
جزئیات تفاهم نامه حمایتی وزارت علوم و معاونت 
علمی ریاست جمهوری از برگزیدگان کنکور اعالم شد

8 صفحه
قيمت: 5000 تومان
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نهضت ملی مسکن بیش از 
هشت میلیون فرصت شغلی 

ایجاد می کند
سـاخت هـر واحـد مسـکونی ۱۱۰ متـری حـدود ۲/۲ 
نفر اشـتغال ایجاد می شـود کـه در سـاخت ۴ میلیون 
مسـکن پیش بینـی می شـود هشـت و نیـم  میلیـون 
فرصت شـغلی ایجـاد و یا پایدار شـود. بنابراین نهضت 
ملـی مسـکن تنهـا سـاخت مسـکن نیسـت و آثـار 

اقتصـادی از جملـه ایجاد اشـتغال هـم دارد.
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 جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان با حضور وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، رئیس پژوهشگاه 

دانش های بنیادی و معاونین وزیر ۱۹ مردادماه برگزار شد.

شرط اعطای تسهیالت به نخبگان حفظ پویایی و نخبگی در طول تحصیل است
به گزارش بازارکار، محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم با بیان اینکه ما در راه حمایت و نگه 
داشت نخبگان در کشور چالش هایی داریم گفت: عزیزانی که در المپیادها مدال و رتبه 
کسب می کردند می دیدیم که در رشته ای دیگری تحصیل می کنند البته با امکان تحصیل 
در دورشته این مشکل تا حدی حل می شد، اما ما برای رفع چنین مشکالتی با معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری تصمیم گرفتیم از بین مدال آوران و رتبه آوران کنکور و 
المپیادها تسهیالتی فراهم کنیم که در رشته هایی تحصیل کنند تا بعدها دانشمندان مهمی 

برای کشور شوند.
او افزود: امروز تفاهم نامه ای بین ما و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا 
شده است و براساس آن عالوه بر مدال آوران المپیاد، برای رتبه های برتر در رشته های 
ریاضی، علوم تجربی و انسانی ۱۰۰ نفر اول و برای رشته های هنر و زبان های خارجی 

۵۰ نفر اول، امکاناتی را پیش بینی کرده ایم.
زلفی گل تاکید کرد: شرط این تسهیالت این است که پذیرفتگان در طول تحصیل 
پویایی و نخبگی خود را حفظ کنند و همواره تالش داشته باشند که البته اکثریت این 

عزیزان چنین رویکردی دارند.
وزیر علوم با بیان اینکه اگر رتبه های برتر در رشته ای که مدال کسب می کنند ادامه 
تحصیل نمی دهند، یکی از دالیلش نگرانی از شغل آینده است، ادامه داد: برای رفع این 
نگرانی تصمیم بر آن شد وقتی ادامه تحصیل دادند و دکتری گرفتند، تسهیالتی برای 
پسادکتری برایشان پیش بینی شود و اگر خواستند به عنوان هیئت علمی جذب شوند 
ما زمینه بورس کردن و استخدام آنها به عنوان هئیت علمی را فراهم می کنیم تا مدال 

آوران و استعدادهای درخشان ما نگران آینده شغلی نباشند.
او اظهار کرد: پیوستگی تحصیل در رشته از محاسن در استخدام در مسند هیئت علمی 
است. این موافقت نامه کامال کارشناسی شده است و نیازهای عزیزان را مورد توجه قرار 
داده و ۱۰۰ نفر اول رشته های ریاضی و علوم تجربی و انسانی و ۵۰ نفر رشته های هنر و 
زبان های خارجی در طول تحصیل از بورسیه استفاده می کنند و مبلغی را با حداقلی که 

اداره کار تعیین می کند دریافت می کنند.
زلفی گل خاطرنشان کرد: این موافقت نامه آغازی است برای اینکه نخبگان و استعدادهای 
برتر را قدر بدانیم و بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری خود را برای این استعدادها 

به کار بگیریم.
او افزود: امیدواریم دانشگاه هایی که این دوستان آنجا تحصیل می کنند وسایل رفاهی و 
ورزشی را برای این دانشجویان تامین کنند تا دانشمندانی برای تحقق مرجعیت علمی 

کشور شوند.
محمدجواد الریجانی رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی نیز در این مراسم گفت: اقدامات 
این چنینی با ارزش است و مهم است که به بچه های نخبه و با استعداد خاص کمک 

کنیم تا به دانشمندان موفقی تبدیل شوند. اما بقیه راه از ابتدای راه سختتر است.
او افزود: من همیشه دلشوره ادامه راه را در این قضایا دارم؛ این مسئله در آموزش عالی 
هم مطرح هست و کنکور را سخت می گیریم که بخشی از آن البته معقول است، اما 

بعد رها می شود!
الریجانی ادامه داد: به طورکلی این اقدامات بسیار خوب است و در بخشی از این برنامه 

طرح هایی برای ادامه تحصیل نخبگان وجود دارد.
تالش می کنیم حکومت یا دولتی داشته باشیم که از نخبگان حمایت می کند 

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز درربخش دیگر این نشست 
اظهار کرد: این اقدامات اتفاق خوبی بخصوص در رشته های علوم پایه است. در بنیاد ملی 
نخبگان و معاونت علمی و فناوری با اینکه مشکالت مالی ما را اذیت کرده، اما این پروژه 
جزو پروژه های بزرگ ماست و فرهنگ این چنین دیدگاهی با ابن نوع تفاهم نامه ها  در 

نظام اداری ایجاد می شود.
او ادامه داد: ما تالش می کنیم حکومت یا دولتی داشته باشیم که از نخبگان حمایت 
می کند . اینکه حمایت حداقل معنوی ایجاد شود مهم است و ثمره چنین تفاهم نامه هایی 

همین است.

گزارش بازارکار از
»لتگاه« قطب تولید 

جوراب کشور 
در ایـن روسـتا کمتر کسـی را می بینی کـه در کوچه 
و پـس کوچـه هـا و گـذرگاه هـا وقـت تلـف کنـد و 
یـا بـه سـکو و دیـوار منـازل لـم داده باشـد. اینجـا 
همـه بـه دنبال کسـب و کار و تولید هسـتند، کسـی 
فرصـت بیکاری ندارد، همه به دنبـال کار و کارآفرینی 
هسـتند؛ یا از طریق کشـاورزی یا از طریـق دامپروری 

و یـا تولید جـوراب.

معاون وزیر راه: 

نهضت ملی مسکن بیش از هشت میلیون 
فرصت شغلی ایجاد می کند

سـاخت هـر واحـد مسـکونی ۱۱۰ متـری 
حـدود ۲/۲ نفـر اشـتغال ایجـاد می شـود که 
در سـاخت ۴ میلیـون مسـکن پیش بینـی 
می شـود هشـت و نیم  میلیون فرصت شغلی 
ایجـاد و یـا پایدار شـود. بنابرایـن نهضت ملی 
مسـکن تنهـا سـاخت مسـکن نیسـت و آثار 
اقتصـادی از جملـه ایجاد اشـتغال هـم دارد.

به گزارش بازارکار، محمود محمودزاده در آیین افتتاح نمایشگاه صنعت ساختمان اظهار 
داشت: ۸۴۰ هزار واحد مسکونی هم به وسیله تعاونی های مسکن احداث شده و الگوی 

تعاون اینگونه است که مردم به صورت مشترک و جمعی به منزل می رسند.
وی افزود:  تعاون ایران امسال جز هیأت مدیره مجمع جهانی تعاون قرار گرفته است و ما 

می توانیم تجربه کشور را در ساخت مسکن مهر با کشورهای دیگر به اشتراک بگذاریم.
نیاز به چهار هزار هزار میلیارد تومان تامین مالی برای تحقق نهضت ملی مسکن

معاون وزیر  مسکن و شهرسازی نیز در این مراسم اظهار داشت:  برای تحقق نهضت ملی 
مسکن و ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال نیاز به تأمین مالی ۴ هزار هزار میلیارد 

تومان است که البته این به غیر از هزینه تأمین زمین و خدمات و مصالح آن است.
وی گفت:  از این رقم ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی برای تأمین مصالح 

ساختمانی مورد نیاز است.
وی ادامه داد: برای ساخت هر واحد مسکونی ۱۱۰ متری حدود ۲.۲ نفر اشتغال ایجاد 
می شود که در ساخت ۴ میلیون مسکن پیش بینی می شود ۸.۵ میلیون فرصت شغلی 
ایجاد و یا پایدار شود. بنابراین نهضت ملی مسکن تنها ساخت مسکن نیست و آثار 

اقتصادی از جمله ایجاد اشتغال هم دارد.
به گفته محمودزاده، در نهضت ملی مسکن ۳.۵ میلیون نفر متقاضی هستند تا کنون 

۲۵ تفاهم نامه مختلف با دستگاه های مختلف ایجاد شده است.
تامین مالی مهمترین مسئله نهضت ملی مسکن

اقبال شاکری نماینده مجلس نیز در این مراسم عنوان کرد: یکی از مهمترین مسائل 
نهضت ملی مسکن روش تأمین مالی آن است بگونه ای که تونل زیردریایی بین فرانسه و 
آلمان مهمترین ویژگی که داشت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بود، در بخش مسکن 

هم مهمترین روش تأمین مالی و بیمه و تضمین کیفیت ساخت و ساز است.
وی افزود:  یکی از مهمترین موانع برای ساخت ۴ میلیون مسکن شبکه بانکی است که 
این ۴ میلیون مسکن فقط مربوط به وزارت راه و شهرسازی نیست و کل دولت باید کمک 

کند تا مشکالت سر راه احداث ۴ میلیون مسکن حل شود.
صنعت ساختمان می تواند چرخ اشتغال کشور را به حرکت درآورد

در ایـن مراسـم احمـد نـادری نماینـده مجلـس گفـت: چـاره ای نداریم جز به سـمت 
صنعتی سـازی پیـش برویـم و صنعـت سـاختمان می توانـد چرخ اشـتغال کشـور را 

به حرکـت درآورد.
وی همچنین گفت: برای شرکت های دانش بنیان در کمیسیون آموزش و تحقیقات قانونی 
تصویب شد که می تواند شرکت های دانش بنیان را فعال کند و تحول ایجاد کند و تصویب 

چنین قانونی در ۴۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.
به گفته وی، در ساخت مسکن باید از شرکت های دانش بنیان و صنعتی سازی ساختمان 

استفاده کنیم.
همچنین احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه این مراسم بیان 
داشت:  صنعت ساختمان چندین هزار گروه شغلی را می تواند به حرکت درآورد و از منابع 

انسانی تا معدن را می تواند فعال کند. بانک ها باید به کمک نهضت ملی مسکن بیایند.
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: مجلس یازدهم چند قانون خوب از جمله تسهیل فضای 
کسب و کار و حمایت از شرکت های دانش بنیان و قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده 

را تصویب کرد.
به گزارش بازارکار، عالقه مندان می توانند تا ۲۴ مرداد از ساعت ۸ صبح الی ۱۵ عصر از 
بیست ودومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران بازدید کنند.

                       847 شهـــرک
                و نـاحیـه صنعتـی؛ 
           بستر تولیـد و اشتغـال
        دانش بنیـان »بنگاه هـای 

کوچک و متوسط« 

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 

3

رتبه نخست کنکور 
از لزوم تغییر نگاه جامعه 

به رشته هنر میگوید
5

تحصیل همزمان دانشجویان
سـایـر دانشگـاه هـا در
دانشگاه علمی کاربردی

8

هیات دولت آئین نامه های
حمایت از دانش بنیان را

تصویب کرد 
8

2

جزئیات آئین نامه رتبه بندی
بـرای 806 هـزار
معلم  حائز شرایط
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 مدرسه، دانشگاه و انتخاب رشته قبول شدگان کنکور 

کنکـور، بزرگرتریـن آزمون آزمایشـی کشـور اسـت و گلوگاهی اسـت کـه دانش آموزان 
 در بایـد بـرای ورود بـه دانشـگاه ها و موسسـات آمـوزش عالـی از آن عبـور کننـد. 
کنکـور امسـال، هشـتم تیر ماه 1401 آغاز شـد و فرآینـد برگزاری آن چهـار روز طول 
کشـید. امسـال،  یـک میلیـون و 4۸۹ هـزار و ۲۲0 داوطلـب در بزرگ تریـن آزمـون 
آزمایشـی کشـور بـا یکدیگـر رقابـت کردنـد کـه ۹1۵ هـزار  و 41 نفـر از آن ها زن و 

۵۷4 هـزار و 1۷۹ نفـر نیـز مـرد بودند. 
امسـال بنابـر اعـام سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور تعـداد افـرادی کـه مجـاز بـه 
انتخـاب رشـته شـدند بـه بیـش از یـک میلیـون و 1۵۷ هـزار داوطلـب رسـید کـه از 
میـان آن هـا ۵۳0 هـزار داوطلـب در رشـته های بـا آزمون و بـدون آزمون دانشـگاه ها و 
موسسـات آموزش عالی پذیرفته خواهند شـد. بر اسـاس اعام مسـئوالن سـازمان سنجش، 
اواخـر شـهریور نتایـج نهایـی کنکـور 1401، اعـام می شـود. همچنیـن ۳0۳ هـزار نفر این 

داوطلبـان بر اسـاس سـوابق تحصیلـی پذیرش خواهند شـد.
رشـته های پزشـکی همـوار جـزو محبوبترین رشـته های دانشـگاهی هسـتند. امسـال نیز 
براسـاس اعـام سـازمان سـنجش، در رشـته پزشـکی ۹ هـزار و ۷00 داوطلـب، در رشـته 
دندانپزشـکی 1۹00 نفر و در رشـته داروسـازی نیز 1400 نفر در دوره های روزانه، شـبانه، 
مناطـق محـروم و دانشـگاه آزاد پذیـرش خواهنـد شـد. در مجمـوع پذیرفته شـدگان 

سـه رشـته پرطرفـدار علوم پزشـکی برای امسـال، 1۲ هـزار و ۹00 نفر هسـتند. 
همچنیـن سـازمان سـنجش اعـام کـرده کـه برنامه ای بـرای تغییـر ظرفیـت  پذیرش 
دانشـگاه ها و موسسـات آمـوزش عالـی وجـود نـدارد.در زمینـه انتخـاب رشـته کنکور 
1401 ، تاثیـر سـوابق تحصیلـی از ۳0 درصـد سـال گذشـته بـه 40 درصـد رسـیده و 
ایـن تاثیـر به صـورت مثبت خواهـد بـود. همچنین در رشـته بهیاری تنهـا پذیرش در 
دوره روزانـه وجـود داشـت که امسـال به صورت شـهریه پـرداز و پذیرش دانشـگاه آزاد 

نیـز به آن افزوده شـده اسـت.
بـا تفکیـک رشـته ها و پذیرفته شـدگان آن هـا، در گـروه آزمایشـی علـوم ریاضـی و 
فنـی 14۵ هـزار و ۶1۵ نفـر داوطلـب بـا یکدیگـر رقابـت کردنـد کـه از بیـن آن هـا 
دادنـد.  اختصـاص  خـود  بـه  را  اول  رتبـه   10 هسـتند  مـرد  همگـی  کـه  نفـر   10 
در گـروه آزمایشـی علـوم تجربی ۵۷4 هـزار و ۷۵1 داوطلب شـرکت کردند که از میان 

10 نفـر برتـر ایـن آزمون چهار نفر زن و شـش نفر مرد هسـتند. 
از میـان 10 رتبـه برتـر  41۲ هـزار و ۵۲۵ نفـر شـرکت کننده گـروه آزمایش انسـانی، 

نیمـی از آن هـا مـرد و بقیه زن هسـتند. 
وجـود  شـرکت کننده  نفـر   ۶۷۸ و  هـزار   1۶1 نیـز  هنـر  ازمایشـی  گـروه  در 
دادنـد.  اختصـاص  خـود  بـه  زنـان  را  اول  رتبـه   ۵ از  نفـر   4 کـه   داشـت 
۵ رتبـه برتـر آزمـون آزمایشـی زبان هـای خارجـی نیـز از میـان 1۹4 هـزار و ۹۵1 

داوطلـب شـرکت کننـده مـرد هسـتند.
 آمار منتشـر شـده از کنکور امسـال توسـط سـازمان سـنجش نشـان می دهد تهرانی ها 
بـا 14 نفـر در صـدر نفـرات برتـر کنکـور هسـتند و همچنیـن ۲۷ نفـر از برترین هـای 

کنکـور امسـال نیز مرد هسـتند.
آنچـه در ایـن زمینـه اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه انتخـاب رشـته بـرای آینـده قبـول 
شـدگان کنکـور بسـیار حائز اهمیت اسـت. چه اینکه انتخاب رشـته بیـش از هر چیزی 
در انتخـاب شـغل و تعییـن مسـیر زندگـی افـراد حائـز اهمیت اسـت و ایـن موضوعی 

اسـت کـه نمی تـوان بـه سـادگی از  آن عبـور کرد.
امیرعلی بینام 

یادداشت
806 هزار معلم مشمول رتبه بندی می شوند

طـرح رتبـه  بنـدی معلمـان بـر اسـاس سـند تحـول بنیادیـن نظـام آموزشـی یکـی از 
موضوعـات مهمـی اسـت کـه در راسـتای ارتقای شایسـتگی حرفـه ای معلمـان باید به 
مرحلـه اجـرا درآیـد. مرحلـه اول طـرح رتبـه  بنـدی معلمـان در نیمـه ابتدایـی سـال 
۹4 بـا بـار مالـی 1۳00 میلیـارد تومـان اجرا شد.مشـموالن طـرح رتبه بنـدی معلمان 
شـامل آمـوزگار، دبیـر، هنرآمـوز، مربی امـور تربیتی، مشـاوره واحد آموزشـی، مراقبت 
سـامت، مدیـر و معـاون واحدهـای آموزشـی و تربیتـی هسـتند. ماک هـای اصلی در 
رتبـه  بنـدی معلمـان چیسـت؟. آخریـن خبر درخصـوص طرح رتبـه بنـدی معلمان را 

در ادامـه بخوانید.
بـه گـزارش بـازارکار از خبرگـزاری فـارس، ایـن روزهـا موضـوع رتبه بنـدی معلمان به 
موضـوع روز جامعـه فرهنگیان تبدیل شـده اسـت؛ برخی پیگیر اخبار هسـتند و برخی 

هـم بـه طنـز از آن یـاد می کنند؛ برخـی موافـق و برخی مخالف هسـتند.
هیـأت وزیـران در جلسـه 1۸ خـرداد 1401 بـه پیشـنهاد وزارت آمـوزش و پـرورش با 
همـکاری سـازمان برنامـه و بودجه کشـور کشـور و سـازمان اداری اسـتخدامی کشـور 
و دو نفـر از اعضـای کمیسـیون آمـوزش تحقیقـات و فناوری مجلس شـورای اسـامی 
بـه عنـوان ناظـر و بـه اسـتناد مـاده ۹ قانون نظـام رتبه بنـدی معلمان مصـوب 1400، 

آیین نامـه اجرایـی قانـون یـاد شـده را تصویـب کرد.
امـا مجلـس اعـام کـرد کـه ایـن آیین نامـه اشـکاالتی دارد و دولـت، ایـن ایرادهـا را 

برطـرف کـرد امـا اصاحـات شـامل چـه مـواردی اسـت:
هیـأت وزیران در جلسـه نهم مرداد 1401 به پیشـنهاد شـماره 4۸۶4۵.۷۳1۷۵ مورخ 
سـوم مرداد 1401 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به اسـتناد اصل و یکصد و سـی و هشـتم 

قانون اساسـی جمهوری اسـامی ایـران تصویب کرد:
شـماره  تصویب نامـه  موضـوع  معلمـان  رتبه بنـدی  نظـام  قانـون  اجرایـی  آیین نامـه 

می شـود. اصـاح  زیـر  شـرح  بـه  تیـر 1401   1۲ مـورخ  ۵۹4۲۶.ت۵۹۷۹4ه 
1- ماده)۳( به شرح زیر اصاح می شود:

مـاده ۳- مشـموالن ایـن آیین نامه عبارتند از معلمـان موضوع جزء)1(مـاده )۲( قانون، 
اشـخاص موضـوع تبصـره مـاده)4( قانـون و عناویـن معادل آنهـا در طـرح طبقه بندی 

مشـاغل معلمان.
۲- تبصره )۳( ماده )۳( به شرح زیر اصاح می شود:

تبصـره ۳- اشـخاصی کـه هم اکنـون رسـالت خطیـر تعلیـم و تربیـت دانش آمـوزان را 
در نظـام تعلیـم و تربیـت رسـمی عمومـی بـر عهـده ندارنـد، از قبیـل کارکنـان مأمور 
یـا انتقالـی بـه سـایر دسـتگاه های اجرایـی )بـا حفـظ پسـت سـازمانی یـا بـدون آن(، 
کارکنـان مأمـور بـه مدارس غیردولتی) به اسـتثنای مدیـران و معاونانی کـه معلم بوده 
و از آمـوزش و پـرورش حقـوق دریافـت می نماینـد( و افـراد انتقالـی بـه دانشـگاه های 

فرهنگیـان و شـهید رجایـی، مشـمول ایـن آیین نامـه نمی باشـند.
۳- متن زیر به عنوان تبصره)4( به ماده)۳( اصاح می شود:

تبصـره 4- اجـرای رتبه بنـدی منـوط بـه تکمیـل فراینـد اسـتخدام مطابـق قوانیـن و 
مقـررات خواهـد بود.

4- در جدول شـماره)۳( ذیل تبصره)۲( ماده)4(، در سـتون مربوط به شایسـتگی های 
حرفـه ای، امتیـاز مربـوط بـه آموزشـیار معلـم به رقـم)1۲0( و امتیـاز مربوط بـه مربی 

معلـم به رقـم)1۳0( اصاح می شـود.
۵- در تبصـره)4( مـاده)4(، بعـد از عبـارت »قانونـی هسـتند« عبـارت »مراجـع مزبور 
مکلفنـد ظـرف مهلـت بیسـت روز تقویمـی پاسـخ الزم را ارسـال نماینـد. در غیـر این 
صـورت هیأت هـای ممیـزه از طـرق قانونـی، مجـاز بـه ارزیابـی خواهند بـود«. الحاق و 

تبصـره )۵( مـاده یادشـده حذف می شـود.
۶- ماده )۶( حذف و عنوان مواد بعدی به ترتیب اصاح می شود.

