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یافت مجوز  استخدام در
50 هـــــــزار نفـــــر در 
آموزش و پرورش 

رئیـس مرکـز برنامه ریـزی منابـع انسـانی و امور 
اداری وزارت آموزش و پرورش به تشـریح وضعیت 
جدیـد  سـال  در  انسـانی  نیـروی  سـازماندهی 
پرداخـت و اعالم کرد  مجوز اسـتخدام 50 هزار نفر 

در آمـوزش و پـرورش اخذ شـده اسـت.

اشــتغال  کلی  ح  طر نگارش 
جلسه  دردومین  ها  اســتان 

شــورای عالی اشتغال
ــرد  ــالم ک ــی اع ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع  وزی
بــا دســتور جنــاب رئیــس جمهــور در کمتــر از یــک مــاه 
ــا  ــتغال ب ــی اش ــورای عال ــه ش ــن جلس ــده دومی آین
ــا  ــتان ه ــتغال اس ــی اش ــرح کل ــگارش ط ــوع ن موض

ــد شــد. ــزار خواه برگ

23

کــه از دوشــنبه هفدهــم آبانمــاه آغــاز شــده فــردا 23 آبانمــاه  کارآفرینــی  هفتــه جهانــی 
کشــور و همزمــان بــا  پایــان مــی یابــد. در ایــن هفتــه مســئوالن و مــردم در سراســر 
کشــور  کارآفرینــان را در راه توســعه اقتصــادی  کشــور دنیــا تــاش هــا و اقدامــات   180
ج نهادنــد و بــر بزرگداشــت مقــام ایــن نقــش آفرینــان واقعــی در توســعه اجتماعــی و  ار

ــد. کیدکردن ــی تا کارآفرین ــتغال و  ــعه اش ــز توس ــادی و نی اقتص
کارآفرینــان  کــه  کــه در اینجــا مطــرح اســت ایــن اســت  ســوال و نکتــه قابــل تاملــی 
در جامعــه مــا چــه جایگاهــی دارد؟ نیازهــا و خواســته هــای آنهــا چیســت؟ دولــت و 
ــئولیتی  ــه مس ــی چ کارآفرین ــتغال و  ــوزان اش ــن دلس ــال ای ــی در قب ــتگاههای متول دس
کارآفرینــان داده مــی شــود عملــی  کــه بــرای حمایــت از  دارنــد؟ چــرا وعــده هایــی 

نمــی شــود؟
کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون،  کــه در معاونــت  ذکــر ایــن نکتــه قابــل تامــل اســت 
کارآفرینــان و ارائــه برخــی  کار و رفــاه اجتماعــی دولــت دوازدهــم موضــوع حمایــت از 
کارآفرینــی  کارت هــای  مشــوق هــا بــه آنــان مطــرح شــد؛ مســئوالن وقــت موضــوع ارائــه 
بــرای ارائــه خدمــات بهتــر بانکــی، همــکاری دســتگاه ها و شــبکه بانکــی و ... را بــرای 
ــا داشــتن ایــن  کارآفرینــان ملــی و اســتانی ب کردنــد  کردنــد و اعــام  کارآفرینــان مطــرح 
گویــا دولــت دوازدهــم بــه پایــان رســید و  کارت هــا مــی تواننــد متفــاوت دیــده شــوند امــا 

کارت هــا و مشــوق هــای مطــرح شــده نشــد؟ خبــری از ایــن 
کوشــید دربــاره تســهیات و مشــوق هــای  کارآفرینــی جــاری بــازارکار  همزمــان بــا هفتــه 
کنــد و دربــاره  کار و رفــاه اجتماعــی از وزیــر جــوان ایــن وزارتخانــه ســوال  وزارت تعــاون، 

گذشــته جویــا شــود.  چنــد و چــون ایــن حمایــت هــا و وعــده هــای 
کارآفرینــی در جمــع خبرنــگاران  گشــایش هفتــه  حجــت عبدالملکــی در حاشــیه آییــن 
ــان  کارآفرین ــرای  ــه ب ک ــی  ــوق های ــن مش ــه مهمتری ک ــش  ــن پرس ــه  ای ــخ ب در پاس
بهبــود  کــرد: مهمتریــن مشــوق،  اظهــار  اســت، چیســت؟  شــده  گرفتــه  نظــر  در 
کــه  کشــور مصــوب شــد  کار اســت. در جلســه شــورای عالــی اشــتغال  کســب و  فضــای 
کار و رفــاه اجتماعــی بــرای بهبــود فضــای  ــا همــکاری وزارت تعــاون،  وزارت اقتصــاد ب
کــه بیــش از ۴0 درصــد اشــتغال  کشــور  کار بــرای 22 رســته اصلــی اشــتغالزای  کســب و 

کنــد، برنامــه ریــزی خــاص انجــام بدهنــد. کشــور را ایجــاد مــی 
کشــور اســت؛  کار بهتریــن خبــر برای عموم و کل  البتــه موضــوع بهبــود فضــای کســب و 
کارآفرینــان بایــد بــه صــورت ویــژه دیــده شــود.  بــه نظــر مــی رســد موضــوع بــرای 
ایــن  شــود.  ایجــاد  اســتانی  و  ملــی  کارآفرینــان  بــرای  ای  جامعــه  ســامانه  بایــد 
کارآفرینــان بیانجامــد و بســتری  کارآمــد بــرای  ســامانه مــی توانــد بــه بانــک اطاعــات 
کــه  کار  کســب و  ــرای بیــان مشــکات و رفــع موانــع بهبــود و توســعه فضــای  را ب

کمــک نمایــد. کیــد نمــود  وزیــر محتــرم بــه آن اشــاره و تا
کشــور هســتند  کارآفرینــان ســرمایه هــای اجتماعــی و موتــور محرکــه اقتصــاد و اشــتغال 
و نمــی تــوان بــه نیازهــا و خواســته هــای آنهــا بــه عنــوان پیشــقراوالن رفــع مشــکات 

کشــور بــی توجــه بــود. اقتصــادی و اجتماعــی 
کارآمــد تعریــف و دیــده شــوند تــا  کارآفرینــان بایــد در شــبکه ای مســتقل و ســامانه ای 
امــکان دسترســی آســان بــه تســهیات، منابــع و ســایر شــرایط مــورد نیــاز فراهــم شــود. 
کــه بزرگتریــن دغدغــه نظــام، مســئوالن و مــردم اســت بــا  کشــور  رفــع مشــکل اشــتغال 
کارآفرینــان میســر اســت. دبیرخانــه شــورای عالــی اشــتغال، معاونــت  چــاره جویــی 
کار و رفــاه اجتماعــی مــی توانــد عاوه بر مشــوق های  کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون، 
مالی و بانکی و شبکه ای با همکاری دستگاه ها و سازمان هایی مثل جهاد دانشگاهی، 
کار و تامیــن اجتماعــی و ... حتــی بــرای رفــع نیازهــای آموزشــی و مشــاوره ای  موسســه 
کننــد و آنهــا را بــرای تحقــق اهــداف خیرخواهانــه یــاری نماینــد.   کارآفرینــان نیــز اقــدام 

مشاغل خانگی 
باید تقویت شود
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رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

برنامه جذب مدرس
و اعزام دانشجو به آلمان

7

رئیس  دانشگاه جامع علمی کاربردی  اعالم کرد

آموزش های جهاددانشگاهی
متناسب با آینده مشاغل و

5 مشاغل آینده توسعه می یابد

در گردهمایی معاونان آموزشی  تاکید  شد

خانه صادرات صنایع فرهنگی
تاسیس می شود
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در بازدید پارک ملی صنایع فرهنگی اعالم شد 

تدوین آئین نامه جدید برای

 حمایت از پارک های علم و فناوری
12

سورنا ستاری خبر داد

کید شد؛ در دیدار مسئوالن دو مجموعه تا

کارآفرینی  توسعه همکاری معاونت آموزش و 
کار و تامین اجتماعی جهاد دانشگاهی و موسسه 

وکارآفرینـی  آمـوزش  معـاون  دردیـدار 
جهـاد دانشـگاهی ومدیـران کل این نهاد 
با ریاسـت موسسـه کار وتامین اجتماعی 
ومعاونین این موسسـه برتوسعه همکاری 

دومجموعه تاکید شد 
وکارآفرینـی  آمـوزش  معـاون  دردیـدار 
جهـاد دانشـگاهی ومدیـران کل این نهاد 
با ریاسـت موسسـه کار وتامین اجتماعی 

ومعاونین این موسسه برتوسعه همکاری دومجموعه تاکید شد  
بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار، در ایـن دیـدار صمیمـی کـه با انتصـاب دکتر شـریعت 
به سـمت ریاسـت موسسـه کار و تأمین اجتماعی صورت گرفت، مهندس سـیروس دشـتی 
مدیـرکل توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال، مهنـدس محمدحسـین سـلگی مدیـرکل دفتر 
نیازسـنجی و پـروژه یابـی آموزشـی، دکتـر سـهیل دادخـواه سرپرسـت اداره کل نظارت 
و گسـترش مراکـز آموزشـی جهاددانشـگاهی، همچنیـن دکتـر حمیـد هاشـمی 
همچنیـن  و  تهـران  دانشـگاهی  جهـاد  سـازمان  فنـاوری  و  پژوهـش  معـاون 
دکتر رضوان معاون پژوهشـی موسسـه و دکتر رمضانی مدیر آموزشـی موسسه کار و تأمین 

اجتماعـی حضور داشـتند.
دکتـر محمدصادق بیجندی معـاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشـگاهی ضمن تبریک 
انتصـاب دکتـر شـریعت به ریاسـت موسسـه، بـه تشـریح فعالیت هـا و برنامه هـای حوزه 
آمـوزش، اشـتغال و مهارت آمـوزی پرداخـت و خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه سـوابق 
همـکاری جهـاد دانشـگاهی و موسسـه کار و تأمیـن اجتماعـی زمینه های بسـیار خوبی 

بـرای همکاری مشـترک وجـود دارد.
بیجنـدی بـا اشـاره بـه موضـوع آموزش هـای کارآفرینـی و همچنیـن موضـوع مهـم 
مهارت آمـوزی بـرای دانش آموختـگان و کارجویـان تصریـح کـرد: جهـاد دانشـگاهی و 
موسسـه کار می تواننـد بـرای توسـعه همکاری هـا درزمینـه  اشـتغال و آمـوزش به ویـژه 
ایجـاد زمینـه بـرای توسـعه اشـتغال پایـدار از طریـق توسـعه آموزش هـای مهارتـی 

تـالش کننـد.
دکتـر شـریعت رییـس موسسـه کار وتامیـن اجتماعـی بـا تشـریح الویـت هـای کار ی 
موسسـه کار وتامیـن اجتماعـی گفـت : موضـوع کار شایسـته، قوانین ومقرارت تسـهیل 
کننـده اشـتغال، اقتصـاد سـبز، توسـعه آمـوزش هـای کارآفرینـی و همچنیـن همکاری 
بـا سـازمان هـای بیـن المللـی )ILO ( اززمینـه هـای همکاری بیـن دومجموعه اسـت و 
مـا آمادگـی داریـم درایـن حوزههـای از ظرفیـت هـای جهـاد دانشـگاهی اسـتفاده کنیم .

همچنین مهندس سیروس دشتی مدیرکل توسعه کارآفرینی جهاد دانشگاهی در این نشست با 
اشاره به همکاری های درخشان گذشته بین موسسه کار و جهاد دانشگاهی گفت: سوابق و تجارب 
همکاری بسیار خوبی بین دو مجموعه وجود دارد و ما آمادگی داریم در دوره جدید نیز این 

همکاری ها را بیش از گذشته تقویت نموده و گسترش دهیم.
وی بـا اشـاره بـه همکاری های گذشـته درزمینه آموزش هـای کارآفرینـی و تربیت مربی 
کارآفرینـی و اجـرای طرح هـای مطالعاتـی اظهار داشـت: در حـال حاضر نیـز زمینه های 
خوبـی بـرای ایـن نـوع همکاری هـا وجـود دارد کـه می توانیـم بـا همـکاری مشـترک 

اجرایـی نماییم.
دکتـر سـهیل دادخـواه سرپرسـت اداره کل نظـارت و گسـترش مراکـز آموزشـی 
جهـاد دانشـگاهی نیز در این جلسـه به موضوع راه اندازی مدرسـه ملـی مهارت پرداخت 
و گفت: این مهم می تواند به پروژه مشـترک جهاد دانشـگاهی و موسسـه کار و تأمین اجتماعی 

تبدیل شـود.  
مهندس سلگی نیز در این نشست در زمینه توسعه همکاری ها درزمینه آموزش الکترونیک، برگزاری 
آزمون ها و ... توضیحاتی ارائه کرد و بر توسعه همکاری ها در بخش های مختلف به خصوص توسعه 

مشاغل پایدار، مشاغل نو و ... تأکید کرد.
دکتر حمید هاشـمی نیز در این نشسـت به موضوع توسعه گردشـگری پرداخت و گفت: تدوین و 
توسـعه دوره هـای موردنیـاز در زمینه های مختلف به ویژه حوزه مهم گردشـگری یک ضرورت اسـت.

در ایـن جلسـه همچنیـن دکتر رضوان معاون پژوهشـی  موسسـه و دکتـر رمضانی مدیر 
آموزشـی موسسـه کار و تأمین اجتماعی با ارائه طرح ها و برنامه های در دسـت انجام این 
موسسـه بر توسـعه همکاری ها بـا جهاد دانشـگاهی درزمینه های مختلـف تأکید کردند.

در ایـن جلسـه که هم زمـان با هفته جهانـی کارآفرینی برگزار شـد، همچنین موضوعات 
مختلـف در راسـتای اهـداف مشـترک موردبحـث و بررسـی قـرار گرفـت و بـرای اجـرا 

پیشـنهاد گردید.

یک شرکت در حومه کرج از واجدین شرایط مرد با حداکثر 35 سال سن،
 دارای کارت پایان خدمت و فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر دعوت به همکاری می نماید

عالقمندان می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل
  resume1393@chmail.ir  ارسال نمایند.
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فوق لیسانس / لیسانس کلیه گرایش ها مکانیک4

 فوق لیسانسشناسایی موادمتالورژی5

فوق لیسانس / لیسانس الکترونیک برق6

فوق لیسانس / لیسانسدولتی، اجرایی،  بازرگانی مدیریت7

فوق لیسانس / لیسانس-حقوق8

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آئین گشایش هفته جهانی کارآفرینی مطرح کرد:
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مرکز جذب وزارت علوم اعالم کرد؛عبدالملکی خبر داد: 

مصوبات هیأت های مرکزی جذب برای 
تمام دانشگاه ها الزم االجرا شد

مرکـز جـذب وزارت علـوم اعالم کـرد: تمامی مصوبـات، تصمیمـات و آرایی 
کـه هیأت هـای مرکـزی جذب، حسـب مـورد وضـع، اتخـاذ و صادر مـی  کند، 
برای تمامی دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالی و پژوهشـی الزم االجرا اسـت.

بـه گـزارش بـازارکار، مرکـز جـذب هیـأت علمـی وزارت علـوم اعـالم کرد: 
آمـوزش  مراکـز  و  دانشـگاه ها  علمـی  هیـأت  اعضـای  عالـی جـذب  هیـأت 
عالـی و پژوهشـی در دویسـت و هفتـاد و هفتمیـن جلسـه بـا حضـور وزیـر 
مصوبـات  بـودن  االجـرا  الزم  خصـوص  در  فنـاوری،  و  تحقیقـات  علـوم، 
و  عالـی  آمـوزش  مراکـز  و  دانشـگاه ها  توسـط  مرکـزی جـذب  هیأت هـای 

پژوهشـی، بـه شـرح ذیـل تصویـب کـرد:
هیأت هـای  کـه  آرایـی  و  تصمیمـات  مصوبـات،  تمامـی  واحـده-  مـاده 
مرکـزی جـذب، حسـب مـورد وضـع، اتخـاذ و صادر می گـردد بـرای تمامی 

اسـت. االجـرا  پژوهشـی الزم  و  عالـی  آمـوزش  و مؤسسـات  دانشـگاه ها 
تبصره:

هـر گونـه اسـتنکاف و ایجـاد مانع یـا تأخیـر در اجـرای مصوبـات، تصمیمات و 
آرای صـادره در خصـوص جـذب اعضای هیـأت علمی، تمدیـد و تبدیل وضعیت 
در مراحل مختلف اسـتخدام )اعم از پیمانی، رسـمی آزمایشـی، رسـمی قطعی، 
حـق التدریـس، راتبه تحصیلی و طرح سـربازی( مسـتوجب مسـئولیت قانونی و 
تخلـف محسـوب می شـود. ضمناً تفسـیر قوانین، مقـررات و دسـتور العمل های 

عناویـن فـوق و مشـابه به عهده هیـأت عالی جذب اسـت.

 

 

رئیــس مرکــز برنامه ریــزی منابــع انســانی و 
ــت  ــرورش از ممنوعی ــور اداری وزارت آموزش وپ ام
ــرورش  ــد در آموزش وپ ــروی جدی ــری نی به کارگی
بــه صــورت حق التدریــس آزاد یــا عناویــن مشــابه 

ــر داد. خب
بــه گــزارش بــازارکار، ناصــر ســلیمان زاده در 
ــوزش و  ــران کل آم ــه مدی ــاب ب ــه ای خط اطالعی

ــرد  ــالم ک ــرورش اســتان های سراســر کشــور اع پ
ــر ۱۴۰۰  ــه در راســتای اجــرای دســتور ۲۰ مه ک
سرپرســت وزارت متبــوع منضــم بــه نامــه 
۱۹ مهــر ۱۴۰۰ معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس 
ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور، به کارگیــری 
ــا  ــه صــورت حق التدریــس آزاد و ی افــراد جدیــد ب
عناویــن مشــابه بــه هــر شــکل توســط ادارات کل 

ــت. ــوع اس ــتان ها ممن ــرورش اس ــوزش و پ آم
بــه گفتــه رئیــس مرکــز برنامه ریــزی منابــع 
ــرورش  ــوزش و پ ــور اداری وزارت آم ــانی و ام انس
حــدود ۵۵ هــزار و ۴۹۷ نفــر از مشــمولین قانــون 
ــازمان  ــای س ــاس مجوزه ــر اس ــف ب ــن تکلی تعیی
ــده اند.  ــت ش ــل وضعی ــتخدامی تبدی اداری و اس
ــای  ــب مجوزه ــز در قال ــر نی ــزار و ۵۴۸ نف ۳۳ ه
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــرای قان ــارم اج ــوم و چه س
آموزشــیاران  و  التدریســی  حــق  معلمــان 

ــاه  ــه دانشگـــ ــوزی ب ــضت ســودآمـــ نهــ
. نــد فته ا ن ر هنگیا فر

جــذب و به کارگیــری ۲۲ هــزار و ۹۲۶ نفــر از 
طریــق مــاده )۲۸( کــه در ســال ۱۳۹۹ در آزمــون 
اســتخدامی فراگیــر پذیرفتــه شــده انــد، پذیــرش 
تعــداد ۲۶ هــزار نفــر بــه عنــوان متعهــد خدمــت 
از طریــق کنکــور سراســری و معرفــی بــه دانشــگاه 
فرهنگیــان )و دانشــگاه تربیــت دبیر شــهید رجایی( 
و تخصیــص کــد پرســنلی به صــورت متمرکــز برای 
تمامــی همــکاران ورودی مــاده )۲۸( و متعهدیــن 
در  انجــام شــده  اقدامــات  دیگــر  از  خدمــت 
خصــوص اســتخدام همــکاران فرهنگــی اســت.

بــه گفتــه وی در ســال جــاری نیــز تعــداد ۵۰ هزار 
نفــر مجــوز جــذب از ســازمان اداری و اســتخدامی 
ــی آن  ــد اجرای ــه فرآین ــده ک ــذ ش ــور اخ کش

در حــال انجــام اســت.

به کارگیری نیروی جدید به صورت حق التدریِس آزاد
 ممنوع شد 

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش وپرورش 

قائم مقــام وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در 
ــای  ــی و پژوهش ه ــوزش عال ــر آم ــا وزی ــدار ب دی
ــر گســترش روابــط علمــی میــان  علمــی ســوریه ب
ــم  ــی خواهی ــت: م ــرد و گف ــد ک ــور تأکی دو کش
از ســطح ارتباطــات و تبــادالت دانشــجویی بــه 
ســطوح باالتــری قــدم برداریــم و در حــوزه دانــش و 
ــط دو کشــور را گســترش  ــن رواب ــای نوی فناوری ه

ــم. دهی
ــأت  ــترک هی ــت مش ــازارکار، نشس ــزارش ب ــه گ ب
عالــی وزارت آمــوزش عالــی و پژوهش هــای علمــی 
جمهــوری عربــی ســوریه بــه ریاســت دکتــر بســام 
بشــیر ابراهیــم وزیــر ســوریه بــا حضــور قائــم مقــام 
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و رئیــس مرکــز 
ــر  ــان وزی ــی و معاون ــای علمــی بین الملل همکاری ه
ــی  ــاد علم ــهدای جه ــالن ش ــل س ــوم، در مح عل

ــزار شــد. ــوم، برگ وزارت عل
ــدار گفــت: در  دکتــر محمــد ســلیمانی در ایــن دی
حــوزه علمــی، پژوهشــی و آموزشــی دو کشــور 
ایــران و ســوریه مــی تواننــد روابــط خوبــی داشــته 
باشــند و آن را بیــش از گذشــته گســترش دهنــد، 
ــر علــوم ســوریه و هیئــت همــراه،  ــذا حضــور وزی ل
و  آموزشــی  پژوهشــی،  زمینه هــای  در  توســعه 

ــد. ــد ش ــته خواه ــش از گذش ــاوری بی فن
دکتــر ســلیمانی بیــان کــرد: وزارت علــوم آمادگــی 
زمینه هــای  در  روابــط  توســعه  بــرای  کامــل 
را  دو جانبــه  ارتقــای همکاری هــای  و  فنــاوری 
ــا ایجــاد پارک هــای علــم  دارد. امیــدوارم بتوانیــم ب

ــترک  ــی مش ــات آموزش ــی مؤسس ــاوری و حت و فن
ــی دو  ــا نزدیک ــاط ب ــری را در ارتب ــای بلندت گام ه

ــم. ــت برداری مل
ــطح  ــم از س ــی خواهی ــروزه م ــرد: ام ــه ک وی اضاف
ارتباطــات و تبــادالت دانشــجویی بــه ســطوح 
باالتــری قــدم برداریــم و در حــوزه علــم، دانــش و 

ــم. ــترش دهی ــان را گس ــاوری روابطم فن

بشــیر  بســام  دکتــر 
علــوم  وزیــر  ابراهیــم 
ســوریه در ایــن برنامــه 
اظهار کــرد: بهتریــن آرزو ها را 
ــران  ــوم ای ــر عل ــرای وزی ب
کــه  امیــدوارم  و  دارم 
ــان  ــی ایش ــت کرونای تس
منفــی شــود تــا در طــول 

ایــن ســفر از نزدیــک ایشــان را دیــدار کنیــم.
وزیــر آمــوزش عالــی ســوریه گفــت: اطــالع داریــم 
کــه در ایــران در ســطح پیشــرفته ای در رشــته های 
ــوی در  ــاط ق ــم ارتب ــت دارد و امیدواری ــو فعالی نان
ــه از  ــرا ک ــیم چ ــته باش ــم داش ــا ه ــه ب ــن زمین ای
نانــو در حوزه هــای کشــاورزی، صنعــت و بهداشــت 

اســتفاده مــی کننــد.
کــرد:  بیــان  ســوریه  عالــی  آمــوزش  وزیــر 
تمایــل  آنهــا  رؤســای  و  ســوریه  دانشــگاه های 
ــران داشــتند کــه رئیــس دانشــگاه  ــه ســفر در ای ب
ــم  ــد و امیدواری ــا آمده ان ــا م ــون ب ــم اکن دمشــق ه
در  کــه  برنامه ریزی هایــی  کــردن  فراهــم  بــا 
آینــده انجــام خواهــد شــد، حضــور دیگــر رؤســای 
ــران فراهــم شــود. ــز در ای دانشــگاه های ســوریه نی

دکتــر ابراهیــم ادامــه داد: بیــن وزارت علــوم ایــران 
و ســوریه توافقــی امضــا شــده اســت کــه تــا ســال 
ــر  ــال اخی ــد س ــی چن ــد و ط ــی ش ــرا م ۲۰۱۷ اج
ــأ  ــاس خ ــون احس ــت. هم اکن ــده اس ــف ش متوق
ــوریه  ــفیر س ــه س ــود دارد ک ــه وج ــن زمین در ای
ــی را  ــدد آن برنامه های ــق مج ــرای تحق ــران ب در ای

ــی شــود. ــا مجــدد اجرای ــرده ت ــن ک تدوی
شــایان ذکــر اســت؛ در پایــان ایــن نشســت، 
تفاهم نامــه همــکاری بیــن وزارت علــوم، تحقیقــات 
ــای  ــی و پژوهش ه ــوزش عال ــاوری و وزارت آم و فن
ــن  ــن طرفی ــوریه بی ــی س ــوری عرب ــی جمه علم

ــید. ــا رس ــه امض ب

در دیدار مسئوالن آموزش عالی دو کشور مطرح شد

ایران و سوریه ایجاد پارک های علم و فناوری مشترک را بررسی کردند

نگارش طرح کلی اشتغال 
استان ها موضوع دومین نشست 

شورای عالی اشتغال 
 

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در حاشــیه نشســت کمیســیون اجتماعــی مجلــس 
شــورای اســالمی بیــان کــرد: نشســت دو ســاعته بســیار مفیــدی بــا اعضــای کمیســیون 
ــه  ــدگان، ب ــن نشســت نماین ــه در ای ــس شــورای اســالمی داشــتیم ک ــی مجل اجتماع
ــئله  ــان و مس ــه قالیباف ــران، بیم ــه کارگ ــوص بیم ــود در خص ــای خ ــه ه ــان دغدغ بی

اشــتغال کشــور و .. پرداختنــد.
بــه گــزارش بــازارکار ، دکتــر حجــت اهلل عبدالملکــی افــزود: در پاســخ بــه ایــن دغدغــه هــا 
عــرض کــردم در ایــن دو مــاه اقداماتــی انجــام شــده اســت کــه انتظــار داریــم بخشــی 
زیــادی از دغدغــه هــای نماینــدگان مجلــس بــه ویــژه تصویــب و اجــرای قانــون حقــوق 

معلولیــن در الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ دیــده شــود.
ــژه مســئله اشــتغال در  ــر اهمیــت وی ــا تاکیــد ب ــاه اجتماعــی ب ــر تعــاون، کار و رف وزی
ــت  ــتین نشس ــتغال را در  نخس ــی اش ــوم مل ــت ب ــرح زیس ــرد: ط ــح ک ــور  تصری کش

ــم. ــی کردی ــتغال رونمای ــی اش ــورای عال ش
وی بــا بیــان اینکــه اتفاقــات مثبتــی پیــش رو اســت، گفــت: در ادامــه ایــن مســیر بــا 
دســتور جنــاب رئیــس جمهــور در کمتــر از یــک مــاه آینــده دومیــن جلســه شــورای 
عالــی اشــتغال بــا موضــوع نــگارش طــرح کلــی اشــتغال اســتان هــا برگــزار خواهــد شــد.

 عبدالملکــی در پایــان خاطــر نشــان کــرد : پیــش از جلســه پرســش و پاســخ کمســیون 
اجتماعــی مجلــس شــورای اســالمی، دســتوراتی را بــه معاونیــن و روســای ســازمان هــای 
ــکالت  ــع مش ــوص رف ــی در خص ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــه وزارت تع ــر مجموع زی
ــی  ــه پیشــرفت خوب ــدت دو ماه ــن م ــه در ای ــرده ام ک ــالغ ک ــتغال و معیشــتی اب اش
داشــته ایــم و ان شــاهلل بــه زودی گــزارش عملیاتــی ایــن اقدامــات بــه ســمع و نظــر 

کمســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســالمی و مــردم عزیــز خواهــد رســید.

برنامه های دفتر ارتباط با صنعت
 در هفته پژوهش و فناوری 

 
ــات و  ــوم، تحقیق ــت وزارت عل ــه و صنع ــا جامع ــاط ب ــر ارتب ــرکل دفت  مدی
فنــاوری بــا بیــان اینکــه تاکنــون ۶۹ دانشــگاه و پژوهشــگاه ســامانه ســاجد 
را نصــب کــرده و بــه بهره بــرداری رســانده اند، گفت: بــا پیگیری هــای 
ــا  انجــام شــده مشــکالت مالیــات و بیمــه قراردادهــای ارتبــاط دانشــگاه ب

صنعــت و جامعــه مرتفــع شــده اســت.
بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر محمــد ســیف در بیســتمین نشســت مدیــران 
و  پژوهشــگاه ها  دانشــگاه ها،  و  صنعــت  و  جامعــه  بــا  ارتبــاط 
ــه و  ــاط جامع ــامانه ارتب ــه س ــاره ب ــا اش ــی کشــور ب ــوزش عال ــز آم مراک
ــا هــدف ســاماندهی  ــن ســامانه ب ــزود: ای ــا دانشــگاه )ســاجد( اف صنعــت ب
ــت  ــهیل در دریاف ــه و تس ــت و جامع ــا صنع ــگاه ب ــان دانش ــاط می ارتب

ــت. ــده اس ــدازی ش ــوم راه ان ــا در وزارت عل گزارش ه
ــع  ــوم، تجمی ــامانه های وزارت عل ــایر س ــا س ــامانه ب ــن س ــاط ای وی ارتب
ــال  ــد ارس ــهیل در فرآین ــت و تس ــا صنع ــگاه ب ــاط دانش ــای ارتب فعالیت ه
ــرد و  ــام ب ــاجد ن ــامانه س ــای س ــگاه ها را از مزای ــرد دانش ــزارش عملک گ
اظهــار کــرد: ایــن ســامانه بــر روی ســرور دانشــگاه ها قابــل نصــب اســت و 
تاکنــون از ۸۳ متقاضــی نصــب ایــن ســامانه، ۶۹ دانشــگاه و پژوهشــگاه ایــن 

ــد. ــال کرده ان ــب و فع ــامانه را نص س
ــر  ــت را از دیگ ــا صنع ــگاه ب ــای دانش ــی قرارداده ــی و ارزیاب ــیف بررس س
ــف«  ــد »ال ــر اســاس بن ــادآور شــد: ب ــن ســامانه ذکــر کــرد و ی ــای ای مزای
مــاده ۱۲ قانــون حمایــت از تولیــد، وزارت علــوم مکلــف شــده اســت کــه 
ــی را  ــی مکانیزم ــای پژوهش ــه قرارداده ــات و بیم ــاماندهی مالی ــرای س ب
ــال  ــور فع ــن منظ ــرای ای ــاجد ب ــامانه س ــن س ــد و ای ــازی کن ــاده س پی
ــت  ــا صنع ــگاه ب ــای دانش ــودن قرارداده ــی  ب ــا پژوهش ــت ت ــده اس ش

ــرد. ــرار گی ــی و بررســی ق ــورد ارزیاب ــامانه م ــن س ــر اســاس ای ب
ــق  ــت از طری ــه و صنع ــا جامع ــاط دانشــگاه ب ــای ارتب ــش قرارداده وی پای
ســامانه ســاجد را از دیگــر اقدامــات ایــن دفتــر نــام بــرد و یــادآور شــد: در 
ســال جــاری ۹۱ دانشــگاه، پژوهشــگاه و مؤسســه آمــوزش عالــی اطالعــات 

قراردادهــای خــود را در ایــن ســامانه بارگــذاری کردنــد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســؤول، تاکنــون ۸۷۱۰ قــرارداد ارتبــاط دانشــگاه بــا 
ــن ســامانه بارگــذاری شــده اســت کــه حجــم آن  صنعــت و جامعــه در ای

ــود. ــان می ش ــارد توم ۳۱۰۶ میلی

ــت  ــه و صنع ــا جامع ــاط ب ــر ارتب ــرکل دفت مدی
ــاره  ــا اش ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
ــاوری در  ــش و فن ــه پژوه ــزاری هفت ــه برگ ب
ــد  ــر اینکــه ایــن دفتــر بای ــا تاکیــد ب کشــور، ب
ــته باشــد،  ــه داش ــن هفت ــی در ای ــش پررنگ نق
گفــت: امــروزه انتظــار از دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها تنهــا مقالــه نویســی و 
ــی دانشــگاه ها اســت، خالصــه  ــه آمــوزش کــه جــزو ماموریت هــای ذات ارائ

نمی شــود.
وی رفــع نیازهــای کشــور را یکــی از انتظــارات جامعــه از دانشــگاه ها عنــوان 
کــرد و افــزود: بــر ایــن اســاس انتخــاب و معرفــی اعضــای هیــات علمــی در 
همــکاری ارتبــاط بــا جامعه و دانشــگاه از جملــه برنامه های ما به شــمار مــی رود. این 
برنامــه از ســال گذشــته آغــاز شــده اســت و در کنــار معرفــی پژوهشــگران 
بــا بیشــترین مقالــه، اعضــای هیــات علمــی کــه دارای بیشــترین ارتبــاط بــا 

صنعــت هســتند نیــز معرفــی شــده و مــورد تقدیــر قــرار خواهنــد گرفــت.
ــاری  ــال ج ــاوری س ــش و فن ــه پژوه ــرای هفت ــه ب ــان اینک ــا بی ــیف، ب س
ــا  ــاط ب ــترین ارتب ــا بیش ــی ب ــات علم ــای هی ــر از اعض ــا ۲۰۰ نف ۱۵۰ ت
صنعــت و جامعــه معرفــی شــدند، خاطــر نشــان کــرد: اســامی ایــن تعــداد 
از اعضــای هیــات علمــی در قالــب کتابچــه ای معرفــی خواهــد شــد، ولــی 
ــوند. ــی می ش ــاوری معرف ــش و فن ــه پژوه ــراد در هفت ــن اف ــدادی از ای تع

