
با اعالم نتایج اولیه؛

انتخاب رشته داوطلبان کنکور 
از ۱۷ مرداد آغاز می شود 

12صفحه
قيمت: 5000 تومان
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اعطاء کارت سبز کارآفرینان
کی به مرحله عمل می رسد؟

بـا  کارآفرینـی  سـبز  کارت  اعطـای  خوشـبختانه 
اسـتقبال خوبـی تـا حـاال از سـوی دولـت سـیزدهم 
جمهـور،  رئیـس  معـاون  حتـی  و  شـده  رو  روبـه 
اسـتاندار تهـران و مشـاور وزیـر کشـور هـم اهتمـام 

انجـام شـود. کار  ایـن  کـه  کردنـد  خوبـی 

6۷

بـا اعـام نتیجـه اولیه کنکـور سراسـری داوطلبـان می توانند از ۱۷ مـرداد ماه 
انتخـاب رشـته خود را از طریق سـایت سـازمان سـنجش انجـام دهند.

اولیـه کنکـور  نتایـج  دانشـگاه خبرگـزاری دانشـجو،  بـه گـزارش خبرنـگار 
سراسـری ۱۴۰۱  در سـایت سـازمان سـنجش به صورت کارنامه منتشـر شده 
اسـت و داوطلبـان می تواننـد بـا مراجعـه بـه سـایت سـازمان سـنجش و درج 
شـماره داوطلبـی، شـماره شناسـنامه یا شـماره پرونـده از نتیجـه آزمون خود 

شـوند. مطلع 
ظرفیـت پذیـرش در کنکـور سراسـری ۱۴۰۱ حـدود ۵۰۳ هـزار نفـر اسـت 
کـه ۱۶۷ هـزار نفـر از طریـق رشـته های بـا آزمـون و ۳۳۶ هزار نفـر از طریق 

رشـته های صرفـاً بـا سـوابق تحصیلـی پذیرفتـه می شـوند.
از تعـداد یـک میلیـون و ۳۰۸ هـزار داوطلـب حاضـر در آزمـون تعـداد 
یـک میلیـون و ۱۵۷ هـزار نفـر معـادل ۸۹ درصـد در دوره ها و رشـته های با 

آزمـون مجـاز به انتخاب رشـته شـدند.
ویـژه نامـه انتخاب رشـته پیک سـنجش و سیسـتم انتخاب رشـته مجازی که 
می توانـد بـه داوطلـب بـرای انتخاب رشـته بهتر کمـک کند از روز پنجشـنبه 
۱۳ مـرداد فعـال شـده و دفترچه راهنمای انتخاب رشـته در کنکـور ۱۴۰۱ از 

روز جمعه ۱۴ مرداد در سـایت سـازمان سـنجش منتشـر شـده است.
زمـان ثبـت نـام و انتخاب رشـته محل بـرای داوطلبانی که در کنکور شـرکت 
نکـرده انـد و می خواهنـد رشـته ها و دوره هـای صرفـاً بـا سـوابق تحصیلـی را 

انتخـاب کننـد از ۱۸ مـرداد آغـاز می شـود و تـا ۲۳ مرداد ادامـه دارد.
نتایـج نهایـی کنکور سراسـری ۱۴۰۱ هفته آخر شـهریورماه اعام می شـود و 

کارنامـه تمامـی داوطلبان در هفته اول مهرماه منتشـر می شـود.

جشنواره اندیشمندان
 و دانشمندان جوان

آذرماه برگزار می شود
دبیـر اجرایـی جشـنواره  بـا اشـاره بـه اینکـه در 
شـامل  محـور  شـش  در  جشـنواره   ۱۴۰۱ سـال 
فیزیـک،  مثـل شـیمی،  پایـه   علـوم  پنـج محـور 
علـوم  و  ریاضـی  و  شناسـی  زمیـن  علوم زیسـتی، 
بخـش  دوره  ایـن  در  گفـت:  اسـت  کامپیوتـر  
ششـم هـم بـه جشـنواره اضافـه شـده و آن هـم 

بحـث هـوش مصنوعـی اسـت.

يك شــركت معتبــر در حومه كرج از 

واجدين شــرايط آقا با حداكثر ســن 

35 ســال ، داراي كارت پايان خدمت 

معتبر  ازدانشــگاه هاي  وفارغ التحصيل 

دعوت به همكاري مي نمايد.

عالقه منــدان ميتوانند رزومه خود را به 

ايميل زيرارسال نمايند.

 دعوت به همكاري

مقطع تحصیلی گرایش رشته تحصیلی ردیف

لیسانس / فوق لیسانسکلیه رشته هافیزیک 1

فوق لیسانس -- فوتونیک 2

لیسانس / فوق لیسانسکلیه گرایش هاصنایع 3 

لیسانس / فوق لیسانسکلیه گرایش ها کامپیوتر4

لیسانس / فوق لیسانسکلیه گرایش هامکانیک 5

فوق لیسانس شناسایی موادمتالورژی6 

لیسانس / فوق لیسانسالکترنیک / کنترلبرق 7

لیسانس / فوق لیسانسدولتی، اجرایی، بازرگانی، کسب وکارمدیریت 8

دیپلم/ فوق دیپلم/ لیسانسساخت و تولید/ ماشین افزارمکانیک9

محل خدمت و شرايط استخدام:
▪  محل خدمت: حومه کرج 

▪  اولویت استخدام با نیروی مرد و حداکثر35 سال سن 
▪  داشتن کارت پایان خدمت

▪  فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر 
▪  عنوان پست در تمامی ردیف هاکارشناس می باشد

▪  اولویـت اسـتخدام ردیـف 9 بـا متقاضیانـی اسـت که 
مسـلط به دسـتگاه های فرز و تراش دسـتی، نقشـه خوانی 
و روش هـای تولید و دارا بـودن مدارک معتبر دوره های 
فنـی و حرفـه ای و آشـنایی و سـابقه کار بـا دسـتگاه های 

CNC فـرز و تراش باشـند. jazbhrm@chmail.ir 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:

ساز و کار استخدام در دولت و دانشگاه ها  
به نفع نخبگان تغییر می کند

و  جمهـور  رییـس  معـاون 
و  اداری  سـازمان  رئیـس 
گفـت:  کشـور  اسـتخدامی 
در  اسـتخدام  کار  و  سـاز 
هـا   دانشـگاه  و  دولـت 
تغییـر  نخبـگان  نفـع  بـه 

. می کنـد
بـه گـزارش بـازارکار، رئیس 
سـازمان اداری و استخدامی 
کشـور در مـورد سـاز و کار 
اسـتخدام در دانشـگاه ها بـه 
عنـوان یکـی از دغدغه هـای 

معاونـان مالـی و اداری دانشـگاه هـا گفـت: سـاز وکار اسـتخدام در کل دولـت 
توسـعه  شـورای  در  نامـه ای  آییـن  اسـت.  بازنگـری  حـال  در  دانشـگاه ها  و 
مدیریـت بـه نـام آئیـن نامه جـذب و نگهـداری سـرمایه انسـانی اسـتعدادهای 
برتـر و نخبـه در دسـتگاه هـای اجرایـی تدویـن شـده کـه براسـاس آن جذب 

کارمنـدان نخبـه ارزیابـی و شناسـایی مـی شـوند.
وی ادامـه داد: از ایـن ظرفیـت قانونـی مـی تـوان در دانشـگاه هـا بـه خوبـی 
اسـتفاده کـرد، آییـن نامـه شـورای توسـعه مدیریـت بـه تازگـی ابـاغ شـده و 

همـه مراحـل آن نیـز از طریـق سـامانه ای انجـام مـی شـود.
رئیـس سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور تاکیـد کـرد: بایـد از زاویـه  دیـد 
گسـترده تری نسـبت بـه ایـن موضـوع نگاه کـرد. متولـی اصلی سیاسـت گذاری 
راهبـردی دانشـگاه ها هیئـت امناهـا هسـتند، امـا بایـد سـوال کنیـم کـه آیـا 
ایـن اتفـاق رقـم مـی خورد یـا خیـر؟ از دهـه ۶۰ کمیته هیئـت امناء دانشـگاه 
هـا مطـرح شـده اسـت  و تجربـه طوالنـی اسـت امـا از ایـن ظرفیـت اسـتفاده 

الزم صـورت نگرفته اسـت.
وی ادامـه داد: ناشـناخته مانـدن سـرمایه های دانشـگاه ها بـرای مـا فاجعـه آور 
اسـت و حمایـت نکـردن از آنهـا خسـران عظیمـی اسـت کـه در حـال اتفـاق 
افتـادن اسـت؛ بنابرایـن بایـد وقـت بگذاریـم تـا نیازهـا و مسـائل و ظرفیـت 

داخلـی را بشناسـیم و کار هیئـت امنـاء در ایـن زمینـه بسـیار مهـم اسـت .
معاونـان  سراسـری  نشسـت  در  کشـور  اسـتخدامی  و  اداری  سـازمان  رئیـس 
آمـوزش  مراکـز  پژوهشـگاه ها،  دانشـگاه ها،  منابـع  مدیریـت  و  مالـی  اداری، 
عالـی و رؤسـای پارک هـای علـم و فنـاوری کـه در دانشـگاه تهـران برگـزار 
شـد، سـخنان خـود را بـا سـوالی در مـورد شـیوه اداره دانشـگاه ها ادامه داد و 
گفـت: برنامـه ریـزی راهبـردی دانشـگاه هـا بـه عهـده هیـات امنای دانشـگاه 
هاسـت  ؛ امـا نقـش هیـات امنـا کـه بـر اسـاس مصوبـه ای از سـال ۶۹ اداره 

دانشـگاه بـه عهـده آنهـا گذاشـته شـد، واقعـا جـدی اسـت؟
وی ادامـه داد: جوهـره الگـوی هیـات امنایی شـدن دانشـگاه ها، حفظ اسـتقال 
دانشـگاه از تکانه هـای سیاسـی و در واقـع بـه ایـن دلیـل اسـت کـه دانشـگاه 

نیازمنـد اختیاراتـی اسـت کـه بـا الگـوی هیـات امنایـی محقـق می شـود.
اداره  مـورد  در  نکاتـی  بـه  اشـاره  بـا  اسـتخدامی  و  اداری  سـازمان  رئیـس 
دانشـگاه ها یـادآور شـد: ناشـناخته مانـدن سـرمایه هـای انسـانی دانشـگاه هـا 
ظرفیـت  از  و  بشناسـیم  را  هـا  مسـاله  و  نیازهـا  بایـد  اسـت،  مهـم  بسـیار 

کنیـم..  اسـتفاده  هـا  دانشـگاه 
تحـول  در خدمـت  و  علـوم چابـک  وزارت  اینکـه سـاختار  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
دانشـگاه هـا باشـد خاطرنشـان کـرد: گاهـی افـراد مشـهور امـا پرمشـغله یـا 
شـاخص علمـی را عضـو هیـات امنـا می کننـد کـه چـون نمی تواننـد بـه اندازه 

کافـی وقـت بگذارنـد، مناسـب نیسـت.
بـرای  را  دولتـی  منابـع  و  دولـت  بـه  وابسـتگی  از  گزینـی  دوری  لطیفـی 
دانشـگاه ها مهـم دانسـت و تاکیـد کـرد: هـر چقـدر دانشـگاه ها بـا بهـره وری 
کمتـری اداره شـود، هزینـه هـای جـاری از هزینـه هـای عملیاتـی و تخصصی 

بیشـتر مـی شـود.
وی تاکیـد کـرد: دانشـجویان مقطـع دکتـری مـی تواننـد بـا اسـتفاده از گرنـت 
)پژوهانـه( یـا کار تحقیقاتـی دانشـجویی هزینـه هـای خـود را تامین کنـد. باید 
از ظرفیـت دانشـجویان اسـتفاده کـرده و برخـی نیازهـا را بـا اضافـه کار، حـق 

تدریـس، حـق مشـاوره، کار دانشـجویی و کمـک خـوب خیـران حـل کنیم.

برنامه بانک  ملی
 برای ایجاد50 هزار شغل در کشور

گزارش بازارکار 
از جشنواره ملی مهارت 

صدهزار زندانی
آموزش های مهارتی فرا می گیرند

رتبه بندی مربیان مهارتی 
در دستور کار مجلس شورای اسالمی

تسهیالت بنیاد ملی نخبگان
جوابگوی تنها سه درصد مخاطبان 

ابالغ آیین  نامه نحوه
معـافیت هـای بیمه ای 

از سوی معاون اول رئیس جمهور

چگونه می توان خبرنگار
یا روزنامه نگار شد؟

تعهد اشتغال هزارنفری
بنیاد علوی در استان بوشهر 
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رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:

ساز و کار استخدام در دولت  به نفع نخبگان
 ودانشگاهیان  تغییر می کند

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی:

۱50 هزار مددجوی کمیته امداد آموزش های 
مهارتی کسب و کار را فرا می گیرند

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 
افزایش  هدف  با  گفت:  خمینی  امام 
هزار   ۱۵۰ امسال  شغلی،  مهارت های 
نفر از جامعه هدف، آموزش های مهارتی 

کسب و کار را فرا می گیرند.
به گزارش بازارکار، مرتضی فیروزآبادی 
با اعام این خبر افزود: کمیته امداد در 
راستای فراهم سازی زمینه اشتغال یابی 
به  مددجویان  شغلی  مهارت های  و 
مهارت آموزی در سه بخش آموزش های 
آموزش های  و  کار  و  کسب  مهارتی  آموزش های  کار،  و  کسب  مقدماتی 

پایدارسازی کسب و کار برای جامعه هدف اقدام کرده است.
وی در تشریح آموزش های مقدماتی کسب و کار برای مددجویان تصریح کرد: 
این آموزش ها متناسب با گروه های مختلف جامعه مددجویی تدوین و موجب 
توسعه فرهنگ کارآفرینی، ایجاد نگرش کارآفرینانه و ارتقای مهارت های عمومی 

مددجویان در حوزه کسب و کار می شود.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد اظهارکرد: هدف نهایی از اجرای این 
آموزش ها، فراهم سازی فضای کارآفرینی در جامعه هدف است. این آموزش ها 
در گروه  آموزش های فرهنگی، آموزش های کارآفرینی و آموزش های کسب وکار 

برگزار می شود.
فیروزآبادی با بیان اینکه سال گذشته نیز بیش از ۵۳ هزار نفر آموزش های 
مقدماتی کسب و کار را فرا گرفتند، تاکید کرد: در چهار ماهه سال جاری نیز 

۱۷ هزار نفر از این آموزش ها برخوردار شدند.



اخبار ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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آیین افتتاحیه بیستمین دوره رزم مقدماتی 
مشترک جامعه پذیری دانشگاه های افسری ارتش

جامعه پذیــری  مشــترک  مقدماتــی  رزم  دوره  بیســتمین  افتتاحیــه  آییــن 
دانشــجویان دانشــگاه های افســری ارتــش بــا حضــور معــاون اجرایــی ارتــش در 

ــد.  ــزار ش ــش برگ ــی ارت ــروی زمین ــه نی ــهدای وظیف ــوزش ۰۱ ش ــز آم مرک
ــی  ــاون اجرای ــودی« مع ــد محم ــرتیپ »محم ــر س ــازارکار، امی ــزارش ب ــه گ ب
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران در آییــن افتتاحیــه بیســتمین دوره رزم 
ــش  ــری ارت ــگاه های افس ــجویان دانش ــری دانش ــترک جامعه پذی ــی مش مقدمات
در مرکــز آمــوزش ۰۱ شــهدای وظیفــه نیــروی زمینــی ارتــش، ضمــن تبریــک 
بــه دانشــجویان بــه منظــور برگزیــده شــدن در کســوت دفــاع از کیــان انقــاب 
ــن  ــل، همی ــن عم ــت و ارزش واالی ای ــار داشــت: در اهمی ــران، اظه اســامی ای
ــی  ــک شــب نگهبان ــد »ی ــاره می فرماین ــن ب ــرم )ص( در ای ــر اک ــه پیامب ــس ک ب
ــه عبــادت و  دادن در راه خــدا برتــر اســت از هــزار شــبانه روز کــه شــب هایش ب

ــود«. ــپری ش ــه روزه داری س ــش ب روزهای
ــی در  ــت و آمادگ ــداری، امنی ــای پای ــن مؤلفه ه ــی از مهم تری ــوزش را یک وی آم
ــه  ــتفاده از هرگون ــی اس ــه اصل ــت: الزم ــمرد و گف ــمن برش ــرکات دش ــر تح براب
تجهیــزات و امکاناتــی، داشــتن آمــوزش اصولــی و کارآمــد اســت؛ بنابرایــن بایــد 
ــم  ــن مه ــه ای ــد و خــود را ب ــه کار گیری ــاش خــود را ب ــت ت ــن دوره نهای در ای
مجهــز کنیــد تــا بتوانیــد در میــدان رزم قبــل از هرگونــه عکس العملــی از ناحیــه 

ــد. ــروز دهی ــود ب ــش را از خ ــریع ترین واکن ــن و س ــمنان، بهتری دش
ــای  ــادت ها و ایثارگری ه ــه رش ــاره ب ــا اش ــه ب ــش در ادام ــی ارت ــاون اجرای مع
ــر فراگیــری شایســته آموزش هــای نظامــی در  شــهیدان تصریــح کــرد: عــاوه ب
ایــن دوره هــا، روحیــه خــود را از لحــاظ ایمانــی و اعتقــادی نیــز ارتقــاء دهیــد تــا 
ــر  ــاد شــیرازی «ها، »بابایی «هــا و... در بزنگاه هــا و در براب بتوانیــد همچــون »صی
تهدیــدات دشــمنان قســم خورده نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران بــدون 

کوچکتریــن تردیــدی ایســتادگی کنیــد.
امیــر محمــودی در پایــان بــا تأکیــد بــر اهمّیــت و جایــگاه واالی مرکــز آمــوزش 
۰۱ شــهدای وظیفــه نیــروی زمینــی ارتــش خاطرنشــان کــرد: ایــن مرکــز عــاوه 
بــر اینکــه اولیــن مرکــز آموزشــی نیــروی زمینــی ارتــش و از لحــاظ امکانــات و 
تجهیــزات و تحصیــات مشــمولین، مجهزتریــن آموزشــگاه نزاجــا در ســطح ایران 
اســت، ایــن افتخــار را دارد کــه در زمــان جنــگ مرکــز تربیــت و پــرورش بیــش 
از دو هــزار و ۶۰۰ ســرباز بــوده اســت؛ پــس قــدر خــود را بدانیــد و آگاه باشــید 

کــه پــا در جــای پــای چــه عزیزانــی گذاشــته اید.