۷- در بنـد)1( مـاده)۹(،، عبـارت »طـرح طبقه بنـدی مشـاغل معلمـان و نیروهـای 
توانبخشـی مـدارس اسـتثنایی« بـه عبـارت »آیین نامـه« اصـاح و در بنـد )۳( مـاده 
یـاد شـده، بعـد از عبـارت »اعضـای هیـأت ممیـزه« عبـارت »مشـمول قانـون« الحاق 

می شـود.
۸- در مـاده)11(، عبـارت »و در صورتـی کـه منجـر بـه محکومیت فرد شـود، متخلف 
عـاوه بـر مجـازات انتظامـی، از دریافـت فوق العـاده رتبه بنـدی در همـان دوره ارزبابی 

محـروم خواهـد شـد« حذف می شـود.
۹- در مـاده)۲1( عبـارت »مشـاغل طـرح طبقه بنـدی مشـاغل معلمیـن« بـه عبـارت 
»رسـته آموزشـی و فرهنگـی) مشـاغل طـرح طبقه بنـدی مشـاغل معلمیـن(« اصـاح 

می شـود.
10- در مـاده )۲4(، عبـارت »و متخلـف عـاوه بـر مجـازات انتظامـی، از دریافـت 

می شـود. حـذف  شـد«  خواهـد  محـروم  دوره  دو  تـا  رتبه بنـدی  فوق العـاده 
وزیـر آمـوزش و پـرورش در سـفر اخیـر خـود بـه اسـتان کرمان و در نشسـت شـورای 
اداری شهرسـتان فاریـاب بـا اشـاره بـه تأییـد آیین نامـه اجرایـی قانـون رتبه بنـدی 
معلمـان گفـت: ایـن طـرح با هدف ارتقـای جایگاه معلـم و صاحیت معلمـی و افزایش 

رضایـت شـغلی معلمـان در نظـام تعلیـم و تربیـت اجرایی می شـود.
وی افـزود: بـرای بیـش از ۸0۶ هـزار فرهنگـی آییـن نامـه اجرایـی قانـون رتبـه بندی 

معلمـان اجـرا می شـود.

اصالحات رتبه بندی معلمان؛ 

نایب رئیس هیات مدیره کانون کارافرینی استان تهران:

صنایع کوچک و متوسط ، متناسب با توانمندی،
 نیاز به بازتعریف در زمینه های مختلف دارند

نایـب رئیـس هیـات مدیـره کانـون کارافرینـی اسـتان تهـران اصـاح 
نظـام مالیاتـی ، تسـریع فرایندهای اداری مانند ثبت شـرکت ، دریافت 
شناسـنامه کارگاه، تسـهیل سـازو کارها و مقـررات واردات  و صـادرات ، 
حـذف رانت هـا و امضاهـای طایی بمنظـور ایجاد فضای سـالم رقابتی 
و کمـک بـه مدرنیـزه کـردن   و اصـاح سـاختار را از مطالبـات صنایـع 

کوچـک و متوسـط از حاکمیت دانسـت .
بهـروز حبیبـی بـا اشـاره بـه تحـوالت بـزرگ در سـه دهـه اخیـر در 
مهارتهـای مدیریتـی ، فـن آوری ، تکنولـوژی و ارتباطات افـزود: غالب 
نـوآوری هـا و پیشـرفت هـای تکنولوژیکـی در شـرکت هـای بـزرگ 
اتفـاق نمـی افتـد و راه توسـعه صنعتی را باید در شـرکت های کوچک 

و متوسـط جسـتجو کرد ،
بنابرایـن راهبـرد ، توسـعه صنایـع ، در قالـب خوشـه هـای صنعتـی ، 
تقویـت صنایـع مکمـل ، ایجـاد طیفـی گسـترده از نیروهـای ماهـر و 
نیمـه ماهـر ، مدرنیزه کردن و بروز آوری ماشـین آالت ، سـرریز دانش 
فنـی   و تکنولـوژی بـه واحدهـای صنعتی، نـوآوری ، چابکـی و پویایی ، 
پیـش نیـاز توسـعه کسـب و کار ، کارافرینـی و ایجـاد فرصـت هـای 
شـغلی اسـت کـه بایـد مـد نظـر سیاسـت گـذاران و تصمیـم سـازان 

کشـورها قـرار گیرد.

وی شـرکت هـای کوچک و متوسـط را  بـه مثابه سـتون فقرات صنعت 
کشـور دانسـت و گفـت: بدون وجـود آنها ، شـرکت های بزرگ شـکل 
نخواهنـد گرفـت و موجبـات کارافرینـی ، اشـتغال ، سـودآوری خلـق 

ثـروت و توسـعه پایـدار فراهم نخواهد شـد
حبیبـی با اشـاره بـه موانـع سـاختاری ، مالی،فرهنگی ومنابع انسـانی 
بـر سـر راه شـکل گیـری ، اداره و توسـعه شـرکت هـای کوچـک و 
متوسـط ، گفـت : یارانـه و سوبسـیدهای ویـژه شـرکت هـای دولتی ، 
رانـت خـواری ، نبـود بانک هـای تخصصی جهـت ارایه تسـهیات مالی 
بـه شـرکت های کوچـک عمـا فرصـت ورود و رقابت صنایـع کوچک 

و متوسـط را سـلب مـی نماید .
وی مشـکات در ارایـه ضمانـت نامه و  وثایق بانکـی ، تاخیر در دریافت 
درآمدهـای ناشـی از فـروش و ضعف جریان مالی، انتقال فشـار ناشـی 
از سیاسـت هـای انقباضـی دولـت هـا را از دیگـر چالـش هـای پیـش 

روی صنایع دانسـت .
حبیبـی اظهـار داشـت: عدم دسـتیابی به امکانـات و جریـان اطاعات 
فنـی و تکنولـوژی، بازاریابـی و فـروش ، مدیریـت مالـی صحیـح، عدم 
شناسـایی زنجیـره تامیـن کنندگان و مشـتریان از دیگـر موانع حرکت 

چـرخ صنایع اسـت.

معاون اول رئیس جمهور:

 اقتصاد دریا محور مورد غفلت قرار گرفته است
بـا حضـور معـاون  در جلسـه ای 
کان  طـرح  رئیس جمهـور  اول 
ملـی » ایجـاد شـهرهای جدید در 
سـواحل جنـوب « مـورد بررسـی 

قـرار گرفـت.
بـه گزارش بـازارکار، دکتـر محمد 
را  مولـد  ایجـاد شـهرهای  مخبـر 
ارزشـمند  و  پراهمیـت  موضوعـی 
توصیـف کـرد و گفـت: بـا ایجـاد 
بهبـود  شـاهد  جدیـد  شـهرهای 
کیفیـت زندگـی، افزایـش تولیـد، 
امنیـت غذایـی مـردم  اشـتغال و 

خواهیـم بـود.
معـاون اول رییـس جمهـور بـا اشـاره بـه محدودیـت منابـع بـرای 
ایجـاد شـهرهای جدیـد، تصریـح کـرد: برنامـه بـا اتـکاء به مـردم و با 
مشـارکت آنهـا اجـرا مـی گـردد و با ایـن روش دو چندان خواهد شـد 

و رضایتمنـدی جامعـه نیـز ارتقـاء پیـدا خواهـد کـرد.
وی هدفگـذاری اجـرای ایـن طـرح ها را بسـتر سـازی بـرای معکوس 
کـردن رونـد مهاجرت از روسـتا به شـهر خوانـد و افزود: بـا اجرای این 
طـرح شـرایطی ایجـاد مـی گـردد کـه تمرکـز جمعیـت در شـهرهای 
بـزرگ کاهـش یافتـه و مـردم انتخـاب و شـرایط بهتـری بـرای کار و 

زندگـی در نقاط غیرشـهری داشـته باشـند.
دکتـر مخبـر ضـرورت توجه به اقتصـاد دریامحـور را مـورد تاکید قرار 
داد و افـزود: تاکنـون از اقتصـاد دریامحـور غفلـت شـده اسـت. ۲۷00 
کیلومتـر بـه دریـا دسترسـی داریـم امـا تاکنـون برنامه هـای جامعی 
بـرای بهـره بـرداری از ایـن مزیـت بـزرگ بـرای توسـعه و پیشـرفت 

انجـام نشـده بـود، ایـن در حالـی 
اسـت که بـا توجه به ایـن ظرفیت 
جنـوب  و  شـمال  در  گسـترده 
کشـور، مـی توانیم اقتصـاد مبتنی 
بـر دریا را بـه میزان قابـل توجهی 
افزایـش دهیـم. بـر همین اسـاس 
بایـد در  ایجـاد شـهرهای جدیـد 
کنـار دریـا صـورت پذیـرد، مبنای 
آمایـش  سـند  هـم  برنامـه  ایـن 

سـرزمین کشـور خواهـد بـود.
جهـاد  وزیـر  جلسـه  ایـن  در 
کشـاورزی گزارشـی از برنامه های 
تدویـن شـده بـرای اجـرای طـرح 
کان ملـی » ایجـاد شـهرهای جدیـد بـا محوریت کشـاورزی و صنایع 
وابسـته« ارائـه کـرد و گفـت: ایجـاد زنجیـره ارزش حـول محصـوالت 
کشـاورزی، دام و آبـزی پـروری الگـوی اصلـی در ایـن طـرح اسـت و 
تاکنـون ۹ نقطـه از سـواحل جنوبی کشـور برای این منظور شناسـایی 

است. شـده 
وی همچنیـن گزارشـی از مطالعـات شـهرهای جدیـد و موقعیت های 
پیشـنهادی بـرای اجـرای طـرح در چهـار اسـتان متصـل بـه دریـا در 
جنـوب کشـور ارائـه کـرد و بـه تشـریح مزایـای هـر یـک از شـهرها، 

مجریـان پیشـنهادی و نحـوه تامیـن مالـی پرداخـت.
در ایـن جلسـه پـس از بحـث و بررسـی مقـرر شـد برنامـه ای جامـع 
بـرای اجـرای ایـن طرح بـا درنظرگرفتـن تمـام جوانب و ابعـاد مالی و 
اجرایی و براسـاس سـند آمایش سـرزمین کشـور تدوین و برای تایید 

نهایـی بـه دولت ارائه شـود.

نقش پررنگ صنایع کوچک در افزایش اشتغال
 و توسعه اقتصاد

رئیـس خانـه صنعـت، معـدن و تجـارت ایران بـه مناسـبت روز ملی حمایـت از صنایع 
کوچـک بـر نقـش پررنـگ صنایـع کوچـک در افزایـش اشـتغال و توسـعه اقتصـاد 

کرد. تاکیـد 
بـه گـزارش بـازارکار، همزمـان بـا ۲1 مـرداد و نامگـذاری روز ملـی حمایـت از صنایع 
کوچـک در تقویـم، رئیـس خانـه صنعـت، معـدن و تجارت ایـران در پیامی ایـن روز را 

گفت. تبریـک 
متن پیام سید عبدالوهاب سهل آبادی به این شرح است:

بـه پـاس قدردانـی از زحمـات و تاش هـای مشـاغل مختلـف، در تقویـم کشـور روز 
مشـخصی بـرای هـر گـروه شـغلی در نظـر گرفتـه شـده اسـت تـا به ایـن بهانـه توجه 
اقشـار مختلـف جامعـه بیـش از پیـش بـه تاش هـای هـر بخـش معطوف گـردد. یکی 
از مهمتریـن ایـن روزهـا، بیسـت و یکم مردادمـاه، روز صنایع کوچک اسـت. در جوامع 
در حـال توسـعه و حتـی توسـعه نیافتـه، صنایـع کوچـک بـه دلیـل کمک بـه افزایش 
اشـتغال و توسـعه اقتصادی نقش بسـیار پررنگ و بسـزایی دارد. این صنایع با سـرمایه 
انـدک و حداکثـر بهـره وری، بیشـترین سـهم اشـتغال را بـه خـود اختصـاص داده و با 
ایجـاد موقعیت هـای شـغلی جدیـد، فرصت هـای درآمـدی برابـر را بـرای جوانـان در 

مناطـق مختلـف کشـور ایجـاد می کنند.
اینجانـب بـا افتخـار و بـه نمایندگی از جامعه تولید کشـور، این روز فرخنـده را به کلیه 
دسـت انـدرکاران ایـن حوزه تبریـک و تهنیت عرض نمـوده و از فعالیت هـای موثر این 

بـزرگ مردان و زنـان قدردانی نمایم.

توسط وزارت علوم، بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی ریاست جمهوری

تصویب طرح ویژه جذب رتبه های برتر کنکور سراسری معاون امور آزمون های سازمان 

از  کشـور  آمـوزش  سـنجش 
ویـژه  طـرح  هماهنـگ  تصویـب 
کنکـور  برتـر  رتبه هـای  جـذب 
المپیـاد  برگزیـدگان  و  سراسـری 
دانش آمـوزی در رشـته های هدف 
وزارت  توسـط  کشـور  اولویـت دار 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، بنیاد 
ملـی نخبـگان و معاونـت علمـی و 
فنـاوری ریاسـت جمهـوری خبـر 

داد.
بـه گـزارش بازارکار ، دکتر حسـن 
مروتـی در مـورد ایـن طـرح ویژه 
هماهنـگ  تصویـب  بـا  گفـت: 

وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، بنیـاد ملـی نخبـگان و معاونـت 
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، رتبه هـای 1 تـا 100 گروه هـای 
آزمایشـی ریاضـی و فنـی، علـوم تجربـی و علـوم انسـانی و همچنیـن 
رتبه هـای 1 تـا ۵0 گروه هـای آزمایشـی هنـر و زبان هـای خارجـی 
در کنکـور سراسـری سـال 1401 و دارنـدگان مدال هـای طـا، نقـره 
و برنـز کشـوری در المپیادهـای ملـی دانش آموزی در صـورت انتخاب 
و پذیـرش در رشـته های هـدف اولویـت دار و کسـب شـرایط الزم از 

برخـوردار  مذکـور  طـرح  مزایـای 
می شـوند.

معـاون امـور آزمون هـای سـازمان 
سـنجش ادامـه داد: در ایـن طرح 
مشـموالن  بـرای  مزیت هایـی 
و  اسـت  شـده  گرفتـه  نظـر  در 
میـزان  سـقف  اسـاس  ایـن  بـر 
تسـهیات اعطایی به دانشـجویان 
هـر  در  طـرح،  ایـن  در  مشـمول 
سـال توسـط کمیسـیون راهبـری 
از  یـک  هـر  و  می شـود  تعییـن 
افـراد از جامعـۀ هـدف در هر دورۀ 
تحصیلـی که در رشـته های هدف 
مشـغول به تحصیل شـوند، به شـرط کسـب شـرط پویایـی، مطابق با 
شـیوه نامۀ مصـوب کمیسـیون راهبـری می تواننـد از تسـهیات ایـن 

شـوند. بهره منـد  توافق نامـه 
بـرای اطـاع  پایـان خاطرنشـان کـرد: داوطلبـان  دکتـر مروتـی در 
از جزئیـات طـرح و شـرایط برخـورداری از آن می تواننـد بـه پایـگاه 

کننـد. مراجعـه   www.msrt.ir اطاع رسـانی 

دکتر خطیبی در بازدید از دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه کرمان:

اولویت پژوهش  های دانشگاهی، باید حل نیازهای صنعتی، معدنی و کشاورزی کشورباشد
مدیریـت  و  مالـی  اداری،  معـاون 
بازدیـد  در  علـوم  وزارت  منابـع 
تکمیلـی  تحصیـات  دانشـگاه  از 
علـوم پایـه کرمـان گفـت: اولویت 
و  پژوهـش  و  موضوعـات تحقیـق 
پارسـاهای ایـن دانشـگاه بایـد در 
راسـتای حـل نیازهـای صنعتـی، 
معدنی و کشـاورزی اسـتان باشـد
بـه گـزارش بـازارکار، دکتـر علـی 
خطیبـی کـه در قالـب برنامه های 
سـفر رئیـس جمهـور بـه اسـتان 
کرمان سـفر کرده اسـت، در ادامه 
بازدید هـای خـود از دانشـگاه های 

اسـتان، در دانشـگاه تحصیـات تکمیلـی کرمـان حضـور یافـت و از 
امکانـات و ظرفیت هـای ایـن دانشـگاه بازدیـد کـرد. 

وی در ایـن بازدیـد ظرفیت هـای پژوهشـی ایـن دانشـگاه را کـم نظیر 
دانسـت و بـر تقویـت زیرسـاخت ها و تکمیـل طرح هـای نیمه تمـام 
تاکیـد کـرد و گفـت: بـا تخصیـص اعتبـارات الزم، تکمیـل طرح هـای 

نیمـه تمـام ایـن دانشـگاه سـرعت می گیرد.
وی همچنیـن از اختصـاص ۲0 میلیـارد تومان اعتبار برای آزمایشـگاه 

حیوانات و تکمیل سـلف سـرویس 
این دانشـگاه خبر داد.

دکتـر خطیبی همچنیـن از پارک 
علـم و فنـاوری ایـن دانشـگاه نیز 
بازدیـد و بـر آماده سـازی و تامین 
زیرسـاخت های الزم برای استقرار 
شـرکت های فنـاور و دانش بنیـان 

در ایـن پـارک تاکیـد کرد.
معـاون وزیـر علـوم گفـت: در این 
سـفر ۶0 میلیـارد تومـان اعتبـار 
پروژه هـای  تکمیـل  بـرای  نیـز 
پـارک علم و فناوری این دانشـگاه 

اختصـاص یافـت.
در ایـن بازدیـد دکتـر حسـین محبی رئیس دانشـگاه و اعضـای هیات 
رئیسـه، روسـای پارک علـم و فناوری و پژوهشـگاه علـوم و تکنولوژی 
پیشـرفته و علـوم محیطـی نیـز کـه معـاون وزیـر علـوم را همراهـی 

می کردنـد، گزارشـی از فعالیت هـای متبـوع خـود ارائـه کردنـد.
دانشـگاه تحصیـات تکمیلـی صنعتی و فنـاوری پیشـرفته در کیلومتر 

۲۸ بزرگـراه هفـت بـاغ علوی در کرمان واقع شـده اسـت.

به مناسبت روز ملی حمایت از صنایع کوچک مطرح شد:

مراکز علمی و دانشگاهی به افزایش بهره وری 
در کشور کمک کنند

پژوهش هـا در کشـور هدفمنـد و بـر مبنـای مسـائل جامعـه و معطـوف بـه یافتـن 
راه حل هـای آن باشـد

رئیـس جمهـور بـا تاکیـد بـر مسـئله محوری در نظـام آمـوزش عالـی کشـور، گفـت: 
پژوهش هـای مـا بایـد هدفمنـد و بـر مبنـای مسـائل کشـور و معطـوف بـه یافتـن 

باشـد. آن  راه حل هـای 
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از پایـگاه اطاع رسـانی ریاسـت جمهوری آیـت اهلل دکتـر 
سـیدابراهیم رئیسـی در جلسـه شـورای  عالی علوم، تحقیقـات و فنـاوری، رهنمودهای 
رهبـری در دیدارهـای مختلـف بـا دانشـگاهیان را گنجینـه ای ارزشـمند در پیشـبرد 
اهـداف نظـام در حـوزه علـم و فنـاوری توصیـف کـرد و افـزود: بیانات ایشـان نقشـه 
راه مدونـی بـرای ارتقـای نقش آفرینـی نظـام آموزش عالی در کشـور اسـت و می تواند 

بسـیاری از مشـکات امـروز کشـور را حـل کند.
رئیـس جمهـور همچنیـن بـر ضـرورت انجـام پژوهش های متناسـب بـا اقتضائـات روز 
کشـور تاکیـد کـرد و گفـت: گاهی مشـاهده می شـود دانشـگاه های ما گرفتار رشـته ها 
یـا پژوهش هایـی هسـتند که بی ربـط با فرهنگ، شـرایط و نیازهای کشـور ماسـت که 

ایـن وضعیـت نیازمند اصاح اسـت.
وی در ادامـه ضمـن تاکیـد بـر پرهیـز از انحصار پژوهـش در هیئت هـای علمی تصریح 
کـرد: پژوهشـگران مسـتقل کـه غالبـا دارای نظراتـی ارزشـمند در حوزه هـای مختلف 
هسـتند نیـز بایـد مـورد حمایـت باشـند تـا در این تکثـر و تضـارب آراء علمی، شـاهد 

شـکوفایی واقعـی علم و فناوری در کشـور باشـیم.
آیـت اهلل رئیسـی در بخـش دیگری از سـخنان خود ضرورت توجه بیشـتر بـه حوزه علوم 
انسـانی را مـورد تاکیـد قـرار داد. وی در ایـن بـاره گفـت: در طـول تاریـخ، دانشـمندان 
ایرانـی در بسـیاری از عرصه های علوم انسـانی سـرآمد و پیشـرو بوده اند اما بـا وجود این 
مزیت هـای تاریخـی، در دوره معاصر پیشـرفت  الزم را در عرصه علوم انسـانی نداشـته ایم 

کـه رفـع ایـن عقب ماندگی ها نیازمنـد توجه ویژه در سیاسـتگذاری و اجراسـت.
رئیـس جمهـور بـا تاکیـد به جایـگاه خطیـر این شـورا در ارتقـای نهاد علم در کشـور، 
بـه حقـوق و تکالیـف آن در قانـون اشـاره کـرد و گفـت: قانـون برنامـه سـوم توسـعه، 
اهـداف مهمـی بـرای ایـن شـورای  عالـی تعیین کـرده، اما در کنـار آن تکالیـف مهمی 
را نیـز متوجـه آن کـرده کـه نیازمنـد توجـه ویـژه و فعال کـردن ظرفیت این شـورای 

اسـت.   عالی 
افزایـش بهـره وری و نقش آفرینـی نهـاد علـم در ایـن فراینـد، موضـوع بعدی سـخنان 
رئیـس جمهـور در ایـن جلسـه بـود. دکتـر رئیسـی در ایـن باره گفـت: مراکـز علمی و 
دانشـگاهی بایـد بـه افزایش بهـره وری در کشـور کمک کنند. اساسـا ایـن وظایف نهاد 
علـم اسـت که بـا شـاخصه های معین میزان بهـره وری و پیشـرفت کشـور را به صورت 

مسـتمر پایـش کند.
رئیـس جمهـور در ادامـه این جلسـه، موضـوع مهاجرت نخبـگان را مورد توجه قـرار داد 
و خاطرنشـان کـرد: نهادهـا و دسـتگاه های مسـئول موظفنـد زمینـه را بـرای اشـتغال 
نخبـگان و رفـع نیازهـای آنهـا فراهم کنند تـا زمینه اسـتفاده از دانـش و ظرفیت آنان 

در ارتقـای علـم و فناوری در کشـور، فراهم شـود.  
پیـش از سـخنان رئیـس جمهـور در ایـن جلسـه مسـائل مختلفـی از جملـه طـرح 
تاسـیس شـبکه ملـی آزمایشـگاهی و طـرح ملـی جـذب نخبـگان و محققـان در دوره 
پسـادکترا بـه عنـوان پژوهشـگران مسـتقل و همچنیـن طرح ملـی مقابله بـا مهاجرت 
نخبـگان مـورد بحث و بررسـی اعضـا قرار گرفـت و رئیس جمهور دسـتورات الزم برای 

پیگیـری آنهـا را صـادر کرد.

