
اجتماعی 3

 افزایش ۳۳۰ هزار هنرجو
در شاخه کاردانش و فنی حرفه ای

افزایش ۳۳۰ هزار  از  مدیر کل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش 
شدن  ساله  سه  دنبال  به  حرفه ای  فنی  و  کاردانش  شاخه  در  هنرجو 

هنرستانها در متوسطه دوم خبر داد.
سید مصطفی آذرکیش مدیر کل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش در گفتگو 
با خبرنگار مهر درباره آخرین رویدادهای حوزه کاردانش در سال تحصیلی جدید و 
چالش اضافه شدن یک پایه به متوسطه دوم در این شاخه گفت: امسال با اضافه 
شدن یک پایه و سه ساله شدن هنرستان ها ما یک سال ویژه را با افزایش ۳۳۰ 
هزار هنرجو در پایه دوم متوسطه در شاخه فنی حرفه ای و کاردانش، پشت سر می 
گذاریم. وی ادامه داد: امسال ۲۱ درصد دانش آموزان متوسطه در شاخه کاردانش و 
۱۶ درصد در فنی حرفه ای تحصیل می کنند که این ارقام بسیار معنی دارد است 
و از سوی دیگر مدیریت نیروی انسانی، فضا و تجهیزات برای این شاخه تحصیلی 

بسیار کار بزرگی بود.
به گفته مدیر کل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش در فروردین امسال ۵۲ 
میلیارد تومان اعتبار تجهیزات که صد در صد اعتبار پیش بینی شده بود به این امر 
تخصیص داشته شد و ۹ درصد اعتبار سال ۹۶ از دریافت محل پرداخت گاز نیز به 
این منظور تعلق گرفت. در سال تحصیلی جدید نیز این دفتر منتظر نقدینگی است 

تا ۳۷ میلیارد تومان تخصیص سال ۹۷ را به استان ها ابالغ کنند.
آذر کیش درباره تامین نیروی انسانی متخصص در این حوزه نیز اظهار کرد: تامین 
نیروی انسانی از طریق افزایش ساعت کار هنرآموزها و به کار گیری بازنشستگانی 
که بیش از ۸ ساعت در هفته می توانستند تدریس کنند و همچنین برون سپاری 
کاردانش صورت گرفت. چرا که امسال نیروی ۵۵ هزار نفره سال گذشته باید به ۷۰ 
هزار نفر می رسید. در حال حاضر در حال برنامه ریزی برای توسعه بیشتر در این 
بخش هستیم. وی درباره دیر رسیدن کتاب های شاخه کاردانش و فنی حرفه ای 
در سال ۹۷ در پایه دوازدهم بیان کرد: رشته های کاردانش مهارتی است و بر اساس 
سرفصل ها تدریس می شود. در همه کشورهای موفق دنیا نیز حاکمیت برنامه 
محوری به جای کتاب محوری را داریم چرا که تکنولوژی صبر نمی کند تا ما کتاب 
آماده کنیم. آذرکیش اضافه کرد: امسال کتاب ها به جز پایه دوازدهم به موقع توزیع 
شد و در حال حاضر نیز کتاب های پایه دوازدهم توزیع شده است اما بخشی از این 
تاخیر به این باز می گردد که در برخی استانها ثبت نام اولیه کمتر از ثبت نام نهایی 

بود و با توجه به استقبالی که از این شاخه شد، برآوردهای اولیه تغییر کرد.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان:

75 درصد صنایع دستی ایران را زنان تولید می کنند

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: زنان ایرانی در حوزه 
صنایع دستی رتبه های جهانی باالیی دارند، به گونه ای که ٧5 درصد 

صنایع دستی ایران توسط زنان تولید می شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، معصومه ابتکار روز سه شنبه در دیدار هیات غیر 
دولتی خواهران جامعه بین الملل ) sici( بانوان غیرسیاسی و غیرمذهبی تاثیرگذار 
فنالند در محل این معاونت افزود: ظرفیت های زنان ایرانی و همکاری هایی که 
با وزارتخانه های مختلف برای توان افزایی زنان روستایی داریم، به عنوان نمونه با 
همکاری وزارت جهاد کشاورزی فعالیت های برای توان افزایی زنان روستایی داریم، 

این موارد می تواند زمینه همکاری ما با زنان فعال اقتصادی در فنالند باشد.
وی ادامه داد: ابتکار خاطر نشان کرد: همچنین در حوزه صنعت فعالیت های 
خوبی در دست اقدام است و یکی از این اقدامات نشست با ۶١ نفر از بانوان و فعاالن 
اقتصادی در استان البرز بود تا از این طریق زمینه برای همکاری های بیشتر و توسعه 

