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رونمایی از پایگاه خبری
جدید  بازارکار در حوزه

 اطالع رسانی اشتغال و کارآفرینی
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وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی گفت: در 
مبحـث تولیـد و اشـتغال، یکـی از محورهای 
متناسـب  و  خانگـی  مشـاغل  کار  اساسـی 
بـا بانـوان اسـت کـه مـی توانـد به توسـعه 

اقتصـادی منجـر شـود.

بررسی دالیل کاهش 
متقــاضیـان در 

6رشته ریاضی 
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2
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تبدیل ایران به هاب
 صنعت زنبورداری منطقه

ایجاد شعب ویژه قضایی
برای مقابله با جعل 
مدرک دانشگاهی 

اعالم شرایط تاسیس موسسات
اعزام دانشجو به خارج

2

بــه گــزارش بــازارکار، در نشســت علنــی  مجلــس شــورای اســامی، ادامــه رســیدگی بــه گــزارش کمیســیون امــور داخلــی کشــور و شــوراها در مــورد طــرح دو فوریتــی شــفافیت قــوای ســه گانه 
ــر اضافــه شــدن تحصیــات،  ــا پیشــنهاد  علیرضــا ســلیمی نماینــده مــردم محــات در مــاده ۲ مبنــی ب و دســتگاه های اجرایــی و ســایر نهادهــا مــورد بررســی قــرار گرفــت و نماینــدگان  ب
ســوابق، تجربیــات، دریافتــی ماهیانــه و ســالیانه و همچنیــن نحــوه بکارگیــری کارمنــدان اداره جــات و شــرکت هــا رای مثبــت دادند.مــاده ۲ ایــن طــرح بدیــن شــرح است:مشــمولین ایــن قانــون 

موظفنــد داده هــا و اطاعــات ذیــل را کــه مربــوط بــه آن دســتگاه مــی باشــد، از طریــق ســامانه هــای مربــوط بــه خــود منتشــر و در دســترس عمــوم قــرار دهنــد.

آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ها و 

لزوم توجه به اشتغال دانش آموختگان
امیرعلی بینام

پرونـده آزمـون کارشناسـی ارشـد دانشـگاه هـا در حالـی بعـد از دو روز رقابـت 
فشـرده بسـته شـد کـه بیـش از ۲۴۷ هـزار داوطلـب در ۳۷ رشـته در آن 
شـرکت کردنـد. از سـوی دیگر با توجه به مشـخص شـدن نتایـج آزمون دکتری 
دانشـگاه هـا، زمـان مصاحبه برای جذب بیـش از ۲۴ هزار نفـر در مقطع دکتری 

نیز مشـخص شـد. 
مقصـود از اشـاره بـاال صرفـا ارائه یکسـری آمار نیسـت بلکـه هدف ارائـه تصویر 
نسـبتا روشـن از نظام آموزش عالی در کشـور اسـت. آنچه این روز ها از محتوا و 
ادبیـات صحبـت مسـئوالن وزارت علوم، تحقیقـات و فناوری بر مـی آید موضوع 
بیـکاری و لـزوم توجـه بـه اشـتغال دانش آموختـگان اسـت. باید گفـت رویکرد 
جدیـد مسـئوالن وزارت علـوم در بحـث ترویج ادبیـات مربوط به اشـتغال دانش 
آموختـگان قابـل سـتایش و تقدیر اسـت امـا نباید ایـن رویکردهـا در حد حرف 

باقـی بماند. 
نظـام آمـوزش عالـی سالهاسـت کـه از سیاسـت کمـی گرایـی رنـج مـی بـرد و 
بحـث بیـکاری دانـش آموختـگان بـه عنـوان یک چالـش فراگیـر در کشـور نیز 
ناشـی از همیـن کمـی گرایـی بـی پـروا و حسـاب نشـده سـال هـا و دهـه های 

است.  گذشـته 
سیاسـت بـاز کـردن درهـای دانشـگاه هـا بـه روی همـه متقاضیـان ورود بـه 
تحصیات دانشـگاهی، گرچه از جهاتی مثبت اسـت و می تواند سـطح آموزشـی 
دانـش آموختگان و به نسـبت بسـترهای دانـش، نوآوری و کارآفرینـی را افزایش 
دهـد امـا بایـد قبـول کـرد در شـرایطی که بـه دالیل مختلـف که بخشـی از آن 
ناشـی از تحریم ها و بخشـی ناشـی از چالـش های اقتصادی داخلـی و مدیریتی 
اسـت؛ جـذب و پذیـرش دانشـگاه ها بویـژه در مقاطـع تحصیـات تکمیلی باید 

حسـاب شـده باشد. 
در همیـن راسـتا معـاون آموزشـی وزارت علـوم دربـاره مهـارت آمـوزی در حـوزه 
آمـوزش عالـی گفـت: دولـت سـیزدهم برنامـه طـرح تحـول آمـوزش عالـی 
تـا برنامه هـای عملیاتـی آن آمـاده و مصـوب شـود چـرا کـه  ابـاغ کـرد  را 
مـدرک گرایـی یک مشـکل اسـت کـه در کشـور وجـود دارد و الزم اسـت برای 

توانمندسـازی دانشـجویان همـگام بـا صنعـت کشـور فرهنـگ سـازی شـود.
عموعابدینـی خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضـر در مقطـع کارشناسـی حـدود 
۲ میلیـون دانشـجو، در مقطـع کارشناسـی ارشـد حـدود ۵۰۰ هـزار، در مقطـع 
دکتـری حرفـه ای ۹۵ هـزار و دکتـری تخصصـی ۱۶۰ هـزار دانشـجو مشـغول 
بـه تحصیـل هسـتند کـه وضع موجـود بیانگر آن اسـت کـه از لحـاظ تولید علم 
دانشـگاه های کشـور مقـام ۱۵ در جهـان و مقـام اول را در منطقـه دارنـد؛ الزم 
اسـت علـم بـا صنعـت گره خـورده تـا دانشـجویان بتواننـد مشـکات صنعتی و 

کاربـردی کشـور را برطـرف کنند.
ایـن آمـار از تشـدید رقابـت و بـه تبـع آن چالـش بـرای یافتـن شـغل بـرای 
اشـتغال  مشـکل  حـل  بـرای  بایـد  و  رد  دا حکایـت  آموختـگان  دانـش 
نـش آموختـگان منتظـر نتایـج اقداماتـی باشـیم کـه از سـوی وزارت علـوم  دا

و سـایر دسـتگاه هـا در ایـن زمینـه دنبـال می شـود. 

رشد 40 درصدی اشتغال
دانش آموختگان در حوزه

دانش بنیان 
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رشته های مهارتی ویژه

بانوان در کشورایجاد می شود

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی:

استخدام و به کارگیری نیروها در دستگاه های اجرایی شفاف می شود

1

همزمـان بـا روز جهانـی ارتباطـات، دسـتاورد 
جدید جهـاد دانشـگاهی در حوزه اطالع رسـانی 
اسـتخدام، اشـتغال و کارآفرینـی رونمایی شـد 
کـه مـی تـوان گفـت بـه برکـت ایـن حرکت، 
بـازارکار  دارای  کشـور  سراسـر  اسـتان های 

می شـوند. اختصاصـی 

شهرک های صنعتی 
در خدمت توسعه 

اشتغال دانش بنیان 

زمان اعالم نتایج آزمون 
کارشناسی ارشد 1401 

مشخص شد

با رقابت 247 هزار داوطلب ؛

زمان اعالم نتایج آزمون کارشناسی ارشد 1401 
مشخص شد

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ صبح امروز جمعه ۳۰ اردیبهشت ماه با رقابت 
بیش از ۲۴۷ هزار داوطلب در ۳۷ رشته پس از دو روز به پایان رسید.

به گزارش بازارکار، آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه 
بهداشتی در  تمام شیوه نامه های  با رعایت  ماه  اردیبهشت   ۳۰ و جمعه ۲۸، ۲۹ و 

۱۸۶ شهرستان، ۳۸۱ حوزه اصلی و ۱ هزار و ۷۷۰ حوزه فرعی برگزار شد.
در آزمون صبح جمعه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تعداد ۲۴۷ هزار و ۶۳۳ داوطلب در 

۳۷ رشته به رقابت پرداختند.
در مجموع ۶۴۷ هزار و ۲۰۹ داوطلب )با احتساب عاقه مندی به شرکت در مجموعه 
امتحانی دوم( متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته امسال هستند که از 
این تعداد ۳۳۹ هزار و ۹۰۶ نفر داوطلب زن )معادل ۵۳ درصد( و ۳۰۷ هزار و ۳۰۳ داوطلب 
مرد )معادل ۴۷ درصد( هستند. همچنین ۵ هزار و ۵۴۶ داوطلب که هنوز دانشجو هستند 

حوزه امتحانی خود را تغییر دادند.
نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ اواخر خرداد اعام می شود و انتخاب رشته 
برای داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند در اوایل تیرماه انجام می شود. داوطلبان 

مجاز امکان انتخاب ۱۰۰ کدرشته را دارند.
آزمون های تشریحی و مصاحبه رشته های خاص در نیمه دوم تیرماه انجام می گیرد و نتایج 

نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ در هفته اول شهریور اعام خواهد شد.

توسعه مشاغل خانگی 
از برنامه های اصلی وزارت

تعاون و کار 

دعوت به همکاری

اداره کل زندان های استان تهران در راســتای تکميل نيروی انسانی و بهبود کيفيت درمان در 

سطح واحدهای تابعه در مشاغل: 

متخصصين عفونی و داخلی ، دندانپزشــک)آقا و خانم(، پزشــک عمومــی آقا در تهران، کرج 

به صورت )صبح کار و شــيفتی(، پزشــک دوره دیده MMT، کارشناس و کاردان رادیولوژی، 

کارشــناس و کاردان علوم آزمایشگاهی، کارشناس پرســتاری، کاردان فوریت های پزشکی، 

دیپلم بهياری)آقا(،تکنيســين داروخانه)آقا(،کارشــناس روانشناسی، کارشناس بهداشت محيط و 

فيزیوتراپ به صورت قرارداد ساعتی دعوت به همکاری می نماید. 

لذا از متقاضيان و فارغ التحصيالن واجدالشــرایط تقاضا دارد در اسرع وقت با در دست داشتن 

مدارک شناسایی و تحصيلی به آدرس: 

تهران ســعادت آباد، کوی فراز، اداره کل زندانهای اســتان تهران، اداره بهداشــت و درمان 

مراجعه فرمایند و یا جهت کســب اطالعات بيشــتر با تلفنهای 3-22123061داخلی 255و260و 

02122124۷26تماس حاصل فرمایند.

                    noori@leca.ir :آدرس ایمیل
      www.leca.ir :آدرس وبسایت

  شماره واتس آپ: 09204292700

شرکت لیکا )تولیدکننده سبکدانه صنعتی، بلوک و مالت لیکا(  
 کارمند فروش و بازاریابی ) خانم/ آقا(   

 محل فعالیت: استان البرز- کرج  

  ■ نوع همکاری: تمام وقت           ■حقوق وزارت کار             ■ آشنابه صنعت ساختمان    ■ مراجعه به مشتریان بالقوه       

■ بازاریابی میدانی          ■ انجام مذاکرات فروش          ■ صدور پیش فاکتور          ■ هماهنگی جهت ارسال بار                 

دعوت به همکاری

وزیر بهداشت در اجالس روسای دانشگاه ها؛

بومی گزینی دانشجویان دستیاری به استان ها 
واگذار می شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بومی گزینی دانشجویان دستیاری تخصصی 
و تفویض جذب دانشجوی دستیاری تخصصی به استان ها خبر داد.

به گزارش بازارکار، دکتر بهرام عین اللهی در اجاس روسای دانشکده ها و دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور در مازندران با اعام این خبر گفت: امسال گزینش و جذب 
 ، دستیاری  پذیرش  در  و  یافته  ای  ویژه  شرایط  تخصصی  دستیاری  دانشجوی 
بومی گزینی می شود تا متخصصان پس از آموزش و فارغ التحصیلی برای ارائه 

خدمت به محل خود بازگردند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش دانشجو در 
مناطق محروم ۲۰ درصد افزایش یافته و از ۸ هزار به ۹۶۰۰ دانشجو افزایش می یابد.

عین اللهی از روسای دانشگاه های علوم پزشکی خواست با کمک خیرین و سرمایه گذاران 
ساخت خوابگاه های دانشجویی و متأهلی را افزایش دهند و تاکید کرد: نظام سامت 

باید در مساله افزایش جمعیت منسجم ، کارآمد و مؤثر موثر عمل کند.
وی با اشاره به دغدغه های رهبر معظم انقاب اسامی در خصوص جمعیت و پیام 
اخیر ایشان، یادآور شد: قرارگاه عملیاتی جمعیت به منزله یک ستاد باید در هر دانشگاه 
علوم پزشکی کشور تشکیل و اقدامات عملی و نتایج حاصله را به طور مستمر و منظم 

به وزارتخانه اعام کند.



اخبار ویژه

www.bazarekar.ir
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گرنت فناوری به سامانه نان وصل می شود
	

وزارت	 نــوآوری	 و	 فنــاوری	 معــاون	
ــن	 ــاوری	ضم ــات	و	فن ــوم،	تحقیق عل
اعــام	آغــاز	بــه	کار	ســامانه	نظــام	
	https://nan.ac	))نــان	نیازهــا	و	هــا	ایده
از	تــاش	بــرای	ایجــاد	صندوقــی	ذیــل	
ــا	 ــا	از	ایده	ه ــر	داد	ت ــامانه	خب ــن	س ای
ــت	 ــده	در	آن	حمای ــای	ثبت	ش و	نیازه
مالــی	شــود.	وی	گفــت:	در	همیــن	
ــامانه	 ــه	س ــاوری	ب ــت	فن ــتا،	گرن راس
ــن	 ــا	در	ای ــد	شــد	ت ــان	وصــل	خواه ن
ــود. ــه	ش ــده	هزین ــت	ش ــه	در	آن	ثب ــی	ک ــاز	های ــدن	نی ــرف	ش ــرای	برط ــامانه	ب س

ــده	هــا	و	 ــازارکار،	جلســه	بررســی	پیشــرفت	عملکــرد	ســامانه	نظــام	ای ــه	گــزارش	ب ب
نیــاز	هــا	)نــان(	بــه	منظــور	پیشــبرد	اهــداف	ایــن	ســامانه	ملــی	در	پایــگاه	اســتنادی	

علــوم	جهــان	اســام	ISC	برگــزار	شــد.
دکتــر	علــی	خیرالدیــن	معــاون	فنــاوری	و	نــوآوری	وزیــر	علــوم	در	ایــن	نشســت	گفــت:	
بــا	توجــه	بــه	اینکــه	ســامانه	نــان	یکــی	از	ابزارهــای	قدرتمنــد	جهــت	ایجــاد	نظــام	ملی	
نــوآوری	مبتنــی	بــر	ایجــاد	ارتبــاط	مســتقیم	بیــن	نیازهــای	جامعــه،	صنایــع	خصوصــی	
ــای	 ــارک	ه ــاق،	پ ــان	و	خ ــش	بنی ــای	دان ــرکت	ه ــگران،	ش ــی	و	پژوهش دولت
ــاختار	 ــف	و	س ــرح	وظای ــد	ش ــود،	بای ــد	ب ــد	خواه ــز	رش ــاوری	و	مراک ــم	و	فن عل
ــه	جامعــه	 ــد	ب ــه	خللــی	بتوان ــدون	هیــچ	گون ــا	ب عملکــردی	آن	مشــخص	شــود	ت

خدمــت	رســانی	کنــد.
وی	اظهــار	اشــت:	متقاضیــان	بــا	مراجعــه	بــه	ایــن	ســامانه	مــی	تواننــد	نیــاز	هــای	
ثبــت	شــده	را	مشــاهده	و	یــا	اینکــه	ایــده	خــود	را	بــرای	یــک	نیــاز	ثبــت	کننــد	کــه	
ایــن	فراینــد	منجــر	بــه	انعقــاد	قــرارداد	و	حــل	نیــاز	مربــوط	خواهــد	شــد.	از	اهــداف	
ــی	 ــز	علم ــات	مراک ــردن	تحقیق ــردی	ک ــر	کارب ــاوه	ب ــرح	ع ــن	ط ــرای	ای ــی	اج اصل
برانگیختــن	احســاس	مشــارکت	تمــام	آحــاد	کشــور	و	ایجــاد	طوفــان	فکــری	ملــی	در	

ســاختن	ایرانــی	آبــاد	و	توســعه	یافتــه	اســت.
دکتــر	خیرالدیــن	افــزود:	یکــی	از	مــوارد	مهمــی	کــه	در	ایــن	ســامانه	در	حــال	پیگیــری	
اســت	مــورد	n-index	مــی	باشــد	کــه	مجموعــه	ISC	وظیفــه	انجــام	آن	را	برعهــده	
دارد.	همچنیــن،	زیرســاخت	نــرم	افــزاری	و	نحــوه	عملکــرد	فراینــد	ســامانه	نــان	نیــز	

مجموعــه	ISC	بــه	ســرانجام	خواهــد	رســاند.
ــم	و	 ــش	عل ــوم	و	پای ــتنادی	عل ــه	اس ــس	موسس ــی	رئی ــواد	دهقان ــد	ج ــر	محم دکت
فنــاوری	در	ایــن	نشســت	از	تــاش	هــای	دو	مجموعــه	ISC	،	وزارت	عتــف	و	کارگــروه	
هــای	مشــاوره	ای	در	تدویــن	سیاســت	گــذاری،	اجــرا	و	پیــاده	ســازی	شــدن	ســامانه	
ــاه	تشــکر	و	 و	نیــز	تهیــه	فرآیندهــا	و	شــیوه	نامــه	هــای	مربوطــه	در	ایــن	مــدت	کوت
قدردانــی	نمــوده	وهمچنیــن	پیگیــری	هــای	مســتمر	وزیــر	علــوم،	تحقیقــات	و	فنــاوری	
و	رونمایــی	نســخه	آزمایشــی	ایــن	ســامانه	در	اردیبشــهت	۱۴۰۱	را	مهمتریــن	مشــوق	

تیــم	اجرایــی	برشــمردند.

رئیــس	شــورای	عالی	انقــاب	فرهنگــی	اظهــار	داشــت:	
همــه	دســتگاه	های	مســئول	و	نهادهــای	مالــی	از	

فعالیت	هــای	توســعه	ای	دانشــگاه	ها	حمایــت	کننــد.
ــی	 ــط	عموم ــازارکار	از	اداره	کل	رواب ــزارش	ب ــه	گ ب
وزارت	علــوم،	پنجــاه	و	نهمیــن	جلســه	هیــات	امنــای	
دانشــگاه	تربیــت	مــدرس	در	حضور	آیــت	ا	هلل	دکتر	ســید	

ابراهیــم	رئیســی	تشــکیل	شــد.
در	ایــن	جلســه	کــه	وزیــر	علــوم،	تحقیقــات	و	فناوری	
نیــز	حضــور	داشــت،	دکتــر	فرهــاد	دانشــجو	رئیــس	
و	 فعالیت	هــا	 رونــد	 از	 گزارشــی	 دانشــگاه	 ایــن	
موفقیت	هــای	آموزشــی	و	پژوهشــی	و	نیازهــای	ایــن	
ــای	 ــر	در	عرصه	ه ــش	بهت ــای	نق ــرای	ایف ــگاه	ب دانش

ــه	کــرد. ــف	آموزشــی	و	پژوهشــی	ارائ مختل
در	ادامــه	رئیــس	جمهــور	بــا	اشــاره	بــه	جایــگاه	مهــم	
ــر	 ــوزش،	ب ــه	آم ــدرس	در	عرص ــت	م ــگاه	تربی دانش
لــزوم	اســتفاده	بهتــر	از	ظرفیت	هــای	این	دانشــگاه	در	
جهــت	تربیــت	اســتادان	فرهیخته	و	مجــرب	در	زمینه	

ــاش	 ــت:	ت ــرد	و	گف ــد	ک ــش	تاکی ــوزش	و	پژوه آم
کنیــد	دانشــگاه	تربیــت	مــدرس	در	کنــار	فعالیت	های	
معمــول	خــود،	بــه	قطب	تربیــت	اســتاد	و	مــدرس	در	
کشــور	تبدیــل	شــود.	دانشــگاه	تربیــت	مــدرس	ایــن	
ظرفیــت	را	دارد	کــه	منویــات	مقــام	معظــم	رهبــری	
ــا	ســعه	صــدر،	دارای	 ــت	اســتادانی	ب ــه	تربی در	زمین
ــای	علمــی	 ــی	و	برخــوردار	از	توانایی	ه ــه	انقاب روحی

بــاال	را	بــه	طــور	کامــل	محقــق	کنــد.
ــزود:	 ــی	اف ــاب	فرهنگ ــی	انق ــورای	عال ــس	ش رئی
ــن	ظرفیــت	را	دارد	کــه	 دانشــگاه	تربیــت	مــدرس	ای
ــت	 ــه	تربی ــری	در	زمین ــم	رهب ــام	معظ ــات	مق منوی
ــی	و	 ــه	انقاب ــا	ســعه	صــدر،	دارای	روحی اســتادانی	ب
ــور	 ــه	ط ــاال	را	ب ــی	ب ــای	علم ــوردار	از	توانایی	ه برخ

ــد. ــق	کن ــل	محق کام
دکتــر	رئیســی	بــر	لــزوم	حمایــت	همــه	دســتگاه	های	
ــای	 ــی	از	فعالیت	ه ــای	مال ــه	نهاده ــئول	از	جمل مس

ــد	کــرد. توســعه	ای	دانشــگاه	ها	تاکی
ــا	و	 ــات	امن ــی	هی ــیون	دائم ــای	کمیس ــن	اعض تعیی
پــارک	علــم	و	فنــاوری،	تاســیس	پردیــس	بین	الملــل	
دانشــگاه	در	منطقــه	آزاد	ارونــد،	تاییــد	گــزارش	
حسابرســی	دانشــگاه	و	تاســیس	ســازمان	توســعه	و	
ــه	 ــدرس	از	جمل ــت	م ــگاه	تربی ــرمایه	گذاری	دانش س
ــا	 ــا	ب ــات	امن ــن	جلســه	هی ــات	پنجــاه	و	نهمی مصوب

ــود. ــور	ب حضــور	رئیــس	جمه

آیت اهلل رئیسی در جلسه هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس:

همه دستگاه های مسئول و نهادهای مالی از فعالیت های
 توسعه ای دانشگاه ها حمایت کنند

شــرایط	 در	 شــفافیت	 ایجــاد	 بــا	 نماینــدگان	
اســتخدام	و	بــه	کارگیــری	نیروهــا	در	دســتگاه	هــای	

ــد. ــت	کردن ــی	موافق اجرای
ــازارکار،	در	نشســت	علنــی		مجلــس	 بــه	گــزارش	ب
ــزارش	 ــه	گ ــیدگی	ب ــه	رس ــامی،	ادام ــورای	اس ش
کمیســیون	امــور	داخلــی	کشــور	و	شــوراها	در	
مــورد	طــرح	دو	فوریتــی	شــفافیت	قــوای	ســه	گانه	
و	دســتگاههای	اجرایــی	و	ســایر	نهادهــا	مــورد	
ــا	پیشــنهاد		 ــدگان		ب ــت	و	نماین ــرار	گرف بررســی	ق
علیرضــا	ســلیمی	نماینــده	مــردم	محــات	در	
مــاده	۲	مبنــی	بــر	اضافــه	شــدن	تحصیــات،	
ــه	و	ســالیانه	و	 ســوابق،	تجربیــات،	دریافتــی	ماهیان
همچنیــن	نحــوه	بکارگیــری	کارمنــدان	اداره	جــات	
و	شــرکت	هــا	رای	مثبــت	دادند.مــاده	۲	ایــن	طــرح	
بدیــن	شــرح	است:مشــمولین	ایــن	قانــون	موظفنــد	
ــه	آن	 ــوط	ب ــه	مرب ــل	را	ک ــات	ذی ــا	و	اطاع داده	ه
دســتگاه	مــی	باشــد،	از	طریــق	ســامانه	هــای	
ــوم	 ــترس	عم ــر	و	در	دس ــود	منتش ــه	خ ــوط	ب مرب

ــد: ــرار	دهن ق
الــف-	اســناد	تأســیس	و	اطاعــات	راجــع	بــه	
ســاختار،	مؤسســات	و	شــرکتهای	تابــع	یــا	وابســته،	
مدیــران	و	کارکنــان،	نحــوه	بکارگیــری	و	اســتخدام	
وظایــف	و	اختیــارات	و	فرآیندهــای	اداری،	برنامه	هــا	

ــرد. ــای	عملک ــوب	و	گزارش	ه ــای	مص و	طرحه
ب-	صورتهــای	مالــی	و	اطاعــات	راجــع	بــه	امــوال،	
و	 تخصیــص	 هزینه	هــا،	 و	 درآمدهــا	 دارایی	هــا،	
توزیــع	بودجــه	و	تجهیــزات،	واگــذاری	زمیــن،	
تســهیات،	مشــخصات	امــاک	و	ســاختمان	ها	
ــا	 ــتفاده	ی ــورد	اس ــار	و	م ــک،	در	اختی ــت	تمل )تح
ــرداری(	و	همچنیــن	کمکهــا	و	واگذاری	هــای	 بهره	ب

ــی. ــی	و	دریافت ــم	از	اعطائ ــوض	اع باع
پ-	کلیــه	آراء	قطعــی	دادگاه	هــای	عمومــی	و	
انقــاب	و	همچنیــن	مراجــع	غیرقضایــی	بــا	رعایــت	

ــخصی. ــات	ش ــظ	اطاع ــی	و	حف ــن	امنیت موازی
ــای	 ــی	قرارداده ــات	تمام ــم	و	الحاق ــن،	متم ت-مت
ــق	 ــط	مطاب ــزرگ	و	متوس ــات	ب ــه	معام ــوط	ب مرب

ــور. ــررات	کش ــن	و	مق قوانی
هزینه	هــای	 و	 عــوارض	 و	 تعرفه	هــا	 مبالــغ	 ث-	
ارائــه	خدمــات	و	مصوبــات	مرجــع	تصویــب	آنهــا	و	

ــب. ــت	تصوی ــه	صاحی ــوط	ب ــتندات	مرب مس
ج-	فرصتهــای	ســرمایه	گذاری	و	همــکاری	درقالبهــای	

مشــارکت	و	شــرایط	اســتفاده	از	ایــن	فرصتها.
ــری	و	جــذب	 ــتغال	و	بکارگی ــای	اش چ-	فرصــت	ه

ــرایط	آن. ــروی	انســانی	و	ش نی
اخــذ	و	صــدور	 اداری	 فرآیندهــا	و	مراحــل	 ح-	

هرگونــه	مجــوز	یــا	پروانــه	فعالیــت.
ــررات	 ــن	و	مق ــناد	باالدســتی،	قوانی ــی	اس خ-	تمام

حــوزه	فعالیــت	خــود.
علیرضــا	ســلیمی	نماینــده	مــردم	محــات	بــا	طــرح	
پیشــنهادی	در	مــاده	۲	گفــت:	بســیاری	از	مدیــران	
ــرکت	 ــدند	و	ش ــه	کارش ــغول		ب ــفارش	مش ــا	س ب
ــدود	 ــا	ح ــازران	ت ــودرو	س ــی	خ ــد	برخ ــای	مانن ه
ــن	 ــد	و	بســیاری	از	ای ــازاد	دارن ۲۰	هــزار	نیــروی	م
ــان	 ــب	منصب ــی	صاح ــفارش	برخ ــا	س ــان	ب کارکن
مشــغول	بــه	کار	شــدند	ایــن	بــا	چــه	ســاز	و	کاری	

ــه	کار	شــده	اســت؟ مشــغول	ب
عضــو	هیــات	رییســه	مجلــس	بیــان	داشــت:	بایــد	
ســوابق،	تحصیــات	،حقــوق	ماهیانــه	و	نحــوه	
بکارگیــری	مدیــران	و	نیروهــا	مشــخص	شــود		ایــن	
مســائل	بایــد	بــرای	مــردم	مشــخص	شــود	برخــی	
ــدارد	و	 ــه	ســوابقی	در	کار	خــود	ن ــچ	گون ــراد	هی اف
ــد	و	 ــده	گرفتن ــر	عه ــم	ب ــی		ه ــای	مهم ــت	ه پس
ــاس	 ــاد	کردند.عب ــور	ایج ــرای	کش ــکاتی	را	ب مش
ــود	 ــت	خ ــام		مخالف ــل	از	اع ــی	قب ــی	کارنام بابای
بــا	پیشــنهاد	ســلیمی		خطــاب	بــه	رییــس	مجلــس	
ــه	 ــران	از	جمل ــی	از	وزی ــتیضاح	برخ ــرا	اس گفت:چ
وزیــر	صمــت	تقدیــم	هیــات	رییســه	شــده		اســت	

ــه	اســت. ــرار	نگرفت ــوز	در	دســتور	ق ــا	هن ام
نماینــده	مــردم	ســاری		بیــان	داشــت:	مــاده	۲۲۱	
آیین	نامــه	بــر	ایــن	موضــوع	تاکیــد	دارد	کــه	
درخواســت	اســتیضاح	زمانــی	کــه	بیــش	از	۱۰	امضــاء	
ــس	 ــه	در	صحــن	مجل ــد	بافاصل ــد	بای ــته	باش داش
ــورد	 ــده	و	م ــول	ش ــام	وص ــامی	اع ــورای	اس ش
ــرد	.نماینــده	مــردم	ســاری	در	 ــرار	گی رســیدگی	ق
ــس	 ــرد:	مجل ــح	ک ــس	شــورای	اســامی	تصری مجل
در	بعــد	نظارتــی	حــق	دارد	و	در	بحــث	گرانــی	
ــد	 ــادی	نمی	توان ــوال	اقتص ــاع	و	اح ــودرو	و	اوض خ
از	حقــوق	ملــت	کوتــاه	بیایــد.	هیــات	رئیســه	
ــت	 ــر	صم ــتیضاح	وزی ــرا	اس ــه	چ ــد	ک ــح	ده توضی
)ســیدرضا	فاطمــی	امیــن-	وزیــر	صنعــت،	معــدن	و	
ــر	 ــده	پیگی ــام	وصــول	نمی	شــود.	بن تجــارت-	(اع
حقــوق	کارگــران	در	دولــت	هســتم	و	از	شــما	نیــز	
می	خواهــم	ایــن	موضــوع	را	بــا	جدیــت	دنبــال	کنیــد.
وی		در	اعــام	مخالفــت	خودافــزود:	در	کشــور۲۷		نوع	
قــرارداد	بــرای		ورودی	دســتگاههای	اجرایــی	داریــم	
ــون	۱۷	خدمــات	 ــر	اســاس	قان ــر	اجــازه	دارد	ب مدی
کشــوری	بنــا	بــر	نیــاز	ســازمان	نیــرو	جــذب	کنــد	
بایــد	شــفافیت	مدیــران	در	دســتور	کار	قــرار	گیــرد	
ــفافیت	را	 ــر	ش ــن	منظ ــد		از	ای ــن	نبای ــر	م ــه	نظ ب
ــف	 ــنهاد	مخال ــن	پیش ــا	ای ــن	ب ــم	م ــزل	ندهی تن
ــا	طــرح	 هســتم.•محمدتقی	نقدعلــی	در	موافقــت	ب
شــفافیت	قــوای	ســه	گانــه	و	ســایر	نهاد	هــا	اظهار	داشــت:	
متاســفانه	بایــد	عــرض	کنــم،	مــا	بــا	ایــن	کــه	شــعار	
ــه	 ــن	زمین ــا	در	ای ــم،	ام ــی	را	داده	ای ــام	دین نظ

ــم. ــده	ای عقــب	مان
	نماینــده	مــردم	خمینــی	شــهر	افــزود:	امــروز	
ــت	در	 ــام	حاکمی ــا	نظ ــی	ب ــردم	همراه ــکل	م مش
مســائل	و	تحــوالت	اقتصــادی	نیســت،	اگــر	مــردم	
بداننــد	در	هدفمنــدی	یارانه	هــا	همــه	مدیــران	
ــد	 ــی	کنن ــل	م ــختی	ها	را	تحم ــردم	س ــد	م همانن
ــد.	وی	 ــی	کنن ــی	م ــخت	همراه ــات	س در	تصمیم
ــردم	 ــد	و	م ــفافیت	راه	بیفت ــامانه	ش ــر	س ــت:	اگ گف
بداننــد	چقــدر	بــه	حســاب	آن	هــا	ریختــه	مــی	شــود	

ــود. ــد	ب ــردم	خواه ــام	م ــاً	موجــب	التی قطع

با تصویب  نمایندگان مجلس شورای اسالمی:

استخدام و به کارگیری نیروها در دستگاه های اجرایی شفاف می شود

ــور	 ــتیبانی	ام ــرکل	پش مدی
از	 علــوم	 وزارت	 فنــاوری	
معاونــت	 نقــش	 تقویــت	
در	 علــوم	 وزارت	 فنــاوری	
اقتصــادی	 کارگروه	هــای	
وزارت	امــور	خارجه	خبــر	داد.
بــه	گــزارش	بــازارکار،	دکتــر	
ــر	در	حاشــیه	 ــد	رضایی	ف امی
اجــاس	روســای	پارک	هــای	

علــم	و	فنــاوری	کشــور	در	شــیراز	بــا	بیــان	اینکــه	در	ایــن	جلســه	تقویــت	نقــش	
ــادی	 ــای	اقتص ــه	کارگروه	ه ــوم	در	مجموع ــوآوری	وزارت	عل ــاوری	و	ن ــت	فن معاون
وزارت	امــور	خارجــه	مــورد	تاکیــد	قــرار	گرفــت،	اظهــار	داشــت:	پیــش	از	ایــن	در	
کارگروه	هــای	اقتصــادی	وزارت	امــور	خارجــه	مجموعــه	وزارت	صمــت	و	معاونــت	
علمــی	ریاســت	جمهــوری	حضــور	داشــتند	ولــی	حضــور	نماینــده	معاونــت	فناوری	

ــود	. ــگ	ب ــوم	کم	رن وزارت	عل
وی	بــا	بیــان	اینکــه	کارگروه	هــای	اقتصــادی	وزارت	امــور	خارجــه	در	واقــع	
ــات	 ــر	خدم ــتیبانی	دفات ــی	و	پش ــای	صادرات ــق	حمایت	ه ــده	مصادی تعیین	کنن
ــر	 ــاوه	ب ــا	ع ــن	حمایت	ه ــزود:	ای ــتند،	اف ــه	هس ــور	خارج ــادی	وزارت	ام اقتص
شــرکت	های	دانش	بنیــان	شــامل	واحدهــای	فنــاور	صــادرات	محــور	نیــز	می	شــود.
ــده	 ــوان	نماین ــه	عن ــوم	ب ــاوری	وزارت	عل ــت	فن ــه	معاون ــان	اینک ــا	بی ــر	ب رضایی	ف
پارک	هــای	علــم	و	فنــاوری	در	کارگروه	هــای	اقتصــادی	وزارت	امــور	خارجــه	
ــوالت	 ــات	و	محص ــادرات	خدم ــد	ص ــهیل	فرآین ــرد:	تس ــوان	ک ــور	دارد،	عن حض
واحدهــای	فنــاور	کــه	حتــی	دانش	بنیــان	نشــدند،	پتانســیل	ســه	برابــری	را	بــرای	

ــد. ــم	می	کن ــادرات	فراه ص
بــرای	 الزامــات	صادراتــی	 بحث	هــای	مختلــف	 البتــه	 کــرد:	 وی	تاکیــد	
ــد	 ــن	فرآین ــی	ای ــت	ول ــی	اس ــودش	باق ــای	خ ــان	در	ج ــوالت	دانش	بنی محص
ــای	 ــب	درآمده ــی	و	کس ــرکت	ها	در	درآمدزای ــت	ش ــه	ظرفی ــد	ب می	توان

صادراتــی	بیشــتر	کمــک	کنــد.

