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رشتههای تحصیلی خوشآتیه بازار کار

مدیرکل محیط زیست بوشهر:

چه مشاغلی در سالهای اخیر
پردرآمد بوده اند ؟

استان بوشهر در زمینه پسامند
و زباله وضعیت خوبی ندارد

رشتههای مرتبط با مهندسی کامپیوتر در شرایط فعلی بازار
کار ایران دارای موقعیت قابل توجهی هستند؛همچنین
فارغالتحصیالنرشتههایمهندسیبرق،مکانیکوصنایع
جایگاه مناسبی در بازار کار دارند .با توجه به شرایط
اقتصادی و داغ شدن تدریجی تب کنکور و انتخاب رشته،
عده زیادی از جوانان این روزها در فکر آینده شغلی و
انتخاب مسیر مناسب هستند .عالوه بر عالقه و استعداد،
درآمد مناسب و تقاضای کافی از سمت بازار کار معیارهای
مهمی در انتخاب مسیر شغلی به حساب میآیند .بر
اساس یک طرح نظر سنجی ،متخصصان گروههای شغلی
«تحقیق و توسعه محصول»« ،برنامهریزی استراتژیک» و
«توسعه نرمافزار و وب» به ترتیب بیشترین دریافتی را
در رده سازمانی «کارشناس» در سال  ۹۷داشته اند .اولین
گروه شغلی پردرآمد در رده سازمانی کارشناس« ،تحقیق
و توسعه محصول» است .مهندسان برق با سهم ۲۰
درصدی ،مکانیک با سهم  ۱۹درصدی و فارغالتحصیالن
رشتههای علوم پایه و کاربردی با  ۱۲درصدی بخش
اعظم شاغالن در این گروه شغلی پردرآمد را تشکیل
میدهند« .برنامهریزی استراتژیک» دومین گروه شغلی
پردرآمد است که  ۳۰درصد از شاغالن در آن مهندسان
صنایع و ۱۳درصد فارغالتحصیالن رشته مدیریت هستند.
این گروه شغلی علی رغم شناختهشده بودن در جمع اهل
فن ،ممکن است برای عموم جامعه کمی نا آشنا به نظر
برسد.
 ۱۶درصد از فارغالتحصیالن رشته برق در بخش
فروشفعالیتمیکنند!
«تقاضا» معیار دیگر برای تشخیص رشتههای خوشآتیه
است .آمارها نشان میدهد ،گروه شغلی «فروش،
بازاریابی ،تبلیغات و تحقیقات بازار» به طور میانگین با۲۷
درصد بیشترین تقاضا را در  ۵سال گذشته داشته است.
مهندسان برق ( ۱۶درصد) ،فارغالتحصیالن مدیریت (۱۵
درصد) و مهندسی مکانیک ( ۱۲درصد) بخش اعظم
شاغالن در گروه شغلی فروش را تشکیل میدهند .نکته
قابل توجه ،حجم باالی «مهندسان» شاغل در گروه شغلی
فروش است .برای مثال ،دادهها نشان میدهد  ۱۶درصد
از کل فارغالتحصیالن رشته مهندسی برق شرکتکننده در
بخشفروشفعالیتمیکنند.
مهندسی نرم افزار و طراحی وب رتبه دوم مشاغل
پرتقاضا
«مهندسی کامپیوتر نرمافزار و طراحی وب» با  ۱۳درصد
در رده دوم مشاغل پرتقاضا در  ۵سال گذشته قرار دارد.
افزون بر این ،دادهها نشان میدهد ،علیرغم رکود کلی بازار
کار بر اثر بحران اقتصادی ،تقاضا برای این گروه شغلی
رشدی  ۱۴درصدی را در فاصله سالهای  ۲۰۱۷و ۲۰۱۸
تجربه کرده است .به نظر میرسد رشته «مهندسی کامپیوتر
نرمافزار و طراحی وب» یکی از معدود نقاط اشتراک
فهرست مشاغل پرتقاضا و مشاغل پردرآمد باشد که این
امر ،تابع روندی جهانی است .مهندسی نرمافزار دومین
شغل پرتقاضا در  ۵سال گذشته بوده و نیز در رده سوم
پردرآمدترین گروههای شغلی سال  ۹۷قرار دارد و به نظر
میرسد با توسعه زیرساختهای اینترنتی ،استارتاپها
و کسبوکارهای دیجیتال گروه شغلی برنامهنویس
تقاضای باالیی پیدا کرده است .با تکیه بر این آمار و
ارقام ،و با توجه به آمار باالی بیکاری میان فارغالتحصیالن
رشتههای دانشگاهی ،شاید بتوان این پیشنهاد را خطاب به
تصمیمگیران کشور و مسئوالن دانشگاههای برتر مطرح
کرد که با یک نگاه استراتژیک ظرفیت رشتههای کامپیوتر
و سایر رشتههای پرتقاضا و پردرآمد را افزایش دهند.