الگوهــا و  وی برگــزاری ســومین رویــداد 
ــگاه ها  ــکاری دانش ــن در هم ــای نوی راهکاره
دیگــر  از  را  صنعــت  بــا  پژوهشــگاه ها  و 
ــا صنعــت وزارت  ــاط ب ــر ارتب برنامه هــای دفت
ــوان  ــاوری عن ــه پژوهــش و فن ــوم در هفت عل
ــا هــدف  ــادآور شــد: ایــن رویــداد ب کــرد و ی
ــهیل  ــعه و تس ــن در توس ــای نوی ــا و الگوه ــر از ایده ه ــایی و تقدی شناس
ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت برگــزار می شــود و طــی آن ایده هــای نوینــی 
ــا صنعــت می شــود، مــورد تقدیــر قــرار  ــه ارتبــاط دانشــگاه ب کــه منجــر ب

ــت. ــد گرف خواهن
ســیف، بــا بیــان اینکــه تاکنــون ۱۰۰ ایــده ارســال شــده اســت، اظهــار کرد: 
ــی  ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــترک دانش ــت های مش ــزاری نشس برگ
ــای  ــر برنامه ه ــتان ها از دیگ ــی اس ــتگاه های اجرای ــتانداری ها و دس ــا اس ب
ــرا  ــت گ ــتای ماموری ــه در راس ــت ک ــاوری اس ــش و فن ــه پژوه ــا در هفت م

شــدن دانشــگاه ها برگــزار خواهــد شــد.
ــات و  ــوم، تحقیق ــت وزارت عل ــه و صنع ــا جامع ــاط ب ــر ارتب ــرکل دفت مدی
ــور،  ــا مح ــاله های تقاض ــا و رس ــی پایان نامه ه ــایی و معرف ــاوری شناس فن
ــق دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها را از دیگــر  ــی تجــارب و الگوهــای موف معرف
برنامه هــای ایــن دفتــر در هفتــه پژوهــش و فنــاوری ذکــر کــرد و یــادآور 
ــا  ــای م ــر برنامه ه ــر از دیگ ــی برت ــای مطالعات ــایی فرصت ه ــد: شناس ش
اســت. تاکنــون ۲۶۰ فرصــت مطالعاتــی اســتفاده شــده کــه ایــن رقــم در 

ــوده اســت. ســال قبــل ۱۱۴ مــورد ب

در نشست مدیران ارتباط
 با جامعه و صنعت اعالم شد 

مهمترین مصوبات نخستین نشست
 شورای عالی کار دولت سیزدهم

 اعالم شد 
معــاون روابــط کار وزارت تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه مشــکالت 
معیشــتی جامعــه کارگــری گفــت: پیشــنهادات الزم در زمینــه ترمیــم حقــوق و 
دســتمزد کارگــران را آمــاده کــرده ایــم تــا بتوانیــم مشــکالت را بــه حداقــل برســانیم.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از مرکــز روابــط عمومــی و اطــالع رســانی وزارت تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی، علــی حســین رعیتــی فــرد و دبیــر شــورای عالی کار در نخســتین 
ــر عبدالملکــی  ــه ریاســت دکت ــه ب ــت ســیزدهم ک ــی کار در دول نشســت شــورای عال

تشــکیل شــد  گفــت: اصــل کار ایــن شــورا بــر مبنــای ســه جانبــه گرایــی اســت.
وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا ایــن اصــل و بــا قــدرت و قــوت، مباحــث حقــوق و 
ــر اســاس  دســتمزد و موضوعــات دیگــر در زمینــه جامعــه کارگــری و کارفرمایــی را ب

قانــون و نظــر شــرکای اجتماعــی حــل و فصــل و بــه نتیجــه مطلــوب برســانیم.
معــاون روابــط کار بــا اشــاره بــه دغدغــه معیشــت کارگــران در دولــت ســیزدهم گفــت: 
بــا تاکیــد وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از اعضــای اصلــی شــورا و 
رییــس شــورای عالــی کار، بررســی هــای کارشناســی در ایــن زمینــه صــورت گرفته اســت.
ــات  ــریح مصوب ــن تش ــی ضم ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــط کار وزارت تع ــاون رواب مع
ــه مســتثنی  ــن نام ــد آیی ــن جلســه تمدی ــه ای ــن مصوب ــی کار گفــت : اولی شــورای عال
شــدن خــدام و کارکنــان بقــاع متبرکــه ، مساجد،حســینیه ها ، تکایــا ، مــدارس علــوم دینــی 

ــود. ــون کار ب ــوادی از قان ــدی از شــمول م ــام غیرتولی ــات ع ــه و موقوف موقوف
ــه اســتناد مــاده ۱۹۱ قانــون کار در تاریــخ  بــه گفتــه رعیتــی فــرد، ایــن آییــن نامــه ب
۷۳/۱۱/۳۰ طــی نامــه شــماره ۷۲۰۵۲/ت ۴۳۲ بــه تصویــب هیئــت وزیــران رســیده کــه 
بــر اســاس آن خــدام و کارکنــان بقــاع متبرکــه دارای ســه نفــر یــا کمتــر نیــروی انســانی 
ــد(   ــالح گردی ــر اص ــه ۵ نف ــر ب ــارت ۳ نف ــال ۱۳۸۹ عب ــد در س ــن تمدی ــه در آخری )ک
شــاغل هســتند از شــمول برخــی مــواد قانــون کار بــه مــدت ۵ ســال معــاف می شــوند.
ــا موافقــت  ــا توجــه بــه پایــان مهلــت پنــج ســال، ایــن آییــن نامــه ب  وی ادامــه داد:ب
اعضــاء تمدیــد شــد کــه بــرای تصویــب نهایــی بــه هیئــت وزیــران ارســال مــی شــود .

وی در تشــریح ســایر مصوبــات گفــت: پیشــنهاد تبدیــل کمــک هزینــه اقــالم مصرفــی 
ــق اعضــاء،  ــا تواف ــز مطــرح شــد کــه ب ــر نقــدی نی ــه غی ــوار کارگــری از نقــدی ب خان
ــه  ــل ادام ــال های قب ــد روال س ــری مانن ــن کارگ ــدی ب ــت نق ــد پرداخ ــرر ش مق

ــد. ــدا کن پی
رعیتــی فــرد ضمــن اشــاره بــه  موضــوع اتمــام اجــرای طــرح اصــالح ســاختار شــرکت 
ــرای  داروســازی شــهید قاضــی گفــت : اصــالح طــرح ســاختار ایــن واحــد تولیــدی ب
حفــظ نیــروی کار و اشــتغال بــا موافقــت اعضــا تصویــب شــد و بــا توجــه بــه اجــرای 

کامــل ایــن طــرح کارگــران بــه محــل کار خــود بازگشــتند.

معاون روابط کار خبر داد: 

 سـخنگوی کمیسـیون مشـترک طـرح حمایـت از خانـواده و 
جوانـی جمعیـت، از اختصاص تسـهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی 
افزایـش حـق عائله منـدی  و خریـد مسـکن بـرای زوجیـن، 
تـا حـدود ۷.۵ برابـر و افزایـش سـن اسـتخدام بـرای تاهـل و 

فرزنـدآوری در قانـون جدیـد مجلـس خبـر داد.
دربـاره  عنابسـتانی«  اصغـر  »علـی  بـازارکار  گـزارش  بـه 
جمعیـت  جوانـی  و  خانـواده  از  حمایـت  قانـون  تصویـب 
از سـوی شـورای نگهبـان بـه خبرنـگاران، گفـت: خـدا را 
شـاکریم کـه پس از ۱۰ سـال پـس از تاکیـدات رهبر معظم 
انقـالب مبنـی بر انجـام اقدامـات موثر در حـوزه فرزندآوری 
و حمایـت از خانـواده، مجلـس یازدهـم وظیفـه خـود را 
بـه درسـتی انجـام داد و با برگـزاری بیش از ۱۰۰ جلسـه و 

حضـور تمامـی صاحب نظـران و کارشناسـان ذیربـط قانونی 
تصویـب کـرد کـه در حـوزه حمایـت از خانـواده و جوانـی 
جمعیـت تمامـی جوانـب مسـاله در آن دیـده شـده اسـت.

سـخنگوی کمیسـیون مشـترک طـرح حمایـت از خانـواده 
و جوانـی جمعیـت، افـزود: در ایـن قانـون بـرای جوانـان در 
آسـتانه ازدواج، زوجیـن جـوان و همچنیـن ترغیـب جوانان 
بـه ازدواج مشـوق های مناسـبی دیـده شـده کـه اختصاص 
بـرای  و خریـد مسـکن  تومانـی  میلیـون  تسـهیالت ۲۰۰ 
زوجیـن، افزایش حق عائله منـدی تا حدود ۷.۵ برابـر، افزایش 
اختصـاص  و  فرزنـدآوری  و  تاهـل  بـرای  اسـتخدام  سـن 
تسـهیالتی بـرای حمایـت از زوجیـن نابارور و پیشـگیری از 

نابـاروری دیده شـده اسـت.

یک نماینده مجلس: 

سن استخدام برای تاهل و فرزندآوری افزایش می یابد 

خواستار توسعه روابط 

سوریه و ایران در 

زمینه همکاری های 

نانو فناوری هستیم

وزیـر تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی بهتریـن مشـوق 
برای کارآفرینان را بهبود فضای کسـب و کار دانسـت 
و از برنامه ریزی برای ۲۲ رسـته اشـتغالزای کشـور 
و اعـالم نتایـج اقدامـات صـورت گرفته در جلسـه 

آینـده شـورای عالـی اشـتغال خبر داد.
در  عبدالملکـی  حجـت  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
در  کارآفرینـی  هفتـه  گشـایش  آییـن  حاشـیه 
جمـع خبرنـگاران در پاسـخ بـه  ایـن پرسـش کـه 
مهمتریـن مشـوق هایـی کـه بـرای کارآفرینـان در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت، چیسـت؟ اظهـار کـرد: 
مهمترین مشـوق، بهبود فضای کسـب و کار اسـت. 
در جلسـه شـورای عالی اشتغال کشـور مصوب شد 
کـه وزارت اقتصاد بـا همکاری وزارت تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی بـرای بهبـود فضـای کسـب و کار 

بـرای ۲۲ رسـته اصلی اشـتغالزای کشـور که بیش 
از ۴۰ درصـد اشـتغال کشـور را ایجـاد مـی کنـد، 

برنامـه ریـزی خـاص انجـام بدهنـد.
وی افـزود: ایـن مسـأله فراتـر از آن برنامـه عمومی 
اسـت کـه وزارتخانـه بـرای رفـع موانـع تولیـد و 
بهبـود فضـای کسـب و کار کشـور دنبـال می کند، 
همچنیـن در هـر اسـتان بـرای ۸ رسـته ای کـه 
دارای باالتریـن مزیتهـا هسـتند، اقـدام مـی کنیم.

کـه  کار  وزارت  در  کـرد:  خاطرنشـان  کار  وزیـر 
دبیـر شـورای اشـتغال کشـور اسـت این مسـأله را 
پیگیـری می کنیـم و معتقدیـم کـه ایـن مهمترین 
کاری اسـت کـه می توانیـم برای کارآفرینـان انجام 
بدهیم؛ غیر از این در جلسـه شـورای عالی اشـتغال 
مصـوب شـد کـه وزارت کار و بانک مرکـزی قواعد 
و منابـع تامیـن مالـی و تامین مالـی زنجیره ارزش 

را بـرای شـبکه بانکـی تنظیـم کنند.

به گفته عبدالملکی، در جلســه آتـی شورای عالی 
الگو  این  اشتغال 
ارایه خواهد شد و در 
تصویب،  صــورت 
روشهای  از  بانکها 
تامین مالی مبتنی 
بر قرارداد و تامین 
بر  مبتنی  مالی 

گفت  توان  می  که  کنند  استفاده  ارزش  زنجیره 
امکان  و  است  قطعی  اشتغالشان  روشها  این 

ندارد. جابجایی منابع وجود 
پاگیـر  و  دسـت  اداری  نظـام  اصـالح  دربـاره  وی 
نیـز، گفـت:در شـورای عالـی اشـتغال کشـور ایـن 
مسـأله مطـرح و مصوباتـی هـم گذرانـده شـد. مـا 
احتیـاج داریم کـه اصالحات اساسـی در این زمینه 
انجـام بدهیـم و در گام اول بـرای ۲۲ رسـته اصلی 
اشـتغالزای کشـور کـه بیـش از ۴۰ درصد اشـتغال 
را ایجـاد مـی کنـد برنامه داریـم تا اقـدام، فوری تر 

و سـریع تـر انجـام گیرد.
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی ضمن اشـاره به 
تاکیـد رئیـس جمهور مبنی بـر اینکه موانـع اداری 
و اجرایـی تولیـد و اشـتغال کشـور برداشـته شـود، 
گفـت:در جلسـه آتی شـورای عالی اشـتغال کشـور 
اقدامـات صـورت گرفتـه در خصـوص رسـته هـای 

اشـتغالزا را اعـالم خواهیـم کرد.
از  کار  وزیـر  ایـن  از  پیـش  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
شناسـایی و رفع موانع ۲۲ رسـته پر اشـتغال نظیر 
صنایع دسـتی، پوشـاک و صنایع تبدیلی کشاورزی 
خبـر داده و گفتـه بـود هر سـه مـاه یکبـار گزارش 
اشـتغال و بیکاری کشـور را در جلسـه شورای عالی 

اشـتغال کشـور ارائـه خواهـد کرد.

از سوی وزیر کار در پاسخ به سوال بازارکار؛ 

مهمترین مشوق ها برای حمایت از کارآفرینان تشریح شد 

برای بهبود فضای کسب 
و کار برای ۲۲ رستــه 

اصلی اشتغالزای کشور که 
بیش از ۴۰ درصد اشتغال 
کشور را ایجاد می کند، 

برنامه ریزی خاص
 انجام بدهند

برنامه های دفتر ارتباط
 با صنعت در هفته 
پژوهش و فناوری

معرفی برترین
 ایده های ارتباط 
دانشگاه با صنعت

 امیـر سـرتیپ »دادرس« گفـت: نظـام سـربازی در ارتـش 
جمهـوری اسـالمی به دنبـال ایجاد فضایی اسـت کـه افراد 
بتواننـد ضمـن کسـب آمادگـی دفـاع از کشـور، خـود را در 

جهـت رشـته تخصصی مـورد نظرشـان ارتقـا دهند.
امیر سـرتیپ »محمدحسین دادرس« جانشـین فرمانده کل 
ارتـش در گفت وگـو بـا دفاع پرس، با اشـاره بـه اهمیت دانش 
و مهارت افزایـی کارکنـان وظیفـه اظهـار داشـت: به حمـداهلل 
امـروز ارتـش جمهـوری اسـالمی ایـران توانسـته در سـطح 
نیرو هـای چهارگانـه خـود، کارکنـان وظیفـه را تـا جایی که 
امـکان دارد در حوزه هـای تحصیلـی مرتبـط بکارگیـری کند.

وی بـا اشـاره بـه رونـد رو به رشـد تخصص گرایی در سـطح 
ارتـش گفت: ارتش جمهوری اسـالمی بـرای کارکنان نخبه 
و تحصیل کـردگان غیرنخبـه وظیفه، برنامه هـای خاصی در 
نظـر دارد تـا این افراد ضمـن انجام خدمت بتوانـد در حوزه 

تخصصی شـان دارای تجربه بیشـتر و کارآمدی بهتر شـوند.
امیر دادرس افزود: نظام سـربازی در ارتش جمهوری اسالمی 
بـه دنبال ایجاد فضایی اسـت کـه افراد بتوانند ضمن کسـب 
آمادگـی دفـاع از کشـور، خـود را در جهـت رشـته تخصصی 
مـورد نظرشـان ارتقا دهنـد و بعـد از گذرانـدن دوره خدمت 
سـربازی بتواننـد به عنوان یک فـرد متبحـر وارد عرصه کار و 

اشـتغال شـوند و بـرای جامعه مفید و مؤثر باشـند.
جانشـین فرمانده کل ارتش خاطرنشـان کرد: امروز بسیاری 
از رشـته های فنـی و حرفـه ای را مطابـق بـا نیـاز جامعه در 
از  ارتـش فعـال کردیـم و بسـیاری  بخش هـای آموزشـی 
کارکنـان وظیفـه را کـه عالقه منـد بـه یادگیـری هسـتند، 
آمـوزش می دهیـم؛ بدیـن ترتیب هر یـک از ایـن افراد پس 
از دوران خدمـت، در یـک رشـته دارای مهـارت الزم جهـت 

اشـتغال هستند.

جانشین فرمانده کل ارتش مطرح کرد: 

بکارگیری سربازان در حوزه های تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی 
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یافت مجوز اســتخدام  در
50 هــزار نفر در آموزش و پرورش 

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسـانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش به تشـریح 
وضعیت سـازماندهی نیروی انسانی در سال جدید پرداخت.

بـه گـزارش بـازارکار، ناصر سـلیمان زاده رئیـس مرکز برنامه ریـزی منابع انسـانی و امور 
اداری وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی مشـترک اعضای شـورای معاونان و مدیران 
کل آمـوزش و پـرورش اسـتان های کشـور کـه در اردوگاه شـهید باهنـر برگزار شـد، با 
ارائه گزارش در خصوص سـازماندهی نیروی انسـانی، اظهار کرد: در خصوص اسـتخدام 
نیروی انسـانی، در حدود ۵۵ هزار و ۴۹۷ از مشـمولین قانون تعیین تکلیف بر اسـاس 

مجوزهای سـازمان اداری و اسـتخدامی، تبدیل وضعیت شدند.
سـلیمان زاده ادامـه داد: همچنیـن تعـداد ۳۳ هـزار و ۵۴۸ نفر در قالب مجوزهای سـوم 
و چهـارم اجـرای قانـون تعیین تکلیـف معلمان حق التدریسـی و آموزشـیاران نهضت 
سـودآموزی به دانشـگاه فرهنگیان، جذب و بکارگیری 22 هزار و ۹2۶ نفر از طریق ماده )2۸( 
کـه در سـال 1۳۹۹ در آزمـون اسـتخدامی فراگیـر پذیرفته شـده اند، پذیـرش تعداد 
2۶ هـزار نفـر بـه عنوان متعهد خدمت از طریق کنکور سراسـری و معرفی به دانشـگاه 
فرهنگیـان )و دانشـگاه تربیت دبیر شـهید رجایی( و تخصیص کد پرسـنلی به صورت 
متمرکـز برای تمامی فرهنگیان ورودی مـاده )2۸( و متعهدین خدمت از دیگر اقدامات 

انجام شـده در خصوص اسـتخدام فرهنگیان اسـت.
وی بـا اشـاره بـه آمار پذیرش متعهدین خدمت در دانشـگاه فرهنگیان و دانشـگاه تربیت 
دبیـر شـهید رجایی گفـت: در آزمون1۳۹1 تـا 1۳۹۵ جمعا به تعداد ۳۹ هـزار و ۸۵1 نفر 
وارد آمـوزش و پـرورش شـده و اشـتغال به کار دارنـد و ورودی هـای 1۳۹۶ هم به تعداد 
1۰ هزار و 1۴۷ نفر از مهر سـال جاری وارد آموزش و پرورش شـده و اشـتغال به کار شـده اند.

رئیـس مرکـز برنامه ریزی منابع انسـانی و امـور اداری آمـوزش و پرورش ادامـه داد: تنها 
در سـال 1۴۰۰ تعداد پذیرفته شـدگان دو دانشـگاه فرهنگیان و شـهیدرجایی در حدود 

2۶ هزار نفر اسـت.

از سوی سازمان امور اداری و استخدامی؛ 

مجوز دورکاری مادران شــاغل دارای 
یر ۶ ســال صادر شــد  فرزند ز

مجوز استفاده از دورکاری مادران شاغل باردار یا دارای فرزند زیر ۶ سال و یا معلوالن با 
پیگیری های معاون رییس جمهوری در امور زنان از سوی سازمان اداری و استخدامی 

کشور صادر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، با عبور کشور از پیک پنجم کرونا و لغو بخشنامه نحوه فعالیت 
دستگاه های اجرایی و ادارات در شرایط سه گانه هشدار ناشی از همه گیری بیماری کرونا 
و با توجه به عدم بازگشایی مهدهای کودک در سراسر کشور، این معاونت با درخواست ها 
و تماس های مکرر مادران شاغل دارای فرزند زیر شش سال روبرو شد که برای حضور در 

محل کار با مشکل مواجه شدند.
لذا با پیگیری های مکرر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و طرح موضوع در 
سه جلسه پیاپی هیات دولت، نامه ریاست سازمان اداری استخدامی مبنی بر مجوز استفاده 

از دورکاری به شماره ۴2۵۷۳ مورخ 1۴۰۰/۰۸/12 صادر شد.
در این نامه تصریح شده است که در ارتباط با اولویت دورکاری کارکنان خانم شاغل دارای 
فرزند خردسال، تبصره ذیل ماده ۴ آیین نامه دورکاری شماره ۴۴۷2۶/۷۶۴۸1 مورخ 
1۳۸۹/۰۴/۰۸ با این مضمون که در صورت وجود چند کارمند واجد شرایط متقاضی 
دورکاری، مادران باردار یا دارای فرزند کمتر از شش سال و معلولین عزیز از اولویت برخوردار 

خواهند بود مبنای عمل قرار گیرد.

آیت اهلل حسینی بوشهری: ◄ ◄

دکتــر طیبــی با اشــاره بــه اهمیت ارتبــاط با دانشــجویانی 
کــه عالقــه منــد انجــام فعالیت هــای حرفــه ای هســتند، 
گفــت: در جهاددانشــگاهی همــواره از معاونــت فرهنگــی 
ــود  ــرار ش ــاط برق ــن ارتب ــه ای ــود زمین ــته می ش خواس
ــازمان دانشــجویان  ــای تشــکیل س ــزه ه ــی از انگی و یک

برقــراری ایــن ارتبــاط بــود.
ــازارکار، دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس  بــه گــزارش ب
ســازمان  هم اندیشــی  نشســت  در  جهاددانشــگاهی 
ــی  ــاالن علم ــی از فع ــا جمع ــاد ب ــن نه ــجویان ای دانش
دانشــجویی کشــور کــه بــا حضــور دکتر عیســی علیــزاده 
ــی  ــدی عباس ــگاهی و مه ــی جهاددانش ــاون فرهنگ مع
ــی  ــازمان قرآن ــالن س ــجویان در س ــازمان دانش ــس س ریی
دانشــگاهیان کشــور برگزار شــد با اشــاره بــه اهمیــت ارتباط 
ــای  ــام فعالیت ه ــد انج ــه من ــه عالق ــجویانی ک ــا دانش ب
حرفــه ای هســتند، گفت: متناســب با توســعه فعالیــت های 
ــی  ــت فرهنگ ــواره از معاون ــگاهی هم ــا در جهاددانش م
ــود  ــرار ش ــاط برق ــن ارتب ــه ای ــود زمین ــته می ش خواس
ــازمان دانشــجویان  ــای تشــکیل س ــزه ه ــی از انگی و یک
ــود و نیــاز داشــتیم هرچــه کار  برقــراری ایــن ارتبــاط ب
مــا توســعه پیــدا میکنــد ارتباط بیشــتری با دانشــجویان 

برقــرار کنیــم و بــه تدریــج ایــن دانشــجویان جــذب شــوند.
ــه در  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــگاهی ب ــس جهاددانش ریی
اساســنامه ای کــه بــرای جهــاد دانشــگاهی در ســالهای 
اولیــه نوشــته شــد ایــن دو عنصــر )پیشــرفت و توســعه 
ــور  ــه ط ــی ب ــا هیچــگاه ماموریت ــد، ام ــر ش کشــور( ذک
رســمی از طــرف نظــام برای الگو ســازی در توســعه علمی 
و فناورانــه بــرای مــا قــرار داده نشــد، گفــت: بلکه خــود ما 
بــه عنــوان دانشــجویان وقــت تشــخیص دادیم کشــور در 
ــه امــروز  ــا ب حوزه هــای مختلــف چــه نیازهایــی دارد و ت
نیــز همینگونــه بــوده و بــرای جهاددانشــگاهی از طــرف 

نظــام هیــچ ماموریتــی قــرار داده نشــده بــود.
ــوب  ــالش و کار خ ــن ت ــه همی ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
باعــث حمایــت از جهاددانشــگاهی شــده اســت، ادامــه داد: 
ــش  ــم پی ــوازات ه ــه م ــگاهی دو کار را ب در جهاددانش
ــور  ــای کش ــاس نیازه ــر اس ــه ب ــی اینک ــم یک می بردی
در حــوزه هــای علمــی و فناورانــه پــروژه تعریــف کنیــم 
ــی  ــای علم ــر فعالیت ه ــدی ب ــه رص ــم اینک ــدی ه و بع
ــوزه  ــتر در ح ــه بیش ــیم ک ــته باش ــا داش ــاوری دنی و فن

ــاد. ــاق افت ــان( اتف ــکی )روی پزش
ــر ایــن کــه هنــوز  ــا تاکیــد ب رییــس جهاددانشــگاهی ب
کشــور تصمیــم نگرفتــه اســت مســاله پیشــرفت 
ــد  ــت اول باش ــان اولوی ــش بنی ــاد دان ــر اقتص ــی ب مبتن
ــود  ــدی خ ــد کارآم ــان بتوان ــاد دانش بنی ــن اقتص ــا ای ت
ــیدیم  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــت: م ــد، گف ــظ کن را حف
ــر  ــد ب ــگاهی بای ــعه در جهاددانش ــای توس ــه برنامه ه ک
مبنــای شــناخت خودمــان باشــد، امــا در کشــوری کــه 
ــاد اســت، اثبــات  ــه واردات در آن زی شــدت وابســتگی ب

توانمندی هــای داخلــی و بــه نتیجــه رســیدن فناوری هــا 
بیــن ســه تــا دوازده ســال زمــان می بــرد و بایــد قــرارداد 
ــدود  ــای مح ــا بودجه ه ــرا ب ــود، زی ــته ش ــه ای بس حرف

ــم. ــام دهی ــزرگ انج ــای ب ــم کاره ــان نمی توانی خودم
وی تصریــح کــرد: یکــی دیگــر از موضوعــات ایــن بــود که 
چگونــه منابــع بهتــری از کشــور بگیریــم، در دو مقطــع 
یعنــی ســال 1۳۹۳ و 1۳۹۷ خدمــت مقــام معظــم 
رهبــری رســیدیم و خواســتیم بــه مــا ماموریــت داده شــود.

ــور را  ــه کش ــی ک ــد زمان ــر بگیری ــزود: در نظ وی اف
ــران  ــمت صاحب نظ ــه س ــد ب ــان اداره کنی ــش بنی دان
می رویــد و انجمــن هــای علمــی و اســاتید مــی تواننــد از 

منابعــی باشــند کــه نیــروی انســانی را تامیــن کننــد.
دکتــر طیبــی اظهــار کــرد: اگــر می خواهیــد محصــوالت 
شــما در دنیــا جایگاهــی بــرای خــود داشــته باشــد بایــد 
بــه لحــاظ کیفیــت و قیمــت قابلیت رقابت داشــته باشــد 
و ایــن نیــاز بــه نیــروی انســانی نخبــه دارد. اگــر مبنــای 
کشــور و اقتصــاد کشــور تولیــد ملــی باشــد ایــن تولیــد 
ملــی کــه از آن صحبــت مــی کنیــم بایــد نیازهای کشــور 
را تامیــن کــرده و بتوانــد بازارهــای جهــان را تســخیر کند 
نیــاز بــه نیــروی انســانی توانمنــد دارد و آن هــا هســتند 
ــد  ــرار می کنن ــاط برق ــی ارتب ــای علم ــا انجمن ه ــه ب ک
ــا مســابقاتی را  ــد ی ــی گذارن ــه جلســاتی را م و مجموع
برنامــه ریــزی مــی کننــد کــه ایــن افــراد جــذب شــوند.

ــه گــزارش روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، در ادامــه  ب
ــه  ایــن دیــدار نماینــدگان اتحادیــه هــای دانشــجویان ب

ــه نظــرات خــود پرداختنــد. ارای

مشـاغل خانگـی باید تقویت شـود

عضــو هیــات امنــای کمیتــه امــداد بــا آیــت اهلل سیدهاشــم حســینی 
بوشــهری، رئیــس جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم دیــدار کــرد.
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری و امــام جمعــه قــم بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل 
بــرای  شایســته ای  امکانــات  نتوانســته ایم  کشــور  بــر  حاکــم  شــرایط 
نیازمنــدان فراهــم کنیــم، تصریــح کــرد: مددجویــان کمیتــه امــداد 
هــم اکنــون بــه ایــن نهــاد بــه عنــوان یــک حامــی و تکیــه گاه مطمئــن 

. ه می کننــد نگا
نقــش  همیشــه  امــداد  کمیتــه  داد:  ادامــه  رهبــری  خبــرگان  عضــو 
ــن  ــرای ای ــرمایه ب ــن س ــن بزرگتری ــته و ای ــام داش ــرای نظ ــازی ب اعتمادس
نهــاد اســت و مــردم هــم در ایــن نهــاد احســاس امنیــت و دلدادگــی 

. می کننــد
آیــت اهلل حســینی بوشــهری  بــا ابــراز خرســندی از خدمــات گســترده 
کمیتــه امــداد در سراســر کشــور گفــت: مشــاغل خانگــی بــرای مددجویــان 

ــود. ــت ش ــته تقوی ــتر از گذش ــد بیش بای
رئیــس جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم بــا اشــاره بــه اینکــه کمیتــه امــداد 
ــان  ــی از مددجوی ــته بخش ــان توانس ــتغال مددجوی ــازی و اش ــا توانمندس ب
ــرد:  ــد ک ــد، تاکی ــل کن ــاد تبدی ــن نه ــان همی ــران و حامی ــه خی ــود را ب خ
ایــن نمونــه هــا بایــد تکــرار و تکثیــر شــود و مســئوالن بایــد بــا تدبیرشــان 

ــیم. ــته باش ــه نداش ــری در جامع ــه فقی ــه هیچگون ــد ک ــل کنن ــوری عم ط
وی مســجد محــوری و مراکــز نیکــوکاری را از طرحهــای خــوب کمیتــه امــداد 
ــت  ــوع و خدم ــاب رج ــم ارب ــاد در تکری ــن نه ــرد: ای ــح ک ــت و تصری دانس
ــد. ــازی کن ــر الگوس ــتگاه های دیگ ــرای ادارات و دس ــد ب ــا بای ــه آنه ــانی ب رس

عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری خواســتار تعریــف و تبییــن افق هــای 
ــداد  ــه ام ــه ورز کمیت ــای اندیش ــدت در هیات ه ــدت و بلندم ــدت، میان م کوتاه م
ــداف  ــبرد اه ــرای پیش ــتان ها ب ــوه در اس ــای بالق ــت: از ظرفیت ه ــد و گف ش

ــد. ــاد کمــک بگیری ــن نه ای
در ابتــدای ایــن دیــدار حســین انــواری، عضــو هیــات امنــای کمیتــه امــداد 
نیــز بــا بیــان گفــت: بایــد از ظرفیت هــای موجــود در کشــور بیشــترین بهــره را 

ــرای دنیــا الگوســازی کنیــم. ببریــم و در ابعــاد مختلــف ب

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری خبر داد

ــت  ــدوق حمای ــل صن ــنامه تبدی ــور اساس ــس جمه رئی
ــران را در  ــم ای ــاد عل ــه بنی ــاوران ب ــگران و فن از پژوهش

ــرد. ــب ک ــی تصوی ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
بــه گــزارش بــازارکار،  از ســال 1۳۹1، تبدیــل صنــدوق 
ــم  ــاد عل ــه بنی ــاوران ب ــگران و فن ــت از پژوهش حمای

ایــران در قالــب اساســنامه ای در شــورای عالــی انقــالب 
فرهنگــی مطــرح شــد. ایــن اساســنامه چند روز گذشــته 
بــر اســاس دســتور حجت االســالم رئیســی رئیــس 
ــی  ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــس ش ــور و رئی جمه

ــب شــد. تصوی
ــت از  ــدوق حمای ــس صن ــاری رئی ــان افتخ ــر ایم دکت
پژوهشــگران و فنــاوران امــروز در نشســتی خبــری کــه 
ــه بنیــاد  در خصــوص موضــوع تبدیــل ایــن صنــدوق ب
علــم ایــران برگــزار شــد، گفــت: طــی ســالهای گذشــته 
فعالیــت هــای صنــدوق دســتخوش تغییــر و تحوالتــی 

شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه از ســال ۹1 تبدیــل صنــدوق حمایت 
ــران در  ــم ای ــاد عل ــه بنی ــاوران ب ــگران و فن از پژوهش
ــت:  ــد گف ــرح ش ــی مط ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ســه شــنبه گذشــته بــا دســتور رئیــس شــورای عالــی 
انقــالب فرهنگــی ایــن موضــوع در قالــب اساســنامه ای 

بــه تصویــب رســید.
افتخــاری تاکیــد کــرد: تصویــب ایــن اساســنامه شــروع 
ــا  ــع ب ــوده و در واق یــک توســعه اثرگــذار در صنــدوق ب
تمرکــز بــر پژوهــش هــای پایــه فعالیت هــای بنیــاد علم 

ایــران ادامــه پیــدا مــی کنــد.
رئیــس بنیــاد علــم ایــران با بیــان اینکــه تغییــر چندانی 
ــگران و  ــت از پژوهش ــدوق حمای ــای صن ــت ه در فعالی
فنــاوران صــورت نمــی گیــرد گفــت: امــا برخــی وظایــف 
ــا تبدیــل  ــوده اکنــون ب ــر عهــده ایــن صنــدوق ب کــه ب
ــران توســط نهادهــای دیگــر  ــم ای ــاد عل ــه بنی شــدن ب

دنبــال مــی شــود.
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر تغییــر بودجــه بــا 
تبدیــل صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران بــه بنیــاد علم 
ایــران گفــت: مــا تصمیــم گیرنــده در بودجــه نیســتیم 
امــا ممکــن اســت در بدنــه دولــت تغییراتــی در خصوص 

بودجــه ایــن بنیــاد صــورت گیــرد.

