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وزارت نفت آزمون استخدامی
برگزار می کند

برگـزاری آزمـون سراسـری بـرای جـذب نیـرو 
در ایـن وزارتخانـه از ابتـدای دولـت سـیزدهم در 
دسـتور کار بـوده و اقدام های اولیه بـرای برگزاری 
چنیـن آزمونـی در حال اجراسـت. بر این اسـاس 
بـا دریافـت مجوز از سـازمان های مرتبـط و انجام 
اقدام هـای مربوطـه، ایـن آزمـون آذرمـاه امسـال 

برگـزار می شـود.

 :
زمـان زیـادی بـه آغاز مهرماه نمانده اسـت. قرار اسـت بعد از دو سـال تحصیل مجازی، 
مـدارس بازگشـایی شـود. در سـال تحصیلـی جدیـد، مسـئله کمبـود معلـم که طی 
چند سـال گذشـته مطرح شـده بـه بحرانی تریـن وضعیت خود می رسـد. در حـال حاضر 
کمبـود نیـروی انسـانی معلم از جدی ترین مشـکالت نظـام آموزش و پرورش اسـت.

بـه گـزارش بـازارکار، کمبـود تعـداد معلمـان هر چقـدر که باشـد، مشـکالت زیادی 
را بـرای دانش آمـوزان و خانواده هـا و بـه طـور کلـی سیسـتم آموزشـی کشـور ایجاد 
کرده اسـت. در حـال حاضـر برخـی کالس هـای درسـی با تعـداد ۵۷ نفـر در مدارس 
تشـکیل می شـود و ایـن یعنی معلم بـرای دانش آمـوزان وقت کافی نـدارد. به همین منظور 
»جـوان« بـا حجت الـه بنیـادی پژوهشـگر آمـوزش و پـرورش و مـدرس دانشـگاه 

فرهنگیـان گفتگـو کرده اسـت.
آقـای بنیادی! گفته می شـود کمبـود معلم داریـم، اما آمار های اعالم شـده 

در این خصوص متناقض اسـت.
اعـالم آمـار کمبـود معلـم وابسـته بـه آن اسـت کـه تراکـم کالس را چـه عـددی در 
نظـر بگیریـم. اگـر هـر کالس ۲۰ نفـر در ازای یـک معلـم باشـد، نسـبت بـه آنکه هر 
کالس ۴۰ نفـر دانش آمـوز داشته باشـد، متفـاوت اسـت، بنابرایـن یـک نفـر آمـار را بـا 
تعـداد اسـتاندارد دانش آمـوزان می سـنجد و یـک نفـر با تعـداد کالس هـا. از طرفی در 
برخـی از آمارگیری هـای مسـئوالن، آن دسـته از معلمانـی کـه به مـدارس غیردولتی 
یـا دسـتگاه های دیگـر رفته انـد کـه البته آمار شـفافی هـم از آن هـا وجود نـدارد، جزو 
معلمـان اسـتخدام آمـوزش و پـرورش درنظـر می گیرند. بـه همین دلیل اسـت که 

هـر کسـی یـک عـدد را در رابطـه بـا کمبـود معلمـان اعـالم می کند.
راهکاری برای بحران کمبود معلم در کشور وجود دارد؟

آمـوزش و پـرورش بـه جای اینکه صبـر کند تا یک دانشـجوی دانشـگاه جامع مدرک 
بگیـرد و بعـد در آزمـون اسـتخدامی معلمی شـرکت کند، بایـد خودش دسـت به کار 
شـود، بـه دانشـگاه ها برود و از دانشـجویان سـال دوم بخواهد که اگـر عالقه به معلمی 
دارنـد، فـرم پـر کنند و تغییـر گرایش دهنـد. در این صـورت معلمان بیشـتری جذب 

سیسـتم آموزش و پرورش کشـور می شـوند.
از طرفـی در دوره ابتدایـی کـه کمبـود معلـم خیلـی بیشـتر از سـایر مقاطـع اسـت، 
دانشـجوی سـال دوم را با سـه ماه دوره معلمی تربیت و استخدام کند. آن وقت به او بگوید 

کـه طـی ۴/۵ سـال، درسـش را ادامـه دهـد و مـدرک کارشناسـی اش را بگیرد.
در سـال های گذشـته کـه کشـور بـا کمبود معلم مواجـه بود، مگـر این کار هـا را انجام 
ندادیـم؟ خیلـی از کشـور هایی کـه آمـوزش و پـرورش پیشـرفته دارنـد نیـز چنیـن 
اقداماتـی را انجـام می دهنـد. بـرای بحـث مهارت هـای پایـه در دوره ابتدایـی حتمـاً 
نیـاز نیسـت کـه فرد، مدرک کارشناسـی یا کارشناسـی ارشـد داشته باشـد، بلکه آن ها 
بـا مـدرک فوق دیپلـم هـم می تواننـد آمـوزگار دوره ابتدایـی خوبـی باشـند و بعـد از 
آن مـدارک کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد را بگیرنـد. بـه طـور حتم دانشـجویی که 
شایسـتگی های معلمی را داشـته باشـد می تواند در دوره سـه ماهه تبدیل به یک معلم 
شایسـته در سیسـتم آموزشـی کشـور شـود و کمبود معلم را جبران کند. اگر او طی 
دو سـال فعالیت، خودش را در شـغل معلمی اثبات کرد که تشـخیص اولیه تشـخیص 
درسـتی بـوده و بـه صـورت دائم اسـتخدام شـود، در غیر ایـن صورت فـرد دیگری که 

مشـابه او پیش بینـی شـده را جایگزیـن کنند.
بیـش از ۱۰ سـال اسـت کـه مسـئله کمبـود بحران معلـم مطرح می شـود، 
امـا توجهـی بـه آن نشده اسـت. چـرا افرادی کـه قصـور در ایـن وضعیت 

داشـته اند، مـورد بازخواسـت قـرار نمی گیرنـد؟
متأسـفانه همینطـور اسـت. ایـن در صورتی اسـت که بـرای برون رفـت از این وضعیت 
کـه روزبـه روز بحرانی تـر از قبل می شـود، باید نهاد های نظارتی ما، از جمله کمیسـیون 
آموزش و تحقیقات مجلس بیایند و عملکرد وزرا بررسـی و ریشـه بحران را از سـال ۹۰ 
بررسـی کنند. به نظر می رسـد بحران از سـال ۹۰ شـروع شده باشـد، بنابراین از همان 
سـال تـا بـه امروز اگر کسـی ضعـف و قصور داشـته یـا تعمداً کارشـکنی کرده  اسـت، 

مجلـس بایـد بـه آن ورود کند و افـراد را مورد بازخواسـت قرار دهد. 

اشتغال سربازان ماهر 
 با امـدادخـودرو

به غلطک افتاد
مشــاور عالــی قــرارگاه مرکــزی مهارت آمــوزی 
ــات  ــریح جزئی ــلح در تش ــای مس ــتاد کل نیروه س
تفاهم نامــه همــکاری ایــن قــرارگاه بــا امدادخــودرو 
ــده در  ــارت دی ــربازان مه ــر از س ــت: ۱۲۰۰ نف گف
ــازارکار و  ــذب ب ــور ج ــر کش ــودرو سراس ــداد خ ام

اشــتغال می شــوند.

معـاون آموزشـی وزیـر علوم گفـت: در 
حال حاضر، ۹ درصد از دانشـجویان در 
علوم پایه مشـغول به تحصیل هسـتند 
و در صـورت ادامه این روند در ۴ سـال 
آینـده ایـن میـزان بـه۴ تـا ۵ درصـد 

می رسـد.
قـــاسم  بـازارکـــار،  گـزارش  بــه 
عموعابدینـی در گفـت و گـو بـا الـف 

اظهـار کـرد: در صـورت  ادامه ایـن روند، فقط دانشـگاه های برتر ما بـا توجه به 
ظرفیـت، ورودی دانشـجو خواهنـد داشـت و بقیـه دانشـگاه های صنعتی و فنی 

تعطیـل خواهنـد شـد.
بـه گفتـه وی بـا ایـن رونـد حرکت توسـعه کشـور دچار مشـکل می شـود؛ 

بـه همیـن دلیـل، جریان آمـوزش بایـد تغییـر کند.
حـوزه  در  دولـت  چالـش  کرد:اولیـن  بیـان  علـوم  وزیـر  آموزشـی  معـاون 
آمـوزش عالـی کشـور، ناکارآمدی در نظام حکمرانی و اداری دانشگاه هاسـت، که 
می تـوان بـه مـواردی از قبیل؛ نقص توسـعه نظام فرهنگـی و اجتماعی، ضعف در 

همکاری هـای بین الملـل و…اشـاره کرد.
عموعابدینـی تصریـح کـرد: ما دانشـگاه های خوبـی داریم و افتخـار هم می کنیم 
ولـی بایـد واقعیت هـا را نیـز در نظـر بگیریـم، دانشـجو اسـتقبال می کنـد، وارد 
دانشـگاه می شـود و خـارج می شـود، مـا بایـد مسـیری را ترسـیم کنیـم کـه 
دانشـجو بماند. لذا تحول، ضروری و اجتناب ناپذیر اسـت. اسـاس توسـعه فناوری 
ایجـاد اقتصـاد دانش بنیـان اسـت. می بایسـت شـورای دانشـگاه، دانشـکده های 
فناوری هـای نوظهـور ایجـاد کننـد و از نخبـگان در این دانشـکده ها اسـتفاده کنیم.

وی ادامـه داد: بایـد ظرفیت هـا را احصـاء کنیـم، جایـی بایـد ایجـاد شـود کـه 
فراتـر از روابـط و مسـائل موجود باشـد و مخصوصا بـرای تکنولوژی هـای آینده 

برنامه ریـزی کنـد.
معـاون آموزشـی وزیر علوم گفت: طـرح تحول مورد نظر چندین بخـش دارد که 
بخـش مهمـی، ماموریت گرایی و آمایش اسـت که در این راسـتا به دانشـگاه های 
مشـهد و نیشـابور رفتیم و طرح تحول را برای آنها نوشـتیم و خواسـتیم در حوزه 

معادن و منطقه خود خدمت کنند و در آن راسـتا به سـطح بین الملل برسـند.
عموعابدینی تاکید کرد: دانشـگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسـی می بایسـت 
عـالوه بـر حـوزه بین الملـل دو ماموریـت مهـم داشـته باشـد؛ نخسـت اینکـه، 
ماموریـت در ایجـاد فنـاوری هـای نوظهـور و نویـن داشـته باشـد. همچنیـن، 

ماموریـت خدمـت بـه صنعـت و جامعـه از دیگـر وظایـف این دانشـگاه اسـت.
وی افـزود: بـرای فناوری هـای نوین و راهبـردی آینده باید دانشـکده ایجادکنیم. 

اگـر ماموریت هـا انجام شـوند، اوج حرکـت تحول دانشـگاه ها اتفـاق می افتد.
ایـن مقـام مسـئول تاکیـد کرد:  دانشـگاه ها بایـد تمدن سـاز باشـند، رهبر معظم 
انقـالب در شـکل گیری تمـدن اسـالمی نقش دانشـگاه ها را مطـرح می کنند. لذا 
قبـل از ابـالغ و اعـالم گام دوم در سـال ۱۳۹۴ فرمودنـد: »لـوازم نقش آفرینـی 

دانشـگاه در شـکل گیری تمـدن اسـالمی بایـد شناسـایی و به انجام برسـد«.
عموعابدینی اذعان کرد: اگر صنعت ۵ سـال آینده ۱۰۰۰ نفر نیرو نیاز دارد بایسـتی 
۱۲۰۰ دانشـجو جـذب شـود نه ۵۰۰۰ نفر! مسـیر طـرح تحول اصـالح اینگونه امور 
اسـت کـه بـر اسـاس آن آمـوزش بایـد در دو جهـت فناوری های نوظهـور در جهت 
تمـدن سـازی و خدمـت به صنعت و جامعه باشـد. انتظـار مقام معظـم رهبری این 
اسـت که ۱۰۰ درصد اسـاتید، کارشـان باید در جهت رفع مشـکالت کشـور باشد. از 
جملـه مشـکالت فناوری و مشـکالتی که در کشـور اختالل ایجـاد می کنند. جریان 

آموزش، جریان توسـعه پایدار کشـور اسـت.

یک کارشناس حوزه آموزش و پرورش مطرح کرد
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صدای زنگ کمبود معلم
معافیت و خبرهای خوش در مدارس بلنـد است

برای کارکنان پارک های 
علم و فناوری

فراخوان راه اندازی مراکز

کاریابی ویژه نوجوانان

برنامه بانک مرکزی برای
چندبرابر شدن تسهیالت

مشاغل خانگی 
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سازمان دانشجویان درگاه ورود 

به زیست بوم نوآوری نخبگان 
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• ارزیابی صنعت و بازار مواد خوراکی و آشاميدنی به طور جامع
• ارزیابی و آناليز بازار

• ارزیابی و آناليز مشتریان
•آشنا به بازار آنالین

•آشنا به بازار عمده فروشی

•آشنا به بازار سوپرمارکت

•آشنا به بازار خرده فروشی

از عالقمندان واجد شرایط تقاضا می شود سوابق کاری خود 
را به ایميل آدرس زیر ارسال نمایند:

info@phoenixme.ae

شرکت بين المللی مواد خوراکی و آشاميدنی
 به منظـور توسعـه فعـاليت خود در بـازار ایران 

به همکاری یک نفر مشاور آشنا به صنعت و بازار

 مواد خوراکی و آشاميدنی بسته بندی شده،

 نياز دارد.

آمـوزش و پـرورش بـه جـای اینکـه صبـر کنـد تا یـک دانشـجوی دانشـگاه جامـع مـدرک بگیـرد و بعد 
در آزمـون اسـتخدامی معلمـی شـرکت کنـد، بایـد خودش دسـت به کار شـود، بـه دانشـگاه ها بـرود و از 
دانشـجویان سـال دوم بخواهـد کـه اگر عالقه بـه معلمـی دارند، فرم پـر کننـد و تغییر گرایـش دهند. 

در ایـن صـورت معلمـان بیشـتری جـذب سیسـتم آمـوزش و پرورش کشـور می شـوند.
از طرفـی در دوره ابتدایـی کـه کمبود معلم خیلی بیشـتر از سـایر مقاطع اسـت، دانشـجوی سـال دوم را با 
سـه مـاه دوره معلمی تربیت و اسـتخدام کنـد. آن وقت بـه او بگوید که طی ۴/۵ سـال، درسـش را ادامه دهد 

و مدرک کارشناسـی اش را بگیرد.
1

روز ملی سینما؛ تشریح طرح های تازه برای
 اشتغال و کارآفرینی خانواده سینما

معـاون فنـاوری نویـن و مطالعات سـینمایی با اشـاره بـه اهمیت 
بحـث اشـتغال زایی در حوزه هـای مختلـف سـینما گفـت: یکی 
از اهـداف رییس سـازمان سـینمایی از انجام سـفرهای اسـتانی 
اسـتانداری های  بـا همـکاری  اشـتغال خانـواده سـینما  بحـث 

سراسـر کشـور است. 

شمارش معکوس برای آغاز سال تحصیلی جدید؛



اخبار ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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فرآیند برقراری بیمه بیکاری
 آنالین انجام می شود

ــی  ــم تأمین اجتماع ــای مه ــی از حمایت ه ــکاری یک ــه بی ــرری بیم ــراری مق برق
از کارگــران تحــت پوشــش ایــن ســازمان اســت.

فرآینــد  گفــت:  اجتماعــی  تأمیــن   بیمه شــدگان ســازمان  امــور  مدیــرکل 
ــت. ــن اس ــورت آنالی ــه ص ــوری و ب ــال غیرحض ــکاری کام ــه بی ــراری بیم برق

بیمه شــدگان  امــور  مدیــرکل  شــکوری  مهــدی  بــازارکار،  گــزارش  بــه    
ــام  ــکاری، تم ــه بی ــون بیم ــاس قان ــت: براس ــی گف ــن  اجتماع ــازمان تأمی س
ــمول  ــتند، مش ــی هس ــه تأمین اجتماع ــون کار و بیم ــمول قان ــه مش ــرادی ک اف
ایــن قانوننــد و در صــورت بیــکاری غیــرارادی تحــت حمایــت ســازمان 

می گیرنــد. قــرار  تأمین اجتماعــی 
ــادگان  ــتگان و ازکارافت ــون، بازنشس ــب قان ــه موج ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
کلــی و شــاغالن بیمه هــای مشــاغل آزاد و اختیــاری و همین طــور اتبــاع 
ــرری  ــراری مق ــزود: برق ــتند، اف ــارج هس ــون خ ــن قان ــمول ای ــی از ش خارج
کارگــران  از  تأمین اجتماعــی  مهــم  حمایت هــای  از  یکــی  بیــکاری  بیمــه 

ــت. ــازمان اس ــن س ــش ای ــت پوش تح
ــدوق  ــه داد: صن ــی ادام ــازمان تأمین اجتماع ــدگان س ــور بیمه ش ــرکل ام مدی
ــت  ــدف حمای ــا ه ــتقل ب ــدوق مس ــک صن ــوان ی ــکاری، به &lrm;عن ــه بی بیم
از بیمه شــدگان در ایــام بیــکاری و نیــز مهارت آمــوزی و فراهــم ســاختن 
ــت  ــده اس ــاد ش ــتغال، ایج ــد و اش ــه تولی ــه عرص ــران ب ــت کارگ ــتر بازگش بس
ــرای  ــه ســال ۱۳۶۶ ب ــه موجــب مصوب ــون بیمــه بیــکاری بعــد از آنکــه ب و قان
ســه ســال بــه صــورت آزمایشــی اجــرا شــد، در ســال ۱۳۶۹ به صــورت 

ــید. ــالمی رس ــورای اس ــس ش ــب مجل ــه تصوی ــی ب ــی دائم قانون
ــغل  ــرارادی ش ــه صــورت غی ــه ب ــدگانی ک ــر بیمه ش ــالوه ب ــزود: ع ــکوری اف ش
خــود را از دســت می دهنــد، بعضــاً برخــی کارفرمایــان نیــز بــه ســبب 
ــی  ــوند برخ ــور می ش ــد، مجب ــوط تولی ــانی خط ــالح و به روزرس ــازی، اص بازس
نیروهــای خــود را بــرای مدتــی تعدیــل کننــد کــه ایــن افــراد نیــز در 
ــکاری  ــه بی ــرری بیم ــت مق ــمول دریاف ــی، مش ــرایط قانون ــراز ش ــورت اح ص

ــود. ــد ب خواهن
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــازمان تأمین اجتماع ــدگان س ــور بیمه ش ــرکل ام مدی
حمایــت از بیمه شــدگان واجــد شــرایط در دوره بیــکاری، صرفــاً منحصــر 
ــون عــالوه  ــه پرداخــت مقــرری بیــکاری نیســت، افــزود: مشــموالن ایــن قان ب
ــابقه  ــد و س ــتفاده می کنن ــم اس ــی ه ــات درمان ــه از خدم ــرری ماهان ــر مق ب
بــرای  قانــون  لحــاظ می شــود. همین طــور در  ایشــان  بــرای  نیــز  بیمــه 
نیــز  مهارت آمــوزی  و  آمــوزش  موضــوع  می شــوند،  بیــکار  کــه  افــرادی 
ــود  ــق نب ــغل موف ــک ش ــردی در ی ــر ف ــی اگ ــت؛ یعن ــده اس ــی ش پیش بین
و بــه شــکل غیــرارادی کار خــود را از دســت داد، قانونگــذار ســازوکاری 
ــد و  ــش دهن ــان را افزای ــد مهارت هایش ــراد بتوانن ــه اف ــرده ک ــی ک پیش بین
ــه،  ــازار کار منطق ــه و ب ــاز جامع ــد و براســاس نی ــری رو بیاورن ــه شــغل دیگ ب

ــند. ــته باش ــدد داش ــتغال مج ــت اش ــد فرص بتوانن
شــکوری در مــورد نحــوه محاســبه مبلــغ ریالــی مقــرری بیمــه بیــکاری 
ــکار در  ــرد بی ــزد ف ــط م ــد متوس ــرری ۵۵ درص ــبه مق ــای محاس ــت: مبن گف
ــرای متاهلیــن و متکفلیــن ســازوکار  ۹۰ روز قبــل از شــروع بیــکاری اســت. ب
ــل  ــت تکف ــرد تح ــر ف ــه ازای ه ــه ب ــت ک ــده اس ــی ش ــز پیش بین ــری نی دیگ
ــرد  ــرری ف ــه مق ــل دســتمزد ســال، ب ــر، ده درصــد حداق ۴ نف ــا  ــر ت و حداکث
مجمــوع  در  ینکــه  ا بــر  مشــروط  می شــود.  اضافــه  متکفــل  و  متأهــل 
لبتــه در هــر حــال مبلــغ  ا ۸۰ درصــد متوســط مــزد بیشــتر نشــود.  از 
ــر  ــال کمت ــتمزد س ــل دس ق ــت، از حدا ــل پرداخ ب ــکاری قا ــه بی ــرری بیم مق

ــود. ب ــد  نخواه
ــط  ــور متوس ــه ط ــد را ب ــکاری جدی ــرری بی ــراری مق ــه برق ــار ماهان وی آم
ــاه در  ــر م ــی در ه ــغ پرداخت ــوع مبل ــر و مجم ــزار نف ــا ۱۸ ه ۱۷ ت ــدود  ح
ــدود  ــمول را ح ــرد مش ــر ف ــزار نف ــه ۱۷۰ ه ــب ب ــرای قری ــاری ب ــال ج س
ــا  ــاری کرون ــیوع بیم ــد از ش ــت: بع ــرد و گف ــالم ک ــان اع ــارد توم ۱۱۳۲ میلی
و شــرایط خــاص ناشــی از محدودیت هــای تــردد، سیســتم غیرحضــوری 
اعــالم بیــکاری و درخواســت مقــرری بــا همــکاری وزارت تعــاون، کار و 
ــت  ــدای درخواس ــر از ابت ــال حاض ــه در ح ــده ک ــاد ش ــی ایج ــاه اجتماع رف
ــرری  ــراری مق ــم و برق ــدور حک ــرایط و ص ــراز ش ــی اح ــی و بررس ــا معرف ت
به صــورت غیرحضــوری انجــام می شــود. قبــاًل بیمه شــدگان بیــکار بــرای 
ــال  ــی در ح ــتند، ول ــعب داش ــه ش ــرری ب ــات مک ــرری، مراجع ــراری مق برق
ادارات تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و  حاضــر نیــازی بــه مراجعــه بــه 
ــراری  ــک از مراحــل بررســی شــرایط و برق ــچ ی ــی در هی شــعب تأمین اجتماع

ــد. ــرری ندارن مق
منابــع  مــورد  در  تأمین اجتماعــی  ســازمان  بیمه شــدگان  امــور  مدیــرکل 
ــکاری از محــل ســه  ــدوق بیمــه بی ــع صن ــت: مناب ــکاری گف ــدوق بیمــه بی صن
ــر عهــده  ــون پرداخــت آن ب ــکاری اســت کــه طبــق قان درصــد حــق بیمــه بی
ــون، امــروز  ــن قان ــا گذشــت ســی ســال از اجــرای ای کارفرمــا اســت. البتــه ب
ــارکت  ــدم مش ــه ع ــود دارد ک ــان وج ــی کارشناس ــان برخ ــر در می ــن نظ ای
ــدوق  ــع صن ــری مناب ــال آن کس ــه دنب ــدوق و ب ــع صن ــن مناب ــت در تأمی دول

بیمه بیــکاری، نقیصــه ای بــرای قانــون بیمه بیــکاری اســت.
ــد  ــر مانن ــک مشــکل فراگی ــر ی ــه کل کشــور درگی ــی ک ــرد: وقت ــد ک وی تاکی
ــموالن  ــت مش ــوی کل جمعی ــکاری تکاف ــدوق بی ــع صن ــود، مناب ــا می ش کرون
ــکاری،  ــه بی ــرری بیم ــراری مق ــهیل در برق ــات و تس ــای خدم ــدارد. ارتق را ن
مطــرح  پیشــنهادهای  از  یکــی  و  اســت  پایــدار  منابــع  تأمیــن  نیازمنــد 
ــز در  ــت نی ــا، دول ــر کارفرم ــالوه ب ــه ع ــت ک ــن اس ــم ای ــه ه ــن زمین در ای
ــکاری  ــه بی ــدوق بیم ــع صن ــن مناب ــده، در تأمی ــر بیمه ش ــتغال ه ــان اش زم

ــد. ــته باش ــارکت داش مش

از سوی مدیرکل امور 
بیمه شدگان سازمان تأمین  اجتماعی؛

۱۸۵ هزار نفر مقرری بیمه بیکاری می گیرند

ــه ۱۸۵ هــزار نفــر در کشــور از مقــرری  ــن آمارهــا نزدیــک ب ــر اســاس آخری ب
ــد  ــال رون ــه س ــبت ب ــزان نس ــن می ــه ای ــد ک ــتفاده می کنن ــکاری اس ــه بی بیم

ــد. ــان می ده ــی را نش کاهش
معــاون روابــط کار وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی  از کاهــش آمــار مقــرری 

بگیــران بیمــه بیــکاری در کشــور خبــر مــی دهــد.
ــر  ــزار نف ــدود ۱۸۵ ه ــر، ح ــرایط حاض ــت: در ش ــرد گف ــی ف ــین رعیت ــی حس عل
ــود فضــای  ــه بهب ــا توجــه ب ــه ب ــد ک ــد شــده ان ــکاری بهره من ــرری بیمــه بی از مق
کســب و کار، تعــداد مقــرری بگیــران بیمــه بیــکاری نســبت بــه ســال قبــل کمتــر 

شــده اســت.
وزارت کار، اردیبهشــت مــاه امســال از کاهــش ۳۸ درصــدی تقاضــا بــرای دریافــت 

بیمــه بیــکاری نســبت بــه ســال گذشــته خبــر داده بــود.
بــر اســاس گــزارش عملکــرد معاونــت روابــط کار وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــیزدهم  ــت س ــکاری،   در دول ــه بی ــاغل و بیم ــت از مش ــوزه حمای ــی در ح اجتماع
آمــار مقــرری بگیــران بیمــه بیــکاری تــا پایــان مهرمــاه ســال گذشــته، ۲۶۰ هــزار نفــر 