»سهمیه استخدام ۳ درصدی معلوالن«
 برای جذب در دستگاه ها ذخیره می شود

ــزوم اجــرای  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــور توانبخشــی ســازمان بهزیســتی کشــور ب ــاون ام مع
قانــون »ســهمیه اســتخدام ۳ درصــدی معلــوالن« در دســتگاه تاکیــد کرد: »ســهمیه 
ــرای جــذب در دســتگاه ها ذخیــره مــی شــود. اســتخدام ۳ درصــدی معلــوالن« ب

ــد  ــه درص ــهمیه س ــص س ــد تخصی ــه رون ــاره ب ــا اش ــی ، ب ــر کاظم ــر اصغ دکت
اســتخدامی افــراد دارای معلولیــت در دســتگاه ها، ادارات و ســازمان ها بیــان کــرد: 
برخــی اوقــات دســتگاه های دولتــی طــی یــک ســال آزمونــی برگــزار نمی کننــد. از 
ســوی دیگــر نیــز مشــکلی که وجــود دارد این اســت کــه همــه دســتگاه ها همزمان 
بــا یکدیگــر آزمونــی برگــزار نمی کننــد کــه ظرفیــت خــوب ســه درصــدی در همــه 
ــتگاه ها  ــر دس ــی دیگ ــت. از طرف ــدود اس ــداد مح ــیم و تع ــته باش ــته ها داش رش
آزمــون برگــزار می کننــد و مــا رشــته هایی کــه معلــوالن امــکان شــرکت دارنــد را 
بــا تفاهــم ســازمان برگزارکننــده و ســازمان اداری اســتخدامی مشــخص می کنیــم، 

امــا فــردی در آن رشــته شــرکت نمی کنــد.
کاظمــی یــادآور شــد: از دیگــر مشــکات ایــن اســت کــه فــرد دارای معلولیــت 
گزینــه آزاد را اشــتباه انتخــاب می کننــد و یــا حــد نصــاب را کســب نمی کننــد 
کــه منجــر بــه اعتــراض می شــود و یــا شــرایط آنــان خــارج از ضوابــط ســازمان 
ــه  ــی اســت  ک ــته تحصیل ــرت رش ــا مغای ــدرک و ی ــد ســن و م ــتخدامی مانن اس

البتــه ایــن مــوارد مربــوط بــه فــرد متقاضــی اســت.
ــات  ــی اوق ــه داد: گاه ــازمان بهزیســتی کشــور ادام ــور توانبخشــی س ــاون ام مع
ــا  ــازمان دو ت ــد و س ــرکت  می کنن ــته ای ش ــت در رش ــراد دارای معلولی ــز اف نی
ــان  ــراد را از می ــپس اف ــد و س ــرش می کن ــب پذی ــهمیه، داوطل ــر س ــه براب س
آنهــا گزینــش می کنــد. در آن جلســه بایــد نماینــده ســازمان بهزیســتی حضــور 
داشــته باشــد تــا مبــادا فــرد را بــه ناحــق حــذف کننــد. بســیاری اوقــات ســازمان 
ــراد  ــق اف ــه ناح ــد و ب ــع نمی کنن ــه مطل ــزاری جلس ــان برگ ــتی را از زم بهزیس
ــازمان  ــده س ــور نماین ــان داده حض ــه نش ــد. تجرب ــت را رد می کنن دارای معلولی

ــراد دارای معلولیــت دارد. ــه اف ــر روحی ــی ب ــی مثبــت فراوان ــرات روان اث
کاظمــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال ۱۴۰۰ آزمــون اســتخدامی بــرای جــذب 
ــال ۹۹  ــت: در س ــت، گف ــده اس ــزار نش ــتخدامی برگ ــهمیه اس ــد س ــه درص س
ــا  ــت ب ــراد دارای معلولی ــذب اف ــرای ج ــده ب ــن ش ــهمیه تعیی ــز از ۱۳۰۵ س نی

ــد. ــی بودن ــده نهای ــه ش ــر پذیرفت ــور، ۵۰۷ نف ــی کش ــتگاه های اجرای دس
ــراد  ــتخدامی اف ــد اس ــه درص ــهمیه س ــون س ــاز قان ــه امتی ــت ک ــد اس وی معتق
ــد و در  ــد ش ــره خواه ــد ذخی ــه درص ــن س ــه ای ــت ک ــن اس ــت ای دارای معلولی
صورتــی کــه در ســالی از آن ســهمیه اســتفاده نشــود، ظرفیــت باقــی مانــده در 

ــره خواهــد شــد. ســال بعــد ذخی
ــتخدامی  ــون اداری و اس ــتگاه آزم ــز ۹ دس ــال ۱۴۰۱ نی ــد: در س ــادآور ش وی ی
ــد از ســهمیه خــود اســتفاده  ــت می توانن ــراد دارای معلولی ــد و اف ــزار کرده ان برگ

کننــد.
ــرای ســهمیه  ــرورش در اج ــوزش و پ ــرد وزارت آم ــه عملک ــه ب ــی در ادام کاظم
ــه اشــاره کــرد  ــراد دارای معلولیــت در ایــن وزارتخان ســه درصــد اســتخدامی اف
و افــزود: در راســتای اجــرای قانــون مذکــور توســط وزارت آمــوزش و پــرورش، 

ــه اســت. ــا ایــن وزارتخان ســازمان بهزیســتی در حــال مذاکــره ب

با حضور معاون اجرایی ارتش برگزار شد؛

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
 به زودی به صحن مجلس می آید 

ــی  ــیون اجتماع ــس کمیس ــب رئی نای
مجلــس شــورای اســامی از اتمــام 
ــاماندهی  ــرح س ــات ط ــی جزئی بررس
ــده  ــت در آین ــان دول ــتخدام کارکن اس
نزدیــک خبــر داد و تاکیــد کــرد: تمــام 
تــاش کمیســیون بــر ایــن اســت کــه 
ایــن طــرح در اســرع وقــت بــه صحــن 
ــب برســد.  ــه تصوی ــده و ب ــس آم مجل
ــرح  ــت ط ــن وضعی ــاره آخری ــنا، درب ــا ایس ــو ب ــت و گ ــماعیلی در گف ــی اس ول
ــا  ــی ب ــیون اجتماع ــرد: کمیس ــان ک ــت، بی ــان دول ــتخدام کارکن ــاماندهی اس س
ــه  ــی کمیت ــات کارشناس ــتور دارد و جلس ــرح را در دس ــن ط ــام ای ــت تم جدی
ــود و در روز  ــی ش ــکیل م ــط تش ــرح مرتب ــن ط ــات ای ــی جزئی ــی بررس تخصص
ــیون  ــن کمیس ــرح در صح ــن ط ــی، ای ــدی نهای ــع بن ــرای جم ــز ب ــنبه نی سه ش

ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــی م اجتماع
نماینــده مــردم گرمــی در مجلــس در ادامــه اظهــار کــرد: از آنجــا کــه مطالبــه 
عمومــی بــرای تصویــب ایــن طــرح بــاال اســت، تمــام تــاش مــا بــر ایــن اســت 

تــا در اســرع وقــت ایــن طــرح را بــه صحــن علنــی مجلــس بیاوریــم. 
ــا بیــان اینکــه  نایــب رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی، ب
ــه  ــه زودی ب ــت و ب ــان اس ــه پای ــیون روب ــرح در کمیس ــن ط ــای ای ــی ه بررس
ــطه و  ــای واس ــرکت ه ــذف ش ــرد: ح ــح ک ــد، تصری ــد آم ــس خواه ــن مجل صح
ــن  ــن اهــداف ای ــت مهــم تری ــان دول ــرای کلیــه کارکن تامیــن امنیــت شــغلی ب
طــرح اســت کــه از ابتــدا دنبــال شــده اســت. از آن جایــی کــه کارکنانــی کــه 
ــده  ــود در آین ــغلی خ ــت ش ــد از امنی ــی دارن ــا حجم ــرکتی ی ــای ش قرارداده
اطمینــان ندارنــد، ایــن طــرح امنیــت شــغلی را بــرای کلیــه کارکنــان دولــت بــه 

ــد آورد.  ــان خواه ارمغ

 تعهد اشتغال هزار نفری بنیاد علوی در استان بوشهر 

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه 
از  بوشــهر  اســتان  اجتماعــی 
انعقــاد تفاهــم نامــه ســه جانبــه 
مشــترک ایجــاد اشــتغال هــزار 
ــوی در اســتان  ــاد عل نفــری بنی

ــر داد.  ــهر خب بوش
ــدق  ــازارکار، مص ــزارش ب ــه گ ب
کشــاورزی بــا اعــام ایــن خبــر 
تحقــق  راســتای  در  گفــت: 
دانــش  تولیــد،  شــعار ســال 
بنیــان و اشــتغال و دســتیابی بــه اهــداف دولــت ســیزدهم بــه تعهــدات اشــتغال 
در ســال ۱۴۰۱ تفاهــم نامــه ســه جانبــه مشــترک ایجــاد اشــتغال دســتگاه هــای 
اجرایــی اســتان بوشــهر مــا بیــن اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، نماینــده 
بنیــاد علــوی در اســتان و معــاون امــور اقتصــادی اســتاندری بوشــهر منعقــد شــد.
وی افــزود: بنیــاد علــوی متعهــد مــی شــود بــا توجــه برنامــه پیــش بینــی اعــام 
شــده بــرای ایجــاد تعــداد ۱۰۰۰ نفــر اشــتغال، ظــرف ســال جــاری نســبت بــه 
ثبــت اشــتغال ایجانــی در ســامانه رصــد بــه آدرس rasad.mcls.gov.ir اقــدام 

کنــد.
مصــدق کشــاورزی ادامــه داد: طرحهــای پشــتیبان مشــاغل خانگــی را در 
راســتای اجــرای قانــون ســاماندهی و حمایــت از مشــاغل خانگــی شناســایی و بــه 

ــی شــود. ــروه مشــاغل خانگــی معرف ــه کارگ دبیرخان
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بوشــهر همچنیــن نیــز نســبت بــه اجــرای 
نظــارت بــر طــرح هــای اشــتغال پایــدار روســتایی عشــایری و مشــاغل خانگــی و 
ارســال گــزارش آن بــه دبیرخانــه نظــارت اشــتغال پایــدار روســتایی و عشــایری 

اســتان تاکیــد کــرد.
ــان کــرد: دســتگاه صــادر کننــده مجــوز و شــرکت هــای دولتــی  کشــاورزی بی
ــا  ــتغال ب ــت اش ــوند اولوی ــی ش ــد م ــتگاه، متعه ــان دس ــرار داد پیم ــرف ق ط
جوینــدگان نیــروی بومــی اســتان باشــد و دســتگاه اجرایــی جهــت جمــع بنــدی 
اطاعــات واحدهــای کســب و کار، ایجــاد بانــک اطاعاتــی اشــتغال زیســت بــوم 

ــد. ــاه اجتماعــی اســتان همــکاری کنن ــاون، کار و رف ــا اداره کل تع اســتان ب
دبیــر کارگــروه اشــتغال اســتان بوشــهر اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه راه انــدازی 
ســامانه جســتجوی شــغل بــه آدرس shoghl.mcls.giv.ir ، کارفرمایــان و 
ــاز در  ــورد نی ــای م ــت درخواســت نیروه ــه ثب ــبت ب ــد نس ــذاران بای ــرمایه گ س

ایــن ســامانه اقــدام کنــد.
ــور  ــتغال کش ــی اش ــورای عال ــه ش ــاس مصوب ــرد: براس ــوان ک ــاورزی عن کش
تمامــی طــرح هــا بایــد پیوســت اشــتغال داشــته باشــد و هرگونــه معرفــی نامــه 
تســهیات اعــم از تســهیات تکلیفــی و یــا تفاهــم نامــه ای و بــا منابــع داخلــی 
ــک  ــردد و بان ــد گ ــد اشــتغال قی ــا بایســتی تعه ــی الزام ازســوی دســتگاه اجرای
ــد و  ــذ نمای ــتغال اخ ــاد اش ــه ایج ــهیات تاییدی ــیط تس ــه تقس ــل از هرگون قب
ــده  ــی کنن ــده ومعرف ــر عهــده دســتگاه صــادر کنن ــد ب ــن بن ــت ای نظــارت رعای
تســهیات اســت و مــاک ارزیابــی توســط اداره کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی 

ــات در ســامانه رصــد اســت. ثبــت اطاع

پرستاران،  تبدیل وضعیت استخدامی می شوند 
رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: همچنین موضوع تغییر وضعیت پرستاران 
دولت  کارکنان  ساماندهی  طرح  در  روزه   ۸۹ و  شرکتی  طرح،  تمدید  و  طرحی 

قرار گرفته است. 
میرزابیگی )رئیس کل سازمان نظام پرستاری( و معاونین این سازمان از بیمارستان 

شهید رجایی استان البرز بازدید کردند.
در این بازدید مدیران پرستاری و پرستاران به بیان مشکات خود از جمله اجرای 
کامل قانون تعرفه گذاری پرستاری، اجرای آیین نامه فوق العاده خاص با ضریب ۳، 

تعدیل پرستاران طرحی و شرکتی و… پرداختند.
میرزابیگی با شنیدن تمام مطالبات پرستاران بیان کردند: آیین نامه باز توزیع قانون 
وضعیت  تغییر  موضوع  همچنین  می شود.  اباغ  زودی  به  پرستاری  تعرفه گذاری 
پرستاران طرحی و تمدید طرح، شرکتی و ۸۹ روزه در طرح ساماندهی کارکنان 
دولت قرار گرفته و بر اساس پیگیری های مستمر و آخرین هماهنگی با کمیسیون 
اجتماعی مجلس به عمل آمد این عزیزان در طرح ساماندهی کارکنان دولت برای 

قانونی شدن تغییر وضعیت شان قرار می گیرند.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری درباره اجرای آیین نامه فوق العاده خاص بیان کرد: 

سازمان نظام پرستاری با تاش شبانه روزی پیگیری اجرایی شدن این قانون است

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:

معاون سالمت و اصالح تربیت سازمان زندان های کشور:

۱۰۰ هزار زندانی آموزش های مهارتی را فرا می گیرند
معــاون ســامت و اصــاح تربیــت 
کشــور  زندان هــای  ســازمان 
ــزار  ــرای ۱۰۰ ه ــت: امســال ب گف
زندانــی ارائـــه آمــــوزش های 
پیـــش بینی  حرفــه ای  و  فنــی 

ــت.  ــده اس ش
بــه گــزارش بازارکار»ســید عبــداهلل 
ملــی  جشــنواره  در  مرتضــوی« 
ایــن  داشــت:  اظهــار  مهــارت 
ــی  ــته مهارت ــا در ۹۰ رش آموزش ه

می شــود. ارائــه 
هــزار   ۵۰ اکنــون  افــزود:  وی 
زندانــی در زندان هــا مشــغول بــه کار 

هســتند و حــدود ۲۲۰ میلیــارد تومــان در کارگاه هــا بــرای خانواده هایشــان 
ــد. ــد کســب کردن درآم

ــور  ــای کش ــازمان زندان ه ــت س ــاح تربی ــامت و اص ــاون س مع
ــن ریشــه های در مجــرم شــدن  ــی تری ــان اینکــه یکــی از اصل ــا بی ب
نداشــتن شــغل اســت، گفــت: بــر اســاس بررســی هــا، در بعضــی از 
ــت  ــن بس ــه ب ــاش ب ــرار مع ــرد در ام ــد و ف ــغل نباش ــر ش ــوارد اگ م

مشــکل  رفــع  بــرای  بخــورد 
ــت  ــرم و جنای ــه ج ــدام ب ــود اق خ

. می کنــد
ســال های  در  بیان داشــت:  وی 
ــتور  ــوزی در دس ــته حرفه آم گذش
ــت و  ــه اس ــرار گرفت ــدی ق کار ج
ــب  ــرای کس ــان ب ــوزش زندانی آم
مهــارت و ایجــاد اشــتغال پیگیــری 

می شــود.
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوی ب مرتض
ــی  ــزار زندان ــته ۸۸ ه ــال گذش س
مــدرک فنــی و حرفــه ای دریافــت 
مــدارک  ایــن  گفــت:  کردنــد، 
بــدون ذکــر نــام زنــدان بــوده اســت تــا بعــد از دوران زنــدان، بتواننــد 

ــد. ــازار کار بازگردن ــه ب ب
ــال  ــه ای دنب ــی و حرف ــازمان فن ــا س ــترک ب ــه داد: کار مش وی ادام
ــان و  ــتغال زندانی ــوزی و اش ــارت آم ــه مه ــر ب ــا منج ــود ت ــی ش م

ــود. ــدان ش ــه زن ــان ب ــت آن ــدم بازگش ع

منادی سفیدان رییس کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری: 

رتبه بندی مربیان مهارتی در دستور کار مجلس شورای اسالمی است
ــوزش  ــون آمــ ــس کمیسیــ ریی
مجلــس  فنــاوری  و  تحقیقــات 
شــورای اســامی گفت: اساســنامه 
ــرای  ــه ای ب ــی و حرف ــازمان فن س
ــی در  ــان مهارت ــدی مربی ــه بن رتب
ــازمان  ــن س ــتور کار اســت، ای دس

ــت.  ــته اس ــون نداش قان
ــا  ــازارکار، »علیرض ــزارش ب ــه گ ب
ــنواره  ــفیدان« در جش ــادی س من
داشــت:  اظهــار  مهــارت  ملــی 
حمایــت  دنبــال  بــه  امســال 
و  هســتیم  مهارت آمــوزی  از 
ــز در  ــی نی ــان فن ــدی مربی رتبه بن

قانــون ســازمان فنــی و حرفــه ای دیــده شــده اســت.
وی افــزود: رتبه بنــدی مربیــان بــه رقابــت ســازنده و ارتقــای کیفیــت 

آموزش هــای مهارتــی و فنــی و حرفــه ای کمــک می کنــد.
ــیون  ــف کمیس ــی از وظای ــه بخش ــان اینک ــا بی ــفیدان ب ــادی س من
ــه  ــامی، توج ــورای اس ــس ش ــاوری مجل ــات و فن ــی، تحقیق آموزش
ــه آموزش هــای مهارتــی اســت گفــت: اکنــون در دنیایــی هســتیم  ب
ــی  ــورهای اروپای ــر کش ــد و در اکث ــرف اول را می زن ــارت ح ــه مه ک
مهارت آمــوزی  راهــی  افــراد  بلکــه  نــدارد  رونــق  دانشــگاه ها 
می شــوند تــا از ایــن طریــق زودتــر بــه اشــتغال و معیشــت 

ــد. ــت یابن دس
وی ادامــه داد: در کشــور مــا موضــوع مهــارت مغفــول مانــده اســت 
ــد  ــکیل می دهن ــان تش ــه را کارآفرین ــد از جامع ــه درص ــا س و تنه
ــان  ــن کارآفرین ــه اشــتغال ای ــار زمین ــه از کن ــراد جامع ــه اف ــه بقی ک

امرارمعــاش می کننــد.
رییــس کمیســیون آموزشــی، تحقیقــات و فنــاوری مجلــس شــورای 
ــازمان ها  ــت: س ــرد و گف ــاره ک ــن اش ــای تأمی ــه زنجیره ه اســامی ب
ــت  ــر رقاب ــا یکدیگ ــه ب ــتند ک ــن هس ــره تأمی ــن زنجی ــی از ای بخش

می کننــد و بخــش مهــم ایــن 
ــر  ــانی ماه ــروی انس ــره نی زنجی
هســتند کــه در همــه جــای 
ایفــا  مهمــی  نقــش  زنجیــره 

. می کننــد
مجلــــس  نمــاینــــده  ایــن 
ــروی ماهــر  خاطرنشــان کــرد: نی
ــوده  ــخ ب و توانمنــد از طــول تاری
ــر و  ــراد ماه ــان اف ــت و ایرانی اس

ــتند. ــد هس کارآم
ــه  ــاره ب ــا اش ــفیدان ب ــادی س من
آمــوزش  آغــاز  نقطــه  اینکــه 
اســت،  خانــواده  در  مهــارت 
گفــت: رتبه بنــدی معلمــان را کــه از چندســال گذشــته رهــا شــده 
بــود کــه در ایــن دولــت اجرایــی شــد و ایــن امــر بــه ارتقــای کیفیــت 

آمــوزش و حفــظ کرامــت معلمــان می شــود.
ــه  ــرای رتب ــه ب ــان بودج ــارد توم ــزار میلی ــت: ۳۸ ه ــان داش وی بی

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــان در نظ معلم
رییــس کمیســیون آموزشــی، تحقیقــات و فنــاوری مجلــس بــا اشــاره 
بــه اینکــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی دارای افــراد توانمنــد 
ــد  ــه می آمدن ــرون وزارتخان ــا از بی ــته نیروه ــت: در گذش ــت، گف اس

کــه امیدواریــم در ایــن دوره ایــن اتفــاق نیافتنــد.
وی ابــراز امیــدواری کــرد: بــا شــناختی کــه از زاهــدی وفــا سرپرســت 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی داریــم و بــا حمایت هــای 
ــرد و ســازمان  ــرار گی ــری ق ــه در مســیر بهت ــن وزارتخان ــس، ای مجل

ــرد. ــرار گی ــه ق ــژه موردتوج ــه ای وی ــی و حرف فن
منــادی ســفیدان خطــاب بــه سرپرســت وزارت تعــاون، کار و 
ــن  ــدان ای ــاص کارمن ــاده خ ــث فوق الع ــت: بح ــی گف ــاه اجتماع رف
وزارتخانــه توســط معــاون اول رییــس جمهــور پیگیــری شــود تــا مــا 

ــم. ــه آن رأی دهی ــس ب ــز در مجل نی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر خبر داد:

 معاون مرکز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

امسال حدود ۲ هزار ردیف استخدامی برای جذب اعضای هیات علمی اختصاص یافته است

 معـاون مرکـز جـذب وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـا بیـان اینکه 
امسـال حـدود ۲ هـزار ردیـف اسـتخدامی بـرای جـذب اعضـای هیـات 
علمـی اختصاص یافته اسـت، گفت: در فراخوان امسـال ۱۷ هـزار و ۱۰۰ نفر 

کردند.  شـرکت 
بــه گــزارش بــازارکار جعفــر جعفــری معــاون مرکــز جــذب 
ــزاری  ــا خبرگ ــو ب ــاوری در گفت وگ ــات و فن ــوم تحقیق وزارت عل
ــی  ــأت علم ــای هی ــذب اعض ــوان ج ــد فراخ ــت: فراین ــارس گف ف
و  دانشــگاه ها  و  آغــاز شــد  تیرمــاه   ۱۱ از   ۱۴۰۱ اردیبهشــت 
ــا  ــور ت ــاوری کش ــی و فن ــی، پژوهش ــوزش عال ــات آم مؤسس
جــذب  ســامانه  بــه  مراجعــه  بــا  می توانســتند  تیرمــاه   ۱۷
یافتــه  اختصــاص  ســهمیه  براســاس  علمــی  هیــأت  اعضــای 
ــد. ــدام کنن ــود اق ــاز خ ــورد نی ــته های م ــد رش ــه تایی ــبت ب نس

ــان  ــده متقاضی ــی بررســی پرون ــان اینکــه شــیوه نامه اجرای ــا بی وی ب
جــذب عضــو هیــأت علمــی تاکیــد بــر رعایــت قوانیــن قبلــی پذیــرش 
ــه و  ــای فرهیخت ــور جــذب نیروه ــه منظ ــی و ب ــات علم اعضــای هی
ــه دانشــگاه ها  ــی ب ــات علم ــرش اعضــای هی ــت در پذی ــت عدال رعای

