
مدیریت بازارکار 

به وسعت ایران و افغانستان
امیرعلی بینام

در حالی که دشلمنان منطقه ای و جهانی ایران اسلالمی برای اختالف افکنی 
بیلن دو مللت ایلران و افغانسلتان در تلب و تاب و تالش هسلتند کله واقعیت 
میدانلی در ایلن عرصله چیلز دیگری اسلت؛ بله عبلارت دیگر با سلقوط دولت 
اشلرف غنلی احملد زی کله به تسللط طالبان بر پهنه افغانسلتان منجر شلد، 
بار دیگر میلیون ها افغانسلتانی به سلوی مرزهای ایران سلرازیز شلدند، آمار از 
حضلور بلی سلابقه پناهندگان به ایلران حکایلت دارد و این در حالی اسلت که 
کشلورمان خلود به تازگی از شلرایط سلخت کرونایلی خارج شلده و همچنان 

سلایه تحریلم ها نیز بر کشلورمان سلنگینی می کند.
گرچله منلش و مشلی ایلران هملواره بر حمایلت از مللت های منطقله بویژه 
افغانسلتانی ها اسلتوار بوده و در طول دهه های گذشلته، کشلورمان نقش دایه 
مهربانتر از مادر را برای پناهجویان و کارجویان افغانسلتان ایفا نموده اسلت اما 

در شلرایط کنونلی ذکر نکاتی خالی از لطف نیسلت؛
اول اینکله ایلران اسلالمی در حال حاضر میلیلون ها جوان بیلکار و جویای کار 
دارد، بنابراین دسلتگاه های متولی مثل وزارت کشلور و کار و ... باید در پذیرش 

پناهجویان سیاسلت های مقتضی و مناسلب را در نظر بگیرند.
دوم اینکه سلرازیر شلدن میلیون ها پناهجو عالوه بر چالش ها و آسلیب های 
فرهنگلی و اجتماعلی ملی تواند تاثیر مسلتقیم خلود را بلر بازارکار کشلورمان 
داشلته باشلد، فراملوش نکنیم بعد از سلال هلا و دهه هلا، اتفاق میمونلی برای 
حقلوق و دسلتمزد کارگلران کشلورمان افتلاده؛ مبلادا در غیاب سیسلتم های 
مدیریتلی، حمایتلی و نظارتلی کارفرمایان بنگاه هلا و کارگاه ها نیروی نسلبتا 
ارزان خارجلی را بلا هموطنلان کارگلر داخلی مبادله نموده یا دسلت به تعدیل 

و اخلراج بزنند.
سلوم اینکه همه مسلئوالن و دسلت اندرکاران به خوبی می دانند امسلال سال 
تولیلد، دانلش بنیان و اشلتغال آفرین اسلت؛ همچنین رهبر معظلم انقالب در 
ادامله شلعار سلال، سیاسلت های کللی و مصّوب تأمیلن اجتماعلی را برای 
اقلدام به رؤسلای قلوای سله گانه و رئیس مجمع تشلخیص مصلحت نظام 
ابلالغ کردنلد. این ابالغیه بیش از هر چیز بر حرمت و کرامت نیروی کار، حمایت 
از کارگلر و کارفرملا، تعاملل سلازنده کارفرما و بیمه شلده و توسلعه کارآفرینی 
تاکیلد دارد، بنابرایلن بایلد با سیاسلت هلای سلازنده، هدفمند و درسلت برای 
حفلظ و صیانلت از نیلروی کار ایرانی بکوشلیم و از نیروی انسلانی کشلورهای 
خارجلی بویلژه افغانسلتان بلا حفظ اصول نوعدوسلتی و حسلن همجلواری و 

همسایگی به شلیوه درست اسلتفاده کنیم.

وجود 230 هزار پست خالی در وزارت بهداشت 

جذب 100 هزار نیرو در انتظار مجوز

معللاون توسللعه مدیریللت وزارت بهداشللت بللا بیللان اینکلله حللدود 230 هللزار 
پسللت خالللی در وزارت بهداشللت بللال تصللدی است،گفت:درخواسللت مللا از 
سللازمان امللور اداری و اسللتخدامی ایللن اسللت کلله بللا درخواسللت مجللوز جللذب 
100 هللزار نفللری کلله از وزارت بهداشللت بللرای آنللان ارسللال شللده اسللت، 

موافقللت کننللد.
بله گلزارش بلازارکار، بهلروز رحیملی، معلاون توسلعه مدیریلت و منابلع وزارت 
بهداشلت در پاسلخ بله ایلن پرسلش کله »سلرانجام تبدیلل وضعیلت نیروهای 
مختللف شلاغل در وزارت بهداشلت بله کجلا رسلید؟«،اظهار داشلت:  قریلب بله 
بله صلورت قلراردادی،  نیلرو در وزارت بهداشلت داریلم کله  یکصلد هلزار 
نیلروی شلرکتی، طرحلی اختیلاری و اجبلاری و ... در سلطوح تخصصلی 

غیلر تخصصلی و فنلی فعالیلت می کننلد. و 
وی بلا بیلان اینکله حلدود 230 هلزار پسلت خاللی در وزارت بهداشلت بلال 
تصلدی اسلت،ادامه داد:  مذاکلرات و مکاتبلات زیادی را با سلازمان املور اداری و 
اسلتخدامی داشلته ایم؛با توجه به اینکه کمبود نیروی انسلانی در وزارت بهداشلت 

مشلهود و جدی اسلت.
معلاون توسلعه مدیریلت و منابلع وزارت بهداشلت بلا اشلاره بله ضلرورت تامین 
نیلروی انسلانی در وزارت بهداشت،خاطرنشلان کلرد: در دوران همله گیلری و 
شلیوع کرونلا، بله شلدت با کمبلود نیروی انسلانی مواجله بودیم که باعث شلده 
بلود بلا توجه بله بروکراسلی سلخت در جذب نیلروی انسلانی، ناگزیلر نیروهای 
تمدیلد طلرح را مجلدد تمدیلد کنیلم و از طلرف دیگلر دغدغله رهبلر معظلم 
انقلالب بلوده اسلت کله در روز پرسلتار به امنیت شلغلی کارکنان نظام سلالمت 

کردند. اشلاره 
 رحیملی در گفت وگلو بلا فلارس ابلراز کلرد: درخواسلت ملا از سلازمان برنامه و 
املور اداری و اسلتخدامی ایلن اسلت کله با درخواسلت مجلوز جلذب 100 هزار 
نفلری کله از وزارت بهداشلت بلرای آنلان ارسلال شلده اسلت، موافقلت کنند و 
اجلازه دهند آزمون اسلتخدامی با اولویت مدافعان سلالمتی کله در دوران همه گیری 
ویلروس کرونلا ایثارگلری کرده اند برگزار شلده  و همیلن افلراد را بتوانیم تبدیل 

وضعیلت کنیم.
معلاون توسلعه مدیریت و منابع وزارت بهداشلت اظهار داشلت: تاکیلد قانون این 
اسلت کله هلر اسلتخدامی در قالب آزمون باشلد و دغدغه اصلی ملا ایجاد امنیت 
شلغلی و تبدیلل وضعیلت این نیروهاسلت کله باید سلازمان برنامله و همچنین 

سلازمان اداری و اسلتخدامی نگاه ویژه تری به حوزه سلالمت داشلته باشلند.

آگهی دعوت به همکاری بانک رفاه کارگران

بانك رفاه کارگران با اسللتعانت از خداوند متعال، در نظر دارد به منظور تامین 

بخشللی از نیروي انسللاني مورد نیاز خود از میان افراد واجد شرایط با مدرك 

تحصیلي کارشناسی  و کارشناسی ارشد جهت بکارگیری در مشاغل بانکدار 

و به منظور اشتغال در واحدهای بانك در سراسر کشور، از طریق آزمون کتبی، 

مصاحبه تخصصی و رفتاری، پللس از تأیید صالحیتهاي عمومي )گزینش(، 

احراز توانایيها و سالمت کامل جسماني، به صورت قراردادی  و » مزایا شامل 

بیمه درمان و بازنشستگی تامین اجتماعی« دعوت به همکاري می نماید.

متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر و ثبت نام در 

آزمون استخدامی از تاریخ 1401/01/22 لغایت 1401/02/05 به پایگاه 

   www.refah-bank.irاینترنتی بانک رفاه کارگران به نشانی

نمایند. مراجعه 

                                     مدیریت امور سرمایه انسانی بانک رفاه کارگران
                                                 اداره منابع انسانی

12صفحه
قيمت: 5000 تومان
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اولتیماتوم قالیباف به وزیر 
اقتصاد برای بهبود شرایط 

کسب و کار 

33

 رئیللس مجلللس شللورای اسللالمی بللا بیللان اینکلله 
هملله مللا می دانیللم تللا ایللن لحظلله علیرغللم اینکلله 
درگاه ملللی راه انللدازی شللده بللرای مللردم ثمللری 
نداشللته اسللت گفللت: زیبنللده کشللور مللا نیسللت 
کلله در حللوزه کسللب و کار رتبلله 12۷ را داشللته و 

سلله رقمللی باشللیم.

ابالغ سیاست های کلی 
تأمین اجتماعی از سوی 

رهبر معظم انقالب 
سیاسللت های کلللی تأمیللن اجتماعللی بلله منظللور 
جامعیللت دادن و انسجام بخشللی بلله تالش هللای 
نظللام و ایجللاد جهللش در ایللن زمینلله ابللالغ شللده 
و بللا توجلله بلله اهمیللت و جامعیللت آن به عنللوان 
یللك سللند باالدسللتی، تحقللق آن مسللتلزم تغییللرات 
اساسللی در قوانیللن و مقللررات جللاری و تالش هللای 

جللدی در ایللن عرصلله اسللت.

ثبت 300 هزار فرصت شغلی
در سامانه جستجوی شغل

2

7و12

8

10

گزارش بازارکار از همایش 
روز ملی منابع انسانی 

جزئیات خرید بیمه دوران 
سربازی و جذب امریه 

در دستگاه ها 

گفت و گو با نخستین
 بانوی دریانورد ایران 

تشریح برنامه های وزارت کار برای توسعه
تامین اجتماعی و اشتغال 

6

 وزیللر تعللاون، کار و رفللاه اجتماعللی گفللت: بللا ابللالغ سیاسللت هللای 
تأمیللن اجتماعللی از سللوی مقللام معظللم رهبللری، نقشلله راهللی بللرای 

اقدامللات اساسللی وزارت مللردم در حللوزه هللای مختلللف ترسللیم شللد. 5

زلفللی گل  بللا اشللاره بلله اینکلله وزارت علللوم در حللال تدویللن سللند ملللی نظللام نوآوری اسللت، 
گفللت: بایللد جایللگاه پارك هللای علللم و فنللاوری در ایللن نظللام روشللن شللود و  در ایللن راسللتا 

بازنگللری وظایللف و ماموریت هللای پارك هللای علللم و فنللاوری ضللروری اسللت 

وجود 230 هزار پست خالی و برنامه وزارت بهداشت برای جذب 100 هزار نیرو درکشور
معاون توسعه مدیریت وزارت بهداشت اعالم کرد

بازنگری در وظایف پارک های علم و فناوری
 در راستای توسعه اشتغال 



اخبار ویژه

www.bazarekar.ir
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۱۵۰ شرکت دانش بنیان برای همکاری

 با صنعت نفت اعالم آمادگی کردند

ــی در  ــار مطلب ــا انتش ــت ب ــر نف وزی
حســاب کاربــری اش در توئیتر نوشــت: 
بالــغ بــر ۱۵۰ شــرکت دانــش بنیــان در 
گام نخســت فراخــوان وزارت نفــت 
بــرای دانش بنیــان کــردن صنعــت 
و  اولویــت دار  زمینه هــای  در  نفــت 
ــد. ــارکت کرده ان ــن مش ــتغال آفری اش

ــت،  ــازارکار از وزارت نف ــزارش ب ــه گ ب
ــب  ــن مطل ــی در تازه تری ــواد اوج ج

                                                         خود در توئیتر نوشت:
ــرای  ــت ب ــوان وزارت نف ــت فراخ ــان در گام نخس ــرکت دانش بنی ــر ۱۵۰ ش ــغ ب بال
ــن  ــتغال آفری ــت دار و اش ــای اولوی ــت در زمینه ه ــت نف ــردن صنع ــان ک دانش بنی
چــون بهینه ســازی، احیــای چاه هــا و زنجیــره ارزش مشــارکت کرده انــد. پــس از تاییــد 
ــه ایــن شــرکت ها  ــه تســهیالت ب نهایــی، در اردیبهشــت مــاه، انعقــاد قــرارداد و ارائ

ــود. ــاز می ش آغ

ــه  ــا اشــاره ب ــرورش ب  ســخنگوی وزارت آموزش وپ
ــرورش  ــوزش و پ ــون اســتخدامی آم ــزاری آزم برگ
ــزار و  ــذب ۳۴ ه ــهمیه ج ــت و س در ۱۶ اردیبهش
۸۰۰ نفــری بــرای دســتگاه تعلیــم و تربیــت گفــت: 
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــا ای ــالش م ــی و ت پیش بین
گــروه از معلمــان بتواننــد در مهرمــاه ســال آینــده 

ــوند. ــای درس ش وارد کالس ه
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  ســتاری فرد  صــادق 
اردیبهشــت  شــانزدهم  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
متمرکــز  اســتخدامی  آزمــون  »نهمیــن  مــاه 
دســتگاه های اجرایــی کشــور ســال ۱۴۰۰ « را 
در پیــش داریــم اظهــار کــرد: قــرار اســت در ایــن 
ــون وزارت  ــر در آزم ــزار و ۸۱۵ نف ــون، ۳۴ ه آزم
آمــوزش و پــرورش شــرکت کــرده و جــذب شــوند.  
وی افــزود: مجــری برگــزاری ایــن آزمــون ســازمان 

ســنجش کشــور اســت.
ســخنگوی وزارت آموزش وپــرورش بــا بیــان اینکــه 
بــا مشــخص شــدن نتایــج، امــر گزینــش و 
ــود  ــاز می ش ــی آغ ــای معلم ــی صالحیت ه بررس

اظهــار کــرد: در تــالش هســتیم در تابســتان، 
بــرای  آموزشــی  دوره  برگــزاری  بــه  نســبت 
ــدام  ــان اق ــگاه فرهنگی ــدگان در دانش ــه ش پذیرفت
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــالش م ــی و ت ــم. پیش بین کنی
ایــن گــروه از معلمــان بتواننــد در مهرمــاه 

ســال آینــده وارد کالس هــای درس شــوند.
ــود  ــه کمب ــه ب ــا توج ــرد: ب ــه ک ــتاری فرد اضاف س
تمــام  دارد  پــرورش  و  آمــوزش  کــه  نیرویــی 
تالشــش را بــه کار خواهــد بســت تــا رونــد جــذب 
ــا ســرعت بیشــتری  ــای آموزشــی ب ــاز دوره ه و آغ
انجــام شــود؛ ضمــن آنکــه ایــن آمادگــی و امــکان 
هــم وجــود دارد کــه اگــر دوره هــا بــه اتمــام 
نرســیدند، معلمــان جدیدالــورود ضمــن تدریس در 
کالس درس، موضــوع تحصیــل در دانشــگاه را نیــز 

ــد. ــال کنن دنب

ورود معلمان جدید از مهر ۱4۰۱

برگزاری آزمون استخدامی آموزش وپرورش در ۱۶ اردیبهشت 

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس شــورای 
اســالمی گفــت: دولــت قانــون رتبه بنــدی معلمــان 

را مطابــق مصوبــه مجلــس اجــرا کنــد.
کمیســیون  عضــو  نجم آبــادی،  محبــی  بهــروز 
ــا  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــه مجل ــه و بودج برنام
بیــان اینکــه در قانــون نظــام رتبــه بنــدی معلمــان، 
ــد  ــورد تاکی ــی معلمــان م ــدرک تحصیل ــن م آخری
قــرار گرفتــه، خواســتار اجــرای دقیــق ایــن قانــون 

ــد. ــالمی ش ــورای اس ــس ش ــه مجل ــق مصوب مطاب
ــب  ــرورش در قال ــوزش و پ ــران آم ــیاری از دبی بس
ــن  ــه آنالی ــه مدرس ــرای تحریری ــه ب ــی ک پیام های
از عــدم تســریع در فراینــد  ارســال می کننــد 
اجرایــی قانــون رتبــه بنــدی معلمــان گالیــه 
می کننــد و در میــان آن هــا هســتند کســانی 
کــه اساســاً امیــدی بــه اجرایــی شــدن ایــن طــرح 
حداقــل در آینــده نزدیــک ندارنــد. امــا زمــان 
افزایــش حقــوق معلمــان ۱۴۰۱ کــی خواهــد بــود؟
ــا حضــور وزیــر،  آیین نامــه رتبــه بنــدی معلمــان ب
ــی  ــتان ها در گردهمای ــران کل اس ــان و مدی معاون
مشــترکی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 

ــوص  ــن خص ــرورش در ای ــوزش و پ ــخنگوی آم س
ایــن  آینــده  هفتــه  طــی  امیدواریــم  گفــت: 
آیین نامــه از ســوی وزارتخانــه در اختیــار هیــأت وزیران 

ــرد. ــرار گی ق
الیحــه رتبه بنــدی معلمــان بعــد از کــش و قــوس 
فــراوان باالخــره از مرحلــه دولــت، مجلــس و 
شــورای نگهبــان عبــور کــرد و بــه تصویــب نهایــی 
رســید و مقــرر شــد کــه آمــوزش و پــرورش، 
آیین نامــه اجرایــی آن را تهیــه و بــه دولــت جهــت 

ــد. ــه ده ــب ارائ تصوی
دربــاره  متعــدد  بحث هــای  مــدت  ایــن  در 
ــورت  ــف ص ــل مختل ــان در محاف ــدی معلم رتبه بن
ــدی  ــن رتبه بن ــت ای ــرار اس ــه ق ــت ک ــه اس گرفت
بــه چــه شــکل و چگونــه اجــرا شــود و آیــا آنچــه 
ــت و  ــکوفایی، خالقی ــه ش ــد ب ــد ش ــام خواه انج

ــد؟ ــد انجامی ــی خواه ــت آموزش کیفی

معلماندررتبهبندیشفافیتمیخواهند
ــم،  ــیار معل ــامل آموزش ــان ش ــرای معلم ــه ب ۵ رتب
ــم و  ــیار معل ــم، دانش ــتادیار معل ــم، اس ــی معل مرب
ــیار  ــت. دانش ــده اس ــی ش ــم پیش بین ــتاد معل اس
ــی  ــنوات تجرب ــال س ــل ۱۵ س ــد حداق ــم بای معل
ــدرک  ــل م ــی(، حداق ــات قانون ــا احتســاب ارفاق )ب
ــی  ــه علم ــک مقال ــل ی ــد، حداق ــی ارش کارشناس
پژوهشــی مرتبــط بــا بهبــود عملکــرد معلــم نظیــر 
اقــدام پژوهــی و درس پژوهــی، کســب حداقــل ۷۵ 
ــاز  ــدی )امتی ــازات رتبه بن ــدول امتی ــاز از ج امتی
ــد( و  ــر از ۷۰ نباش ــور، کمت ــدول مذک ــاالنه ج س
کســب میانگیــن امتیــاز ارزشــیابی عملکــرد ســاالنه 
بــه میــزان حداقــل ۹۰، در پنــج ســال منتهــی بــه 

رتبه دانشــیار معلــم )امتیاز ســاالنه، کمتر از ۸۵ نباشــد( 
ــه باشــد. گرفت

اســتاد معلــم نیــز حداقــل ۲۱ ســال ســابقه معلمی 
ــدرک  ــل م ــی(، حداق ــات قانون ــا احتســاب ارفاق )ب
ــل دو  ــوم(، حداق ــد وزارت عل ــورد تأیی ــری )م دکت
مقالــه علمــی پژوهشــی مرتبــط بــا بهبــود عملکــرد 
اقــدام پژوهــی و درس پژوهــی،  معلــم نظیــر 
ــازات  ــدول امتی ــاز از ج ــل ۹۰ امتی ــب حداق کس
مذکــور  جــدول  ســاالنه  )امتیــاز  رتبه بنــدی 
ــاز  ــن امتی ــب میانگی ــد( و کس ــر از ۸۵ نباش کمت
ارزشــیابی عملکــرد ســاالنه بــه میــزان حداقــل ۹۵، 
در پنج ســال منتهــی بــه رتبــه اســتادمعلم )امتیــاز 

ــد. ــد دارا باش ــد( بای ــر از ۹۰ نباش ــاالنه، کمت س

ارائهآییننامهرتبهبندیمعلمان
درهفتهآیندهبهدولت

ــی مشــترک اعضــای  ــتا،  گردهمای ــن راس در همی
شــورای معاونــان و مدیــران کل آمــوزش و پــرورش 
سراســر کشــور، بــا حضــور وزیــر آمــوزش و 
ــدی  ــد وحی ــماعیلی و محم ــدی اس ــرورش، مه پ
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــردم در مجل ــدگان م نماین
و بــا موضــوع »بررســی مســائل روز آمــوزش و 
ــهید  ــی ش ــی – تربیت ــرورش« در اردوگاه فرهنگ پ

ــد. ــزار ش ــر برگ باهن
»برنامه هــای  روزه،  یــک  گردهمایــی  ایــن  در 
ــرورش در ســال۱۴۰۱«، »ســاماندهی  آمــوزش و پ
انســانی«، »رونــد فعالیــت مــدارس و  نیــروی 
ــن  ــل تدوی ــن مراح ــوری« و »آخری ــوزش حض آم
آییــن نامــه اجرایــی قانــون رتبــه بنــدی معلمــان« 

ــت. ــرار گرف ــر ق ــادل نظ ــی و تب ــورد بررس م

معلمان چشم انتظار؛

دولت رتبه بندی معلمان را کی اجرایی می کند؟

 

بــا  کار  وزیــر  معــاون 
اشــاره بــه فعالیــت ســامانه 
ــغل در  ــوی ش ــت وج جس
وزارتخانــه،  ایــن  درگاه 
بارگــذاری ۳۰۰ هــزار  از 
فرصت شــغلی در این ســامانه 
از دی مــاه ســال گذشــته خبر 

داد.
ــن  ــد: ای ــر کار می گوی ــتغال وزی ــاون اش ــد ـ مع ــی بیرانون ــود کریم محم
ســامانه بــا هــدف کاهــش هزینه هــای جســت وجــوی شــغل، اتصــال ســریع 
کارجــو و کارفرمــا، رضایــت خاطــر مخاطبــان و ایجــاد پویایــی در بــازار کار 

ــرداری قــرار گرفتــه اســت. دی مــاه ۱۴۰۰ مــورد بهــره ب
بــه گفتــه وی، ایــن ســامانه درگاهــی اســت کــه کارفرمایــان برای درخواســت 
نیــروی کار مــورد نیــاز بــه آن مراجعــه و اطالعــات خــود را ثبــت می کننــد 
و کارجویــان نیــز بــا مراجعــه بــه ســامانه و ثبــت نــام در آن، کار مــورد نظــر 

خــود را پیــدا مــی کننــد.
معــاون اشــتغال وزارت کار بــه ویژگــی هــای ســامانه اشــاره کــرده و مــی گوید: 
ــود را در  ــات خ ــد خدم ــا بتوانن ــا کاریابی ه ــد ت ــک می کن ــامانه کم ــن س ای
ــامانه  ــد و وزارت کار، س ــه دهن ــردم ارائ ــه م ــازی ب بســتر وب و فضــای مج
جامــع جســتجوی شــغل را بــه ســامانه ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
متصــل خواهــد کــرد تــا در طــول ایــن زنجیــره بــا یکدیگــر فعالیــت کننــد.
کریمــی بیرانونــد بــا اشــاره بــه وجــود بیــش از دو میلیــون و ۵۰۰ هــزار نفــر 
بیــکار در کشــور ابــراز امیــدواری کــرد: مشــکالت کارفرمایــان و کارجویــان 
در تامیــن نیــروی کار مــورد نیــاز و یافتــن فرصتهــای شــغلی مــورد عالقــه از 

طریــق ســامانه جســت وجــوی شــغل برطــرف شــود.
ــه  ــغل ب ــوی ش ــت وج ــامانه جس ــر س ــال حاض ــنا، در ح ــزارش ایس ــه گ ب
https://shoghl.mcls.gov.ir بــر ســایت وزارت کار فعــال  نشــانی  
اســت و شــفافیت و پویایــی ایجــاد شــده در بــازار کار توســط ایــن ســامانه، 
ــوزه  ــران ح ــرد بازیگ ــود عملک ــر و بهب ــی و سیاســتگذاری بهت ــث پویای باع

ــازارکار خواهــد شــد. ب

ثبت ۳۰۰ هزار فرصت شغلی
 در سامانه جست وجوی شغل 

                                      وزیر نفت:

معاون وزیر بهداشت خبر داد: 

معاون وزیر کار اعالم کرد 

ــتین  ــی در نخس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــی  ــت بوم مل ــروژه زیس ــروه کالن پ ــت کارگ نشس
اشــتغال )زیبــا( گفــت: وظیفــه اصلــی وزارت مــردم 
در ســال ۱۴۰۱ پیگیــری اجــرای ایــن طــرح اســت.
 بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر »حجــت اهلل عبدالملکی« 
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور معــاون و مدیــران 
حــوزه اشــتغال وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــی  ــا طرح ــت بوم، تنه ــزود: زیس ــد، اف ــزار ش برگ
ــور را  ــکاری کش ــکل بی ــد مش ــه می توان ــت ک اس

حــل کنــد.
زیســت بوم  اجــرای  اول  گام  در  داد:  ادامــه  وی 
ــای  ــی  درون بخش ه ــد هماهنگ ــتغال بای ــی اش مل
مختلــف وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 

ــرد. ــکل بگی ش
عبدالملکــی تأکیــد کــرد: در گام بعــدی، ســایر 
زیســت بوم  حرکــت  محــور  بــه  را  دســتگاه ها 
ملــی اشــتغال نزدیــک و هماهنــگ کنیــم؛ تمرکــز 
ــدن  ــت بومی ش ــر زیس ــد ب ــا« بای ــروه »زیب کارگ

ــد. ــه باش ــی وزارتخان ــی و بیرون درون
وی تصریــح کــرد: بایــد نظــارت و کارهــای اجــرا 

امــداد  کمیتــه  ماننــد  دســتگاه ها  ســایر  بــه 
ــی)ره( ســپرده شــود. ــام خمین ام

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی خاطرنشــان کرد: 
ــی  ــای بیرون ــا و پروژه ه ــت فعالیت ه ــروری اس ض
نیــز منطبــق بــا زیســت بوم ملــی اشــتغال طراحــی 

و رونمایــی شــود.
عبدالملکــی در ادامــه ایــن نشســت هدف  گــذاری 
ــکیل  ــه کار، تش ــن نام ــالح آئی ــی، اص ــزار کاریاب ۲ ه
ــال  ــتغال و ...(، اتص ــده، اش ــی )ای ــای تخصص بانک ه

مشــاغل خانگــی بــه تعاونی ها، توســعه بــازار مشــاغل خانگی 
از طریــق طراحــی برنامــه، ســاماندهی مشــاغل 
ــع  ــه مرج ــتغال ب ــت اش ــل معاون ــمی، تبدی غیررس
فکــری و سیاســت گذاری اشــتغال کشــور را از جملــه 

ــرد. ــوان ک ــتغال عن ــوزه اش ــال ح ــای امس برنامه ه
ــد  ــا تاکی ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
بــر ایــن کــه در ســال ۱۴۰۱ باید یــک میلیــون و ۲۵۰ هزار 
ــام معظــم رهبــری و  شــغل ایجــاد شــود، گفــت: مق

رئیــس جمهــور نیــز بــر امــر اشــتغال تأکیــد دارنــد.
دســتگاه های  در  زیســت بوم  نظریــه  ترویــج 
ــه تبصــره ۱۸  ــن نام ــس آئی ــه پیش نوی ــر، تهی دیگ
و مشــخص کــردن تکالیــف تفاهم نامه هــا در آن 
ــامانه های  ــالغ س ــی، اب ــزار نظارت ــردن اب و وارد ک
رصــد و ســانار بــه کلیــه دســتگاه ها، پیگیــری 
اجرایــی شــدن ســامانه تثبیــت و توســعه اشــتغال 
رســانه ای  بســته های  تولیــد  و  تهیــه  کشــور، 
 ،۱۴۰۰ ســال  در  دولــت  اشــتغالی  اقدامــات  از 
پیگیــری مصوبــات شــورای عالــی اشــتغال و  تهیــه 
دســتورالعمل نظــارت بــر تبصــره ۱۶ از جملــه 

ــود. ــت ب ــن نشس ــات ای مصوب

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

وظیفه اصلی وزارت مردم در سال ۱4۰۱ پیگیری
 اجرای زیست بوم ملی اشتغال است 

کسب آموزش های مهارتی توسط بیش از 
۶9۵ هزار و ۶۳۳ نفر در سال ۱4۰۰

ــاه  ــاون، کار و رف ــر تع ــاون وزی مع
ســازمان  رئیــس  و  اجتماعــی 
ــور  ــه ای کش ــی و حرف ــوزش فن آم
ــی  ــای مهارت ــوزش ه ــب آم از کس
توســط ۶۹۵ هــزار و ۶۳۳ نفــر از 
ــاغلین در  ــای کار و ش ــای جوی اعض

ســال ۱۴۰۰ خبــر داد.
بــه گــزارش بــازارکار، غالمحســین 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــا ب ــینی نی حس
ایــن آمــوزش هــا  توســط مراکــز 
ــوزی  ــی، موسســات کارآم ــت دولت ثاب
آزاد در کشــور ارائــه شــده گفــت: در ســال ۱۴۰۰ تعــداد ۲۱۲۷۵۱ نفــر در مراکــز 
ثابــت دولتــی بــه صــورت رایــگان از آمــوزش هــای مهارتــی فنــی و حرفــه ای در 
ــر زن  ــداد ۷۸۱۷۴ نف ــن تع ــه از ای ــد شــده اند ک ــته آموزشــی بهره من ۱۶۷۱ رش

ــد. ــوده ان ــرد ب ــر م و ۱۳۴۵۷۷ نف
ــه ای آزاد را  ــی و حرف ــگاه فن ــی آموزش ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــاون وزی  مع
همراهــان و یــاوران مهارتــی در توســعه آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای در راســتای 
تربیــت نیــروی انســانی خوانــد و افــزود: ۱۱۷۳۵ آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد، 
آمــوزش هــای مهارتــی را در ۶۲ رشــته آموزشــی بــا ۲۰۳۱ حرفــه ی زیــر مجموعــه 

ارائــه نمودنــد.

  رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خبر داد:  

بازنگری آئین نامه های جذب و ارتقاء اساتید
 با تاکید بر دانش بنیان 

از  بهداشـت  وزارت  آموزشـی  معـاون 
دسـتور وزیر بهداشـت بـرای بازنگری 
ارتقـاء  و  جـذب  هـای  نامـه  آئیـن 
اعضـای هیـات علمـی علـوم پزشـکی 
بـا تاکیـد بـر موضـوع دانـش بنیـان 

داد. خبـر 
دکتـر ابوالفضـل باقـری فـرد در گفتگو 
بـا مهـر با توجـه بـه تاکید مقـام معظم 
»تولیـد،  سـال  شـعار  بـر  رهبـری 
دانـش بنیـان، اشـتغال آفریـن« گفـت: 
دکتـر عیـن اللهـی وزیر بهداشـت، دسـتور داده اسـت که آئیـن نامه جذب اعضـای هیات 
علمـی دانشـگاه های علـوم پزشـکی و آئیـن نامـه ارتقـاء اعضـای هیـات علمـی را 

می کنیـم. بازبینـی 
وی گفـت: تغییراتـی در آئیـن نامه های جذب و ارتقاء اعضای هیات علمی دانشـگاه های 

علوم پزشـکی اجرا خواهد شـد.
معـاون آموزشـی وزارت بهداشـت خاطرنشـان کـرد: بـرای ایـن تغییـرات و بازبینـی 
موضـوع مشـارکت اعضـای هیات علمی دانشـگاه های علوم پزشـکی در شـرکت های 

دانـش بنیـان مدنظر قـرار گرفته اسـت.
وی افـزود: همچنیـن بندهایـی بـرای این افراد که در این شـرکت ها حضـور دارند در 
آئیـن نامـه های مربوطـه گنجانده می شـود. به این ترتیب تسـهیالت بیشـتری برای 

اعضـای هیـات علمی فعـال در دانـش بنیان ها صـورت می گیرد.
وی یـادآور شـد: بازنگـری هـای انجـام شـده دربـاره آئیـن نامه هـای جـذب و ارتقاء 
اعضـای هیـات علمی دانشـگاه هـای علوم پزشـکی به شـورای عالی انقـالب فرهنگی 

ارسـال و پـس از تصویـب نهایـی بـه وزارت بهداشـت ابالغ می شـود.
باقری فرد گفت: در مجموع آئین نامه های جذب و ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه های 
علوم پزشکی را در جهات مختلف تغییر می دهیم. در این تغییرات بخش آموزش را 

تقویت می کنیم و بخش های صالحیت علمی را هم مدنظر قرار می دهیم.

مشاور معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم خبر داد:  

اجرای طرح »تانا« برای ارتقای جایگاه 
پارک های علم و فناوری در استان ها 

فنــاوری  معــاون  مشــاور 
علــوم  وزیــر  نــوآوری  و 
ــرح  ــاس ط ــر اس ــت: ب گف
تانــا، پــارک هــای علــم 
و فنــاوری حلقــه واســط 
نــــوآوری  اکــــوسیستم 
می شــوند  استــان هـــــا 
ــجم  ــه منس ــک شبکــ و ی
بــرای حــل مشــکالت فناورانه 

می شــود. ایجــاد  اســتان  هــر  در 
ــن  ــرای ای ــدف از اج ــت: ه ــدری گف ــی صف ــازارکار، مصطف ــزارش ب ــه گ ب
فناورانــه  و  علمــی  پتانســیل های  و  ظرفیت هــا  کــردن  فعــال  طــرح 
دانشــگاه ها، مراکــز رشــد، پارک هــای علــم و فنــاوری و اهــرم کــردن 
منابــع مالــی نهادهــای مربــوط بــرای پاســخ بــه نیازهــای هــر اســتان اســت.
ــوآوری  ــتم ن ــعه اکوسیس ــا )توس ــرح تان ــاس ط ــر اس ــت: ب ــار داش وی اظه
اســتان ها(، پارک هــای علــم و فنــاوری مشــکالت نیازهــا و همچنیــن 
توانایی هــای فنــاوری هــر اســتان را شناســایی می کننــد و در ادامــه، 
ــزار  ــکالت برگ ــل مش ــای ح ــوص راهکاره ــی در خص ــت های تخصص نشس
کــرده، زمینــه دیــدار دســتگاه های دارای نیــاز و دســتگاه های ارائــه دهنــده 
راهــکار را فراهــم می کننــد و همچنیــن بــا برگــزاری نمایشــگاه های 
فناورانــه، دســتاوردهای شــرکت های دانش بنیــان را داخــل اســتان ها 

ــذارد. ــش می گ ــه نمای ب
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه انتظــار مــی رود هــر یــک از پارک هــا حداقــل یــک 
طــرح تانــا را در هــر ســال اجــرا کننــد گفــت: ایــن رویــداد یــک روزه نیســت 

و یــک فرآینــد زمــان بــر اســت.
مشـاور معـاون فنـاوری وزیـر علـوم اظهـار داشـت: براسـاس بخـش سـوم 
رویـداد تانـا، پـارک هـای علـم و فنـاوری زمینـه انعقاد قـرارداد میـان بخش 
عرضـه کـه محققـان و شـرکت هـای دانش بنیـان هسـتند وبخـش تقاضا که 
صنعـت و دسـتگاههای اجرایـی هسـتند را فراهـم کـرده، بـه رفـع موانـع 
پیـش روی اجـرای قـرارداد کمـک مـی کنند و گـزارش نهایی اجـرای پروژه 

را تهیـه مـی کنند.
صفــدری همچنیــن بــه بیــان جایــگاه پارک هــای فنــاوری در نظــام علــم و فناوری 

کــه در وزارت علــوم در حــال تدویــن اســت پرداخــت.
وی در تعریــف نظــام ملــی نــوآوری گفــت: نظــام ملــی نــوآوری را می تــوان 
ــاط  ــر در ارتب ــا یکدیگ ــه ب ــت ک ــران دانس ــران و کارب ــبکه های از بازیگ ش
هســتند و در نتیجــه فعالیت هــای آنــان در زمینــه خلــق و اشــاعه نــوآوری 
ــاه اجتماعــی،  ــه رف ــی را در زمین ــه، اهداف ــرای جامع ــد ب ــاوری می توان و فن

ثــروت، امنیــت و پایــداری کســب کنــد.

بهزیسـتی  سـازمان  رئیـس 
هـزار   ۱۰۰ گفـت:  کشـور 
جامعـه  بـرای  پایـدار  اشـتغال 
ایجـاد  بهزیسـتی  هـدف 

. د می شـو
علی محمـد قـادری در حاشـیه 
توانبخشـی  مرکـز  از  بازدیـد 
جمـع  در  بروجـرد  ابن سـینا 
در  کـرد:  اظهـار  خبرنـگاران، 
تـالش هسـتیم بـرای ۱۰۰ هـزار نفـر از جامعـه هـدف سـازمان بهزیسـتی 

کنیـم. ایجـاد  پایـدار  اشـتغال 
وی تصریـح کـرد: ایـن تکلیف ما اسـت که درصدی از اشـتغال سـال گذشـته 
را بـه آن ضریـب داده شـود و نـگاه مـا ایـن اسـت که بـه همان اشـتغال ۱۰۰ 

هـزار نفر برسـیم.