فعالیت های اقتصادی بانوان نیز فراهم شود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: این معاونت آمادگی دارد که 
بتواند با کشور فنالند در این زمینه ها تبادل تجربه داشته باشد و در بخش غیردولتی 
نیز سازمان های مردم نهاد می توانند برنامه ریزی کنند چون ما می توانیم تجربیات 

خودمان و زنان فعال اقتصادی فنالند را با هم تبادل کنیم.
وی ادامه داد: همچنین می توانیم یک مسیر تجاری بین این دو کشور باز کنیم 

چون هم زنان ایرانی و هم زنان فنالندی فعال در عرصه اقتصادی فعالیت دارند.
مرسده نادری، رئیس بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان نیز گفت: سفیر و 
سفارت فنالند همکاری خوبی با ما دارند به همین دلیل دنبال تبادل تجربیات و 
تعامل بیشتر با ایران هستند. وی تصریح کرد: ما به همین منظور فنالند را به عنوان 
شریک خودمان قرار داده ایم چون معتقدم در فنالند تجربیات خوبی در حوزه 

فعالیت های اقتصادی بانوان وجود دارد.
نادری ادامه داد: البته بانوان ایرانی بسیار توانمند هستند و به دست بانوان می توان 
بخشی از مشکالت اقتصادی را حل کرد. کیونور وانتو، سفیر فنالند نیز گفت: پیش از 
این با سوسن باستانی، معاون راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 

مذاکراتی انجام شده به همین منظور آماده همکاری با این معاونت را داریم.
وی اظهارداشت: به همین منظور قرار است گروهی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی ایران در فنالند حضور یابند که امیدواریم با بحث و تبادل نظر در همه زمینه 
ها بتوانیم همکاری های بیشتری داشته باشیم. وی اضافه کرد: ما تاکید داریم که 
اطالعات الزم در حوزه فعالیت بانوان ایران را به دست آوریم چون آماده تعامل با 
حوزه زنان ایرانی هستیم امیدواریم زنان ایرانی بتوانند کسب و کار خودشان را به 
خوبی انجام دهند. آنا ماری الماساری، رئیس هیات مدیره انجمن خواهران فنالند نیز 
معتقد است که خانواده سالم به اقتصاد سالم منجر می شود و در نظر داریم که باید 
از خانواده و بانوان حمایت شود چون نقش زیادی در نگهداری و حفاظت از خانواده 
ها و فرزندان داشته باشند. وی اعالم کرد: ما آماده انتقال تجربیات هستیم چون در 
فنالند آقایان و بانوان برای نگهداری از فرزندان سهم یکسان دارند به طوری که اکنون 

که من در ایران هستم همسرم وظیفه نگهداری فرزندم را به عهده دارد.
وی ادامه داد: بانوان ایرانی بسیار توانمند هستند و می توانند به صورت فعال در 

عرصه اقتصادی و اجتماعی فعالیت داشته باشند.

اخبار
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 96 نفر به دلیل سوختگی در تهران فوت کردند
 اداره کل پزشکی قانونی استان تهران از فوت 96نفر به دلیل جراحات ناشی از سوختگی از ابتدای فروردین تا پایان شهریور و ارجاع آنها به مراکز پزشکی قانونی این استان خبر داد. به گزارش ایرنا، اداره کل پزشکی قانونی استان تهران روز سه 
شنبه اعالم کرد، این شمار جان باخته به دلیل سوختگی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته )1۳96( با 1۰5نفر فوتی 8درصد کاهش یافته است. از کل فوت های ناشی از سوختگی از فروردین تا شهریور امسال 67نفر مرد و 29نفر زن بودند و 

این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل 1۰5نفر فوتی ناشی از سوختگی ارجاع شده به مراکز پزشکی قانونی استان 72 مرد و ۳۳ نفر زن بودند. بر اساس این گزارش در شهریور امسال نیز آمار فوت ناشی از سوختگی 17مورد بود.

