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طرح تحول در دستورکار
جهــاددانشگــاهی 

در گام دوم

ــه گل و  ــی در زمین ــرایط خوب ــا ش ــران در دنی ای
گیــاه  دارد و بــا توجــه بــه رتبــه پنجمــی در آســیا 
مــی توانــد بــه قطــب تولیــد گل و گیــاه در آســیا 

و دنیــا تبدیــل شــود.

حل مشکل ضمانت بانکی صاحبان 
مشاغل خانگی

پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی نسبت به سال قبل رشد سه برابری داشته و با رویکرد 
حمایتی وزارت کار، مشکل تضمین بانکی صاحبان مشاغل خانگی درحال برطرف شدن است.
به گزارش بازارکار، در حال حاضر فعالیت های مبتنی بر اشتغال خانگی در بسیاری از 
کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته و کسب و کارهای خانگی یکی از راه های ارزان و کم 

سرمایه برای اشتغالزایی و درآمدزایی به شمار می رود.
سرپرست دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به تازگی از رشد سه برابری 
تسهیالت مشاغل خانگی نسبت به سال قبل خبر داده و با اشاره به وجود ۵۰۹ رشته در 
بخش مشاغل خانگی گفته است: ۴۸۶ رشته مشاغل خانگی، ثبت محور است و امکان 

صدور مجوز آنها وجود دارد.
آزیتا همتیان، مهارت افزایی و آموزش را از اولویت های اساسی در مشاغل خانگی عنوان 
کرده و می افزاید: در حوزه مشاغل خانگی متقاضیان پس از خود اظهاری ۶ ماه فرصت 
دارند تا بسته مهارتی و آموزش های این حوزه را فرا گرفته و مدرک فنی خود را جهت 

تسهیالت ارائه دهند.
حل مشکل ضمانت بانکی صاحبان مشاغل خانگی

 متقاضیان مشاغل خانگی ۶ ماه فرصت دارند بسته مهارتی مربوطه را فراگرفته و مدرک فنی 
جهت دریافت تسهیالت ارائه دهند

به گفته همتیان یکی از مشکالت حوزه مشاغل خانگی، ضمانت بانکی است ولی با رویکرد 
جدید در بخش مشاغل خانگی، وحدت بین وزارت کار و بانکهای عامل به وجود آمده و 

دغدغه ضامن و مشکالت این حوزه برطرف می شود.
با توجه به آنکه در زمینه تامین مالی مشاغل خانگی، حمایت ویژه ای در نظر گرفته شده 
است، با همکاری بانک مرکزی اعتبارات مناسبی در این خصوص پیش بینی و جهت جذب 

به بانکهای عامل ابالغ شده است.
در حال حاضر تمرکز بر موضوع مشاغل خانگی یکی از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در حوزه ایجاد اشتغال به شمار می رود و آمارها نشان می دهد که در ۹ ماهه فعالیت 

دولت سیزدهم بیش از ۷۵ هزار مجوز از طریق سامانه مشاغل خانگی صادر شده است.

رییـس جهـاد دانشـگاهی بـا اشـاره بـه  بیانات رهبـری در 
مسـیر رشـد و پیشـرفت ایـران اسـالمی گفـت:  نقشـه راه 
کامال مشـخص اسـت، یک سـازه پایدار حداقل به ۴ ستون 
نیـاز دارد و جالـب اسـت که مقـام معظم رهبـری، در کنار 
روحانیت، سـپاه و دولت، جهاد دانشگاهی را یکی از ستون های 

انقـالب و کشـور عنوان مـی کنند.

مدیرکل دانشجویان بین الملل دانشگاه تهران:

دانشگاه تهران با دانشگاه های عراق
 برای تربیت مدرس همکاری می کند

بین الملل  دانشجویان  مدیرکل 
دانشگاه تهران از توافق با دانشگاه های 
عراق در زمینه تربیت مدرس و اعزام 
استاد از دانشگاه تهران برای تدریس 
در برخی رشته ها به این کشور خبر داد.

به بازارکار، معصومه ملک با تشریح 
دانشگاه  رییس  گذشته  هفته  سفر 
تهران و مسووالن معاونت بین الملل 
بازدید  از  عراق،  به  دانشگاه  این 
چندین دانشگاه این کشور ازجمله 
دانشگاه بغداد، فناوری بغداد، الزهرا 

و بصره خبر داد و افزود: در این سفر در زمینه تربیت مدرس برای برخی دانشگاه های عراق 
در دانشگاه تهران و همچنین اعزام استاد از دانشگاه تهران برای تدریس در برخی رشته ها 

توافق شد.
وی تاکید بر اجرایی شدن تفاهم نامه های موجود، برگزاری دوره های مشترک، فرصت های 
مطالعاتی مشترک، انجام طرح ها و همکاری های مشترک به ویژه در زمینه مهار و مقابله با 

مساله ریزگردها، محیط زیست و آب را از دیگر توافقات انجام شده در این سفر نام برد.
مدیرکل دانشجویان بین الملل دانشگاه تهران به بررسی راه های جذب دانشجو از کشور عراق 
اشاره کرد و گفت: دانشگاه تهران با وجود توان علمی و رتبه علمی خوب در منطقه، اما در 
زمینه جذب دانشجوی بین الملل موفق عمل نکرده و باید از ظرفیت و جایگاهی که دارد برای 
جذب دانشجویی بین المللی بویژه از کشورهای همسایه استفاده کند تا بتواند توانمندی عملی 

ایران را به درستی به جامعه بین المللی معرفی کند.
وی به بازدید از دانشگاه بصره و مرکز علوم دریایی این دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: در 
این زمینه پیشنهاد کردیم که مرکز دریایی بصره با پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 
و برخی واحدهای دانشگاه در پردیس مرکزی که در زمینه مسایل دریایی فعالیت دارند و 
همچنین برخی کشورهای منطقه مانند قطر و مرکز دریایی کراچی در پاکستان، در یک 

همکاری مشترک بتوانند مرکزی برای محققان کشورهای منطقه در زمینه علوم دریایی باشند.
مدیرکل دانشجویان بین الملل دانشگاه تهران با بیان اینکه در این سفر طرف های عراقی با 
آشنایی کامل از ظرفیت های علمی دانشگاه تهران خواهان همکاری با دانشگاه تهران شدند، 
تصریح کرد: اگر در جذب دانشجو فعاالنه عمل کنیم، این موضوع می تواند در گسترش 
همکاری های بلندمدت با عراق تأثیرگذار باشد؛ چراکه این فارغ التحصیالن پس از بازگشت به 
کشور خود در آنجا هیأت علمی دانشگاه خواهند شد و می توانند پایه گذار یک فعالیت علمی 

مشترک بلند مدت ۳۰ ساله باشد.
توافق برای ایجاد زیرساخت های الزم جهت گسترش 

رفت وآمد استادان ایرانی و عراقی
 حمید زارع رییس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران هم درباره نتایج سفر هیأت دانشگاهی 
دانشگاه تهران به عراق گفت: در نتیجه رایزنی ها با سفیران جمهوری اسالمی ایران در عراق و 
کویت قرار شد، موضوع ساخت آزمایشگاه ها و مراکز پژوهشی مشترک بین دانشگاه تهران و 

دانشگاه های عراق در کشور عراق مورد پیگیری قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا، برنامه ریزی الزم جهت جذب سرمایه گذاران کویتی در 
زمینه احداث مراکز پژوهشی مشترک بین دانشگاه تهران و دانشگاه های عراق صورت می گیرد.

رییس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران همچنین گسترش ارتباط و رفت وآمد استادان و 
پژوهشگران ایرانی و عراقی را مستلزم ایجاد زیرساخت های الزم دانست و گفت: در دیدار 
رییس دانشگاه تهران و عادل عبدالمهدی رییس شورای مستقل توسعه عراق، قرار شد این 
شورا برای فراهم شدن زیرساخت های الزم برای سفرهای اساتید و پژوهشگران ایرانی به عراق 

که در قالب سفر علمی و فرصت های مطالعاتی انجام می شود، کمک کنند.
وی همچنین درباره انجام هماهنگی هایی با سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق به منظور 
تسهیل سفر اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه تهران به این کشور، اظهار داشت: قرار شد 
بسته های سفر به عراق ویژه دانشگاهیان دانشگاه تهران به همراه تسهیالت و تخفیف از طریق 

دفاتر خدمات مسافرتی مهیا شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، سید محمد مقیمی رییس دانشگاه تهران، سید محمد 
مرندی معاون بین الملل، محمود کمره ای معاون آموزشی و حمید زارع رییس دانشکدگان 
فارابی دانشگاه تهران هفته گذشته در سفر به عراق، زمینه های گسترش همکاری های علمی 

و دانشگاهی دانشگاه تهران با دانشگاه های این کشور را بررسی کردند.

اشتغال دانش آموختگان
با توسعه صنعت گل و گیاه

در کشور 

گزارش بازارکار از برگزاری
نمایشگاه مشاغل خانگی

در قزوین

چگونه سوابق بیمه ای ناموجود
خود را احیاء کنیم؟

نمایشگاه الکامپ مردادماه
برگزار می شود

فرصت های پیدا و پنهان اشتغال 
در شهرک های صنعتی 

برگزاری دو آزمون در سال؛

کنکور  در سنجش علمی دانش آموزان رنگ می بازد
6

بررسی راهکارهای اشتغال
رشته های علوم زمین

دالیل تعویق فراخوان  ثبت نام
جذب اعضای هیات علمی 

اعطای تسهیالت به دانشجویان
از سوی بنیاد ملی نخبگان 

رقابت دانش آموختگان برای
دریافت پروانه های اشتغال 

در استان تهران
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مدیرکل امور بین الملل وزارت کار: 

دولت سیزدهم موضوع دیپلماسی مهارت 
و اعزام نیروی کار را دنبال می کند

مدیرکل امور بین الملل وزارت کار گفت: در دولت سیزدهم موضوع دیپلماسی مهارت را 
دنبال می کنیم و معتقدیم در حوزه مهارت با بسیاری از کشورها می توانیم تعامل داشته 
باشیم. با سفرای اکثر کشورها دیدار داشتیم و از تک تک آنها دعوت کردیم به وزارتخانه 

بیایند و آنها را در جریان ظرفیت های شرکتهای زیرمجموعه وزارت کار قرار دادیم.
فروزان افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز مسابقات ملی مهارت را برگزار کرده و 
امسال مسابقات جهانی مهارت را هم شاهد خواهیم بود که امیدواریم کارآموزانی که در 

این دوره از مسابقات شرکت می کنند، دستاوردهای خوبی برای کشورمان داشته باشند.
وی با اشاره به سخنرانی وزیر کار در تاریخ ۱۰ خرداد در اجالس کشورهای عدم تعهد 
به شکل مجازی، اظهار کرد: وزیر کار در تاریخ ۱۷ خرداد نیز در مجمع عمومی سازمان 

بین المللی کار سخنرانی کرد که مورد توجه کشورها قرار گرفت.
به گفته وی، تقویت دیپلماسی کار از برنامه های جمهوری اسالمی ایران در یکصد و دهمین 
اجالس سازمان جهانی کار بوده و انتظار می رود با دستاوردهای به  دست  آمده سال آینده 

حضور و مشارکت قوی بیشتری از سوی ایران مشاهده شود.
وی همچنین از ارسال دعوت نامه به وزیر کار از  ۱۵ کشور جهان خبر داد و گفت: با توجه به 
آنکه برنامه ما برای شرکت در کنفرانس به شکل مجازی بوده طبعا دیدار حضوری با وزرای 

کار نداشتیم اما وزیران کار برخی کشورها به ایران دعوت شده اند.
فروزان در پایان به موضوع حق رای ایران در سازمان جهانی کار اشاره کرد و افزود: استیفای 
حق رأی ایران با رویکرد دیپلماسی فعال مهارت در دستور کار قرار گرفته و انتظار می رود 

که در آینده ای نزدیک به دست آید.



اخبار ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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تامین نیروی کار صنایع 
 با دانش آموزان هنرستانی

معاون آموزش متوسطه گفت: در هنرستان ها 
آموزش در محیط واقعی اتفاق می افتد و از 
طرفی بخشی از نیاز صنایع به نیروی کار از 

طریق دانش آموزان برطرف می شود.
معاون آموزش متوسطه گفت: در هنرستان ها 
آموزش در محیط واقعی اتفاق می افتد و از 
طرفی بخشی از نیاز صنایع به نیروی کار از 

طریق دانش آموزان برطرف می شود.
معاون  کاظمی  مهدی  بازارکار،  گزارش  به 
آموزش متوسطه در شورای آموزش و پرورش 
استان سیستان و بلوچستان توسعه آموزش های 

فنی و حرفه ای مبتنی بر آمایش سرزمینی با رویکرد آینده پژوهانه و مشارکت صاحبان سرمایه، 
دستگاه ها و صنایع در مدارس متوسطه را از مهم ترین سیاست های این معاونت عنوان کرد.

وی با بیان اینکه سند تحول بنیادین یک سند درون سازمانی نیست، گفت: بر اساس فصل 
هشتم این سند که به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده و از سوی عالی ترین مقام 
دستگاه اجرایی به دستگاه های اجرایی ابالغ شده است، همه دستگاه، سازمان ها و نهادها مکلف 

به همکاری در اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هستند.
کاظمی یکپارچگی را مهم ترین پیش نیاز اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

عنوان کرد و گفت: این سند باید به صورت یکپارچه در کشور اجرا شود.
معاون آموزش متوسطه با اشاره به شعار سال؛ »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« تصریح کرد: 
اگر با نگاه تربیت نسل به این موضوع بنگریم، قطعاً آموزش و پرورش زیرساخت اصلی را فراهم 
می کند. ضمن این که در مدارس متوسطه نظری و هنرستان ها زمینه تحقق تولید و اشتغال 

فراهم می شود.
کاظمی خاطرنشان کرد: در توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی دانش آموزان 
دوره اول و دوم نظری بر تقویت روحیه کارآفرینی و کسب شایستگی های حرفه ای دانش آموزان 

تأکید می شود.
معاون آموزش متوسطه توسعه آموزش های فنی و حرفه ای مبتنی بر آمایش سرزمینی با رویکرد 
آینده پژوهانه و مشارکت صاحبان سرمایه، دستگاه ها و صنایع در مدارس متوسطه را از مهم ترین 
سیاست های این معاونت عنوان کرد و گفت: ایجاد و توسعه هنرستان های در جوار صنعت با 
همین هدف دنبال می شود، ضمن اینکه در این هنرستان ها آموزش در محیط واقعی اتفاق 

می افتد و از طرفی بخشی از نیاز صنایع به نیروی کار از طریق دانش آموزان برطرف می شود.
کاظمی معدن، شیالت، صنایع دریانوردی، گردشگری و کشاورزی را از مهم ترین مزیت های 
نسبی سیستان و بلوچستان برای اشتغال زایی عنوان کرد و گفت: استاندار سیستان و بلوچستان 
توجه ویژه ای به حوزه آموزش های فنی و حرفه ای دارد و باید با این روحیه جهادی و حمایت های 
ویژه برای کاهش اختالف توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در استان با میانگین کشوری تالش 

کنیم، زیرا سهم سیستان و بلوچستان در این زمینه بسیار پایین است.

برنامه وزارت بهداشت برای جذب 
100 هزار نیرو

گفـت:  بهداشـت  وزارت  فرهنگـی  معـاون 
تعرفه گـذار و افزایش پرداخت های پرسـتاران،  
آنهـا  مهاجـرت  عـدم  بـرای  انگیـزه ای 

بـود. خواهـد 
و  فرهنگـی  معـاون  شـیراوژن،  عبـاس 
و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  دانشـجویی 
همیـن  بـه  اشـاره  بـا  پزشـکی  آمـوزش 
ایـن  جدیـد  برنامـه  از  مهـم،  موضـوع 
وزارتخانـه بـرای جـذب 100 هـزار نیروی 
تـازه نفـس سـخن گفـت و یـادآور شـد: 

»جذب و اسـتخدام 100 هزار نفر در حوزه بهداشـت و درمان و سـایر بخش های بهداشـت 
و درمـان در راسـتای بهره گیـری از نیـروی انسـانی توانمنـد در دسـتور کار ایـن وزارتخانه 

اسـت کـه تحقـق ایـن مهـم بسـتگی بـه موافقـت سـازمان برنامـه و بودجـه دارد.«
همچنیـن بهـروز رحیمی، معاون توسـعه مدیریت و منابع وزارت بهداشـت هـم با تاکید بر 
اینکه جذب نیروی انسـانی باید بر اسـاس اسـتراتژی درسـت و حسـب نیازهای تخصصی 
و حقیقـی در وزارت بهداشـت باشـد، گفـت: »بـا توجـه به این کـه کمبود منابع انسـانی در 
بخش هـای مختلـف درمانـی و بهداشـتی کامـال مشـهود اسـت، درخواسـت صـدور مجـوز 
100 هـزار نیـرو را بـه سـازمان اداری و اسـتخدامی ارسـال کرده ایـم و امیـدوارم بـا بخش 

عمـده آن موافقت شـود.«

فرآیندهای نظارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی 
هوشمند می شود

 معـاون نظـارت و سـنجش دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی از برنامه های این دانشـگاه را 
هوشمندسـازی فرآیندهـای نظارتی عنـوان کرد.

بـه گـزارش بـازارکار، محمـد فتحیـان افـزود: بـا توجه بـه ماموریت دانشـگاه جامـع علمی 
کاربردی در راسـتای توسـعه اشـتغال پایـدار، روندهای نظارتی این دانشـگاه نیز متناسـب 

بـا ایـن ماموریـت، طراحـی، برنامه ریـزی و اجرا می شـود.
وی ضمـن تاکیـد بـر جایـگاه ویـژه زیرنظام دانشـگاه جامع علمـی کاربـردی و ویژگی های 
منحصـر بـه فـرد آن بر بـه کارگیری اهرم هـای نظارتی بـرای تقویت اثربخشـی این جایگاه 

در سـطوح ملـی تاکید کرد.
معـاون نظارت و سـنجش دانشـگاه جامع علمی کاربردی یادآور شـد: بـرای ترمیم و اصالح 
روندهـای نظارتـی، دانشـگاه از ارکان نظارتـی خود در سـطح اسـتان ها و سـتاد بهـره برده 
و سـعی دارد ضمـن توجـه بـه شـاخص هـای نظارتی در طـی فرآیند آمـوزش بـه ارزیابی 

اثربخشـی خروجی هـای فرایند نیـز بپردازد.
فتحیـان ادامـه داد: به عبـارت بهتر مالحظه شـرایط برگزاری آموزش هـای علمی کاربردی 
در مراکـز دارای اهمیـت اسـت، امـا در کنـار آن بایـد بـه ارزیابـی اثربخشـی خروجی های 
ایـن فرآینـد نیـز توجـه ویـژه شـود، به همیـن دلیـل الزم اسـت در کنـار بازدیـد از مراکز 
آموزشـی، بازدیـد از صنایع و سـازمان هایی کـه از دانش آموختگان این دانشـگاه در اجرای 

ماموریت هـای خـود بهـره منـد می شـوند نیـز مدنظر قـرار گیرد.
وی خاطرنشـان کـرد: بدون شـک هنگامی موفق بـه اجرای ماموریت علمی کاربردی می شـویم 

کـه بتوانیـم دانش آموختگانـی ماهر و توانمنـد را روانه بـازار کار کنیم.
معـاون دانشـگاه جامع علمـی کاربردی افزود: باتوجـه به اینکه آموزش های دانشـگاه جامع 
علمـی کاربـردی مبتنـی بـر تقاضـا و نیـاز بـازار کار تعریـف و توسـعه مـی یابـد، معاونـت 
نظـارت و سـنجش ایـن دانشـگاه نیـز در حـال طراحـی و اجـرای فرآیندهـای نظارتـی 
محصـول محور و هوشـمند اسـت تا بتواند سـاختار حلقه بسـته را در فرآیندهـای کنترلی 

ایـن دانشـگاه اجرایـی کند.

معاون آموزش متوسطه مطرح کرد:

۲۷0 هزار میلیارد تومان  تسهیالت به تولیدکنندگان پرداخت می شود

دکتر عبدالملکی مطرح کرد؛

وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی 
رئیس جمهـور  ویـژه  نماینـده  و 
بـا  گفـت:  کیـار  شهرسـتان   در 
دیپلماسـی  حـوزه  فعال شـدن 
اقتصـادی در دولـت، بسـتر رشـد 
بخـش  تولیـدات  بـرای  صـادرات 

اسـت. شـده  فراهـم  خصوصـی 
دکتـر »حجـت اهلل عبدالملکی« در 
نشسـت بـا کارآفرینـان، صنعتگـران 
و اعضـای شـورای اداری شهرسـتان 
کیار، بـا تأکید بر لـزوم مردمی ماندن 
جهش هـای اقتصـادی و اجتماعـی، 
در  دولـت  تـالش  داشـت:  اظهـار 

اقتصـاد مردمـی، تأمیـن رفـاه و توسـعه تولیـدات بخـش خصوصـی اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه دولت عـزم جدی بـرای تأمین رفـاه عمومی دارد، 
گفـت: بهبـود شـرایط و وضعیـت معیشـت مـردم بـا هـدف افزایـش 
حداکثـری رفـاه بـا تأکیـد بیشـتر بـر اقشـار متوسـط و کم درآمـد در 

حـال انجام اسـت.
طبـق  کارگـران  حقـوق  درصـدی   ۵۷ افزایـش  افـزود:  عبدالملکـی 
فاصلـه  کاهـش  بـرای  اساسـی  اقدامـی  کار  عالـی  شـورای  مصوبـه 

بـود. درآمـد جامعـه  اقشـار کـم  طبقاتـی 
وزیـر تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی دومین اقدام مهم در مسـیر تأمین 
رفـاه مـردم را هدفمندکـردن پرداخـت یارانه هـا عنـوان کـرد و گفت: 
بـا توجـه بـه اینکه پیـش از ایـن از ۵ بخش یارانـه یک بخش به مردم 

و ۴ بخش دیگـر بـه قاچاقاچیان و 
دالالن می رسـید، بـا ایـن اصالح 
در نظـام پرداخـت یارانـه تمرکـز 
پاییـن  دهک هـای  بـر  حمایـت 

گرفت. صـورت 
وی تصریـح کـرد: سـومین اقدام 
در حـوزه دفـاع از حقـوق مـردم 
حداقـل  درصـدی   ۵۷ افزایـش 
رشـد  بـا  بازنشسـتگان  حقـوق 
بـه  نسـبت  درصـد   ۵0 از  بیـش 
در  کـه  اسـت  گذشـته  سـنوات 

می یابـد. تحقـق  خردادمـاه 
عبدالملکـی تأکیـد کـرد: در اقتصاد 
مردمـی، دولـت بـا ایجـاد بسـترهای الزم برای رشـد بخـش خصوصی 
رونـق تولیـد را دنبـال می کنـد بـر همیـن اسـاس بـا افزایـش منابـع 
مالـی ۲۷0  هـزار میلیـارد تومـان  تسـهیالت بـا نـرخ بهـره کـم در 

می گیـرد. قـرار  تولیدکننـدگان  اختیـار 
وی افـزود: بـرای بهبـود فضـای کسـب و کار در چارچـوب خدمـات 
الکترونیکـی یک هـزار و ۲00 مجـوز بـه صـورت الکترونیکـی صـادر 

می شـود.
وزیـر کار یـادآور شـد: در دیپلماسـی اقتصـادی کشـور در چندماهـه 
گذشـته میـزان تجـارت بـا کشـورهای همسـایه از جمله تاجیکسـتان 
بـه ۴ برابـر رسـید و بـا بقیه کشـورها هم تعامل خوبی شـکل گرفته اسـت.

 دلیل تعویق در ثبت نام فراخوان جذب 
اعضای هیات علمی

رئیـس مرکز جـذب اعضای هیـات علمی 
افتـادن  تعویـق  دلیـل  علـوم  وزارت 
ثبت نـام در فراخـوان جـذب کـه قـرار بـود، 
را  شـود  انجـام   1۴01 اردیبهشـت 

داد. توضیـح 
خلـج  محمـد  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
جـذب  مرکـز  رئیـس  امیرحسـینی 
وزارت علـوم دربـاره بـه تعویـق افتادن 
ثبت نـام در فراخـوان جـذب که قـرار بود، 
اردیبهشـت 1۴01 انجـام شـود، گفت: 
مـاه  اردیبهشـت  فراخـوان  دربـاره 
منتظـر تخصیـص ردیف اسـتخدامی از 
طـرف سـازمان امـور اسـتخدامی هسـتیم. وی افـزود: قول همـکاری داده انـد و پیگیر 

هسـتیم تـا در اسـرع وقـت فراخـوان بـه جریـان بیفتـد.
پیـش از ایـن مرکـز جـذب اعضـای هیـأت علمـی وزارت علـوم اعـالم کـرده بـود، 
شـرکت در فراخـوان جـذب اردیبهشـت 1۴01، به دلیل پـاره ای از مشـکالت به تعویق 

افتـاده و امـکان ثبـت نـام فراخـوان تـا اطـالع ثانـوی بـا تأخیـر خواهـد بود.
فراخوان جذب اعضای هیأت علمی اردیبهشت 1۴01 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، 
پژوهشی و فناوری کشور از ۸ اسفند 1۴00 آغاز شده و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
تا پایان اسفند ماه 1۴00 فرصت داشتند با مراجعه به سامانه مرکز جذب وزارت علوم به 

نشانی https://applicant.markazjazb.ir برای جذب هیأت علمی اعالم نیاز کنند.
بررسـی اعـالم نیـاز دانشـگاه ها و تخصیـص ظرفیت توسـط مرکز نظـارت و ارزیابی از 

1۴ فروردیـن 1۴01 آغـاز و تـا ۲۶ فروردین 1۴01 ادامه داشـت.
دانشـگاه ها نیـز از ۲۷ فروردیـن 1۴01 الـی ۹ اردیبهشـت 1۴01 بـه تطبیـق نیـاز 
بـه تاییدیـه مرکـز نظـارت پرداختـه و فراینـد ثبت نـام متقاضیـان بـرای جـذب در 
دانشـگاه ها قـرار بـود از 1۸ اردیبهشـت مـاه 1۴01 آغـاز شـود کـه ایـن بخـش از 

فراینـد جـذب بـه تعویـق افتـاد.
اطـالع رسـانی زمـان جدیـد ثبـت نـام فراخـوان از طریق مرکـز جذب اعضـای هیأت 

علمـی وزارت علـوم بـه نشـانی http://mjazb.ir/انجام خواهد شـد.

شرایط اشتغال خانگی برای معلوالن 
فراهم می شود

توانمندسـازی  امـور  دفتـر  سرپرسـت 
کشـور  بهزیسـتی  سـازمان  معلـوالن 
بـرای  اشـتغال خانگـی  گفـت: شـرایط 
گـروه هـدف در معلولیت هـای مختلـف 
ازجملـه جوانـان دارای معلولیـت بینایی، 
شـنوایی و جسـمی حرکتی، فراهم می شود.

محسـن ایروانـی افـزود: در کنـار ایـن 
اقدامـات، تـالش می کنیـم افـراد دارای 
معلولیـت از تسـهیالت  بالعـوض، مـاده 
1۶ و تبصـره 1۸ کـه دبیرخانه شـورای 
مدیریـت  را  آنهـا  سـازمان  اشـتغال 

شـوند. بهره منـد  می کنـد، 
جامـع  بسـته  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
اشـتغالزایی، افـراد دارای معلولیـت در سـه مسـیر شـغلی اصلی شـامل بیمه پـرداز کردن 
افـراد، خوداشـتغالی و کارآفرینـی طبقه بنـدی شـده اند، افـزود: دومین مسـیر شـغلی 
خوداشـتغالی  اسـت.  خوداشـتغالی  دارد،  اهمیـت  خیلـی  مـا  بـرای  کـه  معلـوالن 
می توانـد در منـزل بـه صـورت اشـتغال خانگی باشـد یا اینکـه از طریق مراکـز روزانه 
یـا شـبانه روزی بـه ویـژه خانه هـای کوچـک کـه از 1۵ فـرد دارای معلولیـت میزبانی 

می کنـد، ایجـاد شـود.
و گروهـی، گفـت: در  فـردی  بخـش  بـه دو  تقسـیم بندی خوداشـتغالی  بـا  ایروانـی 
را  شـغلی  فرصت هـای  بتوانیـم  کـه  کردیـم  برنامه ریـزی  مـا  فـردی  خوداشـتغالی 
از طریـق اعطـای تسـهیالت بالعـوض فراهـم کنیـم کـه ایـن تسـهیالت بـه توسـعه 
اشـتغال خانگـی از طریـق رویکـرد آموزش هـای حرفـه ای بـه شـیوه استادشـاگردی 
کمـک می کنـد و کسـب و کارهـای آزاد را مـورد حمایـت قـرار می دهیم. ایـن راهکار 

جـزء بهتریـن راهکارهـا بـرای اشـتغالزایی افـراد دارای معلولیـت اسـت.

تالش برای به عضویت درآوردن ۱۰ هزار معلول
 در صندوق های خرد محلی

سرپرسـت دفتـر امـور توانمندسـازی معلـوالن سـازمان بهزیسـتی کشـور بـا اشـاره 
تشـکیل  مـا  برنامـه  راسـتا،  ایـن  در  گفـت:  گروهـی،  خوداشـتغالی  برنامه هـای  بـه 
گروه هـای خودیـار حداقـل 1۵ نفـره در قالـب صندوق هـای خـرد محلـی بـا همکاری 

صنـدوق کارآفرینـی امیـد اسـت.
ایروانـی تصریـح کـرد: هدف گـذاری مـا ایـن اسـت کـه از طریق ایـن رویکـرد بتوانیم 
10 هـزار فـرد دارای معلولیـت را بـه عضویـت ایـن صندوق هـا در بیاوریـم. در ایـن 
رویکـرد وام هایـی از طریـق صنـدوق کارآفرینـی امیـد به ایـن گروه ها داده می شـود. 
یـک سـهم آورده ای خـود افـراد دارند و بهزیسـتی نیز یک مشـوق در سـال 1۴01 به 

مبلـغ ۲ میلیـون تومـان بـه هـر فـرد کـه عضـو صنـدوق می شـود، می دهد.
گروهی  صورت  به  اینکه  از  بعد  برنامه  این  اجرای  در  معلولیت  دارای  افراد  افزود:  وی 
بافندگی، کشاورزی و مشاغل دامپروری و گزینه های  آموزشی می بینند در زمینه های 
مختلف دیگر به صورت گروهی مشغول می شوند. صندوق خرد محلی، یک صندوق در 
گردش است و افراد عضو می توانند وام هایی را دریافت کنند و همدیگر را حمایت کنند و 

این یک فرآیند توانمندسازی فردی هم محسوب می شود.

نتایج آزمون استخدامی 
بانک شهر اعالم شد

نتایج آزمون کتبی استخدامی بانک شهر توسط مرکز آزمون جهاددانشگاهی اعالم شد.
بـه گـزارش بـازارکار ، نتایج آزمون کتبی اسـتخدامی بانک شـهر توسـط سـایت مرکز 
آزمـون جهاددانشـگاهی به نشـانی https://hrtc.ir اعالم شـد. حدود 10 هـزار داوطلب 
از پنـج حـوزه تهـران، مشـهد، تبریـز، اصفهـان و شـیراز در ایـن آزمون کـه در تاریخ 
۶ خـرداد مـاه برگـزار شـد، حضور داشـتند. بـا داوطلبانی که حـد نصاب نمـره قبولی 
در آزمـون کتبـی اسـتخدامی را کسـب کرده انـد، بـرای حضـور در مراحـل بعـدی در 

هفته هـای آتـی تمـاس گرفته می شـود.
برگزیـدگان در آزمـون کتبـی، بـا انجـام مصاحبه هـای تخصصـی، بررسـی صالحیت و 
شایسـتگی عمومـی و طـی مراحـل اداری و کسـب امتیاز مـورد نظر، با انعقـاد قرارداد 

جـذب بانک شـهر می شـوند.

