
از تهران تا دمشق زیر چتر
 توانمندی های دانش بنیان ایران 

امیرعلی بینام

یادداشت سردبیر

ــن  ــازار و همچنی ــن ب ــاوری و ف ــش، فن ــگاه پژوه ــن نمایش ــت و دومی بیس
ــه  ــد ک ــزار ش ــران برگ ــی در ته ــتا در حال ــاخت و تس ــران س ــگاه ای نمایش
ــزرگ  ــه و در شــهرهای ب ــر آن ســوتر و در ســواحل مدیتران ــا کیلومت صده
ــار  ــراه در ســفر دی ــت هم ــب، رییــس جهاددانشــگاهی و هیئ دمشــق و حل

ــد.  شــام بودن
رییــس جهاددانشــگاهی و هیئــت همــراه در ســفر بــه کشــور ســوریه 
ضمــن بازدیــد از دانشــگاه هــای دمشــق و حلــب بــا وزرای آمــوزش عالــی 
ــدار و  ــن کشــور دی ــر نفــت ای ــاون وزی و پژوهــش، صنعــت و همچنیــن مع
ــتقبال از  ــا اس ــوری ب ــرف س ــا ط ــن دیداره ــه در ای ــد ک ــو کردن گفت وگ
ــر اســتفاده از ظرفیت هــای ایــن نهــاد در  توانمندی هــای جهاددانشــگاهی ب
حوز ه هــای پزشــکی، آمــوزش صنعتگــران و تکنســین ها و تأمیــن نیازهــای 

ــد. ــد کردن حــوزه نفــت و صنعــت تاکی
ــر  ــته دکت ــاه گذش ــد م ــال بازدی ــه دنب ــه ب ــفر ک ــن س ــی در ای ــر طیب دکت
بســام بشــیر ابراهیــم وزیــر آمــوزش عالــی و پژوهــش ســوریه و دکتــر یســار 
عابدیــن رییــس دانشــگاه دولتــی دمشــق از دســتاوردهای جهاددانشــگاهی  
ــدار و  ــای دی ــعه همکاری ه ــرای توس ــا ب ــوت آن ه ــا دع ــت، ب ــام گرف انج

ــرد. ــو ک گفت وگ
ایــن در حالــی بــود کــه در پایتخــت کشــور عزیزمــان ایــران نیــز 
دســتاوردها و توانمنــدی حــوزه علــم و فنــاوری و تجــاری ســازی در قالــب 
ــوم  ــد عم ــرض بازدی ــان در مع ــه طــور همزم ــداد نمایشــگاهی ب ــار روی چه

ــت.  ــرار گرف ق
نمایــش ایــن دســتاوردها و توانمنــدی هــا در شــرایط کنونــی کــه مســئوالن 
ارشــد کشــورمان در ابعــاد منطقــه ای و جهانــی در حــال مذاکــره و رایزنــی 
هســتند پیــام هــای ویــژه ای دارد. در بعــد جهانــی ایــران در حــال مذاکــره 
ــع  ــه نتیجــه رســیدن مذاکــرات برجــام و رف ــرای ب ــی ب ــا قدرتهــای جهان ب
ــت  ــتگاه سیاس ــدگان دس ــفرا و نماین ــی س ــد داخل ــت. در بع ــم هاس تحری
ــئوالن  ــا مس ــتمر ب ــرده و مس ــات فش ــا و جلس ــی ه ــن رایزن ــی ضم خارج
ــو در  ــی ن ــن طرح ــال درانداخت ــورمان در ح ــف کش ــای مختل ــتگاه ه دس

ــی هســتند. ــه ای و جهان ــات منطف تعام
ــن حــال  ــرم و در عی ــدرت ن ــوان از ق ــا نمــی ت ــن ه ــار همــه ای ــا در کن ام
ــش  ــاد دان ــعه اقتص ــاوری و توس ــم و فن ــی عل ــذار دیپلماس ــازنده و اثرگ س
ــر محتــرم علــوم،  بنیــان غفلــت کــرد. موضوعــی کــه دکتــر زلفــی گل وزی
تحقیقــات  فنــاوری در بازدیــد از نمایشــگاه هــای فــن بــازار و تســتا 
ــاوری  ــی و فن ــی علم ــترش دیپلماس ــر گس ــاره و ب ــه آن اش ــتی ب ــه درس ب
ــازار  ــی تاکیــد کــرد. او گفــت ب ــا بازارهــای منطقــه ای و جهان کشــورمان ب
650 میلیونــی 15 کشــور همســایه بایــد بــه بــازار محصــوالت دانــش بنیــان 

ــل شــود.  ــی تبدی ایران
ــاوری  ــم و فن ــم عل ــب مه ــی از قط ــروز بخش ــران ام ــان ای ــور عزیزم کش
ــاد  ــاوری و اقتص ــم و فن ــعه عل ــور توس ــد مح ــی توان ــت و م ــه اس خاورمیان
دانــش بنیــان بــا کشــورهای منطقــه باشــد بــه شــرط آنکــه بــا تمرکــز بــر 
دیپلماســی علــم و فنــاوری _ کــه پایــه و اســاس اقتصــاد دانــش بنیــان و 
مزیــت نســبی ایــن روزهــای جوانــان و دانــش آموختــگان در قالــب شــرکت های 

ــم بکوشــیم. ــدف مه ــن ه ــرای ای ــاور اســت - ب ــان و فن ــش بنی دان

12صفحه
قيمت: 5000 تومان
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توسعه آموزش های مهارتی
 بـرای ۶۵000 سـرباز 

توسط جهاددانشگاهی

حمـایت مجلـس از 
مهارت افزایی دانشجویان 

چالش های کارآفرینی 
بانوان بررسی شد

گزارش بازارکار
 از نمایشگاه فن بازارو تستا

پیوست مهارتی برای
فعالیت پارک های

 علم و فناوری

12

در الیحه  بودجه سال 1401 مشخص شد

بودجه بخش اشتغال و کارآفرینی کشور 14۵ هزار میلیارد تومان

نقش دانشگاه در معرفی 
دانشجویان  به کارفرمایان

 و بازارکار

27

عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه خلیـج فـارس 
معتقـد اسـت دانشـگاه ها بـا طراحـی پلتفرم 
بـه  شـغلی  فرصت هـای  معرفـی  بـرای 
دانشـجویان، می تواننـد نقـش واسـطه بیـن 

کننـد. ایفـا  را  کارفرمایـان  و  دانشـجویان 

70 درصد فارغ التحصیالن
دانشگاه جامع وارد 
بازارکار می شوند 

علمـی  جامـع  دانشـگاه  جدیـد  سرپرسـت 
کاربردی در مراسـم معارفه خود گفت: ۷0 درصد 
از دانشـجویان و دانش آموختگان این دانشـگاه 
وارد بـازار کار می شـود و مـا نیازمنـد حمایـت 
برای توسـعه فضای اشـتغال دانشـجویان هستیم.
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۵

8 و11

2

به توجه به سفر رییس جهاددانشگاهی و هیئت همراه به سوریه دنبال می شود؛

بازسازی صنایع کشور سوریه با بهره گیری 
از توان فناوران جهاددانشگاهی

رییس جهاددانشگاهی و هیئت همراه در سفر به کشور سوریه ضمن بازدید از دانشگاه دمشق با 
وزرای آموزش عالی و پژوهش؛ صنعت و همچنین معاون وزیر نفت این کشور دیدار و گفت وگو 
کردند که در این دیدارها طرف سوری با استقبال از توانمندی های جهاددانشگاهی بر استفاده از 
ظرفیت های این نهاد در حوز ه های پزشکی، آموزش صنعت گران و تکنسین ها و تأمین نیازهای 

حوزه نفت و صنعت تاکید کردند.
بازسازی صنایع کشور سوریه با بهره گیری از توان فناوران جهاددانشگاهی

 استقبال از توانمندی های پزشکی و آموزشی این نهاد
به گزارش بازارکار، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی با همراهی تعدادی از مدیران 
ارشد این نهاد در حوزه های مختلف در سفر به کشور سوریه با وزرای آموزش عالی و پژوهش؛ 

صنعت و همچنین معاون وزیر نفت این کشور دیدار و گفت وگو کردند.
توسعه خدمات پزشکی و آموزشی جهاددانشگاهی در سوریه

دکتر طیبی در اولین روز این سفر که به دنبال بازدید ماه گذشته دکتر بسام بشیر ابراهیم وزیر 
آموزش عالی و پژوهش سوریه و دکتر یسار عابدین رییس دانشگاه دولتی دمشق از دستاوردهای 

جهاددانشگاهی  انجام گرفت، با دعوت آن ها برای توسعه همکاری های دیدار و گفت وگو کرد.
در این نشست مشترک مقرر شد تا همکاری ها در زمینه پزشکی، آموزشی و... توسعه یابد. در 
همین رابطه طی روزهای آینده و ادامه این سفرکاری تفاهم نامه ای تخصصی و پیوست عملیاتی آن 

در خصوص همکاری های پزشکی به امضا خواهد رسید.
بازسازی صنایع و  آموزش صنعتگران سوریه توسط این نهاد

نشست مشترک با دکتر زیاد صباغ وزیر صنعت سوریه و معاون وی از دیگر برنامه های سفر دکتر 
طیبی بود که در آن پس از تشریح ظرفیت ها و توانمندی های جهاددانشگاهی ، نیازهای طرف 
سوری بررسی و مقرر شد در جلسات کاربردی در همین سفر با انعقاد تفاهم نامه ای کاربردی، 

عملیاتی شود.
ازجمله نیازهای طرف سوری که در این نشست مطرح شد می توان به بازسازی صنایع، فیلترهای 
صنعتی، صنایع شیمیایی،  آموزش تکنسین ها و نیروهای متخصص صنعت و تسهیل تبادالت 

مالی اشاره کرد.
در همین رابطه عصر روز گذشته نیز رییس جهاددانشگاهی و هیئت همراه با معاون و کارشناسان 
از  برگزار کرد که در آن جلسه مقرر شد یک هیئت تخصصی  را  صنعتی سوریه جلسه ای 
جهاددانشگاهی برای بررسی و اصاح مشکات فیلترهای الکترواستاتیک کارخانه های سیمان 

سوریه به این کشور سفر کند.
و  صنعتگران  برای  تخصصی  دوره های  آموزش  ارایه  برای  جهاددانشگاهی  صاحیت  تایید 

تکنسین های کشور سوریه از دیگر نتایج این جلسه بود.
نیاز صنعت نفت سوریه به فناوری های جهاددانشگاهی

گفتنی است در این سفر دکتر طیبی و هیئت همراه در جلسه دیگری با معاون وزیر نفت و رییس 
شرکت ملی نفت سوریه نیز دیدار و گفت وگو کردند که پس از تشریح دستاوردهای گسترده این 
نهاد در حوزه نفت و صنایع وابسته درخواست هایی در رابطه با کویل توربین، سیستم نمک زدایی، 
یو پی اس های صنعتی، مواد شیمیایی نفت، آموزش متخصصان وزارت نفت و دیگر فناوری ها از 

سوی طرف سوری مطرح شد.
شایان ذکر است، در روزهای آینده نیز رییس جهاددانشگاهی و هیئت همراه دیدارهایی با وزرا 
و مقامات علمی و صنعتی کشور سوریه خواهند داشت که اخبار و توافقات انجام گرفته منتشر 

خواهد شد.



اخبار ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir

2   شنبه27 آذر1400-13 جمادی االولی 1443- 18 دسامبر 2021 - سال بیست و یکم - شماره  1242
در الیحه بودجه امسال رقم خورد

دکتر زلفی گل وزیر علوم تحقیقات فناوری و دکتر منادی رئیس کمیسیون آموزش 
جامع  دانشگاه  طریق  از  مهارتی  آموزش های  توسعه  بر  مجلس  تحقیقات  و 

علمی – کاربردی تاکید کردند.
به  گزارش خبرنگار بازارکار، مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید دانشگاه جامع 
علمی کاربردی که با حضور دکتر زلفی گل وزیر علوم تحقیقات فناوری و دکتر منادی 
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و برخی از اعضای این کمیسیون  و 

همچنین مدیران مراکز علمی – کاربردی سراسر کشور برگزار شد. 
سرپرست جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی در مراسم معارفه خود گفت: ۷۰ درصد 
از دانشجویان و دانش آموختگان این دانشگاه وارد بازار کار می شود و ما نیازمند 

حمایت برای توسعه فضای اشتغال دانشجویان هستیم.
وی افزود: ۳۰ سال از تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی می گذرد و ۷۰ درصد از 

دانشجویان این دانشگاه وارد بازار کار می شوند.
دکتر حسین بلندی با اشاره به اینکه مصوبه شورای عالی اداری در زمینه تعطیلی 
گسترش  شورای  فقط  گفت:  است  غیرقانونی  دولتی  کاربردی   - علمی  مراکز 
آموزش عالی می تواند در زمینه انحالل مراکز آموزش علی و علم و کاربردی 

تصمیم گیری کند.
وی اضافه کرد: توسعه رشته های تقاضا محور متناسب با اسناد باالدستی را در 
دستور کار خود قرار دادیم و توسعه آموزش مهارتی، آموزش تکنسین های مهارتی، 
توسعه آموزش های کسب و کار های نوپا، توسعه دوره های اموزشی کوتاه مدت و 

یکپارچه سازی توسعه آموزش عالی در دانشگاه جامع علمی کاربردی از جمله 
فعالیت های این دانشگاه محسوب می شود.

بلندی تأکید کرد: باید سیاستگذاری متمرکز برای متولیان بخش آموزش عالی انجام 
و دستگاه های وابسته به دولت باید احیا شود. 

در ادامه این مراسم محمد حسین امید رئیس سابق دانشگاه جامع علمی کاربردی 
گفت:در سال ۹۵ به دستور دکتر فرهادی فعالیت خود را در این دانشگاه آغاز کردم. 
و گفت: ساماندهی روسای  اشاره کرد  دانشگاه  این  فعالیت های  از  برخی  به  وی 
دانشگاه های جامع علمی کاربردی، توسعه فعالیت کارآفرینی، بازنگری برنامه های 
درسی، نظارت بر عملکرد و برنامه های این دانشگاه از جمله فعالیت هایی بود که در 

این دانشگاه در طول ۵ سال شکل گرفته است.
محمدحسین امید رئیس سابق دانشگاه جامع علمی کاربردی به مدت ۵ سال ریاست 

این دانشگاه را برعهده داشت.
حسین بلندی سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی دارای دکترای مهندسی برق 
)گرایش کنترل( و عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علم و صنعت است که 
پیش از این نیز رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی )۱۳۸۴(، معاون آموزشی این 

دانشگاه و دانشگاه آزاد اسالمی، بوده است.
وزیر علوم در پایان از خدمات دکتر امید با اهدای لوحی تقدیر کرد و از دکتر بلندی 
خواست با همه توان از ظرفیت خانواده بزرگ آموزش عالی برای توسعه آموزش های 

مهارتی و کارآفرینی و اشتغال دانش آموختگان بهره برداری نماید.

در مراسم معارفه دکتر زلفی گل سرپرست جدید دانشگاه جامع

تاکید وزیر علوم بر توسعه آموزش های علمی - کاربردی به 30 درصد  بیش از ۱۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبار 
بودجه برای وزارت کار در سال ۱۴0۱

 در الیحـه بودجـه سـال ۱۴۰۱، دولـت بـرای وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
بیـش از ۱۴۵ هـزار میلیـارد تومـان اعتبـار درنظر گرفته اسـت؛ اعتباری که نسـبت 

به سـال گذشـته رشـد داشـته است.
از سـوی  امـروز   ۱۴۰۱ سـال  بودجـه  الیحـه  ایسـنا،  از  بـازارکار  گـزارش  بـه 
رئیـس جمهـور بـه مجلـس شـورای اسـالمی تقدیـم شـد. در الیحه بودجـه ۱۴۰۱، 
بودجـه پیـش بینی شـده برای وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی بیـش از ۱۴۵ هزار 

میلیـارد تومان اسـت.
ایـن بودجـه در قالـب منابـع عمومـی شـامل درآمـد عمومـی، واگـذاری دارایی هـای 
شـامل  اختصاصـی  و  عمومـی  مصـارف  و  اختصاصـی  درآمـد  مالـی،  و  سـرمایه ای 
درآمدهـای هزینـه ای و تملـک دارایـی هـای سـرمایه ای اختصـاص یافتـه اسـت.

بـه منظـور تقویـت، توسـعه و توانمندسـازی تعاونـی هـا در الیحـه بودجـه مبلـغ 
۱۸۹ میلیـارد و ۶۷۷ میلیـون و ۹۰۰ هـزار تومـان پیش بینی شـده اسـت؛ همچنین 
در راسـتای برنامـه توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال اعتبـاری در حـدود ۱۰۴ میلیارد و 

۸۴۲ میلیـون و تومـان تخصیـص یافته اسـت.
درخصـوص راهبـری و نظـارت بر آموزشـهای فنی و حرفـه ای، یک میلیـارد تومان و 
بـه منظـور حمایـت مالی و توانمندسـازی اتاقهای تعـاون مبلغ ۲۰۰۰ میلیـارد تومان 

برنامه ریزی شـده اسـت.
همچنیـن در الیحـه سـال آینـده از محـل اختصـاص ۳۰ درصـد درآمدهای ناشـی از 
واگـذاری هـا بـه تعاونی هـای فراگیر ملی بـه منظـور فقرزدایی ۱۵۳۰ میلیـارد تومان 

است. پیش شـده 
بـه موجـب الیحه بودجه سـال آینـده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شـده 
بـا همـکاری سـازمان هدفمندسـازی یارانـه هـا و بـا اسـتفاده از پایـگاه اطالعـات 
رفـاه ایرانیـان موظـف اسـت حداکثـر ظرف سـه مـاه پس از ابـالغ این قانـون، ضمن 
دهـک بنـدی درآمـدی کلیـه خانوارهای یارانـه بگیر از طریق شـاخص هـای متقن و 
ثبتـی قابـل اتـکاء نسـبت بـه حـذف یارانـه نقـدی و طـرح معیشـتی خانوارهای 
پـر درآمـد اقـدام، تـا منابـع حاصل صـرف پرداخـت یارانـه جهـت حمایت از اقشـار 
آسـیب پذیر بـا اولویـت خانوارهـای تحت پوشـش و پشـت نوبتی نهادهای حمایتی شـود.

سرپرسـتان خانوارهـای معتـرض بـه حذف یارانـه، می تواننـد در سـامانه الکترونیکی 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی ثبـت نام کرده تـا پرونده آنها بر اسـاس اطالعات 
و داده هـای موجـود و میدانـی توسـط کمیتـه امداد امـام خمینی )ره( بررسـی، 
در صـورت وارد بـودن اعتـراض، یارانـه هـا آنهـا مجـددا برقـرار شـود؛ همچنیـن از 
ابتـدای ســـال ۱۴۰۱ معافیتهـای کامـل بیمـه ای درخصـــوص بیمـه شـــدگان 
بـدون کارفرمـا در ســـازمان تأمین اجتماعی از جمله مشـــموالن قانـون بیمه های 
اجتماعـی قالیبافـان، بافنـدگان فـرش و شـاغالن صنایع دسـتی شناسـه دار )کددار( 
مصـوب ۱۳۸۸، بنـد )ض( تبصـره )۱۴( قانـون بودجـه سـال ۱۳۸۶ کل کشـور و بند 
)ب( مـاده )۷ ( قانـون هدفمنـد کـردن یارانـه هـا منـوط بـه ارزیابـی آزمون وســـع 
توســـط وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی و قرار گرفتن در ۴ دهـک اول درآمدی 
اســـت. در مـورد بیمه شـــدگان قرار گرفتـه در دهک های پنجم تـا هفتم درآمدی، 
بـه ازای هـر دهـک، سـه درصد از معافیـت بیمه ای موجود کسـر  و دهکهای هشـت 

و باالتـر مشـمول معافیتهـای بیمـه ای نخواهند بود.
آییـن نامـه اجرایـی ایـن بند توسـط وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی بـا همکاری 

سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور تهیـه و بـه تصویب هیـأت وزیران می رسـد.
همچنیـن مقـرر شـده بانکهـا و موسسـات عامـل موضـوع قانـون حمایـت از توسـعه 
و ایجـاد اشـتغال پایـدار در مناطـق روسـتایی و عشـایری )برداشـتی از محـل منابـع 
صنـدوق توسـعه ملـی( منابـع حاصـل از بازپرداخـت تسـهیالت تلفیقـی را بـا رعایت 
دوره تامیـن مالـی تسـهیالت بر اسـاس ابالغ صندوق پیشـرفت و عدالـت ایران صرف 

اعطـای تسـهیالت بـه طرحهـای اشـتغالزایی در مناطـق هـدف کنند.
دسـتورالعمل اجرایـی ایـن بنـد بـه پیشـنهاد سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور و بـا 
همـکاری وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، بانک مرکزی جمهوری اسـالمی ایران 
و معاونـت توسـعه روسـتایی ریاسـت جمهـوری ظـرف مدت یکمـاه پـس از ابالغ این 

قانـون، تهیـه و بـرای اجـرا ابالغ می شـود.

سازوکار مجلس برای ارتقای

 رتبه های معلمان

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی در مصوبــه ای چگونگــی ارتقــای رتبــه های 
معلمــان را تعییــن کردنــد.

بــه گــزارش بــازارکار، نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی در جلســه علنــی  
ــه را  ــن الیح ــاده ۵ ای ــان، م ــدی معلم ــه بن ــه رتب ــه بررســی الیح در ادام

ــد. ــب کردن ــر تصوی ــه شــرح زی ب
مــاده ۵- کســب رتبــه هــای باالتــر مســتلزم حداقــل پنــج ســال خدمــت در 
هــر یــک از رتبــه هــا و کســب ســایر شــرایط الزم تعییــن شــده در آییــن نامــه های 

اجرایــی ایــن قانــون خواهــد بــود.
تبصــره ۱- دوره خدمــت در هــر رتبــه بــرای معلمــان شــاغل در دوره ابتدایــی، 
مــدارس اســتثنایی و مناطــق محــروم، مــرزی و عشــایری، بــه ازای هــر ســال 

خدمــت ۳ مــاه از ســقف رتبــه کاهــش مــی یابــد.
ــه  ــن نام ــگان موضــوع آیی ــرای نخب ــه ب ــر رتب تبصــره ۲ - دوره خدمــت در ه
ــی  ــورای عال ــوب ۱۳۸۵/۶/۱۴ ش ــی مص ــر و نخبگ ــتعدادهای برت ــراز اس اح

ــد. ــی باش ــال م ــه س ــل س ــار حداق ــرای یکب ــاً ب ــی، صرف ــالب فرهنگ انق
تبصــره ۳ - حداقــل ســابقه خدمــت معلمــی بــرای کســب رتبــه هــای دانشــیار 
معلــم و اســتاد معلــم بــه ترتیــب)۱۵( و)۲۱( ســال اســت و ارفاقــات مذکــور در 

تبصــره هــای )۱( و )۲( ایــن مــاده، از ایــن مــدت کســر مــی شــود.

رتبه بندی معلمان تصویب شد 

نیــا،  حســینی  غالمحســین 
ــاه  ــر تعــاون، کار و رف معــاون وزی
ســازمان  رئیــس  و  اجتماعــی 
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور 
ــا بیــان اینکــه ورود بــه انقــالب  ب
صنعتــی چهــارم بــه مــدد نیروهای 
ماهــر و آمــوزش دیــده اســت گفت: 
پیوســت  منظــور  همیــن  بــه 
هــای مهارتــی را بــه فعالیــت 
هایــی کــه در پــارک هــای علــم و 
فنــاوری انجــام مــی شــود، اضافــه 

ــرد. ــم ک خواهی
بــه گــزارش بــازارکار از روابــط عمومــی ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
ــارک  ــا پ ــا، ۲۱ آذر در مراســم امضــای تفاهــم نامــه  ب کشــور، حســینی نی
ــدف  ــا ه ــه ب ــرز، ک ــتان الب ــتقر در اس ــات مس ــات و ارتباط ــاوری اطالع فن
توســعه آمــوزش هــای مهارتــی انجــام شــد، گفــت: وظیفــه مــا آمــاده کــردن 
ــه همیــن منظــور امــروز  ــرای تصــدی مشــاغل آینــده اســت کــه ب افــراد ب
ــا در حــوزه ICT همــکاری خــود را پــارک داشــته  فرصتــی فراهــم شــد ت

باشــیم.
ــب همیــن تفاهــم نامــه ۳۱ مرکــز  ــه همیــن منظــور و در قال ــزود: ب وی اف

اســتانی در ایــن حــوزه بــا اســتفاده از امکانــات فنــی و حرفــه ای در کشــور 
ایجــاد کــه بــه دنبــال راه انــدازی ایــن مراکــز شــتاب دهنــده هــای مســتقر 
ــن  ــود ای ــی خ ــت ذات ــر ماموری ــالوه ب ــاوری ع ــم و فن ــای عل ــارک ه در پ
ماموریــت را پیــدا مــی کننــد کــه مجــری عملیاتــی کــردن پیوســت هــای 

مهارتــی باشــند.
حســینی نیــا ادامــه داد: بــا اجــرای ایــن طــرح ایــن امــکان ایجــاد خواهــد 
ــراد   ــه تکنســین، کاردان و اف ــی را ب ــای مهارت ــوزش ه ــم آم ــا بتوانی شــد ت
ــد در  ــای جدی ــتغال ه ــاهد اش ــا ش ــه ت ــی.تی ارائ ــش آی.س ــر در بخ ماه

ــیم. ــش باش ــن بخ ــور در ای کش
ــعه  ــت توس ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ــا هــدف کســب بازارهــای بیشــتر خاطــر نشــان کــرد:  هــوش مصنوعــی ب
ــد مــی تواننــد  ــر عمــل کــرده ان ــق ت ــن بخــش موف کشــورهایی کــه در ای
ــن  ــه همی ــه ب ــد ک ــا بگیرن ــازار را از م ــای ب ــت ه ــت و فرص ــکان رقاب ام
ــاهد  ــا  ش ــود ت ــته ش ــی برداش ــای خوب ــدم ه ــا ق ــت ت ــاز اس ــور نی منظ
توســعه تکنولــوژی هــای برتــر  در فعالیــت هــای روزمــره و رشــد صــادرات 

ــیم. ــد باش ــر و توانمن ــای ماه ــت نیروه ــدد تربی ــه م ــورکان ب کش
ــات و  ــاوری اطالع ــارک فن ــس پ ــی زاده، ریی ــق دامغان ــر صدی محمدجعف
ارتباطــات نیــز در ایــن مراســم گفــت: امیدواریــم بــا همــکاری دو دســتگاه، 
بــه چهــار هــزار نفــر ظــرف مــدت یــک ســال آمــوزش مهارتــی ارائــه کنیــم.

ــد  ــر آمــوزش و پــرورش گفــت: پژوهــش بای وزی
از دوران کودکــی شــکل گیــرد و در نهایــت 
ــوم پژوهــش و  ــه یــک زیســت ب مدرســه بایــد ب

ــود. ــل ش ــی تبدی کارآفرین
ــش  ــی پژوه ــم روز مل ــوری در مراس ــف ن یوس
پژوهــش  ریــزی  پایــه  افــزود:  دانش آمــوزی 
بــرای پیشــرفت های علمــی کشــور ضــرورت 

دارد.
وی ادامــه داد: حــدود ۲۰ ســال از تولیــد علــم و 
جنبــش نــرم افــزاری مــی گــذرد. بــر ایــن اســاس 
ــه در  ــدند ک ــت ش ــان هایی تربی ــن راه انس در ای
انجــام  موثــر  اقداماتــی  پژوهــش  حــوزه 

ــد. ن داده ا
نــوری بــا بیــان اینکــه انتقــال دانــش باید از ســوی 
دانــش آمــوزان صــورت گیــرد، خاطرنشــان کــرد: 

ــد فــرد  ــه علــم پژوهــش اســت؛ بنابرایــن بای پای
را بــرای ایــن امــر آمــاده کــرد.

بایــد  پژوهــش  مســیر  کــرد:  تصریــح  وی 
ــه  ــرا ک ــود؛ چ ــم ش ــوزان فراه ــش آم ــرای دان ب
پژوهشــگر بینــای آگاه اســت کــه در ایــن حــوزه 

می شــود. توانــا 
کــرد:  تاکیــد  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
دانش آمــوز در یــک کالس درس بــا یــک کتــاب 
واحــد مطلبــی را نمــی آمــوزد، بلکــه در محیــط 
ــع  ــود، در واق ــی ش ــکوفا م ــوع ش ــری متن یادگی
دانش آمــوز پژوهشــگر خودکنتــرل و مســتقل 
اســت کــه در ایــن صــورت کیفیــت آمــوزش نیــز 

ــد. ــی یاب ــش م افزای
معلــم،  مدرســه،  کــرد:  خاطرنشــان  نــوری 
یادگیــری و حتــی مدیــر مدرســه بایــد پژوهــش 
محــور باشــند، مدیــر پژوهــش محــور بایــد 
ــد.  ــج ده ــه تروی ــه و محل ــش را در مدرس پژوه
ایــن رویــه بایــد در آمــوزش و پــرورش براســاس 

ــرد. ــکل گی ــن ش ــول بنیادی ــند تح س

وزیر آموزش و پرورش: 

مدرسه باید به زیست بوم پژوهش و کارآفرینی تبدیل شود 

برگزاری منظم نشست های شورای عالی کار 
در دستور کار است

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در ســیصدمین نشســت شــورای عالــی کار کــه بــا 
حضــور شــرکای اجتماعــی »نماینــدگان کارگــران و کارفرمایــان« برگــزار شــد گفــت: 

محــور اصلــی اقدامــات دولــت ســیزدهم، برقــراری و ایجــاد عدالــت اســت.
 بــه گــزارش بــازارکار، کار و رفــاه اجتماعــی، دکتــر حجــت اهلل عبدالملکــی، گفــت: 
ــن  ــا تدوی ــدوارم ب ــه امی ــت ســیزدهم اســت ک ــن نشســت شــورا در دول ــن دومی ای
ــل در خصــوص  ــه و کام ــق همــه جانب ــه تواف ــان ســال ب تقویمــی مشــخص، در پای

ــوق و دســتمزد ســال ۱۴۰۱ برســیم. ــزان حق می
عبدالملکــی ادامــه داد: برگــزاری منظــم نشســت هــای شــورای عالــی کار، در دســتور کار 

جــدی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی قــرار دارد.
ــا تاکیــد بــر اهمیــت نهــاد شــورای عالــی کار  وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ب

افــزود: تصمیمــات ایــن مجموعــه بــر کل اقتصــاد کشــور اثــر گــذار اســت.
وی بــا اشــاره بــه تاکیــد دولــت ســیزدهم بــر حمایــت از اقشــار کــم درآمــد و قشــر 
کارگــر، گفــت: میــزان هزینــه ســبد معیشــتی کارگــران بــه دقــت توســط موسســه عالی 

پژوهــش تامیــن اجتماعــی بررســی و بــه شــورای عالــی کار ارائــه مــی شــود.
وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه انعقــاد تفاهــم نامــه ســاخت ۴۰۰ هــزار 
ــا  ــرای کارگــران در وزارت مــردم ب مســکن کارگــری تاکیــد کــرد: تامیــن مســکن ب

جدیــت پــی گیــری مــی شــود.
وی تاکید کرد: محور اصلی اقدامات دولت سیزدهم، عدالت است.