شخصیت شناسی شغلی می تواند مسیر حرکت صحیح زندگی افراد را آشکار کند

چه شغلی متناسب شخصیت شماست؟
اغلب ما در دوران کودکی به دالیل گوناگون به مشاغل خاصی 
عالقه  و...  آتش نشانی  خلبانی،  مهندسی،  پزشکی،  مانند 
داشتیم و بدون شناخت شخصیت خود آرزوی این مشاغل 
بر اساس علم  این درحالیست که  را در سر می پروراندیم؛ 
فردی، شغل  ویژگی های  به  توجه  با  می توانیم  روانشناسی 
متناسب با شخصیت خود را انتخاب کنیم. در همین راستا، 
برخی نظریه پردازان معتقدند؛ 16 تیپ شخصیت شغلی بر 
اساس ویژگی های فردی وجود دارد که افراد مختلف می توانند 
ضمن شناخت این تیپ ها، شغل مناسب خود را منطبق با 

رفتار، انرژی درونی و عالئق خود انتخاب کنند.
می تواند  شغلی  شخصیت شناسی  روش  این  ایسنا،  گزارش  به 
مسیر حرکت صحیح زندگی افراد را آشکار کند و راه خروجی برای 
درگیری ها و سردرگمی ها باشد در همین راستا گوهریسنا انزانی- 
روانشناس متخصص در گفت وگو با ایسنا ضمن ارائه ویژگی های 
هر یک از تیپ های شخصیت شناسی شغلی معتقد است که همه 
تیپ ها در این روش به یک اندازه باارزش بوده و تیپ شخصیتی افراد 
ارتباطی با بهره هوشی ندارد این در حالیست که البته شناخت دقیق 
تیپ های شخصیتی نیازمند آزمون های خاصی است که باید زیر نظر 

متخصصان انجام شود.
این تیپ شناسی چهار بعد اصلی شخصیت شامل ابعاد شمی - 
حسی، برون گرایی - درون گرایی، فکری - احساسی و داوری کننده  
می دهد:  شرح  اینگونه  را  آن  انزانی  که  است  مالحظه کننده    -
"برونگرایان" افرادی هستند که با اشیاء و اشخاص سر و کار دارند، از 
دنیای بیرونی انرژی می گیرند، دوستان زیادی دارند و گاها بدون فکر 
و به سرعت تصمیم گیری می کنند این درحالیست که "درون گرایان" 
تمام توجه خود را معطوف به دنیای درونی کرده و از آن انرژی دریافت 
می کنند، بیشتر می اندیشند و در برخی مواقع ایده ها و تصورات خود را 

با دنیای واقعی ارزیابی نمی کنند.
 در بعد "شمی "-"حسی " نیز این دسته افراد وابسته به این مسئله 
هستند که چقدر اطالعات خود را دریافت می کنند. افرادی که از نظر 
"حسی " قوی تر هستند به آنچه اطمینان دارند اعتماد می کنند، تنها 
در صورتی از ایده های جدید استقبال می کنند که قابلیت اجرایی 
داشته باشد، واقع گرا هستند، از مهارت های موجود استفاده می کنند، 
اقدامات خود را قدم به قدم ارائه کرده و به زمان حال اهمیت می دهند 
این درحالیست که "شمی گرایان به الهام و استنباط توجه دارند، 
عالقه مند به عملی کردن ایده های جدید و مهارت آموزی هستند، 
برای نوآوری و تحول بهای زیادی قائلند، به اطالعات به صورت دقیق 

توجه نمی کنند و به آینده توجه بیشتری دارند.
همچنین در بعد "فکری"-"احساسی" این تیپ با تصمیم گیری 
برای رسیدن به نتیجه ارتباط دارد، "فکری ها" در زمینه تصمیم گیری 
تحلیل غیر شخصی دارند، برای منطق و عدالت بهای زیادی قائلند، 
ریزبین هستند، ممکن است بی رحم و بی توجه باشند، به حقیقت 
بیش از ادب بها می دهند و تحت تاثیر میل به موفقیت انگیزه پیدا 
می کنند این در حالیست که "احساسی ها" تحت تاثیر احساس، به 
همدلی بها می دهند، عالقه به راضی نگه داشتن دیگران دارند، به ادب 
بیش از حقیقت بها می دهند و معتقدند که هر احساسی اعتباری 
صورت  به  "داوری کننده "-"مالحظه کننده "  گروه  همچنین  دارد. 
سازمان  یافته زندگی می کنند و یا با استقالل بیشتر عالقه به کسب 
اطالعات دارند،؛ "داوری کننده گان" به اخالق کاری اهمیت ویژه ای 
می دهند، در حرفه خود اهداف مشخصی دارند و زمان را منبعی تمام 
شدنی می دانند این در حالیست که "مالحظه کننده گان" به تفریح 
توجه بیشتری دارند، طبق اطالعات دریافتی جدید اهدافشان را تغییر 