رئیس مرکز جذب خبر داد؛

معاون آموزشی وزارت علوم خبر داد 

در  علـوم  وزارت  آموزشـی  معـاون 
دانشـگاه نیشـابور بـا بیـان اهمیت 
اجـرای طـرح تحـول تاکیـد کـرد: 
تحـول  در آمـوزش؛ افزایش ضریب 
مهارت افزایـی  و  اشـتغال پذیری 
جوانـان را بـه دنبال خواهد داشـت.
به گـزارش بازارکار، قاسـم عمو عابدینی 
در نشسـتی که در دانشـگاه نیشابور 
برگـزار شـد، بـا اشـاره بـه اهمیـت 
انقـالب  دوم  گام  بیانیـه  در  علـم 
پژوهـش”  و  “علـم  اسـالمی گفـت: 
اولیـن سـرفصل توصیه های اساسـی 
در پرتـو امیـد و نـگاه خوش بینانـه 

بـه آینـده اسـت کـه ایـن موضـوع نشـان دهنـده اهمیـت روز افـزون 
علـم و فنـاوری در کالم مقـام معظـم رهبـری اسـت.

وی افـزود: همچنیـن یکـی از مهمتریـن مطالبات مقـام معظم رهبری 
در بیانیـه گام دوم انقـالب، تولیـد علـم و پژوهـش همـراه با احسـاس 

مسـئولیت اسـت کـه بـه مثابه جهاد اسـت.
عموعابدینـی بـه بخش هـای اصلـی سـند تحـول از جمله نشـانگرهای 
عوامـل  چالش هـا،  و  تحول آفریـن  چرخش هـای  مطلـوب،  وضعیـت 
مرتبـط بـا آن، راهبردهـا و اقدامـات کلیـدی در جهـت رفـع عوامـل 

اشـاره کرد. چالـش زا 
وی افزایـش ضریـب اشـتغال پذیـری، مهارت افزایـی، تناسـب شـغل و 
تحصیـالت و تحقـق نیازهای آمایشـی را از جمله دالیـل اهمیت مضاعف 
محورهـای تحـول در آمـوزش در دوران کنونـی برشـمرد و در خصـوص 
اهمیـت رشـته های علوم انسـانی افـزود: حکمرانی صحیح آمـوزش عالی 

در گـرو توجـه متـوازن و صحیـح بـه همه علوم اسـت.
معـاون وزیـر علـوم تصریح کـرد: یکـی از حوزه  هـای علمی کـه نیازمند 
توجـه ویـژه بـا رویکـرد تحولـی اسـت، حـوزه علـوم انسـانی و اسـالمی 
برای تحقق جامعه پیشـرفته اسـالمی-ایرانی اسـت و گسـتره این تحول 

بایسـتی در تمامـی رشـته هـا و مقاطـع تحصیلی خـود را نشـان دهد.

تحـول  در  کـرد:  تاکیـد  وی 
بایسـتی اهـداف خـوب و صحیـح 
را بـا توجـه بـه ارزش هـای ایرانی 
قـرار  بررسـی  مـورد  اسـالمی  و 
دهیـم. سـپس ایـن اهـداف را بـا 
اقدامـات کارآمد محقـق کنیم. در 
این راسـتا ضمـن تاکید بـر حفظ 
دسـتاوردهای پیشین، سـه دسته 
فعالیـت کلیـدی از جملـه تحـول 
و  هـا  نامـه  آئیـن  فرایندهـا،  در 
اجرایی سـازی  موجـود،  ضوابـط 
آفریـن  تحـول  جدیـد  اقدامـات 
در حـوزه آمـوزش، پیـاده سـازی 
حکمرانـی پیش بینـی شـده اسـت کـه مبتنـی بـر ارزش هـای ایرانـی 
و اسـالمی و بـا رویکـرد آمایـش محـور در معاونـت آموزشـی وزارت 

می شـود. انجـام  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم، 
و  وی خاطرنشـان کـرد: در دولـت سـیزدهم طـرح تحـول تصویـب 
ابـالغ شـده اسـت کـه یـک بخـش از آن آمـوزش عالـی اسـت. تمـام 
و  بررسـی  مـورد  طـرح  ایـن  اسـاس  بـر  عتـف  وزارت  دانشـگاه های 
ارزیابـی قـرار می گیرنـد. بـر مبنـای تحـول مصـوب دولـت و گام دوم 
انقـالب، طـرح تحـول آمـوزش کشـور تنظیـم شـده اسـت که شـامل 
مباحـث مربـوط بـه آمایـش در ۹ بنـد و برنامـه های مخصـوص طرح 
تحـول بـه طور اسـتانی و منطقـه ای برش طرح تحـول وجود خواهد داشـت.

وی ادامـه داد: هر دانشـگاهی بر اسـاس نقشـی که در منطقه، اسـتان 
و در سـطح ملـی و بیـن المللـی دارد بـرش طـرح تحـول مخصوص به 
خـود را دارد. بـا در نظـر گرفتـن ایـن مباحـث، می تـوان چرخش های 
راسـتای طـرح  در  کـه  رشـته هایی  رو  ایـن  از  داشـت.  تحول آفریـن 
تحـول آمـوزش عالـی بـا تمرکـز بـر دانشـگاه های نسـل جدیـد و در 
نظـر گرفتـن نیـاز محـوری مطـرح شـوند قطعـا حمایـت وزارت عتف 

داشـت. را خواهند 

برنامه تحول  آموزش عالی، ضریب اشتغال پذیری
 دانشجویان را افزایش می دهد

معاون فرهنگی وزارت بهداشت

سرپرست دفتر امور توانمندسازی معلوالن سازمان بهزیستی: 

مدیرکل پروژه های تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی 

شبکه ملی استادان در دانشگاه آزاد ایجاد شد
و  توســعه  عصــر  در  بی شــک 
ــی، ضــرورت تقویــت  دنیــای کنون
بــا  دانشــگاه  پیونــد  و  تعامــل 
غیرقابــل  ســازمان ها  و  صنایــع 
ــم  ــگاه آزاد ه ــت. دانش ــکار اس ان
از  خــود،  برنامه هــای  افــق  در 
نرم افــزاری  نهضــت  پیشــتازان 
مرزهــای  گســترش  و  تولیــد  و 
دانــش بــوده و بــه ایــن مهــم 

ــت. ــرده اس ــه ک توج
بــه گزارش بــازارکار، علیرضــا ایرانبخش، 
و  پژوهشــی  امــور  مدیــرکل 

پروژه هــای تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه آزاد اســالمی در گفت وگــو 
بــا »فرهیختــگان« از ایجــاد شــبکه ملــی اســتادان در ایــن دانشــگاه 
ــگاه  ــی دانش ــای هیات علم ــد اعض ــه ۴0درص ــت ک ــر داد و گف خب
ــد. ــت دارن ــاورزی فعالی ــی و کش ــه، مهندس ــوم پای ــوزه عل آزاد در ح
مهم تریــن  از  یکــی  کارآفرینــی  اینکــه  بیــان  بــا  ایرانبخــش 
ــت،  ــی اس ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــعه دانش ــای توس پیش نیازه
گفــت: »بی شــک در عصــر توســعه و دنیــای کنونــی، ضــرورت 
ــل  ــع و ســازمان ها غیرقاب ــا صنای ــد دانشــگاه ب تقویــت تعامــل و پیون
انــکار اســت. دانشــگاه آزاد هــم در افــق برنامه هــای خــود، از 
مرزهــای  گســترش  و  تولیــد  و  نرم افــزاری  نهضــت  پیشــتازان 

ــت.« ــرده اس ــه ک ــم توج ــن مه ــه ای ــوده و ب ــش ب دان
او ادامــه داد: »ایــن روزهــا دانشــگاه آزاد بــا انسجام بخشــی بــه 
ــتادان  ــگان و اس ــه دانش آموخت ــود ازجمل ــانی خ ــع انس ــبکه مناب ش
در قالــب جامعــه دانشــگاه تحول آفریــن، بــه ســمت ایجــاد و تربیــت 

قــوه عاقلــه و پاســخ بــه نیازهــای 
حــال و آینــده کشــور حرکــت 

ــرده اســت.« ک
و  پژوهشــی  امــور  مدیــرکل 
پروژه هــای تحصیــالت تکمیلــی 
ــزاری  ــالمی برگ ــگاه آزاد اس دانش
را  امیــد  ملــی  عصــر  رویــداد 
دانشــگاه  تالش هــای  از  یکــی 
نیازهــای  بــه  پاســخ  بــرای 
ــته و  ــور دانس ــده کش ــال و آین ح
گفــت: »در ســال های متوالــی، 
ــوزه  ــادی در ح ــگاه های زی نمایش
ــه  ــی در نمایشــگاهی ک ــده اســت ول ــزار ش ــاوری برگ ــش و فن پژوه
بــا عنــوان عصــر امیــد در مصلــی امــام خمینــی برگــزار شــد، 
ــم. مــن  ــو و جدیــدی در حــوزه علم وفنــاوری بودی شــاهد رویکــرد ن
ــی  ــا جای ــودم ت ــاهد ب ــادی را ش ــیار زی ــعف بس ــعور و ش ــار ش این ب
کــه مجموعــه تجلــی عینــی ایده هــا و افــکاری کــه ســطح دانشــگاه 

ایــن نمایشــگاه به وضــوح دیــده شــد.« آزاد وجــود دارد در 
ــن  ــا ای ــن نمایشــگاه همــه به خــط شــدند ت ــرد: »در ای ــح ک او تصری
ــول  ــک تح ــاهد ی ــورمان ش ــیده و کش ــور رس ــه ظه ــوآوری به منص ن
ــاوزی  ــی و کش ــوم فنی ومهندس ــه، عل ــوم پای ــوزه عل ــن در ح بنیادی
ــد.« ــانی باش ــوم انس ــای عل ــته های حوزه ه ــایر رش ــن س و همچنی

مدیــرکل امــور پژوهشــی و پروژه هــای تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه 
آزاد اســالمی گفــت: »امیــدوارم دانشــگاه در جهــت رســالتی کــه در 
ــه  ــه ب ــکالت جامع ــه مش ــخگویی ب ــودن و پاس ــاله محور ب ــوزه مس ح

ــد در ایــن حــوزه موفــق باشــد.« دوش می کشــد بتوان

از سوی مرکز آزمون جهاددانشگاهی؛ 

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی 
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

بیمارستان آپادانا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران 
از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

 کارشناس پرستاری
  تمام وقت،  حداقل سن 24 سال

 دارای تجربه کاری،  دارای مدرک کارشناسی
 کارشناس بیهوشی

  تمام وقت،  حداقل سن 24
 دارای مدرک کارشناسی،  دارای تجربه کاری

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود 
را به واتس اپ زیر ارسال نمایند و یا با شماره تلفن زیر 

تماس حاصل نمایند.
 تهران، خیابان سپهبد قرنی، پائین تر از پل کریمخان، 

 نبش چهار راه سپند، بیمارستان آپادانا
)Whatsapp( 09053750752 

لینک :
https://bazarekar.ir/10758 

دعوت به همکاری

 کارشناس برنامه ریزی و تولید
حداقل 3 سال سابقه کار در واحد برنامه ریزی و کنترل 
مواد و قطعات نیمه ساخته )پرسکاری، مونتاژ قطعات، 

 برشکاری، لعاب کاری(
 آشنا به اصول برنامه ریزی

 مسلط به اجرا و محاسبه برنامه های زمان بندی و کار سنجی
آشنایی با مبانی کامپیوتر

 کارشناس فنی و مهندسی )آقا(
حداقل دارای 2 سال سابقه کار مفید در زمینه مدیریت 

لوازم خانگی و یا مونتاژ )پرسکاری، مونتاژ قطعات، 
 برشکاری، لعاب کاری(

catia تسلط به نرم افزارهای طراحی و نقشه کشی نظیر 
تسلط به طراحی فرآیندهای تولید و مدارک مرتبط 

 )opc ،bom و …(
آشنایی با تهیه اسناد فنی و آرشیو فنی مهندسی

 مدیر تولید )آقا(
 آشنایی با فرایند حوزه صنایع لوازم خانگی علی الخصوص 

 اجاق توکار، هود، اجاق گاز فردار، فر توکار
 آشنایی با قطعات الکتریکی

 آشنایی با فرایندهای ساخت و تولید
آشنایی با مباحث کنترل کیفیت
 کارشناس بازرگانی و تامین

 آشنایی کامل با اصول و فنون مذاکره. تجاری و معامالتی
شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان بر اساس قیمت، 

 کیفیت و قابل اطمینان بودن
 مسلط به برنامه ریزی تامین

مسلط به نرم افزارهای عمومی
 بازرس کنترل کیفیت

 تسلط کامل بر نرم افزارهای کنترل کیفی و آفیس
آشنایی کامل با اصول کنترل کیفیت )کاالی ورودی، حین 

 فرآیند، محصول نهایی(
 آشنایی کامل با استاندارد ایزو 9001 )ویرایش 2015(

آشنایی با ابزارهای کیفی
 متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده 

در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.
contact@behinico.ir  

لینک : 
https://bazarekar.ir/10734

مجموعه لوازم خانگی بهینی در راستای تکمیل کادر خود در شهر ری از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

دعوت به همکاری

بیمارستان فوق تخصصی كیان 
برای تکمیل کادر خود در تهران )خیابان قهلک
 باالتر از مترو شریعتی( به افراد واجد شرایط

 زیر نیازمند است:
 حسابدار

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

09194153476 
لینک :

https://bazarekar.ir/10488 

دعوت به همکاری

  »كارشناس« یا » كارشناس ارشد« از دانشگاه های برتر
  تعهد،تدین وپایبندی به ارزشهای دینی ، ملی و انقالبی

  مسلط به زبان انگلیسی )آشنایی کافی نیست(
  دارا بودن ضریب هوشي باالي 110 مطابق با تست ریون

  لزوم ارایه ضمانت کاری حداقل پنج ساله
  مهندسی شیمی )فرایند – ایمني(
  مهندسی عمران )سیویل – سازه (

  مهندسی مکانیک-  نقشه كشی صنعتي
  مهندسی دریا-  مهندسي صنایع

  مهندسی برق ) قدرت- ابزار دقیق (
 مهندس معماری

http:/ واجدین شرایط، فرم دعوت به مصاحبه را از آدرس
ir/mv/duwtluuq.up44 دانلود و تکمیل نموده و در 

صفحه اول رزومه و سوابق خود قراردهند و درآخرفقط یک 
فایل PDF را به آدرس ایمیل

idehenergy@gmail.com 
 ارسال نمایند.الزم به ذکراست رزومه هاي ارسالي که فاقد 
فرم دعوت به مصاحبه و عکس پرسنلی بروز شده باشند 

بررسي نخواهندشد.

لینک 
https://bazarekar.ir/10456 

یک شركت فعال در زمینه نفت و گاز در نظر دارد جهت تکمیل کادر مهندسي و بازرگاني خود در دفتر مهندسی تهران 
واقع در حوالی خیابان طالقانی از بین نیروهاي متعهد و متخصص فارغ التحصیل ) بدون سابقه( و نیز با سابقه کار ، با شرایط 

حقوقي و مزایاي قابل قبول و نیزبیمه تکمیلي و تامین اجتماعي با شرایط ذیل استخدام نماید ؛

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

صدا و سیما جهت تکمیل نیروی انسانی خود در رشته های 
زیر در مقاطع کاردانی، کارشناسی و باالتر در تهران دعوت 

به همکاری می نماید.
 برق- گرایش الکترونیک

 سیستم های دیجیتال
مخابرات- گرایش قدرت

 کامپیوتر- گرایش سخت افزار
گرایش نرم افزار- گرایش فناوری اطالعات

مکانیک- گرایش سیاالت
آقا

 متقاضیان واجد شرایط می توانند با مراجعه به سایت زیر 
رزومه خود را ارسال نمایند.)توجه:کاربر گرامی لطفا قبل از 
ارسال رزومه بر روی گزینه مشاهده شرایط جذب کلیک 

کرده و با دقت مطالعه بفرمایید(.
https://jazbfani.irib.ir 

لینک :
https://bazarekar.ir/10443 

دعوت به همکاری

یک شركت در زمینه تولبد قطعات خودرو 
واقع در جاجرود به یک نفر نیروی تضمین کیفیت

  با شرایط زیر نیازمند دارد:
16949 IATF 1. آشنا به مفاهیم 

 2. تسلط به ابزارهای مهندسی کیفیت
3. آشنا به الزامات خاص گروه خودرو سازی سایپا 

SSQR , SPAS مانند 
 4. تجربه یکساله و آشنایی با صنعت خودرو سازی

از واجدین شرایط تقاضا می شود رزومه های خود را به 
آدرس info@radpart.co ایمیل نمایند.

لینک :
https://bazarekar.ir/10408 

رییس جهاد دانشگاهی:
 طرح تحول در دستور كار جهاد دانشگاهی قرار دارد

دکتـر روح اهلل دهقانـی فیروزآبـادی رییـس جهـاد دانشـگاهی در 
مراسـم معارفـه خـود کـه بـا حضـور رؤسـا، معاونیـن و مدیـران 
پژوهشـگاه هـا، پژوهشـکده هـا، دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش 
عالـی جهـاد دانشـگاهی در دانشـگاه علـم و فرهنگ برگزار شـد، 
ضمن بیان این که طرح تحول در دسـتور کار جهاد دانشـگاهی قرار 
دارد بـا اشـاره بـه نـگاه رهبـر معظـم انقـالب نسـبت بـه جهاد 
دانشـگاهی اظهـار کـرد:  نکات جالبـی را در منویـات مقام معظم 
رهبـری درخصـوص جهاد دانشـگاهی دیدم. اولین نکته این اسـت 
کـه نهادی در کشـور وجود دارد که صحبت های رهبـری در مورد این 

نهـاد به بیـش از ۷0 صفحه می رسـد.
رییـس جهـاد دانشـگاهی افـزود: بیانـات رهبری در مسـیر رشـد 
و پیشـرفت ایـران اسـالمی را داریـم. بنابرایـن نقشـه راه کامـال 
مشـخص اسـت. یک سـازه پایدار حداقل به 4 سـتون نیاز دارد و 
جالـب اسـت که مقام معظـم رهبـری، در کنار روحانیت، سـپاه و 
دولـت، جهـاد دانشـگاهی را یکـی از سـتون های انقالب و کشـور 
عنـوان مـی کننـد. قطعا ظرفیت این نهاد بسـیار بیشـتر از چیزی 

اسـت که شـاهد آن هسـتیم.
دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی خاطرنشـان کـرد: جـا دارد از الگـوی 
جهادگـران واقعـی از جمله مرحـوم دکتر کاظمی آشـتیانی یاد کنم، 

امیـدوارم همگـی مـا بتوانیـم جهادگـران واقعی باشـیم.
رییـس جهـاد دانشـگاهی تاکیـد کـرد: بـار ایـن مسـئولیت بـر 
دوش مـن گذاشـته شـده اسـت و تـالش میکنم بـا تمام تـوان و 
انـرژی تـا زمانی که خداوند ایـن فرصت را در اختیار مـن قرار دهد، 
مسـئولیت خـود را به درسـتی انجام دهـم و روزی که این مجموعه 

را تـرک میکنم، شـرمنده خداونـد و همکاران جهادگرم نباشـم.
وی تصریـح کـرد: اگـر مـرور کوتاهـی بـه تاریـخ توسـعه آمریـکا 
داشـته باشـیم، می بینیـم کـه در دوران جنـگ سـرد تمـام تـوان 
ایـن کشـور در اختیـار دکترین علم بـرای دفاع قـرار گرفت. وضع 
اقتصـادی آمریـکا در ایـن زمـان چنـدان خـوب نبـود امـا نتیجه 
آن، توسـعه شـدید علـوم دفاعـی این کشـور بود. بعد از فروپاشـی 

شـوروی ایـن دکتریـن تغییر کـرد و تبدیل به دکتریـن علم برای 
اقتصاد و جامعه شـد. در نتیجه تغییر این دکترین، زیسـت بوم ها و 
اکوسیسـتم هایـی به نام پارک هـای علم و فناوری شـکل گرفتند.

با تکیه بر مفهوم خاص جهاد، یک زیست بوم طراحی کنیم
رییس جهاد دانشـگاهی افزود: نگاهی به کشـور خودمان داشته باشیم. 
انقـالب اسـالمی بـه پیـروزی میرسـد، جنـگ تحمیلی آغـاز می 
شـود و در این شـرایط، یک نهاد و زیسـت بوم تحت عنوان جهاد 
دانشـگاهی شـکل می گیرد. دقت کنید این دو مفهوم بسـیار به هم 

هستند. نزدیک 
دکتر دهقانی فیروزآبادی خاطر نشـان کرد: زیست بوم جهاد دانشگاهی 
حداقـل 10 سـال قبـل از شـکل گیری پـارک های علـم و فناوری 
در کشـور ما ایجاد شـد. مجموعه ای که براسـاس مفهوم »جهاد« 

و نـه براسـاس مفهوم »پارک« شـکل گرفت.
وی تاکیـد کـرد: به قـول معروف »سـالها دل طلب جـام جم از ما 
مـی کـرد/ آنچه خود داشـت ز بیگانه تمنا می کرد« ما سالهاسـت 
کـه نهـادی مثل جهـاد دانشـگاهی را در اختیار داریـم. نهادی که 

مرکز رشـد است، مرکز شـتابدهی است.
وی افزود: متاسفانه در سالهای اخیر بازی عوض شده و مفاهیم 
جدید هم به وجود آمدند. می گویم جهاد دانشگاهی پل نیست! 
بازیگری نیست که در زمین دیگران بازی کند بلکه زمین بازی خود 

را با اتکا به توان و ظرفیت نیروهای جهادی خود دارد.
رییـس جهـاد دانشـگاهی گفـت: نبایـد در یـک پارادایـم قدیمی 
بمانیـم بلکـه باید با تکیه بر مفهـوم خاص جهاد، یک زیسـت بوم 
طراحـی کنیم. بـه فضل خداوند طـرح تحول جهاد دانشـگاهی را 
در دسـتور کار داریـم. بـه دنبـال طراحـی زیسـت بومی هسـتیم 
کـه اثـرات آن در علـم و فنـاوری، جامعه، اقتصاد و معیشـت مردم 

دیده شـود. 

مشکلی برای توسعه علم و فناوری در كشور نداریم
رئیس سـابق جهاددانشـگاهی گفت: فعالیت های جهاددانشـگاهی 
نشـان داد که مشـکلی در زمینه توسعه علمی و فناورانه و تجاری کردن 

آن وجـود ندارد.

حمیدرضـا طیبـی رئیـس پیشـین جهـاد دانشـگاهی در مراسـم 
تکریم از خدماتش در این نهاد با اشـاره به سـخنان مقام معظم رهبری 
گفـت: در سـال 13۸3 رهبـر انقالب در دیدار جمعی از مسـئوالن 
جهـاد دانشـگاهی فرمودنـد: خوشـبختانه جهاد به انتظـاری که از 

آن می رفـت، پاسـخ داد.
وی افـزود: تا اواسـط دهه ۸0 به بسـیاری از آنچـه مد نظر رهبری 
بـود مانند فعالیت پژوهشـگاه رویان، سـلول های بنیـادی، حرکت 
در مـرز علـم، سـاخت انـواع فرسـتنده های رادیویـی، پروژه هـای 
بـزرگ صنعـت نفت و کسـب دانـش سـاخت کنترل آالینـده که 
همگـی نشـان از اسـتعداد و تـوان نیروهای جهاددانشـگاهی دارد، 

پاسـخ داده شد.
طیبـی در ایـن مراسـم بـه برخـی از شـاخص ترین فعالیت هـای 
ایـن نهاد اشـاره کـرد و گفـت: دکتر دهقانـی فیروزآبـادی از تمام 
ظرفیت های جهاد دانشـگاهی برای پاسـخ به نیاز کشـور استفاده کند 

و مـا نیـز در این راه در کنارشـان هسـتیم.

جهاددانشگاهی برای ارتباط دانشگاه و جامعه تالش می كند
دکتـر محمد مهـدی تهرانچـی، رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمی نیز 
در این مراسـم گفت: جهاددانشـگاهی مولود انقالب اسـالمی است 
کـه بـرای یـک نیـاز جامعه ) باز شـدن درهای دانشـگاه بـه جامعه ( 
تاسـیس شـد. جهاددانشـگاهی بیش از 40سـال اسـت که تالش 
مـی کنـد بتواند بین دانشـگاه و هسـته فرهنگ، علـم و جامعه به 

صـورت مسـتمر ارتباط برقـرار کند.
وی افـزود: اگـر هسـته علـم و فرهنـگ در دانشـگاه هـا را هسـته 
علمی کشـور بدانیم، اثرات فنـاوری، اقتصادی و اجتماعی، درهایی 
اسـت که دانشـگاه باید به روی جامعه باز کند. اکنون در گام دوم 
انقـالب قـرار گرفته ایـم و نهادهـای برآمده از انقالب اسـالمی نیز 

بایـد خصلت گام دومی داشـته باشـد.
وی اظهارداشـت: گام دوم از هفت مقوله تشـکیل شـده اسـت که 
مقولـه علـم و پژوهش، پایه اول و اصلی آن اسـت. در گام دوم باید 
بـا نگاهـی جوانگرایـی بـرای 40 سـال دوم حرکـت را آغـاز کنیم. 
در ایـن گام دیگـر دوران تفاخـر بـر گذشـته نیسـت، دوران خلـق 
جدید اسـت. اگر مرحوم کاظم آشـتیانی را نماد دوران اول ببینیم 
کـه حضـرت آقـا فرمودنـد کـه بایـد بچه هـای ما با ایشـان آشـنا 
شـوند، در گام دوم نیـز جهـاد دانشـگاهی بایـد بـا روحیـه جوانی 

پیـش برود.

كارهای نشده زیادی داریم كه باید انجام شود
دکتر سـعید رضـا عاملی، دبیر شـورای عالی انقـالب فرهنگی نیز 
در ایـن مراسـم گفت: جهاد دانشـگاهی اکنون محـور کاربردی در 
حوزه علم و فناوری دارد. خوشـبختانه جهاد دانشـگاهی طی سال 
هـای گذشـته نقش اثرگـذاری ایفا کـرده و ظرفیت هـای نهادینه 
شـده علـوم را در سـطح ملـی دارد. ایـن نهـاد سیسـتم بزرگـی را 
ایجاد کرده و سـرمایه انسـانی قابل اعتنا و اجتماعی مهمی شـکل 
داده اسـت. اعتمـاد و تدبیـر رهبر حکیـم انقالب، سـرمایه بزرگی 
بـرای جهاد دانشـگاهی اسـت کـه باید به خوبـی ادامه پیـدا کند.

وی افزود: دکتر طیبی همیشـه دغدغه پیشـرفت کشور را داشتند. 
پیشـرفت ایران همواره سـیره و سـنت او بود. همچنیـن حضور او 
در شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی، سـتاد نقشـه جامع کشـور و  
شـورای اسـالمی شـدن دانشـگاه بسـیار اثرگذار بوده اسـت.

وی اظهارداشـت: هرچند اکنون جهاددانشـگاهی در حوزه فرهنگ 
خبرگـزاری هایـی را ایجـاد کرده اسـت اما هنوز کار نشـده زیادی 
داریـم زیـرا فرهنـگ پیچیدگـی هایـی دارد و صنعـت نیسـت. 

فرهنـگ بـا انسـان سـر و کار دارد و مسـاله پیچیده ای اسـت زیرا 
انسـان را مـی تـوان توانمنـد کـرد امـا نمی تـوان به او مسـاله ای 
را تحمیـل کـرد. انسـان بایـد ظرفیـت هـای برجسـته را در 
انتخـاب هـای خـودش مشـاهده کنـد. در جهانـی کـه توسـعه 
انتخـاب ها بـه وجود آمده اسـت، انتخاب مطلوب بایـد در معرض 

چشـم، دل و انگیـزه ها باشـد.
الگـوی  از جنـس  انتخابـی  نیازمنـد  وی خاطرنشـان کـرد: مـا 
مـان  جامعـه  در  اسـالمی  فرهنـگ  حـوزه  در  مطلـوب  هـای 
هسـتیم تـا بتوانیـم در ایـن حـوزه قـدم هایـی برداریـم و این کار 
از جهاددانشـگاهی بـر مـی آیـد. جهاد دانشـگاهی بایـد در عرصه 
فرهنـگ نقـش آفرینـی محوری داشـته باشـد زیـرا با فلسـفه کار 

فرهنگـی، فعالیـت خـود را آغـاز شـده اسـت.
عاملی ادامه داد: تمامی ظرفیت های دانشـی و اندیشـه ای متعلق 
بـه کشـور اسـت. مـا بایـد از ایـن ظرفیـت اسـتفاده کنیـم. 
دکتـر فیروزآبـادی ظرفیت خیلی خـوب و تجربه صنعتی زیادی 
دارد. او شـرکت هـای بزرگـی را تاسـیس کـرده و در اقتصـاد 

دانـش بنیان فعالیت های بسـیار ارزشـمند داشـته اسـت.
وی در پایـان گفـت: مـا نیـاز بـه دانـش یکپارچـه داریـم. دانـش 
یکپارچـه تمامـی اجـزای مختلـف را در درون خـودش جمع کند. 
یکپارچگـی در تولیـد مربوط بـه پیونـد زدن دانش، اقتصـاد بازار، 
توجـه بـه حـوزه رقابت و تعیین ضمانـت های الزم بـرای تولیدات 
صـورت گرفتـه اسـت. در حـوزه اجرایی کشـور مـا امـروز بیش از 

گذشـته نیاز بـه یکپارچگـی داریم.

قدردانی رئیس جمهوری
 از خدمات رئیس پیشین جهاد دانشگاهی

در ایـن مراسـم همچنین رئیس جمهور با صـدور پیامی از خدمات 
دانشـگاهی  جهـاد  ریاسـت  دوران  در  طیبـی  رضـا  حمیـد 

کرد. قدردانـی 
در متـن پیـام قدردانـی سـید ابراهیـم رئیسـی، رئیـس جمهوری 
خطـاب بـه طیبـی، رئیس پیشـین جهاد دانشـگاهی آمده اسـت:

»جنـاب آقـای دکتر حمیدرضا طیبـی تقدیر از تالشـگران عرصه 
علـم و فرهنـگ ارج نهادن به انسـان هایی اسـت که شـیوه انبیاء و 
اولیـای الهـی)ع( را سـرلوحه گفتار و کـردار خویش قـرار داده اند.

بـی شـک حفظ و ارتقـای جایگاه رفیـع جهاد دانشـگاهی و تداوم 
دسـتاوردهای آن حاصـل مدیریـت عالمانه و متعهدانـه جنابعالی 
و تالش هـای همـکاران ارجمنـد آن سـازمان بـوده اسـت. بدیـن 
وسـیله ضمن ابراز قدردانی از مسـاعی ارزنده شـما در طول مدت 
فعالیـت و تصدی ریاسـت جهاد دانشـگاهی، توفیـق جنابعالی را 
بـه عنـوان جهادگری دلسـوز در تـداوم ارتباط با ایـن نهاد انقالبی 
در راسـتای پیشـبرد و توسـعه آن و دسـتیابی بـه اهـداف متعالی 

نظـام مقدس جمهوری اسـالمی خواسـتارم.

دكتر طیبی در یک كالم و به تمام معنا جهادی است
دکتـر سـید سـعید هاشـمی رییس دانشـگاه علـم و فرهنـگ در 
ابتـدای ایـن مراسـم در خصـوص ویژگـی اخالقـی دکتـر دهقانی 
از  یکـی  گفـت:  دانشـگاهی  رئیـس جدیـد جهـاد  فیروزآبـادی 
ویژگی هـای خوبی کـه در این مدت در دکتر دهقانـی فیروزآبادی 

دیده ایـم، اخـالق مـداری ایشـان اسـت.
رییـس دانشـگاه علـم و فرهنـگ بـا اشـاره بـه تالش هـای دکتـر 
طیبـی در زمـان ریاسـت جهاد دانشـگاهی خاطرنشـان کـرد: اگر 
بخواهیـم دکتـر طیبـی را در یـک کالم توصیف کنـم، باید بگویم 

ایشـان بـه تمام معنـا جهادی هسـتند. 

