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 استخدام معلوالن محقق شده است

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم اعالم کرد:

بودجه معاونت فناوری برای کارآفرینی 
صرف می شود

12صفحه
قيمت: 5000 تومان
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ایجاد 20 هزار فرصت شغلی
با افتتاح 475 طرح تعاونی

ــاون وزارت  ــور تع ــاون ام ــکنی مع ــدی مس مه
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: از راه اندازی  
۴۵۷ طــرح اشــتغال زا در هفتــه تعــاون خبــر داد 
ــا  ــغلی ب ــت ش ــزار فرص ــرد: 20 ه ــام ک و اع
بهــره بــرداری از ۴۷۵ طــرح تعاونــی در سراســر 

کشــور بــه نتیجــه مــی رســد.

تشریح برنامه های اشتغال 
صندوق کارآفرینی امید

ثبت نام 154 هزار نفر
در طرح کارورزی

  5نکته در موردآینده شغلی
که باید بدانید

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی کشور در گفت وگو با بازارکار

300 هزار فرصت شغلی سهم مشاغل خانگی

رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه قانــون پیش بینــی کــرده 
کــه ســه درصــد آزمون هــای اســتخدامی کــه هــر ســال برگــزار می شــود، بــرای 
جــذب افــراد دارای معلولیــت باشــد گفــت: ایــن قانــون در ســازمان بهزیســتی 
ــی  ــا جذب ــه متناســب ب ــد رشــته هایی ک ــا در یکســری از ک اجــرا می شــود، ام
ــت  ــن اس ــا ممک ــت، بعض ــتان ها اس ــا شهرس ــتان ها ی ــرو( در اس ــتخدام نی )اس
اتفــاق نیفتــد. آمــاری کــه داریــم ایــن اســت کــه از ۳ درصــد حــدود ۱.2 درصــد 

جــذب اتفــاق افتــاده اســت..
ــوق  ــت از حق ــون حمای ــرای قان ــت اج ــوص وضعی ــادری در خص ــد ق علی محم
ــون  ــد و قان ــوب ش ــش مص ــال پی ــه س ــون س ــن قان ــرد: ای ــان ک ــوالن، بی معل
ــن ۳۴  ــه ای ــه ب ــرده ک ــف ک ــی را مکل ــه دســتگاه های متنوع ــی اســت ک جامع
مــاده و 2۹ تبصــره توجــه و از تمــام ظرفیت هــای خــود اســتفاده کننــد و هــر 
ســاله بایــد گــزارش خــود از میــزان اجــرای قانــون را به عنــوان دســتگاه ذی نفع، 

بــه دبیرخانــه و دبیرخانــه بــه صحــن علنــی مجلــس ارائــه کنــد.
ــکات  ــان مش ــدان در جری ــتگاه ها چن ــه دس ــه اینک ــه ب ــه داد: باتوج وی ادام
ــنگری و  ــن روش ــتند، ای ــود نیس ــی خ ــف قانون ــرح وظای ــا و ش و محدودیت ه
ــده و  ــروع ش ــیزدهم ش ــت س ــه در دول ــت ک ــاه اس ــدود ۱0 م ــری ح مطالبه گ
نامــه ای بــه رییــس جمهــوری نوشــته شــد و دســتگاه ها مکلــف شــدند کــه تمام 
قــد نســبت بــه اجــرای مفــاد قانــون دقــت کننــد و گــزارش آن را بــه بهزیســتی 
ــای  ــه معن ــوز ب ــد و برخــی هن ــاش کردن ــد. برخــی از دســتگاه ها ت ــه دهن ارائ

ــد. ــف خــود را درک نکرده ان ــت و وظای ــان معلولی ــی کلمــه جری واقع
قــادری در خصــوص مناسب ســازی معابــر افــزود: موضــوع مناسب ســازی امــری 
بدیهــی اســت. موضوعــات مناسب ســازی صرفــا بــه عوامــل عمرانــی و اینکــه در 
یــک معبــری شــیب رعایــت شــود، نیســت. بایــد بدانیــم کــه پلتفرم هایــی کــه 
معلــوالن، ناشــنوایان و نابینایــان می خواهنــد بــه آن ســامانه دسترســی داشــته 
باشــند، مناسب ســازی شــود. ایــن دبیرخانــه در ســازمان بهزیســتی وجــود دارد 
ــر کشــور  ــا وزی ــه ب ــن کمیت ــد. مســئولیت ای ــری می کن ــاش و پیگی و کار و ت
اســت و ایــن جلســه هــر دو مــاه یکبــار در ســازمان بهزیســتی برگــزار می شــود. 
ــال  ــان س ــتند و پای ــری هس ــال پیگی ــز در ح ــور نی ــر کش ــتاندار های سراس اس

آخریــن وضعیــت موضــوع مناســب ســازی را بــه مــردم ارائــه خواهیــم داد.
ــرای  ــه را ب ــد بســتر جامع ــا بای ــه م ــان اینک ــا بی رییــس ســازمان بهزیســتی ب
ــن تســهیل گری  ــدر ای ــرد: هرچق ــار ک ــم، اظه ــاده کنی ــراد آم ــر اف حضــور موث
ــد و  ــور باش ــهر های کش ــه کان ش ــامانه ای در هم ــد و س ــاق بیفت ــوب اتف خ
ــل  ــی شــهری مث ــایل عموم ــازی شــده را از وس ــایط مناسب س ــا وس ترمینال ه
اتوبوس هــا و ون هــا در اختیــار معلــوالن )چــه بــرای حمــل و نقــل بــرون شــهری 
و چــه درون شــهری( بایــد قــرار دهنــد؛ امــا ایــن توســط شــهرداری هایی کــه 
متکفــل امــور حمــل و نقــل شــهر خــود هســتند خــوب مشــاهده نمی شــود.

قــادری بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع مناسب ســازی بایــد بــه عنــوان نــگاه ملــی 
ــه  ــراد توج ــوم اف ــت و عم ــراد دارای معلولی ــط اف ــری توس ــر مطالبه گ از منظ
ــادآور شــد: ایــن پیشــرفت کــه در برخــی از شــهر ها می بینیــم، مثــل  شــود، ی
شــهرداری تهــران کار هــای خوبــی انجــام دادنــد، کافــی نیســت و یــا ضوابطــی 
کــه ســازمان نظــام مهندســی بــرای اجــرای ایــن قانــون و موضوع مناسب ســازی 
بــرای ســاخت و ســاز های شــهری در نظــر گرفتــه بایــد بــه عنــوان آیتــم دقیــق 
بــر روی آن نظــارت شــود. بحــث قانــون و عملکــرد و نظــارت را داریــم. در بحــث 
ــی  ــا اینکــه فضای ــه گــزارش اســت ت نظــارت آنچــه کــه می بینیــم بیشــتر ارائ

اثربخــش در موضــوع مناسب ســازی در کشــور معرفــی کنیــم.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در زمینــه اســتخدام خاطرنشــان 
ــته  ــرد داش ــوزه عملک ــن ح ــد در ای ــه بای ــم ک ــتگاه داری ــرد: ۱۴ دس ک
ــا ســازمان اداری اســتخدامی جلســه ای  ــز ب ــد روز گذشــته نی باشــند. چن
داشــتیم و ایــن شــورا مصــوب کــرد کــه حــد نصــاب  جــذب و اســتخدام 

ــه ۸0 درصــد برســاند. را ب

جهاددانشگاهی نقش آفرین
برنامه های کالن در کشور 

معــاون کل ســازمان برنامــه و بودجــه در افتتاحیــه 
ــده ای از دســتاوردهای شــاخص  نمایشــگاه »گزی
پژوهــش، فنــاوری و نــوآوری جهاددانشــگاهی« با اشــاره 
بــه ایــن کــه در ایــن نمایشــگاه ازبخشــی  از 
دســتاوردها و نوآوری هــای ایــن نهــاد بازدیــد 
کــردم گفــت: انگیــزه، تــاش و تجلــی اراده 
ــرور  ــار و غ ــب افتخ ــگاهی موج ــران دانش جهادگ

ــی اســت. مل

ــوم  ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
گفــت: بودجــه ایــن معاونــت اندک اســت، 
امــا بــه هیــچ عنــوان آن را بــرای تملــک و 
ســاختمان خــرج نمی کنیــم بلکــه از هــر 
کســی کــه برنامه کار آفرینی داشــته باشــد 

حمایــت مــی کنیــم .
بــه گــزارش بــازارکار، در اجــاس رؤســای 
عالــی،  آمــوزش  مراکــز  دانشــگاه ها، 

پژوهشــی و فنــاوری کشــور گفــت: مــاده ۳۸ قانــون حمایــت از دانش بنیــان می گوید که 
وزارت علــوم مجــاز اســت در چارچــوب قانــون و مقــررات نســبت بــه جــذب و بکارگیری 

۳00 متخصــص اقــدام کنــد. 
وی افــزود: در حــال پیگیــری دریافــت مجــوز بــرای جــذب ۳00 نیروی متخصــص برای 
فعالیــت در پارک هــای علــم و فنــاوری هســتیم و طبــق قانــون هــم ســازمان برنامــه و 

بودجــه بایــد در چارچــوب قوانیــن و مقــررات، منابــع و بودجــه الزم را تامیــن کنــد. 
خیرالدیــن تصریــح کــرد: بند ت مــاده ۶ بــه وزارت علوم و وزارت بهداشــت اجازه تاســیس 
پردیس هــای علــم و فنــاوری را داده کــه آن هــا را ایجــاد کــرده ایــم و آن هــا مراکز رشــدی 

هســتند کــه موافقــت اولیه آن هــا را داشــته ایم. 
او ادامــه داد: موافقــت اولیــه یــک پــارک علــم و فنــاوری تخصصی و دانشــگاه جامــع امام 
حســین را داده ایــم لــذا سیاســت مــا ایــن اســت کــه پارک هــای علــم و فنــاوری زیــاد 

نشــوند،  امــا افزایــش پارک هــای علــم و فنــاوری خصوصــی بــه نفــع ماســت.
معــاون وزیــر علــوم اضافــه کــرد: برای تاســیس مراکز رشــد باید مســیر معاونت فنــاوری، 
هیــات امنــا و شــورای گســترش آمــوزش عالــی طــی شــود و معاونــت در حــدود یــک 

هفتــه شــرایط  را بررســی و در صــورت تاییــد مجــوز مقدماتــی را مــی دهد.
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جانشین  پروری و توسعه 
دانش بنیان نیاز اصلی 

صنعت چاپ

ایجاد اردوگاه مهارت آموزی 
و اشتغال ویژه دانشجویان

حمایت رشته های 
علوم انسانی از زبان

دکتر حداد عادل 

جزئیات سیزدهمین 
نمایشگاه کار 
دانشگاه شریف
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توسعه آموزش و مهارت
محور اجالس روسای

دانشگاه ها 

یک گروه بزرگ و معتبر صنعتی جهت تکمیل کادر موردنیاز خود از افراد واجد شرایط در ردیف های شغلی زیر دعوت
 به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند پس از مطالعه دقیق شرایط احراز، رزومه خود را به نشانی اعالمی ارسال نمایند. 

Job.iramon@gmail.com
*** توجه: درج عنوان شغلی در Subject ایمیل های ارسالی الزامی است***  

شرایط احراز عنوان شغلی 

مدیر مالی  
)محل کار: دفتر مرکزی تهران( 

جنسیت: آقا 
نوع همکاری: تمام وقت ، سابقه کار مرتبط: حداقل ۱0 سال ، حداکثر سن: ۴۵ سال 

تحصیات: حداقل کارشناسی ارشد از دانشگاه های معتبر ترجیحاً دکترای مدیریت مالی و حسابداری  
آشنایی کامل با نرم افزارهای مالی و حسابداری ، تسلط کامل به استانداردهای جدید حسابداری 

توانا در برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل مالی ، توانمندی در تهیه گزارشات استاندارد مالی 
مسلط به امور اجرایی قوانین مالی و مالیاتی ، داشتن انگیزه برای کار بلندمدت 

آشنایی کامل با روشهای تأمین مالی و توانمند در تعامل با نهادهای تأمین مالی و بانکها 
مسلط به فنون نگارش و نحوه تهیه و تنظیم قراردادهای مختلف بازرگانی، تجاری و ... 

مسلط به امور تسهیات و ضمانت نامه های بانکی ، توانایی تنظیم اظهارنامه مالیاتی، گزارش بهای تمام شده، گزارش سود و 
زیان، لوایح اعتراضی و دفاع مالیاتی و دفاع از عملکرد مالی شرکت 

مهارت در تهیه، تحلیل و اعتبارسنجی صورتهای مالی ، توانا در انجام کلیه امور مربوط به تأمین اجتماعی 
تسلط بر تهیه، کنترل و تحلیل بودجه و آماده سازی پیش بینی های مربوط به هزینه ها و تطبیق آنها با بودجه  
آشنایی کامل با مفاهیمی نظیر ارزش افزوده، معامات فصلی و ... ، مسئولیت پذیر، خوش برخورد، منظم و دقیق 

عاقمند به کار گروهی و انضباط کاری، توانایی ارائه گواهی حسن انجام کار و ضمانت معتبر 
تعهد به اصول بنیادین اخاقی مانند راستگویی و امانتداری 

مدیر فروش 
)محل کار: دفتر مرکزی تهران( 

***** فقط درخواستهایی که در آنها متقاضی دارای سوابق مؤثر و مستند در شرکتهای کشاورزی و تولیدی و بازرگانی کود 
و سم باشد بررسی خواهند شد *****

جنسیت: آقا    
نوع همکاری: تمام وقت ، سابقه کار مرتبط: حداقل ۱0 سال در شرکتهای تولیدکننده سم و کود کشاورزی 

دانش فنی در زمینه نهاده های کشاورزی ، مسلط به بازار هدف در زمینه کود و سم کشاورزی 
مسلط به فنون مذاکره مؤثر ، آشنایی با مسیرهای فروش داخلی در بازار کود و سم کشاورزی 

آشنایی با مهارتهای بازاریابی، فروش و مارکتینگ ، داشتن انگیزه برای کار بلندمدت 
امکان سفر خارج از استان و تسلّط در برگزاری نمایشگاههای استانی ، توانمندی در انجام کار گروهی 

پیگیر، سختکوش، منظم، متعهد و عاقمند به کار گروهی و پیشرفت تیمی ، 
تعهد به اصول بنیادین اخاقی مانند راستگویی و امانتداری 

کارشناس فروش
)محل کار: دفتر مرکزی تهران( 

***** فقط درخواستهایی که در آنها متقاضی دارای سوابق مؤثر و مستند در شرکتهای کشاورزی و تولیدی و بازرگانی کود 
و سم باشد بررسی خواهند شد *****

جنسیت: آقا، خانم 
نوع همکاری: تمام وقت ، سابقه کار مرتبط: حداقل ۵ سال در شرکتهای تولیدکننده سم و کود کشاورزی و بذر  

دانش فنی کافی در زمینه نهاده های کشاورزی ، مسلط به بازار هدف در زمینه کود و سم کشاورزی 
مسلط به فنون مذاکره مؤثر ، آشنایی با مسیرهای فروش داخلی در بازار کود و سم کشاورزی 

آشنایی با مهارتهای بازاریابی، فروش و مارکتینگ ، داشتن انگیزه برای کار بلندمدت ، امکان سفر خارج از استان 
توانمندی در انجام کار گروهی، پیگیر، سختکوش، منظم، متعهد و عاقمند به کار گروهی و پیشرفت تیمی 

تعهد به اصول بنیادین اخاقی مانند راستگویی و امانتداری

مدیر مرکز روابط عمومی وزارت علوم: 

جشنواره »رسانه و عتف« برگزار می شود
وزارت  عمومــی  روابــط  مرکــز  مدیــر 
علــوم بــا تاکیــد بــر اهمیــت ارتبــاط 
ــانه ها  ــا رس ــگاه ها ب ــی دانش ــط عموم رواب
ــف«  ــرد: جشــنواره »رســانه و عت ــام ک اع
اســفندماه در تهــران برگــزار می شــود

ــدا شــفیعی  ــازارکار، دکتــر ن ــه گــزارش ب ب
ــوری  ــدات رییس جمه ــه تاکی ــه ب در ادام
ــانی،  ــوص اطاع رس ــوم در خص ــر عل و وزی
اشــاره کــرد و گفــت: مشــکاتی در روابــط 

عمومــی دانشــگاه ها و بــه خصــوص پارک هــای علــم و فنــاوری وجــود دارد. پیــام هــا از 
طریــق روابــط عمومــی هــا بــه رســانه هــا منتقل مــی شــود بنابرایــن تعامــل و همکاری 

ایــن دو بســیار اهمیــت دارد.
مدیــر اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم بــا بیــان اینکــه نبایــد روابــط عمومــی را در 
دانشــگاه ها تدارکاتچــی بدانیــم، اظهــار کــرد: روابــط عمومــی دانشــگاه ها بایــد بــازوان 

اجرایــی وزارت علــوم باشــند و ایــن مهــم نیــاز بــه فراهــم کــردن شــرایطی دارد.
وی زمــان اعــام فراخــوان را اول مهرمــاه ســال جــاری اعــام کــرد و گفــت:  مصاحبــه، 
ــه و  ــد منصفان ــی نق ــپ و ... حت ــن گرافی، کلی ــی، موش ــوی تخصص ــزارش، گفت وگ گ

ــن جشــنواره شــرکت داده می شــوند. ســازنده در ای
ــا  ــی، اســفندماه ب ــزود: جشــنواره نهای ــوم اف ــی وزارت عل ــط عموم ــر اداره کل رواب مدی
معرفــی برگزیــدگان مناطــق و رســانه های ســطح کشــور کــه بهتریــن تولیــدات را در 

ــود. ــزار می ش ــد، برگ ــی دارن ــوزش عال آم
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سراسر کشور به زودی باید به سامانه جامع 
اشتغال اتباع خارجی متصل شود

ــد«  ــود کریمی بیرانون ــور »محم ــا حض ــی ب ــاع خارج ــتغال اتب ــع اش ــامانه جام س
معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال و »محســن ابراهیمــی« مدیــرکل اشــتغال 
ــی  ــتان رونمای ــی در ۱۴ اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــی وزارت تع ــاع خارج اتب

شــد.
بــه گــزارش بــازارکار، کریمی بیرانونــد در ایــن نشســت گفــت: از ابتــدای 
ــی در اســتان ها موظــف هســتند  ــاه ســال جــاری تمامــی واحدهــای اجرای مهرم
ــی را  ــاع خارج ــتغال اتب ــات اش ــتفاده از خدم ــا اس ــط ب درخواســت های مرتب

ــد.  ــیدگی کنن ــت و رس ــی ثب ــاع خارج ــتغال اتب ــع اش ــامانه جام ــاً در س صرف
ایــن مراســم گفــت:  اتبــاع خارجــی نیــز در  ابراهیمــی مدیــرکل اشــتغال 
ــی  ــاع خارج ــات اتب ــتفاده از خدم ــی اس ــی متقاض ــی و حقوق ــان حقیق کارفرمای
ــام  ــد پــس از ثبت ن ــران می توانن ــون کار جمهــوری اســامی ای ــاده ۱۲۱ قان طبــق م
و ایجــاد پرونــده شــخصی الکترونیکــی در ســامانه جامــع اشــتغال اتبــاع خارجــی، 
نســبت بــه ثبــت درخواســت در قالــب روادیــد ورود بــا حــق کار، صــدور، تمدیــد، 

ــد. ــدام کنن ــه کار اق ــال پروان ــد و ابط تجدی

افزایش ۷۷ درصدی تسهیالت پرداختی
 به تعاونی ها

سرپرســت بانــک توســعه تعــاون در حاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه »رســم تعــاون« 
بــه تشــریح اقدامــات یک ســاله بانــک توســعه تعــاون در دولــت مردمــی ســیزدهم 

پرداخــت.
ــا بیــان  ــد ب ــازارکار، »محمــد شیخ حســینی« در حاشــیه ایــن بازدی ــه گــزارش ب ب
ــی حمایــت از تعاونی هــا  اینکــه مهم تریــن هــدف و راهبــرد اصلــی ایــن نهــاد مال
ــه  ــش یافت ــد افزای ــا  ۷۷ درص ــه تعاونی ه ــی ب ــهیات پرداخت ــت: تس ــت، گف اس

اســت.
ــل  ــران از مح ــه تعاونگ ــاون ب ــعه تع ــک توس ــهیات بان ــت تس ــزود: پرداخ  وی اف
و  خدمــات  معــدن،  و  صنعــت  بخــش  بــا  عاملیــت  قــرارداد  تفاهم نامه هــا، 

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج ــاغل خانگ ــی و مش ــراث فرهنگ ــگری ومی گردش
ــون  ــل ۴۴ قان ــی اص ــت های کل ــاس سیاس ــر اس ــرد: ب ــح ک ــینی تصری  شیخ حس
ــرای  ــاون ب ــعه تع ــک توس ــری بان ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــی از س ــی اباغ اساس

ــت. ــده اس ــیس ش ــاون تأس ــش تع ــت بخ تقوی
ــش از   ــته بی ــال گذش ــاون در  س ــعه تع ــک توس ــینی، بان ــه شیخ حس ــه گفت  ب
۲۶۰ هــزار میلیــارد ریــال تســهیات پرداخــت کــرده اســت  و مصــارف بانــک در 
پایــان ســال از ۴۰۰ هــزار میلیــارد ریــال فراتــر رفتــه اســت کــه حــدود ۷۰ درصــد 

ایــن رقــم بــه بخــش تعــاون اختصــاص یافتــه اســت  .
ــزان تســهیات پرداختــی  ــاه ابتــدای ســال جــاری می ــح کــرد: در ۵ م  وی تصری
ــا مــدت مشــابه ســال قبــل ۸۱ درصــد رشــد  بانــک توســعه تعــاون در مقایســه ب

داشــته اســت.
ــارد  ــزار میلی ــذاری پرداخــت ۳۲۰ ه ــاون از هدف گ ــعه تع ــک توس  سرپرســت بان

ــرای ســال ۱۴۰۱ خبــر داد. ــه بخــش تعــاون ب ریــال تســهیات ب
 وی تأکیــد کــرد: ایــن بانــک در راســتای اجــرای اصــل ۴۴ قانــون اساســی بــرای 
حمایــت از بخــش تعــاون تأســیس شــده اســت کــه بایــد ۷۰ درصــد از  اعتبــارات 

را بــه بخــش تعــاون اختصــاص دهــد.
ــا  ــه ب ــه ای ک ــاس تفاهم نام ــر اس ــته ب ــال گذش ــزود: س ــینی اف ــد شیخ حس  محم
ــط  ــد، خ ــا ش ــی امض ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــاون وزارت تع ــور تع ــت ام معاون
۲ هــزار میلیــارد تومانــی بــرای تعاونی هــا تعریــف شــده کــه  اعتبــاری 

ــت. ــده اس ــت ش ــان پرداخ ــارد توم ۵۰۰ میلی
ــت:  ــی گف ــاغل خانگ ــرد و مش ــهیات ُخ ــت تس ــه پرداخ ــاره ب ــا اش  وی ب
ــارد  ــزار میلی ــک ه ــاون ی ــعه تع ــک توس ــف بان ــزان تکلی ــته می ــال گذش س

ــت. ــده اس ــت ش ــل پرداخ ــور کام ــه ط ــه ب ــود ک ــان ب توم
ــاون در  ــک توســعه تع ــف بان ــرد: تکلی ــاون اعــام ک ــک توســعه تع  سرپرســت بان
پرداخــت تســهیات بــه مددجویــان کمیتــه امــداد و بهزیســتی ۱۷ هــزار میلیــارد 

ریــال اســت کــه تاکنــون ۲۷ درصــد بــه ایــن تکلیــف عمــل شــده اســت. 
 وی خاطرنشــان کــرد: امســال تکلیــف بانــک توســعه تعــاون در پرداخــت 
ــال  ــارد ری ــدآوری ۶۸۶۳ میلی ــال و فرزن ــارد ری ــزار میلی ــهیات ازدواج ۱۲ ه تس

ــت. اس

کریمیبیرانوند:

چگونه تسهیل فضای کسب و کار به رانت میلیاردی 
در صدور مجوزها خاتمه می دهد؟

تسـهیل در فضـای کسـب و کار منجـر بـه ورود جوانـان جویـای شـغل بـه فضـای 
بـازار کار می کنـد و بـه تبـع کاهـش نـرخ بیـکاری و توسـعه اقتصـادی کشـور در 
ابعـاد مختلـف می شـود کـه ایـن مـوارد در دولت سـیزدهم از سـوی نهادهـا مربوطه 

می شـود. پیگیـری 
 به گزارش بازارکار، سـمیعی کارشـناس اقتصادی در یادداشـتی آورده اسـت؛  برنامه های 
مختلفـی از جملـه تسـهیل در صـدور مجوزهای کسـب و کار، صدور مجوزهای تاسـیس 
آموزشـگاه های آزاد، آمـوزش نیـروی کار، ارتبـاط بیـن کارفرمایان و کارجویـان، طراحی 
زیسـت بـوم ملـی اشـتغال در دولت سـیزدهم در حـوزه رفع موانـع تولید، بهبـود فضای 

کسـب و کار و تامین زیرسـاخت های ایجاد اشـتغال در حال اجراسـت.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی تسـهیل فضای کسـب و کار اسـت و در این 
زمینـه سـازمان فنـی و حرفـه ای کشـور در ارائـه آموزش هـای مهارتـی نقـش مهمی 
ایفـا می کنـد از ایـن رو ارائـه دوره هـای مهارت آمـوزی بـرای مشـاغل کم سـرمایه بر، 
کاهـش زمـان صـدور مجـوز پروانـه تاسـیس آموزشـگاه های آزاد از حدود هشـت ماه 
بـه سـه روز، کاهـش زمان آزمون و صـدور گواهینامه مهـارت از ۴۵ روز به هفت روز، 
کاهـش زمـان صـدور مجـوز پروانه تاسـیس مراکـز جوار و بیـن کارگاهـی از ۲ ماه به 
سـه روز، تدویـن اسـتانداردهای شایسـتگی، ارتبـاط بیـن کارجویـان و کارفرمایـان و 
توسـعه همـکاری بـا کشـورهای منطقـه و بین المللـی در حـوزه مهـارت از مهم تریـن 

خدمـات ایـن سـازمان در ۶ ماه دولت سـیزدهم اسـت.
شـاهد افزایـش مهـارت آموزی جوانـان در این دولت هسـتیم به گونـه ای که بر اسـاس آمارهای 
منتشـر شـده از سـوی سـازمان فنی و حرفه ای در دولت سـیزدهم ۹۱۱ هزار و ۲۶۴ گواهینامه 
مهـارت بـرای متقاضیـان صـادر شـده اسـت. همچنیـن در همیـن مـدت از ۳۳ هزار 
و ۵۳ نفـر نیـروی کار شـاغل و متقاضیـان در واحدهـای صنفـی و اصنـاف سـنجش 

مهـارت صورت گرفتـه اسـت.
ایجـاد واحدهـای مهارت آموزی و مشـاوره شـغلی، ایجاد دیپلماسـی مهـارت و ارتباط 
بـا کشـورهای مختلـف در حوزه تبـادل اطاعات، آموزش هـای مهارتی، اعـزام نیروی 
کار منجـر می شـود تـا کارآمـوزان و افـراد جویای کار با کسـب تخصص ها و تسـهیل 

در فضای کسـب و کار وارد دنیای کار شـود.
تسـهیل در صـدور مجوزهـا یکـی دیگـر از اقدامـات این دولت اسـت که در راسـتای 
اصـل )۲۸( قانـون اساسـی و فراهم سـازی امـکان اشـتغال با شـرایط مسـاوی، بهبود 
فضـای کسـب وکار و ایجـاد فضـای رقابتـی صـورت گرفـت و تمامـی درخواسـت های 
صـدور مجـوز تاسـیس آموزشـگاه های فنـی و حرفـه ای آزاد منـوط به احراز شـرایط 

متقاضیـان، در سـه روز و بـه طـور خـودکار انجام می شـود.
ایـن در حالـی اسـت که در سـنوات قبل بـه دلیل ممنوع شـدن صدور مجوز آموزشـگاه 
فنـی و حرفـه ای آزاد، بـازار سـیاه خریدوفـروش مجوز آموزشـگاه های آزاد در کشـور راه 
افتـاده بـود و رانـت میلیاردی ایجاد شـده بـود اما اکنون بـا برخط کردن صـدور مجوزها 

شـاهد از بیـن رفتـن ایـن بازار شـده ایم و زمینه رقابت سـازنده فراهم شـده اسـت.
در کنـار ایـن سـازمان ها و نهادهـا، مرکـز کار ایـران نیـز به عنـوان سـازمانی در حال 
توسـعه در امـور مربـوط بـه کار و اشـتغال اسـت کـه بـه شـکلی جامـع در حوزه های 
مربـوط بـه کار، اعـم از آموزش هـای حرفـه ای، کارآفرینـی، ایجـاد دفاتـر خدمـات 

شـغلی بین المللـی و برگـزاری نمایشـگاه های کار بین المللـی فعالیـت دارد.
پیشـبرد اهـداف در راسـتای توسـعه ی اشـتغال پایـدار در سـطح ملـی و بین المللی و 
تـاش در جهـت ایجـاد رونق در حوزة اشـتغال و به طبع آن در سـطوح خرد و کان 
اقتصـاد کشـوری از جملـه اساسـی ترین چشـم اندازه هایی اسـت که دنبال می شـود.

ایجـاد فرصت هـای سـازنده هـر چـه بیشـتر راه دسترسـی کارجویـان و نیروهـای 
متخصـص و پویـای ایرانـی بـه بـازار موثـر کار را فراهـم می کنـد و نیـز کارفرمایان و 
صاحبـان مشـاغل در خصـوص یافتـن نیـروی کار مـورد نظرشـان می تواننـد از ایـن 

کنند. اسـتفاده  خدمـات 
ایجـاد تعامـات بین المللـی و ورود نیـروی متخصـص ایرانـی بـه بـازار کار بین الملل 
و نیـز جـذب سـرمایه گذاران موثـر خارجـی بـه بـازار بالقـوه ایرانـی نقـش مهمی در 

رونـق اشـتغال و اقتصاد کشـورمان دارد.
اکنـون شـاهد همـکاری مرکز کار ایران با بیش از ۸۰ موسسـه اعزام به خارج از کشـور 
در سـامانه سراسـری مشـاوره، اعـزام نیروی کار به خارج از کشـور و جـذب نیروی کار 
ایرانـی از خـارج از کشـور، سـرمایه گذاری و خدمـات بین المللـی هسـتیم کـه ایـن امر 

می توانـد نویدبخـش اتفاقـات خـوب در عرصه اشـتغال زایی باشـد.
سعید سمیعی- کارشناس اقتصادی

تحلیلیککارشناس؛

 طرح همسان سازی حقوق اساتید دانشگاه در دستور کار قرار دارد 

رئیسکمیسیونآموزشمجلسشورایاسالمیاعالمکرد

ــوق  ــازی حق ــان س ــرح همس ط
اســاتید دانشــگاه در دســتور کار 
قــرار دارد  رئیــس کمیســیون 
شــورای  مجلــس  آمــوزش 
اینکــه  بیــان  بــا  اســامی 
مجلــس درنظــر دارد کــه قانــون 
آمــوزش عالــی را تقویــت کنــد، 
گفــت: قانــون نظــام آمــوزش 
بایــد  و  اســت  ناقــص  عالــی 
روســای  اگــر  شــود،  تقویــت 
پیشــنهادی  هــم  دانشــگاه 
مــا  بــرای  می تواننــد  دارنــد 

 . بفرســتند
دومیــن  در  منــادی  علیرضــا  دکتــر  بــازارکار،  گــزارش  بــه   
پژوهشــگاه ها  دانشــگاه ها،  روســای  اجــاس  برگــزاری  روز 
ــی  ــای صنعت ــز پژوهش ه ــه در مرک ــاوری ک ــم و فن ــای عل  پارک ه
ــنگر وزارت  ــه در س ــی ک ــه کس ــان اینک ــد،با بی ــزار ش ــران برگ ای
ــئولیت  ــه مس ــد چ ــد بدان ــت بای ــگاه اس ــت دانش ــوم و ریاس عل
ــات  ــوم، تحقیق ــرد: وزارت عل ــح ک ــده ای دارد، تصری ــم و ارزن مه
ــئوالن  ــام مس ــت، تم ــوردار اس ــی برخ ــگاه خاص ــاوری از جای و فن
ــه  ــی ک ــئولیت مهم ــگاه و مس ــه جای ــبت ب ــد نس ــگاه ها بای دانش

ــند.   ــد، آگاه باش ــده دارن برعه
ــه  ــامی در ادام ــورای اس ــس ش ــوزش مجل ــیون آم ــس کمیس رئی
ــرد:  ــح ک ــوزان تصری ــش آم ــی دان ــت تحصیل ــوص وضعی در خص
ــوزان  ــدل دانش آم ــن مع ــه میانگی ــد ک ــان می ده ــی ها نش بررس
ــجویان  ــه دانش ــراد ک ــن اف ــت. ای ــدود ۵/۱۱ اس ــدارس ح در م
بالقــوه آینــده هســتند،لذا موضــوع معــدل بایــد در کانــون توجــه 

و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
ــرد.  ــرار گی ــاوری ق فن

حــال  در  داد:  ادامــه  وی   
بــرای  دولــت  فضــای  حاضــر 
ــوب  ــیار خ ــا بس ــات علمی ه هی
ــازی  ــان س ــرح همس ــت و ط اس
ــز  ــگاه نی ــاتید دانش ــوق اس حق
ــه طــور  در دســتور کار اســت، ب
کلــی رویکــرد دولــت بــه ســمت 
ــا  ــادی ب ــت.  من ــگاه ها اس دانش
اعــام ایــن خبــر کــه هفتــه 
ــه  ــون ب ــا ۱۵ میلی ــته ۷ ت گذش
ــز  ــول واری ــم پ ــر معل حســاب ه
ــد،  ــد ش ــوزش خواه ــت آم ــش کیفی ــی آن افزای ــم و خروج کردی
خاطرنشــان کــرد: بــا قانــون رتبــه بنــدی معلمــان قصــد افزایــش 

کیفیــت را داریــم.  
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــه وزارت عل ــه بودج ــان اینک ــا بی وی ب
ــه در  ــن بودج ــح داد: ای ــت، توضی ــان اس ــارد توم ــزار میلی ۴۳ ه
ــارد دالر  ــه آن ۷ میلی ــه بودج ــتان ک ــگاه عربس ــا دانش ــه ب مقایس
ــه  ــن بودج ــه ای ــود. اگرچ ــوب می ش ــز محس ــیار ناچی ــت، بس اس
محــدود اســت امــا دســتاوردهای علمــی هماننــد اقدامــات زمــان 
کرونــا مثــل ساخت واکســن ها ریشــه در توانمندی هــای وزارت 
ــام  ــی انج ــای بزرگ ــم کاره ــه ک ــن بودج ــا همی ــا ب ــوم دارد. م عل
ــه طوریکــه در برخــی رشــته ها در دنیــا مقــام نخســت  داده ایــم ب
را داریــم.  ایــن نماینــده مجلــس گفــت: بزرگ تریــن پــروژه 
علمــی کشــور یعنــی ســاخت رصدخانــه ملــی ایــران در ارتفاعــات 
ــوم اســت. ــتاوردهای وزارت عل ــم از دس ــان ه گرگــش شــهر کاش

دکتررئیسیدراجالسروسایدانشگاها:

مهارت آموزی در دانشگاه ها می تواند دانشگاه ها را در زمینه تولید
 ثروت بیش از پیش فعال و توانمند کند 

تعالــی  و  توســعه  جمهــور  رئیــس 
نقش  آفرینــی  گــروی  در  را  کشــور 
کشــور  در  علــم  نهــاد  همه جانبــه 
دانســت و از دانشــگاهیان خواســت، 
تــوان تحقیقاتــی و پژوهشــی خــود 
ــور  ــره وری در کش ــش به ــه افزای را ب

متمرکــز کننــد.
تعالــی  و  توســعه  جمهــور  رئیــس 
نقش  آفرینــی  گــروی  در  را  کشــور 
کشــور  در  علــم  نهــاد  همه جانبــه 
دانســت و از دانشــگاهیان خواســت، 
ــی و پژوهشــی خــود را  ــوان تحقیقات ت

بــه افزایــش بهــره وری در کشــور متمرکــز کننــد.
ــگاه اطــاع رســانی ریاســت  ــل از پای ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــاس  ــی  در اج ــم رئیس ــید ابراهی ــر س ــت اهلل دکت ــوری ، آی جمه
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــگاه ها و پارک ه ــگاه ها، پژوهش ــای دانش روس
ــم و  ــدرت را عل ــن مولفه هــای ق سراســر کشــور، یکــی از اصلی تری
دانایــی دانســت و گفــت: هــر کشــوری کــه بــه مــدارج باالتــری از 
ــر اســت و  ــه قدرتمندت ــف دســت یافت ــش در عرصه هــای مختل دان
ــته  ــی داش ــادالت جهان ــری در مع ــی جدی ت ــد نقش آفرین می توان

باشــد.
ــع و  ــم ناف ــعه عل ــرورت توس ــر ض ــد ب ــا تاکی ــور ب ــس جمه رئی
اهمیــت ایــن مســئله در پیشــرفت و تعالــی کشــور، اظهــار داشــت: 
ــره و  ــه ثم ــم ک ــگاهی می خواهی ــامی دانش ــوری اس ــا در جمه م
نتیجــه آن ســاخته شــدن انســان عالــم، دانشــمند و موحــد باشــد 
ــه را نجــات دهــد؛ رســالت  ــد هــم خــودش و هــم جامع کــه بتوان
نجات یافتــهِ ی  موحــِد  انســان های  تربیــت  مــا  دانشــگاه های 

نجات بخــش اســت.
ــا دیــروز  ــه اینکــه تفکــر اســتکباری ت ــا اشــاره ب رئیــس جمهــور ب
ــروز  ــود و ام ــع ملت هــای دیگــر ب ــن و مناب ــارت زمی ــال غ ــه دنب ب
بــه دنبــال دســت اندازی بــه اســتعدادهای انســانی و نخبــگان 
ــا  ــح کــرد: اولیــن مســئولیت دانشــگاه های م ملت هــا اســت، تصری
ــوآوری،  ــه ن ــرای ارتقــای فضــای علمــی و میــدان دادن ب تــاش ب

ــت  ــش اس ــد دان ــت و تولی خاقی
و  پیشــرفت  تــداوم  کــه  چــرا 
نیــاز  مهمتریــن  علمــی  رشــد 
نخبــگان اســت و تمهیــد آن در 
ــدن  ــزه مان ــد انگی ــل می توان داخ
ــان را افزایــش  در کشــور بــرای آن

ــد. ده
ــم را  ــد عل ــی تولی ــت اهلل رئیس آی
و  دانشــگاه ها  دیگــر  مســئولیت 
مراکــز علمــی و پژوهشــی کشــور 
برشــمرد و خاطرنشــان کــرد: از 
پدیدآورنــدگان و تولیدکننــدگان 
ــخن  ــه س ــا در عرص ــه صرف ــل و ن ــش در عم ــد دان ــطوح جدی س
و  دانشــمندان  از  قدردانــی  روش  موثرتریــن  کنیــد.  قدردانــی 
ــی  ــاد بســتر عمل ــد ایج ــای جدی ــوم و دانش ه ــدگان عل پدیدآوردن

ــت. ــان اس ــای آن ــدن یافته ه ش
آیــت اهلل رئیســی در ادامــه مهارت افزایــی را ماموریــت دیگــر 
افــزود:  و  کــرد  ذکــر  علمــی  پژوهشــگاه های  و  دانشــگاه ها 
در  را  دانشــگاه ها  می توانــد  دانشــگاه ها  در  مهارت آمــوزی 
زمینــه تولیــد ثــروت بیــش از پیــش فعــال و توانمنــد کنــد. 
ــد،  ــود می دان ــه خ ــگاه ها را وظیف ــی از دانش ــت مال ــت حمای دول
ــا مهارت آمــوزی  ــا ب ــد ت امــا خــود دانشــگاه ها ایــن قابلیــت را دارن
ــا  ــاط ب ــا در ارتب ــن مهارت ه ــری از ای ــجویان و بهره گی ــه دانش ب
ــب  ــروت و کس ــد ث ــه تولی ــازار ب ــت و ب ــف صنع ــای مختل بخش ه

ــد. ــود بپردازن ــی خ ــد علم ــیر رش ــد در مس درآم
ــم  ــار عل ــت را در کن ــاق و معنوی ــه اخ ــه ب ــور توج ــس جمه رئی
و مهارت آمــوزی در دانشــگاه ها بســیار مهــم دانســت و اظهــار 
داشــت: ارتقــای فضــای علمــی دانشــگاه ها بــه عنــوان اتــاق 
ــه و دانش بنیــان کنــد،  ــت را فناوران ــد حرکــت دول فکــری کــه بای
نیازمنــد افــرادی اســت کــه تحول گــرا و تحول خــواه باشــند. 
ــداوم  ــرای ت ــاع ب ــای اجتم ــایر عرصه ه ــد س ــز مانن ــگاه ها نی دانش
ــراد اهــل تحــول  ــی و اف ــه فکــر تحول ــاز ب ــو نی ــه جل حرکــت رو ب

ــتند. هس
شیخحسینیخبرداد:

مدیرکلکمیتهامداداستانتهران

سهمیه اشتغال مددجویان استان تهران 30 هزار
 فرصت شغلی است

مدیرعاملصندوقکارآفرینیامیداعالمکرد:

ایجاد بیش از ۱۴ هزار شغل جدید توسط صندوق کارآفرینی امید
مدیرعامـل صنـدوق کارآفرینی امید گفـت: از ابتدای امسـال، صندوق 
کارآفرینـی امید از ۱۷۵۰ صندوق خرد محلی در سراسـر کشـور و ۶۱ 
صنـدوق خرد اسـتان تهـران با ۸.۵ میلیـارد تومان تسـهیات حمایت 
کـرده کـه با تسـهیات بـرای ۶۰۰ نفـر در اسـتان تهران شـغل ایجاد 

شـده است.
بـه گـزارش بـازارکار، نعمـت اهلل رضایی در مراسـم طرح های اشـتغالزای 
مـورد حمایت صنـدوق کارآفرینی امیـد در مناطق مختلف کشـور که به 
صـورت متمرکـز در شـهرک صنعتـی عباس آبـاد پاکدشـت برگزار شـد، 
اظهـار کـرد: طرح های اقتصادی خرد و کوچک سـهم ۶۰ تـا ۸۰ درصدی 
ایجـاد اشـتغال و ۳۰ درصدی تولیـد ناخالص داخلـی را در جهان به خود 

اختصاص داده اسـت.
وی افـزود: حمایـت از طرح هـای خـرد و کوچـک بـه پیش نیازهـای 
اختصـاص  و  مالـی  تأمیـن  آن،  مهمتریـن  کـه  دارد  نیـاز  متفاوتـی 
ردیف هـای پولـی بـه ایـن طرح هاسـت در صورتـی کـه در کشـور مـا، 
سـهم بسـیار ناچیـزی از اعتبـارات سیسـتم بانکـی بـه ایـن طرح هـا 

می کنـد. پیـدا  اختصـاص 
تومـان  میلیـارد   ۳۰۰۰ مجمـوع  از  گذشـته  سـال  گفـت:  رضایـی 
تسـهیات پرداخـت شـده از سـوی بانک هـا، تنهـا ۴.۵ درصـد یعنـی 
۱۳۵ میلیـارد تومـان بـه طرح هـای خـرد و کوچـک اعطـا شـده در 
حالـی کـه در کشـوری نظیـر کـره جنوبـی، ۸۱ درصـد از تسـهیات 

نظـام بانکـی سـهم طرح هـای خـرد و کوچـک اسـت.
از  امیـد در حمایـت  کارآفرینـی  تـاش صنـدوق  بـه  اشـاره  بـا  وی 

طرح هـای اشـتغالزای خرد و کوچک در سراسـر کشـور گفـت: در طول 
یک سـال فعالیت دولت سـیزدهم، صندوق کارآفرینی امید با ۶۱۰۰ میلیارد 
تومـان اعتبـار، از ۶۴ هـزار طـرح در سراسـر کشـور حمایـت کـرده کـه این 
امـر باعـث شـده عـاوه بر فعـال شـدن ۲۰ هـزار و ۵۰۰ میلیـارد تومان 
سـرمایه راکـد و بازگشـت آن بـه چرخه تولیـد، برای ۱۷۵ هـزار نفر نیز 

شـغل ا یجاد شـود.
مدیرعامـل صنـدوق کارآفرینـی امید افزود: در اسـتان تهـران نیز صندوق 
کارآفرینـی امیـد در طـول یـک سـال گذشـته بـا ۵۱۰ میلیـارد تومـان 
تسـهیات، از ۴۵۰۰ طـرح حمایت کرده و زمینه بازگشـت۲۷۰۰ میلیارد 
تومـان سـرمایه راکـد را فراهـم و بـرای ۱۴ هـزار و ۶۰۰ نفـر شـغل ایجاد 

کرده اسـت.
وی با اشـاره به سـهم ۱۴۶ هزارنفری اسـتان تهران در ایجاد اشـتغال 
در سـال جـاری تصریـح کـرد: صنـدوق کارآفرینـی امیـد بـا ایجـاد 
۱۴ هـزار و ۶۰۰ شـغل جدیـد ، سـهم ۱۰ درصـدی از تعهد اسـتان 

تهـران در ایجـاد اشـتغال را محقـق کرده اسـت.
رضایـی گفـت: میـزان تسـهیات ارائـه شـده بـرای طرح هـای خـرد و 
کوچـک اسـتان تهـران در پنـج ماهه نخسـت امسـال نسـبت به مدت 

مشـابه سـال گذشـته ۲۷۰ درصد رشـد داشـته اسـت.
بـر اسـاس ایـن گـزارش؛ به مناسـبت هفتـه دولـت و با حضـور معاون 
اجرایـی رئیـس جمهور و اسـتاندار تهـران، طرح های اشـتغالزای مورد 
حمایـت صنـدوق کارآفرینـی امید در مناطـق مختلف کشـور، به صورت 

متمرکـز در شـهرک صنعتـی عباس آباد پاکدشـت افتتاح شـد.

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه تــا پایــان ســال ۳۰ هــزار 
شــغل بــرای مددجویــان کمیتــه امــداد در اســتان تهــران ایجــاد مــی شــود اعــام کــرد: 
در ســال جــاری ۲۳ هــزار نفــر از آمــوزش هــای مهارتــی در راســتای توانمندســازی و 

اشــتغال برخــوردار مــی شــوند.
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی اســتان تهران در پاســخ بــه ســوال خبرنگار بــازار در 
زمینــه اشــتغال مددجویــان ایــن اســتان از هدف گــذاری ۳۰ هــزار ســهمیه اشــتغال بــرای 
مددجویــان تحــت پوشــش ایــن نهــاد خبــر داد و گفــت: در حــال حاضــر ۱۵  هــزار 
ــوار در زمینــه اشــتغال در اســتان تهــران تحــت پوشــش قــرار گرفتــه و  و ۳۲۴ خان
۱۴۳ میلیــارد تومــان نیــز در ایــن حــوزه تســهیات اشــتغالزایی ارائــه شــده اســت.  

ــه کار گاری  ــی ب ــگاه هــای کاریاب ــق مراکــز و بن ــر از طری ــه ۲۷۷ نف ــا اشــاره ب وی ب
شــده انــد ادامــه داد: هفــت هــزار و ۷۲ مــورد در ایــن حــوزه آمــوزش دیــده شــده و 

۴۵۱ خانــواده نیــز خودکفــا شــده انــد.
ــه  ــان کمیت ــرای مددجوی ــتغال ب ــهمیه اش ــزار س ــرد:  از ۳۰ ه ــه ک ــی اضاف پرپنچ
امــداد اســتان تهــران کــه بــرای امســال پیش بینــی شــده، ســه هــزار و ۶۰۶ مــورد 

نیــز بــه مرحلــه اجــرا رســیده اســت. 
وی از افزایــش وام اشــتغال خبــر داد و گفــت:  ســقف وام اشــتغال نیــز ۱۰۰ میلیــون 
تومــان تعییــن شــده و اکنــون بــا مصوبــات مربوطــه انتظــار مــی رود بــه ۳۰۰ میلیــون 

تومــان ارتقــا یابــد.
ــرای  ــران ب ــت خی ــا حمای ــت ب ــدوق ضمان ــرای ایجــاد صن ــم ب ــن از تصمی وی همچنی
ارائــه تســهیات بــدون ضامــن بــه مددجویــان در آینــده خبــر داد و اعــام کــرد: بحــث 

اشــتغال و توانمندســازی مددجویــان بــرای مــا بســیار حائــز اهمیــت اســت.
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در نمایشگاه دستاوردهای شاخص این نهاد مطرح شد:     ◄
رونمایی از محصوالت دانش بنیان 

توسط وزیر علوم

آموزش خوب دانشگاه ها 
»آینده شغلی دانشجویان« را تضمین می کند

در اجالس روسای دانشگاه ها 
صورت گرفت؛

◄
برنامه های کالن و ملی جهاد دانشگاهی و لزوم حمایت حمایت سازمان برنامه و بودجه 

معــاون کل ســازمان برنامــه و بودجــه در افتتاحیــه 
نمایشــگاه »گزیــده ای از دســتاوردهای شــاخص پژوهــش، 
فنــاوری و نــوآوری جهاددانشــگاهی« بــا اشــاره بــه ایــن که 
در ایــن نمایشــگاه از بخشــی از دســتاوردها و نــوآوری هایــی 
کــه در مســیر اجرایــی ســازی قــرار گرفتــه بازدیــد کــردم 
ــار و  ــی اراده موجــب افتخ ــاش و تجل ــزه و ت ــن انگی و ای
غــرور ملــی اســت، اظهــار کــرد: نهادهــای اجرایــی ذیربــط 
از ایــن حرکــت حمایــت کننــد؛ از جملــه خــود ســازمان 
برنامــه و بودجــه کــه بســتری مناســب بــرای حمایــت از 
ــن  ــد در ای ــوده و مــی توان ــد ب ــن تجــاری ســازی و رون ای

زمینــه بــه وظایــف اصلــی خــود عمــل کنــد.

دستاوردهای جهاددانشگاهی
  موجب افتخار و غرور ملی است

ــاون  ــی مع ــم ممبین ــر رحی ــازارکار، دکت ــزارش ب ــه گ ب
ــه و بودجــه طــی  کل و جانشــین رییــس ســازمان برنام
ــده ای  ــگاه »گزی ــه نمایش ــم افتتاحی ــخنانی در مراس س
ــوآوری  ــاوری و ن ــش، فن ــاخص پژوه ــتاوردهای ش از دس
جهاددانشــگاهی« اظهــار کــرد: در ایــن نمایشــگاه از 
قســمتی از دســتاوردها، فنــاوری هــا و نــواوری هایــی کــه 
در مســیر اجرایــی ســازی قــرار گرفتــه بازدیــد کــردم و 
ــار و  ــب افتخ ــی اراده موج ــاش و تجل ــزه و ت ــن انگی ای

ــی اســت. غــرور مل
وی ادامــه داد: امیــدوارم کــه حرکــت در ایــن مســیر بــا 
توجــه بــه اینکــه تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال افریــن 
شــعار ســال و مطالبــه مقــام معظــم رهبــری اســت، بیش 
از پیــش و بــا قــوت ادامــه پیــدا کنــد و نهادهــای اجرایــی 
ذیربــط از ایــن حرکــت حمایــت کننــد؛ از جملــه خــود 
ــرای  ــه بســتری مناســب ب ــه و بودجــه ک ــازمان برنام س
حمایــت از ایــن تجــاری ســازی و رونــد بــوده و مــی تواند 

در ایــن زمینــه بــه وظایــف اصلــی خــود عمــل کنــد.
ــم  ــن عل ــن کــه خلقــت عی ــان ای ــا بی ــی ب ــر ممبین دکت
ــرد:  ــار ک ــرد، اظه ــف ک ــم را کش ــن عل ــد ای ــت و بای اس
ــم  ــرآن کری ــلیمان)ع( در ق ــرت س ــروف حض ــه مع قص
آمــده اســت. زمانــی کــه ایشــان از هدهــد علــت تاخیــر 
و غیبتــش را مــی پرســند او در جــواب نبــی خــدا ایــن 
ــه در ســرزمینی دور دســت  ــد ک ــی کن ــوان م ــه عن گون
ملکــه ای وجــود دارد کــه خــارج از حکومــت شــما بــرای 
خــود حکومــت مــی کنــد. حضــرت دســتور مــی دهــد تــا 
او را حاضــر کننــد کــه در نهایــت، برخیــا مــی گویــد کــه 
در یــک چشــم بــه هــم زدن تــاج و تخــت او را در اینجــا 

حاضــر مــی کنــم. در قــرآن کریــم آمــده اســت کــه مــا 
ــه برخیــا داده بودیــم. کمــی از علــم ب

وی ضمــن تشــکر از مســئوالن جهادانشــگاهی در برپایــی 
ــی  ــه خوب ــروز ب ــرد: ام ــح ک ــگاه تصری ــن نمایش ای
ــم  ــه هــای عل ــه قل ــم را کشــف کــرد و ب ــوان عل مــی ت
رســید کــه بســتر مناســبی بــرای زندگی خــوب انســان ها و 

مــردم کشــور باشــد.
دکتر دهقانی: 

جهاد دانشگاهی باید رگوالتور 
سیاست های نوآوری کشور باشد

دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی تأکیــد کرد: جهاد دانشــگاهی 
ــت های کان  ــده سیاس ــور و تعیین کنن ــه رگوالت ــد ب بای
ــت بوم های  ــد زیس ــود و بتوان ــل ش ــور تبدی ــوآوری کش ن
نــوآوری و شــرکت های دانشــگاهی و دانش بنیــان را 
تجمیــع کــرده و آنهــا را در یــک بخــش واحــد در مســیر 

ــرد. ــه کار گی ــزرگ ب انجــام پروژه هــای ب
ــاح  ــم افتت ــیه مراس ــگاهی در حاش ــاد دانش ــس جه رئی
نمایشــگاه گزیــده ای از دســتاوردهای شــاخص پژوهــش، 
فنــاوری و نــوآوری جهــاد دانشــگاهی در ســازمان برنامــه 
و بودجــه کشــور، در گفــت و گــو بــا ایســنا اظهــار کــرد: 
سیســتم مدیریــت جهــاد دانشــگاهی بــه صــورت هیــات 
ــای  ــات امن ــی هی ــای اصل ــی از اعض ــت و یک ــا اس امن
جهــاد دانشــگاهی، رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اســت. 
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی افــزود: بــا وجــود اینکــه رئیس 
ســازمان برنامــه و بودجــه از هیــات امنــا جهــاد اســت، ولی 
ــران  ــازمان و مدی ــن س ــران ای ــر مدی ــنایی دیگ ــرای آش ب
ارکان دولتــی دیگــر از آنهــا دعــوت شــده تــا از نمایشــگاه 
ــاوری و  ــده ای از دســتاوردهای شــاخص پژوهــش، فن گزی
ــا گوشــه ای  ــوآوری جهــاد دانشــگاهی بازدیــد کننــد و ب ن
از توانمندی هــای جهــاد دانشــگاهی بیشــتر آشــنا شــوند. 

اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  رئیــس جهــاد دانشــگاهی 
از گذشــته، زیســت بوم نــوآوری  دانشــگاهی  جهــاد 
نخبــگان بــوده اســت، افــزود: جهــاد دانشــگاهی بایــد بــه 
ــوآوری  ــت های کان ن ــده سیاس ــور و تعیین کنن رگوالت
ــوآوری  ــت بوم های ن ــد زیس ــود و بتوان ــل ش ــور تبدی کش
و شــرکت های دانشــگاهی و دانش بنیــان را تجمیــع 
ــک بخــش واحــد در مســیر انجــام  ــا را در ی ــد و آنه کن

ــرد. ــه کار گی ــزرگ ب ــای ب پروژه ه
ــن  ــای جهــاد دانشــگاهی ای ــر اینکــه بن ــد ب ــا تاکی وی ب
ــده  ــه عه ــی را ب ــزرگ مل ــئولیت های ب ــه مس ــت ک اس
ــدگان  ــا برن ــور ب ــس جمه ــر رئی ــدار اخی ــه دی ــرد ب بگی
و  آمــوزی  دانــش  المپیادهــای  جهانــی  مســابقات 
ــت  ــوص حمای ــی در خص ــت اهلل رییس ــه آی ــی ک تاکیدات
جهــاد دانشــگاهی از المپیادی هــا داشــتند، اشــاره کــرد و 
ــژه  ــرای المپیادی هــا، برنامــه ای جــدی و وی افــزود: مــا ب
داریــم و قصــد داریــم بــا همــکاری بنیــاد ملــی نخبــگان 
و ســمپاد، ایــن برنامه هــا را بــه ســرانجام برســانیم. 
ان شــاء اهلل در آینــده نزدیــک نیــز در ایــن خصــوص 

ــرد. ــم ک ــه خواهی ــود را ارائ ــای خ برنامه ه

حضور پر تعداد مدیران علمی و اجرایی 
کشور در مراسم افتتاحیه

ــر  ــور دکت ــا حض ــگاه ب ــن نمایش ــه ای ــم افتتاحی مراس
روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی، رییــس جهــاد دانشــگاهی؛ 
جانشــین  و  کل  معــاون  ممبینــی،  رحیــم  دکتــر 
ــا  ــر علیرض ــه؛ دکت ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ریی
و  فرهنگــی  علمــی،  امــور  معــاون  علی احمــدی، 
رئیــس  ســیف الدین،  امیرعلــی  دکتــر  اجتماعــی؛ 
ــلمین  ــام والمس ــت االس ــی؛ حج ــوزش عال ــور آم ام
گردشــگری  فرهنــگ،  امــور  رییــس  رجایی نیــا، 
امــور ســامت  و ورزش؛ رضــا عوض پــور، رئیــس 
بودجــه؛  و  برنامــه  ســازمان  اجتماعــی  رفــاه  و 
ــگاهی از  ــاد دانش ــران جه ــان و مدی ــی از معاون جمع
ــوزه  ــت اداره کل ح ــی، سرپرس ــر طهرانچ ــه امی جمل
ــتیبانی  ــاون پش ــی، مع ــدی باصول ــر مه ــت؛ دکت ریاس
و مدیریــت منابــع؛ دکتــر محمدرضــا پورعابــدی، 
معــاون پژوهــش و فنــاوری؛ دکتــر محمدصــادق 
دکتــر  کارآفرینــی؛  و  آمــوزش  معــاون  بیجنــدی، 
علــی منتظــری، رییــس پژوهشــکده علــوم بهداشــتی؛ 
ــگاه  ــس پژوهش ــاهوردی، ریی ــین ش ــر عبدالحس دکت
رویــان، دکتــر رضــا غفــارزادگان، رییــس پژوهشــکده 
ــعود  ــر مس ــگاهی، دکت ــاد دانش ــی جه ــان داروی گیاه
کمبرانــی، رئیــس ســازمان جهــاد دانشــگاهی تهــران 

ــد. ــزار ش برگ

معاون آموزشی وزیر علوم در جمع روسای دانشگاه ها: ◄

علــوم،  وزیــر   
ــاوری  ــات و فن تحقیق
محصــول  چنــد  از 
دانش بنیــان جدیــد 

. کــرد  رونمایــی 
 بــه گــزارش بــازارکار، 
محمدعلــی  دکتــر 
زلفــی گل در حاشــیه 
اجــاس  برگــزاری 
ــش  ــازمان پژوه ــاب س ــع عصــر انق ــای دانشــگاه ها در مجتم روس
هــای علمــی و صنعتــی ایــران  از محصــوالت » لیــزر جراحــی النــگ 
پالــس هولمیــوم« کــه در زمینــه جراحــی ســتون فقــرات، مغــز و 
اعصــاب، سنگ شــکنی درون اندامــی و بــرش بافــت نــرم  و برداشــت 

ــرد. ــی ک ــرد دارد، رونمای ــا کارب توموره
در ایــن مراســم همچنیــن از »کیــت تشــخیص ســریع تروپونیــن در 
نمونه ســرم پاســما و خــون کامــل«، »دســتگاه انفجار پاســمایی«، 
»لیــزر جراحــی ســنگ کلیــه« و »لیــزر جراحــی مغــز و اعصــاب« 

رونمایــی شــد.
دکتــر علیرضــا منــادی، رئیــس کمیســیون آمــوزش مجلــس، وزیــر 

ــوم را  در آییــن رونمایــی همراهــی می کــرد. عل

ــی  ــت: ارزیاب ــگاه ها گف ــای دانش ــع روس ــوم در جم ــر عل ــی وزی ــاون آموزش مع
ــد  ــگاه ها بای ــرد و دانش ــورت می پذی ــول ص ــرح تح ــاس ط ــر اس ــگاه ها ب دانش

ــد. ــام دهن ــه انج ــن زمین ــات الزم را در ای اقدام
اجــاس روســای  قاســم عموعابدینــی در  بــازارکار،  دکتــر  بــه گــزارش 
دانشــگاه های کشــور افــزود: ارزیابــی دانشــگاه ها براســاس طــرح تحــول صــورت 
ــد. ــام دهن ــه انج ــن زمین ــات الزم را در ای ــد اقدام ــگاه ها بای ــرد و دانش می پذی

ــان کنکــور امســال انتخــاب  ــان اینکــه بیــش از ۴۰ درصــد از داوطلب ــا بی وی ب
ــع  ــام جام ــال نظ ــی دنب ــول آموزش ــرح تح ــا در ط ــت: م ــد، گف ــته نکرده ان رش
آمــوزش هســتیم و در رشــته های مختلــف ماننــد نظــام جامــع آمــوزش 

ــد. ــرده ان ــد ک ــام تاکی ــن نظ ــر ای ــم ب ــور ه ــس جمه ــاورزی، رئی کش
عموعابدینــی گفــت: دانشــجویان مــا انتظــار دارنــد کــه آمــوزش خوبــی داشــته 
باشــند بنابرایــن بایــد در شــرایطی قــرار گیرنــد کــه آینــده شــغلی آنهــا تضمیــن 

. د شو
ــوزش،  ــع آم ــت: اســتاد محــوری، نظــام جام ــوم گف ــاون آموزشــی وزارت عل مع
برنامــه محــوری بــه جــای گــروه محــوری، توجــه بــه رشــته های بیــن رشــته ای، 
ــگان از  ــرای نخب ــته ب ــرای پیوس ــد و دکت ــی ارش ــی، کارشناس ــت گرای ماموری

اقدامــات اصلــی اســت کــه بایــد اجــام شــود.
ــا  ــت: ب ــت، گف ــر اس ــال تغیی ــاتید در ح ــدی اس ــه رتبه بن ــان اینک ــا بی وی ب
ــه شــاخص ها شــبکه نخبگــی در  ــا توجــه ب ــه و ب حضــور اســاتید صاحــب تجرب

ــری اســت. حــال شــکل گی
ــول در  ــه تح ــوزش در برنام ــازی آم ــه یکپارچه س ــان اینک ــا بی ــی ب عموعابدین
دســت بررســی اســت، گفــت: دروس بایــد حرفــه ای و نظــری شــوند و برنامــه 

ــه در حــال بررســی اســت. ــن زمین ــدی در ای جدی

شرایط عمومی
۱. دارا بودن تابعیت ایرانی و التزام به رعایت قوانین جمهوری اسامی ایران

۲. اعتقاد به ادیان رسمی کشور
۳. برخــورداری از روابــط عمومــی مناســب و روحیــه مشــتری مــداری و روحیــه 

مشــارکت و انجــام کار گروهــی
۴. سامت کامل جسم و روان و عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان

۵. دارای کارت پایان خدمت / معافیت دائم برای آقایان )تا تاریخ اباغ این آگهی(
۶. دارا بودن حداکثر ۳۲ سال سن )متولدین سال ۱۳۶۹ به بعد(

۷. عدم سوء پیشینه کیفری
۸. دارای روحیه و توانایی انجام کار تیمی)یادگیری از/آموزش به همکار(

ــا فنــاوری  ــودن حداقــل دانشــنامه کارشناســی در رشــته های مرتبــط ب ۹. دارا ب
اطاعــات و بــرق

۱۰. آشنایی با زبان انگلیسی
۱۱. دارای حداقل ۲ سال سابقه کاری تخصصی در حوزه مرتبط

Excel,Word,P( ۱۲. آشــنا بــه نرم افزارهــای عمومــی حــوزه فنــاوری اطاعــات
oowerPoint,Visio,AutoCadو ....(

ــکاران، گــزارش  ــه امنیــت اطاعــات، مدیریــت پیمان ــه مفاهیــم پای ۱۳. آشــنا ب
نویســی و مستندســازی

۱۴. مهلــت ثبــت نــام : از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت ۱۰ روز بــوده و این 
مــدت تمدیــد نخواهد شــد.

شرایط تخصصی 
شرایط تخصصی مورد نیاز کارشناس شبکه و امنیت ارتباطات

دارای مدارک مرتبط با امنیت شبکه
مسلط در راه اندازی و نگهداری انواع فایروال الیه های شبکه

ــوط  ــوزه Routing & Switching )مرب ــر در ح ــدرک CCNP معتب دارای م
بــه ۳ ســال اخیــر(

مسلط به تکنولوژی های مسیریابی شبکه )BGP، EIGRP, OSPFو ... (
آشنا به زیرساخت های VoIP و وایرلس

شرایط تخصصی مورد نیاز کارشناس زیرساخت فیزیکی مرکز داده:
دانــش طراحــی زیرســاخت فیزیکــی مرکــزداده مطابــق بــا اســتانداردهای روز دنیا 

از جملــه BiCSI,TIA۹۴۲ و ...
توانایی طراحی بخش الکتریکال و توپولوژی برق مراکزداده

توانایی عیب یابی راه اندازی مجدد تجهیزات / تعویض قطعات معیوب داخل مرکز داده
شرایط تخصصی مورد نیاز کارشناس راهبری امنیت:

ISO ۲۷۰۰۱ آشنایی با سامانه های تحلیل الگ امنیتی و استاندارهای خانواده
آشنایی با فرآیند مدیریت مخاطرات، مدریت حوادث و مدیریت تغییرات

آشنایی با انواع حمات و تهدیدات سایبری، دالیل و راهکارها
CEH, Security : داشتن مدارک دوره های پایه امنیتی شامل

: )SOC( شرایط تخصصی مورد نیاز کارشناس مرکز عملیات امنیت
توانایی کار در شیفت های مختلف ۲۴ ساعت

مسلط به مکانیزم های امنیت نرم افزار و شبکه
)NIST,CIS,MITRE,ISO۲۷۰۰۱(  آشنایی با چارچوب مختلف امنیتی

OWASP آشنا به روش های آزمون نفوذ و استاندارد
مهارت بررسی و تحلیل ترافیک شبکه های رایانه ای

ــواع روش هــا و ابزارهــای پایــش عملکــرد تجهیــزات شــبکه ای،  ــه ان تســلط ب
ــت الگ ــع آوری و مدیری جم

تسلط به تهدیدات و آسیب پذیریهای سایبری و حمات شبکه ای مرتبط با آنها
توانایی کار با ابزارهای ارزیابی و کشف آسیب پذیری

توانایی کار با سامانه مدیریت و تحلیل رویدادهای سایبری
ــواع روش هــا و ابزارهــای پایــش عملکــرد تجهیــزات شــبکه ای،  ــه ان تســلط ب

ــت الگ ــع آوری و مدیری جم
شرایط تخصصی مورد نیاز کارشناس بانکداری دیجیتال:
آشنایی با کسب و کارها و قوانین حوزه بانکی و پرداخت

آشنایی با امنیت توسعه نرم افزار موبایل و وب
دانــش عمومــی در حــوزه هــوش مصنوعــی، شــبکه و زیر ســاخت هــای ابــری ، حوزه 

BPMN بهــره بــرداری از کان داده ها و اســتاندارد
ــزار هــای آزمــون و  ــزار هــای ماننــد:Pos tman و swagger و اب ــا اب آشــنایی ب

تســت نــرم افــزار و ســرویس هــا
ــج برنامــه نویســی java ، C# و  ــان هــای رای ــه یکــی از زب آشــنایی و تســلط ب

NOSQL و SQL دیتابیس هــای رایــج
توسعه ، بهینه سازی و پشتیبانی از سامانه های مبتنی بر سرویس

شرایط تخصصی مورد نیاز کارشناس نرم افزار :
آشنایی با کسب و کارها و قوانین حوزه بانکی و پرداخت

توانایی تحلیل و پیاده سازی مدل های داده ای
ــه SQL Server Administration و Performance Tuning و  مســلط ب

پشــتیبانی مــوارد مرتبط
ــدازی،  ــا SQL Server)از راه ان ــعه Oracle ی ــای توس ــط ه ــه محی ــلط ب مس

ــرورهای داده ای( ــا Tuning س ــداری ت نگه
)SEC ۳۰۱( آشنا به مفاهیم امنیت نرم افزار

Windows و Linux آشنایی با سیستم عامل
آشنا به متدلوژی های توسعه نرم افزار

تذکرات
شایان ذکر است:

ــر  ــه انتخــاب و ب ــراد واجــد شــرایط اولی ــان، اف ــان درخواســت های متقاضی از می
اســاس اولویــت مــورد نیــاز بانــک، اطــاع رســانی بــرای مراحــل بعــدی به ایشــان 
از طریــق تمــاس یــا پیامــک ، صرفــا بــه شــماره تمــاس هــای اعــام شــده صورت 

ــد پذیرفت. خواه
چنانچــه بانــک در هــر مرحلــه از همــکاری، متوجــه عــدم رعایت »اصــل صداقت« 
در ثبــت اطاعــات و تکمیــل فــرم مربوطــه از ســوی متقاضــی شــود، موضــوع 

جــذب/ تــداوم همــکاری، کان لــم یکــن و بــا اثــر خواهــد بــود.
* ارائــه مــدارک مــورد نیــاز جهــت تشــکیل پرونــده و شــرکت در مصاحبــه هــای 
ــک ایجــاد  ــرای بان ــد اســتخدامی ب ــه تعه ــچ گون روانشــناختی و تخصصــی، هی

نخواهــد نمــود.
نکتــه : لطفــا یکــی از عناوین شــغلی درخواســتی را در قســمت » ســایر توانمندی ها 

» در فــرم ثبــت نــام عنــوان نماییــد.

داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت 
اینترنتی : https://www.tourismbank.ir/ مراجعه نمایند.

https://bazarekar.ir/33424 : لینک

بانک گردشگری )غیر دولتی - سهامی عام( در نظر دارد به منظور تامین و تکمیل کادر فنی و تخصصی مورد نیاز خود 
برای واحد فناوری اطالعات ، از متقاضیان دعوت به همکاری نماید. شرایط و دعوت از افراد صاحب نظر و مجرب 

بانکی در سطوح شغلی پیش گفته، بر اساس نیاز سنجی به عمل آمده، با رعایت اولویت مورد نیاز
 و صرفا بنا به تشخیص بانک خواهد بود.

دعوت به همکاری

شرایط عمومی
۱- اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسام.

۲ - اعتقــاد و التــزام عملــی بــه قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و والیت 
مطلقــه فقیــه و آمادگــی فــداکاری در راه تحقــق اهــداف آن ها.

۳ - تابعیت جمهوری اسامی ایران.
*داوطلــب مــی بایســت ایرانــی االصــل باشــد بدین مفهــوم کــه دارای شناســنامه 

ایرانــی و پــدر ومــادر ایرانــی االصــل باشــد.
ــی و  ــای سیاس ــزاب و گروهه ــه اح ــتگی ب ــا وابس ــت ی ــابقه عضوی ــدم س ۴ - ع

ــران. ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــا نظ ــارض ب مع
ــان  ــی در زم ــای سیاس ــزاب و گروهه ــه اح ــتگی ب ــا وابس ــت ی ــدم عضوی ۵ - ع

ــتخدام. ــای اس تقاض
۶ - عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.

۷ - نداشتن سوء پیشینة کیفری.
۸ - عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۹ - داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی الزم برای خدمت مورد نظر.
۱۰ - داشتن سامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر.

شرایط اختصاصی
حداقــل ســن ۱۸ ســال و حداکثــر ۲۵  ســال مــی باشــد)متولدین ۱۳۷۶ بــه بــاال( 
. ثبــت نــام بــا تلفــن هــای هوشــمند مانــع از دریافــت صحیــح اطاعــات شــما 

داوطلبــان گرامــی خواهــد شــد .
لطفا برای ثبت نام از رایانه های مبتنی بر سیستم عامل ویندوز استفاده نمایید.

شــرایط ارفاقــی: داوطلبانــی کــه دارای هریــک از شــرایط ذیــل باشــند در اولویــت 
جــذب مــی باشــند:

۱. داشتن کارت پایان خدمت )به استثنا کارت معافیت از خدمت ( 
ــهدا ،  ــم ش ــواده معظ ــاری ۳. خان ــس افتخ ــیج و پلی ــال در بس ــت فع  ۲. عضوی

ــی ــی و ورزش ــگان علم ــازان و نخب ــران و جانب ایثارگ
ثبــت نــام صرفــا بــرای داوطلبــان مــرد مجــاز مــی باشــد و در صــورت فرامــوش 
نمــودن کلمــه عبــور ، کــد ملــی خــود را از طریــق تلفــن بــه مدیریــت گزینــش 

اســتان محــل ســکونت اعــام نماییــد
ــام در ایــن ســامانه مــی باشــند و  ــه ثبــت ن ــار مجــاز ب داوطلبــان صرفــا یــک ب

ــام مــی باشــد. داشــتن کــد رهگیــری بــه منزلــه تکمیــل فرآینــد ثبــت ن
پــس از اتمــام ثبــت نــام دریافــت رســید ثبــت نــام از ســامانه نیــاز بــه مراجعــه 
حضــوری نمــی بــا شــد پــس از پایــان مهلــت ثبت نــام در صورت داشــتن شــرایط 
و کــد رهگیــری ، فراخــوان صــورت مــی گیــرد. پــس از پایــان مهلــت ثبــت نــام ، 
ثبــت نــام جدیــد صــورت نپذیرفتــه و ســامانه بــرای تکمیــل اطاعــات ثبــت نــام 

شــدگان فعــال مــی باشــد
ــه  ــرایط اولی ــامانه و داشــتن ش ــری ( از س ــام )کدرهگی ــت ن ــید ثب ــت رس دریاف

ــود ــد ب ــان خواه ــوان داوطلب ــاک فراخ ــتخدام ، م اس
حداقل معدل دیپلم برای کلیه رشته ها  ۱۴ می باشد.

حداقل قد برای داوطلبان ۱۷۰ سانتی متر می باشد.
فــارغ التحصیــان مقاطــع کاردانــی مجــاز بــه ثبــت نــام نمــی باشــند و چنانچــه 

ثبــت نــام نماینــد در مراحــل بعــدی امــکان ثبــت نــام نخواهنــد داشــت.

تذکرات
۱. سـامانه ثبـت نـام اینترنتـی صرفـا با سیسـتم عامل ویندوز سـازگار می باشـد . 
لـذا توصیـه مـی گردد بـه منظـور ورود اطاعات صحیـح و بدون نقـص  ، صرفا 
از رایانـه هایـی کـه از سیسـتم عامل ویندوز بهـره می جویند اسـتفاده نمایید . در 
صـورت اسـتفاده از تبلـت و تلفـن هـای هوشـمند ، تبعات ناشـی از عـدم دریافت 

صحیـح اطاعـات متوجـه مرکز گزینش و اسـتخدام نخواهـد بود.
۲- ثبـت نـام از داوطلبـان اسـتخدام رایگان محسـوب گردیده و مسـتلزم پرداخت 
وجهـی از طریـق درگاه الکترونیکی بانکها نمی باشـد. تاکید می گـردد داوطلبان از 
مراجعـه بـه سـایت هایی که بـرای ثبت نـام و مشـاوره وجهی دریافـت می نمایند 
خـودداری و در صـورت بـروز هرگونـه مشـکل یـا سـوالی بـه مدیریـت گزینـش و 

اسـتخدام اسـتان محل سـکونت خود مراجعـه نمایند.
۳- کدملــی داوطلــب ،بعنــوان نــام کاربــری و کلمــه عبــور ، بــرای ورود ســامانه 

ثبــت نــام اینترنتــی در نظرگرفتــه شــده اســت.
۴- داوطلبانـی کـه موفـق به تکمیـل اطاعات خود نشـده اند ، می تواننـد تا پایان 

مهلـت ثبـت نام با مراجعه به سـامانه اطاعـات خود را تکمیـل و ویرایش نمایند.
۵- ثبت نام در این سامانه به منزله استخدام در ناجا محسوب نمی گردد.

۶- تکمیــل اطاعــات توســط داوطلــب و دریافــت کدرهگیــری مــاک تایید ثبت 
نــام مــی باشــد لــذا در ورود اطاعــات ماننــد نــام و نــام خانوادگــی ، کــد ملــی 
ــرادی کــه  ــی و معــدل دقــت الزم را نمــوده و اف ــد ، مــدرک تحصیل و ســال تول

اطاعــات آنــان ناقــص مــی باشــد فراخــوان نخواهنــد شــد.

 نحوه دریافت کد رهگیری
 نحوه دریافت کد رهگیری: )ثبت نام بدون دریافت کد رهگیری فاقد اعتبار است(

پــس از مطالعــه شــرایط عمومــی و اختصاصــی بــر روی گزینــه ” پذیرش شــرایط 
ــام  ــام و ن ــام ” کلیــک نمــوده و اطاعــات اولیــه شــامل )کــد ملــی ، ن و ثبــت ن
خانوادگــی ،پســت الکترونیکــی ، شــماره همــراه و تصویــر امنیتی(را تکمیــل نمایید . 
ســپس بــا کلیــک روی گزینــه ” ثبــت نــام و ورود به ســامانه “نــام کاربــری و کلمه 
عبــور توســط ســامانه بــرای شــما ایجــاد  گردیــده و  بــه صفحــه ورود اطاعــات 
هدایــت خواهیــد شــد. در ایــن صفحــه نــام کاربــری و کلمه عبــور ، همــان کد ملی 
داوطلــب در نظــر گرفتــه شــده اســت.پس از وارد  نمــودن نــام کاربــری و کلمه عبور 
بــر روی گزینــه ” ورود” کلیــک نمــوده و بــا تغییــر کلمــه عبور مجــددا وارد ســامانه 
شــوید .کــد رهگیــری پــس از تکمیــل اطاعــات در فرمهــا و در انتهــای فرآینــد 

ثبــت نــام در رســید ثبــت نــام )رســید چاپــی( درج گردیــده اســت.

ثبت نام
تقویم آزمون:

شروع ثبت نام: از ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
مهلت ثبت نام: تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت 
اینترنتی : police.ir  مراجعه نمایند. 

لینک :
https://bazarekar.ir/31383 

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از متقاضیان مرد در مقطع 

درجه داری ثبت نام به عمل آورد. مهلت ثبت نام تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ می باشد.

دعوت به همکاری

آخریـن گـزارش طـرح کارورزی حاکـی از ایـن اسـت که تـا کنون 
۱۵۳ هـزار و ۸۲۴ داوطلـب در ایـن طـرح شـرکت کـرده اند. 

بـه گـزارش بـازارکار، آخریـن گـزارش عملکـرد از اجـرای طـرح 
کارورزی حاکـی از ایـن اسـت که تا کنـون ۶۲هـزار و ۷۸۲ قرارداد 
منعقـد شـده اسـت و ۵۷۷ قراردادجـاری و ۱۱هـزار و ۲۲۷معافیت 
بیمـه ای,۲۱ هـزار و ۳۹۱ واحد پذیرنده,۱۵۳ هـزار و ۸۲۴داوطلب 

در ایـن طـرح شـرکت کـرده اند.
»طـرح کارورزی« یکـی از برنامه هـای مهـم دولت در راسـتای رونق 
تولیـد و ایجـاد اشـتغال بـرای جوانـان جویـای کار بـه ویـژه فـارغ 
التحصیان اسـت و تسهیل در جذب و بکارگیری جوانان در بنگاهها 
و ایجـاد انگیـزه کارآفرینی و کسـب و کار در دانـش آموختگان برای 
ورود بـه بـازار کار از مهمتریـن اهـداف اجـرای ایـن طـرح 

بـه شـمار مـی رود.
وزارت کار بـا اجـرای طـرح کارورزی، زمینـه آشـنایی کارورزان بـا 
محیـط کار از طریـق دوره های آموزشـی و تامین نیـروی کار مورد 

نیـاز کارفرمایـان بنگاههـای اقتصـادی را فراهم کرده اسـت.

۱۵۳ هزار و ۸۲۴ داوطلب 
در طرح کارورزی ثبت نام کردند

لزوم حمایت از مهارت آموزی ◄
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اشتغال ۴۰ هزار نفر در پروژهای عمرانی
 و کسب و کار سیستان و بلوچستان

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی سیســتان بلوچســتان گفــت: بــا مدیریــت اســتاندار 
ــارم در ســامانه رصــد  ــه چه ــن اســتان رتب ــی ای ــران دســتگاه های اجرای و همــکاری مدی

اشــتغال را کســب کــرد.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایســنا، حامــد آرامــش افــزود: ایــن اســتان بــا ثبــت ۱۴ 
ــه خــود اختصــاص  ــر اشــتغال را در بیــن اســتان هــای کشــور ب هــزار ۵۷ نفــر رتبــه برت
داده و در مجمــوع در ســال ۱۴۰۱ حــدود ۴۰ هــزار نفــر در پروژهــای عمرانــی اســتان و 

ســایر کســب وکارهــا مشــغول بــه کار مــی باشــند.
آرامــش بــا بیــان اینکــه بــرای اشــتغال اســتان ریــل گــذاری بســیارخوبی انجــام شــده، ابراز 
امیــدواری کــرد: در ســال آینــده بــا راه انــدازی و گســترش صنایــع فــوالد شــاهد اشــتغال 

بیشــتری درشهرســتان هــا خواهیــم بــود.
وی در ادامــه از روســای ادارات و بانــک هــا خواســت؛ بــرای تســهیل و تســریع در پیشــبرد 
ــد اشــتغال در ســطح اســتان همچــون گذشــته  ــل تعه ــق کام هــدف اشــتغالزایی و تحق

وباتــوان باالترتــاش کننــد.

ناحیه نوآوری دانشگاه اصفهان، 
بستری برای ارائه خدمات دانش بنیان

معـاون پژوهـش و فناوری دانشـگاه اصفهـان با بیان اینکه در یک سـال اخیر اتفـاق متمایزی 
کـه در دانشـگاه اصفهـان رقـم خـورد، ایجـاد ناحیه نـوآوری بود، گفـت: ناحیه نـوآوری بازار و 

بسـتری بـرای ماقات متقاضیـان و عرضه کننـدگان خدمات دانش بنیان اسـت.
هــادی امیــری، معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه اصفهــان در گفت وگــو بــا 
ــاد  ــه اقتص ــده در زمین ــام ش ــات انج ــون اقدام ــان، پیرام ــارس در اصفه ــگار ف خبرن
دانش بنیــان در دانشــگاه اصفهــان بــا بیــان اینکــه در یــک ســال اخیــر اتفــاق 
ــود و در  ــوآوری ب ــه ن ــاد ناحی ــورد، ایج ــم خ ــان رق ــگاه اصفه ــه در دانش ــزی ک متمای
ــم، اظهــار  ــوآوری اختصــاص دادی ــه ناحیــه ن ــع شــمالی دانشــگاه را ب ــن راســتا ضل ای
ــرای ماقــات متقاضیــان و عرضه کننــدگان  ــازار و بســتری ب ــوآوری ب داشــت: ناحیــه ن

خدمــات دانش بنیــان اســت.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/33517

راه اندازی رشته های تخصصی الزم
 در هنرستان های تازه تأسیس جوار 

پاالیشگاه نفت بندرعباس

ــع  ــتقرار صنای ــه اس ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــزگان بی ــرورش هرم ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــازه  ــتان های ت ــی الزم در هنرس ــته های تخصص ــود رش ــتان و نب ــدی در اس ــم و کلی مه
تأســیس جــوار پاالیشــگاه نفــت بندرعبــاس دو رشــته »مکاترونیــک« و »ماشــین ابــزار« 
و در هنرســتان جــوار فــوالد رشــته »متالــوژی« و در هنرســتان جــوار معــدن در رویــدر 

ــدازی شــده اســت بندرخمیــر نیــز »رشــته معــدن« راه ان
ــال  ــرد: در س ــار ک ــری، اظه ــتی خب ــدل، در نشس ــد قوی ــازارکار، محم ــزارش ب ــه گ ب
مدرســه های  در  دانش آمــوز   ۶۸۳ و  هــزار   ۴۳۵ )۱۴۰۱-۱۴۰۲(؛  جدیــد  تحصیلــی 
ــه تحصیــل می شــوند کــه ایــن رقــم  دولتــی و غیردولتــی سراســر اســتان مشــغول ب

ــش دارد. ــل افزای ــال قب ــه س ــبت ب ــد نس ۵.۴ درص
ــامانه  ــی در س ــوزان هرمزگان ــد دانش آم ــام ۹۰ درص ــون ثبت ن ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
آمــوزش و پــرورش انجــام شــده اســت و بــرای همــه دانش آمــوزان فضــای آموزشــی و تجهیزات 
فراهــم شــده اســت، افــزود: امســال شــروع ســال جدیــد تحصیلــی در همــه مقاطــع همچــون 

سراســر کشــور بــه صــورت حضــوری در اســتان خواهــد بــود.
ــکوفه ها در  ــه امســال جشــن ش ــان اینک ــا بی ــزگان ب ــرورش هرم ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــرد: در  ــح ک ــود، تصری ــد ب ــاه خواه ۳۰ شــهریورماه و بازگشــایی مدرســه ها از دوم مهرم
ســال تحصیلــی جدیــد ۱۵ هــزار و ۶۴۴ کاس درس در قالــب ۳ هــزار و ۷۹۶ مدرســه 
ــه لحــاظ تعــداد  ــه ســال گذشــته ب ــوزان اســتان اســت کــه نســبت ب ــرای دانش آم پذی
مدرســه ۲.۳۷ درصــد و بــه لحــاظ تعــداد کاس درس ۴.۶۲ درصــد افزایــش داشــته ایم.

قویــدل بــا اشــاره بــه اینکــه پیش بینــی می شــود در ســال تحصیلــی جدیــد ۴۳۵ هــزار و ۶۸۳ 
دانش آمــوز در مــدارس دولتــی و غیردولتــی اســتان حضــور داشــته باشــند، عنــوان کــرد: بــا 
وجــود کمبــود نیــروی آموزشــی، در ســال تحصیلــی جدیــد بــه گونــه ای برنامه ریــزی شــده که 

در روز بازگشــایی مــدارس هیــچ کاس درســی بــدون معلــم نباشــد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خبر داد:

معافیت بیمه ای کارفرمایی  در سال 1۴۰1
 با اجرای طرح کارورزی

معــاون وزیــر کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی و رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
کشــور از اجــرای طــرح معافیــت بیمــه ای کارفرمایــی  در ســال جــاری بــا اجــرای طــرح 

ــر داد. کارورزی خب
 غامحســین حســینی نیــا،  گفــت: هــدف از طراحــی ایــن ســامانه اجــرای دوره کارورزی 

ــد . ــگاهی می باش ــان دانش فارغ التحصی
ــان  ــارغ التحصی ــنایی ف ــرای آش ــی ب ــکان و فرصت ــرح کارورزی ام ــت: ط ــراز داش وی اب
دانشــگاهی بــا محیــط کار محســوب مــی شــود کــه نــه تنهــا باعــث افزایــش قابلیــت هــای 
آنــان بــرای اشــتغال در آینــده مــی شــود بلکــه بــه کارورزان قــدرت انتخــاب بیشــتری در 

انجــام وظایــف ارائــه شــده مــی دهــد.
وی افــزود: کلیــه کارفرمایــان درصــورت بــه کارگیــري و جــذب مســتقیم دانــش آموختــه 
دانشــگاهی داراي مــدرك تحصیلــی کارشناســی و باالتــر، مــی تواننــد از مزایــاي پرداخــت 
ــه مــدت دو ســال،  ــت ب ــه صــورت کامــل توســط دول ــا ب حــق بیمــه ســهم کارفرم

بهــره منــد شــوند.
طــول  داشــت:  بیــان  کشــور   ای  حرفــه  و  فنــی  آمــوزش  ســازمان  رئیــس   
متناســب  کارورز  هــر  بــراي  مــاه   ۶ حداکثــر  و  مــاه   ۴ حداقــل  کارورزي  دوره 
. گــردد  مــی  تعییــن  مهــارت  آموزشــی  واســتانداردهاي  بنــگاه  ظرفیــت   بــا 
متقاضیــان بــه منظــور کســب اطاعــات تکمیلــی در ایــن زمینــه به ســامانه ملــی کارورزی 
https://karvarzi.mcls.gov.ir  وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه نشــانی

مراجعــه نمائیــد.

اختصاص 11۰ میلیارد تومان اعتبار برای 
مشاغل خانگی همدان

رفــاه  و  تعــاون  کار،  اداره  مدیــرکل 
ــدان  ــه در هم ــان اینک ــا بی ــی ب اجتماع
ــه  ــی مواج ــغلی خال ــای ش ــا فرصت ه ب
میلیــارد   ۱۱۰ اختصــاص  از  هســتیم، 
ــی  ــاغل خانگ ــرای مش ــار ب ــان اعتب توم

ایــن اســتان خبــر داد.
ــه نقــل از خبرگــزاری  ــازارکار ب ــه گــزارش ب ب
ــت  ــعبانی در نشس ــدان ، ش ــنیم از هم تس
ــان  ــا بی ــانه، ب ــاب رس ــا اصح ــری ب خب

ــه اداره کار  ــی ب ــری و کارفرمای ــکایت کارگ ــورد ش ــزار و ۵۰۰ م ــش ه ــه ش اینک
ارائــه شــده اســت، اظهــار داشــت: ایــن شــکایات در ۱۵ هیئــت تشــخیص رســیدگی 

. می شــود
ــا  ــا ت ــن هیئت ه ــت: ای ــر داد و گف ــاف خب ــل اخت ــای ح ــداد هیئت ه ــش تع وی از افزای
ســال گذشــته ۴ مــورد بــود امــا امســال بــرای تســریع در رســیدگی به شــکایات بــه ۷ هیئت 

افزایــش یافتــه اســت.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/33599

راه اندازی مدارس عالی مهارت 
در دانشگاه آزاد گیالن

رئیس دانشـگاه آزاد گیـان، از راه اندازی مدارس 
عالـی مهارت با همـکاری ادارات کل تعـاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی و فنـی و حرفـه ای اسـتان 
خبـر داد و بیـان کـرد: ۴۰ نوع مهـارت در این 

مـدارس دنبال می شـود.
بــه گــزارش بــازارکار بــه  نقــل از ایســنا 
ــا  ــتار در نشســت هم اندیشــی ب ــد دوس محم
اصحــاب رســانه اســتان گیــان، هفتــه دولــت 
را فرصــت خوبــی بــرای انعکاس فعالیــت های 
دولتمــردان دانســت و اظهــار کــرد: شــهیدان 
ــزد  ــژه ای ن ــت وی ــر از محبوبی ــی و باهن رجای

مــردم برخــوردار هســتند.
وی رمــز محبوبیــت رجایــی هــا، باهنرهــا، بهشــتی هــا، مطهــری ها، ســلیمانی هــا و قلــی پورها 
را در ســامت و صداقــت و یکرنگــی و مردمــی بــودن و خدایــی بــودن دانســت و افــزود: مدیریــت 

شــهیدان رجایــی و باهنــر یــک الگــوی مدیریتی اســامی اســت.
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی گیــان بــا بیــان اینکه مکتب اســام ظرفیــت تربیت انســان هایی 
واالمقــام همچــون رجایــی و باهنــر را دارد، تصریــح کــرد: امــروز وظیفــه ماســت کــه در مســیر 

ارزش هــای اســامی و دســتاوردهای انقــاب و منویــات رهبــری و خــط شــهدا حرکــت کنیــم.
دوســتار در ادامــه خبرنــگاران را مطالبــه گــران واقعــی جامعــه دانســت و یــادآور شــد: 
خبرنــگاران رابطــان اصلــی مــردم و مســئوالن هســتند و لــذا بایــد تــاش هــا و وظایــف 

و ماموریــت هــای ایــن قشــر آگاه را یــادآوری کنیــم.

افزایش اشتغال در ابهر با اهتمام 
به توسعه مشاغل خانگی

گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره  رئیـس 
و صنایع دسـتی ابهـر گفـت: بـاور مـا ایـن 
اسـت کـه اشـتغال زایی در ایـن شهرسـتان 
از مجـرای توسـعه اقتصـاد خانگـی، خـرد و 

زودبـازده محقـق خواهـد شـد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار کار، 
ــاز اول  ــاح ف ــیه افتت ــان در حاش داوود آبی
مجموعــه گردشــگری عمــارت قصــر ســفید 
در شهرســتان ابهــر کــه بــه مناســبت 
ــرد:  ــوان ک ــد، عن ــام ش ــت انج ــه دول هفت
در  ســرمایه گذاری  میــزان  اول  فــاز  در 

مجموعــه گردشــگری عمــارت قصــر ســفید شهرســتان ابهــر ۲۵۰ میلیــارد ریــال توســط 
ــت. ــرح اس ــن ط ــرمایه گذار ای س

وی بــا بیــان اینکــه میــزان اشــتغال زایی ایــن طــرح ۲۰ نفــر بــه  طــور مســتقیم و ۴۰ نفــر 
بــه  طــور غیرمســتقیم اســت، تصریــح کــرد: ایــن پــروژه در زمینــی بــه مســاحت یــک 
هکتــار و ۵۰۰ مترمربــع و بــا زیربنــای ۲۴۰۰ مترمربــع کــه شــامل ســالن چندمنظــوره، 

ــی، ســرویس های بهداشــتی و … احــداث  شــده اســت. ســوئیت های اقامت
ایــن مســئول بــا یــادآوری اینکــه در ســال های اخیــر در حــوزه گردشــگری ابهــر اقدامــات 
ــی و  ــه کار تیم ــگری نتیج ــوزه گردش ــوالت در ح ــن تح ــده و ای ــام  ش ــم گیری انج چش
وحدتــی اســت کــه در شهرســتان جریــان دارد، افــزود: اداره میراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــی  ــش خصوص ــرمایه گذاران بخ ــت از س ــرای حمای ــر ب ــتان ابه ــتی شهرس و صنایع دس

ــن شهرســتان آمادگــی الزم را دارد. ــرای اجــرای زیرســاخت های گردشــگری در ای ب

مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی   این استان ◄

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان ◄

ــس   ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
بــه  بــا توجــه  جمهــور گفــت: 
اشــتغال زایی  و  مالــی  گــردش 
نــرم  و  خــاق  صنایــع  بــاالی 
رویکــرد معاونــت فنــاوری ریاســت 
جمهــوری توســعه ایــن صنایــع در 

کشــور اســت.
ــل از  ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
قزویــن،  از  تســنیم  خبرگــزاری 
ســورنا ســتاری در نشســت بــا 
عابدینــی  عبدالکریــم  آیــت اهلل 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان 

ــد،  ــزار ش ــن برگ ــه قزوی ــام جمع ــر ام ــه در دفت ــن ک قزوی
اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه گــردش مالــی و اشــتغال زایی بــاالی 
صنایــع خــاق و نــرم رویکــرد معاونــت فنــاوری ریاســت جمهوری 

ــت. ــور اس ــع در کش ــن صنای ــعه ای توس

ــاق  ــای خ ــدازی خانه ه وی از راه ان
کشــور  اقصی نقــاط  در  نــوآوری  و 
بــه ویــژه در قزویــن خبــر داد و 
ــه اجــرای  گفــت:  خانه هــای خــاق ب
طرح های کارآفرینی و دانـش بنــــیان 
ــی  ــی و فرهنگ ــای اجتماع در حوزه ه
می پردازنــد. امــروز در دنیــا ایــن 
صنایــع و خانه هــای خــاق ۵۰ میلیــون نفر 
و ۲ هــزار و ۷۰۰  دارنــد  اشــتغال 
میلیــارد دالر گــردش مالــی ایــن 

ــت. ــع اس صنای

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/33583

معاون علمی و فناوری رئیس  جمهور

پارک علم و فناوری قزوین از راه اندازی صنایع خالق حمایت کند

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابهر ◄

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بیان کرد 

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان ◄

فرهنگــی،  میــراث   مدیــرکل 
گردشــگری و صنایــع  دســتی 
ــد  ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی اس
از اختصــاص ۱۰ میلیــارد تومــان 
تســهیات برای حوزه صنایع دســتی 

ــر داد. ــن اســتان خب ای
ســعید طالبــی پــور افــزود: ایــن 
ــا  ــره ۱۸ ب ــل تبص ــار از مح اعتب
هــدف رونــق صنایــع  دســتی در 
مناطــق کم تــر برخــوردار اســتان 

اختصــاص داده  شــده اســت.
امیدواریــم  وی تصریــح کــرد: 

بــا پرداخــت ایــن تســهیات عــاوه بــر رونــق صنایــع  دســتی 
ــود. ــاد ش ــردم ایج ــرای م ــز ب ــی نی ــتغال زایی خوب اش

ــتی  ــع  دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث  فرهنگ ــرکل می مدی
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد اظهــار کــرد: اولویــت پرداخــت 

ــدازی کارگاه های  تســهیات، راه ان
در  دســتی  صنایــع   بــزرگ 
ــه و  ــتایی کهگیلوی ــق روس مناط

ــت. ــد اس بویراحم
ــل  ــه نق ــازارکار، ب ــزارش ب ــه گ ب
کل  اداره   عمومــی  روابــط  از 
میــراث  فرهنگــی، گردشــگری 
و  کهگیلویــه  صنایع دســتی  و 
بویراحمــد، طالبــی پــور با اشــاره 
به اینکــه روســتاهای کهگیلویه و 
بویراحمــد ظرفیــت باالیــی بــرای 
دارنــد،  صنایع دســتی  رونــق 
عنــوان کــرد: برخــی از تولیــدات صنایــع  دســتی در روســتاها 
ــد کــه نیازمنــد برنامه ریــزی  ــی را دارن قابلیــت صــادرات جهان

ــت. ــی اس ــئوالن مل ــت مس ــی و حمای اساس

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی این استان؛

اختصاص 1۰ میلیارد تومان تسهیالت برای حوزه صنایع  دستی کهگیلویه و بویراحمد

اســتاندار ویــژه خوزســتان بــا بیــان 
اینکــه در پنــج ماه نخســت امســال 
۲۰هــزار فرصت شــغلی در اســتان 
ــن  ــت: ای ایجــاد شــده اســت گف
بــه  امســال  پایــان  تــا  رقــم 
۶۰هــزار نفــر خواهــد رســید 
ــادی در  ــق اقتص ــانه رون ــه نش ک

ــت. ــتان اس اس
ــل  ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
در  خلیلیــان  صــادق  ایرنــا  از 
نمایشــگاه  گشــایش  حاشــیه 

دولــت در اهــواز افــزود:در حــوزه اشــتغال چنــد کار همزمــان 
در خوزســتان انجــام شــده و ۳۰ هــزار میلیــارد ریــال در 
ــع  ــار توســعه صنای ــون بودجــه در اختی ــب تبصــره ۱۸ قان قال
و واحدهــای تولیــدی در بخــش کشــاورزی و صنعتــی 

قــرار گرفتــه اســت.

هــزار   ۲۰ کــرد:  بیــان  وی 
ــی  ــه تازگ ــز ب ــال نی ــارد ری میلی
ــه خوزســتان اختصــاص یافتــه  ب
ــنه  ــورت قرض الحس ــه ص ــه ب ک
و  تولیــد  پشــتیبانی  بــرای 
هزینــه  اســتان  در  اشــتغال 

خواهــد شــد.
اســتاندار خوزســتان گفت: ۱۶۲ واحد 
تولیــدی راکــد و نیمــه راکــد در 
تاکنــون  امســال  خوزســتان 
ــدند  ــتغال ش ــث اش ــال و باع فع
ــد امســال ایجــاد شــده و  و در مجمــوع ۲۰ هــزار شــغل جدی
ــید. ــد رس ــغل خواه ــزار ش ــدود ۶۰ ه ــه ح ــال ب ــان امس ــا پای ت
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
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6۰ هزار فرصت شغلی امسال در خوزستان ایجاد می شود

استاندار خوزستان خبر داد 

بــا افتتــاح هشــت شــرکت تعاونــی 
ــرای ۲۰۰ نفــر  در هفتــه تعــاون ب
در اســتان اشــتغال ایجاد شــده اســت.
ــازارکار،  ــگار ب ــزارش خبرن ــه گ ب
بــا  درگفتگــو  باقــری  علــی 
اینکــه  بیــان  بــا  خبرنــگاران 
ــت  ــن ظرفی ــاون بهتری ــش تع بخ
گســترش  و  اشــتغالزایی  بــرای 
فرهنــگ تعــاون کــه از توصیه هــای 
ــمار  ــه ش ــوده ب ــی ب ــای دین آموزه ه
هــدف  کــرد:  تصریــح  مــی رود، 
تعاونی هــا برخــاف ســایر بنگاه هــای 

اقتصــادی و تجــاری تنهــا، دســتیابی بــه ثــروت نیســت بلکه عــاوه بر 
ــت و مســؤلیت  ــاز اعضــا، ایجــاد عدال ــن نی ــود شــرایط وتامی بهب

پذیــری و همــکاری گروهــی مــورد توجــه اســت.
ایــن مســئول ادامــه داد: ترقــی و تعالــی هــر کشــوری نیازمنــد 
ــن  ــق تری ــی از موف ــا یک ــذا تعاونی ه ــاون اســت، ل ــه روح تع ب
الگوهــای رشــد و پیشــرفت هــر کشــور را تشــکیل می دهنــد.

باقــری برنامــه محــوری هفتــه تعــاون را برگــزاری هفدهمیــن 
ــتاندار  ــور اس ــا حض ــتان ب ــر اس ــای برت ــی تعاونی ه دوره معرف

مازنــدران برشــمرد و گفــت: ایــن 
جشــنواره در ســالن همایش هــای 
مجتمــع نمایشــگاهی بیــن المللــی 
ــود. ــزار می ش ــاری برگ ــاوران س نی

ولــی  نماینــده  بــا  دیــدار  وی 
برگــزاری  مازنــدران،  در  فقیــه 
جشــنواره های شهرســتانی، نشســت 
اندیشــی بــا تعاونگــران و  هــم 
ســخنرانی در نمــاز جمعــه را از 
ــاون  ــه تع ــای هفت ــر برنامه ه دیگ

ــرد. ــوان ک عن
اشــتغالزایی  مســئول  ایــن 
ــای  ــداد اعض ــر و تع ــدود ۲۰۰ نف ــاون را را ح ــای تع طرح ه
ایــن تعاونی هــا را هــزار و ۱۰۴ نفــر اعــام و تصریــح کــرد: 
ــی،  ــی، خدمات ــای صنعت ــی در زمینه ه ــای تعاون ــن طرح ه ای

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــکن فعالی ــاورزی، مس کش
باقــری میــزان ســرمایه گــذاری ایــن تعاونــی را ۹۶۸ میلیــارد 
ریــال عنــوان کــرد و گفــت: ۳۴۸ میلیــارد ریــال تســهیات بــه 

ایــن شــرکت های تعاونــی تخصیــص یافــت.

مدیرکل تعاون مازندران

ایجاد ۲۰۰ فرصت شغلی در ۸ شرکت تعاونی جدید مازندران

رئیس دانشگاه آزاد گیالن خبر داد: ◄

رئیس مرکز نوآوری و توسعه تعاون کردستان »منتا« 

مرکز نوآوری و توسعه منتا؛ فرصتی برای توسعه کسب و کار نو

رئیـس مرکز نـوآوری و توسـعه تعاون کردسـتان »منتـا« گفت: 
راه انـدازی ایـن مرکز موجب شـد تا با مراکز دانشـگاهی از جمله 
دانشـگاه کردسـتان، دانشگاه آزاد اسـامی و پارك علم و فناوری 
اسـتان در راسـتای کمـک وتوسـعه کسـب و کارهای نـو ارتباط 

بیشـتری پیدا کنیم
حامـد صالح پور، رئیس مرکز نوآوری و توسـعه تعاون کردسـتان 
»منتـا«، در گفت و گـو بـا خبرنـگار بـازار کار، اظهار کرد: از سـال 
۹۸ بـا تدبیـر اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان و 
دانشـگاه کردسـتان وسـایر اعضـای اکوسیسـتم کارآفرینـی و 
نـوآوری موفـق شـدیم، مرکز نـوآوری و توسـعه تعـاون را با برند 

منتـا در اسـتان کردسـتان راه انـدازی کنیم.
بـا مراکـز  تـا  ایـن مرکـز موجـب شـد  راه انـدازی  افـزود:  وی 

دانشـگاهی از جمله دانشـگاه کردسـتان، دانشـگاه آزاد اسـامی 
و پارك علم و فناوری اسـتان در راسـتای کمک وتوسـعه کسـب 
و کارهـای نـو ارتبـاط بیشـتری پیـدا کنیـم و به عنـوان عضوی 
از اکوسیسـتم کارآفرینی و نوآوری اسـتان کردسـتان توانسـتیم 
فعالیت های خود را در زمینه ارائه خدمات مشـاوره کسـب وکار، 

منتورینـگ وتجـاری سـازی ایـده ها بسـط و گسـترش دهیم.
رئیـس مرکـز نـوآوری و توسـعه تعـاون کردسـتان به ارتبـاط با 
جهاددانشـگاهی در حـوزه اشـتغال اشـاره و بیـان کـرد: در ایـن 
راسـتا فعالیت های آموزشـی و منتورینگ در حوزه کسـب و کار 
را با همکاری جهاددانشـگاهی کردسـتان با برگـزاری وبینارهای 
متعـدد و رویدادهـای کارآفرینـی و نـوآوری بـه انجام رسـانده ایم.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
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دعوت به همکاری

شرکت های تامین نیروی انسانی طرف قرارداد با شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در نظر دارند برای اجرای قراردادهای شرکتهای پیمانکاری در سال جاری نسبت به تامین نیرودر بخشهای نگهبانی ، سیمبان خط گرم و راننده سنگین خط گرم، راننده سنگین 
و سیمبان راننده و مامور قرائت و کارشناس شبکه کامپیوتر جمعًا به تعداد ۳۶ نفر از افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی، آزمون دانش مهارتی و مصاحبه به شرط دارا بودن شرایط ذیل پس از طی فرآیند بکارگیری نماید. 

