
رئیس جمهور در افتتاحیه سی و ششمین اجالس مدیران و روسای آموزش و پرورش؛

هزینه کردن در آموزش و پرورش سرمایه گذاری 
برای ارتقای یک نسل است
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رئیس جمهور؛

سرمایه گذاری در آموزش و پرورش 
و تـوجه به تـربیت معلـم از

 برنامه های دولت است 
ــت  ــده سیاس ــه  آین ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب رئیس جمه
ــرورش رقــم  ــه دســت آمــوزش و پ و اقتصــاد جامعــه ب
ــوان  ــت به عن ــم و تربی ــم تعلی ــر مه ــت:  ام ــورد گف می خ

مهمتریــن ماموریــت معلمــان، کاری انبیایــی اســت.
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افتتاحیه سی و ششمین اجالس روسای 
آموزش و پرورش

ــرورش  ــوزش و پ ــای آم ــاس روس ــمین اج ــی و شش ــه س ــم افتتاحی مراس
سراســر کشــور ۲۹ مــرداد مــاه ۱۴۰۱ بــا حضــور آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی 
رئیــس جمهــور و یوســف نــوری وزیــر آمــوزش و پــرورش در ســالن اجــاس ســران 

برگــزار شــد.
وزیــر آمــوزش و پــرورش در ایــن اجــاس کــه بعــد از شــش ســال برگــزار مــی شــود 
بــر مردمــی ســازی آمــوزش و پــرورش تاکیــد کــرد و آن را از برنامــه هــای دولــت 

ســیزدهم عنــوان مــرد.

تشریح جزئیات تسهیالت  و 
مشوق های اشتغال سربازان 

درگفتگو با سردار کمالی 

مهــارت  شــورای  تشــکیل  از  کمالــی  ســردار 
تــا اشــتغال زیــر نظــر و بــا پشــتیبانی وزارت 
ــارت  ــرد: شــورای مه ــر داد و اعــام ک کشــور خب
تــا اشــتغال زیــر نظــر وزارت کشــور و تحــت 
مدیریــت معاونــت امــور اقتصــادی اســتانداری هــای 

ــی شــود. سراســر کشــور تشــکیل م

رئیس جمهـور با اشـاره بـه اینکه  آینده سیاسـت و 
اقتصـاد جامعـه به دسـت آمـوزش و پـرورش رقم 
می خـورد گفـت:  امـر مهم تعلیـم و تربیـت به عنوان 

مهمتریـن ماموریت معلمان، کاری انبیایی اسـت.
رئیسـی:  توسـعه و پیشـرفت کشـور در گرو توسعه و 

پیشـرفت آمـوزش و پرورش اسـت
به گزارش بازارکار ، سـی و ششـمین اجاس مدیران 

آموزش وپرورش با حضور رئیس جمهور در محل سـالن اجاس سـران برگزار شـد.
آیـت اهلل سـید ابراهیم رئیسـی در ایـن اجـاس، آمـوزش و پـرورش را مهمتریـن نهاد 
فرهنگی کشـور دانسـت و گفت: وزارت آموزش و پروش، متولی امر بسـیار مهم تعلیم 
و تربیـت بـرای نوجوانان و  جوانان این کشـور اسـت و آینده سیاسـت و اقتصاد جامعه 

بـه دسـت آموزش و پـرورش رقـم می خورد.
رئیس جمهـور همچنیـن توسـعه و پیشـرفت کشـور را در گرو توسـعه و پیشـرفت 
آمـوزش و پـرورش دانسـت و افـزود: امـر مهـم تعلیـم و تربیـت به عنـوان مهمترین 
ماموریـت معلمـان، کاری انبیایـی اسـت، وصـف انبیاء، وصـف معلمی و تربیتی اسـت.

وی گفـت: آنچـه در منطق درباره انسـان گفته می شـود، حیوان ناطق اسـت اما نطق 
فصل الفصول انسـان نیسـت بلکه تعلق انسـان فصل الفصول انسـان اسـت. انسـان به 
ربانی شـدن و توجه با مبدا و معاد شـناخته می شـود. شـکل گیری انسـانیت انسـان، 
در گـرو آن اسـت کـه بـا وحی ارتبـاط برقرار کرده اسـت بنابرایـن تعلیم، یـاد دادن و 
یـاد گرفتـن، آموختن و دانش افزایی، سـخن در تربیت اسـت. تربیت به معنای احیای 

تمایات عالی نفسـانی انسـان است.
رئیس جمهـور افـزود: آمـوزش و پـرورش سـازوکاری در دولت اسـت کـه امر  تعلیم 
و تربیـت را هدایـت و نظـارت، حمایـت می کنـد و ادای ایـن حق و انجـام این وظیفه 
بـزرگ و سـنگین بـرای اینکـه بتوان جامعـه را در تراز انقاب شـکل بگیـرد، بر عهده 

آمـوزش و پرورش اسـت.
وی گفـت: اجاس آن اسـت که توسـط فرهیختـگان، مدیران مجـرب و فاضل با نگاه 
نقادانـه شـکل بگیـرد تـا حتما بـه موفقیت ها، کاسـتی ها و ضعف هـا برسـند. در این 
نشسـت های علمـی در آسـتانه رویداد بزرگ بازگشـایی مدارس، مشـخص می شـود 
کـه مسـئله چیسـت؟ راه های برون رفت از مشـکل کدام اسـت. قطعا پیشـینیان 

تـاش کردنـد و مـا قـدردان تاش های آنها هسـتیم.
رئیسـی بـه موضـوع مالـی الیحـه رتبه بنـدی معلمـان اشـاره کـرد و گفـت: اسـاس 
کار، روحیـه تربیـت معلمـان اسـت و رتبه بندی معلمـان با همکاری مجلـس دنبال 
و  پیگیـری شـد و در یـک سـالگی دولـت عملیاتـی شـد. رتبه بنـدی معلمـان حـق 
معلمـان اسـت و امیدواریـم معلمـان هم به وظیفه خـود عمل کـرده و دولت هم باید 

حمایت هـای الزم را از معلمـان انجـام دهـد.
وی بـا بیـان اینکـه در عدالـت آموزشـی عقـب ماندگی داریـم گفت: وقتی سـخن از 
عدالـت داریـم موضـوع عدالـت و مردمـی کردن اسـت که مورد اسـتقبال مـردم هم 
اسـت. مهمترین مسـئله کشـور موضوع تعلیم و تربیت اسـت و ما می خواهیم جامعه 

عدالت خواه را داشـته باشـیم.
رئیـس جمهـور خطـاب به مدیـران گفت: اجازه ندهید کسـی کـه مانع تحول اسـت در 
میدان حضور پیدا کند؛ باید در محضر خدا، مردم و سلسـله مراتب اداری پاسـخگو باشـید.
رئیسـی عنوان کرد: رهبر انقاب نسـبت به موضوع آموزش و پرورش دغدغه بسـیاری 

دارند که نمی توان این سـطح از دغدغه ایشـان را نسـبت به موضوعات دیگر دید.

با استعانت از خداوند متعال، شــرکت بيمه البرز)سهامی 
عام( به عنوان یکی از بزرگترین شــرکت های بيمه  کشور 
در راســتای ارائه خدمــات بهينه به ذی نفعــان و تامين 
منابع انســاني خود برای عنوان شغلی کارشناس در ستاد 
مرکزی و شعب سراسر کشور، مطابق با ضوابط و آئين نامه 
استخدامي شرکت از بين متقاضيان واجد شرایط به تعداد 
محدود در مقاطع تحصيلي ليســانس و فوق ليسانس، بومي 
و ســاکن یکي از محل خدمت های مورد نظر، دعوت به 

همکاري مي نماید.
متقاضيان گرامی می توانند برای اطالع از شرایط عمومی 
و اختصاصی با مراجعه به ســامانه استخدامی بيمه البرز به 
آدرس ذیــل  و پس از دریافــت و مطالعه دقيق دفترچه 
راهنمای استخدامی، در صورت واجد شرایط بودن نسبت 

به ثبت نام و درج اطالعات فردی خود اقدام نمایند.

فراخوان استخدام سراسری شرکت بیمه البرز)سهامی عام(

دعوت به همکاری

https://new.alborzins.com/home/recruit

ساز و کار جدید نقل و انتقال
سوابق بیمه مشخص شد 
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جشنواره ملی شیخ بهایی
به دنبال حمایت از فناوران

تصویب حذف سقف کارانه
پزشکان مناطق محروم

استخدام 22 هزار پرستار
تا پایان سال 

از سوی رئیس قوه قضائیه ؛

آئین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضائی ابالغ شد
9

طرح ساماندهی نیروی انسانی
آموزش و پرورش در 

دستور کار مجلس 
2

3

5

12

جزئیات حمایت مالی 
از طرح ها توسط صندوق

کارآفرینی امید

برنامه های وزارت علوم برای
حمایت از اشتغال دانش آموختگان

نمایشگاه رینوتکس 2۰22 تبریز
 آبان ماه برگزار می شود

بازارکار بررسی کرد؛

از افزایش ظرفیت رشته های 
پزشکی تا بیکاری پـزشکان عمومی 

1



اخبار ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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ساز و کار »نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی« 
مشخص شد

انتقــال  و  نقــل  طــرح  کار  و  ســاز 
ــن  ــتگی بی ــا بازنشس ــه ی ــوابق بیم س
تعییــن  بازنشســتگی  صندوق هــای 

ــد. ش
 بــه گــزارش  بــازارکار ، در نشســت 
علنــی مجلــس شــورای اســامی ادامــه 
دوم  شــور  گــزارش  بــه  رســیدگی 
ــرح  ــورد ط ــی در م ــیون اجتماع کمیس

نقــل و انتقــال ســوابق بیمــه یــا بازنشســتگی بیــن صندوق هــای بازنشســتگی مــورد 
ــید. ــدگان رس ــب نماین ــه تصوی ــرح ب ــن ط ــاده ۵ و ۶ ای ــت و م ــرار گرف ــی ق بررس
در مــاده ۵ ایــن طــرح آمــده اســت:نقل و انتقــال حــق بیمــه یــا کســور بازنشســتگی 
از صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتائیان و عشــایر بــه ســایر ســازمان ها و 
صندوق هــای بازنشســتگی و یــا بالعکــس، در چارچــوب ضوابــط قانونــی حاکــم بــر صندوق 
مقصــد، امــکان پذیــر بــوده و مابه التفــاوت وجــوه حــق بیمــه یــا کســور بازنشســتگی 
ایــن افــراد مطابــق مــاده )۴( ایــن قانــون محاســبه و از متقاضــی وصــول می گــردد.
در مــاده )۶( اصــاح شــده ایــن طــرح آمــده اســت: آن دســته از مشــموالن مــاده )۲( 
کــه تمایــل بــه نقــل و انتقــال ســوابق بیمــه مطابــق مــواد )۳( و )۴( ایــن قانــون را 
ندارنــد و یــا بــه صــورت اختیــاری یــا اجبــاری و یــا بــه هــر دلیلــی از شــمول قوانیــن 
ــری محســوب  ــدوق دیگ ــارج شــده و مشــترک صن ــدوق مربوطــه خ ــررات صن و مق
ــد  ــاده می توانن ــن م ــا )خ( ای ــف( ت ــای )ال ــرایط بنده ــوب ش ــوند، در چارچ می ش
درخواســت برقــراری “مســتمری جمــع” نماینــد. ســوابق بیمــه ای ایــن افــراد طبــق 
قانــون، تــا زمــان احــراز شــرایط برقــراری مســتمری )بازنشســتگی، ازکارافتادگــی و 

ــد. ــوظ می مان ــی محف ــدوق قبل ــاکان در صن ــوت(، کم ف
ــن طــرح آمــده اســت: نحــوه احــراز شــرایط  ــاده )۶( ای ــف( م همچنیــن در جــز )ال
برقــراری مســتمری بــا احتســاب مجمــوع ســوابق پرداخــت حــق بیمــه نــزد صنــدوق  

ــع قوانیــن و مقــررات صنــدوق بازنشســتگی مقصــد می باشــد. ــاً تاب مبــدا، صرف
بــر ایــن اســاس در جــز )ب( مــاده )۶( ایــن طــرح نیــز آمــده شناســایی بازمانــدگان 
ــهم  ــزان س ــی(، می ــده اصل ــا تحــت پوشــش بیمه ش ــی ی ــراد تبع ــرایط )اف ــد ش واج
و افزایــش مســتمری ســاالنه آنــان، مطابــق مقــررات هریــک از صندوق هــای 

بازنشســتگی ذیربــط می باشــد.
همچنیــن در جــز )پ( مــاده )۶( ایــن طــرح آمــده چگونگــی احــراز شــرایط 
ــوه  ــان، نح ــاالنه ایش ــتمری س ــش مس ــزان افزای ــدگان، می ــه ش ــتگی بیم بازنشس
ــا اشــتغال بــه کار مجــدد بازنشســتگان و  تشــخیص ازکارافتادگــی، شــیوه برخــورد ب

ــود. ــد ب ــط خواه ــای ذیرب ــک از صندوق ه ــن هری ــع قوانی ــوارد تاب ــایر م س

افزایش حقوق کارمندان قطعی شد
فــوق العــاده ویــژه ۳۵ درصــد بــرای کارکنــان وزارتخانــه هایــی کــه تاکنــون شــامل شــان 

نشــده بــود از مــاه آینــده )شــهریور مــاه( در فیــش ایــن کارکنــان اعمــال مــی شــود.
بــه گــزارش بــازارکار، معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
اعــام کــرد: مراحــل پایانــی تصویــب فــوق العــاده ویــژه ۳۵ درصــد بــرای کارکنــان 

دســتگاه هایــی کــه شــامل حــال آنهــا نمــی شــد، در حــال انجــام اســت.
ــرد  ــاز ک ــر پیشــین آغ ــه وزی ــی ک ــا زحمت ــار داشــت: ب ــد رضــا حســینی اظه محم
ــه  ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــت وزارت تع ــا سرپرس ــدی وف ــادی زاه و محمده
ســرانجام رســاند، فــوق العــاده ویــژه ۳۵ درصــد بــرای کارکنــان وزارتخانــه هایــی کــه 
تاکنــون شــامل شــان نشــده بــود از جملــه وزارت کار، مراحــل پایانــی تصویــب را طــی 
مــی کنــد و از مــاه آینــده )شــهریور مــاه( در فیــش ایــن کارکنــان اعمــال مــی شــود.
 وی افــزود: رویکــرد دولــت ســیزدهم عدالــت اســت و بــر ایــن مبنــا اقشــار ضعیــف و 
اســتان هــای محــروم در آن جایــگاه ویــژه ای دارنــد و دولــت جایــگاه ویــژه ای بــرای 

آنــان قائــل اســت.
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی تصریــح کــرد: 
ــور در  ــکات اداره کل و حض ــائل و مش ــی مس ــتانی بررس ــفر اس ــده از س ــدف بن ه
شــورای هماهنگــی، مــرور سیاســت هــای دولــت جدیــد و ارزیابــی اقداماتــی اســت 

کــه تاکنــون انجــام شــده اســت.

توضیحات سخنگوی کمیسیون اجتماعی 
درباره یک قانون استخدامی

اجتماعــی  کمیســیون  ســخنگوی 
ــه  ــامی در رابط ــورای اس ــس ش مجل
بــا رونــد اســتخدام کارکنــان موسســات 
و  کــرد  ارائــه  توضیحاتــی  عمومــی 
گفــت: طبــق مــاده ۵ قانــون مدیریــت 
امــور  خدمــات کشــوری، ســازمان 
اداری و اســتخدامی فقــط مــی توانــد 
ــا را  ــه ه اســتخدام نیروهــای وزارتخان

ــد. ــد کن تایی
بـه گـزارش بـازارکار، حسـن لطفـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، در رابطـه بـا ایـن سـوال 
کـه چرا سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی بایـد بیمه و اسـتخدام نیروهای موسسـات 
عمومـی را تاییـد کنـد؟ بیـان کـرد: این ها بهانه اسـت. ما اوال یک سـری دسـتگاه های 
دولتـی داریـم کـه مشـمول مـاده ۵ قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری هسـتند مثـل 
وزارت آمـوزش و پـرورش و همـه وزاتخانه هـا و نهادهـای تابعـه آن ها، این هـا به نحوی 
از انحاء از بودجه دولت اسـتفاده می کنند و بنابراین سـازمان امور اداری و اسـتخدامی 

بایـد بـه وزارتخانـه هـا مجـوز اسـتخدام دهـد و بیمه ربطـی به آن هـا ندارد.
ــل  ــم مث ــی داری ــر دولت ــی غی ــات عموم ــری موسس ــک س ــا ی ــرد: م ــح ک وی تصری
تامیــن اجتماعــی، شــهرداری هــا، صداوســیما و... کــه ربطــی بــه ســازمان امــور اداری 
ــور اداری و اســتخدامی  ــازمان ام ــا را س ــد و مجــوز این ه و اســتخدامی کشــور ندارن
ــاس  ــر اس ــات ب ــن موسس ــره ای ــات مدی ــا هی ــاء و ی ــات امن ــه هی ــد، بلک نمی ده
ــد تعییــن تکلیــف و مشــخص مــی کننــد کــه مثــا امســال  اساســنامه ای کــه دارن

ــد. ــد اســتخدام کنن ــر را مــی خواهن ــد نف چن
ســخنگوی کمیســیون اجتماعــی مجلــس افــزود: ســازمان امــور اداری و اســتخدامی 
ــون  ــاده ۵ قان ــمول م ــه مش ــانی ک ــی کس ــت، یعن ــه هاس ــص وزارتخان ــط مخت فق

ــتند. ــوری هس ــات کش ــت خدم مدیری
لطفــی بیــان کــرد: نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه بیمــه بعــد از اســتخدام قــرار دارد، 
یعنــی فــرد ابتــدا در موسســه قــراردادای، پیمانــی یــا رســمی مــی شــود و بعــد هــم 
ــوان  ــا نمی ت ــی مث ــد؛ یعن ــت کن ــه پرداخ ــد بیم ــدوق نمی توان ــه دو صن ــه ب این ک
ــوالد  ــدوق ف ــه صن ــه را ب ــهم بیم ــود و س ــرورش ب ــوزش و پ ــد وزارت آم کارمن
واریــز کــرد، فــرد یــا بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی بیمــه واریــز مــی کنــد و یــا مثــا 

بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری.
نماینــده مــردم رزن در مجلــس یازدهــم معتقــد اســت: این هــا راه هــای سوءاســتفاده 
از نیــروی انســانی اســت؛ چراکــه بایــد بــه محــض این کــه نیــرو بکارگیــری می شــود، 
حتمــا بیمــه او هــم بــه صــورت تمــام وقــت واریــز شــود؛ چراکــه روال بازنشســتگی 
اینگونــه اســت. چــون پــول بیمــه واریــز مــی کنیــد کــه یــا بازنشســته شــوید و یــا 

اگــر مشــکلی پیــش آمــد از امتیــازات آن اســتفاده کنیــد.  

          با تصویب نمایندگان مجلس:

آموزش و پرورش دانش بنیان و تحول آفرین، پیشران ایران قوی

احمدی الشکی با توجه به سی و ششمین اجالس عنوان کرد:

معـاون حقوقـی و امور مجلـس وزارت 
آمـوزش و پـرورش بـا بیـان اینکـه در 
تخصصـی،  کمیسـیون های  از  یکـی 
موضـوع رتبـه بنـدی و وحـدت رویـه 
بررسـی  بنـدی  رتبـه  اجـرای  بـرای 
می شـود، گفـت بـا هماهنگی سـازمان 
از  شـماری  اسـتخدامی،  اداری  امـور 
همـکاران مـا تحـت عنـوان »ارزیابـان 
حرفـه ای« در حـال آمـوزش هسـتند.

بـه گـزارش بـازارکار،  قاسـم احمـدی 
بـه  کـه  خبـری  نشسـت  در  الشـکی 

مناسـبت برگـزاری سـی و ششـمین اجاس مدیـران و روسـای آمـوزش و پرورش 
اظهـار کـرد: از روز شـنبه ۲۹ مـرداد از سـاعت ۱۵ تـا روز دوشـنبه ۳۱ مرداد سـاعت ۱۹، 
میزبـان ۷۳۱ رئیـس آمـوزش و پـرورش، ۳۲ مدیـرکل، ۳۱ مدیـرکل نوسـازی 
مـدارس، ۳۱ مجموعـه دانشـگاهی فرهنگیـان و ۳۱ مدیـر کانـون پـرورش فکری 

کـودکان و نوجوانـان در سـالن اجـاس سـران هسـتیم.
بنیـان و  امسـال »آمـوزش و پـرورش دانـش  اینکـه شـعار  بیـان  بـا  وی 
تحـول آفریـن، پیشـران ایـران قوی« اسـت، افـزود: پنج کمیسـیون تخصصی 
در ایـن نشسـت فعال هسـتند کـه اولین هدف ارتقـای جایگاه تعلیـم و تربیت 

و معلـم در جامعه اسـت. 
معـاون وزیـر آمـوزش و پـرورش بـا بیـان اینکـه بـه دنبـال اعـام و ارتقـای 
منزلت دسـتگاه آموزش و پرورش هسـتیم، خاطرنشـان کرد:  ترسـیم و تبیین 
نقشـه راه یـک سـال تحصیلـی حائـز اهمیت اسـت و بایـد برای این یک سـال 

برنامـه ای هدفمند داشـته باشـیم.
وی گفـت: ایجـاد هماهنگـی و وحـدت رویـه در برنامه ریـزی هـای اجـرای 
سـندتحول بنیادیـن و آغـاز سـال تحصیلـی جدیـد دومیـن هـدف از برگزاری 

اسـت.  اجاس 
احمـدی الشـکی عنـوان کـرد: تقویت تعامـل و همـکاری متقابل با دسـتگاه ها 
و نهادهـای حاکمیتـی بـرای حـل و فصـل مسـائل آمـوزش و پـرورش هـدف 
سـوم برگـزاری این اجاس اسـت، بـه همین منظـور برای سـندتحول بنیادین 
زحمـات فراوانـی کشـیده شـده امـا آمـوزش و پـرورش نمی توانـد بـه تنهایی 

سـندتحول بنیادیـن را پیـش ببرد.
وی بـا بیـان اینکـه در فصل هشـتم سـندتحول دسـتگاه ها موظف به همـکاری با 
آمـوزش و پـرورش شـده اند، ادامه داد: کرونا، آسـیب های جدی به سیسـتم تعلیم 
و تربیـت وارد کـرد، یکـی دیگـر از اهـداف برگزاری اجاس، بررسـی آسـیب های 

ناشـی از دوره شـیوع کرونـا و اتخـاذ تدابیر الزم برای ترمیم آن اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه کمبـود حـاد نیروی 
انسـانی حـدود ۴۰ هـزار نفر برای سـال 
طـرق  از  کـه  اسـت  جدیـد  تحصیلـی 
مختلـف ماننـد اضافـه تدریـس معلمان 
حـل می شـود، ادامـه داد: ۵ اسـتان شـامل 
سیسـتان و بلوچسـتان، شهرسـتان های 
و  اصفهـان  رضـوی،  خراسـان  تهـران، 
خوزسـتان در شـرایط حاد نیروی انسانی 

. هستند
کمیسـیون های  عناویـن  دربـاره  وی 
الگـوی  اظهارکـرد:  اجـاس  تخصصـی 
حکمرانـی و اجرایـی سـازی سـندتحول بنیادیـن،  عدالـت تربیتـی و تامیـن 
نصیـب برابـر آموزشـی بـا تاکید بر زیسـت بـوم جدیـد و آماده سـازی مدارس 
بـرای شـروع سـال تحصیلـی، پایش و سـنجش کیفیـت یادگیری، نـوآوری در 
محتـوا و روش هـای آموزشـی مبتنـی بـر فنـاوری های نویـن، تحکیـم رابطه 
خانـواده و مدرسـه و صیانـت از کـودک در برابـر فضـای مجـازی و مردمـی 
سـازی آمـوزش و پـرورش، تامیـن اقتصـاد پایدار آمـوزش و پـرورش و ارتقای 
 صاحیـت حرفـه ای معلمـان عناویـن این پنـج کمیسـیون تخصصی هسـتند. 
برخـی  فرمودنـد  رهبـری  شـد:  یـادآور  پـرورش  و  آمـوزش  وزیـر  معـاون 
بـه دانـش آمـوزان منتقـل شـود،  بایـد  نافـع  زایـد اسـت و علـم  محتواهـا 
برایـن اسـاس  کتـب درسـی معمـوال یـک سـال زودتـر بـرای چـاپ آمـاده 
می شـوند. ایـن سیاسـت بـرای سـال تحصیلـی آینـده مدنظـر قـرار گرفتـه 
و اقداماتـی در حـال انجـام اسـت. هـزار و ۲۰ عنـوان کتـاب درسـی داریـم و 
 ایـن فرمایـش رهبـری محـور عملکـرد سـازمان پژوهـش قـرار گرفتـه اسـت. 
و  بررسـی  ارزیابـان  توسـط  امتیازبنـدی  و  ارزشـیابی  داد:  ادامـه  وی 
اعـام  سـتاد  بـه  نهایـی  رتبـه  نهایـت  در  و  مـی رود  ممیـزه  هیـات  بـه 
پـرورش  و  آمـوزش  روسـای  همـان  ممیـزه  هیـات  روسـای  می شـود. 
بندنـد.  مـی  کار  بـه  را  الزم  نـکات  کمیسـیون  ایـن  در  کـه  هسـتند   مـا 
گفـت:  پـرورش  و  آمـوزش  وزارت  مجلـس  امـور  و  حقوقـی  معـاون 
روسـای  و  مدیـران  اجـاس  در  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـران  کاری  سـابقه 
واقـع  در  اسـت،  بررسـی  درحـال  کـه  اسـت  پـرورش ۲۴ سـال  و  آمـوزش 
 از میـان مدیـران آمـوزش و پـرورش، ۳۹ نفـر خانـم و مابقـی آقـا هسـتند.
 احمـدی الشـکی خاطرنشـان کـرد: از نظـر مـدرک تحصیلـی نیـز ۵ درصـد 
دارای مـدرک دکتـری، ۱۰ درصـد دارای مدرک لیسـانس و حـدود ۸۵ درصد 

دارای مدرک کارشـناس ارشـد هسـتند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس:

 آمار سازمان استخدامي درباره ساماندهي نیرو

در آموزش و پرورش غلط است
 

آمــوزش  کمیســیون  عضــو 
اداری  ســازمان  گفــت:  مجلــس 
ــار و  ــاس آم ــر اس ــتخدامی ب و اس
ــرای ســاماندهی  ــط ب اطاعــات غل
نیــروی انســانی آمــوزش و پــرورش 

 . می کنــد ی تصمیم  گیر
محمــد  بــازارکار،  گــزارش  بــه 
ــر  ــاد از اظهارنظ ــا انتق ــدی ب وحی
و  اداری  ســازمــــان  رئیــــس 
اســتخدامی گفــت کــه کشــور 
ــتخدام  ــه اس ــی ب ــرایط کنون در ش

معلــم نیــاز دارد. 
میثــم لطیفــی رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی، هفتــه پیــش اعــام کرده بود کــه 
ســاماندهی معلمــان نیــاز بــه قانــون نــدارد بلکــه نیازمنــد اراده مدیریتــی اســت. ایــن 
ــس از  ــات مجل ــوزش و تحقیق ــه کمیســیون آم ــی مطــرح می شــود ک ــه در حال گفت
ــی و پرورشــی  ــانی آموزش ــروی انس ــاماندهی نی ــرح س ــش بررســی ط ــای پی هفته ه

آمــوزش و پــرورش را در دســتور کارش قــرار داده اســت. 
طبــق ایــن طــرح، ســازوکاری بــرای ســاماندهی نیرو هــای فعــال در آمــوزش و پــرورش 
ماننــد نیرو هــای حق التدریــس، خریــد خدمــات آموزشــی، پیــش دبســتانی، نهضــت 

ســوادآموزی و غیــر انتفاعــی تعییــن می شــود. 
از ســوی دیگــر وزیــر آمــوزش و پــرورش هــم ۲ مــرداد مــاه از »رونــد افزایشــی تعــداد 

دانــش آمــوزان ورودی تــا ســال ۱۴۰۵« خبــر داده اســت. 
یوســف نــوری گفــت:  بــه علــت بازنشســته شــدن نیــروی انســانی و افزایــش تعــداد 
ــدی  ــاز ج ــاله نی ــر س ــور ه ــه های کش ــرورش، مدرس ــوزش و پ ــای آم خروجی ه

ــم خواهنــد داشــت.  ــه جــذب معل ب
بــر اســاس آمــاری کــه آقــای نــوری بــه خبرگــزاری صــدا و ســیما داد، آمــوزش و پرورش 
ــای  ــدن دوره ه ــس از گذران ــر را پ ــزار و ۸۱۳ نف ــته ۳۴ ه ــی گذش ــال تحصیل در س
ــوان  ــه عن ــان اســتخدام کــرده و ۱۴ هــزار و ۵۰۰ نفــر را هــم ب دانشــگاه فرهنگی

دانشــجومعلم ایــن دانشــگاه جــذب کــرده اســت. ¬ 
ــش از  ــه بی ــن وزارتخان ــد ای ــان می ده ــرورش نش ــوزش و پ ــر آم ــای وزی آمار ه
ــزار ســربازمعلم، حــدود  ــات آموزشــی، بیشــتر از ۶ ه ــم خریدخدم ــزار معل ۱۹ ه
۱۴ هــزار و ۵۰۰ دانشــجوی ورودی و کمتــر از ۲۰ هــزار عوامــل اجرایــی و 

ــف دارد.  موظ
بــا ایــن حــال آقــای نــوری گفتــه وزارتخانــه اش دچــار کمبــود نیــروی نزدیــک 

۲۵ هــزار نفــری اســت. 
در نشســت دوم مــرداد مــاه کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس مطــرح شــده 
کــه اســتان های تهــران، البــرز، سیســتان و بلوچســتان، خراســان رضــوی، اصفهــان 

ــم دچــار مشــکل هســتند. و همــدان بیشــتر از اســتان های دیگــر در تأمیــن معل

به قبول شدگان استخدام، پیامک می زنیم
پذیرفته شــدگان نهایــی آزمــون اســتخدامی آمــوزش و پــرورش حواسشــان بــه تلفــن 

همــراه خــود باشــد کــه قــرار اســت از ایــن طریــق بــرای گزینــش مطلــع شــوند.
بــه گــزارش بــازارکار، باالخــره نتایــج نهایــی آزمــون اســتخدامی آمــوزش و پــرورش 
ــس در  ــرای تدری ــدگان ب ــا پذیرفته ش ــد. ام ــام ش ــنجش اع ــازمان س ــق س از طری
ــی  ــش و دوره آموزش ــه گزین ــد مرحل ــرورش بای ــوزش و پ ــتغال در آم ــدارس و اش م

را هــم طــی کننــد.
آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران در اطاعیــه ای اعــام کــرده اســت کــه پیــرو اطاعیه 
قبلــی بــه اطــاع پذیرفتــه شــدگان یــک برابــر ظرفیــت آزمــون اســتخدامی پیمانــی 
۱۴۰۰ می رســاند بــر اســاس برنامه ریــزی صــورت گرفتــه، مرحلــه اول فراینــد 
بررســی صاحیت هــای عمومــی گزینــش از روز چهارشــنبه مــورخ ۱۴۰۱.۵.۲۶ 
آغــاز و زمــان و مــکان دقیــق مصاحبــه عمومــی گزینــش از طریــق ارســال پیامــک 
ــال  ــدگان ارس ــه ش ــراه پذیرفت ــن هم ــه تلف ــماره ۳۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰۲ ب ــا ش ب

ــد شــد. خواه
لــذا ضــروری اســت نســبت بــه مراجعــه در موعــد مقــرر در پیامــک اقــدام و از مراجعــه 

حضــوری تــا قبــل از دریافــت پیامــک از طــرف هســته گزینــش خــودداری کنیــد.

آموزش و پرورش

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد:

استخدام ۲۲ هزار پرستار در مراکز درمانی
  سـخنگوی وزارت بهداشـت با اشـاره 
امسـال  می کنیـم  تـاش  اینکـه  بـه 
شـود،  برگـزار  اسـتخدامی  آزمـون 
گفـت: ۲۲ هزار پرسـتار تا پایان سـال 
اسـتخدام  درمانـی  مراکـز  در  جـاری 

می شـوند.
پـاک  پـدرام  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
کـه  پرسـتارانی  کـرد:  اظهـار  آئیـن 
و  در دوران کرونـا مجاهـدت کردنـد 
رهبـر انقـاب نیـز بـر تقدیـر از آنهـا 
تاکیـد داشـتند، مشـمول اولویـت در 

می گیرنـد. قـرار  اسـتخدام 
وی افـزود: هویـت بخشـی و تکریـم عملی حرفه پرسـتاری با نهایی سـازی 
تعرفه هـای خدمـات پرسـتاری و اباغ ارزش نسـبی و ضریـب ریالی آن در 
سـال ۱۴۰۱ در اجـرای قانـون »تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری مصـوب 
تیـر ۸۶ و حسـب تاکیـد رهبـر معظم انقـاب در آذرمـاه ۱۴۰۰ که مطابق 
آن سـهم سـازمان های بیمه گـر پایـه بـرای بسـته خدمـات و مراقبت هـای 
پرسـتاری در بخش بستری و بسـتری فوریت های پزشـکی )اورژانس( ۹۰ درصد و 

در بخـش سـرپایی ۷۰ درصد تعیین شـده اسـت.
سـخنگوی وزارت بهداشـت تصریـح کـرد: ۲۰ امتیاز ویژه به این پرسـتاران 
در آزمـون اسـتخدامی اختصـاص می یابد و تـاش می کنیم امسـال آزمون 

اسـتخدامی برگزار شود.

نظـام  سـازمان  گـزارش  براسـاس 
حـدود  اکنـون  کشـور،  پرسـتاری 
تخـت  هـر  ازای  بـه  پرسـتار   ۲.۵
بیمارسـتانی داریـم و ایـن در حالـی 
ازای  بـه  پرسـتار  چهـار  کـه  اسـت 
حـدود  و  جمعیـت  هـزار  یـک  هـر 
تخـت  هـر  ازای  بـه  پرسـتار   ۶
بایـد  سـاعت   ۲۴ در  بیمارسـتانی 
درصـد   ۷۰ باشـد.  داشـته  وجـود 
پسـت های سازمانی پرسـتاری خالی 
مراکـز  در  پرسـتار  کمبـود  و  اسـت 
درمانـی بسـیار مشـهود اسـت و این 

می زنـد. آسـیب  مـردم  سـامت  بـه  موضـوع 
محمـد میرزابیگـی رئیس سـازمان نظام پرسـتاری کشـور ۱۸ خردادماه در 
نامـه ای بـه آیـت اهلل رئیسـی ضمـن قدردانـی از حمایت هـای رهبـر معظم 
انقـاب و رئیس جمهـور از تاش هـای بی شـائبه و جانفشـانانه پرسـتاران 
در دوران جـوالن کرونـا در کشـور به تشـریح مشـکات و درخواسـت های 
سپیدپوشـان نظـام سـامت پرداخـت و بـا اشـاره بـه وعده های داده شـده 
در دوران دو سـاله و ۱۰۰ روزه شـیوع کرونا به پرسـتاران و وضعیت بغرنج 
اسـتخدامی و رفاهـی آنـان، خواسـتار رسـیدگی فـوری بـه مشـکات ایـن 

قشـر و جامـه عمـل پوشـاندن قول هـا و وعده ها شـد.

از سوی مرکز جذب؛ 

سهمیه جذب هیات علمی دو فراخوان اردیبهشت و آبان ۱۴۰۱ اعالم شد
علـوم  وزارت  جـذب  مرکـز  رئیـس 
سـهمیه هـای جـذب هیـات علمـی 
امسـال برای دو فراخوان اردیبهشـت 

و آبـان ۱۴۰۱ را اعـام کـرد.
دربـاره  امیرحسـینی  خلـج  محمـد 
اعـام نتایـج فراخـوان جـذب هیأت 
گفـت:   ۱۴۰۱ اردیبهشـت  علمـی 
دانشـگاه ها حداکثـر ظـرف ۳ الـی ۳ 
مـاه و نیـم آینـده بایـد نتایـج را بـه 
مرکز جـذب وزارت علـوم ارائه کنند 
تـا مرکـز نیـز حـدود یـک الـی یک 
مـاه و نیـم در خصـوص نتایـج کار 

کنـد و نتیجـه نهایـی اعـام شـود.
وی ادامـه داد: امـا تجربه نشـان داده 

اسـت کـه دانشـگاه ها نتایـج را بـا تأخیر اعـام می کنند.
رئیـس مرکـز جـذب وزارت علـوم بـا اشـاره بـه سـهمیه های جـذب هیأت 
علمـی در دو فراخـوان جـذب سـال جاری گفـت: در مجموع سـهمیه های 

جـذب برای سـال جـاری یک هـزار و 
۵۰۰ نفر اسـت.

