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هفته مشاغل ،فرصتی که چندان جدی گرفته نمیشود

خروج خوزستان از اضطرار

انتخابی پیچیده به نام «شغل»
هر چند آمار دقیقی از تعداد مشاغل موجود در ایران وجود ندارد
و بیشتر آمارهای اشتغال به تعداد موقعیتهای شغلی ایجادشده
یا نرخ بیکاری مربوط میشود ،بر اساس برخی گفتههای مسئوالن،
در ایران تنها  3هزار نوع شغل وجود دارد .این بدان معنی است که
بیش از  12هزار نوع شغل اصال در ایران وجود ندارند .موضوعی
که بررسی دقیق آن و برنامهریزی برای ایجاد برخی از این شغلها،
میتواند در بهبود آمار بیکاری مثمرثمر باشد.
تعریف شغل در جامعه و اقتصاد زیربحثهای فراوانی دارد.
مسائلی مثل اجباری و داوطلبانه بودن ،مدت زمان کار ،تکرار
فعالیت ،مدت زمان اشتغال ،تخصص و  ...در تعریف از شغل
نقش ویژه دارند .همچنین درآمد هم به عنوان یکی از اصلیترین
محورهای مرتبط به شغل شناخته میشود .با این حال تعریف شغل
در آمارهای اشتغال موضوعی قراردادی است که میتواند بنا به
شرایط تغییر کند .چنان که در دوره دولتهای هشتم و نهم ،تغییر
این تعاریف با انتقادهای فراوان همراه بود و تنها به منظور بهبود آمار
نرخ بیکاری دانسته شد.
هفته اول اردیبهشت در ایران به عنوان «هفته مشاغل» یا
«هفته آشنایی با مشاغل» نامگذاری شده و هدف از این نامگذاری
هم اجرای برنامههایی به منظور آشنایی دانشآموزان مدارس با
شغلهاست تا شاید بتوانند بر اساس عالقه خود ،زمینه شغلی
خویش در آینده را انتخاب کرده و حتی بر اساس آن نیاز خود به
تحصیالت دانشگاهی یا کسب آموزشهای فنی و رشته موردنظرشان
را بسنجند .هر چند شاید فیلمهای خارجی بسیاری دیده باشید که
پدر و مادرهای دانشآموزان در یک مدرسه ،برای معرفی شغل خود
به همکالسیهای فرزندشان به مدرسه میروند ،یا حتی افرادی از
خارج مدرسه توسط معلم و مسئوالن مدرسه برای توضیح درباره
زمینه شغلیشان به کالسهای درس دعوت میشوند ،اما این رویه
در ایران کمتر به چشم میخورد .در واقع با وجود هفتهای به عنوان
مشاغل ،برگزاری برنامههایی بر محور آن در مدارس ایران چندان
جدی گرفته نشده است .عمده فعالیتهای مربوط به این هفته نیز
به مدارس کارودانش و فنی-حرفهای مربوط میشود و شاید همین
باعث شده است که افق دید دانشآموزان دورههای نظری ،همیشه
روی مشاغلی مثل پزشکی ،مهندسی و وکالت متمرکز باشد.
شاید هر از چندگاهی ،لیستهایی از پردرآمدترین مشاغل حال یا
آینده ،مشاغل در معرض انقراض و سختترین شغلهای جهان و
 ...دیدهاید .این لیستها اگر چه ممکن است بر اساس بررسیهای
مرجع اعالم آنها نسبت به یکدیگر متفاوت باشند ،اما برای برخی
راهنمای انتخاب شغل محسوب میشوند .با این حال باید این نکته
را در نظر گرفت که مثال پردرآمدترین شغلهای دنیا ،الزاما در یک
کشور خاص پردرآمدترین نیستند .عالوه بر این ،این که شغلی به
طور کلی پردرآمد محسوب شود ،معنیاش این نیست که همه
صاحبان آن شغل همان درآمد مطرح شده را دارند .در واقع به طور
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گروه جامعه :از روزگاران دور ،دقیقا از زمانی که انسان زیستن اجتماعی را برگزید« ،شغل» هم به عنوان یکی از مفاهیم پایهای در جامعه شکل گرفت .اگر در عصر پارینه سنگی ،شغل برای انسانها
تعریفی فراتر از شکارچی ،کشاورز و جادوگر قبیله نداشت ،امروز در دنیا بیش از  15هزار شغل وجود دارد.