مهلت ثبت نام تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ می باشد.

شرایط عمومی
۱- داشتن تابعیت ایران

۲- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم مالک عمل برای محاسبه تاریخ کارت پایان خدمت زمان برگزاری 
آزمون ۱40۱/0۶/۲4 می باشد.

تبصره: تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد.
۳- عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات

4- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۵- داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که بکارگیری می شوند

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

۸- عدم داشتن منع قانونی برای فعالیت و نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت ها
۹- احراز صالحیت های عمومی و گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه توسط پیمانکار یا مشاور

شرایط اختصاصی
۱- داشتن مدرک تحصیلی اعالمی در جدول شماره دو الزامی می باشد.

تذکر۱ :مالک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل زمان برگزاری آزمون )۱40۱/0۶/۲4( میباشد و مالک 
فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد.

تذکر۲ :داشتن گواهینامه ) فن ورز خطوط شبکه هوایی به مدت ۱۳۹ ساعت و رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق به 
مدت ۵0 ساعت ( جهت شرکت در آزمون سیمبان الزامی می باشد .چنانچه سیمبانی شرایط شرکت در آزمون سیمبانی 
را داشتند و گواهینامه فن ورز ۱۳۹ ساعته و ایمنی ۵0 ساعته نداشتند در صورت قبولی میتوانند تا زمان تطبیق مدارک 

نسبت به اخذ گواهینامه اموزش از طریق واحد آموزش گلستان اقدام نمایند .
تذکر ۳ : شرکت کنندگان در آزمون سیمبانی خط گرم مینودشت عالوه بر داشتن گواهینامه فن ورز شبکه هوایی و ایمنی 
باید گواهینامه آموزشی فن ورز تعمیر شبکه هوائی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه دور  ۱۹۲ ساعنه و همچنین داشتن 
گواهینامه فن ورز تعمیر شبکه هوائی توزیع به روش خط گرم فرمان از راه نزدیک به مدت ۲00 ساعت نیز دارا باشند. ) 

افراد فاقد گواهینامه حق حضور در آزمون را ندارند (
۲- داشتن شرایط سنی در هنگام برگزاری آزمون مورخ ۱40۱/0۶/۲4 به شرح ذیل :

۲-۱-  حداکثر ۲۸ سال تمام برای دارندگان پایان مقطع متوسطه )دیپلم( )متولدین ۱۳۷۳/0۶/۲4 به بعد(.
و حداکثر ۳0سال تمام برای برای دانش آموختگان مقطع فوق دیپلم شغل )متولدین ۱۳۷۱/0۶/۲4 به بعد(.

۲-۲- مدت انجام خدمت سربازی، تا ۲4 ماه به حداکثر سن فوق الذکر اضافه خواهد شد.
۲-۳-  در صورت داشتن سابقه کار مرتبط، مدت سابقه )حداکثر ۵ سال( بر حسب سوابق پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی 

به سقف سنی افزوده خواهد شد.
۲-4- بومی بودن در استان و شهرستان محل خدمت الزامی می باشد.

تذکر ۱: در مورد شغل نگهبان انبار کالله ضمن شهرستان کالله شهرستان ها ی مراوه تپه –مینودشت –گالیکش نیز می توانند 
در آزمون نگهبان کالله شرکت نمایند .

تذکر ۲: به علت حساسیت شغل سیمبان خط گرم مدیریت مینودشت چنانچه افراد شرایط مورد نیاز جهت شرکت در 
آزمون خط گرم را داشته باشند از سراسر استان می توانند در این آزمون شرکت نمایند .

تذکر ۳: راننده سنگین جهت اکیپ خط گرم مینودشت صرفا بومی شهرستاهای مینودشت ،گالیکش ،کالله و مراوه تپه باشد 
)داشتن گواهینامه پایه یک الزامیست(

تذکر 4 : نگهبان گرگان نیز صرفا بومی شهرستان گرگان باشد .
با مجوز صادره  اینکه آزمون  با توجه به  : در مورد سهمیه آزمون در نظر گرفته جهت شهرستان های استان و  تذکر ۵ 
از سوی شرکت توانیر صورت می پذیرد و با محدودیت مجوز صادره مواجه هستیم چنانچه شهرستانی از سهمیه آزمون 
برخوردار نبود فرد متقاضی شرکت در ازمون در هریک از رشته شغل های در نظر گرفته شده جهت ازمون می تواند در 

آزمون شهرستان های همجوار شرکت نماید .
توضیح: بومی به فردی اطالق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد:

۲-4-۱- شهرستان محل تولد داوطلب یا والدین و یا همسر وی، با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد.
۲-4-۲- داوطلب حداقل چهار )4( سال از سنوات تحصیلی )ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان( را به صورت متوالی یا متناوب در 

شهرستان محل مورد تقاضا طی کرده باشد.
۲-4-۳- داوطلب حداقل سه )۳( سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا را داشته باشند.

۳- حداقل قد ۱۷0 سانتی متر ، وزن متناسب و برخورداری از سالمت جسمانی و روانی ، قدرت تحرک و توانایی انجام وظیفه.
4- نداشتن مشکل بینایی، شنوایی، لکنت زبان، بیماری های خاص و یا حوادثی که منجر به استفاده از پالتین در اعضای 

بدن شده باشد و توانایی کار در ارتفاع برای شغل سیمبان و سیمبان خط گرم.
۵- داشتن گواهینامه رانندگی پایه ۲ جهت شغل سیمبان راننده الزامی می باشد.

تذکرات
۱- کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه وگواهی فراغت از تحصیل داوطلبان بایستی تا روز برگزاری آزمون آماده و صادر 

شده باشد و در موعد مقرر ارائه گردد.
۲- انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه حداکثر به میزان ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره 

آزمون تعیین شده را کسب کرده اند، به ترتیب باالترین نمرات انجام می گردد .
۳- در صورتی که داوطلبی با مدارک تحصیلی غیر مرتبط و پایین تر و یا باالتر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در آگهی، 

درآزمون شرکت نماید ، از ادامه اشتغال وی در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد.
4- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون کتبی پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش میسر می باشد.

۵- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال ) اعالم ( مدارک به صورت 

ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون و مصاحبه محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد 
اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت 

بکارگیری، لغو و بال اثر می گردد.
۶- شرط پذیرفته شدن کلیه متقاضیان مشروط به دارا بودن شرایط فیزیکی مورد نیاز برای مشاغل مربوطه میباشد.

۷- پذیرفته شدگان این آزمون هیچگونه ارتباط استخدامی ، قراردادی ،پیمانی و ………. با شرکت های تابعه و وابسته 
وزارت نیرو ندارند

از متقاضیان همه رشته های شغلی اعالم شده، مصاحبه روانشناسی انجام می گیرد و از متقاضیان رشته شغلی نگهبانی 
تست شرایط آمادگی فیزیکی و جسمانی نیز گرفته می شود.

ایثارگران:
بخشی از ظرفیت های تعیین شده به ایثارگران گرانقدر با رعایت شرایط ذیل اختصاص یافته است:

سهمیه مشمولین

۲۵ درصد

جانبازان و آزادگان

فرزندان و برادران شهداء

فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد )۲۵%( و باالتر

فرزندان آزادگان با سابقه یک سال و باالتراسارت

۵ درصد

رزمندگان با سابقه حضور در جبهه )حداقل ۶ ماه داوطلبانه( و )حداقل ۸ ماه غیر داوطلبانه( 
و فرزندان آنان

فرزندان آزادگان با سابقه کمتر از یک سال اسارت

فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد  )%۲۵( 

به استناد بند ۶-۵ دستورالعمل نیاز سنجی، تامین و ساماندهی نیروی انسانی شرکت های وابسته )غیر دولتی( و به منظور 
ایجاد و حفظ انگیزه در همکاران متخصص و متعهد صنعت آب و برق ضرایبی در آزمون عمومی و تخصصی مشمولین ذیل، 

پس از کسب حد نصاب الزم، لحاظ گردیده و سپس مشمولین با داوطلبان آزاد رقابت خواهند پرداخت.
جدول ضرایب:

ضریبعنوانردیف

۱

فداکاران صنعت و همچنین کارکنان صنعت آب و برق که به صورت مستقیم با حوزه 
ستادی، موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی / شرکت های تابعه )دولتی( وابسته )غیر 
دولتی( وزارت نیرو همکاری می کنند در صورتیکه که در حین ماموریت و یا حوادث 
ناشی از کار فوت نمایند و یا دچار از کار افتادگی شوند یکی از فرزندان و یا همسر ایشان 
در صورت شرکت در ازمون )پس از کسب حد نصاب الزم از ضریب ۲/۱ )یک ممیز دو 
دهم( در آزمون عمومی و تخصصی برخوردار و با داوطلبان ازاد به رقابت خواهد پرداخت

۲/۱

۲

فرزندان کارکنان شاغل و بازنشسته موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی و شرکت های 
تابعه )دولتی( وابسته )غیر دولتی( زیر مجموعه وزارت نیرو که حداقل ۲0سال سابقه 
آخر خدمت آنان در صنعت اب و برق طی شده باشد در صورت شرکت در آزمون )پس از 
 کسب حدنصاب الزم( از ضریب ۱/۱ )یک ممیز یک دهم( در آزمون عمومی و تخصصی

برخوردار و با داوطلبان ازاد به رقابت خواهند پرداخت

۱/۱

چگونگی ثبت نام
۱- داوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی می توانند از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱40۱/0۵/۲۹ 
حداکثر تا ساعت ۲4 روز پنجشنبه مورخ ۱۷/0۶/۱40۱ ازطریق پایگاه اطالع رسانی لینک سامانه ثبت نام آزمون در سایت 

مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان اقدام به ثبتنام در آزمون نمایند.
-۲ داوطلبان می بایست مبلغ ۲000000 ریال )دو ملیون ریال( را به عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی 
موجود در صفحه ثبت نام )سامانه خرید کارت ثبت نام( و با استفاده از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و الزامات آن مانند 

رمز دوم کارت و کد cvv2 پرداخت نمایید
توضیح: مبلغ هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

۳- پس از انجام کامل و موفقیت آمیز ثبت نام که شامل تکمیل کلیه فیلدهای اطالعاتی و پرداخت هزینه آزمون می باشد، 
به داوطلبان کد رهگیری اختصاص یافته و اعالم می شود. ضروری است کلیه داوطلبان این کد را یادداشت نموده و در 

حفظ آن دقت نمایند.
4- به داوطلبان محترم توصیه می شود که رأساً اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع به انجام ثبت نام اینترنتی، 
جدول نیازها ، راهنما، نحوه ثبت نام و مدرک تحصیلی مورد نیاز در رشته شغلی مربوط را کاماًل مطالعه و بررسی نموده و 

فایل رایانه ای عکس خود را با توجه به جزئیات اعالم شده در بند “ د“ آماده نمایند.
ضمناً پیگیری مراحل بعدی مانند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، آگاهی از زمان و مکان برگزاری آزمون الزامی بوده 

و مسئولیت آن به عهده داوطلب می باشد.
۵- ثبت نام در ساعات کم ترافیک، به مرور زمان و قبل از روزهای پایان مهلت، سهولت بیشتری را به همراه خواهد داشت 
و بهتر است ثبت نام به روزهای آخر موکول نشود.شایان ذکر است که در صورت وجود اشکال در مرحله ثبت نام، مانند 
واضح نبودن عکس ارسالی توسط داوطلب، اطالع رسانی الزم از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه معرفی شده از 
سوی داوطلب یا برقراری تماس تلفنی،برای ویرایش اطالعات به عمل خواهد آمد. در صورت بی توجهی به پیامک ارسالی 

و این موضوع، مسؤولیت تبعات آن به عهده داوطلب می باشد.
داوطلبان محترم دقت کافی و الزم را در این موارد و به هنگام ثبت نام به عمل آورند.

۶- مهلت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نخواهد گردید.
تذکر: داوطلبان محترم در صورت درج اشتباه اطالعات شخصی در مرحله ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر میتوانند با شماره 

تلفن مجری آزمون ،مندرج در بند »ز« تماس حاصل نمایند.

راهنمای ثبت نام
۱ -داوطلبان پس از ورود به سایت آزمون، ابتدا باید اقدام به خرید کارت ثبت نام از طریق سامانه مربوط نمایند و پس از 

خریدکارت ، با توجه به شماره ی سریال ۱4 رقمی که در اختیارشان قرار می گیرد، اقدام به ثبت نام نمایند.
۲-از تایپ التین اطالعات خودداری نمایید.

۳-هنگام درج اطالعات، کلید )Caps Lock( صفحه کلید خاموش باشد.
از کلیدفاصله  از یکدیگر،  برای جدا کردن کلمات  در هنگام درج اطالعات خودداری نموده و   )Enter( 4-از زدن کلید

)Space( استفاده نمایید.
۵-تکمیل اطالعات کلیه فیلدها الزامی است.

۶-کد ملی خود را به صورت کامل )با درج صفر( و بدون خط تیره وارد نمایید.
۷-برای الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی 4×۳ )تمام رخ، زمینه روشن و جدید(، با فرمت JPG و با حجم 

حداکثر40 کیلوبایت استفاده نمایید.
۸-در انتهای فرم ثبت نام، فیلد مربوط به شماره بازیابی که از نوع عددی و ۵ رقمی می باشد را به دلخواه تکمیل و آن را 
یادداشت نمایید. در صورت فراموش کردن شماره رهگیری ثبت نام، با استفاده از این شماره به همراه کد ملی و شماره 

شناسنامه می توانید شماره رهگیری خود را بازیابی نمایید لذا تا پایان مراحل آزمون از این شماره کاماًل مراقبت نمایید.
۹-پس از تکمیل نمودن اطالعات، شماره رهگیری ارائه شده را یادداشت نمایید. ضمناً امکان چاپ اطالعات وجود دارد.

توزیع کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون
۱ -ارائه کارت ورود به جلسه آزمون به صورت اینترنتی و از طریق سایت ثبت نام اعالمی از تاریخ پذیرفت خواهد انجام 

۱40۱/0۶/۲0 لغایت ۱40۱/0۶/۲۳ انجام خواهد پذیرفت.
۲ -آزمون در روز پنج شنبه مورخ ۱40۱/0۶/۲4 در محلی که آدرس آنها در زمان ارائه کارت اعالم می گردد برگزار خواهد شد.
۳ -در صورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاری آزمون، اطالع رسانی الزم از طریق همین پایگاه اینترنتی 

به عمل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف به آگاهی یافتن ، رعایت و انجام آن ها می باشند.
4- ارائه کارت ورود به جلسه آزمون )چاپ شده بر روی کاغذ( هنگام ورود به حوزه الزامی است. در غیر اینصورت از ورود داوطلب 

جلوگیری خواهد شد.
مواد آزمون

۱- سواالت آزمون در یک دفترچه شامل سواالت عمومی و سواالت تخصصی طراحی گردیده و مواد )دروس( رشته شغلی 
و جزئیات مربوط در جدول پیوست شماره یک در پایان آگهی درج شده است.

۲- آزمون دارای نمره ی منفی بوده، هر پاسخ صحیح یک نمره و به هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفی تعلق می گیرد.
سایر موارد:

۱- آزمون مذکور مختص آقایان می باشد.
مقطع  همان  التحصیالن  فارغ  صرفاً  نیازها(  جدول  در  شده  )مشخص  امتحانی  شغلی  های  رشته  از  یک  هر  در   -۲
صورت  در  باشد.  نمی  امکانپذیر  مرتبط  غیر  های  گرایش  یا  ها  رشته  دیگر  پذیرش  و  کنند  شرکت  میتوانند  رشته  و 
شد . خواهد  اعالم  ملغی  آزمون  از  مرحله  هر  در  ایشان  قبولی  اعتراض،  هرگونه  حق  داشتن  بدون  موضوع،  کتمان 
تذکر: با توجه به اینکه رشته شغلی سیمبان خط گرم از حساسیت باالیی برخوردار می باشد لذا از سراسر استان با داشتن 
شرایط ذکر شده می توانند شرکت نمایند )در این رشته شغلی مالک شرکت در آزمون بومی استان مد نظرمی باشد (
۳ -پذیرفته شدن داوطلب جهت شرکت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت نام صورت 
می پذیرد. مسؤولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مربوط به شرایط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود .
4 -پذیرفته شدگان نهایی میبایست آمادگی خدمت و اشتغال به کار در هر یک از شهرهای استان حوزه فعالیت شرکت 

برابر قرارداد را داشتـه باشند .
نماید نام  ثبت  خود  نظر  مورد  شرکت  در  شغلی  رشته  یک  برای  صرفاً  تواند  می  داوطلب  هر  آزمون،  این  -در   ۵ 
شامل  بعدی  مراحل  در  داوطلبان  موفقیت  به  موکول  بلکه  نبوده،  جذب  و  پذیرش  منزله  به  کتبی  آزمون  در  ۶-قبولی 
مصاحبه،گزینش، معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصالح می باشد و با پذیرفته شدگان نهایی، پس از 
ارائه مدارک در مهلت مقرر، قرارداد موقت کار توسط شرکتهای مذکور مطابق قانون کار و مقررات ذیربط منعقد خواهد شد.
۷-عدم ارائه مدارک توسط پذیرفته شدگان نهایی در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی و شرکت نسبت به جایگزینی آنها 

از محل نیروهای ذخیره اقدام نموده و اعتراضات بعدی مسموع نخواهد بود

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

لینک :
 https://bazarekar.ir/33108

https://azmoon.nri.ac.ir

صنعت چاپ یکی از شاخه های
 صنایع فرهنگی در دنیا است

رئیـس مرکـز فناوری هـای نـرم و توسـعه صنایع خالق 
گفـت:  سـخنانی،  در  رئیـس جمهـور  علمـی  معاونـت 
صنعـت چـاپ یکـی از شـاخه های صنایـع فرهنگـی در 
دنیـا اسـت، صنایع خـالق ۲۷00 میلیـارد دالر گردش 
مالـی در دنیـا دارد و بـرای ۵0 میلیـون نفـر اشـتغال 
مسـتقیم در همه کشـورهای پیشـرفته ایجاد کرده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه وابسـتگی افتصاد ایـران به نفـت افزود: 
اقتصـاد نفتـی، واردات محـور بـودن و عـدم توفیـق در 
تولیـد ایران سـاخت، بزرگتریـن مشـکالت ما اسـت؛ زیرا 
درآمـد نفتـی مانع سـاخت و تولید در داخل کشـور شـد 
و وضعیـت کنونـی صنعـت چـاپ کـه بیشـتر وارداتـی 

اسـت محصـول همیـن موضوع اسـت.
دکتـر پرویـز کرمـی، حضـور شـرکت های دانـش بنیـان 
فعـاالن حـوزه  بـرای رشـد  را مرجـع خوبـی  و خـالق 
چـاپ دانسـت و گفـت: طبـق قانونـی کـه طـی سـه ماه 
اخیـر تصویـب شـده، اهالـی چـاپ می تواننـد رشـد کنند 
و بـه شـرکت های دانـش بنیـان و خـالق تبدیـل شـوند، 
شـرکت  می تواننـد  کـه  نمی داننـد  کـه  شـرکت هایی 
تولیـد  جهـش  قانـون  تسـهیالت  از  و  باشـند  خـالق 

اسـتفاده کننـد. بنیـان  دانـش 
وی افـزود: بسـیاری از چاپخانـه داران با اسـتناد و اتکا به 
ایـن قانـون می تواننـد به حـوزه دانـش بنیـان ورود پیدا 
کننـد و از طریـق طـرح کالن علمـی در معاونـت علمـی 
و بـر سـه پایـه بخـش خصوصـی به عنـوان تولیدکننـده، 
دولـت به عنـوان حامـی و سیاسـتگذار و رفع کننـده نیـاز 
کشـور به عنـوان تولیـد بـار اول ایـن کار را دنبـال کنید.

صادرات فرهنگی در دستور کار
 قرار دارد

روابـط  فرهنگـی  توسـعه  معـاون  بهمنـی،  محمدرضـا 
اسـالمی وی  ارتباطـات  و  فرهنـگ  بین الملـل سـازمان 
در زمینـه اهمیـت صنعـت چـاپ مـی گوید: در سـازمان 
فرهنـگ و ارتباطات اسـالمی، موضوع صـادرات فرهنگی 
را در دسـتور کار قـرار دادیـم، زیرا معتقدیـم تاثیرگذاری 
از  یکـی  بـا کشـورهای مختلـف  فرهنگـی  مناسـبات  و 
مهمتریـن راه های حوزه توسـعه صادرات فرهنگی اسـت.

وی افـزود: در نسبت سـنجی حـوزه چـاپ و بسـته بندی 
بـا حـوزه صـادرات فرهنگی چنـد نکته وجـود دارد؛ یکی 
از راه هایـی کـه بـه توسـعه صـادرات فرهنگـی کمـک 
می کنـد، موضـوع صـادرات صنعـت چـاپ اسـت. به نظـر 
می رسـد بتـوان در گام اول ظرفیـت صنعت چاپ کشـور 

را به خصـوص بـه کشـورهای منطقـه معرفـی کرد.
بهمنـی بـا بیـان اینکـه از ایـن قبـل می تـوان نسـبت به 
فراتـر از مرزهـای جغرافیایـی خـود اقـدام کـرد، ادامـه 
داد: در ایـن زمینـه از طریـق ۶0 رایزن فرهنگـی، امکان 
داریـم،  را  کشـور  چـاپ  صنعـت  ظرفیت هـای  معرفـی 
به خصـوص در کشـورهای همسـایه نسـبت بـه جـذب 
بازارهـای جدیـد کمـک کنیـم و اگـر محتواهایـی بـرای 
معرفـی ایـن ظرفیت هـا تولیـد شـود می تـوان کارهـا در 

ایـن زمینـه را آغـاز کرد.

در صنعت چاپ نمی توانیم به شیوه های استاد – 
شاگردی بسنده کنیم 

سـیدمحمد حسـینی معـاون پارلمانـی رئیـس جمهـور 
بـا بیـان اینکـه صنعـت چـاپ یـک صنعـت رو به رشـد 
نیروهـای  بـا  چـاپ  صنعـت  گفـت:  اسـت  فراگیـر  و 
و کمـک  ایـن صنعـت  نخبـه  و  تجربـه  بـا  متخصـص، 

شـرکت های دانـش بنیـان مـی تواند در عرصـه منطقه و 
جهانـی رقابـت کنـد.

وی تاکیـد کـرد: چیـزی از سـایر کشـورها کـم نداریم و 
نشـان دادیـم کـه می توانیـم در بسـیاری از حوزه ها طی 
یکـی دو دهـه اخیـر در سـطح منطقـه و جهـان حرفـی 
بـرای گفتـن داشـته باشـیم و ایـن مسـاله نشـان دهنده 
اسـتعداد و توانمندی هـای موجـود در میـان مـردم ایـران 

است.
حسـینی بـا بیـان اینکـه امـروز صنعـت چـاپ نـه تنهـا 
پاسـخگوی نیازهـای کشـور اسـت، بلکـه بـه نیازهـای 
ایـن  گفـت:  بدهـد،  پاسـخ  می توانـد  نیـز  منطقـه 
موضـوع می توانـد بـرای کشـور درآمـد ارزی داشـته و 
تاکیـد  همچنیـن  حسـینی  باشـد.  اشـتغال آفرین 
بـودن  تحول گـرا  روحیـه  بـه  توجـه  بـا  کـرد: 
تولیـد  قطـب  به عنـوان  ایـران  زودی  بـه  امیدواریـم 
محصـوالت چاپـی در منطقـه باشـد، در ایـن زمینـه 
وزارت  و  صمـت  وزارت  بـا  را  خـود  چالش هـای 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی مطـرح کنیـد تـا برخـی 

شـود. تصحیـح  و  تسـهیل  قوانیـن  و  طرح هـا 

وی یـادآور شـد: برخـی فعـاالن صنعـت چـاپ بر 
لـزوم حضـور ایـن صنعت در برنامـه هفتم توسـعه تاکید 
داشـتند، در ایـن زمینـه با توجه بـه اقداماتـی که دولت 
و مجلـس دربـاره این برنامـه انجام می دهند، بهتر اسـت 

که بـه آن توجه شـود.
معـاون پارلمانـی رییـس جمهـور همچنیـن بـر اهمیـت 
موضـوع  آمـوزش در صنعـت چـاپ تاکیـد کـرد و گفت: 
 – اسـتاد  بـه شـیوه های  رقابـت، نمی توانیـم  در بحـث 
شـاگردی بسـنده کنیـم بلکـه بایـد بـا آمـوزش، دانـش 
خـود را ارتقـا داده و بـا آمـوزش همـه فعـاالن این صنف 

بـه رشـد آن کنیم.

لزوم توجه به تربیت نیروی متخصص
 و جانشین پروری در صنعت چاپ

در همین راسـتا، ششـمین نشسـت هم اندیشی علمی و 
تخصصـی صنعـت چـاپ؛ بـا عنوان تشـکل هـای صنعت 
چـاپ در مواجهـه بـا صنعـت و اقتصـاد دانـش بنیـان  

شـد. برگزار 
بـه گـزارش بـازارکار، در ایـن نشسـت که حضـور مهندس 
علـی اکبر ابراهیمـی مدیر کل چاپ و نشـر وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی و جمعـی از روسـای اتحادیه هـای چاپ 
حاشـیه  در  صنعـت  ایـن  اسـاتید  و  فعـاالن  و  کشـور 
صنایـع  و  بنـدی  بسـته  و  چـاپ  نمایشـگاه  چهارمیـن 

وابسـته برگـزار شـد، مسـایل و مشـکالت تشـکل هـای 
صنعـت چـاپ و نیازهـای حـال و آینـده آن هـا مـورد 

بحـث و بررسـی قـرار گرفـت.
ایـن  در  ایـران  چـاپ  فنـاوری  علمـی  انجمـن  رییـس 
نشسـت بـا اشـاره بـه اینکـه  صنعـت راهبـردی چـاپ 
در همـه عرصـه هـا همـگام بـا تحـوالت در حـال رشـد 
و توسـعه اسـت اظهـار داشـت؛ تحـوالت صنعـت چـاپ 
موجـب توسـعه کسـب هـای فنـاوری و دانش بنیـان در 
امـا  ایـن صنعـت شـده اسـت  بخـش هـای مختلـف 
ایـن موضـوع در تشـکل هـای مـا مـورد غفلـت قـرار 

اسـت. گرفتـه 
دکتـر محمـد بیطرفـان با اشـاره بـه اینکـه صنعت چاپ 
بایـد خـود را بـرای تغییـرات محیطـی حاکم بـر صنعت 
و کسـب و کار هـای آنالیـن و دانـش بنیـان آمـاده کند 
یـادآور شـد: ایجـاد و توسـعه شـرکت های دانـش بنیان 
در عرصـه صنعـت چـاپ یـک ضـرورت اسـت و ایـن امر 
حمایت نهادهای متولی از یکسـو و تشـکل ها و اتحادیه ها و 
فعـاالن کسـب و کارهای صنعـت چاپ را از سـوی دیگر 

طلـب مـی کند.
بیطرفـان یکـی نیازهـای اصلـی صنعت چـاپ را توجه به 
جانشـین پـروری، آینـده نگـری و اینـده پژوهـی، ایجاد 
هـم دلـی و هـم افزایـی و نیـز آمـوزش هـای کاربـردی 
عنـوان کـرد و یـادآور شـد؛ فعـاالن صنعـت چـاپ در 
صـورت بـی توجهی بـه ضرورت هـای این صنعـت و نیز  

بـی توجهـی بـه دانـش بنیـان شـدن در مسـیر تغییرات 
دسـت  از  را  خـود  جایـگاه  ایـن صنعـت،  و تحـوالت 

داد. خواهنـد 
بنیانگـذار انجمـن علمـی فناوری چـاپ ایـران در پایان 
بـا اشـاره بـه تـالش هـا و پیگیری هـای مسـتمر انجمن 
در ایجـاد پایـگاه و تعامل سـازنده با دانشـگاه های مطرح 
کشـور،  از شـکل گیـری تعامـالت سـازنده بـا دانشـگاه 
امیرکبیـر و دانشـگاه آزاد اسـالمی در آینـده نزدیک خبر 
داد و خواسـتار حمایـت و مشـارکت بخـش خصوصـی و 

دولتمـردان در ایـن زمینه شـد.
 

بیش از 2۰۰ هزار نفر در صنعت چاپ اشتغال 
دارند

مدیـر کل دفتـر چـاپ و نشـر وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی بـا اشـاره بـه وضعیـت صنعـت چاپ در کشـور 
گفـت: بیـش از ۲00 هـزار نفـر در صنعت چاپ اشـتغال 
دارنـد و وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی نـگاه ویژه ای 
بـه ایـن صنعـت دارد و بـرای توسـعه فناوری، اشـتغال و 

کارآفرینـی در ایـن صنعـت تـالش مـی کند.
ابراهیمـی بـا اشـاره بـه نقـش تشـکل ها و اتحادیـه هـا 
در صنعـت چـاپ گفـت: قطعـا هـر تشـکلی بـه تناسـب 
مشـکالت  و  مسـائل  می توانـد  فعالیتـش  و  تخصـص 
می توانـد  مسـائل  از  بسـیاری  کنـد.  حـل  را  امـروز 
اتحادیـه هـا ریـل گـذاری و حـل  و  توسـط تشـکل ها 
شـود. امیدواریـم بـا هـم افزایـی، همراهـی و همدلـی به 

بیاییـم. فائـق  مشـکالت 
وی بـر لزوم سـرمایه گـذاری در صنعت چاپ اشـاره کرد 
و گفـت: یکـی از وظایـف تشـکل ها خصوصـا در حـوزه 
صنعتـی هدایت سـرمایه گذاری اسـت. قطعا بسـیاری از 
مشـکالت و مسـائلی می تواند با هدایت سـرمایه گذاری 

توسـط تشـکل ها برطرف شـود. 
ابراهیمـی افـزود: در حـوزه صنعـت چـاپ کـه متولـی 
آن وزارت فرهنـگ اسـت، تشـکل ها نقـش بزرگـی برای 
اعتـالی ایـن صنعـت دارنـد. تشـکل ها بر اسـاس وظیفه 
ارز کـه  بایـد از حضـور دیگـر تشـکل های هـم  خـود 
در مجموعـه هـای دیگـر فعالیـت می کننـد پیشـگیری 
کننـد. ایـن در توسـعه و اعتـالی ایـن صنعـت نقـش 

دارد.  مهمـی 

لزوم تربیت نیرومی متخصص
 در صنعت چاپ

مغانـی با اشـاره بـه چالش هـا و تغییرات صنعـت چاپ در 

سـال های اخیـر گفـت: دوران اسـتاد و شـاگردی در ایـن 
صنعـت تمام شـده و بایـد به فکر تربیت هنرجوها باشـیم.

در  رضـوی  خراسـان  اسـتان  چـاپ  اتحادیـه  رییـس 
نمایشـگاه صنعـت چاپ و بسـته بندی گفـت: برای اینکه 
راه و روش درسـت تشـکل ها بـر اسـاس قانـون درسـت 
ادامـه پیـدا کنـد، بایـد افـرادی کـه می تواننـد بـه درد 
ایـن صنـف بخورنـد وارد آن شـوند و مـا بایـد از آن هـا 
خواهـش کنیـم کـه بیاینـد و بـا مشـکالت اتحادیه هـا 
آشـنا شـوند. هـر تیمـی وقتـی موفـق اسـت کـه اعضای 
خـود را بشناسـد. مـا نیز بایـد تیم خوبی تشـکیل دهیم.

وی ادامـه داد: انتظـار مـن ایـن اسـت که ایـن کار جدی 
گرفتـه شـود. اتحادیه هـا می تواننـد مشـکالت و حرف ها 
را در مجامـع بیـان کننـد. لـذا بایـد مشـکالت آن هـا نیز 
برطـرف شـود. اگر ما در این سـال ها مشـکل داشـتیم از 
خودمـان بـوده نـه از متولیان. مـا خود باید مشـکالتمان 
مـا در  بیـان کنیـم.  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  بـرای  را 
بسـیاری از مسـائل هدفمـان زورآزمایـی بوده اسـت و به 

حـل مشـکالت نپرداختـه ایم. 
مغانـی در نشسـت انجمـن علمـی فنـاوری چـاپ ایـران 
تصریـح کـرد: در حال حاضـر ظرفیت ماشـین های چاپ 
بیـش از نیـاز بـازار اسـت، بایـد تـالش کنیـم تـا آن را 
توسـعه دهیـم. اخیـرا وزیـر فرهنـگ در صحبتـی گفتـه 
بـود کـه برنامـه داریـم محصـوالت فرهنگـی را جایگزین 

نفـت و گاز کنیـم؛ ایـن اتفاقـی اسـت کـه بایـد بیفتد. 
وی تصریـح کـرد: هـر سـاله جشـنواره ای در روز ملـی 
بیـان  بـرای  روز  ایـن  می شـود.  برگـزار  چـاپ  صنعـت 
اسـت. ضمـن  مسـئولین  بـه  چـاپ  صنعـت  مشـکالت 
احتـرام بـه همـه پیشکسـوتان بایـد افـرادی کـه در این 
زمینـه خـوب کار کـرده انـد مورد تقدیـر قـرار گیرند. ما 
بایـد خـود را بـا علـم روز وفـق دهیـم چـرا کـه مباحث 
سـنتی دیگـر کاربرد ندارنـد. باید از هم اکنـون هنرجوها 
را از هنرسـتان و دانشـگاه ها تربیـت کنیم؛ دوران اسـتاد 

- شـاگردی تمـام شـده اسـت. 
مغانـی تاکیـد کـرد: دولـت بایـد بـرای تربیـت و آموزش 
اپراتـور بـه مـا کمـک کنـد و بیمـه آموزشـی و حقـوق 
آموزشـی ارائـه کنـد تـا ما نیـز از ایـن کار زیـان نبینیم. 
همـه در یک کشـتی هسـتیم و باید بـا همدیگر همکاری 
کنیـم. امسـال قیمـت هر ماشـین چـاپ بـه ۱0 میلیارد 
رسـیده اسـت و بایـد بـرای حـل بازسـازی و نوسـازی و 

رهایـی از وضعیـت فعلـی راهـی پیـدا کنیم.