ابــاغ شــده اســت، افــزود: بــر اســاس ایــن شــیوه نامــه در غربال گــری 
اولیــه افــرادی کــه هــر کــدام از شــرایط الزم قانونــی از قبیــل شــرط 
ــل  ــوان، حداق ــا فراخ ــی ب ــش تحصیل ــته گرای ــوئی رش ــنی، هم س س
معــدل ســه مقطــع تحصیلــی، هم ســوئی مقاطــع تحصیلــی و شــرائط 

ــد، حــذف می شــوند. اختصاصــی اعــام شــده در فراخــوان را ندارن
ــا بیــان اینکــه امســال حــدود ۲ هــزار ردیــف اســتخدامی  جعفــری ب
بــرای جــذب اعضــای هیــات علمــی اختصــاص یافتــه اســت، گفــت: در 

فراخــوان امســال ۱۷ هــزار و ۱۰۰ نفــر شــرکت کردنــد.
ــه همــراه  ــی جــذب ب ــأت اجرای ــی هی وی گفــت: صورت جلســه نهای
تمامــی مســتندات مربوطــه بــه مرکــز جــذب وزارت علــوم، تحقیقــات 
ــذب وزارت  ــزی ج ــأت مرک ــا در هی ــوند ت ــال می ش ــاوری ارس و فن

علــوم بررســی و اعــام نظــر شــود.
ــاوری،  ــوم تحقیقــات و فن ــه معــاون مرکــز جــذب وزارت عل ــه گفت ب
ــر  ــگاه ها حداکث ــی دانش ــات علم ــذب هی ــوان ج ــی فراخ ــج نهای نتای
ــود. ــام می ش ــان اع ــه متقاضی ــگاه ها ب ــط دانش ــاه توس ــا ۳۰ دی م ت

رئیس کل سازمان نظام پرستاری

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور بیان کرد

ــی  ــکی قانون ــازمان پزش ــتیبانی س ــت و پش ــعه مدیری ــاون توس مع
ــه پزشــکی  ــت کار در مجموع ــه ســختی و صعوب ــاره ب ــا اش کشــور ب
ــژه حــوزه هــای  ــه وی ــف ب ــی گفــت: کار در بخــش هــای مختل قانون
تخصصــی پزشــکی قانونــی بــا ســختی و صعوبــت خــاص همــراه اســت 
و کار کــردن در حــوزه تشــریح بــه دلیــل شــرایط خــاص آن نیازمنــد 

ــن اســت. اراده ای پوالدی
ــه  ــم معارف ــری در مراس ــاج منوچه ــا ح ــازارکار، رض ــزارش  ب ــه گ ب
ــه  ــزود: ب ــی، اف ــان غرب ــتان آذربایج ــی اس ــکی قانون ــت پزش سرپرس
ــل  ــت و تمای ــفانه رغب ــی متاس ــکی قانون ــختی کار در پزش ــل س دلی
ــدارد و در بســیاری  ــن ســازمان وجــود ن ــه ای ــرای ورود ب ــی ب چندان
از بخش هــای تخصصــی ســازمان همــکاران مــن مجاهدانــه در حــال 

ــردم هســتند. ــه م ــت ب ــه خدم ــاش و ارائ ت
معــاون توســعه مدیریــت و پشــتیبانی ســازمان بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــه پزشــکی قانونــی می شــود،  همیــن ســختی کار مانــع ورود افــراد ب
ــاهد آن  ــتخدامی ش ــای اس ــیاری از آزمون ه ــت: در بس ــار داش اظه
ــرای حضــور و اســتخدام  ــب و متقاضــی ب ــچ داوطل ــه هی هســتیم ک
در پزشــکی قانونــی وجــود نــدارد ضمــن آنکــه بــه دلیــل فرســودگی 
ایجــاد شــده در ایــن شــغل شــاهد بــرون رفــت نیرو هــا از مجموعــه 

ســازمان هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین مشــکل ســازمان در بحــث 
نیــروی تخصصــی کمبــود نیرو هــای فنــی و پزشــکان اســت، گفــت: 

ــازمان در  ــرو از س ــروج نی ــترین خ ــته بیش ــال گذش ــفانه در س متاس
گــروه پزشــکان اتفــاق افتــاد چــرا کــه شــاهد هســتیم ســازمان های 
پیرامونــی از نظــر پرداختــی بســیار جلوتــر از پزشــکی قانونــی 
ــا را  ــروج نیرو ه ــختی کار خ ــار س ــوع در کن ــن موض ــتند و همی هس

رقــم می زنــد.
حــاج منوچهــری خاطرنشــان کــرد: بــا وجــود همــه ایــن مشــکات و 
ــی همــکاران  کمبود هــا و نیــز ســختی های خــاص کار پزشــکی قانون
ســازمان بــا جدیــت و بــا جــان و دل در سراســر کشــور مشــغول ارائــه 
خدمــت هســتند و عملکــرد ســازمان در بخش هــای مختلــف گواهــی 

بــر ایــن موضــوع اســت.
وی بــا تأکیــد براینکــه پزشــکی قانونــی هیــچ جاذبــه ای برای اشــتغال 
نــدارد و مراجعیــن مــا نیــز افــراد دردمنــد و آســیب دیــده هســتند، 
ــه کارکنــان ســازمان مســئولیت مــا  گفــت: تــاش و خدمــت صادقان
ــزان و کمــک  ــن عزی ــه ای را در خصــوص رســیدگی هرچــه بیشــتر ب
بــه معیشــت آنــان دوچنــدان می کنــد کــه امیدواریــم در ایــن مســیر 

ــویم. ــد ش ــوط بهره من ــای مرب ــاعدت های نهاد ه ــکاری و مس از هم
بنابراعــام ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور، حــاج منوچهــری افــزود: 
ــکی  ــز پزش ــور، ۴۴۶ مرک ــتان کش ــر در ۳۵۰ شهرس ــال حاض در ح
ــه  ــا حــدود ســه هــزار نیــروی انســانی در حــال خدمــت ب ــی ب قانون
ــون  ــدود دو میلی ــدور ح ــاش ص ــن ت ــره ای ــه ثم ــت ک ــردم اس م

ــود. ــته )۱۴۰۰( ب ــال گذش ــی در س ــر کارشناس ــی و نظ گواه

با وجود کمبود نیرو؛ 

هیچ متقاضی برای استخدام در پزشکی قانونی وجود ندارد
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همکاری می نماید.
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شرط سنی 20 تا 35 سال
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نحوه انعقاد قرارداد پيمانی / مشارکت مدنی 

محل انجام کار در شهر محل اقامت تا شعاع 200 کيلومتر

استان های مورد تقاضا:    اصفهان     تهران     فارس      لرستان       هرمزگان      يزد     خراسان رضوی    

سمنان         کـرمان       مرکزی      همدان          چهارمحال و بختياری          کهگيلــويه و بويــراحمــد  

آذربـاريجـان غربی      خراسان جنوبی        قم

ارسال رزومه: 
شماره واتساپ 09911224329

Email:hr@fardiran.com

چگونه می توان خبرنگار شد؟
همگی اين جمالت را شـنيده ايم که »موفقيت به سـادکی 
بدسـت نمـی آيـد« و يـا »هـر کاری سـختی هـای 
خـودش را دارد« و يـا »نابرده رنج گنج ميسـر نمی شـود«. 
برخـی تصـور مـی کننـد بـرای خبرنـگار شـدن هـم 
داشـتن قـدرت سـخن گفتن و دارابـودن کمـی ذوق 
بـرای نوشـتن کافـی اسـت. اما واقعيـت اين اسـت که 
»هـر کسـی را بهـر کاری سـاختن« و خبرنگارشـدن 
هـم آسـان نيسـت و شـايد قـدم در مسـير سـخت و 

ناهمـواری بگذاريـد. 
بـه گزارش بـازارکار، خيلـی ها تصور می کننـد می توان 
قلـم برداشـت و نوشـت و خبرنگار شـد؛  داشـتن ذوق 
نويسـنگی خوب اسـت اما همگی می دانيـم که ذوق و 
هنـر کافی نيسـت، خبرنـگاری هم دانش مـی خواهد، 
تخصـص مـی خواهـد، تجربـه کار در رسـانه نيـاز دارد 
و از همـه مهمتـر مثـل بسـياری از شـغل هـا انگيزه و 

پشـتکار می خواهد.

خبرنگاری، رشته و شغل 
در سـاده ترين تعريـف بايد گفت خبرنگار کسـی اسـت 
کـه بـه حرفـه ی خبرنگاری مشـغول اسـت؛ يعنی خبر 
و گزارش هـای خبـری را بـرای چـاپ در روزنامه هـا، 
مجـالت و نشـريات و يا برای پخـش از راديو، تلويزيون 
و يـا اينترنـت گردآوری، انتخـاب و ارائه می کنـد، يا بر 

انجـام اين کارها نظـارت دارد.
بـرای ورود بـه ايـن حرفـه ابتـدا بايـد دانش آمـوزان 
در شـاخه  علـوم انسـانی تحصيـل کننـد و در آزمـون 
کنکور انسـانی شـرکت کرده و در انتخاب رشـته  خود، 
رشـته ی ارتباطـات و علـوم اجتماعی را انتخـاب کنند. 
ايـن رشـته در مقطـع کارشناسـی دارای سـه گرايـش 
پژوهـش در رسـانه، روابط عمومی و روزنامه نگاری اسـت.

افـرادی کـه می خواهنـد وارد ايـن شـغل شـوند بايـد 
گرايـش سـوم را انتخـاب کننـد. عـالوه بـر تحصيالت 
دوره هـای  گذرانـدن  بـا  می تواننـد  افـراد  دانشـگاهی 
آموزشـگاه های  و  آموزشـی  مراکـز  در  خبرنـگاری 
خصوصـی و يـا تحصيـل در دانشـکده های خبـر، وارد 

شـغل خبرنـگاری شـوند.
می شـود  ناميـده  خبرنـگار  اغلـب  کـه  روزنامه نـگار 
بـه تحقيـق و نوشـتن اتفاقـات و رويدادهـای مختلـف 
می پـردازد. در ميـان داوطلبـان کنکـور انسـانی، افرادی 
کـه ذهنـی پژوهشـگر داشـته و از بررسـی موضوعـات 
مختلـف لذت می برند در اين رشـته موفـق خواهند بود.

بـرای افرادی که تنها منبع درآمدشـان خبرنگاری اسـت 
ايـن شـغل می توانـد يـک کار تمام وقـت باشـد. افـراد 
بسـياری نيـز هسـتند که بـه صـورت پاره وقت و شـغل 
دوم بـه ايـن شـاخه روی می آورند. برخی نيز اين شـغل 
را به عنـوان يـک سـرگرمی دنبـال می کننـد و گـه گاه 
مطالـب و اخبـار و گزارش هايـی را ارائـه می دهنـد کـه 
اکثـراً ايـن افـراد بـرای روزنامه های محلـی کار می کنند.
از کشـورها هرکسـی کـه دلـش بخواهـد  در برخـی 
می توانـد خـود را خبرنـگار بنامـد. در جاهـای ديگـر، 

کـه  می شـوند  خوانـده  روزنامه نـگار  کسـانی  تنهـا 
دوره هـای درسـی مشـخصی را بـه پايـان رسـانده اند.

خبرنگاری رشته سهل و ممتنع
هـای  سـال  در  اطالعـات  و  کيهـان  هـای  روزنامـه 
تجربـه  کسـب  و  آمـوزش  در  مهمـی  نقـش  قبـل 
بـرای خبرنـگاران و روزنامـه نـگاران داشـته انـد امـا 
مـرور آمـوزش روزنامه نـگاری تـا بهمـن 1357 نشـان 
می دهـد کـه بيشـترين تاثيـر دانشـگاهی را دانشـکده 
علـوم ارتباطـات اجتماعی در اين زمينه داشـته اسـت. 
خبرنگاری و روزنامه نگاری از مشـاغل سـخت به شمار 
مـی رود امـا وجـود جنـاح هـای مختلـف که همـواره 
خـود را برای ورود به تحوالت سياسـی و اجتماعی آماده 
مـی بيننـد نقـش مهمی را توسـعه و تنوع رسـانه هـا و به 
تبع آن توسـعه اشـتغال فعـاالن مطبوعات و رسـانه ها 
و اخيـرا پايـگاه هـای خبـری اين عرصه داشـته اسـت. 
شـايد تعبيـر سـهل و ممتنـع عنـوان بدی نباشـد چرا 
کـه هـر فعـال حـوزه فرهنگـی و سياسـی – اجتماعی 
خـود را فعـال حـوزه رسـانه و خبـر هـم قلمـداد 

مـی کنـد!.

رشته ها و دانشگاه های فعال 
در حوزه خبرنگاری و روزنامه نگاری

دانشـگاه عالمـه طباطبايـی را همـه اهالـی رسـانه و 
مطبوعات می شناسـند  و همه می دانند که دانشـکده 
ايـن  ارتباطـات  دانشـکده  اينـک  و  اجتماعـی  علـوم 
دانشـگاه چه حقی بر گـردن روزنامه نگاری کشـورمان 
نـش آموختـه در  نشـکده صدهـا دا يـن دا رد. ا دا
رشـته هـای روزنامه نـگاری، خبرنـگاری، ارتباطات و 
رسـانه بـه بـازارکار کشـور معرفی کرده اسـت. اسـاتيد 
مجـرب و فرهيختـه ايـن دانشـگاه برندهـای رسـانه و 
ارتباطـات کشـور هسـتند.  البته بعدها دانشـگاه تهران 
و سـوره و نيـز دانشـگاه آزاد و ... نيـز بـه ايـن جرگـه 
تحصيـالت  هـوای  کـه  کسـانی  حـال  انـد.  پيوسـته 
دانشـگاهی و کار در حـوزه روزنامـه نگاری و رسـانه  را 
دارنـد بايـد متقاضـی تحصيل در اين دانشـگاه باشـند.
البتـه در سـالهای اخيـر واحدهـای علمـی – کاربردی 
کـه  کسـانی  بـرای  کـه  گرفتـه  شـکل  متعـددی 
آشـنا  خبرنـگاری  هـای  تکنيـک  بـا  می خواهنـد 
شـوند مـی توانـد مفيـد باشـد؛ واحدهـای آموزشـی 
کوتـاه مـدت جهـاد دانشـگاهی هم بسـتر خوبـی برای 
ايـن آموزش ها هسـتند. خانـه های مطبوعات اسـتان 
نيـز بسـتر خوبـی برای آمـوزش خبرنويسـی هسـتند. 

کار خوب خبرگزاری دانشجویان ایران 
)ایسنا(

خبرگـزاری دانشـجويان ايران )ايسـنا( همانطـور که از 
نامش پيداسـت محـور کارش اسـتفاده از دانشـجويان 
در  موثـری  و  فعـال  ايـن خبرگـزاری حضـور  اسـت. 
سراسـر کشـور و نيـز جامعه علمـی و دانشـگاهی دارد. 
ايـن خبرگـزاری واحد فعالی نيـز در امر آمـوزش دارد، 

فراگيران و عالقمندان در کالس 
هـای آمـوزش خبرنگاری ايسـنا دوره های 

کاربـردی آموزشـی مـی بيننـد، آنها با عناصـر و ارزش 
هـای خبـری آشـنا مـی شـوند و جالـب اين اسـت که 
افـراد موفـق برتـر در ايـن خبرگـزاری دعـوت بـه کار 
می شـوند. عالقمندان در اسـتان های سراسـر کشـور 
مـی تواننـد بـه دفاتر ايسـنا نيـز مراجعه و بـا نحوه کار 
و فعاليـت ايسـنا آشـنا شـوند. البتـه سـاير خبرگزاری 
نيـز چنيـن اقداماتـی را دارند، دانشـکده خبر وابسـته 
بـه سـازمان خبرگزاری دولتـی ايران و نيـز خبرگزاری 
فـارس يـک مرکـز علمـی کاربـردی دارد و خبرگزاری 

مهـر نيـز در ايـن زمينـه ها فعال اسـت.

برای روزنامه نگار کدام کتاب ها 
مفید است؟

کتاب های بسـيار زيادی در زمينـه روزنامه نگاری وجود 
دارد کـه بـا جسـت وجويی سـاده در گـوگل می توانيد 
بـا آن هـا آشـنا شـويد و احتمـاال کتاب هـای »خبـر« 
نوشـته دکتـر يونـس شـکرخواه، »اصول خبرنويسـی: 
شـناخت، جمـع آوری و انتشـار اخبـار«، »روش هـای 
محسـنيان راد،  مهـدی  دکتـر  خبـری«  مصاحبـه 
»چگونـه گـزارش خبـری تلويزيونـی بسـازيم« به قلم 
حسـين قربانی، »خبرنويسـی پيشـرفته« نوشته احمد 
توکلـی، »روزنامه نـگاری نويـن« اثر دکتـر نعيم بديعی 
جسـت وجوهايتان  اوليـن  در  قنـدی  حسـين  و 

می شـود. يافـت 

اگـر جسـت وجويتان  همچنيـن 
را در ميـان آثـار ترجمـه ای ادامـه دهيـد، 
بـه کتاب هـای »روزنامه نـگاری حرفـه ای«، »نـرم خبر 
و سـخت خبر: خبرنويسی پيشـرفته«، »آداب مصاحبه 
مطبوعاتـی« و »تجربه های ماندگار در گزارش نويسـی« 

و »گزارش نويسـی در مطبوعـات« برمی خوريـد.
روزنامه نـگاری  حـوزه  در  مهـم  کتاب هـای  جملـه  از 
کتـاب »روزنامـه نـگاری نويـن بديعـی« نوشـته نعيـم 
بديعـی و حسـين قنـدی اسـت کـه بـه نـکات بسـيار 
کاربـردی در حـوزه خبـر، گـزارش، مقالـه، يادداشـت 
و… می پـردازد. نـکات بسـيار مهـم و کاربـردی ايـن 
کتـاب بـه دانشـجويان و افـرادی کـه قـرار اسـت وارد 
ايـن حرفـه شـوند يـا به تازگـی وارد کار روزنامه نگاری 
شـده اند، مسـير را نشـان می دهـد. بنابرايـن می تـوان 
گفـت مطالعـه ايـن کتـاب يکـی از بهتريـن گزينه هـا 
بـرای شـروع حرفـه روزنامه نـگاری بـه شـمار مـی رود.
کتـاب روزنامـه نـگاری نويـن بديعی را نشـر دانشـگاه 
عالمـه طباطبائـی چاپ کرده اسـت که مطالـب آن در 

۸ فصـل تنظيم شـده اسـت.
ايـن فصل هـا شـامل روزنامـه نـگاری خبـری، تهيـه و 
تنظيـم خبـر، مالحظاتـی دربـاره خبرنويسـی، تهيه و 
تنظيـم مصاحبـه، تهيـه و تنظيـم خبرهـای گوناگون، 
گزارش نويسـی در مطبوعـات، ويراسـتاری و مديريـت 

خبـر و روزنامه نـگاری توسـعه می شـود.