می دهند، زمان را منبعی تجدیدشدنی می دانند و فرآیندگرا هستند.
از ترکیب این چهار بعد اصلی ۱۶ گروه شکل می گیرد که در ادامه 

تیپ ها و مشاغل مناسب برای هر گروه تشریح شده است:
عالقه  به مشاغل »مهندسی« نشانه چه ویژگی های 

شخصیتی است؟
۱- درونگرا-شمی-فکری-داوری کننده: این افراد برای رسیدن به 
کمال، شایستگی و استقالل را در کنار یکدیگر باارزش می دانند. به 
نظر آنها استفاده از راهکارهای مناسب می تواند دغدغه ها را کاهش 
دهد. انرژی خود را صرف به عمل آوردن ایده می کنند و در مشاغلی 
که بتوانند راه حل مبتکرانه ارائه دهند، با سایر اشخاص با وجدان 
فعالیت کنند، به دلیل ایده هایشان اعتبار بگیرند و توانمندی های خود 
را افزایش دهند، احساس رضایت دارند. آنها از چالش های پیچیده 
لذت می برند، از اعتماد به نفس خوبی برخوردارند و قاطع هستند. از 
مشاغل مناسب برای این افراد می توان به اقتصاددان بودن، برنامه ریزی 
علمی،  پژوهشگر  خزانه داری،  مالی،  اعتبارات  تحلیل گری  مالی، 
مهندس طرح و برنامه ریزی، برنامه نویسی کامپیوتر، مدیریت شبکه، 
تهیه کننده نرم افزارها، آموزگاری در حوزه علوم کامپیوتر، مدیریت 
مدرسه، ریاضیدان، روانپزشکی، متخصص بیماری های قلب و عروق، 

مهندس هسته ای و مهندسی محیط زیست اشاره کرد.

شخصیت »خلبان ها« و »پلیس ها«
۲- درونگرا-حسی-فکری-داوری کننده: اینها با شعار "عجله نکن 
و در حرفه خود به بهترین نحو خدمت کن" زندگی می کنند. آنها 
عالقه مند به فعالیت در حرفه ای هستند که ماهیت فنی داشته باشند 
و بتوانند خدماتی ارائه دهند که مستقل و فرصت کافی برای انجام کار 
خود داشته باشند. آنها اهداف عینی و سریعی دارند، عالقه مند هستند 
که مسئولیت های بیش از حد داشته باشند و بتوانند به اهداف تعیین 
شده خود برسند. دقت عمل، میل انجام به موقع در حرفه شان، توانایی 
تنها کار کردن، احساس مسئولیت و واقع بینی از ویژگی های بارز این 
گروه است. از مشاغل مناسب برای این گروه می توان به حسابرسی، 
مدیر امالک و مستقالت، کارشناس حسابداری، متخصص بیمه و 
آمار، افسران پلیس، خلبان های هواپیمای مسافربری، سازنده های 
اسلحه، بازرسین بانک، روسای مدرسه، مهندسین مکانیک یا برق، 
دامپزشکان، تکنولوژیست ها، مسئولین بهداشت عمومی و قاضی های 

حوزه جنایی اشاره کرد.
۳- برونگرا-حسی-احساسی-داوری کننده: با شعار " من میتوانم 
اگر  آنها  دارند.  ارزشمندی  کنم؟"احساس  خدمتی  چه  مردم  به 
در شغلی فعالیت کنند که روابط گرم و صمیمی داشته باشند، به 
تغییر شرایط زندگی دیگران کمک کنند، با افراد متعدد ارتباط برقرار 
کنند و با دیگران تبادل نظر داشته باشند از شغل خود رضایت دارند. 
آسیب شناسی گفتار، منشی  پزشکان، کارگران بیمارستان، متخصصان 
اجتماعی، مشاوران  آموزگاران دبستان، مددکاران  بهداشت دهان، 
شغلی، منشی  حقوقی، دستیاران قاضی ، مدیران مراکز مراقبت از 
کودکان و کارمندان آژانس مسافرتی باید این تیپ شخصیتی را داشته 
باشند چون آنها افرادی هستند که انرژی زیادی برای فعالیت خود و 