شرایطسنجش
یک شغل،
پیچیدهتراز
چیزی است که
در نگاه اول به
نظر میرسد
کلی ،شرایط سنجش یک شغل ،پیچیدهتر از چیزی است که در نگاه
اول به نظر میرسد.
اما نگاه ایرانیها به مقوله شغل چگونه است؟ حسن روحانی،
رئیسجمهوری ایران ،چند ماه پیش به شکل گالیه این نکته را
مطرح کرده بود که بسیاری از ایرانیها ،شغل را به معنی کار دولتی
میدانند و انتظار دارند که فرزندانشان استخدام دولتی شوند .در
واقع این باور نزد بخش بزرگی از جامعه وجود دارد که تنها اشتغال
دولتی را شغل محسوب میکنند .این موضوع البته دالیل خاص خود
را دارد .امتیازهای ویژه مشاغل دولتی – و البته به طور کلی حاکمیتی
– در کنار امنیت شغلی ،درآمد پایدار و روند ارتقای مشخص ،امروز
و فردایی امن و روشن برای شاغالن ایجاد میکند .اما همه این
جور فکر نمیکنند .برخی این اشتغال کمریسک را دوست ندارند و
درآمد باالتر در مدت کوتاهتر را علیرغم برخی ریسکهای احتمالی
در مشاغل دیگر ترجیح میدهند .عدهای هم دوست دارند برای
خودشان کار کنند یا حتی کارآفرین باشند و دیگران برایشان کار
کنند .شرایط بازار نشان میدهد که مشاغل واسطهای و خدماتی نیز
بیش از مشاغل تولیدی طرفدار دارند.
ناهید که سالهاست معلمی میکند و به عنوان مشاور نیز در
مدارس فعالیت کرده است ،درباره تفاوتهای نگاه دانشآموزانش
به مقوله اشتغال در طول سالهای گذشته میگوید« :واقعیت
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این جاست که هنوز هم برای والدین و هم برای دانشآموزان،
مشاغل معروف جالب توجهترند .در واقع مثال دانشآموزان رشته
تجربی اغلب خودشان را در لباس سفید پزشکی تصور میکنند
و نهایتا به دندانپزشکی و داروسازی رضایت دهند .یا بچههای
ریاضی رشتههای شاخص مهندسی مثل برق ،عمران ،معماری،
کامپیوتر و مکانیک را به بقیه رشتههایی که حتی خیلیهایشان را
نمیشناسند ترجیح میدهند» .وی ادامه میدهد« :در سالهای
اخیر تالشهای زیادی شده است که بچهها را با مشاغل دیگر آشنا
کنند .در مدارس غیرانتفاعی یا مدارسی که به آینده دانشآموزان
اهمیت بیشتری میدهند ،آزمونها و مشاورههای مهارت و
استعدادسنجی هم انجام میشود و با سنجش بازار کار فعلی و
پیشبینی بازار کار آینده ،به دانشآموزان پیشنهاداتی میشود.
با این حال بر اساس آن چه دیدهام ،این اقدامات هم هر چند
در مواردی کارساز است ،اما بسیاری هم هستند که روی نگاه
کالسیک خود به شغل پافشاری میکنند» .این معلم باسابقه ادامه
میدهد« :بچهها همچنین به شغل اعضای نزدیک خانوادهشان
همچون پدر ،مادر ،خواهر ،برادر ،دایی ،عمو و  ...نیز توجه
ویژه دارند .موفق بودن افراد در شغلشان البته الزاما با معیارهای
منطقی سنجیده نمیشود .مثال این که بچه تصور کند فردی درآمد
خوبی دارد و میتواند آنچه را بچه همیشه دوست داشته اما آن
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شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خريــد ســامانه تصفيــه آب شــهر فهــرج بــا ظرفيــت  4650مترمکعــب در شــبانه
شــهرداري شــهربابک در نظــر دارد براســاس بودجــه مصــوب ســال  97و بنــد  5صورتجلســه شــماره
روز از طريــق ســامانه تــدارکات الکترونيکــی دولــت بــه شــماره ( )2098005963000008برگــزار نمايــد .کليــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دريافــت
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شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.م الف318

آذردخت مرشدی  -شهردار شهربابک
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