در ادامــه ایــن نشســت، علــی حســین رعیتــی فــرد، معــاون روابــط کار وزارت تعــاون 
کار و رفــاه اجتماعــی ضمــن تشــریح گــزارش کمیتــه تخصصــی مــزد گفــت: بــا توافق 
اعضــا مقــرر شــد تــا پایــان ســال بــه طــور منظــم، هــر دو هفتــه یــک بــار روزهــای 
ــیدن  ــرای رس ــی ب ــرکای اجتماع ــت و ش ــدگان دول ــور نماین ــا حض ــنبه ب دوش

ــه توافقــات جــدی نشســت برگــزار شــود. ب
معــاون روابــط کار در ادامــه ضمــن اشــاره بــه اصــالح آییــن نامــه ۱۴۹ قانــون کار 
کــه یکــی از دســتورات ایــن نشســت بــود گفــت: مســکن کارگــری از دغدغــه هــای 
ــس آن  ــی و پیش نوی ــه بررس ــن نام ــن آیی ــت ، ای ــور اس ــد کش ــه کار و تولی جامع

تهیــه شــده اســت.
وی، در ادامــه ضمــن تاکیــد اســتفاده تمــام کارگــران مشــمول قانــون کار از 
ــی کار،  ــت اعضــای شــورای عال ــا موافق ــت: ب ــه گف ــن نام ــن آیی ــای ای ــت ه ظرفی
ــع  ــی و مراج ــری و کارفرمای ــای کارگ ــدگان گروه ه ــکل از نماین ــه ای متش کمیت
ذیربــط بــرای بررســی ایــن پیــش نویــس تشــکیل و پــس از تاییــد بــرای تصویــب 

ــت ارســال شــود. ــات دول ــه هی ــی ب نهای

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: 

پیوست مهارتی به فعالیت پارک های علم و فناوری کشور افزوده می شود

 معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد از راه انــدازی۱۵۰ هــزار 
ــر داد. ــه ســال جــاری خب ــان در هشــت ماه ــرای مددجوی فرصــت شــغلی ب

بــه گــزارش بــازارکار، مرتضــی فیروزآبــادی در اختتامیــه رویــداد کارآفرینــی 
ــد  ــا تاکی ــان ب ــتان زنج ــداد اس ــه ام ــان کمیت ــازار« مددجوی ــده ب »ای
بــر ضــرورت مهارت آمــوزی جوانــان بــرای ورود بــه بــازار کار گفــت: 
ایده هــای خالقانــه کســب و کار بایــد در جهــت رفــع فقــر و محرومیــت از 

ــند. ــان باش ــوده و یاری رس ــر ب ــد موث ــای نیازمن خانواده ه
وی بــا بیــان اینکــه فرهنــگ کار و تــالش در جامعــه بایــد نهادینــه شــود، 
ــان  ــالق و دانش بنی ــه، خ ــای نوآوران ــه طرح ه ــداد ب ــه ام ــزود: در کمیت اف
ــدازی  ــات راه ان ــتا مقدم ــن راس ــود و در همی ــژه ای داده می ش ــت وی اهمی
ــب وکار و  ــاد کس ــدف ایج ــا ه ــراد ب ــه اف ــده و ب ــام ش ــوآوری انج ــز ن مرک

ــود. ــه می ش ــات ارائ ــازی خدم توانمندس
معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد بــا اشــاره بــه اینکــه در هشــت 
ماهــه ســال جــاری ۱۵۰ هــزار فرصــت شــغلی در راســتای توانمندســازی و 
ایجــاد درآمــد باثبــات بــرای مددجویــان ایجــاد شــده اســت، خاطرنشــان کرد: 
ــتغالی  ــای خوداش ــق وام ه ــده از طری ــاد ش ــتغال ایج ــی از اش ــش مهم بخ

انجــام شــده اســت.
ــان در  ــرای مددجوی ــتغال ب ــهیالت اش ــش تس ــتار افزای ــادی خواس فیروزآب
ــه  ــی کمیت ــهیالت پرداخت ــقف تس ــرد: س ــار ک ــد و اظه ــه ۱۴۰۱ ش بودج
امــداد بــرای راه انــدازی طرح هــای اشــتغال مددجویــان ۱۰۰ میلیــون 
ــد. ــش یاب ــد افزای ــادی، بای ــرایط اقتص ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــان اس توم

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خبر داد: 

ایجاد ۱۵0 هزار فرصت شغلی برای مددجویان در هشت ماهه سال جاری 

مجلس از مهارت افزایی دانشجویان 
در دانشگاه ها حمایت می کند

رئیس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات 
مجلس با اشـاره به اینکه اهمیت افزایش 
اموزش های مهارتی و سـهم رشـته های 
مهارتـی از نظـام آمـوزش عالـی گفـت: 
دانشـگاه ها می تواننـد بـا مهـارت افزایی 
دانشـجویان، در رشـد اقتصـادی کشـور 
بسـزایی  نقـش  جوانـان  اشـتغال  و 

داشـته باشـند.
به گزارش بازارکار، دکتر علیرضا منادی، 

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در مراسم تکریم و معارفه 
سرپرست جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: ما امروز در جنگ دانش هستیم 

و باید تالش کنیم دانشگاه ها در اوج باشند.
منادی افزود: در مجلس شورای اسالمی دو تکلیف برای مهارت افزایی در نظر گرفته 
شده است. برای دانشگاه ها در آموزش عالی ۳۰ درصد پیش بینی شده است و آخرین 

آمار ۱۴ درصد است که ۱۶ درصد از این آمار عقب هستیم.
او ادامه داد: موضوع بهروه وری برای ما بسیار حائز اهمیت است. دانشگاه ها می توانند 
با مهارت افزایی دانشجویان، در رشد اقتصادی کشور و اشتغال جوانان نقش بسزایی 

داشته باشند.
منادیان گفت: دانشگاه علمی کاربردی یکی از دانشگاه هایی است که می تواند با مهارت افزایی 
این ۱۶ درصد عقب ماندگی را جبران کند.طبق آمار تاکنون ۶ هزار و ۳۰۰ شرکت  دانش بنیان،  

بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان با ۴۰۰ هزار نفر نیرو، اشتغالزایی فروش داشته اند.
او گفت: نیاز ما به فناوری و نوآوری قابل توجه است. قانون جهش تولید دانش بنیان 
از هفته آینده در مجلس عملیاتی می شود تا سرعت و فعالیت شرکت های دانش بنیان 

افزایش پیدا کند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: در بودجه ۱۴۰۱، نگاه بسیار پایینی 
به آموزش عالی شده است که باید یک بازبینی در این زمینه صورت بگیرد. رتبه علمی 
ما هم اکنون ۱۵ است و باید تالش کنیم حداقل به رتبه ۱۰ در سطح جهان برسیم و 

این امر فقط با فعالیت دانشگاه ها و مهارت افزایی دانشجویان امکان پذیر است.
وی همچنین از برخی مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در زمینه عدم توجه 

الزم به اساتید و توسعه نظام آموزش عالی انتقاد کرد.

رئیس کمیسیون آموزش
 و تحقیقات مجلس:

قائم مقام کمیته امداد خبر داد

ایجاد ۵00 هزار اشتغال برای مددجویان 
تحت پوشش تا پایان سال ۱۴0۱

قائـم مقـام کمیتـه امـداد امـام خمینی )ره( کشـور از ایجـاد ۵۰۰ هزار اشـتغال 
بـرای مددجویـان تحـت پوشـش تا پایان سـال ۱۴۰۱ خبـر داد.

بـه گـزارش بـازارکار، مصطفـی خاکسـار قهـرودی، در رزمایـش کارآفرینـی و 
خدمـت کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( لرسـتان بیـان کـرد: امـر کمـک بـه 
ازدواج در راسـتای تشـکیل خانواده، تقویت و اسـتحکام به خانواده و برنامه های 
مختلـف بـرای ایجاد اشـتغال و حرکت به سـمت توانمند کردن و توانمندسـازی 
و دسـتیابی بـه درآمـد مکفـی و پایـدار به عنـوان یکـی از تکالیـف سـازمانی در 
حکـم مقـام معظـم رهبـری به کمیته امـداد امام )ره( ابالغ شـده و توجـه به امر 
مسـکن و حرکـت در جهـت ایجادی یـک خانواده گرم و سـالم و بـا برخورداری 

از یک سـرپناه اسـت.
وی ادامـه داد: کمیتـه امـداد بـر اسـاس تکالیـف و آموزه هـای دینـی و با کمک 
خیریـن کار بـه کمـک مددجویـان آمـده و در ایـن مسـیر هرچه قوی تر نسـبت 
بـه گذشـته در حال حرکت اسـت و در برنامـه آینده، همگام با برنامه چهارسـاله 
دولـت، در حـوزه ایجـاد چهار میلیون مسـکن، ۳۶۰ هزار واحد بـرای مددجویان 

کمیتـه امداد در سـطح کشـور ایجاد خواهد شـد
قائم مقـام کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( کشـور گفـت: از این تعداد مسـکن، 
۲۴۰ هـزار واحـد در روسـتاها و ۱۲۰ هـزار مسـکونی هـم در شـهرها توسـط 

کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( سـاخته می شـود.
خاکسـار بیـان کـرد: در حـوزه اشـتغال نیـز تـا پایـان سـال ۱۴۰۱ حـدود 

۵۰۰ هـزار اشـتغال بـرای مددجویـان تحـت پوشـش ایجـاد خواهد شـد.
وی عنـوان کـرد: بـه همـراه سـپاه و سـایر دسـتگاه در کنـار هـم قـرار گرفتیـم 
کـه پرشـتاب تر نسـبت بـه گذشـته کار را جلـو ببریم و تکیـه بر سـرمایه گذاران 
داخلـی و بومـی ضـروری اسـت؛ سـرمایه های فراوانـی در سـطح کشـور وجـود 
دارد کـه بایـد بـه فعلیـت برسـد و همـه مملکـت و نظـام از آنهـا بهره مند شـوند.
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در مراسم انعقاد تفاهم نامه چهار جانبه مطرح شد؛◄ ◄
بیانیه دبیرخانه 

شورای عالی انقالب فرهنگی درباره 
مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی

دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی دربــاره مصوبــه افزایــش ظرفیــت 
پذیــرش پزشــکی بیانیــه ای صــادر کــرد.

ــازارکار، متــن بیانیــه بــه شــرح ذیــل اســت: »شــورای عالــی  بــه گــزارش ب
ــت  ــه ریاس ــورخ ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ب ــه ۸۵۱ م ــی در جلس ــاب فرهنگ انق
ــت  ــش ظرفی ــاده  واحــده »افزای ــاق آرا م ــه اتف ــر رئیســی و ب ــت اهلل دکت آی
ســرانه پزشــک در مقطــع عمومــی و تخصــص« را مصــوب نمــود. 
ایــن مصوبــه گام مهمــی در راســتای عدالــت گســتری در حــوزه ســامت مردم شــریف 
ایــران اســت و امیــد مــی رود بــا مدیریــت و اجــرای دقیــق و مناســب ایــن مصوبــه 

توســط دســتگاه های ذیربــط، نتایــج مــورد انتظــار مصوبــه محقــق شــود. 
بــا توجــه بــه  رویکــرد کارشناســانه و دقیــق اعضــای شــورای عالــی انقــاب 
ــه و باوجــود تصویــب کلیــات طــرح؛  ــرای اجرایــی ســازی مصوب فرهنگــی ب
مقــرر شــد کــه در ســتاد راهبــری نقشــه جامــع علمــی کشــور یک بــار دیگــر 
بــا دریافــت نظــرات کارشناســی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، 
تعــداد دقیــق افزایــش پذیــرش پزشــکی در مقاطــع عمومــی و تخصصــی را 
ــی انقــاب  ــه جلســه بعــدی شــورای عال مصــوب نمــوده و گــزارش آن را ب

فرهنگــی ارائــه کنــد.
ــا عنــوان »طــرح  ــن حــال خبــری توســط ســازمان نظــام پزشــکی ب ــا  ای ب
ــی انقــاب فرهنگــی  ــت رشــته های پزشــکی در شــورای عال ــش ظرفی افزای
ــه  ــت ک ــده اس ــازمان منتشرش ــمی آن س ــایت رس ــاورد« در وب س رأی نی
نادرســت اســت و تکذیــب می شــود. ضمــن اینکــه دبیرخانــه شــورای عالــی 
ــرای خــود  ــی را ب انقــاب فرهنگــی حــق پیگیــری موضــوع و تعقیــب قانون

محفــوظ می دانــد«.

از سوی دبیرخانه این شورا صادر شد

صادرات ۷۰ میلیارد تومانی
 محصوالت شرکت های دانش بنیان مستقر 

در استان البرز
مراســم امضــای تفاهم نامــه چهارجانبــه صنــدوق نــوآوری، پــارک علــم و فنــاوری 
البرزجهاددانشــگاهی، دانشــگاه خوارزمــی و صنــدوق پژوهــش و فنــاوری البــرز در صنــدوق 

ــد. ــزار ش ــکوفایی برگ ــوآوری و ش ن
ــارک  ــوآوری، پ ــدوق ن ــه صن ــه چهارجانب ــم امضــای تفاهم نام ــازارکار، مراس ــزارش ب ــه گ ب
ــاوری  ــاوری البرزجهاددانشــگاهی، دانشــگاه خوارزمــی وصنــدوق پژوهــش و فن ــم و فن عل

ــزار شــد. ــوآوری و شــکوفایی برگ ــدوق ن ــاه در صن ــرز ۲۱ آذرم الب
دکتــر علــی وحــدت رییــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در نشســت امضــای تفاهم نامــه 
چهارجانبــه صنــدوق نــوآوری، پــارک علــم و فنــاوری البــرز ،دانشــگاه خوارزمــی وصنــدوق 
پژوهــش و فنــاوری البــرز  از همــکاری  پــارک علــم و فنــاوری البــرز و صنــدوق پژوهــش 
و فنــاوری ایــن اســتان بــرای معرفــی و ارایــه خدمــات صنــدوق نــوآوری بــه شــرکت های 
دانــش بنیــان و فنــاور تشــکر کــرد و گفــت: از آذر مــاه ســال 97 تاکنــون بیــش از ۱۵ هــزار 
فقــره خدمــات باعــوض در حوزه هــای مشــاوره، توســعه بــازار، آمــوزش مشــاوره، مالکیــت 

ــم. ــه کرده ای ــان ارای ــش بنی ــه شــرکت های دان فکــری و... ب
ــه شــرکت های دانــش بنیــان متنــوع  ــوآوری ب ــا بیــان ایــن کــه خدمــات صنــدوق ن وی ب
ــزود: در  ــا دانشــگاه خوارزمــی  اشــاره کــرد و اف ــوع همــکاری ایــن صنــدوق ب ــه ن اســت، ب
ــات  ــد خدم ــدرج در آن، بای ــات من ــه و انجــام توافق ــن تفاهم نام ــاد ای ــرای مف ــتای اج راس
ــای  ــا و طرح ه ــاز فعالیت ه ــر موردنی ــرمایه خطرپذی ــن س ــرای تامی ــوآوری ب ــدوق ن صن
دانــش بنیــان و فناورانــه شــرکت های مســتقر در مراکــز علمــی، تحقیقاتــی و رشــد دانشــگاه 
ــگاه  ــتقر در دانش ــرکت های مس ــه ش ــازی ب ــا مج ــوری و ی ــکل حض ــه ش ــی ب خوارزم

ــی شــود. معرف
ــت تحقیــق و  ــه خدمــت گرن ــا اشــاره ب ــوآوری و شــکوفایی در ادامــه ب رییــس صنــدوق ن
توســعه کــه از ســوی ایــن صنــدوق بــه شــرکت های دانــش بنیــان ارایــه می شــود، گفــت: 
بــا توجــه بــه ایــن کــه نیــاز تحقیــق و توســعه بــرای شــرکت های دانــش بنیــان از اهمیــت 
باالیــی برخــوردار اســت، صنــدوق نــوآوری، گرنــت تحقیــق و توســعه را در دو حــوزه تقاضــای 
فنــاوری و عرضــه فنــاوری طراحــی کــرده و مــدل همــکاری آن نیــز بــه شــکل ســه جانبه 

میــان صنــدوق نــوآوری، شــرکت های دانــش بنیــان و دانشــگاه اســت.
دکتــر وحــدت در ادامــه بــا اشــاره بــه سلســله رویدادهــای صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
بــرای توانمندســازی شــرکت های دانــش بنیــان و توســعه بــازار محصــوالت ایــن شــرکت ها، 
اظهــار کــرد: مــا در صنــدوق نــوآوری طــی هفتــه، رویدادهــای مختلفــی نظیــر »شــنبه های 
IP«، »یکشــنبه های صادراتــی«، »دوشــنبه های اســتارت آپی«، »پیونــد«، »نشســت 
عیــار« و »نشســت خبرگــی« بــا همیــاری و مشــارکت پــارک علــم و فنــاوری البــرز را برگزار 
ــان  ــازار محصوالتش ــعه ب ــرای توس ــاور را ب ــان و فن ــش بنی ــرکت های دان ــا ش ــم ت می کنی
ــرمایه گذاران  ــوه و س ــتریان بالق ــه مش ــا را ب ــه آن ه ــای فناوران ــم و ایده ه ــد کنی توانمن
خطرپذیــر برســانیم و خــود نیــز بــا ابزارهــای مختلــف در کنــار آن هــا بــوده و در عیــن حال 
ــر  ــرمایه گذاران خطرپذی ــوی س ــه از س ــای فناوران ــرمایه گذاری ها در ایده ه ــت س ــه تقوی ب

ــم. ــا می پردازی ــتاب دهنده ه و ش
مهــدی عباســی رییــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز جهاددانشــگاهی نیــز در ادامــه 
ــاز  ــال 9۰ آغ ــود را در س ــت خ ــارک فعالی ــن پ ــه ای ــن ک ــان ای ــا بی ــت ب ــن نشس ای
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــدود ه ــون از ح ــرز تاکن ــارک الب ــرد: پ ــان ک ــت، بی ــرده اس ک
ــوده اســت. ــون دالر صــادرات برخــوردار ب ــان  و 7۰ میلی ــش بنی ــروش محصــوالت دان ف

ــه نقــش پــارک علــم و فنــاوری البــرز در توســعه اشــتغال در ایــن اســتان،  ــا اشــاره ب وی ب
گفــت: پــارک البــرز تاکنــون موفــق بــه ایجــاد ۱۱۸۲ اشــتغال در حوزه هــای فنــاوری شــده 
اســت. در حــال حاضــر نیــز از ۸7 شــرکت مســتقر در پــارک برخورداریــم و ســعی کردیــم 

ــم کــه خروجــی داشــته باشــند. ــارک مســتقر کنی شــرکت هایی را در پ
رییــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز در ادامــه بــا اشــاره بــه افزایــش فضــای فیزیکــی پارک، 

بــر همــکاری  بــا دانشــگاه خوارزمــی  تاکیــد کرد.

در ادامه ســفر رییس جهاددانشــگاهی 
ــه کشــور ســوریه  ــت همــراه ب و هیئ
فعالیت هــای  توســعه  به منظــور 
فناورانــه و دانشــجویی تفاهم نامــه 
همــکاری بیــن ایــن نهــاد و دانشــگاه 

ــه امضــا رســید. ــب ب حل
دکتــر  بازارکــــار،  گـــزارش  بــه 
رییــس  طیبـــــی  حمیـــــدرضا 
جهاددانشــگاهی و هیئــت همــراه 
از   ۱۴۰۰ آذرمــاه   ۲۳ سه شــنبه 
ــه ای  ــد و جلس ــب بازدی ــگاه حل دانش
دانشــگاه  ایــن  هیئت رئیســه  بــا 
ــن مراســم  ــه در ای ــد ک ــزار کردن برگ
به منظــور توسعـــــه فعالیت هــای 
فناورانــه و دانشــجویی تفاهم نامــه 
همــکاری بین این نهــاد و دانشــگاه حلب 

ــید. ــا رس ــه امض ب

دکتــر طیبــی در ایــن رابطــه با اشــاره 
بــه اینکــه همــکاری جهاددانشــگاهی 
بــا دانشــگاه حلــب به عنــوان یکــی از 
دو دانشــگاه برتر ســوریه بــا ۱۳۰ هزار 

دانشــجو از دو ســال پیــش آغازشــده 
اســت گفــت: ســوابق خوب همــکاری 
ســبب شــده تــا نــگاه خوبــی نســبت 
ــای جهاددانشــگاهی در  ــه فعالیت ه ب

ایــن دانشــگاه وجــود داشــته باشــد.
تفاهم نامــه  ایــن  داد:  ادامــه  وی   
تبــــادل  و  تـــــوسعه  به منظــور 
ــجویی و  ــه، دانش ــای فناوران فعالیت ه
ــه امضــا  خدمــات علمــی مشــترک ب

ــید. رس
بازدیــد از مرکــز آمــوزش کوتاه مــدت 
تــازه تأســیس جهاددانشــگاهی در 
شــهر حلــب از دیگــر برنامه هــای 

ــود. ــن مراســم ب ای
ایــن ســفر،  ادامــه  در  همچنیــن 
رییــس جهاددانشــگاهی و هیئــت 
همــراه از دانشــگاه البعــث شــهر 
حمــص بازدیــد و جلســه ای را بــا 
برگــزار  دانشــگاه  هیئت رئیســه 

کردنــد.

در سفر رییس جهاددانشگاهی و هیئت همراه به کشور سوریه انجام گرفت؛ ◄
توسعه فعالیت های فناورانه  و دانشجویی ایران در سوریه 

دعوت به همکاری

1-بازارياب ساختماني
جهت بازريابي به صورت تلفني و حضوري

مزايا حقوق ثابت +با پورسانت عالي
آموزش صفر تا100 كار به صورت رايگان، تمام وقت

سابقه بازاريابي در زمينه مرتبط و فروش
2-مسئول كنترل كيفيت

آقا، ليسانس مهندسي متالوژ و مواد و يا مهندسي صنايع
مديريت ايمني و بهداشت )HSE(، تسلط بر سيستم مديريت 

كيفي ISO9001، نظام آراستگي محيط كار بر ISO و 
OHSAS18001، تسلط به فرآيند ساخت و توليد،راندمان 

)خمكاري،جوشكاري،ماشينكاري(
)NDT( تسلط بر آزمون هاي مخرب و غير مخرب

آشنايي با مباحث توليد، استاندادهاي اروپايي و آمريكايي
آشنايي با اصول بازرسي كيفي

توانايي نقشه خواني و كار با ابزارهاي اندازه گيري
3- مدير توليد

صنايـع،  مكانيـك،  هـاي  رشـته  در  باالتـر  و  كارشناسـي  آقـا، 
توليـد برنامـه ريـزي خـط  بـه  مديريـت صنعتـي، مسـلط 

تسـلط بر رعايـت اسـتاندارهاي توليـد، نظارت بـر وضعيت دقيق 
تحويـل محصـوالت مطابـق بـا برنامه ريـزي تحويل، مسـلط به 
برنامـه ريـزي اقتصـادي توليد، مسـلط بـر نهايي سـازي و صحه 
گـذاري بـرآورد منابع زمانـي، نيروي انسـاني، زمان و مـواد مورد 
نيـاز بـراي توليـد محصوالت، همـكاري بـا واحد فني مهندسـي 

در پروسـه تحقـق محصول به خصـوص در تدوين اسـتاندارهاي 
توليـد و فرايندهـا، نظـارت بـر بسـته بنـدي محصـول، توانايـي 
تسـلط  توليـد،  توقفـات  گزارشـات  ارائـه  و  طراحـي- محاسـبه 
بـر تكنيـك هـاي حل مسـئله، آشـنا بـا سيسـتم هـاي مديريت 
كيفيـت، قابليـت رهبـري سـازماندهي و ايجاد انگيـزش قوي در 

كاركنـان، اعتمـاد بـه نفـس و قـدرت تصميم گيري مسـتقل
تسـلط كامـل بـر دانش و اطالعـات بـه روز توليـد، داراي روحيه 
همـكاري و پيگيـري و بـه نتيجه رسـاندن امـور محولـه، دارايي 
حداقـل 5 سـال سـابقه توليد، آشـنايي بـا اسـتانداردهاي ايمني و 
كيفـي توليـد، آشـنايي مناسـب بـا روش كار تكنيك هـاي بهبود 

راندمـان توليد
4-كارشناس فروش

خانم يا آقا، آشنايي با مفاهيم فروش و ماركتينگ
سـابقه كاري در زمينـه فـروش، آشـنايي كامـل با فنـون مذاكره 
و اصـول بازاريابـي و فـروش، مـدرك كارشناسـي، داراي نظـم و 

دقـت در انجـام امـور ثبت اطالعـات، شـهر موردنيـاز: تهران
متقاضيـان واجـد شـرايط مـي تواننـد رزومـه خـود را بـه ايميـل 

اعـالم شـده ارسـال نماينـد.

msafari.psi@gmail.com

آدرس لينک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111384 

شركت توليدي پشم سنگ ايران واقع در تهران براي تكميل كادر از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

»توانمندی هــا  نمایشــگاه  مدیــر 
جهاددانشــگاهی  دســتاوردهای  و 
برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا   »۱۴۰۰
ــرد:  ــار ک ــاه اظه ــگاه در دی م نمایش
اعــام  یــک  نمایشــگاه  برگــزاری 
آمادگــی از ســوی جهادانشــگاهی 
ــه  ــران حوزه هــای مختلــف ب ــه مدی ب
ویــژه حــوزه اجرایــی و دولــت اســت 
کــه ایــن نهــاد به عنــوان یــک بــازوی 
دانش بنیــان و فنــاور می توانــد در 
حــل معضــات و مســایل کشــور 

ــد. ــی کن ــش آفرین نق
بــه گــزارش بــازارکار، بــا توجــه 
زمــان  بــه  شــدن  نزدیــک  بــه 
برگــزاری نمایشــگاه »توانمندی هــا 
جهاددانشــگاهی  دســتاوردهای  و 
محمدرضــا  دکتــر  بــا   »۱۴۰۰
و  پژوهــش  معــاون  پورعابــدی 
فنــاوری جهاددانشــگاهی و مدیــر این 
نمایشــگاه بــه گفــت وگــو نشســتیم 

تــا از جزییــات برپایــی نمایشــگاه 
مطلــع شــویم.

زمــان  مــدت  پورعابــدی  دکتــر 
 9 تــا   ۵ را  نمایشــگاه  برگــزاری 
بوســتان  را  آن  مــکان  و  مــاه  دی 
ــن  ــت: ای ــرد و گف ــام ک ــو اع گفتگ
نمایشــگاه در حوزه هــای پژوهــش 
و فنــاوری، آمــوزش و کارآفرینــی، 
فرهنگــی و تجــاری ســازی تحقیقات 
می شــود. برگــزار  جهاددانشــگاهی 

وی در رابطــه بــا هــدف برپایــی 
ایــن نمــــایشگاه اظهــار کــرد: 
ــه  ــه این ک ــه ب ــا توج ــو ب ــک س از ی
جهاددانشــگاهی وارد چهارمیــن دهــه 
ــه بلوغــی از  فعالیــت خــود شــده و ب
فعالیت هــا و کارهــای در حــال انجــام 
رســیده  مختلــف  زمینه هــای  در 
ــه  ــا توج ــر ب ــویی دیگ ــت و از س اس
بــه تغییراتــی کــه در دولــت، مجلــس 
ــده اســت؛  ــاد ش ــه ایج ــوه قضایی و ق

ایــن  اهــداف  از مهم تریــن  یکــی 
نمایشــگاه آن اســت کــه مدیــران 
جدیــد ایــن ســه قــوه بــا دســتاوردها 
نمایشــگاه  ایــن  توانمندی هــای  و 
آشــنا شــده و بــه نوعــی در ســالی که 
ــن  ــر ای ــا ب ــا و همت ه ــام تاش ه تم
ــای  ــا فعالیت ه ــم ب ــه بتوانی ــت ک اس

مضاعــف مســائل و مشــکات کشــور 
ــر  ــم اثرت ــا ک ــل ی ــکلی ح ــه ش را ب
کــرده و راه حل هــای دانش بنیانــی 
را بــرای آن هــا معرفــی کنیــم و 
ــدی  ــد توانمن ــگاهی بتوان جهاددانش
حــل  بــرای  را  دســتاوردهایش  و 
ــد. ــخص کن ــه مش ــای جامع چالش ه

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی: ◄
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی

 برگزار می شود

یک شرکت در تهران جهت تکمیل کادر خود، نیازمند جذب تعدادی دانش آموخته در رشته حسابداری، 
حسابرسی و فناوری اطالعات از دانشگاه های معتبر دولتی با شرایط زیر می باشد:

دعوت به همکاری

وضعیت نظام وظیفهمعدلسن*مدرک تحصیلیواحد مربوطهعنوان سمت شغلی

حداکثر 24 کارشناسیحسابرسی داخلیحسابرس
سال

حداقل 
دارای کارت پایان خدمت15

کارشناسی حسابرسی داخلیحسابرس ارشد
ارشد

حداکثر 28 
دارای کارت پایان خدمتحداقل 16سال

کارشناس حسابرسی 
فناوری اطالعات

حسابرسی فناوری 
اطالعات

کارشناسی 
ارشد

حداکثر 28 
دارای کارت پایان خدمتحداقل 16سال

* مدت زمان سابقه کار به حداکثر سن اضافه می گردد.

خواهشمند است در صورت دارا بودن شرایط فوق، رزومه خود را حداکثر تا تاریخ1400/10/2 به پست الکترونیکی زیر ارسال نمایید:

Recruitment.tadbir@gmail.com

شرایط احراز عنوان شغلی و ایمیل 

رئیس حسابداری  
)محل کار: دفتر مرکزی تهران( 

آقا ، تمام وقت ،کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته حسابداری 
حداقل ۳ سال سابقه کاری در سمت رئیس حسابداری در شرکتهای معتبر 

تنظیم اسناد حسابداری ، تهیه و ارائه گزارشات حسابداری استاندارد و صورتهای مالی 
تهیه و ارائه گزارش حسابهای اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد تعهدات، دیون و حسابهای بین 

شرکت و اشخاص جهت تنویر وضعیت حسابها ، بررسی و بستن حسابهای مالی 
بررسی کلیۀ اسناد حسابداری ، نظارت بر اجرای دقیق دستورالعملهای حسابداری و مالی 

تسلط کامل به کلیۀ امور حسابداری، مالی، مالیاتی، بیمه و قوانین کار 
داشتن روحیه تیمی و نگرش سیستمی و آمادگی و انگیزش برای تاش و توسعه 

دارای انضباط کاری و توانمند در کار گروهی ،پیگیر، سختکوش، منظم، متعهد و عاقمند به کار 
گروهی و پیشرفت تیمی ، تعهد به اصول بنیادین اخاقی مانند راستگویی و امانتداری 

توانایی ارائه گواهی حسن انجام کار و ضمانت معتبر 

کارشناس حسابداری    
)محل کار: دفتر مرکزی تهران( 

آقا ،  تمام وقت،  حداقل ۳ سال سابقه کار، آشنا با نرم افزارهای مالی و حسابداری 
توانمندی در تهیه گزارشات استاندارد حسابداری، توانایی تهیۀ گزارشات متنوع حسابداری  

مهارت در استفاده از نرم افزارهای مالی مرتبط ، عاقمند و توانمند در انجام کار گروهی و پایبند
 به انضباط کاری، توانایی ارائه گواهی حسن انجام کار و ضمانت معتبر 

پیگیر، سختکوش، منظم، متعهد و عاقمند به کار گروهی و پیشرفت تیمی 
تعهد به اصول بنیادین اخاقی مانند راستگویی و امانتداری

کارشناس فروش 
)محل کار: دفتر مرکزی تهران( 

آقا/خانم ،  تمام وقت ، حداقل ۵ سال در شرکتهای تولیدکننده سم و کود کشاورزی و بذر  
دانش فنی کافی در زمینه نهاده های کشاورزی، مسلط به بازار هدف در زمینه کود و سم کشاورزی 

مسلط به فنون مذاکره مؤثر، آشنایی با مسیرهای فروش داخلی در بازار مود و سم کشاورزی 
آشنایی با مهارتهای بازاریابی، فروش و مارکتینگ ، داشتن انگیزه برای کار بلندمدت 

امکان سفر خارج از استان، توانمندی در انجام کار گروهی 
پیگیر، سختکوش، منظم، متعهد و عاقمند به کار گروهی و پیشرفت تیمی 

تعهد به اصول بنیادین اخاقی مانند راستگویی و امانتداری 

یک گروه بزرگ و معتبر صنعتی جهت تکمیل کادر موردنیاز خود از افراد واجد شرایط در 
ردیفهای شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند پس از مطالعه دقیق 

شرایط احراز، رزومه خود را به نشانی اعالمی ارسال نمایند. 
 Job.iramon@gmail.com

*** توجه: درج عنوان شغلی در Subject ایمیلهای ارسالی الزامی است***  
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توانمند سازي اقتصادي بيش از 500 نفر

از زنان سرپرست خانوار با طرح هاي 

مشاغل خانگي
ســمیه قاســمی طوســی، از تدوین ســند 
ارتقــای وضعیــت زنــان اســتان خبــر داد 
و تصریــح کــرد: هــدف نهایــی ایــن 
ــیتی،  ــت جنس ــه عدال ــیدن ب ــند رس س
ارتقــا و بهبــود وضعیــت زنــان از طریــق 
ــش  ــی و افزای ــی، توان بخش آگاهی بخش
مشــارکت پذیری آنــان در عرصه هــای 

ــف اجتمــاع اســت.   مختل
بــه گــزارش خبرنگارآریادفترمازنــدران 
ــا  ــی ب ــمی طوس ــمیه قاس ــاری، س درس
اشــاره بــه برگــزاری نشســت دو روزه مدیــران کل دفتــر امــور زنــان و خانــواده اســتانداری های 
ــه  ــن جلس ــرد: در ای ــان ک ــور، خاطرنش ــم وزارت کش ــر اعظ ــالن پیامب ــور در س ــر کش سراس
گزارشــی از وضعیــت زنــان اســتان و طرح هایــی کــه در ایــن حــوزه در اســتان مازنــدران انجــام 
و طرح هــا و برنامه هایــی کــه بــا هــدف توانمندســازی و آگاهــی بخشــی بــه زنــان انجــام شــد، 

تشــریح گردیــد.
مدیــرکل دفتــر امــور زنــان و خانــواده در ایــن نشســت از تدویــن ســند ارتقــای وضعیــت زنــان 
اســتان خبــر داد و تصریــح کــرد: هــدف نهایــی این ســند رســیدن بــه عدالــت جنســیتی، ارتقا 
ــارکت پذیری  ــش مش ــی و افزای ــی، توان بخش ــق آگاهی بخش ــان از طری ــت زن ــود وضعی و بهب

آنــان در عرصه هــای مختلــف اجتمــاع اســت.
قاســمی طوســی اظهــار کــرد: ایــن ســند پــس از تصویــب بــه دســتگاه های مرتبــط ابــاغ شــد 
تــا برنامه هــای اجرایــی خــود را بــر اســاس برنامــه عملیاتــی تدویــن شــده در ســند اجرایــی 

. یند نما
مدیــرکل امــور زنــان و خانــواده اســتانداری مازنــدران گفــت: توانمندســازی بیــش از 832 نفــر 
از مشــاورین و فــارغ  التحصیــان حوزه هــای روانشناســی، جامعه شناســی، حــوزوی، خانــواده، 
ــال  ــمن های فع ــر از س ــازی 600 نف ــوان تســهیل گران، توانمند س ــه عن ــمن ها و ... ب اعضــا س
در حــوزه کــودک، کارشناســان مراکــز بهداشــت، مشــاورین اورژانس هــای اجتماعــی، دهیــاران 
ــی در  ــتگاه های اجرای ــا و دس ــواده فرمانداری ه ــوان و خان ــور بان ــدگان ام ــداران، نماین و بخش
راســتای آمــوزش قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان در قالــب آموزش هــای اســتانی و ملــی 

اجرایــی شــد.

مدیر کل ميراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایالم

معرفی ۲0 صنعتگر برای دریافت تسهيالت 
مشاغل خانگی در ایالم

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
ایام از معرفی 20 صنعتگر در بخش صنایع دستی 
استان برای دریافت تسهیات مشاغل خانگی 

خبر داد.
» عبدالمالک در گفت و گو با شبستان در ایام با 
اعام این خبر، اظهار کرد: برای دریافت تسهیات 
مشاغل خانگی در حوزه مستقل 20 نفر از فعاالن 
عرصه صنایع دستی استان به اداره کار، تعاون و رفاه 

اجتماعی معرفی شده اند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایام افزود: صنایع دستی همواره به عنوان یک منبع 
درآمد برای خانواده ها یکی از اولویت های این اداره کل بوده چرا که صنعت دستی می تواند تأثیر به سزایی 

در ایجاد مشاغل خانگی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
شنبه زاده تصریح کرد: در همین راستا طی این مدت برای فعاالن حوزه صنایع دستی و جویای کار که 
متقاضی دریافت تسهیات برای ایجاد خوداشتغالی بودند پرونده تشکیل شد و این افراد از طرف اداره کار، 

تعاون و رفاه اجتماعی به بانک های عامل معرفی می شوند.
وی گفت: برای تحقق اهداف و برنامه های دولت در گسترش پوشش نظام تامین اجتماعی، شاغان 

صنایع دستی در مناطق روستایی عشایری نیز بیمه می شوند.
شنبه زاده یادآور شد: ساالنه تعداد زیادی از عاقه مندان به رشته های مختلف صنایع دستی در کاس های 
آموزش مربوط به صنایع دستی شرکت می کنند و در پایان دوره به آن ها گواهینامه آموزشی اعطا می شود.