تقویت نقش معاونت فناوری 
وزارت علوم در کارگروه های اقتصادی 

وزارت امور خارجه

 معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم اعالم کرد:

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم خبر داد:

عبدالملکی خبر داد: 

ــان	 ــوم	در	پای ــوآوری	وزارت	عل ــاوری	و	ن ــاون	فن مع
اجــاس	روســای	پارک	هــای	علــم	و	فنــاوری	کشــور،	
ــرکت	های	 ــه	ش ــای	نوآوران ــد	از	طرح	ه ــن	بازدی ضم
ــوآوری	 ــت	و	ن ــس	صنع ــاح	پردی ــان	و	افتت دانش	بنی
ــک	گفــت:	نقــش	بخــش	خصوصــی	در	اقتصــاد	 فرات

دانش	بنیــان	و	مقاومتــی	بی	بدیــل	اســت.
بــه	گــزارش	روابــط	عمومــی	وزارت	علــوم،	دکتــر	علی	
ــس	 ــد	از	پردی ــاح	و	بازدی ــیه	افتت ــن	در	حاش خیرالدی
صنعتــی	و	فنــاوری	فراتــک،	ضمــن	تاکیــد	بــر	نقــش	
ــل	و	اساســی	بخــش	خصوصــی	در	اقتصــاد	 ــی	بدی ب
مقاومتــی،	لــزوم	ورود	جــدی	ایــن	بخــش	بــه	اقتصــاد	

دانــش	بنیــان	را	ضــروری	عنــوان	کــرد.
معــاون	فنــاوری	و	نــوآوری	وزارت	علــوم	تحقیقــات	و	
فنــاوری،	ایجــاد	یــک	زنجیــره	تامیــن	کــه	در	نهایــت	
منجــر	بــه	بومی	ســازی	و	اســتقال	بخش	هــای	
ــش	 ــای	بخ ــود	را	دورنم ــور	ش ــت	کش ــی	صنع اساس
ــرد. ــی	ک ــان	معرف ــش	بنی خصوصــی	در	اقتصــاد	دان
وی	اظهــار	داشــت:	بــر	ایــن	اســاس،	حمایــت	از	
ایده	هــا،	ســاخت،	تولیــد	و	تجاری	ســازی	محصــوالت	

ــی،	 ــش	خصوص ــط	بخ ــان	توس ــه	و	دانش	بنی فناوران
ضمــن	اینکــه	ســبب	نــوآوری	و	همــگام	شــدن	صنعت	
ــای	خارجــی	خواهــد	شــد،	اســتقال	 ــا	رقب کشــور	ب

ــه	ارمغــان	خواهــد	آورد. ــز	ب ــران	اســامی	را	نی ای
دکتــر	خیرالدیــن	ضمــن	قدردانــی	از	میزبانــی	پــارک	
ــای	۲۸	و	 ــت:	طــی	روزه ــارس	گف ــاوری	ف ــم	و	فن عل
ــم	و	 ــای	عل ــای	پارک	ه ــه	روس ــت	ماه	ک ۲۹	اردیبهش
فنــاوری	سراســر	کشــور	در	شــیراز	حضــور	داشــتند،	
فنــاوری،	 و	 علــم	 پارک	هــای	 مختلــف	 مباحــث	

ــاور	و	شــرکت	های	دانش	بنیــان	مــورد	 هســته	های	فن
بحــث	و	تبــادل	نظــر	قــرار	گرفــت.

دکتــر	امین	رضــا	ذوالقــدر	رئیــس	پــارک	علــم	و	
ــه	در	نمایشــگاه	 ــان	اینک ــا	بی ــز	ب ــارس	نی ــاوری	ف فن
دســتاوردهای	گرنــت	فنــاوری	از	هــر	پــارک	۵	دســتاورد	
ــن	 ــا	بهتری ــن	آنه ــد	و	از	بی ــته	ش ــش	گذاش ــه	نمای ب
دســتاورد	بــه	عنــوان	طــرح	برتــر	برگزیده	شــد،	گفت:	
در	مجمــوع	۶	طــرح	بــه	عنــوان	طــرح	اول	برگزیــده	و	
از	ســه	پــارک	برتــر	شــامل	فــارس،	خراســان	رضــوی	
ــت	در	پارک	هــای	 و	مرکــزی	کــه	مجــری	طــرح	گرن

مختلــف	بودنــد	تقدیــر	شــدند.
ــن	نشســت	 ــیه	ای ــه	در	حاش ــان	اینک ــا	بی ــدر	ب ذوالق
اختتامیــه	جشــنواره	فنــاوری	شــیراز	نیــز	برگــزار	شــد،	
گفــت:	ایــن	جشــنواره	بــا	رقابــت	۴۵	تیــم	برگــزار	
شــده	بــود	و	۱۰	طــرح	برگزیــده	انتخــاب	شــده	بودنــد	
ــو	شــو،	 ــا	اجــرای	دم ــی	ب ــه	نهای ــه	در	مرحل ک
خــود	 طرح	هــای	 از	 دفــاع	 بــه	 برگزیــدگان	
پرداختنــد	و	در	نهایــت	۳	تیــم	برتــر	معرفــی	

و	تجلیــل	شــدند.

با حضور مسئوالن ملی و استانی؛

اجالس روسای پارک های علم و فناوری کشور در شیراز به کار خود پایان داد

اختصاص شعب ویژه قضایی برای مقابله
 با جعل مدرک

معــاون	حقوقــی	و	امــور	مجلــس	وزارت	
علــوم	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	تعــداد	۱۰۶	
ــه	 ــال	در	زمین ــی	فع ــگاه	الکترونیک پای
تبلیــغ	در	تهیــه	آثــار	علمــی	بــه	
ــه	 نحــو	غیرمجــاز	جهــت	مســدودی	ب
دادســتانی	کشــور	ارائــه	شــده	اســت،	از	
اختصــاص	شــعب	ویــژه	قضایــی،	بــرای	
ــل	 ــا	جع ــه	ب ــات	و	مقابل بررســی	تخلف

ــر	داد. ــی	خب ــدارک	تحصیل م
ــازارکار،	دکتــر	مرتضــی	فرخــی	معــاون	حقوقــی	و	امــور	مجلــس	وزارت	 ــه	گــزارش	ب ب
علــوم،	دربــاره	فــروش	پایان	نامــه	در	کانال	هــای	تلگرامــی	و	اینســتاگرام	و	نحــوه	برخــورد	
ــال	۱۳۹۷	حســب	 ــح	داد:	از	س ــازی	توضی ــن	مؤسســات	در	فضــای	مج ــایی	ای و	شناس
مــدارک	و	مســتندات	واصلــه،	شــکایاتی	علیــه	ســایت	ها،	کانال	هــا	و	گروه	هــا	در	فضــای	
ــه	 ــه	)ک ــار	علمــی	متقلبان ــه	آث ــه	تهی ــال	در	زمین مجــازی	و	اشــخاص	و	مؤسســات	فع
ــی	و	 ــرای	عموم ــد(،	در	دادس ــت	می	نمودن ــوص	فعالی ــن	خص ــوه	در	ای ــا	بالق ــل	ی بالفع

انقــاب	تهــران	اقامــه	و	پیگیــری	شــد.
ــیت	 ــا	حساس ــد	ب ــه	در	دوره	جدی ــوی	ک ــه	نح ــه	داد:	ب ــر	ادام ــا	مه ــو	ب وی	در	گفت	و	گ
بیشــتر	از	قبــل،	بــه	طــور	میانگیــن	در	هــر	مــاه،	یــک	شــکایت	علیــه	مدیــران	ســایت	ها،	
ــهر	 ــطح	ش ــغ	در	س ــق	تبلی ــه	از	طری ــی	ک ــخاص	و	گروه	های ــی،	اش ــای	تلگرام کانال	ه
یــا	ارســال	پیامــک	فعالیــت	می	کردنــد،	در	مرجــع	قضائــی	طــرح	و	در	مجمــوع	
ــایت	و	 ــی،	۵۷	س ــخص	حقیق ــی،	۴۶	ش ــخص	حقوق ــه	۴۰	ش ــبت	ب ــون	نس تاکن
ــت	 ــال	غیرمجــاز	و	تعــداد	۱۳۸	رشــته	خــط	تلفــن	ثاب کانال	هــای	تلگرامــی	فع

ــت. ــده	اس ــکایت	ش ــه	ش ــیار	اقام ــا	س ی
معــاون	حقوقــی	و	امــور	مجلــس	وزارت	علــوم،	تحقیقــات	و	فنــاوری	ادامــه	داد:	تاکنــون	
ــز	 ــایت	ها	نی ــی	از	س ــی	مســدود	و	برخ ــع	قضائ ــتور	مرج ــه	دس ــایت	ها	ب ــدادی	از	س تع
ــن	 ــاز	ای ــت	غیرمج ــی	و	فعالی ــر	آدرس	تلگرام ــال	تغیی ــه	احتم ــده	اند	البت ــال	ش غیرفع

ــود	دارد. ــم	وج ــایت	ها	ه س
وی	افــزود:	شــکایات	مطروحــه	یــا	ورود	بــه	پرونده	هــای	مطروحــه	شــامل	موضوعاتــی	از	
جملــه	تبلیــغ	فعالیــت	علمــی	غیرمجــاز	از	طریــق	ارســال	پیامــک	یــا	تبلیــغ	در	فضــای	
مجــازی،	تهیــه	یــا	فــروش	پایان	نامــه،	مقالــه	و	مــدارک	دانشــگاهی	یــا	جعــل	مــدارک	
تحصیلــی	اســت	کــه	شــامل	۱۵۰۰	مقالــه،	۵۰۰۰	پایان	نامــه	و	رســاله	و	تعــداد	زیــادی	

مــدارک	تحصیلــی	جعلــی	دانشــگاهی	اســت.
ــن،	بخــش	 ــزارش	ضابطی ــود	و	گ ــدارک	موج ــد:	حســب	مســتندات	و	م ــادآور	ش وی	ی
اعظــم	و	بیــش	از	۹۰	درصــد	قراردادهــای	تنظیمــی	مؤسســات	بــا	دانشــجویان	و	مــدارک	
جعلــی	دانشــگاهی	مکشــوفه،	مربــوط	بــه	دانشــگاه	های	غیردولتــی	و	ســهم	بســیار	کمــی	

از	ایــن	تخلفــات	)کمتــر	از	۱۰	درصــد(	بــه	دانشــگاه	های	دولتــی	اختصــاص	دارد.
بیشتر مدارک دانشگاهی مجعول مربوط به دانشگاه هایی است

 که زیرمجموعه وزارت علوم نیستند
ــه	جعــل	ســازمان	یافتــه	 ــژه	ب ــا	بیــان	اینکــه	توجــه	وی معــاون	حقوقــی	وزارت	علــوم	ب
مــدارک	دانشــگاهی	یکــی	دیگــر	از	مــوارد	اهتمــام	معاونــت	حقوقی	اســت،	خاطرنشــان	کرد:	
ــه	دانشــگاه	هایی	اســت	کــه	 ــوط	ب هــر	چنــد	بیشــتر	مــدارک	دانشــگاهی	مجعــول	مرب
زیرمجموعــه	وزارت	علــوم	نیســت	امــا	ایــن	وزارت	در	راســتای	تکلیــف	قانونــی	خــود	در	
نظــارت	و	حفــظ	کیــان	آموزشــی،	شــکایت	و	پیگیــری	ایــن	مــوارد	را	نیــز	دنبــال	می	کند.	
در	ایــن	راســتا	بــا	توجــه	بــه	اهمیــت	مقابلــه	با	جــرم	جعــل	مــدارک	دانشــگاهی،	پیگیری	

بــرای	اختصــاص	شــعب	ویــژه	از	رئیــس	محتــرم	قــوه	قضائیــه	در	دســتور	کار	اســت.

در نخستین جشن ملی روابط عمومی
 در روز ارتباطات و روابط عمومی، 

امضای تفاهم نامه بین ایسپا و 
انجمن متخصصان روابط عمومی

در	نخســتین	جشــن	ملــی	
روز	 در	 عمومــی	 روابــط	
ــط	عمومــی،	 ارتباطــات	و	رواب
و	 ایســپا	 بیــن	 تفاهم	نامــه	
ــط	 ــان	رواب ــن	متخصص انجم
ــید.	 ــا	رس ــه	امض ــی	ب عموم
	بــه	گــزارش	روابــط	عمومــی	
جهاددانشــگاهی،	نخســتین	

جشــن	ملــی	روابــط	عمومــی	در	روز	ارتباطــات	و	روابــط	عمومــی	بــه	همــت	انجمــن	
ــدت	 ــاالر	وح ــا	در	ت ــازمان	ها	و	نهاده ــی	از	س ــی	و	برخ ــط	عموم ــان	رواب متخصص

ــزار	شــد. برگ
در	ایــن	همایــش	کــه	بــا	شــرکت	مدیــران	روابــط	عمومــی	ادارات	و	ســازمان	هــای	
دولتــی	و	خصوصــی،	اســاتید	حــوزه	ارتباطــات	و	دکتــر	ســید	ســعیدرضا	عاملــی	
دبیــر	شــورای	عالــی	انقــاب	فرهنگــی		و	اســتاد	ارتباطــات	دانشــگاه	تهــران	برگــزار	
شــد،	نتایــج	نظرســنجی	ایســپا	از	مدیــران	و	کارشناســان	روابــط	عمومــی	کشــور	

ارائــه	شــد.
ــگاهی	 ــپا	جهاددانش ــز	ایس ــن	مرک ــه	بی ــم،	از	تفاهم	نام ــن	مراس ــن	در	ای همچنی
ــنجی	 ــز	افکارس ــد	و		مرک ــی	ش ــی	رونمای ــط	عموم ــان	رواب ــن	متخصص و	انجم
دانشــجویان	ایــران	)ایســپا(	بــه	خاطــر	کمــک	به	پیشــبرد	و	اعتــای	روابــط	عمومی	

ــرار	گرفــت.	 ــر	ق مــورد	تقدی

شرایط تأسیس مؤسسات اعزام دانشجو
 به خارج اعالم شد

شــرایط	 ای	 اطاعیــه	 در	
اعــزام	 مؤسســات	 تأســیس	
ــارج	از	کشــور	 ــه	خ دانشــجو	ب
ــن	 ــرد،	براســاس	ای ــام	ک را	اع
ــان	 ــان	تاپای ــه	متقاضی اطاعی
ســال	بــرای	ثبــت	درخواســت،	

ــد. ــت	دارن فرص
بــه	گــزارش	بــازارکار،	اداره	کل	

بــورس	و	اعــزام	دانشــجویان	وزارت	علــوم	اعــام	کــرد:	بــا	توجــه	بــه	درخواســت	های	
مکــرر	متقاضیــان	تأســیس	مؤسســات	و	شــرکت	های	اعــزام	دانشــجو	و	پیــرو	
ــر	مؤسســات	و	شــرکت	های	 ــروه	نظــارت	ب ــورخ	۱۸	اســفند	۱۴۰۰،	کارگ ــه	م مصوب
ــه	خــارج	از	کشــور	بدیــن	وســیله	اعــام	می	کنــد،	ســامانه	ثبــت	 اعــزام	دانشــجو	ب
درخواســت	ها	بــه	نشــانی،	portal.saorg.ir	تــا	پایــان	ســال	جــاری	فعــال	اســت	و	
متقاضیــان	واجــد	شــرایط	می	تواننــد	ضمــن	توجــه	بــه	نــکات	ذیــل	درخواســت	های	
خــود	را	در	ســامانه	مذکــور	ثبــت	نمــوده	و	از	ایــن	طریــق	مراحــل	کار	را	

ــد: ــری	کنن پیگی
۱-	ثبت	نام	در	سامانه	سجاد	و	دریافت	کد	پیگیری

۲-ورود	بــه	منــوی	خدمــات	–	اداره	کل	بــورس	–	درخواســت	صــدور	مجــوز	و	دریافت	
ــد	پیگیری ک

۳-	به	درخواست	های	ناقص،	ترتیب	اثر	داده	نخواهد	شد.
۴-	مســئولیت	صحــت	اطاعــات	ارائــه	شــده	بــا	متقاضــی	بــوده	و	در	صــورت	ارائــه	
ــام،	از	ادامــه	آن	 ــه	از	فرآینــد	ثبــت	ن اطاعــات	غیرواقعــی	و	نادرســت	در	هــر	مرحل

ممانعــت	بعمــل	خواهــد	آمــد.

اداره کل بورس و اعزام دانشجویان وزارت علوم 
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رییس جهاددانشگاهی:     ◄    ◄
با افزایش فوق العاده ویژه 

کادر درمان موافقت شد
رشته های مهارتی ویژه بانوان 

در کشور ایجاد می شود

معاون تامین اجتماعی: ◄◄
پروژه های این نهاد مصداق بارز تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین است

دعوت به همکاری

آزمون اپراتوری 
شرکت حفاظتی و مراقبتی ناظمان میثاق خراسان در نظر دارد، از بین متقاضیان واجد شرایط )مرد( جهت 

به کارگیری تعداد 28 نفر نیروی بهره بردار )برای شرکت پگاه انرژی پارسیان به صورت حجمی( برای انجام 

خدمات بهره برداری، در تعدادی از پست های انتقال و فوق توزیع استان خراسان رضوی و جنوبی از طریق 

برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه، به شرح جدول ذیل دعوت به همکاری نماید .

عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت زیر مراجعه فرمایند.

www.mapsab.ir

دعوت به همکاری

شرایط عمومی :
تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران

اعتقاد عملی به دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور 
مطابق قانون اساسی

نداشتن سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق 
اجتماعی شده باشد

عدم اعتیاد به مواد مخدر
عدم اشتغال و تعهد خدمت به هیچ دستگاه دولتی، خصوصی 

و نهادهای انقالب اسالمی
عمومی  وظیفه  خدمت  پایان  کارت  داشتن  آقایان  برای 

دائمی یا معافیت دائم
روانی  و  توانائی کامل جسمی و روحی  و  داشتن سالمتی 
بهداشت  تائید مرکز  فعالیت های شغلی طبق  انجام  جهت 
حرفه ای طرف قرارداد شرکت و همچنین پزشکان معتمد 

سازمان تأمین اجتماعی
حداقل سن ۱8 سال تمام تا تاریخ )۱۴۰۱/۰۵/۰۱(

شرایط اختصاصی :
داشتن مدرک تحصیلی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و مرتبط با سطوح دیپلم، کاردانی و کارشناسی 
بدون ذکر کلمه »معادل«، متناسب با نیاز شغل مورد تقاضا 
مطابق با مفاد جداول شماره ۵ ، ۶ و ۷ مندرج در این آگهی

مقاطع  مدرک  که  درصورتی  باالتر  مدرک  با  افراد  تذکر: 
قبلی شان منطبق با جداول شماره ۵ ، ۶ و ۷ باشد، امکان 
شرکت در آزمون در سطوح پایین تر را نیز دارند. اما در نظر 

داشته باشند که مدرک خواسته شده در آگهی برای ایشان 
در نظر گرفته خواهد شد و در آینده امکان اِعمال مدرک 

باالتر به هیچ وجه مقدور نخواهد بود.
اقدامی  گونه  هر  از  قبل  گرامی  متقاضیان  تاکید می گردد 
اعم از ثبت نام و واریز وجه، نسبت به کنترل جنسیت، سن، 
مدرک تحصیلی و سایر شرایط اعالم شده در این راهنما 
با عنوان شغلی انتخابی خود اقدام نمایند تا در ادامه روند 

آزمون به مشکل بر نخورند.
دارا بودن حداقل معدل کل ۱۳

متقاضیان بومی شهرستان بافق )استان یزد( و پیمانکاران 
در  بافق  فوالد  و  آهن  و صنعت  معدنی  در مجتمع  شاغل 
اولویت جذب قرار خواهند گرفت. نحوه سهمیه مورد نظر 
بدین شرح می باشد: صرفاً نمرات آزمون کتبی متقاضیانی 
بافق سابقه  و فوالد  که در مجتمع معدنی و صنعت آهن 
بومی  متقاضیان   ،۱۵.۱ افزایشی  ضریب  با  دارند  فعالیت 
شهرستان بافق، با ضریب افزایشی ۱.۱ و متقاضیان بومی 
 ۰۵.۱ افزایشی  ضریب  با  یزد،  استان  شهرستانهای  سایر 
محاسبه و منظور خواهد شد. الزم به ذکر است در صورت 
داشتن بیش از یکی از شرایط ذکر شده، فقط سهمیه شرطی 

که امتیاز باالتری دارد مورد استناد خواهد بود. 

عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و 
ثبت نام به سایت زیر مراجعه فرمایند.

http://www.a-azmoon.com

اطالعیه جذب نیروي انساني در شركت مجتمع معدني و صنعت آهن و فوالد بافق در سال 1041
)جذب در كارخانه فوالد بافق، دفتر مركزي هلدینگ یاران در تهران و كارخانه پلیمر طالیي یزد(

شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق در نظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در کارخانه 
فوالد بافق، دفتر مرکزی هلدینگ یاران مستقر در تهران و کارخانه پلیمر طالیی یزد، تعداد حدود ۱۷۵ نفر در مشاغل 
اپراتوری، کارمندی و تعمیرکاری با شرایط احراز مدرک دیپلم، تعداد حدود ۴۹ نفر در مشاغل تکنسینی با شرایط احراز 
مدرک کاردانی و تعداد حدود ۴۳ نفر در مشاغل کارشناسی با شرایط احراز مدرک لیسانس مطابق جداول شماره ۵ ، ۶ و ۷ 
این دفترچه، از میان واجدین شرایط مــرد و زن، با برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه فنی، طب کار، به صورت قراردادی 

)طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی( اقدام به جذب نیرو نماید.

ایــن  آمادگــی  اعــالم  از  جهاددانشــگاهی،  رییــس   
ــی  ــه در یک ــای زبال ــوت امح ــرای پایل ــرای اج ــاد ب نه
ــاد  ــرد: جه ــح ک ــر داد و تصری از شــهرهای شــمالی خب
ــماند  ــرای پس ــی ب ــای بزرگ ــد کاره ــگاهی می توان دانش
ــام  ــور انج ــمالی کش ــتان های ش ــالن و اس ــتان گی اس

ــد. ده
طیبــی  حمیدرضــا  دکتــر  بــازارکار،  گــزارش   بــه 
محوریــت  بــا  دانشــگاهی  جهــاد  اینکــه  بیــان  بــا 
ــتان  ــه اس ــی دارد ب ــت آمادگ ــط زیس ــکده محی پژوهش
ــه  ــای زبال ــماند و امح ــت پس ــوزه مدیری ــالن در ح گی
ــا اســتفاده از  ــاد دانشــگاهی ب ــد، گفــت: جه کمــک کن
ــد  ــا می توان ــوز و هاضم ه ــه زباله س ــوط ب ــاوری مرب فن
کارهــای بزرگــی بــرای پســماند اســتان گیــالن و 

اســتان های شــمالی کشــور انجــام دهــد. 
وی از اعــالم آمادگــی جهــاد دانشــگاهی بــرای اجــرای 
ــمالی  ــهرهای ش ــی از ش ــه در یک ــای زبال ــوت امح پایل
ــد  ــاد دانشــگاهی می توان ــرد: جه ــح ک ــر داد و تصری خب
طراحــی،  مســئولیت  خــود  فناورانــه  تولیــدات  بــا 

ــرد.  ــده بگی ــر عه ــوز را ب ــرای زباله س ــاخت و اج س
جهــاد  اینکــه  بیــان  بــا  جهاددانشــگاهی،  رییــس 
دانشــگاهی تــوان ویــژه ای در پژوهش هــای علمــی 
ــای  ــت چ ــا محوری ــاورزی ب ــوزه کش ــی در ح و عملیات
ــم در  ــم ه ــی توانی ــرد: م ــان ک ــج دارد، خاطرنش و برن
ــت و  ــای کیفی ــت ارتق ــای جه ــه چ ــالح بوت ــه اص زمین
ــرآوری محصــول،  ــه ف ــم در زمین ــش و ه ــش چین افزای
کارهــای علمــی و فناورانــه خوبــی را بــا همــکاری 

پژوهشــکده چــای در گیــالن اجــرا کنیــم. 
دکتــر طیبــی، از ارایــه خدمــات نویــن پزشــکی از 
ــالن  ــگاهی در گی ــاد دانش ــکده های جه ــوی پژوهش س
ــان  ــز درم ــدازی دو مرک ــرد: راه ان ــه ک ــر داد و اضاف خب
نابــاروری و درمــان ســرطان پســتان را در گیــالن 

ــم.  ــی کنی ــال م دنب
زیرســاخت های  ارتقــای  خواســتار  همچنیــن  وی 
اجــرای  ســرعت  افزایــش  جهــت  گیــالن  اســتان 
ــرد:  ــار ک ــد و اظه ــی ش ــی و پژوهش ــای علم ــروژه ه پ
ــای  ــاخت ه ــم زیرس ــی خواهی ــتان م ــئوالن اس از مس
ــد  ــرار دهن ــگاهی ق ــاد دانش ــار جه ــب را در اختی مناس

و  را صــرف تجهیــز  اعتبــاری  منابــع  بتوانیــم  تــا 
کنیــم.  بهره بــرداری 

ــی از مســاعدت  رییــس جهاددانشــگاهی، ضمــن قدردان
اســتاندار گیــالن در اجــرای هرچــه زودتــر پــروژه هــای 
ــه زودی  ــد: ب ــر ش ــتان، متذک ــگاهی در اس ــاد دانش جه
تفاهم نامــه همــکاری اســتانداری گیــالن بــا جهــاد 
ــا  ــور ب ــای مذک ــرای پروژه ــه اج ــگاهی در زمین دانش
حضــور نماینــدگان اســتان گیالن در مجلس شــورای اســالمی 

منعقــد مــی شــود. 
دکتــر حمیدرضــا طیبــی دیــدگاه هــای مقــام معظــم رهبری 
اقدامــات جهــاد دانشــگاهی دانســت و  را ســرلوحه 
اظهــار کــرد: یکــی از دالیــل اصلــی تشــکیل جهاد دانشــگاهی 
اثبــات تــوان کشــور در حــوزه هــای علمــی و فنــاوری، 
و  کاربــردی  و  علمــی  هــای  آمــورش  فرهنگــی، 

ــت.  ــی اس کارآفرین
ــیدن  ــی در رس ــوان خوب ــران ت ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــق  ــه تحق ــژه در زمین ــه وی ــرفت ب ــعه و پیش ــه توس ب
ــات و  ــرد: اقدام ــح ک ــان دارد، تصری ــش بنی ــاد دان اقتص
فعالیــت هــای جهــاد دانشــگاهی بــا تحقیقــات کاربــردی 
ــی،  ــی و مهندس ــاوری، فن ــش و فن ــای پژوه در محوره
پزشــکی، کشــاورزی، علــوم انســانی و اجتماعــی همــراه 
ــل  ــه ح ــم ب ــه ه ــد فناوران ــا تولی ــم ب ــا بتوانی ــت ت اس
مشــکالت روز جامعــه بپردازیــم و هــم نگاهــی بــه 
ــان  ــیم و از جری ــته باش ــا داش ــی روز دنی تحــوالت علم

ــم.  ــب نمانی ــده عق ــای آین ــاوری ه ــی روز و فن علم
رییــس جهاددانشــگاهی بــا بیــان اینکــه در حــوزه 
ــادی  ــای بنی ــلول ه ــه س ــن از جمل ــای نوی ــاوری ه فن
ــم  ــی توانی ــم و م ــم را داری ــرز عل ــت در م ــوان حرک ت

ایــن علــم را تبدیــل بــه فنــاوری کنیــم، گفــت: امــروز 
ــای  ــاوری ه ــه فن ــه در زمین ــم ک ــی گویی ــا افتخــار م ب
و  از جملــه ژن درمانــی و ویــروس درمانــی  نویــن 

ــتیم.  ــور هس ــگامان کش ــی از پیش ــلول درمان س
دکتــر طیبــی، بــا اشــاره بــه جایــگاه جهــاد دانشــگاهی 
در حــوزه فنــی و مهندســی و کشــاورزی، عنــوان کــرد: 
فنــاوری هــای متعــددی را تولیــد و کاربــردی کردیــم. 
ــویق و  ــورد تش ــگاهی را م ــتاوردهای جهاددانش وی دس
تاییــد رهبــر انقــالب در دیــدار ســال ۹۷ بــا جهادگــران 
دانســت و اضافــه کــرد: اگرچــه جهــاد دانشــگاهی 
هــای  فنــاوری  و  خوبــی  بســیار  هــای  توانمنــدی 
بســیار زیــادی دارد، امــا اثبــات ایــن دســتاوردها بــرای 
ــار  ــن اعتب ــورت تامی ــت و در ص ــر اس ــئوالن زمان ب مس
الزم مــی توانیــم خودمــان فنــاوری هــای مــورد نیــاز را 
تولیــد کنیــم و بــا دســت پــر بــه ســراغ کارفرمایــان برویــم. 
رییــس جهاددانشــگاهی از تخصیــص اعتبــار ۳۰ میلیــون 
یورویــی صنــدوق توســعه ملــی بــه پــروژه هــای 
ــر داد  ــال ۹8 خب ــی س ــگاهی ط ــاد دانش ــه جه فناوران
ــم  ــی کردی ــه را اجرای ــروژه فناوران ــرد: ۳۱ پ ــان ک و بی
و امــروز اکثــر ایــن پــروژه هــا بــه اتمــام رســیده و یــا 
ــتاوردهای  ــتفاده از دس ــا اس ــت. قطع ــام اس ــه اتم رو ب
جهــاد مــی توانــد تحــول بزرگــی را در توســعه اقتصــاد 