رئیس جمهور در جلسه شورای  عالی علوم، تحقیقات و فناوری:
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دعوت به همکاری

ــه حســابداری  ــم، آشــنا ب ــابدار ، خان ــروی حس ۱- نی
عمرانــی بــا حداقــل ۵ ســال ســابقه کار -آشــنا بــا ثبــت 
حســابداری و نــرم افــزار حسابداری،آشــنا بــا ۱۶۹ و 
محتویــات مالیاتی،ٱشــنا بــه حقــوق و دســتمزد، آشــنا به 

لیســت بیمــه و معامــات فصلــی
۲- نیــروی خانــم مســلط بــه فتوشــاپ،  طراحــی 

و شــبکه هــای اجتماعــی
ــی  ــان انگلیس ــه زب ــلط ب ــم مس ــروی خان ۳- نی

و عربــی )جهــت انجــام کارهــای توریســتی همــراه بــا 
کارت گردشــگری از میــراث فرهنگــی( -حقــوق و بیمــه 

توافقــی
تعییــن  بــرای  شــود  مــی  دعــوت  عاقمنــدان  از 
ــاپ  ــماره واتس ــه ش ــود را ب ــه خ ــوری رزوم ــت حض وق

نماینــد. ارســال   ۰۹۱۷۰۰۵۰۰۱۳
لینک :

https://bazarekar.ir/26776 

شرکت مهندسی پارس برج جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

 کارشناس مهندسی صنایع
آقا/ خانم، دارای سابقه کار، تمام وقت

لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی صنایع
تجربه ۳ سال، سن حداکثر ۴۰

آشنایی به برنامه ریزی و کنترل پروژه
تسلط نسبی به سیستم های مدیریتی ایزو ۹۰۰۱-

۱۴۰۰۱-۴۵۰۰۱ و توانایی نوشتن دستورالعمل ها و 
روش های اجرایی

مسلط به مجموعه آفیس )ورد، اکسل، پاورپوینت، 
مایکروسافت پراجکت(

دارای مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری، 

کار تیمی و حل مسئله
دارای سامت فکری و جسمی

تعهد اخاقی و حسن سابقه نزد کارفرمایان قبلی
آشنایی به زبان انگلیسی

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را 
“ترجیحا با قید حقوق و مزایای مورد درخواست خود” 

به واتس اپ زیر ارسال نمایند. لطفا از تماس تلفنی 
خودداری نمایید.

واتساپ ۰۹۲۱۲۴۹۰۲۷۴
لینک :

https://bazarekar.ir/26733 

شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه جهت تکمیل کادر خود در استان  خوزستان از افراد
 واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

شرکت تولیدی مبین طوس جهت تکمیل کادر 
خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط

 زیر دعوت به همکاری می نماید.
 مدیر برنامه ریزی تولید

خانم/ آقا، تمام وقت
حداقل کارشناسی مهندسی صنایع

دارای حداقل ۴ سال سابقه اجرایی مرتبط
حقوق توافقی، بیمه، اضافه کاری،ســرویس

 ایاب و ذهاب
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه 

خود را به واتس اپ زیر ارسال نمایند.
واتساپ ۰۹۳۵۲۱۰۸۲۴۸

لینک : 

https://bazarekar.ir/26726

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

دعوت به همکاری

گروه کارخانجات تعاونی تولیدی سیرنگ
 جهت تکمیل کادر خود در استان  یزد از افراد واجد 

شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
 کارشناس نساجی

خانم/ آقا، تمام وقت، لیسانس و باالتر
ساعت کاری ۸ صبح تا ۱۶ عصر

جهت مدیریت سالن تولید )آشنا به تابندگی(
جهت سرپرستی سالن تولید

حقوق و مزایا ۳۰ درصد باالتر از قانون کار
پاداش ماهیانه، بن غیر نقدی،بیمه تامین اجتماعی

سرویس ایاب و ذهاب به اکثر نقاط یزد
 کارشناس صنایع

خانم/ آقا، تمام وقت،جهت واحد برنامه ریزی تولید
لیسانس و باالتر،ساعت کاری ۸ صبح تا ۱۶ عصر

حقوق و مزایا ۳۰ درصد باالتر از قانون کار
پاداش ماهیانه، بن غیر نقدی،بیمه تامین اجتماعی

سرویس ایاب و ذهاب به اکثر نقاط یزد
 کارشناس تعمیرات و نگهداری

خانم/ آقا،تمام وقت
با مدرک لیسانس و باالتر )ترجیحا رشته های فنی(

بومی استان یزد،با سابقه کار صنعتی
خاق و دارای روحیه کار گروهی و آماده رویارویی با 

چالش های صنعت نساجی
ساعت کاری ۸ صبح تا ۱۶ عصر

حقوق و مزایا ۳۰ درصد باالتر از قانون کار
پاداش ماهیانه، ناهار،بن غیر نقدی،بیمه تامین اجتماعی

سرویس ایاب و ذهاب به اکثر نقاط یزد
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

واتس اپ زیر ارسال نمایند.
واتساپ ۰۹۰۱۸۹۶۸۰۷۲

لینک :

https://bazarekar.ir/26677 

شرکت فعال در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی 
دعوت به همکاری می نماید.

سرپرستHSE سایت: آقا، تمام وقت
 آشنا به پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی

 ۸ سال سابقه کار،  تسلط کامل بر الزامات قانونی 
HSE و ایمنی کار در پروژه های نفت و گاز

 منطقه کار گچساران می باشد
کارشناس ایمنی: آقا، تمام وقت

 آشنا به پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی
 ۵ سال سابقه کار،  تسلط کامل بر الزامات قانونی 

HSE و ایمنی کار در پروژه های نفت و گاز
 منطقه کار گچساران می باشد

افسرHSE :آقا، تمام وقت
 آشنا به پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی

 ۴ سال سابقه کار،  تسلط کامل بر الزامات قانونی 
HSE و ایمنی کار در پروژه های نفت و گاز

 منطقه کار اهواز و گچساران می باشد
 ارسال رزومه:

mkahwazhse@gmail.com  
لینک : 

https://bazarekar.ir/26665

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

معـاون وزیـر صمـت گفت: بیـش از ۸۴۷ شـهرک و ناحیـه صنعتی در کشـور به 
بهـره بـرداری رسـیده که رشـد خوبـی در ایـن زمینه داشـته ایم.

بـه گـزارش بـازارکار، علی رسـولیان با حضـور در برنامـه گفتگوی ویـژه خبری در 
پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چه تعـداد شـهرک صنعتی در کشـور بـه بهره بـرداری 
رسـیده اسـت، اظهـار داشـت: بـر اسـاس آخریـن آمـاری کـه داریم بیـش از ۸۴۷ 

شـهرک و ناحیـه صنعتـی بـه بهـره برداری رسـیده که رشـد بسـیار خوبی داشـتیم.
وی ادامـه داد: شـهرک هـا و نواحـی صنعتـی محصـول انقاب هسـتند و لذا این 
تعـداد شـهرک و ناحیـه ای کـه ایجاد شـده همـه مربوط بـه بعد از انقاب اسـت.

رسـولیان عنـوان کـرد: در طول چند سـال گذشـته و به خصوص بعـد از فرمایش 
مقـام معظـم رهبـری و تأکید بـر تولیـد داخلـی و ممنوعیتی کـه در ۲۵۰۰ قلم 

کاال ایجـاد شـد رشـد خوبـی را در شـهرک ها و نواحی صنعتی داشـتیم.
در ۸۴۷  و شـرکت های صنعتـی گفـت:  مدیرعامـل سـازمان صنایـع کوچـک 
شـهرک صنعتـی و ناحیـه صنعتـی، ۴۹ هـزار و ۵۰۰ واحد بهره بـردار وجود دارد 
و بهره بـرداری از شـهرک ها رشـد خوبـی را در طـول یکـی دو سـال گذشـته 

است. داشـته 
وی ادامـه داد: نزدیـک بـه یـک میلیـون نفـر به صـورت مسـتقیم مشـغول به کار 
هسـتند. اینکـه تقاضـا بـرای زمیـن افزایـش پیداکـرده نشـان از ایـن اسـت کـه 
در  موجـود  بنگاه هـای  وضعیـت  و  افزایش یافتـه  سـرمایه گذاری  بـه  تمایـل 

شـهرک ها در حـال رشـد اسـت.
رسـولیان افـزود: در برخـی از شـهرهای بـزرگ مانند شـهر تهران، تبریز، شـیراز 
و اصفهـان قاعدتـاً واگـذاری زمیـن بـا محدودیت هایـی مواجـه اسـت یعنـی اگر 
امـروز هـر میـزان زمین در شـهر تهران آمـاده واگذاری باشـد متقاضـی برای آن 

وجـود دارد و فـرد حاضـر نمی شـود از تهـران به جـای دیگـر برود.
کـرد:  عنـوان  صنعتـی  شـرکت های  و  کوچـک  صنایـع  سـازمان  مدیرعامـل 
آمایـش  و  محیط زیسـت  کیلومتـر،   ۱۲۰ شـعاع  بـه  مربـوط  محدودیت هـای 
سـرزمین وجـود دارد کـه مـا نمی توانیـم بـه هـر میزانـی کـه تقاضا بـرای تهران 

وجـود داشـته باشـد زمیـن اختصـاص دهیـم.
وی تصریـح کرد: در سـطح کشـور در حـال حاضر بیش از ۲۵ هـزار هکتار زمین 
آمـاده واگـذاری داریـم یعنی برای ایـن زمین هـا آب، برق، گاز و زیرسـاخت های 

الزم در نظر گرفته شـده اسـت.
وی افـزود: مـا بـه هر میـزان تقاضای که در شـهرهای بزرگ وجود داشـته باشـد 

نمی توانیـم زمیـن صنعتـی عرضه کنیم زیـرا خارج از آمایش اسـت.
رسـولیان بابیـان اینکـه تقاضـای زیـادی بـرای ایجـاد شـهرک در تهـران داریم، 
بیش ازانـدازه  توسـعه  از  دالیلـی  بـه  بنـا  خدماتـی  دسـتگاه های  کـرد:  اظهـار 
شـهرک جلوگیـری می کننـد. مناطقی کـه در مرزها وجود دارد دچـار محرومیت 
هسـتند. مـا بـرای اینکـه مناطق محروم رشـد پیـدا کنـد باید مشـوق هایی برای 

آنجـا بگذاریـم تـا بقیـه هم بتوانند رشـد مناسـبی داشـته باشـند.
مدیرعامـل سـازمان صنایـع کوچـک و شـرکت های صنعتـی افـزود: طـرح آمایـش 
سـرزمین را بـا محوریت وزارت صنعـت، معدن و تجارت به دسـتور وزیر تهیه کرده ایم. 

اولویت هـای متفاوتـی را بـرای مناطـق مختلف کشـور قائل خواهیم شـد.
رسـولیان در پاسـخ بـه سـؤال دیگری مبنـی بر اینکـه اداره شـهرک های صنعتی 
بـر عهده چه کسـی اسـت، افـزود: برابـر قانون وقتی شـهرک را واگـذار می کنیم، 
اداره شـهرک بـر عهـده بخش خصوصی اسـت، زیرا قانـون به ما اجـازه نمی دهد. 
عمـده منابـع مـا از محـل ارائه خدماتی اسـت که در شـهرک ها انجـام می دهیم.

وی گفـت: برابـر قانـون برنامـه، قوانیـن مصـوب و ارائـه خدمـات توسـط تمـام 
شـرکت های خدماتـی آب، بـرق، گاز و حتـی درب واحد و درب شـهرک بر عهده 

آن شـهرک است.
رسـولیان عنـوان کـرد: بخشـی از مالیات بـر ارزش افـزوده که پرداخـت می کنند 

بـرای اداره شـهرک های صنعتی اسـت.
وی افـزود: در یـک جایـی آب را تأمیـن کردیـم در طـول زمـان که شـهرک ها را 
اداره می کردنـد میـزان آب دهـی چاه هـا کـم شـد. مـا مشـکات جـدی آب در 

کشـور داریـم لـذا آب موردنیـاز صنعـت تأمین نمی شـد.
مدیرعامـل سـازمان صنایـع کوچـک و شـرکت های صنعتـی عنـوان کـرد: 
در عباس آبـاد مـازاد آب را تأمیـن کردیـم و آب داریـم. امسـال پسـت بـرق 

را در آنجـا بهره بـرداری کردیـم کـه بخـش عمـده ای از پـول را مـا دادیـم.
وی ادامـه داد: پولـی کـه ما برای سـرمایه گذاری می دهیم بایـد از بخش خصوصی 

بگیریـم زیرا مـا منابعی نداریـم بدهکاری هایی در برخی شـرکت ها داریم.
رسـولیان در پاسـخ بـه سـؤالی در مورد اینکـه وضعیت برق شـهرک های صنعتی 
چگونـه اسـت آیـا بـا کمبـود مواجـه هسـتیم، افـزود: قطعی بـرق به زیرسـاخت 

شـهرک ارتباطـی نـدارد، بلکه ناشـی از کمبود برق در کشـور اسـت.
وی افـزود: سـال گذشـته این کمبـود خیلی جدی بود و به شـدت به صـورت غیر 
برنامه ریزی شـده قطعـی برق داشـتیم. امسـال بـا وزارت نیرو برنامه ریـزی کردیم 

تا مشـکات اضافه نشـود.
رسـولیان عنـوان کـرد: مـا بـه هـر شـرکتی کـه زمیـن واگـذار کرده ایـم در حد 
نرمـی تعهـد داریـم. درجایـی کـه دوسـتان ناراحت هسـتند و درسـت می گویند 
اداره شـهرک بنـا بـه قانـون بـر عهـده مـا نیسـت، البتـه مـا در خیلـی از جاهـا 
هزینـه و تأمیـن آب و بـرق می کنیم و آسـفالت انجـام می دهیـم. کارهایی انجام 

می دهیـم کـه بتوانیـم کمـک کنیـم، مـا ممنوعیت هزینـه کـرد داریم.
کـرد:  تأکیـد  صنعتـی  شـرکت های  و  کوچـک  صنایـع  سـازمان  مدیرعامـل 
خوشـبختانه در طـول یک سـال گذشـته علیرغم اینکـه تورم زیادی بـوده میزان 
آبـی کـه تأمیـن کردیـم حداقـل ۵۰ درصـد بیشـتر از سـال ۹۹ بـوده اسـت. 
سـال گذشـته بیـش از ۷ هـزار هکتـار زمیـن اضافـه کرده ایم کـه ۱۴ برابر 

اسـت. بوده  قبـل  سـال 
را  داریـم  کـه  تعهداتـی  رسـوما  کـرد:  خاطرنشـان  پایـان  در  رسـولیان 
انجـام می دهیـم، بیـش از ۳ هـزار و ۵۰۰ مـگاوات پسـت بـرق مشـارکت 

داشـتیم.

بنگاه هـای کوچـک و متوسـط همزمـان  تبـادل فنـاوری  رویـداد ملـی 
در حالـی همزمـان بـا هفتـه صنایـع کوچک در اسـتان اصفهان برگزار شـد 
کـه سـازمان صنایـع کوچـک و شـهرک های صنعتی ایـران، رفـع نیازهای 
فناورانـه بنـگاه هـای کوچـک و متوسـط را در اولویـت کاری خود قرار داده اسـت.
بـه گـزارش بـازارکار، “عزیزالـه قربانـی” بـا اشـاره بـه برنامـه هـای توسـعه 
فنـاوری و اسـتفاده از ظرفیـت شـرکت هـای دانـش بنیـان در رفع مسـایل 
فناورانـه واحدهـای صنعتـی به ویژه در سـال حمایـت از تولید دانـش بنیان 
و اشـتغال آفریـن، گفـت: تاکنـون بیـش از یک هـزار و ۷۰۰ نیـاز فناورانـه 
صنایـع کشـور شناسـایی شـده و در قالـب برگزاری نشسـت هـای رو در رو 
بیـن فنـاوران و ایـن واحدهـا بیـش از ۴۵۰ نیـاز فناورانـه رفع شـده اسـت.
وی بیان داشـت: در رویـداد حاضـر بیـش از ۹۰ نیـاز فناورانـه از واحدهـای 
صنعتـی ۱۰ اسـتان کشـور مطابـق بـا سـاختار مشـخص شناسـایی و در 

سـامانه ثبت شـده اسـت.
قربانـی ادامـه داد: تاکنـون بیـش از ۴۰ فنـاور بـرای رفـع نیازهـای فناورانـه 
مذکـور اعـام آمادگـی کـرده انـد کـه زمینـه برگـزاری جلسـات رو در رو 
بـا برگـزاری رویـداد  و عقـد تفاهم نامـه و قـرارداد همـکاری همزمـان 

می شـود. فراهـم 
واحـد صنعتـی  و ۶۵۰  یک هـزار  شناسـایی  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  وی 
مسـتعد دانـش بنیـان در شـهرک ها و نواحـی صنعتـی کشـور، افـزود: ایـن 
سـازمان مشـوق هـای متعددی برای اسـتقرار شـرکت های دانـش بنیان در 

شـهرک های صنعتـی کشـور در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـوول خاطرنشـان کـرد: در سـه ماهـه نخسـت سـال جاری 
۱۵ قـرارداد واگـذاری حقـوق انتفـاع عرضه به میـزان ۱۱۳هـزار مترمربع با 

شـرکت های دانـش بنیـان منعقد شـده اسـت.
وی گفت: در حال حاضر بیش از ۵۸۰ شـرکت دانش بنیان در شـهرک های 

صنعتی و فناوری کشـور مسـتقر شده است.
قربانـی اظهارداشـت: سـازمان صنایـع کوچک و شـهرک های صنعتـی ایران 
بـا همـکاری معاونـت علمـی و فنـاوری رییس جمهوری  در جهـت کمک به 

دانـش بنیـان شـدن واحدهـای مذکور فعالیـت می کند.
معـاون صنایـع کوچـک سـازمان صنایـع کوچـک و شـهرک های صنعتـی 
ایـران اضافـه کـرد: ۱۸ فن بـازار منطقـه ای در کشـور بـا تولیـت سـازمان 
صنایـع کوچـک و شـهرک های صنعتـی ایران با هـدف به هم رسـانی صنایع 
و شـرکت هـای دانـش بنیان و فنـاور فعالیت می کنند که در سـال گذشـته 
۴۵۶ عنـوان بازاریابـی محصـوالت دانش بنیـان به مبلـغ ۴۶۰ میلیارد ریال، 
۹۵ مـورد جذب سـرمایه بـه ارزش یک هزار و ۶۲۰ میلیـارد ریال و ۳۲۶ مورد 
انتقـال فنـاوری و رفع مسـایل صنعت بـه ارزش ۳۸۶ میلیـارد ریال از طریق 

فن بازارهـای منطقـه ای انجام شـده اسـت .
با توجه به خشکسالی ها ناگریز به توسعه صنایع کوچک هستیم

از سـوی دیگـر فتحعلـی محمـدزاده، معاون فنی سـازمان صنایـع کوچک و 
شـهرک هـای صنعتـی ایـران نیز گفـت: جامعه جهانی سالهاسـت کـه برای 
تقویـت اشـتغال زایی، مسـیر توسـعه کسـب وکارهای کوچـک و متوسـط را 
دنبـال مـی کنند. Sme ها با سـرمایه انـدک و حداکثر بهره وری، بیشـترین 
سـهم اشـتغال را بـه خـود اختصـاص داده و بـا ایجـاد موقعیت های شـغلی 
جدیـد، فرصت هـای درآمـدی برابـر را بـرای جوانـان در مناطـق مختلـف 

کشـور ایجـاد می کنند.
وی در خصـوص اقدامـات انجـام شـده در یکسـال گذشـته نیـز گفـت: اصاح 
اسـاس نامه سـازمان توسـط هیـات وزیران و  ایجاد شـهرک های دانـش بنیان 

نیـز از اقدامـات دولت در یک سـال گذشـته اسـت. در سـال ۱۴۰۰، ۱۴۳۱ 
کارگاه  احداث شـد. برنامه داریم در سـال ۱۴۰۱ هم ۱۷۶۶ واحد کارگاهی 
در سـطح شـهرک صنعتـی ایجـاد کنیـم. در زمینه شـرکتهای دانـش بنیان 
نیـز حمایـت های موثری )اسـتقرار بدون مزایده، تسـهیات بانکی و مشـوق 

در اختصـاص زمیـن( از واحدهای مسـتقر در شـهرک هـای صنعتی صورت 
گرفـت. بر این اسـاس شـرکتهای شناسـایی شـده مسـتعد دانش بنیـان  تا 
پایـان ۱۴۰۰، ۱۶۳۳ واحـد بـوده کـه ۳۲۹ واحـد از آن در سـال گذشـته 
انجـام شـد. همچنیـن برنامـه ریـزی شـده تـا تعـداد شـهرک های فنـاوری 

به ۵۰ برسـد.
وی افـزود: در زمینـه نـرم افـزاری نیـز خدمات متعـددی به صنایع مسـتقر 
در شـهرک هـای صنعتـی ارائـه می شـود. ۴۲ مرکز خدمات فناوری کسـب 
و کار در کل کشـور داریم.۵۷۹ شـرکت مهندسـین مشـاور مسـتقر هسـتند 
تـا بـه صنایع شـهرک هـای صنعتی خدماتـی از جملـه بازاریابی، صـادرات، 