رئیـس سـازمان بهزیسـتی کشـور خاطرنشـان کـرد: سـازمان بهزیسـتی یـک 
سـازمان پیـش رو اسـت و ازآنجایی کـه خیلـی مسـئولیت جدی در اساسـنامه 
بـرای تأمیـن مسـکن مددجویـان نـدارد امـا تـالش کـرده کـه در برنامه هـای 

متنـوع بـا همـکاری سـایر دسـتگاه ها بتوانـد یـک مسـکن را ایجـاد کند.
قـادری اضافـه کـرد: ۱۶۰ هزار واحـد مسـکونی در تفاهم نامه ای بین سـازمان 
بهزیسـتی و وزارت راه و شهرسـازی در طـول فعالیـت دولـت سـیزدهم بـرای 

مددجویـان تحت پوشـش سـاخته می شـود.
وی بیـان کـرد: از ایـن تعـداد ۱۲۰ هـزار واحـد مسـکونی شـهری و ۴۰ هـزار 
واحـد روسـتایی اسـت کـه برش اسـتانی کارهـای آن انجـام شـده و تاکنون 
۶۰ هـزار نفـر از جامعـه هدف بهزیسـتی برای دریافت مسـکن ملی ثبت نـام کرده اند.
رئیس سـازمان بهزیسـتی کشـور ادامـه داد: امسـال از محل تبصـره ۱۶ و ۱۸ 
مبلـغ ۱۰ هـزار میلیـارد تومـان در اختیـار سـازمان بهزیسـتی قـرار خواهـد 
گرفـت کـه برنامه ریـزی شـده در صنایـع متناسـب بـا سـازمان بهزیسـتی در 

زمینـه اشـتغال پایدار اسـتفاده شـود.

۱۰۰ هزار اشتغال پایدار برای جامعه هدف بهزیستی ایجاد می شود 

رئیس سازمان بهزیستی کشور: 
برای تکمیل کادر آزمایشگاهی 

دعوت به همکاری در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی 
و زیستی ایران 

مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران وابســته بــه جهاددانشــگاهی بــرای 
تکمیــل کادر آزمایشــگاهی خــود دعــوت بــه همــکار مــی کنــد.

ــر ژنتیکــی و زیســتی  ــی ذخای ــز مل ــی مرک ــط عموم ــازارکار از رواب ــزارش ب ــه گ ب
ــی  ــز مل ــای مرک ــم ه ــک میکروارگانیس ــگاهی بان ــه جهاددانش ــته ب ــران وابس ای
ــود  ــگاهی خ ــل کادر آزمایش ــور تکمی ــه منظ ــران ب ــتی ای ــی و زیس ــر ژنتیک ذخای
از فــارغ التحصیــالن رشــته هــای میکروبیولــوژی عمومــی، علــوم آزمایشــگاهی و 
قــارچ شناســی در مقطــع کاردانی،کارشناســی و کارشناســی ارشــد دعــوت بــه همکاری 

مــی نمایــد.
شــرایط همــکاری: ســاکن اســتان البــرز، تســلط بــه مهارتهــای آزمایشــگاه 

میکروبیولــوژی، خانــم و آقــا
ــا  ــود را  ت ــه خ ــد رزوم ــی توانن ــکاری م ــت هم ــدان جه ــت، عالقمن ــی اس گفتن
ــد. ــال کنن ــانی hamkari@ibrc.ir ارس ــه نش ــاه  ۱۴۰۱، ب ــن م ــان فروردی پای

 سخنگوی »مرکز وکال، کارشناسان رسمی
 و مشاوران خانواده قوه قضاییه

تمدید مهلت ثبت نام آزمون مرکز وکال 
 ســخنگوی »مرکــز وکال، کارشناســان رســمی و مشــاوران خانــواده قــوه قضاییــه« 

از تمدیــد مهلــت ثبــت نــام آزمــون ملــی وکالــت خبــر داد.
ــی  ــون مل ــام آزم ــت ن ــت ثب ــد مهل ــزان، از تمدی ــازارکار از می ــزارش ب ــه گ ب
وکالــت خبــرداد و گفــت: بــا توجــه بــه اســتقبال بــی نظیــر داوطلبــان آزمــون 
ــات و  ــل مراجع ــه دلی ــاند؛ ب ــالع می رس ــه اط ــیله ب ــن وس ــت بدی ــی وکال مل
ــس  ــت ریی ــا موافق ــام ب ــت ثبت ن ــد مهل ــت تمدی ــرر جه ــت های مک درخواس
ــوه قضاییــه  ــواده ق محتــرم مرکــز وکال، کارشناســان رســمی و مشــاوران خان
ترتیبــی اتخــاذ شــده اســت کــه متقاضیــان بتواننــد تــا روز دوشــنبه 

ــد. ــدام کنن ــود اق ــام خ ــت ن ــه ثب ــبت ب ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ نس
وی تصریــح کــرد: بنابرایــن ضــرورت دارد متقاضیــان در مهلــت در نظــر گرفتــه 
ــدارک  ــردن م ــم ک ــون و فراه ــط آزم ــرایط و ضواب ــه ش ــس از مطالع ــده پ ش
ــز وکال، کارشناســان رســمی  ــی مرک ــه درگاه اینترنت ــاز ب ــورد نی ــات م و اطالع
 http://www.azmon.org ــانی ــه نش ــه ب ــوه قضایی ــواده ق ــاوران خان و مش

ــدام کننــد. ــام در آزمــون مذکــور اق ــه ثبــت ن مراجعــه و نســبت ب
حســینی ایجی تاکید کرد که تاریخ ثبت نام تمدید نخواهد شــد.
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یک شرکت بازرگانی فعال در پروژه ها تامین تجهیزات
 صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی 

جهت دفتر تهران از افراد حائز شرایط زیرآشنا به زبان انگلیسی دعوت به همکاری می نماید.
از واجدین شــرایط تقاضا می گردد، رزومه خود را با ذکر شــماره ردیف با عنوان شــغلی

 به شــماره 02122855911 و یا به آدرس ارســال فرمایند.
nsqco.info@gmail.com

توضیحات محل خدمت حداقل سابقه عنوان شغلی ردیف

رشته های مهندسی شیمی، نفت و مکانیک،
مسلط به زبان انگلیسی

غرب تهران - کارشناس بازرگانی  1

مسلط به نرم افزار های آفیس غرب تهران 1 سال  منشی اداری 2

دعوت به همکاری

» كارشناس امور اداري و منابع انساني «
نام شركت:شركت كارگزاري

شهرستان : تهران
حداقل كارشناسي رشته هاي مديريت، حسابداري، كامپيوتر و 

صنايع،  تسلط بر فرايندهاي اخذ مجوزهاي كارگزاري، فرايندهاي 
مرتبط با سامانه هاي شركت بورس، فرابورس و... ، تسط بر امور 
اداري و منابع انساني، فرايندهاي منابع انساني ) جذب و استخدام، 
حقوق و دستمزد، جبران خدمات، رفاهي و انگيزشي و ... ( ،تسلط 

به مجموعه آفيس  از جمله Excel، Word و...،آشنايي با 
قوانين و مقررات بيمه تكميلي و تامين اجتماعي، آشنايي با قانون 

كار، توانايي كار با نرم افزار پرسنلي چارگون
توانايي برنامه ريزي و اولويت بندي كارها، پاسخگويي مناسب، 
داراي روحيه همكاري، پيگير در امور محوله، دقت و نظم باال

حداقل 3 سال سابقه كار مفيد
لطفا رزومه خود را با عنوان كارشناس اداري و منابع انساني به 

آدرس ذيل ارسال فرماييد:
esbrokerage2020@gmail.com

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112956

دعوت به همکاری

مسئول دفتر:  تمام وقت، حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط
 ساعت كاري از شنبه الي چهارشنبه از ساعت 8:30 الي 17:30

 حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي
مسلط به كامپيوتر و برنامه OFFICE )مخصوصاً WORD و 
EXCEL( و سرچ اينترنتي،  متعهد، منظم، پيگير، داراي روحيه 

كار تيمي، با انگيزه، روابط عمومي و فن بيان قوي
 مسلط به مكاتبات و امور اداري، پاسخگويي تلفن و ارباب رجوع

 آشنايي به برنامه هاي حسابداري مزيت به شمار مي آيد
 داشتن كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم 

براي آقايان الزامي است
 بيمه تامين اجتماعي، حقوق ثابت سروقت،  سنوات

 عيدي،  پاداش،  آموزش رايگان
 حقوق با توجه به كيفيت رزومه كاري توافقي مي باشد

كارمند فروش: تمام وقت،  حداقل 3 سال سابقه كار در صنعت 
بسته بندي و چاپ،  داراي حداقل مدرك كارشناسي

 ساعت كاري از شنبه الي چهارشنبه از ساعت 8:30 الي 17:30

 مسلط به فروش )سفارش گيري، سفارش گذاري، ارسال بار، 
R&D ،وصول مطالبات( ماركتينگ

 مسلط به برنامه OFFICE )مخصوصاً EXCEL و 
WORD( سرچ اينترنتي

 متعهد، منظم، پيگير، داراي روحيه كار تيمي، با انگيزه
 روابط عمومي و فن بيان قوي

 داشتن كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم براي آقايان الزامي است
 بيمه تامين اجتماعي،  حقوق ثابت سروقت،  پاداش فروش

 سنوات،  عيدي،  آموزش رايگان
 حقوق با توجه به كيفيت رزومه كاري توافقي مي باشد

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

polco1396@gmail.com
لینک :  

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112952

شركت پل فيلم فعال در صنعت بسته بندي و چاپ واقع در مالصدرا 
جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاری

منشي اداري : خانم،  تمام وقت، كارداني و باالتر
 شرايط سني: حداقل 24 و حداكثر 30 سال

 مسلط به office )ورد، اكسل(
 مسلط به تايپ سريع، تنظيم و بايگاني نامه هاي رسمي و اداري 

در نرم افزارهاي اتوماسيون و انديكاتور
 مسلط به مهارت هاي مربوط به شغل )پاسخگويي تلفن، امور 

اداري، هماهنگي جلسات، پيگيري امور محوله(
 آشنا به امور تنخواه گرداني،  داراي روابط عمومي خوب و اخالق حرفه اي
 پرتالش، با انرژي، منظم،  داراي حداقل 3 سال سابقه كار مفيد

حسابدار انبار: تمام وقت، حداقل ليسانس حسابداري
 مسلط به امور مربوط به انبار و بهاي تمام شده

 آشنايي با نرم افزارهاي هاي مالي ترجيحا نوسا، كيان و تسلط 
كامل به اكسل،  داشتن حداقل 6 سال سابقه كار در بخش انبار و 

بهاي تمام شده،  روابط عمومي باال و قابليت انجام كار گروهي
 ساكن تهران،  حقوق ثابت،  بيمه

راننده و تحصيلدار: آقا،  تمام وقت،  داشتن موتور سيكلت، 
كارداني و باالتر،  سن بين 26 تا 35 سال،  داراي ضامن معتبر 
آقا ساكن تهران،  داشتن گواهينامه رانندگي و توانايي رانندگي با 

مزدا و نيسان،  انجام ماموريت برون شهري،  داراي روابط عمومي 
خوب و اخالق حرفه اي،  پرتالش، با انرژي، منظم

 داراي حداقل 3 سال سابقه كار،  حقوق ثابت،  بيمه،  حق ماموريت
  از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر 
عنوان شغلي به ايميل زير ارسال نمايند. )ذكر عنوان شغلي در 

موضوع ايميل هنگام ارسال رزومه جهت بررسي ضروري مي باشد.(
 محدوده كاري: ميدان هفت تير

patis.job@gmail.com 

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112951 

شركت كارخانجات پاتيس پوشاك
 جهت تكميل كادر اداري خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مينمايد.

 رئیـس مجلس شـورای اسـامی بـا بیـان اینکه 
همـه مـا می دانیم تـا این لحظـه علیرغـم اینکه 
درگاه ملـی راه انـدازی شـده بـرای مـردم ثمـری 
نداشـته اسـت گفـت: زیبنده کشـور ما نیسـت 
کـه در حـوزه کسـب و کار رتبه ۱۲۷ را داشـته و 

سـه رقمی باشـیم.
بـه گزارش بـازارکار، محمدباقر قالیباف در جلسـه 
علنی مجلس شـورای اسـامی در جریان بررسـی 
گـزارش کمیسـیون ویژه جهـش و رونـق تولید و 
نظـارت بـر اجـرای اصـل)۴۴( قانون اساسـی در 
مـورد ارزیابـی عملکـرد دسـتگاههای اجرایی در 
اجرای مـاده)۷( قانـون اجرای سیاسـت های کلی 
اصـل)۴۴( قانون اساسـی ضمن تقدیر و تشـکر از 
اقدامات صـورت گرفته در حوزه تسـهیل و بهبود 
شـرایط کسـب و کار، گفت: نخسـتین نکته ای که 
بایـد بدانیـم ایـن اسـت کـه مـا هنـوز در آغاز 
راه بـوده و تـازه شـروع کرده ایـم تا این اقـدام را 

انجـام دهیم.
او بـا بیان اینکه برای تسـهیل کسـب و کار قانون 
الزم نوشـته شـده اسـت، افزود: چالش مهم امروز 
کشـور تولید و اشـتغال بوده و توجه بـه این بحث 

بسـیار مهم و اساسـی است.

زیبنده کشور نیست در حوزه کسب و کار
 رتبه ۱۲۷ را داشته باشیم

ــده  ــه داد: زیبن ــامی ادام ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
کشــور مــا نیســت کــه در حــوزه کســب و کار رتبــه 12۷ 
را داشــته و ســه رقمــی باشــیم. همــه مــا می دانیــم تــا 
ایــن لحظــه علیرغــم اینکــه درگاه ملــی راه انــدازی شــده 
بــرای مــردم ثمــری نداشــته اســت. در ایــن رابطــه قصــد 
ــتغال  ــد اش ــی را در فرآین ــای طای ــام امضاه ــم تم داری
و تســهیل گرایی در کســب مجــوز حــذف کنیــم و 
را  تصمیمــات  و  ببریــم  بیــن  از  را  پیچیدگی هــا 
کنیــم. درحال حاضــر ســرمایه گذارانی کــه  پایــدار 
قصــد دارنــد در حــوزه فعالیت هــای اقتصــادی مشــغول 
ــه رو هســتند. ــا چالش هــای جــدی روب ــه کار شــوند ب ب

او ادامــه داد: در 20 روز گذشــته در یــک ســرمایه گذاری 
ــل  ــال ح ــی دو س ــود را ط ــرمایه گذار مســیر خ ــه س ک
ــی در  ــه و حت ــن ســطوح پیــش رفت ــا باالتری کــرده و ت
ــن  ــه وی زمی ــت و ب ــرده اس ــت ک ــوز دریاف ــت مج دول
ــه کار شــدند  ــراد در آنجــا مشــغول ب واگــذار شــده و اف
ــال  ــه دنب ــارد ســرمایه گذاری کــرده و ب و چنــد ده میلی
گشــایش LCهــا اســت بــه یکبــاره فــردی پیدا می شــود 
کــه اعــام می کنــد فــان موضــوع بایــد دوبــاره بررســی 
شــود، اگــر اشــکالی وجــود داشــته اســت چــرا زمیــن 
ــه وی  ــند ب ــده و س ــرمایه گذار ش ــام س ــه ن ــروژه ب پ
داده شــده اســت. ایــن مــوارد مصداق هایــی اســت کــه 

درحال حاضــر وجــود دارد.
در حــوزه  امــروز  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  قالیبــاف 
ســرمایه گذاری و اقتصــاد بایــد امنیــت اقتصــادی وجــود 
داشــته باشــد، ادامــه داد: در زمینــه واگذاری هــا 
نیــز مباحثــی وجــود دارد کــه قصــد نــدارم بــه آنهــا 

ــتند. ــم هس ــات مه ــا از موضوع ــم ام ــاره کن اش
رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه 
بــه دنبــال ایــن هســتیم ســهولت و شــفافیت در مســیر 
صــدور مجوزهــا اتفــاق بیفتــد، عنــوان کــرد: الزم 
ــم خواهشــی از هیــأت عالــی نظــارت در مجمــع  می دان
ــای  ــدور مجوزه ــهیل ص ــرح تس ــا ط ــم ت ــته باش داش
کســب و کار کــه در تاریــخ 10 بهمن مــاه 1۴00 تصویب 
شــده و اقــدام مهمــی اســت را تعییــن تکلیــف کنــد، این 
طــرح چنــد مــاه اســت کــه در ایــن هیــأت باقــی مانــده 
و تکلیــف آن مشــخص نیســت، بایــد قوانیــن را شــفاف و 
راحــت کنیــم و هــم پیگیــری آن را بــه درســتی انجــام 

دهیــم.
همراهــی  کــه  دســتگاه هایی  از  لیســتی  گفــت:  او 
ــای  ــه شــامل نهاده ــن اســت ک ــل م ــد در مقاب نکرده ان
ــی  ــتگاه های صنف ــی از دس ــی، بخش ــی غیردولت عموم
ــوزه  ــی در ح ــته های صنف ــی از رس ــاً در برخ مخصوص
مشــاغل خانگــی کــه دچــار مشــکات جــدی و اساســی 
هســتند، اســت امــا از قرائــت آن صــرف نظــر می کنــم، 
تضــاد  مجوزهــا  صــدور  در  مشــکات  از  یکــی 

ــت. ــع اس مناف
ــی  ــارات لطف ــه اظه ــخ ب ــه در پاس ــوه مقنن ــس ق رئی
ــن مباحــث  ــرد از ای ــام ک ــه اع ــردم رزن ک ــده م نماین
اجــرا  قوانیــن  زیــرا  گرفته ایــم  نتایجــی  چــه 
ــن  ــده، م ــرا نش ــی اج ــر قانون ــت: اگ ــت، گف ــده اس نش
ــردم در  ــدگان م ــوان نماین ــه عن ــه ب و شــما هســتیم ک
مجلــس بایــد در روزهــای سه شــنبه کــه روزهــای 

ــم. ــری کنی ــا را پیگی ــت آنه ــی اس نظارت
او خطــاب بــه وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــر لــزوم 
ــه آن و  ــتگاه ها ب ــال دس ــی و اتص ــتفاده از درگاه مل اس

اثرســنجی آن و تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــرای بهبود در 
ــم  ــع داری ــت: توق ــرد و گف ــد ک ــت گذاری ها تأکی سیاس
ــاس  ــر اس ــد ب ــه بای ــتگاه هایی ک ــاد و دس وزارت اقتص
ــا و  ــت، کاره ــده اس ــام ش ــت آن تم ــه مهل ــی ک قانون

ــد. ــف خــود را انجــام ده وظای

هشدار به دستگاه هایی که به درگاه ملی 
کسب و کار اتصال پیدا نکردند

ــت  ــا نشس ــه ت ــتگاه هایی ک ــرد: دس ــان ک ــاف بی قالیب
ــه  ــامی ک ــورای اس ــس ش ــاه مجل ــت م 20 اردیبهش
در آن زمــان گــزارش قطعــی کمیســیون ویــژه جهــش 
تولیــد و حــوزه معاونــت نظــارت و نماینــدگان ناظــر در 
ایــن دســتگاه در وزارتخانه هــا آمــاده می شــود، بــه ایــن 
درگاه اتصــال پیــدا نکرده باشــند، مســیر مــاده 2۳۴ را در 
مجلــس بــرای رســیدگی قضایــی آنهــا دنبــال می کنیــم.

رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه 
فرمایشــات و تأکیــدات رهبــر معظــم انقــاب در ســال 
اشــتغال های  و  اشــتغال  و  تولیــد  در حــوزه   1۴01
دانش بنیــان، تصریــح کــرد: مجلــس در پایــان ســال 1۴00 
طــرح جهــش تولیــد دانش بنیــان را تصویــب کــرد کــه 
طــی روزهــای آینــده آن را ابــاغ می کنیــم و دولــت نیــز 
بــرای اجــرای آن آمادگــی دارد، امیدواریــم ســال خوب و 
پرخیــر و برکتــی بــرای اشــتغال و تســهیل در مقــررات و 
کســب مجوزهــای الزم در ایــن زمینه و ســهولت کســب 
ــز  ــی نی ــأت مقررات زدای ــم هی ــد و امیدواری و کار باش
ــری و  ــب پیگی ــورت مرت ــه ص ــا را ب ــد فرآینده بتوان

ــد. اصــاح کن

در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی؛

اولتیماتوم قالیباف به وزیر اقتصاد برای بهبود شرایط کسب و کار

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
سیاست های کلی تأمین اجتماعی

ایجــاد رفــاه عمومــی، بــر طــرف ســاختن فقــر و 
محرومیــت، حمایــت از اقشــار و گروههــای هــدف 
ــتان، از  ــه بی سرپرس ــی از جمل ــات اجتماع خدم
ــه از  ــالمندان و آنچ ــوالن و س ــادگان، معل کارافت
ــاه و تأمیــن اجتماعــی کــه در اصــول  اهــداف رف
ــده  ــون اساســی آم ۳، 21، 28، 29، ۳1 و ۴۳ قان
کارآمــد،  نظامــی  می کنــد  اقتضــاء  اســت، 
و  کرامت بخــش  عدالت بنیــان،  توانمندســاز، 
جامــع بــرای تأمیــن اجتماعــی همــگان کــه 
برگرفتــه از الگوهــای اســامی- ایرانــی و مبتنــی 
بــر نظــام اداری کارآمــد، حــذف تشــکیات غیــر 
ــری  ــاروا و بهره گی ــای ن ــع تبعیض ه ــرور و رف ض
از مشــارکت های مردمــی باشــد، طراحــی و اجــرا 

ــردد: ــت گ ــر در آن رعای ــات زی ــود و ترتیب ش
1- اســتقرار نظــام تأمیــن اجتماعــی بــه صــورت 
جامــع، یکپارچــه، شــفاف، کارآمــد، فراگیــر و 

ــه. چندالی
2- ایجــاد یــک ســاز و کار تخصصــی و فرابخشــی 
امــور  انســجام  انتظــام و  بــه منظــور حفــظ 
خدمــات،  ســطح بندی  و  الیه بنــدی  مربــوط، 
ــه، اِعمــال نظــارت راهبــردی  ایجــاد وحــدت روی
ــا و  ــازمانها و صندوق ه ــت س ــن و فعالی در تکوی
نهادهــای فعــال در قلمروهــای امــدادی، حمایتــی 
و بیمــه ای و شــکل دهی پایــگاه اطاعــات، بــا 
رعایــت ماحظــات امنیتــی مربــوط بــه نیروهــای 

ــور. ــی کش ــتگاههای امنیت ــلح و دس مس
۳- پایبنــدی بــه حقــوق و رعایــت تعهــدات بیــن 
نســلی و عــدم تحمیــل طرح هــای فاقــد تضمیــن 
مالــی بیــن نســلی، تأمیــن منابــع پایــدار، رعایــت 
منابــع  بیــن  تعــادل  و  بیمــه ای  محاســبات 
ذخایــر  ارزش  ارتقــاء  و  حفــظ  و  مصــارف  و 
اجتماعــی  بیمه گــر  صندوق هــای  و  ســازمانها 
بــه عنــوان امــوال متعلّــق حــق مــردم بــا تأکیــد 
ــفافیت  ــودآوری و ش ــت، س ــت داری، امنی ــر امان ب

ــاز و کار الزم. ــاد س ــا ایج ب
تشــکیات  و  ســاختارها  قوانیــن،  اصــاح   -۴
ــی در  ــر اجتماع ــای بیمه گ ــازمانها و صندوق ه س
ــد  ــازی قواع ــت و یکسان س ــن عدال ــت تأمی جه
ایجــاد و  از  بیمــه ای و جلوگیــری  و مقــررات 
انباشــت بدهی هــای دولــت و رعایــت قواعــد 
ــده و  ــن ش ــی تضمی ــار مال ــن ب ــه ای و تأمی بیم

ــلی. ــن نس بی
و  حمایتــی  امــدادی،  امــور  الیه بنــدی   -5
بیمــه ای و ســطح بندی خدمــات بــا رویکــرد 
ــه  ــر اســاس وســع و اســتحقاق، ب ــت ب فعــال دول

ــل: ــب ذی ترتی
- امــور امــدادی از محــل پوشــش بیمــه ای، 
دولــت. مســاعدت  و  مردمــی  مشــارکت های 

ــر و آســیب  ــع فق ــا هــدف رف ــی ب ــور حمایت - ام
اجتماعــی و تضمیــن ســطح پایــه خدمــات از 

ــی. ــی و مردم ــی، عموم ــع دولت ــل مناب مح
- امــور بیمــه پایــه بــرای آحــاد جامعــه متناســب 

بــا وضــع آنــان از محــل حــق بیمــه ســهم 
دولــت. و  کارفرمایــان  بیمه شــدگان، 

- امــور بیمه هــای مــازاد و تکمیلــی از محــل 
بــا  کارفرمایــان  و  بیمه شــدگان  مشــارکت 
حقوقــی  پشــتیبانی  و  مالیاتــی  مشــوق های 

دولــت در فضــای رقابتــی.
- حفــظ قــدرت خریــد اقشــار ضعیــف جامعــه از 
طریــق متناسب ســازی مــزد شــاغلین، مســتمری 

بازنشســتگان و مقــرری بیــکاران.
زدودن  بــرای  مناســب  رویکــرد  اعمــال   -
اجتماعــی  آســیب  و  فقــر  آشــکار  جلوه هــای 
مناطــق  و  شــهری  کم برخــوردار  محــات  از 

عشــایری. و  روســتایی 
ــش  ــی، کاه ــت اجتماع ــن عدال ــط و تأمی ۶- بس
فاصلــه طبقاتــی بــا هدفمندســازی یارانه هــا، 
ــن  ــات تأمی ــه خدم ــه ب ــاد جامع ــی آح دسترس
اجتماعــی، توانمندســازی، کارآفرینــی و رفــع 
منابــع  از  بهره منــدی  در  نــاروا  تبعیض هــای 

ــی. عموم
ــوکاری  ــان و نیک ــی احس ــام مل ــتقرار نظ ۷- اس
ــی و  ــای مردم ــان ظرفیت ه ــد می ــاد پیون و ایج

ــف. ــتگاههای موظ دس
8- ارائــه خدمــات الزم بــه منظــور تحکیــم نهــاد 

خانــواده و فرزنــدآوری.
ــی  ــن اجتماع ــت تأمی ــه پیوس ــه تهی ــزام ب 9- ال

برنامه هــای کان کشــور بــرای طرح هــا و 

ابالغ سیاست های کلی تأمین اجتماعی

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در اجــرای بنــد یــک اصــل ۱۱۰ قانــون اساســی و پــس از مشــورت بــا 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، سیاســت های کلــی و مصــّوب تأمیــن اجتماعــی را بــرای اقــدام 

بــه رؤســای قــوای ســه گانه و رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ابــاغ کردنــد.
بــر اســاس دســتور رهبــر انقــاب اســامی و در اجــرای بنــد »ج  ۱« الزامــات تحقــق سیاســت های 
کلــی نظــام، قــوه مجریــه موظــف اســت بــا کمــک مجلــس شــورای اســامی و قــوه قضائیــه و بــا 
بســیج دســتگاه های مســئول، برنامــه جامــع تحقــق ایــن سیاســت ها را شــامل تقدیــم لوایــح، 

تصویــب مقــررات و اقدامــات اجرایــی الزم، در مــدت شــش مــاه ارائــه کنــد.
ــه  ــی ب ــت دادن و انسجام بخش ــور جامعی ــه منظ ــی ب ــن اجتماع ــی تأمی ــت های کل سیاس
ــت و  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــده و ب ــاغ ش ــه اب ــن زمین ــش در ای ــاد جه ــام و ایج ــای نظ تاش ه
جامعیــت آن به عنــوان یــک ســند باالدســتی، تحقــق آن مســتلزم تغییــرات اساســی در قوانیــن و 

ــت. ــه اس ــن عرص ــدی در ای ــای ج ــاری و تاش ه ــررات ج مق
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پرداخت 5/3 میلیاردی تسهیالت

 مشاغل خانگی در محمودآباد 
	

از	 محمودآبــاد	 کشــاورزی	 جهــاد	 مدیــر	
ــال	 ــون	ری ــارد	و	300	میلی ــت	5	میلی پرداخ
هــای	 در	حــوزه	 بهــره	 کــم	 تســهیالت	
مختلــف	مشــاغل	خانگــی	در	این	شهرســتان	

خبــر	داد.
ــدران،	 ــوج	مازن ــزاری	م ــزارش	خبرگ ــه	گ ب
ــه	 ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــادی	زاده	ب ــد	ه محم
ملــی	 طــرح	 اجــرای	 ز	 ا هــدف	
ــج	 ــازی	و	تروی ــی،	فرهنگس نگ ــاغل	خا مش
ــرای	ایجــاد	اشــتغال	پایــدار	و	 کســب	و	کار	خانگــی،	اســتفاده	از	ظرفیــت	مشــاغل	خانگــی	ب
مولــد،	بهبــود	معیشــت	و	افزایــش	رفــاه	خانــوار	اســت،	اظهــار	داشــت:	نقــش	مشــاغل	خانگــی	

ــت. ــده	اس ــات	ش ــه	اثب ــت	کارآفرینان ــک	فعالی ــوان	ی ــه	عن ب
وی	ادامــه	داد:	در	راســتای	توســعه	و	تقویــت	هرچــه	بیشــتر	مشــاغل	خانگی،	اعطای	تســهیالت	
کــم	بهــره	بــه	ایــن	بخــش	در	دســتور	کار	قــرار	گرفــت	و	در	ســالهای	اخیــر	نیــز	تســهیالت	

قابــل	توجهــی	بــه	مشــاغل	خانگــی	پشــتیبان	و	مســتقل	پرداخــت	شــد.
ــر	از	 ــه	10	نف ــه	اول	ب ــته	در	مرحل ــال	گذش ــت:	س ــاد	گف ــاورزی	محمودآب ــاد	کش ــر	جه مدی
متقاضیــان	در	حــوزه	هــای	مختلــف	کشــاورزی	اعم	از	پــرورش	گل	و	گیــاه،	پرورش	گاوشــیری،	
پــرورش	مــرغ	بومــی	و	پــرورش	ماهــی	در	اســتخرهای	دو	منظوره	پنــج	میلیــارد	و	300	میلیون	

ریــال	تســهیالت	کــم	بهــره	بــا	اقســاط	بلنــد	مــدت	پرداخــت	شــد.
وی	تصریــح	کــرد:	بــرای	مرحلــه	دوم	نیــز	بــه	پنــج	نفــر	دو	میلیــارد	ریــال	تســهیالت	مصــوب	

کارگــروه	اســتانی	اخــذ	شــد	کــه	در	مرحلــه	معرفــی	بــه	بانــک	بــرای	پرداخــت	اســت.
ــرای	ســهولت	صــدور	مجــوز	 ــا	تصمیمــات	اتخــاذ	شــده	ب ــه	اینکــه	ب ــا	اشــاره	ب هــادی	زاده	ب
ــی	آن،	صــدور	مجــوز	مشــاغل	خانگــی	در	 ــده	و	طوالن ــع	پیچی ــع	موان مشــاغل	خانگــی	و	رف
ــا	 ــان	جویــای	کار	مــی	تواننــد	ب ــل	انجــام	اســت،	افــزود:	جوان کمتریــن	زمــان	ممکــن	قاب
ــدارک	و	 ــل	م ــوز	و	تحوی ــت	مج ــه	درخواس ــی	و	ارائ ــاغل	خانگ ــامانه	مش ــام	در	س ــت	ن ثب
تکمیــل	فــرم	هــای	مربوطــه	در	مــدت	کمتریــن	زمــان	ممکــن	مجــوز	دریافــت	و	مشــغول	

ــه	کار	شــوند. ب

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خبر داد:  رییس اداره تعاون فردیس: 

ایجاد شهرک فناوری در لرستان 
	

ــی		 ــهرک	های	صنعت ــل	شرکت	ش مدیرعام
ــاوری	در	 ــهرک	فن ــاد	ش ــتان	از	ایج لرس

ــر	داد. اســتان	خب
ــنا		 ــا	ایس ــو	ب ــی	در	گفت	وگ ــار	رازان بختی
ــاری	وزارت	 ــال	ج ــرد:	در	س ــار	ک اظه
ظرفیــت	 ارتقــای	 برنامــه	 صمــت	
واحدهــای	صنعتــی	کــه	در	دو	زیربرنامــه	
تقســیم	شــدند	را	مدنظــر	دارد	کــه	یکــی	
فعالســازی	واحدهــای	راکــد	و	غیرفعال	و	
دیگری	بــه	ظرفیــت	رســاندن	واحدهایی	
اســت	کــه	زیــر	ظرفیــت	فعالیــت	دارنــد.

وی	ادامــه	داد:	ســال	گذشــته	در	لرســتان	و	براســاس	بــرش	اســتانی	3۲	واحــد	ســهم	
اســتان	بــود	کهــب	ایــد	ارتقــای	ظرفیــت	پیــدا	می	کردنــد	کــه	شــرکت	شــهرک	های	

اســتان	بیــش	از	تعهــد	خــود	عمــل	کــرده	و	3۶	واحــد	را	ارتقــاء	ظرفیــت	داد.
ــرد:	امســال	ســهم	اســتان	 ــان	ک ــی	لرســتان	بی ــل	شرکت	شــهرک	های	صنعت مدیرعام

۴0	واحــد	در	نظــر	گرفتــه	شــده	تــا	ارتقــای	ظرفیــت	پیــدا	کننــد.

