
فرصت های کسب و کار جام جهانی قطر
امیرعلی بینام

یادداشت سردبیر

تیــم ملــی فوتبــال کشــور عزیزمــان ایــران در حالــی بــه عنــوان چهاردهمیــن 
تیــم بــه جــام جهانــی فوتبــال صعــود کــرد کــه ایــن رویــداد )جــام جهانــی 
فوتبــال 2022 ( در نزدیکتریــن نقطــه بــه ایــران و در کشــور همســایه قطــر 
برگــزار مــی شــود. قطــر کشــور کوچکــی اســت امــا ســودا هــای بــزرگ دارد 
ــا ایجــاد و  ــوده اســت، ایــن کشــور ب کــه در برخــی از آن هــا موفــق نیــز ب
توســعه شــبکه خبــری الجزیــزه خــود را بــه عنــوان یک قــدرت رســانه ای در 
منطقــه مطــرح کــرد، ســپس بــا ســرمایه گــذاری هــای فــراوان در حــوزه گاز 
و اســتفاده از منابــع مشــترک بــا ایــران خــود را بــه عنــوان یــک قــدر گازی و 
بــه عبــارت بهتــر بــه عنــوان یــک قــدرت اقتصــادی مطــرح نمــود، همچنیــن 
ــه  ــود را ب ــان خ ــت کارشناس ــان به ــال در می ــذاری در فوتب ــرمایه گ ــا س ب
قهرمانــی آســیا رســاند. ایــن کشــور کوچــک در حالــی بــرای برگــزاری جــام 
جهانــی فوتبــال در محــدوده کوچــک خــود آمــاده مــی شــود کــه تاکنــون 
هیــچ کشــوری در خاورمیانــه بــا همــه وســعت، قــدرت و امکانــات بــه چنیــن 
موفقیتــی دســت نیافتــه اســت.  قطــر در عیــن حــال سیاســت مســتقل خود 
را دارد و در تعامــل بــا محــور عربــی خــود را »بلــه قربــان گــوی« عربســتان 
نمــی دانــد و همیــن رویکــرد قابــل تحســین، روابــط خوبــی را بــا همســایه 

مهــم و اســتراتژیک شــمالی خــود یعنــی ایــران رقــم زده اســت. 
ــژه  ــی بوی ــی و عرب ــا وجــود فشــار غرب ــر و ب ــران و قطــر در ســالهای اخی ای
ــود را  ــط خ ــکا، رواب ــابق آمری ــور س ــس جمه ــپ رئی ــد ترام در دوران دونال
حفــظ کردنــد و ایــران تنهــا راه تنفــس هوایــی ایــن کشــور در تحریــم هــای 
عربســتان و متحــدان عربــی آن در ســال هــای اخیــر بــود. از ســوی دیگــر 
از ســال هــای دور »ایــران«، تامیــن کننــده بخــش مهمــی از نیازهــای ایــن 
کشــور در زمینــه پزشــک و پرســتار و همچنیــن مــواد غذایــی و ... این کشــور 
ــور  ــن کش ــال در ای ــی فوتب ــام جهان ــرایطی ج ــال در ش ــت. ح ــوده و هس ب
برگــزار مــی شــود کــه فرصــت هــای بســیاری بــرای کشــورمان در برگــزاری 
ایــن رویــداد وجــود دارد. بــا افــول شــرایط حــاد کرونایــی قطعــا میلیــون هــا 
نفــر خواهــان حضــور در ایــن کشــور کوچــک هســتند؛ آنها بــه عنوان توریســت 
عــاوه بــر تماشــای فوتبــال خواهــان اســتفاده از ظرفیــت هــای گردشــگری 
منطقــه هســتند و ایــران در نزدیــک تریــن نقطــه قــرار دارد بــا ظرفیــت هــا و 
توانمنــدی هــای بــی شــمار گردشــگری، ســاحلی، دریایــی و جذابیــت هــای 

تاریخــی و فرهنگــی.
ایــن رویــداد عــاوه بــر رونــق بنــگاه هــا و آژانــس هــای مســافرتی کشــورمان 
ــی و  ــان فرهنگ ــق رایزن ــور و از طری ــارج کش ــد در خ ــی توان ــل، م در داخ
اتــاق هــای مشــترک بازرگانــی بــا کشــورهای مختلــف دنبــال شــود و بتوانــد 
ــر  ــای اخی ــه در ســال ه ــای حــوزه گردشــگری را ک بخشــی از خســارت ه
بویــژه در دوران کرونــا و تحریــم برکشــور وارد شــده، جبــران نمــوده و زمینــه 
توســعه کســب و کارهــا و اشــتغال پایــدار در حــوزه گردشــگری را فراهــم نماید. 
ــگران  ــز گردش ــر ری ــد و س ــی آین ــر م ــه قط ــیاری ب ــگران بس ــا گردش قطع
حاضــر در جــام جهانــی، فرصــت مناســب و ذیقیمتــی بــرای مســافرت بــه 
ایــران، معرفــی ظرفیــت هــا و توســعه صنعــت توریــزم در کشــور اســت. حال 
بایــد ایــن ســوال را از مســئوالن ذیربــط مثــل )وزارت میــراث و گردشــگری، 
وزارت تعــاون، صنعــت و تشــکل هــای مرتبــط و ...(بپرســم؛ کــه برنامــه شــما 
بــرای ایــن رویــداد مهــم فوتبالــی، اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعی چیســت؟ 
چــه بســا امــکان صــدور نیــروی کار هــم بــا توجــه بــه نیازهــای ایــن کشــور 

هــم موجــود باشــد.

12صفحه
قيمت: 5000 تومان
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ظرفیت های اشتغال در
دنیای مجازی و متاورس
 به روایت پروفسور جاللی

97

کل  می توانــد  متــاورس  و  مجــازی  عصــر  کل 
فرهنــگ جهــان و بــه تبــع آن مشــاغل موجــود را 
به طــور کلــی بازآفرینــی کنــد؛ چــرا کــه تغییــرات 
ــریع  ــیار س ــا بس ــات و نوآوری ه ــث اختراع در بح
را  بزرگــی  فرصت هــای  ســریع  تغییــر  اســت، 
ــی از  ــتغال یک ــاند و اش ــور می رس ــه ظه ــه منص ب
ــریع  ــرات س ــان تغیی ــا در زم ــن دغدغه ه مهمتری

می باشــد. مــدرن  فناوری هــای 

آشنایی با رشته های
 علمی کـاربردی 
هواپیمایی  ماهان

 رئیـس مرکز آمـوزش علمی کاربـردی هواپیمایی ماهان 
بـا تأکیـد بـر اینکـه مأموریـت دانشـگاه علمـی کاربردی 
شناسـایی و پرورش استعدادها اسـت گفت: رویدادی قرار 
اسـت برگـزار شـود با نـام رویـداد شـتاب؛ این رویـداد در 
جامعـه می چرخـد و اسـتعدادها و ایده هایـی کـه توانایی 
حـل مشـکلی از جامعـه را دارد اما جرئت بیـان را ندارند 

می کند. شناسـایی 

کریمی   بیرانوند: 

اشتغال در فضای مجازی از ضرورت های انکارناپذیر 
کسب و کار است

سرپرسـت معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی گفت: اشـتغال در فضای 
مجـازی، از ضـرورت هـای انکارناپذیر حوزه کسـب و 

کار است .
بـه گـزارش بازارکار،»محمـود کریمـی بیرانونـد« در 
نشسـت بـا کارآفرینان اسـتان گیان گفـت: در همه 
کشـورهای دنیـا توسـعه پلتفرم  هـا و ایجاد مشـاغل 

خانگـی از طریـق فضـای مجـازی، توسـعه پیدا کرده اسـت.
وی افـزود: در کشـور مـا بسـیاری از کسـب و کارهـای تولیـدی، توزیعـی و خدماتـی بـا فضای 

مجـازی ارتبـاط دارند.
اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارت  اشـتغال  و  کارآفرینـی  توسـعه  معاونـت  سرپرسـت   
ارتباطـات  وزیـر  پیشـنهاد  بـه  اشـتغال،  شـورای  نشسـت  دومیـن  و  هشـتاد  در   گفـت: 
شـد. وزارتخانـه  ایـن  بـرای  اشـتغال  سـهمیه  تخصیـص  بـر  قـرار  اطاعـات،  فنـاوری   و 
وی یـادآور شـد: یکـی دیگـر از مهمتریـن مسـائل در حـوزه اشـتغال پایـدار، تامیـن بـازار 
 بـرای فـروش تولیـد اسـت کـه ایـن ظرفیـت دراسـتان های مـرزی محقـق نشـده اسـت .

تبدیـل  مـرزی  اسـتان های  مزیـت  تریـن  بـزرگ   کـرد:  تصریـح  بیرانونـد  کریمـی 
باشـند. کشـور  تولیـد  پشـتیبان  بایـد  و  اسـت  مـرزی  صادراتـی  پایانـه  بـه   شـدن 
سرپرسـت معاونـت توسـعه کارآفرینی و اشـتغال وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی گفت: باید 
موضوع اشتغال به دغدغه همگانی دستگاه های حاکمیتی و نهادهای مردمی تبدیل شود. هرقدر 
 شـکاف میان حاکمیت و ذی نفعان کمتر شـود اثرگذاری سیاست های کان نیز بیشتر می شود.
وی با بیان این که طی چند ماه اخیر این رویکرد را همواره مدنظر قرار داده ایم ، اظهار کرد: طی 
 این مدت با سفر به 10 استان ، نشست های زیادی با مخاطبین مشاغل مختلف برگزار کرده ایم.

شـود،  ایجـاد  شـغل  میلیـون  یـک  سـالی  بایـد  ایـن  کـه  بیـان  بـا  بیرانونـد  کریمـی 
 خاطرنشـان کـرد: اگـر ایـن امـر محقـق نشـود مشـکات بـه روال سـابق باقـی می مانـد.
سرپرسـت معاونـت توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی تاکیـد 
کـرد: بایـد هـر دسـتگاه حاکمیتـی و نهـاد مردمـی جایـگاه و نقـش خـود را در حـل  موضوع 
دهـد. انجـام  نقـش  آن  از  حمایـت  بـرای  را  الزم  اقدامـات  و  بدانـد  بیـکاری  و   اشـتغال 

ضعیـف  گیـان  روسـتاهای  در  را  دریایـی  کار  و  کسـب  زنجیـره  بیرانونـد  کریمـی 
باشـد. منطقـه  هـر  بومـی  منابـع  بـر  تکیـه  بـا  اشـتغال  ایجـاد  بایـد  گفـت:  و   دانسـت 

 دعوت به همکاری
یک شـرکت معتبرتولیـدی واقـع در 
منطقه میرداماد، به یکنفرآقا به عنوان 
نیروی خدماتی ماهر جهت پذیرایی از 
میهمانان دفتر مدیریت با شرایط ذیل 

نیازمند است:

واجدین  شرایط  می توانند رزومه خود را به آدرس ایميل زیر  ارسال نمایند

a.hassankhani@varziran.com
 و یا با شماره تلفن 88773124 تماس حاصل فرمایند .

 ظـاهـری منـاسـب 
 دارای مدرک تحصیلی دیپلم 

حداکثر سن 35 سال 

ایجاد یک پنجره واحد برای صدور مجوز
 باعث تسهیل فضای کسب وکار می شود

  
ــر اینکــه ایجــاد  ــا تاکیــد ب یــک کارشــناس اقتصــادی ب
درگاه الکترونیکــی صــدور مجــوز یکــی از الزمــات 
ایجــاد دولــت الکترونیــک اســت، گفــت: مــردم قطعــا از 
ــی  ــد؛ از طرف ــتقبال می کنن ــک اس ــای الکترونی درگاه ه
دولــت نیــز بــه جــای دخالــت و مانع تراشــی بــه ســمت 

ــرد. ــد ک ــت خواه ــری حرک ــوری و تنظیمگ رگوالت
هــادی حــق شــناس کارشــناس اقتصــادی در گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی شــبکه اطاع 
رســانی راه دانــا؛ در خصــوص اهمیــت تســریع مجوزدهــی بــه کســب و کارهــا اظهــار کــرد: 
متاســفانه در حــال حاضــر پروســه مجوزدهــی بــه کســب و کارهــا بســیار پیچیده شــده و اگر 
ایــن اقــدام بــه دســت یــک یــا دو  ســازمان صــورت گیــرد، دوندگــی چندانــی بــرای صاحبــان 

مشــاغل نخواهد داشــت.
ــش از ده  ــک کســب و  کار، بی ــت ی ــاز فعالی ــاد و آغ ــرای ایج ــر ب ــال حاض ــزود: در ح وی اف
ســازمان درگیــر صــدور مجــوز هســتند و همیــن امــر موجــب نارضایتــی فعــاالن اقتصــادی و 

صاحبــان کســب و کار شــده اســت.
ایــن کارشــناس اقتصــادی گفــت: اگــر مراحــل مجوزدهــی بــه کســب و کارهــا از طریــق یــک 
پنجــره واحــد و تمــام مراحــل صــدور مجــوز کســب و کار در یــک جــا انجــام شــود و همــه 
ــر  ســازمان هــا در یــک درگاه بتواننــد مجوزهــا را صــادر کننــد پروســه مجوزدهــی کوتاه ت

خواهــد شــد و ایجــاد اشــتغال زودتــر بــه ثمــر می  نشــیند.

بکارگیری نیروی انسانی شرکت آلومینای ایران
 شرکت آلومينای ایران در نظر دارد تعداد 200 نفر نيروی مورد نياز خود واقع در استان 

خراسان شمالی ، شهرستان جاجرم را از متقاضيان شهرستان جاجرم و گرمه و استان های 

خراسان شمالی، سمنان، گلستان و خراســان رضوی و از طریق برگزاری آزمون کتبی ، 

تأیيد طب کار، مصاحبه حضوری )تخصصی و روانشناختی( و گزینش بر اساس برنامه زمان بندی 

دعوت به همکاری نماید. متقاضيان داوطلب شرکت در آزمون، ميتوانند جهت ثبت نام از تاریخ 

1400/11/23 لغایت 1400/12/03 به آدرس اینترنتی مرکز آزمونهای تخصصی دانشــگاه 

صنعتی شــریف )WWW.karazmoon.com( مراجعه نموده و پس از مطالعه 

دقيق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

واحد ارتباطات و روابط عمومی شرکت آلومینای ایران

5

تصویب برنامه ملی توسعه 
کسب و کـار مرزنشینان

2

6

10

2

دکتر طیبی خبر داد:

ارائه دستاوردهای 
جهاددانشگاهی در هیات دولت

مشاور  عالی قرارگاه مهارت  آموزی ستاد کل خبر داد

ابالغ بخشنامه پرداخت 
تسهیالت اشتغالزایی به سربازان

با تصویب کمیته تلفیق مجلس:

سقف پاداش پایان خدمت 
کارکنان دولت مشخص شد

بانک اطالعاتی استارت آپ های کشور تشکیل می شود 

12

یــک عضــو اتــاق ایــران گفــت: می توانیــم بــا تشــکیل دبیرخانــه ای جهــت اجــرای تفاهم نامــه، نقــش پررنگ تــری 
ــه ای جهــت اجــرای تفاهم نامــه،  ــا تشــکیل دبیرخان ــوآور داشــته باشــیم. می توانیــم ب در حــوزه صــادرات شــرکت های ن
نقــش پررنگ تــری در حــوزه صــادرات شــرکت های نــوآور داشــته باشــیم کــه مطمئنــاً ســود و منفعــت آن بــرای همــه 

مــردم ایــران اســت. 12

برنـامه کشـور چین  برای حمـایت 
از 3 هزار استـارت آپ

براســاس اعــالم وزارت صنعــت و فنــاوری اطالعــات چیــن، ایــن کشــور در ســال جاری 
میــالدی از ۳۰۰۰ شــرکت اســتارت آپ کــه بــر بازارهــای اصلــی در بخــش هــای خــاص 

ــد، حمایــت می کنــد تســلط دارن

طرح وزارت علوم برای اشتغال دانش آموختگان؛

دانشجویان فعال در پارک های علم و فناوری حقوق می گیرند



اخبار ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس:

استیضاح زود هنگام وزیر کار 
غیرمنطقی است 

بـدری، نائـب رئیـس کمیسـیون عمـران مجلـس شـورای اسـامی گفت: اسـتیضاح 
وزیـر کار بـه عنـوان جوان تریـن وزیـر کابینـه دولت سـیزدهم فقـط چند مـاه بعد از 

آغـاز بـه فعالیـت، غیرمنطقـی و برخـاف گام دوم انقاب اسـت. 
بـه گـزارش بـازارکار  از خانـه ملـت، صدیـف بـدری نائب رئیـس کمیسـیون عمران 
بیـن  هماهنگـی  مسـئولیت  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارت  گفـت:  مجلـس 
دسـتگاه های مختلـف بـرای ایجـاد اشـتغال را عهـده دارد و تاکیـد وزیـر بـر ایـن مهم 

نبایـد شـانه خالـی کـردن وی از وعـده ایجـاد اشـتغال تعبیـر شـود.
وی بـا بیـان اینکـه محدودکـردن اشـتغال بـه وزارت کار غیرمنطقـی اسـت افـزود: 
تولیـد در گردشـگری و کشـاورزی معنـا پیـدا  تولیـد اسـت و  اشـتغال در حـوزه 
فنـاوری  و  ارتباطـات  وزارتخانه هایـی چـون صمـت، جهـاد کشـاورزی،  و  می کنـد 
اطاعـات، میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری و غیره تکلیف و مسـئولیت 

قانونـی در حـوزه اشـتغال دارنـد.
بـدری ادامـه داد: ایجـاد »انقـاب در اشـتغال« بـدون اصـاح نظـام بانکی کشـور و 
مدیریـت صحیـح منابـع امکان پذیـر نیسـت و فقدان دید سیسـتماتیک بـه معضات 
کشـور و نـگاه سـاده انگارانه بـه مسـائل، خـود مشـکلی مضاعـف ایجـاد می کنـد کـه 

نیازمنـد تبییـن و شفاف سـازی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه تاکیـد عبدالملکـی بـر شـغل های »مهارت محـور و کم سـرمایه« 
اظهـار داشـت: عبدالملکـی بـا اتـکا بـه دانـش روز و تجـارب خـود در دسـتگاه های 
مختلـف، بـه خوبـی از هدررفـت بخـش قابل توجهـی از منابع کشـور به نام اشـتغال 
آگاه اسـت؛ وام هـای کانـی کـه هرگز به اشـتغال زایی منجر نشـدند. او از شناسـایی 
۱۴۰ شـغل مهارت محـور و کم سـرمایه و اختصـاص ۳۲ هـزار میلیـارد تومـان اعتبار 
و ۱۶۰ هـزار میلیـارد تومـان تسـهیات بـرای اشـتغال زایی در سـال آتـی خبر داده 

کـه امیدبخـش و دلگرم کننـده اسـت.

معیشـت  کار،  و  کسـب  تقویـت  ملـی  برنامـه 
مناطـق  در  پایـدار  اشـتغال  ایجـاد  و  مرزنشـینان 
مـرزی در جلسـه امـروز هیئـت وزیـران تصویـب 

شـد.
 بـه گـزارش بـازارکار، در جلسـه هیـات دولـت به 
رئیسـی،   ابراهیـم  سـید  دکتـر  اهلل  آیـت  ریاسـت 
بنـد  بـه اسـتناد  رئیـس جمهـور، اعضـای دولـت 
)الـف( مـاده )۹( قانـون احـکام دائمـی برنامه های 
هـای  سـازمان  تعهـدات  افزایـش  بـا  توسـعه، 
اورژانـس  بسـتری  خدمـات  بـرای  پایـه  بیمه گـر 

کردنـد. موافقـت 
هیـات دولت در راسـتای کاهـش پرداخت از جیب 
هـای  هزینـه  مقابـل  در  مـردم  مالـی  و حفاظـت 
ارایـه مراقبـت های اورژانسـی و تضمین دسترسـی 
مـردم، پیشـنهاد مشـترک وزارت بهداشـت، درمان 
بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  و  پزشـکی  آمـوزش  و 
کشـور مبنـی بر افزایـش سـهم پرداختی سـازمان 
بسـتری  خدمـات  بـرای  پایـه  گـر  بیمـه  هـای 

اورژانـس را بـه تصویـب رسـاند.
پرداختـی سـازمان هـای  اسـاس، سـهم  ایـن  بـر 
اسـتثنای  )بـه  یـاد شـده  بـرای خدمـات  مذکـور 
سـطح پنـج تریـاژ( معـادل ۹۰ درصد تعیین شـد.

تصویـب برنامـه ملی تقویت کسـب و کار، معیشـت 
مناطـق  در  پایـدار  اشـتغال  ایجـاد  و  مرزنشـینان 

ی ز مر
بـا توجـه بـه وجـود نابرابری هـا و توسـعه نامتوازن 
بخـش هـای جغرافیایی کشـور به ویـژه در مناطق 
و  جغرافیایـی  هـای  ویژگـی  لحـاظ  بـه  مـرزی 
بـه  دسترسـی  عـدم  و  آنهـا  خـاص  سیاسـی 
توسـعه،  و  رشـد  از  حاصـل  منافـع  و  فرصت هـا 
هیـات دولـت بـا هـدف بهبـود وضـع معیشـتی و 
کسـب کار مرزنشـینان، پیشـنهاد مشـترک سـتاد 
مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز و وزارت تعـاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی مبنـی بـر »برنامـه ملـی تقویـت 
کسـب و کار، معیشـت مرزنشـینان و ایجاد اشتغال 
پایـدار در مناطـق مـرزی« را بـه تصویـب رسـاند.
بـا  اسـت،  شـده  تـاش  پیشـرو  آئین نامـه  در 

بـا  و  اشـتغال  تسـهیلگر  الگوهـای  کارگیـری  بـه 
همـکاری و هماهنگـی دسـتگاه هـای اجرایـی ذی 
ربـط فرآیند بهبود معیشـت مرزنیشـنان متناسـب 
و  طراحـی  منطقـه  آن  محلـی  هـای  ظرفیـت  بـا 
اجـرا شـود. اهم نتایـج متصـور اجـرای برنامه  ملی 
تقویت کسـب و کار، معیشـت مرزنشـینان و ایجاد 

اشـتغال پایـدار در مناطـق مـرزی عبارتنـد از:
تغییـر رویـه در ایجاد اشـتغال در مناطـق مرزی و 
جلوگیـری از معافیـت هـای فسـادزا در آن مناطق 
در  شـده  تمـام  هزینـه  پنجـم  یـک  از  بیـش  بـا 

الگوهـای اشـتغال زایـی سـنتی
تمرکـز هدفمنـد فعالیت هـای اشـتغالزایی مناطق 
مـرزی ذیـل یـک برنامـه متمرکـز و جلوگیـری از 

مـوازی کاری دسـتگاه ها
هـای  قابلیـت  از  مضاعـف  منـدی  بهـره  امـکان 
مناطـق مـرزی بـا ارائه مجوزهـای تـردد در تفاهم 

نامـه هـای دوجانبـه بـا اسـتان متقابـل
ایجـاد امنیـت درونـزا و مولـد مبتنـی بـر حفـظ 
ظرفیت های اقتصادی و اشـتغال شـکل گرفته به جای 

امنیـت پرهزنیـه غیرمولـد و شـکننده موجـود

افزایش تولیدات ملی در مناطق مرزی و 
ایجاد فرصت های صادراتی

مناطـق  در  خدماتـی  و  کاالیـی  تجـارت  توسـعه 
توسـعه  و  مردمـی  مشـارکت  افزایـش  مـرزی، 
درونـزا، افزایـش توانمندسـازی و مقـاوم سـازی و 
بهبـود زیرسـاخت هـای مرتبـط بـا برنامـه ملی، از 
جملـه راهبردهـا و سیاسـت هـای اجرایـی برنامـه 

یـاد شـده اسـت.
بـه موجـب آئین نامه یاد شـده، وزارت تعـاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی مکلـف اسـت بـا همکاری سـتاد 
و بـا اسـتفاده از ظرفیـت هـا و مـدل هـای کسـب 
و کار اجتماعـی و از طریـق نهادهـای تسـهیل گـر 
در حـوزه کسـب و کار و اشـتغال شـامل نهادهـای 
اشـتغال  ایجـاد  انقابـی،  و  غیردولتـی  عمومـی 
پایـدار و تأمیـن و تقویـت معیشـت مرزنشـینان را 
)بـا اولویت اسـتان هـای آدربایجان غربی، کردسـتان، 

و  هرمـزگان  بوشـهر،  خوزسـتان،  کرمانشـاه، 
سیسـتان و بلوچسـتان( اجـرا نمایـد.

همچنیـن در اجـرای قانـون تشـکیل شـورای عالی 
اشـتغال و نیـز قانون بهبـود محیط مسـتمر فضای 
کسـب و کار، کمیتـه ملی مکلف اسـت بـا همکاری 
اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معادن و کشـاورزی ایران، 
توانمندی هـا و قابلیـت نهادها و مؤسسـات عمومی 
و  سـمن ها  حمایتـی،  و  توسـعه ای  غیردولتـی 
انجمن هـای تخصصـی منطقـه ای و ملـی، اتاق ها و 
کانون هـای کارفرمایـی و کارگـری را در زمینه های 
مربـوط از جمله بهبود فضای کسـب و کار اختصاصی، 
فنـی،  دانـش  و  فنـاوری  سـرمایه گذاری،  توسـعه 
ارزش  زنجیـره  تکمیـل  مهـارت،  افزایـش  بـازار، 
موضـوع ایـن آئین نامـه را شناسـایی و بـه وزارت 
و  نمایـد  معرفـی  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون، 
وزارتخانـه پـس از ارزیابـی آن مؤسسـات می توانـد 
از آنهـا جهـت مشـارکت در برنامه ریـزی و اجـرای 

اثـر بخـش برنامـه ملی دعـوت به عمـل آورد.
کلیـه دسـتگاه های اجرایـی موظفنـد تـا سـازوکار 
مرتبـط  مـرزی  مناطـق  در  کسـب وکارها  شـروع 
بـا موضوعـات منـدرج در برنامـه ملـی را صرفـا از 
طریـق ثبـت و اسـتعام الکترونیکی )بـدون حضور 
متقاضـی و طـی فراینـد مرسـوم دریافـت مجـوز( 

نمایند. صـادر 
وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی )هیـأت مقـررات 
زدایـی و تسـهیل صـدور مجوزهـای کسـب و کار( 
بـا همـکاری وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
مکلـف اسـت نسـبت بـه شناسـایی و طبقـه بندی 
مجوزهـای کسـب و کار در مناطـق مرزی بر اسـاس 
ثبـت  نامـه  شـیوه  و  اقـدام  موضـوع  حساسـیت 
الکترونکـی شـروع فعالیـت کسـب و کار را ظـرف 
سـه مـاه تهیـه و در آن هیـأت بـه تصویـب رسـاند 
بـه طـوری کـه مجـوز شـروع کسـب و کارهـای 
کاری  روز   ۵ مـدت  ظـرف  حداکثـر  غیرحسـاس 

صـادر گـردد.
دولـت همچنیـن وزارت کشـور را موظـف کـرد بـا 
همـکاری وزارت امـور خارجـه، وزارت اطاعـات و 
نیـروی انتظامـی و بـا رعایـت قوانیـن و مقـررات 
تـردد  تسـهیل  جهـت  الزم  سـازوکار  مربـوط 
برنامـه  ایـن  در  ذینفـع  مخاطبـان  و  مرزنشـینان 
صـدور  )ماننـد  مـرزی  مناطـق  محـدوده  در  را 
کارت تـردد بـرای اسـتفاده کننـدگان از خدمـات 
و امکانـات سـخت افـزاری و نـرم افـزاری( تهیـه و 

نمایـد. عملیاتـی 
تـــرغیب  و  تشـــویق  منظـــور  بـه  همچنیـن 
سـرمایه گذاری داخلـی و خارجـی در فرصت هـای 
ذیـل برنامـه ملـی، وزارت امـور اقتصـادی و دارایی 
مکلـف اسـت بـا همـکاری وزارتخانه هـای تعـاون، 
تشـویقی  بسـته  کشـور،  و  اجتماعـی  رفـاه  و  کار 
سـرمایه گـذاری در مناطق مـرزی را تدوین نماید.

در ادامـه جلسـه، تعـداد دیگـری از پیشـنهادهای 
تصویـب  بـه  و  بررسـی  اجرایـی  هـای  دسـتگاه 

هیـات دولـت رسـید.

از سوی هیئت وزیران صورت گرفت؛ 

تصویب برنامه ملی تقویت کسب و کار و معیشت مرزنشینان 

احیــای کارخانه هــای تعطیــل شــده و راه انــدازی 
ــه هــای راکــد  خطــوط تولیــد و بازگشــت کارخان
ــه اقدامــات در اولویــت  ــه چرخــه تولیــد از جمل ب

وزارت کار در دولــت ســیزدهم اســت.
ــت  ــای حمای ــی از راه ه ــازارکار، یک ــزارش ب ــه گ ب
ــد اقتصــادی،  ــه رش ــتیابی ب ــی و دس ــد مل از تولی
و  کوچــک  بنگاه هــای  از  حمایــت  و  تقویــت 
ــن اســاس در  ــر همی متوســط اقتصــادی اســت. ب
ــا  ــع زدایی ه ــا و مان ــتیبانی ه ــد، پش ــال تولی س
ــای  ــت از بنگاه ه ــد و حمای ــع تولی ــع موان ــر رف ب

ــت. ــده اس ــیار ش ــد بس ــادی تاکی اقتص
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، صیانــت 
را  کارفرمایــان  از  حمایــت  و  کار  نیروهــای  از 
ــد و در  ــی دان ــود م ــی خ ــف ذات ــه وظای از جمل
ایــن راســتا، حفــظ اشــتغال موجــود و بقــای 
بنگاههــای اقتصــادی را در دســتور کار خــود قــرار 

داده اســت.
ــاه  ــاون، کار و رف ــر تع ــی ـ وزی ــت عبدالملک حج
ــده  ــل ش ــای تعطی ــای کارخانه ه ــی ـ احی اجتماع
و راه انــدازی خــط وط تولیــد را از اقدامــات در 
ــد. ــی دان ــود م ــوع خ ــه متب ــتور کار وزارتخان دس

او مــی گویــد: شــرایط کارخانه هــای تعطیــل 
ــه  ــا برنام ــه دقــت بررســی مــی شــود و ب شــده ب
مشــخص آنهــا را مجــددا بــه چرخــه تولیــد 

بــاز می گردانیــم. کشــور 
ــم  ــام معظ ــدات مق ــه تاکی ــاره ب ــا اش ــر کار ب وزی

بــه  بخشــیدن  در خصــوص ســرعت  رهبــری 
جهــش تولیــد در کشــور مــی گویــد: دولــت 
ــا عــزم جــدی پیگیــر احیــای صنایــع  ســیزدهم ب

ــت. ــور اس ــر کش ــدی در سراس تولی
پیــش از ایــن نیــز معاونــت روابــط کار وزارت کار، 
ــع چرخــه تولیــد و حمایــت از ســرمایه  رفــع موان
گــذاری را از اولویتهــای مهــم وزارت کار عنــوان و 
ــه،  ــت همه جانب ــا حمای ــد ب ــرده بود:«بای ــد ک تاکی
تقویــت تولیــد، بهبــود فضــای کســب و کار و 
دســتگاه های  همــه  هم افزایــی  و  همــکاری 
اجرایــی، شــرایط را بــرای فعالیــت مــردم تســهیل 

ــم«. کنی
بــر اســاس آمارهــا، از زمــان آغــاز بــه کار دولــت 

ســیزدهم تــا پایــان مهــر مــاه تعــداد ۵۰۷ بنــگاه 
اقتصــادی بــا حفــظ اشــتغال بیــش از ۱۳۱ هــزار نفر 

مــورد حمایــت قــرار گرفتــه انــد.
دار  مشــکل  بنــگاه   ۹۶۰ از  بیــش  همچنیــن 
بــا ۱۱۲ هــزار و ۶۶۱ کارگــر شــاغل در آنهــا 
شناســایی شــده کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه 
ســال قبــل ۱۲ درصــد کاهــش را نشــان می دهــد.

در راســتای حمایــت از کارخانــه هــا و بنگاههــای 
اقتصــادی، نماینــدگان مجلــس طــرح حمایــت از 
کارخانجــات و واحدهــای صنعتــی و تولیــدی را بــا 
ــف خطــوط  ــد و عــدم توق ــت از تولی هــدف حمای
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــانده ان ــب رس ــه تصوی ــد ب تولی
تولیــدی،  واحدهــای  از  زیــادی  تعــداد  آنکــه 
بدهی هــای  دلیــل  بــه  خدماتــی  و  صنعتــی 
ــه  ــی مواج ــا تعطیل ــه ای ب ــی و بیم ــی، مالیات بانک
شــده انــد، در صورتــی کــه ایــن طــرح بــه نتیجــه 
برســد مــی توانــد از تعطیلــی بنگاههــا و بیــکاری 

ــد. ــری کن ــا جلوگی ــاغل در آنه ــران ش کارگ
ــود  ــخنرانی های خ ــا در س ــور باره ــس جمه ریی
از لــزوم صیانــت از نیروهــای کار و حمایــت از 
بنگاههــای اقتصــادی ســخن گفتــه و در ســفرهای 
ــی  ــچ بانک ــه هی ــت ک ــرده اس ــد ک ــتانی تاکی اس
حــق تعطیــل کــردن واحدهــای تولیــدی را نــدارد 
و در ایــن راســتا دســتورات الزم را بــه جهــت 
احیــای مجــدد بنگاههــای راکــد و تعطیــل شــده 

صــادر کــرده اســت.