گزارش؛ امیرعلی بینام

گزارش بازارکار از هفته گرامیداشت چاپ در کشور؛

جانشین پروری، توسعه کسب و کارهای 
فناور و دانش بنیان  نیاز اصلی  صنعت چاپ

چهارمیــن نمایشــگاه چــاپ 
و بســته بنــدی و فــرآوری هشــتم 
تــا یازدهــم شــهریور ۱40۱ بــا حضــور 
امــور  معــاون  احمدونــد  یاســر  دکتــر 
ــالمی،  ــاد اس ــگ و ارش ــی وزارت فرهن فرهنگ
مهنــدس مونــا ابروفــراخ مدیــرکل دفتــر صنایــع 
ــت،  ــزار وزارت صم ــت اف ــاپ و نوش ــلولزی، چ س

عبــاس تقدســی نــژاد مدیرعامــل ســایت نمایشــگاهی 
ــدن  ــت و مع ــر صنع ــاون وزی ــی مع شــهرآفتاب، مک

ــه  ــس اتحادی ــن رئی ــی عبدالرحم ــیخ مصطف ــراق، ش ع
ــتان،  ــم کردس ــاپ اقلی ــدگان چ ــدگان و واردکنن صادرکنن

ــاوری  ــی فن ــن علم ــس انجم ــان رئی ــد بیطرف ــر محم دکت
چــاپ ایــران و جمعــی از فعــاالن و متخصصــان ایــن حــوزه در 

ــزار شــد. ــاب برگ محــل نمایشــگاه شــهر آفت
ــای  ــت ه ــا و فعالی ــه ه ــی از برنام ــبت گزارش ــن مناس ــه همی ب

ــم  ــان تقدی ــه مخطب ــاپ ب ــت چ ــت صنع ــه نکوداش هفت
ــردد. ــی گ م
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دعوت به همکاری

کارشناس کیفیت
آقا/ خانم، دارای سابقه کار، تمام وقت

حقوق ثابت ماهانه از ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان
GMP آشنایی کامل به الزامات قوانین

 ،ISO9001 آشنایی کامل به الزامات استاندارد مدیریت کیفیت
آشنایی کامل به الزامات استاندارد رضایتمندی مشتری 

ISO10002
آشنایی با نرم افزار پیوست، مهارت در اتوماسیون اداری، نرم افزار 

word ،excel ،powerpointآشنایی کامل با فرآیند های تولید 
و روش های نمونه برداری، آشنایی با روش های آماری و محاسباتی 

کنترل حین تولید
برنامه ریزی جهت انجام ممیزی های داخلی و ابالغ به واحدهای 

ممیزی شونده
انجام اقدامات مربوط به کدگذاری و شناسایی مستندات

انجام PQR محصوالت به صورت سالیانه
جاری سازی فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان و محصوالت 

برگشتی از آنها،نمونه برداری از مواد اولیه انبار
نمونه برداری از محصوالت تولید شده نهایی و بینابینی

نمونه برداری از سیستم نگهداری آب
نمونه برداری از مخزن نگهداری الکل

مشارکت در انجام ممیزی ها و بازرسی های داخلی 
دوره ای از واحد های مختلف

تعامل با مدیر تضمین کیفیت شرکت در جهت رفع انحرافات و 
مغایرت های سازمان

انجام کنترل های حین تولید و تکمیل چک لیست های مربوطه
نظارت الزم بر انجام صحیح کلیه فعالیت های انبار، تولید، کنترل 

کیفیت، فنی مهندسی، کالیبراسیون طبق دستورالعمل های مصوب 
موجود

قرنطینه کردن مواد اولیه و محصوالت طبق
 دستورالعمل های مصوب

نظارت بر توزین مواد اولیه و انتقال به بخش تولید
سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب کاری

ساعات کاری:شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۷
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دعوت به همکاری

رتبه اول صدور مجوزهای کسب و کار بین دستگاهها 
مربوط به مشاغل خانگی است

رئیــس دبیرخانــه ســتاد ســاماندهی و توســعه مشــاغل خانگــی کشــور بــا اشــاره 
بــه اینکــه دولــت و شــخص رئیــس جمهــور توجــه و نــگاه ویــژه ای بــه توســعه 
مشــاغل خانگــی دارنــد خاطرنشــان کــرد: بــه دلیــل حمایــت دولــت و مانــع زدایــی 
در صــدور مجوزهــا، رتبــه اول صــدور مجوزهــای کســب و کار بیــن دســتگاههای 
اجرایــی مربــوط بــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و بــه حــوزه مشــاغل خانگــی 

اختصــاص دارد.
ــردی  ــرات رویک ــه تغیی ــان ب ــگاه م ــه در ســال ۱4۰۱ ن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــه توســعه مشــاغل خانگــی اســت یــادآور شــد: در ســالها و دولــت هــای قبــل ، 
تســهیالت اختصــاص داده شــده بــه مشــاغل خانگــی عمدتــاً رونــد نزولــی داشــته 

لیکــن در ســال جــاری ایــن تســهیالت رشــد ســه برابــری داشــته اســت . 
ــه  ــی ک ــای طالی ــه امضاه ــع از جمل ــه بســیاری از موان ــن زمین ــزود: در ای وی اف
مــردم ســالها بــا آن مواجــه بودنــد و دچــار ســردرگمی مــی شــدند برطــرف شــد؛ 
در حــال حاضــر مــردم مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه درگاه ملــی صــدور مجوزهــا 
بــه صــورت آنــی، مجــوز مــورد نیــاز خــود را بــرای فعالیــت در حــوزه مشــاغل خانگی 

دریافــت کننــد.

تعهد 300 هزار شغل در مسیر توسعه مشاغل خانگی
ــه اینکــه تعهــد ایجــاد 3۰۰ هــزار شــغل خانگــی از توجــه  ــا اشــاره ب همتیــان ب
دولــت بــه توســعه مشــاغل خانگــی حکایــت دارد اعــالم کــرد: دولــت بــرای ســال اول 
فعالیــت خــود، ایجــاد یــک میلیــون شــغل را در نظــر گرفتــه بــود کــه 3۰۰ هــزار 
مــورد آن بــه بخــش مشــاغل خانگــی اختصــاص دارد؛ همــه تــالش مــا ایــن اســت 

کــه بتوانیــم تــا پایــان ســال ایــن 3۰۰ هــزار شــغل محقــق شــود.
وی بــه آمــار متنــوع توســعه مشــاغل خانگــی در کشــور اشــاره و تصریــح کــرد: در 
یــک ســال اول فعالیــت دولــت ســیزدهم بیــش از ۱39 هــزار مجــوز مشــاغل خانگــی 
صــادر شــده، 4۱ هــزار نفــر موفــق بــه اخــذ تســهیالت بانکــی شــده انــد و ۷6 هــزار 
شــغل پایــدار در ایــن حــوزه ایجــاد شــده اســت؛ بــه عبــارت بهتــر بایــد اعــالم کنــم 
ــای  ــال ۱399 صــدور مجوزه ــه س ــیزدهم نســبت ب ــت س ــال اول دول ــک س در ی
مشــاغل خانگــی4۰۰ درصــد ، افــراد بهــره منــد از تســهیالت 3۰۰ درصــد و اشــتغال 
ایجــاد شــده  ۲۰۰درصــد رشــد داشــته کــه حاکــی از تحــوالت خــوب در حــوزه 

مشــاغل خانگــی بــرای کل کشــور اســت.

رشد 54 درصدی تعداد رشته های شغلی مشاغل خانگی
رئیــس دبیرخانــه ســتاد ســاماندهی و توســعه مشــاغل خانگــی کشــور از رشــد 54 
درصــدی تعــداد رشــته هــای شــغلی مشــاغل خانگــی در کشــور خبــر داد و اعــالم 
کــرد: تعــداد رشــته هــای مصــوب مشــاغل خانگــی از 335 رشــته بــه 5۱5 رشــته 
افزایــش یافتــه و تــالش مــی کنیم تعداد رشــته های مشــاغل و کســب و کارهــای خانگی 

را بــه تعــداد بیشــتر از ایــن نیــز افزایــش دهیــم.
 در حــال حاضــر رویکــرد مــا ایــن اســت کــه نبایــد نــگاه تــک بعدی و ســنتی به توســعه 
مشــاغل خانگــی داشــته باشــیم؛ بایــد بســتر حضــور همــه گــروه هــا اعــم از زنــان 
بــه ویــژه زنــان خانــه دار ، مــردان ، جوانــان دانــش آموختــگان دانشــگاهی و ... را 

بــرای رود بــه حــوزه مشــاغل خانگــی فراهــم نماییــم.
ــر ضــرورت گفتمــان ســازی درحــوزه مشــاغل خانگــی تاکیدکــرد  دکتــر همتیــان ب
وگفــت: بایــد بــا اســتفاده از همــه ظرفیــت هــا ماننــد آگاهــی بخشــی و اطالع رســانی، 
زمینــه رابــرای توانمنــد ســازی متقاضیــان مشــاغل خانگــی فراهــم نماییم بایــد تالش 

ــی از اقتصــاد و اشــتغال کشــور  ــه ســه درصــد فعل کنیــم ســهم مشــاغل خانگــی ب
محــدود نشــود و بــه نقطــه مطلــوب از تولیــد ناخالــص داخلــی کــه بــا آن فاصلــه داریم 

در ایــن زمینــه برســیم.

تشکیل قرارگاه مهارت افزایی و اشتغال زنان خانه دار
دکتــر همتیــان دربــاره تشــکیل قــرارگاه مهــارت افزایــی و اشــتغال زنــان خانــه دار 
کــه بــا مشــارکت حــوزه زنــان و امــور خانــواده وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
ــا  ــه دار ب ــان خان ــرارگاه مهــارت افزایــی و اشــتغال زن ــدازی شــده گفــت: ق راه ان
هــدف بالندگــی و تعالــی زنــان و توســعه مشــاغل خانــواده محــور تشــکیل شــده 
اســت؛ بــه عبارتــی تــالش بــر ایــن اســت بــا ایــن قــرارگاه زمینــه هــای توســعه 

مشــاغل خانوادگــی در کشــور ترویــج و توســعه یابــد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت تعالــی و بالندگــی زنــان بــه ویــژه زنــان خانــه دار گفــت: 
نقــش زنــان در خانــواده و اجتمــاع، محــوری اســت و زنــان خانــه دار بــه عنــوان 
کنشــگران فعــال کــه بیشــترین حضــور کمــی را در کنــار اعضــای خانــواده دارنــد 
می تواننــد در ابعــاد مختلــف از جملــه بعــد اقتصــادی بــه عنــوان مدیــران مصــرف 
ــت  ــاد و تقوی ــمت ایج ــه س ــش ب ــوزی و گرای ــارت آم ــا مه ــخصا ب ــوار و مش خان
ــواده  ــق تولیــد و توســعه مشــاغل خان ــری را در رون مشــاغل خانگــی، نقــش موث

محــور و بومــی داشــته باشــند.
ایــن مســئول حــوزه مشــاغل خانگــی بــا اشــاره بــه اینکــه  بالندگــی و توانمنــدی 
ــت مشــاغل خانگــی  ــوزی و تقوی ــه در حــوزه مهــارت آم ــه دار از جمل ــان خان زن
می توانــد گامــی موثرتــر و اقدامــی پیشــگیرانه بــر ورودی دســتگاه هــای حمایتــی 
نیــز باشــد خاطرنشــان کــرد: از آنجایــی کــه بیشــترین ورودی دســتگاه هــای حمایتی 
ــان  ــان غیرشــاغل هســتند و ۸۰ درصــد متقاضیــان مــا در مشــاغل خانگــی را زن زن

تشــکیل مــی دهنــد بنابرایــن تحقــق ایجــاد اشــتغال پایــدار بــا تاکیــد بــر مشــاغل 
بومــی و خانگــی گام محکمــی در جهــت مردمی ســازی اقتصــاد ایــران اســت.

جهاد دانشگاهی در توسعه مشاغل خانگی خوب و موفق 
عمل کرده است

رئیــس دبیرخانــه ســتاد ســاماندهی و توســعه مشــاغل خانگــی کشــور در گفتگــو 
بــا بــازارکار بــا تاکیــد بــر اینکــه جهــاد دانشــگاهی در توســعه  مشــاغل خانگــی 
خــوب و موفــق عمــل کــرده اســت خاطرنشــان کــرد: طرح ملی توســعه مشــاغل خانگی 
از طرحهــای خوبــی بــود کــه بــا حمایــت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و 
ــم  ــد اعــالم کنی ــاد دانشــگاهی اجــرا شــده اســت و خوشــبختانه بای توســط جه
جهــاد دانشــگاهی در ایــن طــرح کــه در 3۱ اســتان کشــور اجــرا مــی شــود خــوب 
ــه نمایــش  ــاه  ب ــا وزارت تعــاون، کار و رف ــت همــکاری خــود را ب عمــل کــرده و نهای
گذاشــته  و توانســته در جهــت تحقــق اشــتغال پایــدار در ایــن طــرح بــه دســتاوردهای 

خوبــی برســد .
ــعه  ــرای توس ــگاهی ب ــاد دانش ــا جه ــکاری ب ــه هم ــان از ادام ــر همتی دکت
ــی  ــرح مل ــوم ط ــرد:  دو س ــح ک ــر داد و تصری ــور خب ــی در کش ــاغل خانگ مش
توســعه ملــی مشــاغل خانگــی انجــام شــده و تــا پایــان ســال ایــن طــرح بــه اتمــام 
مــی رســد امــا همــکاری دبیرخانــه ســتاد ســاماندهی و توســعه مشــاغل خانگــی 

ــود. ــا جهــاد دانشــگاهی ادامــه دار خواهــد ب کشــور ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه اشــتغال جلســات خوبــی بــا معاونــت آمــوزش 
ــه تنهــا در حــوزه  و کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی داشــته ایــم اظهــار داشــت: ن
مشــاغل خانگــی بلکــه بــرای توســعه همــکاری هــا در ســایر حــوزه هــای اشــتغال 

و کارآفرینــی نیــز بــا جهــاد دانشــگاهی برنامــه داریــم.
گفتنــی اســت؛ طــرح ملی توســعه مشــاغل خانگی پس از آســیب شناســی طــرح های 
ــه تصویــب رســید.  قبلــی و انجــام مطالعــات داخلــی و خارجــی طراحــی و ب
بــه منظــور اجــرا و پیــاده ســازی ایــن طــرح، جهاد دانشــگاهی بــه عنــوان یــک نهــاد 
توســعه ای، واســطه ای و تســهیلگر مکلــف بــه شناســایی، توانمندســازی )آمــوزش و 
مشــاوره( اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و پایدارســازی مشــاغل خانگــی بــا اتصــال بــه 
ــاد  ــا جه ــد. ضمن ــی و عمــودی گردی ــای افق ــدی از شــبکه ه ــره من ــا به ــازار ب ب
ــا اســتفاده از شــبکه کارشناســان، مشــاوران و تســهیلگران خــود در  دانشــگاهی ب
سراســر کشــور تــالش مــی کند بــا بهره منــدی از ظرفیــت های تمامــی ســازمان هــای دولتی 
ــای  ــوده و خــال طرح ه ــای مفق ــژه بخــش خصوصــی، حلقه ه ــی بوی ــر دولت و غی
مشــابه قبلــی را شناســایی و نقــش و جایــگاه مشــاغل خانگــی در اقتصــاد کشــور 

را توســعه دهــد.

تشکیل تعاونی های تامین نیاز 
رئیـس دبیرخانـه سـتاد سـاماندهی و توسـعه مشـاغل خانگـی بیـان داشـت: یکی 
دیگـر از دسـتاوردهای مهـم، تشـکیل  تعاونـی تأمیـن نیاز مشـاغل خانگـی در هر 
اسـتان و در نهایـت تشـکیل اتحادیـه سراسـری تأمیـن نیـاز مشـاغل خانگـی در 
سـطح کشـور در دسـتور کار قـرار گرفتـه  کـه هـدف از تشـکیل آن حمایـت از 
تعاونـی هـا بـه منظور رسـیدن به اشـتغال پایدار اسـت و بر اسـاس تفاهـم نامه ای 
کـه بـا معاونـت تعـاون داشـتیم اجـرای آن برعهـده معاونـت تعـاون می باشـد که 
تاکنون در چهار اسـتان تعاونی های مذکور تشـکیل شـده، ۱9 اسـتان هیئت مؤسـس 

تعاونـی هـای مذکـور را تشـکیل داده و در حـال ثبـت آن می باشـند.

گفتوگو:لیالقرنفلی

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی کشور در گفتگو با بازارکار:

300هزار فرصت شغلی سهم مشاغل خانگی
 از برنامه اشتغال ساالنه دولت

دکترآزیتاهمتیانرئیسدبیرخانهستادساماندهیوحمایتازمشاغلخانگیکشوردرگفتگویاختصاصی
باتشریحسیاستهاوبرنامههایتوسعهمشاغلخانگیدرکشورگفت:مشاغلخانگیدردولتهایگذشته
از بهتوسعهمشاغلخانگیداردوحمایت ای امادولتسیزدهمتوجهویژه نگرفته قرار چندانموردتوجه

مشاغلخانگیدرابعادمختلفموردتوجهقراردارد.
ویبااشارهبهاینکهیکیازاقداماتمهمایندولت،تسهیلگریدرصدورمجوزهایکسبوکارازجملهمشاغلخانگی
بودتصریحکرد:اولیناقدامدراینزمینهمانعزداییوتسهیلدرصدورمجوزهایمربوطبهمشاغلخانگیبود
الزمبذکراستدرحالحاضراز515رشتهمصوبشغلخانگی،مجوز95درصدرشتههایخانگی،بهصورت
آنیصادرمیشودکهدرجایخودیکگامبسیارمهمیاستکهدولتبرداشتواینامرمسیریبودکهوزارت

تعاون،کارورفاهاجتماعیدرراستایتسهیلشرایطبرایتوسعهمشاغلخانگیدرکشورترسیمکرد.
رئیسدبیرخانهستادساماندهیوتوسعهمشاغلخانگیکشورباتاکیدبراینکهجهاددانشگاهیدرتوسعه
مشاغلخانگیخوبوموفقعملکردهاستخاطرنشانکرد:طرحملیتوسعهملیمشاغلخانگی،طرح
خیلیخوبیبودکهباحمایتوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیوتوسطجهاددانشگاهیاجراشدهاستواین

همکاریهاادامهخواهدداشت.
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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

 ارسال رزومه: 09122177643 - تماس: 66405655
توضیحاتتحصیالتعنوان شغل

شرکت نفتی- نیرو در حد مدیر منابع انسانیکارشناسی و باالترکارشناس منابع انسانی

آقا- مرکز وابسته به دولت استکارشناسی و باالترکارشناس باغبانی

شرکت نفتی – خانم- دارای سابقه کارکارشناسی حسابداریکارشناس حقوق و دستمزد

IT شرکت نفتی- دارای سابقه کارمهندس کامپیوترکارشناس

مهندس کامپیوتر و متخصص شبکه و امنیت
IT یا

مرکز دولتی-حرفه ای در سخت افزار و نرم 
افزارهای شبکه و امنیت دیتا سنتر

آقا – خانم – سرویس داردکارشناسی مهندس مکانیک یا نقشه کشی

آشنا به زبان انگلیسیکارشناسی و باالترنیروی دفتری

دارای ظاهر مرتبدیپلمهخدماتی بیمارستان

کارآموز واحد منابع انسانی 
شرکت نفتی

کارشناسی رشته های 
مرتبط

هدف آموزشو تربیت نیروی منابع انسانی و 
سپس جذب افراد موفق 

کار فنی در خطوط ریلی استدیپلم و کاردانینیروی فنی

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

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

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

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

شرکت نفتی استکارشناسیکارشناس بازرگانی- خرید

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

برنامه نویس، شبکه و تحلیلگر 
 BPMN , c#تسلط به  کامپیوتر ،IT و صنایعسیستم

مرکز دولتی - مسلط به کارشناسی شیمیکارشناس فرایند
Aspen Adsortion

مسلط به اکسلکارشناسینیروی اداری

دارای سابقه مرتیطکارشناسیدیجیتال مارکتینگ

توضیحاتتحصیالتعنوان شغل

دارای موتور و گواهینامه کارپرداز

ماموریت داردترجیحا پلیمر و یا فنیکارشناس فروش دفتری

آشنایی با اصول  پایپینگ و متره و مکانیک یا هوافضاکارشناس مکانیک یا هوافضا
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 معتبردیپلمخدمات و آبدارچی

دارای شیفت کاریدیپلمتزریق کار

رانندگی با ایسوزو و کامیونت راننده پایه 2

توانایی پشتیبانی فنی 50 کاربر مختلفکارشناسیهلپ دسک در شرکت نفتی

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 پورسانت ویزیتور

 کارشناسیمهندس الکترونیک

آشنایی sql کارشناس نرم افزار

مهندس الکترونیک-مکانیک 
دارای سرویسکارشناسیو صنایع

مسلط به فتوشاپ گرافیست

9500 استاندارد آموزش مهارتی در کشور وجود دارد
ــداف  ــی از اه ــت: یک ــم گف ــن مراس ــینی نیا در ای ــین حس غالمحس
ــی و  ــت آموزش ــراری عدال ــه ای برق ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم س
ارتقــاء مهــارت در بیــن همــه اقشــار از جملــه دانشــجویان و 

اســت. دانشــگاه ها  فارغ التحصیــالن 
وی گفــت: اولیــن اردوی مهارتــی دانشــگاهی در کشــور بــرای 
ــن  ــرکت کننده در ای ــراد ش ــود و اف ــزار می ش ــران برگ ــگاه ته دانش
دوره کوتاه مــدت، مهــارت عملــی در محیــط کارگاه می آموزنــد.

ــوزش  ــتاندارد آم ــال حاضــر ۹500 اس ــه حســینی نیا در ح ــه گفت ب
ــش  ــاغل دان ــه مش ــه ب ــا توج ــود دارد و ب ــور وج ــی در کش مهارت
ــورد  ــزار م ــه ۱۷ ه ــتانداردها ب ــن اس ــود ای ــی می ش بنیان، پیش بین
برســد.همچنین جمهــوری اســالمی تعــدادی اســتاندارد مهارتــی را از 
طریــق ســازمان بین المللــی کار بــه کشــورهای دیگــر ابالغ شــده اســت.

ــتهارد  ــده اش ــو فرمان ــد، کردل ــالم ش ــن اع ــم همچنی ــن مراس در ای
نیــز حضــور دارد کــه شهرســتان اشــتهارد بــه انــدازه چنــد ا ســتان 
کشــور واحــد صنعتــی دارد و محــل خوبــی بــرای مهارت آمــوزی بــه 

دانشــجویان بــه شــمار مــی رود.

10 کشور فناوری محور در دنیا 75 درصد تولید ناخالص 
جهان را برعهده دارند

حســینی نیا همچنیــن گفــت: در دنیــا دو دســته از کشــورها 
منبع محــور  و یک دســته  فناوری محــور  یــک دســته  هســتند، 
ــد  ــد تولی ــا ۷5 درص ــور در دنی ــور فناوری مح ــه ۱0 کش ــتند ک هس
ناخالــص جهــان را برعهــده دارنــد و ۲5 درصــد بقیــه تولیــد 
ــالوه  ــه ع ــور ب ــور منبع مح ــه ۱0 کش ــوط ب ــان مرب ــص جه ناخال
۱۸0 کشــور دیگــر اســت. بنابرایــن نقــش فنــاوری و تکنولــوژی بــه 

وضــوح دیــده می شــود.
ــان  ــا بی ــن ب ــه ای همچنی ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــس س رئی
ــیار  ــا بس ــایر مهارت ه ــا س ــان ب ــارت دانش بنی ــوزش مه ــه آم اینک
ــز از  ــه چی ــان هم ــوزش دانش بنی ــش آم ــت: در بخ ــرق دارد، گف ف
صفــر بایــد تولیــد شــود. ایــده تبدیــل بــه محصــول شــود و بــرای 
ــه  ــا ب ــه اینه ــرد و هم ــورت گی ــی ص ــد بازاریاب ــم بای ــول ه محص

منظــور دانش بنیــان صــورت می گیــرد.

نهضت مهارت آموزی با مشارکت اصناف
ــازمان  ــارکت س ــی از مش ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــاون وزی مع
آمــوزش فنــی و حرفــه ای و دانشــگاه ها بــرای ایجــاد مجتمــع هــای 

فنــاوری و نــوآوری 
مهارت هــای دانــش بنیان 

ــا  ــت: ب ــر داد و گف در کشــور خب
همــکاری یــک میلیــون و ۴00 هــزار واحــد صنفــی و اجــرای طــرح 
مهــارت آمــوزی در محیــط واقعــی کار، انقــالب بزرگــی در عرصــه 

مهــارت آمــوزی کشــور ایجــاد خواهــد شــد.
ــه ای در گام دوم  ــح کــرد: ســازمان آمــوزش فنــی و حرف وی تصری
انقــالب، نهضــت مهــارت آمــوزی را مطــرح کــرده اســت کــه موضوع 
ــوزی  ــواد آم ــت س ــا نهض ــر گام اول را ب ــت. اگ ــی اس ــیار مهم بس
ــی  ــه مبتن ــت ک ــوزی اس ــت مهارت آم ــم، گام دوم نهض ــاز کردی آغ
بــر نقشــه راه علمــی اســت کــه در دنیــا بــرای پیشــرفت و توســعه 

کشــور در حــال انجــام اســت.
وی بــا اشــاره بــه اهتمــام و توجــه ویــژه دولــت ســیزدهم بــه مقولــه 
ــمت  ــه س ــا ب ــر رویکرده ــال حاض ــه داد: در ح ــوزی ادام مهارت آم
ــا  ــگاهها ب ــوزی و دانش ــارت آم ــوزه مه ــگاه و ح ــان دانش ــد می پیون
ــق  ــتای تحق ــت و در راس ــش اس ــای دان ــا در مرزه ــتارت آپ ه اس
ــد،  ــه “تولی ــری ب ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــه از س ــال ک ــعار س ش
دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن” نامگــذاری شــده اســت، ســازمان 
آمــوزش فنــی و حرفــه ای فعالیت هــای مرتبــط بــا اســتارت آپ هــا و 
رویکردهــای دانــش بنیــان را دنبــال می کنــد و فعالیت هــای نویــن 
ــش  ــرده و موضــوع افزای ــز ک ــای دانشــگاهی متمرک ــر مهارت ه را ب

ــان را مدنظــر دارد. ــی و جوان ــارت جمع ســطح مه

ــه  ــاف از جمل ــر اصن ــال حاض ــه داد: در ح ــا ادام ــینی نی حس
ــرح  ــه ط ــد ک ــمار می رون ــه ش ــا ب ــی م ــرکای اجتماع ش

ــردی  راهب

تصویب دو طرح ملی در شورای 
عالی 

آموزش های مهارتی
فــارغ  و  دانشــجویان  از  وی 
بــه  دانشــگاهی  التحصیــالن 
شــرکای  مهمتریــن  عنــوان 
متبــوع  ســازمان  اجتماعــی 
خــود نــام بــرد و افــزود: دو 
شــورای  در  را  ملــی  طــرح 
ــی و  ــای فن ــوزش ه ــی آم عال
حرفــه ای و مهارتــی بــه ریاســت 
معــاول اول رئیــس جمهــوری 
تصویــب کردیــم کــه یکــی طــرح 
ــوزش  ــا آم ــوزی ی ــاد مهارت آم که
هیبریــدی اســت کــه بــر اســاس آن 
ــرای دانشــجویان در حیــن تحصیــل  ب
آموزش هــای مهارتــی ارائــه می شــود 
و دوم طــرح نخلســتان کــه مربــوط بــه 
فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی می شــود کــه 
روز  دوره هــای  بهره منــدی  طریــق  از  می تواننــد 
مهارتــی بــه ویــژه دانــش بنیــان و تکنولــوژی هــای جدیــد 

وارد بــازار شــوند.
حســینی نیا ایــن را هــم گفــت: کشــور مــا هم اکنــون بــه مرحلــه ای 
ــه  ــه مرحل ــادی ب ــکی و پهپ ــت موش ــه در صنع ــت ک ــیده اس رس

ــت. ــیده اس ــان رس ــاوری دانش بنی ــدور فن ص

سرمایه گذاری در آموزش بیشترین بازدهی را دارد
ــا  ــر کار ب ــم مقــام وزی ــن مراســم ســیدعلی موســوی جــم قائ در ای
بیــان اینکــه ســرمایه گذاری در آمــوزش بیشــترین بازدهــی را 
ــای  ــرای مهارت ه ــرمایه گذاری ب ــر س ــژه اگ ــه و ی ــت: ب دارد، گف
ــود. ــتر می ش ــی بیش ــد بازده ــن باش ــوزش نوی ــان و آم دانش بنی

وی ایــن را هــم گفــت:  دانشــگاه های نســل پنجــم بــه آموزش هــای 
نویــن و دانش بنیــان روی آورده انــد و تأکیــد رئیس جمهــور بــر 

ایــن اســت کــه ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه برقــرار شــود.

ایجاد اردوگاه مهارت آموزی ویژه دانشجویان و 
فارغ التحصیالن دانشگاه تهران 

ــوزی  ــاد اردوگاه مهارت آم ــور ایج ــه منظ ــران ب ــه دانشــگاه ته برنام
ــع  ــاد مجتم ــن ایج ــالن و همچنی ــجویان و فارغ التحصی ــژه دانش وی
نــوآوری و فناوری هــای مهارت هــای دانش بنیــان، بــا واگــذاری 
ــه  ــع ب ــزار مترمرب ــش از ۷0 ه ــعت بی ــا وس ــز ب ــاله دو مرک ۱5 س

ــی شــد. ــاز عملیات ــران، وارد ف دانشــگاه ته
ــور  ــه ای کش ــوزش فنی وحرف ــازمان آم ــه س ــاس موافقت نام ــر اس ب
مرکــز  از  بهره بــرداری  و  اســتفاده  حــق  تهــران،  دانشــگاه  و 
ــراژ بیــش از 5۳ هــزار  ــه مت ــتهارد ب آمــوزش فنی وحرفــه ای اش
مترمربــع بــا هــدف ایجــاد مجتمــع )اردوگاه( مهارت آمــوزی و 
ــرح  ــوزی و ط ــاد مهارت آم ــرح که ــردن ط ــی ک ــن عملیات همچنی
ــای IT و  ــر فناوری ه ــد ب ــا تاکی ــالن ب ــوزی فارغ التحصی مهارت آم
ــال در  ــدت ۱5 س ــه م ــان، ب ــن و دانش بنی ــای نوی ــایر فناوری ه س

ــرد. ــرار می گی ــران ق ــگاه ته ــار دانش اختی
در موافقت نامــه دیگــری کــه بیــن ســازمان آمــوزش فنی وحرفــه ای 
کشــور و دانشــگاه تهــران بــه امضــا رســید، حــق اســتفاده و 
بهره بــرداری از مرکــز آمــوزش فنی وحرفــه ای شــماره 5 شــهید 
ــا هــدف  ــه متــراژ بیــش از ۱۹ هــزار مترمربــع و ب مروتــی تهــران ب
ــان  ــای دانش بنی ــای مهارت ه ــوآوری و فناوری ه ــع ن ــاد مجتم ایج
ــدت  ــه م ــان، ب ــوزی دانش بنی ــر مهارت آم ــاد چت ــور ایج ــه منظ و ب

ــت. ــرار گرف ــران ق ــار دانشــگاه ته ۱5 ســال در اختی
بــر اســاس ایــن دو موافقت نامــه، فضــای واگذارشــده مرکــز آمــوزش 
فنی وحرفــه ای اشــتهارد بــرای توســعه زیرســاخت زیســت بوم 
فنــاوری و نــوآوری اعضــای هیــأت علمــی و کارکنــان و کارآمــوزی 
و  فارغ التحصیــالن  و  دانشــجویان  دانش بنیــان  مهارت آمــوزی  و 
ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــران م ــگاه ته ــان دانش ــایر ذینفع س
ــاور  ــته های فن ــان و هس ــرکت های دانش بنی ــتقرار ش ــن اس همچنی
ــی  ــم از طراح ــان اع ــوزی دانش بنی ــرح مهارت آم ــری ط ــه مج ک
طــرح  مجــری  و  دانش بنیــان  مهارت آمــوزی  اســتانداردهای 
آمــوزش مهارت آمــوزی در محیــط واقعــی کار هســتند، مــورد 

ــه اســت. ــرار گرفت ــق ق تواف
راه انــدازی مجتمــع )اردوگاه( مهارت آمــوزی دانش بنیــان بــرای 
ــرایط  ــاد ش ــران، ایج ــگاه ته ــالن دانش ــجویان و فارغ التحصی دانش
آموزشــی مهارتــی در محیــط واقعــی کار در فعالیت هــای دانش بنیان 
و همچنیــن طراحــی دوره هــای آمــوزش فنی وحرفــه ای مهارتــی در 
ــالن  ــجویان و فارغ التحصی ــرای دانش ــن ب ــای برافک ــوزه فناوری ه ح
ــان  ــی دانش بنی ــوای آموزشــی مهارت و طراحــی اســتانداردها و محت

ــت. ــا اس ــن موافقت نامه ه ــای ای ــه محوره از جمل
ــا  ــده اســت ت ــه موظــف ش ــن دو موافقت نام ــران در ای دانشــگاه ته
ــه  ــه ای در زمین ــازمان فنی وحرف ــای س پژوهشــی در راســتای نیازه
ــام  ــاغل انج ــده مش ــده و آین ــاغل آین ــاز مش ــورد نی ــای م مهارت ه
ــه ســازمان  ــات تخصصــی ب ــه مشــاوره و خدم دهــد. همچنیــن ارائ
ــی  ــای آموزش ــزاری کارگاه ه ــور، برگ ــه ای کش ــوزش فنی وحرف آم
ــی  ــای آموزش ــرای دوره ه ــدت و اج ــی کوتاه م ــای آموزش و دوره ه
آمــوزش  ســازمان  مربیــان  توانمندســازی  و  مهــارت  ارتقــای 
ــران در  ــگاه ته ــه دانش ــت ک ــی اس ــور از خدمات ــه ای کش فنی وحرف

ــد. ــه می نمای ــازمان ارائ ــن س ــه ای ــه ب ــن موافقت نام ــب ای قال
ایــن موافقت نامه هــا بــه امضــای دکتــر ســید محمــد مقیمــی 
ــس  ــینی نیا رئی ــین حس ــر غالمحس ــران، دکت ــگاه ته ــس دانش رئی
ســازمان آمــوزش فنی وحرفــه ای کشــور، دکتــر علــی اســدی رئیــس 

پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران، جــواد روانبخــش مدیــرکل 
ــرکل  ــاری مدی ــزاد غف ــران و به ــتان ته ــه ای اس ــوزش فنی وحرف آم

ــت. ــیده اس ــرز رس ــتان الب ــه ای اس ــوزش فنی وحرف آم
ــر ســید محمــد مقیمــی، رئیــس دانشــگاه تهــران در نشســت  دکت
ــوزش  ــازمان آم ــران و س ــگاه ته ــن دانش ــه بی ــای موافقت نام امض
فنی وحرفــه ای کشــور، بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه اینکــه هــدف 
مشــترک و هم افزایــی ظرفیت هــای دانشــگاه و ایــن ســازمان 
ــن کمــک  ــق دانشــگاه کارآفری ــه تحق ــارت ورزی« ب ــه »مه در زمین
کنــد، اظهــار داشــت: ســازمان آمــوزش فنی وحرفــه ای کشــور 
ــرای دانشــگاه تهــران در زمینــه ارتقــای  ــی ب ــد مکمــل خوب می توان
ائتــالف  باشــد.  فارغ التحصیــالن  و  دانشــجویان  مهــارت ورزی 
ــده  ــاد ش ــازمان ایج ــن س ــران و ای ــگاه ته ــن دانش ــتراتژیک بی اس
ــب  ــاد در قال ــن دو نه ــز ثقــل حرکــت مشــترک بی ــه مرک اســت ک