دکتر دهقانی فیروز آبادی در مراسم معارفه خود مطرح کرد

نقشه راه کامال مشخص است؛ 
طرح تحول در دستور کار جهاد دانشگاهی

مراسـم تکریـم دكتـر سـید حمیدرضا طیبـی رییـس سـابق جهاددانشـگاهی و معارفـه دكتـر روح اهلل دهقانی 
فیروزآبـادی رییـس جدید این نهاد، یکشـنبه 22 خرداد مـاه 1401 در دانشـگاه علم و فرهنگ جهاد دانشـگاهی 

آغاز شـد.
بـه گـزارش بـازاركار،  این مراسـم بـا حضور حجـت االسـالم مصطفی رسـتمی رئیـس نهـاد نمایندگی 
مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه ها، دكتـر سـعیدرضا عاملـی، دبیـر شـورای عالی انقـالب فرهنگـی، دكتر 
محمدمهـدی طهرانچـی، رییـس دانشـگاه آزاد اسـالمی و جمعـی از رؤسـا و سرپرسـتان سـازمان ها، واحدهـا، 
پژوهشـگاه ها و پژوهشـکده هـا، مراكز، دانشـگاه ها و مراكز آمـوزش عالی جهاد دانشـگاهی، در محل دانشـگاه 

علـم و فرهنگ )وابسـته بـه جهاد دانشـگاهی( برگزار شـد.
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صدور ۲۶۸ مجوز مشاغل خانگی 
صنایع دستی در استان مرکزی

گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
ــت:  ــزی گف ــتان مرک ــتی اس و صنایع دس
ــه مشــاغل خانگــی در ســال  صــدور پروان
ــای  ــد مجوزه ــره و تمدی گذشــته ۲۶۸ فق

ــوده اســت. ــورد ب ــه ۸۰۶ م ســه گان
ــا خبرنــگار  ــان در گفتگــو ب مصطفــی مرزب
مهــر، بــا بیــان اینکــه صــدور پروانــه 
ــته ۲۶۸  ــال گذش ــی در س ــاغل خانگ مش
فقــره و تمدیــد مجوزهــای ســه گانــه 
ســت،  ا بــوده  مــورد  مــورد   ۸۰۶
ــارد  ــغ ۵ میلی ــا مبل ــده تســهیالت مشــاغل خانگــی ب ــره پرون ۲۷۶ فق ــرد:  ک ر  ــا ظه ا
و ۷۴۰ میلیــون تومــان، از دیگــر عملکردهــای ایــن معاونــت در ســال گذشــته 
ــا در زمینــه تولیــد  ــه صنعتگــران فعــال اســتان مرکــزی پرداخــت شــد ت ــود کــه ب ب

ــد. ــود گام بردارن ــوزه خ ــد ح ــع تولی ــع موان ــول و رف محص
ــر  ــزی را ۹۶۲۵ نف ــتان مرک ــوز اس ــتی دارای مج ــدان صنایع دس ــداد هنرمن وی تع
ــت  ــته تح ــال گذش ــز در س ــتان نی ــدان اس ــر از هنرمن ــت: ۶۰ نف ــرد و گف ــالم ک اع
پوشــش بیمــه تأمیــن اجتماعــی و ۴۶ نفــر تحــت پوشــش بیمــه روســتایی و 

ــد. ــرار گرفتن ــایری ق عش
ــاره  ــا اش ــزی ب ــتان مرک ــتی اس ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــرکل میراث فرهنگ مدی
بــه اعطــای تســهیالت کم بهــره مشــاغل خانگــی بــه هنرمنــدان صنایع دســتی 
اســتان مرکــزی، اظهــار کــرد: ۲۷۸ هنرمنــد صنایع دســتی فعــال اســتان در ســال ۱۴۰۰ 
ــه  ــی ب ــاغل خانگ ــهیالت مش ــت تس ــه دریاف ــق ب ــتغال موف ــروه اش ــد کارگ ــا تأیی ب
مبلــغ ۵۷ میلیــارد و ۷۴۰ میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات توســعه مشــاغل خانگــی 
ــدت  ــره و بلندم ــورت کم به ــه ص ــهیالت ب ــن تس ــده اند و ای ــل ش ــای عام از بانک ه

اعطــا شــده اســت.

امسال باید ۶۰ هزار فرصت شغلی 
در خوزستان ایجاد شود

اقتصـادی اسـتاندار  امـور  معـاون هماهنگـی 
خوزسـتان گفـت: سـهمیه امسـال خوزسـتان 
کـه  اسـت  شـغلی  فرصـت  هـزار  ایجـاد ۶۰ 
بایـد بـا افزایش تولیـد در بخش هـای مختلف 
همچـون کشـاورزی، گاز، نفـت، خدمـات و ... 

ایـن میـزان اشـتغال ایجـاد شـود.
بـه گـزارش بـازارکار  به نقـل از روابط عمومی 
خوزسـتان،  اسـتانداری  اقتصـادی  معاونـت 
آقـا رضـا فتوحـی بـا بیـان اینکـه پارسـال در 
خوزسـتان بـرای ۲۰ هزار نفر شـغل ایجاد شـد افزود: از ابتدای امسـال تاکنون حـدود ۲ هزار 

شـغل در خوزسـتان ایجاد شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه شـعار امسـال بـا عنـوان »تولیـد، دانش بنیـان، کارآفریـن« بیـان کـرد: باید 
در بخـش کشـاورزی، گاز، نفـت، خدمـات و بخش هـای دیگـر تولیـدات را افزایـش دهیـم تـا 

اشـتغالزایی صـورت گیرد.
وی بـا بیـان اینکه شـهرک های صنعتی خوزسـتان هم اکنـون با ظرفیت ۳۰ تـا ۴۰ درصد در 
حـال فعالیـت هسـتند کـه باید قوی تـر کار کنند گفت: ۷۲ شـهرک صنعتـی و ناحیه صنعتی 
در خوزسـتان داریـم کـه بـا ظرفیـت ۳۰ درصـدی کار می کننـد که برای اشـتغالزایی بیشـتر 

بایـد ایـن ظرفیـت به بیـش از ۵۰ تا ۶۰ درصد برسـد.
فتوحـی بـا اشـاره به طـرح جامع شـیالت در خوزسـتان بیان کرد: ایـن طرح بـا ظرفیتی بالغ 
بـر ۱۴۰ هـزار تـن در حال انجام اسـت که باید ۲ تا سـه سـال آینـده به ۵۰۰ هزار تن برسـد؛ 
بایـد از ظرفیـت دریایـی بـرای پـرورش ماهی هـای دریایـی اسـتفاده کـرد؛ پتروشـیمی های 
مسـتقر در خوزسـتان نیـز در ایـن راه همـکاری کنند تا بخشـی از درآمد خـود را برای کمک 

به فضای کسـب و کار اسـتان اختصـاص دهد.
وی گفـت: مدیـران دسـتگاه های اجرایـی بایـد معاونـان و کارشناسـانی را انتخـاب کننـد که 
کمـک حـال مـردم باشـند و بتوانند وضعیت اقتصادی و معیشـت مـردم را در جهـت افزایش 

درآمـد، اشـتغالزایی و کارآفرینـی هدایت کنند.
فتوحـی بیـان کـرد: خوزسـتان بیـش از ۳۰۰ کیلومتـر مـرز دریایـی دارد کـه می توانیـم از 
ظرفیـت حمـل و نقـل دریایـی بـا کشـتی  مسـافری بـه کویـت، عـراق، عمـان، قطـر و دبـی 
اسـتفاده کنیـم؛ سـازمان بنـادر و کشـتیرانی باید در ایـن زمینـه اقدامـات الزم را فراهم کند.

وی بـا اشـاره بـه طـرح رونـق بخشـیدن بـه نخیـالت آبـادان و خرمشـهر افـزود: در بخـش 
کشـاورزی نیـز از ۲ میلیـون و ۲۰۰ هـزار تن تولید گندم در کشـور، یک میلیـون و ۳۵۰ هزار 
تـن تولیـد در خوزسـتان  بـوده و در بحـث تولیـد کلزا نیز خوزسـتان رتبه نخسـت کشـور را 

دارد کـه ایـن نشـان از ظرفیـت خـوب اسـتان در بخش های مختلـف دارد.
 

مدرسه اشتغال استان سمنان افتتاح شد
رییـس پـارک علـم و فنـاوری اسـتان سـمنان گفـت: مدرسـه اشـتغال اسـتان بـا هـدف 
آمـوزش و تربیـت نیروی انسـانی ماهـر در پارک 

علم و فنـاوری افتتاح شـد.
محسـن نظـری در حاشـیه افتتـاح مدرسـه 
اشـتغال اسـتان سـمنان در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایرنـا افـزود: مدرسـه اشـتغال برای 
نخسـتین بار در دانشـگاه صنعتی شـریف راه 
انـدازی شـد تـا دانشـجویان به خودشناسـی 
الزم دسـت یافتـه و بـا فراگیـری مهـارت به 

طـور مفیـد و کارا وارد صنعـت شـوند.
وی بـا بیـان اینکـه بـا مشـورت کارشناسـان دانشـگاه شـریف قالـب مدرسـه به شـکل 
داشـت:  ز  بـرا ا یافـت،  تغییـر  سـمنان  اسـتان  محـور  سـازمان  اشـتغال  مدرسـه 
و  نظـر  مـورد  مهـارت  بـا  نسـانی  ا نیـروی  نیـاز  خصوصـی  بخـش  روش  یـن  ا در 

می کنـد. اعـالم  را  خـود  شـخصیتی  ویژگی هـای 
رییـس پـارک علـم و فنـاوری اسـتان سـمنان ادامـه داد: در مدرسـه اشـتغال نیـروی 

متناسـب بـا نیـاز صنعـت، آمـوزش و تربیـت می شـود.
نظـری بـا اشـاره بـه اینکـه مدیـران صنعتـی در ایـن طـرح بـرای بـه کارگیـری افـراد 
تعهـد می دهنـد، اظهـار داشـت: بـا اجـرای این طـرح اشـتغال و اتصـال بیـن صنعت و 

دانشـجویان از طریـق پـارک علـم و فنـاوری برقـرار می شـود.  
شـرکت های دانـش بنیـان اسـتان بـا دارا بودن سـه هزار و ۸۵ نیروی انسـانی در سـال 

گذشـته ۱۵ هـزار میلیـارد ریـال محصوالت خـود را به فروش رسـاندند.
طـی یـک سـال گذشـته در اسـتان سـمنان ۷۳ شـرکت دانش بنیـان و ۳۰۰ شـرکت فناور 

توسـعه و ۹ شـرکت خـالق نیز مجـوز فعالیـت گرفتند.

گزارش تصویری 

مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی 
ــدوق  ــت: صن ــور گف ــد کش امی
کارآفرینــی امیــد امســال بــا 
و  خــرد  طرح هــای  اجــرای 
کوچــک در ایجــاد حــدود ســه 
شهرســتان  در  شــغل  هــزار 

می کنــد. ورود  آبــادان 
ــوج  ــزاری م ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــه رضایــی  خوزســتان، نعمــت ال
بــه  خــود  ســفر  جریــان  در 
ــزار  ــرد: یکه ــان ک خوزســتان بی

طرح هــا  ایــن  اجــرای  بــرای  ریــال  میلیــارد   ۵۰۰ و 
تســهیالت در نظــر گرفتــه شــده اســت.

وی همچنیــن گفــت: تمامــی کســب و کارهــا و کســبه 
کــه در نزدیکــی محــل حادثــه ریــزش ســاختمان متروپــل 
ــوی  ــده اند از س ــب ش ــا تخری ــده و ی ــیب دی ــادان آس آب
تســهیالت  حمایــت  مــورد  امیــد  کارآفرینــی  صنــدوق 

قــرض الحســنه ارزان قیمــت قــرار می گیرنــد.
افــزود:  کشــور  امیــد  کارآفرینــی  صنــدوق  مدیرعامــل 
ایــن طرح هــا از محل هــای مختلــف منابــع مشــارکتی 
ــره ۱۶  ــف تبص ــد ال ــوان بن ــا عن ــف، ب ــتگاه های مختل ــا دس ب
و منابــع اشــتغال پایــدار روســتایی و همچنیــن منابــع 

صنــدوق  خــود  داخلــی 
پرداخــت خواهنــد شــد و از 
یکهــزار طــرح کشــاورزی ســه 
هــزار فرصــت شــغلی مســتقیم 
و غیرمســتقیم در شهرســتان 
ــد. ــد ش ــاد خواه ــادان ایج آب

ــه  ــا توج ــه داد: ب ــی ادام رضای
بــه شــرایط شهرســتان آبــادان 
ــه  ــی منطق ــی جغرافیای و ویژگ
ــودن آن  ــرزی ب ــن م و همچنی
و اثــرات باقــی مانــده از دوران 
ــدوق  ــور، صن ــس جمه ــتور ریی ــا دس ــی، ب ــگ تحمیل جن
ــتغالزا  ــرح اش ــزار ط ــش از ه ــال بی ــد امس ــی امی کارآفرین
ــرا  ــادان اج ــتان آب ــک در شهرس ــرد و کوچ ــاس خ در مقی

خواهــد کــرد.
ــرکت  ــی ش ــارد دریای ــرح ی ــوص ط ــن در خص وی همچنی
پتــرو فــالت ارونــد بیــان کــرد: طــرح یــارد دریایــی 
شــرکت پتروفــالت ارونــد مــورد حمایــت مســتقیم صنــدوق 
ــارد  ــهیالت ۱۵۰ میلی ــا تس ــتان ب ــد خوزس ــی امی کارآفرین
تعمیــر  حــوزه  در  نفــر   ۳۰۰ اشــتغال  تعهــد  و  ریــال 
ــران و  ــن ای ــرز بی ــوردی در م ــادی و دریان ــناورهای صی ش

عــراق در شهرســتان آبــادان فعالیــت دارد.

سه هزار فرصت شغلی در شهرستان آبادان با حمایت صندوق 
کارآفرینی امید ایجاد می شود

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان ◄
ــاوری  ــم و فن ــارک عل رئیــس پ
ــاد  ــت: ایج ــل گف ــتان اردبی اس
در  نــوآوری  مرکــز  چهــار 
ــود  ــی خ ــل نهای ــل مراح اردبی
را طــی می کنــد و ایــن مراکــز 
بــزودی راه انــدازی می شــود.

حبیــب ابراهیــم پــور در گفــت 
و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: 
ــز  ــامل ۲ مرک ــز ش ــن مراک ای
دارویــی،  گیاهــان  نــوآوری 
ــه  ــت ک ــن اس ــل و انیمیش عس

طبــق برنامــه اواخــر خــرداد مــاه جــاری فعالیــت خــود را 
ــرد. ــد ک ــاز خواهن آغ

وی گفــت: مرکــز نــوآوری اقتصــاد دیجیتــال و هــوش مصنوعــی 
ــکاری  ــا هم ــار آن ب ــده و در کن ــدازی ش ــل راه ان در اردبی
ــوآوری  ــز ن ــاد مرک ــان ایج ــت مغ ــت و صنع ــرکت کش ش
ــز در  ــی نی ــای روغن ــرد دانه ه ــه ف ــر ب ــذر منحص ــد ب تولی

حــال انجــام اســت.
ــاره  ــل درب ــتان اردبی ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
احــداث ســاختمان پــارک علــم و فنــاوری اردبیــل افــزود: 

درصــد   ۲۸ ســاختمان  ایــن 
و  دارد  فیزیکــی  پیشــرفت 
بــرای اجــرای آن ۹ میلیــارد 
اختصــاص  اعتبــار  تومــان 

یافتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ۳۵ شــرکت 
واحــد   ۱۱۸ بنیــان و  دانــش 
رشــد در اســتان اردبیــل فعــال 
اســت، افــزود: ســهم پــارک 
اشــتغال  در  فنــاوری  و  علــم 
ــتان مشــخص شــده  ــدار اس پای
ــاد  ــارک ایج ــتغال در پ ــزار و ۱۶۰ اش ــک ه ــون ی و تاکن
شــده و در ســال جــاری هــم ۳۵۰ نفــر در حوزه هــای 

مختلــف پــارک اشــتغال می یابنــد.
ــوآوری در  ــه ن ــداث کارخان ــه اح ــاره ب ــا اش ــور ب ابراهیم پ
ــزار  ــت ه ــاحت هف ــه در مس ــن کارخان ــزود: ای ــل اف اردبی
ــت  ــل در دس ــه اردبی ــهرک الهی ــع در ش ــر مرب و ۵۰۰ مت
ــه در حــال حاضــر ۵۰ درصــد پیشــرفت  احــداث اســت ک
بــه  امســال  می شــود  پیش بینــی  و  دارد  فیزیکــی 

برســد. بهره بــرداری 

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل

فعالیت چهار مرکز نوآوری اواخر خرداد در اردبیل آغاز می شود

رفـاه  و  کار  تعـاون،  مدیـرکل 
اجتماعـی چهارمحـال و بختیـاری 
تسـهیالت  درصـد   ۹۸ جـذب  از 
اسـتان  ایـن  مشـاغل خانگـی در 

داد. خبـر 
آقـای مولوی در کارگروه اقتصادی، 
گفـت:  سـرمایه گذاری  و  اشـتغال 
سـهم اعتبـارات مشـاغل خانگـی 
چهارمحـال و بختیاری ۶۱ میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون تومان اسـت که در 

۲ مرحلـه بـه اسـتان ابـالغ شـد و تاکنـون ۹۸ درصـد آن جـذب 
شـده است.

در  خانگـی  مشـاغل  تسـهیالت   
بـه  شـغلی  رسـته   ۵۰۹ قالـب 
متقاضیـان پرداخـت شـده اسـت.

 ۶۸ درصـدی تسـهیالت اشـتغال 
در  عشـایری  و  روسـتایی  پایـدار 

اسـتان جـذب شـد.
از ابتـدای اجـرای ایـن طرح، پنـج هزار 
 ۶۱۷ مبلـغ  بـه  پرونـده   ۶۵۰ و 
تومـان  میلیـون   ۵۰۰ و  میلیـارد 
بـه بانک هـای عامـل معرفی شـده 
اسـت و ۴۴۵ میلیـارد و ۸۰۰ میلیون تومان بـه مرحله عقدقرارداد 

رسـیده اسـت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری

۹۸ درصد تسهیالت مشاغل خانگی چهارمحال و بختیاری جذب شد

رییس پارک علم و فناوری استان سمنان ◄

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی:

و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
اجتماعــی اســتانداری هرمــزگان 
ــت توســعه  ــه اهمی ــا اشــاره ب ب
از  یکــــی  گفــت:  پــــایدار، 
ــدار  ــعه پای ــم توس ــرایط مه ش
ــت  ــال پایداراس ــاد اشتغــ ایج
کــه صنایــع دســتی اســتان 
مــی تواننــد در تحقــق فرصــت 
کارآفرینــی  و  شــغلی  هــای 

ــد. ــا کنن ــی ایف ــش مهم نق
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا، 
احســان کامرانــی در همایــش 

فرصــت هــای اشــتغال و کار آفرینــی در صنایــع دســتی مرکــز 
خالقیــت  و فنــاوری هــای نویــن شــهرداری بندرعبــاس 
اظهــار داشــت: هرمــزگان ظرفیــت هــای بســیاری در حــوزه 
گردشــگری و صنایــع دســتی برخــوردار اســت کــه مــی توانــد 

ــد. ــایانی کن ــک ش ــکاری کم ــی بی ــه کن در ریش
ایــن مقــام مســوول ادامــه داد: بایــد از ظرفیــت دانشــگاه هــا 
ــوآوری و  ــی ، ن ــرای معرف ــان ب ــش بنی ــای دان و شــرکت ه
بازاریابــی محصــوالت صنایــع دســتی بهــره گرفتــه شــود و 
وجــود رشــته صنایــع دســتی در دانشــگاه هــای هرمــزگان 
ــد در گســترش  ــی توان ــت نســبی مهمــی اســت کــه م مزی

صنایــع دســتی کمــک کنــد.
ــرد: توجــه  ــح ک ــی تصری کامران
و  گردشــگری  صنعــت  بــه 
آن  ذیــل  در  صنایــع دســتی 
توانــد  مــی  هرمــزگان  در 
ایجــاد  و  تولیــد  افزایــش  در 
ــغلی  ــد ش ــای جدی ــت ه فرص
ــته  ــزایی داش ــر بس ــتان تاثی اس
ــم  ــن مه ــق ای ــه تحق ــد ک باش
بکارگیــری همــه ظرفیــت هــای 
گردشــگری و صنایع دســتی اســت.

 ، امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
ــه  ــا توج ــت: ب ــراز داش ــزگان اب ــتانداری هرم ــی اس اجتماع
بــه ظرفیــت هایــی کــه هرمــزگان در بخــش هــای مختلــف 
دارد مــی تــوان در راســتای ریشــه کنــی بیــکاری بــه 
ــا توانمنــد ســازی آنهــا گام هــای  ــوان ب ــژه اشــتغال بان وی

ــت. ــی برداش مهم
کامرانــی خاطرنشــان کــرد: از توســعه صنایــع دســتی 
ــت  ــا حمای ــت ه ــه ظرفی ــری هم ــا بکارگی ــزگان ب هرم
ــای  ــدی ه ــی توانمن ــی در معرف ــوان هرمزگان ــد و بان ــد ش خواه
اســتان در بخــش صنایــع دســتی مــی تواننــد نقــش فعالــی 

ــد. ــا نماین ایف

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان 

صنایع دستی نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار در هرمزگان دارند

در پی بازدید معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی

از نمایشگاه مشاغل خانگی استان قزوین

برگزاری نمایشگاه های مشاغل خانگی در تقویم 
برگزاری نمایشگاه های استان قرار گرفت

ــگاهی  ــاد دانش ــی جه ــوزش و کارآفرین ــاون آم ــدی مع ــادق بیجن ــد ص ــر محم دکت
ــای  ــزاری نمایشــگاه ه ــن در محــل برگ ــتان قزوی ــی اس از نمایشــگاه مشــاغل خانگ

ــد کــرد. ــن اســتان بازدی ای
بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار، در ایــن نمایشــگاه دســتاوردهای مشــاغل خانگــی و 
صنایــع دســتی اســتان البــرز در زمینــه پوشــاک، صنایــع دســتی، فــرش، شــرینی و 

خوراکــی هــای ســنتی، چــرم و … در قالــب ۱۳۷ غرفــه ارائــه شــد.
ــنهاد داد؛  ــد پیش ــن بازدی ــگاهی در ای ــاد دانش ــی جه ــوزش و کارآفرین ــاون آم مع
ــاک،  ــه پوش ــش از جمل ــته و بخ ــد رس ــن در چن ــتان قزوی ــگاهی اس ــاد دانش جه
ــبکه  ــعه ش ــه توس ــده و ب ــال ش ــوغات فع ــرینی و س ــز ش ــرم و نی ــازی، چ ــباب ب اس
ــی  ــاون آموزش ــث مع ــورد بح ــات م ــن موضوع ــردازد. از مهمتری ــط بپ ــای مرتب ه
ــدی،  ــته بن ــازی، بس ــث برندس ــز بح ــا نی ــه ه ــد از غرف ــگاهی در بازدی ــاد دانش جه
ــا اســتفاده از ظرفیــت هــای جهــاد دانشــگاهی  توســعه بازاریابــی و شــبکه ســازی ب
ــز  ــف و نی ــا ضع ــه ه ــن زمین ــه داران در ای ــاالن و غرف ــب فع ــه اغل ــود ک ــتان ب اس

ــتند. ــت داش ــوال و درخواس س
ــن  ــیه ای ــز در حاش ــن نی ــی قزوی ــن الملل ــای بی ــگاه ه ــرکت نمایش ــل ش مدیرعام
ــگاهی از  ــاد ددانش ــی جه ــوزش و کارآفرین ــاون آم ــا مع ــدار ب ــگاه و  در  دی نمایش
ایــن نمایشــگاه بــه بــازارکار گفــت : بــا توجــه بــه جلســه ای کــه بــا دکتــر بیجنــدی 
داشــتیم؛ بــه پیشــنهاد ایشــان مقــرر شــد برگــزاری نمایشــگاه مشــاغل خانگــی اســتان 

ــرد. ــرار گی ــای اســتان ق ــزاری نمایشــگاه ه ــم برگ در تقوی
وی افــزود: توســعه مشــاغل خانگــی نقــش مهمــی در توســعه اشــتغال و کارآفرینــی دارد 
و برگــزاری نمایشــگاه توانمنــدی هــای حــوزه مشــاغل خانگــی، بســتر بســیار 
ــت. ــوزه اس ــن ح ــاالن ای ــالت فع ــش تعام ــا و افزای ــی آن ه ــت معرف ــبی جه مناس

ــه ایــن مهــم نمایشــگاه مشــاغل خانگــی، در  ــا توجــه ب احمــد خورگامــی افــزود : ب
راســتای حمایــت از کاالی ایرانــی و بــا هــدف معرفــی دســتاوردها و توانمنــدی هــای 
ــن  ــت و ای ــرار گرف ــرکت ق ــن ش ــتور کار ای ــر در دس ــن ام ــط در ای ــاالن مرتب فع

ــد. ــر ش ــن دای ــگاهی قزوی ــاد دانش ــا جه ــترک ب ــکاری مش ــا هم ــگاه ب نمایش
ــتان  ــگاهی اس ــاد دانش ــس جه ــی رئی ــه چ ــاد پیل ــدس فرش ــد مهن ــن بازدی در ای
ــران  ــوندی از مدی ــم رش ــی و خان ــرح مشــاغل خانگ ــادی مســئول ط ــن و زرآب قزوی
طــرح در اســتان، ابعــاد برگــزاری ایــن نمایشــگاه و نیــز راهکارهــای توســعه 
ــه  مشــاغل خانگــی در اســتان قزویــن و نیــز نحــوه تبدیــل شــدن اســتان قزویــن ب
ــاون  ــدی مع ــر بیجن ــور دکت ــا حض ــور را ب ــی در کش ــاغل خانگ ــعه مش ــب توس قط

ــد. ــی کردن ــن بررس ــتان قزوی ــی اس ــوزش و کارآفرین آم
 نمایشــگاه مشــاغل خانگــی قزویــن بــا شــعار»هر خانــه یــک محصــول« در راســتای 
طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی وزارت کار بــا همــکاری جهــاد دانشــگاهی ایــن 

ــا ۲۰ خــرداد برگــزار شــد.  اســتان و شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی از  ۱۶ ت
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دعوت به همکاری

شرایط عمومی
داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران.

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

التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان ها، دخانیات و مشروبات الکلی.

نداشتن سابقه محکومیت کیفری و جزائی موثر با ارائه گواهی عدم سوءپیشینه.
از  ارائه گواهینامه سالمت  و  توانایی وظایف محوله  و  و روانی  داشتن سالمت جسمانی 

طب کار
دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس شرایط مندرج در این دفترچه.

عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی رسمی، ثابت ، پیمانی و یا کار مشخص با دستگاههای 
اجرایی در زمان ثبت نام.

احراز صالحیت های مورد نظر و گزینش ، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.
دارا بودن کارت واکسیناسیون در زمان برگزاری ازمون الزامی می باشد .

شرایط تحصیلی
- داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و باال تر در رشته ها ی منطبق با  عنوان شغلی  اعالم 

شده موجود در سایت.
- در صورت داشتن مدرک باالتر از دیپلم با توجه به شغل مورد نظر مدرک دیپلم آن افراد 

برای حقوق و مزایا محاسبه میگردد .
- در هر یك از رشته های شغلی ) مشخص شده در جدول شماره یك( صرفاً فارغ التحصــیالن 
همان مقطع و عنوان شغلی اعالم شده می توانند شرکت کنند. و هر داوطلب صرفا مجازبه 

ثبت نام در یك رشته شغلی می باشد
- پذیرفته شدن داوطلب جهت شرکت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ذکر 
شده در هنگام ثبت نام صـورت می پذیرد. مسئولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل 

مدارک مربوط به شرایط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.
از  غیر  دائم  قانونی  معافیت  یا  وظیفه  نظام  دوره  خدمت  انجام  وظیفه:  نظام  شرایط   -

معافیت پزشکی
تذکر2: مالک عمل برای محاسبه تاریخ پایان خدمت، روز برگزاری آزمون  می باشد(.

تذکر3: کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه کلیه داوطلبان بایستی تا روز برگزاری آزمون 
مورخ 1401/04/17 آماده و صادر شده و در موعد مقرر ارائه گردد. در صورت عدم ارائه 
کارت ، گواهی خدمت نظام وظیفه در زمان اعتبار قابل قبول بوده و متقاضی مکلف است 
پیش از پایان مرحله گزینش نسبت به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی 

اقدام نماید.

شرایط سنی
- داشتن شرایط سنی حداکثر 25 سال تمام برای کلیه داوطلبان در مشاغل مورد نظر

- مالک محاسبه حداکثر سن تاریخ روز آزمون می باشد. داوطلبین توجه داشته باشند 
که بجز مـوارد عنوان شده ذیل ، سن ایشان به هیچ عنوان نباید از حداکثر سن مقرر 

تجاوز نماید.
- سابقه کار جهت مشاغل سیمبان:

- حداکثر8 سال )96 ماه( مشروط به ارائه گواهی سابقه کار از شرکت یا سازمان مربوطه 
و همچنین تاییدیه گواهی پرداخت حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی ،به حداکثر 

سن مقرر در آگهی اضافه می شود.
- سابقه کار جهت مشاغل نگهبان :

- حداکثر8 سال )96 ماه( مشروط به ارائه گواهی سابقه کار از شرکت یا سازمان مربوطه 
و وهمچنین تاییدیه گواهی پرداخت حق بیمه بیمه توسط  سازمان تامین اجتماعی به 

حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه می شود.
- مدت انجام خدمت ضرورت نظام وظیفه)تا24 ماه( به حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه 

می شود.
- در هر صورت حداکثر سن از 33 سال تجاوز نخواهد کرد

شرایط ایثارگران
- جذب ایثارگران در سهمیه مشخص شده صرفاً از طریق شرکت در آزمون و رقابت با 

سایر داوطلبان ایثارگر مي باشد.
تذکر 1: ایثارگران سهمیه 25 درصد: شامل جانبازان ، آزادگان ، فرزندان ذکور شهدا و 
فرزندان ذکور جانبازان 25% به باال و فرزندان ذکور آزادگانی که حداقل یکسال و باالتر 

سابقه اسارت دارند و برادران شهدا می باشند.
تذکر 2: ایثارگران سهمیه5 درصد : فرزندان ذکور رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه 
و   )%  25( درصد  پنج  و  بیست  زیر  جانبازان  فرزندان  و  ها  جبهه  در  داوطلبانه  حضور 

فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت مي باشند.
تذکر3: داوطلبین با سهمیه ایثارگری باید حتماً از شرایط بومی و رشته تحصیلی مرتبط 

برخوردار باشند.
نکته مهم : **  تنها معرفی نامه های تایید شده از مراکز ذیل قابل قبول می باشد و سایر 

مراجع مورد تایید قرار نمی گیرد.
- معاونت نیروی انسانی ستاد کل هریك از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان خود

- درخصوص گواهی های صادره از سپاه پاسداران  انقالب اسالمی گواهی صادره  با امضا 
فرمانده سپاه استان یا معاونت هماهنگی سپاه استان نیز مورد پذیرش می باشد .

- در وزارت دفاع گواهی پش . ن . م گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفا با امضای معاون 
نیروی انسانی وزارت صادرمیگردد .

در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  بسیج مستضعفین  سازمان  انسانی  نیروی  معاونت   -
مورد بسیجیان و نیروهای مردمی

- معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران
- بنیاد شهید و امور ایثارگران

بومی بودن
- داوطلب باید بومی شهرستان مورد نظر باشند.  افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های 

زیر باشند ، داوطلب بومی شهرستان کوهدشت و رومشکان  تلقی می گردند :
- شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد.