گزارش: امیرعلی بینام

برای آنها که به دنبال یک شغل هیجان 

انگیز هستند؛

روز خبرنگار؛ چگونه 

می توان خبرنگار یا 

روزنامه نگار شد

در حالی به روز  17 مردادماه 1401 نزدیک می شویم که این روز در تقویم کشورمان به روز »خبرنگار« 
شهرت یافته است؛ امروزه تحوالت حوزه رسانه و خبر و به طور کلی خبرنگاری و روزنامه نگاری متاثر از 
فضای نوآوری و توسعه فناوری است. هر روز با مقوله های تازه ای تحت عناوین سواد رسانه ای، شهروند 
خبرنگار، خبرنگار شبکه های اجتماعی و تولید محتوا در عصر دیجیتال و ... سر و کار داریم. گویی فراموش کردیم 
که زمانی همه چشم ها و دیدگان به یک یا چند رسانه مکتوب بود؛ کاغذ اخبار، وقایع اتفاقیه، صور اسرافیل، 

نسیم شمال، کیهان و اطالعات، ایران و همشهری، واحد مرکزی خبر، خبرگزاری صدا و سیما و ... 
در حالی این روز را جشن می گیریم که مطبوعات و رسانه های مکتوب بیش از هر زمانی تحت تاثیر 
تحوالت فناوری، رشد و توسعه فضای مجازی و گرانی کاغذ و ... به حاشیه رفته و به عبارت بهتر جای خود 

را به رسانه های مجازی داده اند. 
آنچه می تواند در این نوشته جالب باشد این است که با وجود همه فراز و نشیب ها، خبرنگاری و روزنامه نگاری 
همچنان جذاب است و خاطرخواه دارد. این رشته عالقمندان ویژه خود را می خواهد؛ آنهایی که سرشان 
برای واژه )چه خبر؟( درد می کند. آنهایی به دنبال کشف حقیقت هستند، می خواهند وارد خلوت 
سیاسیون شوند، می خواهند به پستو ها سرک بکشند و از قدم و قلم خود نون بخورند. گزارش پیش رو 

برای عالقمندان خبر و خبرنگاری خالی از لطف نیست.
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تسهیالت توانمندسازی بنیاد ملی نخبگان فقط 
به ۳ درصد جامعه دانشگاهی جواب می دهد

رییــس بنیــاد ملــی نخبــگان گفــت: بنیــاد مــی توانــد دســت کــم ۲ تــا ۳ درصــد جامعــه 
دانشــگاهی کشــور را تحــت پوشــش تســهیالت توانمندســازی خــود قــرار دهــد کــه تحقــق 

ایــن مهــم در گــرو افزایــش منابــع بنیــاد اســت.
ــازارکار، ســورنا ســتاری در نشســت هم اندیشــی رییــس و مســئوالن بنیــاد  بــه گــزارش ب
ــورای  ــس ش ــات مجل ــوزش و تحقیق ــس و اعضــای کمیســیون آم ــا ریی ــگان ب ــی نخب مل
اســالمی بــا تأکیــد بــر ضــرورت گســترش دامنــه حمایتــی از اســتعدادهای برتــر و نخبــگان 
و لــزوم افزایــش همــکاری و همراهــی مجلــس شــورای اســالمی بــا بنیــاد ملــی نخبــگان، 
عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه ظرفیت هــای بســیار مناســب نیــروی انســانی مســتعد، نخبــگان 
و فعــاالن حــوزه فنــاوری و نــوآوری، افزایــش ظرفیت هــای حمایتــی بنیــاد ملــی نخبــگان 
بــه کمــک مجلــس شــورای اســالمی، می توانــد زمینــه ســاز شــکوفایی اســتعدادهای برتــر، 

جــذب و مانــدگاری نخبــگان و اشــتغال دانش بنیــان و خــالق باشــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور بــا تأکیــد بــر ضــرورت توســعه ســیطره و دامنــه 
اثرگــذاری و بســتر حمایتــی بنیــاد، ادامــه داد: بایــد سیاســت هــای نخبگانــی 
روزآمــد شــود و متناســب بــا نیــاز جامعــه و ظرفیــت هــای نخبگانــی برنامــه ریــزی هــای 

ــرد. الزم صــورت گی
ــی  ــاد مل ــان بودجه هــا و مأموریت هــای بنی ــه اهمیــت ایجــاد تناســب می ــا اشــاره ب وی ب
نخبــگان بــه کمــک مجلــس شــورای اســالمی، گفــت: بودجــه فعلــی بنیــاد بــا توجــه بــه 
اهمیــت بــاالی نخبــگان و اســتعدادهای برتــر، متناســب بــا ماموریــت هــا و ظرفیــت هــای 
ایــن حــوزه نبــوده و بــرای پوشــش بخشــی از ظرفیت هــای نخبگانــی کشــور، الزم اســت 

ســهم درخــور توجــه بــه بنیــاد اختصــاص پیــدا کنــد.
ســتاری بــا بیــان اینکــه، بــه طــور میانگیــن ســاالنه ۴ هــزار اســتعداد برتــر تحــت پوشــش 
حمایــت هــای بنیــاد قــرار مــی گیرنــد، افــزود: ایــن درحالــی اســت کــه ظرفیــت نخبگانــی 

و نیــروی انســانی دانــش آموختــه و مســتعد کشــور بســیار بیــش از ایــن میــزان اســت.
قائــم مقــام بنیــاد ملــی نخبــگان نیــز در ایــن نشســت گفــت: طبــق بررســی های انجــام شــده، 
ــری از  ــی و جلوگی ــازی مل ــکن، هویت س ــی، مس ــتغال نخبگ ــد اش ــی مانن ــل موضوعات ح

ــی خواهــد شــد. ســیاه نمایی رســانه  ای، ســبب افــت چشــمگیر مهاجــرت نخبگان
ــف  ــتگاه های مختل ــکاری دس ــی و هم ــزوم هم افزای ــه ل ــاره ب ــا اش ــدم ب ــر باقری مق ناص
ــگان  ــور نخب ــور در ام ــردی کش ــند راهب ــزود: در س ــگان، اف ــوع نخب ــور در موض کش
ــرای جلوگیــری از مهاجــرت نخبــگان،  ــرای ۴۴ دســتگاه  کشــور در حــوزه نخبــگان و ب ب

ــت. ــده اس ــف ش مســئولیت تعری
وی ادامــه داد: در ایــن بیــن البتــه برخــی از دســتگاه ها ماننــد معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــذاری  ــش و تاثیرگ ــده، نق ــض ش ــای تفوی ــوع ماموریت ه ــل ن ــه دلی ــوری ب ریاســت جمه

باالتــری دارنــد.

با امضای تفاهم نامه همکاری نه بانک با بنیاد برکت صورت می گیرد

توانمندسازی و ایجاد ۵۰ هزار شغل
 با 4۰ هزار میلیارد تومان اعتبار

در جریــان آئیــن امضــای تفاهــم نامــه 
۴۰۰ هــزار میلیــارد ریالــی ایجــاد اشــتغال 
ــان  ــی فرم ــاد برکــت ســتاد اجرای ــن بنی بی
حضــرت امــام )ره( و ۹ بانــک عامــل کشــور، 
تفاهم  نامــه همــکاری دوجانبــه بیــن بانــک 
ــتای  ــت در راس ــاد برک ــران و بنی ــی ای مل
توانمندســازی و ایجــاد ۵۰ هــزار شــغل در 
ــوی  ــد موس ــید فری ــای س ــه امض ــور ب کش
ــران و  ــی ای ــک مل ــره بان ــات مدی ــو هی عض

ــه مدیرعامــل بنیــاد برکــت رســید. محمــد ترکمان
ــه  ــن تفاهم نام ــران، ای ــی ای ــک مل ــی بان ــط عموم ــه نقــل از رواب ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
کــه طــی مراســمی در محــل بنیــاد برکــت برگــزار شــد، احســان خانــدوزی وزیــر امــور 
اقتصــادی و دارایــی، ســید عبــاس حســینی معــاون بانــک، بیمــه و شــرکت های دولتــی 
ــارف  ــران، ع ــی ای ــک مل ــره بان ــات مدی ــد موســوی عضــو هی وزارت اقتصــاد، ســید فری
نــوروزی سرپرســت ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره(، محمــد ترکمانــه مدیرعامــل بنیــاد 
برکــت و مدیــران عامــل و اعضــای هیــات مدیــره بانــک هــا و موسســات مالــی کشــور 

حضــور داشــتند.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در ایــن مراســم بــا بیــان ایــن کــه در حــال حاضــر نظــام 
تامیــن مالــی شــبکه بانکــی بــر روی ریــل تامیــن مالــی تولیــد و تامیــن مالــی نیازهــای 
ــن  ــد در تدوی ــک هــا بای ــد، اظهارداشــت: بان ــرد خانوارهــای کشــور حرکــت مــی کن ُخ
برنامــه هــا و سیاســت هــای ســاالنه خــود بــه گونــه ای عمــل کننــد کــه در صــادرات و 

تولیــد کشــور ســهیم و نقــش آفریــن باشــند.
ــرد  ــهیالت خ ــی و تس ــرد مصرف ــهیالت ُخ ــور تس ــه در کش ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
اشــتغالزایی وجــود داد، گفــت: مــا در وزارت اقتصــاد در ســال جــاری براســاس برنامــه 
ریــزی هــا و هدفگــذاری هــای انجــام شــده بنــا داریــم تســهیالت خــرد را در راســتای 

ــم. ــان اعطــا کنی ــه متقاضی اشــتغالزایی ب
ــاد  ــردم نه ــای م ــازمان ه ــا و س ــاد ه ــه مشــارکت نه ــه ســخنانش ب ــدوزی در ادام خان
اشــاره کــرد و یــاد آور شــد: پیونــد نهــاد هایــی در زمینــه ایجــاد اشــتغال هماننــد بانــک ها و 
بنیــاد برکــت کــه امــکان پرداخــت تســهیالت، رصــد، حمایــت و پایــش وجــود دارد بــه طــور 

حتــم موجــب اشــتغال پایــدار خواهــد شــد.
عــارف نــوروزی سرپرســت ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره( در ایــن مراســم بــا بیــان ایــن 
کــه بنیــاد برکــت طــی ســال هــای اخیــر در حــوزه اشــتغالزایی کشــور ســهیم شــده و 
توانســته اســت بــا اقدامــات و فعالیــت هــای گســترده بــاری از روی دوش دولــت بــردارد، 
ــال،  ــه ارزش ۴۰۰ هــزار میلیــارد ری ــا انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه ب اظهارداشــت: امــروز ب
ــرای اشــتغالزایی  ــا ب ــک ه ــاد برکــت و  بان ــن بنی ــه همــکاری بی ــم نام ــن تفاه بزرگتری

هــزاران نفــر در کشــور امضــا شــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه تــا کنــون ۲۰۰ هــزار طــرح اشــتغالزایی خانگــی در کشــور توســط 
بنیــاد برکــت اجــرا و راه انــدازی شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: براســاس اجــرای طــرح 
هــای اشــتغالزایی ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره( امــروز بیــش از ۱۱ هــزار خانــوار در 

کشــور از شــهرها بــه روســتا هــا مهاجــرت داشــته انــد.
نــوروزی در ادامــه یــادآور شــد: بــا امضــای ایــن تفاهــم نامــه و کمــک و مشــارکت بانــک هــا ما 
امیدواریــم بتوانیــم تــا پایــان ســال ۴۰۰ هــزار شــغل جدیــد در راســتای تحقــق اقتصــاد 

مقاومتــی ایجــاد و راه انــدازی کنیــم.
محمــد ترکمانــه مدیرعامــل بنیــاد برکــت در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه ایــن کــه امضــای 
ــن  ــت: ای ــرد، گف ــد ک ــم خواه ــت را فراه ــر و برک ــه خی ــکاری ، زمین ــرارداد هم ــن ق ای
تفاهــم نامــه بخشــی از اجــرای تبصــره ۱۶ قانــون اساســی اســت کــه انتظــار داریــم بــا 
ــه شــکل مســتقیم و  ــر را ب ــزاران نف ــرای ه ــه اشــتغال ب ــکاری وزارت اقتصــاد زمین هم

غیرمســتقیم در مناطــق محــروم و روســتایی کشــور فراهــم کنیــم.
ــزار  ــران ۵۰ ه ــی ای ــک مل ــده بان ــرر ش ــه مق ــم نام ــن تفاه ــت: در ای ــر اس ــه ذک الزم ب

ــد. ــت نمای ــغل پرداخ ــزار ش ــاد ۵۰ ه ــتای ایج ــال در راس ــارد ری میلی

رئیس جمهــور  اول  معــاون  
آییــن  نامــه اجرایــی مربــوط بــه 
بیمــه ای  معافیت هــای  نحــوه 
کارفرمــا  بــدون  بیمه شــدگان 
در ســازمان تأمیــن اجتماعــی را 
براســاس دهک هــای درآمــدی 

ــرد. ــالغ ک اب
بــه گــزارش بــازارکار، هیــات 
وزیــران در جلســه  ۵ مــرداد 
حکــم  اجــرای  در  و   ۱۴۰۱

منــدرج در بنــد )ز( تبصــره )۱۷( مــاده واحــده قانــون بودجــه 
ــه ای  ــای بیم ــوه معافیت ه ــوص نح ــور درخص ــال کل کش امس
ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــا در س ــدون کارفرم ــدگان ب بیمه ش
ایــن  اجرایــی  آیین نامــه  براســاس دهک هــای درآمــدی، 
ــا هــدف ســاماندهی اقشــار تحــت پوشــش  ــون را ب بنــد از قان

ــاند. ــب رس ــه تصوی ــت ب ــک دول ــمول کم ــه ای مش بیم
ــران  ــات وزی ــی مصــوب هی ــه اجرای ــای هــدف آیین نام گروه ه
ــن  ــازمان تأمی ــا در س ــد کارفرم ــدگان فاق ــد از بیمه ش عبارتن
اجتماعــی شــامل قالیبافــان، بافنــدگان فــرش و شــاغالن 
صنایــع دســتی شناســه دار)کــددار(، راننــدگان حمــل و 
نقــل عمومــی درون شــهری و بــرون شــهری، خادمــان 
زنبــورداران،  باربــر،  کارگــران  مداحــان،  مســاجد،  ثابــت 
صیــادان اســتان های ســاحلی شــمال و جنــوب کشــور، 

ــدان  ــد، هنرمن ــاف کم درآم اصن
و روزنامه نــگاران و نویســندگان 
فرهنــگ  وزارت  تاییــد  مــورد 
و ارشــاد اســالمی، مددجویــان 
و  خانــوار  سرپرســت  زنــان  و 
پوشــش  تحــت  بدسرپرســت 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
)ره( و ســازمان بهزیســتی کشور، 
مربیــان مهدکــودک و راهنمایــان 
ــد وزارت  ــورد تائی ــگری م گردش
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی کــه بــه 
موجــب قوانیــن و مقــررات مربوطــه از معافیــت بیمــه ای 

برخــوردار شــده یــا می شــوند.
ــرر  ــب مق ــه ترتی ــموالن ب ــه مشـ ــق بیم ــرخ ح ــن ن همچنی
ــوط  ــررات مرب ــی و مق ــن اجتماع ــون تأمی ــاده )۲۸( قان درم
ــی  ــد در صورت ــود و جدی ــدگان موج ــک از بیمه ش ــت. هری اس
ــک اول  ــار ده ــع در چه ــون وس ــج آزم ــاس نتای ــر اس ــه ب ک
درآمــدی باشــند، از معافیــت کامــل بیمــه ای بــه ترتیــب مقــرر 
در قوانیــن و مقــررات مربــوط و بــر اســاس حداقــل دســتمزد 
ــمول  ــدگان مش ــتمزد بیمه ش ــا دس ــون کار ی ــموالن قان مش
طبقه بنــدی مــزد یــا حقــوق موضــوع مــاده )۳۵( قانــون 
ــد. ــد ش ــوردار خواهن ــورد( برخ ــب م ــی )حس ــن اجتماع تأمی

از سوی معاون اول رییس جمهور؛ 

آیین نامه اجرایی نحوه معافیت های بیمه ای
 براساس دهک های درآمدی ابالغ شد

رییس بنیاد ملی نخبگان:

میـان دو وزارتخانـه صنعـت، معـدن و تجـارت و وزارت علـوم 
تفاهم نامـه ای بـا هدف تحقق سـند تحـول دولتمرد و توسـعه و 
 تعمیـق ارتبـاط صنعت و دانشـگاه  تبادل و اجرای آن آغاز شـد.

بـه گـزارش ایسـنا، تفاهم نامـه همـکاری میـان وزارت صنعـت، 
معـدن و تجـارت و وزارت علـوم کـه پیـش از ایـن میـان دو 
 سـازمان بـه امضـا رسـیده بـود، تبـادل و اجـرای آن آغاز شـد.

تفاهم نامـه مذکـور به منظـور همـکاری و تعامـل مؤثـر میـان 
دو وزارتخانـه )وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و وزارت علـوم، 
تحقیقـات و فنـاوری( بـا اولویت کلیه محورهای مـورد تفاهم به 
ویژه تحقق شـعار سـال »تولیـد؛ دانش بنیان، اشـتغال آفرین«، 
عملیاتی  شـدن سیاسـت  های کلی نظام در حوزه علم  و فناوری، 
تحقـق سـند تحـول دولـت مردمـی، توسـعه و تعمیـق ارتبـاط 
صنعـت و دانشـگاه، تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص، ماهـر و 
کارآفریـن، جلوگیـری از خـروج نیروهـای نخبه و خبره، رسـوخ 
فناوری هـای پیشـرفته در صنایـع کشـور، تجاری  سـازی نتایـج 
تحقیقـات و فناوری  هـای دانشـگاهی و با هـدف افزایش رقابت
  پذیـری و تـاب  آوری اقتصـاد کشـور، امضـا و اجرایـی می شـود.

ایـن تفاهم نامـه،  زمینه هـای همـکاری و هم  افزایـی: براسـاس 
فعالیت هـای  بـه  تجـاری  و  تولیـدی  فعالیت هـای  اتصـال 

قالـب  در  توسـعه،  و  تحقیـق  و  پژوهشـی،  آموزشـی،  علمـی، 
بـرای  فعاالنـه  همـکاری  کنسرسـیوم،  یـا  ارزش  زنجیره هـای 
اتصـال زنجیره هـای پیشـراِن حوزه هـای تولیـد و فنـاوری بـه 
واقعـی  ارتبـاط  بـا هـدف  پژوهشـی،  موسسـات  و  دانشـگاه ها 
صنعـت و دانشـگاه، پـروژه  محـور شـدن فعالیت هـای آموزشـی 
و پژوهشـی دانشـگاه ها و تخصصی شـدن فعالیت های آموزشـی 
و پژوهشـی دانشـگاه ها و موسسـات پژوهشـی، توسـعه و ارتقـا 
زیسـت بوم اقتصـاد دانش بنیـان بـر پایـه مدل هـای نـوآوری باز 
بـزرگ،  بنگاه هـای  بـه  دانشـگاهی  اسـتارت آپ های  اتصـال  و 
از  صنعتـی،  آمایـش  و  عالـی  آمـوزش   آمایـش  یکپارچگـی 
 جملـه زمینه هـای همـکاری و هم افزایـی دو وزارتخانـه اسـت.
همچنیـن اتصـال فعالیت  هـای تولیـدی و تجـاری بـه فعالیت

 هـای علمـی، آموزشـی، پژوهشـی، و تحقیق و توسـعه، در قالب 
بـرای  فعاالنـه  همـکاری  کنسرسـیوم،  یـا  ارزش  زنجیره  هـای 
اتصـال زنجیره  هـای پیشـرانِ حوزه  هـای تولیـد و فنـاوری بـه 
واقعـی  ارتبـاط  بـا هـدف  پژوهشـی،  موسسـات  و  دانشـگاه  ها 
صنعـت و دانشـگاه، پـروژه  و... از دیگـر زمینه هـای همـکاری و 
هم افزایـی اسـت کـه برپایـه ایـن تفاهم نامـه بیـن دو وزارتخانه 

تعریف شـده اسـت.

در راستای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت صورت گرفت 

تبادل و آغاز اجرایی شدن تفاهم نامه همکاری وزارت صمت و علوم

ما باید به سمت بازار کاری برویم که دانش بنیان است
وی افزود: ما ناچاریم تحت عنوان صنایع دستی یا مهارتهای سنتی آنها را در یک 
بازار محدود حمایت و حفظ کنیم و در یک بازار بزرگتری که می خواهیم با صحنه 
اقتصاد جهانی رقابت کنیم، مهارتهایی را که در اختیار داریم آموزش بدهیم و نسل آتی 

ماهران را در آینده برای کشور ایجاد کنیم.
زاهدی وفا ادامه داد: هم اکنون صرفنظر از بحث معادالت بازارکار، اتفاقات دیگری 
در بازار نیروی کار در حال رخ دادن است و ما باید به سمت بازار کاری برویم که 
دانش بنیان است چرا که آینده نگری در سیستم آموزش مهارتی باید اتفاق بیفتد 

و مهارتهای الزم با آن بازار کار در دستور کار قرار گیرد.
سرپرست وزارت تعاون، کارو  رفاه اجتماعی تصریح کرد: برخی مهارتها از بین می رود، 
نیاز است که یک حالت  ایجاد می شوند لذا  برخی مهارتها الزم و بعضی مهارتها 
پویایی و تغییر و تحول را در سیر آتی آموزه های مهارتی پیش بینی کنیم و یک 
فضای قانونی الزم را برای آینده مهارت آموزی کشور داشته باشیم و در این فضا با 

حمایتهای مجلس پاسخگوی توقعات و انتظارات باشیم.
زاهدی وفا با اشاره به موفقیت کشورهای حوزه شرق در رشد اقتصادی اظهار کرد: 
را طی  اقتصادی  توانستند در مدت کوتاهی سیر رشد  کشورهای حوزه شرق که 
کنند، روی انباشت نیروی انسانی و دانش پنهان نیروی انسانی سرمایه گذاری کردند و 

در این کشورها در حوزه آموزش نیروی انسانی به خوبی عمل شده است.
وی افزود: امروز رشد و توسعه و پیشرفت کشورها منوط به این است که در رقابت با سایر 

کشورها چقدر می توانند در انباشت نیروی انسانی موفق باشند.
سرپرست وزارت کار تصریح کرد: در چشم انداز ۱۴۰۴ باید به قدرت اول اقتصادی 
در منطقه تبدیل شویم، این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه جزء جزء اقتصاد ما از نظر 
رقابتی بتواند در سطح منطقه چنین توانایی را داشته باشد. در بحث الگوی پیشرفت 
و افق ۱۴۵۰ نیز پیش بینی هایی شده و اهمیت دانش آموزی و مهارت آموزی در 

نظام اقتصاد جهانی برای ما یک ضرورت بقا در این رقابت خواهد بود.