حجت عبدالملکی

بازگشت کارخانه های تعطیل شده به چرخه تولید

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: اصــاح قانــون تعــاون در 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس مطــرح اســت و فعــاالن ایــن بخــش مــی تواننــد 

ــد. ــر کنن ــر بارت ــوع را پ ــن موض ــنهاد ای ــه پیش ــا ارائ ب
بــه گــزارش بــازارکار، »حجــت اهلل عبدالملکــی«، در نشســت تخصصــی 
ــور  ــی کش ــادی، اجتماع ــعه اقتص ــان در توس ــی زن ــای تعاون ــدی ه توانمن
ــواده ریاســت  ــان و خان ــور زن ــاون ام ــی «مع ــا حضــور »انســیه خزعل ــه ب ک
ــر اهمیــت بخــش تعــاون در وزارت تعــاون، کار و  جمهــوری برگــزار شــد ب

ــرد.  ــد ک ــی تاکی ــاه اجتماع رف
ــطح  ــی در س ــد و انقاب ــان توانمن ــارب زن ــدی از تج ــره من ــت : به وی گف
مدیریتــی همــواره مــورد تاکیــد دولــت ســیزدهم و رئیــس جمهــور اســت.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفــت : بــر پیگیــری موضوعــات مرتبــط 
ــور  ــن حض ــه و همچنی ــوان جامع ــی بان ــن اجتماع ــه تامی ــتغال، ،بیم ــا اش ب
بانــوان در رده هــای بــاالی مدیریتــی در وزارتخانــه و نهادهــای زیــر 

ــم. ــد داری ــه تاکی مجموع
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  تعــاون  امــور  معــاون  مســکنی«  »مهــدی 
اجتماعــی نیــز در ایــن نشســت گفــت ؛ مشــارکت و نقــش زنــان در فعالیــت 
ــور  ــد کش ــای تولی ــاخص ه ــی و... از ش ــادی ،اجتماع ــف اقتص ــای مختل ه

ــود. ــی ش ــوب م محس
وی ، تعاونــی  و کارآفرینــی  را بــه یکدیگــر مرتبــط دانســت و افــزود: 
بانــوان کشــور مــا بــا حداقــل امکانــات توانســتند در ایــن زمینــه پیشــرفت 
چشــمگیر و بــا ایجــاد کســب و کارهــا ی کوچــک ، خــود اشــتغالی و 

ــند   .  ــته باش ــی داش کارآفرین
معــاون امــور تعــاون وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی گفــت : در جهــت 
توانمنــدی و کارآفرینــی بانــوان کشــور تــاش مــی کنیــم  بخــش تعاونــی هــا 

موفــق و کارآمــد باشــند.
در این نشست از بانوان برتر کارآفرین تعاونی های کشور  تجلیل شد.

تعاونی های ناکارآمد منحل می شوند
ــا  ــی ب ــاه اجتماع ــاون،کار و رف ــاون وزارت تع ــور تع ــاون ام ــن مع همچنی
بیــان اینکــه دولــت ســیزدهم چهــار رویکــرد جدیــد در حــوزه تعــاون دارد، 

ــی شــوند. ــال منحــل م ــر فع ــد و غی ــای ناکارآم ــی ه ــت: تعاون گف
ــاون اداره کل  ــان تع ــران و کارشناس ــا مدی ــت ب ــکنی« در نشس ــدی مس مه
تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی اســتان گیــان افــزود: بایــد بــا حضــور در بیــن 
ــای  ــه ه ــد زمین ــای جدی ــوژی ه ــتفاده از تکنول ــا اس ــان و ب ــردم و جوان م

ــم. ــم آوری ــاون در اقتصــاد را فراه ــهم تع ــه س ــتیابی ب دس
ــازی  ــد س ــازی، کارآم ــمند س ــردن ، هوش ــی ک ــرد : مردم ــد ک وی تاکی
و شــفافیت را چهــار رویکــرد جدیــد بخــش دولتــی تعــاون در دولــت 

ــت.  ــیزدهم اس س

 معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
ــن اســت  ــا ای ــی از اولویت ه ــت: یک گف
داشــته  مهارتــی  پیوســت  مــا  کــه 
باشــیم و در بخــش پروژه هــای دولتــی 
ــیم.  ــدف برس ــن ه ــه ای ــی ب و غیردولت
ــم  ــن تکری ــادی در آیی ــر میمنت آب امی
ــی و  ــوزش فن ــرکل آم ــه مدی و معارف
افــزود:  حرفــه ای خراســان جنوبــی 
ــس در  ــدگان مجل ــم نماین ــار داری انتظ
همیــن فصــل بودجــه و در کمیســیون 

ــال  ــون در ح ــه اکن ــامی ک ــورای اس ــس ش ــی مجل ــن علن ــق و صح تلفی
ــه  ــا ب ــد ت ــب کنن ــده تصوی ــرای ســال آین انجــام اســت بودجــه مناســبی را ب
خواســته هایی کــه نیــاز اســت مــا پیوســت مهارتــی داشــته باشــیم در بخــش 

ــیم. ــی برس ــی و غیردولت ــای دولت پروژه ه
ــدک،  ــره وری ان ــا به ــات ب ــا، اقدام ــون و خط ــت آزم ــرا فرص ــت: زی وی گف
ضمیمــه  مهارتــی  پیوســت  بایــد  و  نیســت  کم اولویــت  و  کم کیفیــت 

باشــد. اســتانی  پروژه هــای 
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای افــزود: 
ایــن ســازمان دارای ۱۳ هــزار کارمنــد، کارشــناس و مربــی اســت کــه 
ــراد یــک هــزار  ــه ایــن اف متوســط ســرانه بودجــه جــاری اختصــاص یافتــه ب
ــان اســت و همــه هزینه هــای جــاری و ســربار را شــامل  ــارد توم و ۲۶۵ میلی
ــذا  ــت ل ــابه نیس ــایر ادارات مش ــه س ــا بودج ــه ب ــل مقایس ــه قاب ــود ک می ش
انتظــار اســت بــا نــگاه ویــژه بــه ایــن ســازمان از ایــن ظرفیــت اســتفاده شــود.

ــد و  ــای روز باش ــا نیازه ــب ب ــد متناس ــوزی بای ــرد: مهارت آم ــد ک وی تاکی
ــادی  ــی و آب ــتغال، کارآفرین ــد، اش ــد در تولی ــه بتوان ــد ک ــای جدی مهارت ه

ــرد. ــرار گی ــردم ق ــار م ــد در اختی ــر باش ــور موث کش
ــاه  ــاون، کار و رف ــر تع ــر وزی ــت نظ ــه دق ــه ب ــا توج ــت: ب ــادی گف میمنت آب
ــه ای انتظــار از  ــی و حرف ــوزی و تشــکیات فن ــه مهارت آم ــی در زمین اجتماع
مدیــران اســتانی تــاش بــرای ایجــاد اشــتغال، تولیــد و کارآفرینــی از طریــق 

ــت. ــوزی اس مهارت آم
در ایــن مراســم »حســن کامرانــی« بــه عنــوان مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
از »محمدعلــی عــرب« مدیــرکل پیشــین  خراســان جنوبــی معرفــی و 

ــد. ــی ش قدردان

اصالح قانون تعاون در کمیسیون اقتصادی 
مجلس مطرح است

معاون توسعه کارآفرینی و معاون توسعه مدیریت و 
منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای:

سازمان آموزش فنی و حرفه ای پیوست 
مهارتی را در برنامه دارد 

برای به حداقل رساندن مشکالت
 جامعه کار و تولید؛

هیات اندیشه ورز در معاونت روابط کار 
تشکیل شد

معاون روابط کار از تشکیل هیات اندیشه ورز با دستور دکتر »حجت اهلل عبدالملکی« وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، برای به حداقل رساندن مشکات جامعه کار و تولید در این 

معاونت خبر داد. 
به گزارش بازارکار، »علی حسین رعیتی فرد« گفت: تصمیم ها و پیگیری های این هیات در 

به حداقل رساندن مشکات جامعه کار و تولید کشور بسیار اثرگذار است.
وی گفت: اولین نشست این هیات با حضور اعضای ستاد و منتخبین استانی برگزار شد.

معاون روابط کار ضمن اشاره به اهداف مهم تشکیل این هیئت گفت: امیدواریم با استفاده 
از خرد جمعی و نخبگانی ادارات مختلف حوزه روابط کار و بازنشستگانی که دارای تجارب 
ارزنده هستند و همچنین صاحب نظران و اساتید دانشگاهها و تشکات کارگری و کارفرمایی 

در این هیئت بتوانیم تصمیمات موثر در سطح کان و ملی اتخاذ کنیم.
رعیتی فرد اظهارکرد: باید قبل از هر اقدام و عملی در حوزه معاونت روابط کار با استفاده 

از ظرفیت های این هیات، همه جوانب مشکات را بررسی کنیم.
معاون روابط کار اظهارامیدواری کرد که با ایجاد زمینه های تصمیم سازی درست بتوان در 

این هیات به نتایج درستی رسید.  
وی گفت: چالش های حوزه معاونت روابط کاردراین هیات قابل پیگیری است.

رعیتی فرد، اجرای صحیح قانون کار را از جمله این چالش ها عنوان کرد.
معاون روابط کار اضافه کرد: با توجه به تغییر شرایط کاری درحال حاضر برخی از فصول 
این قانون نیازمند اصطاحات است که امیدواریم  با توجه به تاکید وزیر تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی در خصوص تبیین روش شناسی مناسب در این زمینه بتوانیم به جمع بندی 

درست برسیم.
وی افزود : امیدواریم با استفاده از ظرفیت های این هیات بتوانیم زیرساخت های محکم 

 تری برای احقاق حقوق جامعه کارگری و موضوع صیانت از نیروی کار ایجاد کنیم .
رعیتی فرد اضافه کرد: در این هیات آسیب شناسی در زمینه های ایجاد بسترهای مناسب 
بررسی  روابط کار، مشکات طوالنی شدن  از جمله سامانه جامع  الکترونیکی هوشمند 
پرونده ها در مجامع حل اختاف ، پیشنهاد اصاح قانون بیمه بیکاری و سایر دغدغه های 

جامعه کار و تولید کشور به حداقل می رسد.
 اعضای هیات اندیشه ورز ستاد و منتخبین استانی در هر یک از بخش های زیر مجموعه 
معاونت روابط کار، دیدگاه  و پیشنهادهای خود را ارائه کردند و مصوب شد که این نشست 

در سطح استانی به صورت منظم ، ماهانه و بر اساس تقویم کاری تشکیل شود .
حمید رضا سیفی مشاور وزیرکار در امور کارفرمایی شد

امور  در  وزیر  مشاور  عنوان  به  را  سیفی  رضا  حمید  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
کارفرمایی منصوب کرد.

به گزارش بازارکار،  بنا به اعام مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، حجت اهلل عبدالملکی طی حکمی حمید رضا سیفی را به عنوان مشاور وزیر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور کارفرمایی منصوب کرد.
در متن این حکم خطاب به وی آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند 
جناب عالی، به موجب این حکم شما را به عنوان »مشاور وزیر در امور کارفرمایی« منصوب می کنم.

امید است با اتکال به ذات اقدس الهی در انجام وظایف و امور محوله و تحقق منویات رهبر 
معظم انقاب )مدظله العالی( و دولت مردمی سیزدهم در وزارت مردم موفق و موید باشید.

»حجــت  میــان  تفاهم نامــه ای  امضــای  بــا 
رفــاه  و  تعــاون،کار  وزیــر  عبدالملکــی«  اهلل 
اجتماعــی و »ســید پرویــز فتــاح »رئیــس بنیــاد 
ــارد  ــار ۵۵۰ میلی ــن اعتب ــا تامی ــتضعفان، ب مس
هــزار  چهــار  مســتضعفان،  بنیــاد  تومانــی 
ــتی و دارای  ــش بهزیس ــت پوش ــواده تح خان

می شــوند.  خانــه دار  بیشــتر،  و  معلــول   ۲
ــاع  ــی و اط ــط عموم ــز رواب ــزارش مرک ــه گ ب
ــی،  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــانی وزارت تع رس
ــزار  ــار ه ــت چه ــرار اس ــه ق ــن تفاهم نام در ای
ــرای  ــال ب ــدت ۲ س ــی م ــکونی ط ــد مس واح
تحــت  و  چندمعلــول  دارای  خانواده هــای 
بنیــاد  همــکاری  بــا  بهزیســتی،  پوشــش 

تامیــن شــود. مســتضعفان 
ــرای هــر  ــر ایــن اســاس، بنیــاد مســتضعفان ب ب
ــغ ۱۵۰  ــهرها مبل ــا در ش ــن خانواره ــک از ای ی
میلیــون تومــان و بــرای احــداث یــا خریــد 
ــغ ۱۰۰  ــتاها، مبل ــر واحــد مســکونی در روس ه
میلیــون تومــان بــه صــورت باعــوض اختصــاص 

می دهــد.
ــول  ــوار دارای ۲ معل ــزار خان ــه ه ــدود س ح
ــق  ــه در مناط ــن تفاهم نام ــدف ای ــه ه جامع
شــهری و یــک هــزار خانــوار دارای چنــد 
ســاکن  روســتایی،  مناطــق  در  معلــول 

. هســتند

                            

چهار هزار خانواده محروم دارای ۲ معلول خانه دار می شوند

با امضای تفاهم نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد مستضعفان؛ سقف پاداش پایان خدمت کارکنان 
دولت مشخص شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت که کمیسیون  تلفیق مصوب کرد که سقف 
پاداش پایان خدمت کارکنان دولت در سال آینده ۴۷۲ میلیون تومان شود.

رحیم زارع در گفت و گو با ایسنا با اشاره در جلسه کمیسیون تلفیق گفت: در الیحه بودجه 
سال آینده دولت پیشنهاد کرده بود که پاداش پایان خدمت کارکنان تا سقف ۴۴۵ میلیون 

تومان باشد که کمیسیون تلفیق آن را به میزان ۴۷۲ میلیون تومان افزایش داد.
به گزارش بازارکار، در پیش بینی های مربوط به حقوق و دستمزد در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
در رابطه با پاداش پایان خدمت کارکنان آمده بود که برای کارکنان مشمول ماده ۱۰۷ قانون 
مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون به مقامات، روسا، 
مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و 
همچنین وزارت اطاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت 

حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف ۴۴۵ میلیون تومان است.
بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مدیریت کشوری به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته 
می شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر تا ۳۰ سال به اضافه 

وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.

با تصویب کمیسیون تلفیق
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معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده  ◄
انتصاب سرپرست سازمان دانشجویان 

جهاددانشگاهی
جهاددانشـگاهی  دانشـجویان  سـازمان  سرپرسـت  طیبـی،  دکتـر  حکـم  بـا 

منصـوب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی با حکـم دکتر حمیدرضـا طیبی 
رییـس جهاددانشـگاهی،دکتر رضـا فریـدزاده بـه عنـوان سرپرسـت سـازمان 

دانشـجویان جهاددانشـگاهی منصوب شـد.

خزعلی از نزدیک شنوای دردهای بانوان 
کارآفرین گیالنی شد 

زنان  دست سازه های  نمایشگاه  از  خانواده  و  زنان  امور  در  رئیس جمهور  معاون   
سرزمین من بازدید و پای درد دل کارآفرینان بانوی گیالنی نشست.

بـه گزارش بـازارکار از پایگاه اطالع رسـانی معاونـت زنان و خانواده ریاسـت جمهوری، 
معـاون رئیس جمهـور در امور زنـان و خانواده صبح امروز پـس از حضور در گیالن در 
مانـور امـداد و نجـات هالل احمر گیـالن حضور یافت و از نمایشـگاه دست سـازه های 

زنان سـرزمین مـن نیز بازدید بـه عمل آورد.
نمایشـگاه دست سـازه های زنـان سـرزمین مـن کـه در هالل احمر گیالن برگزار شـد 
شـامل ۱۰ غرفـه سـازه های دسـتی زنـان سرپرسـت خانـوار اسـتان در زمینه هـای 

مختلف اسـت.
خزعلـی در ایـن نمایشـگاه از غرفه هـای رشـتی دوزی، عروسـک بافـی، حصیربافـی، 
صنایـع چوبـی، گل و گیاهـان تزئینـی و دارویـی، فـرش و گلیم بافی که توسـط زنان 
سرپرسـت خانـوار سـاخته می شـود بازدیـد کـرد و از نزدیـک شـنوای مشـکالت و 

آنان شـد. خواسـته های 
بانـوان کارآفریـن، هنرمنـد و سرپرسـت خانـوار گیالنی در این نمایشـگاه خواسـتار 
ارائـه وام هـای کم بهـره و تسـهیالت ارزان قیمـت بـرای پیشـبرد اقدامـات و ارتقای 

هنـر صنایع دسـتی خـود شـدند و پیشـنهادات و خواسـته هایی را مطـرح کردنـد.
تسـهیل در ارائـه بازارهـای فروش و تأسـیس نمایشـگاه و بازار دائمی صنایع دسـتی 
در گیـالن از دیگـر خواسـته های بانـوان کارآفریـن و سرپرسـت خانـوار در گیـالن 

بود.
ایـن  بـا  از گفت وگـو  نیـز پـس  امـور زنـان و خانـواده  معـاون رئیس جمهـور در 
بانـوان کارآفریـن بـر افزایـش کیفیـت محصـوالت به منظور حضـور در نمایشـگاه ها 
و بازارهـای بین المللـی، مهارت آمـوزی و آمـوزش دائمـی و ارزان قیمـت بـه زنـان 
سرپرسـت خانـوار و تأسـیس نمایشـگاه و بـازار دائمـی صنایع دسـتی در اسـتان 

تأکیـد کرد. گیـالن 

رئیس جمهور در نشست خبری پایان سفر به استان گیالن:  ◄

مرکزافکارسـنجی دانشـجویان ایران )ایسـپا( وابسته 
به جهاددانشـگاهی جهت تکمیل نیروی انسـانی در 
معاونـت ارتباطات از فارغ التحصیالن دانشـگاهی به 

صـورت سـرباز امریه دعـوت به همـکاری می کند.
مرکـز  در  امریـه  سـرباز  نیـروی  جـذب  فراخـوان 

)ایسـپا( ایـران  دانشـجویان  افکارسـنجی 
افکارسـنجی  مرکـز  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
دانشـجویان ایران )ایسـپا( وابسته به جهاددانشگاهی،  

ایـن مرکـز به منظـور تکمیـل نیروی انسـانی، از 
فارغ التحصیالن دانشـگاهی مسـلط به نـرم افزارهای 
بـه  دعـوت  امریـه  نیـروی  قالـب  در  گرافیکـی 

همـکاری مـی نمایـد.
شرایط همکاری:

- تسلط به نرم افزارهای گرافیکی
و  چاپـی  گرافیکـی  اقـالم  طراحـی  بـه  مسـلط   -
دیجیتالـی از قبیـل: اینفوگرافیـک، پوسـتر، پسـت 

... و  اینسـتاگرام 
- مسلط به طراحی و ساخت موشن گرافیک

- نداشتن غیبت و کسری خدمت
گفتنـی اسـت، عالقـه منـدان مـی تواننـد رزومـه و 
خالصـه سـوابق اجرایـی خـود را بـه ایمیـل ایسـپا 
کسـب  بـرای  و  کننـد  ارسـال   info@ispa.ir
اطالعـات بیشـتر روزهـای شـنبه تـا چهارشـنبه بـا 
بگیرنـد. تمـاس  داخلـی ۱۲۵  شـماره ۶۷۳۰۷۰۰۰ 

فراخوان جذب نیروی سرباز امریه
◄ در مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا(

رئیـس جمهـور گفـت: دولـت بـا فعـال کـردن و حمایـت از اقتصـاد دریـا، اقتصـاد 
گردشـگری و اقتصـاد کشـاورزِی اسـتان گیـالن بـه دنبـال آبادانـی و ارتقای سـطح 

اسـتان و رفـع مشـکالت و دغدغه هـای اقتصـادی مـردم اسـت. 
بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولـت، آیت اهلل سـید ابراهیم رئیسـی در نشسـت 
خبـری پایـان سـفر به اسـتان گیالن اظهار داشـت: رئیـس جمهور نسـبت به آحاد 
مـردم و جمهـور احسـاس وظیفـه و مسـئولیت می کنـد و با تمـام وجود بـه دنبال 

رفـع دغدغه هـا و مشـکالت همه مردم هسـتیم.
رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه ظرفیت هـا و مواهـب خـدادادی اسـتان گیـالن 
اظهـار داشـت: گیـالن از نعمـت جنـگل، دریا، خـاک حاصلخیز، هوای دلنشـین و 
نیـز مفاخـر و علمـاء و سـرداران بزرگـی برخـوردار اسـت و این ظرفیت هـا می تواند 

پشـتوانه بزرگـی بـرای رشـد و تعالی این اسـتان باشـد.
دکتـر رئیسـی تاکیـد کـرد: حفـظ و صیانـت ا ز جنـگل، سـاحل و زمیـن ضـرورت 

اجتنـاب ناپذیـر اسـت و بایـد بـا هرگونـه تجـاوز بـه ایـن نعمت هـا مقابلـه کرد.

رئیـس جمهـور خاطرنشـان کـرد: اسـتان گیـالن بـا توجه بـه موقعیـت جغرافیایی 
می توانـد مرکزیـت کشـور در تبـادالت تجـاری و اقتصـادی با کشـورهای همسـایه 

باشد. شـمالی 
آیـت اهلل رئیسـی در پاسـخ بـه سـوالی در خصـوص اقدامـات و تصمیم دولـت برای 
آزادسـازی سـواحل تاکید کرد: برای سـواحل حریمی در قانون تعیین شـده اسـت 
کـه بایـد مـورد توجه همه دسـتگاهها قرار بگیـرد و هیچ دسـتگاه اداری و حکومتی 
حـق نـدارد مانـع اسـتفاده مردم از حقوق شـان باشـد و نقـض این مقـررات به هیچ 

عنوان پذیرفتنی نیسـت.
رئیـس جمهـور گفـت: دسـتگاههای اداری بایـد بیـش از دیگران خـود را موظف به 

رعایـت مقـررات و حقوق مـردم بدانند.

دولت به دنبال توسعه اشتغال و رفع مشکالت 
استان گیالن است 

دبیر هیات امناء جهاددانشگاهی: ◄

 مدیرکل دانش پژوهان و تشـکل های شـاهد و ایثارگر گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران 
از طرح هـای خالقانه اسـتارت آپی به صورت مـادی و معنوی حمایت می کند. 

دکتـر عـادل مهـری در گفـت وگـو با خبرنـگار حـوزه ایثـار و شـهادت ایرنا اظهـار کرد: 
تعامـالت خوبـی بـا معاونت علمی ریاسـت جمهـوری درخصـوص حمایت از شـرکت ها 
و طرح هـای اسـتارت آپی کـه از سـمت بنیادها و نیروگاه ها معرفی می شـوند، داشـته ایم. 
همچنیـن در سـطح اسـتان ها بـا پارک هـای علمی و فنـاوری دانشـگاه ها، مراکز رشـد و 

مراکـز مرتبـط در ایـن حوزه ارتبـاط برقـرار کرده ایم.
وی افـزود: حمایت هـا صرفـاً مالـی نخواهـد بـود و عـالوه بـر آن، حمایت اصلـی معرفی 
طرح ها و صاحبان طرح به مراکز رشـد، دانشـگاه ها و حتی مراکز اقتصادی بنیاد شـهید 
و امـور ایثارگـران اسـت کـه خوشـبختانه سـازمان های تابعه بنیـاد در این زمینـه اعالم 

کرده اند. آمادگـی 

مهـری بـا ابـراز امیـدواری از نتیجـه تفاهم نامه هایـی کـه بـا برخـی از مراکـز ملـی برای 
حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان و طرح هـای اسـتارت آپی امضـا شـده اسـت، گفت: 
یکـی از موضوعـات مهمـی کـه رئیس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران مطـرح کرده اند، 
اشـتغال زایی و همچنیـن معرفـی این عزیزان اسـت. اشـتغال پایداری که بنیاد شـهید و 
امـور ایثارگـران مدنظر دارند این اسـت که باید از شـرکت های دانش بنیان حمایت کنیم 

و ارتقـای سـطح طرح هـای اسـتارت آپی را در دسـتور کار قـرار دهیم.
مدیـرکل دانـش پژوهان و تشـکل های شـاهد و ایثارگر تصریـح کرد: برنامه اسـتارت آپ 
را از دو سـال گذشـته آغـاز کردیم و اکنون با گذشـت دو سـال هنـوز در ابتـدای راه بوده 
و بـه دلیـل تازگـی پروژه هنوز با برخی مشـکالت مواجه هسـتیم.  سـال گذشـته اولین 
رویـداد برگـزار و ۳۰۰ اسـتارت آپ در آن شـرکت کردند کـه در پایان از ۱۲ تیم منتخب 

۳ طرح برگزیده شـد.

مدیرکل دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر: ◄
بنیادشهید و امور ایثارگران از طرح های خالقانه استارت آپی حمایت می کند

با حکم دکتر طیبی انجام گرفت؛ ◄

شایسته نیست تغییرات سیاسی در انتخاب 
ریاست جهاد دانشگاهی نقش داشته باشد

دبیر هیات امناء جهاددانشگاهی تاکید کرد: جهاد دانشگاهی 
در ۴۱ سال فعالیت خود به دستاوردهای متعددی دست 
یافته، این موضوع در نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 
که در دی ماه برگزار شد، بارها از سوی مسئوالن کشوری 
که  دارد  انتظار وجود  این  تایید شد.بنابراین  لشگری  و 
چارچوب های تعیین شده در دهه های گذشته برای این 
نیست  قرار گرفته و شایسته  احترام  نهاد همواره مورد 

تغییرات سیاسی در انتخاب ریاست این نهاد نقش داشته باشد.
به گزارش بازارکار، دکتر محمد رضا پورعابدی در پاسخ به خبرنگار ایسنا در مورد شایعه 
انتخاب رئیس جدید برای جهاد دانشگاهی گفت: انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی دارای 
فرآیندی است که در اساسنامه جهاد دانشگاهی که به  تصویب شورای عالی انقالب 
فرهنگی  رسیده است. طبق  اساسنامه، هیات امنای جهاد دانشگاهی کاندیدای جدید 
برای ریاست این نهاد را انتخاب کرده و آن را به شورایعالی انقالب فرهنگی معرفی می نمایند. 
شورایعالی انقالب فرهنگی نیز پس از بررسی برنامه های کاندیدای پیشنهادی برای اداره 
جهاد دانشگاهی، به صالحیت وی رای داده و در صورت رای مثبت شورایعالی انقالب 
رئیس  و  جمهور  محترم  رئیس  توسط  دانشگاهی  جدید  رئیس  حکم  فرهنگی، 

شورای عالی انقالب فرهنگی صادر می شود.
وی ادامه داد: هیات امنای محترم جهاد دانشگاهی برای جلوگیری از هرگونه خلل و 
کند شدن حرکت پرشتاب جهاد دانشگاهی در خدمت رسانی به برنامه های پیشرفت 
کشور، برای تعیین رئیس جدید برای این نهاد فرآیندی را تصویب کرده است تا بتواند 
بهترین و توانمندترین فرد را برای ریاست جهاد دانشگاهی به شورایعالی انقالب فرهنگی 

پیشنهاد نماید.
دکتر پورعابدی درباره برخی از جزئیات این فرآیند اظهار کرد: طبق این فرآیند باید 
کمیته ای ۳ نفره از اعضای هیات امناء برای معرفی گزینه های پیشنهادی تشکیل شود . 
بر اساس مصوبه هیات امناء، کمیته مذکور موظف است تا ۳ نفر  از اعضاء هیات علمی 
جهاددانشگاهی را با ۱۰ سال سابقه کار در جهاد دانشگاهی با نظر خواهی از مدیران 
ادوار جهاددانشگاهی به هیات امناء معرفی نماید. در صورتی که هیات امنا برای انتخاب 
رئیس جهاد دانشگاهی از میان کاندیدهای پیشنهادی به جمع بندی نهایی نرسد، 

می تواند بر اساس صالحدید خود حداکثر ۳ نفر دیگر را به عنوان کاندیدا معرفی کند.

شرایط الزم:
1.جنسیت : آقا

2.تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران
3.ساکن در شهر تهران

4. متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور و متعهد بودن به نظام جمهوری اسالمی ایران
5.دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا داشتن کارت معافیت دائم قانونی )برای آقایان (
6.تندرستی و توانائی کامل جسمی /روانی برای انجام شغل محوله با تایید مراجع پزشکی ذیصالح

7.عدم محکومیت به فســاد اخالقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشــینه کیفری با تایید مراجع ذیصالح، 
که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.

8.عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان
9. داشتن مدرك تحصیلي کارشناسي و یا کارشناسي ارشد با معدل 15 و باالتر از دانشگاه های معتبر .

10. داشتن حداقل 5 سال سابقه کار در شرکت هاي خدمات مشاوره مهندسي.
11. آشنایي با استانداردهاي طراحي و مهندسي تجهیزات در صنعت نفت.

عالقمندان واجدشرایط می توانند  مدارك خود را ازتاریخ انتشار آگهي

 حداکثر تا تاریخ20 / 11 / 1400 به ایمیل jobiran7@gmail.com   ارسال نمایید.

جهاددانشگاهي به منظور تکمیل سرمایه انسانی فني مجرب و ماهر خود
 در رشته ها و با شرایط زیر از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.

مهندس مکانیک  کلیه گرایش ها

مهندس برق- قدرت

مهندس برق-کنترل ابزاردقیق

مهندس عمران- سازه
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بختیـاری  و  چهارمحـال  دیـه  سـتاد  رئیـس 
گفـت: خانمـی 200 میلیون تومان بدهی داشـته 
کـه 182 میلیـون آن از طریق خیـران و به صورت 
بالعـوض پرداخـت و حدود 20 میلیـون دیگر نیز 
از شـاکی رضایت گرفته شـد و پـس از طی کردن 

مراحـل اداری امـروز یـا فردا آزاد می شـود.
در  صیـادی  مجیـد  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
گفت وگـو بـا خبرنـگار فـارس در شـهرکرد گفت: 
پنـج زندانـی خانـم در بنـد جرائـم غیرعمـد در 
زندان هـای اسـتان گرفتارنـد که یکی از ایـن افراد 

امـروز بـا کمـک خیـران آزاد می شـود.
رئیـس سـتاد دیه چهارمحـال و بختیاری افزود: ایـن خانم 200 میلیون تومان بدهی داشـته 
کـه 182 میلیـون آن از طریـق خیـران و بـه صـورت بالعـوض پرداخـت و حـدود 20 میلیـون 
دیگـر نیـز از شـاکی رضایـت گرفتـه شـده که پـس از طـی کـردن مراحـل اداری امروز یـا فردا 

آزاد می شـود.
وی ادامـه داد: فـردی نیـز بـا چکـی به مبلـغ ۶0 میلیون تومان ضامن کسـی می شـود اما به 
علـت عـدم پرداخـت مبلغ تا سـقف 180 میلیون تومـان افزایش می یابـد و ضامـن را گرفتار در 
بنـد می کنـد کـه ۵0 میلیون تومان آن توسـط خیـران جذب شـده و اکنـون در مرحله رضایت 

از شـاکی می باشد.
صیـادی بیـان کـرد: پرونـده یکـی از زندانیـان امروز در جلسـه کسـب تکلیف و یکـی دیگر به 
مجمـع خیریـن اصفهان انتقال داده شـده که بعد از گرفتـن وام و کمک خیران آزاد خواهند شـد.
 رئیـس سـتاد دیـه اسـتان در پایـان افـزود: یکـی دیگـر از ایـن بانـوان یـک میلیـارد و 
800 میلیـون تومـان بدهـی دارد کـه یک میلیارد و ۴00 میلیون آن به صورت اقسـاط توسـط 
زندانـی در بلنـد مـدت پرداخت خواهد شـد و ۴00 میلیون تومان دیگر از طریق خیران و سـتاد 

دیـه کمک می شـود.