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد خبر داد: 

دارایـی	 و	 اقتصـادی	 امـور	 مدیـرکل	
آذربایجان	شـرقی	گفـت:	با	اجـرای	۶۹۸	
طـرح	تولیـدی	و	اسـتفاده	از	تسـهیالت	
تبصـره	1۸	قانون	بودجـه،	5۲۶۸	نفر	در	

اسـتان	صاحـب	شـغل	می	شـوند.
ــه		 ــاس	زاده	در	جلس ــر	عب ــی	اصغ عل
تولیــد	 بخــش	 بانکــی	 تســهیالت	
ــره	 ــل	تبص ــتور	العم ــه	دس ــوط	ب مرب
1۸	قانــون	بودجــه	ســال	1۴00،	
تســهیالت	 ســهم	 کــرد:	 اظهــار	
تبصــره	1۸	آذربایجان	شــرقی	امســال	
ــود	 ــد	ب ــب	3.۲	خواه ــال	ضری ــا	اعم ب

ــت.	 ــده	اس ــخص	نش ــوز	مش ــغ	آن	هن ــا	مبل ام
ــهیالت	 ــن	تس ــه	ای ــته	ک ــال	گذش ــه	س ــبت	ب ــزود:	نس وی	اف
۸00	هــزار	میلیــارد	تومــان	بــوده	اســت،	افزایــش	دارد،	بــر	ایــن	

اســاس	اعطــای	تســهیالت	موضــوع	
بند)الــف(	تبصــره	1۸	بــه	صــورت	ثبــت	
نــام	متقاضیــان	در	ســامانه	های	معرفــی	
شــده،	پایــش	اولیــه	دســتگاه	اجرایــی	و	
معرفــی	بــه	کمیته	اســتانی،	بررســی	در	
کمیتــه	اســتانی	و	تاییــد	شــورای	برنامه	
معرفــی	 اســتان،	 توســعه	 و	 ریــزی	
بــه	موسســه	های	عامــل،	پرداخــت	

تســهیالت	و	نظــارت	اســت.	
عبــاس	زاده	گفــت:	ســهم	دســتگاه	های	
اجرایــی	بــا	لحــاظ	برنامــه	کمیتــه	امداد	
امــام	خمینی)ره(	و	ســازمان	بهزیســتی	
ــا	10	درصــد	از	 ــه	میــزان	1000	میلیــارد	تومــان	می	باشــد	و	ت ب
منابــع	بــه	صــورت	کمــک	فنــی	و	اعتبــاری	و	یارانــه	ســود	قابــل	

ــت. تخصیص	اس

5۲۶۸ نفر در آذربایجان شرقی صاحب شغل می شوند 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان: 

قائم مقام مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس خبر داد ◄

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر  ◄

معاون استاندار کرمانشاه: ◄

فرماندار شهرکرد ◄
 ۸3درصد از اعتبارات مشاغل خانگی 

شهرستان شهرکرد جذب شد 
لـزوم	 بـه	 اشـاره	 بـا	 فرمانـدار	شـهرکرد	
مختلـف	 بخش	هـای	 در	 اشـتغال	زایی	
اعتبـارات	 درصـد	 	۸3 تاکنـون	 گفـت:	
در	 شهرسـتان	 ایـن	 خانگـی	 مشـاغل	

اسـت. شـده	 جـذب	 	1۴00 سـال	
ــتغال	 ــروه	اش ــگ	در	کارگ ــی	ارژن عبدالعل
شهرســتان	شــهرکرد	تاکیــد	کــرد:	در	
ســال	گذشــته	۲10	میلیــارد	ریــال	اعتبار	
ــن	 ــرای	تســهیالت	مشــاغل	خانگــی	ای ب
ــی	 ــای	فن ــده	در	کمیته	ه ــره	پرون ــن	راســتا	۶۶0	فق ــت	و	در	ای شهرســتان	اختصــاص	یاف
تکمیــل	و	متقاضیــان	واجــد	شــرایط	بــه	بانک	هــای	عامــل	معرفــی	و	موفــق	بــه	جــذب	

ــدند. ــارات	ش ــن	اعتب ــد	از	ای ۸3	درص
وی	افــزود:	جــذب	بقیــه	اعتبــارات	مرتبــط	بــا	تســهیالت	مشــاغل	خانگــی	در	شهرســتان	
شــهرکرد	بــا	ســرعت	در	حــال	انجــام	وجــزو	اولویت	هــای	اصلــی	مســئوالن	ایــن	شهرســتان	اســت.
مدیــرکل	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	چهارمحــال	و	بختیــاری	نیــز	گفــت:	بــا	توجــه	
ــه	تمرکــز	جمعیــت	اســتان	در	ســطح	شهرســتان	شــهرکرد،	مقــرر	شــد	۲0	درصــد	از	 ب
ــن	شهرســتان	 ــد	اشــتغال	اســتان	در	ســال	جاری	در	مناطــق	روســتایی	و	شــهری	ای تعه

اجــرا	شــود.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بیان کرد؛  ◄
اختصاص 400 میلیارد ریال تسهیالت

 به متقاضیان ایجاد شغل در سیستان و بلوچستان  
	

سرپرسـت	اداره	کل	تعـاون،	کار	و	رفـاه	اجتماعـی	سیسـتان	و	بلوچسـتان	گفـت:	بـا	امضـای	
تفاهم	نامـه	وزارت	متبـوع	و	بانـک	توسـعه	تعاون،	بیـش	از	چهارصد	میلیارد	ریال	تسـهیالت	به	

اسـتان	اختصاص	یافته	اسـت.
ــاون	 ــک	توســعه	تع ــر	شــعب	بان ــا	مدی ــد	آرامــش	در	نشســت	ب ــه	گــزارش	ایســنا،	حام ب
اســتان	افــزود:	ایــن	تســهیالت	بانکــی	از	محــل	بنــد	الــف	تبصــره	1۸	قانــون	بودجــه	در	
ــان	پرداخــت	می	شــود. ــه	متقاضی ــی	ب ــاه	اجتماع ــاون،	کار	و	رف ــه	وزارت	تع ــم	نام ــب	تفاه قال
وی	اظهـار	داشـت:	افـرادی	کـه	قصـد	ایجـاد	شـغل	را	دارنـد	و	یا	صاحبـان	کسـب	و	کاری	که	
بدنبـال	توسـعه	حرفـه	و	فعالیـت	خـود	هسـتند	مـی	توانند	در	رسـته	هـای	شـغلی	مرتبط	با	
ورزش	و	جوانـان،	علـوم	پزشـکی	و	فرهنـگ	و	ارشـاد	اسـالمی	از	ایـن	منابـع	بانکی	اسـتفاده	کنند.
سرپرســت	اداره	کل	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	اســتان	تصریــح	کــرد:	متقاضیــان	بــرای	
دریافــت	معرفــی	نامــه	می	تواننــد	بــه	دســتگاه	مربوطــه		مراجعــه	تــا	پــس	از	احــراز	شــرایط،	

طــرح	آنهــا	بــرای	تاییــد	نهایــی	بــه	کمیتــه	فنــی	اشــتغال	اســتان	ارجــاع	شــود.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/353198

ــش	در	 ــه	آزمای ــت:	کارخان ــزدی	گف ای
آذر	1۴00	طــرح	را	ارائــه	کــرد	و	خــط	
تولیــد	آبگرمکن	گازی	را	در	دســتور	کار	
قــرار	مــی	دهــد	و	در	اردیبهشــت	مــاه	
بــا	اشــتغال	یکصــد	نفــر	فعالیــت	خــود	
را	آغــاز	مــی	کنــد	و	تــا	پایان	شــهریور	ماه	
۲50	نفــر	و	تــا	پایــان	ســال	500	نفــر	

اشــتغال	ایجــاد	خواهــد	کــرد.
ــتان،		 ــزاری	شبس ــزارش		خبرگ ــه	گ ب
ــه	در	 ــخگو	ک ــران	پاس ــه	مدی در	جلس
اســتانداری	فــارس	برگــزار	شــد	در	
جمــع	خبرنــگاران	گفــت:	71	شــهرک	

ــره	 ــه	به ــزار	و	۹1	پروان ــار	ه ــم	و	چه ــتان	داری ــی	در	اس صنعت
ــداد	 ــاظ	تع ــن	لح ــم	و	از	ای ــرده	ای ــادر	ک ــی	را	ص ــرداری	صنعت ب

ــه	پنجــم	کشــور	هســتیم. رتب
رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	فــارس	ادامــه	داد:	از	
لحــاظ	اشــتغال	10۲	هــزار	نفــر	رتبــه	هشــت	کشــور	بــه	فــارس	

تعلــق	دارد	و	فضــای	اســتان	یــک	فضــای	صنعتــی	اســت.
وی	اضافــه	کــرد:	چهــار	هــزار	و	1۹7	جــواز	صنعتــی	در	اســتان	
ــدن	در	 ــش	مع ــداد	و	در	بخ ــاظ	تع ــه	از	لح ــم	ک ــادر	کردی ص

وضعیــت	موجــود	۲3	مــاده	معدنــی	در	
ــواع	 ــت	و	دارای	ان ــت	اس ــال	برداش ح
ســنگ	تزئینــی	در	معــادن	اســتان	

ــتیم. هس
ــاک	 ــدن	خ ــه	مع ــاره	ب ــا	اش ــزدی	ب ای
ــتان	 ــی	در	اس ــاک	صنعت ــوز	و	خ نس
گفــت:	۹0	درصــد	خــاک	هــا	در	فارس	
ــه	اول	را	در	 ــر	رتب ــن	نظ ــت	و	از	ای اس
کشــور	داریــم	و	535	واحــد	در	بخــش	
ــد	 ــتند	و	15۲	واح ــال	هس ــدن	فع مع

غیرفعــال	هســتند.
وی	ادامــه	داد:	ســال	1۴00	بــا	دریافــت	
ــه	 ــزار	و	5۴3	پروان ــال،	1۶۶	ه ــارد	ری ــزار	و	700	میلی ــک	ه ی
کســب	معتبــر	داریــم	و	تعــداد	واحدهــای	صنفــی	فاقــد	پروانــه	

بیــش	از	1۴	هــزار	واحــد	اســت.
ایــزدی	اعــالم	کــرد:	یــک	هــزار	و	1۶۴	کارت	بازرگانــی	در	اســتان	
صــادر	شــده	اســت	و	3۹۶	پروانــه	بــا	ســرمایه	گــذاری	1۹	هــزار	
میلیــارد	تومــان	و	5۲۶7	نفــر	اشــتغال	نیــز	در	ســال	1۴00	صــادر	
شــده	اســت	و	15۸	واحــد	صنعتــی	غیرفعــال	را	بــه	چرخــه	کاری	

ــی	کردیم. بازگردان

ایجاد اشتغال 500 نفری در کارخانه آزمایش
 در استان فارس

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس خبر داد 

مرکز مشاوره اشتغال شهرداری شیراز
 راه اندازی می شود 

رئیس	کمیسـیون	سـاماندهی	حاشیه	نشـینی	شـورای	شـهر	شـیراز	اعالم	کرد:	مرکز	مشـاوره	
اشـتغال	شـهرداری	شـیراز	به	زودی	شـکل	خواهد	گرفت	تا	همراه	با	آگاهی	بخشـی	به	جامعه،	
خانواده	هـای	نیازمنـد	بتوانند	مسـیر	مناسـبی	برای	مهارت	افزایـی	و	کارآفرینـی	در	پیش	گیرند.
بــه	گــزارش	بــازارکار،	ســیده	مریم	حســینی	اشــاره	بــه	جلســه	کمیســیون	محرومیت	زدایی	
ــد،	 ــزار	ش ــارس	برگ ــه	در	ف ــده	ولی	فقی ــور	نماین ــا	حض ــه	ب ــیراز	ک ــهر	ش ــورای	ش ش
اظهــار	کــرد:	بــه	جهــت	اهمیــت	موضــوع،	آیــت	اهلل	دژکام	نماینــده		ولــی	فقیــه	در	اســتان	
فــارس	و	امــام	جمعــه	شــیراز	بــا	حضــور	در	جلســه	کمیســیون	ســاماندهی	حاشیه	نشــینی	
و	رفــع	محرومیــت	مناطــق	کــم	برخــوردار	ضمــن	آگاهــی	یافتــن	از	اهــداف	و	عملکــرد	ایــن	
کمیســیون	در	ســال	گذشــته،	در	جریــان	سیاســت	های	عدالــت	محــور	ایــن	کمیســیون	در	

ســال	جــاری	قــرار	گرفــت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید
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اشتغال مستقیم ۱۲00 نیروی بومی
 در منطقه ویژه اقتصادی سرخس 

تاتـار	گفـت:	در	حـال	حاضـر	بیـش	از	
1۲00	نیروی	بومی	شهرسـتان	سرخس	
در	منطقه	ویژه	اقتصادی	این	شهرسـتان	
اشـتغال	دارنـد	و	بـا	فعال	سـازی	حـوزه	
شـاغالن	 تعـداد	 ریلـی،	 و	 لجسـتیک	
افزایـش	قابـل	مالحظه	ای	خواهـد	یافت.
بـه	گزارش	شـبکه	اطالع	رسـانی	راه	دانا؛	
علی	تاتـار،	قائم	مقـام	مدیرعامل	منطقه	

ویـژه	اقتصـادی	سـرخس	در	گفت	وگـو	بـا	صبح	تـوس،	اظهار	کـرد:	اشـتغال	نیروهـای	بومی	در	
شـرکت	ها	و	مجموعه	هـای	تولیدی	و	صنعتی	شهرسـتان	سـرخس	از	مهم	تریـن	اولویت	های	این	

منطقـه	اسـت	و	در	ایـن	مسـیر	تمام	ظرفیت	خـود	را	بـه	کار	می	گیریم.
تاتـار	افـزود:	منطقـه	ویـژه	اقتصـادی	سـرخس	یـک	ظرفیـت	مهـم	در	اشـتغال	نیروهـای	بومی	
شهرسـتان	اسـت	و	از	تمامی	شـرکت	ها	و	صنایع	مسـتقر	در	منطقه	انتظار	داریم	نسبت	به	جذب	

نیروهـای	متخصص	بومی	اسـتان	اهتمام	داشـته	باشـند.
وی	خاطـر	نشـان	کـرد:	منطقـه	ویـژه	اقتصـادی	سـرخس	دارای	ظرفیـت	باالیـی	برای	اشـتغال	
بومی	هـا	اسـت	کـه	در	سـال	جـاری	بـا	راه	انـدازی	واحدهـای	نیمه	راکـد،	شـاهد	بهبـود	وضعیت	

اشـتغال	هستیم.
قائـم	مقـام	مدیرعامل	منطقه	ویژه	اقتصادی	سـرخس	تصریح	کرد:	اکنون	بیـش	از	1۲00	نیروی	
بومی	شهرسـتان	در	منطقه	ویژه	اقتصادی	سـرخس	اشـتغال	دارند	و	با	فعال	سازی	بیشتر	به	خصوص	

در	حوزه	لجسـتیک	و	ریلی،	تعداد	شـاغالن	افزایش	قابـل	مالحظه	خواهد	یافت.

کرمانشاه قلب تپنده اکوسیستم
 دانش بنیان است 

معاون	هماهنگی	امور	اقتصادی	کرمانشـاه	با	اشـاره	به	اینکه	قلب	تپنده	اکوسیسـتم	نوآوری	اسـتان	
کرمانشـاه	کارخانه	نوآوری	اسـت	بر	لزوم	توسـعه	این	مرکز	تاکید	کرد.

به	گزارش	ایرنا،	»بهزاد	باباخانی«	از	کارخانه	نوآوری	کرمانشـاه	و		شـتاب	دهنده	های	مسـتقر	در	آن،	
فضـای	کار	اشـتراکی،	مراکز	نوآوری،	خـــانه	خـالق	و	نـــوآوری	کـــرمانشاه	بازدید	کرد.	

در	ایـن	بازدیـد	مدیـران	کارخانه	نوآوری	ضمن	اعالم	مسـایل	و	مشـکالت	ایـن	مرکز	در	خصوص	
نقش	کارخانه	نوآوری	در	تحقق	شـعار	سـال	گزارشـی	ارایه	کردند.

بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی از شهرک صنعتی کرمانشاه
معاون	هماهنگی	امور	اقتصادی	اسـتاندار	عصر	شـنبه	نیز	از	واحدهای	مستقر	در	شهرک	صنعتی	
کرمانشـاه	و	زیرسـاخت	های	عمرانی	شـهرک	مذکور	بازدید	و	سپس	در	جلسه	با	مدیران	شهرک	

مذکور	در	خصوص	راهکارهای	رفع	مشـکالت	این	شـهرک	بحث	و	تبادل	نظر	کرد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید
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عضو شورای اسالمی شهر شیراز:  ◄

۶ هزار و500 فرصت شغلی 
در فردیس استان البرز ایجاد می شود

ــالش	 ــت:	ت ــتایی	شهرســتان	کوهســرخ	گف ــاون	روس ــس	تع رئی
ــر	 ــی	روســتایی	طــرح	ه ــا	کمــک	شــرکت	های	تعاون می	شــود	ب
ــدازی	کنیــم. روســتا	یــک	مزیــت	اقتصــادی	را	در	کوهســرخ	راه	ان
جــواد	قاســمی	در	گفت	وگــو	بــا	ایســنا	افــزود:	اکنــون	در	
شهرســتان	کوهســرخ	5	شــرکت	تعاونــی	روســتایی	هســتند	کــه	

ــد. ــعبه	دارن ــتاها	ش ــی	روس در	تمام
ــن	شــرکت		 ــر	عضــو	ای ــزار	نف ــر	1۴	ه ــان	اینکــه	بالغ	ب ــا	بی وی	ب
تعاونی	هــا	هســتند،	اظهــار	کــرد:	باوجــود	محرومیــت	شهرســتان	
کوهســرخ	و	نبــود	امکانــات	امــا	از	پتانســیل	های	بســیاری	
ــتری	 ــه	بیش ــی	توج ــرکت	های	تعاون ــه	ش ــر	ب ــد،	اگ برخوردارن
ــه	 ــیاری	را	ب ــات	بس ــا	خدم ــق	آن	ه ــوان	از	طری ــود	می	ت ش

ــاند. ــتاها	رس روس
رئیــس	تعــاون	روســتایی	شهرســتان	کوهســرخ	و	کاشــمر	مطــرح	
ــی	 کــرد:	باوجــود	اینکــه	در	ســنوات	گذشــته	شــرکت	های	تعاون
ــه	دلیــل	مشــکالت	فعالیــت	کمتــری	داشــتند،	امــا	 روســتایی	ب
ــراغ	 ــتیم	چ ــران	توانس ــی	مدی ــر	برخ ــران	و	تغیی ــذب	خی ــا	ج ب

ــم. ــن	کنی ــرکت	ها	را	روش ش
ــتان	 ــای	ضــروری	شهرس ــی	از	نیازه ــود	ســردخانه	را	یک وی	وج
ــیاری	 ــاورزی	بس ــوالت	کش ــت:	محص ــت	و	گف ــرخ	دانس کوهس

ــرف	 ــازاد	مص ــون	م ــه	چ ــود	ک ــد	می	ش ــه	تولی ــن	منطق در	ای
هســتند	و	از	ســویی	ســردخانه	ای	بــرای	نگهــداری	نیســت	دالالن	
ــداری	محصــوالت	 ــه	خری ــدام	ب ــا	قیمت	هــای	بســیار	پاییــن	اق ب

کشــاورزان	می	کننــد.
ــب	 ــردخانه	موج ــود	س ــود	و	نب ــت	موج ــت:	وضعی ــمی	گف قاس
شــده	تــا	خســارت	ها	و	زیان	هــای	بســیاری	بــه	تولیدکننــده	وارد	
شــود،	امــا	اگــر	بتوانیــم	مــازاد	محصــوالت	را	در	یــک	ســردخانه	
نگهــداری	کنیــم	تــا	در	زمــان	نیــاز	بــه	بــازار	عرضــه	شــود	ســود	

ــد. ــدگان	می	برن ــود	تولیدکنن را	خ
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	اگــر	محصوالتــی	ماننــد	گوجه	فرنگــی	و	
میوه	هــای	دانــه	دار	و	هســته	دار	را	بشــود	در	ســردخانه	نگهــداری	
نمــود	ارزش	افــزوده	بســیار	باالیــی	نصیــب	کشــاورزان	شهرســتان	
ــن	 ــد	ای ــی	بتوانن ــرکت	های	تعاون ــر	ش ــود.	اگ ــرخ	می	ش کوهس
ــود	 ــه	خ ــت	آن	ب ــد	منفع ــاد	کنن ــه	ایج ــردخانه	را	در	منطق س

ــد. ــردم	می	رس م

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
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طرح هر روستا یک مزیت اقتصادی در کوهسرخ

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر

ــس	 ــی	شهرســتان	فردی ــاه	اجتماع ــاون،	کار	و	رف ــس	اداره	تع ریی
اســتان	البــرز	اعــالم	کــرد:	امســال	طبــق	برنامــه	ریــزی	۶	
هــزارو500	فرصــت	شــغلی	بــرای	جوینــدگان	کار	در	ایــن	

می	شــود. یجــاد	 ا پرجمعیــت	 شهرســتان	
ــزود:	 ــا	اف ــگار	ایرن ــا	خبرن ــو	ب ــد	«	در	گفــت	و	گ ــام	بهدارون »بهن
ســال	گذشــته	چهــار	و	500	نفــر	ســهمیه	اشــتغال	فردیــس	بــود	

کــه	محقــق	شــده	اســت.
وی		بــه	آمــارو	ارقــام	رســیدگی	بــه	شــکایات	کارگــر	کارفرمایــی	
ــراری	بیمــه	بیــکاری	در	ســال	 ــی	هــا	و	هــم	چنیــن	برق ،	تعاون
1۴00	اشــاره	کــرد،	افــزود:	تعــداد	پرونــده	هــای	تشــکیل	شــده	
ــال	1۴00	 ــی	در	س ــری	و	کارفرمای ــوزه	کارگ ــاوی	ح ــرای	دع ب
نســبت	بــه	ســال	13۹۹	،	۲5	درصــد	رشــد	داشــته	و	بــه	یــک	

ــورد	رســیده	اســت. ــزار	و	۶05	م ه
ــا	و	تعطیلــی	 ــا	توجــه	بــه	شــیوع	بیمــاری	کرون وی	ادامــه	داد:	ب
و	کاهــش	فعالیتهــای	اداری	و	دورکاری	،	انتظــار	مــی	رفــت	میــزان		
فراینــد	رســیدگی	بــه	شــکایات	کاهنــده	شــود	لیکــن	بــا	همــت		
ــاه	 ــاون،		کار	و	رف ــاران	اداره	تع ــش	همکـــ ــالش	وکوش و	ت

اجتماعــی	شهرســتان	فردیــس		از	اطالــه		رســیدگی	پروندهــای	
کارگــری	جلوگیــری	بــه	عمــل	آمــد.

هدارونــد	گفــت:	تعــداد	کل	تعاونی	هــا	در	شهرســتان	15۲	مــورد	
ــا	 ــتند	و	تولیدی	ه ــال	هس ــا	فع ــورد	از	آن	ه ــه	۲۶	م ــت	ک اس
ــه	 بیشــترین	ســهم	از	تعاونی	هــا	را	دارا	هســتند	و	مابقــی	هــم	ب
دلیــل	عــدم	برگــزاری	مجمع،فعالیــت	اقتصــادی	و	صــورت	هــای	

مالــی	فعــال	نیســتند.
ــاه	اجتماعــی	شهرســتان	فردیــس	 رییــس	اداره	تعــاون	کار	و	رف
گفــت:	۲0	هــزار	واحــد	صنفــی	در	ایــن	شهرســتان	وجــود	دارد	
کــه	قابــل	توجــه	و	رســیدگی	بــه	مشــکالت	کارگــری	صنــوف	در	

اولویــت	و	اهمیــت	ایــن	اداره	قــرار	دارد.

خانه خالق و مرکز نوآوری
 پارک علم و فناوری بوشهر راه اندازی می  شود

رئیــس	پــارک	علــم	و	فناوری	
خلیــج	فــارس	اســتان	بوشــهر	
از	راه	انــدازی	خانــه	خــالق	
و	مرکــز	نــوآوری	خبــر	داد	
ــعار	 ــاس	ش ــر	اس ــت:	ب و	گف
امســال،	خانــه	خــالق	و	مرکز	
ــداف	 ــا	اه ــهر	ب ــوآوری	بوش ن
کمــک	بــه	حــوزه	صنایــع	
هویت	ســاز	 و	 نــرم	 خــالق	
ــا	نــگاه	فناورانــه	راه	انــدازی	 ب

. د می	شــو
حســن	حبیبــی	در	گفت	وگــو	بــا	خبرنــگار	تســنیم	دربوشهرشــعار	تولیــد،	
ــت:	 ــار	داش ــرار	داد	و	اظه ــاره	ق ــورد	اش ــن	را	م ــتغال	آفری ــان	و	اش ــش	بنی دان
ــه	 ــری	ب ــم	رهب ــام	معظ ــاد	مق ــان	از	اعتم ــعار	نش ــن	ش ــن	ای ــاب	و	تعیی انتخ

اســت. دانش	بنیــان	 شــرکت	های	 و	 ظرفیت	هــا	 توانمندی	هــا،	
ــیار	 ــه	را	بس ــرفت	جامع ــعه	و	پیش ــان	در	توس ــش	بنی ــرکت	های	دان ــش	ش وی	نق
ــا	حمایت	هــای	الزم	قطعــاً	نقــش	دانش	بنیان	هــا	 مهــم	دانســت	و	تصریــح	کــرد:	ب
ــذار	در	 ــم	و	تاثیرگ ــی	مه ــی	نقش ــادی	و	انقالب ــگاه	جه ــا	ن ــاوری	ب ــوزه	فن و	ح

ــور	دارد. ــی	کش خودکفای

برای دسترسی به جزییات بیشتر به سایت زیرمراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/353292
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 نمی توان با پول دولت افراد کارآفرین 
را تشخیص داد

به گزارش بازارکار، سـورنا سـتاری در نشسـت روسـای پارک های علم و فناوری اظهار کرد: 
در سـال هـای اخیـر نقـش پارک هـای علـم و فنـاوری پررنگ تـر شـده اسـت و لـزوم 
توسـعه زیسـت بـوم واقعـی بـا مشـارکت هـا پـارک بیـش از هـر زمانی احسـاس 
کارخانه هـای  شـتاب دهنده ها،  فنـاوری،  و  علـم  پارک هـای  دانشـگاه ها،  می شـود. 
نـوآوری، مراکـز رشـد و کارآفرینـی و سـرمایه گذاران خطرپذیـر اجـزاء چـرخ دنـده 
ایـن زیسـت بـوم، پارک هـای  زیسـت بـوم علـم و فنـاوری کشـور هسـتند و در 

علـم و فنـاوری جزئـی از آن هسـتند.
 وی بـا طـرح ایـن سـوال که  باید تعیین شـود که نقـش پارک های علم و فنـاوری به ویژه 
پارک هـای اسـتانی چیسـت؟ خطـاب به روسـای پارک های علـم و و فناوری گفت: شـما 
یـا می توانیـد صرفـا یک پارکبان باشـید و خود را محصـور در در و دیوارهـای خود بدانید 
و یـا اینکـه در اسـتان محـل فعالیت خـود تحول آفرینـی کنید؛ اگـر پارک هـا بتوانند در 

اسـتان خـود تحـول آفرینی کننـد، قطعا خود پـارک نیز متحول خواهد شـد.
سـتاری بـا اشـاره بـه اینکـه ما بـه عنـوان کارمنـدان دولت نمـی توانیـم افـراد کارآفرین 
را تشـخیص دهیـم و در واقـع قابلیـت تشـخیص کارآفریـن نداریـم، گفـت: در این زمینه 
ایـن بخش هـای خصوصـی هسـتند کـه از جیـب خـود پـول خـرج می کننـد و می توانند 

کارآفریـن را شناسـایی و هدایـت کنند.
وی ادامـه داد: اوایـل کار در معاونـت علمـی بـه یـاد دارم، مـا بـه هـر مخترعی پول 
مـی دادیـم، او بـا آن پـول پرایـد مـی خریـد و کمتـر کسـی به فکـر سـرمایه گذاری 
بـود. مـا در واقـع بـا حضـور و مشـارکت بخـش خصوصـی و با سـرمایه گذاری بیشـتر از 

سـوی بخـش خصوصی قادر هسـتیم افـراد کارآفریـن را شناسـایی کنیم.
معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری خطـاب بـه روسـا گفـت: امسـال سـال 
خاصـی اسـت و شـما بایـد رابطه گرمی با اسـتاندار اسـتان خود داشـته باشـید و باید 
بـه گونـه ای تعامـل برقـرار شـود که بحـث فناوری مسـاله اول اسـتاندار بشـود. امسـال 
حضـرت آقـا تاکیـد خاصـی بر حـوزه کشـاورزی دارنـد و اولیـن برنامـه ای کـه در دولت 
مصـوب کردیـم و همیـن روزهـا هـم ابالغ می شـود، برنامه بخش کشـاورزی اسـت که با 

سـازمان هـای دیگـر هـم نهایی کـرده ایم.
رئیـس بنیـاد ملـی نخبـگان به پـارک هـای علـم و فناوری پیشـنهاد کـرد که هیـچ گونه 
مجـوزی بـه شـرکت هـا ندهنـد و در ادامه گفـت: در حال حاضـر مجوزهای زیـادی برای 
شـرکت ها صـادر می شـود کـه ایـن امر عـالوه بـر اینکه یک سـلیقه شـخصی بـرای ارائه 
مجـوز اعمـال مـی شـود بلکـه منجـر بـه سـرکوب فعالیـت شـرکت ها می شـود و مـا در 
معاونـت علمـی تنهـا بـرای شـرکت های دانـش بنیـان مجـوز صـادر می کنیـم و حتی 
بـرای راه انـدازی کارخانه هـای نوآوری و شـتاب دهنده ها از سـوی ایـن معاونت مجوزی 

نمی شـود. صادر 
پارک هـای  اینکـه  بـه  اشـاره  ضمـن  رئیس جمهـوری  فنـاوری  و  علمـی  معـاون 
علـم و فنـاوری بـه طرح هایـی مانند احمدی روشـن باید توجه ویژه ای داشـته باشـند، 
افـزود: مـا براسـاس ایـن پـروژه اعـالم کردیـم کـه پروژه هایـی کـه در نـوع یـک اجرایی 
می شـود، ۵۰ تـا ۷۰ درصـد سـرمایه از سـوی بخش خصوصـی تامین می شـود و آورده 
۳۰ درصـدی مـا تنها در راسـتای کاهش ریسـک بخـش خصوصی خواهد بـود و در واقع 

ایـن یـک مـدل برای توسـعه فنـاوری اسـت کـه می توانـد در پارک ها اجرایی شـود.

مشکل فرهنگی در این حوزه ناشی از بیسوادی است
وی مهمتریـن چالـش در حـوزه دانـش بنیـان را موضوعـات فرهنگـی دانسـت و گفـت: 
مشـکل فرهنگـی در ایـن حـوزه ناشـی از بیسـوادی اسـت. بـه طـور مثـال هزینـه هـای 
زیـادی بـرای برای دفـع زباله ها داشـتیم و تجهیزات گـران قیمتی تهیه کردیـم در حالی 
کـه علـم و دانـش چـاره کار اسـت؛ مشـکالت ایـن حـوزه مربوط به اکوسیسـتم اسـت و 
تنهـا بـا خریـد تجهیـزات مرتفع نمی شـود. می تـوان با حضور شـرکت های دانـش بنیان 

عـالوه بـر اشـتغال آفرینـی ایـن چالـش را بـا روش هـای فناورانـه رفـع کنیم.
سـتاری بـا اشـاره بـه اینکـه امسـال در قالـب تبصـره ۱۸ مـا بسـیاری از اختیـارات 
را بـه پارک هـا داده ایـم، بیـان کـرد: پارک هـا بایـد در حـوزه ارزیابـی توجـه بیشـتری 
داشـته باشـند، چـرا کـه بعضـا مـی بینیـم درخواسـت اعطـای تسـهیالت ۱۰۰ میلیارد 
تومانی برای یک شـرکت در حوزه نسـاجی شـده که این شـرکت دانش بنیان نبوده اسـت.

معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـور با اشـاره بـه درخواسـت های مطرح شـده برای 
اعطـای مجـوز دانـش بنیانـی شـرکت ها از سـوی پارک ها گفت: مـا درخواسـت می کنیم 
کـه شـرکت ها در سـامانه مـا ثبـت نام کننـد و مـا در ارزیابی ها ایـن شـرکت ها را هدایت 

خواهیـم کرد.

نباید اعتبار دانش بنیانی را زیر سوال ببریم
وی بـا در پایـان گفـت: متاسـفانه مـواردی داشـتیم کـه بعضا شـرکتی بـرای دانـش بنیان 
شـدن، مـی خواسـت بـا اعطـای چنـد سـکه، دانـش بنیانـی خـود را بگیـرد در حالی که 
بنـده بدترین برخوردها را داشـتم و حتی تا ۱۰-۱۵ سـال زندان هـم، این  کار را پیگیری 
کـرده ام. مـا نبایـد اعتبـار دانش بنیانی را زیر سـوال ببریـم و همه باید بداننـد این حوزه 

بردار نیست. شـوخی 
سـورنا سـتاری در ادامـه بـه خبرنـگاران گفـت: فشـار اصلـی در رابطـه بـا توسـعه 
پـارک هـای علـم و فنـاوری بر دوش وزارت علوم اسـت؛ البته سـازمان هـای دیگر پارک 

دارنـد و یـا در حـال حاضر شـروع بـه تاسـیس پارک کـرده اند.
معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری افـزود: پـارک هـا یکـی از اجـزای مهـم 
اکوسیسـتم نـوآوری کشـور در کنـار دانشـگاه هـا مراکـز نـوآوری مراکـز رشـد بانک ها 
و ... هسـتند و مراکـز نـوآوری، مراکـز رشـد،  سـرمایه گذاری خطرپذیـر و غیرخطرپذیـر 
همـه کنـار هـم کار می کننـد تا شـرکت های دانش بنیان متولد شـوند و بخـش مهمی از 

اقتصـاد را بـه خـود اختصـاص دهند.
وی ادامـه داد: بایـد بین همه سـازمان ها از جملـه وزارت علوم، وزارت کشـاورزی و وزارت 
اقتصـاد یـک همدلـی خوبی ایجاد شـود تا شـاهد رشـد شـرکت های دانش بنیـان و ایجاد 
آنهـا باشـیم. بـه هـر حـال فکر مـی کنـم این نشسـت ها نتایـج خوبی داشـته باشـد و با 
مصوباتـی کـه دولـت بـه زودی در سـایر دسـتگاه هـا ابالغ مـی کنـد، اتفاقـات خوبی در 

ایـن حـوزه رخ خواهد داد.

وزیر علوم:

باید وظایف و مأموریت های پارک های علم و فناوری بازنگری شود
وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری گفـت: بایـد وظایـف و مأموریت هـای پارک هـای 
علـم و فنـاوری بازنگـری شـود و ارتبـاط آنهـا بـا سـایر مجموعه هـای مرتبـط بـا 
نظـام کالن علـم و فنـاوری ماننـد معاونـت علمـی و فنـاوری، مراکـز رشـد دانشـگاه ها و 

بخـش خصوصـی، آمـوزش و پژوهـش، نظـام عرضه و تقاضـا و نظـام تولیـد و کارآفرینی 
باشد. روشـن 

دکتـر محمدعلـی زلفـی گل در نشسـت رؤسـای پارک هـای علـم و فنـاوری که بـا حضور 
دکتـر سـورنا سـتاری معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری برگـزار شـد، گفـت: 
هم اکنـون جایـگاه پارک هـای علـم و فنـاوری در جامعـه ارتقـا یافته اسـت و انتظـارات از 
پـارک هـای علم و فناوری نسـبت به گذشـته بسـیار متفاوت اسـت. برای نمونـه ما پارک 
علـم و فنـاوری پردیـس را بـه عنـوان یـک پارک نمونـه در کشـور داریم که افتخـار نظام 
اسـت و سـایر پارک هـای علـم و فنـاوری بایـد از تجربیـات این پـارک اسـتفاده کنند. در 
همیـن راسـتا بهتـر اسـت معاونـت علمـی و فنـاوری وزارت، تورهـای یک روزه آشـنایی 
بـا فعالیـت ایـن پـارک را بـرای رؤسـای دانشـگاه ها و پارک های علـم و فنـاوری وزارت 

علـوم برگـزار کند.
وی افـزود: در کنـار دیپلماسـی علـم و فناوری و اندیشـیدن به راهکارهـای انتقال فناوری 
از خـارج بـه داخـل و همچنیـن تبـادل فنـاوری بـا کشـورهای دیگـر، بایـد در خصـوص 
اسـتفاده از تجربیـات موفـق داخل کشـور از جمله پارک هـای علم و فنـاوری موفق مانند 

پـارک علم و فنـاوری پردیـس برنامه ریـزی کنیم.
وزیـر علـوم تأکیـد کـرد: هـدف اساسـی فعالیـت پارک هـا ایـن اسـت کـه چگونـه یک 
ایـده و فکـر تبدیـل بـه یـک محصـول تجـاری دانش بنیـان شـود و در بـازار ارائه شـود، 
همچنیـن بایـد بـه این فکـر کنیم کـه چگونه نظـام خالقیت و نـوآوری را در دانشـگاه ها 

ایجـاد کنیـم و بحـث نـوآوری را به دانشـجویان آمـوزش دهیم.
دکتـر زلفـی گل افـزود: بایـد بـه نقـش فرهنـگ در توسـعه علـم و فنـاوری در جامعـه 
توجـه کنیـم و با اسـتفاده از ظرفیت رسـانه های جمعـی از جمله صدا و سـیما، فعالیت ها 
و اقدامـات پارک هـای علـم و فنـاوری در جامعـه را تبییـن کنیـم و در کل بـرای ایجـاد 

فرهنـگ منطبـق و سـازگار بـا نظـام علـم و فناوری تـالش کنیم.
وی افـزود: بایـد ارتبـاط پارک هـای علـم و فنـاوری بـا شـورای عالـی عتـف، صنـدوق 
پژوهـش و فنـاوری، دانشـگاه ها و اسـتانداری ها افزایـش یابـد و در این زمینـه آیین نامه 
رؤسـای  آن  اسـاس  بـر  کـه  می شـود  ابـالغ  زودی  بـه  دانشـگاه ها  مدیریـت  جدیـد 
پارک هـای علـم و فنـاوری عضـو حقوقـی شـورای دانشـگاه ها و رؤسـای دانشـگاه ها نیز 
عضـو حقوقـی شـورای پارک هـا باشـند. هـم اکنون نیز بـا مسـاعدت وزارت کشـور این 
امـکان فراهم شـده اسـت که رؤسـای پارک هـا در شـورای برنامه ریزی اسـتان ها حضور 

باشند. داشـته 

وزارت علوم در حال تدوین سند ملی نظام نوآوری است
وی بـا اشـاره بـه اینکـه وزارت علـوم در حال تدوین سـند ملی نظام نوآوری اسـت، گفت: 
بایـد جایـگاه پارک هـای علـم و فناوری در این نظام روشـن شـود و همچنیـن نقش همه 
ذینفعـان و بازیگـران نظـام علـم و فنـاوری از جملـه دانشـگاه ها و حتی بخـش خصوصی 

در ایـن نظام لحاظ شـود.
وزیـر علـوم با اشـاره بـه اینکه هـدف نهایـی از فعالیـت پارک های علـم و فنـاوری، تولید 
یـک محصـول تجـاری اسـت، گفـت: بـا ایجـاد شـرکت های دانـش بنیـان در پارک هـا و 
تولیـد محصـوالت تجـاری، زمینـه اشـتغال در جامعـه فراهـم می شـود که این اشـتغال 
بـه نوعـی بـا سـایر زمینه هـای کارآفرینـی متفاوت اسـت چـرا که افـراد درتمام سـطوح 
دانـش اعـم از یـک فـرد اسـتاد تمـام، محقـق پسـا دکتـری و یا یـک فرد بی سـواد 

مـی توانـد در فعالیـت هـای دانـش بنیان پـارک نقش آفرینـی کند.
وی تأکیـد کـرد: نامگـذاری سـال جدید نشـان می دهد مقـام معظم رهبری نیـز به بحث 
دانش بنیـان و فعالیـت پارک هـای علـم و فنـاوری توجـه ویـژه دارنـد و دولـت سـیزدهم 
هـم رویکـرد جدیـدی بـه ایـن مباحـث دارد که موافقـت با تأسـیس صنـدوق پژوهش و 
فنـاوری شـورای عتف و تأسـیس معاونت فناوری و نـوآوری در وزارت علوم نشـان دهنده 

ایـن رویکرد اسـت.
دکتـر زلفـی گل گفـت: وزارت علوم با سـایر بازیگران و ذینفعان نظام علـم و فناوری مانند 
معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری به دنبال یـک تعامل هم افزا و تکاملی اسـت 

و خـود را عضـوی از یک تیم واحـد می داند.
وزیـر علـوم بـا تأکید بر ضرورت قانونی شـدن و نهادینه شـدن ضوابـط حمایت پارک های 

علـم و فنـاوری گفـت: اگـر ایـن حمایت هـا بـه شـکل قانـون دربیاینـد ماندگارتـر 
خواهنـد شـد و بـا تغییـرات مدیریتـی دچـار تغییـر نمی شـوند؛ بـه همین دلیـل وزارت 
علـوم درصـدد اسـت ایـن حمایت هـا را در قوانین، ماننـد آیین نامه مدیریت دانشـگاه ها یا 

نظـام علم و فنـاوری لحـاظ کند.