کارشناس بازاریابی مطرح کرد:

مشاغل خانگی نقطه مناسبی برای
 راه اندازی کسب و کار جوانان است

کارشــناس ارشــد مدیریــت بازرگانــی گرایــش بازاریابــی گفــت: کســب و کار خانگــی بــه ویــژه 
بــرای جوانــان، نقطــه شــروع خوبــی بــرای راه انــدازی مشــاغل خانگــی اســت، چــرا کــه نســبت 

ــر اســت، ــه مشــاغل دیگــر ســاده، آســان، کم ریســک و کم هزینه ت ب
شــادیه ســیجانیوندی در گفــت و گــو بــا ایســنا اظهــار کــرد: هــر نــوع فعالیــت و کاری کــه فرد 
در خانــه و در محــل ســکونت خــود بــا اســتفاده از وســایل و ابزارهایــی کــه در خانــه دارد 
انجــام دهــد و مشــغولیتی برایــش ایجــاد کنــد کــه بتوانــد از آن طریــق درآمــدی کســب 

نمایــد کســب و کار خانگــی گفتــه مــی شــود.
وی افــزود: در ســال های اخیــر و مخصوصــا در شــرایط کنونــی کرونــا کســب و کارهــای خانگی 
ــای  ــروری فعالیت ه ــی و ض ــای حیات ــز بخش ه ــده اند و ج ــوردار ش ــادی برخ ــت زی از اهمی

اقتصــادی کشــورهای پیشــرفته محســوب می شــوند.
کارشناســی ارشــد مدیریــت بازرگانــی گرایــش بازاریابــی، عنــوان کــرد: مشــاغل خانگی نســبت 
بــه گذشــته دارای تنــوع و دگرگونــی زیــادی در اجتمــاع و اقتصاد کشــورهای دنیا شــده اســت، 
بــه ویــژه بــرای جوانــان، نقطــه شــروع خوبــی بــرای راه انــدازی مشــاغل خانگــی اســت، چــرا 
کــه نســبت بــه مشــاغل دیگــر ســاده، آســان، کم ریســک و کم هزینه تــر اســت، بــرای مثــال، 
فــرد می توانــد بــا اســتفاده از موبایــل یــا لــپ تــاپ خــود در خانــه یــک کســب و کار اینترنتــی 

راه انــدازی کنــد و کارهــا و خدمــات متفاوتــی را بــه جامعــه عرضــه کنــد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
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 مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری مازندران:
مهدی شهر و کالته خيج شهر ملی 

صنایع دستی ایران شدند 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
و  »مهدی شهر)سنگسر(  گفت:  سمنان  استان 
صنایع دستی  ملی  شهرهای  به عنوان  کاته خیج 

ثبت شدند.«
سمنان،  استان  خبرآناین  خبرگزاری  به گزارش 
این  اعام  با  آذرماه  دوست محمدی  حمیدرضا 
و  شهرها  بررسی  کمیته  جلسه  »در  افزود:  خبر 
روستاهای ملی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
اداره کل،  مسئوالن  دفاع  از  پس  صنایع دستی،  و 

پژوهشگران و فعاالن حوزه صنایع دستی، برای نخستین بار دو شهر استان به عنوان شهرهای ملی 
صنایع دستی ثبت شدند.«

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت: »در این جلسه مهدی شهر 
)سنگسر( در رشته شماره دوزی سنگسر و کاته خیج در رشته دست بافته های سنتی )تانه بافی( از 

استان سمنان به عنوان شهر ملی صنایع دستی ثبت شدند.« 
او افزود: »ثبت ملی شهرهای صنایع دستی، ضمن ایجاد آمادگی برای حضور در رقابت ثبت جهانی 
صنایع دستی، برای تولیدکنندگان امتیازات بسیاری مانند افزایش اشتغال، اعتبار و هویت بخشی، 

آگاهی بخشی، ترویج گردشگری داخلی و خارجی و رونق اقتصادی دارد.«
او افزود: »پرونده روستای ابرسج در رشته نمدمالی از استان سمنان به صورت مشروط باقی ماند 
تا پس از رسیدن به استانداردهای مورد نظر به ثبت قطعی برسد و امیدواریم با برنامه ها و جلسات 

تکمیلی با مسئوالن محلی، این مهم در سال آینده محقق شود.«
دوست محمدی گفت: »در سال جاری از چهار شهر کشور که موفق به ثبت ملی شدند 2 شهر به 

استان سمنان تعلق دارد.«

مجری استانی طرح های اشتغال زایی اجتماع محور بنياد برکت خبر داد؛ 

ایجاد زمينه اشتغال برای ۴00نفر در خليل آباد
  

قاسمی از پرداخت ۵/۵میلیارد تومان تسهیات توسط بنیاد برکت در شهرستان خلیل آباد 
خبر داد و گفت: با پرداخت این میزان تسهیات برای ۴00نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال 

در شهرستان ایجاد شده است.
به گزارش شبکه اطاع رسانی صبح توس؛ مرتضی قاسمی، مجری استانی طرح های اشتغال زایی 
اجتماع محور بنیاد برکت در شهرستان خلیل آباد در نشست کارگروه اشتغال خلیل آباد که در 
محل فرمانداری شهرستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت تاسیس بنیاد برکت، اظهار داشت: 
برای حل مشکات  رهبری  معظم  مقام  دستور  به   1386 سال  آذر   20 در  برکت  بنیاد 
محرومین تاسیس شد و بنیاد برکت در این 1۴ سال از آن  در 31 استان، 3۵0 شهرستان و 92۵0 روستا 

فعالیت دارد که تمام این فعالیت ها توسط 71۵ نفر مجری و تسهیلگر انجام می شود.
وی با بیان اینکه بنیاد برکت در سه سال اخیر که بحث اشتغال زایی را در دستور کار قرار 
داده، توانسته 330 هزار شغل ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: بنیاد برکت در سطح استان 
خراسان رضوی توانسته 1283 میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته و بیشترین میزان در حوزه 
توانمندسازی و کارآفرینی نظیر ساخت مساجد، اجرای پروژه های زیربنایی، مسکن محرومین، 

خدمات بیمه ای برای ایتام و... بوده است.
مجری استانی طرح های اشتغال زایی اجتماع محور بنیاد برکت همچنین در ادامه تصریح کرد: تاکنون 
1۴ طرح بنگاه محور با اشتغال حدود 8 هزار و 3۴ نفر و سرمایه گذاری 27۴ میلیارد تومان و تعداد 
7900 طرح اجتماع محور یا مشاغل خرد با اشتغال زایی 23 هزار و 700 نفر و سرمایه گذاری 
87۴ میلیارد تومان و ۵ طرح تسهیات محور به میزان 10 میلیارد تومان و 2 طرح کارگاهی 

به میزان 2/۴میلیارد تومان در سطح استان خراسان رضوی انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه 80 درصد پروژه هایی که بنیاد برکت شروع کرده تا سال 1۴01 باید تکمیل 
شود، اذعان کرد: 3800 طرح اشتغال زایی با حجم سرمایه گذاری ۵00 میلیارد تومان و اشتغال 
زایی 11 هزار و ۴00 نفر را برای سال جاری در نظر گرفته و 120 طرح کسب و کار خانوادگی و 
اجرای پروژه های کارگاهی و بنگاه محور که تکمیل کننده زنجیره تولید مشاغل خرد است نیز در 

دستور کار بنیاد برکت قرار دارد.
قاسمی با اشاره به اینکه بنیاد برکت در شهرستان خلیل آباد جدای از بحث اشتغال زایی، برای 
دو مدرسه در خلیل آباد و دهنو را به میزان 300 میلیون تومان سرمایه گذاری کرده است، عنوان 
کرد: در 1۵ اردیبهشت کارگروه اشتغال در شهرستان تشکیل و روستاهای هدف نظیر دهنو، 

نصرآباد، جابوز، ابراهیم آباد، سعدالدین و جعفرآباد مشخص شدند.

رستمی جاز عنوان کرد؛ 

راه اندازی کالج آموزشی علوم و فنون دریایی 
و کشتيرانی در قشم 

رئیس دانشگاه آزاد اسامی واحد قشم گفت: کالج 
آموزشی علوم و فنون دریایی و کشتیرانی با انعقاد 
آموزش  و  ملوانان  پرورش  به منظور  تفاهم نامه ای 
عاقه مندان به حوزه های کاری دریامحور در این 

دانشگاه راه اندازی شد.
حمید رستمی جاز در گفت وگو با آنا در قشم با تشریح 
گرفته  صورت  اقدامات  و  دستاوردها  از  بخشی 
کرد:  اظهار  قشم  واحد  اسامی  آزاد  دانشگاه  در 
مجموعه این واحد دانشگاهی همواره با اصل پرهیز 

از شعارزدگی، آمادگی و لزوم ارتباط مستقیم با صنایع را درخواست کرده و توقع می رود تا متولیان 
امر در سازمان منطقه آزاد اقدام به ایجاد این رابطه کنند؛ چراکه یقیناً یکی از مهم ترین دستاوردهای 

آن می تواند ایجاد صنایع خاق باشد که ظرفیت باالیی در تولید ثروت و ایجاد شغل دارد.
وی افزود: دانشگاه آزاد اسامی واحد قشم به عنوان نهادی علمی تاش دارد تا وظایف اجتماعی 
خود را نیز به بهترین نحو ایفا کند به همین منظور و در راستای کارآفرینی با راه اندازی دفتر 
مهارت آموزی و مشاوره شغلی و احیای مرکز رشد قصد دارد تا نهادی کارآفرین و آموزش دهنده 
حرفه وفن برای جوانان قشم شود در همین راستا نیز به تازگی با انعقاد تفاهم نامه ای کالج آموزشی 
علوم و فنون دریایی و کشتیرانی را برای پرورش ملوانان و عاقه مندان به حوزه های کاری دریا محور 

ایجاد کرده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسامی واحد قشم اضافه کرد: با توجه به اینکه جزیره قشم به عنوان قطب 
پرورش و تولید میگو معرفی شده، دانشگاه در اقدامی همسو با این اصل مجوز راه اندازی مرکز 
تحقیقات شیات و آبزیان را از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد کسب کرده است؛ بنابراین می توان با 
پژوهش در این امر به ارتقای سطح پرورش آبزیان و بهره برداری بیشتر در این صنعت به متولیان 
این حوزه کمک کرد. مقام معظم رهبری سال های اخیر همواره تأکید بر پویایی و ارتقای اقتصاد و 
تولید در کشور کرده اند؛ بنابراین همان گونه که در بیانیه گام دوم آمده است دانشگاه و دانشجویان 
می توانند ارکان تأثیر گذاری در ارتقای صنعت و اقتصاد پویا باشند. امروزه همه حرفه ها و مشاغل در 

سراسر دنیا به دانش و علم روز نیازمند هستند.

۴0 هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴0۱ در لرستان ایجاد می شود 
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی با اشـاره 
بـه اینکـه ۴0 هـزار فرصـت شـغلی تـا پایان 
سـال 1۴01 در لرسـتان ایجاد می شود،گفت: 
اگـر مدیـران محلـی خـوب عمـل کننـد این 

میـزان تـا 60 هزارنفـر افزایـش می یابد.
به گــزارش بــازارکار، حجــت اهلل عبدالملکی در 
شــورای اداری لرســتان در ســخنانی بــا اشــاره 
بــه اینکــه براســاس آمــار رســمی در تابســتان 
1۴00 لرســتان 12 درصــد نــرخ بیــکاری 
داشــته اســت کــه البتــه ایــن نــرخ بیــکاری در 
جوان هــا بیشــتر اســت، اظهــار داشــت: طبــق 
آمارهــای رســمی تقریبــاً 20 درصــد جوانــان 
لرســتان متأســفانه بیــکار هســتند امــا فکــر 
ــا آن تفســیری کــه  می کنیــم عــدد واقعــی ب
از اشــتغال شایســته داریــم بیــش از ایــن باشــد.

وی بــا بیــان اینکــه 87 هــزار نفــر در 
ــرد:  ــح ک ــتند، تصری ــکار هس ــتان بی لرس
مــا در احصــای آمــار رســمی اشــتغال ۵ گروه 
ــروه  ــا دو گ ــم، ام ــرار می دهی را مخاطــب ق
شــامل ناامیــدان از کار کــه جویــای کار 
نیســتند و اشــتغال غیــر رســمی بــا درآمــد 
ــا  ــه ب ــود ک ــه نمی ش ــر گرفت ــن در نظ پایی
ــکاران  ــداد بی ــروه تع ــن دو گ ــاب ای احتس
در لرســتان از 200 هــزار نفــر هــم بیشــتر 

ــود. خواهــد ب
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا تاکید 
بــر اینکــه آنچــه مــا در نظــر گرفتــه ایــم ایــن 

اســت کــه تــا پایــان ســال 1۴01، بالــغ بــر 
۴0 هــزار فرصــت شــغلی بــه عنــوان حداقل 
ــش  ــزود: افزای ــود، اف ــاد ش ــتان ایج در لرس
ــم  ــرد تی ــه عملک ــته ب ــداد وابس ــن تع ای
ــران  ــر مدی ــت و اگ ــتان اس ــتقر در اس مس
ــزان  ــن می ــد ای ــل کنن ــوب عم ــی خ محل
اشــتغال را تــا 60 هــزار نفــر افزایــش 

می دهیــم.
ــه اینکــه دو راهبــرد  ــا اشــاره ب عبدالملکــی ب
ــم،  ــری می کنی ــتان پیگی ــی را در لرس اساس
یکــی فعــال ســازی واحدهــای صنعتــی 
تعطیــل، نیمه تعطیــل و نیم ســاخته کــه اگر 
بتوانیــم بــا اصــاح نظام تأمیــن مالیــف میزان 
ــم  ــل کنی ــا را ح ــاز ان ه ــورد نی ــارات م اعتب
ــن  ــتغال در ای ــه ای اش ــل ماحظ ــداد قاب تع
ــد  ــزود: ۴00 واح ــود، اف ــاد می ش ــش ایج بخ
ــم  ــه رغ ــه ب ــم ک ــتان داری ــنگبری در لرس س

ــل هســتند. ــادن ارزشــمند تعطی وجــود مع
وی ادامــه داد: دومیــن راهبــرد مــا تمرکــز 
در  تکمیلــی  صنایــع  اداره  اوضــاع  بــر 
بخش هــای کشــاورزی، فنــاوری ارتباطــات، 

ــت. ــی و… اس ــاغل خانگ مش
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی به ســفر 
خــود بــه شهرســتان های دورود و ازنــا 
ــه  ــروژه نیم ــد پ ــت: چن ــرد و گف ــاره ک اش
ــم  ــتان نی ــدی دورود، بیمارس ــام کمربن تم
ســاخته و سیســتم تصفیــه آب شهرســتان 
ــت. ــده اس ــفر آم ــای س دورود در پروژه ه

ــان در دورود  ــه داد: خودم ــی ادام عبدالملک
دو پــروژه داریــم کــه وعــده داده ایــم 
تکمیــل کنیــم؛ یکــی فــاز ۴ ســیمان دورود 
اســت کــه از شــرکت شســتا قــول قطعــی 
ــری  ــود و دیگ ــی ش ــن مال ــه ام تأمی گرفت
ــکل آن  ــه مش ــت ک ــی اس ــه صنعت کارخان
ــت،  ــی اس ــهامدار خارج ــور س ــدم حض ع
ــد  همــکاران خــود را موظــف کــرده ام برون
ــا ایــن ســهامدار توافــق کننــد و فعالیــت  ب

ــد. ــتارت بزنن ــه را اس کارخان
وی همچنیــن بــر توســعه آموزش هــای 
ــزود: در  ــرد و اف ــد ک ــه ای تاکی ــی و حرف فن
ــورت  ــه ص ــتایی ب ــا از روس ــتان ازن شهرس
ســر زده بازدیــد کــردم کــه در حــال خالــی 
شــدن از ســکنه اســت و مشــکل تأمیــن آب 

داشــتند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

جزئيات طرح حمایتی و بيمه ای از نخبگان روستایی 
اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  مدیرعامــل 
ــات  کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر جزئی
طــرح ویــژه ایــن صنــدوق بــرای حمایــت های 
ــتایی را  ــگان روس ــه ای از نخب ــی و بیم مال

ــرد. تشــریح ک
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــراری در گفتگ ــه برق بیت ال
ــن  ــژه ای ــرح وی ــات ط ــاره جزئی ــر درب مه
ــرای نخبــگان روســتایی گفــت:  صنــدوق ب
در ایــن طرحــی مــا بــه دنبــال حمایــت از 

ــتایی هســتیم. ــگان روس نخب
ــتاها  ــه در روس ــجویانی ک ــزود: دانش وی اف
ــگاه ها  ــه در دانش ــتند و چنانچ ــاکن هس س
رتبه هــای تــا ۵00 بیاورنــد صنــدوق بیمــه 
اجتماعــی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر 
از آنهــا حمایــت می کننــد یعنــی در دوران 
تحصیــل بــه منظــور حمایــت مالــی از 
ــی دانشــجوی  ــه تحصیل ــا کمــک هزین آنه
ــر کشــوری را آورده اســت را  ــه برت کــه رتب

پرداخــت می کنــد.
اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  مدیرعامــل 
کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر در رابطــه 
ــن  ــدوق از ای ــای صن ــه حمایت ه ــا ادام ب
افــراد در ســال های آتــی نیــز تصریــح کــرد: 
ــت  ــا موفقی ــه ب ــردی ک ــه ف ــن زمین در ای
ــر  ــع باالت ــود و در مقاط ــل بش فارغ التحصی
نیــز از حمایت هــای ایــن بیمــه بهــره 
ــر  ــای برت ــد رتبه ه ــا بتوان ــرد ت ــد ب خواه
همیــن  در  بکنــد.  کســب  را  کشــوری 

ارتبــاط نیــز یــک آئین نامــه تدویــن شــده 
اســت و کســانی کــه شــرایط بهــره منــدی 
ــد  ــند می توانن ــته باش ــرح را داش ــن ط از ای
ــه  ــدوق بیم ــایت صن ــه س ــه ب ــا مراجع ب
ــبت  ــایر نس ــتاییان و عش ــی، روس اجتماع

ــد. ــدام کنن ــام اق ــت ن ــه ثب ب
برقــراری، در ارتبــاط بــا دالیــل اجــرای ایــن 
ــام  ــات مق ــتای منوی ــزود: در راس ــرح اف ط
معظــم رهبــری، حمایــت از نخبــگان علمــی 
و مســئولیت دســتگاه های اجرایــی در برابــر 
نخبــگان و همچنیــن جلوگیــری از مهاجرت 
روســتاییان بــه شــهرها و تقویــت مهاجــرت 
معکــوس از شــهرها بــه روســتا بــوده اســت.

ــه ایــن پرســش کــه کــدام  وی در پاســخ ب
ــورد  ــرح م ــامل ط ــجویان ش ــروه از دانش گ
ــه کــرد: پیش بینــی  اشــاره می شــوند، اضاف
کرده ایــم کســانی کــه تــا رتبــه ۵00 
ــه  ــم و کل جامع ــت کنی ــد را حمای آورده ان
هــدف طــرح روســتاییان، عشــایر و افــرادی 
کــه در شــهرهای زیــر 20 هــزار نفــر 

ــود. ــامل می ش ــتند را ش ــکونت هس س

تالش برای به کارگيری علم نخبگان 

در زادگاهشان

اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  مدیرعامــل 
ــان  ــا بی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر ب
از تحصیــل  اینکــه معتقدیــم حمایــت 
ــوان  ــه عن ــد ب ــتایی می توان ــدان روس فرزن
ــدوق  ــت در صن ــرای عضوی ــوق ب ــک مش ی
ــز نقــش اساســی در  ــردد و نی محســوب گ
شکســتن چرخــه فقــر در میــان خانوارهــای 
روســتایی داشــته باشــد، خاطرنشــان کــرد: 
ــت  ــزه ای اس ــویقی و انگی ــرح، تش ــن ط ای
ــع  ــدوق، در واق ــدف صن ــه ه ــرای جامع ب
نظرســنجی هایی  راســتای  در  صنــدوق 
کــه انجــام داده متوجــه شــده کــه تحصیــل 
فرزنــدان، دغدغــه خانــواده روســتاییان اســت.

ــرای  ــدف از اج ــرد: ه ــح ک ــراری تصری برق
ــتایی  ــگان روس ــل نخب ــرح تحصی ــن ط ای
و بکارگیــری از علــم و دانــش آنهــا در 
ــا روش و  ــت، ت ــود اس ــتاها و زادگاه خ روس
علمــی کــه کســب می کنــد را در راســتای 
آبادانــی منطقــه تولــد خــود بــه کار گیــرد. 
ــگاه  ــن ن ــا ای ــه ب ــت ک ــن اس ــان ای هدفم
ــر  عشــایر، روســتاییان و هــم شــهرهای زی
20 هــزار نفــر را تقویــت کنیــم کســی کــه 
علــم و دانــش دارد خدمــات شایســته ای را 

ــد. ــه بده ــا ارائ در آنج

مدیر عامل صندوق بيمه روستایيان تشریح کرد؛ 

از استخدام های بی رویه در شهرداری های خوزستان جلوگيری شود 

نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی: 

نماینـده اهـواز در مجلـس شـورای اسـامی 
خواسـتار جلوگیری از اسـتخدام بیـش از حد 
و بی رویـه در شـهرداری های خوزسـتان شـد.
ــت  ــوص پرداخ ــفی در خص ــی یوس مجتب
ــار  ــهرداری کارون اظه ــان ش ــوق کارکن حق
ــد  ــوب ش ــم مص ــس یازده ــرد: در مجل ک
و  شــهرداری ها  افــزوده  ارزش  ســهم 
دهیاری هــا از 3 درصــد بــه ۴ درصــد افزایش 
یابــد بنابراین ســهم دولــت و شــهرداری ها و 
دهیاری هــا برابــر شــده اســت. قــرار اســت از 
بهمن ماه ســهمی کــه بــه شــهرداری ها و دهیاری ها 

اختصــاص داده شــود، افزایــش می یابــد.
ــال  ــزود: در س ــنا، وی اف ــزارش ایس ــه گ ب
ــت  ــان باب ــارد توم ــوع ۴۴ میلی 99 در مجم
ــه شــهرداری کــوت  عــوارض و آالیندگــی ب

عبــداهلل )کارون( پرداخــت شــد امــا بــا 
هشــت  در  شــده  انجــام  پیگیری هــای 
ماهــه گذشــته، ۵2 میلیــارد تومــان بــه ایــن 
ــن  شــهرداری پرداخــت شــده اســت بنابرای
ــه  ــد. البت ــر ش ــا دو براب ــا پرداختی ه تقریب
ــد شــهرداری اســت. ــام، کــف درآم ــن ارق ای

نماینــده اهــواز در مجلــس شــورای اســامی 
گفــت: قطعــا بایــد برنامه ریــزی شــود و 
از اســتخدام بیــش از حــد و بی رویــه در 
شــهرداری های خوزســتان جلوگیــری شــود 
ــارات  ــه اعتب ــر چ ــرایط ه ــن ش ــا ای ــرا ب زی
هــم بدهیــم نــه کارکنــان رضایــت دارنــد و 

ــود. ــام می ش ــی انج ــران و آبادان ــه عم ن
یوســفی بیــان کــرد: 7 هــزار تــن قیــر بــرای 
ــی،  ــس، ماثان ــهرهای وی ــا و ش دهیاری ه
ــرای  ــن ب ــزار ت ــه و 2 ه ــیبان و حمیدی ش
کــوت عبــداهلل پیگیــری و بــه صــورت 
رایــگان تامیــن شــد. اکنــون هــر تــن قیــر 
ــا  ــا ب ــیده ام ــان رس ــون توم ــه 13 میلی ب
پیگیری هــا از وزارت کشــور ایــن میــزان 

ــد. ــن ش ــگان تامی ــورت رای ــه ص ــر ب قی
وی افــزود: هفتــه گذشــته نیــز بــا مدیــرکل 
امــور مالیاتــی صحبتــی بــرای کمــک 
ــتی  ــکات معیش ــی از مش ــل بخش ــه ح ب

ایــن کارگــران داشــتم امــا انتظــار مــی رود 
ــد  ــی جدی ــع مال ــی، مناب ــئوالن محل مس

ــد. ــی کنن ــهر پیش بین ــن ش ــرای ای ب
نماینــده اهــواز در مجلــس شــورای اســامی 
ــت  ــه نگهداش ــش هزین ــه افزای ــاره ب ــا اش ب
ــزوده  ــر چــه ارزش اف ــر ه ــت: اگ شــهر، گف
افزایــش یابــد بــه همــان میــزان نیــرو 
و  حقــوق  نمی تواننــد  شــود،  اســتخدام 
دســتمزد ایــن پرســنل را پرداخــت کننــد و 
در شــهر هــم اتفاقــی نخواهــد افتاد و شــاهد 

ســوءمدیریت ها خواهیــم بــود.
ــی  ــه تلویزیون ــک برنام ــه در ی ــفی ک یوس
ــدگان در  ــزود: نماین ــرد، اف ــت می ک صحب
بحــث قانون گــذاری و کمــک اعتبــاری 
ــا  ــتند ام ــت هس ــی در خدم ــطح مل در س
ــن مســئوالن اســت  ــا ای ــت، اجــرا ب در نهای
ــی  ــی پیش بین ــد مال ــع جدی ــد مناب و بای
ــداهلل  ــوت عب ــال در ک ــور مث ــه ط ــود. ب ش
ــن  ــا ای ــود دارد ام ــادی وج ــای زی زمین ه
تبدیــل  زمین خــواران  توســط  زمین هــا 
وضعیــت می شــوند در حالــی کــه ایــن 
ــود  ــت ش ــد مدیری ــهرداری بای ــهم ش س
تــا بــه عنــوان منابــع پایــدار بــرای رشــد و 

ــد. ــهر باش ــی ش آبادان



5
زنان

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir

   شنبه27 آذر1400-13 جمادی االولی 1443- 18 دسامبر 2021 - سال بیست و یکم - شماره  1242

دعوت به همکاری

راننده پايه دو:  آقا، تمام وقت، حداقل 22 سال سن و ترجيحا متاهل
داراي حداقل گواهينامه پايه دو رانندگي، داراي اعتماد به نفس و 
نظم در امور، زمان كاري هر دو شيفت صبح و عصر )تمام وقت(

محل فعاليت سطح شهر جهت جا به جايي كاال و انجام امور 
محوله، حقوق، پورسانت عالي در هر ماه، بيمه تامين اجتماعي از 
اولين روز استخدام، برگزاري دوره هاي آموزشي رايگان كامل، 
حق بهره وري و... با توجه به رسته انتخابي، پرداخت به موقع 

حقوق و مزايا، پايداري و امنيت شغلي
كارمند تسهيالت : آقا، تمام وقت، داراي حداقل سه سال 

سابقه كار مرتبط، داشتن حداقل مدرك كارشناسي
آشنا به زبان انگليسي، مسلط به مايكروسافت آفيس، تسلط به 

اصول نامه نگاري، تسلط به اصول بايگاني و دبيرخانه
داراي تعهد كاري و روحيه كار تيمي، فردي دقيق و مسئوليت پذير

توانايي پيگيري و به نتيجه رساندن امور
داراي روابط عمومي باال فن بيان عالي

عالقه مند به يادگيري، حقوق، اضافه كار
بيمه تامين اجتماعي از اولين روز استخدام
برگزاري دوره هاي آموزشي رايگان كامل

حق بهره وري و... با توجه به رسته انتخابي
پرداخت به موقع حقوق و مزايا

پايداري و امنيت شغلي
فروشنده لوازم خانگي: آقا، تمام وقت، حداقل 22 سال سن و 
ترجيحا متاهل، داراي اعتماد به نفس و تسلط حين مكالمه حضوري

داراي سابقه كار فروشندگي در هر صنفي

آشنايي اوليه كار با كامپيوتر، زمان كاري هر دو شيفت صبح و عصر
محل فعاليت  حضوري در فروشگاه، حقوق

پورسانت عالي در هر ماه، بيمه تامين اجتماعي از اولين روز استخدام
برگزاري دوره هاي آموزشي رايگان كامل

حق بهره وري و... با توجه به رسته انتخابي
پرداخت به موقع حقوق و مزايا، پايداري و امنيت شغلي

كارگر ساده:  آقا، تمام وقت، حداقل 22 سال و حداكثر 40 سال 
و ترجيحًا متاهل، آمادگي جسماني كامل

زمان كاري هر دو شيفت صبح و عصر )تمام وقت(
محل فعاليت: انبار و سيستم حمل و نقل گروه ياس

حقوق، اضافه كار، بيمه تامين اجتماعي از اولين روز استخدام
پرداخت به موقع حقوق و مزايا، پايداري و امنيت شغلي

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم جهت تكميل فرم 
استخدام روي لينك زير كليك نمايند و يا رزومه خود را به 
واتس اپ زير ارسال نمايند و يا با شماره تلفن  زير تماس 

حاصل نمايند.

)Whatsapp( 09303188603
02133546231

آدرس لينک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111364 

گروه لوازم خانگي ياس جهت تكميل كادر خود در استان هاي تهران، قم و هرمزگان
 از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاری

كارشناس تبليغات )آقا(، كارگر انبار )آقا(
كارگر خدمات )آقا(، كارآموز نان و شيريني )آقا(

متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه ارتباطي اعالم 

شده در آگهي درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمايند.
66464460

آدرس لينک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111361

شركت فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه در تهران جهت تكميل كادر خود از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

 تاکید بر توسعه زیست بوم اشتغال با مشارک زنان
معـاون آمـوزش و كارآفرينـی جهـاد دانشـگاهی در اين نشسـت با اشـاره به اينكه توسـعه زيسـت 
بوم اشـتغال در شـرايط كنونی بسـيار اهميت دارد گفت: بايد تالش كنيم در زيسـت بوم  اشـتغال، 

زنـان بتواننـد به جايگاه بهتری از آنچه هسـتند دسـت پيـدا كنند.
وی بـا اشـاره بـه اينكـه براسـاس اعـالم دكتر دسـت پاك؛  نـرخ مشـاركت ۱6 درصـدی زنان در 
حـوزه اقتصـادی قابـل قبول نيسـت گفت: اين عـدد  عدد پايينی اسـت و ما به دنبال اين هسـتيم 

بـا همـكاری های مشـترك بـا جامعه زنـان كارآفرين ايـن رقم را ارتقـاء دهيم.
دكتـر بيجنـدی بـا اشـاره بـه ابزارهـای مختلـف جهـاد دانشـگاهی در حـوزه رسـانه مثـل 
ايسـنا، ايكنـا و ... گفـت: بايـد اعـالم كنـم در حـوزه رسـانه هـای مربـوط بـه اشـتغال و 
كارآفرينـی، در كنـار هفته نامـه الكترونيكـی بـازار كار، ماهنامـه بـازاركار نويـن نيـز فعاليـت 
مـی كنـد كـه ويـژه حـوزه اسـتارت آپ هـا و كسـب و كار هاسـت. هفتـه نامـه و ماهنامـه 
بـازاركار نويـن در كنـار هـم سـاختار جديـد خـود را شـكل خواهنـد داد. ايـن دو نشـريه كه 
يكـی ماهانـه و ديگـری بـه صورت هفتگی منتشـر می شـوند، پتانسـيل بااليی بـرای كمك 
بـه حـوزه كسـب و كارهـا دارنـد. از سـوی ديگـر پايـگاه اطالع رسـانی بـازار كار ايـران نيز 
در دسـت راه انـدازی و بهـره بـرداری اسـت و همچنيـن از سـاختار جديـد ايـن پايـگاه در 

نمايشـگاه دسـتاوردهای جهـاد دانشـگاهی رونمايـی مـی شـود. 
وی بـا اشـاره بـه طـرح های ديگـر در حـوزه بـازاركار از جمله سـامانه جابيـران ادامه داد: سـامانه 
جابيـران قديمـی تريـن سـامانه اتصال كارجو به كارفرماسـت. اين سـامانه يك سـامانه كارآفرينی 
ملـی اسـت و از نسـخه جديـد آن بـزودی رونمايی می شـود؛ در اين سـامانه اطالعـات كارفرما و 
كارجـو در اختيـار مـا قـرار می گيـرد و ما ايـن دو طـرف )كارجو و كارفرمـا( را بـه يكديگر متصل 
مـی كنيـم. شـايد جالـب باشـد بدانيد ما در اين سـامانه تا بيـش از ۷00 هـزار رزومـه را ثبت كرده 

و روی آنهـا كار كـرده ايم.
بيجنـدی ادامـه داد: مـورد بعـدی كه مـی تواند محفلی برای همكاری مشـترك باشـد، نمايشـگاه 
جاب فيـر)JOB FAIR ( اسـت. در ايـن گونـه نمايشـگاه ها می تـوان اقدامات زيـادی در حوزه 
كسـب و كار بانـوان انجـام داد. مـا برنامـه داريم تـا بتوانيم اين نمايشـگاه را منحصرا بـرای بانوان 

برگـزار كنيم. 
وی در ادامـه بـا تاكيـد بـر اهميـت بـاالی آينـده مشـاغل و مشـاغل آينـده افـزود: يكـی ديگر از 
مسـائلی كـه مـا روی آن متمركـز شـده ايـم، موضوع مدرسـه ملـی مهارت بـرای آينده مشـاغل 
و مشـاغل آينـده اسـت. يكـی از اصلـی تريـن چالـش هـای امـروز، وضعيـت مشـاغل در آينده و 
مشـاغلی اسـت كـه در آينـده به وجـود خواهد آمد. نظـام آموزش و پـرورش و نظام آمـوزش عالی 
مـا بـه هيـچ يـك از ايـن دو مـورد اهميـت كافـی را نمـی دهـد و ما بـه دنبال ايـن هسـتيم تا از 

طريـق مدرسـه ملـی مهارت بـه ايـن موضوعـات بپردازيم.
بيجنـدی بـا اشـاره بـه اجرای طـرح های متعـدد ملـی در حـوزه كارآفرينـی اضافه كـرد: در حوزه 
طـرح هـای ملـی نيز ما طـرح ملی مشـاغل خانگی را ابتـدا در ۹ اسـتان اجرا كرديـم و نيز الگوی 

ملی توسـعه مشـاغل خانگی را در  ۳۱ اسـتان در دسـت اجـرا داريم. 
وی بـا اشـاره بـه اينكـه جهاد دانشـگاهی بحث زيسـت بوم اشـتغال در حـوزه خدمـات را در كنار 

اشـتغال در زيسـت بـوم توليـد را مطرح نموده اسـت گفت: اين زيسـت بوم اشـتغال هميت بااليی 
دارد، همچنيـن بـا دسـتگاه هـای متولی اشـتغال در دولت سـيزدهم در زمينه توسـعه زيسـت بوم 
اشـتغال همـكاری خوبـی را آغـاز كرده ايم و نيـز با نهاد های بيـن المللی ماننـد UNDP نيز در 

حوزه اشـتغال همكاری مثبتـی داريم.
بيجنـدی در پايـان ضمـن تاكيد بر نقـش غيرقابل انكار جهاد دانشـگاهی به عنوان نهادی واسـط 
و نقطـه اتصـال چنديـن دسـتگاه و مـردم گفـت: كاری كـه جهـاد انجـام مـی دهد، اجـرای نقش 
توسـعه ای و دانـش بنيانـی اسـت. نقش نهـاد توسـعه ای قرارگيری ميـان بخش تعاونـی، دولتی، 
سـمن ها و بخـش خصوصی اسـت . اقداماتـی نظير مطالعه، پايش، ارزيابی، مسـتتد سـازی و پايش 
از جملـه وظايفـی اسـت كـه جهاد دانشـگاهی آنها را انجـام می دهـد. نكته قابل توجه اين اسـت 
كـه جهـاد بـه علت وابسـتگی ناچيـزی كه بـه دولـت دارد، به راحتـی با ايـن نهادها و سـازمان ها 

ارتبـاط برقـرار می كند.