بانوان برتر جامعه هدف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
معرفی شدند

هـدف  جامعـه  برتـر  بانـوان 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
بـا حضـور وزیـر تعـاون کار و رفـاه 
اجتماعـی معرفـی و تقدیـر شـدند.
مرکـز  از  بـازارکار  گـزارش  بـه 
رسـانی  اطـالع  و  عمومـی  روابـط 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی، 
مراسـم بزرگداشـت مقـام زن و روز 
مـادر بـا حضـور دکتـر حجـت اهلل 
عبدالملکی، سـمیه رفیعی، نماینده 
مـردم تهـران در مجلـس شـورای 
رئیـس  خزعلـی  کبـری  اسـالمی، 
شـورای فرهنگـی اجتماعـی زنـان 
انقـالب  عالـی  شـورای  خانـواده  و 
معاونیـن،  از  جمعـی  و  فرهنگـی 

مدیـران، همـکاران و بانوان شـاغل وزارتخانه حضور داشـتند و حضور 
بانـوان شـاغل ادارات کل اسـتانی بـه صـورت ویدئـو کنفرانـس  بوده 

اسـت.
 در ایـن مراسـم تعـدادی از بانـوان برگزیـده جامعـه هـدف ایـن 
وزارتخانـه تقدیـر شـدند و  اسـامی برگزیـدگان بـه شـرح زیـر اسـت: 
طاهره شـالچیان، استاد دانشـگاه و فرزانه مالحسینی، دندانپزشک 
داوطلب از صندوق بازنشسـتگی کشـوری، سـیمین جاودانی در رشته 
خیاطی، شـهال یوسـفی امینـی در رشـته تولید محصـوالت چرمی از 
سـازمان بهزیسـتی کشور شمسـی صمصامی فرد، موسـس آموزشگاه 
فنی و حرفه ای و مریم قدرتیان، موسـس آموزشـگاه فنی و حرفه ای 

از سـازمان آموزش فنـی و حرفه ای.
همچنین ، سـکینه زارعی، رئیس 
هیـات مدیـره شـرکت دانـش بنیان 
صـدرا از معاونـت امور تعاون اسـتات 

آذربایجان شـرقی.
مدیرعامـل  صابـری،  مهـوش   
تعاونی پوشـاک دوخت اندیشـه رشاد 
از معاونـت امـور تعاون اسـتان تهران.
قیمت نجفی در رشـته قالیبافی-

گلیم-تابلو فـرش و فاطمه غفوری در 
رشـته سراج سـنتی از زنان کارآفرین 

مشاغل خانگی اسـتان تهران
عالـی  کانـون  از  گلپـور  سـمیه 
انجمـن های صنفـی کارگـران ایران، 
سـیده طاهره شـریفی از کانون عالی 
شـوراهای اسـالمی کار سراسـر کشـور، معصومـه رحیـم زاده نـوش 
آبـادی از مجمـع عالـی نماینـدگان کارگـران ایـران، لیال دانشـمندی 
از کانـون عالـی انجمـن صنفـی کارفرمایـی ایـران از بانـوان برگزیـده 

معاونـت روابـط کار.
هالـه حامـدی فر، مدیرعامل شـرکت اسـپایکوژن و الهـام روح افزا 
بـه دلیـل مشـارکت در امور عـام المنفعـه و خیریه از سـازمان تامین 

اجتماعی 
نوشـین دلیلـی، پزشـک بیمارسـتان لبافـی نـژاد و عامـره راحتی 
مدیـر حسـابداری شـرکت پتروشـیمی فرسـا شـیمی از بانـک رفـاه 

کارگـران از برگزیـدگان ایـن گردهمایـی بودنـد.

در بزرگداشت مقام زن و روز مادر

خانمی با 200 میلیون تومان بدهی،
 به خانه برمی گردد

شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
اردسـتان بـا اشـاره جـذب نیـرو در 
یـگان ویـژه اسـتان اصفهـان، گفت: 
تحصیلـی  مـدرک  بـا  متقاضیـان 
دیپلم از تمام رشـته های تحصیلی و 
دارای شـرایط سـنی 18 تا 2۵ سال 
می تواننـد بـرای اسـتخدام در پلیس 
یـگان ویـژه اسـتان ثبت نـام کننـد.

غالمرضا هاشـمی زاده، در مراسـم  
افتتاح مرکز تعویض پالک اردسـتان، 

اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه مطالبه جـدی مـردم شهرسـتان مبنی بر 
راه انـدازی مجـدد مرکـز تعویض پـالک ضمـن عذرخواهـی از مردم، 
پیگیری هـای ویـژه ای در ایـن خصـوص انجـام شـد و امـروز مجـدداً 

مرکـز تعویـض پـالک شهرسـتان در اردسـتان راه اندازی شـد.
وی افـزود: نیروی انتظامی خدمتگزار کوچک مردم اسـت و تقاضا 
داریـم شـهروندان ایـن نیـرو را در همـه زمینه هـا همـکاری کننـد و 

رابطه ای دوسـویه داشـته باشند.
اردسـتان  انتظامـی شهرسـتان  فرمانـده  ایسـنا،  بـه گـزارش 
تصریـح کـرد: مـردم از ایـن پـس می توانند بـا مراجعه بـه این مرکز 

کار تعویـض پـالک خودرو خـود را 
انجـام دهنـد و تمام مـوارد تعویض 
اردسـتان  شهرسـتان  در  پـالک 
بـه  نیـازی  و  انجـام خواهـد شـد 
مراجعـه بـه مرکز اسـتان نیسـت.

اینکـه  بیـان  بـا  زاده  هاشـمی 
تعویـض پـالک شـامل خودروهای 
سبک و موتورسـیکلت است، افزود: 
بـاال رفتـن درصد پوشـش خدمات 
پلیسـی، رفـاه مـردم و جلوگیری از 
رفـت و آمـد آنـان بـه شهرسـتان های هم جـوار از مزایـای ایجـاد این 

مرکز در شهرسـتان اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه پلیـس یـگان ویـژه اسـتان اصفهـان بـرای 
تکمیـل نیروهـای مورد نیـاز خود نیرو جـذب می کند، خاطرنشـان 
کـرد: متقاضیـان بـا مـدرک تحصیلـی دیپلـم از تمـام رشـته های 
تحصیلـی و دارای شـرایط سـنی 18 تـا 2۵ سـال می تواننـد در 
فرماندهـی انتظامـی اردسـتان برای اسـتخدام در پلیس یـگان ویژه 

اسـتان ثبـت نـام کنند. 

یگان ویژه استان اصفهان نیرو جذب می کند 

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان 

واحدهای صنعتی اشتهارد با کمبود نیروی کار مواجه هستند 

فرماندار اشتهارد 

◄    مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر:  

فرمانـدار اشـتهارد بـا اشـاره بـه  
ظرفیت هـای بـاالی اشـتغال در این 
وجـود  ایـن  بـا  گفـت:  شهرسـتان 
اسـتقبال نیروهای کار برای اشـتغال 
در واحدهـای صنعتـی اشـتهارد کم 
اسـت و واحدهای صنعتی شـدیداً به 

دنبال نیـروی کار هسـتند.
ابراهیـم کردلـو در گفـت و گـو با 
ایسـنا با اشـاره بـه اینکـه واحدهای 
بـه  اشـتهارد  صنعتـی  و  تولیـدی 
شـدت بـه دنبـال نیـروی کار ماهـر 

هسـتند، افـزود: شهرسـتان اشـتهارد بـه دلیـل وجـود واحدهـای 
صنعتـی متعدد در شـهرک های صنعتی اشـتهارد، کوثـر و امید البرز، 
ظرفیت هـای اشـتغال زیـادی دارد ولـی با کمبـود نیـروی کار مواجه 

هسـتیم. بنابرایـن هر تعـداد نیروی 
بیـکار از مرکـز اسـتان و شـهرهای 
اطـراف  بـه اشـتهارد معرفـی شـود 

می توانیـم مشـغول بـه کار کنیـم.
وی بـا بیـان اینکـه آمار اشـتغال 
در سـامانه رصد به خوبـی بارگذاری 
نشـده، تصریـح کـرد: ایـن موضـوع  
نیـاز بـه پیگیـری و بـه روز رسـانی 
آمـار  نظـر می رسـد  بـه  زیـرا  دارد 
فعلـی کمتر از میـزان واقعی اسـت.

بـه گفتـه کردلـو یکـی از دالیلی 
کـه نیـروی کار تمایـل بـه اشـتغال در واحدهـای صنعتـی اشـتهارد 
ندارند بعد مسـافت از مرکز و شهرسـتان های البرز با اشـتهارد اسـت 

زیـرا هزینه هـای رفـت وآمـد می توانـد باعـث اسـتقبال کمتر شـود.

۵00 فرزند شهید و جانباز باالی ۷0 درصد 
فارس استخدام می شوند 

رییـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران کشـور گفت: طبق بخشـنامه، 100 درصـد فرزندان 
شـهدا و جانبـازان بـاالی ٧0 درصد باید در دسـتگاه های اجرایی اسـتخدام شـوند. 

امیر حسـین قاضی زاده هاشـمی در نشسـت شـورای ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت فارس 
گفت: ٣٣ هزار نفر در کشـور شـرایط اسـتخدامی را دارند که برای 1٧ هزار نفر برای شـرکت 

در آزمـون مجوز صادر شـد.
او بـا بیـان اینکه سـهم فـارس ۵00 نفر بـود، گفت: ٣۵0 نفـر در آزمون شـرکت کردند که 

بـرای 11۵ نفـر اقدام شـده اسـت، اما دسـتگاه های اجرایـی به کندی عمـل می کنند.
رییـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران کشـور به متقاضیـان مسـکن در فارس اشـاره کرد 
و گفـت: ۵هـزار خانـوار از خانـواده شـهدا، جانبـازان و ایثارگـران که متقاضی دریافت مسـکن 

هسـتند نـه زمیـن و نـه وام گرفتنـد که تعـداد قابل توجهی اسـت.
او گفـت: در فـارس بـرای سـاخت 10 هـزار واحـد مسـکونی با اسـتاندار سـابق تفاهم نامه 

امضـا شـده بـود که فقـط بـرای ٣10 نفر محقق شـده اسـت.
قاضی زاده هاشـمی با بیان اینکه در کار فرهنگی عقب هسـتیم، افزود: در اسـتان ها سـالی 
یـک فیلـم سـینمایی در رابطـه بـا چهره شـاخص ایثار و شـهادت سـاخته شـود و در سـال ، 

٣0 فیلم سـینمایی می شـود.
او گفـت: در خصـوص نامگـذاری معابـر در شـهر ها هیـچ نامـی جـز نـام شـهید نمی تـوان 

گذاشـت و شـورا ها و شـهرداری ها بایـد اقـدام کننـد.
قاضـی زاده هاشـمی بـا تاکیـد بر سرکشـی از خانواده شـهدا و جانبـازان، گفـت: خانواده ها 
نیازمنـد زیارت مسـئوالن و مسـئوالن هم باید از خانواده ها سرکشـی کننـد و مدیران هفتگی 

ایـن کار انجـام دهند و سـالی یکبار تکرار شـود.

قاضی زاده هاشمی: خیران پای کاِر آزادی زندانیان زن

شهردار اراک: ◄

در همایـش اجتمـاع مردمـی مدافعان ارزشـها، شـهردار کالنشـهر اراک به مطالبـات مردم 
حاضـر در جلسـه عمومی پاسـخ داد.

چهارمین همایش »اجتماع مردمی مدافعان ارزشـها« با موضوع مطالبه گری از شـهرداری 
بـه همـت سـتاد امر به معروف و نهی از منکر اسـتان مرکزی در مسـجد امام جواد علیه السـالم 
شـهرک رضـوی اراک برگـزار شـد و شـهردار کالنشـهر اراک به مطالبـات مردم حاضـر در این 

جلسـه عمومی پاسخ داد.
مـن پارتـی بـی پارتی هـا هسـتم و ۴00 نفـر در دوره قبـل بـدون اطـالع رسـانی و بـدون 
اینکـه مـردم بـا خبر شـوند بـرای اسـتخدام در شـهرداری ثبت نام کردنـد که از بیـن این ها 
بـا پارتـی بـازی ٣0 نفـر را جـذب کـرده بودنـد که من جلـوی جـذب٣٧0 نفر بقیـه را گرفتم.

جلوی استخدام ۳۷0 نفر
 از دوره قبل را گرفتیم

 مدیـر کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان بوشـهر گفـت: اکنـون به طور مسـتند تنها 
1۵ درصـد از نیروهای شـاغل در عسـلویه بومی  هسـتند.

بـه گـزارش بازارکار، مصدق کشـاورزی در جمع خبرنـگاران با بیان اینکـه  امتیازات ملموس 
و عینـی در حـوزه بومـی گزینی می خواهیـم، اظهار کرد: اسـتخدام بومی ها در عسـلویه تاکنون 
فقـط 1۵ درصـد بـوده  اسـت و اکنـون در برخـی رسـته فعالیت ها و مشـاغل به دنبـال پذیرش 

تنها برای بومی اسـتان بوشـهر هسـتیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کارگران مسـتقر در حـوزه نفت و گاز و پتروشـیمی عسـلویه صاحب 
تشـکل صنفـی شـدند، تصریح کرد: تشـکیل کارگری انجمن هـای صنفی مربوط پس 18 سـال 
بـرای تمامـی واحدهـا پتروشـیمی و پاالیشـگاهی کـه در حـال حاضـر 12 انجمـن تشـکیل 

شـده است.

۱۵ درصد از نیروهای شاغل
 در عسلویه بومی  هستند 

مدیر امور عشایری گیالن عنوان کرد  ◄

 مدیـر امـور عشـایری گفـت: به دلیـل نبود برند فـرش و گلیم عشـایر گیـالن از راهیابی به 
بازارهـای بـزرگ داخلی و خارجی بازمانده اسـت. 

    بـه گـزارش بـازارکار، حسـن همتـی در گفـت و گـو بـا ایسـنا، بـا بیـان اینکـه تولیـدات 
عشـایر گیـالن طرفـدار زیـادی دارد و از بازار پسـندی باالیی برخوردار اسـت، افزود: متاسـفانه 
برندسـازی قوی در این زمینه وجود ندارد و آنچنان که شایسـته اسـت تولیدات عشـایر اسـتان 

بـه بازارهـای هدف داخلی و خارجی شناسـانده نشـده اسـت.
وی با بیان اینکه شهرسـتان تالش بیشـترین جمعیت عشـایری گیالن را به خود اختصاص 
داده اسـت، تصریـح کـرد: پس از تالش، شهرسـتان رودبار بزرگترین شهرسـتان دارای جمعیت 

عشـایری گیالن است.
همتـی بـا بیـان اینکه می توان تولیدات عشـایر گیـالن را به جهانیان عرضه کـرد، ادامه داد: 

ضروری اسـت زنجیره تولید صنایع دسـتی عشـایر در گیالن ایجاد شـود.
مدیـر امـور عشـایری گیـالن تاکیـد کـرد: در ایـن خصـوص بایـد از ظرفیت هـای اسـتان 
اسـتفاده شـود و بایـد موانعـی را کـه بسـتر معرفـی فـرش و گلیـم عشـایر تالـش و دیگـر 

شهرسـتان های عشـایری گیـالن رضوانشـهر و رودبـار وجـود دارد را از سـر راه برداریـم.
وی گفـت: اگـر شـرایط برای عشـایر فراهم شـود تولیـدات زیبایی بـرای عرضه بـه بازارهای 

جهانـی دارند.

نبود برند؛ گره فرش و گلیم عشایر گیالن 
در بازارهای داخلی و خارجی

 نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امام جمعه بوشـهر با اشـاره به اینکه کاالی همـراه ملوان 
در اسـتان بـه شـکل صحیح مدیریت شـود، گفت: مسـئله کوله بـری و ته لنجی بایـد در قالب 

یـک قانـون منطقی به سـود مـردم و نظام تدوین شـود.
بـه گـزارش بـازارکار آیـت اهلل غالمعلـی صفایـی بوشـهری بـا بیـان اینکـه جوانـان بـرای 
اسـتخدام در صنایـع نفـت، گاز و پتروشـیمی امتیاز ویژه داشـته باشـند، تصریح کـرد: آزمون 
ایـن پتروشـیمی ها بایـد در اسـتان برگـزار شـود و و اگر جوانی نسـبت به نتایج اعتـراض کرد 

بایـد بـه ایـن اعتراض توجـه و احترام گذاشـته شـود.

امام جمعه بوشهر:  ◄
قانون کوله بری و ته لنجی به سود 

مردم و نظام تدوین شود 

نماینـده مـردم دشـت آزادگان و هویزه در مجلس شـورای اسـالمی گفت: دشـت آزادگان و 
هویـزه و سوسـنگرد از کمبود پزشـک رنج مـی برند.

باشـگاه خبرنـگاران جـوان اهواز - قاسـم سـاعدی گفت: منطقـه دشـت آزادگان و هویزه دو 
شهرسـتان مـرزی و محرومـی هسـتند کـه در بحـث بهداشـت و درمان در سـال های گذشـته 

قدم هـای خوبی برداشـته شـد.
بـه گفتـه یک بیمارسـتان تاسـیس و به امکانـات درمانی تجهیز شـد، اما با توجـه به کثرت 
جمعیـت در ایـن حـوزه بالـغ بـر 200 هـزار نفـر بایـد تحت پوشـش قـرار بگیرند کـه امکانات 

پاسـخگو نیست.
او می گویـد: مـا از کمبـود نیـروی انسـانی و پزشـک متخصـص در منطقـه رنـج می بریـم. 
متاسـفانه بـه جـز تخصـص زنـان در سـایر تخصص هـا نظیر چشـم پزشـکی، گـوش و حلق و 
بینـی، اعصـاب و روان، کلیـه و مجاری ادراری و قلب با کمبود شـدید پزشـک متخصص مواجه 
هسـتیم. از ایـن بابـت بیمـاران از بسـتان، هویزه و سوسـنگرد باید مسـافت زیـادی را برای یک 

معاینـه طـی کرده و بـه مرکز اسـتان مراجعـه کنند.

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه ◄
کمبود شدید پزشک

 در دشت آزادگان و هویزه 
ساماندهی نیروهای داوطلب سازمان بحران شهر تهران تسریع شد 

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران: 

اسـتان  بحـران  مدیریـت  مدیـرکل 
تهـران از تقویت هماهنگی اسـتان های 

معین شـهر تهـران خبـر داد.
به گزارش بازارکار، جلسـه هماهنگی 
دبیرخانه سـتاد اسـتانی مدیریت بحران 
و دبیرخانه سـتاد شـهر تهـران با حضور 
»منصـور درجاتـی« و سـایر مسـئوالن 

برگزار شـد.
درجاتـی در مـورد مصوبات این جلسـه اظهار داشـت: هماهنگی در 
مـورد اسـتان هـای معیـن شـهر تهـران انجـام شـد کـه در این راسـتا 

2۹ اسـتان معین اسـتان تهران و 22 
منطقـه تهـران نیز معین 2۹ اسـتان 

هستند.
بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی 
داد:  ادامـه  وی  تهـران،  اسـتانداری 
نفـر  و ۵00  هـزار  سـاماندهی 21 
از داوطلبـان سـازمان بحـران شـهر 
تهـران از دیگـر موضوعـات بـود که 
هماهنگـی بـا سـازمان هـای ذی ربط از جملـه هالل احمـر، اورژانس 

و غیـره انجام شـد.

همـکاری  بـا   )UNWTO( گردشـگری  جهانـی  سـازمان 
مرکـز آشـپزی باسـک، سـومین دور از رقابت هـای اسـتارت آپ های 

می کنـد.  برگـزار  را  خـوراک  گردشـگری 
به گـزارش بـازارکار از میراث آریـا، سـازمان جهانـی گردشـگری 
مرکـز  همـکاری  بـا  پیشـین  جشـنواره های  در  موفقیـت  از  پـس 
آشـپزی باسک از اسـپانیا، سـومین مسـابقه جهانی اسـتارت آپ های 
سـازمان  ایـن  ماموریـت  کـرد.  راه انـدازی  را  غـذا  و  گردشـگری 
شناسـایی چالش هـا و پروژه هـا و تسـریع اسـتفاده از نوآوری هایـی اسـت 
 )Gastronomy Tourism( کـه می توانند بخـش گردشـگری غـذا
رشـد  محـرک  گردشـگری،  کننـد.  متحـول  نزدیـک  آینـده  در  را 
در  تأثیرگـذار  حـوزه ای  همچنیـن  و  پایـدار،  و  فراگیـر  اقتصـادی 
توسـعه  اهـداف  بـه  دسـتیابی  هـدف  بـا  اجتماعـی  رفـاه  ارتقـای 

پایـدار سـازمان ملـل اسـت. 
سـومین رقابت اسـتارت آپ های گردشـگری غـذا از اول نوامبر، 
برابـر بـا ۱۰ آبـان ۱۴۰۰، آغـاز شـده اسـت و عالقمنـدان فرصـت 
دارنـد تـا ۲۸ فوریـه ۲۰۲۲، برابـر بـا ۹ اسـفند ۱۴۰۰، درخواسـت 
خـود را بـرای شـرکت در ایـن رقابت هـا ارائـه دهنـد. از اول آپریل 
بـه  کـه  اسـتارت آپ هایی   ،۱۴۰۱ فروردیـن   ۱۲ بـا  برابـر   ،۲۰۲۲
پلتفـرم آنالیـن راه پیـدا کرده انـد اعـالم خواهنـد شـد و برنده هـای 

نهایـی رقابـت در مـی ۲۰۲۲ اعـالم خواهنـد شـد. 
ــن  ــرکت در ای ــور ش ــه منظ ــود ب ــت خ ــه درخواس ــرای ارائ ب
ــود،  ــوگل خ ــری گ ــاب کارب ــه حس ــدن ب ــد از وارد ش ــت، بع رقاب

ــد.  ــل کنی ــه را تکمی ــرم مربوط ــوید و ف ــک ش ــن لین وارد ای

سومین رقابت استارت آپ های گردشگری خوراک

سازمان جهانی گردشگری با همکاری مرکز آشپزی باسک برگزار می کند
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و  فنـاوری  معاونـت  از  دکتـر!  ●آقـای 
نـوآوری وزارت علـوم برایمـان بگویید.

در سـال۱۳۸۳عنوان وزرات علـوم تغییـر کـرد و از 
وزارت فرهنـگ و آمـوزش عالـی بـه وزرات علـوم، 
تحقیقـات و فنـاوری تبدیـل شـد و همـان جـا بود 
کـه مجلـس یـک سـری تکالیـف را بـر عهـده این 

وزارتخانـه گذاشـت، از جملـه فنـاوری.
حتمـا  خودتـان  کـه  همانطـور  سـال ها  ایـن  در 
بایـد و  می دانیـد بـه بخـش فنـاوری آنطـور کـه 
شـاید اهمیـت داده نشـد و بخاطر همیـن خیلی از 
کارهـای وزارت علـوم در ایـن حوزه به قسـمت های 
دیگـر منتقـل شـد، دیـدگاه  آقـای دکتـر زلفـی گل وزیر محتـرم علوم  ایـن بود که 
حتمـا بایـد فنـاوری تقویت شـود و مجلس هم همین تاکید را داشـت. خوشـبختانه 
معاونـت فنـاوری و نـوآوری ذیـل وزارت علـوم بـا پیگیری های صورت گرفـت تقریبا 
طـی دو ماه توسـط سـازمان اداره امور اسـتخدامی تاییـد و برای اجرا ابالغ شـد. این 
معاونـت بـا دو دفتـر »سیاسـت گذاری، برنامه ریزی و توسـعه فنـاوری« و »نوآوری و 

پشـتیبانی امور فنـاوری« ایجاد شـد.
ما االن ۴۹پارک فناوری داریم که ۱۱ پارک دانشـگاهی هسـتند، یعنی پارک علم و فناوری 
دانشـگاه مختص دانشـگاه هسـتند، مثل دانشـگاه شـریف، سـمنان و تربیت مدرس 

کـه در دل دانشـگاه شـکل گرفته اند.
۲۲۳ مرکـز رشـد نیـز داریم، خوشـبختانه ایـن مراکز دسـتاوردهای خوبی داشـته اند. 
۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد فناور و حدود ۶ هزار و ۷۰۰ شـرکت دانش بنیان ایجاد شـده اسـت.

خوشـبختانه زیسـت بـوم فنـاوری و نوآوری بـا نقش آفرینان این زیسـت بـوم کامل 
شـده و جـا دارد در اینجـا از همه کسـانی کـه در این مدت زحمت کشـیدند به ویژه 
معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری و شـخص جناب آقای دکتر سـتاری که 

سـال های سـال در ایـن زمینه همـکاری کرده اند، تشـکر کنم.
مـا دو جـور فنـاوری داریـم، فنـاوری سـخت و فنـاوری نرم. فناوری سـخت بیشـتر 
برای بخش های صنعتی و مهندسـی اسـت، فناوری نرم بیشـتر در حوزه علوم انسـانی، 
هنر و معماری اسـت که خوشـبختانه جهاد دانشـگاهی بـا ایجاد پارک علم و فنـاوری نرم 
توانسـته خیلـی از ایـن بخش هـا را توسـعه دهـد، بنابراین ایـن اکوسیسـتم فناوری 

تقریبـا بـه صـورت کامل به وجـود آمده و ما بایـد  از آن صیانت کنیـم و خوب از آن 
اسـتفاده کنیم و صوری نباشـد.

خوشـبختانه بـا آمـدن معاونـت فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم در واقع مـا در همه 
جلسـات و شـوراها مـا یک صندلی داریم. خیلی ها سـوال می کنند چرا ایـن اتفاق افتاد؟

●واقعا چه لزومی به ایجاد این معاونت بود؟
ببینیـد معاونـت پژوهشـی و فنـاوری وزارت علـوم کار خیلـی گسـترده ای داشـت، 
پژوهشـگاه ها، دانشـگاه ها و پارک هـای علـم و فنـاوری، رسـیدگی بـه ایـن کارهـا 
خیلـی سـخت و پیچیـده اسـت، بنابرایـن احتیـاج داشـت کـه تفکیک و جدا شـود. 
خوشـبختانه مـا هیـچ مشـکلی بـا حـوزه پژوهـش نداریـم  و کارهایمـان تفکیـک 
شـده اسـت و رو بـه جلـو می رویـم. طـی ایـن مدت مـا جلسـات متعددی داشـتیم، 
خوشـبختانه برنامـه معاونـت را تدویـن کرده ایـم، یعنـی یـک برنامـه جامـع بـرای 
معاونـت فنـاوری و نـوآوری تدوین و کامل شـده و حاال داریم نـگارش نهایی را انجام 
می دهیـم. چندتـا اولویـت داریـم، مهم تریـن اولویـت ما گسـترش گفتمـان فناوری 
و نـوآوری اسـت، یعنـی تـالش کنیـم ایـن گفتمـان در کشـور گسـترش پیـدا کند.

●این گفتمان چی هست؟
یک وظیفه این گفتمان به عهده رسانه ها است که این موضوع را مطرح و فرهنگ سازی 
اول  نسل  است،  افتاده  جا  تقریبا  پژوهشی  و  آموزشی  بحث های  االن  ببنید  کنند. 
دانشگاه ها آموزش محور بودند، نسل دوم پژوهش محور، نسل سوم کارآفرین ولی 
ما می گوییم باید برویم به سمت نسل چهارم دانشگاه ها که کار آفرینی با مسئولیت 
اجتماعی است. پس دانشگاه باید نسبت به جامعه خودش پاسخگو باشد. دانشگاه باید 

جامعه محور باشد پس تحقیقاتش هم به طریقی باید نیاز محور باشد.
در جایگاه خودش  که  داریم  را  ریاست جمهوری  علمی  معاونت  ●ما 
پژوهشی  معاونت  علوم  وزارت  در  هم  طرف  این  می کند،  فعالیت 
داشتیم، االن هم معاونت فناوری را در دل وزارت علوم به وجود آوردیم 
اما گره اصلی بین صنعت و دانشگاه ما را چه معاونتی و کجا باز می کند؟ 
ببنید ما در سطوح آمادگی فناوری که اصطالحا به آن می گوییم  تی آر ال از یک 
داریم تا ۹، در تی ار ال یک ایده مطرح است بعد طرح امکان سنجی می شود و بعد 
نمونه آزمایشگاهی را در تی آر ال ۴ داریم. این بخش ها در دانشگاه ها شکل می گیرد،  
بعد که محصول در آزمایشگاه تولید شد، حاال می رود در پارک های علم وفناوری و 
فرد می رود شرکت دانش بنیان می زند و در تی آر ال ۹ راه اندازی خط تولید می کند.

خوشـبختانه شـرکت های دانـش بنیـان خـوب حمایـت می شـوند، هـم از طـرف 
معاونـت علمـی و فنـاوری حمایـت می شـوند و هـم از صنـدوق نوآوری و شـکوفایی 
ولـی مـا بایـد بـه تـی آر ال های پاییـن کمـک کنیم، یعنـی جایی کـه ایـده باید به 
نمونه ازمایشـگاهی تبدیل شـود. در این بخش متاسـفانه کمتر کار شـده است. اخیرا 
یـک تفاهـم نامـه ای امضا کردیم با اسـتان فارس، دانشـگاه فنی حرفـه ای، پارک علم 
 techshop و فنـاوری فـارس و دانشـگاه صنعتی شـیراز در رابطه با طرحی به نامـه
کـه tech بـه معنـای technology وshop که به معنای فناوری و سـاخت اسـت. 
براسـاس ایـن برنامـه حمایـت و تشـویق می کنیـم افـرادی را کـه ایـده دارنـد و این 

ایده هـا را بـه یک نمونـه آزمایشـگاهی تبدیـل می کنند.
مـا اولیـن اولویتمـان تعامل بین دانشـگاه ها و پارک هـای علم و فناوری اسـت، یعنی 
مـا االن واقعـا متوجـه شـدیم این همان ارتباط صنعت و دانشـگاه اسـت، یعنی ما در 
پارک هـای علـم و فنـاوری شـرکت های دانـش بنیـان داریـم،  شـرکت های فنـاور با 
ایـده داریـم کـه محصول تولید می کننـد، در عـوض از این طرف دانشـجوهای ما در 
دانشـگاه ها خیلـی ایزولـه شـده اند و باید ایـن ارتباط برقرار شـود. این همـان ارتباط 

بین دانشـگاه و صنعت اسـت.

●اصال گره این ارتباط کجاست آقای دکتر؟
مـا بـرای بـاز کـردن این گـره، ایـده ای پیـاده کردیم بـه نام » دسـتیار فنـاوری« در 
ایـن طـرح پارک هـای علـم و فنـاوری، شـرکت های دانش بنیـان و صنعت مـا میزبان 
دانشـجوها می شـوند. دانشـگاه دانشـجوی کارشناسـی، کارشناسی ارشـد و دکتری را 
می فرسـتد بـه ایـن مراکـز، دانشـجوها همزمان بـا درس  خوانـدن در ایـن پارک ها هم 
فعالیـت فناورانـه می کننـد. هزینه هـا را هم مـا می دهیم. مـا اولین جایی هسـتیم که 
هزینه هـا را هـم پرداخـت کردیـم، االن با ۱۰ پـارک علم و فناوری هماهنـگ کردیم و 
بـه هـر کـدام ۱۰۰میلیون تومـان هـم پرداخته ایم تا دانشـجو ۶مـاه به آنجا بـرود، در 
ایـن مدت به دانشـجو حقوق می دهیم، به دانشـجوی کارشناسـی یـک میلیون تومان، 

کارشناسـی ارشـد ۲ میلیون تومان و دانشـجوی دکتـری ۳میلیون تومـان می دهیم.
بـا ایـن کار دانشـجو بـا محیط فناوری آشـنا می شـود و کم کم شـغل یـاد می گیرد، 

از ۱۰۰ درصـد ۳۰ درصد هم جذب شـوند برایمان ارزشـمند اسـت.
ببینید، بحث ارتباط با صنعت کال در حوزه پژوهشی است، کاری که ما داریم انجام می دهیم 
کار دانش بنیان است. ما دنبال طرح های اشتغال زایی دانش بنیان هستیم و این هم واضح 
است بستر آن در پارک های علم و فناوری و شرکت های فناور و دانش بنیان می بینیم. 
آنها در کارآفرینی هم می توانند خیلی کمک کنند. همه ما تفکرمان این است که 
که  در صورتی  می کند  ایجاد  فقط شغل  که  یعنی کسی  می آید  کارآفرین  اسم  تا 
یعنی مرزهای جدید دور  آفرین مرز شکن است،  نیست. کار  این  تعریف درستش 
را  و شرایط خودش  ارتقا می دهد  را  استانداردهای خودش  می کند،  ایجاد  خودش 
بهبود می بخشد. در کارآفرینی ما دنبال این هستیم که رویداد برگزار کنیم، به نظر من 

مهم ترین بخش فرهنگ سازی است که در کارآفرینی باید اتفاق بیفتد.
براساس طرحی که توضیح دادم، ما تعدادی دانشجو انتخاب می کنیم، این دانشجوها 
۶ ماه در شرکت های دانش بنیان، صنعت و مراکز رشد آموزش می بینند، کار فناوری 

انجام می دهند و حقوق می گیرند.
●چه دانشجوهایی می توانند در این زمینه اقدام کنند؟ 

شـیوه نامـه طـرح در حـال نهایـی شـدن اسـت، دانشـجو باید تقاضـا بدهـد و تقاضا 
براسـاس دسـتورالعمل ابالغـی بررسـی و تایید شـود.