ضرورت ایجاد و راه اندازی پارک بین المللی علم و فناوری ایران
معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علوم، تحقیقـات و فناوری بر ضرورت ایجـاد و راه اندازی 

پـارک بین المللـی علـم و فناوری ایـران تأکید کرد.
دکتـر علـی خیرالدیـن در نشسـت رؤسـای پارک هـای علـم و فنـاوری کـه بـا محوریـت 
»تولیـد،   ۱۴۰۱ سـال  در  رهبـری  معظـم  مقـام  فرمـان  تحقـق  اجرایـی  برنامه هـای 
دانش بنیـان و اشـتغال آفرین« برگـزار شـد، در خصـوص مأموریـت معاونـت فنـاوری و 
نـوآوری بـه ظرفیت سـازی تسـهیل گری و بهبـود سـاختارهای زیسـت بـوم فنـاوری، 
نـوآوری و کارآفرینـی بـا محوریـت دانشـگاه ها، پژوهشـگاه ها و پارک هـای علـم و 
فنـاوری از طریـق گفتمان سـازی شبکه سـازی و تعامـل بـا ذینفعـان کلیـدی ملـی 

کـرد. اشـاره  بین المللـی  و 
معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم حمایـت از توسـعه کارآفرینـی و نـوآوری در 
دانشـگاه ها، حمایـت از توسـعه زیسـت بوم فنـاوری با محوریـت پارک های علـم و فناوری، 
و  مسـئله محور  فناوری هـای  توسـعه  و  پژوهش هـا  سـمت  بـه  پژوهشـگاه ها  هدایـت 
تقاضا محـور شبکه سـازی در زیسـت بوم نـوآوری وزارت علـوم و پیونـد آن بـه بازیگـران 
کلیـدی ملـی و بین المللـی و طراحـی و پایش نظـام ملی نـوآوری با تمرکز بر زیسـت بوم 

نـوآوری را از راهبردهـای ایـن معاونـت برشـمرد.
دکتـر خیرالدیـن در خصـوص حمایـت از توسـعه کارآفرینـی و نـوآوری در دانشـگاه ها 
)دانشـگاه کارآفریـن و جامعه محـور( به ایجـاد و تقویت مراکز کارآفرینی و نـوآوری، مراکز 
رشـد و پردیس هـای فنـاوری و نـوآوری، طرح ملـی ترویج کارآفرینی تسـهیل و تشـویق 

شـکل گیری شـرکت های زایشـی و طـرح گرنـت فنـاوری اشـاره کرد.

توسعه زیست بوم کارآفرینی و نوآوری دانشگاه ها
بـه گفتـه وی حمایت هـای صـورت گرفتـه از توسـعه زیسـت بوم کارآفرینـی و نـوآوری 
دانشـگاه ها در سـال گذشـته، حمایـت مالـی از فعالیت هـای مراکـز کارآفرینی و رشـد 

دانشـگاه ها بوده اسـت.
بـا  نـوآوری  و  فنـاوری  زیسـت بوم  توسـعه  از  حمایـت  زمینـه  در  خیرالدیـن  دکتـر 
محوریـت پارک هـای علـم و فنـاوری )پارک هـای مأموریت گـرا(، بـه طـرح جریان سـاز 
و ملـی فنـاوری، طـرح خبـرگان فنـاوری، طـرح ملـی فرصـت فناورانـه، طرح دسـتیار 

فنـاوری و طـرح تـور فنـاوری اشـاره کـرد.
وی بـه هدایـت پژوهشـگاه ها به سـمت پژوهش هـا و توسـعه فناوری های مسـئله محور 
راسـتا  ایـن  در  افـزود:  و  کـرد  اشـاره  پژوهشـگاه ها(  جدیـد  )نسـل  تقاضا محـور  و 
طرح هـای ایجـاد قطب هـای فنـاوری و نـوآوری )هـاب(، طرح هـای جریان سـاز و ملـی 
فنـاوری )کالن / پرچمـدار(، آینده نـگاری و ترسـیم رهنگاشـت فناوری هـای آینـده و 
تحول آفریـن، دفاتـر مالکیـت فکـری و انتقال فنـاوری و طرح میزبانی در حال اجرا اسـت.

معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم در زمینه شبکه سـازی در زیسـت بـوم نوآوری 
وزارت علـوم و پیونـد آن بـه بازیگـران کلیـدی ملـی و بین المللی، به تشـکیل اتاق های 
شبکه سـازی  )تانـا(،  اسـتان ها  نـوآوری  اکوسیسـتم  توسـعه  طـرح  گانـه،   ۱۶ فکـر 
بین المللـی و تقویـت دیپلماسـی فنـاوری و نـوآوری و ایجـاد سـامانه ایده هـا و نیازهـا 

)نـان( اشـاره کرد.
وی تصریـح کـرد: طـرح توسـعه اکوسیسـتم نـوآوری اسـتانها )تانـا(، شبکه سـازی و 
بـه همرسـانی نقش آفرینـان مختلـف اکوسیسـتم نـوآوری در هـر اسـتان بـا محوریـت 
پارک هـای علـم و فنـاوری جهـت حـل مسـائل بخش دولتـی و رفـع نیازهـای فناورانه 
بخـش خصوصـی از طریـق ظرفیت هـا و پتانسـیل های علمـی و فناورانـه دانشـگاه ها و 

مراکـز رشـد و پارک هـای علـم و فنـاوری را دنبـال می کنـد.
دکتـر خیرالدیـن در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـر ضـرورت ایجـاد و راه انـدازی 
پـارک بین المللـی علـم و فنـاوری ایـران تأکیـد کـرد و گفـت: ایـن پـارک بـه منظـور 

پاسـخ بـه تقاضای کشـورهای دوسـت و همسـایه جهـت توسـعه روابط بیـن المللی در 
حـوزه فنـاوری و نـوآوری، لـزوم وجـود بسـتری مناسـب جهـت اسـتقرار شـرکت های 
بین المللـی موفـق حـوزه فنـاوری در کشـور، توجه بـه بازارهای صادراتـی محصول های 
فناورانـه و توسـعه ایـن بخـش و ایجـاد بسـتری بـرای فعالیت هـای فناورانـه و نوآورانه 

بخـش خصوصـی و شـرکت های بـزرگ صنعتی اسـت.
وی در خصـوص طراحـی و پایـش نظـام ملـی نـوآوری بـا تمرکـز بر زیسـت بوم نـوآوری 
وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری، به طراحی نگاشـته سـاختاری، کارکـردی و عملکردی 
نظـام ملـی نـوآوری و طراحـی و پیـاده سـازی سـامانه پنفـاد )پایش نـوآوری، فنـاوری و 

اشـتغال دانش بنیـان( اشـاره کرد.
معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم سـامانه داده هـا و فرایندهـای پارک هـا و مراکز رشـد 
)سـدف( را یکی از فرآیندهای برنامه ریزی شـده برای پیاده سـازی در سـال ۱۴۰۱ دانسـت و 
افـزود: ایـن سـامانه در راسـتای الکترونیکی شـدن درخواسـت های مجوز پارک هـا، مراکز 
رشـد واحدهـای فنـاور و همچنین دسترسـی برخـط به اطالعـات پارک ها و مراکز رشـد 

و فرآینـد برنامـه گرنت فنـاوری طراحی می شـود.
وی در خصـوص وضعیـت پارک هـای علـم و فنـاوری در ایـران خاطرنشـان کـرد: 
رشـد  مرکـز   ۲۲۴ نـوآوری،  و  فنـاوری  پردیـس   ۳ فنـاوری،  و  علـم  پـارک   ۴۹
واحدهـای فنـاور، ۱۰ هـزار و ۷۰۴ واحـد فناور، ۱۶۶۴ شـرکت دانش بنیان مسـتقر در 
پـارک هـا و مراکـز رشـد و ۶۵۰۰۰ فنـاور شـاغل در پـارک ها و مراکز رشـد مشـغول 

هسـتند. فعالیت 
وی در پایـان سـخنان خـود بـا ذکر ایـن نکته قابـل تأمـل از واحدهای فناور پـارک های 
علـم و فنـاوری خاطرنشـان کرد: این پتانسـیل وجـود دارد تا بـا انجام ارزیابـی واحدهای 
فنـاور مسـتقر توسـط پارک هـای علـم و فنـاوری که از نظـام ارزیابـی دقیق و قابـل دفاع 
برخـوردار هسـتند بـا تبدیـل تنهـا ۲۵ درصـد از تعـداد واحدهای فنـاوری موجـود )غیر 
دانش بنیان هـا( تعـداد دانش بنیان هـای مسـتقر در پـارک هـا از رشـد ۱۰۰ درصـدی 

برخـوردار خواهند شـد.
معاون پژوهشی وزیر علوم:

تقویت نظام نوآوری باز، در کشور ضروری است
معـاون پژوهشـی وزیـر علـوم بـر ضـرورت تقویـت نظـام نـوآوری بـاز در سیسـتم 

علـم و فنـاوری کشـور تأکیـد کـرد.
دکتـر پیمـان صالحـی معاون پژوهشـی وزیر علـوم نیز با تأکیـد بر ضـرورت تقویت نظام 
نـوآوری بـاز در سیسـتم علـم و فناوری کشـور گفت: بـرای توسـعه تولیـد، دانش بنیان و 
اشـتغال آفرینی بایـد نظـام نـوآوری بـاز را در کشـور فعـال کنیـم، بایـد چابک سـازی در 
ادارات دولتـی صـورت گیـرد یعنـی هیکل دولـت کوچک شـود و به جـای آن کارها را به 

شـرکت های خصوصی بسـپریم.
وی افـزود: البتـه منظـورم از شـرکت های خصوصـی شـرکت هایی بـه معنـای واقعـی 

خصوصـی اسـت، نـه شـرکت هایی متشـکل از ترکیـب خصوصـی و دولتـی.

 شرکت های کوچک اشتغال آفرینی بیشتری دارند
قابلیـت زایـش  بـا  بایـد شـرکت های خصوصـی  دکتـر صالحـی اظهـار داشـت: مـا 
داشـته باشـیم و از طرفـی بایـد ایـن مسـاله را نیـز بدانیـم کـه شـرکت های کوچـک و 

متوسـط بیشـتر می تواننـد اشـتغال آفریـن باشـند.
معـاون پژوهشـی وزیر علوم خاطرنشـان کـرد: با توجه به شـرایط، ما باید به شـرکت های 
دانش بنیـان کوچـک نـگاه ویـژه داشـته باشـیم، کار تولید و نـوآوری باید در شـرکت های 
کوچـک انجـام شـود، شـرکت های بـزرگ باید کارهـا را به این شـرکت ها بسـپارند و همه 

کارهـا را خودشـان انجام ندهند.

رونمایی از دستگاه سه بعدی هولوگرافیک 
دسـتگاه سـه بعدی هولوگرافیـک بـا حضـور معـاون علمی و فنـاوری ریاسـت جمهوری و 

وزیـر علـوم، تحقیقـات و فناوری رونمایی شـد.
همچنیـن در بخـش دیگـر ایـن مراسـم، رونمایـی از دسـتگاه سـه بعدی هولوگرافیـک با 
حضـور محمدعلـی زلفـی گل، وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، پیمـان صالحـی، معاون 
پژوهشـی وزارت علـوم، تحقیقـات فنـاوری، علـی خیرالدین، معـاون نـوآوری وزارت علوم 
و سـورنا سـتاری، معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری در حاشـیه نشسـت روسـای 

پارک هـای علـم و فنـاوری کشـور انجام شـد.
این دسـتگاه یک نمایشـگر سـه بعدی هولوگرافیک محصول یکی از شـرکت های فناور است 
کـه بـا حمایت هـای مـادی و معنـوی پـارک علـم و فنـاوری تبریز شـروع به فعالیـت کرد و 
بـا حمایت هـای تکمیلـی معاونت علمی ریاسـت جمهوری این محصول تجاری سـازی شـد.

ایـن تیـم تاکنـون توانسـته با بیـش از ۷۰ پـروژه موفـق در حوزه های مختلـف خورویی و 
نانویـی و فضایـی و دریایـی و دارویی و حوزه های دیگر به پرزنتیشـن مدرن دسـتاوردهای 

مهم کشـور بپردازد.
بـه لحـاظ فنـی ایـن دسـتگاه یـک نمایشـگر در رده هولوگرافیک انعکاسـی محسـوب 
 semi-reflection می شـود، بـا انعکاس تصاویـر پنل های نمایش روی سـطح اپتیـک
تصاویـر به صـورت معلـق در فضـا و سـه بعدی و ترنسـپرنت ایجـاد می شـود، از این رو 

بـه تصاویـر این نمایشـگرها هولوگـرام نیر گفته می شـود.
هولوگـرام بـه معنـی تصویـر سـه بعدی تمام نمـا از یک جسـم یا شـی، و در علـوم فیزیک 
نـور ریشـه دارد و دانشـگاه های بزرگـی در دنیـا بـه دنبال ایجاد نمایشـگرهای سـه بعدی 
هولوگرافیـک واقعـی توسـط لیـزر هسـتند کـه همچنـان در رنج گسـترده تجاری سـازی 
نشـده اند و هزینه بسـیار باالیی هم دارند، اما نمایشـگرهای هولوگرافیک انعکاسـی یعنی 
این دسـتگاه جدید، در دنیا در رنج وسـیعی تجاری سـازی شـده و در اختیار برندها قرار داده شـده 

کـه البتـه دورنمایی هـم از آینده تصویرسـازی سـه بعدی در ذهن ترسـیم می کند.
کاربردهای این نمایشـگرها عمدتا پروموشـن دسـتاوردهای سـازمانی هسـتند و این شرکت 
توانسـته بیـش از ۱۲ مـدل محصـول بـرای کاربری های مختلـف در این سـال ها تولید کند 
و از سـری های ویترینـی گرفتـه تـا سـری های متوسـط یعنی همین دسـتگاه و سـری های 
large scale بـرای فضاهـای بـاز، این شـرکت جـزو معدود تولیدکننده ها در دنیا هسـتند، 
کـه نمایشـگر سـه بعدی فضای باز رو بـا ابعـاد ۳ در ۳ در ۳ تولید کرده و در بدترین شـرایط 

جغرافیایـی تبریـز و توچـال تهران ماه هـا مورد بهره بـرداری قرار گرفته اسـت.
این شـرکت در شـرف صادرات محصوالت اسـت و بازار وسـیعی در حاشـیه خلیج فارس 
پیش بینـی شـده اسـت که بعـد از اتمام پاندمـی با گشـایش کامل نمایشـگاه های تجاری 

ایـن بازار وسـیع تر خواهد شـد.
تقریبـا ۱۰ سـال پیـش ایـن شـرکت بـا حمایـت پـارک علـم و فنـاوری به نمایشـگاه 
جـی تکـس ۲۰۱۰ دبی اعزام شـد کـه در همان نمایشـگاه نمونه های اولیه این نمایشـگر 
توسـط ایـن شـرکت دیـده شـده و بـه عنـوان ایده محـوری جدیـد مجـدد وارد پـارک 

شـده است.

در نشست روسای پارک های علم و فناوری مورد تاکید قرار گرفت

بازنگری در وظایف پارک های علم و فناوری  در راستای توسعه اشتغال و کارآفرینی

نشست روسای روسای پارک های علم و فناوری با حضور و سخنرانی دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر علی خیرالدین معاون فناوری و نوآوری و دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزیر علوم برگزار شد. در این نشست که با هدف 
تشریح برنامه های اجرایی تحقق شعار »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« برگزار شد، برنامه ها و راهکارهای توسعه اشتغال بویژه اشتغال دانش بنیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سورنا ستاری
رئیس بنیاد ملی نخبگان به پارک های علم و فناوری

▼
دکتر محمدعلی زلفی گل

وزیر علوم

▼▼
دکتر پیمان صالحی

معاون پژوهشی وزیر علوم

▼
دکتر علی خیرالدین

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم سامانه داده ها و فرایندهای 
پارک ها و مراکز رشد )سدف(
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کارشناس خرید برای شرکت نفتی
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دیپلم برق صنعتی
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کمک خیاط برای تولیدی- 
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ادامه مطلب کلیک کنید

مسئول دفتر برای شرکت در فاطمی
کارمند اداری برای شرکت در پاسداران

اپراتور تلفن

اداری و دفتری
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کارجویان محترم می توانند برای 
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آماده به کار

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

 الکترونیک بازارکار  اقدام نمایید.
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هنری

ادامه مطلب کلیک کنید

گرافیست و طراح سایت
موشن گراف و عکاس 

در شرکت فعال در
 حوزه پتروشیمي

و...

ــه کار دولــت ســیزدهم تــاش کرده ایــم  عبدالملکــی گفــت: از ابتــدای شــروع ب
اقدامــات وزارتخانــه در مســیر تأمیــن رفــاه و بهبــود معیشــت مــردم باشــد.

وی افــزود: اکنــون مقدمــات اولیــه اجــرای سیاســت های کلــی تأمیــن اجتماعــی 
فراهــم شــده و آمادگــی داریــم تــا ایــن سیاســت ها را اجرایــی کنیــم.

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه تعامــل گســترده مــردم بــا ایــن 
ــتغال،  ــف اش ــای مختل ــر در حوزه ه ــون نف ــش از ۶۵ میلی ــت: بی ــه، گف وزارتخان

تأمیــن اجتماعــی، بازنشســتگی و بهزیســتی بــا مــا در ارتبــاط هســتند.
وی بیــان کــرد: بــا هــدف کمــک بــه تحــول اقتصــادی و رشــد اشــتغال کشــور، 
یکــی از مهمتریــن کان پــروژه هــای وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی همســو 

بــا کار مــردم اســت.

تاکید بر زیست بوم ملی اشتغال
ــه زیســت بوم ملــی اشــتغال اشــاره کــرد و گفــت: یکــی از اصــول  عبدالملکــی ب
مبتنــی بــر نظریــه اقتصــاد اســامی بحــث اشــتغال اســت کــه در قالب زیســت بوم 

اشــتغال جمهــوری اســامی ایــران بــه تصویــب هیئــت دولــت رســید.
ــایر  ــا س ــی ب ــای مهارت ــاط آموزش  ه ــت بوم ارتب ــن زیس ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــراز داشــت: در نیمــه دوم ســال  ــرده اســت، اب ــف ک ــای اشــتغال را تعری حوزه ه
گذشــته کــه ایــن برنامــه را آغــاز کردیــم، ۷۱ دســتگاه بــا ۲۲۲ طــرح اشــتغال زا 

در کنــار یکدیگــر قــرار گرفتنــد.
ــکاری را در  ــرخ بی ــن ن ــته پایین تری ــال گذش ــرد: در س ــد ک ــی تأکی عبدالملک
ــه  ــتغال را ارائ ــار اش ــاه آم ــر فرودین م ــا آخ ــته ایم و ت ــر داش ــال اخی ۱۲ س

ــرد. ــم ک خواهی
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات الزم در خصــوص تســهیل فضــای کســب و کار گفــت: 
در ایــن دولــت تســهیل در صــدور مجوزهــا و کســب و کارهــا را داشــته ایم کــه 

بــا ایــن اقــدام جایــگاه کشــورمان را در رتبه هــای جهانــی ارتقــا خواهیــم داد.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی افــزود: صــدور ۸۰۰ مجــوز مشــاغل خانگــی، 
فنــی  و  حرفــه ای و ســایر حوزه هــا توســط ایــن وزارتخانــه صــورت می گیــرد کــه 

در حــوزه مشــاغل خانگــی ۵۰۹ مجــوز را صــادر می کنیــم.

صدور بیش از ۷۵ هزار مجوز برای افراد تازه کار
وی تأکیــد کــرد: در کمتــر از ۲ مــاه بیــش از ۷۵ هــزار مجــوز بــرای کســانی کــه تازه 
کارشــان را شــروع کرده انــد و یــا قبــًا غیررســمی کار می کردنــد صــادر شــده اســت.

عبدالملکــی بیــان داشــت: در حــوزه تســهیل صــدور مجوزهــای آموزشــگاه های 
ــرد و ســبب ایجــاد  ــی ب ــان م ــاه زم ــن م ــًا چندی ــه قب ــه ای ک ــی و حرف آزاد فن

رانــت بــرای افــرادی شــده بــود، ایــن زمــان را بــه ســه روز کاهــش دادیــم.
ــرد و  ــان ک ــردن آن بی ــی ک ــی را مردم ــج اصــل اقتصــاد مقاومت ــی از پن وی یک
ــدازی نشــود، مــردم خوشــان ایجــاد  گفــت: اگــر در مســیر کار مــردم ســنگ ان
ــی  ــام بروکراس ــه نظ ــت ک ــن در حالیس ــد ای ــزوده می کنن ــتغال و ارزش اف اش
ــاه  ــد و رف ــد تولی ــه ض ــت ک ــاب و غربی هاس ــل از انق ــراث قب ــورمان می کش

ــردم اســت. م
وزیــر رفــاه بــا بیــان اینکــه بایــد مــردم را آزاد گذاشــت و نظارت هــای حاکمیتــی 
را انجــام داد، گفــت: اکنــون در دولــت مردمــی ســیزدهم معضلــی در خصــوص 
ــب و  ــاهد تســهیل در کس ــوز، ش ــدور مج ــی ص ــا درگاه مل ــم و ب ــا نداری مجوزه

کارهــا خواهیــم بــود.
عبدالملکــی از فعالیــت ســامانه جســت وجــوی شــغل در درگاه وزارت کار خبــر 
ــه  ــی ب ــا خدمت ــم ت ــدازی کرده ای ــاه راه ان ــامانه را از دی م ــن س ــت: ای داد و گف

ــد. ــان باش ــا و کارجوی ــان، کاریابی ه کارفرمای

بارگذاری۳۰۰ هزار فرصت شغلی
ــرد و  ــاره ک ــامانه اش ــده در س ــزاری ش ــغلی بارگ ــت ش ــزار فرص ــه ۳۰۰ ه وی ب
افــزود: زمانــی کــه صحبــت از یــک میلیــون فرصــت شــغلی در ســال مــی شــود 

ــود. ــد ب ــر خواه ــت امکان پذی ــهیل گری  دول ــا تس ــر ب ــن ام ای
ــارد  ــزار میلی ــتغال ۲۵ ه ــاد اش ــرای ایج ــه ۱۴۰۱ ب ــت: در بودج ــر کار گف وزی
تومــان بــرای کمیتــه امــداد، ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان بــرای بهزیســتی، ۶۰ هــزار 
ــت  ــرای تقوی ــان ب ــارد توم ــرای اســتانداری ها و ۸۵ هــزار میلی ــان ب ــارد توم میلی
تولیــد در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در مجمــوع ۲۷۰ هــزار میلیــارد تومــان 

بــرای ایجــاد کســب و کارهــا و اشــتغال اســت.
ــج  ــی دارای پن ــن اجتماع ــتگی و تأمی ــدوق بازنشس ــه ۲ صن ــان اینک ــا بی وی ب
میلیــون و ۷۰۰ هــزار نفــر مســتمری بگیــر هســتند اظهــار کــرد: درصدد هســتیم 
تــا وابســتگی بــه بودجــه دولــت را کــم کنیــم ایــن صنــدوق هــا مشــکاتی دارنــد 
ــن  ــد همچنی ــا را نمی ده ــاری آنه ــای ج ــاف هزینه ه ــا کف ــای آنه ــه درآمده ک
نســبت پشــتیبانی در ایــن صندوق هــا پاییــن آمــده اســت یعنــی بــه ازای یــک نفــر 
مســتمری بگیــر، ۳ تــا ۳ و نیــم بیمــه شــده اســت کــه اســتاندارد آن ۶ نفــر اســت.

عبدالملکــی افــزود: دارایــی کــه در اختیــار ایــن صنــدوق هاســت امــوال مــردم 

اســت کــه اگــر درســت مدیریــت شــود و بازدهــی آنهــا افزایــش یابــد بــه نفــع 
رفــاه مــردم خواهــد بــود.

وزیــر رفــاه بــا اشــاره بــه سیاســت های حــوزه بازنشســتگی گفــت: الگویــی را در 
ســتاد اقتصــادی دولــت مصــوب کرده ایــم کــه نیــاز بــه قانونگــذاری دارد و ایــن 
سیاســت های تأمیــن اجتماعــی کار دولــت و مجلــس را آســان کــرده اســت، تــا 

نظــام بازنشســتگی را پایــدار کنیــم.
ــد  ــی تأکی ــن اجتماع ــی تأمی ــت های کل ــوم سیاس ــد س ــرد: در بن ــه ک وی اضاف
ــه  ــال حاضــر ۶۰۰ شــرکت زیرمجموع ــفافیت اســت در ح ــت داری و ش ــر امان ب
صندوق هــای ایــن وزارتخانــه هســتند کــه ایــن وزارتخانــه بیــش از یــک درصــد 

ــد. ــن می کن ــی را تعیی ــم مدیریت ــرکت تی ــهام دارد و در ۴۰۰ ش س
وزیــر کار افــزود: برخــاف ســایر وزارتخانه هــا، وزارت کار، شــرکت دولتــی نــدارد 
ــد  ــت می کنن ــه فعالی ــن وزارتخان ــای ای ــدوق ه ــر نظــر صن ــن شــرکت ها زی و ای
کــه ســهام آنهــا متعلــق بــه مــردم اســت اکنــون ۴۰ درصــد صنعــت دارو، حــدود 

ــگری،  ــیمی، گردش ــه پتروش ــی از جمل ــور و حوزه های ــیمان کش ــد س ۴۰ درص
ــت مــی شــود. ــن شــرکت ها مدیری ایرانگــردی در ای

ــه، گفــت:  ــن وزارتخان ــر مجموعــه ای ــه خدمــات شــرکت های زی ــا اشــاره ب وی ب
در حــوزه شــرکت ملــی نفتکــش کــه ســهامدار عمــده آن ایــن وزارتخانــه اســت، 
میــزان بازدهــی بســیار پاییــن بــود کــه اکنــون ۲ برابــر شــده و ایــن شــرکت پــس از 
چندیــن ســال ســود خــود را بــرای صنــدوق بازنشســتگی کشــوری واریــز کــرد.

ــر  ــد توســط شــرکت هــای زی ــم داروی جدی ــان داشــت: ۱۲۵ قل عبدالملکــی بی
مجموعــه ایــن وزارتخانــه تولیــد شــده اســت کــه چندیــن دارو بــرای اولیــن بــار 
بــوده اســت همچنیــن در حــوزه ســیمان زمانــی کــه قیمــت آن بــاال رفتــه بــود 
بــا عرضــه آن در بــورس موفــق بــه کنتــرل قیمــت شــدیم چــرا کــه سیاســت مــا 
بــرای افزایــش ســود، احتــکار و افزایــش قیمــت نیســت بلکــه در نظریــه اقتصــاد 
اســامی افزایــش ســود از محــل افزایــش تولیــد اســت کــه تغییــرات مدیریتــی 

ــد. ــادی از مســأله را حــل می کن بخــش زی
وی از ســالم ســازی مدیریتــی در ایــن وزارتخانــه خبــر داد و گفــت: تعــداد زیــادی 
از مدیــران ایــن وزارتخانــه افــراد ســالم و تعــدادی افــراد بــی ربــط، غیــر کارآمــد 

و حتــی محکومــان امنیتــی و اقتصــادی بودنــد.

۴۰۰  نفر از مدیران  جابه جا شدند
وزیــر کار گفــت: ۲ هــزار مدیــر در ایــن وزارتخانــه داریــم کــه ۴۰۰  نفــر جابــه جــا 

شــدند و در ماه هــای آینــده ۵۰۰ نفــر دیگــر منصــوب می شــوند.
وی از شناســایی منافــذ فســاد و حقوق هــای نجومــی خبــر داد و گفــت: در 
شــرکت های زیــر مجموعــه ایــن وزارتخانــه در فیش هــای رســمی حقــوق اعــداد 
متعــادل بــود ولــی در قالب هــای مختلــف از جملــه ســکه، کارت هدیــه و بودجــه 
محرمانــه بــه مدیــران پرداخــت می شــد کــه ابــاغ کردیــم خریــد کارت هدیــه و 
ســکه ممنــوع اســت و فقــط در مواقــع خــاص بــا اطــاع باالتریــن رده صنــدوق و 

بــا پذیــرش مســئولیت شــخصی امــکان پذیــر خواهــد بــود.
ــس  ــا رئی ــتند و ب ــردم هس ــای م ــرکت ها امانت ه ــرد: ش ــد ک ــی تأکی عبدالملک
جمهــور عهــد کردیــم کــه بــا هــدف کمــک بــه تحــول اقتصــادی کشــور، ســالم 

ــیم. ــته باش ــتور کار داش ــی را در دس ــازی مدیریت س
ــور  ــادی کش ــای اقتص ــن بخش ه ــی از مهمتری ــاون را یک ــش تع ــر کار بخ وزی
بیــان کــرد و گفــت: بایــد آن را بــه جایــگاه اصلــی برگردانیــم چشــم انــداز مــا 

ــت. ــاد اس ــد در اقتص ــهم ۲۵ درص ــه س ــا ب ــاندن تعاونی ه رس

۲ هزار میلیارد تومان خط اعتباری جدید برای تعاونی  ها
ــد  ــاری جدی ــط اعتب ــان خ ــارد توم ــزار میلی ــتا ۲ ه ــن راس ــزود: در همی وی اف
ــه مشــکل ســاخت و  ــی، رســیدگی ب ــی ، حــل مشــکات ۶۰۰ تعاون ــرای تعاون ب
تحویــل پنــج هــزار و ۵۰۰ واحــد مســکن مهــر و توجــه بــه تشــکیل تعاونی هــای 
ــه  ــران و ارائ ــعه و عم ــوزه توس ــد در ح ــی جدی ــاد ۵۸۰ تعاون ــان، ایج دانش بنی
۷۲۰ هــزار نفــر ســاعت دوره آموزشــی بــرای ارتقــای مهــارت تعاونــی 

ــم. ــزار کردی برگ
ــات وزارت  ــن اقدام ــاروری را یکــی از مهمتری  عبدالملکــی پوشــش بیمــه ای ناب
رفــاه در دولــت ســیزدهم بیــان کــرد و  اظهــار داشــت: غیــر از مشــاور خانــواده 
ــه منجــر  ــم ک ــرار دادی ــت ق ــی جمعی ــژه در جوان ــوان، دســتیار وی ــور بان و ام

ــه ایجــاد هــم افــزا ب
وی گفــت: در ایــن دولــت اکنــون چهــار هــزار و ۵۰۰ زوج نابــارور تشــکیل پرونده 
داده و در رونــد درمــان قــرار گرفتنــد، زوج هایــی کــه نیــاز بــه خدمــات درمــان 
ــی و  ــن اجتماع ــعب تأمی ــی ش ــز درمان ــه مراک ــه ب ــا مراجع ــد ب ــاروری دارن ناب

ــد. ــاز کنن ــان را آغ ــد درم ــده می توانن ــکیل پرون تش
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی خاطــر نشــان کــرد: در وزارت کار، خدمــات 
رفاهــی را متناســب بــا ازدواج و فرزنــدآوری کارمنــدان قــرار دادیــم تــا بســتری 

بــرای تحکیــم نظــام خانــواده باشــد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

تشریح راهبردهای وزارت مردم برای اجرای سیاست های ابالغی
 تأمین اجتماعی و توسعه مهارت  اشتغال  

ــا ابــاغ سیاســت هــای تأمیــن اجتماعــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری، نقشــه راهــی بــرای   وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: ب
اقدامــات اساســی وزارت مــردم در حــوزه هــای مختلــف ترســیم شــد.

ــه  ــی« در برنام ــت اهلل عبدالملک ــی، دکتر»حج ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــانی وزارت تع ــی و اطاع رس ــز روابط عموم ــازارکار از مرک ــزارش ب ــه گ ب
ــا بیــان اینکــه اولیــن مخاطــب سیاســت های اباغــی مقــام معظــم رهبــری در خصــوص تأمیــن اجتماعــی وزارت  »صــف اول« شــبکه خبــر ب
ــت ها  ــن سیاس ــق ای ــازی تحق ــرای بسترس ــکاران ب ــه ای از هم ــردم مجموع ــت: در وزارت م ــار داش ــت، اظه ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع

مأمــور شــدند.
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شركت پيمانكاري امين آرمان
 جنوب واقع در قدوسي غربي 

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

حسابدار
خانم، داراي سابقه كار، تمام وقت، سابقه كار حداقل 1 سال

مسلط به ارسال ارزش افزوده و معامالت فصلي و ارسال ليست 
بيمه و ماليات، مسلط به ثبت حسابداري

آشنا به امور مالياتي
واتساپ 09178401125

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112964 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری دعوت به همکاری

1- مهندس با تجربه در مديريت پروژه هاي صنعتي ترجيحا« 
صنايع پايين دستي فوالد، با تسلط كافي به زبان انگليسي و 

قراردادهاي EPC جهت دفتر تهران )تمام وقت(
2- مهندس صنايع با تجربه كافي در كنترل پروژه هاي 

صنعتي جهت كارگاه استان كردستان )اقماري(
۳- سرپرست_نظارت مقيم ترجيحاً مهندس عمران با تجربه 

الزم در امر نظارت بر پروژه هاي صنعتي در استان كرمان - 
شهرستان سيرجان )اقماري(

4- مهندس مكانيك جامدات با تجربه كافي در طراحي 
صنايع فوالد و سيمان جهت دفتر تهران )تمام وقت(

5- مهندس سياالت و پايپينگ با تجربه الزم در پروژه هاي 
صنعتي جهت دفتر تهران )تمام وقت(

۶- مهندس كنترل و ابزاردقيق با تجربه الزم در پروژه هاي 
صنعتي جهت دفتر تهران ) تمام وقت(

7- كارشناس امورحقوقي و قراردادي با حداقل 1۰ سال 
تجربه و مسلط به قراردادهاي EPC جهت دفتر تهران ) تمام وقت(
8- كارشناس امور قراردادي با حداقل ۵ سال سابقه مفيد 

جهت دفتر تهران )تمام وقت(  
از متقاضيان درخواست مي گردد تا درصورت تمايل، رزومه خود را 

به آدرس ايميل زير ارسال نمايند:

mrbarghie@gmail.com

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112948

مهندسين مشاور صنعتي داراي رتبه يك صنعت، جهت تكميل كادر كارشناسي خود در دفتر مركزي تهران و همچنين پروژه اي 
صنعتي در كردستان، تخصص هاي زير را بصورت تمام وقت دعوت به همكاري مي نمايد:

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت الماس كبير شمس )سهامي خاص( واقع 
در شهرك صنعتي شمس آباد 

جهت تكميل سرمايه منابع انساني خود در استان تهران از افراد 
واجد شرايط زير از طريق مصاحبه حضوري و آزمون )رايگان(

سنجش مهارت دعوت به همكاري مينمايد.
كارگر فني )مكانيك( آقا- تراشكار حرفه اي آقا

كارگر خط توليد آقا- كارگر ساده آقا
باغبان آقا- خدمات آقا

كارشناس سيستم ها و روش ها آقا
تكنسين آزمايشگاه آقا- انباردار آقا

  از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه شغلي خود را به 
انضمام عكس جديد به ايميل يا واتساپ زير ارسال نمايند و يا 

با شماره تلفن زير تماس حاصل نمايند.
 به منظور تسهيل بررسي رزومه هاي ارسالي لطفا عنوان 

شغلي مورد تقاضا مطابق جدول نيازمندي ، در ايميل 
ارسالي درج گردد.

slabtile.co@gmail.com
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112927 : لینک

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

»معامله گر اوراق بهادار«
نام شركت : شركت كارگزاري بانكي

شهرستان :زنجان
حداقل ليسانس رشته هاي مرتبط

گواهي نامه هاي معتبر:اصول بازار سرمايه و معامله گري 
بورس اوراق بهادار)الزامي(

داري حداقل ۳ سال سابقه معامله گري 
داراي مدرك بورسي مرتبط

داراي روحيه مسئوليت پذيري . كارگروهي،دقت باال،مسلط
 بر كليه امور بورس،مهارت كار با نرم افزار تدبير و داشتن 

روابط عمومي باال و حسن رفتار در محيط كار
لطفا روزمه خود را با عنوان »معامله گر« به ادرس

 زير ارسال نماييد:
bbroker00hr@gmail.com

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112957

دعوت به همکاری

كمك حسابدار 
آقا، تمام وقت

آشنا به امور انبارداري، منظم و دقيق، مسئوليت پذير
محل كار: ايوانكي، حقوق بصورت توافقي

سرويس اياب و ذهاب، بيمه، صبحانه، ناهار
حسابدار 

آقا،  تمام وقت، ليسانس حسابداري، حداقل ۵ سال سابقه كار مفيد
محل كار: شرق تهران، بيمه از روز اول

مزاياي رفاهي )كارت خريد فصلي، صندوق وام، صندوق كمك 
درمان رايگان و ...(، آموزش هاي رايگان

پنجشنبه ها تعطيل ميباشد
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به

 ايميل زير ارسال نمايند .
 job@senator.co.ir

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112939

شركت چكاد جنوب در راستاي تكميل كادر مهندسي خود نياز به يك نفر نيروي كنترل پروژه جهت پروژه احداث سيل بند هاي 
خاكي منطقه ويژه اقتصادي شهرستان المرد  استان فارس مي باشد.