۴۵درصد ورودی های فنی و حرفه ای را فارغ التحصیالن 
دانشگاهی تشکیل می دهند

 رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: در برخی رشته های این سازمان 
تا ۴۵درصد ورودی ها را فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل می دهند که به دنبال 

مهارت آموزی برای کسب درآمد هستند.
معاون وزیر کار و رئیس سازمان فنی و حرفه ای گفت:در راستای طرح ” مهارت آموزی 
در  جوان  ۴۰۰هزار  و  میلیون  یک  آموزی  مهارت  زمینه  کار”  واقعی  محیط  در 

کارگاه های صنفی تولیدی و خدماتی فراهم می شود. 
غالمحسین حسینی نیا ,  با حضور در جشنوار ملی مهارت که در محل وزارت کار 
برگزار شد با بیان اینکه فنی و حرفه ای عزم خود را برای توسعه مهارت آموزی 
اکنون  است گفت:هم  آموزی جزم کرده  مهارت  با کمک  اشتغال جوانان  ایجاد  و 
در  کارگاهی  با ۵۴۰۰مرکز جوار  دولتی  و ۶۴۰مرکز  آموزشگاه خصوصی  ۱۲هزار 
دولتی  بخش  در  ای  حرفه  و  فنی  ۵۰۰۰مربی  و  داریم  مهارتی  آموزشهای  حوزه 

مشغول آموزش مهارت هستند.  
گرفته  صورت  خوبی  اقدامات  استانداردسازی  زمینه  در  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
گفت:۳۷۰۰ استاندارد شایستگی را آماده و رونمایی کرده ایم.درراستای تأکیدات 
رهبری حدود ۱۵۰۰ مرکز جوار کارگاهی را آماده کردیم.  رئیس سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور گفت: در برخی رشته های این سازمان تا ۴۵درصد ورودی ها را 
فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل می دهند که به دنبال مهارت آموزی برای کسب 
درآمد هستند. مهارت آموزی در محیط واقعی طرح دیگر این سازمان است که 

به تعداد یک نفر یا بیشتر، کارآموزی در محیط کار انجام می شود.  
وی توسعه آموزشگاه های آزاد را از دیگر سیاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور عنوان کرد و گفت: حتی کارگاه های دولتی را بدون دریافت هزینه دراختیار 
آموزشگاه های آزاد قرار می دهیم، زیرا نگاه سازمان بر گسترش چتر آموزشی در سراسر 
نقاط کشور است.  رییس ســازمــان آموزش فنـی و حرفــه ای کشـــور تصریح کرد: 
ولی  کرد،  ایجاد  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مرکز  نمی تــوان  روستایی  هر  در  مسلماً 

می توان از ظرفیت آموزشگاه های آزاد برای آموزش 
مهارت های فنی و حرفه ای بهره برد.  

با  وزیرکار  معــاون 
اجــرای  به  اشاره 
طرح نخلستان برای 
فــارغ التحصیــالن 
دانشگاهی گفت :در 
طرح  این  قــالب 
دستــه  آن  بــرای 
رشتــه هــایی  از 

ندارد,  کار  بازار  که 
بـــه  مهـــارتی  آموزش 

شود.در  می  گذاشته  ۶ماه  مــدت 
این  در  شغلی  فرصت  ۵۰۰هزار  کشور 

زمینه وجود دارد.  
اجتماعی  رفاه  تعاون،کارو  وزیر  معاون 
میلیارد  ۲۰هزار  از  بیش  تصویب  از 
تکمیل  و  تجهیز  برای  اعتبار  ریال 
مراکز فنی و حرفه ای در سفرهای 
از اصناف  و  دولت خبر داد  استانی 
کشور دعوت کرد تا با پیوستن به 
محیط  در  آموزی  مهارت   ” طرح 

واقعی کار” زمینه مهارت آموزی 
جوان  ۴۰۰هزار  و  میلیون  یک 
و  تولیدی  صنفی  کارگاه های  در 

خدماتی را فراهم کنند.

اصناف تنها مجموعه هایی هستند که بدون ایجاد 
کمک دولتی اشتغالزایی می کنند

مجتبی صفایی  نایب رئیس و سخنگوی اتاق اصناف ایران نیز در ادامه با اشاره 
از  بیش  کرد:  اظهار  صنفی  اتحادیه   و  اصناف  اتاق  تشکل،   ۸۰۰۰ وجود  به 
را دایر کنند  اینکه بخواهند کسب و کار خود  از  درصد اصناف کشور قبل   ۷۰
باید مهارت الزم برای افتتاح و شروع کسب و کار را داشته باشند به همین دلیل 
بیشترین همکاری در بعد مهارت افزایی و آموزش را ما با سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

کشور داشته و داریم.
وی افزود: این تعامل به واسطه اینکه ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای خود 
قبال موسس دانشکده کارآفرینی در دانشگاه تهران بودند و مسئولیت های متعددی 
را در حوزه اداری خاص و مرتبط داشتند و بروکراسی های اداری را می شناسند، 
عمال به یک رابطه پایدار و مدون تبدیل شده است لذا امیدواریم این تعامل که 
اخیراً هم چارچوب تفاهم نامه تعریف شده آن در آینده نزدیک با سازمان فنی حرفه ای 
کشور به امضا خواهد رسید به افزایش سطح مهارتها و هم سطح رفاه عمومی کشور 

منجر شود.
روی  نیز  اکنون  و  بوده  مطرح  قدیم  از  که  خوبی  بسیار  طرح  داد:  ادامه  صفایی 

استاد  طرح  شود،  می  کار  آن 
رموز  از  یکی  است.  شاگردی 
موفقیت و توسعه کسب و کارها 
ابتدا  که  بوده  مولفه  این  هم 
باید در محضر یک استاد و اهل 
یک  بعد  و  کرد  شاگردی  فن 
اکثر  شد.  کار  استاد  و  کاسب 
افرادی که امروز به عنوان یک 
مکانیک یا نانوای خبره فعالیت 
می کنند روزی به عنوان شاگرد 

نزد کاسب مهارت آموزی کردند و بعد از چند سال خود را به سحطی از مهارت 
رساندند که اکنون کارآفرین شده و یک کاسب و کار راه اندازی کرده اند.

آموزش  از محیط  بودن  دور  را  دانشگاه   و  میان صنعت  مفقوده  وی گفت: حلقه 
می بینیم چرا که افراد بسیاری با داشتن مدرک فوق لیسانس مهندسی صنایع یا 
دکتری مهندسی مکانیک فارغ التحصیل شده اند ولی به اندازه یک واحد صنفی 

در حوزه عمل کار نکرده و تجربه اجرا ندارند.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران در عین حال با تاکید بر گسترش مراکز جوار کارگاهی 
اظهار کرد: مراکز جوار کارگاهی در مهارت آموزی نقش آفرین هستند و اثرگذاری 
باالیی در اقتصاد کشور دارند. کسبه و اصناف تنها مجموعه هایی هستند که بدون 
ایجاد کمک دولتی اشتغالزایی می کنند ولی متاسفانه در حوزه کسب و کارهای 
خرد و کوچک و بنگاههای صنفی تسهیالت الزم برای اشتغالزایی اختصاص نمی یابد 
بانکی  ایجاد هر شغل تسهیالت  در حالی که اگر بخواهیم در بخش صنعت برای 

بگیریم دست کم دو میلیارد تومان نیاز است.
اشاره کرد و  با سازمان آموزش فنی و حرفه ای  تعامل سازنده اصناف  به  صفایی 
در سال گذشته حاصل همکاری  مهارت  آموزش  ـ ساعت  نفر  میلیون  گفت: ۱۲ 
جوار  مراکز  است.  بوده  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمانهای  و  صنفی  واحدهای 
سازمان  و  کار  وزارت  از  لذا  دارند  ماهر  نیروی  تربیت  در  موثری  نقش  کارگاهی 
واگذار  اتحادیه های صنفی  به  را  ای می خواهیم که مجوزها  و حرفه  فنی  آموزش 
کنند تا آموزش کارجویان هم از طریق اساتید فنی و حرفه ای و هم اساتید اصناف 

صورت گیرد.
 وی در پایان از وزیر کار خواست تا در پرداخت تسهیالت بانکی، بنگاههای صنفی 
را به طور ویژه درنظر داشته باشند و دراولویت قرار بدهند و گفت: نفت باید برای 
نسل آینده کشور هزینه شود تا موجب رفاه شود نه آنکه صرف دخل و خرج و امور جاری 
کشور شود. اگر می خواهیم بنگاه های صنفی را به سمت بازارهای هدف سوق بدهیم 
و جامعه  هدف ۲۰۰  میلیونی که اطراف کشور ما است را در اختیار بگیریم، باید 
بگیریم. در شرایط  بنگاه های صنفی درنظر  برای  بهره  و کم  بلند مدت  تسهیالت 
حاضر بنگاههای خرد و کوچک می توانند نقش آفرین باشند تا با همکاری اصناف 

و سازمان فنی و حرفه ای اهداف اشتغال محقق شود.

تقدیر از فعاالن عرصه مهارت آموزی، معرفی سفیران
 و برترین های حوزه مهارت

امروز در جشنواره ملی مهارت با حضور دکتر »محمدهادی زاهدی وفا« سرپرست 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از پیشکسوتان و خیرین مهارت آموزی در این 
نمونه  مرکز  رئیس  افشاری«  »علی  برتر،  مشاور  خلیلی«  »محسن  از  گردهمایی 
مهارت آموخته  ترمی«  »میثم  کشوری،  نمونه  مربی  کمائی«  »علی  کشوری، 
اشتغال آفرین برتر کشوری، »کیومرث مبلغ ناصری« مدیرعامل مرکز جوارکارگاهی 
آموزشگاه  مؤسس  عنوان  به  زراعت دوست«  »فرزین  خانم  از  و  کشوری  برتر 

فنی و حرفه ای آزاد برتر تجلیل شد.
»رضا حمیدی  ازغدی«، »علیرضا منادی سفیدان« و »حمید مستشاری« سفیران 
برتر مهارتی و »ایمان عتیقی« حامی برتر مهارتی بودند که در این گردهمایی از 

آنان تقدیر شد

گزارش: امیرعلی بینام

در جشنواره ملی مهارت تاکید شد

توسعه بازارکار دانش بنیان، توسعه آموزش های جوار 

کارگاهی و لزوم ارائه تسهیالت اشتغالزا به صنوف

وزارت  سرپرست  حضور  وفا  زاهدی  هادی  محمد  با  مهارت  ملی  همایش 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غالمحسین حسینی نیا رئیس سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور، منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
ـ نایب رئیس و سخنگوی اتاق  مجلس شورای اسالمی  و  مجتبی صفایی 

اصناف ایران در محل وزارت تعاون و کار برگزار شد. 
نگری  آینده  اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  سرپرست 
در سیستم آموزش مهارتی باید اتفاق بیافتد، گفت: باید به سمت بازار کاری 
برویم که دانش بنیان است چرا که در فضای رقابت اقتصادی بسیاری از 
مهارتهایی که در گذشته به روش سنتی از استاد به شاگرد منتقل می شد 

از گردونه بازار کار حذف خواهند شد. 
به گزارش بازارکار، محمد هادی زاهدی وفا در همایش ملی مهارت اظهار 
کرد: مهارت افزایی در گذشته به روش سنتی استاد ـ شاگردی اتفاق می 
افتاد ولی با تغییر و تحوالتی که در بازار کار، صنعت، خدمات و کشاورزی 
شاگردی  به  استاد  از  مهارت  انتقال  سنتی  نظام  دیگر  گرفت،  صورت 
کمرنگ شده و در فضای رقابت اقتصادی بسیاری از این مهارتها از گردونه 

بازار کار حذف می شوند.
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دعوت به همکاری

کوک ساز زندگی 
ــای  ــودی زیب ــی مل ــای کارگاه خیاط ــرچ چرخ ه ــدای خرچ خ ص
ــد نبــض زندگــی  زندگــی در ســایه تــاش را یکنواخــت می نوازن
ــان  ــه زن ــنید ک ــن کارگاه ش ــوان در ای ــات را می ت ــان حی و جری
ــا امیــد بــه زندگــی در ایــن مــکان آمــوزش  سرپرســت خانــوار ب
مــی بیننــد و بعــد بــه درآمدزایــی مــی رســند افــرادی کــه در 

ــیده اند.  ــدواری رس ــه امی ــدی ب اوج ناامی
ــا  ــد ســال  اســت دستانشــان ب ــه چن ــی ک کارگاه خیاطــی و زنان
ــق  ــان رون ــی کارش ــه تازگ ــت ب ــنا اس ــی آش ــد و خودکفای تولی
ــه  ــی ک ــه و چــراغ کارگاه شــان روشــن تر شــده اســت، زنان گرفت
ــات  ــن کارگاه، سفارش ــت در ای ــار فعالی ــا در کن ــدادی از آنه تع

ــد.  ــد می کنن ــه داری تولی ــا خان ــان ب کارگاه را همزم
امســال کــه بــا نــام » ســال تولیــد، دانش بنیــان، اشــتغال آفرین« 
نامگــذاری شــده، برکــت تولیــد در کارگاه ایــن کارآفریــن بیشــتر 
نمایــان اســت امــا رونــق و توســعه بیشــتر آن نیــاز بــه نــگاه ویــژه 

متولیــان امــر دارد.
ــه کار در ایــن کارگاه  ــه افــرادی کــه مایــل ب آمــوزش خیاطــی ب
ــرای  ــگان اســت و همیــن مســاله زمینــه را ب هســتند کامــا رای
ــا  ــی آق ــور در کارگاه خیاط ــرای حض ــراد ب ــتر اف ــویق بیش تش
حاشیه نشــین  منطقــه  ایــن  در  امین پنــاه  خانــم  و  برهــان 
شــهری ســنندج دو چنــدان کــرده اســت امــا چــه کننــد کــه 

ــت. ــی اس ــان خال دستش
پاســخگویی بــه متقاضیــان بــرای آمــوزش و توســعه کارگاه نیــاز 
ــا صــدای کارآفرینــی از میــان  ــه حمایــت متولیــان امــر دارد ت ب
چرخ هــای دوزندگــی در ایــن گوشــه شــهر کــه آبســتن بســیاری 

از آســیب های اجتماعــی اســت بیــش از پیــش شــنیده شــود. 
داســتان های  یــک  پــای درددلشــان کــه می نشــینی هــر 
متفاوتــی دارنــد، از رنج هایــی کــه بــه کارآفرینــی بــدل شــد تــا 
ــن  ــک کارآفری ــا دســتگیری ی امیــدی کــه پــس از ناامیدی هــا ب

در دل جوانــه زد. 
اکنــون در ایــن کارگاه نبــض زندگــی جریــان دارد و صدایــی کــه 
ــر از آن  ــه اگ ــی ک ــد، صدای ــاش می ده ــد و ت ــوش امی آوای خ

حمایــت شــود هیــچ گاه بــه ســکوت تبدیــل نخواهــد شــد.

گام به گام تا توانمندسازی 
آقــای برهــان قانعــی تولیدکننــده 48 ســاله  اســت کــه بیــش از 
40 بهــار از زندگــی اش را بــا صــدای چــرخ خیاطــی کــوک کــرده 
ــه  ــت ب ــرده اس ــل ک ــره تبدی ــتادکاری خب ــه اس ــا را ب و خیلی ه
گونــه ای کــه کــم نیســتند شــاگردانی کــه ســوزن نــخ کــردن را 
از او یــاد گرفتنــد و امــروز خــود اســتادکاری زبردســت هســتند.
مــدت زمــان طوالنــی ســاز زندگــی را بــر غربتــی طوالنــی کــوک 
کــرد و ســال های زیــادی در بندرعبــاس مشــغول دوخــت و 
ــا  ــام و نشــان شــد، ت ــرای خــودش صاحــب ن دوز شــد و البتــه ب
اینکــه در ســال 90 عــزم بازگشــت بــه ســرزمین مــادری کــرد و 
در حاشــیه شــهر ســنندج فعالیتــش را بــه صــورت شــراکتی در 

کارگاه یکــی از آشــنایان آغــاز کــرد.
ایــن کارآفریــن ســنندجی می گویــد: بنــا بــه دالیــل مختلــف ختم 
شــراکت دادم و کارگاهــی مســتقلی بــرای خــودم راه انداختــم و 
خوشــبختانه توانســته ام بانــی خیــر بــرای توانمندســازی بیــش از 
20 زن سرپرســت خانــوار باشــم افــرادی کــه هــر یــک امــروز بــه 
ــرای  ــتقل ب ــدی مس ــی و تولی ــد کارگاه آموزش ــی می توانن تنهای
ــل  ــی منفص ــن نواح ــرادی را در همی ــدازی و اف ــان راه ان خودش

شــهری آمــوزش دهنــد و جــذب بــازار کار کننــد.
ــوار کــه بنــا  ــه ویــژه سرپرســت خان ــوان عاقه منــد ب از تمــام بان
بــه هــر دلیلــی مجبور هســتند بــار اقتصــادی زندگــی را بــر دوش 
بکشــند دعــوت می کنــم بــا حضــور در ایــن کارگاه ضمــن کســب 

مهــارت بــه صــورت رایــگان زمینه توانمندســازی خــود را فراهم ســازند.
ایــن کارگاه بــه صــورت شــراکتی بــا خانــم امین پنــاه اداره 
ــدان،  ــوب عاقه من ــیار خ ــتقبال بس ــه اس ــه ب ــا توج ــود، ب می ش
قصــد توســعه کار را داریــم امــا بــرای تحقــق ایــن مهــم نیازمنــد 

ــتیم. ــووالن هس ــت مس حمای
ــد  ــدازی آن نیازمن ــت راه ان ــغل ها نیس ــایر ش ــل س ــی مث خیاط
تامیــن دســتگاه های مختلــف از جملــه چــرخ خیاطــی، سیســتم 
اتوکشــی، ســردوز و غیــره اســت و راه انــدازی یــک مغــازه کوچــک 
خیاطــی در شــرایط اقتصــادی امــروز نیازمنــد حداقــل 100 میلیــون 

تومــان اســت.

پرداخت تسهیالت ارزان قیمت
ــرده ام و  ــت نک ــهیاتی دریاف ــن کارگاه تس ــدازی ای ــرای راه ان ب
ســرمایه شــخصی اســت، امــا توســعه کار واقعــا نیــاز بــه حمایــت 
ــه چنیــن واحدهایــی نقــش  مســووالن و متولیــان دارد کمــک ب
ــی  ــیب در نواح ــرض آس ــراد در مع ــازی اف ــی در توانمندس مهم

ــد نایســر دارد. منفصــل شــهری مانن
ــن، ســرمایه گذاری  ــه کارآفری پرداخــت تســهیات ارزان قیمــت ب
ــت  ــای مثب ــا خروجی ه ــت کارگاه ه ــن دس ــت از ای ــت، حمای اس
زیــادی بــه لحــاظ کاهــش آســیب های اجتماعــی و رونــق 

ــت. ــد داش ــتغال خواه ــاد و اش اقتص
ــروم  ــا مح ــه و ی ــعه یافت ــر توس ــق کمت ــتر کار در مناط ــر بس اگ
ــه  ــروز ب ــه ام ــاری ک ــار و فش ــود ب ــم ش ــر فراه ــون نایس همچ
ــر نهادهــای حمایتــی تحمیــل می شــود  واســطه افزایــش فقــر ب

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــش پی کاه
ــه افــراد یــاد  ــه جــای ماهــی دادن، ماهیگیــری را ب بهتــر اســت ب
دهیــم حمایــت از ایــن کارگاه هــا، حمایــت صــرف از کارآفریــن و 
ــا  ــه افــراد شــاغل و ی ــا یــک شــخص نیســت ایــن حمایت هــا ب ی

ــش از  ــرای بی ــکان اشــتغالزایی ب ــد، ام ــای کار کمــک می کن جوی
30 نفــر دیگــر را بــه صــورت مســتقیم در طرح توســعه ایــن کارگاه 

خیاطــی دارم.

از یادگیری تا شراکت در کارآفرینی
ــا  ــزد آق ــد: کار را ن ــان می گوی ــا بره ــریک آق ــاه ش ــا امین پن لی
ــرکای  ــوان ش ــه عن ــال ب ــد س ــد از چن ــم و بع ــاد گرفت ــان ی بره

ــردم. ــدازی ک ــن کارگاه را راه ان کاری ای
ــه  ــد ک ــا می کن ــه ای اقتض ــه گون ــادی ب ــرایط اقتص ــروز ش ام
بــرای چرخانــدن چرخ هــای زندگــی زن و مــرد بایــد شــانه بــه شــانه 
هــم کار کننــد، امــا وقتــی موضــوع بــه زنــان سرپرســت خانــوار 
ــی  ــه خیل ــرا ک ــود، چ ــاوت می ش ــا متف ــه کام ــد قضی می رس
ــه داری  ــن مســئولیت خان ــار پذیرفت ــد در کن ــراد بای ــن اف از ای
نقــش ســتون خانــه را هــم ایفــا کننــد و نــان آور خانــه باشــند.