فراخـوان  فراینـد  مهـر،  گـزارش  بـه 
جـذب اعضـای هیأت علمی اردیبهشـت 
و  شـد  آغـاز  تیرمـاه   ۱۱ از   ۱۴۰۱
دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی، 
پژوهشـی و فناوری کشـور تـا ۱۷ تیرماه 
می توانسـتند بـا مراجعـه بـه سـامانه 
جـذب اعضـای هیأت علمی بر اسـاس 
سـهمیه اختصـاص یافتـه نسـبت بـه 
خـود  نیـاز  مـورد  رشـته های  تأییـد 

اقـدام کننـد.
برای امسـال یـک هـزار و ۵۰۰ ردیف 
اعضـای  جـذب  بـرای  اسـتخدامی 
هیـأت علمـی اختصـاص یافتـه اسـت، در حالـی کـه فقـط در فراخـوان 

نـام کرده انـد. ثبـت  نفـر  اردیبهشـت ۱۷ هـزار و ۱۰۰ 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی

اطالعیه آموزش و پرورش

معــاون امــور اجتماعی بنیاد شــهید گفت: 
تاکنــون حــدود ۹۰ هــزار نفــر از ایثارگــران 

تبدیــل وضعیت اســتخدام شــدند.
بــه گــزارش بــازارکار محمــود پاکــدل 
معــاون امــور اجتماعــی بنیــاد شــهید 
ــهید  ــاد ش ــای بنی ــه ه ــاره برنام درب
بــرای حمایــت از آزادگان ســخن می گوید.
شــهید  بنیــاد  معــاون  پاکــدل 
ــهدا و  ــدان ش ــتخدام فرزن ــاره اس درب
جانبــازان ۷۰ درصــد گفــت: ســازمان 
کــرده  اعــام  کشــور  اســتخدامی 
ردیــف هــای اســتخدامی ایــن عزیــزان 
اعــام شــود. از همــه دســتگاههای 
ــخ  ــاره پاس ــن ب ــرداد در ای ــبت ۲۶ م ــه مناس ــم ب ــی کن ــت م ــی درخواس اجرای
مثبــت بدهنــد و هــر چــه زودتــر و ردیــف هــا را اعــام کننــد کــه گــروه دیگــری 

از ایــن عزیــزان هــم اســتخدام شــوند.
محمــود پاکــدل گفــت: در راســتای سیاســت هــای ســند تحــول دولــت، بنیــاد شــهید 
ــس  ــک مجل ــا کم ــال ب ــه امس ــت دارد ک ــران را در دس ــت ایثارگ ــای معیش ــند ارتق س
ــت  ــدی داش ــای ۶۰ درص ــش ه ــن، افزای ــتمری والدی ــت و مس ــک معیش ــت، کم و دول
ــه یــک عــدد  ــد کــه ب ــد افزایشــی هــر ســاله ادامــه یاب ــن رون و پیگیــر هســتیم کــه ای

ــیم. ــران برس ــاه ایثارگ ــرای رف ــی ب معقول
ــون افزایــش حــق پرســتاری  ــاره قان معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بنیــاد شــهید درب
ــه  ــا ب ــتور کار اســت ام ــون در دس ــن قان ــت: ای ــهدا گف ــن ش ــازان و والدی آزادگان، جانب
علــت تامیــن نشــدن بودجــه، ایــن افزایــش ۵۷ درصــدی تاکنــون اجــرا نشــده اســت کــه 

امیدواریــم بــا مســاعدت ســازمان برنامــه و بودجــه حــل شــود.
محمــود پاکــدل بــا بیــان اینکــه بــا پیگیــری مجلــس و بنیــاد شــهید و همــکاری ســازمان 
ــی  ــدند ول ــت ش ــل وضعی ــران تبدی ــر از ایثارگ ــزار نف ــدود ۹۰ ه ــور ح ــتخدامی کش اس
ایــن انتظــار مــا را تامیــن نمــی کنــد. از همــه دســتگاهها بــه ویــژه شــرکت هــای تابعــه 
وزارتخانــه درخواســت مــی کنیــم بــا توجــه بــه تمدیــد ایــن قانــون در بودجــه ۱۴۰۱ در 
ایــن بــاره همــکاری جهــادی بیشــتری داشــته باشــند کــه بتوانیــم همــه ۳۰۰ هــزار نفــر 

جامعــه ایثارگــران را تبدیــل وضعیــت اســتخدامی شــوند.

معاون امور اجتماعی بنیاد شهید:

۹۰ هزار ایثارگر تبدیل وضعیت استخدام شدند

وزیر بهداشت

طرح حذف سقف کارانه پزشکان مناطق محروم تصویب شد
وزیـر بهداشـت اعـام کـرد: طـرح حـذف سـقف کارانـه پزشـکان مناطـق 
محـروم در جلسـه هیئـت دولت جهـت حفظ و نگهـداری کادر پزشـکی در 

مناطـق محـروم تصویب شـد.
بهـرام عیـن اللهـی در حاشـیه بازدیـد از بیمارسـتان چمـران کنـگاور، 
اظهـار داشـت: مصوبـه روز گذشـته هیـات دولـت، گام بلنـدی در جـذب 
نیرو هـای پزشـکی و تخصصـی در مناطـق محروم اسـت و به تحقـق عدالت 

در سـامت کمـک شـایان توجهـی می کنـد. 
بـه گـزارش  بازارکار: وی با بیان اینکه وزارت بهداشـت بـه زودی جایزه ملی 
»خدمـت ماندگار« را به پزشـکان شـاخص مناطق محروم اهـدا خواهد کرد، 
افـزود: ایـن جایـزه بـه پزشـکانی تعلق می گیـرد که عمـر خود را در مسـیر 
خدمـت در مناطـق محـروم، صـرف کـرده انـد و در آینـده نزدیک فهرسـت 

منتخبـان ایـن جایـزه ملی اعام می شـود. 
وزیر بهداشـت گفت: طبق وظیفه و مسـئولیت در وزارت بهداشـت، الزم است که 
بازدید هـای میدانـی از مراکز بهداشـتی و درمانی مناطق مختلف کشـور داشـته 
باشـیم. از سـوی دیگر بعد از پایان دور اول سفر های استانی رییس جمهور به کل 

اسـتانها، وزرا نیز در حوزه فعالیت خودشـان، سـفر هایی در کشـور دارند. 
عیـن اللهی خاطرنشـان کـرد: مشـکات و کمبود های بیمارسـتان چمران را 

از نزدیـک دیدیـم و امیدواریـم کـه در جهت حل این مشـکات گام برداریم. 
وی از اختصاص سـهمیه بومی به دانشـگاه های علوم پزشـکی خبر داد و گفت: 
امیدواریـم بـه زودی پزشـکان بومـی مناطـق مختلف کشـور از جملـه کنگاور، 
هرسـین و صحنه بتوانند با اسـتفاده از سـهمیه ویژه بومی، در مقطع تخصص 
مـورد نیـاز همـان مناطـق، تحصیل کننـد و دوبـاره به ایـن مناطـق، بازگردند. 

امسـال بـرای اولیـن بـار این طـرح در کشـور از مهرماه اجرایی می شـود. 
وزیـر بهداشـت بـا اشـاره بـه برنامـه ریزی بـرای جـذب ۳۰ هزار پرسـتار در 
کشـور، یادآور شـد: پرسـتاران شـاغل در دوره پاندمی کرونا، حائز امتیازاتی 
بـرای جـذب می شـوند و امتیـاز آزمـون به اضافـه امتیـاز فعالیـت در دوران 

کرونـا، شـاخص و مـاک جـذب ایـن نیرو ها می شـود. 
عیـن اللهـی تاکید کـرد: باتوجه بـه پیشـرفت های قابل توجه و قـرار گرفتن 
ایـران بـه عنـوان قـدرت اول منطقـه در حـوزه پزشـکی، خیلـی از کشـور ها 
عاقه منـد بـه اسـتفاده از ایـن ظرفیـت هسـتند. مـردم عـراق هـم باتوجـه 
بـه همجـواری بـا کرمانشـاه، می تواننـد بـرای درمـان بـه ایـن اسـتان سـفر 
کننـد. امیدواریـم بـا کمـک اسـتانداری بتوانیـم با تقویـت زیرسـاخت ها در 

نزدیک تریـن شـهر های کرمانشـاه، پذیـرای بیمـاران عراقـی باشـیم.
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دکتر دهقانی فیروزآبادی:     ◄
جزئیات حمایت مالی از طرح های 

دانش بنیان اعالم شد

جهاددانشگاهی موقعیت خوبی
 برای نقش آفرینی در زمینه نوآوری

 و استارتاپ ها دارد

از سوی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید؛ ◄
جهاددانشگاهی فضای مناسبی برای کسانی که می توانند ثروت بیافرینند 

ــگاهی  ــد از جهاددانش ــادی در بازدی ــی فیروزآب ــر دهقان دکت
مهم تریــن  عنــوان  بــه  خوشــنامی  از  شــریف  واحــد 
ویژگــی جهاددانشــگاهی در جامعــه نــام بــرد و تاکیــد 
کــرد: جهاددانشــگاهی فضــای مناســبی بــرای کســانی کــه 

می تواننــد ثــروت بیافریننــد. 
ــادی  ــی فیروزآب ــر روح اهلل دهقان ــازارکار، دکت ــزارش ب ــه گ ب
ــن  ــد ای ــران ارش ــراه مدی ــه هم ــگاهی ب ــس جهاددانش ریی
نهــاد بــا حضــور در واحــد صنعتــی شــریف ضمــن بازدیــد 
ــس،  ــا ریی ــگاهی ب ــد جهاددانش ــن واح ــای ای از توانمندی ه
مدیــران و اعضــای مراکــز تخصصــی و گروه هــای پژوهشــی و  

ایــن مجموعــه بــه گفــت و گــو نشســت.
ــاره  ــا اش ــد ب ــن بازدی ــادی در ای ــی فیروزآب ــر دهقان دکت
بــه 69 روز حضــور خــود در ایــن نهــاد اظهــار کــرد: 
ــاده تر،  ــر و س ــات کمت ــود امکان ــا وج ــگاهی ب جهاددانش
بــه نســبت از دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی بســیار 
بزرگ تــر اســت و  تجربه هــای فــراوان و بی ادعایــی دارد 

ــد. ــرژی می ده ــن ان ــه م ــه ب ک
ــگاهی  ــه جهاددانش ــال 1359 ک ــه از س ــان اینک ــا بی وی ب
ــریف در  ــی ش ــازمان صنعت ــه س ــی ک ــکیل و از خدمات تش
حــوزه دفاعــی انجــام داد تــا کارهــای دیگــری کــه بعــدازآن 
انجــام شــد نظیر آن در کشــور نبــود افــزود: در ادامــه فعالیت 
ایــن نهــاد و بعــد از ســال 1380 تــازه مفاهیــم علم، فنــاوری، 
ــی   ــن یعن ــاوری و ... ایجــاد شــدند؛ ای ــم و فن پارک هــای عل
ــن کار  ــر مشــغول انجــام ای جهاددانشــگاهی 20 ســال زودت
بــوده اســت، امــا بــروز و نمــود بیرونــی نداشــت و االن هــم 

نــدارد.

رییــس جهاددانشــگاهی بــا تاکیــد بــر این کــه ایــن نهــاد نیاز 
ــرژی و جــدی دارد، گفــت: خوشــبختانه  ــر ان ــه حرکــت پ ب
»خوشــنامی« جهاددانشــگاهی نگرشــی اســت کــه در بیرون 

از ایــن نهــاد و جامعــه وجــود دارد.
وی ادامــه داد: سیاســت توســعه اختیــارات واحدهــا در 
ــراد و  ــع اف ــدن مناف ــده ش ــخص و دی ــای مش چارچوب ه
کســانی کــه می تواننــد صاحــب اثــر باشــند می توانــد ایــن 
حــس را القــا کنــد کــه جهاددانشــگاهی فضــای خوبــی برای 

ــت. ــردن اس کار ک
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی، جهاددانشــگاهی را فضــای 
ــد  ــروت بیافرینن ــد ث ــه می توانن ــانی ک ــرای کس ــبی ب مناس
ــتند  ــرکت داری نیس ــد ش ــا عالقه من ــوند، ام ــد ش و ثروتمن
ــه  ــت ک ــی اس ــت بزرگ ــن ظرفی ــه داد: ای ــت و ادام دانس
می شــود از آن اســتفاده کــرد و نــگاه مــا در جهاددانشــگاهی 

ــم. ــه را ایجــاد کنی ــن زمین ــم ای ــه بتوانی آن اســت ک

ــه اینکــه جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف  ــا اشــاره ب وی ب
نامــش در کنــار دانشــگاه خوبــی قــرار دارد کــه دارای تجربــه 
ــه کــه  و ســابقه خــوب اســت ادامــه داد: بنابرایــن همان گون
ــوزش  ــی و آم ــوزه صنعت ــریف در ح ــی ش ــگاه صنعت دانش
صنعتــی برنــد یــک کشــور اســت، ســازمان جهاددانشــگاهی 
شــریف هــم بایــد بــه ایــن مرحلــه برســد، کــه خوشــبختانه 

ــن واحــد ظرفیــت الزم را دارد. ای
اینکــه  بــه  تاکیــد  بــا  فیروزآبــادی  دهقانــی  دکتــر 
جهاددانشــگاهی صنعتــی شــریف بــه صــورت ویــژه کمــک 
خواهیــم کــرد تــا ایــن موتــور محــرک دوبــاره بــه حرکــت 
درآیــد افــزود: بــه امیــد روزی کــه ســازمان جهاددانشــگاهی 
صنعتــی شــریف معتبرتریــن برنــد جهاددانشــگاهی صنعتی 

ــد. ــور باش در کش
ــازمان جهاددانشــگاهی  ــس س ــی ریی ــر محســن مردان دکت
ــازمان  ــی س ــه معرف ــد ب ــن بازدی ــریف در ای ــی ش صنعت
ــروه پژوهشــی  ــازمان دارای 7 گ ــن س ــت: ای پرداخــت و گف
ــک،  ــیون، مکانی ــال، اتوماس ــاوری خ ــات، فن ــاوری اطالع فن
صنایــع، متالــورژی، اکولــوژی صنعتــی و 9 مرکــز خدمــات 
تخصصــی، مکاترونیــک، پدافندغیرعامــل، اپتیــک، فنــاوری 
ــعه  ــت، توس ــک صنع ــک، کلینی ــاال، میکروالکترونی خلٲب
ــک،  ــی اپتی ــگاه تخصص ــاخت و 7 آزمایش ــوژی و س تکنول
ــه  ــدازه گیــری ابعــادی، الی ــورژی، میکروالکترونیــک، ان متال
نشــانی الیــه نــازک، ســامانه هــای الکترونیکــی و هوشــمند، 

ــت. ــاری اس ــزات آب و آبی ــاوری و تجهی فن

مدیر ارشد سابق مایکروسافت: ◄

مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد ضمــن تشــریح جزئیــات 
حمایــت مالــی از طرح هــای دانــش بنیــان، از پرداخــت 
ــای  ــان طرح ه ــه صاحب ــهیالت ب ــان تس ــارد توم 2000 میلی

ــر داد. ــان خب ــش بنی دان
بــه گــزارش بــازارکار، نعمــت اهلل رضایــی، درباره حمایــت صندوق 
از طــرح هــای دانــش بنیــان، اظهــار کــرد: بــا توجــه به نام گــذاری 
ــت توســعه روســتایی و  ــا معاون شــعار ســال، کار مشــترکی را ب
ــر  ــی ب ــم مبن ــاز کردی ــوری آغ ــت جمه ــروم ریاس ــق مح مناط
ــای  ــه طرح ه ــع خــود را ب ــان از مناب ــارد توم ــه 2000 میلی اینک
دانش بنیــان اختصــاص بدهیــم. بــا توجــه بــه اینکــه طــرح هــای 
دانــش بنیــان در ابتــدا بایــد مــورد راســتی آزمایی قرار بگیرنــد، در 
حــال طرح ریــزی رویــدادی تحــت عنــوان رویــداد مــدار هســتیم 

کــه از هفتــه آینــده در دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت.
وی ادامــه داد: طــی فراخوانــی طرح هــای دانــش بنیــان در 
بســتر ســامانه ای کــه بــه زودی معرفــی می کنیــم ثبــت و اعــالم 
خواهنــد شــد و بررســی اولیــه طــرح هــا انجــام و داوری طــرح ها 
ــه شــدند،  ــی کــه در داوری پذیرفت ــرد و طرح های صــورت می گی

مــورد حمایــت قــرار مــی گیرنــد.
مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد گفــت: ایــن طــرح هــا در 
ــورد آن  ــا بررســی می شــوند و داوری در م واحدهــای اســتانی م
صــورت می گیــرد و بــه افــراد واجــد شــرایط تســهیالت پرداخــت 

می شــود.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایســنا، رضایــی در عیــن حــال 
ــان تســهیالت  ــارد توم از پیــش بینــی پرداخــت 20 هــزار میلی
بــرای ســال جاری خبــر داد و گفــت: میــزان پرداخــت تســهیالت 
صنــدوق در ســال جــاری طبــق برنامــه ای کــه در هیــات مدیــره 
تصویــب کردیــم، دو برابــر اســت ولــی آنچــه کــه تعهــد کردیــم 
ــی  ــان پیش بین ــارد توم ــزار میلی ــت و 20 ه ــر اس ــار براب چه

کردیــم کــه امســال پرداخــت تســهیالت داشــته باشــیم.
بــه گفتــه وی، صنــدوق یــک نهــاد عمومــی غیردولتــی اســت و 
بودجــه دولتــی نــدارد، لــذا بایــد تامیــن منابــع شــود تــا پرداخت 
صــورت گیــرد و هدف گــذاری صنــدوق چهــار برابــر ســال 

گذشــته اســت.

دعوت به همکاری

شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین در نظر دارد به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیازمراکز تحت پوشش مدیریت درمان آذربایجان غربی به صورت قرارداد شرکتی )تابع مقررات قانون کار( از طریق 
آزمون افراد واجد شرایط به شرح ذیل را با آزمون کتبی و مصاحبه جذب نماید . لذاکلیه متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل میتوانند طبق مفاد شرایط تعیین شده این آگهی جهت شغل نیروی تاسیسات مراکز 
  www.tamin-eng.ir  ذکر شده به درخواست مدیریت درمان استان آذربایجان غربی ازمورخ2 1401/05/2 لغایت مورخ1401/06/07جهت ثبت نام به سایت شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین به نشانی

مراجعه نمایند
الف( شرایط عمومی استخدام 
1 . تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

2 . دارا بودن حداقل 25 سال تا 33سال سن برای متقاضیان 
تبصره : گذراندن دوره سربازی تا 2 سال نیز موجب افزایش سنی مذکور می گردد .

3 . نداشتن سابقه محکومیت جزاِئی 
4 . دارا بودن پایان خدمت زیر پرچم و یا معافیت دائم )معافیت خدمت سربازی به 

استثنا معافیت پزشکی قابل قبول می باشد(
5 . متقاضیان می بایست ساکن و بومی شهرستانهای محل خدمت باشند  حداقل در سه 

سال گذشته ساکن همان شهرستان باشند . 
6 .همراه داشتن کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر)جهت شناسایی شرکت کنندگان( 

در زمان آزمون الزامیست .

*صرفاً  مدارک صادره از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم 
و هنرستان های مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش مورد قبول خواهد بود.

*مدارک غیر از رشته های اعالمی حذف و وجوه واریز شده مسترد نمیگردد .
ب( شرایط اختصاصی استخدام 

• در کلیه موارد فوق و شرایط یکسان، اولویت با فردی است که سابقه بیمه پردازی 
بیشتری در کار تأسیساتی مرتبط با شغل مورد تقاضا داشته یا گواهی های مهارتی 
مرتبط بیشتری را ارائه نماید. لذا نیروی فنی می بایستی در خ صوص هر کدام از 
سوابق کاری مرتبط، پرینت سوابق بیمه به انضمام رضایت نامه از عملکرد( صادره 

از محل کار قبلی) ارائه نماید . 
یا  تقاضا  مورد  شهرستان  از  صادره  شناسنامه  ارائه  بودن  بومی  احراز  جهت   •

مدارک تحصیلی یا گواهی شغلی  نشان دهنده اشتغال به کار یا تحصیل در همان 
شهرستان ضروری می باشد . 

...... در صورت تکمیل مدارک و شرایط  و  آزمون  بعدی؛ شامل  انجام مراح ل   •
عمومی امکان پذیر می باشد. 

ج( مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام 
نشانی   به  تامین  انرژی  و  تاسیسات  مهندسی  شرکت  سایت  به  1-مراجعه 
عکس  قطعه  یک  الصاق  و  نام  ثبت  فرم  تکمیل  و    www.tamin-eng.ir
جدید )آپلود عکس و مدارک مورد نیاز در فرم ثبت نام سایت الزامی است( 
2-واریز مبلغ 1/500/000 ریال »یک میلیون پانصدهزار ریال« به شماره حساب 
910000050 به نام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین و یا شبا همین 

IR410130 1000 0000 0910 0000 50 حساب به شماره
*در صورت نقص مدارک و عدم رعایت دستورالعمل امکان استرداد وجوه میسر 

نمی باشد
د( توضیحات و سایر شرایط 

1 -استخدام صرفا« به صورت قرارداد شرکتی )نیروی فنی تاسیسات تابع مقررات 
قانون کار ( و بدون تعهدات رابطه استخدامی می باشد. 

2 -وجه واریزی بابت ثبت نام تحت هیچ شرایطی عودت نخواهد شد . 
3 -در هر مرحله از آزمون و یا پس از بکارگیری چنانچه خالف اطالعات اعالم شده 

محرز گردد ، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد . 
4-مجموع نیروهای مورد نیاز 6 نفر برای بیمارستان ارومیه و درمانگاه های نقده و 
بوکان اشاره شده در جدول شرایط اختصاصی می باشند و با توجه به تعداد محدود 

مورد نیاز داوطلبان با بیشترین امتیاز پذیرش خواهند شد. 
5-فرد پذیرش شده از طریق شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین به مدیریت 
درمان استان آذربایجان غربی معرفی خواهند شد. کلیه امور پرداخت )حقوق و مزایا( 
و امور مرتبط با نیروها بر عهده شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین خواهد بود. 
6-برای افرادی که عنوان کارگر فنی پذیرفته خواهند شد باال بودن مدرک افراد 
)باالتر از دیپلم( از نظر حقوق و مزایا و سطح شغلی، حقی ایجاد نخواهد کرد و 

افراد ملزم به اجرای شرح وظایف مرتبط با کارگر فنی خواهند بود. 
7-افراد می بایست توانائی الزم جهت امور اجرائی را از نظر جسمانی و غیره به 

تشخیص کمیته مربوطه داشته باشند . 
- کلیه افراد پذیرفته شده با هر مدرک تخصصی و تحت هر عنوان شغلی عالوه بر 
کار تخصصی خود موظف به ارائه کلیه خدمات مورد نیاز واحد تأسیسات ) اعم از 
امور آب و فاضالب ، و سایر امور محوله به واحد تاسیسات حسب تشخیص مسئولین( 
بوده و در کلیه شیفت های کاری تنظیمی مرکز موظف به اشتغال به کار عملی 

در واحد تأسیسات می باشند. 
ه( منابع آزمون: 

کتب در خصوص سرویس و نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی )عمومی( / برق 
خانگی و صنعتی)عمومی( 

نکته: آزمون بصورت سئواالت تشریحی و تستی و مصاحبه حضوری برگزار می گردد.
ی( مراحل ثبت نام و آزمون و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه 

1 -برگزاری آزمون ساعت 10صبح دوشنبه روز مورخ .1401/06/14
2 -بررسی نتایج آزمون و اعالم نتایج در تاریخ 1401/06/19

3 -انجام فرایند مصاحبه و....... از بین نفرات برتر که باالترین نمره آزمون کتبی 
را دارا می باشند 

4 -محل برگزاری آزمون : 
و( نحوه گزینش ، امتیاز نهایی و........ 
1 .60 درصد امتیاز از طریق آزمون کتبی 

2 .40 درصد امتیاز از طریق مصاحبه حضوری)حراست وآموزش 10 امتیاز ، فنی 
مهندسی ، مباحث فنی و مهندسی 30 امتیاز(

• الزم به ذکر است که شرط وقبولی و دعوت به مصاحبه فنی آوردن نمره حداقل 
50 %آزمون کتبی می باشد.

• الزم به ذکر است در صورت ناقص بودن مدارک )بند ج( امکان برگزاری آزمون و 
انجام مراحل بعدی برای درخواست کننده ها فراهم نخواهد بود و داوطلبان می بایست 
با بررسی دقیق مدارک در خواستی نسبت به پیگیری مراحل بعدی اقدام نمایند . 
• در صورتی که مدارک تحصیلی داوطلبان باالتر از حداقل مدارک عنوان شده 
باشد این موضوع تاثیری در گزینش و ...... نداشته داوطلب می بایست در صورت 
قبولی در همان شغل مشغول به کار گردد و ارائه مدارک باالتر مورد قبول نبوده و 
با سایرین در یک سطح قرار خواهند داشت و نباید خللی در انجام وظائف و ....... 

ایشان به وجود آورد . 
• شروع به کار افراد منتخب صرفاً پس از تأیید هسته گزینش سازمان تأمین اجتماعی 

امکان پذیر خواهد بود. 
• انجام به کار نیروها سه ماه به طور آزمایشی )با حقوق و مزایا( بوده و در صورت 
عدم رضایت از عملکرد کارفرما نسبت به جایگزینی ایشان از افراد ذخیره آزمون 

انجام شده اقدام خواهد نمود . 
• با توجه به برگزاری آزمون توسط شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین ، 
برگزاری آن هیچگونه  و  آزمون  قبال  آذربایجان غربی در  استان  مدیریت درمان 

تعهدی نخواهد داشت.

سخنگوی وزارت علوم:     ◄
سهمیه فرزندان اعضای هیات علمی در کنکور  وجود  ندارد

ــی  ــاوری در توئیت ــات و فن ــوم تحقیق ــخنگوی وزارت عل س
ــی در  ــات علم ــای هی ــدان اعض ــهمیه فرزن ــرد: س ــالم ک اع

ــدارد. ــود ن ــور وج کنک
بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر علــی شمســی پور، مشــاور وزیــر 
و ســخنگوی وزارت علــوم در حســاب کاربری خــود در توئیتر 
نوشــت: ســهمیه فرزنــدان اعضــای هیــات علمــی در کنکــور 

وجــود نــدارد. آنچــه کــه هســت مصوبــه انتقــال آنهاســت.

دانشــجو در  انتقــال  داد: ســاالنه 10 هــزار  ادامــه  وی 
ــران«،  ــال انجــام می شــود: »ایثارگ ــل وانتق ــوع نق ــب 4ن قال
ــد« و  ــدا و مقص ــت مب ــاص«، »موافق ــیون مواردخ »کمیس
ــاالت(« ــل و انتق ــی )10% نق ــات علم ــای هی ــدان اعض »فرزن
ــن  ــوم در ای ــرد: وزارت عل ــد ک ــان تاکی ــور در پای شمســی پ

ــع و مجــری قوانیــن کشــور اســت. خصــوص تاب

مدیــر ارشــد ســابق مایکروســافت بــا تاکید بــر اینکه نقــش اســتارتاپ ها در نــوآوری 
بســیار کلیــدی اســت، گفــت: جهاددانشــگاهی موقعیــت خوبی بــرای نقــش آفرینی 

در زمینــه نــوآوری و  اســتارتاپ ها دارد.
بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر آنتونــی روانی در نشســت با موضــوع  »بهبود بهــروه وری 
و افزایــش انگیــزش در کســب و کارهــای دانــش بنیــان« که در محل ســالن شــورای 
ســازمان جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی برگــزار شــد، افــزود: ســرمایه گــذاری در 

اســتارتاپ هــا منجــر بــه ایجــاد درآمــد در جامعــه می شــود. 
ــرد  ــرد: ف ــح ک ــاره و تصری ــی اش ــاوت entrepreneurship و کارآفرین ــه تف وی ب
entrepreneurship فــردی اســت کــه بســیار متمرکــز در فعالیــت خــود اســت، 
همچنیــن ایــن افــراد بســیار منظــم می باشــند و عاشــق کار خــود هســتند و پــول 
ــک  ــران entrepreneurship را ی ــه در ای ــی ک ــم نیســت؛ در حال ــا مه ــرای آنه ب

ــد.  ــن می دانن کارآفری
ایــن مدیــر ارشــد ســابق مایکروســافت ادامــه داد:  عمومــا محققــان در مراکــز علمــی 
کشــورهای توســعه یافتــه بــه دنبال مقاله نویســی نیســتند و توانایــی و مهــارت افراد 

را در نظــر  گرفتــه و بــر روی آن ســرمایه گــذاری مــی کننــد. 
آنتونــی روانــی در ادامــه معرفــی ظرفیت هــای علمــی داخلــی بــه خــارج از کشــور 
ــر روی آن  ــد ب ــگاهی می توان ــه جهاددانش ــت ک ــی دانس ــی از ماموریت های را یک

متمرکــز شــود. 
ــا اشــاره  ــره وری ب ــت کســب و کار در به ــق مدیری ــن محق ــزارش ایســنا، ای ــه گ ب
بــه اهمیــت اســتارتاپ هــا در توســعه، خاطرنشــان کــرد: ایــن موضــوع آنقــدر بــرای 
فعــاالن کســب و کار مهــم اســت کــه حتی بــرای پیشــبرد آن وســایل نقلیــه و دیگر 
لــوازم شــخصی خــود را حتــی فروختــه و بــر روی آن ســرمایه گــذاری مــی کننــد.
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 15هزار فرصت شغلی جدید امسال
 در کردستان ایجاد می شود

مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( کردســتان گفــت: براســاس برنامه ریزی هــای انجــام 
شــده در ســال جــاری ۱۵ هــزار فرصــت شــغلی جدید بــرای نیازمنــدان اســتان ایجاد خواهد شــد.

رضــا طوســی در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران اظهــار داشــت: توانمنــد ســازی خانواده هــای تحــت 
پوشــش مدیــران ارشــد کمیتــه امــداد بــر اســاس اســناد باالدســتی در بحــث توانمنــد ســازی 
خانواده هــای تحــت حمایــت کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( در بحــث درمــان، مســکن و 

ایجــاد اشــتغال برنامه هــا و اقدامــات بســیاری انجــام داده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایجــاد اشــتغال در بحــث توانمنــد ســازی مددجویــان فراینــدی اســت، افزود: 
بــا طــی کــردن فراینــد اداری ایجــاد اشــتغال و درآمــد پایــدار مــد نظــر مــا بــرای خانواده هــای 
ــوزی،  ــارت آم ــا مه ــی کل اعضــای خانواده ه ــر اســاس اســتعداد یاب تحــت پوشــش اســت و ب

پرداخــت تســهیالت، آمــوزش و خدمــات ارائــه داده می شــود.
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( کردســتان بیــان کــرد: بــرای ایجاد اشــتغال فقــط به ثبت 
و ضبــط و ارائــه آمــار نخواهیــم پرداخــت بلکــه بــا پرداخــت تســهیالت تمامــی مراحــل بــرای 
ایجــاد اشــتغال و درآمــد پایــدار نظــارت هوشــمند و حضوری همیشــه مــورد توجه خواهیــم داد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید
https://bazarekar.ir/30028

مشاغل خانگی امیدی برای کاهش نرخ بیکاری

فرمانــدار گلپایــگان گفت: مشــاغل خانگی خــرد نقش بســزایی در اشــتغال زایی و کاهش نــرخ بیکاری 
دارد؛ البتــه شــرط توســعه یافتگــی هنرهــای خانگــی خرید محصــوالت تولیدی اســت.

بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایمنــا، محمدرضــا عســگریان در مراســم بازگشــایی نمایشــگاه 
صنایــع دســتی بــا عنــوان »والیــت ثــالث« در پــارک جنگلــی گلپایــگان، اظهــار کــرد: مشــاغل 
خانگــی خــرد نقش بســزایی در اشــتغالزایی و کاهش نــرخ بیکاری دارد؛ البته شــرط توســعه یافتگی 

هنرهــای خانگــی خریــد محصــوالت تولیــدی اســت.
وی افــزود: دولــت ســیزدهم شــرایط مناســبی بــرای دریافت تســهیالت مشــاغل خانگــی در نظر 
گرفتــه اســت، در ســال جــاری در شهرســتان گلپایگان تعــداد قابــل توجهی مددجــوی تحت حمایت 

تســهیالت یکصــد میلیــون تومانــی مشــاغل خانگــی دریافــت کرده اند.
در ادامــه مصطفــی قانونــی، رئیــس میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری گلپایــگان 
و خوانســار خاطرنشــان کــرد: بــه مناســبت هفتــه تشــکل های اجتماعــی؛ نخســتین نمایشــگاه 
میــراث فرهنگــی؛ صنایــع دســتی و گردشــگری بــا عنــوان والیــت ثــالث در قالــب ۵۰ غرفــه از 

بیســت ودوم تــا بیســت وچهارم مردادمــاه بــر پــا اســت.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه ظرفیت هــا و پتانســیل های گردشــگری و صنایــع دســتی 
شهرســتان های گلپایگان و خوانســار و خمین؛ و با هدف توســعه گردشــگری و معرفی صنایع دســتی و 
هنرهــای ســنتی ایــن نمایشــگاه برگــزار شــد؛ امیدواریم اســتقبال مــردم باعث رونق و پیشــرفت 

صنایــع دســتی شــود.
ــع دســتی و گردشــگری خمیــن  ــی مشــهدی، رئیــس میــراث فرهنگــی؛ صنای همچنیــن عل
تاکیــد کــرد: در شهرســتان خمیــن بیــش از ۵۰۰ نــوع هنــر دســتی از جملــه گلیــم بافــی، گلیم 

برجســته و پیکرتراشــی و کار روی چــوب شناســایی شــده اســت.
وی اضافــه کــرد: نمایشــگاه صنایــع دســتی بــه کســب وکار مشــاغل خانگــی رونــق می بخشــد 
و موجــب تعامــل و همبســتگی بیــن ســه شهرســتان خمیــن و گلپایــگان و خوانســار می شــود.

اولین گواهی نامه انطباق محصول دانش بنیان 
دراستاندارد سمنان صادر شد

مدیــرکل اســتاندارد اســتان ســمنان گفــت: اولیــن گواهینامــه انطبــاق محصــول دانش بنیــان به 
وســیله ایــن اداره کل طــی بررســی نتایــج آزمایش هــا صــادر شــد.

ــراز داشــت: گواهینامــه انطبــاق در  ــا عبــاس رســتمی اب ــه نقــل از ایرن ــازارکار ب ــه گــزارش ب ب
خصــوص فراینــد” تولیــد کلســیم هیپــو کلریــت مبتنــی بــر تصفیــه واحــد پســاب بــر اســاس 

ــده اســت. ــادر ش ــتاندارد GB/T ۱۰۶۶۶-۲۰۱۹ ” ص ــا اس ــاق ب انطب
وی ادامــه داد کــه طــی جلســه ای بــا حضــور اعضــای کمیتــه عالیــم اســتاندارد اســتان ســمنان 

بــا صــدور اولیــن گواهینامــه انطبــاق محصــول دانــش بنیــان موافقت شــد.
رســتمی افــزود : از همــه صاحبــان شــرکت هــای دانش بنیــان و فناورانه کــه از معاونــت علمی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری و پــارک علــم و فنــاوری مجــوز فعالیــت دریافت کردنــد و محصوالت 
آنهــا دارای تاییدیــه دانــش بنیــان اســت دعــوت می شــود بــرای دریافــت گواهینامــه اســتاندارد 

ایــن محصــوالت بــه اداره کل اســتاندارد اســتان ســمنان مراجعــه کنند.
وی تصریــح کــرد: پــس از بررســی مــدارک و مســتندات مربوطــه و نتیجــه آزمــون و بازرســی، 
مطابقــت بــا الزامــات اعــالم شــده گواهینامــه و یــا پروانــه دانش بنیــان محصــوالت صادر می شــود.

ــا فــروش  وی اضافــه کــرد: از جملــه ویژگی هــای محصــوالت دانــش بنیــان ایــن اســت کــه ب
محصــوالت رونــق اقتصــادی کشــور افزایــش می یابــد و در واقــع ایــن شــیوه نامــه اجرایــی آمــده 

اســت تــا بــه تجــاری ســازی محصــوالت دانــش بنیــان کمــک کنــد
ــا هــم افزایــی دســتگاه های مرتبــط  مدیــرکل اســتاندارد اســتان ســمنان گفــت: امیدواریــم ب
،شــرکت های نوپــا بتواننــد ضمــن ورود بــه بازارهــای داخــل، بازارهــای بیــن المللــی را نیــز از 

دســت ندهنــد.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایرنــا، تــا پایــان ســال ۱۴۰۰، فعالیــت بالــغ بــر ۷۳ شــرکت 

دانــش بنیــان و ۴۵۰ شــرکت فنــاور در ســطح اســتان ســمنان بــه ثبــت رســیده اســت.

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه:

حمایت از شرکت های دانش بنیان کرمانشاه 
در دستور کار قرار دارد

 معــاون اقتصــادی اســتاندار کرمانشــاه گفــت: 
بنیــان  دانــش  شــرکت های  از  حمایــت 

کرمانشــاه در دســتور کار قــرار دارد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، بهــزاد باباخانــی 
در ششــمین جلســه ســتاد هماهنگــی و 
عملیــات توســعه اقتصــاد دانش بنیان اســتان 
ــو  ــران عض ــور مدی ــا حض ــه ب ــاه ک کرمانش
برگــزار شــد، اظهــار کــرد: کمــک بــه کارخانه 
ــوی  ــت از س ــک اولوی ــوان ی ــه عن ــوآوری ب ن

ــرا اگــر ایــن مجموعــه موفــق شــود مســیر  مدیریــت ارشــد اســتان دنبــال می شــود زی
ــود. ــاز می ش ــی ب ــش خصوص ــای بخ ــر مجموعه ه ــدازی دیگ ــرای راه ان ب

ــر  ــه زی ــد تهی ــی مانن ــه در حوزه های ــن مجموع ــکالت ای ــم مش ــالش می کنی ــزود: ت وی اف
ــتاد  ــاه س ــتان کرمانش ــان اس ــش بنی ــاد دان ــعه اقتص ــتاد توس ــهیالت در س ــاخت ها و تس س

ــم. ــری کنی ــردی پیگی تســهیل و شــورای راهب
معــاون اقتصــادی اســتاندار کرمانشــاه همچنیــن تاکیــد کــرد: تــالش می شــود اهــداف شــعار 

ســال در حــوزه توســعه کمــی و کیفــی شــرکت های دانــش بنیــان را محقــق کنیــم.
وی ادامــه داد: در همیــن راســتا نــگاه ویــژه بــه توســعه شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور در 

قالــب کمک هــای فنــی و اعتبــاری و تســهیالت ارزان قیمــت داشــته ایم.
باباخانــی تصریــح کــرد: طرح هــای بســیار خوبــی بــرای ایجــاد مشــوق در حــوزه دانــش بنیــان 
پیــش بینــی کرده ایــم کــه پــس از طــرح و تصویــب در شــورای برنامــه ریزی اســتان کرمانشــاه 

اطــالع رســانی خواهد شــد.