- شهرستان محل صدور شناسنامه داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد.
- همسر و فرزندان کارمندان رسمی ، پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل یا 
بازنشسته( که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان 

محل مورد تقاضا یکی باشد .
- داوطلب حداقل دو مقطع تحصیلی از سنوات تحصیلی)ابتدایی ، راهنمایی، دبیرستان ( 

را بصورت متوالی  در شهرستان مورد تقاضا طی کرده باشد.
تقسیمات کشوری  داوطلب، آخرین  بودن  بومی  تعیین  برای  مبنای شهرستان    : تذکر 

اعالم شده توسط وزارت کشور در زمان ثبت نام می باشد.  
مواد آزمون

با  آشنایی  رایگان  آنالین  دوره  در  آزمون  در  نام  ثبت  هنگام  در  داوطلبان  توجه: ضمنا 
به  نام میشوند جهت مشاهده دوره  ثبت  برق  نامه های عمومی صنعت  آیین  و  قوانین 
سایت مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب  در تاریخ 1401/04/13 لغایت 1401/04/15 

مراجعه نمایند
الزم بذکر است که این آزمون بنا به درخواست شرکت توزیع استان لرستان و با استناد 
برگزار می گردد و مجتمع آموزشی و  قوانین درخواستی مندرج در دفترچه آزمون  به 
پژوهشی غرب مجری برگزاری آزمون بوده و هیچ گونه دخالتی در امور و نحوه گزینش 

این آزمون ندارد
ثبت نام 

 تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام: تا 10 تیر 1401

دریافت کارت آزمون: 11 الی 13 تیر 1400
زمان برگزاری آزمون: 17 تیر 1401

داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام به سایت اینترنتی
 http://www.azmoon360.com/3sooot/register?id=8520141078896506&pid=57  

مراجعه نمایند. 

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در نظر دارد به منظور انجام بخشی از فعالیت های خود در شهرستان های کوهدشت و رومشکان ) مطابق اطالعات مندرج دراین دفترچه راهنما( در سال ۱۴۰۱ نسبت به بکارگیری نفرات مورد نیاز بصورت 
حجمی )مرد( در قالب شرکت های پیمانکار در مشاغل: سیمبان ، نگهبان، جمعاً به تعداد ۲۰ نفر صرفا از میان متقاضیان بومی شهرستان ، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش به ترتیب از باالترین نمره آزمون کتبی اقدام نماید.

مهلت ثبت نام تا ۱۰ تیر ۱۴۰۱ می باشد.

ایران رتبه پنجم گل و گیاه در آسیا
قدمــت کشــت و کار و نگهــداری گل هــا در ایــران شــاید 
ــه  ــی ب ــا نگاه ــت. ب ــوده اس ــاورزی ب ــروع کش ــا ش ــان ب همزم
تاریــخ و فرهنــگ ایــران بــه نظــر می آیــد کــه همــواره ایرانیــان 
ــوب و  ــگاه خ ــا جای ــا گل ه ــط ب ــات مرتب ــه موضوع در زمین
گلخانــه هــای  قدیمی تریــن  داشــته اند: شــاید  ارزنــده ای 
ــتند  ــال هس ــم فع ــر ه ــال حاض ــه در ح ــران ک ــود در ای موج
– 70 ســال دارنــد. زمانــی کــه   75 قدمتــی در حــدود 
ــاه  ــرورش گل و گی ــه پ ــی در زمین ــورها، نام ــیاری از کش بس
ــوب و  ــای خ ــه  ه ــتن گلخان ــا داش ــا ب ــور م ــد کش ــته ان نداش
قابــل قبــول در زمــان خــود وضعیتــی مناســب داشــته اســت.
از ســوی دیگــر ایــران بــا داشــتن آب و هــوای مناســب، ظرفیــت های 
ــا تولیــد و  فراوانــی بــرای تولیــد گل و گیــاه دارد و مــی توانــد ب

صــادرات بــرای اشــتغال و کارآفرینــی بویژه بــرای دانــش آموختگان 
رشــته هــای کشــاورزی و باغبانــی همــت بگمــارد.

ایــران در دنیــا شــرایط خوبــی دارد و بــا توجــه بــه رتبــه پنجمی 
در آســیا مــی توانــد قطــب تولیــد گل و گیــاه در کشــور در آســیا 

و دنیــا تبدیل شــود.

گردش مالی گل و گیاه در دنیا ۲۰۰ میلیارد دالر 
دکتــر ولــی اهلل بنــی عامــری، نایــب رئیــس انجمــن گل و گیاهــان 
ــا  ــاه در دنی ــی گل و گی ــردش مال ــد: گ ــی گوی ــی م زینت
200 میلیــارد دالر اســت و ســهم ایــران بــا وجــود ظرفیــت هــا 

و توانمنــدی هــا کــم اســت.
وی مـی افزایـد:  رونـد رو بـه رشـد توسـعه گلخانه های کشـور با 
رشـد 53 درصـدی گل و گیاهـان زینتـی در هفت سـال گذشـته 

حاکـی از اقبـال عمومـی بـه بخـش گل و گیاهان زینتی اسـت.

وی بــا اشــاره بــه هــدف گــذاری برنامــه طــرح توســعه گلخانــه هــای 
کشــور بــرای ایجــاد حــدود  20 هــزار هکتــار گل و گیاهــان زینتــی 
تــا پایــان ســال 1404 اظهــار داشــت: در ایــن راســتا، ایجــاد و 
تکمیــل زنجیــره ارزش گل و گیاهــان زینتــی مبتنــی بــر تامیــن 
نهــاده هــا، مدیریــت تولیــد و عرضــه گل و گیــاه بســیار ضــروری 
ــیا  ــرب آس ــی غ ــز باغبان ــدازی مرک ــتا راه ان ــن راس ــت. در ای اس
 )WHC( ــد ــی هلن ــی باغبان ــز جهان ــرداری از مرک ــو ب ــا الگ ب

ــد. ــا باش ــد راهگش می توان

لزوم مهارت آموزی برای تربیت نیروی کار ماهر
 در حوزه گل و گیاه

بنــی عامــری افــزود: توجــه بــه آمــوزش و تحقیــق و توســعه بــا 
ایجــاد مراکــز خدمــات رســان و مهــارت آمــوزی بــرای تربیــت 

نیــروی کار ماهــر در حــوزه گل و گیــاه یــك ضــرورت اســت. 
وی افــزود: بهــره گیری بیشــتر و هوشــمندانه از ظرفیت شــبکه های 
اجتماعــی بــرای مدیریــت برخــط تولید انــواع گل و گیــاه نوید بخش 
روزهــای بهتــر بــرای ایــن بخش اســت. اتفــاق مبارکی کــه در حــال حاضر 

شــکل گرفتــه و بــه ســرعت در حال رشــد و گســترش اســت.
ــالم  ــاورزری اع ــش کش ــئوالن بخ ــه مس ــاری ک ــاس آم براس
مــی کننــد؛  یــك بشــکه نفــت معــادل 120 شــاخه گل اســت 
و مــی تــوان از ظرفیــت ســرمایه گــذاری در حــوزه کشــاورزی 

بــه ویــژه تولیــد گل اســتفاده کــرد.

بیش از ۱۵۰ هزار نفر در تولید گل و گیاه و گلخانه 
کشور اشتغال دارند

150 هــزار نفــر در تولیــد گل و گیــاه و گلخانــه کشــور اشــتغال 
حــوزه  ایــن  در  تومــان  میلیــارد  هــزار   25 و  دارنــد 
ســرمایه گــذاری شــده و ایــران در رتبــه 17 تولیــد گل و رتبــه 

ــرار دارد.  ــادرات گل ق 115 ص
یکــی از چالــش هــا ایــن اســت کــه  برخــالف کیفیــت مطلــوب 
تولیــدات گل و گیــاه در کشــور، امــا تولیدکننــدگان نمی تواننــد 
ــن از  ــند. همچنی ــته باش ــور داش ــی حض ــای جهان در بازاره
770 میلیــون قطعــه بــذر مــورد نیــاز بــرای گلخانــه هــا، تنهــا 
ــود و  ــد می ش ــور تولی ــل کش ــذر در داخ ــه ب ــون قطع 30 میلی
ــی وجــود دارد. ــز تحقیقات ــی در مراک ــد داخل ــای تولی ظرفیت ه

هنــوز از همــه ظرفیت هــای علمــی در بخش هــای تخصصــی در 
حــوزه گل و گیــاه  اســتفاده نشــده اســت؛ اســتادان دانشــگاهی و 
علمــی در حــوزه باغبانــی در ایــران وجــود دارد کــه بــه صــورت 
شــبانه روزی در تــالش هســتند و زحمــات ایــن مجموعــه 
ــا  ــد بســیاری از محصــوالت ب ــروز در تولی ــا ام موجــب شــده م
ــا  ــا دنی ــدار در بخــش کشــاورزی ب در نظــر گرفتــن توســعه پای

رقابــت کنیــم.

مشاور اتحادیه گل و گیاه بر جذب دانش آموختگان 
گل و گیاه تاکید دارد

غالمرضــا گلــزاری  تولیــد کننــده و مشــاور اتحادیــه گل و گیــاه 
ایــران می گویــد:  بایــد بــه ســوی تولیــدات گلخانــه ای 
پیــش برویــم، کشــور مــا از نــور و انــرژی طبیعــی خــوب، بــازار 
خــوب و دانش آموختــگان برخــوردار اســت و ایــن هنــر مســت 

کــه از آن هــا اســتفاده کنیــم.
ــده  ــارت دی ــگاهی مه ــگان دانش ــش موخت ــذب دان ــر ج وی ب
تاکیــد و مــی افزایــد: زمیــن، تاسیســات و حامــل هــای انــرژی 
ــد  ــود، بای ــم ش ــت و بخــش خصوصــی فراه ــد از ســوی دول بای
توجــه جــدی بــرای اشــتغال و ســرمایه گــذاری در حــوزه 
ــر مناقشــات روســیه  ــاه داشــته باشــیم. از ســوی دیگ گل و گی
ــازار گل  ــرای ب ــی ب ــرایط خوب ــا ش ــده م ــب ش ــن موج و اوکرای
ــا  ــت ه ــن فرص ــم از ای ــد بتوانی ــیم و بای ــته باش ــاه داش و گی

ــم. ــتفاده کنی اس
مشــاور اتحادیــه گل و گیــاه ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه اساســنامه 

اتحادیــه، حمایــت حقوقــی و  قانونــی از تولیــدات گل و گیــاه اســت 
افــزود: در صــادرات جــدی هســتیم و در تولید گل و گیــاه آپارتمانی 
شــرایط خوبــی داریــم. یکی از مشــکالت همیشــگی عدم دسترســی 

بــه بازارهــای مصــرف صادراتــی اســت.
گلــزاری اســتان هــای آذربایجــان غربــی و شــرقی، مرکــزی، 
اســتانهای شــمالی ، خراســان و اصفهــان  را از اســتان هــای برتــر در 
زمینــه گل و گیــاه معرفــی مــی کنــد و مــی گویــد: ســرمایه گذاری 
و حمایــت بخــش خصوصــی و دولتــی بــرای مــا خیلــی مهم اســت. 
ــاوال گل،  ــاه، کارن ــای گل و گی ــگاه ه ــزاری نمایش ــن برگ همچنی

اهــدای گل و ... توســط اتحادیــه دنبــال مــی شــود.
مشــاور اتحادیــه گل و گیــاه ایــران بــا تاکیــد بــر  نقــش رســانه هــا 
ــد  ــاه بای ــد گل و گی ــه تولی ــد ب ــیما بای ــدا و س ــد: ص ــی گوی م
ــی دارد  ــت خوب ــا  و ظرفی ــت ه ــاه فرص ــد، گل و گی ــه کن توج
بایــد متخصصــان بــه ایــن حــوزه ورود کننــد و تجربــه میدانــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــکالت ای ــی از مش ــد. یک ــش دهن ــود را افزای خ
ــد فعــال شــوند  ــاه کــه بای ــردی گل و گی مراکــز علمــی – کارب

ــتند. ــل هس االن تعطی

اهمیت گل و گیاه در ایران
ــود دارد و  ــرای گل وج ــی ب ــای مختلف ــز کاربرده ــران نی در ای
ــرای مــوارد  هــر گل به عنــوان نوعــی نمــاد و نشــان مشــخص ب
ــه دلیــل  ــا ب ــرد. کشــور م ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــف م مختل
ــل  ــه دارد، مح ــزی ک ــاک حاصلخی ــل و خ ــار فص ــم چه اقلی
گیاهــان  و  گل هــا  پــرورش  و  کاشــت  بــرای  مناســبی 

گوناگــون اســت.
نقــش گل و گیــاه بــه انــدازه ای در زندگــی مــردم ایــران مهــم و 
پــر رنــگ اســت کــه نشــانه هایش در صنایــع دســتی و بــه خصــوص 
ــن در  ــر ای ــل مشــاهده اســت. عالوه ب ــی همــواره قاب فــرش ایران
اشــعار و ســروده های شــاعران بــزرگ ایــران هــم می تــوان 
ــی  ــف را در زندگ ــان مختل ــا و گیاه ــت گل ه ــرات و اهمی تأثی
مــردم ایــن ســرزمین مالحظــه کــرد. فرهنــگ، تمــدن و 
زندگــی مــا ایرانی هــا بــه شــکل عجیبــی بــا گل و گیــاه پیونــد 
ــادی در  خورده اســت. هــم اکنــون نیــز باغ هــا و گلخانه هــای زی
ــل توجهــی  ــدار قاب ــه ســاالنه مق سراســر کشــور وجــود دارد ک

ــد. ــرورش می دهن ــون پ ــان گوناگ ــا و گیاه گل ه

صادرات گل در ایران
ــادرات  ــزایی در ص ــه س ــهم ب ــود س ــه ی خ ــه نوب ــز ب ــران نی ای
ــه کشــورهای  ــادی گل را ب گل داشــته و همــه ســاله مقــدار زی
ــتان،  ــی، عربس ــده عرب ــارات متح ــون ام ــان همچ ــف جه مختل
ــن، ســوئیس،  ــد، پاکســتان، چی ــان، هلن ــراق، آلم انگلســتان، ع
ــوان،  ــتان، تای ــن، ترکمنس ــت، بحری ــان، کوی ــپانیا، آذربایج اس
ــاه  ــد گل و گی ــران در تولی ــد. ای ــادر می کن ــن ص ــام و ژاپ ویتن
ــد. ــه 107 می باش ــادرات آن دارای رتب ــه 17 و در ص دارای رتب

ــا گل محمــدی، ســروناز و  ــی، گل رز ی ــر آب ــران گل نیلوف در ای
ــد. ــمار می رون ــه ش ــی ب ــای مل ــه گل ه گل الل

گزارش: لیال قرنفلی 

گزارش بازارکار به مناسبت روز ملی گل و گیاه؛

 صنعت گل و گیاه؛ فرصت همیشگی
 برای توسعه اشتغال و کارآفرینی

ــمریدش  ــت ش ــت غنیم ــز اس »گل عزی
ــان  ــا خواه ــه ج ــت« گل در هم صحب
دارد امــا ایرانیــان بــا گل ســر صحبــت 

ــد.  دراز دارن
بیســت و پنجــم خــرداد مــاه )۱۵ ژوئــن( 
هــر ســال برابــر بــا روز جهانــی و ملــی 
گل و گیــاه اســت؛ تــالش کردیــم 
بــه اهمیــت گل و گیــاه نــه از روی 
ــتغال و  ــه از در اش ــی بلک ــا زیبای صرف

ــم.  ــی بیاندازی ــی نگاه کارآفرین
۲۵ خــرداد مــاه بــه عنــوان روز گل و گیاه از 
ســال ۸۴ بنــا بــه درخواســت اتحادیــه 
گل و گیــاه کشــور و بــا همــکاری 
شــورای عالی انقــالب فرهنگــی، وزارت 
ــاه،  ــر گل و گی ــاورزی و دفت ــاد کش جه
در تقویــم رســمی کشــورمان بــه ثبــت 
رســیده اســت و بــه مناســبت ایــن روز 
گزارشــی بــا محوریــت اشــتغال درایــن 

حــوزه بررســی کردیــم .



آموزش عالی 

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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)6.0 IELTS تسلط کافی به زبان انگلیسی) مکالمه در حد 

زبان محاورات و مکاتبات پروژه، انگلیسی میباشد.

 کارشناس_کنترل_متریال )انبار دار حرفه ای( 

 پروژه های نفت و گاز

حداقل ۷ سال سابقه کاری مرتبط / آشنایی حداکثری

 با متریال مرتبط با صنایع نفت و گاز 

تسلط کافی به نرم افزار اکسل و ترجیحا اکسس.

محل کار عراق، بصره،

مدت پروژه ۱ سال

حقوق : ۱500 دالر ماهیانه

روتیشن کاری: )50 روز( حضور / ۱0 روز مرخصی

ویزای کاری، اقامت عراق، اسکان، هزینه های سفر و تغذیه 

 بعهده ی شرکت میباشد.

محل اسکان  کمپ شرکت

لطفا آخرین رزومه ی انگلیسی خود را به آدرس ذیل 

 تلگرام نمایید:

conceptance@

با احترام؛به رزومه ی فارسی و تخصص های غیر مرتبط 

پاسخ داده نمیشود.

لینک :
https://bazarekar.ir/10414 

دعوت به همکاری

یک شرکت فعال در حوزه نفت و گاز در عراق بصره، برای تکمیل کادر فنی خود، از کارشناسان با عنوان ذیل ،دعوت 
به همکاری می نماید :

دعوت به همکاری

مجموعه تفریحی و آبی اُپارک برای تکمیل کادر 
خود در تهران )چیتگر( از واجدین شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید:

 کارشناس کنترل کیفیت
 صنایع، مکانیک، برق و الکترونیک

 سابقه فارغ التحصیالن جدید
 ساکن محدوده غرب تهران، با انگیزی و منضبط
 مسئولیت پذیر و پیگیر، خوش برخورد و خالق

الویت با افرادی است که سابقه کار در واحد کنترل 
 کیفیت را دارند.

ساعت و روز کاری، متناسب با شیفت آقایان و بانوان پارک
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده 

در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.

hr@opark.ir

لینک :
https://bazarekar.ir/8944 

دعوت به همکاری دعوت به همکاریدعوت به همکاری

پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی
 در راستای تکمیل کادر خود در تهران از واجدین 

شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
 کارشناس اتاق عمل

 تکنسین بیهوشی
 پرستار

 پزشک عمومی
 مدیر خدمات درمانی
کارشناس حسابداری

حقوق توافقی
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده 

 در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.

hr@ibcrc.ir 

لینک :
https://bazarekar.ir/8325 

دعوت به همکاری

 داروساز

کارشناس گزارش و بودجه مالی

  ) گزارش دهی مستقیم به مدیر عامل (

 کارشناس تولید قراردادی ) آقا (

 کارشناس صنایع زنجیره تامین

  کارشناس امنیت شبکه

  سرپرست خزانه

  سرپرست حسابداری صنعتی

  سرپرست تعمیرات

 تکنسین تعمیرات

 تکنسین تاسیسات

 کارشناس بازرگانی داخلی

 کارشناس بازرگانی خارجی

 شیمیست

 انباردار

 توزینگر

اپراتور تولید
 سرویس ایاب و ذهاب

 صبحانه ، ناهار ، میان وعده
بیمه تکمیلی ، پاداش های فصلی و مناسبتی

خواهشمند است متقاضیان با ذکر *سمت شغلی* مورد 
نظر رزومه های خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند : 

Recruitment@arvandpharmed.com

لینک :
https://bazarekar.ir/8584 

شرکت داروسازی دانش بنیان *اروند فارمد* عضو گروه دارویی سیناژن
 واقع در پارک علم و فناوری پردیس ) شرق تهران ( دعوت به همکاری می نماید :

دعوت به همکاری

مشاور پوست و مو

 خانم، تمام وقت،  حداکثر سن 35 سال

 زبان انگلیسی در حد متوسط

 روابط عمومی باال

 آشنا به برند های آرایشی و مراقبت پوستی داروخانه ای

 دارای سابقه کار در داروخانه به مدت حداقل 3 سال

 دارای توانایی ارائه مشاوره پوست و مو

 مشاوره و راهنمایی و ثبت سفارش مشتریان سایت

 حقوق و مزایای مکفی،  اضافه کاری،  

بیمه تامین اجتماعی،  حق ناهاری

کارگر انبار و بسته بندی 

آقا، تمام وقت

 حداقل دیپلم) متقاضی دانشجو نباشد(

 کارت پایان خدمت یا معافیت )غیرپزشکی( الزامی است.

 حداکثر سن 30 سال،  حتی بدون سابقه کار

 حقوق و مزایای قانون کار

 اضافه کاری و تعطیل کاری

 بیمه تامین اجتماعی،  حق ناهاری

 )پرداخت به موقع و دقیق (

  از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.

cv@darukade.com

داروخانه مرکزی جمالزاده )داروکده( جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

ــار و تنهــا از دروس تخصصــی هــر رشــته  ــر ایــن اســاس کنکــور ســالی ۲ ب ب
برگــزار خواهــد شــد و ســهمی ۴0 درصــدی در ســنجش تــوان علمــی 

ــگاه دارد. ــه دانش ــان ورود ب داوطلب
همچنیـن دانش آمـوزان مجاز خواهند بـود برای بهبود معدل و سـوابق تحصیلی خود، 

تا ۱0 بار در امتحانات سـال های دهم، یازدهم و دوازدهم دبیرسـتان شـرکت کنند.
جزئیـات دقیـق سیاسـت های جدیـد سـنجش و پذیرش دانشـجو متعاقبا از سـوی 
وزارت  و  سـنجش  سـازمان  فرهنگـی،  انقـالب  شـورای عالی  دبیرخانـه 

آمـوزش و پـرورش اعـالم خواهـد شـد.
معـاون سـتاد علـم و فنـاوری شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی در همیـن راسـتا با 
اشـاره بـه تصویـب طـرح اصـالح و تکمیـل سیاسـت هـای سـنجش و پذیـرش در 
دانشـگاه هـا در ایـن شـورا گفت: بر اسـاس ایـن مصوبه، دانـش آموزان مـی توانند 
در سـال ۲ بار در کنکور شـرکت کنند و هر بار کنکور دو سـال اعتبار خواهد داشـت.
دکتـر رجبعلـی برزویـی بـا بیـان اینکـه ایـن مصوبـه یـک بازنگـری در سـاختار 
سـنجش آمـوزش عالـی کشـور اسـت، ادامـه داد: بـر اسـاس ایـن مصوبـه، معـدل 
کتبـی و معـدل سـوابق تحصیلـی در سـال هـای متمـادی از پایـه دوازدهـم آغـاز 

خواهـد شـد و در نهایـت تـا پایـه دهـم ادامـه پیـدا خواهـد کـرد.

سهم سوابق تحصیلی در کنکور به 60 در صد می رسد
برزویـی اضافـه کرد: سـوابق تحصیلی بخشـی از پذیـرش را به عهـده خواهد گرفت 
و بـه عنـوان بخشـی از نمـره پذیرش از ۴0 درصد در سـال آینده شـروع می شـود 

و بـه 60 درصد خواهد رسـید.
معـاون سـتاد علـم و فنـاوری شـورای عالی انقـالب فرهنگـی با طرح این پرسـش 
کـه آیـا آمـوزش و پـرورش در مسـیر واقعی تعلیـم و تربیت قـرار دارد؟ گفت: یکی 
از دغدغـه هایـی که همیشـه آمـوزش و پرورش اعـالم می کرد این بـود که کنکور 
موجـب شـده اسـت کـه همـه 6 سـاحت تربیتـی بسـیار مهـم اثرگـذار در زندگی 

دانـش آمـوزان و فرزندان، اجرا نشـود.
آقـای برزویـی افـزود: در سـه سـال اخیر آمـوزش و پـرورش تقریباً هیچ نقشـی 

بـر روی دانـش آمـوزان نداشـت بنابرایـن بایـد به مسـیر اصلی خـود برگردد.
وی، عدالـت آموزشـی را از دیگـر دغدغـه هـا برشـمرد و این پرسـش را مطرح کرد 
کـه آیـا کنکـور فعلـی عدالت آموزشـی را دارد؟ و آیـا امکانات برای همـه دهک های 

کشـور بـرای ورود بـه آموزش عالی وجـود دارد؟
معـاون سـتاد علـم و فنـاوری شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی همچنیـن وجـود 
نگرانـی در دانـش آمـوزان و کنکـوری هـا را از دیگـر دغدغـه هـای موجـود بیـان 
و اضافـه کـرد: بـر اسـاس ارزیابـی برخـی دانشـگاه هـا از دانشـجویان ورودی های 
جدیـد از هـر سـه دانشـجو حداقـل یک دانشـجو مشـکالت روحـی و عصبـی دارد 
کـه ایـن موضـوع بـه فضـای روحـی و روانـی او در سـه تـا چهـار سـال آخـر دوره 

دبیرسـتان و آمـوزش عمومـی برمـی گـردد.
آقـای برزویـی افـزود: بنابرایـن بایـد فکـری مـی کردیـم که نظـام تعلیـم و تربیت 
بـه مسـیر خـود بازگـردد و عدالـت آمـوزش در این کشـور برقرار باشـد بـه همین علت 
بـه مـدت دو سـال در هـر هفتـه یـا دو هفتـه در میـان در شـورای عالـی انقـالب 

برنامه داشـتیم. فرهنگـی 

تحوالت اساسی کنکور در سال 1402
 رئیس سـازمان سـنجش آموزش کشـور با اشـاره به اینکه کنکور در سـال ۱۴0۲ 
تحـوالت اساسـی خـود را آغـاز مـی کنـد، گفـت: دروس عمومی در کنکـور حذف 

خواهـد شـد و به سـوابق تحصیلـی منتقل می شـود.
دکتـر  عبدالرسـول پورعبـاس افـزود: کنکـور مقولـه ای اسـت کـه از سـال ۱38۴ 

قانـون در آن ورود کـرد و نخسـتین قانـون با عنـوان حذف کنکور مطـرح و پس از 
آن قانـون سـال ۱395 و بعـد از آن قانـون جدیـد تصویب شـد.

او ادامـه داد: ایـن سـه قانون بـر توانمندی آموزش و پرورش در برگـزاری آزمون های 

سراسـری کشوری اسـتاندارد متکی است.
آقـای پورعبـاس اضافـه کـرد: آزمـون اختصاصـی کـه شـامل دروس اختصاصـی 
5 گـروه آزمایشـی اسـت دو بـار در سـال برگـزار خواهـد شـد و برای دو سـال هم 

معتبـر اسـت بنابرایـن بودجـه بنـدی آزمـون اختصاصـی نیـز تغییر خواهـد کرد.
او گفـت: پذیـرش دانشـجو بـه دو شـکل اسـت؛ پذیـرش صرفـا بـر اسـاس سـوابق 
تحصیلـی و بـر مبنـای معـدل اسـت که حـدود 80 تـا 85 درصـد ظرفیـت پذیرش 
را شـامل مـی شـود و پذیـرش بـر اسـاس آزمـون و سـوابق تحصیلـی اسـتاندارد که 
بـرای سـال ۱۴0۲ پانـزده درصد ظرفیت اسـت بر مبنای ۴0 درصد سـابقه تحصیلی 
سـال دوازدهـم و بر مبنای ده درس به شـکل اسـتاندارد کشـوری آزمـون گرفته می 
شـود و هر درس ضریب خود را دارد و 60 درصد هم سـهم آزمون سراسـری اسـت.

رئیـس سـازمان سـنجش آموزش کشـور با بیان اینکـه هر داوطلب کنکور در سـال 
مـی توانـد دو نوبـت در آزمون تخصصی شـرکت کند و بـرای دو سـال اعتبار دارد، 
گفـت: نمـره ای کـه از آزمـون می گیـرد با نمـره سـوابق تحصیلی ترکیـب و نمره 

کل سـاخته مـی شـود که مالک پذیرش اسـت.

آزمون سراسری الکترونیکی برگزار می شود
پورعبـاس بـا بیـان اینکـه بـرای کنکـور سـال ۱۴03 آزمون سراسـری را به شـکل 
بـدون کاغـذ و کامـال الکترونیکـی اجـرا مـی کنیـم، افـزود: پیـش بینی مـی کنیم 
سـاالنه حـدود 6 آزمـون را برگـزار کنیـم و داوطلـب مـی توانـد در هر یـک از این 

آزمـون هـا شـرکت کند و بـه دو آزمون رسـمیت ببخشـد.
او ادامـه داد: هیـچ محدودیتـی وجـود نـدارد و داوطلـب مـی تواند به هـر تعداد در 

آزمـون ها شـرکت کند.
رئیـس مرکـز سـنجش و پایـش کیفیت آموزشـی آمـوزش و پـرورش نیز با حضـور در 
اسـتودیوی دیگـر این برنامه گفت: برگـزاری امتحانات پایه دوازهـم به صورت هماهنگ 

کشـوری در حـال جریـان اسـت و دانش آموزان مشـغول این امتحانات هسـتند.
دکتـر محسـن زارعـی افـزود: بـرای کنکور امسـال این تاثیـر به صـورت ۴0 درصد 
مثبـت دیـده شـده اسـت امـا تاثیـر مثبتـی که تصمیـم گرفته شـد در بحث سـیر 
فراینـد نظـام آموزشـی و تاثیـر محتـوای آموزشـی، تاثیـر خیلـی زیادی نگذاشـت 
و نـگاه دانـش آمـوزان معطـوف بـه کنکـور بـود و دغدغـه آنهـا در آزمـون هـای 

هماهنـگ کننـده پایـه دوازدهـم نبود.
او بـا اشـاره بـه تصویـب طرح اصـالح و تکمیل سیاسـت هـای سـنجش و پذیرش 
در دانشـگاه هـا در شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی اضافه کـرد: ایـن مصوبه کمک 
بزرگـی بـه نظـام آموزشـی بـود کـه توجـه معلمان بـه محتواهـای کتـاب و اهداف 

دروس باشـد و دانـش آمـوزان نیـز نگاهشـان بـه ایـن موضوع معطوف شـود.
زارعـی گفـت: ارزشـیابی پیشـرفت تحصیلـی، نقطـه پایانـی و نشـان دهنـده گـذر 

تحصیلـی نیسـت بلکـه جزئـی از فراینـد آموزشـی اسـت.
رئیـس مرکـز سـنجش و پایـش کیفیـت آموزشـی آمـوزش و پـرورش افـزود: 
بـر اسـاس ایـن مصوبـه، از سـال بعد تاثیـر ۴0 درصد به صـورت قطعی بـرای پایه 
دوازدهـم و بـرای سـال ۱۴03 عـالوه بـر پایـه دوازدهـم بایـد پایـه یازدهـم را نیز 
بـه صـورت هماهنـگ کشـوری و در سـال ۱۴0۴ بایـد پایـه هـای دهـم، یازدهـم 
و دوازدهـم را بـه صـورت سراسـری و هماهنـگ برگـزار کنیـم تـا تولیـد سـوابق 

تحصیلـی را بـرای دانـش آموزان داشـته باشـیم.
زارعـی بـا اشـاره به سـابقه طوالنی آموزش و پـرورش در برگزاری آزمـون ها افزود: 
استانداردسـازی آزمـون هـا و برقـراری امنیـت سـواالت در مراحـل مختلـف مهـم 

اسـت و باید شـاخص های اسـتاندارد و امنیت را داشـته باشـد.
او افـزود: طراحـان جـزو افـراد مـورد وثوق هسـتند اما با این حـال آنهـا را تا زمان 
پایـان آزمـون قرنطینـه مـی کنیـم؛ سـواالت بـه صـورت فایـل الکترونیکـی بـرای 
حـوزه هـای اجرایـی ارسـال می شـود و رمز سـوال 5 دقیقه پیش از آزمون ارسـال 
و در فضـای قرنطینـه کار تکثیـر انجـام مـی شـود و در اختیـار حـوزه هـای اجرا 

قـرار مـی گیـرد بنابرایـن امنیت سـواالت کامـال برقرار اسـت و لو نمـی رود.

در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی
 به ریاست آیت اهلل رئیسی نهایی شد؛

سهم کنکور از سنجش توان علمی دانش آموزان 
از ۱۰۰ به ۴۰ درصد کاهش می یابد

اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی پس از چندین جلسه بررسی، طرح اصالح و تکمیل سیاست های سنجش و پذیرش دانش آموزان برای ورود 
به دانشگاه را به تصویب نهایی رساندند.

 جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی، سیاست های آموزشی و نیز سنجش و پذیرش، با هدف تامین عدالت 
آموزشی در راستای ایجاد فرصت برابر برای دانش آموزان مناطق محروم در ورود به دانشگاه و به ویژه رشته های پرطرفدار دانشگاهی بررسی و 

به تصویب نهایی رسید.
همچنین اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه مباحث خود برای اصالح شیوه سنجش و پذیرش دانش آموزان در ورود به دانشگاه، به منظور 
از سنجش توان علمی دانش آموزان  ۴ ساعته کنکور، سهم کنکور  ۱۲ سال تحصیل آنان در آزمون  از تعیین تکلیف  کاهش فشار روانی ناشی 
را از ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش دادند. بر این اساس ۶۰ درصد سهم سنجش توان علمی دانش آموزان نیز بر اساس سوابق تحصیلی سه سال آخر 

دبیرستان آنان تعیین می شود.
سیاست های جدید به تدریج و در مدت ۴ سال عملیاتی خواهد شد به این نحو که در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط نتایج تحصیلی سال دوازدهم 
دانش آموزان، در سال ۱۴۰۴ نتایج تحصیلی سال های یازدهم و دوازدهم و در سال ۱۴۰۵ نتایج تحصیلی و معدل سال های دهم تا دوازدهم تعیین کننده 

سهم ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در سنجش و پذیرش دانش آموزان در دانشگاه  خواهد بود.
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دعوت به همکاری

شرکت در راستای تکمیل کادر خود در شهر صنعتی رشت 
از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

)QC( کارشناس کیفیت
 کارشناس حسابداری

 کارشناس مهندسی صنایع
HSE کارشناس 

 کارشناس ارزیابی و ارتقای تامین کنندگان
کارشناس تولید

کارشناس رضایت مشتری
 کارشناس اقالم ورودی

  تکنسین مکانیک
 تکنسین تأسیسات
 کارشناس تأسیسات

تکنسین تراشکار و فرزکار
 آقا، حقوق توافقی

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده 
در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.
employment.efp@gmail.com

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

گروه هتل های بین المللی اسپیناس
 جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد 

شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
)Receptionist( کارمند پذیرش

کارمند رزرواسیون )Reservation( خانم
کارشناس حسابداری

بل بوی )چمدان بر( آقا
مهماندار

کارمند IT آقا
  از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.
 لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.

 سعادت آباد، میدان بهرود، خیابان عابدی، 
درب شماره دو، واحد اداری هتل اسپیناس پاالس

hr.p@espinashotels.com

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

کارشناس آموزش آشپزی
 آقا، تمام وقت، دارای سابقه کار، حداقل کارشناسی
 ترجیحا رشته آشپزی،  تجربه کاری حداقل 7 سال
جهت آموزش به پرسنل مرتبط با آشپزی سنتی در 

مجموعه رستوران
 دارای مدرک معتبر در حوزه آشپزی

 دارای رزومه مرتبط در حوزه آشپزی و آموزش پرسنل
 تسلط کامل بر قوانین طبخ انواع غذا

 مسلط بر طعم شناسی و رسپی نویسی
 شناخت کامل در خصوص مبحث کنترل کیفیت تولیدات رستورانی
 توانایی ارزیابی عملکرد پرسنل و اصالح ایرادات حین کار
 تسلط بر فرآیند تولید و چیدمان خطوط تولید رستورانی
  از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

ایمیل نمایند.
 لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.

hr@orkidehrestaurant.com

ارکیده فاخر آرین جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

)Accountant( کارشناس حسابداری
تمام وقت، تسلط کامل به سپیدار و امور حسابداری

حسابداری
 حقوق ماهانه از 60.000.000 ریال

محیط کار منظم و آرام
 پاداش ماهانه و ساالنه

 دسترسی آسان به مترو تجریش
 بیمه تامین اجتماعی

 تیم مالی قوی

مدیر مالی آقا
تمام وقت

 مدیریت و نظارت بر انجام کلیه امور مالی و مالیاتی شرکت
 ارائه گزارشات مالی و تفسیر اطالعات مالی

 برای بخش مدیریت
 توصیه به انجام فعالیت های سرمایه گذاری و ارائه 

راهبردهای مناسب برای شرکت
 نظارت بر عملکردهای بخش مالی شرکت، ارائه اهداف و 

طراحی چارچوب برای برآورده کردن این اهداف
مدیریت و نظارت بر تامین بودجه شرکت

 تسلط بر مباحث مالیات، بیمه، حقوق و دستمزد،
 قانون کار، قانون تجارت، گزارش فصلی و دفاعیات مالیات 

و بیمه،  تسلط به نرم افزارحسابداری سپیدار
 حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مدیریت مالی
 یا حسابداری،  امکان انجام ماموریت خارج از تهران 

در طی سال

کارشناس منابع انسانی
 تمام وقت،  حداقل 5 سال سابقه کار در حوزه منابع انسانی

 تحصیالت مرتبط،  حقوق ماهانه
 محیط کار منظم و آرام،  پاداش ماهانه و ساالنه

 دسترسی آسان به مترو تجریش
 بیمه تامین اجتماعی

  از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را 
حتما با ذکر عنوان شغلی در قسمت موضوع به ایمیل زیر 

ارسال نمایند.

estekhdam.amf@gmail.com

شرکت آریا کیا مهام فناور )AMF( جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط
 زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

مجموعه فضای پیش ساخته سبز در راستای تکمیل 
کادر خود در تهران )منطقه 5 - شهرک اکباتان( از 

واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
مدیر ارشد تکنولوژی

CTO )chief technology officer( 
 تسلط کامل بر طراحی UI&UX، کد نویسی و 

پیاده سازی )Develop( سایت
توانایی مدیریت، پشتیبانی و بروز رسانی سایت

 تسلط کامل بر امور برنامه نویسی و. کد نویسی نرم افزار
seo آشنایی کامل با

Data science و Machine learning و AI آشنایی با 
 Social media( توانایی مدیریت شبکه های اجتماعی

)management
IELTS یا TOEFL مدرک زبان انگلیسی

پایه حقوق 12 میلیون + بیمه پس از 3 ماه آزمایشی + 
صبحانه و نهار )شنبه تا چهارشنبه(

بصورت تمام وقت 
)شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 5 بعد از ظهر(
متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را تا 25 

خرداد به ایمیل زیر ارسال نمایند.

hiring.gps@gmail.com

دعوت به همکاری

یک شرکت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
 در راستای تکمیل کادر خود از تهران با شرایط

 زیر استخدام می نماید:
کارشناس فنی تجهیزات پزشکی  

حداقل مقطع کاردانی رشته های مرتبط 
دارای کارت پایان خدمت، ماموریت به شهرستان ها 

ساکن شهر تهران، آشنا به امور فنی
متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به

 ایمیل زیر ارسال نمایند.
lab.resume.cv@gmail.com

ایجاد ۴۰ هزار فرصت شغلی جدید با احیای واحدهای صنعتی
مدیرعامـل سـازمان صنایـع کوچک و شـهرک هـای صنعتی ایـران از ایجـاد ۴0 هزار 
فرصت شـغلی جدید با احیای واحدهای صنعتی طی سـال گذشـته خبر داده اسـت.

آنطـور کـه وی گفته، فعال سـازی واحدهای راکد در شـهرک ها و نواحی صنعتی کشـور 
یکـی از برنامـه های ویـژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شـمار مـی رود و با اقدامات 
صورت گرفته 2000 واحد صنعتی در نواحی و شـهرک های صنعتی کشـور طی سال گذشته 

احیـا شـد که به دنبـال آن بیش از ۴0 هزار فرصت شـغلی بـه وجود آمد.
رسـولیان عمـده مشـکل واحدهای صنعتـی راکد را مباحـث مالی اعالم کـرد و گفت: 
عـالوه بـر پیـش بینـی حمایت هـای مالـی، حضـور سـرمایه گذاران با سـرمایه گذاری 
جدیـد در شـهرکهای صنعتی در دسـتور کار قرار گرفتـه و در برنامه داریم که امسـال 
نیـز 2000 واحـد صنعتـی راکد در کشـور احیا شـده و موانع تولید آن ها مرتفع شـود.

چنـدی قبـل نایـب رئیس کمیسـیون اقتصادی مجلـس از خالـی و نیمه فعـال بودن 
ظرفیـت شـهرکهای صنعتـی انتقـاد کرد و گفـت: در حـال حاضـر 50 درصد ظرفیت 
شـهرک های صنعتـی خالـی یـا نیمـه فعـال اسـت در صورتـی کـه مـی تـوان از این 

ظرفیـت بـرای توسـعه اشـتغال و تولید اسـتفاده کرد.
بـه اعتقـاد حسـن پور، خـود تحریمی عـده ای در داخل کشـور، عـدم مدیریت صحیح  
و کارآمـد و موانـع موجـود در سیسـتم بانکـی از مهمتریـن علل خالی بـودن ظرفیت 

شـهرکهای صنعتی است.
ایجاد شـهرکها و نواحی صنعتی، یکی از رویکردهای رایج صنعتی سـازی در کشـورها 
بـه شـمار می رود که با هدف تسـهیل و تمرکـز بر فعالیتها، توسـعه مناطق صنعتی و 

بهبـود بهـره وری صنایع فعال دنبال می شـود.
صنایـع کوچـک بـه دلیل کمک به رشـد کارآفرینی و توسـعه کسـب و کار بـه عنوان 
سـتون فقـرات اقتصـاد کشـورهای توسـعه  یافتـه شـناخته مـی شـوند و اگـر دولـت 
ظرفیتهـای خالـی شـهرکهای صنعتـی را بـا حمایتهـای مالـی و بانکـی و مولفه هـای 
پیش بینـی شـده از قبیـل معافیت بیمـه ای و مالیاتی، بخشـودگی معوقه ها و تشـویق 
تولیدکنندگان سـاماندهی کند، در آن صورت بخشـی از هدفگذاری اشـتغال میلیونی 

در کشـور میسـر می شـود.
بـه گـزارش ایسـنا، برابـر آمارها هـم اکنون نزدیـک به یک میلیـون نفـر در واحدهای 

تولیدی مسـتقر در شـهرکها و نواحی صنعتی مشـغول کار هسـتند. 

هشدار حذف بنگاه های کوچک از چرخه تولید
هفته گذشـته مطابق با آمارهای سـاالنه منتشرشـده از سـوی وزارت صمت، اعالم شد 
کـه در سـال 1۴00، همزمـان بـا صـدور 39 هزار و 661 جـواز تاسـیس، 76۴8 پروانه 
بهره بـرداری ایجـادی و توسـعه ای نیز صادر شـده که نشـان دهنده ایجـاد 76۴8 بنگاه 
صنعتـی در سـال گذشـته اسـت. همچنیـن طبـق ایـن آمـار اعالم شـده که سـرمایه 
پیش بینـی شـده در ایـن مدت برای جوازهای تاسـیس معـادل 1203 میلیـارد تومان 

بـوده که نسـبت به سـال 1399 حـدود 71/7 درصد افزایش داشـته اسـت.
بـه گـزارش جهـان صنعـت نیـوز:  عالوه بـر این پیش بینی شـده بـا اجـرای طرح های 
جواز تاسـیس برای 960 هزار نفر ایجاد شـغل شـود و در بخش پروانه های بهره برداری 

نیـز بـرای 161 هزار نفر امکان ایجاد اشـتغال فراهم خواهد شـد.

امکان قضاوت دقیقی وجود ندارد
در ایـن رابطـه، آرمـان خالقـی، قائم مقـام خانـه صنعـت، معـدن و تجـارت ایـران در 
گفت و گـو بـا »جهان صنعـت« توضیح می دهـد: در مـورد آمارهای صنعتـی، نهادهایی 

متولـی ارائه هسـتند کـه تنها آنها دسترسـی به آمارها داشـته و سـایرین در خصوص 
برخـی از اطالعـات، امـکان سـنجش و راسـتی آزمایی دقیقـی ندارنـد. در مـورد جـواز 
تاسـیس صـادر شـده از سـوی وزارت صمـت نیـز بخشـی از اطالعـات رشـد و کاهش 
بـرای مـا در خانـه صنعـت، معـدن و تجارت وجـود دارد، ولـی اینکه چه میـزان از این 
جوازهـای تاسیسـی تبدیـل بـه پروانه بهره بـرداری می شـوند، به صورت انحصـاری در 
اختیـار وزارت صمـت اسـت؛ زیـرا صـدور پروانـه بهره بـرداری از سـوی وزارت صمـت 
صـورت می گیـرد و بـه همین نسـبت نیـز اعالم می شـود که چـه میـزان از جوازهای 
تاسـیس صادرشـده در گذشـته به تولید ختم شـده اسـت. در واقع جواز تاسـیس در 
کل مربـوط بـه سـنوات گذشـته بـوده و طرح ها به نسـبت پیشـرفت فیزیکـی تبدیل 
بـه پروانـه بهره برداری می شـوند؛ به عنوان مثال ممکن اسـت شـخصی جواز تاسـیس 
خـود را پنـج سـال قبل گرفته باشـد، امـا پروانه بهره بـرداری وی یک سـال قبل صادر 

شـده باشد.
در ایـن رابطـه وزارت صمـت عملکـرد کل را در نظـر می گیـرد؛ یعنـی اگـر آمارهای 
وزارت صمـت تفکیـک نشـود، حتی برای پروانه توسـعه کـه به بهره برداری می رسـند 
نیـز، افزایـش اشـتغال و ظرفیـت تولیـد محاسـبه می شـود. بنابرایـن در مـورد ایـن 
آمارهـا  و نیـز آمارهایـی کـه در مـورد بازگشـت واحدهـای راکـد بـه چرخـه تولید  و 
سـرمایه گذاری مطـرح می شـوند، هم اکنون برای مـا امکان قضاوت دقیق وجـود ندارد. 
از سـوی دیگر الزم به ذکر اسـت که از سـال گذشـته تاکنون، روند سـرمایه گذاری 
بـه صـورت روش سـابق ادامـه داشـته اسـت؛ حال اینکـه چه میـزان اشـتغال در این 
رابطـه ایجاد شـده اسـت، بایـد آمارهـای وزارت کار را مورد بررسـی قـرار دهیم؛ یعنی 
بدانیـم کـه چه میزان سـرمایه گذاری صنعتی سـال گذشـته و امسـال صـورت گرفته 

کـه بتـوان در مـورد تطبیق و همخوانـی آمارها قضـاوت کرد.

سرانه اشتغال چقدر است؟
طبـق آمـاری که وزارت صمت اخیرا منتشـر کرده اسـت سـرمایه پیش بینی شـده در 
سـال گذشـته برای جوازهای تاسـیس معـادل 1203 میلیـارد تومان بوده که نسـبت 
بـه سـال 1399 حـدود 71/7 درصد افزایش داشـته اسـت. حال برخی از کارشناسـان 
معتقدنـد بـا توجه بـه میزان سـرمایه پیش بینی شـده در خصوص جوازهای تاسـیس 
و همچنیـن 76۴8 پروانـه بهره بـرداری ایجـادی، بـه نظـر می رسـد کـه اکثـر ایـن 
بنگاه هـای صنعتـی از نـوع کوچک مقیـاس هسـتند. در ایـن رابطـه آرمـان خالقـی 
می گویـد: در ایـن خصـوص بایـد سـرانه اشـتغال را بررسـی کـرد. حال اگـر بخواهیم 
7500 بنـگاه تولیدی را به 1203 میلیارد تومان تقسـیم کنیم، سـرانه اشـتغال تقریبا 
در حـدود 160 میلیـون تومـان می شـود. یعنـی بـرای هر شـغل جدیـد 160 میلیون 
تومـان هزینـه  شـده اسـت. این مبلـغ بـرای پروژه های بزرگ تـا ۴00 میلیـون تومان 
نیـز بعضـا پیش بینـی می شـود. دو سـال قبـل نیز مـا برای هر شـغل جدیـد صنعتی، 
حـدود 50 الـی 60 میلیـون تومان در نظر گرفته بودیم که این سـهم سـرانه به تدریج 
بـه 100 میلیون تومان رسـیده بود. در نتیجه عدد 160 میلیـون تومان با توجه به افزایش 
قیمت هـا چنـدان دور از ذهن نیسـت. بنابرایـن نمی توان گفت کـه در این رهگذر تنها 
واحدهـای کوچک مقیاس ایجاد شـده اسـت؛ زیـرا اگر واحدهای بزرگ و متوسـط نیز 

سرشـکن شـوند، این آمـار را پوشـش می دهند.

آسیب پذیری بنگاه های کوچک
بـه گـزارش ایسـنا، طبق آمار سـازمان صنایع کوچک و شـهرک های صنعتـی ایران از 
سـال 1391 تاکنـون نزدیـک بـه 11 هزار واحد راکـد و نیمه تعطیل احیا شـده و به 
چرخـه تولید بازگشـته اسـت. از سـوی دیگر اعالم شـده کـه همچنان 12 هـزار واحد 

راکـد وجـود دارد که طبق برنامه وزارت صمت قرار اسـت به تدریج احیا  شـوند. در این رابطه 
آرمـان خالقـی در پاسـخ به این پرسـش که چرا احیـای 11 هزار واحد صنعتـی و نیز برنامه 
احیاسـازی سـاالنه 1500 تـا 2 هـزار واحـد نیمـه تعطیل در طـول یک دهه گذشـته تاثیر 
چندانـی در رشـد اقتصادی و اشـتغالزایی کشـور نداشـته اسـت؟ توضیـح می دهد: 
در اینجـا بایـد ریزش هـا و رویـش را بـا یکدیگر در نظر گرفت. وقتی که شـرایط اقتصادی 
متغیـر اسـت، عمدتـا در واحدهای کوچک شـاهد ریـزش، تعطیلی و رکود هسـتیم. یعنی 
شـرایط ناپایـدار اقتصـادی به اولین جایی که آسـیب می رسـاند، بنگاه هـای کوچک خواهد 
بـود. لـذا شـاهد هسـتیم که هر سـال یـک تعـداد واحد احیاکـرده و بـه چرخه تولیـد وارد 
می کنیـم، امـا تعداد دیگری از واحدهای کوچک به سـادگی و با کوچک ترین تنش در بحث 
ارز، تغییر سیاسـت های صادراتی، فناوری های جهانی و غیره از چرخه تولید خارج می شـوند.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه واحدهـای بزرگ و متوسـط مـا به راحتـی راکد نمی شـوند و وقتی 
هـم کـه ایـن اتفـاق برای آنهـا رخ دهد، بسـیار پرسـروصدا و واکنشـی خواهد بود؛ امـا برای 
واحدهـای کوچـک این گونـه نیسـت، چـرا که بـه راحتـی راه اندازی شـده و به سـادگی نیز 
تعطیـل می شـوند. من ایـن واحدهای کوچـک را به گل های بهاری تشـبیه می کنم؛ یعنی 
یکسـری از آنهـا راه انـدازی شـده و تعـداد زیادی شـکوفه می دهنـد، ولی بـه راحتی نیز 

از بیـن می رونـد.
در نتیجـه هـر چـه واحدهـای راکـد و نیمه تعطیـل احیـا  شـوند، باالخـره تعـدادی 
از واحدهـا هـم هسـتند کـه هـر سـال از چرخـه تولیـد خـارج خواهنـد شـد؛ امری 
کـه بخشـی از آن طبیعـی بـوده و بخشـی دیگـر بـه هیـچ عنـوان طبیعی نیسـت. 
بـرای همیـن هم هسـت کـه امسـال پیش بینی می کنـم تعـداد زیـادی از واحدهای 
کوچـک تولیـدی از عرضـه حـذف خواهنـد شـد؛ زیـرا اکنـون مبحث سیاسـت های 
صادراتـی و ارز ترجیحـی تغییـر کـرده و اگر واحدهـای صادراتی ما بازگشـت به بازار 
داخل داشـته باشـند بـا تنگ تر شـدن عرصه، مطمئنـا واحدهای کوچک و متوسـط 

آسـیب خواهنـد دید.

فرصت های پیدا و پنهان اشتغال و کارآفرینی
 در شهرک های صنعتی ایران

شــهرک های صنعتــی نقــش موثــر و بســزایی در توســعه اشــتغال و کارآفرینــی و افزایــش تولیــد دارنــد تــا آنجــا کــه آمارهــا 
گویــای آن اســت کــه در ســال گذشــته ۴۰ هــزار فرصــت شــغلی جدیــد بــا احیــای واحدهــای صنعتــی ایجــاد شــده اســت. 

بــه گــزارش بــازارکار، بــر اســاس آمارهــا بیــش از نیمــی از شــاغالن بخــش صنعــت در صنایــع کوچــک و متوســط فعالیــت 
دارنــد بــر همیــن اســاس بــه منظــور توســعه فعالیتهــای اشــتغالزا، تشــکیل و توســعه بنگاههــای خــرد و کوچک و متوســط 

مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
ــی از  ــب تمرکززدای ــر موج ــالهای اخی ــغلی در س ــای ش ــود فرصته ــت و کمب ــریع جمعی ــد س ــینی، رش ــعه شهرنش توس

ــد. ــی ش ــهرکهای صنعت ــک و ش ــع کوچ ــتایی، صنای ــع روس ــاد صنای ــی و ایج ــای صنعت فعالیته
در تعریــف، شــهرک صنعتــی بــه شــهرکی گفتــه مــی شــود کــه در فاصلــه حدقــل ۲۰ کیلومتری از شــهر اصلــی قــرار دارد 
و شــامل تعــدادی کارخانــه و کارگاه تولیــدی اســت. شــهرکهای صنعتــی بــا هــدف متمرکــز شــدن تولیــدات صنعتــی در 

خــارج از مناطــق شــهری، کاهــش آالیندگــی و بــار ترافیکــی در مناطــق شهرنشــین ایجــاد مــی شــوند.
شــهرک های صنعتــی نقــش مهمــی در اشــتغالزایی و رونــق اقتصــادی مناطــق دارنــد. ایــن شــهرکها عــالوه بــر نــوآوری و 

افزایــش ارزش افــزوده و اشــتغال و درآمــد بــه تــوزان و تعــادل روســتاها و شــهرها و نواحــی روســتایی کمــک می کننــد.
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آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار
IT کامپیوتر و

مالی و حسابداری

کارشناس هلپ دسک
C #کارشناس نرم افزار مسلط به

کارشناس پشتیبانی و استقرار نرم افزار

کارشناس حسابرسی- مدیریت مالی- 
حسابداری – اقتصاد در شرکت بیمه
مدیر مالی ترجیحا آقا- ماموریت دارد

حسابدار و حسابدار ارشد 

کارشناس استقرار و پیاده سازي
 نرم افزار هاي مالي - بازرگاني و اداري

کارشناس پلیمر ترجیحا آقا
کارشناس الکترونیک و برق

مهندس صنایع

مهندسی

فروش و بازاریابی

نیروی فنی

کار دانشجویی یا شغل دوم با بیمه 
و حقوق باالی 10 میلیون
مدیر مارکتینگ خانم – آقا

کارشناس  صادرات
کارشناس اداری فروش دارای 
سابقه در حوزه مواد شیمیایی

نیرو برای تعمییرات برد و پنل
کاردان الکتروتکنیک برای قطار
جوشکار و لوله کش برای مترو

نیرو برای نصب و راه اندازی دوربین
تکنسین برق و الکترونیک و مکانیک

خدمات برای بانک در کیش
استخدام نیروی خدمات  برای مرکز 

دولتی ، صندوق دار، تزریق کار
سفارش گیر و مهماندار در رستوران
استخدام نیروی خدمات – آقا و خانم

راننده پایه 2

کارگر ساده، خدمات
 و حراست

و...

و...

و...

کادر اداری بیمه در شهرهایچالوس و 
بروجرد، مسئول دفترمسلط به آفیس

کارشناس آموزش یا سابقه کار
CRMآقا -

اداری و دفتری

و...

و...

و...

و...

توجه
کارجویان محترم می توانند برای 

کسب اطالعات بیشتربر روی 
فرصت شغلی مربوطه کلیک

 یا به سایت بازار کار
  www.bazarekar.ir 

مراجعه نمایند.

خدمات کارفرما

خدمات کارجو

قوانین کار و تامین اجتماعی 

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

 الکترونیک بازارکار  اقدام نمایید.

66417270

هنری

گرافیست حرفه ای
طراح سایت

 

و...

در مرحله اول این طرح ۳۰ هزار دانشجو 
وارد عرصه کارآفرینی می شوند

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوم ب ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
ــر نیــاز اشــتغال آفریــن و  بایســتی تولیــد در کشــور را مبتنــی ب
دانــش بنیــان دنبــال کنیــم، گفــت: بیــش از ۴0 درصــد بیــکاران 

ــان دانشــگاهی هســتند. ــارغ التحصی در کشــور از ف
دکتــر علــی خیرالدیــن روز پنجشــنبه در رویــداد بررســی چالــش هــا 
ــه  ــن ک ــوم زمی ــان در عل ــش بنی ــتغالزایی دان ــای اش و راهکاره
ــه صــورت  در پردیــس کــرج دانشــگاه خوارزمــی برگــزار شــد، ب
ــان  ــداد متقاضی ــفانه تع ــزود: متاس ــت و اف ــور یاف ــن حض آنای
ــه  ــاوری و مراکــز رشــد رو ب ــم و فن ــارک هــای عل ــرش در پ پذی
کاهــش اســت کــه دلیــل آن عمــل نکــردن بــه ماموریــت هــا در 
ــی باشــد. ــا م ــده ه ــی در شــتاب دهن ــی و نوآفرین بخــش کارآفرین
وی افــزود: بایســتی در دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی، ابتــدا مراکــز 
کارآفرینــی و نــوآوری و ســپس مراکــز رشــد و پــس از آن پردیــس 

فنــاوری و نــوآوری ایجــاد شــود.
خیرالدیــن تصریــح کــرد: در آینــده ای نزدیــک پردیــس فنــاوری 
و نــوآوری در دانشــگاه خوارزمــی ایجــاد خواهــد شــد و بعــد از دو 
ســال پــارک علــم و فنــاوری نیــز را در ایــن دانشــگاه بــرای ایجــاد 

بســتر اشــتغال راه انــدازی خواهــد شــد.
ــوآوری در  ــاوری و ن ــس فن ــتین پردی ــه نخس ــان اینک ــا بی وی ب
ــتر  ــی بس ــج کارآفرین ــت: تروی ــده، گف ــاد ش ــزد ایج ــگاه ی دانش
مناســبی بــرای اشــتغال و فرهنــگ ســازی در ایــن بخــش اســت 
ــی را  ــج کارآفرین ــی تروی ــرح مل ــور ط ــن منظ ــرای ای ــه ب ک

ــم. ــی کنی ــال م دنب
معــاون وزیــر علــوم افــزود: در مرحلــه اول ایــن طــرح ۳0 هــزار 
دانشــجو وارد عرصــه مــی شــوند کــه بــا پرداخــت یــک میلیــون 
ــاز  ــوند و در ف ــی ش ــوزی آن وارد م ــای کارآم ــان در دوره ه توم
ــود  ــی ش ــت م ــی پرداخ ــرای کارآفرین ــون ب ــج میلی ــدی پن بع
ــا  ــود ت ــی ش ــزار م ــاز برگ ــن ف ــی در ای ــای کارآفرین ــه توره ک
دانشــجویان، مدیــران و کارشناســان در حوزه فناوری با دســتاوردهای 
شــرکت هــای دانــش بنیــان آشــنا شــوند ضمــن اینکــه انتقــال 

ــرد. ــه هــم صــورت مــی گی تجرب
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن رویــداد تمــام نقــش آفرینــان زیســت 
بــوم فنــاوری و نــوآوری دیــده مــی شــوند، افــزود: اشــتغال آفرینی 
ــی را در  ــای مختلف ــرح ه ــه ط ــت ک ــش کار ماس ــن بخ مهمتری

دســت اقــدام داریــم.
وی تصریــح کــرد: بــرای اشــتغال فــارغ التحصیــان بیــکار 
دانشــگاهی بایــد بــه صــورت تخصصــی کار شــود کــه چــه قدمــی 

ــوان برداشــت. ــی ت ــا م ــرای آن ه ب

دانشجویان و اساتید به دنبال مساله یابی
 و حل مسایل جامعه

رییــس دانشــگاه خوارزمــی نیــز در ایــن رویــداد گفــت: اتفاقــات 
ــال رخ دادن  ــگاهی در ح ــگ دانش ــمندی در فرهن ــم و ارزش مه
اســت و برگــزاری ایــن رویدادهــا جزیــی از ایــن فرهنــگ ســازی 
اســت زیــرا هــم اســاتید، دانشــجویان و کارکنــان وارد فضاهایــی 
مــی شــوند کــه بعــد از آمــوزش و پژوهــش بــه دنبــال مســاله یابــی 

و حــل مســایل جامعــه هســتند کــه بســیار ارزشــمند اســت.
عزیزالــه حبیبــی افــزود: حرکــت هایــی از ایــن نمونــه نشــان مــی دهد 
ــع  ــام مقاط ــجویان در تم ــت و دانش ــا اس ــده و پوی ــگاه زن دانش
ــا و  ــته ه ــد و دانس ــت کنن ــن خدم ــن وط ــد در ای ــی دارن آمادگ

ــد. ــه کار گیرن ــه ب ــت جامع ــود را در خدم ــای خ ــه ه آموخت
وی اظهــار داشــت: از جملــه مزایــای برگــزاری ایــن رویــداد ایــن 
ــت  ــک فعالی ــر  ت ــا دیگ ــت ه ــه فعالی ــن مجموع ــه ای ــت ک اس
ــه  ــت ک ــازی اس ــان س ــه جری ــت بلک ــخصی نیس ــرد و ش و منف
دانشــجویان و اســاتید را بــه دنبــال خــود مــی آورد و هــم مراکــز 
پژوهشــی را بــه خــط مــی کنــد ضمــن اینکــه مراکــز صنعتــی نیز 
ــن فعالیــت هــا را در بهبــود تولیــد و عملکــرد خــود و  ــرات ای اث

ــه  ــه عین ــود ب ــره وری خ به
ــد. مشــاهده مــی کنن

حبیبــی ابــراز امیــدواری کــرد 
ــاز  ــا آغ ــداد ه ــن روی ــه ای ک
ــجویان  ــرای دانش ــی ب حرکت
باشــد کــه سدشــکنی کنند و 
علــم و تخصــص و تــوان خــود   
ــه  ــردم ب ــایش م ــرای آس را ب

ــد. کار گیرن

۷۰ درصد دکل های 
حفاری نفت در 

داخل کشور تولید 
می شود

 معــاون اکتشــاف مدیریــت اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ایــران 
ــا ۳0ســال پیــش ۹0 درصــد دکل هــای حفــاری  اعــام کــرد: ت
نفــت کشــور وارداتــی بــود کــه اکنــون ۷0 درصــد ایــن دکل هــا 

در داخــل تولیــد مــی شــود.
بهمــن ســلیمانی افــزود: تــاش هــا برایــن اســت تــا تمــام دکل های 
حفــاری بــا کمــک شــرکت هــای دانــش بنیــان در داخــل کشــور 

ــاخته شود. س
وی  بــا بیــان اینکــه مدیریــت اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ایــران 
ــت،  ــپرده اس ــور س ــای کش ــگاه ه ــه دانش ــزرگ را ب ــروژه ب 10 پ
گفــت:  امــروز از ظرفیــت برخــی نهادهــا ماننــد ســتاد اجرایــی 
فرمــان امــام )ره(  در بخــش صنعــت نفــت اســتفاده مــی شــود.
معــاون اکتشــاف مدیریــت اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ایــران 
اظهــار داشــت: بایســتی بــه ایــده هــای فناورانــه و ابداعــات بهــا 
داده شــود و انگیــزش هــای پیشــرو و همــه افــراد در دانــش بنیــان هــا 
ــتند  ــان نیس ــش بنی ــند دان ــر نباش ــه اگ ــند ک ــاق باش ــد خ بای
ضمــن اینکــه شــرکت هــای دانــش بنیــان از راه هــای 
ــای  ــت ه ــد و از فعالی ــتفاده کنن ــت اس ــرای فعالی ــد ب جدی

ــوند. ــارج ش ــیک خ کاس

حوزه علوم زمین و اشتغالزایی
 به یک مساله ملی تبدیل شود

رییــس دانشــکده علــوم زمیــن دانشــگاه خوارزمــی نیز در نشســت 
تخصصــی بررســی چالش هــا و فرصــت هــای اشــتغالزایی دانش بنیان 
ــرف  ــه از ط ــوم پای ــال عل ــال، س ــت:  امس ــن گف ــوم زمی در عل
یونســکو و ســال تولیــد، اشــتغال آفریــن و دانــش بنیــان از ســوی 
ــل  ــن دلی ــه همی ــه ب ــذاری شــده ک ــاب نامگ ــر معظــم انق رهب

تصمیــم گرفتیــم ایــن رویــداد را برگــزار کنیــم.
محمــد نخعــی اظهــار داشــت: بایســتی بدانیــم چــرا دولــت بــرای 
دریاچــه ارومیــه هفــت هــزار میلیــارد تومــان بودجه گذاشــت ولی 
بــرای هامــون کاری نکــرد و چــرا گــرد و خــاک خوزســتان تبدیل 

بــه یــک مســاله ملــی شــد و بعــد از چنــد ســال مطــرح شــد؟
نخعــی گفــت: بایــد بدانیــم در حــوزه علــوم زمیــن و اشــتغالزایی 
چگونــه مشــکل اشــتغال را بــه یــک مســاله ملــی تبدیــل کنیــم 
کــه در دولــت و مجلــس بــه آن اهمیــت دهنــد و چــرا اســتادیوم 
ــه مســائلی کــه  ــن گون ــی ای ــا مســاله شــده ول ــوم ه رفتــن خان

تضــاد منافــع اســت مطــرح نمــی شــود.