ــد.  ــد ش ــی خواه ــوآوری متجل ــاوری و ن ــده فن دهک
مهارت آمــوزی  و  مهــارت ورزی  اهمیــت  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
ــرای اینکــه فارغ التحصیــالن دانشــگاه  دانشــجویان، تصریــح کــرد: ب
ــری و  ــث نظ ــی مباح ــردن عمل ــاده ک ــرای پی ــی ب ــارت کاف از مه
تئوریــک برخــوردار باشــند، الزم اســت عــالوه بــر اینکــه جنبه هــای 
ــای الزم  ــه مهارت ه ــبت ب ــد، نس ــگاه می آموزن ــک را در دانش تئوری
ــند.  ــناخت باش ــت و ش ــم دارای ذهنی ــازار کار ه ــه ب ــت ورود ب جه
قــرارگاه  راه انــدازی  بــه  اشــاره  بــا  تهــران  دانشــگاه  رئیــس 
مهارت آمــوزی ویــژه دانشــجویان و فارغ التحصیــالن دانشــگاه تهــران، 
ــا  ــر اســاس موافقت نامــه ب گفــت: ایــن قــرارگاه در فضاهایــی کــه ب
ســازمان آمــوزش فنی وحرفــه ای کشــور در اختیــار دانشــگاه تهــران 
قــرار می گیــرد، ایجــاد می شــود. در فرآینــد ایــن همــکاری تــالش 
می کنیــم فضــای الزم را بــرای مهــارت ورزی، امیــد دادن بــه 
دانشــجویان و آمــاده نمــودن آنهــا جهــت نقش آفرینــی در مشــاغل 

ــم. ــاد کنی ــان ایج ــته تحصیلی ش ــا رش ــط ب مرتب

تاکید بر تجاری سازی پایان نامه ها و رساله های دانشجویی
دکتــر مقیمــی در بخــش دیگــر ایــن نشســت، بــا اشــاره بــه 
دانش بنیــان  و  فنــاور  واحــد  هــزار   ۲ اســتقرار  هدفگــذاری 
ــوزش  ــز آم ــران، مراک ــگاه ته ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــل پ ذی
ــوزش  ــازمان آم ــا س ــه ب ــاس موافقت نام ــر اس ــه ب ــه ای ک فنی وحرف
ــد  ــرار می گیرن ــران ق ــار دانشــگاه ته ــه ای کشــور در اختی فنی وحرف
ــن هدفگــذاری دانســت.    ــق ای ــه منظــور تحق را بســتری مناســب ب
رئیــس دانشــگاه تهــران افــزود: برنامــه دانشــگاه تهــران ایــن 
ــرد  ــجویی دارای رویک ــاله های دانش ــا و رس ــه پایان نامه ه ــت ک اس
فناورانــه باشــند و منجــر بــه نــوآوری و تجاری ســازی شــوند. یکــی 
از امکاناتــی کــه ســازمان آمــوزش فنی وحرفــه ای کشــور در اختیــار 
ــی  ــای فیزیک ــه فض ــت ک ــن اس ــد ای ــرار می ده ــران ق ــگاه ته دانش
و  پایان نامه هــا  در  موجــود  ایده هــای  تجاری ســازی  بــرای  الزم 

ــود. ــم ش ــاله ها فراه رس
ــه  ــاله و پایان نام ــزار رس ــاالنه ۸ ه ــت: س ــار داش ــان اظه وی در پای
ــل ۱0 درصــد  ــر حداق ــه اگ ــود ک ــد می ش ــران تولی در دانشــگاه ته
شــود،  فنــاوری  بــه  منجــر  پایان نامه هــا  و  رســاله ها  ایــن  از 
رقــم بســیار قابــل توجهــی خواهــد بــود. طیــف رســاله ها و 
ــه  ــب خان ــز در قال ــی را نی ــانی و اجتماع ــوم انس ــای عل پایان نامه ه
ــم داد و شــاهد تیم ســازی در  ــوم انســانی تســری خواهی خــالق عل
ــا  ــود ت ــم ب ــه اشــتهارد خواهی ــژه در منطق ــه وی ــا ب ــن مجموعه ه ای
دانشــجویان بــه صــورت متمرکــز در دوره هــای کوتــاه مــدت بتواننــد 
مهارت هــای فنــی، حرفــه ای، اجتماعــی، فنــاوری و حمایــت از 

ــد. ــت را بیاموزن صنع
گزارش؛ امیرعلی بینام

براساس تفاهم نامه همکاری دانشگاه تهران و سازمان فنی و حرفه ای صورت می گیرد؛

ایجاد اردوگاه مهارت آموزی ویژه دانشجویان
 و فارغ التحصیالن دانشگاه تهران

از  رونمـــایی  مـــراسم 
ــاغل  ــی مش ــتاندارد مهارت ۱23۷ اس

دانش بنیــان و آئیــن  تبــادل موافقت نامــه 
همــکاری بیــن ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای و 

ــد. ــزار ش ــران برگ ــگاه ته دانش
ــام روز  ــه ن ــه ب ــت ک ــه دول ــازارکار، در هفت ــزارش ب ــه گ ب

ــادل  ــن  تب ــت، آئی ــده اس ــذاری ش ــاوری نامگ ــرفت و فن پیش
موافقت نامــه همــکاری بیــن ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
از ۱23۷  و همچنیــن رونمایــی  تهــران  و دانشــگاه  کشــور 
ــس  ــور رئی ــا حض ــان ب ــاغل دانش بنی ــی مش ــتاندارد مهارت اس
ــه ای، رئیــس دانشــگاه تهــران و  ســازمان آمــوزش فنــی و حرف

ــد. ــزار ش ــازمان برگ ــن س ــل ای ــاون در مح ــر تع ــام وزی ــم مق قائ
ــرای  ــدی ب ــکاری جدی ــه، هم ــم نام ــن تفاه ــاس ای براس

ــای  ــوزش ه ــوزه آم ــتغال در ح ــارت و اش ــعه مه توس
ــی  ــگاهی، فن ــم از دانش ــمی اع ــمی و غیررس رس

و حرفــه ای، شــهرک هــای صنعتــی و 
ــرد. ــی گی ــکل م ــاف ش اصن



تعاون

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir

8 دوشنبه 14 شهریور 1401-8 صفر  1444-5 سپتامبر  2022 - سال بیست و دوم - شماره 1277

دعوت به همکاری

مهندس طراح )آقا (
 سن حداکثر ۳۷ سال،  سابقه کار حداقل ۷ سال

داشتن عدم اعتیاد، مسلط به نرم افزار کتیا )شیت متال(، 
آشنایی با اتوکد، آشنایی با دستگاه CNC برک، لیزر، فرز 
 CNC جهت سفارش ساخت قطعات به تامین کنندگان خارجی

 آشنایی با ورق آالت، فلزات و ساخته قطعه
حداقل لیسانس جامدات یا ساخت و تولید یا سیاالت

 شنبه تا چهارشنبه ۸ الی ۱۸)از ساعت ۱۶/۳۰ به بعد 
 اضافه کار لحاظ می گردد( و پنج شنبه ها ۸ الی ۱۵:۳۰
 حقوق توافقی + همراه با اضافه کار + عیدی + سنوات + پاداش

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

 info@aryasarmayesh.com 
 https//:bazarekar.ir33173

شرکت دانش بنیان آریا سرمایش پردیسان در بومهن )تهران( تولید کننده تجهیزات پیشرفته 
آزمایشگاهی )تجهیزات تست شرایط محیطی( 

در واحد مهندسی و طراحی از واجد شرایط ذیل دعوت به عمل می آورد:

دعوت به همکاریدعوت به همکاری دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

راه اندازی رشته کارشناسی ارشد تعاون در دانشگاه تهران
ــدازی رشــته کارشناســی ارشــد  مســکنی در ادامــه عنــوان کــرد: پیگیــری راه ان
تعــاون از اقدامــات مهــم آموزشــی حــوزه تعاون اســت و همچنیــن آمــوزش ۲ واحد در 

مقطــع کارشناســی و خوشــه تعــاون بــا ۲۰ واحــد نیــز مصــوب شــده اســت.
ــان  ــای زن ــی ه ــوزه تعاون ــی ح ــای تخصص ــت ه ــزاری نشس ــه داد:برگ وی ادام
ــان  ــارد توم ــه و ۱۸۰۰ میلی ــرار گرفت ــاون ق ــور تع ــت ام ــه معاون ــون توج در کان

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــوار ص ــت خان ــان سرپرس ــای زن ــی ه ــت از تعاون حمای
ــی در قالــب نمایشــگاه  معــاون سرپرســت وزارت کارهمچنیــن گفــت :۳۱۰ تعاون
ــد و حضــور در  هــای داخلــی و خارجــی حــوزه تعــاون حضــور موفــق داشــته ان

ــه زودی محقــق خواهــد شــد. ــز ب نمایشــگاه روســیه نی
وی ادامــه داد : در پیگیری هــای مختلــف بــا مســاعدت وزیــر اقتصــاد ۷۵ درصــد 
مطالبــات تعاونــی هــای ســهام عدالــت شهرســتانی محقــق شــد و پرداخــت ســود 

ســهام عدالــت نیــز توســط معاونــت امــور تعــاون در دســتورکار قــرار گرفــت.
مســکنی بیــان داشــت: در راســتای حمایــت از بهســازی، نوســازی و بهــره وری بــا 
ــاردر تعاونــی هــا  توجــه بــه اینکــه ۷۰ درصــد مســافربری و ۴۹ درصــد حمــل ب

صــورت مــی گیــرد، حمایــت از ایــن تعاونــی هــا صــورت گرفتــه اســت.
ــه  ــزار دســتگاه خــودروی ســورن ب ــن گفــت : ۳ ه ــاون همچنی ــور تع ــاون ام مع

ــه شــده اســت. ــز اضاف ــرون شــهری نی ــی مســافربری ب ــاوگان تعاون ن

۱۰ هزار تعاونی مسکن وجود دارد  
ــی در  ــه ۵۳۸ تعاون ــود دارد  ک ــی مســکن وج ــزار تعاون ــرد : ۱۰ ه ــه ک وی اضاف
ایــن حــوزه دارای مشــکالتی هســتند کــه بــه دنبــال رفــع مســائل آنهــا هســتیم.
ــررات از  ــالح مق ــته اص ــه گذش ــی ۱۰ ماه ــازه زمان ــکنی، در ب ــه مس ــه گفت ب

ــت. ــوده اس ــاون ب ــوزه تع ــا در ح ــدی م ــای ج ــری ه پیگی
مســکنی ادامــه داد: خــط اعتبــاری ۲ هــزار میلیــارد تومانــی محقــق شــده و در 
تفاهــم نامــه منعقــد شــده بــا بانــک توســعه تعــاون نیــز خــط اعتبــاری ۳ هــزار 

میلیــارد تومانــی نیــز در حــال پیگیــری اســت.

محرومیت زدایی سه هزار و ۱۰۰ روستا در دستور کار قرار دارد
معــاون وزیــر کار ادامــه داد: در قالــب محرومیــت زدایــی در بخــش تعــاون نیــز 
ــرار دارد کــه ۲۰ تفاهــم  هدفگــذاری ســه هــزار و ۱۰۰ روســتا در دســتور کار ق
نامــه بــا اســتان داران سراســر کشــور در حــوزه رونــق بخــش تعــاون داشــته ایــم.
بــه گفتــه وی، هوشــمند ســازی دولــت الکترونیــک نیــز از دیگــر اقدامــات مــا در 
حــوزه تعــاون اســت و ۶۱۰ شــرکت تعاونــی هــای دانــش بنیــان در حــال بهــره 

بــرداری و فعالیــت هســتند.
وی گفــت : اتــاق تعــاون ایــران پــس از ۱۴۰ ســال بــه عنــوان عضــو هیــات مدیــره 
نهــاد بیــن المللــی تعــاون درآمــده اســت و ۷۰۰ میلیــون دالر صــادرات بخــش 

تعــاون در طــول ۱۰ مــاه گذشــته بــه ثبــت رســیده اســت.

توسعه مشاغل خانگی با کمک بخش تعاونی
ــاون  ــای مع ــه ه ــز از برنام ــد نی ــم درآم ــش ک ــه بخ ــه ب ــت: توج ــان داش وی بی
تعــاون وزارت کار محســوب مــی شــود و توجهــات مــا در امــور تعــاون بــه حــوزه 

ــرار دارد. ــن حــوزه ق ــات ای ــز در دســتور کار اقدام مشــاغل خانگــی نی
مســکنی  ادامــه داد: در اســفند مــاه ۱۴۰۰ بیــش از ۵۵۰۰ واحــد مســکن مهــر را 

بــه متقاضیــان واگــذار کردیــم.
معـاون وزیـر کار همچنین گفت : بخشـی از رویکردهای ما مبتنی بر اجرایی کردن شـعار 

سـال اسـت که مسـائل اصلی بخش تعـاون را در قالـب ۴۰ پروژه پیش بینی کـرده ایم.
مســکنی افــزود: مجامــع بیــش از ۱۳۰ تعاونــی هــای ســهام عدالــت شهرســتانی 
ــی  ــای فن ــت بحــث ه ــهام عدال ــدگان س ــوزه جامان ــده اســت و در ح ــزار ش برگ
ــت در  در خصــوص جامعــه هــدف صــورت گرفتــه و پیشــنهاداتی در صحــن دول

خصــوص تامیــن منابــع ایــن حــوزه انجــام شــده اســت.

ــاون  ــی تع ــش مردم ــعه بخ ــه توس ــا ب ــی م ــت کل ــرد: سیاس ــان ک وی خاطرنش
ــت. ــده اس ــوف ش معط

وی گفــت: امــروز ۱۰۱ تعاونــی دانــش بنیــان در حــال فعالیــت هســتند کــه ۱۸ 
تعاونــی تــا امــروز در حــال اضافــه شــدن بــه آنهــا اســت کــه بایــد تــا پایــان ســال 

بــه ۲۵۰ تعاونــی برســد.
معــاون امــور تعــاون وزارت کار ادامــه داد : تعــداد کل تعاونــی هــا ۹۷ هــزار واحــد 
بــود  کــه بــا اضافــه شــدن بیــش از ۲ هــزار تعاونــی بــه عــدد ۱۰۰ هــزار تعاونــی 
نزدیــک شــده اســت کــه در حــدود یــک میلیــون و ۸۵۱ هــزار فرصــت شــغلی در 

ایــن حــوزه ثبــت شــده اســت.

تحقق کامل سند توسعه تعاون نیازمند مشارکت تمامی
 نهادهای دولتی و حاکمیتی

ــاون  ــوزه تع ــغلی در ح ــت ش ــزار فرص ــال جاری ۲۰ ه ــذاری س ــت :هدفگ وی گف
مشــخص شــده و تحقــق کامــل ســند توســعه تعــاون نیازمنــد مشــارکت تمامــی 

نهادهــای دولتــی و حاکمیتــی و حکمرانــی اقتصــاد تعــاون در وزارت تعــاون اســت.
معــاون وزیــر کار همچنیــن تصریــح کــرد : امــروز مــا بــه بخــش تعــاون از منظــر 
ابعــاد اجتماعــی آن نــگاه مــی کنیــم  و در معاونــت امــور تعــاون بــه دنبــال تعاونی های 

غیرفعــال زائــد هســتیم.
ــای مســکن جــوار  ــی ه ــار داشــت: ســاخت مســکن توســط تعاون مســکنی اظه
ــن حــوزه  ــال مــی کنیــم کــه در ای ــور تعــاون دنب ــت ام ــه ای را در معاون کارخان
ــال مــی کنیــم و کاهــش بعــد مســافت بیــن منــزل و  هدفهــای بســیاری را دنب

ــن حــوزه اســت. ــن اهــداف ای ــار تامیــن مســکن از مهــم تری محــل کار در کن
ــرای  ــن ب ــن زمی ــرد : اراده در تامی ــح ک ــاون وزارت کار تصری ــور تع ــاون ام مع
ســاخت مســکن بــر اســاس زمیــن هــای موجــود در کارخانــه هــا وجــود دارد کــه 

ــی خواهــد شــد. طــی اقدامــات مرتبــط عملیات

مدل تعاونی به کمک استقالل و پرسپولیس می آید
ــی در کشــور محســوب مــی شــود  ــاون تنهــا مدل مســکنی همچنیــن گفــت: تع
ــی شناســد و  ــه رســمیت م ــای ورزشــی را ب ــگاه ه ــواداران باش ــت ه ــه عضوی ک

ــن  ــه ای امــروز هــواداران و پیشکســوتان باشــگاه هــای پرســپولیس و اســتقالل ب
ــد. نکتــه رســیده ان

ــپولیس و  ــای پرس ــگاه ه ــوتان باش ــرات پیشکس ــواه نظ ــه گ ــرد : ب ــان ک وی بی
ــای حــوزه  ــق  در حــوزه واگذاری ه ــای موف ــدل ه ــی از م ــدل تعاون اســتقالل، م

ورزشــی اســت.
ــزرگ  مســکنی بیــان کــرد : بیــش از ۷۰ درصــد ارزش باشــگاه هــای ورزشــی ب

ــه برنــد و نشــان آنهــا مرتبــط اســت. فوتبالــی ب
معــاون امــور تعــاون وزارت رفــاه در ادامــه عنــوان کــرد : در حــوزه تعاونــی هــای 

دانشــجویی اســتان کرمانشــاه را پایلــوت پژوهشــی قــرار داده ایــم.
مســکنی ادامــه داد : در حــوزه مســکن مهــر، ۸۴۰ هــزار واحــد توســط تعاونــی های 
ســاخته شــده اســت و در ایــن مــدت چندماهــه اخیــر، اساســنامه هــای جهــش 

مســکن و تعاونی هــای مــرز نشــین مــورد اصــالح قــرار گرفتــه اســت.
ــزار  ــون و ۶۰۰ ه ــک میلی ــا ی ــط ب ــن مرتب ــئله زمی ــرد : مس ــان ک وی خاطرنش
واحــد مســکونی توســط دولــت محقــق شــده اســت. امــروز در بخــش تعــاون 
بــه ســاخت فکــر نمــی کنیــم بلکــه در اندیشــه تکنولــوژی هــای ســاخت و تامیــن 

منابــع هســتیم.
ــا  ــی ه ــه تعاون ــاون ب ــد تع ــنامه جدی ــت : در اساس ــان داش ــر کار بی ــاون وزی مع
ــای  ــد توســط شــرکت ه ــن مجــوز بای اجــازه ســاخت داده نمــی شــود بلکــه ای
ــنامه  ــود.  اساس ــت ش ــاز دریاف ــاخت و س ــوزه ش ــی در ح ــار تخصص دارای اعتب

ــده اســت. ــم ش ــش تنظی ــای جه ــر مبن ــاون ب ــوزه تع ــد ح جدی
ــن  ــی تری ــی از اساس ــب یک ــاون در قال ــه تع ــئوالن ب ــاور مس ــرد : ب ــان ک وی بی
ــی هــا در  ــع مســئله مهــم تعاون مشــکالت حــوزه تعــاون مطــرح اســت و در واق

ــی شــود. ــده م ــن موضــوع گنجان ای

اختصاص ده هزار میلیارد ریال برای توسعه مشاغل خانگی 
مدیرعامــل بانــک توســعه تعــاون نیــز در ادامــه ایــن مراســم در پاســخ بــه ســوال 
ــت:  ــی گف ــاغل خانگ ــه مش ــهیالت ب ــت تس ــورد پرداخ ــازارکار در م ــگار ب خبرن
ســال قبــل دو بانــک توســعه تعــاون و رفــاه کارگــران عامــل بودنــد و ســهم هــر 
بانــک ۲ هــزار میلیــارد ریــال بــود و امســال ۱۰ هــزار میلیــارد ریــال بــه مشــاغل 
خانگــی تخصیــص داده شــده، امــا در بودجــه امســال دو بانــک دیگــر هــم اضافــه 
شــدند، بنابرایــن در ۴ بانــک، هــر کــدام ۱۰ هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت بــرای 

مشــاغل خانگــی پرداخــت می شــود.                                                     
بــه گفتــه وی  پرداخــت تســهیالت بانــک توســعه تعــاون تــا امــروز ۲۳ درصــد از 
تکلیــف ۱۰ هــزار میلیــارد ریالــی محقــق شــده و تــا آخــر ســال همــه تســهیالت 
مشــاغل خانگــی پرداخــت می شــود. همچنیــن از محــل تبصــره ۱۸ بــرای 
ــف  ــال تکلی ــارد ری ــزار میلی ــداد ۱۷ ه ــه ام ــراد تحــت پوشــش کمیت اشــتغال اف

ــا امــروز ۲۶ درصــد پرداخــت شــده اســت. ــم کــه ت برعهــده داری
وی افـزود: طبـق قانـون ۷۰ درصد تسـهیالت این بانـک برای حمایـت از تعاونی ها 
پرداخـت می شـود کـه مـا دو تفاهم نامـه     امضـا کردیم و خـط اعتباری بـرای تعاون 
در نظـر گرفتیـم کـه یکـی از آنهـا عملیاتـی شـده و معادل ۲ هـزار میلیـارد تومان                          
بـه تسـهیالت تعاونی ها اختصـاص می یابد. همچنیـن ۵ هزار میلیارد ریـال قرارداد 
در شـرف انعقـاد قـرار دارد و یـک خـط اعتبـاری از محـل افزایـش سـرمایه 
بانـک بـه میـزان ۳ هـزار میلیارد تومـان اختصاص می یابـد که در تلفیـق با منابع 

داخلـی بانـک برای بهسـازی و نوسـازی تعاونی ها اسـتفاده می شـود.
 شــیخ حســینی ادامــه داد: پرداخــت تســهیالت نســبت بــه ســال قبــل ۷۷ درصــد 

رشــد داشــته است.
بــه گفتــه شــیخ حســینی بــرای افــراد تحــت پوشــش ســازمان بهزیســتی ۷ هــزار 
ــرای  ــال، ب ــارد ری ــزار میلی ــزار و ۵۲۵ ه ــرای وام ازدواج ۱۲ ه ــال، ب ــارد ری میلی
ــزار  ــدم ۱۷ ه ــی گن ــد تضمین ــرای خری ــال، ب ــارد ری ــدآوری ۶۸۶۳ میلی وام فرزن
میلیــارد ریــال اختصــاص می یابــد کــه تاکنــون ۵۰ درصــد از ایــن مبلــغ را                            هــم 

ــم. ــت کرده ای پرداخ

معاون امور تعاون وزارت کار در نشست خبری هفته تعاون خبر داد:

20 هـزار فـرصت شغلی با بهـره برداری
 از 475 طـرح تعـاونی در سراسر کشور

مهـدی مسـکنی معاون امور تعـاون وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی گفـت: از راه اندازی  ۴۵۷ طرح اشـتغال زا در هفته تعاون خبـر داد و اعالم کرد: 
20 هـزار فرصت شـغلی با بهـره برداری از ۴۷۵ طرح تعاونی در سراسـر کشـور به نتیجه می رسـد.

بـه گـزارش بـازارکار، مهدی مسـکنی در نشسـت خبری هفته تعـاون که در محـل وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی برگزار شـد اظهار داشـت: 
معاونـت امـور تعـاون بـه عنوان متولـی بخش تعـاون در قالب یکـی از سـه رکن اقتصـاد جمهوری اسـالمی ایران مطرح اسـت.

وی ادامـه داد: نسـبت به سـال گذشـته رشـد ۳0 درصدی پـروژه ها را در حـوزه تعاون داریـم که البته در بـازه زمانی ۱0 ماهه گذشـته ۵۸0 پـروژه در 
حـوزه تعاون افتتاح شـده اسـت و میـزان طرح هـای اعالم وصولی حـوزه تعاون یکهـزار و ۹۹0 میلیـارد تومان در کارگروه تایید شـده اسـت.

مسـکنی با اشـاره به  افزایش ۱۵ درصدی ثبت صدور اعتبارنامه در صندوق نسـبت به سـال گذشـته افزود: در مقایسـه با اردیبهشـت سـال گذشـته 
و سـال جـاری 2.۵ درصـد ثبـت تعاونی و ۳.۵ درصد افزایش شـغل تعاونی در کشـور به اسـتناد مرکز آمار ایران ثبت شـده اسـت.

وی گفت: برنامه های مختلف در حوزه اتاق های فکر، آموزش های مجازی و اجرای تفاهم نامه ها در طول ۱0 ماهه گذشته صورت گرفته است.  
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دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

بیمارستان گاندی در تهران 

)منطقه ۶ – آرژانتین – ساعی(

 در راستای تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید:

تکنسین بیهوشی

  تکنسین اتاق عمل

 دارای سابقه کار در بیمارستان

ارائه مدرک تحصیلی مرتبط

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم 

شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.

 42۶03000 داخلی )1432 – 1041(

 https://bazarekar.ir/33180

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک شرکت مهندس مشاور
 جهت تکمیل کادر طراحی خود در پروژه های 

نفت و گازی دفتر مرکزی تهران نیاز به 
تخصص های زیر دارد:

  مهندس مکانیک
 تخصص تجهیزات ثابت و مخازن

با سابقه حداقل ۴ و حداکثر ۶ سال، تمام وقت 
 مهندس ابزار دقیق

 با سابقه حداقل ۴ و حداکثر ۶ سال، تمام وقت
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق
 راه اعالم شده در بخش اطالعات تماس،

 ارتباط حاصل نمایند.
 jobmohandes1@gmail.com 

 https://bazarekar.ir/33219

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

1-سیســتم هــای اتوماســیون، اســتفاده و بکارگیــری 
ربــات هــا و دیجیتالــی شــدن تمامــی بخــش هــا در 

صنایــع مختلــف متفــاوت بــه نظــر مــی رســند.
ــه و  ــی، تجزی ــوش مصنوع ــل، ه ــرعت موبای ــت پرس اینترن
ــت  ــرار اس ــری ق ــاوری اب ــزرگ و فن ــای ب ــل داده ه تحلی
بیــن ســال هــای 2018 تــا 2022 شــرکت هــا را در 
ــیاری  ــد. بس ــت کنن ــد هدای ــای جدی ــاوری ه ــرش فن پذی
از شــرکت هــا بــرای دســتیابی بــه ســرمایه تجــاری 
ــازی  ــای مج ــینی و فض ــی ماش ــه زندگ ــه ،  ب ــل توج قاب
ــذاری  ــرمایه گ ــات س ــن موضوع ــد و روی ای روی آورده ان
کالن انجــام داده انــد. در مقابــل، ســرمایه گذاری روی 
ــا حــدودی  ــن دوره ت ــای رباتیکــی ، در طــول ای فناوری ه
جایــگاه خــود را حفــظ خواهــد کــرد – امــا بــا ایــن وجــود 
ــا  ــت احتمــاالً ت ــات هــای ثاب ــاال مــی رود. رب ســرعت آن ب
اســتفاده  مــورد  گســترده  طــور  بــه   2022 ســال 
امــا صنایــع مختلــف مــوارد   - قــرار مــی گیرنــد 

دارنــد. متفاوتــی  ترجیحــات  و  اســتفاده 

اختــاالت  و  مشــکات  تمامــی  میــان  در   -2
موجــود شــغلی ، یــک چشــم انــداز مثبــت بــرای 

ــود دارد .  ــاغل وج مش
ــه  ــوآور از 1۶% ب ــد و ن ــاغل جدی ــال 2022، مش در س
27% درشــرکت هــای بــزرگ در ســطح جهانــی افزایــش 
خواهنــد یافــت، در حالــی کــه نقــش هــای شــغلی تحــت 
تأثیــر منســوخ شــده فنــاور قــرار اســت از 31% بــه %21 
ــی  ــون شــغل فعل ــد. از نظــر کمــی، 75 میلی کاهــش یاب
ــن انســان ها،  ــر در تقســیم کار بی ــا تغیی ــن اســت ب ممک
حالــی  در  شــوند،  جابه جــا  الگوریتم هــا  و  ماشــین ها 
کــه ممکــن اســت 133 میلیــون شــغل جدیــد در همــان 

زمــان بوجــود آیــد. 
مشــاغل در حــال رشــد شــامل شــغل هایــی ماننــد 
تحلیلگــر داده هــا، برنامــه نویســی نــرم افــزار، کامپیوتــر 
و  الکترونیــک  تجــارت   ، کاربــردی  برنامه هــای  و 
ــود   متخصصــان حــوزه رســانه هــای اجتماعــی خواهــد ب
ــاس و  ــر اس ــی ب ــل توجه ــور قاب ــه ط ــاغل ب ــن مش و ای
ــن  ــا ای ــد شــد. ب ــت خواهن ــاوری تقوی ــتفاده از فن ــا اس ب
ــه نقش هــای شــغلی  ــن انتظــار مــی رود ک حــال، همچنی
ماننــد  متمایــز،  »انســانی«  ویژگی هــای  بــر  مبتنــی 
و  فــروش  متخصصــان  مشــتری،  خدمــات  کارکنــان 
ــان  ــگ، و متخصص ــعه، فرهن ــوزش و توس ــی، آم بازاریاب
ــوآوری رشــد و  ــران ن ــن مدی توســعه ســازمانی و همچنی

پیشــرفت نماینــد .

ها،  انسان  بین  کار  تقسیم   -3
ماشین ها و الگوریتم ها به سرعت 

در حال تغییر است.
کارفرمایــان قــادر خواهنــد بــود تغییر 
قابــل توجــه و چشــمگیری در تقســیم 
کار بیــن انســان هــا، ماشــین هــا و الگوریتــم ها 
بــرای وظایــف امــروزی پیــش بینــی کننــد. 

در حــال حاضــر بــه طــور متوســط 71 درصــد از کل 
ــاغل  ــزارش مش ــش گ ــت پوش ــع تح ــاعات کار در صنای س
آینــده شــغلی توســط انســان انجــام مــی شــود، در مقایســه 
بــا 29 درصــدی کــه االن توســط ماشــین هــا یــا الگوریتــم هــا در 
ــال 2022  ــا در س ــی رود ت ــار م ــت. انتظ ــام اس ــال انج ح
ــان  ــط انس ــاعت کار توس ــد س ــه 58 درص ــن ب ــن میانگی ای
و ۴2 درصــد توســط ماشــین ها یــا الگوریتم هــا تغییــر 
ــچ  ــروزه هی ــاعات کاری، ام ــر س ــی از نظ ــور کل ــد. بط کن
کاری عمدتــاً توســط ماشــین ها یــا الگوریتم هــا انجــام 
ــهم  ــترش س ــروع ، گس ــه ش ــه نقط ــبت ب ــود. نس نمی ش

ماشــین ها از عملکــرد 
بــه  کاری  وظایــف 
و  اســتدالل  در  ویــژه 

وظایــف  تصمیم گیــری، 
جســتجوی  و  اداری 

ــد  ــات مشــخص خواه اطالع
کاری  وظایــف  حتــی  شــد. 

ــراری  ــود - برق ــام می ش ــان ها انج ــط انس ــروزه توس ــه ام ک
ارتبــاط، تعامــل، هماهنگــی، مدیریــت و مشــاوره - توســط 
ماشــین ها انجــام می شــود، هرچنــد بــه میــزان کــم.

ــل کار  ــد در مح ــغلی جدی ــف ش ــف و تعاری 4-وظای
ــاء  ــری و ارتق ــرای یادگی ــا ب ــش تقاض ــث افزای باع

ــود. ــی ش ــد م ــای جدی ــارت ه مه
در ســال 2022 مهــارت هــای مــورد نیــاز بــرای انجــام مشــاغل 
بــه طــرز قابــل توجهــی تغییــر خواهــد کــرد. انتظــار 
ــبت  ــا« - نس ــات مهارت ه ــی »ثب ــن جهان ــی رود میانگی م
ــک  ــام ی ــرای انج ــاز ب ــورد نی ــی م ــای اصل ــه مهارت ه ب
ــد.  ــد باش ــدود 58 درص ــد - ح ــت می مان ــه ثاب ــغل ک ش
ایــن بــدان معناســت کــه کارگــران در ســال 2022 شــاهد 
تغییــر میانگیــن ۴2 درصــدی در مهــارت هــای مــورد 
ــال  ــه در ح ــی ک ــود. مهارت های ــد ب ــاز محــل کار خواهن نی
ــا و  ــری پوی ــی و یادگی ــر تحلیل ــامل تفک ــتند ش ــد هس رش
همچنیــن مهارت هایــی ماننــد طراحــی فنــاوری اســت 
ــف حــوزه  ــرای مشــاغل مختل ــه رشــد ب ــه تقاضــای رو ب ک
فنــاوری را برجســته می کنــد. بــا ایــن حــال، مهــارت 
ــه  ــی از معادل ــا بخش ــد و نوآورتنه ــای جدی ــاوری ه در فن
مهــارت هــای 2022 اســت. مهارت هــای »انســانی« ماننــد 
خالقیــت، اصالــت و ابتــکار، تفکــر انتقــادی، متقاعدســازی و 
مذاکــره نیــز ارزش خــود را حفــظ یــا افزایــش پیــدا خواهــد کــرد ، 
همچنیــن توجــه بــه جزئیــات، انعطاف پذیــری و حــل مشــکالت 
پیچیــده. هــوش عاطفــی، رهبــری و نفــوذ اجتماعــی و همچنین 
جهت گیــری خدمــات نیــز نســبت بــه برجســتگی فعلــی خــود 

افزایــش خاصــی در تقاضــا دارنــد. 

5-همــه مــا نیازمنــد یادگیــری و فراگیــری دائمــی 
و بروزشــده هســتیم . 

بــه طورمتوســط ، کارمنــدان در ســال 2022 بــه 101 
ــد. شــکاف هــای  روز بازآمــوزی و ارتقــاء مهــارت نیــاز دارن
مهارتــی در حــال ظهــور - هــم دربیــن قشــر کارگــری وهــم 
ــه  ــت ب ــن اس ــا - ممک ــرکت ه ــد ش ــران ارش ــن مدی در بی
طــور قابــل توجهــی مانــع مدیریــت تحــول ســازمان شــود. 
ــوم  ــا دو س ــم ت ــن نی ــا، بی ــت و جغرافی ــه صنع ــته ب بس
ــان  ــی، کارکن ــکاران خارج ــه پیمان ــاالً ب ــرکت ها احتم ش
موقــت و فریلنســرها روی می آورنــد تــا شــکاف های 
مهارتــی خــود را برطــرف کننــد. کلیــد موفقیــت 
ــه  ــرای برنام ــع ب ــرد جام ــک رویک ــتلزم ی ــت مس مدیری
ــای  ــدد و ارتق ــوزی مج ــارت آم ــروی کار، مه ــزی نی ری

ــود. ــد ب ــارت، خواه مه
گزارش و ترجمه : وحید امینی نژاد

5 نکته در مورد آینده شغلی که باید بدانید
آینــده مشــاغل بــه طــور فزاینــده ای بــرای میلیــون هــا کارگــر، کارمنــد و شــرکت در سراســر جهــان بــه واقعیــت امــروزی تبدیــل مــی شــود. یافتــه هــای آخریــن 
گــزارش آینــده مشــاغل در ایــن مقالــه بــه روندهــای مــورد انتظــار در ســال هــای    2018 تــا 2022 و  20 بنــگاه اقتصــادی و 12 کارخانــه صنعتــی را مــورد ارزیابــی 

قــرار داده اســت. در ایــن مقالــه مــواردی وجــود دارد کــه بــرای آمــاده شــدن بایــد بدانیــد: 
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زانیــار خیرآبــادی کوتــاه قامــت همــت بلنــد می گویــد: قــدرت ذهــن، قــدرت درونــی 
و حتــی قــدرت فیزیکــی ربطــی بــه قــد و قامــت نــدارد و بایــد ایــن مســئله بــه عنــوان 

یــک فرهنــگ در جامعــه نهادینــه شــود.
مهم تریــن هدفــم از راه انــدازی کارگاه تولیــدی عروســک کوتــاه قامتــان فرهنگ ســازی 

و تــاش بــرای آوردن آنهــا بــه درون اجتماع اســت.