تنها ۱۶ درصد زنان در فعالیت های اقتصادی مشارکت دارند
دكتـر دسـتپاك رئيـس كانـون كارآفرينـی زنـان بـا اشـاره بـه اينكـه تنهـا ۱6 درصـد زنـان در 
فعاليـت هـای اقتصـادی مشـاركت دارنـد گفـت: اين درحاليسـت كـه ايـران در زمينه شـاخص 

زنـان تحصيـل كـرده دانشـگاهی جـز پنج كشـور اول دنياسـت.    
وی بـا اشـاره بـه اينكـه زنـان تحصيـل كـرده كـه می توانسـت بـه عنوان يـك فرصـت در بين 
كشـورهای همجـوار تلقی شـود به دليل عدم مشـاركت اقتصـادی و بيكاری دانـش آموختگان زن 

بـه شـكل يك تهديـد در آمده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اينكـه بسـياری از كسـب و كار هـای بانـوان در شـرايط كرونا آسـيب ديـده اند 
گفت:بـر اسـاس برخـی آمـار حـدود يـك ميليـون كسـب و كار مربوط بـه بانـوان در حـوزه های 

مختلـف از كرونـا آسـيب ديده اسـت.
دسـتپاك بـا اشـاره بـه اينكـه شـورای هماهنگـی زنـان كارآفريـن در طـول پانزده سـال گذشـته 
فعاليـت هـای خوبـی را داشـته اسـت گفت:ايـن تشـكل غيـر دولتـی تـالش مـی كنـد از همه 
ظرفيـت هـای قانونـی و همچنيـن نهادهـا و دسـتگاه هـای فعـال در حـوزه اشـتغال و كارآفرينی 

بـرای حمايـت از بانـوان كارآفريـن اسـتفاده كند.
ايـن فعـال كارآفرينـی حـوزه زنان تاكيـد كرد :بـرای ارتقا سـهم زنـان از اقتصاد و توليـد ناخالص 
داخلـی نيازمنـد حمايـت هرسـه قـوه مجريـه، مجلـس و قضائيـه هسـتيم.خال ها و چالـش های 
زيـادی بـرای اشـتغال زنـان در كشـور وجـود دارد كـه در ايـن حـوزه نيازمنـد اصـالح قوانين و 
حمايـت هـای حقوقـی هسـتيم. بسـياری از كارآفرينـان زن درگيـر زنـدان ودادگاه هسـتند ما نياز 
داريـم كـه جلـوی اين روند گرفته شـود و زنـان كارآفرين بتوانند با فـراغ بال و خاطر آسـوده تری 

بـه فعاليت خـود ادامـه دهند.
دسـتپاك بـر حمايـت هـای شايسـته و بايسـته از زنـان كارآفريـن اشـاره و تاكيـد كـرد: 
جهـاد دانشـگاهی بـه عنـوان يـك نهـاد معتبـر علمـی و اجرايـی در كشـور می تواند بسـتر 

حمايـت هـای قانونـی از زنـان و بانـوان كارآفرين را همـوار نمايد.
وی بـا اشـاره بـه اينكـه بـه دنبـال امضـای تفاهـم نامـه بـا جهـاد دانشـگاهی هسـتيم گفت: 

جهـاد دانشـگاهی ميتوانـد در زمينـه آمـوزش، مشـاوره، بازاريابـی و صادرات محصـوالت توليدی 
زنـان بويـژه در حـوزه مشـاغل خانگـی كمك شـايانی به بانـوان كارآفرين داشـته باشـد.

زنان کارآفرین در این نشست چه گفتند
در ايـن نشسـت تخصصـی بانـوان كارآفريـن از بخـش هـای مختلف ديـدگاه، نظـرات و انتقادات 
خـود را مطـرح كردند و خواسـتار كمك مديران حـوزه آموزش و كارآفرينی جهاد دانشـگاهی برای 

حـل آن هـا در اين زمينه شـدند.
آيـت حسـينی بانونـی كارآفرين و مديرعامل و بنيان گروه نشـانه گفت: اسـتارتاپ هـای زيادی در 
حـوزه بانـوان  وجـود دارنـد كـه می توانند منشـا اثر باشـند اما سـاختار و يـا نهادی كـه بتواند آنها 

را حمايـت كـرده و وارد چرخـه كسـب و كار موفق نمايد وجـود ندارد.
وی بـا اسـتقبال از پيشـنهاد معـاون آمـوزش و كارآفرينی جهاد دانشـگاهی مبنی بر راه اندازی مدرسـه 
ملـی مهـارت گفـت به دليل عـدم حمايت هـای الزم از اقتصاد ديجيتال، اسـتارتاپ ها و كسـب و كار 
بانوان، شـاهد خروج سـرمايه های انسـانی از كشور هسـتيم و نيازمند حكايت های مدرسه ملی مهارت 

از اسـتارت آپ و كسـب و كارهای ديجيتال بانوان هسـتيم.

لزوم حمایت از بخش گردشگری
مديرعامـل هلدينـگ گردشـگری فالمينگـو نيـز در ايـن نشسـت گفـت: مـن كارآفريـن در حوزه 
گردشـگری هسـتم، در حـال حاضـر به داليل مختلـف از جمله كرونا، بسـياری از زيرسـاخت های 
گردشـگری مثـل خطـوط هوايی، ريلـی و دريايی ظرفيت الزم بـرای پيش برد اهداف گردشـگری 
را ندارنـد. در گردشـگری مـا گرفتـار روزمرگـی شـديم. هرچـه پيـش بيايـد را انجـام می دهيـم. 
برنامـه ی مشـخصی نداريـم. بنابرايـن نمی توانيم پاسـخ گوی نياز گردشـگران ورودی باشـيم. ما از 
لحـاظ جاذبه هـای توريسـتی، مذهبی، اكوتوريسـم و  جايـگاه بسـيارخوبی در دنيا داريم امـا از اين 

ظرفيت هـا كمتر اسـتفاده می شـود، چـون برنامـه ی جامعـی نداريم.
خانـم رجـب زاده مديـر عامـل يـك شـركت كارگـزاری در حـوزه بيمـه نيـز در ايـن نشسـت بـر 
آمـوزش بانـوان كارآفريـن در حـوزه ريسـك تاكيـد كـرد و گفت جهاد دانشـگاهی به عنـوان يك 
نهـاد توانمنـد در حـوزه آمـوزش و كارآفرينـی مـی توانـد بانـوان كارآفريـن را در حـوزه ريسـك 

دهد.  آمـوزش 
اينكـه يـك بانـوی كارآفريـن بـه زندان ميـرود تنها يـك دليـل دارد و آن عدم آشـنايی با بـازار و 

ريسـك هـای مربوط به بـازار و بـازار يابی اسـت.
وی بـه مقولـه بازاريابـی  و برند سـازی اشـاره كرد و گفت: توانمند سـازی زنـان كارآفرين و دانش 
آموختـگان عالقمنـد بـه حـوزه كسـب و كار مـی تواند يكـی از زمينه هـای همكاری كانـون زنان 

كارآفرين و جهاد دانشـگاهی باشد.
مديـر عامل شـركت پارس زيسـت  الكترو مغناطيس كـه در حوزه تجهيزات پزشـكی فعاليت می كند 
نيـز گفت:مـا محصـول و كاالی خود را كه مورد نياز كشـور و همچنين كسـورهای منطقه نيز هسـت 

توليـد كـرده ايم اما مشـكل مـا عدم ارائه مجـوز برای توليد و برند سـازی اسـت.
دكتـر زينـب شـنكايی افـزود: دسـت انـدركاران ايـن حـوزه كـه وارد كننـده انحصاری ايـن گونه 

محصـوالت هسـتند بـه مـا امـكان توليـد ايـن محصـوالت را در داخل كشـور نمـی دهند. 
وی بـا اشـاره بـه اينكه جهاد دانشـگاهی به عنوان يه نهاد پيشـرو و حامی فناوران و پژوهشـگران 
مطـرح اسـت انتظـار داريـم از شـركت هـای فنـاور و توانمنـد در حـوزه رفـع نيازهای كشـور از ما 

حمايـت نمايد

انتقاد مدیرکل اشتغال جهاد دانشگاهی از چالش ها 
و مشکالت کارآفرینی حوزه زنان

سـيروس دشـتی در اين نشسـت با اشـاره به اينكه معاونت آموزش و كارآفرينی جهاد دانشـگاهی 
بـا داشـتن رسـانه هايـی مثـل بـازار كار نويـن و جابيـران مـی توانـد بـازوی رسـانه خوبـی برای 
حمايـت از كسـب و كارهـای بانـوان باشـد گفـت: همچنين تالش می كنيـم با برگزاری نمايشـگاه  

جـاب فيـر )job fair(  همچنيـن نـود اشـتغال به زنـان كارآفرين كمـك كنيم.
وی افـزود: بـا توجه به مسـايل و مشـكالتی كه بانـوان كارآفرين در حوزه مختلـف توليد و فضای 
كسـب و كار اشـاره كردند مسـائلی اسـت كه سـالها در نشسـتها و محافل مختلف علمی و اجرايی 
كشـور مكـررا گفته می شـود، همـه كارآفرينان و فعاالن اقتصادی همواره از اين مسـائل شـكايت 
دارد. انـگار ايـن فضای نامناسـب و نا مسـاعد بـه يك رويه تبديل شـده و جز الينفـك كارآفرينی 
كشـور شـده اسـت و ايـن بـی مباالتـی بـه فضـای كسـب وكار بـه هيـچ وجـه پذيرفتنی اسـت. 
كارآفرينـان تـا بـه كـی بايـد تـاوان اين همـه سـو مديريت و بـی توجهـی  مديران دسـتگاههای 
اجرايی و ضوابط و مقررات را دسـت و پا گير را بدهند. آيا سـزاوار اسـت و زيبنده كشـور ما اسـت 
كـه از زبـان يـك كارآفريـن بشـنويم كـه 2 سـال در حال دوندگـی برای ثبـت يك برند باشـد در 

حاليكـه در كشـور هـای پيشـرو ايـن فرآيند در يك يـا نهايتا چنـد روز انجام مـی گيرد.
دشـتی افـزود: در كنـار ايـن همـه مسـايل و مشـكالت در عرصـه كسـب و كار و كارآفرينی آنچه 
بيـش از هـر چيـز رنج آورتر اسـت بـی توجهی به توليـد ملی و محصـوالت اسـتاندارد و با كيفيت 

داخلـی كارآفرينـی زنان موفق اسـت.
 مديـركل كارآفرينـی و اشـتغال جهـاد دانشـگاهی با اشـاره بـه اينكه وجـود روابط ناسـالم و رانت 
در خريـد هـای خارجـی عرصـه را بـرای كارآفرينـان داخلـی به حـدی تنگ كـرده كه بـه مراتب 
از تحريمهـای ظالمانـه خارجـی چنـد سـال اخيـر سـخت تـر اسـت يادآور شـد: بـا توجه رسـالت 
جهاددانشـگاهی در حـوزه اطـالع رسـانی بـازار كار آمـاده هسـتيم كـه در عرصـه رسـانه ايـن  
مشـكالت را در يـك برنامـه چالشـی و در قالب نـود اقتصادی و اشـتغال  با همـكاری كارآفرينان 
و دعـوت مسـؤالن ذيربـط بـه بحـث و بررسـی بگذاريـم. راهكارها تقريبا مشـخص هسـت فقط 
يـك ارائـه قاطـع مديريتـی نياز هسـت كه ايـن چرخه معيـوب و ناسـالم را  قاعده مند نمايـد. زيرا 
بـاور داريـم كـه اقتصـاد كشـور بيـش از اين تحمل ايـن همه بی مباالتـی به فضای كسـب و كار 

و كارآفرينـی را ندارد. 
مديـركل كارآفرينـی و اشـتغال همچنيـن اهداف و چگونگی الگوی نوين توسـعه مشـاغل خانی را 

در راسـتای توسـعه كسـب و كارهای خرد و خانگی در كشـور تشـريح نمود.

گزارش: امیر علی بینام 

در نشست هم اندیشی زنان کارآفرین در جهاد دانشگاهی تاکید شد؛ 

لزوم رفع نیازها و چالش های اشتغال و کارآفرینی بانوان کارآفرین

در نشست هم انديشی زنان كارآفرين كه توسط معاونت آموزش و كارآفرينی جهاد دانشگاهی برگزار شد، چگونگی رفع نيازها و چالش های اشتغال و كارآفرينی بانوان كارآفرين مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار بازاركار، نشست هم انديشی زنان كارآفرين با حضور دكتر محمد صادق بيجندی معاون آموزش و كارآفرينی جهاد دانشگاهی، مهندس فرشته دست پاک رئيس كانون زنان كارآفرين، مهندس سيروس دشتی مديركل كارآفرينی و اشتغال جهاد دانشگاهی و با حضور 

تعدادی از بانوان و زنان فعال در عرصه كارآفرينی دوشنبه 22 آذرماه در دفتر مركزی جهاددانشگاهی برگزار شد.
در اين نشست صميمی، موضوعات مختلف مربوط به چالش ها و مشكالت ورود زنان به حوزه كارآفرينی و اشتغال و همچنين چالش ها و مسائل قانونی كارافرينی زنان بررسی شد. همچنين بررسی زمينه های همكاری در زمينه آموزش، برندسازی، توانمندسازی، بازاريابی، مشاوره و 

همچنين امضای تفاهم نامه همكاری بين كانون زنان كارآفرين و معاونت آموزش و كارآفرينی جهاد دانشگاهی از موضوعات مورد بحث در اين نشست بود. 
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دعوت به همکاری

كارگر انبار و راهرودار  )آقا(
حداقل ديپلم، حداكثر سن 35 سال، ارتباط موثر و داشتن روحيه 
كار تيمي، منظم و وقت شناس، با انگيزه و داراي قدرت بدني مناسب

موزع )آقا(
حداقل ديپلم، حداكثر سن 35 سال، آشنا به مناطق تهران

داراي روحيه همكاري، داشتن سالمت جسمي
راننده استيجاري با خودرو

 6 تن يخچال دار پيماني )آقا(

ديپلم، منظم و مسئوليت پذير، داراي كارت پايان خدمت
داشتن گواهينامه خودرو پايه دوم، داشتن كارت سالمت

داراي سابقه كار
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه ارتباطي اعالم 
شده در آگهي درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمايند.

rec@pourapakhsh.com

آدرس لينک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111362

مجموعه توزيع داروئي پوراپخش در تهران )محدوده كار: محدوده خيابان داروپخش( در راستاي تكميل كادر خود به افراد 
واجد شرايط زير نيازمند است:

دعوت به همکاری

كارشناس توليد: آقا، تمام وقت، حداقل مدرك كارشناسي 
ترجيحًا رشته هاي شيمي، حداقل 2 سال سابقه كاري مرتبط
 GMP آشنايي به اصول فرآيندهاي توليد، آشنايي با اصول
توليد دارو، پرداخت حقوق ثابت در انتهاي هر ماه بدون تاخير

بيمه تكميلي، نهار، صبحانه، سرويس اياب و ذهاب
مدير توليد: آقا، تمام وقت

حداقل مدرك تحصيلي فوق ليسانس رشته هاي 
داروسازي،مهندسي شيمي، ميكروبيولوژي و ساير رشته هاي مرتبط

حداقل 5 سال سابقه كار مديريتي در صنعت دارو
مسلط به اصول فرآيندهاي توليد

مسلط به برنامه ريزي و كنترل توليد
مسلط با اصول GMP توليد دارو، آشنايي به زبان انگليسي

پرداخت حقوق ثابت در انتهاي هر ماه بدون تاخير
بيمه تكميلي، نهار،  صبحانه،  سرويس اياب و ذهاب

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

hrm.job.offer2021@gmail.com

آدرس لينک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111359 

يک شركت توليدي - دارويي واقع در غرب استان تهران جهت تكميل كادر خود از استان هاي تهران و البرز از افراد واجد 
شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاری

 رئيس حسابداري  
 )محل كار: دفتر مركزي تهران(، آقا ، تمام وقت
 كارشناسي يا كارشناسي ارشد رشته حسابداري

سابقه كار مرتبط حداقل 3 سال سابقه كاري در سمت رئيس 
 حسابداري در شركتهاي معتبر 
 تنظيم اسناد حسابداري

 تهيه و ارائه گزارشات حسابداري استاندارد و صورتهاي مالي 
تهيه و ارائه گزارش حسابهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در 

مورد تعهدات، ديون و حسابهاي بين شركت و اشخاص جهت 
 تنوير وضعيت حسابها ، بررسي و بستن حسابهاي مالي 

 بررسي كليۀ اسناد حسابداري
 نظارت بر اجراي دقيق دستورالعملهاي حسابداري و مالي 
تسلط كامل به كليۀ امور حسابداري، مالي، مالياتي، بيمه 

و قوانين كار، داشتن روحيه تيمي و نگرش سيستمي و آمادگي 
 و انگيزش براي تالش و توسعه 

 داراي انضباط كاري و توانمند در كار گروهي 
پيگير، سختكوش، منظم، متعهد و عالقمند به كار گروهي 
و پيشرفت تيمي ، تعهد به اصول بنيادين اخالقي مانند 

راستگويي و امانتداري ، توانايي ارائه گواهي حسن انجام كار 
و ضمانت معتبر 

 كارشناس حسابداري  
 آقا ، تمام وقت، سابقه كار مرتبط حداقل 3 سال 

آشنا با نرم افزارهاي مالي و حسابداري 

 توانمندي در تهيه گزارشات استاندارد حسابداري
توانايي تهيۀ گزارشات متنوع حسابداري

   مهارت در استفاده از نرم افزارهاي مالي مرتبط  
 عالقمند و توانمند در انجام كار گروهي و پايبند به انضباط كاري  

 توانايي ارائه گواهي حسن انجام كار و ضمانت معتبر 
پيگير، سختكوش، منظم، متعهد و عالقمند به كار گروهي 
و پيشرفت تيمي ، تعهد به اصول بنيادين اخالقي مانند 

راستگويي و امانتداري 
 كارشناس فروش

آقا/ خانم ، تمام وقت، سابقه كار مرتبط حداقل 5 سال در 
 شركتهاي توليدكننده سم و كود كشاورزي و بذر  

 دانش فني كافي در زمينه نهاده هاي كشاورزي
 مسلط به بازار هدف در زمينه كود و سم كشاورزي 

 مسلط به فنون مذاكره مؤثر
 آشنايي با مسيرهاي فروش داخلي در بازار مود و سم كشاورزي 

 آشنايي با مهارتهاي بازاريابي، فروش و ماركتينگ 
 داشتن انگيزه براي كار بلندمدت، امكان سفر خارج از استان

 توانمندي در انجام كار گروهي
پيگير، سختكوش، منظم، متعهد و عالقمند به كار گروهي 
و پيشرفت تيمي ، تعهد به اصول بنيادين اخالقي مانند 

راستگويي و امانتداري 

آدرس لينک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111358

يک گروه بزرگ و صنعتي جهت تكميل كادر موردنياز خود از افراد واجد شرايط در رديف هاي شغلي زير دعوت به همكاري 
 مي نمايد. متقاضيان مي توانند پس از مطالعه دقيق شرايط احراز، رزومه خود را به نشاني اعالمي ارسال نمايند. 

Job.iramon@gmail.com
 *** توجه: درج عنوان شغلي در Subject ايميل هاي ارسالي الزامي است***  

دعوت به همکاری

يک شركت جهت تكميل كادر خود در استان هاي تهران و آذربايجان 
شرقي از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

مهندس مكانيک: تمام وقت، دوركاري، كارشناسي در مهندسي مكانيك، 
آشنا به تجهيزات پايپينگ، شيرآالت صنعتي و پمپ هاي هيدروليك، مسلط 

به زبان انگليسي، آشنايي با زبان عربي يك مزيت است، مسئوليت هاي تعريف 
شده:، شناسايي فرصت هاي موجود در بازار، انجام مذاكرات فني تجاري، 

مديريت و پيگيري نيازهاي مشتري، بازديد و پيگيري مكرر مشتريان، حقوق 

ثابت، پورسانت فروش
 از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل زير 

ارسال نمايند.
info@goldenpipe.org

آدرس لينک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111356

دعوت به همکاری

كارشناس QC: تمام وقت،  ليسانس صنايع، سابقه كاري 2 سال
حسابدار:  تمام وقت، 2 نفر، حداقل ليسانس حسابداري و 

كارشناسي مالي، سابقه كاري 5 سال
كارشناس برنامه ريزي: تمام وقت، 2 نفر،  ليسانس صنايع

سابقه كاري 2 سال
مدير برنامه ريزي:  تمام وقت، ليسانس صنايع

سابقه كاري 5 سال
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را حتما با 
ذكر عنوان شغلي، محل دقيق سكونت و سال تولد در عنوان 

به ايميل زير ارسال نمايند و يا  فقط در صورت لزوم 
از ساعت 9 الي 17 با شماره هاي زير تماس حاصل نمايند.
بديهي است به ايميل هاي فاقد موارد مذكور ترتيب اثر 

داده نخواهد شد.
محدوده رباط كريم

Poorkarimi@yahoo.com

آدرس لينک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111355

گروه صنعتي مبتكر الكتريک شامل شركت هاي مهندسي مبتكر الكتريک تهران، مهندسي پيوند مبتكر پارس و حرارت 
ساز شهريار با 26 سال سابقه فعاليت در زمينه ي قطعات خودرو و افتخار همكاري 25 درصد پرسنل با سابقه ي بيش از 10 سال جهت تكميل 

خانواده جوان 200 نفري خود در استان  تهران اقدام به جذب نيرو در تخصص هاي ذيل مي نمايد.

ــاوری  ــوم، تحقیقــات و فن ــر عل ــوآوری وزی ــاوری و ن معــاون فن
بــا بیــان اینکــه ۴۰ درصــد بیــکاران کشــور را فــارغ التحصیــان 
ــفناک و  ــدد اس ــه ع ــت ک ــد گف ــی دهن ــکیل م ــگاهی تش دانش
فاجعــه بــاری اســت، بدیــن معنــی کــه مــا نتوانســتیم نیــروی کار 

را خــوب تربیــت کنیــم.
علــی خیرالدیــن در برنامــه رونمایــی از چهــار محصــول 
ــاوری و  ــارک فن ــه در پ ــاوا ک ــارک ف ــو پ ــای عض ــرکت ه ش

ــن  ــه همی ــزود: ب ــد، اف ــزار ش ــرز برگ ــتقر در الب ــات مس اطاع
منظــور بایســتی در تربیــت نیــروی انســانی یــک بازنگــری در 
وزارت علــوم ، تحقیقــات و فنــاوری، کارگاه هــا و پژوهشــگاه هــا 

ــیم . ــته باش داش
وی اضافــه کــرد: دومیــن موضــوع  کــه البتــه امیــدوار کننــده 
مــی باشــد ایــن اســت کــه ۵۰ هــزار نفــر از دانــش آموختــگان 
دانشــگاهی مــا در شــرکت هــای دانــش بنیــان فعالیــت دارنــد 
ــای  ــرکت ه ــه ش ــت ک ــم اس ــن مه ــده ای ــان دهن ــه نش ک
ــد و  ــز رش ــاوری، مراک ــم و فن ــای عل ــارک ه ــان، پ ــش بنی دان
واحدهــای فنــاور بســتر بســیار خوبــی هســتند کــه در آینــده 

ــرد. ــره ب ــا به ــوان از آنه ــان بت ــتغال جوان ــرای اش ب
ــان و  ــن جوان ــی بی ــزه کاف ــه انگی ــان اینک ــا بی ــن ب خیرالدی
ــن  ــز ای ــل  آن نی ــت: دلی ــدارد، گف ــود ن ــا وج ــجویان م دانش
ــر  ــت، بناب ــا نیس ــش روی آنه ــنی پی ــده روش ــه آین ــت ک اس
ــی،  ــز کارآفرین ــد مراک ــتر را مانن ــن بس ــم ای ــر بتوانی ــن اگ ای
کاریابــی و مــدارس اشــتغال را کــه بــه دنبــال محقــق ســاختن 
آنهــا در دانشــگاه هــا هســتند را گســترش بدهیــم مــی توانــد 

ــد. ــل کن ــاوری را تکمی ــوم فن ــت ب ــن زیس ای
ــه در  ــان اینک ــا بی ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ــه  ــه اول از نظــر مقال ــه ۱۶ و در منطق ــم رتب ــد عل ــا در تولی دنی
و کتــاب هســتیم، اظهــار داشــت: ایــن در حالــی اســت کــه در 
بخــش فنــاوری بــه شــدت ضعیــف هســتیم ؛بــه گونــه ای کــه 
در ســال ۲۰۲۱ رتبــه  ۷۱ را بــه دســت آوردیــم کــه ایــن نشــان دهنــده 
ــازی  ــاری س ــم در تج ــته ای ــا نتوانس ــه م ــت ک ــم اس ــن مه ای

ــیم. ــق باش ــی موف علم

۸۰۰ هزار دانشــجو در مقاطع تحصیلی 
و دکترا ارشد  کارشناسی 

ــن  ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب خیرالدی
مهــم بایســتی عــاوه بــر داشــتن برنامــه بلنــد مــدت بــر روی 

ــع  ــجو در مقاط ــزار دانش ــزود: ۸۰۰ ه ــرد، اف ــر ک ــز فک آن نی
تحصیلــی کارشناســی ارشــد و دکتــرا در کشــور داریــم امــا در 

ــتیم. ــف هس ــیار ضعی ــاوری بس ــق فن ــوآوری و خل ن
وی ادامــه داد: ســهم اعتبــارات پژوهــش مــا بــه شــدت کــم و 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال حــدود چهــار دهــم درصــد اســت، ای
ــد  ــا بای ــاس م ــن اس ــر همی ــد، ب ــد باش ــه درص ــود س ــرار ب ق
ــن و هــم  ــم کــه هــم کارآفری ــی بروی ــه ســراغ دانشــگاه های ب
ــور  ــن منظ ــه همی ــه ب ــد، ک ــته باش ــی داش ــوولیت اجتماع مس
ــای آن  ــر مبن ــه ب ــده ک ــرح ش ــی مط ــام میزبان ــه ن ــی ب طرح
ــا و  ــگاه ه ــرا در پژوهش ــد و دکت ــجوهای ارش ــم از  دانش بتوانی

ــم. ــتفاده کنی ــا اس ــا از آنه ــارک ه پ

پایان نامه های ما کاربردی نیســتند
ــا  ــای م ــه ه ــان نام ــه پای ــان اینک ــا بی ــوم ب ــر عل ــاون وزی مع
ــه  ــرا و چ ــای دکت ــاله ه ــه رس ــت: چ ــتند، گف ــردی نیس کارب
پایــان نامــه هــای ارشــد کــه بــه همیــن منظــور اگــر بتوانیــم 

بســتری ایجــاد تــا بتوانیــم دانشــجویان را بــه خصــوص آنانــی 
کــه کارآزمایشــگاهی دارنــد وارد ایــن پــارک هــا کنیــم بــه صــورت 

ــم. ــل کنی ــق عم ــه موف ــت ک ــم توانس ــدی خواهی ج
ــاره  ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــن در بخ خیرالدی
ــه  ــوآوری در وزارتخان ــاوری و ن ــت فن ــدازی معاون ــه راه ان ب
ــه  ــی ک ــا جای ــه ت ــوده ک ــن ب ــر ای ــا ب ــاش م ــام ت ــت: تم گف
ــاوری  ــان فن ــوص گفتم ــه خص ــاوری ب ــوزه فن ــت ح ــن اس ممک

ــم. ــترش بدهی ــوآوری را گس و ن
ــر ایــن اســت کــه  ــا بیــان اینکــه اعتقــاد مــا ب وی در ادامــه ب
ــوند  ــی ش ــاوری م ــا فن ــط ب ــات مرتب ــه وارد موضوع ــانی ک کس
ــن  ــرد: ای ــح ک ــد تصری ــر کنن ــد فک ــد نبای ــر روی تولی ــا ب تنه
در حالــی اســت کــه فعــاالن در ایــن بخــش بایــد بــازار را نیــز 
ــود  ــد ب ــق خواهن ــه موف ــی ک ــرکت های ــن ش ــر ای ــد، بناب ببینن
کــه بــه صــورت خطــی حرکــت نکننــد و بــازار را نیــز مــد نظــر 

ــد. ــرار بدهن ق

ــی  ــتگاه های ــا از دس ــار م ــور انتظ ــن منظ ــه همی ــزود: ب وی اف
ــط  ــه توس ــی ک ــه محصوالت ــت ک ــن اس ــا ای ــارک ه ــه پ از جمل
ــرا  ــد چ ــداری کنن ــود را خری ــی ش ــد م ــا تولی ــرکت ه ــن ش ای
کــه یــک مشــکل ایــن اســت کــه برخــی از شــرکت هــا تولیــد 
ــا  ــوالت آنه ــرای محص ــداری ب ــا خری ــام ام ــز انج ــوه نی انب
وجــود نــدارد و ایــن ســبب مــی شــود تــا مشــکاتی از جملــه 

ــد. ــدا کنن ــی پی نقدینگ
ــرح  ــد ط ــه چن ــان اینک ــا بی ــه ب ــوم در ادام ــر عل ــاون وزی مع
بــا همــکاری پــارک آی.ســی.تی در وزارتخانــه در حــال انجــام 
ــت  ــا، طــرح گرن ــن طــرح ه ــرد: یکــی از ای ــوان ک هســتیم عن
ــارد  ــت میلی ــدود هش ــون ح ــه در آن تاکن ــت ک ــاوری اس فن
ــوب و  ــیار خ ــته و کار بس ــکاری داش ــا هم ــا م ــارک ب ــان پ توم
ــان  ــه انتظارم ــور از وزارتخان ــن منظ ــه همی ــوده و ب ــی ب مثبت
ــی را  ــیار خوب ــدد بس ــک ع ــز ی ــال نی ــه امس ــت ک ــن اس ای
ــی  ــه در مباحث ــجویانی ک ــل دانش ــا حداق ــص ت ــرای تخصی ب
ــد عــاوه  چــون اقتصــاد دیجیتــال و آی.ســی.تی فعالیــت دارن
ــی  ــک های ــم کم ــز بتوانی ــاتید نی ــا از اس ــت از آنه ــر حمای ب

ــم. ــت کنی دریاف
ــاوری  ــس فن ــه اطل ــرح تهی ــن ط ــه داد: دومی ــن ادام خیرالدی
اســت کــه محصوالتــی کــه پــارک و شــرکت هــای دانــش بنیــان 
دارنــد ثبــت شــوند کــه در ایــن زمینــه پــارک آی.ســی.تی بــه 

ــد. ــا کمــک بســیار شــایانی داشــته ان م
ــود  ــه وج ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ــون  ــت: اکن ــار داش ــور اظه ــاوری در کش ــم و فن ــارک عل ۴۹ پ
ــی  ــن در حال ــم  ای ــوم داری ــه وزارت عل ــته ب ــارک  وابس ۲۸ پ
ــی  ــش خوب ــز افزای ــا نی ــد م ــز رش ــداد مراک ــه تع ــت ک اس
داشــته انــد و حــدود ۲۲۳ مرکــز رشــد داریــم کــه موفــق بــه 

ــد. ــده ان ــی ش ــتغال زای اش

راه اندازی ســامانه نظام ایده ها و نیازها
خیــر الدیــن در ادامــه بــه راه انــدازی ســامانه نظــام ایــده هــا 
ــراد  ــام اف ــامانه تم ــن س ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک ــا اش و نیازه
مــی تواننــد نیازهــای خــود را اعــام و از ســوی دیگــر کســانی 
ــده  ــام وارد ش ــن نظ ــتند در ای ــل هس ــده و راه ح ــه دارای ای ک
ــود،  ــرار ش ــی برق ــک ارتباط ــن ۲ ی ــن ای ــت بی ــه در نهای ک
همچنیــن ســرمایه گــذاران نیــز مــی تواننــد وارد ایــن ســامانه 
ــود  ــی ش ــرح م ــه مط ــازی ک ــده و نی ــه ای ــه ب ــا توج ــده و ب ش