از سوی رئیس جمهور به تصویب رسید؛  ◄
تبدیـل صنـدوق حمایـت از پژوهشـگران و فناوران به بنیـاد علم ایران

دعوت به همکاری

بانکدار- مسئول دفتر- کارشناس حقوقي
شرايط ثبت نام: 

- سالمت کامل جسم و روان بنا به تشخیص پزشکان معتمد بانک.
- نداشتن سوء پیشینه کیفري.

- بومي و ساکن شهر مورد تقاضا.
دائـم  معافیـت  یـا  وظیفـه  خدمـت  پایـان  کارت  داشـتن   -

مـرد(. متقاضیـان  غیرپزشـکي  )بـراي 
- داشـتن گواهینامـه موقـت یا دانشـنامه پایـان تحصیالت بـراي کلیه 
مقاطـع تحصیلي گذرانده شـده )گواهـي فراغت از تحصیـل، ریزنمرات 
و یـا صورتجلسـه دفـاع بـه عنـوان مـدرک تحصیلـي مـورد پذیـرش 

. نیست(
- داشتن مدرک ICDL )براي متقاضیان شغل مسئول دفتر(.

يادآوري:
کلیـه متقاضیـان واجـد شـرایط مـي تواننـد مشـخصات خـود و سـایر 

اطالعـات الزم را در »سیسـتم الکترونیکـي دعوت به همـکاري » ثبت 
یند. نما

 )www.bpi.ir( ثبـت نـام فقـط از طریق وب سـایت بانـک پاسـارگاد
بـوده، لـذا از متقاضیـان درخواسـت مي شـود بـه هیچ عنـوان مدارکي 

بـه دفاتـر و ادارات بانک ارسـال ننمایند.
هـر متقاضـي تنهـا یـک بـار امـکان ثبـت نـام در سـامانه دعـوت بـه 
همـکاري را دارا مـي باشـد. درصورت تغییر مشـخصات، امکان ویرایش 

فـرم ثبـت نـام از قسـمت دعـوت به همـکاري سـایت وجـود دارد.
دریافـت کـد رهگیـري هیـچ گونه تعهدي بـراي بانک جهـت دعوت به 

مصاحبـه ایجـاد نخواهد کرد.
چگونگـي دعـوت بـه مصاحبـه بـر اسـاس اولویـت هـاي مـورد نیـاز از 
طریـق تلفـن، پیامـک و یا پسـت الکترونیکي بـه اطالع خواهد رسـید. 
لـذا از متقاضیـان درخواسـت مـي شـود در ثبـت شـماره تلفـن همراه 

و پسـت الکترونیکـي خـود دقـت نمایند.

بانك پاسارگاد به منظور تامين و تكميل سرمايه انساني مورد نياز شعبه هاي خود
 از واجدين شرايط پس از ثبت نام الكترونيكي و بر اساس اولويت هاي مورد نياز،

 دعوت به مصاحبه مي نمايد.

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شركت شاپرك جهت تكميل نيروي انساني خود در عنوان 
شغلي زير دعوت به همكاري مي كند:

 توسعه دهنده وب جاوا
    کارشناسي یا کارشناسي ارشد مهندسي کامپیوتر افزار )نرم افزار(

    حداقل سه سال سابقه کار مرتبط
JEE تسلط بر زبان برنامه نویسي جاوا، تسلط بر معماري     
Web Service تسلط بر ،Spring MVC تسلط بر     

     تسلط بر فرایند توسعه پروژه وب
Hibernate  مثل ORM تسلط بر ابزارهاي     

OOP  تسلط بر مفاهیم     
     تسلط بر Design Patternها و استفاده صحیح از آنها

Issue tracker تسلط بر ابزارهاي تست و     
SCRUM  ًتسلط بر متدولوژي هاي تولید نرم افزار، ترجیحا     

     توانایي تحلیل و حل مسائل باال
Version Controller  تسلط بر ابزارهاي     

     تناسب دانش فني عملي با تجارب و سوابق کاري
     تجربه کار تیمي،  آشنایي کافي با زبان انگلیسي

     همکاري تمام وقت
متقاضیان محترم مي توانند رزومه خود را با ذکر عنوان شغلي به 

آدرس ایمیل HRM@shaparak.com ارسال کنند.

دعوت به همکاری

يك شركت فعال پيمانكاري آب و فاضالب جهت اجراي 
 پروژه هاي خود در استان  تهران دعوت به همكاري ميكند:

 كارشناس كنترل پروژه:  خانم/ آقا، تمام وقت
 مهندسي صنايع: با ۷ سال سابقه کار

 كارشناس پروژه : خانم/ آقا،  تمام وقت
 مهندسي عمران: با حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط

 مدير پروژه : خانم/ آقا، تمام وقت
 مهندس عمران يا مهندسي شيمي: با 1۰ سال سابقه کار مرتبط

 كارشناس حقوقي و قراردادها : خانم/ آقا،  تمام وقت
 مهندسي عمران: با1۰ سال سابقه مرتبط
 كارشناس پايپينگ:  خانم/ آقا، تمام وقت

 مهندسي مكانيك: با ۵ سال سابقه کار مرتبط
resume8496@gmail.com

دعوت به همکاری

 1. بومي خرمشهر یا آبادان )یا امکان نقل مکان فوري پس از استخدام(
 2. داراي یکي از مدارک معتبر بازرسي رنگ و پوشش )داخلي یا خارجي(

 ۳. حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي
 ۴. حداقل ۵ سال سابقه کاري در زمینه بازرسي رنگ و پوشش

 ۵. کار تمام وقت )اقماري نمي باشد(
 ۶. امکان برخورداري از مزایاي بیمه با سختي کار

 ۷. حقوق مکفي و مزایاي کامل و کارانه
 ۸. امنیت شغلي باال

متقاضیان محترم لطفا رزومه خود را صرفا از طریق ایمیل در قالب 
فایل PDF به آدرس زیر ارسال فرمایند:

 ah.lotfi@yahoo.com

يك شركت EPC به يك نفر بازرس رنگ و پوشش در سمت كارشناس كنترل كيفيت با شرايط زير نيازمند است:

سنباد در دو عنوان شغلي در تهران،
 دعوت به همكاري مي كند

 این شرکت در جهت توسعه نیروي انساني خود در دو عنوان 
شغلي دعوت به همکاري مي کند:

 كارشناس روابط عمومي
   ارتباط با رسانه هاي همکاري و پیگیري و اجراي کمپین هاي 

رسانه اي و روابط عمومي، مدیریت محتوا و سرپرستي وب 
سایت رسمي و شبکه هاي اجتماعي شرکت،  برقراري ارتباط 
و ایجاد شبکه مخاطبان شرکت،    تهیه  گزارش و خبر از 

رویداد هاي شرکت براي مخاطبان بیروني و داخلي،
  کمک به برگزاري ایونت هاي شرکت

    پیگیري و نظارت جایگاه شرکت در شبکه هاي اجتماعي
    تعامل و همکاري در ساخت اقالم تبلیغاتي

    تفکر خالق و ایده پرداز در حوزه روابط عمومي
    تسلط به نگارش و ویرایش متون و کپي رایتینگ

    آشنایي با تولید و مدیریت محتوا در وردپرس

    آشنایي با مفهوم برندینگ شرکتي
    قدرت اقناع و روابط عمومي باال

 كارشناس تحليل و توسعه كسب و كار
   شناسایي تامین کنندگان جدید و پیگیري فرآیند جذب 

 تامین کنندگان جدید و ارائه پیشنهاد
   مطالعه و شناسایي بازارهاي جدید و انجام و ارائه 

تحقیقات بازار، مستند سازي و پایش وضعیت فرآیندهاي 
کسب و کار و ارائه در داشبوردهاي مدیریتي، زبان انگلیسي 
پیشرفته، کنجکاوي در یافتن فرصت هاي جدید و مهارت در 
جست وجو، آشنایي با پروپوزال نویسي، گزارش نویسي و تحلیل 
پروژه ها،   توانایي در تحلیل مسئله، آشنایي با زبان هاي فرآیند 

نویسي و مدل سازي فرآیند،  سابقه کار در صنعت بانکي، 
 پرداخت و شرکت هاي فینتک مزیت محسوب مي شود

عالقه مندان مي توانند رزومه خود را با ذکر عنوان شغلي
 به آدرس ایمیل info@sanbod.co ارسال کنند.

رییس جهاددانشگاهی در نشست با فعاالن علمی دانشجویی کشور تاکید کرد ◄
کنند بیـت  کشـور را تر وی انسـانی مـورد نیاز  انجمـن هـای علمـی مـی تواننـد نیـر
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پرداخت ۳۶۰ میلیارد ریال تسهیالت اشتغال در خراسان جنوبی 

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی خبر داد 

افتتاح نمایشگاه دائمی محصوالت شرکت های 
تعاونی و مشاغل خانگی بیرجند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

سرپرســت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری کرمــان گفــت: امســال کل 
اعتبــارات مشــاغل خانگــی اســتان ۴۸ میلیــارد تومــان اســت کــه بــا ظرفیــت 
حــدود ۲ هــزار میلیــارد تومانــی کــه بنیــاد برکــت دارد و همچنیــن ظرفیــت 

بانــک رســالت، قابــل مقایســه نیســت.
»حســین مهرابــی« در جلســه کارگــروه اشــتغال اســتان ویــژه شهرســتان های 
رفســنجان، انــار و شــهربابک در ســالن شــهید هنــری دانشــگاه ولــی عصــر )عج( 
رفســنجان اظهــار کــرد: اگــر چــه بیــکاری کــه در شــمال اســتان وجــود دارد 
امــا خیلــی نگــران کننــده نیســت ولــی بــاز هــم نبایــد غافــل از پتانســیل هــای 

شهرســتان هــای شــمالی و غربــی اســتان باشــیم.
ــه  ــر چ ــرد: ه ــار ک ــم، اظه ــتان داری ــروه در اس ــه ۴۰ کارگ ــان اینک ــا بی وی ب
ــر جــواب  ــن کارگــروه هــا در شهرســتان هــا برگــزار شــود بهت جلســات ای

ــم. ــی گیری م

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
/http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/349159

فرمانــدار گنابــاد گفــت: میــزان ســهمیه تســهیالت مشــاغل خانگــی ایــن شهرســتان    
امســال ۲۴ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریــال بــود کــه بــا پیگیریهای انجــام شــده ۵۶ طرح 
بــرای دریافــت ۵۰ میلیــارد ریــال تســهیالت جهــت بررســی بــه مســووالن ذیربــط 

ارســال شــد.
ــزان  ــن می ــزود: از ای ــاد اف ــای گناب ــی بانکه ــیون هماهنگ ــی در کمیس ــد قربان حام
تاکنــون ۶ طــرح بــه مبلــغ ۶ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریــال بــه متقاضیــان پرداخــت 

و ۳۰ میلیــارد ریــال هــم تشــکیل پرونــده شــده اســت.
ــاد  ــوب در گناب ــی مطل ــتغال و کارآفرین ــد و اش ــش تولی ــق جه ــه داد: تحق وی ادام
نیازمنــد افزایــش تعامــل اداره هــا و بانکهاســت و بــدون هــم افزایــی مطلــوب آنهــا این 

مســاله بــه نحــو مطلــوب محقــق نمــی شــود.
ــذاری  ــالب در نام گ ــم انق ــر معظ ــدات رهب ــه تاکی ــاره ب ــا اش ــاد ب ــدار گناب فرمان
ســالهای اخیــر بــه مباحــث اقتصــادی و حمایــت از تولیــد گفــت: تحقق همــه جانبه 
ــل و  ــتلزم تعام ــی مس ــتغال و کارآفرین ــد و اش ــذاری و تولی ــرمایه گ ــت از س حمای
همراهی بیشــتر بانکها و ادارات و کاهش بوروکراســی اداری در پرداخت تســهیالت اســت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
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هنــری گفــت: امســال ۳۶۰ میلیــارد ریــال تســهیالت 
قرض الحســنه اشــتغال بــه بســیج ســازندگی اســتان 
ــرد  ــای خ ــت صندوق ه ــا محوری ــه ب ــد ک ــالغ ش اب

ــود. ــت می ش ــتایی پرداخ روس
ــان جنوبی،  ــیج از خراس ــزاری بس ــزارش خبرگ ــه گ ب
مهــدی هنــری مســئول ســازمان بســیج ســازندگی 
ســپاه انصارالرضــا )ع( خراســان جنوبــی در بازدیــد از 
کارگاه اشــتغال روســتای تقــاب شهرســتان خوســف 
اظهــار داشــت: ایــن تســهیالت براســاس نــوع شــغل 
ایجــادی تــا ســقف یــک میلیــارد ریــال بــه هــر فــرد 

پرداخــت خواهــد شــد.

ــال  ــارد ری ــن ۱۲۰ میلی ــر ای ــه داد: عــالوه ب وی ادام
ــه  ــه مجموع ــاله ب ــت س ــد هف ــهیالت ۱۸ درص تس
ــعه  ــرای توس ــه ب ــد ک ــالغ ش ــازندگی اب ــیج س بس
ــردش  ــرمایه در گ ــن س ــود و تامی ــای موج کارگاه ه

کارگاه هــای اشــتغال پرداخــت می شــود.
مســئول ســازمان بســیج ســازندگی ســپاه انصارالرضــا )ع( 
برنامه هــای  از  یکــی  گفــت:  جنوبــی  خراســان 
ســازمان بســیج ســازندگی در زمینــه اشــتغال و 
از  اشــتغال  هدایــت  و  راه انــدازی  توانمندســازی، 

اســت. قرض الحســنه  صندوق هــای  طریــق 
ــه  ــاله در زمین ــه س ــت س ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب

ــای خــرد روســتایی  ــدازی صندوق ه تشــکیل و راه ان
و ایجــاد اشــتغال از ایــن طریــق توســط بســیج 
ســازندگی در اســتان عنــوان کــرد: در مجموعــه 
را  آموزش هــای میدانــی  صندوق هــا تســهیلگران 
فــرا گرفته انــد و مشــکالت و ظرفیت هــای هــر 

منطقــه را احصــا و شناســایی می کننــد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر 
مراجعه نمایید 
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رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 
ــت:  ــن گف ــتان قزوی ــی اس اجتماع
ــه ســند اشــتغال اســتان  باتوجــه ب
طــی ســال جــاری بایــد بــرای 
۱۵ هــزار و ۳۸۰ نفــر در اســتان 
ــرد  ــن اشــتغالزایی صــورت گی قزوی
ــی از  ــش از نیم ــون بی ــا کن ــه ت ک

ــت. ــرده اس ــدا ک ــق پی آن تحق
از  ایلنــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــاره  ــا اش ــن ، رضــا گروســی ب قزوی
بــه اشــتغالزیی در اســتان گفــت: از ابتــدای ســال تــا کنــون ۵۴.7۳ درصــد 

ــت. ــده اس ــی ش ــتان عمل ــتغالزایی در اس ــد اش از تعه
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــتان قزوی ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مدی
ــا  ــک ب ــرد: آبی ــوان ک ــتغالزایی عن ــتان در اش ــتان های اس ــت شهرس وضعی
ــا  ــرا ب ــن زه ــرار دارد، بوئی ــتغالزایی ق ــق اش ــدر تحق ــد در ص 79.۶ درص
۶۰.7۵، قزویــن بــا ۵7.۵۲ درصــد و آوج بــا ۵۵.۶۱ درصــد در ردیف هــای 
بعــدی قــرار دارنــد، البــرز بــا ۴۶.۳9 درصــد و تاکســتان بــا ۳۱.۳9 درصــد 

ــد. ــد اختصــاص داده ان ــه خوم ــتغالزایی را ب ــزان اش ــن می ــز کمتری نی
ــت،  ــازمان صم ــز س ــی نی ــتگاه های اجرای ــن دس ــرد: از بی ــوان ک وی عن
ــزان  ــترین می ــی بیش ــراث فرهنگ ــداد و می ــه ام ــاورزی، کمیت ــاد کش جه

ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــتغالزایی را ب اش
ــعار  ــه ش ــه ب ــا توج ــاری ب ــال ج ــی رود در س ــار م ــت: انتظ ــی گف گروس
ــه کار گرفتــه شــود؛ چــرا کــه  ــرای اشــتغالزایی ب ســال تمــام ظرفیت هــا ب
ــه  ــت و مطالب ــن درخواس ــتغال مهم تری ــادی اش ــود اقتص ــرایط موج در ش

مــردم اســت.

ــد از فرصــت  ــن اســتان می توانن ــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان بوشــهر گفــت: فعــاالن فــرش دســتباف ای ــور بازرگان معــاون ام
ــوند. ــد ش ــران در اکســپو ۲۰۲۰ بهره من ــتباف ای ــرش دس ــر ف ــای برت ــزاری رویداده ــوا و برگ ــق محت ــای تجــاری، خل ــزام هیئت ه ــوان اع فراخ

ــه برگــزاری نمایشــگاه اکســپو ۲۰۲۰ دوبــی طبــق اعــالم مرکــز ملــی فــرش ایــران اظهــار کــرد: تشــکیل کنسرســیوم جهــت  ــا اشــاره ب ابوالقاســم محمــد زاده ب
ــی  ــی ارزشــمند جهــت معرف ــران در نمایشــگاه اکســپو ۲۰۲۰ فرصت ــرش دســتباف ای ــر ف ــزاری رویدادهــای برت ــوا و برگ ــق محت ــات هــای تجــاری، خل ــزام هی اع

ــای خارجــی اســت. ــرش در بازاره ــه ف ــژه اســتان بوشــهردر زمین ــه وی ــای کشــور ب توانمدی ه
ــل  ــه ایمی ــود را ب ــنهادات خ ــا و پیش ــرح ه ــت ط ــرع وق ــان، در اس ــت زم ــه محدودی ــه ب ــا توج ــد ب ــی توانن ــتان م ــان در اس ــرد: متقاضی ــح ک وی تصری

ــد.   ــال نماین ــران ارس ــرش ای ــی ف ــز مل ــی مرک ــط عموم ــه رواب info@incc.ir  ب
ــی  ــداد جهان ــن کنسرســیوم جهــت حضــور در روی ــادآور شــد: ای ــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان بوشــهر ی ــور بازرگان ــاون ام مع
اکســپو ۲۰۲۰ و در راســتای خلــق محتــوا و برگــزاری رویدادهــای مرتبــط بــا فــرش و اعــزام هیــات هــای تجــاری بــه اکســپو دبــی از فعــاالن حوزه هــای مرتبــط 
» اتحادیــه هــا، تشــکل هــا، هنرمنــدان، کارآفرینــان و ...« بــرای ثبت نــام در ایــن رویــداد بین المللــی دعــوت بعمــل مــی آورد. همچنیــن، ایــن کنسرســیوم قصــد 
ــتباف  ــرش دس ــت ف ــت اصال ــظ و تقوی ــه منظــور حف ــر خــالق ب ــن هن ــوش مصنوعی«به کارگرفت ــش و ه ــت دان ــا قابلی ــا ب ــن رویداده ــایی موفق تری ــا شناس دارد ب
ــزاری اکســپو،  ــدت برگ ــی اســتفاده و در طــول م ــه جهان ــه جامع ــد کشــورمان ب ــدان توانمن ــای هنرمن ــی ظرفیت ه ــرای معرف ــران« از فرصــت اکســپو ۲۰۲۱ ب ای

رویــداد هنــری بــرای مردمــان 99 ســال آینــده خلــق کنــد.

طی سال جاری؛

 بیش از 15 هزار فرصت شغلی
 در قزوین ایجاد می شود 

سرپرست هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان اعالم کرد 

۴۸ میلیارد تومان میزان اعتبارات مشاغل خانگی 
استان کرمان در سال جاری 

ــده توســط  ــاد ش ــداد مشــاغل ایج تع
بنیــاد برکــت ســتاد اجرایی فرمــان امام 
در اســتان مرکــزی تــا پایــان امســال به 

۸ هــزار شــغل می رســد.
ــاع  ــتغال اجتم ــعه اش ــاون توس مع
دربــاره  برکــت  بنیــاد   محــور 
ــاد در اســتان  ــن بنی ــای ای فعالیت ه
مرکــزی توضیــح داد: تــا پایــان 
طرح هــای  تعــداد  جــاری  ســال 
اشــتغال زایی اجتماع محــور بنیــاد 

ــاد  ــه ایج ــد ک ــرح می رس ــزار و ۶۰۰ ط ــش از ۲ ه ــه بی ــزی ب ــتان مرک در اس
فرصت هــای شــغلی بــرای ۸ هــزار نفــر را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از تســنیم ، مرتضــی نیــازی افــزود: بنیــاد برکــت 
راه انــدازی یک هــزار و ۳7۰ طــرح اشــتغال زایی اجتماع محــور را تــا پایــان ســال 
جــاری در مناطــق روســتایی و محــروم اســتان مرکــزی در دســتور کار دارد کــه از 

ایــن تعــداد، تــا بــه امــروز ۵۰۰ طــرح بــه بهره بــرداری رســیده اســت.
وی دربــاره اقدامــات اشــتغال زایی بنیــاد برکــت در اســتان مرکــزی در ســال های 
ــه ترتیــب ۲۵9 و یک هــزار طــرح  گذشــته نیــز گفــت: در ســال های 9۸ و 99 ب
ــزار و  ــا یک ه ــه ب ــیده ک ــرداری رس ــه بهره ب ــروم ب ــق مح ــتغال زایی در مناط اش
۳7۰ طــرح در دســت اقــدام امســال، در مجمــوع بــه ۲ هــزار و ۶۰۰ طــرح می رســد.

ــث ایجــاد  ــن طــرح اشــتغال زایی اجتماع محــور باع ــدازی ای ــزود: راه ان ــازی اف نی
ــرد و  ــاغل خ ــوزه مش ــتقیم در ح ــتقیم و غیرمس ــغلی مس ــت ش ــزار فرص ۸ ه

ــود. ــزی می ش ــتان مرک ــی در اس خانگ
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معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر

اکسپو« فرصتی برای فرش بافان بوشهری 

نیازی خبر داد:

راه اندازی ۸ هزار شغل برکت
 در پایتخت صنعتی ایران

شرایط دریافت وام 1۰۰میلیون تومان تسهیالت 
درقالب مشاغل خانگی 

خبر خوش برای سربازان 

 

مبلــغ  پرداخــت  از  تهــران  اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
۱۰۰میلیــون تومــان تســهیالت در قالــب مشــاغل خانگــی بــه ســربازان ماهــر و 

منقضــی از خدمــت خبــر داد.
مبلــغ  پرداخــت  از  تهــران  اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
۱۰۰میلیــون تومــان تســهیالت در قالــب مشــاغل خانگــی بــه ســربازان ماهــر و 

منقضــی از خدمــت خبــر داد.
ــران؛  ــتانداری ته ــانی اس ــالع رس ــگاه اط ــل از  پای ــه نق ــازارکار، ب ــزارش ب ــه گ ب
حشــمت الــه عســگری در جلســه گــروه کاری مهــارت آمــوزی کارکنــان وظیفــه 
نیروهــای مســلح اســتان کــه بــا محوریــت اعطــای تســهیالت شــغلی بــه ســربازان 

ماهــر و منقضــی خدمــت برگــزار شــد، ایــن مطلــب را اعــالم کــرد.
ــربازان  ــدی س ــره من ــتغال و به ــاد اش ــتای ایج ــزود: در راس ــاره اف ــن ب وی در ای
وظیفــه ماهــر منقضــی از خدمــت نیروهــای مســلح مبلــغ ۱۰۰ میلیــون تومــان 
تســهیالت در قالــب مشــاغل خانگــی در ۱۳۳ رســته شــغلی بخــش هــای 
ــه عاملیــت پنــج بانــک  کشــاورزی، صنعــت، خدمــات، گردشــگری و فرهنگــی ب

پرداخــت می گــردد.
ــی از  ــر منقض ــربازان ماه ــص س ــهیالت مخت ــن تس ــرد: ای ــه ک ــگری اضاف عس
خدمتــی اســت کــه دارای مــدرک مهــارت آمــوزی و فنــی و حرفــه ای هســتند 
کــه از طریــق ثبــت نــام در ســامانه مشــاغل خانگــی و بارگــذاری مــدارک مهارتــی 
و همچنیــن کســب مجــوز هــای الزم از دســتگاه های اجرایــی اقــدام می نماینــد.

در پایــان مقــرر شــد دبیرخانــه ایــن تســهیالت در اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
ــهیالت  ــود تس ــوص س ــود در خص ــات موج ــن ابهام ــتقر و همچنی ــتان مس اس

مرتفــع گــردد.

پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی به هنرمندان صنایع دستی استان 

معاون صنایع دستی قم خبر داد

معــاون صنایع دســتی قــم از پرداخــت تســهیالت 
مشــاغل خانگــی بــه هنرمنــدان صنایع دســتی در ایــن 

ــر داد. ــتان خب اس
ــی اداره کل  ــل از روابط عموم ــازارکار  به نق ــزارش  ب به گ
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی قــم، علــی 
ــا  ــغ پرداخــت تســهیالت ب ــرد: »مبل ــار ک ــی اظه رضای
ــون  ــوع رشــته صنایع دســتی از صــد میلی ــه ن توجــه ب

ریــال تــا یــک  میلیــارد ریــال متغیــر خواهــد بــود.«
این کــه  بیــان  بــا  قــم  صنایع دســتی  معــاون 
بهــره تســهیالت مشــاغل خانگــی بســیار پایین اســت، 
ادامــه داد: »ایــن تســهیالت بــا بهــره چهــار درصــد برای 
ــر  ــتان در نظ ــتی اس ــدان صنایع دس ــت از هنرمن حمای

گرفتــه شــده اســت.«
رضایــی بــا اشــاره بــه شــرایط متقاضیــان بــرای دریافــت 
تســهیالت، افــزود: »متقاضیــان تســهیالت بایــد یکــی از 
ــایی،  ــتی )کارت شناس ــه گانه صنایع دس ــای س مجوزه
ــه تولیــد کارگاهــی( را  ــا پروان ــه تولیــد انفــرادی ی پروان

داشــته باشــند.«
از مجوزهــای  او تصریــح کــرد: »دارنــدگان یکــی 
ســه گانه صنایع دســتی می تواننــد بــرای تشــکیل 
پرونــده تســهیالت بــه خیابــان چهارمــردان، کوچه شــماره ۱7، 
معاونــت صنایع دســتی اســتان واقــع در خانــه تاریخــی 
ــراه  ــن هم ــماره تلف ــا ش ــا ب ــد ی ــه کنن ــد مراجع زن

بگیرنــد.« تمــاس   ۰9۰۳۵۴7۳۴۶۳

فرماندار گناباد

تسهیالت مشاغل خانگی گناباد
 افزایش یافت 

رئیــس ســازمان صنعــت، معــادن و تجــارت هرمزگان 
ــدن  ــته مع ــی رش ــتان تخصص ــن هنرس ــت: اولی گف
ــاس  ــتان بندرعب ــن شهرس ــش فی ــزگان در بخ هرم

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ب
ــمی در  ــل قاس ــر، خلی ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
حاشــیه آئیــن افتتــاح اولیــن هنرســتان رشــته 
معــدن اســتان هرمــزگان، اظهــار کــرد: امــروز شــاهد 
توســعه معــادن هرمــزگان در بخــش شــمالی اســتان 
هســتیم ولیکــن یکــی از کمبودهــا و نقصــان در ایــن 

ــده ماهــر اســت. بخــش نیــروی آمــوزش دی
ــرورش  ــوزش و پ ــکاری آم ــر از هم ــن تقدی وی ضم
بخــش  ایــن  انــدازی  راه  در  هرمــزگان  اســتان 
ابــراز  اقتصــادی  بنگاه هــای  کنــار  در  آموزشــی 
افتتــاح  آتــی شــاهد  امیدواریــم ســال  داشــت: 
بــرای  تخصصــی  رشــته های  در  عالــی  آمــوزش 

جوانــان ایــن منطقــه باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت ببیــش از ۳۰ میلیــون تنــی 

معــدن آهــن »آک کهــور« بخــش فیــن، بیــان داشــت: 
ایــن منطقــه هنــوز هــم پتانســیل افزایــش ظرفیــت 

را دارد.
قاســمی در ادامــه بــه اهمیــت فعالیــت بخــش 
آموزشــی در کنــار واحدهــای صنعتــی و معدنــی 
ــار  ــوزش در کن ــر آم ــت: اگ ــان داش ــت و بی پرداخ
بیافتنــد؛  اتفــاق  معدنــی  و  صنعتــی  واحدهــای 
بحثــی کــه در آخــر مطــرح می شــود یعنــی نیــروی 
انســانی، در ابتــدا مطــرح می شــود و بــا توجــه 
بــه نیــاز بنگاه هــای اقتصــادی اســتان آمــوزش 

. بنــد می یا
ــزگان  ــارت هرم ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
و  ــرد  ک ه  ر ــا ش ا ــات  غ با ــا  ت ــن  فی ــه  پهن ــه  ب
ــش از  ــه بی ــن پهن ــاحت ای مس ــت:  ش ا د ر  ــا ظه ا
شــش هــزار و ۴۰۰ کیلومتــر مربــع اســت کــه پــس از 
ــد  ــدوده امی 9 مح ــه،  ــن پهن ــه ای ــان مطالع پای

ــد. ــایی ش ــش شناس بخ

وی بیــان داشــت: در ایــن پهنــه ۱۰ معــدن بــا مــواد 
ــتغال  ــه اش ــه زمین ــتند ک ــال هس ــن فع ــی آه معدن

ــد. ۴۳۱ نفــر را فراهــم کــرده ان

اولین هنرستان تخصصی رشته معدن در هرمزگان
 به بهره برداری رسید

رئیس سازمان صمت هرمزگان: 

نمایشــگاه دائمــی محصــوالت شــرکت های تعاونــی و مشــاغل خانگــی بیرجنــد 
بــه مناســبت هفتــه جهانــی کارآفرینــی گشــایش یافــت.

جنوبــی،  خراســان  مرکــز  صداوســیمای  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
اعتبــارات  گفــت:  اســتان  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 
امســال در حــوزه مشــاغل خانگــی اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 

ــت. ــده اس ــر ش ــته ۵ براب ــال گذش ــه س ــبت ب نس
ــرای  ــه ب ــرادی ک ــی اف ــاغل خانگ ــتیبان های مش ــوزه پش ــزود: در ح ــرفی اف اش
ــان  ــارد توم ــا دو میلی ــد ت ــاد کنن ــغلی ایج ــت ش ــر فرص ــت نف ــش از بیس بی
ــه تازگــی  تســهیالت قــرض الحســنه دریافــت می کننــد کــه ایــن تســهیالت ب

ــالغ شــده اســت. ــه اســتان اب ب

پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی 
صنایع دستی به متقاضیان بوشهری

معاون صنایع دستی استان بوشهر:

معـاون صنایع دسـتی اسـتان بوشـهر از پرداخـت تسـهیالت مشـاغل خانگـی 
بـه متقاضیـان اسـتان خبر داد.

به گـزارش جـام جـم آنالیـن بوشـهر، لیـال رحیمـی بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: 
»ایـن تسـهیالت در همـه رشـته های بومـی و غیـر بومـی اسـتان در دو حـوزه 

مسـتقل و پشـتیبان بـه متقاضیـان پرداخـت شـده اسـت.«
معاون صنایع دسـتی اسـتان بوشـهر افزود: »۴۱ نفر متقاضی مشـاغل خانگی مستقل 
و ۵۲ نفر متقاضی پشـتیبان مشـاغل خانگی در رشـته های حصیربافی، صنایع دستی 
دریایـی، گلیـم، خـوس دوزی، سـفال، سـراجی سـنتی، کنـده کاری روی چـوب و 

معـرق چـوب از این تسـهیالت اسـتفاده کرده اند.«
رحیمی در پایان یادآور شد: »میزان کلی تسهیالت پرداختی به متقاضیان ۲۳ میلیارد و 

۵۰۰ میلیون ریال بوده که تا پایان سال این عدد بیشتر خواهد شد.«
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ضرورت تدریس پژوهشگران جهاددانشگاهی 
در دانشگاه های این نهاد

دکتـر طیبـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه جهاددانشـگاهی یـک سـازمان توسـعه ای 
اسـت گفـت: کار یـک سـازمان توسـعه ای خالقیـت و نـوآوری در ارایـه فناوری 
و نـوآوری جدیـد در حـوزه آمـوزش، پژوهـش و فنـاوری و حتی حـوزه فرهنگی 
اسـت، بنابرایـن بحـث خالقـت و نـوآوری در حـوزه آمـوزش مهـم اسـت و باید 

مـورد توجـه بسـیار جـدی قـرار بگیرد.
وی افـزود: یـک زمانـی آمـوزش هـای کوتـاه مدت مـا جذاب بـودن اما بـا ورود 
رقبـا کامـال احسـاس کردیـم بایـد بـه حـوزه های جـدی تـر و مهارتی تـر ورود 

کنیـم یـا در حوزه آمـوزش، نوآوری داشـته باشـیم.
رئیـس جهاددانشـگاهی ادامـه داد: شـرط بقـای مـا در حـوزه آمـوزش بـه ویژه 
آمـوزش عالـی ایـن اسـت که به سـمت ایجـاد دانشـگاه کارآفریـن برویم یا موسسـات 
دانشـگاهی و آموزش عالی خود را ترغیب کنیم تا به آموزش های نسـل 4 نزدیک شـوند.