توانایی رعایت قوانین دارند.
عالقه مندان به مشاغل »پزشکی« چه شخصیتی دارند؟

"انجام  شعار  با  درونگرا-حسی-احساسی-داوری کننده:   -۴
وظیفه افتخار من است" در حرفه خود فعالیت می کنند. زمانی 
از شغل خود راضی هستند که بتوانند با توانمندی خاص خود در 
پروژه های ملموس کار کنند، محبت خود را ابراز کنند، به صورت 
سنتی در محیط سازمان یافته فعالیت کنند و کارآمد باشند. از 
مشاغل مناسب برای این افراد می توان به متخصص بهداشت، 
پرستاری، چشم پزشکی، تکنسین  داروسازی، گیاه شناسی، ماساژ 
باغبانی،  ورزشی،  مربی   خانواده،  سالمت  مددکاری  درمانگری، 
منشی و دفترداری، مسئول اعطای وام و نمایندگی فروش اشاره 
کرد. تمرکز، توجه، نگرش عمل، اخالق، واقع بینی هستند و حفظ 

سنت های سازمان از ویژگی بارز آنهاست.
شخصیت »آتش نشان«ها را بشناسید

موجود  امکانات  از  ۵-درونگرا-حسی-فکری-مالحظه کننده: 
بهترین استفاده را می کنند. آنها در مشاغلی که بتوانند منابع را 
شناسایی و به کاراترین شکل بهره برداری کنند، از علم و آگاهی 
فنی استفاده کنند، در محیطی عاری از مقررات فراوان فعالیت کنند 
و فرصت داشته باشند به عالئق و شادی خود نیز رسیدگی کنند 
احساس خوبی را تجربه می کنند. از مشاغل مناسب برای این افراد 
پلیس های  خلبانی ،  مسابقه ای،  اتومبیل های  رانندگی  به  می توان 
مخفی، آتش  نشانی، عکاسی، متخصص امور جنایی، زمین شناسی، 
رادیولوژی، تکنسین های عمل جراحی، مأمورین خرید، منشی های 
غذایی، مربیان ورزشی، فروشندگی قطعات اتومبیل، مهندسین پرواز 
و طالسازی اشاره کرد. این گروه شخصیتی توانایی فعالیت بهتر با 

وظایف تعریف شده در حرفه خود را دارند، قدرت مشاهده، حافظه 
قوی، توانایی تنظیم اطالعات، رسیدگی به امور در بحرانی ترین شرایط 

و انعطاف پذیری از بارزترین ویژگی آنهاست.
عالقه مندان مشاغل »ارتباطات« و »مشاوره« چه ویژگی هایی 

دارند؟
۶- برونگرا-شمی-احساسی-داوری کننده: اینها متخصصان روابط 
عمومی هستند. آنها زمانی از حرفه خود احساس رضایت دارند که 
با دیگران روابط اجتماعی خوبی برقرار کنند و عضوی از گروه فعال و 
خالق جامعه باشند. آنها رهبران جذابی هستند، برای هر مسئله ای راه 
حلی خالق ارائه می دهند، با دیگران برخورد همدالنه دارند، در محیط 
کار فعال هستند و مهارت های سازمانی و ابراز وجود را به سرعت یاد 
می گیرند. مشاغل مناسب برای این افراد مدیریت تبلیغات و ارتباطات، 
برنامه های  تهیه کننده  هنری،  مشاغل  روزنامه نگاری،  نویسندگی، 
تلویزیونی، گزارشگری، روانشناسی، مشاور مصرف مواد مخدر، مشاور 
جامعه شناسی،  آموزشی،  برنامه های  مدیر  زبان،  آموزگار  تحلیلی، 
درمانگری مشاغل، مدیریت در واحدهای بازرگانی، مشاور مدیر و 

پزشکی است.
و اما »معلمان« و «نویسندگان«

۷-درونگرا-شمی-احساسی-داوری کننده: این افراد تسریع کننده 
از  و  ابراز  را  خود  درون  دارند  عالقه  آنها  هستند.  مثبت  اتفاقات 
ایده های خود برای یاری رسانی به دیگران استفاده کنند. به جزئیات 
توجه بیشتری دارند و انعطاف پذیرند. مشاغل مناسب برای این افراد 
شامل مشاوره، روانشناسی، آموزگار آموزش های ویژه، مشاور رفاه 
کودکان، مددکاری، رمان نویسی، متخصص مشاور خانواده، تهیه کننده 
نرم افزارهای بازی، مدیر مراقبت های بهداشتی و متخصص تغذیه 

است.
»هنرمندان« روحیات خود را بشناسند

۸- برونگرا-شمی-احساسی-مالحظه کننده: این افراد در شغل هایی 
رضایت خاطر دارند که با گروه های متنوعی با موضوعات مختلف 
فعالیت کنند، با اشخاص جدید آشنا شوند، به دیگران کمک کنند. 
آنها به راحتی اهداف خود را اولویت بندی می کنند و کارهای خود را 
پیش می برند. عالقه ای ندارند جزئیات کار خود را بدانند، از مشاغل 
مناسب برای این گروه می توان به روزنامه نگاری، بازیگری، مسئول 
انتشارات، تهیه کنندگی، متخصصان روابط عمومی، مدیران تبلیغاتی، 