ــود. اعــالم شــده ب
برابــر اعــالم اداره کل امــور بیمــه شــدگان ســازمان تأمیــن اجتماعــی بیــش از ۷۰ درصــد 
ــه  ــد ک ــکیل می دهن ــی تش ــکاری را کارگران ــه بی ــدوق بیم ــران صن ــرری بگی مق
در پایــان قــرارداد کار بیــکار شــده اند و مابقــی بیــکاران مشــمول صنــدوق، 

ــتند. ــی هس ــروژه ای و فصل ــمی، پ ــران رس کارگ
ــرد  ــی گی ــه کســانی صــورت م ــکاری ب ــه بی ــرری بیم ــون، پرداخــت مق ــر قان براب
ــه، ســیل،  ــر زلزل ــه نظی ــت حــوادث غیرمترقب ــه عل ــر ارادی و ب ــه طــور غی ــه ب ک

ــکار شــده باشــند. ــا بی ــواردی همچــون کرون ــش ســوزی و م آت
ــر  ــد حداکث ــده موظفن ــکار ش ــراد بی ــکاری، اف ــه بی ــون بیم ــاده ۶ قان ــق م مطاب
ــکونت  ــل س ــتان مح ــه ادارات کار اس ــود را ب ــکاری خ ــب بی ــرف ۳۰ روز مرات ظ
اعــالم کننــد تــا پــس از بررســی بــه شــعب تامیــن اجتماعــی بــه منظــور دریافــت 

ــوند. ــی ش ــرری معرف مق

صدور کارت بازرگانی و عضویت 
برای تعاونگران

رییــس اتــاق تعــاون اســتان تهــران گفــت: یکــی از مهم تریــن وظایــف ایــن اتــاق، 
صــدور کارت بازرگانــی، عضویــت و گواهــی مبــدأ بــرای بخــش تعــاون اســت کــه 

ــم. ــری می کنی ــن موضــوع را پیگی ای
بــه گــزارش بــازارکار، محمــد خــان بلوکــی در هفدهمیــن آییــن معرفــی 
تعاونی هــای برتــر اســتان تهــران اظهــار داشــت: در بخــش تعــاون مطالبه گری هــا 
ــایر مســئوالن در  ــه گانه و س ــوای س ــه ق ــران را ب ــر و مشــورت تعاونگ ــه نظ و ارائ

ــم. ــه می کنی ــی ارائ ــح قانون ــا و لوای ــب مصوبه ه ــتای تصوی راس
وی افــزود: در بخــش تعــاون اســتان تهــران، مــا مراکــزی را راه انــدازی و تقویــت 

ــه دعــاوی تشــکل و تعاونی هــا رســیدگی کننــد. ــم کــه ب کردی
ــش داوری  ــته بخ ــه در گذش ــان اینک ــا بی ــران ب ــتان ته ــاون اس ــاق تع ــس ات ریی
دارای ســه بخــش بــود گفــت: ایــن مــوارد را بــه ۶ بخــش ارتقــا دادیــم و از افــراد 

ــم. ــره بردی ــات به ــر و قض صاحب نظ
ــره و بازرســان را  وی ادامــه داد: در بخــش نظــارت، تاییــد صالحیــت هیــات مدی

ــم. ــاون انجــام می دهی ــاق تع ــن ات ــر اســاس قوانی ب
ــا اشــاره بــه اینکــه اتــاق تعــاون، پارلمــان بخــش مردمــی کشــور  خــان بلوکــی ب
ــات و  ــی،  مالی ــه، دارای ــیون های بیم ــه کمیس ــدگان ب ــزام نماین ــت: اع ــت گف اس
بانــک صــورت می گیــرد تــا مســائل تعاونگــران مــورد بحــث و بررســی 

ــرد. ــرار گی ق
ــاق  ــه در ات ــای دبیرخان ــه احی ــاره ب ــا اش ــران ب ــتان ته ــاون اس ــاق تع ــس ات ریی
تعــاون گفــت: از ایــن طریــق مطالبه هــای تعاون گــران را ثبــت و پیگیــری 

. می کنیــم
 وی خاطرنشــان کــرد: همــه مســایل را بــه گــوش اعضــای تعاونگــران می رســانیم 

ــه معیشــت تعاونگــران رســیدگی می کنیــم. و در ســایه همــکاری تعاونی هــا ب
در این آیین از ۱۰ تعاونی برتر و ســه تعاونی شایســته تقدیر شــد.

برنامه وزارت نفت برای برگزاری آزمون استخدامی عمومیمعاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه 

 آذرماه؛ تاریخ احتمالی برگزاری آزمون
برنامه ریــزی  آمــوزش،  مدیــرکل 
اداری  تحــول  و  انســانی  نیــروی 
وزارت نفــت از احتمــال برگــزاری 
ــرای جــذب نیــرو  آزمــون عمومــی ب
وزارت  بــرای  کشــور  سراســر  در 

نفــت خبــر داد.
بــه گــزارش بــازارکار ، مهنــدس 
علــی ســتوده بــا اشــاره به اینکــه 
در  نیــرو  جــذب  مانــدن  مغفــول 
ــته،  ــال های گذش ــت در س وزارت نف
برنامه هــای  و  مأموریت هــا  برخــی 
ــکل  ــا مش ــت را ب ــی وزارت نف حیات
گفــت:  اســت،   کـــرده  مــــواجه 
ــرای  ــری ب ــون سراس ــزاری آزم برگ

ــیزدهم در  ــت س ــدای دول ــه از ابت ــن وزارتخان ــرو در ای ــذب نی ج
دســتور کار بــوده و اقدام هــای اولیــه بــرای برگــزاری چنیــن 
ــاس  ــن اس ــر ای ــاتا ب ــل از ش ــه نق ــت. ب ــال اجراس ــی در ح آزمون
ــای  ــام اقدام ه ــط و انج ــازمان های مرتب ــوز از س ــت مج ــا دریاف ب

مربوطــه، ایــن آزمــون آذرمــاه امســال برگــزار می شــود.

ــزاری  ــرای برگ ــی ب ــت اقدام ــه وزارت نف ــا در مجموع آی
ــت؟ ــام هس ــال انج ــتخدامی در ح ــی اس ــون عموم آزم

در مجموعــه شــرکت های تابــع وزارت نفــت بیــش از ۹ ســال 
از برگــزاری آخریــن آزمــون اســتخدامی می گــذرد و در ایــن 
ســال ها بخــش  قابل توجهــی از ســرمایه انســانی ایــن صنعــت 
ــف  ــری وظای ــوع پیگی ــن موض ــه ای ــده ک ــته ش ــردی بازنشس راهب
ــد  ــتمرار تولی ــه اس ــت از جمل ــت نف ــه صنع ــای محول و مأموریت ه
و عرضــه منابــع هیدورکربــوری و انجــام طرح هــا و پروژه هــای 
ــن رو  ــت. از ای ــرده اس ــه ک ــدی مواج ــره ج ــا مخاط ــعه را ب توس
بخش هــای  در  به ویــژه  ســازمانی  نیازهــای  تأمیــن  به منظــور 
ــت  ــتور کار دول ــتخدامی در دس ــون اس ــزاری آزم ــی، برگ عملیات

ــرار دارد. ــیزدهم ق س

چه کسـانی می توانند در آزمون استخدامی شرکت کنند؟
شــرایط عمومــی و اختصاصــی شــرکت در آزمــون اســتخدامی 
ــی  ــط اجرای ــت و ضواب ــت نف ــی صنع ــررات داخل ــوب مق در چارچ
ــان واجــد  ــن شــده و همــه داوطلب ــه و تدوی ــط تهی مراجــع ذی رب
شــرایط )کاردانــی و باالتــر کــه جزئیــات آن بــه تفصیــل در 
ــورت  ــد( در ص ــد ش ــالم خواه ــتخدامی اع ــون اس ــه آزم دفترچ
ــایان  ــد. ش ــرکت کنن ــتخدامی ش ــون اس ــد در آزم ــل می توانن تمای
از  قانونــی  و  اداری  منظــر  از  الزم  پیگیری هــای  اســت  ذکــر 
ــا  ــت ت ــام اس ــال انج ــور در ح ــتخدامی کش ــازمان اداری و اس س

از حیــث ســنی و بــا در نظــر داشــتن 
ســوابق کاری و در عین حــال حداقل 
به منظــور  نیــاز  مــورد  سنـــوات 
ــتگی  ــدوق بازنشس ــت در صن عضوی
ــراردادی  ــان ق صنعــت نفــت، کارکن
معیــن(،  مــدت  موقــت/  )مــدت 
ــش  ــر پوش ــان زی ــن کارکن همچنی
واجــد  پیمانــکاری  شــرکت های 
شــرایط بتواننــد در ایــن آزمــون 

ــد. ــرکت کنن ش

چــه اقدامــی بــرای جــذب 
نفــت  صنعــت  در  نخبــگان 

انجــام شــده اســت؟
تمامــی  بــرای  اســتخدامی  آزمــون  امســال،  دوم  نیمســال  در 
برگــزار  عــادی  و  نخبــه  شــامل  دانشــگاه ها  دانش آموختــگان 
ــش  ــت و نق ــرورت و اهمی ــه  ض ــه ب ــا توج ــه ب ــد، البت ــد ش خواه
ــت  ــردی صنع ــای راهب ــگان در بخش ه ــتفاده از نخب ــذار اس تأثیرگ
نفــت موضــوع جــذب نخبــگان به صــورت اختصاصــی نیــز از 
مســیر راهکارهــای قانونــی الزم در دســتور کار بررســی قــرار دارد 
کــه در صــورت فراهــم شــدن زمینه هــای الزم اقدام هــای مرتبــط 

ــد. ــد ش ــام خواه انج

 آزمون اســتخدامی چه زمانی برگزار خواهد شد؟
ــازمان اداری  ــوز س ــت مج ــرای دریاف ــای الزم ب ــون اقدام ه هم اکن
ــال  ــتخدامی در ح ــون اس ــزاری آزم ــور برگ ــتخدامی به منظ و اس
انجــام اســت کــه بــر مبنــای مجــوز اخذشــده و انجــام توافق هــای 
الزم بــا مرکــز برگزارکننــده آزمــون )از حیــث امکان ســنجی 
ــق آن  ــان دقی ــت( زم ــت نف ــی صنع ــون اختصاص ــزاری آزم برگ
ــال  ــن ح ــا ای ــد، ب ــد ش ــی خواه ــانی عموم ــخص و اطالع رس مش
ــرآورد اولیــه زمــان برگــزاری آزمــون حــدود آذرمــاه  ــر اســاس ب ب

ــود. ــد ب امســال خواه

برگــزاری آزمــون اســتخدامی در چــه ســطوح و مناطقــی 
ــود؟ ــام می ش ــور انج از کش

ــرکت های  ــای ش ــی فعالیت ه ــتردگی جغرافیای ــه گس ــه ب ــا توج ب
ــق  ــتر مناط ــور )بیش ــر کش ــت در سراس ــت نف ــه صنع زیرمجموع
عملیاتــی(، داوطلبــان می تواننــد بــا مطالعــه کامــل دفترچــه 
راهنمــای شــرکت در آزمــون از نیازهــای ســازمانی صنعــت نفــت 
ــبت  ــام نس ــان ثبت ن ــوند و در زم ــع ش ــف مطل ــق مختل در مناط
ــای  ــته و گرایش ه ــه رش ــه ب ــا توج ــت ب ــل خدم ــاب مح ــه انتخ ب

ــد. ــدام کنن ــاز اق ــورد نی ــی م تحصیل

رییس اتاق تعاون استان تهران اعالم کرد؛
مدیر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار اعالم کرد: 

راه اندازی کاریابی و مرکز مشاوره کارآفرینی ویژه نوجوانان
توســعه  و  سیاســت گذاری  مدیــر 
ــاه  ــاون، کار و رف ــتغال وزارت تع اش
اجتماعــی گفــت: کاریابــی نوجوانان، 
مرکــز مشــاوره کارآفرینــی نوجوانان 
و بازرســان نوجــوان از جملــه کار 
می تــوان  کــه  اســت  ویژه هایــی 
ــرای ســنین  ــه طــور اختصاصــی ب ب
۱۵ تــا ۱۸ ســال ایجــاد کــرد و بــه 
ــت. ــه آن پرداخ ــی ب ــور تخصص ط

بـه گـزارش بازارکار،  طـه رمضانی در 
نشسـتی بـا عوامـل برنامـه نوجوانانـه 
»سـاعت صفـر« اظهـار داشـت: خـود 

قانـون  اجـرای  بـرای  نظارتـی  بـازوی  یـک  می تواننـد  نوجوان هـا 
باشـند. چـه کسـی می توانـد بـر بـازار کار نوجوانـان در شـرایطی 
مثـل کرونـا نظـارت داشـته باشـد؟ مـا می توانیـم از طریق بازرسـی 
کار وارد شـویم و یـک سـری بـازرس کار نوجـوان داشـته باشـیم.

وی افــزود: در بخــش تعــاون، مباحــث فرهنگــی مطــرح می شــود، 
ــی دانش آمــوزی اســت  ــم کــه تعاون ــی هــم داری یــک ســری تعاون
ــی  ــب تعاون ــا در قال ــود و بچه ه ــکیل می ش ــدارس تش ــه در م ک
می تواننــد درآمدزایــی را تجربــه کننــد. بعضــی از تعاونی هــای 
دانش آمــوزی ایــن توانایــی را دارنــد کــه کل مدرســه را اداره 
کننــد. پــس ایــن بــرش نوجــوان در بخــش تعــاون اســت و شــما 
ــل آن  ــد و کام ــاط بگیری ــوزی ارتب ــی دانش آم ــا تعاون ــد ب می توانی

ــد. ــایی کنی را شناس
کار  تعــاون،  وزارت  اشــتغال  توســعه  و  سیاســت گذاری  مدیــر 
ــعه  ــت توس ــش معاون ــه در بخ ــان اینک ــا بی ــی ب ــاه اجتماع و رف
اشــتغال و کارآفرینــی مســاله ایجــاد شــغل جدیــد اســت گفــت: از 
ــه  ــی ک ــرد و نظارت ــورت می گی ــه ص ــی ک ــق برنامه ریزی های طری
ــزان  ــه می ــه چ ــود ک ــی می ش ــود دارد بررس ــتگاه ها وج ــر دس ب

ــت. ــده اس ــاد ش ــغلی ایج ــه ش زمین
وی ادامــه داد: نزدیــک بــه ۱۹ دســتگاه در حــوزه اشــتغال موظــف 
هســتند. دستگــاه هــــایی از جملــه وزارت جهــاد کشــاورزی، 
وزارت  گردشــگری،  میراث فرهنگــی،  تجــارت،  معــدن  صنعــت 
فرهنــگ، وزارت کار و نهادهایــی مثــل کمیتــه امــداد کــه بناســت 
در ســال ۱۴۰۱، ۵۰۰ هــزار مــورد شــغل ایجــاد کنــد. همین طــور 
بهزیســتی و نهادهایــی مثــل بنیــاد برکــت و ســتاد اجرایــی فرمــان 
ــرش نوجــوان  ــک ب ــا ی ــا همــه اینه ــم در نســبت ب ــام،  می توانی ام
بــه برنامــه اشتغالشــان بزنیــم و ببینیــم چقــدر از برنامه هــای 

اشــتغال مختــص ایــن گــروه ســنی اســت.
ــم  ــرورش درخواســت کردی ــا از آموزش وپ ــرد: م ــه ک ــی اضاف رمضان
ــف عملکــردی  ــی کــه در حــوزه اشــتغال در الیه هــای مختل اقدامات
خــودش دارد را ارائــه کنــد کــه ببینیــم دراین خصــوص چــه 
تحــول  در ســند  کــه  اســت چــرا  اتفاقــات مشــترکی رخ داده 

از  آموزش وپــرورش یکــی  بنیادیــن 
تربیــت،  شــش گانه  ســاحت های 
ــه ای اســت  ــت اقتصــادی و حرف تربی

ــای کار دارد. ــه ج ک

معاونت توسعه کارآفرینی
 وزارت کار مجوز می دهد

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد در حوزه 
نوجــوان، سیاســت گذاری اشــتغال را 
انجــام دهیــم گفــت: دفتــر مــا بــه روی 
همــه نوجوانــان فعــال ایــن حــوزه بــاز 
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــر فعالیت ــت. ه اس
کارآفرینــی در ایــن دفتــر انجــام می دهیــم همــه بــرای نوجوانــان 
ــه  ــه ب ــی ک ــاور کارآفرین ــز مش ــت. مراک ــتفاده اس ــم قابل اس ه
ــی  ــت توســعه کارآفرین ــا مجــوز داده می شــود توســط معاون آن ه

ارائــه می شــود.
وی ابــراز داشــت: پیشــنهاد ایــن اســت کــه کاریابــی ویــژه 
نوجوانــان تأســیس شــود. مجــوز کارآفرینــی را هــم معاونــت 
ــک  ــی ی ــد. خودکاریاب ــی صــادر می کن توســعه اشــتغال و کارآفرین
کار خــوب بــرای نوجــوان اســت البتــه االن ضوابــط دریافــت مجــوز 
کاریابــی ۲۴ ســال اســت امــا می شــود یــک نفــر مجــوز را دریافــت 
ــی  ــه نوجوان های ــد هم ــا او کار می کنن ــه ب ــی ک ــی تیم ــد ول کن
ــا۱۸ اســت. ــوان ۱۵ ت ــرای نوج ــی ب ــان کاریاب ــه مســاله ش ــند ک باش

مدیــر سیاســت گذاری و توســعه اشــتغال وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی خاطــر نشــان کــرد: اگــر بــه هــر دلیلــی نوجــوان 
خواســت از ســن ۱۵ ســالگی وارد فضــای کار بــه معنــای اســتخدام 
شــود از طریــق ایــن بســتر اقــدام کنــد. محــور بعــدی نیــز مرکــز 
ــان اســت کــه بایــد دیــد چنــد مرکــز  مشــاوره کارآفرینــی نوجوان
ــن  ــان و ای ــص نوجوان ــم مخت ــیس کنی ــی تأس ــاوره کارآفرین مش

قابل بررســی اســت.
ــم  ــه تنظی ــط کار ب ــت رواب ــه در معاون ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــیاری از  ــت: بس ــود گف ــه می ش ــا پرداخت ــر و کارفرم ــط کارگ رواب
ــری  ــل رهگی ــط کار قاب ــت رواب ــران نوجــوان در معاون ــور کارگ ام

اســت. 
رمضانــی گفــت: شــبکه بازرســان نوجوانــان کار را راه انــدازی 
ــتیبانی  ــور پش ــبکه چط ــن ش ــود ای ــه خ ــن ک ــارغ از ای ــد، ف کنی
ــانی  ــرای کس ــد و ب ــز باش ــور نی ــزه مح ــد انگی ــود می توان می ش
کــه وارد ایــن عرصــه می شــوند آورده دارد. یعنــی یــک نوجــوان 
و  شــرکت ها  بــه  شــود  بــازرس  می توانــد  اینکــه  به واســطه 
کارگاه هــای مختلــف وارد می شــود و فضــای کار نوجوانــان را 
ــد  ــوان دارن ــر نوج ــا کارگ ــدام کارگاه ه ــد ک ــد و می دانن می بینن
را  شــغلی  فرصــت  کلــی  بازرســی  ایــن  طــی  می تواننــد  و 

شناســایی کننــد.
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دکتر دهقانی فیروزآبادی در پیامی تاکید کرد:     ◄
تبیین برنامه های ارتقای مهارت آموزی 

و توان اشتغال پذیری دانشجویان 

۳۴۱ هـزار و ۶۳۳ شغـل 
در کشور ایجاد  شد

از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی 
صورت گرفت؛ 

◄
سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، درگاه ورود دانشجویان

 به زیست بوم نوآوری نخبگان ایرانی
ــگاهی  ــس جهاددانش ــادی ریی ــی فیروزآب ــر دهقان دکت
در پیــام خــود بــه مناســبت ســالگرد تاســیس ســازمان 
دانشــجویان  ســازمان  کــرد:  اظهــار  دانشــجویان 
بــرای  محملــی  و  درگاه  می توانــد  جهاددانشــگاهی 
جــذب دانشــجویان نــوآور و خــاق بــه زیســت بوم 
بــزرگ نوآورانــه و نخبگانــی جهاددانشــگاهی و هدایــت و 

ــد. ــا باش ــت از آن ه حمای
ــهریور(  ــیدن ) 15ش ــا فرارس ــازارکار، ب ــزارش ب ــه گ ب
ســالگرد تاســیس ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی، 
ــگاهی  ــس جهاددانش ــادی ریی ــی فیروزآب ــر دهقان دکت
ــر اســت: ــه شــرح زی ــام ب ــن پی ــرد. مت ــی صــادر ک پیام
ــد درگاه  ــازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی می توان  س
و محملــی بــرای جــذب دانشــجویان نــوآور و خــاق بــه 
زیســت بوم بــزرگ نوآورانــه و نخبگانــی جهاددانشــگاهی 
ــوع  ــن موض ــد و ای ــا باش ــت از آن ه ــت و حمای و هدای
خــود ظرفیــت و ســرمایٔه عظیــم بــرای غنــا بخشــی بــه 
ــداف  ــق اه ــرای تحق ــگاهی ب ــانی جهاددانش ــع انس مناب
نوآورانــه و تحول خواهانــه ایجــاد خواهــد کــرد. از ســوی 

ــدار و  ــوان نبــض بی دیگــر، دانشــجویان می تواننــد به عن
دل آگاه جامعــه، نســبت بــه نیازهــا، مشــکات و مســائل 
ــی اطــاع  ــٔه ایران گوناگــون و پردامنــه زیســت بوم جامع
ــه  ــق جهاددانشــگاهی نســبت ب ــا از طری ــد ت ــدا کنن پی
حــل ایــن مســائل اقــدام شــود و بــرای ایــن مهــم الزم 
اســت تــا تمــام تــوان ســخت افزاری، نرم افــزاری و 
منابــع ایــن نهــاد تــا حــد ممکــن و مقــدور در اختیــار 

دانشــجویان نــوآور و خــاق قــرار گیــرد.
در بیســت وپنج ســال فعالیــت ســازمان دانشــجویان 
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــاور م ــگاهی، ب جهاددانش
ســازمان می توانــد ماموریــت فعالیت هــای خــود را 
ــوآور  ــد و ن ــجویان عاقه من ــب دانش ــذب و جل ــر ج ب
در قالــب شــبکه های توانمنــد ســاز و فراگیــر قــرار 
هدفمنــد  نظام منــد،  ورود  درگاه  حکــم  در  و  دهــد 
ــاد  ــه جه ــاق ب ــوآور و خ ــجویان ن ــگ دانش و هماهن
ــگاه  ــن مســیر مســتلزم ن ــات در ای ــد و توفیق عمــل کن
فعالیت هــا،  روزآمدســازی  و  تنوع بخشــی  تحولــی، 
توجــه ویــژه بــه نیازهــای دانشــجویان به ویــژه در 
شــبکه های  تشــکیل  مهارت آمــوزی،  و  کارآفرینــی 
ــتفاده  ــا و اس ــی برنامه ه ــجویی، تنوع بخش ــال دانش فع
ــت  ــی اس ــای فرهنگ ــد در برنامه ه ــای جدی از الگوه
ــا طــی آن اســتعدادهای دانشــجویان در عرصه هــای  ت
ــازی  ــود و بسترس ــت ش ــایی و تقوی ــون شناس گوناگ
دقــت  بــا  توانمندهــا  ایــن  از  بهره منــدی  بــرای 

ــرد. ــورت پذی ص

بر اساس اعالم کریمی بیرانوند در ماه گذشته  ◄

جامــع  دانشــگاه  رییــس 
ــن  ــه تبیی ــردی ب ــی کارب علم
برنامه هــای ایــن دانشــگاه برای 
ارتقــای مهــارت آمــوزی و تــوان 
ــجویان  ــری دانش ــتغال پذی اش
و دانــش آموختــگان همــه 
زیــر نظــام هــای آموزشــی 

پرداخــت.
بــه گــزارش بــازارکار از روابــط 
ــردی ، نشســت تخصصــی  ــع علمــی کارب ــی دانشــگاه جام عموم
برنامــه هــا و اهــداف وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در حــوزه 
مهــارت افزایــی و هدایــت شــغلی دانشــجویان و دانــش آموختــگان 
ــا حضــور دکتــر پیمــان صالحــی معــاون پژوهشــی  دانشــگاهی ب
وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری، دکتــر حســین بلنــدی ، رییــس 
ــوزه  ــران ح ــی از مدی ــردی و جمع ــی کارب ــع علم ــگاه جام دانش

ــه صــورت مجــازی برگــزار شــد. ــی کشــور ب آمــوزش عال
دکتــر بلنــدی کــه به عنــوان یکــی از ســخنرانان اصلــی در این نشســت 
دعــوت شــده بود بــه تبیین برنامه هــای دانشــگاه جامع علمــی کاربردی 
بــرای ارتقــای مهــارت آمــوزی و تــوان اشــتغال پذیــری دانشــجویان و 

دانــش آموختــگان همــه زیــر نظــام هــای آموزشــی پرداخت.
ــت  ــن نشس ــردی در ای ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــس دانش رئی
اظهــار داشــت: اجــرای موفــق طــرح هدایت شــغلی دانشــجویان 
ــی  ــای آموزش ــایی نیازه ــتلزم شناس ــگان، مس ــش آموخت و دان
ــه  ــه ب ــی باتوج ــه درس ــن برنام ــده، تدوی ــال و آین ــاغل ح مش
ــا مشــارکت خبــرگان  آن، پیاده ســازی در محیــط هــای کاری ب

ــر کیفیــت آن مــی باشــد. حــوزه شــغلی و نظــارت ب
ــت از  ــه حمای ــن نام ــاد آیی ــرد: در مف ــح ک ــدی تصری ــر بلن دکت
ــوم،  ــوزه وزارت عل ــن در ح ــتغال آفری ــان و اش ــش بنی ــد، دان تولی
ــد و  ــته های جدی ــن رش ــزوم تدوی ــر ل ــاوری ب ــات و فن تحقیق
ــی و  ــارت افزای ــت مه ــا محوری ــای موجــود ب ــری رشــته ه بازنگ
کارآفرینــی تاکیــد نمــوده اســت ، ایــن در حالــی اســت کــه تفکــر 
حاکــم بــر ایــن دانشــگاه، موجــب پیشــتازی در ایــن عرصــه شــده 
ــزود: شــروع  ــردی اف ــع علمــی کارب ــس دانشــگاه جام اســت. ریی
فرآینــد تدویــن 1٢5 عنــوان برنامــه درســی براســاس نیازآفرینــی 
ــی  ــای درس ــوان برنامه ه ــری 1۰۴ عن ــرای بازنگ ــزی ب و برنامه ری
موجــود از ابتــدای ســال جــاری مبیــن اهتمــام مــا در تحقــق ایــن 

مهــم اســت.
ــع علمــی  ــان مباحــث طــرح شــده؛ رییــس دانشــگاه جام در پای
ــن  ــه ای در تضمی ــت حرف ــدی صاحی ــش کلی ــه نق ــردی ب کارب
عملکــرد شــغلی اثربخــش حوزه هــای مختلــف کســب و کار 
اشــاره نمــود و یکــی از راه حل هــای اساســی مواجهــه بــا چالــش 
ــن  ــت ای ــنجی کیفی ــه ای را اعتبارس ــغلی و حرف ــای ش آموزش ه
آموزش هــا مطابــق اســتانداردهای شایســتگی حرفــه ای بــازار کار 
و بهبــود ارتبــاط منطقــی بیــن آمــوزش و دنیــای کســب و کار از 
ــا تعییــن نقــش و حــوزه عملکــرد  طریــق یــک نظــام منســجم ب

ــت. ارکان آن دانس

مطابق آمار سـامانه ملی رصد اشـتغال کشـور، در پنج ماه نخسـت امسـال ۳۴1 هزار 
و ۶۳۳ شـغل در کشـور ایجاد شده است.