ــد. ــذاری کنن ــرمایه گ ــه س ــدام ب اق
ــر ایــن  وی افــزود: کار بســیار بزرگــی اســت و اعتقــاد بنــده ب
ــه  ــه ب ــم ک ــی بروی ــگاه های ــمت دانش ــه س ــد ب ــه بای ــت ک اس
ــی  ــع تحقیقات ــد در واق ــی کنن ــل م ــور عم ــاز مح ــورت  نی ص
ــر روی  کــه قــرار اســت مشــکات کشــور را حــل کننــد کــه ب

ــیم. ــته باش ــتری داش ــز بیش ــد تمرک ــده بای ــن ای ای

علوم: وزیر  معاون 

۴۰ درصد بیکاران کشور
التحصیــالن فـارغ   
هستند دانشگــاهی   

تمام تاش ما بر این بوده 
که تا جایی که ممکن است 
حوزه فناوری به خصوص 
گفتمان فناوری و نوآوری 

را گسترش بدهیم
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عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه خلیـج فـارس معتقـد اسـت دانشـگاه ها بـا طراحی 
پلتفـرم بـرای معرفـی فرصت های شـغلی بـه دانشـجویان، می توانند نقش واسـطه 

بیـن دانشـجویان و کارفرمایـان را ایفـا کنند.
بـه گـزارش بـازارکار، زعمیـه نعمت الهـی ، بـا بیـان ایـن کـه نخسـتین گام بـرای 
تشـویق دانشـجویان به کسـب و کار، رواج کار دانشـجویی در بین خانواده هاسـت، 
اظهـار کـرد: بـه طوری کـه خانواده هـا درگیر شـوند و بپذیرنـد که اگر فرزندشـان 
شـغل داشـته باشـد، برای خانواده و خودش مفید اسـت. الزم اسـت که خانواده ها 

همکاری کرده و پشـتیبان باشـند.
بـرای کار  پلتفرم هایـی  فـارس، طراحـی  دانشـگاه خلیـج  عضـو هیئـت علمـی 
دانشـجویی از سـوی دانشگاه را گام دوم تشویق دانشـجویان به کار دانست و افزود: 
در سـال های اول ایـن پلتفرم هـا می تواننـد کمک کننـده باشـند؛ امـا در سـالهای 
بعـد دانشـجویان خودشـان می تواننـد کار پیـدا کنند. ایـن پلتفـرم می تواند نقش 
واسـطه را بـازی کند، بین دانشـجویانی کـه جویای کار هسـتند و کارفرماهایی که 

کار پـاره وقـت دارنـد و شـامل ارائـه فرصت هـای شـغلی پاره وقت اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه راهـکار بعـدی ایـن اسـت کـه برنامه هـای درسـی باید 
بـا نظـم بیشـتری چیـده شـوند، گفـت: اگـر برنامـه درسـی منظـم باشـد، فرصت 
کار پـاره وقـت بـرای دانشـجویان فراهـم می شـود.همچنین باید ایـن فرصت برای 
دانشـجویان ارشـد و دکتـری فراهـم شـود کـه بـه عنـوان دسـتیار پژوهشـی در 
دانشـگاه مشـغول شـوند. فعالیـت دانشـجویان تحصیـات تکمیلی به عنـوان حل 

تمریـن یـا کمـک بـه اسـتاد، فرصـت خوبی بـرای آن هاسـت.
نعمت الهـی بـا تصریـح بـر این کـه دانشـگاه بایـد مسـیر کار دانشـجویی را هموار 
کنـد و بـرای انجـام کارهـای داخل دانشـگاه از دانشـجویان اسـتفاده کنـد، یادآور 
شـد: مثـا بـرای برگـزاری همایش هـا یـا طراحـی پوسـتر. چـون ایـن کارهـا پاره 
وقـت هسـتند و دانشـجویان با آموزشـی کوتـاه مـدت می توانند از عهـده انجام آن 
برآینـد. دانشـگاه بایـد بـه دنبـال حوزه هایی باشـد که بـا آموزش های کوتـاه مدت 
چندماهـه، فـرد آمادگـی انجـام یـک کار پایه را داشـته باشـند. چون دانشـجویان 
کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد، تخصـص چندانـی ندارنـد، باید کارهـای عمومی 

ماننـد فروشـندگی یـا عکاسـی یـا کمک مربـی به آن هـا واگذار شـود.
وی اظهـار کـرد: سـرویس های پلتفرم جمع سـپاری کار در دانشـگاه شـامل فری 
لنسـرها، خدمات فنی A4، کار دانشـجویی، دسـتیار آموزشـی، دسـتیار پژوهشی، 

توسـعه نـرم افزارهای سفارشـی، ارایه خدمات آمـاری، ارایه خدمات نـرم افزارهای 
تخصصـی، صنایـع دسـتی، گردشـگری دانشـجویی،  غـذا، آموزش هـای مهارتـی، 
کاس کنکـور، آمـوزش کودکان، خدمات مشـاوره روانشناسـی و خانـواده، تولید و 
فـرآوری محصـوالت کشـاورزی، توزیع و فـروش محصوالت، دیجیتـال مارکتینگ، 
مشـاوره کنکـور ، حمـل و نقل و  خدمات عمومی مانندآرایشـگری و لباس شـویی 

می شـود.
ایـن مـدرس کارآفرینـی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه سـاماندهی فعالیـت خیریه هـای 
تشـویق  بـرای  می تواننـد  دانشـگاه ها  کـه  اسـت  دیگـری  اقـدام  دانشـجویی، 
دانشـجویان بـه کار، انجـام بدهنـد، افـزود: برای مثـال پولی که از طریـق خیریه ها 
جمـع می شـود را مسـتقیما در اختیـار دانشـجویان بـرای خرید کتاب یـا اینترنت 
قـرار ندهنـد و در عوض محیط دانشـگاه را برای دانشـجویان مناسـب تر کنند مثا 
کمـک کننـد کـه فضـای خوابگاهی بهتر شـود یا کیفیت غـذای دانشـجویی باالتر 

بـرود یـا فضـای تفریحی بـرای دانشـجویان فراهم شـود.
وی در ادامـه خاطرنشـان کـرد: خیریه هـا می تواننـد منابـع خـود را بـه مراکـز 
کسـب و کار دانشـگاهی بدهنـد کـه حقوقـی معـادل اداره کار بـه دانشـجویان 
پرداخـت شـود یـا بـرای راه انـدازی کسـب و کار بـرای دانشـجویان صـرف کننـد.

بهره گیری نامناسـب از خیریه ها، مانع شـکلگیری فرهنگ تاش در بین دانشجویان 
می شـود. درسـت آن اسـت کـه زیسـت بـوم حمایت شـود نـه افـراد. هرچند نیت 
خیریه هـا انسان دوسـتانه اسـت؛ امـا بهتـر اسـت کـه هدفمند باشـد و بـه فرهنگ 

عمومـی کمـک کند.
نعمت الهـی بـا بیـان ایـن کـه توجـه به ایـن نکته هـم الزم اسـت که دانشـجوها 
بایـد بداننـد کـه زندگی شـان دانشـجویی اسـت و قـرار نیسـت ماننـد کسـی که 
سالهاسـت کار کـرده، درآمـد داشـته باشـند، گفـت: دانشـجویان بایـد سـطح 
توقعـات خـود را پاییـن نگـه دارنـد و بداننـد کـه زندگی دانشـجویی متفـاوت از 

زندگـی دیگران اسـت.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه خلیـج فـارس کار دانشـجویی را  نیازمنـد تدویـن 
قانون هایـی از سـوی دانشـگاه دانسـت و تصریـح کـرد: برای مثـال دانشـجو نباید 
تمـام وقـت کار کنـد. چـرا کـه دانشـجویی کـه تمام وقـت کار کنـد، نـه می تواند 
درسـت کار کند و نه درسـت درس بخواند. من پشـتیبان کار دانشـجویی هسـتم؛ 

امـا مخالـف کار تمـام وقت هم هسـتم.
 وی بـا اشـاره بـه ایـن که دانشـجو بایـد بپذیرد کـه نهایتـا می تواند کار پـاره وقت 
انجـام دهـد، گفـت: دانشـجو می توانـد ۲۰ واحد درسـی بـردارد و ۲۰ سـاعت هم 
بـرای مـرور درس نیـاز دارد. ۱۵ سـاعت هـم بـرای کار وقـت الزم دارد و به شـرط 
ایـن کـه بپذیـرد دانشجوسـت و بـا قناعت می توانـد از عهـده هزینه هایـش بربیاید.

ایـن مدرس دانشـگاه در پایـان به ضرورت حمایـت دولت از کار دانشـجویی تاکید 
و اظهـار کـرد: امـروز دولت از کارورزی هـا حمایت می کند. به همیـن دلیل، هزینه 
بیمـه از دوش کارفرمـا برداشـته می شـود. اگـر ایـن حمایت ها توسـعه پیـدا کند، 

بسـیار کمک کننده اسـت.

عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بررسی کرد : 

نقش دانشگاه در معرفی دانشجویان

 به کارفرمایان و بازارکار

دعوت به همکاری

جاويد تجارت مهاب جهت تكميل كادر خود در استان اردبيل

 از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

كارمند حراست و انتظامات

آقا، تمام وقت، حداقل مدرك تحصيلي ديپلم

توانمنديهاي فيزيكي در حد باال و چابك و سرحال

داشتن سابقه كار مرتبط در حوزه حراست و انتظامات

عدم استعمال دخانيات، داشتن ضامن معتبر، كامل

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به 

واتس اپ زير ارسال نمايند.

لطفا از تماس تلفني خودداري نماييد.

اطالعات تماس

واتساپ 09227266730

آدرس لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111415 

دعوت به همکاری

راننده وانت و نیسان
آقا، تمام وقت، سن حداقل 27 سال و حداكثر 35 سال،داشتن كارت 

پايان خدمت، داشتن سابقه كار مرتبط با پخش حداقل 2 سال، حداقل 
فوق ديپلم، ساكن شهر اردبيل، سابقه گواهينامه حداقل 5 سال
سابقه رانندگي با خودروهاي باري )وانت، نيسان( حداقل 3 سال

خودرو از طرف مجموعه مي باشد.
آشنا بودن به مسائل فني خودرو، توانايي رانندگي در مسيرهاي طوالني 
)تا 400 كيلومتر(، مسئوليت پذير، متعهد، متعامل و وفادار، وقت شناس
مهم نبودن زمان كاري، انتقاد پذير، منظم و داشتن روحيه كار تيمي

آموزش پذير، محدوده فعاليت: استان اردبيل
ساعت كاري: متغير، حقوق طبق قانون كار

مزايا )خواربار، حق مسكن و ...(، سنوات، عيدي

اضافه كار طبق قانون كار، بيمه تامين اجتماعي از روز اول كاري
پرداخت به موقع حقوق، كار در فضاي دوستانه و با آرامش

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به واتس اپ زير 
ارسال نمايند و يا با شماره موبايل زير تماس حاصل نمايند.

موبايل 09330771322
واتساپ 09330771322
آدرس : شهرك صنعتي شماره 2

آدرس لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111414 

يک شركت جهت تكمیل كادر خود در استان اردبیل از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاری

شركت فرش فرهي جهت تكميل كادر فروشگاهي خود در

 استان  اردبيل، شهر اردبيل از آقايان واجد شرايط زير دعوت به 

همكاري مي نمايد.

فروشنده فروشگاهي

آقا، تمام وقت، حداقل مدرك تحصيلي ديپلم

ظاهري موجه و روابط عمومي باال

شرايط سني بين 25 الي 45 سال، ترجيحا داراي سوابق فروش

آشنايي با كامپيوتر، حقوق ثابت، پورسانت

بيمه تامين اجتماعي و تكميلي، ساير مزايا

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل زير 

ارسال نمايند. حتما در رزومه هاي ارسالي نام شهر مورد درخواست 

جهت اشتغال به كار درج گردد.

hrm@FarrahiCarpet.Com

آدرس لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111413

دعوت به همکاری

شركت گچ جنوب فارس جهت تكمیل كادر خود از استان هاي فارس، بوشهر و هرمزگان 
جهت كار در فارس- المه از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

برقكار صنعتي
آقا، تمام وقت، حداقل 3 سال

جواني فعال، پر انرژي، دارا بودن روحيه ي كار تيمي و مسئوليت پذيري
جوياي كار عملياتي و ابتكار عمل با همكاري بلند مدت
مسلط به طراحي و عيب يابي تابلو هاي برق صنعتي

آشنايي با درايوهاي صنعتي و نحوه كار با آن
آشنايي با PLC و برنامه نويسي

مسلط به تعمير و نگهداري ماشين آالت صنعتي )هوا ساز-
الكتروموتورها( و ...

حقوق خالص 8 ميليون و پرداخت بصورت ماهانه، بيمه

23 روز كار و 7 روز مرخصي، روزانه 10 ساعت كار
صبحانه و نهار و شام، خوابگاه

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به واتس اپ زير 
ارسال نمايند و يا با شماره موبايل زير تماس حاصل نمايند.

موبايل 09925168365
واتساپ 09925168365

آدرس لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111412 

دعوت به همکاری

شركت هیراب سان جهت تكميل كادر فني خود در استان 
فارس، شهر شيراز از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

تعمیركار لوازم خانگي
آقا، پاره وقت، جهت نصب و تعمير، آشنا به زمينه تصفيه آب

با وسيله نقليه، كارت پايان خدمت، ساكن شهر شيراز
منظم و متعهد،  حداقل ديپلم

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

hirjob97@gmail.com

آدرس لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111411 

دعوت به همکاری

شركت تولیدی صنعتی گازسوزان تولیدكننده اقالم و 
تجهیزات گازرسانی واقع در اصفهان )محل كار: نجف آباد( جهت 

تكميل كادر نيروی انسانی خود در تخصص های زير از افراد واجد 
شرايط دعوت به همكاری می نمايد. 

كارشناس ارشد فروش- كارشناس فروش
متخصص بازرگانی خارجی- حسابرس داخلی 

متخصص امور حقوقی شركت های صنعتی 
متصدی فروش داخلی -مدير فنی 

مهندس مكانیک جامدات 
)با مدرك فوق ليسانس و با سابقه كار 6 سال(

مهندس مكانيك جامدات
 )با مدرك فوق ليسانس و با سابقه كار 3 سال(

تعميركار تاسيسات- تعميركار پرس و ماشين آالت 
حقوق توافقی + بيمه تامين اجتماعی  + سرويس اياب و ذهاب + 

وعده غذايی ناهار
شهرهای مورد نياز: اصفهان، نجف آباد و شهرهای حومه نجف آباد
متقاضيان می توانند رزومه خود را با ذكر عنوان شغلی مورد نظر به 

آدرس ايميل اعالم شده ارسال نمايند. 
relations@gas-souzan.com

دعوت به همکاری

شركت فرانسوز يزد واقع در شهرك صنعتی يزد جهت تكميل 
كادر خود در استان  يزد از افراد واجد شرايط زير 

دعوت به همكاری می نمايد.
مدير سیستم ها و روشها، كارشناس خدمات مهندسی آقا

كارشناس تحقیق و توسعه آقا، دستیار مديرعامل خانم
منشی، تكنسین فنی، اپراتور برق صنعتی

 از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر عنوان و 
رديف شغلی در موضوع ايميل به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.
وجه: ذكر عنوان و رديف شغلی در موضوع ايميل الزامی است و 
بديهی است به ايميل های فاقد عنوان و رديف شغلی در عنوان 

ايميل، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
hr@faranasooz.com

دعوت به همکاری

گروه صنعتی پاكتین  )تولید كننده انواع جاروبرقی خانگی( 
يك شركت توليدی معتبر جهت تكميل كادر نيروی انسانی مورد نياز 
خود در استان اصفهان )محل كار: شهرك صنعتی سجزی( از افراد 

دارای تعهد، مهارت و انگيزه در رديف های شغلی زير دعوت
 به همكاری می نمايد.

رئیس كنترل كیفیت ) QC( - آقا
برق صنعتی - الكترونيك - صنايع، دارای حداقل 4 سال سابقه كار مرتبط

)QC ( كارشناس كنترل كیفیت
شيمی -  صنايع -  برق - الكترونيك، دارای حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط

مدير تولید )آقا(
صنايع  - مكانيك، دارای حداقل 6  سال سابقه كار مرتبط

 قالبساز تزريق پالستیک )آقا(
دارای حداقل 4 سال سابقه كار مرتبط

 سرپرست تولید )آقا(
 صنايع  - شيمی، دارای حداقل 4  سال سابقه كار مرتبط

حقوق توافقی + بيمه تامين اجتماعی + بيمه تكميلی + سرويس اياب 
و ذهاب + ناهار + پاداش بهره وری

متقاضيان واجد شرايط می توانند از طريق راه ارتباطی اعالم شده در 
آگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمايند

09134268742

مصطفـی آذركيـش: بايـد دانش آمـوزان را به نوعی آمـوزش دهيم كـه بتوانند فرصت ها 
فرصـت  آن هـا،  شـدن  كارآفريـن  بـرای  اصلـی  عامـل  سـه  كننـد؛  شناسـايی  را 

كارآفرينـی، محيـط كارآفرينانـه و فـرد كارآفريـن اسـت.
بـه گـزارش بـازاركار، مصطفـی آذركيـش در مراسـم افتتاحيـه اوليـن مركز نـوآوری و 
كارآفرينـی آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهـان، اظهـار كـرد: جاری كـردن اهداف 
سـند تحـول بنيادين آمـوزش و پـرورش و عملياتی كـردن اين اهـداف راهكارهای 
سـند تحـول بنياديـن آموزش و پرورش اسـت و بايد همـه آحاد جامعه بـه آن تاكيد 

داشـته باشـند و فعاليت هـا را منطبـق بـا آن انجـام دهند.
مديـركل دفتـر فنـی و حرفـه ای و كار دانش وزارت آمـوزش و پرورش گفت: توسـعه و 
ترويـج فرهنـگ كار و توليـد و كارآفرينی در كشـور برای اين اسـت كه نيروی انسـانی 
ماهـر و متناسـب بـا نيازهـای فعلـی و عـادی بـازار كار داشـته باشـيم، بايـد در جهـت 
ارتقـای تـوان كارآفرينـی مصـوب قانون در مجلـس تحت عنـوان »قانون نظـام جامع 
آمـوزش تربيـت فنـی و حرفـه ای و مهارتـی كشـور« در اولويت قـرار بگيرد تـا ترويج و 

تقويـت فرهنـگ كار توليـد و كارآفرينـی در اجتمـاع هدف قـرار گيرد.
آذركيـش اظهـار كرد: بر اسـاس آموزه های دينی كار و كارآفرينـی ارزش تربيتی دارد. يك 
تفكـر خـالق وقتـی كـه به صورت گسـترده اسـتفاده شـود باعـث ايجاد تحول می شـود 
و در ايـن زمـان نـوآوری اتفـاق می افتـد و نيازمند اين هسـتيم كـه فرزندان جامعـه را در 

ايـن حوزه قـرار دهيم.

لزوم خروج از حافظه محوری و رفتن 
به سمت آموزش های مهارتی

وی تاكيـد كرد: سـه عامل اصلـی برای كارآفرين يـك فرد، فرصـت كارآفرينی، محيط 
كارآفرينانـه و فـرد كارآفريـن اسـت و بايـد دانش آمـوزان را به نوعی آمـوزش دهيم كه 

بتواننـد فرصت ها را شناسـايی كنند.
مديـركل دفتـر فنـی و حرفـه ای و كار دانش وزارت آمـوزش و پـرورش اظهار كرد: 
بايـد اسـتعدادهای دانش آمـوزان در محيط هـای كارآفرينانـه غنی سـازی شـود، همه 
محيط هـای آموزشـی بـه عنـوان محيط هـای كارآفرينانـه تـالش می كننـد، رويكرد 
خـروج از حافظـه محـوری و رفتـن به سـمت آموزش هـای مهارتـی را بايـد مدنظر 
و مهارت هـای  زندگـی  پايـه، عمومـی، مهارت هـای  و مهارت هـای  قـرار دهنـد 

فنـی و حرفـه ای را بـه عالقه منـدان يـاد دهند.
دوره هـای  در  تركيبـی  بـه صـورت  مهارت هـا  ايـن  كـرد: همـه  تصريـح  آذركيـش 
مختلـف تحصيلـی بايـد بـرای دانش آمـوزان وجـود داشـته باشـد و فـرد كارآفريـن در 
محيط هايـی ماننـد هنرسـتان ها برجسـته تر می شـود، كارآفرينـی خالقيـت، نوآوری، 
ريسـك پذيری، اعتمـاد بـه نفـس، اسـتقالل طلبی را بـه دانش آمـوزان آمـوزش می دهـد.

تريبت كارآفرينانه در راستای اقتصاد مقاومتی

وی ادامـه داد: بسـياری از كشـورها فرزنـدان خـود را كارآفرينانـه تربيـت می كننـد، 
بيـن سـه تـا پنـج درصـد آنهـا بـه عنـوان كارآفريـن، اقتصـاد كشـور را در اختيـار 
می گيرنـد و ايـن ديدمـان شـاخص های جهانـی كارآفرينـی اسـت، بـه طـور يقين 

آمـوزش و تريبـت كارآفرينانـه در كشـور در راسـتای اقتصـاد مقاومتـی اسـت.
مديـركل دفتـر فنـی و حرفـه ای و كار و دانـش وزارت آمـوزش و پـرورش گفـت: 

دانش آمـوزان بايـد مهارت های ارتباطـی، بازاريابـی، مديريتی، تـاب آوری و خطرپذيری را 
يـاد بگيرنـد، نـوآوری و كارآفرينـی اين مركز هم برای همين منظور اسـت و بـا راه اندازی 
ايـن مركـز در اسـتان اصفهـان می توانيم در مسـير ترويـج فرهنـگ كارآفرينـی گام برداريم.

يادگیری مادام العمر مورد تاكید است
مديـركل دفتـر فنـی و حرفـه ای و كار و دانش وزارت آمـوزش و پرورش اظهـار كرد: اين 
مركـز قابليـت ايجـاد ايـن تعامل اثربخـش را برای همـه دوره هـای تحصيلـی دارد، و به 
طور اختصاصی در دوره دوم متوسـطه بر اسـاس سياسـت های تعريف شـده كلی اشـتغال 
در نقـش جامـع علمی كشـور، تنـوع و تعدد رشـته ها برای پاسـخ دهی بـه نيازهای جامع 

خواهـد بـود. در دنيـای پـر تغيير كنونـی رمز مانـدگاری خالقيت و نوآوری اسـت.
آذركيـش اضافـه كـرد: اگـر بخواهيـم در اين دنيـای پر تغييـر دانش آمـوزان حضور 
مسـتمر و مؤثـری را داشـته باشـند بايـد مهـارت قابـل پـرورش را در آن هـا ايجـاد 
كنيـم، در قانـون نظـام جامعه آمـوزش تربيتی و مهارتـی فنی و حرفـه ای هم تاكيد 

بر يادگيـری مادام العمـر دارد.

معلمان مهره های اصلی توسعه و ترويج فرهنگ كارآفرينی

وی تصريـح كـرد: همـواره همـه افـراد نيـاز دارنـد بـه طـور مرتب همـگام بـا تغييرات 
تكنولـوژی و ورود فناوری هـای جديـد آموزش هـا را به روزرسـانی كننـد و ايـن مركـز 
قابليت هـای ويـژه ای دارد بخشـی از جامعـه مخاطبـان آن معلمـان بـوده و معلمـان 
مهره هـای اصلـی توسـعه و ترويـج فرهنـگ كارآفرينـی و خالقيـت در جامعـه هسـتند.

مديـركل دفتـر فنـی و حرفـه ای و كاردانـش وزارت آمـوزش و پـرورش گفت: يكی 
از چالش هايـی كـه در ايـن زمـان نظام هـای آموزشـی دنيا با آن دسـت بـه گريبان 
هسـتند، چالـش مديريـت يادگيـری اسـت، تنـوع فضاهـای آموزشـی نظـارت بـر 

يادگيـری را سـخت كرده اسـت.
آذركيـش افـزود: ويژگی هـای معلمـان كارآفريـن مهـارت حـل مسـئله، خالقيـت و 
انجـام كار تيمـی و داشـتن مهارت هـای آموزشـی اسـت، بايـد ايـن مهارت هـا را در 
ايـن نـوع مراكـز كارآفرينـی بـا برنامه ريـزی دنبـال كنيـم. كارآفرينی يـك رويكرد 
مهـم در سـند تحـول آمـوزش و پـرورش اسـت و سياسـت های جامع علمی كشـور 

بـر ارتقـای كارآفرينـی تاكيد دارد.

مدیرکل دفتر فنی وحرفه ای و کاردانش عنوان کرد: 

تشریح سه عامل اصلی برای کارآفرینی دانش آموزان
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شرکت بازرگانی چرخ گردون یزد 

جهت تامین نیروی واحد فروش خود در فروشگاه چرخ گردون از افراد 

واجد شرایط زیر در یزد دعوت به همکاری می نماید:

 مدیر بازاریابی- کارشناس فروش

کارمند اداری فروش- دیجیتال مارکتینگ

حقوق ثابت + پاداش فروش

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه ارتباطی اعالم شده در 

آگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند

mohamad.asadi31@yahoo.com

دعوت به همکاری

پذیرش نیروی انسانی شرکت فرآورده های نسوز ایران

 شرکت فرآورده های نسوز ایران در نظر دارد تعداد 41 نفر نیروی مورد نیاز خود را در قالب قرارداد کار معین از 

متقاضیان  واجد شرایط و از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی، مصاحبه روانشناختی

 و گزینش در استان همدان شهرستان نهاوند دعوت به همکاری نماید. 

   افرادی که متقاضی شرکت در آزمون می باشند، می توانند جهت ثبت نام از تاریخ 1400/09/20 

لغایت تاریخ 1400/09/27 به آدرس اینترنتی مرکز آزمون های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف

 www.karazmoon.com  مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط

 ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. 

جدول رشته ها و گرایش های تحصیلی مورد نیاز

دعوت به همکاری

بومیجنسیتسنتعداد جذبگرایشرشته تحصیلیمقطع تحصیلیردیف
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دعوت به همکاری

یک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی جی 

جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید.

مهندس مکانیک خانم، کارشناس نقشه کشی خانم

تکنسین فنی مکانیک آقا

کمک انباردار آقا،  نقاش خودرو آقا

کمک نقاش خودرو آقا، کارشناس تدارکات آقا

مهندس صنایع آقا، نظافت کار انبار آقا

حسابدار انبار خانم، حسابدار خانم

تکنسین برق آقا، مهندس کنترل کیفی آقا

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.

amn.co.est2020@gmail.com

دعوت به همکاری

یک شرکت دانش بنیان صنعتی فعال در حوزه نفت، 

گاز و پتروشیمی در شهر مشهد 

جهت تکمیل منابع انسانی خود به تخصص های زیر نیازمند است:

کارشناس تحقیق و توسعه، نقشه کشی مهندسی

QC مدیر و کارشناس ،HSE کارشناس

کارشناس کنترل پروژه، کارشناس برنامه ریزی تولید

حسابدار، کارشناس تضمین کیفیت

کارشناس صنایع، مهندس بازرگانی و فروش

پشتیبان فنی کامپیوتر، تکنسین مونتاژ و دمونتاژ

CNC کارشناس منابع انسانی، اپراتور دستگاه فرز

CNC اپراتور دستگاه تراش

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل
 اعالم شده ارسال نمایند.

kst20123@yahoo.com

دعوت به همکاری

شرکت سهند سیلیس تبریز 
جهت تکمیل کادر خود در استان  آذربایجان شرقی )تبریز و بناب( 

از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
مهندس مکانیک آقا

مهندس برق و الکترونیک آقا
مکانیک ماهر ماشین آالت صنعتی آقا

اپراتور تولید آقا، کارشناس حسابداری
مدیر پروژه، مهندس معدن آقا

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به
 ایمیل زیر ارسال نمایند.

sig.management.office@gmail.com

گزارش بازارکار از نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری، فن بازار و ایران ساخت

فرصت های نوآوری، فناوری و اشتغال
  برای دانش آموختگان دانشگاهی

سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان
 بهترین راه حل اشتغال

بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار، وزیـر علـوم تحقیقـات و فنـاوری در آییـن 
افتتاحیـه بیسـت و دومیـن نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش و فنـاوری و 
نمایشـگاه ایران سـاخت، گفت: بهترین راه حل مشکل اشتغال، سرمایه گذاری 

در علـم و دانـش و حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان اسـت.
دکتـر محمدعلـی زلفـی گل اظهـار داشـت: اگـر بـه سـرمایه گذاری در 
علـم و فنـاوری توجـه کافـی شـود هـم اشـتغال عمومـی در کشـور ایجاد 
نمی شـوند؛  مهاجـرت  بـه  مجبـور  کشـور  نخبـگان  هـم  و  می شـود 
زیـرا بـا سـرمایه گذاری در علـم و دانـش، بسـتر اثربخشـی دانشـمندان و 

اندیشـمندان در کشـور مهیـا می شـود.
نـوع  وی برگـزاری نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش و فنـاوری را یـک 
فرهنگ سـازی در راسـتای توجـه بـه علـم و پژوهش دانسـت و تاکیـد کرد: 
رسـانه های ما به ویژه صدا و سـیما باید در راسـتای توسـعه فنـاوری داخلی 
و سـاخت محصـوالت داخـل کشـور، فرهنگ سـازی کند و مردم هـم بدانند 
کـه بـا صـرف هر یک ریـال، هزینه خرید محصـوالت داخلی بـه اعتبار مالی 

کشـور و حـل مشـکالت فرزندان خـود کمـک می کنند.
وزیـر علوم تاکید کرد: فرهنگ سـازی برای علـم، دانش و تولید محصوالت داخلی، 
از نوع فرهنگ سـازی سـالم اسـت که تأثیرات دراز مدت خواهد داشـت و در 
ایـن راه بایـد سـرمایه گذاران را تشـویق کنیم کـه در حوزه فناوری سـرمایه 
گذاری کنند و ای ن فرهنگ در کشـور ایجاد شـود که سـرمایه و ثروت مشروع 
ارزشـمند اسـت همانقدر که کار دانشـمندان و اهل فرهنگ و اندیشـمندان 

برای کشـور ارزشـمند است.
دکتـر زلفـی گل اظهـار داشـت: اگـر مـا بـه انـدازه کافـی در علـم و فناوری 
سـرمایه گذاری کنیـم؛ از خام فروشـی منابع نفتـی و گازی و خام سـوزی گاز 
کشـور جلوگیـری خواهیم کـرد و اینکه امروزه مجبور به خام فروشـی نفت و 
خام سـوزی گاز می شـویم، نشـان دهنده این اسـت که بـه انـدازه کافی برای 

ایجـاد فناوری هـای سـطح بـاال سـرمایه گذاری نکرده ایم.

توسعه بازار ایرانی با دیپلماسی علم و فناوری 
وی بـا اشـاره بـه جمعیـت ۶۳۰ میلیـون نفـری همسـایگان همجـوار ایران 
گفـت: اگـر دیپلماسـی علمـی را در کنار دیپلماسـی سیاسـی تقویت کنیم 
یکـی از بهتریـن روش هـای صـدور فنـاوری و محصـوالت دانش بنیـان بـه 
کشـورهای همسـایه خواهد بود که هم به لحاظ قدرت دیپلماسـی، کشـور 
را کمـک خواهـد کـرد و هـم در حل مشـکالت اقتصـادی مؤثر خواهـد بود.

وی بـا قدردانی از افرادی که در شـرکت های دانش بنیـان و در زمینه فناوری 
تـالش می کنند و کسـانی که برای برگزاری چنین نمایشـگاه هایی همکاری 

و کوشـش می کننـد گفـت: هـر حرکتـی کـه بـرای توسـعه فنـاوری اتفاق 
بیفتـد یـک کار جهـادی اسـت، زیـرا نتیجـه آن حـل مشـکل بیکاری 

بـه عنـوان عمده ترین مشـکل کشـور خواهد بود.
دکتر زلفی گل در پایان اظهار امیدواری کرد: شـاهد توسـعه نمایشـگاه هایی 
ماننـد نمایشـگاه های دسـتاوردهای پژوهش و فنـاوری و ایران سـاخت برای 

توسـعه فرهنگ کارآفرینی دانش بنیان در کشـور باشـیم.

تولید محصول حاصل سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در حوزه علم و فناوری است

معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری گفـت: تولید محصـول حاصل 
سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در حـوزه علم و فنـاوری اسـت و دولت در 

اکوسیسـتم نـوآوری زیرسـاخت هـا را ایجـاد می کند.
گـذاری  سـرمایه  محصـول  تولیـد  اینکـه  بیـان  بـا  سـتاری  سـورنا 
بخـش خصوصـی اسـت، هرجـا دولـت سـرمایه گـذاری کـرده چیزی 
بیـرون نیامـده اسـت، بـه طـور مثـال در ۱۰۰ سـال گذشـته وقتـی دولت 
آمریـکا اقـدام بـه سـاخت هواپیمـا کـرد و موفـق نشـد، در مقابـل دو برادر 
دوچرخـه سـوار بـا پـول جیب خـود به عنـوان کار آفریـن  اقدام به سـاخت 

هواپیمـا کردنـد و موفق شـدند.
و  دولـت  گـذاری  سـرمایه  بیـن  فـرق  اینکـه  عنـوان  بـا  سـتاری 
کارآفریـن بـه عنوان بخش خصوصی در همین اسـت، افـزود: یک میلیارد 
سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی بـا بخـش دولتـی فرق مـی کند، چـرا که 
اهـداف آنهـا کامـال بـا هـم متفـاوت اسـت. بخـش خصوصـی بـه دنبال 

تجـاری سـازی اسـت ولـی بخـش دولتـی اینطور نیسـت.
وی ادامـه داد: در حـال حاضـر نسـبت سـرمایه گذاری بخـش دولتی 
بـه خصوصـی در پژوهـش در پـارک هـای علـم و فنـاوری ۸ تـا ۱۰ به یک 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه نسـبت سـرمایه گـذاری بخـش خصوصی 
بـه دولتـی در پـارک فنـاوری پردیـس ۲۵ بـه یک اسـت؛ بـه ایـن معنا که 
یـک میلیـارد تومان سـرمایه گذاری ما موجب سـرمایه گـذاری ۲۵ میلیارد 

تومانـی از سـوی بخـش خصوصی خواهد شـد.
سـتاری بـا اشـاره بـه ایجاد بیـش از ۶ هزار شـرکت دانـش بنیـان، ۱۰ هزار 
اسـتارتاپ و ۱۵۰۰ شـرکت خالق در کشـور بیان کرد: تمام این اکوسیسـتم 

نـوآوری در کشـور برای سـرمایه گذاری بخش خصوصی اسـت.
وی گفـت: سـالیان سـال اسـت کـه در پژوهش سـرمایه گذاری شـده، ولی 
محصول تولید نشـده اسـت، دلیل آن را حضور نداشتن بخش خصوصی است.