1596

آگهی مناقصه شماره ( 98/1یک مرحله ای)
شــرکت مخابــرات ایــران – منطقــه فــارس در نظــر دارد نســبت بــه خریــد هفــت قلــم انــواع کابــل ژلــه فیلــد خاکــی بشــرح ذیــل و
براســاس اســتاندارد شــرکت مخابــرات ایــران و مشــخصات موجــود در اســناد از طریــق مناقصــه عمومــی بصــورت صد در صــد ریالی
اقــدام نمایــد .لــذا از کلیــه تولیــد کننــدگان حقوقــی داخلــی واجــد شــرایط جهــت شــرکت در مناقصــه دعــوت بعمــل مــی آید.
متقاضیان جهت کسب اطالعت بیشتر به پرتال این منطقه به آدرس  WWW.TCF.IRمراجعه نمایند.

منطقه افرس

1

کال  20/04ژله فیلد خاکی

 3000متر

5

کابل  100/04ژله فیلد خاکی

 18000متر

2

کابل  30/04ژله فیلد خاکی

 7000متر

6

کابل  150/04ژله فیلد خاکی

 1000متر

3

کابل  40/04ژله فیلد خاکی

 2000متر

7

کابل  200/04ژله فیلد خاکی

 4000متر

4

کابل  50/04ژله فیلد خاکی

 11000متر
1662
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اداره روابط عمومی مخابرات منطقه فارس
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شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خريــد لولــه فــوالدی  14اينــچ از طريــق ســامانه تــدارکات الکترونيکــی دولــت
شــهرداري شــهربابک در نظــر دارد براســاس بودجــه مصــوب ســال  97و بنــد  5صورتجلســه شــماره
بــه شــماره ( )2098005963000007برگــزار نمايــد .کليــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دريافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصــه گــران و
ـت ش کرت آب و افضالب استان کرمان
حجماســ
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خواه
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مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذکــور و دريافــت گواهــی امضــای الکترونيکــی را جهــت شــرکت در
ـکاران واجــد شــرايط دعــوت بــه عمــل ميآيــد
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مناقصــه محقــق ســازند.تاريخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاريــخ 98/2/2مــی باشــد.
ريال
برآورد8/016/000/000:
مبلغ
جهــت دريافــت و تحويــل اســناد مناقصــه بــه آدرس شــهربابک بلــوار شــهداي هفــت تيــر ســاختمان شــهرداري دبيرخانــه
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 400/800/000:ريال به صورت ضمانت بانکی (فرايند ارجاع کار) در وجه شرکت آب و فاضاب استان کرمان
نماينــد.
اسنادــه
مراجع
ـهرداري
شـ
سايت :مورخ  98/2/2لغايت98/2/5
مناقصه از
دريافت
مهلت زمانی
98/2/16
تاريخ
روز ازدوشنبه
اسنادساعت 19
پيشنهاد:
زمانی ارائه
مهلت
نوبت دوم اين آگهي بمدت  10روز کاري مي باشد.
انتشار
تاريخ
مناقصه
دريافت
مهلت
آخرين مهلت تحويل پاکت(الف) :به صورت حضوری ساعت  14روز دوشنبه مورخ  98/2/16به دبيرخانه شرکت آب و فاضاب استان کرمان می باشد.
مناقصــه
10روزدر
ـرکت
ـنها:شـ
تضميـ
مبلــغ
 600.000.000ريــال (ششــصد ميليــون ريــال) از نــوع ضمانــت نامــه بانکــي يــا فيــش
تاريخ98/2/17
سه شنبه
ساعت
پاکت
بازگشايی
زمان
اسامی
تامين
محل
ـاري  1335160769نــزد بانــک ملــت بــه نــام ســپرده پيمانــکاران شــهرداري شــهربابک مــي باشــد.
خزانه جـ
اسنادــاب
اعتبار :حس
ـزي بــه
واريـ
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
قرارداد نشوند ،به ترتيب ضبط خواهد شد.
تلفن :انعقاد
حاضر به
صورتي که
نفرات22اول
سپرده
034-33222960
استان کرمان
درو فاضاب
سوم آب
تا شرکت
بهمن
آدرس:کرمان بلوار
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مرکز تماس 02141934
ميباشد.
مدت اجراي پروژه يکسال
دفتر ثبت نام 88969738 :و 85193768
مناقصه مندرج ميباشد.
اسناد
مناقصه در
1398/02/02مربوط به
اطاعاتاولو :جزئيات
1398/02/03
نوبت دوم :
تاريخ انتشار
سايرانتشار نوبت
تاريخ

شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.م الف318
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آذردخت مرشدی  -شهردار شهربابک
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

را نداشته ،به راحتی بخرد ،شاید باعث شود که به نظرش شغل
خوبی داشته باشد .در واقع معیارهای جذابیت شغلی برای بچهها
با بزرگترها فرق میکند ،اما باید در نظر گرفت که این عالقه ،حتی
بر اساس جنبههای کاذب ،مهمترین محرک کودکان در انتخاب
شغل و موفقیت در آن است» .ناهید تصریح میکند« :برای این
که فرزندانمان را در انتخاب شغل کمک کنیم ،اول باید دست از
آن نگاه سنتی به شغل برداریم و بپذیریم که دایره مشاغل از چند
شغل محدود ذهن ما بسیار وسیعتر است .دوم این که بچهها را
مجبور به پذیرش شغلی که ما دوست داریم نکنیم ،بلکه به عالیق،
استعدادها و تواناییهای بچهها هم توجه داشته باشیم .سوم این
که فقط امروز مشاغل را نبینیم ،بلکه خودمان یا با کمک مشاوران
بسنجیم که این شغلها چه آیندهای دارند .گاهی شغلی تنها در
فاصله رسیدن یک بچه از میانه مدرسه تا پایان دانشگاه شرایط
متفاوتی را تجربه میکند .در نهایت یادمان باشد که سعی کنیم به
جای ابراز نظر انتزاعی ،بچهها را واقعا با انواع مشاغل آشنا کنیم و
جنبههای خوب و بد و شیرینیها و سختیهایش را کنار هم برای
او بگوییم تا بتواند بر اساس عالقه و استعدادش بهترین تصمیم
را بگیرد .مسلما کسی که با در نظر گرفتن این مسائل شغلی را
انتخاب کند ،هم در شغل و زندگیش موفقتر خواهد بود و هم فرد
مفیدتری برای جامعه خواهد شد».

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از پایان
شرایط اضطراری در استان خوزستان خبر داد.
اسماعیل نجار در گفتوگو با ایسنا درباره
آخرین وضعیت استان خوزستان اظهار کرد:
برابر گزارشهای دریافتی در حال حاضر حجم
آب ورودی به پشت سدهای استان خوزستان
کاهش یافته و به تبع آن خروجی سدها نیز
به رودهای کرخه و کارون کاهش پیدا کرده
است که همین امر موجب فروکش کردن آب
در برخی از مناطق سیلزده شده است .وی با
بیان اینکه برابر گزارشها ،آب از چندین روستا
که در مجاورت رودهای استان خوزستان دچار
آبگرفتگی شده بودند ،خارج شده است ،اظهار
کرد :جریان آب در حال حرکت به سمت جنوب
این استان است و در حال حاضر با گذر از اهواز
به مناطقی چون شادگان ،خرمشهر و آبادان
رسیده اما خطری این شهرها را تهدید نمیکند و
به زودی جریان آن وارد دریا خواهد شد .رئیس
سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه
خوزستان از شرایط اضطرار خارج شده است،
گفت :نگرانی اصلی در مورد سیل در استان
خوزستان رفع شده و البته دستگاههای امدادی
همچنان در آمادهباش هستند و امدادرسانیها
به سیلزدگان ادامه خواهد داشت .وی درباره
اینکه آیا بارشهای پیشرو میتواند خطری برای
خوزستان محسوب شود ،تصریح کرد :آمادگی
در برابر سیل باید همواره وجود داشته باشد،
اما ارزیابیها و پیشبینیها حاکی از این است
که این بارشها به احتمال زیاد منجر به ایجاد
شرایط بحرانی در استان نخواهد شد .البته اگر
شدت بارشها بیشتر باشد حتما ًهشدارهای الزم
دوباره به شهروندان داده خواهد شد .نجار با
تاکید بر اینکه اقدامات برای جبران خسارات آغاز
شده گفت :با تشکیل پرونده و ارزیابی خسارات
به زودی مراحل پرداخت خسارات در تمامی
مناطق سیلزده آغاز خواهد شد و تمام توانمان را
متمرکز خواهیم کرد تا سیلزدگان زودتر به منازل
و خانههای خود بازگردند.