به گزارش بازارکار،  سـامانه ملی رصد اشـتغال کشـور با هدف کسـب اطاعات دقیق 
از ورودی و خروجی های بازار کار و میزان اشـتغال ایجادی، راه اندازی شـده اسـت.

محمود کریمی بیرانوند معاون توسـعه کارآفرینی و اشـتغال وزارت کار ـ با اشـاره به 
گـزارش سـامانه ملـی رصد اشـتغال، می گوید: از شـهریورماه سـال گذشـته تـا پایان 

مرداد ماه امسـال،جمعا ۹۷5 هزار و ۶۳۳ شـغل در کشـور ایجاد شـده اسـت.
بـر اسـاس گـزارش معاونت اشـتغال وزارت کار از ابتـدای فروردین تا پایان مـرداد ماه 

امسـال، ۳۴1 هزار و ۶۳۳ شـغل در کشـور ایجاد شـده است.
وی بـا اسـتناد بـه آمارگیری دقیق سـامانه ملی رصد اشـتغال می افزاید: بـا آمار قابل 
اتکای همه دسـتگاهها از ابتدای شـهریور تا پایان اسـفند ماه 1۴۰۰، یعنی هفت ماه 

آغاز به کار دولت سـیزدهم ۶۳۴ هزار شـغل در کشـور به وجود آمده اسـت.

دعوت به همکاری دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

رییس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس:     ◄
هوشمندسازی و دانش بنیان کردن اصناف، ضرورت امروز کشور است

رییـس فراکسـیون اقتصـاد دانش بنیـان مجلـس شـورای 
اسـامی گفـت: نبایـد سـهم اصنـاف از اقتصاد دیجیتـال را 
نادیـده بگیریم، زیرا هوشمندسـازی فضای اصنـاف ضرورت 

امروز کشـور اسـت.
بـه گـزارش بـازارکار،  محسـن دهنـوی در همایـش اصناف 
دانـش بنیـان، فناور و هوشـمند بـا بیان اینکـه اصناف خط 
مقـدم فضـای اقتصاد و کسـب و کار کشـور هسـتند، اظهار 
داشـت: ایـن بخـش از اقتصاد کشـور بـا وجـود دارا بودن 
سـهم ٢5 درصـدی از تولیـد ناخالـص ملـی، مـورد بـی 

توجهـی قـرار گرفته اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: اصنـاف چـرخ حرکت اقتصاد کشـور 
هسـتند کـه باید خـود را با قواعد جدیـد بازار جهانی همـراه کنند.

عضـو هیـات رییسـه مجلـس شـورای اسـامی بـا تاکید 
بـر اینکـه بـرای حفـظ حـوزه کسـب و کار باید قواعـد این 
دنیـای جدیـد رعایـت شـود، گفـت: شـبکه تبـادل داده و 
فضـای دیجیتالـی از جملـه مسـیر هایی اسـت کـه اقتصـاد 
کشـور را متحـول می کند، زیرا امروز فضای مجازی بخشـی 

از زندگـی مردم اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه نمیتـوان سـهم اصنـاف را در اقتصـاد 
دیجیتـال نادیـده گرفـت، تصریـح کـرد: در حـوزه اصنـاف 

کـه سـه میلیـون از جمعیت را به خـود اختصـاص داده اند، 
بخشـی در انتظار مجـوز راه اندازی فضای مجازی و بخشـی 
دیگـر در حـال اقـدام هسـتند، اما هنـوز روند صـدور مجوز 

به طـور کامل مشـخص نیسـت.
دهنـوی تصریـح کـرد: بایـد در ایـن زمینـه ریـل گـذاری 
مناسـب انجـام داد تا تحـول الزم برای اصنـاف و فعاالن این 
بخـش ایجـاد شـود، زیـرا بـا تاسـیس شـرکت های مختلف 

نمی تـوان اقتصـاد را هوشـند و دانـش بنیـان کـرد.
وی با تاکید بر اینکه بدون اصناف اقتصاد دانش بنیان نمی شـود، 

تاکید کرد: در کنار هوشمندسازی صنایع بزرگ باید کسب و کار 
خرد و متوسـط نیز به سـمت دانش بنیان سـوق پیدا کند و این 

دو بخـش ارتباط موثری بـا یکدیگر برقرار کنند.
در ایـن همایـش همچنین مدیرکل دفتر خدمات کسـب وکار 
وزارت صمـت بـا بیـان اینکـه تفاوتی میان صنعـت و صنف 
وجـود نـدارد، خاطرنشـان کرد: هـر دو این حوزه ها، کسـب 
و کار محسـوب می شـوند کـه با نگاه تولید مبتنـی بر دانش 
مـورد  بـزرگ  و  متوسـط  کوچـک،  کار هـای  و  کسـب 

اسـت. توجه 
»امیرحسـین اسـدی« بـا اشـاره بـه نامگـذاری امسـال بـه 
تولیـد دانـش بنیان، اظهار داشـت: حرکت اصناف یا کسـب 
وکار هـای کوچـک و متوسـط در ایـن مسـیر می توانـد 

زمینـه سـاز تحقـق سـریع این شـعار باشـد.
اسـدی با اشـاره به اینکه اصناف نیمی از اشـتغال کشـور را 
ایجاد کرده اند، گفت: اصناف با داشـتن سـاختار مشـخص، 
نظم پذیر بودن، قدمت و عمومیت در کل کشـور، می توانند 
با سـرعت زمینه سـاز تحقق شـعار سـال شـوند و با ارتقا و 
توسـعه کیفیـت و دانش در همه کشـور، بهبـود فرایند ها از 
طریـق فنـاوری نیـز ایجاد کننـد و به این طریق زمینه سـاز 

اشـتغال بیشتر و حفظ اشـتغال موجود شوند.

تعیین محدودیت جدید برای سقف 
سنی استخدام تخلف است

عضو کمیسـیون اجتماعـی مجلس 
اسـتخدام  سـن  حداقـل  گفـت: 
1۸ و حداکثر سـن استخدام ۳5 سال 
اسـت و هیـچ دسـتگاه دولتـی حق 
تعییـن محدودیـت جدیـد در ایـن 

باره را نـدارد.
بـه گـزارش بـازارکار، علـی بابایـی 
کارنامـی عضو کمیسـیون اجتماعی 
مجلـس شـورای اسـامی ، گفـت: 
حــداقل سـن تعییـن  شـده بـرای 
دسـتگاه های  در  افـراد  اسـتخدام 

دولتـی 1۸ سـال و حداکثـر ایـن سـن بـرای ایـن منظـور ۳5 سـال اسـت.
وی افـزود: هیـچ دسـتگاه دولتی حق ندارد محدودیت جدیـدی را در تعیین کف و 
یا سـقف سـنی به منظور جـذب و اسـتخدام در نظر بگیرد؛ چراکـه در این صورت 

این کار تخلف محسـوب شـده و مطابق ضوابط با آن برخورد می شـود.
عضو کمیسـیون اجتماعـی مجلس اظهار داشـت: ما در طرح سـاماندهی کارکنان 
دولـت و در بحـث برگـزاری آزمون اسـتخدام به ایـن موضوع پرداخته ایـم که برای 
جـذب و اسـتخدام افـراد در دسـتگاه های دولتـی یک آزمـون جامع برگزار شـود و 

ایـن گونه نشـود هر دسـتگاهی برای خـود آزمون برگـزار کند.
بابایـی خاطرنشـان کـرد: بـر ایـن اسـاس در هر سـال یـک آزمـون ماننـد کنکور 
سراسـری بـرای جـذب نیروهـای موردنظر در دسـتگاه های دولتی برگزار می شـود 
دولتـی  دسـتگاه های  مختلـف  آزمون هـای  برگـزاری  شـاهد  دیگـر  و 

بـود. نخواهیـم 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی: ◄
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مشــاور عالــی فرمانــده قــرارگاه مرکــزی مهارت آموزی 
ســتاد کل نیروهــای مســلح از فراهــم شــدن اشــتغال 
ــداد  ــرکت ام ــده در ش ــص ش ــر ترخی ــربازان ماه س

خــودرو خبــر داد.
ــی  ــدار موس ــرتیپ دوم پاس ــازارکار، س ــزارش ب ــه گ ب
ــرارگاه  ــده ق ــی فرمان ــاور عال ــتیار و مش ــی دس کمال
مرکــزی مهارت آمــوزی ســتاد کل نیــرو هــای مســلح 
ــص  ــر ترخی ــربازان ماه ــتغال س ــدن اش ــم ش از فراه

ــر داد. ــودرو خب ــداد خ ــرکت ام ــده در ش ش
مشــاور عالــی فرمانــده قــرارگاه مرکــزی مهارت آموزی 
ــق  ــرد: مطاب ــح ک ــلح تصری ــای مس ــتاد کل نیروه س
تفاهم نامــه منعقــد شــده بیــن قــرارگاه مرکــزی 
ــلح  ــای مس ــه نیروه ــان وظیف ــوزی کارکن مهارت آم
بــا شــرکت امــداد خــودرو، امــکان اشــتغال مســتقیم 
ــداد  ــرکت ام ــده در ش ــص ش ــر ترخی ــربازان ماه س

ــد. ــم گردی ــران فراه ــودرو ای خ
ــن ســردار  ــه بی ــه ک ــن تفاهم نام ــق ای وی گفــت: طب
زاده کمنــد، معــاون نیــروی انســانی ســتاد کل و 
ــان  ــوزی کارکن ــزی مهارت آم ــرارگاه مرک ــده ق فرمان
وظیفــه نیروهــای مســلح و آقایــان امیرحســینی، 
ــداد  ــره ام ــات مدی ــس هی ــی رئی ــل و گنج مدیرعام
ــی  ــت، تمام ــیده اس ــا رس ــه امض ــران ب ــودرو ای خ
ــی و  ــوزه فن ــت در ح ــن خدم ــه در حی ــربازانی ک س
ــارت  ــران مه ــودرو ای ــداد خ ــاز ام ــورد نی ــی م خدمات
ــند،  ــرده باش ــت ک ــه دریاف ــرده و گواهینام ــب ک کس
ــهرها  ــودرو در ش ــر خ ــوان امدادگ ــه عن ــد ب می توانن
ــوند. ــه کار ش ــغول ب ــهری مش ــن ش ــای بی و جاده ه

ــرای  ــتای اج ــرد: در راس ــح ک ــی تصری ــردار کمال س
فرامیــن مقــام معظــم رهبــری و فرماندهــی کل قــوا 
ــان  ــوزی کارکن ــوزی مهارت آم ــوص مهارت آم در خص
وظیفــه و بــه منظــور تســهیل گــری و ایجاد کســب و کار 
بــرای کارکنــان وظیفــه در حــوزه امــداد خــودرو هــر 
ــت  ــر در اواخــر خدم ــدادی از ســربازان ماه ســاله تع
بــرای جــذب پیمانــکاری و امدادگــر خــودرو بــه 
شــرکت امــداد خــودرو ایــران معرفــی و شــرکت افــراد 

واجــد الشــرایط را جــذب خواهــد کــرد.
ــارت  ــزی مه ــرارگاه مرک ــده ق ــی فرمان ــاور عال  مش
آمــوزی بــه صحبــت هــای ســردار زاده کمنــد فرمانــده 
قــرارگاه اشــاره و بیــان داشــت: فرمانــده قــرارگاه اعالم 
ــرای  ــه اج ــف ب ــلح مکل ــای مس ــه نیروه ــد ک کردن
توانمندســازی و مهارت آمــوزی بــر اســاس نیــاز 
شــغلی بــازار بــه کارکنــان وظیفــه هســتند و ســربازان 
عــالوه بــر وظیفــه نقــش آفرینــی در دفــاع از امنیــت 

نیروهــای  در  بایــد  کشــور 
ــد و در  ــاد بگیرن مســلح، کار ی
ــر  ایــن راســتا تاکنــون بالــغ ب
هفتصــد هــزار نفــر گواهینامــه 
از  و  نمــــوده اند  دریـــافت 
ــزی  ــرارگاه مرک ــه ق ــا ک آنج
مهــارت آمــــوزی کارکنــان 
مســلح  نیروهــای  وظیفــه 
بــرای  تســهیلگری  وظیفــه 
اشــتغال جوانــان ســرباز را بر عهده 
دارنــد ایــن تفاهــم نامــه در 
جوانــان  اشــتغال  راســتای 
ســربازان ترخیصــی منعقــد 

ــت. ــده اس ش

۱۲۰۰ نفر از سربازان مهارت دیده در امداد 
خودرو سراسر کشور جذب می شوند

مشــاور عالــی قــرارگاه مرکــزی مهــارت آمــوزی ســتاد 
کل نیروهــای مســلح در تشــریح جزئیــات تفاهــم نامه 
همــکاری ایــن قــرارگاه بــا امدادخــودرو گفــت: ۱۲۰۰ نفر 
از ســربازان مهــارت دیــده در امــداد خــودرو سراســر 

کشــور جــذب بــازارکار و اشــتغال مــی شــوند.
ــی  ــوی اختصاص ــی در گفتگ ــی کمال ــردار موس س
ــربازان  ــتغال س ــدن اش ــم ش ــازارکار  در فراه ــا ب ب
ماهــر ترخیــص شــده در شــرکت امــداد خــودرو 
ایــران خاطرنشــان کــرد: اشــتغال قطعــی  ۱۲۰۰ نفــر 
از ســربازان مهــارت دیــده در امــداد خــودرو سراســر 
کشــور فراهــم شــده و بــر اســاس تفاهمــی کــه داریــم 
ــر  ــد براب ــه چن ــده ب ــای آین ــال ه ــداد در س ــن تع ای

ــد. افزایــش مــی یاب
مشــاور عالــی قــرارگاه مرکــزی مهــارت آمــوزی ســتاد 

ــداد  ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــلح ب ــای مس کل نیروه
ــر  ــود در سراس ــاوگان خ ــعه ن ــدد توس ــودرو در ص خ
ــا تفاهــم نامــه ای کــه  کشــور اســت تصریــح کــرد: ب
امضــاء کردیــم تــالش مــی کنیــم نیــرو هــای مهــارت 
ــان  ــه پای ــا ب ــت آنه ــه خدم ــربازانی ک ــده را از س دی

ــداد خــودرو جــذب شــوند. رســیده، در ام
ــه اینکــه هماهنگــی الزم  ــا اشــاره ب ــی ب ســردار کمال
بــرای ارائــه خــودرو بــه ســربازان مهــارت دیده  از ســوی 
ــداد  ــی ام ــا هماهنگ ــاز و ب ــودرو س ــای خ ــرکت ه ش
ــه  ــن زمین ــد: در ای ــادآور ش ــده ی ــم ش ــودرو فراه خ
امــداد خــودرو همــکاری  و هماهنگــی الزم را انجــام 

ــد داد. خواه
همچنیــن بر اســاس تفاهم نامــه قــرارگاه مهــارت آموزی 
ســربازان و شــرکت امــداد خــودرو بــه صــورت اقســاط 
ــان  ــه، کارکن ــان وظیف ــه کارکن ــژه ب ــرایط وی ــا ش و ب
پایــور و خانواده هــای آنــان کارت هــای اشــتراک 

ــد. ــه می نمای ــدادی ارائ ــات ام ــودرو و خدم امدادخ
ســردار کمالــی بــه اظهــارات مدیرعامــل امــداد خودرو 
ــر عامــل  ــن جلســه اشــاره و بیــان داشــته: مدی در ای
امــداد خــودرو نیــز در ایــن نشســت اعــالم کــرد کــه 
ــی در  ــش مهم ــده نق ــص ش ــر ترخی ــربازان ماه س
ــاوگان امــداد خــودرو در  راســتای تأمیــن و توســعه ن
ــاری  ــال ج ــت و در س ــد داش ــور خواهن ــر کش سراس
۱۲۰۰ نفــر از کارکنــان وظیفــه ماهــر ترخیــص شــده 
در ایــن شــرکت جــذب خواهنــد شــد کــه بــه آن هــا 
یــک خــودرو امــدادی بــه صــورت اقســاط ۳ ســاله و 
ــه  ــل می گــردد و ب ــرض الحســنه تحوی بازپرداخــت ق
ایــن صــورت هیــچ وقفــه ای بیــن خدمــت ســربازی و 

اشــتغال ایــن عزیــزان بــه وجــود نمــی آیــد.

دسـتیار و مشـاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سـربازان از تسهیالت ۱۵۰۰ میلیارد 
تومانـی بانـک سـپه برای سـربازان ماهـر منقضی خدمـت خبـر داد و اعالم کرد: سـامانه 

ماهرسـان بـرای ارائه تسـهیالت به سـربازان منقضی خدمت فعال می شـود.
بـه گـزارش بـازارکار، سـردار موسـی کمالـی بـا اعـالم این خبـر گفت: بـه دنبـال دعوت 
آقـای دکتـر ابراهیمـی، مدیرعامل بانک سـپه، سـردار زاده کمند فرمانده قـرارگاه مرکزی 
مهارت آمـوزی بـه همـراه جانشـین و معاونین قـرارگاه، با هدف توسـعه مهارت و اشـتغال 

سـربازان نشسـتی را در ایـن بانک برگـزار کردند.
وی افـزود: در ایـن نشسـت که بیـش از دو سـاعت به طول انجامیـد، زمینه های همکاری 
فی ما بیـن و پشـتیبانی بانک سـپه از کارکنان وظیفـه نیروهای مسـلح در حین خدمت و 

تسـهیلگری اشـتغال آن ها پـس از خدمت مورد بحث و بررسـی قـرار گرفت.
سـردار کمالـی تصریـح کـرد: مدیرعامل بانک سـپه، در این نشسـت ضمن ارائه گزارشـی 
از زیرسـاخت ها و توانمندی هـای بانـک سـپه اعـالم کـرد کـه بانـک سـپه پـس از 
ادغـام بـا ۵ بانـک بـه یکـی از بزرگترین بانک های کشـور تبدیل شـده و با تمـام توان و 
عالقه مندی، آماده ارائه خدمت به جوانان برومند کشـور که به خدمت سـربازی می آیند، می باشد.

مشـاور عالـی قـرارگاه مرکزی مهارت آموزی یادآور شـد: در این جلسـه بانک سـپه متعهد 
شـد در راسـتای تسـهیالت ۵۰۰ میلیـارد تومانی کارکنان وظیفـه ماهر منقضی خدمت، 
میـزان ۱۵۰۰ میلیـارد تومان از اعتبـارات ابالغی بانک مرکزی مرتبط با تسـهیالت قرض 
الحسـنه بنـد )ب( تبصـره )۱۶( را مطابـق برنامه قرارگاه به سـربازان ماهر ترخیص شـده 

متقضـی در ۳۱ اسـتان اعطا نماید.

باز طراحی ماهرسان برای حمایت از اشتغال سربازان توسط بانک سپه
وی از بـاز طراحـی ماهرسـان بـرای حمایت از اشـتغال سـربازان توسـط بانک سـپه 
خبر داد و اعالم کرد: مدیرعامل بانک سـپه همچنین دسـتور داد “سـامانه ماهرسـان” که 
قبـال بانـک انصـار بـرای حمایت شـغلی سـربازان در دوران پـس از خدمت، طراحـی و در 
فرآینـد ادغـام بانکـی ناتمـام مانـده بود، در اسـرع وقت مـورد بـاز طراحی قـرار گرفته و 
فعـال گـردد بـه گونه ای کـه تمامی سـربازان ترخیص شـده بتوانند از طریق این سـامانه 
عضو مشـتریان ویژه بانک سـپه شـوند و از امکانات و بسـته های حمایتی ویژه مشـتریان 

بانک سـپه بهره منـد گردند.
گفتنی اسـت سـردار زاده کمند فرمانده قرارگاه مهارت آموزی کشـور، اعالم کرده، کارکنان 
وظیفـه بـه عنـوان یکـی از ارکان نیروهـای مسـلح در دفـاع، ایجاد و توسـعه امنیت نقش 
اساسـی دارنـد و قـرارگاه در اجـرای تدابیر مقام معظم رهبـری و فرماندهی کل قوا موظف 
اسـت در مورد توانمندسـازی و اشـتغال آن ها کمک نماید که در این زمینه بانک ها نقش 

مهمـی دارنـد و می توانند یاری گر مهارت آموزی و اشـتغال سـربازان باشـند.

اشتغال سربازان ماهر ترخیص شده در شرکت امداد خودرو

مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد: 

دانـش آموختـگان گـروه علوم پزشـکی که خدمـت نظام 
وظیفـه را بـا انجـام پروژه تحقیقاتـی انجام دهنـد و کارت 
پایـان خدمـت دریافت کننـد، از انجام طـرح دوره عمومی 

معاف شـدند.
به گزارش بازارکار، مدیرکل منابع انسـانی معاونت توسـعه، 
مدیریـت و منابـع وزارت بهداشـت در نامـه ای خطـاب به 
معاونـان توسـعه مدیریت و منابع دانشـگاه ها و دانشـکده 
هـای علـوم پزشـکی و سـازمان هـای وابسـته بـه وزارت 
بهداشـت موضـوع معافیت مشـمولین سـرباز نخبگـی از 

انجـام طـرح دوره عمومـی را اعـالم کرد.
در ایـن نامه آمده اسـت: با عنایت به مـاده ۳ قانون خدمت 
پزشکان و پیراپزشکان، »مدت خدمت دوره ضرورت و دوره 
احتیاط مشـموالن ایـن قانون که در حرف پزشـکی انجام 
شـوند از کل خدمت مقرر در این قانون کسـر می شـود.«

فـارغ  از  برخـی  در حـال حاضـر  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
التحصیالن گروه علوم پزشـکی حسـب نامه معاون نیروی 
انسـانی ستاد کل نیروهای مسـلح، خدمت نظام وظیفه را 
بـا انجـام پروژه هـای تحقیقاتی )به مـدت ۱۴ تـا ۲۱ ماه( 

به پایـان می رسـانند.
لـذا در راسـتای تکریـم و حمایـت از اسـتعدادهای برتـر و 
نخبگان علمی کشـور و همچنیـن ایجاد مشـوق و انگیزه 
جهـت مانـدگاری آنـان در کشـور بـه اسـتناد مصوبـه 
کمیسـیون موضوع مواد )۲( و )۳( آیین نامه اجرایی قانون 

اشـاره شـده تاریـخ ۱۹ مـرداد ۱۴۰۱ مقرر شـد:
»دانـش آموختـگان گـروه علوم پزشـکی کـه خدمت نظام 
وظیفه را با انجام پروژه تحقیقاتی انجام دهند و کارت پایان 
خدمـت دریافت کننـد، برای مابقی خدمـات موضوع قانون 
خدمت پزشـکان و پیراپزشـکان مازاد بر نیاز اعالم شـوند.«

بـه نقل از مفـدا ، الزم به ذکر اسـت صدور گواهی وضعیت 
قانون خدمت پزشـکان و پیراپزشکان، منوط به ارائه کارت 
پایـان خدمـت و ارائه نامه از مرکز نخبگان و اسـتعدادهای 
برتر نیروهای مسـلح بوده و امکان صدور گواهی در سـامانه 

رشد فراهم شـده است.