ــد  ــوار لمــس می کنن ــان سرپرســت خان ــه زن ــا ســختی هایی ک ب
ــدر فشــار مضاعفــی را  ــرگ پ ــد از م ــه بع ــودم چــرا ک ــه نب غریب
ــل  ــن دلی ــه همی ــودم و ب ــر ب ــد نظاره گ ــل ش ــادرم متحم ــه م ک
ــرای تامیــن مخــارج زندگــی  تصمیــم گرفتــم در کنــار تــاش ب
ــه  ــبختانه ب ــم و خوش ــر باش ــی خی ــادرم بان ــان م ــرای همنوع ب

ــن هــدف رســیدم. ــه ای ــا برهــان ب کمــک آق

آموزش رایگان به شرط اشتغال
ــن کارگاه  ــاه اســت در ای ــا 7 م ــد: 6 ت ســیران منصــوری می گوی
مشــغول بــه کار هســتم، صفــر تــا 100 کار را در کمتــر از 3 مــاه 
ــاد گرفتــم و  ــگان از صاحبــان مجموعــه ی ــه صــورت کامــا رای ب
خیلــی زود هــم وارد فــاز تولیــد شــدم، در حــال حاضــر هم بســته 

بــه میــزان تولیــد درآمــد کســب می کنــم.
تــا قبــل از اینکــه بــا کارگاه خیاطــی آشــنا شــوم منبــع درآمــدی 

ــه لحــاظ اقتصــادی کار در ایــن کارگاه  نداشــتم، خــدا را شــکر ب
کمــک خوبــی بــه زندگــی ام کــرده اســت.

ــم  ــا ه ــد م ــد درآم ــر باش ــفارش زیادت ــه س ــزان ک ــر می ــه ه ب
ــت  ــد حمای ــه نیازمن ــن زمین ــه در ای ــد ک ــدا می کن ــش پی افزای

ــتیم. ــئوالن هس ــردم و مس م

تلخ و شیرین زندگی
ســارا خانــم همزمــان بــا حرکــت پارچــه زیر ســوزن چــرخ خیاطی 
برایــم از نحــوه آشــنایی بــا کارگاه و آمــوزش تــا 3 ســال گــره 
خــوردن کــوک زندگــی اش بــا چرخ هــای ایــن واحــد تولیــدی 
ــنا  ــی آش ــا کارگاه خیاط ــش ب ــال پی ــه 3 س ــد: اینک می گوی
ــه وصــال را  ــد و حلق ــوزش دی ــگان آم ــه صــورت رای شــد و ب

تــا امــروز هرگــز رهــا نکــرده اســت.
شــرایط زندگــی روز بــه روز ســخت و ســخت تر می شــود 
ــرد االن همــه  ــواده کار می ک ــک خان ــرای ی ــر ب ــک نف ــا ی قب
ــانی  ــرای کس ــم ب ــد، آن ه ــاش کنن ــی ت ــرای زندگ ــد ب بای
ــی  ــد کم ــی می کنن ــهری زندگ ــل ش ــی منفص ــه در نواح ک
ــا را  ــادی م ــرایط اقتص ــه ش ــرا ک ــت چ ــخت تر اس ــیر س مس
مجبــور بــه دور شــدن از مرکــز شــهر کــرده و همیــن مســاله 
ــات ماننــد دوره هــای آموزشــی  ــی از امکان ــه خیل دسترســی ب
و حتــی جــذب بــازار کار شــدن را بــه مراتــب ســخت و 

ــت. ــرده اس ــوارتر ک دش
ــد  ــی می کنن ــهری زندگ ــل ش ــی منفص ــه در نواح ــانی ک کس
دسترســی کمتــری بــه امکانــات و دوره هــای آموزشــی دارنــد.

ایجــاد چنیــن کارگاه هایــی در نواحــی منفصــل شــهری گــره کــور 
ــد و  ــی کن ــاز م ــان ســاکن در آن را ب ــادی از مردم مشــکات زی

ــازد. ــتر می س ــی را بیش ــه زندگ ــد ب امی
ــد،  ــت کنن ــن کارگاه حمای ــان چنی ــر از صاحب ــئوالن اگ مس

ــم  ــتری فراه ــراد بیش ــری اف ــوزش و بکارگی ــرای آم ــتر ب بس
مــی شــود، ایــن مســاله بایــد بــه عنــوان یــک دغدغــه مهــم 

ــرد. ــرار بگی ــئوالن ق ــه مس ــورد توج م

شانس بزرگ
فهیمــه حیــدری هــم آشــنایی بــا کارگاه آقــا برهــان را غنیمتــی 
ــی  ــه خیاط ــادی ب ــه زی ــد: عاق ــد و می گوی ــود می دان ــرای خ ب
داشــتم، امــا هزینــه بــاالی کاس هــای آموزشــی همیشــه مانــع 
رســیدنم بــه ایــن هــدف می شــد، آشــنایی بــا ایــن کارگاه شــانس 
بزرگــی برایــم بــود و توانســتم بــدون پرداخــت کمتریــن هزینــه 

بــه آرزوی چنــد ســاله ام برســم.
سرپرســت  بانــوان  توانمندســازی  نخســت  گام  آمــوزش 
خانــوار مشــغول بــه کار در ایــن کارگاه اســت و خیلــی 
از  کــه  توانمنــدی  و  اســتعداد  بــه  توجــه  بــا  و  ســریع 
ــا  ــویم، آق ــد می ش ــاز تولی ــم وارد ف ــان می دهی ــان نش خودم
برهــان بــرای تــک تــک مــا ســنگ تمــام گذاشــته و از یــک 

ــت. ــاخته اس ــر س ــاط ماه ــادی، خی ــرد ع ف
ــکل و  ــزاران مش ــتن ه ــر آبس ــهری نایس ــل ش ــه منفص ناحی
ــه  ــم و ب ــات دوری ــی از امکان ــت، از خیل ــان اس درد بی درم
ــن شــهروندان  ــه اقتصــادی از ضعیف تری ــد و بنی لحــاظ درآم

ــتیم. ــتان هس ــز اس مرک
فرصت هــای شــغلی بــرای کســانی کــه در ایــن نواحــی 
زندگــی می کننــد بــه مراتــب از افــرادی کــه در بافــت 
مرکــزی شــهر ســاکن هســتند و از امکانــات آموزشــی و 
ــه  ــت، اگرچ ــر اس ــد کمت ــتری برخورداران ــر و بیش ــره بهت غی
ــاله  ــن س ــه چندی ــاش بی نتیج ــا ت ــتیم ام ــرده هس تحصیلک
ــرده  ــان ک ــا ناامیدم ــغل کام ــردن ش ــدا ک ــال پی ــه دنب ب

ــت. اس
حمایــت از افــراد کارآفریــن همچــون آقــا برهــان و پرداخــت 
تســهیات زمینــه توســعه ایــن کارگاه هــا و در نتیجــه بهــره 
ــازد  ــم می س ــتر را فراه ــن بس ــتری از ای ــراد بیش ــدی اف من

ــه گــوش مســئوالن برســانید. تقاضامندیــم صدایمــان را ب

خیاط مدال آور
رشــته های  مــدال آوران  از  و  دارد  نــام  ماویســی  پریســا 
ــی  ــا کارگاه آموزش ــش ب ــال پی ــت 4 س ــنا اس ــکتبال و ش بس
تولیــدی آقــا برهــان آشــنا شــد و از همــان زمــان تــا کنــون 
بــه دلیــل مشــکات ریــز و درشــت زندگــی کــه مهمترینــش 
زمین گیــر شــدن همســر و شــریک زندگــی اش اســت در 

ــت. ــه کار اس ــغول ب کارگاه مش
همســرش کــه از ناحیــه پــا دچــار عارضــه جــدی و معلولیــت 
ــانه های  ــر ش ــی ب ــارج زندگ ــن مخ ــار تامی ــار و فش ــد، ب ش
ــد  ــرای فرزن ــادری ب ــئولیت م ــار مس ــاد در کن ــودش افت خ
ــد. ــد بچرخان ــم بای ــی را ه ــاد زندگ ــرخ اقتص ــالش چ خردس
ــند  ــته باش ــاد داش ــفارش زی ــه س ــان ک ــر زم ــد: ه می گوی
ــکاران  ــر هم ــان و دیگ ــا بره ــک آق ــه کم ــود کارگاه ب در خ
می آیــم و در غیــر اینصــورت بــا چــرخ خیاطــی دســتی 
کوچکــی کــه در خانــه دارم خــودم را مشــغول دوخــت 
ــم  ــک برای ــناهای دور و نزدی ــه آش ــی ک ــفارش های کوچک س

می شــوم. می آورنــد 
ــعه  ــش و توس ــاهد افزای ــووالن ش ــت مس ــا حمای ــم ب امیدواری
و  اقتصــادی  رونــق  زمینــه  و  باشــیم  هــا  کارگاه  ایــن 
اشــتغالزایی در نواحــی منفصــل شــهری کــه واقعــا مشــکات 

ــود. ــم ش ــد فراه ــادی دارن زی

گزارش: شیرین مرادی

آوای خوش امید در سایه تولید؛ 

اینجا زنان سرپرست خانوار صاحب شغل می شوند

ــد نبــض زندگــی و جریــان حیــات را می تــوان در ایــن کارگاه  صــدای خرچ خــرچ چرخ هــای کارگاه خیاطــی ملــودی زیبــای زندگــی در ســایه تــاش را یکنواخــت می نوازن
شــنید کــه زنــان سرپرســت خانــوار بــا امیــد بــه زندگــی در ایــن مــکان آمــوزش مــی بیننــد و بعــد بــه درآمدزایــی مــی رســند افــرادی کــه در اوج ناامیــدی بــه امیــدواری 

رســیده اند.
ظهــر از نیمــه گذشــته اســت، بــه دنبــال ســوژه راهــی نایســر از نواحــی منفصــل شــهر ســنندج می شــوم، گرمــای طاقت فرســا نفــس ماشــین را هــم بریــده اســت، صــدای 

ممتــد زنــگ گوشــی از یــک طــرف و داغــی اشــعه های نــور خورشــید کــه از شیشــه خــودرو بــه داخــل زبانــه می کشــد از طــرف دیگــر، ســخت کافــه ام کــرده اســت.
ورودی نایســر را کــه بــه واســطه بــی شــمار مشــکات اش همــواره کانــون توجــه رســانه ها بــوده و همیــن مثنــوی صــد مــن مشــکات پــای خیلــی از مســووالن را بــه آن 
بــاز کــرده اســت، پشــت ســر می گــذارم و بعــد از مســافت کوتاهــی باالتــر از میــدان قلــم، بــه کارگاه می رســم، 15 پلــه از ســطح زمیــن پاییــن مــی روم و بــا یــک ســالن 

بــزرگ و چندیــن دوزنــده پشــت چــرخ خیاطــی در فضایــی بــا کمتریــن امکانــات سرمایشــی روبــرو می شــوم.
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محورهای جشنواره در حوزه علوم پایه
ــنواره در  ــال 1401 جش ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــودب ب م
ــل شــیمی،  ــه  مث ــوم پای ــج محــور عل ــامل پن شــش محــور ش
فیزیــک، علوم زیســتی، زمیــن شناســی و ریاضــی و علــوم 
ــم  ــم ه ــش شش ــن دوره بخ ــت: در ای ــت گف ــر  اس کامپیوت
بــه جشــنواره اضافــه شــده و آن هــم بحــث هــوش مصنوعــی 

اســت.
ــش  ــنواره در دو بخ ــمین جش ــه شش ــد اختتامی ــا تاکی وی ب
شــود  مــی  ر  برگــزا زان  پــردا یــده  ا و  ر  کا و  کســب 
ــده  ــردازان و 4 ای ــده پ ــده در بخــش ای 12 ای ــار داشــت: اظه
ــاب  ــی انتخ ــده نهای ــوان برگزی ــه عن ــب و کار ب ــش کس در بخ
مــی شــوند. برگزیــدگان جشــنواره عــاوه بــر دریافــت اعتبــار 
ــا  ــی ت ــرایط همراه ــی، از ش ــوکاری جمیل ــاد نیک ــی بنی حمایت
ــی  ــتم کارآفرین ــه اکوسیس ــرای ورود ب ــده ب ــازی ای تجاری س

ــد. ــد ش ــد خواهن ــز بهره من ــور نی کش

حمایت 60 تا 250 میلیون تومانی از برترین ها
ــر از  ــای معتب ــگاه ه ــه دانش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــودب ب ــر م دکت
برگــزاری ایــن جشــنواره حمایــت مــی کننــد گفت: خوشــبختانه 
ــاورزی  ــاد کش ــز جه ــاوری و نی ــات و فن ــوم، تحقیق ــران عل وزی
ــتند و از  ــنواره هس ــن جش ــذاری ای ــت گ ــورای سیاس ــو ش عض

ــد. ــی کنن ــت م ــن جشــنواره حمای ــزاری ای برگ
وی بــا تصریــح اینکــه جشــنواره دو بخــش دارد گفــت:  ایده پــردازان 
آنهایــی هســتند کــه بــه نمونــه محصــول نرســیده اند و بخــش دیگر 
بخــش دیگــر کســب و کار نوپــا کــه بــه نمونــه محصــول رســیده 
ــا  ــن اســت کــه در بخــش کســب و کار نوپ ــا ای ــه م ــد؛  برنام ان
ــی  ــار حمایت ــان اعتب ــون توم ــا 250 میلی ــا از100 ت ــن ه برتری

دریافــت کننــد.
ــان  ــت؛ ایرانی ــده اس ــاف ش ــی اض ــن الملل ــش بی ــن بخ همچنی
ــل  ــود را در داخ ــده خ ــه ای ــرط اینک ــه ش ــور ب ــارج از کش خ
ایــران اجرایــی شــود مــی تواننــد در جشــنواره شــرکت کننــد، 
ــرای  ــردازی  60 میلیــون تومــان ب ــده پ همچنیــن در بخــش ای

ــم داشــت. ــت خواهی ــده حمای ــر ای ه

محدودیتی برای ثبت نام وجود ندارد
مدیــر اجرایــی جشــنواره اندیشــمندان و دانشــمندان جــوان بــا اشــاره 
بــه اینکــه محدودیتــی بــرای  ثبــت نــام در این جشــنواره وجــود ندارد 
ــده در جشــنواره  ــا 800 ای گفــت:  در ســال گذشــته حــدود  700 ت
ــم شــاهد  ــم و امیدواری ــی نداری ــز محدودیت ــت شــد و امســال نی ثب
حضــور پررنــگ ایرانیــان خــارج از کشــور و همچنیــن خارجــی هــا 

بــا همــراه ایرانــی هــا باشــیم. 
ــت  ــورد غفل ــا حــدودی م ــه ت ــوم پای ــای عل ــزود: رشــته ه او اف
ــرار گرفتــه و هــدف جشــنواره دلگــرم کــردن  ــی توجهــی ق و ب
ــه  ــه ب ــوم پای ــای عل ــگان رشــته ه ــش آموخت دانشــجویان و دان
ــه و  ــای نوآوران ــده ه ــق ای ــازارکار از طری ــه ب ــتغال و ورود ب اش

ــو اســت. ــای ن ــا ایجــاد کســب و کاره ــه ب فناوران
هدف جشنواره ایچاد امید و انگیزه در جوانان است

ــوان   ــمندان ج ــمندان و دانش ــنواره اندیش ــی جش ــر اجرای مدی
بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن جشــنواره همزمــان بــا ســال جهانــی 
علــوم پایــه برگــزار مــی شــود گفــت؛ ایجــاد امیــد و انگیــزه در 

بیــن دانــش آموختــگان و جوانــان شــاغل به تحصیــل در رشــته های 
علــوم پایــه از اهــداف ایــن جشــنواره اســت. در ســالهای اخیــر 

بــه علــوم پایــه کمتــر توجــه شــده اســت و بایــد تــاش کنیــم 
در ایــن حــوزه در مــرز دانــش کنیــم چــرا کــه ایــن حــوزه در 

مــرز دانــش حرکــت مــی کنــد و خیلــی کاربــردی نیســت.
ــه در  ــوم پای ــول عل ــی اف ــل اصل ــی از دالی ــه یک ــان اینک وی بی
ــت،  ــته اس ــن رش ــجویان ای ــتغال دانش ــث اش ــا بح ــه م جامع
تاکیــد کــرد: در داخــل کشــور مــا توجــه چندانــی بــه 
رشــته هــای علــوم پایــه وجــود نــدارد و بایــد دولــت و مجلــس 
و نهادهــای علمــی و دانشــگاهی و نیــز صنایــع از ایــن 

کننــد. حمایــت  رشــته ها 
ــه  ــوم پای ــزود: طــی چنــد ســال اخیــر رشــته های عل مــودب اف
ــایر  ــا س ــتن ب ــاط نداش ــت و ارتب ــده اس ــدود ش ــور مح در کش

ــازد. ــه رو می س ــکل رو ب ــا مش ــور را ب ــده کش ــته ها آین رش

ایجاد باشگاه علوم پایه و تکنولوژی
 برای توسعه اشتغال علوم پایه

مــودب بــا اشــاره بــه اینکــه، همــه حمایــت هــای ایــن جشــنواره 
از ســوی بنیــاد حمایتــی جمیلــی پرداخــت مــی شــود گفــت: 

توســعه اشــتغال بــرای رشــته هــای علــوم پایــه بــرای مــا بســیار 
اهمیــت دارد بنابرایــن ســعی مــی کنیــم بــه ســمت کارآفرینــی 
برویــم و در ایــن راســتا ایجــاد و توســعه کســب و کار در حــوزه 
ــوم  ــگاه عل ــن باش ــم؛ همچنی ــی کنی ــال م ــه را دنب ــوم پای عل
ــا همــکاری  ــوژی را توســعه اشــتغال علــوم پایــه ب پایــه و تکنول

ــم. ــدازی کــرده ای یونســکو راه ان

ثبت نام تا اول مهر ادامه دارد
ــوان   ــمندان ج ــمندان و دانش ــنواره اندیش ــی جش ــر اجرای مدی
همچنیــن بــا تصریــح اینکــه ثبــت نــام از یــک مــرداد تــا یــک 
نــش  ا د مهرمــاه ادامــه دارد گفــت: از همــه دانشــجویان و 
ثبت نــام  بــرای  یــه  پا علــوم  آموختــگان رشــته هــای 

ــم. ــوت می کنی ــی دع ــی و تخصص ــنواره علم ــن جش در ای
ــایت  ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی توانن ــدان م ــزود: عاقمن وی اف
ــده  ــت ای ــه ثب ــبت ب https://ysf-persia.com نس

ــد. ــدام نماین ــود اق ــرح خ و ط
ــم شــورای سیاســتگذاری  او خاطرنشــان کــرد: تــاش کــرده ای
جشــنواره اندیشــمندان و دانشــمندان جــوان از بیــن شــخصیت های 
ــی  ــا اثربخش ــود ت ــکیل ش ــگاهی تش ــی و دانش ــه علم فرهیخت
بیشــتری را در فرآینــد برگــزاری ایــن جشــنواره علمــی 

ــیم.  ــاهد باش ش
ــر شــرکت کننده در جشــنواره کــه  گفتنــی اســت؛ تیم هــای برت
طــی دو مرحلــه داوری بــه بخــش پایانــی راه یابنــد و برگزیــده 
شــده اند، در پایــان جشــنواره عــاوه بــر دریافــت اعتبــار 
ــا  ــی ت ــرایط همراه ــی، از ش ــوکاری جمیل ــاد نیک ــی بنی حمایت
ــی و  ــتم کارآفرین ــه اکوسیس ــرای ورود ب ــده ب ــازی ای تجاری س

ــوند. ــد می ش ــز بهره من ــور نی ــادی کش اقتص
گفت و گو: لیال قرنفلی

در گفتگو با دکتر سروش مودب مدیر اجرایی جشنواره بررسی شد

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان؛
 بستری برای توسعه اشتغال برای رشته های علوم پایه

جشـنواره اندیشـمندان و دانشـمندان جـوان، امسـال نیز برای ششـمین سـال پیاپی بـا حمایت 
بنیـاد نیکـوكاري جمیلي و بـا همکاري دانشـکدگان علوم دانشـگاه تهران، بنیاد حامیان دانشـگاه 
تهـران و معاونـت نـوآوری و تجـاری سـازی معاونـت علمی، فنـاوری ریاسـت جمهوری ایـران در 
راسـتاي حمایـت از ایده پـردازان جـوان، ایجـاد كسـب و كارهـاي مبتنـی بـر فنـاوری، ترویـج 
فرهنـگ كارآفرینـي بـا هـدف تبدیـل دارایي هاي فکـري به ثـروت، به عنـوان یک رویـداد علمی 

در سـطح ملـي و بیـن المللـی برگزار می شـود. 
مهنـدس سـروش مـودب مدیر اجرایی جشـنواره در گفتگـو با بازاركار اعـالم كرد این جشـنواره در 

شـش رشـته علوم پایـه 21 آذرماه در دانشـگاه تهـران برگزار می شـود.
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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

آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار

جناب مهندس انیسـی شـما در کانون کارآفرینان اسـتان 
تهـران برنامه هایـی را بـرای بهبـود جایـگاه قشـر 

کارآفرین در کشـور در دسـتور کار قـرار داده اید. 
بـه نظر می رسـد تعامـل خوبـی هم بـا دولت 

داریـد و از عملکرد دولت راضی هسـتید. در 
ایـن بـاره توضیحاتی ارائـه دهید.