منایشگاه آوای دستان زنان
جنوب در بوشهر
به مناسبت روز جهانی صنایع دستی نمایشگاه آوای
دستان زنان جنوب روز سه شنبه در گالری سوره
بوشهر برپا شد .معاون هماهنگی امور اقتصادی
استاندار بوشهر در آئین افتتاح این نمایشگاه گفت:
صنایع دستی از بخشهای ویژه و خاص اقتصاد
غیرنفتی است که با استفاده از منابع داخلی تولید و
دارای ارزش افزوده باالیی است .سعید زرین فر افزود:
صنایع دستی بیانگر فرهنگ ملتها و اقوام است و با
ارائه دست بافتههای فعاالن این صنایع ضمن انتقال
فرهنگی احیای فرهنگها نیز انجام میشود .وی بیان
کرد :بتازگی در استان بوشهر کارهای مهم و بزرگی
در بخش صنایع دستی انجام گرفته است و با توجه
به اهمیت این بخش اولویت پرداخت تسهیالت با
صنایع دستی است که میتوان با مبلغ پایینی اشتغال
مناسبی بویژه برای بانوان ایجاد کرد .معاون هماهنگی
امور اقتصادی استاندار بوشهر تأمین مواد اولیه و
بازاریابی را از جمله نیازهای فعاالن بخش صنایع
دستی در استان بوشهر عنوان کرد .زرین فر گفت :با
توجه به اینکه بیشترین فعاالن بخش صنایع دستی زنان
روستایی هستند و دسترسی به بازار داخلی و خارجی
ندارند فراهم کردن بازار مناسب و راه اندازی فروشگاه
دائمی برای فروش این دست بافتهها مورد توجه قرار
دارد .وی یادآور شد :با راه اندازی انجمن تخصصی
صنایع دستی پشتیبانی از فعالیت زنجیرههای حوزه از
جمله تأمین مواد اولیه ،تولید ،بسته بندی ،بازاریابی
و صادرات انجام میشود .زرین فر برضرورت ارائه
آموزشها در رشتههای مختلف صنایع دستی و ارائه
محصوالت جدید در این بخش تاکید کرد.
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نماینده دشتی و تنگستان در مجلس؛