ــد.  ــته باش ــراه داش ــه هم ــان کشــور ب ــش بنی دان
ــک  ــا کم ــال ۹۹-۹8 ب ــی س ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
دولــت و مجلــس بودجــه هــای فناورانــه جهــاد دانشــگاهی 
بــا افزایــش رو بــه رو شــد، خاطرنشــان کــرد: نتیجــه ایــن 
 ۱۴۰۱ و   ۱۴۰۰ هــای  در ســال  را  اعتبــار  افزایــش 
ــه  ــای فناوران ــروژه ه ــف پ ــه تعری ــق ب ــم و موف گرفتی
ــه  ــت ک ــن اس ــش رو ای ــق پی ــذا اف ــدیم ل ــد ش جدی
فنــاوری هــای تولیــد شــده را بــه مرحلــه تجــاری ســازی 

ــانیم.  ــرارداد برس ــد ق و عق
ــاد  ــده در جه ــد ش ــای تولی ــاوری ه ــی، فن ــر طیب دکت
ــان و  ــش بنی ــد دان ــارز تولی ــداق ب ــگاهی را مص دانش
اشــتغال آفریــن دانســت و متذکــر شــد: بــرای ســال ۱۴۰۱ 
داریــم  را در دســتور کار  فناورانــه  پــروژه   ۳۰ نیــز 
ــط  ــب توس ــه مناس ــص بودج ــا تخصی ــاءاهلل ب ــه ان ش ک

ــرد. ــم ک ــاز خواهی ــا را آغ ــس آنه مجل

ــازمان  ــانی، س ــع انس ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع
ــا افزایــش فوق العــاده ویــژه  تامیــن اجتماعــی از موافقــت ب

ــر داد. ــان خب کادر درم
بــه گــزارش بــازارکار، ابوالفضــل عفت نــژاد در نشســت 
ــن  ــالم ای ــا اع ــزگان ب ــی هرم ــن اجتماع شــورای اداری تامی
خبــر افــزود: اتفاقــی کــه در خصــوص فوق العــاده ویــژه افتــاد 
ایــن بــود کــه وزارت بهداشــت فــوق العــاده ویــژه کارکنــان 
خــود را ۵۰درصــد ارتقــا داد و ســازمان تامیــن اجتماعــی هم 

مســیری را بــرای ایــن منظــور آغــاز کــرد.
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی، ســازمان تامیــن 
اجتماعــی تصریــح کــرد: در رابطــه بــا دســتمزد پزشــکان هم 
مصوبــه قانونــی، همــان مصوبــه دولــت اســت و تاکید بــر این 

اســت کــه بــرای کار درمانــی ســقف مشــخصی وجــود دارد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه بازنشســتگی تعــدادی از اعضــای 
کادر درمــان در ســال گذشــته، از برگزاری آزمون اســتخدامی 
زودهنــگام بــا هــدف تامیــن نیــروی انســانی و کســری کادر 

یادشــده خبــرداد.
عفــت نــژاد همچنیــن بــا اشــاره بــه افزایــش ضریــب امتیــاز 
بــرای متاهلیــن و افــراد بومــی در آزمون اســتخدامی یادشــده 
ــر  ــه کــرد: امســال ۵۰ درصــد میانگیــن نمــره ســه نف اضاف
اول بــه عنــوان نصــاب قبولــی در آزمــون اســتخدامی مــالک 
خواهــد بــود و قطعــا همــه افــرادی کــه قــرار اســت اســتخدام 
شــوند توســط یــک گــروه مصاحبــه خواهنــد شــد و امتیــاز 

نهایــی بــه تناســب آزمــون کتبــی و مصاحبــه خواهــد بــود.
وی خاطرنشــان کــرد: یکــی از مســائل مهمــی کــه در 
ــی  ــوع جوان ــد؛ موض ــد ش ــاظ خواه ــا لح ــم گیری ه تصمی
ــراد  ــرادی کــه اف ــه اف ــد ب ــه بع ــن ب جمعیــت اســت و از ای
ــغ رفاهــی بیشــتری را  ــد مبال تحــت تکفــل بیشــتری دارن
ــرای ازدواج و  ــی ب ــای خوب ــرد و هدای ــم ک ــت خواهی پرداخ

ــت. ــده اس ــی ش ــز پیش بین ــدآوری نی فرزن

معاون رئیس جمهور:  ◄◄

معــاون امــور زنــان و خانــواده 
امضــای  از  جمهــوری  ریاســت 
ــرارداد همــکاری  تفاهــم نامــه و ق
علمــی  جامــع  دانشــگاه  بــا 
کاربــردی بــرای ارتقــا مهــارت 

داد. بانــوان خبــر 
انســیه  بــازارکار،  گــزارش  بــه 
خزعلــی در نشســت گروه هــای 

مختلــف بانــوان آذربایجــان غربــی در ارومیــه افــزود: بــر اســاس ایــن 
قــرارداد و تفاهــم نامــه دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی بــا ایجــاد 
ــور  ــدون کنک ــر امســال ب ــوان از اول مه ــه بان ــوط ب ــی مرب رشــته های مهارت
ــرش خواهــد کــرد. ــد دانشــجو پذی ــه من ــوان عالق ــن رشــته ها از بیــن بان در ای

ــه تشــکیل  ــه موضــوع ضــرورت افزایــش جمعیــت کشــور ب ــا اشــاره ب وی ب
ســتاد جمعیــت اشــاره و اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه امکانــات دولــت تــالش 
ــق توســعه اشــتغال  ــت از طری ــی جمعی ــی کــردن هــدف جوان ــرای عملیات ب
ــی  ــت مل ــرارگاه نهض ــتان ها و ق ــان در اس ــای کارآفرین ــاد کارگروه ه ــا ایج ب
مســکن در وزارت راه و شهرســازی بــرای حمایــت از جوانــان ایجــاد شــده اســت.
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــت ب ــات دول ــه اقدام ــا اشــاره ب ــاون رئیــس جمهــوری ب مع
ــردن  ــی ک ــتناک و مردم ــورم وحش ــری از ت ــواری، جلوگی ــت خ ــاد و ران فس
ــد  ــذار خوان ــه اثرگ ــنگری در جامع ــاد روش ــوان را در جه ــش بان ــا نق یارانه ه
و از مــادران خواســت بــا مدیریــت صحیــح مخــارج خانــواده و روشــنگری در 
ــد. ــک کنن ــا کم ــردن یارانه ه ــی ک ــدف مردم ــی ه ــه پیشــبرد اصول ــه ب جامع

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه بخشــی از مشــکالت از بانــوان از جملــه ازدواج اجبــاری 
و تــرک تحصیــل دختــران، مرخصــی زایمــان و خوابــگاه دانشــجویان متأهــل 
ــب  ــور ترغی ــه منظ ــوزادان ب ــادران و ن ــرای م ــخص ب ــگاه مش ــف جای و تعری
فرزنــد آوری گفــت: بایــد بــا حمایــت و پشــتیبانی دولــت و کمــک نهادهــای 
مردمــی در ایــن زمینه هــا تــالش کنیــم تــا مشــکالت را بــه حداقــل 

ــانیم. برس
ــاد  ــگری و ایج ــعه گردش ــق توس ــتان از طری ــوان اس ــای بان ــا توانمندیه ارتق
ــارات تخصیــص  ــری مناســب از اعتب ــره گی ــای خــود اشــتعالی، به بازارچه ه
ــش  ــرورت افزای ــل و ض ــده از تحصی ــران بازمان ــش دخت ــرای پوش ــه ب یافت
ــدات  ــر تأکی ــتان از دیگ ــوان اس ــالمت بان ــا س ــرای ارتق ــذاری ب ــرمایه گ س

ــود. ــوری ب ــس جمه ــاون رئی مع
بــه نقــل از مهــر در ایــن نشســت نماینــدگان اقشــار بانــوان اســتان 

کردنــد. بیــان  را  مختلــف  حــوزه ای  دغدغه هــای  و  درخواســت ها 
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استاندار قم:

اشتغال خانگی در ثبات اقتصادی
 جامعه نقش موثری دارد

ــر توجــه جــدی  ــد ب ــا تاکی ــم ب اســتاندار ق
بــه مشــاغل خــرد و خانگــی گفــت: اشــتغال 
خانگــی در ثبــات و پایــداری اقتصــادی 
جامعــه از نقــش مهــم و بســزایی برخــوردار 

می باشــد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنا، ســید محمدتقی 
شــاهچراغی در نشســت بــا زنــان کارآفریــن 
ــتانداری  ــواد )ع( اس ــام ج ــاالر ام ــم در ت ق
افــزود: شــرایط اقتصــادی کشــور برغــم همه 
ویژگی هایــی کــه دارد، ایــن الــزام را 
بــه وجــود آورده کــه بــه بخــش اشــتغال خانگــی و کارگاه هــای کوچــک توجــه شــود.

وی خاطرنشــان کــرد: مطابــق تجربــه جهانــی، مشــاغل خــرد از شــاخص های یــک اقتصــاد 
ــد. ــه شــمار می آی ــدار ب پای

اســتاندار قــم همچنیــن بــا اشــاره بــه ضوابــط و مقرراتــی کــه دســتگاه های مختلــف اجرایــی 
بایــد در رابطــه بــا اشــتغال اعمــال کننــد بیــان داشــت: فعــاالن اقتصــادی و کســانی کــه در 
ــت  ــه معاون ــود را ب ــای خ ــکل ها و دغدغه ه ــه مش ــت دارند،کلی ــان فعالی ــتغال زن ــوزه اش ح
هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتان منتقــل کنند،تــا ظــرف مــدت یــک مــاه بــا تهیــه گزارشــی 
از مســائل مطــرح شــده ، مشــکل های آنــان از طریــق دســتگاه ها و نهادهــای ذی ربــط از قبیــل 
ســازمان صنعــت، معــدن، تجــارت، اداره کل تعــاون و رفــاه اجتماعــی و همچنیــن کمیتــه امداد 

امــام )ره( و بنیــاد برکــت مــورد پیگیــری قــرار گیــرد.
ــوان  ــه مشــکل های بان ــا اشــاره ب ــز ب ــم نی ــور اقتصــادی اســتانداری ق ــاون هماهنگــی ام مع
ــد  ــان بای ــک از کارآفرین ــر ی ــرد: ه ــان ک ــهیالت خاطرنش ــت تس ــرای دریاف ــن ب کارآفری
بررســی کننــد، محصولــی کــه تولیــد می کننــد، مرتبــط بــه کــدام یکــی از دســتگاه های 

اجرایــی می شــود.

رئیسی:

معــاون اشــتغال و خودکفایــی 
ــرقی  ــداد آذربایجان ش ــه ام کمیت
ســال جاری  ابتــدای  از  گفــت: 
تاکنــون ۸۳۳ فرصــت شــغلی 
بــرای مددجویــان تحــت حمایــت 

ــت. ــده اس ــاد ش ــتان ایج اس
جمــع  در  پرویــزی  کریــم 
ــاد  ــرد: ایج ــار ک ــگاران، اظه خبرن
اشــتغال و رســیدن بــه خودکفایی 
رفــع  بــرای  خوداتکایــی  و 

نیازهــای معیشــتی جــزو اولویت هــای اساســی بــرای حمایــت از 
اســت. مددجویــان 

ــی  ــر مهارت افزای ــد ب ــا تاکی وی ب
گفــت:  اشــتغال  ایجــاد  بــرای 
ــری  ــا بهره گی ــتیم ب ــدد هس درص
از تجربیــات ســال های گذشــته 
پرداخــت تســهیالت و منابــع را به 
همراهــی بانک هــا بــه بهتریــن 

ــم. ــام دهی ــن انج ــکل ممک ش
ــه  ــی کمیت ــالت اصل ــزی رس پروی
اعــالم  اشــتغالزایی  را  امــداد 
امســال  کــرد:  خاطرنشــان  و 
بــرای مددجویــان تحــت پوشــش و غیرمددجویــان فاقــد بیمــه 
کــرد. پرداخــت خواهیــم  ویــژه ای  اشــتغالزایی  تســهیالت 

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان شرقی خبر داد

رفع بیکاری و ایجاد اشتغال از برنامه های 

محوری دولت است 
رئیـس جمهـور کشـورمان در جریـان سـفر 
خـود بـه اسـتان آذربایجـان غربـی، در جمع 
اقشـار مـردم مهابـاد گفـت: رفـع بیـکاری 
برنامه هـای  جـزو  پایـدار  اشـتغال  ایجـاد  و 

محـوری دولـت اسـت.
ــوری در  ــس جمه ــا، ریی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــتانی  ــفر اس ــن س ــت و یکمی ــان بیس جری
ــی در  ــان غرب ــتان آذربایج ــه اس ــود ب خ
ــع  ــت: رف ــاد گف ــردم مهاب ــع اقشــار م جم

بیــکاری و ایجــاد اشــتغال پایــدار جــزو برنامه هــای محــوری دولــت اســت کــه بــا جدیــت و 
ــود. ــال می ش ــبانه روزی دنب ــورت ش ــه ص ب

ایجاد شهرک صنعتی جدید در اردبیل

 در دستور کار است
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی 
ــی  ــه اراضــی صنعت ــان اینک ــا بی ــل ب اردبی
قابــل واگــذاری در برخــی شــهرک های 
صنعتــی اســتان بــه پایــان رســیده اســت، 
ــورد  ــی م ــن اراض ــدف تامی ــا ه ــت: ب گف
نیــاز ســرمایه گــذاران، ایجــاد یــک شــهرک 
ــل در  ــزرگ در اردبی ــد و ب ــی جدی صنعت

ــت. ــتور کار اس دس
محمــد اهلــی بــا اعــالم این خبــر اظهــار کرد: 

ــار  ــزار و ۴۰۰ هکت ــک ه ــل ی ــتان اردبی ــی اس ــی صنعت ــهرک ها و نواح ــاحت ش کل مس
ــوده و بقیــه  ــوان اراضــی صنعتــی ب ــه عن ــار آن ب ــر از یــک هــزار هکت اســت کــه کمت
ــات  ــات و محدث ــداث تاسیس ــل اح ــبز و مح ــای س ــا، فض ــر، خیابان ه ــوان معاب ــه عن ب

ــود. ــوب می ش محس
وی بــا بیــان اینکــه بیــش از ۷۰ درصــد اراضــی صنعتــی اســتان بــه ســرمایه گــذاران واگذار 
شــده اســت، افــزود: ایــن میــزان واگذاری هــا در ســه ســال گذشــته حــدود ۲۰ درصــد از 
کل اراضــی صنعتــی شــهرک های صنعتــی اســتان را شــامل می شــود کــه ایــن آمــار نشــان 

از افزایــش میــل بــه ســرمایه گــذاری  در اســتان دارد.

طرح های بنیاد برکت ۱۶ هزار شغل 

خرد و خانگی در گلستان ایجاد کرد
فرمــان  اجرایــی  ســتاد  مدیــرکل 
حضــرت امــام ره گلســتان گفــت : 
بــا انجــام ۲ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد ریــال 
ســرمایه گذاری حمایتــی اشــتغالزایی ایــن 
ــغل  ــزار و ۵۳۹ ش ــتان ۱۶ ه ــاد در اس نه
ــان واجــد  ــرای متقاضی خــرد و خانگــی ب
شــرایط در ۳۸۰ روســتای اســتان ایجاد شــد.
محمــد مهــدی ســلمان زاده در گفــت و گو 
بــا خبرنــگار خبرگــزاری جمهوری اســالمی 

اظهــار داشــت: ایــن میــزان ســرمایه گــذاری در ۳۲ مــاه گذشــته در قالــب طــرح ســحاب 
انجــام شــد و کمــاکان هــم ادامــه خواهــد داشــت.

ــا ســقف  ــه اقتصــادی ت ــه طــرح هــای دارای توجی ــه وی تســهیالت پرداختــی ب ــه گفت ب
۵۰۰  میلیــون ریــال اســت و بــه ازای اشــتغال هــر نفــر نیــز ۱۵۰ میلیــون ریــال پرداخــت 

مــی شــود.
ــج ســال از  ــدت پن ــه م ــرد: اشــتغال ایجــاد شــده ب ســلمان زاده خاطــر نشــان ک
ــداری رســیده در صــورت  ــه پای ــا شــغل ب ــی شــود ت ســوی کارشناســان رصــد م

ــود. ــده ش ــهیالت برگردان ــد تس ــه، بای ــای اولی ــرح از مبن ــدن ط دور ش
ــه نشســت اخیــر هماهنگــی تفاهــم نامــه بودجــه بنــد ب تبصــره ۱۶ از محــل  وی ب
ســهم اســتانداری گلســتان در اجــرای مشــاغل طــرح ســحاب اشــاره کــرد و افــزود: در 
ایــن نشســت بــا حضــور معــاون اقتصــادی اســتاندار، مدیــر کل دفتــر ســرمایه گــذاری 
ــتانداری  ــت در اس ــاد برک ــی بنی ــع مال ــز مناب ــر تجهی ــتانداری و مدی ــتغال اس و اش
ــاد  ــع بنی ــل مناب ــحاب از مح ــرح س ــرای ط ــداوم اج ــرای ت ــن  ب ــتان طرفی گلس
ــب تفاهــم نامــه  ــع تبصــره ۱۶ در قال برکــت و مشــارکت اســتانداری از محــل مناب

ــد . ــد کردن تاکی

۵۰ میلیارد ریال به حوزه گردشگری

 کهگیلویه  و بویراحمد اختصاص یافت
مدیــرکل صنایــع دســتی، میــراث فرهنگــی و گردشــگری کهگیلویــه و بویراحمــد گفــت: 
ــوزه  ــال در ح ــارد ری ــتان ۵۰ میلی ــن اس ــه ای ــت ب ــات دول ــفر هی ــات س ــی مصوب در پ

گردشــگری اختصــاص یافــت.
بــه گــزارش ایرنــا، ســعید طالــب پــور در نشســت بــا خبرنــگاران کهگیلویــه  و بویراحمــد 
در یاســوج اظهــار داشــت: از ایــن تســهیالت بایــد در قالــب توســعه زیرســاخت هــای 

گردشــگری اســتفاده کــرد.
وی افزود: به تناسب ظرفیت های استانی توزیع اعتباری صورت گرفته است.

طالــب پــور بــا اشــاره بــه ۵۰ طــرح نیمــه تمــام اســتان تاکیــد کــرد: یکــی از سیاســت هــای 
ــن اســتان  ــه تکمیــل طــرح هــای نیمــه تمــام گردشــگری اســت کــه در ای وزارت خان
تبصــره  تســهیالت  ز  ا فیزیکــی  پیشــرفت  درصــد   ۳۰ بــاالی  هــای  طــرح 

ــوند. ــی ش ر م ــوردا ۱۸برخ
وی ادامــه داد: ســهمیه اســتان ۷۵ میلیــارد تومــان اســت کــه از همیــن محــل فعــاالن 

صنایــع دســتی نیــز مــی تواننــد بهــره منــد شــوند.

مشاغل خانگی 

خراســان شــمالی بــا حــدود 
ــی  ــدی و صنعت ــد تولی ۴۰۰ واح
ــر  ــزون ب ــذاری اف ــرمایه گ ــا س ب
۱۳ هــزار میلیــارد ریــال، اســتانی 
اشــتغال  زمینــه  در  مســتعد 
مبتنــی بــر تولیــد و صنعــت 

ــت. اس
آنالیــن،  ایــران  گــزارش  بــه 
و  معــدن  صنعــت،  مدیــرکل 
تجــارت اســتان خراســان شــمالی 

ــزرگ و  ــع ب ــا داشــتن صنای ــن اســتان ب ــاره گفــت: ای ــن ب در ای
ــز  ــع، حائ ــوزه صنای ــر در ح ــزار نف ــر ۱۱ ه ــغ ب ــتغال بال اش

ــت. ــت اس ــش صنع ــتغال در بخ ــر اش ــم از نظ ــه ده رتب
ــر اینکــه حمایــت از تولیــد  ــا تأکیــد ب ــو، ب حســین حاجــی بگل
داخلــی، ســاده ســازی ضوابــط ســرمایه گــذاری و پیچیدگــی های 

صنایــع،  بومی ســازی  و  اداری 
دولــت  اصلــی  راهبردهــای  از 
هــای  فعالیــت  از  حمایــت  در 
صنعتــی اســت، تصریــح کــرد: 
ــای  ــا و واحده ــه ه ــش کارخان پای
تولیــدی راکــد یــا تعطیــل اســتان 
ــم و در  ــرار داده ای ــت ق را در اولوی
صــدد راه انــدازی و رونــق آنهــا 
بــا ســاده ســازی پیــچ و خــم 

هســتیم. ســرمایه  گذاری 
ــن  ــره تامی ــروژه زنجی ــی ۲ پ ــایی و معرف ــه از شناس وی در ادام
مالــی تولیــد در خراســان شــمالی بــه وزارت صمــت  خبــر داد و 
گفــت: دو زنجیــره شناســایی شــده در حــوزه فــوالد و پالســتیک 
اســت و شناســایی ســایر زنجیــره هــای تامیــن مالــی بــر اســاس 

اولویــت گــروه کاالیــی نیــز در دســت اقــدام اســت.

اشتغال خراسان شمالی با تکیه بر صنعت رونق می گیرد

مدیر کل صنعت ، معدن و تجارت استان:

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره گلستان گفت :  ◄◄

۸۲ پــروژه مهــم اقتصــادی بــه 
ــارد  ــزار میلی ــش از ۶۱ ه ارزش بی
ــا فرمــان رییس جمهــوری  ــال ب ری
ــد، ایجــاد  ــق تولی ــدف رون ــا ه و ب
ــی در  ــعه اجتماع ــتغال و توس اش
پنــج منطقــه آزاد تجــاری و هفــت 
منطقــه ی ویــژه اقتصــادی کشــور 

افتتــاح می شــود.
دبیرخانــه  اعــالم  براســاس 
شــورایعالی مناطــق آزاد تجــاری-

صنعتــی و ویــژه اقتصــادی، ۸۲ طــرح تولیــدی صنعتــی و 
ــا دســتور  ــال ب ــارد ری ــه ارزش بیــش از ۶۱ هزارمیلی ــی ب عمران
رییــس جمهــوری افتتــاح و بــه بهــره بــرداری مــی رســد، کــه 
دریچــه تــازه ای بــرای جــذب ســرمایه در مناطــق آزاد، افزایــش  

ــد. ــد ش ــوده خواه ــی گش ــاه اجتماع ــد و رف تولی
ــه آزاد تجــاری »قشــم،  ــرار اســت در ۵ منطق ــا ق ــن طــرح ه ای
ارس، کیــش، انزلــی و ماکــو« و هفــت منطقــه ی ویــژه اقتصــادی 

نمیــن،  »پارســیان،  شــامل 
لرســتان،  بوشــهر،  ســهالن، 
المــرد و بجنــورد« افتتــاح شــود؛ 
طــرح هایــی کــه ســمت و ســوی 
ســمت  بــه  را  ســرمایه  گذاری 
ــی و  طــرح هــای صنعتــی، عمران

کشــاورزی ســوق می دهنــد. 
ــا در  ــن فرصت ه ــه ای ــا ک از آنج
ســه ســرفصل عمرانــی، تولیــدی 
ــد،  ــده ان ــف ش ــاورزی تعری و کش
ــه گارگیــری ســرمایه  بخــش خصوصــی و دولتــی، توســعه  ــا ب ب
اقتصــادی و رفــاه اجتماعــی در ایــن مناطــق بــه صــورت همزمان 
رقــم خواهــد خــورد.  »تربیــت نیــروی انســانی ماهــر و متخصص، 
ــی اســت کــه  ــد« از دیگــر اهداف ــد و کســب درآم ــش تولی افزای
ــه  ــق مناطــق آزاد تجــاری و اقتصــادی در نظــر گرفت ــرای رون ب
شــده و بــا افتتــاح ایــن طرح هــا ایــن بخــش از ایــن چشــم انــداز 

محقــق خواهــد شــد.

در پی مصوبات سفر هیات دولت: ◄◄

افتتاح ۸۲ پروژه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
با حضور رییس جمهور

با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال انجام می شود؛

استاندار ایالم:  ◄◄
راه اندازی مشاغل خرد باید

 در دستور کار قرار گیرد
اســتاندار ایــالم گفــت: توجــه بــه مشــاغل 
خــرد و جــز بــرای ایجــاد اشــتغال در 
اســتان بایــد در دســتور کار دســتگاه هــای 

ــرد. ــرار گی ــی ق اجرای
بــه گــزارش ایرنــا، حســن بهــرام نیــا 
اســتان  تســهیل  ســتاد  نشســت  در 
اظهــار داشــت: توجــه ویــژه بــه مشــاغل 
ــور  ــت جمه ــدات ریاس ــزو تاکی ــرد ج خ
بــوده کــه متاســفانه مغفــول مانــده اســت.
ــق  ــق بگیــرد و رون ــا مشــاغل خــرد رون ــد از روســتاییان حمایــت کنیــم ت وی افــزود: بای

اشــتغال در اســتان را شــاهد باشــیم.
اســتاندار ایــالم بــا بیــان اینکــه دامــداران خــرد عــالوه بــر تامیــن مایحتــاج روزانــه آنــان، 
رونــق اشــتغال را بهمــراه دارنــد، تاگیــد کــرد: دلیــل تعطیلــی برخــی کارخانجــات نظیــر 

کارخانــه شــیر و لبنیــات در کشــور عــدم حمایــت از دامــداران خــرد اســت. 
بهــرام نیــا بــا بیان اینکــه اهتمــام مدیران اســتان گــره گشــایی از مشــکالت تولیدکنندگان 
اســت، یــادآور شــد: معــدل همــکاری و تعامــل دســتگاه هــای اجرایــی و بانــک هــا بــرای 
ــد  ــد بای ــن رون ــه ای ــت ک ــوب اس ــش و مطل ــت بخ ــتان رضای ــد در اس ــع تولی ــع موان رف

اســتمرار داشــته باشــد.
وی بــا اشــاره فعالیــت هــای صنعتــی کــه تغییر کاربــری دادنــد، گفــت: واحدهــای صنعتی 
مســتقر در شــهرک صنعتــی ایــالم کــه تغییــر کاربــری داده انــد، آب و بــرق، تلفــن و گاز 

آنــان قطــع و بــه مراجــع قضایــی معرفــی مــی شــوند.
در ایــن نشســت مشــکالت و موانــع شــرکت داده پــردازی دورنمــای دانــش فردا شهرســتان 
ایــالم، طــرح قــارچ شــهر ایــالم، طــرح ماهــی ســرد آبــی در میمــه زریــن آبــاد، شــرکت 
فجــر ایــالم ) تولیــد کننــده انــواع فنــر خــودرو(، شــرکت ایــوان ســفال مهــران، شــرکت 

هــزاره ســوم ایــالم مطــرح و بــا دســتور اســتاندار ایــن موانــع برطــرف شــد.

فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( ◄◄
ایجاد فرهنگ کار و تقویت مشاغل خانگی

 در همدان
فرمانــده ســپاه انصارالحســین)ع( اســتان همــدان گفــت: هــدف مــا ایجــاد فرهنــگ کار و 

ســوق دادن مــردم بــه ســمت کارهــای کارگاهــی و مشــاغل خانگــی اســت.
ــد و افتتــاح  ــر، ســردار مظاهــر مجیــدی در بازدی ــارس از مالی ــه گــزارش خبرگــزاری ف ب
طرح هــای بســیج ســازندگی بــا بیــان اینکــه اجــرای طرح هــای بســیج ســازندگی بســیار 
امیدوارکننــده و موفقیت آمیــز اســت اظهــار کــرد: هــدف مــا ایجاد فرهنــگ کار و ســوق دادن 

مــردم بــه ســمت کارهــای کارگاهــی و مشــاغل خانگــی اســت.
ــن  ــی در ای ــتان هم افزای ــئوالن شهرس ــوب مس ــای خ ــا پیگیری ه ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
زمینــه ایجــاد شــده اســت گفــت: امســال تغییراتــی در بحث بودجه شــده که بیشــتر بــه صورت 
ــد  ــه بتوان ــی ک ــر گروه ــه ه ــن زمین ــری می شــود و در ای ــز در اســتان تصمیم گی متمرک

فعالیــت بیشــتری داشــته باشــد ســهم بیشــتری از تســهیالت دریافــت می کنــد.
ــوزه  ــر را در ح ــای مالی ــدان کارگاه ه ــتان هم ــین)ع( اس ــپاه انصار الحس ــده س فرمان
ــتیم  ــه داش ــدی ک ــزود: در بازدی ــت و اف ــق دانس ــیار موف ــازندگی بس ــیج س بس

ــت. ــوب اس ــوزه خ ــن ح ــر در ای ــتان مالی ــده شهرس ــد آین ــان می ده نش
ــی از  ــداد را مقطع ــن روی ــرداد ای ــوم خ ــای س ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
دفــاع مقــدس و ســند افتخــار کشــور دانســت و تصریــح کــرد: برنامه هــای مختلفــی در 
اســتان داریــم کــه یکــی از آنهــا برگــزاری صبحــگاه مشــترک نیروهــای نظامــی و انتظامــی 

در پایــگاه نــوژه اســت.
مجیــدی بــا بیــان اینکــه در پایــان خردادمــاه نیــز اســتان همــدان میزبــان آیــت اهلل نــوری 
ــه  ــت در هم ــازوی والی ــخصیتی واال و ب ــوار ش ــم بزرگ ــن عال ــت: ای ــت گف ــی اس همدان
ــد  ــور دارن ــدان حض ــه در هم ــک هفت ــان ی ــه ایش ــه اینک ــه ب ــا توج ــوده و ب ــا ب صحنه ه
امیدواریــم بتوانیــم بــا برنامه  ریــزی از وجــود و محضــر ایشــان بهتریــن اســتفاده را داشــته باشــیم.

مســئول بســیج ســازندگی اســتان همــدان نیــز یکــی از برنامه هــای بســیج ســازندگی را 
توســعه و راه انــدازی نمایشــگاه ها و فروشــگاه های عرضــه محصــوالت اقتصــاد مقاومتــی در 

راســتای عدالــت در عرصــه زنجیــره تولیــد و ارزش عنــوان کــرد.

ــدای  ــتغالزا از ابت ــرح اش ۱۱۴ ط
در  تاکنــون  جــاری  ســال 
تســهیالت  جنوبــی  خراســان 

کردنــد. دریافــت  اشــتغال 
مدیریــت  سرپرســت  براتــی 
صنــدوق کارآفرینــی امید اســتان 
گفــت: در ایــن مــدت ۸۱ میلیارد 
و ۷۷۹ میلیــون ریــال تســهیالت 
اشــتغالزایی بــه متقاضیــان در 
مناطــق شــهری، روســتایی و 

ــد. ــت ش ــایری پرداخ عش
او گفــت: بــا پرداخــت ایــن تســهیالت بــرای ۱۳۰ نفــر فرصــت 

شــغلی جدیــد ایجــاد شــد.
ــرای طرح هــای کشــاورزی،  ــن تســهیالت ب ــی ای ــه برات ــه گفت ب
خدمــات، صنعــت و در بخــش ضــروری و ســایر پرداخــت شــد.

ــد اســتان گفــت:  ــت صنــدوق کارآفرینــی امی سرپرســت مدیری
از طرح هــای پرداخــت از آغــاز امســال ۵۱ فقــره طــرح بــا 
اعتبــار ۴۳ میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون ریــال مربــوط بــه قرداد هــای 

تبصــره ۱۸ و مابقــی منابــع داخلی 
صنــدوق کارآفرینــی امیــد اســت.