گام نخست کارآفرینی
ــی  ــک عروسک فروش ــازه کوچ ــی از مغ ــن کارگاه آموزش ــاد ای ــر ایج ــتین تلنگ نخس
ــن کار وجــود دارد و  ــه در ای ــی ک ــه واســطه تنوع ــد عروســک را ب شــروع شــد، تولی
ــاب  ــم انتخ ــس می کن ــردم و ح ــاب ک ــد، انتخ ــر کن ــادی را درگی ــراد زی ــد اف می توان
بســیار خوبــی بــود، بــا راه انــدازی ایــن کارگاه توانســتم دوســتانمان را از حاشــیه خانــه 

بــه متــن جامعــه بیــاورم.
ــه  ــی ک ــا اقدامات ــروز ب ــات ام ــی خدم ــت برخ ــهری و دریاف ــان ش ــاظ مبلم ــه لح ب
ــی از  ــد، یک ــت ندارن ــان محدودی ــاه قامت ــه کوت ــام گرفت ــر انج ــان ام ــوی متولی از س
ــه  ــت ک ــه اس ــگاه جامع ــوع ن ــان ن ــوزه کوتاه قامت ــا در ح ــکات م ــی ترین مش اساس

ــت. ــانده اس ــزوا کش ــه ان ــا را ب بچه ه
ــه از  ــی ک ــا اقدامات ــروز ب ــات ام ــت برخــی خدم ــهری و دریاف ــان ش ــه لحــاظ مبلم ب

ــد ــت ندارن ــان محدودی ــاه قامت ــده کوت ــام ش ــر انج ــان ام ــوی متولی س
ــنایی و  ــد روش ــن می توان ــوع معلولی ــان و در مجم ــدام از کوتاه قامت ــر ک ــت ه موفقی
امیــد در درون بقیــه را ایجــاد کنــد، ایــن کارگاه بایــد گســترش پیــدا کنــد و دســتان 
ــادی را بگیــرد دســتان کوچکــی کــه قــرار اســت چــرخ اقتصــاد زندگــی  کوچــک زی

خــود را بچرخاننــد.
کارگاه تولیــد عروســک کوتــاه قامتــان بــا ســرمایه گذاری 70 میلیونــی کــه 50 میلیــون 
ــی راه  ــرو در شــهرک صنعت ــا 7 نی ــتیجاری ب ــی اس آن تســهیات بهزیســتی در محل

کلیــد خــورد و االن بســتر اشــتغالزایی بــرای 15 نفــر را فراهــم کــرده اســت.
کمــی کــه جلــو رفتیــم دخــل کارگاه بــا خــرج آن نمی خوانــد اگــر بــه همیــن شــکل ادامــه 
می دادیــم خیلــی زود درهــای کارگاه بســته می شــد و گل امیــدی کــه در دل بچه هــا شــکفته 

بــود و  آنهــا را از بــن بســت خانــه بیــرون آورده بــود بــه یــاس تبدیــل می شــود.

 بارقه امید
ــد را  ــه امی ــا بارق ــک قدکوتاه ه ــد عروس ــؤوالن از کارگاه تولی ــی از مس ــد برخ بازدی
ــا دســتور مدیــرکل وقــت بهزیســتی و حمایــت رئیــس وقــت  برایمــان شــکل داد و ب

ــد. ــز ش ــذار و تجهی ــا واگ ــه م ــکان ب ــن م ــزی ای ــازمان برنامه ری س
حــذف فشــار اجــاره بهــا نفــس تــازه ای بــه کالبــد واحــد تولیــدی مــا دمیــد و زمینــه را 
بــرای فعالیــت بیشــتر و آمــوزش بچه هــا فراهــم کــرد تــا جایــی کــه در حــال حاضــر 

20 نفــر در ایــن کارگاه فعالیــت یــا در حــال آمــوزش دیــدن هســتند.

توسعه کار
ــرای  ــاد بســتر ب ــا ایج ــذاری م ــاد اســت، هدف گ ــعه کار زی ــرای توس ــا ب بســتر و فض
ــن کار  ــره اســت ای ــری، موســیقی، خیاطــی و غی ــف در حــوزه هن فعالیت هــای مختل
ــم می ســازد. ــن را فراه ــایر معلولی ــی س ــان و حت ــاه قامت ــه حضــور بیشــتر کوت زمین

ــای  ــه آق ــود ک ــدی ب ــد تولی ــن واح ــی ای ــکل اصل ــردش مش ــرمایه در گ ــود س نب
خیرآبــادی عنــوان کــرد و افــزود: اگــر ســرمایه در گــردش داشــته باشــیم می توانیــم 
20 تــا 30 نفــر دیگــر را جــذب بــازار کار کنیــم بــرای توســعه کار برنامه هــای خوبــی 

ــم. ــذاری کرده ای ــدات را هدف گ ــردن تولی ــره ای ک ــم زنجی داری

 مواد اولیه
تهیــه مــواد اولیــه بــا توجــه بــه اینکــه بایــد از خــارج اســتان و عمومــا از مرکــز کشــور 
وارد شــود بــرای کارگاه بســیار هزینه بــردار اســت مــواد اولیــه در داخــل اســتان پیــدا 
ــش  ــان افزای ــد را برایم ــام ش ــه تم ــتان هزین ــارج از اس ــود و آوردن آن از خ ــی ش نم

ــازار بــه شــدت مــی کاهــد. می دهــد و قــدرت رقابــت را در ب
در کنــار تبلیغــات در فضــای مجــازی واحــد فــروش کارگاه را راه انداخته ایــم 
موضوعــی کــه در چنــد مــاه اخیــر کمــک خوبــی بــه عرضــه محصــوالت و درآمدزایــی 

ــا کــرده اســت. بیشــتر م
امیــدوارم بــا حمایــت مســئوالن بتوانــم بســتر توســعه کارگاه را بیــش از پیــش فراهــم کنم، 
ایــن توســعه را بــه عروســک خاصــه نمی کنیــم تنــوع در تولیــد از دیگــر برنامه هــای مــا 
خواهــد بــود، دوخــت ســرویس آشــپزخانه و شــاید لبــاس کــودکان و غیــره بــرای جــذب 

افــراد بیشــتر چشــم اندازی اســت کــه بــرای خودمــان تعریــف کرده ایــم.

امیدوارم با حمایت مسئوالن بتوانم بستر توسعه کارگاه
 را بیش از پیش فراهم کنم

ــتغالزایی  ــازی و اش ــگ س ــن کارگاه فرهن ــاد ای ــی در ایج ــور اصل ــگاه و مح ــه ن اگرچ
بــرای کوتــاه قامتــان بــود، امــا بــا توجــه بــه ظرفیــت و بســتری کــه فراهــم شــده پــای 

دیگــر معلولیــن عزیــز را هــم بــه ایــن عرصــه بــاز خواهیــم کــرد.
ســفره ایــن کارگاه بایــد گســتره بیشــتری پیــدا کنــد کــه البتــه ایــن کار نیــاز بــه حمایــت 

مســؤوالن در حــوزه تبلیغــات و فرهنــگ ســازی و پــای کار آمــدن مــردم دارد.
بــه لحــاظ کیفیــت و کمیــت بهتریــن عروســک ها در تنــوع رنــگ و شــکل با دســتان کوچک 
زنــان و مــردان کوتــاه قامــت امــا بلندهمــت در ایــن کارگاه تولیــد می شــود میــزان اســتقبال 
مــردم در خریــد ایــن محصــوالت بزرگتریــن حمایــت آنهــا در پویایی ایــن کارگاه خواهــد بود.

ــدی و  ــای تولی ــراروی واحده ــای ف ــی از چالش ه ــوان یک ــه عن ــاق ب ــار از قاچ زانی
ــار از  ــد: انتظ ــرد و می گوی ــام می ب ــان ن ــاه قامت ــک کوت ــد عروس ــد تولی ــا واح خاصت
مســؤوالن داریــم کــه مانــع از ورود کاالهــای قاچــاق شــوند تــا چرخ هــای واحدهــای 

ــد. ــدی از چرخــش نیفت تولی
کارگاه مــا امــروز بــه درآمــد رســیده اســت البتــه هنــوز تــا رســیدن بــه آنچــه در ذهــن 

و فکــر می پروانیــم فاصلــه داریــم ولــی دســت از کار نخواهیــم کشــید.
ــا، ســیران و  ــار وارد بخــش کارگاه می شــوم، تین ــا زانی بعــد از شــنیدن حرف هــای آق
بقیــه پشــت چرخ هــای کوچــک خیاطــی ســخت مشــغول کار هســتند. یکــی در حــال 

بــرش و آن یکــی مشــغول پرکــردن عروســک ها اســت.

 روزهای تنهایی 
ــادی  ــای خیرآب ــول آق ــه ق ــه ب ــی ک ــر شــیرین کام ــام دارد، دخت ــی« ن ــا خلیق »تین
آچــار فرانســه واحــد تولیــدی عروســک قدکوتاه هــا در 19میــن بهــار زندگــی اش در 
کنــار تحصیــل در رشــته روانشناســی در دانشــگاه کردســتان وارد بــازار کار و تــاش 

شــده اســت.
تینــا می گویــد:  چنــد ســالی اســت کــه بــا مجموعــه آقــای خیرآبــادی همــکاری 
ــکاری  ــتقیما هم ــه مس ــت ک ــاه اس ــار م ــی چه ــتقیم ول ــور غیرمس دارم اول به ط

ــتم. ــی هس ــم و از کارم راض می کن
ــه دوخــت و دوز  ــن سررشــته ای در زمین ــد شــدم، کوچکتری ــاز تولی ــوزش وارد ف ــد از آم بع
نداشــتم کار را در همیــن کارگاه یــاد گرفتم و خوشــبختانه امروز منبع درآمدی مناســبی دارم.

همزمــان بــا کار عروسک ســازی کارهــای اداری مجموعــه را هــم انجــام می دهــم هرجــا کــه 
نیــاز باشــد دریــغ نمی کنــم کار وجــودم را سرشــار از شــادی و آرامــش می کنــد.

ورودم بــه مجموعــه بهتریــن اتفاقــات را برایــم رقــم زد بــه لحــاظ روحــی 180 درجــه 
عــوض شــدم و توانســتم از الک تنهایــی کــه خــودم را در آن محصــور کــرده بــودم 

بیــرون بیایــم.
بــا ورود بــه کارگاه تولیــدی عروسک ســازی از  لحــاظ روحــی 180 درجــه عــوض شــدم و 

توانســتم از الک تنهایــی کــه خــودم را در آن محصــور کــرده بــودم بیــرون بیایــم.
چــون همــه دوســتانم قــد بلنــد بودنــد در ابتــدا زندگــی را بــرای خــودم ســخت کــرده 
بــودم ولــی وقتــی کســانی را دیــدم کــه شــرایط یکســانی داشــتیم فهمیــدم کوتــاه قامــت 
بــودن چیــز بزرگــی نیســت کــه بــه خاطــر آن دســت از اهــداف بزرگــی کــه داریم بکشــیم. 
اولیــن تجربــه ام در ایــن واحــد تولیــدی بــه شــکل قلــب بــود، دســت ســاخته ای کــه 
برایــم پــر از معنــا و مفهــوم بــود، چــرا کــه برایــن بــاورم وقتــی مــن از قلــب خــودم 

حفاظــت کنــم و اجــازه ندهــم قلبــم بــه خاطــر هرچیــز کوچکــی بشــکند.

از نخستین تولید تا خبره شدن
ــن  ــازم و ای ــل بس ــک کام ــک عروس ــی ی ــه راحت ــم ب ــی االن می توان ــارت مرب ــا نظ ب
ســاختن ها حــس توانمنــدی و قــدرت بــه مــن می دهــد تــا جایــی کــه خانــواده ام از 

شــرایط امــروزم خیلــی راضــی هســتند.
ــا روی  ــی برخورده ــد: برخ ــه دارد و می گوی ــخت گای ــا س ــی برخورده ــا از برخ تین
ــا وارد  ــراد شــبیه م ــی اف ــذارد، وقت ــر می گ ــرای همیشــه تاثی ــا ب ــر آدم ه ــن و فک ذه

ــویم. ــه می ش ــه مواج ــای نامهربانان ــا رفتاره ــوند ب ــاع می ش اجتم
گاهــی بیــان یــک کلمــه دلــی را می شــکند و انســان را ســاعت ها بــه فکــر فــرو می بــرد، 
ولــی بــا وجــود همــه اینهــا از دوســتانم می خواهــم هــر نــوع معلولیتــی دارنــد خــود را 

محــدود نکننــد و بــا تــاش و پشــتکار بــه اهــداف بلنــد خــود دســت پیــدا کننــد.

کالمی با مسؤوالن
ــان  ــاه قامت ــدی کوت ــد تولی ــا واح ــت از تنه ــار حمای ــار دارم در کن ــؤوالن انتظ از مس

ــه  ــد، البت ــاش کنن ــم ت ــازی ه ــه فرهنگ س در زمین
معتقــدم کــه فرهنگ ســازی از مــن نوعــی شــروع می شــود 

وقتــی مــن فرهنــگ داشــته باشــم آن فرهنــگ را بــه خانــواده 
ــه کل جامعــه تســری پیــدا می کنــد. ــکان انتقــال بدهــم ب و نزدی

ــوه  ــگ نح ــم، فرهن ــی نداری ــچ تفاوت ــه هی ــراد جامع ــر اف ــا دیگ ــا ب م
درســت برخــورد بــا افــراد دارای معلولیــت بایــد در رســانه ها، دانشــگاه ها و 

در بیــن اقشــار مــردم نهادینــه شــود.
ــر  ــگاه تغیی ــه ن ــد زاوی ــتر بودن ــا بیش ــت از بلندقامت ه ــراد کوتاه قام ــت اف ــر جمعی اگ
پیــدا می کــرد، خیلــی از افــراد در ایــن جامعــه در فضــای مجــازی شــعار از دوری کــردن 

از قضــاوت و غیــره می دهنــد امــا در عمــل بــه آنچــه می گوینــد ایمــان ندارنــد.

باور توانایی های جامعه معلولین
ــدرد  ــن را ب ــب معلولی ــه قل ــا در جامع ــا و رفتاره برخــی واکنش ه

مــی آورد از نــگاه ترحم آمیــز گرفتــه تــا دوربینــی کــه برخــی 
از افــراد جامعــه بــرای گرفتــن عکــس و گذاشــتن پســت 

بــه قــول خودشــان جالــب روی پیــج اینســتاگرام از مــا 
ــود. ــه می ش گرفت

کوتاه قامتــان و معلولیــن هیــچ وقــت بــه ترحــم 
ــد، احتــرام مهمتریــن درخواســت مــا  نیــاز ندارن

ــد و  ــتیم بپذیری ــه هس ــوری ک ــن ط ــا را همی ــت م ــه اس ــراد جامع ــک اف ــک ت از ت
ــد. ــاور کنن ــان را ب توانایی هایم

 استاندار حامی کوتاه قامتان باشد
ــد  ــر فراین ــال حاض ــده و در ح ــه ش ــی وارد مجموع ــه تازگ ــژاد ب ــیران احمدی ن س
فراگیــری را زیــر نظــر مربــی دنبــال می کنــد، می گویــد: از طریــق اداره کل 
ــادی آشــنا شــدم و خوشــبختانه  ــای خیرآب ــدی آق ــا کارگاه تولی بهزیســتی اســتان ب

ــت. ــته اس ــه ام گذاش ــزایی روی روحی ــیر بس ــه تاس ــن مجموع ــه ای ورود ب
از مســئوالن خاصتــا اســتاندار اســتان انتظــار داریــم ایــن واحــد تولیــدی را بــرای بقــا 

و توســعه هرچــه بیشــتر یــاری کنــد.
ــزار کارشــان، امــا همتشــان  ــر اســت، قدشــان، درآمدشــان، اب اینجــا همــه چیــز براب
بلنــد اســت، آرزوهــای بزرگــی دارنــد و طــرز فکــر آنهــا نیــز متفــاوت اســت، دوســت 
دارنــد دیــده شــوند، بــا دیــده ترحــم بــه آنهــا نــگاه نشــود، آنهــا را ماننــد ســایر افــراد 

جامعــه بپذیرنــد و مــورد تمســخر قــرار نگیرنــد...

 رؤیایی که رنگ واقعیت گرفت
ایــزدی دیگــر نیــروی مشــغول بــه کار در ایــن واحــد تولیــدی می گویــد: از آذر مــاه 

ســال 98 اســتارت کار زده شــده و بــا گذشــت 3 ســال جــواب داده اســت.
ــاه  ــا کوت ــن خاصت ــت معلولی ــرای فعالی ــتر را ب ــدی بس ــد تولی ــن واح ــدازی ای راه ان

ــت. ــده اس ــا ش ــه آنه ــت روحی ــب تقوی ــرده و موج ــم ک ــان فراه قامت
ــت های  ــتانمان را از بن بس ــا، دوس ــرای بچه ه ــد ب ــع درآم ــار منب ــن کارگاه در کن ای

تنیــده بــه دورشــان در خانــه رهــا کــرد.

فرهنگ ســازی بــرای تغییــر دیــدگاه جامعــه در مــورد معلولیــن نیــاز جــدی بــود کــه 
حــس کردیــم و ایــن کارگاه بــا همیــن نــگاه شــکل گرفــت از بچه هــا انتظــار داریــم 

در کنــار مــا قــرار گیرنــد تــا زنجیــر محکمــی را شــکل دهیــم.
فرهنگ ســازی بــرای تغییــر دیــدگاه جامعــه در مــورد معلولیــن نیــاز جــدی بــود کــه 

حــس کردیــم و ایــن کارگاه بــا همیــن نــگاه شــکل گرفــت
معتقــدم در زندگــی هیــچ جایــی بــرای ناامیــدی نیســت، ایــن واحــد تولیــدی و کار در 
کنــار دوســتانم رویاهــای زیــادی را برایــم بــه واقعیــت تبدیــل کــرد و توانســت بســتر 
ــه عنــوان یکــی از مهمتریــن دغدغه هایــی را کــه  ــازار کار ب ــه جامعــه و ب ورودمــان ب

داشــتیم جامــه عمــل بپوشــاند.
ــت  ــرژی مثب ــع ان ــن و در واق ــراه معلولی ــه هم ــانه همیش ــارس رس ــزاری ف خبرگ
بــرای کوتاه قامتــان و ســایر معلولیــن در اســتان اســت چــرا کــه همــواره 
ــه  ــان ادام ــی همچن ــن همراه ــم ای ــار داری ــد و انتظ ــا بوده ای ــی م ــتیبان واقع پش

ــد. ــته باش داش
بــه گــزارش فــارس؛ معلــوالن بســیاری در جامعــه وجــود دارنــد کــه دارای 
ــرد  ــت ک ــا تقوی ــس را در آنه ــه نف ــاد ب ــد اعتم ــتند و بای ــیار هس ــای بس توانمندی ه
ــه  ــه ای در جامع ــی آزادن ــمی، زندگ ــای جس ــی محدودیت ه ــم برخ ــد به رغ ــا بتوانن ت
داشــته باشــند. ایــن انســان ها اگــر چــه دارای معلولیــت هســتند امــا اراده ای آهنیــن 
دارنــد و نیازمنــد حمایــت هســتند تــا بتواننــد اســتعدادهای خــود را بــه منصــه ظهــور 
برســانند. توانمندســازی ایــن افــراد و حمایــت از آنهــا کــه بیشــترین وقــت خــود را در 
ــتقال  ــه اس ــتغال و در نتیج ــه اش ــد زمین ــد می توان ــپری می کنن ــواده س ــان خان می

ــد. ــواده بکاه ــی خان ــار مال ــرده و از ب ــم ک ــان را فراه مالی ش

           کوتاه قامتان کارآفرین/ اینجا همه چیز برابر است
اینجـا همـه چیز برابر اسـت، قدشـان، درآمدشـان، ابزار کارشـان، اما همتشـان بلند اسـت، آرزوهـای بزرگی دارنـد و طرز فکر آنها نیز متفاوت اسـت، دوسـت 

دارنـد دیـده شـوند، بـا دیده ترحم بـه آنها نگاه نشـود، آنها را مانند سـایر افـراد جامعـه بپذیرند و مورد تمسـخر قـرار نگیرند...
شـیرین مـرادی؛ حـاال کـه می خواهی همـه واژه هایـت را در کنار هـم بچینی و بـه نوک زبانـت بیاوری، تـا چند خطی در وصف شـان بنویسـی، آنقـدر ناتوان از 
گفتـن ناگفته هـا می شـوی کـه یـادت می رود چقـدر همانهایـی که سالهاسـت و یـا از همان ابتـدا عنـوان »معلـول« را یدک می کشـند، تا چـه انـدازه مملو از 

توانایی هـای عجیـب و غریب هسـتند.
دنیـا کوتاه قامتـان بلندهمتـی دارد کـه دارای فکـری بکـر و اعتمـاد به نفسـی باال و بلند هسـتند. مهم نیسـت انسـان چه قامتی یـا چهـره ای دارد، مهم 

ایـن اسـت که چقـدر به قـدرت و توانایی هـای خـود تکیـه دارد و می خواهـد روی پاهای خودش بایسـتد.
برخی آدم ها در درون خود بلندهمت و قدرتی دارند که آنان را به تفکر و تحرک وا داشته و به سوی موفقیت سوق می دهد.

اینجـا همـه چیـز برابر اسـت، قدشـان، درآمدشـان، ابـزار کارشـان، اما همتشـان بلند اسـت، آرزوهـای بزرگی دارنـد و طرز فکـر آنها نیـز متفاوت 
اسـت، دوسـت دارنـد دیـده شـوند، با دیـده ترحم بـه آنها نـگاه نشـود، آنها را مانند سـایر افـراد جامعـه بپذیرنـد و مورد تمسـخر قـرار نگیرند...

صـدای چرخ هـای خیاطـی بـا خنده هـای ریـز »تینا« و دوسـتان هم قـد و قامتـش عجین شـده اسـت، چرخ هایی که شـبیه خودشـان کوتاه قامت اسـت تا 
بـه راحتـی بتوانند چرخ زندگی شـان را بـا تولید عروسـک های رنگارنـگ و زیبـا بچرخانند. 

چنـد نفـر پشـت چرخ هـا مشـغول دوخـت و دوز عروسـک هسـتند و خانم مربی بـا نـگاه تیزبینانـه حرکت سـوزن روی پارچـه را دنبـال می کند و هرجـا نیاز 
باشـد امر بـه توقـف می دهد.

اینجـا کارگاه تولیـدی عروسـک نوژیـان اسـت، کارگاهـی که تلنگـر ایجاد آن از یـک مغازه کوچـک عروسک فروشـی زده شـد و االن به محلی بـرای آموزش و 
البتـه امـرار معـاش 15 نفر از کوتاه قامتان بلندهمت شـهر سـنندج تبدیل شـده اسـت.

زانیـار خیرآبـادی رئیـس انجمـن کوتـاه قد کردسـتان برای خیلـی از مردمان این شـهر به ویـژه کـودکان چهره محبوب و آشـنایی بـوده، کوچک مـرد بزرگی که پـای ثابت 
بـازی در برنامه های کودک شـبکه کردسـتان اسـت.

او کـه اجـازه نـداده قـد کوتاهـش از مسـیر بلند رسـیدن بـه موفقیـت دورش کنـد و تمام تـالش و همت خـود را مردانـه پـای کار آورده تـا همنوعانش را از پشـت حصـار تنهایی و 
محصورشـدن در خانـه بیرون کشـد.

حمایت از دوستان هم قد و قامتش را از برنامه های هنری شروع کرد، تئاتر و بازی را یکی از بهترین ظرفیت ها برای دیده شدن توانایی های کوتاه قامتان می داند.
گام هـای کوچکـش را دنبـال می کنـم تـا بـه انتهایی تریـن قسـمت کارگاه برسـم و دور از هیاهـو و صدای خرچ خـرچ چرخ هـای خیاطـی و خنده هـای نیروها پـای صحبت های ایـن کوچک مرد 

بزرگ بنشـینیم.
نبض صدایش، محکم و بشاش می زند و از احقاق حقی سخن می گوید که تاکنون به آن نرسیده اند.

دعوت به همکاری

یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در
 استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط

 زیر دعوت به همکاری می نماید.

کارشناس پایپینگ
آقا، دارای سابقه کار، تمام وقت

 بین 3 تا 5 سال سابقه کار، جهت کار در معدن،
ترجیحا دارای لب تاپ، محدوده معدن بین شهر میامی و 

سبزوار می باشد.
نقشه خوانی Isometric و مدل سه بعدی

تهیه لیست کسری متریال و نامه نگاری
تهیه TQ، مکاتبات با کارفرم، تعیین جبهه کاری در کارگاه
تهیه گزارش نواقص کار، تهیه گزارش کارهای اجرا شده، 
اسکان، امکان اسکان و تامین غذا توسط کارفرما وجود 

دارد، بیمه مسئولیت مدنی انجام خواهد شد.

واتساپ ۰۹۹۰۳۹۹1۶۹۹

لینک :
https://bazarekar.ir/33613 

دعوت به همکاری

شرکت تسال صنعت کوشاب جهت تکمیل کادر خود در 
استان های تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت 

به همکاری می نماید.
 کارشناس برنامه ریزی

 انباردار
 کارشناس کنترل کیفیت
cnc برنامه نویس تراش 

cnc اپراتور تراش 
 تراشکار منوال آقا

کارگر ساده آقا

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را 
همراه با حقوق درخواستی و محل سکونت 

به ایمیل زیر ارسال نمایند.
 شهریار بعد از چراغ قرمز فردوسیه خیابان مالک اشتر 

چهارراه پویا سمت چپ در اول پاک 57
job@tesko.co 

لینک :
https://bazarekar.ir/33630 
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دعوت به همکاری

شرکت جهت تکمیل کادر خود از استان های فارس، 
خوزستان و کرمان جهت کار در در مجتمع مس 

سرچشمه از افراد واجد شرایط زیر دعوت
 به همکاری می نماید.

 مهندس مکانیک آقا
پروژه ای،  ۵ نفر، حداقل دو تا پنج سال سابقه کار 

در پروژه های صنعتی
 مهندس برق و الکترونیک آقا

پروژه ای، ۵ نفر، حداقل دو تا پنج سال سابقه کار 
در پروژه های صنعتی

 مهندس عمران آقا
پروژه ای، ۵ نفر، حداقل دو تا پنج سال سابقه کار

 در پروژه های صنعتی
 کارشناس کنترل پروژه )مهندسی صنایع( آقا

پروژه ای، ۲ نفر، حداقل دو تا پنج سال سابقه کار
 در پروژه های صنعتی

ارسال رزومه :
cv.khordayesh.mes@gmail.com 

لینک :
 https//:bazarekar.ir33619

دعوت به همکاری

شرکت سهند جام تبریز
 جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی 

از افراد واجد شرایط زیر دعوت 
به همکاری می نماید.
 کارشناس تولید آقا
 مهندس مکانیک آقا
 تکنسین مکانیک آقا

 مهندس برق آقا
 اپراتور تولید آقا

کارشناس مکانیک سیاالت آقا

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود 
را به ایمیل یا واتس اپ زیر ارسال نمایند.
 شرکت سهند جام تبریز، جاده تبریز آذرشهر،

  پشت پلیس راه خسروشاه، جاده آخوال، فرعی دوم
mazoujisorour@gmail.com 

 لینک :

https://bazarekar.ir/33633

دعوت به همکاری

 سرپرست کارگاه )آقا(
 کارشناس کنترل پروژه
 کارشناس HSE )آقا(

 نقشه بردار )آقا(
 کارشناس واحد مهندسی

 کارشناس پروژه
 کارشناس کنترل کیفیت

 کارشناس نقشه کشی
 کارشناس امور قراردادها

 کارشناس بازرگانی خارجی
DCC کارشناس کنترل مدارک 

 کارشناس حسابداری

 کارشناس ماشین افزار
 اپراتور cnc )آقا(

کارشناس اداری )خانم(
 متقاضیان می توانند مشخصات و سوابق کاری خود را
 به همراه عکس جدید پرسنلی)الزامی( با ذکر ردیف 

عنوان شغلی )الزامی( به صورت فایل PDF به
 آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

tamkar1401@gmail.com 

لینک :
 https://bazarekar.ir/33650

دعوت به همکاری

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

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

کارشناس حسابداری

خانم/آقا، تمام وقت، مسلط به امور حسابداری
آشنا به سیستم حقوق و دستمزد، حسابداری انبار، 

حسابداری خزانه داری و حسابداری فروش
تسلط به نرم افزار راهکاران
مسلط به افیس و اکسل

با حداقل سه سال سابقه کار مرتبط

حقوق و مزایا اداره کار، بیمه تکمیلی در 
صورت درخواست

کارشناس حفاظت 
ایمنی و بهداشت

خانم/آقا، پاره وقت، مسلط به اصول ایمنی
با سابقه کار مفید، منظم و مسئولیت پذیر، پیگیر

آشنا به نرم افزار آفیس

حقوق قراردادی پاره وقت
بیمه تکمیلی در صورت درخواست

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
edari@nikpars.com

لینک:
https://bazarekar.ir/33606

دعوت به همکاری

 مدیر کنترل کیفی
 مدیرمالی

 مدیربازرگانی داخلی
 مدیر حسابرسی داخلی
 کارشناس امور بورس

کارشناس تحقیق و توسعه

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

employment.iranskills@gmail.com 

لینک : 

https://bazarekar.ir/33653

شرکت تامکار اصفهان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در منطقه صنعتی دولت آباد اصفهان و دیگر پروژه های فعال 
خود در سایر شهرستان ها از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید:

شرکت فرآوری فروکتوز ناب جهت تکمیل کادر خود از استان های تهران و البرز از افراد 
واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

حــداد عــادل، رئیــس شــورای 
ــوم انســانی کشــور  تحــول در عل
گفــت: اســتادان بایــد کاری کنند 
تــا تصــور عمــوم از علــوم انســانی 

تغییــر کنــد.
ــس  ــادل، رئی ــداد ع ــی ح غالمعل
شــورای تحــول در علــوم انســانی 
کشــــور در نخستیــــن دوره هم 
اندیشــی اســتادان جوان دانشــگاه 
عالمــه طباطبائــی کــه بــه همــت 
معاونــت دانشــجویی این دانشــگاه 
ــزار شــد،  ــدت دو روز برگ ــه م و ب
ــانی  ــوم انس ــول در عل ــت: تح گف
۱۳ ســال اســت کــه آغــاز شــده 
و در ایــن مــدت بــه دنبــال تحول 
ــه  ــار عرص ــانی در چه ــوم انس عل
اسالمی ســازی، بومــی ســازی، 
روزآمــدی و کارآمــدی هســتیم.

وی بــا بیــان اینکــه پشــت ســر هــر علمــی فلســفه 
ــوم انســانی  ای نهفتــه اســت، افــزود: پشــت ســر عل
نیــز فلســفه ای وجــود دارد. فلســفه علــم بــه منزلــه 
ــاز  ــر علمــی، آغ ــرای ه ــه ب ــی و اصــول موضوع مبان
حرکــت اســت. بــه طــور مثــال اگــر مبنــای فلســفی 
ــاده باشــد، در آن  ــت م ــک روانشــناس، فقــط اصال ی
صــورت بــرای ایــن روانشــناس، روح انســان بــه عنوان 
ــه  ــاده ک ــر از م ــت برت ــک حقیق ــر و ی ــک جوه ی
مــی توانــد مجــرد باشــد، معنــا نــدارد. بنابرایــن آنچه 
ــار و عــوارض  خــواص روحــی شــمرده می شــود از آث
ــت  ــود. آن وق ــی می ش ــادی تلق ــن م ــی ذه جانب
ــی  ــفی، روان شناس ــرش فلس ــن نگ ــه چنی ــر پای ب

خاصــی پدیــد مــی آیــد.
 حــداد عــادل ادامــه داد: امــروزه بایــد از خود بپرســیم 
آیــا مــا مبانــی فلســفی علــوم انســانی دانشــگاه هــا 
را مــی دانیــم؟ اگــر نمــی دانیــم کــه نقــص و عیــب 
بزرگــی اســت. چطــور ما شــالوده یــک بنــا را آزمایش 
ــاختمان  ــالوده س ــن ش ــم روی ای ــرده می خواهی نک
ــگاه ها  ــه در دانش ــت ک ــروری اس ــم. ض ــاد کنی ایج
عــالوه بــر پژوهــش هــای علمــی، دربــاره فلســفه هــر 
ــی  ــوع چرای ــد موض ــود. بای ــق ش ــم تحقی ــی ه علم
ــا  ــر م ــم. اگ ــانی وارد کنی ــوم انس ــفه عل را در فلس

فلســفه حاکــم بــر علــوم انســانی وارد شــده از غــرب 
را خواندیــم، فهمیدیــم، پســندیدیم و قبــول کردیــم 
پــس طبیعــی اســت کــه علــم ناشــی از آن فلســفه ها 
را هــم بایــد دنبــال کنیم، توســعه دهیــم، از میــوه آن 

اســتفاده کنیــم و نتایــج آن را بــه کار ببندیــم.

برای تحول، ۱۷ رشته را در اولویت
 قرار داده ایم

ــور  ــانی کش ــوم انس ــول در عل ــورای تح ــس ش رئی
ــد  ــانی بع ــوم انس ــازی عل ــالمی س ــرد: اس ــار ک اظه
ــوده  ــا نب ــک معن ــه ی ــالب در همــه رشــته ها ب از انق
اســت. مــا بــرای تحــول، ۱۷ رشــته را در اولویــت قــرار 
ــول  ــته تح ــای آن رش ــاس نیازه ــر اس ــم و ب داده ای
ــته  ــال در رش ــور مث ــه ط ــم. ب ــه ای ــر گرفت را در نظ
ــت  ــالمی اس ــه اس ــا، فق ــوق م ــی حق ــوق، مبان حق
ــی  ــادی از حیــث مبان ــه تحــول بنی ــاز ب ــن نی بنابرای
ــی  ــی روزآمــدی غوغــا می کنــد. پــس زمان ــدارد ول ن
ــه  کــه از اســالم ســازی صحبــت مــی کنیــم اینگون
نیســت کــه در همه رشــته هــا ماننــد روان شناســی و 
جامعه شناســی بحــث فلســفی کنیــم بلکــه بــا توجــه 
بــه نیازهــا و اقتضائــات آن رشــته اســالمی ســازی را 

در نظــر گرفتــه ایــم.
وی در جمــع اســتادان جــوان دانشــگاه عالمــه 

طباطبائــی بیــان کــرد دنیــای امــروز بــا 
ــس  ــت پ ــول اس ــال تح ــرعت در ح س
ــی  ــای درس ــه ه ــا برنام ــود ب ــی ش نم
ســی ســال پیش که تغییری نکــرده انــد جلو 
ــتخوش  ــوم دس ــه عل ــه هم ــم. البت بروی
تغییــر نیســت، در هــر علمــی چیزهایــی 
ــد  ــبی دارن ــات نس ــه ثب ــود دارد ک وج
ــریع  ــه س ــت ک ــم هس ــی ه و چیزهای
متحــول می شــود. زمانــی کــه مــا برنامــه 
تحــول را شــروع کردیــم بعضــی از برنامه ها 
و ســرفصل هــای درســی وجــود داشــت 
کــه حــدود ۲۵ ســال تغییر نکــرده بودند. 
بــرای همســو شــدن با پیشــرفت هــای دنیا 
بایــد بــه دنبــال تحــول و روزآمــدی 

باشــیم.
رئیــس شــورای تحــول در علــوم انســانی 
کشــور بــا اشــاره بــه کارآمــدی بــه عنوان 
یکــی از شــاخص هــای مهــم تحــول در علوم انســانی، 
افــزود: یکــی از مشــکالت بــزرگ دانشــجویان و 
ــوم انســانی اشــتغال  دانش آموختــگان رشــته های عل
ــا ایجــاد تحــول مــی تــوان کاری کــرد کــه  اســت. ب
رشــته هــای علــوم انســانی کاربــردی شــوند. بــه طور 
ــش  ــه دان ــم ک ــی کاری کنی ــات فارس ــال در ادبی مث
آموختــه رشــته ادبیات فارســی ویراســتاری بلد باشــد. 
امــروزه ویراســتاری مهارتــی اســت که همه رشــته ها 
ــد. مــا در تحــول علــوم انســانی  ــه آن احتیــاج دارن ب
ــد  ــی می کنن ــا را طراح ــه ه ــه برنام ــتادانی ک از اس
خواســته ایم کاری کننــد کــه دانــش آموختــگان 
رشــته هــای کارشناســی، کارشناســی ارشــد و 
ــا  ــی داشــته باشــند ت ــوم انســانی مهارت ــری عل دکت
بتواننــد بعــد از پایــان تحصیــالت، خــود را اداره کننــد.