اپیتخت انرژی کشور اپیینترین شاخصهای
توسعهای را دارد
دکتر شهریاری ،نماینده مردم شهرستان های دشتی وتنگستان در
مجلس شورای اسالمی :مجلس به نهادی بی اثر در ساختار نظام
تبدیل شده به گونه ای که بیم آن دارم که چنین مجلسی نیروهای
کیفی و نخبه ی خود را از دست داده و در دوره های آینده به
باشگاهی برای نمایندگان تبدیل شود که با حلقه زدن به دور
وزرا و تقدیم نامه هایی در خصوص رفع خواسته های شخصی
و جمعی موکلین با تضرع و استغاثه امیدوار به رفع برخی از
مشکالت ریز و درشت موکلین خود باشند .نماینده مردم
شهرستان های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسالمی در
نطق جنجالی خود در صحن علنی مجلس شورای اسالمی اظهار
داشت :اکنون که در سال پایانی دوره ی دهم مجلس شورای
اسالمی به سر می بریم با نگاهی به سه سال گذشته با مقایسه
ی این دوره با دوره های اولیه ی مجلس شورای اسالمی که
اینجانب افتخار نمایندگی در دوره های سوم و چهارم را داشته
ام ،متاسفانه مجلس شورای اسالمی علیرغم توسعه ی کمی در
فضا و ساخت و سازهای انبوه ،گسترش سازمانی و چند برابر
شدن کارکنان و ایجاد معاونت ها و تشکیالت وسیع با نیروی
انسانی زیاد در مرکز پژوهش ها و غیره و رشد بودجه و هزینه
های اداری نه تنها از نظر کیفی کیفیت گذشته ی خود را چه
در مقام قانونگذاری و چه در مقام نظارت حفظ ننموده بلکه
با سقوط در ورطه ی روزمرگی و تبدیل شدن به کارخانه ی
تولید انبوه قوانین الحاقی و اصالحی ارتباط چندانی هم با مسائل
و مشکالت مهم جامعه و کشور ندارد .دکتر سیدکمال الدین
شهریاری افزود :مجلس به نهادی بی اثر در ساختار نظام تبدیل
شده به گونه ای که بیم آن دارم که چنین مجلسی نیروهای کیفی
و نخبه ی خود را از دست داده و در دوره های آینده به باشگاهی
برای نمایندگان تبدیل شود که هفته ای چند روز در آن حضور
یابند و موثرترین اقدام آنها در زمان حضور وزیران در این باشگاه
باشد که با حلقه زدن به دور وزرا و تقدیم نامه هایی در خصوص
رفع خواسته های شخصی و جمعی موکلین با تضرع و استغاثه
امیدوار به رفع برخی از مشکالت ریز و درشت موکلین خود
باشند و به جای مجلس نهادهای متعدد دیگری همچون سران
سه قوه و غیره به تشریط امور بپردازند .وی با بیان اینکه نگاه
دولت و مسئولین نظام به استان بوشهر که به لحاظ وسعت و
جمعیت یکی از استانهای کوچک ولی به لحاظ ظرفیت ها
و منابع سرانه ی مادی و معنوی ثروتمندترین استان کشور
محسوب می شود نگاهی از منظر منافع ملی منهای منافع منطقه