واجدين شرايط رزومه خود را در واتس آپ به شماره تلفن 091۶۶1۳95۶۳ ارسال نمايند.
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112945 : لینک

شركت اريس سازه پارسيان )سناتور( جهت تكميل كادر خود از استان  هاي سمنان و تهران از افراد واجد شرايط
 زير دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاری

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

مبنا صنعت فتح در استان خوزستان، شهر اهواز جهت 
تكميل كادر خود از متقاضيان ساكن استان خوزستان

 استخدام مي نمايد
مهندس مكانيك

آقا، خانم، سابقه كار مهم نيست، تمام وقت
 SolidWorks ،AutoCAD مسلط به نرم افزارهاي

Ansys، مسلط به نقشه كشي صنعتي
مسلط به GD&T، مسلط به نقشه خواني

مسلط به فرآيند هاي توليد، برشكاري و خم كاري
بيمه پاداش سرويس رفت و برگشت هداياي مناسبتي

از 7 تا 1۰ ميليون تومان
محل كار

استان خوزستان، شهر اهواز
آدرس: محل كار ۵۰ كيلومتري اهواز

 cv.msfcrusher@gmail.com
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112918 

در دومیـن همایـش روز ملـی منابـع انسـانی در جهاددانشـگاهی 
تاکیـد شـد: بحـث توجه بـه منابع انسـانی بـرای یـک روز و یک 
برهـه نیسـت؛ موضوعـی اسـت کـه بایـد مـورد توجه تمـام آحاد 
یـک سـازمان قـرار بگیـرد. اگـر مدیـر یک سـازمان قصد دسـت 
بـه  را  انسـانی  منابـع  بایـد  قاعدتـًا  دارد  را  اهدافـش  بـه  یافتـن 

نـگاه کند. انسـانی  دیـد سـرمایه 

ــر از  ــانی و تقدی ــع انس ــی مناب ــش روز مل ــن همای ــازارکار، دومی ــزارش ب ــه گ ب
جهادگــران شــاخص در پیشــبرد اهــداف مدیریــت منابــع انســانی جهاددانشــگاهی 
بــا حضــور دکتــر مهــدی باصولــی معــاون پشــتیبانی و مدیریــت منابــع 
جهاددانشــگاهی، دکتــر عــادل تقــوی سرپرســت اداره کل تعالــی ســرمایه انســانی 
ــع  ــوزه مناب ــاتید ح ــران و اس ــخنرانی صاحب نظ ــاد و س ــن نه ــاه ای ــعه رف و توس
انســانی توســط اداره کل تعالــی ســرمایه انســانی و توســعه رفــاه معاونت پشــتیبانی 
و مدیریــت منابــع جهاددانشــگاهی در پژوهشــکده فرهنــگ، هنــر و معمــاری ایــن 

نهــاد برگــزار شــد.
ــع  ــه مناب ــن همایــش اظهــار کــرد: بحــث توجــه ب ــی در ای ــر مهــدی باصول دکت
انســانی بــرای یــک روز و یــک  برهــه نیســت؛ موضوعــی اســت کــه بایــد مــورد 
توجــه تمــام آحــاد یــک ســازمان قــرار بگیــرد. اگــر مدیــر یــک ســازمان قصــد 
ــد  ــه دی ــانی را ب ــع انس ــد مناب ــاً بای ــش را دارد قاعدت ــه اهداف ــن ب ــت یافت دس

ــد. ــگاه کن ســرمایه انســانی ن
وی افــزود: منابــع انســانی محــدود بــه یــک روز و یــک اداره و یــک حــوزه نیســت؛ 
یعنــی نمی تــوان گفــت اداره منابــع انســانی یــا حــوزه پشــتیبانی متولــی منابــع 
ــی  ــک ســازمان متول ــف در ی انســانی اســت. همــه ادارات و همــه ســطوح مختل

نگــه داشــت جایــگاه منابــع انســانی هســتند.
معــاون پشــتیبانی و مدیریــت منابــع جهاددانشــگاهی بــا تاکیــد بــر این کــه اگــر 
ــد  ــاً بای ــد قاعدت ــود برس ــداف خ ــی و اه ــه تعال ــد ب ــازمان بخواه ــک س ی
ــش  ــن دان ــذارد و از ای ــرام بگ ــود احت ــانی خ ــروی انس ــارت نی ــش و مه ــه دان ب
ــه  ــت ک ــی اس ــت زمان ــازمان ها درس ــوردن س ــه خ ــت: ضرب ــد، گف ــتفاده کن اس
بــه نیــرو و منابــع انســانی خــود اعتمــاد و یــا توجــه نکردنــد؛ بنابرایــن ســازمانی 
ــت(  ــانی آن اس ــع انس ــرمایه آن مناب ــن س ــه مهم تری ــگاهی )ک ــل جهاددانش مث
ــن چنینــی  ــع ای ــد ســایر ســازمان های مشــابه ســرمایه های فیزیکــی و مناب مانن
ــه  ــا مای ــن نیروه ــد و ای ــار می کن ــه آن افتخ ــه ب ــانی دارد ک ــروی انس ــدارد، نی ن

افتخــار کشــور هــم هســتند.
ــن  ــان جهاددانشــگاهی در تدوی ــرد: پیشــینیان و بانی ــح ک ــی تصری ــر باصول دکت
ــد  ــه کار بردن ــی را ب ــیار غن ــوم بس ــک مفه ــاد ی ــن نه ــتخدامی ای ــه اس آیین نام
ــا در  ــواده اســت و م ــده خان ــی کنن ــد. عضــو تداع و از واژه عضــو اســتفاده کردن
جهاددانشــگاهی کار نمی کنیــم، زندگــی می کنیــم، جهاددانشــگاهی فرهنــگ اســت 

ــم. ــه آن اعتقــاد داری کــه ب
وی بــا اشــاره بــه این کــه ضــروری اســت بحــث آمــوزش، توانمندســازی، رضایــت 
ســرمایه انســانی و نگهداشــت ســرمایه انســانی مــورد توجــه و مــد نظــر قــرار گیرد، 
اظهــار کــرد: اگــر می خواهیــم جهاددانشــگاهی روز بــه روز بالنده تــر شــود 
قاعــده بــر ایــن اســت کــه توجــه آن بــه منابــع انســانی بیشــتر و بیشــتر شــود 

ــک اداره و حــوزه را شــامل نمی شــود. ــن موضــوع ی ــه ای ک
وی در ادامــه بــه بیــان چنــد سیاســت برنامــه هفتــم جهاددانشــگاهی پرداخــت 
و گفــت: نگهداشــت و ارتقــای منابــع انســانی و ارتقــای مشــارکت جهادگــران در 

ــود  ــادی، بهب ــگ جه ــم فرهن ــت و تحکی ــری، تقوی ــازی و تصمیم گی ــم س تصمی
نظــام جبــران خدمــت و پــاداش مبتنــی بــر عملکــرد، ارتقــای انگیــزه و افزایــش 
رضایتمنــدی اعضــا، ارتقــاء نظــام جــذب و نگهداشــت منابــع انســانی، آمــوزش و 
توانمندســازی نیــروی انســانی و توســعه خدمــات رفاهــی بــه اعضــا و خانواده هــا 
برنامه هایــی اســت کــه در سیاســت های کالن برنامــه هفتــم مدنظــر قرارگرفتــه 
ــا تعریــف برنامه هــای مناســب ایــن سیاســت ها را اجرایــی کنیــم. و امیدواریــم ب

فعالیت اداره کل تعالی سرمایه انسانی و توسعه رفاه جهاددانشگاهی
در بخــش دیگــری از ایــن مراســم دکتــر تقــوی نیــز بــا ارائــه گزارشــی از فعالیــت 
اداره کل تعالــی ســرمایه انســانی و توســعه رفــاه جهاددانشــگاهی گفــت: برگــزاری 
ــل  ــده تبدی ــاده واح ــی م ــتورالعمل اجرای ــب دس ــاب، تصوی ــت ارزی دوره تربی
وضعیــت اعضــای غیــر هیــات علمــی، تبدیــل وضعیــت اعضــای هیــات علمــی، 
طــرح فرهنــگ ســازمانی )پــروژه طراحــی مــدل مطلــوب اخــالق، ارزش و فرهنگ 
ســازمانی در جهاددانشــگاهی(، تبدیــل وضعیــت ایثارگــران، طــرح مستندســازی 
ــی  ــزاری دوره مقدمات ــدی جهاددانشــگاهی و برگ ــران کلی ــش مدی تجــارب و دان
منابــع انســانی به صــورت حضــوری و آنالیــن بــرای مدیــران و کارشناســان امــور 
اداری و منابــع انســانی جهاددانشــگاهی بخشــی از فعالیــت ایــن اداره بــوده اســت.

وی در ادامــه در رابطــه بــا اســتقرار ســامانه جامــع منابــع انســانی و اتوماســیون 
ــد و آمــوزش حضــوری ســامانه در 25 واحــد، اســتقرار  اداری اظهــار کــرد: بازدی
زیــر سیســتم تــردد و حضــور و غیــاب و زیــر سیســتم احــکام از دیگــر اقدامــات اســت 
ــام  ــیون اداری انج ــانی و اتوماس ــع انس ــع مناب ــامانه جام ــا س ــه ب ــه در رابط ک

شــده اســت.
سرپرســت اداره کل تعالی ســرمایه انســانی و توســعه رفاه جهاددانشــگاهی بیان کرد: 
برگــزاری و پیگیــری جلســات ســتاد کرونــا و انجــام اقدامــات در جهــت مدیریــت 

ــر از  ــیون 1800 نف ــرح واکسیناس ــرای ط ــزی و اج ــا، برنامه ری ــالمت اعض س
پرســنل و مدرســین واحدهــای ســازمانی مســتقر در تهــران، تدویــن و اجــرای 
ــکاری  ــا هم ــی ب ــان تکمیل ــر درم ــازمان بیمه گ ــاب س ــی انتخ ــروژه ارزیاب پ
ــز  ــا مراک ــرارداد ب ــد ق ــی و عق ــز اقامت ــدازی مراک پژوهشــکده بهداشــت، راه ان
ــا  ــام تســت کرون ــا آزمایشــگاه های انج ــرارداد ب ــد ق ــتان ها، عق ــی در اس اقامت
ــه  ــوده ک ــری ب ــات دیگ ــه اقدام ــز از جمل ــا نی ــه اعض ــهیالت ب ــه تس و ارائ
در اداره خدمــات رفاهــی و توســعه ســالمت ســرمایه انســانی صــورت 

ــت. ــه اس گرفت

نقش و اهمیت تفکر سیستمی در مدیریت منابع انسانی
در ادامــه دکتــر محمدجــواد ثابــت عضــو هیــات علمــی ســازمان مدیریــت صنعتی 
بــه ســخنرانی بــا موضــوع نقــش و اهمیــت تفکــر سیســتمی در مدیریــت منابــع 
انســانی پرداخــت و گفــت: بــرای مدیریــت منابــع انســانی در ســازمان هــا انجــام 
ــران  ــت، جــذب و اســتخدام، آمــوزش و توســعه، جب ــرای مدیری ــزی ب ــه ری برنام

خدمــت، مدیریــت عملکــرد و کارهــای اداری دارای اهمیــت اســت.
وی افــزود: توجــه بــه مدیریــت منابــع انســانی کمــک مــی کنــد کــه مــا آدم هایــی 
ــازمان  ــره وری در س ــا به ــند و ب ــته باش ــد و دلبس ــه بمانن ــیم ک ــته باش داش
کار کننــد و بــرای مثــال تعهــد و عملکــرد مــا بایــد روی سرچشــمه و ریشــه هــای 

ایــن مســاله کــه افــراد، تیــم هــا و ســازمان هــا هســتند کار کنیــم.

آموزش در مسیر خلق نتایج کسب و کار
در ادامــه دکتــر افشــین دبیــری مدیــر آمــوزش و توســعه منابــع اســنانی گــروه 
مپنــا و عضــو هیــات مدیــره انجمــن مدیریــت منابــع انســانی ایــران بــا موضــوع 
ــما  ــه ش ــرد: آموزشــی ک ــان ک ــج کســب و کار بی ــق نتای ــوزش در مســیر خل آم

فراهــم مــی آوریــد بایــد بــه شــکلی شــفاف و پایــدار در اجــرای اســتراتژی هــای 
کســب و کار نقــش داشــته باشــد.

وی بــا اشــاره بــه اهمیــت نتایــج کســب و کار افــزود: کســب و کار  متخصصــان 
آمــوش ســازمانی، تامیــن کالس، ابزارهــای آموزشــی و یــا حتــی خــود یادگیــری 

نیســت، کســب و کار آنهــا مشــارکت در بهبــود نتایــج کســب و کار اســت.
اینکــه یــک ســازمان تــا چــه انــدازه قصــد دارد در یادگیــری ســرمایه گــذاری کنــد 
ــاره چیســت، بــه ایــن بســتگی دارد کــه تــا چــه حــدی  و دیدگاهــش در ایــن ب
در یادگیــری ابتــکار عمــل بــه خــرج مــی دهنــد و انتظــارات مدیریــت را بــرای 
بهبــود عملکــرد بــرآورده مــی ســازد. از هــر اقــدام یادیگــری انتظــار مــی رود کــه 

نتایــج کســب و کار را تعریــف کنــد.

تقدیر از جهادگران شاخص در پیشبرد
 اهداف مدیریت منابع انسانی جهاددانشگاهی

در ایــن همایــش از جهادگــران شــاخص در پیشــبرد اهــداف مدیریــت منابــع انســانی 
جهاددانشــگاهی تقدیــر شــد کــه اســامی آن هــا بــه شــرح زیــر اســت:

■ مرتضی سیاهکالی مرادی کارشناس امور اداری واحد استان قزوین

■ مرتضــی رمــرودی خجســته مدیــر اداره امــور اداری و عمومــی واحــد اســتان 
سیســتان و بلوچســتان

■ اشرف سلیمانی مدیر اداره امور اداری و عمومی واحد استان مرکزی

■ سمیه ملکی مدیر اداره امور اداری و عمومی واحد عالمه طباطبایی

■ فاطمه لشنی کارشناس امور اداری مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

ــزی و توســعه پژوهشــی  ــه ری ــر اداره برنام ــادی مدی ــدم قلندرآب ■ غالمرضــا مق
واحــد اســتان خراســان شــمالی

ســالمت  و  ایمنــی  بهداشــت،  راهبــرد  کارشــناس  روش  بــه  مهســا   ■
ــانی ــرمایه انس ــالمت س ــعه س ــی و توس ــات رفاه ــانی اداره خدم ــرمایه انس س

■ محمدرضــا بابایــی گلســفید مدیــر اداره امــور اداری و عمومــی موسســه 
ــردی ــی کارب ــی علم ــوزش عال آم

■ معصومــه یعقوبــی مدیــر اداره نگهداشــت و جبــران خدمــات ســرمایه انســانی 
دفترمرکــزی

■ یوسف خزائی مسئول قسمت خدمات پشتیبانی دفترمرکزی

■ رضا اردستانی مسئول قسمت پذیرایی و تشریفات دفترمرکزی

ــر محمدمهــدی مشــیدی معــاون توســعه  ــن همایــش دکت گفتنــی اســت، در ای
ــات  ــه تجربی ــه ارائ ــی( ب ــات علم ــز اطالع ــی )مرک ــات تخصص ــا و خدم بانک ه
موفــق جهــادی، دکتــر هاشــم واعظــی )سرپرســت پژوهشــکده مطالعــات توســعه( 
ــگاهی  ــانی جهاددانش ــرمایه انس ــای کار در س ــوع معن ــا موض ــخنرانی ب ــه س ب
ــکده  ــت )پژوهش ــهپر حقیق ــر ش ــان( و دکت ــگاه روی ــوردی: پژوهش ــه م )مطالع
ــتی  ــای بهداش ــد-19 و رفتاره ــار کووی ــک انتش ــت اپیدمیولوژی ــد( وضعی معتم

ــد. ــه کردن ــگاهی را ارای ــای جهاددانش ــط در واحده مرتب

در دومین همایش روز ملی منابع انسانی 

در جهاددانشگاهی تاکید شد:

مهم ترین سرمایه 
جهاددانشگاهی نیروی انسانی 

آن است
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ویژه اطالع رسانی اشتغال

دعوت به همکاری

كارشناس روابط عمومي
آقا/ خانم، داراي سابقه كار، تمام وقت

شكارشناسي روابط عمومي يا رشته هاي خبر نويسي و مديريت
تجربه5 سال، 32 ساعت سوابق آموزشي مرتبط

سن حداقل 27 و حداكثر 45 سال
آشنايي كامل با اصول برندينگ و تبليغات و برند سازي

تعامل فعال و موثر با رسانه هاي مختلف و مديريت افكار عمومي 
و افكار سنجي، تعامل با خبرگزاري ها، سايت ها، وبالگ ها و 
داشتن دانش فناوري اطالعات براي استفاده بهينه از فضاي 

مجازي در راستاي بهبود شرايط سازمان
استفاده درست از قابليت رسانه ها براي پيشبرد اهداف سازماني
برقراري يك تعامل سازنده و مناسب بين سازمان، كارمندان و 

مخاطبان،تهيه و تدوين تقويم مناسبت ها و رويدادها و برگزاري 
همايش ها و نمايشگاه ها و مجامع

مديريت و طراحي همايش ها، سخنراني ها، نشست هاي خبري، 
جشنواره ها و مراسمات سازماني و ارتباط با رسانه هاي خبري براي 

پوشش آن ها، توانايي پياده سازي كمپين تبليغاتي و نظارت بر حسن 

اجراي كمپين، ارزيابي ميزان اثربخشي كمپين هاي تبليغاتي
توانايي توليد محتوي متني يا تصويري با توجه به نياز سازمان
تنظيم و توسعه يك استراتژي ارتباطي از لحاظ ارتباطات و 

برنامه ريزي رسانه ها، تنظيم و توسعه يك استراتژي نوآورانه و 
برنامه ريزي  براي سال آينده

تنظيم و توسعه حفظ نام تجاري محصول در مناطق و محل هاي 
مورد نظر، همكاري با تيم هاي سازماني براي دستيابي به اهداف 

مشترك، مديريت انتظارات
 ،ICDL ،تسلط به نرم افزار فيلمبرداري و تدوين، اتوماسيون

شبكه هاي اجتماعي، آيين نگارش و مكاتبات اداري
ساير امور محوله توسط مدير مربوطه

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود با ذكر حقوق و 
مزاياي مورد درخواست به واتس اپ زير ارسال نمايند.

واتساپ 09212490274
آدرس : كيلومتر 7 جاده شوش به دزفول

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112914 : لینک

شركت كشت و صنعت قند خاورميانه جهت تكميل كادر خود در استان  خوزستان از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد .

دعوت به همکاری

كارشناس ارشد فني 
با حداقل 1 سال سابقه،  فارغ التحصيل رشته هاي شيمي آلي- 

پليمر- مهندسي شيمي و رشته هاي مرتبط
آشنايي كامل به زبان انگليسي

 داشتن انگيزه باال جهت پيشرفت ، روحيه كار تيمي، مولتي 
تسكينگ و عالقه شديد به ثروت آفريني از اولويتها هستند.

محل كار : دفتر تجريش - كارخانه كرج
 آقا،  تمام وقت،كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري

 حقوق توافقي
متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را به ايميل

 زير ارسال نمايند.
info@tanserpars.com

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112907: لینک

يك شركت فعال در زمينه پتروشيمي جهت تكميل  كادر فني ، توليدي و بازرگاني خود در استان  تهران 
از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاری

شرایط و مقررات شرکت درآزمون
دانشکده علوم پزشکی ساوه درنظر دارد به منظور تامين نيروی انسانی واحدهای تحت پوشش خود در قالب شركتی پس از 

برگزاری آزمون كتبی ، مصاحبه و انجام گزينش براساس قانون گزينش به شرح ذيل بكارگيری نمايد .

عالقمندان جهت اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت ذیل مراجعه نمایند .

http://regazmoon.savehums.ac.ir 

دعوت به همکاری

متخصص طراحي سيستم  روغن رساني
 آشنايي به استاندارد API614 و استانداردهاي مربوطه

 آشنايي به طراحي سيستم هاي روغن رساني
 آشنايي با طراحي كولرهاي هواخنك
 آشنايي با تهيه مدارك مهندسي 

spec,datasheet,proposal review

 آشنايي به نرم افزار طراحي كولر

ASPEN EDR, HTRI

آشنايي به نرم افزار فلومستر
Autocad آشنايي به نرم افزار 

متقاصيان رزومه خود را به ايميل زير ارسال فرماييد
jobapplyiran@gmail.com  

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112950

يك شركت در زمينه توربين هاي گازي
 در تهران راستاي تكميل كادر فني خود از كارشناسان در زمينه ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

مهندسين مشاور هيوا صنعت مهر 
جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير 

دعوت به همكاري مي نمايد.
HVAC مهندس مکانيك

 تمام وقت،  آشنا به طراحي دستگاه هاي تهويه مطبوع

 مسلط به زبان انگليسي
  از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل

 زير ارسال نمايند 
INFO@HIVASANAT.COM

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112946 : لینک

دعوت به همکاری

احتســاب ســوابق خدمــت نظــام وظیفــه بــه عنــوان 
ســابقه بیمــه ای نــزد تامیــن اجتماعــی بــرای 
افــرادی اســت کــه خدمــت ســربازی خــود را 
دارنــد.  پایــان خدمــت  و کارت  ســپری کــرده 
ــه  ــران بیم ــرری بگی ــدگان، مق ــه ش ــی بیم تمام
بیــکاری و همچنیــن مســتمری بگیــران تحــت 
پوشــش ســازمان تامیــن اجتماعــی در صــورت 
دارا بــودن حداقــل دوســال ســابقه پرداخــت 

حــق بیمــه .
ظیفــه  و م  نظــا خدمــت  بق  ا ســو حتســاب  ا
ــی  ــن اجتماع ــزد تامی ن ســابقه بیمــه ای ن ا ــو به عن
بــرای افــرادی اســت کــه خدمــت ســربازی خــود را 

ســپری کــرده و کارت پایــان خدمــت دارنــد.
ــه  ــران بیم ــرری بگی ــدگان، مق ــه ش ــی بیم تمام
بیــکاری و همچنیــن مســتمری بگیــران تحــت 
پوشــش ســازمان تامیــن اجتماعــی در صــورت دارا بودن 
حداقــل دوســال ســابقه پرداخــت حــق بیمــه نــزد 
ایــن ســازمان و داشــتن کارت پایــان خدمــت 
نظــام وظیفــه )بــرای افــراد کمتــر از ۵۰ ســال ســن 
ــان خدمــت الکترونیکــی الزامــی  داشــتن کارت پای
ــه تقاضــا و پرداخــت  اســت( می تواننــد نســبت ارائ

ــد. ــدام کنن ــه اق ــه متعلق ــق بیم ح
ــاف  ــه ســربازی مع ــه از پرداخــت بیم ســربازانی ک
ــه ای  ــوابق بیم ــه س ــت ب ــال های خدم ــتند، س هس

ــود ــه می ش ــا اضاف آن ه

ــی،  ــن اجتماع ــون تامی ــاده ۹۵ قان ــب م ــه موج ب
کننــدگان  دریافــت  و  شــدگان  بیمــه  تمامــی 
ــه  ــی ک ــتگی و ازکارافتادگ ــتمری های بازنشس مس
ــه اعتبــار  قبــل و بعــد از خدمــت ســربازی خــود ب
اشــتغال درکارگاه هــای مشــمول قانــون تامیــن 
اجتماعــی و بــه واســطه رابطــه مــزد بگیــری دارای 
ســابقه پرداخــت حــق بیمــه نــزد ســازمان هســتند، 
چنانچــه وقــوع کلیــه مراحــل فــوق، شــامل انجــام 
ــه ای  ــوابق بیم ــدت س ــربازی و م ــت س دوره خدم
قبــل و بعــد از خدمــت نظــام وظیفــه، تمامــا قبــل 
از تاریــخ ۸۵/۵/۷ تحقــق یافتــه باشــد، از پرداخــت 
حــق بیمــه دوره خدمــت ســربازی معــاف هســتند. 
ــان دوران  ــد از پای ــه بع ســربازان متقاضــی بالفاصل
ســوابق  احتســاب  بــرای  می تواننــد  خدمــت 

ــد ــدام کنن ــه ای اق بیم
بیمــه  بگیــران  مقــرری  شــدگان،  بیمــه  کلیــه 
بیــکاری و همچنیــن مســتمری بگیــران تحــت 
ــر  ــرف نظ ــی ص ــن اجتماع ــازمان تأمی ــش س پوش
از بیمه پــردازی در زمــان ارائــه تقاضــا صرفــا بــا 
ــق  ــت ح ــابقه پرداخ ــال س ــل دوس ــودن حداق دارا ب
ــزد ســازمان و داشــتن کارت پایــان خدمــت  بیمــه ن
نظــام وظیفــه )بــرای افــراد کمتــر از ۵۰ ســال ســن 
ــی  ــی الزام ــت الکترونیک ــان خدم ــتن کارت پای داش
اســت( می تواننــد نســبت بــه احتســاب ســوابق 
مذکــور و پرداخــت حــق بیمــه متعلقــه اقــدام کننــد.

میــزان حــق بیمــه متعلقــه براســاس میانگیــن 
حقــوق و مزایــای مبنــای کســر حــق بیمــه آخریــن 
ــا  ــه تقاض ــل از ارائ ــده قب ــه ش ــرد بیم ــال ف دو س
ــل دســتمزد مصــوب  ــر اینکــه از حداق )مشــروط ب
کمتــر  محاســبه  ســال  در  کار  عالــی  شــورای 
ــود،  ــبه می ش ــد محاس ــرخ ۳۰درص ــا ن ــد( ب نباش
ــت اســت.  ــه آن ســهم بیمــه شــده و ســهم دول ک
ــه  ــی ب ــهم متقاض ــه س ــق بیم ــت ح ــوه پرداخ نح
انتخــاب وی بــه صــورت نقــد و یــا اقســاط ماهانــه 
ــود. ــر خواهــد ب )حداکثــر در ۱۲ قســط( امکان پذی

مجلـس شـورای اسـالمی در نامه ای بـه رئیس جمهور 
نسـبت بـه پرداخـت حقوق سـربازان مصـوب الیحه 
تأکیـد  و  کـرده  امیـدواری  ابـراز   ۱۴۰۱ بودجـه 
افزایـش  در  را  اصلـی  نقـش  کـه  مجلـس  کردنـد: 
حقوق هـا ایفـا کـرده، بر حسـن اجرای جـزء الحاقی 

۳ تبصـره ۱۲ قانـون بودجـه نظـارت می کنـد.
بـه گزارش ایسـنا، سیدمحسـن دهنوی در نشسـت 
مجلس شـورای اسـالمی نامـه جمعـی از نمایندگان 
در حمایـت از سـربازان جمهـوری اسـالمی و کمک 

نظامـی  بنیـه  تقویـب  نیروهـای مسـلح جهـت  بـه 
کشـور را قرائـت کرد.

متن کامل این نامه به شـرح زیر است:

برای دسترسـی به جزییات بیشـتر به لینک 
زیرمراجعـه نمایید 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/
/News/353227

فعالیت هـای  تقــویت  و  پشتیبانــی  راسـتای  در 
دانشگاه هــا،  صنعـت  و  جـامعــه  بـا  ارتبــاط 
کشـور،  عالـی  آمـوزش  مراکـز  و  پژوهشـگاه ها 
فراخـوان جـذب پرسـنل امریـه ارتبـاط بـا جامعـه 

 ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ مـورخ  پنجشـنبه  روز  از  صنعـت  و 
آغـاز و تـا روز شـنبه مـورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ادامـه 

داشـت. خواهـد 
بـه گـزارش بـازارکار، متقاضیـان اخذ امریـه می توانند 

بـا مراجعـه بـه سـامانه امریه هـای ارتبـاط بـا جامعـه 
نسـبت   amriye.msrt.ir نشـانی  بـه  صنعـت  و 
اعـزام  جهـت  درخواسـت  تکمیـل  و  ثبت نـام  بـه 

نماینـد. اقـدام   ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

مشـموالن سـربازی  بـرای  وظیفـه  نظـام   خدمـت 
همـواره یـک دغدغـه بـوده، حـال بـا اجـرای برنامه 
همـکاری بـا متخصصـان و کارآفرینـان ایرانی خارج 
از کشـور توسـط معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت 
جمهـوری،  ایـن امـکان فراهـم شـده اسـت تـا ایـن 
کارت  تحقیقاتـی  طـرح  اجـرای  بـا  متخصصـان 

معافیـت سـربازی دریافـت کننـد.
بـه گزارش بـازارکار از ایرنـا،  خدمت وظیفـه عمومی 
کـه بـه آن به طور عـام خدمت سـربازی یا سـربازی 
اجبـاری نیـز گفتـه می شـود، معمـوالً بـرای مـردان 
۱۷ تـا ۱۸ سـاله بـه مدتـی که غالبـا۲ً تا ۳ سـال اسـت 
اجـرا می شـود. سـپری کـردن دوران سـربازی برای 
و خـارج کشـور  داخـل  در  ایرانیـان مشـمول چـه 

اسـت. اجباری 
در  جمهـوری  ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت 

چشـم انداز  مـدت  بلنـد  اهـداف  بـه  نیـل  راسـتای 
و  علمـی  ذخایـر  از  بهره گیـری  و  کشـور  علمـی 
حرفـه ای سـرمایه انسـانی خـارج از کشـور، برنامـه 
همـکاری بـا متخصصـان و کارآفرینـان ایرانی خارج 
و  تجربـه  دانـش،  انتقـال  منظـور  بـه  را  کشـور  از 
ایده هـای فناورانـه بـه داخل توسـط مرکـز تعامالت 
بین المللـی علـم و فناوری و بـا همکاری دانشـگاه ها، 
پژوهشـگاه ها، پارک هـای علم و فناوری، شـرکت های 
فنـاور و مراکـز رشـد و نوآوری منتخب کشـور اجرا کرد.

برای دسترسـی به جزییات بیشـتر به لینک

 زیرمراجعـه نمایید 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/3531
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ایـن فرآینـد در تمـام مراکـز آموزشـی و پادگان هـای نیرو هـای مسـلح در حال 
اجرا اسـت.

بـا توجه به بازگشـت شـراط عـادی بـه جامعه مدت دوره آموزشـی سـربازی از 
۳۰ به ۴۵ روز بازگشـت.

بـه گـزارش خبرگـزاری دانشـجو، بـا توجـه بـه واکسیناسـیون سراسـری کرونا 
و بازگشـت شـرایط عـادی بـه جامعه، مـدت دوره آموزش سـربازی بـه ۴۵ روز 

قبـل از دوران کرونـا بازگشـت.
مسـلح  نیرو هـای  پادگان هـای  و  آموزشـی  مراکـز  تمـام  در  فرآینـد  یـن  ا

درحـال اجرا اسـت.
گفتنـی اسـت کـه مـدت دوره آمـوزش سـربازی بـه دلیـل شـیوع کرونـا در 

کشـور، بـه ۳۰ روز کاهـش یافتـه بـود.

جزییات خرید بیمه دوران ســربازی در تامین اجتماعی

ایرانیان خارج از کشور با انجام طرح تحقیقاتی کارت معافیت سربازی می گیرند

فراخوان جذب پرســنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت 

مدت دوره آموزش سربازی
 ۴۵ روزه شد

در نامه نمایندگان به رئیس جمهور مطرح شد 

مجلس به افزایش حقوق  ســربازان در قانون بودجه نظارت می کند

معـاون وظیفـه عمومـی اسـتان بوشـهر 
از اعطـــای تسهیـــالت قرض الحسـنه 
کارکنــان  بـه  تومـــانی  میلیـون   ۱۰۰

وظیفـه منقضـی خدمـت خبـر داد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر، سـرهنگ 
مرتضـی حیـدری بیان داشـت: در راسـتای 
تفاهـم نامـه منعقـد شـده بین سـتاد کل 
مقـرر  وزارت کشـور  و  مسـلح  نیروهـای 
شـد بـه سـربازان منقضـی خدمـت بومی 

اسـتان از سـال ۹۷ تاکنـون کـه دارای مـدرک مهـارت آمـوزی از دسـتگاه های 
و  حرفـه ای  و  فنـی  هنرسـتان های  و  دانشـگاهی  التحصیـالن  )فـارغ  دولتـی 
ئـه مـدرک مهارتـی معـاف هسـتند بـا مراجعـه  مـدارس کارودانـش از ارا
بـه مراکـز وظیفـه عمومـی شهرسـتان محـل سـکونت و تکمیـل فـرم مربوط 
میلیـون تومـان در   ۱۰۰ مبلـغ  بـه  تسـهیالت  عامـل  بانـک  بـه  معرفـی  و 

قالـب وام اشـتغال زایـی پرداخـت شـود.
از  ادامـه  در  بوشـهر  اسـتان  انتظامـی  فرماندهـی  عمومـی  وظیفـه  معـاون 
کارکنـان وظیفـه منقضـی خدمـت دارای گواهینامـه مهـارت و یـا کارکنـان 
وظیفـه منقضـی خدمـت کـه رشـته تحصیلـی آنهـا بـا طـرح اشـتغال مـورد 
نظـر همخوانـی دارد خواسـت کـه بـا توجـه بـه مشـوق ها و تسـهیالتی که در 
ایـن طـرح گنجانـده شـده جهـت بهره منـدی از مزایـای آن به وظیفـه عمومی 

محـل سـکونت خـود مراجعـه کننـد.

بوشهر:  استان  معاون وظیفه عمومی 

سربازان ماهر استان بوشهر
تسهیالت شغلی می گیرند   
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

»كارمند اجرايي و پشتيباني آموزش«
نام شركت: نهاد مالي فعال در بازار سرمايه

شهرستان: تهران
ساعت كاري: شنبه الي چهارشنبه از ساعت 11 الي 20 

)پنجشنبه و جمعه در صورت وجود برنامه آموزشي(
حداقل فوق ديپلم، مهارت ارتباطي قوي، متعهد و پيگير، 
پايبند به قوانين اداري، انعطاف پذيري باال، داشتن روحيه 
كار گروهي، توانايي مديريت شرايط تراكم كاري باال، 

صداقت و حسن رفتار،  آشنايي كامل با ICDL، فن بيان 
و نامه نگاري استاندارد اداري، توانايي پاسخگويي تلفني، 

پشتيباني برگزاري كالس و ارتباط با اساتيد، آشنايي كافي با 
شبكه هاي اجتماعي، آشنايي نسبي با بازار سرمايه.