زمینـه  ایـن  در  دولـت  ایـن  اهلل  الحمـد 
خیلـی خـوب شـروع کـرده و در سـطوح 
مختلـف تعامـل خوبـی بـا کانـون دارد. ما 
ایجـاد شـده  کـه  فضایـی  در  امیدواریـم 
راسـتای  در  کـه  را  برنامه هایـی  بتوانیـم 
و  کشـور  کارآفرینـان  جایـگاه  اعتـای 
اعطـای منزلـت اجتماعـی بـه ایـن قشـر 
فرهیختـه و موثـر در شـکوفایی و رشـد، 
داشـتیم و برخـی از آن هـا معطـل مانـده 

بودنـد و برخـی دیگر به صورت ناتمـام بودند، 
بـه طـور جـدی بـه مرحلـه عمـل در بیاوریم و 

اکوسیسـتم کارآفرینی کشـور را وارد فاز جدیدی 
از تعامل هـای بنیادیـن و انگیزه هـای حرکـت کنیم.

در این زمینه ظاهرا یکی از کارهای بسیار مهم پروژه 
کارت سبز کارآفرینی است که در تعـامالت اخیر شما

 با مدیران دولتی دستاوردهایی هم به همراه داشته است.

بلـه. ایـن یکـی از همـان موضوعـات مهـم و کارهـای اصولی اسـت که صـورت گرفته 
اسـت و در نهایـت توانسـتیم بعـد از مدت ها تاش بـا کمک دولت جدیـد آن را نهایی 
کنیـم. مقـداری از کارهـای مربـوط به بحـث کارت سـبز کارآفرینان قبا انجام شـده 
بود و ما از دولت خواسـتیم به طور جدی این مسـاله در دسـتور کار قرار گیرد. در واقع 
دولت قبلی توفیق نداشـت که امضای این درخواسـت را انجام دهد و در آخرین 

لحظـات ایـن کار مهـم از امضای نهایی بی بهـره ماند.
خـوش بختانـه دولـت سـیزدهم با همسـویی گسـترده ای 
کـه در حـوزه نظـری و عملـی بـا ایـن مسـاله دارد از 
ایـن کار بـزرگ حمایـت کـرد و توانسـتیم کارت 
سـبز کارآفرینـی را به عنوان یکـی از فاکتورهای 
کنیـم.  عملیاتـی  کارآفرینـان  از  تجلیـل 
جالـب اسـت بدانیـد ترکیـه و کشـورهای 
را  سیسـتمی  چنیـن  سالهــاست  دیگـر، 
از  فــارغ  کـــارآفرین  یعنـی  دارنــد. 
می توانـد  رایـج  اداری  بروکراسـی های 
در ایـن کشـورها کارش را انجـام دهـد 
و گـردش کار ایـن قشـر بـه شـکل قابـل 

می شـود. تسـهیل  ماحظـه ای 
جهانی  جدول  در  که  می دانید  حتما 
شاخص های تسهیل کسب و کار، کشور 
ما رتبه بسیار پایینی دارد و کارآفرینان 
ایرانی هم گالیه دارند که مهمترین چالش 
آن ها در ایجاد کسب و کار و تبدیل ایده ها و 
خالقیت ها به شغل و تولید، نبود میدان مناسب 
برای عمل است. به عبارت دیگر دیوانساالری اداری 
سنگینی در کشور وجود دارد که کارها را دشوار می کند. 
فکر می کنید این فعالیت ها می تواند این شرایط را تعدیل کند؟

مـا در دوره هـای قبلـی کانـون، یـک کارگروه تسـهیل فضای کسـب و کار داشـتیم که 
برخـی از بحث هـا را جلـو بردیـم. امیدواریـم کـه در کانـون جدید که چند ماهی اسـت 
حکـم آن ابـاغ شـده و بنده به عنـوان رئیس انتخاب شـده ام، ایـن کار را به طور جدی 
تـری پیـش ببریـم. چون همکاران بسـیار نخبـه ای در هیات امنا هسـتند و دوسـتان 
دیگـری در رشـته های مختلـف بـه عنـوان نخبه در تیـم حضـور دارند. ایـن بدان 
معناسـت کـه تیم مـا کامـا حرفـه ای و کامل اسـت و پتانسـیل های عظیمی 
بـرای ایجـاد انگیـزش و حرکت موتور محرکـه جامعه کارآفرینی کشـور دارد.

 از ایـن نظـر امیدواریم به دسـتاوردهای خوبی برسـیم. ما در سـاختار تیم 
کانـون، حتـی کارآفرینی داریم که عضو پژوهشـگاه علمی سیاسـت های 
کشـور اسـت. همین طـور شـخصی مثـل دبیر کانـون، آقـای دکتر نقی 
زاده کـه شـرکت ایشـان دانـش بنیـان اسـت و یـا آقای دکتر رسـولی 
زاده هسـتند که شـرکت شـان جزو شـرکت های برتر هوش مصنوعی 
خاورمیانـه اسـت، یا آقای دکتـر پاک نهاد که در حـوزه الکترونیک کار 
می کنـد، آقای دکتر سـلجوقی که مدیر کل کارآفرینی بـود و خودش، 
کارآفریـن اسـت، آقـای دکتر مجید سـیاری هم یکی از مدارس کسـب 

و کار معتبر کشـور به اسـم ماهان را دارد.
بـا چنیـن ظرفیتی که در کانون ایجاد شـده اسـت، به امید خـدا، کارگروه 
تسـهیل کسـب و کارمـان را شـکل خواهیـم داد که در حوزه هـای چندگانه 
تسـهیل کسـب و کار با جاهای مختلفـی مانند مجلس، دولت و دسـتگاه های 
اجرایـی مرتبـط، رایزنـی  و همـکاری  داشـته باشـیم تـا این فضـای نامناسـب را 
بهبـود بخشـیم. مجلـس هـم اخیـرا مصوبه هـای خوبـی در زمینـه کسـب و کارها و 
اسـتارتاپ ها تصویـب کـرده کـه باید بتوانیـم این مصوبه ها را بیشـتر کنیم و از سـوی 

دیگـر قوانیـن اضافه را حـذف کنیم.
 فکر می کنید این فعالیت ها ازجمله توسعه جشنواره که شما در مصاحبه دیگری 
درباره آن توضیح داده اید، به طور کلی می تواند نقش قابل مالحظه ای در تشویق 

عرصه کارآفرینی کشور با فرض عوض نشدن وضعیت موجود داشته باشد؟
بـه هرحـال ایـن کارها، نوعـی فعالیت نهادگرایانه اسـت و خـود کارآفرینان کـه امروز 
برگزیـده شـدند، همگـی اعـام آمادگی کردنـد که بیاینـد در حوزه هـای مختلف کار 
کننـد. کشـور خودمان اسـت و همه باید دسـت به دسـت هم بدهیـم و کارها را پیش 
ببریـم. ایـن، یـک کار تیمی اسـت و نه فردی. فکـر می کنم این جریان بـه زودی تاثیر 

خـودش را روی فضای کسـب و کار خواهد گذاشـت.
سوال این است که اگر قرار است از عرصه شعار به سمت عملگرایی حرکت کنیم. 
مخصوصا با تحوالتی که شما توصیف کردید، ما وارد فاز جدیدی خواهیم شد؟ چون 
پارسال هم که بحث مانع زدایی ها مطرح بود، به نظر نمی رسد وضعیت ما در جدول 

تسهیل کسب و کارها تغییری کرده باشد.
بنشـیند و دربـاره  تنهایـی  بخواهـد  بلـه. موضـوع همیـن جاسـت. وقتـی دولـت 
مانع زدایی هـا فکـر کنـد یـا صرفـا بـا بخـش خاصـی از تجـارت و صنعـت تعامـل 
برقـرار کنـد و بخواهـد مانع زدایـی کنـد، نتیجـه کار همیـن می شـود کـه می بینیـد. 
میانگیـن کارآفرینـان برگزیـده مـا در کل کشـور حـدود 500 تا 600 نفر هسـتند که 
در حوزه هـای مختلـف کار می کننـد. اساسـنامه کانـون می گویـد که این هـا اتاق فکر 
دولـت هسـتند. هرچه دولت بیشـتر از این اتاق های فکر اسـتفاده کنـد، نتیجه بهتری 
خواهیـم گرفـت. این مسـاله کـه قبا هم به آن اشـاره کـرده ام به خـودی خود نوعی 

حرکـت بـه سـمت ایجـاد منزلـت اجتماعی و عمومـی بـرای کارآفرینان اسـت.
در حـال حاضـر بـا زحمتی که آقای دکتـر منصوری، طبق مصوبه های قانونی کشـیده 
و ایـن را اجرایـی کردنـد و شـهامت و درایـت اجرایی کردن اش را داشـتند، فضا تغییر 
خواهـد کـرد. فضـای ایجـاد شـده همین االن هم نسـبت به گذشـته، خیلـی متفاوت 
اسـت و خود همین مسـاله شـروع مانع زدایی و ارزش دادن به کارآفرینان اسـت. عاوه 
بر این، همچنان که گفته شـد کارگروه تسـهیل فضای کسـب و کار باید روی تدوین 
قوانیـن هـم کار کنـد. این هـا بهتریـن ظرفیت ها و پتانسـیل های کشـور هسـتند که 

بایـد از آن هـا اسـتفاده کرد و اعتباری را که شایسـته کارآفرینان اسـت بـه آن ها داد.
در حاشـیه جشـنواره چهاردهم هم این مسـاله مطرح شـد. ما توضیح دادیم که برای 
رسـیدن بـه مقصـود، منزلت اجتماعـی کارآفرینـان که بخشـی از آن در قالـب کارت 

سـبز کارآفرینـی دیـده شـده، اهمیت بسـیاری دارد. از ایـن رو قرار اسـت روی منزلت 
اجتماعـی کارآفرینـان به صورت جدی کار شـود.

این ایده چه زمانی شکل گرفت؟ 
ایـن ایـده قبـا هـم مطرح شـده بـود؛ ولی هیـچ وقـت اجرایی نشـد؛ در حالـی که در 
همـه کشـورها چنین طرحی وجـود دارد و مدیـران و سیاسـت گذاران تاش می کنند 
بـا ایجاد جاذبه های مختلف در فضای کارآفرینی، اسـتارتاپی و خاقیت، حتی بخشـی 
از نوابغ کشـورهای دیگر را به سـمت کشـور خود جذب کرده و پویایی منابع انسـانی 

خاقـه را بـه طور پیوسـته تقویت کنند.
خوشـبختانه این طرح با اسـتقبال خوبی تا حاال از سـوی دولت سـیزدهم روبه رو شـده  
و حتی معاون رئیس جمهور، اسـتاندار تهران و مشـاور وزیر کشـور هم اهتمام خوبی کردند 

کـه این کار انجام شـود.
همانطور که اشاره شد، مدت هاست شاهدیم نوابغ و نخبگان به خاطر فضای کسب و کار 
از کشور می روند. ایده ها، طرح ها و برنامه های شما که با تکمیل ساختار کانون تقریبا 

در ابتدای راه آن هستید، می تواند این روند را متوقف کند؟ 
وقتـی فضـای کسـب و کار بهبود پیدا کنـد و ترویج فرهنگ کارآفرینـی صورت گیرد، 
وقتـی منزلـت اجتماعـی یک کارآفرین در کشـوری باال باشـد و کارآفرین فکر کند که 
مهـم اسـت، هـم نخبگان ما کـه بالقـوه می توانند بالفعل شـوند و هـم کارآفرینانی که 
بالفعـل شـده اند انگیزه بیشـتری نسـبت بـه کارآفرینی در کشـور پیـدا می کنند. پس 
ترویـج فرهنـگ کارآفرینـی، بهبـود فضای کسـب و کار و بـاال بردن منزلـت اجتماعی 
کارآفرینـان، قطعـا ایـن رونـد را متوقـف یـا کنـد می کنـد. این هـا همـه فعالیت هایی 
اسـت کـه بـه صـورت عملـی و اجرایـی بـه صـورت جـدی در دسـتور کار اسـت و در 
حاشـیه جشـنواره هـم تحـوالت عملیاتـی خوبـی در این راسـتا صـورت گرفـت. برای 
مثال چنانچه گفته شـد اسـتاندار دسـتور داد کارآفرینان طبق اساسـنامه کانون، حکم 
مشـاور در دسـتگاه های دولتـی را دریافت کننـد. معاون رئیس جمهـور، وزارتخانه های 

کار و کشـور هـم از طرح ها اسـتقبال کـرده اند.
به خاطر اهمیت موضوع اگر ممکن است به صورت دقیق تری بفرمایید ابعاد مساله 
منزلت اجتماعی کارآفرینان کشور که یکی از پروژه هایی است که شما روی آن کار 

می کنید شامل چه مواردی است؟ 
اجـازه بدهیـد مثالـی بزنم. در گذشـته کاسـب ها و تجار معـروف و معتبر شـهر، نوعی 
اعتبـار اجتماعـی پذیرفته شـده بین مردم و نهادها داشـتند. مثا فان کاسـب معتبر 
می توانسـت بـا مراجعـه بـه کانتری محل فـردی را که مثـا به دلیل مشـکات مالی 
بازداشـت شـده بـود، بـدون ایـن کـه وثیقـه ای در کار باشـد، فقـط با اعتبـار خودش 

ضمانـت کـرده و آزاد کند.
یعنـی ایـن اعتبـار در جامعه کار می کرد و یکـی از پایه های اصولی کسـب و کار بود. بحث 
ایـن جاسـت که از نظر مـا، کارآفرینان باید چنین منزلتی را در جامعه داشـته باشـند. در 
واقـع ایـده، دانش و خاقیت آن ها اعتبارشـان در بانک ها و... باشـد نه تعداد سـند هایی 
کـه می تواننـد وثیقه بگذارند. این مسـاله باعث می شـود سـند و سـند بازی کـه امروزه 
مـد شـده اسـت کمرنگ تـر شـود و تسـهیات هـم به سـمت درسـت، یعنـی تولید و 

اشـتغال واقعـی به دسـت افرادی کـه دانش ایـن کار را دارنـد، حرکت کنند.
بایـد بـه کارآفرینان که موتور محرکه نوآوری و ایجاد ارزش و اشـتغال کشـور هسـتند 
و در مـدت چهارده سـال داوری شـده و بـاال آمده اند، چنین جایـگاه اجتماعی ویژ ای 
بدهیـم. ایـن امـر به خـودی خود باعـث ترویج فرهنـگ کارآفرینی می شـود و افزایش 
روحیـه کارآفرینـی را به دنبال خواهد داشـت. در فرهنگ عمومـی و فرهنگ اقتصادی 
کشـور هـم نوعـی الگوسـازی مثبـت و متفـاوت و نوعی فرهنگ سـازی دربـاره جایگاه 

کارآفرینـان صـورت خواهد گرفت.
بانک هـا  تنهـا  افـراد  اعتبار سـنجی  تـا حـاال معیـار  ایـن در حالـی اسـت کـه 
بودنـد و چـون تسـهیات پیـش دولـت و بانک هاسـت، آن هـا صرفـا مطالبـه 
سـند می کردنـد کـه ایـن مسـاله بـه رقابـت ذخیـره سـند و رانت خـواری و... 
منجـر می شـود. کارآفرینـان بایـد بیـرون از ایـن فضا بتواننـد از تسـهیات کم بهره 
ذخیـره ارزی و صنـدوق نـوآوری شـکوفایی و نهادهـای دیگر بهره مند شـوند. این 

منزلـت اجتماعـی کار آفریـن اسـت.

کارجویان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتربر روی فرصت شغلی مربوطه کلیک یا به سایت بازارکار www.bazarekar.ir  مراجعه نمایند.

در راستای ارتقای منزلت 

کارآفرینان و شکوفایی اقتصادی کشور:

ارائه تـوفیق  آیـا 
 کارت سبز کارآفرینی 

به دولت سیزدهم 
می رسد؟

انیسـی،  بشـیر  مهنـدس 
کارآفرین و رئیس کانـون کارآفرینان تهران 

اعتقـاد دارد بـرای ایجـاد یـک مکانیزم فراگیـر برای 
بهبـود فضـای فعالیـت کارآفرینان و شـکل گیری آسـان 

کسـب و کارهـای خالقانه، ایجـاد منزلت اجتماعی برای این قشـر 
بسـیار اهمیـت دارد. کانـون کارآفرینان اسـتان تهـران در این راسـتا 

برنامه هایـی را در دسـتور کار قـرار داده کـه اگرچـه در دولـت قبل مورد 
بی مهـری قـرار گرفـت؛ امـا دولـت سـیزدهم نسـبت بـه برنامه های 

پیشـنهادی کانـون بـا آغوشـی بـاز برخـورد کـرده اسـت.
مهندس انیسـی معتقد اسـت که مدیران دولت سـیزدهم درک کافی از اهمیت 
جامعـه کارآفرینـی در کشـور دارند و به ایـن خاطر با برنامه های کانـون از جمله 
ارتقای منزلت کارآفرینان و تسـهیل فعالیت های این گروه در جامعه همسـویی 
دارند. این برنامه ها در حاشـیه چهاردهمین جشـنواره کار آفرینان کشـور نیز 
ازجملـه بحث هـای انجام شـده بین رئیـس و اعضـای کانـون کارآفرینان 

تهـران و مدیران ارشـد دولت بود.
در حاشـیه این جشنواره با مهندس بشیر انیسـی برنامه های پیش روی 

کانـون بـرای تسـهیل رونـد کسـب و کار و افزایـش منزلت 
کارآفرینـان، ازجمله پـروژه کارت سـبز کارآفرینی را 

بـه بحـث گذاشـتیم کـه می خوانید:
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رییس مدرسه عالی مهارتی چرم و کفش تبریز

هنرستان چرم و کفش تبریز راه اندازی می شود 
ــرم و  ــی چ ــی مهارت ــه عال ــس مدرس ریی
کفــش تبریــز گفــت: مجــوز بــرای راه انــدازی 
هنرســتان و مقطــع کاردانــی در رشــته مرتبط 
بــا چــرم و کفــش اخذ شــده و در ســال ۱۴۰۲ 

پذیــرش دانشــجو انجــام می شــود.
عالـی  مدرسـه  رییـس  پـور،  فیضـی  اکبـر 
مهارتـی چـرم و کفش تبریز در گفـت و گو با 
خبرنگار گروه دانشـگاه ایسـکانیوز درباره روند 
فعالیـت مدرسـه مهارتی چرمـو کفش گفت: 
بـر اسـاس یـک اقـدام کلی در سـطح کشـور 
مـدارس عالـی مهارتی بـر مبنای سیاسـت و 
توانایـی هـر اسـتان راه انـدازی شـده اسـت. 
بـرای مثـال در اسـتان آذربایجـان شـرقی به 
دلیل سـرآمدی در زمینه تولید کیف و کفش چرم مجوز فعالیت آن از سـوی دانشـگاه آزاد اسـامی تبریز 

ارائه شـده اسـت.
وی افزود: برای سـاخت این مدارس دو سـال ایجاد زیرسـاخت ها و تامین تجهیزات طول کشـید و از مرداد ۱۴۰۰ 
بـه شـکل رسـمی مهـارت آمـوز جذب شـده و هـم اکنـون حـدود ۴۰۰ مهـارت آمـوز در مدرسـه مهارتی 
تبریـز جـذب و دوره هـای کوتـاه مـدت برای ایـن افراد برگـزار می شـود. این افراد بعـد از تمـام دوره به یک 
کارآفریـن تبدیـل می شـوند. تمامـی افـراد بعـد از فراگیـری مهارت ها بـه راه انـدازی کارگاه هـای خانگی یا 
خـاص می پردازنـد. اغلـب اسـاتید مجـرب فعال در زمینـه چرم و مصنوعـات چرمی با تولید کیـف، کفش و 

زیورآالت چرمی دسـتدوز هسـتند.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/26834

معاون وزیر بهداشت خبر داد:
 اساسنامه راه اندازی »مراکز نوآوری سالمت«

 تصویب شد

معـاون تحقیقات و فنـاوری وزارت بهداشـت از 
تصویب اساسـنامه مراکز نوآوری حوزه سـامت 
بـا تکیـه بـر شـعار سـال »تولیـد، دانش بنیـان 
گسـترش  شـورای  در  اشـتغال زایی«  و 
دانشـگاه های علـوم پزشـکی کشـور خبـر داد.