مشاوران شغلی و آموزگار هنری اشاره کرد.
۹- درونگرا-شمی-احساسی-مالحظه کننده: انعطاف پذیر، آرام و پر 
احساسند. آنها زمانی از خود راضی هستند که شغل آنها با ارزش و 
باورهای شخصی شان منطبق باشد و بتوانند به بهترین نحو تاثیرگذار 
باشند. این افراد مستقل در حرفه خود فعالیت می کنند، می توانند 
با حداقلی از قوانین و مقررات فعالیت خود را انجام دهند و به رشد 
دیگران کمک کنند. تعهد عمیقی به کار دارند و به راحتی جهت و 
مسیر خود را تغییر می دهند از مشاغل مناسب برای این افراد می توان 
نقاشی، نویسندگی، معماری، موسیقیدان، طراح صحنه، تدریس، 
مشاور تحصیلی، درمانگری، هنرهای دستی، متخصص ژنتیک نام برد.

 »مدیران« و »مخترعان« دارای چه ویژگی هایی هستند؟
۱۰- برونگرا-شمی-فکری-داوری کننده: اینها هم با شعار "همه 
چیز را عالی می بینم و سررشته امور در دست من است" در حرفه 
خود فعالیت می کنند. می توانند توانمندی بالقوه خود را افزایش دهند، 
این افراد زمانی احساس رضایت دارند که امکان رهبری امور و گروه 
را داشته باشند، بتوانند برنامه ریزی بلند مدت داشته باشند. آنها عالقه 

دارند با افراد الیق، توانمند، خالق و هدفمند همکار باشند. مشاغل 
مناسب برای این گروه شامل مقام های بلندپایه اجرایی، مدیریت ها، 
است.  و خزانه داری  بانکداری  اقتصادی،  تحلیل گر  مالی،  برنامه ریز 
ویژگی  بارزترین  از  بودن و شجاعت  توانایی حل مسئله، منطقی 

آنهاست.
۱۱- برونگرا-شمی-فکری-مالحظه کننده: کارآفرین و با اشخاص 
متفاوت در ارتباط  هستند. آنها اگر بتوانند اقدامات خود را عملی کنند، 
راه حل مبتکرانه برای مسائل می یابند، موقعیت های مختلف توام با 
لذت را تجربه می کنند، از نظمی منطقی برخوردارند، توانایی های 
شخصی و شغلی خود را افزایش دهند و با اشخاص مختلفی در 
ارتباط باشند رضایت کاملی از حرفه خود دارند، آنها ریسک پذیرند، 
توانایی آموختن مطالب جدید را دارند، خوش بین بوده و از اعتماد به 
نفس باالیی برخوردارند و خود را با موقعیت های اجتماعی تطبیق 
می دهند. مشاغل مناسب برای این گروه شامل کارآفرینی، اختراع، 
گویندگی، وکالت، رستوران دار، کارآفرینی، مدیریت، آموزگار، مدیریت 
بازاریاب  ایمنی،  سیستم های  تحلیل گری  تبلیغاتی،  سیستم های 
ورزشی، گزارشگری، خبرنگاری، برنامه ریز برنامه های مالی، بانکداری 

یا سرمایه گذاری است.
شخصیت »مشاوران امالک« و »وکال«

نبوغ  این دسته هم  درونگرا-شمی-فکری-مالحظه کننده:   -۱۲
باالیی در حل مسائل دارند. اگر در حوزه ای فعالیت کنند که بتوانند 
ایده های جدیدی ارائه دهند، با چالش مواجه باشند، معیارهای خود 
را در حرفه شان لحاظ کنند، با گروه کوچک اما با صالحیت فعالیت 
کنند و مستقیماً اوقات خود را صرف سازماندهی فعالیت های دیگران 
کنند می توانند در شغل خود احساس رضایت داشته باشند. آنها 
مهارت زیادی در حل مسئله، استقالل و شجاعت، توانایی تحلیل های 
باالیی  به نفس  اعتماد  از  را دارند،  منطقی در شرایط پر استرس 
برخوردارند. از مشاغل مناسب برای این گروه می توان به برنامه نویسی 
کامپیوتر، خدمات تخصصی شبکه، برنامه ریز مالی، متخصص اعصاب 
و روان، برنامه نویسان تحلیل گر، جراحی پالستیک، مشاوره ژنتیک، 
ریاضی دانی،  انسان شناسی،  وکالت،  محقق،  تحلیلگر،  روانشناسی 