تسهیالت ۱۵۰۰ میلیارد تومانی 
بانک سپه برای سربازان ماهر 

منقضی خدمت

دستیار و مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی اعالم کرد: 

با انجام پروژه تحقیقاتی؛

مشمولین سرباز نخبگی علوم پزشکی از انجام طرح دوره عمومی معاف شدند

منطقه آزاد انزلی به قطب صنعت چرم کشور 
تبدیل می شود

عرصه هـای  در  مختلـف  سـرمایه گذاران  حضـور  انزلـی  آزاد  منطقـه  سـازمان  مدیرعامـل 
زیرسـاختی حـوزه بنـدری و لجسـتیک ایـن منطقـه را مهر تأییدی بـر افق درخشـان منطقه 
آزاد انزلـی در مناسـبات اقتصـادی فرامنطقـه ای ارزیابـی کـرد و گفـت: حضـور صنعـت چرم 
کشـور بـا ظرفیت های بسـیار خوب در عرصه هـای صادراتـی، درآمدزایی ارزی و اشـتغال زایی 

بـه همـراه دارد تکمیل کننـده صنایـع موجـود در ایـن منطقه اسـت.
عرصه هـای  در  مختلـف  سـرمایه گذاران  حضـور  انزلـی  آزاد  منطقـه  سـازمان  مدیرعامـل 
زیرسـاختی حـوزه بنـدری و لجسـتیک ایـن منطقـه را مهر تأییدی بـر افق درخشـان منطقه 
آزاد انزلـی در مناسـبات اقتصـادی فرامنطقـه ای ارزیابـی کـرد و گفـت: حضـور صنعـت چرم 
کشـور بـا ظرفیت های بسـیار خوب در عرصه هـای صادراتـی، درآمدزایی ارزی و اشـتغال زایی 

بـه همـراه دارد تکمیل کننـده صنایـع موجـود در ایـن منطقه اسـت.
بـه گـزارش بـازارکار، پیرو نشسـت معاونین اقتصادی و بندری سـازمان منطقـه آزاد انزلی با 
هیئت مدیـره تعاونـی کفاشـان دسـت دوز تهـران و مدیـران برندهای صنعت چرم کشـور که 
چنـدی پیـش در دفتـر نمایندگی ایـن سـازمان در تهران برگزار شـد؛ اعضـای هیئت مدیره 
ایـن تعاونـی و تعـدادی از نماینـدگان برندهـای صنعـت چـرم کشـور بـه  منظـور رایزنـی و 
امکان سـنجی چگونگـی حضـور و بهره بـرداری از مزایـا و معافیت هـای قانونـی و فرصت های 
موجـود، از منطقـه آزاد انزلـی دیـدن کردنـد و بعـد از مذاکـره بـا معاونت هـای اقتصـادی و 
بنـدری سـازمان و بازدیـد از امکانـات زیرسـاختی مجتمـع بنـدری کاسـپین، فـاز تجارت و 
گردشـگری منطقـه، بـا رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامل سـازمان بـه گفت وگـو پرداختند.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/36450

اختصاص ۸۸ میلیارد تومان اعتبار
 برای مشاغل خانگی قزوین

معـاون اشـتغال و کارآفرینـی اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی گفت: مبلغ تسـهیالت 
مشـاغل خانگـی اسـتان قزوین در سـال جـاری ۸۸ میلیـارد و ۸۰۰ میلیون تومان اسـت که 
اگـر ایـن مبلـغ تخصیـص پیدا کنـد می توانیـم مجدد ایـن رقـم را از تهران دریافـت کنیم.

بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از ایسـنا ،محمدمهـدی رحیمـی نیارکـی  اظهـار کـرد: قانون 
سـاماندهی و حمایـت از مشـاغل خانگـی مصـوب ۱۳۸۹ اسـت، پـس از تصویب ایـن قانون 
بالفاصلـه دسـتورالعمل اجرایـی ایـن قانـون تنظیـم و سیاسـت های آن اعمـال شـد؛ در این 
قانـون ۵۱۵ رسـته اولویـت دار داریـم کـه از ایـن تعـداد ۴۸۸ رسـته ثبت محور و ۲۷ رسـته 

تأییـد محور هسـتند.
وی ادامـه داد: مجـوز رسـته های ثبت محـور بالفاصلـه بعـد از بارگـذاری مـدارک هویتـی، 
مهارتـی و تجربـی صـادر می شـود و متقاضـی می توانـد مجـوز خـود را از سـامانه دریافـت 
کنـد. رسـته های تأییدمحـور رسـته های خاصـی هسـتند کـه مجـوز ایـن رسـته ها از طریق 
دسـتگاه اجرایـی و اداره کار شهرسـتان بـه عنـوان دبیرخانـه صـادر می شـود؛ ایـن مجوزها 
بـا توجـه بـه نـوع فعالیـت از طریـق سـازمان جهـاد کشـاورزی، اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 

اسـالمی و سـازمان غـذا و دارو صـادر می شـود.
معـاون اشـتغال و کارآفرینـی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشـان کرد: سـامانه 
مشـاغل خانگـی بـه درگاه ملـی مجوزهـا متصـل و اعتبـار مجوزها نیز ۲ سـاله و پنج سـاله 
اسـت؛ در سـامانه مشـاغل خانگـی پنـج دسـتگاه اجرایـی و چهـار بانـک وجـود دارنـد کـه 
دسـتگاه های اجرایـی شـامل سـازمان صمـت، سـازمان جهـاد کشـاورزی، اداره کل میـراث 
فرهنگـی، اداره کل ارشـاد و اداره کل بنیـاد شـهید بـوده و بانک هـا نیز توسـعه تعـاون، رفاه 

کارگـران، بانک کشـاورزی و پسـت بانک اسـت.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/36104

رییس سازمان جهاد کشاورزی قم 

مشاغل خانگی مرتبط با کشاورزی
 در روستاهای قم افزایش می یابد

ــی نشــان می دهــد  ــم گفــت: بررســی های میدان ــاد کشــاورزی ق رییــس ســازمان جه
مشــاغل خانگــی مرتبــط بــا حــوزه کشــاورزی نقــش بســیار زیــادی در افزایــش درآمــد، 
ــه همیــن دلیــل  ــاه و توســعه اقتصــادی مناطــق روســتایی اســتان دارد و ب ســطح رف

ــوع از کســب و کارهــا را دنبــال می کنیــم. گســترش ایــن ن
ــت:  ــان داش ــا،  بی ــی رض ــا حاج ــد رض ــل از ایرنا،محم ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ  ب
ظرفیت هــای بخــش کشــاورزی قــم بــرای تولیــد محصــوالت متنــوع در قالــب 
مشــاغل خانگــی شناســایی شده اســت و ســاکنان مناطــق روســتایی اســتان در صــورت 
ــدازی  ــن عرصــه کســب و کار مــورد نظــر خــود را راه  ان عالقه منــدی می تواننــد در ای

کننــد.
وی افــزود: در همیــن رابطــه ســازمان جهــاد کشــاورزی قــم در زمینــه صــدور 
ــاز  ــورد نی ــردن شــرایط م ــدازی کســب و کار و فراهــم ک ــرای راه  ان ــای الزم ب مجوزه
ــار  ــای دراختی ــتفاده از ظرفیت ه ــا اس ــان، ب ــه متقاضی ــی ب ــهیالت بانک ــت تس پرداخ
ــت  ــت در حــوزه مشــاغل خانگــی اســتان حمای ــه فعالی ــد ب ــن ســازمان از عالقه من ای

ــرد. ــد ک خواه
وی ادامــه داد: بــرای موفقیــت کســب  و کارهــا در ایــن حــوزه، بایــد محصــوالت تولیــد 
شــده بــه شــکل زیبــا و جــذاب بــه بــازار عرضــه شــود و مــورد توجــه مشــتریان قــرار 
گیــرد کــه ســازمان جهــاد کشــاورزی قــم در ایــن خصــوص دوره هــای آموزشــی مهارت 
ــرداران  ــر بهره ب ــورد نظ ــای اقتصــادی م ــت طرح ه ــه موفقی ــرای کمــک ب ــی را ب افزای

مشــاغل خانگــی، در مناطــق روســتایی اســتان برگــزار می کنــد.
ــوب  ــم خ ــده درق ــد ش ــاورزی تولی ــوالت کش ــت محص ــت: کیفی ــا گف ــی رض حاج
اســت و بایــد شــرایطی فراهــم شــود کــه ایــن محصــوالت در قالــب مشــاغل خانگــی 
ــه بهتریــن شــکل ممکــن فــرآوری و در  توســط ســاکنان مناطــق روســتایی اســتان ب
بســته بندی های مناســب بــه بــازار عرضــه شــود و از ایــن طریــق ارزش افــزوده 

ــد. ــش یاب ــاورزی افزای ــش کش ــادی در بخ ــای اقتص فعالیت ه
ــت  ــر تقوی ــالوه ب ــم ع ــتاهای ق ــی درروس ــاغل خانگ ــعه مش ــرد: توس ــد ک وی تاکی
شــاخص های اقتصــادی و افزایــش ســطح تولیــد محصــوالت بخــش کشــاورزی اســتان، 
نقــش مهمــی در ارتقــا وضعیــت فرهنگــی و اجتماعــی ایــن مناطــق دارد و از مهاجــرت 
ــری  ــود، جلوگی ــام می ش ــغل انج ــن ش ــرای یافت ــتر ب ــه بیش ــهر ک ــه ش ــتائیان ب روس

می کنــد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 

/https://bazarekar.ir/36131

◄معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ــور  ــی ام ــاون هماهنگ ــه مع ــه گفت  ب
کرمانشــاه،  اســتانداری  اقتصــادی 
اشــتغال  ایجــاد  ملــی  قــرارگاه 
معــاون  ریاســت  بــه  زودی  بــه 
اجرایــی رئیس جمهــور در کرمانشــاه 

آغــاز بــه کار می کنــد.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از 
ایســنا بهــزاد باباخانــی، در آییــن 
ــتان  ــر اس ــای برت ــل از تعاونی ه تجلی
روز  بــا  همزمــان  کــه  کرمانشــاه 
تعــاون برگــزار شــد، بــا بیــان اینکــه 
تاریخــی  معضــل  کردیــم  تــالش 
ــه  ــک ب ــه نزدی ــکاری کرمانشــاه ک بی

ــه یــک موضــوع ملــی تبدیــل  نیــم قــرن ســابقه قدمــت دارد را ب
کنیــم، افــزود: در ســفر رئیــس جمهــور بــه کرمانشــاه بــا پیشــنهاد 
ــاه  ــرای کرمانش ــتغال ب ــی اش ــرارگاه مل ــد ق ــرر ش ــتاندار مق اس
تشــکیل شــود کــه ایــن پیشــنهاد مــورد موافقــت رئیــس جمهــور 

ــت. ــرار گرف ق
وی ادامــه داد: ایــن قــرارگاه بــه زودی بــه ریاســت آقــای مرتضــوی 

معــاون اجرایــی رئیــس جمهــور آغــاز 
بــه کار خواهــد کــرد.

ــادی  ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
اشــاره  بــا  کرمانشــاه  اســتانداری 
بــه تعریــف بســته شــش وجهــی 
بــرای ایــن قــرارگاه، تاکیــد کــرد: 
ــرای  ــوق هایی ب ــن مش ــر گرفت در نظ
اســتان  در  ســرمایه گذاری  توســعه 
تامیــن  مالیاتــی،  حوزه هــای  در 
اجتماعــی و … یکــی از مهمتریــن 

ــت. ــوه اس ــن وج ای
ــه  ــه در وج ــان اینک ــا بی ــی ب باباخان
دیگــر پیشــنهاد تامیــن مالــی خصوصا 
بــرای طرح هــای خــاص اســتان را داده ایــم، عنــوان کــرد: 
ــژه ای  ــاری وی ــط اعتب ــزرگ خ ــای ب ــتیم بانک ه ــت داش درخواس

بــرای طرح هــای کرمانشــاه در نظــر بگیرنــد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید
https://bazarekar.ir/35770

معاون اقتصادی استانداری: 

قرارگاه ملی ایجاد اشتغال به زودی در کرمانشاه آغاز به کار می کند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی:

ــه  ــان اینک ــا بی ــرز ب ــتاندار الب  اس
طــرح مهــارت آمــوزی دانشــجویان 
گفــت:  شــود،  اجرایــی  بایــد 
قــرارگاه اشــتغال اســتان حلقــه 
بــه  کارجــو  اتصــال  مفقــوده 

کارفرمــا را پیــدا کنــد.
ــل از  ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
خبرنــگار مهــر، مجتبــی عبداللهــی 
در جلســه قــرارگاه اشــتغال اســتان 
کــه در ســالن شــهدای دولــت 
ــا بیــان  اســتانداری برگــزار شــد، ب
اینکــه تســریع رونــد احــداث چنــد 

ــر  ــد دفات ــزود: بای ــرورت دارد، اف ــتان ض ــی در اس ــهرک صنعت ش
کاریابــی در تمامــی شــهرک های صنعتــی اســتان مســتقر شــوند.

ــتان  ــگاه های اس ــای دانش ــا رؤس ــی ب ــی تعامل ــه داد: ط وی ادام
ــای  ــی و واحده ــهرک های صنعت ــجویان در ش ــور دانش ــرای حض ب

ــزی شــود. ــه ری ــدی برنام تولی
عبداللهــی گفــت: بایــد ایــن رونــد بــه گونــه ای نهادینــه شــود کــه 
دانشــجویان، دوره هــای مهــارت آمــوزی را بــه صــورت عملیاتــی در 

واحدهــای تولیــدی و صنعتــی بگذراننــد.
وی افــزود: قــرارگاه اشــتغال اســتان بایــد در ایــن حــوزه 

ــگاه  ــا ن ــد ت ــازی کن ــگ س فرهن
در خصــوص  التحصیــالن  فــارغ 

اشــتغال متحــول شــود.
یافتــن  گفــت:  البــرز  اســتاندار 
حلقــه مفقــوده اتصــال نیــروی 
کار بــه شــهرک های صنعتــی از 
ــرارگاه  ــم ق ــای مه ــه برنامه ه جمل
بایــد  چراکــه  اســت  اشــتغال 

رویکردهــا تغییــر کنــد.
وی افــزود: بســیاری از فارغ التحصیالن 
ــد مهــارت هســتند  دانشــگاه ها فاق
ــه  ــکل مواج ــا مش ــازار کار ب و در ب

می شــوند.
ــه  ــد ک ــن کن ــی تدوی ــد مدل ــرارگاه بای ــن ق ــت: ای ــی گف عبدالله
ــورد  ــز م ــی نی ــاد مل ــتان در ابع ــازی آن در اس ــاده س ــن پی ضم

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق اس
ــدون  ــتانی ب ــه اس ــرز ب ــه الب ــود دارد ک ــن اراده وج ــزود: ای وی اف

ــت. ــا اس ــترهای الزم مهی ــه بس ــود چراک ــل ش ــکار تبدی بی
ــرای  ــه ورز ب ــه اندیش ــرورت دارد کمیت ــت: ض ــرز گف ــتاندار الب اس
ــه طرحــی  ــا ایجــاد طوفــان فکــری ب ایــن امــر تشــکیل شــود و ب

ــی برســیم. ــا رویکــرد اســتانی و مل ــژه ب وی

طرح مهارت آموزی دانشجویان در البرز اجرایی شود

استاندار البرز
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شرکت فالش تانک ایران در تهران جهت تکمیل 
کادر خود با شرایط زیر استخدام می نماید:

 حسابدار
  خانم، حداقل ۸ سال سابقه کار حسابداری

 تسلط به نرم افزار فراپیام
تسلط به امور مالیاتی، صدور اسناد و سایر امور 

حسابداری، حقوق ماهانه: توافقی+بیمه و بیمه تکمیلی
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم 

شده در بخش اطالعات تماس، 
ارتباط حاصل نمایند

m_mahmoodkhani@yahoo.com  
https://bazarekar.ir/35673 

دعوت به همکاری

استخدام شرکت توسعه ثروت و سرمایه داناک در تهران
»مدیر منابع انسانی«

نام شرکت: توسعه ثروت و سرمایه داناک،   شهرستان: تهران )غرب تهران(
کارشناسی ارشد مدیریت یا MBA با گرایش منابع انسانی

دارای حداقل ۲ سال سابقه )اولویت با دارنگان سابقه در نهادهای مالی(
مسلط به امور منابع انسانی، مسلط به جذب و استخدام، تهیه گزارش برای مافوق، مسلط به ارزیابی عملکرد پرسنل

مسئولیت پذیری، روحیه کار تیمی، توانایی اجرای وظایف چندگانه
لطفا رزومه خود را با موضوع “مدیر منابع انسانی” به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:

jointodanak@gmail.com
لینک :

https://bazarekar.ir/34304 

دعوت به همکاری

شرکت سبدگردان سرمایه و دانش در تهران
»کارشناس روابط عمومی-خانم«

شرکت سبدگردان سرمایه و دانش، شهرستان: تهران
مسئولیت پذیر، آشنایی کامل با بازار سرمایه

مدیریت فضای مجازی، مسلط به زبان انگلیسی،
تسلط کامل بر Excel، تمام وقت ساعت کاری از

 ۸ صبح الی ۱۶:۳۰ شنبه تا چهارشنبه
لطفا رزومه خود را با عنوان »کارشناس روابط عمومی« 

 به آدرس زیر ارسال نمایید:
am.recruit.1400@gmail.com

لینک :
https://bazarekar.ir/34372 

بــا توجــه بــه رشــد و توســعه مشــاغل جدیــد و رویکــردی کــه 
ــه  ــد دبیرخان ــه ح ــا چ ــود دارد ت ــده ج ــاغل آین ــعه مش در توس
ــوع  ــه موض ــی ب ــاغل خانگ ــعه مش ــاماندهی و توس ــتاد س س
ــداد  ــش تع ــا افزای ــگام ب ــا هم ــه دارد؟ آی ــده توج ــاغل آین مش
ــه  ــم توج ــاغل ه ــده مش ــوع آین ــه موض ــی ب ــاغل خانگ مش

ــد؟ داری
ــه مشــاغل ســنتی  ــگاه صــرف ب ــا در توســعه مشــاغل خانگــی ، ن ــگاه م ن
ــغل  ــداد ش ــی تع ــاغل خانگ ــعه مش ــه در توس ــت ک ــه نیس ــت. اینگون نیس
تعــداد  قــرار دهیــم.  را مــورد توجــه  شــناخته شــده و ســنتی 
ــه 555 رشــته افزایــش یافتــه اســت و  مشــاغل خانگــی از ۳۳5 رشــته ب
مــا تــالش مــی کنیــم مشــاغل جدیــد بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه و بــازار و 
متناســب بــا جامعــه هــدف و گــروه هــای شــغلی مثــل دانــش آموختــگان 

ــش آموختــه شــکل بگیــرد. ــوان دان دانشــگاهی و بان
ــا،  ــا مشــارکت دانشــگاه ه ــه ب ــن اســت ک ــا ای ــای م یکــی از سیاســت ه
ــد را  ــاغل جدی ــف مش ــای مختل ــتگاه ه ــا و دس ــی و نهاده ــگان علم نخب
توســعه دهیــم. مــا تــالش مــی کنیــم از هــم ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــا 
در مســیر توســعه مشــاغل خانگــی بویــژه در رشــته هــای جدیــد اســتفاده 
کنیــم. در حــوزه صنایــع دســتی و میــراث فرهنگــی و نیــز حــوزه وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی رشــته هایــی وجــود دارد کــه هنــوز هــم افزایــی 
الزم از ســوی دســتگاه هــا و متولیــان آن بــرای ایجــاد و توســعه 

ــرای آنهــا شــکل نگرفتــه اســت.  رشــته هــای جدیــد ب

ــم  ــی ک ــاغل خانگ ــوزه مش ــه ح ــادات ب ــی از انتق ــواره یک هم
توجهــی بــه بودجــه مشــاغل خانگــی اســت؛ چــرا بودجــه ایــن 
ــه  ــت و چ ــوده اس ــدک ب ــته ان ــال های گذش ــول س ــش در ط بخ
ــی  ــاغل خانگ ــوزه مش ــهیالت ح ــوزه تس ــی در ح ــر خوش خب

ــد؟ داری
ــی،  ــاغل خانگ ــوزه مش ــا از ح ــت ه ــت دول ــدم حمای ــل ع ــه دلی ب
ــا  ــوده اســت. ام ــی مواجــه ب ــا رشــد اندک ــی ب بودجــه مشــاغل خانگ
ــز  ــه توســعه مشــاغل خانگــی و نی ــژه ای ب ــگاه وی ــت ســیزدهم ن دول
بودجــه آن دارد. صــدور مجــوز مشــاغل خانگــی در دولــت ســیزدهم 
ــا تــالش وزارت  ــری داشــته اســت. در همیــن راســتا ب رشــد ۲۰ براب
ــری بودجــه مواجــه  ــا رشــد ســه براب ــاه اجتماعــی ب تعــاون، کار و رف
هســتیم. در حــال حاضــر ســهم ســه هــزار میلیــاردی مشــاغل 
ــر  ــای سراس ــتان ه ــه اس ــده و ب ــذ ش ــزی اخ ــک مرک ــی از بان خانگ
کشــور ابــالغ شــده اســت و اعــالم کردیــم هــر اســتانی بتوانــد ســهم 
ــد از اختصــاص ســهم دوم از  ــه بع ــد باالفاصل خــودش را جــذب نمای
ــالغ و اختصــاص  ــا اب ــه اســتان ه ــن بودجــه هــم ب ــک مرکــزی ای بان

ــت. ــد یاف خواه
همچنیــن بایــد اعــالم کنــم کــه ســهم شــش دوم هــم ممکــن اســت 
ــا دو  ــد و ی ــان باش ــارد توم ــزار میلی ــه ه ــهم اول س ــزان س ــه می ب

ــد. ــان باش ــارد توم ــزار میلی ــش ه ــی ش ــغ یعن ــن مبل ــر ای براب
ــا از  ــتیم ت ــاد هس ــا وزارت اقتص ــی ب ــال رایزن ــر در ح ــوی دیگ از س
بنــد الــف تبصــره ۱۸ نیــز حــدود 5 هــزار میلیــارد تومانــی بــه حــوزه 

ــه  ــات ادام ــه جلس ــن زمین ــد؛ در ای ــاص یاب ــی اختص ــاغل خانگ مش
ــوزه  ــهیالت ح ــم تس ــیم و بتوانی ــه برس ــه نتیج ــم ب دارد و امیدواری

ــم. ــش دهی ــی را افزای ــاغل خانگ مش

ــت  ــهیل در پرداخ ــریع و تس ــا و تس ــکاری بانک ه ــرای هم ب
تســهیالت مشــاغل خانگــی چــه برنامــه ای داریــد؟ خــب بانک هــا 

ــد؟ ــت می کنن ــهیالت مقاوم ــواره در دادن تس هم
بانــک هــا همــواره فرآینــد خــاص خودشــان را در ارائــه تســهیالت دارنــد؛ 
متاســفانه ســاز و کارهــای بانکــی هــم در ارائــه تســهیالت دســت و پــا گیــر 
اســت و مــا نیــز بــا ایــن مشــکل مواجــه بــوده و هســتیم.  امــا مــا تــالش 
ــای  ــک ه ــه بان ــک از جمل ــار بان ــا چه ــه ب ــه ای ک ــم نام ــا تفاه ــم ب کردی
توســعه، رفــاه کارگــران، پســت بانــک و رفــاه کارگــران بــه امضاء رســاندیم؛ 
تــالش کردیــم شــرایط آســان تــری را بــرای تضامیــن، وثایــق و پرداخــت 
ســهل تســهیالت فراهــم کنیــم. بــا تــالش کردیــم بــرای یــک فقــره وام، 
ــی باشــد. ــرای پرداخــت تســهیالت مشــاغل خانگــی کاف یــک ضامــن ب

ســقف ارائــه تســهیالت بــرای ایجــاد و توســعه مشــاغل خانگــی 
چــه مقــدار اســت و یــک فــرد در چــه فرآینــدی می توانــد؟

ــی  ــاغل خانگ ــدازی مش ــی راه ان ــراد متقاض ــرای اف ــهیالت ب ــقف تس  س
ــزان  ــن می ــا ای ــتیبان ه ــرای پش ــت و ب ــان اس ــون توم ــد میلی یکص
ــدا در  ــد ابت ــراد بای ــت. اف ــده اس ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــارد توم دو میلی
ســامانه مشــاغل خانگــی ثبــت نــام و نســبت بــه دریافــت مجــوز بــه صورت 

آنــی اقــدام نماینــد و در صــورت بارگــذاری مــدارک الزم و داشــت شــرایط 
ــان را  ــارت خودش ــی، نظ ــای نظارت ــتگاه ه ــد دس ــت بای ــرای دریاف الزم ب
ــت  ــک جه ــه بان ــان ب ــد متقاضی ــام ش ــن کار انج ــر ای ــد اگ ــام بدهن انج

ــی شــوند. ــی م ــت تســهیالت معرف دریاف

11 ســال از تصویــب قانــون مشــاغل خانگــی مــی  گــذرد؛ مشــکل 
ــن  ــرای ای ــت؟ ب ــوده اس ــازار ب ــث ب ــه بح ــن زمین ــده در ای عم

ــد؟ ــه کرده ای ــور چ منظ
ــدود  ــید؛ ح ــب رس ــه تصوی ــال ۱۳۸9 ب ــی در س ــون مشــاغل خانگ قان
۱۱ ســال از تصویــب قانــون مشــاغل خانگــی مــی گــذرد. در طــول ایــن 
ــث  ــده بح ــع ش ــت واق ــورد غفل ــه م ــی ک ــش های ــی از بخ ــال ها یک س

ــازار در توســعه مشــاغل خانگــی بــوده اســت. در  بازاریابــی و اتصــال بــه ب
ایــن راســتا سیاســت هــا و برنامــه هایــی را دنبــال مــی کنیــم. اپلیکیشــن 
ــا  ــود ت ــی ش ــدازی م ــتا طراحــی و راه ان ــن راس ــی در همی مشــاغل خانگ
ــود در  ــای موج ــرم ه ــت پلتف ــن و ظرفی ــن اپلیکیش ــق ای ــم از طری بتوانی
ــام  ــب آن انج ــوالت را در قال ــروش محص ــد و ف ــروش و خری ــث ف آن بح
دهیــم. ایــن پلیکیشــن تــا دو مــاه آینــده راه انــدازی مــی شــود و مشــکالت 

ــی شــود.  ــب آن برطــرف م ــی در قال ــروش و بازاریاب ف
همچنیــن بحــث خریــد تضمینــی محصــوالت مشــاغل خانگــی را دنبــال 
ــا مجموعــه هــای کــه ظرفیــت الزم را  مــی کنیــم و تــالش مــی کنیــم ب
ــی را در  ــاغل خانگ ــدات مش ــوالت و تولی ــی محص ــد تضمین ــد خری دارن
ظرفیــت بــاال داشــته باشــیم. امیــد داریــم ایــن اتفاقــات موجــب جهــش در 

ــروش محصــوالت مشــاغل خانگــی در کل کشــور باشــد. ــد و ف تولی
یکــی دیگــر از برنامــه هــای مــا بحــث گفتمــان ســازی و نیــز بخــش پژوهش 
ــا  در حــوزه مشــاغل خانگــی اســت کــه تــالش مــی کنیــم ایــن کار نیــز ب
همــکاری دســتگاه هــای مختلــف از جملــه جهــاد دانشــگاهی اتفــاق بیافتــد.