مالیـات و … ارائـه دهند.
محمـدزاده بـا اشـاره بـه اینکـه صنایـع کوچـک و متوسـط از آب کمتـری 
اسـتفاده مـی کنـد تصریـح کـرد: صنایـع کوچـک و متوسـط بـه همـان 
انـدازه کـه بـا سـرعت زیاد رشـد مـی کنند بـه همان انـدازه نیـز ریزش می 
کننـد. در کشـورهای توسـعه یافتـه و در حال توسـعه از جمله کـره جنوبی، 
آلمـان و ژاپـن  توجـه زیـادی بـه ایـن صنایـع مـی شـود. نکته قابـل توجه 
ایـن اسـت کـه الزمه توسـعه صنعتـی در کشـور، توسـعه صنایـع کوچک و 
متوسـط اسـت و بـا توجـه بـه خشکسـالی ها مـا ناگریز بـه توسـعه صنعتی 
هسـتیم. توسـعه صنعتی نیـز از طریق توجـه به صنایع کوچـک امکان پذیر 
اسـت. ایـن مسـاله موجـب ایجاد اشـتغال مولد، منابـع پایدار برای کشـور و 

مانـدگاری جمعیـت می شـود.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران:

رویداد ملی تبادل فناوری در خدمت رفع نیازهای فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط
رسولیان مطرح کرد: 

فعالیت ۴۹ هزار ۵۰۰ واحد اقتصادی در ۸۴۷ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور
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پرداختتسهیالتبهشرکتهایدانشبنیان
تسهیلشود

اسـتاندار آذربایجـان شـرقی بـر تسـهیل 
بـه  تسهیـــات  پـــرداخت  شـــرایط 
شرکت هـــای دانش بنیـــان از ســـوی 
دسـتگاه های مسـئول و بانک هـای عامل 

تـــاکیـــد کرد.
بـه گزارش بـازارکار به نقـل از خبرگزاری 
مهـر، عابدیـن خـّرم در جلسـه کارگـروه 
اشـتغال و بـازار کار اسـتان، اظهـار کـرد: 
عـدم ورود فارغ التحصیان دانشـگاهی به 
بـازار کار، یکـی از دالیـل پاییـن بـودن بهـره وری در بخش تولید اسـت و برای حل این مشـکل، 

باید شـرایط اشـتغال نیروهـای مسـتعد و تحصیل کرده را آسـان کنیم.
وی افـزود: دانشـجویان و فارغ التحصیـان دانشـگاه باید به سـمت مولد بودن و حضـور فعال در 
بخـش تولید هدایت شـوند کـه دولت در این زمینه نقش حمایتی دارد و دسـتگاه های مسـئول 

بایـد از مراکـز فناوری و شـرکت های دانش بنیـان حمایت کنند.
وی بـا بیـان اینکـه متأسـفانه فرهنـگ کار در جامعـه تضعیـف شـده اسـت، افـزود: نیازمنـد 
فرهنگ سـازی و کار جمعی در این زمینه هسـتیم و برای این کار، باید شـیوه نامه تبلیغ فضای 

کسـب وکار در مـدارس و دانشـگاه ها را طرح ریـزی کنیـم.
اسـتاندار آذربایجـان شـرقی بـر ثبـت عملکـرد دسـتگاه ها در سـامانه ملـی رصـد اشـتغال 
تأکیـد کـرد و از اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی خواسـت تـا ماهانـه گـزارش عملکـرد 

دسـتگاه ها را تهیـه کنـد.
خـرم همچنیـن بر فعال سـازی کارگـروه اشـتغال در شهرسـتان ها، تاش مضاعف دسـتگاه ها و 
بانک های عامل برای جذب تسـهیات اشـتغال روسـتایی و عشـایری و تسهیات مشاغل خانگی 
بـا اولویـت مناطـق محـروم، تقویت کسـب وکار و اشـتغال پایـدار در مناطـق مرزی با اسـتفاده 
از ظرفیت هـای تجـاری ایـن مناطق، تشـکیل کمیتـه اشـتغال و کارآفرینـی ایثارگـران و تهیه 

گـزارش جامـع و شـفاف از وضعیـت نیـروی کار اسـتان تأکید کرد.

راهاندازیپردیسعلموفناوریکشاورزی
درگلستان

سرپرسـت دانشـگاه علوم کشـاورزی و منابع طبیعی گلسـتان از راه اندازی پردیس علم و فناوری 
کشـاورزی در دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابع طبیعی گـرگان خبر داد.

بـه گـزارش شـبکه اطـاع رسـانی راه دانـا؛ شـعبان شـتایی، سرپرسـت دانشـگاه منابـع 
مـا  گلسـتان  تحلیلـی  پایـگاه خبـری  تحریریـه  از  روز خبرنـگار  مناسـبت  بـه  طبیعـی 

بازدیـد کـرد.
در ایـن دیـدار شـتایی گفت: نقطه ای کـه امروز دانشـگاه علوم کشـاورزی و منابع طبیعی 
گـرگان ایسـتاد حاصـل دهـه هـا تاش اسـت و امـروز این دانشـگاه بعـد ملـی دارد و ما 

بـه سـمت بعـد بیـن المللی و جـذب دانشـجویان خارج از کشـور اقدام مـی کنیم.
وی افـزود: یکـی از بحـث هایـی که مورد تاکیـد ما قـرار دارد در کنار توسـعه کیفی ایجاد 
دانشـگاه نسـل چهـارم اسـت و بـرای ایـن مهـم باید به حـوزه دانـش بنیان توجـه کنیم و 

دانشـگاه را به دانشـگاه فنـاور تبدیل کنیم.
ایـن مقـام مسـئول افزود: مجوزتاسـیس پردیس علم و فنـاوری را در دانشـگاه اخذ کردیم 

و در کنـار آن بایـد به سـمت برطرف کـردن نیازهای فنـاوری برویم.
شـتایی یـادآور شـد: آمادگـی داریـم تمام شـرکت هایی کـه می تواننـد به حوزه کشـاورز 

کمـک کننـد فضـا بدهیـم تـا بتوانیم پردیـس علم و فنـاوری را راه انـدازی کنیم.

ازسویمسئوالناستانیمطرحشد؛

یزدقطبپرورشمتخصصینگردشگری
ایرانمیشود

پـرورش نیروهـای متخصـص در حـوزه گردشـگری جزو اقداماتی اسـت کـه با ورود دانشـگاه 
آزاد اسـامی و جامعـه هتلـداران مـورد بررسـی قرار گرفتـه و در قالب تفاهم نامـه ای برای آن 
تصمیـم گیـری شـده اسـت و بنا دارند یـزد را بـه قطب پـرورش نیروهای جـوان و متخصص 

گردشـگری ایـران تبدیل کنند.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقل  خبرگـزاری فارس در یـزد، یکی از مهمترین مشـکاتی که پس 
از پاندومـی کرونـا در کشـور ایـران به طور جدی اتفـاق افتاد، ریزش نیروی انسـانی متخصص 
در حـوزه گردشـگری بـود بـه طـوری کـه کمبود نیـروی متخصـص از ضعف های موجـود در 
تمـام زیرسـاخت های گردشـگری نیـز فراتـر رفـت و وضعیـت به گونه ای شـد که بسـیاری از 
زیرسـاخت هایی هـم کـه توانسـته بودند از این پاندومی به سـامت گذر کننـد به دلیل ضعف 

و کمبـود نیـرو فعالیت خود بـا کیفیت سـابق را ندارند.
ایـن معضـل در حالـی بـه وجـود آمـده کـه خـا نیروهای متخصـص با هیـچ نیروی انسـانی 
دیگـری هنـوز پـر نشـده اسـت و با پارادوکسـی به نـام بیکاری و رشـد بیـکاری خصوصا 

فـارغ التحصیـان در جامعـه روبر هسـتیم.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/29001

لزومحمایتازصنایعکوچکدرخوزستان

مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی خوزسـتان گفت: نقـش کلیدی صنایـع کوچک در 
ایجاد اشـتغال بسـیار مهم اسـت.

علـی مهـدی پـور مدیرعامل شـرکت شـهرک های صنعتی خوزسـتان گفت: صنایـع کوچک 
در خوزسـتان پشـتیبان صنایع بزرگ هسـتند و صنایع بـزرگ نیز باید از ایـن صنایع حمایت 

کننـد و به نوعی پشـتیبان آن ها باشـند.
او گفت: براسـاس آخرین تعریفی که توسـط سـازمان صنایع کوچک و شـرکت شـهرک های 
صنعتـی ارائـه شـده، صنایع کوچک به صنایعی گفته می شـود کـه تعداد شـاغان و کارکنان 

آن بخـش کمتر از ١٠٠ نفر باشـد.
مدیـر عامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی خوزسـتان می گویـد: هزینه سـرمایه گـذاری در 
صنایـع کوچـک در مقایسـه بـا صنایـع بزرگ بـرای ایجاد اشـتغال کمتـر و این مهـم یکی از 

مزایـای صنایـع کوچک اسـت.
بـه گفتـه او از مزایـای صنایـع کوچک می تـوان به چابکـی، انعطاف پذیـری در تصمیم گیری 

و مدیریت اشـاره کرد.
مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتی خوزسـتان گفت: یکـی از مشـکات و معایب اصلی 
صنایـع کوچک کمبود منابع مالی اسـت. صنایع کوچک معمـوال در برابر تندباد های اقتصادی 

مثل تورم و نوسـانات ارزی آسـیب پذیر هسـتند و دچار مشـکاتی می شـوند.
مهـدی پـور گفت: صنایع کوچک در چنین شـرایطی که با مشـکل مواجه می شـوند، نیازمند 
حمایت هـای بیشـتری هسـتند. بخشـی از ایـن حمایت هـا باید از سـوی صنایع بـزرگ انجام 

شـود تا شـاهد حل بخشـی از مشـکات صنایع کوچک باشـیم.

بازارچهوخانهخالقصنایعدستی
درراینراهاندازیمیشود

نماینده وزیر میراث  فرهنگی، 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
بـه ثبـت راین به عنوان شـهر 
ملـی چاقوسـازی اشـاره کرد 
و  بازارچـه  بـزودی  گفـت:  و 
صنایع دسـتی  خـاق  خانـه 
راه انـدازی  رایـن  بخـش  در 
می شـود و اعتبـارات مربـوط 
به آن تخصیـص خواهد یافت.

میـراث   وزیـر  نماینـده 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی بـه ثبـت رایـن به عنوان شـهر ملی چاقوسـازی اشـاره 
کـرد و گفـت: بـزودی بازارچـه و خانه خاق صنایع دسـتی در بخـش راین راه اندازی می شـود 

یافـت. خواهـد  تخصیـص  آن  بـه  مربـوط  اعتبـارات  و 
بـه گـزارش ایرنـا، میثـم آسـوپا نماینـده تام االختیار وزیـر میـراث  فرهنگی که در قالب سـفر 
اسـتانی دولـت بـه کرمان سـفر کـرده و به منظـور دریافت درخواسـت های مردم و رسـیدگی 
بـه مشـکات آنهـا در سـه حـوزه میـراث  فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی این اسـتان 
در فـرودگاه آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی مورد اسـتقبال معـاون عمرانی اسـتانداری، فرماندار 
کرمـان و مدیـرکل میـراث  فرهنگی اسـتان قرار گرفـت، برای بازدیـد از ارگ تاریخی و آبشـار 
رایـن و همچنیـن خانه تاریخی عامری، بلـوار افاطون و اقامتگاه بوم گـردی قندچین و حضور 

در جلسـه شـورای اداری راهـی بخش راین شـد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/28997

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیخوزستان ◄

نماینـده عالـی دولـت در اسـتان البـرز گفـت: بایـد در راسـتای 
تأمیـن نیـروی کارگری و ماهر برای کارآفرینـان اقدام کنیم از این 

رو قـرارگاه اشـتغال اسـتان البـرز راه اندازی می شـود.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از خبرآنایـن از البـرز؛ »مجتبـی 
عبداللهـی« در شـورای گفت وگـوی دولـت و بخـش خصوصی که 
در اتـاق بازرگانـی اسـتان برگـزار شـد، بـا بیـان اینکه بسـیاری از 
واحدهـای تولیـدی و شـهرک های صنعتی اسـتان نیازمند نیروی 
کارگـری هسـتند، افـزود: اکنون واحـد ها و شـهرک های صنعتی 

پویـا هسـتند و بواسـطه ایـن امر بـه نیـروی کار نیـاز دارند.
وی ادامه داد: با توجه به برآوردها و نیازهای اعام شـده، اکنون در بخش 

تولید و صنعت اسـتان به بیش از ۵ هزار نفر نیروی کار نیاز اسـت.
عبداللهـی گفـت: باید در راسـتای تأمیـن نیروی کارگـری و ماهر 
برای کارآفرینان اقدام کنیم از این رو قرارگاه اشـتغال اسـتان البرز 
راه انـدازی می شـود. البرز این ظرفیـت را دارد که به عنوان اسـتان 
سـبز در حوزه اشـتغال معرفی شـود و متقاضیان اشـتغال به شغل 

مناسـب دست یابند.
اسـتاندار البرز گفت: یکی از موضوعات مهمی که در شـهرک های 
صنعتـی بویـژه اشـتهارد وجود دارد، نداشـتن محل سـکونت برای 
کارگـران اسـت. بـر ایـن اسـاس درصـدد هسـتیم کـه محل های 
اسـکان کارگـران را بـا تخصیـص زمین مناسـب در شـهرک ها به 

صـورت رایگان، ایجـاد کنیم.

عبداللهـی گفـت: صاحبـان صنایـع و بویـژه شـهرک های صنعتی 
می تواننـد زمیـن رایـگان بـرای ایـن منظـور دریافـت کننـد. این 
محل های اسـکان به شـکل خوابگاه های انفرادی و یا مسـکن های 

خانوادگـی پیش بینـی خواهد شـد.
عبداللهـی گفت: صنایع کوچک جایگاه مهمی در تولید و اشـتغال 
دارنـد بنابرایـن بایـد بـه این امـر نیز توجه ویژه ای داشـته باشـیم. 
ایـن صنایـع در البـرز فعالیـت قابـل توجهی دارنـد که بایـد برای 

حمایـت از آنهـا برنامه ریزی دقیقی داشـته باشـیم.
عبداللهـی در پایـان گفـت: از همفکـری و تعامـل نخبـگان و افـراد 
صاحب نظر در خصوص کاهش نرخ بیکاری اسـتقبال می کنیم چراکه 
عـزم جـدی و همیـت ویـژه  ی بـرای این منظـور معطـوف کرده ایم.

نمایندهعالیدولتدراستانالبرز

قرارگاهاشتغالاستانالبرزراهاندازیمیشود

نمایندهوزیرمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستی ◄

استاندارآذربایجانشرقی:

طـرح خودکفایـی کشـور در حـوزه تولیـد پنبـه یکـی از ۸ طـرح 
اسـت  کشـاورزی  محصـوالت  حـوزه  در  مقاومتـی  اقتصـاد 
کـه در همیـن زمینـه قـرار اسـت اسـتان هرمـزگان نیز بـا انجام 
طرح هـای مختلـف برای توسـعه کشـت ایـن محصول بـه ویژه در 

شهرسـتان جاسـک نقـش ویـژه خـود را ایفـا کند.
بـه گـزارش بـازار کار ، طـرح خودکفایـی پنبه نوشـته شـده و در 
برنامـه اقتصـاد مقاومتـی مصـوب شـد و در سـال جهـش تولیـد 
نیـز بـه عنـوان یکـی از طرح هـای اولویـت دار اقتصـاد مقاومتی به 

تصویـب دولت رسـیده اسـت.
در طـرح اقتصـاد مقاومتی مقرر اسـت در افق ١۴٠۴ به خودکفایی 
١٠٠ درصد برسـیم و طرح خودکفایی پنبه یکـی از ۸ طرح اقتصاد 
مقاومتـی در حـوزه محصـوالت کشـاورزی اسـت کـه در راسـتای 

افزایـش تولید ایـن محصول پیگیری می شـود.
هـدف ایـن طرح که از سـال ١۳۹۴ اجـرای آن آغاز شـده، در گام 
نخسـت، توقـف رونـد نزولی تولید پنبه و سـپس، توسـعه کشـت 
ایـن محصـول بوده اسـت و سـاالنه قرار اسـت با رشـد ۷ درصدی 
پیـش برویـم و تا پایان سـال ١۴٠۴ تولید به ۲۸۲ هزار تن برسـد 

کـه بـا این میـزان خودکفایی در کشـور ایجاد خواهد شـد.
بـر اسـاس برنامـه ششـم توسـعه هم قـرار اسـت تولید کشـور به 
۲۸۲ هـزار تـن برسـد، اسـتان هرمـزگان نیز یکـی از اسـتان های 
کشـور اسـت کـه در زمینـه تولیـد پنبـه فعالیـت دارد و برخـی 
مناطـق ایـن اسـتان بـرای کشـت ایـن محصـول شـرایط بسـیار 

دارند. مناسـبی 
در اسـتان هرمزگان شهرستان حاجی آباد و در روستاهای طاشکوئیه، 
دهنو و فخرآباد پنبه کشـت می شـود و مطابـق آمارها ۲۵۵ هکتار 

از اراضی این شهرسـتان هر سـاله زیر کشـت پنبـه می رود.
امـا چه میـزان از طرح خودکفایی کشـور در زمینـه تولید پنبه در 
اسـتان هرمزگان اجرایی شـده و اینکه االن میـزان تولید چه میزان 
اسـت و برنامه هـای اسـتان بـرای ایجـاد ارزش افـزوده در زنجیـره 
تولیـد پنبـه و صنایع تبدیلی این حوزه چیسـت؟ در همین زمینه 
بـا مدیـر زراعـت جهـاد کشـاورزی اسـتان هرمـزگان گفت وگویی 
ترتیـب داده شـد کـه وی برنامه های اسـتان برای تحـول در حوزه 

کشـت پنبه را برشمرد.
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  زراعـت  مدیـر  امیـری زاده،  سـیدرضا 
هرمـزگان در گفت وگـو با خبرنگار بـازار کار اظهار داشـت: تا چند 
سـال گذشـته در استان هرمزگان صرفا شهرستان حاجی آباد به عنوان 
تولیدکننـده پنبـه شـناخته می شـد و تنهـا در این شهرسـتان ما 

برداشـت محصـول پنبه داشـتیم.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/28922

جاسکبهقطبتولیدپنبههرمزگانتبدیلمیشود

ایجادشهرکنساجیدردستورکاراستان

دسـتگاه های اجرایـی امسـال بایـد بـرای ایجـاد ۵۷ هزار اشـتغال پایـدار در 
شهرسـتان مشـهد متعهد شـوند.

بـه گزارش بـازارکار و به نقل از خبرگزاری صداوسـیما، فرماندار مشـهد در 
جلسـه شـورای اداری شهرسـتان مشـهد افزود: دسـتیابی بـه این هدف 
با وجود ۵۴ میلیارد تومان تسـهیات اشـتغال، قابل تحقق اسـت به همین 
سـبب دسـتگاه های اجرایـی بایـد تاش کننـد ایـن تسـهیات را در زمان 

مقـرر برای اشـتغال آفرینی جـذب کنند.
محسـن داوری گفـت: همـه دسـتگاه ها بایـد بـرای جـذب تسـهیات 
تـاش کننـد، حتـی دسـتگاه هایی که مسـؤلیت مسـتقیم برای اشـتغال 

ندارنـد بـه کمـک دسـتگاه های مسـوول بیاینـد.
فرمانـدار مشـهد بـا اشـاره به در پیش بـودن هفتـه دولـت افزود:هفته دولت 
از ۲۹ مـرداد تـا ١١ شـهریور ادامـه پیـدا میکنـد و باید تاش کنیـم در این 
مـدت دسـتاوردهای دولـت را بـه مـردم عرضه  کنیـم  البته باید دسـتگاه ها 

طرحهـای قابـل افتتـاح را ابتـدا در سـامانه های  اعام شـده ثبت کنند.

داوری گفـت: حضـور مردم در راهپیمایی اربعین حسـینی امسـال براسـاس 
پیـش بینی هـا بـاال خواهـد بـود لـذا جمعیـت زیـادی از مشـهد بـه کربـا 
مشـرف خواهنـد شـد و بایـد مدیـران دسـتگاه های شهرسـتانی بـرای ارائه 

خدمـات پیـش قـدم و فعال شـوند.
وی بـه همزمانـی دهـه آخر صفر با تعطیات فصل تابسـتان و ابتدای مهرماه 
اشـاره کـرد و گفـت: بـه دلیـل این همزمانـی و دیگـر موارد، امسـال سـفر 
هموطنـان بـه مشـهد در ایـام وفـات پیامبـر )ص( و شـهادت امام 
رضـا )ع( بسـیار زیـاد خواهـد بـود وبایـد از هم اکنـون همه دسـتگاه های 
خدمت رسـان در شهرسـتان بـرای میزبانـی شایسـته از زائـران دهه آخر 

صفـر مشـهد برنامـه ریزی کـرده و آماده شـوند.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/28954

۵۴میلیاردتومانتسهیالتاشتغالبرایایجاد۵۷هزاراشتغالپایداردرشهرستانمشهد

سرپرستدانشگاهعلومکشاورزیاستانخبرداد؛ ◄

مدیرکلمیراثفرهنگیآذربایجانغربی:

۹طرحگردشگریوصنایعدستی
درآذربایجانغربیافتتاحمیشود

مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی آذربایجـان 
غربـی گفت: به مناسـبت هفته دولـت ۹ طرح در حوزه گردشـگری 

و صنایع دسـتی در سـطح اسـتان افتتاح می شـود.
جلیـل جبـاری در گفتگـو بـا خبرنـگار مهر اظهـار کـرد: طرح های 
افتتاحـی ارومیـه شـامل یک هتـل، یک دفتـر خدمات مسـافرتی، 

یـک مرکـز تفریحـی سـرگرمی و یـک مهمان پذیر هسـتند.
مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی آذربایجـان 
غربـی افـزود: افتتاح یـک واحد بوم گـردی در بوکان، افتتـاح کارگاه 
سـفال گری در اشـنویه، افتتـاح یـک واحـد بوم گـردی در مهابـاد، 
افتتـاح یـک کارگاه سـاخت سـاز سـنتی در اشـنویه و افتتـاح یک 
مجتمـع گردشـگری و آب درمانـی در خـوی از دیگـر طرح هـای 

افتتاحـی در هفتـه دولت هسـتند.
مدیـرکل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری آذربایجان 
غربـی گفـت: در مجمـوع بـا افتتـاح ایـن طرح هـا بـرای ۷٠ نفر در 

سـطح اسـتان اشـتغال ایجاد می شـود.
جباری همچنین از اعام فراخوان سرمایه گذاری در اطراف سه سد 
استان خبر داد و اظهار کرد: طی این فراخوان مخزن و کمپ مستقر 
در سد حسنلو نقده، کمپ مستقر در سد مهاباد و کمپ در بند 

نوروزلو میاندوآب به مدت ۲٠ سال به صورت اجاره واگذار می شود.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/28997

دعوتبههمکاری

شـرکت  تولیـدی بازرگانـی کاال اندیش مایسـا یکـی از بزرگ تریـن و به روز ترین شـرکت هـای  تولید کننـده و توزیع کننـده در حوزه 
تجهیـزات پزشـکی آزمایشـگاهی زنـان و زایمـان، داروخانه و بیمارسـتانی می باشـد که بـا بیش از یک دهـه فعالیت قدرتمند توانسـته 

سـهم بازار قابـل قبولی را بـه خود اختصـاص دهد.
حـال بـا فراهم نمودن زمینه های مختلف رشـد و توسـعه برای سـازمان و سـرمایه انسـانی خود و  در راسـتای توسـعه فرآیندهای توزیع 

و فـروش کاالی پزشـکی جهـت رده شـغلی کارشـناس فروش  از نیروی انسـانی پـر تالش و با انگیـزه  دعوت به همـکاری می کند.