سـتاری افـزود: بزرگتریـن شـرکت بیوتـک خاورمیانـه در کشـور راه اندازی 
شـده و در زمـان شـیوع کرونـا بـه سـرعت وارد شـدند و نیازهـای کشـور را 

کردند.  برطـرف 

وی راه انـدازی اولیـن خـط تولیـد ماسـک یک ماه بعد از شـیوع کرونـا را از 
دیگر دسـتاوردهای شـرکت هـای خصوصی در حـوزه بیوتک عنـوان کرد و 
ادامـه داد: در برگـزاری اولیـن نمایشـگاه تجهیزات آزمایشـگاهی ما شیشـه 
آزمایشـگاهی بـه فـروش رسـاندیدم، ولـی االن محصوالتـی بـه فـروش 

می رسـانیم کـه ۶۰ تـا ۷۰ هـزار دالر قیمـت دارد.
سـتاری دربـاره صـادرات ۲ ربـات جراح بـه اندونـزی اظهار داشـت: این هنر 

جوانان کشـور و شـرکت هـای دانش بنیان اسـت.
معـاون علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری با اشـاره به فعالیت ۶۰۰ شـرکت 
در اطراف دانشـگاه شـریف گفت: از بین این شـرکت ها دو شـرکت موفق 

به تولید ۲ واکسـن انسـانی سـرطان دهانه رحم و آنفلوآنزا شـده اند.

ارایه تسهیالت ۸ تا ۱۰ درصدی به خریداران نمایشگاه ایران ساخت 
رییس نهمین دوره نمایشـگاه تجهیزات و مواد آزمایشـگاهی ایران سـاخت، 
از ارایـه تسـهیالت لیزینـگ هشـت تـا ۱۰ درصـدی بـه خریـداران بخـش 

خصوصـی در این نمایشـگاه خبـر داد.
محمدحسـین بهشـتی روز سـه شـنبه در آیین افتتاحیه مشـترک بیسـت 
و دومیـن نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش، فنـاوری و فـن بـازار و نهمین 
نمایشـگاه تجهیـزات و مـواد آزمایشـگاهی ایـران سـاخت، افزود: نمایشـگاه 
تجهیـزات و مـواد آزمایشـگاهی با حضور ۳۵۰ شـرکت و ۹ هزار محصول برپا شـد.

وی خاطرنشـان کـرد: هـدف از برپایـی ایـن نمایشـگاه تجهیـز دانشـگاه ها، 
پژوهشـگاه هـا ،مراکـز علمـی و تحقیقاتـی  با محصـول ایرانـی، ارتقـا توان 
سـاخت داخلی در حوزه تجهیزات و مواد آزمایشـگاهی، ایجاد برندهای ملی 

جهـت حضـور در بازارهـای داخلـی و خارجی اسـت.  
رییـس نهمین دوره نمایشـگاه تجهیزات و مواد آزمایشـگاهی ایران سـاخت 
یـادآور شـد: ایـن دوره از نمایشـگاه بـا حضـور ۳۷۰ شـرکت و ارایـه بیش از 
۹ هـزار محصـول دانـش بنیـان برگـزار مـی شـود کـه ۱۵ محصـول بـرای 

نخسـتین بـار به نمایش گذاشـته شـده اسـت.

بهشتی افزود: محصوالت ارایه شده نمایشگــاه در سه سطح 
تعیین شده اند و بر اساس سطح بندی از ۴۰،۲۵،۱۰ درصد 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برخـوردار

 می شوند. سطح بندی محصوالت بر اساس سطح ذاتی فناوری
 و میزان داخلی سازی محصوالت انجام می شود.

رییس نهمین دوره نمایشگاه تجهیزات ومواد آزمایشگاهی ایران
 ساخت به حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 اشاره کرد و اظهار داشت: مدارس و پژوهش سراهای دانش آموزی

 در ایـن دوره از نمایشـگاه از ۴۰ درصـد حمایـت، پژوهـش سـراهای 
دانش آمـوزی بـا تاییـد سـتادهای توسـعه فنـاوری راهبـردی از ۷۰ درصد 

حمایـت ایـن معاونـت برخوردار شـدند.
بهشـتی یادآور شـد: همچنین تسـهیالت لیزینگ همانند دوره های قبل در 
ایـن دوره ارایه می شـود، در نمایشـگاه سـال گذشـته هشـت تـا ۱۰ درصد 
تسـهیالت لیزینگ برای خریداران بخش خصوصی از محصوالت شـرکت های 
دانـش بنیان که توسـط خط اعتباری ۲۰ میلیون تومانی صنـدوق نوآوری و 

شـکوفایی از طریق صندوق توسـعه فناوری نانو پرداخت شـد.
وی گفت: سـهم حمایتی معاونت علمی در دوره های قبل از این نمایشـگاه 
۳۲ میلیـارد تومـان بـوده،در دوره هشـتم بـه ۱۱۶ میلیارد تومان رسـید که 
بـرآورد مـا ایـن اسـت کـه در ایـن دوره نیـز همیـن مقـدار حمایـت 

گیرد. صـورت 
رییس نهمین دوره نمایشـگاه تجهیزات ومواد آزمایشـگاهی ایران سـاخت 
بـا بیـان اینکه  مدل اقتصادی این نمایشـگاه تجهیـزات دولت ، بخش خصوصی 
و دانشـگاه اسـت، افـزود: مجمـوع فـروش  شـرکت هـا بـا اهـرم حمایتی 
۳۶ درصـدی معاونـت علمی در ۸ دوره گذشـته ۱۱۰۰میلیارد تومان اسـت.

ارایه ۲۱ محصول نوپدید در بیست و دومین نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار 

پیمـان صالحـی نیـز گفـت: در نمایشـگاه امسـال، فناوری هـای نوپدیـد و 
آینده نگـر در بخـش جداگانـه و بـا همـکاری شـهرک علمـی و تحقیقاتـی 
اصفهـان ارایـه می شـود، غرفه جداگانـه ای به محصوالت شـاخص و برگزیده 
دانشـگاه ها اختصـاص یافتـه که ۴۱ طـرح در ایـن غرفه در معـرض نمایش 

گذاشـته شـده است.
وی همچنین درمورد نمایشـگاه تسـتا گفت: در این بخش ظرفیت های علم 

و فنـاوری و نیازهای فناورانه سـازمان ها در کنار هم ارایه شـد.

ایـن  نـوآوری  و  فنـاوری  معاونـت  در  داد:  ادامـه  علـوم  وزیـر  معـاون 
وزارتخانه،فناوری هـای نوپدیـد و نیازهـای فناوری کشـور در سـال های آتی 

مـورد رصـد قـرار مـی گیـرد.
صالحـی ابـراز امیـدواری کـرد: بـا شـکل گیری معاونـت فنـاوری و نـوآوری 
در وزارت علـوم شـاهد تحـول در نظـام نـوآوری باشـیم و فاصله فنـاوری در 

دانشـگاه ها و مراکـز پژوهشـی تـا بـازار کم شـود.

گزارش: لیال قرنفلی 

اشاره؛
نهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت، بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار، سومین نمایشگاه تقاضاساخت و تولید ایرانی 
)تستا( و اولین نمایشگاه فناوری های نوپدید و آینده نگر با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم زمان با هفته پژوهش از ۲۳ تا ۲۶ آذرماه  در 

نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد 
در این نمایشگاه صدها محصول و خدمت فناوران از سوی شرکت های دانش بنیان و فناور در معرض دید عموم قرار گرفت که می تواند بستری برای اشتغال و کارآفرینی 

دانش آموختگان و افراد صاحب ایده و نوآور باشد.

وجود ۱۰ هزار استارتاپ
 و ۱۵۰۰ شرکت خالق 

در کشور

 با شکل گیری معاونت فناوری 
و نوآوری در وزارت علوم 

شاهد تحول در نظام نوآوری 
باشیم و فاصله فناوری در 

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی تا 
بازار کم شود
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●خودتان را معرفی بفرمایید و از رشته تحصیلی و حرفه تان بگویید؟
مهدیه عباسـی متولد سـال ۱۳۶۵ هسـتم، رشـته تحصیلی ام مهندسـی کشـاورزی گرایش 
آب و خاک اسـت، اما خیاط هسـتم و بیش از ۱۰ سـال اسـت که با راه اندازی یک کارگاه 

کوچـک در این حرفه مشـغول به کار هسـتم.
زمینه و فرصت شـغلی مناسـبی در رشـته تحصیلی ام وجود نداشـت بنابراین وقت را هدر ندادم 
و دنبـال عالقـه ام یعنـی خیاطـی رفتـم و اکنـون از این محـل برای خـودم و چندیـن نفر دیگر 

درآمدزایـی می کنم.
محمدی: مهرداد محمدی متولد سـال ۱۳۶۷ هسـتم، رشـته و مدرک تحصیلی ام کارشناسـی برق 
خـودرو اسـت و در همیـن حرفـه نیـز فعالیـت دارم و در یـک واحـد صنفـی بـه ارایـه خدمات 

مشـغول هستم.
سـال ۸۴ بـا رتبـه سـه رقمـی در دانشـگاه دولتـی در مقطـع کاردانـی رشـته بـرق خـودرو 
پذیرفتـه شـدم و پـس از آن با رتبه ۱۱۷ در دانشـکده فنی دانشـگاه تهران مجـاز به انتخاب 

رشـته شـدم اما ادامـه تحصیلم را به بعـد از ازدواج موکـول کردم.

● ماجرای ورودتان به این حرفه ها را بگویید.
اولیـن دوره آمـوزش خیاطـی را در یکـی از پایـگاه هـای بسـیج گذراندم و سـپس بـه این حرفه 
عالقـه منـد شـدم و در دوره هـای فنـی و حرفه ای نیز شـرکت کـردم و بعد از آن هم به شـکل 

تجربـی مهـارت های مربوط بـه خیاطـی را فراگرفتم.
در حـال حاضـر بـرای ۶ نفـر کارآفرینی کـرده ام، ۲ نفـر به همـراه خـودم در کارگاه خیاطی ام 
مشـغول بـه کار هسـتند و بـرای چهـار نفـر دیگـر نیـز کار سـفارش و ارسـال مـی کنـم که 
در منزلشـان کار مـی کننـد، البتـه دو سـه نفـر از شـاگردانم نیـز اکنـون بـه طور مسـتقل 

مشـغول بـه کار شـده و خودشـان کارگاه راه انـدازی کـرده انـد.
 بـه دلیـل ایجـاد یک مشـکل در ابتدای زندگی مشـترک همه پس اندازمـان را از دسـت دادیم و 
کلی هم بدهکار شـدیم، اما لطف خدا شـامل حالمان شـد و من توانسـتم در مهارتی که داشـتم 
)خیاطی( مشـغول به کار شـوم و در ادامه ۲-۳ نیز همسـرم با من مشـغول به کار شـد تا به حرفه 
اصلـی خـودش )بـرق خودرو( بپـردازد. بعد از آن اتفاق  می دیدم که درآمد همسـرم کافی نیسـت 
و برخـی اوقـات نیـز حق و حقـوش را پرداخت نمی کردنـد به همین خاطر پیشـنهاد دادم که او و 

نـزد خـودم با هم خیاطـی کنم که او هـم پذیرفت.
مهـرداد خیاطـی را خیلـی زود یـاد گرفـت و در بعضـی امـور ایـن حرفـه از مـن هـم بهتر 
کار مـی کـرد، در خـالل کارمـان در دوره هـای فنـی مورد عالقه اش هم شـرکت مـی کرد که 
البتـه مـن همیشـه بـا آن مخالف بـودم و مـی گفتم چـرا درآمدی که به سـختی درمـی آوریم را 
خـرج ایـن دوره هـا می کنی؟، امـا حاال که حضور در آن دوره ها باعث کارآفرینی همسـرم شـده 

فهمیـدم مخالفت هایم اشـتباه بود.
محمدی: به واسـطه رشـته تحصیلـی ام )برق خـودرو( و حضور در دوره های آموزشـی مختلف 

توانسـتم واحدی را برای خودم تاسـیس کنم و کسـب و کارم را در آن شـروع کنم.
مـن در نمایندگـی هـای خودروهـای داخلـی و خارجی به عنوان کارشـناس فنی مشـغول به کار 
بـودم و پـس از یـک آزمـون از نفـرات برگزیده برای حضـور در دوره های خارج از کشـور انتخاب 
شـدم کـه متاسـفانه صاحب نمایندگـی به جای مـن نام خـودش را ارسـال کرد اما ایـن موضوع 

مـن را ناامیـد نکـرد و مـن همچنان برای ارتقای سـطح علمـی و فنی خودم تـالش کردم.
بـه علـم روز در زمینـه برق خـودرو عالقه مند بـودم و با پرداخت هزینـه های زیـاد در دوره های 
آموزشـی نمایندگی های خودروسـازان اروپایی و کره ای شـرکت می کردم، در حال حاضر دارای 

۱۰ مـدرک بیـن المللـی دوره های مختلـف مرتبط با برق خودرو  و ریمپ و نیونینگ هسـتم.
در ایـن واحـد بـرای چندین نفر به طور مسـتقیم اشـتغالزایی کردم، البته برای رسـیدن بـه این مرحله 
سـختی هـای زیـادی را مـن و همسـرم متحمـل شـدیم، چرا کـه یک اتفـاق تلخ و یک اشـتباه 
باعـث شـد تـا زندگـی مـان را دوباره از صفر شـروع کنیـم و ایجاد این واحد و مشـغول شـدن در 

آن همگـی پـس از این اتفـاق بود.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
/http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350033

زوج کارآفرین قزوینی:

 زندگی مان با اتکا به مهارت از نو ساخته شد

یک زوج جوان و کارآفرین قزوینی با اشاره به اهمیت مهارت آموزی در اشتغالزایی جوانان، داستان چگونگی بنا کردن دوباره زندگی خود پس از 

برخورد با مشکالت فراوان و ورود به مرحله کارآفرینی را با اتکا به مهارت و پشتکار روایت کردند.

به گزارش ایرنا، این روزها خیلی از جوانان در پی یافتن شغل و حرفه ای مناسب و درآمدزایی و در ادامه تشکیل خانواده هستند اما بدلیل نداشتن 

مهارت به در بسته می خورند، این در حالیست که خیلی از آنها با سرمایه گذاری روی استعدادها و عالیق خود و فراگیری یک مهارت توانسته اند 

شغل مناسبی برای خود دست و پا کرده و حتی پا را فراتر گذاشته و به مرحله کارآفرینی برسند.

این گفت و گو داستان و روایت زندگی زوجی زمین خورده است که مهارت آنان را سرپا کرد.

این زوج جوان قزوینی نشان داده اند با تالش و پشتکار و دنبال کردن مهارت و البته صبوری و توکل بر خدای مهربان می توان بر سختی ها 

فائق آمد و یک زندگی را دوباره از نو و به شکل دلخواه بنا ساخت، این زوج با پشت سرگذاشتن مشکالتشان حاال تبدیل به افرادی کارآفرین 

شده و اکنون برای بیش از ۱۰ نفر به طور مستقیم اشتغالزایی کرده اند.

در ادامه گفت و گوی خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( استان قزوین را با "مهدیه عباسی" و "مهرداد محمدی" زوج کارآفرین 

قزوینی می خوانید.

دعوت به همکاری

شرکت مدیریت تجارت بین الملل دانا سپند
 در تهران جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکاري مي نماید:
مسئول دفتر: آقا، آشنا به زبان انگلیسي

 excel, word, شامل( Office آشنا به نرم افزارهاي
outlook, ...(، آشنایي با امور اداري رایج

منظم و به وقت بودن، حداقل سابقه کار ۲ سال
مشتاق انجام کارهاي گروهي

متقاضیان واجد شرایط مي توانند رزومه خود را به
 ایمیل اعالم شده ارسال نمایند.

Job@dana-holding.com
آدرس لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111354

دعوت به همکاری

کارشناس کنترل پروژه
تمام وقت،مسلط به ام اس پي، تهیه الیحه تاخیرات

برطرف کردن مشکالت برنامه زمانبندي و تهیه گزارشات
با پنج سال سابقه، عمران و رشته هاي مرتبط، حقوق ثابت 
توافقي، بیمه، عیدي و سنوات، هزینه ایاب و ذهاب و نهار و 

اسکان با شرکت
مهندس عمران

تمام وقت، مسلط به اتوکد سه بعدي و سیویل تري دي
جهت تهیه نقشه هاي شاپ و تهیه ازبیلت و صورتجلسات مربوطه

حقوق ثابت توافقي، بیمه، عیدي و سنوات
هزینه ایاب و ذهاب و نهار و اسکان با شرکت

سرپرست نقشه برداري
تمام وقت، مسلط به نرم افزار سیویل تري دي
محاسبه احجام و تهیه صورتجلسات مربوطه

با حداقل پنج سال سابقه،  نقشه برداري
حقوق ثابت توافقي، بیمه، عیدي و سنوات

هزینه ایاب و ذهاب و نهار و اسکان با شرکت
کارشناس دفتر فني

تمام وقت، با ۳ سال سابقه در پروژه هاي راهسازي
عمران و رشته هاي مرتبط، حقوق ثابت توافقي، بیمه

عیدي و سنوات
هزینه ایاب و ذهاب و نهار و اسکان با شرکت
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه

 خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
rahoband@gmail.com

آدرس لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111353

یک شرکت در زمینه راهسازي جهت تکمیل کادر کارگاه خود در کرمان از استان هاي تهران و کرمان از افراد واجد شرایط 
زیر دعوت به همکاري مي نماید.

خالق دنیای ساده چوبی 

گفت وگو با بانوی کارآفرینی که 
اسباب بازی های چوبی می سازد 

بچه ها می گوید.  برای  اسباب بازی های چوبی  مزایای شگفت انگیز  از  ایروانی  سمیه 
شغل  یک  دید  به  چوبی  های  بازی  اسباب  ساخت  حرفه  به  اگر  گوید  می  ایروانی 
بین  اولیه  ندارید، سرمایه  به هم ریختگی خانه تان مشکلی  با  و  نگاه می کنید  خانگی 
و  کنید  اجاره  کارگاهی  می خواهید  اگر  اما  است،  کافی  تومان  میلیون   ۳۰ تا   ۲۵
ابزارآالت پیشرفته داشته باشید، باید مبلغی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون را کنار بگذارید.

بانویی  را مالقات کردیم،  ترافیک همدیگر  اولین بار در روزبازار فرهنگ سرای شهر 
۴۰ ساله که میز فروشش پر بود از اسباب بازی های چوبی متنوع و رنگارنگ، از قطار، 

لودر و کامیون چوبی گرفته تا عروسک هایی مثل بتمن و باب اسفنجی و نینجاها.
خانه شان  به  شد  قرار  و  کردیم  هماهنگ  ایروانی  سمیه  با  گفتگو  برای  را  زمانی 
ساخت  برای  کارگاهی  به  اتاق هایش  از  یکی  که  الهیه  محله  در  خانه ای  برویم. 
پر  اما  ندارد،  زیادی  کارگاه مساحت  است. فضای  بدل شده  اسباب بازی های چوبی 
از شور زندگی است. از همان ورودی، میز کاری جلب توجه می کند که تا دوسال 
پیش به عنوان میز کرسی از آن استفاده می شد و حاال کلی ابزار نجاری با نظم زیاد 

روی آن چیده شده است.
داستان شکل گیری این کارگاه اسباب بازی سازی با شیوع بیماری کرونا گره خورده 
است و سازنده هنرمند محله الهیه توانسته در مدت کمتر از ۲ سال، بیش از ۱۰۰ 

نوع سازه چوبی را بسازد و منبع درآمدی برای خانواده اش مهیا کند.

کار های تولیدی، بگیر و نگیر دارد
اوضاع  او می گوید  نیست، شاید ۱۲ متر مربع.  بزرگ  ایروانی خیلی  اتاق کار سمیه 
کار و بار و درآمدمان فعال طوری نیست که توانایی رهن و اجاره یک مغازه را داشته 
فضای  شروع  برای  البته  بدهیم،  ادامه  درخانه  را  کار  مجبوریم  همین  برای  باشیم 

زیادی الزم نیست و اتاقی به متراژ ۱۰ مترمربع کار شما را راه می اندازد.
سمیه خانم ابزارآالت روی میز کارش را می شمارد و می گوید: برای این کار ۲۰ ابزار 
نجاری باید درکارگاه خود داشته باشید، از گونیا، خط کش، کولیس، اره نواری و اره 
گردبر گرفته تا دریل، جعبه ابزار، فارسی بر، عمودبر، گیره، میزکار و... که تمام این ها 

را با مبلغی کمتر از ۱۵ میلیون تومان می توان خرید.
سازنده اسباب بازی های چوبی ادامه می دهد: بیشترین پول را باید برای خرید چوب 
کنار بگذارید، کاالیی که در دو سه سال گذشته با روند افزایش قیمت ۳۰۰ درصدی 
روبه رو بوده و درحال حاضر یک مترمکعب چوب روسی، کاج یا گردو بین ۱۲ تا ۱۳ 
میلیون تومان قیمت دارد. اگر به این حرفه به دید یک شغل خانگی نگاه می کنید و 
با به هم ریختگی خانه تان مشکلی ندارید، سرمایه اولیه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان 
داشته  پیشرفته  ابزارآالت  و  کنید  اجاره  کارگاهی  می خواهید  اگر  اما  است،  کافی 
از نظر من مقرون  را کنار بگذارید که  تا ۱۵۰ میلیون  بین ۱۰۰  باید مبلغی  باشید، 
به صرفه نیست. درضمن در این کار به هیچ وجه خود را درگیر وام بانکی و پرداخت 

اقساط نکنید، چون کار های تولیدی بگیرنگیر دارد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
/http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/350029

دعوت به همکاری

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان بوشهر 
جهت تکمیل کادر خود در استان  بوشهر از افراد واجد شرایط 

زیر دعوت به همکاری می نماید.
کارشناس روابط عمومی- کارشناس منابع انسانی
کارشناس تحقیق و توسعه- دستیار مدیر عامل خانم

کارشناس اعتبارات- کارشناس امور اداری
کارشناس مالی آقا- راننده آقا

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر 
عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند.
brtfund.ir@gmail.com

دعوت به همکاری

شرکت رادطب نقش جهان تولید کننده تجهیزات 
پزشکی در اصفهان

 )محل کار: حبیب آباد( جهت تکمیل کادر فنی خود از بین واجدین 
شرایط استخدام می نماید:

کارشناس انبار-  نیروی کار ساده )جهت کمک انباردار(
اپراتور دستگاه لیزر- نیروی دفتر فنی

کارشناس کنترل کیفیت
نیروی کار ساده

 )جهت خط تولید )ایستگاه بسته بندی((
نیروی کار ساده )جهت خط تولید
 ایستگاه پالیش کاری و پرداخت((

نیروی کار- کارشناس برنامه ریزی و تولید
تعمیرات و نگهداری- مسئول دفتر مدیر عامل

افراد متقاضی رزومه خود را به آدرس ایمیل درج شده ارسال فرمایید.

info@radteb.com

دعوت به همکاری

مجموعه بیمه ما نمایندگی 2۰۱5
 در تهران در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط

 زیر دعوت به همکاری می نماید:
کارمند اداری

خانم، دیپلم به باال، سن از۲۳سال تا۳۵ سال
حقوق ثابت ۳,۰۰۰,۰۰۰تومان+ بیمه تامین اجتماعی

کارمند فروش
خانم، دیپلم به باال، سن از۲۳سال تا۳۵ سال

حقوق ثابت ۳.۵۰۰.۰۰۰تومان+ پورسانت+ پاداش+ 
بیمه تامین اجتماعی

سرپرست فروش
خانم، دیپلم به باال، سن از۲۳سال تا۳۵ سال

حقوق ثابت ۴.۵۰۰.۰۰۰تومان+ پاداش+ بیمه تامین اجتماعی
 ساعت کاری ۶ ساعت در روز

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه های ارتباطی اعالم شده 
در آگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند.
bimema2015sj@gmail.com

دعوت به همکاری

کارشناس مالی

تمام وقت، سابقه کار دارای سابقه کار،

 سابقه کار حداقل ۷ سال مرتبط با شرکت های تولیدی، تسلط کافی بر 

حسابداری بهای تمام شده

آشنایی کامل با نرم افزارهای مالی )ترجیحاً راهکاران(، 

آشنایی با حسابداری عمومی و خرید، تسلط به ورد و اکسل، داشتن 

روحیه کار تیمی، بیمه، بیمه تکمیلی، پاداش،

 اضافه کاری حق ماموریت 

بسته های مناسبتی ، بیمه از روز اول کاری ، امکان ارتقا شغلی

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را 

به ایمیل زیر ارسال نمایند.

arachemipars.mali@gmail.com

شرکت تولیدی آرا شیمی پارس فعال در زمینه آرایشی و بهداشتی 
جهت تکمیل کادر خود در استان  تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
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آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار
IT کامپیوتر و

ادامه مطلب کلیک کنید

مالی و حسابداری

متخصص شبکه و امنیت
متخصص سخت افزار کامپپوتر

برنامه نویس #C، کار حرفه ای با نمونه 
UL , UXکار

ادامه مطلب کلیک کنید

حسابدار مسلط به خزانه داری
حسابدار مسلط به سپیدار)خانم- آقا(

مدیر مالي
کارشناس مالی 

ادامه مطلب کلیک کنید

کنترل کیفیت –آقا
کارشناس تعمیر و نگهداری فیبر و 

تجهیزات مخابراتی، متخصص تحلیلگر 
سیستم، کاردان یا کارشناس الکترونیک، 

برق و صنایع

مهندسی

فروش و بازاریابی

ادامه مطلب کلیک کنید

نیروی فنی

مدیر بازرگانی – آقا- خانم- 
مدیرفروش-آقا

پشتیبان فروش- خانم - آقا
استخدام صندوقدار در رستورانهای 

زنجیره ای

ادامه مطلب کلیک کنید

دکل کار
فرزکار، دریل کار، تراشکار و بنا

تکنسین تاسیسات و نقشه کشی در 
کارخانه فوالد

ادامه مطلب کلیک کنید

خدماتی در بانک –کارگر انبار در
 پست خدمات در داروسازی 

نیروی خط تولید در جاده مخصوص و 
خاوران،  راننده پایه یک، راننده لیفتراک

 نگهبان و حراست،  راننده

کارگر ساده، خدمات
 و حراست

و...

و...

و...
ادامه مطلب کلیک کنید

کارشناسی جامعه شناسی ، روانشناسی 
و یا ادبیات- آقا-

نیروی دفتری در شرکت فعال در صنعت  
تجهیزات پزشکی ، کارشناس آموزش و 

منابع انساني در شرکت پتروشیمی

اداری و دفتری

و...

و...

و...

و...

توجه

کارجویان محترم می توانند برای 

کسب اطالعات بیشتربر روی 

فرصت شغلی مربوطه کلیک

 یا به سایت بازار کار

  www.bazarekar.ir 
مراجعه نمایند.

◄
آموزش ۱۰۴۰ سرباز در طرح

 »سرباز مهارت« جهاددانشگاهی خراسان جنوبی
معاون آموزشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از آموزش ۱۰۴۰ سرباز در قالب طرح ملی 

»سرباز مهارت« در آذرماه امسال در استان خبر داد.
دسته  دو  در  ماهر  سرباز  طرح  آموزش های  گفت:  خبرنگاران  به  ابراهیمی  مجتبی 
»مهارت های زندگی« و »آشنایی با مهارت عمومی اشتغال و کارآفرینی« ارائه می شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در بحث مهارت های زندگی، سرفصل هایی از جمله همدلی 
استرس،  مدیریت  و  هیجان  مدیریت  فردی،  بین  ارتباط  و  مؤثر  ارتباط  خودآگاهی،  و 
مهارت مدیریت زمان، تفکر انتقادی، حل مسئله، آشنایی با قانون اساسی، سواد مالی و 
سواد رسانه ای و فضای مجازی به کارکنان وظیفه نیروهای مسلح آموزش داده می شود.

ابراهیمی از تداوم آموزش های این طرح در ماه های آتی خبر داد و یادآور شد:  اجرای 
این طرح تا پایان سال ادامه دارد؛ اجرای طرح »سرباز مهارت« از سوی وزارت ورزش و 
جوانان طی تفاهم نامه ای به جهاد دانشگاهی واگذار شده و هم اکنون جهاد دانشگاهی 

مجری برگزاری این طرح است.

معاون آموزشی این واحد خبر داد

ــارت  ــرباز مه ــرح س ــی ط ــت هم اندیش ــن نشس  اولی
اســتان تهــران بــا حضــور نماینــدگان ســتاد کل 
میزبانــی  بــه  نیروهــای مســلح و جهاددانشــگاهی 
ــان اداره کل ورزش و  ــور جوان ــی و ام ــت فرهنگ معاون

ــد. ــزار ش ــران برگ ــتان ته ــان اس جوان
ــط عمومــی جهاددانشــگاهی  ــازارکار از رواب ــه گــزارش ب ب
ــی از  ــت گزارش ــن نشس ــدای ای ــتی، در ابت ــهید بهش ش
ــی«  ــای زندگ ــی »مهارت ه ــای آموزش ــزاری دوره ه برگ
ــی«  ــتغال و کارآفرین ــی اش ــارت عموم ــا مه ــنایی ب و »آش
ــر طبــق ایــن گــزارش، از آغــاز ایــن طــرح  ــه شــد. ب ارای
ــرباز  ــوع 959۱ س ــون، در مجم ــت ۱۴۰۰ تاکن در اردیبهش
ــامل  ــلح ش ــای مس ــب نیروه ــی منتخ ــز آموزش در 5 مرک
شــهید انشــایی نزاجــا، شــهید اســدی دژبــان آجــا، شــهید 

خضرایــی نهاجــا، شــهدای وظیفــه نزاجــا و کهریــزک ناجــا 
ــک از  ــر ی ــه ه ــد. در ادام ــرار گرفته ان ــوزش ق ــت آم تح
مدعویــن بــه بیــان مشــکالت و پیشــنهادهای خــود بــرای 
ــد. ــن طــرح پرداختن ــی ای ــزاری دوره  هــای آت ــود برگ بهب

مســئول اجرایــی طــرح ســرباز مهــارت در جهاددانشــگاهی 
ــودن  ــاوت ب ــه متف ــه ب ــا توج ــت : ب ــتی گف ــهید بهش ش
ایــن دوره هــای کاربــردی بــا برنامــه هــای عــادی مراکــز 
آموزشــی نیروهــای مســلح و بازخوردهایــی که از ســربازان 
ــوی  ــی از س ــتقبال خوب ــا اس ــده، ب ــت ش ــه دریاف وظیف

ــم. ســربازان وظیفــه مواجــه شــده ای
عنبرســتانی در ادامــه پیشــنهاد کــرد: بــا توجــه بــه زمــان 
محــدود دوره آموزشــی ســربازی کــه در دوران کرونــا نیــز 
کاهــش یافتــه اســت، بهتــر اســت کتاب هــای تهیــه شــده 

توســط جهــاد دانشــگاهی بــرای ایــن دوره هــا بــه عنــوان 
ــز  ــده نی ــا در آین ــرد ت ــرار گی ــا ق ــار آن ه ــه در اختی هدی

ــند. ــته باش ــا را داش ــدی از آن ه ــکان بهره من ام
ــه،  ــربازان وظیف ــام س ــرای تم ــا ب ــن دوره ه ــزاری ای برگ
برگــزاری دوره هــا در ســه مــاه پایانــی خدمــت بــه منظــور 
حفــظ یادگیری هــا،  ارایــه جزوه هــای فشــرده  و بــا 
ــز  ــا و نی ــاعات دوره ه ــش س ــر، افزای ــات متنوع ت موضوع
ــر  ــی از دیگ ــات هم اندیش ــم جلس ــزاری منظ ــه برگ ادام

ــود. ــه ب ــن جلس ــده در ای ــه ش ــنهادهای ارای پیش
گفتنــی اســت، ایــن دوره هــای آموزشــی تــا پایــان ســال 
ــربازان  ــرای س ــاه ب ــر م ــد داشــت و ه ــه خواه ۱۴۰۰ ادام
ــلح  ــای مس ــی نیروه ــز آموزش ــتقر در مراک ــه مس وظیف

ــی شــود. ــزار م برگ

با حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح و جهاددانشگاهی  ◄
برگزاری اولین نشست هم اندیشی طرح سرباز مهارت استان تهران 

تقدیر فرمانده سپاه قم از جهاددانشگاهی
 به منظور اجرای طرح«سرباز ماهر«

فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب)ع( در نامه ای از مجموعه جهاددانشگاهی قم و معاونت 
آموزش این نهاد به منظور اجرای موفق طرح سرباز ماهر تقدیر کرد.

در متن نامه سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موحد خطاب به جهاددانشگاهی قم آمده است: 
بی تردید تلفیق دانش با مهارت و خالقیت برای جوانان این مرز و بوم، زمینه ساز اشتغال 
مولد و پایدار توام با کارآفرینی بوده و تاثیر بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی و توانمندسازی 
منابع انسانی دارد. در این مسیر انتقال تجربه و فن از سوی شما مسئولین و مربیان مهارت 
آموزی به سربازان میهن که آینده سازان ایران اسالمی می باشند بسیار حائز اهمیت است.