فیلسوفی و عکاسی اشاره کرد.
آنها در  برونگرا-حسی-فکری-داوری کننده: رضایت شغلی   -۱۳
زمانی اتفاق می افتد که بتوانند به شکل منظم و سازمان یافته ای 
به کار گیرند و  را  فعالیت کنند، مهارت های خود  در حرفه خود 
آنها  باشد.  اندازه گیری  قابل  منطقی  شکل  به  آن ها  دستاوردهای 
عالقه مند هستند در محیطی دوستانه و قابل پیش بینی فعالیت 
کنند، توانایی تصمیم گیری باالیی دارند و می توانند مسئولیت های 
فراوانی بر عهده بگیرند. این افراد به اهداف سازمانی و نتایج کاری 
خود توجه دارند. تابع مقررات هستند و همیشه احساس مسئولیت 
می کنند. از مشاغل مناسب برای این افراد می توان به فروشندگی 
کامپیوتر و امالک، مامور حراست، افسر ارشد، مربی ورزش، تحلیلگر 
اعتبارات، مامور بیمه، مامور اطالعات، مدیر پروژه داروسازی، روسای 
هتل، حراست افسرهای ارتش، تحلیل گری، مامورین اعتبارات بیمه، 

دندانپزشکی، قضاوت و داروسازی اشاره کرد.
ویژگی رفتاری »مهمانداران هواپیما« و »فروشندگان 

اتومبیل«
۱۴- برونگرا-حسی-فکری-مالحظه کننده: انعطاف پذیرند، پویا و 
کنجکاوند و زمانی از فعالیت خود احساس رضایت دارند که با دیگران 
ارتباط اجتماعی قوی داشته باشند، عالوه بر کار تفریح کنند و اغلب 
فعالیتشان منطقی و عملی باشد آنها از توانایی مشاهده و مالحظه 
فراوانی برخوردارند و به قوانین در محیط کار عالقه ای ندارند. این 
گروه از حافظه و انرژی باالیی برخوردارند، با تغییرات خود را سازگار 
می کنند. از مشاغل مناسب برای این افراد می توان به آتش نشانی، 
مهمانداری هواپیما، تدریس فنون پرواز، برنامه ریز مالی شرکت ها، 
مکانیک،  مهندسی  نجاری،  سرمایه گذاری،  ورزشی،  گزارشگری 
اتومبیل های  فروشندگی  و  ساختمان  و  راه  مهندسی  جنگلبانی، 

الکچری اشاره کرد.
»طراحان مد« و »آشپزها«  چگونه اند؟

۱۵- برون گرا-حسی-احساسی-مالحظه کننده: این افراد با شعار 
"نگران نباش فقط باید شاد باشی" در حرفه خود فعالیت می کنند. آنها 
زمانی از شغل خود راضی هستند که در همه امور دخیل باشند، عالوه 
بر کار به تفریحات خود رسیدگی کنند و برای سخت کوشی های 
از  عبارت اند  افراد  این  برای  مناسب  مشاغل  بگیرند.  پاداش  خود 
مخدر،  مواد  مصرف  سوء  مشاوره  معلوالن،  و  کودکان  از  مراقبت 
مددکاری اجتماعی، دستیاری دندانپزشکی، درمانگری بیماری های 
تنفسی، پزشکان متخصص اطفال، عکاسی، روابط عمومی، مسئولیت 
رادیو-تلویزیون،  گویندگی  هلیکوپتر،  خلبانی  حوادث،  هماهنگی 
تشریفات پذیرایی، جواهرسازی و سرآشپزی اشاره کرد. این دسته از 
افراد از انرژی و انعطاف پذیری باالیی برخوردارند و همیشه به همکاران 

خود کمک می کنند.

افشانی:

از روز اول انتصابم توپخانه ای علیه ام شکل گرفت

شهردار سابق تهران با ارائه گزارشی از عملکرد خود درد و دل های خود را در 
مورد سیر اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان بیان کرد.