بستر شرکت به نحوی طراحی شده است که در کمترین زمان همکاران جدید جزو حرفه ای ترین در حوزه بازاریابی و فروش خواهند شد.
به تیم حرفه ای مایسا بپیوندید.

عالقمندان می توانند رزومه خود را به شماره 09216309502 )مهندس قدسی( ارسال نمایند.

 شرایط:
• مدرک تحصیلی لیسانس و یا باالتر

• دارای حداقل ١ سال سابقه فعالیت در حوزه فروش و بازاریابی
• قدرت مذاکره ی بسیار باال و توانمدی در برقراری ارتباط

• ترجیحا آشنا به بازار تجهیزات پزشکی مصرفی
• با انگیزه، تاشگر و مسؤلیت پذیر ، خاق و فعال

• منظم و دارای پشتکار و روحیه کار تیمی
• توانایی انجام مذاکرات مؤثر و توافقات اصولی

• ترجیحا امکان اعزام به مأموریت های داخل و خارج استان
• روابط عمومی و فن بیان بسیار باال

• نوع همکاری تمام وقت
• با انگیزه، آموزش پذیر و متعهد

•عاقه مند به ارتقا و پیشرفت در محیطی پویا و با ثبات

office مسلط به •
• حداکثر سن ۳۵سال

 مزایا
١.حقوق ثابت + پور سانت از فروش)نامحدود(

۲.بیمه تامین اجتماعی
۳.طرح های تشویقی و انگیزشی متنوع ماهانه

۴.انعقاد قرارداد کاری
۵. امکان رشد  و ارتقای مرتبه و جایگاه شغلی در سطوح سازمانی

6. سایر مزایای قانونی )عیدی، سنوات و غیره(
پنجشـنبه ها  و   ١۷ الـی  چهارشـنبه۸/۳٠   تـا  شـنبه  کاری  ۷.سـاعات 

الـی ١۳  ۸/۳٠
۸.آموزش رایگان
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دعوت به همکاری

نقشهکش صنعتی
 خانم/ آقا، ۵ نفر، تمام وقت،  کاردان یا کارشناس نقشه 

کشی صنعتی، مکانیک یا ساخت وتولید
 افراد آشنا به اتوکد و یکی از نرم افزارهای 
SOLIDWORKS ،INVENTOR

 سابقه کار از ۰ تا ۱۰ سال
کارشناسکنترلپروژه

 خانم/ آقا ، ۲نفر، تمام وقت
 کارشناس مهندسی صنایع یا کارشناس رشته های مرتبط

 مسلط به امور کنترل پروژه کارگاهی
 تهیه برنامه های اجرایی کارگاهی

 تهیه برنامه های زمان بندی جبرانی
 بررسی و تهیه گزارشات تحلیلی پروژه ، بررسی و تهیه 

الیحه تاخیرات پروژه
 بررسی و تهیه انواع گزارشات پیشرفت پروژه گزارش 

هفتگی، گزارش ماهانه، گزارش مدیریتی
W.F بررسی و تهیه انواع ارزش های وزنی فعالیت های پروژه 

 تسلط به نرم افزار MSP و آشنا با P6 و آفیس
 آشنا با صنعت فوالد ، نفت گاز و پتروشیمی

 سابقه کار بیش از ۲ سال
کارشناسکنترلکیفی

 آقا، ۴نفر، تمام وقت
 کارشناسی مهندسی مکانیک

 )جامدات/سیاالت/ساخت و تولید(
 مسلط به نقشه خوانی و تلرانس های ابعادی-هندسی

 مسلط به بازرسی ابعادی و ابزار دقیق بازرسی
 آشنایی با فرآیندهای جوشکاری و الزامات آن

)WPS & PQR(
PT , VT آشنا به بازرسی جوش متد 

 آشنایی با عملیات حرارتی ، تست هیدرواستاتیک
 آشنا با مواد اولیه و قطعات فلزی و توانایی 

در تدوین فاینال بوک
 آشنا به کنترل کیفیت رنگ ، مواد اولیه ،

 نیمه ساخته و محصول نهایی
 مسلط به بازرسی حین تولید و اقالم ورودی 

و فرم های مربوطه
 آشنایی با نرم افزارهای office و اتوکد

 سابقه کار بیش از ۲ سال مرتبط با صنعت فوالد، 
نفت و گاز و پتروشیمی
مهندسمکانیک

 آقا،  ۴نفر، تمام وقت
 کارشناس مکانیک یا ساخت و تولید

 توانایی مفید اجرایی جهت راهبری تولید در ساخت 
تجهیزات صنایع فوالد و نفت و گاز

 هماهنگی بین اجزاء پروژه از جمله کارگاه ها و 
واحدهای اجرایی

 پاسخگویی صحیح و به موقع به نیازهای تولید
 قدرت مذاکره با سازندگان و تامین کنندگان

 مستندسازی فنی، تولید گزارشات و نامه نگاری 
مطابق با اقتضائات پروژه

 پیگیری روزانه کارهای پروژه مطابق با محدوده پروژه
 پایش و نظارت مستمر بر روند ساخت پروژه 

با توجه به برنامه زمانی پروژه
 تسلط نسبی به نرم افزار اکسل

 تسلط بر نقشه خوانی،  آشنایی با نرم افزار اتوکد
 سابقه کار از ۲ تا ۱۰ سال

 ارسال رزومه:
  mohammadi@paidarfoolad.ir

لینک :
 https://bazarekar.ir/26658

شرکتتولیدیماشینسازیپایدارفوالدآیریکفعالدرزمینهطراحی،تولیدونصبتجهیزاتصنایع
فوالدوهمچنیننفتوگازوپتروشیمیمستقردراستاناصفهاندعوتبههمکاریمینماید.

دعوت به همکاری

مهندسسازه
  با حداقل ۷ سال سابقه کار در بخش طراحی و مهندسی

مهندس سیویل
  با حداقل ۷ سال سابقه کار در بخش طراحی و مهندسی

مهندسفرآیند
  با حداقل ۱۴ سال سابقه کار جهت سرپرستی

 بخش فرآیند
 مهندسفرآیند

  با حداقل ۷ سال سابقه کار در بخش طراحی و مهندسی
 مهندس پایپینگ

  با حداقل ۷ سال سابقه کار در بخش طراحی و مهندسی 
PDMS و مسلط به نرم افزار

 مهندس ابزاردقیق
  با حداقل ۷ سال سابقه کار در بخش طراحی و مهندسی

 مهندس برق
  با حداقل ۷ سال سابقه کار در بخش طراحی و مهندسی

مهندس طراح ایمنیوآتشنشانی
  با حداقل ۷ سال سابقه کار در بخش طراحی و مهندسی

 کارشناس فناوری اطالعات
 آشنایی به پلتفرم های مایکروسافت

  با حداقل ۴ سال سابقه کار
 ارسال رزومه به آدرس زیر:

  jobs4mkt@gmail.com

لینک :
 https://bazarekar.ir/26624

شرکتمارونکارانEPCرتبه یک و فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی جهت تکمیل کادر مهندسی خود در 
دفتر تهران دعوت به همکاری مینماید:

یکشرکتعمرانی جهت یکی از پروژه های خود در 
شهرستان سیرجان استخدام میکند:

افسرHSE: ۵ نفر، آقا
 بهداشت حرفه ای ، ایمنی صنعتی

 سابقه کار ۳ سال
 حداکثر سن  ۴۰ سال

  آشنا به ایمنی کار در ارتفاع، داربست بندی ، ایمنی 
برق ، ایمنی باربرداری، ایمنی گوبرداری و …

 ۲۳ روز کار ۷ روز استراحت
  حقوق  ۱۱ تا ۱۳ میلیون

اضافه کاری بعد از تایم معمول کارگاه تعلق میگیرد
 خوابگاه برای نفر غیر بومی

 پرداخت ها منظم،  بیمه تکمیلی،   هزینه ایاب ذهاب
 ارسال رزومه به ایمیل زیر:

jobcvfor1400@gmail.com
انجام مصاحبه و اخذ تایید کارفرما از الزامات

 استخدام می باشد.
لینک : 

https://bazarekar.ir/26618

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکتآتیهسازانزندگیایرانیان)بیمهسامان(
 در راستای تکمیل کادر خود در استان های همدان، 
کردستان و فارس از واجدین شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید:
مدیریتمنابعانسانیسازمان: آقا / خانم

تمام وقت، نیمه وقت، جهت فعالیت در بخش 
کارشناسی و مدیریت بیمه
روحیه تدریس در کالس
لیسانس و مقاطع باالتر

۲6 سال به باال
جهت قرار گرفتن درلیست مصاحبه لطفا نام و نام 

خانوادگی و میزان تحصیالت خود را به ایمیل
 زیر ارسال  نمایید.

 samanaddpersonal.24@gmail.com 
لینک :

 https://bazarekar.ir/26600

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

لزوم تغییر نگاه جامعه به رشته هنر
ــا را  ــی م ــوش روی ــا خ ــد و ب ــتقبال مان آمدن ــه اس ــاز ب ــراه کیان ــه هم ــادر ب ــدر و م پ
ــاوت فاحشــی دارد؛  ــا تف ــا ســایر خانه ه ــد. اینجــا ب ــی کردن ــزل خــود راهنمای ــه من ب
ــوده  ــه شــکلی متفــاوت از آنچــه مرســوم ب ــه، هنــری اســت و ب همــه المان هــای خان
انتخــاب شــده اســت کــه بــه گفتــه مــادر و پــدر کیانــاز همــه چیدمــان منــزل انتخــاب 

کیانــاز اســت.
بــا اینکــه ۱۸ ســاله اســت، امــا پخته تــر بــه نظــر می رســد؛ چهــره ای مصمــم دارد کــه 
نشــان می دهــد می دانــد از زندگــی چــه انتظــاری دارد. » بــا رتبــه ای کــه در کنکــور 
ــم تحصیــل کنــم، امــا  کســب کــرده ام هــر رشــته و دانشــگاهی کــه بخواهــم می توان
بــرای مــن انتخــاب مشــکلی اســت، شــاید اگــر همچــون ســایر کنکوری هــا ســازمان 
ــت انتخــاب آســان تری  ــر عهــده می گرف ــه ب ــرا هــم ب ســنجش بخشــی از انتخــاب م
داشــتم، امــا مطمئنــم کــه هــر انتخابــی داشــته باشــم از آن لــذت خواهــم بــرد؛ هنــر 

بــرای مــن اوج لــذت اســت و میدانــم کــه بــرای خلــق آثــار هنــری 
بهتریــن هســتم.«

ــه تعبیــر  او در ســال ۱۴۰۵ کجــای زندگــی اش ایســتاده اســت؟ ب
ــه کاری  ــام چ ــال انج ــد در ح ــد بگوی ــون نمی توان ــودش از اکن خ
اســت، امــا دوســت دارد بهتریــن اســتفاده را از زمــان دانشــگاهش 
ــرای  ــی ب ــد و موقعیت های ــتفاده کن ــاتید اس ــد. از اس ــته باش داش
پیشــرفت در کارش بــه دســت آورد. ارشــد بخوانــد دکتــری بخوانــد 
در حــوزه هنــر کارهــای پژوهشــی انجــام دهــد و هنــر را آنطــور کــه 

هســت بــه دیگــران معرفــی کنــد.
ــا  ــم ب ــه تصــور می کن ــه ای اســت ک ــه گون ــر ب ــن دخت ســخنان ای
یــک اســتاد کــه سال هاســت در فلســفه هنــر تحصیــل کــرده اســت 
ــوم  ــر می ش ــه او متذک ــه را ب ــن نکت ــتم. ای ــت هس ــال صحب در ح
ــیار  ــر دو بس ــت، ه ــدرش اس ــبیه پ ــد: »او ش ــادرش می گوی و م
ــی آن  ــود بیرون ــش از نم ــر را بی ــد و هن ــت می کنن ــه صحب پخت
ــدر  ــرش هرچق ــت دخت ــد اس ــاز معتق ــادر کیان ــد«. م درک کرده ان
اشــاره  و  دارد  بیشــتری  راحتــی  احســاس  باشــد  مشــغول تر 
می کنــد: »از بچگــی هیــچ گاه او را آزاد و درحالــی کــه هیــچ کاری 

ــدم.« ــد ندی ــام نمی ده انج
از مــادرش می پرســم:  انتخــاب هنرســتان بــرای تحصیــل  از 
مــا می خواســتیم کیانــاز هــر رشــته ای تحصیــل می کنــد از 
زندگــی اش لــذت ببــرد. مــن هــر روز او را بــه هنرســتان می بــردم 
و در زمــان برگشــت می دیــدم کیفــش بــر دوشــش آویــزان 
ــت،  ــده اس ــرش چرخی ــه اش دور س ــت و مقنع ــته اس ــت، خس اس
امــا چشــمانش بــرق عجیبــی داشــت؛ همیــن بــرای مــن مهــم بــود 
حتــی اگــر قــرار باشــد دیگــر خانــه ام مثــل همیشــه مرتــب نباشــد، 
بــرق چشــمان دختــرم بزرگتریــن لــذت را برایــم داشــت. امیــدوارم 

ــد. ــه کن ــن حــس را تجرب ــم همی در دانشــگاه ه
او در هنرهــای زیبــا تحصیــل کــرده اســت؛ دربــاره ایــن هنرســتان 
از او می پرســم؛ لبخنــد روی لبانــش نقــش می بنــدد مشــخص اســت خاطــرات خوبــی 
ــای  ــت تجربه ه ــا فرص ــه کرون ــورم ک ــرت می خ ــد: حس ــکان دارد؛ می گوی ــن م از ای
بــی نظیــر تحصیــل در هنرســتان را از مــن گرفــت. هنرهــای زیبــا بــرای هــر داوطلــب 
ــا کاری  ــد ی ــد می کن ــر عالقه من ــه هن ــاًل ب ــا او را کام ــد؛ ی ــر دو کار می کن ــور هن کنک
ــن  ــی بی ــا تفاوت ــای زیب ــذارد. در هنره ــار بگ ــه کن ــرای همیش ــر را ب ــد او هن می کن
ــدارد کــه در رشــته ای کــه  اســتادان و هنرجوهــا نیســت و هیچ کــس ایــن حــس را ن
ســطح پایین تــری نســبت بــه ســایر رشــته ها دارد، تحصیــل می کنــد. همــه در آنجــا 
ــه  ــد ک ــدا نمی کنی ــا پی ــی را آنج ــچ کس ــد و هی ــر می کنن ــزرگ فک ــای ب ــه هدف ه ب
بــدون عالقــه آمــده و نخواهــد راهــش را ادامــه دهــد. بچه هــا بــه پیشــرفت یکدیگــر 
کمــک می کنــد و ایــن فضــای پــر از انــرژی و خالقیــت باعــث پیشــرفت مــا در کنــار 

ــد. ــر می ش یکدیگ
کیانــاز می گویــد: باالتــر از رتبــه و دانشــگاهی کــه در آینــده در آن تحصیــل می کنــم 

هدفــم ایــن بــود کــه وارد جــو رقابتــی کنکــور نشــود زیــرا ایــن موضــوع مضرتریــن 
آفــت در بیــن محصــالن اســت. در هنرهــای زیبــا ایــن تفکــر وجــود نداشــت و همگــی 
از شــنیدن رتبه هــای کنکــور یکدیگــر خوشــحال می شــدیم. در پراســترس ترین 
ــم  ــه دور ه ــه در مدرس ــاعت هایی ک ــط س ــت فق ــه گذش ــالی ک ــک س ــای ی زمان ه

ــم. ــان را آرام کنی ــتیم ذهنم ــت و می توانس ــود نداش ــور وج ــدیم کنک ــع می ش جم

لزوم تغییر نگاه جامعه به رشته هنر
دانــش آمــوزان رشــته های ریاضــی و تجربــی از همــان ســال های ابتدایــی تحصیــل در 
دوره دوم متوســطه معمــوالً تحصیــل بــرای کنکــور را آغــاز می کننــد. از کیانــاز ســوال 
ــدی  ــد: ج ــت؟ می گوی ــده اس ــور درس خوان ــرای کنک ــی ب ــه زمان ــه از چ ــم ک می کن
درس خوانــدن را از خــرداد ۱۴۰۰ شــروع کــردم. از روز اول می دانســتم ایــن درس هــا 
چیــزی نیســت کــه بــرای آن وقــت نگــذارم و اگــر بــه دنبــال موفقیــت هســتم در ایــن 
یک ســال بایــد تــالش بیشــتری داشــته باشــم. یــک ســال طراحــی و نقاشــی را کنــار 
ــودم  ــرای مــن کــه پیــش از ایــن دائمــاً در حــال نقاشــی کــردن ب گذاشــتم و ایــن ب
ــرای  ــت را ب ــن وق ــد ای ــر بای ــه دادن هن ــرای ادام ــا می دانســتم ب ــود، ام کار ســختی ب
ــا یک ســال  ــه ب ــدری وســیع اســت ک ــه ق ــر ب ــه کنکــور هن ــرار دهــم؛ البت ــه ق مطالع
مطالعــه نمی تــوان از پــس آن برآمــد و مــن از همــان ســال دهــم بــه دنبــال افزایــش 

اطالعــات عمومــی خــود بــودم.

از کیاناز می پرسم فکرش را می کردی
 رتبه یک کنکور هنر شوی؟

ــول  ــد معم ــر از ح ــاز و باالت ــور ممت ــه ام در کنک ــه رتب ــردم ک ــر می ک ــن فک ــه ای ب
ــه  ــا اینک ــم، ام ــه ده ــی ادام ــطح باالی ــم را در س ــتم تحصیالت ــرا می خواس ــد زی باش
چهارچــوب خشــکی بــرای رتبــه یــک شــدن بــرای خــودم برنامه ریــزی کنــم، وجــود 
ــش از  ــر روز بی ــور ه ــش از کنک ــتم؛ پی ــه ام گذش ــن عالق ــدا از بزرگتری ــت. ابت نداش
ــه دروس  ــرای مطالع ــروع ب ــد از ش ــه بع ــم ک ــی می پرداخت ــه نقاش ــاعت ب ــت س هف
ــات آنقــدر  ــه جمعه هــا محــدود شــد کــه آن هــم بیشــتر اوق ــن موضــوع ب کنکــور ای
خســته بــودم کــه توانــی بــرای نقاشــی نداشــتم. بیــرون نرفتــن بــا دوســتانم، خریــد 
ــم  ــود طراحی های ــا نب ــرد، ام ــت نک ــرا اذی ــدام م ــن هیچ ک ــرون نرفت ــا بی ــردن و ی ک

ــود. ــاً مشــکل ب واقع
کیانــاز پشــتکار زیــادی داشــته اســت، از عالقه مندی هایــش گذشــته و دروســی 
ــت. از  ــا آن نداش ــی ب ــه چندان ــتان رابط ــال های هنرس ــه در س ــت ک ــده اس را خوان
ــته  ــک رش ــر ی ــد: هن ــری دارد. می گوی ــر دل پ ــور هن ــکالت کنک ــختی ها و مش س
شــناور اســت کــه دانــش آمــوزان ســایر رشــته ها نیــز در کنکــور آن شــرکت 
ــا  ــد و م ــادت دارن ــدن ع ــاعت درس خوان ــه روزی ۱۴ س ــتر ب ــا بیش ــد. آنه می کنن
ــدن  ــا خوان ــتیم ب ــت می گذاش ــی وق ــای عمل ــرای کاره ــتر ب ــتان بیش ــه در هنرس ک
دروس تئــوری رابطــه چندانــی نداریــم. کســانی کــه در رشــته های دیگــری تحصیــل 
ــد  ــال کنن ــان را دنب ــری آرزوهایش ــته های هن ــد در رش ــون می خواهن ــد و اکن کرده ان
در کنکــور هنــر بــا مــا رقابــت می کننــد ولــی ایــن موضــوع در حالــی اســت کــه هنــر 

ــه اســت. ــه تجرب ــر پای ب

ــان  ــه داوطلب ــی هم ــه عموم ــان دفترچ ــان زم ــد از پای ــال بع ــد: امس ــه می ده و ادام
ســالن کنکــور را تــرک کردنــد فقــط مــن و دو نفــر دیگــر بــرای پاســخ بــه ســواالت 
ــر  ــور هن ــگرها در کنک ــیاهی لش ــن س ــور ای ــم. حض ــده بودی ــالن مان ــی در س تخصص
ــد  ــه دهن ــور جــدی ادام ــه ط ــن راه را ب ــد ای ــه می خواهن ــود کســانی ک ــث می ش باع
ــیاهی  ــا س ــت ب ــا در رقاب ــد ت ــل کنن ــران تحصی ــر از دیگ ــیار فرات ــوند بس ــور ش مجب

لشــگرها گــم نشــوند.