دکتـر طیبـی تاکیـد کـرد: در مقایسـه بـا دانشـگاه هـا بهتریـن ابـزار را مـا در 
اختیـار داریـم، زیـرا دارای مراکـز پژوهشـی و تحقیقاتـی بسـیار خوبی هسـتیم 
کـه نگاهشـان در حـوزه هـای مختلف پژوهـش و فنـاوری کامال کاربردی اسـت 
و ایـن نـگاه نزدیـک بـه ایجـاد دانشـگاه هـای نسـل 4 اسـت و بایـد به ایـن کار 

دهیم. سـرعت 
رئیـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه ایـن کـه اگـر بچـه هـا در مسـیر درسـت 
آمـوزش قـرار بگیرنـد استعدادهایشـان زودتـر شـکوفا مـی شـود، تصریـح کرد: 
فرصت خوبی اسـت که دانشـجویان به ویژه در دانشـگاه و موسسـات آموزش عالی 
مـا بـه ایـن پژوهـش هـا ورود کننـد. بنـده بسـیار اصـرار دارم کـه بچـه هـای 
پژوهشـگر مـا در دانشـگاه هـا تدریس داشـته باشـند و از این طریق پـای آن ها 

به پـروژه هـا باز شـود.
وی بـا بیـان ایـن کـه نبایـد فکر کنیم تنهـا جوانانی که در دانشـگاه های سـطح 
یـک کشـور درس مـی خواننـد خـالق  و نـوآور هسـتند و مـی تواننـد کارهـای 
بـزرگ و فناورانـه انجـام دهند، گفـت: بنابراین بایـد از این فرصت اسـتفاده کرد 
و دانشـجویان مـا بـه ویـژه در دوره ارشـد و دکتـری بـه ایـن حـوزه ورود کنند. 
مـا هـم حمایـت و تاکیـد مـی کنیـم که ایـن موضـوع بایـد اتفـاق بیافتـد. باید 
خروجـی دانشـگاه کارآفریـن ما فـارغ التحصیالنی باشـند که بتواننـد کار علمی 

و فناورانـه انجـام دهنـد و شـرکت هـای دانـش بنیان تشـکیل دهند.
رئیـس جهاددانشـگاهی افـزود: آمـوزش هـای کوتـاه مـدت مـا آینده مشـاغل و 
مشـاغل آینـده اسـت کـه بایـد بـه سـرعت بحـث توسـعه تکنولـوژی را در دنیا 
پیگیـری کنیـم، زیـرا بسـیاری از مواقـع توسـعه تکنولـوژی زودتـر از آن کـه 

آمـوزش بتوانـد آن را دنبـال کنـد وارد کشـور هـا مـی شـود.
دکتـر طیبـی تصریـح کـرد: مـا بایـد تغییـرات تکنولـوژی در دنیـا را دنبـال و 
متناسـب بـا آن آمـوزش هـای مهارتـی را برگـزار کنیـم ایـن کاری اسـت که از 

مجموعـه هـای خـالق ماننـد جهاددانشـگاهی امـکان پذیـر اسـت.
بـه همیـن شـکل در مـورد آمـوزش علمـی کاربـردی و عالـی هـم بایـد مسـیر 
تکنولـوژی بـه سـرعت دنبال شـود و سـریعا به کتاب های درسـی ما هـم بیاید.

وی در ادامـه بـا تاکیـد بـر پیگیـری بسـته های آموزشـی بـرای خانـواده گفت: 
بـا توجـه بـه ایـن کـه مجموعـه جهاددانشـگاهی را ابتـدا بـه لحـاظ فرهنگـی 
بـه آن اعتمـاد دارنـد و بعـد بـه لحـاظ تخصصـی و آموزشـی، از ایـن ویژگـی 
جهاددانشـگاهی بایـد اسـتفاده کنیـم و ایـن نـوع آموزش هـا را توسـعه دهیـم.

رئیـس جهاددانشـگاهی با اشـاره به اسـتفاده از ظرفیت خیـران در آموزش های 
مهارتـی خانـواده هـای فاقد توان مالی مناسـب گفـت: باید تـالش کنیم خیرین 
را بـرای مشـارکت در فرآینـد آمـوزش خانواده هـای کم بضاعـت ترغیب کنیم و 

از دانشـجویان و خانـواده هـای آن حمایت کنیم.
دکتـر طیبـی بـا بیـان این کـه باید بـه تقویـت برنامه ریزی در سـتاد و تشـدید 
نظـارت هـا توجـه کنیـم، گفـت: هـر انـدازه برنامـه و آموزش هـا را خـوب اجرا 

کنیـم امـا نظـارت نداشـته باشـیم دچار مشـکل می شـویم.
وی در پایـان صحبـت های خود بـه پیگیری مجدانه طرح سـازمان همکاری های 

بیـن المللی ایران)ایریـکا( تاکید کرد.
 

جهاددانشگاهی بزرگترین شبکه آموزشی کشور
دکتـر بیجندی معـاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشـگاهی اظهار کـرد: تالش های 
معـاون جهاددانشـگاهی از گذشـته تـا امـروز جهاددانشـگاهی را در جایگاهـی 
قرار داده اسـت که بتواند در کشـور به عنوان بزرگترین شـبکه آموزشـی کشـور 
حـرف هـای زیـادی بـرای گفتن داشـته باشـد و در بسـیاری از فضاها بـه عنوان 

یـک برنـد خوش نـام از جهاددانشـگاهی یاد مـی کنند.
وی افـزود: در حـال حاضـر 3 ماموریت از بین ماموریت های جهاددانشـگاهی در 
حـوزه معاونـت آمـوزش و کارآفرینی اسـت و یکی از مباحثی که بـا تغییر چارت

 معاونت آموزش و کارآفرینی به دنبال ان بودیم تحقق این سه ماموریت بود.
دکتـر بیجنـدی ادامـه داد: ایـن سـه ماموریـت شـامل »مشـارکت در توسـعه 
آموزش های تخصصی نوین و مهارت های پیشـرفته در سـطح ملی و بین المللی با 
تاکیـد بـر نیازهای کشـور و جهان اسـالم در حـوزه های منتخب«، »سـاماندهی 
نظـام هدایـت شـغلی و توانمنـد سـازی دانـش آموختـگان« و »ارتقـای فرهنگ 

کارآفرینـی و تقویـت روحیـه خودبـاوری در جامعه دانشـگاهی کشـور« می شـود.
معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی به اهم حوزه های فعالیت معاونت آموزش 
و کارآفرینی اشاره کرد و گفت: یکی از حوزه ها، آموزش عالی است که جهاددانشگاهی 
دارای 2 دانشگاه، ۱ دانشکده، ۶ موسسه آموزش عالی و 4۱ مرکز علمی و کاربردی 
است. امور هیات علمی، آموزش های کوتاه مدت تخصصی و مهارتی با ۱۵۹ مرکز، مرکز 
 ،)Eight( آزمون، کانون ارزیابی و توسعه شایستگی، پروژه تولید محتوای زبان های خارجی
مرکز بازار کار و توسعه اشتغال کارآفرینی با محوریت انتشار هفته نامه بازار کار در قالب 

جدید، انتشار مجدد ماهنامه بازار کار نوین از دیگر حوزه های فعالیت این معاونت است.
وی به برنامه های در دست اقدام و اجرای حوزه آموزش و کارآفرینی اشاره کرد و افزود: 
توجه بیش از پیش به آموزش های مهارتی و تخصصی جهت تحقق ماموریت های 
محوله در نقشه جامع علمی کشور، توسعه یادگیری الکترونیکی، توسعه سامانه ها و 

ایجاد پنجره واحد و توسعه طرح های ملی از جمله این برنامه ها است.
دکتـر بیجنـدی بـا تاکیـد بـر این کـه در پسـاکرونا با تقاضـای فوق العـاده برای 
آمـوزش مواجـه هسـتیم، گفـت: از نظر کارشناسـان باید در پسـاکرونا به سـمت 

آمـوزش هـای ترکیبی حرکـت کنند.
در ادامـه ایـن گردهمایی گزارشـی از اهم اقدامات معاونت آمـوزش و کارآفرینی، 
گـزارش اقدامـات انجام شـده و برنامـه های آینـده دبیرخانه امـور اعضای هیات 
علمـی و کمیسـیون هـای دائمـی، گـزارش اقدامـات انجـام شـده و برنامـه های 

آینـده اداره کل راهبـری و نظـارت راهبردی و ... ارایه شـد.

انعقاد تفاهم نامه
در ایـن گردهمایـی تفاهم نامه معاونـت آموزش و کارآفرینی با صندوق قرض الحسـنه 
موسسـات  و  هـا  دانشـگاه  دانشـجویان  شـهریه  پرداخـت  در  تسـهیل  جهـت 
آمـوزش عالـی جهاددانشـگاهی و فراگیـران دوره هـای آموزشـی کوتـاه مـدت 
مراکـز آموزشـی جهاد در سـالروز تاسـیس صندوق قـرض الحسـنه و همزمان با 
برگـزاری چهـل و نهمیـن گردهمایـی سراسـری معاونـان آمـوزش و کارآفرینی 
واحدهـای سـازمانی جهاددانشـگاهی منعقد شـد. از فعاالن حوزه آمـوزش مورد 

تقدیـر قـرار گرفتند:

معاونت آموزش و کارآفرینی 

در چهل و نهمین گردهمایی معاونان آموزشی مطرح شد:

خالقیت و نوآوری همزاد جهاددانشگاهی
 در تمام حوزه ها

در چهـل و نهمیـن گردهمایـی معاونان آموزشـی سـازمان های اسـتانی، واحدها، پژوهشـگاه ها و پژوهشـکده های جهاددانشـگاهی کـه با حضور 
دکتـر حمیدرضـا طیبـی رئیس جهاددانشـگاهی برگزار شـد بر رصد تغییرات و توسـعه تکنولـوژی در دنیا و ایجـاد آموزش های مهارتی متناسـب 

با آن تاکید شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، چهـل و نهمیـن گردهمایـی معاونـان آموزشـی سـازمان های اسـتانی، واحدهـا، پژوهشـگاه هـا و 
پژوهشـکده هـای جهاددانشـگاهی بـا حضور دکتـر حمیدرضـا طیبـی رئیـس جهاددانشـگاهی، دکتر محمدصـادق بیجنـدی معـاون آموزش و 

کارآفرینـی بـه صـورت حضـوری و آنالیـن امـروز، 19 آبان مـاه برگزار شـد.

بیجندی: دکتر 

توسعه یادگیری الکترونیکی،
 توسعه سامانه ها و ایجاد پنجره
 واحد و توسعه طرح های ملی

 از جمله این برنامه ها است

طیبی: دکتر 
 شـرط بقای ما در حوزه آموزش 
به ویژه آموزش عالی این است 

که به سمت ایجاد دانشگاه کارآفرین 
برویم یا موسسات دانشگاهی و 

آموزش عالی خود را ترغیب کنیم
 تا به آموزش های نسل 4 

نزدیک شوند

دعوت به همکاری

مكانيك: آقا،  تمام وقت، ديپلم يا فوق ديپلم مكانيك، سن كمتر 
از 35 سال، داراي كارت پايان خدمت، شرايط جسماني سالم، ناهار 
و شام گرم، سرويس اياب و ذهاب در محدوده تهران و كرج، بيمه 
تامين اجتماعي و تكميلي از روز اول،  حقوق و مزايا طبق مصوبه 

 وزارت كار،  اضافه كاري،  عيدي، سنوات
 تراشكار: آقا، تمام وقت، سن كمتر از 35 سال
 داراي كارت پايان خدمت،  شرايط جسماني سالم

 ناهار و شام گرم، سرويس اياب و ذهاب در محدوده تهران و كرج
 بيمه تامين اجتماعي و تكميلي از روز اول

 حقوق و مزايا طبق مصوبه وزارت كار
اضافه كاري،  عيدي، سنوات

 برق كار صنعتي: آقا،  تمام وقت
 داراي مدرك ديپلم يا فوق ديپلم )ترجيحا ابزار دقيق(

 سن كمتر از 35 سال، داراي كارت پايان خدمت
 شرايط جسماني سالم،  ناهار و شام گرم

 سرويس اياب و ذهاب در محدوده تهران و كرج
 بيمه تامين اجتماعي و تكميلي از روز اول

 حقوق و مزايا طبق مصوبه وزارت كار
 اضافه كاري،  عيدي، سنوات

 از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به واتس اپ زير 
ارسال نمايند .

 تهران، كيلومتر 8 اتوبان فتح، ابتداي تهرانسر، شركت صنعتي بهشهر
)Whatsapp( 09102709147

يك شركت جهت تكميل كادر خود از استان هاي تهران و البرز از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

كارمند امور مالي : خانم،  تمام وقت،  تسلط به نرم افزارهاي 
مالي سپيدار و هوشمند، آشنايي با امور حسابداري و توانايي ثبت 

گزارش و رويداد مالي، داشتن حداقل مدرك كارشناسي گرايش هاي 
 حسابداري و مالي،   با 3 سال سابقه كار، حقوق،  بيمه

 مهندس IT : خانم/ آقا، تمام وقت، تسلط بر نرم افزارهاي مرتبط
it مسلط به زبان انگليسي، داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد    

    با 4 سال سابقه كار، حداكثر 35 سال، حقوق، بيمه
كارشناس اداري:خانم، تمام وقت، آشنايي با نرم افزارهاي اداري 

و حضور و غياب،    تسلط به قوانين كار و تامين اجتماعي، آشنايي 
با OFFICE، مكاتبات و بايگاني اداري،  داشتن حداقل مدرك 

 كارشناسي، با يكسال سابقه كار،حداكثر 35 سال، حقوق، بيمه

كارمند نگهباني و حراست :  آقا، تمام وقت، آشنايي با 
ضوابط و دستورالعمل هاي حفاظتي و امنيتي،    داشتن قدرت 

جسماني مناسب همچنين ظاهري آراسته و منظم،  داشتن حداقل 
 مدرك ديپلم،  با 2 سال سابقه كار،  حداكثر 35 سال، حقوق، بيمه

 كارمند خدماتي : خانم/ آقا، تمام وقت
   تسلط به امر پذيرايي و تشريفات، داشتن ظاهري آراسته فعال 

 و پرانرژي، داشتن حداقل مدرك ديپلم
    با يكسال سابقه كار، حداكثر 50 سال، حقوق، بيمه

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به 
 ايميل زير ارسال نمايند.

dpjob400@gmail.com

دعوت به همکاری

يك شركت سرمايه گذاري و با سابقه در حوزه هاي مالي،اداري،IT از افراد واجد شرايط زير در استان تهران، 
محدوده جردن دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاری

 )ang شركت توليدي آسيا نگار گلسار )گروه صنعتي
جهت تكميل كادر خود در حوزه بازرگاني خارجي در استان  تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

 كارشناس بازرگاني خارجي )واردات و صادرات( 
  خانم/ آقا،  تمام وقت

  ليسانس و باالتر در رشته هاي مديريت بازرگاني MBA و ساير 
 رشته هاي مرتبط

    زمان كاري شنبه تا چهارشنبه تمام وقت، پنجشنبه نيم روز
    تسلط كامل به امور بازرگاني بويژه صادرات

   مسلط به زبان انگليسي در حد عالي، مكاتبات بازرگاني
  )تسلط به زبانهاي تركي استامبولي و عربي مزيت محسوب( مي شود

    آشنا با سامانه جامع تجارت، EPL و نرم افزار هاي كاربردي

    مسلط به اصول منبع يابي و كار با پورتال هاي سورسينگ
    حتما با حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط

    داراي روحيه كار تيمي، پيگيري و پشتكار باال
    فعال، منضبط، متعهد و مسئوليت پذير

    سنحداقل 25 و حداكثر 35 سال
    حداقل 5 سال سابقه مرتبط در بازرگاني خارجي )واردات / صادرات(

    حقوق و مزاياي مكفي، بيمه تامين اجتماعي از اولين روز كاري
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به

  ايميل زير ارسال نمايند..
 tehranjob@ang.ir

دعوت به همکاری

موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي

 به يك نفر بازار ياب فعال در حوزه چاپ و بسته بندي 

 با توانمندي هاي ذيل نيازمند است:

  مسلط به امور پذيرش سفارشات چاپ و بسته بندي

  روابط عمومي قوي،  ساكن شهر تهران 

محل كار شهر تهران بوده و زمينه همكاري جذب و بازاريابي 

 سفارشات چاپي ميباشد

Info@astanprint.ir   

دعوت به همکاری

شركت صنايع غذايي پرپروك
 جهت تكميل كادر پرسنلي خود در واحد تداركات در استان تهران 

 از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
 كارشناس خريد و تداركات 

 آقا/ خانم، فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي رشته هاي مديريت 
 و ساير رشته هاي مرتبط

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به
  ايميل زير ارسال نمايند.

lo.hr@perperook.ir



تعاون

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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دعوت به همکاری

شركت گسترش كاتاليست ايرانيان در شهر تهران و ورامين
 به منظور تكميل كادر تخصصي خود در استان تهران از افراد عالقه مند و واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

 كارشناس حسابداري 
خانم/ آقا،  تمام وقت، حسابداري،  ليسانس و باالتر،  3 تا 5 سال 

 تجربه كاري،    آشنايي با نرم افزار همكاران سيستم
    حداكثر سن 35 تا 40 سال
    محل كار: تهران - ورامين

 r&d كارشناس كنترل كيفيت و 
  خانم/ آقا، تمام وقت

  شيمي، مهندسي شيمي و مواد،  ليسانس و باالتر
    3 تا 5 سال تجربه كاري،    حداكثر سن 35 سال

    محل كار: شهرك ساالريه ورامين
 كارشناس برنامه ريزي 

 خانم/ آقا،  تمام وقت، مهندسي صنايع
  ليسانس و باالتر، 3 تا 5 سال تجربه كاري

    حداكثر سن 35 سال
    محل كار: شهرك ساالريه ورامين

 انباردار 
  آقا،  تمام وقت،  حسابداري،  ليسانس و باالتر

    3 تا 5 سال تجربه كاري،    حداكثر سن 35 سال
    محل كار: شهرك ساالريه ورامين

 HSE كارشناس 
 خانم/ آقا، تمام وقت،  رشته مرتبط،  فوق ديپلم و باالتر

    3 تا 5 سال تجربه كاري، حداكثر سن 35 سال
    محل كار: شهرك ساالريه ورامين

 تكنسين فني 
  آقا،  تمام وقت، مكانيك، برق،  ديپلم و باالتر

    حداقل 2 سال تجربه كاري،   حداكثر سن 35 سال
    محل كار: شهرك ساالريه ورامين

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه كاري و تلفن تماس 
 خود را با ذكر شغل مورد تقاضا به ايميل زير ارسال نمايند.

rajabi@icdco.ir

شركت اصالت جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان 
از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

 كارشناس امور اداري
 خانم/ آقا، تمام وقت

 كارشناسي در رشته هاي مديريت، روانشناسي و رشته هاي مرتبط
 حداقل سابقه 4 سال

مسلط به امور اداري و كارگزيني
  )حقوق، كاركرد، مزايا، بيمه، قراردادها(

 مسلط به Excel، آشنا به قوانين كار و تامين اجتماعي
 حداكثر سن40 سال

 اتمام خدمت سربازي يا معافيت از آن براي آقايان اجباري است
 حقوق توافقي، سرويس اياب و ذهاب

 بيمه تكميل درمان، صبحانه و ناهار، بيمه تامين اجتماعي
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر عنوان 

 شغلي در قسمت موضوع ايميل به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.
 ذكر عنوان شغلي در قسمت موضوع ايميل جهت بررسي رزومه الزامي مي باشد.

 jazb.sales@gmail.com

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت پويا نيك بنيان شريف به صورت پروژه اي 
 در استان البرز )كرج( دعوت به همكاري ميكند:
 همكاري پروژه اي،  تمام وقت، سابقه كار كمتر از 3 سال

 با ذكر حقوق درخواستي
انجام خدمات مختلف در حوزه ابزاردقيق و در كميت هاي مختلف 

 )آموزش حين كار(، محاسبات عدم قطعيت كاليبراسيون
 سرويس تجهيزات ابزاردقيقي، كنترل كيفي

 آشنايي با كاليبراسيون، ايزو، كاليبراسيون،  ابزار دقيق
 ارسال رزومه:

fapnaco@gmail.com

شركت پرده افق
 جهت تكميل كادر خود در استان آذربايجان شرقي

  از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
 كارمند اداري : خانم، تمام وقت،آشنايي به نرم افزار اكسل

    مسئوليت پذير، آشنايي محدود به نرم افزار حسابداري
    حقوق ثابت، بيمه

 از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل ارسال نمايند.
mms.sangtarash@gmail.com 

دعوت به همکاری

 شركت اوند فر سرآمد جهت تكميل كادر خود در
 استان  البرز از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

 تكنسين مكانيك: آقا،  تمام وقت، حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط
    آشنا به موتورخانه و تاسيسات

    بيمه، همراه با نهار،  حقوق با پرداخت به موقع
 تكنسين برق صنعتي :  آقا،  تمام وقت

    آشنا به موتورخانه و تاسيسات، 2 سال سابقه كار مرتبط
    بيمه، همراه با نهار، حقوق با پرداخت به موقع

 جوشكار : آقا، تمام وقت
    حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط،   آشنا به امور مربوط به تاسيسات

    بيمه، همراه با نهار، حقوق با پرداخت به موقع
 حسابدار: خانم/ آقا، تمام وقت

    حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط، بيمه، همراه با نهار
    حقوق با پرداخت به موقع

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به
 ايميل زير ارسال نمايند .

marjanvarasteh@yahoo.com

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شركت صنايع صدراذوب جهت تكميل كادر خود از ساكنين استان هاي تهران و البرز، جهت كار در شهرك صنعتي شمس آباد 
 دعوت به همكاري مي نمايد.

 حسابدار: آقا،  تمام وقت، حداقل چهار سال سابقه كاري، حقوق ثابت، اضافه كاري، بيمه تكميلي، بن كارت، سرويس اياب ذهاب، مزاياي ديگر
 كارگر فني: آقا، تمام وقت، دست به آچار، داراي حداقل سه سال سابقه فني و مكانيكي، حقوق ثابت،  بيمه تكميلي،  بن كارت

 اضافه كاري،  سرويس اياب ذهاب
 برقكار حرفه اي: آقا،  تمام وقت، با تجربه، داراي حداقل سه سال سابقه كاري، حقوق توافقي،  بيمه تكميلي

 اضافه كاري،  بن كارت،  سرويس اياب و ذهاب،  مزاياي ديگر
 جوشكار: آقا،  تمام وقت، حداقل سه سال سابقه كاري، حقوق ثابت، اضافه كاري،  بيمه تكميلي، بن كارت، سرويس اياب ذهاب

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به واتس اپ زير ارسال نمايند .
 شهرك صنعتي شمس آباد

)Whatsapp( 09012794925 

دعوت به همکاری

موسسه راهبران توسعه
مسول دفتر )خانم(.  داراي ليسانس يا فوق ليسانس مديريت يا 
برنامه ريزي آموزشي يا كامپيوتر. مسلط به icdl و امور دفتري. 

 Kiamehr110@yahoo.com

دعوت به همکاری

دکتـر حجـت اهلل عبدالملکـی در ایـن برنامـه بـا تبریک 
هفتـه جهانـی کارآفرینی، با اشـاره به اینکـه کارآفرینی 
در نظـام ارزشـی و دینـی مـا از بـار معنایـی باالیـی 
برخـوردار اسـت گفـت:  فـارغ از این موضـوع باید گفت 
کـه برخی از مفاهیـم، ارزش جهانی دارنـد و کارآفرینی 

یکـی از ایـن مفاهیـم کلیدی اسـت. 
وزیـر کار با اشـاره به اینکـه کارآفرینی یکـی از مفاهیم 
کارآفرینـی  از  بایـد  دقیقـی  تعریـف  و  اسـت  عمیـق 
وجـود داشـته باشـد، اظهـار کـرد: کارآفرینـی بـه معنـای ایجـاد کسـب و کار 
سـودآور و پایـدار اسـت. مباحـث و پرسـش های متعـددی در ایـن حـوزه مطـرح 
می شـود، بـه طـور مثـال، آیـا همـه مـردم می تواننـد کارآفریـن باشـند؟ پاسـخ 
بـه ایـن پرسـش منفـی اسـت، تمامـی مـردم نمی تواننـد در نقـش کارآفریـن 
ظاهـر شـوند. بخشـی از کارآفریـن بـودن ذاتـی و بخشـی از آن اکتسـابی اسـت. 

انتظـار نمـی رود کـه همگـی چنیـن ویژگی داشـته باشـند. 

وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی از وجـود ۴۰۰ هزار 
کارآفریـن فعـال در کشـور خبـر داد و بـا بیـان اینکـه 
کشـور بـه دو میلیـون کارآفریـن نیـاز دارد، تاکید کرد: 
نظـام اداری کشـور بـه شـدت ضدکارافرینـی اسـت و 
کارآفرینـان از نظـام اداری دسـت و پاگیـر گلـه دارنـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـر اسـاس معیارهـای عمومـی 
تعـداد ۴۰۰ هـزار کار آفریـن فعال داریم کـه بار اقتصاد 
بـزرگ ۸۵ میلیـون نفـری بـر روی دوش آنها قـرار دارد 
در حالـی کـه اقتصـاد ایران برای آنکه بر اسـاس 
ظرفیت هـای خـود بـه حد مطلـوب خود 
برسـد بـه دو میلیـون کارآفریـن نیاز 
دارد کـه در اینجـا الزم اسـت نظام 
آموزشـی و فرهنگـی بـه کمک 
تولیـد،  لحـاظ  و  بیاینـد 

درآمـد سـرانه و اشـتغال در تـراز خوبـی از گام دوم انقـاب قـرار بگیریـم.
دکتـر عبدالملکـی بـا اشـاره به اینکه با  توسـعه ظرفیـت های کارآفرینـی می توان 
سـاالنه بیـش از یـک میلیـون شـغل ایحـاد کـرد و تصریـح کـرد: در حـال حاضر 
۲۴ میلیـون شـاغل داریـم کـه شـکل گیری ایـن تعداد اشـتغال به دلیـل فعالیت 

ایـن ۴۰۰ هزار کارآفرین اسـت.  
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی همچنیـن از برنامـه بلنـد مـدت بـرای تقویـت 
کارآفرینـان خبـرداد و گفـت: در کوتـاه مـدت بایـد شـرایط بـرای کارآفرینـان 
فراهـم شـود و مهمتریـن کمک به آنها این اسـت کـه موانـع بوروکراتیک و اداری 

و ... کارآفرینـان را برطـرف کنیـم.
عبدالملکـی بـا اشـاره بـه گایـه کارآفرینـان از نظـام اداری دسـت و پاگیـر گفـت: 
متاسـفانه نظـام اداری کشـور از سـالهای گذشـته بـه شـدت ضـد کارآفریـن 
شـکل گرفتـه و بـا گذشـت چهـار دهـه از انقـاب همچنـان بـا سـاختارهای 
مـا کـه عمدتـا  قوانیـن  نحـوی کـه در  بـه  روبـه رو هسـتیم؛  اداری  معیـوب 
بـه قبـل از انقـاب برمـی گـردد، ایـران در زمـان اسـتعمار انگلیـس به سـمت 
هـم شـرایط  در حـال حاضـر   ، برمی داشـت  گام  کارآفرینـی  روحیـه  کشـتن 
بـرای کارآفرینـان مسـاعد نیسـت؛ از ایـن رو مـی طلبـد که اصاحات اساسـی 
در قوانیـن کسـب و کار صـورت گیـرد کـه در ایـن زمینـه طـرح طرح تسـهیل 
صـدور مجوزهـای کسـب و کار در مجلـس شـورای اسـامی به تصویب رسـید 
کـه در نـوع خـود حرکـت مثبتـی اسـت و مـی توانـد بخشـی از مشـکات در 

حـوزه مجوزهـا و غیـره را برطـرف کنـد.
اینکـه زیسـت بـوم کارآفرینـی بـه سـمت مانع زدایـی  بـا بیـان  وی در پایـان 
حرکـت کنـد، گفـت: حاکمیـت، نظـام بانکـی و قوانیـن موجـود بایـد در خدمـت 

کارآفرینـان باشـند و در جهـت ترویـج و تسـهیل کارآفرینـی حرکـت کننـد.
ــان  ــر دوش کارآفرین ــاد ب ــار اقتص ــع، ب ــور قط ــه ط ــه داد: ب ــی ادام عبدالملک
ــد  ــتند تولی ــته هس ــر وابس ــه یکدیگ ــی ب ــتغال و کارآفرین ــد، اش ــت. تولی اس

ــد داشــت.  ــدار نباشــد، اشــتغال وجــود نخواه ــر پای اگ

و  تقویـت  بـا  بیـکاری  اینکـه مسـاله  تصریـح  بـا  وی 
توسـعه کارآفرینـی قابـل حـل اسـت گفـت:  اقتصـاد 
ایـران ظرفیـت های بسـیار خوبـی دارد و مـی توانیم با 
جمایـت از کارآفرینان به سـطح مطلوبـی از قابلیت های 

کارآفرینـی همزمـان بـا گام دوم انقـاب برسـیم. 
وزیــر کار بــا بیــان اینکــه تعریفــی از کارآفریــن گفــت: 
کارآفریــن کســی اســت کــه عوامــل تولیــد را در 
تولیــد  شــرایط  و  می دهــد  ر  قــرا هــم  کنــار 

ــت و  ــا اس ــای دنی ــن اقتصاده ــی از پرظرفیت تری ــران، یک ــد. ای ــا می کن را مهی
منابــع مالــی زیــادی در دســترس قــرار دارد. بیــش از ۴ میلیــون میلیــارد تومــان 
نقدینگــی داریــم، چندیــن هــزار شــرکت دانش بنیــان در کشــور فعــال هســتند 

ــد.  ــه توســعه اشــتغال و کارآفرینــی کمــک می کنن ــد ب کــه مــی توانن
وزیــر کار بــر لــزوم تدویــن قوانیــن و مشــوق هــای حمایتــی از کارآفرینــان اشــاره 
ــش  ــه افزای ــوان زمین ــدت می ت ــه کوتاه م ــک برنام ــا ی ــرد: ب ــح ک ــرد و تصری ک

کارآفرینــان را فراهــم کــرد.
ــت  ــتغال، زیس ــی اش ــورای عال ــه ش ــه  در جلس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب عبدالملک
ــتغال در  ــزار اش ــون و ۸۵۰ ه ــک میلی ــاد ی ــرای ایج ــی و ب ــتغال رونمای ــوم اش ب
تفاهمنامــه بــا ســایر نهادهــا برنامــه ریــزی شــد اظهــار داشــت: بــه عنــوان دبیــر 
ــف درخواســت دارم  ــی اشــتغال از دســتگاه ها و وزارتخانه هــای مختل شــورای عال

ــا کارآفرینــان ارتبــاط برقــرار کننــد. ــه کارآفرینــان بهــا دهنــد و ب کــه ب
وی بــا بیــان اینکــه در دولــت ســیزدهم جایــگاه کارآفرینــان متفــاوت خواهــد بــود، 
ــوده اســت و در ایــن دوره  ــا کارآفرینــان ب ــه مــا ارتبــاط مســتقیم ب گفــت: تجرب

نیــز ایــن موضــوع را پیگیــری خواهیــم کــرد.  
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی افــزود: در صورتــی کــه تعامــل بیــن 
دســتگاه های حاکمیتــی بــا کارآفرینــان بیشــتر شــود شــاهد رفــع ســریع موانــع 

ــود.  ــم ب خواهی
عبدالملکــی بــا اشــاره بــه اینکــه امــکان ارتبــاط مســتقیم بــا ۴۰۰ هــزار کارآفریــن 
ــت  ــکل گیری و تقوی ــه ش ــن زمین ــت: در ای ــدارد گف ــود ن ــور وج ــر کش در سراس
کانــون هــا و تشــکل های کارآفرینــی مــی توانــد راهگشــا و زمینــه ســاز ارتبــاط 

بــا کارآفرینــان باشــد
وی ادامــه داد: در صــدور مجــوز آموزشــگاه های فنــی حرفــه ای آزاد قبــا صــدور 
مجــوز هشــت مــاه طــول می کشــید ولــی اکنــون بــا تغییراتــی کــه در خــودکار 

کــردن مجوزهــا شــکل گرفتــه، ایــن زمــان بــه ســه روز کاهــش یافتــه اســت.
بــه گفتــه وزیــر کار ظــرف یــک مــاه ۵۰۰ مجــوز آموزشــگاه  فنــی و حرفــه ای آزاد 
صــادر شــده در حالــی کــه قبــل از آن ظــرف شــش مــاه بیــن ۲۰ تــا ۳۰ مجــوز 
ــازار خریــد و فــروش مجوزهــا  صــادر می شــد و ب
بــا قیمــت میلیــاردی شــکل گرفتــه بــود کــه ایــن 

خــود مانــع کارآفرینــی بــود.
ادامــه داد: جایــگاه کارآفرینــی در دولــت  وی 
ســیزدهم و گام دوم انقــاب بهبــود خواهــد یافــت. 
ــا خواســته های  ــم ت ــاش خــود را می کنی ــام ت تم

ــم. ــم کنی ــان را فراه کارآفرین
سرپرسـت معاونـت توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال 

وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی از ایجـاد جنبش جهادی بررسـی و رفع مشـکات 
کارآفرینـان خبـر داد.