ای و استانی است ،خاطرنشان کرد :علیرغم تعبیر دولتمردان از
استانبوشهرعنوانپایتختانرژیکشوراغلبشهرستانهایاین
استان از نظر شاخص های توسعه ای مانند شاخص های زیست
محیطی ،اشتغال ،درآمد سرانه ،امید به زندگی و سالمت در پایین
ترین سطوح کشور ارزیابی می شوند برای مثال با وجود مجتمع
عظیم گازی و پتروشیمی در منطقه ی پارس جنوبی که برای
حدود ۱۰۰هزار نفر جمعیت فرصت شغلی ایجاد نموده ،جوانان
تحصیلکرده ی بیکار شهرستانهای دیلم ،تنگستان و دشتی با نرخ
های بیکاری به ترتیب  ۱/۱۸ ،۱۹و  ۲/۱۵درصد در حسرت
یک شغل آبرومندانه در پشت حصارهای مجتمع مذکور شب
را تا صبح سر می کنند .خانواده های آنان همچنان چشم به راه
همسران و فرزندان خود در خانه به امید لقمه نانی نشسته اند.
دکتر شهریاری در اشاره به مسائل و مشکالت حوزه ی انتخابیه
از رئیس جمهور محترم جناب دکتر روحانی که با سفر استانی
خود و هیئت دولت به استان بوشهر در پایان سال گذشته تشریف
آوردند و در مصوبات سفر اعتبارات مناسبی برای شهرستان های
دشتی و تنگستان منظور نموده اند از شخص ایشان ،ریاست
محترم سازمان برنامه و بودجه و استاندار محترم استان و معاونین
ایشان و فرمانداران شهرستانهای دشتی و تنگستان و رئیس
سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر تشکر و قدردانی نموده و
خطاب به رئیس جمهور بیان داشت :هر چه سریعتر اعتبارات
سفر مذکور تخصیص یابد تا مردم شهرستان های دشتی و
تنگستان آثار سفر مذکور را به چشم ببینند .وی از وزیر نفت
که در اجرای طرح های عمرانی در حوزه ی مسئولیت های
اجتماعی وزارت نفت اعتبارات مناسبی را به طرح های عمرانی
شهرستان های دشتی و تنگستان اختصاص داده اند تشکر نموده
و خطاب به ایشان و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران مصرانه
بیان داشت :دستور فرمایند نسبت به تعیین تکلیف و اعاده به
کار کارکنان اخراجی شهرستانهای دشتی و تنگستان از منطقه ی
ویژه ی پارس جنوبی اقدام سریع صورت گیرد .دکتر شهریاری
از وزیر نیرو خواست ضمن پیگیری فعال نمودن خط اعتباری
فاینانس سدهای باغان و دشت پلنگ و تامین اعتبار سد خائیز
دستور فرمایند هرچه سریعتر عملیات اجرایی سد باهوش اهرم
که مطالعات فاز  ۲آن خاتمه یافته و اعتباری بالغ بر  ۱۳۰میلیارد
ریال از محل اعتبارات ملی در ردیف بودجه سال جاری برای آن
پیش بینی شده از طریق فرآخوان و برگزاری مناقصه و انتخاب
پیمانکار شروع گردد ،و افزود :شرکت آب و فاضالب هرچه