لزوم تغییر نگاه جامعه به رشته هنر
پــدر و مــادرش هــر دو از اســتیصال شــب کنکــور تعریــف می کننــد؛ مــادر بــا اشــاره بــه ترس 
کیانــاز از ابتــال بــه کرونــا می گویــد: فکــر می کردیــم بــه جلســه کنکــور نمی رســد. یــک ســال 

دختــرم تــالش کــرده بــود و همــه چیــز بــه ایــن پنج ســاعت بســتگی داشــت.
پــدر ادامــه می دهــد: شــب کنکــور بــا ماشــین بــه ســمت دانشــگاه اصفهــان حرکــت 
ــه آنجــا کــه رســیدم  ــه آنجــا را محاســبه کنیــم. ب ــا زمان بنــدی رســیدن ب ــم ت کردی

ــد! ــه آنجــا آمده ان دیــدم افــراد زیــادی شــبیه مــا ب
ــرایط  ــم ش ــعی کردی ــد: س ــم؛ می گوی ــال می پرس ــن یک س ــوص ای ــادرش در خص از م
خانــه بــرای درس خوانــدن کیانــاز فراهــم باشــد. میهمانــی هــا را کنســل کردیــم و حتــی 
ــه  ــود ک ــودش ب ــاب خ ــد. انتخ ــتراحت کن ــی اس ــم کم ــه او می گفتی ــات ب ــتر اوق بیش
این طــور و بــه ایــن انــدازه درس بخوانــد کــه خوشــبختانه نتیجــه تالشــش را هــم گرفــت.

از توصیــه اش بــه کنکوری هــا ســوال می کنــم؛ او اکنــون تجربــه ای دارد کــه 
ــر هســتند  ــون منتظــر شــرکت در کنکــور هن ــی کــه اکن ــش آموزان ــه دان ــد ب می توان
کمــک کنــد؛ می گویــد: هــر کــدام از دانــش آمــوزان رشــته هنــر بایــد توجــه داشــته 
ــه  ــاند. بســیاری ب ــی می رس ــه تعال ــی را ب ــن رشــته شــخصیت و زندگ ــه ای باشــند ک
واســطه ســختی ها، ایــن راه کنــار گذاشــته و ناامیــد شــده اند، امــا راز موفقیــت ایــن 
ــا  ــن اســت خســته شــوند، ام ــه ممک ــه هم ــی می رســد ک ــد روزهای ــه بدانن اســت ک
ــا  ــده آنه ــر عه ــه ب ــی ک ــه بزرگ ــد، وظیف ــر را بدانن ــه ارزش هن ــت ک ــن اس ــم ای مه
ــردا  ــد ف ــت بدهن ــروز را از دس ــر ام ــد اگ ــر نکنن ــند و فک ــده را بشناس ــته ش گذاش
ــتگی ها  ــن خس ــد از ای ــه بع ــود ک ــق می ش ــی موف ــد. کس ــش کنن ــد جبران نمی توانن

ــردد.... ــه مســیر بازگ ــد ب بتوان
ــا  ــرای آنه ــر ب ــور هن ــد کنک ــر کنن ــد فک ــم نبای ــتانی ها ه ــد: هنرس ــه می ده و ادام
ســخت تر از دیگــران اســت. اگــر ریاضــی و عربــی آنهــا ضعیــف اســت در عــوض روح و 

ــوند. ــق ش ــته موف ــن رش ــد در ای ــر می توانن ــند و بهت ــر را می شناس ذات هن
حــاال کیانــاز بــا رتبــه ای کــه کســب کــرده بــه گفتــه خــودش حتمــاً دانشــجوی تهــران 
ــده او  ــه عقی ــد. ب ــدی او باش ــد بع ــران مقص ــر ته ــگاه هن ــاید دانش ــد و ش ــد ش خواه
اصفهــان بــرای هنرســتان رفتــن شــهر خوبــی بــوده اســت و او شــانس بزرگــی داشــته 
ــات،  ــا امکان ــد، ام ــل کن ــهر تحصی ــن ش ــتان های ای ــن هنرس ــی از بهتری ــه در یک ک
اســاتید و رویدادهــای هنــری در تهــران پویاتــر اســت و او می توانــد در آنجــا تحصیــل 

بهتــری داشــته باشــد.
ــاره  ــد اش ــور دارن ــان حض ــه در اصفه ــواده اش ک ــتان و خان ــی، دوس ــی فعل ــه زندگ ب
ــه ای شــدن  ــرای حرف ــی الزم اســت ب ــد: » جاهای ــان می گوی ــا اطمین ــا ب ــد، ام می کن

ــه دانشــجوها....« ســختی عاطفــی کشــید، مــن هــم مثــل بقی

رتبه  نخست کنکور از فراز و نشیب های 

تحصیل در رشته هنر می گوید؛

لزوم تغییر نگاه جامعه
 به رشته هنر

»هنـریـکرشـتهشـناوراسـتکهدانشآموزانسـایررشـتههانیـزدرکنکورآنشـرکتمیکننـد.آنهـامیخواهنددررشـتههایهنـریآرزوهایشـانرادنبالکننـددرکنکورهنـربامارقابـتمیکنند
وایـندرحالیاسـتکـههنربـرپایهتجربهاسـت.اینثمـرهعلمغلطدربارهرشـتههنراسـت.«

بـهگـزارشبـازارکار،گاهـیبیـنواقعیـتوآنچـهدیگـرانتوقـعدارنـدفاصلهزیـادیوجـوددارد.شـخصیمیخواهدکشـاورزشـود،امابـهدلیلانتظـارمـردمکارمندیـکادارهمیشـودتاسـرهرماه
درآمـدیبـهحسـابشواریـزکننـدوبتوانـدزندگـیاشرابچرخانـد.شـخصدیگریبهاجبـارخانـوادهباوجودنداشـتنعالقهواسـتعدادواردرشـتهریاضیشـدهودرآخرسـرخوردهمیشـودوشـخص
دیگـریسـالهابـرایبـهدسـتآوردنرضایـتدیگرانتـالشمیکنـد،انتخابهایزندگـیاشرابراسـاسنظرآنـانانجـاممیدهدودر۳۵سـالگیخـودشرابـادیگرانیکههمچـوناوعمـلنکردهاند

مقایسـهواحسـاسمیکنـدهرگـزدرزندگـیآدمموفقینبودهاسـت.
اماامروزمنمقابلدخترینشستهامکهبهرغموجودهمهنظراتمخالفواظهارنظرهایبهظاهرکارشناسیمعلمانومشاورانانتخابرشته،راهیراانتخابکردهکهبهآنایمانداشتهاست.

»هـرهنرجویـیایـنتوصیـهکـهکنـاردرسهایتبههنرهـمبپردازرامیشـنود،کسـانیکهایـنتوصیههارامیدهنـدبهذاتهنـرآگاهنیسـتندوتصورمیکننـدهنرفقطشـرکتدرکالسهایتابسـتانه
وتابلـونصـبکـردنبـاالیمیـزناهارخـوریاسـتعالقهمندانهنـرمیتوانندباخرسـندیوکالـتهمبخواننـد.یکنفرهـمموافقنبودمـنهنربخوانـم،معلمها،همیشـهوهمـهجابهبچههـابهخصوص
آنهایـیکـهدرسخوانتـرهسـتندمیگوینـدبـههنرسـتاننـرو،حتیدرپیشـنهادفـرمهفتکهسـالنهمتکمیـلکردمرشـتههنـرراآخریناولویـتگذاشـتهبود،امابـهنظرمهمـهبدوناینکـهمنو

هنـررابشناسـنداینتصمیـمرامیگرفتنـدومیگفتنـد:توحیفی!هنـرنخوان!«
کیانـازشـاطریان؛رتبـهیـککنکـورهنـر۱۴۰۱بـاانتخابایـنراهوتـالشوصبوریدرمسـیرآنتوانسـتهبهچنیـنموفقیتیدسـتیابد.بـرایدیـداراوحرکـتکردهایم.بهکوچهکهمیرسـمبـهدنبال

خانـهمیگـردم؛نیـازچندانـیبهگشـتننیسـت.اهالـیسـاختمانموفقیتکیانـازرابـهاوتبریـکگفتهاندونـاماوبردیوارخانهنصبشـدهاسـتکـهراهنمایمااسـت.
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یک شرکت در فارس جهت تکمیل کادر خود از واجدین 
شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

حراست و نگهبان:  دو نفر، دارای کارت پایان خدمت سربازی
حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط

حداکثر ۳۰ سال سن و حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

دارای سالمت جسمانی کامل و فاقد اضافه وزن 
متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل 

زیر ارسال نمایند.)مهلت یک هفته(
jobresume1401ir@gmail.com

https://bazarekar.ir/26041

کارشناس پایپینگ
فارغ التحصیل حداقل کارشناسی مهندسی   

شیمی یا مهندسی مکانیک از دانشگاه های معتبر
PDMS تسلط بر نرم افزار

مسلط به نرم افزارهای مربوطه 
تسلط بر استانداردهای نفت و گاز

)آشنایی با نرم افزارهای تحلیل تنش و اصول 
ساپورت گذاری مزیت محسوب می شود.(

کارشناس پایپینگ دارای حداقل ۵ سال سابقه کاری در 
زمینه نفت و گاز و پتروشیمی

مسلط و آشنا با مدارک مهندسی در بخش پایپینگ و 
توانا در تعامل و کار گروهی

کارشناس فرآیند
فارغ التحصیل حداقل کارشناسی مهندسی   

شیمی از دانشگاه های معتبر
مسلط به نرم افزارهای مربوطه

تسلط بر استانداردهای نفت و گاز
تسلط بر محاسبات تجهیزات فرآیندی

کارشناس فرآیند دارای حداقل ۵ سال سابقه کاری در 
زمینه نفت و گاز و پتروشیمی

مسلط و آشنا با مدارک مهندسی ) PID , PFD ( در 
بخش فرآیند و توانا در تعامل و کار گروهی

کارشناس برق
فارغ التحصیل حداقل کارشناسی مهندسی   

برق از دانشگاه های معتبر،مسلط به نرم افزارهای مربوطه
تسلط بر استانداردهای نفت و گاز

کارشناس برق دارای حداقل ۵ سال سابقه کاری در 
زمینه نفت و گاز و پتروشیمی

مسلط و آشنا با مدارک مهندسی در بخش برق و توانا در 
تعامل و کار گروهی

کارشناس امور اداری و پشتیبانی
حداقل کارشناسی، مسلط به افیس و پیگیری

 امور محوله، بایگانی، پشتیبانی
کارشناس امور اداری با حداقل ۵ سال سابقه کار در 

زمینه امور اداری و پشتیبانی
 متقاضیان واجد شرایط می توانند  عنوان شغلی و رزومه 

خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند. 
jobteam100@gmail.com

لینک : 

https://bazarekar.ir/25911

دعوت به همکاری

یک شرکت مهندسی از کارشناسان و مهندسین با تجربه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با شرایط ذیل جهت 
همکاری در فارس )دفتر شیراز( از استان های فارس و بوشهر دعوت به عمل می آورد:

دعوت به همکاری

مددکار اجتماعی )خانم(
توانایی ایجاد رابطه با افراد در سنین مختلف و

 با سابقه های متفاوت و جلب اعتماد آنها
رویکرد عملی و منعطف در کار

رعایت ادب، داشتن صبر و همدردی کردن با مددجویان
فهم نیازهای گروه های مختلف افراد
طرز تفکر عادالنه و به دور از هر گونه

 پیشداوری و قضاوت
بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + پذیرایی ناهار 

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 17
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده 

در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.

khansariniloo@gmail.com

مجموعه جمعیت طلوع بی نشان ها در تهران )منطقه 14 - شکیب( جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر 
دعوت به همکاری می نماید:

دعوت به همکاری

مکانیک:آقا، مسلط به طراحی سیستم های سردکننده
آشنایی به کلیه قطعات سیکل های تبرید

حداقل لیسانس تبدیل انرژی با مکانیک سیاالت
حداقل 2 الی ۳ سال )حداقل 1 الی 2 سال سابقه کار در 

زمینه طراحی و ساخت سیستم های سردکننده(
برقکار:آقا، سابقه کار حداقل ۵ سال

مسلط به نقشه خوانی و وایرینگ
مسلط به اجرای تابلو برق های صنعتی

شناخت کامل قطعات و المان های برقی
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 18)از ساعت ۳۰/16 به بعد 
اضافه کار لحاظ می گردد( / ساعت کاری پنج شنبه ها 

8 الی 1۵:۳۰
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده 

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

شرکت دانش بنیان آریا سرمایش پردیسان واقع در تهران تولید کننده تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی
)تجهیزات تست شرایط محیطی( در واحد خدمات پس از فروش و فنی مهندسی از واجد شرایط ذیل

 دعوت به عمل می آورد:

دعوت به همکاری

کارشناس حسابداری

سن 2۵ الی 4۰ سال

کارشناسی و کارشناسی ارشد

آشنا به کلیه امور حسابداری و مالی

نیروی خدمات، پذیرایی و پشتیبانی

سن 2۵ الی ۳6 سال

حداقل دیپلم و باالتر

انجام کلیه امورات مرتبط با خدمات عمومی، نظافت، 

تشریفات، پذیرایی دفتر مدیریت

اخالق مدار و آراستگی ظاهر

ارگر ساده خط تولید  

سن 2۵ الی ۳7 سال، حداقل دیپلم و باالتر

طراح صنعتی

سن 2۵ الی 4۰ سال

کارشناسی و کارشناسی ارشد طراحی صنعتی و 

مهندسی مکانیک

Solidwork -AutoCAD مسلط به نرم افزار

شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 17:۳۰

حقوق توافقی

 PDF متقاضیان می توانند رزومه های خود را در قالب

به ایمیل یا به شماره واتساپ زیر ارسال نمایند.

Hr@emersun.com

شرکت صنایع امرسان جهت تکمیل کادر خود در تهران از افراد واجد شرایط در رشته های
 ذیل دعوت به همکاری می نماید:

دعوت به همکاری

چطور شد با وجود تحصیالت دانشگاهی، این مسیر را انتخاب کردید؟
ــرای خــودش داســتانی دارد، مــن  اینکــه مــن ایــن مســیر را انتخــاب کــرده ام ب
ســال 9۰ از دانشــگاه ملــی فــارغ التحصیــل شــدم، مدتــی تمــام اســتخدامی ها را 

شــرکت کــردم امــا نتوانســتم شــغلی پیــدا کنــم.
یکــی از دوســتان بــه مــن گفــت کــه تــا شــغلی پیــدا می کنــی فرش  بافــی را دنبــال 
ــرد،  ــت ک ــدت مخالف ــه ش ــواده ب ــردم خان ــرح ک ــوع را مط ــن موض ــی ای ــن، وقت ک
می گفتنــد ایــن همــه درس خوانــده ی کــه بافنــده بشــوی.اما چــون دلــم نمی خواســت 
بیــکار بنشــینم بــه یــک کارگاه آمــوزش فــرش رفتــم و شــروع بــه بافندگــی کــردم.

قبل از اینکه سراغ کارگاه بروید، به فرش بافی عالقه داشتید؟
قبــل از اینکــه بــه کارگاه آمــوزش فــرش بــروم عالقــه چندانــی نداشــتم هــر چنــد 
مــادرم در گذشــته بافنــده فــرش بــود، امــا وقتــی بــه کارگاه رفتــم عالقــه  پیــدا 

کــردم و متوجــه اســتعدادم در ایــن حــوزه شــدم.
کارگاه را چه زمانی راه اندازی کردید؟

وقتــی ســراغ فــرش بافــی رفتــم تــازه تحصیــالت را تمــام کــرده بــودم و درآمــدی 
نداشــتم پــول شــهریه کارگاه را هــم بــه زحمــت تهیــه می کــردم ،پــدرم هــم کــه 

کمکــی نکــرد چــون مخالــف بــود.
ــا  ــرش را ت ــم، ف ــود را فروخت ــی خ ــه گوش ــرح اولی ــد ط ــرای خری ــی ب حت

ــم. ــم کارگاه بزنی ــم گرفتی ــتم تصمی ــا دوس ــه ب ــودم ک ــه ب ــه یافت نیم
با چه قدر سرمایه شروع کردید؟

مــن بــا حــدود ۳ میلیــون تومــان کار را شــروع کــردم، یــا قــرض و قولــه کارگاه 
را راه انــدازی کردیــم.

چه حسی داشتید وقتی وارد این عرصه شدید؟
ــی  ــق محصول ــه خال ــی، اینک ــود و زندگ ــق ب ــر عش ــرش سراس ــت ف ــد، باف ببینی

ــدارد حــس شــیرینی اســت. ــرگ ن ــه م ــودی ک ب
ــاه  ــا کوت ــدم ام ــادی دی ــت شــدم و ناهمواری هــای زی ــی اذی ــن مســیر خیل در ای

نیامــدم چــون بــاور داشــتم کــه خالــق کرکیــت مــن بــودم.
وقتی چیزی را تولید می کنی مانند فرزندت دوستش داری.

 چطور شد به فکر تحصیل در دانشگاه جامع علمی کاربردی افتادید؟
بعــد از چنــد ســال از فعالیتــم در حــوزه فــرش ســال 9۵ یــا 96 بــود کــه متوجــه 
ــردی وجــود دارد  ــع علمــی کارب ــرش در دانشــگاه جام شــدم رشــته طراحــی ف

ایــن شــد کــه ورود کــردم.
تحصیالت آکادمیک چه تاثیری بر فعالیت شما داشت؟

عــالوه بــر اینکــه اطالعــات زیــادی را در حــوزه طراحــی کســب کــردم و تجربیــات 
جدیــد و متنوعــی را بــه دســت آوردم، دانشــگاه نقــش مهمــی در معرفــی مــا کــه 

جــوان بودیــم و تــازه شــروع کــرده بودیــم داشــت.
حضــور مــا در نمایشــگاه های مختلــف داخــل و خــارج اســتان انگیــزه مــا را بــرای 

ادامــه کار دو چنــدان کــرد، مــا پــای ثابــت همــه نمایشــگاه ها بودیــم.
ــای  ــا دنی ــی ب ــتم وقت ــت داش ــون کارم رو دوس ــن چ ــه م ــر اینک ــه دیگ نکت
جدیدتــری آشــنا شــدم دیدمــان بازتــر شــد و متوجــه بــا ارزش بــودن 

فعالیتــم شــدم.
خــوب یــادم هســت در یــک نمایشــگاه رییــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی 
کشــور ســفارش 4۰۰ تابلــو فــرش را بــه مــا ارائــه کــرد کــه دلگرمــی و انگیــزه 

زیــادی بــه مــا داد.
 از اینکه سراغ شغل دولتی نرفتید، پشیمان نیستید؟

ــر  ــد ریســک پذی ــا بای ــی نیســت، بعضــی وقت ه ــغل دولت ــز ش ــه چی ــر، هم خی
ــد. ــان معجــزه کنی ــد خودت ــد بای ــاق بیفت ــی معجــزه ی اتف باشــی و منتظــر نمان

مــن می توانســتم خانــه بمانــم بــه ایــن بهانــه کــه کار دولتــی نیســت امــا توجیــه 
ــبی نبود. مناس

بــه هــر حــال هــر مســیری ســختی های خــاص خــودش را دارد هیــچ کاری آســان 
نیســت، امــا اگــر بــه کارت عالقــه داشــته باشــی موفقیــت در انتظــار تــو اســت.

 تــالش و کوشــش پشــت بنــد شــغل عالقــه داشــته باشــی عشــق بــه کار باعــث 

ــر شــغلی می شــود،  ــت در ه موفقی
نکتــه دیگــر در بــازار آزاد بــه ویــژه صنایــع دســتی می توانیــم ایــده داشــته باشــیم 

و بــه آنهــا پــر و بــال بدهیــم.
کمی درباره کارتان توضیح می دهید؟

مــن ســاالنه بــه 1۵۰ تــا 2۰۰ نفــر آمــوزش می دهــم کــه پــس از پایــان دوره و 
ــد. ــرای خودشــان کســب و کاری راه می اندازن دریافــت مــدرک ب

اکنون چند نفر ثابت برای شما کار می کنند؟
ــا  ــد، امــا کرون ــه طــور ثابــت کار می کردن ــرای مــا ب ــا 4۰ نفــر ب ــا قبــل از کرون ت
بــه کســب و کارهــا آســیب وارد کــرد، اکنــون 1۵ نفــر بــه طــور ثابــت در کارگاه 
مشــغول فعالیــت هســتند، تمــام تالشــم را انجــام می دهــم تــا بــه دوره قبــل از 

کرونــا برگردیــم تــا تعــداد بیشــتری را جــذب کنیــم.
تولید و بازار شما چطور است؟

تولیــد مــا اکنــون بــه ســمت پیــش فــروش رفتــه اســت، حــدود یــک ســال اســت 
ــام  ــای تم ــم و فرش ه ــد کرده ای ــخاص منعق ــری اش ــک س ــا ی ــراردادی را ب ق
ارگانیــک یعنــی فــرش درشــت بافــت، تمــام پشــم بــا رنگــرزی طبیعــی را بــرای 

ــم. ــد می کنی ــر تولی ــه کشــورهای دیگ ــادرات ب ص
یعنی فرش های ارگانیک بازار دارید؟

بلــه، بــازار خوبــی دارد، ایــن فرش هــا بــرای اتــاق کــودک و افــرادی کــه در بســتر 
بیمــاری هســتند بســیار مناســب اســت زیــرا از زخــم بســتر جلوگیــری می کنــد.

مواد اولیه این فرش را در استان تهیه می کنید؟
بله، نخ مورد را در استان تهیه می کنیم، رنگرزی هم که طبیعی است.

 اولین درآمد را یادتان است؟
مــن اولیــن درآمــدم از محــل آمــوزش هنرجویــان بــود، چــون زمانــی کــه کارگاه 
ــا ایــن  را راه انــدازی کردیــم در حــال بافــت فرشــی بــودم کــه ارتبــاط زیــادی ب

فــرش برقــرار کــرده بــودم.
 از درآمدتان راضی هستید؟

ــم  ــا ه ــد ب ــه و در آم ــا هزین ــش قیمت ه ــی و افزای ــرایط کنون ــد در ش ــر چن  ه
نمی خواننــد، امــا مــا یــک مجموعــه هســتیم ســفره ی پهــن شــد کــم و زیــاد بــا 

ــم . ــار می آیی ــم کن ه
وقتــی می گوییــم فــرش منظورمــان فــرش زیــر پایــی دســت بافتــی اســت کــه 
طرفــداران خــاص خــودش را در دنیــا از جملــه آمریــکا و کشــورهای اروپایــی دارد.