صنــدوق  مدیریــت  سرپرســت 
اســتان  امیــد  کارآفرینــی 
تســهیالت  گفت:بیشــترین 
ــای  ــه طرح ه ــوط ب ــی مرب پرداخت

اســت. خدماتــی 
ایــن تســهیالت بــه طرح هــای 
مختلــف از جملــه پارچــه فروشــی، 
ــنگ،  ــراش س ــتی، ت ــع دس صنای
حمایــت از زنــان سرپرســت خانــوار، گردشــگری، صنایــع کوچک 
و مشــاغل کوچــک، حــوزه فنــاوری و اطالعــات و گیاهــان دارویی 

و جهــاد کشــاورزی پرداخــت شــده اســت.
ــا ۴۰  ــال ت ــون ری ــن تســهیالت را از ۲۰۰ میلی ــی ســقف ای برات
میلیــارد ریــال اعــالم کــرد و گفــت: کارمــزد ایــن تســهیالت از ۴ 
تــا ۶ درصــد و بازپرداخــت ۳ تــا ۷ ســاله بــا توجــه بــه نــوع طــرح 

و مبلــغ پرداختــی متفــاوت اســت.

پرداخت تسهیالت به ۱۱۴ طرح اشتغالزا در خراسان جنوبی

براتی سرپرست مدیریت صندوق کارآفرینی امید

ایجاد ۸۳۳ فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد آذربایجان شرقی

پیش بینی اشتغالزایی برای ۵ هزار نفر در بخش کشاورزی قزوین

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی قزوین اعالم کرد؛

 معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان 
قزوین: تا پایان سال جاری برای اشتغالزایی ۵ هزار نفر در بخش 

کشاورزی این استان پیش بینی و هدفگذاری شده است.
حمیدرضا تبسمی اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام گرفته پیش بینی 
می کنیم تا پایان سال جاری برای ۵ هزار نفر در استان قزوین در 

زمینه کشاورزی شغل ایجاد نمائیم.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان 
این  این میزان اشتغالزایی در بخش کشاورزی  ادامه داد:  قزوین 

استان برای شهرستان های قزوین، تاکستان و بوئین زهرا هرکدام 
البرز ۴۰۰ و  نفر،  با ۶۰۰  نفر، آبیک  به میزان یک هزار و ۲۵۰ 

شهرستان آوج با ۲۵۰ نفر پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: اعطای تسهیالت از منابع رونق تولید، تسهیالت بند 
الف تبصره ۱۸، تسهیالت حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار 
مناطق روستایی و عشایری، کمک های فنی و اعتباری و مشاغل خانگی و 
تسهیالت خطوط مکانیزاسیون به واحدهای تولید بخش کشاورزی 

نقش بسزایی در ایجاد اشتغالزایی دارد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل: ◄◄
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دعوت به همکاری

آزمون  نگهبانی
شــرکت حفاظتی و مراقبتی ناظمان میثاق خراســان در نظر دارد، از بین متقاضــیان واجدشـرایط تعداد 
45 نفر )مرد( جهت نگهبانی و حفاظت فیزیکی از تأسـیسـات انتقال نیروي فوق توزیع، در شهرستان هاي تابعه 
استان هاي خراسان رضوي ، شمالی و جنوبی از طریق برگزاریآزمون کتبی، مصـاحبه حضـوري و سـنجش آمادگی 

جسـمانی به شـرح جدول ذیل، دعوت به همکاري  نماید. 
عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت زیر مراجعه فرمایند.

www.mapsab.ir

دعوت به همکاری

 رئیس حسابداري

 حداقل 10 سال سابقه کار

 کارشناسي و کارشناسي ارشد مالي

مسلط به قوانین حسابداري، حقوق و دستمزد، تهیه 

صورت هاي مالي بودجه و گزارشات مدیریتي مسلط

  به نرم افزارهاي مالي و آفیس

 کارشناس حسابداري

 حداقل 7 سال سابقه

 مسلط به حسابداري، حقوق و دستمزد

 مسلط به نرم افزارهاي مالي و آفیس

 کارشناس حسابداري

 حداقل 3 سال سابقه کار

 ثبت ورود و خروج کنترل گزارشات انبار

 مسلط به حسابداري فروش

 مسلط به نرم افزارهاي مالي و آفیس

متقاضیان واجد شرایط مي توانند از طریق راه اعالم شده 

 در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند

hr@setareh-sarves tan.com

لینک :

 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113422

صنايع غذايي ستاره سروستان براي تکمیل کادر خود از تهران با شرایط زیر استخدام مي نماید:صص

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت فراهان تابلو ايرانیان

 در راستاي تکمیل کادر خود در تهران از واجدین 

 شرایط زیر دعوت به همکاري مي نماید:

 مهندس برق  

 آقا، حضوري، بصورت تمام وقت

 سابقه کاري 2 سال، کارداني کارشناسي

ساعت و روز کاري: شنبه تا چهارشنبه 8 الي 17 

 و پنجشنبه 8 الي 12

متقاضیان واجد شرایط مي توانند از طریق راه اعالم 

 شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.

)whatsapp( 09368298217 

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113421

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت بهینه کاوان کیفیت جهت تکمیل 

کادرنظرسنجي  واحد تحقیقات و مشتري خود در 

تهران به عنوان بزرگترین مرکز نظر سنجي کشور،

از عالقه مندان در این زمینه با شرایط ذیل 

 دعوت به همکاري مي نماید:

 کارمند اداري

 حداکثرسن  40 سال، حداقل مدرك دیپلم

 پاره وقت_تمام وقت، ساکن استان تهران

متقاضیان واجد شرایط مي توانند رزومه خود را 

 به شماره واتساپ اعالم شده ارسال نمایند.

)whatsapp( 09124018422 

لینک :

 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113420

جهاد دانشگاهی در مسیر اشتغال عزتمند حرکت می کند
رئیـس جهاددانشـگاهی در آییـن رونمایـی از ایـن پایـگاه خبری جدید بـازارکار 
بـا اشـاره بـه اینکـه فرهنگ سـازی در رابطـه با تـوان انجـام کارهای گزیـن و بزرگ 
در حوزه هایی که زیرسـاخت توسـعه و پیشـرفت کشور تشـکیل می دهند از وظایف 
ایـن نهـاد اسـت گفـت: توسـعه فرهنگـی، علمـی و فناورانـه و توسـعه آموزش های 
مهارتی، اشـتغال و کارآفرینی ازجمله اقداماتی اسـت که جهاددانشـگاهی از شـروع 
فعالیـت در آن جهـت حرکـت کـرده و به خوبـی از عهده انجام آن ها بر آمده اسـت.
دکتـر سـید حمیـد رضـا طیبـی رئیس جهـاد دانشـگاهی بـا بیـان اینکـه این حق 
مردم اسـت که دارای شـغل باشـند ادامه داد: جهاد دانشـگاهی در مسـیر اشـتغال 
عزتمنـد حرکـت می کند؛ داشـتن شـغل عزتمنـد ماحصل همین کارهای شـاخص 

در حـوزه علمـی، فناورانـه و توسـعه آمـوزش های مهارتی و اشـتغال اسـت. 
وی بـا اشـاره به اینکه جهاددانشـگاهی به موقع بـه موضوع اشـتغال فارغ التحصیالن 
ورود کـرد افـزود: در آن زمـان  مجموعـه و سـامانه های خوبـی در زمینه اشـتغال و 
کارآفرینـی توسـط ایـن نهـاد بنا نهاده شـد که امروز شـاهد روزآمدی یکـی از آن ها 
یعنـی سـایت بـازارکار هسـتیم کـه در شـکل نویـن آن توسـط معاونـت آمـوزش و 

کارآفرینـی جهـاد دانشـگاهی دنبال می شـود.
وی با اشاره به فعالیت سه خبرگزاری ایسنا، ایکنا و سیناپرس در جهاددانشگاهی 
گفت: سایت بازارکار نیز همانند گذشته باید به صورت تخصصی به حوزه اشتغال و 
کارآفرینی ورود کند و از کارهای موازی با سایر رسانه های جهاددانشگاهی پرهیزکرده و حتی 
نسبت به رسانه های بیرون نوآوری و خالقیت را در برنامه های توسعه خود قرار دهد.

رییـس جهاددانشـگاهی از این نهاد به عنوان پرچم دار واقعی توسـعه علمـی و فناورانه  
و اثبـات آن در تحقـق اقتصـاد دانش بنیـان در کشـور یادکرد و گفـت: امیدوارم

از  جدی  حمایت  به واسطه  تا  آید  وجود  به  کشور  اقتصادی  بخش  در  تحول  یک   
دستاوردهای علمی و فناورانه جهاددانشگاهی نقش این نهاد در خدمت به پیشرفت 

کشور و توسعه اشتغال برای دانش آموختگان به خوبی دیده شود.
وی با تصریح اینکه  جهاد دانشگاهی توانسته  است در حوزه های فرهنگی، فناوری اقدامات 

موثر و خوبی انجام داده، این نهاد به اقدامات زیر ساختی مناسب توجه کرده است.

سایت بازارکار با ذات فعالیت جهاد دانشگاهی منطبق است
بهداشتی  دکتر علی منتظری، پیشکسوت جهاد دانشگاهی، رئیس پژوهشگاه علوم 
جهاددانشگاهی و رئیس اسبق جهاد دانشگاهی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه سایت 
بازارکار با ذات فعالیت جهاد دانشگاهی منطبق است گفت: قانون اساسی حقوقی را 
برای آحاد ملت در نظر گرفته است و یکی از این حقوق این است که این قانون به حق 

برخورداری از اشتغال و شغل شایسته برای تمام آحاد جامعه توجه می کند.
وی با بیان اینکه برخی از افراد جامعه شاغل هستند اما شغل شایسته ای ندارند، توضیح 
داد: این رخداد برای فارغ التحصیالن دانشگاهی بیشتر است، بنابراین هرگام و قدمی 
که در حوزه اشتغال خوب و شایسته برداشته شود مصداق جهاد واقعی در کشور است.

دکتـر منتظـری بـا اشـاره بـه اقدامات خـوب جهـاد دانشـگاهی، معاونت آمـوزش و 
کارآفرینـی در توجـه بـه موضوع اشـتغال دانش آموختـگان افزود: ایـن توفیق را در 
جهادانشـگاهی بـه دسـت آورده ایـم کـه بـه مسـائلی توجه کنیـم که کمتـر در دید 
دیگـران قـرار دارد. بـازارکار در ادامه فعالیـت خود که اکنون می بینیم بـا نوآوری هایی 

کـه دارد بـه جایگاه بسـیار خوبـی نزدیک می شـود.
دکتـر منتظـری بـا اشـاره بـه اینکـه وظیفه مـا کمـک بـه اشـتغال فارغ التحصیالن 
دانشـگاهی اسـت تصریـح کـرد: جهـاد دانشـگاهی ابتـدا بـه این موضـوع توجـه کرد و 

سـپس ایـن موضـوع را وارد اسـاس نامه ایـن نهـاد کـرد. 

 

شـورایعالی انقـالب فرهنگی نیز بـه این موضوع توجه و تغییـرات الزم را اعمال کرد. 
جهاددانشـگاهی، مسئول اشتغال نیسـت اما به این موضوع مهم توجه ویژه ای می کند.

وی ادامـه داد: تـالش برای اشـتغال فارغ التحصیالن دانشـگاهی باید مضاعف باشـد. 
امیـدوارم کـه ایـن پایـگاه خبری بـه یکی دیگـر از کارهای ارزشـمند جهـاد تبدیل 
شـده  و بـه اشـتغال مـردم بویـژه اشـتغال دانـش آموختـگان و کار شایسـته بـرای 
آنهـا کمـک کند. خوشـبختانه این وبسـایت خبری با ذات و رسـم جهاددانشـگاهی 

منطبـق اسـت و مـی تواند منشـا آثار خیر باشـد.

آغاز راه با همیاری یازده استان کشور
دکتـر محمدصـادق بیجنـدی در ایـن آییـن رونمایـی گفـت: هفته نامـه بـازار کار 
بیـش از  20 سـال سـابقه انتشـار دارد کـه اکنون بـه صورت الکترونیکی و با شـکل 

نویـن و چند رسـانه ای انتشـار می شـود.
معـاون آموزشـی و کارآفرینـی جهاددانشـگاهی با اشـاره بـه رونمایی پایـگاه خبری 
جدیـد بـازارکار گفـت: ایـن پایـگاه مبتنـی بـر چند اصـل یعنی اسـناد باالدسـتی، 
اساسـنامه جهاددانشـگاهی، ماموریت هـای محولـه و بیانیـه گام دوم انقالب رهبری 

تنظیم شـده اسـت.
بـرای  اقـدام و سـرآغازی  پایـگاه خبـری،  ایـن  از  رونمایـی  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
جهاددانشـگاهی در حـوزه رسـانه اسـت، توضیـح داد: خبرگزاری های ایسـنا و ایکنا 
در راس مراجـع خبـری کشـور قـرار دارنـد. سـیناپرس هـم در برخـی حوزه ها 
بـه عنـوان مرجـع شـناخته می شـود امـا بـا توجـه بـه شـعار سـال که بحـث مهم 

تولیـد، دانـش بنیـان و اشـتغال آفریـن اسـت ایـن مهـم اهمیـت ویـژه ای دارد.

معـاون آموزشـی و کارآفرینـی جهاددانشـگاهی بـا بیـان اینکـه امیـدوارم بـا 
مدیریـت دکتـر طیبـی بتوانیـم جایـگاه خوبـی در حـوزه بـازار کار بـه دسـت 
بیاوریـم، تصریـح کرد: کشـور در حوزه اشـتغال بویـژه در حوزه اشـتغال دانش 
آموختـگان بـا چالـش هایـی روبرو اسـت، بنابراین تـالش می کنیم ایـن پایگاه 
خبـری بتوانـد راهگشـای برخی مشـکالت بویـزه اشـتغال دانـش آموختگان و 

باشـد. جوانان 
دکتـر بیجنـدی در ادامـه بخـش هـای مختلـف پایـگاه خبـری بـازارکار را بـر 

اسـاس نیازهـای جدیـد بـرای شـرکت کننـدگان تشـریح کـرد.

بازارکار می تواند سایت تخصصی و موثر اشتغال باشد
ایـران در مراسـم  دکتـر علـی متقیـان، مدیرعامـل خبرگـزاری دانشـجویان 
رونمایـی از پایـگاه خبـری بـازار کار اظهـار کـرد: بسـیار خرسـندم در نهـادی 
اشـتغال دارم کـه بـرای نیازهـای جامعـه تـالش می کنـد. ایجاد پایـگاه خبری 

بـازار کار، اقدامـی ارزشـمند اسـت؛ چـرا کـه اشـتغال دارای اهمیـت اسـت.
وی ادامـه داد: بیـکاری موجـب فقر می شـود. براسـاس آموزه هـای دینی وقتی 
یـک فـرد فقیـر شـود و فقـر از در وارد شـد، ایمـان فـرد از بین مـی رود. وقتی 

ایمـان جامعـه کاهـش یابد، نمی تـوان بـه آن جامعه اتـکا کرد.
مدیرعامـل ایسـنا افـزود: اگـر  یـک نفر زنده شـود گویی کـه کل جامعـه زنده 
شـده اسـت و در واقـع برای اشـتغال دیگـران قـدم برداریم و کارهای شایسـته 
انجـام دهیـم و اطالعـات و اطـالع رسـانی شایسـه افـراد را در مسـیر شـغل 
شایسـته قـرار دهیـم، در ثـواب آن کار شـریک می شـویم، چـرا کـه کار کردن 

ثـواب دارد.
دکتـر متقیـان بـا تاکیـد بـر اینکه جهـاد دانشـگاهی فعالیت هـای خوبـی در حوزه 
اشـتغال دارد بـر تخصصـی شـدن هر چه بیشـتر سـایت بـازارکار جهاد دانشـگاهی 
تاکید کرد و گفت: بازارکار باید سـایت تخصصی اشـتغال باشـد و از اشـتغال سـخن 
بگویـد و مخاطبان خود را به سـوی اشـتغال راهنمایی کند بنابرایـن باید از انعکاس 
اخبار در حوزه هایی مانند سیاسـی، ورزشـی، بین الملل پرهیز کند. شـاید با انتشـار 
یـک خبـر بتوانیـم زمینـه اشـتغال یک نفـر را فراهـم کنیم و این ارزشـمند اسـت. 
امیـدوارم بـه برکت تالش روزافزون بتوانیـم کارنامه موفق دیگری در حوزه اشـتغال 
از خـود ثبـت کنیـم و روزی در معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشـگاهی اعالم 

کنیـم کـه هزاران شـعل با اطالع رسـانی بـازارکار اتفاق افتاده اسـت.

لزوم توجه به تحول و نوآوری رسانه در حوزه اطالع رسانی
دکتـر محمدحسـین حسـنی، مدیرعامـل خبرگـزاری قرآنـی ایران)ایکنـا( در ایـن 
مراسـم گقـت:  امیـدوارم بتوانیم بـه هم خانواده خـود در حوزه رسـانه کمک کنیم. 
در حـال حاضـر، رسـانه های جهان در مسـیر جدید و تحـول و نوآوری قـرار دارند و 

از نوشـتار فاصلـه گرفتـه  و پادکسـت محـور و ویدئو محور شـده اند.
وی ادامـه داد: بـازارکار در آغـاز راه قـرار دارد و می توانـد به این موضـوع توجه کند. 
تغییـر ایـن نـگاه بـرای نیروهای ایسـنا و ایکنا سـخت اسـت، چـرا کـه آموزش های 
قدیمـی را فراگرفته انـد. اگـر ایـن رسـانه تخصصـی بـه رویکـرد جدیـد توجـه کند، 

جهاد دسـت بـه اقدامی ارزشـمند زده اسـت.
حسـنی بـر همگرایـی رسـانه ای تاکیـد و بـر اهمیـت آن اشـاره کـرد و گفـت: 
جهاددانشـگاهی می توانـد بـا همگرایـی، وحـدت را افزایـش دهـد و نقـش مهـم و 
سـازنده خـود را هـم در عیـن کثـرت بـه وحدت تبدیـل کنـد و هم تاثیـر خود را 

بـر مخاطبـان پـر شـمار خود داشـته باشـد.
گفتنـی اسـت در آئیـن رونمایـی از پایـگاه خبری جدیـد بـازارکار، نماینـدگان 11 
اسـتان کشـور کـه بـه صـورت پایلـوت بـرای راه انـدازی بـازارکار در این اسـتان ها 
شـامل) خراسـان رضـوی، آذربایجـان شـرقی، هرمـزگان، اردبیـل، یـزد، اصفهـان، 
فارس،زنجـان، کردسـتان، مازندران و لرسـتان( انتخاب شـده بودند بـه صورت زنده 
مراسـم را دنبـال می کردند. در این مراسـم همه سـخنرانان از تـالش های مهندس 

سـید کاظـم حسـینی در دو دهـه فعالیت بـازارکار تشـکر کردند.
گزارش؛ امیرعلی بینام

رونمایی از پایگاه خبری جدید بازارکار

 در حوزه اطالع رسانی اشتغال؛ 

استان های سراسر کشور 
دارای بازارکار اختصاصی 

می شوند

همزمـان با روز جهانی ارتباطات، دسـتاورد جديد جهاد دانشـگاهی در حوزه اطالع رسـانی اسـتخدام، 
اشـتغال و کارآفرينـی رونمايـی شـد کـه مـی توان گفـت به برکـت اين حرکت، اسـتان های سراسـر 

کشـور دارای بازارکار اختصاصی می شـوند.
ايـن مراسـم بـا حضـور دکتر سـید حمید رضـا طیبی رئیـس جهـاد دانشـگاهی، دکتر علـی منتظری 

رئیـس اسـبق ايـن نهـاد، دکتر محمـد صـادق بیجندی معـاون آموزشـی جهـاد دانشـگاهی، دکتر علی 
متقیان مديرعامل خبرگزاری دانشـجويان ايران )ايسـنا(، دکتر محمدحسـین حسـنی، مديرعامل خبرگزاری 

قرآنـی ايران)ايکنـا(، دکتر ابوالقاسـم رئیسـی مديـرکل روابط عمومی ايـن نهاد، و جمعـی از مديران کل اشـتغال و 
کارآفرينـی ايـن نهاد حضور داشـتند.

در آيیـن افتتاحیـه پايـگاه جديـد خبری بـازار کار، از اين پايـگاه به عنوان دسـتاورد مهم جهاد در حوزه اشـتغال ياد شـد. به گزارش 
بـازارکار مراسـم رونمايی از پايگاه جديد خبری بازارکار، بیسـت و ششـم ارديبهشـت مـاه در دفتر مرکزی جهاد برگزار شـد.
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ــا  ــت و ب ــر اس ــی بغرنج ت ــته ریاض ــه در رش ــوم پای ــته های عل ــکالت رش مش
وجــود اهمیــت ایــن رشــته، متقاضیــان رشــته ریاضــی ســال بــه ســال در حــال 
کاهــش  هســتند و بیشــتر متقاضیــان کنکــور بــه دنبــال پذیــرش در رشــته های 

پردرآمــد هســتند.
ــته  ــی رش ــوزان متقاض ــش دانش آم ــل، کاه ــن معض ــی ای ــای بیرون از نموده
ــه  ــه ک ــدری شــدت یافت ــه ق ــن مشــکل ب ریاضــی مقطــع متوســطه اســت. ای
بــه گفتــه معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش، رشــته ریاضــی 
ــن  ــت! ای ــده اس ــل ش ــا تعطی ــدم تقاض ــت ع ــه عل ــتان ها ب ــی دبیرس در برخ
ــی در  ــته ریاض ــی رش ــوزان متقاض ــار دانش آم ــن آم ــئول در آخری ــام مس مق
دبیرســتان ها گفتــه اســت کــه در حــال حاضــر ۱۴.۸۷ درصــد از دانش آمــوزان 

ــد. ــل می کنن ــی تحصی ــته ریاض در رش
دکتــر زهــرا گویــا، عضــو هیئت علمــی دانشــکده ریاضــی دانشــگاه 
شــهید بهشــتی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا دانش آمــوزان تمایلــی بــه 
انتخــاب رشــته ریاضــی ندارنــد، گفــت: ایــن موضــوع مســئله  جدیــدی نیســت 
و حداقــل دو دهــه اســت کــه بــا آن مواجــه هســتیم. در گذشــته هشــدارهای 
زیــادی از طــرف چنــد آموزش گــر و متخصــص در ایــن حوزه هــا مطــرح شــده 
بــود کــه اگــر طــرح و برنامــه واقع بینانــه و نــگاه اســتراتژیک بــه ایــن مســئله 
ــه را  ــام جامع ــا زود تم ــر ی ــی، دی ــران آموزش ــن بح ــیم، ای ــته باش نداش

درگیــر می کنــد.
ــا اشــاره بــه ســال های ۷۹ تــا ۸۱ کــه تعــداد متقاضیــان رشــته  ریاضــی  وی ب
ــاق  ــک اتف ــا ی ــان، ب ــح داد: آن زم ــود، توضی ــیده ب ــود رس ــه اوج خ ــه نقط ب
ــته های  ــای رش ــار ورودی ه ــرای اولین ب ــم و ب ــه رو بودی ــران روب ــر در ای کم نظی
ــا ورودی هــای رشــته های علــوم تجربــی در مدرســه تقریبــاً  ریاضــی فیزیــک ب
ــته  ــی رش ــوزان متقاض ــد از دانش آم ــدود ۳۰ درص ــود و ح ــده ب ــر ش براب

ــد. ــی بودن ریاض
عضــو هیئــت علمی دانشــگاه 
شــهید بهشــتی، دالیــل ایــن 
فعالیت هــای  را  موفقیــت 
از  کــه  دانســت  بنیادینــی 
شمســی   ۶۰ دهــه  اوایــل 
ــرد:  ــار ک ــد و اظه ــروع ش ش
به ویــژه،  فعالیت هــا  ایــن 
ــوزان  ــرکت دانــش آمــ شــ
ایــران  متوســطه  دوره 
جهانــی  المپیادهــای  در 
ریاضــی، برگــزاری مســابقات 
برنامه ریــزی  و  ریاضــی 
معلمــان  آمــوزش  بــرای 
ــدازی  ــق راه ان ریاضــی از طری
مجلــه رشــد آمــوزش ریاضــی 
متقــــاضیان  افزایــش  در 
رشته هــــای ریاضــی فیزیــک 
نقــش داشــتند. همــه این هــا 
دســت بــه دســت هــم دادنــد 
تــا ریاضــی مدرســه ای ایــران 
و دســتاورد  کنــد  حرکــت 
ــد.  ــته باش ــم گیری داش چش

ــواب  ــی ج ــه ریاض ــوزان ب ــویق دانش آم ــرای تش ــا ب ــه تالش ه ــه از این ک هم
ــا فاصلــه چنــد ســال، ایــن منحنــی  ــد؛ ولــی متاســفانه ب داده، خوشــحال بودن

ــد. ــی ش نزول

اقدامات دهه ۶۰ 
برای توسعه ریاضی 

مدرسه ای
ــی  ــورد اقدامات ــا، در م ــر گوی دکت
ــعه  ــرای توس ــه ۶۰ ب ــه در ده ک
ایــران  در  مدرســه ای  ریاضــی 
در  داد:  توضیــح  شــد،  انجــام 
اوایــل دهــه ۶۰ ورودی بــه رشــته 
ــدود  ــم و ح ــیار ک ــی بس ریاض
ــت آن،  ــن عل ــه اصلی تری ــد ک ــان می ده ــتندات نش ــود و مس ــد ب ۶.۵ درص
ــران،  ــام ای ــان در تم ــت. در آن زم ــوده اس ــران ب ــی در ای ــم ریاض ــود معل کمب
تعــداد مدرســه هایی کــه رشــته  ریاضــی داشــتند، خیلــی محــدود بــود و همــان 
ــغل های  ــی و ش ــه ریاض ــدان ب ــای عالقه من ــخگوی نیازه ــم پاس ــداد ه تع

وابســته بــه دانــش ریاضــی بــود. البتــه 
در بســیاری از شهرســتان ها، تقریبــاً 
فاقــد رشــته  مدرســه های دخترانــه 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــی بودن ریاض
دانش آمــوزان دختــر مجبــور بودنــد 
کــه رشــته های دیگــر را انتخــاب کننــد.

کــه  تدریــج  بــه  داد:  ادامــه  وی 
ــی  ــالب فرهنگ ــس از انق ــگاه ها پ دانش
بازگشــایی شــدند و رشــته های ریاضــی 
ــی  ــد و آمــوزش عال ــدا کردن توســعه پی
از انحصــار چنــد دانشــگاه خــارج شــد، 
ــی  ــداد معلمان ــه تع ــاز ب ــج نی ــه تدری ب
ــد  ــه  رش ــرد و مجل ــدا ک ــش پی ــد، افزای ــس کنن ــی تدری ــود ریاض ــه الزم ب ک
ــی،  ــان ریاض ــت معلم ــن خدم ــوزش ضم ــدف آم ــا ه ــز ب ــی نی ــوزش ریاض آم

ــد. ــیس ش تاس
ایــن اســتاد دانشــگاه اظهــار کــرد: مجلــه رشــد آمــوزش ریاضــی، تنهــا مجلــه ای 
ــر و  ــاون وزی ــادل؛ مع ــر حدادع ــود کــه دکت ــه رشــدهای آموزشــی ب از مجموع
رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی وقــت و مهنــدس ابوطالبــی؛ 
رئیــس دفتــر برنامه ریــزی و تالیــف کتاب هــای درســی در همــان زمــان، 
ــه،  ــن مجل ــل تاســیس ای ــد کــه دلی ــد کردن ســرمقاله هایش را نوشــتند و تاکی
ــوای  ــه این کــه محت ــه آمــوزش معلمــان ریاضــی اســت، ن فراهــم کــردن زمین

تخصصــی ریاضــی در آن منتشــر شــود.
وی تاکیــد کــرد: تاســیس مجلــه رشــد آمــوزش ریاضــی، راه انــدازی مســابقات 
ــد  ــده ای بودن ــه قوام دهن ــی ریاضــی، س ــاد جهان ــه المپی ــتن ب ریاضــی و پیوس

کــه کمــک کردنــد ریاضــی در مدرســه جــان بگیــرد و توســعه پیــدا کنــد.

ــر  عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی، یکــی از دالیــل مهــم و مؤث
ــه  ــرای ورود ب ــران ب ــی از دخت ــت ضمن ــی، »حمای ــته ریاض ــعه رش را در توس
رشــته های ریاضــی« دانســت و گفــت: نکتــه مهــم ایــن بــود کــه در آن زمــان، 
ــه بایــد تنهــا  ــه تصویــب رســید کــه تدریــس در کالس هــای دختران ــی ب قانون
توســط معلمــان زن و کالس هــای پســرانه توســط معلمــان مــرد، انجــام شــود و 
ــه رشــته  ریاضــی  ــرای ورود ب همیــن موضــوع، یکــی از انگیزه هــای دختــران ب
بــود؛ زیــرا دختــران می دانســتند کــه شــغل مناســبی در انتظــار آن هــا اســت.

ــرای  ــی ب ــت بی بدیل ــه فرص ــل ب ــاً تبدی ــت، اتفاق ــن محدودی ــه داد: ای وی ادام
دختــران در ایــران و وقــوع اتفــاق منحصربه فــردی در دنیــا شــد کــه در مــدت 
ــر  ــاً براب ــان ریاضــی زن تقریب ــرد و معلم ــان ریاضــی م ــداد معلم ــی، تع کوتاه
شــدند! ایــن در حالــی بــود کــه بــه جــای ارج نهــادن بــه ایــن دســتاورد عظیــم، 
ــی  ــای علم ــگاه زن در عرصه ه ــه جای ــه ب ــتانه و قیم مآبان ــی فرودس ــا نگاه ب
ــوزش  ــی در آم ــرفصل نوین ــت س ــه می توانس ــت را ک ــن فرص ــی، ای و اجتماع
ــم،  ــاره می کن ــورد اش ــی دو م ــه یک ــه ب ــی ک ــه دالیل ــد، ب ــم بزن ــی رق عموم

ــوزاندیم. س

رویکرد فرهنگِی تبعیض آمیز نسبت
 به معلمان ریاضی زن

ــل  ــن دالی اســتاد آمــوزش ریاضــی دانشــگاه شــهید بهشــتی، یکــی از مهم تری
نزولــی شــدن تعــداد متقاضیــان دختــر رشــته های ریاضــی را »مــدارس ویــژه 
ــت و  ــه« دانس ــدارس دختران ــه م ــرد ب ــِی م ــان ریاض ــای معلم ــدن پ ــاز ش و ب
ــای  ــورد حمایت ه ــه م ــژه ک ــدارس وی ــد، م ــه بع ــه ۸۰ ب ــرد: از ده ــح ک تصری
مختلــف بودنــد و امکانــات زیــادی هــم داشــتند، قاعــده بــازی را بــه هــم زدنــد. 
اکثــر مؤسســان مدرســه های معــروف و مذهبــی و زنجیــره ای، افــراد سرشــناس 
ــای معلمــان مــرد را  ــد کــه پ ــد و همان هــا بودن ــران ارشــد بودن و از بیــن مدی
ــه  ــدارس دختران ــه م ــم!«، ب ــا نداری ــان زن توان ــا معلم ــه »م ــن ک ــه ای ــه بهان ب

بــاز کردنــد.
وی ایــن بهانــه را یــک ادعــای نادرســت تاریخــی دانســت و توضیــح داد: معلمان 
ــراوان فرهنگــی و اجتماعــی  ــواع محدودیت هــای ف ــا ان ــران ب ریاضــِی زن در ای
دســت وپنجه نــرم کردنــد و بــا همــت بــاال و بــا کم تریــن حمایــت و پشــتوانه، 
وارد عرصــه اجتماعــی آمــوزش ریاضــی  شــدند و صبورانــه خــود را ارتقــا دادنــد 
ــی کــه  ــد. در صورت ــرای ســایر معلمــان ریاضــِی زن همــوار کردن و مســیر را ب
ــوزش  ــورای عالی آم ــه ۶۵۲ ش ــه در جلس ــدارس« ک ــی م ــه اجرای در »آیین نام
ــی  ــه توانای ــبت ب ــید، نس ــب رس ــه تصوی ــخ ۲۰/۵/۱۳۷۹ ب ــرورش در تاری و پ
معلمــان زن بــه دیــده شــک و تردیــد نگریســته شــد و بــه جــای آن کــه ایــن 

ادعــای نادرســت اصــالح شــود، بــر آن ُمهــر تأییــد هــم زده شــد.
ــا،  ــش کلمبی ــگاه بریتی ــی دانش ــوزش ریاض ــته آم ــه رش ــن دانش آموخت ای
ــالب  ــد از انق ــه بع ــدارس دختران ــرد در م ــان م ــه تاریخچــه حضــور معلم ب
اشــاره کــرد و گفــت: مــدارس فرزانــگان در تهــران و بعــد شــهرهای بــزرگ، 
ــن  ــگان، قوی تری ــت نخب ــر تربی ــز ب ــان و تمرک ــت کارش ــل ماهی ــه دلی ب
ــود.  ــی ب ــری طبیع ــه ام ــد ک ــذب کردن ــرد و زن را ج ــی م ــان ریاض معلم
ولــی ایــن اتفــاق بــا آنچــه کــه در مــدارس ویــژه رخ داد، تفــاوت ماهیتــی 
داشــت. اغلــب مــدارس غیرانتفاعــی )غیردولتــی(، ابتــدا بــا چــراغ خامــوش 
ــای  ــی درس ه ــد. یعن ــروع کردن ــه ش ــای فوق برنام ــن کار را از کالس ه ای
اصلــی را بــا تــالش زیــاد، معلمــان زن تدریــس می کردنــد و معلمــان مــرد 
ــد، بعدازظهرهــا کالس تســت و نکتــه و  کــه اکثــراً دانشــجویان جــوان بودن

ــد. ــزار می کردن ــر آن برگ نظای

دالیل کاهش متقاضیان دالیل کاهش متقاضیان 

رشته ریاضی؛رشته ریاضی؛

ایا  ریاضی یک ایا  ریاضی یک 
درس مردانه درس مردانه 

است! است! 