ببینیـد در شـهرک علمـی تحقیقاتـی اصفهـان شـرکت بهیـار صنعت دانشـجوهای 
فراوانـی فعالیـت می کننـد، ایـن مجموعـه دسـتگاه رادیوتراپـی و سـی تـی اسـکن 
می سـازد، رادیـو تراپـی کـه در بـازار مثـال ۶۰میلیـارد تومان اسـت را بـا ۱۰میلیارد 
تومـان می سـارند و کار خیلـی بـا ارزشـی اسـت. ایـن مجموعـه هواپیمـا ۱۸نفـره 
می سـازد و جالب اینجاسـت که حتی دانش آموزان هم در این مجموعه فعال هسـتند.

خطـری کـه شـرکت های دانـش بنیـان را تهدیـد می کنـد و مهـم اسـت، مقاومـت 
اقتصـاد سـنتی اسـت. اقتصاد سـنتی اجـازه نمی دهد اقتصـاد دانش بنیـان رو بیاید، 
یعنـی مقابلـه می کنـد. بنابراین یکـی از مباحثی کـه باید در شـرکت های دانش بنیان 
بـه صـورت جـدی پیگیری کنیـم، بحث حمایـت از این شرکت هاسـت، البتـه قانون 
جهـش تولیـد دانـش بنیان هـا کار با ارزشـی اسـت که توسـط معاون علـم و فناوری 

رئیـس جمهـور ارایه و تصویب شـد.
نکته بعدی که بنظرم شرکت های دانش بنیان را تهدید می کند، مباحث نقدینگی و 
تسهیالت و فروش محصوالت است و آنطور که باید و شاید محصوالتشان را نمی خرند 
یعنی  می شوند.  حذف  اما  می کنند  تولید  محصول  اینکه  وجود  با  خیلی هایشان  و 

محصول تولید کرده اما هیچ کدام در بازی نیستند. مجوز فروش نمی دهند.
مـا بایـد بـرای موفقیـت در حوزه فنـاوری رصد فناوری داشـته باشـیم. یعنـی اینکه 
مـا بـرای موفقیـت بایـد در مرز فنـاوری حرکـت کنیم. اگـر بخواهیم مثـل خیلی از 
شـرکت ها فنـاوری را وارد کنیـم در آینـده شکسـت می خوریـم چـرا؟ چـون تـا مـا 

فنـاوری را وارد و بومـی سـازی کنیـم، فناوری جدیدتر آمده اسـت و مـا جامانده ایم، 
بنابرایـن مـا بایـد در تمام شـرکت های صنعتی، شـهرک های صنعتی و شـرکت های 
دانـش بنیـان واحـدی بنـام انتقال فنـاوری و رصد فناوری داشـته باشـیم که ببینیم 

دنیـا در چـه زمینـه ای در حـال تولید فناوری اسـت.
●مـا بیـش از ۸۰۰ هـزار دانشـجوی کارشناسـی ارشـد و دکتـری 
داریـم، سـاالنه حدود۶تا۷هزار دانشـجوی دکتری فـارغ التحصیل 

می کنیـم، پـس چـرا موفق نیسـتیم؟ 
ما باید پایان نامه ها و رساله ها را در راستای نیاز جامعه جلو ببریم. من خودم سال ها 
رئیس دانشگاه بودم، می گفتیم استاد محترم چرا کار ارتباط با صنعت انجام ندادید؟چرا 
نرفتید مشکلی را حل کنید؟ می گفت کسی به من مراجعه نکرده. صنعت برای حل 
مشکلش به من مراجعه نکرده تا من حلش کنم. پس ما باید یک بستری ایجاد کنیم 

که هر کسی خواست بتواند نیازهای جامعه را ببیند.
سامانه نظام ایده ها و نیازها یا » نان « که ما بعدش یک کلمه » جان « هم به آن اضافه 
کردیم یعنی جهش اقتصادی نوین. اگر کامل بشود که البته همه داریم روی آن کار 

می کنیم من مطمئنم می تواند به محصول و تولید تبدیل شود.
ما اگر بتوانیم در یک پلتفرم و در یک سامانه تمام نیازهای جامعه را دربیاوریم، یعنی 
فضایی که همه مردم بتوانند وارد بشوند، یعنی ۸۴میلیون نفر بتوانند وارد سامانه 
شوند، یعنی فقط استاد یا فقط دانشجو وارد نمی شود بلکه یک کارگر خط تولید هم 
می تواند وارد شود. نیازها آنجا وارد می شود، این نیازها، نیازهای ملی هستند، براساس 

حوزه موضوعی، زمان، ساختار دولتی و غیر دولتی و مکان تقسیم بندی می شوند.
اگر ما بتوانیم این نیازها را جمع بندی و جمع آوری کنیم در آخر متوجه می شویم 
مثال استان فارس چه نیازهایی دارد، با این کار ما می توانیم نقشه جامع نیاز کشور را 
رسم کنیم. مثال استان تهران چه نیازهایی دارد، استان کردستان چه نیازهایی. این 

به تنهایی کار بسیار باارزشی است.
از سوی دیگر سامانه های زیادی در این بخش داریم مثل ساتع، ساجد، تاپ اینها 
همه درست شدند تا نیازها را جمع آوری کنند اما یکپارچه نیستند، هدف این سامانه 
یکپارچه سازی سامانه هاست. از طرف دیگر این سامانه اجازه می دهد هر کسی ایده ای 
دارد، وارد کند. مثال محقق وارد می شود، بررسی می کند، می بیند نیازی که ثبت شده 
است را می تواند رفع کند، پس اعالم آمادگی برای رفع نیاز ثبت شده می کند. این کار 
باعث می شود که بتوانیم نقشه جامع ایده های کشور را هم داشته باشیم. در کنار این 

قضیه توانمندی ها را هم وارد کنیم.

فاطمه بلوچی پور

طرح وزارت علوم برای اشتغال دانش آموختگان؛

دانشجویان فعال در پارک های علم و فناوری حقوق می گیرند
اشاره: 

معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم از 

پرداخـت حقـوق به دانـش آموختگان دانشـگاهی 

خبـر داد و اعـالم کـرد: طرحی را در دسـت اقـدام داریم 

تـا با همـکاری پارک هـای علـم و فناوری، اشـتغال دانشـجویان 

کارشناسـی تـا دکتری فعـال در این پارک هـا فراهم شـود و وزارت 

علـوم بـه آنها حقـوق پرداخـت کند.

دکتـر علـی خیرالدیـن در گفت وگـوی بـا فـارس دربـاره این 

طـرح و راهکارهای توسـعه فنـاوری، ارتبـاط با صنعت 

و اشـتغال دانـش بنیان پاسـخ مـی دهد.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

مجموعه فن آوران پردازش اطالعات هوشمند پژواك 
براي تكميل كادر خود در تهران از افراد با شرايط زير 

دعوت به همكاري مي كند:
كارمند

آقا، تمام وقت، آشنا به كار با كامپيوتر
داراي كارت پايان خدمت

داراي مدرك ليسانس )بدون محدوديت در رشته ي تحصيلي خاص(
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه اعالم شده

 در بخش اطالعات تماس حاصل نمايند.
file.pezhvak@gmail.com

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111911

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

نان آوران سبوس جهت تكميل كادر خود در استان تهران از 
افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
كارشناس حسابداري فروش شعبات /آقا

تمام وقت،  داراي سابقه كار
داراي حداقل 5 سال سابقه كار،  داراي مدرك ليسانس

آشنا به نرم افزار اكسل جهت انجام امور حسابداري
ثبت اسناد و تهيه گزارش فروش

بيمه،  حقوق توافقي
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به 

ايميل زير ارسال نمايند.
job@nanavaran.com

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111907

شركت توسعه قواي محركه دينا 
جهت تكميل كادر خود از استان تهران و استان البرز جهت كار

 در جنوب غرب تهران دعوت به همكاري مي نمايد.
تکنسين مکانيك

تمام وقت، حداقل مدرك تحصيلي كارداني
مسئوليت پذير و متعهد، حقوق ثابت، پاداش ساالنه

بيمه تكميلي، هزينه اياب و ذهاب
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به

 ايميل زير ارسال نمايند.
cv@dinamotors.com

لینک :
 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111905
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شركت هوا صنعت مفيدي

 در راستاي تكميل كادر خود در تهران از واجدين شرايط

 زير دعوت به همكاري مي نمايد:

كارشناس برق و الكترونيك )آقا(

انباردار و كمك انباردار )آقا(

كارشناس برنامه ريزي و توليد )آقا(

كارشناس فروش )ابزار صنعتي( - آقا

حسابدار ارشد )آقا(

منشي- نقشه كش صنعتي

شهر و مناطق مورد نياز: شهر قدس - تهرانسر - آزادي و غرب تهران

 متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه اعالم شده در بخش 

اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند.

mofidicompressor@gmail.com

لينک :

 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111892

دعوت به همكاری

شركت درگاه داده آسمان با بيش از 18 سال سابقه كار جهت 
تكميل كادر خود در تهران )منطقه غرب( از افراد متعهد و واجد شرايط 

زير دعوت به همكاري مينمايد:
كارشناس و مترجم زبان انگليسي

آشنايي به آفيس، تسط به كامپيوتر
توانايي سرچ در اينترنت، 2 سال سابقه كار مرتبط

آشنايي كامل با زبان انگليسي، توانايي توليد محتوا به زبان فارسي
توانايي ترجمه متون انگليسي به فارسي در حوزه هاي عمومي

ادامه شرايط در لينک مشاهده اطالعات تكميلي...
ساعات كاري: شنبه تا چهارشنبه 9 الي 17 - پنج شنبه 9 الي 13

عيدي + سنوات + پاداش + بيمه + امكان ارتقاي سمت شغلي + 
آموزش حين كار و رايگان + امكان رشد و توسعه استعدادهاي فردي
 متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه هاي اعالم شده در 

بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند.
09038422998
02144704941  

لينک :
 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111902

دعوت به همكاری

شركت در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي در دفتر استان تهران دعوت به همكاري ميكند:

كارشناس حسابداري )مديريت مالي(

كارشناس مهندسي صنايع

)IT( كارشناس  مهندسي كامپيوتر

كارشناس بازرگاني

كارشناس مهندسي برق - الكترونيك

كارشناس مهندسي معدن

كارشناسي مديريت منابع انساني

 كارشناس مديريت صنعتي

كارشناس ارشد كامپيوتر

 كارشناس ارشد بازرگاني

كارشناس ارشد برق

كارشناس ارشد معدن

كارشناس ارشد فيزيك )فقط گرايش اپتيك، ليزر و مغناطيس(

كارشناس ارشد مديريت منابع انساني

كارشناس ارشد مديريت صنعتي

متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه عالم شده در بخش 

اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند.

employer1401@gmail.com 

لينک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111896

يک شركت دولتي صنعتي در نظر دارد به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود از سراسركشور در شهرهاي تهران، شهريار، شهرري، گرمسار 
و طرود )استان سمنان( از بين فارغ التحصيالن »مذكر« مقاطع تحصيلي كارشناسي و باالتر دانشگاه هاي برتر تعداد محدودي نيرو استخدام نمايد، 

متقاضيان محترم مي توانند ضمن مطالعه شرايط و ضوابط مدارك خود را ارسال نمايند.

دعوت به همكاری

شركت okala )فروش اينترنتي افق كوروش( وابسته به گروه 
صنعتي گلرنگ در غرب تهران

 جهت تكميل كادر خود از افراد واجد شرايط زير
 دعوت به همكاري مي نمايد:

كارمند فروشگاه
آقا، حداقل ديپلم، سن بين 20 تا 40 سال

داراي سالمت و توان جسمي
كارت پايان خدمت يا معافيت براي آقايان

توانايي كار در دو شيفت صبح و عصر )چرخشي(
بيمه تامين اجتماعي+ بيمه تكميلي+ بن ارزاق+ 

حقوق و مزاياي مناسب
 متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را به آدرس ايميل

 ارسال نماييد .
  jobs.okala@gmail.com

لينک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111890

ــه  ــه هم ــه توج ــا ک ــن فناوری ه ــای ای ــت: ویژه گی ه ــگاهی گف ــاد دانش ــس جه رئی
بازدیدکننــدگان را جلــب نمــود، پیشــرفته بــودن و بــه روز بــودن آنهــا به لحــاظ رقابت 
ــی  ــش ایران ــا دان ــا ب ــن فناوری ه ــه ای ــر اینک ــود و مهمت ــا ب ــای روز دنی ــا فناوری ه ب
تولیــد شــده اند. در بخش هــای دیگــر، دســتاوردهای جهاددانشــگاهی در حوزه هــای 

فرهنگــی، آمــوزش و کارآفرینــی بــه نمایــش گذاشــته شــده بودنــد.
ــت:  ــگاه گف ــن نمایش ــگاهی در ای ــاد دانش ــای جه ــایر فعالیت ه ــوص س وی درخص
ــان  ــی، ساختارســازی های فرهنگــی جهاددانشــگاهی در ظــرف زم در حــوزه فرهنگ
ــا  ــن عرصه ه ــه ای ــردم ب ــایر م ــرای ورود س ــکنی  ب ــوآوری و خط ش ــه ن ــودش هم خ
بــوده اســت. ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی اولیــن منتشــرکننده کتــب علمــی 
ــه  ــال های اولی ــورمان در س ــان کش ــاتید و محقق ــه اس ــی و ترجم ــگاهی تألیف دانش
انقــاب اســت بــه همیــن شــکل خبرگــزاری دانشــجویان ایران)ایســنا( و خبرگــزاری 
تخصصــی قرآنــی بین المللــی ایکنــا. طراحــی و برگــزاری مســابقات مناظره هــای ملــی 
ــه  ــی دانشــجویان ب دانشــجویی کــه اســاس آن یادگیــری گفتگــوی علمــی و اخاق
عنــوان مدیــران آینــده کشــور در زمینــه مســائل و مشــکات مبتــا بــه کشــور اســت، 

ــی اســت. ــر جهاددانشــگاهی در حــوزه فرهنگ ــای دیگ از نوآوری ه

موفقیت جهاد دانشگاهی در ورود 
به دانشگاه نسل چهار

بــه گفتــه وی، در حــوزه آمــوزش عــاوه بــر داشــتن شــبکه آمــوزش عالــی و علمــی 
کاربــردی و کوتــاه مــدت قــوی در سراســر کشــور در زمینــه ایجــاد دانشــگاه نســل 
چهــار، جهاددانشــگاهی بســیار موفــق عمــل کــرده اســت و دانشــگاه علــم و فرهنــگ 
ــا حــوزه  ــن دانشــگاه ب ــق ای ــل موف ــار در تعام جهاددانشــگاهی، دانشــگاه نســل چه

ــاد می باشــد. ــن نه ــاوری خــود ای پژوهــش و فن
رئیــس جهــاد دانشــگاهی در خصوص مســئولین و مدیــران بازدید کننده از نمایشــگاه 
دســتاوردهای جهــاد دانشــگاهی و تأثیــر ایــن بازدیدهــا روی آنهــا گفــت: نمایشــگاه 
ــران ارشــد  ــاً مســئولین و مدی ــن هــم عموم کامــاً تخصصــی برگــزار شــد و مدعوی
نظــام و بخش هــای دولتــی، غیــر دولتــی و خصوصــی بودنــد. هــدف نمایشــگاه هــم 
بیــان توانمندی هــای جمهــوری اســامی ایــران در برنامــه پیشــرفت کشــور، ایجــاد 
ــدی و  ــاژ ناامی ــم در شــرایط پمپ ــی، آن ه ــوان مل ــه ت ــرور نســبت ب ــاوری و غ خودب

شــرایط ســخت اقتصــادی کشــور بــود.
وی ادامــه داد: نمایشــگاه توانمندی هــای جهــاد دانشــگاهی توســط رئیــس محتــرم 
مجلــس شــورای اســامی دکتــر قالیباف افتتاح شــد و ایشــان وقــت کافی بــرای بازدید 
از نمایشــگاه بــه ویــژه در حــوزه پژوهــش و فنــاوری اختصــاص دادنــد. صحبت هــای 
کامــل ایشــان نیــز در رســانه ها بیــان شــده اســت. دکتــر قالیبــاف ضمــن ابــراز غــرور 
و خرســندی  از دســتاوردهای فناورانــه جهاددانشــگاهی، بیــان کردنــد کــه حــاال نوبت 
مــا مســئوالن اســت کــه بــا برنامه ریــزی درســت، از ایــن دســتاوردها اســتفاده کنیــم. 
همچنیــن چهــار معــاون رئیــس جمهــور، پنــج وزیــر، چهــل و دو نماینــده مجلــس و 

تعــداد زیــادی از مدیــران و کارشناســان از نمایشــگاه بازدیــد کردنــد.
دکتــر طیبــی تاکیــد کــرد: مطالــب بیــان شــده توســط مســئولین در دفتــر یادبــود 
نمایشــگاه بــرای مــا در جهاددانشــگاهی بســیار غرورآفریــن و ارزنــده بــود، بــدون 
اســتثناء همــه بازدیدکننــدگان ضمــن تشــکر از جهاددانشــگاهی، ایــن نمایشــگاه 
ــرفت  ــعه ای و پیش ــداف توس ــه اه ــیدن ب ــور در رس ــی کش ــوان مل ــمُبل ت را س
ــت  ــیون بهداش ــرم کمیس ــس محت ــگاه، رئی ــن نمایش ــان ای ــته اند. در جری دانس
مجلــس شــورای اســامی بــه شــدت تحــت تأثیــر توانمندی هــای ارائــه شــده در 
نمایشــگاه قــرار گرفتــه بــود و در جلســه شــورایعالی انقــاب فرهنگــی ضمــن تقدیر 
از جهاددانشــگاهی از رئیــس محتــرم جمهــور درخواســت کردنــد حتماً از نمایشــگاه 

بازدیــد نماینــد.
طیبــی در خصــوص دســتاوردهای عینی نمایشــگاه بــرای جهاددانشــگاهی خاطرنشــان کرد: 
ــتاوردهای  ــتفاده از دس ــا اس ــکاری و ی ــم هم ــه مه ــی ۱۲ تفاهم نام ــای ۱۰ ال امض
جهاددانشــگاهی کــه یکــی از ایــن تفاهمنامه هــا بــا شــرکت ملــی حفــاری ایــران در 

مــورد بازســازی و نوســازی نــاوگان شــرکت ملــی حفــاری بــوده و همچنین ابــاغ یک 
ــزرگ نمک زدایــی در  ــه ب ــزرگ در زمینــه طراحــی و ســاخت یــک کارخان ــرارداد ب ق

صنعــت نفــت اســت.
وی تاکیــد کــرد: نکتــه مهــم کــه مــا بــه دنبــال آن بودیــم بــاور مســئوالن بــه تــوان 
ملــی اســت. مــا قصــد داشــتیم کــه ایــن نمایشــگاه را در ایــن مقطــع زمانــی برگــزار 
ــت  ــزرگ تثبی ــرکت های ب ــازمان ها و ش ــد س ــران ارش ــه اوالً وزراء و مدی ــم ک کنی
شــده باشــند و هــم اینکــه در آســتانه تدویــن برنامــه هفتــم توســعه کشــور هســتیم 
و ضــروری اســت در تهیــه ایــن برنامــه اســتفاده حداکثــر از تــوان ملــی مــورد نظــر 

قــرار گیــرد.

حل مشکالت کشور با مراجعه به جهاد دانشگاهی
 سرعت می گیرد

رئیـس جهـاد دانشـگاهی بـا بیـان اینکـه ان شـاءاهلل بـا فعـال شـدن پروژه هـا 
و اهتمامـی کـه دولـت سـیزدهم بـه حـل مشـکات کشـور دارد یقینـاً مراجعـه 

بـه جهاددانشـگاهی و اسـتفاده از توانمندی هـا و دسـتاوردهای آن بیشـتر خواهد شـد، 
خاطرنشـان کـرد: حیـن برگـزاری نمایشـگاه توانمندی های جهاد دانشـگاهی یـک مورد 
خیلـی عجیـب هـم پیـش آمـد! و آن ایـن بـود که در ایـام برگـزاری نمایشـگاه 
پیشـنهاد حـذف جهاددانشـگاهی از شـورایعالی انقـاب فرهنگی مطرح شـد که 
بـرای مـن شـوک آور بـود و بـرای عـدم تأثیرگـذاری منفـی روی همـکاران خبر 

آن را بعـد از نمایشـگاه بـه آنهـا دادم.
دکتـر طیبـی در مـورد علل پیشـنهاد حـذف جهاددانشـگاهی و تبعـات آن گفت: فکر 
می کنـم اعضـای محترم جدیـد حقیقی شـورایعالی انقـاب فرهنگی که عمدتـاً جوان 
و عضـو کارگـروه تحـول شـورایعالی هسـتند هـم احتمـاالً در جریـان مسـائل انقـاب 
فرهنگی، تشـکیل سـتاد انقاب فرهنگی و تشـکیل جهاددانشـگاهی و نماینـدگان آن 
در سـتاد انقـاب فرهنگـی نبـوده و هـم فرقـی بیـن وظایـف یـک نهاد توسـعه ای 
مثـل جهاددانشـگاهی بـا وزارت علـوم، وزارت بهداشـت و معاونت علمـی و فناوری 

نگذاشـته اند.

کار یک نهاد توسعه ای الگوسازی توان فناورنه کشور 
در حل مشکالت است

وی ادامه داد: کار یک نهاد توسـعه ای در طراحی برنامه پیشـرفت کشـورها الگوسـازی 
توان فناورنه کشـور در حل مشـکات اسـت. وزارتخانه های علوم و بهداشـت نهاد تولید 
علم هسـتند و اگر اسـاتید محترم عاقه به تحقیق کاربردی داشـته باشـند تولید یک 
فنـاوری تـا TRL ۴ اسـت کـه ضمـن اینکه ارزشـمند اسـت، ولی طی مسـیری کوتاه 
از تولیـد، تجاری سـازی یـک فنـاوری اسـت، در حالی که بایـد برای تجاری سـازی یک 
فناوری تا TRL ۹انجام شـود. وظیفه یک نهاد توسـعه ای انجام این کار و سـماجت در 
کاربرد آن اسـت. به ویژه در فناوریهای پیشـرفته و پر هزینه که عمدتاً دانشـگاهها وارد 
 TRL۴ نمی شـوند و یا ممکن اسـت بخشـی از یک فناوری بـزرگ را آن هم تـا مرحله
انجـام دهند. بدنه صنعت، کشـاورزی و بهداشـت مـا را این فناوریها تشـکیل می دهند.

وی افـزود: شـما بـه نقـش مهـم فرهنگ سـازی جهاددانشـگاهی بـه ویـژه در دهه های 
۶۰ و ۷۰ نـگاه کنیـد. کـدام سـازمان بیشـترین نقش را در ایجـاد خودبـاوری در مردم، 
جوانـان و حتی خود دانشـگاهها داشـته اسـت؟ در دهه ۸۰ و ۹۰ بـه فناوری های تولید 
جهاددانشـگاهی نگاه کنید. کدام بخش خصوصی ریسـک ورود به تولید این فناوری ها 
و پیگیـری تجاری سـازی آنهـا را می پذیرد؟ علت هم پیشـرفته بـودن فناوری ها، هزینه 
بـاال و اینکـه در حـوزه صنعتی، کار فرمایان عمدتاً دولتی و شـبه دولتی بوده و ریسـک 
خریـد خارجـی در آنها بسـیار باال اسـت و لذا بخـش خصوصی حتـی در صورت تمکن 
مالـی وارد تولیـد ایـن فناوری هـا نمی شـود، ولـی بـا توجه به اهمیـت آنها و وابسـتگی 
کشـور بایـد ایـن فناوری هـا را تولیـد و تجاری سـازی کرد. سـلول درمانـی، ژن درمانی، 
ویـروس درمانی، سیسـتم بـرق و کنترل و رانش قطارهای مترو، تجهیـزات اپراتور تلفن 
همراه، تعداد محدودی از این فناوری ها هسـتند. البته وقتی سـد شکسـته شـد و بازار 
بـه سـمت داخل آمـد آن وقت بخش خصوصی با اطمینان بیشـتر وارد شـده و طبیعی 
اسـت که جهاددانشـگاهی میدان را واگذار کرده و سـراغ حوزه های جدید می رود. در صورتیکه 
به درخواسـت رهبر معظم انقاب اسـامی شـورایعالی انقاب فرهنگی باید به صورت جدی 
بخواهد وارد پیاده سـازی سـه نقشـه مهم فرهنگی، علمی و فناورانه و تحول آموزشـی شـود. با 
توجه به نگاه علمی مسـئله محور و کاربردی جهاددانشـگاهی و فعالیت در سـه حوزه توسـعه 
فرهنگی، توسـعه علمی و فناورانه و توسـعه آموزشـی، یقیناً این نهاد می تواند نقش ارزنده ای 

در به روزرسـانی این نقشـه ها و تهیه اسـناد بخشی آنها و روش اجرایی سـازی آنها ایفا نماید.

دستاوردهای جهاد ددانشگاهی
 در هیات دولت ارائه می شود

رئیـس جهـاد دانشـگاهی در مـورد دیدارش بـا رئیس جمهـور و نتایج آن توضیـح داد: 
دکتـر رئیسـی علیرغـم ابـراز عاقـه بـه بازدید از نمایشـگاه، به علت شـدت اشـتغاالت 
امـکان بازدیـد برایشـان فراهـم نگردیـد. لـذا مـن هـم طـی نامـه ای بعـد از نمایشـگاه 
درخواسـت کـردم رئیـس جمهـور فرصتـی را در اختیـار مـن قـرار دهنـد تـا ضمـن 
ارائـه گـزارش دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی آمادگـی کامـل ایـن نهاد را بـرای گرفتن 
مسـئولیت های بـزرگ در برنامه هـای توسـعه ای دولـت بـه اسـتحضار ایشـان برسـانم.

ــگاه و  ــان نمایش ــاً در جری ــی کام ــر رئیس ــبختانه دکت ــزود: خوش ــان اف وی در پای
ــن  ــان از م ــاً ایش ــد و اتفاق ــف بودن ــوزه  مختل ــگاهی در ح ــتاوردهای جهاددانش دس
ــع  ــکات و رف ــل مش ــدی در ح ــیار ج ــگاهی ورود بس ــه جهاددانش ــتند ک خواس
وابســتگی ها داشــته باشــد. بعنــوان مثــال بــه چنــد موضــوع مثــل آب شــیرین کن ها 
ــوز وابســته باشــیم. مــن هــم  ــن حــوزه هن ــد در ای ــا بای ــد کــه چــرا م اشــاره کردن
ــه ای و پذیــرش  ــرای ورود کامــاً علمــی و حرف آمادگــی کامــل جهاددانشــگاهی را ب
مســئولیت های مهــم خدمــت ایشــان اعــام نمــودم. قــرار شــد اینجانــب بــا هماهنگی 
کــه انجــام می شــود در جلســه هیــأت دولــت دســتاوردهای جهاددانشــگاهی را ارائــه 
کنــم و رئیــس جمهــور نیــز دســتورات الزم در مــورد اســتفاده از آنهــا را در جلســه 

صــادر فرماینــد.

رئیــس جهــاد دانشــگاهی در مــورد دیــدار اخیــرش بــا رئیــس جمهــور و نتایــج آن گفــت: دکتــر 
رئیســی علیرغــم ابــراز عالقــه بــه بازدیــد از نمایشــگاه توانمندی هــای جهاددانشــگاهی، عنــوان 
کردنــد بــه علــت شــدت اشــتغاالت امــکان بازدیــد برایشــان فراهــم نگردیــد. لــذا مــن نیــز طــی 
نامــه ای بعــد از نمایشــگاه درخواســت کــردم کــه رئیــس جمهــور فرصتــی را در اختیــار مــن قــرار 
دهنــد تــا ضمــن ارائــه گــزارش دســتاوردهای جهاددانشــگاهی آمادگــی کامــل ایــن نهــاد را بــرای 
ــه اســتحضار ایشــان برســانم. گرفتــن مســئولیت های بــزرگ در برنامه هــای توســعه ای دولــت ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــت و گ ــی در گف ــا طیب ــر حمیدرض ــازارکار، دکت ــزارش ب ــه گ ب
ــوص  ــاه ۱۴۰۰ در خص ــگاهی در دیم ــای جهاددانش ــتاوردها و توانمندی ه ــگاه دس ــزاری نمایش برگ
مهمتریــن دســتاوردهای ایــن نمایشــگاه گفــت: در ایــن نمایشــگاه در حــوزه پژوهــش و فنــاوری 
بازدیدکننــدگان بــا دســتاوردها و فناوری هــای تولیــدی جهاددانشــگاهی در حوزه هــای پزشــکی، 

ــوم انســانی و اجتماعــی آشــنا شــدند. فنــی و مهندســی، کشــاورزی و عل

دکتر طیبی پس از دیدار با رییس جمهور را عنوان کرد؛ 

دستاوردهای جهاد دانشگاهی در هیات دولت ارائه می شود

دعوت به همكاری

اپراتور  دستگاه دريل CNC: كاردانی/كارشناسی/كارشناسی 
ارشد ماشين ابزار و ساخت و توليد، آشنايی با نقشه خوانی صنعتی ، 
 CATIA/AutoCAD/  آشنايی با نرم افزار های نقشه كشی
SolidWorks  ، برنامه نويسی  CNC )سه محور و پنج محور(

 Fanuc/ /HeidenHain/Siemens آشنايی با برنامه های كنترلر
 PowerMill/ MasterCAM   آشنايی با برنامه نويسی با نرم افزار های
) الزم به ذكر است توانايی كار با هريک از نرم افزار ها، امتياز محسوب می شود(

CNC اپراتور دستگاه تراش

CNC )اپراتور دستگاه تراش عمود )كاروسل

CNC )اپراتور دستگاه فرز چرخ دنده  )هاب

كاردانی/كارشناسی/كارشناسی ارشد - آشنا با سيستم های  انباردار:  
Word و Excel انبارداری، توانايی كار با نرم افزارهای

مكانيك خودرو:ديپلم / كاردانی/كارشناسی فنی صنعتی رشته 
مكانيک خودرو و ماشين آالت صنعتی ، انجام دوره های مرتبط

برقكار صنعتی: ديپلم / كاردانی/كارشناسی فنی صنعتی رشته برق 
انجام دوره های مرتبط

كارشناس بهداشت حرفه ای: كارشناسی بهداشت حرفه ای
گذراندن دوره های تخصصی مرتبط با ايمنی و بهداشت

راننده جرثقيل: دارای گواهينامه ويژه و توانايی كار با جرثقيل )سنگين(

كارشناس ICT )مخابرات(: كاردانی/كارشناسی/كارشناسی ارشد

دارای مهارت های فنی )نصب و مديريت دوربين های مداربسته/ نصب و مديريت 
انجام پسيو شبكه، آشنايی با سرورهای مخابراتی )پاناسونيک ،  voip  و ... (

توانايی كار با نرم افزارهای موردنياز جهت انجام امور مربوطه
 MTVNA، MTCWE، ( گذراندن دوره های تخصصی

CCNA و ...( امتياز محسوب می شود.

جمعداری اموال:كاردانی/كارشناسی - آشنايی با نرم افزار دارائی 
ثابت راهكاران سيستم، آشنايی با قطعات صنعتی

جوشكار زير پودری: حداقل ديپلم

جوشكار برق و آرگون-مونتاژكار

برشكار-كمك صنعتگر
واجدين شرايط كه دارای مدرك فنی و حرفه ای می باشند در اولويت 

استخدام هستند.
كليه داوطلبين می بايست از نظر جسمانی سالم و آمادگی الزم را داشته باشند.

كارخانه واقع در شهر شيراز بوده و مسئوليت تأمين محل اقامت 
در شهر شيراز بر عهدۀ متقاضی می باشد.

متقاضيان واجد شرايط می توانند رزومه خود را حداكثر تا يک ماه
 پس از شروع انتشار آگهی به ايميل زير ارسال نمايند.

 Hro@fatehsanat.com
آدرس :  شهرك صنعتی بزرگ شيراز

لينک :
 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111929

شركت فاتح صنعت در راستای توسعه كادر مورد نياز جهت پروژه های توسعه ای خود، از متقاضيان واجد شرايط به شرح زير، 
در شيراز دعوت به همكاری می نمايد:

دعوت به همكاری



7
مشاغل آینده

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir

 دوشنبه11 بهمن 1400-28جمادی الثانی 1443-31 ژانویه 2022 - سال بیست و دوم - شماره  1248

دعوت به همکاری

کادر  تکمیل  و  تامین  منظور  به  دارد  نظر  در  عام(  سهامی  دولتی -  )غیر  گردشگری  بانک 
تخصصی و اجرایی مورد نیاز خود، از دانش آموختگان محترم دانشگاه های سراسری در 
سطوح شغلی کارشناس ستادی در استان تهران و بانکدار برای شعب تهران و سایر استانها 

دعوت به همکاری نماید.
شرایط و دعوت از افراد صاحب نظر و مجرب بانکی در سطوح شغلی پیش گفته، بر اساس 
نیاز سنجی به عمل آمده، با رعایت اولویت مورد نیاز و صرفا بنا به تشخیص بانک خواهد بود.