ــری در گذشــته نمــادی از  ــی طرح هــای ل ــم از طرف ــی داری ــا بافنده هــای خوب م
فضــای اســتان بــوده اســت، امــا متاســفانه امــروز مســووالن بــه راحتــی از کنــار 
ایــن موضــوع می گذرنــد و طــرح فــرش لــری دســتخوش تغییــرات شــده اســت.

مــا در حــوزه فــرش دســتبافت حــرف بــرای گفتــن داریــم البتــه اگــر مســووالن 
پــای کار باشــند، زیــرا فــرش درگذشــته یکــی از محصــوالت درآمــد زا بــوده امــا 
واقعیــت ایــن اســت کــه امــروز نــه تنهــا فــرش لــری بلکــه فــرش ایرانــی وضــع 

خوبــی نــدارد بــه گونــه ی کــه افغانســتان هــم از مــا جلــو زده اســت.
سخن پایانی اگر دارید.

مــن بــا وجــود مشــکالت و ناهمواری هــا نمی توانــم بــی خیــال باشــم و اگــر کاری 
را شــروع کــردم ســنگ ها و موانــع باعــث نمی شــوند کــه مــن جــا بزنــم، امــا ده 
ــی کــه  ســال اســت کــه در ایــن حــوزه فعالیــت دارم امــا بیمــه نیســتم در حال

چنــد ســال دیگــر جســمم فرســوده می شــود.

از قالی بافی در یک کارگاه قرضی تا صادرات فرش به اروپا

 منتظر کار دولتی نماندم

فاطمــه ســپهوند فارغ التحصیــل رشــته مدیریــت صنعتــی از دانشــگاه ملــی اســت کــه پــس از اتمــام درســش بــه جــای اینکــه منتظــر بمانــد شــغل دولتــی پیــدا کنــد مســیر بافندگــی فــرش را دنبــال کــرده، 
او امــروز و پــس از حــدود ۱۰ ســال نــه تنهــا بــه کارش عالقــه دارد، بلکــه بــا ســرمایه حــدود ۳ میلیــون تومــان توانســته بــرای ۱۵ نفــر بــه طــور ثابــت شــغل ایجــاد کنــد.

نسرین صفربیرانوند، فاطمه سپهوند بافنده خرم  آبادی که ۳۳ سال سن دارد با وجود مخالفت خانواده و اطرافیان فرش بافی را در یک کارگاه آموزشی یا می گیرد.
ــر افزایــش اطالعــات و تجربیــات جدیــد در  ــردی عــالوه ب ــردی نیــز طــی می کنــد، می گویــد: دانشــگاه جامــع علمــی کارب ــدازی کارگاه دوره طراحــی فــرش را در دانشــگاه جامــع علمــی کارب او کــه پــس از راه ان

ایجــاد انگیــزه و معرفــی مــا نقــش مهمــی داشــته اســت.
ایــن بافنــده جــوان و باانگیــزه می گویــد: در مســیر بافــت فــرش بــا ناهمواری هــای زیــادی مواجــه شــدم ، امــا کوتــاه نیامــدم چــون بــاور داشــتم کــه خالــق کرکیــت مــن بــودم، وقتــی خــودت چیــزی را تولیــد می کنــی 

ــا ابــن بافنــده فــرش گفت وگــوی کوتاهــی انجــام داده ایــم کــه در ادامــه می خوانیــد. ماننــد فرزنــدت دوســتش داری.  ب
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لتگاه روســتایی است که ۳۰۰ واحد تولیدی 
و کارگاهــی بزرگ و کوچک دارد

در ایــن روســتا کمتــر کســی را مــی بینــی کــه در کوچــه و پــس کوچــه هــا 
ــم داده  ــازل ل ــوار من ــکو و دی ــه س ــا ب ــد و ی ــف کن ــت تل ــا وق ــذرگاه ه و گ
باشــد. اینجــا همــه بــه دنبــال کســب و کار و تولیــد هســتند، کســی فرصــت 
ــق  ــا از طری ــتند؛ ی ــی هس ــال کار و کارآفرین ــه دنب ــه ب ــدارد، هم ــکاری ن بی

ــد جــوراب. ــا تولی ــروری و ی ــق دامپ ــا از طری کشــاورزی ی
لتــگاه در بــه در بــه دنبــال کارگــر اســت؛ روســتایی کــه بــرای همــه ایــران 
ــگاه  ــک لت ــه این ــرا ک ــق اســت چ ــن مســیر موف ــی دوزد و در ای ــوش م پاپ

ــدل گشــته اســت. ــد ملــی در اســتان هــای مختلــف کشــور ب ــه برن ب
ــید  ــه س ــود ک ــش ب ــای پی ــا و هفته ه ــن روزه ــگاه همی ــا لت ــاد ت ــرد آب از ک
ــگ  ــتان کبودرآهن ــع در شهرس ــاد واق ــتای کردآب ــی از روس ــم رئیس ابراهی
اســتان همــدان بازدیــد کــرد. ایــن روســتا در حــوزه تولیــد پوشــاک بــه برنــد 
جــدی تبدیــل شــده اســت. امــا روســتای لتــگاه نیــز چیــزی کــم از روســتای 
ــه برنــد تولیــد  ــاد ب ــدارد. ایــن روســتا در فاصلــه اندکــی از کردآب ــاد ن کردآب

ــان، مــردان و کــودکان تبدیــل شــده اســت. جــوراب بــرای زن
ــی حــدود ۲ هــزار نفــر و ۵۸۰ خانــوار کــه  لتــگاه روســتایی بــا جمعیت
ــام  ــار و ارق ــی و آم ــای بافندگ ــا چرخ ه ــوان آن را ب ــران می ت ــه ای در نقش
تولیــد نشــان داد، روســتایی کــه کوچــه و پــس کوچه هایــش خالــی از رهگــذر 
اســت و تنهــا صــدای کار و تولیــد اســت کــه در کوچــه و پــس کوچــه هــا و 
ــم  ــه اس ــروز ب ــم روستاســت و ام ــام قدی ــگاه« ن ــد. »لت ــی پیچ ــازل آن م من
»روســتای تجــاری لتــگاه« معــروف شــده؛ بی آنکــه در دفتــر و یــا ســازمانی 
ثبــت شــود؛ مشــتریان و خریــداران نــام روســتای تجــاری لتــگاه را برازنــده 

ــی  ــای بافندگ ــاید چرخ ه ــام ش ــا ش ــام ت ــه از ب ــتند چراک ــه دانس ــن منطق ای
ــال  ــد. ۳۰۰ کارگاه فع ــش درمی اندازن ــد و نق ــه رج می بافن ــم رج ب ــی ه از پ
نیــروی کار و تولیــد ســاالنه میلیــون هــا جیــن  جوراب بافــی و ۲۵۰۰ 

ــد. ــران مــی کنن ــه بازارهــای ای جــوراب کــه روان

لتگاه الگوی موفق کســب و کار خانگی 
بافی در جوراب 

غــرب  شــمال  موقعیــت  در  لتــگاه  روســتای 
ــن  ــش اللجی ــرق بخ ــمال ش ــدان و ش ــهر هم ش
شهرســتان بهــار واقــع شــده اســت کــه بــه دلیــل 
ــای در  ــای و قوری چ ــای قره چ ــی رودخانه ه تالق
ــگاه«  ــی »الت ــام ترک ــه ن ــگاه ب ــت لت ــی دش اراض
بــه  خطــاب می شــود کــه در زبــان عامیانــه 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــام پی ــر ن ــگاه« تغیی »لت
روســتای لتــگاه بــه دلیــل موقعیــت اســتراتژیکی 
و  صنایــع  در  موفــق  روســتاهای  ز  ا یکــی 
کوچــک از جملــه تولیــد  کارهــای  و  کســب 
ــمار  ــه ش ــار ب ــتان به ــطح شهرس ــوراب در س ج
می آیــد و خانواده هــای ایــن روســتا بــه صــورت مورثــی 
جوراب بافــی  حرفــه  در  گذشــته  ســالیان  از 

ــد. ــت دارن فعالی
روســتا گشــت می زنیــد،  ایــن  پــس کوچه هــای  و  وقتــی در کوچــه 
کوچه هــا  در  را  پیرمــردان  و  اهالــی  روســتاها،  دیگــر  هماننــد 
نــه بــرای گــذران وقــت  نمی بینیــد کــه در حــال معاشــرت های روزا
ــا کارگاه تولیــدی  ــه ی ــی از خان ــی در داالن خــود باشــند بلکــه همــه اهال

ــتند. ــه کار هس ــغول ب ــود مش ــک خ کوچ
فعالیــت جمــع کثیــری از اهالــی ایــن روســتا در حرفــه جوراب بافــی ســبب 
ــرای  ــن روســتا جــوان بیــکاری نداشــته باشــد و همــه ب شــده اســت کــه ای

ــه کار باشــند. کســب رزق و روزی مشــغول ب

بــا وجود کمبود نیروی کار؛ 
در لتگاه اشــتغال موج می زند

ــال کار  ــه دنب ــه ب ــتا ن ــن روس ــه در ای ــت، هم ــروی کاراس ــنه نی ــگاه تش لت
ــه گفتــه مســئوالن روســتا از جملــه  ــه دنبــال نیــروی کار هســتند. ب بلکــه ب
دهیــار، تمــام اهالــی ایــن روســتا از زن و مــرد پــای کار هســتند و جــوراب 
تولیــد می کننــد در واقــع تولیــد خانوادگــی رایــج شــده و همگــی از پیــر و 
ــب اینکــه؛ از روســتاهای  ــه کار مشــغول هســتند. جال ــان ب ــا نوجوان جــوان ت
ــال  ــن ح ــا ای ــد ب ــتا می آی ــه روس ــروی کار ب ــدان نی ــی هم ــراف و حت اط
ــش از  ــند بی ــته باش ــروی کار داش ــر نی ــزرگ  اگ ــای ب ــدادی از کارگاه ه تع

ــد داشــت. ــد خواهن ــام تولی ــار و ارق ــا آم اینه
ــد  ــدی کوچــک نیازمن ــدود ۳۰۰ کارگاه تولی ــتن ح ــا داش ــگاه ب ــتای لت روس
حمایــت هــا و تســهیالت مالــی و بانکــی اســت، قــدری حمایــت مــی توانــد 
گــردش مالــی در ایــن روســتا را رقــم بزنــد، موجــب نوســازی دســتگاه شــود 
ــئوالن  ــه مس ــر توج ــن ام ــد. ای ــترش ده ــتغال را گس ــد و اش ــکان تولی و ام

ملــی، اســتانی و محلــی را طلــب مــی کنــد.

ضرورت احداث کارخانه ریسندگی در قطب تولید جوراب کشور
ــد  ــب تولی ــندگی در قط ــه ریس ــداث کارخان ــتا اح ــئوالن روس ــه مس ــه گفت ب

جــوراب کشــور یــک ضــرورت اســت.
ــازار  ــه ب ــد و روان ــتا تولی ــن روس ــور در ای ــطح کش ــوراب س ــد ج ۳۰ درص
ــتغال در بخــش کشــاورزی  ــش اش ــی و کاه ــم آب ــه ک ــه ب ــا توج ــود. ب می ش
ــی  ــر زمان ــش از ه ــندگی بی ــه ریس ــداث کارخان ــرورت اح ــداری، ض و دام
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــئوالن محل ــالم مس ــاس اع ــر اس ــد. ب ــی کن ــی م خودنمای
ــی،  ــه جــوراب باف ــتا ب ــدی روس ــای تولی ــتا در کارگاه ه ــی روس ــتغال اهال اش
ــکالت  ــد مش ــش از ۹۰ درص ــتا بی ــندگی در روس ــه ریس ــاد کارخان ــا ایج ب
ــخ و  ــن ن ــرای تامی ــد و ب ــد ش ــع خواه ــتا مرتف ــدی روس ــای تولی .واحده
ــه تهــران و  ــردد ب ــه ت ــاز خــود دیگــر ناچــار ب ــورد نی ــه و خــام م ــواد اولی م
ــه  ــا ســایر اســتان ها نیســتند و در همــان روســتا نیازهــای خــود را قــادر ب ی
تامیــن خواهنــد بــود. اهالــی روســتای لتــگاه از مرحلــه تولیــد تــا بازاریابــی 
و فــروش و حتــی تهیــه مــواد اولیــه را بــه تنهایــی انجــام می دهنــد و 

خانواده هــا بــه صــورت دســته جمعــی کار می کننــد.

احداث خوشــه صنعتی جوراب به ســاماندهی کارگاه های 
جــوراب بافی کمک می کند

ــا احــداث خوشــه صنعتــی  ضــرورت ســاماندهی کارگاه هــای جــوراب بافــی ب
از نیازهــای دیگــر ایــن روستاســت.

واحدهای تولیدی جوراب بافی سطح روستا ساماندهی نشده اند و این امر نیازمند 
ایجاد و احداث خوشه صنعتی است. چندین سال است که احداث خوشه صنعتی 
به منظور ساماندهی کارگاه های جوراب بافی این روستا تعریف شده که با مشکل 
روبرو بوده و احداث خوشه صنعتی برای این روستا نیز در حال حاضر به نتیجه 
نرسیده است و این برنامه برای این روستای بدون بیکار هنوز محقق نشده است.
ــی  ــر از اهال ــن نف ــرای چندی ــتا ب ــی روس ــوراب باف ــای ج ــک از کارگاه ه هری
ــود  ــا وج ــد و ب ــاد کرده ان ــتغال ایج ــر اش ــتاهای دیگ ــایر روس ــتا و س روس
ــداری  ــاورزی و دام ــر کش ــالوه ب ــتا ع ــن روس ــان ای ــا مردم ــن کارگاه ه ای
ــا  ــد و ب ــتغال دارن ــی اش ــوراب باف ــغل ج ــه ش ــه ب ــت ک ــال اس ــالیان س س
وجــود ایــن حرفــه بــه عنــوان یــک ظرفیــت و پتانســیل مهــم فــرد بیــکاری 
وجــود نــدارد و ایــن روســتا یکــی از جملــه روســتاهای بــدون بیــکار بخــش 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــن ب اللجی

لزوم حضور موثر بخش خصوصی در روســتا
 برای نوسازی کارگاه ها

یــک  نبــود  اولیــه و خــام،  و  اولیــه، گرانــی مــواد خــام  تهیــه مــواد 
ــتهالک  ــندگی، اس ــه ریس ــود کارخان ــتا، نب ــار روس ــی در کن ــه صنعت خوش
جــوراب  دســتگاه های  تعمیــرات  گرانــی  بافــی،  جــوراب  دســتگاه های 
بافــی برخــی از کارگاه هــا را از جملــه مشــکالت کارگاه هــای روســتای 
ــوراب  ــت ج ــب صنع ــوان قط ــه عن ــن ب ــگاه اللجی ــتای لت ــت. روس ــگاه اس لت
می آیــد  به شــمار  کشــور  جوراب بافــی  مرکــز  قدیمی تریــن  و  کشــور  در 
ــره  ــکاری از چه ــا بی ــده ت ــت موجــب آن ش ــال قدم ــش از ۵۰ س ــا بی ــه ب ک
خانواده هــای ایــن روســتا رخــت ببنــدد و بــدون شــک حفــظ ایــن اشــتغال 

ــت. ــت اس ــد حمای ــدار نیازمن پای

تهیه وتنظیم :حســین مرادپور 

گزارش بازارکار از قطب تولید جوراب کشور؛ 

لتگاه می خواد کسی پا برهنه نماند

آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار

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

خدمات کارفرما

خدمات کارجو

قوانین کار و تامین اجتماعی 

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

 الکترونیک بازارکار  اقدام نمایید.

66417270

فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار - ارسال رزومه: 09122177643 - تماس: 66405655

تحصیالتسابقه کار سنجنسیتعنوان شغل

مکانیک یا هوافضادارای سابقهقید نشدهمرد - زنکارشناس مکانیک یا هوافضا

معماری - طراحیدارای سابقهقید نشدهمرد - زنکارشناس معماری

 دارای سابقهقید نشدهمردسرپرست انبار

ارشد بازرگانی خارجیدارای سابقهقید نشدهمرد - زنبازرگانی خارجی

کارشناسیدارای سابقهحداکثر ۳۵ سالزندفتری

  قید نشدهزندفتری و فروش

 حداقل ۲ سالقید نشدهمرد راننده

دیپلمهحداقل 1 سالحداکثر ۳۸ مرد- زنخدمات و آبدارچی

دیپلمه حداکثر ۳۵مردتزریق کار

 حداقل ۲ سالحداکثر ۳۵مردراننده پایه 2

حداکثر کارشناسی حداکثر ۳۰ مردتکنسین تعمییرات

کارشناسیحداقل 1 سالحداکثر ۳۵مردهلپ دسک در شرکت نفتی

دیپلم فنی حداقل ۲ سالقید نشدهمردنیروی فنی

کارشناسی قید نشدهحداکثر ۳۲ مرد اپراتور مرکز تماس

کاردانیدارای سابقه ریلیحداکثر4۰مردتکنسین مکانیک

دیپلمهقید نشدهحداکثر ۳۵مردتکنسین برق 

دیپلمهدارای سابقه کارحداکثر ۳۵مردتاسیسات

 ترجیحا با سابقهحداکثر 4۰مرد - زنویزیتور

کارشناسیقید نشدهحداکثر ۳۰مرد - زنمهندس الکترونیک

 با سابقهحداکثر ۳۵مردکارشناس نرم افزار

کارشناسیدارای سابقه کارحداکثر ۳۵مردمهندس الکترونیک-مکانیک و صنایع

 دارای سابقه کارقید نشدهزنگرافیست

ــراف  ــتایی در اط ــام روس ــگاه ن لت
اســت؛  همــدان  زیبــای  شــهر 
ــخت  ــا س ــتا ب ــن روس ــان ای مردم
تنهــا  نــه  پشــتکار  و  کوشــی 
توانســته انــد واژه بیــکاری را از 
عمومــی خــود حــذف  فرهنــگ 
ــاد  ــوان نم ــه عن ــه ب ــد بلک نماین
ــز  ــور نی ــتغال در کش ــد و اش تولی

مطــرح شــوند.
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اإلماُم علىٌّ )ع( :
فعل الخير ذخيرة باقية وثمرة زاكية.

حضرت امام علي )ع( فرمودند :
 »كار خوب« اندوخته اي ماندني و ميوه اي پاكيزه

 و خوشگوار است.
)غررالحكم: 6545(

با هدف »ترویج فرهنگ كارآفرینی«؛

 آغاز همکاری بانک كارآفرین و دانشگاه تهران

ــن  ــک کارآفری تفاهم نامــه همــکاری بیــن بان
و دانشــگاه تهــران بــا هــدف »ترویــج فرهنگ 
ــر  ــرکت عص ــت ش ــا محوری ــی« و ب کارآفرین
امیــن کارآفریــن و دانشــکده تجــارت و مالیــه 

منعقــد شــد.
نقــل  بــه  »بــازارکار«  گــزارش  بــه 
کارآفریــن؛  بانــک  عمومــی  روابــط  از 
ــد  ــر احم ــور دکت ــا حض ــتی ب ــی نشس ط
بهارونــدی مدیرعامــل بانــک کارآفریــن، 
ــران و  ــگاه ته ــس دانش ــی رئی ــر مقیم دکت
ــران ارشــد دانشــگاه تهــران  جمعــی از مدی
ــا موضــوع توســعه همکاری هــای علمــی و تخصصــی  و بانــک کارآفریــن، تفاهــم نامــه همــکاری ب
ــه  ــن و دانشــکده تجــارت و مالی ــن کارآفری ــت شــرکت عصــر امی ــا محوری ــی و ب حــوزه کارآفرین

ــد. ــاء ش ــران امض ــگاه ته دانش
ــه جهــت  ــر از دانشــگاه تهــران ب ــا تقدی ــه ب ــن تفاهــم نام ــدی در مراســم امضــاء ای ــر بهارون دکت
ــای  ــزی ه ــه ری ــر برنام ــذارا ب ــی گ ــت: نگاه ــگاه گف ــت و دانش ــان صنع ــد می ــرای پیون ــاش ب ت
مختلــف اقتصــادی در ایــران از ســالهای دور تــا کنــون نشــان مــی دهــد کــه متاســفانه بــه آنچــه 

ــم. ــه داری ــوب نیــز فاصل ــگاه مطل ــه جای ــا رســیدن ب کــه مــی خواســتیم نرســیدیم و ت
بهارونــدی بــا تاکیــد بــر لــزوم تغییــر نــگاه حکمرانــی در اقتصــاد، تصریــح کــرد: بــه دلیــل شــرایط 
فعلــی اقتصــاد ایــران و عــدم دســت یابی بــه اهــداف و جایــگاه هــای تعییــن شــده در برنامــه هــای 
مختلــف، نیــاز بــه ایجــاد نــگاه و رویکــردی بنیــادی، راهبــردی و اســتراتژیک در دانشــگاه هــا داریــم 
ــا در فضاهــای  ــاده ســازی آنه ــای اقتصــادی و پی ــوری ه ــردی شــدن تئ ــم در مســیر کارب ــا بتوانی ت

ــم. کســب و کاری گام برداری
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تمدید ثبت نام بيستمين دوره مسابقات ملی مهارت
ــی  ــابقات مل ــتمین دوره مس ــام بیس ــت ن ثب
ــاری  ــال ج ــاه س ــرداد م ــا ۳۱ م ــارت ت مه

ــد. ــد ش تمدی
ــت  ــدادی اس ــارت، روی ــی مه ــابقات ملّ مس
ســه  و  ســاالنه  محــور،  پــروژه  رقابتــی، 
)شهرستانی-استانی-کشــوری(  مرحلــه ای 
ــر  ــان زی ــدف جوان ــروه ه ــت گ ــه جه ک
۲۱ ســال کشــور بــرای ایجاد بســتر مناســب 
ــه ای کشــور  ــرای ارتقــای مهارت هــای حرف ب
ــایی  ــی، شناس ــای جهان ــطح مهارت ه ــا س ت
ــه ای، فراهــم ســاختن  ــع چالش هــای آمــوزش فنــی و حرف ــرای رف ــزی ب نقــاط ضعــف و برنامــه ری
فرصــت مناســب جهــت رقابــت ســالم بیــن جوانــان کشــور، کشــف اســتعداد های حرفــه ای جوانــان، 

شــکوفایی مهارت هــا و انگیــزش در جوانــان برگــزار می گــردد.
ــی مهــارت جمهــوری اســامی می باشــد.  ایــن مســابقات به عنــوان گام اول فرآینــد انتخــاب تیــم ملّ

مســابقات ملّــی مهــارت حداکثــر در ۶ رســته اصلــی و ۵۶ رشــته فرعــی برگــزار می شــود.
مســابقات جهانــی مهــارت یــک رویــداد مهارتــی دو ســاالنه اســت کــه هــر ۲ ســال یکبــار در یکــی از 
کشــور های عضــو برگــزار می گــردد. ایــن مســابقات تحــت نظــارت و برنامــه ریــزی ســازمان جهانــی 
ــن ســازمان می باشــند. کشــور  مهــارت اجــرا می گــردد. در حــال حاضــر تعــداد ۸۳ کشــور عضــو ای

ایــران نیــز از ســال ۱۳۵۴ عضــو ایــن ســازمان می باشــد.