لطفا رزومه خود را با موضوع »كارشناس اجرايي وپشتيباني 
آموزش« به آدرس ايميل زير ارسال نماييد:

Jobsemployment2022@gmail.com
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112955 

دعوت به همکاری

)FMCGسرپرست فروش)محصوالت
آقا، تمام وقت، برنامه ريزي و استراتژي هاي بازاريابي مناسب 

براي رشد فروش، شناسايي فرصت هاي جديد و نو ظهور در بازار
راهنمايي و مشاوره دادن به پرسنل تحت سرپرستي

آموزش و مشاوره كاركنان جديد فروش و توزيع نيروي كار در 
مناطق تحت سرپرستي

ارائه گزارش ماهانه از فروش و بودجه ساالنه تخميني براي 
بازاريابي،برقراري جلسات هفتگي و ماهانه براي اطمينان از عدم 

بروز مشكل و پيش روي بر طبق برنامه ها
بازديد منظم از بازارهاي منطقه اي به طور پيوسته و مديريت 

مشتريان كليدي،  حداقل ليسانس رشته هاي مرتبط
تجربه كاري مرتبط 3 سال، سن حداكثر 35 سال

FMCG آشنايي كافي با صنعت پخش محصوالت
تسلط بر اصول و فرآيندهاي فروش شعب و مويرگي

توانايي جذب پرسنل فروش، پيگيري، برنامه ريزي و كنترل فروش

روابط عمومي قوي، تسلط كامل به بازار فروش
تسلط كامل به كامپيوتر و نرم افزارهاي مربوطه

حقوق ثابت، پورسانت فروش، پاداش
بيمه تامين اجتماعي از روز اول استخدام
بيمه تكميلي ممتاز از روز اول استخدام

صبحانه، ناهار، حق مكالمه، حق اياب ذهاب
وام پرسنلي، وام بانكي، خريد اعتباري، عيدي

سنوات ساالنه، بهره مندي از مزاياي گروه صنعتي طبيعت ميهن
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به

 ايميل زير ارسال نمايند.
hr.himart97@yahoo.com

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112928

شركت سالم بازار زير مجموعه گروه صنعتي طبيعت ميهن جهت تكميل كادر فروش خود در استان هاي تهران و البرز 
از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك شركت پيمانكاري جهت تكميل كادر يكي از پروژه هاي 
خود از استان سيستان و بلوچستان جهت كار در چابهار از افراد 

واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
سرپرست دفتر فني

آقا، تمام وقت، حداقل 10 سال سابقه كار دفتر فني پروژه هاي عمراني
مسلط به تهيه متره و براورد مصالح ساختماني

مسلط به فهرست بها )ابنيه، برق، مكانيك، توزيع آب روستايي، 
آبياري تحت فشار(، تهيه دستور كار، تهيه آناليز بها و قيمت جديد

مسلط به تهيه صورت وضعيت با نرم افزار تكسا
مسلط به تهيه تعديل صورت وضعيت
مسلط به تهيه صورت جلسات كاركرد

بيمه، بيمه تكميلي، هزينه رفت و برگشت
بن هاي رفاهي، رست

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

 employment9950@gmail.com
لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112963

دکتــر دهقانــی اســتاد دانشــکده مهندســی هوافضــای دانشــگاه صنعتی شــریف اســت؛ 
وی تحصیــات دوره کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــرای خــود را در دانشــگاه 
صنعتــی شــریف و در رشــته مهندســی هوافضــا به پایــان رســانده و زمینــه کاری مورد 

عاقــه وی، نانــو مکانیــک اســت.
ــگاه های  ــاله دانش ــذار 40 س ــنیم گ ــا تس ــود ب ــی خ ــوی تفصیل وی در گفت و گ
ــت  ــد اس ــرار داد؛ وی معتق ــی و واکاوی ق ــورد بررس ــل ها را م ــر نس ــور و تغیی کش
دانشــگاه آزاد اســامی مولــود انقــاب اســامی اســت امــا همزمــان انتقادهــای جدی 

از عــدم اعتقــاد بــه مبانــی جمهــوری اســامی در تعــدادی از دانشــگاه های دولتــی دارد.
دکتــر دهقانــی معتقــد اســت در دانشــگاه آزاد بــه ویــژه دانشــگاه های آزاد 
شهرســتان ها، تغییــر و تحول هــا بســیار از اســتان تهــران بیشــتر اســت ضمــن آنکــه 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه 10 ه ــز ب ــت نی ــا صنع ــای دانشــگاه آزاد ب حجــم قرارداده
رســیده اســت! وی معتقــد اســت در دانشــگاه نســل دوم، مــردم بــه این نتیجه رســیده اند 
کــه ورود بــه دانشــگاه، مســاوی اشــتغال و ایجــاد اعتبــار اجتماعــی نیســت؛ نتیجــه 
ــد  ــته 52 درص ــال گذش ــه س ــت ک ــن اس ــگاه ای ــدن دانش ــی ش ــل دوم ــن نس ای
واجدیــن شــرایط انتخــاب رشــته، اصــًا انتخــاب رشــته نکردنــد! و بدیــن ترتیــب 

ــرده اســت. ــر ک ــور تغیی ــداد شــرکت کنندگان در کنک ــام تع نظ
مشــروح بخــش نخســت گفت وگــوی تســنیم بــا دکتــر »روح اهلل دهقانــی 
ــامی را در  ــگاه آزاد اس ــوآوری دانش ــاوری و ن ــات، فن ــاون تحقیق فیروزآبادی«مع

ادامــه از نظــر می گذرانیــد:

اکوسیســتم فنــاوری و نــوآوری بــه ویــژه معاونــت تحقیقــات، فنــاوری و 
نــوآوری در دانشــگاه آزاد اســامی چگونــه شــکل گرفتــه اســت؟

قبــل از پاســخ بــه هــر ســؤالی بایــد یــک مســئله ای را متوجــه شــویم و آن ایــن 
ــود  ــک دانشــگاه مول ــغ و شــعار، ی ــه تبلی ــارغ از هرگون اســت کــه دانشــگاه آزاد ف
انقــاب اســامی و مولــود فرمــان حضــرت امــام)ره( اســت در حالــی کــه بســیاری 
ــر  ــت. ه ــوت اس ــا طاغ ــوی ی ــه دوره پهل ــوط ب ــر مرب ــال حاض ــگاه های ح از دانش
ــای  ــه اعض ــد از اینک ــال ها بع ــی س ــود حت ــیس می ش ــروز تأس ــه ام ــازمانی ک س
هیئــت مدیــره و مدیــران آنهــا عــوض می شــوند در نهایــت ژن تأســیس در داخــل 

ــود دارد. آن وج
اینکــه دانشــگاه آزاد مولــود انقــاب اســامی اســت باعــث شــده تــا ســاختارهای آن 
بســیار بــه انقــاب اســامی نزدیک تــر باشــد؛ امــروز دانشــگاه هایی داریــم کــه در 
دوره طاغــوت تأســیس شــده اند و در بدنــه اســاتید و اعضــای هیئــت علمــِی آنهــا، 
اعتقــاد بــه جمهــوری اســامی بســیار کم رنــگ اســت و شــاید اصــًا وجــود نــدارد. 
ــر  ــز تاثی ــًا در سیاســت های دانشــگاه نی ــه کام ــای قدیمــی دانشــگاه ک در بدنه ه
ــه در  ــی ک ــط و ژن و اصول ــد، خــط و رب ــری می کنن داشــته و دانشــگاه را راهب

ــوده اســت را مشــاهده می کنیــم. دوره طاغــوت ب
دانشــگاه آزاد یــک ثــروت عظیــم ملــی اســت و کار یــک نفــر و یــک دولــت نیســت 
ــن دانشــگاه شــکل  ــا ای ــد ت ــه دســت هــم داده ان ــن و ... دســت ب ــردم و خّیری و م
گرفتــه اســت. امــروز ثــروت دانشــگاه آزاد از نظــر امــاک، مســتغات و تجهیــزات 

و ... بســیار زیــاد اســت.
ــه  ــوده اســت ب ــی ب ــات تکمیل ــه دوره رشــد تحصی ــه 90 ک دانشــگاه آزاد در ده
علــت منابــع زیــاد، تجهیــزات خوبــی خریــداری کــرده اســت و در واقــع شــما در 
ــن  ــر در بهتری ــل پایین ت ــا دو نس ــه ب ــتید ک ــی هس ــاهد تجهیزات ــگاه آزاد ش دانش
ــتان  ــر اس ــال در واحــد خف ــوان مث ــه عن ــد. ب ــدا نمی کنی دانشــگاه های کشــور پی
ــرای  ــنج ب ــتگاه طیف س ــک دس ــه ی ــتیم ک ــک داش ــتگاه کوچ ــک دس ــارس ی ف
طیف هــای شــیمیایی اســت در حالــی کــه دســتگاه مــا در دانشــگاه شــریف بســیار 
ضعیف تــر از ایــن واحــد اســت! در خاورمیانــه هیــچ موسســه آموزشــی از حیــث 
ــد. در  ــگاه آزاد نمی رس ــای دانش ــه پ ــگاه و کارگاه ب ــزات، آزمایش ــتن تجهی داش
واحــد اراک 5 دســتگاه پــرس CNC پنــج محــوره داشــتیم کــه در کشــور شــاید 

ــه 100 دســتگاه نرســد. ب
ــت. در  ــی آن اس ــتردگی اقلیم ــگاه آزاد، گس ــای دانش ــر از ویژگی ه ــی دیگ یک
وزارت علــوم و واحدهــای دانشــگاهی دولتــی، رابطــه مســتقلی از یکدیگــر وجــود 
دارد امــا سیســتم در دانشــگاه آزاد کامــًا حاکمیتــی اســت یعنــی دســتوری کــه در 
ســازمان مرکــزی دانشــگاه آزاد بخشــنامه می شــود اجــرای آن بــه صــورت ســریع 

در سراســر کشــور اجبــاری اســت.
نکتــه مهــم دیگــر، در اختیــار قــرار گرفتــن 40 درصــد آمــوزش عالــی کشــور 
بــه صــورت متمرکــز اســت، مــا نزدیــک بــه یــک میلیــون نفــر دانشــجوی دانشــگاه 
ــوان شــهروند درجــه  ــه عن ــا ب ــده نشــده ی ــم کــه متأســفانه همیشــه دی آزاد داری
ــه  ــق ب ــزار عضــو هیئــت علمــی متعل ــه 30 ه ــب ب ــروز قری ــده شــده اند. ام دو دی

دانشــگاه آزاد اســت.
سیســتم نظــام آموزشــی مــا برپایــه »آمــوزش« بــوده اســت و بعدهــا تبدیــل بــه 
نظــام پژوهشــی، تحقیقاتــی و علمــی شــده اســت. اســتادان دانشــگاه های خــوب 
ــه و  ــه انجــام کار هــای فناوران ــاً اســاتیدی هســتند کــه عاقــه ب دولتــی مــا عمدت
دانش بنیــان نیــز دارنــد امــا اســتادان دانشــگاه آزاد بــه دلیــل ماهیــت اولیــه آنهــا، 
ــوده و  ــان ب ً  دانش بنی ــرا ــه اکث ــتند ک ــب و کاری هس ــان کس ــاً صاحب عموم

عاقــه دارنــد کــه عضــو هیئــت علمــی نیــز باشــند.
ــا توجــه بــه ماهیــت آموزشــِی دانشــگاه ها، قطعــاً اســاتیدی  در دوره هــای قبلــی ب
ــاً در  ــد. بعض ــری بودن ــتادان جذاب ت ــی اس ــی و علم ــی، پژوهش ــس آموزش از جن
همیــن دانشــگاه آزاد، نظامــات اداری آنهــا، اســاتید را منــع کــرده اســت تــا کســی 
بخواهــد کار فناورانــه انجــام دهــد. دانشــگاه آزاد همیشــه ســعی کــرده بــه عنــوان 
یــک بازیگــر دســت دوم بــه دنبــال دانشــگاه های دولتــی بــدود و نتیجــه هــم ایــن بوده 
اســت کــه همیشــه بــه عنــوان لیــگ دســت دوم بــه آن نــگاه شــده اســت. امــروز 
کــه نیــاز جــدی بــه دانشــگاه نســل ســوم یــا دانشــگاه کارآفریــن وجــود دارد، نقش 

دانشــگاه آزاد بســیار برجســته اســت.

ــزی دانشــگاه آزاد اســت  ــازمان مرک ــز س ــت متمرک ــر، حاکمی ــه پنجــم و آخ نکت
کــه می توانــد بســیار تاثیرگــذار باشــد؛ ایــن مــواردی کــه مطــرح شــد 5 ویژگــی و 
شــاخصه  دانشــگاه آزاد اســامی اســت. در نظــام آمــوزش عالــی کشــور ما متأســفانه 
ــام  ــرب اســت و آن نظ ــی غ ــوزش عال ــام آم ــی از نظ ــده ای از آن، کپ قســمت عم
دولتــی کــه بــه ایــن شــکل تشــکیل شــده اســت بــا مبنــای دانشــگاه های غربــی و 

نیازهــای روز آنهــا شــکل گرفتــه اســت.
ــی کشــور را کــج کنــد قطعــاً  اگــر تصمیمــی بخواهــد فرمــان نظــام آمــوزش عال
دانشــگاه دولتــی نخواهــد بــود. در ماموریــت دانشــگاه های پیــام نــور و دانشــگاه های 
علمــی ـ کاربــردی چنیــن چیــزی تعریــف نشــده اســت و ایــن دانشــگاه ها بــرای 
ــد!  ــل می خواهن ــرای تحصی ــل را ب ــه تحصی ــت ک ــده اس ــی ش ــانی طراح کس
ــه یکــی دانشــگاه آزاد و دیگــری  ــم ک ــی داری ــا دو بازیگــر اصل ــن عرصــه م در ای
ــی،  ــامل چابک ــه ش ــد ک ــر ش ــاال ذک ــه در ب ــی ک ــه دالیل ــت ب ــوم اس وزارت عل
قدرتمنــدی، نیازمنــدی و ... و همچنیــن تغییــر در اجبــار اســت، اگــر قــرار باشــد 
کســی سیســتم آمــوزش عالــی را متحــول کنــد قطعــاً دانشــگاه آزاد خواهــد بــود اما 
زمانــی کــه وارد دانشــگاه آزاد شــدم اصــًا بــاور نمی کــردم کــه چنیــن ظرفیتــی در 

دانشــگاه آزاد وجــود داشــته باشــد.
در بحــث »نیازمنــدی« در دانشــگاه دولتــی، سیســتم آمــوزش عالی کشــور وابســته 
بــه پــول نفــت اســت و تــا زمانــی کــه پــول نفــت وجــود دارد، دیگــر نیــازی 

ــود! ــده نمی ش ــر دی ــه تغیی ب
امــروز در دانشــگاه آزاد، دانشــگاه های آزاد شهرســتان ها در تغییــر و تحول هــا 
ــا صنعــت  ــر از اســتان تهــران هســتند؛ حجــم قراردادهــای دانشــگاه آزاد ب فعال ت
ــی  ــرکت های بیرون ــا ش ــگاه ب ــت. دانش ــیده اس ــان رس ــارد توم ــزار میلی ــه 10 ه ب
ــاردی  ــزار میلی ــی 30 ه ــرمایه گذاری 20 ال ــای س ــده و در پروژه ه ــیوم ش کنسرس

ــد! ــرکت می کن ش

دانشــگاه آزاد اســامی , معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ، 
ــن  ــار ای ــد نســل تقســیم می شــود و معی ــه چن ــران ب دانشــگاه های ای

ــت؟ ــوم چیس ــا س ــل اول ت ــگاه های نس ــذاری دانش نامگ
ــه چنــد نســل تقســیم می کنــم؛ دانشــگاه یــک  مــن دوره هــای دانشــگاه آزاد را ب
ــه آن توجــه نیــز می شــود.  ــد و ب سیســتم اســت کــه اگــر کار کنــد، زنــده می مان
ــور  ــگاه های کش ــداد دانش ــد؟ تع ــیس ش ــال 1361 تأس ــگاه آزاد در س ــرا دانش چ
در ســال 1361 و قبــل از انقــاب بســیار محــدود بــود امــا بعــد از انقــاب، نظــام 
ــکان  ــد و ام ــل ش ــوری تبدی ــت جمه ــام حاکمی ــه نظ ــاهی ب ــت شاهنش حاکمی
ــه بخــش خصوصــی نبــود چراکــه حاکمیــت مــا را مالکیــت  واگــذاری مــواردی ب
ــای  ــه عرصه ه ــت در هم ــت و حاکمی ــر دول ــن خاط ــه همی ــد و ب ــن می کن تعیی
ــنگینی  ــاز س ــک نی ــع آن ی ــه طب ــره زد و ب ــت و ... چنب ــد و سیاس ــاد، تولی اقتص

بــه نیــروی انســانی فرهیختــه آکادمیــِک تحصیل کــرده دانشــگاهی شــکل گرفــت.
ــا ســال 1370  ــود اســتخدام می شــد و حتــی ت یعنــی هــر کســی کــه دانشــجو ب
اگــر کســی دانشــجو بــود بــه راحتــی اســتخدام می شــد. در واقــع مــردم متوجــه 
شــدند کــه هــر کســی که دانشــجو شــود، شــغلش تضمیــن اســت. در آغاز تشــکیل 
دانشــگاه آزاد، مــردم حاضــر شــدند حتــی خانــه، ماشــین و فــرش زیرپــای خــود را 
بــرای دانشــجو شــدن بفروشــند بنابرایــن دانشــگاه آزاد بــا همراهــی حاکمیــت، یک 
دوره طایــی را طــی کــرد کــه دانشــگاه نســل اول بــود و در ایــن نســل، دانشــگاه 

فقــط آموزشــی بــوده و آزمایشــگاه و کارگاهــی نیــز در میــان نبــود.
در اوایــل دهــه 70 دیگــر دولــت تکمیــل شــده و حاکمیــِت دولتــی اشــباع می شــود 
از آنطــرف کشــور نیــز از جنــگ خــارج شــده و وارد دوره ســازندگی و ارتقــا شــده 
ــاز  ــر، دانشــی تر، پژوهشــی تر نی ــه کارهــای جدیدت ــه طبــع آن کشــور ب اســت و ب
ــرای فــان قســمت در  ــدا کــرده اســت و دیگــر نیــروی انســانی دیوان ســاالر ب پی
ــه  ــود ک ــاز می ش ــگاه ها آغ ــعه پژوهش ــان، توس ــن زم ــم. از ای ــاز نداری ادارات نی
ــیمی،   ــا، پتروش ــوا و فض ــگاه ه ــت، پژوهش ــت نف ــگاه صنع ــا پژوهش ــه آنه از جمل
بهداشــت، هســته ای، نفــت اســت و شــروع بــه توســعه دانشــگاه های دولتــی کردیــم 
کــه در همیــن راســتا پیــک توســعه دانشــگاه های دولتــی از دهــه 70 آغــاز می شــود.

دانشــگاه ها بایــد یــک تغییــری در خــود ایجــاد کننــد و آن هــم دوره هــای 
ــن  ــه ای ــری ب ــد از آن کارشناســی ارشــد و دکت ــه بع ــود ک ــی ب ــات تکمیل تحصی
ــای  ــاالت، پروژه ه ــی، مق ــی آزمایشــگاه های تحقیقات ــد، از طرف عرصــه ورود می کن
ــی  ــز در مقطع ــگاه آزاد نی ــود دانش ــود. خ ــرح می ش ــز مط ــت نی ــا صنع ــاط ب ارتب
کار بــورس دانشــجویان دکتــری را انجــام داد کــه در ایــن مقطــع زمانــی، دیگــر، 
لیســانس معنــا نداشــت! دانشــگاه آزاد نیــز بــه طبــع دانشــگاه های دیگــر بــا ایجــاد 
تغییــر و تحوالتــی وارد نســل دوم یــا دانشــگاه پژوهــش علمــی شــد. تــا اواخــر دهه 
ــه راحتــی  ــد ب ــا اواخــر دهــه 90 اگــر فارغ التحصیــل دکتــری بودی 80 و حتــی ت

ــدید. ــذب می ش ج

ــازاد  ــای م ــه بودجه ه ــود ک ــری ب ــز متفک ــه مغ ــن عرص ــا در ای آی
ــد؟ ــت کن ــگاه آزاد را مدیری دانش

متأســفانه خیــر! بایــد منصــف باشــیم چراکــه در آن مقطــع کســی نمی توانســت 
پیش بینــی کنــد کــه 10 ســال آینــده قــرار اســت چــه اتفاقــی بیافتــد. 
ــش  ــب افزای ــان ترتی ــه هم ــجویان ب ــت دانش ــه جمعی ــود ک ــن ب ــا ای پیش بینی ه

پیــدا می کنــد.
ــک  ــت. ی ــه آن اس ــوط ب ــل های مرب ــگاه ها و نس ــیر دانش ــه ای از س ــن تاریخچ ای
دهــه از ســال 1360 تــا 1370 یــا 1375 بــوده اســت، یــک دهــه از ســال 375 تــا 1395 اســت 
مــا از ســال 1395 وارد یــک برهــه ای شــدیم کــه شــما در حــال حاضــر حتــی اگــر 
ــز داشــته باشــید، دیگــر کســی شــما  مــدرک دکتــری از کشــورهای خارجــی نی
ــًا  ــودن کام ــع فارغ التحصیــل دانشــگاه نســل دومــی ب ــرد! در واق ــل نمی گی تحوی
بــی ارزش شــده و در ایــن دوره دانشــگاه دیگــر کارکــرد خود را از دســت داده اســت.

ــری از کشــورهای  ــر دکت ــه شــما اگ ــه ای شــدیم ک ــک بره از ســال 1395 وارد ی
خارجــی نیــز داشــته باشــید دیگــر کســی تحویــل نمی گیــرد، در واقــع 
فارغ التحصیــل دانشــگاه نســل دومــی بــودن کامــًا بــی ارزش شــده و در ایــن دوره 

ــت. ــت داده اس ــود را از دس ــرد خ ــر کارک ــگاه دیگ دانش

ــوم  ــل س ــا نس ــگاه ها ب ــل اول و دوم دانش ــکاف نس ــا ش ــه ب در رابط
دانشــگاه ها توضیــح دهیــد؟ تفــاوت ایــن دو نســل در چــه حوزه هایــی 

اســت؟
ــه  ــی داد ک ــرار م ــردم ق ــار م ــم در اختی ــز مه ــل اول و دوم، دو چی ــگاه نس دانش
ــگاه  ــود؛ در دانش ــی ب ــار اجتماع ــز اعتب ــدی نی ــغلی و بع ــی ش ــت، آمادگ نخس
ــه دانشــگاه، مســاوی  ــه ورود ب ــن نتیجــه رســیده اند ک ــه ای ــردم ب نســل ســوم م
ــدن  ــومی ش ــل س ــن نس ــه ای ــت. نتیج ــی نیس ــار اجتماع ــاد اعتب ــتغال و ایج اش
ــاب  ــرایط انتخ ــن ش ــد واجدی ــته 52 درص ــال گذش ــه س ــت ک ــن اس ــگاه ای دانش

ــد!  ــته نکردن ــاب رش ــًا انتخ ــته، اص رش
در دانشــگاه نســل ســوم مــردم بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه ورود بــه دانشــگاه، 
مســاوی اشــتغال و ایجــاد اعتبــار اجتماعــی نیســت. نتیجــه این نســل ســومی شــدن 
ــاب  ــرایط انتخ ــن ش ــد واجدی ــته 52 درص ــال گذش ــه س ــت ک ــن اس ــگاه ای دانش

رشــته، اصــًا انتخــاب رشــته نکردنــد!
ــرده اســت. در ســال 1379 و  ــر ک ــداد شــرکت کنندگان در کنکــور تغیی نظــام تع
1380 نزدیــک بــه 800 هــزار نفــر در کنکــور ریاضــی،  500 هــزار نفــر در رشــته 
ــته  ــال گذش ــد. س ــوم انســانی شــرکت کردن ــر در عل ــزار نف ــی و 250 ه تجرب
800 هــزار نفــر در رشــته تجربــی، 250 هــزار نفــر رشــته انســانی و 120 هــزار نفر 
در رشــته ریاضــی شــرکت کردنــد. ایــن بــه ایــن معناســت کــه نظــام، حــول علــوم 
انســانی چرخیــده اســت و ایــن بــه ایــن دلیــل نیســت کــه کشــور دیگــر مهنــدس 
ــا در  ــن نتیجــه رســیدند کــه مســئله  شــغلی آنه ــه ای ــردم ب نمی خواهــد بلکــه م

گــرو رشــته های پزشــکی اســت.
در واقــع دانشــگاه کارکــرد خــود را از دســت داده و دیگــر از آن اســتقبال نمی شــود. 
ــود و دانشــگاه نســل دومــی دانشــگاه  ــی، دانشــگاه آموزشــی ب دانشــگاه نســل اول
پژوهــش علمــی بــود. بــه عنــوان مثــال، خودروهــای 40 ســال پیــش کاربراتــوری 
و بنزینــی بودنــد یــک نســل عــوض شــد و خودروهــای انژکتــوری بــه بــازار آمدنــد. 
اینجــا نســل کامــًا عــوض شــده و منظــور تغییــرات ظاهــری نیســت. نســل بعــدی 
ــز  ــدی نی ــازار عرضــه شــدند و نســل بع ــه ب ــه ب ــد ک ــدی بودن ــای هیبری خودروه
ــه از  ــی ک ــی اســت. زمان ــای هیدروژن ــدی خودروه ــی و نســل بع ــای برق خودروه

ــرات پارادایمــی اســت . ــای تغیی ــه معن ــت می شــود ب ــر نســل ها صحب تغیی

ادامه دارد ...

مهم ترین کار برای خروج از وضعیت وخیم اشتغال در کشورمان، تبدیل دانشگاه صرفاً آموزشی به دانشگاه حل مسئله و »دانشگاه نسل سوم« است که در 
این دانشگاه نسل سوم، اتفاقاً هسته های فناور و بعد از آن نقش شرکت های دانش بنیان بسیار پررنگ می شود.

به گزارش بازارکار از تسنیم؛ مقام معظم رهبری در پیام نوروزی شان، امسال را به نام سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« نامگذاری کردند و با این 
نامگذاری، سال 1401 با نام دانش بنیان ها آغاز شد. ایشان سال هاست که در دیدارهای مختلف خود بر اهمیت حمایت از شرکت های دانش بنیان تاکید کردند 

و حتی در یکی از سخنرانی های خود، ضرورت برخورداری کشور از حداقل 400 هزار شرکت دانش بنیان را مطرح کردند.
قطعاً یکی از کانون های مهم آغاز به کار این شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها و فناوران جوان ایرانی در دانشگاه ها هستند؛ با توجه به خیل عظیم 
دانشجویان و فارغ التحصیان دانشگاهی، این نیروی انسانی گسترده، آماده به کار و بسیار با ارزش، کامًا باتکلیف مانده است و هیچ مرجعی در کشور 

پاسخگوی اشتغال آنها نبوده است!
در واقع باید یک مرجعیتی در این میان و در دانشگاههای کشور، این مسئولیت را برعهده بگیرد و اکوسیستم نوآوری را برای ایجاد اشتغال در دانشگاه ها 

تعریف شود.
با کمی تحقیق متوجه خواهیم شد که مهم ترین علت کاهش اقبال به دانشگاه، نداشتن آینده ای روشن و عدم وجود امکان اشتغال به واسطه برخورداری 
از مدرک تحصیلی است و در واقع زمانی که دانش آموزان پشت کنکوری، بیکاران بعد از فارغ التحصیلی را در جامعه مشاهده می کند، هیچ انگیزه ای برای 

ورود به دانشگاه ندارند!
مهم ترین کار برای خروج از این بحران، تبدیل دانشگاه صرفاً آموزشی به دانشگاه حل مسئله و »دانشگاه نسل سوم« است که در این دانشگاه نسل سوم، 
اتفاقاً هسته های فناور و بعد از آن نقش شرکت های دانش بنیان بسیار پررنگ می شود؛ در حالی دانشگاه های کشور هنوز در نسل اول و نسل دوم درجا 

می زنند که امروز دنیا، دانشگاه های نسل چهارم و پنجم را تجربه می کند!
اما در این وانفسای آموزش عالی در کشورمان، دانشگاه آزاد تحرکات و تغییرات بسیار رو به جلویی را آغاز کرده است؛ دانشگاهی که با در اختیار قرار 

گرفتن 40 درصد آموزش عالی کشور و بیش از یک میلیون دانشجو و 30 هزار عضو هیئت علمی، مهم ترین بخش آموزش عالی کشورمان است.
سال 1398 یکی از تغییرات مهم و بنیادینی که در دانشگاه آزاد به وقوع پیوست، ایجاد »معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسامی« بود 
که تاثیرات بسیار مهمی در رشد اکوسیستم فناوری و نوآوری در کشورمان داشته است؛ این تغییر به قدری فضای مثبت در این اکوسیستم ایجاد کرد که 

وزارت علوم هم سعی کرد از آن قالب سنتی خود کمی خارج شده و در نهایت منجر به تاسیس معاونت فناوری و نوآوری در بدنه وزارت علوم شد.
ایجاد بیش از 1000 هسته فناور در دانشگاه آزاد، ایجاد سراهای نوآوری و مراکز رشد از جمله اقداماتی است که بعد از تشکیل معاونت تحقیقات، فناوری و 

نوآوری دانشگاه آزاد اسامی در این دانشگاه به وقوع پیوسته است.
با توجه به شعار سال مبنی بر حمایت از شرکت های دانش بنیان و برای اطاع از جزئیات نحوه حمایت از هسته های اولیه فناور در دانشگاه آزاد و شرکت های 
دانش بنیان مستقر در آن، میزبان دکتر »روح اهلل دهقانی فیروزآبادی« معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسامی در خبرگزاری تسنیم بودیم.

لزوم پوست اندازی دانشگاه های کشور و ورود 
به حوزه دانش بنیان
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نخستین تجربه دریانوردی تان چطور بود؟
ــک  ــه ی ــه هیچ کــس ب ــود ک ــی ب ــای آموزشــی طبیع ــدن دوره ه ــد از گذران بع
دختــر نوجــوان اعتمــاد نکنــد. بــه همیــن دلیــل چنــد هفتــه روزهــا از صبــح 
ــی از  ــم روی یک ــا بتوان ــتم ت ــکله می نشس ــار اس ــم و کن ــکله می رفت ــه اس ب
شــناورها کار کنــم تــا یــک روز مــرد میانســالی کــه ناخــدای اتوبــوس ۷۳ بــود 
ــا شــب اینجــا  ــر چــرا هــر روز ت ــن دخت ــود ای از ناخداهــای دیگــر پرســیده ب
ــی  ــود : »کارت ناخدای ــه ب ــش گفت ــا در جواب ــی از ناخداه ــر اســت و یک منتظ
ــان روز  ــن کار دادو هم ــه م ــه ب ــود ک ــی ب ــوس ۷۳ کس ــدای اتوب دارد« و ناخ
ــم  ــه قش ــاس ب ــزرگ را از بندرعب ــافربری ب ــق مس ــک قای ــار ی ــن ب ــرای اولی ب
ــادی داشــتم امــا ناخــدا در تمــام مســیر در کنــارم  ــردم. اولــش اســترس زی ب
ــه ســامت  ــه نفــس داد و مــن تمــام مســافران را ب ــه مــن اعتمــاد ب ــود و ب ب

ــه مقصــد رســاندم. ب

 دریانوردی سخت است؟
نـگاه مـردم بـه دریانـوردی کمـی رؤیایـی اسـت. شـاید بتـوان گفـت ماننـد 
رؤیاسـت، امـا سـختی های خـود را هـم دارد. مهم تریـن سـختی ایـن کار دوری 
از خانـواده اسـت. برخـی از دریانـوردان ۶ مـاه روی آب هسـتند و ارتباطـی بـا 
خانـواده خـود ندارنـد و حتـی در دریافت حقوق هم مشـکاتی دارند. شـخصاً با 
مشـکات مختلفـی بـرای ورود بـه ایـن کار روبـه رو شـدم؛ از محدودیت هایی 
کـه بـرای دریانـوردی بانـوان وجود داشـت تـا آزمون های سـخت. امـا کَا چون 
دریـا شـرایط ثابتـی ندارد یـک دریانورد هر لحظـه باید منتظر یـک اتفاق جدید 
باشـد. مسـیر ارتقـا درجـه دریانـوردان ایرانـی بسـیار سـخت تـر از دریانـوردان 
خارجـی اسـت بـه طوریکـه دریانـوردان ایرانـی تـا رسـیدن بـه باالتریـن درجه 
در کشـتی هـای اقیانـوس پیمـا، بیـش از چهـل سـال سـن دارنـد و ایـن 
درحالـی اسـت کـه دریانـوردان خارجـی همیـن مسـیر مشـابه را بـا پنـج 

سـال کمتـر طـی می کننـد.

ــدت  ــه م ــما چ ــفر ش ــن س ــفر و بلندتری ــن س کوتاه تری
ــد؟ ــه طــول انجامی ب

ــا ۲۱  ــاعت ۷ ت ــه س ــت ک ــل کارم اس ــه اوای ــوط ب ــن مرب ــفر م ــن س کوتاه تری
ــم  ــن آن ه ــردم و طوالنی تری ــافر می ب ــم مس ــه قش ــاس ب ــدر عب ــیر بن در مس
ــم داخــل  ــدم و دائ ــگ خشــکی را ندی ــام رن ــی ۲ ســال تم ــود؛ یعن ۲ ســال ب
ــر  ــوردی را زودت ــم دوره هــای دریان ــودم کــه بتوان ــق روی آب ب ــا قای کشــتی ی
ــراردادی  ــه ق ــا توجــه ب ــوردان ب ــی دریان ــا به صــورت کل ــان برســانم. ام ــه پای ب
ــری روی آب  ــای متغی ــد زمان ه ــل می کنن ــه حم ــاری ک ــوع ب ــد و ن ــه دارن ک

ــا ۱۵ روز روی آب باشــند. ــاه ی ــک ســفر ۶ م ــکان دارد در ی هســتند. ام

 به چند کشور سفر کرده اید؟
ــد  ــت و هن ــان، کوی ــارات، عم ــه ام ــی از جمل ــورهای مختلف ــه کش ــن ب م

ــرده ام. ــفر ک س

ــت و  ــدام اس ــما ک ــاب ش ــکی انتخ ــا و خش ــن دری  بی
ــرا؟ چ

ــان ها  ــا انس ــی م ــی را دارد. زندگ ــم زندگ ــن حک ــرای م ــا ب ــون دری ــا؛ چ دری
شــبیه طوفــان اســت کــه بــا وجــود جــذر و مدهــای فــراوان در اعماقــش یــک 
مرواریــد زیبــا نهفتــه دارد. از موج هــای دریــا یــاد گرفتــه ام کــه نبایــد انتظــار 
داشــته باشــم زندگــی ام همیشــه آرام باشــد. در واقــع مبــارزه را یــاد گرفتــه ام. 
هــر چنــد خشــکی هــم برایــم نمــاد هــدف و امیــد و تجســمی از اهدافــم اســت.

 تا حاال در دریا با دردسر مواجه شده اید؟
ــش  ــره کی ــمت جزی ــه س ــاس ب ــه از بندرعب ــفرهایی ک ــی از س ــه. در یک بل
می رفتــم در مســیر رفــت بــا طوفــان مواجــه شــدیم و بــه ســختی بــه مقصــد 
ــی از  ــه یک ــود ک ــدید ب ــان ش ــدری طوف ــه ق ــت ب ــیر برگش ــیدیم. در مس رس
درهــای ورودی کشــتی از لــوال کنــده شــد و مــن و همکارانــم ۴، ۵ نفــری در 
کشــتی را نگــه داشــتیم تــا در جــای خــودش ثابــت بمانــد لحظــات دلهــره آوری 

را پشــت ســر گذاشــتیم.

 با دریازدگی چه می کنید؟
دریازدگــی امــری طبیعــی اســت. مــن هــم برخــی اوقــات حالت هــای 

امــا شــدت پیــدا نمی کنــد. دریازدگــی را دارم 

ــا آن  ــد ب بدتریــن حالتــی کــه یــک دریانــورد می توان
مواجــه شــود چیســت؟

زمانیکــه بعــد از مدت هــا دوری از خانــواده و عزیزانــت روی دریــا متوجــه فــوت 
یکــی از عزیزانــت می شــوی.

 در دنیــای ســینما فیلمــی بــوده کــه چالش هــای 
دریانــوردی را بــه تصویر کشــیده باشــد و شــما دوســت 

ــید؟ ــته باش داش
مــن خیلــی فرصــت فیلــم دیــدن نــدارم، امــا یکــی از فیلم هایــی کــه دوســت 
داشــتم مربوط به شــخصیت بانو آرتمیس، نخســتین دریاســاالر زن در دوره هخامنشــی بود. 
ــا  ــل او در دری ــتم مث ــت داش ــه دوس ــن همیش ــود و م ــدی ب او زن توانمن

ــد باشــم. توانمن

دریانــوردی  گــره  از  دریانــوردی  دنیــای  در   
صحبت هــای بســیاری می شــود. برایمــان توضیــح 

دهیــد؟
ــادی  ــه زی ــه اینکــه عاق ــن باتوجــه ب ــم. م ــی  داری ــای مختلف در کل گره ه
بــه یادگیــری آنهــا داشــتم ســعی کــردم ۷۰ مــدل گــره را یــاد بگیــرم. نیــاز 
ــای  ــری گره ه ــد. یکس ــد باش ــا را بل ــه گره ه ــورد هم ــک دریان ــه ی ــت ک نیس
خــاص و مهــم وجــود دارد کــه حتمــا بایــد بــه صــورت حرفــه ای از پــس آن 

برآمــد.

 آشپزی در کشتی چگونه است؟
ــن  ــد و بهتری ــی دارن ــپزی بین الملل ــه آش ــتی گواهینام ــپزهای کش ــه آش هم
ــودم در  ــن خ ــه م ــد ک ــه بمان ــرد. البت ــل ک ــتی می ــوان در کش ــا را می ت غذاه
ــد در  ــت بدانی ــب اس ــرده ام. جال ــم ک ــپزی ه ــتانم آش ــار دوس ــتی در کن کش
اوایــل کار، مــن تنهــا دریانــوردی بــودم کــه همــه مناســبت های مختلــف را در 
ــز  ــه چی ــا بســاط ســفره هفت ســین هم ــد ت ــردم؛ از تول ــزار می ک کشــتی برگ

پــای خــودم بــود.

 بــا مــردم تعامــل داریــد؟ عکس العمــل آنهــا بعــد 
ــتید  ــورد هس ــما دریان ــوند ش ــه می ش ــه متوج از اینک

ــت؟ چیس
ــوردی در حــوزه نفــت و پتروشــیمی هــم فعالیــت  ــر دریان ــه. مــن عــاوه ب بل
ــراد  ــم. اف ــول روز در ارتباط ــادی در ط ــراد زی ــا اف ــبختانه ب ــم و خوش می کن
ــوردم بســیار تعجــب  ــار متوجــه می شــوند مــن دریان ــرای نخســتین ب وقتــی ب
ــد  ــک زن می توان ــور ی ــه چط ــت ک ــؤال اس ــان س ــی برایش ــد و از طرف می کنن
در کنــار آقایــان در کشــتی کار کنــد. برایشــان ایــن موضــوع جــذاب اســت و 

ــد. ــین می کنن ــرا تحس ــه م البت

آرزوی دوران کودکی شما چه بود؟
ــان  ــتم خلب ــت داش ــودم و دوس ــی ب ــق خلبان ــه عاش ــی همیش ــن از کودک م
ــب اســت بدانیــد  ــورد شــوم. جال ــی شــوم. هرگــز تصــور نمی کــردم دریان خوب
مــن از آب هــراس داشــتم. ۷ ســاله بــودم کــه پــدرم مشــغول شــنا در زاینــده رود 
بــود و مــن هــم بــا ایــن تصــور کــه می توانــم شــنا کنــم تــا پــای غــرق شــدن 

پیــش رفتــم.