در زمینه آموزش چه برنامه هایی دارید؟
ــی  ــاغل خانگ ــوزه مش ــاز ح ــورد نی ــی م ــای آموزش ــزاری دوره ه ــه برگ در زمین
برنامه هــای مختلفــی را دنبــال مــی کنیم. همچنین بــرای تعامــل خوب و هــم افزا 
بــا رســانه در راســتای گفتمــان ســازی در حــوزه مشــاغل خانگــی تــالش مــی کنیــم.

گفت و گو: لیال قرنفلی

در گفتگو با دکتر آزیتا همتیان مورد تاکید قرار گرفت؛

گفتمان سازی، افزایش تسهیالت و توسعه بازار مشاغل خانگی
                                                                                                                                ●قسمت پایانی

قانــون ســاماندهی و حمایــت از مشــاغل خانگــی در ســال 1389 بــه تصویــب مجلــس شــورای اســالمی رســید 

و بــا وجــود اینکــه 11 ســال از تصویــب آن مــی رســد حمایــت واقعــی و کافــی از ایــن حــوزه صــورت نگرفتــه 

اســت. دولــت ســیزدهم در راســتای توســعه مشــاغل خانگــی دو کار مهــم را در ایــن راســتا تــدارک دیــده اســت؛ 

ــه  ــت و ارائ ــش حمای ــی و دوم افزای ــاغل خانگ ــوزه مش ــب و کار در ح ــای کس ــدور مجوزه ــهیل ص اول تس

تســهیالت بانکــی بــرای توســعه مشــاغل خانگــی. 

ــاره  ــور درب ــی کش ــاغل خانگ ــعه مش ــاماندهی و توس ــتاد س ــه س ــس دبیرخان ــان رئی ــا همتی ــر آزیت ــا دکت ب

ــتیم. ــو نشس ــه گفت وگ ــوزه ب ــن ح ــف ای ــات مختل موضوع
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بخش اول : شرايط عمومي 
١ -داشتن تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران 

٢ -انجــام خدمــات دوره ضــرورت يــا معافيــت قانونــي دائــم بــراي 
آقايــان )تاريــخ پايــان خدمــت منــدرج دركارت يــا تاريــخ 

صدور كارت معافيت تا روز برگزاري آزمون( 
٣ -عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات 
٤ -نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر

ــراي انجــام  ــي و توانايــي ب ٥ -داشــتن ســالمت جســماني و روان
كاري كــه اســتخدام مــي شــوند 

ــه ديــن مبيــن اســالم يــا يكــي از اديــان شــناخته  ٦ -اعتقــاد ب
ــران ــون اساســي جمهــوري اســالمي اي شــده در قان

٧ -التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
٨ -نداشــتن منــع قانونــي بــراي اســتخدام و تعهــد خدمتــي بــه 

ديگــر ســازمان هــا 

بخش دوم :شرايط اختصاصي 
ــته و  ــع، رش ــا مقط ــب ب ــي متناس ــدرك تحصيل ــتن م ١ -داش
گرايــش تحصيلــي اعــالم شــده در جــداول نيــا زهاي اســتخدامي 

٢ -داشتن شريط سني به شرح زير:
حداكثــر ٣0 ســال بــراي مقطــع ديپلــم و ســيكل )متولديــن بعــد 

از تاريــخ 0٦/٢0/١٣٧١(
حداكثــر ٣٢ ســال بــراي مقطــع فــوق ديپلــم )متولديــن بعــد از 

ــخ ١٣٦9/0٦/٢0( تاري
ــر از  ــه معتب ــه تاييدي ــرط ارائ ــه ش ــر ب ــوارد زي ــره ١ :م تبص

ــود:  ــي ش ــزوده م ــن اف ــر س ــه حداكث ــالح ب ــع ذي ص مراج
الف-مدت انجام خدمت سربازي، حداكثر به مدت ٢٤ ماه 

ب-ميــزان ســابقه در شــركت هــاي طــرف قــرارداد شــركت توزيع 
نيــروي بــرق بوشــهر مشــروط به ارائــه تاييديــه و گواهــي پرداخت 

حــق بيمــه ) حداكثــر ٥ ســال( به ســازمان هــاي معتبر
ــان،  ــل داوطلب ــر اســت گواهــي فراغــت از تحصي ــه ذك ج-الزم ب

ــه وضعيــت نظــام وظيفــه بايســتي  ــوط ب كارت مرب
حداكثــر تــا روز برگــزاري آزمــون آمــاده و صــادر شــده باشــد و به 
همــراه ســاير تاييديــه هــا در روز تطبيــق مــدارك ارائــه گــردد. هر 
يــك از داوطلبــان كــه بــه هنــگام ثبــت نــام ، اطالعات نادرســت و 

جعلــي ارائــه نمــوده و يــا واقعيتي 
ــه  ــات پذيرفت ــن اطالع ــه ســبب اي ــا ن نمــوده باشــد و ب را كتم
ــودن اطالعــات مشــخص  ــر واقعــي ب ــان كــه غي شــوند، هــر زم

شــود، قبولــي ايشــان ملغــي بــوده و بــه لحــاظ طوالنــي نمــودن 
فرآينــد اســتخدام، اقــدام الزم طبــق قوانيــن و مقــررات بــه عمــل 

خواهــد آمــد. 
ــنگين)جرثقيل(  ــاي س ــده خودروه ــغل رانن ــن ش ٣ -داوطلبي

مــي بايســت گواهينامــه رانندگــي پايــه يــك داشــته باشــند.

بخش سوم: امتيازات و سهميه هاي قانوني
داوطلــب بومــي: افــرادي كــه حداقــل داراي يكــي از ويژگــي هاي 
ــي  ــتان تلق ــا شهرس ــتان ي ــي اس ــب بوم ــند، داوطل ــر باش زي

مــي گــردد. 
١ -شهرســتان محــل تولــد داوطلــب بــا شهرســتان محــل مــورد 

تقاضــا بــراي اســتخدام يكــي باشــد. 
٢ -محــل ســكونت فعلــي داوطلــب ، بــا شهرســتان محــل مــورد 

تقاضــا بــراي اســتخدام يكــي باشــد. 
٣ -داوطلــب حداقــل چهار ســال از ســنوات تحصيلــي )راهنمايي، 
دبيرســتان را بصــورت متوالــي يــا متنــاوب در شهرســتان محــل 

مــورد تقاضــا بــراي اســتخدام ط ي كــرده باشــد.
٤ -داوطلــب حداقــل چهــار ســال ســابقه پرداخــت حــق بيمــه در 

شهرســتان محــل مــورد تقاضا بــراي اســتخدام را داشــته باشــد.
قابــل توجــه: داوطلبــان در صــورت قبولــي در شهرســتان مــورد 
ــود را  ــكونت خ ــل س ــد مح ــت دارن ــاه مهل ــر ٣م ــر حداكث نظ
ــد، در  ــا نماين ــتان جابج ــان شهرس ــه هم ــم ب ــورت دائ بص

ــردد. ــي گ ــي م ــن معرف ــر جايگزي ــورت نف ــر اينص غي

بخش چهارم :مواد آزمون 
بــراي همــه داوطلبــان دفترچــه ســواالت عمومــي اختصــاص داده 

خواهــد شــد. 
مواد آزمون عمومي به شرح زير تعيين مي شود : 

١ -فناوري اطالعات ) مهارت هاي هفت گانه ( 
٢ -زبان و ادبيات فارسي و آيين نگارش

٣ -معارف اسالمي 
٤ -زبان انگليسي عمومي 

٥ -اطالعات عمومي، دانش اجتماعي و قانون اساسي 
٦ -هوش و استعداد شغلي

داوطلبان می توانند جهت اطالعات بيشتر 
به سايت زير مراجعه نمايند.

www.farscomplex.ir

دعوت به همکاری

آزمون استخدامي شركت هاي پيمانكاري توزيع نيروي برق بوشهر 
سال 1401

بازنگری برنامه كالن تربيت معلم منطبق با سند تحول بنيادين
صحرايـی با اشـاره بـه بازنگری برنامـه كالن تربيت معلـم گفت: برنامه درسـی جديد بيش 
از پيـش بـا اسـناد باالدسـتی و سـندتحول بنيادين منطبق اسـت، اميدواريم تا پايان سـال 

١٤0١ بتوانيـم ايـن برنامه كالن را بازنويسـی و تصويب كنيم.
صحرايی با تاكيد بر اينكه روند گزينش دانشـجو معلمان سـختگيرانه تر خواهد شـد گفت: 
دانشـگاه فرهنگيان سـاالنه ٢٥ هزار  دانشـجو جذب می كند بنابراين شـاخص و اسـتاندارد 
جـذب تقويـت و سـختگيرانه تر خواهد شـد. گزينش مسـتمر داريـم و دانشـجو معلمان در 
طول دوره تحصيل، دو بار گزينش می شـوند و اگر تشـخيص داده شـود مناسـب نيسـتند 

امـكان تحصيـل آنها در سـاير دانشـگاه ها فراهم و از دانشـگاه فرهنگيان خارج می شـوند. 
تعداد دانشجويان دانشگاه فرهنگيان بايد به 150 هزار نفر برسد

وی ادامـه داد: دانشـگاه فرهنگيـان سـاالنه ٢٥ هـزار دانشـجو جـذب می كنـد كـه در نظر 
داريـم شـاخص ها تغييـر كنـد و سـخت تر شـود و دانشـجويان دو بـار در طـول تحصيـل 
گزينـش شـوند؛ هـر دانشـجو معلم متناسـب با رشـته خود ٦ مهـارت را بايد كسـب كند و 

بـه عـالوه در پايـان دوره آزمـون جامـع صالحيـت حرفـه ای گرفته می شـود. 
وی تصريـح كـرد: دانشـگاه فرهنگيـان 90 هـزار دانشـجو دارد و جـا دارد كه تـا ١٥0 هزار 
دانشـجو را پوشـش دهـد به شـرطی كـه حمايـت شـود. ٥0.٢ درصـد از دانشـجويان ما از 

رتبه هـای برتـر كنكور هسـتند.
وی ادامـه داد: دانشـگاه فرهنگيـان بـا 9٨ پرديـس و مركز، تقريبـا 9٥ هزار دانشـجو دارد و 

ظرفيـت پذيـرش و آمـوزش ١٥0 هزار دانشـجو را به شـرط حمايت هـا دارد. 
صحرايـی همچنيـن از نماينـدگان مجلـس خواسـت كـه بـه دانشـگاه فرهنگيـان در 
برنامـه هفتـم توسـعه توجه داشـته باشـند و افـزود: قرار نيسـت تربيت معلم را بـه ديگران 
واگـذار كنيـم، اگـر امكانات ما در قبال ديگر دانشـگاه ها كمتر اسـت بايد دانشـگاه خودمان 
را تقويت كنيم. البته امكان اسـتفاده از ظرفيت دانشـگاه های سـطح يك و برتر وجود دارد 

و برگزاری دوره های مشـترك تحصيلی تصويب شـده اسـت. 
استخدام از طريق ماده ۲۸ يک شيوه كمكی برای جذب معلم است

وی بـا بيـان اينكـه اسـتخدام از طريق مـاده ٢٨ يك شـيوه كمكی برای جذب معلم اسـت 
گفـت: بـرای اصالح رويه هـای جذب از طريق مـاده ٢٨ طرحی تحت عنـوان بورس معلمی 

) طـرح شـهيد آشـتيانی( تهيـه و بـه سـازمان اداری اسـتخدامی ارائه شـده و 
راهكارهای مختلفی پيشـنهاد شـده است. 

سرپرسـت دانشـگاه فرهنگيـان دربـاره جزئيات اجـرای طرحی با 
مضمـون كاهـش زمـان آموزش دوره كارشناسـی به سـه سـال 

گفـت: هـدف اين طـرح  كاهش زمان تحصيل اسـت و در 
محتوا و كميت تغييری ايجاد نخواهد شـد. دانشجويان 

مـا شـبانه روزی هسـتند و در همه ايـام در خدمت 
انـد.  آمـوزش و پـرورش و مسـتخدم دولـت 
بينـی كرديـم سـه تـرم در طـول سـال  پيـش 
تحصيلی داشـته باشـيم. تصميـم داريم طـرح را 
فقـط در پرديس هـای متقاضـی و نمونـه و بـرای 
دوره ابتدايـی برگزار كنيم و سـپس بـرای تعميم 
بـه رشـته ها و دوره هـای ديگـر اقـدام كنيم. 
از  متقاضـی  پرديس هـای  بـرای  طـرح  ايـن 

مهرمـاه امـكان اجـرا خواهـد داشـت. 
صحرايـی دربـاره وضعيـت فارغ التحصيلـی و جـذب 

نيروی انسـانی نيز توضيح داد و گفت: در مهرماه سـال 
١٤0١ مـا ٢٥ هزار نفر جذب خواهيم كـرد. ٢٥ هزار ورودی 

9٧ را بـه آمـوزش و پـرورش تحويـل می دهيـم. بـا توجـه به 
بحـران كمبـود معلـم در دوره ابتدايـی، ١٥ هـزار معلـم از بيـن 

دانشـجومعلمان تـرم ٧ بـه وزارت آمـوزش و پـرورش معرفـی خواهنـد 
شـد. در آزمـون اسـتخدامی امسـال ٣٤ هـزار و ٦00 سـهميه اختصـاص يافت 

كـه ٢٥ هزار نفـر پذيرفته و به 
مـا اعالم شـده كه يك سـال 
دوره مهارتـی می گذرانند كه 
به علت نيـاز فـوری آموزش 
و پـرورش،  اينهـا اول مهـر 
بـه كالس درس می رونـد و 
مـا دوره فشـرده حضـوری 
١٧0 سـاعتی از شـهريور و از 
مهـر تـا اسـفند دوره مجـازی و 
حضوری برايشـان برگزار می كنيم 
و در نهايـت آزمـون اصلـح می دهند. 

آموزش و پرورش به 100 هزار 
معلم نياز دارد

سرپرسـت دانشـگاه فرهنگيـان بـا اشـاره بـه 
اينكـه آمـوزش و پرورش به ١00 هزار معلـم نياز دارد 

كـه تعـدادی را بـه روش هـای موجـود ديگر جـذب می كند و حـدود ٣٥ تا ٤0 هـزار معلم 
نيـاز فـوری دارد گفـت: مـا آمادگـی داريم بـرای آموزش همزمـان با تدريـس كمك كنيم. 
تقاضـای موكـد مـا اين اسـت كـه اسـتخدام با نگاه بـه آينـده اتفاق بيفتـد. آمادگـی داريم 
طرح شـهيد آشـتيانی را از همين مهر شـروع كنيم كه بر اسـاس آن ٣0 هزار نفر را از ميان 
دانشـجويان ممتـاز سـال آخر دانشـگاه های سـطح يـك انتخـاب و گزينش كـرده، آموزش 

دهيـم و يك سـال بعـد وارد آمـوزش و پـرورش كنيم. 
صحرايی درباره افزايش سـقف سـنی ورود به دانشـگاه از ٢٤ به ٢٦ سـال گفت: متخصصان 
تعليـم و تربيـت بـا ايـن افزايش مخالف اند. سـقف سـنی ٢٢ سـال بـوده و بهترين سـن را 
٢٢ و پايين تـر می دانـم. كار كارشناسـی كافـی برای ٢٢ به ٢٤ نشـده و اگر كار كارشناسـی 
شـود، چه بسـا برگردد. 9٥ درصد دانشـجويان ما بين ١٨ تا ٢١ سـال هسـتند و نمی توان 
بـرای ٥ درصـد تـراز كشـوری را بـه هم ريخت. افزايش سـن به ٢٦ و باالتر كار شايسـته ای 

نيسـت و نيازمند بررسـی دقيق است. 
وی ادامـه داد: يكـی از داليـل متقاضيـان، سـن باالی اسـتخدامی های ماده ٢٨ اسـت 
در حالی كه آزمون های اسـتخدامی شـيوه های مناسـبی برای جذب نيسـتند. در آزمون ها 
چنديـن تخلـف هسـت. يكی اينكه پذيرفته شـده مـاده ٢٨ نبايد فورا سـركالس بـرود، اما 

چون نياز هسـت می رود. از االن برای سـال آينده رديف اسـتخدامی بدهيد تا اسـتعدادهای 
برتـر ديگـر دانشـگاه ها را بياوريـم و آمـوزش دهيم. ما اكنـون برای پذيرفته شـدگان آزمون 
اسـتخدامی امسـال، يك ماه آموزش فشـرده گذاشـته ايم تا مهر ماه به كالس درس بروند 
كـه مطلـوب ما نيسـت. صالحيت حرفه ای برای اسـتخدام ضروری اسـت اما اگـر اين كار را 

هـم نكنيم معلم تامين نمی شـود. 
چالش های قانون تعيين تكليف و آموزش معلمان

سرپرسـت دانشـگاه فرهنگيان با اشـاره به اينكـه معتقدم قانون تعيين تكليـف ظلم بزرگی 
بـود گفـت: صـد و چندهـزار نفر وارد شـدند كه بيش از نيمی از آنها رشـته تحصيلی شـان 
منطبـق نيسـت. همانطـور كه شـورای عالی انقالب فرهنگـی مصوبه ای بـرای مبادی جذب 
نيـرو داشـت، مانـع چنين آزمـون های اسـتخدامی نيز شـود. ما امسـال آزمـون می گيريم 
بـرای تاميـن نيـروی انسـانی در حالـی كـه از االن بايد برای سـال آينده رديف اسـتخدامی 

بگيريـم و يك سـال زمـان برای آموزش معلمی داشـته باشـيم. 
صحرايـی ادامـه داد: بـه عنـوان نماينده آموزش و پرورش می گويم اگر قرار اسـت سـال بعد 
رديـف اسـتخدامی تخصيص دهنـد از حاال ايـن كار را انجام دهند تا يك سـال فرصت برای 
تربيت داشـته باشـيم. پذيرفته شـدگان عالِم هسـتند اما معلم نيسـتند. بايد از امروز برای 

سـال بعد به فكر باشـيم.
۷00 ميليارد تومان كسری بودجه و دست در جيب دانشجومعلمان

سرپرسـت دانشـگاه فرهنگيان درباره كسـر از حقوق دانشـجومعلمان گفت: زمانی كه قانون 
متعهديـن بـه خدمـت تصويـب شـد در تبصـره ٦ آن قانون آمده كـه بخشـی از هزينه ها از 
حقـوق دانشـجو كسـر و در اختيـار دانشـگاه قـرار بگيـرد كه ٤٥ درصـد اعالم شـد كه ٣٥ 

درصـد هزينه هـای رفاهـی و خوابگاهـی و ١0 درصد اقدامات آموزشـی و... اسـت.
صحرايـی افـزود: بـا احتسـاب همين ميزان كسـر از حقـوق باز هم بـا ٧00 ميليـارد تومان 
كسـری مواجهيم. هزينه تامين غذا بسـيار بيشـتر از چيزی اسـت كه كسـر می شـود كه ما 
بـه سـازمان برنامـه اعـالم كرديم و گفتيم مطلوب اين اسـت كه اين روند را اصالح و سـرانه 
ما را بدهند. سـازمان برنامه با اين اقدام دسـت ما را در جيب دانشـجومعلمان كرده اسـت. 
وی ادامـه داد: هميـن شـيوه غيرمناسـب بـه شـيوه غيرمناسـبتری اجرا می شـود و حقوق 
دانشـجومعلم به حسـاب آموزش و پرورش محل خدمت آينده اش واريز و سـپس مبلغ آن 
كسـر می شـود. تنوعی هم در ميزان كسـورات بر حسـب اسـتفاده از خوابگاه و... وجود دارد. 

اميدواريم به شـكل درسـتی بودجـه تخصيص يابد.
استفاده از فارغ التحصيالن كارشناسی ارشد دانشگاه ها

سرپرسـت دانشـگاه فرهنگيـان در پاسـخ به سـوال خبرنـگار بـازار كار مبنی بر اسـتفاده از 
دانش آموختگان كارشناسـی ارشـد در دانشـگاه و نيز سـرباز معلم و معلمان حق التدريس 
نيـز گفـت: سـرباز معلـم و معلمـان حـق التدريس در دسـت دانشـگاه فرهنگيان نيسـت و 

اميدواريـم ايـن اتفـاق بـرای تامين نيـرو از اين طريـق نيافتد.
دكتـر صحرايـی تصريح كـرد: اما جذب دانش آموختگان كارشناسـی ارشـد را برای آموزش 

و پـرورش دنبـال می كنيم و اميدواريم به نتيجه برسـد.
دانشگاه فرهنگيان به 4۷00 عضو هيات علمی نياز دارد

دكتـر رضـا مـراد صحرايـی در ادامه  با اشـاره به كمبـود عضو هيئت علمی در اين دانشـگاه 
گفت: جذب ٥00 هيئت علمی جديد به تصويب سـازمان اداری اسـتخدامی رسـيده اسـت. 
تبديـل وضعيـت ١000 دكتـر - معلـم ممتـاز دارای درجه دكتـری به هيئت علمـی نيز از 

سـوی وزارت علوم مـورد موافقت قرار گرفته اسـت.
وی ادامـه داد: بـه ٤٧00 عضـو هيئـت علمـی و هميـن تعـداد نيـروی انسـانی نيـاز داريم. 
ايـن در حالـی اسـت كـه ٨٤٦ عضـو هيئت علمـی داريم و تعـداد كارمندان كمتـر از نيمی 

از نياز ماسـت. 
سرپرسـت دانشـگاه فرهنگيان افزود: نسـبت اسـتاد هيئت علمی به دانشـجو ١١0 به يك 
اسـت در حالـی كه اسـتاندارد كشـور ٢0 به يك اسـت. جذب ٥00 هيئـت علمی جديد به 
تصويب سـازمان اداری اسـتخدامی رسـيده اسـت. تبديل وضعيت ١000 معلم ممتاز دارای 
درجـه دكتـری بـه هيئت علمـی نيز از سـوی وزارت علوم مـورد موافقت قرار گرفته اسـت. 
گفت و گو؛  امير علی بينام

در گفت وگو با دکتر صحرایی سرپرست دانشگاه فرهنگیان بررسی شد؛

سال تحصیلی جدید؛ آموزش و پرورش
 برای تامین معلم چه برنامه هایی دارد

بـا  فرهنگيـان  دانشـگاه  سرپرسـت 
اشـاره بـه اينكه كمبـود معلم تـا سـال های آينده 

همچنـان ادامـه دارد اعالم كـرد: ۷5 هزار معلـم جديد وارد 
نظـام تعليـم و تربيـت می شـود.

بـه گزارش خبرنگار بازاركار، سرپرسـت دانشـگاه فرهنگيـان می گويد؛ 
هيـچ گـزاف نيسـت بگوييـم امـروز ايـن دانشـگاه قديمی ترين دانشـگاه 

است. كشـور  معاصر 
وی افـزود: امروز به دنبال آن هسـتيم دانشـگاه فرهنگيـان را به دانشـگاهی مرجع، 

تحول سـاز، تمدن سـاز و اميـد آفرين تبديل كنيم. دانشـگاه فرهنگيان جايی اسـت 
كـه معلمـان و مربيان تحول سـاز و تمدن سـاز را تربيـت خواهد كرد. 

سرپرسـت دانشـگاه فرهنگيان گفـت: امروز اگر دانشـجومعلمی جـذب می كنيم، 
چهـار سـال بعـد وارد مدارس می شـود و تا ۳0 سـال بعـد خدمت می كنـد، آنها را 

بايد برای تربيت نسـل آينده آماده كرد. بايد معلمان جريان سـاز و گفتمان سـاز 
تربيـت كنيـم. به همين علت دانشـگاه ما می خواهد جريان سـاز باشـد. 
صحرايـی ادامـه داد: »هـر معلم، يک مربـی پرورشـی« و »هرمعلم 

يـک مربی ورزشـی« از جملـه برنامه هـا و اهدافی اسـت كه 
در سـال تحصيلی پيـش رو دنبـال می كنيم. 