سریعتر نسبت به شروع عملیات اجرایی آبشیرین کن  ۷هزار و
 ۵۰۰مترمکعبیبخشساحلیتنگستانو ۵هزارمترکعبیدلوارو
 ۶۰۰مترمکعبی الور ساحلی اقدام نموده تا مردم دشتی و تنگستان
ازتشنگیوبیآبینجاتپیداکنند.نمایندهمردمدشتیوتنگستان
در مجلس شورای اسالمی خطاب به وزیر راه و شهرسازی تاکید
کرد :از جناب مهندس اسالمی وزیر محترم راه و شهرسازی می
خواهم با استفاده از اعتبارات سفر استانی جناب رئیس جمهور هر
چه سریعتر نسبت به ادامه و اتمام بزرگراه بوشهر  -دلوار  -دیر
که به علت تردد زیاد اتومبیل ها و سرعت غیرمجاز خودروها به
جاده مرگ معروف شده و بیش ترین تصادفات منجر به فوت
استان بوشهر در این جاده اتفاق می افتد اقدام نموده و مردم
بخش ساحلی شهرستان تنگستان و بنادر شهرستان دشتی را از
این مصیبت نجات دهند .عضو کمیسیون عمران مجلس شورای
اسالمی ضمن تشکر از سازمان بنادر و دریانوردی بخاطر تامین
اعتبار الیروبی و توسعه بنادر شهرستان های دشتی و تنگستان،
از وی خواست :هرچه سریعتر نسبت به شروع عملیات اجرایی
توسعه بندر محمدعامری ،الیروبی و توسعه بندر بوالخیر ،توسعه
بندر صادرات مواد معدنی خورشهاب و توسعه بندر الورساحلی
اقدامنماید.ویباتاکیدبراینکهازسازمانایمیدروانتظاردارمهرچه
سریعترمطالعاتاکتشافموادمعدنیباارزششهرستانهایدشتی
و تنگستان را به اتمام رسانده و اکتشاف و استخراج موادمعدنی را
در دستور کار قرار دهد ،خاطرنشان کرد :سازمان ایمیدرو از طریق
تامین اعتبار بندر صادراتی مواد معدنی خورشهاب زمینه صادرات
مواد معدنی و درآمدهای ارزی از این بندر را فراهم نماید .دکتر
شهریاری از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خواست هرچه
سریعترباکلنگزنیدرمانگاهتخصصیتامیناجتماعیشهرستان
تنگستان بیمه شدگان آن را از خدمات درمانی مناسب برخوردار
نمایند ،و افزود :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تامین اعتبار
مجتمع های ورزشی و رفاهی کارگران شهرستان های دشتی و
تنگستان این قشر زحمت کش را مورد توجه قرار دهند .نماینده
مردم شهرستان های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسالمی
با تاکید بر اینکه سازمان شیالت ایران نسبت به اتمام عملیات بندر
شیالتی دلوار و همچنین تامین اعتبار بندر شیالتی محمدعامری
اقدام نماید ،اضافه کرد :وزارت ورزش و جوانان هر چه سریعتر
نسبت به تامین اعتبار تکمیل سالن های ورزشی شهرستان های
دشتی وتنگستان و همچنین تامین اعتبار تکمیلی ورزشگاه شهر
آباد در شهرستان تنگستان اقدام نماید.
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مقاله عضو شورای شهر اهرم در چهارمین
کنفرانسبینالمللیپژوهشدرعلوممهندسیو
کنگره بین المللی عمران  ،معماری و شهرسازی
بانکوکپذیرفتهشد عضوشورایاسالمیشهر
اهرم از پذیرفته شدن مقاله خود در چهارمین
کنفرانسبینالمللیپژوهشدرعلوممهندسیو
کنگره بین المللی عمران  ،معماری و شهرسازی
بانکوک خبر داد  .مرضیه خلیفه در گفت گو با
پیام عسلویه ضمن اعالم این خبر افزود  :مقاله
اینجانب با عنوان ارزیابی تاثیر افزایش جمعیت
بر الگوی توسعه کالبدی شهر اهرم توانست
درچهارمین نشست این کنفرانس مورد پذیرش
قرار بگیرد .این عضو شورای اسالمی شهر
اهرم گفت  :در پژوهش حاضر روند والگوی
گسترش فیزیکی شهر اهرم در دوره های
مختلف از سال  1335تا  1395با استفاده از مدل
هلدرنبررسیگردیدهکهنتیجهیحاصلازاین
پژوهش بیانگر این موضوع است که در دوسال