ــه  ــم ک ــد بدانی ــزود: بای وی اف
ــتغالزایی  ــاله اش ــه مس چگون
بــه یــک مســاله ملــی تبدیــل 
شــود و بایــد کاری کنیــم 
اشــتغالزایی  بتوانیــم کافــه 
ــور  ــن در کل کش ــوم زمی عل

ــد. ــود آی ــه وج ب
ــاد  ــه ایج ــان اینک ــا بی وی ب
ایــن کافــه هــا مهمتریــن 
بخــش رشــد یــک کشــور 
در  کــرد:  تصریــح  اســت، 
فضــای مجــازی گفتــه شــده 
ــد از جنــگ  کــه ســوییس بع
بازســازی  بــرای  جهانــی 
کشــورش کتابخانــه تولیــد 
کــرد کــه پــس از چنــد ســال اکنــون نتیجــه اش دیــده می شــود 
و یــک کشــور صلــح جــو اســت و در شــرایطی کــه ۴۶ کشــور بــا 
ــت. ــوییس اس ــا س ــع آن ه ــظ مناف ــتد حاف ــر هس ــم درگی ه

رییــس دانشــکده علــوم زمیــن دانشــگاه خوارزمــی گفت: بایســتی 
بــا ایجــاد مســاله در کشــور بــه دنبــال رفع مشــکات باشــیم.

پژوهشگاه ها نباید وابسته به دستگاه های اجرایی 
کشور باشند

رییــس هیــات مدیــره انجمــن ژئوفیزیــک ایــران بــا بیــان اینکــه 
ــب  ــان را رقی ــور خودش ــری کش ــم گی ــی و تصمی ــز اجرای مراک
ــای علمــی  ــق بررســی ه ــت : طب ــد، گف ــی دانن ــا م دانشــگاه ه
نبایــد پژوهشــگاه هــا وابســته بــه دســتگاه هــای اجرایــی کشــور 

باشــند.
دکتــر محمدرضــا حاتمــی در ایــن رویــداد افــزود: اقتصــاد کشــور 
ــه  ــر ب ــر  منج ــن ام ــت  و ای ــار اس ــور بیم ــت واردات مح ــه عل ب

افزایــش بیــکاری در کشــور شــده اســت.
حاتمــی  بــا بیــان اینکــه در دانشــگاه هــا تکنیــک محــور نیســتیم 

و وســایل آزمایشــگاهی کمــی در دانشــگاه هــا داریــم، گفــت: باید 
ــن  ــت از ای ــرون رف ــرای ب ــبی ب ــل مناس ــال راه ح ــه دنب ب

ــیم. ــت باش وضعی
وی بــا بیــان اینکــه  فعالیــت دانــش بنیــان هــا تولیــد را بــه صرفه  
و هزینــه هــا را کاهــش مــی دهــد، اظهــار داشــت: رهبــر معظــم 
انقــاب بــر موضــوع اشــتغال نیــز تاکیــد دارند و بایســتی مشــکل 
کشــور و عیــوب را شــمارش کــرد کــه بــرای آن بــه دانــش فنــی 

نیــاز داریــم.
وی بحــث در موضــوع دانــش بنیــان را نیازمنــد تمرکــز بــر دانش فنی 
ــر  ــان دی ــش بنی ــه موضــوع دان ــگاه کشــور ب دانســت و گفــت: ن
پرداختــه شــده و بایســتی زمانــی بــه ســمت دانــش بنیــان هــا 
مــی رفتیــم کــه تحصیــات تکمیلــی در کشــور آغــاز شــد کــه به 

حــدود ۳0 ســال پیــش برمــی گــردد.
حاتمــی بــا اشــاره بــه اینکــه دانــش فنــی بــر اســاتید دانشــگاهی 
ــر  ــی ب ــش فن ــا دان ــام دنی ــزود: در تم ــه دارد، اف ــان تکی و جوان
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی تکیــه دارد و ایــن 2 بخــش در 
ــران  ــون دانشــگاه ته ــه اکن ــه طوریک ــم اســت ب ــا فراه کشــور م
2 هــزار و 100 عضــو هیــات علمــی و ۵00 نفــر نیــز خوارزمــی 
دارد کــه عــدد کمــی نیســت و تمــام ایــن هــا مغزهــای متفکــری 
ــات  ــور را در موضوع ــر کش ــاق فک ــد ات ــی توان ــه م ــتند ک هس

مختلــف تشــکیل دهــد.
رییــس هیــات مدیره انجمــن ژئوفیزیــک ایــران ادامه داد: مشــکل 
ــرای آن هــا  ــه دانشــمندان متکــی نیســتیم و ب اینجاســت کــه ب
خــوب طراحــی نکــرده ایــم و تــا زمانیکــه کارهــای مــا در مســایل 
ــم  ــگاه نکنی ــق ن ــوع عمی ــوص موض ــد و در خص ــق نباش عمی

نمــی توانیــم در اینجــا بــرای خودمــان فرمولــی بنویســیم.
ــی  ــات تکمیل ــه تحصی ــت ک ــال اس ــش از ۳0 س ــت: بی وی گف
ــور را  ــن کش ــان ای ــای جوان ــای مغزه ــن ه ــم و بهتری داری
مــی گیریــم و بــه دانشــگاه هــای برنــد مــی آوریــم و بعــد شــاگرد 
اول هــای آن هــا آینــده ای بــرای خــود نمــی بیننــد کــه پــرواز 

مــی کننــد.
ــا صنعــت را یکــی از مشــکات برشــمرد  ــاط دانشــگاه ب وی ارتب
ــا  و افــزود: در کجــای وزارت خانــه هــا و صنایــع دفتــر ارتبــاط ب
دانشــگاه هــا وجــود دارد و اگــر قــرار اســت مغــز متفکــر کشــور 
دانشــگاه هــا باشــند ایــن تابلوهــا در وزارتخانــه هــا کجــا هســتند.

حاتمــی تصریــح کــرد: وقتــی وزارتــی مثــل نفــت ایــن ارتبــاط را 
نــدارد از شــرکت هــای خارجــی اســتفاده مــی کنــد و خدمــات و 
ــود  ــا در خ ــه دانشــگاه ه ــازی ب ــرد و نی ــی خ ــارج م کاال را از خ

نمــی بینــد.
وی تاکیــد کــرد: اگــر قــرار اســت وزارت علــوم ، تحقیقــات 
ــی  ــز دولت ــام مراک ــد تم ــد بای ــود باش ــای خ ــر ج ــاوری س و فن

ــند. ــمیت بشناس ــه رس ــا را ب ــگاه ه دانش
ــزود: تولیــد دانــش فنــی ســرمایه گــذاری مــی خواهــد و  وی اف
اگــر قــرار اســت یــک کار ملــی صــورت بگیــرد بایــد بــه دانشــگاه ها 
اعتمــاد کــرد و پــارک هــای علــم و فنــاوری و پژوهشــگاه هــای 
اســتانی بــه دانشــگاه هــا وابســته باشــند و اگــر ایــن مجموعــه هــا 
را بــه رســمیت نشناســیم متاســفانه ایــن کار عملــی نخواهــد شــد.

بــه گــزارش بــازارکار، رویــداد بررســی چالــش هــا و فرصــت هــای 
ــارکت  ــا مش ــن ب ــوم زمی ــان در عل ــش بنی ــی دان ــتغال زای اش
دانشــکده علــوم زمیــن دانشــگاه خوارزمــی، شــتابدهنده تواناتــک 
ــه  ــی  ب ــگاه خوارزم ــاوری دانش ــای فن ــد و احده ــز رش و مرک
صــورت یــک پنــل و نشســت تخصصــی برگــزار شــد؛ متخصصــان 
ــزرگ  ــای ب ــرکت ه ــی و ش ــای علم ــن ه ــا، انجم ــگاه ه از دانش
صنعتــی نظیــر شــرکت ملــی نفــت ایــران ، صنایــع معدنــی و آب 
کــه در حقیقــت شــاخه هــای مختلــف علــوم زمیــن را پوشــش 

ــه تبــادل نظــر پرداختنــد. مــی دهنــد دور یــک میــز ب
همچنیــن بــا هماهنگــی هــای  انجــام شــده  بــا دانشــگاه هــای 
کشــور کــه رشــته هــای علــوم زمیــن را تدریــس مــی نماینــد، 
نزدیــک بــه ۴0 دانشــجوی ممتــاز بــه شــکل حضــوری در ایــن 

رویــداد حضــور یافتنــد.

گزارش بازارکار از نخستین رویداد دانش بنیانی در رشته های زمین شناسی

بررسی چالش ها و راهکارهای اشتغال رشته های علوم زمین
نخسـتین رویـداد بررسـی چالش هـا و راهکارهـای اشـتغالزایی دانـش بنیان در علـوم زمین با حضـور معاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم، رئیس دانشـگاه خوارزمی، معاون اکتشـاف 
مدیریـت اکتشـاف شـرکت ملـی نفت ایـران، رییس هیـات مدیره انجمـن ژئوفیزیک ایـران و جمعی از اسـاتید و دانشـجویان رشـته های علـوم زمین از سراسـر کشـور  در پردیس کرج 
دانشـگاه خوارزمـی برگـزار شـد. در این رویـداد یک روزه اسـاتید و دانشـجویان ضمن ارائـه دیدگاه های خـود با مهارت هـا و تکنیک های تیم سـازی و نیز دسـتاوردهای حـوزه دانش بنیان 

در علـوم زمین آ           شـنا شـدند.
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مشاغل خانگی نقش کلیدی در توسعه اشتغال
 و کارآفرینی دارند

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان قزویــن گفــت: نمایشــگاه 
مشــاغل خانگــی قزویــن کــه بــا حمایت هــای ویــژه از غرفــه داران برگــزار شــده 

ــد شــد. ــزار خواه ــن نمایشــگاه برگ ــگان در ای و ۱۵ ورکشــاپ آموزشــی رای
ــزاری نمایشــگاه تخصصــی  ــه برگ ــاره ب ــن اش ــرک ضم ــن اهلل کشــاورز ت عی
مشــاغل خانگــی در قزویــن در راســتای طــرح ملــی توســعه مشــاغل 
ــن نمایشــگاه  ــه یــک محصــول« اظهــار کــرد: ای ــا شــعار »هــر خان خانگــی ب
بــا همــکاری اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان قزویــن و جهاد دانشــگاهی 
ــای  ــی توانمندی ه ــدف معرف ــا ه ــی و ب ــت از کاالی ایران ــتای حمای ــتان در راس اس
فعــاالن ایــن حــوزه از تاریــخ ۱۶ تــا ۲۰ خــرداد مــاه در محــل دائمــی نمایشــگاه های 

ــزار شــد. ــی اســتان برگ بین الملل
ــا توســعه مشــاغل خانگــی در راســتای  ــب کشــورهای دنی ــه داد: در اغل وی ادام
ــت،  ــرح اس ــی مط ــاز اساس ــک نی ــوان ی ــی به عن ــتغال و کارآفرین ــعه اش توس
ــتی  ــع دس ــا و صنای ــی هنره ــای برخ ــی در احی ــش مهم ــی نق ــاغل خانگ مش

ــاوری دارد. ــه خودب ــش روحی ــی و افزای ــد داخل ــعه تولی ــده، توس ــوش ش فرام
ایــن مســئول عنــوان کــرد: برگــزاری نمایشــگاه مشــاغل خانگــی در هــر اســتان 
ــرده  ــب ک ــا ترغی ــای توانمندی ه ــا را در ارتق ــد اعضــای خانواده ه و شــهر می توان
تــا از ظرفیــت تک تــک آن هــا بــه منظــور تأمیــن اقتصــاد خانــواده اســتفاده شــود 

کــه ایــن بــه معنــای حرکــت در راســتای اقتصــاد مقاومتــی اســت.
وی بیــان کــرد: نمایشــگاه مشــاغل خانگــی قزویــن کــه بــا حمایت هــای ویــژه از 
غرفــه داران برگــزار شــده، از ۱۳۷ غرفــه در رشــته های صنایــع دســتی، پوشــاک، 
ــن  ــگان در ای ــی رای ــاپ آموزش ــن ۱۵ ورکش ــی و همچنی ــواد غذای ــرش و م ف

نمایشــگاه برگــزار شــد.
ــته بندی،  ــوزش بس ــامل آم ــاپ ها ش ــن ورکش ــرد: ای ــح ک ــرک تصری ــاورز ت کش
ــا هســتند. ــعه کســب و کاره ــتای توس ــتاگرام و عکاســی در راس ــوزش اینس آم

تمرکز جهاد دانشگاهی قزوین بر ایجاد اشتغال پایدار
ــه اجــرای طــرح توســعه  ــا اشــاره ب ــن ب ــاد دانشــگاهی اســتان قزوی رئیــس جه
ــی از  ــت: یک ــاد دانشــگاهی، گف ــن توســط جه ــی در اســتان قزوی مشــاغل خانگ
راه هایــی کــه مــا می توانیــم افــرادی را بــه صــورت رایــگان وارد بــازار کار کنیــم 

طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی اســت.
فرشــاد پیله چــی در مراســم افتتاحیــه نمایشــگاه مشــاغل خانگــی اســتان قزویــن 
اظهــار کــرد: حــدود پنــج ســال پیــش وزارت کار، جهــاد دانشــگاهی را بــه عنــوان 
یــک نهــاد توســعه ای انتخــاب کــرد تــا در چنــد اســتان  بــه صــورت پایلــوت طــرح 
توســعه مشــاغل خانگــی را اجــرا کنــد و از آنجــا کــه اجــرای آن توســط جهــاد 
دانشــگاهی موفقیــت آمیــز بــود از ســال گذشــته اجــرای طــرح در سراســر کشــور 

توســط جهــاد دانشــگاهی انجــام شــد.
ــراد  ــج آسیب شناســی های صــورت گرفتــه وقتــی اف وی ادامــه داد: براســاس نتای
ــب و کاری  ــد و کس ــرح وام می گرفتن ــن ط ــب ای ــدند و در قال ــایی می ش شناس
ــده نمی شــد و  ــا دی ــی از آن ه ــل قبول ــد خروجــی مناســب و قاب ایجــاد می کردن
ــدند  ــدار نمی ش ــتغال پای ــازار کار و اش ــت وارد ب ــد کفای ــه ح ــاری ب ــاظ آم از لح
بنابرایــن یــک نــوآوری نســبت بــه ســنوات گذشــته در طــرح صــورت گرفــت و 

ســعی کردیــم بــه ســمت ایجــاد اشــتغال پایــدار پیــش برویــم.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه مشــاغل خانگــی یــک ظرفیــت بــزرگ اشــتغالزا 
ــم  ــا می توانی ــه م ــی ک ــی از راه های ــرد: یک ــان ک ــت بی ــن اس ــتان قزوی ــرای اس ب

ــعه  ــی توس ــرح مل ــم ط ــازار کار کنی ــگان وارد ب ــورت رای ــه ص ــرادی را ب اف
ــت. ــی اس ــاغل خانگ مش

وی افــزود: ســال گذشــته سیاســت گذاری وزارت کار در ایــن طــرح، اشــتغالزایی 
ــهم  ــداد س ــن تع ــه از ای ــود ک ــور ب ــطح کش ــر در س ــزار نف ــرای ۵۴ ه ب

ــد. ــه ش ــر گرفت ــرای ۱۵۰۰ درنظ ــتغالزایی ب ــن اش ــتان قزوی اس
ــته  ــم، دس ــه بودی ــب مواج ــوع مخاط ــا دو ن ــدا ب ــا از ابت ــرد: م ــار ک وی اظه
ــان  ــدند خودش ــه ش ــی وارد عرص ــد و وقت ــی کار بودن ــه متقاض ــانی ک اول کس
ــه  ــد ک ــدی را کســب کردن ــن توانمن ــن باشــند و فقــط ای نمی توانســتند کارآفری

ــد. کار کنن
ــا  ــد ی ــرد: دســته دوم پیشــران بودن ــه ک ــاد دانشــگاهی اســتان اضاف رئیــس جه
ــا آن هــا آشــنا شــدیم پتانســیل پیشــرانی را داشــتند و مــا تمــام  زمانــی کــه ب
ــا  ــار هــم کمــک کنیــم ت ــراد را در کن ــن اف ــه کار گرفتیــم ای تــاش خــود را ب

ــک ســازمان ســاختارمند ایجــاد شــود. ــرد و ی ــی شــکل بگی ــک تعاون ی
ــل  ــرای ح ــرد: ب ــان ک ــی بی ــاغل خانگ ــی مش ــکل بازاریاب ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
موضــوع بازاریابــی و فــروش تــاش کردیــم بــه صاحبــان مشــاغل مشــاوره رایــگان 
ــن  ــون ای ــم و اکن ــی کنی ــا را راهنمای ــات آن ه ــای تبلیغ ــم و در عرصه ه بدهی

ــا شــده اســت. ــی محصــوالت خانگــی برپ نمایشــگاه در راســتای بازاریاب
ــت:  ــگاه، گف ــاپ در نمایش ــرای ورکش ــه اج ــاره ب ــا اش ــه ب ــئول در ادام ــن مس ای
ــی  ــروش و بازاریاب ــار ف ــگاه در کن ــن نمایش ــی در ای ــاپ تخصص ــزاری ورکش برگ
ــد موجــب توانمندســازی صاحبــان ایــن مشــاغل شــود  مشــاغل خانگــی می توان
ضمــن اینکــه در حــوزه بســته بندی کــه مشــکل بســیاری از صاحبــان 
ــرد. ــم ک ــزار خواهی ــی را برگ ــاپ های عموم ــت ورکش ــی اس ــاغل خانگ مش

ــا همراهــی  ــی نمایشــگاه دائمــی ب ــزوم برپای ــر ل ــا تأکیــد ب ــان ب پیله چــی در پای
نهادهایــی ماننــد شــهرداری، تأکیــد کــرد: در راســتای ایجــاد زنجیــره ارزش الزم 
ــور  ــگاه حض ــه در نمایش ــاغلی ک ــان مش ــگاه، صاحب ــان نمایش ــس از پای ــت پ اس
ــار برگــزار شــود  ــد ســطح بنــدی شــوند و نمایشــگاه هــر چنــد مــاه یــک ب دارن
ــی  ــاغل خانگ ــت از مش ــتای حمای ــود را در راس ــی خ ــئولیت اجتماع ــا مس ت

ــانیم. ــام برس ــه انج ب

امروز برای حمایت از اشتغال خانگی نیازمند
 ایجاد بازارهای دائمی هستیم

نماینــده مــردم قزویــن، البــرز و آبیــک گفــت: وقتــی مشــاغل خانگــی را توســعه 
ــتحکام  ــی و اس ــگ کار و امیدآفرین ــتغال، فرهن ــعه اش ــر توس ــاوه ب ــم ع می دهی

ــم. ــا می دهی ــز ارتق ــواده را نی خان
ــتان  ــی اس ــاغل خانگ ــگاه مش ــه نمایش ــم افتتاحی ــی در مراس ــه محمدبیگ فاطم
ــروز  ــرد: ام ــار ک ــی اظه ــاغل خانگ ــعه مش ــت توس ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــن ب قزوی
مشــاغل خانگــی صرفــاً مربــوط بــه زنــان سرپرســت خانــوار نیســت، هرچنــد کــه 
ــه  ــد از جامع ــت می کنن ــاغل فعالی ــن مش ــه ای ــه در عرص ــانی ک ــد کس ۷۰ درص

ــوان هســتند. بان
وی ادامــه داد: براســاس آمــار، ایــن اشــتغال زایی فقــط بــرای مــادر خانــه نیســت 
ــوزه  ــه وارد ح ــی ک ــک زن ــوام دور و نزدی ــا اق ــه بس ــدان و چ ــر و فرزن و همس
مشــاغل خانگــی می شــود نیــز در ایــن عرصــه مشــغول بــه کار خواهنــد شــد و 

فرهنــگ کار و تــاش بــرای همــه اعضــای خانــواده ایجــاد خواهــد شــد.
ایــن مســئول بیــان کــرد: ایــن نشــان می دهــد کــه مــا وقتــی مشــاغل خانگــی 
ــی و  ــگ کار و امیدآفرین ــتغال، فرهن ــعه اش ــر توس ــاوه ب ــم ع ــعه می دهی را توس

ــم. ــا می دهی ــز ارتق ــواده را نی اســتحکام خان

محمدبیگــی عنــوان کــرد: ایــن الگویــی اســت کــه امــروز بــا زیســت بــوم ایــران 
ــن  ــه شــدت ای ــی خــود ب ــا در فرهنــگ اســامی ایران بســیار ســازگار اســت و م
ــا شــاهد  ــران م ــزاران ســاله ای ــخ ه ــه در تاری ــم چراک ــال می کنی موضــوع را دنب
ــدار  ــاغل پای ــی از مش ــم و خیل ــردان بودی ــان و م ــادوش زن ــای دوش فعالیت ه

ــی و نســلی ایجــاد شــدند. ــه صــورت خانوادگ ــه ب مشــاغلی هســتند ک
محمدبیگــی در ادامــه یــادآور شــد: اگــر مــا بــه دنبــال گســترش ارزش ها هســتیم، 
توســعه مشــاغل خانگــی می توانــد یــک نســخه جامــع بــرای ایــن موضــوع باشــد 
و آنچــه بــرای مــا در توســعه ایــن مشــاغل اهمیــت مضاعــف دارد ایــن اســت کــه 
اغلــب کســانی کــه بــه دنبــال ایــن مشــاغل هســتند افــراد رنــج کشــیده  هســتند، 
ــک  ــاد ی ــد ایج ــدند و عاقه من ــل ش ــیاری متحم ــختی های بس ــه س ــانی ک کس
بــازار دائمــی بــا ایجــاد حــس آرامــش بــرای خــود هســتند و ایــن بســتر آرامــش 

را مــا بــه عنــوان مســئول بایــد ایجــاد کنیــم.
ــد  ــت از اشــتغال خانگــی نیازمن ــرای حمای ــروز ب ــح کــرد: ام ــان تصری وی در پای
ایجــاد بازارهــای دائمــی هســتیم و ایــن بازارچه هــا بایــد بــه شــکل های 
مختلفــی توســط شــهرداری و اســتانداری و ســازمان های مختلــف مــورد حمایــت 
قــرار بگیرنــد چراکــه اگــر ایــن حمایــت نباشــد ممکــن اســت آســیب های ناشــی 

ــه تعطیلــی بکشــاند. از تــورم ایــن مشــاغل را ب

نیاز مشاغل خانگی به شبکه سازی، برندسازی و بازاریابی
ــن  ــتان قزوی ــت: در اس ــن گف ــتاندار قزوی ــور اقتصــادی اس ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــر  ــم و اگ ــور کرده ای ــی عب ــاغل خانگ ــعه مش ــرای توس ــای وام ب ــه اعط از مرحل
بخواهیــم مشــاغل خانگــی را بــه مشــاغل پایــدار تبدیــل کنیــم نیــاز بــه 

شبکه ســازی، برندســازی و بازاریابــی داریــم.
ــه یــک بنــد از ســند تحــول  میثــم پیله فــروش در ایــن مراســم ضمــن اشــاره ب
ــه آن  ــند ب ــن س ــه در ای ــی ک ــی از چالش های ــرد: یک ــان ک ــیزدهم، بی ــت س دول

ــرخ پاییــن اشــتغال اســت. اشــاره شــده، چالــش بیــکاری و ن
ــر گســترش  ــرخ بیــکاری، تمرکــز ب ــاال رفتــن ن وی ادامــه داد: یکــی از عوامــل ب
صنایــع بــزرگ و ســرمایه بر اســت، لــذا بــرای رفــع ایــن عامــل دولــت ســیزدهم در 
ســند تحــول خــود چنــد راهبــرد تدویــن کــرده اســت کــه ایــن راهبردهــا مبنــای 

عملکــرد همــه دســتگاه ها قــرار خواهــد گرفــت.
ایــن مســئول بیــان کــرد: یکــی از ایــن راهبرهــا توســعه صنایــع ســبک، کاربــر و 
اشــتغال ســاز اســت کــه بــرای رســیدن بــه آن بایــد چنــد اقــدام صــورت بگیــرد، 
ــات  ــا اقتضاع ــور ب ــی کش ــعه صنعت ــت بوم توس ــازی زیس ــورد اول متناسب س م
ــوازم  ــر، ل ــذی، لوازم التحری ــع کاغ ــاک، صنای ــر پوش ــبک نظی ــع س ــعه صنای توس
ورزشــی، لــوازم خانگــی و مبلمــان اســت کــه راهبــردی میــان مــدت محســوب 
می شــود و مســئولیت آن برعهــده اداره کل کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی اســت.

ــی  ــری درون بخش ــای یادگی ــرای برنامه ه ــت از اج ــدام دوم حمای ــزود: اق وی اف
و انتقــال فنــاوری و دانــش فنــی در حوزه هــای صنایــع ســبک اســت کــه 

ــود. ــد ب ــه ای خواه ــی حرف ــده اداره کل فن ــر عه ــام آن ب ــئولیت انج مس
ــا  ــی ب ــی و خانوادگ ــرد خانگ ــتغال های خ ــعه اش ــرد: توس ــوان ک ــروش عن پیله ف
حمایــت از شــکل گیری شــبکه های تســهیلگری، استانداردســازی کســب و 
کارهــا، پشــتیبانی از فرآینــد تأمیــن نهادهــا و بازاریابــی، فــروش و تأمیــن مالــی 

ــت. ــدت اس ــرد میان م ــن راهب ــات ای ــر اقدام ــره ای از دیگ زنجی
ــاون اقتصــادی اســتاندار گفــت: در حــال حاضــر مشــاغل خانگــی در ســطح  مع
ــن مشــاغل  ــم ای ــر بخواهی ــا اگ ــرده اســت ام ــدا ک ــن گســترش پی ــتان قزوی اس
ــازی و  ــازی، برندس ــه شبکه س ــاز ب ــم نی ــل کنی ــدار تبدی ــاغل پای ــه مش را ب

ــم. ــی داری بازاریاب

بازارکار از برگزاری موفق نمایشگاه مشاغل خانگی قزوین گزارش می دهد

توسعه اشتغال پایدار با طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان قزوین
نمایشــگاه مشــاغل خانگــی قزویــن بــا شــعار»هر خانــه یــک محصــول« در راســتای طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و بــا همــکاری جهــاد دانشــگاهی ایــن 
ــزار  ــن برگ ــی قزوی ــگاه های بین الملل ــی نمایش ــل دائم ــا ۲۰ در مح ــای ۱۶ ت ــی، روزه ــواد غذای ــتی و م ــرش، صنایع دس ــاک، ف ــته پوش ــار رس ــی در چه ــگاه های بین الملل ــرکت نمایش ــتان و ش اس
شــد. در مراســم گشــایش ایــن نمایشــگاه کــه بــا حضــور مســئوالن و مــردم برگــزار شــد؛ فاطمــه محمدبیگــی نماینــده مــردم قزویــن، البــرز و آبیــک، میثــم پیلــه فــروش معــاون هماهنگــی امــور 

اقتصــادی اســتاندار قزویــن، فرشــاد پیله چــی رئیــس جهــاد دانشــگاهی اســتان قزویــن، عیــن اهلل کشــاورز تــرک مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان بــه ســخنرانی پرداختنــد.

دعوت به همکاری

UI/UX طراح
پیاده سازی تمامی نیازهای طراحی )Visual Design( و 

UX برای محصول
 User همکاری در بررسی، به روزرسانی و بهینه سازی

Journey طراحی شده
ارائه راهکارهای طراحی و UX بر اساس دیتا و با در نظر 

گرفتن نیازها و نحوه کارکرد محصول
UCD مسلط به اصول طراحی تجربه کاربری و

تجربه کاری مرتبط با طراحی یا پژوهش تجربه کاربری در 
پلتفرم های وب و موبایل

دیجیتال مارکتر
طراحی و پیاده سازی کمپین های تبلیغاتی

 و دیجیتال مارکتینگ
پاسخگویی به بازخوردهای مخاطبان در شبکه های اجتماعی
تولید و انتشار محتوای تبلیغاتی و آموزشی به شیوه های 
مختلف )متن، صوت، ویدیو و غیره( و بازاریابی محتوایی

ایجاد استراتژی کان و از اجرای درست آن 
در بخش های مختلف شرکت

تحلیل و بررسی داده ها
تسلط بر مفاهیم مختلف ازجمله توسعه کسب وکار، فروش، 

تفکر طراحی، تبلیغات و برند
مدیر منابع انسانی

طراحی، برنامه ریزی و پیاده سازی کارکردهای روز در حوزه 
منابع انسانی

ارائه راهکارهای مرتبط با افزایش رضایت کارکنان
توانایی برقراری ارتباطات مؤثر درون سازمانی

تجربه کار در شرکت های IT-Base و استارتاپ ها
خاق و نوآور در طراحی کارکردها

مدیر روابط عمومی
تهیه اطاعیه های مطبوعاتی و سایر ارتباطات رسانه ای
توسعه استراتژی کمپین های روابط عمومی و رسانه ای
برنامه ریزی و شرکت در برنامه های تبلیغاتی مانند 

کنفرانس های مطبوعاتی، نمایشگاه ها و غیره
پیگیری و تجزیه وتحلیل پوشش های رسانه ای

دارای تفکر خاقانه و قابلیت حل مسئله
کارشناس فروش

آشنا به اصول و فنون مذاکره
آشنا به امور بازاریابی

توانایی تجزیه وتحلیل داده ها و گزارش دهی
آشنا به امور مربوط به مناقصات

)CRM( آشنا به مدیریت ارتباط با مشتریان
عاقه مندان برای همکاری می توانند اطاعات و رزومه 
 Job@spara.ir خودشان را به آدرس ایمیل

ارسال کنند.

لینک :

https://bazarekar.ir/11066 

اسپارا قصد همکاری با متخصصانی در حوزه های منابع انسانی، روابط عمومی، طراحی UI/UX، فروش و دیجیتال مارکتینگ را 
دارد. این شرکت، کسب وکاری فعال در حوزه امنیت سایبری است که برای تکمیل تیم های خود، به دنبال افرادی با این تخصص  و مهارت ها است:

دعوت به همکاری

کارشناس مایکروسافت
مسلط بر سرویس های پایه مایکروسافت، آشنا با مجازی سازی

MCSE یا MCITP دارای مدارک
سابقه کار حداقل ۴ سال

کارشناس امنیت
CCNP و CEH دارای مدارک

توانایی کار با تجهیزات امنیتی، بررسی و تحلیل الگ
سابقه کارحداقل ۴ سال

کارشناس شبکه
مسلط بر پیکربندی تجهیزات سیسکو و میکروتیک
دارای مدارک CCNP، سابقه کار حداقل ۴ سال

کارشناس مخابرات
مسلط بر سانترال های پرظرفیت پاناسونیک، کارین و 

زیرساخت های مخابراتی، سابقه کار حداقل ۴ سال
کارشناس امنیت

مسلط بر مفاهیم امنیت شبکه

آشنایی کامل با راهبری انواع تجهیزات امنیتی

سابقه کار حداقل ۴ سال

کارشناس ذخیره سازی و مجازی سازی
مسلط بر انواع سرور و تجهیزات ذخیره سازی

مسلط بر مجازی سازی

دارای تجربه مناسب در زمینه راهکارهای پشتیبان گیری اطاعات 

و تجهیزات مربوطه، سابقه کار حداقل ۴ سال

آدرس محل فعالیت: فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره(

امکان استفاده از سرویس ایاب و ذهاب برای

 همکاران ساکن در تهران و کرج

ساکنان مناطق رباط  کریم، پرند و مناطق مجاور به فرودگاه امام 

می توانند از این فرصت استفاده کنند.