دعوت به همکاری

کارگر دستگاه تزریق پالستیک
 آقا ، ١ نفر، محل كار: كارخانه

دارای حداقل ١ سال سابقه كار مفيد
 با دستگاه تزريق پالستيك

متقاضيان واجد شرايط می توانند رزومه خود را

 به ايميل زير ارسال نمايند.
   resume.tsh98@gmail.com

آدرس شهرك صنعتی نبش ميدان ششم 

لینک :
https://bazarekar.ir/35928

 يک شركت توليدی برای تكميل نيروی انسانی خود در محل كارخانه 
در شهرک صنعتی بزرگ شيراز

 به افراد ذيل نيازمند است:

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يک شركت داروسازی در تهران جهت تكميل 
كادر خود از واجدين شرايط زير دعوت به 

همكاری می نمايد:
 مسئول فنی

 دكترای داروسازی
 پروانه آزاد داروسازی ) شيفت آزاد٨ تا ١٢(
مسلط به اخذ پروانه های توليد و ثبت دارو
متقاضيان واجد شرايط می توانند از طريق
 راه اعالم شده در بخش اطالعات تماس،

 ارتباط حاصل نمايند.
 p.z.d.p.company@gmail.com

لینک :
 https://bazarekar.ir/35902

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يک شركت فعال در حوزه توليد تجهيزات 
صنعتی نفت و گاز

 در تهران جهت تكميل كادر خود از افراد واجد
 شرايط ذيل دعوت به همكاری می نمايد:

 کارشناس تدارکات داخلی
 کارشناس فروش و بازاریابی

 کارشناس ارشد برنامه ریزی و تولید
مسئول دفتر مدیرعامل

سابقه كاری٣ سال،  كارشناسی
 متقاضيان واجد شرايط می توانند رزومه خود را 

به ايميل زير ارسال نمايند.
 int@mobinautomation.com

لینک :
 https://bazarekar.ir/35887
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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

آقا- مسلط به آفیس- دارای سابقه مرتبطقید نشدهمسئول دفتر

کارشناسی و باالتر در رشته های کارشناس بازرگانی
آقا - دارای سابقه کار و توانایی مذاکره صنایع و مدیریت 

آقا- خانم-رشته هایی مانند مدیریت، بیمه و کاردانی کارمند مرکز تماس
.. ساعت کار 8 الی 17- پنج شنبه ها تعطیل

مسلط به برنامه ریزی میکروکنترلرهاکارشناسی برق و الکترونیککارشناس تحقیق و توسعه

دارای سابقه کار مرتبطکارشناسی کارشناس حقوق

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

مرکز دولتی-حرفه ای در سخت افزار و نرم مهندس کامپیوتر و یا ITمتخصص شبکه و امنیت
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 
هدف آموزشو تربیت نیروی منابع انسانی و کارشناسی رشته های مرتبطشرکت نفتی

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

آشنا به مبانی شبکه و امور فنیمخابرات، کامپیوتر، ITکارشناس مرکزتماس و پشتیبانی فنی

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

توضیحاتتحصیالتعنوان شغل

مرکز دولتی - مسلط به Aspen Adsortionکارشناسی شیمیکارشناس فرایند

مسلط به اکسلکارشناسینیروی اداری

دارای سابقه مرتیطکارشناسیدیجیتال مارکتینگ

دارای موتور و گواهینامه کارپرداز

ماموریت داردترجیحا پلیمر و یا فنیکارشناس فروش دفتری

آشنایی با اصول  پایپینگ و متره و تجهیزات مکانیک یا هوافضاکارشناس مکانیک یا هوافضا
ثابت

آشنا به نرم افزار revitمعماری - طراحیکارشناس معماری

انبار سیستمی سرپرست انبار

مسلط به زبان انگلیسی و امور بازرگانیارشد بازرگانی خارجیبازرگانی خارجی

آشنا به زبان انگلیسی - مسلط به آفیسکارشناسیدفتری

مسلط به آفیس دفتری و فروش

دارای خودرو راننده

مراکز دولتی و خصوصی معتبردیپلمهخدمات و آبدارچی

دارای شیفت کاریدیپلمهتزریق کار

رانندگی با ایسوزو و کامیونت راننده پایه 2

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

همایــش اصنــاف دانــش بنیــان، هوشــمند و فنــاور در ســالن اجــاس 
ســران بــا حضــور وزیــر صمــت برگــزار شــد.

بــه گــزارش بــازارکار، ســید رضــا فاطمــی امیــن، وزیــر صنعــت، معدن 
و تجــارت در همایــش اصنــاف، دانــش بنیــان، فنــاور و هوشــمند که در 
ســالن اجــاس ســران بــا بیــان ایــن کــه نخســتین کارکــرد دانــش بنیان 
ــت،  ــت اس ــش قیم ــر و کاه ــوالت باکیفیت ت ــاف، محص ــدن اصن ش
ــا تحصیــات  ــن امــر  موجــب می شــود نیروهــای انســانی ب گفــت: ای

تکمیلــی و باالتــر در ایــن بخــش بــه کار گرفتــه شــوند.
 فاطمــی امیــن افــزود: ظرفیــت انســانی خوبــی بــا تحصیــالت تکمیلــی در کشــور 
ــد در بخــش دانــش بنیــان کــردن اصنــاف  ــن ظرفیــت بای وجــود دارد کــه از ای

بــه خوبــی اســتفاده کــرد. 
وزیــر صمــت در ادامــه گفــت: در کنــار ســرمایه نیــروی کار عامــل ســومی هــم در 
تولیــد بــه نــام دانــش اســت، کــه در واقــع آن دســته از فعالیت هــا و رشــته هایی 
کــه ســهم دانــش در آن بیشــتر از دو عامــل دیگــر اســت و بایــد از ایــن ظرفیــت 

نیــز بــرای دانــش بنیــان کــردن اصنــاف بهــره ببریــم.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در بحــث دانــش بنیــان الزامــا نبایــد بــه دنبــال کارهای 
ــه در  ــی خالقان ــا در اقدام ــی از بانک ه ــال یک ــه طــور مث ــزود: ب ــود اف ــده ب پیچی
خصــوص تامیــن منابــع مالــی زنجیــره ای، کارکــردی خــوب و تجربــه ای مناســب 

در ایــن حــوزه دارد. 
وزیــر صمــت گفــت: در وزارتخانــه دو گانــه اصنــاف و صنعــت نداریــم و در واقــع 
ــرا مــا کســب و کارهایــی  ــل نیســتیم، زی هیــچ تفاوتــی بیــن ایــن دو حــوزه قائ
ــا  ــی و همچنیــن برخــی تولیــدی و ی داریــم کــه برخــی خدماتــی، برخــی معدن

ــد. ــز دارن ــی تشــکل های صنفــی نی توزیعــی هســتند کــه حت

کسب و کارهای اصناف باید دانش بنیان شوند
فاطمــی امیــن افــزود: بنابرایــن وقتــی می گوییــم کســب و کارهــا بایــد 
دانــش بنیــان شــوند، همــه حوزه هــا مدنظــر اســت و یکــی از مصادیــق پررنگــش 

بخــش اصنــاف اســت.
وزیــر صمــت همچنیــن در حاشــیه همایــش اصنــاف دانــش بینــان نیــز گفــت: 
ــی  ــی و خدمات ــدی، توزیع ــم از تولی ــا اع ــه عرصه ه ــان در هم ــش بنی ــوزه دان ح
ــود  ــد می ش ــان تولی ــش بنی ــاز وکار دان ــه در س ــی ک ــت دارد. کاال و خدمات اهمی
ــا نــرخ پایین تــر عرضــه شــود پــس  می توانــد کیفیــت بهتــری داشــته باشــد و ب

مــا بــه ســمت دانــش بنیــان مــی رویــم تــا بــه تولیــدات باکیفیــت برســیم.
وزیــر صمــت ادامــه داد: در ســایه توســعه دانــش بنیان هــا، امــکان اشــتغال بــرای 

نیــروی دانــش آموختــه دانشــگاهی را فراهــم مــی  شــود. 

سهم باالی اصناف در تولید و اشتغال کشور
از طــرف دیگــر امیرحســین اســدی مدیــرکل دفتــر خدمــات کســب و کار وزارت 
ــالیان  ــری در س ــم رهب ــام معظ ــه مق ــت: دغدغ ــش گف ــن همای ــت در ای صم
گذشــته بحــث اشــتغال و تولیــد بــوده اســت. امســال بحــث تولیــد دانــش بنیــان 
مطــرح اســت و مــا از طریــق  ســند وزارت صمــت در حــوزه دانــش بنیــان رویکــرد 

توســعه اشــتغال در بخــش اصنــاف را دنبــال مــی کنیــم.
وی ادامــه داد: جایــی بهتــر از اتــاق اصنــاف بــرای توســعه اشــتغال وجــود نــدارد. 
اگــر بخواهیــم تولیــد دانــش بنیــان داشــته باشــیم چــاره ای نداریــم جــز ایــن 
ــدا  ــاف کوچــک توســعه پی ــه اصن ــن ک ــرای ای ــم. ب ــاف بروی ــه ســراغ اصن ــه ب ک
کننــد نیــاز بــه پیشــران داریــم و قــرار اســت دفاتــری تشــکیل شــود کــه فراینــد 
ــرد. دفتــر خدمــات کســب و کار وظیفــه  ــر صــورت گی هوشمندســازی ســریع ت

ــه صنعــت کمــک کنــد و خدمــات الزم را انجــام دهــد. دارد ب

طرح دو فوریتی مجلس در دیپلماسی اقتصادی  را 
در دستور کار داریم

ــع و معــادن مجلــس در  عــزت اهلل اکبــری تاالرپشــتی، رئیــس کمیســیون صنای
ادامــه همایــش بیــان کــرد: دانــش بنیــان شــدن اصنــاف قطعــا یــک الــزام اســت. 

ایــن ظرفیــت بایــد خــودش را پیــدا کنــد. 
وی افــزود: در مجلــس طــرح دو فوریتــی دیپلمــاس اقتصــادی را داریــم کــه یکــی 

از مــوارد اصلــی آن می توانــد همیــن دانــش بنیــان شــدن اصنــاف باشــد.

بنگاه های کوچک بستر توسعه اشتغال هستند
رئیــس اتــاق اصنــاف تهــران اظهــار کــرد: در دنیــای امــروز فعالیــت هــای تجــاری 
تابــع قوانیــن و مقــررات علمــی و کاربــردی هســتند. یکــی از روش هــای موثــر در 
ایجــاد رونــق اقتصــادی کشــور توجــه بــه کســب و کارهــای کوچک و متوســط اســت.

وی ادامــه داد: کســب و کارهــای کوچــک در هــر کشــوری فعــال شــود و دولــت 
ــق بنــگاه هــای  ــه آن هــا کننــد چندیــن مزیــت دارد. رون ــژه ای ب هــا توجــه وی
اقتصــادی کوچــک نیازمنــد ســرمایه گــذاری گســترده نیســت و بــه همیــن دلیــل 
ــدام الزم را  ــد اق ــی توانن ــم م ــبتا ک ــذاری نس ــرمایه گ ــک س ــرعت و ی ــا س ب

ــد. انجــام دهن
ــکان  ــک ام ــای کوچ ــگاه ه ــت: در بن ــان گف ــی،  در پای ــوده فراهان ــم ن قاس
ــب و  ــه کس ــر ب ــود دارد. اگ ــور وج ــای کش ــر ج ــتغال در ه ــدن اش ــاد ش زی
ــژه شــود هــم در بعــد تولیــد کاال و هــم خدمــت  کارهــای کوچــک توجــه وی
ــمند  ــاوری هوش ــتفاده از فن ــید. اس ــذاری الزم رس ــدف گ ــه ه ــوان ب ــی ت م
ــد. در  ــش ده ــک را افزای ــای کوچ ــب و کاره ــعه کس ــرعت توس ــد س می توان
ــد امــا میــزان آن کــم اســت  ــا علــم روز پیــش می رون حــال حاضــر اصنــاف ب

ــود. ــتر ش ــد بیش و بای

شتاب دهنده ها به کمک  اصناف می آیند
ــن  ــز در ای ــت نی ــت وزارت صم ــارت و خدم ــاون تج ــی مع ــاه میرزای ــا ش علیرض
همایــش گفــت: در دوره ای هســتیم کــه تغییــرات مقــررات مربوطــه، کاربــرگ ها، 
فرآینــد صــدور مجــوز پروانــه کســب تغییــر کــرده و در حــال تغییــر اســت از ایــن 

رو تحــول جــدی در ســامانه ایــران اصنــاف یــک ضــرورت اســت. 
وی افــزود: طبــق تفاهــم بیــن وزارت صمــت و معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری، 
ــمت  ــه س ــاف را ب ــوان اصن ــا آن می ت ــه ب ــده ک ــکیل ش ــده ای تش ــتاب دهن ش

هوشمندســازی ســوق داد.
ــن  ــت در ای ــاف از دول ــود اصن ــرد: خ ــد ک ــن تاکی ــی همچنی ــاه میرزای ــر ش دکت
ــن زمینــه هــر کمکــی  ــر هســتند و وزارت صمــت قصــد دارد در ای زمینــه جلوت

ــد. ــام ده ــا انج ــن صنف ه ــرای ای ــد ب ــه بتوان ک
ــان  ــا بی ــز ب ــت نی ــات وزارت صم ــارت و خدم ــاون تج ــاه میرزایی، مع ــا ش علیرض
اینکــه تحــول جــدی در ســامانه ایران اصنــاف در حــال انجــام اســت، گفــت: »بــر 
ــم  ــت علمــی ریاســت جمهــوری امضــا کردی ــا معاون اســاس تفاهم نامــه ای کــه ب

ــاف ایجــاد شــد.« ــازی اصن ــرای هوشمندس ــک شــتاب دهنده ب ی
ــرکت های  ــه ش ــاف ب ــامانه های اصن ــات س ــح داد: »کل عملی ــه توضی او در ادام
دانش بنیــان واگــذار شــده و کار عملیاتــی ایــن شــرکت ها نزدیــک دومــاه اســت 

کــه آغــاز شــده و بــه زودی شــاهد دســتاوردهای آن خواهیــم بــود.«
ــد، نظــارت  ــا بیــان اینکــه طبــق دســتورات و آیین نامه هــای جدی شــاه میرزایی ب

ــامانه های  ــرد: »در س ــوان ک ــت، عن ــده اس ــپرده ش ــردم س ــه م ــاف ب ــر اصن ب
هوشــمند جدیــد مــردم می تواننــد نظــرات و شــکایات خــود در خصــوص اصنــاف 
متخلــف را ثبــت کننــد. البتــه کاربــرد ایــن ســامانه ها فقــط نظــارت بــر کیفیــت 
نیســت، بلکــه مــردم می تواننــد به وســیله آن نزدیک تریــن و مناســب ترین 

واحــد صنفــی را انتخــاب و بــه آن مراجعــه کننــد.«
ــام  ــل تم ــات کام ــت، اطالع ــات وزارت صم ــارت و خدم ــاون تج ــه مع ــه گفت ب
در  وب ســرویس  طریــق  از  دارد  نقــش  آنهــا  در  دولــت  کــه  قیمت هایــی 
اختیــار اپلیکیشــن ها و ســامانه های هوشــمند اصنــاف قــرار داده می شــود و 
ــن  ــد از ای ــز می توانن ــاالی ســه میلیــون نی ــر ب ــا تعــداد کارب پلتفرم هــای مهــم ب

ــد. ــتفاده کنن ــرویس اس س
حســین مــالزاده رئیــس ســتاد اقتصــاد دیجیتــال معاونــت علمــی فنــاوری ریاســت 
ــی دارد و  ــش پررنگ ــه نق ــره وری از بودج ــال به ــرد: امس ــان ک ــز بی ــوری نی جمه
ایــن عامــل بهــره وری مربــوط بــه هوشــمند ســازی اســت و همچنیــن برنامه هــای 

ــدارک دیــده شــده اســت. ــرای شــرکت های کوچــک و SMEهــا ت ــادی ب زی
بنــا بــه گفتــه هــای وی برنامــه هــای تــدارک دیــده شــده بــه ایــن صــورت اســت 
کــه دســتگاه های دولتــی و بــه خصــوص کارگــروه اقتصــاد دیجیتــال و معاونــت 
ــد از  ــه دارن ــد وظیف ــن جدی ــق قوانی ــر طب ــوری ب ــاوری ریاســت جمه علمــی فن
تمــام طرفیت هــا بــرای تســهیل گری و کاهــش ریســک فنــاوری اســتفاده کننــد.

ــدن  ــمند ش ــده و هوش ــان ش ــش بنی ــا دان ــز ب ــره وری ج ــرد: به ــح ک وی تصری
ــد. ــی رس ــه نتیجــه نم ــا ب کســب وکاره

لزوم حمایت دولت از هوشمندسازی اصناف
ــه  ــا توج ــت: ب ــمند گف ــاور و هوش ــان، فن ــش بنی ــاف دان ــش اصن ــر همای دبی
ــمت  ــه س ــز ب ــور نی ــاف کش ــت اصن ــروری اس ــازی ض ــای مج ــعه فض ــه توس ب

بردارنــد. گام  هوشمندســازی 
محمدرضــا فرجــی تهرانــی گفــت: چنانچــه دولــت از بنگاه هــای خــرد و اصنــاف 
ــعه  ــرای توس ــرک را ب ــور مح ــش موت ــد نق ــش می توان ــن بخ ــد ای ــت کن حمای

کشــور ایفــا کنــد.
ــان  ــش بنی ــد دان ــال تولی ــت در س ــم دول ــای مه ــی از رویکرد ه ــزود: یک وی اف
ــک و  ــای کوچ ــب و کار ه ــعه کس ــاختار و توس ــه س ــه ب ــن توج ــتغال آفری و اش
متوســط اســت، از ایــن رو بــرای اینکــه گامــی بــرای تحقق شــعار ســال برداشــته شــود 
و اصنــاف بــه ســمت بازاریابــی و فــروش هوشــمند حرکــت کننــد بایــد مشــارکت 
اصنــاف، اتحادیه هــا در ایــن مســیر بیشــتر شــود. چــرا کــه اصنــاف نقــش پــر رنگــی در 
ــور  ــوان موت ــه عن ــک« ب ــای کوچ ــروزه ازبنگاه ه ــد و ام ــی دارن ــد داخل تولی

ــود. ــاد می ش ــور ی ــعه کش ــران توس پیش
ــت:  ــن گف ــمند« همچنی ــاور و هوش ــان، فن ــش بنی ــاف دان ــش »اصن ــر همای دبی
ــا  ــاختار بنگاه ه ــد س ــود بای ــن ش ــور روش ــه کش ــور محرک ــه موت ــرای اینک ب
ــه کاهــش هزینه هــای اصنــاف  ــد ب تغییــر کنــد و اصــالح شــود. همچنیــن بای
ــم و از  ــه کنی ــی توج ــازی و بازاریاب ــات هوشمندس ــاوری، خدم ــق فن از طری

ــویم. ــل نش ــادرات غاف ص
ــالح  ــنتی اص ــاختار س ــن س ــی ای ــه زمان ــرد: البت ــح ک ــی تصری ــی تهران فرج
خواهــد شــد کــه دســتگاه های متولــی هــم بــه کمــک اصنــاف بیاینــد و موانــع 

ــد. ــرف کنن ــش رو را برط پی
ــاوری  ــمت فن ــه س ــاف ب ــه اصن ــرای اینک ــده ب ــام ش ــات انج ــا اقدام ــاره ب او درب
ــا آن  ــرای بهمــن ســال گذشــته اســت و ت ــار ب ــن آم ــد، گفــت: آخری پیــش رون
ــه  ــه کارتخــوان، 2۹.2 درصــد ب ــی ب ــای صنف ــش از ۶0 درصــد واحد ه ــان بی زم
تــرازوی دیجیتــال و 2۳.7 درصــد واحد هــا بــه صنــدوق مکانیــزه مجهــز شــدند.

دبیــر همایــش »اصنــاف دانــش بنیــان، فنــاور و هوشــمند« بیــان کــرد: 
ــت(  ــارت )صم ــدن و تج ــت، مع ــده از وزارت صنع ــر ش ــار منتش ــن آم جدیدتری
نشــان می دهــد کــه تــا پایــان بهمــن ســال 1۴00 بیــش از دو میلیــون و ۴00 هــزار 
واحــد صنفــی در کشــور فعــال بوده انــد کــه نزدیــک بــه نیمــی از آن هــا توزیعــی 

ــدی هســتند. ــا تولی ــط حــدود 1۹ درصــد آن ه و فق
گزارش: امیرعلی بینام

گزارش بازارکار از همایش هوشمندسازی اصناف؛

اصناف با ابزار دانش بنیان، بستر توسعه اشتغال دانش آموختگان
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دعوت به همکاری

لیست عناوین شغلی آزمون

کد 
جنسیتتعدادرشته تحصیلیمقطع تحصیلیعنوان شغلشغل

مرد۴۵—دیپلمکوهبر تونل۱۰۰۱

کارشناس معدن۱۰۰۲

کارشناسی

مهندسی معدن
مرد۷ )کلیه گرایش ها(

مهندسی برقکارشناس برق۱۰۰۳
مرد۲ )کلیه گرایش ها(

مهندسی کامپیوترکارشناس کامپیوتر۱۰۰۴
مرد۱ )کلیه گرایش ها(

کارشناس بازرگانی۱۰۰۵

مدیریت بازرگانی-مدیریت 
صنعتی-مدیریت دولتی-

مهندسی صنایع
 )کلیه گرایش ها(

مرد۱

کارشناس بهداشت ۱۰۰۶
مرد۱کلیه گرایش های بهداشتمحیط کار

۵۷جمع

شرایط عمومی
۱- تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران

۲- تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
 ۳- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم )برای متقاضیان مرد به جز معافیت پزشکی(

موجب  که  کیفری  پیشینه  سوء  و  محکومیت  سابقه  نداشتن  اخالقی،  فساد  به  اشتهار  عدم   -۴
محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد )با تأیید مراجع ذیصالح(

 ۵- فراغت کامل تحصیلی )داشتن مدرک فارغ التحصیلی در مقطع مورد نیاز به هنگام ثبت نام
 ۶- عدم اشتغال به تحصیل در مقطع مورد نیاز در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به هنگام ثبت نام
 ۷- عدم تعهد اشتغال در دستگاه ها، مؤسسات و شرکت ها و کلیه نهادها و ارگانها به هر شکل ممکن

شرکت  بهداشت  و  ایمنی  امور  تایید  به  روانی  و  جسمی  کامل  توانایی  و  تندرستی  داشتن   -۸
میناکان پس از قبولی در آزمون

۹- داشتن حداقل معدل کل تحصیلی ۱۲ برای متقاضیان دیپلم و حداقل معدل کل ۱۴ برای 
متقاضیان لیسانس

برای داوطلبین کدهای ۱۰۰۱،  احتساب مدت خدمت سربازی  با  قبول  قابل  ۱۰- حداکثر سن 
۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰ و ۱۰۰۹، ۳۰ سال )متولدین ۱۳۷۱/۸/۱ به بعد( و حداکثر سن قابل قبول با 
احتساب مدت خدمت سربازی برای داوطلبین کد ۱۰۰۵، ۳۵ سال )متولدین ۱۳۶۶/۸/۱ به بعد(

شرایط اختصاصی
 ۱- متقاضیان شغل کارشناس برق ترجیحا با دو سال سابقه کار در واحد صنعتی و آشنایی کامل با درایو
۲- متقاضیان شغل کارشناس معدن ترجیحا با گرایش استخراج، قادر به کار در تونل های زیرزمینی به صورت 
 GIS شیفتی، آشنایی با روش های معدنکاری زیرزمینی، آشنایی با نرم افزارهای معدنی از قبیل دیتاماین و

و آشنایی با دوربین های نقشه برداری معدن
۳- متقاضیان شغل کارشناس بازرگانی با ۵ سال سابقه کار مرتبط

توضیحات مهم جهت کلیه متقاضیان
 ۱- شــرکت مینــاکان هیــچ گونــه تعهــدی در قبــال اســکان پذیرفتــه شــدگان نخواهــد داشــت.
ــا مــدارک تحصیلــی باالتــر از مــدرک تحصیلــی اعــالم شــده در آگهــی بــرای  ۲- متقاضیــان ب
ــدرک  ــه م ــا ارائ ــه مقاطــع ب ــاز کلی ــورد نی ــن شــغلی م ــد در عناوی ــی توانن هــر کــد شــغلی م
ــراد  ــه اینکــه پذیــرش اف ــا توجــه ب ــد. ب ــه عمــل آورن ــام ب اعــالم شــده در ایــن آگهــی ثبــت ن
بــرای مشــاغل مــورد نظــر بــا مشــخصات و تحصیــالت اعــالم شــده مــی باشــد، لــذا پذیرفتــه 
شــدگان نهایــی صرفــا بــا شــرایط و مــدرک تحصیلــی اعــالم شــده در آگهــی و بــر اســاس تعهــد 
محضــری عــدم ارائــه مــدرک باالتــر پــس از اشــتغال بــه کار، مشــغول بــه فعالیــت مــی گردنــد.

۳- بــه اطالعــات ناقــص و خــالف واقــع ارائــه شــده بــه هنــگام ثبــت نــام نهایــی ترتیــب اثــر 
داده نخواهــد شــد و چنانچــه افــراد مذکــور در هــر یــک از مراحــل قبــول شــوند از ادامــه بــه 
ــذا شایســته اســت در تکمیــل و ارســال  ــه عمــل خواهــد آمــد. ل کار گیــری فــرد جلوگیــری ب

ــه عمــل آوریــد. اطالعــات و مــدارک درخواســتی دقــت الزم را ب
۴- متقاضیان صرفا در یک عنوان شغلی مجاز به شرکت در آزمون می باشند.

ــده از  ــه دی ــراد حادث ــدان اف ــه زری و فرزن ــدن قلع ــران مع ــتگان و کارگ ــدان بازنشس ۵- فرزن
حــوادث ناشــی از کار در معــدن قلعــه زری در صــورت ارائــه مــدارک مثبتــه، مشــروط بــه کســب 
حداقــل ۱۰ درصــد میانگیــن نمــرات پذیرفتــه شــدگان در هــر عنــوان شــغلی دارای ســهمیه 
مــی باشــند. بدیهــی اســت تنهــا یکــی از فرزنــدان خانــواده هــای مذکــور از ســهمیه مربوطــه 

برخــوردار خواهنــد گردیــد.
۶- در مشــاغل بــا مــدرک لیســانس و باالتــر در صــورت داشــتن شــرایط مســاوی اولویــت جــذب 
بــا داوطلبیــن بومــی اســتان مــی باشــد. مــالک بومــی بــودن، حداقــل ۵ ســال ســکونت در یکــی 

از شــهرهای اســتان خراســان جنوبــی مــی باشــد.
۷- الزم به ذکر است شروع به کار و محل جغرافیایی خدمت افراد بنا بر تشخیص شرکت میناکان 

بوده و صرف ثبت نام و قبولی در آزمون برای افراد حقی ایجاد نخواهد کرد.
۸- متقاضیان بر اساس ضوابط و مقررات قانون کار به صورت قرارداد تامین نیرو جذب می گردند.