محمـود کریمـی بیرانوند در آیین گشـایش هفته جهانی کارآفرینـی که با حضور دکتر 
عبدالملکـی وزیـر تعـاون،کار و رفـاه اجتماعـی برگزار شـد، گفـت: این معاونـت، خانه 

کارآفرینـان اسـت و مـا وظیفـه ای جز حمایت از آنهـا نداریم.
وی خاطرنشـان کـرد: خـادم مـردم و کارآفرینانـی هسـتیم که مشـکات اقتصـادی و 

بیـکاری مـردم را مرتفـع مـی کنند.
کریمـی تاکیـد کـرد: خبر خوب در دولت سـیزدهم این اسـت که از ایـن پس، به جای 
ایـن کـه منتظـر بمانیم تا کارآفرینـان برای صدور مجـوز، رفع مشـکات و موانع خود، 

به سـراغ مـا بیایند، ما بـه دنبال آنهـا خواهیم رفت.
تـاش  کـرد:  اشـتغال خاطرنشـان  و  کارآفرینـی  توسـعه  معاونـت  سرپرسـت 
می کنیـم، کلمـه توسـعه کارآفرینـی را بـا همـه قدرت و بـا اقدامـی جهادگونه 

تقویـت کنیـم.
کریمـی در ارتباطـی تصویـری از ماهشـهر در ایـن برنامـه گفـت: برنامه هـای متنوعی 
بـرای هفتـه کارآفرینی درنظـر گرفته ایـم. معاونت کارآفرینـی خود را موظـف می داند 
تـا از کارآفرینـان حمایـت کنـد. پـس از این، ما بـه سـراغ کارآفرینان خواهیـم رفت و 
در انتظـار اقـدام کارآفرینـان نخواهیـم نشسـت. بـا تمـام قـوا و عملکرد جهـادی برای 

کارآفرینـی تاش خواهیـم کرد. 

رحیم سرهنگی مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره وری 
در  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  کار  نیروی 
تشریح اهداف و برنامه های این هفته برنامه افتتاح 
را در سراسر  کارآفرینی در سراسر کشور  کافه   ۲۰

کشور فراهم کردیم.
ارسان غمگین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در ابتدای این برنامه گفت: 
کافه کارآفرینی پتروشیمی را با دستور وزیر افتتاح می کنیم. توسعه کارآفرینی بهترین 
راهکار برای خروج و گذار از تحریم ها است. امیدوار هستیم، آقای عبدالملکی، حمایت ها 

و بودجه های الزم را برای توسعه کارآفرینی در تمامی کشور درنظر بگیرند. 
جایگاه کارآفرینی در دولت سیزدهم و گام دوم انقاب بهبود خواهد یافت. تمام تاش 

خود را می کنیم تا خواسته های کارآفرینان را فراهم کنیم.
روزهای هفته جهانی کارآفرینی

روز دوشنبه 17 تا روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه به عنوان هفته جهانی کارآفرینی نامگذاری 
شده است.

امروز شنبه ۲۲ آبان » نهادها، بنیادها و شبکه سازی کارآفرینی« و  یکشنبه ۲۳ آبان 
» کارآفرینی، آموزش و مشاوره« نامگذاری شده است.

گزارش: امیرعلی بینام

وزیـر کار در افتتاحیـه هفتـه جهانـی کارآفرینـی بـا اشـاره بـه اینکه در حـال حاضر 400 هـزار کارآفریـن در کشـور وجود دارد گفت: کشـور 
85 میلیونـی ایـران نیـاز به بـه دو میلیـون کارآفرین دارد.

بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار آییـن گشـایش هفتـه  جهانـی کارآفرینـی بـا حضـور حجـت اهلل عبدالملکـی )وزیـر کار(، محمـد کریمی بیرانونـد 
)سرپرسـت معاونـت توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال وزارت کار(، ارسـان غمگین )مدیـر اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی(، رحیم سـرهنگی - 
مدیـر کل دفتـر توسـعه کارآفرینـی و جمعـی از کارآفرینـان، در وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی و ارتباط زنده وبیناری با شهرسـتان ماهشـهر 

شد.  برگزار  خوزسـتان(  )اسـتان 

مشکل اصلی حوزه 
کارآفرینی نظام 

بروکراتیک 
کشور است

وجود ۴۰۰ هزار 
کارآفرین فعال 

در کشور

بار اقتصاد کشور
 بر دوش کارآفرینان

 است

سرپرست معاونت اشتغال وزارت کار:

جنبش جهادی بررسی
 و رفع مشکالت کارآفرینان

 ایجاد می شود

افتتاح 2۰ کافه کارآفرینی 
در سراسر کشور

در آیین گرامیداشت هفته جهانی کارآفرینی مطرح شد؛

کشور 85 میلیونی ایران به دو میلیون کارآفرین  نیاز دارد
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دعوت به همکاری

تدوین آئین نامه دوره های ترکیبی آموزش
 در دانشگاه علمی کاربردی

دکتـر امیـد از تدوین آئیـن نامـه دوره های ترکیبـی آموزش 
در دانشـگاه علمـی کاربـردی خبـر داد و گفت: بر اسـاس این 
آئیـن نامـه در تـرم آینـده یا سـال هـای آینده مـی توانیم 
بـه مراکـز اجازه دهیم که در برخی رشـته هـا آموزش های 

خـود را بـه صورت حضـوری برگـزار کنند.
وی در خصـوص وضعیـت دانشـگاه علمـی کاربـردی از نظـر 
تعـداد صندلـی هـای خالـی نیـز گفـت: مـا در سـال ۹۵،
ــار  ــن آم ــه ای ــزار دانشــجو داشــتیم ک ــون و ۸۰۰ ه ۴ میلی
در شــرایط فعلــی بــه حــدود ســه میلیــون دانشــجو کاهــش 
یافتــه اســت. بنابرایــن مشــکل کاهــش دانشــجو بــرای تمامی 
دانشــگاه هــا مــی باشــد. اگرچــه عواملــی نظیــر بیــکاری، 
مشــکالت اقتصــادی و همچنین تغییر نظام آموزشــی بــه ۳-۳-۶ 

نیــز در کاهــش ورود دانشــجو بــه ایــن مراکــز موثــر بــوده اســت.

فراخوان جذب مدرس در شهریور ماه سال 
آینده برگزار می شود

رئیـس دانشـگاه جامع علمـی کاربـردی در ادامه گفـت: بیش از 
۹۳ هـزار مـدرس ایـن دانشـگاه از سـال ۹۵ مـورد ارزیابـی 
قـرار گرفته انـد، کـه از این تعـداد کمتر از 2۵ هـزار نفر امکان 
ادامـه همـکاری پیدا کردند. ایـن افراد یا خودشـان در ارزیابی 
حضـور پیـدا نکردند یا مـورد تایید قـرار نگرفتند، بـه عبارتی 
از هـر ۴ نفـر یـک مـدرس تایید شـد و امکان ادامـه همکاری 

بـا دانشـگاه را یافت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه از سـال ۹۵ بـه ایـن طـرف ۴ دوره 
سـال  هـر  مـاه  شـهریور  در  مـدرس  جـذب  فراخـوان 
برگـزار شـده اسـت و بیـش از 1۰۰ هزار نفـر در این دوره ها 
شـرکت کرده اند، گفت: طی ۵ سـال گذشـته بیش از 1۰ هزار 
مـدرس دانشـگاه جامـع علمی کاربـردی در کشـور پذیرش و 

جـذب این دانشـگاه شـدند.

سطح بندی مراکز و ایجاد 250 مرکز نوآوری 
امیـد در زمینـه سـطح بندی مراکـز دانشـگاه جامـع علمـی 
کاربردی کشـور نیز خاطرنشـان کرد: طی سـال های گذشـته

 ۴ بـار تمـام مراکـز دانشـگاه علمـی کاربـردی کشـور مـورد 
ارزیابـی و سـطح بندی قـرار گرفتنـد. مراکـزی که در سـطح 
قـرار گرفتنـد، می بایسـت طـی یـک سـال  ارزیابـی  آخـر 
خودشـان را به سـطح باالتر ارتقا دهند، در غیر این صورت از 

رونـد جـذب و پذیـرش دانشـجو حـذف می شـوند.
علمـی  جامـع  دانشـگاه  رشـد  مراکـز  بـه  همچنیـن  وی 
کاربـردی اشـاره کـرد و گفـت: در طـول برنامـه اول توسـعه 
در دانشـگاه 2۵۰ مرکـز نوآوری تاسـیس شـد که ایـن مراکز 
در مراکـز علمـی کاربـردی مسـتقر هسـتند و بـه مدرسـان، 
فارغ التحصیـالن و دانشـجویان کمـک می کننـد تـا علم خود 
را بـه ثـروت تبدیل کنند. تاکنون بیش از 1۵۰ رویداد شـتاب 

نیـز در مراکـز ایـن دانشـگاه برگزار شـده اسـت.

اعزام دانشجویان علمی کاربردی به آلمان
وی بـه توسـعه فعالیت هـای بیـن المللـی نیـز اشـاره کـرد و 
گفـت: باالخـره امسـال توانسـته ایم دانشـجویی را بـرای طی 
دوره ۶ ماهـه کارورزی خـود بـه آلمـان اعزام کنیـم، این اقدام 

طـی ماه هـا و سـال های آینـده نیـز امتـداد می یابـد.
رئیـس دانشـگاه جامـع علمـی کاربردی با اشـاره بـه بازنگری 
دوره هـا و برنامه هـای درسـی ایـن دانشـگاه خاطرنشـان کرد: 
تمـام دوره هـای آموزشـی ایـن دانشـگاه مـورد بازنگـری قرار 
گرفته اسـت، رشـته هایی که طی دو سـال پی در پی متقاضی 
نداشـته باشـند، در دانشـگاه جامع حذف و رشـته های جدید 
جدیـد  محـل  کدرشـته   ۸۰۰ امسـال  می شـوند.  ارائـه 

ایجـاد شـده و ۵۰ کدرشـته محـل حذف شـده اسـت.
وی دربـاره کمـک هزینـه مهارتـی بـه دانشـجویان دانشـگاه 
جامـع نیز گفت: این موضوع را از سـال هـای قبل دنبال کردیم و 
انتظـار داریـم دولـت جدید بـه موضوع کمک هزینـه مهارتی 
به عنوان یک اولویت در راسـتای توسـعه اشتغال و مهارت آموزی 

توجـه کند.

تداوم برنامه های کیفی سازی
دانشگاه جامع علمی کاربردی

امیـد همچنیـن بـه تـداوم برنامه های کیفی سـازی دانشـگاه  
اشـاره کـرد و گفـت: اساسـنامه دانشـگاه بازنگـری و بـه روز و 
بـود، برطـرف شـده  نواقصـی کـه در اساسـنامه قبلـی 
و بـه تصویـب شـورای گسـترش رسـیده اسـت. همچنیـن 
آییـن نامـه مجـوز دوره های علمـی کاربـردی و ایجـاد مراکز 
جدیـد علمـی کاربـردی نیـز مـورد بازنگـری قـرار گرفته که 
بـر اسـاس آن بـا توجـه بـه مباحثـی کـه در آن مطـرح شـده 
اسـت، تمـام مشـکالت و تناقضـات قبلی حذف شـده و مراکز 
علمـی کاربـردی کیفی تـر خواهند شـد. بـر این اسـاس فقط 
زمانـی مرکـز علمی کاربردی تاسـیس می شـود که پشـتوانه 
محیط کاری داشـته باشـد. سـند آمایش آموزش های مهارتی 
کشـوری نیز برای اولین بار ایجاد شـده اسـت و بر این اسـاس 

تمـام اسـتان ها سـند آمایـش آمـوزش دارند.
وی با تاکید بر گذر 2۰ ماه سـخت در دوران کرونا خاطرنشـان 
کـرد: در حـال حاضـر دانشـگاه 12 سـامانه ارائـه مباحـث 
آموزشـی مجـازی دارد کـه می توانـد از آن بهره مند شـود. 
دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی بـرای برگـزاری دوره هـای 
نظـری بـه صـورت آنالیـن هیچ مشـکلی نـدارد، اما بـا توجه 
به سـاختار مهارتـی این دانشـگاه باید دوره هـای حضوری آن 
بـه زودی برگـزار شـود. بر همین اسـاس از دیـروز کالس های 
حضـوری ایـن دانشـگاه آغاز شـد. هرچنـد کـه مقاومت هایی 
بـرای برگـزاری کالس های حضـوری وجود دارد امـا اصل کار 

دوره هـای مهارتـی، حضوری اسـت.
رئیـس دانشـگاه جامع علمـی کاربردی خاطرنشـان کـرد: در 
نیـم سـال جـاری مراکـز می تواننـد دروس عمومی و بخشـی 
از دروس نظـری را بـه صـورت آنالیـن و مجـازی برگزار کنند 

ولـی برای نیم سـال آتـی آیین نامه دوره هـای ترکیبی تدوین 
شـده و بـه زودی ارائـه می شـود. بـر ایـن اسـاس بـا توجـه 
را  از دروس  تعـدادی  زیرسـازهای موجـود می تـوان  بـه 
بـه صـورت آنالیـن برگـزار کرد تا دانشـجویان شـاغل کمتر 
دچـار مشـکل شـوند، امـا دروس مهارتـی بایـد بـه صـورت 

حضـوری برگزار شـود.
وی بـه حق الزحمه مدرسـان دانشـگاه جامع علمـی کاربردی 
دانشـگاه های  سـایر  از  باالتـر  آن  مبلـغ  کـه  کـرد  اشـاره 
شـهریه پرداز کشـور اسـت و گفـت: در طـول مـدت کرونـا 
اسـتادی از دانشـگاه حـذف نشـده اسـت، مگـر اینکـه مراکز 
خواسـتار حضـور اسـتادان جوان تر و آگاه تر بـه فضای مجازی 

باشـند. بوده 

سال های اخیر جذب اساتید این دانشگاه 
به صورت بومی بوده است

امیـد بـه پذیـرش بومی دانشـگاه جامـع علمی کاربـردی نیز 
اشـاره کـرد و گفـت: طـی سـال های اخیـر جـذب اسـاتید 
ایـن دانشـگاه هم بـه صـورت بومی صـورت پذیرفته اسـت و 
مدرسـان ایـن دانشـگاه نیز بایـد بومی همان اسـتان و شـهر 
باشـند و نمی تـوان پذیرفـت کـه دانشـجویی بـرای طی یک 

دوره مهارتـی از شـهری بـه شـهری دیگـر سـفر کند.
نیـز  جـاری  تـرم  پایـان  امتحانـات  برگـزاری  دربـاره  وی 
گفـت: درس هایـی کـه بـه صـورت مجـازی ارائـه می شـوند 
آزمون هایشـان به صـورت مجازی و درس هایـی که به صورت 
حضـوری ارائـه می شـوند به صـورت حضوری خواهد داشـت.

رئیـس دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی همچنیـن دربـاره 
حضور دانشـجویانی که واکسـن نزده انـد در کالس های درس 
حضـوری گفت: ابالغیه ای مبنی بر عدم پذیرش دانشـجویانی 
کـه واکسـن نزده انـد در کالس هـای درس تاکنـون به دسـت 
دانشـگاه نرسـیده اسـت، بـر همیـن اسـاس تـالش می شـود  

کالس هـا بـا رعایـت پروتکل های بهداشـتی برگزار شـود.
ظرفیت ۶۰۰ هزار نفری دانشگاه جامع علمی کاربردی 

دکتـر محمدحسـین امیـد گفـت: هـم اکنـون 22۰ هـزار 
دانشـجو در ایـن دانشـگاه مشـغول بـه تحصیـل هسـتند و 
ظرفیـت خالـی زیـادی در دانشـگاه وجـود دارد بـه عبارتـی 
دارد. وجـود  ظرفیـت  دانشـجو  هـزار  پذیـرش ۶۰۰   بـرای 
وی افـزود: در سـال تحصیلـی جـاری 1۰۹ هـزار دانشـجو از 
سـازمان سـنجش و آمـوزش کشـور پذیرفتـه شـده انـد کـه 
فقـط ۸۰ هـزار نفرشـان نـام نویسـی و در ایـن دانشـگاه آغاز 

بـه تحصیـل کـرده اند.
وی گفت: خوشـبختانه در مقایسـه با سال گذشته درخصوص 
میزان پذیرفته شـدگان و نام نویسـی دانشـجویان بـا افزایش 
مواجـه هسـتیم و در برخـی از اسـتان ها نیـز با رشـد پذیرش 

مواجهیـم، امـا ظرفیت خالی این دانشـگاه نیز زیاد اسـت. 

گزارش: امیرعلی بینام

از سوی دکتر محمد حسین امید تشریح شد

برنامه های ساماندهی، اصالح اساسنامه و جذب مدرس 
در دانشگاه جامع علمی و کاربردی

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از تدوین آیین نامه دوره های آموزش ترکیبی این دانشگاه خبر داد و گفت: تاکنون بیش از 50 مجوز تاسیس 
مرکز علمی کاربردی براساس آئین نامه جدید صادر شده است.

به گزارش بازارکار، محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات انجام شده در 
برنامه اول توسعه این دانشگاه گفت: تعداد مراکز علمی کاربردی از  1077 مرکز در سال 95 اکنون به 600 مرکز کاهش یافته است. 

مراکزی که تعطیل شده اند، بخشی بر اساس مصوبه شورای اداری که مصوبه دولت بود تعطیل شدند و بخشی هم مراکزی بودند که نمی توانستند 
با برنامه های کیفی دانشگاه همراه شوند.

وی به ساماندهی روسای مراکز علمی کاربردی نیز اشاره و خاطر نشان کرد: روسای مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی طی 5 سال گذشته 
ساماندهی شدند، این افراد باید کد مدرسی و مدرک کارشناسی ارشد داشته و یا عضو هیات علمی باشند، برخی از روسای مراکز از بدو تاسیس 

رئیس مرکز بودند در حالی که بر اساس قانون آنها فقط می توانند دو دوره 4 ساله رئیس مرکز باشند. 
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آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار

خدمات کارفرما

خدمات کارجو

قوانین کار و تامین اجتماعی 

استخدام  در شرکت هاست ایران

استخدام  در  شرکت اسپیتامن

IT کامپیوتر و

ادامه مطلب کلیک کنید

مالی و حسابداری

كارشناس شبكه و امنيت شبكه )آقا(
برنامه نويس )آقا(

مهندسي كامپيوتر- آي تي و رشته هاي مرتبط
كارشناس  سيستم ها و روش ها

كارشناس داده كاوي

ادامه مطلب کلیک کنید

حسابدار در مجموعه توليدي روغن 
صنعتي/ خانم

كارشناسي حسابداري
تسلط به مباحث حسابداري

حداكثر 30 سال

ادامه مطلب کلیک کنید

بازرس فني
آقا/ ليسانس مكانيك

حداقل سابقه كار 10 سال به باال
آشنا به خط نورد گرم

مهندسی

فروش و بازاریابی

ادامه مطلب کلیک کنید

نیروی فنی

كارشناس فروش و پيگيري امور دفتري
فروش/ آقا - خانم

ترجيحا رشته هاي عمران و شيمي
زبان انگليسي خوب

داراي سابقه كار فروش

ادامه مطلب کلیک کنید

تزريق كار پالستيك
آقا/ شيفت چرخشي

 يك هفته صبح و يك هفته شب 
حداكثر سن 32

ادامه مطلب کلیک کنید

خانم - آقا
حداقل ديپلمه

حداكثر سن 32 سال
ساعت كار: 7:30 الي 17:20 اضافه كار 

کارگر ساده، خدمات
 و حراست

و...

و...

و...
ادامه مطلب کلیک کنید

خانم
سن حداكثر 35 سال

مسلط به ورد و اكسل و
 امور بايگاني

اداری و دفتری

و...

و...

و...

و...

حسین بختیاری
کارشناسي ارشد: مدیریت کارآفرینی، 

دانشکده کارآفرینی تهران
 مدیر اداره راهبری پارک ها و مراکز رشد

 علم و فناوری سازمان تجاري سازي فناوري
 و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی

خالقیت و ذهن خالق

ذهــن خــالق ذهنــی اســت كــه بتوانــد مشــكالت جامعــه را شناســايی كنــد 
ــه در  ــرادی خــالق هســتند ك ــد. اف ــه ده ــا راهــكار ارائ ــرای حــل آن ه و ب
مواجهــه بــا چالش هــای روزانــه مســيرهای جديــدی ارائــه دهنــد و مســائل 
را بــه چالــش بكشــند. تفــاوت نــوآوری و خالقيــت در ايــن نكتــه اســت كــه 
ــد.  ــاق می افت ــرد اتف ــا خالقيــت در ذهــن ف ــه اجــرا می رســد ام ــوآوری ب ن

ــت اســت. ــوآوری پياده ســازی شــده خالقي ن
تفــاوت ديگــر نــوآوری و خالقيــت در ارزش اقتصــادی اســت. زمانــی 
ــد،  ــته باش ــادی داش ــر ارزش اقتص ــرد، اگ ــورت می گي ــی ص ــه اختراع ك
ــاارزش  ــالق ب ــای خ ــازی ايده ه ــوآوری پياده س ــرد. ن ــام می گي ــوآوری ن ن
اقتصــادی اســت. نــوآوری يعنــی ايجــاد محصولــی كــه بتوانــد مشــتری را مجبور 
بــه جايگزينــی آن بــا محصــول قبلــی خــود كنــد. نــوآوری اگــر به درســتی 

ــود. ــب وكار می ش ــه كس ــج ب ــرد منت ــورت بگي ص
نـوآوری تنهـا ايجـاد محصولـی جديد نيسـت. حتـی ارائـه فراينـد و خدمت 
جديـد نيـز به عنوان نـوآوری شـناخته می شـود. خدمت های نـوآور می توانند 
در حوزه هـای زيـادی وجود داشـته باشـند. در كنـار اين تعاريف نـوآوری در 

مـكان و مفاهيم نيز وجـود دارد.
آن  مرحله به مرحلـه  شـدن  طـی  بـا  كـه  اسـت  فراينـد  يـك  نـوآوری 
تبديـل بـه كسـب وكار خواهـد شـد. بـرای تبديل شـدن يـك ايـده به يك 
از روش هـای اصولـی آت باخبـر شـد و قدم به قـدم بـرای  بايـد  كسـب وكار 

تحقـق آن حركـت كـرد.

کسب وکارهای موفق در آینده

كسـب وكارهايی در آينـده موفـق هسـتند كـه تكرارپذيـر و مقياس پذيـر 
باشـند. چيـزی كـه مـردم در طـول سـال چنـد يـار بـه آن نيـاز 

پيـدا كننـد. همچنيـن يـك كسـب وكار بايـد بتوانـد در نقـاط و 
بزرگ تـر  و  پيـدا كنـد  مكان هـای جغرافيايـی مختلـف توسـعه 
اگـر  و  باشـند  رقابت پذيـر  بايـد  جديـد  كسـب وكارهای  شـود. 
كسـب وكاری نتوانـد بـا تغييـرات بازار تغييـر كند  و خـود را ارتقا 

دهـد كنـار گذاشـته خواهـد شـد. شـركت ها در حـال حاضـر در 
لحظـه نظـرات مشـتريان را جمـع آوری می كنند و در دنيـای امروز 

كسـب وكار مشـتريان در كنـار توليدكننـدگان قرارگرفته انـد.
در دنيـای كسـب وكار آينـده آن هايـی موفق هسـتند كـه نه تنها 
محصـول خـوب بلكه محصول متفـاوت عرضه كنند. بـرای مثال، 

نوكيـا محصـول خـوب عرضـه می كـرد اما اپـل موفق شـد چراكه 
محصـوالت متفاوتـی توليد كرد. اپليكيشـن ها و كسـب وكارهای مجازی 

در دنيـای امـروز نيـز دقيقـه از ايـن اصـل پيـروی می كنند و موفقيـت آن ها 
بـه دليـل تفـاوت و تمايز نسـبت به مدل های سـنتی كسـب وكار اسـت.

نكتـه ديگـری كـه بـرای موفقيت نيـاز اسـت، شبكه سـازی اسـت. در دنيای 
امـروز كسـب وكار كسـانی موفق انـد كـه شبكه سـازی بهتـری انجـام داده اند 
و بـا افـراد بيشـتری در ارتباط انـد. در سـال های گذشـته ايده هـای كهنـه و 
سـنتی نوآوری بسـته كنار گذاشـته شـد و شـركت ها سـعی كردند با از ميان 
برداشـتن ديوارهـای شـركت ها، از پتانسـيل موجـود در خـارج از آن هـا نيـز 

بهـره ببرنـد. ايـن زيربنا و بسـتر مفهـوم نوآوری باز اسـت.
امپراتـوری  می شـود.  ديـده  موضـوع  ايـن  نيـز  كهـن  و  دور  سـال های  در 
هخامنشـيان بـا بهـره بـردن از فناوری هـای ملـل ديگـر مانند يونـان و هند، 
توانسـت بـه پيشـرفت های زيـادی برسـد و خلق اثـری مانند تخت جمشـيد 
شـاهد مثـال ايـن موضـوع اسـت. درواقـع نـوآوری در تمـام دوران باعـث 

پيشـرفت كشـورها و تمدن هـا با سـرعت باال می شـود. همواره افـرادی كه در 
كار خـود از مفاهيـم نـوآوری اسـتفاده می كنند يـك گام از ديگـران جلوترند 

و رقابـت بـا اين افراد بسـيار سـخت اسـت.

شرکت ها و مدل های نوآوری

امـا  كننـد؛  وارد  را  بـاز  نـوآوری  می تواننـد  بـزرگ  كسـب وكارهای 
كسـب وكارهای كوچـك بـه علـت نداشـتن بودجـه كافـی و قـدرت انـدک، 

كننـد. اسـتفاده  معكـوس  بـاز  نـوآوری  روش هـای  از  می تواننـد 
درروش نـوآوری بسـته، شـركت ها بـا ايـده پردازانـی كـه در اختياردارنـد 
روی يـك ايـده كار می كننـد و آن هـا می پروراننـد و درنهايـت تبديـل بـه 
يـك محصـول می كننـد. از سـوی ديگـر درروش نـوآوری بـاز شـركت ها از 
ايده هايـی كـه خـارج از اتـاق فكـر شـركت ها ايجادشـده بهـره می برنـد و از 
آن هـا اسـتفاده می كننـد. قابل ذكـر اسـت كـه در ايـن روش حقـوق مالكيت 
فكـری از اهميـت بااليـی برخـوردار اسـت. شـركت هايی كه از نوآوری بسـته 
اسـتفاده می كننـد  و ارتبـاط چندانـی بـا ديگـر عناصـر كسـب وكار در دنيای 
خـارج از خـود ندارنـد سـاكن و راكـد هسـتند درحالی كـه در نـوآوری باز، 
ورود و خـروج ايـده و فنـاوری جريـان دارد و پويايـی مشـاهده می شـود.

علـت گسـترش و پيشـرفت نـوآوری بـاز ايـن اسـت كـه پروژه هـای تحقيـق 
و توسـعه اغلـب هزينه بـر و زمان بـر هسـتند و ارتبـاط بـا شـركت ها، افـراد 
نـوآوری  سـرعت  پروسـه  ايـن  در  می تواننـد  ديگـر  نـوآور  سـازمان های  و 
افـراد خـالق و صاحبـان  از  افزايـش دهـد. درواقـع شـبكه ای متشـكل  را 

كسـب وكارها و شـركت ها، می توانـد سـرعت تحقيـق و توسـعه را چنديـن 
برابـر بيشـتر كنـد. در جهـاد نيـز مـا ايـن طـرح را در دسـتور كار قرارداديم 
و به جـای اينكـه يـك مركـز را مسـئول تحقيـق و توسـعه قـرار دهيم سـعی 
كرديـم در مركـز نـوآوری از ايده هـای نو و افراد خالق اسـتفاده كنيـم. قطعاً 
جهـاد می توانـد بـا اسـتفاده از نام و برنـد و اعتبار خـود، شـبكه های نوآوری 

را بهتـر تشـكيل دهـد و مديريـت كنـد.
در نـوآوری بـاز شـما بايـد ماننـد يـك آهنربـا باشـيد. ايـن آهنربـا بايـد بتواند 
خالقيـت، ايده هـای نـو و افـراد خـالق را جـذب كنـد. در ايـن فراينـد نيز خدو 
نـرزی وجـود نـدارد و بايـد تا جايی كـه می تـوان از ظرفيت نوآوری باز اسـتفاده 
كـرد. روش اجـرای نـوآوری باز در شـركت های بـزرگ و كوچك بـه اين صورت 
اسـت كـه شـركت های بـزرگ مـی توانـد بـا جـذب ايـده شـركت های كوچك 
سـرعت نـوآوری خـود را بـاال ببرنـد و به شـركت های كوچك نيز كمـك كنند.

نتیجه گیری
مـا بايـد بـرای اجـرای نـوآوری بـاز، بسـتر آن را نيـز فراهـم كنيـم. فرهنگ 
نـوآوری بـاز بايـد در شـركت های ما جـا بيفتـد. فنـاوری بيرونی بايـد بتواند 
وارد شـود و فناوری داخلی بايد بتواند فروخته شـود. متأسـفانه در حال حاضر تعصب 
زيـادی در ايـن زمينـه در كشـور مـا وجـود دارد كـه بايـد از بين بـرود. همه 
ايـن اقدامـات در راسـتای مقياس پذيـر بـودن و پيشـرفت كسب وكارهاسـت. 
كسـب وكاری كـه می خواهـد بـزرگ شـود بايـد تعامـل خـود بـا بيـرون را 

باشد. داشـته 
گزارش: لیال قرنفلی 

جایگاه نوآوری باز 
در مشاغل آینده

در نشست های علمی 
آینده مشاغل و مشاغل آینده مطرح شد

توجه

کارجویان محترم می توانند برای 

کسب اطالعات بیشتربر روی 

فرصت شغلی مربوطه کلیک

 یا به سایت بازار کار

  www.bazarekar.ir 

مراجعه نمایند.
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دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شرايط عمومي: 
1. دارا بودن تابعیت ایرانی و التزام به قوانین جمهوري اسالمی ایران

2. اعتقاد به ادیان رسمی کشور
3. برخورداري از روابط عمومی مناسب و روحیه مشتري مداري و روحیه 

مشارکت و انجام کار گروهی
4. سالمت کامل جسم و روان و عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان

5. عدم سوء پیشینه کیفري
شرايط اختصاصي:

1. داراي حداقل 3 سال سابقه خدمت بعنوان رئیس شعبه درجه یك و 

دو در بانك محل خدمت قبلی
2. دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی

3. دارا بودن حداکثر سن 55 سال براي بازنشستگان
4. بومی و ساکن شهرهاي مورد درخواست

متقاضیان واجد شرایط می توانند مشخصات و سوابق کاري مرتبط خود 
 https://www.tourismbank.ir  : اینترنتی  سایت  در  را 

قسمت ثبت درخواست  وارد نمایند.