شرایط عمومی:
1. دارا بــودن تابعیــت ایرانــی و التــزام بــه رعایــت قوانیــن جمهــوری 

اســامی ایــران
2. اعتقاد به ادیان رسمی کشور

3. برخــورداری از روابــط عمومــی مناســب و روحیــه مشــتری مــداری و 
روحیــه مشــارکت و انجــام کار گروهــی

ــواد مخــدر و  ــه م ــاد ب ــدم اعتی ــل جســم و روان و ع 4. ســامت کام
ــردان روان گ

5. دارای کارت پایــان خدمــت / معافیــت دائــم بــرای آقایــان )تــا تاریــخ 
ابــاغ ایــن آگهــی(

6. دارا بودن حداکثر 28 سال سن )متولدین1372 به بعد(
7. عدم سوء پیشینه کیفری

8. تسلط به مهارت های ICDL و خدمات بانکداری الکترونیکی
9. آشنایی با زبان انگلیسی

10. مهلــت ثبــت نــام : از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت 15 روز 
بــوده وایــن مــدت تمدیــد نخواهــد شــد.

شرایط اختصاصی:
ــد از  ــی ارش ــی و کارشناس ــنامه کارشناس ــل دانش ــودن حداق • دارا ب

ــی( ــری )دولت ــای سراس ــگاه ه دانش
• دارا بودن حداقل معدل 16 در آخرین مقطع تحصیلی

رشته های مورد نیاز
ــوم  ــی - عل ــابداری  - حسابرس ــا( حس ــش ه ــی گرای ــاد )تمام اقتص
بانکــی  - مدیریــت )تمامــی گرایــش هــا( - مهندســی صنایــع- حقــوق 
)تمامــی گرایش ها(-مهندســی کامپیوتــر- مهندســی بــرق- مهندســی 
)HSE( عمــران- مهندســی مکانیک_ بهداشــت محیــط و ایمنــی کار

ــه، دارای  ــی اولی ــه در بررس ــی ک ــته از متقاضیان ــر 1: آن دس تذک
ســوابق ومــدارک فعالیــت هــای کاری، علمــی و تحقیقاتــی در حــوزه 

بانکــی مــی باشــند، تقاضــای آنهــا بــا اولویــت باالتــر در مقایســه بــا 
ــرار خواهــد گرفــت. ــورد بررســی ق ســایرین م

تذکــر 2: درخواســت متقاضیانــی کــه در تاریــخ درج آگهــی در هــر 
مقطــع از دانشــگاه در حــال تحصیــل باشــند، مــورد قبــول نمــی باشــد.

ــل از دانشــگاههای  ــارغ التحصی ــان ف ــر 3: درخواســت متقاضی تذک
ــات  ــایر موسس ــی، س ــر انتفاع ــردی، غی ــی کارب ــور، علم ــام ن آزاد، پی

ــرش نمــی باشــد. ــورد پذی ــی م ــوزش عال آم
شایان ذکر است:

ــه  ــرایط اولی ــد ش ــراد واج ــان، اف ــای متقاضی ــت ه ــان درخواس از می
ــانی  ــاع رس ــک، اط ــاز بان ــورد نی ــت م ــاس اولوی ــر اس ــاب و ب انتخ
مراحــل بعــدی بــه ایشــان از طریــق تمــاس یــا پیامــک ، صرفــا بــه 

ــت. ــد پذیرف ــورت خواه ــده ص ــام ش ــای اع ــاس ه ــماره تم ش
ــت  ــدم رعای ــه ع ــکاری، متوج ــه از هم ــر مرحل ــک در ه ــه بان چنانچ
ــه  ــرم مربوط ــل ف ــات و تکمی ــت اطاع ــت« در ثب ــل صداق »اص
از ســوی متقاضــی شــود، موضــوع تــداوم همــکاری، کان لــم یکــن و 

بــا اثــر خواهــد بــود.
ــرکت  ــده و ش ــکیل پرون ــت تش ــاز جه ــورد نی ــدارک م ــه م * ارائ
ــد  ــه تعه ــچ گون ــی، هی ــناختی و تخصص ــای روانش ــه ه در مصاحب

ــود. ــد نم ــاد نخواه ــک ایج ــرای بان ــتخدامی ب اس

متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت ثبت نام و کسب اطاعات 
بیشتر به سایت اینترنتی :

 https://tourismbank.ir 
 مراجعه نمایند .

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111926 

دعوت به همکاری

 شرایط عمومی
 ■ متدین به دین مبین اسام و یا یکی از ادیان رسمی کشور

 ■ متعهد و معتقد به نظام جمهوری اسامی
 ■ دارا بودن ملیت ایرانی

 ■ دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت از آن )نوع معافیت از خدمت مغایر با توانایی های شغلی مورد نیاز نباشد(
 ■ عدم همکاری و عضویت در گروه های غیر قانونی

 ■ عدم تعهد خدمت در دستگاه  ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و غیر دولتی
 ■  فقدان سوء پیشینه کیفری

 ■ برخورداری از سامت جسمی و روحی و عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
 ■ دارا بودن شاخص هایی از جمله ارزشی، انقابی، شهره به خوشنامی و پاکدستی

 ■ اخذ تائیدیه صاحیت های عمومی، اعتقادی و اخاقی از هسته مرکزی گزینش بنیاد مستضعفان و طی فرآیند تائیدیه مرکز حراست پس از طی مراحل جذب و استخدام

شرایط اختصاصی

عنوان پست واحد متقاضی نیرو
سازمانی

نوع قرارداد
توضیحاتدانش و مهارت مورد نیازحداکثر سنجنسیتمقطع و رشته تحصیلی

پیمانکاریقراردادی

دیپلم و فوق دیپلم *-جوشکارپایانه بندری
-توانایی جوشکاری لوله 27مردکلیه رشته ها

)6G(های صنعتی-

دیپلم و فوق دیپلم *-برقکار
 دیپلم=25مردبرق

--آشنایی با مفاهیم برقفوق دیپلم=27

اپراتور تخلیه و 
دیپلم و فوق دیپلم *-بارگیری

 دیپلم=25مردکلیه رشته ها
--فوق دیپلم=27

کارگر تولید )پرکنی، تولید
دیپلم و فوق دیپلم *-مخلوط کنی،(

 دیپلم=25مردکلیه رشته ها
فوق دیپلم=27

-آشنایی اولیه با امور 
-فنی تولید

آزمایشگاه و 
کنترل کیفیت

تکنسین کنترل 
دیپلم و فوق دیپلم *-کیفیت

 دیپلم=25مردکلیه رشته ها
فوق دیپلم=27

-آشنایی اولیه با امور 
-آزمایشگاهی

دیپلم و فوق دیپلم *-راننده لیفتراکانبارها
 دیپلم=25مردکلیه رشته ها

فوق دیپلم=27

-دارا بودن گواهینامه رانندگی 
با لیفتراک و برخورداری 
از حداقل دو سال سابقه 

کاری مرتبط

-

دیپلم و فوق دیپلم *-کارگر بارزن
 دیپلم=25مردکلیه رشته ها

--فوق دیپلم=27

دیپلم و فوق دیپلم *-کارگر خدماتشهرداری
 دیپلم=25مردکلیه رشته ها

--فوق دیپلم=27

دیپلم و فوق دیپلم *-کارگر خدماتمنابع انسانی
 دیپلم=25مردکلیه رشته ها

--فوق دیپلم=27

دیپلم و فوق دیپلم *-آبدارچیاداری پاالیشگاه
 دیپلم=25مردکلیه رشته ها

--فوق دیپلم=27

حداقل دیپلم – کلیه *-نگهبانحراست
22تا 35 سالمردرشته ها

-آشنایی با امورات 
نگهبانی -مهارت در 

گزارش نویسی -توانایی 
حضور در شیفت های 
انتظامات -برخورداری 

از سامت جسمانی 
و روانی

محل خدمت داوطلبین استخدامی شغل نگهبان 
 به ترتیب عبارتند از:

 1-پاالیشگاه نفت بهران)واقع در شهر ری(
 2-دفتر مرکزی نفت بهران)تهران(

 3-کارخانه فورفورال شوشتر )خوزستان(
 4-پایانه بندری امام خمینی )ره()خوزستان(
 5-کارخانه صنایع شیمایی تابکم قزوین

 6-کارخانه به تام روانکار ساوه
 7-دفتر مرکزی بازرگانی بهران )تهران(

 8-مرکز پخش مویرگی بازرگانی بهران )اصفهان(
9-مرکز پخش مویرگی بازرگانی بهران )خوزستان(

عاقمندان جهت اطاع بیشتر و ثبت نام به سایت زیر مراجعه نمایند.

behranoil.com

شرکت نفت بهران به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود در دفتر مرکزی و پاالیشگاه، از افراد 
متخصص، متعهد و با انگیزه از طریق برگزاری آزمون کتبی )عمومی و تخصصی(، مصاحبه و سنجش سامت به 

صورت قرارداد کار مدت معین و پیمانکاری با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

ــط  ــده توس ــاغل آین ــاغل و مش ــده مش ــت آین  نشس
معاونــت آمــوزش و کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی بــا 
ــاوری  ــدر فن ــی پ حضــور پروفســور علــی اکبــر جالل

ــران برگــزار شــد. اطالعــات و ارتباطــات ای
بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار، پروفســور علــی اکبــر 
ــه  ــاره ب ــا اش ــاری ب ــت وبین ــن نشس ــی در ای جالل
ــاورس  ــای مجــازی و مت اینکــه اهمیــت توســعه دنی
بــه انــدازه دنیــای فیزیکــی و واقعــی اهمیــت دارد از 
جامعــه علمــی و دانشــگاهی بویــژه جهــاد دانشــگاهی 
ــرد و  ــده بگی ــر عه ــئولیت را ب ــن مس ــت، ای خواس
قوانیــن و بســترهای حقوقــی الزم را بــرای ایــن فضــا 

ــد.  فراهــم نمای
ــا اشــاره بــه اینکــه عصــر مجــازی ســه بعــدی  وی ب
ــر  ــی انســان ها شــده و ورود آن اجتناب ناپذی وارد زندگ
اســت خاطرنشــان کــرد: مســئولیت توســعه اینترنــت 
کشــور، دنیــای مجــازی و متاورس بــه جهاد دانشــگاهی 

ســپرده شــود.
پروفســور جاللــی کــه خــود مبــدع نظریه عصــر مجازی 
ــت  ــال   1993اس ــدی در س ــه بع ــای س ــعه فض و توس
در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه در عصــر ســه بعــدی 
ــال  ــد دنب ــاورس بای ــازی و مت ــای مج ــعه فض و توس
مشــاغل جدیــد باشــیم گفــت: ایــن عصر بــا میلیــون ها 
ــا آن  ــا در زندگــی ســاده خــود ب ــا آنچــه م شــغل ب
مواجــه هســتیم خیلــی تفــاوت دارد؛ مشــاغل عصــر 
ــت  ــازی و واقعی ــت مج ــر واقعی ــی ب ــازی مبتن مج
افــزوده – کــه ترکیــب جدیــدی را موجــب شــده انــد- 
ــزرگ  ــای ب ــرکت ه ــت و ش ــترش اس ــال گس در ح
فنــاوری مثل مایکروســافت، فیســبوک و ... بر روی مشــاغل 
مبتنــی بــر متــاورس و فضــای مجــازی ســرمایه گذاری 

مــی کننــد. 

واقعیت مجازی و واقعیت افزوده بستر
 هزاران شغل جدید 

ایــن اســتاد برجســته ایرانــی کــه از آمریــکا بــا مخاطبان 
ایرانــی خــود ســخن مــی گفــت تصریــح کــرد: واقعیــت 
مجــازی و واقعیــت افــزوده بســتر هــزاران شــغل جدید و 
بســتری بــرای ورود شــرکت هــای دانــش بنیــان و فناور 
ــاوری  ــی و فن ــز علم ــگاه ها و مراک ــد دانش ــت و بای اس

ایــران بــه آن هــا بپردازنــد.
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــه در مجل ــد براینک ــا تاکی وی ب
ــای  ــعه دنی ــه توس ــن ب ــرای پرداخت ــد ب ــه ای بای کمیت
مجــازی و متــاورس شــکل بگیــرد گفت: اهمیــت فضای 
ــای  ــه بخش ه ــوی هم ــد از س ــاورس بای ــازی و مت مج
تصمیــم گیــری مثــل مجلــس شــورای اســالمی جــدی 
گرفتــه شــود و زیرســاخت های فنــاوری، فنــی، قانویــن، 

پهنــای بانــد اینترنتــی و ... فراهــم شــود. 

پــدر فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ایــران بــا تاکیــد 
ــا  ــاور دنی ــزرگ فن ــای ب ــرکت ه ــه ش ــر اینک ب
در حال حاضــر میلیاردهــا دالر روی فضــای مجــازی 
ــرورت  ــد و ض ــرده ان ــذاری ک ــرمایه گ ــاورس س و مت
ــکاری  ــود و هم ــوان خ ــا ت ــگاهی ب ــاد دانش دارد جه
ــای  ــه بخش ه ــاور ب ــان و فن ــش بنی ــرکت های دان ش
را  کارهــا  و  کنــد  ورود  حــوزه  ایــن  مختلــف 

ــرد. ــش بب پی

درآمد یک شرکت فناور دنیا 
بیش از همه درآمد کشورمان

وی بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان درآمــد و ثــروت هــر کــدام 
ــط  ــا توس ــب آن ه ــه اغل ــا ک ــاور دنی ــرکت فن از ش
ــت  ــیه و ... مدیری ــن، روس ــکا، چی ــورهای آمری کش
ــا در  ــور م ــروت کش ــد و ث ــش از درآم ــوند بی می ش
ــت   ــت و گاز اس ــه نف ــف از جمل ــای مختل ــش ه بخ
ــازی و  ــای مج ــه دنی ــی ب ــی توجه ــل ب ــا به دلی و م
فنــاوری و ... از درآمدهــای سرشــار ایــن حــوزه بی بهــره 

ــتیم. هس
ــات و  ــاوری اطالع ــوزه فن ــته ح ــتاد برجس ــن اس ای
ــاغل  ــه مش ــح اینک ــا تصری ــورمان ب ــات کش ارتباط
جدیــد دیگــر ماننــد مشــاغل گذشــته نیســتند 
تصریــح کــرد: زندگــی ســنتی انســان ها عــوض 
شــده و بــر اســاس مفاهیمــی ماننــد اینترنــت اشــیا، 
هــوش مصنوعــی، متــاورس و ... طراحــی شــده 
اســت. بــرای مثــال تکنولــوژی جدیــدی ماننــد 
اتوموبیل هــای خــودران ســبب شــده تــا همــه 
ــد.  ــر کن ــود و تغیی ــوض ش ــا آن ع ــط ب ــز مرتب چی
تعطیــل  راهــی  بیــن  هتل هــای  و  رســتوران ها 
شــده اند و در واقــع ایــن فناوری هــا زندگی هــا 

را تغییــر داده انــد.
ــا  ــق ب ــور در تطاب ــف کش ــه ضع ــاره ب ــا اش وی ب
متاســفانه  گفــت:  جدیــد  و  نــو  فناوری هــای 
ــن  ــدازی ای ــتفاده و راه ان ــی اس ــیل فن ــا پتانس م
و  کارگاه  نکردیــم.  فراهــم  را  تکنولوژی هــا 
ــود  ــا وج ــور م ــا در کش ــن فناوری ه ــرکار ای تعمی

ــدارد.  ن
حــوزه  ایــن  در  محــدود  تالش هــای  بــه  وی 
ــا  ــدودی م ــوارد  مع ــت: در م ــرد و گف ــاره ک اش
ــدی وارد  ــه بع ــر س ــختی پرینت ــه س ــتیم ب توانس
کشــور کنیــم و بــا برگــزاری دوره هــا افــراد فنــی 
کنیــم.  تربیــت  را  زمینــه  ایــن  در  متخصــص 
ایــن افــراد هم اکنــون انجمــن پرینتــر ایــران 

را تشــکیل داده انــد.
وی ادامــه داد: در دنیــای امــروز همــه چیــز دیجیتــال 
)ar( و ای آر )vr( شــده اســت. تکنولوژی هایی بــر پایــه وی آر

توســعه یافتــه و همــه اشــیا بــا اکوسیســتم مخابراتــی ، 
متــاورس ، سنســور هــا، لینک هــا، ابــزار ها، تحلیــل داده 
به هــم مرتبــط شــده انــد. همــه ایــن هــا در کنــار هــم 

مفهــوم اینترنــت اشــیا را معنــا می کننــد.
وی اضافــه کــرد: دنیــا در حــال تغییــر اســت و 
پرینتــر ســه بعــدی و فضــای ســه بعــدی کــه 
ــت.  ــه ای از آن اس ــد نمون ــاد می کن ــزار ایج ــن اب ای
گیــم و بازی هــای رایانــه ای کار ایجــاد می کننــد. 
تبلیغــات،   ، رهــا فزا نرم ا ثیــر  تا تحــت  دنیــا 
حتــی  و  متــاورس  ماننــد  یی  رها فزا ســخت ا
عینک هــای ســه بعــدی تغییــر کــرده اســت. حتــی 
ــز  ــندباکس نی ــونگ و س ــد سامس ــرکت هایی مانن ش
ــدی  ــای جدی ــد و دنی ــاورس رفته ان ــمت مت ــه س ب

در حــال به وجــود آمــدن اســت. 

مسئولیت توسعه اینترنت، فضای مجازی و 
متاورس به جهاد دانشگاهی 

و دانشگاه ها سپرده شود 
ــر نقــش نهادهــای علمــی  ــا تاکیــد ب وی در پایــان ب
ماننــد جهــاد دانشــگاهی گفــت: مــا در آینــده 
دوقلویــی دیجیتــال خواهیــم داشــت و ادغــام زندگــی 
فیزیکــی در مجــازی قطــع اســت.اگر مســئولیت 
اینترنــت بــه جهــاد دانشــگاهی و دانشــگاه ها ســپرده 
ــا  ــط آن ه ــادگی توس ــه س ــازی ب ــای مج ــود دنی ش
ــد  ــای جدی ــی در دنی ــد زندگ ــد. بای ــد ش اداره خواه
و چالش هــای مثبــت و منفــی آن بررســی و تحلیــل 
شــود و در کنــار آنهــا بایــد تــالش کــرد تــا تغییــر و 
بــه روزرســانی بــر اســاس ســرعت پیشــرفت دنیــا در 

ــا انجــام شــود. ــای م چارچــوب ارزش ه
نشســت  ایــن  در  جاللــی  اکبــر  علــی  دکتــر 
ــا و  ــازی و چالش ه ــر مج ــه عص ــاره ب ــا اش ــم ب مه
فرصت هــای آن و مشــاغل فضــای مجــازی را را 

ــرد. ــی ک بررس
وی گفــت : عصــر مجــازی و متــاورس ماننــد ســایر 
ــر روش  ــیل تغیی ــل پتانس ــه دلی ــاوری ب ــکال فن اش
خریــد، تجــارت، مالقــات، لــذت بــردن از ســرگرمی، 
بــازی، کســب درآمــد، تجــارت در بــازار و غیــره بــا 
ــود.  ــه می ش ــد عرض ــوب و ب ــداف خ ــا و اه برنامه ه
ــد  ــاورس می توان ــزود: کل عصــر مجــازی و مت وی اف
کل فرهنــگ جهــان و بــه تبــع آن مشــاغل موجــود را 
به طــور کلــی بازآفرینــی کنــد؛ چــرا کــه تغییــرات در 
بحــث اختراعــات و نوآوری هــا بســیار ســریع اســت، 
ــه منصــه  ــی را ب تغییــر ســریع فرصت هــای بزرگ
ظهــور می رســاند و اشــتغال یکــی از مهمتریــن 
ــای  ــریع فناوری ه ــرات س ــان تغیی ــا در زم دغدغه ه

ــد. ــدرن می باش م

معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی:
جهاد دانشگاهی به دنبال تربیت دانش آموختگان 

متناسب با نیاز آتی کشور است
معــاون آمــوزش و کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی در 
ابتــدای ایــن نشســت بــا اشــاره بــه جایــگاه برجســته 
ــاوری  ــوزه فن ــی در ح ــر جالل ــی اکب ــور عل پروفس
اطالعــات و ارتباطــات کشــور گفــت: پروفســور علــی 
ــات  ــاوری اطالع ــدر فن ــوان پ ــه عن ــی ب ــر جالل اکب
ــا  ــد و م ــا دارن ــه م ــر جامع ــی ب ــق بزرگ ــران ح ای
خوشــحالیم کــه در یکــی از نشســت های علمــی 
و تخصصــی آینــده مشــاغل و مشــاغل آینــده در 

ــتیم. ــزرگ هس ــتاد ب ــن اس ــت ای خدم
ــت موضــوع  ــه اهمی ــدی ب ــد صــادق بیجن ــر محم دکت
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــده اش ــده مشــاغل و مشــاغل آین آین
توســعه فنــاوری اطالعات و توســعه فنــاوری موجب شــده 
بــه نیــاز بــه آینــده مشــاغل و مشــاغل آینــده بــه شــدت 
احســاس شــود و از ایــن رو مراکــز آمــوزش عالــی و مراکــز 
مهارتــی بایــد برنامــه ویــژه بــرای بحــث آینــده مشــاغل و 

مشــاغل آینــده داشــته باشــند. 
وی تصریــح کــرد: جهــاد دانشــگاهی بــه عنــوان یــک 
نهــاد توســعه ای و دانــش بنیــان بــه دنبــال تحقــق 
اهــداف آمــوزش عالیــه نظــام آمــوزش عالــی کشــور 
بــرای تربیــت دانــش آموختــگان و دانشــجویانی 
ــاغل  ــعه مش ــا توس ــود را ب ــد  خ ــه بتوانن ــت ک اس
ــور و  ــی کش ــای آت ــد و نیازه ــای جدی ــاوری ه و فن

ــد. ــق دهن ــه وف ــعه یافت کشــورهای توس

نظریه »عصر مجازی« به عنوان چهارمین موج 
توسط پروفسور جاللی مطرح شد

ــوان  ــه عن ــه »عصــر مجــازی« ب گفتنــی اســت نظری
چهارمیــن مــوج تغییــر جوامــع و تاریــخ بشــر بعــد از 
ســه عصــر کشــاورزی، عصــر صنعــت و عصــر اطالعــات 
ــط  ــال 13۷۲ توس ــان در س ــار در جه ــن ب ــرای اولی ب
دکتــر علــی اکبــر جاللــی مطــرح شــد. نامبــرده در آن 
ــای  ــه خــود را در ســمینارها و کنفرانس ه ــان نظری زم
ــکا،   ــف آمری ــای مختل ــگاه ه ــی در دانش ــن الملل بی
انگلســتان، مالــزی، کــره جنوبــی، اســترلیا، هنــد و در 
ایــران تشــریح نمــود کــه مــورد توجــه قــرار گرفــت. 
ــه مــوج ســوم عصــر ارتباطــات را  ــر نظری ــای تافل آق
مطــرح کــرده اســت و دکتــر جاللــی مــوج چهــارم، 
عصــر مجــازی را در زمانــی کــه هنــوز فضــای 
مجــازی به عنــوان یــک واژگان در ســطح جهــان 
ــه فضــای  ــاور نداشــت ک ــود و کســی ب ــناخته ب ناش
مجــازی در مــدت کوتــاه مــی توانــد زندگــی مــردم را 
دگرگــون کنــد را مطــرح کــرد و از آن دفــاع نمــود.

گزارش: امیر علی بینام 

پروفسور جاللی در نشست آینده مشاغل و مشاغل آینده مطرح کرد: 

مسئولیت توسعه اینترنت کشور، 
دنیـای مجازی و متاورس بـه 
جهـاد دانشگاهی سپرده شود

پروفسور علی اکبر جاللی

دکترای  برق  

پدر علم فناوری اطالعات 

و ارتباطات ایران 



کارآفرینی

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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اولین اختراع

ــار  ــط در اختی ــا فق ــیرآبه زباله ه ــه ش ــوژی تصفی ــه ۸۰ تکنول ــه ده ــی ک در حال
شــرکت های خارجــی بــود، اولیــن بــار در ســال ۸۸ ایــده تکنولــوژی تبدیــل شــیرآبه 
زبالــه بــه آب کشــاورزی بــا ســرگروهی دکتــر ســید رامیــن حبیبــی بعنــوان اختــراع 
ثبــت شــد. همــان ســال، شــهرداری تهــران مناقصــه پــروژه تبدیــل شــیرآبه زباله هــا 
بــه آب کشــاورزی را بــا حضــور شــرکت های خارجــی و شــرکت مــا برگــزار کــرد؛ در 
حالــی کــه برخــی از شــرکت ها بــرای تصفیــه شــیرآبه ها تــا ۲۳ میلیــون دالر قیمــت 
ــده مناقصــه شــد و کار خــود را  ــا ۶ میلیــون دالر برن ــد، شــرکت مــا ب گــذاری کردن

آغــاز کردیــم.

تبدیل شیرآبه زباله به آب کشاورزی
ــه حــدود یــک هــزار و ۴۰۰ متــر مکعــب شــیرآبه از زباله هــا در  در حالــی کــه روزان
منطقــه کهریــزک تهــران تولیــد می شــد و بــه دریاچــه ای تبدیــل شــده بــود، مــا بــا 
تکنولــوژی تولیــد شــده توانســتیم بــا گنــد زدایــی و تبدیــل شــیرآبه زباله هــا بــه آب 
کشــاورزی، دریاچــه آب زبالــه را خشــک کــرده و اولیــن بــرگ موفقیت را از شــهرداری 

تهــران دریافــت کنیــم.

اولین جرقه برای کار بزرگ
در حالــی کــه در پــروژه کهریــزک بــه دنبــال راهــی بودیــم کــه از تولیــد شــیرآبه زباله 
جلوگیــری کنیــم تــا دفــع صــورت نگیــرد و هزینه هــا کاهــش پیــدا کنــد، در حیــن 
ــام  ــه ن ــه ب کاوش و آزمایش هــا متوجــه شــدیم کــه وجــه مشــترکی بیــن مــواد زبال

هیــدرو کربــن وجــود دارد کــه بــرای تولیــد ســوخت اســتفاده می شــود.

اولین سنگ اندازی
ســال ۹۲ طــرح را بــه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ارائــه دادیــم و 
ایــن معاونــت بــا تأییــد اختــراع و نــوآوری طــرح، مجــوز ثبــت شــرکت دانش بنیــان 
را صــادر کــرد. معاونــت فنــاوری، گــروه مــا را بــه وزارت نفــت ارجــاع داد و از آنجــا 
بــه منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس معرفــی شــدیم. امــا ایــن تــازه اول ماجــرای 
ــار  ــژه گرفت ــه وی ــی های اداری منطق ــال در بروکراس ــک س ــود و ی ــنگ اندازی ها ب س
شــدیم و بــه هیــچ وجــه اجــازه تحویــل زمیــن جهــت آغــاز پــروژه بــه گــروه مــا 

داده نشــد.

سفر به کیش و درخواست عجیب از گروه
از ســوی یکــی از شــرکت های واقــع در کیــش در ســال ۹۳، درخواســت ســرمایه گــذاری 
در منطقــه آزاد تجــاری داده شــد و ایــن درخواســت بهانــه ای شــد بــرای ادامــه فعالیت 
بــه کیــش برویــم امــا غافــل از زمیــن منطقــه ویــژه پــارس عســلویه نبودیــم و مــداوم 

پیگیــر موضــوع بودیم.
راکتـور دسـتگاه های مـا همزمـان قـادر بـه تبدیل زباله بـه گازوئیـل و بنزین بـود اما با 

توجـه بـه اینکه عده ای گفتند با رسـانه ای شـدن موضـوع، تخریب ها و سـنگ اندازی ها 
از سـوی انحصار طلبان آغاز می شـود، به ما توصیه شـد در آغاز راه به صورت آزمایشـی 

فقـط خط تولیـد گازوئیـل را راه اندازی کنیم تا موضـوع به قرارداد اولیه برسـد.
آغاز شکوفایی با تولید گازوئیل از زباله

در آن زمــان بــه هــر ســختی کــه بود، خــط تولیــد گازوئیــل را راه  انــدازی کردیم و بــه ازای هر 
یــک تــن زبالــه، ۴۰۰ لیتــر گازوئیــل تولیــد شــد. مــوادی هم که قابلیــت تبدیل به ســوخت 

را نداشــتند، تبدیــل بــه دوده صنعتــی می کردیــم کــه دیگــر دفع زباله نداشــته باشــیم.

دست به دامن معاون علمی و فناوری رئیس جمهور شدیم
باالخــره در ســال ۹۴ توانســتیم موافقــت اولیــه منطقــه ویژه انــرژی پارس در عســلویه 
ــن و  ــد بنزی ــدازی خــط تولی ــرای راه ان ــا ب ــن! خواســته م ــغ از زمی ــا دری ــم ام بگیری
ــا بعــد از ســه ســال از موافقــت، فقــط  ــود ام ــار زمیــن ب گازوئیــل حداقــل ۱۰ هکت
چهــار هکتــار را در اختیــار مــا قــرار دادنــد و ۶ هکتــار دیگــر را منــوط به صــدور مجوز 
زیســت محیطــی کردنــد امــا HSE وزارت نفــت بــا عــدم شــرکت در جلســه بررســی 

ــرد. ــرح را معطــل می ک ط
در نهایــت معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهور دســتور مســتقیم برای تســریع در 
رفــع موانــع مجــوز را صــادر کــرد و پــس از رفــع موانــع زیســت محیطــی، مجــوز ۶ هکتــار 
ــبت  ــدات نس ــق تعه ــژه طب ــه وی ــازمان منطق ــا س ــد ام ــادر ش ــده ص باقیمان

بــه الحــاق ۶ هکتــار زمیــن جهــت تکمیــل پــروژه تاکنــون امتنــاع کــرده اســت.

۳۶ دعوت نامه از کشورهای دنیا برای اختراع
ــا،  ــپانیا، ایتالی ــکا، اس ــه آمری ــان از جمل ــور جه ــا ۲۰۲۱ از ۳۶ کش ــال ۲۰۱۶ ت از س
هلنــد، ژاپــن دعــوت نامــه همــکاری داشــتیم کــه بخاطــر کشــورمان ایــران و لــذت 
افتخارآفرینــی بــرای ملــت خودمــان، همــه دعــوت نامه هــا را بــدون پاســخ گذاشــتیم. 
بــرای ســال جدیــد میــادی ۲۰۲۲ هــم آخریــن دعــوت نامه هــا از دانشــگاه بارســلون 

اســپانیا و دانشــگاه کمبریــج انگلســتان بــوده اســت.
در حالـی کـه طرح دانش بنیان تولید گازوئیل و بنزین از زباله جزو ۸۲ طرح اولویت دار کشـور 
در سـال ۹۹ بوده و همچنین در سـتاد اقتصاد مقاومتی اسـتان بوشـهر هم واگذاری زمین به 
این شـرکت تاکید شـده و اسـتاندار وقت بوشـهر هم خرداد امسـال در نامه ای خواستار 
واگذاری زمین شـده اما سـازمان منطقه ویژه انرژی پارس تاکنون تمکین نکرده اسـت.

مهمترین خواسته
مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان »درینــه ســیاه آریــا« می گویــد: مهمترین خواســته 
مــا از مســئوالنی کــه ایــن گفتگــو را خوانده انــد ایــن اســت کــه پــس از هفــت ســال 
پیگیــری، ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس عســلویه، باقیمانــده زمیــن 
درخواســتی کــه ۶ هکتــار بــوده را بــه گــروه مــا اختصــاص بدهــد تــا بتوانیــم ایــن 
ــل  ــن و گازوئی ــه، بنزی ــان از زبال ــم و همزم ــازی کنی ــاری س ــوژی را تج تکنول

ــم. تولیــد کنی

جوانانیکهاززباله،بنزینوگازوئیلتولیدمیکنند

یک شرکت دانش بنیان در استان بوشهر توانسته است از زباله، گازوئیل و بنزین تولید کند تا کشورهای دنیا مشتریان این اختراع جذاب شوند. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پارک علم وفناوری خلیج فارس، شرکت های دانش بنیان در واقع شرکت هایی هستند 
که فعالیت خود را در اجرایی کردن و تولید یک یا چند اختراع متمرکز می کنند. این شرکت ها به منظور افزایش علم و ثروت و به کارگیری 
و تجاری سازی اختراعات تشکیل می شوند. به همین دلیل یکی از الزامات برای ثبت شرکت دانش بنیان داشتن اختراع است که در راستای 

تجاری سازی آن اختراع فعالیت کنند.
کاظم صالحی جوان ۳۴ ساله، زاده دشتستان و ساکن در کنگان است که با مدرک کارشناسی برنامه نویسی کامپیوتر، بعنوان مدیرعامل شرکت 

دانش بنیان »درینه سیاه آریا« به همراه تیم ۶ نفره خود در بندر کنگان ساکن هستند.