 75و 85صرفنطراز میزان کمیت آن میتوان
پدیده پراکنش افقی بی رویه را برای شهر اهرم
تصور کرد ،که این روند همچنان ادامه دارد*

مرضیه خلیفه افزود :از آنجا که الگوی توسعه
ی فیزیکی هر شهر تاثیری اساسی بر پایداری
و ناپایداری توسعه ی آن دارد ،مدیران و برنامه

ریزان شهری می باید به منظور هدایت این الگو
برای توسعه ی پایدار شهری ،از الگوی گسترش
فیزیکی و فضایی موجود شهرها شناخت کافی
داشته باشند نتیجه ی به دست آمده نشان میدهد
که تنها  56درصد رشد شهرنشینی ناشی از
رشد جمعیت بوده و 44درصد رشد شهر
اهرم مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر بوده
است که نتیجه ی ان کاهش تراکم ناخالص
جمعیت و افزایش سرانه ی ناخالص زمین
شهری بوده است .وی گفت  :پیش از این مقاله
ای تحت عنوان جاذبه های گردشگری شهر
اهرمدرسومینکنفرانسبینالمللیوچهارمین
کنفرانس ملی عمران وشهرسازی تبریز ارائه
شده است .وی خاطرنشان کرد :از برنامه
های آینده پایان رساندن تالیف وچاپ کتاب
سیر توسعه ی تاریخی کالبد شهری شهر اهرم
میباشد که امیدوارم در آینده ای نزدیک این مهم
محققگردد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان
بوشهر آلودگی هوا و ورود فاضالب به دریا
را از چالشهای اساسی دانست و گفت:
استان بوشهر در زمینه پسماند و زباله وضعیت
خوبی ندارد .به گزارش خبرنگار مهر ،فرهاد
قلی نژاد ظهر سهشنبه در نشست با سمنهای
فعال در حوزه محیط زیست استان بوشهر با
گرامیداشت هفته محیط زیست اظهار داشت:
حفظ محیط زیست و کره زمین مهمترین
اولویت نامگذاری یک روز به نام محیط
زیست است .وی اندیشه حفاظت از محیط
زیست و زمین را بخشی از فرهنگ ایرانیان
و تأکیدات دین اسالم دانست و اضافه کرد:
تخریب محیط زیست در فرهنگ و دین ما
نکوهش شده است .مدیرکل حفاظت از
محیط زیست استان بوشهر با اشاره به اینکه
بوشهر دارای ظرفیت باالیی در حوزه محیط
زیست است ،بیان کرد :کسانی که از بیرون
نگاه میکنند ،بوشهر را استانی خشک میبینند
که دلیل آن این است که بوشهر به خوبی دیده
نشده است .وی با اشاره به اینکه استان بوشهر
به خوبی معرفی نشده است ،تصریح کرد:
گونههای گیاهی و جانوری و مناطق طبیعی
استان بوشهر به خوبی معرفی نشده که باید به
خوبی معرفی شوند و برای حفظ این گونهها
تالش شود.
تنوع باالی زیست محیطی استان
قلینژاد با اشاره به برخورداری استان بوشهر
از تنوع زیستگاهی و توپوگرافی خاص ادامه
داد :تنوع گونهای باالیی در استان بوشهر وجود
دارد و این استان دارای جایگاه باالیی در تنوع
زیستی است .این تنوع را در بخش دریایی،
ساحلی ،تاالبها و دشتها و کوهها شاهد
هستیم .وی با اشاره به اینکه استان بوشهر دو
پارک ملی حفاظت شده است ،افزود :دو اثر
طبیعی ملی در استان بوشهر وجود دارد که
شامل گنبد نمکی و جزیره خارگو است.
توسعه شتابان صنعت و چالش زیست
محیطی
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان بوشهر
به وضعیت محیط زیست انسانی اشاره کرد و
گفت :یکی از چالشهای اساسی این حوزه
توسعه شتابان صنایع نفت و گاز در جنوب
استان بوشهر است که صنایع بسیار عظیمی
بدون مطالعات زیستمحیط در این مناطق
توسعه یافته است .وی با اشاره به اینکه طی دو
سه سال گذشته هیچ مجوزی بدون مطالعات
زیستمحیطی صادر نشده است خاطرنشان
کرد :استعالمهایی که برای صنایع پتروشیمی
و پاالیشگاه انجام میشود تاکید شده که
مجوزها پس از مطالعات کامل زیستمحیطی
صادر میشود .قلینژاد از بررسی بافت خاک،
جهت باد غالب ،مسائل آلودگی و آثار تجمیعی
آالیندگیها برای صدور مجوزها خبر داد و
گفت :بررسی این مسائل باعث شده که گاه ًا با
جانمایی برخی از طرحها مخالفت شده است.
آلودگی هوا و ورود فاضالب به دریا
وی یکی از مهمترین مشکالت محیط
زیست انسانی استان را مشکل آلودگی هوا
در جنوب استان عنوان کرد و اظهار داشت:
مشکل ورود فاضالبهای شهری به دریا از
دیگر چالشهای اساسی در این حوزه است
و برای ساماندهی تصفیهخانههای فاضالب
استان اقداماتی در حال انجام است .مدیرکل
حفاظت از محیط زیست استان بوشهر با بیان
اینکه استان بوشهر در زمینه پسماند و زباله
دارای وضعیت خوبی نیست ،ادامه داد :مطالعه
وضع موجود و ارائه راهکارها برای عبور از
این وضعیت را با جدیت دنبال میکنیم.
تشکیل کارگروه ملی عسلویه
وی در مورد آالیندگی عسلویه اضافه کرد:
کارگروه ملی عسلویه برای کاهش آلودگی
به دستور رئیس جمهور تشکیل شده و ارائه
طریق صورت گرفته امیدواریم شاهد اقدامات
اساسی در زمینه آلودگی آب و هوا در جنوب
استان بوشهر باشیم .قلینژاد با اشاره به شکایت
از واحدهای آالینده در جنوب استان بوشهر
بیان کرد :باید انبارهای مکانیزه گوگرد در
جنوب استان بوشهر ایجاد شود تا شاهد
کاهش آالیندگیها در این حوزه باشیم.