دعوت به همکاری

بانك گردشگري از ميان شاغلين و بازنشستگان نظام بانكي كشور، جهت تصدي
 پست رياست شعبه در شهرهاي تبريز، رشت و زنجان دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاری

يك توليدكننده محصوالت شوينده و بهداشتي
  براي موقعیت هاي شغلی زیر، افراد واجد شرایط جذب می کند:

 1- مدير كارخانه : مسلط به امور فنی و تولید محصوالت شوینده و بهداشتی
HSE 2- كارشناس كيفيت   3- كارشناس 

متقاضیان عالقمند می توانند رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی در
  Subject از طریق پست الكترونیكی ارسال نمایند.

jobict1398@gmail.com

دعوت به همکاری

موسسه راهبران توسعه
كارشناس آموزش )خانم(.  داراي سابقه آموزشی، لیسانس یا 
فوق لیسانس مدیریت یا برنامه ریزي آموزشی یا کامپیوتر. مسلط 

به icdl و امور آموزشی. 
 Kiamehr110@yahoo.com

ــرد:  ــح ک ــنا تصری ــا ایس ــو ب ــش در گفت وگ ــا خدابخ علیرض
هلدینــگ قاصــدک در قالــب ۱۵ اســتارت آپ در حوزه هــای 
مختلــف گردشــگری، ســفارش های اینترنتــی، پیــام کوتاه، 
خدمــات میزبانــی محلــی و بومــی و برخی از ســرویس های 

داخــل شــهری فعالیــت می کنــد.
ــان  ــه ذهنم ــال ۸۸ ب ــه قاصــدک س ــده اولی ــزود: ای وی اف
رســید، همــان ســال پــارک علــم و فنــاوری در قزویــن آغاز 
بــه کارکــرده بــود و یــک واحــد کوچــک را در اختیــار مــا 
قراردادنــد که تأسیســات مناســبی نداشــت، حــدود ۳ مــاه در 
آنجــا بــه بررســی نقشــه راه کســب وکار پرداختیــم، ســپس 
بــه ســاختمانی در داخــل شــهر جابه جــا شــدیم و 

ــم. ــدازی کردی شــرکت قاصــدک را راه ان
قاصــدک  پدیده ســازان  شــرکت  هیئت مدیــره  عضــو 
ــم و  ــر شــروع کردی ــا ۵ نف ــان را ب ــدا کارم ــرد: ابت ــان ک بی
ــدک  ــت در قاص ــورت تمام وق ــر به ص ــون ۱۰۰ نف هم اکن
فعالیــت دارنــد؛ در حــال حاضــر کار مــا به قــدری پیشــرفت 
کــرده اســت کــه در قزویــن، تهــران و کیــش چنــد دفتــر 

فعــال داریــم.
ــت  ــازار در موفقی ــل ب ــت تحلی ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
ــم  ــک عل ــازار ی ــل ب ــد: تحلی ــادآور ش ــا ی ــتارت آپ ه اس
ــروژه به صــورت دقیــق بررســی  ــد در هــر پ اســت کــه بای
ــتیم  ــه می خواس ــدی ک ــروژه جدی ــر پ ــز ه ــا نی ــود، م ش
ــدای کار  ــم، در ابت ــنجی می کردی ــم امکان س ــروع کنی ش
امکان ســنجی کمتــری انجــام می دادیــم امــا هم اکنــون بــا 
توجــه بــه تجربــه ای کــه بــه دســت آوردیــم پیــش از انجام 
ــم. ــرار می دهی ــت ق ــنجی را در اولوی ــر کاری امکان س ه

خدابخــش خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر بــرای ورود 
ــازار  ــاز ب ــه نی ــم ک ــی می کنی ــل و بررس ــازار تحلی ــه ب ب

چیســت و بــرای اینکــه ســهم خوبــی از بــازار کســب کنیم 
ــرای اینکــه کســب وکار  بایــد وارد چــه فعالیتــی شــویم، ب
ــازار را  ــی و ب ــر رقابت ــد عناص ــرد بای ــدازی ک ــی راه ان موفق

ــرارداد. ــه ق ــق موردتوج ــورت دقی به ص
الزمه شروع استارت آپ  خالقیت است

وی اظهــار کــرد: مــا در ابتــدای کار اغلــب پروژه هــا 
ــتفاده از  ــده و اس ــا ای ــاً ب ــتیم و صرف ــه نداش ــرمایه اولی س
مشــاوره کار را شــروع کردیــم، الزمــه شــروع کار ســرمایه 
ــه  ــی ک ــا زمان ــی دارد، ام ــت باالی ــت اهمی ــت خالقی نیس
ایــده بــه فعالیــت تبدیــل شــد بــرای ادامــه راه بــه حضــور 
ســرمایه گذاران نیــاز اســت تــا رونــد کار شــدت بیشــتری 
بگیــرد و کار ســریع تر پیــش رود، در حــال حاضــر در 
ــت  ــده اس ــرمایه گذار جذب ش ــا س ــای م ــی از پروژه ه برخ

ــود دارد. ــرمایه گذار وج ــه س ــاز ب ــان نی ــا همچن ام
عضــو هیئت مدیــره شــرکت پدیده ســازان قاصــدک بیــان کــرد: 
نمی تــوان گفــت کــه کارآفرینــان صرفــاً بــه خاطــر 
ــازار کار می شــوند، هــر کاری  مســئولیت اجتماعــی وارد ب
در کنــار مســئولیت اجتماعــی نیاز بــه درآمدزایــی دارد؛ اما 
بــرای کارآفرینــی بایــد دغدغه منــد بــود مــا می توانســتیم 
ــته  ــری داش ــغل های راحت ت ــد ش ــزان درآم ــن می ــا ای ب
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــتعفا کردی ــدی اس ــا از کارمن ــیم ام باش

ــیم. ــت برس ــن فعالی ــه ای ب
ــان  ــر راه کارآفرین ــر س ــی ب ــع قانون ــرد: موان ــار ک وی اظه
ــه  ــات ب ــوزه تبلیغ ــال در ح ــرای مث ــاد اســت ب ــیار زی بس
دلیــل اینکــه در اســم و برنــد مــا کلمــه انگلیســی وجــود 
ــا  ــد ام ــا داده نش ــه م ــهری ب ــات ش ــازه تبلیغ ــت اج داش
ایــن تبلیغــات بــرای افــراد خــارج از اســتان مقــدور بــود، 
ــی  ــش بزرگ ــه چال ــی ب ــن مالیات ــر قوانی ــال حاض در ح

ــه رو  ــا آن روب ــان ب ــه کارآفرین ــه هم ــده اســت ک تبدیل ش
ــروی کار  ــود نی ــا نب ــع م ــر از موان ــی دیگ ــتند، یک هس
ــروی کار  ــه نی ــه ب ــی ک ــب در مواقع متخصــص اســت اغل
متخصــص نیــاز داریــم فــردی پیــدا نمی شــود کــه دارای 

ــد. ــا باش ــر م ــص موردنظ ــارت و تخص مه
ــی  ــر از مشــکالت اصل ــی دیگ ــرد: یک ــان ک خدابخــش بی
اســتارت آپ ها جــذب ســرمایه گذار اســت، هرکســی حاضــر 
نیســت در ایــن حــوزه ســرمایه گذاری کنــد، بــرای ایــن امر 
نیــاز بــه فرهنگ ســازی داریــم و بایــد روشــنگری صــورت 
ــت  ــرادی صحب ــا اف ــرمایه گذار ب ــذب س ــرای ج ــرد، ب بگی

ــوند. ــی به ســختی راضــی می ش ــراد کم ــا اف ــم ام کردی
وی اظهــار کــرد: مــا رقبــای جــدی در ســطح کشــور داریم 
ــط  ــروش بلی ــوزه ف ــه در ح ــدک ۲۴ ک ــال قاص ــرای مث ب
قطــار و هواپیمــا فعــال اســت یــک رقیــب جــدی بــا ۶۰۰ 
ــت دشــوار اســت بااین حــال  ــد در کشــور دارد، رقاب کارمن
مــا ازلحــاظ فــروش در کشــور رتبــه دوم راداریــم ایــن در 
حالــی اســت کــه هنــوز در اســتان قزوین شــناختی نســبت 

بــه مــا وجــود نــدارد.
رمز موفقیت استارت آپ ها

ــدی  ــده جدی ــه ای ــرادی ک ــرد: اف ــان ک ــن بی ــن کارآفری ای
دارنــد قبــل از شــروع کار بایــد بــه تحلیــل بــازار بپردازنــد 
ــر به صــورت شــتاب زده وارد  ــد، اگ ــدا کنن ســپس ورود پی
ــازار شــوند احتمــال موفقیــت بســیار کــم اســت، ابتــدا  ب
ــود  ــع موج ــازار و موان ــاز ب ــی و نی ــه راه طراح ــد نقش بای
بررســی شــود بعــد از کســب اطالعــات کافــی بــا تمرکــز 

ــد. کار را شــروع کنن
وی خاطرنشــان کــرد: ما در این ۱۲ ســال حــدود ۲۰ اســتارت آپ را 
راه انــدازی کردیــم کــه ۱۵ اســتارت آپ بــه موفقیــت رســید 
و هم اکنــون فعــال اســت، ۱۵ پــروژه بــر اســاس یــک ایــده 
ــد و  ــه درآم ــرح و برنام ــک ط ــکل ی ــه ش ــه ب ــد ک بودن
ــی  ــوری و برخ ــا کش ــن پروژه ه ــی از ای ــد برخ ــرا ش اج

اســتانی هســتند.
ــت  ــن اس ــت ای ــز موفقی ــد: رم ــادآور ش ــش ی خدابخ
ــال  ــن ۱۲ س ــم، در ای ــت ها درس بگیری ــه از شکس ک
کارهایــی داشــتیم کــه بــا شکســت روبــه رو شــده اســت 
ــم و  ــات درس بگیری ــن اتفاق ــم از ای ــعی کردی ــا س ام
تکــرار نکنیــم، اســتفاده از تجربیــات دیگــران و مشــاوره 
موفقیــت  در  می توانــد  نیــز  متخصــص  افــراد  بــا 

ــد. ــذار باش تأثیرگ
»منش« مجموعه ای مناسب برای حمایت از 

استارت آپ ها
ــوآوری و شــتاب دهی  ــه مرکــز ن ــا اشــاره ب ــه ب وی در ادام
جهــاد دانشــگاهی قزویــن )منــش( یــادآور شــد: به صــورت 
ــنا  ــش آش ــا من ــی ب ــبکه اجتماع ــق ش ــی و از طری اتفاق
ــم را  ــر توجه ــای برت ــت از ایده ه ــوان حمای ــدم، فراخ ش
جلــب کــرد و بــا ایــن مجموعــه ارتبــاط گرفتــم، علی رغــم 
اینکــه مجموعــه خــوب و کاربــردی اســت امــا شــناخته  

شــده نیســت.
قاصــدک  پدیده ســازان  شــرکت  هیئت مدیــره  عضــو 
ــه ای از  ــه در جلس ــت ک ــار اس ــن ب ــن اولی ــرد: ای ــان ک بی
اســتارت آپ ها دعــوت کردنــد تــا موردحمایــت قــرار دهنــد، 
ــه روز  ــرای شــروع خــوب اســت، امیــدوارم روزب ــن گام ب ای
ــع  ــند و درواق ــه را بشناس ــن مجموع ــتری ای ــردم بیش م
ــرای  ــه مناســب ب ــک مجموع ــه ی ــش ب ــت من ــوان گف بت

ــود. ــل ش ــتارت آپ ها تبدی ــت از اس حمای

یک کارآفرین:

استارت آپ ها 
شتاب زده وارد 

بازار نشوند

یــک کارآفریــن گفــت: افــرادی کــه ایــده جدیــدی دارنــد قبــل از شــروع کار بایــد بــه تحلیــل بــازار 
ــت  ــال موفقی ــوند احتم ــازار ش ــتاب زده وارد ب ــورت ش ــر به ص ــد، اگ ــدا کنن ــپس ورود پی ــد س بپردازن
ــازار و موانــع موجــود بررســی شــود  بســیار کــم اســت، ابتــدا بایــد نقشــه راه طراحــی و نیــاز ب

ــد. ــز کار را شــروع کنن ــا تمرک ــی ب بعــد از کســب اطالعــات کاف

دعوت به همکاری

شركت سارين سلول آزما واقع در تهران
  در راستاي تكمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:

 نیرو با مدرك کارشناس ارشد میكروبیولوژي: یك نفر
 با مدرك کارشناسی ارشد میكروبیولوژي

داراي سابقه فعالیت در آزمایشگاه هاي همكارغذا و دارو و مسلط 
 بردستورالعمل هاي آزمایشگاهی میكروب شناسی سازمان غذا ودارو.

 حقوق وزارت کاربه عالوه یك مبلغ برحسب سابقه فعالیت
 خانم/ آقا، ساعت کار توافقی، شیفت صبح، به صورت حضوري 

 استان و شهر مورد نیاز: تهران
متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل اعالم 

شده ارسال نمایند.
legal@5040.ir

دعوت به همکاری

يك شركت فنی مهندسی
 جهت تكميل كادر خود در مشهد )محل كار: منطقه معادن سنگان( به افراد واجد شرايط ذيل نيازمند است:

دعوت به همکاری

شرایط احرازعنوان شغلیردیف

 مسلط موضوعات فنی و اجرایی پروژه های برق فشارمتوسط مدیر اجرایی1
حداقل 10 سال سابقه کار، تعداد 1 نفر

 مسلط به تجهیزات فشارمتوسط برقدار مدیر نگهداری تعمیرات و بهره برداری2
حداقل 10 سال سابقه کار، تعداد 1 نفر

 مسلط به امور فنی برق سرپرست دفتر فنی3
حداقل 7 سال سابقه کار ،  1 نفر

حداقل 5 سال سابقه کار ، تعداد 2 نفرسرپرست امور بهره برداری پست و اپراتورها4

20 کیلوولت، حداقل 3 سال سابقه کار ،تعداد 2 نفرکارشناس مسلط به شبكه های فشار متوسط5

6hse یا برق ، تعداد 1 نفرکارشناس hse با مدرك کارشناسی

شهرهای موردنیاز: مشهد
متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند. )عنوان شغلی مورد حتما در موضوع ایمیل ذکر شود(

resume.eea@gmail.com

رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا اشــاره بــه اینکــه ۲۴ شــرکت از بیــن ۱۰۰ شــرکت 
ــر روی ســکوهای  ــا ب ــده شــده اند ت ــا« برگزی ــی »کاروی دانــش بنیــان در مســابقه تلویزیون
ــرمایه گذاری  ــرکت ها س ــن ش ــای ای ــردم در طرح ه ــد و م ــورس برون ــد فراب ــورد تایی م
ــوآوری  ــدوق ن ــوی صن ــا از س ــن طرح ه ــردم در ای ــرمایه گذاری  م ــت: س ــد، گف کنن

ــود. ــه می ش بیم
بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر علــی وحــدت در نشســت خبــری و رونمایــی از پوســتر برنامــه 
ــاوری  ــوآوری در اکوسیســتم فن ــدوق ن ــت صن ــه ماموری ــا اشــاره ب ــا« ب ــی »کاروی تلویزیون
کشــور، بیــان کــرد: صنــدوق نــوآوری طبــق قانــون حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان 
وظیفــه تامیــن مالــی ایــن شــرکت ها را برعهــده دارد و در ایــن راســتا خدمــات متنوعــی 
ــوع خدمــت شــامل تســهیالت، ضمانت نامــه، ســرمایه گذاری  را کــه شــامل بیــش از ۶۰ ن
ــه می کنــد. ــن شــرکت ها ارائ ــه ای و خدمــات بالعــوض از جنــس توانمندســازی اســت، ب

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد در حوزه هــای تامیــن مالــی نیــز نــوآوری داشــت، تصریــح کــرد: 
ــی  طــرح تامیــن مالــی جمعــی )کرادفاندینــگ( یکــی از نوآوری هــا در زمینــه تامیــن مال
اســت کــه اگرچــه در دنیــا رایــج اســت امــا در کشــور مــا شــکل نگرفتــه بــود امــا بــه تازگی 
بــه همــت افــراد حرفــه ای و صاحــب ایــده، ظرفیــت اجــرای آن از ســوی صنــدوق نــوآوری 

فراهــم شــده اســت.
ــرمایه گذاری  ــه س ــی ب ــی جمع ــن مال ــت: تامی ــکوفایی گف ــوآوری و ش ــدوق ن ــس صن رئی
ــود و  ــالق می ش ــا اط ــی طرح ه ــن مال ــرای تامی ــان ب ــای جزئی ش ــا پول ه ــردم ب ــه م عام
بــرای اینکــه ایــن روش در کشــور ترویــج شــود، فرابــورس مکانیزمــی  را بــرای شــکل گیری 
ســکوهایی کــه متولــی ایــن امــر باشــند طراحــی کــرده بــود و صنــدوق نــوآوری نیــز بــرای 
ــه بیمــه کــردن ســرمایه افــرادی کــه  اینکــه ایــن روش تامیــن مالــی شــکل بگیــرد، ب

ــرد. ــدام ک ــد، اق ــرمایه گذاری می کنن ــا س ــن طرح ه ــر روی ای ب
وحــدت بــا بیــان اینکــه طــرح تامیــن مالــی جمعــی در قالــب مســابقه »کارویــا« اجرایــی 
می شــود، گفــت: بیــش از ۲۰ طــرح از شــرکت های دانــش بنیــان در ایــن مســابقه شــرکت 
می کننــد کــه فراینــد ارزیابــی و منتورینــگ بــر طرح هــا انجــام شــده اســت و طرح هــای 

برگزیــده در ایــن مســابقه حضــور پیــدا کــرده و مــورد داوری قــرار می گیرنــد.
وی افــزود: بعــد از برگــزاری هــر مســابقه، ســایت ســرمایه گذاری بــاز می شــود و شــهروندان 

می تواننــد بــا حداقــل ۵۰۰ هــزار تومــان بــر روی ایــن طرح هــا ســرمایه گذاری کننــد. 
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی تاکیــد کــرد: اصــل ســرمایه مــردم در ایــن طرح هــا 
کــه ســرمایه گذاری می کننــد بــه طــور خــودکار از ســوی صنــدوق نــوآوری بیمــه می شــود 
و چنانچــه طــرح بــه خوبــی انجــام شــد، میــزان ســود پیش بینــی شــده بــه ســرمایه گذاران 
پرداخــت خواهــد شــد و اگــر بــه هــر دلیلــی طــرح بــا مشــکل مواجــه شــد، بالفاصلــه و 

بــدون هیــچ قیــد و شــرطی اصــل پــول ســرمایه گذار بــه او بازگردانــده می شــود.

وحــدت، تعــداد طرح هــا را در ثبت نــام اولیــه جهــت شــرکت در مســابقه »کارویــا« حــدود 
7۰۰ طــرح اعــالم کــرد.

ــرای ســرمایه گذاری مــردم را طرح هایــی دانســت کــه  وی در ادامــه طرح هــای منتخــب ب
از جهــت اقتصــادی از وضعیــت خوبــی برخوردارنــد.

ــی  ــیار باالی ــزه بس ــه از انگی ــا« ک ــابقه »کاروی ــی مس ــم تلویزیون ــه از تی ــدت در ادام وح
ــرد. ــکر ک ــد، تش ــوردار بودن برخ

ــت  ــد جه ــدان می توانن ــرد: عالقمن ــان ک ــکوفایی خاطرنش ــوآوری و ش ــدوق ن ــس صن رئی
ــه  ــا« ب ــابقه »کاروی ــر در مس ــرکت های حاض ــا ش ــنایی ب ــتر و آش ــات بیش ــب اطالع کس

ــد. ــه کنن ــانی www.karoya.tv مراجع ــه نش ــا ب ــایت کاروی س

ایــن نشســت خبــری دکتــر علــی ناظمــی،  ادامــه  در 
نــوآوری و شــکوفایی،   معــاون ســرمایه گذاری صنــدوق 
ــورت  ــی ص ــن مال ــالدی کل تامی ــال ۲۰۲۰ می ــت: در س گف
گرفتــه در دنیــا ۱۱۵ میلیــارد دالر بــود کــه بیــش از 9۰ درصــد 
آن تامیــن مالــی مبتنــی بــر بدهــی بــوده و ســهم تامیــن مالــی 
مشــارکتی یــا همــان روشــی کــه در مســابقه کارویــا در حــال اجــرا اســت کمتــر از ۵ درصد 
ایــن مبلــغ اســت. البتــه ۸۰ درصــد همیــن ســهم اندک بــرای ســه کشــور آمریــکا، انگلیس 
و کاناداســت و ســایر کشــورها ســهم ناچیــزی در تامیــن مالــی مبتنــی بــر مشــارکت دارنــد.
ــی  ــابقه  تلویزیون ــب مس ــگ( در قال ــی جمعی)کرادفاندین ــن مال ــد تامی ــزود: فراین وی اف
»کارویــا« پیچیــده اســت و پذیرفتــن ایــن فراینــد نیازمنــد نــگاه تخصصــی بــه اکوسیســتم 

ــوآوری و تامیــن مالــی کشــور اســت. ن
معــاون ســرمایه گذاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ادامــه داد: هیــات عامــل 
ــابقه  ــب مس ــی در قال ــی جمع ــن مال ــرح تامی ــرای ط ــرای اج ــوآوری ب ــدوق ن صن

تلویزیونــی »کارویــا« از خــود جســارت بســیاری نشــان داده اســت.

احمــد شــفیعی تهیــه کننــده مســابقه تلویزیونــی »کارویــا« نیــز 
ــرای برگــزاری مســابقه  در ادامــه ایــن نشســت خبــری گفــت: ب
»کارویــا« ســراغ افــرادی رفتیــم کــه از ایده هــای خوبــی 
ــه داوری  ــابقه ب ــن مس ــه در ای ــی ک ــد و داوران ــوردار بودن برخ
می پردازنــد، از فعــاالن اکوسیســتم اســتارت آپی کشــور هســتند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مســابقه مشــارکت و هم افزایــی بیــن ســازمان ها را بــه دنبــال 
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــا محصــوالت ش ــردم ب ــا« م ــابقه »کاروی ــه داد: در مس دارد، ادام
ــای  ــر روی طرح ه ــرمایه گذاری ب ــیر س ــردم را در مس ــه م ــن برنام ــوند و ای ــنا می ش آش
ــتند  ــا توانس ــام کرون ــرکت ها در ای ــن ش ــه ای ــرا ک ــد، چ ــت می کن ــان هدای ــش بنی دان
ــا را فراهــم کننــد. ــا کرون بســیاری از اقــالم و تجهیــزات مــورد نیــاز کشــور بــرای مقابلــه ب

دکتر وحدت:

تامین مالی طرح های دانش بنیان در قالب مسابقه تلویزیونی
 »کارویا« اجرایی می شود

نقش کرادفاندینگ 
در تامین مالی 
طرح های فناور

اجرای کارویا، تجربه 
متفاوت 

و تحول اقتصادی 
در صداوسیما 
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ــه  ــس از ارائ ــدگان مجل ــی از نماین ــا برخ ــن روزه ای
ــوه  ــر در نح ــر تغیی ــی ب ــف مبن ــای مختل طرح ه
ــا  ــن طرحه ــت ای ــد، واقعی ــخن می گوین ــربازی س س
چیســت؟ آیــا ســربازی دچــار تغییــر و تحــول مــی 

ــود؟ ش
ــبکه های  ــود را در ش ــخصی خ ــرات ش ــده ای نظ  ع
ــا  ــه تنه ــی ک ــد؛ در صورت ــان می کنن ــی بی اجتماع
مرجــع رســیدگی در ایــن زمینــه کمیســیون امنیــت 

ــت.  ــامی اس ــورای اس ــس ش مجل
از طرفــی طرح هــای مختلفــی در ایــن کمیســیون 
ــه  ــد توج ــتان بای ــت و دوس ــی اس ــال بررس در ح
ــب  ــه تصوی ــی را ک ــه مطالب ــند ک ــته باش داش

ــد. ــام نکنن ــده اع نش
از ســربازی حرفــه ای چــه خبــر؟ بفرماییــد بــا توجه 
بــه شــرایط موجــود اجــرای طــرح ســرباز حرفــه ای 

شــدنی اســت؟
 ســربازی حرفــه ای وجــود نــدارد؛ بلکــه آن چیــزی کــه گفتــه 
ــی  ــا در بخش ــه در دنی ــت ک ــه ای اس ــش حرف ــود ارت می ش
ــز در  ــکاس اســت؛ ســتادکل نی ــل انع کالن وجــود دارد و قاب
ــد ســربازی حــذف نخواهــد شــد فقــط  ــن زمینــه می گوی ای
ــه  ــاز ب ــت نی ــد امنی ــه تولی ــرا ک ــود چ ــر می ش ــت بهت کیفی
نیــروی انســانی، زحمــت و انــرژی دارد؛ تولیــد امنیــت هزینــه 

ــزات و ... . ــروی انســانی و تجهی دارد اعــم از نی
بایــد گفــت بــرای تأمیــن امنیــت همــه بایــد نقــش داشــته 
باشــند؛ نمی شــود کــه عــده ای امنیــت را تولیــد کننــد و بقیــه 
بهره بــرداری کننــد؛ تولیــد امنیــت دســت عــده ای بی پــول و 
ــر هســتند فقــط از  ــی کــه پول دارت ــه باشــد و آنهای ــا برهن پ
آن بهره بــرداری کننــد و بــه کار و زندگــی خودشــان برســند.

ــد  ــم ســربازی آســان شــدنی نیســت و همــه بای ــد بگوی  بای
دیــن خــود را بــه نظــام و کشــور بــه نوبــت ادا کننــد البتــه 
ــه باشــد و  ــه ایــن هــم معتقدیــم کــه بایــد خدمــت عادالن ب
اصــل عدالــت در تولیــد امنیــت رعایــت شــود یعنــی حقــوق، 

ــه و منطقــی باشــد. نگهداشــت و وضعیــت همــه عادالن
طــرح جریمــه مشــموالن غایــب دوبــاره در مجلــس 
شــورای اســامی مطــرح شــده اســت.آیا ســتادکل 

ــا اجــرای آن موافــق اســت؟ نیروهــای مســلح ب
طــرح جریمــه مشــموالن غایــب در دســتور کار مجلس اســت 
و بســیاری از نماینــدگان مجلــس و از طرفــی خــود ســتادکل 
نیــز بــا ایــن مســأله مخالــف اســت چــرا کــه ایــن موضــوع،  
ــداد مشــموالن  ــد بلکــه فقــط تع مشــکلی را حــل نمی کن

ــاد مــی کنــد.  غایــب را زی
ــه  ــا توج ــه نیســت و ب ــرح عادالن ــن ط ــرای ای ــت اج ــد گف بای
ــه باشــد ایــن طــرح طرفــدار  ــه اینکــه بایــد طرح هــا عادالن ب
چندانــی نــدارد؛  مگــر می شــود کســی کــه پــول دارد ســربازی 
نــرود و ایــن طــرح مصــداق ایــن اســت و بــه همیــن دالیــل 

ــد. ــالم کرده ان ــت خــود را اع ــدگان مخالف بســیاری از نماین
ــار  ــرح آث ــن ط ــرای ای ــال های اج ــز در س ــر نی از طــرف دیگ
ــاره آن را  ــد دوب ــرا بای ــم چ ــاهد بودی ــبی از آن را ش نامناس
تکــرار کنیــم بــه جایــش نماینــدگان پیگیــر حــق و حقــوق 
ســربازان باشــند کــه حقــوق بیشــتر و فوق العــاده کافــی بــه 

ــد. آنهــا بپردازن
ــال ۹۷ در  ــب در س ــموالن غای ــری از مش ــک س ی
ــرده و  ــرکت ک ــربازی ش ــت س ــه غیب ــرح جریم ط
ــه  ــا چ ــف آنه ــد تکلی ــرده ان ــاب نک ــویه حس تس

ــود؟ ــی ش م
ــه در  ــی ک ــده مشــموالن غایب ــل پرون ــت تکمی ــن مهل آخری
ســال ۹۷ متقاضــی پرداخــت طــرح مشــموالن غایــب بــوده 

ــا ســال ۱۴۰۰ اســت. ــون بودجــه ت ــد طبــق قان ان
مطابــق قانــون بودجــه ۱۴۰۰ مشــموالن وظیفــه غایبــی کــه 
بیــش از ۸ ســال غیبــت از ســربازی داشــته و در ســال ۹۷ و ۹۹ 
بخشــی از اقســاط خــود را پرداخــت کرده انــد بــرای تکمیــل 
پرونــده و پرداخــت کل اقســاط فقــط در ســال ۱۴۰۰ فرصــت 
ــا بتواننــد مابقــی بدهــی را پرداخــت کــرده و کارت  ــد ت دارن

معافیــت خــود را بگیرنــد.
ــده و پرداخــت اقســاط  ــرای تکمیــل پرون ــد ب ــراد بای ــن اف ای
بــه پلیــس + ۱۰ یــا ســازمان نظــام وظیفــه عمومــی مراجعــه 

کننــد.
ــتا  ــن راس ــد، در ای ــربازی گفتی ــرایط س ــود ش از بهب

ــد؟ ــده ای داری ــه ای چ
ــی  ــل و مطالب ــاده کام ــت، فوق الع ــوق، نگهداش ــث حق  بح
ــتاد کل از  ــه س ــت ک ــی اس ــه مطالبات ــل از جمل ــن قبی از ای
مجلــس و دولــت در ســال ۱۴۰۱ خواهــد داشــت تــا وضعیــت 

ســربازی از ایــن هــم بهتــر شــود.
شرایط بخشش اضافه خدمت سنواتی چیست؟

ســربازان دارای ســنوات اضافــه خدمــت اگــر در حیــن 
خدمــت احــراز شایســتگی کــرده و رضایــت یــگان خدمتــی 
و فرماندهــان ارشــد را جلــب کننــد همــان 3 یــا 6 مــاه اضافــه 

خدمــت هــم بخشــیده مــی شــود.
ــون خدمــت وظیفــه  ــاده 5۸ قان ــه موجــب تبصــره یــک م ب
عمومــی، مشــموالن غایبــی کــه بــه خدمــت ســربازی اعــزام 
ــالق  ــن اخ ــت حس ــن خدم ــه در حی ــوند در صورتیک می ش

ــد  ــود نشــان دهن ــه از خ ــت در انجــام وظیف ــار و جدی و رفت
یــا در مناطــق جنگــی، عملیاتــی و امنیتــی ابــراز شــجاعت و 
فــداکاری کننــد بــه طوریکــه مراتب مــورد گواهــی فرماندهان 
باشــد تمــام یــا بخشــی از مــدت اضافه خدمــت ســنواتی آنهــا 

ــود.  ــیده می ش بخش
ــن  ــار، حس ــالق و رفت ــق اخ ــط، مصادی ــن ضواب ــاس ای براس
ــازمان های  ــه س ــه کلی ــاص ب ــرایط خ ــه و ش ــام وظیف انج
ــه دارای  ــان وظیف ــده و کارکن ــالغ ش ــلح اب ــای مس نیروه
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــاه می توانن ــا 6 م ــنواتی 3 ی ــت س غیب
ــررات  ــورداری از مق ــوه برخ ــا از نح ــانی یگان ه ــروی انس نی

ــوند. ــش آگاه ش بخش
برخــی از مصادیقــی کــه موجب اســتفاده از بخشــش 

حیــن خدمــت می شــود بــه شــرح ذیــل اســت:
ــی  ــر بوم ــا غی ــی و ی ــه بوم ــه ک ــان وظیف ــت کارکن ۱- خدم
ــه  ــت ب ــاه خدم ــل 6 م ــا حداق ــر ب ــی درگی ــه امنیت در منطق
ــه طــور متنــاوب و کارکنــان  ــا ۸ مــاه ب صــورت پیوســته و ی
وظیفــه غیربومــی در منطقــه امنیتــی غیردرگیــر و عملیاتــی 
بــا حداقــل ۱۰ مــاه خدمــت و کارکنــان وظیفــه غیربومــی در 
منطقــه محــروم و بــد آب و هــوا بــا حداقــل ۱2 مــاه خدمــت 

در منطقــه.
2- خدمــت در مشــاغل ســخت و زیــان آور ماننــد امــور 
حفاظــت فیزیکــی، دژبانــی، رانندگــی در مناطــق کــم 

برخــوردار.
3- کارکنــان وظیفــه شــاغل در مناطــق عــادی کــه حداقــل 

یکســال در یــگان پاســداری خدمــت کــرده باشــند.
۴- کارکنــان وظیفــه کــه بــه واســطه شــغل عمومــاً در معرض 
شــرایط جــوی ســرما، گرمــا یــا بــه اصطــالح در محیــط خارج 

از ســازمان ها خدمــت کــرده باشــند.
5- افــراد دارای شــرایط خــاص ماننــد کارکنــان وظیفــه یتیم، 
فرزنــد ایثارگــران، کارکنــان وظیفــه متأهــل، پــدر در حبــس 
مشــروط بــه اینکــه محکومیــت امنیتــی نباشــد، فــوت اعضای 
ــه  ــان وظیف ــت، کارکن ــول خدم ــواده در ط ــک خان ــه ی درج

تحــت پوشــش کمیتــه امــداد یــا ســازمان بهزیســتی.
6- حســن نگهــداری امــوال در اختیــار کارکنــان وظیفــه 

ماننــد راننــدگان.
۷- کارکنــان وظیفــه کــه در عیــن رعایــت نظــم و انضبــاط در 
قبــل و در حیــن خدمــت موفــق بــه ثبــت ابتــکار منجــر بــه 

تولیــد محصــول، مقالــه علمــی مهــم و معتبــر شــده باشــند.
۸- کارکنــان وظیفــه حافــظ حداقــل یــک جــزء قــرآن، حافظ 
ــجادیه و  ــه س ــه، صحیف ــم نهج البالغ ــک پنج ــل ی حداق

اصــول کافــی

۹- ســرباز نمونــه در جشــنواره های ســازمانی و نیرویــی ماننــد 
ــرباز و  ــت روز س ــر)ع(، گرامیداش ــرت علی اکب ــنواره حض جش

برتــر دوره هــای آموزشــی
۱۰- نفــرات اول تــا دهــم مســابقات فرهنگــی، ورزشــی، علــوم 
ــلح  ــای مس ــازمان نیروه ــطح س ــه در س ــی ک ــی و علم قرآن
ــا ســوم مســابقات فرهنگــی،  ــرات اول ت برگــزار می شــود؛ نف
ورزشــی، علــوم قرآنــی و علمــی در ســطح یگانــی، اســتانی و 

نیرویــی شــده باشــند.
بر تغییر مدت آموزش دوره  چندی پیش خبری مبنی 
سربازی اعام شد؛ در دوره کرونا دوره سربازی یک ماهه 

بود که االن افزایش یافته است؛ علت آن چیست؟
ــدت  ــه م ــت ک ــدد اس ــلح درص ــای مس ــتاد کل نیروه س
آموزشــی را بیشــتر کنــد بــر همیــن اســاس افزایــش مــدت 
دوره آمــوزش ســربازی در دســتور کار اســت چــرا کــه 
ــع  ــه نف ــم ب ــع ســرباز اســت و ه ــه نف ــم ب ــش ه ــن افزای ای
یگان هــای نظامــی چــرا کــه یادگیــری ســرباز بیشــتر 

می شــود.
ــد  ــا بای ــختی دارد ام ــی س ــه دوره آموزش ــت ک ــت اس درس
گفــت ارزشــش را دارد چــرا کــه هرچــه آمــوزش بیشــتر شــود 
مفهومــش یعنــی یادگیــری بیشــتر شــده و ســرباز مفاهیــم و 
آمــوزش هــای نظامــی را در دوره بیشــتری مــی گذرانــد؛ ایــن 
موضــوع آمادگــی جســمی و روحــی ســرباز را بــرای گذرانــدن 
دوره ســربازی در مناطــق مختلــف بیشــتر کــرده و ســرباز را 
ــال  ــاًل در ح ــن موضــوع فع ــه ای ــازد؛ البت ــی س ــر م ــاده ت آم

رایزنــی اســت.
در حال حاضر مدت دوره خدمت سربازی چند ماه است؟

طبــق قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی کمــاکان از ۱۷ تــا 2۴ 
مــاه اســت.