 لذا بایستی با نگاه خاص به این وظیفه مقدس معلمی نگریست و با توجه به تعهد و 
تخصص شما عزیزان و با عنایت به تدابیر فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر بهبود مستمر 
فرایند سربازی و در راستای توانمند سازی جوانان در دوره خدمت و کمک به اقتصاد 
فرامین  نمودن  اجرایی  و  پیاده سازی  در  از تالش مجدانه شما  وسیله  بدین  مقاومتی، 

صادره جهت مهارت آموزی کارکنان وظیفه تقدیر و تشکر به عمل می آید.
طرح سرباز ماهر در دو عنوان مهارت های حوزه اشتغال و کارآفرینی و مهارت های 
زندگی به عاملیت جهاددانشگاهی قم ویژه سربازان وظیفه نیروهای مسلح استان از سال 

98 آغاز شد و بیش از 35۰ نفر در این دوره ها شرکت کردند.
در همین راستا علی حسینی سرپرست معاونت آموزش جهاددانشگاهی قم در خصوص 
مهارت های  آموزش  راستای  در  این طرح  کرد:  عنوان  سربازان«  »مهارت آموزی  طرح 
کاربردی به نیروهای وظیفه طی تفاهم نامه ای بین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران و وزارت ورزش و جوانان طراحی شد و جهاد دانشگاهی در مقام بازوی 

اجرایی طرح در آن حضور و فعالیت داشت.
سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی قم در خصوص محتوای طرح اظهار کرد: 
این طرح ۲ دوره مهارت های شغلی و کارآفرینی و مهارت های زندگی را در بر داشت 

که مجموعا شامل ۱8 سرفصل در قالب 8۰ ساعت کالس آموزشی را شکل می داد.

بر اساس طرح تعالی و رشد توانمندی مهارتی سربازان در استان خراسان شمالی حدود 
3 میلیارد تومان اعتبار برای اطای تسهیالت به انان تخصیص یافت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  بجنورد ٬ مهارت افزایی سربازان وظیفه برای حضو موثر 
این قشر جوان در مناسبات کاری کشور٬ ایده ای بسیار مهم و حیاتی است که اگر از 
از  از مسائل و مشکالت کشور  باشد٬ گره گشای بسیاری  سوی مسئوالن مورد توجه 

جمله رفع بیکاری خواهد شد.
چند سالی است٬ توجه به موضوع درآمد و حمایت از طرح های سربازان در بخش های 
مختلف نظام اداری مورد توجه واقع شده و در استان خراسان شمالی نیز به همین میزان 
با  ارائه شده است. مدیرکل دفتر سرمایه گذاری استانداری خراسان شمالی  تسهیالتی 
بیان اینکه حمایت از سربازان در بعد مالی تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته٬ اظهار 
در  تا کنون  اشتغال سربازان  برای  یافته  اعتبارات تخصیص  داشت: جذب صددرصدی 

استان محقق شده است.

علی میرکریمی تصریح کرد: سپاه جواد االئمه و نیروی انتظامی استان توانستند از سهمیه 
از  منقضی  و  مهارت  دارای  اشتغال سربازان  برای  خانگی  اعتبارات مشاغل  تخصیصی 

خدمت جذب صددرصدی داشته باشند.
وی افزود: سربازان دارای گواهی نامه مهارت شغلی پس از پایان دوران خدمت وظیفه 
مسلح  نیروهای  وظیفه  کارکنان  اشتغال  و  تخصصی  گروه  کار  خانه  دبیر  معرفی  با 

استان می توانند از این تسهیالت استفاده کنند.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری استانداری خراسان شمالی ادامه داد: نیروهای مسلح استان 
در ارزیابی عملکرد مهارت آموزی کارکنان وظیفه موفق به کسب رتبه خیلی خوب در 
سطح کشور شدند.  3۰ میلیارد تومان سهم خراسان شمالی از اعتبارات مشاغل خانگی 

است که ۱۰ درصد آن مختص نیروهای مسلح استان است.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید 

/http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/349972

۳ میلیارد تومان اعتبار برای اعطای تسهیالت به سربازان خراسان شمالی تخصیص یافت

آموزش بیش از ۱۲ هزار »سرباز ماهر« 
توسط جهاد دانشگاهی کرمانشاه

معـاون امـور جوانـان اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان کرمانشـاه از آمـوزش بیـش از 
۱۲ هـزار و 5۰۰ سـرباز تـا پایـان سـال در طرح » سـربازماهر« توسـط جهاد دانشـگاهی 

داد. اسـتان خبر 
بـه گـزارش بـازارکار، محمد حسـین زاده معـاون امـور جوانـان اداره کل ورزش و جوانان 
اسـتان کرمانشـاه با اشـاره به اجـرای همزمان طـرح » سـربازماهر« از ابتدای امسـال در 
سراسـر کشـور، گفـت: ایـن طـرح در گذشـته هـم بصـورت پراکنـده اجـرا می شـد اما از 
ابتـدای امسـال ابالغیـه اجرای آن به اسـتان هـا ابـالغ شـد و ادارات ورزش و جوانان در 

ایـن زمینـه متولی این طـرح معرفی شـدند.
وی افـزود: بـر اسـاس تفاهم نامه صورت گرفتـه این طرح با همکاری جهاد دانشـگاهی در 

کشـور برگزار شـده و در آموزش های آن از ظرفیت اسـاتید این نهاد بهره گرفته می شـود.
وی افـزود: در طـرح » سـربازماهر« بـه هـر اسـتان سـهمیه چنـد پـادگان داده شـده که 
هـم اکنـون ایـن طـرح در سـه پادگان شـهدا، شـهید رجایـی و شـهید ثابت خواه اسـتان 

اجراسـت. درحال 
حسـین زاده با اشـاره به اجرای این طرح در اسـتان با همکاری سـازمان جهاد دانشـگاهی 
کرمانشـاه، گفـت: در ایـن طـرح اسـاتید جهـاد دانشـگاهی در دو محـور آمـوزش مهارت 
هـای زندگـی و آمـوزش عمومـی کارآفرینـی و اشـتغال به سـربازان آموزش هـای الزم را 

ارائه مـی کنند.
وی تصریـح کـرد: پـس از پایـان آمـوزش هـا، از سـربازان آزمـون بـه عمـل آمـده و 

گواهینامـه پایـان دوره اعطـا مـی شـود.
معـاون امـور جوانـان اداره کل جوانـان اسـتان کرمانشـاه خاطرنشـان کرد: تا پایان سـال 

۱۲هـزار و 5۰۰ سـرباز اسـتان در ایـن طـرح آموزش مـی بینند
حسـین زاده بـا اشـاره بـه نوپـا بـودن ایـن طـرح، گفـت: احتمـال بـروز مشـکالت درهر 
طـرح جدیـدی وجـود دارد و هـم اکنون نیز بـا چالش هایـی از جمله برگـزاری مجازی 

کالس هـا در ایـن طـرح مواجه هسـتیم.

آموزش 8۰۰۰ سرباز استان در فاز سوم طرح »سرباز ماهر«
علـی اکبـر والی معاون آموزش و کارآفرینی سـازمان جهاد دانشـگاهی اسـتان کرمانشـاه 
نیـز بـا اشـاره بـه پایـان برگـزاری دوره هفتـم از فـاز سـوم ایـن طـرح در اسـتان، گفت: 
اجـرای ایـن طـرح در قالـب تفاهم نامه بین سـتاد کل نیروهـای مسـلح، وزارت ورزش و 
جوانـان و جهاد دانشـگاهی، با هـدف آموزش و توانمند سـازی کارکنـان وظیفه نیروهای 

مسـلح در سـطوح بـدو خدمـت، حیـن خدمـت و پس از خدمت منعقد شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه لزوم مهـارت آموزی به سـربازان، گفت: سـربازان پس از سـپری کردن 
دوران خدمـت، وارد مرحلـه جدیـدی از زندگـی می شـوند کـه طبیعتا فراگیـری آموزه های 
حـوزه اشـتغال و مهـارت های زندگـی در حین خدمت تا حـد زیادی می توانـد در انتخاب 

مسـیر صحیـح در حوزه های یاد شـده برای آنها راهگشـا باشـد.
معـاون آمـوزش و کارآفرینـی سـازمان جهـاد دانشـگاهی اسـتان کرمانشـاه بـه همکاری 
خـوب اداره کل ورزش و جوانـان در اسـتان در اجـرای ایـن طـرح اشـاره کـرد و افـزود: 
در هشـت ماهـه امسـال، 8۰۴۱ نفـر از کارکنـان وظیفـه نیروهای مسـلح اسـتان درقالب 
ایـن طـرح از آمـوزش مهـارت های زندگـی و مهـارت عمومی اشـتغال بهره مند شـدند.

وی افزود: از این تعداد ۲653 نفر از آموزشـگاه رزم مقدماتی شـهدا نزسـا کرمانشـاه، ۱۴۱3 نفر 
از  آموزشـگاه رزم مقدماتـی شـهید ثابـت خـواه  گیالنغـرب و تعداد 3975 نفـر نیز متعلق 

بـه مرکـز آمـوزش مرزبانی شـهید رجایی ناجا می باشـند.

فروش و بازاریابی

مسلط به امور بازرگانی خارجی
آشنا به واردات و صادرات
زبان انگلیسی در حد خوب

- توانایی پاسخگویی به مشتریان

نیروی فنی

اداری و دفتری
 

-دارای سابقه کار مسئول دفتر- متعهد و مسئولیت پذیر

-
 

کارگر ساده ، خدماتی و حراست
خدماتی در بانک –کارگر انبار در پست

خدمات در داروسازی 
نیروی خط تولید در جاده مخصوص و خاوران 

 راننده پایه یک، راننده لیفتراک

خدمات کارفرما

خدمات کارجو

قوانین کار و تامین اجتماعی 

آماده به کار

قابل توجه کارفرمایان عزیز:
شما می توانید از طریق تهیـه و ارسال 
یک فیلم 3 دقیقه ای با کیفیت نسبت 
به معرفی شرکت و نیروهای مورد نیاز
خود به صورت رایگان در نشـریه

 الکترونیک بازارکار  اقدام نمایید.
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دعوت به همکاری

بیمارستان مهرآیین لواسان جهت تکمیل کادر خود در استان 
تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
کارشناس/کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کارشناس بهداشت محیط
کارشناس - کارشناس ارشد پرستاری

کارشناس اتاق عمل
کارشناس - کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی

منشی کلینیک خانم
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

واتس اپ زیر ارسال نمایند.
لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.

)Whatsapp( 09192998775

دعوت به همکاری

مرکز خدمات تخصصی اپتیک سازمان جهاد دانشگاهی 
صنعتی شریف نیروی فنی )آقا( در تهران، به صورت تمام وقت، 

 پاره وقت و امریه با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
 لیسانس یا فوق لیسانس  مهندسی برق، کامپیوتر )جذب به صورت 

تمام وقت و امریه(، دکتری  مهندسی برق، کامپیوتر )جذب به صورت 
C, C++, C#پاره وقت(،  مسلط به زبان های برنامه نویسی 

  تسلط به محیط Visual Studio و  GUI نویسی
  دارای تجربه برنامه نویسی )GUI( درچند پروژه

 آشنا به پروتکل های ارتباطی ...،LAN، USB  و نحوه ارتباط با 
 آنها در برنامه نویسی،  عالقه مند به کار تیمی

متقاضیان رزومه خود را تا 30 دی ماه به آدرس زیر ارسال نمایند: 
optic@jdsharif.ac.ir 

آدرس لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111445

دعوت به همکاری

رشته  در  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا   -1
فیزیک پزشکی الزامی است، ضمنا اولویت با افرادی می باشد 
که مقطع تحصیلی قبلی آنها در یکی از رشته های تکنولوژی 
پرتودرمانی ))رادیوتراپی(، تکنولوژی پزشکی هسته ای، تکنولوژی 

پرتوشناسی( باشد .
2-دارا بودن حداقل 2 سال سابقه کار درحوزه رادیوتراپی منوط بر 
اینکه نام فرد در لیست اشعه سازمان انرژی اتمی ثبت شده باشد.

 شرایط عمومی
1.داشتن حداقل 20 سال سن و حداکثر 40 سال سن تمام برای 

کلیه داوطلبین )تا پایان مهلت ثبت نام(
2.داشتن تابعیت ایران

3.عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان
4.نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر

5.دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی از دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی معتبر

6.داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری 
که بکارگیری می شوند

7.اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

8.التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 شرایط اختصاصی

موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر به حداکثر سن اضافه 
خواهد شد:

الف-داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در دانشگاه یا 
سایر موسسات تابعه وزارت متبوع و یا شرکتهای پیمانکاری 
تامین نیرو طرف قرار داد آنها )در قالب خرید خدمات نیروی 
انسانی( به خدمت اشتغال داشته اند و در تاریخ آزمون با موسسه 

قطع همکاری نموده اند حداکثر به میزان 5 سال.
ب-مدت سابقه خدمت تمام وقت دولتی حداکثر به میزان 5 سال

پ-داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی )موظف، اختیاری، 
تمدید طرح( را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان 

انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق
ت-مجموع سنوات ارفاقی به سن در هر حال 15 سال می باشد.

ث-داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره 854/100 مورخ 
1393/7/16 نسبت به تمدید طرح خود اقدام نموده اند میتوانند با 
ارائه گواهی )اشتغال به طرح( جهت شرکت درفراخوان ثبت نام 
نمایند. همچنین داوطلبانی که به استناد بند 1 بخشنامه شماره 
انجام طرح بدون  1591/209/د  تاریخ 1392/5/23 در حال 
احتساب ضریب منطقه )پس از انجام مدت طرح الزام با ضریب 
منطقه خدمتی( می باشند در مدت باقی مانده تا سقف قانونی، 

نیازی به ارائه گواهی پایان طرح نمی باشد و با گواهی اشتغال به 
طرح می توانند در فراخوان شرکت نمایند.

 نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
ثبت نام به صورت الکترونیکی به شرح ذیل انجام می گیرد. 
از روز سه شنبه تاریخ  متقاضیان واجد شرایط، ملزم هستند 
1400/09/23 لغایت روز سه شنبه تاریخ 1400/09/30 نسبت 
به ثبت نام و یا ویرایش ثبت نام از طریق سایت اینترنتی به 
آدرس اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
کرمانشاه اقدام نمایند: الزم به ذکر است به ثبت نام ناقص و 
ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی 
به هیچ وجه مسترد نمی گردد و هیچگونه ویرایش و اصالح پس 
از مهلت مقرر انجام نخواهد شد. لذا الزم است در هنگام ثبت 
نام نهایت دقت را معمول و از مراجعه حضوری خودداری گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام مقدماتی:
ریال(  هزار  )هشتصد   800,000 مبلغ  الف-پرداخت 
شبای  باشماره   0109600750001 حساب  شماره  به 
غیر  درآمادهای  بنام   IR570190000000109600750001
بهداشتی درمانی دانشگاه قابل پرداخت در کلیه شعب بانک 

صادرات به عنوان حق شرکت در آزمون .
ب-تکمیل درخواست شغل به صورت اینترنتی )با دقت تکمیل 

گردد(
ج-اسکن رسید بانکی، متناسب با توضیحات سایت اینترنتی و 

ارسال آن
د-اسکن یک قطعه عکس 4*3 متناسب با توضیحات سایت 

اینترنتی و ارسال آن
تذکر: ضمناً اسکنهای انجام شده باید دارای وضوح و قابل 
تشخیص باشند. به عکسهایی که به وسیله نرم افزار فتوشاپ یا 
نرم افزارهای مشابه ویرایش شده اند و همچنین عکسهایی که 
از طریق موبایل و خارج از شرایط مد نظر تهیه شده باشند کارت 

ورود به جلسه صادر نخواهد شد.
 مدارک مورد نیاز پس ازاعالم نتایج اولیه

پذیرفته شده اولیه موظف است پس از اعالم نتایج، مدارک 
ذیل را ظرف مدت 5 )پنج( روز کاری به همراه اصل مدارک به 

شرکت به صورت حضوری ارائه نمایند.
1-پرینت فرم ثبت نام اولیه.
2-پرینت کارنامه صادر شده.
3-اصل فیش بانکی واریزی

4-اصل به همراه تصویر آخرین مدرک تحصیلی
5-اصل به همراه تصویر پایان و یا معافیت از طرح نیروی انسانی 
و یا ارائه گواهی اشتغال به طرح صرفاً برای داوطلبینی که در 

حال انجام طرح بدون احتساب ضریب منطقه و یا تمدید طرح 
می باشند.

6-اصل به همراه تصویر کارت ملی.
7-اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه.

8-اصل به همراه تصویر مدارک ایثارگری، حسب مورد از مراجع 
ذیربط. )برای ایثارگران(

9-اصل به همراه تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی. )حسب 
ضرورت(

 زمان و نحوه توزیع کارت ورود به جلسه
1-زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت 
درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  اینترنتی 
کرمانشاه متعاقبا به اطالع داوطلبان خواهد رسید. الزم به ذکر 
است ثبت شماره موبایل شماره موبایل توسط داوطلبان در هنگام 
ثبت نام پیامک جهت دریافت پیامک ها و اطالعیه های صادره 

))از جمله زمان دریافت کارت ورود به جلسه(( الزامی می باشد.
2-دریافت کارت ورود به جلسه تنها از طریق وارد نمودن کد 

رهگیری و کد ملی امکان پذیر میباشد.
3-زمان و محل برگزاری امتحان بر روی کارت ورود به جلسه 

قید می گردد.
حد نصاب و نمره منفی:

به هریک از داوطلبان یک دفترچه سواالت اختصاصی داده 
خواهد شد. کلیه سواالت به صورت چهار گزینه ای طراحی می گردد. 

حد نصاب نمره بر مبنای کسب
حداقل 50 درصد میانگین امتیاز سه نفر دارای باالترین امتیاز 
آزمون محاسبه خواهد شد. الزم به ذکر است که آزمون دارای 

نمره منفی می باشد.
 تذکرات

1-انتخاب داوطلبان به ترتییب باالترین نمره کل ماخوذه در 
آزمون با رعایت ظرفیت پیش بینی شده می باشد. در مواردی 
که نمره کل دو داوطلب یکسان باشد ابتدا نمره تخصصی مالک 
عمل خواهد بود و در صورت برابر بودن نمره تخصصی، انتخاب 

اصلح از سوی هسته گزینش مالک عمل قرار خواهد گرفت.
2-کارمندان منفصل از خدمت و همچنین اخراج شده توسط 

موسسات دولتی حق شرکت در آزمون را ندارند.
3-مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم 
شده در متن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از 
مراحل ثبات نام، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطالعات 
خالف واقع داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد از انجام 
تلقی  لم یکن  بکارگیری وی کان  و  بعدی محروم  مراحل 

خواهد شد.

4-دارندگان مدارک تحصیلی معادل حق ثبت نام را ندارند و در 
صورت شرکت از انجام مراحل بعدی محروم و به درخواست آنها 

ترتیب اثر داده نمی شود.
5-شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی پایین تر از مدرک 

تحصیلی مندرج در جدول فوق ممنوع می باشد.
با  باالتر مرتبط  دارای مدرک تحصیلی  داوطلبان  6-شرکت 
شرایط احراز شغل مندرج در آگهی مطابق با آیین نامه ارزیابی 

و مهندسی مشاغل مالک عمل وزارت متبوع ممنوع می باشد.
7-بررسی و تایید اصالت مدارک مورد نیاز مندرج در آگهی 
بکارگیری، صرفاً برای معرفی شدگان بر روی سایت صورت 

خواهد گرفت.
8-انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از طی مراحل اداری و 

گزینش صورت خواهد گرفت.
9-پذیرفته شدگان نهایی به مدت 10 سال متعهد می شوند در 
محل مورد تقاضا خدمت نمایند، در غیر اینصورت قرارداد آنان لغو 

و از وجود افراد ذخیره وفق مقررات استفاده می شود.
اینترنتی  سایت  طریق  از  رسانی  اطالع  10-هرگونه 
درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 

کرمانشاه خواهد بود.
11-با توجه به این که مالک ثبت نام متقاضیان تکمیل برگ 
درخواست شغل و دریافت کد رهگیری می باشد، الزم است در 
تکمیل آن نهایت دقت را بعمل آورده و هیچ گونه اصالحاتی 

پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
12-با توجه به اینکه صرفاً رشته تحصیلی یاد شده در جدول 
فوق الذکر جهت بکارگیری مورد نیاز می باشند لذا اکیدا توصیه 
می گردد که افراد فاقد شرایط احراز از ثبت نام و شرکت در 
آزمون خودداری نمایند. در غیر این صورت در هر مرحله از 
مراحل بکارگیری مشخص گردد که فرد ثبت نام شده واجد 
شرایط نمی باشد، عالوه بر دریافت هزینه های انجام شده از 

سایر مراحل جلوگیری بعمل خواهد آمد.
13-مالک عمل جهت بررسی مدارک و مستندات، تاریخ پایان 
مهلت ثبت نام 1400/09/30 می باشد لذا به مدارک و مستنداتی 
که بعد از تاریخ مذکور از مراجع ذیصالح اخذگردند، ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
14-قبل از اعالم شروع بکار، اصالت مدرک تحصیلی از مراجع 
انجام شده  اولیه ی  تطبیق  و  شد  خواهد  استعالم  ذیربط 
در بند های فوق، مالک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

15-با توجه به قوانین و مقررات جهت مراکز استانها سهمیه و 
امتیاز بومی اعمال نمی گردد.

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با توجه به مصوبه کمیته منابع انسانی تاریخ 1400/09/03 در نظر دارد در راستای تامین نیروی انسانی و ارائه خدمات در مراکز تابعه، تعداد 1 نفر نیروی واجد شرایط 
را از طریق برگزاری آزمون تخصصی و گزینش به صورت خرید خدمات )شرکتی(، با عنایت به شرایط مندرج در ذیل بکار گیری نماید.

لذا داوطلبان می توانند جهت ثبت نام الکترونیکی از روز سه شنبه تاریخ 1400/9/23 لغایت سه شنبه 1400/9/30 به سایت آزمون مراجعه نمایند.

دکتــر علــی خیرالدیــن معــاون نــوآوری و فنــاوری وزیــر علــوم در بازدیــد از 
غرفــه ســتفا و بازدیــد از دســتاوردهای پــارک علــم و فنــاوری البرز گفت: بــه بودجه 
کــم پــارک علــم و فنــاوری البــرز واقفیــم و بــرای جبــران ایــن کمبــود در حال 
رایزنــی بــا ســازمان برنامــه و بودجــه و نماینــدگان محتــرم مجلــس هســتیم. 

بودجــه پــارک علــم و فنــاوری البــرز کــم اســت و بایــد افزایــش یابــد.
بــه گــزارش بــازارکار، شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور پــارک علم و فنــاوری 
البــرز، کرمانشــاه و صنایــع نــرم و خــالق جهــاد دانشــگاهی  در بیســت و دومیــن 
ــاخت  ــران س ــگاه ای ــن نمایش ــاوری و نهمی ــش و فن ــه پژوه ــگاه هفت نمایش

حضــوری پررنــگ و موثــر داشــتند.
ســه پــارک مهــم وابســته بــه جهــاد دانشــگاهی بــا آغــاز بیســت و دومیــن 
ــاخت،  ــران س ــگاه ای ــن نمایش ــاوری و نهمی ــش و فن ــه پژوه ــگاه هفت نمایش
ــه  ــف از جمل ــای مختل ــه ه ــود را در زمین ــای خ ــدی ه ــتاوردها و توانمن دس
محصــوالت شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور در غرفــه ســتفا بــه نمایــش 

ــتند. گذاش

پارکهــای علــم و فنــاوری، کرمانشــاه، البــرز و صنایــع نــرم و خــالق هــر کدام 
بــا 10 شــرکت دانــش بنیــان و فنــاور در ســالن شــش نمایشــگاه بیــن المللــی 

تهــران میزبــان عالقمنــدان و بازدیدکننــدگان بودند.
گفتنــی اســت در روزهــای برگــزاری این نمایشــگاه، مســئوالن و شــخصیت های 
مختلــف علمــی و اجرایــی کشــور از دسســتاوردها و توانمنــدی هــای فناورانــه 
ــازدی کردنــد کــه دکتــر  پــارک هــای علــم و فنــاوری جهــاد دانشــگاهی ب
ــوم، دکتــر پورعابــدی  ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن علــی خیرالدیــن معــاون فن
معــاون پژوهــش و فنــاوری جهــاد دانشــگاهی و دکتــر بادکــو رئیــس ســتفا 

از جملــه آنهــا بودنــد.
هچنیــن تفاهــم نامــه ای بیــن مهنــدس عباســی رئیس پــارک علــم و فناوری 
البــرز و مهنــدس علــی شــهریور مدیرعامــل شــرکت کشــت بافــت پیشــتاز 
بــا هــدف تســهیلگری و توســعه کســب و کارهــای نوپــای حــوزه دارویــی و 

ســالمت بــه امضــاء رســید.

معــاون پژوهشــی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا بیان اینکــه وضعیت 
بودجــه و نیــروی انســانی کشــور نســبت بــه ســایر کشــورها در وضعیــت 
ــان  ــد در می ــور نبای ــاوری کش ــم و فن ــه عل ــت: بودج ــت، گف ــی نیس خوب

مشــکالت کشــور ذبــح شــود.
بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر پیمــان صالحــی در نشســت مشــترک مدیــران 
ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها، حــل مســاله، ارائــه 
مشــاوره، تولیــد دانــش فنــی، ارتقــای فنــاوری و تولیــد محصــول نمونــه را 
ــا دانشــگاه ها دانســت و گفــت: در  ــاط صنعــت ب ــواع قراردادهــای ارتب از ان
ــه ســمت  ــد ب ــاوری و تجاری ســازی محصــوالت بای ــدات فن بحــث  تولی

ارتقــای ســطح فنــاوری حرکــت کنیــم.
ــت  ــه وضعی ــا مقایس ــاره و  ب ــی اش ــای پژوهش ــش بودجه ه ــر افزای وی ب
ــرد:  ــار ک ــا، اظه ــورها دنی ــایر کش ــا س ــران ب ــی ای ــای پژوهش بودجه ه
ــه دلیــل مشــکالت کشــور ذبــح شــود؛ چــرا کــه  بودجــه کشــور نبایــد ب

ــد. ــش یاب ــور کاه ــگاه ها در کش ــی دانش ــد اثربخش نبای
صــالحی خاطــر نشان کـرد: بسیاری از کشورها به محض قــرار گــرفتن 

در تنگناهــا در حــوزه پژوهــش و فنــاوری ســرمایه گذاری کردنــد، نمونــه آن 
آلمــان و ژاپــن بعــد از جنــگ بــوده اســت.

معــاون پژوهشــی وزیــر علــوم بــا تاکید بــر اینکه کشــور از نظــر نیروی انســانی 
متخصــص و بودجــه تحقیقاتــی در وضعیــت خوبــی قــرار نــدارد، یادآور شــد: 
ایــن درحالــی اســت کــه ایــران یــک کشــور چهــار فصــل و از 13 اقلیــم 
آب و هوایــی دنیــا دارای 11 اقلیــم اســت، ضمــن آنکــه دارای 8 هــزار گونــه 
ــه  ــی ک ــا زمان ــی ت ــا اســت؛ ول ــش از کل اروپ ــی بی ــی یعن ــان داروی گیاه

همگرایــی ایجــاد نشــود، بــه نتایــج مــورد نظــر نخواهیــم رســید.
صالحــی بــا اشــاره بــه زیســت بــوم توســعه فنــاوری در کشــور بــا تاکیــد 
بــر اینکــه االن وقــت خوشــه چینــی از  آن اســت، افــزود: در ایــن مســیر اگر 
ــل  ــه دســت دانشــگاه ها داده شــود، تبدی ــا صنعــت ب ــاط ب چــوب ارتب

بــه اســتارت آپ، GDP، بــازار و مهمتــر از همــه اشــتغال خواهــد شــد.
معــاون پژوهشــی وزیــر علــوم بــا تاکیــد بــر اینکه تصــور نشــود اشــتغال در 
ــزرگ ایجــاد می شــود، گفــت: در کشــورهای  شــرکت ها و کارخانه هــای ب
پیشــرفته 90 درصــد از اشــتغال در شــرکت های کوچــک و متوســط ایجــاد 

می شــود و مــا در ایــن راه بایــد مســیر خــود را انتخــاب کنیــم .
ــت  ــا صنع ــاط ب ــر ارتب ــور را در دفات ــتغال در کش ــه اول اش ــی، حلق صالح
عنــوان کــرد و گفــت: تــالش می شــود کــه اعضــای هیــات علمــی در کنــار 
پذیــرش دانشــجو و اجــرای پایان نامــه و رســاله چندیــن قــرارداد ارتبــاط بــا 

صنعــت نیــز اجرایــی کننــد.
ــای  ــه اعض ــرد ک ــاره ک ــور اش ــگاه های کش ــی دانش ــه برخ ــه تجرب وی ب
ــت  ــا صنع ــرح ب ــه ط ــد س ــتادی بای ــه اس ــا ب ــرای ارتق ــی ب ــات علم هی

ــند. ــته باش داش
ــت  ــی ماموری ــری و بازطراح ــر بازنگ ــوم ب ــر عل ــی وزی ــاون پژوهش مع
تحصیــالت تکمیلــی در راســتای مشــارکت در پاســخگویی نیازهــا تاکیــد 
کــرد و گفــت: تدویــن و اجــرای یــک نقشــه کامــل و منطقــی در توســعه 
ــا بخش هــای دولتــی و فرهنگ ســازی را از دیگــر اقدامــات  همکاری هــا ب
مهــم ایــن وزارتخانــه در ارتبــاط همــکاری دانشــگاه ها بــا صنعــت نــام بــرد.

معـاون اجرایـی دبیـرکل شـورای عالـی وزارت علـوم، تحقیقـات و 
فناوری هدفمندسـازی فعالیت هـا و برنامه های تحقیقاتی دانشـگاه ها، 
پژوهشـگاه ها و شـرکت های دانش بنیـان و واحدهـای فنـاور در جهت 
رفـع نیازهـای دسـتگاه های دولتـی را از مهم تریـن اهـداف برگـزاری 

سـومین نمایشـگاه تقاضـای سـاخت و تولیـد ایرانی عنـوان کرد.
دبیر سـومین نمایشـگاه تسـتا یادآور شـد:  اولیـن دوره این نمایشـگاه 
در سـال 1397 و بـا حضـور 70 سـازمان و شـرکت و معرفـی و ارایـه 
حـدود 900 نیـاز پژوهشـی و فناورانـه آنهـا در حـوزه هـای صنایـع 
دفاعـی، تجهیـزات پزشـکی، صنایـع معدنـی و فلزی، صنایـع غذایی، 
گاز و پتروشـیمی، برق و انرژی، کشـاورزی، فناوری اطالعات، صنایع 
شـیمیایی )نمـودار زیـر( همزمان بـا هفته پژوهـش و فنـاوری برگزار 
شـد. از جملـه دسـتاوردهای ایـن نمایشـگاه می تـوان بـه عقـد 89 
تفاهم نامـه  بـه ارزش تقریبـی 120 میلیـارد تومـان در حـوزه صنایـع 
معدنـی و فلـزی، دفاعی، برق و انـرژی، فناوری اطالعـات، تجهیزات 

پزشـکی، گاز و پتروشـیمی و ... اشـاره کـرد.
پاکزاد اضافه کرد:  در نمایشـگاه تسـتا سـال 1398 تعداد 85 سـازمان 
و شـرکت نسـبت بـه ارایـه حـدود 600 نیـاز پژوهشـی و فناورانـه را 
ارایـه کردنـد. نتیجـه آن تنظیـم و امضـای 350 تفاهم نامـه به ارزش 
حـدود 12 هـزار میلیـارد ریـال بیـن شـرکت های حاضر در نمایشـگاه 
بـا دانشـگاه ها و پژوهشـگاه ها و شـرکت های دانش بنیـان بوده اسـت. 
همچنیـن در کنـار ایـن نمایشـگاه 10 رویـداد ارایـه چالش و مسـایل 

توسـط دسـتگاه ها و شـرکت ها برگزار شـد.
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه تجربیـات دو دوره گذشـته و با هدف 
برگـزاری منسـجم و یکپارچه نمایشـگاه، در سـومین دوره نمایشـگاه 
تسـتا به جـای حضـور انفـرادی سـازمان ها و شـرکت ها، سـعی شـده 
اسـت دسـتگاه های اصلی به همراه سـازمان ها و شـرکت وابسـته در 
کنـار هـم و با سیاسـت گـذاری و برنامه ریـزی دسـتگاه اصلی حضور 

داشـته باشند.