اهمیـت رشـته های علـوم پایـه در پیشـبرد علـم و توسـعه مرزهـای دانـش 
و  مسـئولین  کارشناسـان،  کـه  سال هاسـت  و  نیسـت  پوشـیده  کسـی  بـر 
سیاسـت گذاران بـر لـزوم توجـه بـه ایـن رشـته ها تاکیـد می کننـد. علی رغم 
نگاهـی  پژوهـش  و  علـم  بـه  مسـئولین  این کـه  دلیـل  بـه  توصیه هـا،  ایـن 
»اقتصـادی« دارنـد و بـه واسـطه شـرایط اقتصـادی کشـور، انتظـار دارنـد که 
سـرمایه گذاری های علمـی و پژوهشـی زودبـازده باشـند، توصیه هـای توجه به 

علـوم پایـه بیشـتر در حـد حـرف باقـی مانده انـد. 
موضـوع اشـتغال دانش آموختـگان رشـته های علوم پایـه نیز موضـوع جدیدی 
فیزیـک،  ریاضـی،  رشـته های  دانش آموختـگان  کـه  سال هاسـت  و  نیسـت 
زیست شناسـی و شـیمی با مشـکل بیـکاری دسـت وپنجه نرم می کننـد. برخی 
از ایـن فارغ التحصیـان بـه اجبـار مشـاغل نامرتبـط با رشـته تحصیلـی خود 
را انتخـاب می کننـد و برخـی دیگـر بـه امیـد یافتن شـغل مناسـب، در مقاطع 
باالتـر تحصیلـی تغییر رشـته می دهنـد. به دلیـل نـگاه اقتصـادی و پول محور 
مسـئولین، توجـه بـه رشـته های علـوم پایـه در حد حـرف باقی مانده اسـت و 
در سـال های اخیـر تغییری در شـرایط رشـته های علـوم پایه به وجـود نیامده 
اسـت؛ چـرا که رشـته های علـوم پایه اصوالً بـه دلیل بنیـادی بودن، دیـر بازده 
هسـتند و سـرمایه گذاری بـر روی ایـن رشـته ها، سـرمایه گذاری بـرای آینده 

. ست ا
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت بازرگاني رادوين اطلس آريانا
 براي تكميل كادر خود در تهران )يوسف آباد(

  با شرايط زير استخدام مي نمايد:
 مديريت بازرگاني  

 با سابقه كار مرتبط، مسلط به زبان انگليسي
 كارشناسي و كارشناسي ارشد

 نيروي دفتري: كارشناسي و كارشناسي ارشد
 office & با حداقل تسلط به نرم افزارهاي

 photoshop و زبان انگليسي
 منشي  :كارشناسي و كارشناسي ارشد، تسلط به آفيس

 روابط عمومي باال
 نيروي خدماتي )آقا(:بصورت حضوري و تمام وقت
متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را به 

 ايميل زير ارسال نمايند.
javadi.hossin@gmail.com 

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113419 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت دانش بنيان آرياسرمايش توليد كننده 
تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهي )تجهيزات تست 
شرايط محيطي( در واحد خدمات پس از فروش و فني 

 مهندسي از واجد شرايط ذيل از تهران دعوت به عمل مي آورد:
 نيروي برقكار : آقا، سن حداكثر 35 سال

 سابقه كار حداقل 5 سال
 حداقل ديپلم و يا باالتر

 مسلط به نقشه خواني و وايرينگ
 مسلط به اجراي تابلو برق هاي صنعتي
 شناخت كامل قطعات و المان هاي برقي

 ساعت كاري شنبه تا چهارشنبه 8 الي 18
)از ساعت 16/30 به بعد اضافه كار لحاظ مي گردد( 

 ساعت كاري پنج شنبه ها 8 الي 15:30
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه اعالم شده 

 در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند.
info@aryasarmayesh.com

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113418 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك شركت ماشين سازي
 براي تكميل كارد مهندسي مكانيك خود در صفادشت 

)قپچاق( استان تهران از نيروهاي جوان و پرتالش 
و عالقمند به كار تيمي 

 دعوت به همكاري مي نمايد:
 مهندس مكانيك: سابقه كاري 1 سال

 مسلط به solidworks و فرآيند هاي توليد
 كارشناسي- كارشناسي ارشد

 حقوق از 8 ميليون تومان
ساعت و روز كاري: شنبه تا چهارشنبه 8 تا 17

  و پنج شنبه 8 تا 12
متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را به 

 ايميل اعالم شده ارسال نمايند.

bhpprdorder@gmail.com 
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113416 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شهربازي و ادونچرپارك كندو 
جهت تكميل كادر خود در استان  تهران از افراد
  واجد شرايط زير دعوت  به همكاري مي نمايد.
 مربي ورزشي و تفريحي كودك: استان تهران

آقا/ خانم، داراي سابقه كار، تمام وقت، پاره وقت، 
كارآموزي، داشتن مهارت ارتباط با كودك و

  عالقمند به كودك، مسئوليت پذير و متعهد و منظم
 داراي سابقه كاري مناسب

 پر انرژي، آموزش پذير، ساعات كاري
انعطاف در روز و ساعت كاري: 2 روز در هفته،

 3 روز  در هفته، چهار روز در هفته، بيمه ساعات كاري
حقوق ثابت

 jobs.candocastle@gmail.com
لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113415

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت فارمد تجهيز جهت تكميل كادر تيم تحقيق 
و توسعه نرم افزار خود در شهر تهران از افراد واجد 

 شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
 برنامه نويس ++C: استان تهران
 آقا/ خانم، سابقه كارمهم نيست
 تمام وقت، پاره وقت، پروژه اي

 تسلط به زبان برنامه نويسي ++C و رابط كاربري
C++ تسلط با طراحي و توسعه نرم افزار و كدنويسي در فضاي 

Qt تسلط بر پلتفرم 
 تسلط به مفاهيم كليدي و پايه برنامه نويسي

داشتن ايده و خالقيت در طراحي واسط گرافيكي 
 و كاربري نرم افزار UI/UX، آشنايي با لينوكس
 كارشناس ارشد، بيمه پاداش هداياي مناسبتي

 حقوق ثابت، بيمه تآمين اجتماعي
 پرداخت هاي مناسبتي

پرداخت پاداش بر اساس ارزيابي عملكرد
 hra@fandagroup.com

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113413

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت توسعه شبكه رادمان 
براي تكميل كادر خود در تهران به افراد واجد شرايط 

 زير نيازمند است:
IT مهندس كامپيوتر  - مهندس 

 كارشناس شبكه- تكنسين شبكه
 تكنسين كامپيوتر
 حداكثر سن 27 سال

 مهندس كامپيوتر جهت پشتيباني شبكه
 مسلط به كامپيوتر و سخت افزار و ويندوز

 منظم و با مسئوليت پذيري باال
آشنا به شبكه و مفاهيم آن ترجيحا داراي مدرك 

MCSE 
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه اعالم 
 شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند

job@radmanet.com
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113411 

دعوت به همکاری

شركت توسعه و تجهيز معادن امداد به منظور تكميل كادر اداري خود جهت كار در استانهاي تهران، قم، مركزي 
و كردستان از آقايان واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

 نيروي فني و مهندسي )مهندسي معدن(  
 فرآوري، اكتشاف و استخراج

 حداقل 10 سال سابقه كار مفيد
 حداقل 5 سال سابقه كار مفيد

 حداقل كارشناسي ارشد

نيروي مالي و اداري، تامين مالي 
 و سرمايه گذاري  

 حسابداري و مديريت مالي
 حداقل 10 سال سابقه كار مفيد
 حداقل 5 سال سابقه كار مفيد

 حداقل كارشناسي ارشد 

 نيروي برنامه ريزي  
 مهندسي صنايع، مديريت سيستم و بهره وري

 حداقل 10 سال سابقه كار مفيد

 حداقل 5 سال سابقه كار مفيد
 حداقل كارشناسي ارشد 

 نيروي بازرگاني
 مديريت بازرگاني، بازاريابي و كسب و كار

 حداقل 10 سال سابقه كار مفيد
 حداقل 5 سال سابقه كار مفيد

 حداقل كارشناسي ارشد 

متقاضيان واجد شرايط ميتوانند رزومه خود را به آدرس 
 ايميل زير ارسال نمايند.

Emdadmde94@gmail.com 
لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113402

وزيـر تعـاون، كار و رفـاه اجتماعـی گفـت: يكـی از بخـش هـای پرظرفيـت بـرای فعاليت های 
توليـدی بانـوان حوزه مشـاغل خانگی اسـت.

بـه گـزارش بـازاركار از روابـط عمومـی اداره كل تعـاون،كار و رفـاه اجتماعـی خراسـان رضوی، 
دكتـر »حجـت اهلل عبدالملكـی« در آئين افتتاح نمايشـگاه بانوان كارآفرين كشـور در مشـهد از 

بانـوان كارآفريـن كه از سراسـر كشـور در اين نمايشـگاه حاضر شـدند تشـكر كرد.
وی بـا اشـاره بـه اينكـه نظام های حاكميتی از جهت منشـا قدرت به چند دسـته تقسـيم می شـوند ، 
افـزود: دسـته اول متكـی بـه قـدرت سـرمايه و پول هسـتند ماننـد كشـورهای اروپايی. منشـا 

قـدرت گـروه دوم كشـورها و قـدرت هـای ديگر هسـتند.
عبدالملكـی ادامـه داد: امـا نظـام هايـی هسـتند كه منشـا قـوام آن ها بـر قدرت مردم مسـتقر 
اسـت كـه مهمتريـن مثال آن ايران اسـت كـه به بركـت انقالب، تمـام اركان اين نظـام مبتنی 

بـر حضور و خواسـت مردم اسـت.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی اظهار كرد: سـال گذشـته دولت مردمی سـيزدهم آغاز به كار كرد. 
دولتـی كـه خـود را موظـف به خدمت مردم مـی داند و هدف آن مردمی سـازی اقتصاد اسـت، 

بر مسـكن و كار مـردم تمركز دارد .
وی بيـان كـرد: دولـت مردمی، در توزيع منابـع عمومی نيز بر رفاه مردم تمركز دارد. مردمی سـازی 

يارانـه ها نيـز مبتنی بر همين ادبيات اسـت.
وزيـر تعـاون، كار و رفـاه اجتماعـی تاكيد كرد: در گذشـته حدود ۴00 هزار ميليـارد تومان پول 
متعلـق بـه مـردم در قالـب الگـوی ارز ۴200 تومانـی بـه پنج قسـمت تقسـيم می شـد و فقط 
يـك قسـمت آن سـهم مـردم بود. الگويـی كه به ضرر توليد ملی بـود  و نياز مـردم را تامين نمی كرد 

و  تشـويق كننـده قاچاق بود.
عبدالملكـی اظهـار كرد: در طرح مردمی سـازی  يارانه كل اين مبالغ مسـتقيما به مردم كشـور 
مـی رسـد.فاصله طبقاتـی و قاچـاق در ايـن طـرح بـه شـدت كاهش پيـدا می كنـد و وضعيت 
معيشـتی اقشـار متوسـط و كـم درآمـد در ايـن طـرح بهتـر خواهد شـد. وی تاكيـد كرد: 

ايـن طـرح بـه تشـويق توليد نيـز منجرخواهد شـد.
وزيرتعـاون،كار و رفـاه اجتماعـی افزود: مردمی كردن شـبكه و نظام بانكی نيـز از ديگر اقدامات 
مهمـی اسـت كـه امسـال تكميل خواهد شـد. مردمی كردن فضای كسـب و كار نيـز به توليد ملی 

كمك شـايانی خواهد كرد.
وی بـا بيـان اينكـه در سـال جديـد ماليات واحدهـای توليدی پنـج درصد كاهش يافته اسـت، 
گفـت:  در سـال جـاری و در قانون بودجه برای اولين بار تسـهيالت قابـل توجهی برای موضوع 

حفـظ و ايجاد اشـتغال اختصاص يافته اسـت.
عبدالملكـی ادامـه داد: در دولـت مردمـی، تجـارت خارجـی نيز به سـمت نگاه به شـرق تقويت 
مـی شـود. در گذشـته ايـن نـگاه بـه غرب بـود و دسـتاوردی جـز لطمه به كشـور نداشـت. در 

نـگاه جديـد تعامـالت با كشـورهای منطقـه افزايش يافته اسـت.
وی يادآورشـد: در برخی سـفرهای خارجی رياسـت جمهوری و مقامات ايرانی، ميزان صادرات 

گاه سـه برابر افزايش يافته كه اين نشـان دهنده ديپلماسـی موفق اسـت.

صدور بيش از ۷۵ هزار مجوز کسب و کار
 و مشاغل خانگی 

وزيـر تعـاون، كار و رفـاه اجتماعی گفت: در مبحث توليد و اشـتغال، يكی از محورهای اساسـی 
كار مشـاغل خانگی و متناسـب با بانوان اسـت كه می تواند به توسـعه اقتصادی منجر شـود.

عبدالملكـی گفـت: بـه اعتقـاد بنده برای يـك زن، كمالی باالتـر از مادر بودن نيسـت. اما زن ها 
مـی تواننـد به بهبود شـاخص های اشـتغال نيز كمك شـايانی كنند.

وی افزود: يكی از برنامه های اصلی ما در سـال قبل و امسـال، توسـعه مشـاغل خانگی اسـت.
در وزارت مـردم  نظـام مجوزهـا را بـه شـدت تسـهيل كرديـم. در گذشـته گرفتن ايـن مجوزها 
مـدت هـا طـول مـی كشـيد اما اكنـون بيـش از 350 شـغل، تبديـل به مشـاغل اعـالن محور 

شـده انـد و نيـاز بـه مجـوز زمـان بـر ندارنـد و بالفاصله پـس از ثبت، مجـوز صادر می شـود.
وی تصريح كرد: بيش از 75 هزار مجوز كسب و كار با همين برنامه جديد صادر شده است.

وی افـزود: همچنيـن منابـع تسـهيالت مشـاغل خانگـی امسـال 200  درصـد افزايـش يافته و 
منابـع مالـی مشـاغل خانگی را سـه برابـر افزايـش داده ايم.

وزيـر تعـاون، كار و رفـاه اجتماعـی بيـان كرد:سـال گذشـته، 260 ميليون نفر سـاعت آموزش 
در مراكـز فنـی و حرفـه ای كشـور ارائـه كرديـم كـه اين عـدد در سـال جديد به حـدود 350 

ميليـون نفـر سـاعت افزايش مـی يابد.

نگرانی از افزايش بيکاری در مشاغل خدماتی و خانگی 
به دليل گرانی 

در هميـن حـال دبيـر اجرايـی خانـه كارگر شهرسـتان ری گفت: افزايـش نرخ ارز، عـدم تامين 
نقدينگـی ريالـی مـورد نيـاز، گرانـی مـواد اوليـه، كاهـش قـدرت خريـد مـردم و ركود بـازار از 

عوامـل اصلـی نابسـامانی در بـازار كسـب و كار بـه شـمار می رونـد و اين شـرايط رونـد تعديل 
نيروی انسـانی را سـرعت بخشـيده اسـت.

بـه گـزارش  ايلنـا، علی تركاشـوند با اشـاره به تشـديد مشـكالت اقتصادی واحدهـای خدماتی 
بـه دنبـال گرانی هـای اخيـر، پيش بينـی كـرد بـا گـران شـدن مـواد اوليـه محصـوالت غذايی 
همچـون شـكر؛ روغـن، مرغ، برنـج و تخم مرغ كـه مواد اوليـه توليدات برخی صنـوف خدماتی 
آنهـا  بـرای  فعاليـت  ادامـه  هسـتند،  رسـتوران ها  و  شـيرينی پزی ها  هماننـد  خانگـی  و 
مقـرون بـه صرفـه نباشـد و در نتيجـه كارگـران شـاغل در ايـن واحد هـا، اوليـن قربانيـان اين 
بحـران بـرای كاهـش هزينه های جاری توليـد خواهند بـود. در عين حال برخی مشـاغل خانگی 

كـه در ايـن حـوزه فعاليـت می كننـد امـكان ادامـه را از دسـت می دهند.
ايـن فعـال كارگـری گفت: افزايش نـرخ ارز، عدم تامين نقدينگی ريالی مورد نيـاز، گرانی مواد اوليه، 
كاهـش قـدرت خريـد مـردم و ركود بـازار از عوامل اصلی نابسـامانی در بازار كسـب و كار به شـمار 

می روند و اين شـرايط روند تعديل نيروی انسـانی را سـرعت بخشـيده اسـت.
وی گفـت: برخـی از كارفرمايـان معتقدنـد مشـكالت مقطعـی بـوده و برطـرف خواهـد شـد، 
بنابرايـن چنـد هفتـه ای منتظر مانده و دسـت بـه تعديل نيـرو نمی زنند اما اگر نابسـامانی  برای 
بخـش توليـد ادامـه يابـد، برخـی از ايـن واحدهـد مجبور بـه تعطيلی يـا كاهش نيرو هسـتند.

دبيـر اجرايـی خانـه كارگـر شهرسـتان ری، بـا ابـراز نگرانـی از امنيت شـغلی برخـی گروه های 
كارگـری، يـادآور شـد: حفـظ اشـتغال موجـود از ايجـاد اشـتغال مهم تـر بـوده و الزم اسـت 
دسـت اندركاران و مسـئوالن ذی ربـط بـا هوشـياری كامـل، در رفـع موانع بكوشـند و ترتيبی 
اتخـاذ كننـد كـه بـه واحد هايـی كـه تحـت تاثيـر گرانی هـا قـرار گرفته انـد بـه نحـوی 

شـود. كمك 
تركاشـوند بـا اشـاره بـه اين مهم كـه اكثر قراردادهـای كار كارگـران صنـوف خدماتی موقتی 
بـوده و بـا توافـق انجام شـده اسـت، بيـان كرد: بـا اين وجـود كارگاه هايـی كه به طـور كامل 

تعطيـل و كارگران شـان بيـكار می شـوند، تبعـات اجتماعـی منفـی به دنبـال می آورند.
ايـن فعـال كارگـری تصريـح كـرد: به طـور حتم بـا ادامـه گرانی هـا با پديـده ريـزش كارگران 
واحدهای كوچك و متوسـط توليدی و صنوف و مشـاغل خدماتی مواجه می شـويم درحالی كه 

نيمـی از ايـن كارگـران از خدمات بيمه ای محروم هسـتند.
او گفـت: افزايـش بيكاری فشـار زيـادی به منابـع تامين اجتماعی بـرای دريافت بيمـه بيكاری 

در شـرايطی كـه صنـدوق تاميـن اجتماعی وضعيت خوبـی نـدارد، وارد خواهد كرد.
تركاشـوند گفـت: از دولـت و نهادهـای مسـئول ازجملـه وزارت تعـاون و كار درخواسـت داريم 

بـرای مقابلـه با بيـكاری ناشـی از تبعـات گرانـی چاره انديشـی كنند.

صندوق های قرض الحسنه بسيج بستر توسعه کسب و کارهای خرد 
صندوق هـای قرض الحســنه كـه به همت ســازمان بســيج ســازندگی كشــور و بــا هــدف 
ايجــاد اشــتغال و توانمند سازی مناطــق محــروم راه اندازی شده است، می تواند باعث حـذف 
بوروكراسـی بانك هـا و كمك به اشـتغال زايی در كشـور شـود. اين صندوق هـا در گام اول ايجاد 
اشــتغال روســتايی در قالـب تشـكل های مردمـی و تعاونی هـای توليـدی را در برنامـه دارند و 

قـرار نيسـت بـه بانك يـا مؤسسـه مالی تبديل شـوند. 
صندوق هـای قرض الحسـنه می تواننـد در تقويت پيوند اجتماعـی، اميدآفرينی و گره گشـايی از 
مشـكالت هموطنـان نقش بسـزايی ايفـا كنند، اما اشـتغال زايی هـدف اصلی اســت. 110 هزار 
فرصت شــغلی و 15 هزار شــغل پايـدار يكـی از بـركات ايـن طـرح تاكنون بـوده است و 620 
تشـكل مردمـی و تعاونـی در ذيـل صندوق ها مجـوز گرفتـه و رتبه بنـدی فعاليت دريافت كرده اند. 
در هميـن رابطـه احسـان فرهـی، مديــر طــرح صندوق های قرض الحســنه ســازمان بسـيج 
سازندگی كشور با بيان اينكه ايجــاد اشــتغال بــا هــدف تحقــق جهــش توليــد و كمــك 
بــه بهبــود معيشـت مــردم از اهـداف مهــم طــرح اعتالی صندوق های قرض الحسنه است، 
می گويد: در ايــن راســتا هزارو 200 نفــر تســهيلگر جهــت راه اندازی صندوق ها و كمــك 
بــه اعضای صندوق ها آمــوزش ديده اند. تمامــی ايــن تســهيلگران در هشت دوره آموزشـی 
بـه صـورت پودمانـی شــركت و گواهـی پايـان دوره دريافـت كرده انـد. هـر چنـد همراهــی و 
تعامــل بيشــتر بانك های عامــل بــا صندوق های قرض الحسـنه در راستای اشـتغال و ارتقای 
سطح اقتصادی مردم ضروری است. تســهيالت صندوق ها بــه ميــزان آورده اعضــا پرداخـت 
می شــود و در بعضــی از نقــاط حـق عضويـت ماهانـه 100 هزار تومــان و در مناطق محـروم 

بــا ظرفيــت اقتصــادی كمتر 20 هزار تومان اسـت. 
وی ادامـه می دهـد: در حـال حاضـر 2۴ هـزار صنـدوق قرض الحسـنه مردمـی در روسـتا ها و 
محالت كم برخوردار شـهری تشـكيل شـده اسـت كه با كمترين بوروكراسی اداری تســهيالت 
قرض الحســنه بــه اعضـای صنــدوق پرداخــت می كننـد. تســهيلگران آمـوزش ديــده بــه 
عضويابــی و ترغيــب مــردم بـرای حضـور آن ها اقـدام می كننـد و تمامـی فرآينـد راه اندازی 
صنـدوق، ايجاد اشـتغال، حسـابداری، طرح های توجيهـی و كار گروهی را به مـردم آموزش می دهند. 
به گفته مديــر طــرح صندوق های قرض الحســنه ســازمان بسـيج سـازندگی كشـور، اعضای 
صندوق هـا از يـك روسـتا و معموالً به صـورت خانوادگی و فاميلی هســتند و در اين صندوق ها 
بـدون نامـه كســر از حقوق و مراحل اداری تســهيالت قرض الحســنه خرد بـا ضمانت داخلی 
اعضـای گـروه پرداخت می شـود. فرهی در مـورد نحوه مديريت يا رسـيدگی به ايـن صندوق ها 
تصريـح می كنـد: سـامانه ای بـه نـام »يـارا« وجـود دارد كـه كل فرآيند هـای مالـی و پرداخـت 

اقسـاط صندوق هـا و گـردش مالـی صندوق هـای قرض الحسـنه در آن ثبـت می شـود. يكـی از 
اقدامـات مثبـت اين طرح جذب منابع خيرين در راسـتای ايجاد اشـتغال اسـت كـه در مجموع 

حدود 30 ميليارد تومان منابع جــذب شــده اسـت. 
وی تأكيـد می كنـد: در ســال 1۴00 تمركــز صندوق هـای قرض الحســنه روی پايدارســازی 
مشــاغل ايجـاد شــده و كيفی سازی صندوق های تشكيل شده بود. در برخی صندوق ها ماهانه 
سـه تـا چهار فقره تسـهيالت قرض الحسـنه بـه اعضـا پرداخت می شـود و تفـاوت صندوق های 
قرض الحسـنه روسـتايی بـا صندوق هـای خانگـی در ايـن اسـت كـه در صندوق هـای خانگــی 
اعضــا بيــن خودشـان قرعه كشـی می كردنـد و پـول تقســيم می شـد، امـا ايـن پـول صـرف 
اشــتغال نمی شــد، در حالــی كــه در صندوق های قرض الحسـنه روستايی، بسـيج سازندگی 
با حضور افــراد تســهيلگر آنهــا را بــه ســمت اشـتغال خــرد روســتايی هدايت می كنند و 

تســهيالت صندوق صرف اشــتغال يا تثبيت اشــتغال می شـود. 
منابـع مالـی صندوق هـا بـه صـورت گردشــی در دســت مـردم اســت و در واقع پول رسـوب 
نخواهـد كـرد و مديريـت منابـع مالی به صورت مردمــی باقــی خواهــد مانــد و منجــر 

بــه تشــكيل بانــك يــا مؤسســه مالی نخواهد شد. 
مديـرطــرح صندوق های قرض الحســنه ســازمان بسـيج سـازندگی در مورد برنامه های شـان 
بـرای توسـعه ايـن صندوق هـا نيـز می گويد: تبديــل شــدن صندوق های قرض الحســنه بــه 
تعاونی های قدرتمنــد بــا تـوان اجرايــی ضـروری اسـت. حمايــت از صندوق ها و تعاونی های 
مردمــی بـرای اخــذ پروژه های اقتصـاد مقاومتـی، كشـاورزی، منابــع طبيعـی و بيابان زدايی 
يكــی از برنامه هـای ويـژه بسـيج سـازندگی كشـور اسـت. صندوق هـای قرض الحسـنه مردمی 
در قالــب تعاونی های منابــع طبيعـی از محـل تبصـره بنـد ب مـاده2۹ از سـازمان جنگل هـا، 
مراتــع و آبخيــزداری كشــور مجـوز و رتبـه دريافــت می كننـد و در حــوزه اشتغال زايی در 

منابـع طبيعـی ماننـد بذرپاشـی، نهالـكاری و حفاظـت از جنگل فعاليـت می كنند. 
ســازمان بســيج پيونـد بيـن بخـش خصوصـی و ظرفيـت مـردم را بـه وسـيله تسـهيلگران و 
گروه های جهــادی و صندوق های قرض الحســنه انجــام می دهــد و معتقديــم توليـد كشـور 
بــا ظرفيـت مردمـی رونـق پيـدا می كنـد و بـا برجـام و واردات نمی توانيـم اقتصـاد كشـور را 

نجـات دهيم.

روند پرداخت تسهيالت به مشاغل خانگی 
در استان لرستان تسريع شود

مديـر كل تعـاون، كار و رفـاه اجتماعی اسـتان لرسـتان گفـت: بانكهای عامل رونـد پرداخت به 
متقاضيـان حوزه مشـاغل خانگی را تسـريع كنند .

علـی جهانـی در نشسـت بررسـی رونـد پرداخـت تسـهيالت اشـتغالزا كـه بـا حضـور مديـران 
بانكهـای توسـعه تعـاون و رفـاه كارگـر اسـتان اظهار داشـت: پرداخت تسـهيالت بـه واحدهای 
توليـدی و توسـعه اشـتغال خانگـی در محـل زندگـی، ايـن امـكان را فراهم می كند كه شـغل 

ايجـاد و محصولـی توليد شـود.
مديـر كل تعـاون، كار و رفاه اجتماعی اسـتان لرسـتان بر تسـريع در روند رسـيدگی و پرداخت 
تسـهيالت مـاده 52 بـه واحدهـای توليـد اسـتان تاكيـد كـرد و گفـت: دسـتگاههای اجرايـی 
مرتبـط و بانكهـای عامـل در خصوص پرداخت تسـهيالت اشـتغالزا و اينكه چـه اعتباراتی برای 
ايـن بخـش به اسـتان ابالغ شـده اطالع رسـانی و شـفاف سـازی كنند تـا افراد واجد شـرايط و 

كارجويانـی كـه دنبـال شـغل می گردنـد در اين زمينـه ورود پيـدا كنند .
وی تصريـح كـرد: اولويـت اصلـی پرداخـت تسـهيالت بـرای متقاضيانـی باشـد كـه عمدتـاً 
دانـش بنيـان و تـوان مديريـت و بـازار مانعی بـرای راه انـدازی يـا افزايش توليد نداشـته 
و بـا دريافـت ايـن تسـهيالت قـادر به راه انـدازی سـريع، نوسـازی و بازسـازی الزم و تثبيت يا 

افزايش توليد و اشـتغال باشـند.

تمرکز بر صنايع دستی برای ايجاد
 فرصت های شغلی در سال جاری

مديـركل تعـاون، كار و رفـاه اجتماعـی زنجـان بـر تمركـز بـر صنايـع دسـتی بـرای ايجـاد 
تاكيـد كـرد. فرصت هـای شـغلی در سـال جـاری 

طيـب جعفـری افـزود: با توجـه به هدفگـذاری 20 هزار فرصت شـغلی جديد در اسـتان زنجان 
از نيمـه دوم سـال گذشـته تا پايان امسـال، تمركـز بر صنايع دسـتی به عنوان الگـوی راهبری 

شـغلی از اولويت هـای اداره كل تعـاون، كار و رفـاه اجتماعی اسـتان خواهد بود.
مديـر كل تعـاون، كار و رفـاه اجتماعی اسـتان زنجان گفت: اسـتان زنجـان ظرفيت های زيادی 
در بخـش توليـد اعـم از صنايـع دسـتی تـا صنايع توليـدی دارد كـه در تالش هسـتيم در پرتو 
حمايت هـای دولـت و ايجـاد فرصت های جديـد سـرمايه گذاری و تقويت زيرسـاخت های الزم، 

هـدف گـذاری 20 هـزار فرصت شـغلی را برای سـال جـاری محقق كنيم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد

توسعه مشاغل خانگی از برنامه های اصلی وزارت مردم
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت پارس پترو زاگرس )سطح االرضي( 
در نظر دارد نسبت به جذب نيرو در عناوين شغلي 
 )MC( زير در بخش هاي طراحي و مديريت طرح

 در تهران اقدام نمايد.
 كارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه
 مهندس مكانيك  )روتاري و فيكس(

 كارشناس پايپينگ
 مهندس فرآيند

 مهندس برق )قدرت و مخابرات(
  مهندس ابزار دقيق

  مهندس ايمني
  مهندس سيويل )سيويل و سازه(

خواهشمند است در صورت تمايل رزومه خود را 
به همراه شماره تماس به آدرس ايميل درج شده 
در آگهي ارسال و حتما در قسمت موضوع ايميل، 

 تخصص خود را مرقوم فرماييد.
resumeoilgas1389@gmail.com

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113401 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت بازرگاني فرارنگ در تهران )منطقه 2، توحيد( 
جهت تكميل كادر خود از متقاضيان ساكن

  استان  تهران استخدام مي نمايد.
 كارشناس گمرك و ترخيص كاال
 استان تهران، خانم، داراي سابقه كار

تمام وقت، با روابط عمومي باال جهت انجام كارهاي 
 بازرگاني و لجستيك، مسلط به زبان انگليسي

 حتما با سابقه كاري
 ترجيحا ساكن محدوده غرب تهران

 بيمه، حقوق مكفي
 محل كار: تهران، منطقه ۲، توحيد

واتساپ 09905873191 
لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113394

دعوت به همکاری

  مهندس مكانيك واحد ادوات )آقا(
  مهندس مكانيك تعميرات پرس )آقا(

  مهندس تاسيسات )آقا(
  مهندس برق و ابزار دقيق )آقا(

  اپراتور دفتر فني )آقا(
 كارشناس كنترل پروژه دفتر فني )آقا(

  تكنسين مكانيك )آقا(
  تكنسين تاسيسات )آقا(

  تكنسين برق )آقا(
 راننده ليفتراك )آقا(

 جوشكار )آقا(
  تراشكار )آقا(

  حسابدار
  رئيس انبار )آقا(

 كارمند منابع انساني )خانم(
  كارشناس حسابداري صادرات )آقا(

 نيروي خدمات )آقا(
  كارشناس آزمايشگاه )آقا(
 كارشناس بازرگاني )آقا(

متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه كاري خود را
  به ايميل زير ارسال نمايند.

hr@tabriztile.com
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113407 

گروه صنعتي كاشي تبريز به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز از افراد واجد شرايط زير در تبريز 
دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

هلدينگ همياران سپهر توس پخش و توليد مواد غذايي 
جهت تكميل كادر خود در مشهد اقدام به جذب افراد 

 واجد شرايط زير مي نمايد:
 مدير فروش- سرپرست فروش

 سرپرست انبارو توزيع )آقا(
 مسئول امور اداري )خانم(
  بازارياب-  حسابدار )خانم(

  راننده با خودرو )آقا(
  نيروي خدماتي )خانم(

 ساعت كاري براي سمت هاي مديريتي 7:30 
 الي16:30/ غير مديريتي 8 الي 17 مي باشد.

متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه های اعالم 
 شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند.

 09387483100 - 09359۲6۲359 
05136513570-0915۲90564۲ 

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113406 

به  دعوت 

 نيروي كنترل كيفيت
 سابقه كار مرتبط به كنترل كيفيت حداقل 5 سال

 حداكثر 35 سال
  آشنا به نرم افزار مورد نياز
  منظم و مسئوليت پذير

اولويت استخدام با ساكنين اشتهارد و
  بوئين زهرا مي باشد.

 شنبه تا چهارشنبه  7  الي  16:30 و از 
اين ساعت تا ساعت 18:30 اضافه كار  و پنجشنبه

  كامال اضافه كار ميباشد

 سرويس دارد + نهار دارد + بيمه از روز اول
شهرهاي مورد نياز: كرج - ماهدشت - اشتهارد -

  بوئين زهرا
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه هاي 

اعالم شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط
  حاصل نمايند

)whatsapp( 09907654002  
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113404 

يك شركت در البرز )كرج( براي تكميل كادر خود به افراد واجد شرايط زير نيازمند است:

دعوت به همکاری

شركت مهندسان مشاور طرح و فرآيند انديشان از  مهندسين مكانيك يا متالورژي با حداقل 10سال سابقه بازرس فني 
جوش،رنگ و عايق در مهندسين مشاور و پيمانكاري جهت تكميل كادر  دستگاه نظارت MC پروژه  پتروشيمي واقع 
در شهر صنعتي  رازي اصفهان دعوت به همكاري ميكند  . واجدين شرايط رزومه خود را به ايميل زير ارسال فرمايند .

  ساكنين شهرضا، بهارستان. سپاهان شهر.  اصفهان در اولويت استخدام هستند.  
Tarhfarayand@yahoo.com

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113409 : لینک

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت فرآوري و ساخت قطعات خودرو ايران 
در راستاي تكميل كادر خود در استان گيالن )رشت( 

 از واجدين شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:
  كارشناس مهندسي صنايع )آقا(

 كارشناس HSE )آقا(
 كارشناس ارزيابي و ارتقاي تامين كنندگان )آقا(

 ترانسپورت )آقا(- كارشناس رضايت مشتري )آقا(
 كارشناس اقالم ورودي )آقا(

  تكنسين مكانيك )آقا(- تكنسين تأسيسات )آقا(
 كارشناس تأسيسات )آقا(

  تكنسين تراشكار و فرزكار )آقا(
 كارشناس مهندسي مكانيك )آقا(

  كارشناس حسابداري )آقا(
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه اعالم شده 

 در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند.
employment.efp@gmail.com

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113403 : لینک

يونيـدو،  مركـزی  سـازمان  اعضـای  بـا  نشسـت  در  نـژاد«  دماونـدی  »حسـين   
تشـكل های زنبـورداری و صنـدوق حمايـت از توسـعه زنبـورداری كشـور اظهـار 
داشـت: ايـران از نظـر جغرافيايـی و تنـوع اقليمـی از ظرفيـت بااليی برای توسـعه 
فعاليت هـای زنبـورداری، توليد عسـل و محصـوالت جانبی برخوردار اسـت و انتظار 
داريـم سـازمان يونيـدو توجـه ويـژه ای بـه اين صنعت در كشـور ما داشـته باشـد.  
معـاون امـور توليـدات دامـی وزارت جهـاد كشـاورزی، بـه رتبـه چهـارم ايـران در 
توليـد عسـل در جهـان بـر اسـاس آخريـن آمـار فائـو اشـاره و تصريـح كرد: مـا به 
زنبـورداری  صنعـت  حـوزه  در  ملمـوس  نتايـج  بـا  جامع تـر  برنامـه  دنبـال 

هسـتيم.  كشـور 
 دماونـدی نـژاد افزود: ما بايد به سـرعت وارد يك برنامه جهشـی شـويم و سـازمان 
مركـزی يونيـدو در زمينه تنوع و توسـعه محصوالت زنبورعسـل و توسـعه بازارهای 
بين المللـی در منطقـه و جهـان بـرای توليـدات عسـل و محصـوالت جانبـی آن 

می توانـد همـكاری كند. 
 وی در هميـن حـال خواسـتار آن شـد كـه همـكاری سـازمان يونيدو با تشـكل ها، 
اتحاديه هـا و بخـش خصوصـی بـه نتايـج ملموس تر، افزايـش مهارت هـای حرفه ای 
زنبـورداران، توسـعه كسـب وكار و اشـتغال پايـدار در صنعـت زنبـورداری ايـران 

شـود.   منجر 
معـاون امـور توليـدات دامـی وزارت جهـاد كشـاورزی بـا تاكيـد بـر افزايـش توليد 
محصـوالت جانبـی زنبورعسـل گفـت: در حـال حاضر نزديـك به 4 كيلوگـرم زهر 
زنبورعسـل در كشـور توليـد می شـود كـه از ايـن ميـزان زهـر، مقدار ارزشـمندی 
مليتيـن بـرای مصـارف پزشـكی امـكان جداسـازی دارد.  دماونـدی نـژاد اتحاديـه 
سراسـری زنبـورداران ايـران زميـن را يـك تشـكل مردمـی خوانـد و افـزود: كليـه 

اتحاديه هـای اسـتانی كشـور در عضويـت ايـن اتحاديـه ملـی می باشـند.  
دماونـدی نـژاد بـا بيان اين كـه زنبورعسـل منفعت زيـادی برای بخش كشـاورزی 
دارد، افزود: زنبورعسـل، دام با ارزشـی اسـت و در اين دوره از مديريت بايد شـاهد 

ركوردهـای اساسـی توليد در اين بخش باشـيم. 
 وی توسـعه و تقويـت زنجيـره ارزش عسـل و محصوالت جانبی، اتصـال بازار ايران 
بـه بازارهای بين المللی، تاسـيس موسسـات پشـتيبان، توسـعه كسـب وكار، ارتقای 
بهـره وری در صنعـت زنبـورداری، بهبـود كيفيـت عسـل و محصـوالت جانبـی آن، 
انجـام مطالعـات و تدويـن برنامه هـای ملی و اسـتانی به صـورت پايلـوت را از جمله 
دسـتاوردهای تفاهم نامه هـا و توافق هـای چندجانبـه ميان وزارت جهاد كشـاورزی، 
وزارت تعـاون، كار و رفـاه اجتماعـی، صنـدوق حمايت از توسـعه زنبورداری كشـور 
و اتحاديـه سراسـری زنبـورداران ايـران زميـن با سـازمان يونيـدو برشـمرد.  تاكيد 
بـر اجـرای پروژه هـای مشـترک بـا يونيـدو  »تـورج صارمـی« مشـاور معـاون وزير 
و مجـری طـرح توسـعه زنبـورداری كشـور نيـز بـر همكاری هـای الزم در زمينـه 
اجرايـی كـردن پروژه های مشـترک با سـازمان يونيـدو در بخش زنبورعسـل تاكيد 
كـرد.  تـورج صارمـی ضمـن اشـاره بـه سـابقه همكاری هـای انجـام شـده بـا تيـم 
اجرايـی يونيـدو در ايـران درسـت زنبـورداری كشـور گفـت: نخسـتين تفاهم نامـه 
همـكاری چندجانبـه ميـان معاونـت امور توليـدات دامـی وزارت جهاد كشـاورزی، 
وزارت تعـاون، كار و رفـاه اجتماعـی، صندوق حمايت از توسـعه زنبورداری كشـور، 
اتحاديـه سراسـری زنبـورداران ايـران زميـن بـا سـازمان يونيـدو در سـال 1395 
منعقـد شـده اسـت و از تاريـخ مزبـور تاكنـون نيز زمينـه اجرايی كردن سـه تفاهم 
همـكاری، يك برنامه اقدام مشـترک و يـك برنامه توسـعه ای در صنعت زنبورداری 

بـا حضور كليـه ذی نفعـان پروژه انجام شـده اسـت. 
 وی ادامـه داد: در برنامـه اقدام مشـترک مـواردی از جمله ارتقـای كيفيت آموزش 
فنـی زنبـورداران، توسـعه اسـتانداردهای ملی عسـل و محصـوالت جانبـی، ارتقای 
زنجيـره ارزش زنبـورداری و اتصـال بـه برندهـای بين المللـی، ارتقـای بهـره وری 
توليـد، برنامـه جامع پيشـگيری و كنتـرل بيمـاری در صنعت زنبـورداری و ارتقای 
ژنتيكـی ملكـه زنبورعسـل پيش بينی شـد كـه در ايـن خصوص بخش عمـده ای از 

آن بـه اجـرا درآمد. 
 صارمـی اضافـه كـرد: پيرو تفاهـم همكاری چندجانبـه منعقده در سـال 1398 در 
زمينـه ارتقـای مهارت و توانمندی در رسـته زنبورداری برگـزاری بيش از 45 دوره 

آموزش هـای تخصصـی و مهارتـی بـا بيـش از 4100 نفـر روز آموزش با مشـاركت 
كليـه ذی نفعـان، پـروژه انجـام و بـرای نخسـتين بار بنياد ملـی ارتقای بهـره وری و 

مهارت زنبورداری در كشـور تاسـيس شـد. 

 

مشاور معاون وزير و مجری طرح توسعه زنبورداری كشور در خاتمه اظهار داشت: 
تفاهمات چندجانبه و همكاری های صورت گرفته با سازمان يونيدو منجر به توسعه، 
است.كمك  شده  ايران  در  زنبورداری  ارزش  زنجيره  تقويت  و  ارزش افزوده  ايجاد 

از توليد تك محصولی  »امير معين« مديرعامل صندوق حمايت  يونيدو به خروج 
يونيدو، سطح  سازمان  با  همكاری  كه  اين  بيان  با  كشور  زنبورداری  توسعه  از 
دنبال  به  و  سازمان  اين  با  همكاری  گفت:  است،  داده  ارتقا  را  زنبورداری  دانش 
آن تشكيل بنياد ملی ارتقای زنبورداری و مهارت زنبورداران و برگزاری دوره های 
به  توجه  و  تك محصولی  توليد  از  كشور  زنبورداری  صنعت  خروج  به  آموزشی 
محصوالت جانبی زنبورعسل مانند ژل رويال، بره موم و زهر زنبورعسل و ورود به 
ادامه  عرصه های دانش بنيان كمك كرده است.  وی آمادگی اين صندوق را برای 
همكاری با سازمان يونيدو در راستای اجرای پروژه های مشترک و كسب كمك های 
و  ايران  در  زنبورداری  صنعت  توسعه  به منظور  بين المللی  بانك های  و  بين المللی 

افزايش توليد محصوالت دانش بنيان اعالم كرد.  
 وی ضمـن تقديـر از حمايت هـای سـازمان يونيـدو از صنعـت زنبـورداری كشـور 
تصريـح كـرد: فعاليـت و توسـعه زنبـورداری بـه توليـد ناخالـص ملـی نيـز كمـك 
خواهـد كـرد.  درخواسـت تجهيـز آزمايشـگاه تخصصی عسـل از يونيدو  »محسـن 
موسـويان« مديرعامـل اتحاديـه سراسـری زنبورداران ايـران زمين در اين نشسـت 
ضمـن ابراز خرسـندی از همكاری سـازمان يونيدو از سـال 95 با بخـش زنبورداری 
ايـران اظهـار داشـت: ايـن همـكاری منجـر بـه افزايـش مهـارت و بهـره وری در 

توليـدات زنبورداری كشـور شـده اسـت. 
 وی بـا بيـان ايـن كـه از سـال 1396 ايـن اتحاديه آزمايشـگاه تخصصی عسـل را 
راه انـدازی كـرده اسـت، گفـت: بـرای تجهيـز آزمايشـگاه بـه دسـتگاه های جديد 
و بـه روز مطابـق بـا توافقـات فی مابيـن، همچنـان نيازمنـد حمايت هـای مالـی 
موردنظـر از طريـق تيـم اجرايـی يونيـدو هسـتيم تـا عـالوه بـر عسـل بـر روی 
سـاير محصـوالت جانبـی زنبورعسـل ماننـد ژل رويـال نيـز بتوانيـم آزمايش های 
انتقـال  بـرای  يونيـدو  سـازمان  آمادگـی  اعـالم  دهيـم.   انجـام  را  موردنظـر 
فناوری هـای جديـد  »شـل سـاندين« رييـس دپارتمـان كسـب وكار كشـاورزی و 
ارتقـای مهـارت سـازمان مركـزی يونيدو تاكيد كرد: رسـته زنبـورداری در يونيدو 
در راسـتای حـذف توليـد تك محصولـی و بهبـود بهـره وری زنبورعسـل طراحـی 

و اجرا شـده اسـت. 
 وی ابـراز اميـدواری كـرد صنعـت زنبـورداری ايـران جايـگاه شايسـته خـود را 
در بازارهـای بين المللـی پيـدا كنـد.  سـاندين گفـت: ايـن سـازمان آمادگی الزم 
جهـت انتقـال كمك هـای فنـی و اسـتفاده از فناوری هـای جديد در قالـب برنامه 
بهبـود بهـره وری اسـت.  طبـق آمارهـا، توليد سـاالنه عسـل كشـور حـدود 115 
هـزار تـن و ظرفيـت صادراتـی اين محصـول بين 5 تـا 10 هزار تن اسـت كه 60 
درصـد آنهـا از توليـد چنـد گيـاه و 40 درصـد تك گياه هسـتند.  در هشـت ماهه 
سـال گذشـته  بيـش از 1080 تـن عسـل بـه ارزش 86 ميليـارد تومان از كشـور 
صـادر شـده اسـت افـزود: طـی ايـن مـدت 7 تـن و 140 كيلوگـرم بره مـوم بـه 
ارزش يـك ميليـارد تومـان نيـز فقـط بـه كشـور چيـن صـادر شـد.  بـا توجـه به 
مرغوبيـت عسـل ايـران، چين نسـبت بـه واردات اين محصـول تمايل نشـان داده 
و ايـن كشـور بـه دليـل جمعيـت بـاال، بـازار خوبـی بـرای توليـدات زنبـورداران 
ايـران اسـت و موجـب ترغيب آنـان بـرای توليد می شـود.  همچنين عسـل ايران 
در سـال 1400  بـه كشـورهای حاشـيه خليج فـارس ماننـد بحرين، كويـت، قطر، 
عمـان، كشـورهای اتحاديـه اروپـا همچـون آلمـان و انگلسـتان و سـاير كشـورها 
نظيـر كانـادا، هنگ كنـگ، اسـتراليا، اندونـزی، مالـزی، عـراق و لبنان صادر شـد. 
بـه نقـل از برنا سـال گذشـته بيـش از 3.5 تن رويال ژل در كشـور توليد شـد كه 
بخشـی بـه مصـارف دارويـی و آرايشـی و بخشـی بـه مصـرف داخلـی می رسـد و 
بـرای حمايـت از توليـد داخـل، واردات رويال ژل از سـال 98 ممنوع شـده و اين 
ممنوعيت ادامه دارد.  بر اسـاس آخرين سرشـماری سـال 98، بيش از  98 هزار 
زنبورسـتان و نزديـك بـه 10 ميليـون و 600 هـزار كلنـی زنبورعسـل در كشـور 
وجـود داشـت و ايـران به لحاظ تعـداد كلنی زنبورعسـل و ميزان توليد عسـل در 

رتبـه چهارم جهان قـرار دارد.

بر اساس آخرين سرشماری سال 98، بيش از  98 هزار زنبورستان و نزديك به 10 ميليون و 600 هزار كلنی زنبورعسل در كشور وجود داشت و ايران 
به لحاظ تعداد كلنی زنبورعسل و ميزان توليد عسل در رتبه چهارم جهان قرار دارد. با توجه به گردش مالی باالی صنعت زنبورداری می توان گفت؛ 
اين صنعت اهميت مهمی برای متوليان اقتصادی كشور دارد و احصای مشكالت اين صنعت از طريق زنبورداران، شاغلين و اهالی اين صنعت، تجار و 

بازرگانان عسل و اساتيد دانشگاهی می تواند در برون رفت از مشكالت كارگشا باشد..
منطقه  هاب  به  و سرمايه گذاری  فّناوری  علمی،  لحاظ  به  بايد  ايران  زنبورداری  گويد: صنعت  می  وزارت جهاد كشاورزی  دامی  توليدات  امور  معاون 

خاورميانه و آسيای ميانه تبديل شود. 
از  می تواند  دارد،  زنبورداری  توسعه  برای  كه  فراوانی  ظرفيت های  به رغم  و  است  عسل  توليدكننده  كشورهای  از  يكی  ايران   ، بازاركار  گزارش  به   

اين ظرفيت به عنوان صادرات غيرنفتی حساب باز كند.  

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تشریح کرد:

فرصت های ایران برای تبدیل شدن به هاب زنبورداری در منطقه
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دعوت به همکاری

 نيروي فني و مهندسي )مهندسي معدن(  
 فرآوري، اكتشاف و استخراج

 حداقل 10 سال سابقه كار مفيد
 حداقل 5 سال سابقه كار مفيد

 حداقل كارشناسي ارشد

 نيروي مالي و اداري، تامين مالي و سرمايه گذاري  
 حسابداري و مديريت مالي

 حداقل 10 سال سابقه كار مفيد
 حداقل 5 سال سابقه كار مفيد
 حداقل كارشناسي ارشد 

 نيروي برنامه ريزي  
 مهندسي صنايع، مديريت سيستم و بهره وري

 حداقل 10 سال سابقه كار مفيد

 حداقل 5 سال سابقه كار مفيد
 حداقل كارشناسي ارشد 

 نيروي بازرگاني
 مديريت بازرگاني، بازاريابي و كسب و كار

 حداقل 10 سال سابقه كار مفيد
 حداقل 5 سال سابقه كار مفيد
 حداقل كارشناسي ارشد 

متقاضيان واجد شرايط ميتوانند رزومه خود را به آدرس 
ايميل زير ارسال نمايند.

Emdadmde94@gmail.com 
لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113402

شركت توسعه و تجهيز معادن امداد به منظور تكميل كادر اداري خود جهت كار در استانهاي تهران، قم، مركزي 
و كردستان از آقايان واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

دعوت به همکاری

يك شركت توليدي در راستاي تكميل كادر خود در 
 بوشهر از واجدين شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد

 مدير كارگاه )آقا(
 داراي حداقل 8 سال سابقه كار مفيد

 ▫داراي مدرك كارشناسي مكانيك / پليمر/ صنايع
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه اعالم 
 شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند.

hr.estekhdam9612@gmail.com
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113400 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت طبيعت زنده - سينره 
جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان از افراد 

 واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
 رئيس شعبه
 آقا ، تمام وقت

انجام امور مربوط به عمليات ستادي، بازرسي، اجرايي، 
برنامه ريزي و كنترل، آموزش و مديريت منابع 

انساني فروش، بازاريابي و فروش، ارزيابي و تمديد 
قرارداد و نظارت جامع بر پخش و تسويه )تخصصي( 
بروز بودن اطالعات و مديريت اطالعات در كليه 

 شهرستانهاي استراتژيك را بر عهده دارد.
 داراي بيمه تامين اجتماعي از روز اول كاري
 داراي بيمه تكميلي، داراي پورسانت و پاداش

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

 لطفا از تماس تلفني خودداري نماييد.
واتساپ 09399761888 

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113397 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك شركت فعال در صنايع فوالد سازی
 جهت تكميل كادر كارشناسی خود در دفتر مركزی 

واقع در تهران به يك كارشناس صنايع با تخصص های 
زير نيازمند است: 

مسلط به فرآيندهای سازمانی 
SWOT مسلط به برنامه ريزی استراتژيك و

 تسلط به استاندارهای سيستم های مديريت كيفيت  
ISO9001:2015

ISO14001 استاندارد مديريت محيط زيست
 Microsoft office مهارت كار با نرم افزار های

مهارت در گزارش نويسی مديريتی 
حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط 

خواهشمند است رزومه های خود را به آدرس ايميل 
زير ارسال نمايند.

 Safari.hse@gmail.com

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت ويرا كارپرن فعال در زمينه پيمانکاری
 آب و فاضالب 

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

 كارشناس فرايند 
 مهندس عمران-مهندس شيمی-آب و فاضالب

جهت كار در بخش فرايند- پروژه 
  خانم، تمام وقت

تسلط به مدارك مهندسی و گردش كار
Wave,Rosa، IMS Design تسلط به نرم افزارهای

 ۳ سال سابقه كار در واحد مهندسی
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه 

خود را به ايميل زير ارسال نمايند. 
                                                                                    hr@karpern.com  

شركت كانی آرای سيرجان 
در راستای تكميل كادر خود در كرمان )سيرجان(
 از واجدين شرايط زير دعوت به همكاری می نمايد:

مدير اجرايی
آشنا به امور مكانيك

 با سابقه كار مرتبط به خصوص در حوزه آسياب ها، 
سرندها و كوره های دوار 

 كارخانه واقع در شهرستان سيرجان
نيروی آزمايشگاهی و كنترل كيفی

 رشته مهندسی مواد و ترجيحا از گرايش سراميك
 با تخصص ديرگداز
نيروی بازرگانی

ترجيحا از مهندس مواد و ترجيحا با سابقه كار مرتبط
  متقاضيان واجد شرايط می توانند از طريق راه های 

اعالم شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط 
حاصل نمايند.

kascoasiair@gmail.com

برنامه های محوری معاونت آموزشی
وی گفـت: بـر اسـاس ماموريت هـای ابالغـی وزيـر علـوم بـه معاونـت آموزشـی، 
ايـن معاونـت بـرای ايفـای نقـش محـوری در جهـت تحقـق كامـل مأموريـت مهـم 
آمايـش آمـوزش عالی و مأموريت گرايی دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالی و پژوهشـی، 
سياسـت گذاری و برنامه ريـزی در جهـت ترويج فرهنگ كار گروهی و مسـاله محوری 

اهتمـام جـدی دارد.
شـاگردپروری  نظـام  اسـتقرار  ماننـد  موضوعاتـی  افـزود:  عابدينـی  عمـو  دكتـر 
بـه عنـوان كار ويـژه تربيتـی و علمـی اعضـای هيئـت علمـی، برنامه ريـزی و اقـدام 
موثـر در جهـت ارتقاء سـالمت نظـام آموزشـی، برنامه ريـزی و تـالش هدفمند برای 
توانمندسـازی و روزآمدسـازی اعضـای هيئت علمی با تاكيد بـر اعضای هيأت علمی 
جديداالسـتخدام و طراحی نظام سـنجش و انگيزش در دسـتور كار اين معاونت است.
معاون آموزشـی وزير علوم، برنامه ريزی دانش محور در راسـتای حفظ و ارتقاء »كيفيت 
آموزش« و اسـتقرار نظام »رقابت« سـالم و مؤثر و »رتبه بندی« دانشـگاه ها و مؤسسـات 
آمـوزش عالـی و بهره گيـری حداكثـری از همـه ظرفيت هـای علمی كشـور به منظور 
مطالعـه دقيـق و عميق آمـوزش عالی كشـور را از راهبردهای اين معاونـت اعالم كرد.

وی در ادامـه بـر اهتمـام جـدی ايـن معاونـت بـه بازنگـری برنامه هـای درسـی بـه 
معنـای روزآمـدی و كارآمدی پاسـخگويی به نياز جامعه، توانمندسـازی دانشـجويان 
و افزايـش اشـتغال پذيری رشـته های تحصيلـی دانشـگاهی وتقويـت كار تيمـی و 

گروهـی تاكيـد كرد.
بـه گفتـه دكتر عموعابدينـی، از ديگـر ماموريت هـای محوله به ايـن معاونت می تـوان به 
تعامـل مسـتمر و هدفمنـد دو معاونت آمـوزش و پژوهش در سـتاد وزارت و دانشـگاه ها و 
مؤسسـات آمـوزش عالی اشـاره كـرد و گفت: آمـوزش كيفی هم پشـتوانه پژوهش كيفی 

اسـت و هـم محصـول و برون داد آن محسـوب می شـود.
معـاون آموزشـی وزارت علـوم خاطرنشـان كـرد: برای تحقـق و عملياتی كـردن اين 
ماموريت هـا، راهبردهـای كالنـی از جملـه تحول در مسـير آموزش دانشـگاه ها در 
راسـتای تحقق دانشـگاه هـای آينده بر پايه حكمـت و تمدن اسـالمی ايرانی در گام 
دوم انقـالب اسـالمی، پيـاده سـازی كامل آمايش آمـوزش عالی با رويكـرد افزايش 

كيفيـت كارايی و اثربخشـی و عدالت آموزشـی پيش بينی شـده اسـت.
وی افـزود: بـرای تحقـق ماموريت گرايی در دانشـگاه هـا با رويكرد تقاضـا محوری و 
آينده نگـری در راسـتای حـل نيازها و مسـائل جامعه، تحقق آموزش چند سـاحتی با 
تاكيـد بـر تحـول در نقش مربی گـری اعضای هيات علمی برنامه ريزی شـده اسـت.
دكتـر عموعابدينـی بـر ضـرورت تحـول در نظـام جـذب و بكارگيـری دانشـجويان 
تحصيـالت تكميلـی بـا رويكـرد تقاضا محـوری و حـل مسـائل از طريق علـم و دانش 
و تحـول در رويكـرد هـای مهارتـی و اشـتغال آفريـن در نظـام آموزشـی دانشـگاه هـا 

تاكيـد كرد.
بـه گفتـه وی از ديگـر راهبردهای كالن می تـوان به كارگيری زيرسـاخت های دانش 
بنيـان مبتنـی بـر فناوری های نوين آموزشـی، پيشـتازی و رويكرد فعاالنه آموزشـی 

در مواجهـه بـا حـوزه های علمـی و فناورانه جديد سـرآمد و تمدن سازاسـت.
معاون آموزشـی وزارت علوم اظهار داشـت: تحول در بهره مندی از ظرفيت های نخبگان، 
تحـول در حـوزه برنامـه ريـزی آموزشـی با تمركـز بر علوم انسـانی، اسـالمی و علوم 
پايـه، توسـعه هوشـمند ديپلماسـی علمـی و بيـن المللـی سـازی آمـوزش عالی در 

حـوزه آمـوزش يك ضرورت اسـت.

تشکیل کارگروه هماهنگی تحول آموزشی
 علوم انسانی اجتماعی

وی تحـول علـوم انسـانی اجتماعـی و اسـالمی را مهم توصيـف كرد و گفـت: در اين 
راسـتا كارگـروه هماهنگـی تحول آموزشـی علـوم انسـانی اجتماعی و اسـالمی برای 
هماهنگـی در تصميـم سـازی در وزارت علـوم، تدويـن آييـن نامه پيوسـت آموزش 
علـوم انسـانی و اجتماعـی در حـوزه فناوری هـای نويـن و اصـالح سـرفصل هـای 
آموزشـی بـا همـكاری شـورای عالی انقـالب فرهنگـی در حـوزه علوم انسـانی ايجاد 

شـده است.
دكتـر عمـو عابديـن با اشـاره به تدويـن آيين نامه تحقـق مرجعيت زبان فارسـی در 
حـوزه آمـوزش و اجـرای آن گفـت: كميته تعليـم و تربيت در برنامه های درسـی 
و برنامـه توانمندسـازی مدرسـان و اعضـای هيئـت علمـی در حوزه علوم انسـانی در 

رشـته های مختلف تشـكيل شـده است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی: آموزش عالی

 در هر شرایطی ادامه یافت
در ادامـه ايـن نشسـت دكتـر آهنچيان، مديـركل دفتـر برنامه ريزی آمـوزش عالی 
در ادامـه اظهـار داشـت: در كنـار اهتمـام جـدی وزارت علـوم و دانشـگاه هـای 

كشـور بـه حفـظ و اسـتمرار رونـد آمـوزش در شـرايط دشـوار مقابلـه بـا كرونا، 
آمـوزش در نظـام آمـوزش عالـی نـه تنهـا حـوزه عمـل واقـع شـد كـه نـه فقط 
از حجـم فعاليت هـای آن كاسـته نشـد بلكـه شـيوه آن تغييـر كـرد و ميزان آن 

يافت. افزايـش 
وی افـزود: آمـوزش در دوران همـه گيـری كرونـا از اسـفندماه 1۳۹8 تـا كنـون 
بـه شـدت تحـت تأثيـر قـرار گرفـت؛ و در صـورت بنـدی در شـيوه اجـرا و در نتايج 

تغييـرات وسـيعی را تجربـه كرده اسـت.
دكتـر آهنچيـان گفـت: مهمتريـن محور كوشـش وزارت علوم و دانشـگاه هـا در اين 
دوران زنـده نگهداشـتن جريـان آموزش با هـدف حفظ روند ورود دانشـجويان جديد 

بـه نظـام آمـوزش عالـی و خروج بـه موقع آنها بوده اسـت.
وی اظهـار داشـت: بـر اسـاس آخرين اطالعـات و تحليل هـا، تمامی دانشـگاه های 
دولتـی مطابـق بـا ابالغيـه هـای سـتاد از سـرگيری آمـوزش حضـوری وزارت علوم 
دانشـجويان خـود را از 14 فرورديـن بـه بعـد تـا نزديـك بـه 100 درصـد پوشـش 

داده اند. حضـوری 
به گفتـه دكتـر آهنچيـان از سـرگيری آمـوزش حضـوری در ايـن بـازه زمانـی 
پيـش درآمـد و تمرينـی بر اهتمام جدی تر دانشـگاه هـا برای برنامـه ريزی آموزش 

حضـوری همه دانشـجويان در سـال تحصيلی 140۲-1401 اسـت.
وی در ادامـه سـخنان خـود گفـت: آمـوزش در نظام آمـوزش عالی در دوران دشـوار 
همـه گيـری كرونا با نشـان دادن انعطاف مناسـب با وضعيت جريان آمـوزش نيروی 
انسـانی مـورد نيـاز كشـور را حفـظ و در برابـر فشـار هايی كـه در آغاز همـه گيری 

بـرای تعطيلـی مطلـق دانشـگاه هـا وارد می شـد ايسـتادگی كرد.
در ادامـه ايـن نشسـت برخـی از معاونان آموزشـی و تحصيالت تكميلی دانشـگاه ها 

بـه بيان نقطـه نظرات خـود پرداختند        
سیاست وزارت علوم ارتقای کیفیت آموزشی است 

معـاون آموزشـی وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوری گفـت: سياسـت وزارت علـوم 
ارتقـای كيفيـت آموزشـی اسـت و هـر چيـزی كـه بخواهـد اقتـدار علمی كشـور را 

خدشـه دار كنـد، تمـام قـد در مقابـل آن ايسـتاده ايم. 
بـه گـزارش بـازاركار معاون آموزشـی وزارت علـوم، تحقيقات و فنـاوری همچنين در 
بازديـد  از دانشـگاه آزاد واحـد كاشـان در نشسـتی بـا حضور رئيـس و اعضای هيات 
رئيسـه اين دانشـگاه گفت: پرفسـور محمدنبی سـربلوكی مؤسـس و نخستين رئيس 
دانشـگاه آزاد اسـالمی كاشـان از اسـتادان بنام رشـته شـيمی بود كه تالشـی فراوان 

بـرای خدمت بـه ميهن خود داشـت.