ــراس از آب  ــی و ه ــه خلبان ــه ب ــه عالق ــه ب ــا توج  ب
بــه دریانــوردی عالقه منــد شــدید؟ چطــور 

 شـرایط زندگـی ام در برهـه ای از زمان به گونه ای شـد که عاوه بـر درس خواندن، 
کار هـم می کـردم. در آن زمـان مشـغول کار در شـرکتی شـدم کـه جلیقه هـای 
نجـات طراحـی می کردنـد و مـن همـراه یـک تیـم کاری توانسـتیم جلیقـه ای را 

طراحـی کنیـم کـه در ایـران ۵ گواهینامه ایـزو دریافت کـرد. بعـد از آن با یک تیم 
و آموزشـگاه آشـنا شـدم کـه دریانـوردی آمـوزش می دادنـد و من مسـئول آموزش 
آن شـرکت شـدم. روزی از رئیس شـرکت سـؤال کردم که آیا خانم ها می توانند در 
دریا مشـغول کار شـوند. رئیس شـوکه شـد و گفت: »اصًا حرفش را هم نزن.« بعد 
از آن بسـیار تحقیـق و پرس وجو کردم و متوجه شـدم هیـچ محدودیت و منع قانونی 
بـرای حضـور خانم هـا در دریـا وجـود نـدارد و ایـن بـرای مـن انگیـزه ای شـد تا 

دریانـوردی را بـا جدیت دنبـال کنم.

از حمله دزدان دریایی بگویید.
ــاس  ــه بندرعب ــد. در یکــی از ســفرهایم ب ــی وجــود خارجــی دارن دزدان دریای
رســیدیم و می خواســتیم لنگــر بیندازیــم کــه همــکارم متوجــه افتــادن چیــزی 
از چــاه لنگــر بــه داخــل دریــا شــد. بعــد از بررســی متوجــه شــدیم یــک جنــازه 
ــوده و  ــی ب ــد دزد دریای ــخص ش ــه مش ــود ک ــاده ب ــا افت ــل دری ــه داخ ب
قصــد داشــته وارد کشــتی شــود، ولــی بــر اثــر برخــورد مــوج ســنگین، بــدن او 

بــه بدنــه کشــتی برخــورد کــرده و لــه شــده اســت.

دریا هم ترافیک دارد؟
ــم  ــک برای ــه ترافی ــد همیش ــی می کن ــران رانندگ ــه در ته ــی ک ــوان کس به عن
معضــل اســت. ترافیــک تمــام وقــت مــرا می گیــرد.   البتــه تمــام نقــاط دریــا 
هــم می توانــد ترافیــک داشــته باشــد و در مســیر  تــردد مــا کشــتی های دیگــر 
هــم  تــردد می کننــد. بدتریــن حالــت ممکــن زمانــی اســت کــه بــا قایق هایــی 
ــرم  ــویم. خاط ــری هســتند مواجــه می ش ــرادی در آن مشــغول ماهیگی ــه اف ک
ــا  ــخصی ب ــت. ش ــرار داش ــیرم ق ــی در مس ــفرهایم قایق ــی از س ــت در یک اس
ــور پهــن کــرده ام.« و مــا  بلندگــو گفــت: »از ســمت راســتم حرکــت کنیــد. ت
بــه ســختی کشــتی را بــه ســمت راســت قایــق حرکــت دادیــم و بــه محــض 
اینکــه بــه ســمت راســت رســیدیم بــا بلندگــو داد زد: »آهــای رفتیــد روی تــور 
ــه پروانه هــای کشــتی گیر کــرد کــه خــودش مصیبــت  ــور آن قایــق ب مــن.« ت
جداگانــه ای بــود. صاحــب قایــق جهــت تــور را اشــتباه بــه مــا اعــام کــرده بــود.

از محله دوران کودکی تان هم بگویید.
 مـن در محلـه نیـروی هوایـی متولد شـده ام. خاطرم اسـت چون پـدرم نظامی بود 
هـر ۴ سـال یکبار به اقتضای شـغل پـدرم در یک نقطه از کشـور زندگی می کردیم.

 و اما حرف آخر.
 پــدر و مــادرم بهتریــن نعمت هایــی هســتند کــه خداونــد بــه مــن عطــا کــرده 
ــرف و  ــیدند و ح ــذاب کش ــی ع ــن خیل ــوردی م ــیر دریان ــا در مس ــت. آنه اس
حدیــث اطرافیــان را تحمــل کردنــد، ولــی بــه روی خودشــان نیاوردنــد. آنــان 
ــی،  ــو و در اوج بزرگ ــزرگ ش ــی ب ــا می توان ــد ت ــن می گفتن ــه م ــه ب همیش

کوچــک بمــان.

گفت وگو با نخستین بانوی دریانورد 

رویای پرواز داشتم اما دل به دریا زدم
ــرای دریانــوردی جــزم کــرد. »زهــرا ســاالریه« نخســتین  ــد او عزمــش را ب »در شــرایطی کــه همــه از محــال بــودن آرزویــش صحبــت می کردن

بانــوی دریانــورد اســت کــه توانســت روی کشــتی ثابــت کنــد هیــچ محدودیتــی بــرای حضــور بانــوان در مشــاغل ســخت وجــود نــدارد و خــط 

ــت.« ــای زن نیس ــا ج ــد: »دری ــه می کردن ــش زمزم ــدام در گوش ــه م ــی ک ــر صحبت های ــید ب ــان کش بط

ــم  ــری رق ــور دیگ ــش ج ــر برای ــات، تقدی ــای نج ــی جلیقه ه ــرکت طراح ــک ش ــتخدام در ی ــا اس ــا ب ــت، ام ــراس داش ــاالریه روزگاری از آب ه س

ــد.  ــورد ش ــمی دریان ــورت رس ــد به ص ــت و بع ــر گذاش ــت س ــرده پش ــورت فش ــوردی را به ص ــای دریان ــی آموزش ه ــنین نوجوان ــورد. او از س خ

ــد.   ــا او می خوانی ــا را ب ــوی م ــت. گفت وگ ــاخته اس ــار س ــورد تمام عی ــک دریان ــاالریه از او ی ــروز س ــاش دی ت

دعوت به همکاری

يك شركت پيمانكار فعال در پروژه هاي صنعت فوالد
 نيازمند نيروي طراح در بخش پايپينگ ميباشد. 
 PDMS تسلط به طراحي پايپينگ و نرم افزار

آشنايي با متريال پايپينگ و ساپورت
كارشناس مهندسي مكانيك/شيمي/متالوژي

خواهشمند است رزومه هاي خود را با ذكر عنوان شغلي
 به آدرس زير ارسال فرماييد.

Pipingjob2022@gmail.com
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112949 : لینک

شركت رعدان نيرو زاگرس، جهت تكميل نيروي انساني و 
پيشبرد اهداف سازماني خود در تهران )منطقه 3 - ونك( از افراد 

مجرب با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:
كارشناس كنترل پروژه-كارشناس مناقصه،                  

مهندس برق- مهندس فرآيند

حقوق توافقي، ساعت و روز كاري: شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 17:30
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه اعالم شده

 در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند.
p.azadbakht@raniza.com  

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112953 : لینک

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت مهندسی سازگان گستر، دانش بنيان
 و توليد كننده تجهيزات پزشكی

 جهت تكميل كادر خود در استان  تهران از افراد واجد شرايط 
زير دعوت به همكاری می نمايد.

مهندس الكترونيك
آقا، تمام وقت، با تجربه مرتبط

جهت واحد تحقيق و توسعه و پشتيبانی توليد
بدون سرويس رفت و برگشت، محيطی كامال مهندسی

حقوق، مزايا

حسابدار
خانم/ آقا، تمام وقت، با سابقه انبارداری

بدون سرويس رفت و برگشت
محيطی كامال مهندسی

حقوق، مزايا
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه فارسی خود را 

به ايميل زير ارسال نمايند.
job@sazgan.com

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت انرژی تهويه پرديس در تهران )منطقه 7، خاقانی(

 جهت تكميل كادر خود از متقاضيان ساكن استان تهران 
استخدام می نمايد

حسابدار
خانم/ آقا، تمام وقت، آشنا به سپيدار سيستم و اظهارنامه مالياتی 

و بيمه توافقی، ناهار، عيدی، پاداش، سنوات
تكنسين برق صنعتی

خانم/ آقا،  تمام وقت، آشنابه تابلو برق و پمپ های آب صنعتی
ديپلم به باال رشته برق و رشته های مرتبط

داشتن گواهينامه موتور مزيت محسوب ميشود
بيمه، ناهار، عيدی، پاداش، سنوات

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

hoseyn.ebrahimi95@gmail.com 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت آرمان طبيعت سبز پويا 
جهت تكميل كادر 

خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به 
همكاری می نمايد.

كارشناس بازرگانی
آقا/ خانم، تمام وقت

آشنايی با زبان انگليسی )مكالمه، مكاتبه(
آشنايی با مهارت مذاكره، تسلط به فرآيند واردات

تسلط به فرآيندهای اجرايی بازرگانی خارجی )ثبت سفارش، 
ترخيص، حمل و ...(، تسلط به امور بانكی

تحصيالت مرتبط )حداقل مدرک كارشناسی بازرگانی و يا 
رشته های مرتبط(

دارای حداقل 3 سال سابقه كاری مرتبط
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به

 ايميل زير ارسال نمايند.
info@atspco.com

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت سالمت گستران پرديس پارت
 در حوزه توليد و واردات تجهيزات پزشكی قصد دارد

 به منظور توسعه واحد وصول مطالبات
 در استان تهران از ميان افرادی كه مشتاق به كار كردن

 در محيطی پويا هستند نسبت به استخدام 
كارشناس وصول مطالبات اقدام نمايد.

كارشناس وصول مطالبات
آقا/ خانم، دارای سابقه كار، تمام وقت

دارای 5 سال سابقه مرتبط، دارای فن بيان بسيار قوی
آشنايی به قوانين چك، دارای مدرک تحصيلی ليسانس 

)حسابداری يا بازرگانی(، سن 30 الی 40 سال
دارای روحيه كار تيمی و متعهد و پيگير، پاداش

حقوق ثابت، تمام مزايای قانونی كار
گذراندن رايگان دوره های آموزشی مورد نياز

ايميل:
 hr2@salamat-gostaran.com

دعوت به همکاری
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بـه اسـتناد ماده )3( برنامه ششـم توسـعه، دسـتیابی به 
رشـد اقتصادی متوسـط سـالیانه هشـت درصـد)%8( ، 
متوسـط رشد ساالنه سرمایه گذاری ) 5/ 21%(، متوسط 
رشـد ساالنه اشـتغال ) 9/ 3%(و نرخ بیکاری )6/ 8%( در 
سـال پایانـی برنامـه از جملـه هـدف گذاری هـای کالن 
بـرای کشـور بـوده اسـت. امـا شـواهد و قرائـن حاکی از 
آن اسـت کـه اکنـون کـه پـس از یـک سـال تمدیـد در 
سـال پایانـی اجـرای برنامـه قـرار داریم نـه تنها 
هدف هـای مذکـور محقـق نشـده بلکـه شـاخص های 
مهـم اقتصـادی تأثیرگـذار نیـز فاصلـه قابـل توجهـی با 
اهـداف مقـرر دارنـد. در این میـان، محیط کسـب و کار 
یکـی از مهـم تریـن مولفه های موثر در رشـد و توسـعه 
اقتصادی محسـوب می شـود. مـروری بر نتایـج حاصل از 
پایـش هـای انجـام شـده در محیـط هـای کسـب و کار 
کشـورمان طی چندسـال اخیر، بیانگر این واقعیت است 
کـه نقـش قابـل توجه »اخـذ مجوز هـای کسـب و کار در 
دستگاه های اجرایی« در حوزه موانع تولید و کسب و کار 
موجب شـده اسـت که با وجود انجـام اقدامات مختلف و 
وضع قوانین و مقررات متعدد توسـط مسـئولین، فضای 
کسـب و کار کشـورمان نتوانـد انتظارات بـه حق فعاالن 
اقتصـادی بـه ویـژه کارآفرینـان و تولیدکننـدگان بخش 
خصوصـی را برآورده سـازد. با یک نـگاه کلی به مسـیر 
طـی شـده در 13 سـال اخیـر، بـه خوبـی مـی توان 
نتیجـه گرفـت کـه هـم اکنـون در حـوزه دو عامـل مهم 
سـهولت و شـفافیت صـدور مجـوز های کسـب و کار در  
نقطـه غیرقابـل قبولـی ایسـتاده ایـم بـه گونـه ای که 
ضـرورت نظـارت هرچه بیشـتر بر اجـرای قوانین مصوب 
در ایـن حـوزه، بیـش از پیـش نمایـان اسـت. در همین 
راسـتا کمیسـیون ویـژه جهش و رونـق تولیـد و نظارت 
بـر اجرای اصـل 44 قانون اساسـی، در راسـتای عمل به 
رسـالت ذاتـی خویـش اقدام بـه پیگیری ویـژه موضوع و 
بررسـی کیفیت عملکرد دسـتگاه هـای اجرایی متولی و 
مشـمول در عمـل بـه قوانین مصـوب به ویژه مـاده )7( 
قانـون اجـرای سیاسـت های اصـل 44 قانون اساسـی، 
از طریـق اخـذ گزارشـات و برگـزاری جلسـاتی نمـوده 
اسـت کـه اینـک گـزارش اجمالـی آن جهت اسـتحضار 
نماینـدگان محتـرم و مـردم شـریف ایـران بـه حضـور 

تقدیم مـی گردد.

عملکرد:
بررسـی ها نشـان می دهد پس از گذشـت حدود 13 سـال 
از تصویب نسـخه نخسـت ماده )7( قانون اجرای سیاسـت 
هـای کلی اصل 44 قانون اساسـی مصوب بهمـن 1386 به 
عنوان نخسـتین ماده قانونی در حوزه تسـهیل صدور مجوز 
هـای کسـب و کار، تعـداد زیادی از دسـتگاه های متولی 
و مجـری، اقـدام عملیاتـی کافـی و موثـر بـرای شـفاف 
سـازی و سـهولت در صـدور مجـوز هـای کسـب و کار 
را انجـام نـداده انـد. ازایـن رو کمیسـیون ویـژه جهش و 
رونـق تولیـد و نظارت بر اجرای سیاسـت هـای اصل 44 
قانون اساسـی در دوره یازدهم مجلس شـورای اسـالمی 
در بهمـن مـاه سـال 1399 پـس از رفع ایرادات شـورای 
نگهبـان اقـدام بـه تصویب قانون اصـالح مـواد )1( و )7( 
سیاسـت هـای کلی اصـل 44 قانون اساسـی نمـوده و با 
هدف شـفاف سـازی نظـام مجـوز دهی کشـور تکالیفی 
را بـرای دسـتگاه هـای مشـمول و نیـز مجـازات هایی را 
بـرای مسـتنکفین مقرر کردند که موجب شـد تـا اواخر 
سـال 1400، اغلـب دسـتگاه هـای متولـی و مجـری، 
اقـدام عملیاتی و موثری برای شـفاف سـازی و سـهولت 
در صـدور مجـوز هـای کسـب و کار را انجـام دهنـد. در 
برخـی  اجمالـی عملکـرد  همیـن راسـتا گـزارش 
7( قانـون  ز مهـم تریـن احـکام تکلیفـی مـاده ) ا
اجـرای سیاسـت هـای کلـی قانون اصـل 44 قانون 

اساسـی در ادامـه ایفـاد می شـود:
ایـران،  در  سـرمایه گذاری  تسـهیل  به منظـور  مـاده7- 
مراجـع صـدور مجوزهای کسـب و کار موظفند شـرایط 
و فرآینـد صـدور یـا تمدیـد مجوزهای کسـب و کار را به 
نحـوی سـاده کنند که هـر متقاضی مجوز کسـب و کار 
در صـورت ارائـه مدارک مصـرح در درگاه ملی مجوزهای 
کشـور بتوانـد در حداقل زمـان ممکن، مجـوز مورد نظر 
خـود را دریافت کند. سـقف زمانی برای صـدور مجوز در 
هر کسـب و کار، توسـط »هیـأت مقررات زدایـی و بهبود 
مذکـور  درگاه  در  و  تعییـن  کار«  و  کسـب  محیـط 

اعـالم می شـود

الف: عملکردحکم تکلیفی صدر ماده )7( قانون
ایـن حکـم تکالیفی بـرای مراجع صـدور مجـوز با هدف 
شـفافیت و  تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعیین 
کرده اسـت که حداکثر مهلت زمان یکسـال اشـاره دارد. 

در همین راستا:
از سـال 1393 تاکنـون بـه تعـداد 2602 عنـوان مجـوز 
مرتبط با دسـتگاه های اجرایی شـامل مجوزهای شـروع 
کسـب و کار،اسـتعالمات،تأییدیه ها، مدارک تحصیلی و 
.... بارگذاری شـده اسـت که البته بدیهی اسـت شـامل 

همـه مجوزها نمی باشـد.
ازمیـان مجـوز هـای بارگـذاری شـده، )1342( عنـوان 
مجـوز تنهـا مختـص به شـروع کسـب و کار، شناسـایی 
و طـی بهمن و اسـفند 1400 به تصویـب هیأت مقررات 
زدایی و بهبود محیط کسـب و کار رسـیده اسـت. بنا به 
گـزارش هیـات، در ایـن 1342 عنوان مجوز، به واسـطه 
حذف شـرایط مبهم و قابل تفسـیر و زائد توسـط هیأت 

مذکور، دو مولفه سـهولت و شـفافیت  مدنظـر قانونگذار 
در فرآینـد صـدور مجـوز ، تاحـدودی تحقق پیـدا کرده 
اسـت کـه البته ارزیابی دقیـق این امر منوط به گذشـت 
زمـان و بررسـی هـای عملـی درخصـوص کیفیـت بهره 
منـدی شـهروندان از درگاه ملـی مجوزهـا خواهـد بـود 
چراکـه برخـی از شـواهد و قرائـن در طـی یـک هفتـه 
گذشـته از زمان اسـتقرار عملیاتی درگاه، حاکی از وجود 
برخـی از اختالالت و حتی درخواسـت مجوزهایی خارج 
از  مـوارد ثبـت شـده در درگاه ملـی مجوزهـا توسـط 

دسـتگاه هـای اجرایی می باشـد.
همچنیـن  بـه اسـتناد بررسـی هـای صـورت گرفتـه 
توسـط معاونـت نظارت مجلس شـورای اسـالمی، عالوه 
بـر 1342 عنـوان مجـوز بررسـی شـده توسـط هیـأت، 
درحـدود )200 ( عنـوان مجـوز دیگـر نیز توسـط هیأت 
مقـررات زدایـی مـورد شناسـایی قـرار گرفتـه اسـت که 
تاکنـون مولفـه هـای مهم شـفافیت و البته تسـهیل در 

صـدور آن هـا، محقق نگشـته اسـت. 
ایـن مجـوز هـا در دو دسـته قابـل 

تفکیـک و اشـاره مـی باشـند:
دسـته نخسـت: برخـی از مجوزهـای 
مرتبط با مشـاغل خانگی می باشـند 
کـه بنابـر تشـخیص هیـأت مقـررات 
زدایی بایسـتی به صـورت اعالنی و از 
طریـق اعمال نظـارت پسـینی صادر 
شـوند، اما علـی رغم ایـن رأی هیات، 
همچـون  متولـی  هـای  وزارتخانـه 
)و  گردشـگری  و  فرهنگـی  میـراث 
موضـوع  ایـن  از  ودرمـان(  بهداشـت 
اسـتنکاف نمـوده و صدور این دسـته از 
مجـوز هـا را منوط بـه اعمـال نظارت 
پیشـینی مـی دانند و البتـه در مقابل 

درخواسـت دبیرخانـه هیـأت مقـررات زدایـی مبنـی بر 
اعـالم معیارهـای موجـه بـرای تاییـد محور نمـودن این 
دسـته از مجوزها همکاری الزم را نداشـته اند. تعداد این 

مجوزهـا در حـدود 150 عنـوان مـی باشـد.
دسـته دوم: مجوزهایـی مـی باشـند کـه توسـط هیـأت 
مقـررات زدایی شناسـایی شـده امـا دسـتگاه مربوطه از 
پذیـرش آن هـا درقالـب مجوز خـودداری مـی نماید. به 
عنـوان مثـال مجوز کسـب وکار »تدریـس خصوصی در 
منـازل« مرتبـط بـا وزارت آمـوزش و پـرورش و یا مجوز 
کسـب وکار »جذب و سرپرسـتی دانشجویان خارجی در 
دانشـگاه های داخـل« مرتبط با وزارت علـوم، تحقیقات 
و فنـاوری از ایـن گـروه از مجوزها می باشـند. تعداد این 
بـرآورد  از مجوزهـا در حـدود )50( عنـوان  دسـت 

است. شـده 
آمـده،  بعمـل  هـای  بررسـی  اسـتناد  بـه  همچنیـن 
مجوزهـای مرتبط با رسـته های کاری صنفـی در حدود 
)350( عنـوان بـرآورد شـده اسـت کـه در حـال حاضـر 
از طریـق سـامانه ایرانیـان اصنـاف صـادر مـی شـوند. 
دبیرخانـه هیـأت مقـررات زدایـی تاکنـون در اتصـال 
مجوزهـای صنفی بـه درگاه ملی مجوزهای کشـور اقدام 
عملیاتـی ویـژه ای را انجـام نداده و آغـاز اقدامات مرتبط 
را منوط به اتمام فاز مجوزهای دسـتگاهی نموده اسـت.
تبصـره1- در صورتی کـه هر یک از مراجـع صادرکننده 
مجـوز کسـب و کار از ارائـه مجـوز در ظـرف زمانـی 
تعیین شـده در درگاه یاد شـده امتنـاع کنـد، متقاضـی 
مجـوز می توانـد عـالوه بـر ارائـه شـکایت حضـوری یـا 
الکترونیـک بـه مرکـز ملـی رقابـت، کتبـاً از باالتریـن 
مقـام دسـتگاه اجرائـی یـا اسـتاندار مربـوط، تسـریع در 
صـدور مجـوز مـورد نیـاز خـود را درخواسـت کنـد. در 
ایـن مـوارد، باالتریـن مقـام دسـتگاه اجرائی یا اسـتاندار 
مربـوط موظـف اسـت ظـرف حداکثـر هفـت روز کاری 
از تاریـخ ثبـت درخواسـت، با دعـوت از متقاضـی صدور 
مجـوز و مراجـع صادرکننـده مجوز، موضوع را بررسـی و 
در چهارچـوب قوانیـن، زمینـه صدور فوری مجـوز مورد 
درخواسـت را فراهم کند. باالترین مقام دسـتگاه اجرائی 
یا اسـتاندار مربوط موظف اسـت اشـخاصی که در صدور 
مجـوز کسـب و کار اخالل یا اهمال کرده انـد را به هیأت 
تخلفـات اداری معرفی کند. این اشـخاص چنانچه هیأت 
مذکور تخلفشـان را تأیید کند، بـه مجازات های مقرر در 

بندهـای »د« بـه بعد
مـاده )9( قانون رسـیدگی به تخلفـات اداری مصـوب  7/  9/ 

1372  محکـوم می شـوند.

ب: عملکرد حکم تکلیفی تبصره )1( ماده )7(
 قانون اصالحی

بـه اسـتناد ایـن تبصـره در صـورت امتنـاع  دسـتگاه 
اجرایـی از صـدور مجـوز از طریـق درگاه ملـی در مهلت 
مقرر، سـازوکار شـکایات متقاضی توسـط قانونگذار از دو 
طریـق شـکایت حضـوری یـا الکترونیـک بـه مرکز ملی 
رقابـت و یـا از طریـق باالتریـن مقـام اجرایی دسـتگاه 
یـا اسـتاندار در قانون پیش بینی شـده اسـت. بررسـی 
های کمیسـیون نشـان می دهد تاکنون دراین خصوص 
) 297( عنـوان شـکایت طـی یـک سـال اخیر بـه مرکز 
ملـی رقابـت واصل شـده اسـت کـه از آن تعـداد )205( 
پرونـده رسـیدگی شـده و منتـج بـه اتخـاذ تصمیـم در 
شـورا شـده اسـت و )84( پرونـده در دسـت بررسـی و 
)20( پرونـده بـه دادگاه جهـت اجرا ارسـال شـده اسـت 
کـه عمـده تریـن آن هـا در حـوزه مجوزهـای مربوط به 
وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش پزشـکی، وزارت 

راه و شهرسـازی و وزارت جهادکشـاورزی بوده اسـت 
کـه گـزارش شـورا حکایـت از آن دارد در مـواردی 
رای شـورا و حتـی در برخـی مـوارد ورود شـورا بـه 
رسـیدگی پرونـده هـا منجـر بـه صـدور مجـوز شـده 
اسـت که حکایت از اثربخشـی پیش 

بینـی فراینـد شـکایت دارد.
همچنیـن نتایـج ارزیابی کمیسـیون، 
سـطح  در  کـه  اسـت  آن  از  حاکـی 
زیرسـامانه  اسـتانداری هـای کشـور، 
»دریافت،انعکاس و پیگیری رسـیدگی 
صـدور  متقاضیـان  شـکایات  بـه 
سـامانه  در  کار  و  کسـب  مجوزهـای 
شـکایات  دریافـت  بـرای  »دادور« 
متقاضیـان صدور مجوز از طریق درگاه 
الکترونیـک، تعبیـه شـده  اسـت علی 
رغـم ایـن موضـوع بـه نظر می رسـد 
باتوجـه بـه آنکـه در خصـوص تعـداد 
افـراد معرفی شـده به هیـأت تخلفات و 
میزان متوسـط رسـیدگی به شکایات 
متقاضیـان، اطالعات دقیقی به کمیسـیون واصل نشـده 
اسـت بنابرایـن نمـی تـوان در خصـوص کیفیـت اجرای 
حکـم تکلیفی مقـرر در تبصره مذکـور از جانب باالترین 
مقام دسـتگاه های اجرایی و نیز اسـتانداری های کشـور 

نظـر قطعـی داد.
تبصـره 2 - هـر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسـب 

و کار موظفنـد درخواسـت متقاضیان 
مجـوز کسـب و کار را مطابق شـرایط 
مصـرح در درگاه مذکـور دریافـت و 
بررسـی کننـد. صادرکننـدگان مجوز 
کسـب و کار اجـازه ندارنـد بـه دلیـل 
پذیـرش  از  بـازار«،  بـودن  »اشـباع 
تقاضـا یـا صـدور مجـوز کسـب و کار 
پذیـرش  از  امتنـاع  کننـد.  امتنـاع 
مـدارک و درخواسـت مجـوز و تأخیر 
بیـش از ظـرف زمانی تعیین شـده در 
درگاه مذکـور در صـدور مجـوز بـرای 
متقاضیانـی که مـدارک معتبر مصرح 
داده انـد،  ارائـه  را  یادشـده  درگاه  در 
رقابـت موضـوع  در  اخـالل  مصـداق 

مـاده )45( ایـن قانـون اسـت.

ج: عملکردحکم تکلیفی تبصره 2 ماده )7( 
قانون اصالحی

اجـازه  ایـن حکـم صادرکننـدگان مجـوز  اسـتناد  بـه 
نخواهند داشـت به دلیل »اشـباع« بودن بازار از پذیرش 
تقاضـا یـا صدور مجوز امتنـاع کنند و در صـورت امتناع، 
مشـمول اخـالل در رقابت موضوع مـاده )45( قانون اجرای 
سیاسـت هـای اصـل 44 خواهنـد بـود. برایـن اسـاس 
نشـان مـی دهدکانـون وکال  گـزارش هـای دریافتـی 
برخـی  دفتریـاران،  و  سـردفتران  کانـون  دادگسـتری، 

اتحادیـه هـای صنفـی و نیـز وزارت 
راه و شهرسـازی در حـوزه صـدور 
مجوزهای مجتمع های گردشـگری 
بیـن راهـی از جمله دسـتگاه هایی 
هسـتند که در انجـام حکم تکلیفی 
تبصـره مذکـور عملکـرد مناسـبی 

اند. نداشـته 
تبصـره3- کلیه مراجـع صادرکننده 
چهارمـاه  ظـرف  موظفنـد  مجـوز 
پـس از الزم االجراءشـدن این قانون، 
نسـبت بـه اظهـار عنـوان و تکمیل 
شناسـنامه صـدور، تمدیـد، اصـالح 
و لغـو مجوزها بر اسـاس اسـتاندارد 
تعیین شـده طبـق ضوابـط قانونـی 
و  مقررات زدایـی  هیـأت  توسـط 

بهبود محیط کسـب  و کار بـر روی درگاه ملی مجوزهای 
کشـور به صـورت الکترونیکـی اقـدام کننـد. در صـورت 
عـدم اظهـار و ثبـت و تکمیـل اطالعـات موضـوع ایـن 
مـاده بـر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین شـده، 
الـزام اشـخاص به أخذ مجـوزی که اطالعـات آن در این 
درگاه ثبت نشـده، ممنوع اسـت و باالترین مقام دستگاه 
اجرائـی یـا مرجـع صادرکننـده مجـوز و یـا مقامـات و 
مدیـران مجـاز ازطـرف وی مسـؤول حسـن اجـرای این 
مـاده هسـتند. هیـأت مقررات زدایـی و بهبـود محیـط 
کسـب و کار موظـف اسـت پـس از بارگـذاری اطالعـات 
مربـوط بـه مجوزها توسـط مراجـع صادرکننـده مجوز، 
ظـرف شـش ماه نسـبت بـه تعیین سـقف زمانـی صدور 
مجـوز در هـر کسـب و کار و شـرایط و مراحـل صـدور 
مجـوز اقـدام و در درگاه ملـی مجوزهای کشـور منتشـر 

نماید...
د: عملکردحکم تکلیفی تبصره )3( ماده )7(

 قانون اصالحی
به اسـتناد ایـن تبصره، کلیـه مراجع صادرکننـده مجوز 

موظـف بـوده انـد ظـرف چهارمـاه پس 
از الزم االجـرا شـدن قانـون، نسـبت بـه 
اظهار عنوان و تکمیل شناسـنامه صدور 
تمدیـد و اصـالح و لغـو مجوزهـا بر روی 
اقـدام  کشـور  مجوزهـای  ملـی  درگاه 
نماینـد. گـزارش هـا نشـان مـی دهـد 
اغلب دسـتگاه هـا در موعـد زمانی مقرر 
تکلیـف قانونی مذکـور را به جـا آورده و 
چندیـن دسـتگاه نیـز مانند شـهرداری 
ها،صداوسـیما، نظـام پزشـکی و نظـام 
مهندسـی سـاختمان پـس از پیگیـری 
های متعدد کمیسـیون و هیأت مقررات 
زدایـی و طـی چنـد مـاه اخیر اقـدام به 
شـفاف سـازی مجوزهـای خـود نمـوده 
انـد. تنهـا نهـادی کـه در تحقـق حکـم 

تکلیفـی مقـرر در تبصـره قانونـی مذکور فاقـد عملکرد 
بـوده اسـت، »کانـون وکال دادگسـتری« مـی باشـد.

تبصـره4- کلیـه مراجـع صادرکننـده مجـوز موظفنـد 
حداکثـر ظـرف یک سـال پـس از الزم االجراءشـدن ایـن 
قانـون، ثبـت درخواسـت و صـدور کلیه مجوزهـای خود 
را به صـورت الکترونیکی)غیرکاغـذی(، بر اسـاس اولویت 
تعیین شـده توسـط دبیرخانـه هیأت 
مقررات زدایـی و بهبود محیط کسـب  
در  منـدرج  جزئیـات  مطابـق  کار،  و 
شناسـنامه مصـوب و از طریـق درگاه 
ملـی مجوزهـای کشـور انجـام دهند. 
اقـدام به صـدور مجـوز و ارائه خدمات 
خارج از موارد ثبت شـده در این درگاه 
مجـوز  صادرکننـده  مراجـع  توسـط 
بـه متقاضیـان پـس از مهلـت مذکور 
ممنوع اسـت و شـورای رقابت موظف 
اسـت حسـب گزارش دبیرخانه هیأت 
مذکـور و یا شـکایت ذی نفع، نسـبت 
بـه موضـوع رسـیدگی و بـر اسـاس 
مقـررات مربـوط اتخاذ تصمیـم کند...

هـ: عملکرد حکم تکلیفی تبصره )4( ماده )7( 
قانون اصالحی

مفـاد ایـن حکـم در خصـوص تکلیف بـه دسـتگاه های 
اجرایـی در حـوزه صـدور مجوزهـای کسـب و کار بـه 
صـورت الکترونیکـی وغیـر کاغـذی از طریـق اتصـال به 
درگاه ملـی مجوزهـای کشـور در مهلت یکسـال پس از 
تصویـب قانـون تا بر اسـاس حکـم تبصره 4 مـاده 7 این 
قانـون، همه صادرکنندگان مجوز موظف بوده و هسـتند 
تـا تاریـخ  06/  01/ 1401 مجوزهـای خـود را بصـورت 
الکترونیـک و از طریـق درگاه ملـی مجوزهـا صادرکنند. 
براسـاس آخرین گزارش دریافتی 
از دبیرخانه هیـأت مقررات زدایی،  
مجوزهـای  نسـبت  درخصـوص 
احصـاء  مجوزهـای  بـه  مصـوب 
اتصـال  وضعیـت  نیـز  و  شـده 
دسـتگاه هـای اجرایـی بـه درگاه 
ملـی مجوزهـای کشـور تـا مورخ  
20/  01/ 1401  مـی تـوان بـه 

نـکات ذیـل اشـاره داشـت :
نسـبت مجوزهای مصـوب هیأت 
مقـررات زدایی بـه کل مجوزهای 
احصـاء شـده و بـه عبـارت دیگـر 
نسـبت مجوزهایی که به واسـطه 
مبهـم  شـرایط  هرگونـه  حـذف 
از  برخـی  در  انـد  شـده  شـفاف 

دسـتگاه هـای اجرایـی بـه شـرح ذیـل مـی باشـد:
ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  خانگـی  مشـاغل  حـوزه  در 
اسـالمی: 128 مجـوز احصـاء شـده و همـه آنهـا مصوب 
شـده- و ایـن یعنـی در )100%( از مجوزهـای این حوزه 

شـفافیت صـورت گرفته اسـت.
در مشـاغل خانگی وزارت میراث فرهنگی و گردشـگری: 
251 مجـوز احصـاء شـده و 155 مجـوز مصوب شـده- 
یعنی در )61%( از مجوزها شـفافیت صورت گرفته است.

در مشـاغل خانگـی وزارت صمـت: 69 مجـوز احصـاء 
شـده و همه آنها مصوب شـده- یعنـی )100%( مجوزها 

شـفاف شـده اند.
در وزارت جهـاد کشـاورزی با )209( مجوز احصاء شـده 
و 151 مجـوز مصـوب شـده- یعنـی )72%( از مجوزهـا 

شـفاف شـده اند.