ــه هــر دلیلــی حــق اشــتغال در  ــی، ب ۹- در صــورت انصــراف هــر یــک از قبــول شــدگان نهای
ــرد مذکــور، ســلب خواهــد شــد. ــاکان از ف شــرکت مین

۱۰- الزم اســت داوطلبــان گرامــی در مرحلــه ثبــت نــام اینترنتــی در تکمیــل اطالعــات دقــت 
ــالم  ــس از اع ــوده و پ ــب ب ــده داوطل ــه عه ــات وارد شــده ب ــد. مســئولیت درســتی اطالع نماین
ــرای مصاحبــه بایســتی اصــل مــدارک خواســته  ــه اول آزمــون، دعــوت شــدگان ب نتایــج مرحل
شــده و کپــی آنهــا را بــه همــراه داشــته باشــند. بدیهــی اســت در هــر یــک از مراحــل آزمــون، 
مصاحبــه و اعــالم نتایــج و حتــی پــس از بکارگیــری چنانچــه مغایرتــی بیــن اطالعــات وارد شــده 

و مندرجــات اصــل مــدارک مشــاهده شــود، 
ــس از جــذب،  ــه کار پ ــا ممانعــت از ادام ــت از انجــام مراحــل بعــدی جــذب ی ضمــن محرومی

ــت. ــد پذیرف ــی الزم صــورت خواه ــدام قانون اق
نحوه و مهلت ثبت نام

داوطلبــان پــس از مطالعــه دقیــق آگهــی و شــرایط منــدرج در آن از ســاعت ۱۰ صبــح روز شــنبه 
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ حداکثــر تــا پایــان روز ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ فرصــت خواهنــد داشــت بــه ترتیــب ذیــل 

بــرای شــرکت در آزمــون ثبــت نــام نماینــد.
۱- مراجعــه بــه ســایت دانشــگاه صنعتــی بیرجنــد و تکمیــل فــرم ثبــت نــام مطابــق بــا فرمــت 
موجــود بــه طــور صحیــح و دقیــق )هیــچ گونــه فایــل اســکن شــده جهــت بارگــزاری در ســامانه 

مــورد نیــاز نمــی باشــد(.
ــت  ــق درگاه پرداخ ــال( از طری ــزار ری ــاه ه ــد و پنج ــال )هفتص ــغ ۷۵۰۰۰۰ ری ــز مبل ۲- واری

ــام ــت ن ــق ثب ــوان ح ــه عن ــد ب ــی بیرجن ــگاه صنعت ــی دانش الکترونیک

۳- دریافت کد رهگیری و چاپ کارت ورود به جلسه
الزم بــه ذکــر اســت در روز امتحــان بــه همــراه داشــتن پرینــت کارت ورود بــه جلســه و کارت 

شناســایی معتبــر متقاضیــان )ترجیحــا کارت ملــی( الزامــی مــی باشــد.
توجه: داوطلب با علم و آگاهی کامل از شرایط و نحوه ی ثبت نام، در صورت ثبت نام در آزمون 
بدون داشتن شرایط آگهی، حق هرگونه اعتراض نسبت به پرداخت وجه ثبت نام را نخواهد داشت. 

در هر صورت وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
نحوه برگزاری آزمون

۱.آزمــون بــه صــورت چهــار گزینــه ای و بــا احتســاب نمــره منفــی بــرای پاســخ هــای نادرســت، 
بــه مــدت ۲ ســاعت برگــزار مــی گــردد.

۲- آزمــون عنــوان شــغلی کوهبــر تونــل شــامل ۱۰۰ ســوال در زمینــه معــارف اســالمی، علــوم 
اجتماعــی، زبــان و ادبیــات فارســی، ریاضــی و اطالعــات عمومــی مــی باشــد.

۳- آزمــون عناویــن شــغلی لیســانس و باالتــر شــامل ۵۰ ســوال عمومــی و ۵۰ ســوال تخصصــی 
مــی باشــد. ســواالت عمومــی شــامل معــارف اســالمی، علــوم اجتماعــی، زبــان و ادبیــات فارســی، 
ــی  ــات و ســواالت تخصصــی شــامل دروس تحصیل ــن آوری اطالع ــان انگلیســی و ف ــوش، زب ه

تخصصــی رشــته دانشــگاهی مــورد نظــر خواهــد بــود.
زمان و مکان برگزاری آزمون

محل برگزاری آزمون دانشگاه صنعتی بیرجند
زمان برگزاری آزمون: روز جمعه مورخه 1401/0۷/15

ســاعت برگــزاری آزمــون متعاقبــا از طریــق ســایت دانشــگاه صنعتــی بیرجنــد اطــالع رســانی 
خواهــد شــد.

لــذا شایســته اســت داوطلبیــن محتــرم جهــت آگاهــی از اخبــار و اطالعیــه هــا، از یــک هفتــه 
قبــل از روز آزمــون بــه صــورت مرتــب بخــش اطالعیــه هــای ســایت دانشــگاه صنعتــی بیرجنــد 

را مالحظــه فرماینــد.
اعالم نتایج آزمون

در مشــاغل کارشناســی و باالتــر بــه تعــداد ۳ برابــر ظرفیــت و جهــت شــغل کوهبــر تونــل بــه 
تعــداد ۲ برابــر ظرفیــت از بیــن افــرادی کــه حائــز بیشــترین امتیــاز در آزمــون شــده انــد جهــت 

مصاحبــه معرفــی خواهنــد گردیــد.
نتایــج مرحلــه اول آزمــون و محــل و زمــان برگــزاری مصاحبــه در تاریــخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ از طریــق 

ســایت دانشــگاه صنعتــی بیرجنــد اعــالم خواهد شــد.
در صــورت نیــاز بــه کســب اطالعــات بیشــتر صرفــا در ســاعات اداری )۸ لغایــت ۱۴( روزهــای 

شــنبه تــا چهارشــنبه بــا شــماره تمــاس ۰۵۶۳۲۳۹۱۲۴۶ تمــاس حاصــل فرمائیــد.
 

ثبت نام
  تقویم آزمون:

 شروع ثبت نام: از 1۲ شهریور 1401
 مهلت ثبت نام: تا ۲5 شهریور 1401
زمان برگزاری آزمون: 15 مهر 1401

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

لینک :
https://bazarekar.ir/35651 

شرکت میناکان با توجه به پروژه های توسعه ای پیش رو در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی و کادر پرسنلی مورد نیاز خود در معدن مس قلعه زری در استان خراسان جنوبی از بین واجدین شرایط، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه حضوری 
و روانشناختی در قالب قانون کار دعوت به همکاری نماید. افرادی که متقاضی شرکت در آزمون می باشند به آدرس اینترنتی دانشگاه صنعتی بیرجند مراجعه و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی نسبت به ثبت نام در شغل مورد نظر با توجه به شرایط

 ذکر شده اقدام نمایند. ثبت نام از 1۲ تا ۲5 شهریور ماه 1401 می باشد. 

پرداخت ثبات 
ــار  ــت را در اختی ــن فرص ــا ای ــک کارفرم ــرای ی ــردن ب کارک
شــما قــرار میدهــد کــه بــرای آینــده خــود بــر اســاس میــزان 
دریافتــی ماهانــه از کارفرمــا برنامــه ریــزی نماییــد. در واقــع، 
ــوق  ــد، حق ــی کنن ــه کار م ن ــورت روزا ــه ص ــه ب ــرادی ک اف
ــاً  ــان ذات ــد کارآفرین ــه درآم ــی ک ــد، در حال ــی کنن ــت م دریاف
ــورد  ــژه در م ــه وی ــاور ب ــن ب ــت. ای ــی اس ــش بین ــل پی غیرقاب
ــر  ــت، بخاط ــادق اس ــوآور ص ــد و ن ــای  جدی ــب و کاره کس
ــنی  ــده روش ــتند و آین ــی هس ــش بین ــل پی ــر قاب ــه غی اینک
نمیشــود پیــش بینــی کــرد . در حالیکــه افــرادی کــه کارمنــد 
هســتند یــا بــرای کارفرمــا کار میکننــد دارای نظــم پرداخــت 
حقوقــی هســتند  و بــه همیــن دلیــل بیشــتر از کارآفرینــان، 
ــه  ــل و هزین ــکن، تحصی ــل : وام مس ــج مث ــهیالت رای از تس
ــک  ــتن ی ــه داش ــتند. در زمین ــوردار هس ــره برخ ــای روزم ه
کســب و کار و کارآفرینــی ، فــرد فرصتــی بــرای برنامــه ریــزی 
ــرا  ــدارد، زی ــده ن ــد آین ــذاری، ســفر و خری ــرای ســرمایه گ ب
ــه طــور قابــل توجهــی متفــاوت  ــد ب ــه مــی توان درآمــد ماهان
باشــد. ایــن یــک واقعیــت شــناخته شــده و اصــل اســت کــه 
عوامــل خارجــی و داخلــی مــی تواننــد بــر موفقیــت کســب و 
ــن  ــاس ای ــر اس ــن ب ــه کارآفری ــد، در نتیج ــر بگذارن کار تأثی
ــه  ب ــزم  ــت  مل ــن اس ــل ممک م ــا عوا ــا ی ــیب ه ــراز و نش ف

ــردد. ــی گ ــای اضاف ــه ه ــول و هزین ــت پ پرداخ
 

آزادی
ــای  ــت ه ــم فرص ــت و یک ــرن بیس ــه ق ــه اینک ــه ب ــا توج ب
متعــددی را بــرای پیشــرفت هــای حرفــه ای فراهــم مــی کنــد، 
افــراد شــاغل مــی تواننــد زمینــه هــای کاری زیــادی را 
ــد  ــی توانن ــتند م ــد هس ــه کارمن ــرادی ک ــد. اف ــاب کنن انتخ
ــه عنــوان صاحبــان مشــاغل  کارهایــی را انجــام دهنــد کــه ب
ــال،  ــوان مث ــه عن ــتند. ب ــام آن نیس ــه انج ــادر ب ــک ق کوچ
آخریــن  اســاس  بــر  راهکارهــا  و  هــا  حــل  راه  ارائــه 
ــا  ــاخت ب ــد زیرس ــات نیازمن ــاوری اطالع ــای فن ــرفت ه پیش
ــد ســازی ( . انجــام  ــی باشــد )برن ــاال و شــهرت م ــت ب کیفی
ــدون  ــن ب ــای مطمئ ــاخت ه ــاد زیرس ــا و ایج ــن کارکرده ای
ــل  ــن دلی ــه همی ــت، ب ــوار اس ــان دش ــایر ذینفع ــت س حمای
اســت کــه افــراد شــاغل تمایــل دارنــد بــه کارآفرینــان تکیــه 
ــراد  ــار اف ــورد انتظ ــوزه کاری ، م ــه ح ــی ک ــد. در صورت کنن
آنهــا  نکنــد،  بــرآورده  را  نیازهــای کارکنــان  نباشــد و 
ــنهادهای  ــال پیش ــه دنب ــرده و ب ــا ک ــد کار را ره نن ــی توا م
بــرای  کار  ایــن  صورتیکــه  در  باشــند  دیگــر  شــغلی 
ــال،  ــن ح ــود . در عی ــد ب ــوار خواه ــی دش ــان خیل کارآفرین
ــزرگ   ــای ب ــروژه ه ــد پ ــی توانن ــاغل نم ــان مش ــر صاحب اکث

ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــادی ب ــع زی ــرا مناب ــد، زی ــعه دهن را توس
ــه  ــن، کار روزان ــت. بنابرای ــاز اس ــورد نی ــی م ــن اهداف چنی
ــان  ــه صاحب ــی ک ــت، در حال ــراه اس ــاب هم ــا آزادی انتخ ب
ــز روی  ــه چی ــود هم ــا وج ــد ب ــان ( بای ــاغل ) کارآفرین مش

ــد.  ــوند و کار کنن ــز ش ــاص متمرک ــروژه خ ــک پ ی

شغلی مزایای 
عــالوه بــر جریــان منظــم وپرداخــت هــای بــه موقــع، کارکنان 
ــد  ــف مانن ــای مختل ــاداش ه ــه از پ ــد ک ــکان را دارن ــن ام ای
ــتعالجی  ــتحقاقی و اس ــای اس ــی ه ــی و مرخص ــه درمان بیم

ــان  ــان، صاحب ــه طــور همزم ــد شــوند. ب ــره من ــوق به ــا حق ب
ــالت  ــه تعطی ــه ب ــر روزی ک ــرای ه ــان ب ــاغل و کارآفرین مش
ــت  ــن اس ــود، ممک ــی ش ــاص داده م ــا اختص ــان آنه ــا درم ی
جبــران هزینــه ای دریافــت نکننــد . درواقــع، آنهــا موظفنــد 
ــه  ــد و بودج ــزی کنن ــه ری ــا را برنام ــه ه ــه هزین ــن گون ای
را خودشــان تنظیــم کننــد. عــالوه بــر ایــن، تعطیــالت 
ــاغل  ــرد ش ــن(  و ف ــب و کار )کارآفری ــان کس ــرای صاحب ب
ــی  ــی، زمان ــت. از طرف ــاوت اس ــی متف ــل توجه ــور قاب ــه ط ب
ــد، مــی تواننــد هــم از  ــه تعطیــالت مــی رون کــه کارکنــان ب
نظــر جســمی و هــم از نظــر روحــی آرامــش داشــته باشــند. 

در واقــع آنهــا ایــن فرصــت را دارنــد کــه چندیــن هفتــه کار 
ــد.  ــذت ببرن ــود ل ــت خ ــات فراغ ــد و از اوق ــوش کنن را فرام
از ســوی دیگــر، اگرچــه صاحبــان مشــاغل مــی تواننــد 
ــای  ــئول فرآینده ــان مس ــا همچن ــد، ام ــالت برون ــه تعطی ب
ــاری  ــه امورج ــتند و دغدغ ــود هس ــازمان خ ــف در س مختل
ــراد  ــروه از اف ــن گ ــب ای ــد. اغل ــود را دارن ــب و کار خ کس
ــای  ــی ه ــداوم گوش ــور م ــه ط ــب و کار (  ب ــان کس ) صاحب
ــات  ــت خدم ــا کیفی ــد ت ــی کنن ــک م ــود را چ ــمند خ هوش

ــد. ــرل نماین ــود را کنت ــتریان خ ــه مش ــده ب ــه ش ارائ

فقدان یا عدم ریســک پذیری 
معمــوالً طرفــداران ایــده و نظریــه راه انــدازی کســب و 
ــر ســبک  ــا تغیی ــه شــدت ب ــد کــه کارآفرینــی ب کار اظهــار دارن
زندگــی، اســتقالل و رشــد مســتمر مرتبــط اســت. بــا ایــن حــال، 
اســتدالل اصلــی ارائــه شــده طرفــداران ایــده راه انــدازی کســب و 
کاردر حمایــت از داشــتن یــک تجــارت یــا کســب و کار، پتانســیل 
ــل توجــه اســت.  ــه ســرمایه و درآمــد قاب ــرای دســتیابی ب ــاال ب ب
ــب  ــردم اغل ــح دانســت، اگرچــه م ــوان صحی ــی ت ــاور را م ــن ب ای
ــودن برابراســت  ــا تاجــر ب فرامــوش مــی کننــد کــه کارآفریــن ی
ــع،  ــترس. در واق ــک و اس ــرایط ریس ــی در ش ــرش زندگ ــا  پذی ب
زمانــی کــه ســرمایه مالــی در یــک اســتارت آپ ســرمایه گــذاری 
شــد، دوره اســترس و ریســک شــروع مــی شــود. بــه نوبــه خــود، 
هنگامــی کــه راه انــدازی یــک کســب و کار بــه یــک پــروژه موفــق 
تبدیــل مــی شــود، فــردی کــه شــروع کننــده ایــن کســب و کار 
ــر محیــط کســب  ــر ب اســت بایــد عوامــل بیرونــی و داخلــی موث
ــی مثــل:  ــال، عوامل ــوان مث ــه عن ــرد. ب و کارخــود را در نظــر بگی
اقتصــاد، سیاســت، مدیــران و مشــتریان مــی تواننــد موفــق تریــن 
پــروژه هــا را بــه شکســت منجــر نماینــد. بنابرایــن، افــراد صاحــب 
کســب و کار، تحــت شــرایط ناپایــدار هــم بایــد بــه طــور منظــم 
کار کننــد، در حالــی کــه افــراد شــاغل فقــط مســئولیت محــدوده 

کاری خــود را عهــده دار هســتند . 

نتیجه
ــن  ــرای چندی ــتخدام ب ــب اس ــا و معای ــورد مزای ــث در م بح
دهــه وجــود داشــته اســت. مخالفــان ایــده کار کــردن روزانــه 
ــتن کار  ــه داش ــد ک ــد دارن ــه تاکی ــن نکت ــه ای ــدی ب و کارمن
ــدم  ــی و ع ــش مال ــرای افزای ــدود ب ــیل مح ــا پتانس ــم ب منظ
ــن حــال، داشــتن یــک شــغل  ــا ای اســتقالل همــراه اســت. ب
تمــام وقــت مزایــای متعــددی دارد، ماننــد پرداخــت حقــوق 
و مزایــای بــه موقــع، مســئولیت محــدود، مزایــای ارائــه 
ــورد  ــت. در م ــدی کار ثاب ــان بن ــرکت و زم ــط ش ــده توس ش
مزایــای داشــتن یــک کســب و کار، آنهــا شــامل فرصــت هــای 
ــدود و  ــد نامح ــب درآم ــیل کس ــد، پتانس ــرای رش ــدد ب متع
تحــوالت شــخصی هســتند. بــا ایــن وجــود، هــر نــوع شــغلی 
ــن،  ــاز دارد. بنابرای ــی نی ــه ای خاص ــای حرف ــارت ه ــه مه ب
ــای  ــی ه ــه ترجیحــات و توانای ــه ب ــا توج ــد ب ــردی بای ــر ف ه
شــخصی کــه دارد در مــورد پیشــرفت هــای حرفــه ای خــود 

ــد.  ــری نمای ــم گی تصمی

گــزارش و ترجمه : وحید امینی نژاد

بـررسـی و مقایسه کسـب و کـار

 )کارآفرینی(

  در مقابل کارکردن برای یک کارفرما 

هــر فــرد بایــد در مقطعــی از زندگــی خــود در مــورد نــوع شــغل آینــده خــود تصمیــم گیــری نمایــد . از یــک طــرف، تعــداد زیــادی طرفــدار  نظریــه شــروع و راه انــدازی 

یــک کســب و کار هســتند . بــه عنــوان مثــال، بــه گفتــه رونــدا آبرامــز، متخصــص در امــور تجــارت و صنایــع خــرد و کوچــک و کارآفرینــی، »اســتقالل و انعطــاف پذیــری 

زمــان ، مزیــت و ســرمایه بــزرگ زندگــی کارآفرینانــه اســت« )USA Today(. از ســوی دیگــر، مخالفــان ایــن نظریــه تاکیــد دارنــد کــه داشــتن یــک کســب و کار بــا 

چالــش و گرفتــاری هــای متعــددی همــراه اســت. اگرچــه داشــتن یــک کســب و کار بــه دلیــل پتانســیل کســب درآمــد نامحــدود ومســتقل، یــک فرصــت شــغلی بســیار 

محبــوب اســت، امــا کار روزانــه مــی توانــد تصمیــم مناســب تــری بــرای افــرادی کــه بــه دنبــال ثبــات و جریــان منظــم هســتند در نظــر گرفتــه شــود.
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دعوت به همکاری

یک شرکت مهندسی جهت مهندسی و نظارت کارگاهی در سایت عسلویه از کارشناسان و مهندسین با تجربه

 در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در رشته های ذیل دعوت به عمل می آورد.

                                     شرایط احراز   عنوان شغلیردیف

هماهنگ کننده امور اجرایی۱

دارای مدرک لیسانس یا فوق لیسانس در رشته مهندسی مکانیک و مهندسی 
 شیمی مسلط و دارای سابقه در امور اجرایی و نصب تجهیزات

 حداقل ۱۰ سال سابقه کار در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی
تسلط کافی به زبان انگیسی Writing & Speaking  جهت نامه نگاری و 

 ارتباط با شرکت پیمانکار خارجی
 civil ، آشنایی با نقشه خوانی صنعتی اعم از نقشه های
PFDو  Instrument،Piping،Mechanical  ، PID 

تسلط به نرم افزارهای Word ،Excel و مرورگرهای متداول

کارشناس کنترل پروژه و۲
 برنامه ریزی

 حداقل ۵ سال سابقه کار در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی
تسلط به نرم افزارهای مربوطه

 حداقل ۵ سال سابقه کار در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمیکارشناس نقشه برداری۳
تسلط به نرم افزارهای مربوطه

 حداقل ۵ سال سابقه کار در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمیکارشناس مکانیک۴
تسلط به نرم افزارهای مربوطه

 حداقل ۵ سال سابقه کار در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمیکارشناس برق۵
تسلط به نرم افزارهای مربوطه

 حداقل ۵ سال سابقه کار در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمیکارشناس ابزاردقیق۶
تسلط به نرم افزارهای مربوطه

 حداقل ۵ سال سابقه کار در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمیکارشناس پایپینگ۷
تسلط به نرم افزارهای مربوطه

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

Apply.eng01@gmail.com         
لینک :

https://bazarekar.ir/34399 

یک دبستان غیرانتفاعی واقع در تهران
 )منطقه ۳ – دروس( 

جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت 
به همکاری می نماید:
 معلم زبان انگلیسی

جذب معلم مسلط به زبان انگلیسی و
  با تجربه کار با کودک

دبستان غیرانتفاعی واقع در منطقه ۳ 
 دوره اول و دوره دوم

 ترجیحا تحصیالت مرتبط، پاره وقت
ساکن در منطقه یا نزدیک به منطقه

 با حقوق مکفی و ۱۵ روز بیمه
 شنبه تا چهارشنبه ۱۲-۱۵:۱۵

 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را از 
طریق شماره واتساپ زیر ارسال نمایند.

)whatsapp( 09121466۳90 
https://bazarekar.ir/35682 

دعوت به همکاری

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

اداره کل پست استان یزد از طریق شرکت 
پیمانکاری ، نیروی انسانی موزع)نامه رسان(

 با شرایط ذیل جذب می نماید.
 شرایط اختصاصی جذب نیروی موزع:

۱-نیروی مرد با مدرک تحصیلی دیپلم و 
 حداکثرسن۲۷سال

 ۲-داشتن کارت پایان خدمت
 ۳-داشتن گواهینامه موتور سیکلت

۴-داشتن موتور سیکلت و گوشی هوشمند
عالوه بر حقوق،بیمه و مزایا پرداخت بر اساس عملکرد 

نیز بصورت ماهیانه انجام می شود
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در 

 ساعات اداری به اداره کل پست استان)امور اداری(
واقع در بلوار دانشجو مراجعه و یا باشماره تلفن های 

زیر تماس حاصل نمایند.
۳۸24۳014
۳۸262۵00

لینک : 
https://bazarekar.ir/34850

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک موسسه مالی اعتباری در مشهد 
 جهت تکمیل نیروی انسانی خود در رده شغلی بانکدار 
از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید؛

 حداقل کارشناسی در رشته های:
 حسابداری، کلیه گرایش ها
 اقتصاد،  کلیه گرایش ها

 مهندسی  صنایع، کلیه گرایش ها
مدیریت گرایش های بازرگانی، بیمه، دولتی؛

  علوم بانکی، مالی و بانکداری
 آمار، کلیه گرایش ها

ریاضی، کلیه گرایش ها
 آقا و خانم

 مسلط به زبان عربی، حداکثر ۳۲ سال سن
فارغ التحصیالن دانشگاه های دولتی در اولویت هستند.

ارسال رزومه به شماره : ۰۹۱۵۱۰۳۳۴۶۶
عالقه مندان به  شغل فوق می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۴:۱۵ روزهای شنبه تا پنجشنبه
 با شماره تلفن: ۰۵۱۳۱۹۹۷۵۴۱  تماس حاصل نمایند.

https://bazarekar.ir/34396 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

فناوران طیف صنعت کویر در استان یزد، شهر یزد 

جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان 

یزد استخدام می نماید

مهندس مکانیک

آقا، دارای سابقه کار، تمام وقت

ترجیحا دارای کارت پایان خدمت یا معافیت

مسلط به نرم افزارهای طراحی و اصول نقشه کشی

بیمه بیمه تکمیلی پاداش وام کمک هزینه آموزشی

حقوق ثابت، محل کار

استان یزد، شهر یزد
ftskco.employ@gmail.com  

لینک :

https://bazarekar.ir/35680 

دولت در صدد روشن کردن چراغ سینما 
در شهرهای باالی ۵۰ هزار نفر 

بــه گــزارش بــازارکار، قــادر آشــنا معــاون فنــاوری نویــن و 
ــت،  ــن معاون ــاره عملکــرد ای ــات ســازمان ســینمایی درب مطالع
ــن  ــرار اســت در ای ــه ق ــی ک ــن برنامه های ــه مهمتری ــاره ب ــا اش ب
ــالش  ــت ت ــت: دول ــود، گف ــام ش ــینما انج ــش س ــت در بخ دول
می کنــد در شــهرهایی کــه بــاالی ۵۰ هــزار نفــر جمعیــت دارنــد، 
چــراغ ســینما را روشــن کنــد. مــدرن کــردن ســینماهای ایــران 
تــالش بعــدی ماســت کــه بحث هــای تشــویقی هــم در ایــن میان 
مدنظــر داریــم در ایــن راســتا تســهیالتی بــه بخــش خصوصــی و 
دولتــی اختصــاص دادیــم تــا کمــک کنیــم کــه بــه ایــن ســمت 
ــا زیرســاخت ها اقداماتــی  ــرود. در حــوزه ســینمایی در رابطــه ب ب
را انجــام خواهیــم داد و در حــوزه آموزشــگاه های آزاد هنــری 
ــای مهمــی محســوب می شــوند استانداردســازی  ــه مجموعه ه ک
ــا مــکان، مدرســین، ســرفصل ها و رتبه بنــدی  کامــل در رابطــه ب

را در نظــر داریــم.