عاقه مندان و واجدان شرایط می توانند رزومه کاری و 
تحصیلی خود را با ذکر عنوان شغلی به آدرس 

HR@remisco.com ارسال کنند.

لینک : 

https://bazarekar.ir/11052

شرکت رمیس، در سال ۱۳۸۰ با هدف ارائه تجهیزات، راهکارها و خدمات تخصصی فناوری اطاعات و به صورت صددرصد 
خصوصی تأسیس شد. این شرکت در تمامی استان های کشور دارای نماینده فعال فروش، خدمات پس از فروش و پشتیبانی 
است. شرکت رمیس هم اکنون در راستای توسعه سرمایه انسانی خود در چند حوزه مختلف کارشناسی، نیرو جذب می کند.
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ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir

10 دوشنبه 23خرداد 1401- 13 ذی القعده  1443-13 ژوئن 2022 - سال بیست و دوم - شماره 1265
اجتماعــی،  تامیــن  ســازمان  از  بــازارکار  گــزارش  بــه 
محمــد محمــدی اظهــار داشــت: ارتبــاط بیمــه ای و پرداخــت 
حــق بیمــه، شــرط اصلــی بــرای ارائــه انــواع خدمــات بیمــه ای 
و درمانــی بــه بیمه شــدگان تأمین اجتماعــی و افــراد تحــت 
تکفــل آنــان اســت و ســوابق بیمــه ای هــر فــرد در واقــع کارنامــه 
ــت  ــی اس ــازمان تأمین اجتماع ــه س ــردازی او ب ــای بیمه پ روزه
ــه ای  ــف بیم ــات مختل ــه خدم ــراری و ارائ ــگام برق ــه هن ــه ب ک
ــراری  ــی برق ــای اصل ــی، مبن ــه پرداخت ــرخ حــق بیم ــار ن در کن
و ارائــه خدمــات کوتــاه  مــدت و بلندمــدت بیمــه ای و محاســبه 

ــل پرداخــت اســت. ــغ قاب مبل
وی ادامــه داد: در مــورد هــر فــرد شــاغل در یکــی از کارگاه هــای 
مشــمول قوانیــن کار و تأمین اجتماعــی، کارفرمــا مکلــف اســت 
صــورت مــزد، حقــوق و حــق بیمــه مربوطــه را در مهلــت قانونــی 
ــون تأمین اجتماعــی،  ــات پیش بینــی شــده در قان و طبــق ترتیب
ــن   ــازمان تأمی ــعب س ــه ش ــبه و ب ــه محاس ــورت ماهان ــه ص ب

اجتماعــی پرداخــت کنــد.

»چرا سابقه بیمه برای بیمه شدگان مهم است«
قانــون   ۳۹ مــاده  طبــق  کــرد:  خاطرنشــان  محمــدی 
تأمین اجتماعــی، مهلــت قانونــی بــرای تحویــل فهرســت و 
ــاه  ــن روز م ــا آخری ــر ت ــاه، حداکث ــر م ــه ه پرداخــت حــق بیم
بعــد اســت و کارفرمایــان مکلــف هســتند، حــق بیمــه کارگــران 
ــی  ــازمان تأمین اجتماع ــه س ــی ب ــت قانون ــاغالن را در مهل و ش
پرداخــت کننــد. بــا پرداخــت حــق بیمــه ماهانــه، بــرای هــر فــرد 
بیمه شــده، ســابقه بیمه پــردازی ایجــاد شــده و ایــن ســوابق در 

بانک هــای اطالعاتــی ایــن ســازمان نگهــداری می شــود.
ســازمان  انفــرادی  حســاب های  و  نام نویســی  مدیــرکل 
تأمین اجتماعــی بــا طــرح ایــن پرســش کــه »چــرا ســابقه بیمــه 
بــرای بیمه شــدگان مهــم اســت« افــزود: ســابقه بیمــه بــه منزلــه 
ــالک  ــه م ــت ک ــه اس ــق بیم ــت ح ــال های پرداخ ــا و س ماه ه
ارائــه تعهــدات کوتــاه مــدت و بلندمــدت بــه بیمه شــدگان قــرار 
ــه ازدواج  ــت هدی ــرای پرداخ ــه ب ــوان نمون ــه عن ــرد؛ ب می گی
ــابقه  ــل ۷۲۰ روز س ــتن حداق ــاری، داش ــدگان اجب ــه بیمه ش ب
بیمه پــردازی نیــاز اســت یــا بــرای احــراز شــرایط بازنشســتگی، 
ــی،  ــون تأمین اجتماع ــاده ۷۶ قان ــرر در م ــرایط مق ــب ش برحس
ــردازی نیــاز اســت. داشــتن حداقــل مشــخصی از ســابقه بیمه پ

ــق  ــت ح ــال های پرداخ ــا و س ــه ماه ه ــه منزل ــه ب ــابقه بیم س
بیمــه اســت کــه مــالک ارائــه تعهــدات کوتــاه مــدت و بلندمــدت 

ــرد ــرار می گی ــدگان ق ــه بیمه ش ب
ــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع ســوابق بیمه پــردازی،  محمــدی ب
توصیــه کــرد: همــه بیمه شــدگان بــا ثبت نــام در ســامانه 
ــانی  ــه نش ــی ب ــات غیرحضــوری ســازمان تأمین اجتماع خدم
ES.TAMIN.IR ســوابق بیمــه ای خــود را بــه صــورت 

ــد. ــی کنن ــب بررس مرت
وی افــزود: بیشــتر کارفرمایــان مرتبــط بــا ایــن ســازمان، 
خوش حســاب و متعهــد بــوده و حــق بیمــه کارگــران را در 

پرداخــت  مقــرر  موعــد 
گاهــی  ولــی  می کننــد 

مشاهــــده می شــــود کــه 
برخــی کارفرمایــان در پرداخــت 

حــق بیمــه کارگــران کوتاهــی کرده  
ــرای  ــاه حــق بیمــه ب ــد م ــا چن ــک ی و ی

بیمه شــدگان پرداخــت نشــده و در میــان ســوابق 
ــی  ــن در صورت ــاد و ای ــی ایج ــدگان، خالءهای ــه ای بیمه ش بیم
ــوده و  ــاغل ب ــل کار ش ــع در مح ــر در آن مقط ــه کارگ ــت ک اس

ــت. ــرده اس ــت ک ــه دریاف ــا حق الزحم ــوق ی ــا حق ــزد ی م

سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی
ســازمان  انفــرادی  حســاب های  و  نویســی  نــام  مدیــرکل 
بیمه شــدگان  از  گــروه  ایــن  داد:  ادامــه  تأمین اجتماعــی 
ــه  ــی ک ــا ماه های ــاه ی ــوابق آن م ــی س ــرای بازیاب ــد ب می توانن
حــق بیمــه آن پرداخــت نشــده، بــه صــورت قانونــی اقــدام کنند. 
ــی،  ــعب تأمین اجتماع ــه ش ــه ب ــا مراجع ــراد ب ــن اف ــع ای در واق
مــدارک و مســتنداتی کــه حاکــی از اشــتغال و دریافــت مــزد یــا 
حقــوق یــا حق الزحمــه در آن مقاطــع باشــد را بــه شــعبه ارائــه 

ــد. ــل می کنن ــابقه را تکمی ــای س ــرم ادع داده و ف
وی اضافــه کــرد: اکنــون در ســامانه خدمــات غیرحضــوری 

ســـازمـــــان نیــز 
ــه  ــراض ب ــش اعت بخ
شــده  فعــال  ســوابق 
بــدون  بیمــــه شدگان  و 
مراجعــه به شــعبه، درخواســت 
ارائــه  زمینــه  ایــن  در  را  خــود 
ــا و مــدارک  ــن درخــواست هـــ ــد. ای دهن
و مســتندات ارائــه شــده در شــعب تأمین اجتماعــی 
ــه ادعــای ســوابق بررســی و در صــورت  در کمیتــه رســیدگی ب
تأییــد ادعــای بیمه شــده، میــزان حــق بیمــه بــا رعایــت 
ــه کارفرمــا ابــالغ و پــس از طــی  مقــررات جــاری محاســبه و ب
مراحــل قانونــی مــدت مــورد تأییــد کمیتــه، جــزو ســابقه بیمــه 

شــده منظــور می شــود.
محمــدی تأکیــد کــرد: مقــرر شــده اســت، پــس از ثبــت 
ــازمان  ــود، س ــوابق ناموج ــورد س ــدگان در م ــراض بیمه ش اعت
تأمین اجتماعــی ظــرف ۲ مــاه، پــس از رســیدگی فنــی و 
ــده  ــابقه بیمه ش ــای س ــا رد ادع ــرش ی ــخ پذی ــی، پاس کارشناس
ــه  ــتغال بیم ــراز اش ــد و اح ــورت تأیی ــرده و در ص ــالم ک را اع
شــده در روزهــای ادعایــی در کارگاه، موضــوع بــه کارفرمــا 
ــس از  ــود و پ ــالغ ش ــر اب ــه موردنظ ــق بیم ــت ح ــرای پرداخ ب
طــی مراحــل قانونــی، ســوابق ماه هایــی کــه بیمه شــده در 

ــا  ــه آن ماه ه ــوط ب ــه مرب ــا حــق بیم کارگاه اشــتغال داشــته ام
ــده،  ــرد بیمه ش ــه ف ــوابق بیم ــه س ــده، در کارنام ــت نش پرداخ

ــد. ــد ش ــت خواه ثب
ســازمان  انفــرادی  حســاب های  و  نامنویســی  مدیــرکل 
ــرح  ــا مط ــه در اینج ــوالی ک ــرد: س ــح ک ــی تصری تأمین اجتماع
ــی  ــرای ماه های ــدگان ب ــا بیمه ش ــه آی ــت ک ــن اس ــود، ای می ش
کــه کارکــرد نداشــته اند و بــه تبــع آن، حــق بیمــه آنــان نیــز در 
آن روزهــا پرداخــت نشــده و میــان ســوابق بیمــه ای آنهــا فاصلــه 
ایجــاد شــده اســت، خــود می تواننــد مســتقیم مبالــغ حــق بیمــه 
ــا منظــور شــود؟ ــرای آنه ــا ســابقه بیمــه ب ــد ت را پرداخــت کنن

امکان تکمیل سوابق برای ماه های 
بدون کارکرد وجود ندارد

ــدون  ــرای ماه هــای ب وی توضیــح داد: امــکان تکمیــل ســوابق ب
کارکــرد وجــود نــدارد. ایــن امــکان صرفــاً بــرای کســانی وجــود 
ــده  ــاد نش ــابقه ایج ــا س ــرای آنه ــه ب ــع ک ــه در آن مقط دارد ک
اســت، کار می کــرده  و کارفرمــا بــه هــر دلیــل، حــق بیمــه آنهــا 
ــی  ــرده اســت و مدارک ــی پرداخــت نک ــرر قانون ــت مق را در مهل
ــا  ــی ی ــم کارگزین ــی، حک ــش حقوق ــد فی ــتغال مانن ــر اش دال ب
ــرای کارفرمــای مدنظــر کار  هــر مدرکــی کــه اثبــات می کنــد ب

کرده انــد را در اختیــار داشــته باشــند و ایــن مــدارک را بــه همــراه 
ــرم ادعــای ســابقه  ــه ضمیمــه ف ــا و کارگاه ب مشــخصات کارفرم
بــه شــعب تأمین اجتماعــی ارائــه یــا در ســامانه خدمــات 

ــد. ــت کنن ــی ثب ــوری تأمین اجتماع غیرحض
محمــدی گفــت: صرفــاً افــرادی می تواننــد بــرای تکمیــل ســابقه 
بیمــه اقــدام کننــد کــه در ماه هایــی کــه بــرای آنهــا حــق بیمــه 
ــاغل  ــا ش ــورد ادع ــاً در کارگاه م ــت، حتم ــده اس ــت نش پرداخ
بــوده باشــند، البتــه یــک اســتثناء هــم داریــم؛ آن هــم مربــوط 
ــابقه  ــن و دارای س ــال س ــاالی ۶۰ س ــه ب ــت ک ــرادی اس ــه اف ب
ــتفاده  ــا اس ــد ب ــتند و می خواهن ــال هس ــر از ۱۰ س ــه کمت بیم
از قانــون خــاص تصویــب شــده بــرای ایــن افــراد، از مســتمری 
ــد  ــراد می توانن ــروه از اف ــن گ ــوند. ای ــد ش ــتگی بهره من بازنشس
ــردازی خــود  ــل شــخصی خــود، ســوابق بیمه پ در صــورت تمای
ــه  ــق بیم ــای ح ــک ج ــت ی ــا پرداخ ــال ب ــقف ۱۰ س ــا س را ت
ــق  ــا مطاب ــد ت ــل کنن ــال، تکمی ــا ۱۰س ــده ت ــای باقیمان روزه
مقــررات مســتحق دریافــت مســتمری بازنشســتگی از ســازمان 

تأمین اجتماعــی شــوند.
در  بخشــنامه  صــدور  بــه  عنایــت  بــا  شــد:  یــادآور  وی 
ــرای  ــی ب ــازمان تأمین اجتماع ــوی س ــال ۹۹ از س ــهریور س ش
ــود به صــورت  ــغلی خ ــت ش ــل ماهی ــه دلی ــه ب ــدگانی ک بیمه ش
کســری از مــاه در کارگاه هــای مشــمول قانــون تأمین اجتماعــی 
اشــتغال بــه کار دارنــد ماننــد منشــی مطــب  پزشــکان و معلمــان 
بیمه پــردازی در روزهــای جــاری  امــکان تکمیــل ســوابق 
ــم  ــاری فراه ــور اختی ــه ط ــرارداد، ب ــد ق ــس از عق ــتغال پ اش

ــت. ــده اس ش
ســازمان  انفــرادی  حســاب های  و  نویســی  نــام  مدیــرکل 
ــد  ــدگان می توانن ــروه از بیمه ش ــن گ ــت: ای ــی گف تأمین اجتماع
بــرای اطــالع از ضوابــط و مقــررات مربــوط بــه تکمیــل ســوابق 
ــس از  ــای پ ــورد ماه ه ــط در م ــه فق ــه البت ــاه - ک ــری از م کس
ــط  ــنامه مرتب ــود - بخش ــد ب ــر خواه ــرارداد امکان پذی ــاد ق انعق
ــا  ــا ایــن موضــوع را از ســایت ســازمان دریافــت و مطالعــه و ب ب
عقــد قــرارداد، نســبت بــه تــداوم بیمه پــردازی خــود بــه صــورت 

کامــل اقــدام کننــد.
منظــم  به صــورت  بیمه شــدگان  کــرد:  توصیــه  محمــدی 
ــی  ــازمان تأمین اجتماع ــوری س ــات غیرحض ــامانه خدم ــه س ب
بــه نشــانی es.tamin.ir مراجعــه و ســوابق بیمــه ای خــود را 
ــه  ــی ک ــراد در مقاطع ــن اف ــد همچنی ــی کنن ــاهده و بررس مش
بــه هــر دلیــل اشــتغال ندارنــد، حســب مــورد بــا انعقــاد بیمــه 
ــه  ــود را ادام ــردازی خ ــه مشــاغل آزاد، بیمه پ ــا بیم ــاری ی اختی
دهنــد تــا میــان ســوابق بیمــه ای آنهــا فاصلــه ای ایجــاد نشــود 
ــماره گیری  ــا ش ــد ب ــدگان می توانن ــک از بیمه ش ــن هری همچنی
ــماره  ــال ش ــت ارس ــماره ۲ و در نهای ــال ش #۱۴۲۰*۴* و ارس
ــرد  ــدار کارک ــا مق ــود را ب ــی خ ــاه قبل ــابقه م ــن س ــی آخری مل

ــد. ــت کنن ــه دریاف ــه و دســتمزد ماهیان روزان

چگونه سوابق بیمه ای ناموجود خود را احیا کنیم؟
موضـوع »بیمه و سـوابق بیمـه ای« همواره برای شـاغالن 
بـا چالـش هـای مختلفی همـراه اسـت و به همیـن دلیل 
سـازمان تأمین اجتماعی یکـی از پرمراجعه ترین سـازمان ها 
بـرای مخاطبـان و مـردم در امـور بیمـه ای و سـوابق 

اجتماعی اسـت. تامیـن 
سـازمان  انفـرادی  حسـاب های  و  نام نویسـی  مدیـرکل 
تأمین اجتماعـی بـا تاکیـد بر اینکه سـابقه بیمه بـه منزله 
ماه هـا و سـال های پرداخـت حـق بیمه اسـت کـه مالک 

ارائـه تعهـدات کوتـاه مـدت و بلندمـدت به 
بیمه شـدگان قرار می گیـرد، چگونگی 

ناموجود  بیمه ای  احیای سـوابق 
را تشـریح کرد.

دعوت به همکاری

کارشناس کنترل کیفی پلیمر /
  شیمي مهندسي پلیمر

حضوری، نیاز به تحصیالت ندارد
سابقه ندارد، حقوق توافقی، مرد و زن

تمام وقت
 در کارخانه کیسه و گونی بافی ) از پلي پروپیلن (

 با سرویس ایاب ذهاب )مرند و تبریز (
صبحانه و نهار

متقاضیان محترم میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر 
ارسال نمایند.

polymermehr@gmail.com

لینک :
https://bazarekar.ir/10420 

کارخانه پلیمر بافت مهر در تبریز )جاده تبریز به صوفیان / جاده امند( جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر 
دعوت به همکاری می نماید:

دعوت به همکاری

 کارشناس تولیدانجام امور ثبت فرایندها
 ناظر بر بسته بندی محصوالت
 نظارت بر تحویل مواد اولیه از انبار

 انجام کلیه امور مربوط به فرایند تولید
 رشته های شیمی مقاطع کارشناسی/ کارشناسی ارشد

 فقط آقا، تمام وقت، بیمه تکمیلی

 پاداش، وام، صبحانه، نهار، بن خرید، هدایای مناسبتی
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده 

در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.

واتس اپ ۰9۲۱957637۴

لینک : 
https://bazarekar.ir/9136

شرکت داروسازی فاران شیمی برای تکمیل کادر خود در همدان )تویسرکان(
از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

دعوت به همکاری

کارشناس تضمین کیفیت

خانم، تمام وقت، رشته مهندسی صنایع

حداقل ۳ سال سابقه کار، حقوق توافقی

سرویس، بیمه تکمیلی، ناهار

کارشناس مالی

خانم، تمام وقت، حداقل ۲ سال سابقه کار

حقوق توافقی، سرویس، بیمه تکمیلی، ناهار

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.

jooshiran2@gmail.com

لینک :

https://bazarekar.ir/9127 

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

دعوت به همکاری

برنامه ریزی فروش

آقا، تمام وقت،  لیسانس

فن بیان و روابط عمومی عالی

توانایی پیگیری و ارتباط با مشتریان

دارای سابقه در زمینه فروش، بازاریابی حضوری و تلفنی

امکان حضور در شهرک صنعتی چناران

تسلط به نرم افزار اکسل و ورد

حقوق توافقی، بیمه تامین اجتماعی

عیدی، پاداش و سنوات

مهندس مکانیک

آقا، تمام وقت، کارشناسی مکانیک

دارای سابقه مرتبط صنعتی

امکان حضور در سایت شهرک صنعتی چناران

قدرت آموزش پذیری باال

قدرت انطباق پذیری باال با محیط های صنعتی

حقوق توافقی، بیمه تامین اجتماعی

عیدی، پاداش و سنوات، سرویس ایاب و ذهاب

کارشناس کنترل کیفی

آقا، تمام وقت

کارشناسی و رشته های مرتبط

دارای سابقه مرتبط صنعتی در حوزه کنترل کیفی

قدرت آموزش پذیری باال

قدرت انطباق پذیری باال با محیط های صنعتی

حقوق توافقی، بیمه تامین اجتماعی

عیدی، پاداش و سنوات

مهندس برق و الکترونیک

آقا، تمام وقت

کارشناسی برق و الکترونیک

دارای سابقه مرتبط صنعتی

آشنا به کوره های الکتریکی

امکان حضور در سایت شهرک صنعتی چناران

قدرت آموزش پذیری باال

قدرت انطباق پذیری باال با محیط های صنعتی

حقوق توافقی، بیمه تامین اجتماعی

عیدی، پاداش و سنوات، سرویس ایاب و ذهاب

سرپرست تولید

آقا، تمام وقت،  کارشناسی

دارای حداقل ۳ سال سابقه سرپرستی

 در فضای تولیدی و صنعتی

آشنایی با صنعت شیشه ساختمانی

امکان حضور در سایت شهرک صنعتی چناران

حداکثر سن 4۰ سال، حقوق توافقی

بیمه تامین اجتماعی، عیدی، پاداش و سنوات

سرویس ایاب و ذهاب

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

واتس اپ زیر ارسال نمایند.

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.

واتساپ ۰9383۰63386

لینک :
https://bazarekar.ir/9076 

یک شرکت در زمینه صنایع شیشه جهت تکمیل کادر خود در استان  خراسان رضوی از افراد واجد شرایط
 زیر دعوت به همکاری می نماید.
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دعوت به همکاری

الف(شرایط عمومی:
1-داشتن تابعیت ایران

2-اعتقــاد بــه دیــن مبیــن اســام یــا یکــی از ادیــان شــناخته شــده در قانــون اساســی 
جمهــوری اســامی ایــران

3-التزام به قانون اساسی جمهوری اسامی ایران
4-انجام خدمت سربازی یا معافیت قانونی دائم غیرپزشکی

5-عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
6-نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر

7-بومی بودن
8-داشتن سامت جسمانی و روانی متناسب با شغل و توانایی الزم برای انجام کار

9-دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با نیازهای شغلی اعام شده
10-نداشتن منع قانونی و نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها

11-احــراز صاحیــت هــای عمومــی بــه تائیــد گزینــش پــس از قبولــی در آزمــون هــای 
مــورد نظــر

ب(شرایط اختصاصی:
1-ب-حداکثر سن تا تاریخ1401/04/03سی سال )30( سال )متولدین1371/04/03به بعد(

-مــدت انجــام خدمــت ســربازی،حداکثربمدت24ماه بــه شــرط تاییــد مراجــع ذیصــاح 
بــه حداکثرســن افــزوده خواهــد شــد.

2-ب-داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه معتبردر کلیه رشته های تحصیلی
توجــه مهم:شــرکت متقاضیــان دارای مــدرک تحصیلــی مرتبــط باالتــر از ســطح دیپلــم 
ــن  ــش و جــذب و همچنی ــه گزین ــازی در مرحل ــه امتی ــن هیچگون ــوده ولیک ــع ب بامان
بــرای قــراردادو بعــداز آن اعطــا نخواهــد شــد وحقــوق و مزایــا بــا رعایــت مفــاد قانــون 
ــم محاســبه خواهــد شــد.  ــوق دیپل ــم یاف ــی دیپل ــاز تحصیل ــا ســطح نی کار متناســب ب
در اجــرای ایــن بنــد متقاضیــان بایســتی فــرم شــماره1تعهد نامــه پیوســت را امضــا و 

همــراه مــدارک ثبــت نــام ارســال نماینــد.
توجه: الزم به ذکر است گواهی فراغت از تحصیل داوطلب متناسب با رشته شغلی مندرج 
در جدول شماره )1( ، کارت پایان خدمت وظیفه و معافیت قانونی دائم غیر پزشکی باید 

در زمان ثبت نام صادر شده و اصل آن در زمان تطبیق مدارک ارائه گردد.
3-ب-متقاضیان بایستی متولد و ساکنیکی ازمناطق استان قزوین باشند و یا:

-استان محل تولد همسر متقاضی استان قزوین باشد،
ــن را  -داوطلــب حداقــل چهــار)4( ســال ســابقه پرداخــت حــق بیمــه در اســتان قزوی

داشــته باشــد.

-پدر،مــادر ویــا همســر داوطلــب حداقــل چهــار ســال ســابقه پرداخــت بیمــه در اســتان 
قزویــن را داشــته باشــند.

4-ب-با توجه به ماهیت شغل فقط آقایان مجاز به ثبت نام می باشند.
5-ب-دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک الزامی است.

ج ( مراحل ومدارک ثبت نام:
ج-داوطلبــان گرامــی پــس ازمطالعــه دقیــق شــرایط منــدرج درایــن دفترچــه مــی تواننــد 

ازســاعت8صبح روز دو شــنبه مــورخ03/16/ 1401حداکثرتاســاعت24
www.ieht-gilan.irــق ســایت اینترنتــی ــورخ 1401/03/26ازطری روزپنــج شــنبه م

اقــدام بــه ثبــت نــام در آزمــون نماینــد.
1-ج–کلیــه مدارکبــه شــرح زیــر در زمــان مناســب بــا اعــام بــه داوطلبان 

ــود : ــت داده می ش مطابق
1-تصویر کارت ملی )رو و پشت(
2-تصویرتمام صفحات شناسنامه

3-تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت قانونی دائم غیرپزشکی
4-تصویر گواهینامه پایه یک

5-تصویر مدرک تحصیلی
ــدرک  ــه م ــی ک ــماره1برای متقاضیان ــت ش ــدرج در پیوس ــه من ــد نام ــل تعه 6-تکمی

ــت ــی اس ــد الزام ــم دارن ــوق دیپل ــر از ف ــط باالت مرتب
7-عکــس رنگــی و دارای زمینــه سفیدپرســنلی4*3تمام رخ کــه در ســالجاری گرفتــه 

شــده باشــد.
ــه  ــرر ارائ ــت مق ــس از مهل ــه پ ــا مدارکــی ک ــر وی ــر معتب ــص، غی ــدارک ناق ــه م تذکر:ب
گــردد، ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. لــذا متقاضیــان بایــد قبــل از ثبــت نــام شــرایط 

ــه دقــت مطالعــه نماینــد. عمومی،اختصاصــی را ب
2-واریز وجه ثبت نام

داوطلبــان مــی بایســت مبلغ1.000.000ریال)یــک میلیــون ریــال(را بــه عنــوان هزینــه 
شــرکت درآزمــون ازطریــق درگاه اینترنتــی موجــود درصفحــه ثبــت نــام وبــا اســتفاده 

ازکارتهــای بانکــی عضوشــبکه شــتاب پرداخــت نماینــد.
ضمنا ً وجوه پرداختی به هیچوجه مسترد نمیشود.

د(راهنماي ثبت نام:
1-ازتایپ التین اطاعات خودداری نمایید.

2-هنگام درج اطاعات،کلیدCaps Lock صفحه کلیدخاموش باشد.
3-اززدن کلیــدEnter درهنــگام درج اطاعــات خــودداری نمــوده وبــرای جــدا کــردن 

کلمــات از یکدیگرازکلیــد فاصلــه)Space ( اســتفاده نماییــد.

4-تکمیل اطاعات کلیه فیلدها الزامی است.
5-کد ملی خود را به صورت کامل )بادرج صفر( و بدون خط تیره وارد نمایید.

ــه  ــنلی4×3)تمام رخ، زمین ــده عکــس پرس ــل اســکن ش ــس، ازفای ــرای الصــاق عک 6-ب
ــود. ــتفاده ش ــت اس ــم حداکثر70کیلوبای ــتjpg و باحج ــد(، بافرم ــن وجدی روش

عکس های غیرپرسنلی ارسالی به هیچوجه مورد قبول نخواهد بود.
-اندازه عکس اسکن شده بایدحداقل300*200پیکسل وحداکثر400*300پیکسل باشد.

-تصویرداوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثرمهر، منگنه وهرگونه لکه باشد.
-حاشیه های زایدعکس اسکن شده بایدحذف شده باشد.

-حتی االمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
تبصره6:اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی )کارت ملی،شناسنامه و...(قابل قبول نمی باشد 

و داوطلبان الزم است ازاصل عکس ومطابق باتوضیحات فوق،اقدام به اسکن نمایند.
ــق  ــده وح ــل ش ــب باط ــام داوطل ــت ن ــس غیرمعتبر،ثب ــال عک ــورت ارس تبصره7:درص

ــردد. ــی گ ــلب م ــون از وی س ــرکت درآزم ش
اشتباه  درخصوص  قبلی،  آزمونهای  در  آمده  وجود  به  مشکات  به  تذکرمهم:باتوجه 
درارسال عکس داوطلبان،که این موضوًع اکثرا برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط 
اطاعات  برکنترل  عاوه  گرددکه  می  تاکید  رخدادهاست،  شود،  می  انجام  دیگران 
داوطلب  عکس  اشتباها  تا  نمایید  دقت  ارسالی  عکس  کنترل  به  نامی،ًحتمانسبت  ثبت 
دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که درصورت ارسال عکس اشتباهی 

ازطرف متقاضی،فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتارخواهد شد.
ــوع عــددی و  ــی کــه ازن ــه شــماره بازیاب ــوط ب 7-در انتهــای فــرم ثبــت نام،فیلــد مرب
ــورت  ــت نمایید.درص ــرا یادداش ــل و آن ــواه تکمی ــه دلخ ــد راب ــی باش ــی م 5 رقم
ــه همــراه  ــا اســتفاده ازایــن شــماره ب ــام، ب فرامــوش کــردن شــماره رهگیــری ثبــت ن
کــد ملــی وشــماره شناســنامه مــی توانیــد شــماره رهگیــری خــود را بازیابــی نماییــد. 

لــذا تــا پایــان مراحــل آزمــون از ایــن شــمارًه کامــا مراقبــت نماییــد.
8-پــس ازتکمیــل اطاعــات، شــماره رهگیــری ارائــه شــده رایادداشــت نماییــد. 

ًضمناامــکان چــاپ اطاعــات نیــز وجــود دارد.
ــا  ــام هــای ناقــص ی ــر و ثبــت ن ــر معتب ــه مــدارک ناقــص، ارســال عکــس غی تذکــر :ب
ــذا  ــر داده نخواهدشــد. ل ــب اث ــردد ترتی ــرر ارســال گ ــت مق ــس از مهل ــه پ مدارکــی ک
ــن رشــته و  ــی، اختصاصــی و عناوی ــام شــرایط عموم ــت ن ــل از ثب ــد قب ــان بای متقاضی

ــد. ــه نماین ــت مطالع ــه دق ــی را ب ــای تحصیل گرایش ه
ضمنا ً وجوه پرداختی و مدارک ارائه شده به هیچ وجه مسترد نمیشود.

028  - 33249061 تلفن  با شماره  بیشتر  اطاعات  عاقمندان جهت کسب 
تماس حاصل نمایید.

شــرکت پیمانکاری توســعه پردازان آرمان رســادر نظر دارد جهت تأمین تعداد3 نفر راننده پایه یک به عنوان راننده خودروی آتش نشــانی برای انجام فعالیت خود در قراردادهای کاری
 با شــرکت های اســتان قزوین، از طرق آزمون کتبی،تســت سامت جسمانی و روانشناســی،آزمون عملی و مصاحبه نســبت به جذب نیرو به صورت قراردادمدت موقت اقدام نماید.

 لذا از کلیه متقاضیان مرد بومی اســتان قزوین که حائز شــرایط زیر باشــند دعوت به همکاری می نماید.