پارک علم و فناوری استان دومین پارک کشور
 با ۳۷۰ شرکت فناوری

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد از فعالیــت 
۱٢٢ شــرکت دانــش بنیــان در یــزد خبــر داد.
ــر غفــوری در نشســت ســتاد  حبیــب اهلل می
ــه  ــزد ک ــان ی ــش بنی ــاد دان ــاوری و اقتص فن
ــت  ــاوری ریاس ــم وفن ــاون عل ــور مع ــا حض ب
جمهــوری برگــزار شــد بــا بیــان اینکــه یــزد 
دومیــن شــهر تاریخــی جهــان و اولیــن شــهر 
ثبــت شــده جهانــی اســت و رتبــه هــای برتــر 

در زمینــه گردشــگری و ســرمایه گــذاری کســب کــرده و ٢۸ســال متوالــی رتبــه اول کنکــور را 
دارد اظهــار داشــت: برخــی از جامعــه نخبــگان اســتان بــه دانشــگاه هــای برتــر کشــور ارســال 

شــده کــه ســهم اســتان خــوب اســت.
وی ادامــه داد: پــارک علــم و فنــاوری اســتان دومیــن پــارک کشــور اســت کــه تاســیس شــده 
ــارک مســتقر  ــاوری در پ و دارای پنــج پردیــس و ۱۵ مرکــز اقمــاری دارد و ۳۷۰ شــرکت فن

هســتند کــه طــرح جامــع پــارک در مســاحت ۶۷ هکتــار آمــاده شــده اســت.
میرغفــوری بــا بیــان اینکــه کارخانــه نــوآوری اســتان یــزد یــک کار نــواوری و خالقانــه بــوده 
تصریــح کــرد: در ایــن کارخانــه در حــال حاضــر ۶ شــتابدهنده مســتقر شــدند و شــتابدهنده های 
دیگــر در جاهــای دیگــر مســتقر شــدند و حــدود ۸۰ هــزار دانشــجو داریم و دانشــگاه یــزد جزو 

هشــت دانشــگاه برتر کشــور هســتند.
وی ادامــه داد: رتبــه دوم در شــاخص توســعه یافتگــی فنــاوری اطالعات و رتبه ٢ در زیرســاخت 
دسترســی بــه اطالعــات داده را داریــم و ۱٢٢ شــرکت دانــش بنیــان در اســتان وجــود دارد کــه 

نســبت بــه جمعیــت رتبــه پنــج و از لحــاظ تعــداد رتبه هفت در کشــور اســت.

1۰1طرح اشتغالزا در شهرستان به تصویب رسید
گفــت: ۱۰۱ طــرح  گیالنغــرب  فرمانــدار 
اشــتغالزا بــا اشــتغال ۱۰۱ نفــر و ۱۰۰ میلیارد 
ریــال اعتبــار از محل اعتبــارات تبصــره ۱۶ در 
ایــن شهرســتان بررســی و بــه تصویب رســید.
بــه گــزارش  بــازارکار به نقــل ازخبرنــگار ایرنا، 
ــتغال و  ــروه اش ــدی« در کارگ ــد محم »وحی
ســرمایه گــذاری شهرســتان گیالنغــرب افزود: 
ایــن طــرح هــا در حــوزه هــای خود اشــتغالی 
ــداد  ــه ام ــت کمیت ــت حمای ــان تح مددجوی
امــام خمینــی )ره( و صنایــع دســتی اســت.

نماینــده عالــی دولــت در گیالنغــرب افــزود: ســهم تعهــد اشــتغال شهرســتان گیالنغــرب در 
ســال جــاری ٢ هــزار و ۴۴۵ نفــر بــا ٢۷۸ میلیــارد ریــال تســهیالت اســت.

محمــدی اضافــه کــرد: تاکنــون بــا جــذب ۱٢ میلیــارد تومــان بــرای ۸٢۱ نفــر فرصــت شــغلی 
فراهــم شــده کــه معــادل ۳۴ درصــد تحقــق برنامــه اســت.

ــرح  ــرای ۳۶ ط ــرای اج ــال ب ــارد ری ــون ۱۸۳میلی ــز تاکن ــت: از محــل تبصــره ۱۸ نی وی گف
صنعتــی، کشــاورزی و خدماتــی بــا اشــتغالزایی ۱۴۶ نفــر تصویــب و بــه بانــک هــای عامــل 

ارجــاع شــده اســت.

امکان اشتغال زایی 1۰ هزار نفری 
در منطقه آزاد انزلی تا سه سال آینده

مدیرعامــل منطقــه آزاد انزلــی بــا بیــان اینکــه ایــن منطقــه می توانــد بــه اقتصــاد اســتان 
ــا احــداث  ــع کنــد، گفــت: ب گیــالن کمــک کــرده و بخشــی از نیازهــای اســتان را رف
ــده  ــال آین ــه س ــرف س ــر ظ ــتغالزایی ۱۰۰ نف ــن اش ــا میانگی ــد ب ــه جدی ٢۰۰ کارخان

ــرد. ــاد ک ــغل ایج ــزار ش ــوان ۱۰ ه می ت
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از  ایرنــا، عیســی فرهــادی در آییــن تجلیــل از خبرنــگاران 
اظهــار داشــت: بــه دنبــال تکمیــل بنــدر کاســپین بــا طراحــی ۱۴ پســت اســکله، مــوج 
شــکن و ســاخت ســردخانه در پــس کرانــه ایــن بنــدر هســتیم. بــا توســعه فعالیــت هــای 
کشــاورزی و گســترش صنعــت کشــت گلخانــه ای مــی تــوان عــالوه بــر توســعه حمــل و 
نقــل دریایــی میلیون هــا دالر درآمــد ارزی کســب کــرد کــه ایــن امــر بــا ســرمایه گــذاری 

مردمــی شــدنی اســت.
وی ادامــه داد: در محــدوده ایــن منطقــه یــک شــهرک صنعتــی بــا ۱۶۰ کارخانــه وجــود 
ــه  ــی دهــد منطق ــه نشــان م ــال هســتند ک ــا فع ــه ه ــن کارخان ــه ۹۵ درصــد ای دارد ک
آزاد مــی توانــد بــه اقتصــاد اســتان گیــالن کمــک کــرده و بخشــی از نیازهــای اســتان 

را حــل کنــد.
فرهــادی بــا اشــاره بــه اینکــه کارخانــه داران ایــن شــهرک مشــکلی ندارنــد، گفــت : ۴۰۰ نفر 
متقاضــی ســرمایه گــذاری در ایــن منطقــه وجــود دارد کــه ارزیابــی ریالــی ٢۰۰ نفــر از 

ایــن تعــداد نشــان مــی دهــد ایــن ســرمایه گــذاران توانایــی اجــرای پــروژه هــا را دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه ســود حاصــل از درآمــد ایــن منطقــه ابتــدا بایــد عایــد مــردم انزلــی 
شــود، گفــت: ایــن ســازمان در کنــار تکمیــل پروژه هــای نیمــه تمــام بــه دنبــال اجــرای 
پــروژه هــای جدیــد در بخــش تجــاری و صنعتــی اســت، لــذا ســود حاصــل بایــد عایــد 

مــردم انزلــی ســپس بــه مــردم گیــالن و کشــور شــود.

رئیس پارک علم و فناوری یزد ◄

فرماندار گلپایگان مطرح کرد:  ◄

رئیــس جهــاد دانشــگاهی اســتان 
قزویــن گفت: طرح شــهر دانشــجو، 
ــازی  ــرورش و توانمندس ــدف پ باه
دانشــجویان در حوزه هــای علمــی 
ــو در اســتان  و تخصصــی گامــی ن
مــادر  دانشــگاه  در  کــه  اســت 
ــرا  ــوت اج ــورت پایل ــتان به ص اس
ســایر  بــه  و ســپس  می شــود 
دانشــگاه ها تســری خواهــد یافــت.

فرشــاد پیله چــی بــا حضــور در 
برنامــه گفت وگــوی ویــژه خبــری 
ــن اظهــار  صداوســیما مرکــز قزوی

کــرد: جهــاد دانشــگاهی به عنــوان یک نهــاد انقالبــی و علمــی در 
ســه عرصــه پژوهــش و فنــاوری، آمــوزش و توانمندســازی و حــوزه 
فرهنگــی، فعــال اســت تــا بــا توجــه بــه پتانســیل ها و ظرفیت های 
ــف را  ــای مختل ــردم در حوزه ه ــائل م ــتان، مس ــود در اس موج

برطــرف کنــد.
وی گفــت: در عرصــه پژوهــش و فنــاوری، جهــاد دانشــگاهی قزوین 

در ٢ بخــش ســالمت و صنعــت 
کــه از نیازهــای اســتان اســت وارد 
عمــل شــده و در عرصــه آمــوزش و 
توانمندســازی نیــز با ایجاد اشــتغال 

پایــدار در حــال فعالیــت اســت.
رئیــس جهــاد دانشــگاهی اســتان 
قزویــن بــا اشــاره بــه فعالیــت 
چشــمگیر جهاد در حوزه ســالمت 
بیــان کــرد:  بــا توجــه بــه اهمیــت 
فعالیــت در حــوزه بهداشــت و 
ســال   ۳۰ از  بیــش  درمــان 
ــگاهی در  ــاد دانش ــه جه ــت ک اس
حــوزه ســالمت فعالیــت می کنــد چراکــه جهــاد همیشــه بــه دنبــال 

ــت. ــور اس ــم کش ــائل مه ــده در مس ــن مان ــه زمی ــای ب کاره

 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید
https://bazarekar.ir/30221

رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین

طرح شهر دانشجو گامی نو در جهاد دانشگاهی قزوین

فرماندار گیالنغرب:  ◄

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( کردستان؛

مدیرکل استاندارد استان سمنان ◄

و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
ــان از  ــتان کرم ــزی اس ــه  ری برنام
ــاد  ــه ایج ــازمان ب ــن س ــد ای تعه
ــغلی  ــت ش ــزار و ۳۷۴ فرص ۶۰ ه
جدیــد در ایــن اســتان طــی 

ســال جــاری خبــر داد.
ــزاری ســالمت  ــزارش خبرگ ــه گ ب
رودری  جعفــر  دکتــر  )طبنــا(؛ 
در نشســت شــورای معاونــان و 

مدیــران ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان، گفــت: رشــد 
اقتصــادی ۷/۷ درصــدی هــدف  گــذاری شــده اســت.

وی افــزود: بــرای ایــن اســتان در ســال ۱۴۰۱، بــا اتــکا بــه روش  هــای 
ــرای  ــی ب ــد علم ــای جدی ــتفاده از روش  ه ــی و اس ــش  بنیان دان
ــا  افزایــش تولیــد در اســتان، ارتقــای بهــره  وری و اشــتغالزایی ب
رویکــرد افزایــش ســهم اشــتغال در فعالیت هــای نوین اقتصــادی و 
دانــش  بنیــان و تغییــر رویکــرد از اشــتغال کارمندی و مســتخدمی 

بــه کارآفرینــی، تحقــق خواهــد یافــت.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اســتان کرمــان، همچنین 
بــا ارائــه تصویــری کلــی از اســتان کرمــان و شــاخص  هــای کلیدی 
اســتان، تصریــح کــرد: یکــی از اقدامــات کالن ســازمان مدیریــت 

و برنامــه  ریــزی اســتان بــه عنــوان 
ــی،  ــی و تخصص ــازمان فرابخش س
ــادی  ــد اقتص ــه رش ــم برنام تنظی
ســاالنه اســت که در ســال گذشــته 
رشــد اقتصــادی اســتان ۴ درصــد 
ــرآورد  ــود و ب هدف گــذاری شــده ب
مرکــز آمــار نیــز بیانگر تحقــق این 
ــته  ــال گذش ــد در س ــزان رش می

بــوده اســت.
ــن  ــراز داشــت: ســهم اشــتغال بخــش کشــاورزی در ای رودری، اب
ــران در  ــار ای ــز آم ــروی کار مرک ــرح نی ــاس ط ــر اس ــتان ب اس
ــور را دارد.  ــه اول کش ــه رتب ــت ک ــد اس ــال۱۴۰۰، ۳۸ درص س
ســهم بخــش صنعــت نیــز ٢٢ درصــد و ســهم بخــش خدمــات 

ــت. ــد اس ۴۰ درص
ــت و  ــاختار جمعی ــب و س ــرآورد ترکی ــه ب ــا ارائ ــن ب وی همچنی
ــش  ــال ۱۴۰۰، از افزای ــان در س ــتان کرم ــانی اس ــروی انس نی
٢۱ هــزار و ۹۷۱ نفــری تعــداد شــاغالن اســتان در ســال گذشــته 
پــس از دو ســال متوالــی کاهــش خبــر داد و گفــت: اســتان کرمان 
ــاد  ــتغال ایج ــص اش ــاظ خال ــه لح ــور ب ــتان کش ــن اس پنجمی

شــده اســت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان؛

 بیش از ۶۰ هزار فرصت شغلی جدید، در استان کرمان ایجاد می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری 
ــت:  ــتان، گف ــتی کردس و صنایع دس
ــتان  ــتی شهرس ــع صنایع دس مجتم
ــا ســرمایه گذاری بیــش از  ســنندج ب
٢٢ میلیــارد تومان در هفتــه دولت به 

بهره بــرداری می رســد.
ــل از  ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
خبرگــزاری ســالمت )طبنــا( از 
ــا  ــان ب ــوب گویلی ــتان یعق کردس
امســال  نام گــذاری  بــه  اشــاره 
ــان،  ــد، دانش بنی ــوان” تولی ــا عن ب

ــرد:  ــار ک ــری، اظه ــام معظــم رهب ــن” از ســوی مق ــتغال آفری اش
در راســتای تحقــق شــعار ســال، طــرح توســعه مراکــز آمــوزش و 
ایجــاد مجتمــع و بازارچه هــای صنایع دســتی در دســتورکار جــدی 

ایــن اداره کل قــرار دارد.
مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی کردســتان، 
افــزود: مجتمــع صنایع دســتی ســنندج یکــی از مهم تریــن 
پروژه هــای ایــن مجموعــه اســت کــه همزمــان بــا هفتــه دولــت در 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــتان ب ــز اس مرک
ــارد  ــش از ٢٢ میلی ــرف بی ــا ص ــع ب ــن مجتم ــرد: ای ــوان ک او عن

تومــان اعتبــار، دارای ٢٢ کارگاه 
در ســه طبقــه اســت کــه بــا 
بهره بــرداری از آن بــرای ۱۳۰ نفــر 
به صــورت مســتقیم شــغل ایجــاد 

می شــود.
گویلیــان گفــت: در ایــن مجتمــع 
اســاتید صنایع دســتی، هنرمنــدان 
و عالقمنــدان بــه ایــن حــوزه 
در کنــار هــم جمــع می شــوند 
ــار ارزشــمند  ــد آث ــن تولی ــا ضم ت
صنایع دســتی  شناســنامه دار  و 
اســتان، زمینــه معرفــی و عرضــه آن هــا را در ســطح داخــل و خارج 

ــد. ــم نماین ــور فراه از کش
مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی کردســتان 
ــز  ــای مجه ــه مجتمع ه ــع از جمل ــن مجتم ــه ای ــان اینک ــا بی ب
ــد:  ــادآور ش ــی رود، ی ــمار م ــور به ش ــرب کش ــتی در غ صنایع دس
ایــن مجموعــه در ناحیــه کم برخــوردار ســنندج واقــع شــده اســت 
ــیب های  ــش آس ــن کاه ــدازی آن ضم ــا راه ان ــم ب ــه امیدواری ک
ــار ارزشــمند صنایع دســتی  اجتماعــی، زمینــه رشــد و توســعه آث
و هنرهــای ســنتی اســتان بیــش از پیــش در منطقــه فراهــم شــود.

مجتمع صنایع دستی سنندج در هفته دولت به بهره برداری می رسد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان

ــهرک های  ــرکت ش ــل ش مدیر عام
صنعتــی اســتان زنجــان بــا اشــاره 
بــه اینکــه تــا حــال حاضر اشــتغال 
پایــدار ٢۳ هــزار نفــر در شــهرک ها 
ــود،  ــاد ش ــی ایج ــه صنعت و ناحی
ــده  ــا در آین ــق برنامه ه ــت: طب گف
واحــد   ۱٢۰ حــدود  نزدیــک 
صنعتــی خــرد کــه طراحــی شــده 
بــه ســرمایه گذاران واگــذار خواهــد 

شــد.
ــل از  ــه نق ــازارکار ب ــزارش  ب ــه گ ب
شــبکه اطــالع رســانی راه دانــا؛ 
ــت:  ــار داش ــی اظه ــن عباس محس

۱۷ شــهرک و ناحیــه صنعتــی در اســتان زنجــان فعــال اســت کــه 
ــت. ــط اس ــک و متوس ــای کوچ ــامل واحد ه ــع ش ــد صنای ۹۰ درص

ــی  ــهرک صنعت ــرکت های ش ــی ش ــف اصل ــان از وظای ــا بی وی ب
ــزارو  ــزود: ٢ ه ــت، اف ــک اس ــرد و کوچ ــای خ ــت از واحد ه حمای
ــده  ــزارو ٢۰۰ پرون ــک ه ــه ی ــرار داد انجــام شــده ک ــد  ق ٢۰۰ عق

ــت. ــده اس ــرداری ش ــه بهره ب ــت پروان ــه دریاف ــر ب منج
ــان  ــتان زنج ــی اس ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش مدیر عام
بــا اشــاره بــه اینکــه تــا حــال حاضر اشــتغال پایــدار ٢۳ هــزار نفر 

ــی  ــه صنعت ــهرک ها و ناحی در ش
ایجــاد شــده اســت، گفــت: طبــق 
ــک حــدود  ــده نزدی ــه  در آین برنام
ــه  ــرد ک ــی خ ــد صنعت ۱٢۰ واح
طراحــی شــده بــه ســرمایه گذاران 

واگــذار خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه ســرمایه گذاری 
و  جذابیــت  کوچــک  صنایــع 
توجیــه اقتصــادی بیشــتری بــرای 
ســرمایه گذاران دارد، عنــوان کــرد: 
صنایــع کوچک و متوســط اســتان 
زنجــان ۶۰ درصــد در حــوزه تولید 
ــی و ۴۰ درصــد در  محصــول نهای

حــوزه تولیــد محصــول پایــه فعالیــت دارد.
ــا اشــاره بــه اینکــه امتیازی هایــی همچــون ســود آوری  عباســی ب
بــاال، دسترســی بیشــتر بــه بــازار فــروش، صــادرات بیشــتر و نیــاز 
ــط  ــع متوس ــمت صنای ــه س ــرمایه گذاران را ب ــط، س ــی متوس مال
می کشــاند گفــت: صنایــع کوچــک توانســته اند بازار هــای هــدف 
صادراتــی را نیــز پیــدا کــرده و صــادرات محصــول بــه کشــور های 

دیگــر را داشــته باشــند.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان؛ 

ایجاد اشتغال پایدار برای ۲۳ هزار نفر در صنایع کوچک زنجان 

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی: ◄
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دعوت به همکاری

شرایط عمومی
1. داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران

2 .التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
3 .اعتقــاد بــه دیــن مبیــن اســالم یــا یکــی از ادیــان شــناخته شــده در قانــون اساســی جمهــوری 

ــالمی ایران اس
4 .جنسیت مورد پذیرش فقط آقا میباشد.

5 .شــرکت کننــدگان در ایــن آزمــون بایســتی بومــی اســتان اصفهــان و در محــدوده پوشــش 
ــند. ــروگاه باش ــاب نی ــاب و ذه ــرویس دهی ای س

6 .انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم غیر پزشکی
7 .عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات

8 .نداشتن سابقه محکومیت جزائی
9 .داشتن سالمت جسمانی، روانی و توانایی انجام کار

10 .دارا بودن شرایط احراز شغل برای شغل محل مورد تقاضا
11 .عدم منع قانونی برای استخدام

2 .کسب حد نصاب نمره تعیین شده آزمون
ــهید  ــرق ش ــد ب ــت تولی ــرکت مدیری ــش ش ــته گزین ــط هس ــدگان توس ــه ش ــد پذیرفت 13 .تایی

ــری ــد منتظ محم

شرایط اختصاصی
شرایط اختصاصی جدول شماره 1

شغل مقطع تحصیلی حداقل معدل کل حداکثر سن

اپراتور و تکنسین کاردانی و کارشناسی 00/14 26 سال

کارشناس کارشناسی به باال 00/14 32 سال
تسهیالت سنی برای داوطلبان

به کلیــه دارنــدگان کارت هــای پایــان خدمــت وظیفــه عمومــی ، حداکثــر مــدت 24مــاه 
)2 ســال( خدمــت نظــام وظیفــه قانونــی بــه حداکثــر ســن اضافــه خواهــد شــد. 

توضیحات شرایط اختصاصی
1 .دارا بودن مدرک و رشـته تحصـیلی معتبر وزارت علوم، مطابق با شـرایط مندرج در جداول 3و4 
 الزامــی بــوده و داوطلبیــن در زمان ثبت نام می بایســـت مدارک منطبق با اطالعیــه را ارائه نمایند.

2 .نیازهــای اعــالم شـــده بــر اســـاس ســـاختار ســـازمانی مصـــوب شـــرکت بــوده و هرگونــه 
درخواســـت شـخصـــی مبنــی بــر تغییــر ردیــف شـــغلی یــا رده شـــغلی مرتبــط بــا تغییــر یــا 
ــد. ــی باش ــرش نم ــل پذی ــرکت قاب ــر ش ــذب، از نظ ــس از ج ــرد پ ــی ف ــدرک تحصیل ــاء م  ارتق

ــه  ــچ گون ــک هی ــدول ی ــر از ج ــی باالت ــع تحصیل ــدارک مقاط ــول م ــه قب ــبت ب ــرکت نس 3 .ش
ــدارد. ــدی ن تعه

مراحل فرآیند استخدام

1 .مراجعه به سایت و تهیه مدارک مورد نیاز
2 .ثبت نام در آزمون و اخذ کد رهگیری

3 .دریافت کارت ورود به جلسه
4 .حضور در محل برگزاری آزمون طبق برنامه آزمون کتبی

5 .دریافت نتیجه آزمون کتبی از طریق سایت ثبت نام
6 .حضور در فرآیند مصاحبه تخصصی

7 .حضور در مرحله معاینات طب صنعتی در صورت پذیرش در مراحل قبلی
8 .حضــور در فرآینــد کانــون ارزیابــی شایســتگی )ویــژه مشــاغل کارشناســی( در صــورت پذیرش 

در آزمــون کتبــی و مصاحبــه
9 .انجام فرآیند گزینش برای پذیرفته شدگان مراحل قبلی

ــا  ــت ی ــان خدم ــتعالم کارت پای ــی، اس ــدرک تحصیل ــتعالم م ــامل اس ــده ش ــل پرون 10 .تکمی
ــاز ــورد نی ــدارک م ــایر م ــینه و س ــدم سوءپیش ــم، ع ــت دائ معافی

11 .انعقــاد قــرارداد موقــت کار، شــروع بــه کار و آمــوزش هــای بــدو اســتخدام بــرای پذیرفتــه 
شــدگان نهایــی.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
ــرم  ــل ف ــایت( و تکمی ــام )وب س ــت ن ــامانه ثب ــه س ــه ب ــل از مراجع ــان قب ــت داوطلب الزم اس

ــد. ــدام نماین ــاز اق ــورد نی ــدارک م ــل م ــه فای ــه تهی ــبت ب ــی، نس الکترونیک
1 .اســکن صفحــه اول شناســنامه )در صــورت داشــتن توضیحــات، اســکن صفحــه توضیحــات 

نیــز ضمیمــه شــود(
2 .اسکن کارت ملی

 3 .اســکن مــدرک تحصیلــی معتبــر )که معدل در آن ذکر شــده باشــد( منطبق با شــرایط اطالعیه
4 .اسکن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم

ــا معافیــت مــی بایســت  ــان خدمــت ی 5 .توضیــح: تاریــخ صــدور مــدرک تحصیلــی و کارت پای
ــام در آزمــون )پنــج شــنبه مــورخ 1401/06/15( باشــد. قبــل از تاریــخ اتمــام مهلــت ثبــت ن

6 .اسکن عکس 4×3 جدید ) با مشخصات ذکر شده در سایت ثبت نام(
7 .پرداخت الکترونیکی مبلغ یک میلیون و هشت صـد هزار )1/800/000 ریال( در وجه دانشـگاه 
 صـــنعتی اصـــفهان بابت هزینه های ثبت نام و شـــرکت در آزمون کتبی از طریق سامانه ثبت نام

توضیح: امکان عودت وجه ثبت نام واریز شده به هیچ وجه وجود نخواهد داشت. 

حوه ثبت نام و مهلت آن
بــا توجــه بــه اینکــه آزمــون هــا ،تحلیــل نتایــج، تعییــن محــل فعالیــت و عنــوان شـــغلی پذیرفته 
شـــدگان نهایی بر اســـاس گروه امتحانی انتخاب شـــده توســـط داوطلب در زمان ثبت نام انجام 
می شـود الزم اسـت داوطلبان با دقت و با توجه به شـای سـتگی، عالقه، جدول نیازها و شـرایط 
 اعــالم شـــده، ن ســـبت بــه انتخــاب تنهــا یک کــد رشـــته )یک ردیــف شــغلی( ثبت نــام نمایند.

ــه  ــخ 1401/6/15 ب ــا تاری ــخ 1401/5/15 ت ــای ســـت از تاری ــرایط مــی ب ــان واجــد شـ داوطلب
ســـامانه معرفــی شـــده از طــرف دانشـــگاه صـــنعتی اصـــفهان مراجعــه و اقــدام بــه ثبــت نــام 

ــردد. ــل گ ــت تکمی ــت و صداق ــا دق ــی بایســت ب ــام م ــت ن ــای ثب ــرم تقاض ــد. ف نماین
زمان توزیع کارت و آزمون

ــام  ــت ن ــه ســامانه ثب ــه ب ــا مراجع ــا روز 1401/6/23 ب ــد از 1401/6/20 ت ــی توانن ــان م داوطلب
ــد. ــدام نماین ــون اق ــه جلســه آزم ــت کارت ورود ب ــه چــاپ و دریاف نســبت ب

آزمون روز پنج شنبه 1401/06/24 برگزار خواهد شد.
محــل برگــزاری آزمــون دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و زمــان دقیــق آن در کارت ورود بــه جلســه 

اعــالم خواهــد شــد.
ــون  ــه در روز آزم ــه جلس ــی و کارت ورود ب ــا کارت مل ــدار ی ــنامه عکس ــتن شناس ــراه داش هم

ــد. ــی میباش الزام

تذکر مهم
بــا توجــه بــه اینکــه کلیــه اطــالع ر ســـانی هــای آزمــون از طریــق ســـامانه ثبــت نــام انجــام 
خواهــد شـــد لــذا داوطلبــان مــی بایســـت در طــول فرآینــد جــذب، جهــت آگاهــی از اطالعیه ها 
و نتایــج مراحــل مختلــف و تغییــرات احتمالــی، بــه صـــورت مســـتمر بــه ســـامانه فــوق مراجعــه 
ــون،  ــی آزم ــرات احتمال ــا تغیی ــات ی ــل ،جزئی ــج مراح ــب از نتای ــالع داوطل ــدم اط ــد و ع نماین

موجــب هیــچ گونــه حقــی بــرای وی نمــی گــردد. 
مفاد آزمون کتبی

آزمــون کتبــی شـــامل آزمــون علمــی مبتنــی بــر ســـؤاالت چهــار گزینــه ای بــا احتســـاب نمــره 
منفــی مــی باشـــد، ســـؤاالت علمــی بــا توجــه بــه هــر گــروه امتحانــی و رشـــته هــای مــورد نیاز 
طراحــی شـــده و مفــاد آزمــون کتبــی )دانشــی( شــامل ســه بخــش طبــق مــوارد جــدول شــماره 

)2( می باشــد: 

دروس عمومی  تخصصی

مشاغل

زبان انگلیسی و 
دانش رایانه ای و 
معارف اسالمی و 

ادبیات فارسی

توانایی ذهنی و 
ادراکی و ریاضی و 

آمار مقدماتی

دروس 
تخصصی هر 

مقطع

اپراتوری و 
تکنسینی %15 %25 %60

20% مشاغل کارشناسی %20 %60

توضیح: مفاد آزمون تخصصی به شرح جدول شمار )3( می باشد.

داوطلبــان واجــد شــرایط جهــت ثبــت نــام و کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت 
اینترنتــی : https://coursereg.iut.ac.ir مراجعــه نماینــد. 

شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق شـــهید محمــد منتظــری اصـــفهان )نیــروگاه شـــهید محمد منتظــری اصـــفهان( تعــداد 16 نفــر از فــارغ التحصـــیالن دانشـــگاهها و مؤسـســـات آمــوزش عالی مــورد تاییــد وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بومــی اسـتان اصـــفهان را از طریــق برگــزاری آزمــون اســـتخدامی کتبــی )عمومــی و تخصـصـــی(، مصـــاحبه و گزینــش پــس از کســـب نمــره حد نصـــاب، به ترتیــب باالتریــن نمرات 
اخــذ شــده در آزمــون کتبــی )عمومــی و تخصصــی( و مصاحبــه، بــا شــرایط منــدرج در ایــن آگهــی، بــه صــورت قــراردادی از طریــق شــرکت پیمانــکار تأمیــن نیــروی انســانی نیــروگاه جــذب مــی نمایــد. مهلــت 

ــد. ــی باش ــهریور 1401 م ــا 15 ش ــت نام ت ثب

تاکنون بیش از 5 هزار نیاز را  در سامانه نان به ثبت رسانده ایم
وی بــا بیــان اینکــه مــن از ســال 83 بــه بعــد کــه معــاون پژوهشــی دانشــگاه بــودم 
ــن  ــه م ــی ک ــده های ــی از ای ــت: یک ــار داش ــتم، اظه ــش را داش ــم و پژوه ــه عل دغدغ
ــه  ــت ک ــوده اس ــگاه ب ــت و دانش ــاط صنع ــرای ارتب ــب ب ــتر مناس ــاد بس ــتم ایج داش
ــای  ــتر نیازه ــان را در بس ــی م ــای تحقیقات ــت ه ــی از ظرفی ــم بخش ــالش کنی ــا ت م
جامعــه هدایــت کنیــم، مــی دانســتم کــه بــرای ارتبــاط پژوهــش بــا نیــاز جامعــه بــه 
یــک حلقــه اتصــال احتیــاج داریــم کــه در یکــی از جلســات پیشــنهاد ایجــاد مرکــز 
نیازهــای جامعــه را داده بــودم کــه اولیــن برنامــه ام در دوره وزارت نیــز ایجــاد ســامانه نــان 
)نظــام ایــده هــا و نیازهــای جامعــه( بــود کــه ایــن ســامانه تاکنــون بیــش از 5 هــزار 
ــه از  ــی ک ــای دولت ــتگاه ه ــام دس ــه تم ــد ک ــانده و مصــوب ش ــت رس ــه ثب ــاز را ب نی
بودجــه پژوهشــی اســتفاده مــی کننــد موظــف هســتند کــه نیازهــای خــود را در ایــن 
ســامانه ثبــت کننــد، شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی هــم ثبــت نیازهــای کشــور در 
ایــن ســامانه را مصــوب کــرد و تمــام دانشــجویان مــی تواننــد بــرای پایــان نامــه هــای 

خــود از ایــن ســامانه بهــره ببرنــد.
زلفــی گل ادامــه داد: تاســیس صنــدوق علــوم، تحقیقــات و فنــاوری هــم مــورد بعــدی 
بــود کــه بــا پیگیــری هایــی کــه انجــام دادیــم، رئیــس محتــرم جمهــور تاســیس ایــن 
ــورایعالی  ــوع در ش ــن موض ــد، ای ــته ش ــنامه آن نوش ــرد و اساس ــالغ ک ــدوق را اب صن
عتــف مطــرح شــد و تصویــب اساســنامه قــرار اســت در هیــأت دولــت مصــوب شــود.
وزیــر علــوم اظهــار داشــت: از جملــه مــوارد دیگــری کــه در یــک ســال گذشــته انجــام 
شــد توجــه بــه پــارک هــای علــم و فنــاوری و مراکــز رشــد بــود چــرا کــه خروجــی 
علــم و دانــش بایــد خلــق ثــروت باشــد کــه مــن راه انــدازی مراکــز نــوآوری را جــزء 
برنامــه هــای خــودم قــرار دادم و توانســتیم مجــوز ایجــاد معاونــت فنــاوری و نــوآوری 
ــاون  ــه ســمت مع ــن را ب ــه کشــور اســتاد خیرالدی ــم و یکــی از اســاتید نمون را بگیری
ــه توســعه  ــی در زمین ــی خوب ــات خیل ــم کــه اتفاق ــوآوری منصــوب کردی ــاوری و ن فن

زیرســاخت هــای فنــاوری و ایجــاد مشــاغل در ایــن زمینــه رخ داده اســت.
آیین نامه پایه های تشویقی را مصوب کرده ایم

ــه کارگیــری نظــام  وی افــزود: بحــث دیگــری کــه در ایــن یــک ســال انجــام شــد ب
انگیزشــی جدیــد اســت، در تــالش هســتیم بــا ایجــاد ایــن نظــام اعضــای هیــات علمی، 
دانشــجویان و یــاوران علمــی مــا هــر کــس بــه انــدازه میــزان تالشــش بهــره منــدی 
داشــته باشــد، بــرای ایــن موضــوع آییــن نامــه پایــه هــای تشــویقی را مصــوب کردیــم 
و 60 پایــه تشــویقی مصــوب شــده کــه در بخــش هــای مختلــف آموزشــی، دیپلماســی 
علمــی، ترویــج علــم، فنــاوری و کارآفرینــی و غیــره دســته بنــدی شــده بــه طوریکــه 
هــر فــردی در هــر بخشــی کــه ســرآمد بــود از امتیــازات آن بخــش اســتفاده کنــد، 

بــا ایــن روش ســقف پــرواز جامعــه علمــی بــاال مــی رود.
ــب  ــته نصی ــال گذش ــک س ــه در ی ــی ک ــی از افتخارات ــرد: یک ــد ک ــوم تأکی ــر عل وزی
ــوم  ــاون پژوهشــی وزارت عل ــود کــه در حکــم مع ــن ب ــه علمــی کشــور شــد ای جامع
ــن  ــه بی ــد مجل ــه موظــف هســتند چن ــود ک ــن ب ــرار دادم یکــی ای ــه را ق ــد برنام چن
المللــی را در پایــگاه هــای علمــی بیــن المللــی نمایــه کننــد و از خــارج کشــور هــم 
ــور  ــه کش ــته 18 مجل ــال گذش ــد، در س ــه کنن ــی را نمای ــه های ــا مقال ــالت م در مج
ــه در  ــالمی 109 مجل ــالب اس ــس از انق ــه پ ــدند در حالیک ــه ش ــکوپوس نمای در اس
ــکوپوس  ــه در اس ــط 109 مجل ــته فق ــال گذش ــی در 40 س ــد، یعن ــکوپوس بودن اس

ــدند. ــه ش ــه نمای ــته 18 مجل ــال گذش ــک س ــد و در ی بودن
تعداد مجالت بین المللی ایران در اسکوپوس به عدد  122 رسید

وی اضافــه کــرد: اجرایــی ســازی امریــه پســادکتری و دســتیار فنــاوری نیــز از جملــه 
اقدامــات در یــک ســال گذشــته بــوده اســت، همچنیــن بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه 
پــارک علــم و فنــاوری بیــن المللــی ایــران را در یــک زمیــن 1000 متــری تاســیس 

کنیــم تــا در عرصــه دانــش بنیانــی تولیــدات بیــن المللــی هــم داشــته باشــیم.
زلفــی گل گفــت: در ســال گذشــته رشــد اشــتغال در پارک هــای علــم و فنــاوری 40 درصد 
بــوده، 12 پردیــس و قطــب علــم و فنــاوری جدیــد تاســیس شــده اســت، 2 میلیــون و 
700 هــزار متــر مربــع ســاختمان نیمــه کاره در موسســات آمــوزش عالــی داریــم عقــل 
حکــم مــی کنــد کــه وقتــی ایــن حجــم از پــروژه هــای نیمــه تمــام را داریــم پــروژه 
جدیــدی را ایجــاد نکنیــم چــرا کــه برخــی از ایــن پــروژه هــا بیــش از 20 ســال نیمــه 
کاره مانــده اســت، 5 هــزار و 700 میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای تکمیــل پــروژه هایــی 

کــه بــاالی 50 درصــد پیشــرفت داشــتند اختصــاص داده شــده اســت.
وی افــزود: در هفتــه دولــت 32 پــروژه آمــاده بهــره بــرداری داریــم، 30 پــروژه دیگــر 
ــژه در  ــت وی ــک حمای ــا ی ــه ب ــم ک ــاالی 95 درصــد داری ــزان پیشــرفت ب ــا می ــم ب ه

اولیــن فرصــت تکمیــل مــی شــود.
ــوزی در  ــش آم ــای دان ــدال آوران المپیاده ــه م ــان اینک ــا بی ــه ب ــوم در ادام ــر عل وزی
رشــته ای کــه مــدال کســب می کننــد ادامــه تحصیــل نمــی دهنــد، اظهــار داشــت: 
مــا بــرای اینکــه انگیــزه ایجــاد کنیــم بــا بنیــاد ملــی نخبــگان تفاهــم نامــه امضــا کردیم 
کــه ایــن عزیــزان را بــورس کــرده و اشتغالشــان را پــس از فــارغ التحصیلــی تضمیــن کنیم 

تــا در همــان رشــته ای کــه مــدال کســب کردنــد ادامــه تحصیــل دهنــد.
ــی  ــرد ول ــری بگی ــدرک دکت ــا در دانشــگاه م ــه م ــز نابغ ــک عزی ــه ی ــت: اینک وی گف
ــتادی  ــه کار اس ــت ب ــم و تربی ــوزش و فلســفه تعلی ــای آم ــیوه ه ــری ش ــدون یادگی ب
بپــردازد ســبب مــی شــود آن نخبــه مــا نتوانــد اثربخشــی الزم را در اســتادی داشــته 
ــأله  ــن مس ــه ای ــم ک ــزار کنی ــتادی را برگ ــارت اس ــت دوره مه ــس الزم اس ــد پ باش
ــرای تعــداد برگــزار شــود، از ســال  برنامــه ریــزی شــده و امســال هــم قــرار اســت ب

ــد. ــی بینن ــوزش م ــا در بخــش اســتادی آم ــد م ــده همــکاران جدی آین

ساماندهی دیپلماسی علمی برای جذب دانشجویان بین المللی
زلفــی گل بــا تأکیــد بــر اهمیــت دیپلماســی علمــی گفــت: برنامــه ریــزی کردیــم در 
جــذب دانشــجویان بیــن المللــی فعــال باشــیم، ایــن مســأله برنامــه ریــزی شــده نبــود 
کــه ســاماندهی آن مصــوب شــد، جشــنواره هــای بیــن المللــی نیــز برگــزار مــی کنیــم 

تــا انگیــزه بیشــتری را بــرای جــذب دانشــجویان بیــن المللــی داشــته باشــیم.
ــا  ــز گفــت: بخــش عمــده مشــکل بورســیه ه ــا نی ــاره موضــوع بورســیه ه وی درب

ــده نیــز در حــال رفــع اســت. حــل شــده و باقــی مان
وزیــر علــوم دربــاره شــایعاتی کــه مبنــی بــر تقابــل وزارت علــوم و معاونــت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهــوری مطــرح مــی شــده اســت، گفــت: هیــچ تقابلــی وجــود نــدارد، اگــر 
هــم در گذشــته تقابلــی بــوده مــا آن را بــه تکامــل تبدیــل کردیــم، خوشــبختانه مجــوز 
تاســیس شــرکت هــای دانــش بنیــان نــوع 3 را هــم بــه وزارت علــوم دادنــد کــه اتفــاق 
بزرگــی اســت و کمــک مــی کنــد کــه وزارت علــوم بــه رشــد 10 هــزار و 700 واحــد 
فنــاوری کــه دارد کمــک کنــد و بتوانیــم طبــق خواســته مقــام معظــم رهبــری شــرکت هــای 
دانــش بنیــان را توســعه دهیــم تــا بــه رونــق تولیــد برســیم چرا که شــرکت هــای دانــش بنیان 

بــرای افــراد تحصیلکــرده مــا رشــد ایجــاد مــی کنــد.