معاون دبیرکل شورای عالی وزارت علوم تاکید کرد؛

توسعه اشتغال دانش بنیان با  هدفمند شدن تحقیقات پژوهشگاه ها و دستگاه های اجرایی

معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علوم گفت: وابسـتگی دانشـگاه های 
داخلی کشـور به بودجه عمومی کشـور 80 درصد اسـت که این مطلوب 

نیسـت، دانشـگاه های ما نتوانسـته اند خلق ثروت کنند.
بـه گـزارش بـازارکار، علـی خیرالدیـن معـاون فنـاوری و نـوآوری 
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری اظهـار کـرد: دانشـگاه فنـی و 
حرفـه ای بـا 181 دانشـکده و آموزشـکده فنی و حرفه ای در سراسـر 
کـه  می کنـد  فعالیـت  دانشـجو  هـزار  بیـش 180  بـا  و  کشـور 

می آیـد. حسـاب  بـه  کشـور  بـرای  بزرگـی  پتانسـیل 
وی افـزود: اکنـون بهتریـن فرصـت رقم خـورده تا از این پتانسـیل 
این دانشـگاه در راسـتای تحقق اهـداف معاونت فنـاوری و نوآوری 
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری اسـتفاده کنیم. دانشـگاه فنی و 
حرفـه ای 14 مرکـز رشـد، 8 مرکـز نـوآوری و شـکوفایی و فناوری 
و هـزار عضـو هیـأت علمـی دارد که به مدیران دانشـگاه پیشـنهاد 
می کنـم بـه دنبـال راه انـدازی پردیـس و پـارک علـم و فنـاوری 
باشـند وحتمـاً ایـن امـر پیگیری شـود تـا بـا هماهنگی هـای الزم 
در آینـده نزدیـک شـاهد راه انـدازی پردیـس فناوری دانشـگاه 

فنـی و حرفـه ای باشـیم.
وی عنـوان کـرد: امسـال بـرای اولیـن بـار توسـعه مرجعیـت و 
دیپلماسـی علمـی را در برنامه هفته پژوهش مطـرح کردیم و بحث 
نمایشـگاه تسـت ها، سـاخت و تولیـد ایرانـی، راه انـدازی شـد کـه 
ویژگی هـای خاصـی دارد و بسـتری ایجـاد می کند تا شـرکت های 
دانـش بنیـان و مراکـز رشـد، محصـوالت خـود را ارائـه دهنـد و 
امـروز هـم ایـن مهـم افتتـاح شـد تـا مؤسسـات و دانشـگاه هایی 
کـه بـه امکانـات و تجهیـزات نیـاز دارند از این بسـتر خریـد کنند. 
خوشـبختانه صندوق نـوآوری و شـکوفایی و صندوق های پژوهش 

و فنـاوری هـم حمایـت خوبـی از ایـن برنامـه دارند.
را  خـود  مباحـث  بایـد  دانشـگاه  کـرد:  اذعـان  الدیـن  خیـر 
مصنوعـی،  هـوش  همچـون  مـواردی  کنـد  اولویت بنـدی 

امنیـت سـایبری، واقعیـت مجـازی، هواپیماهای بدون سـر نشـین 
مباحثـی اسـت کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد. تمرکز بـر بحث 
صنایـع خـالق و فناوری هـای نـرم باالخـص در رشـته های علـوم 
انسـانی بایـد تأکید بیشـتری کنیـم. چراکه بیشـتر فضـای فناوری 
در حوزه هـای صنعـت و علوم پایه بـوده بنابراین ضروری اسـت در 

رشـته های علـوم انسـانی، هنـر و معمـاری را ارتقـا دهیـم.
وی اعـالم کـرد: مـا اکنـون رتبـه 16 تولیـد علـم در دنیـا و 
رتبـه یـک در منطقـه هسـتیم که باید از اسـاتید و اعضـای هیأت 
علمـی تشـکر کرد امـا در بحـث تولید فنـاوری رتبه جالبـی نداریم 
رتبـه  بـه   95 رتبـه  از  بـا تالش هایـی کـه صـورت گرفتـه  و 
71 رسـیده ایم. حـدود 800 هـزار دانشـجوی ارشـد و دکتـری و 
8 هـزار فـارغ التحصیـل دکتـری داریـم اما متأسـفانه نتوانسـته ایم 
آنطـور کـه باید و شـاید از این بسـتر اسـتفاده و بهره وری مناسـب 

باشیم. داشـته 
معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری افزود: 
یکـی از مباحـث مهم سـهم اعتبـارات پژوهش اسـت مقـام معظم 
رهبـری نیـز بـر ایـن موضوع تاکیـد دارنـد که ایـن رقـم 3 درصد 
تولیـد ناخالـص باشـد کـه در حـال حاضر نیـم در صد هم نیسـت. 
کـه طـی سـالیان اخیـر نزولـی شـده اسـت. البتـه وابسـتگی ما در 
آمـوزش عالـی کشـور بـه بودجه عمومی کشـور بشـدت باالسـت 
بزرگـی  دانشـگاه های  در  ایـن عـدد  نیسـت.  ایـن مطلـوب  کـه 
همچـون میشـیگان کمتـر از 9 درصـد اسـت ولی وابسـتگی ما در 
دانشـگاه های داخلی در حدود 80 اسـت. دانشـگاه های مانتوانسـته 
انـد خلـق ثـروت کنند البتـه دانشـگاه فنـی و حرفـه ای در این امر 

مهـم موفـق بوده اسـت.
وی همچنیـن تاکیـد کرد: نسـل چهـارم دانشـگاه ها جامعـه محور 
هسـتند ولـی باید اذعان کنم در دانشـگاه ها مقاله محوری همیشـه 
مدنظـر بـوده اسـت. تغییـرات بنیـادی خـوب اسـت اما نبایـد تمام 

فعالیت هـا بـه این سـمت سـوق پیـدا کند بلکه بایسـتی تمـام این 
امـور دسـت به دسـت هم دهند تـا به عقد قـرارداد بـا صنعت ختم 

شـود و در نهایـت مشـکالت جامعه حل شـود.
خیرالدیـن بـا عنوان این مطلـب که باید گفتمان فنـاوری و نوآوری 
را بسـت دهیـم چـرا کـه راه حل جدی مـا همین اسـت تاکید کرد: 
TRL وقتـی مطـرح می شـود کـه سـطوح آمادگـی فنـاوری هـم 
بـا آن هـم خوانـی داشـته باشـد. در TRL4 مـا بایـد بـه نمونـه 
آزمایشـگاهی دسـت پیـدا کنیـم. پـس دانشـگاه ها می تواننـد 
در ایـن زمینـه کار کننـد. کیفیـت محصـول و تقاضـای بـازار 
بسـیار مهـم اسـت و معتقـدم بـا نـوآوری و فنـاوری موفـق 

شـد. خواهیم 
معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـا 
تأکیـد بـر اینکـه 40 درصـد بیـکاران جامعـه فـارغ التحصیـالن 
دانشـگاه ها هسـتند بیان داشـت: موفقیت دانشـگاه فنی و حرفه ای 
در جهـت کارآفرینـی و اشـتغال قابـل تحسـین اسـت چـرا کـه در 
راسـتای مأموریـت اصلی خـود حرکت می کنـد. 60 در صد از دانش 
آموختگانـی کـه مهـارت دارنـد مسـتقیماً وارد بـازار کار می شـوند. 
بسـیاری از نیازهـای صنایـع مـا بـه تکنسـین ها بـر می گـردد کـه 
بـه  شـایانی  کمـک  زمینـه  ایـن  در  می توانـد  دانشـگاه  ایـن 

آمـوزش عالـی کشـور کنـد.
خیـر الدیـن در تعریـف کارآفریـن بیـان داشـت: کارآفریـن کسـی 
نیسـت کـه شـغل ایجـاد کنـد کارآفرین فردی اسـت کـه در حرفه 
خـود مـرز جدیـدی خلـق کنـد و اسـتانداردهای موجـود در حرفـه 
خـود را ارتقـا می دهـد. کارآفرینـی یک نوع فرهنگ سـازی اسـت. 
مـا پیشـنهاد مدرسـه اشـتغال و مرکـز هدایـت شـغلی را داریم که 
بـه تدریـج بـا اسـتعداد یابـی و توانمند سـازی دانشـجویان را آماده 

بـازار کار کنیم.

معاون پژوهشی وزیر علوم مطرح کرد؛

ضرورت افزایش بودجه علم و فناوری کشور برای اشتغال دانش آموختگان

معاون فناوری وزارت علوم اعالم کرد:

وابستگی ۸۰ درصدی دانشگاه های داخلی به بودجه عمومی کشور

معاون نوآوری و فناوری وزیر علوم در بازدید از غرفه ستفا:

رایزنی با مجلس و سازمان برنامه و بودجه برای افزایش بودجه پارک علم و فناوری البرز

دعوت به همکاری

شــرکت تعاونــی بهداشــتی درمانــی نیکــو 
ــود  ــل کادر خ ــت تکمی ــر دارد جه ــام در نظ ــامت ج س
ــا آمبوالنــس  ــت اعــزام بیمــاران ب در بیمارســتان ســجادیه  باب
بــه مشــهد و… از متقاضیــان واجــد شــرایط بــا مــدرک 
کاردانــی یــا کارشناســی فوریتهــای پزشــکی، پرســتاری، 
هوشــبری و نیــز دارای گواهینامــه پایــه دوم بــه صــورت تمــام 
ــد. ــی نمای ــکاری م ــه هم ــوت ب ــت دع ــه وق ــا نیم ــت ی  وق

جهــت کســب اطالعــات بیشــتر تا تاریــخ 25 دی مــاه 1400 از 
ســاعت 07:30 الــی 14:00 بــا شــماره 091050101۶0 

و 52537048_051 تمــاس حاصــل فرماییــد.
آدرس لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111387
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معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت نفت اعالم کرد 

انتظار جذب ۶۰ درصدی فارغ التحصیالن
 گروه الف دانشگاه صنعت نفت 

 

ــرای جــذب حداقــل ۶۰ درصــدی  ــع انســانی وزارت نفــت از انتظــار ب معــاون توســعه مدیریــت و مناب
ــر داد. ــت خب ــت نف ــف دانشــگاه صنع ــروه ال ــان گ فارغ التحصی

ــت  ــگاه صنع ــف دانش ــروه ال ــان گ ــود فارغ التحصی ــد ب ــال ۱۳۹۴ متعه ــان س ــا پای ــت ت وزارت نف
ــت  ــت نف ــه صنع ــه در بدن ــام مصاحب ــا انج ــا ب ــه و تنه ــتورعمل مربوط ــاس دس ــر اس ــت را ب نف
جــذب کنــد. بــر همیــن اســاس پــای صحبت هــای معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی وزارت نفــت 

نشســتیم تــا در جریــان جزئیــات ایــن موضــوع قــرار بگیریــم.

● درباره احراز صالحیت ۱۴۹۴ نفر از فارغ التحصیل گروه الف توضیح دهید.
وزارت نفــت متعهــد بــود فارغ التحصیــان گــروه الــف تــا پایــان ســال ۹۴ را بــر اســاس شــرایطی کــه 
در دســتورعمل موضوعــه قیــد شــده، منطبــق بــا نیازهــای منابــع انســانی جــذب کنــد و پــس از ســال 

۹۵ دیگــر تعهــدی نســبت بــه جــذب فارغ التحصیــان دانشــگاه صنعــت نفــت نــدارد.
تــا ســال ۹۸ از جــذب ایــن افــراد کــه در مجمــوع ۱۹۸۲ نفــر بودنــد، جلوگیــری و ســال ۹۸ بنــا شــد 
یــک ارزیابــی اســتخدامی در مرکــز توســعه مدیریــت صنعــت نفــت انجــام شــود کــه ۴۸۸ نفــر در ایــن 

ارزیابــی جــذب و ۱۴۹۴ نفــر ردصاحیــت شــدند.
پــس از روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم، در مجموعــه توســعه مدیریــت و منابــع انســانی وزارت نفــت، 
نشســت هایی بــا ایــن افــراد برگــزار شــد تــا مطالبــات آنهــا شــنیده شــود. در ایــن جلســات مشــخص 
ــی  ــی و پایای ــی روای ــن ارزیاب ــد ای ــد بودن ــتند و معتق ــت نداش ــی رضای ــوع ارزیاب ــراد از ن ــن اف ــد ای ش
الزم بــرای ســنجش صاحیــت آنهــا را نداشــته و بــا شــرایط آنهــا منطبــق نبــوده اســت و بــر اســاس 
ــا دســتورعمل های صــادره  دغدغه هــا و مطالبــات مطرح شــده، آنهــا خواســتار ارزیابــی خــود منطبــق ب

بودنــد.
ــا انجــام  ــه فرصــت مجــدد ب ــوری و ارائ ــت، وی دســتور رســیدگی ف ــر نف ــه وزی ــزارش ب ــا ارجــاع گ ب
مصاحبــه از ایــن افــراد طبــق دســتورعمل متعهدانــه وزارت نفــت بــرای جــذب ایــن افــراد را صــادر کــرد.

بــر همیــن اســاس بنــا شــد یــک بــار دیگــر مطابــق بــا دســتورعمل، فرصتــی دوبــاره بــه ایــن افــراد داده 
شــود و در ابتــدا رشــته های تحصیلــی تعــداد ۱۴۹۴ نفــر از مجمــوع ۱۹۸۲ نفــر باقیمانــده ایــن گــروه 

احصــا شــد و ادامــه کار کلیــد خــورد.

● برنامه مصاحبه این افراد چگونه است و تاکنون به  چه صورت پیش رفته است؟
ــه  ــا توج ــران ب ــت ای ــی نف ــرکت مل ــد ش ــا ش ــراد، بن ــن اف ــه ای ــام مصاحب ــرای انج ــزی ب ــا برنامه ری ب
ــام  ــدام را انج ــن اق ــز ای ــی دارد، به صــورت متمرک ــن مصاحبه های ــزاری چنی ــه در برگ ــه ای ک ــه تجرب ب
ــد  ــا حضــور دارن ــن مصاحبه ه ــت در ای ــع وزارت نف ــک از شــرکت های تاب ــر ی ــده ه ــا نماین ــد، ام ده
ــرای  ــراد ب ــاب اف ــه انتخ ــبت ب ــرکت ها، نس ــک از ش ــده در هری ــنجی انجام ش ــاس نیازس ــر اس و ب

ــد. ــدام کنن ــود اق ــرکت خ ــراد در ش ــن اف ــری ای به کارگی
در یــک هفتــه گذشــته مصاحبــه  افــراد در رشــته های بــا تراکــم بیشــتر فارغ التحصیــان )ســه رشــته 
مهندســی نفــت، شــیمی و مهندســی ایمنــی( آغــاز شــده اســت و به تدریــج مصاحبــه همــه رشــته ها 
ــاز دارد،  ــرو نی ــه نی ــه ب ــمت هایی ک ــراد در س ــن اف ــذب ای ــرای ج ــی ب ــود و محدودیت ــام می ش انج

وجــود نــدارد.

● فرآیند انجام مصاحبه ها و جذب افراد چقدر زمان می برد؟
توافق هــا بــرای صــدور مجــوز اداری و اســتخدامی به منظــور اســتخدام ایــن افــراد انجــام شــده اســت و 
انتظــار داریــم در نهایــت تــا یکــی یــا دو مــاه دیگــر مراحــل مصاحبــه و بررســی صاحیــت افــراد انجــام 
ــدم سوءپیشــینه،  ــی، بررســی ع ــه طــب صنعت ــراد از جمل ــس از آن تشــریفات اســتخدام اف شــود و پ
ــرور  ــه م ــراد ب ــان ســال اســتخدام اف ــا پای ــاز شــود و انتظــار مــی رود ت گزینــش و ســایر مراحــل آغ

انجــام شــود.

● فکر می کنید چه تعداد از این افراد در بدنه صنعت نفت جذب شوند؟
اگرچــه وزارت نفــت تعهــدی بــر جــذب تمــام و کمــال ایــن افــراد نــدارد و افــراد بایــد بعــد از مصاحبــه 
ــص  ــای متخص ــه نیروه ــه ب ــازی ک ــه نی ــه ب ــا توج ــا ب ــوند، ام ــرش ش ــنجی پذی و صاحیت س
در برخــی رشــته ها داریــم، انتظــار مــی رود حداقــل بیــش از ۶۰ درصــد از ایــن افــراد در 
ــم  ــداد ک ــه تع ــه ب ــا توج ــته ها ب ــی رش ــه در برخ ــن آنک ــوند، ضم ــذب ش ــت ج ــت نف ــه صنع بدن
فارغ التحصیــان، افــزون بــر جــذب همــه افــراد فارغ التحصیــل آن رشــته، )اگــر صاحیــت 
ــراز  ــه اح ــد مصاحب ــی در فراین ــی تخصص ــناختی و فن ــت روان ش ــه صاحی ــا از جمل ــه آنه اولی
ــم  ــه تراک ــته ها ک ــی رش ــا برخ ــود دارد، ام ــا وج ــن بخش ه ــرو در ای ــود نی ــم کمب ــاز ه ــود( ب ش
بیشــتری در تعــداد فارغ التحصیــان دارنــد، ممکــن اســت افــرادی کــه صاحیــت کمتــری 

ــد. ــر باش ــان کمت ــانس پذیرشش ــند، ش ــته باش داش
برخــی از ایــن تعــداد ۱۴۹۴ نفــر باقیمانــده از ســال ۹۵ دیگــر تمایلــی بــه پذیــرش در صنعــت نفــت 
ــل  ــه تحصی ــا ادام ــرای کار ی ــد، برخــی ب ــه نکنن ــه مراجع ــرای مصاحب ــد و پیش بینــی می شــود ب ندارن
ــه  ــراد در شــرکت های دیگــر و بخــش خصوصــی از جمل ــن اف از کشــور خــارج شــده اند و بعضــی از ای

ــده اند. ــه کار ش ــغول ب ــب تر، مش ــرایط مناس ــا ش ــت ب ــت نف ــده صنع ــای واگذارش بخش ه

● در مصاحبه افراد چه مسائلی مدنظر قرار می گیرد؟
در زمــان مصاحبــه، موضوعــات مختلفــی در مــورد افــراد مدنظــر قــرار می گیــرد؛ صاحیــت علمــی و 
ــا شــرایط  تخصصــی فــرد کــه نقــش مهمــی دارد در کنــار شــرایط روان شــناختی، فیزیکــی، تطابــق ب
جغرافیایــی مــکان شــغلی مــورد نظــر و شــرایط زندگــی افــراد از جملــه مــواردی هســتند کــه مــورد 

ــرد. ــرار می گی ــده ق ــی مصاحبه کنن بررس

مدیر کل پروژه های آموزش و کارآفرینی 

جهاددانشگاهی خبر داد؛

توسعه آموزش های مهارتی
 برای ۶۵۰۰۰ سرباز در هفت ماه

بــه گفتــه مدیــر کل پــروژه   هــای آمــوزش و کارآفرینــی جهاددانشــگاهی، 
در طــرح ســرباز مهــارت بیــش از ۶۵۰۰۰ نفــر از کارکنــان وظیفــه 
نیروهــای مســلح تــا پایــان آبــان  مــاه تحــت پوشــش ایــن آمــوزش  هــا 

ــد. ــرار گرفتن ق
بــه گــزارش بــازارکار، احمد حســین ســلگی مدیــر کل پروژه  هــای 
آمــوزش و کارآفرینــی جهاددانشــگاهی ضمــن اعــام شــروع فــاز جدیــد 
ــاره ایــن طــرح گفــت: ایــام مقــدس ســربازی  طــرح ســرباز مهــارت درب
ــای  ــا مهارت  ه ــنایی ب ــان، آش ــازی جوان ــرای خودس ــبی ب ــت مناس فرص
زندگــی و اجتماعــی و آمــاده شــدن آن هــا بــرای ورود بــه عرصــه کســب 
ــر  و کار و زندگــی اســت. پیــرو تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری مبنــی ب
بهینــه ســازی ایــام مقــدس ســربازی و اســتفاده مناســب از ایــن فرصــت 
بــه منظــور افزایــش مهــارت و توانمنــدی جوانان کشــور، جهاددانشــگاهی 
ــه   ــلح، تفاهم نام ــای مس ــتاد کل نیروه ــان و س ــا وزارت ورزش و جوان ب
ــن طــرح  ــاده  ســازی ای ــا در اجــرا و پی ــه ای منعقــد کــرد ت هــای جداگان
ــلح  ــای مس ــه نیروه ــان وظیف ــوزی کارکن ــارت  آم ــرارگاه مه ــر ق یاری گ

باشــد.
ــا همــکاری ارزشــمند وزارت  وی افــزود: در فــاز نخســت ایــن طــرح و ب
ورزش و جوانــان و قــرارگاه مهــارت آمــوزی کارکنــان وظیفــه نیروهــای 
مســلح، در جلســات کارشناســی متعــدد دوره هــای عمومــی حــوزه اشــتغال 
ــوزش و  ــت آم ــوی معاون ــی از س ــای زندگ ــارت  ه ــی و مه و کارآفرین
ــام  ــه تم ــرای اجــرا ب ــن و ب ــی جهاددانشــگاهی طراحــی و تدوی کارآفرین
واحدهــای اســتانی در سراســر کشــور ابــاغ شــد. ایــن دوره در ســال های 
1398 و 1399 بــه مــدت هشــتاد ســاعت بــرای بیــش از 24۰۰۰ ســرباز 

وظیفــه بــه صــورت حضــوری در ســطح کشــور اجــرا شــد.
مدیــر کل پروژه  هــای آمــوزش و کارآفرینــی جهاددانشــگاهی گفــت: بــا توجه 
بــه شــیوع ویــروس کرونــا و عــدم امــکان برگــزاری دوره هــا بــه صــورت 
حضــوری و بــا توجــه بــه جلســات کارشناســی مقــرر شــد از ابتــدای ســال 
جــاری دوره هــا بــه صــورت مکاتبــه ای- حضــوری برگــزار شــود؛ بــر ایــن 
اســاس تیمــی متشــکل از اســاتید، محتــوای کتــب مهــارت  هــای زندگــی 
و مهــارت  هــای عمومــی اشــتغال و کارآفرینــی را آمــاده و بــا همــکاری 
ــای مجــری  ــتان  ه ــه اس ــاپ و ب ــازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی چ س
ارســال شــد و از ابتــدای اردیبهشــت  مــاه دوره  هــای مذکــور بــا شــرایط 
اباغــی جدیــد در اســتان  هــای کشــور در حــال اجــرا اســت و تــا پایــان 
ــلح  ــای مس ــه نیروه ــان وظیف ــر از کارکن ــش از ۶۵۰۰۰ نف ــاه بی ــان  م آب

تحــت پوشــش ایــن آمــوزش  هــا قــرار گرفتنــد.
ــوزی  ــارت  آم ــرارگاه مه ــه ق ــه اباغی ــه ب ــا توج ــلگی، ب ــه س ــه گفت ب
عنــوان  بــه  جهاددانشــگاهی  مســلح،  نیروهــای  وظیفــه  کارکنــان  
ــای  ــکاران واحده ــده و هم ــاب ش ــتانی انتخ ــروه اس ــت کار گ ــو ثاب عض
جهاددانشــگاهی مــی  تواننــد بــا بهــره  گیــری از ایــن فرصــت نســبت بــه 
برقــراری ارتبــاط بــا ســایر دســتگاه هــای اجرایــی اســتان بــرای پیشــبرد 

ــد. ــدام کنن ــی اق ــوزش و کارآفرین ــور آم ام

بــه گفتــه مدیــرکل کمیتــه امــداد فــارس، دومیــن رویــداد کارآفرینــی 
بــا محوریــت صنایــع تبدیــل کشــاورزی و صنایــع غذایــی از ۱۸ آذرمــاه 
ــتان  ــداد شهرس ــه ام ــوری در ۶ اداره کمیت ــه حض ــورت نیم ــه ص و ب

شــیراز آغــاز و تــا پایــان دی مــاه ادامــه دارد.
ــن  ــزاری دومی ــگاران از برگ ــا خبرن ــو ب محمــد بذرافشــان در گفت وگ
رویــداد خــاق کارآفرینــی ویــژه مددجویــان تحــت حمایــت کمیتــه 

امــداد بــا همــکاری فــن بــازار منطقــه ای خبــر داد.
او بیــان کــرد: واژه هایــی از جملــه اســتارت آپ، اســتارت آپ ویکنــد، 
صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری و ... در ایــن چنــد ســال بــه ادبیــات 
ــای  ــده ای از فعالیت ه ــش عم ــروزه بخ ــی ورود و ام ــوزه کارآفرین ح
ــل  ــای قاب ــاص داده و مزای ــود اختص ــه خ ــب و کار را ب ــوزه کس ح

ــرای کشــور نیــز داشــته اســت. توجهــی ب
بذرافشــان بــا بیــان اینکــه کشــور دارای جمعیتــی از جوانــان تحصیــل 
ــادی  ــع اقتص ــود مناب ــکاری و کمب ــکل بی ــا مش ــه ب ــت ک ــرده اس ک
مواجــه هســتند، اضافــه کــرد: ســرمایه گــذاری در حوزه هــای دانــش بنیــان 
ــوان  ــای ج ــت نیروه ــتفاده  از ظرفی ــا اس ــد ب ــتارتاپ ها می توان و اس
تحصیــل کــرده در راســتای توســعه جامعــه و حــل برخــی مشــکات 

اقتصــادی گام برداشــت.

می تواننــد  عاقه منــدان  شــد:  یــادآور  فــارس  امــداد  مدیــرکل 
ــه  ــه اداره مربوط ــده ب ــر ش ــی ذک ــازه زمان ــود را در ب ــای خ ایده ه
ــاه  ــن م ــداد اول بهم ــن روی ــه ای ــن اختتامی ــد. همچنی ــل دهن تحوی

می شــود. برگــزار 
او همچنیــن خاطرنشــان کــرد: تعــداد ۵۰۰ نفــر از مددجویــان 
فارغ التحصیــل دانشــگاهی و دارای ایــده، شناســایی، مشــاوره شــغلی 

ــتند. ــداد هس ــن روی ــور در ای ــاده حض ــده و آم ــری ش و غربالگ

مدیرکل کمیته امداد : 

دومین رویداد خالق کارآفرینی در شیراز
 برگزار می شود 

از ۲۲ آذر تا ۲ دی ماه؛ 

»یلدا بازارچه« در میدان ونک برپا می شود 
بازارچـه ویژه شـب یلدا با حضـور بانوان کارآفرین و صاحبان مشـاغل خانگی 

خـرد در میدان ونـک برگزار می شـود.
بـه گـزارش بـازارکار از روابـط عمومـی شـهرداری منطقـه ۳، حمیـد جوانی 
شـهردار منطقـه در ایـن بـاره گفـت: بازارچـه دسـت آفریـده هـای 
زنـان کارآفریـن از ۲۲ آذر تـا ۲ دی مـاه از سـاعت ۹ تـا ۲۱ در ضلـع 
شـمال میـدان ونـک ابتـدای خیابـان ولیعصر)عج( دایـر می شـود. جوانی از 
واگـذاری رایـگان ۳۰ غرفـه برای بانـوان فعال در حوزه مشـاغل خانگی و مراکز 
توانمندسـازی خبـر داد کـه در تاریـخ ذکـر شـده مـی توانند محصـوالت و 
دستاوردهایشـان بـا محوریـت تولیـد ملی، صنایع دسـتی، زیـور آالت، 
 ۳ منطقـه  شـهردار  کننـد.  عرضـه  مخاطبـان  بـه  را  و...  پوشـاک 
ابـراز داشـت: ایـن بازار خوداشـتغالی به منظور توانمندسـازی بانوان 
و فراهـم کـردن فضـای اشـتغالزایی در محیطی امن و سـالم درآسـتانه 
فرارسـیدن شـب یلـدا برپا می شـود. از شـهروندان دعوت می شـود تا 
در راسـتای حمایـت از ایـن قشـر جامعـه و کمک بـه توانمندسـازی و 
خودکفایـی زنـان سرپرسـت خانـوار و صاحب مشـاغل خانگـی، از این 

بازارچـه بازدیـد کنند.

ــوردی  ــی و دریان ــع دریای ــی صنای ــگاه بین الملل ــن نمایش دوازدهمی
ــا حضــور شــرکت های دانــش بنیــان داخلــی و فنــاوران بیــن المللــی  ب

برگــزار خواهــد شــد.
ــا در  ــر نمایشــگاه ه ــته اکث ــال گذش ــازارکار، در دو س ــزارش ب ــه گ ب
کشــور بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا برگــزار نشــده انــد امــا حــاال 
بــا انجــام واکسیناســیون گســترده در کشــور و اخــذ مجوزهــای الزم 
ــتی؛  ــای بهداش ــیوه نامه ه ــل ش ــت کام ــئول و رعای ــای مس از نهاده

ــوردی  ــی و دریان ــع دریای ــی صنای ــگاه بین الملل ــن نمایش دوازدهمی
ــی  ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش ــزاری هفدهمی ــا برگ ــان ب ــران، همزم ای

ــی شــود. ــزار م ــا ۳۰ دی برگ ــرژی کیــش از ۲۷ ت ان
در ایــن نمایشــگاه شــرکت هــای داخلــی و بین المللــی دانــش بنیــان 
ــوالت،  ــکوفایی محص ــی و ش ــای کارآفرین ــدوق ه ــت صن ــا حمای ب
بازدیدکننــدگان  بــه  را  نوآوری هــای خــود  و  فنــی  قابلیت هــای 

عرضــه می کننــد.
ــد،  ــه تولی ــور در زمین ــل کش ــوه و بالفع ــای بالق ــی ظرفیت ه معرف
ــوان  ــه عن ــور ب ــعه دریامح ــزوم توس ــه ل ــئوالن ب ــه مس ــب توج جل
یــک ضــرورت ملــی و ایجــاد ارتبــاط بیــن کانون هــای تولیــد 
فنــاوری و شــرکت های دانــش بنیــان بــا صنایــع دریایــی ، بازرگانــی 
ــوردی و گردشــگری  ــی و دریان ــع دریای ــه صنای ــوط ب ــات مرب و خدم
دریایــی، ارائــه جدیدتریــن دســتاورد های شــرکت های دانــش بنیــان 
ــاط ضعــف موجــود  ــع و نق ــی موان ــن بخــش شناســایی و معرف در ای
ــازمان های  ــت س ــب حمای ــت جل ــاش در جه ــع و ت ــن صنای در ای
دولتــی ذی ربــط از دســت انــدرکاران ایــن صنایــع، ایجــاد بســتر های 
ــری مناســب  ــره گی ــذار وبه ــرمایه گ ــه منظــور جــذب س مناســب ب
نوآوری هــا  محصــوالت،  بــا  آشــنایی  و  موجــود  ظرفیت هــای  از 
ــیدن  ــرای رس ــاش ب ــور ها و ت ــایر کش ــود در س ــای موج وظرفیت ه
ــام  ــن نمایشــگاه اع ــی ای ــداف اصل ــی از اه ــتاندارد های جهان ــه اس ب

شــده اســت.

برگزاری نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی با حضور دانش بنیان ها

ــت فرهنگــی جهاددانشــگاهی لرســتان از برگــزاری  سرپرســت معاون
صنعــت  انــداز  »چشــم  نشســت های  سلســله  دوره  ششــمین 

گردشــگری ســامت در اســتان« خبــر داد.
ــازارکار، امیــن آزادبخــت در ایــن رابطــه اظهــار کــرد:  ــه گــزارش ب ب
ششــمین دوره سلســله نشســت های »چشــم انداز صنعت گردشــگری 
ســامت در لرســتان« بــه همــت ســازمان دانشــجویان ایــن واحــد و 

ــران  ــجویان ای ــی دانش ــی فرهنگ ــگری علم ــز گردش ــکاری مرک هم
شــنبه ۲۷ آذرمــاه در محــل ســالن جلســات برگــزار می شــود.

وی ادامــه داد: در ایــن نشســت توانمندی هــای گردشــگری ســامت 
ــس جهاددانشــگاهی  ــر ســاحورزیان ریی ــا حضــور دکت در اســتان ب
لرســتان، دکتــر ابراهیمــی عضــو کمیســیون بهداشــت مجلــس 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــان ریی ــر دلف ــامی و دکت ــورای اس ش
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می ــمی مدی ــدس قاس ــتان و مهن لرس

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــتان م ــگری اس ــتی و گردش دس
ــاهده  ــت مش ــد جه ــدان می توانن ــرد: عاقه من ــان ک ــت بی آزادبخ
آنایــن ایــن برنامــه در ســامانه امجــد و رویتــاب بــه نشــانی 
ــو در  ــاهده ویدئ ــد. مش ــه کنن amjad.jde.ir و roytab.ir مراجع
ــا  ــتاگرام ب ــانی aparat.com/istta و اینس ــه نش ــارات ب ــال آپ کان

آی دیistta.ir  نیــز امکان پذیــر خواهــد شــد.
سرپرســت معاونــت فرهنگــی جهاددانشــگاهی لرســتان خاطرنشــان کــرد: 
همچنیــن بــرای کســب اطاعــات بیشــتر و هماهنگــی جهــت 
ــاس  ــن ۳۳۲۱۴۷۳۳-۰۶۶ تم ــماره تلف ــا ش ــامانه ب ــز س ــت رم دریاف

ــد. ــل کنن حاص

سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی لرستان:

نشست »چشم انداز صنعت گردشگری سالمت در لرستان« 
برگزار می شود

رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد؛

تعریف رشته های جدید بین رشته ای 
با نگاه به نیازهای جامعه و صنعت

ــا  ــته ای ب ــد بین رش ــته های جدی ــف رش ــر تعری ــران ب ــگاه ته ــس دانش رئی
ــرد. ــد ک ــت تاکی ــه و صنع ــای جامع ــه نیازه ــگاه ب ن

ــا  ــه سلســله دیدارهــا ب ــازارکار، ســید محمــد مقیمــی در ادام ــه گــزارش ب ب
ــران، در  ــگاه ته ــکده های دانش ــان دانش ــی و کارکن ــت علم ــای هیئ اعض
ــان  ــی و کارکن ــت علم ــا اعضــای هیئ ــی حاضــر شــد و ب دانشــکدگان فاراب

ــرد. ــدار ک ــن دانشــکدگان دی ای
ــان اینکــه تحقــق رویکــرد دانشــگاه تهــران  ــا بی رئیــس دانشــگاه تهــران ب
ــرد  ــا رویک ــن ب ــگاه کارآفری ــق دانش ــرای تحق ــی ب ــر جهادعلم ــی ب مبن
ــا مدیریــت جهــادی ممکــن می شــود، گفــت:  مســئولیت پذیری اجتماعــی، ب
ــت و  ــت، معنوی ــه عقانی ــادی دارای ســه مولف ــت جه ــه مدیری ــاور دارم ک ب

ــت. ــی اس عملگرای
ــه تغییــر مثبــت و تحول گرایــی  رئیــس دانشــگاه تهــران همچنیــن هــر گون

در دانشــگاه را مســتلزم مشــارکت همــه ذی نفعــان دانســت.
مقیمــی در تبییــن سیاســت تمرکــز زدایــی از ســاختار دانشــگاه، تاکیــد کــرد: 
ــت و در  ــم داش ــگاه نخواهی ــتاد دانش ــی در س ــد، تمرکزگرای ــاختار جدی در س
حــال بررســی هســتیم تــا اختیاراتــی کــه می تــوان بــه صــف واگــذار کــرد را 

ــم. ــض کنی ــی تفوی ــای آموزش ــکده ها و گروه ه ــه دانش ب
بــه نقــل از دانشــگاه تهــران وی بــا تاکیــد بــر تعریــف رشــته های 
ــای  ــت، از اعض ــه و صنع ــای جامع ــه نیازه ــگاه ب ــا ن ــته ای ب ــد بین رش جدی
ــکده های  ــای دانش ــی و روس ــای تخصص ــران گروه ه ــی، مدی ــت علم هیئ
دانشــکدگان فارابــی خواســت تــا در زمینــه ارائــه پیشــنهاد و تدویــن 
کننــد. عمــل  فعاالنــه  جدیــد،  بین رشــته ای  رشــته های  ســرفصل های 


	1242-1
	1242-2
	1242-3
	1242-4
	1242-5
	1242-6
	1242-7
	1242-8
	1242-9
	1242-10
	1242-11
	1242-12