بـه گـزارش بازارکار بـه نقل از وزارت بهداشـت، 
دکتـر یونـس پناهـی بـا اعـام این خبـر گفت: 
مراکـز نـوآوری سـامت نهـادی بـرای فراهـم 
گیـری  و شـکل  فکـر  تبـادل  فضـای  کـردن 
ایـده هـای جدید میـان اسـاتید و دانشـجویان 
و سـایر دسـت انـدر کاران زیسـت بوم نـوآوری 
سـامت اسـت که با ایجاد فرصت های تعامل و 

همـکاری گروهـی، زمینـه را بـرای توسـعه نـوآوری فراهـم مـی آورد.
معـاون تحقیقـات و فنـاوری وزارت بهداشـت تصریـح کـرد: ایـن مراکـز در راسـتای نیـاز کشـور بـه جذب 
ایده هـای خـاق و تکمیـل زنجیـره نـوآوری از طریق ایجاد زیرسـاخت ها و زیسـت بوم های موثر در توسـعه 

و تجاری سـازی محصـوالت حـوزه سـامت، راه اندازی شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه توسـعه پژوهش و فناوری سـامت کشـور به تمام اجزای این زیسـت بوم نیازمند اسـت 
گفـت: بایـد ایـن زیسـت بـوم از مرحله ابتدایـی که طـرح ایده هـای فناورانه و نوآورانه اسـت تـا مرحله آخر 
کـه محصـوالت دانش بنیان و فناورانه اسـت، به ثمر بنشـیند. هسـته های فناور می تواننـد در مراکز نوآوری 

سـامت بـه پـرورش آن دسـته از ایده هایی که در جهت رفع نیاز سـامت کشـور باشـد بپردازند.
پناهـی بـه چرخـه ورود اسـتقرار و خـروج واحـد نـوآور از مرکـز نـوآوری سـامت اشـاره کـرد و گفت: 
در گام نخسـت مرکـز هـر سـال دوبـار و هـر بـار بـه مـدت یـک مـاه دوره ایده پـردازی را به منظـور جذب 
واحدهـای نـوآور برگـزار می کنـد. در این فرآیند واحدهای نـوآور باید مطابق با چالش های نوآوری سـامت 
کشـور بـه ایـده پـردازی بپردازند تـا از میان ایده هـای جدید، ایـده های برگزیـده را انتخـاب و زمینه ورود 

تیـم هـای ایده پـرداز به مرکـز را فراهم مـی آورد.
معـاون تحقیقـات و فنـاوری وزارت بهداشـت افزود: در مرحلـه ایده پروری، کـه یک دوره ۶ ماهه اسـت، به واحد 
نـوآور خدماتـی مانند مشـاوره، منتورینگ و آموزش های الزم جهت تیم سـازی و تقویـت ایده اولیه و تهیه طرح 

کسـب و کار ارائـه مـی شـود در صورت موفقیت ایـده به مرحله بعدی که دوره پیاده سـازی اسـت راه می یابد.

با هدف توسعه و ترویج فرهنگ نوآوری و کارآفرینی

 مراکز نوآوری و کارآفرینی در دانشکده های
 دانشگاه صنعت نفت راه اندازی می شود

رئیـس دانشـگاه صنعـت نفت از راه انـدازی مراکز نـوآوری و کارآفرینی در ارتباط بـا چالش های صنعت نفت 
و بـا هدف توسـعه و ترویج فرهنگ نوآوری در دانشـکده های دانشـگاه صنعـت نفت خبر داد.

بـه گـزارش  بـازارکار بـه نقـل از دانشـگاه صنعت نفت، کریم سلحشـور با اشـاره بـه اینکه دانشـگاه صنعت 
نفـت تنهـا متولـی آمـوزش عالی در صنعت نفت کشـور اسـت، تصریح کرد: این دانشـگاه همسـو بـا ایفای 
نقـش تعیین کننـده خـود در خـال ۹ دهـه فعالیت درخشـان در صنعت نفت و تحقق شـعار سـال ۱۴۰۱ 
»سـال تولیـد، دانش بنیـان، اشـتغال آفرین« اقدام هـای متعـددی را از ابتـدای سـال ۱۴۰۱ برای تأسـیس و 

راه انـدازی مراکـز نـوآوری و کارآفرینی در دانشـگاه، آغاز کرده اسـت.
وی بـا یـادآوری اینکـه طرح جدید مراکـز نوآوری و کارآفرینی در نشسـت پنجم مردادماه امسـال به هیئت 
رئیسـه دانشـگاه پیشـنهاد شـده اسـت، افزود: تأسـیس و راه اندازی مراکز نوآوری و کارآفرینی در دانشـگاه، 
زمینـه الزم بـرای نفـوذ و ترویـج نوآوری در دانشـگاه را به منظور پاسـخگویی به نیازهای بـه روز صنعت نفت 
نهادینه سـازی می کنـد. در ایـن برنامـه، تاش بـر این بوده تا دانشـگاه بر نـوآوری، پژوهش هـای کاربردی و 
تقاضامحـور در صنعـت نفـت متمرکز شـود تا شـرایط الزم برای بالندگـی اقتصاد مبتنی بر دانـش، فناوری 

و نـوآوری در صنعت نفت فراهم شـود.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/27156

تفاهمنامه مشترک شهرداری تهران

 با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا رسید

 کلید پایتخت در دست 
دانش بنیان ها

بـرای  مختلفـی  فرصت هـای 
فعالیـت شـرکت های خـاق، 
نـوآور و دانش بنیـان در تهران 
در حـال شـکل گیری اسـت.

بــازارکـــار  گـزارش  بـه 
بـرای  مختلفـی  فرصت هـای 
فعالیـت شـرکت های خـاق، 
نوآور و دانش بنیــان در تهران 
اسـت؛  شـکل گیری  حـال  در 

چـه آنکـه از چندی پیـش امکانی بـرای حضور چنین شـرکت هایی در 
بوسـتان گفتگـو به وجود آمد تـا بتوانند در محیطی مناسـب به فعالیت 
علمـی و ارائه دسـتاوردهای خود بپردازند و چه آنکـه قراردادهایی برای 
بهره منـدی از ظرفیت  هـای آنهـا در ایجاد شـهر هوشـمند با بخش های 
گوناگـون شـهرداری به امضا رسـیده و می رسـد. در آخرین مـورد نیز از 
طریق برگزاری جلسـات و تشـکیل کمیته مشـترک بین شـهرداری و 
معاونت علمی ریاسـت جمهوری، تفاهمنامه  مشـارکت بین این دو نهاد 
به امضا رسـید؛ تفاهمنامـه ای که چراغ راه ایجاد تهـران فناورانه خواهد 

بـود و راهبـرد ۵سـاله بیـن آنهـا را تعییـن می کند.
شـهردار تهـران در مراسـم امضـای ایـن تفاهمنامـه کـه دیـروز در 
سـاختمان شـهرداری انجام شـد، گفـت: »امیدواریم با ایـن تفاهمنامه 
کـه در مسـیر همـکاری گذشـته دنبـال می شـود، بتوانیـم جهـش و 
گسـتردگی جدیـدی را ایجـاد کنیم. شـهر تهران مسـتعد یـک تحول 
بـزرگ اسـت و بخـش زیـادی از آن را می توانـد بـا تکیـه بـر دانـش و 
دانشـمندان ایـن شـهر دنبال کند. ایجـاد یک هویت فناورانـه در تهران 
در مسـیر ایجاد شـهر هوشـمند کـه در قالـب چارچوب اهـداف انقاب 

باشـد، مـراد و مقصـود جمع ماسـت.«
علیرضـا زاکانـی افـزود: »همکاری هایـی از قبـل هـم وجود داشـت، اما 
در دوره اخیـر سـامان یافتگی بیشـتری پیدا کرد و منجـر به زمینه های 
همـکاری متعـدد شـد؛ شـهرداری ۲ویژگـی خـوب دارد؛ یکـی اینکـه 
خـودش متقاضی بسـیاری از خدمات اسـت و می تواند تقاضـای زیادی 
بـرای شـرکت های دانش بنیـان به وجـود بیـاورد و باعث گسـترش آنها 
شـود و دیگـر اینکه قابلیت هـا و امکانات شـهرداری می تواند در خدمت 

این شـرکت ها قـرار بگیرد.«

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/26984

در بازدید نماینده نهاد ریاست جمهوری

 از پارک علم و فناوری البرز اعالم شد 

شهرک دانش بنیان در پارک
 علم و فناوری البرز ایجاد می شود

شـاه مرادپور،  سـیف اهلل  دکتـر 
نماینده نهاد ریاسـت جمهوری 
سـاخت  حـال  در  پـروژه  از 
شـهید  فنـاوری  و  نـوآوری 
سـلیمانی پارک علم و فناوری 
البـرز کـه قـرار اسـت هم زمان 
بـا ۲۲ بهمـن امسـال )۱۴۰۱( 
و  بـــازدید  شـود  راه انـدازی 
ایـن سـاختار  از  بـر حمایـت 

فناورانـه تاکیـد کـرد.
بـه گـزارش بازارکار بـه نقل از پارک علـم و فناوری البـرز، در این مرکز 
قـرار اسـت ۱۲ شـتاب دهنـده قـوی و موثر بـرای حمایت از شـرکت های 
دانش بنیان و فناور و نیز اسـتارت آپ ها و صنایع خاق و فرهنگی مسـتقر شـود.

مهنـدس مهـدی عباسـی در ایـن بازدیـد ضمـن تشـریح دسـتاوردها، 
توانمندی هـا و ماموریت هـای آتی پـارک علم و فناوری البرز بر توسـعه 
اکوسیسـتم کارآفرینـی و نـوآوری اسـتان البـرز تاکیـد کـرد و گفت: 
تـاش می کنیـم از ایجـاد زیسـت بـوم مصنوعـی پرهیـز کنیـم و 
زیسـت بـوم اقیانوسـی ایجـاد کنیـم که همـه در این زیسـت بوم 

نقـش واقعـی خـود را ایفـا کنند.
رئیـس پـارک علـم و فنـاوری البـرز بـا اشـاره بـه حضـور موثـر بخش 
خصوصـی در ایجـاد کارخانـه نـوآوری شـهید سـلیمانی در ایـن پارک 
گفـت: بخـش خصوصی حضـور موثری در ایجـاد سـاختارهای فناورانه 
اسـتان البـرز دارد امـا انتظـار داریـم پـا بـه پـای بخـش خصوصـی 

بخـش دولتـی هـم نقـش حداقلـی خـود را ایفـا کنـد.
وی افـزود: برنامـه پـارک علـم و فنـاوری البـرز ایـن اسـت که فـاز دوم 
کارخانـه نـوآوری بـا نـام مبـارک شـهید سـلیمانی با مشـارکت بخش 

خصوصـی، دولـت و پـارک در ایـن مجموعـه راه انـدازی شـود.
در ایـن نشسـت همچنیـن مباحـث مربـوط بـه حمایـت از صنایـع 
فرهنگـی، صنایـع خاق و علـوم انسـانی و اجتماعی با حضـور نماینده 

نهـاد ریاسـت جمهـوری مـورد تاکیـد قـرار گرفت.
گفتنـی اسـت، در این بازدیـد از آقای شـاه مرادپور درخواسـت حمایت 
مالـی جهـت سـاخت و ایجـاد شـهرک دانش بنیـان با فضایـی بیش از 
پنـج هکتـار در مجموعـه پـارک علـم و فنـاوری البـرز و سـاخت 
فـاز۲ مرکـز نـوآوری و فنـاوری شهیدسـلیمانی انجـام گرفـت کـه بـا 

موافقـت اولیـه و قـول مسـاعدت وی همـراه بود.

مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر مطرح کرد؛

ارتباط خانه های خالق شاهد با پارک های علم و فناوری سراسر کشور

مهری گفت: مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر قصد دارد 
با ایجاد خانه های خاق ارتباط مؤثر با پارک های علم و فناوری در هر 

استان ها برقرار کند.
به گزارش بازارکار از البرز، جمعی از نخبگان شاهد و ایثارگر به همراه 
»عادل مهری« مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر 
از پارک علم و فناوری استان البرز بازدید کردند و در جریان برنامه های 

علمی این مرکز قرار گرفتند.
مهری در حاشیه این بازدید بر اهمیت ارتباط مؤثر با ظرفیت های موجود 
در پارک های علم و فناوری تأکید کرد و اظهار داشت: این دومین حضور 
نخبگان شاهد و ایثارگر در پارک های علم و فناوری به منظور شناخت 
ظرفیت های موجود و معرفی این پارک ها به نخبگان ایثارگر با هدف 
ارتباط، پذیرش و معرفی نخبگان جامعه ایثارگری در قالب خانه های 

خاق و مراکز رشد به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
وی افزود: مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر قصد دارد در 
راستای تحقق شعار سال که مقام معظم رهبری آن را »تولید؛ دانش بنیان 
و اشتغال آفرین« نام گذاری فرمودند و به  منظور ارتباط با معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری در استان های کشور، با ایجاد خانه های خاق 

ارتباط مؤثر با پارک های علم و فناوری در هر استان ها برقرار کند.
مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر در ادامه با اشاره 
به اهمیت شناسایی ظرفیت های موجود در جامعه ایثارگری تصریح کرد: مرکز 
دانش پژوهان ظرفیت های بسیار خوبی را در جامعه ایثارگری شناسایی 
کرده است، حضور نخبگان شاهد و ایثارگر در پارک های علم و فناوری 
سبب شناخت بهتر این عزیزان خواهد شد و با ایجاد همکاری مشترک 
می توان شاهد تحقق موفقیت های خوبی از جامعه ایثارگران باشیم و 
خوشبختانه در حال حاضر بسیاری از این عزیزان در همین پارک ها در 

جایگاه مدیریتی مشغول به فعالیت هستند.
مهری بابیان اینکه رهبر معظم انقاب و دولت سیزدهم پایه اصلی در 
بحث جهاد دانشگاهی و جهش تولید را برای کشور در حوزه های پارک 
علم و فناوری تعریف کرده اند، گفت: با رصد اتفاقات خوب در کشور 
متوجه خواهیم شد ریشه این اتفاقات در همین پارک های علم و فناوری 
رقم خورده است، به همین منظور مرکز دانش پژوهان شاهد و ایثارگر با 
شناسایی ۱۸۰ نخبه بر اساس ماک های پارک های علم و فناوری، قصد 

دارد ۵ الی ۶ بازدید علمی و تخصصی دیگر را اجرایی کند.

مشاور معاون وزیر علوم خبر داد؛

پژوهشگاه ها طرح های پرچمدار و جریان ساز را اجرا می کنند
مشـاور معـاون فنـاوری و نوآوری وزارت علـوم برنامـه وزارت خانه برای 
تقویت پژوهشـگاهها را تشـریح کرد و گفت: در دوره جدید قرار اسـت 
پژوهشـی  تجـاری سـازی دسـتاوردهای  در حـوزه  پژوهشـگاه ها 

ورود کننـد.
مصطفـی صفـدری رنجبر مشـاور معاون فنـاوری و نوآوری وزارت 
علـوم در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر دربـاره برنامـه ایـن وزارتخانه 
بـرای تقویـت پژوهشـگاه هـا و موسسـات پژوهشـی گفـت: ما در 
ایـن راسـتا سـه برنامـه داریـم کـه برنامـه نخسـت ایجـاد قطـب 
فنـاوری و نـوآوری در پژوهشـگاه هـا اسـت کـه براسـاس ایـن 
برنامـه بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه یـک مقـدار پژوهشـگاه هـا 
بـه سـوی تجـاری سـازی دسـتاوردهای  و موسسـات پژوهشـی 
پژوهشـی برونـد؛ از ایـن طریـق مـا مـی توانیـم پـای برخـی از 
بازیگـران اکوسیسـتم کارآفرینـی و نـوآوری را بـه پژوهشـگاه ها بـاز کنیم.

مشـاور معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم افـزود: در حـال حاضر 
بیشـتر حـوزه فعالیـت هـای پژوهشـگاه هـا و موسسـات پژوهشـی، 
حـول محـور فعالیت های پژوهشـی و توسـعه فناوری اسـت که کمتر 
بـا حضور اسـتارتاپ هـای فنـاور و شـرکت های نوپای فنـاوری صورت 
مـی گیـرد. اگر بشـود قطب فنـاوری و نـوآوری را اجرا کرد شـاهد این 
خواهیـم بـود کـه بـه طـور مثـال در حـوزه فناورانـه خاص مثـل مواد، 
نفـت، نیرو و غیره اسـتارتاپ های اصطاحا فناورانـه که یک تکنولوژی 

خـاص و یـا قطعـه و یـا محصول خاصـی را می سـازند، ایجـاد کرد.
صفـدری خاطرنشـان کـرد: ایـن اسـتارتاپ ها به شـدت نیـاز دارند که 
در فضایـی مثل پژوهشـگاه ها باشـند که بتواننـد اوال از دانـش و تجربه 
اعضـای هیئـت علمی اسـتفاده کنند و ثانیـه به امکانات پژوهشـگاه ها 

مثـل کتابخانه، آزمایشـگاه هـا و کارگاه ها دسترسـی پیدا کنند.
وی ادامـه داد: بنابرایـن از طریـق ایجـاد یـک سـری اجـزا مثـل مرکـز 
نـوآوری و رشـد تخصصـی، آزمایشـگاه مرجـع، مرکز مالکیـت فکری و 
انتقـال فنـاوری تخصصی بـه دنبال قطـب تخصصی فنـاوری و نوآوری 

در پژوهشـگاه ها هسـتیم.

رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی

جذب و پذیرش ۶ هزار واحد فناور توسط جهاددانشگاهی 
رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی 
گفت: از زمان تاسیس اولین مرکز فناوری در جهاددانشگاهی تا کنون این 
نهاد موفق به راه اندازی ۳ پارک علم و فناوری، ۲۴ مرکز رشد و ۴۰ مرکز 

نوآوری و شتاب دهی شده است .
به گزارش بازارکار بهروز بادکو رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان جهاددانشگاهی در رابطه با تعداد شرکت های فناور و دانش بنیان 
مشغول به فعالیت در پارک ها و مراکز رشد و منش جهاددانشگاهی، گفت: 
از زمان تأسیس اولین مرکز فناوری در جهاددانشگاهی تا کنون این نهاد 
موفق به راه اندازی ۳ پارک علم و فناوری، ۲۴مرکز رشد و ۴۰ مرکز نوآوری 
و شتاب دهی شده است و در این میان توانسته ایم بیش از ۶ هزار واحد 
فناور در این حوزه جذب و پذیرش کنیم و در حدود ۳۰ درصد از این 

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید واحدهای فناور به بازار کار هدایت شده اند.
https://bazarekar.ir/26972

در نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دفاعی ایران مطرح شد

دانش بنیان ها به کمک اشتغال در صنعت دفاعی می آیند
امیر سرتیپ آشتیانی از افتتاح نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دفاعی در 

آینده نزدیک خبر داد. 
و  دفاع  وزیر  آشتیانی«  »محمدرضا  سرتیپ  امیر  بازارکار،  گزارش  به 
پشتیبانی نیروهای مسلح  در آیین افتتاح نمایشگاه »قابلیت های وزارت 
دفاع در تولید و اقتصاد دانش بنیان« با بیان اینکه وزارت دفاع مسئولیت 
اسامی  دفاعی جمهوری  توانمندی های صنعتی  ارتقاء  و  قدرت  تولید 
از سرریز تولیدات در  این مسیر  ایران را بر عهده دارد، اظهار کرد: در 
 حوزه های غیرنظامی برای ارتقاء سطح صنعت کشور استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: دستاوردهایی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده 
است، شامل هزار و ۱۰۰ محصول در حوزه های مختلف است که در 
پرداختیم. صنعتی  قابلیت های  و  توانمندی ها  ارتقاء  به  ما  مسیر،   این 

وزیر دفاع ادامه داد: ما بومی سازی محصوالت، عمق بخشی به دانش و 
فناوری و هم افزایی بین مجموعه های مختلف کشور را در دستور کار قرار 
 دادیم و هم اکنون با بیش از پنج هزار شرکت دانش بنیان همکاری می کنیم.

امیر آشتیانی در پایان از افتتاح یک نمایشگاه بزرگ از دستاوردهای دفاعی 
کشور در آینده نزدیک خبر داد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز در این مراسم با بیان اینکه 
گفت:  است،  کرده  پیدا  توسعه  دفاع  حوزه  در  بسیاری  فناوری های 
این توسعه به دو قسم بوده که یک بخش سرریز حوزه دفاعی است و 

یافته است.  یک بخش تکنولوژی هایی که در حوزه غیرنظامی توسعه 
»سورنا ستاری« خاطرنشان کرد: ایجاد ظرفیت هایی مانند این نمایشگاه 

باعث می شود تا آشنایی با توانمندی های هر دو بخش صورت بگیرد.
بنابراین گزارش، نمایشگاه قابلیت های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح در تولید و اقتصاد دانش بنیان، شامل بخش های حمل و نقل )زمینی، 
دریایی و هوایی(، سامت، ایمنی و تجهیزات پزشکی، انرژی )نفت، گاز، 
انرژی های نوین(، فناوری اطاعات و ارتباطات، سایبری، زیرساخت عمران 
لوازم خانگی،  و  امنیت غذایی و کشاورزی  پتروشیمی،  و معدن، مواد، 

زیرساخت های قطعات الکترونیک و داده های مکان محور است.
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