در هفته هنر انقالب

آیین خاطره گویی دفاع مقدس در میان دختران عشایر برگزار شد
چهل و هفتمین آیین خاطره گویی دفاع مقدس در دبیرستان شبانه روزی
عشایر سرابتاوه برگزار شد.
در این مراسم که به همت دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری
استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد مریم گشتاسبی همسر شهید
"یارمحمد کشاورز" برای دختران نسل جوان بخشی از درد و رنج شهید را
پس از مجروحیت و شیمیایی تا شهادت ،روایت کرد.
گشتاسبی از  21سال درد و رنجی گفت که شهید کشاورز تحمل کرد تا
امروز کشور در آرامش و آسایش به راه خود ادامه بدهد.
او از محرومیت و مظلومیت بزرگ فرزندان شهدا گفت که داغ بی پدری
دیدند .از آرزوهای فرزندان شهدا که لمس واژه پدر روی دلشان ماند و به
قیامت پیوست .گشتاسبی از زندگی خود و فرزندانش گفت از شبی که
همسرش عازم جبهه شد و فرزند کوچکش چشم های پدر را می بوسید و
بعدها پدر هر دو چشمانش را در جبهه از دست داد و این راز آن بوسه های
فرزند کوچکش بود .او از آثار ویرانگر گاز شیمیایی در زندگی این شهید گفت
و اینکه گازها بدنش را سوزانده و خونریزی پوست بدنش متوقف نمی شد.

نوبت اول

 21سال روی یک تخت دراز کشید و اعتراض نکرد 21.سال از خواب محروم
شد .و در نهایت نیز به یاران و همرزمان شهیدش پیوست.
این نشست مورد توجه  200دختر مدرسه شبانه روزی عشایری قرار گرفت.
و در ادامه به تماشای آثار تولیدی حوزه هنری از جمله فیلم و کلیپ ها
نشستند .در پایان برنامه نیز مسابقه سنجش اطالعات دانش آموزان درباره
 ۸سال دفاع مقدس برگزار شد و به  ۶برگزیده این برنامه جوایزی اهدا شد.
این برنامه به مناسبت گرامی داشت هفته هنر انقالب برگزار شد.

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مشاوران شماره 98/5

وزارت نیرو

شــركت آب و فاضــاب اســتان بوشــهر در نظــر دارد بــه اســتناد آييــن نامــه
خريــد خدمــات مشــاوره بــه شــماره /193542ث42986/ک مــورخ 88/10/1
مشــاوراني را كــه توســط ســازمان مديريــت و برنامــه ريــزي كشــور در رشــته ش كرت آب و افضالب استان بوشهر
تاسيســات آب و فاضــاب و حداقــل پايــه  1احــراز صاحيــت شــده انــد  ،در چــار چــوب ضوابــط
آييــن نامــه جهــت انجــام مطالعــات فــاز  ( 3نظــارت عاليــه و كارگاهــي ) پــروژه هــای شــبکه
توزيــع آب شهرســتان هــای كنــگان  ،عســلويه  ،جــم  ،ديــر  ،دشــتی و تنگســتان و تهيــه نقشــه
هــای بــه روز شــبکه توزيــع آب شــهرها ارزيابــي كيفــي نمايــد .
بدينوســيله از مشــاوران واجــد شــرايط دعــوت مــي شــود از ســاعت  17روز ســه شــنبه مــورخ
 98/2/3لغايــت ســاعت  18روز پنجشــنبه مــورخ  98/2/5جهــت دريافــت اســناد ارزيابــی كيفــی
بــه ســامانه ســتاد بــه نشــانی  www.setadiran.irمراجعــه نماينــد .ايــن آگهــي بــه منظــور
ارزيابــي كيفــي مشــاوران انتشــار يافتــه و ايــن شــركت پــس از ارزيابــي از متقاضيــان واجــد
شــرايط طــي مراحــل بعــدي دعــوت بعمــل خواهــد آورد  .ضمنــاً در قبــال ارائــه مــدارک
ارزيابــي  ،وجهــي دريافــت نخواهــد شــد .
توضيحات :
 شماره فراخوان در سامانه ستاد 2098001344000007 : آخرين مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد ساعت  17روز شنبه مورخ  98/2/14مي باشد .تاريخ انتشار نوبت اول 98/2/3:
تاريخ انتشار نوبت دوم98/2/5:
دفتر قراردادها
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شركت آب و فاضالب استان بوشهر