معـاون آموزشـی وزير علـوم در گفتگو با خبرگزاری آنا، با اشـاره به امكانات كارگاهی 
و آزمايشـگاهی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد كاشـان اظهار داشـت: ظرفيت های اين 
دانشـگاه و سـابقه درخشـان آن و خوشـنامی در تربيـت جوانان متخصـص و متعهد 
به خوبـی نشـانگر توانمندی هـای اين دانشـگاه در نظام آموزش عالی كشـور اسـت.

دكتـر عموعابدينـی گفـت: سياسـت وزارتخانـه ارتقای كيفيت آموزشـی اسـت و هر 
چيـزی كـه بخواهـد اقتـدار علمـی كشـور را خدشـه دار كند، تمـام قامـت در مقابل 

ايسـتاده ايم. آن 
معـاون آموزشـی وزارت علـوم، تحقيقات و فنـاوری بيان كرد: فناوری هـای راهبردی 
و هـوش مصنوعـی از اولويت هـای ماسـت و تحصيـل در دانشـگاه در نهايـت بايـد 
بـه اشـتغال منتهـی شـود، وظيفـه داريـم از توسـعه و گسـترش رشـته هايی كـه 
هيـچ تناسـبی بـا بـازار كار نـدارد و منجـر بـه بيـكاری دانش آموختـگان می شـود، 

كنيم. جلوگيـری 
رئيـس دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد كاشـان نيز در سـخنانی با اشـاره بـه عملكرد 
۳8 سـاله ايـن واحـد دانشـگاهی گفت: بيـش از ۳5 هزار دانش آموختـه متخصص از 

ايـن دانشـگاه فارغ التحصيل شـده اند.
ميثـم عـرب زاده افزود: خودمان را مقابل جامعه و جوانان دانشـجو، مسـئول و مديون 
می دانيـم و بـه هيـچ عنـوان نمی خواهيـم با هدايـت آنان بـه تحصيل در رشـته های 

غيرمهارتـی، كاربردی و متناسـب با بـازار كار فريب دهيم.
وی بيـان كرد: رسـالت ما در دانشـگاه تربيت دانشـجويانی مهارت محـور و كارآمد در 

خدمـت بـه جامعه و بويژه صنعت اسـت.
گفتنـی اسـت، معـاون آموزشـی وزيـر علـوم، تحقيقـات و فنـاوری و هيئـت همـراه 
از سـرای نـوآوری فـرش ماشـينی دانشـگاه آزاد اسـالمی كاشـان نيـز بازديـد كرد و 
بـا توضيحـات رئيـس دانشـگاه آزاد اسـالمی كاشـان و رئيـس سـرای نـوآوری فرش 
ماشـينی در جريـان فعاليت هـای علمـی ايـن مركـز در ارائـه خدمـات بـه صنعت 

نسـاجی كشـور قـرار گرفت.

معاون آموزشی وزارت علوم مطرح کرد:

ضرورت تحول در نظام جذب و بکارگیری دانشجویان تحصیالت تکمیلی
 با رویکرد تقاضا محوری و حل مسائل 

دكتر قاسم عمو عابدينی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در اجالس سراسری معاونان آموزشی و تحصيالت تكميلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
بر ضرورت به كارگيری زيرساخت های دانش بنيان مبتنی بر فناوری های نوين در آموزش و افزايش كارآمدی آموزش عالی تاكيد كرد. 

 به گزارش بازاركار، دكتر عموعابدينی در اين نشست كه با محوريت »بررسی از سرگيری آموزش حضوری و معرفی سياست های تحولی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
در حوزه معاونت آموزشی« به صورت حضوری و مجازی در سالن شهدای جهاد علمی اين وزارت برگزار شد، گفت: نقش علم و فناوری و نخبگان در بيانيه گام دوم انقالب 

اسالمی و شاخص های تحقق آن دارای اهميت بسياری است.

دعوت به همکاری دعوت به همکاریدعوت به همکاری
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 کارشناس پایپینگ

دفتر تهران، کارشناسی مهندسی مکانیک )طراحی 

جامدات یا سیاالت (

 بدون سابقه یا 1 سال تجربه کاری مرتبط

 گذراندن حداقل یکی از دوره های طراحی پایپینگ

 / Piping صفر تا صد طراحی ( 

) PIPING طراحی تخصصی

  گذراندن حداقل یکی از دوره های متریال و استاندارد 

/ PMS پایپینگ ) نحوه تهیه مدارک مهندسی

) ASME B31.3دوره کد طراحی 

 PDMS گذراندن حداقل یکی از دوره های نرم افزار های 

یا  AVEVA E3D ( PDMS مقدماتی/

 نرم افزار AVEVA E3D مقدماتی (

AutoCAD, Office توانایی کار با نرم افزار های 

کارشناس پایپینگ

 مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک

 )طراحی جامدات یا سیاالت (

5 سال تجربه کاری مرتبط

  آشنا با استانداردهای پایپینگ و دارای تجربه طراحی 

پایپینگ ) افراد دارای تجربه طراحی پایپینگ پروژه های 

فوالدی و کنسانتره آهن و مس در اولویت می باشند ( ، 

مسلط به محیط های Design , Draft , Isodraft نرم 

افزار PDMS ) افراد آشنا با E3D در اولویت می باشند(

AutoCAD, Office توانایی کار با نرم افزار های 

 کارشناس تاسیسات و تهویه مطبوع

دفتر تهران ، مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک

 )طراحی جامدات یا سیاالت (

 بدون سابقه یا 1 سال تجربه کاری مرتبط

 ، HVAC I گذراندن حداقل یکی از دوره های طراحی  

 ، carrier و Design Builder نرم افزار  HVAC II طراحی

 گذراندن حداقل یکی از دوره های سیستم های اعالن و 

اطفاء حریق ، طراحی سیستم اطفا 

حریق آبی )رویکرد ساختمانی(

AutoCAD, Office توانایی کار با نرم افزار های  

آدرس : تهران، سعادت آباد، کوی فراز

ارسال رزومه از طریق آدرس زیر :

A.Zolghadri@memseco.com

 Amir.Zolghadri@gmail.com
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 )MEMSECO( شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه

در عنوان شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید:

دعوت به همکاری

گروه تولیدی گلچین
 برای تکمیل کادر خود در مازندران )آمل( به افراد واجد 

شرایط زیر نیازمند است:
کارشناس طراحی ماشین آالت

 و طراحی صنعتی 
با حداقل مدرک کارشناسی
 با حداقل 2 سال سابقه کار
حقوق: از 9 میلیون تومان

کارشناس مدیریت سیستم ها و روشها  
 با حداقل مدرک کارشناسی
 با حداقل 2 سال سابقه کار
حقوق: از 8 میلیون تومان

مدیر فنی   
با حداقل مدرک کارشناسی
با حداقل 2 سال سابقه کار
حقوق: از 10 میلیون تومان

جوشکار )آقا(
 با حداقل 1 سال سابقه کار
حقوق: از 8 میلیون تومان

تکنسین تعمیر و نگهداری )آقا(
 با حداقل 1 سال سابقه کار
حقوق: از 8 میلیون تومان

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده 
در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند

)whatsapp( 09111214092 

دعوت به همکاری

سر شیفت مکانیک )آقا(
 فورمن )مهندس مکانیک( - آقا
 مکانیک و نصاب تجهیزات )آقا(

جوشکار کد دار )آقا(
کارگرفنی )داربست بند( - آقا

 سرپرست آزمایشگاه 

 کارشناس معدن )آقا(

 افسر ایمنی )کارشناس HSE( - آقا

 نیروی منابع انسانی
استان های مورد نیاز: تهران - اصفهان

حقوق توافقی
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شرکت فوالد کویر یک شرکت فوالدی واقع در محدوده ی تهران و شهرستان اردستان )اصفهان(

 جهت تکمیل کادر خود در واحد منابع انسانی و اداری )تهران( واحدمکانیک )اردستان( ،
واحد آزمایشگاه )اردستان ( و واحدHSE )اردستان( از افراد بومی واجد شرایط در

 رشته های ذیل دعوت به همکاری می نماید.

فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  روســای  اجــاس سراســری 
ــا  ــارس و ب ــاوری ف ــم و فن ــارک عل ــی پ ــه میزبان ــور ب کش
ــاورزی  ــاد کس ــت، جه ــای صم ــان وزارتخانه ه ــور معاون حض

ــد. ــزار ش ــی برگ ــاه اجتماع ــاون، کار و رف و تع
ــات و  ــوم، تحقیق ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
ــتگذاری ها  ــاز در سیاس ــوآوری ب ــرد ن ــاوری رویک فن
را مطــرح کــرد و گفــت: سیاســت مــا بــرای توســعه 
سیاســتگذاری  کشــور،  در  نــوآوری  و  فنــاوری 
ــتگذاری، از  ــد سیاس ــی در فرآین ــت یعن ــاز اس ب
ــره  ــور به ــوآوران کش ــاوران و ن ــارکت فن مش

ــرد. ــم ب خواهی
بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر علــی خیرالدین 
ــای  ــای پارک ه ــری روس ــاس سراس در اج
علــم و فنــاوری کشــور بــه میزبانــی 
ــا  ــارس و ب ــاوری ف ــم و فن ــارک عل پ
وزارتخانه هــای  معاونــان  حضــور 
صمــت، تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــوم  ــت: وزارت عل ــد، گف ــزار ش برگ
توســعه  سیاســت گذاری  در 
فنــاوری و نــوآوری در کشــور، صرفــًا 
بــه دنبــال مدیریــت و نظــارت اســت و بیشــتر 
ــرکت های  ــای ش ــتیم از ایده ه ــل هس مای
ــاوری در  ــم و فن ــای عل ــاور و پارک ه فن
ــم. ــتفاده کنی ــا اس ــت گذاری ه سیاس

مشارکت پارک ها در ارائه ایده
 و تدوین آیین نامه ها

اجرایی  برای  کرد:  تاکید  خیرالدین  دکتر 
رابطه  در  رهبری  معظم  مقام  فرمان  کردن 
باید پارک های علم و فناوری  با شعار سال، 
کشور برنامه های مدون خود را برای اجرایی 

شدن ارائه نمایند.
شرکت های  ایجاد  صرفاً  اینکه  بیان  با  وی 
باید  داشت:  اظهار  نیست،  مهم  دانش بنیان 
اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد دانش بنیان 
هدایت کنیم و این مهم یک موضوع فرهنگی 

است که باید برای آن اقدامات الزم انجام شود.
تحقق  الزامات  کرد:  خاطرشان  خیرالدین  دکتر 
اقتصاد دانش بنیان، توجه به سمت بازار و تقاضا است. 
تولید و بازار باید مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان باشد، در غیر 
اینصورت در آینده شاهد شرکت های دانش بنیان بیکار خواهیم 

بود، مانند دانش آموختگان دانشگاهی که امروز بیکار هستند.
معاون وزیر علوم تاکید کرد: مسیر تبدیل واحدهای فناور مستقر در 
پارک ها به شرکت های دانش بنیان نوع ۳ در حال هموار شدن است. باید 
ارائه مجوزها را تسهیل کنیم، به همین دلیل برای مراکز رشد  در این راستا 

موافقت اولیه ساده می شود تا در مراحل بعدی موافقت نهایی صادر شود.
پارک های  در  اشتغال  تاکنون   1۴00 سال  ابتدای  از  داد:  ادامه  خیرالدین  دکتر 
علم و فناوری با رشد ۴0 درصدی از ۶5 هزار اشتغال به 90 هزار اشتغال رسیده است. 

همچنین شرکت های دانش بنیان از 1۶۶۴ مورد به 1۷1۶ مورد رسیده اند.

ضرورت رفع نیازهای شرکت های دانش بنیان
 برای افزایش بهره وری و داخلی سازی محصوالت

معاون وزیر و مدیرعامل صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: با توجه 
به فرمایشات مقام معظم رهبری و نگاه ویژه ریاست جمهوری نسبت به شرکت های 
دانش بنیان، باید برای رفع نیاز های آن ها که در حال ورشکستگی هستند تالش کنیم 

تا بهره وری در کشور افزایش یابد.
دکتر علی رسولیان در اجالس سراسری روسای پارک های علم و فناوری کشور با 
بیان اینکه امسال باید با کمک همدیگر در راستای شعار سال و فرمایشات مقام 
ایجاد کنیم،  را در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری  اقداماتی  معظم رهبری 
اظهار داشت: جامعه باید فعالیت ها و ایده ها را لمس کند و محصول ایجاد شده در 
سفره و معیشت مردم و در اقتصاد کشور خود را نشان دهد و اقدامات خوبی در این 

راستا تاکنون انجام شده است.
وی با تاکید بر نقش موثر دانش بنیان نقش در اقتصاد کشور، افزود: داخلی سازی 
از جمله موضوعات جدی   … و  تکنولوژی  توسعه  بهره وری،  افزایش  محصوالت، 

است که باید برای ان برنامه داشته باشیم.
در کشور  تولیدی  واحد  هزار  در شهرک های صنعتی کشور 2۴9  رسولیان گفت: 
واحد های  درصد   1 حدود  که  است  بنیان  دانش  واحد   ۶00 از  کمتر  که  داریم 
باید روش  بنیان هستند که  دانش  تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی کشور 

جدیدی را اتخاذ کنیم.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تصریح کرد: در سال گذشته 
به 1۴8 شرکت دانش بنیان در شهرک های صنعتی زمین واگذار کردیم و نزدیک 
در  دانش بنیان  واحد  تعداد  این  که  دادیم  اختصاص  آن ها  به  زمین  هکتار  به 50 

شهرک های صنعتی عدد باالیی نیست.
وی با بیان اینکه بایستی با همفکری و ارتباط موثر بتوانیم ایده ها را به محصول 
و ثروت تبدیل کنیم تاکید کرد: بهره وری ها افزایش یابند چرا که در سطح کشور 
مشکل تکنولوژی داریم و در حوزه صنعت بیش از 12 درصد واحد راکد داریم که 
این مشکل این می تواند با کمک شرکت های دانش بنیان حل شود تا مجدد فعال شوند.

وی اظهار کرد: اقدامات مطلوبی با کمک پارک های علم و فناوری کشور در شهرک های 
صنعتی در حال انجام است که بسیاری از شرکت های پارک عمدتاً فناور هستند و در 

مراحل ابتدایی کار قرار دارند و مشکل آن ها تجاری سازی محصول است.
او با بیان اینکه برخی از شرکت های دانش بنیان توان خرید زمین را ندارند و پارسال 
در فرایندی ایجاد کارگا ها را در دستور کار خود قرار دادیم، گفت: در حال حاضر 
1۴00 کارگاه در حال راه اندازی است و ۳۴0 کارگاه را احداث کردیم و امسال نیز 
دانشگاهی  مراکز  نزدیکی  در  تقاضامحور  صنعتی  در شهرک های  کارگاه   1000

در حال احداث و راه اندازی است.
رسولیان، اولویت نخست کاری و فعالیت های خود را برای شرکت های دانش بنیان 
اعالم کرد و گفت: شرکت های فناور و دانش بنیان توسط وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری معرفی می شوند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود: امسال و در این 
دو ماهه نزدیک به 1500 واحد که امکان دانش  بنیان هستند را شناسایی کردیم 
که در این راستا از ظرفیت مشاوران و ارائه راه کار ها بهره مند خواهیم شد و حتی 

هزینه مشاوران نیز متقبل و پرداخت می شود.
وی ادامه داد: در بنگاه های بزرگ بایستی شناسایی نیاز های فناورانه و واحد های 
تولیدی را بررسی کنیم. همچنین نزدیک به 1۴00 نیاز فناورانه شناسایی شده و 

تنها در سال گذشته 100 نیاز توسط شرکت های دانش بنیان برآورده شده است.
دکتر رسولیان با بیان اینکه 18 فن بازار توسط شرکت های صنعتی و با همکاری 
برگزاری  حال  در  پارک ها  کمک  با  کشور  در  مربوطه  دستگاه های  و  دانشگاه ها 
ریاست  ویژه  نگاه  و  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  به  توجه  با  کرد:  اعالم  است، 
جمهوری نسبت به شرکت های دانش بنیان، باید برای رفع نیازهای آنها که در حال 

ورشکستگی هستند تالش کرد.

گلوگاه  شناسایی  ایران  صنعتی  شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
فناوری را نیز از اولویت های اصلی برشمرد و گفت: 10 شهرک فناوری در سطح 
کشور مصوب شده که ۶ شهرک فعال است و کارگاه هایی برای آن ها راه اندازی و 

فعال خواهیم کرد.
اولین پارک ملی کشاورزی و منابع طبیعی بزودی افتتاح می شود

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی در اجالس 
روسای پارک های علم و فناوری کشور گفت: عادالنه کردن یارانه ها، فرصت مغتنمی 
برای شرکت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی است تا قیمت تمام شده محصوالت 

کشاورزی خود را کاهش دهند.
در  کشور  واقعی  استقالل  گفت:  اجالس  این  در  نکویی  خیام  مجتبی  سید  دکتر 
گروی استقالل اقتصادی به ویژه در حوزه امنیت غذایی است. بعد از جنگ روسیه 
و اوکراین دنیا در حوزه امنیت غذایی دچار چالش شده است و این در حالیست که 

اوکراین در رده سوم تا هفتم تولید کنندگان غذا در جهان بود.
معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی افزود: قیمت 
برخی مواد غذایی در حال حاضر بیش از صد در صد در جهان افزایش یافته است و 

بسیاری کشور ها دچار مشکل در تأمین مواد اولیه غذایی شده اند.
وی اضافه کرد: ایران در بخش کشاورزی دارای ظرفیت کم نظیری است و ۳00 روز 
آفتابی در کشور داریم و از چهار فصل همزمان برخورداریم و از هشت کشور تنوع 
زیستی دنیا با بیش از گونه های گیاهی و جانوری هستیم، اما با چالش هایی مانند 

گرم شدن هوا، کم آبی و … مواجه هستیم.
خیام نکویی تاکید کرد: چهار میلیون و 200 هزار بهره بردار در بخش کشاورزی 
کشور داریم که حدود ۷0 درصد آن ها یا کم سواد و یا بیسواد هستند و باید دانش 
از  منابع آب  پایین و محدودیت  بهره وری  و  را در بخش کشاورزی رسوخ دهیم 

مشکالت ما در بخش کشاورزی است.
وی ادامه داد: 95 درصد زعفران دنیا توسط ایران تولید می شود، اما گردش مالی 

ما تنها 500 میلیون دالر از 20 میلیارد دالر تمام جهان در زمینه زعفران است.
حوزه  و  باشیم  وظیفه شناس  باید  کشاورزی  بخش  قبال  در  کرد:  اضافه  نکویی 
محصوالت  تولید  در  می تواند  مؤثری  نقش  کشاورزی  صنعت  در  دانش بنیان 

کشاورزی سالم ایفا می کند.
وی با ببیان اینکه افزایش 20 درصدی تعداد شرکت های دانش بنیان در کشور در 
اولین مصوبه  این زمینه دولت  حوزه کشاورزی هدف گذاری شده است، گفت: در 

خود را در حوزه کشاورزی دانش بنیان ارائه کرد.
خیام نکویی افزود: تمهیداتی انجام شده تا در استان ها تعداد شرکت های دانش بنیان 
افزایش یابد و بومی سازی در تولیدات  در پارک علم و فناوری در حوزه کشاورزی 
کشاورزی نیز در اولویت قرار بگیرد. از نظر محتوایی باید شرح حال مردم در حوزه 
غذا، مورد توجه قرار گیرد و عادالنه کردن یارانه ها فرصت مغتنمی برای شرکت های دانش بنیان 

در حوزه کشاورزی است تا قیمت تمام شده محصول کشاورزی را کاهش دهند.
وی اعالم کرد: ۳50 هکتار از بهترین اراضی خرسان رضوی برای استقرار شرکت های 
را  کشور  در  کشاورزی  بخش  کل  هوشمندسازی  باید  و  دارد  وجود  بنیان  دانش 
مورد توجه قرار دهیم که در کاهش و فرآوری ضایعات کشاورزی، اصالح نژاد دام، 
پرورش آبزیان، تولید آنزیم ها و مکمل ها و … در حوزه داشن بنیان می توان اقدامات 

گسترده ای انجام داد.
معاون وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: به طور متوسط ضایعات کشاورزی در حد 
دانش بنیان  علمی شرکت های  توان  از  استفاده  با  که  است  نفر  میلیون  غذای 25 

می توان آن را کاهش داد.
وی اضافه کرد: در چند روز آینده اولین پارک ملی کشاورزی و منابع طبیعی رسماً 

با استقرار بیش از یکصد شرکت به طور رسمی در اهواز افتتاح خواهد شد.
نکویی تصریح کرد: همت و تالش پارک های علم و فناوری در خصوص تولید محصوالت 
سالمت محور مؤثر است. محصوالت سالم بازار و مشتری دارند و برای تمام شرکت های 

کشاورزی دانش بنیان جلسه ای برای طرح مسائل خود برگزار خواهیم کرد.

گزارش بازارکار از اجالس روسای 
پارک های علم و فناوری کشور 

از رشد 40 درصدی 
اشتغال دانش بنیان تا 

همکاری وزارت صمت
 و جهاد کشاورزی 

برای کارآفرینی 
دانش آموختگان
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دعوت به همکاری

 کارشناس کنترل کیفیت  
با 3 سال سابقه کار، آشنا به امور تضمین کیفیت

نیروی برق صنعتی  ، آقا،  فوق دیپلم یا دیپلم
راننده لیفتراک  

آقا ، به همراه گواهی نامه
کارگر ساده  

آقا ،  جهت خط تولید

نیروی خدماتی  
آقا،  حداقل حقوق پایه وزارت کار

ساعت و روز کاری: از شنبه تا چهارشنبه ساعت 4 بعد از 
ظهر و پنج شنبه تا 11

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق
 راه اعالم شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط

 حاصل نمایند.
09101234261

شرکت اکسیر فلز پارسیان برای تکمیل کادر خود در تهران )محل کار: جاده قدیم قم شور آباد(
 از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

دعوت به همکاری

کارمند اداری

تمام وقت، 4 نفر، کار با کامپیوتر و تلفن

همکاری به صورت حضوری می باشد

 آموزش رایگان دارد

 آشنایی با کامپیوتر و اینترنت،  مسئولیت پذیری

 روابط عمومی خوب

بیمه، بیمه تکمیلی، صبحانه،  حقوق پایه وزارت کار

بیمه کارفرمایی دارد

بیمه تکمیلی هم بعداز 6 ماه شروع می شود

  از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

تلگرام یا واتس اپ زیر ارسال نمایند .

)Telegram & Whatsapp( 09196889330

انتشارات ارشدان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در شعبه تهران از افراد واجد 
شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

کارشناس مکانیک  
آشنا به نرم افزار AUTOCAD، مسلط به طراحی با استفاده از ابر نقاط

آشنا به اصول نقشه کشی و تلرانس دهی قطعات
SOLIDWORKS یا CATIA مسلط به یکی از نرم افزارهای

اپراتور دستگاه پرس  : دیپلم به باال )افراد دارای دیپلم فنی در 
اولویت قرار میگیرند(

افراد دارای تجربه در کار با دستگاههای پرس در اولویت قرار میگیرند
اپراتور تولید :دیپلم به باال )افراد دارای دیپلم فنی در

 اولویت قرار میگیرند(

آشنا به ابزارآالت صنعتی )پیچ گوشتی برقی، 
آچار، انبردست و ...(

  CNC اپراتور دستگاه
آشنایی کامل با برنامه نویسی پاورمیل

آشنا به روشهای نظافت و نگهداری دستگاه
CNC آشنا به اصول ایمنی کار با دستگاههای

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده در 
بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند

hr@utab-co.com

شرکت آریا یوتاب ایمن برای تکمیل کادر خود در تهران )منطقه 4 تهران پارس شرقی(
به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:

دعوت به همکاری

نگهبان شیفت شب ، آقا )متاهل( 

غیر سیگاری و دارای ضامن معتبر 

با حداقل 5 سال سابقه کار در شرکت های معتبر 

ترجیحا ساکن غرب تهران

نماینده برند ، آقا

آشنا به سیستم کامپیوتر و توانایی گزارش گیری 

حداقل 7 سال سابقه کار بازاریابی حضوری و فروش 

مویرگی استان تهران در زمینه مواد غذایی 
انباردار  

آقا، مسلط به نرم افزار راهکاران سیستم 

دارای حداقل 5 سال سابقه کار در شرکت های معتبر در 

زمینه مواد غذایی 

کارشناس حوزه خبری   

آشنا به فضای مجازی و دارای ضامن معتبر 

توانایی کار با نرم افزار فتوشاپ در حد مطلوب 

دارای حداقل 5 سال سابقه کار در شرکت های معتبر و 

رضایت نامه شغلی 

مسلط به ورد جهت تایپ و بارگزاری مطالب خبری در 

سایت ) چپ چین ( 

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده 

در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند

job@golhaland.com

مجتمع صنایع غذایی گلها جهت تکمیل کادر خود در تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

مهدکودک ایران مهر برای تکمیل کادر خود در 
تهران )شهرک اکباتان( از واجدین شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید:
مربی کودک )خانم(

کاردانی، کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مدرک تحصیلی مرتبط با کار کودک و با مهارت در 

مکالمه زبان انگلیسی
حقوق توافقی

متقاضیان واجد شرایط می توانند روزهای یکشنبه 
ساعت 15 الی 16 به مهدکودک مراجعه و پیش از آن 

با تماس تلفنی هماهنگی نمایید.
 شهرک اکباتان - خیابان ورزش - مجموعه فرهنگی، 

ورزشی و آموزشی پاس
iranmehr_kindergarten@yahoo.com

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

گروه دانش بنیان صنایع شیمی ساختمان آبادگران 
با هدف بسط و گسترش اهداف تجاری خود در 
استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید.
کارشناس مالی

تمام وقت،  دارای سابقه کار
 حداقل کارشناسی در رشته های حسابداری، 
مهندسی کامپیوتر، مدیریت مالی یا بازرگانی

 آشنا با قوانین مالیاتی، ارزش افزوده، حقوق و 
دستمزد، بیمه

 مسلط به نرم افزار office و نرم افزارهای مالی
 حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط

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

n.alipour@abadgarangroup.com

یکــی از آفــت هــای طــرح هــا و برنامــه هــای توســعه کشــور غلبــه کمیــت برکیفیــت 
اســت. بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن نــگاه در فرهنــگ ســازمانی مدیــران و مســئوالن 
دســتگاههای اجرایــی بــه یــک فرهنــگ غالــب تبدیــل شــده اســت. ایــن دســته از 
مســئوالن گمــان مــی کننــد کــه اگــر ســاختارهای بیشــتری ایجــاد شــد، مقالــه ، 
کتــب  و ســند هــای متعــددی منتشــر شــد و مرتــب بــر کمیت هــای مختلف افــزود، 

نتایــج درخشــان حاصــل مــی شــود و اهــداف توســعه محقــق. 
متاســفانه ایــن پدیــده درطــول اجــرای برنامــه هــای توســعه در دهــه هــای اخیــر و 
دولــت هــای مختلــف بــه انحــا مختلــف پیــاده شــده و عــوارض نامطلــوب و مخــرب 
آن را مــی تــوان هــم اکنــون مشــاهده کــرد. گذشــته از اهــداف کمــی کــه دولــت و 
دســتگاههای اجرایــی بــرای برنامــه هــای دردســت اجــرای خــود تعییــن مــی کننــد 
کــه همســو بــا ماهیــت و ذات برنامــه ریــزی اســت، امــا بایــد درنظر داشــت کــه هدف 
غایــی توســعه بهبــود وضــع زندگــی مــردم اســت و بایــد نتایــج مثبــت آن را  بــه طــور 

آشــکار بتــوان در وضعیــت و کیفیــت زندگــی آحــاد مــردم لمــس کــرد.
نمونــه هــای زیــادی از غلبــه کمیــت برکیفیــت رامــی تــوان در مباحث کلیدی کشــور 
برشــمرد کــه مــع الوصــف اثــرات مخــرب ایــن شــیوه تفکــر، بــه شــکل بحرانــی نمود 
پیــدا کــرده و دامــن مســوالن و برنامــه ریــزان ذیربــط را گرفتــه اســت و از همه مهمتر 

موجــب اتــالف ســرمایه هــای انســانی و منابــع مالــی و ثــروت ملــی شــده اســت .
ایجــاد و  گســترش بــی رویــه مراکــز دانشــگاهی در اشــکال مختلــف، تولیــد مقــاالت 

ــز و  ــاد مراک ــگ،  ایج ــه فرهن ــی در عرص ــی و پژوهش ــز علم ــدد مراک ــی، تع علم
موسســات و نهادهــای مردمــی و وابســته بــه نهادهــا و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی با 
هــدف کاهــش فقــر و کمــک بــه فقــرا و غیــره شــواهد آشــکاری از توجــه افراطــی بــه 

مقولــه کمیــت گرایــی اســت. 
درد ناکتــر اینکــه رشــد قــارچ گونــه ایــن قبیــل ســاختارها کــه قاعدتــا بــا هــدف حل 
یــک مســئله و مشــکل در کشــور شــکل گرفتــه هــم اکنــون خــود بــه عنــوان یــک 
مشــکل در نظــام مدیریتــی کشــور مطــرح اســت و بــا حداقــل بهــره وری بــرای ادامــه 

حیــات و بقــا دســت و پــا مــی زننــد. 
نظــام آمــوزش عالــی کشــور یکــی از تجــارب تلــخ ایــن گونــه برنامــه ریــزی هاســت 
کــه از چنــد دهــه پیــش مســابقه کاذبــی در ایجــاد و گســترش بــی ضابطــه مراکــز 
آمــوزش عالــی در بخــش هــای دولتــی وغیردولتــی و جــذب بــی قاعــده دانشــجو بــه 
راه افتــاد کــه هــم اکنــون مســئوالن فعلــی بخــش قابــل توجهــی از تــوان فکــری و 

منابــع مالــی تحــت اختیــار را صــرف ســاماندهی آمــوزش عالــی کــرده انــد . بحــران 
اشــتغال در آمــوزش عالــی نیــز از دیگــر مضــرات جبــران ناپذیــر تفکــر کمیــت گرایی 

دولتمــران گذشــته اســت کــه بــه راحتــی قابــل حــل نیســت .
اکنــون کــه اکوسیســتم فنــاوری و کارآفرینــی کشــور بــا ابزارهــا و ســاختارمتنوع از 
قبیــل شــرکت هــای دانــش بنیــان ،پــارک هــا و مراکــز رشــد فنــاوری،  اســتارت آپ 
ــت  ــعه اس ــه توس ــتابدهی و ........  رو ب ــوآوری وش ــز ن ــاور، مراک ــای فن ــد ه ــا، واح ه
ــر در  ــه مهمت ــی رود و از هم ــمار م ــه ش ــعه کشــور ب ــی توس ــای اصل ــت ه و از الوی
ــن ( جهــش  ــش بنیــان و اشــتغال آفری چهارچــوب شــعال ســال 1401 )تولیــد دان
در تعــداد شــرکت هــای دانــش بنیــان و افزایــش دو برابــری آن و همچنیــن دو برابــر 
شــدن اشــتغال دانــش آموختــگان تاکیــد و هــدف گــذاری شــده اســت، مســوالن و 
متولیــان امــور بایــد تجــارب تلــخ گذشــته را  همــواره نصــب العیــن خــود قــرار دهنــد 
و مبــادا کــه در تلــه افزایــش کمــی دانــش بنیــان هــا  بیافتنــد و ســایر الویــت هــای 
اساســی ماننــد پایــداری، رقابــت پذیــری ، افزایــش فــروش و ایفــای نقــش ســازنده 
درکاهــش چالــش هــا و مســایل و مشــکالت کشــور بــه فراموشــی ســپرده شــود و یــا 

کمرنــگ تــر جلــوه کنــد.
از ابتــداری ســال جــاری شــاهد جنــب و جــوش در ســاختارهای فنــاوری ، پــارک هــا 
و مراکــز رشــد و مراکــز شــتابدهی در شناســایی و جــذب ایــده هــا و واحدهــای فنــاور 
هســتیم کــه ایــن همــت و تــالش درجــای خــود ســتودنی و قابــل ســتایش اســت. اما 
همانطــور کــه پیشــتر گفتــه شــد، درایــن مســیر پرهیــز از هرگونــه شــتاب زدگی یک 
اصــل اساســی اســت کــه همــه دســت انــدرکاران درســطوح مختلف سیاســت گــذاری 

، برنامــه ریــزی و اجــرا بایــد آن را  وجــه همــت خــود قراردهنــد.
بدیهــی اســت کــه فلســفه و کارکــرد شــرکت هــای دانــش بنیــان مبتنــی قواعــد 
شــکل گیــری و مدیریــت  کســب و کار اســت و از منطــق خدشــه ناپذیــر اقتصــاد 
پیــروی مــی کنــد و بــا ابــزار مشــخص ســوددهی اقتصــادی قابــل رصــد و انــدازه 
گیــری اســت. لــذا الزم اســت کــه متولیــان امــر بــا چشــمانی بــاز و بــا تکیــه بــر 
ــزی و  ــام ری ــداف شــعار ســال 1401 برن ــق اه ــاد شــده در جهــت تحق منطــق ی

اقــدام نماینــد.   