وی در پایــان گفــت: امیــدوارم شــما اســتادان جــوان 
کاری کنیــد کــه وقتــی جامعــه نــام علــوم انســانی را 
مــی شــنود تصــورش درس هــای حاشــیه ای و زینتی 
نباشــد. بایــد کاری کنیــد کــه تصــور از علــوم انســانی 
تغییــر کنــد تــا همــه بداننــد اگــر بــا علــوم تجربــی، 
ریاضــی و مهندســی مشــکالت جامعــه حــل 
نمــی شــود بــه علــت ضعــف در علــوم انســانی اســت 

و فرهنــگ بــر علــم مقــدم اســت.

ــوم  ــتنادی عل ــه اس ــس موسس ریی
 )ISC(فنــاوری و  علــم  پایــش  و 
ــاء  ــزوم ارتق ــه ل ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــگاه جمه جای
در تولیــد، گســترش و مرجعیــت 
ســطح  )در  فنــاوری  و  علــوم 
و  اســالمی  کشــورهای  منطقــه، 
ــش  ــی و پای ــد، ارزیاب ــان(، رص جه
ــاوری توســط  تولیــدات علمــی و فن

ــد.  ــد ش ــه خواه ــن موسس ای
ــر ســید  ــازارکار، دکت ــه گــزارش ب  ب
اجــالس  در  زاده  فاضــل  احمــد 
ــگاه  ــا، پژوهش ــگاه ه ــای دانش روس
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــارک ه ــا و پ ه
ــه  ــه س ــه ب ــا توج ــت: ب ــور گف کش

دهــه تجــارب موفــق مرکــز منطقــه ای اطالع رســانی علــوم و فنــاوری در 
زمینــه تامیــن منابــع اطالعــات علمــی  و همچنیــن قریــب بــه دو دهــه فعالیــت 
اثرگــذار پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســالم در حــوزه رصــد و پایــش تولیــد 
علــم در ســطح جهــان، رصــد و ســنجش فنــاوری در راســتای توســعه  اقتصــاد 

دانش بنیــان و اشــتغال آفرین  مــورد توجــه ایــن موسســه  اســت.
 وی گفــت: ایــن موسســه بعنــوان یکــی از بخش هــای اصلــی نظــام ملــی نــوآوری 
و فنــاوری کشــور نقــش رادار و رصــد خانــه علــم و فنــاوری را در ســطح کشــور و 

کشــورهای اســالمی ایفــا خواهــد کــرد.
رییــس موسســه اســتنادی علــوم و پایــش علــم و فنــاوری)ISC(  اظهــار داشــت : 
بــا اســتفاده از ظرفیــت دانشــگاه هــا، پژوهشــگاه هــا و پــارک هــای علــم و فناوری 
کشــور ، نظــام ایــده هــا و نیازهــا را کــه بــه اختصــار ایــن سیســتم را  »نــان« مــی 
خوانیــم، ســعی خواهیــم کــرد نیازهــای صنایــع خصوصــی و دولتــی را بــه ایــن 
ــن منظــر  ــه را از ای ــا جامع ــاط دانشــگاه ب ــم. راه هــای ارتب ــت کنی ســامانه هدای
هموارتــر خواهیــم کــرد و وارد اثرگــذاری اجتماعــی و اقتصــادی از ســوی دانشــگاه 
 ISC هــا خواهیــم شــد. در شــاخص هــا و معیارهــای ارزیابــی از دانشــگاه هــا کــه
هــر ســال انجــام مــی دهــد ایــن نــوع مولفــه هــا را مــورد توجــه قــرار خواهیــم 
ــردی دانشــجویان  ــه هــای کارب ــان نام داد. کــه پژوهــش هــای دانشــگاهی و پای

بــرای رفــع ایــن نیــاز هــا اهمیــت فــراوان دارد.
فاضــل زاده گفــت : ایــن موسســه در راســتای انجــام تحقیقــات نیازمحــور نســبت 
بــه احصــاء و تعییــن نیازهــا، ایــده هــا و توانمنــدی هــای کشــور و یکپارچــه ســازی 
ــای  ــط بانیازه ــوزه مرتب ــوآوری در ح ــآوری ن ــش، فن ــود پژوه ــای موج ــامانه ه س
کشــور، بــه عنــوان نهــاد هماهنــگ کننــده میــان دســتگاهی عمــل خواهــد کــرد.

به کارگیری نخبگان و شرکت های دانش بنیان 
جهت  رصد، ارزیابی و پایش علم و فناوری کشور

ــت: در  ــاوری)ISC( گف ــم و فن ــش عل ــوم و پای ــتنادی عل ــه اس ــس موسس  ریی
راهبــرد تحــول دیجیتــال، متناســب بــا برنامــه هــا، فعالیــت هــا و خدمــات  ایــن 

و  نخبــگان  ظرفیــت  از  موسســه 
شــرکت هــای دانــش بنیــان جهــت  
علــم  پایــش  و  ارزیابــی  رصــد، 
ده  ســتفا ا کشــور  وری  فنــا و 

شــد. هــد  خوا
موسســه  گفــت:  زاده  فاضــل 
اســتنادی علــوم و پایــش علــم و 
فنــاوری از بدو تاســیس فعالیت هــای علمی 
ــبکه و  ــه ش ــر پای ــود را ب ــی خ و فن
اتوماســیون  سیســتم  اســتقرار 
عملیــات برنامــه ریــزی و بــه مــورد 

اجــرا گذاشــته اســت.
موسســه  تاســیس  از  افــزود:  وی 
بیــش از ســه دهــه مــی گــذرد 
ــانی  ــالع رس ــه ای اط ــز منطق )مرک
ــالم ۱۳۸۷(.  ــان اس ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس ــاوری ۱۳۷۰ و پای ــوم و فن عل
ــی در  ــف و متنوع ــات مختل ــا و خدم ــه ه ــته، برنام ــالهای گذش ــی س در ط
ایــن موسســه پیــاده ســازی شــده اســت کــه در راس آن کنتــرل و مدیریــت 
اطالعــات علمــی کشــور از یــک ســو و پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســالم 

ــرار دارد. ــر ق ــوی دیگ از س
ــوا و  ــی در حــوزه ســازماندهی محت ــای گوناگون ــگاه ه ــت : پای فاضــل زاده گف
ــه خــود  ــه نوب ــدام ب ــه هرک ــای اســتنادی تاســیس شــده اســت ک بررســی ه
ــد.  و  ــی کن ــا م ــات ایف ــت اطالع ــق و توســعه و مدیری نقــش مهمــی در تحقی
ــات  ــه اینکــه حجــم اطالع ــا توجــه ب ــوم اســتنادی ب در خصــوص موسســه عل
ــت ؛  ــاال اس ــیار ب ــالمی  بس ــو.رهای اس ــران و کش ــده در ای ــده ش ــی تولی علم
اکنــون مدیریــت بهینــه ایــن پایــگاه هــا مســتلزم بــکار گیــری فنــاوری هــای 

ــال اســت. ــه و تحــول دیجیت نوآوران
فاضــل زاده در خصــوص اجــرای تحــول دیجیتــال در موسســه علــوم اســتنادی 
ــا  ــال، متناســب ب ــرد تحــول دیجیت ــت:  در راهب ــاوری گف ــم و فن ــش عل و پای
ــن  ــرد. در ای ــم ک ــدام خواهی ــات موسســه اق ــا و خدم ــت ه ــا، فعالی ــه ه برنام
ــوش  ــامل ه ــه ش ــای نوآوران ــاوری ه ــتفاده از فن ــی، اس ــدف غای ــش، ه بخ
ــت  ــای مدیری ــاخت ه ــر س ــری در زی ــش اب ــیا، رایان ــت اش ــی، اینترن مصنوع
منابــع اطالعاتــی و مطالعــات اســتنادی اســت و کاربــرد فنــاوری هــای 
اطالعاتــی و روش شناســی ایجــاد سیســتم هــای اطالعاتــی را دنبــال خواهیــم کرد.

ــن  ــر ای ــت : ب ــاوری گف ــم و فن ــش عل ــتنادی و پای ــوم اس ــس موسســه عل رئی
ــای  ــه ه ــش، هزین ــانی را افزای ــروی انس ــی نی ــم بازده ــه داری ــاس، برنام اس
ــای  ــن نیازه ــا و تامی ــتجو ه ــرای  جس ــران ب ــش و در کارب ــی را کاه عملیات

ــم آورد. ــود خواهی ــوی بوج ــزه ق ــتنادی انگی ــی و اس ــات علم اطالع
ــره وری،  ــش به ــات ، افزای ــرعت عملی ــترش س ــل زاده، گس ــل از  فاض ــه نق ب
مدیریــت بهتــر منابــع ، دریافــت داده هــا و اطالعــات بیشــتر و ســریعتر 
از بخشــهای مختلــف کشــور هــای اســالمی  و ارتقــاء و بهبــود فرهنــگ 
ــمرد. ــال  برش ــول دیجیت ــه تح ــرای برنام ــم اج ــای مه ــال  را از مزای دیجیت

رییس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری)ISC( ماموریت این موسسه را اعالم کرد:

رصد، ارزیابی و پایش فناوری در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان و اشتغال آفرین
دکتر حداد عادل تاکید کرد:

لزوم حمایت از علوم انسانی و حل مشکل اشتغال دانش آموختگان
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همکاری پارک فناوری پردیس با هلدینگ 
بزرگ فناوری و نوآوری بنگالدشی

ــارک  ــاوری پ ــارت فن ــعه تج ــز توس ــس مرک رئی
هــدف  نخســتین  گفــت:  پردیــس  فنــاوری 
ــعه  ــگ بنگالدشــی، توس ــن هلدین ــا ای ــکاری ب هم
همکاری هــای مبتنــی بــر فنــاوری، نــوآوری و 
ــت. ــگالدش اس ــران و بن ــور ای ــی دو کش کارآفرین
توســعه  مرکــز  رئیــس  بــازارکار  گــزارش  بــه 
ــت:  ــس گف ــاوری پردی ــارک فن ــاوری پ تجــارت فن
نخســتین هــدف همــکاری بــا ایــن هلدینــگ 
بنگالدشــی، توســعه همکاری هــای مبتنــی بــر 
ــران  ــور ای ــی دو کش ــوآوری و کارآفرین ــاوری، ن فن

و بنــگالدش اســت.
ــت:  ــس گف ــاوری پردی ــارک فن ــاوری پ ــارت فن ــعه تج ــز توس ــس مرک ــیناپرس، رئی ــزارش س ــه گ ب
نخســتین هــدف همــکاری بــا ایــن هلدینــگ بنگالدشــی، توســعه همکاری هــای مبتنــی بــر فنــاوری، 
ــاوری  ــال فن ــه بازارهــا و انتق ــران و بنــگالدش اســت. دســتیابی ب ــوآوری و کارآفرینــی دو کشــور ای ن

کشــورهای شــبه قــاره هنــد نیــز هــدف ثانویــه مــا از همــکاری اســت.

 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید
https://bazarekar.ir/33624

معاون سازمان تات :

 پنج درصد شرکت های دانش بنیان کشور 
در بخش کشاورزی فعالیت دارند

 معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی ســازمان 
تحقیقات،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی کشــور 
ــای  ــرکت ه ــد کل ش ــج درص ــدود پن ــت: ح گف
دانــش بنیــان کشــور در حــوزه بخــش کشــاورزی 

ــدی اســت ــا کلی ــش آنه ــه نق ــد ک ــت دارن فعالی
ایرنــا،  از  نقــل  بــه  بــازارکار  گــزارش  بــه 
آییــن گشــایش  در  دزفولــی  مخبــر  عبــداهلل 
چهارمیــن نمایشــگاه کارآفرینــی کشــاورزی در 
مرکــز آمــوزش عالــی امــام خمینــی )ره( مشــکین 
دشــت فردیــس اســتان البــرز برگــزار شــد، افــزود: 
بخــش کشــاورزی از حیــث ضریب نفوذ دانــش و فناوری 
چالــش بســیار مهمــی دارد و بــه دلیــل پاییــن بــودن ضریــب دانــش و فنــاوری در بخــش کشــاورزی 

ــم . ــی داری ــیار پایین ــره وری بس به
وی اظهــار داشــت : رهبــر معظــم انقــالب امســال را ســال تولیــد و دانــش بنیــان و اشــتغال کارآفریــن 
اعــالم کردنــد ضمــن آنکــه مجلــس و دولــت ، وزارت جهــاد کشــاورزی را موظــف کردنــد تــا تمهیداتــی 

فراهــم کنــد و تعــداد شــرکت هــای دانــش بنیــان را درایــن بخــش افزایــش دهــد.
ــت: در  ــج کشــاورزی گف ــوزش و تروی ــازمان تحقیقات،آم ــور اقتصــادی س ــزی و ام ــه ری ــاون برنام مع
ــاری  ــال ج ــاه س ــت م ــاورزی در اردیبهش ــج کش ــوزش و تروی ــات آم ــازمان تحقیق ــتا س ــن راس همی
بزرگتریــن پــارک علــم و فنــاوری تخصصــی بخــش کشــاورزی اســتان البــرز را در مرکــز آمــوزش عالــی 
امــام خمینــی )ره( مشــکین دشــت فردیــس افتتــاح کــرد و متعاقــب ایــن کار چهــار دهکــده نــوآوری 

در کشــور ایجــاد کردیــم.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

۶۰۰واحد صنعتی در کشور دانش بنیان شدند
ــک و  ــع کوچ ــازمان صنای ــک س ــع کوچ ــاون صنای مع
از مجمــوع  ایــران گفــت:  شــهرک های صنعتــی 
در شــهرک ها  مســتقر  واحــد  و ۶۰۰  هــزار  یــک 
و نواحــی صنعتــی کشــور، امســال ۶۰۰ واحــد بــا 

شــدند. دانش بنیــان  ســازمان  ایــن  حمایت هــای 
بــه گــزارش بــازارکار ،عزیــزاهلل قربانــی در مشــهد 
افــزود: بــرای بقیــه واحد هــای صنعتــی نیــز در تــالش 
ــت  ــش بنیان شــدن را از معاون ــه مجــوز دان هســتیم ک
ــد. ــت کنن ــاوری ریاســت جمهــوری دریاف علمــی و فن
وی بیــان کــرد: هــدف اصلــی ســازمان صنایــع کوچــک 
کــه  اســت  ایــن  ایــران  صنعتــی  شــهرک های  و 
ــت هســتند را  ــه در حــال فعالی ــی ک ــای صنعت واحد ه
ــا محصــوالت  ــد ت ــاور شــدن ســوق ده ــه ســمت فن ب

ــد. ــدا کن ــی پی ــه صادرات ــه و جنب ــابه را یافت ــای مش ــا برند ه ــت ب ــت رقاب ــا قابلی آن ه
وی بــا اشــاره بــه حمایت هــای ســازمان صنایــع کوچــک از واحد هــای دانــش بنیــان گفــت: تســهیل 
فرآینــد دانــش بنیــان شــدن واحد هــای صنعتــی یکــی از حمایت هــای ویــژه ایــن ســازمان اســت کــه 
در ایــن راســتا بــا معاونــت علمــی – فنــاوری رییــس جمهــوری تعامــل و مذاکــره الزم انجــام گرفتــه 

اســت تــا رونــد دانــش بنیــان شــدن واحد هــای صنعتــی دارای ظرفیــت آســان شــود.
ــت  ــایی و هدای ــرد: شناس ــان ک ــران بی ــی ای ــهرک های صنعت ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای ــاون س مع
واحد هــای دارای ظرفیــت دانــش بنیــان شــدن و گرفتــن مجــوز از معاونــت علمــی – فنــاوری رییــس 
جمهــوری از طریــق یــک ســری مشــاورین کســب و کار کــه پیــش از ایــن آموزش هــای الزم را فــرا 

ــد و در مراکــز کســب و کار ایــن ســازمان مســتقر هســتند، انجــام می گیــرد. گرفتــه بودن
ــان و  ــش بنی ــه شــرکت های دان ــی ب ــی تســهیل واگــذاری زمیــن در شــهرک ها و نواحــی صنعت قربان
در نظــر گرفتــن شــرایط ویــژه بــرای آن هــا در واگــذاری زمیــن را از دیگــر حمایت هــای ایــن ســازمان 
برشــمرد و گفــت: اولویــت واگــذاری زمیــن بویــژه زمین هــای راکــد در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی 

ــا شــرکت های دانــش بنیــان اســت. ب

رویدادها
نخستین دوره جایزه نوآوری آزاده  

با هدف حمایت از زنان کارآفرین
اکوسیسـتم اسـتارتاپی ایـران بـه زودی شـاهد نخسـتین رویـداد جایزه ی 
نـوآوری آزاده بـا هـدف حمایـت و توسـعه ی جایـگاه زنـان کارآفریـن این 

حـوزه خواهـد بود.
ایـن رویـداد بـه یـاد آزاده داننده عضـو و رئیس هیئت مدیـره انجمن زنان 
کارآفریـن و سـازمان نظام صنفـی رایانه ای اسـتان تهران برگزار می شـود. 
آزاده داننـده بهمـن سـال ۱۴۰۰ پـس از یـک دوره بیماری درگذشـت. به 
گفتـه ی رئیس کمیته راهبردی ایـن رویداد، جایزه نوآوری آزاده در سـطح 
ملی و به صورت سـالیانه پایه ریزی شـده تا محلی برای شـناخت، معرفی 
و تشـویق دختـران و زنـان کارآفریـن و خالق حـوزه اسـتارتاپی و فناوری 

اطالعات ایران باشـد
در نشسـت خبری معرفی این رویداد که روز چهارشـنبه نهم شـهریور در 
سـازمان نظام صنفی رایانه ای تهران برگزار شـد، بنیانگذاران جایزه ی آزاده 
انجمـن ملی زنان کارآفریـن، انجمن صنفی زنان مدیر کارآفرین، سـازمان 
نظـام صنفی رایانه ای اسـتان تهران و صندوق نوآوری و شـکوفایی با یادی 

از آزاده داننـده دربـاره ی اهمیت این جایزه گفتند.
فریبـا مهدیون، رئیس هیئت مدیـره انجمن ملی زنان کارآفریـن درباره ی 
عملکـرد داننـده به سـابقه ی او در این انجمن از سـال ۱۳۹۱ اشـاره کرد و 
پایه گـذاری خدماتـی مانند ایجاد شـبکه اطالعاتی زنان در بسـتر فناوری 
اطالعـات را بـه خاطـر تالش های او دانسـت: »پـس از فقدان خانـم داننده 
در هیئت مدیره انجمن تصمیم گرفته شـد تا برای احترام و گرامیداشـت 
یـاد ایـن بانـوی کارآفریـن، رویـدادی را به طـور سـاالنه برگـزار کنیـم که 
جایـزه نـوآوری آزاده به همین دلیل روز نهم شـهریور هم زمـان با روز تولد 
خانـم داننـده بـرای شـروع ایـن رویـداد انتخاب شـد.« انجمن ملـی زنان 
کارآفریـن بـا هدف توسـعه و ترویـج کارآفرینـی در میان زنـان توان افزایی 

کسـب وکارهای آن ها در سـال ۱۳۸۵ شـروع بـه کار کرد.
همچنین فرهاد کرم زاده، عضو هیئت مدیره سـازمان نظـام صنفی رایانه ای 
اسـتان تهـران بـه فعالیـت داننـده در سـازمان نظـام صنفی اشـاره کـرد و 
از او به عنـوان فـردی عملگـرا، اهـل تعامـل و بسـیار صبـور یـاد کـرد: »این 
ویژگی هـای باعـث شـده بـود تـا خانم داننده منشـأ اثـرات خیـر و کارهای 

مثبـت فراوانی در سـازمان نظـام صنفـی رایانه ای تهران باشـد.«
 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید
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مدیرکل روابط عمومی و امور رسانه 

سازمان حفاظت محیط زیست

بیستمین نمایشگاه بین المللی 
محیط زیست در مهرماه برگزار می شود

 مدیـرکل روابط عمومی و امور رسـانه سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
از برگزاری بیسـتمین نمایشـگاه بین المللی محیط زیسـت با محوریت 

تحقق شـعار سـال در مهرماه سـال جاری در تهـران خبر داد.
بـه گـزارش بـازارکار به نقـل از خبرگزاری مهر، محسـن نقیلـو مدیرکل 
روابـط عمومـی و امـور رسـانه سـازمان حفاظـت محیط زیسـت گفت: 
بیسـتمین نمایشـگاه بیـن المللـی محیط زیسـت بـا حمایـت و برنامه 
ریـزی سـازمان حفاظـت محیط زیسـت در محل مجتمع نمایشـگاهی 
بوسـتان گفتگوی تهـران و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاسـت 
جمهـوری، صنـدوق نوآوری و شـکوفایی، صندوق ملی محیط زیسـت و 

شـهرداری تهـران برگزار خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه یکـی از وجـوه متمایـز و سیاسـت های ایـن دوره از 
نمایشـگاه، نـگاه ویژه به شـرکت های دانش بنیان، فـن آوری های نوین 
در حـوزه محیط زیسـت و کسـب و کارها و مشـاغل سـبز بـا عنایت به 
تاکید مقام معظم رهبری در زمینه توجه بیشـتر برای توسـعه صنایع و 
شـرکت های خـالق، مجموعه هـای دانش بنیـان و تولیدات ملی اسـت، 
اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه جهش هـای علمـی و عملـی کشـور، امروز 
ظرفیت هـای قابـل مالحظه و نوظهـوری در این بخش ها وجـود دارد که 
می توانـد بـه توسـعه و توانمندسـازی در حوزه محیط زیسـت منجر شـود.

مدیـرکل روابـط عمومی و امور رسـانه سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
بـا تاکیـد بـر اینکـه فرهنـگ سـازی و تـوان افزایـی در اقتصـاد دانـش 
بنیـان و اقتصـاد سـبز کمک شـایانی به محیط زیسـت برای وابسـتگی 
کمتـر بـه منابـع طبیعـی و تجدیـد ناپذیـر و جلوگیـری از تخریب های 
بـی رویـه و بحران هـای محیط زیسـتی می کنـد، افزود: محیط زیسـت 
بـه ایـن موضـوع نـگاه راهبـردی و ویـژه ای دارد و انتظـار مـی رود آئین 
نامـه حمایـت از شـرکت ها و مؤسسـات دانـش بنیـان و تجاری سـازی 
نوآوری هـا و اختراعـات کـه بـه تازگی بـه تصویب هیئت دولت رسـیده 
بخصـوص در حوزه هـای مرتبط با محیط زیسـت به طور ویـژه ای مورد 

توجـه دسـتگاه های متولی و مسـئول قـرار گیرد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم

استارتاپ های صنعتی در قم فرصت 
عرضه پیدا می کنند

مدیـر کل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اسـتان قـم، از برگـزاری 
رویـداد ویـژه اسـتارتاپ هـای صنعتـی اسـتان بـا ۹ کارگاه مجـازی 

اسـتارتاپی خبـر داد
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از خبرگـزاری برنـا، جـواد غـالم پـور 
مدیـر کل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات ایـن اسـتان ضمـن بیـان 
آغـاز رویـداد عصر صنعت در مورد سـیر برگـزاری گفت: ایـن رویداد 
امسـال ویـژه ایـده پـردازی بـرای فـروش الکترونیکـی و ارتقای سـه 
خوشـه فعال اسـتان یعنی صنایع چـوب و مبلمان، صنایع شـیمیایی 

و کفـش خواهـد بود.
وی همچنیـن افـزود: در این رویداد، ۹ کارگاه مجازی ویژه اسـتارتاپ 

هـا و کسـب و کارهای کوچک برگزار می شـود.
غـالم پـور ادامـه داد: همچنیـن از اسـتارتاپ هـای فعـال در خوشـه های 
هـدف ثبـت نـام و داوری و از بیـن برگزیـدگان تقدیـر و حمایـت 

بـه عمـل خواهـد آمد.
بـرای عمـوم  ایـن کارگاه هـا  اینکـه شـرکت در  بیـان  وی ضمـن 
عالقمنـدان آزاد اسـت، اعـالم کرد: اطالع رسـانی در خصـوص برنامه 
و کارگاه هـای ایـن رویداد فقط از طریق رسـانه تخصصی اسـتان فاوا 

گفـت صـورت خواهـد گرفت.

برای اجرای ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان؛رئیس مرکز توسعه تجارت فناوری پارک فناوری پردیس

تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان خدمات مالی به زیست بوم نوآوری

ــون جهــش  ــاده ۱۸ قان ــرای اجــرای م ــه ب ــه ای ۴ جانب تفاهــم نام
ــزار  ــق ۴۰ ه ــرای تزری ــق ب ــتای تواف ــان در راس ــش بنی ــد دان تولی
نــوآوری  زیســت بوم  بــه  مالــی  خدمــات  تومــان  میلیــارد 

ــد. ــد ش منعق
ــکوفایی،  ــواوری و ش ــدوق ن ــل از صن ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
تفاهم نامــه چهــار جانبــه همــکاری میــان صنــدوق نــوآوری و 
ــون  ــاوری ریاســت جمهــوری، کان ــت علمــی و فن شــکوفایی، معاون
ــی  ــورای هماهنگ ــی و ش ــاری خصوص ــات اعتب ــا و موسس بانک ه
اجرایی ســازی  منظــور  بــه  نیمه  دولتــی  و  دولتــی  بانک هــای 

ــید؛  ــا رس ــه امض ــان ب ــش بنی ــد دان ــش تولی ــون جه ــاده ۱۸ قان م
ــان  ــارد توم ــق ۴۰ هــزار میلی ــرای تزری ــن ب ــن اســاس طرفی ــر ای ب

ــد. ــق کردن ــور تواف ــوآوری کش ــت بوم ن ــه زیس ــی ب ــات مال خدم
ــه منظــور  ــا هــدف ایجــاد همــکاری مشــترک ب ــه ب ــن تفاهم نام ای
گســترش اقتصــاد دانش بنیــان و توســعه زمینه هــای تامیــن مالــی 

نــوآوری و فنــاوری در کشــور منعقــد شــده اســت.
مشــارکت تجمیعــی بانک هــا در تاســیس نهــاد یــا نهادهــای 
ــا  ــردی ب ــای راهب ــی پروژه ه ــن مال ــر، تامی ســرمایه گذاری خطرپذی
همــکاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری در راســتای اجرایی ســازی مــاده ۱۸ قانــون جهش 
ــای  ــن چارچوب ه ــور تعیی ــه منظ ــکاری ب ــان، هم ــد دانش بنی تولی
و  دانش بنیــان  اقتصــاد  تحقــق  جهــت  در  همــکاری  کلــی 
اجرایی ســازی ظرفیت هــای قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان در 
همــکاری بانک هــا بــا نهادهــای حــوزه فنــاوری و نــوآوری از جملــه 

ــت. ــده اس ــوان ش ــه عن ــن تفاهم نام ــداف ای اه
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ــتان  ــگاهی اس ــران جهاددانش ــژه و مدی ــدار وی ــور فرمان ــا حض ب
ــهرک  ــتین ش ــدازی نخس ــاد و راه ان ــف ایج ــاد مختل ــارس، ابع ف
ــرم و صنایــع خــالق فرهنگــی کشــور  کســب و کار فناوری هــای ن

ــد. ــی ش ــتان بررس در الرس
ــه نقــل از رئیــس جهاددانشــگاهی اســتان  ــازارکار ب ــه گــزارش ب ب

فــارس در جلســه طــرح و بررســی ابعــاد ایجــاد و راه انــدازی 
نخســتین شــهرک کســب و کار فناوری هــای نــرم و صنایــع خــالق 
ــه،  ــروز جامع ــای ام ــا و نیاز ه ــی از دغدغه ه ــت: یک ــی، گف فرهنگ

ــت. ــی اس ــع فرهنگ ــرم و صنای ــای ن ــه فناوری ه ــه عرص ورود ب
ــابقه  ــه س ــه ب ــا توج ــگاهی ب ــت: جهاددانش ــی گف ــر بابای مظاه
از  فرهنگــی،  و  آموزشــی  علمــی،  پژوهشــی،  فعالیت هــای 
ــوم و  ــوان عل ــا عن ــی ب ــد، پارک ــکار جدی ــک ابت ــال ۱۳۹۷ در ی س
ــی  ــطح مل ــی را در س ــالق فرهنگ ــع خ ــرم و صنای ــای ن فناوری ه
ــه  ــتان منجمل ــی در ۲ اس ــس از آن واحد های ــرد و پ ــدازی ک راه ان

ــد. ــال ش ــاد و فع ــارس ایج ف
ــن  ــوارد تعیی ــی، از م ــرم و فرهنگ ــای ن ــروزه دارایی ه ــت: ام او گف
کننــده جایــگاه و اقتــدار کشــور ها را در عرصه هــای مختلــف ملــی 

ــود. ــوب می ش ــی محس و بین الملل
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با حضور فرماندار ویژه و مدیران جهاددانشگاهی استان فارس

ایجاد نخستین شهرک کسب و کار صنایع فرهنگی کشور در الرستان

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران

جزئیات سیزدهمین نمایشگاه کار دانشگاه شریف
ــدف  ــا ه ــریف ب ــی ش ــگاه صنعت ــگاه کار دانش ــیزدهمین نمایش س
ــایی  ــگاه و شناس ــت و دانش ــتقیم صنع ــاط مس ــه ارتب ــاد زمین ایج

عالیــق و اســتعدادها، مهرمــاه ۱۴۰۱ برگــزار می شــود.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایســنا، ســیزدهمین نمایشــگاه کار 
ــا ۲۱  ــای ۱۸ ت ــریف )jobfair13( در روزه ــی ش ــگاه صنعت دانش
مهرمــاه ۱۴۰۱ بــه صــورت حضــوری در ســالن تربیت بدنــی اســتاد 

ــزار می شــود. ــن دانشــگاه برگ ــاری ای جب
ــی شــریف  ــاله در دانشــگاه صنعت ــه س ــه هم ــن نمایشــگاه ک در ای
شــرکت ها  و  از  کارجویــان  زیــادی  تعــداد  می شــود،  برگــزار 
ــاز و  ــورد نی ــاغل م ــا مش ــه ب ــات در رابط ــادل اطالع ــور تب به منظ

معرفــی شرکت هایشــان در آن حضــور خواهنــد داشــت.
ــرکت ها  ــدن در ش ــذب ش ــرای ج ــالش ب ــواره در ت ــان هم کارجوی
ــته  ــا رش ــط ب ــی و مرتب ــه علم ــا مرتب ــب ب ــازمان هایی متناس و س
ــای متخصــص،  ــن جــذب نیروه ــی خــود هســتند. همچنی تحصیل
مســتعد و کارآمــد، یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای صاحبــان 
ــتغال  ــع اش ــه مان ــی ک ــع عوامل ــت. رف ــب و کار اس ــع و کس صنای
پایــدار فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی می شــود از یــک ســو و نبــود 
ــان،  ــرکت ها و کارجوی ــتقیم ش ــاط مس ــرای ارتب ــب ب ــتر مناس بس
باعــث شــد کــه دانشــگاه صنعتــی شــریف در ســال ۱۳۹۰ اقــدام بــه 

ــد. ــی نمایشــگاه کار کن برپای

از مهم تریــن اهــداف ایــن برنامــه، امــکان ارتبــاط مســتقیم 
کارفرمایــان و کارجویــان، ارائــه فرصت هــای شــغلی، امــکان معرفــی 
ــتخدام  ــذب و اس ــد ج ــهیل فرآین ــی، تس ــد کارفرمای ــای برن و ارتق
ــان و  ــاز کارفرمای ــورد نی ــای م ــا مهارت ه ــنایی ب ــازمان ها، آش س

ــت. ــان اس ــق کارجوی ــتعدادها و عالی ــایی اس شناس
ــد  ــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــریف، بازدی ــر اعــالم رواب ــا ب بن
بــرای عمــوم رایــگان اســت و عالقه منــدان  از نمایشــگاه کار 
ــه آدرس  ــن نمایشــگاه ب می تواننــد جهــت حضــور در وب ســایت ای

کننــد. ثبت نــام   http://jobfair.sharif.ir

در آذرماه

نمایشگاه دستاوردهای فناورانه ایرانی در بصره برگزار می شود
ــا  ــاه ب ــی در بصــره در آذرم ــه ایران ــتاوردهای فناوران نمایشــگاه دس

هــدف صــادرات هــر چــه بیشــتر برگــزار مــی شــود.
بــه گــزارش بــازارکار  بــه نقــل از معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری، از بیــن تمــام ابزارهــای بازاریابی، نمایشــگاه ها بیشــترین 
کارکــرد را در توســعه بــازار دارنــد، نمایشــگاه ها بازارهــای آزمایشــی 
ــزار  ــوان اب ــه عن ــل ب ــن دلی ــه همی ــتند ب ــد هس ــوالت جدی محص

ــازار عمــل می کننــد. ــاره ب تحقیــق درب
ــطح  ــه در س ــگاه هایی ک ــژه نمایش ــه وی ــگاه ها ب ــرکت در نمایش ش
بین المللــی برگــزار مــی شــود؛ مــی توانــد در کنــار معرفــی 
ــش حجــم  ــه افزای ــای مشــارکت کننده ب ــای مجموعه ه توانمندی ه

ــاس  ــن اس ــر همی ــد. ب ــک کن ــم کم ــا ه ــی آنه ــادالت بازرگان مب
ــی و  ــت علم ــاوری معاون ــم و فن ــی عل ــالت بین الملل ــز تعام مرک
فنــاوری ریاســت جمهــوری در تــالش اســت تــا بــا فراهــم کــردن 
امــکان حضــور شــرکت هــای دانــش بنیــان و خــالق در رویدادهــا 
ــا  ــا را در دنی ــرکت ه ــن ش ــازار ای ــی؛ ب ــگاه های بین الملل و نمایش

ــد. توســعه ده

 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید
https://bazarekar.ir/33629
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