وی دربــاره چگونگــی حمایــت از شــرکت هــای دانش بنیان گفــت: در ایــن زمینه ظرفیتهای 
قانونــی بســیاری داریــم کــه یکــی از ایــن ظرفیــت هــا ایــن اســت کــه اگــر ســرمایه داران 
بــه ایجــاد زیرســاختهای نــوآوری کمــک کننــد بــه منزلــه مالیــات بــرای آنهــا محســوب 

مــی شــود، صنــدوق عالــی علــوم، تحقیقــات و فنــاوری هــم تشــکیل شــده اســت.
ــه هــای  ــرم اظهــار داشــت: ایجــاد خان ــه فنــاوری هــای ن ــاره توجــه ب زلفــی گل درب
خــالق و مراکــز رشــد بــه همیــن منظــور اســت کــه تــالش مــی کنیــم در ایــن زمینــه 
هــم از ظرفیــت هــای قانونــی اســتفاده کنیــم، شــاید در گذشــته کــم مهــری شــده 
باشــد امــا در دوره جدیــد ســعی مــی کنیــم کــه توجــه ویــژه ای داشــته باشــیم چــرا 
کــه بحــث فنــاوری هــای نــرم و ســخت بــا هــم معنــا پیــدا مــی کنــد و بایــد در کنــار 

یکدیگــر رشــد کننــد.
ــز  ــه مرک ــم و ب ــعه دادی ــی را توس ــوم قرآن ــوزش عل ــز آم ــت: مرک ــه گف وی در ادام
آمــوزش علــوم قرآنــی و علــوم انســانی تبدیــل شــد تــا توجــه ویــژه ای بــه علــوم انســانی 

داشــته باشــیم.
وی همچنیــن از دســتور بــه دانشــگاه هــا بــرای پرداخــت حقــوق اســاتید حــق التدریس 

خبــر داد.
طرح نگهداشت نخبگان تصویب شده است

وی دربــاره حمایــت از نخبــگان گفــت: مــن از ســال 83 مقالــه ای بــا عنــوان مهاجــرت ژن هــا 
نوشــتم و بــا دســتور مقــام معظــم رهبــری بنیــاد ملــی نخبــگان را تاســیس کردیــم.

زلفــی گل اضافــه کــرد: بســتر ژنتیکــی بــرای جامعــه نخبگــی بســیار مهــم اســت وقتــی 
ژن هــای نخبگــی از کشــور خــارج شــوند ذخیــره هوشــمندی جامعــه کاهــش مــی یابــد 
و بــه مــرور درصــد ژن هــای نخبگــی کشــور پاییــن مــی آیــد و کشــورهایی کــه پذیــرش 

نخبــگان را دارنــد از درصــد هوشــمندی باالیــی برخــوردار مــی شــوند.
ــه آینــده  ــرای رفــع مهاجــرت ژن هــا بایــد نخبــگان مــا نســبت ب ــر علــوم گفــت: ب وزی
شــغلی خــود نگــران نباشــند، البتــه برخــی نخبــگان شــغل دارنــد اما احســاس مــی کنند 
در جــای مناســبی بــرای اثربخشــی قــرار نگرفتنــد کــه بایــد این موضوعــات مورد بررســی 
قــرار گیــرد کــه در شــورایعالی عتــف بــا حضــور رئیــس جمهــور طــرح نگهداشــت نخبگان 
مصــوب شــد، بــرای جــذب اعضــای هیــات علمــی نیــز ســهمیه خاصــی بــرای نخبــگان 

داشــتیم و 20 درصــد از ســهمیه دانشــگاه هــا بــه نخبــگان اختصــاص مــی یابــد.
ساالنه  15 هزار فارغ التحصیل  دکتری داریم

وی افــزود: در تمــام دنیــا کشــورهای پیشــرفته از میان فــارغ التحصیــالن دوره دکتری، 
بهتریــن هــا را بــرای دوره پســادکتری انتخــاب مــی کننــد و فراخــوان مــی زننــد و از 
کل دنیــا افــرادی را پذیــرش مــی کننــد، مــا در ســال بیــش از 15 هــزار دانشــجوی 
ــگر  ــوان پژوهش ــه عن ــد ب ــا بای ــن ه ــی از ای ــل قبول ــد قاب ــه درص ــم ک ــری داری دکت
پســادکتری بــه کار گرفتــه شــوند کــه از صنــدوق علــوم، تحقیقــات و فنــاوری مجــوز 
گرفتیــم کــه ایــن امــر را حمایــت کنیــم، در واقــع مــا هــم از خدمــات پژوهشــگران 
پســادکتری بهــره منــد مــی شــویم هــم کمــک مــی کنیــم کــه آن هــا شــرایط جــذب 

بــه عنــوان هیــات علمــی در دنیــا را بــه دســت آورنــد.
ــز در  ــتقل نی ــگران مس ــی پژوهش ــات پژوهش ــرح خدم ــرد: ط ــه ک ــوم اضاف ــر عل وزی
شــورایعالی عتــف تصویــب شــد کــه دســتگاه هــای اجرایــی بتواننــد بــا پژوهشــگران 

ــد. ــرارداد ببندن مســتقل هــم ق
وی دربــاره پــارک علــم و فنــاوری بیــن المللــی گفــت: کارهــای مقدماتــی آن انجــام شــده 
اســت و درواقــع در حــال تاســیس اســت و هنــوز بــه مرحلــه بهــره بــرداری نرســیده اســت.

وزیــر علــوم همچنیــن دربــاره چگونگــی رســیدگی بــه پرونــده بورســیه هــای ســال 92 
کــه برخــی دانشــجویان بورســیه را بــا مشــکل جــذب در دانشــگاه هــا مواجــه کــرد، 
ــه دانشــگاه هــای  گفــت: یکــی از اقداماتــی کــه مــا انجــام دادیــم، ایــن اســت کــه ب
در حــال توســعه امتیــازی دادیــم کــه بــه آنهــا گفتیــم هرچقــد از دانــش آموختــگان 
بورســیه اســتفاده کننــد جــزو ظرفیــت آنهــا حســاب نمــی شــود و بــا ســازمان امــور 
اداری اســتخدامی رایزنــی کردیــم بــرای تمامــی دانــش آموختــگان بورســیه شناســه 
ــدارد و  ــا مشــکلی وجــود ن ــرای جــذب آنه ــه ب ــد ک اســتخدامی اختصــاص داده ان

بــه مــرور ایــن موضــوع برطــرف مــی شــود.
ــازارکار  ــاز ب ــا نی ــه توســعه رشــته هــای متناســب ب ــوم ب ــاره توجــه وزارت عل وی درب
نیــز گفــت: بــر اســاس آمایــش آمــوزش عالــی و نیــاز بــازارکار بــر توســعه رشــته هــای 

متناســب بــا نیــاز کشــور تــالش مــی کنیــم.

  توسعه اشتغال دانش بنیان، استخدام نخبگان و توسعه رشته های متناسب با بازارکار 

پارک های  پارک های علم و فناوری خبر داد و گفت: اشتغال دانش بنیان در  بنیان در  افزایش اشتغال دانش  از  و فناوری  وزیر علوم، تحقیقات 
علم و فناوری با رشد 40 درصدی مواجه بوده است. وی به طرح نگهداشت نخبگان که در شورایعالی عتف با حضور رئیس جمهور مصوب شد اشاره و 
تصریح کرد: در قالب جذب اعضای هیات علمی نیز سهمیه خاصی برای نخبگان درنظر گرفتیم و 20 درصد از سهمیه دانشگاه ها به نخبگان اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار بازارکار، محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست خبری  خود با اصحاب رسانه ضمن  پاسخگویی به  سواالت 
برنامه های  از  بازارکار  با  متناسب  رشته های  توسعه  و  ژن ها  از خروج  جلوگیری  برای  تالش  دانش بنیان،  اشتغال  توسعه  کرد:  تاکید  خبرنگاران 

وزارت علوم است.

  وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد؛
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دعوت به همکاری

شرایط عمومی
1- داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران

2- دارا بودن کارت پایان خدمت سربازی و یا معافیت قانونی دائم غیر پزشکی
3- عدم اعتیاد به مواد مخدر و الکل و دخانیات

4-نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
5- داشتن سالمت کامل جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار نگهبانی

اساسی جمهوری  قانون  ادیان شناخته شده در  از  یا یکی  اسالم  به دین مبین  اعتقاد   -6
اسالمی ایران

7- نداشتن منع قانونی جهت استخدام در دستگاه های اجرایی و نداشتن تعهد خدمتی به 
دیگر سازمانها

 -8  احراز صالحیت عمومی به تایید گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه

شرایط اختصاصی
1- داشتن حداکثر سن برای مدرک تحصیلی لیسانس 32 سال که تاریخ برگزاری آزمون 

مالک محاسبه حداکثر سن داوطلبان میباشد.
تبصره: در صورت داشتن سابقه مرتبط در خصوص شغل مذکور در داخل صنعت برق و عدم 
سوء سابقه و عملکرد منفی در سوابق کاری گذشته مدت سابقه با پرداخت بیمه به سازمان 
تامین اجتماعی حداکثر به مدت 5 سال و همچنین مدت زمان خدمت سربازی به سقف 

سنی افزوده خواهد شد۔
2- بومی بودن در شهرستان مورد تقاضا الزامی میباشد۔ شرایط بومی بودن به شرح ذیل 

تعیین میگردد:
آزمون در شهرستان مورد  زمان  از  قبل  از یکسال  والدین وی  یا  . محل سکونت داوطلب 

تقاضا باشد.
. محل تولد داوطلب با محل مورد تقاضا یکسان باشد.

. داوطلب حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی )ابتدایی، راهنمایی و متوسطه( خود 
را در محل مورد تقاضا طی کرده باشد.

3- تعداد، رشته، گرایش های مورد نیاز به شرح جدول زیر می باشد:

شهرستان مورد جنسیتتعدادمقطعگرایشعنوان شغلردیف
نیاز

مهندسی برق1
 قدرت، کنترل، شبکه های انتقال

 برق، شبکه های توزیع برق،
الکترونیک)بجز بیو الکتریک(

مرد26کارشناسی
یزد ،اردکان، 
 میبد، مهریز،
تفت و ابرکوه

تبصره: برای شغل ذکر شده مدرک تحصیلی باالتر قابل قبول نمی باشد.
4- ثبت نام در سامانه آزمون مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان به نشانی پژوهشگاه 
مبلغ  به  نام  ثبت  هزینه  اینترنتی  پرداخت  و  اصفهان   پژوهشی  و  آموزشی  مجتمع  نیرو 

1200,000 )یک میلیون و دویست هزار( ریال، از طریق سامانه فوق انجام می پذیرد.

آزمون عمومی
مواد آزمون شامل : معارف و احکام اسالمی )10 سئوال(، ریاضی، و تست هوش )10 سئوال(، 
زبان انگلیسی )10 سئوال(، مهارت عمومی کار با رایانه )10 سئوال( و ادبیات فارسی و آیین 

نگارش )10 سئوال( میباشد.
- آزمون تخصصی مهندسی برق:

)10 سوال(،  و حفاظت  رله  )10 سئوال(،  قدرت  بررسی سیستمهای   : آزمون شامل  مواد 
مدارهای الکتریکی 1 و 2)10 سوال( ،  تجهیزات پست )15 سئوال( ، ایمنی برق )10 سئوال( 
باشد. می  )10سئوال(  دیجیتال  و  منطقی  مدارهای   ، )10سئوال(  الکتریکی  ماشینهای   ، 

- وزن کلیه سواالت آزمون یکسان و ضریب تمامی دروس یک می باشد.

زمان بندی آزمون
- ثبت نام در سامانه آزمون از روز شنبه مورخ 15/05/1401  تا پایان روز شنبه 1401/06/05 

انجام می پذیرد.
 7 لغایت   6 های  تاریخ  در  سامانه  طریق  از  آزمون  در  داوطلبان  اطالعات  ویرایش   -

شهریور ماه 1401 انجام می پذیرد.
- دریافت کارت شرکت در آزمون از طریق سامانه در تاریخ های 8   لغایت 10 شهریور ماه    

1401 انجام  می پذیرد.
 - تاریخ برگزاری آزمون: راس ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 1401/06/11 می باشد.

- مدت زمان برگزاری آزمون: 125 دقیقه می باشد.
آدرس محل برگزاری آزمون در کارت شرکت در آزمون اعالم می گردد.

شماره تلفن 32626219-035 )آقای فالح( در وقت اداری پاسخگوی سئواالت داوطلبان 
گرامی می باشد.

تقویم آزمون:
 مهلت ثبت نام: تا 5 شهریور 1401

 دریافت کارت آزمون: 8 الی 10 شهریور 1400
زمان برگزاری آزمون: 11 شهریور 1401

داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی : 
https://azmoon360.com مراجعه نمایند. 

به اطالع می رساند شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه های خوزستان به منظور تکمیل نیروی انسانی خود جهت مشاغل اپراتوری پستهای 63، 230 و 400 کیلو ولت 
شرکت برق منطقه ای یزد از بین داوطلبین دارای شرایط ذیل، پس از برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه علمی، نیرو می پذیرد. مهلت ثبت نام تا 5 شهریور 1401 می باشد.
 1- کلیه مراحل ثبت نام، دریافت کارت ورود به جلسه و مشاهده نتایج فقط از طریق سامانه آزمون به نشانی پژوهشگاه نیرو مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان قابل انجام خواهد بود.
2- تنها پس از واریز اینترنتی هزینه آزمون و مشاهده پیغام پایان مراحل، ثبت نام قطعی تلقی می گردد و در غیر این صورت کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد 

و امکان شرکت در آزمون وجود ندارد.
3- پس از این آزمون، دو برابر ظرفیت مورد نیاز اعالم خواهد شد و انتخاب نهایی با انجام مصاحبه تخصصی حضوری و بررسی صالحیت عمومی انجام می شود.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت متحد سازه آکام جهت تکمیل کادر خود از استان 
البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

 کارشناس کنترل کیفیت
آقا، تمام وقت

آشنایی و تجربه کار در کنترل ابعادی و 
کیفی سازه های فلزی و فوالدی

آشنا به نقشه خوانی
office آشنا به کار با نرم افزارهای

حقوق، بیمه، سنوات
 تعمیرکار

آقا، تمام وقت
آشنا با تعمیرات مکانیکی و الکتریکی

تجربه کار در شرکت سازه فلزی
حقوق، بیمه، سنوات

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

واتساپ 0۹3۹206۹۸06
آدرس شهرک صنعتی صفادشت
https://bazarekar.ir/30313 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

صنعت پژوهان کیا در استان البرز )اشتهارد(
 جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان 

البرز استخدام می نماید
 مهندس صنایع

آقا/ خانم، دارای سابقه کار، تمام وقت
منظم و مسئولیت پذیر

کارت پایان خدمت )آقایان(
حداقل یک سال سابقه کار

بیمه تکمیلی، حقوق وزارت کار، اضافه کار
employ.spk.fz@gmail.com

https://bazarekar.ir/30310

دعوت به همکاری

داروخانه شبانه روزی دکتر گیتی نورد
 در تهران )منطقه 7 – باغ صبا – سهروردی( در راستای تکمیل 

کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
 نسخه پیچ:  کارآموز،  با حقوق و مزایای عالی – بیمه و پاداش

واتساپ  0۹123363۹0۸
 https://bazarekar.ir/30295

ماموریت ما رونق کسب وکارهای
 دانش بنیان و حمایت از استارت آپ هاست

ــاره  ــا اش ــی ب ــیخ بهای ــی ش ــی فن آفرین ــنواره مل ــر جش دبی
به اینکــه ماموریــت اصلــی هفدهمیــن دوره ایــن رویــداد، 
افزایــش حجــم ســرمایه گذاری و رونــق کســب و کارهــای 
ــه و دانــش بنیــان و بین المللــی کــردن جشــنواره اســت  فناوران
خاطرنشــان کــرد: هفدهمیــن جشــنواره ملــی فــن آفرینی شــیخ بهایی 
ــنواره  ــگاه جش ــای جای ــظ و ارتق ــدف حف ــا ه ــال ب ــان امس آب
ــرای  ــاوری کشــور، زمینه ســازی ب ــداد فن ــن روی ــوان برتری به عن
ــرفت  ــدار و پیش ــعه پای ــان در توس ــاد دانش بنی ــذاری اقتص اثرگ
کشــور، جهت دهــی بــه فعالیت هــای فن  آفرینانــه بمنظــور 
ــه ســمت  ــری ب حــل مســائل و چالش هــای اساســی و جهت گی
ــارج  ــق از خ ــای موف ــذب طرح ه ــی و ج ــداد بین الملل ــک روی ی
از کشــور بــا هــدف تاثیرگــذاری بیشــتر بــر زیســت بوم نــوآوری 

ــاوری برگــزار مــی شــود. و فن

جشنواره دو بخش مسابقه ای و جانبی دارد
کبیــری بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن رویــداد در دو بخــش مســابقه ای 
ــزود: بخــش اول طراحــان کســب و کار اســت  و جانبــی دارد اف
ــی و  ــن آفرین ــش دوم ف ــند و بخ ــته باش ــده داش ــد ای ــه بای ک
تجــاری ســازی فنــاوری کــه شــامل شــرکت هایــی اســت کــه 
تولیــد محصــول داشــته ، فــروش داشــته انــد و محصــول آنهــا 

ــازار شــده اســت. وارد ب
وی افــزود: ایــن جشــنواره ملــی کــه حــاال بــه یکــی از 
رویدادهــای علمــی و فنــاور مهــم کشــور بــدل شــده، در 16 دوره 
گذشــته بــا موفقیــت در راســتای شناســایی و معرفــی واحدهــای 
دولتــی،  ســرمایه گذاران  بــه  موفــق  فن آفرینــان  و  فنــاور 
خصوصــی و خیــران حــوزه فن آفرینــی، گســترش ارتبــاط 
مراکــز علمــی و پژوهشــی، ایــده پــردازان و طراحــان، مخترعــان 
ــج، توســعه  ــا بخش هــای مختلــف اقتصــادی، تروی و مبتکــران ب
و تشــویق فرهنــگ خالقیــت، نــوآوری، فن آفرینــی و کارآفرینــی 
ــت  ــان و تقوی ــد در فن آفرین ــش امی ــاوری، افزای ــر فن ــی ب مبتن
ــی،  ــورت کاِر گروه ــژه به ص ــس به وی ــاوری و اعتمادبه نف خودب
بازارهــای  بــه  ورود  آمــاده  فنــاور  واحدهــای  شناســایی 
بازرگانــان  ملــی و بین المللــی و جــذب ســرمایه گذاران و 
محصــوالت  صــادرات  ســهم  افزایــش  جهــت  بین المللــی 
دانش بنیــان در اقتصــاد کشــور کوشــیده و امســال قــرار 
ــال  ــس از دو س ــنواره پ ــن دوره جش ــاه، هفدهمی ــان م ــت آب اس
کــه به صــورت مجــازی بــه کارش ادامــه داده بــود دوبــاره بــه شــکل 

ــود. ــزار ش ــوری برگ حض
او تصریــح کــرد: جشــنواره ملــی فن آفرینــی شــیخ بهایــی 
و فن آفرینانــه کشــور  فــن آور  رویــداد  به عنــوان نخســتین 
ــت  ــا حمای ــان و ب ــی اصفه ــی و تحقیقات ــهرک علم ــط ش توس
ــوم،  ــوری و وزارت عل ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
تحقیقــات و فنــاوری برگــزار می شــود بــه  عنــوان یــک رویــداد 
ــته  ــالیان گذش ــده در س ــق ش ــه موف ــر اینک ــالوه ب ــه دار ع ریش
یــک رویــداد ارزشــمند را رقــم بزنــد، بــه یــک رویــداد مکتــب ســاز 

ــل  شــده اســت. ــز تبدی نی

جایزه شیخ زین الدین به برترین ها اعطاء می شود
ــه کارکــرده و  جشــنواره ملــی فــن آفرینــی از ســال 82 آغــاز ب
تــا ســال گذشــته، 16 دوره از ایــن جشــنواره به صــورت مســتمر 
ــنواره  ــن جش ــال ای ــاه امس ــان م ــت. آب ــده اس ــزار ش برگ
ــا  ــوری ب ــورت حض ــازی، به ص ــزاری مج ــال برگ ــس از دو س پ

ــد. ــه کار می کن ــاز ب ــد آغ ــی جدی فرمت
ــم از  ــی اع ــن آفرین ــای ف ــام زمینه ه ــزود: جشــنواره تم ــری اف کبی
ــه، کشــاورزی،  ــوم پای فنــی و مهندســی، پزشــکی و بهداشــت، عل
ــرد و  ــات و ... را در برمی گی ــر، خدم ــگ و هن ــانی، فرهن ــوم انس عل
بــه گــروه یــا تخصــص خاصــی محــدود نمی شــود. بــرای شــرکت 
در ایــن جشــنواره هیــچ محدودیــت ســنی، جنســیتی یــا تحصیلــی 
وجــود نــدارد. محــدوده جغرافیایــی ایــن جشــنواره به کشــور محدود 
نیســت و ایرانیــان فن آفریــن مقیــم خــارج کــه بعضــاً موفقیت هــای 
بزرگــی نیــز در ایــن راه کســب کرده انــد بــه جشــنواره دعوت شــده 

ــوند. ــرکت داده می ش ــف آن ش ــای مختل و در بخش ه
ــه شــکل کارگروه هــای تخصصــی و رویــداد  امســال جشــنواره ب
تخصصــی ســرمایه گذاری برگــزار می شــود. در ایــن دوره از 
ــن  ــدان ای ــه عالقه من ــنواره ب ــی جش ــدف معرف ــنواره باه جش
زیســت بوم در خــارج از کشــور و جهت گیــری بــه ســمت 
ــذب  ــده برج ــای آین ــی در دوره ه ــداد فرامل ــک روی ــزاری ی برگ

طرح هــا و مشــارکت شــرکت های فنــاور خــارج از کشــور تمرکــز 
ویــژه ای می شــود.

وی خاطرنشــان کــرد: امســال نیــز ماننــد دوره گذشــته جایــزه 
برتریــن  بــه  شــیخ زین الدین  دکتــر  صنعت ســاز  فنــاوری 
ــوه رســیده و  ــد انب ــه تولی ــه مرحل ــه ب ــه ای ک ــای فناوران طرح ه
ــت،  ــده اس ــاد ش ــه ایج ــا کارخان ــد ی ــط تولی ــاس آن خ ــر اس ب
اعطــا خواهــد شــد. جایــزه ایــن بخــش از ســوی معاونــت علمــی 

اعطــاء مــی شــود.
ــود و  ــی ش ــام م ــا انج ــی ه ــا و ارزیاب ــم، داوری ه ــت داری رقاب
جوایــز مختلفــی داریــم جوایــز مختلــف از ســوی معاونــت علمــی 
و نیــز خــود جشــنواره کــه از ســوی حامیــان جشــنواره صــورت 

ــم. ــی کنی ــال م ــرد دنب می گی

برگزاری رویدادهای توسعه سرمایه گذاری
 از مهمترین بخش های جشنواره

دبیــر هفدهمیــن جشــنواره شــیخ بهایــی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه 
بیــن  مذاکــره  ســرمایه گذاری،  فرصت هــای  بخــش   در 
ــان عالقه منــد  ســرمایه گذاران و طراحــان کســب وکار و فن آفرین
ــا حصــول نتیجــه دنبــال  ــازار ت ــه جــذب ســرمایه و توســعه ب ب
شــده و نتایــج مذاکره هــا در زمــان برگــزاری جشــنواره معرفــی 

می شــود یــادآور شــد: برگــزاری نشســت های تخصصــی و 
بــا همــکاری ســرمایه گذاران  کارگاه هــای جــذب ســرمایه 
دســتاوردهای  نمایشــگاه  برپایــی  و  خارجــی  و  داخلــی 
ــنواره  ــن جش ــای هفدهمی ــر برنامه ه ــاور از دیگ ــرکت های فن ش

ــت. ــی اس ــیخ بهای ــی ش ــی فن آفرین مل
وی افــزود: برنامــه حمایتــی جشــنواره در بخــش رویــداد 
تخصصــی ســرمایه گذاری، شــامل آمــوزش و مشــاوره الزم 
بــرای ســاماندهی مذاکــرات ســرمایه گذاری، ایجــاد شــرایط الزم 
ــرمایه گذاران، کارشناســی  ــه س ــق ب ــای موف ــه طرح ه ــرای ارائ ب
از ســرمایه گذاران  قابــل ســرمایه گذاری، دعــوت  طرح هــای 
ــات  ــزاری جلس ــی، برگ ــی و خارج ــف داخل ــان مختل و بازرگان
ســرمایه گذاری، تســهیل فرآینــد ســرمایه گذاری و مشــاوره 
ــراح  ــه ط ــت های دوجانب ــزاری نشس ــران، برگ ــرمایه پذی ــه س ب
ــوالت و  ــه محص ــل، ارائ ــه پ ــزاری ویژه برنام ــرمایه دار، برگ و س

ــت. ــنواره اس ــگاهی جش ــش نمایش ــات در بخ خدم
او اضافــه کــرد: نمایشــگاه و کارگاه هــای انتقــال تجربــه، 
کارگاه هــای آموزشــی، گفتگــوی فناورانــه تقاضــا محــور و نیــز 
برگــزاری رویدادهــای ویــژه صنایــع فــوالد، نفــت و گاز و انــرژی 

ــداد اســت. ــن روی ــازه ای ــای ت ــن جشــنواره از بخــش ه در ای
ــده طراحــان کســب و کار ســه  در ایــن جشــنواره تعــداد برگزی
منتخــب و فــن آفرینــان دســته نوپــا و رشــد یافتــه کــه هــر کدام 

ــن  ــای بی ــرح ه ــرش ط ــن پذی ــد. همچنی ــب دارن ــه منتخ س
ــز  ــن جشــنواره پیــش بینــی شــده و ســطح جوای ــی در ای الملل
نســبت بــه ســالهای گذشــته بــاال و بــه صــورت نقــدی اســت و 
تاکیــد جشــنواره بــر حمایــت از ســرمایه گــذار و ســرمایه پذیــر 

اســت.

چه کسانی مخاطب اصلی هستند؟
اینکــه تمــام شــرکت ها و  بــه  بــا اشــاره  دکتــر کبیــری 
ــعه  ــق و توس ــای تحقی ــان، واحده ــاور و دانش بنی ــای فن واحده
شــرکت ها، ســرمایه پذیران و خیریــن حامــی کارآفرینــی و 
ــان  ــی مخاطب ــرمایه گذاران بین الملل ــان و س ــن بازرگان همچنی
پیشــنهادی  زمینه هــای  گفــت:  هســتند  جشــنواره  ایــن 
فناوری هــای  از  عبــارت  جشــنواره  ایــن  هفدهــم  دوره 
صنعت ســاز، صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی، فناوری هــای 
ــی،  ــوش مصنوع ــی تی و ه ــی، آی س ــر، آی ت ــور و آینده نگ نوظه
ــع خــالق، زیســت فناوری، محیط زیســت،  دارو و پزشــکی، صنای

ــت. ــت منابــع آب اس فناوری هــای نــرم و مدیری
وی افــزود: اولویــت نخســت مــا در بحــث تجاری ســازی و جــذب 
ــر شــرکت های  ــن دوره از جشــنواره ب ســرمایه گذار اســت. در ای
ــد  ــازی دارن ــث تجاری س ــتر بح ــه بیش ــدیافته ک ــزرگ و رش ب
تمرکــز داریــم. برگــزاری رویدادهــای تخصصــی ســرمایه گذار را 

ــه شــکل جــدی از اول مــرداد آغــاز می کنیــم. ب

مهلت ارسال تا 15 شهریور تمدید شد
ــنواره  ــن جش ــوان هفدهمی ــه فراخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب کبی
ملــی فــن آفرینــی شــیخ بهایــی از اول خــرداد امســال آغاز شــد، 
ــرکت های  ــه ش ــنواره از جمل ــان جش ــرد: مخاطب ــان ک خاطرنش
فنــاور و دانش بنیــان، شــرکت  های نوپــا و در حــال رشــد، 
واحدهــای تحقیــق و توســعه و ســرمایه گذاران خصوصــی و 
دولتــی مــی تواننــد تــا 15 شــهریور مــاه امســال بــرای شــرکت 

ــام کننــد. در ایــن رویــداد ثبــت ن
ملــی  جشــنواره  هفدهمیــن  مســابقه ای  بخش هــای  وی 
و  کار«  و  کســب  »طراحــان  را  شــیخ بهایی  فن  آفرینــی 
ــه  ــالم و اضاف ــاوری« اع ــازی فن ــاری س ــی و تج ــن آفرین »ف
کــرد: در ایــن دوره از جشــنواره بــا هــدف معرفــی جشــنواره 
بــه عالقه منــدان ایــن زیســت بوم در خــارج از کشــور و 
ــی در  ــداد فرامل ــک روی ــزاری ی ــمت برگ ــه س ــری ب جهت گی
ــا و مشــارکت شــرکت های  ــر جــذب طرح ه ــی ب دوره هــای آت

ــود. ــی ش ــژه ای م ــز وی ــور تمرک ــارج از کش ــاور خ فن
ــتین  ــوان نخس ــی به عن ــیخ بهای ــی ش ــی فن آفرین ــنواره مل جش
ــه کشــور توســط شــهرک علمــی و  ــداد فــن آوری و فن آفرینان روی
تحقیقاتــی اصفهــان بــا حمایــت معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 
ــاوری برگــزار می شــود. ــوم، تحقیقــات و فن جمهــوری و وزارت عل

عالقمنــدان شــرکت در ایــن جشــنواره می تواننــد جهــت ثبت نــام 
بــه ســایت www. Reg17.shtf.ir مراجعــه نماینــد.

گفت وگو: لیال قرنفلی

درگفتگوی اختصاصی بازارکار با دکتر علیرضا کبیری دبیراین جشنواره ملی عنوان شد:

 جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی به دنبال جذب سرمایه گذاران برای حمایت از فناوران است

شناسایی و معرفی فناوران و فن آفرینان موفق به سرمایه گذاران به عنوان یکی از اهداف اصلی جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی است.
دکتــر علیرضــا کبیــری، دبیــر جشــنواره ملــی فن آفرینــی شــیخ بهایــی در خصــوص جزئیــات و رونــد برگــزاری ایــن دوره از جشــنواره بــه بــازارکار گفــت: جشــنواره 
شــیخ بهایــی از ســال 13۸2 آغــاز شــده کــه در ســال هــا و دوره هــای اولیــه بــه موضــوع کارآفرینــی و در واقــع تشــویق و حمایــت از کارآفرینــان متمرکــز بــوده امــا 
در ادامــه بــه موضــوع فــن آفرینــی و توســعه فنــاوری و در دوره هــای شــانزدهم و هفدهــم روی موضــوع ســرمایه گــذاری و جلــب و جــذب ســرمایه گــذاران متمرکــز 

بــرای حمایــت از فنــاوران متمرکــز شــده تــا آنهــا بتواننــد حامــی فنــاوران باشــند.
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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

توضیحاتتحصیالتعنوان شغل

مرکز دولتی-حرفه ای در سخت افزار و مهندس کامپیوتر و یا ITمتخصص شبکه و امنیت
نرم افزارهای شبکه و امنیت دیتا سنتر

آشنا به زبان انگلیسیکارشناسی و باالترنیروی دفتری

دارای ظاهر مرتبدیپلمهخدماتی بیمارستان

کارآموز واحد منابع 
هدف آموزشو تربیت نیروی منابع انسانی کارشناسی رشته های مرتبطانسانی شرکت نفتی

و سپس جذب افراد موفق 

کار فنی در خطوط ریلی استدیپلم و کاردانینیروی فنی

مسلط به محاسبه ارزش افزوده- حقوق کارشناسی و باالترحسابدار
و دستمزد- بیمه مالیات

کارشناسی و ارشدکارشناس در مرکز دولتی
رشته های فیزیک، فتونیک، صنایع، 
کامپیوتر، مکانیک، متالورژی، برق  و 

مدیریت

رشته های فنینیروی فنی
وظایف: نصب، راه اندازی،  تعمیر و 
نگهداری باسکول ها و سیستم های 

توزین

مرکز تخصصی و دولتی استکارشناسی IT و نرم افزارکارشناس IT و نرم افزار

کارشناس بازرگانی- 
شرکت نفتی استکارشناسیخرید

کارشناس مرکزتماس و 
آشنا به مبانی شبکه و امور فنیمخابرات، کامپیوتر، ITپشتیبانی فنی

برنامه نویس، شبکه و 
 BPMN , c#تسلط به  کامپیوتر ،IT و صنایعتحلیلگر سیستم

مرکز دولتی - مسلط به Aspen کارشناسی شیمیکارشناس فرایند
Adsortion

مسلط به اکسلکارشناسینیروی اداری

دارای سابقه مرتیطکارشناسیدیجیتال مارکتینگ

دارای موتور و گواهینامه کارپرداز

ماموریت داردترجیحا پلیمر و یا فنیکارشناس فروش دفتری

توضیحاتتحصیالتعنوان شغل

کارشناس مکانیک یا 
آشنایی با اصول  پایپینگ و متره و مکانیک یا هوافضاهوافضا

تجهیزات ثابت

آشنا به نرم افزار revitمعماری - طراحیکارشناس معماری

انبار سیستمی سرپرست انبار

مسلط به زبان انگلیسی و امور بازرگانیارشد بازرگانی خارجیبازرگانی خارجی

آشنا به زبان انگلیسی - مسلط به آفیسکارشناسیدفتری

مسلط به آفیس دفتری و فروش

دارای خودرو راننده

مراکز دولتی و خصوصی معتبردیپلمهخدمات و آبدارچی

دارای شیفت کاریدیپلمهتزریق کار

رانندگی با ایسوزو و کامیونت راننده پایه 2

هلپ دسک در شرکت 
توانایی پشتیبانی فنی 50 کاربر مختلفکارشناسینفتی

نصب و راه اندازی دوربیندیپلم فنی نیروی فنی

قدرت بیان باال و آشنایی به آفیسکارشناسی اپراتور مرکز تماس

نیروی فنی و آچار به دستکاردانیتکنسین مکانیک

 دیپلمهتکنسین برق 

آشنا به جوشکاری و لوله کشیدیپلمهتاسیسات

کار دانشجویی با بیمه و حقوق و  ویزیتور
پورسانت

 کارشناسیمهندس الکترونیک

آشنایی sql کارشناس نرم افزار

مهندس الکترونیک-
دارای سرویسکارشناسیمکانیک و صنایع

مسلط به فتوشاپ گرافیست

 ارسال رزومه: 09122177643 - تماس: 66405655

چالش بیکاری پزشکان در کشور
بـی کاری کـه تـا چنـد دهـه قبل تنها مشـکلی بود کـه افـراد دارای تحصیـالت و مهـارت های 
ناکافـی بـا آن دسـت بـه گریبـان بودند؛ امروزه مشـکلی اسـت که در بسـیاری از کشـورها برای 

افـراد تحصیـل کـرده و دارای مهـارت نیز پیدا شـده اسـت. 
بی کاری در پزشـکان موضوعی اسـت که در ایران طی چند سـال اخیر شـدیدا مورد بحث قرار گرفته 
و شـدت و علـل آن و هـم چنیـن برنامـه هایـی که برای مقابلـه با آن بایـد اجرا نمـود از عناوین 

مـورد بحث در محافل مختلف اسـت.
یـک مطالعـه نشـان مـی دهـد؛ نیمـی از پزشـکان بیـکار، حداقل بـرای مدت یک سـال در 
جسـت و جـوی کار بـوده انـد کـه مهـم ترین دالیلـی را که برای عـدم موفقیت خـود در یافتن 
شـغل پزشـکی اعـالم نموده انـد، درآمـد ناکافی مشـاغل پزشـکی و محدودیت در بـه کارگیری 
پزشـکان در بخـش دولتـی می باشد.مشـکل بیکاری کامـل، بیکاری کیفی و بـی کاری کمی 

بـه حـدود یک دهـم تا یک چهـارم پزشـکان ایرانی صدمه زده اسـت. 
این مشـکل خاص کشـور ایران نیسـت و در بسـیاری از کشـورهای دیگر دنیا به ویژه کشورهایی 
کـه در برخـی دوره هـای زمانـی اقدام به پذیرش زیاد دانشـجو در رشـته پزشـکی نمـوده بودند، 
نیـز دیـده مـی شـود. حل ایـن مشـکل نیازمند شناسـایی صحیـح آن و بررسـی عوامـل موثر و 

مرتبـط با آن می باشـد.