ــی  ــت م ــی خدم ــرزی و امنیت ــق م ــه در مناط ــرادی ک اف
ــاه، مشــموالنی کــه در محــل ســکونت خــود و  کننــد ۱۷ م
یــا مناطــق خــوش آب و هــوا دوره ســربازی خــود را طــی مــی 

کننــد بایــد 2۴ مــاه خدمــت کننــد.
دوره  خود  سکونت  منطقه  در  که  هم  متاهل  سربازان 
سربازی را می گذراند آیا برای آنها هم ۲۴ ماه محسوب 

می شود؟
ســربازان متاهــل در هــر منطقــه ای کــه خدمــت کننــد 

دو مــاه از مــدت مصــوب کمتــر بــه ســربازی مــی رود.
اگر سرباز متاهل در محل سکونت خود که منطقه خوش 
آب و هوایی است خدمت کنند 22 ماه خدمت و اگر محل 
خدمت  ماه   ۱5 باشد  مرزی  و  محروم  منطقه  سکونتش 

کنند. می 

ــری در  ــای دیگ ــه مزای ــل چ ــموالن متاه ــرای مش ب
ــت؟ ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ

همانطــور کــه گفتــم در راســتای کمــک بــه ســربازان متاهــل 
کمــاکان ســتاد کل نیروهــای مســلح پیگیــر انجــام خدمــت 
ســربازی در محــل ســکونت آنهــا و اعطــای دو مــاه کســر از 
ــاه از  ــه م ــد س ــر فرزن ــه ازای ه ــن ب ــت همچنی ــت اس خدم

ــود. ــته می ش ــل کاس ــراد متاه ــربازی اف ــت س خدم
از ســوی دیگــر حقــوق ســربازان متاهــل بیشــتر از کارکنــان 
ــن دســته از  وظیفــه مجــرد پیــش بینــی شــده و حقــوق ای
کارکنــان وظیفــه ۱۰۰ درصــد معــادل قانــون خدمــت وظیفه 
عمومــی اســت کــه عــالوه  بــر آن، حــق تاهــل نیــز بــه آنهــا 

ــود. ــت می ش پرداخ
بــه طــور کلــی می تــوان گفــت کــه ســربازان متاهــل بــا کســر 
ــان  ــزار توم ــون و ۸۰۰ ه ــک میلی ــی از ی ــه، حقوق حــق بیم
بــه بــاال، بســته بــه مــدرک تحصیلــی، محــل خدمــت و ســایر 

مزایــا دارد.
میزان مرخصی سربازان چند روز تعیین شده است؟

مرخصــی کارکنــان وظیفــه ماننــد کارکنــان پایــور دیده شــده 
ــه میــزان 3۰ روز اجــازه مرخصــی  ــن اســاس ب ــر ای اســت؛ ب
ــویقی  ــی تش ــد مرخص ــز می توانن ــاه نی ــک م ــا ی ــته و ت داش

دریافــت کننــد.
مشــموالن بــه شــایعات توجــه نکننــد/ ســر موعــد قانونــی 

بــه ســربازی بیاییــد
هر از چندگاهی خبری مبنی بر تغییر مدل سربازی یا 
خرید خدمت و ... به گوش می رسد که باعث تردید در 
اداره  رئیس  عنوان  به  شما  شود؛  می  مشموالن  اعزام 
سربازی  تغییرات  آخرین  از  که  سرباز  انسانی  سرمایه 
می  به مشموالن  ای  توصیه  دارید چه  کاملی  اطاعات 

کنید؟
بایــد بــه جوانــان عزیــز بگویــم کــه دقــت داشــته باشــند و بــه 
شــایعات توجــه نکــرده و هــر موضوعــی در حــوزه ســربازی را 

از ســتاد کل نیروهــای مســلح پیگیــر باشــند.
ــرای وقــت خــود ارزش قائــل شــده  ــز بایــد ب مشــموالن عزی
ــا  ــب نشــده ی ــای تصوی ــا طرح ه و خــود را معطــل حــرف ی
نقــل قول هــای ناصحیــح در شــبکه هــای مجــازی نکــرده و 
ــود  ــی خ ــد قانون ــان را در موع ــه سربازی ش ــد ک ــالش کنن ت
انجــام دهنــد چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت هــم سنشــان باال 
ــم  ــی و استرس شــان بیشــتر شــده و ه ــم نگران ــی رود و ه م
تبدیــل بــه یــک ســرباز غایــب شــده و از یکســری از مزایــای 

اجتماعــی محــروم مــی شــوند.

از سوی ستاد کل نیروهای مسلح: 

آخرین تصمیمات از زمان، خدمت و سربازی حرفه ای تشریح شد 
»امیردریادار دوم غامرضا رحیمی پور« رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح اعام  و اظهار داشت:  ستاد کل نیروهای مسلح به دنبال خوشایند سازی، بهبود وضعیت سربازی، 

افزایش نگهداشت، بهبود حقوق، کاهش مشکات و بومی سازی بوده و مطالبات سربازان را بررسی می کند.
به گزارش  بازارکار به نقل از فارس، طرح جریمه مشموالن غایب، تغییر در مدت دوره آموزشی سربازی، بکارگیری سرباز حرفه ای و آخرین وضعیت سربازی مشموالن متاهل از جمله مسائلی است 

که  امیر دریاداردوم غامرضا رحیمی پور در گفت وگوی تفصیلی خبرگزاری فارس به آنها پاسخ داد.

دعوت به همکاری

استخدام و عضو یابی افسر پیمانی و کارمندی نیروی دریایی ارتش
در ادامه راه نورانی شهیدان واالمقام و به منظور حفظ تمامیت ارضی و تامین نیروی انسانی خود از بین جوانان متدین، مومن، عالقه مند به رزمندگی و دارای روحیه انقالبی، والیتمداری، سلحشوری، استکبارستیزی، از جان گذشتگی، ایثارگری و بسیجی و 

متعهد به حفظ ارزش های انقالبی نظام جمهوری اسالمی ایران در طیف افسری پیمانی، کارمند علمی و تجربی ، جهت انجام خدمت در تمامی پایگاه های واقع در جغرافیای کشور عزیزمان ایران اسالمی به صورت رسمی و پیمانی هم رزم می پذیرد.

الف( شرایط عمومی:
 متدین به دین اسالم و تابعیت جمهوری اسالمی ایران.

 التزام عملی به احکام اسالمی و قوانین جمهوری اسالمی ایران و رعایت موازین اخالق اسالمی.
 اعتقاد و التزام عملی به والیت مطلقه فقیه.

 نداشتن سابقه عضویت و هواداری احزاب، گروه ها و سازمان های سیاسی.
 داشتن حسن شهرت و عدم سوء پیشینه کیفری.

 نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
 داشتن سالمت روانی و جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهی اداره بهداشت و درمان نیروی دریایی .

سپردن تعهد کافی مبنی بر پرداخت دو برابر هزینه های دوره آموزشی در صورت استعفاء یا اخراج برابر قوانین و مقررات ارتش 
 جمهوری اسالمی ایران.

کسانی که به عنوان عضو به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران می پیوندند باید برای رزمنده شدن وارد شوند و جهت 
پاسداری از استقالل، تمامیت ارضی، نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و ادامه راه شهیدان، آمادگی خدمت در هر یک از 

 یگان های تابعه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران متناسب با نیاز سازمانی را داشته باشند.
 شاخصه های تدین، انقالبی بودن، روحیه ایثار و فداکاری و انگیزه خدمتی بعنوان یک اصل در همه مراحل مورد توجه قرار می گیرد .

 استخدام افراد به منظور مرتفع نمودن مشکالت اقتصادی آنان نبوده و جذب و استخدام براساس نیاز سازمان می باشد .
 فقدان محکومیت موثر کیفری و محکومیت ناشی از اقدام علیه امنیت کشور، انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران.

حداقل قد ۱۶۵ سانتی متر

ب( شرایط سنی:
شرط سنی برای داوطلبان کارمندان علمی و تجربی )مدرک دیپلم( حداکثر ۲۶ سال ، داوطلبین افسری پیمانی و کارمندی 

علمی)مدرک کارشناسی( حداکثر ۲۸ سال ، مدارک دکتری پزشکی و غیر پزشکی ۳۰ سال و دکترای متخصص ۳۵ سال بوده 
 ومبنای محاسبه سن اول مهر ماه سال جاری می باشد.

 مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثرسن داوطلب اضافه می گردد.
فرزندان معظم شهداء، آزادگان ازکار افتاده کلی و جانبازان ازکارافتاده کلی از شروط سن و معدل معاف می باشند( ارائه مدرک 

 معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران در این خصوص الزامی می باشد .

ج( شرایط اختصاصی استخدام:
 نداشتن تعهد خدمت به سایر سازمان ها و ارگان های دولتی و بخش خصوصی.

حداقل معدل در رشته های مهندسی ۱۳ و رشته های غیر مهندسی ۱۴ می باشد و جهت داوطالبان کارمند علمی و تجربی با 
 مدرک دیپلم حداقل معدل کتبی ۱۰ و کل ۱۴ تعیین گردیده است.

برای داوطلبان استخدام رسمی مرد داشتن کارت پایان خدمت دوره ضرورت و برای استخدام پیمانی مرد داشتن کارت پایان 
 خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم غیر پزشکی یا دفترچه آماده به خدمت )بدون مهر غیبت( الزامی است.

دارا بودن مدرک دیپلم مورد تایید وزارت آموزش و پرورش مرتبط با تخصص های کارمند تجربی و ارائه گواهینامه مهارت فنی 
 از مراکز آموزش فنی و حرفه ای در راستای رشته ثبت نامی الزامی می باشد.

استخدام مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مستندات دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی ناجا 
 می باشد )استخدام مشمولین غائب و دارندگان کارت معافیت پزشکی ممنوع می باشد(

 سپردن تعهد خدمتی برابر قوانین ارتش جمهوری اسالمی ایران
 موفقیت در آزمون ورودی، معاینات پزشکی، آمادگی جسمانی و صالحیت های گزینشی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

 داوطلبانی که قباًل بصورت پیمانی در نیروهای مسلّح خدمت نموده اند نمی توانند مجدداً بصورت پیمانی استخدام گردند.
د( نکاتی که ضروری است داوطلبان گرامی به آن توجه کافی مبذول نمایند:

در هر مرحله از گزینش که مشخص گردد داوطلب فاقد شرایط اعالم شده می باشد بالفاصله از ادامه مراحل گزینش وی 
 جلوگیری بعمل خواهد آمد.

مدت قرارداد نظامیان پیمانی ۵ سال و کارمندان پیمانی ۶ سال می باشد لیکن کارکنان مربوطه پس از اتمام دوره پیمانی در 
صورت نیاز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، تمایل فردی و احراز شرایط الزم، وفق مقررات جاری از پیمانی به 

 رسمی تبدیل وضعیت خواهند شد.
خدمت کارکنان پیمانی به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی گردیده و در صورتی که قبل از خاتمه تعهد به هر علت از 

 خدمت رها شوند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

ه( امتیازها:
کلیه پذیرفته شدگان پس از اتمام دوره آموزش به رتبه/درجه مصوب نائل و از امتیازات مربوط به طرح نظام هماهنگ پرداخت 

حقوق کارکنان دولت، وام های مصوب، کارت اعتباری حکمت، بیمه خدمات درمانی، بیمه عمر و سایر خدمات رفاهی برابر 
 مقررات موجود برخوردار خواهند شد.

همسر و فرزندان پذیرفته شدگان به  عنوان افراد تحت تکفل آنان منظور و از تسهیالت بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر برابر 
 ضوابط برخوردار خواهند شد.

مدت آموزش برای داوطلبان افسری پیمانی حداقل ۶ ماه شبانه روزی و برای داوطلبان کارمندی حداقل ۴۵ روز بصورت شبانه 
روزی می باشد و در این مدت کلیه هزینه ها از قبیل : وسایل کمک آموزشی ، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و اسکان به 
 عهده نیروی دریایی خواهد بود و همچنین ماهیانه مبلغی بعنوان حقوق برابر قوانین و مقررات جاری به آنان پرداخت خواهد شد.

تبصره: در خصوص اعطاء امتیازات مربوط به عائله تحت تکفل مستخدمین، وفق ضوابط جاری اقدام خواهد شد.
لیست رشته ها و تخصص های کارمند علمی مورد نیاز نیروی دریایی )رسمی(

جنسیتتعدادمدرک تحصیلیمحل خدمتیتخصصردیف

سازمان تحقیقات و جهاد مهندسی مکانیک/جامدات۱
خودکفایی نداجا / تهران

دکترا یا دانشجوی 
مرد۱ نفردکترا

سازمان تحقیقات و جهاد مهندسی مکانیک / مکانیک۲
خودکفایی نداجا / تهران

دکترا یا دانشجوی 
مرد۱ نفردکترا

مهندسی مکانیک/هیدرو دینامیک و پیش ۳
برنده های دریایی

سازمان تحقیقات و جهاد 
خودکفایی نداجا / تهران

دکترا یا دانشجوی 
مرد۱ نفردکترا

سازمان تحقیقات و جهاد مهندسی مکانیک/ ساخت و تولید۴
خودکفایی نداجا / تهران

دکترا یا دانشجوی 
مرد۱ نفردکترا

سازمان تحقیقات و جهاد مهندسی برق/ قدرت۵
خودکفایی نداجا / تهران

دکترا یا دانشجوی 
مرد۱ نفردکترا

سازمان تحقیقات و جهاد مهندسی برق/ الکترونیک۶
خودکفایی نداجا / تهران

دکترا یا دانشجوی 
مرد۱ نفردکترا

سازمان تحقیقات و جهاد مهندسی برق/ مخابرات۷
خودکفایی نداجا / تهران

دکترا یا دانشجوی 
مرد۱ نفردکترا

سازمان تحقیقات و جهاد مهندسی کامپیوتر/ نرم افزار۸
خودکفایی نداجا / تهران

دکترا یا دانشجوی 
مرد۱ نفردکترا

سازمان تحقیقات و جهاد مهندسی کامپیوتر/ شبکه۹
خودکفایی نداجا / تهران

دکترا یا دانشجوی 
مرد ۱ نفردکترا

سازمان تحقیقات و جهاد مهندسی هوا و فضا/آیرودینامیک۱۰
خودکفایی نداجا / تهران

دکترا یا دانشجوی 
مرد۱ نفردکترا

مهندسی مواد و متالوژی /شناسایی ۱۱
و  انتخاب مواد

سازمان تحقیقات و جهاد 
خودکفایی نداجا / تهران

دکترا یا دانشجوی 
مرد    ۱ نفردکترا

مهندسی مواد و متالوژی/ خوردگی و ۱۲
حفاظت مواد

سازمان تحقیقات و جهاد 
خودکفایی نداجا / تهران

دکترا یا دانشجوی 
مرد۱ نفردکترا

سازمان تحقیقات و جهاد مهندسی هسته ای/ راکتور۱۳
خودکفایی نداجا / تهران

دکترا یا دانشجوی 
مرد۴ نفردکترا

مهندسی هسته ای/ مهندسی فیزیک ۱۴
بهداشت

سازمان تحقیقات و جهاد 
خودکفایی نداجا / تهران

دکترا یا دانشجوی 
مرد۱ نفردکترا

سازمان تحقیقات و جهاد مهندسی شیمی/ پلیمر۱۵
خودکفایی نداجا / تهران

دکترا یا دانشجوی 
مرد۱ نفردکترا

سازمان تحقیقات و جهاد مهندسی برق/ مکاترونیک۱۶
خودکفایی نداجا / تهران

دکترا یا دانشجوی 
مرد۱ نفردکترا

مهندسی صنایع / بهینه سازی  سیستم ۱۷
ها

سازمان تحقیقات و جهاد 
خودکفایی نداجا / تهران

دکترا یا دانشجوی 
مرد۱ نفردکترا

   دانشگاه علوم دریایی امام مهندسی برق/ مخابرات-میدان۱۸
  مرد۱ نفر    دکتراخمینی )ره( نوشهر

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی مهندسی برق/ مخابرات-سیستم۱۹
  مرد۱ نفردکترا)ره( نوشهر

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی مهندسی برق/ الکترونیک۲۰
   مرد۱ نفردکترا)ره( نوشهر

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی مهندسی برق/ کنترل۲۱
   مرد۱ نفردکترا)ره( نوشهر

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی مهندسی برق/ قدرت۲۲
   مرد۱ نفردکترا)ره( نوشهر

جنسیتتعدادمدرک تحصیلیمحل خدمتیتخصصردیف

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی مهندسی مکانیک/ جامدات۲۳
   مرد۲ نفردکترا)ره( نوشهر

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی مهندسی مکانیک/ کنترل۲۴
مرد۱ نفردکترا)ره( نوشهر

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی مهندسی مکانیک/ ساخت و تولید۲۵
مرد۱ نفردکترا)ره( نوشهر

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی مهندسی مکانیک/ هیدرودینامیک۲۶
مرد۱ نفردکترا)ره( نوشهر

۳۰ نفرجمع کل
 

لیست رشته ها و تخصص های کارمند علمی بهداشتی مورد نیاز نیروی دریایی )پیمانی(

جنسیتتعدادمدرک تحصیلیمحل خدمتیتخصصردیف

مدیریت خدمات بهداشت ۱
زن/ مرد۱ نفرکارشناسیاداره بهداشت، امداد و درمان نداجا/تهرانو درمان 

زن/ مرد۱ نفرکارشناسیاداره بهداشت، امداد و درمان نداجا/تهرانطب پیشگیری۲

زن۱ نفرکارشناس ارشداداره بهداشت، امداد و درمان نداجا/تهرانکارشناس ارشد مامایی۳

کارشناس مهندسی هسته ای ۴
زن/ مرد۱ نفرکارشناسیاداره بهداشت، امداد و درمان نداجا/تهران-کاربرد پرتویی

کارشناس پرستاری۵

۳ نفر بیمارستان گلستان نداجا/ تهران  ۵ 
نفر بیمارستان جاسک ۵ نفر بیمارستان 
کنارک  ۱ نفر درمانگاه کوهک/ تهران 
۲ نفر بیمارستان رشت  ۳ نفر آمادگاه 

ناوگان جنوب/ سیرجان

زن/ مرد۱۹ نفرکارشناسی

کارشناس شنوایی سنجی۶
۱ نفر بیمارستان بندرعباس  ۱ نفر 

بیمارستان جاسک  ۱ نفر بیمارستان 
کنارک

زن/ مرد۳ نفرکارشناسی

زن/ مرد۱ نفرکارشناسیبیمارستان بندرعباسکارشناس بینایی سنجی۷

زن/ مرد۱ نفرکاردانیبیمارستان بندرعباسکاردان فوریت های پزشکی۸

۱ نفر بیمارستان جاسک  ۱ نفر کارشناس مدارک پزشکی۹
زن/ مرد۲ نفرکارشناسیبیمارستان کنارک

زن/ مرد۳ نفرکارشناسیبیمارستان جاسککارشناس هوشبری۱۰

کارشناس فیزیوتراپی۱۱
۲ نفر بیمارستان جاسک  ۱ نفر درمانگاه 

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی 
)ره(/ نوشهر

زن/ مرد۳ نفرکارشناسی

زن/ مرد۱ نفرکارشناسیبیمارستان کنارککارشناس بهداشت حرفه ای۱۲

زن/ مرد۱ نفرکارشناسیدرمانگاه کوهک/تهرانکارشناس رادیولوژی۱۳

زن/ مرد۱ نفر    کارشناسیآمادگاه ناوگان جنوب/سیرجانکارشناس صنایع مواد غذایی۱۴

زن/ مرد۱ نفرکارشناسیآمادگاه ناوگان جنوب/سیرجانکارشناس روانشناسی۱۵

۴۰ نفرجمع کل

عالقمندان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت اینترنتی 
www.bazarekar.ir مراجعه نمایند.
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گفتگـو بـا سانـاز مـرادی؛

موفقیت بانوی 
دانش آموخته 
از دل معـدن 
تـا کـارگـاه 
کـارآفـرینی

برای تهیه گزارش به کارگاه ساناز مرادی رفتم؛ همان هنرمندی که سنگ های سخت قیمتی و نیمه قیمتی را تبدیل به نگین های پر 
زرق و برق می کند و به آنها روح می بخشد. 

هنر گوهرتراشی امروزه مورد استقبال و توجه قرار گرفته و به شغلی پردرآمد برای فارغ التحصیالن رشتۀ زمین شناسی و افراد دیگر 
با هر سطح سوادی درآمده است.

ساناز مرادی یکی از فارغ التحصیالن رشته زمین شناسی است که سال ۱۳۶۳ در روستای رازیانه کاری شهرستان ممسنی متولد و 
به طور اتفاقی به سمت گوهرتراشی ترغیب شد.

بــرای تهیــه گــزارش ابتــدا بــه مغــازه وی کــه در زیرزمیــن یکــی از پاســاژهای 
ــا چیدمــان خاصــی کــه داشــت، شــدم و  ــود رفتــم، وارد مغــازه اش ب ــاد ب نورآب
ســاناز بــا لبخنــدی کــه در زیــر ماســکش خودنمایــی می کــرد بــا مــن احــوال 

پرســی نمــود.
نزدیــک بــه یــک ســاعت، نــه مــن حرفــی زدم و نــه خانــم گوهرتــراش و ســکوت 
تمــام مغــازه را فــرا گرفتــه بــود امــا مــن هــم در ایــن میــان تمــام ســنگ هــای 
ــم و  ــی گرفت ــود را در دســت م ــا ب ــه آنج ــورده( ک ــراش نخ ــی )ت ــخِت راف س

ــردم. ــس می ک ــا را لم آنه
ــه دســت گوهرتراش هایــی  ســنگ هایــی کــه ابتــدا ســخت هســتند و بعــد ب
ماننــد ســاناز مــرادی بــا لطافــت و ظرافــت خاصــی تبدیــل بــه نگیــن هــای پــر 

زرق و بــرق مــی شــوند.
نگیــن انگشــترهایی کــه در مغــازه بــود، رنــگ و لعــاب خاصــی داشــتند و گویــا 
یــک هنرمنــد ماهــر رنــگ تــک تــک آنهــا بــا هــم مخلــوط کــرده بــود و روی 
ــا  ــد و ب ــی بودن ــه طبیع ــا هم ــنگ ه ــی س ــود، ول ــیده ب ــگار کش ــش و ن آن نق
هنرمنــدی مــرادی بــه شــکل هــای متفاوتــی تــراش خــورده بودنــد و ســوار بــر رکاب 

انگشــترها، خودنمایــی مــی کردنــد.
بعــد از اینکــه تمــام نگیــن هــا، گــردن آویزهــا و ســنگ هــای رنگــی را دیــدم و 
ــه  ــودم کــه چگون ــا را لمــس کــردم، در عجــب ب یکــی بعــد از دیگــری آنه

ــده اســت. ــه وجــود آم ــا ب ــن ســنگ ه ــا در ای ــن نقــش و نگاره ای
پــس از آن، بــه ســمت کارگاه بانــوی گوهرتــراش کــه در روســتای رازیانــه کاری 

شهرســتان ممســنی بــود راهــی شــدیم.
وارد کارگاه کــه شــدیم، ســنگ هــای فیــروزه  ریــز و درشــت همچنیــن عقیــق 
رنگارنــگ و الجــورد بــا ترکیــب آبــی و طالیــی اش از مــا اســتقبال مــی کردنــد 

و روی زمیــن و در کارتــن هــا جــای داشــتند.
ســاناز مــرادی کارآفریــِن خــالق حیطــه گوهرتراشــی در خصــوص ورودش بــه 
ــان داشــتم،  ــه کرم ــه ب ــی در مســافرتی ک ــد: به صــورت اتفاق ــن کار می گوی ای
یکــی از آشــنایان بــا توجــه بــه اینکــه مــن لیســانس زمیــن شناســی داشــتم 
ــی  ــه قیمت ــی و نیم ــای قیمت ــنگ ه ــی س ــا از کار گوهرتراش ــنهاد داد ت پیش
ــتجو  ــق و جس ــر تحقی ــن هن ــاره ای ــه درب ــد از اینک ــن از بع ــم و م ــدن کن دی
ــودم  ــه ایــن کار پیــدا کــرده ب ــه عالقــه ای کــه نســبت ب ــا توجــه ب کــردم و ب

ــم. ــن کار گرفت ــرای ای ــری آمــوزش هــای الزم ب ــه فراگی ــم ب تصمی

آموزش و شاگردی در کارگاه گوهر تراشی 

ســاناز، از ســال ۱۳۹۶ شــروع بــه دیــدن آمــوزش هــای الزم جهــت تــراش ســنگ های 
قیمتــی و نیمــه قیمتــی کــرده و بــه مــدت یــک ســال بــه عنــوان شــاگرد یکــی از 
کارگاه هــای گوهرتراشــی، بــدون دریافــت هیــچ گونــه وجهــی و نزدیــک به یک ســال 
بــه  عنــوان فروشــنده مغــازه گوهرتراشــی کار می کــرد تــا اینکــه شــخصی بــه او 

پیشــنهاد مــی دهــد کــه بــه عنــوان سرپرســت کارگاهــش، مدتی مشــغول باشــد.
وی ادامــه می دهــد: بعــد از اینکــه مدتــی در کارگاه خانمــی، سرپرســت بــودم بــا 
یــک دندانپزشــک آشــنا شــدم و پیشــنهاد داد تــا شــریکی کارگاهــی راه انــدازی 
کنیــم و مدتــی بعــد از اینکــه کارگاه را راه انــدازی کردیــم و تعــداد زیــادی هــم 

کارآمــوز آمــوزش دادیــم، بــه دالیلــی مجبــور شــدم تــا بــه شــهر و دیــارم 
نورابــاد ممســنی، برگــردم بــا پولــی کــه حــدود ۶ میلیــون تومــان  بــود توانســتم 
وســایل الزم هــر دســتگاه را بــه طــور جداگانــه خریــداری و خــودم آنهــا را روی هــم 
چینــش کنــم و در ایــن مــدت همــان دکتــر، ســنگ خریــداری می کــرد و می فرســتاد 

تــا مــن اینجــا تــراش کاری روی آن انجــام بدهــم.
مــرادی می افزایــد: در ایــن کارگاه تــا قبــل از شــیوع کرونــا، بــا ۵ نفــر مشــغول 
بــه کار بودیــم امــا بــا پیــدا شــدن کرونــا در حــال حاضــر فقــط خــودم بــا کمــک 
مــادرم مشــغول هســتم کــه در ایــن راه مــادرم، شــوهرخواهرم و بنیــاد برکــت بــه مــن 

ــد. کمــک هــای بســیاری می کردن
ایــن هنرمنــد در رابطــه بــا درآمــد گوهرتراشــی بیــان کــرد: درآمــد ایــن کار، 
قبــل از کرونــا بســیار پــر رونق تــر بــود امــا بعــد از آن بــا توجــه بــه اینکــه شــرایط 

اقتصــادی مــردم تاحــدی تغییــر کــرد، کار مــا هــم فــروش کمتــری دارد.

از برش سنگ تا تراش و سمباده 
ســاناز مــرادی کــه روزی بــا چنــد 
خانــم هنرمنــد در کارگاهــش 
ــه  ــود در رابط ــه کار ب ــغول ب مش
ــنگ  ــک س ــراش ی ــل ت ــا مراح ب
بــرش  مرحلــه  اولیــن  گفــت: 
دوم  مرحلــه  و  اســت  ســنگ 
ــراش ان اســت و بعــد؛ ســنگ   ت
تــراش خــورده را بــه ســر چوبــی 
مــی چســبانیم کــه بــه اصطــالح 
بــه آن دابلــه کــردن مــی گوینــد 
ــف  ــمباده مختل ــار س و آن را چه

ــم. ــی دهی ــام م ــش را انج ــم ریزه کاری های ــر ه ــم و در آخ ــی زنی م
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از ممســنی، مــرادی در رابطــه بــا وضعیــت ایمنــی 
ــواد شــیمیایی کــه  ــه م ــا توجــه ب ــن ســنگ هــا ب ــن کار اظهــار مــی دارد: ای ای
درونشــان بــه کار رفتــه ضررهــای بســیاری بــرای اعضــای مختلــف بــدن دارنــد 
و جــدا از ایــن چــون بــا وســایل خطرناکــی ســر و کار داریــم، بایــد از دســتکش، 
ــا را  ــکان آســیب ه ــا حــد ام ــم و ت گوشــی، عینــک و ماســک اســتفاده کنی
کــم کنیــم امــا از جهتــی چــون ایــن کار بایــد بــا ظرافــت بســیار خاصــی انجــام 

شــود و بــا دســت لمــس شــود، گاه اســتفاده از ایــن وســایل دشــوار اســت.
ــن  ــده و از ای ــای بســیاری دی ــن کار خــودش آســیب ه ــراش در ای ــوی گوهرت بان
جهــت اســتفاده از بعضــی دســتگاه هــای خطرنــاک ماننــد بــرش را بــه همکارانــش 

ــد. ــی کن ــه نم توصی
ســاناز مــرادی نظــرش در رابطــه بــا گوهرتراشــی ایــن اســت کــه: ســنگ مثــل روح 
انســان اســت و هــر چقــدر کــه بیشــتر ســختی ببینــد زیباتــر و ســخت تر می شــود 

و جــالی بیشــتری پیــدا و بــه تبدیــل بــه ســنگ زیباتــری مــی شــود.
ــتان  ــؤوالن شهرس ــان و مس ــف طالفروش ــر صن ــد: اگ ــی کن ــان م وی خاطرنش
دســت یــاری بدهنــد و بــه مــن کمــک کننــد ظرفیــت تــراش هــر نــوع ســنگی 
را تــا هــر انــدازه دارم و ایــن رونــد بــه رشــد اقتصــادی نیــز کمــک بســیاری مــی کند.

دعوت به همکاری

 سرشيفت مكانيك 
 آقا،تمام وقت،  3 نفر، سرپرستي و نظارت مكانيكي در شيفت

 آشنا به ماشين آالت و تعميرات،  مكانيك تكنسين فني
 حداقل سابقه كار 5 سال، بيمه تامين اجتماعي

 بيمه تكميلي، سرويس اياب و ذهاب، وعده غذايي
 سرشيفت برق 

 آقا، تمام وقت، 3 نفر، سرپرستي و نظارت بر امور برقي در شيفت
آشنا به برق و كنترل، تكنسين، حداقل سابقه كار 5 سال،

  بيمه تامين اجتماعي، بيمه تكميلي، سرويس اياب و ذهاب
 وعده غذايي

 سرشيفت تاسيسات 
 آقا، تمام وقت،  3 نفر، سرپرستي و نظارت تاسيسات در شيفت

 آشنا به تاسيسات، جوشكاري و تعميرات،  تكنسين
 حداقل سابقه كار 5 سال، بيمه تامين اجتماعي

 بيمه تكميلي، سرويس اياب و ذهاب، وعده غذايي

 كارشناس نت 
 آقا، تمام وقت

دريافت اطالعات توقفات و خرابي ها و آثار آن در توليد از واحد 
 مربوطه و ثبت آنها و اطالع رساني دوره اي و گزارشات

 آشنايي با ماشين آالت و نرم افزار تعميرات،  ليسانس برق
 حداقل سابقه كار 5 سال مرتبط، بيمه تامين اجتماعي
 بيمه تكميلي، سرويس اياب و ذهاب، وعده غذايي

 تكنسين فني تصفيه 
 آقا، تمام وقت،3 نفر

 كنترل فرآيند و مراقبت از تجهيزات تصفيه خانه
 آشنا به تاسيسات تصفيه خانه، برق يا مكانيك

 حداقل سابقه كار3 سال مرتبط، بيمه تامين اجتماعي
 بيمه تكميلي، سرويس اياب و ذهاب، وعده غذايي

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را الزام
)Subject( با ذكر عنوان شغلي در موضوع ايميل 

  به ايميل زير ارسال نمايند.
hr.company.eng@gmail.com

شركت ذوب آهن آسيا واقع در شهرك صنعتي جنت آباد )ايوانكي( جهت تكميل كادر خود از استان هاي تهران 
)پيشوا، پاكدشت و ورامين( و سمنان )ايوانكي و گرمسار( از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

مجتمع كنسروسازي ياران 
جهت تكميل كادر خود در استان  تهران از افراد واجد 

 شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
 كارشناس حسابداري 

 خانم، تمام وقت،  ليسانس حسابداري
 سابقه كار حداقل 3 سال

 تسلط به حسابداري خريد، خزانه و مالي
 تسلط به نرم افزارهاي راهكاران، سپيدار

 تسلط به نرم افزار كاربردي اكسل
 دارا بودن روحيه كار گروهي

 داراي پشتكار و منظم
 ترجيحا ساكن غرب تهران

ساعت كار: شنبه تا چهارشنبه )8/30 لغايت 17(، 
 پنجشنبه )8/30 لغايت 30/12(

 حقوق ثابت و بموقع، بيمه تامين اجتماعي از روز اول
 پاركينگ خودرو، هداياي مناسبتهاي مختلف،  پاداش مديريتي

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به
  ايميل زير ارسال نمايند.

hr1@yarancannery.com

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت مشاور ابنيه 
جهت پروژه هاي ابنيه 

خود در كرمان )منطقه گل گهر سيرجان( از افراد واجد 
شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

 ناظر مكانيك مهندس مكانيك
با حداقل سابقه 10 سال، سابقه نظارت كارگاهي در شركت مشاور 

الزامي مي باشد، 2 نفر
 ناظر برق مهندس برق

با حداقل سابقه 10 سال، سابقه نظارت كارگاهي در شركت مشاور 
 الزامي مي باشد، 2 نفر

ضمنا مشاور تنها محل اسكان و غذا را تامين مي نمايد و
 هيچ مسئوليتي بابت هزينه رفت و آمد نخواهد داشت.نيروهاي 

 بومي استان در الويت مي باشند.
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه ارتباطي اعالم شده 

در آگهي درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمايند.
resume@abn-co.ir

دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه در نظر دارد در راستاي تامين نيروي انسانی و ارائه خدمات ، تعداد 6 نفر ماما را 
از طريق برگزاري آزمون تخصصی وگزينش به صورت قرارداد بيمه روستايی از بين افراد واجد شرايط جهت مراكز 

تابعه شهرستان مورد تقاضا ، با عنايت به شرايط مندرج در جدول ذيل بكار گيري می نمايد .