ــکاران  ــد بی ــت: 44 درص ــوم گف ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
کشــور را فــارغ التحصیــان دانشــگاهی تشــکیل مــی دهنــد کــه بایــد در 

ــام داد. ــات الزم را انج ــه اقدام ــن زمین ای
نامــه اجــرای طــرح  علــی خیرالدیــن در حاشــیه امضــای تفاهــم 
ــوزش  ــات آم ــا، موسس ــگاه ه ــگان دانش ــش آموخت ــی دان ــارت افزای مه
عالــی، پژوهشــی و فنــاوری موســوم بــه طــرح نخلســتان در مرکــز تربیــت 
مربــی وپژوهــش هــای ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور مســتقر 
ــگان  ــش آموخت ــیاری از دان ــروز بس ــت: ام ــرج گف ــاد ک ــن آب در حس
ــورهای  ــی« در کش ــه »آی ت ــگاهی از جمل ــف دانش ــای مختل ــته ه رش
ــن  ــا ای ــور م ــه در کش ــی ک ــد در حال ــغل را دارن ــترین ش ــرفته بیش پیش

ــتند. ــکار هس ــراد بی اف
او گفــت: در ســال 97، ســه میلیــون و 170 هــزار فــارغ التحصیــل 
ــه  ــش آموخت ــر دان ــزار نف ــون و 390 ه ــک میلی ــه ی ــتیم ک ــکار داش بی

دانشــگاه هســتند.
ــتان  ــرح نخلس ــت: در ط ــاوری گف ــات وفن ــوم ، تحقیق ــر عل ــاون وزی مع
ــی پنــج ســاله شــغل  ــازه زمان ــرای 500 هــزار نفــر در ب ــرآن هســتیم ب ب

ــم. ــاد کنی ایج
ــوزش  ــازمان آم ــور س ــق در کش ــای موف ــازمان ه ــی از س ــت: یک او گف
فنــی و حرفــه ای در بحــث اشــتغال اســت و امــروز بازنگــری دوره هــای 
ــای  ــی دوره ه ــاد برخ ــا و ایج ــل ه ــر فص ــی س ــر برخ ــی ، تغیی آموزش

ــم. ــتور کار داری ــد را در دس جدی
معــاون وزیــر علــوم، تحقیقــات وفنــاوری بــا اشــاره بــه آخریــن 
ــارک  49 پ ــون  ــت: اکن ــاوری گف ــم و فن ــای عل ــارک ه ــت پ وضعی
علــم و فنــاوری، 12 پردیــس علــم و فنــاوری، 246 مرکــز رشــد 

ــم. ــور داری ــاور در کش ــد فن ــزار و 800 واح ــاور، 10 ه ــای فن واحده
خیرالدیــن گفــت: بــه ایــن آمــار بایــد وجــود یــک هــزار و 778 شــرکت 
ــرد و در  ــه ک ــد اضاف ــز رش ــا و مراک ــارک ه ــتقر در پ ــان مس ــش بنی دان
ــم و 9 هــزار نفــر در  مجمــوع6 هــزار و 671 شــرکت دانــش بنیــان داری

ــاور شــاغل هســتند. ــای فن واحده
معــاون وزیــر علــوم ، تحقیقــات وفنــاوری گفــت: 320 هــزار شــغل 
ــت. ــده اس ــاد ش ــور ایج ــان در کش ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــط ش توس

نــوآوری  و  فنــاوری  بــوم  زیســت  تقویــت  و  توســعه  گفــت:  وی 
بنیانــی،  فرهنگ دانــش  و  آفرینــی  کار  ترویــج  و  کشــور،آموزش 
ــی،  ــان و طراح ــش بنی ــی دان ــتغال آفرین ــاوری و اش ــازی فن ــاری س تج
ــت  ــای معاون ــه راهبرده ــوآوری از جمل ــی ن ــام مل ــش نظ ــن و پای تدوی

فنــاوری و نــو آوری اســت.
هــای  شــرکت  گفــت:  علــوم  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
ــگان و  ــرت نخب ــری از مهاج ــرای جلوگی ــبی ب ــتر مناس ــان بس ــش بنی دان
اشــتغالزایی محســوب مــی شــوند کــه در ســال گذشــته دانــش بنیان هــا 
ــه 90 هــزار شــغل  ــد ؛ امســال ب 65 هــزار شــغل در کشــور ایجــاد کردن
ــرا  ــد و دکت ــی ارش ــع کارشناس ــا در مقاط ــان ه ــش بنی ــق دان از طری

ــم. ــه ای ــت یافت دس
ــرای ورود  ــی را ب ــکات مهارت ــتان مش ــرح نخلس ــت: ط ــن گف خیرالدی
ــتیار  ــای دس ــرح ه ــه ط ــن آنک ــد ضم ــی کن ــرف م ــازار کار برط ــه ب ب
فنــاور، تــور فنــاور از جملــه طــرح هایــی اســت کــه بــا هــدف کمــک بــه 
ــا محیــط کار وصنعــت در حیــن تحصیــل مدنظــر  آشــنایی دانشــجویان ب

ــه اســت. ــرار گرفت ق

بنیاد ملی نخبـگان در چارچوب 
فعــالیت های  توسـعه  برنــامه 
علمـی و فرهنگـی دانشـجویان 
مستعـــد تحصیلـــی کشـور، 
تسـهیاتی را به دانشجویان برتر 
دانشـگاه ها و مراکز آموزش عالی 

کشـور اعطـا می کنـد.
به گـزارش بـازارکار، بنیـاد ملی 
برنامـه  چارچـوب  در  نخبـگان 
و  علمـی  فعالیت هـای  توسـعه 
مسـتعد  دانشـجویان  فرهنگـی 
تحصیلـی کشـور، تسـهیاتی را 
به دانشـجویان برتر دانشگاه ها و 
مراکـز آموزش عالی کشـور اعطا 

می کنـد.
ایـن نهـاد ذیـل طرح توسـعۀ فعالیت های علمی و فرهنگی دانشـجویان مسـتعد 
تحصیلـی کشـور در سـال تحصیلـی 1402-1401 )طـرح شـهید وزوایـی( و در 
چارچـوب برنامـه توسـعه فعالیت هـای علمـی و فرهنگـی دانشـجویان مسـتعد 
مراکـز  و  دانشـگاه ها  برتـر  دانشـجویان  بـه  را  تسـهیاتی  کشـور،  تحصیلـی 

آموزش عالـی کشـور اعطـا می کنـد.
مهم ترین نکات برای ثبت درخواست بهره مندی از این برنامه به شرح زیر است:

دانشـجویان هـر یـک از دانشـگا ها و مراکز آموزش عالی کشـور که واجد شـرایط 
مذکور در »شـیوه نامه توسـعه فعالیت های علمی و فرهنگی دانشـجویان مستعد 
تحصیلی کشـور در سـال تحصیلی 1402-1401« هستند، می توانند درخواست 

خـود را از طریـق سـامانه اطاعاتی بنیاد ملی نخبـگان اقدام کنند.
فراینـد ثبت نـام آن دسـته از متقاضیانـی کـه در حـال حاضر دانشـجو هسـتند، 
از هفدهـم خـرداد مـاه آغـاز می شـود و الزم اسـت ایـن دانشـجویان اطاعـات 
و مسـتندات خـود را بـه همـراه تصاویـر مربـوط، در سـامانه سـینا بارگـذاری یا 

به روزرسـانی کننـد.
ثبت نـام دانش آموختـگان دانشـگاه ها کـه در مهرمـاه سـال جـاری در دوره هـای 
تحصیلـی کارشناسی ارشـد یا دکتـری تخصصی در یکی از دانشـگاه های کشـور 
بـه عنـوان دانشـجوی نـوورود مشـغول به تحصیـل خواهند شـد نیـز از هفدهم 
خـرداد مـاه آغـاز می شـود و الزم اسـت ایـن افـراد اطاعـات و مسـتندات خـود 
را بـه همـراه تصاویـر مربـوط، تـا مهلـت تعیین شـده در بند 4، در سـامانه سـینا 
بارگـذاری یـا به روزرسـانی کننـد و همچنین پس از پذیرفته شـدن در دانشـگاه، 
اطاعـات مربـوط به محـل تحصیل خـود را تا پانزدهـم مهرماه در سـامانه بنیاد 
ملـی نخبـگان درج کننـد تـا در صـورت برگزیدگـی، از پشـتیبانی های بنیـاد 

شـوند. بهره مند 
زمـان ثبت نـام دانشـجویان نـوورود دوره هـای پایـه دانشـگاه ها شـامل دوره های 

کارشناسی ارشـد  کارشناسـی، 
پیوسـته، دکتـری حرفـه ای و 
پیوسـته،  تخصصـی  دکتـری 

متعاقبـاً اعـام خواهـد شـد.
بـــر اســـاس رویــۀ اجرایـی 
تدوین شـده، مقـرر شده اسـت 
متقاضیـان،  معـدل  آخریـن 
میـــانگین نمـرات تـا پایـان 
نیم سـال اول سـال تحصیلـی 
1401-1400 در نظـر گرفتـه 

شـود.
بنیـاد ملـی نخبـگان پـس از 
بررسـی اولیـه درخواسـت ها و 
ظــرفیــت  اســـاس  بـــر 
و بـا هـدف تسـریع  سـالیانه 
در اطاع رسـانی بـه متقاضیـان بـرای برنامه ریـزی و انجام فعالیت های مـورد نیاز 
بـرای بهره مندی از پشـتیبانی های دانشـجویی، نتیجه اولیـه پذیرش متقاضیانی 
کـه باالتریـن امتیـاز از مجموعـه فعالیت هـای آموزشـی، پژوهشـی، فناورانـه و 
فرهنگـی را در مقایسـه بـا سـایر افـراد کسـب کرده انـد )صرفـاً از طریق سـامانه 

بنیـاد ملـی نخبـگان( اعـام خواهـد کرد.
بـا توجـه بـه این کـه نتایـج اولیـه صرفـاً بـر اسـاس مـدارک ادعایـی منـدرج در 
سـامانه سـینا اعام خواهد شـد، قویاً تأکید می شـود متقاضیان، با مطالعه دقیق 
شـیوه نامه و راهنما هـای مرتبـط، از بارگـذاری اطاعـات نامعتبـر و نامربـوط در 

سـامانه خـودداری کنند.
در صورتـی کـه در هر مرحله از بررسـی ها مشـخص شـود که متقاضـی، آگاهانه 
اطاعاتـی نامعتبر و خاف واقع بارگذاری کرده اسـت، عـاوه بر محرومیت از این 
تسـهیات، از سـایر تسـهیات و حمایت های بنیاد، محروم و عدم صداقت وی به 
مراجـع ذی ربـط، اعـام می شـود و حق پی گیـری موضوع به صـورت حقوقی نیز 

بـرای بنیاد محفـوظ خواهد بود.
در بخـش ثبـت مـدارک مربوط بـه افتخارات در سـامانه، برای جلوگیـری از درج 
اشـتباه افتخـار یا مسـتندات نامربـوط، الزم اسـت متقاضیان قبـل از درج افتخار 

مـورد نظـر، راهنمـای مربـوط بـه آن را مطالعه کنند.
اکیـداً توصیه می شـود متقاضیـان دقـت الزم را در تکمیل اطاعـات و بارگذاری 
آن هـا در سـامانه سـینا، بـکار بندنـد؛ زیـرا پـس از تأیید درخواسـت در سـامانه، 
امـکان اصـاح اطاعات نادرسـت وجـود نـدارد و در صورت اثبـات درج اطاعات 

خـاف واقـع، متقاضی از فهرسـت مشـموالن بنیـاد حذف خواهد شـد.
بنیـاد ملـی نخبگان بعـد از اتمام بررسـی پرونده ها در بنیاد های نخبگان اسـتانی 
و بـر اسـاس امتیـاز نهایـی، نتیجه نهایی بررسـی درخواسـت متقاضیـان را اعام 

خواهـد کرد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم:

۴۴ درصد بیکاران کشور فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند
در راستای توسعۀ فعالیت های علمی و فرهنگی؛

بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان برتر دانشگاه ها تسهیالت اعطا می کند
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سپیده یاقوتی اعالم کرد؛ 

کشف و حمایت از استعدادهای نوظهور 
در جشنواره مد و لباس فجر

ــی  ــن جشــنواره بین  الملل ــر یازدهمی دبی
مــد و لبــاس فجــر ضمــن تشــریح جزئیــات 
ــف  ــال کش ــه دنب ــرد: ب ــام ک ــن دوره، اع ای
اســتعدادهای نوظهــور و جــوان هســتیم و از 

ــم. ــتیبانی می کنی ــا پش آنه
از  نقــل  بــه  کار  بــازار  گــزارش  بــه 
یازدهمیــن  دبیــر  یاقوتــی،  ایکنا:ســپیده 
ــر،  ــاس فج ــد و لب ــی م ــنواره بین  الملل جش
در، بــه تشــریح رونــد اجرایی یازدهمیــن دوره 
ایــن جشــنواره پرداخــت و گفــت: جشــنواره 
یازدهــم بــا نگاهــی تحولــی فعالیــت خــود را 
از بهمن  مــاه گذشــته آغــاز کــرد و گــزارش عملکــرد چندماهــه آن بــه  خوبــی بیانگــر تــاش  همــکاران مــا در 

ــت. ــور اس ــی کش ــگ عموم ــورای فرهن ــاس و ش ــد و لب ــروه م ــنواره، کارگ ــه جش دبیرخان
وی اعــام کــرد: دو مرحلــه اساســی را پشــت ســر گذاشــتیم؛ بــا توجــه بــه  اینکــه اطاعــات مختصــر و 
گاه پراکنــده از دوره  هــای گذشــته جشــنواره در دســترس بــود، اولیــن قــدم تبــادل نظــر بــا دســت  اندرکاران، 
برگزارکننــدگان، شــرکت کنندگان و بازدیدکننــدگان دوره  هــای قبل در قالب جلســات ارزیابی، آسیب شناســی، 
اتــاق  فکــر و شــورای راهبــردی بــود و زمــان زیــادی صــرف شــد تــا بــه نتایــج قابــل قبولــی برســیم کــه هنــوز 

نیــاز بــه ارتقــا و بازبینــی دارد و از ابتــدای امــر اصــل بــر شفاف  ســازی فعالیت  هــا بــوده اســت.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/11476

رئیس مرکز ملی فرش:

خانه های خالق فرش در 5 استان کشور ایجاد می شود

رئیــس مرکــز ملی فــرش ایــران با اشــاره 
آخریــن وضعیــت صــادرات فــرش کشــورمان 
بــه اقصــی نقــاط دنیــا گفــت: بــا وجــود همــه 
مشــکات اعــم از تحریم هــا و شــیوع کرونــا، 
ــر  ــه از نظ ــت و چ ــر کمی ــه از نظ ــران چ ای
ارزش، رتبــه نخســت دنیــا را در صــادرات 

ــرش دارد. ف
از  نقــل  بــه  کار  بــازار  گــزارش  بــه 
خبرگــزاری تســنیم از ســمنان، فرحنــاز 
ــرش  ــی ف ــداد فرهنگ ــیه روی ــع در حاش راف
خودرنــگ مهدی شــهر در عمــارت خیــل 
خــان مهدی شــهر در جمــع خبرنــگاران و در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار تســنیم مبنــی بــر میــزان صــادرات 
فــرش ایرانــی بــه دیگــر کشــورها اظهــار داشــت: اگرچــه در برخــی منابــع جهانــی نــام کشــور هنــد به عنــوان 
بزرگ تریــن صادرکننــده فــرش در دنیــا ذکــر شــده و ایــران به عنــوان ســومین کشــور صادرکننــده فــرش 
در دنیــا شــناخته شــده اســت؛ امــا بایــد توجــه کــرد کــه آمــار مربــوط بــه جمهــوری اســامی ایــران تنهــا 
منحصــر بــه صــادرات فــرش بــوده و صــادرات هنــد شــامل گلیــم و جاجیــم و محصــوالت بافتنی زمیــن انداز 

ــود. ــز می ش ــرش نی ــر ف غی
رافع با اشاره به کیفیت باالی فرش های دست بافت ایرانی نسبت به فرش های سایر کشورها تصریح کرد: 

به نوعی می توان جمهوری اسامی ایران را پرچم دار بافت فرش های دست بافت دنیا قلمداد کرد.
رئیس مرکز ملی فرش ایران: خانه های خاق فرش در ۵ استان کشور ایجاد می شود

خانــم رافــع گفــت: بــرای راه انــدازی خانه هــای خــاق فــرش در پنــج اســتان هــدف گــذاری شــده کــه 
تــا کنــون ۴۰ درصــد پیشــرفت داشــته اســت.

رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران گفــت: سنگســر ظرفیــت راه انــدازی شــرکت های دانش بنیــان در حــوزه 
فــرش را دارد و مرکــز ملــی فــرش نیــز از ایــن کار حمایــت می کنــد کــه خانــه خــاق و شــرکت دانــش بنیان 

در ایــن شــهر راه اندازی شــود.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/11453

جذب نیروی امریه در پژوهشکده گردشگری 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی

ــدرک  ــان دارای م ــارغ التحصی ــان ف پژوهشــکده گردشــگری جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی از می
ــا دکتــری امریــه ســربازی پذیــرش مــی کنــد. کارشناســی ارشــد ی

ــدرک  ــان دارای م ــارغ التحصی ــان ف پژوهشــکده گردشــگری جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی از می
ــا دکتــری امریــه ســربازی پذیــرش مــی کنــد. کارشناســی ارشــد ی

بــه گــزارش بــازارکار از روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی رشــته هــای علــوم اجتماعــی 
)تمــام گرایــش هــا(؛ جغرافیــا  )تمــام گرایــش هــا(؛ اقتصــاد و مدیریــت گردشــگری و ســایر رشــته هــای 
ــه وب ســایت ســازمان  ــا مراجعــه ب ــا ۲۵ بهمــن مــاه ســال جــاری ب ــا گردشــکری   مــی توانندت مرتبــط ب
ــرم  ــت پشــتیبانی ف ــا، معاون ــت ه ــه نشــانی khr.acecr.ac.ir ، معاون جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی ب

دعــوت بــه همــکاری را تکمیــل کننــد.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره ۳۱۹۹۷۵۰۱-۰۵۱ تماس بگیرند

مدیر کل راه و شهرسازی استان خبر داد 

ثبت نام 5۱۸۴۴ نفر در آزمون های 
ورود به حرفه ودریافت پروانه اشتغال 

استان تهران

ــران  ــتان ته ــازی اس ــر کل راه وشهرس ــواه مدی ــت خ ــل محب خلی
ــه کار و  ــه اشــتغال ب ــرای دریافــت پروان ــر ب گفــت: تعــداد ۵۱۸۴۴ نف
آزمــون ورود بــه حرفــه کاردانــی در آزمــون هــای تیرمــاه و شــهریور مــاه 

ــد. ــه رقابــت مــی پردازن ســال جــاری ب
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از وزارت راه و شهرســازی )تهــران(؛ 
ــون  ــان در آزمــون رشــته هــای منــدرج در قان ــن متقاضی وی گفــت: ای
ــاری  ــای معم ــته ه ــامل رش ــاختمان ش ــرل س ــی و کنت ــام مهندس نظ
)نظــارت، طراحــی و اجــرا(، عمــران )نظــارت، محاســبات، اجــرا، طــرح و 
اجــرای گــود، پــی و ســازه نگهبــان و ارزیابــی، طــرح و اجــرای بهســازی(، 
تاسیســات مکانیکــی )نظارت، طراحــی و اجــرا(، تاسیســات برقی)نظارت، 
فیــک  (، شهرســازی، نقشــه بــرداری و ترا طراحــی و اجــرا

ــد. ــی پردازن ــت م ــه رقاب ب
محبــت خــواه در ادامــه گفــت: همچنین تعــدادی از متقاضیــان برای 
ــه  ــی ورود ب ــز متقاض ــدادی نی ــاده ۲۷، و تع ــناس م ــون کارش آزم

ــی هســتند. ــاران تجرب ــت معم ــن صاحی ــی و تعیی ــه کاردان حرف
ــان ضمــن آرزوی  ــران در پای ــر کل راه و شهرســازی اســتان ته مدی
موفقیــت بــرای شــرکت کننــدکان در آزمــون گفــت : آزمــون طراحــی 
ــه  ــرای بقی ــاه جــاری و ب ــج شــنبه ۲۳ تیرم ــاری پن ــرای رشــته معم ب

رشــته هــا در نیمــه دوم شــهریور مــاه برگــزار خواهــد شــد.

نخستین نمایشگاه بین المللی تولید 
ایرانی ، دانش بنیان و فناور منطقه 

برگزار می شود

نخسـتین نمایشـگاه بیـن المللی تولیـد ایرانـی ، دانش بنیـان و فناور 
منطقه ، با هدف تحقق شـعار سـال ، سیاسـت های گام دوم انقاب و جهاد 
تبییـن بـرای دسـتاوردهای دانش بنیان و تولیـد ملی برگزار خواهد شـد.

بـه گزارش خبرگـزاری برنا از تهران ؛ رویـداد بین المللی فوق با حضور 
گسـترده رسـانه های داخلی ، بـرون مرزی و خارجـی و با محوریت صنایع 
نفت ، گاز ، پتروشـیمی ، ماشـین آالت کشـاورزی و صنایع غذایی ، پوشـاک ، 
صنایـع فلـزی و غیـر فلز، تجهیـزات پزشـکی ، بـرق و مخابـرات ، فناوری 
اطاعـات و ارتباطـات ، خـودرو و لـوازم خانگی در راسـتای توسـعه اقتصاد 
دانش بنیان ، اشـتغال زایی و تقویت کارآفرینی در عرصه داخلی و بین المللی 
)۳۱ خـرداد الـی ۳ تیـر مـاه ( بـا حضـور شـرکت ها ، سـازمان هـا و مراکز 
علمی ، صنعتی ، خدماتی و دانش بنیان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی 

شـیراز برپا می شـود .
علـی فرهـادی مدیرعامـل شـرکت نمایشـگاه های بین المللـی فـارس 
ضمـن ابـراز خشـنودی از حضـور و مشـارکت بخـش خصوصـی در تحقق 
آرمـان هـای مقام معظـم رهبـری )مدظله العالـی( گفـت: تولیدکنندگان 
دانش بنیـان بـا تلفیـق دانش و تولید و اسـتفاده  موثـر از آن در ارتقا کمی و 
کیفـی محصوالت، رشـد فنی، بهره برداری بهینه از منابـع و افزایش بهره وری 
گام بزرگـی در مسـیر رشـد و توسـعه تولید، صنعـت و دسـتیابی به تولید 
دانـش بنیـان بـر می دارند و بـا توجه به نقش بهـره وری در رشـد اقتصادی 
و توسـعه پایـدار و تاثیـر دانـش بـر افزایـش تولیـدات و تکامل و پیشـرفت 
صنایع، ظرفیت صنعت نمایشـگاهی را به عنوان پیشـران اقتصاد و تجارت 
کشـور برای شناسـایی و معرفی دسـتاوردها و برترین های حوزه های تولید 

و صنعت بـه میـدان آورده ایم.

پس از چندین دوره تعویق؛

ــزاری  ــان برگ ــه ای زم ــه ای در اطاعی ــی رایان ــام صنف ــان نظ زم
نمایشــگاه الکامــپ ۱۴۰۱ را ۱۱ تــا ۱۴ مردادمــاه اعــام کــرد.

ــازارکار، در اطاعیــه ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای  بــه گــزارش ب
ــات و  ــاوری ارتباط ــوزه فن ــاالن ح ــوم فع ــاع عم ــه اط ــت: ب ــده اس آم
ــا  ــراوان و ب ــای ف ــراز و فروده ــس از ف ــاند، پ ــور می رس ــات کش اطاع
مســاعد شــدن شــرایط عمومــی و آغــاز مجــدد برگــزاری نمایشــگاه ها، 
ــک،  ــگاه الکترونی ــمین نمایش ــت و شش ــزاری بیس ــد برگ ــخ جدی تاری
کامپیوتــر و تجــارت الکترونیــک )الکامــپ( بــه عنــوان بزرگ تریــن رویداد 

ــات و ارتباطــات کشــور مشــخص شــد. ــاوری اطاع فن
ایــن نمایشــگاه توســط ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای تهــران از روز 
ســه شــنبه ۱۱ مــرداد تــا روز جمعــه ۱۴ مــرداد ۱۴۰۱ بــه مــدت ۴ روز 
در محــل دائمــی نمایشــگاه های بیــن المللــی تهــران برگــزار می شــود.

ــزرگ  ــرکت های ب ــپ ۱۴۰۱، ش ــگاه الکام ــی نمایش ــش اصل در بخ
ــاالن  ــان، فع ــش بنی ــای دان ــات، مجموعه ه ــات و ارتباط ــاوری اطاع فن
اکوسیســتم اســتارت آپــی کشــور شــامل شــرکت ها، تیم هــا و گروه هــا، 
اپراتورهــای ارتباطــی، دســتگاه های دولتــی و اجرایــی کشــور و فعــاالن 

اصلــی ایــن حــوزه حضــور خواهنــد داشــت.
بخش هــای دیگــر الکامــپ شــامل الــکام اســتارز، الــکام پیــچ، الــکام 
تاکــز، الــکام جابــز، تینــو اســتارز، تــوان تــک، آوردگاه ســرمایه و اتاق شــتاب 

نیــز پذیــرای حضــور جوانــان خــاق و شــرکت های نــوآور خواهــد بــود.
ــرای تســریع در فراینــد امــور  ســتاد برگــزاری نمایشــگاه الکامــپ ب
اجرایــی نمایشــگاه، از روز شــنبه ۲۱ خردادمــاه کار ثبــت نــام متقاضیان را 

آغــاز و ایــن فرآینــد را تــا ۴ تیرمــاه ادامــه خواهــد داد.

پــس از تأییــد مــدارک متقاضیــان و بــر اســاس اولویــت ثبــت نــام و 
متــراژ اعــام شــده، از متقاضیــان جهــت جانمایــی دعــوت خواهــد شــد.
ــپ بیــش از دو ســال  ــزاری نمایشــگاه الکام ــر، برگ ــزارش مه ــه گ ب
ــه تعویــق افتــاده اســت.  ــا ب ــه دلیــل شــیوع ویــروس کرون اســت کــه ب
ــن  ــزاری ای ــد برگ ــار قص ــن ب ــه ای چندی ــی رایان ــام صنف ــازمان نظ س
نمایشــگاه را داشــته کــه هــر بــار بــه دلیــل بــاال گرفتن مــوج جدیــدی از 
شــیوع ویــروس کرونــا و ســویه هــای مختلــف آن، برگــزاری ایــن رویــداد 

لغــو شــده اســت.
پیش از این قرار بود این نمایشگاه در بهمن ۱۴۰۰ برگزار شود. 
قبل از آن هم در شهریورماه و تیرماه سال ۱۴۰۰ تاریخ هایی برای برپایی 

این رویداد اعام شده بود که هیچ کدام به مرحله اجرا نرسید.

 نمایشگاه الکامپ مردادماه برگزار می شود

مدیر عامل شرکت تعاونی دانش بنیان

ــان  ــرکت های دانش بنی ــی از ش ــازی یک ــگاه مج ــرم نمایش پلتف
ایــن امــکان را بــرای غرفــه داران فراهــم می کنــد تــا آخریــن 
محصــوالت و خدمــات خــود را بــه طیــف گســترده ای از مخاطبــان 

ــد. ــه صــورت مجــازی عرضــه کنن ــان ب ــر جه از سراس
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل معاونــت علمــی ریاســت 
ــی  ــن شــرکت تعاون ــل ای ــر عام جمهــوری، ناصــر محمــودی، مدی
ــگاه  ــرم نمایش ــازی پلتف ــاده س ــه پی ــاره ب ــا اش ــان ب دانش بنی
مجــازی، گفــت: نمایشــگاه مجــازی ایــن امــکان را بــرای غرفــه داران 
ــس،  ــری عک ــی، گال ــای ویدئوی ــواع کلیپ ه ــا ان ــد ت ــم می کن فراه
اطاعــات متنــی، اینفوگرافــی و انــواع کاتالــوگ و بروشــور بــا امــکان 

ــد. ــرار ده ــدگان ق ــار بازدیدکنن ــود را در اختی دانل
ــی  ــه راحت ــدگان ب ــرم بازدیدکنن ــن پلتف ــه داد: در ای وی ادام
می تواننــد تنهــا بــا یــک کلیــک از طریــق رایانــه و یــا تلفــن همــراه 

ــگاه  ــرم نمایش ــتفاده از پلتف ــد. اس ــد کنن ــگاه بازدی ــود از نمایش خ
مجــازی یکــی از بهتریــن فرصت هــا بــرای صاحبــان کســب و 
کار اســت تــا بــا بهره گیــری از فنــاوری بــه روز اطاع رســانی 
ــه شــکل نامحــدود  ــات خــود را ب چندرســانه ای محصــوالت و خدم

ــد. ــه کنن ــان عرض ــه مخاطب ب
 محمــودی بــا بیــان اینکــه مخاطبــان در هــر زمــان و مــکان در 
ــا خدمــات کســب و کارهــا و  ــن پلتفــرم می تواننــد محصــوالت ی ای
ــتراک  ــه اش ــران ب ــا دیگ ــد و ب ــی کنن ــاهده و بررس ــاغل را مش مش
امــکان  نمایشــگاه مجــازی  در  کــرد:  نشــان  بگذارنــد، خاطــر 
ــای  ــه فعالیت ه ــت کلی ــتریان، ثب ــتری از مش ــداد بیش ــور تع حض
ــرای  ــت ب ــکان فعالی ــه داران، ام ــه غرف ــه آن ب ــدگان و ارائ بازدیدکنن
مــدت طوالنی تــر و فراهــم بــودن امکانــات مختلــف در یــک 
ــم  ــدگان فراه ــرکت کنن ــر ش ــا دیگ ــر ب ــل بهت ــت تعام ــرم جه پلتف

ــده اســت. ش
ایــن مدیــر حــوزه دانش بنیــان بــا اشــاره بــه این کــه در توســعه 
پلتفــرم نمایشــگاه مجــازی از هیــچ مــاژول آمــاده ای اســتفاده 
ــن ســامانه تحــت  ــات و قابلیت هــای ای نشــده، گفــت: تمامــی امکان
وب از پایــه کدنویســی شــده و ایــن باعــث می شــود محصــول 
قابلیــت توســعه و سفارشی ســازی داشــته باشــد. همچنیــن از 
ــرای  ــه ب ــل جداگان ــه پن ــوان ب ــول می ت ــن محص ــر ای ــای دیگ مزای

ــرد. ــاره ک ــوا اش ــت محت ــت مدیری ــه جه ــان غرف صاحب

برگزاری نمایشگاه مجازی بین المللی با پلتفرم ایرانی دانش بنیان ها

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان

ثبت نام بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت در خوزستان تمدید شد
ــی اداره کل  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــازار کار ب ــزارش ب ــه گ ب
آمــوزش فنــی و حرفــه ای خوزســتان ، جلیــل بیــت مشــعلی افــزود: 
ــگ  ــای فرهن ــدف ارتق ــا ه ــاله ب ــه س ــارت هم ــی مه ــابقات مل مس
ــوزش  ــای آموزشــی ســازمان آم ــی ظرفیت ه ــوزی، معرف ــارت آم مه
فنــی و حرفــه ای کشــور، ایجــاد بســتر مناســب بــرای ارتقــای 
مهارت هــای حرفــه ای کشــور تــا ســطح مهارت هــای جهانــی، 
ــای  ــع چالش ه ــرای رف ــزی ب ــه ری ــف و برنام ــاط ضع ــایی نق شناس
ــرای  ــه ای، فراهــم ســاختن فرصــت مناســب ب آمــوزش فنــی و حرف
ــه ای  ــان کشــور، کشــف اســتعدادهای حرف ــت ســالم بیــن جوان رقاب
نــان  جوا در  انگیــزش  و  مهارت هــا  شــکوفایی  نــان،  جوا

می شــود. برگــزار 
ــابقات  ــن مس ــرکت در ای ــنی ش ــرایط س ــه ش ــان اینک وی بابی
ملــی مهــارت حداکثــر ۲۱ ســال اســت بیــان کرد:البتــه رشــته های 
آب،  فنــاوری  مکاترونیــک،  ابــری،  پــردازش  امنیــت ســایبری، 
ــن  ــت و ای ــنی اس ــرایط س ــد ش ــا فاق ــداری هواپیم ــرویس و نگه س
ــرای  ــا ب ــته ه ــن رش ــه ای ــدان ب ــرای عاقه من ــبی ب ــت مناس فرص

ــت. ــابقات اس ــرکت در مس ش

وی گفــت: ثبــت نــام متقاضیــان مســابقات ملــی مهــارت 
ــر  ــا ۱۷ تی ــه ت ــون فرانس ــارت لی ــی مه ــابقات جهان ــی مس مقدمات
ــد  ــدان می توانن ــه من ــت و عاق ــد داش ــه خواه ــاری ادام ــال ج س
بــا مراجعــه بــه ســایت http://worldskills.ir بــه صــورت 
ــه ای در  ــی و حرف ــوزش فن ــز آم ــه مراک ــه ب ــا مراجع ــا ب ــن و ی آنای

شهرســتان های خوزســتان ثبــت نــام کننــد.
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