دعوت به همکاری

شرایط : 
●اعتقاد به مبانی اسالم ناب محمدی و التزام عملی به احکام اسالمی و 

نظام جمهوری اسالمی ایران
●تابعیت جمهوری اسالمی ایران

●عدم سابقه عضویت هواداری از احزاب ، گروه ها و تشکل های سیاسی 
الحادی و غیر قانونی

●عدم سوء سابقه و محکومیت کیفری و حقوقی
●داشتن حسن شهرت اجتماعی، اخالقی و رعایت موازین و شئونات اسالمی

●داشتن سالمت و توانایی جسمی و روحی
●کسب نمره قبولی در مصاحبه های فنی، تخصصی و گزینش

●در اختیار داشتن مدرک تحصیلی معتبر از دانشگاه های برتر با حداقل 
»معدل 15 برای دانشگاه های دولتی« و »16 برای دانشگاه های آزاد 

اسالمی مراکز استان«
●کارت پایان خدمت الزامی نمی باشد.

● آقا 
کارشناس حسابداری )مدیریت مالی(

کارشناس مهندسی صنایع
کارشناس  مهندسی کامپیوتر )IT(-کارشناس بازرگانی

کارشناس مهندسی برق-الکترونیک
کارشناس مهندسی معدن

کارشناسی مدیریت منابع انسانی
کارشناس مدیریت صنعتی

کارشناس ارشد کامپیوتر-کارشناس ارشد بازرگانی
کارشناس ارشد برق-کارشناس ارشد معدن

کارشناس ارشد فیزیک )فقط گرایش اپتیک، 
لیزر و مغناطیس(

کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق ایمیل زیر مشخصات و رزومه 
خود را ارسال نمایند.

employer1401@gmail.com
لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111930

یک شرکت دولتی صنعتی در نظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از سراسرکشور در شهرهای تهران، شهریار، شهرری، 
گرمسار و طرود )استان سمنان( از بین فارغ التحصیالن »مذکر« مقاطع تحصیلی کارشناسی و باالتر دانشگاه های برتر تعداد محدودی نیرو استخدام 

نماید، متقاضیان محترم می توانند ضمن مطالعه شرایط و ضوابط مدارک خود را ارسال نمایند.

دعوت به همکاری

شرکت پویش تهویه جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

نقشه کش صنعتی
خانم/آقا، تمام وقت،  لیسانس مکانیک جامدات
AutoCAD و Solidworks مسلط به
حداقل 3 سال سابقه کار، سن25 الی 35 سال

ساعت کاری: شنبه الی چهارشنبه ساعت 8 الی 17:45
حقوق توافقی، اضافه کاری،بیمه

سرویس ایاب و ذهاب از سه مسیر میدان توحید، کیانمهر و شهر قدس

کارشناس مکانیک
خانم/آقا، تمام وقت، لیسانس مکانیک )حرارت و سیاالت یا تبدیل 

انرژی(، لیسانس تاسیسات حرارتی و برودتی
آشنایی با سیستم تهویه مطبوع، حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط

سن  بین 25 الی 35 سال
ساعت کاری: شنبه الی چهارشنبه ساعت 8 الی 17:45

حقوق توافقی، اضافه کاری، بیمه
سرویس ایاب و ذهاب از سه مسیر میدان توحید، کیانمهر و شهر قدس

مسئول دفتر
خانم، تمام وقت، مسلط به Office، بایگانی، نامه نگاری و تایپ

توانایی پاسخگویی به تلفن ها و هماهنگی های مربوطه
روابط عمومی باال، فن بیان خوب ، سن 25 تا 35 سال، 

حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط، حقوق توافقی، اضافه کاری، بیمه
سرویس ایاب و ذهاب از سه مسیر میدان توحید، کیانمهر و شهر قدس

جوشکار آهن و آرگون و CO2 و برنج
آقا، تمام وقت، مسلط به کار، حداقل 3 سال سابقه کار، سن 25 الی 35 سال

ساعت کاری: شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8 الی 17:45
حقوق توافقی، اضافه کاری، بیمه

سرویس ایاب و ذهاب از سه مسیر میدان توحید، کیانمهر و شهر قدس

تکنسین برق
آقا، تمام وقت،  کاردانی برق به باال، مسلط به کار
حداقل 3 سال سابقه کار، سن 25 الی 35 سال

ساعت کاری: شنبه الی چهارشنبه ساعت 8 الی 17:45
حقوق توافقی، اضافه کاری، بیمه

سرویس ایاب و ذهاب از سه مسیر میدان توحید، کیانمهر و شهر قدس

تراشکار
آقا، تمام وقت،  دیپلم، مسلط به کار، حداقل 3 سال سابقه کار

سن 25 الی 35 سال
ساعت کاری: شنبه الی چهارشنبه ساعت 8 الی 17:45

حقوق توافقی، اضافه کاری، بیمه
سرویس ایاب و ذهاب از سه مسیر میدان توحید، کیانمهر و شهر قدس

 
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به

 ایمیل زیر ارسال نمایند.
hrf@pooyeshtahvieh.com

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111931 

دعوت به همکاری

شرکت صنایع جوشکاری و تولید الکترود شیراز در راستای تکمیل نیروی انسانی متخصص و مجرب خود
 در شهر شیراز استخدام می نماید:

مدیر کنترل کیفیت:  آقا / خانم
حداقل مدرک کارشناسی در رشته های متالوژی یا بازرسی جوش یا شیمی

حداقل 5 سال سابقه مفید سرپرستی در حوزه کنترل کیفیت
مسلط به مباحث کنترل کیفیت و مهندسی کیفیت )نحوه نمونه گیری ، 

جمع آوری آمار ، ضایعات(، تهیه سوابق اطالعاتی و فرمت های 
کنترل کیفیت، مسلط به آزمون ها و ابزارهای کنترل کیفی، 

کالیبراسیون ، اکسل مهندسی ، زبان تخصصی و نرم افزارهای آماری
توانمند در تهیه وتحلیل گزارش های کنترل کیفی

توانمند در تهیه طرح های کیفی محصول
توانمند در سرپرستی و مدیریت

خالق و پرانرژی ، با دقت و مسئولیت پذیر، پیگیر، امانت دار،
 ساکن شیراز

سرپرست حسابداری صنعتی: آقا / خانم
حداقل مدرک کارشناسی در رشته حسابداری

حداقل 5 سال سابقه مفید کاری در زمینه حسابداری صنعتی
مسلط به محاسبات بهای تمام شده و گزارش دهی آن
مسلط به اکسل تخصصی، مسلط به نرم افزار راهکاران

با دقت و نکته سنج، پیگیر، امانت دار، ساکن شیراز
*حقوق و مزایای مکفی، * بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی         

* سرویس ایاب و ذهاب          
*محیط کاری پویا ، بانشاط و یادگیرنده

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را بصورت فایل PDF به 
پست الکترونیکی زیر ارسال فرمایند .

 r.mehrasa@gmail.com 

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111932 

دعوت به همکاری

مهندس برق: آقا

تمام وقت،  قدرت/الکترونیک

کارشناسی ارشد، حداقل دو سال سابقه کاری

حقوق بصورت توافقی، بیمه،

 بیمه تکمیلی

اضافه کاری، همراه با محل اسکان

مهندس مکانیک: آقا

تمام وقت،  جامدات، کارشناسی ارشد

حداقل دو سال سابقه کاری

حقوق بصورت توافقی، بیمه

بیمه تکمیلی،  اضافه کاری

همراه با محل اسکان

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه 

خود را به واتس اپ زیر ارسال نمایند.

نطنز، شهرک صنعتی اوره

)Whatsapp( 09197703074

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111937 

گروه صنعتی جهان صادرات جهت تکمیل کادر خود از استان های اصفهان، قزوین و کرمان از افراد 
واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

به  دعوت 

دعوت به همکاری

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

صنایع اتصاالت شیلنگ تکتا استاد کاران 

جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط 

زیر دعوت به همکاری می نماید.

کارشناس کنترل کیفی 

آقا ،  سابقه کار مهم نیست،  تمام وقت

رشته مکانیک، آشنا به روشهای کنترل کیفی و تهیه و ارائه 

گزارشات به مدیر مربوطه، آشنایی با کولیس

بیمه سرویس رفت و برگشت، حقوق توافقی

اضافه کاری
 info@takta-co.com

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111933

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت مصنوعات فلزی سنگین یک شرکت فعال

 در زمینه ساخت تجهیزات نفت وگاز و پتروشیمی

 واقع در تهران )محل کار: شهرک صنعتی شمس آباد( از افراد واجد 
شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

انباردار مواد اولیه
آقا، تمام وقت، حداقل یک سال، حداکثر 35 سال
لیسانس صنایع، آشنا با مواد اولیه صنایع نفت و گاز

هزینه ی حق ناهاری+پرداخت ماهیانه حقوق+ بیمه+ 
سرویس ایاب و ذهاب 

شهر های مورد نیاز: رباط کریم - اسالمشهر- پرند- 
حسن آباد فشافویه

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق ایمیل زیر رزومه 
خود را ارسال نمایند.

resume.mfs.info@gmail.com

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111934

مهندس مکانیک
آقا ، دارای حداقل 2 سال سابقه کار  

محدوده سن 25 الی 35 میباشد
 دارای انضباط کاری و مسئولیت پذیر 

 دارای روحیه کار تیمی و پیگیری امور محوله 
آشنایی با نرم افزار های مهندسی اتوکد - سالیدورک - کتیا 

 آشنایی با محیط کارگاهی و برنامه ریزی تولید و گزارش دهی 

شهرهای مورد نیاز: تهران - فشافویه - شهرری - اسالمشهر - پرند
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق ایمیل زیر رزومه 

خود را ارسال نمایند.

HEPASCO@ICLOUD.COM

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111935 

شرکت زاگرس نصب سپاهان در تهران در راستای تکمیل 
کادر خود از واجدین شرایط زیر از تهران و تبریز دعوت

 به همکاری می نماید:
کارشناس ارشد مکانیک )آقا(  

حداقل 10 سال سابقه کار در نفت و گاز و پتروشیمی
همراه با محل سکونت در تهران

حقوق توافقی و بر اساس تجربیات مرتبط
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده 

در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.

info@zagrosnasb.com 

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111936 

frontend برنامه نویس
vue.js تسلط به ، Git تسلط به

SEO تسلط کامل به ،Jquery تسلط به

CSS3 ,HTML5 تسلط به ،java script تسلط به

ارائه نمونه کار در موارد باال

 frontend برنامه نویس

آشنا به طراحی UI/UX و سئو

Responsive و پیاده سازی طرح های bootstrap تسلط به 

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

اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند

m.a.fakhrian@live.com 

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111939 

یک فروشگاه زنجیره ای
 برای تکمیل کادر خود در تهران به افراد واجد

 شرایط زیر نیازمند است:
کارمند- فروشنده- صندوقدار

سن تا 38 سال ، داشتن مدرک دیپلم یا دیپلم ردی
داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت تحصیلی 

دریافتی حقوق 4000000 میلیون الی 8 میلیون تومان + 
ارتقای سریع شغلی + بن + سنوات + عیدی + مزایا و ....
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده 

ارتباط حاصل نمایند

zghasemi5505@gmail.com

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111938 IT کارشناس
مهارت در ویندوز سرور

مهارت در برنامه ریزی سوییچها و تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه
دارای روحیه حل مسآله

آشنایی کامل با تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری
 مورد استفاده روزمره کاربران

آشنایی به مباحث سرور ابری و به طور کل مایکروسافت
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده در 

بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.

hr@nesha.co

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111940

شرکت هپاسکو جهت تکمیل کادر مهندسین کارخانه خود در تهران )محل شهرک صنعتی شمس آباد( نیاز به نیرو با مشخصات ذیل دارد:

شرکت نرم افزاری ملک به منظور تکمیل تیم نرم افزاری خود در تهران با شرایط زیر استخدام می نماید:

شرکت نگین شهر آینده )مهندسین مشاور نشا( 

جهت تکمیل دپارتمان IT آی تی خود از واجدین شرایط زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید:

بــه گــزارش بــازارکار، مهنــدس حســین جــان 
ــت وزارت  ــرد: مأموری ــان ک ــی بی غالمحســین کرمان
ــراد  ــوه اف ــتعدادهای بالق ــل اس ــع تبدی ــوم درواق عل
ــال  ــا س ــا ت ــت ام ــل اس ــتعداد بالفع ــه اس ــه ب جامع
ــتعدادها  ــد اس ــه رش ــرای هم ــوم ب 73 در وزارت عل

ــت. ــود نداش ــکاری وج راه
وی افــزود: در ســال 73 دولتمــردان بــه ایــن نتیجــه 
ــتعدادهای  ــن اس ــه بی ــه ای ک ــد فاصل ــیدند بای رس
جوانــان و نیــاز جامعــه اســت پــر شــود، بــه همیــن 
ــردی تأســیس  ــه علمــی کارب ــل دانشــگاه جامع دلی
شــد تــا فاصله بیــن علــم و صنعــت را از میان بــردارد 
ــان  ــه می ــی ک ــتعدادهای متنوع ــد اس ــکان رش و ام
انســان ها وجــود دارد امــا در دانشــگاه ها مســیر 
ــد. ــدارد را فراهــم کن ــا وجــود ن ــرای آن ه رشــدی ب

کرمانــی ادامــه داد: بــه  عنــوان مثــال قبــل از اینکــه 
مرکــز علمــی کاربــردی ماهان تأســیس شــود کســی 
ــن  ــان شــدن داشــت در دانشــگاه ای کــه قصــد خلب
ــربازی  ــه س ــد ب ــود؛ بای ــم نب ــش فراه ــکان برای ام
می رفــت تــا یــا خلبــان هواپیمــای جنگــی شــود کــه 
برخــی دوســت نداشــتند یــا اینکــه دوران ســربازی را 

بگذرانــد و برگــردد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروزه در جامعــه مــا هیــچ 
ــالت  ــه تحصی ــاج ب ــه احتی ــدارد ک ــود ن ــغلی وج ش
دانشــگاهی نداشــته باشــد گفــت: بنابرایــن الزم بــود 
تــا دانشــگاه مهارتــی تأســیس شــود؛ در مرکــز علمی 
ــته هایی  ــی رش ــور طبیع ــه ط ــان ب ــردی ماه کارب
جامعــه  دانشــگاه های  در  کــه  دارد  وجــود 

ــت. ــود نداش وج
رئیــس مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی هواپیمایــی 
ماهــان در خصــوص رشــته ها بیــان کــرد: ایــن 
دانشــگاه در رشــته های مهندســی اویونیــک هواپیمــا، 
مهندســی تعمیــر و نگهــداری، مهمانــداری هواپیمــا، 
دیســپچری پــرواز، خلبانــی شــخصی و خلبانــی 

ــرد. ــجو می پذی ــاری دانش تج
وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه علمــی کاربــردی 

هنــوز در جامعــه جــا نیفتــاده اســت تصریــح کــرد: 
متأســفانه در جامعــه مشــکلی کــه وجــود دارد ایــن 
اســت کــه وجــود ایــن مراکــز به خوبــی اطالع رســانی 
ــگاه ها  ــه دانش ــود این گون ــه وج ــود درحالی ک نمی ش
بــرای رشــد اســتعدادهای جوانــان ضــروری اســت و 
ــه را از  ــتند جامع ــف هس ــانی موظ ــز اطالع رس مراک

ــد. ــات دهن ــتن ها نج ندانس
ــرای  ــز ب ــن مرک ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب کرمان
ــادی  ــه زی ــر دانشــجو هزین ــه ه ــی ب ــوزش خلبان آم
پرداخــت می کنــد گفــت: دانشــجویان در ایــن مرکــز 
ــد  ــوزش می بینن ــی را آم ــی بازرگان ــا ســطح خلبان ت
ــر را در شــرکتی کــه جــذب  ــوزش ســطح باالت و آم
ــرکت  ــای آن ش ــا هواپیماه ــب ب ــوند متناس می ش

می بیننــد.
وی همچنیــن در رابطــه بــا اســتانداردهای آموزشــی 
ــران  ــح داد: در حــال حاضــر در ای ــز توضی ــن مرک ای
اگــر تحریــم نبودیــم و هواپیمــای بیشــتری داشــتیم 
ــم  ــا ک ــه هواپیم ــالً ک ــا فع ــم داشــتیم ام ــان ک خلب
ــذب  ــده ج ــای آموزش دی ــی از خلبان ه ــت برخ اس
ــتانداردهای  ــون اس ــوند و چ ــور می ش ــارج از کش خ

ــد. ــا را دارد مشــکلی ندارن آموزشــی اســتاندارد اروپ
کرمانــی ادامــه داد: برخــی می گوینــد چــرا آمــوزش 
ــا  ــوند ام ــذب ش ــور ج ــارج از کش ــه خ ــد ک می دهی
ــر  ــران بهت ــار ای ــزت و اعتب ــرای ع ــدم ب ــده معتق بن
ــا  ــتیم ت ــور بفرس ــارج از کش ــه خ ــان ب ــت خلب اس

ــر. کارگ
رئیــس مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی هواپیمایــی 
ماهــان بــا اشــاره بــه اینکــه یــک، دو ســالی هســت 
کــه خانم هــا هــم می تواننــد خلبــان باشــند گفــت: 
دانشــجویان این مرکــز در دوره کاردانی و کارشناســی 

نزدیــک بــه 150 ســاعت پــرواز عملــی دارنــد.
 

ریشه ناهنجاری های جامعه عدم وجود
 زمینه برای رشد استعدادهاست

ــرک  ــا ت ــگ م ــه در فرهن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
از  بــرای بســیاری  تحصیــل در مقطــع دیپلــم 
ــن  ــه همی ــت: ب ــت گف ــایند نیس ــا خوش خانواده ه
ــته های  ــان رش ــد از می ــور بودن ــراد مجب ــل اف دلی
ــل  ــه تحصی ــرای ادام محــدود دانشــگاهی یکــی را ب
انتخــاب کننــد حتــی اگــر مــورد عالقه شــان نباشــد.

کرمانــی معیــار در گفت وگــو بــا ایســنا موفــق بــودن 
مراکــز علمــی کاربــردی را کاهــش جــرم و زندانیــان 
در جامعــه دانســت و توضیــح داد: انســان ها خلقــت 
ــتعدادهای  ــا در اس ــاوت آن ه ــد و تف ــی ندارن متفاوت
آن هــا اســت؛ اگــر موقعیــت رشــد بــرای این اســتعداد 
فراهــم نشــود فــرد پــس از ورود بــه جامعــه و پس زده 
شــدن بــه ناهنجاری هــای اجتماعــی روی مــی آورد.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دانشــگاه علمــی کاربــردی 
بایــد نیاز جامعــه و اســتعدادهای موجود را شناســایی 
کنــد گفــت: پــس از شناســایی ایــن دو بایــد راهــی 
ــاز  ــت نی ــن اســتعدادها را در خدم ــا ای ــد ت ــدا کن پی
جامعــه بگیــرد، اینجــا اســت کــه ناهنجاری هــا 

ــد. ــش می یاب کاه
کرمانــی تصریــح کــرد: برخــی می گوینــد ایــن مرکــز 
بــه جــای ســود، ضــرر دارد امــا مــا وابســته بــه بنیــاد 
خیریــه مولی الموحدیــن هســتیم و در اساســنامه 
ایــن خیریــه در بــدو پیدایــش نوشــته شــده کــه باید 
افــراد را تربیــت و موقعیــت شــغلی بــرای آن هــا ایجاد 
ــردن را  ــه ک ــن هزین ــا ای ــل م ــن دلی ــه همی ــد ب کن

پذیرفته ایــم و انتظــار داریــم جوانــان بیاینــد و از ایــن 
موقعیت هــا اســتفاده کننــد.

مأموریت دانشگاه علمی کاربردی شناسایی
 و پرورش استعدادها است

رئیــس مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی هواپیمایــی 
ــگاه  ــت دانش ــه مأموری ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب ماه
ــتعدادها  ــرورش اس ــایی و پ ــردی شناس ــی کارب علم
ــود  ــزار ش ــت برگ ــرار اس ــدادی ق ــت: روی ــت گف اس
ــه  ــداد در جامع ــن روی ــتاب؛ ای ــداد ش ــام روی ــا ن ب
ــی  ــه توانای ــی ک ــتعدادها و ایده های ــد و اس می چرخ
حــل مشــکلی از جامعــه را دارد امــا جرئــت بیــان را 

ندارنــد شناســایی می کنــد.
ــد  ــا می ده ــه آن ه ــی ب ــه داد: ســپس فرصت وی ادام
تــا در مراکــز رشــد ایــده خــود را بــه ام وی پــی تبدیل 
ــا  ــه ایده ه ــن مرحل ــد؛ پس ازای ــه کنن ــرده و ارائ ک
ایــده  هــدف  بــازار  و  ســرمایه گذاران  به وســیله 
دعــوت می شــوند تــا یــا آن را شــریک شــوند یــا بــه 
فــروش برســانند؛ این گونــه هــم فــرد مشــغول بــه کار 

ــود. ــاد می ش ــی ایج ــم کارآفرین ــود و ه می ش
رئیــس مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی هواپیمایــی 
ماهــان در رابطــه بــا کلمــه "شــتاب" کــه نــام ایــن 
ــه معنــی  ــن شــتاب ب ــداد اســت توضیــح داد: ای روی
ــه "شناســایی و  ــف جمل ــه مخف ــه نیســت بلک عجل
توانمندســازی ایده هــای برگزیــده یــا برتــر" اســت و 

ــد. ــن را نمی دانن ــردم ای ــیاری از م بس
کرمانــی عنــوان کــرد: افــراد زیــادی هســتند کــه ایده 
ــد از کجــا شــروع کننــد و  ــا نمی داننــد بای ــد ام دارن
بــه چــه کســی بگوینــد؛ هــدف ایــن رویــداد کمــک 

بــه ایــن افــراد اســت.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت بــاالی اســتان کرمــان در 
حــوزه گردشــگری گفــت: کرمــان نســبت بــه تمــام 
ــیل  ــگری پتانس ــد گردش ــور در بع ــتان های کش اس
باالیــی دارد و ازنظــر جغرافیایــی وســیع ترین اســتان 
ــا  ــان( ب ــدم بری ــان )گن ــن نقطــه جه اســت؛ گرم تری
فاصلــه یــک ســاعت و نیــم از نقطــه ســردی کــه در 
تابســتان هــم بــرف دارد )قلــه ســیرچ( در این اســتان 
ــور  ــای کش ــی در کج ــن جذابیت ــرار دارد، همچنی ق

ــود. ــدا می ش پی
کرمانــی تصریــح کــرد: در بحــث صنایع دســتی نیــز 
کرمــان حــرف زیــادی بــرای گفتــن دارد؛ همچنیــن 
در حــوزه کشــاورزی تأمیــن بســیاری از محصــوالت 
کشــاورزی کشــور بــر عهــده کرمــان اســت  و معــادن 

نیــز بــه همیــن شــکل.
وی اظهــار کــرد: علی رغــم موقعیــت اســتثنایی کرمان 
متأســفانه در ایــن اســتان بــه انــدازه دیگــر شــهرها در 
ــا به خصــوص بحــث گردشــگری کار  ــی زمینه ه خیل
نشــده اســت درحالی کــه مهنــدس افضلــی پــور وقتــی 
دانشــگاهی در کرمــان می ســاخت باالتریــن نمــره در 

میــان اســتان ها را بــه کرمــان داده بــود.
رئیــس مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی هواپیمایــی 
ماهــان خاطرنشــان کــرد: بنابرایــن از یکجایــی ایــن 
حرکــت بایــد آغــاز شــود و امیدواریــم ایــن رویــداد 

بتوانــد آغازگــر ایــن حرکــت باشــد.
شــایان ذکــر اســت عالقه منــدان جهــت شــرکت در 
ــا  ــد ت ــداری می توانن ــداد گردشــگری و هتل ــن روی ای
ــانی  ــه نش ــده ب ــت ای ــامانه ثب ــه س ــاه ب 27 بهمن م
 https://uastartup.uast.ac.ir/fa/form/560/mahan

ــد. ــده خــود را ثبــت کنن مراجعــه کــرده و ای

در گفتگو با رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی هواپیمایی ماهان تشریح شد: 

آشنایی با رشته های علمی و کاربردی مهندسی هوایی و هواپیمائی 
با هدف توانمندسازی کتابداران 

کتابخانه های عمومی کشور؛

»مدرسه الکترونیکی 
تولید محتوا در فضای 

مجازی« برگزار می شود 

ــازی«  ــای مج ــوا در فض ــد محت ــی تولی ــه الکترونیک »مدرس
بــه همــت نهــاد کتابخانه هــای عمومــی کشــور بــا همــکاری مرکــز 
ــی  ــع فن ــی و مجتم ــگاه خوارزم ــی دانش ــری آزاد و الکترونیک یادگی

ــود.  ــزار می ش ــران، برگ ته
بــه گــزارش بــازارکار، »مدرســه الکترونیکــی تولیــد محتــوا در 
فضــای مجــازی« بــه همــت نهــاد بــا همــکاری مرکــز یادگیــری 
ــران،  ــی ته ــع فن ــی و مجتم ــگاه خوارزم ــی دانش آزاد و الکترونیک

ــود. ــزار می ش برگ
ایــن کارگاه هــا در ســه مرحلــه مقدماتــی، پیشــرفته و تکمیلــی 
ــتان ها  ــای شهرس ــا، رؤس ــئوالن کتابخانه ه ــداران، مس ــژه کتاب وی
ــی و در  ــورت الکترونیک ــه ص ــی، ب ــط عموم ــان رواب و کارشناس
ــی  ــری الکترونیک ــامانه یادگی ــق س ــی از طری ــم آموزش ــب فیل قال
 https://amoozesh.iranpl.ir ــانی ــه نش ــاد ب ــوزش نه آم
ــن  ــه ای ــه ب ــا مراجع ــد ب ــان می توانن ــود. داوطلب ــزار می ش برگ
ــل  ــوزش« در پروفای ــت آم ــش »درخواس ــه بخ ــامانه و ورود ب س
ــر دوره،  ــرای ه ــده ب ــالم ش ــای اع ــود، در تاریخ ه ــی خ آموزش

ــد. ــام کنن ثبــت ن
ــازی«  ــای مج ــوا در فض ــد محت ــی تولی ــه الکترونیک »مدرس
ــا گوشــی  ــا دوره »عکاســی ب ــی، کار خــود را ب ــه مقدمات در مرحل
همــراه« بــا همــکاری مجتمــع فنــی تهــران، در ســال جــاری آغــاز 
ــه، دوره هــای »اســتراتژی تولیــد محتــوا«  می کنــد. در ایــن مرحل
و »تولیــد محتــوای متنــی« بــا همــکاری مرکــز یادگیــری آزاد 
و الکترونیکــی دانشــگاه خوارزمــی در ســال 1401 برگــزار 

خواهــد شــد.



سرباز ماهر

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار
IT کامپیوتر و

ادامه مطلب کلیک کنید

مالی و حسابداری

 IT  کارشناس-خانم
 Helpdesk کارشناس  

 IT کارشناس 
ترجیحا آقا- مسلط به امور نرم افزار و 

سخت افزار

ادامه مطلب کلیک کنید

کارشناس حسابداری آشنا با قوانین 
حقوق و دستمزد و مالیاتی

حسابداری- کلیه گرایش ها برای بانک
 کارشناس مالی )اعتبارات و پرداخت – 

رسیدگی به اسناد- تهیه صورتهای مالی ( 
در مرکز دولتی

ادامه مطلب کلیک کنید

مهندس صنایع برای مرکز دولتی-
مسلط به مباحث مالی و اقتصادی

_صنایع- کلیه گرایش ها برای بانک
مهندس برق و الکترونیک در کارخانه تولیدی

مهندسی

فروش و بازاریابی

ادامه مطلب کلیک کنید

نیروی فنی

کارشناس فروش عالقمند به کار 
فروش)تلفنی(

فروشنده برای یک شرکت بین المللی

ادامه مطلب کلیک کنید

تکنسین فنی برای کارخانه در فتح و 
جاده مخصوص

نیروی تاسیساتی
اداری و دفتری
کارشناس اداري

ادامه مطلب کلیک کنید

کارگر خط تولید - مونتاژکار- 
کارگر ساده - خدمات

راننده

کارگر ساده، خدمات
 و حراست

و...

و...

و...
ادامه مطلب کلیک کنید

مسئول دفتر و منشي

اپراتور تلفن

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.

هشت طرح اشتغالزا برای کارکنان وظیفه 
منقضی از خدمت همدان مصوب شد

ــاد  ــدان از ایج ــتان هم ــی اس ــاه اجتماع ــاون،کار و رف ــرکل تع ــا- مدی ــدان- ایرن هم
ــه  ــت دارای گواهینام ــی از خدم ــه منقض ــان وظیف ــرای کارکن ــتغال ب ــهیالت اش تس
مهــارت آمــوزی اســتان خبــر داد و گفــت: در ایــن راســتا هشــت طــرح بــه مبلــغ 

ــده اســت. ــال مصــوب ش ــون ری ۸۰۰ میلی
ــرارگاه  ــر ق ــر تدابی ــار داشــت: براب ــان« اظه ــد توصیفی ــازارکار،  »احم ــزارش ب ــه گ ب
مهــارت آمــوزی ســربازان، ســربازان منقضــی خدمــت از ابتــدای ســال ۹۷ بــه بعــد که 
دارای گواهینامــه مهــارت آمــوزی هســتند، در صــورت تاییــد طــرح آنــان توســط گروه 
کاری می تواننــد از تســهیالت بانکــی از محــل جــزء هفــت بنــد«ب« تبصــره ۱۶ 

قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ بهره منــد مــی شــوند.
وی ادامــه داد: ســقف تســهیالت یــک میلیــارد ریــال بــا بازپرداخــت هفت ســاله اســت 
و متقاضیــان در هــر شهرســتان و هــر ارگانــی کــه خدمــت را بــه پایــان رســانده انــد 

بــه دبیرخانــه طــرح در معاونــت وظیفــه عمومــی نآجــا مراجعــه کننــد.
توصیفیــان خاطرنشــان کــرد: بــا هماهنگی هــای صــورت گرفتــه، ســربازان منقضــی 
ــا  ــد و ب ــرار می گیرن ــت تســهیالت مشــاغل خانگــی ق ــت دریاف از خدمــت در اولوی
ــد از  ــه، می توانن ــرم مربوط ــل ف ــی« و تکمی ــاغل خانگ ــامانه »مش ــام در س ــت ن ثب

ــد شــوند. تســهیالت مشــاغل خانگــی بهره من
مدیــرکل تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان همــدان تصریــح کــرد: طرح پیشــنهادی 
ایــن گــروه از طریــق کمیتــه فنــی مشــاغل متناســب بــا دســتگاه های اجرایــی ماننــد 
جهــاد کشــاورزی، صنعــت، معــدن، تجــارت، میــراث فرهنــگ و گردشــگری بررســی 
ــه توانمندســازی متقاضــی،  ــرای امــوری از جمل و در صورتیکــه طــرح تاییــد شــود ب
مشــاوره، اســتعداد ســنجی، آمــوزش، ارتقــای کمــی و کیفــی محصــوالت و شــناخت 

بــازار، طــرح بــه جهــاد دانشــگاهی ارســال می شــود.
ــه اداره  ــرای صــدور مجــوز ب ــرح ب ــدی ط ــه بع ــار داشــت: در مرحل ــان اظه توصیفی
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان مربوطــه ارســال و مــدارک بــرای اخذ تســهیالت 

بــه بانــک ارســال و متقاضــی بــه بانــک معرفــی می شــود.
وی ادامــه داد: ثبــت نــام و بررســی طــرح از طریــق ســامانه مشــاغل خانگــی و بــه صورت 
غیــر حضــوری انجــام می شــود و در صــورت نیــاز بــه اصــالح طــرح یــا مــدارک از طریــق 

پیامــک در ســامانه بــه متقاضــی اطالع رســانی می شــود.
مدیــرکل تعــاون،کار و رفــاه اجتماعی اســتان همــدان گفت: متقاضیــان ۱۰ روز پــس از ثبت 
نــام می تواننــد بــا ارائــه کــد رهگیری در ســامانه مشــاغل خانگــی از رونــد کار مطلع شــوند.