مشکل اشتغال پزشکان در مشاغل غیر مرتبط
قائـم مقـام معاونت آموزشـی وزارت بهداشـت مـی گوید: 
در حـال حاضـر حدود ۱50 هزار پزشـک عمومی و متخصص 
فعـال و 55 هـزار دانشـجوی پزشـکی در حـال تحصیـل 
گفـت  می تـوان  نهایـت  در  کـه  دارد  وجـود  کشـور  در 
تـا هفـت سـال دیگـر بـا فارغ التحصیـل شـدن دانشـجویان 
فعلـی بیـش از 200 هزار پزشـک عمومـی و متخصص فعال 
در کشـور خواهیـم داشـت کـه تـا سـال ۱۴0۴ ایـران را 
بـه اسـتانداردهای جهـان در سـرانه تعداد پزشـک بـه بیمار 

بـدون هیـچ افزایـش ظرفیتی می رسـاند.
دکتر حمید اکبری  در خصوص وضعیت تعداد پزشـکان مشـغول به کار در کشـور و نیاز کشـور 
بـه پزشـک، گفت: شـماره نظام پزشـکی که عدد دقیق پزشـکان مـا را ثبت می کنـد اکنون آمار 
۱۷۶ هـزار پزشـک در کشـور را نشـان می دهـد که ایـن تعداد از ابتـدای کار پذیرش دانشـجوی 

پزشـکی و آغاز کار نظام پزشـکی فارغ التحصیل شـده اند.
وی بـا بیـان ایـن کـه بـه ایـن تعـداد در هر سـال بین پنج تا شـش هـزار نفـر افزوده می شـوند، 
گفـت: اکنـون ایـن عـدد در حال رسـیدن بـه ۱۸0 هـزار پزشـک عمومی فـارغ التحصیل 
اسـت که شـماره نظام پزشـک عمومی دریافـت کرده اند و اکنـون وارد بازار کار شـده اند.

20 هزار نفر از شغل پزشکی خارج شدند
اکبـری در تکمیـل صحبـت خـود در خصوص تعـداد واقعی پزشـکان فعال در بـازار کار  
مـی  گویـد: از تعـداد ۱۸0 هـزار پزشـک عمومـی فـارغ التحصیل شـده در کشـور 

حـدود ۴۶ هـزار نفـر متخصـص شـده  ویـا فـوق تخصـص را گرفته اند. 
در ادامـه ۱۶ هـزار نفـر از ایـن تعـداد پزشـک عمومـی در حـال تحصیـل در دوره 
دسـتیاری تخصصی هسـتند  و دانشـجوی تخصصی محسوب می شـوند که مجموع 
ایـن تعـداد از آمـار ۱۸0 هـزار نفـر کـم می شـوند در نتیجـه مـا بـه عـدد ۱20 هزار 

پزشـک عمومـی فعـال و فـارغ التحصیل می رسـیم.
قائم مقام معاونت آموزشـی وزارت بهداشـت به دسـته بندی تعداد ۱20 هزار پزشـک 
عمومـی فعـال و فـارغ التحصیـل شـده در کشـور پرداخت و ابـراز داشـت: در مجموع 
می تـوان گفـت 20 هـزار نفـر از مجمـوع ۱20 هزار پزشـک عمومی فعال و فـارغ التحصیل 
شـده بـه دلیـل فعالیـت در امور غیر پزشـکی، خـروج از کشـور، فوت، عـدم تمدید پروانـه و ... از 
جمع پزشـکان عمومی فعال کشـور خارج شـدند و اکنون از مجموع ۱20 هزار پزشـک عمومی 

فـارغ التحصیـل شـده حدود ۱00 هزار پزشـک فعـال عمومی در بـازار کار داریم.
اکبـری در خصـوص برخـی اظهارنظرهـای نماینـدگان مجلـس در خصـوص افزایـش ظرفیـت 
پذیـرش دانشـجوی پزشـکی، گفت: در پزشـکی هر مداخله ای کـه صورت بگیرد نتیجـه آن را تا 
هفـت سـال دیگـر مشـاهده خواهیم کـرد و این گونه نیسـت که اگر امسـال ظرفیـت را افزایش 

دهیم سـال بعـد نتیجـه اش را ببینیم.
بـه گـزارش مفـدا، وی بـه روند اشـتغال پزشـکان به مشـاغل غیر مرتبط با پزشـکی اشـاره کرد 
و ابـراز داشـت: مـا در آینده پزشـک بیکار در کشـور بسـیار خواهیم داشـت همانگونـه که اکنون 

پزشـکان بیکار بسـیاری داریم که مشـغول به کار نیستند 

و ترجیـح داده انـد بـه جـای پرداختن به کار پزشـکی در مشـاغل غیر مرتبط فعال شـوند. زمانی 
که پزشـک زیاد باشـد و نتواند در شـهر  مورد نظرش درآمد خوبی داشـته باشـد در مکان دیگر 
شـغل پزشـکی خـود را ادامـه می دهـد که بر ایـن اسـاس می توان گفت: مشـکل کنونـی ما کم 
بودن پزشـک نیسـت بلکه علت عدم توسـعه یافتگی مناطق اسـت که پزشـک را از رفتن خود و 

خانـواده اش بـه این مناطق منصـرف می کند.

کمبود پزشک سالمت جامعه را تهدید می کند
از سـوی دیگـر نماینـده مـردم شـیراز در مجلـس شـورای 
اسـالمی بـا بیـان اینکـه بـرای مقابلـه بـا تعـارض منافـع و 
انحصارگرایـی در بخش درمان منتظـر تصویب قانون تعارض 
منافـع در مجلـس هستیم،یادآورشـد:کمبود پزشـک باعث 
مـی شـود کـه شـاخص هـای بهداشـت و درمان مطلـوب و 

قابـل دفاع نباشـد.
قادری  در مجلس شـورای اسـالمی در گفت و گویی با بیان اینکه 
جدا شـدن دانشـگاه های علوم پزشـکی از وزارت علوم باعث 
شـد کـه تصمیـم گیـری و اجـرا در حـوزه علوم پزشـکی 
بـه عهده خود پزشـکان باشـد،عنوان کرد:تعـارض منافع  و انحصارگرایی در حوزه علوم پزشـکی 
اجازه افزایش ظرفیت دانشـجوی علوم پزشـکی در رشـته های تخصصی و عمومی را نمی دهد.
جعفر قادری گفت: شـورای  عالی انقالب فرهنگی، کمیسـیون های بهداشـت و درمان و اصل ۹0 
مجلـس شـورای اسـالمی یـا حتی شـورای رقابت باید بـه این موضـوع ورود کند و اجـازه ندهند 

ایـن تعارض منافع صـورت گیرد
وی بـا بیـان اینکـه تعـارض منافـع باعـث شـده کـه علـی رغـم ظرفیت،پتانسـیل و نیاز کشـور 
بـه پزشـک متخصـص افزایشـی در خصـوص ظرفیـت پذیـرش دانشـجویان پزشـکی صـورت 
نگیرد،یـادآور شـد: متأسـفانه بـه سـمت پیـری جمعیـت در حرکت هسـتیم و اگر ایـن ظرفیت 

افزایـش نیابـد قطعـا بـا مشـکالت بیشـماری در آینـده نـه چنـدان دور مواجـه خواهیم شـد.
نماینـده مـردم شـیراز در خانـه ملـت بـا بیـان اینکـه ایـران ایـن ظرفیـت را دارد کـه از لحـاظ 
بهداشـت و درمـان کشـورهای منطقـه را تحـت پوشـش خود قـرار دهد،عنـوان کرد: متاسـفانه 

تعـارض منافعـی کـه در وزرات بهداشـت وجـود دارد اجـازه چنیـن اقداماتـی را نمـی دهـد.
قـادری گفت:بـا توجـه بـه اینکه سـه مـاه از مهلـت مقرر بـرای ارائـه آیین نامـه اجرایـی افزایش 
ظرفیـت 20 درصـدی پزشـک در مناطق محروم توسـط وزارت بهداشـت می گذرد، گویـا وزارت 

بهداشـت راضـی به اجـرای این مصوبه نیسـت.

چرا 15 هزار پزشک اصال طبابت نمی کنند؟ 
رئیـس سـازمان نظـام پزشـکی گفـت: ۱5 هزار پزشـک داریم 
کـه طبابـت نمی کننـد و 20 هـزار پزشـک عمومـی در نظـام 

ارجـاع خدمـت رسـانی نمی کنند.
رئیـس زاده رئیـس سـازمان نظام پزشـکی در جلسـه بررسـی 
افزایـش ظرفیـت آمـوزش پزشـکی اظهـار کـرد: مـا و وزارت 
بهداشـت در جلسـه اعـالم کردیـم کـه سـرانه پزشـک بـه 
جمعیت یکی از 50  شـاخص برای بهداشـت و سالمت جامعه 

اسـت و شـاخص دقیقـی محسـوب نمی شـود.
رئیـس سـازمان نظـام پزشـکی ادامـه داد: قبـول داریم که میزان دسترسـی به پزشـک بـه ویژه 
متخصصـان در مناطق کمتر برخوردار مشـکل دارد، اما پاسـخ این مشـکل تنهـا افزایش ظرفیت 
نیسـت و ابتدا باید توزیع و زیرسـاخت ها را درسـت کرد از طرفی باید شـرایط ورود به دوره های 

تخصص را جذاب کرد تا پزشـکان عمومی تمایل داشـته باشـند وارد دوره تخصص شـوند.

لزوم توجه به کمبود پزشک در مناطق محروم
بـا وجـود آمـاری کـه در حـوزه اشـتغال پزشـکی ارائه می شـود امـا چالـش اصلی همـواره برای 

اسـتان هـا و شهرسـتانها بویـژه مناطق محروم اسـت. 
رئیـس سـازمان نظـام پزشـکی در ایـن زمینه می گویـد: ما در دسترسـی به پزشـک متخصص 
کمبود داریم و راهکار کمبود حل مشـکل توزیع و آسـیب شناسـی آن اسـت و از طرفی با سیر منطقی 
و حفـظ کیفیـت در چند سـال آینـده ظرفیت پذیرش پزشـکی را منطقی افزایـش دهیم و این 

اقـدام در سـال گذشـته صـورت گرفتـه اسـت و در سـال آینـده هـم افزایش 
منطقـی اتفاق خواهـد افتاد.

رئیـس زاده اظهـار کـرد: ۳0 هزار پزشـک عمومـی داریم کـه توانمندی دارنـد در مناطق محروم 
خدمـت کننـد و مـا نتوانسـتیم آن ها را در نظـام ارجاع و پزشـک خانواده آن ها را بـه کار بگیریم، 
ایـن پزشـکان می تواننـد وارد دوره تخصص شـوند، امـا وارد دوره تخصص نمی شـوند و ما باید در 
ابتـدا داشـته هایمـان را به نحو احسـنت اسـتفاده کنیم و بعد با شـیب منطقـی ظرفیت پذیرش 

پزشـکی را باال ببریم.
رئیـس سـازمان نظام پزشـکی بیـان کرد: اگـر بتوانیم تعـدادی از این پزشـکان را با زیر سـاخت 
درسـت در نظـام ارجـاع بـه کار بگیریـم یـا ورود بـه دوره تخصـص را تسـهیل کنیـم و این هـا 
متخصـص شـوند مشـکل کمبـود متخصـص ۴ سـال آینـده و مشـکل کمبـود پزشـک عمومی 

حـل می شـود.
رئیـس زاده تصریـح مـی کنـد: طرح افزایش ظرفیت پزشـکی ۸ سـال بعد پزشـک عمومی و 
۱۴ سـال دیگر پزشـک متخصـص تحویل جامعه می دهـد و فرمولی که ما داریم از فردا مشـکل 
را حـل می کنـد و بـا شـیب منطقـی ظرفیـت را افزایـش دهیـم و ایـن شـیب منطقی در سـند 

آمایش ۱۴0۸ در وزارت بهداشـت مشـخص شـده است.

50 درصد پزشکان در تامین هزینه مطب دچار مشکل هستند
از سـوی دیگـر رئیس انجمن متخصصان داخلـی با بیان اینکه 
تنهـا ۱0 درصـد پزشـکان در آمـد خوبـی دارنـد، مـی گویـد: 

نیمـی از پزشـکان هزینـه مطـب خـود را نیز در نمـی آورند.
ایـرج خسـرونیا، رئیـس انجمـن متخصصـان داخلـی دربـاره 
آمـار پزشـکان بیکار در کشـور، اظهارمی دارد: 5 تـا ۱0 درصد 
از پزشـکان مـا درآمـد خوبـی دارنـد، 20 تـا ۳0 درصـد بقیـه 
می تواننـد زندگـی مناسـبی داشـته باشـند امـا 50 درصـد 
از پزشـکان کـه شـامل پزشـکان عمومـی، کـودکان و عفونـی 
هسـتند متأسـفانه اکثـر آنهـا هزینـه مطب شـان را         هـم در 

نمی آورنـد و ممکـن اسـت بـه انجـام کار دیگـری وادار شـوند.
وی ادامـه داد: عـده ای بـه سـکه و دالرفروشـی، عـده ای به ساختمان سـازی و عده ای از پزشـکان 
نیـز مهاجـرت می کننـد کـه اینهـا واقعـا دون شـأن جامعـه پزشـکی اسـت و بایـد بـه فکـر این 

مسـأله باشیم.
رئیـس انجمـن متخصصـان داخلـی خاطرنشـان کـرد: دربـاره پزشـکان بیـکار ممکـن اسـت 
بـه صـورت ظاهـر کاری داشـته باشـند، اما ایـن کار نیسـت، بلکه کار آن اسـت کـه هزینه و 

دسـتمزدی در مقابلـش دریافـت کنند.
خسـرونیا ابـراز کـرد: وقتـی دسـتمزدی وجـود ندارد، ممکن اسـت فرد پشـت میز بنشـیند 

امـا بیـکار باشـد؛ در حالـی که بـه این دلیل که فرد پشـت میز اسـت بگوینـد کاری دارد.
وی متذکـر شـد:زمانی بـه بنـده به عنوان مشـغول بـه کار عنوان می شـود کـه در مقابل 

آن دسـتمزدی داشته باشم.
رئیـس انجمـن متخصصـان داخلـی  اضافـه کـرد: وقتـی یـک پزشـک در مطبـش 
می نشـیند و تنهـا ۶-5 بیمـار را         ویزیت می کنـد؛ در حالی که بایـد در برابر این تعداد 

اجـاره مطب و منشـی بدهد، همچنیـن هزینه های بیمه و عوارض شـهرداری را         نیز 
پرداخـت کنـد، اینهـا مشـکالتی اسـت که در مطـب وجـود دارد و اگر رفع نشـود، 

مطب هـا یکـی یکی تعطیل می شـوند و مـردم ضرر خواهنـد کرد.

نکته پایانی
ظرفیـت  افزایـش  دانشـجو،  پذیـرش  بحـث  رسـد  مـی  نظـر  بـه 

رشـته هـای پزشـکی و اشـتغال و درآمـد و نیـز توزیع پزشـکان در 
بررسـی  و  بـه طـرح جامـع  نیـاز  مناطـق مختلـف کشـور 

همـه جانبـه دارد تـا سـرمایه هـای اصلـی کشـور که 
پزشـکی  هـای  رشـته  آموختـگان  دانـش  همانـا 

هسـتند بـه درسـتی مدیریت و هدایت شـود.

گزارش : لیال قرنفلی 

 

گزارش بازارکاربه مناسبت روز پزشک؛

از افزایش ظرفیت رشته های 
پزشکی تا بیکاری پزشکان عمومی

یکــم شــهریور مصــادف بــا زادروز پزشــک حــاذق ایرانــی ابــو علــی سیناســت، 
ایــن روز بــا هــدف گرامــی داشــت خدمــات و تالیفــات وی بــه دانــش پزشــکی 
ــذاری  ــران نامگ ــک در ای ــوان روز پزش ــه عن ــه، ب ــکان جامع ــل از پزش و تجلی

شــده اســت.
امســال در حالــی روز پزشــک را گرامــی مــی داریــم کــه از یــک ســو بحــث 
افزایــش ظرفیــت رشــته هــای پزشــکی در مجلــس و شــورای عالــی انقــالب 
فرهنگــی و دســتگاه هــای مســئول مطــرح اســت و از ســوی دیگــر بــا مقولــه 

بیــکاری پزشــکان عمومــی در جامعــه مواجــه هســتیم.
براســاس آمــار نهادهــای رســمی از جملــه وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش 
ــت  ــا را ثب ــکان م ــق پزش ــداد دقی ــه تع ــکی ک ــام پزش ــماره نظ ــکی، ش پزش

ــد. ــان می ده ــور را نش ــک در کش ــزار پزش ــار 176 ه ــون آم ــد اکن می کن
ــت دارد  ــکان حکای ــری پزش ــزار نف ــا 20 ه ــکاری 15 ت ــار از بی ــی آم و برخ
ــا  ــور اساس ــک در کش ــزار پزش ــد؛ 20 ه ــی گوی ــکی م ــام پزش ــازمان نظ و س

ــد. ــی کنن ــت نم طباب
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شرایط داوطلبان
1- تابعیت  دولت  جمهوری اسالمی  ایران و وفاداری به  قانون اساسی  جمهوری اسالمی  ایران

2- نداشتن  سابقه  محکومیت  موثرکیفری
3- حسن  شهرت به  رعایت  موازین  شرعی  و اجتماعی  و عدم اعتیاد به  مواد مخدر

4- نداشتن  سوابق  سوء حرفه  ای ، مالی  و اداری .
ــد  ــورد تائی ــل  کارشناســی  ) لیســانس  ( از دانشــگاههای م ــی  حداق ــدرک تحصیل 5- داشــتن  م
وزارت علــوم ، تحقیقــات و فنــاوری در رشــته  حســابداری یــا رشــته  هــای مشــابه  یــا مـــدارک 

ــه  ای شــناخته  شــده از مجامــع  معتبــر بیــن  المللــی  . حرف
تبصــره 1 : منظــور از رشــته  هــای مشــابه  رشــته  هایــی  هســتند کــه  بــا تاییــد هیــات تشــخیص  
صالحیــت  حســابداران رســمی  ، حداقــل  18 واحــد از دروس آنهــا ، حســابداری ، حسابرســی  و 

مدیریــت  مالــی  باشــد .
تبصــره 2 : مجامــع  حرفــه  ای بیــن  المللــی  مــورد پذیــرش عبــارت اســت  از : انجمــن  حســابداران 
خبره انگلســتان و ویلز)ICAEW( انجمـــن  حســـابداران رســـمی  انگلســـتان )ACCA( انجمـــن  
 CPA( ــادا ــه  ای - کان ــره حرف ــکا )AICPA( و انجمــن  حســابداران خب حســابداران رســمی  آمری
Canada( و انجمــن  حســابداران خبــره اســترالیا و نیوزیلند )CA_ANZ( و انجمـــن  حســـابداران 
رســمی  اســترالیا )CPA.Australia( ، پذیــرش مــدارک عضویــت  در مجامــع  حرفــه  ای بــه  منظــور 
جایگزینــی  مــدرک تحصیلــی  کارشناســی  حســابداری یــا رشــته  هـــای مشـــابه  منـــوط بـــه  طـــرح 
موضــوع در هیــات تشــخیص  صالحیــت  حســابداران رســمی  و اتخــاذ تصمیــم  در مــورد آن اســت  .

تبصره 3 : مدارک تحصیلی  معادل مورد پذیرش نمی  باشد.
6- داشــتن  حداقــل  شــش  ســال ســابقه  کار تمــام وقــت  حسابرســی  بعــد از اخــذ مــدرک تحصیلی  
کارشناســی  مرتبــط  )لیســانس  ( کــه  حداقــل  دو ســال آن در داخــل  کشــور باشــد )اشــخاصی  
کــه  ســابقه  کار حسابرســی  آنــان حداقــل  ســه  ســال باشــد ، در صورتیکــه  بــه  تشــخیص  هیــات 
تشــخیص  صالحیــت  حســابداران رســمی  دارای تجــارب مفیــدی در امــور حســابداری ، خدمــات 
مالــی  ، طراحــی  سیســتم  ، مدیریــت  مالــی  ، تدریــس  حســابداری و حسابرســی  در دانشــگاهها و 
موسســات آمــوزش عالــی  و ســایر تجــارب مفیــد باشــند ، هــر دو ســال ســابقه  کار تمــام وقــت  
آنــان در امــور فــوق مــی  توانــد معــادل یکســال ســابقه  کار حسابرســی  مــورد قبــول قــرار گیــرد (

تبصــره 1: در مــواردی کــه  مــدرک تحصیلــی  کارشناســی  ) لیســانس  ( متقاضــــی  غیــر مرتبــط  
باشــد ، امـــا مــدرک تحصیلــی  کارشناســی  ارشــد )فــوق لیســانس ( یــا دکتــری مرتبــط  باشــد ، 
سوابـــق  کار مفیــد از تــــاریخ  اخــذ اولیــن  مـــدرک تحصیلــی  مرتبــط  مالک عمـــل  خواهــد بود . 
بــه  هرحــال پذیــرش مــدارک تحصیلــی  باالتــر از کارشناســی  ) لیســانس  ( منــوط بــه  گذرانــدن 
ــای  ــول دوره ه ــی  در ط ــت  مال ــی  و مدیری ــابداری ، حسابرس ــد دروس حس ــل  18 واح حداق

تحصیلــی  یادشــده اســت  .
تبصــره 2 : داوطلبانــی  کــه  حداقــل  3 ســال بصــورت تمــام وقــت  ســابقه  کار حسابرســی  بعــد 
از اخــذ مــدرک تحصیلــی  کارشناســی  ) لیســانس  ( در ســازمان حسابرســی  یــا نــزد موسســات 
حسابرســی  عضــو جامعــه  حســابداران رســمی  ایــران دارا هســتند و همچنیــن  ســایر داوطلبانــی  
کــه  تجــارب مفیــد آنهــا در امــور یــاد شــده در ایــن  بنــد حداقــل  بــه  مــدت 6 ســال باشــد، بــه  
شــرط دارا بــودن ســایر شــرایط  ، مــی  تواننــد در آزمــون شــرکت  نماینــد و در صــورت قبولــی  ، 

کمبــود ســابقه  کار خــود را تکمیــل  نماینــد .

7- داشتن  گواهی  انجام و یا معافیت  دائم  از خدمت  وظیفه  عمومی  در زمان صلح  .
مدارک مورد نیاز

1- ب ( مدارک مورد نیاز جهت  ثبت  نام و شرکت  در آزمون:
ب( مدارک مورد نیاز جهت  ثبت  نام :

1- تصویــر عکــس  4 ×3 متقاضــی  بــا فرمــت  jpg بــا حداکثــر حجــم  KB150 و ســایز عکــس  
بزرگتــر از 400*300 و کوچکتــر از 300*200 نباشــد.

ــر  ــت  و تصوی ــا معافی ــت  ی ــان خدم ــی  ، کارت پای ــر کارت مل ــای تصوی ــمت  ه ــرای قس 2- ب
شناســنامه  از فرمــت  هــای مجــاز ، bmp و jpg و pdf اســتفاده کنیــد.

3- تصویــر مــدارک تحصیلــی  مرتبــط  در مقاطــع  کارشناســی  و باالتــر بــه  تاییــد مراجــع  رســمی  
کشــور و یــا مــدرک عضویــت  در مجامــع  حرفــه  ای بیــن  المللــی  

MB1  4- فایل  ریز نمرات تائید شده درخصوص رشته  های مشابه  با حداکثر حجم
5- فایــل  تصویرگواهــی  ســابقه  کارحسابرســی  تمــام وقــت  باذکرنداشــتن  ســوابق  ســوءحرفه  ای، 

MB1  مالــی  و اداری بــا حداکثــر حجــم
6- فایــل  گواهــی  ســابقه  پرداخــت  حــق  بیمــه  از ســامانه  تامیــن  اجتماعــی  بــا ذکــر رمــز ورود بــه  

MB1  ســامانه  بــا حداکثــر حجــم
7- فایــل  تصویــر پشــت  و روی گواهــی  انجــام و یــا معافیــت  دائــم  از خدمــت  وظیفــه  عمومــی  در 

MB1  مــورد آقایــان بــا حداکثــر حجــم
8- پرداخت  اینترنتی  به  مبلغ  3000000 ریال

9- فرمت  های مجاز برای بارگزاریjpg,bmp,docx,pdf می  باشند.
2- ب ( مدارک مورد نیاز پس  از قبولی  در آزمون

1- گواهی  عدم سوء پیشینه  به  تایید مراجع  مربوطه 
2- گواهی  حسـن  عملکرد و سـابقه  کار حسابرسـی  حداقل  به  مدت 3 سـال تمام وقت  از سـازمان 

حسابرسـی  یا موسسـات حسابرسـی  عضو جامعه  حسـابداران رسـمی  ایران حسب  مورد .
3- گواهی  عدم اعتیاد به  مواد مخدر .

4- تاییدیه  مدرک تحصیلی  یا مدارک حرفه  ای مربوط از مرجع  ذیربط .
نکات مهم 

1- سوابق  حسابرسی  با شرایط  زیر پذیرفته  می  شود :
1-1( اشــتغال تمــام وقــت  بــه  عنــوان حســابرس در ســازمان حسابرســی  یا موسســات حسابرســی  

عضــو جامعــه  حســابداران رســمی  ایران .
1-2( درج نــوع کار متقاضــی  )بــا قیــد تمــام وقــت  یــا پــاره وقــت ( در طــول خدمــت  و آخریــن  
ــده ، در  ــه  ش ــماره بیم ــه  و ش ــق  بیم ــت  ح ــوزه پرداخ ــه  ح ــه  از جمل ــوابق  بیم ــمت  وی ، س س
گواهــی  اشــتغال طبــق  فــرم نمونــه  مشــتمل  بــر اطالعــات کامــل  یــاد شــده در مــوارد اســتثنایی  
کــه  حســب  مقــررات مربــوط ، شــاغل  تمــام وقــت  مشــمول بیمــه  نبــوده اســت  ، درج ســوابق  
پرداخــت  مالیــات حقــوق متقاضــی  در گواهــی  اشــتغال الزامــی  مــی  باشــد گواهــی  اشــتغال صرفــاً 

طبــق  فــرم نمونــه  پیوســت  مــورد پذیــرش مــی  باشــد .
ــا  ــزد ســازمان حسابرســی  ی ــاً ن ــداز آن صرف 1-3( ســوابق  کار حسابرســی  در ســال 1381 و بع
موسســات حسابرســی  عضــو جامعــه  حســابداران رســمی  ایــران بــا ارائــه  گواهــی  پرداخــت  حــق  

بیمــه  و یــا ارائــه  گواهــی  پرداخــت  مالیــات برحقــوق مــورد قبــول اســت .

ــر  ــی  ارســال تصوی 2- درخصــوص ســابقه  کار تدریــس  در دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عال
احــکام عضویــت  هیــات علمــی  تمــام وقــت  در گــروه حســابداری الزامــی  اســت  .

3- سوابق  کاری از نظر تاریخ  کارکرد نباید بطور همزمان با سوابق  تجربی  دیگر باشد .
4- داوطلبــان مشــروط کــه  طبــق  ضوابــط  مربــوط مجــاز بــه  شــرکت  در آزمــون مــی  باشــند ، 

بایــد نســبت  بــه  ثبــت  نــام اینترنتــی  اقــدام نماینــد .
 5- کلیــه متقاضیــان بــا توجــه  بــه  شــرایط  داوطلبــان موضــوع بنــد الــف  اطالعیــه  ، شــرعاً و قانونــاً 
ــع  و کتمــان  ــوارد خــالف واق ــه  م ــوده و مســئولیت  هرگون ــح  ب عهــده دار ثبــت  اطالعــات صحی

حقایــق  بــه  عهــده متقاضیــان مــی  باشــد. 
آزمون

1- آزمون در نیمه  اول بهمن  ماه سال 1401 برگزار می  شود .هرگونه  تغییر در زمان و نحوه برگزاری آزمون 
تابع  مصوبات هیات و دستورالعمل  های ستاد مقابله  با کرونا ) استان تهران ( می  باشد.

2- تاریخ  دریافت  کارت شرکت  در آزمون و محل  برگزاری آزمون متعاقباً اعالم خواهد شد .
3- آزمــون شــامل  مهارتهــای حســابداری ، حسابرســی  ، قانــون و مقــررات مالیاتهــا ، قوانیــن  و 

مقــررات تجــاری ، مالــی  ، محاســباتی  و ســایر قوانیــن  و مقــررات مرتبــط  اســت  .
4- آزمـون بـه  صـورت تشـریحی  و چنـد گزینـه  ای )تسـتی ( خواهد بود . سـوال های حسـابداری 
و حسابرسـی  حسـب  مـورد ، بـا اسـتانداردهای حسـابداری و حسابرسـی  ایـران )مصـوب سـازمان 
حسابرسـی ( مغایرتـی  نخواهـد داشـت  و در سـطحی  خواهـد بـود کـه  مهـارت هـای حرفـه  ای 

متقاضیـان بـرای امضـای گزارشـهای حسـابرس مسـتقل  و بـازرس قانونـی  احـراز شـود .
5- هر پاسخ  درست  تستی  یک  نمره و هر پاسخ  نادرست  3/1 نمره منفی  خواهد داشت  .

6- نصاب الزم برای قبولی  داوطلبان در آزمون بشرح زیر است  .
6-1( کسب  50% نمره سوال های گزینه  ای )تستی ( هر درس .

2-6 ( کسب  50% نمره سوال های تشریحی  هر درس .
7-پاســخنامه  تشــریحی  هــر درس در صورتــی  تصحیــح  مــی  گــردد کــه  نمــره تســت  آن درس 

بــه  حــد نصــاب قبولــی  رســیده باشــد.
ــون ســال  ــد در آزم ــل  از آن بای ــالهای 1397 و قب ــک  درس س ــان مشــروط ت ــه  داوطلب 8- کلی
ــت  الزم اســت   ــدم موفقی ــد و در صــورت ع ــی  درس مربوطــه  را کســب  نماین 1401 نمــره قبول

ــد . ــون دهن همــه  دروس را آزم
9- کلیــه  داوطلبــان مشــروط ســال هــای 1398 ، 1399 و 1400 بایــد حداکثــر ظــرف 5 ســال 
ــا  ــی  درس ی ــی  را کســب  مــی  نماینــد حدنصــاب قبول ــی  از اولیــن  ســالی  کــه  نمــره قبول متوال

ســایر دروس را احــراز نماینــد و در غیراینصــورت الزم اســت  همــه  دروس را آزمــون دهنــد .
ــد  ــورد تائی ــی  م ــن  الملل ــه  ای بی ــدارک حرف ــا م ــری حســابداری ی ــدارک دکت ــدگان م 10-دارن
هیــات تشــخیص  صالحیــت  حســابداران رســمی  ، از آزمــون مهــارت هــای حســابداری و 

ــود. ــد ب ــاف خواهن ــی  مع حسابرس

داوطلبان جهت اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند.

https://bazarekar.ir/29977 : لینک

دعوت به همکاری

اطالعیه آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1401 
هیـات تشخیـص  صالحیت  حسابداران رسمی  در اجرای مـاده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی  و حرفه  ای حسابداران ذیصالح به  عنوان حسابدار رسمی  ، مصوب سال 1372 و آیین  نامه  »تعیین  صـالحیـت  حسـابـداران 

رسمی  و چگونگی  انتخاب آنان« موضوع تصـویـب  نـامه  شمـاره 9045 ت 13875 / هـ مورخ 1374/07/23 و اصالحیه  های بعدی آن از داوطلبان واجد شرایط  زیر برای شرکت  در آزمون حسابدار رسمی  دعوت به  عمل  می  آورد.
مهلت ثبت نام مجدد  از یکم تا 5 شهریور 1401 می باشد.