مدیر پژوهش، آموزش و تجاری سازی موسسه تحقيقات واكسن خبر داد :

نخستين رویداد استارت آپی فناوری های سالمت محور 
موسسه رازی برگزار می شود

ــازی  ــاری س ــوزش و تج ــش، آم ــر پژوه مدی
موسســه تحقیقــات واکســن و ســرم ســازی 
رازی از برگــزاری نخســتین رویــداد اســتارت 
آپــی فنــاوری هــای ســامت محــور رازی در 

آذرمــاه امســال خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر علیرضــا یوســفی 
ــگاه  ــه صــد ســال ســابقه و جای ــا اشــاره ب ب
رفیــع موسســه در توســعه و تجــاری ســازی 
فنــاوری هــای ســامت محــور پزشــکی، 
رویــداد  ایــن  گفــت:  طیــور  و  دامــی 
ــن،  ــا قوانی ــه ب ــی در رابط ــل اول ســخنرانی های ــه در پن ــود ک ــد ب ــل خواه ــه پن ــک روزه دارای س ی
مقــررات و حمایــت هــای مالــی از شــرکت هــای اســتارت آپ و تولیــد دانــش بنیــان و همچنیــن 

ــود. ــی ش ــه م ــوی ارائ ــت معن ــوق مالکی حق
وی افــزود: در پنــل دوم روش هــای ارزش گــذاری فنــاوری، روش هــای تعییــن ســطح فنــاوری و نیــز 
مــدل هــای عقــد قــرارداد بــا فنــاوران تشــریح مــی شــود و در پنــل ســوم نیــز انــواع حمایــت هــای 

موسســه از فنــاوران حــوزه ســامت بــه اطــاع شــرکت کننــدگان خواهــد رســید.
ــزات  ــات و تجهی ــه خدم ــه اولی ــه نمون ــه ب ــی ک ــزود: فناوران ــاوری رازی اف ــد فن ــز رش ــس مرک رئی
ــواع کیــت، آنتــی ژن و واکســن هــای  ــا ان ــه ی ــد واکســن دســت یافت ــا تولی آزمایشــگاهی مرتبــط ب
پزشــکی، دام و طیــور را تــا مرحلــه آزمایشــگاهی بــا موفقیــت تولیــد کــرده انــد مــی تواننــد چکیــده 

ــد. ــداد ارســال کنن ــه روی ــه دبیرخان ــاوری خــود را ب مشــخصات فن

رونق گردشگری با خالقيت 
و نوآوری شركت های دانش بنيان

جملــه  از  گردشــگری 
بــرای  صنایــع درآمــدزا 
و  اســت  کشــورهـــــا 
ــان  ــرکت های دانش بنی ش
و خــاق می تواننــد عامــل 
پویایــی و توســعه ایــن 
صنعــت در کشــور باشــند.
ــه  ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــگری  ــا؛ گردش ــل از آن نق
از جملــه صنایــع درآمــدزا 
اســت  کشــورها  بــرای 

و شــرکت های دانش بنیــان و خــاق می تواننــد عامــل پویایــی و 
ــند. ــور باش ــت در کش ــن صنع ــعه ای توس

ــد از  ــگری بع ــد گردش ــل جدی ــوان نس ــاق به عن ــگری خ گردش
ــش رو  ــه دار و پی ــی، طای ــگری فرهنگ ــوه و گردش ــگری انب گردش
ــگری  ــان، گردش ــت. کارشناس ــگری اس ــت گردش ــس صنع تازه نف
ــاحل  ــگری س ــد از گردش ــگری بع ــد گردش ــل جدی ــاق را نس خ
ــگری  ــتراحت و گردش ــرای اس ــت و ب ــات فراغ ــفر اوق ــور س به منظ
ــد. ــداد می کنن ــا قلم ــگ و موزه ه ــه فرهن ــل ب ــی متمای ــی یعن فرهنگ

گردشــگری خــاق بــا شــعار موزه هــای کمتــر، میدان هــای بیشــتر 
ــی  ــا زندگ ــر ب ــل ژرف ت ــی و تعام ــای تجرب ــام فعالیت ه ــر انج ب
ــل  ــع در نس ــد؛ درواق ــز می کن ــهرها تمرک ــی در ش ــی فرهنگ واقع
ســوم گردشــگری، گردشــگر شــبیه یــک شــهروند رفتــار می کنــد. 
ــاق  ــع خ ــوم صنای ــه از مفه ــاق، برگرفت ــگری خ ــف گردش تعری
ــوآوری را در  ــت و ن ــتفاده از خاقی ــت اس ــا اهمی ــه م ــه ب اســت ک

اقتصــاد دانش محــور نشــان می دهــد.
ــا  ــول ی ــه محص ــد ک ــی می دان ــاق را صنایع ــع خ ــکو صنای یونس
خدمــات آن هــا به صــورت مشــخص دارای المان هــای نوآورانــه 
ــع فرهنگــی به عــاوه تمــام  ــف، صنای ــن تعری ــری اســت. ای ــا هن ی
تولیــدات فرهنگــی و هنــری را شــامل می شــود. بــه همیــن دلیــل 
ــا  ــگری ب ــته های گردش ــان بس ــوم، طراح ــل س ــگری نس در گردش
اســتفاده از صنایــع خــاق و تکیه بــر تعامــل نزدیــک و دوســویه بــا 
ــش  ــوس و لذت بخ ــازه، ملم ــه ای ت ــق تجرب ــدد خل ــگر درص گردش

هســتند.
ــی،  ــتر آموزش ــل بیش ــه تعام ــگر ب ــاق، گردش ــگری خ در گردش
ــگ  ــکان، فرهن ــا م ــارکت ب ــن مش ــی و همچنی ــی، احساس اجتماع
زندگــی و مــردم تشــویق می شــود. مرتبــط ســاختن صنایــع 
ــکار  ــش داده، ابت ــا را افزای ــد تقاض ــگری می توان ــا گردش ــاق ب خ
ــاره  ــوزه را دوب ــن ح ــوالت ای ــزد و محص ــگری را برانگی در گردش

ــد. ــا کن احی

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/28808

رئيس دانشگاه خبر داد؛

 تحصيل همزمان دانشجویان سایر 
دانشگاهها در دانشگاه علمی كاربردی

رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی، اجــرای طــرح همزمانــی 
تحصیــل دانشــجویان ســایر زیرنظام هــای آمــوزش عالــی در دوره هــای 
اشــتغال پذیری  تــوان  تقویــت  راهــکار  را  علمی کاربــردی 

ــت. ــجویان دانس دانش
از دانشــگاه جامــع علمــی  نقــل  بــه  بــازارکار  بــه گــزارش 
کاربــردی، قاســم عمــو عابدینــی معــاون آموزشــی وزارت علــوم و 
مدیــران کل حــوزه معاونــت آموزشــی ایــن وزارتخانــه بــا حضــور 
ــا حســین بلنــدی رئیــس  ــردی ب در دانشــگاه جامــع علمــی کارب
دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی و معاونــان ایــن دانشــگاه دیــدار 

و گفــت و گــو کــرد.
ــن  ــدام ای ــت اق ــای در دس ــریح برنامه ه ــا تش ــدی ب ــین بلن حس
ــن  ــی، تدوی ــز آموزش ــت مراک ــت و حمای ــت: هدای ــگاه گف دانش
ــه  ــم برنام ــردی، تنظی ــی علمی کارب ــوزش عال ــش آم ــرح آمای ط
ــاز  ــی و نی ــنجی فعل ــی، نیازس ــز آموزش ــرای مراک ــدت ب میان م
ــد،  ــی جدی ــای درس ــن برنامه ه ــق تدوی ــده از طری ــی آین آفرین
ــال،  ــش از ۵ س ــر بی ــول عم ــا ط ــی ب ــای درس ــری برنامه ه بازنگ
ــه دانــش روز، بکارگیــری خبــرگان  اتصــال تجــارب محیــط کار ب
حوزه هــای شــغلی و جــذب مدرســان جدیــد براســاس نیازســنجی 
اســتانی و ســنجش دورهــای صاحیــت مدرســان نظــام آمــوزش 
ــا  ــن دانشــگاه در راســتای ارتق ــردی از برنامه هــای ای علمــی کارب

ــتغال اســت. ــارت و اش مه
رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی اجــرای طــرح همزمانــی 
تحصیــل دانشــجویان ســایر زیرنظام هــای آمــوزش عالــی در 
ــی را  ــای تکمیل ــدازی پودمان ه ــردی و راه ان ــای علمی کارب دوره ه
ــجویان  ــتغال پذیری دانش ــوان اش ــت ت ــای تقوی ــه راهکاره از جمل

دانســت.
ــل  ــی از دالی ــت: یک ــار داش ــی اظه ــو عابدین ــدار، عم ــن دی در ای
عاقــه بنــده بــه دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی پیونــد دانشــگاه 
ــن دانشــگاه اســت، موضوعــی کــه تاکنــون از آن  و صنعــت در ای
ــق آن  ــه از طری ــت ک ــی اس ــن ظرفیت ــت و ای ــده اس ــت ش غفل
جهــت  در  می تواننــد  کشــور  سراســر  دولتــی  دانشــگاه های 
ــد. ــدام کنن ــتغال اق ــرای اش ــاز ب ــورد نی ــای م ــعه مهارت ه توس

معــاون آموزشــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری ضمــن 
ــردی  ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــی دانش ــای تحول ــتماع برنامه ه اس
ــق  ــرای تحق ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــت وزارت عل ــر حمای ب

برنامه هــای پیشــروی دانشــگاه تاکیــد کــرد.

فراخوانی برای جذب ایده ها و نوآوری ها

ایده های نوآورانه برای توسعه تجارت نوآوری جذب می شود
ــا در جهــت ســرعت دادن  ــا و نوآوری ه ــرای جــذب ایده ه ــی ب فراخوان

بــه ایجــاد ناحیــه نــوآوری توســعه تجــارت منتشــر شــد.
ــات  ــز تعام ــا؛ مرک ــزاری برن ــل ازخبرگ ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
بین المللــی علــم و فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــا همــکاری شــرکت ســهامی نمایشــگاه های بیــن المللــی  جمهــوری ب
ــده  ــان ای ــی از صاحب ــی فراخوان ــران ط ــارت ای ــعه تج ــازمان توس و س
و طرح هــای نوآورانــه دعــوت کــرده اســت تــا در اجرایــی شــدن 
ــا مجریــان ایــن کار،  ــوآوری توســعه تجــارت ب پــروژه ایجــاد ناحیــه ن

ــد. ــکاری کنن هم
ــرای  ــن ب ــره تامی ــاد زنجی ــاز ایج ــه س ــت زمین ــرار اس ــه ق ــزی ک مرک
توســعه کســب و کارهــای دانش بنیــان و خــاق و صنایــع خــاق 
ــاخت و  ــران س ــوالت ای ــادرات محص ــعه ص ــه توس ــن ب ــد. همچنی باش
ــی  ــوآوری کانون ــه ن ــن ناحی ــرد. ای ــد ک ــک خواه ــش واردات کم کاه
ــد و  ــاق، رش ــان و خ ــب وکارهای دانش بنی ــدن کس ــع ش ــرای جم ب

ــی و خارجــی و  ــداوم توســعه اقتصــادی آنهــا، ایجــاد بازارهــای داخل ت
ــود. ــد ب ــا خواه ــاق ه ــا و خ ــرای دانش بنیان ه ــی ب ــت رقابت مزی

ــرای  ــال ۱۴۰۱ ب ــاه س ــا ۳۱ مردادم ــده ت ــان ای ــدان و صاحب عاقه من
ــه  ــن ناحی ــاد ای ــا ایج ــد. ب ــت دارن ــوان مهل ــن فراخ ــارکت در ای مش
نــوآوری؛ توســعه بــازار محصــوالت فناورانــه ایرانــی در بازارهــای داخلــی 
ــا ایرانــی، ایجــاد ســکویی  و خارجــی، رفــع مشــکات فناوری هــای نوپ
جهــت شــتابدهی بــه صــادرات غیرنفتــی کشــور میســر خواهــد شــد.

نــوآوری در  ایجــاد ناحیــه  هفتــه گذشــته تفاهم نامــه همــکاری 
نمایشــگاه بین المللــی تهــران میــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری و نمایشــگاه بین المللــی تهــران امضــا شــد و ایــن فراخــوان 
ــت دانشــی و  ــتفاده از ظرفی ــرای اس ــه و ب ــن تفاهم نام ــرو همی ــم پی ه
تخصصــی افــراد و شــرکت های دارای ایده هــای کاربــردی در ایــن 

ــه منتشــر شــده اســت. زمین

در جلسه هيئت دولت صورت گرفت؛

 تصویب آیين نامه های حمایت از توليد دانش بنيان و اشتغال آفرین
آییــن نامــه هــای حمایــت از تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن در 
ــدن و  ــت، مع ــاوری و صنع ــات و فن ــوم، تحقیق ــاد، عل ــای اقتص حوزه ه

تجــارت بــه تصویــب هیئــت دولــت رســید.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از پایــگاه اطاع رســانی دفتــر هیئــت دولــت، در 
نشســت هیئــت دولــت کــه به ریاســت حجــت االســام ســیدابراهیم رئیســی 
برگــزار شــد، آئیــن نامه هــای حمایــت از تولیــد دانــش بنیــان و 
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــاد، عل ــای اقتص ــن در حوزه ه ــتغال آفری اش

ــید. ــب رس ــه تصوی ــارت ب ــدن و تج ــت، مع و صنع
بــرای اجــرای قانــون تولیــد جهــش دانــش بنیــان، رویکــرد فعــال وزارت 
فعالیت هــای  تســریع  و  تســهیل  در  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور 
ــان  ــش بنی ــری از اکوسیســتم دان ــره گی ــان در کشــور، به ــش بنی دان
کشــور در بخــش گمــرک، مالیــات و تأمیــن مالــی، آئیــن نامــه حمایــت 
از تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن در حــوزه اقتصــاد بــه تصویــب 

هیئــت وزیــران رســید.
اعضــای دولــت، همچنیــن بــرای تحقــق فرمــان رهبــر معظــم انقــاب 
ــه  ــن نام ــن«، آئی ــتغال آفری ــان و اش ــش بنی ــد؛ دان ــر »تولی ــی ب مبن
حمایــت از تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن در حوزه هــای 
مرتبــط بــا وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری را بــه تصویــب رســاندند.

ــور؛  ــوآوری کش ــاوری و ن ــوم فن ــت ب ــت زیس ــل و تقوی ــعه، تکمی توس
ــور؛  ــی در کش ــش بنیان ــگ دان ــی فرهن ــج کارآفرین ــوزش و تروی آم
بنیــان،  دانــش  آفرینــی  اشــتغال  و  فنــاوری  ســازی  تجــاری 
مأموریــت گرایــی و هدایــت ظرفیت هــای فناورانــه بــرای رفــع 
ــوآوری، هدایــت،  نیازهــا و حــل مســائل کشــور، تدویــن نظــام ملــی ن
ــوآوری در  ــی پژوهــش و تحــول و ن ــت و تأمیــن مال ســاماندهی، حمای
ــاد  ــه ی ــن نام ــداف آئی ــن اه ــه مهم تری ــی، از جمل ــوزش عال ــام آم نظ

شــده اســت.
ــد  ــت از تولی ــن نامه هــای حمای ــب آئی ــه تصوی ــران در ادام هیئــت وزی
ــه  ــن نام ــی، آئی ــتگاه های اجرای ــن دس ــتغال آفری ــان و اش ــش بنی دان
حمایــت از تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن در حوزه هــای 

ــد. ــب کردن ــز تصوی ــا وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت را نی مرتبــط ب
ارتقــای تولیــد دانــش بنیــان در بنگاه هــای تولیــدی و کســب و 
کارهــای صنعتــی معدنــی، تحقــق هــم پایــی در فناوری هــای پیشــران 
ــه رفــع مســائل راهبــردی  حــوزه صنعــت، معــدن و تجــارت، کمــک ب
ــری از خــروج ارز  ــوآوری )به خصــوص جلوگی ــاوری و ن کشــور از راه فن
ــرژی(، پیش بینــی و بازارســازی محصــوالت صنعتــی  و بحــران آب و ان
ــت و  ــان(، مدیری ــش بنی ــدی و دان ــرکت های تولی ــرای ش ــژه ب )به وی
راهبــری ابزارهــای تأمیــن مالــی تحقیــق و توســعه و توســعه فنــاوری 
ــن  ــهیات، تأمی ــه تس ــامل ارائ ــی )ش ــی معدن ــای صنعت ــژه بنگاه ه وی
ســرمایه خطرپذیــر، پوشــش خطــر کــردن تحقیــق و توســعه و تضمیــن 
ــش و  ــتفاده از دان ــه(، اس ــوالت فناوران ــد محص ــش خری ــا پی ــد ی خری
فناوری هــای روز جهانــی و همچنیــن اتصــال محصــوالت فناورانــه 
داخلــی بــه بازارهــای جهانــی و قــرار گرفتــن در زنجیره هــای بیــن المللــی 
و افزایــش حجــم بــازار تولیــدات و توســعه صــادرات، از جملــه اهــداف 

آئیــن نامــه یــاد شــده اســت.
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یک نماینده مجلس،

صنایع خالق توان پركردن خالء ميان صنعت و دانشگاه را دارند
ــده  ــر کنن ــوآور را پ ــاق و ن ــرکت های خ ــس، ش ــده مجل ــک نماین ی
ــارت و  ــق جس ــر تزری ــد و ب ــگاه خوان ــازار و دانش ــت، ب ــکاف صنع ش

ــرد. ــد ک ــور تاکی ــری کش ــه تصمیم گی ــاق در بدن ــت خ مدیری
ــده  ــاس زاده نماین ــا؛ محمــود عب ــل از برن ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــس  ــم مجل ــهر در دوره یازده ــکین ش ــه مش ــوزه انتخابی ــردم از ح م
ــی از  ــت، یک ــوان گف ــاید بت ــت: ش ــاره گف ــامی، در اینب ــورای اس ش
بنیادیــن تریــن مشــکات فعلــی کشــور مــا، شــکافی اســت کــه بیــن 
بــازار، صنعــت، دانشــگاه و نهادهــای علــم ســاز وجــود دارد. ایــن شــکاف 
ــاک کــردن صــورت مســئله حــل  ــا پ ــخ اســت کــه ب یــک واقعیــت تل

ــرد. ــال آن ک ــه ح ــری ب ــد فک ــود و بای نمی ش

ایـن نماینـده مجلـس بـا اشـاره به نقـش خانه های خـاق و نـوآوری در 
پـر کـردن این شـکاف گفت: به نظر می رسـد تنها عاملی که تـوان پر کردن 
ایـن شـکاف را دارد، همیـن شـرکت های دانش بنیـان، خانه هـای خـاق 
و فنـاوری و شـرکت های خـاق هسـتند که در سـال های اخیـر در قالب 
زیسـت بـوم نـوآوری کشـور رشـد کرده انـد. ایـن شـرکت ها و جوانـان 
خـاق، ایـن تـوان را دارنـد کـه بـه عنـوان حلقـه واسـط و پلـی میـان 

صنعـت، دانشـگاه و بـازار و فنـاوری ایفـای نقـش کنند.
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شــرکت های دانش بنیــان ایرانــی بــا حمایــت  صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی در ســی و یکمیــن دوره نمایشــگاه صنایــع غذایــی و 
ــزار می شــود، حضــور  نوشــیدنی کــه در مســکو پایتخــت روســیه برگ

ــت. ــد داش ــتقل خواهن مس
ــکوفایی،  ــوآوری و ش ــدوق ن ــل از صن ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب

شــرکت های دانش بنیــان ایرانــی بــا حمایــت   صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی در ســی و یکمیــن دوره نمایشــگاه صنایــع غذایــی و 
ــزار می شــود، حضــور  نوشــیدنی کــه در مســکو پایتخــت روســیه برگ
مســتقل خواهنــد داشــت. ایــن نمایشــگاه چهــار روزه از ۲۹ شــهریور 
تــا اول مهــر مــاه ۱۴۰۱ در حوزه هــای محصــوالت کشــاورزی، غذایــی 

ــود. ــزار می ش ــاورزی برگ ــی کش ــع تبدیل و صنای
ــا مراجعــه  ــد ب ــن نمایشــگاه می توانن عاقمنــدان جهــت حضــور در ای
ــا  ــد و ی ــام کنن ــه آدرس ghazal.inif.ir ثبت ن ــزال ب ــه ســامانه غ ب
ــماره های ۰۲۱۴۲۹۱۷۱۵۰ و  ــا ش ــتر ب ــات بیش ــب اطاع ــت کس جه

ــد. ــاس بگیرن ۰۹۱۲۸۹۳۲۱۰۰ تم
یکــی از برنامه هــای صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در راســتای کمــک 
بــه توســعه بــازار صادراتــی شــرکت های دانش بنیــان، حمایــت از 
حضــور شــرکت های دانش بنیــان در نمایشــگاه های دائمی خارجــی 
ــورت  ــه دو ص ــی ب ــر بین الملل ــگاه های معتب ــور در نمایش ــز حض و نی

حضــور مســتقل و برپایــی پاویــون اســت.

در سی و یکمين دوره نمایشگاه صنایع غذایی و نوشيدنی 

حضور مستقل شركت های دانش بنيان ایرانی در نمایشگاه مسکو
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