توصیفیــان خاطرنشــان کــرد: مشــموالن و خانواده هــای آنــان بــرای کســب 
ــانی  ــه نش ــازمان ب ــانی س ــگاه اطالع رس ــق پای ــد از طری ــتر می توانن ــات بیش اطالع
ــا  ــه شــماره  ۰۹۶۴۸۰ و ی ــا ب ــن گوی ــامانه تلف www. vazifeh. police. ir، س
بــه معاونــت وظیفــه عمومــی  اســتان ، شهرســتان محــل اقامــت خــود مراجعــه کننــد.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی:

مهارت آمــوزی  قــرارگاه  عالــی  مشــاور  و  دســتیار 
ســتاد کل نیرو هــای مســلح از پرداخــت تســهیالت 
اشــتغال زایی یــک میلیــارد ریالــی بــه ســربازان مهــارت 
آمــوز خبــر داد و گفــت: بخشــنامه پرداخــت تســهیالت 

ــت. ــده اس ــالغ ش ــربازان اب ــه س ــتغال زایی ب اش
بــه گــزارش بــازارکار، ســردار موســی کمالــی در مصاحبه 
ــرای  ــت ب ــد خدم ــرح خری ــاره ط ــران درب ــو ته ــا رادی ب
ــت  ــد خدم ــوع خری ــت: موض ــربازی گف ــموالن س مش
ــوزی ســتاد  ــرارگاه مرکــزی مهارت آم در حــوزه کاری ق
کل نیرو هــای مســلح نیســت و ایــن مــورد خــط قرمــز 

ــت. ــلح اس ــای مس ــتاد کل نیرو ه س
ــت  ــز اس ــت، تبعیض آمی ــد خدم ــرح خری ــزود: ط وی اف
ــا  ــد ت ــویق می کن ــردن تش ــت ک ــه غیب ــان را ب و جوان
ــی هایی  ــق بررس ــوند و طب ــوردار ش ــاز برخ ــن امتی از ای
کــه شــده اســت نماینــدگان مجلــس نیــز مخالــف ایــن 

طــرح هســتند.

ــی اســتقبال  ــا ســال ۱۳۹۷ اجــرا شــد، ول ــن طــرح ت ای
ــموالن  ــت مش ــدید غیب ــث تش ــفانه باع ــد و متاس نش
ــاره  ــس در این ب ــم مجل ــت ه ــد و در نهای ــربازی ش س

ــرد. ــی را می گی ــم نهای تصمی

حقوقسربازانافزایشپیدامیکند
دســتیار و مشــاور عالــی قــرارگاه مرکــزی مهارت آمــوزی 
ســتاد کل نیرو هــای مســلح در پاســخ بــه ایــن پرســش 
هــم کــه آیــا حقــوق ســربازان افزایــش پیــدا خواهــد 
کــرد یــا خیــر؟ تصریــح کــرد: طبــق مــاده ۴۹ قانــون 
وظیفــه حقــوق ســرباز ها بایــد بیــن ۶۰ تــا ۹۰ درصــد 
کارکنــان رســمی دولــت باشــد، امــا شــورای نگهبــان 
ــاده  ــرد و م ــت ک ــون مخالف ــن قان ــا ای در ســال ۹۰ ب
۵۰ را مطــرح کــرد و بــر اســاس ایــن مــاده افزایــش 
ــار از ســوی  ــن اعتب ــه تامی ــوط ب ــرباز ها من ــوق س حق
دولــت خواهــد بــود لــذا اگــر دولــت بودجــه را افزایــش 

ــد. ــدا می کن ــش پی ــز افزای ــوق ســرباز ها نی دهــد حق
ــالغ بخشــنامه پرداخــت تســهیالت  وی همچنیــن از اب
ــت: ســربازان  ــر داد و گف ــه ســربازان خب ــتغال زایی ب اش
آمــوزش  در حیــن خدمــت مهارت هــای مختلفــی 
می بیننــد و بــه خاطــر دو ســال خدمتشــان، ایــن 
ــت  ــرباز ها را حمای ــال س ــه س ــدت س ــه م ــرارگاه ب ق
ــان  ــر خودش ــغل موردنظ ــه ش ــد ب ــا بتوانن ــد ت می کن

ــد. ــدا کنن ــت پی دس

سربازانباارائهطرحکارآفرینی،
وام۱۰۰میلیونیمیگیرند

دســتیار و مشــاور عالــی قــرارگاه مهارت آمــوزی ســتاد کل 
نیرو هــای مســلح افــزود: یکــی از اقدامــات بــرای رســیدن 
بــه شــغل؛ اعطــای تســهیالت اســت کــه دولــت ۲ هــزار 
میلیــارد بــرای اعطــای ایــن تســهیالت در نظر گرفتــه بود 
و ۵ بانــک موظــف بــه پرداخــت ایــن تســهیالت شــده اند.

ســردار کمالــی افــزود: افــرادی کــه خدمتشــان در ســال 
۱۳۹۷ بــه اتمــام رســیده اســت می تواننــد بــه دبیرخانــه 
ــا اســتانداری مراجعــه کننــد و اگــر  کارگــروه مهــارت ی
ــن  ــرح از ای ــه آن ط ــا ارائ ــد ب ــی دارن ــرح کارآفرین ط

ــوند. ــد ش ــهیالت بهره من تس
ــارد  ــک میلی ــغ وام، ی ــرد: مبل ــالم ک ــی اع ــردار کمال س

ــت. ــاله اس ــت آن ۷ س ــدت بازپرداخ ــوده و م ــال ب ری

سربازانمهارتهاییکسبکنندکه
بازارکارخوبیداشتهباشد

بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج، دســتیار و مشــاور عالــی 
ــای مســلح در  ــتاد کل نیرو ه ــوزی س ــرارگاه مهارت آم ق
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــه مهارت هایــی در دوران 
خدمــت بــه ســربازان آمــوزش داده خواهــد شــد؟ گفــت: 
ــه ای، جهــاد دانشــگاهی، جهــاد  ــا ســازمان فنــی حرف ب
ــان  ــات و وزارت ورزش و جوان ــاورزی، وزارت ارتباط کش
تفاهمنامــه امضــا کردیــم و بیــش از ۵۰۰ مهــارت را بــه 
ســربازان آمــوزش می دهنــد و اولویــت بــا مهارت هایــی 
ــان هــم از  ــازار خــوب اشــتغال دارد و جوان اســت کــه ب

ــد. ــتقبال می کنن ــا اس ــن مهارت ه ای

◄مشاور عالی قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیرو های مسلح خبر داد
ابالغ بخشنامه پرداخت تسهیالت اشتغال زایی به سربازان

ماهانه ۲۶۷ سرباز گواهینامه
 سرباز مهارت از جهاددانشگاهی 

سمنان دریافت می کنند

ــه دوره آموزشــی دیمــاه طــرح ســرباز مهــارت در  ــی و اعطــای گواهینام مراســم پایان
اســتان ســمنان برگــزار شــد.

در ایــن مراســم کــه بــا حضــور معــاون آمــوزش و تربیــت اداره عقیدتــی سیاســی پدافند 
هوایــی ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران، فرماندهــی مرکــز آمــوزش شــهدای وظیفــه 
پدافنــد هوایــی ســمنان، معاونــت آموزشــی جهاددانشــگاهی اســتان ســمنان و تعــدادی 
از ســربازان وظیفــه و کارکنــان مرکــز آمــوزش پدافنــد هوایــی ســمنان برگــزار شــد، 

گواهینامــه پایــان دوره بــه ســربازان وظیفــه در دوره آموزشــی اعطــا شــد.
در ایــن دوره طبــق روال دوره هــای قبــل ۲۶۷ نفــر از ســربازان وظیفــه در دوره هــای 
ــی و  ــای کارآفرین ــا مهارته ــی و آشــنایی ب ــای زندگ ــارت ه ــا مه آموزشــی آشــنایی ب

ــد. ــان دوره گواهینامــه حضــور در دوره دریافــت کردن اشــتغال شــرکت و پــس از پای
رئیــس مرکــز آمــوزش پدافنــد هوایــی ســمنان در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه افزایــش 
ظرفیــت ورودی ســربازان در هــر مــاه بــه بیــش از ۶۰۰ نفــر، آمادگــی خــود را جهــت 

برگــزاری دوره هــای فــوق بــرای تمامــی ســربازان وظیفــه اعــالم نمودنــد.
ــوروزی از حضــور و مشــارکت معاونــت آموزشــی جهاددانشــگاهی اســتان  ســرهنگ ن
ــد ســرباز مهــارت، بصیــرت،  ســمنان در برگــزاری دوره هــای آموزشــی مختلــف مانن

ــواده آنهــا و... قدردانــی کــرد. حکمــت ویــژه ســربازان، پرســنل و خان
ــه از  ــن جلس ــز در ای ــمنان نی ــتان س ــگاهی اس ــی جهاددانش ــت آموزش ــده معاون نماین
ــان  ــوزی کارکن ــارت آم ــع مه ــرح جام ــب ط ــه در قال ــرباز وظیف ــزار س ــوزش ۲ ه آم

ــر داد. ــمنان خب ــتان س ــارت( در اس ــرباز مه وظیفه)س
محمــد رضــا واعظــی گفــت: طــرح جامــع مهارت آمــوزی کارکنــان وظیفــه نیروهــای 
مســلح بــر اســاس تفاهــم نامــه ای مشــترک بیــن وزارت ورزش و جوانــان و ســتاد کل 
نیروهــای مســلح بــا بهره گیــری از تــوان تخصصــی جهاددانشــگاهی در اســتان ســمنان 
اجــرا مــی شــود و ماهانــه ۲۶۷ ســرباز در ایــن دوره هــای آموزشــی شــرکت و گواهینامه 

معتــر دریافــت مــی کننــد.
ــا مهارت هــای  ــر دو بخــش شــامل »آشــنایی ب ــن دوره هــا مشــتمل ب ــزود: ای وی اف
زندگــی بــه میــزان ۱۲ ســاعت و آشــنایی بــا مهارت هــای عمومــی اشــتغال و 
کارآفرینــی بــه میــزان ۲۴ ســاعت« برنامــه ریــزی شــده اســت، همچنیــن ۲ عنــوان 
کتــاب آموزشــی بــا عناونیــن کارآفرینــی و مهارتهــای کســب و کار و مهارتهــای زندگی 
کــه بــه همــت جهــاد دانشــگاهی تهیــه و بــه چــاپ رســیده اســت، در بــازه زمانــی در 

اختیــار ســربازان قــرار گرفتــه اســت.

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.

۶۶41۷۲۷0

هنری

ادامه مطلب کلیک کنید

گرافیست و طراح سایت
موشن گراف و عکاس 

در شرکت فعال در
 حوزه پتروشیمي

و...

فرمانــده مرکز شــهید خضرایــی نهاجا گفــت: برنامــه داریم 
تــا ســربازان بتواننــد پــس از مهارت آمــوزی بــا موفقیــت در 

مســیر اعتــالی کشــور بــه راه خــود ادامــه دهند.

بــه گــزارش بــازارکار، امیــر ســرتیپ دوم خلبــان حمیــد 
مصطفــوی گفــت: تــالش می کنیــم ســربازان بــا 
مهارت افزایــی پــس از پایــان دوره خدمــت خــود بتواننــد 
بــا حــس مســئولیت پذیری و اعتمادبه نفــس بیشــتر 
ــغول  ــه مش ــی در جامع ــوزه تخصص ــرفت در ح و پیش

ــت شــوند. فعالی
اخیــرا نیــز ســند ملــی مهارت آمــوزی ســربازان وظیفــه 
مصــوب هشــتاد و یکمیــن جلســه شــورای عالــی 

ــد. ــی ش ــور رونمای ــتغال کش اش
ــت  ــردی، ۱۵ سیاس ــت راهب ــند دارای ۴ سیاس ــن س ای
ــده  ــدام عم ــداد، ۷۶ اق ــتاورد، ۵۹ برون ــی، ۵۴ دس اجرای

ــکری  ــوری و لش ــتگاه کش ــر ۴۰ دس ــغ ب ــت و بال اس
ــوزی و  ــارت آم ــوزه مه ــی در ح ــش آفرین ــرای نق را ب

ــی آورد. ــای کار م ــه پ ــان وظیف ــتغال کارکن اش
رئیــس ســتاد کل نیرو هــای مســلح پیــش از ایــن گفتــه 
ــی  ــا دســتگاه های اجرای ــه ب ــون ۲۶ تفاهم نام ــود: تاکن ب
ــاء و  ــه امض ــان وظیف ــوزی کارکن ــث مهارت آم در بح

کاربــردی شــده اســت.
فرمانــده کل ارتــش نیــز از آمــوزش بیــش از ۱۹۸ هــزار 
ــر  ــی خب ــی و عموم ــته های تخصص ــرباز در رش س

ــود. داده ب

برگزاری دوره های مهارت آموزی مطابق با سطوح تحصیلی کارکنان وظیفه
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رویــداد عصــر زنــان بــا محوریــت دســتیاری زنــان و حضــور 
زنــان در ایــن حــوزه در مرکــز نــوآوری تبیــان بــا همــکاری 
خــاق  صنایــع  توســعه  و  نــرم  فناوری هــای  ســتاد 

می شــود.  برگــزار 
 خانــه خــاق و نــوآوری تبیــان قصــد دارد بخــش دوم فعالیت 
ــا  ــرای ورود آنه ــان ب ــداد عصــر زن ــزاری روی ــا برگ خــود را ب
ــر ایــن اســاس گروه هایــی  ــه حــوزه فنــاوری آغــاز کنــد. ب ب
ــا  ــد، می تواننــد ت ــداد را دارن ــن روی کــه قصــد شــرکت در ای
۱۵ بهمــن مــدارک خــود را ارســال کننــد و بعــد از تجمیــع 
ــه، وارد  ــری اولی ــس از داوری و غربالگ ــا و پ ــدارک گروه ه م
بــوت کمــپ شــده و تیم هــای برتــر جــذب خانه هــای 
خــاق شــوند و بــرای رشــد و توســعه خــود خدماتــی ماننــد 
ــد.  ــت کنن ــوری دریاف ــات منت ــرمایه گذار و خدم جــذب س

ــدام  ــن اق ــود از ای ــدف خ ــان ه ــوآوری تبی ــه خاق ون   خان
را نقش آفرینــی در جامعــه، تعارضــات بین نقشــی، حفــظ 
ســامت فــردی، تســهیل فرزنــدآوری و شــکوفایی توانمندهــا 
بــه همــراه تحصیــل و اوقــات فراغــت زنــان اعــام 

ــت.  ــرده اس ک
  

سبد دوم، حوزه زنان است 
ــان، در  ــوآوری تبی ــاق و ن ــه خ ــی، مدیرخان ــا دهفول علیرض
نشســت رویــداد عصــر زنــان کــه در ایــن زمینــه برگــزار شــد 
گفــت: مــا بــرای اینکــه بتوانیــم مســائل را بــا حضــور مــردم 
ــاخت هایی  ــال زیرس ــم، دنب ــل کنی ــی ح ــش خصوص و بخ
بودیــم کــه بــا همــکاری معاونــت علمــی ریاســت جمهوری و 
خانــه خــاق آنهــا را ایجــاد کنیــم. بــه همیــن دلیــل دنبــال 
ایــن بودیــم کــه ســه حــوزه اصلــی ماننــد نــوآوری، محتــوا و 
فنــاوری از جنــس زیرســاخت را در کنــار هــم در مجموعــه 
ــاش  ــر در ت ــال حاض ــم. در ح ــع کنی ــان جم ــاوری تبی فن
ــت  ــا محوری ــود را ب ــای خ ــبد دوم فعالیت ه ــا س ــتیم ت هس

ــدازی کنیــم.  ــان راه ان زن
ــه  ــا در مجموع ــح داد: م ــن خصــوص توضی ــی در ای   دهفول
نــوآوری ۶ مســاله اصلــی را عنــوان می کنیــم و تیم هــا 
و ایده هــا بــه ســمت مــا آمــده و داوری شــده و ســطح 
ــری در  ــه تغیی ــاز ب ــر نی ــا اگ ــود ت ــی می ش ــان بررس بلوغ ش

ــود.  ــام ش ــن کار انج ــود دارد، ای ــم وج تی
ــس از  ــراد پ ــه داد: اف ــان ادام ــوآوری تبی ــه خــاق و ن    خان
ــن نقطــه  ــه ای ــا ب ــرد. م ــد ک ــه طــرح، تیم ســازی خواهن ارائ
طرحــی  روی  ســرمایه گذار  وقتــی  تــا  کــه  رســیده ایم 
ــد  ــعه نخواه ــت توس ــرح ظرفی ــد، آن ط ــرمایه گذاری نکن س
داشــت. مشــارکت در ایــن بخــش بــه دو نحــو خواهــد بــود؛ 
یکــی بحــث نیــروی انســانی اســت و مــورد دوم بــه گــردش 

ــود.  ــوط می ش ــادی مرب ــتوانه اقتص ــی و پش مال
  او گفــت: مــا ســه صنــدوق را بــه عنــوان پشــتوانه مالــی 

ــان  ــون توم ــقف ۷۰۰ میلی ــا س ــه ت ــم ک ــر گرفته ای در نظ
ــد از  ــد و بع ــن می کنن ــاری تعیی ــط اعتب ــا خ ــرای تیم ه ب
ــان  ــه تبی ــه مجموع ــاختی ک ــا زیرس ــو ب ــزاری روز دم برگ
در اختیــار آنهــا قــرار می دهــد، می تواننــد ســرمایه را 
ــت و  ــد نیس ــول نق ــاً پ ــت صرف ــن حمای ــد. ای ــذب کنن ج
بخشــی از ایــن حمایت هــا می توانــد در حــوزه تامیــن 

ــد.  ــاخت باش زیرس

  
سهم زنان ایرانی از فناوری های خالق 

ــرم و  ــای ن ــعه فناوری ه ــتاد توس ــر س ــی، دبی ــز کرم پروی
ــر اســاس  ــا بیــان اینکــه ب ــن نشســت ب خــاق، در ادامــه ای
ــان در  ــارکت زن ــهم مش ــال ۲۰۲۰ س ــکو در س ــار یونس آم
ــران ۳۱.۲  ــدد در ای ــن ع ــا ای ــوده ام ــد ب ــی درص R&D س
اســت، ایــن موضــوع را بیانگــر حضــور برجســته و فعــال زنــان 

ــت.  ــاوری دانس ــوزه فن در ح
  او افــزود: از جمــع ۶ الــی ۷ هــزار نفــری شــرکت های 
ــان  ــد زن ــدود ۱۶ درص ــزی در ح ــون چی ــان تاکن دانش بنی
مالــک، ۱۱ درصــد مدیرعامــل، ۲۱ درصــد عضــو هیات مدیــره 
ــد. از  ــرکت ها بوده ان ــن ش ــهامدار ای ــان س ــد از زن و ۱۶ درص
۳۹ خانــه خاقــی کــه تــا بــه حــال در کشــور ایجــاد شــده 
اســت، مدیریــت هفــت خانــه نیــز بــر عهــده زنــان اســت. 

  کرمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه فناوری هــای نــرم در 
ــود  ــاق ش ــرکت های خ ــتمایه ش ــد دس ــته می توان ۲۰ رش
ــاق  ــع خ ــرم و صنای ــای ن ــی فناوری ه ــردش مال ــت: گ گف
در دنیــا ۲۷۰۰ میلیــارد دالر اســت؛ مــا یــک درصــد خــاک 
ــم،  ــا را داری ــم دنی ــد عل ــد تولی ــا و ۲ درص ــت دنی و جمعی
ــیس  ــت جمهوری تاس ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم کار معاون
ــت.  ــی اس ــجویان ایران ــوی دانش ــاق از س ــرکت های خ ش

  بــه بــاور او بهتریــن  نهــادی کــه می توانــد در مســیر کاریابــی 
و موثــر بــودن در جامعــه و رفــع مشــکات جامعــه کاری انجام 

بدهــد، نهــاد روبه رشــِد خانه هــای خــاق و نــوآوری اســت. 
  

شبکه سازی راز موفقیت زنان است 
مینـا مهرنـوش، مدیرعامـل اسـتارت آپ کسـبینو، در ادامه این 
رویـداد گفت: تصویـری کـه از سـال های قبـل در ذهـن مـن از 
تبیـان شـکل گرفته، تولید محتـوا در حوزه هـای فرهنگی بوده، 
ما نیازمند یک نهاد باالسـری هسـتیم کـه کاری بزرگ تر انجام 

بدهـد. ایـن نهـاد در ایران کمتر وجود داشـته اسـت. 
  او تاکیــد کــرد: مهم تریــن اقدامــی کــه در حــوزه کار آفرینــی 
ــد انجــام شــود شبکه ســازی اســت؛ شبکه ســازی  ــان بای و زن

کلیــد توســعه و پیشــرفت زنــان اســت. 
ــان زیــادی  ــاور اســت کــه مــا زن ــر ایــن ب  مینــا مهرنــوش ب
ــر  ــه مهم ت ــرمایه و از هم ــاق، س ــای خ ــه ایده ه ــم ک داری
زمــان زیــادی داشــته باشــند، اگــر شبکه ســازی شــود و مــا 
خانم هــا را فراخوانــی کنیــم و مکانــی در اختیــار آنهــا 
قــرار دهیــم تــا دانســته ها، ســرمایه، تخصــص، زمــان، 
نیــروی کار و غیــره را در اختیــار هــم قــرار بدهنــد، رشــد و 

توســعه حاصــل خواهــد شــد. 
  بنیان گــذار کســبینو ادامــه داد: بــر اســاس تحقیقاتــی کــه 
ــی  ــن عامل ــم، مهم تری ــرده بودی ــی ک ــکده کارآفرین در دانش
کــه باعــث می شــد خانم هــا یــک کســب وکار را شــروع 
ــن فرهنــگ در  ــود. متاســفانه ای ــرس از شکســت ب ــد ت نکنن
کشــور مــا وجــود دارد کــه اگــر خانمــی یــک کار را شــروع 
ــی  ــن نگران کنــد و شکســت بخــورد، ســرزنش می شــود و ای
ــواده را هــدر بدهــد؛ امــا  را دارد کــه نکنــد ســرمایه های خان
ــژه در فضــای مجــازی، فرصت هــای  ــه وی در حــال حاضــر ب
ــدازی یــک کســب وکار از ســوی خانم هــا  ــرای راه ان ــی ب خوب

ــود دارد.  وج

معـاون رییـس جمهـور در امـور زنـان 
زنـان  بیمـه  کـرد:  تاکیـد  خانـواده  و 
سرپرسـت خانوار دارای بیـش از ۳ فرزند 
و ایجـاد اشـتغال پایـدار با نـگاه خانواده 
محـور بـرای زنان سرپرسـت خانـوار در 

دسـتور کار قـرار دارد. 
بـه گـزارش بـازارکار، انسـیه خزعلی در 

جریـان جلسـه علنـی مجلـس و بررسـی 
اقدامـات صـورت گرفتـه در حـوزه زنـان، بیان کرد: طـرح جامعی برای کسـب و کار 
مبتنـی بـر ایجـاد پایـدار اشـتغال بـا نـگاه به خانـواده تنظیم شـده اسـت. طی 
۱۴ سـفر اسـتانی کـه با حضور ریاسـت جمهـوری انجام شـده، رسـیدگی به زنان 
سرپرسـت خانـوار در اولویت قرار گرفته اسـت. براسـاس این طرح جامـع، پایداری 

مشـاغل طـی ۴ سـال مـورد توجه قـرار گرفته اسـت.
وی در ادامـه اظهـار کـرد: براسـاس ایـن طـرح ازدواج دهـه شـصتی هـا و ارائـه 
تسـهیات برای پیشـگیری از خود سرپرسـتی این زنان در دسـتور کار قرار گرفته 
اسـت، همچنیـن اشـکاالتی در ارائـه وام هـای خوداشـتغالی ۵۰ میلیـون تومانـی 
وجـود داشـت کـه بعضاً افـراد بـه ۳ ضامن نیاز داشـتند، امـا اکنون ایـن وام ها 
بـه صـورت قـرض الحسـنه و بـا یـک ضامـن ارائـه مـی شـود. در ایـن میـان بـا 
همـکاری بانـک مرکـزی مقـرر شـده کارآفرینانـی کـه زنـان سرپرسـت خانـوار را 
بـه کار مـی گیرنـد، بتواننـد تسـهیات دریافـت کنند؛ همچنیـن جـذب اعتبار از 
دسـتگاه هـای دولتـی و غیردولتـی یکی دیگـر از موضوعاتی اسـت که در دسـتور 
کار قـرار گرفتـه اسـت. برایـن اسـاس طـی چنـد وقـت گذشـته فقـط در یکـی از 
اسـتان ها بـه زنـان سرپرسـت خانـوار ۱۰ میلیـارد تومـان وام داده شـده، در حالی 

کـه ایـن رقـم در گذشـته حتـی بـه یـک میلیـارد هم نمی رسـید.
معـاون رئیـس جمهـور در امـور زنـان و خانـواده در ادامـه تصریـح کـرد: اتصـال 
زنـان سرپرسـت خانـوار بـه شـرکت هـا و بکارگیـری آنهـا در ایـن مجموعه هـا از 
دیگر اقداماتی اسـت که انجام شـده اسـت. همچنین سـطح ارائه تسـهیات برای 
زنـان سرپرسـت خانـوار نیـز متفـاوت از قبل شـده اسـت. در این میان بـا توجه به 
اینکـه نیمـی از زنان سرپرسـت خانوار در بازه سـنی ۵۵ الی ۶۰ سـال قـرار دارند، 
از ایـن رو ایجـاد اشـتغال بـرای فرزنـدان آنهـا در دسـتور کار قـرار دارد. این حوزه 
دارای متولیـان متعـددی اسـت کـه رقـم آن به ۱۳ مجموعـه می رسـد. همه این 
مجموعـه هـا بایـد بـا محوریت معاونت امـور زنان و خانـواده فعالیت خـود را انجام 
دهنـد؛ همچنیـن برای پیشـبرد اهداف نیاز بـه تصویب برخی قوانین اسـت که در 

گذشـته در مسـیر مجلـس و دولـت رفت و آمد داشـته اسـت.
خزعلـی در ادامـه خاطـر نشـان کرد: در تاش هسـتیم بـرای اجـرای برنامه جامع 
مصـوب از تـوان نیروهای مردمی و سـایر دسـتگاه ها اسـتفاده کنیـم. در این میان 
باید سـاختار مشـاوران اسـتانداری ها نیز ارتقـا یافته و اختیارات آنهـا افزایش یابد 
تـا مشـکات ایـن حـوزه برطـرف شـود. علی رغـم اینکـه در برنامه ششـم مصوب 
شـده این معاونت دارای بودجه باشـد، اما اعتبارات آن به بهزیسـتی و سـایر مراکز 
داده مـی شـود و معاونـت فقـط سیاسـتگذاری مـی کنـد، لـذا درخواسـت داریـم 

بودجـه خاصـی برای ایـن معاونت پیش شـود.
وی در پایـان بیـان کـرد: بیمـه زنـان خانـه دار از دیگـر نـکات قابـل تأمل اسـت، 
امـا بـا توجـه به اینکـه اجرای ایـن مهم در عمـل نیازمنـد اعتبارات زیادی اسـت، 
پیشـنهاد می شـود به صـورت متمرکز بیمه زنان سرپرسـت خانـوار دارای بیش از 

۳ فرزنـد در دسـتور کار قـرار گیرد.

طرح های خالق و نوآور
حمایت می شوند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد

ایجاد اشتغال پایدار با نگاه خانواده محور
 برای زنان سرپرست خانوار دنبال می شود

مهندس شیمی
تهران، آقا/ خانم، تمام وقت، پروژه ای، کارآموزی
داشتن حداقل مدرک ارشد یا دانشجوی ارشد

گرایشهای اولویت دار: پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی، 
طراحی فرآیندهای صنعت نفت ، پلیمر، صنایع گاز، ترموسینیتیک و 

کاتالیست ، نانو فنهوری ، پتروشیمی
دانشگاه های اولویت دار: تهران، شریف، امیر کبیر، علم و صنعت

محل استقرار: پژوهشگاه صنعت نفت
حضور به صورت پروژه محور به مدت 90 روز آزمایشی و جذب در 

صورت تداوم بهره وری بعد از بازه مشخص شده .
در صورت عدم دانش فنی کافی: حضور به مدت 90 روز جهت

 مهارت افزایی بدون بیمه و حقوق، حقوق و مزایا  طبق اداره کار
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به

 واتس اپ زیر ارسال نمایند.

واتساپ 09123344295
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111941 

دعوت به همکاری

مرکز نوآوری نفت و گاز پترو پاال توس جهت تربیت نیروی انسانی خبره، در استان  تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به 
همکاری در پژوهشگاه صنعت نفت می نماید.

دعوت به همکاری

یک مجموعه غذایی جهت تکمیل کادر اجرایی خود در استان  تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

نانوا و کمک نانوا
خانم/ آقا، تمام وقت، تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران

عدم اعتیاد به مواد مخدر، سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای 
انجام کار، دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
دارا بودن حداقل سن برای آقایان و خانم ها 18 سال تمام

داشتن حداقل قد جهت خانم ها 165 و آقایان 170 سانتی متر 
دارای سابقه کاری مرتبط، محل سکونت متقاضیان در تهران

بیمه، پاداش، ناهار

سرپرست شعبه
 خانم/ آقا، تمام وقت، تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران

عدم اعتیاد به مواد مخدر، سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای 
انجام کار، دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم، دارا بودن حداقل سن برای 
آقایان و خانم ها 18 سال تمام، داشتن حداقل قد جهت خانم ها 165 
و آقایان 170 سانتی متر، دارای سابقه کاری مرتبط، محل سکونت 

متقاضیان در تهران، بیمه، پاداش، ناهار

صندوقدار
خانم/ آقا، تمام وقت، تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران

عدم اعتیاد به مواد مخدر

سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار
دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
دارا بودن حداقل سن برای آقایان و خانم ها 18 سال تمام

داشتن حداقل قد جهت خانم ها 165 و آقایان 170 سانتی متر
دارای سابقه کاری مرتبط، محل سکونت متقاضیان در تهران، 

بیمه، پاداش، ناهار

کانتر )تحویلدار(
خانم/ آقا، تمام وقت، تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران

عدم اعتیاد به مواد مخدر، سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای 
انجام کار، دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
دارا بودن حداقل سن برای آقایان و خانم ها 18 سال تمام

داشتن حداقل قد جهت خانم ها 165 و آقایان 170 سانتی متر
دارای سابقه کاری مرتبط، محل سکونت متقاضیان در تهران

بیمه، پاداش، ناهار
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را

به ایمیل ارسال نمایند.
روز و ساعت دقیق و مکان مصاحبه متعاقبا به اطالع داوطلبان 

واجد شرایط خواهد رسید.
info@arvandgroup.co

دعوت به همکاری

کارشناس عمران
آقا،  تمام وقت،  حداقل کارشناسی عمران

حداقل 3 سال سابقه کار در پروژه های صنعتی
حداکثر سن 35 سال، آشنائی و تسلط به نرم افزارهای مربوطه

)Etabs و AutoCAD ًخصوصا( 
آشنائی به طراحی و محاسبات سازه ها، دارای دقت و تمرکز کاری باال

توانایی حل مساله، توانایی کار تیمی
تعهد، مسئولیت پذیری، قابلیت اعتماد

فن بیان خوب، ساکن جنوب شرق تهران، پاکدشت، ورامین و قرچک
محل کار: بعد از پلیس راه شریف آباد، شهرک صنعتی خوارزمی

حقوق و مزایای مکفی، پرداخت بموقع و بدون تاخیر حقوق
بیمه تامین اجتماعی از روز اول، بیمه درمان تکمیلی

بیمه عمر و حوادث، سرویس ایاب و ذهاب، صبحانه، ناهار، وام
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل 

زیر ارسال نمایند.
jobs.mahyaprotein99@gmail.com

صنایع غذائی مهیا پروتئین جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

انباردار: آقا، دارای سابقه کار، تمام وقت
مدیریت و کنترل امور ورود و خروج، ثبت، نگهداری و کنترل موجودی 

انبار با رعایت ضوابط مربوطه
تحویل و کنترل کاالی وارده به انبار و امضای قبوض و فرم ها و 

اسناد مربوطه، کنترل کاالها از لحاظ انطباق کمی و کیفی با نمونه ها و 
مشخصات مندرج در حواله و اسناد و درخواست ها در هنگام تحویل و 

تحول، تعیین مکان مناسب برای انبار کردن انواع کاالها با توجه به نوع، 
وزن، حجم و میزان مصرف آن ها، رسیدگی به موجودی انبارها

انجام مراقبت های الزم در حفاظت و ایمنی انبارها برای جلوگیری از 
فساد، شکستگی و دیگر خطرات منجمله ایمنی در زمان آتش سوزی

تهیه گزارش مالی انبار و قیمت اجناس ورودی به انبار و نیازمندی های 

مربوطه، انجام امور انبارگردانی و ارائه گزارشات ادواری و موردی از 
موجودی انبار به مسئولین مربوطه، دارای سابقه کاری مرتبط

کاردانی و یا باالتر در رشته های مرتبط
کار با اکسل،بیمه،  بیمه تکمیلی،  پاداش، امنیت شغلی

پرداخت حقوق به موقع و منظم
حقوق ثابت به همراه مزایای قانونی

پاداش، عیدی و سنوات )مطابق با آخرین پرداختی(
هدایا غیر نقدی در طول سال

بیمه تامین اجتماعی، بیمه عمر و حوادث و بیمه درمان تکمیلی
jobrahro@yahoo.com

رهروان ایساتیس گستر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

حسابدار:  آقا/خانم، دارای سابقه کار، تمام وقت
با حداقل دو سال سابقه کار، جهت ثبت اسناد و بایگانی

ترجیحا ساکن غرب تهران
آشنا به نرم افزارهای مالی ترجیحا نرم افزاری کاربرد

 و یا سپیدار سیستم
آشنا به حسابداری پیمانکاری

employmentanacco@gmail.com

یک شرکت تولیدی-پیمانکاری 
جهت تکمیل تیم حسابداری خود در استان  تهران از افراد 

واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت دانش بنیان مهندسی ارتعاشات نوآوران پایش 
جهت تکمیل کادر خود در استان  تهران از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید.
مهندس مکانیک: آقا، دارای سابقه کار، تمام وقت

ترجیحا آشنا به مباحث پایش وضعیت
دارای روابط عمومی باال، مسئولیت پذیر، آشنا به زبان انگلیسی

حقوق توافقی
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به

 ایمیل زیر ارسال نمایند
training@noavaranpayesh.com
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به همت شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان؛

اصفهان پذیرای مدیران
 و فعاالن کسب و کار می شود 

مدیـر شـبکه پژوهـش و فنـاوری اسـتان اصفهـان از برگـزاری »همایـش بـزرگ مدیـران ۲۰۲۲« بـا حضـور 
مدیـران کسـب و کار و کارآفرینـان در اصفهـان خبـر داد. 