تحت پوشش قرار گرفتن همه سربازان و تالش
  برای تسهیل گری اشتغال آنان

ــان  ــوزی کارکن ــع مهارت آم ــرح جام ــری ط ــوص فراگی ــی در خص ــردار کمال س
ــرارگاه  ــداف ق ــن اه ــی از اصلی تری ــرد: یک ــالم ک ــلح اع ــای مس ــه نیروه وظیف
مرکــزی مهارت آمــوزی، تحــت پوشــش قــرار گرفتــن تمامــی ســربازان و 

اقدامــات الزم بــرای تســهیل گری در اشــتغال آنــان اســت.
وی افــزود: مهارت آمــوزی حــق تمامــی ســربازانی  اســت کــه بــه عنــوان مدافعیــن 
عــزت و اســتقالل و همچنیــن حافــظ تمامیــت ارضــی کشــور دو ســال از بهتریــن 
دوران عمــر خــود را صــرف انجــام ایــن مهــم می کننــد لــذا ســربازان بایــد ایــن 
موضــوع را از فرماندهــان و مســئوالن خــود طلــب کــرده و مســئولین و فرماندهــان 
ــوزی  ــر مهارت آم ــر ام ــه بهت ــر چ ــق ه ــت تحق ــات الزم را جه ــد امکان ــز بای نی

فراهــم کننــد.
مشــاور عالــی قــرارگاه مرکــزی مهارت آمــوزی کارکنــان وظیفــه نیروهــای 
ــا همــکاری فرماندهــان و مســئولین نیروهــای  مســلح اظهــار امیــدواری کــرد: ب
مســلح و یــاری دســتگاه هــای کشــوری بتــوان نیروهــای مســلح را بــه کارگاهــی 
بــرای کارآمــوزی، مهــارت ورزی، مهارت آمــوزی جوانــان ســرباز تبدیــل کــرده و 
همچنیــن حمایت هــای الزم از جوانــان در جهــت یادگیــری مهــارت و حرفه هــای 

ــد. ــل آی ــه عم ــتغال زایی ب ــردی و اش کارب

سامانه رصد اشتغال سربازان راه اندازی می شود
ــلح  ــای مس ــتاد کل نیروه ــوزی س ــارت آم ــزی مه ــرارگاه مرک ــی ق ــاور عال مش
ــدازی  ــف و راه ان ــربازان تعری ــتغال س ــامانه رصــد اش ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
مــی شــود اظهــار داشــت: قــرارگاه مرکــزی مهــارت آمــوزی ســتاد کل نیروهــای 
مســلح صرفــا بــه دنبــال مهــارت آمــوزی نیســت بلکــه در ادامــه بحــث اشــتغال 
ــن اســت  ــا ای ــه  م ــذا برنام ــی برخــوردار اســت ل ــا از اهمیــت باالی ــرای م ــز ب نی
ــت و  ــت،  حمای ــد ، هدای ــدف رص ــا ه ــربازان ب ــتغال س ــد اش ــامانه رص ــه س ک
ــن  ــال ای ــه دنب ــن ســامانه ب ــدازی شــود. ای تســهیلگری اشــتغال ســربازان راه ان
اســت تــا بعــد از مهــارت آمــوزی بــه مــدت ســه ســال ســربازان مــورد رصــد و 

ــد. ــرار بگیرن پشــتیبانی ق

تشکیل شورای مهارت تا اشتغال زیر نظر وزارت کشور
ســردار کمالــی از تشــکیل شــورای مهــارت تــا اشــتغال زیــر نظــر و بــا پشــتیبانی 
ــر  ــر نظ ــتغال زی ــا اش ــارت ت ــورای مه ــرد: ش ــالم ک ــر داد و اع وزارت کشــور خب
ــای  ــتانداری ه ــادی اس ــور اقتص ــت ام ــت معاون ــت مدیری ــور و تح وزارت کش

سراســر کشــور تشــکیل مــی شــود.
ــادی  ــور اقتص ــت ام ــر معاون ــر نظ ــتغال زی ــا اش ــارت ت ــورای مه ــزود: ش وی اف
اســتانداری هــای سراســر کشــور و بــا مشــارکت دســتگاه هــای مختلــف از جملــه 
ــپاه،  ــف س ــای مختل ــروی ه ــلح  و نی ــای مس ــتیبانی نیروه ــاع و پش وزارت دف
ــازمان  ــاد دانشــگاهی، س ــان، جه ــی، وزارت ورزش و جوان ــروی انتظام ــش، نی ارت
ــا مهــارت آمــوزی و اشــتغال  فنــی و حرفــه ای و همــه دســتگاه هــای مرتبــط ب

ســربازان تشــکیل مــی شــود. 
مشــاور عالــی قــرارگاه مرکــزی مهــارت آمــوزی ســتاد کل نیروهــای 
ــادی  ــور اقتص ــت ام ــورا معاون ــن ش ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــلح ب مس
اســتانداران بــه عنــوان نــخ تســبیح عمــل مــی کننــد یــادآور شــد: بــا توجــه 
ــن شــورا معــاون وظیفــه  ــه اهمیــت اشــتغال ســربازان مقــرر شــده دبیــری ای ب
عمومــی اســتان باشــد و تســهیالت و شــرایط الزم بــرای اخــذ طــرح هــا و اعطــای 

ــر عهــده بگیــرد. تســهیالت اشــتغال ســربازان را ب

سربازان می توانند طرح اشتغال ارائه کنند
ســردار کمالــی بــا اشــاره بــه اینکــه همــه ســربازانی کــه در ســه ســال گذشــته 
ــه  ــد گفــت: دبیرخان ــه کنن ــد طــرح اشــتغال ارائ ــی توانن ــد م ترخیــص شــده ان
نظــام وظیفــه عمومــی در همــه اســتان هــا وظیفــه دارد بــا توجــه بــه طــرح هــای 

ســربازان، آنهــا را بــرای اعطــای تســهیالت بــه بانــک هــا معرفــی نمایــد. 
وی افــزود: همچنیــن تــالش مــی کنیــم ســرباران ماهــر از حمایت هــای کمیتــه امداد، 
بنیــاد برکــت، صنــدوق کارآفرینــی امیــد و ســایر صنــدوق هــا در امــر اشــتغال و 

تســهیلگری اشــتغال آنهــا بهــره منــد شــوند.

520 هزارسرباز در سال 1401 آموزش مهارتی می بینند
وی بــا اشــاره بــه ســفر خــود بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان  تصریــح کــرد : 
520 هــزار ســرباز در کل کشــور در ســال 1401 از خدمــات مهــارت آمــوزی بهره مند 
خواهنــد شــد کــه از ایــن تعــداد 12 هــزار نفر مختص سیســتان و بلوچســتان اســت که 

بایــد آمــوزش هــای الزم را فــرا گیرنــد.

ســردار موســی کمالــی، مشــاور عالــی قــرارگاه مرکــزی مهــارت آمــوزی ســتاد کل 
ــرارگاه مهــارت آمــوزی کارکنــان وظیفــه  نیروهــای مســلح، درحاشــیه جلســه ق
اســتان سیســتان و بلوچســتان کــه در ســالن جلســات فرماندهــی ســپاه ســلمان 
برگــزار شــد، گفــت: طــرح جامــع  مهــارت آمــوزی کارکنــان وظیفــه نیروهــای 
ــده در  ــیم ش ــه ترس ــی ک ــاس نقشــه راه ــده و براس ــاز ش ــال96 آغ مســلح از س
ــای  ــه ه ــش برنام ــت  پوش ــربازان را تح ــه س ــد هم ــال بای ــی 5 س ــدت زمان م

ــرار  دهییــم. مهــارت آمــوزی ق
وی در ادامــه تصریــح کــرد: طبــق ایــن برنامــه ســال 97 بــه عنــوان اولیــن ســال 
در قالــب رویــش، ســال 98پــرورش، ســال 99 گســترش و امســال نیــز بــه عنــوان 

ســال پوشــش ملــی قــرار گرفتــه اســت .
کمالــی بــا تاکیــد برایــن مطلــب کــه همــه ســربازان در ایــن ســالها باید تحت پوشــش 
برنامــه هــای جامــع مهــارت آمــوزی قــرار مــی گرفتنــد گفــت : طبــق برنامــه ای کــه 
تعییــن شــده اســت ،هــر ســرباز حداقــل یــک مهــارت تخصصــی و پنــج مهــارت 
عمومــی را بایــد آمــوزش ببینــد کــه خوشــبختانه توانســتیم در ایــن چنــد ســاله 
بالــغ بــر یــک میلیــون ســرباز را تحــت پوشــش برنامــه هــای مهــارت آمــوزی قــرار دهیم .
ــلح  ــای مس ــتاد کل نیروه ــوزی س ــارت آم ــزی مه ــرارگاه مرک ــی ق ــاور عال مش
اذعــان داشــت : در حــال حاضــر هــدف از بازدیــد از اســتان سیســتان وبلوچســتان 
ــع و  ــن عملکــرد موان ــه تبــع ای ــن چنــد ســال و ب رویــت عملکــرد اســتان در ای
مشــکالت احتمالــی کــه وجــود دارد و همچنیــن راه حــل هــای پیشــنهادی بــرای 

رفــع ایــن موانــع و مشــکالت تــالش کنیــم.

۸5 درصد از سربازان تحت آموزش تخصصی قرار گرفتند
وی بــا تاکیــد برایــن کــه طبــق برنامــه تنظیــم شــده امســال همــه ســربازان بایــد 
ــزود:  ــه عقــب هســتیم اف ــی از برنام ــی بدالیل ــد ول ــرار گیرن ــوزش ق تحــت آم
85 درصــد از ســربازان تحــت آمــوزش تخصصــی و 100درصــد تحــت آمــوزش هــای 
ــتفاده  ــداد ونجــات، اس ــی، ام ــامل کســب وکار،ســبک زندگ ــی ش ــارت عموم مه
ــی و  ــای مال ــوزش ه ــب وکار و آم ــرای کس ــت ب ــازی و اینترن ــای مج از فض

ــی اســت. حقوق
ــرارگاه  ــی از ق ــم آموزش ــا دو تی ــوزش ب ــن آم ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مهارت آمــوزی در زاهــدان و چابهــار مشــغول فعالیــت اســت تصریــح کرد:شــکر 
ــه وضعیــت منطقــه کــه منطقــه محرومــی اســت و مشــکالت  ــا توجــه ب خــدا ب
ــت  ــن طــرح شــاهد وضعی ــردن ای ــا لحــاظ ک ــی خــودش را دارد ب خــاص امنیت
ــران و  ــان ، مدی ــالش فرمانده ــه و ت ــزه، عالق ــه انگی ــه ب ــا توج ــی ب مطلوب

ــم . ــپاه بودی ــئوالن س مس
ــد  ــد و تاکی ــورد تایی ــه م ــه ای ک ــق برنام ــرای تحق ــه داد: ب ــی ادام موســی کمال
مقــام معظــم رهبری)حفــظ اهلل ( اســت بنــا داریــم در ایــن ســال، 220 هــزار نفــر 

ســرباز را تحــت پوشــش مهــارت تخصصــی دربیاوریــم.
وی ادامــه داد: پیــش بینــی مــا ایــن اســت کــه هــر ســاله ســیصد هــزار اعــزام 
داشــته باشــیم کــه همــه ی ایــن تعــداد را تحــت پوشــش مهــارت هــای عمومــی 
درآوربــم بــه عبارتــی 520 هزارســرباز کــه از ایــن میــان 12 هــزار نفــر مختــص 

سیســتان و بلوچســتان اســت بایــد آمــوزش ببیننــد.
گفت وگو: امیر علی بینام 

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح در گفتگوی اختصاصی با بازارکار:

جزئیات تسهیالت و مشوق های جدید مهارت آموزی

 و اشتغال سربازان را تشریح کرد
ــوزی  ــد مهارت آم ــوق های جدی ــات و مش ــریح جزئی ــلح در تش ــای مس ــتاد کل نیروه ــوزی س ــارت آم ــزی مه ــرارگاه مرک ــی ق ــاور عال مش

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــوزی ق ــای مهارت آم ــه ه ــش برنام ــت پوش ــرباز تح ــون س ــک میلی ــون ی ــرد: تاکن ــالم ک ــربازی اع س
ســردار موســی کمالــی در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازارکار از مهارت آمــوزی یــک میلیــون ســرباز خبــر داد و اعــالم کــرد: در ســال جــاری نیــز 

520 هــزار ســرباز از  آموزش هــای مهارتــی در دو بخــش عمومــی و تخصصــی برخــوردار خواهنــد شــد.
ــن  ــود ای ــربازی می ش ــن س ــادکتری جایگزی ــای پس ــه دوره ه ــر اینک ــی ب ــوم مبن ــی وزارت عل ــاون پژوهش ــخنان مع ــه س ــش ب وی در واکن
موضــوع را رد کــرد و گفــت: چنیــن طرحــی مطــرح نیســت بلکــه همــه برنامــه ای کــه ســتاد کل دارد ایــن اســت کــه همــه دانش آموختــگان 
ــردی کــه مــورد نیــاز کشــور باشــد می تواننــد از مشــوق های کســر  ارشــد و دکتــری در رشــته های غیرپزشــکی کــه دارای طرح هــای کارب

ــاه بهره منــد شــوند. ــا 22 م خدمــت ت
ــای  ــع نیازه ــتای رف ــگاهی در راس ــگان دانش ــه دانش آموخت ــای نوآوران ــتفاده از طرح ه ــگان و اس ــت از نخب ــرح حمای ــن ط ــزود: ای وی اف

ــد. ــور باش ــی در کش ــوآوری و کارآفرین ــعه ن ــاز توس ــتر س ــد بس ــت و می توان ــور اس کش
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دعوت به همکاری

 کارشناس کنترل کیفی
آقا، تمام وقت

مهندسی شیمی، مکانیک، برق و صنایع رشته های 
مرتبط، حداکثر سن ۳۶ سال

روابط عمومی باال، مهارت فن بیان و گزارش دهی
قدرت یادگیری باال

توانایی کار بصورت ۳ شیفت
داشتن کارت پایان خدمت برای آقایان الزامی می باشد
محل سکونت متقاضی بر اساس سرویس ایاب و ذهاب 

شرکت: تبریز، سهند، سردرود، اسکو، خسروشهر، ایلخچی، 
آذرشهر، گوگان، داشتن روحیه کار تیمی، بیمه

سرویس رفت و برگشت
اضافه کاری، وعده غذایی

 برقکار صنعتی
آقا، تمام وقت

فوق دیپلم به باال، برق )تمامی گرایش ها(

آشنا به PLC و تابلو برق
آشنا به برق صنعتی و عیب یابی دستگاه های صنعتی

توانایی تعمیر و نگهداری
حداقل ۱ سال سابقه کار مفید

حداکثر سن ۴۰ سال، منظم، خالق و ایده پرداز
داشتن کارت پایان خدمت برای آقایان الزامی می باشد.
محل سکونت متقاضی بر اساس سرویس ایاب و ذهاب 

شرکت: تبریز، سهند، سر درود، اسکو، خسروشهر، 
ایلخچی، گوگان و آذرشهر، داشتن روحیه کار تیمی

بیمه، سرویس رفت و برگشت
حقوق و مزایا توافقی، اضافه کاری، وعده غذایی

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

hr.ansarco@yahoo.com
 https://bazarekar.ir/30301

شرکتکارتنسازیانصارتبریز)زیرمجموعهشیرینعسل(جهتتکمیلکادرخوددراستان
آذربایجانشرقیازافرادواجدشرایطزیردعوتبههمکاریمینماید.

دعوت به همکاری

QC کارشناس تضمین کیفیت جهت واحد 
آقا، تمام وقت، آشنا با مباحث، مستندات و شاخص های 

)QA( تضمین کیفیت
تسلط کامل و توانایی انجام کار با ابزارهای اندازه گیری 

کولیس و میکرومتر )QC(، حداکثر سن ۴۰ سال
ترجیحا با سابقه کار مرتبط

جهت واحد فنی و مهندسی )تضمین کیفیت(
ساعت کاری: ۸-۱۷

مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، ساخت و تولید، 
ماشین ابزار و رشته های مرتبط

حقوق قانون کار و مزایا، پرداخت به موقع
بیمه تامین اجتماعی

حق سرویس یا سرویس رفت و برگشت
حق فنی، پاداش ماهیانه

 مهندس مکانیک جهت واحد طراحی
آقا، تمام وقت، مسلط به نقشه کشی صنعتی و ابزارهای 

solid work کنترلی و اندازه برداری
ترجیحا با سابقه کار مرتبط

جهت واحد طراحی و مهندسی
ساعات کاری: ۸ الی ۱۷، بیمه، پاداش

سرویس رفت و برگشت، حقوق قانون کار و مزایا
پرداخت به موقع، بیمه تامین اجتماعی
حق سرویس یا سرویس رفت و برگشت

حق فنی، پاداش ماهیانه
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه 

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

واتساپ۰۹۳۰۴۷۱۶۴۸۷
 https://bazarekar.ir/30298

شرکتبرناصنعتتوسجهتتکمیلکادرخوددراستانخراسانرضویازافراد
واجدشرایطزیردعوتبههمکاریمینماید.

بـه گـزارش بـازارکار، آیین نامه اجرایـی دفاتر و کانـون خدمات الکترونیـک قضایی مصوب 
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ حجت االسـالم و المسـلمین غالمحسین محسـنی اژه ای رئیس قوه قضاییه، 

به این دفاتر در سراسـر کشـور ابالغ شـد.
در اجـرای تبصـره ۲ مـاده ۶۵۵ قانـون آیین دادرسـی کیفـری مصـوب ۱۳۹۲، »آیین نامه 

اجرایـی دفاتـر و کانـون خدمـات الکترونیـک قضایی« به شـرح مواد آتی اسـت.
ماده ۱- عبارات اختصاری در این آیین نامه در معانی زیر به کار می رود:

الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه؛
ب- معاونت خدمات: معاونت خدمات الکترونیک قضایی مرکز؛

پ- دفتر / دفاتر: دفتر / دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛
ت- کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛ خدمات الکترو بوری

ث- مدیر / مدیران دفتر: شخص اشخاص دارای پروانه دفتر؛
ج- درگاه: محلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی؛

چ- پروانه: مجوز تاسیس و بهره برداری دفتر؛
ح- سامانه: سامانه خدمات الکترونیک قضایی؛

خ- درخواست: تقاضای استفاده از هر نوع خدمت قضایی؛
د- باجه: بخشی از دفتر که در خارج از مکان اصلی آن قرار دارد؛

ز- متقاضی: شخصی که تقاضای استفاده از خدمات را دارد؛
ر- هیات بدوی: هیات بدوی رسیدگی به تخلفات دفاتر؛

ز- هیأت تجدید نظر: هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات دفاتر.
ژ- هزینـه خدمـات قضایـی: هزینه هایی که جهت طـرح و پیگیری امـور قضایی به موجب 

قوانین و مقررات مربوط تعیین شـده اسـت.
فصل اول- خدمات الکترونیک قضایی

مـاده ۲- اشـخاص حقیقـی یا حقوقـی جهت اقامه، طرح و پیگیری دعاوی، شـکایات و سـایر 
امـور قضایـی، از طریـق دفاتـر با درگاه و با اسـتفاده از سـامانه هـای الکترونیکـی و مخابراتی 

اقدام مـی کنند.
مـاده ۳- در روش اقـدام از طریـق درگاه، درخواسـت بـه همراه مسـتندات مربوط، به سـند 
الکترونیکـی تبدیـل ا به سـامانه و پس از محاسـبه هزینه خدمات قضایی توسـط سـامانه و 
پرداخت الکترونیکی آن، کد رهگیری اخذ و از طریق سـامانه به مرجع مربوط ارسـال می شـود.

تبصـره– مرکز مکلف اسـت امکان اسـتعالم اصالت اسـناد را به صـورت الکترونیکی فراهـم و در 
صورت ممکن نبودن اسـتعالم الکترونیکی، تایید اصالت اسـناد را از طریق سامانه امکان پذیر نماید.
مـاده ۴- در روش اقـدام از طریـق دفتـر، متقاضی درخواسـت خـود را به همراه مسـتندات 
آن بـه دفتـر تحویـل میدهـد. دفتر پـس از احراز هویت و محاسـبه هزینه خدمـات قضایی 
از طریـق سـامانه و پرداخـت الکترونیـک آن، اسـناد یادشـده را به سـند الکترونیکی تبدیل 
میکنـد و بـه رؤیـت متقاضی می رسـاند. دفتر پـس از مطابقت اسـناد الکترونیکی بـا اوراق 

ابـرازی توسـط متقاضـی، آن را از طریـق سـامانه به مرجـع صالح ارسـال می کند.
مـاده ۵- سـازمانهای تابعـه قـوه قضاییه، ضابطان دادگسـتری، کارشناسـان رسـمی و دیگر 
اشـخاص و نهادهـای مرتبـط بـا دادرسـی، مکلفنـد نتیجـه اقدامـات، گزارشـها و اجـرای 
دسـتورات قضایـی را پـس از ثبـت و اخـذ کد رهگیـری از طریق سـامانه به مرجـع مربوط 

ارسـال کنند.
تبصـرهـ  در مـورد گـزارش هـای دارای طبقـه بندی مرکز مکلف اسـت تمهیـدات مقتضی 

جهـت عدم افشـای آنها را معمـول نماید.
مـاده ۶- ضابطـان دادگسـتری مکلفنـد در جرایم مشـهود و امور فوری مطابـق قانون آیین 
دادرسـی کیفـری پـس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشـکیل پرونده مقدماتی، نسـبت 
بـه ثبـت پرونـده و انعـکاس نتیجه اقدامـات در سـامانه و ارسـال الکترونیکـی آن به مرجع 

قضایـی صالحیت دار اقـدام کنند.
مـاده ۷- مرکـز موظـف اسـت با همـکاری مراجع قضایـی، سـازمانهای تابعه قـوه قضاییه و 
دیگـر اشـخاص و نهادهـای مرتبط ظرف یک سـال از تاریخ تصویب این آیین نامه، نسـبت 
بـه شناسـایی و ارائـه خدمات و اسـتعالمات الکترونیکـی از طریق دفاتر یـا درگاه اقدام کند.

فصل دوم- تشکیالت دفتر
ماده ۸- دفتر از مدیر دفتر، کارشناس حقوقی و کارکنان دفتری تشکیل می شود.

ماده ۹- شرایط مدیر دفتر و کارشناس حقوقی به شرح زیر است:
الف – تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران؛

ب- پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛
پ- تدین به دین مبین اسالم و التزام عملی به احکام و اخالق اسالمی؛

ت- دارا بودن مدرک کارشناسی با باالتر در رشته های مرتبط با حقوق، فقه و مبانی حقوق 
اسالمی و علوم قضایی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا باالتر از 

حوزه های علمیه؛
ث – داشـتن حداقل بیسـت و چهار سـال سـن برای مدیر دفتر و حداقل بیسـت و دو سال 

برای کارشناس حقوقی؛
ج- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد؛

چ- عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی؛
ح- دارا بودن مدرک مهارت کار با رایانه از مراجع معتبر؛

خ – نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری؛
د- عدم اعتیاد به مواد مخدر؛

ذـ  عدم وابستگی به احزاب و گروهک های مخالف نظام جمهوری اسالمی ایران با هواداری آنها.
ماده ۱۰- صدور پروانه دفتر توسط رییس مرکز منوط به احراز شرایط زیر است:

الـف- شـرکت در آزمـون تخصصی و کسـب حداقـل هفتاد درصـد نمره تـراز میانگین یک 
درصد حائـزان باالترین نمـره تراز؛

ب – دارا بـودن حداقـل سـه سـال سـابقه کار مرتبـط بـرای دارنـدگان مدرک کارشناسـی 

یـا سـطح دو حـوزه علمیـه، دو سـال بـرای دارنـدگان مـدرک کارشناسـی ارشـد یا سـطح 
سـه حـوزه علمیـه و یک سـال بـرای دارنـدگان مـدرک دکتـری تخصصی یا سـطح چهار 

حـوزه علمیه.
ماده ۱۱- افراد زیر نمی توانند به عنوان مدیر و کارشناس حقوقی در دفتر فعالیت کنند:

الـف- مسـتخدمان دسـتگاههای موضـوع ماده ۵ قانـون مدیریت خدمات کشـوری و مـاده ۲۹ 
قانون برنامه پنج سـاله ششـم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـالمی ایران؛

ب- شاغالن به امر تجارت موضوع ماده ۲ قانون تجارت؛
پ- وکال و کارشناسان رسمی دادگستری.

مـاده ۱۲- در مـواردی از قبیـل فـوت، حجر، اسـتعفاء، لغو مجوز و سـایر مـواردی که منجر 
بـه عـدم امـکان حضـور مدیر دفتـر شـود، نحـوه اداره دفتر به موجب دسـتورالعملی اسـت 
کـه توسـط رییـس مرکز ظرف یـک ماه پـس از ابالغ این آییـن نامه تهیه و ابالغ می شـود.

فصل سوم- امور مالی و تعرفه ها
ماده ۱۳- هزینه شرکت در آزمون و صدور پروانه، میزان حق عضویت در کانون و تعرفه 
خدمات دفاتر با پیشنهاد کانون، تایید رئیس مرکز و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود.

تبصـره ۱- دریافـت کلیـه وجـوه صرفـا از طریق روشـهای تعیین شـده از سـوی مرکـز و با 
ارائه رسـید مراجعـان انجام می شـود.

تبصره ۲- دریافت وجه کمتر از تعرفه بابت خدمات ارائه شده بالمانع است.
مـاده ۱۴- افـراد تحـت پوشـش کمیتـه امـداد امـام خمینـی ) ره (، مددجویان مسـتمری 
بگیـر سـازمان بهزیسـتی و زندانیان بـی بضاعت با تایید سـازمان زندانهـا و اقدامات تامینی 

و تربیتـی کشـور از پرداخـت تعرفه خدمـات دفاتر معاف هسـتند.
مرکـز مکلـف اسـت ظـرف شـش مـاه از تاریخ ابـالغ این آییـن نامه، بـا هماهنگـی مراجع 

مذکـور، امـکان اسـتعالم الکترونیـک افـراد تحـت پوشـش را فراهم کند.
کانون موظف است هزینه خدمات ارائه شده به این اشخاص را به دفاتر پرداخت کند.

فصل چهارم – معاونت خدمات
ماده ۱۵- وظایف معاونت خدمات به شرح زیر است:

الـف- آمـوزش، توسـعه کمی و کیفی خدمـات، ایجاد رویـه واحد در حـوزه خدمات قضایی 
و اداری دفاتر؛

ب- پیشـنهاد برنامـه و دسـتورالعملهای مربـوط بـه خدمـات الکترونیک قضایـی و دفاتر به 
رئیـس مرکز؛

پ- ایجاد هماهنگی بین دفاتر با مراجع قضایی و دیگر مؤسسات دولتی و عمومی؛
ت- بررسی تقاضای صدور پروانه، استعفاء و انتقال و پیشنهاد آن به رئیس مرکز؛

ث- نظارت بر حسن اجرای وظایف دفاتر و کانون و گزارش آن به رئیس مرکز؛
ج- نظارت بر فرایند ثبت نام متقاضیان پروانه و بررسی صالحیت آنان؛

چ – ارائه راهکارهای افزایش رضایت مراجعان؛
ح- ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دفاتر.

مـاده ۱۶- معاونـت خدمـات میتوانـد از ظرفیـت معاونت فنـاوری اطالعـات و برنامه ریزی 
دادگسـتری کل اسـتانها و یـا کانـون جهـت اجـرای وظایـف خود بهـره گیرد. روسـای کل 
دادگسـتری اسـتانها در اجـرای ایـن مقـررات، با معاونت خدمـات و کانون همـکاری الزم را 

به عمـل مـی آورند.
فصل پنجم- بازرسی و نظارت

مـاده ۱۷- بازرسـی و نظـارت بـر حسـن انجام امـور دفاتر به طور مسـتمر از سـوی معاونت 
خدمات با اسـتفاده از تجهیزات الکترونیکی متعارف و هوشـمند انجام میشـود. در صورت نیاز، 
بازرسـی میدانـی بـه صـورت دوره ای یـا موردی نیـز انجام میشـود. مدیر دفتـر و کارکنان 

دفتـر موظـف انـد همـکاری الزم را بـا بازرس یـا هیأت بازرسـی به عمـل آورند.
تبصـره ۱- بازرسـی از دفاتـر بـا رتبه پائیـن تر از میانگین کشـوری، باید حداقـل یک نوبت 

در سـال به صـورت میدانی انجام شـود.
تبصـره ۲- هرگونـه بازرسـی از دفاتـر از حیـث وظایـف محـول شـده، بـا هماهنگـی مرکز 

میشـود. انجام 
مـاده ۱۸- رتبه بندی دفاتر بر اسـاس شـاخصهایی از قبیل میـزان رضایت مندی مراجعان، 
تعـداد و نـوع تخلفات انتظامی، گسـتره و تنـوع خدمات رایگان ارائه شـده به افـراد محروم، 
گزارشـهای بازرسـی و میـزان پایبنـدی بـه مقـررات و نظامـات انجـام میشـود. نتیجه 

رتبـه بنـدی از طریـق پایـگاه اطالع رسـانی به اطـالع مدیران دفتر می رسـد.
مـاده ۱۹- مرکـز میتوانـد متناسـب با رتبه بنـدی دفاتـر، امتیازهایی از قبیـل تخفیف در 

حـق عضویـت و مجوز تاسـیس باجه بـه دفاتر اختصـاص دهد.
ماده ۲۰- مرکز موظف اسـت زیرسـاخت الزم جهت دریافت گزارشـها و شـکایتهای مردمی 
از دفاتـر را بـا رعایـت اصـل محرمانگـی هویـت گـزارش دهنـده و ایجـاد نظـام انگیزشـی 

متناسـب فراهم کند.
فصل ششم- مقررات انتظامی

مـاده ۲۱- شـکایت انتظامـی و گـزارش تخلـف مدیـران دفاتـر در هیات بدوی رسـیدگی 
مـی شـود. در صورتـی کـه شـکایت بـه معاونت خدمـات با کانـون و یـا دیگر مراجـع ارائه 

شـود، جهـت رسـیدگی به هیـأت بدوی ارسـال مـی گردد.
مـاده ۲۲- هیاتهـای بـدوی و تجدیـد نظـر در تهـران مسـتقر اسـت. مرکز در صـورت نیاز 

میتوانـد در مراکـز اسـتانها هیات بـدوی را تشـکیل دهد.
مـاده ۲۳- هیـأت بـدوی مرکـب اسـت از دو قاضـی بـا انتخـاب رئیس قـوه قضاییـه و یک 
نماینـده کانـون کـه مطابـق اساسـنامه از میـان مدیـران دفتر غیـر از اعضای هیـأت مدیره 

انتخاب میشـود.
مـاده ۲۴- هیـات تجدیدنظـر مرکـب از دو قاضـی بـا انتخاب رئیـس قوه قضاییـه و یک 
دارای  حداقـل  بایـد  مذکـور  هیـأت  تجدیدنظـر  قضـات  اسـت.  مرکـز  نماینـده 

باشـند. قضایـی   ۹ پایـه 
مـاده ۲۵- هـر یـک از هیأتهـای بـدوی و تجدید نظـر دارای یک قاضی و حسـب مورد یک 

نماینـده کانـون و نماینـده مرکز بـه عنوان عضو علی البدل میباشـند.
مـاده ۲۶- رییـس هیأتهـای بـدوی و تجدید نظـر از بین قضات عضو و بـا رای اکثریت اعضا 

میشود. انتخاب 
مـاده ۲۷- آرای هیأتهـای بـدوی و تجدیدنظـر بایـد مسـتدل و مسـتند بـه مقـررات 

قانونـی باشـد.
ماده ۲۸ – جلسه هیأت با حضور کلیه اعضا تشکیل و رأی اکثریت معتبر است.

ماده ۲۹- مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:
درجه یک: تذکر شفاهی؛

درجه دو: اخطار کتبی؛
درجه سه: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

درجه چهار: توبیخ با درج در پایگاه اطالع رسانی مرکز؛
درجه پنج: تعلیق موقت به مدت سه ماه تا یک سال از مدیریت دفتر؛

درجه شش: تعلیق موقت بیش از یک سال تا سه سال از مدیریت دفتر؛
درجه هفت: لغو دائم پروانه.

تبصره- مسئولیت تخلفات انتظامی در دفاتر به عهده مدیر دفتر است.
ماده ۳۰– در موارد زیر تعقیب انتظامی موقوف میشود:

الف- تخلف، مشمول امر مختومه باشد؛
ب تخلف، مشمول مرور زمان شده باشد؛

پ- منفک شدن دائم از مدیریت دفتر؛
ت – فوت مدیر دفتر.

تبصـره – مـدت مـرور زمـان تعقیـب انتظامـی، دو سـال از تاریخ وقـوع تخلف و یـا آخرین 
اقدام تعقیبی اسـت.

مـاده ۳۱- در تخلفـات مشـمول مجازاتهـای درجه یک تا چهار، هیات مـی تواند با مالحظه 
وضعیـت فـردی و اجتماعـی مدیـر دفتر، سـوابق و اوضـاع و احوالی که موجب تخلف شـده 
اسـت، پیش بینی اصالح، اظهار ندامت وی، جبران خسـارت شـاکی یا گذشـت وی، تعقیب 
انتظامـی را بـه مـدت یـک تـا دو سـال معلق کنـد. هرگاه مدیـر دفتـر از تاریخ صـدور قرار 
تعلیـق تعقیـب تـا پایـان آن مرتکـب تخلف منجر بـه محکومیت قطعی شـود، هیـات قرار 
تعلیـق تعقیـب را لغـو و به موضوع رسـیدگی میکنـد و در صورت محکومیـت، مطابق ماده 

۴۴ ایـن آیین نامه عمل میشـود.
مـاده ۳۲- هیـأت میتوانـد بـا توجـه بـه مـدت فعالیـت دفتـر، نداشـتن سـابقه محکومیت 
انتظامـی، مالحظـه وضعیـت فـردی و اجتماعـی، اوضاع و احـوال وقوع تخلـف، پیش بینی 
اصـالح، اظهـار ندامـت و جبران خسـارت شـاکی یا گذشـت وی، مجازات مرتکـب را یک تا 

دو درجـه تخفیـف دهد.
مـاده ۳۳- آراء هیـات بـدوی قطعی اسـت؛ مگـر در مجازات درجه چهار تا هفت که توسـط 
محکـوم علیـه یـا رییـس مرکز ظـرف مهلـت بیسـت روز از تاریـخ ابـالغ قابل اعتـراض در 
هیـأت تجدید نظر میباشـد. آراء برائت در خصوص تخلفات مسـتوجب مجـازات درجه پنج 

تـا هفـت ظرف مهلـت مذکور توسـط رییس مرکـز قابل اعتراض اسـت.
ماده ۳۴- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه یک محکوم می شوند:

الف – عدم نصب دستگاه نوبت دهی یا عدم استفاده از سامانه نوبت دهی؛
ب- فراهم نکردن زمینه استفاده از امکانات رفاهی برای مراجعان؛

پ- عدم نصب اطالعیه های مرکز یا کانون ویژه مراجعان؛
ت- عدم نصب تعرفه خدمات در محل مناسب.

ماده ۳۵- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه دو محکوم می شوند:
الـف – تـرک محـل خدمـت در خـالل سـاعات موظـف اداری توسـط مدیـر دفتـر بدون 

موجه؛ عـذر 
ب- تأخیر در ارسال آمار و اطالعات درخواستی به مراجع صالحیت دار؛ ؛

پ- عدم رعایت نوبت مراجعان در ارائه خدمات؛
ت- عدم تسلیم قبض رسید وجوه به مراجعان.

ماده ۳۶- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه سه محکوم میشوند:
الف – عدم رعایت استانداردها و نصب تجهیزات اعالم شده از سوی مرکز؛

ب- تکرار تاخیر در ورود به محل خدمت یا تعجیل در خروج از آن؛
پ – عدم حضور فعال در دوره های آموزشی مربوط؛

ت- به کارگیری افراد فاقد گواهی مهارت در دفتر؛
ث- عدم نظارت منتهی به بی نظمی در امور دفتر؛

ج- عدم رعایت عفاف، حجاب و شعائر اسالمی؛
چ- سهل انگاری در ثبت اطالعات.

ماده ۳۷- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه چهار محکوم میشوند:
الـف- عـدم رعایـت نـکات امنیتـی در حفاظـت از اطالعـات و اسـتفاده از سـامانه مطابق با 

ضوابـط ابالغـی مرکز؛
ب- تقصیـر در درج اطالعـات یـا اسـناد در سـامانه و یـا تأخیـر غیرموجه در ارسـال آنها در 

امور فاقـد مهلت؛
پ- خـودداری از ارائـه تمـام یا بخشـی از خدمات بـه مراجعان بدون عذر موجه در سـاعت 

کار دفتر؛
ت- ثبت اطالعات غلط مستوجب رد درخواست در مرجع قضایی؛

ث- به کارگیری افراد ممنوع از خدمت در دفاتر؛
ج- غیبت مدیر دفتر تا سه روز بدون عذر موجه؛
چ- رفتار خارج از نزاکت با مراجعان و همکاران؛
ح – امتناع از واریز وجوه به حسابهای مربوط؛

خ – ایجاد بدبینی یا بی اعتمادی در مردم؛
د- اهمال در انجام وظایف محوله؛

ز- عدم همکاری با بازرسان.
ماده ۳۸- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه پنج محکوم می شوند:

الـف – تأخیـر غیرموجـه در ارسـال یـا درج اطالعات یا اسـناد مربـوط در سـامانه در انجام 
امـور دارای مهلـت قانونی؛

ب- افشای اطالعات اصحاب دعوا به افراد غیر مسؤول و عدم رعایت حریم خصوصی؛
پ- رفتار خالف شأن و عرف مسلم مدیران دفاتر در فضای مجازی یا واقعی؛

ت- اشتغال به فعالیتهای شغلی یا حرفهای ممنوع موضوع این آیین نامه؛
ث – محکومیت قطعی کیفری در ارتکاب جرم عمدی فاقد مجازات تبعی؛

ج – استفاده از استعالمات بدون جهت قانونی یا به صورت غیرمجاز؛
چ- غیبت مدیر دفتر بیش از سه روز تا ده روز بدون عذر موجه؛

ح- ثبت اطالعات غلط موجب سقوط حق درخواست کننده؛
خ- تعطیل خدمت در اوقات اداری دفتر تا یک روز؛

د جابجایی دفتر پیش از تائید معاونت خدمات
ذ- دریافت وجه بیشتر از هزینه های تعیین شده؛

ر- سوء استفاده از موقعیت شغلی.
ماده ۳۹- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه شش محکوم میشوند:

الف- تعطیل خدمت در اوقات اداری دفتر بیش از یک روز تا سه روز؛
ب- غیبت مدیر دفتر بیش از ده روز تا یک ماه بدون عذر موجه؛

پ محکومیت قطعی به جرایم دارای مجازات تبعی؛
ت – ارتکاب هرگونه اعمال خالف شرع یا تظاهر به آن؛

ث- ارتباط نامتعارف با مراجعان؛ ج- صدور گواهی خالف واقع.
ماده ۴۰- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه هفت محکوم می شوند:

الـف – عضویـت یـا همـکاری بـا فرقه هـای ضالـه و جمعیتهـای مخالـف نظـام جمهوری 
ایران؛ اسـالمی 

ب- ثبت نام یا تغییر اطالعات در ثنا بدون درخواست شخص صاحب اطالعات؛
پ- تعطیل خدمت در اوقات اداری دفتر بیش از سه روز؛

ت- توهین به مقدسات و ارزشهای اسالمی و انقالبی؛
ث- غیبت مدیر دفتر بیش از یک ماه بدون عذر موجه؛

ج- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی ایران؛
چ- اشتهار به فساد اخالقی یا مالی.