توسعه متوازن الویت اصلی شرکت های دانش بنیان

ــوآوری و  ــای زیســت بوم ن ــت و ارتق ــتای تقوی در راس
فنــاوری کشــور، تفاهم نامــه همــکاری بیــن معاونــت 
ــع  ــازمان صنای ــوم و س ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن فن
کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران منعقــد شــد.

بــه گــزارش بــازارکار از روابــط عمومــی وزارت علــوم، 
ــه  ــاوری ب ــم و فن ــای عل ــای پارک ه در اجــالس روس
ــیراز  ــارس در ش ــاوری ف ــم و فن ــارک عل ــی پ میزبان
فی مابیــن  همــکاری  تفاهم نامــه  شــد،  برگــزار 
معاونــت فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری، بــا ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های 

ــران منعقــد شــد. صنعتــی ای
ایــن تفاهم نامــه در راســتای اجــرای تدابیــر و منویــات 
ــاوری  ــعه فن ــر توس ــی ب ــری مبن ــم رهب ــام معظ مق
و تجاری ســازی آن و بــه منظــور ایجــاد تعامــل و 
ــزای  ــن اج ــد در بی ــاختارمند و هدفمن ــارکت س مش
ــوآوری کشــور  ــاوری و ن ــر زیســت بوم توســعه فن موث
در راســتای تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان منعقــد شــد.

تعامــالت  توســعه  تفاهم نامــه  ایــن  هــدف 
بــه  و  فی مابیــن  مشــترک  همکاری هــای  و 
در  توانمندی هــا  و  ظرفیت هــا  اشــتراک گذاری 
نــوآوری  زیســت بوم  ارتقــای  و  تقویــت  راســتای 
ــک و  ــع کوچ ــوزه صنای ــژه در ح ــه وی ــاوری ب و فن

اســت. صنعتــی  شــهرک های 
و  تعامــالت  توســعه  گــزارش  ایــن  اســاس  بــر 
و  فنــاوری  حــوزه  در  فی مابیــن  همکاری هــای 
اقتصــاد  زیســت بوم  ارتقــا  و  توســعه  نــوآوری، 
بــاز،  نــوآوری  مدل هــای  پایــه  بــر  دانش بنیــان 
هم افزایــی و همــکاری در تجاری ســازی فنــاوری و 
ــیس  ــکاری در تاس ــت، هم ــوآوری در صنع ــعه ن توس
مراکــز تحقیــق و توســعه و نــوآوری در جــوار صنایــع، 
از  بهره بــرداری  و  ایجــاد  در  مشــترک  همــکاری 
شــهرک های فنــاوری، همــکاری در تاســیس و ایجــاد 
ــاوری  ــای فن ــی، پردیس ه ــوآوری و کارآفرین ــز ن مراک

و نــوآوری و پــارک علــم و فنــاوری و اســتفاده از 
ظرفیــت مراکــز خدمــات کســب و کار و خوشــه های 
ایــن  همــکاری  زمینه هــای  دیگــر  از  صنعتــی 

اســت. تفاهم نامــه 
ــن  ــز فی مابی ــری نی ــه دیگ ــن، تفاهم نام ــر ای ــالوه ب ع
پــارک علــم و فنــاوری فــارس، ســازمان جهــاد 
کشــاورزی فــارس و مرکــز تحقیقــات و آمــوزش 
ــد. ــد ش ــارس منعق ــی ف ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
سیاســت های  راســتای  در  نیــز  تفاهم نامــه  ایــن 
کلــی علــم و فنــاوری ابالغــی مقــام معظــم رهبــری 
ــت از تاســیس و توســعه شــهرک ها  ــر حمای ــی ب مبن
پارک هــای علــم و فنــاوری بــرای تاســیس، راه انــدازی 
و راهبــری مرکــز رشــد کشــاورزی و منابــع طبیعــی 

فــارس منعقــد شــد.
کمــک بــه افزایــش ثــروت از طریــق توســعه اقتصادی 
ــت  ــردن ظرفی ــوآوری، باالب ــاوری و ن ــر فن ــی ب متک
ــه و  ــاد زمین ــگان، ایج ــتغال دانش آموخت ــاد اش ایج

ــرای رشــد و توســعه کســب و کارهــای  بســتر الزم ب
آوردن  فراهــم  دانش بنیــان،  متوســط  و  کوچــک 
شــرایط الزم بــرای جــذب و اســتقرار شــرکت ها، 
موسســات، واحدهــای فنــاور بــزرگ و واحدهــای 
ــن تفاهم نامــه  ــه اهــداف ای تحقیــق و توســعه از جمل

اســت.
بــر همیــن اســاس، تکمیــل فرآینــد تبدیــل 
ــش  ــال دان ــد انتق ــه محصــول و تســریع رون ــده ب ای
ــه  ــاوری، تجاری ســازی فناوری هــای حاصل فنــی و فن
ــق  ــی، تحق ــع طبیع ــاورزی و مناب ــات کش از تحقیق
ــای  ــا بخش ه ــاوری ب ــی و فن ــز پژوهش ــاط مراک ارتب
اقتصــادی کشــور و کمــک بــه حــل مســائل و 
ــع  ــاورزی و مناب ــش کش ــت دار بخ ــای اولوی چالش ه
طبیعــی از طریــق بهره منــدی از تــوان نخبــگان، 
ایــن  اهــداف  دیگــر  از  فنــاوران  و  متخصصــان 

اســت. تفاهم نامــه 

در اجالس روسای پارک های علم و فناوری کشور؛

تفاهم نامه همکاری بین معاونت فناوری وزارت علوم 
و سازمان صنایع کوچک منعقد شد
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حمایت معاونت علمی از طرح های 
فناورانه حوزه ارتباطات

شـرکت های دانش بنیان حـوزه ارتباطات 
ایـده  جشـنواره  در  ثبت نـام  بـا  می تواننـد 
ارسـال  و  ارتباطـات  صنعـت  محصـول  تـا 
طرح هـای خالقانـه خـود تـا 31 خردادمـاه 
1401، از سـرمایه گذاری 50 تا 100درصدی 

شـوند. برخوردار 
بـه گـزارش سـیتنا، جشـنواره ایـده تـا 
محصـول صنعت ارتباطات بـا هدف حمایت 
دانش بنیـان،  شـرکت های  از  همه جانبـه 
شـرکت های خـالق و فعـاالن ایـن صنعت با 
حمایت سـتاد فناوری هـای اقتصاد دیجیتال 

و هوشمندسـازی برگـزار می شـود.
ایـن جشـنواره، هم زمـان بـا سـی امین 
کنفرانـس بین المللـی مهندسـی بـرق و بـا 
مشـارکت شـرکت های بـزرگ فنـاور طـرف 
تقاضـای فنـاوری در چهـار حـوزه سـرویس های پایـه و خدمـات کاربـردی، زیرسـاخت اطالعاتـی، ارتباطـات 

رادیویـی و  ارتباطـات نـوری برگـزار می شـود.
در ایـن جشـنواره، شـرکت های دانش بنیـان، فناوری هـای نوآورانـه خـود کـه مرتبـط با صنعـت ارتباطات 
توسـعه یافتـه باشـد را بـا در نظـر گرفتـن وجود متقاضـی آن فنـاوری در بـازار، ارائـه می دهند و همـراه اول تا 

نیمـی از سـرمایه گذاری الزم بـرای تجاری سـازی آن فنـاوری را انجـام می دهـد.
بسـته بـه نـوع فنـاوری و کاربردهای آن، احتمـال سـرمایه گذاری 100درصدی هـم وجود دارد امـا در این 
مدل، هدف آن اسـت که صندوقی شـکل بگیرد تا شـرکت های فناوری هم در توسـعه فناوری ها سـهیم شـوند.

بـا مشـارکت فعاالنه شـرکت های فناوری در این صنـدوق، بخش قابل توجهی از نیازهـای مربوط به تحقیق 
و توسـعه آنها مرتفع می شود.

ازجملـه مزیت هـای ایـن طـرح می تـوان بـه حمایت هـای مـادی شـامل بهره منـدی ایده هـا و طرح هـای 
برگزیـده از تسـهیالت صنـدوق اعتبـاری تـا سـقف ۲0 میلیـارد تومـان و حمایت هـای معنـوی شـامل امکان 
همـکاری بـا بزرگ تریـن شـرکت های صنعـت ارتباطـات، تضمیـن خریـد، راهبری صنعتـی و تخصصـی و . . . 

اشـاره کرد.

مدیر دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری خبر داد؛

 صدور بیش از ۱۲ هزار ضمانت نامه
 برای شرکتهای دانش بنیان

بـه گزارش بـازارکار بـه نقـل از کارگروه 
دکتـر  فنـاوری،  و  پژوهـش  صندوق هـای 
امیرحسـام بهـروز، در هفدهمیـن نشسـت 
صندوق هـای  عامـل  مدیـران  هم اندیشـی 
وضعیـت  از  گزارشـی  ارائـه  بـا  کشـور 
کشـور  فنـاوری  و  پژوهـش  صندوق هـای 
و  پژوهـش  صندوق هـای  قدمـت  گفـت: 
فنـاوری در کشـور به ۲0 سـال می رسـد که 
1۸ صنـدوق بر اسـاس برنامه سـوم توسـعه 
نیـز ۶3  در حـال حاضـر  و  ایجـاد شـدند 

صنـدوق در کشـور ثبـت و ۶ صنـدوق مصـوب شـده اسـت.
بهـروز بـا بیـان اینکـه درگذشـته 13 صنـدوق اسـتانی بـه عنـوان بـازوی مالـی پارک های علـم و فنـاوری و 
دانشـگاه های اسـتان ها فعالیت داشـتند گفت: خوشـبختانه با سیاسـت های اتخاذ  شـده، در حال حاضر هر استان 
یـک صنـدوق پژوهـش و فناوری مسـتقل داشـته و برنامـه بعدی مـا ایجاد صندوق های تخصصی در کشـور اسـت.

مدیـر دبیرخانـه کارگـروه صندوق هـای پژوهـش و فناوری کشـور از این صندوق هـا با نام بانک هـای حوزه 
علـم و فنـاوری یـاد کرد، بانک هایـی که نیاز بـه سـپرده گذاری ندارند.

بهروز افزود: صندوق ها تمام فعالیت های یک بانک اعم از ارائه تسـهیالت، صدور ضمانت نامه،سـرمایه گذاری 
و مباحث توسعه ای را انجام می دهند.

وی اعضـای کارگـروه صندوق هـای پژوهـش را 1۲ عضـو بـه ریاسـت وزیر علـوم و دبیری رئیـس صندوق 
نـوآوری و شـکوفایی کشـور عنـوان کـرد و گفـت: بـا توجـه بـه اهمیـت بحـث دانش بنیـان در دولـت جدید و 
نامگـذاری سـال جدیـد توسـط مقـام معظم رهبری، سـطح اعضـا، حضـور و مشـارکت وزرا و معاونیـن آنها در 

مباحـث مربـوط بـه صندوق هـا و شـرکت های دانـش بنیان بسـیار باالتـر از قبل اسـت.
مدیـر دبیرخانـه کارگـروه صندوق هـای پژوهـش و فنـاوری کشـور در گزارشـی از صـدور 1۲ هـزار و ۹۸0 
ضمانـت نامـه بـه ارزش ۸ هـزار و ۲50 میلیارد تومان، 5 هزار و 345 میلیارد تومان انواع تسـهیالت و همچنین 
4۲۷ میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری خطرپذیـر خبـر داد و گفـت: منابع تسـهیالت صندوق هـا و عامل تحرک 
آن هـا در سـال های اخیـر فعالیـت معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری و صنـدوق نوآوری و شـکوفایی 

بـوده کـه بـاال رفتن مشـارکت پارک هـای علم و فنـاوری و دانشـگاه ها را نیـز می طلبد.
وی افـزود: در سـال 1400، سـه هـزار و ۸00 میلیـارد تومـان ضمانت نامـه صـادر شـده کـه پیش بینـی 
می کنیـم ایـن میزان در پایان سـال جـاری به دو برابر افزایـش پیدا کند.از میان 15۷ سـرمایه گذاری خطرپذیر 

در کشـور 31 مورد در اسـتان یزد انجام شـده اسـت
دکتـر محمـد سـپهر، مدیـر عامـل صنـدوق پژوهـش و فنـاوری اسـتان یـزد نیـز با بیـان اینکـه صندوق 
یـزد نخسـتین صنـدوق پژوهـش و فنـاوری در کشـور اسـت کـه در سـال ۸1 تاسـیس شـده، گفـت: یکـی از 
شـاخص های ریسـک پذیری صندوق هـا میـزان صـدور ضمانتنامه هـای تعهـد پرداخت اسـت کـه ۲5 درصد از 

ضمانت نامه هـای صـادره در کشـور مربـوط بـه اسـتان یـزد بوده اسـت.
وی افـزود: یکـی از دالیـل موفقیـت صندوق پژوهش و فناوری اسـتان یزد حمایت مسـئوالن اسـتانی بوده 
کـه از طریـق ایـن حمایت هـا از میان 15۷ سـرمایه گذاری خطرپذیر در کشـور 31 مورد در اسـتان یـزد انجام 

شـده است.

سرآمدی دانشگاه آزاد قزوین 
در حوزه تجهیزات فناورانه

ــر  ــد ب ــن ضمــن تاکی ــا صنعــت دانشــگاه آزاد قزوی ــاط ب ــر ارتب مدی
ســرآمدی ایــن واحــد در حــوزه تجهیــزات فناورانــه گفــت: رویــداد عصــر 

ــه هــم  می رســاند. ــد تخصــص  و صنعــت را ب امی
حافظــه پوردهقــان مدیــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــای  ــرکت ه ــه تعدادش ــخ ب ــکانیوز در پاس ــا ایس ــو ب ــن در گفت وگ قزوی
فنــاور در ایــن رویــداد گفــت: مــا بــا بیــش از صــد و ده شــرکت فنــاور و 
خــالق، ایــده، گــروه و هســته پژوهشــی در رویــداد گام دومدانشــگاه آزاد 
اســالمی حضــور داریــم. حــدودا پنجــاه ایــده فعــال و پختــه برای شــرکت 

در نمایشــگاه مطــرح شــدند. 
وی افــزود: چهــل و هفــت شــرکت فنــاور و خــالق داریــم کــه از ایــن 
تعــداد، هفــده شــرکت دانش بنیــان بــه اســتقالل اقتصــادی و همچنیــن 
ــش از دوازده  ــن بی ــیده اند. همچنی ــود رس ــوالت خ ــازی محص تجاری س
ــک،  ــوزه مکانی ــا در ح ــن آن ه ــه اصلی تری ــروه و هســته پژوهشــی ک گ
رباتیــک، علــوم شــناختی،مدیریت و بهــره وری فعالیــت دارنــد، در 

نمایشــگاه عصــر امیــد حضــور خواهنــد داشــت. 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد قزویــن درخصــوص اشــتغال زایی 
ــن  ــب ای ــرد: اغل ــریح ک ــگاه تش ــن دانش ــان ای ــرکت های دانش بنی ش
ــالن و  ــارغ التحصی ــه و ف ــجویان نخب ــط دانش ــاور توس ــرکت های فن ش
دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی بنیان گــذاری شــده اند کــه بــه همــان 
ــای  ــان ایده ه ــن جری ــه کار هســتند. در ای نســبت دانشجویانمشــغول ب
ــی  ــار م ــه ب ــد ب ــز رش ــوند، در مراک ــه می ش ــجویی پخت ــای دانش تیم ه
نشــینند و منتــج بــه شــکل گیریشــرکت و واحــد هــای فنــاور می شــوند. 
بــه گفتــه وی، ایــن یــک فرآینــد دفعــی نیســت، بلکــه شــامل یــک 
اســتمرار و پیوســتگی اســت کــه بنیــان و پایه ریــزی اولیــه اش توســط 

ــرد. ــورت می گی ــجویان ص دانش
مدیـر ارتبـاط بـا صنعت دانشـگاه آزاد قزویـن پیرامون نقـاط ضعف و 
قـوت شـرکت کنندگان ایـن رویـداد بیـان کـرد: یکـی از نقـاط ضعف آن 
اسـت که سیسـتم آمـوزش عالی ما همـواره آمـوزش محور بوده اسـت که 
فـارغ التحصیـالن پـس از اتمـام تحصیـالت خـود جویـای کار می شـوند. 
هـدف از ایـن رویداد آن اسـت که فاصله بزرگی که بیـن فارغ التحصیالن، 
اسـاتید، دانشـجویان و جامعه دانشـگاهی بـا جامعه متقاضـی آن ها یعنی 

صنعـت و بـازار وجود داشـته اسـت را تـا حدودی پوشـش دهد.
پوردهقـان تصریح کـرد: در رویـداد عصر امید، ایده هـا و تخصص های 
کاربـردی و صنایـع مربـوط بـه هـم معرفـی می شـوند. این نمایشـگاه در 
هشـت حـوزه اصلی برپا می شـود که از آن هـا می توان به حوزه کشـاورزی 
و گردشـگری، صنایع تبدیلی و خودرو، هوش مصنوعی و رباتیک، نسـاجی 

و چـرم را اشـاره کرد.

رئیس سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

حضور بیش از ۵۰۰ ایده و استارت آپ 
یزدی در رویداد گام دوم انقالب

رئیـس سـرای نـوآوری دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد یـزد گفـت: راه 
انـدازی کسـب و کار هـای موفـق و رفـع نیـاز صنعـت و جامعـه از اهداف 

اسـت. اسـتارت آپ ها 
مسـیر  در  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  گفـت:  جنـاب زاده  محمدرضـا 
پیشـرفت و تعالـی قـرار دارد، امـا در طـول دوران خود مـورد بی مهری ها و 
بی توجهی هـای فراوانـی قرارگرفتـه کـه اگر به این دانشـگاه نیـز به  عنوان 
یکـی از ثمـرات پربرکـت انقـالب نگاه می شـد، جایگاه و شـرایطی بسـیار 

فراتـر و بهتـر از وضعیـت فعلـی خود داشـت.
او می گوید: دانشـگاه آزاد اسـالمی با معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های 
موجـود در دانشـگاه، حمایت از ایده ها و اسـتارت آپ های شناسـایی شـده 
در رویداد هـای برگـزار شـده و توسـعه سـرا های نـوآوری و مراکـز رشـد از 
یـک طـرف و پیگیـری کسـب مجوز های حمایتـی مشـابه پارک های علم 
و فنـاوری از طـرف دیگـر، می توانـد تا حد قابـل قبولی به اهـداف خود در 

رویداد دانشـگاه آزاد اسـالمی در گام دوم انقالب دسـت یابد.
عضـو هیـات علمی دانشـگاه آزاد یزد گفـت : رویداد گام دوم دانشـگاه 
آزاد اسـالمی بـا برگـزاری 1۹ اسـتارت آپ و ایده آرا در اسـتان یزد پذیرای 
بیـش از 500 ایـده و اسـتارت آپ بـوده و بیـش از ۷0 تـن از اسـاتید و 
متخصصـان امـر در ایـن رویداد هـا وظیفـه اجـرا، مشـاوره و راهنمایـی و 

داوری را بـر عهده داشـتند.
به گفته او جذب و پذیرش هسـته های فناور و اسـتارت آپ های شـرکت 
کننده در رویداد در سـرا های نوآوری و مراکز رشـد و انجام حمایت های الزم 
از آن ها و توانمندسازی دانشجویان و اساتید برای راه اندازی کسب و کار های 

موفـق و رفع نیاز صنعـت و جامعه از اهداف عالیه این رویداد اسـت.

  وزیر میراث  فرهنگی

وزیــر میــراث  فرهنگــی در دیــدار بــا وزیــر فرهنگ قطــر بــر راه اندازی 
کارگاه هــای صنایــع  دســتی و در اختیــار گذاشــتن تابلوهــای تبلیغاتــی 

بــرای معرفــی ظرفیت هــای ایــران در قطــر تأکیــد کــرد.
ــه گــزارش گــروه اجتماعــی خبرگــزاری تســنیم؛ ســید عــزت اهلل  ب
ضرغامــی در دیــدار بــا عبدالرحمــن بــن حمــد بــن جاســم آل ثانــی وزیر 
فرهنــگ قطــر رابطــه ایــران و قطــر را دارای ســابقه طوالنــی دانســت و 
بــر اســتفاده از فرصــت  جــام جهانــی قطــر بــرای ارتقــای همکاری هــای 
عمیــق در ســه حــوزه گردشــگری، میــراث  فرهنگــی و صنایع دســتی بین 

دو کشــور تأکیــد کــرد.
راه انــدازی کارگاه هــای صنایــع  دســتی و در اختیار گذاشــتن تابلوهای 
تبلیغاتــی بــرای معرفــی ظرفیت هــای ایــران از جملــه مــواردی بــود کــه 
از ســوی وزیــر میــراث  فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع  دســتی در ایــن 

جلســه مطرح شــد.
وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی همچنیــن ابراز 
خرســندی کــرد کــه کمیتــه جــام جهانــی تشــکیل و اولیــن جلســه آن 

بــه زودی بــا حضــور مســئوالن دو طــرف برگــزار شــود.
وی همچنیــن رویــداد جام جهانــی را فرصتــی مغتنــم بــرای آشــنایی 
دنیــا بــا اســالم عنــوان کــرد و گفــت: در گذشــته یکــی از مأموریت هــای 
ــن  ــه ای ــود ک ــالم ب ــر اس ــوود تحقی ــینمای هالی ــی و س ــتکبار جهان اس
ــه ســمت ایران هراســی و  سیاســت پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی ب

ــرد. ــر ک ــا تغیی ــا و عرب ه ــن ایرانی ه ــی بی اختالف افکن
ــالب  ــم انق ــر معظ ــای رهب ــه توصیه ه ــئول در ادام ــام مس ــن مق ای
ــد طرفیــن  ــر اینکــه بای ــر قطــر را مبنــی ب ــا امی ــات ب اســالمی در مالق

ــرد. ــن خطــر باشــند، خاطرنشــان ک متوجــه ای
ضرغامــی بــه 300 رشــته صنایــع  دســتی ایــران اشــاره کــرد و بیــان 
کــرد: بخــش زیــادی از آن هــا از نظــر فرهنگــی قرابــت نزدیکــی بــا قطــر 
ــه  ــی ب ــدان ایران ــای هنرمن ــال تجربه ه ــرای انتق ــوان ب ــد و می ت دارن

ــرد. ــزار ک ــدان قطــری برنامه هــای گروهــی برگ هنرمن
ــای  ــرای احی ــتی ب ــع  دس ــاون صنای ــه مع ــر ب ــژه وزی ــت وی مأموری
ــی از  ــی یک ــان ایران ــع  دســتی قطــر توســط کارشناس رشــته های صنای

ــن نشســت مطــرح شــد. ــه در ای ــود ک ــی ب ــات مهم موضوع
ــانه ای  ــابقه رس ــراز خوشــحالی از س ــا اب ــی ب ــراث فرهنگ ــر می زی
وزیــر فرهنــگ قطــر، تصریــح کــرد: حــوزه تخصصــی مــن نیــز رســانه 
اســت و روی رســانه های قطــر نیــز مطالعاتــی داشــتم. شــما در 
ــن  ــزو مهم تری ــره ج ــبکه الجزی ــد و ش ــوب کار کردی ــوزه خ ــن ح ای

ــت. ــا اس ــانه های دنی رس

مناسبات فرهنگی ایران و قطر، میراثی
 که باید به نسل های آینده منتقل شود

در ادامــه، آل ثانــی نیــز بــر اشــتراکات فرهنگــی و اهمیــت روابــط دو 
کشــور و اهتمــام ویــژه  بــرای گســترش ایــن روابــط در تمامــی زمینه هــا 

ــد کرد. تأکی
ــادالت  ــته تب ــه از گذش ــترک و اینک ــخ مش ــه تاری ــاره ب ــا اش وی ب
ــت،  ــته اس ــود داش ــور وج ــن دو کش ــه  ای بی ــری و اندیش ــاری، فک تج
گســترش روابــط و اشــتراکات فرهنگــی را میراثــی دانســت که از گذشــته 

ــود. ــل ش ــده منتق ــل های آین ــه نس ــد ب ــیده و بای رس
ــاره و  ــران اش ــه ای ــر ب ــر قط ــفر امی ــه س ــر ب ــگ قط ــر فرهن وزی
ــه ســرانجام رســاندن  اظهــار کــرد: ایــن ســفر در راســتای پیگیــری و ب
ــه قطــر امضــا  ــران ب ــه در ســفر ریاســت جمهوری ای ــی ک تفاهم نامه های

ــه اســت. شــد، انجــام گرفت
آل ثانــی قطــر بــه آشــنایی بــا صنایــع  دســتی ایــران اشــاره کــرد 
و عنــوان کــرد: صنایــع  دســتی ایــران بــرای مــا غریبــه نیســت. بــا 
توجــه بــه نزدیکــی جغرافیایــی و ســبقه تاریخــی دو  کشــور، از گذشــته 
بــا ایــن آثــار آشــنایی داریــم. ایــن آثــار کــه نتیجــه پژوهش هــای بســیار 

هســتند، بخــش جدانشــدنی فرهنــگ ایــران محســوب می شــوند 
ــان کــرد: در  ــران بی ــع  دســتی ای وی ضمــن تحســین کــردن صنای
ســفرهایم بــه شــهرهای مختلــف ایــران شــاهد بــودم کــه ســاخت ایــن 
ــاری بســیاری نیــاز دارد. بســیاری از صنایــع   صنایع دســتی صبــر و بردب
دســتی قطــر از بیــن رفتــه اســت و مــا بــرای احیــای آن هــا بــه تجــارب 

شــما نیــاز داریــم.
روابط ایران و قطر فراتر از رویدادهاست

وزیــر فرهنــگ قطــر همچنیــن بــا طــرح پیشــنهاد تشــکیل کمیتــه 
جــام جهانــی، متذکــر شــد: تشــکیل ایــن کمیتــه و کارگروه هــای مرتبط 

ــه طــرح ایده هــا و نتیجــه بهتــر شــود. ــد منجــر ب می توان

معرفی بیشتر ظرفیت های ایران با راه اندازی
 کارگاه های صنایع  دستی در قطر

معاون مرکز ملی فضای مجازی خبر داد؛ 

معــاون مرکــز ملــی فضــای مجــازی از اصــالح و بازنگری دســتور العمل 
ایجــاد مدیریــت یکپارچــه محیط هــای آزمــون تنظیــم گــری کســب و 

کارهــای نوآورانــه در فضــای مجــازی )ســندباکس( خبــر داد.
ــازی،  ــای مج ــی فض ــز مل ــل از مرک ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ســیدهادی ســجادی معــاون تنظیــم مقــررات و اقتصــادی مرکــز ملــی 
فضــای مجــازی هــدف از اصــالح و بازنگری دســتورالعمل ایجــاد مدیریت 
یکپارچــه محیط هــای آزمــون تنظیم گــری کســب و کارهــای نوآورانه در 
فضــای مجــازی )ســندباکس( را در راســتای تســهیل مقــررات حوزه هــای 
ــرد. ــوان ک ــا در کشــور، عن ــا و ایده ه ــرای طرح ه ــاوری در اج ــد فن جدی

ــم  ــی تنظی ــیون عال ــه ۸۸ کمیس ــه جلس ــه مصوب ــاره ب ــا اش وی ب
مقــررات مرکــز ملــی فضــای مجــازی در خصــوص دســتور العمــل ایجــاد 
مدیریــت یکپارچــه محیط هــای آزمــون تنظیــم گــری کســب و کارهــای 
نوآورانــه در فضــای مجــازی )ســندباکس( گفت: کمیســیون عالــی تنظیم 
ــیب  ــالح و آس ــه اص ــبت ب ــازی نس ــای مج ــی فض ــز مل ــررات مرک مق
ــا هــدف  ــی آن، ب ــه چالش هــای اجرای ــا توجــه ب ــن طــرح ب شناســی ای
ــررات  ــه در کشــور مق ــی ک ــا و ایده های تســهیل توســعه کســب و کاره
و ســازوکارهای مشــخص بــرای مجوزدهــی و حمایــت نداشــتند، اقــدام 

کــرده اســت.

معــاون مرکــز ملــی فضــای مجــازی افــزود: وزارت اقتصــادی و امــور 
ــرای بازنگــری در فرآیندهــای  ــن جلســه پیشــنهاداتی را ب ــی در ای دارای
ــه  ــه مســتقر اســت، ارائ ــه در آن وزارتخان ــه ک ــروه مربوط ــی کارگ داخل
کــرده کــه مــورد بررســی قــرار گرفــت و مقــرر شــد تــا مــاده واحــده ای 

بــرای تســهیل فعالیــت ارائــه شــود.
دکتــر ســجادی بــا بیــان اینکــه تنظیم گــران نیــز بایــد همکاری های 
الزم را بــرای تســریع در اجــرای ایــن طــرح داشــته باشــند، تاکیــد کــرد: 
کمیســیون عالــی تنظیــم مقــررات مرکــز ملــی فضای مجــازی بــا دعوت 
از تمامــی اعضــا و حضــور کســب و کارهــای خصوصــی، نظام هــای صنفی 
و انجمن هــای مربوطــه نســبت بــه آســیب شناســی طــرح بــرای بهبــود 
عملکــرد ســندباکس هــا در کشــور اقــدام و پــس از بررســی کارشناســی 

نســبت بــه اصــالح اســناد اقــدام خواهــد کــرد.
دبیــر کمیســیون عالــی تنظیــم مقــررات مرکــز ملــی فضــای مجازی 
در تشــریح دســتور العمــل ایجــاد مدیریــت یکپارچــه محیط هــای آزمون 
تنظیــم گــری کســب و کارهــای نوآورانه در فضــای مجازی )ســندباکس( 
اعــالم کــرد: بســیاری از کشــورها بــرای تســهیل در رونــد فعالیت کســب 
ــان  ــرا در کشورش ــرای اج ــخصی ب ــام مش ــه نظ ــه ک ــای نوآوران و کاره
ــن  ــه ای ــد ک ــتفاده می کنن ــوری اس ــندباکس رگوالت ــد از روش س ندارن
مهــم در ایــران تحــت عنــوان دســتور العمــل ایجــاد مدیریــت یکپارچــه 
محیط هــای آزمــون تنظیــم گــری کســب و کارهــای نوآورانــه در فضــای 
ــا ایجــاد دبیرخانــه و کارگــروه مربوطــه در وزارت اقتصــادی و  مجــازی ب

امــور دارایــی انجــام شــده اســت.
ــکل از ذی  ــی متش ــالغ، کارگروه ــب واب ــس از تصوی ــزود: پ وی اف
ــی  نفعــان بخــش خصوصــی و دولتــی در وزارت اقتصــادی و امــور دارای
تشــکیل و پرتــال مربوطــه راه انــدازی شــد تــا متقاضیــان نســبت بــه ارائه 
طرح هــای خــود اقــدام کننــد. تاکنــون 11 تقاضــا بــرای کارگــروه ارســال 
شــده اســت کــه ۲ طــرح تصویــب و مراحــل اجرایــی را طــی می کنــد و 
البتــه بــا چالش هایــی مواجــه شــده کــه نیازمنــد تصحیــح فرآیندهــا در 

ایــن زمینــه اســت.

اصالح دستورالعمل »سندباکس« 
برای تسهیل فعالیت کسب وکارهای نوآورانه
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