دعوت به همکاری

شرايط عمومي :
01 داشتن حداقل 20 سال سن و حداكثر 40 سال سن تمام برای كليه داوطلبين)تا پايان مهلت ثبت نام(

02 داشتن تابعيت ايران
03عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان

04نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر
05 دارا بودن مدرک تحصيلي دانشگاهي از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي معتبر

06 داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي برای انجام كاری كه بكارگيری مي شوند
07 اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران

08 التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران
شرايط اختصاصي

موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه های معتبر به حداكثر سن اضافه خواهد شد:
الف: داوطلبان ايثارگر از لحاظ شرايط سني تابع قوانين و مقررات موضوعه خاص خود مي باشند. -

ب: داوطلباني كه به صورت قرارداد تمام وقت در دانشگاه يا ساير موسسات تابعه وزارت متبوع و يا شركتهای پيمانكاری تامين نيرو طرف قرار داد آنها 
)در قالب خريد خدمات نيروی انساني( به خدمت اشتغال داشته اند و در تاريخ آزمون با موسسه قطع همكاری نموده اند حداكثر به ميزان 5 سال.

پ: مدت سابقه خدمت تمام وقت دولتي حداكثر به ميزان  5 سال
ت: داوطلباني كه طرح خدمت نيروی انساني )موظف ،اختياری ، تمديد طرح( را به استناد قانون خدمت پزشكان و پيرا پزشكان انجام داده اند به 

ميزان انجبام خدمت فوق
ث: مجموع سنوات ارفاقي به سن در هر حال  15 سال مي باشد.

نحوه ثبت نام و مدارك مورد نياز:
ثبت نام به صورت الكترونيكی به شرح ذيل انجام می گيرد. متقاضيان واجد شرايط ، ملزم هستند از روز يكشنبه تاريخ  16 / 8 / 1400 لغايت روز 
يكشنبه تاريخ 23 / 8 / 1400 نسبت به ثبت نام و يا ويرايش ثبت نام از طريق سايت اينترنتی به آدرس kums.ac.ir اقدام نمايند: الزم به 
ذكر است به ثبت نام ناقص و ارسال مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هيچ وجه مسترد نمی گردد و هيچگونه ويرايش 

و اصالح پس از مهلت مقرر انجام نخواهد شد. لذا الزم است در هنگام ثبت نام نهايت دقت را معمول و از مراجعه حضوري خودداري گردد.

عالقمندان واجد شرايط  جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتی kums.ac.ir مراجعه نمايند.
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ستاری خبر داد

تدوین آیین نامه جدید برای حمایت 
از پارک های علم و فناوری 

ــر اینکــه  ــد ب ــا تاکی ــاوری رییــس جمهــوری ب ــاون علمــی و فن مع
تولیــد محصــول حاصــل ســرمایه گــذاری اســت، گفــت: بــا پــول 
ــا  ــه آن پژوهشــگاه ه ــد نمــی شــود، نمون ــی محصــول تولی دولت

ــد محصــول نیســتند. ــه تولی ــادر ب ــه ق هســتند ک
بــه گــزارش بــازارکار، ســورنا ســتاری در مراســم افتتــاح بــرج 
ــوآوری و فنــاوری دانشــگاه امیرکبیــر، توســعه را یــک  شــماره ۲ن
مفهــوم فرهنگــی دانســت کــه اگــر ایــن فرهنــگ اصــاح شــود، 

ســخت افزارهــای آن نیــز اصــاح خواهــد شــد.
ــع مشــکات مــردم و جامعــه  ــت دانشــگاه ها را رف وی ماموری
دانســت و افــزود: زمانــی دور دانشــگاه ها دیــوار کشــیده شــده بــود 
ــائل  ــا مس ــی ب ــه ارتباط ــد ک ــه می ش ــی در آن ارائ و آموزش های

پیرامونــی آن نداشــت.
سـتاری بـا ابـراز خرسـندی از اینکـه اتفاقـات خوبـی در دانشـگاه امیرکبیـر در زمینه توسـعه فناوری 
رخ داده اسـت، یـادآور شـد: ایـن اقداماتی که از سـوی دانشـگاه ها در زمینه ایجاد شـرکت های دانش بنیـان، ناحیه 
نـوآوری، پـارک هـا اجرایی شـده اسـت، همگی زیر سـاخت هایی اسـت کـه با سـرمایه گذاری بخـش خصوصی 

اسـت. گرفته  صورت 
وی بـا اشـاره بـه آییـن نامه جدیـد بـرای حمایت از پـارک ها، یادآور شـد: 
ایـن حمایـت جدیـد اعتبـارات خوبی برای پـارک ها بـرای توسـعه فیزیکی آنها 

کند. مـی  ایجاد 
ــه  ــر ایجــاد نواحــی فناوران معــاون علمــی  و فنــاوری ریاســت جمهــوری ب
ــرد  ــد ک ــات تاکی ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــوزه فن ــرکت های ح ــرای ش ب
ــعه  ــی در توس ــاهد تحول ــا ش ــود قطع ــاد ش ــا ایج ــن فض ــر ای ــت: اگ و گف

ــتیم. ــات هس ــاوری اطاع ــای فن ــب و کاره کس
همچنیـن سـورنا سـتاری و عیسـی زارع پـور وزیـر ارتباطـات و فنـاوری 
اطاعـات دیـروز در جریـان بازدیـد از ناحیـه نـوآوری پردیـس، بـا شـرکت های دانش بنیـان و خـاق فناوری 

اطاعـات و ارتباطـات بـه گفت وگـو نشسـتند.
سـتاری در جریـان ایـن بازدیـد، بـا اشـاره بـه سـهم قابل توجـه شـرکت های دانش بنیـان و خـاق فناوری 
اطاعـات و ارتباطـات از زیسـت بوم فنـاوری و نـوآوری کشـور گفت: به طور خـاص و در ناحیه نـوآوری پردیس، 
تعـداد قابـل توجهـی از شـرکت های دانـش بنیـان و خـاق در حـوزه الکترونیـک، میکروالکترونیک، نـرم افزار، 
فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات، صنایع و تجهیزات پیشـرفته مسـتقر شـده اند و اکنـون پروژه ایجـاد بزرگ ترین 

ناحیـه نـوآوری به وسـعت ۱۰۰۰ هکتار در مسـیر تحقق اسـت.
وی، از ایجــاد اشــتغال درخــور توجــه شــرکت های مســتقر در ناحیــه نــوآوری پردیــس گفــت و ادامــه 
ــر از  ــر ۵۰ نف ــغ ب ــه بال ــد ک ــت می کنن ــس فعالی ــاوری پردی ــارک فن ــرکت های پ ــر در ش داد: ۷۰۰۰ نف
آنــان، نخبه هــای بازگشــته بــه کشــور در قالــب حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری هســتند. دســتاوردهای 
ــه نفــت، نیــرو و کشــاورزی نیــز کمــک کــرده اســت. ــع از جمل ــه بســیاری از صنای ــه شــرکت ها، ب فناوران

دبیر این جشنواره :

مراسم اختتامیه جشنواره ملی فن آفرینی 
شیخ بهایی ۲۷ آبان برگزار می شود

دبیـر شـانزدهمین جشـنواره ملـی فـن آفرینـی شـیخ بهایـی بـا 
اعـام برگـزاری آئیـن اختتامیه این جشـنواره در روزهـای ۲۶ و ۲۷ آبان 
مـاه گفـت: طرح هـای نوآورانـه ای درمراحـل نیمـه نهایـی و نهایی این 
جشـنواره پذیرفتـه شـده اند کـه قابلیت تجاری سـازی داشـته باشـند.

بـه گـزارش بـازارکار ، دکتـر عبدالرضـا کبیری در نشسـت خبری 
شـانزدهمین جشـنواره ملـی فن آفرینـی شـیخ بهائـی اظهـار داشـت: 
در ایـن دوره از جشـنواره ۳۶۸ طـرح شـرکت کردنـد کـه ۲۴۷ طـرح 
در بخـش طراحـان کسـب و کار و ۱۲۱ طـرح در بخـش فن آفرینـی و 
تجاری سـازی فنـاوری ثبـت نام کردنـد. در بخش طراحان کسـب و کار 

۴۲ طـرح بـه مرحلـه نیمـه نهایـی و ۱۰ طـرح بـه مرحلـه نهایـی راه یافته اند.
وی افـزود: از میـان شـرکت کنندگان بخـش فن آفرینـی نیـز، ۹ شـرکت فـن آفریـن نوپـا و ۱۰ شـرکت 
مرحـوم  صنعت سـاز  فنـاوری  جایـزه  بخـش  در  و  یافتنـد  راه  نهایـی  مرحلـه  بـه  رشـدیافته  فن آفریـن 

رقابـت می پردازنـد. بـه  رشـدیافته  ۷ شـرکت  و  نوپـا  ۶ شـرکت  الدیـن،  زیـن  دکتـر شـیخ 
مراسـم اختتامیـه و معرفـی برتریـن هـای بخش هـای مختلف این رویـداد در روز ۲۷ آبان مـاه به صورت 

حضـوری و پخـش زنده برگزار می شـود.
وی افـزود: از ویژگی هـای ایـن دوره ایجـاد نمایشـگاهی بـا حضـور ۵۰ شـرکت دانش بنیـان اسـت تـا 

محصـوالت فناورانـه خـود را بـه عمـوم مـردم ارائـه کننـد.
دکتـر کبیـری در پایـان اظهـار داشـت: در دوره گذشـته جشـنواره شـیخ بهایـی ۱۸ طـرح بـا ارزش 
۱۶۰ میلیـارد ریـال بـه مرحلـه تجاری سـازی رسـید و امیـد واریـم در ایـن دوره و دوره هـای آتی شـاهد 

افزایـش ایـن طرح هـا باشـیم.

معاون سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشورخبر داد:

فراخوان ارسال آثار به جشنواره ملی 
پژوهش های مهارت محور

 معـاون پژوهـش، برنامه ریـزی و سـنجش مهارت سـازمان آمـوزش فنی وحرفه ای کشـور گفـت: عاقمندان 
می تواننـد آثـار خـود را بـه جشـنواره ملـی پژوهش های مهـارت محور تـا ۱۲ آذر ماه امسـال ارسـال کنند.

بـه گـزارش بـازارکار از سـازمان فنـی و حرفه ای کشـور، علی حسـین شـهریور اظهار داشـت: به مناسـب 
هفتـه پژوهـش و بـا هـدف ترویـج و تقویـت فرهنـگ پژوهـش محـوری و تجلیـل از پژوهشـگران برتـر و 

آثـار منتخـب جشـنواره ملـی پژوهش هـای مهـارت محـور آذرمـاه سـال جاری برگـزار می شـود. 
وی گفـت: هـدف کلیـدی ایـن جشـنواره ترویـج فرهنـگ پژوهـش در حـوزه مهـارت آمـوزی، حمایـت از 

توسـعه پژوهش هـای تقاضـا محـور و تحـول آفریـن در امـر مهـارت آمـوزی اسـت. 
پژوهشـگران،  ای  حرفـه  بلـوغ  از  پشـتیبانی  و  توانمندسـازی  در  ایـن جشـنواره  برگـزاری  افـزود:  وی 
شناسـایی و بهـره گیـری از تجـارت پژوهشـگران و متخصصـان توانمنـد و همچنیـن زمینـه سـازی کاربـرد 

نتایـج پژوهـش در مهـارت آمـوزی نقـش مهمـی دارد.
شـهریور بـا بیـان اینکـه در ایـن جشـنواره بـه شناسـایی، بررسـی و معرفـی آثـار در چهـار بخـش کتـب 
و منابـع آموزشـی مهارتـی )تالیـف و ترجمـه(، مقـاالت، پژوهـش هـا، و پایـان نامـه هـای دانشـجویی 

پرداختـه مـی شـود افـزود: پـس از داوری از آثـار برگزیـده و پژوهشـگران برتـر تقدیـر خواهـد شـد.
۱۲ آذر مـاه سـالجاری آثـار خـود را کـه در بـازه  بـه گـزارش ایرنـا، عاقمنـدان می تواننـد تـا  
درگاه  طریـق  از  اسـت  شـده  منتشـر  یـا  تدویـن   ۱۴۰۰ مهرمـاه  تـا   ۱۳۹۸ مـاه  فروردیـن  زمانـی 

کننـد. ارسـال  جشـنواره  دبیرخانـه  بـرای    rpc .irantvto .ir اینترنتـی 

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد:

پارک ملی صنایع فرهنگی 
پرچم دار آمایش فناوری

کــرد:  عنــوان  وزیرعلــوم  مشــاور  خیر الدیــن،  علــی  دکتــر 
ــاوری  ــش فن ــوان آمای ــا عن ــه ای ب ــد دارد برنام ــوم قص وزارت عل
ــی  ــارک مل ــه پ ــرد ک ــش بب ــرزمینی را پی ــش س ــر آمای ــی ب مبتن
ــد، در  ــی  توان ــی م ــع فرهنگ ــرم و صنای ــای ن ــاوری ه ــوم و فن عل

ــد. ــم دار باش ــه پرچ ــن زمین ای
ــوزه  ــی ح ــزارش و هماهنگ ــه گ ــازارکار، نشســت ارائ ــزارش ب ــه گ ب
ــا  ــاوری ب ــات و فن ــوم،  تحقیق ــان وزارت عل ــوآوری می ــاوری و ن فن
جهــاد دانشــگاهی بــه منظــور توســعه فعالیــت  هــای مشــترک بــا حضور 
ــه  ــاوری وابســته ب ــم وفن ــارک هــای عل ــه پ ــران و روســای مجموع مدی
جهــاد دانشــگاهی و اعضــای معاونــت فنــاوری وزارت علــوم، تحقیقــات 
ــاه ســال جــاری برگــزار شــد. ــان م ــاوری روز دوشــنبه هفدهــم آب و فن

در ایــن جلســه دکتــر علــی خیر الدیــن، مشــاور وزیــر علــوم 
و  فنــاوری  و  تحقیقاتــی  علمــی،  امــور  در  فنــاوری  و  تحقیقــات 
امــور  برنامه ریــزی  دفتــر  سرپرســت  طالبــی،  بهنــام  دکتــر 
ــو،  ــروز بادک ــر به ــاوری ، دکت ــات و فن ــاوری وزارت علوم،تحقیق فن
ــان  ــش بنی ــاد دان ــاوری و اقتص ــازی فن ــاری س ــازمان تج ــس س ریی
جهاددانشــگاهی؛ دکتــر محمــد حســین ایمانــی خوشــخو، رییــس پــارک 
ملــی علــوم و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی، دکترمهــدی عباســی 
رییــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان البــرز و دیگــر روســای مجموعــه 
ــراد  ــه ای ــگاهی ب ــه جهاددانش ــته ب ــاوری وابس ــم و فن ــای عل ــارک ه پ
ــد. ــا پرداختن ــه ه ــداف مجموع ــا و اه ــت ه ــاب فعالی ــخنرانی در ب س

 رییــس ســازمان تجــاری ســازی فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان 
مجموعــه  گفــت:  نشســت  ایــن  ابتــدای  در  جهاددانشــگاهی 
در  همچنیــن  دارد.  شــتاب  و  نــوآوری  ۳۷مرکــز  جهاددانشــگاهی، 
بنیــان  نــش  دا قتصــاد  ا و  فنــاوری  ســازی  تجــاری  ســازمان 
نشــگاهی معاونتــی بــا عنــوان ثبــت امــور شــرکت هــا  جهــاد دا
ــال  ــان فع ــش بنی ــای دان ــه توســعه شــرکت ه ــه در زمین وجــوددارد ک
اســت. در زمینــه تجــاری ســازی، جهــاد دانشــگاهی چهــار صنــدوق را 
فعــال کــرده کــه ســه صنــدوق وابســته بــه ســه پــارک علــم و فنــاوری 
ــر مجموعــه ســازمان  جهــاد دانشــگاهی اســت و یــک صنــدوق هــم زی
ــگاهی  ــاد دانش ــان جه ــش بنی ــاد دان ــاوری و اقتص ــازی فن ــاری س تج

ــد. ــی کن ــت م فعالی

خانه صادرات فرهنگی تاسیس می شود
در ادامــه دکتــر ایمانــی خوشــخو دربــاره رویکــرد اصلــی مجموعــه 
ــت:  ــی، گف ــع فرهنگ ــرم و صنای ــای ن ــاوری ه ــوم و فن ــی عل ــارک مل پ
ــر و  ــردن هن ــادی ک ــازی و اقتص ــاری س ــتر تج ــاد بس ــا ایج ــدف م ه
تاکنــون  و  اســت  فرهنــگ  اهالــی  و  هنرمنــدان  بــرای  فرهنــگ 
دســتاوردهای قابــل قبولــی هــم داشــتیم و پیگیــر ایــده هــای فرهنگــی 

ــم. ــور بودی ــر کش ــری از سراس و هن
وی بــا اشــاره بــه همــکاری هــای صــورت گرفتــه بــا دیگــر نهــاد هــا 
ــع  و ســازمان هــا خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه امــروزه ادبیــات صنای

خــاق و فنــاوری هــای نــرم وارد گفتــار و متــون دولــت شــده اســت. 
دکتــر ایمانــی خوشــخو خاطرنشــان کــرد: از مــواردی کــه در 
حــال توســعه آن هســتیم »صــادرات صنایــع فرهنگــی« اســت کــه بــه 
ــع  ــرم و صنای ــاوری  هــای ن ــوم و فن ــی عل ــارک مل زودی در مجموعــه پ
ــر  ــم و اگ ــی  کنی ــیس م ــی« را تاس ــادرات فرهنگ ــه ص ــی، »خان فرهنگ
ــم و  ــع خارجــی نداری ــه مناب ــازی ب ــد نی چنیــن رویکــردی اتفــاق بیافت

ــد. ــادرات ندارن ــعه ص ــی در توس ــا نقش ــم ه تحری

لزوم فرهنگ سازی در تجاری سازی فناوری های نرم
ــی  ــام برخ ــزوم انج ــه ل ــاره ب ــا اش ــوم ب ــر عل ــاور وزی ــه مش در ادام
ــگاه  ــرم، گفــت:  همــواره ن ــاوری هــای ن ــات در بحــث توســعه فن اقدام
ــا  ــوده ام ــی ب ــدگاه متفاوت ــا دی ــرم در دنی ــای ن ــاوری  ه ــث فن ــه بح ب
ــی  ــی های ــب ماندگ ــار عق ــه دچ ــن زمین ــورما درای ــفانه در کش متاس
اســت کــه بایــد مطالبــه جــدی در ایــن زمینــه صــورت گیــرد و پــارک 
ملــی علــوم و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی مــی توانــد الگــوی 
خوبــی در توســعه فنــاوری هــای نــرم باشــد و در ایــن زمینــه 

ــود. ــازی ش ــگ س فرهن
ــای  ــه ه ــداری مجموع ــیل راه ان ــه پتانس ــاره ب ــا اش ــن ب خیرالدی
ــی  ــع فرهنگ ــرم و صنای ــای ن ــاوری ه ــوم و فن ــی عل ــارک مل ــابه پ مش
در دیگــر اســتان هــا گفــت: راه انــدازی مشــابه مجموعــه صنایــع 
ــی در تجــاری  ــر بســیار خوب ــا  تاثی ــتان ه ــد در اس ــی  توان ــی م فرهنگ
ــرای مثــال پــارک علــوم و  ــرم داشــته باشــد. ب ســازی فنــاوری هــای ن
فنــاوری مشــهد پتانســیل خوبــی در ایــن زمینــه دارد؛ همچنیــن ایجــاد 
ــاوری  ــر و فن ــای صاحــب هن ــا و اســتان  ه ــس  ه ــا در پردی ــت  ه ظرفی
هــم از رویکردهایــی اســت کــه مــی  توانــد فنــاوری  هــای نــرم را توســعه 
ــیل  ــه پتانس ــت ک ــتانی اس ــر اس ــز دیگ ــان نی ــن اصفه ــد. همچنی ده

ــرم دارد. ــای ن ــاوری ه ــعه فن ــرای توس ــی ب خوب

معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی گفت: اگر منابع اعتباری به موقع 
تامین شود، تا پایان سال حداقل ۴۰ هزار نفر بصورت پایدار در حوزه مشاغل 

خانگی فعال خواهند شد.
دکتر محمدصادق بیجندی با اشاره به تصویب طرح الگوی نوین مشاغل 
خانگی در ستاد ملی ساماندهی و توسعه این مشاغل در اواخر سال ۱۳۹۵، گفت: 
این طرح پس از بررسی های کارشناسی و فنی در سازمان ها و دستگاه های 
مختلف و همچنین مطالعه و پژوهش در خصوص تجربیات ۹ کشور پیشرو در 
این حوزه به تصویب رسید و اجرای آزمایشی و پایلوت آن به جهاددانشگاهی به 

عنوان نهاد توسعه ای و دانش بنیان واگذار شد.
بیجندی گفت: برای پیاده سازی و اجرای درست الگو در فاز اول نیازمند 
انجام مطالعات و پژوهش ملی، منطقه ای و استانی بودیم، به همین منظور از تمام 
ظرفیت های پژوهشی جهاددانشگاهی به منظور شناسایی ظرفیت ها، توانمندیها 

و ظرفیت بازار استفاده شد.
وی افزود: درکنار بررسی ظرفیت ها، تحقیقات الزم در خصوص کشش 
بازار محصوالت خانگی و قابلیت پیاده سازی و اجرای طرح های مشاغل خانگی 
و بازار فروش این محصوالت و خدمات در هر منطقه و هر استان مورد بررسی 

قرار گرفت.
کرد:  تصریح  جهاددانشگاهی  کارآفرینی  و  آموزش  معاون 
خوشبختانه با توجه به اجرای موفقیت آمیز طرح پایلوت در ۹ 
استان کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان راهبر و 
مدیر این طرح، ماموریت پیاده سازی و اجرای الگوی نوین در ۳۱ 

استان کشور را به جهاد دانشگاهی واگذار کرد.
بیجندی خاطرنشان کرد: نگاه به مشاغل خانگی تا پیش از 
اجرای این طرح بیشتر بر تفکر و نگاه سنتی حرکت می کرد، 
اما معتقدیم با اجرای این طرح که با همکاری و همراهی همه 

دستگاه ها، سازمانها و نهادها محقق شد، نگاه جدید و توسعه یافته ای به این 
مشاغل در سطح کشور ایجاد شده است.

وی در گفت و گو با ایسنا  افزود: در این طرح به دنبال این هستیم که مشاغل 
خانگی از حالت شغل دوم و یا از یک شغل ناپایدار خارج شده و به صورت یک 

شغل پایدار و مولد تبدیل شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: در این طرح از تمامی ظرفیت 
ها و پتانسیل ها و به ویژه ظرفیت افرادی که صاحب مهارت و 
تجربه در حوزه زنجیره ارزش مشاغل خانگی هستند استفاده 
شده و از آنها با عنوان »پیشران« در الگو یاد می شود. به عبارت 
دیگر از ظرفیت پیشرانان برای آموزش، مشاوره های تخصصی، 
توسعه بازار، توسعه محصول، شبکه سازی، برندینگ، بازاریابی و 

موارد مرتبط استفاده می شود.
بیجندی با اشاره به شروع ثبت نام در این طرح در ۳۱ استان 

کشور از سال گذشته، گفت: طی این مدت بیش از ۹۰ هزار نفر برای شرکت در 
این طرح ثبت نام کردند که پس از بررسی های اولیه و غربالگری های صورت 

گرفته در حال حاضر حدود ۶۰ هزار نفر در این طرح حضور دارند.
وی افزود: در حال حاضر بخش عمده این افراد در حال گذراندن دوره های 
آموزشی و مشاوره ای عمومی و تخصصی هستند و بر اساس آخرین آمار دریافتی 
از واحدهای سازمانی مجری طرح در استان ها حدود ۲۰ هزار نفر از متقاضیان 
در قالب شبکه های کسب و کار به مرحله اتصال به بازار و پایدار سازی شغلی 

رسیده اند.
بیجندی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر منابع اعتباری طرح به موقع تامین 
شود، می توانیم این تعداد را حداقل به ۴۰ هزار نفر برسانیم و بخشی از دغدغه 

دولت سیزدهم و شخص رییس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در 
حوزه اشتغال برطرف کنیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت در این طرح این است که 
پرداخت تسهیات هدفمند بوده و بر اساس نقش و جایگاه متقاضیان، بویژه 

پیشرانان در زنجیره ارزش و پس از ارزیابی های الزم پرداخت می شود.
بیجندی در خصوص یکی دیگر از نکات مهم و کلیدی در 
این طرح اظهار داشت: توجه به بحث بازار و فروش محصوالت و 
خدمات نکته مهم و کلیدی در حوزه مشاغل خانگی و خرد است، 
بر این اساس همکاران ما در تمامی استان ها با توجه به نتایج 
میدانی پژوهش ها، مطالعه اسناد باالدستی، مصاحبه با خبرگان، 
بررسی طرح های قبلی از سمت بازار و تقاضا به سمت شبکه 
سازی و تولید حرکت شد و امیدواریم این حرکت علمی و با 
محوریت به عنوان یک تجربه موفق روز به روز گسترش بیشتری 
ذاشته و بتواند در زیست بوم کارآفرینی و اشتغال کشور نقش و 

جایگاه خود را به خوبی ایفا کند.
بیجندی از تولید باکیفیت، استانداردسازی، بسته بندی مناسب و مشتری 
مداری هم به عنوان نکات کلیدی دیگر در این طرح یاد کرد و افزود: اعتقاد ما 
بر این است که کیفیت می تواند ضامن بقای تولید پایدار در حوزه محصوالت و 
خدمات مشاغل خانگی باشد، بنابراین در این طرح تمرکز و توجه 
ویژه ای به بحث کیفیت محصوالت و خدمات صورت گرفته است.

معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی به موضوع توجه 
به مشاغل نوین در این حوزه هم اشاره کرد و افزود: وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و سایر سازمانها و دستگاههای مرتبط و درگیر 
در حوزه مشاغل خانگی از ابتدای شروع الگو به مشاغل نوین نظیر 
برنامه نویسی، ترجمه، ویراستاری، تولید محتوی، مدیریت سامانه 
ها، مشاوره و … توجه الزم را داشتند، بنابراین جهاددانشگاهی 
به عنوان نهاد مجری تاش نموده از ظرفیت دانش آموختگان، دانش جویان و 
شرکتهای دانش بنیان و نوپا به خوبی استفاده نماید و انشاهلل در آینده نزدیک 

برخی از دستاوردهای بسیار ارزشمند این حوزه اطاع رسانی خواهد شد.
بیجندی در پایان اظهار کرد: قطعاً هدف گذاری رییس جمهور برای حوزه 
اشتغال کشور تحقق خواهد یافت، مشروط بر اینکه وحدت فرماندهی در این 
حوزه داشته باشیم و همه سازمان ها و دستگاه ها با مدیریت عالیه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تمامی ظرفیت ها را پای کارآورده و ضمن تجمیع امکانات و 
برنامه ها و جلوگیری از موازی کاری های مرسوم، با تقسیم کار مشخص و معین، 
زمینه تحقق هدف بسیار ارزشمند ریاست جمهوری با طرحی که وزیر تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی در قرارگاه اشتغال کشور دارند، فراهم گردد.

حـوزه  در  »توسـکا«  کشـور  نـوآوری  و  خـاق  مزرعـه  نخسـتین 
رییـس  فنـاوری  و  علمـی  معـاون  حضـور  بـا  کشـاورزی  گردشـگری 

شـد.  افتتـاح  گلسـتان  اسـتاندار  و  جمهـوری 
فنـاوری  و  علمـی  معـاون  سـتاری  سـورنا  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
رییـس جمهـوری در جریـان بازدیـد از ایـن مزرعـه خـاق، بـا تاکیـد 
بـر ایـن کـه هـدف ایجـاد و توسـعه زیسـت بـوم شـرکت های خـاق،  
داد:  ادامـه  اسـت،  وکارآفرینانـه  خاقانـه  و  نـو  ایده هـای  از  حمایـت 
ایـده  هایـی نیـز کـه در حـوزه فناوریهـای نـرم علـوم انسـانی، اقتصـاد 

پیـاده مـی شـود  بـه ویـژه گردشـگری  دیجیتـال و صنایـع فرهنگـی 
قطعـا در قالـب صنایـع خـاق، مـورد حمایـت مـا اسـت و حمایـت از 
شـرکت هـای خـاق روی ایـن جنـس کسـب و کارهـا تمرکـز دارد. 
وی بـا بیـان ایـن کـه خـاء حمایتـی از ایده هـای خـاق بـا ایجاد 
ایـن زیسـت بـوم پر شـده اسـت، اظهـار کـرد:  پیـش از ایـن تمرکز بر 
روی حمایـت از شـرکت هـای دانـش بنیان بـود و بسـیاری از ایده های 
نوآورانـه کـه از پیچیدگـی و سـطح بـاالی فنـاوری برخـوردار نبودنـد 
فرهنـگ  توسـعه  بـرای  از ظرفیت هـای خوبـی  نـواوری  بیـس  بـا  امـا 
کارآفرینـی، اشـتغال و خلـق ارزش افـزوده برخـوردار بودنـد، در دایره 
ایـن حمایـت قـرار نمی گرفـت کـه بـا ایجـاد سـتاد فناوریهـای نـرم و 
ایـده هـا هـم مـورد  ایـن دسـت  صنایـع خـاق شـرکت های خـاق، 

حمایـت قـرار مـی گیرد.
سـتاری افـزود: مهـم ایـن اسـت کـه ایـده هـای نوآورانـه بتواننـد 
در قالـب یـک کسـب و کار خـاق بـا حمایت و سـرمایه گـذاری بخش 

خصوصـی، چالشـی از کشـور را حـل کننـد.

برای دسترسـی به جزییات بیشـتر به لینک زیـر مراجعه نمایید
/http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/349186

معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی:

در صورت تامین اعتبار به موقع طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 
تا پایان امسال 40 هزار نفر به صورت پایدار در

 حوزه مشاغل خانگی فعال می شوند

مزرعه خالق در گردشگری کشاورزی افتتاح شد 

ــاوری پردیــس اعــام کــرد اســتارت آپ هــا مــی تواننــد  ــارک فن پ
ــا  ــاوری »TIM۲۰۲۲« ب ــرمایه گذاری فن ــت س ــور در نشس ــرای حض ب

ــد. هــدف جــذب ســرمایه شــرکت کنن
فنــاوری  ســرمایه گذاری  نشســت  بــازارکار،  گــزارش  بــه 
ــروه  ــو گ ــرکت های عض ــرمایه ش ــذب س ــدف ج ــا ه »TIM۲۰۲۲« ب
ــفندماه  ــخ ۲ و ۳ اس ــده در تاری ــرکت کنن ــورهای ش ــر کش D۸ و دیگ
۱۴۰۰ برگــزار مــی شــود. اســتارت آپ هــا مــی تواننــد در ایــن نشســت 
ســرمایه گــذاری جهــت ارائــه محصــول و توانمنــدی خــود حضــور یابنــد.

ــی  ــا م ــتارت آپ ه ــن اس ــرد ای ــام ک ــس اع ــاوری پردی ــارک فن پ
تواننــد تــا ۳۰ آبــان مــاه بــرای حضــور در ایــن نشســت از طریــق پــارک 

ــدام کننــد. اق
ــای  ــامل برنامه ه ــاوری TIM۲۰۲۲ ش ــرمایه گذاری فن ــت س نشس
ــرمایه،  ــذب س ــدف ج ــا ه ــا ب ــتارت آپ ه ــه اس ــه ارائ ــف از جمل مختل
و  تفاهم نامه هــا  امضــاء  آموزشــی،  دوره هــای  تخصصــی،  پنل هــای 

ــای  ــز و فضاه ــد از مراک ــترک و بازدی ــرمایه گذاری مش ــای س قرارداده
ــود. ــی ش ــور م ــاوران کش فن

عضــو،  کشــورهای  ســرمایه گذاران  بــر  عــاوه  دوره،  ایــن  در 
ســرمایه گذارانی از کشــورهای روســیه، ســوریه، بلغارســتان، چیــن، 
ــور  ــز حض ــی نی ــورها اروپای ــر کش ــرمایه گذارانی از دیگ ــتان، س افغانس

ــت ــد داش خواهن
TIM رویــداد بین المللــی در شــبکه تبــادل و انتقــال فنــاوری 
ــا هــدف ســرمایه گذاری در حوزه هــای  D۸tten اســت کــه هــر ســاله ب
ــران،  ــزی، ای ــزی، اندون ــو )مال ــامی عض ــور اس ــان ۸ کش ــاوری می فن
ــن  ــزار می شــود. ای ــه و بنــگادش( برگ ــه، ترکی پاکســتان، مصــر، نیجری
رویــداد پیش تــر نیــز در ســال های ۲۰۱۷، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برگــزار 
شــده و همکاری هــا و ســرمایه گذاری های مناســبی بیــن اعضــاء در 

ــت ــیده اس ــاء رس ــه امض ــال ها ب ــن س ای

»TIM2022« امکان حضور استارت آپ ها در نشست سرمایه گذاری فناوری

 از تمــام ظرفیت های 
پژوهشی جهاددانشگاهی

 به منظور شناسایی 
ظرفیت ها، توانمندیها

 و ظــرفیت بازار
 استفاده شد

 اعتقاد ما بر این است 
که کیفیت می تواند ضامن 
بقای تولید پایدار در حوزه 

محصوالت و خدمات 
مشاغل خانگی باشد

نواحی فناورانه 
برای شرکت های 
حوزه فاوا ایجاد 

می شود
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