مـاده ۴۱- تخلـف از مقـررات و ضوابـط مرتبـط با وظایف مدیـر دفتر که در ایـن آیین نامه 
بـرای آن مجـازات پیش بینی نشـده اسـت، بـا توجه به اهمیت و شـرایط ارتکاب، مسـتلزم 

یکـی از مجازاتهـای انتظامی درجه دو تا چهار اسـت.
مـاده ۴۲– چنانچـه هیأتهـای بدوی و تجدیدنظر حین رسـیدگی به تخلفـات، از وقوع جرم 
واجـد جنبـه عمومی مطلع شـوند، مکلفنـد مراتب را بـه مرجع قضایی صالحیـت دار اعالم 
کننـد. رسـیدگی بـه جرائـم توسـط مرجـع مذکـور، مانـع از رسـیدگی به تخلـف انتظامی 

نخواهـد بود.
مـاده ۴۳- در صورتـی کـه مدیـر دفتـر به محکومیتهـای انتظامـی مذکور در درجـه یک تا 
چهـار محکـوم و پـس از اجـرای حکم ظرف دو سـال مجـددا مرتکب تخلف شـود، مجازات 

وی یک درجه تشـدید میشـود.
مـاده ۴۴- در مـواردی کـه مدیـر دفتـر مرتکـب تخلفـات متعـدد شـود، چنانچـه تخلفات 
ارتکابی مسـتوجب مجازات از یک درجه باشـند، مجازات وی یک درجه تشـدید می شـود 
و در غیـر ایـن صـورت، بـه مجازات درجه باالتر محکوم میشـود. در این مـورد، هیات می تواند 

مجـازات وی را یـک درجه تشـدید کند.
مـاده ۴۵- در صورتـی کـه هیـات بـدوی احـراز نماید کـه مدیر دفتر شـرایط مقـرر در این 
آییـن نامـه را از دسـت داده یـا از ابتـدا فاقـد شـرایط بوده اسـت، رای بـه لغو پروانـه صادر 
خواهـد کـرد. ایـن رای ظـرف بیسـت روز قابـل اعتـراض در هیـأت تجدیـد نظر اسـت. 

فصـل هفتـم- مقـررات عمومی
مـاده ۴۶- مقـررات مربـوط بـه کانـون و هیـات مدیره آن مطابق اساسـنامه کانـون مرکزی 

دفاتـر خدمـات الکترونیک قضایی اسـت.
ماده ۴۷- مرکز مکلف است:

الـف- حداقـل هـر دو سـال یـک نوبـت آزمون موضـوع این آییـن نامـه را از طریـق مراجع 
صالحیـت دار برگـزار کند.

ب – سـاالنه اطالعـات مربـوط بـه تعـداد پروانـه هـای صـادره و در انتظـار صـدور، درصـد 
متقاضیـان پذیرفتـه نشـده، توزیع جغرافیایی، میانگین درآمد منطقه ای، اسـامی و نشـانی 
دفاتـر، عناویـن و تعـداد خدمـات ارائه شـده از طریق دفاتـر، میزان حق عضویـت در کانون 
و دیگـر اطالعـات مؤثـر بـرای تأسـیس دفتر را به صـورت عمومـی در پایگاه اطالع رسـانی 

مرکز منتشـر نماید.
پ – بـه منظـور ارائـه خدمـات متناسـب بـه افـراد ناتـوان یـا کـم تـوان جسـمی و ذهنی، 

سیاسـتگذاری و نظـارت الزم بـه عمـل آورد.
مـاده ۴۸- مرکـز مـی توانـد مجـوز ارائـه خدمـات الکترونیکـی، از قبیـل محاسـبه ارزش 
منطقـه ای امـالک، تبدیـل گفتار بـه متن و احراز هویـت در فضای مجازی را با اسـتفاده از 

فناوریهـای نویـن و هـوش مصنوعـی و بـا رعایـت الزامات فنـی و امنیتی صـادر کند.
مـاده ۴۹- بـه منظـور تسـهیل دسترسـی بـه خدمـات قضایـی، مرکـز میتواند بـا توجه به 
رتبه بندی و امتیاز دفــاتر، مجوز تاسـیس باجه را صادر کند. دسـتورالعمل تاسـیس باجه 
ظـرف یـک مـاه پس از ابـالغ این آیین نامه، توسـط رئیس مرکـز تهیه و ابالغ خواهد شـد.

مـاده ۵۰- بـه منظـور ارائه خدمـات الکترونیک قضایی در خـارج از کشـور، مرکز میتواند 
بـا همـکاری مراجع ذیربـط، امکان اسـتفاده از خدمـات را فراهم کند.

مـاده ۵۱- رؤسـای حـوزه هـای قضایـی، سـازمانها و مراکـز تابعـه قوه قضائیـه موظف 
بـه همـکاری بـا مرکـز بـرای اجرای ایـن آییـن نامه می باشـند.

مـاده ۵۲- مرکـز مسـئول تأمین امنیت و سـطوح دسترسـی به سـامانه و ایجـاد تمهیدات 
الزم جهـت اجـرا و نظـارت بـر حسـن اجرای ایـن آیین نامه اسـت.

مـاده ۵۳- گـزارش اقدامـات اجرایـی آییـن نامـه هـر سـال یـک بـار توسـط مرکز 
بـه رئیـس قـوه قضاییـه ارائه میشـود.

مـاده ۵۴- ایـن آییـن نامه جایگزیـن »آیین نامه اجرایـی ایجاد دفاتر خدمـات الکترونیک 
قضایـی و کانـون آنهـا مصـوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶« اسـت و در ۵۴ مـاده و ۸ تبصـره در تاریخ 

۲۳ / ۵ / ۱۴۰۱ بـه تصویـب رییـس قوه قضاییه رسـید.

غالمحسینمحسنیاژهای
رئیسقوهقضاییه

 از سوی رئیس قوه  قضاییه

آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی ابالغ شد
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دعوت به همکاری

شرکت تجارت آلیاژ پیشرو )حوزه بازرگانی فوالد و استیل( 
در تهران )مهرآباد جنوبی( در راستای تکمیل کادر 

خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:
 حسابدار: دارای مدرک کارشناسی مرتبط

 بیش از ۲ سال سابقه مفید و مرتبط
 آشنا به نرم افزار حسابداری سپیدار

 ثبت دریافت و پرداخت و سند حسابداری
 آشنا به ماژول بازرگانی ثبت فاکتور خرید و فروش و انبار

  شنبه تا چهارشنبه ۸:۳۰ تا ۱۷:۳۰ – 
پنج شنبه ۸:۳۰ تا ۱۳

)whatsapp( 09128431451  
https://bazarekar.ir/30292 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت پترو دوار انرژی پژوهان واقع در تهران 
)شهرک صنعتی گلگون( جهت تکمیل کادر خود با 

شرایط زیر استخدام می نماید:
 مهندس مکانیک: آشنا با فرایندهای ساخت و تولید

SOLID WORK آشنایی با نرم افزار 
 فارغ التحصیالن رشته های فنی و مهندسی 

)مکانیک و متالورژی(
 مهندس برق و الکترونیک: دارای تجربه کاری 

مرتبط، عالقه مند به کار گروهی، دارای انگیزه رشد و پیشرفت
 دیپلم، کاردانی یا کارشناسی، رشته مهندسی برق

متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با 
ذکر عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند.
hr.davvarenergy@gmail.com  

https://bazarekar.ir/30289 

دعوت به همکاری

مدرسه دخترانه متوسطه دوم 
)یک موسسه فرهنگی آموزشی( در تهران جهت 
تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید:
  نیروی فرهنگی )خانم(

 بصورت حضوری و تمام وقت
 دارای مجوز هنرستان دخترانه

 حقوق توافقی
 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به 

شماره واتساپ درج شده در آگهی ارسال نمایند.
)whatsapp( 09339260682  

https://bazarekar.ir/30234 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت آراد دیاکو سالمت 
در تهران جهت تکمیل کادر خود از افراد 

واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
 کارمند قسمت روابط عمومی

 منشی-  کارمند قسمت خدمات،  خانم
 آموزش اولیه رایگان جهت افراد مبتدی

 مسیر آسان جنب مترو وبی آرتی
 ساعت کاری ۹الی ۱۷ پنجشنبه ها تا ۱۴:۳۰

 حقوق ثابت به همراه پاداش ومزایا
  متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم 
شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند

)whatsapp( 09127992734  
https://bazarekar.ir/30260 

▄ خودتان را برای مخاطبان معرفی کنید.

گــرگان.  در   ۱۳65 متولــد  هســتم،  جانی نــژاد  حســین علی   
ــادق)ع(  ــام ص ــه ام ــه علمی ــوزه را در مدرس ــه 5 دروس ح ــا پای ت
گــرگان خوانــدم و ســپس بــرای ادامــه تحصیــل بــه قــم آمــده و تــا 
ســطح ۴ ادامــه دادم و چندیــن ســال هــم در دروس خــارج اســاتید 
ــا مقطــع  ــز ت ــم شــرکت کــرده  ام. تحصیــالت دانشــگاهی مــن نی ق
ــورت  ــه ص ــر آن ب ــالوه ب ــت. ع ــات اس ــاوری اطالع ــی فن کارشناس
تجربــی و عملــی مــدت زیــادی در بخش هــای نــرم افــزار و ســخت 
در  قــم  در  کــه  زمانــی  و  دارم  کار  ســابقه  یانــه  را افــزار 
حــال تحصیــل حــوزوی بــودم همزمــان کار تدریــس در موسســات 
ــه را انجــام  ــف رایان ــته های مختل ــز آموزشــی در رش و برخــی مراک
ــک مقطعــی  ــه ی ــه درس را ب ــی دادم. از حــدود ســال ۹۲ هــم ک م

ــی وارد شــدم. ــور کارآفرین ــه ام رســاندم ب

▄ چطور و چرا وارد کارآفرینی شدید؟
ــر  ــوم، محض ــور ش ــن ام ــتم وارد ای ــه می خواس ــان ک ــان زم در هم
برخــی اســاتید حــوزه علمیــه و بــزرگان رســیدم از جملــه خدمــت 
ــن  ــزرگان ای ــن از نظــرات ب ــدی م ــم. جمــع بن ــی رفت اســتاد قرائت
بــود کــه عــالوه بــر تبلیــغ امــور دینــی بایــد وارد امــوری شــوم کــه 
بــه شــکل کاربــردی در معیشــت و اقتصــاد مــردم هــم تاثیــر مثبــت 

داشــته باشــد و کمــک کنــد.
بــه  منجــر  کــه  کنــم  شــروع  را  کارهایــی  گرفتــم  تصمیــم 
ــد.  ــره ببرن ــد از آن به ــتری بتوانن ــراد بیش ــود و اف ــتغال زایی ش اش
ــی و  ــته برنامه نویس ــال در رش ــتم مث ــه داش ــم ک ــی ه توانمندی های
نرم افــزار، امنیــت شــبکه و امنیــت ســاختمان را بــا همیــن هــدف به 
ســطح عالــی رســاندم و افــرادی را مشــغول بــه کار کــردم کــه هنــوز 
ــد. ــدا کرده ان ــدار پی ــه اصطــالح شــغل پای ــد و ب ــت دارن ــم فعالی ه

در بخــش مشــاوره و راه انــدازی کســب و کارهــای خانگــی بــا 
برگــزاری ســمینار و کارگاه آموزشــی یــا مشــاوره هــای فــردی فعــال 
ــی  ــته  های آموزش ــی دارم. بس ــات فراوان ــم مراجع ــوز ه ــودم و هن ب
هــم آمــاده کرده ایــم تــا افــراد بتواننــد عــالوه بــر تولیــد، فــروش و 

بازاریابــی خوبــی هــم داشــته باشــند.
در نهایــت چنــد ســالی هســت کــه بــه صــورت کامــال تخصصــی و 
عمیــق وارد رشــته تولیــد ســنگ مصنوعــی شــدم. ایــن رشــته در 
کشــور مــا کامــال نوپــا هســت و حتــی اهالــی صنعــت و ســاختمان و 
معمــاری هــم اطالعــات چندانــی دربــاره آن ندارنــد. ســعی مــا هــم 
بــر دو محــور متمرکــز شــده اســت. یکــی اینکــه ســنگ مصنوعــی 
ــاز  ــت در ســاخت و س ــال خــوب و باکیفی ــک متری ــوان ی ــه عن را ب
ــن  ــا گرفت ــی را ب ــب و کار فراوان ــه کس ــم و دوم اینک ــی کنی معرف

ــه ایــن کار ایجــاد کنیــم. ــق دادن ب مجــوزات و رون

▄ جایگاه این صنعت در دنیا چگونه است؟

ــی  ــردش مال ــون در کشــورهای پیشــرفته گ ــم اکن ــن صنعــت ه ای
بســیار باالیــی دارد. طبــق مقالــه ای کــه مــن ترجمــه آن را تهیــه 
کــرده ام گــردش مالــی آن فقــط در آلمــان بیــش از ۷ میلیــارد دالر 

اســت و هــزاران شــغل ایجــاد کــرده اســت.

▄ مواد اولیه تولید این محصوالت چیست؟
در حــال حاضــر یکــی از عمــده تریــن مشــکالت صنعــت ســنگ در 
ــادن ســنگ و پســاب های کارخانجــات  ــا پســماندهای مع کشــور م
ــه  ــا ب ــت آنه ــتند و بازگش ــتفاده نیس ــل اس ــه قاب ــت ک ــنگ اس س
طبیعــت مشــکالت زیــادی ایجــاد می کنــد. بســیاری از کارخانجــات 
تولیــد ســنگ هــم اکنــون بــا مشــکل انباشــت و حمــل پســماند و 
رســوب پســاب مواجــه هســتند و بــا شــهرداری و محیــط زیســت در 
ایــن زمینــه درگیــر هســتند. حتــی حاضرنــد بــرای رهایــی از ایــن 
معضــل هزینــه هــم بدهنــد. در برخــی کشــورها از ایــن پســماند و 
ــم  ــا ه ــود و م ــتفاده می ش ــنگ اس ــد مجــدد س ــرای تولی ــاب ب پس
ــد  ــی توان ــر م ــن ام ــن موضــوع هســتیم. ای ــال همی ــه دنب ــا ب دقیق

اشــتغال خــوب و فراوانــی ایجــاد کنــد.

ــما  ــن ش ــه ذه ــط ب ــار فق ــن ب ــده اولی ــن ای ــا ای ▄ آی
ــورد  ــون م ــم اکن ــا ه ــر آی ــارت دیگ ــه عب ــیده؟ ب رس

ــد؟ ــور داری ــی در کش ــابه و رقیب مش
پراکنــده و محــدود  فعلــی خیلــی  تولیــد کننده هــای  خیــر، 
ــون  ــغلی در قان ــته بندی ش ــم از لحــاظ دس ــراد ه ــن اف هســتند. ای
ــن جــای  ــر مجموعــه موزاییــک ســازان تعریــف شــده اند کــه ای زی
تاســف دارد. یعنــی هیــچ صنــف و اتحادیــه ای در ایــران بــرای ایــن 
ــن از  ــادی کــه م ــا پیگیری هــای زی ــدارد. ب رشــته شــغلی وجــود ن
تهــران کــردم اولیــن رشــته درســی در ایــن موضــوع را در فنــی و 
حرفــه ای بــه تازگــی بــه ثبــت رســانده و پیگیــری تاســیس صنــف 

ــرای آن هســتم. مســتقل ب
در طــول ســال های اخیــر بزرگتریــن گــروه آمــوزش مجــازی 
ســنگ مصنوعــی کشــور در شــبکه های اجتماعــی را تشــکیل 
داده ایــم کــه االن حــدود ۲۷۰ عضــو دارد . بســیاری از افــراد عضــو 
ــی از  ــن الملل ــی و بی ــبکه مل ــک ش ــه ی ــل ب ــه تبدی ــروه ک ــن گ ای
تولیدکننــدگان و عالقمنــدان شــده اند، جــزو صنعتگــران و موثریــن 
صنعــت ســنگ هســتند. حتــی از برخــی کشــورهای دور و نزدیــک 
هــم در ایــن گــروه عضــو داریــم و در زمینــه مســائل مختلــف ایــن 
ــه  ــی ب ــه و بازاریاب ــواد اولی ــن م ــوزش، تامی ــد آم ــا مانن صنعــت نوپ

ــم. ــی پردازی ــات م ــادل اطالع تب

ــر  ــی را از نظ ــنگ مصنوع ــواع س ــد ان ــر بخواهی ▄ اگ
کاربــرد دســته بنــدی کنیــد بــه چــه شــکل خواهــد بود؟

ــته  ــوند. دس ــدی می ش ــیم بن ــته تقس ــه ۴ دس ــا ب ــوالت م محص
اول کــه بــه لحــاظ امکانــات مــورد نیــاز بــرای تولیــد ســاده تریــن 
ــب  ــه در قال ــتند ک ــی هس ــی تزئین ــنگهای مصنوع ــت، س ــم هس ه
ــواع  ــور، ان ــوازم دک ــمعی، ل ــروف، جاش ــد ظ ــف مانن ــایل مختل وس
قــاب و .... تولیــد مــی شــوند. دســته دوم ســنگ های نمــای 
ــی  داخلــی ســاختمان و دســته ســوم هــم ســنگ های نمــای بیرون
ــنگ های  ــم س ــار ه ــته چه ــتند. دس ــاختمانی هس ــای س و دیواره
ــال  ــی باکتری ــا آنت ــروب ی ــت ضدمیک ــه خاصی ــری هســتند ک پلیم
دارنــد و در مــوارد خاصــی مثــل بیمارســتان یــا آشــپزخانه اســتفاده 

می شــوند.

ــرای تولیــد ســنگ مصنوعــی عوامــل اصلــی مــورد  ▄ ب
نیــاز شــما چیســت؟

ــال  ــا متری ــه ی ــواد اولی ــی م مثــل هــر صنعــت دیگــری عامــل اصل
ــواد  ــالوه م ــه ع ــم ب ــتفاده می کنی ــماند اس ــا از پس ــه م ــت ک اس
ترکیبــی کــه در ایــن خصــوص مشــکلی نداریــم. عامــل دیگــر کــه 
ــول  ــالش الزم اســت، فرم ــرای آن بســیار ت بســیار مهــم اســت و ب
ســاخت یــا همــان فنــاوری تولیــد اســت که خــود داســتان بســیاری 
دارد و در آخرهــم تجهیــزات و دســتگاه هایی کــه بــرای تولیــد الزم 

اســت.

ــکالت  ــل مش ــن عوام ــک از ای ــدام ی ــه ک ــرای تهی ▄ ب
ــود؟ ــما ب ــش روی ش ــتری پی بیش

در عمــل شــما وقتــی مــی خواهیــد یــک محصــول جدیــد و نوپــا را 
تولیــد کنیــد بــا عوامــل و موانــع قانونــی و اداری فراوانــی هــم روبــه 
ــه چــون محصــول شــما ناشــناخته  ــا ک ــن معن ــه ای رو  هســتید. ب
ــد اداری آن هنــوز نهادینــه نشــده و روال آن مشــخص  اســت و رون
ــه  ــما را ب ــه کار ش ــتید ک ــه هس ــی مواج ــواع ادارات ــا ان ــت، ب نیس

رســمیت نمــی شناســند و همــکاری نمــی کننــد.

▄ حــاال دربــاره ایــن عامــل چهــارم بعــد از ایــن صحبــت 

خواهیــم کــرد. در همــان ســه عامــل ابتدایــی وضعیــت 
مــا چطــور اســت؟ مثــال در مــواد ترکیبــی آیــا وابســتگی 

داریــم؟
ــم.  ــد نداری ــع کار باش ــه مان ــزان ک ــه آن می ــتگی ب ــر، وابس خی
در مــوارد اولیــه و ترکیبــی کــه مشــکلی نیســت. فقــط در یــک مــورد 
ــترس  ــور در دس ــه وف ــا ب ــت ام ــی اس ــاز واردات ــورد نی ــن م رزی
ــم  ــا ه ــت. م ــاوت اس ــتان متف ــا داس ــاوری ام ــورد فن ــت. در م هس
اکنــون در انــواع ســنگ مصنوعــی دانــش فراوانــی در داخــل کشــور 
داریــم و اســاتید دانشــگاهی مــا تحقیقــات فراوانــی در ایــن زمینــه 
ــد. امــا مســئله اینجاســت کــه ایــن تحقیقــات در همــان  داشــته ان
ــتفاده  ــرای اس ــده و ب ــدود ش ــی مح ــز علم ــگاهها و مراک آزمایش
ــه از  ــن پروس ــردن ای ــی ک ــت. ط ــده اس ــی نش ــت عملیات در صنع
ــدی بســیار ســخت  ــا محصــول تولیــدی مرغــوب، رون آزمایشــگاه ت

ــا شکســت هــم همــراه اســت. ــه گاهــی ب اســت ک

▄ یعنی در بخش فناوری نیاز به واردات نداریم؟
بــه طــور مطلــق نمــی تــوان گفــت. امــا بــا ارتبــاط گســترده ای کــه 
مــن بــا اســاتید دانشــگاه های کشــور داشــتم بــا قاطعیــت می گویــم 
ــن  ــه ای ــئله ب ــم. مس ــی داری ــیار خوب ــی بس ــای علم ــه ظرفیته ک
شــکل اســت کــه در همیــن مســیر آزمایشــگاه تــا تولیــد محصــول 
ــی  ــکات فن ــد ن ــری مانن ــر دیگ ــل کوچک ت ــوب، عوام ــی مرغ صنعت
ــی از  ــتند. یک ــر هس ــیار موث ــم بس ــاز ه ــورد نی ــتگاه های م و دس
بزرگتریــن مشــکالت مــا هــم همیــن دســتگاههای مــورد نیــاز اســت 

کــه بــه آن دسترســی نداریــم.

▄ برای رفع این مشکل چه کردید؟
در اغلــب مــوارد خودمــان دســت بــه کار ســاخت دســتگاه و 
ــی و  ــای داخل ــه کمــک ظرفیته ــن کار هــم ب ــزات شــدیم. ای تجهی
تــالش همــکاران خودمــان انجــام شــد. در ایــن راه البتــه هزینــه های 
فراوانــی را متحمــل شــدیم. تــا حــدی کــه گاهــی مــن مجبور شــدم 
خــودرو و برخــی لــوازم منــزل را بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن کار 
بفروشــم. امــا بــه هــر ترتیــب بــود اجــازه نــدادم کار متوقــف شــود.

▄ االن بــه طــور مشــخص شــما فنــاوری عملیاتــی شــده 
چنــد نــوع محصــول را در حــوزه ســنگ مصنوعــی در 

اختیــار داریــد؟
بــه طــور مشــخص حــدود ۱۰ محصــول را مــی توانیــم بــا کیفیــت 

عالــی و صرفــه اقتصــادی بــاال تولیــد کنیــم.

ــد  ــورد تایی ــد م ــه می گویی ــی ک ــت عال ــن کیفی ▄ ای
مراکــز علمــی و مصرف کننده هــا هــم هســت؟

در خصــوص مراکــز علمــی کــه حتمــا اینطــور اســت. مــن بخاطــر 
ــول از  ــت محص ــرم و از کیفی ــای الزم را بگی ــم مجوزه ــه بتوان اینک
لحــاظ جــذب رطوبــت، خمــش، مقاومــت و ... بــا معتبرتریــن مراکــز 
دانشــگاهی و آزمایشــگاه های بتــون کشــور تعامــل گســترده ای 
ــال انجــام شــده  ــد س ــن کار در طــول چن ــه ای ــردم. البت ــرار ک برق

ــه دارد. ــوز هــم ادام و هن
در خصــوص مصــرف کننــدگان هــم، بــه همیــن ترتیــب عــالوه بــر 
ــوالت  ــتفاده از محص ــه در اس ــی ک ــت باالی ــی و رضای ــه عمل نتیج
داشــتیم، اســتقبال مشــتریان همــواره بیشــتراز ظرفیــت تولیــد مــا 

بــوده اســت.
همــه مــوارد کامــال تســت شــده اســت. اغلــب ایــن محصــوالت را در 
کارخانــه ای کــه در قــم داشــتم تولیــد کــرده و االن هــم به طــور مثال 
در بخــش محصــوالت، ســنگ های تزئینــی در ده هــا کارگاه در ســطح 

کشــور و حتــی خــارج از کشــور در حــال تولیــد و فــروش هســتند.

▄ یعنی کارخانه خودتان االن فعال نیست؟
ــرای  خیــر، مــن بیــش از یــک ســال اســت کــه تــوان خــودم را ب
ــیس  ــرای تاس ــم و ب ــرف می کن ــته ص ــن رش ــوزش ای ــج و آم تروی
ــی  ــنگ مصنوع ــوان س ــا عن ــی ب ــته درس ــک رش ــف و ی ــک صن ی
در مراکــز علمــی ماننــد فنــی و حرفــه ای  تــالش می کنــم. 
ــادی  ــگان زی ــی رای ــای آموزش ــم کالس ه ــدف ه ــن ه ــرای ای ب
ــه  ــب طلب ــه اغل ــر ک ــتان دیگ ــک دوس ــه کم ــرده و ب ــزار ک برگ
هســتند، توانســتیم شــبکه خوبــی از عالقمنــدان بــه ایــن حرفــه را 

ــم. ــاد کنی ــا ایج ــایی ی شناس

▄ این مخاطبان را چطور پیدا می کنید؟
ــرای پیــدا کــردن ایــن افــراد و شــبکه ســازی آنهــا نیــز راه هــای  ب
مختلفــی را طــی کــرده ایــم. از طریــق صحبــت و ارتبــاط گیــری بــا 
شــاغلین بخــش ســنگ، جوینــدگان کار و مشــاغل خانگــی از جملــه 
بانــوان سرپرســت خانــوار و همچنیــن از طریــق فضــای مجــازی. مــا 
االن در اینســتاگرام صفحــه ای داریــم کــه قریــب بــه ۱۴۰۰ عضــو 
دارد و فایل هــای آموزشــی و ارتبــاط گیــری بــا مخاطــب را از ایــن 

بســتر انجــام مــی دهیــم.

▄ مــی توانیــد نمونــه هایــی از شــاغلین کــه توانســته انــد 

در ایــن حرفــه بــه درآمــد پایــدار برســند را ذکــر کنید؟
مــوارد کــه بســیار زیــاد هســتند. مثــال جمعــی از عزیــزان هســتند 
کــه در اصفهــان فعالیــت دارنــد و اغلــب آنهــا از معلولیــن هســتند. 
البتــه مــن چــون از طریــق فضــای مجــازی بــا آنهــا ارتبــاط داشــتم 
ابتــدا از ایــن موضــوع یعنــی معلولیــت حرکتــی آنهــا اطــالع 
نداشــتم و در ادامــه کار متوجــه شــدم. هــر هفتــه پیــام مــی دهنــد 
و مشــکالت و موانــع کار را بررســی مــی کنیــم تولیداتــی هــم کــه 
ــات و دکــور  ــد بســیار مرغــوب اســت و چــون در حــوزه تزیین دارن
اســت از زیبایــی بــاالی برخــوردار اســت. یــا گــروه دیگــری از بانــوان 
سرپرســت خانــوار کــه فعالیــت دارنــد و همیــن هفتــه گذشــته از راه 

انــدازی کارگاه خبــر دادنــد.

▄ سرمایه مورد نیاز برای این حرفه چقدر است؟
در بخش هــای مختلــف متفــاوت و قابــل گســترش اســت. در بخــش 
ــا ســنگ نمــای داخلــی در فضــای  محصــوالت تزئینــی و دکــور ی
ــوان  ــا ۲۰ میلیــون تومــان مــی ت ــا ســرمایه 5 ت ــع و ب ــر مرب 6 مت
ــرای  ــب ب ــم قال ــر چــه بتوانی ــن بخــش ه ــد انجــام داد. در ای تولی
ــوع و  ــول متن ــم، محص ــد کنی ــد تولی ــای جدی ــکال و طرح ه اش

ــود. ــد می ش ــتری تولی بیش

▄ در بازخوردگیــری از مصــرف کننــدگان چــه تجربه هایی 
داشتید؟

ــان  ــی کارشناس ــی برخ ــت. گاه ــل اس ــی مفص ــم موضوع ــن ه ای
دولتــی کــه مســئول بررســی کیفیــت و صــدور مجــوز هســتند بــاور 
نمــی کننــد ایــن محصــول را مــا تولیــد کــرده باشــیم و حتــی در 
بازدیــد از کارگاه هــم بــه ایــن نظــر نمــی رســند. گاهــی اوقــات هــم 
وقتــی محصــوالت خودمــان را بــه مصــرف کننــده ای ارائــه مــی کنیم 
و کیفیــت و زیبایــی کار را مــی بینــد، اظهــار مــی کنــد شــما نگویید 
اینهــا ســاخت ایــران اســت تــا فــروش بیشــتری داشــته باشــید. ایــن 

ــی  ــگ عموم ــرای فرهن ــه ب ــا جــای خوشــحالی دارد و البت ــرای م ب
جامعــه کــه بــاور بــه توانمنــدی داخــل نــدارد، جــای تاســف دارد.

ــراع هــم  ــت اخت ــا ثب ــد محصــوالت آی ــیر تولی ▄ در مس

ــد؟ داشــته ای
در حقیقــت بســیاری از روش هایــی کــه در طــول ایــن چنــد ســال 
ــه  ــوده اســت. البت ــد ب ــه و جدی ــم، نوآوران ــش کرده ای ــداع و آزمای اب
ــم.  ــاکام بوده ای ــم شکســت خــورده و ن ــادی ه ــوارد بســیار زی در م
شکســت هایی کــه بــا هزینه هــای مــادی فراوانــی هــم همــراه بــوده 
ــاره  ــا درب ــت. ام ــرده اس ــل ک ــا تحمی ــه م ــادی ب ــختی های زی و س
ثبــت اختــراع بلــه، در کارگاهــی کــه بــه صــورت عملــی 
ــناس و  ــن کارش ــم و چندی ــد می کردی ــول را تولی ــن ۱۰ محص ای
ــت  ــراع ثب ــش از ۳۰ اخت ــتند بی ــکاری داش ــا هم ــا م ــص ب متخص

ــتیم. ــی را داش شــده علم

ــیس  ــیر تاس ــه در مس ــختی هایی ک ــاره س ــی درب ▄ کم

ایــن صنــف و گرفتــن مجوزهــای الزم داشــتید بفرمایید.
ایــن رشــته چــون متولــی نــدارد، اوال شــما شــامل هیــچ نــوع مزایای 
قانونــی ماننــد بیمــه نداریــد. مثــال در موضــوع تولیــد لــوازم تزئینــی 
وقتــی بــه آن صنــف مراجعــه می کنیــد مــی گوینــد چــون جنــس 
تولیــدات شــما از ســنگ اســت بایــد بــه آن صنــف مراجعــه کنیــد. 
ــی  ــه حــال چنیــن محصول ــا ب ــد مــن ت صنــف ســنگ هــم می گوی
ــا مجــوز تولیــد  نداشــته ام و نمی توانــم کار شــما را ارزیابــی کنــم ت
دهــم. بنابرایــن یکــی از دشــوارترین کارهــا اخــذ مجــوز اســت. تــا 
وقتــی هــم کــه شــما مجــوز نداشــته باشــید نمی توانیــد از مزایــای 
ــن  ــی اداره اماک ــتید حت ــی هس ــد و غیرقانون ــتفاده کنی ــی اس قانون

ــا شــما برخــورد کنــد! ــد ب هــم می توان

▄ در زمینــه ســنگ های مصنوعــی ســاختمانی چــه 
ــد؟ ــم داده ای ــی انج ــری های پیگی

ــم.  ــش گرفتی ــد را در پی ــیر تولی ــان مس ــم هم ــوع ه ــن موض در ای
ــل  ــود و تکمی ــاوری موج ــر فن ــنجی از نظ ــدا وضعیت س ــی ابت یعن
ــم. از  ــام دادی ــه را انج ــه صرف ــد ب ــل تولی ــه مراح ــپس کلی آن و س
پســماندهای ســنگ توانســتیم دیوارهــای پیش ســاخته و ارزان 
ــاز  ــورد نی ــی م ــام اســتانداردهای فن ــه تم ــم ک ــد کنی ــی تولی قیمت
ــر  ــالوه ب ــا ع ــوالت م ــد. محص ــب کنن ــر از آن را کس ــه باالت و بلک
قیمــت در زمینــه ســرعت نصــب و مقاومــت هــم بهتــر از بســیاری 
آزمایشــگاه های  در  این هــا  هســتند.  خارجــی  نمونه هــای  از 
ــک  ــد. ی ــی گرفتن ــره قبول ــی نم ــد دولت ــل تایی ــگاهی و مراح دانش
ــم و  ــه کردی ــم تهی ــوزال ه ــالح پروپ ــه اصط ــا ب ــی ی ــرح توجیه ط
ــم  ــتاده ای ــکن فرس ــوزه مس ــا ح ــط ب ــز مرتب ــی از مراک ــرای خیل ب
برخــی از آن هــا هــم بــرای توجیــه خودشــان از مــا دعــوت کردنــد و 
پــس از مذاکــرات کافــی تــا پــای قــرارداد تولیــد انبــوه هــم رفته ایــم 

ــر محقــق نشــده اســت. ــن ام ــی ای ــه دلیل ــار ب ــا هــر ب ام

▄ فکــر مــی کنیــد اگــر مــورد حمایــت قــرار بگیریــد چه 
تعــداد اشــتغال زایی خواهیــد داشــت؟

ابتــدا بگویــم مزیــت رونــق ایــن رشــته، فقــط اشــتغال زایی نیســت 
بلکــه کمــک فراوانــی بــه پاک ســازی محیــط زیســت هــم خواهــد 
ــول  ــردن آن، در ط ــدا ک ــق پی ــا رون ــم ب ــر می کن ــن فک ــت. م داش
یکــی دو ســال می توانیــم بیــش از 5۰ هــزار شــغل جدیــد در یــک 
زنجیــره از تولیــد تــا توزیــع و مصــرف ایجــاد کنیــم. فقــط در قــم 

امــکان ایجــاد هــزار شــغل وجــود دارد.

▄ آیــا حمایــت مــورد نیــاز شــما بیشــتر از جنــس 

ــار  ــرمایه در اختی ــر س ــی اگ ــت؟ یعن ــرمایه گذاری اس س
ــل می شــود؟ ــما باشــد عمــده مشــکالت ح ش

ســرمایه عنصــر مهمــی اســت امــا از آن مهمتــر اراده ای اســت کــه 
بایــد در عالقمنــدان آن و نهادهــای دولتــی بــرای همــکاری و فراهــم 
کــردن مســیر ایجــاد یــک صنــف، صنعــت و رشــته تحصیلــی جدیــد 
ــی  ــای خوب ــه ایده ه ــرادی ک ــیاری از اف ــد. بس ــته باش ــود داش وج
بــرای کارآفرینــی دارنــد در ایــن مســیر دچــار شکســت و ناامیــدی 
ــت  ــف و صنع ــن صن ــر ای ــاال اگ ــد. ح ــا می کنن ــده و کار را ره ش
ــی بیشــتر  ــابقه تاســیس باشــد، مشــکالت خیل ــدون س ــد و ب جدی

می شــود.

▄ در پایان اگر نکته ای دارید، بفرمایید.

ــال  ــدود ۱۰ س ــه ح ــی ک ــوم دین ــه عل ــک طلب ــوان ی ــه عن ــن ب م
هــم در امــور کارآفرینــی فعالیــت داشــته ام، هیچــگاه منتظــر 
حمایــت یــا فراهــم شــدن شــرایط نبــوده ام. در ایــن ۱۰ ســال نیــز 
ــا  ــت ها و موفقیت ه ــای شکس ــه ه ــه هزین ــم هم ــودم و همکاران خ
را پرداخــت کــرده ایــم. تقاضایــی هــم کــه دارم فقــط همیــن اســت 
کــه نهادهــای متولــی بــه ایــن صنــف و صنعــت جدیــد بــاور داشــته 
ــی و  ــوص ارزیاب ــان در خص ــی خودش ــه قانون ــه وظیف ــند و ب باش
صــدور مجوزهــای الزم بــرای فعالیــت مــا همــت کننــد. از شــما هــم 
بــرای اینکــه جهــت معرفــی کارآفرینــان تــالش می کنیــد، ممنونــم.

گفت وگو: مهدی تاجیک

طلبه ای که حلقه رابط میان صنعت و دانشگاه شد

50 هزار شغل معطل یک مجوز
ــد  پســماند معــادن و پســاب های کارخانجــات ســنگ در دل طبیعــت رهــا می شــود و زیســت مــردم را تهدی
ــوالت  ــه محص ــل ب ــن پســماندها را تبدی ــوآوری، ای ــا خالقیــت و ن ــم ب ــه در ق ــوان طلب ــک ج ــا ی ــد ام می کن
گران بهایــی می کنــد کــه در ســطح بین المللــی خریــدار دارد؛ جوانــی کــه بــا اتــکا بــه تــوان داخلــی تهدیــد 
را تبدیــل بــه فرصــت کــرده امــروز در مســیر ایجــاد یــک صنعــت و رشــته تحصیلــی جدیــد، چشــم انتظــار 

حمایــت مســئوالن اســت.
ــال های  ــه در س ــتند ک ــی هس ــتغال زایی واژه های ــی و اش ــم، کارآفرین ــارس از ق ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
اخیــر فــراوان شــنیده شــده اند امــا شــاید شــنیده  شــدن روایتــی کــه در آن یــک طلبــه جــوان علــوم دینــی 
توانســته باشــد، عــالوه بــر ایجــاد ده هــا شــغل، مســیر دشــوار تاســیس یــک صنــف و صنعــت جدیــد را طــی 
کنــد، کمــی عجیــب بــه نظــر برســد. داســتان 10 ســاله مســیری کــه حســین علی جانی نــژاد پیمــوده اســت 

ــا ایــن جــوان نخبــه انقالبــی می خوانیــد. را در مصاحبــه ب
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دعوت به همکاری

بانک خاورمیانه به منظور تامین سرمایه انسانی در بخش »مدیریت ارتباطات« در تهران
 از واجدین شرایط ذیل دعوت می کند تا فرم درخواست همکاری را در وب سایت بانک 

به صورت آنالین در صفحه مربوط به »درخواست همکاری با بانک« تکمیل نمایند.