به گزارش ایسنا، محمدعلی افشانی شهردار پیشین تهران با حضور در جلسه امروز 
شورای شهر تهران با بیان اینکه همواره سه اصل قانون، رعایت حقوق شهروندی و 
تعامل منهای تحمیل را سرلوحه کار خود قرار دادم، اظهار کرد: خدا را شاکرم به آنچه 
که امروز برایم رقم زده و از وزیر کشور نیز که به واسطه چند ساعت بعد از انتخابم به 

عنوان شهردار تهران در آن زمان حکمم را صادر کرد تشکر می کنم و پس از اولین روز 
انتخابم به عنوان شهردار به جلسه با مقام معظم رهبری دعوت شدم.

وی با بیان اینکه اولین قدمم در شهر ایجاد آرامش در شهرداری بود، گفت: از همان 
روز اول فارغ از نمایش و تبلیغات پیگیر مطالبات شهرداری از سازمان ها و شرکت ها 
بودم و در همین راستا با فرمانده سپاه و رئیس ستاد کل جلسه داشتم و اگر این اتفاقات 

یک ماهه رخ نمی داد احتماال صورتجلسه نهایی امضاء می شد.
افشانی با بیان اینکه در این شش ماه دیون ۴۵۰۰ نفر از پیمانکارانی که زیر ۱۰۰ 
میلیون تومان بدهی داشتند تسویه شد، ادامه داد: اقدامات زیادی در حوزه عمرانی، 

خدمات شهری و ... انجام شد.
وی با اشاره به اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: با کمال تأسف باید 
اعالم کنم برخی ها با فریبکاری سعی کردند که صحنه گردان موضوع پیگیری شورا 
و شهرداری در این زمینه باشند و توانستند موضوع را وارونه جلوه دهند، به گونه ای 
که در جامعه جا انداختند که ما به جای اجرای صحیح قانون به دنبال سوراخ کردن 

قانون هستیم.
شهردار سابق تهران با بیان اینکه بارها اعالم کرده ام که قانون منع بکارگیری 
بازنشستگان مشمول شهرداری می شود اما مشمول شخص شهردار نمی شود، گفت: 
شهردار فاقد پست سازمانی و انتخابی است و در همین راستا ظرف سه ساعت ۱۴۰ 
نفر امضای نمایندگان مجلس را جمع کردم اما آنقدر فشار بر روی نمایندگان از طرف 

اصحاب ثروت و قدرت زیاد بود که تاب نیاوردند.
وی با بیان اینکه من به ایستادگی خود افتخار می کنم اما موضوع را وارونه جلوه دادند 

تصریح کرد: متاسفانه در این رابطه یک نفر حقوقدان ندیدم که به دفاع از این موضوع 
بپردازد و وقتی شریف ترین حقوق دانان به مجلس رفتند تا بگویند این قانون نباید به 

شهرداران تعمیم داده شود با آنها در کمیسیون اجتماعی مجلس برخورد بدی شد.
افشانی با بیان اینکه از روزی که در شهرداری آمدم توپخانه ای شکل گرفت که هر 
روز یک دروغ منتشر می کرد، گفت: یک روز گفتند افشانی با سپاه بسته تا به دیدار 
بیت برود اما باید بگویم که بهترین ارتباط با بیت در دوره من بود و یک روز هم 
گفتند که افشانی با الریجانی تا ۱۴۰۰ بسته؛ اما این قانون نشان داد که چه کسانی 

با الریجانی بسته اند.
وی با بیان اینکه مسئله ای در مورد انتصابات قومیتی از همان روز اول شروع شد و تا 
االن هم ادامه دارد، افزود: در این مدت من ۲۷ مدیر را منصوب کردم که تنها شش نفر 

مربوط به یک قوم خاص بود که حاال لیست آن را نیز منتشر می کنم.
شهردار سابق تهران با بیان اینکه در مورد آخرین انتصابم صحبت هایی شده است، 
گفت: قرار بود که من تا ۱۵ آذر بمانم و به شجاع پوریان گفتم که انتصاب رئیس 
سازمان ورزش را صورتجلسه کند اما با اینکه قرار بود شنبه آن را تحویل بدهد اما نداد.

وی با بیان رزومه ای از سرپرست جدید سازمان ورزش اظهار کرد:  بیش از حد 
متعارف روی قومیت ها اخبار منتشر کردند و این در حالیست که باید بگذاریم مردم با 

اتحاد و یکپارچگی در صلح و آرامش بمانند.
افشانی در پایان با قرائت شعری سخنان خود را پایان داد و گفت:  هر که ما را یاد 
کرد ایزد مر او را یاد کند، هر که ما را خار کرد از عمر برخوردار باد، هر که اندر راه ما 

خاری فکند از دشمنی، هر گلی از باغ وصلش بشکفد بی خار باد.