در مشـاغل خانگی وزارت بهداشـت با )28 (مجوز احصاء 
شـده، در شـهرداری ها با )19( مجوز احصاء شـده، و در 
نظـام پزشـکی با )7( مجـوز احصاء شـده، و کانون وکالء 
بـا)1( مجوز احصاء شـده، علی رغم اتمـام مهلت قانونی، 
هیـچ یـک از مجوزهـا به تصویـب هیأت مقـررات زدایی 
نرسـیده و بـه عبـارت دیگـر بـه طـور رسـمی و قانونـی 

شـفاف نشـده و حکـم این تبصـره را اجرا نکـرده اند.
در خصـوص آخریـن وضعیـت اتصـال بـه درگاه ملـی 
مجوزهـای کشـور الزم بـه ذکر اسـت در اغلب دسـتگاه 
هـای اجرایـی کشـور اقدامات فنـی و پایـه ای الزم برای 
اتصـال بـه درگاه ملـی مجوزهـای کشـور انجـام گرفتـه 
اسـت. درمجمـوع )100%( مجوزهـای مصـوب حـوزه 
مشـاغل خانگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی، مشاغل 
خانگی وزارت جهاد کشـاورزی، مشـاغل خانگـی وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت، و نیـز همه کسـب وکارهایی 
میـراث  وزارت  تعـاون،  وزارت  آنهاتوسـط  مجـوز  کـه 
فرهنگـی، وزارت اموراقتصـادی و دارایـی، وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت ، وزارت ارتباطات و فنـاوری ارتباطات، 
وزارت نیـرو، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، صـدا و 
سـیمای جمهوری اسـالمی ایران ، وزارت نفت، سـازمان 
ملی استاندارد ، وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و 
پرورش به درگاه ملی مجوزهای کشـور اتصال پیدا کرده 
انـد. در این میـان اتصال مجوزهای مصـوب وزارت جهاد 
کشـاورزی، سـازمان محیط زیسـت و راه و شهرسازی به 
صـورت ناقـص صورت گرفته اسـت. تصریح می شـود از 
دیـدگاه کمیسـیون  ویـژه جهـش و رونق تولیـد، صرف 
اتصـال بـه درگاه ملـی مجوزهـای کشـور نـه بـه منزلـه 
انجـام کامـل بلکـه به منزله شـروع 
حرکـت عملـی در تحقـق اهـداف 
قانـون بـرای شـفافیت و تسـهیل 
صـدور مجوزهـای کسـب و کار می 

باشد.
وزارت  سـازد  مـی  نشـان  خاطـر 
بهداشـت، درمان و آموزش پزشکی، 
بانـک  اتمـی،  انـرژی  سـازمان 
مرکـزی، شـهرداری هـای کشـور، 
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، 
سـازمان نظـام پزشـکی، مشـاوران 
اسـناد،  ثبـت  سـازمان  مالیاتـی، 
معاونـت علمـی رئیـس جمهـوری، 
و  شـکوفایی  و  نـوآوری  صنـدوق 
سـازمان نظـام روانشناسـی، علـی 
رغـم صراحـت قانـون و پایـان مهلت مقـرر، تاکنـون به 

درگاه ملـی مجوزهـای کشـور متصـل نشـده انـد.
تبصـره9- مراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسـته از 
مجوزهـای کسـب  و کار را کـه می تـوان اعـالن متقاضی 
را جایگزیـن صـدور مجـوز کرد، شناسـایی و بـا تصویب 
کار  بهبـود محیـط کسـب  و  و  مقررات زدایـی  هیـأت 
اعـالم کننـد. در ایـن گونه مـوارد، ثبت اعـالن متقاضی 
در درگاه تخصصـی مجـوز کسـب و کار بـه منزله صدور 
مجـوز خواهد بود. هیـأت مقررات زدایـی و بهبود محیط 
کسـب  و کار می توانـد مـوارد موضوع این تبصره را رأسـاً 
شناسـایی و مراجـع صادرکننـده مجـوز را مکلـف بـه 

جایگزینـی ثبـت اعـالن بـه جای صـدور مجـوز کند.
همچنیـن مراجـع صادرکننـده مجوز مکلفند فهرسـت 
کسـب و کارهـای زیرمجموعـه خـود اعـم از نیازمنـد 
مجـوز یـا نیازمنـد ثبـت اعـالن را بـه همـراه اسـامی و 
نشـانی صاحبـان آن کسـب و کار بـه تفکیک اسـتانی و 
شهرسـتانی و به صـورت داده باز در پایگاه اطالع رسـانی 

خـود منتشـر و به صـورت مسـتمر آن را بـه روز کننـد.

و: عملکرد حکم تکلیفی تبصره )9( ماده )7(
 قانون اصالحی

درخصـوص حکـم تبصره مذکور مبنی بـر تکلیف هیأت 
مقـررات زدایـی مبنی بر شناسـایی مجوزهـای اعالنی 
و الـزام کـردن دسـتگاه هـای اجرایـی بـه جایگزینـی 
ثبـت اعـالن بـه جـای صـدور مجوز، بررسـی ها نشـان 
مـی دهـد هیـأت مذکـور تمـام )350( عنـوان مجـوز  
شناسـایی شـده مرتبط بـا مشـاغل خانگی را بـه عنوان 
اعالنی معرفی نموده  و دسـتگاه های متولی را مسـئول 
اعالنی کـردن مجوزهای مذکور کرده اسـت. درخصوص 
سـایر مجوزهای مرتبط با دسـتگاه هـای اجرایی، هیأت، 
ضمـن شناسـایی مجوزهـای اعالنـی ایـن دسـتگاه ها ، 
انجـام اقدامـات مقتضـی در ارتباط با تکلیف به دسـتگاه 
هـای متولی و مشـمول ذیربـط  درخصـوص جایگزینی 
ثبـت محـوری بـه جـای تاییـد محـوری را در فهرسـت 
اقدامـات آتی خود اعالم نموده اسـت. شـایان ذکر اسـت 
درصـورت ابالغ قانون»تسـهیل صدور مجوزهای کسـب 
و کار کـه در تاریـخ  24/  12/ 1400 بـه تصویب مجلس 
شـورای اسـالمی رسـید ولیکن هم اکنون معطـل اعالم 
نظر شـورای نگهبـان به دلیل تأخیر هیـأت عالی نظارت 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام اسـت، مـی تـوان به 
مناقشـه هیأت و دسـتگاه های اجرایی مرتبط در زمینه 
»تأییـد محور« یا »ثبت محـور«  بودن مجوزها خاتمه داد.

جمع بندی و پیشنهادها:
پـس از بررسـی هـای صـورت گرفته از میـزان و کیفیت 
قانـون  اقدامـات صـورت گرفتـه در تحقـق  پیشـرفت 
اصـالح مـاده )1( و )7( سیاسـت هـای کلـی اصـل 44 
قانـون اساسـی، موارد ذیـل به عنوان جمـع بندی نهایی 
کمیسـیون ویژه جهش و رونق تولید به اسـتحضار می رسد:
علـی رغم اتمام مهلت قانونی یکسـاله، مندرج در تبصره 
)4( مـاده 2 قانـون، در برخی از دسـتگاه ها یا حوزه های 
مشـاغل، نسـبت مجوزهایی که به تأیید هیـأت مقررات 
زدایـی رسـیده و شـفاف شـده انـد بـه کل مجـوز هـای 
دسـتگاه، قابل قبـول نبوده )مانند حوزه مشـاغل خانگی 
وزارت میراث فرهنگی و گردشـگری( و دستگاه مشمول 
در وضعیـت مناسـبی در اتصـال بـه درگاه ملـی مجوزها 
قـرار نـدارد. مـوارد ذیل را مـی توان به عنـوان مهمترین 

علل رخـداد این وضعیت دانسـت:
مبهـم و قابـل تفسـیر بـودن برخـی از مجوزهـا کـه می 

توانـد بـه سـهولت بـه امضاهـای طالیی منجر شـود.
ماهیـت اعالنـی بـودن مجوزهایـی کـه بعضـاً توسـط 
دسـتگاه بـدون ارائه دلیل موجه در قالـب »تایید محور« 

در نظـر گرفته شـده اسـت
اخـذ هزینـه هایـی باالتـر از نـرخ کارشناسـی مجوزهـا 
توسـط دسـتگاه اجرایـی که منجر بـه افزایـش هزینه  های 

سـرمایه گذاری شـده اسـت.
وجـود شـرط هایـی مانند اخذ نظـر کارشناسـی، قبولی 
در آزمـون شـفاهی و دیگـر زمینـه هـای اعمال سـلیقه 

توسـط دسـتگاه اجرایی
بنابرایـن انتظـار مـی رود کـه اوالً کمـاکان دبیرخانه 
هیـأت مقـررات زدایـی نسـبت بـه هرگونـه مانـع کـه 
موجـب کاهـش سـهولت، سـرعت و از همـه مهـم تـر 
شـفافیت صـدور مجوزهـای کسـب و کار خواهـد شـد 
حساسـیت و دقـت نظـر الزم را بـه کار گیـرد. همچنین 
انتظـار مـی رود دسـتگاه هایـی ماننـد وزارت میـراث 
آمـوزش  درمـان  بهداشـت  و  گردشـگری  و  فرهنگـی 
پزشـکی، کـه تمـام مجوزهـای آن ها بـه ویـژه در حوزه 
مشـاغل خانگـی بـه دالیـل مختلف تـا کنون بـه تأیید 
هیـات مقـررات زدایی نرسـیده حداکثر تا نیمه نخسـت 
اردیبهشـت مـاه نسـبت به رفـع ابهامـات موجـود اقدام 
نماینـد. وزارت امـور اقتصاد و دارایـی موظف خواهد بود 
گـزارش اقدامـات و نتایـج حاصـل را حداکثـر تـا پایـان 
اردیبهشـت مـاه بـه کمیسـیون ویـژه جهـش و رونـق 

تولیـد ارائـه نماید.
بـه اسـتناد اینکه مطابـق با تبصـره)12(  مـاده 7 ، مفاد 
قانـون، عـالوه بر مراجـع صادرکننده مجوز، شـامل کلیه 
موسسـات، مراکـز، نهادهـا و کانـون هـای حرفـه ای و 
تخصصی دولتی و غیر دولتی می شـود، وزات بهداشـت 
درمـان و آموزش پزشـکی، سـازمان انرژی اتمـی ، بانک 
مرکـزی و نهادهایـی همچون کانـون وکال دادگسـتری، 
روانشناسـی،  نظـام  شـهرداری هـای کشـور، سـازمان 
مشـاوران امور مالیاتی کشـور که علی رغـم اتمام مهلت 
یک سـاله،  به درگاه ملی مجوزهای کسـب و کار متصل 
نشـده اند. لـذا اوالً انتظار مـی رود وزارت امـور اقتصاد و 
دارایـی با محوریت دبیرخانه هیـأت مقررات زدایی در 
اسـرع وقت نسـبت به شناسـایی و رفع مشکالت و موانع 
سـازمان هـای مذکور در اتصـال به درگاه ملـی مجوزها، 
بررسـی هـای الزم را صـورت دهـد. دوم انتظـار می رود 
بـا عنایـت بـه اهمیـت شـهرداری های کشـور بـا توجه 
بـه حـوزه گسـترده خدمات آن هـا به عموم شـهروندان،  
وزارت کشـور بـا محوریـت سـازمان امور شـهرداری ها و 
دهیـاری هـا حداکثر توان و مسـاعدت خـود را در حوزه 
صـدور مجوزهـای ذیل شـهرداری های کشـور، از طریق 
همـکاری حداکثـری بـا وزارت امـور اقتصـاد و دارایی به 
کار گیـرد. همچنیـن وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی 
مکلـف خواهد بود گـزارش موارد مطروحـه را حداکثر تا 
پایـان اردبهشـت ماه به کمیسـیون ویژه جهـش و رونق 

تولید ارسـال نماید.
نظـر بـه اینکه علی رغم تدبیر قانون گذار در تبصـره 1 و 4 
مـاده 7 قانـون، کیفیت اقدامات صورت گرفته در سـطح 
شـورای رقابـت، دسـتگاه هـای اجرایـی و اسـتانداری ها 
بـرای دریافـت شـکایت متقاضیان صدور مجوز کسـب و 
کار از وضعیـت مطلوبـی برخوردار نمی باشـد انتظار می 
رود که تمام دسـتگاه های اجرایی مشـمول و استانداری 
های کشـور در اسـرع وقت نسـبت به تعبیه سـازوکاری 
شـکایات  بـه  پاسـخگویی  و  دریافـت  بـرای  مناسـب 
متقاضیـان صـدور مجـوز، تعبیـه نماینـد. وزارت امور 
پیگیـری  بـود  دارایـی مکلـف خواهـد  و  اقتصـادی 
تحقـق ایـن موضـوع را در دسـتور کار خـود قـرار 
داده و گـزارش کیفیـت اقدامـات انجام شـده دراین 
رونـق  و  ویـژه جهـش  کمیسـیون  بـه  را  خصـوص 

تولیـد بـه صـورت مسـتمر منعکـس نمایـد.
انتظار می رود دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط 
کسـب و کار ذیـل وزارت امـور اقتصـاد و دارایی در راسـتای 
عمـل بـه تکالیف قانونـی خـود، در اسـرع وقت نسـبت به 
احصاء و ارسال فهرست مجوزهایی که دارای ابهامات قانونی 
اعـم از تعـارض و یا هم پوشـانی با سـایر مصوبـات یا مجوز 
هـای سـایر دسـتگاه هـا می باشـند اقدام نمـوده تـا تدابیر 
مقتضی برای رفع هرگونه مانع در مسیر سهولت و شفافیت 
صدور مجوزهای کسب و کار توسط اعضای کمیسیون ویژه 

جهـش و رونـق تولید به کار گرفته شـود
در پایـان خاطـر نشـان مـی سـازد بـا عنایـت بـه پیش 
قانـون  در  مقتضـی  اجرایـی  هـای  ضمانـت  بینـی 
اصـالح مـواد )1( و )7(  توسـط  نماینـدگان محتـرم 
مجلس شـورای اسـالمی  بـه ویژه در تبصره هـای )1( و 
)2( مـاده )7( قانـون، و بـا توجـه بـه اتمام مهلـت زمانی 
یکسـاله مقرر ، کمیسـیون ویژه جهش و رونق تولید در 
راسـتای بهبود محیط کسـب و کارو نیـز وظیفه نظارتی 
خـود بـه عنـوان نماینـدگان ملـت در مجلـس شـورای 
اسـالمی، سـه اقـدام ویـژه را در دسـتور کار روزهای آتی 

خود قـرار خواهـد داد:
بـه  کـه  هایـی  فهرسـت دسـتگاه  اخـذ  پیگیـری   -1
هرنحـوی از انحـاء در راسـتای وظایـف و تکالیـف خـود 
در اتصـال مجوزهـای ذیربـط بـه درگاه ملـی مجوزهای 
کسـب و کار کوتاهـی می نماینـد از وزارت امـور اقتصاد 
ودارایـی. الزم بـه ذکر اسـت نتایج حاصـل از پیگیری ها 
در صـورت لـزوم در قالب گزارش هـای نظارتی همچون 
اعمـال مـاده 234 آییـن نامـه داخلـی مجلـس شـورای 
اسـالمی تدوین شـده و مسـتنکفین از قانون بـه مراجع 

قضایـی ذیربـط معرفی خواهند شـد
2- شناسایی هرگونه مانع بر مسیر صدور مجوزهای کسب 
و کار بـه ویـژه در حـوزه شـرکت های دانش بنیـان و تالش 
در راستای رفع آن ها در جلسات تخصصی کمیسیون ویژه
دسترسـی  سـهولت  و  مسـتمرکیفیت  پیگیـری   -3
شهروندان به درگاه ملی مجوزهای کشور و رصد نظارتی 
تخلفاتـی کـه ممکـن اسـت از سـوی برخی از دسـتگاه 
های اجرایی در درخواسـت مجوزها و اسـتعالمات خارج 
از درگاه ملـی رخ دهـد و ارائـه گـزارش آن به نمایندگان 
محتـرم مجلـس، مراجـع نظارتـی و عموم شـهروندان با 

هـدف حصـول به همـه اهـداف قانونگـذاران محترم.

از سوی سخنگوی کمیسیون ویژه جهش؛ 

قرائت گزارش نظارتی مجلس از روند
 صدور مجوزهای کسب و کار 

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گزارش این 
کمیسیون درباره عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده )7( قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 

)44( قانون اساسی را قرائت کرد.
به  گزارش بازارکار، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 
44 قانون اساسی در جلسه علنی امروز )سه شنبه 23 فروردین( قوه مقننه گزارش این کمیسیون درباره 
عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده )7( قانون اجرای سیاستهای کلی اصل )44( قانون اساسی 

را به شرح زیر قرائت کرد:

محیط کسب و کار 

یکی از مهم ترین 

مولفه های موثر در 

رشد و توسعه اقتصادی 

محسوب می شود

 با یک نگاه کلی به مسیر 
طی شده در 13 سال اخیر، 
به خوبی می توان نتیجه 

گرفت که هم اکنون 
در حوزه دو عامل مهم 

سهولت و شفافیت صدور 
مجوز های کسب و کار 
در  نقطه غیرقابل قبولی 

ایستاده ایم

وزارت امور اقتصاد و 

دارایی موظف خواهد بود 

گزارش اقدامات و نتایج 

حاصل را حداکثر تا پایان 

اردیبهشت ماه به کمیسیون 

ویژه جهش و رونق تولید 

ارائه نماید

پیگیری اخذ فهرست 
دستگاه هــایی که بــه 
هرنحـوی از انحاء در 

راستای وظایف و تکالیف 
خود در اتصال مجوزهای 

ذیربط به درگاه ملی 
مجوزهای کسب و کار 
کوتاهی می نمایند از 

وزارت امور
 اقتصاد ودارایی
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رئیس سازمان جهاد خودکفایی نزسا ؛ 

راه اندازی پارک علم و فناوری سپاه 
در تهران 

ــد مجتمــع  ــم همانن ــت: امســال قصــد داری ســردار کوهســتانی گف
ــز  ــران نی ــده در ته ــاد ش ــان ایج ــه در اصفه ــپاه ک ــان س دانش بنی
پــارک علــم و فنــاوری احــداث کنیــم کــه در ایــن مســیر، توافقاتــی 
نیــز بــا معاونــت علمــی ریاســت جمهوری و برخــی دانشــگاه ها 

ــم. انجــام دادی
ــی  ــاد خودکفای ــازمان جه ــس س ــتانی« رئی ــی کوهس ــردار »عل س
دربــاره  دفاع پــرس،  بــا  گفت وگــو  در  ســپاه  زمینــی  نیــروی 
امســال  شــعار  تحقــق  بــرای  ســازمان  ایــن  فعالیت هــای 
ــه  ــا مشــکالتی از جمل ــان ب ــرکت های دانش بنی ــار داشــت: ش اظه
ــوِد پشــتیبانی  ــی، نب ــع مال ــود مناب ــکان و زیرســاخت، کمب ــوِد م نب
حقوقــی و توانمنــدی در جــذب مشــتری و بهره بــردار روبــه رو 
ــاً از  ــکالت، تقریب ــن مش ــی از ای ــع برخ ــرای رف ــذا ب ــتند؛ ل هس
دو ســال پیــش بــا حمایــت فرمانــده نیــروی زمینــی ســپاه، پــادگان 
امــام حســین )ع( اصفهــان را کــه وســعت تقریبــاً ۵۰ هکتــاری دارد، 
ــام  ــا ن بــه امــر اختصــاص دادیــم و بدیــن ترتیــب، ایــن مجموعــه ب
ــرد. ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــین )ع( فعالی ــام حس ــان ام ــع دانش بنی مجتم

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/353329

کولیوند: 

مرکز نوآوری هالل راه اندازی می شود

رئیـس جمعیـت هالل احمـر در دیـدار بـا معـاون علمـی و فنـاوری 
رئیـس جمهـوری، از انعقـاد تفاهم نامـه همکاری مشـترک در آینده ای 

داد. خبـر  نزدیک 
ــت  ــانی جمعی ــگاه اطالع رس ــل از پای ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
هالل احمــر؛ پیرحســین کولیونــد بــا ســورنا ســتاری معــاون علمــی 
ــدار و طرفیــن درخصــوص توســعه  و فنــاوری رئیــس جمهــوری دی
ــان دو  ــترک می ــکاری مش ــل و هم ــطح تعام ــش س ــط و افزای رواب
مجموعــه بــا همــکاری شــرکت های دانــش بنیــان، گفت وگــو و تبــادل 

ــد. نظــر کردن
کولیونــد در ایــن دیــدار گفــت: بــا توجــه بــه بیانات مقــام معظم رهبــری و 
شــعار ســال جــاری مبنــی بــر »تولیــد، دانش بنیــان، اشــتغال آفرین«، 
جدیــت و تــالش مضاعــف ســرلوحه فعالیت هــای هالل احمــر 
ــدی  ــق و توســعه در شــرکت های تولی ــه و بخــش تحقی ــرار گرفت ق

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــتر م ــر بیش هالل احم
وی افــزود: باتوجــه بــه راه انــدازی مرکــز نــوآوری هــالل و با اســتفاده 
ــر  ــاری پیگی ــال ج ــدای س ــان، از ابت ــرکت های دانش بنی ــوان ش از ت
تدویــن برنامــه ای منطبــق بر محتــوای پیــام نــوروزی رهبر معظــم انقالب 
شــده و بــر لــزوم تحقــق ایــن شــعار در راســتای کاهــش وابســتگی 
جمعیــت هالل احمــر بــه منابــع دولتــی بــا افزایــش و ارتقــای کیفــی 
تولیــدات و همچنیــن توانمندی هــای هالل احمــر در ابعــاد مختلــف، 

ــتیم. تاکید داش
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری نیــز بــا اســتقبال 
جمعیــت  بــا  همکاری هــا  گســترش  و  تفاهم نامــه  امضــای  از 
ــا امضــای تفاهم نامــه، جمعیــت هالل احمــر از  هالل احمــر، گفــت: ب
ــد و  ــش تولی ــتای افزای ــان در راس ــرکت های دانش بنی ــای ش طرح ه
ارتقــای کیفــی تولیــدات خــود حمایــت می کنــد و معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری نیــز از طرح هــای دانــش بنیانــی کــه در 

ــد. ــت می کن ــود، حمای ــن ش ــر تدوی ــت هالل احم جمعی

رییس پارک علم و فناوری البرز : 

رییــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز  در حاشــیه نشســت روســای 
پــارک هــای علــم و فنــاوری کشــور در محــل وزارت علــوم بــا تبریــک 
ــان، اشــتغال  ــش بنی ــد، دان ــوان ســال »تولی ــه عن )ســال ۱۴۰۱(،  ب
ــی در  ــش مهم ــاوری نق ــم و فن ــای عل ــارک ه ــت: پ ــی« گف آفرین
ــر  ــن رو توســعه چت ــد و از ای ــر اســتانی دارن ــوم توســعه ه زیســت ب

ــای  ــتان ه ــه شهرس ــه هم ــرز ب ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــی پ حمایت
اســتان، یکــی از برنامــه هــای اصلــی ماســت.

عباسـی  مهـدی  مهنـدس   ، بـازارکار،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
کشـور  فنـاوری  و  علـم  قطـب  البـرز  اسـتان  کـرد:  خاطرنشـان 
توسـعه  و  فنـاوری  توسـعه  بـرای  دارای ظرفیـت هـای خـوب  و 
شـرکت هـای دانـش بنیـان اسـت و مـا تـالش مـی کنیـم همـه 
شهرسـتان های اسـتان از زیرسـاخت های فناورانه پارک علم و فناوری 
البـرز برخوردار شـود تـا بتوانیم توسـعه فناوری و به تبع آن توسـعه 
شـرکت هـای دانش بنیـان و فناور را در همه شهرسـتان ها بویژه در 

کنـار صنایـع بـزرگ و بنـگاه هـای اقتصـادی داشـته باشـیم.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
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اولین مرکز نوآوری تمام خصوصی در پارک علم و فناوری البرز 
راه اندازی می شود 

جزئیات همکاری صندوق نوآوری با شتابدهنده های دانش بنیان در سال جاری

در نشســت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا شــتابدهنده های 
دانش بنیــان، جزئیــات همــکاری ایــن صنــدوق بــا شــتابدهنده ها در 
ســال جــاری کــه بــه ســال »تولیــد؛ دانــش بنیــان و اشــتغال آفرین« 

مزیــن شــده اســت، تشــریح شــد.

ــن  ــت ای ــر در نشس ــیاوش ملکی ف ــر س ــنا، دکت ــزارش ایس ــه گ ب
صنــدوق بــا شــتابدهنده های دانــش بنیــان بیــان کــرد: بــا توجــه بــه 
اینکــه افــراد ناشــناخته بســیاری در کشــور وجــود دارنــد کــه از ایده، 
ــرای شــتابدهنده ها  ــد و ب پتانســیل  و توانایی هــای باالیــی برخوردارن
هزینه بــر اســت کــه بخواهنــد توانایــی ایــن افــراد را احصــا و ارتقــاء 
ــد  ــا حمایت هــای خــود کمــک می کن ــوآوری ب بخشــند، صنــدوق ن
ــه  ــد، ب ــو برخوردارن ــای ن ــا و طرح ه ــه از ایده  ه ــراد ک ــن اف ــا ای ت

شــتابدهندها متصــل شــوند.
ــور  ــن منظ ــه همی ــه ب ــد« ک ــداد »پیون ــه روی ــان اینک ــا بی وی ب
ــته  ــال گذش ــر از س ــاری متفاوت ت ــال ج ــود، در س ــزار می ش برگ
برگــزار خواهــد شــد، افــزود: هــدف گرفتــن دانشــگاه های کشــور و 
ــد«  ــداد »پیون بهره منــدی از ظرفیت هــای آن هــا را در برگــزاری روی
ــد  ــتابدهنده ها می توانن ــورت ش ــن ص ــه در ای ــم ک ــنهاد کرده ای پیش

ــد. ــدا کنن ــگاه ها ورود پی ــه دانش ب
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در نشست صندوق نوآوری با شتابدهنده ها تشریح شد 

نماینده مردم اصفهان در مجلس: 

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: زحمــات 
زیــادی بــرای کســب عنــوان شــهر خــالق کشــیده شــده و بایــد هویت 
ــم  ــد اس ــا در ح ــورت تنه ــن ص ــا بدی ــود ت ــت ش ــز تقوی آن نی

ــد. ــی نمان باق

ــم  ــت ه ــی در نشس ــدی طغیان ــر، مه ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــا  ــان ب ــهرداری اصفه ــزی ش ــت برنامه ری ــران معاون ــی مدی اندیش
نماینــده مجلــس در خصــوص وضعیــت صنایــع دســتی و عضویــت 
ــته  ــت: ۲۰۰ رش ــار داش ــالق اظه ــهرهای خ ــبکه ش ــان در ش اصفه
هنــری در اصفهــان وجــود دارد کــه بعضــی از آن هــا از بیــن رفتــه 
ــا  ــوده در دنی ــتگان ب ــراث گذش ــه می ــده ای ک ــن پدی ــت؛ چنی اس
بی نظیــر اســت. حــال بایــد پرســید کــه چــه ثروت آفرینــی و 

ــت؟ ــده اس ــراث ش ــن می ــی از ای ارزش آفرین
ــاد  ــد آن ایج ــرای هنرمن ــدی ب ــتی درآم ــع دس ــزود: صنای وی اف
ــن  ــه ای ــق و عالق ــا عش ــد ب ــود آن هنرمن ــه خ ــد و اگرچ نمی کن
ــا شــاگردی از خــود به جــا نمی گــذارد  ــه می دهــد، ام شــغل را ادام
چــون گــردش مالــی آن ماننــد بســیاری دیگــر از رشــته ها نیســت و 
بدیهــی اســت کــه انســان بــرای ادامــه یــک شــغل بــه منفعــت خــود 

ــد. ــگاه می کن ــده اش ن و آین
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باید هویت شهر خالق در اصفهان تقویت شود 

رییس دانشگاه دولتی گنبد 

رییــس دانشگــــاه دولتــــی گنبــدکاووس از افتتــاح کارخانــه نــوآوری 
شــرق گلســتان با مشــارکت بخــش خصوصــی در این مرکــز آمــوزش عالی 
طــی ســال جــاری خبــر داد و گفــت: ایــن کارخانــه زیــر نظــر پــارک علم و 
فنــاوری اســتان و مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور دانشــگاه جهت اســتقرار 

شــرکت های دانــش بنیــان در حــال راه انــدازی اســت.
ــا  ــت ب ــبی در نشس ــل طهماس ــا، ابوالفض ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ ب
خبرنــگاران بــه مناســبت آغــاز آمــوزش حضــوری دانشــجویان پــس از 
۲ ســال شــیوع کرونــا، افــزود: زمیــن پنــج هکتــاری کارخانــه نــوآوری 
همــراه بــا یــک عــدد ســوله آن از حــدود ۲ ســال پیش توســط دانشــگاه 
ــط  ــزات توس ــب تجهی ــه نص ــون در مرحل ــن و اکن ــدکاووس تامی گنب

بخــش خصوصــی اســت.
ــا و  ــت از ایده ه ــان، حمای ــش بنی ــای دان ــرار شرکت هــ وی، استقــ
طرح هــای خالقانــه جوانــان، نخبــگان و جامعــه دانشــگاهی و تجــاری 
ســازی محصــوالت آنهــا را از اهــداف راه انــدازی کارخانــه نــوآوری در 
دانشــگاه گنبــدکاووس برشــمرد و اضافــه کرد: اگرچه شــیوع ویــروس کرونا 
راه انــدازی ایــن کارخانــه و تجهیــز آن را بــه تاخیــر انداخــت امــا تمــام 

ــدازی آن در ســال جــاری اســت. تالش هــا جهــت راه ان
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کارخانه نوآوری شرق گلستان در گنبدکاووس افتتاح می شود 

با حضور رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی و دبیر کل خانه کارگر مطرح شد 

لزوم توجه دولت، سازمان ها و بخش خصوصی
 به توسعه منابع انسانی در کشور

پنجمیــن همایــش بزرگداشــت روز ملــی منابــع انســانی بــا حضــور دکتــر ســرهنگی رئیــس موسســه 
کار و تامیــن اجتماعــی و علیرضــا محجــوب دبیــر کل خانــه کارگــر و جمعــی از مدیــران منابــع انســانی 

کشــور برگــزار شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار،در ایــن همایــش که توســط انجمــن صنفی مدیــران و مشــاورین منابع انســانی 
برگــزار شــد دکتــر جــواد محجــوب رئیــس انجمــن صنفــی مدیــران منابــع انســانی کشــور بــا اشــاره بــه 
اهمیــت منابــع انســانی بــرای دســتگاه هــا و ســازمان و بنــگاه هــای اقتصــادی در کشــور گفــت: انجمــن 
بــا شــبکه ســازی و توانمنــد ســازی و ایجــاد ارتبــاط بــا بخــش هــای مختلــف توانســته بــا مجموعــه 

بزرگــی از مدیــران حــوزه منابــع انســانی تعامــل و همــکاری داشــته باشــد.

شصت و پنج درصد دبستانی ها وارد مشاغلی می شوند 
که دیگر وجود ندارد

رئیــس پنجمیــن همایــش ملــی منابــع انســانی گفــت:  شــصت و پنــج درصــد دبســتانی هــا کــه امــروز 
وارد مدرســه مــی شــوند در آینــده وارد مشــاغلی مــی شــوند کــه دیگــر وجــود نــدارد بنابرایــن بایــد در 
بحــش منابــع انســانی بایــد بــه آمــوزش هــا و تحــوالت حــوزه شــغل و موضوعــات روز منابــع انســانی 

بیــش از هــر زمانــی توجــه کنیــم.
دکتــر جــواد محجــوب  بــا تصریــح اینکــه در روز منابــع انســانی و همزمــان بــا روز ملــی عطار نیشــابوری 
افتخــار داریــم در پنجمیــن گرامــی داشــت روز ملــی منابــع انســانی در خدمــت مدیــران و متخصصیــن 
محتــرم باشــیم خاطرنشــان کــرد: چهــل هــزار نفــر از مدیــران و مســئوالن منابــع انســانی کشــور بــا 

انجمــن مدیــران منابــع انســانی تعامــل و همــکاری دارنــد.

توجه به منابع انسانی در کشور مغفول مانده است
معــاون وزیــر و رئیــس موسســه کار و تامیــن اجتماعــی بــا تاکیــد بــر اینکــه توجــه بــه منابــع انســانی 
در کشــور مغفــول مانــده اســت اظهــار داشــت: ســرمایه و منابــع انســانی در ســازمان هــا و بنــگاه هــای 
ــت  ــره وری و معاون ــازمان به ــفانه س ــد و متاس ــه دارن ــیار فاصل ــی بس ــگاه واقع ــورمان از جای کش

ســرمایه انســانی و امــور اداری نیــز جایــگاه الزم را در حــوزه منابــع انســانی ندارنــد.
دکتــر رحیــم ســرهنگی در ســخنرانی خــود بــه اهمیــت منابــع انســانی توجــه کــرد و گفــت: متاســفانه 
ــع انســانی و توســعه  ــه مناب ــه بخــش نفــت، شــرکت و وزارت نفــت توجــه مــی شــود ب ــه کــه ب آنگون

ســرمایه هــای انســانی بــه عنــوان ســرمایه هــای اصلــی کشــور توجــه نمــی شــود.
ــع انســانی در  ــه مناب ــع انســانی بخــش خصوصــی اشــاره کــرد و گفــت: توجــه ب ــر اهمیــت مناب وی ب
بخــش خصوصــی در همــه جــای دنیــا متحــول شــده امــا در کشــور مــا ایــن موضــوع در ســطوح اولیــه 
باقــی مانــده اســت کــه همیــن موضــوع باعــث خــروج منابــع انســانی مــی شــود و بــه بنــگاه هــا و نیــز 

ســازمان هــا آســیب مــی زنــد.
وی ابــراز امیــدواری کــرد: همزمــان بــا رشــد شــاخص هــای کارآفرینــی و نــوآوری در کشــور، در بحــث 

توســعه منابــع انســانی نیــز حرکــت رو بــه جلــو داشــته باشــیم.
ــه  ــه ب ــش و توج ــت دان ــعه مدیری ــرای توس ــی ب ــن اجتماع ــه موسســه کار و تامی ــرهنگی از برنام س
منابــع انســانی خبــر اد و اعــالم کــرد: در همیــن راســتا در هفتــه جــاری نشســتی بــا مدیــران حــوزه 

ــع انســانی در موسســه کار و تامیــن اجتماعــی برگــزار مــی شــود. آمــوزش و مناب
بــه گــزارش بــازارکار، وی ابــراز امیــدواری کــرد: همایــش منابــع انســانی بتوانــد بــرای  چالــش هــای 
منابــع انســانی کشــور حــرف هــای زیــادی بــرای گفتــن داشــته باشــد چــرا کــه ایــن موضــوع همــواره 

بحــث اصلــی و روز کشــور اســت.

مزد فصل مشترک کارگر و کارفرماست
علیرضــا محجــوب دبیــرکل خانــه کارگــر بــا تصریــح اینکــه موضــوع مــزد بــه عنــوان فصــل مشــترک 
کارگــر و کارفرماســت خاطرنشــان کــرد: مــزد بــه عنــوان محــور تعامــل کارگــر و کارفرمــا ســابقه دیرین 
در فرهنــگ مــا دارد و ایــن موضــوع حتــی در بیــن النهریــن و در لــوح همورابــی و در کتیبــه هــای 

تخــت جمشــید هــم در مــوارد متعــدد مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
وی در همایــش انجمــن منابــع صنفــی بــا اشــاره بــه اینکــه در فرهنــگ ایــران زمیــن بیــگاری مذمــوم 
بــوده اســت افــزود: همــه حاکمــان ایــران زمینــه و کتیبــه هــا و نوشــته هــا حاکــی از ایــن اســت کــه 

کارگــر در قبــال مــزد فعالیــت داشــته و بیــگاری در کار نبــوده اســت.
وی بـه موضـوع مـزد و قانـون کار در ایران اشـاره کـرد و گفت: موضـوع قانون کار به صورت مشـخص در 
قوانین سـال های یک هزار و سـیصد و سـی و هفت و یکهزار و سـیصد و هفتاد و نه یعنی در زمان پهلوی 

و جمهوری اسـالمی مورد توجه قرار گرفته اسـت که فصل مشـترک همه آن ها بحث دسـتمزد اسـت.
وی بــه ضــرورت بهبــود و ارتقــاء دســتمزد اشــاره کــرد و گفــت: موضــوع افزایــش دســتمزد همانطــور 
کــه بــرای کارمنــدان مهــم اســت بایــد بــرای کارگــران نیــز محتــرم شــمرده شــود. ایــن موضوعــات در 
مجلــس در ســال هــای گذشــته مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و دولــت هــا بایــد بــه آن توجــه کننــد.
بــه گــزارش بــازارکار، دبیــرکل خانــه کارگــر بــر صیانــت از نیــروی کار تاکیــد کــرد و گفــت: مــا بــر رونق 
کارگاه هــا و همچنیــن تعامــل خــوب کارفرمــا و کارگــر تاکیــد داریــم، وقتــی کارگاه آبــاد باشــد، کارگــر 

و کارفرمــا و دســتمزد هــم شــرایط خوبــی خواهــد داشــت.

ابالغ سیاست های تامین اجتماعی رهبر انقالب یک شاهکار است
محجــوب بــه اشــاره بــه اینکــه ابــالغ سیاســت هــای تامیــن اجتماعــی رهبــر انقــالب یــک شــاهکار 
اســت افــزود: اگــر ایــم سیاســت هــا اجرایــی شــود و روی متــن باقــی نمانــد مــی توانــد تحــول مهمــی 

بــرای جامعــه تولیــد و کارگــر و کارفرمــا داشــته باشــد.
در ایــن همایــش کــه بــه شــکل وبینــار و حضــوری ) بــا توجــه بــه شــرایط روز ( از ســاعت ۱۷ الــی ۱۹ روز 
پنجشــنبه ۲۵ فرودیــن مــاه ۱۴۰۱ بــا مشــارکت و حضــور پیشکســوتان، مدیــران ارشــد و متخصصیــن 
بــا هــدف گرامــی داشــت و توســعه و تعمیــق فرهنــگ جامعــه در زمینــه ســرمایه های انســانی برگــزار شــد، 
ــری از  ــر مظاه ــم دکت ــاعتچی و خان ــود س ــر محم ــع انســانی، دکت ــتاد مناب پروفســور میرسپاســی اس
اســاتید بیــن المللــی در خــارج از کشــور  بــه صــورت ارســال فیلــم و کلیــپ و بــه شــکل وبینــاری 

بــه ارائــه دیــدگاه هــای خــود پرداختنــد.
پنجمیــن همایــش بزرگداشــت روز ملــی منابــع انســانی بــا حضــور دکتــر ســرهنگی رئیــس موسســه 
کار و تامیــن اجتماعــی و علیرضــا محجــوب دبیــر کل خانــه کارگــر و جمعــی از مدیــران منابــع انســانی 

کشــور پنجشــنبه ۲۵ فرودیــن مــاه برگــزار شــد.
گزارش: امیرعلی بینام
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