مسوولیت ها و وظایف
● ارتباط با رسانه ها و تعامل با خبرنگاران

وب سایت  و  اجتماعی  شبکه های  برای  محتوا  تولید   ●
سازمانی

● ارتباط با رسانه ها و تعامل با خبرنگاران
● تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی

گزارش های  تهیه  و  مجازی  اجتماعی  شبکه های  رصد   ●
آماری  از آن ها

● نگارش و تنظیم خبر، گزارش و متن های اطالع رسانی و 
تبلیغاتی برای رسانه های مکتوب

●کنترل و به روزرسانی محتوای وب سایت سازمانی
از  دیجیتال  ارتباطی  و  اطالع رسانی  ابزارهای  مدیریت   ●

جمله وب سایت، اینستاگرام، لینکدین، توییتر و..
شرایط احراز

● دارای مدرک کارشناسی یا باالتر در رشته های مرتبط

● دارای کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
● برون گرا، با انگیزه و عالقه مند به فعالیت تیمی

● تسلط بر قوانین و اصول نگارش زبان فارسی
● آشنایی کامل با اصول خبرنویسی

● شناخت کافی از رسانه ها )آنالین و آفالین(
● تسلط به زبان انگلیسی

در صورت تمایل رزومه خود را به آدرس 
job@middleeastbank.ir ارسال نمایید.

داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و تکمیل 
فرم درخواست همکاری به سایت اینترنتی بانک به 
 https://www.middleeastbank.ir:  آدرس

مراجعه نمایند. 

https://bazarekar.ir/30653

دعوت به همکاری

بانک اقتصادنوین باهدف تامین نیروی انسانی مورد نیاز در خود سمت کارشناس تخصصی
 درگروه های شغلی زیر از متقاضیان واجدشرایط در شهر تهران 

دعوت به همکاری می نماید :

کارشناس تخصصی در گروه های شغلی : 
1-کارشناس IT )نرم افزار( 

2-کارشناسIT )سخت افزار( 
3-کارشناس IT ) امنیت شبکه( 

4-کارشناسIT ) بانکداری مدرن( 
5- کارشناس مدیریت ریسک .

بر این اساس از دانش آموختگان دانشگاههای معتبر با شرایط عمومی 
و اختصاصی زیر برای طی فرایند مصاحبه )عمومی و تخصصی( و 

گزینش دعوت میشود. 
شرایط عمومی :

● تابعیت ایرانی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران
● اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
● التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

● برخورداری از سالمت کامل جسم و روان
● برخورداری از مهارت های ارتباط ی مناسب و آشنا با مفاهیم 

نوین بانکداری وارزش آفرینی برای مشتریان وسهامداران
● بومی محل خدمت 

● عدم اعتیاد به مواد مخدر وروانگردان
● عدم سوءپیشینه کیفی موثر

نحوه ثبت نام:
بانــک  از طریق وب ســایت  متقاضــیان صــرفا  نــام  ثبــت 
بــه  و   www.enbank.ie نشــانی  بــه  اقتصــادنــوین 
تــاپایــان  مردادمــاه   25 تــاریخ  از   دوهفتــه  مــدت 
انجــام  جــاری  ســال  مــاه  شــهریور  هفــتم  اداری  وقــت 
مـــدارک  ارســـال  حضــوری،  مراجعــه  میشــود؛بنــابراین 
قابـــل  پســـت  طریق  از  یـــا  و  فیزیکی  صـــورت  بـــه 
قبـــول نیســـت . دعـــوت از متقاضـــیان بـــرای شـــرکت 
نــام  ثبــت  مــدارک  بررســی  بــه  منــوط  مصــاحبه  در 
و  نــام  ثبــت  همچنــین  اســت.  شــرایط  حــائزین  بــرای 
شــرکت در مصــاحبه هــای بعدی هیچگونه تعهد استخدامی 

برای بانک اقتصاد نوین ایجاد نمی کند.

متقاضیان جهت اطالعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه نمایند.
www.enbank.ie

  

رییس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی 
از اجرای طرح های جدید پذیرش دانشجو در این دانشگاه خبر داد.

معصومــه طباطبایــی کــه بــرای شــرکت در هیــات امنای دانشــگاه 
ــرش  ــود از پذی ــرده ب ــفر ک ــمنان س ــه س ــتان ب ــالمی اس آزاد اس
ــای  ــور در واحد ه ــارت مح ــل مه ــته مح ــزار رش ــش از 4 ه بی
ــر داد. ــد خب ــی جدی ــرای ســال تحصیل دانشــگاه آزاد اســالمی ب

طباطبایــی گفــت: بــا اجــرای طــرح پذیــرش دانشــجو در 
رشــته های مهــارت محــور ، هــم امــکان تحصیــالت دانشــگاهی و 
هــم شــرایط بــرای اشــتغال ســریعتر فــارغ التحصیــالن بــا کســب 

ــود. ــم می ش ــاص فراه ــارت خ ــک مه ی
طباطبایــی افــزود: رشــته محل هــای مهارت محــور دانشــگاهی طبق 
برنامــه آمایــش دانشــگاه آزاد اســالمی و بــه تناســب شــرایط بومــی- 
ــوند  ــن می ش ــتان تعیی ــر اس ــای ه ــع و نیازمندی ه ــی ، صنای محل
ــرفصل های  ــر س ــالوه ب ــته ها ع ــن رش ــدگان در ای ــه ش و پذیرفت
ــای آموزشــی  ــوم می بایســت در کارگاه ه مشــخص شــده وزارت عل

عملــی نیــز واحد هــای دانشــگاهی را بگذراننــد.
ــالن دانشــگاه  ــارغ التحصی ــرش و ف ــز ســنجش پذی رییــس مرک
آزاد اســالمی همچنیــن از اجــرای طــرح پویــش بــا هــدف 
افزایــش تعامــل و همــکاری صنعــت و دانشــگاه بــرای هــم افزایــی  
و امــکان تحصیــل و اشــتغال هرچــه بهتــر دانشــجویان در قالــب 

ــر داد. ــی دانشــجویان خب ــی صنعت ــورس تحصیل ب
ــا در نظــر گیــری  ــه گفتــه طباطبایــی ، در قالــب طــرح پویــش ب ب
ــرای نیــاز ســنجی  بودجــه مصــوب دانشــگاه آزاد در هــر اســتان ، ب
ــر اســاس تقاضــا و  ــاز ب ــرش دانشــجو در رشــته های مــورد نی و پذی
نیازمندی هــای هریــک از صنایــع اقــدام و دانشــجو بورســیه همــان 
صنعــت می شــود و بخشــی از هزینه هــای تحصیــل او را را نیــز 

همــان صنعــت پرداخــت می کنــد تــا بعــداز فــارغ التحصیلــی هــم 
در همــان صنعــت اســتخدام شــود.

ــتان ها  ــی اس ــدود در برخ ــورت مح ــرح بص ــن ط ــزود : ای وی اف
ــام  ــد در تم ــی جدی ــال تحصیل ــا از س ــت، ام ــال اجراس در ح

می شــود. اجــرا  اســتان ها 
امــکان تحصیــل همزمــان دو رشــته دانشــگاهی در تمــام مقاطــع خبر 
دیگــری بــود کــه رییس مرکــز ســنجش پذیــرش و فــارغ التحصیالن 

دانشــگاه آزاد اســالمی اعــالم کرد.
ــته  ــان دو رش ــل همزم ــت: در تحصی ــی گف ــه طباطبای معصوم
ــهریه  ــه ش ــت دو هزین ــه پرداخ ــزم ب ــجو مل ــگاهی ، دانش دانش

ــود. ــد ب ــت نخواه ثاب
وی تاکیــد کــرد : تحصیــل همزمان دو رشــته در تمــام مقاطع و طبق 
ــا رعایــت جزییــات شــیوه نامــه آموزشــی امــکان پذیــر  ضوابــط و ب
خواهــد بــود ولــی دانشــجویان رشــته های پزشــکی و پیراپزشــکی که 
در گــروه دانشــجویان تمــام وقــت محســوب می شــوند بــه هیــچ عنــوان 

امــکان تحصیــل همزمــان دورشــته را نخواهنــد داشــت.
ــگاه  ــالن دانش ــارغ التحصی ــرش و ف ــنجش پذی ــز س ــس مرک ریی
ــوع  ــا موض ــرداران ب ــا ی کالهب ــک ه ــاره پیام ــالمی درب آزاد اس
تحصیــل در رشــته هــای پزشــکی دانشــگاه آزاد هــم هشــدار داد 
و گفــت: پذیــرش دانشــجو در چهــار رشــته پزشــکی ، داروســازی ، 
ــق شــرکت در آزمــون  دندانپزشــکی و دامپزشــکی فقــط از طری
ــت  ــر اس ــکان پذی ــنجش ام ــازمان س ــر س ــا نظ ــری و ب سراس
ــدون آزمــون و  ــرش ب ــر پذی ــه پیامــک مبنــی ب ــن هرگون بنابرای
ــا شــرایط خــاص در ایــن رشــته ها و یــا درخواســت واریــز  ــا ب ی
هرگونــه هزینــه و وارد کــردن اطالعــات شــخصی بــه یــک 

ــت. ــرداری اس ــودجویی و کالهب ــامانه س س
ــان  ــه داوطلب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــه طباطبای ــر معصوم دکت
هــم اکنــون در مرحلــه انتخــاب رشــته هســتند گفــت: ســامانه 
انتخــاب رشــته دانشــگاه آزاد تــا بیســت و هشــتم مــرداد مــاه در 
اختیــار داوطلبــان و متقاضیــان تحصیــل در واحد هــای دانشــگاه 
ــته های  ــرای رش ــد ب ــان می توانن ــت و داوطلب ــالمی اس آزاد اس
ــرش  ــرای پذی ــل و ب ــته مح ــد کدرش ــن یکص ــون از بی ــا آزم ب
ــر اســاس ســوابق تحصیلــی از بیــن بیســت کــدر شــته محــل  ب

ــد. ــورد نظــر خــود را انتخــاب کنن رشــته م
شــهریه  پرداخــت  تســهیالت  خصــوص  در  طباطبایــی 
دانشــجویان هــم گفــت: طبــق هماهنگــی بــا ســه بانــک عامــل 
ــجویان  ــی دانش ــای تحصیل ــیطی هزینه ه ــت تقس ــکان پرداخ ام
ــته  ــک رش ــان در ی ــل همزم ــورت تحصی ــت و در ص ــم اس فراه
ــود. ــد ب ــر خواه ــه میس ــیوه نام ــق ش ــرایط طب ــهیالت و ش تس

رییس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی اعالم کرد

اجرای طرح پذیرش دانشجو در رشته های مهارت محور 
در دانشگاه آزاد اسالمی

دبیـرکل شـورای عالـی عتـف با اشـاره بـه اینکـه چندین هـزار دانـش آموختـه دکترای 
تخصصـی در کشـور وجـود دارد گفـت: بـا تصویـب شـورای عالـی عتـف تعـداد قابـل 
توجهـی از ایـن افـراد در شـرکت های دانـش بنیـان و دانشـگاه ها فعالیـت می کننـد کـه 

ایـن اقـدام ظرفیـت پژوهشـی کشـور را چنـد برابـر می کنـد.
بـه گـزارش بـازارکار ، پیمـان صالحـی دبیرکل شـورای عالی علـوم، تحقیقـات و فناوری 
دربـاره میـزان عملیاتـی شـدن تخصیص یـک درصد بودجـه عملیـات دسـتگاه ها به امر 
پژوهـش گفـت: سـال گذشـته بـر اسـاس بودجـه تخصیـص یافته دسـتگاه ها حـدود دو 
هـزار میلیـارد تومـان قـرارداد پژوهشـی منعقـد شـد و عتف مسـئولیت نظـارت را عهده 
دار اسـت و تمامـی مراحـل از جملـه نظـارت بـر تصویب طـرح، مراحـل داوری و … در 

پلتفـرم جدیـد سـامانه سـمات صـورت می گیرد.
دبیـر کل شـورای عالـی علـوم، تحقیقـات و فنـاوری گفـت: همچنین بـا سـازمان برنامه 
و بودجـه رایزنـی کـرده ایـم کـه جزئیـات مبالغی که دسـتگاه ها بایـد در قالـب این یک 

درصـد بـه امـر پژوهـش تخصیـص دهند را بـه ما اعـالم کند.
رونق دوره های پسـادکتری در راستای حل مسائل کشور

صالحـی اضافـه کـرد: در یک دهه گذشـته زمینه هـای الزم برای به کارگیری و اسـتفاده 
از ظرفیـت نخبگانـی فـارغ التحصیـالن دوره هـای دکتـری بـرای حل چالش های کشـور 
کمتـر فراهـم شـده بـه طـوری کـه در یک دهه گذشـته کمتـر از دو هـزار نفـر در قالب 
پسـادکتری جـذب و بـه کار گرفتـه شـده انـد. از ایـن رو در جلسـه عتـف مقـرر شـد 
دبیرخانـه بـا همـکاری وزات عتـف، وزارت بهداشـت و معاونـت علمی ریاسـت جمهوری 
آئیـن نامـه اجرایـی بـرای گسـترش و رونـق دوره هـای پسـادکتری در راسـتای حـل 

مسـائل کشـور را تدویـن و عملیاتـی کند.
دبیـر کل شـورای عالـی علـوم، تحقیقات و فنـاوری امتیازات دوره پسـادکتری را کسـب 
مهـارت، فراهـم آوردن زمینـه اسـتخدام، امـکان دریافت حقـوق ماهیانه و اخـذ امریه از 
سـازمان نظـام وظیفـه، احتسـاب سـابقه کار و بیمـه و قابلیـت همـکاری بـا صنایـع و یا 

شـرکت های دانـش بنیـان عنـوان کرد.
وی افـزود: کسـانی کـه می خواهند به واسـطه طـرح پسـادکتری از دوره سـربازی معاف 
شـوند بایـد ابتـدا از طریـق ملی نخبگان اقـدام کنند و حداقـل امتیازاتی را کسـب کنند 

و پـس از آن می توانند وارد دوره پسـادکتری شـوند.
به کارگیری پژوهشـگران مستقل در دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی

صالحـی بـا اشـاره بـه تاکیـد رئیـس جمهور در جلسـه اخیـر عتف بـر موضوع بـه کارگیری 
پژوهشـگران مسـتقل در دانشـگاه ها و اینکـه پژوهـش نبایـد انحصـاری هیـأت علمی هـا 
باشـد، گفـت: در راسـتای اسـتفاده از ظرفیـت بـاالی نیـروی انسـانی اعـم از دانـش 
آموختـگان تحصیـل تکمیلـی و نیروهـای مهارتـی، سـند تحـول دولـت مردمـی مـا را 
مکلـف کـرده کـه شـرایط همـکاری پژوهشـگران مسـتقل بـا دانشـگاه ها و دسـتگاه های 

اجرایـی را فراهـم کنیـم.

وی افـزود: در همیـن زمینـه نیـاز اسـت ضوابـط و نظامـات رتبه بنـدی و مالی بـا تاکید 
بـر پرهیـز از شـرایط محـدود کننـده بـرای همکاری هـای فـی مـا بیـن تدویـن شـود تا 

پژوهشـگر مسـتقل بـه عنـوان یـک حرفه و شـغل به رسـمیت شـناخته شـود.
تدوین آئین نامه نحوه شناسـایی و محدوده فعالیت پژوهشگران مستقل

دبیـر کل شـورای عالـی علـوم، تحقیقـات و فنـاوری ادامـه داد: ایـن موضـوع نیـز مـورد 
تاکیـد رئیـس جمهـور در شـورا بـود و ایشـان تاکیـد کردنـد کـه مـا نیروهـای جـوان و 
نخبـه ای داریـم کـه نتوانسـتند هیـأت علمـی شـوند و شـاید ظرفیتـش نبوده اسـت به 
همیـن دلیـل در شـورا مصـوب شـد با توجـه به ظرفیـت و اهمیـت فعالیت پژوهشـگران 
مسـتقل، آئیـن نامـه اجرایـی نحـوه شناسـایی و محـدوده فعالیت پژوهشـگران مسـتقل 
توسـط دبیرخانه شـورا بـا همکاری وزارت علـوم، وزارت کار و وزارت بهداشـت و معاونت 

علمـی تدویـن و در کمیسـیون دائمـی عتـف تصویب شـود.
تاسـیس صندوقی برای حمایت بالعوض از پژوهشگران

صالحـی افـزود: اولیـن دسـتور جلسـه در خصوص راه اندازی شـورای عالی عتـف بود؛ ما 
در حـال حاضـر مشـکالتی در نظـام تأمیـن مالی نظـام نوآوری داریم؛ نخسـت نداشـتن 
حمایـت )گرنـت( بالعوض اسـت و در حـال حاضر تنها صنـدوق حمایت از پژوهشـگران 
و فنـاوری کشـور ذیـل معاونـت علمـی حمایت هایـی را انجـام می دهـد و 2۰ میلیـارد 
تومـان بودجـه دارد. مـا بـه طـور مثـال در حـوزه آمـوزش باید صندوقی داشـته باشـیم 

کـه از پژوهشـگران حمایـت بالعـوض کند.
وی افـزود: در همیـن راسـتا قـرار اسـت صنـدوق علـوم، تحقیقـات و فنـاوری ایـن کار 
را انجـام دهـد. در سـال ۹۸، راه انـدازی صنـدوق شـورای علـوم، تحقیقـات و فنـاوری 
تصویـب شـد امـا بـه هـر دلیلـی ابـالغ نشـد. اساسـنامه ایـن صنـدوق سـه ماه گذشـته 

تمـام شـد و بـه زودی در هیـأت دولـت بـه تصویـب خواهـد رسـید.
شـبکه ملی آزمایشگاهی کشور تاسیس می شود

دبیـر کل شـورای عالـی علـوم، تحقیقـات و فنـاوری یکی دیگـر از موارد مطرح شـده در 
ایـن جلسـه را بحـث تأسـیس شـبکه ملی آزمایشـگاهی کشـور عنـوان کـرد و گفت: در 
حـال حاضـر در کشـور 3۰۰ هـزار تجهیـزات آزمایشـگاهی خدمـات الزم را بـه محققان 
سراسـر کشـور ارائـه می کننـد کـه از ایـن تعـداد حـدود ۸۰ هـزار تجهیز و دسـتگاه در 

دانشـگاه ها و مراکـز پژوهشـی و فناورانـه وابسـته بـه وزارت علوم مسـتقر اسـت.
وی بـا اعـالم اینکـه در حـال حاضـر حدود 1۶3 هـزار دانشـجوی دکتری در دانشـگاه ها 
و مراکـز آمـوزش عالـی وجـود دارد و سـالیانه حـدود 15 هـزار نفـر فـارغ التحصیـل 
می شـوند، گفـت: یکـی از ابزارهـای سیاسـتی اصلـی کـه بـرای بهـره گیـری از ایـن 
ظرفیـت در راسـتای منافـع ملی در سـطح دنیا اسـتفاده می شـود، جذب و بـه کارگیری 

فـارغ التحصیـالن دوره هـای دکتـری در قالـب محققـان پسـادکتری اسـت.

دبیرکل شورای عالی عتف اعالم کرد:

محققان پسادکتری بیمه، حقوق و تسهیالت دریافت می کنند
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از سوی دانشگاه عالمه طباطبایی؛

 نخستین جشنواره علمی »درنگ فرهنگ«
 برگزار می شود

نخســتین جشــنواره علمــی »درنــگ فرهنــگ« بــا 
ــه در  ــای نوآوران ــت از ایده ه ــی و حمای ــدف هم اندیش ه
دانشــگاهی  اجتماعــی  و  فرهنگــی  فعالیت هــای 
بــه همــت معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه 

عالمــه طباطبایــی برگــزار می شــود.
ــت فرهنگــی  ــه نقــل از معاون ــازارکار ب ــه گــزارش ب ب
و اجتماعــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، مهلــت 
ــا  ــنواره ت ــن جش ــه ای ــا ب ــاالت و ایده ه ــال مق ارس

ــت. ــاه ۱۴۰۱ اس ــهریور م ۳۱ ش
 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید

https://bazarekar.ir/30085

برگزاری روز فناوری ایران در نمایشگاه جیتکس ۲۰۲۲
ــوان  ــه عن در حاشــیه برگــزاری نمایشــگاه جیتکــس ب
یکــی از بزرگتریــن نمایشــگاه های حــوزه فنــاوری 
ایــن  ایــران در  فنــاوری  اطالعــات در دوبــی، روز 

نمایشــگاه برگــزار می شــود.
ــا  ــنا، محمدرض ــل از ایس ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــزاری نمایشــگاه جیتکــس  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــی ب طالی
ــان  ــن نمایشــگاه های جه ــی از بزرگتری ــوان یک ــه عن ب
ــان  ــا بی ــات، ب ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــوزه فن در ح
اینکــه ایــن رویــداد از ۱۸ تــا ۲۲ مهرمــاه ســال جــاری 
در مرکــز تجــارت جهانــی دبــی برگــزار می شــود، 
گفــت: بــا مجــوزی کــه ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــرای اتحادیــه صــادر کــرده  اســت، اتحادیــه 
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان نرم افــزار ایــران امســال مســوولیت اعــزام هیــات تجــاری ایــران بــه 

ــده دارد. ــر عه ــن نمایشــگاه را ب ــران در ای ــاوری ای ــزاری روز فن ــس و برگ نمایشــگاه جیتک
 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید

https://bazarekar.ir/30018

نمایشگاه رینوتکس ۲۰۲۲ تبریز آبان ماه برگزار می شود

ــا  ــای دوم ت ــز روزه ــس ۲۰۲۲ تبری ــگاه رینوتک نمایش
ــی  ــان امســال در محــل نمایشــگاه بین الملل ششــم آب

ــود. ــزار می ش ــز برگ تبری
بــه گــزارش بازارکــرا بــه نقــل از خبرگــزاری شبســتان 
در تبریــز، پوســتر دهمیــن نمایشــگاه نــوآوری و 
فنــاوری ربــع رشــیدی )رینوتکــس ۲۰۲۲( بــا حضــور 

ــد. ــی ش ــرقی رونمای ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــی از  ــم رونمای ــرقی در مراس ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ــار ک پوســتر رینوتکــس ۲۰۲۲ اظه
ــاوت از ســال های  ــد متف ــع رشــیدی بای ــان، نمایشــگاه رب ــد دانش بنی ــام تولی ــه ن نامگــذاری امســال ب

ــا کیفیــت و کمیــت بهتــری برگــزار شــود. گذشــته و ب
 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید

https://bazarekar.ir/29352

امیر آشتیانی خبر داد؛

نمایشگاه دستاوردهای دفاعی ۳۱ مرداد افتتاح می شود
د مــاه، نمایشــگاه دســتاوردهای دفاعــی  ا مــرد وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح گفــت: ۳۱ 

بــا حضــور روســای قــوا افتتــاح خواهــد شــد.
ــر  ــت، امی ــه مل ــل از خان ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
محمدرضــا آشــتیانی در خصــوص اقدامــات وزارت دفاع 
ــارکت  ــذب مش ــرای ج ــتم ب ــک اکوسیس ــاد ی در ایج
بخــش خصوصــی و توســعه نــوآوری در حــوزه دفاعــی، 
گفــت: ایــن کار در وزارت دفــاع جــز اولویت هاســت. بــا 
توجــه بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری و دســتور 
رئیــس جمهــور نمایشــگاهی را اخیــراً برگــزار کردیــم 
کــه در آن دســتاوردهای ســرریز فناوری هــای دفاعــی 

در ایــن حــوزه را بــه نمایــش گذاشــتیم.
 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید

https://bazarekar.ir/30130

تجاری سازی ایده های علوم زیستی در همایش استارت آپی
حــوزه  در  اســتارت آپی  ایده هــای  رویــداد  نخســتین 
ــا همــکاری دانشــکده علــوم و فناوری هــای  علــوم زیســتی ب
زیســتی دانشــگاه اصفهــان و انجمــن علمــی زیســت شناســی 
ــزار  ــان برگ ــگاه اصفه ــاه در دانش ــگاه، ۲۰ مهرم ــن دانش ای

می شــود.
دبیــر اجرایــی نخســتین همایــش ایده هــای اســتارت آپی در 
حــوزه علــوم زیســتی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اعــالم ایــن 
خبــر، اظهــار کــرد: هــدف از برگــزاری ایــن همایــش، جــذب ایده هــای خالقانــه و نوآورانــه در حــوزه 

علــوم زیســتی اســت.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/30171

رویدادها
از یکم تا چهارم شهریور برگزار می شود: 

نخستین نمایشگاه ملی خدمات 
)IBSS2022(کسب وکار ایران

نمایشــگاه ملــی تخصصــی 
خدمــات کســب وکار بــرای 
ــا هــدف معرفــی  ــار ، ب اولیــن ب
ــه  شــرکت هــا و موسســات ارای
خدمــات کســب وکار و معرفــی 
و فرهنگســازی خدمات کســب 
ــارم  ــا چه ــم ت ــخ یک وکار از تاری
شــهریورماه ســال جــاری در 
دائمــی  نمایشــگاه  محــل 
ــزار  ــران برگ ــی ته ــن الملل بی

ــود. ــی ش م
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از 
شــاتا، نمایشــگاه ملی تخصصی 

خدمــات کســب وکار بــرای اولیــن بــار ، بــا هــدف معرفــی شــرکت هــا و 
موسســات ارایــه خدمــات کســب وکار و معرفــی و فرهنگســازی خدمــات 
کســب وکار از تاریــخ یکــم تــا چهــارم شــهریورماه ســال جــاری در محــل 
نمایشــگاه دائمــی بیــن المللــی تهــران بــا حضــور مســئوالن عالــی رتبــه، 
بخــش هــای مرتبــط ســازمان هــا و دســتگاه هــای اجرایــی، کارآفرینــان، 
صنعتگــران، خبــرگان و صاحبنظــران، دانشــگاهیان و پژوهشــگران، اصحاب 
رســانه، تشــکل هــا، انجمــن هــا و شــرکت هــا و ارائــه دهنــدگان و اســتفاده 
کننــدگان خدمــات توســعه کســب و کار )عرضــه و تقاضــای خدمت(برگزار 

مــی گــردد.
 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید
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جایزه ملی زیور آالت
 و طراحی جواهرات شروع 

یک همکاری مشترک با صنعت

نشســت هم اندیشــی جایــزه ملــی زیــور االت و طراحی جواهــرات باحضور 
رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر تهــران و هیــات همــراه در پــارک ملی علوم 

وفنــاوری هــای نــرم وصنایع فرهنگی برگزارشــد.
ایــن نشســت با حضــور ابراهیــم محمد ولــی رییــس اتحادیه طــال وجواهر 
ــی خوشــخو  ــد حســین ایمان ــر محم ــراه و دکت ــات هم ــران و هی ته
رییــس پــارک ملــی علــوم و فنــاوری هــای نــرم وصنایــع فرهنگــی ، 

معاونــان و مدیــران پــارک برگزارشــد.
دکتــر محمــد حســین ایمانــی خوشــخو رییــس پــارک ملــی علــوم 
وفنــاوری هــای نــرم وصنایــع فرهنگی عنــوان کــرد: متاســفانه تا بــه امروز 
ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه ارتبــاط موثــری نبــوده اســت و هیــچ وقــت 
بــه دنبــال ایــن نبودیــم کــه بدانیــم صنعــت و بــازار مــان چــه نیــازی 

دارد تــا بتوانیــم آن را رفــع کنیــم.
 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید
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معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی کشور

صندوق نوآوری و شکوفایی کشور
 ۱۵۰ نوع خدمت به شرکت های فناور

 و دانش بنیان ارائه می دهد

معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی کشــور با اشــاره بــه محورهای 
همــکاری صنــدوق بــا پــارک علــم و فنــاوری، گفــت: صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی کشــور ۱۵۰ نــوع خدمــت بــه شــرکت های فنــاور و دانــش بنیان 

ارائــه مــی دهــد.
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی کشــور با اشــاره بــه محورهای 
همــکاری صنــدوق بــا پــارک علــم و فنــاوری، گفــت: صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی کشــور ۱۵۰ نــوع خدمــت بــه شــرکت های فنــاور و دانــش بنیان 

ارائــه مــی دهــد.
بــه گــزارش بازارکار، جلســه نماینــدگان صندوق نوآوری و شــکوفایی کشــور 
بــا هــدف معرفــی خدمــات ایــن صنــدوق در محــل پــارک علــم و فنــاوری 
لرســتان برگــزار شــد. در ایــن جلســه که بــا حضور معــاون توســعه صندوق 
نــوآوری و شــکوفایی، مدیــر ارتباطــات بــا مشــتری صنــدوق، مدیــر امــور 
مجلــس و ذینفعــان، کارشناســان حــوزه تســهیالت، نماینــدگان صنــدوق 
پژوهــش و فنــاوری لرســتان و شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان اســتان 
در محــل پــارک علــم و فنــاوری لرســتان برگــزار شــد، ســیاوش ملکــی فــر 
هــدف از حضــور نماینــدگان صنــدوق نوآوری و شــکوفایی کشــور در اســتان 
لرســتان را تقویــت ارتبــاط صندوق بــا واحدهای فنــاور و دانش بنیان اســتان 
برشــمرد و اظهــار داشــت: امیدواریــم جلســات برنامــه ریــزی شــده زمینــه 
بهــره منــدی حداکثــری فنــاوران لرســتان از خدمــات صنــدوق را فراهــم آورد.

رویدادها

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران؛

فعالیت شرکت های دانش بنیان و خالق در اماکن مسکونی مجاز شد
شــرکت های دانش بنیــان و خــالق می تواننــد فعالیــت خــود را در 
ــدم  ــررات و ع ــط و مق ــت ضواب ــرط رعای ــه ش ــکونی ب ــای مس واحده

ــد. ــه دهن ــرای همســایگان، ادام ایجــاد مزاحمــت ب
ــه نقــل از معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت  ــازارکار ب ــه گــزارش ب ب
معمــاری  و  شهرســازی  معــاون  صارمــی  حمیدرضــا  جمهــوری، 
ــا اعــالم ایــن موضــوع کــه فعالیــت شــرکت های  شــهرداری تهــران، ب
ــه آن  ــت: ابالغی ــت، گف ــاز اس ــکونی مج ــن مس ــان در اماک دانش بنی

ــت. ــده اس ــال ش ــق ارس ــهرداری های مناط ــه ش ــه هم ــم ب ه
وی افــزود: زیــن پــس شــرکت هــا و موسســات دانــش بنیــان براســاس 
ــا  ــران، ب ــهرداری ته ــه ش ــالمی و ابالغی ــورای اس ــس ش ــه مجل مصوب
رعایــت ضوابــط و مقــررات و بــه شــرط عــدم ایجــاد مزاحمــت بــرای 
همســایگان، مجــاز بــه اســتقرار دفاتــر خــود در واحدهــای مســکونی 

هســتند.
 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید

https://bazarekar.ir/30072

به تهیه کنندگی صندوق نوآوری و شکوفایی؛

روایت توانمندی های شرکت های دانش بنیان در مجموعه مستند “فناورانه”
ــوآوری  ــدوق ن ــی صن ــه تهیه کنندگ ــه« ب ــتند »فناوران ــه مس مجموع
شــرکت های  توانمندی هــای  روایــت  هــدف  بــا  و  شــکوفایی  و 

افــق ســیما پخــش می شــود. از شــبکه  دانش بنیــان 
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل ازخبرگــزاری تســنیم؛ مجموعــه مســتند 
“فناورانــه” بــه تهیه کنندگــی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و بــا هــدف 
روایــت توانمندی هــای شــرکت های دانش بنیــان از شــبکه افــق ســیما 
ــای  ــی روزه ــرار اســت ط ــه مســتند ق ــن مجموع ــود. ای پخــش می ش

دوشــنبه  هــر هفتــه از ســاعت ۱۹:۳۰ از شــبکه افــق پخــش شــود.
ــروز از ســاعت ۱۹:۳۰ پخــش  ــه” کــه دی قســمت اول مســتند “فناوران
ــان  ــان “درخش ــرکت دانش بنی ــه ش ــدی س ــت توانمن ــه روای ــد ب ش
ــات  ــز تحقیق ــا ســرمایش پردیســان” و “مرک صنعــت ایســاتیس”، “آری
صنایــع انفورماتیــک” کــه در حــوزه اســتاندارد فعــال اســت، پرداختــه 

اســت.
ــاعت ۱۲  ــه س ــر هفت ــنبه  ه ــای سه ش ــن روزه ــه همچنی ــن برنام ای
ــه”  ــه “فناوران ــل اول برنام ــد. فص ــد ش ــش خواه ــق بازپخ ــبکه اف از ش
بــه ماجــرای پیشــرفت  و توانمندی هــای شــرکت های دانش بنیــان 

ایرانــی در عرصه هــای مختلــف صنعتــی، تجهیــزات پزشــکی، فنــاوری 
اطالعــات، کشــاورزی و ســایر حوزه هــا می پــردازد.

بــا تفاهــم معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، بانــک ســپه 
و شــرکت توســعه زیرســاخت های نــوآوری، برج هــای فنــاوری در 
ــتفاده  ــان اس ــرکت های دانش بنی ــتقرار ش ــرای اس ــاد و ب ــور ایج کش

می شــود.
بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه همــکاری کــه بــه امضــای ســورنا ســتاری 
ابراهیمــی   معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهــوری، آیــت اهلل 
ــل و  ــک ســپه، و محمدرضــا موتمــن صالحــی مدیرعام ــل بان مدیرعام
ــوآوری  ــم چــی ســهام دار شــرکت توســعه زیرســاخت های ن کاظــم قل
ــتقرار شــرکت  های  ــای اس ــعه فضاه ــرای توس ــه ب ــید، زمین نشــان رس

ــد. ــم ش ــهری فراه ــای ش ــالق در فضاه ــان و خ دانش بنی

 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید
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با امضای تفاهم نامه ای؛

برج های فناوری برای استقرار شرکت های دانش بنیان در کشور ایجاد می شود

معاون شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

شرایط پذیرش شرکت های دانش بنیان چیست؟
و  علمـی  معاونـت  دانش بنیـان  مؤسسـات  و  شـرکت ها  معـاون 
فنـاوری ریاسـت جمهـوری گفـت: خصوصـی بـودن شـرکت ها،  کار 
بـر روی تکنولوژی هـای جدیـد و با سـطح فناوری باال و بومی سـازی 
دانـش فنـی محصـول تولیـده شـده از جملـه شـرایط مهـم پذیرش 

اسـت. دانش بنیـان  شـرکت های 
و  علمـی  معاونـت  دانش بنیـان  مؤسسـات  و  شـرکت ها  معـاون 
فنـاوری ریاسـت جمهـوری گفـت: خصوصـی بـودن شـرکت ها،  کار 
بـر روی تکنولوژی هـای جدیـد و با سـطح فناوری باال و بومی سـازی 
دانـش فنـی محصـول تولیـده شـده از جملـه شـرایط مهـم پذیرش 

اسـت. دانش بنیـان  شـرکت های 
بـه گـزارش  بـازارکار بـه نقـل از تسـنیم، سـید سـعید منجـم زاده 
و  علمـی  معاونـت  دانش بنیـان  مؤسسـات  و  شـرکت ها  معـاون 
فنـاوری ریاسـت جمهـوری امـروز در یـک برنامـه تلویزیونـی درباره 
وضعیـت شـرکت های دانش بنیـان اظهـار کـرد: موضوع شـرکت های 
دانش بنیـان نزدیـک بـه ۱۰ سـال اسـت کـه مطـرح شـده کـه البته 
یـک سـابقه قدیمـی در ایـن زمینه وجود داشـت که به امـر پژوهش 
در کشـور توجه داشـته اسـت. ضمن آنکه ارتباط صنعت با دانشـگاه 
دغدغـه همیشـگی دانشـجویان، اعضای هیئت علمـی و حتی صنعت 

مـا نیـز بوده اسـت.
وی گفـت:  از سـال ۱۳۹۲ به بعد مصوبـه ای را در دولت مبنی بر حمایت 
ویـژه از شـرکت های دانش بنیـان داشـتیم و شـاهد حرکـت جدی تر 
در سـطح حاکمیـت و دولت هـا بودیـم تـا از شـرکت های دانش بنیان 
حمایت هـای جدی تری اتفاق بیافتد. در سـال ۱۳۹۲ فقط ۵۵ شـرکت 
دانش بنیـان شناسـایی شـدند و امروز نیـز نزدیک به ۷ هزار شـرکت 

دانش بنیـان در کشـور وجـود دارنـد و در تمامـی اسـتان ها میزبـان 
شـرکت های دانش بنیان هسـتیم.

معـاون شـرکت ها و مؤسسـات دانش بنیـان معاونت علمـی و فناوری 
بـرای  دانش بنیـان  شـرکت های  کـرد:  تصریـح  جمهـوری  ریاسـت 
پذیـرش، شـرایطی بایـد داشـته باشـند کـه اولیـن آن این اسـت که 
حتمـاً  ایـن شـرکت ها خصوصـی باشـند و اگـر دولـت یـا نهادهـای 
عمومـی غیردولتـی نیـز در آنهـا سـهامدار هسـتند زیـر ۵۰ درصـد 

سـهام داشـته باشند.
وی ادامـه داد:  شـرکت ها حتمـاً  بایـد بر روی تکنولوژی هـای جدید و 
فناوری هـای با سـطح تکنولـوژی باال فعالیـت کنند. بایـد دانش فنی 
محصـول تولید شـده بـا تکنولوژی باال در داخل شـرکت بومی شـده 
باشـد، یعنـی اگـر یـک محصـول با سـطح فنـاوری بـاال صرفـاً تحت 

لیسـانس و مونتـاژ فعالیـت کنـد قابل قبـول نخواهد بود.
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