بـه گـزارش بـازارکار، مهـدی اعتبـاری بـا اعـام ایـن خبـر، اظهـار کـرد: ایـن همایـش بـا هـدف 
ایجـاد شـبکه ارتباطـی بیـن مدیـران بـه منظـور هم افزایـی شـرکت ها و بنگاه هـای شـرکت کننده و همچنیـن 
ارتقـاء دانـش مدیریتـی بـا اسـتفاده از تغییرات نوین در حـوزه مدیریت کسـب و کار در داخل و خارج از کشـور و نیز 

آشـنایی بـا مجموعه هـای پیشـرو در زمینـه مدیریـت کسـب و کار برگزار می شـود.
وی مخاطبیـن همایـش را در وهلـه نخسـت مدیـران کسـب و کارهـا و فعـاالن اکوسیسـتم کسـب و کار و 
کارآفرینـی معرفـی کـرد و گفـت: مشـاوران و منتورهـای کسـب و کار و اسـتارت آپ ها و مجموعه های نوپـا و تمام 

کسـانی کـه بـه هـر نحـوی در فضـای کسـب و کار فعالیـت دارنـد، از مخاطبین ایـن برنامه هسـتند.
مدیـر شـبکه پژوهـش و فنـاوری اسـتان اصفهـان به شـیوع بیمـاری کووید در دو سـال گذشـته کـه تعدیل و 
تعطیـل شـدن بسـیاری از کسـب و کارهـا را بـه همـراه داشـته اسـت، اشـاره و تصریـح کرد: بسـیاری از کسـب و 
کارهـا در ایـن دوران دچـار چالـش شـده اند کـه بـا برگـزاری همایش ویـژه سـعی در ارائه نـکات مهـم و کاربردی 

روز و آشـنایی مدیـران بـا راهکارهـای اساسـی بـرای بـرون رفـت از ایـن چالش هـا داریم.
اعتبـاری محورهـای ایـن همایش را معرفی چالش هـای بازاریابی در آینده، مراحل سـاخت، توسـعه و نگهداری 
برنـد توسـط مدیـران ۲۰۲۲ و مدیریـت آینـده؛ چالش هـا و راهکارهـا اعـام کـرد و گفـت: سـه سـخنران در ایـن 
همایـش بـه ارائـه نکاتی بـا محوریت ایـن موضوعات می پردازنـد. محمد بلوریـان، دارای دکتری مدیریـت بازاریابی 
و تبلیغـات از دانشـگاه ایندیانـای آمریـکا بـا موضـوع »مراحـل سـاخت، توسـعه و نگهـداری برنـد توسـط مدیـران 
۲۰۲۲«؛ محمـود محمدیـان، عضـو هیـات علمـی دانشـگاه عامـه طباطبایـی بـا موضـوع »چالش هـای بازاریابی 
آینـده« و سـعید خزایـی، رئیـس انجمـن آینده نگری ایران و عضـو هیئت علمی دانشـگاه امام حسـین)ع( با موضوع 

»مدیریـت آینـده، چالش هـا و راهکارهـا« در ایـن همایـش سـخنرانی می کنند.
بـه گـزارش ایسـنا، مدیـر شـبکه پژوهـش و فنـاوری اسـتان اصفهـان تأکیـد کـرد: بـه دنبـال ایـن هسـتیم 
سـخنران ها بتواننـد مسـائل اصلـی حـوزه کسـب و کار را بـه نتیجـه برسـانند. فقـط به ارائه سـرنخ فکـر نمی کنیم، 

بلکـه می خواهیـم مدیـران بـا دسـت پـر از ایـن همایـش بروند.
اعتبـاری برگـزاری نمایشـگاه کسـب و کار در حاشـیه ایـن همایـش را از برنامـه جنبی آن عنوان کـرد و گفت: 
کسـب و کارهـا می تواننـد از فضـای برندسـازی و تبلیغـات در ایـن نمایشـگاه و فرصت شبکه سـازی اسـتفاده کنند.

وی خاطـر نشـان کـرد: همایـش بـزرگ مدیران روز سه شـنبه، ۲۶ بهمن ماه از سـاعت ۱۴:۳۰ الی ۲۱ در سـالن 
همایش هـای سـیتی سـنتر اصفهان پذیـرای مدیران و فعـاالن کسـب و کار خواهد بود.

با هدف حمایت از ایده پردازان

نخستین فراخوان حمایت و همکاری
 با سازمان جهاد دانشگاهی تهران منتشر شد 

ــت و  ــب حمای ــرای جل ــران، ب ــاد دانشــگاهی ته ــازمان جه ــتابدهی س ــوآوری و ش ــز ن ــا- مرک ــران- ایرن ته
ــوان داد.  ــز فراخ ــن مرک ــا ای ــی ب ــای آموزش ــای نوپ ــب و کاره ــتارت آپ ها و کس ــوآوران، اس ــکاری ن هم

بــه گــزارش ایرنــا، مرکــز نــوآوری و شــتابدهی »جهــت« وابســته به ســازمان جهــاد دانشــگاهی تهــران اعام 
ــاوری، اســتارتاپ ها و  ــده، محصــول و فن ــی دارای ای ــت از اشــخاص حقیقــی و حقوق ــا هــدف حمای کــرد کــه ب
کســب و کارهــای نوپــا در زمینــه آمــوزش و توســعه منابــع انســانی فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و آمــاده دریافــت 

طرح هــا و پیشــنهادها بــرای همــکاری و مشــارکت اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش، تأمیــن مالــی و ســرمایه گذاری، تولیــد و عرضــه مشــترک محصــوالت و خدمــات 
آموزشــی، نمونه ســازی و اجــرای پایلــوت طرح هــا و خدمــات آموزشــی، تجاری ســازی دســتاوردهای پژوهــش و 

فنــاوری مرتبــط بــا آمــوزش و منابــع انســانی از روش هــای حمایــت و مشــارکت عاقه منــدان اســت.
ــرای طراحــی و توســعه  ــی و تخصصــی ب ــن زیرســاخت های فن ــات، تأمی ــازار محصــوالت و خدم توســعه ب
محصــوالت و فناوری هــای جدیــد، اســتقرار در مرکــز نــوآوری و ارائــه خدمــات مشــاوره و منیتورینــگ تخصصــی 

از دیگــر شــیوه های حمایــت و مشــارکت منظــور شــده اســت.
عاقه مندان باید حداکثر تا ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ طرح و ایده خود را از روش های فوق ارائه دهند.

عاقه منــدان می تواننــد درخواســت ها و پیشــنهادهای خــود را از طریــق ســایت مرکــز نــوآوری و شــتابدهی 
ــت  ــک دریاف ــا http://jahatic.ir/facalendar/۲۵۸۹ لین ــانی www.jahatic.ir  ی ــه نش ــت« ب »جه

کاربــرگ و ارســال ایــده را ارائــه دهنــد.
مرکــز نــوآوری و شــتابدهی هــم حداکثــر طــی ۲ هفتــه پــس از دریافــت هــر پیشــنهاد نتیجــه بررســی های 

اولیــه را اعــام و از ارائه دهنــدگان پیشــنهادهای برتــر بــرای مذاکــره دعــوت خواهــد کــرد.

اقتصادی:

نشســت هم اندیشــی مرکــز نــوآوری و شــتابدهی صــادرات اتــاق ایــران 
ــن  ــزار شــد؛ مهــدی اقتصــادی هــدف از تشــکیل ای ــا اســتارت آپ ها برگ ب
جلســه را ارائــه راهکارهــای عملیاتــی بــرای رونــق تولیــد و صــادرات بخــش 

ــرد.  اســتات آپ ها اعــام ک
ــت:  ــران گف ــاق ای ــوآوری و شــتابدهی صــادرات ات ــز ن سرپرســت مرک
ــوزه  ــتارتاپ ها در ح ــران و اس ــاق ای ــای ات ــام ظرفیت ه ــم از تم ــد بتوانی بای
ــاش  ــد ت ــن بای ــم. همچنی ــتفاده کنی ــادرات اس ــتابدهی ص ــوآوری و ش ن
ــا اقتصــاد بخــش ســنتی و برعکــس  ــوآوری و شــتابدهی ب کنیــم بخــش ن
آن همراهــی بیشــتری داشــته باشــد. از طرفــی بــا حمایتــی کــه می توانیــم 
ــش  ــه در بخ ــی ک ــا نگاه ــم و ب ــا بگیری ــف از بانک ه ــای مختل در حوزه ه

ــود.  ــا ش ــکاری امض ــای هم ــود دارد، تفاهم نامه ه ــی وج خصوص
ــرای  ــه ای جهــت اج ــا تشــکیل دبیرخان ــم ب ــت: می توانی اقتصــادی گف
تفاهم نامــه، نقــش پررنگ تــری در حــوزه صــادرات شــرکت های نــوآور 
داشــته باشــیم کــه مطمئنــاً ســود و منفعــت آن بــرای همــه مــردم ایــران اســت. 
ــاد  ــز اعتم ــان کاری ــرکت دانش بنی ــده ش ــواده، نماین ــر ن ــان صف احس
گفــت: مدتــی هســت کــه بــا مرکــز نــوآوری و شــتابدهی صــادرات مشــغول 
ــه نظــر مــن الزمــه همــکاری مشــترک  فعالیت هــای مشــترک هســتیم، ب
ــه  ــه ب ــن اســت ک ــم مشــترک از طرفی ــد فه ــه بع اول شــناخت و در مرحل

ــاز شــده اســت.  ــن آغ ــا ای نظــرم در بعضــی زمینه ه
او ادامــه داد: در ســال های قبــل هیــچ ارتباطــی بیــن فعــاالن صادراتــی 
حــوزه نــوآوری نبــود امــا در ماه هــای اخیــر شــاهد رشــد ایــن ارتباطــات بــا 
حمایــت مرکــز نــوآوری و شــتابدهی صــادرات بودیــم. یکــی از رســالت های 
مهــم ایــن تفاهــم می توانــد ایجــاد یــک دیــد مشــترک باشــد و مــا تــاش 
کنیــم کــه ســرمایه گذاری خصوصــی را بــا محوریــت اتــاق و مرکــز 

نــوآوری و شــتابدهی ایجــاد کنیــم. 
ــه  ــت ک ــرار اس ــت: ق ــک گف ــت بان ــده پس ــی نماین ــد از آن برات بع
اســتارتاپ ها  و  دانش بنیــان  شــرکت های  بــا  تســهیات دهی  دربــاره 
همــکاری کنیــم. پســت بانــک به عنــوان بانــک عامــل وزارت ارتباطــات و 
فنــاوری اطاعــات اســت کــه رســالت اصلــی آن کمــک بــه شــرکت های 
دانش بنیــان و اســتارتاپ های اســت. می توانیــم تــا ســقف ۵ میلیــارد 
ریــال تســهیاتی در اختیــار  فعــاالن ایــن حــوزه قــرار دهیــم و یــک ســری 
ــه و  ــق تفاهم نام ــت را طب ــان هس ــه فعالیت ش ــه الزم ــر ک ــات دیگ خدم
ــک  ــک و بان ــت بان ــم. پس ــه دهی ــا ارائ ــه آن ه ــم ب ــه داری ــی ک تعامات
کشــاورزی تنهــا بانک هایــی هســتند کــه منابــع صنــدوق توســعه ملــی را در 
اختیــار دارنــد. همچنیــن یکــی از خدمــات دیگــری کــه می تواننــد دریافــت 

ــت.  ــی اس ــای بانک ــواع ضمانت نامه ه ــدور ان ــد ص کنن
ــرکت های  ــرای ش ــت: ب ــروش گف ــل س ــیدی مدیرعام ــد از آن س بع
ــرای  ــرمایه، ب ــار س ــمت در کن ــن قس ــتارتاپ ها مهم تری ــان و اس دانش بنی
اینکــه بتواننــد خوشــان را معرفــی بکننــد رســانه اســت. اســتارتاپ ها وقتــی 
ــد  ــام می دهن ــی را انج ــتان پایلوت ــک اس ــد در ی ــروع کنن ــد ش می خواهن
ــن  ــم ای ــم بکنی ــا می توانی ــه م ــد. آن کاری ک ــدا کنن ــد توســعه پی ــا بتوانن ت
اســت کــه اگــر ببینیــم اســتارتاپ ها پتانســیل رشــد و بین المللــی شــدن را 
دارنــد بــا آن هــا همــکاری می کنیــم. در ادامــه ایــن نشســت ســلطانی نائــب 
ــای  ــالت اتاق ه ــت: رس ــم گف ــتان ه ــترک ایران-گرجس ــاق مش ــس ات رئی
ــدف هســت.  ــران و کشــور ه ــن ای ــط اقتصــادی بی ــعه رواب مشــترک توس
ــا  ــه ای ب ــه تفاهم نام ــتارتاپ ها درصورتی ک ــان و اس ــرکت های دانش بنی ش
مرکــز نــوآوری و شــتابدهی صــادرات داشــته باشــند می تواننــد از خدمــات 
ــد از  ــد. بع ــتفاده کنن ــگان اس ــورت رای ــا به ص ــازار م ــی ب ــاوره و بررس مش
آن اقتصــادی گفــت: حتمــًا تفاهم نامــه ای را بــا همــکاری ذی نفع هــا 
جهــت ارتقــای ســطح کیفــی خدمــات بــه کســانی در ایــن حــوزه فعالیــت 

ــرد.  ــم ک ــاد خواهی ــد انعق می کنن
ــوج  ــگا م ــرکت م ــک و ش ــوآوری مگات ــز ن ــتی از مرک ــه بهش در ادام

ــم  ــد کنی ــرمایه گذاران را متقاع ــه س ــم ک ــد بتوانی ــا بای ــت: م ــان گف ایرانی
ــا  ــش و تمن ــعار، خواه ــا ش ــکل ب ــت و مش ــودآور اس ــوزه س ــن ح ــه ای ک
ــث  ــود بح ــد روی آن کار ش ــه بای ــدی ای ک ــش کلی ــود. بخ ــل نمی ش ح
ورود ســرمایه های بخــش خصوصــی بــه حــوزه دانش بنیــان اســت و 
پیش بینــی می کنــم کــه بیــش از ســه یــا چهــار ســال بــرای ایــن کار وقــت 
ــی  ــا بودجــه دولت ــان ب ــم اقتصــاد دانش بنی ــن کار را نکنی ــر ای ــم و اگ نداری
زمیــن می خــورد یــا اینکــه بــه یــک ســازمان دولتــی کــه تــا ابــد بــا بودجــه 
ــن  ــت: ای ــد از آن اقتصــادی گف ــود. بع ــل می ش ــی اداره می شــود تبدی دولت
ــن اکوسیســتم  ــای ای ــدی در رگ ه نشســت ها باعــث می شــود خــون جدی
ــان  ــر از ۱۰ درصــد شــرکت دانش بنی ــا کمت ــد. در کل دنی ــدا کن ــان پی جری
و اســتارتاپی بــه بلــوغ می رســند و کمتــر از ۲ درصــد آن هــا بــه محصــول 
صادراتــی تبدیــل می شــوند. مــا اول بایــد ایــن فرهنــگ را در دوســتانی کــه 
در ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد و می خواهنــد حمایــت کننــد ایجــاد کنیــم 
ــرای فرهنگ ســازی هــم چــاره ای جــز برگــزاری همایــش، نمایشــگاه،  و ب
ــر  ــت اگ ــت، دانشــگاه و دول ــم. صنع ــانی نداری ــمینار و اطاع رس ــار، س وبین

ــورد.  ــد خ ــم خواه ــی رق ــات خوب ــد اتفاق ــم دهن ــت ه دست به دس
بعــد از آن فرنــام مدیــر اجرایــی رویدادهــای انجمــن کارگــزاران تجــاری 
ــه در  ــادی چ ــازی اقتص ــازی و شبکه س ــا جریان س ــی م ــدف اصل ــت: ه گف
ابعــاد داخلــی و چــه در ابعــاد خارجــی هســت. مــا بــا همــکاری ای کــه بــا 
ــار نمایشــگاه های تخصصــی  ــی را در کن ــم خدمات ــپو داری ــرکت ایروکس ش
تعریــف کردیــم و آمادگــی ایــن را داریــم کــه تســهیات بســیار خوبــی را 
ــد  ــوآوری و شــتابدهی همــکاری دارن ــا مرکــز ن ــار دوســتانی کــه ب در اختی

قــرار دهیــم. 
فرشــید شــکرخدایی رئیــس کمیســیون توســعه پایــدار، محیــط زیســت 
و آب اتــاق ایــران هــم گفــت: فرصت هایــی جهــت همــکاری وجــود دارد از 
جملــه فرصــت ارتبــاط بــا صنعــت نفــت. در کمیســیون توســعه پایــدار هــم 
مــا یــک کارگــروه مشــترک بــا کمیســیون ICT داریــم در حــوزه اســتفاده 
از ICT بــرای توســعه پایــدار کــه بیشــتر اینترنــت اشــیا در آن مطــرح اســت 
ــم  ــر می کن ــن فک ــه و م ــکل گرفت ــرات ش ــندیکای مخاب ــکاری س ــا هم ب

حــوزه ICT را می توانــد بــه حــوزه توســعه پایــدار وصــل کنــد. 
در ادامــه ایــن نشســت ولــی بیگی، مشــاور کمیســیون صــادرات غیــر نفتی 
ــه تســهیل گری در حــوزه  ــران – قزاقســتان ب ــاق مشــترک ای ــده ات و نماین
شــتابدهی اشــاره کــرد: بــا توجــه بــه مأموریت هایــی کــه بــه ایــن اتاق هــا 
ــه ای  ــترک تفاهم نام ــاق مش ــه ات ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب ــده اس داده ش
ــاوره های  ــم مش ــه بتوانی ــتیم ک ــدد هس ــوآوری دارد درص ــز ن ــا مرک ــم ب ه
بازاریابــی محصــوالت صادراتــی ارائــه کنیــم و یــک نمایشــگاهی برپــا شــود 
تــا بتوانیــم بــا هزینــه بســیار کــم محصــوالت صادراتــی کــه دارای پتانســیل 
ــترک  ــاق مش ــه داد: ات ــم. او ادام ــه کنی ــا عرض ــتند در آن ج ــی هس باالی
ایــران و قزاقســتان می توانــد در حــوزه بازاریابــی محصــوالت بــا توجــه بــه 
شبکه ســازی کــه در ایــن کشــور ایجــاد کــرده کمــک کنــد بــه شــرکت ها 
کــه طرف هــای مقابلــش را پیــدا بکنــد و یــا در حــوزه بحــث برگشــت ارز 
ــژه  ــرکت ها بوی ــدی ش ــای ج ــی از دغدغه ه ــه یک ــادرات ک ــل از ص حاص
شــرکت های دانش بنیــان اســت و بــا توجــه بــه اینکــه ســابق باالیــی هــم 
ــد کمــک شــایانی بهشــون داشــته باشــد. او تصریــح کــرد:  ــد می توان ندارن
یکــی از مشــکات جــدی مــا ایــن اســت کــه اقــام صادراتــی مــا خیلــی 
رشــد محــور نیســتند یعنــی کمکــی بــه رشــد اقتصــادی کشــور نمی کننــد و 
قطعــاً محصوالتــی بــا ارزش افــزوده بــاال تســریع می کنــد رشــد اقتصــادی مــارو. 
بعــد از آن اســدی از گــروه کســب وکارهای نویــن آن و آکادمی آنســو 
زیــر مجموعــه هولدینــگ زریــن گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از ایــن 
اســتارتاپ ها بــرای قــرار گرفتــن در بــازار بین الملــل نیــاز بــه آمــوزش و تریــد 
شــدن دارنــد یعنــی فناوری هایــی دارنــد کــه بــه درد بــازار بین الملــل می خــورد 
ولــی از خیلــی جهــات دیگــه آمادگــی حضــور در بازارهــای بین المللــی را ندارنــد 
و آمــاده قــرار گرفتــن روبــرو ســرمایه گذارهای بین المللــی نیســتند از ایــن جهت 

دوره هــای تخصصــی زیــر مجموعــه آکادمی مــا شــکل گرفتــه اســت. 
ــن  ــکده کارآفری ــتاد دانش ــی، اس ــد کاظم ــت محم ــن نشس ــه ای در ادام
ــیر  ــا دو مس ــان در دنی ــرکت های دانش بنی ــت: ش ــم گف ــران ه ــگاه ته دانش
ــن کاری  ــن پارادوکــس در کشــور حــل نشــده؛ اولی ــی ای ــد ول طــی می کنن
ــان را  ــوزه دانش بنی ــب وکارهای ح ــه کس ــد اینک ــام ده ــد انج ــاق بای ــه ات ک
کمــک کنــد تــا از ابتــدا بــه بین المللــی شــدن فکــر کننــد. نبــود قطــب نمــا 
ــع می شــود.  باعــث هــدر رفتــن شــرکت های داشــن بنیــان و هــدر رفــت مناب
در ادامــه اقتصــادی گفــت: حــدود ۶۱۰۰ اســتارتاپ داریــم کــه قــرار اســت 
کــه به صــورت بانــک اطاعاتــی کامــل در اختیــار عاقه منــدان قــرار گیــرد. 

بانک اطالعاتی استارت آپ های کشور تشکیل می شود 

براســاس اعــام وزارت صنعــت و فنــاوری اطاعــات چیــن، ایــن کشــور 
ــر بازارهــای  در ســال جــاری میــادی از ۳۰۰۰ شــرکت اســتارت آپ کــه ب

اصلــی در بخــش هــای خــاص تســلط دارنــد، حمایــت می کنــد.
بــه گــزارش فــارس بــه نقــل از ســی جی تی ان، وزارت صنعــت و 
ــرکت های  ــت از ش ــن حمای ــرد چی ــام ک ــات )MIIT( اع ــاوری اطاع فن
ــک  ــا کم ــه آنه ــد و ب ــود می بخش ــط )SMEs( را بهب ــک و متوس کوچ
ــا  ــی ایف ــای صنعت ــت زنجیره ه ــری در تقوی ــای بهت ــا نقش ه ــد ت می کن

ــد. کنن
ــادی از  ــاری می ــال ج ــن کشــور در س ــه، ای ــن وزارتخان ــه ای ــه گفت ب
ــای  ــش ه ــی در بخ ــای اصل ــر بازاره ــه ب ــتارت آپ ک ــرکت اس ۳۰۰۰ ش

ــد.  ــت می کن ــد، حمای ــلط دارن ــاص تس خ
براسـاس اعـام وزارت صنعـت و فنـاوری اطاعات، در حـال حاضر 
۴۷۶۲ شـرکت بـر روی فناوری هـای پیشـرفته تمرکـز دارنـد کـه نیمی از 
سـرمایه گذاری  توسـعه  و  تحقیـق  در  یـوان  میلیـون   ۱۰ از  بیـش  آنهـا 

کرده انـد.
ــویق  ــزرگ را تش ــرکت های ب ــت ها ش ــت، سیاس ــه گف ــن وزارتخان ای

می کنــد تــا شــرایط بــازار و برخــورداری آنهــا از فناوری هــا را بــرای 
شــرکت های کوچــک و متوســط مهیــا کننــد و بدیــن ترتیــب شــرکت های 

ــد شــد. ــی بیشــتری برخــوردار خواهن ــت مال کوچــک و متوســط از حمای

چین از 3 هزار استارت آپ حمایت می کند 

توسط دکتر فردین شورج؛ 

کتاب »کارآفرینی روستایی« برای رونق 
کسب وکارها منتشر شد 

فردیــن شــورج گفــت: کارآفرینــی روســتایی می توانــد نیــروی 
ــون  ــر همچ ــب وکارهای دیگ ــیاری از کس ــق بس ــرای رون ــه الزم ب محرک
ــیاری  ــور را از واردات بس ــن کش ــود. همچنی ــگری ش ــل داری و گردش هت
ــت  ــترش صنع ــا گس ــی ب ــد و حت ــاز کن ــاورزی بی نی ــوالت کش از محص

ــود. ــم می ش ــز فراه ــور نی ــد کش ــات ارزآوری و رش ــم، موجب توریس
تالیــف  روســتایی«  کتــاب »کارآفرینــی  بــازارکار،  گــزارش  بــه 
ــال در  ــر س ــاب برت ــوان کت ــین داداش زاده به عن ــورج و افش ــن ش فردی
ــه در  ــاب ک ــن کت ــی ای ــن رونمای ــد. در آئی ــی انتخــاب ش ــوزه کارآفرین ح
ــرج  ــن، ای دانشــکده مدیریــت دانشــگاه تهــران برگــذار شــد، بهــروز فروت
حســابی، مهــدی صفایــی و جمعــی از کارآفرینــان کشــور حضــور داشــتند 
و ســخنرانان دربــاره اهمیــت کارآفرینــی و ارزش نــگارش در زمینــه 

ــد. ــت کردن ــب و کار صحب ــی و کس کارآفرین
فردیــن شــورج در گفت وگــو بــا ایبنــا دربــاره اهمیــت موضــوع 
ــق  ــا یکجانشــینی و خل ــن تمــدن بشــری ب ــان کــرد: اولی ــاب، بی ــن کت ای
آبادی هــا و روســتا ایجــاد شــده اســت. صنعتــی شــدن و به ویــژه توســعه 
ــات در  ــز امکان ــا تمرک ــه ب ــده ک ــب ش ــوم موج ــان س ــوازن در جه نامت
ــر  ــده ای بهت ــد آین ــه امی ــتاییان ب ــزرگ، روس ــهرهای ب ــا و ش پایتخت ه
ــه زندگــی روســتایی ترجیــح  راهــی شــهرها شــده و زندگــی شــهری را ب

ــد. دهن
باعــث  مهاجرت هــا  ایــن  ارمغــان  متأســفانه  داد:  ادامــه  وی 
بــوده اســت. در  بــرای مهاجریــن  حاشیه نشــینی و زندگــی ســخت 
ســال های اخیــر غفلــت از توســعه روســتاها و متعاقبــا خلــق کار در 
ــت.  ــیده اس ــتری بخش ــرعت بیش ــرت س ــن مهاج ــد ای ــه رون ــتاها ب روس
آنچــه کــه از ایــن وضعیــت حاصــل شــده، توســعه نامتــوازن کشــور )حتــی 
ــم  ــب ک ــه موج ــوده ک ــکنه و... ب ــتاها از س ــدن روس ــی ش ــهرها(، خال ش
شــدن ســاکنان روســتاها و بــه تبــع آن موجــب از بیــن رفتــن روســتاها و 

ــت. ــوده اس ــیار ب ــغلی بس ــای ش ــن فرصت ه ــن رفت از بی
ــورها  ــعه کش ــه توس ــا ک ــت: از آنج ــی گف ــدرس کارآفرین ــن م  ای
ــوازن  ــه و مت ــه جانب ــد هم ــول رش ــدرن محص ــور م ــک کش ــتن ی و داش
اســت، شــاید یکــی از راهکارهــای اصلــی توجــه بــه فرصت هــای شــغلی 
ــور  ــتاها و کش ــی روس ــب آبادان ــه موج ــت ک ــتایی اس ــی روس و کارآفرین

می شــود.
 

ــدازی کســب وکارهای کشــاورزی،  ــه این کــه راه ان ــا اشــاره ب شــورج ب
ــاز  ــی نی ــدازی کســب وکارهای صنعت ــه راه ان ــتایی نســبت ب ــی و روس بوم
ــی  ــه کارآفرین ــر آنک ــزود: جالب ت ــری دارد، اف ــذاری کمت ــرمایه گ ــه س ب
روســتایی می توانــد نیــروی محرکــه الزم بــرای رونــق بســیاری از 
شــود.  گردشــگری  و  هتــل داری  همچــون  دیگــر  کســب وکارهای 
ــاز  همچنیــن کشــور را از واردات بســیاری از محصــوالت کشــاورزی بی نی
ــد  ــات ارزآوری و رش ــم موجب ــت توریس ــترش صنع ــا گس ــی ب ــد و حت کن

ــود. ــم می ش ــز فراه ــور نی کش
ــع  ــد صنای ــتایی، رش ــی روس ــن کارآفرین ــرد: بنابرای ــح ک  وی تصری
کشــاورزی، دام و طیــور، پــرورش زنبــور عســل، کار روی گیاهــان دارویــی 
و ... همــه می توانــد موجــب خلــق کســب وکار، مهاجــرت معکــوس، 
گســترش گردشــگری داخلــی و خارجــی و ارزآوری بابــت صــادرات 

ــود. ــاورزی ش ــوالت کش محص
 نویســنده کتــاب »کارآفرینــی روســتایی« در معرفــی ســاختار و 
ــن  ــل تدوی ــت فص ــاب در هف ــت: کت ــر، گف ــن اث ــای ای ــوع فصل ه موض
ــی آن  ــم کل ــتا و مفاهی ــن روس ــه تبیی ــل اول ب ــه در فص ــت ک ــده اس ش
پرداختــه و بــا بیــان آنچــه در تعریــف روســتا می تــوان آورد، نحــوه توســعه 
ــتاها در  ــی درروس ــور کل ــی به ط ــزی و کارآفرین ــش برنامه ری ــتا و نق روس
ــه  ــان ب ــاب، مؤلف ــل دوم کت ــت. در فص ــده اس ــریح ش ــل تش ــن فص ای
تعریــف کار روســتایی و بیــان ظرفیــت کارآفرینــی در روســتاها و دیــدگاه 

ــود. ــاره می ش ــتایی اش ــی روس ــوزه کارآفرین ــران ح ــی از صاحبنظ بعض
ــی  ــت کارآفرین ــه اهمی ــاب ب ــوم کت ــل س ــه داد: فص ــورج ادام  ش
ــعه  ــتراتژیک توس ــرورت اس ــه ض ــل ب ــن فص ــردازد. در ای ــتایی می پ روس
روســتایی، ابعــاد مختلــف کارآفرینــی روســتایی و ویژگی هــای کارآفرینــی 
ــه اهمیــت برنامه ریــزی  روســتایی پرداختــه شــده اســت. فصــل چهــارم ب
ــه تعریــف برنامه ریــزی، اجــرای برنامه هــا  روســتایی پرداختــه و در ایــن ب
ــود. ــح داده می ش ــران توضی ــتایی در ای ــعه روس ــزی توس ــام برنامه ری و نظ

 وی افــزود: درفصــل پنجــم کتــاب نمونه هایــی از کارآفرینــی در 
ــی  ــی کارآفرین ــن چگونگ ــده وهمچنی ــرح داده ش ــران را ش ــتاهای ای روس
در روســتا توضیــح داده می شــود. فصــل ششــم کتــاب بــه معرفــی 
کارآفرینــی در چنــد کشــور دنیــا اختصــاص دارد. در ایــن فصــل بــه نحــوه 
ــه شــده اســت.  ــا پرداخت ــن و اروپ ــکا، چی ــی در کشــورهای آمری کارآفرین
ــتایی  ــی روس ــیر کارآفرین ــود در مس ــش موج ــاب، چال ــم کت ــل هفت فص
ــزوم  ــتاها و ل ــی روس ــت کنون ــه وضعی ــه ب ــت و در ادام ــرح داده اس را ش

کارآفرینــی و چالش هــای ایــن مســیر می پــردازد.
 ایــن مــدرس کارآفرینــی در پایــان بیــان کــرد: مولفــان ایــن کتــاب 
کــه اعتقــاد عملــی بــه کارآفرینــی روســتایی دارنــد، در تهیــه و تدویــن آن 
ــق کســب وکارهای  ــه رون ــا زمین ــود ت ــاد ش ــی ایج ــد فرصت ــعی کرده ان س
روســتایی فراهــم آمــده و تلنگــری باشــد بــرای توجــه بیشــتر بــه 
ــی  ــد آبادان ــه می توان ــتاها ک ــود در روس ــای موج ــتعدادها و فرصت ه اس
ــه  ــه مجموع ــرای تهی ــازی ب ــاب آغ ــن کت ــود. ای ــب ش ــور را موج کش
فــروش محصــوالت  و  روســتایی  کارآفرینــی  زمینــه  در  کتاب هایــی 

ــت. ــی اس ــوالت بوم ــی محص ــتایی و بازاریاب روس
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