رتبه بندی سینماهای ایران
 در دستور کار است

ــران را در  ــینماهای ای ــدی س ــن رتبه بن ــه داد: همچنی وی ادام
دســتور کار داریــم، کاربــردی کــردن پژوهش هــا و حرکــت 
ــه  ــع ب ــاً راج ــردی محــور و نهایت ــای کارب ــه ســمت پژوهش ه ب
ارتقــای جایــگاه پژوهــش در تصمیم گیــری و تصمیم ســازی 
ــم کــه جــزو برنامه هــای کلیــدی  ــران کشــور فعالیــت داری مدی

ــا هســتند. م
ــد  ــش در فراین ــق و پژوه ــت تحقی ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــنا ب آش
ــرد:  ــح ک ــک ســازمان تصری ــه کــردن محصــول خروجــی ی بهین
بــاورم بــر ایــن اســت کــه پژوهــش و حــوزه مطالعــات می توانــد 
ــما  ــد. ش ــری باش ــای دیگ ــر ج ــا ه ــازمان ی ــِر س ــز متفک مغ
ــش  ــم، دان ــه، عل ــد از تجرب ــی کار پژوهشــی انجــام می دهی وقت
و اندوخته هــای صاحب نظــران اســتفاده می کنیــد بنابرایــن 
صرفــاً کار اجرایــی نمی کنیــد بلکــه فعالیــت شــما علمــی 
اســت و ایــن می توانــد چــراغ راهنمایــی بــرای مدیــران اجرایــی 

کشــور باشــد.
معــاون فنــاوری نویــن و مطالعــات ســازمان ســینمایی بــه نقــش 
پژوهــش در نقشــه راه و چشــم انــداز ســازمان ســینمایی اشــاره 
ــکاران  ــازمان و هم ــس س ــا ریی ــه ب ــراری ک ــرد: ق ــوان ک و عن
خودمــان گذاشــتیم ایــن اســت کــه تصمیمــات کالن حتمــاً یــک 
پیوســت مطالعاتــی و پژوهشــی داشــته باشــند. بــر همیــن اســاس 
ــرده و از  ــالم ک ــی مان را اع ــای پژوهش ــوان داده ، اولویت ه فراخ

ــا  ــه م ــا ب ــن اولویت ه ــاس ای ــه براس ــته ایم ک ــم خواس ــردم ه م
طــرح پژوهشــی بدهنــد. همچنیــن در ســازمان تصمیــم گرفتــه 

شــده کــه یــک کارگــروه پژوهشــی و آموزشــی ســازان ســینمایی 
ــینمایی  ــات س ــاوری و مطالع ــعه، فن ــت توس ــر معاون ــر نظ زی

ــای پژوهشــی و آموزشــی  ــی فعالیت ه ــه تمام ــرد ک شــکل بگی
ســازمان ســینمایی در ایــن شــورا مطــرح شــود.

ــه پژوهش هــای  ــه گفتــه وی، مهم تریــن نکتــه موجــود توجــه ب ب
کاربــردی اســت. مــا چنــد مــدل پژوهــش داریــم، منتهــا پژوهشــی 
ــی  ــردی و اجرای ــن اســت کــه کارب ــا دنبــال آن هســتیم ای کــه م
باشــد و در حقیقــت قابلیــت اجــرا و اســتفاده در جامعــه ســینمایی 
ــاً پژوهشــی را چــاپ  ــه این کــه صرف کشــور مــا را داشــته باشــد ن
ــم کســی  ــار ه ــد ســال یک ب ــم و چن ــه بگذاری ــم، در کتابخان کنی

بــه آن مراجعــه نکنــد.

هر فیلم کوتاهی که تولید می شود ۱۰ نفر 
شاغل می شوند

معــاون فنــاوری نویــن و مطالعــات ســینمایی در ادامــه بــا اشــاره به 
اهمیــت بحــث اشــتغال زایی در حوزه هــای مختلــف ســینما گفــت: 
ــفرهای  ــام س ــینمایی از انج ــازمان س ــس س ــداف ریی ــی از اه یک
اســتانی بحــث اشــتغال خانــواده سینماســت. اگــر در نظــر بگیریــم 
کــه هــر اســتان بــه صــورت میانگیــن می توانــد ۳ فیلــم مســتند 
یــا ۱۵ تــا ۲۰ فیلــم کوتــاه یــا یــک فیلــم بلنــد بســازد، البته شــرط 
ایــن موضــوع ایــن اســت کــه اســتان ها هــم پــای کار بیاینــد چــون 
اســتاندار ایــن تفاهم نامــه را امضــا می کنــد و تحلیــل مــا بــر ایــن 
اســت کــه هــر فیلــم کوتاهــی کــه تولیــد می شــود ۱۰ نفــر درگیــر 
ــر  ــر درگی ــل ۱۰۰ نف ــد حداق ــم بلن ــا هــر فیل ــد شــد ی آن خواهن
ــود کــه در طــول یــک ســال چرخــه اقتصادشــان  آن خواهنــد ب

خواهــد چرخیــد.
ــد  ــه تولی ــوا پروس ــد محت ــر تولی ــالوه ب ــرد: ع ــه ک وی اضاف
ــاخص هایی  ــی از ش ــاً یک ــت دارد، اتفاق ــا اهمی ــرای م ــم ب ه
ــم  ــال می کنی ــم و آن را دنب ــاور داری ــدت ب ــه ش ــا ب ــه م ک
ایــن  و  اســت  ســینماداران  از  حمایــت  و  اشــتغال زایی 
موضــوع را در کنــار فعالیت هایــی کــه در اســتان بــه صــورت 

روتیــن انجــام می دهیــم پیــش می بریــم.
ــی  ــت فعل ــا مقایســه فعالیــت ســازمان ســینمایی دول آشــنا ب
ــتان های  ــل در اس ــای قب ــینمایی در دولت ه ــران س ــا مدی ب
مختلــف گفــت: بنــده در اســتان مدیــرکل بــودم در آن 
زمــان ســازمان ســینما هیــچ بــروز و ظهــوری در اســتان مــا 
ــاس  ــتان ها تم ــران کل اس ــا مدی ــد ب ــما می توانی ــت. ش نداش
ــته  ــال گذش ــی ۱۵، ۲۰ س ــه ط ــد ک ــوال کنی ــد و س بگیری
آیــا مدیــران ســازمان راجــع بــه تولیــد و زیرســاخت ها 
ــد؟  ــه ای داری ــه تفاهم نام ــن رابط ــا در ای ــد و آی ورود کرده ان

ــت. ــر اس ــان خی ــلماً پاسخ ش مس

لزوم توجه به تحقیق و پژوهش
 و تولید محتوا

وی بــا توضیــح اینکــه هنــوز نقــش و جایــگاه تحقیــق و 
ــده اســت،  ــول مان ــا مغف ــران م ــزد برخــی از مدی پژوهــش در ن
عنــوان کــرد: در کشــور مــا چــون افــراد درگیــر مباحــث اجرایــی 
می شــوند چنــدان بــه حــوزه پژوهــش توجــه نمی کننــد، در 
حالــی کــه برنامــه ای کــه نوشــته می شــود و مبنــای آن یــک کار 
پژوهشــی و طــرح مطالعاتــی اســت درصــد خطایــش بســیار کمتــر 
ــای  اســت طبیعــی اســت کســی کــه کار پژوهشــی کــرده و مبن
ــت.  ــر اس ــتی نزدیک ت ــات و درس ــه ثب ــاً ب ــی دارد و حتم پژوهش
ــی و  ــای اجرای ــدی در کل وزارتخانه ه ــکال ج ــن اش ــفانه ای متأس
ســازمان ها وجــود دارد کــه کمتــر از اندیشــه و نظــر نخبــگان علمــی 

کشــور بهــره می برنــد.
مطالعــات  و  فنــاوری  معاونــت  ماموریت هــای  دربــاره  آشــنا 
ــم بلکــه  ــم نداری ــد فیل ــت تولی ــا مأموری ــز گفــت: م ســینمایی نی
ــی  ــم یک ــت داری ــا دو مأموری ــد محتواســت. م ــا تولی ــت م مأموری
تولیــد محتواســت و دیگــری مشــاوره راجــع بــه زیرساخت هاســت 
یعنــی مــا بــه عنــوان ســازمان ســینمایی و اداره کل زیرســاخت ها 
بایــد رصــد کنیــم کــه تکنولــوژی جدیــد دنیــا در حــوزه ســینما 
ــوژی ای اســتفاده می کنــد  چیســت؟ ســینمای دنیــا از چــه تکنول
ــدرن  ــرای م ــد و ب ــته باش ــری داش ــر بهت ــور و تصوی ــدا، ن ــه ص ک
ــه عبارتــی از مــا خواســته  ــرد؟ ب ــزاری بهــره می ب ــودن از چــه اب ب
شــده کــه مرتبــاً رصــد کنیــم تــا بــه لحــاظ زیرســاخت ها بتوانیــم 
بــه ســینمایی کــه در حــال ســاخته شــدن، بازســازی یــا احیاســت 
مشــاوره بدهیــم و بگوییــم اگــر می خواهیــد چنیــن کاری انجــام 

بدهیــد مــا ایــن علــم را داریــم.
ــم و  ــد فیل ــد تولی ــازی فرآین ــارت استانداردس ــح عب وی در توضی
خدمــات پشــتیبانی فنــی ســینمایی کــه از جملــه ماموریت هــای 
ایــن معاونــت محســوب می شــود نیــز گفــت: معنــی ایــن عبــارت 
ایــن اســت کــه در حــوزه تولیــد بــه لحــاظ مضامیــن، محتــوا و ژانر 
بایــد بــه چــه ســمت و ســویی برویــم. مثــاًل بعــد از انجــام کارهــای 
مطالعاتــی بــه مدیــران بگوییــم کــه در شــرایط کنونــی اگــر در این 
ــه و پژوهــش  ــن تجرب ــد براســاس ای ــر مشــخص فعالیــت کنی ژان
موفق تــر خواهیــد بــود یــا مثــاًل بگوییــم کــه نظــر مــا ایــن اســت 
کــه االن از محتــوای ســبک زندگــی ایرانــی اســالمی بهــره ببریــد. 
ــت و  ــه ماس ــن وظیف ــده ای ــادر ش ــه ص ــی ک ــق حکم ــس طب پ
ــم  ــا ه ــه ب ــن االن ک ــتیم، همی ــروع آن هس ــال ش ــاً در ح تقریب
صحبــت می کنیــم مشــاوره هایی داده شــده و برنامه هایــی از 
طــرف مؤسســه فارابــی، انجمــن ســینمای جوانــان ایــران و دیگــر 
مؤسســات بــه ایــن موضــوع ورود کردنــد و بــا هــم گفتگــو کردیــم.

معاون سازمان سینمایی از طرحی با حمایت استانداری ها خبر داد؛ 

اشتغال خانواده سینما با ساخت فیلم های کوتاه و بلند

معــاون فنــاوری نویــن و مطالعــات ســازمان ســینمایی از طرحــی خبــر داد کــه خانــواده ســینما بــا حمایــت و مشــارکت 
اســتانداری هــا و ســازمان امــور ســینمایی مــی تواننــد در اســتان هــای سراســر کشــور فیلــم هــای کوتــاه و بلند بســازند.
قــادر آشــنا معتقــد اســت؛ یکــی از اهــداف رییــس ســازمان ســینمایی از انجــام ســفرهای اســتانی بحــث اشــتغال 

خانــواده سینماســت.
مهنــدس آشــنا همزمــان بــا 21 شــهریور )روز ملــی ســینما( دربــاره جزئیــات اشــتغال ســینماگران گفــت:  اگــر در نظــر 
بگیریــم کــه هــر اســتان بــه صــورت میانگیــن بتوانــد ۳ فیلــم مســتند یــا 1۵ تــا 20 فیلــم کوتــاه یــا یــک فیلــم بلند 
بســازد، هــر فیلــم کوتاهــی کــه تولیــد می شــود  10 نفــر درگیــر آن خواهنــد شــد یــا هــر فیلــم بلنــد حداقــل 100 نفر 
مشــغول مــی شــوند کــه در طــول یــک ســال چرخــه اقتصــادی خوبــی بــرای اهالــی ســینما و هنــر فراهــم مــی شــود.
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دعوت به همکاری

شرکت اساس صنعت پارس در راستای تکمیل کادر خود در شیراز )شهرک صنعتی بزرگ( 
از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

 عنوان شغلی        بخش

  واحد تولید

)co۲ جوشکار مخازن تحت فشار )برق، آرگون و

مونتاژکار و کمک مونتاژکار با حداقل یک سال سابقه کاری
برشکار

اپراتور دستگاه سامبرج
متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

job@asassanatpars.com 
https://bazarekar.ir/35273 

دعوت به همکاری

مجموعه سپهر الکتریک در تهران ) منطقه ۱۲ – فردوسی ( 
جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

 کارشناس بازرگانی خارجی )خانم(
 با سابقه کار مرتبط در زمینه واردات تجهیزات صنایع نفت و گاز و ابزار دقیق

مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر
 ساعت کاری: ۸ صبح تا ۵ بعد از ظهر، پنج شنبه ها تا ۱۲:۳۰

 حقوق توافقی + بیمه تامین اجتماعی + سنوات + عیدی و نزدیکی به مترو دروازه دولت
 متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.

sgacompany179@gmail.com  
https://bazarekar.ir/35687 

دعوت به همکاری

 بازاریاب حضوری و تلفنی
 تماس تلفنی به مشتریان

 آشنایی با فروش و بازاریابی
 آشنا به مناطق ۲۲گانه تهران

 حقوق ثابت وزارت کار + پورسانت + حق ایاب و ذهاب + 
 بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی

 شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ پنجشنبه :۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
bartar.tehranchapter@gmail.com  

 tell: 665۲7580 )داخلی ۱۱9(

 کارگر انبار )آقا(- کار انبار ساده
 ساعت کاری ۶:۰۰ الی ۱۵:۰۰

حقوق ثابت + حق جذب + اضافه کاری +بیمه تامین 
اجتماعی + بیمه تکمیلی

۰۹۱۲۲۴۹۰۷۲۳ 

 کارشناس مالی
 آشنا به نرم افزارهای مالی خصوصا ورانگر
 آشنایی با حسابداری فروش صنعت پخش

 آشنا به امور اداری
آشنایی نسبی با نرم افزار های آفیس و گزارشگیری

09۳5۳۴7086۴  
 665۲7580 )داخلی ۱0۴(

  نیروی خدماتی
حقوق ثابت + حق جذب + اضافه کاری +بیمه تامین 

 اجتماعی + بیمه تکمیلی
ساعت کاری ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

۰۹۳۵۳۴۷۰۸۶۴  
 665۲7580 )داخلی ۱0۴(
https://bazarekar.ir/35703 

شرکت صنایع غذایی برتر )شرکت محصوالت غذایی برتر با کاملترین سبد غذایی ایران(
 در تهران جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت لوله بتن پلیمر )کارخانه تولیدکننده 
محصوالت بتن پلیمری( در شهریار )تهران(

 جهت تکمیل واحد کیفیت خود از واجدین شرایط 
زیر دعوت به همکاری می نماید:

  نیروی واحد کیفیت
 تحصیالت؛ مهندسی صنایع ، مهندسی شیمی

سابقه کار مفید و تسلط به سیستم مدیریت کیفیت 
ISO9000 

 ساکنین بومی اولویت دارند
با ۴ سال سابقه کاری

  شنبه تا چهارشنبه ۷ تا ۱۶:۱۵
 حقوق توافقی

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

bpmc.d.hassani@gmail.com  

https://bazarekar.ir/35694

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت توسعه صنایع نفت وگاز سرو در تهران 
) منطقه ۳ – ونک ( جهت تکمیل کادر خود از 
واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

کارشناس واحد طرح و برنامه )برنامه ریزی(  
 آقا، آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی تولید
 آشنایی با اندازه گیری کار و زمان سنجی

آشنایی با مفاهیم مربوط به سیستم ها و روش ها
  حقوق از ۱۰ میلیون تومان

 شنبه تا چهار شنبه ۸ الی ۱۷
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه

 اعالم شده در بخش اطالعات تماس،
 ارتباط حاصل نمایند.

resume@sarvco.ir 

https://bazarekar.ir/34055 

ــارک  ــد پ ــاوری در در بازدی ــات و فن ــوم، تحقیق ــاوری وزارت عل ــوآوری و فن ــاون ن مع
علــم و فنــاوری البــرز  بــا تمجیــد از دســتاوردهای ایــن پــارک گفــت: پــارک علــم و فنــاوری 

ــه در کشــور اســت. ــا برنام ــق و ب ــارک هــای موف ــرز یکــی از پ الب
بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر علــی خیرالدیــن در ایــن بازدیــد کــه بــا همراهــی مهندس مهدی عباســی 
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری صــورت گرفــت بــا تصریــح اینکــه پــارک علــم و فنــاوری البــرز 
دســتاوردهای خوبــی بویــژه در ســال هــای اخیــر داشــته اظهــار داشــت: اســتان البــرز پتانســیل های 
خوبــی در زمینــه بخــش کشــاورزی، صنایــع غذایــی، اســتقرار شــرکت هــای بــزرگ و صنعتــی و 
نزدیکــی بــه تهــران و ... دارد و پــارک علــم و فنــاوری اســتان البــرز بــه واســطه برخــورداری از 

ایــن شــرایط از موقعیــت ممتــازی برخــوردار اســت.
وی بــا اشــاره بــه گــزارش ارائــه شــده از فعالیــت هــای پــارک علــم و فنــاوری البــرز کــه توســط 
مهنــدس عباســی رئیــس ایــن پــارک ارائــه شــد گفــت: معمــوال ۱۷ تــا ۲۰ درصــد شــرکت هــای 
مســتقر در پــارک هــای علــم و فنــاوری دانــش بنیــان هســتند امــا پــارک علــم و فنــاوری البــرز 
بــا ۸۴ شــرکت فنــاور مســتقر دارای ۳۱ شــرکت دانــش بنیــان اســت کــه ســهم ۴۰ درصــدی 
تعــداد شــرکت هــای دانــش بنیــان، حاکــی از موفقیــت ایــن پــارک در حمایــت از شــرکت هــای 

دانــش بنیــان اســت.
خیرالدیــن بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۱ هــزار و ۴۰۰ واحــد فنــاور در پــارک هــای علــم و فنــاوری 

مســتقر هســتند گفــت: از ایــن تعــداد ۲۰۳۵ شــرکت از ایــن تعــداد دانــش بنیــان اســت.
ــارک  ــری پ ــتغال ۱۶۰۰ نف ــه اش ــاره ب ــا اش ــف ب ــاوری وزارت عت ــوآوری و فن ــاون ن مع
علــم و فنــاوری البــرز گفــت: ایــن آمــار و دســتاوردها در پــارک علــم و فنــاوری البــرز خــوب 
و امیدبخــش اســت امــا بایــد تــالش کنیــم آمــار اشــتغال بــا توجــه بــه پتانســیل هــای اســتان 

ــد. افزایــش یاب
ــاوری هســتیم  ــم و فن ــای عل ــارک ه ــه از ســوی پ ــال برنام ــه دنب ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب
اظهــار داشــت: برنامــه هــای پــارک هــای علــم و فنــاوری ســاخت فضــای فیزیکــی و ســاختمان 
نیســت بلکــه توســعه فنــاوری اســت و در ایــن زمینــه گرنــت فنــاوری و نیــز دســتیاری فنــاوری 

بایــد بــه جــد از ســوی مدیــران پــارک هــای علــم و فنــاوری دنبــال شــود. 
ــت:  ــاوری گف ــم و فن ــای عل ــارک ه ــرو در پ ــود نی ــه کمب ــاره ب ــا اش ــن  ب ــر خیرالدی دکت
ــر در  ــذب ۳۰۰ نف ــتا ج ــن راس ــد و در ای ــرو دارن ــکل نی ــاوری مش ــم و فن ــای عل پارک ه

ــت. ــتور کار اس ــاوری در دس ــم و فن ــای عل پارک ه

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــان توســط پ ــه در هشــتگرد و طالق ــاختارهای فناوران ــعه س ــر توس وی ب
تاکیــد کــرد و گفــت: ایجــاد و توســعه ســاختارهای فناورانــه مثــل مراکــز رشــد و مراکــز نــوآوری 
در هشــتگرد و طالقــان و ... توســط پــارک علــم و فنــاوری یــک ضــرورت اســت و مــا نمــی توانیــم 

نســبت بــه ایجــاد ایــن مراکــز در ایــن شهرســتان هــا بــی تفــاوت باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه معافیــت مالیاتــی کارکنــان پــارک هــای علــم و فنــاوری گفــت: ایــن اتقــاق 
ــی  ــاق خوب ــه اتف ــد صــورت گرفت ــش تولی ــون جه ــب قان ــر اســاس تصوی ــه ب ــر اســاس ک ب
مــی افتــد؛ همچنیــن بایــد حمایــت هــای معیشــتی از ســوی کارکنــان پــارک هــای علــم و 

ــا فعــاالن ایــن مجموعــه هــا مشــکلی نداشــته باشــند. فنــاوری دنبــال شــود ت

پردیس صنایع غذایی در پارک علم و فناوری البرز ایجاد شود
ــط  ــس توس ــاد پردی ــر ایج ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــاوری وزارت عل ــوآوری و فن ــاون ن مع
پــارک هــای علــم و فنــاوری تاکیــد کــرد و گفــت: پردیــس شــیالت در قشــم راه انــدازی مــی شــود و 
پــارک علــم و فنــاوری البــرز مــی توانــد پردیــس صنایــع غذایــی بــا توجــه بــه ظرفیــت های اســتان 
ایجــاد نمایــد. اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه رئیــس پــارک، پارکبــان نیســت بایــد ظرفیــت هــای 

اســتان در خدمــت توســعه فنــاوری و کارآفرینــی قــرار بگیــرد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بودجــه پــارک علــم و فنــاوری البــرز خیلــی کــم اســت تصریــح کــرد: 
ــال  ــت بیشــتری دنب ــا جدی ــم ب ــم و امســال ه ــال کردی ــن موضــوع را ســال گذشــته دنب ای
ــق  ــم از طری ــی کنی ــالش م ــن ت ــود. همچنی ــادل ش ــارک متع ــن پ ــه ای ــا بودج ــم ت ــی کنی م
ــوع ســه را هــم  ــد شــرکت هــای ن ــه معاونــت علمــی ، ایــن پــارک بتوان معرفــی ایــن پــارک ب

پذیــرش کنــد.

ایجاد پردیس صنایع غذایی، دارویی و  کشاورزی
ــارک علــم و فنــاوری البــرز و رئیــس مجتمــع تحقیقاتــی  مهنــدس مهــدی عباســی، رییــس پ
شــهدای جهــاد دانشــگاهی در ایــن بازدیــد بــا اشــاره بــه برخــی دســتاوردها و ظرفیت هــا پــارک 
علــم و فنــاوری البــرز گفــت: پــارک علــم و فنــاوری البــرز حــدود یکصــد هکتــار مســاحت دارد و 
مــا تــالش می کنیــم ایــن پــارک در چنــد زمینــه تخصصــی بــه قطــب تخصصــی تبدیــل شــود 
و بــه عبــارت بهتــر می خواهیــم پــارک علــم و فنــاوری البــرز در چنــد حــوزه بــه صــورت ویــژه 
و تخصصــی ورود کنــد کــه یکــی از آنهــا بحــث پســماند و مدیریــت پســماند اســت. همچنیــن 

موضــوع ایجــاد پردیــس صنایــع غذایــی را در پــارک بــا جدیــت دنبــال مــی کنیــم.
ــی، بخــش  ــا همــه بخــش هــای علمــی و اجرای ــم و فنــاوری البــرز ب ــارک عل ــر تعامــل پ وی ب
ــا همــه بخــش هــا شــکل  ــی ب خصوصــی و دولتــی اشــاره و گفــت: هــم افزایــی و تعامــل خوب
گرفتــه و تفاهــم نامــه هــای خوبــی بــه امضــاء رســیده و تــالش مــی کنیــم ایــن تاهــم نامــه هــا 

بــه قــرارداد و همــکاری هــای نزدیــک تــر منجــر شــود.
ــرز  ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــای پ ــا و ظرفیت ه ــریح توانمندی ه ــه تش ــی ب ــدس عباس مهن
جهاددانشــگاهی اشــاره کــرد و گفــت: اســتان البــرز قطــب اقتصــاد دانش بنیــان و فنــاور کشــور 
اســت و پــارک علــم و فنــاوری اســتان البــرز در اکوسیســتم نــوآوری و کارآفرینــی اســتان نقــش 

مهــم و ســازنده ای دارد.
ــر  ــاون دفت ــن  مع ــم ترکم ــرز، خان ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن نشســت در  ــز در ای ــوآوری عتــف نی ــاوری و ن ــزی و توســعه فن سیاســت گــذاری، برنامه ری
ــر  ــالهای اخی ــرز در س ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــت: پ ــرز گف ــاوری الب ــم وفن ــارک عل پ
تــالش هــای خوبــی داشــته و بــه پــارک مهــم، تاثیرگــذار و موفــق تبدیــل شــده اســت و بایــد 

ــارک حمایــت بیشــتری داشــته باشــیم. ــن پ از برنامــه هــای ای

مدیـرکل پشـتیبانی امـور فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم بر ضرورت گسـترش سـهامی عـام در شـرکت های پارک علـم و فنـاوری تاکید کرد 
و گفـت: مـا اکنـون مشـکل مقاومـت اقتصـاد در پذیـرش فنـاوری داریم که اگـر این پذیـرش اتفاق بیفتـد، تولید ثـروت از فنـاوری را به دنبال 

خواهد داشـت.
بـه گـزارش بـازارکار، دکتـر امیـد رضایی فـر، در اجـالس سراسـری معاونـان پارک های علـم و فناوری کشـور گفـت: در حال حاضر مـا به علت 
اصلـی مسـائل و مشـکالت نمی پردازیـم. مـا رویکردهای نمایان و نماهایـی که در مجموعه های مختلف در سـطح دنیا به صورت فنـاوری ایجاد 

مـی شـوند را مشـاهده می کنیـم و اولیـن مکانـی که برای تحقق این مسـاله بـه ذهنمان می رسـد، وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری اسـت.
وی افـزود: واقعیـت ایـن اسـت کـه کوچکتریـن فناوری هـا ارزش اقتصـادی زیـادی در بسـتر اقتصـاد ایجـاد می کننـد. اکنون ما به یک بسـتر 
اقتصادی جدی نیاز داریم تا کنون بسـتر اقتصادی به صورت مسـتقیم و زیرسـاختی نداشـتیم. این فرایندها تاکنون با کمک دانش آموختگانی 

کـه در ایـن حـوزه ها فعالیت می کنند، فراهم شـده اسـت.
ما مشکل مقاومت اقتصاد در پذیرش فناوری داریم

وی اظهـار داشـت: مـا مشـکل مقاومـت اقتصاد در پذیـرش فناوری داریـم. این اتفاق در دنیا هم به سـادگی رخ نداده اسـت. کشـورهای چین و 
آمریکا هم به عنوان پیشـتازان حوزه اقتصاد در ابتدا با یک سـری فرایندهای فوق العاده حمایتی و زیرسـاختی نیاز داشـتند. شـاید اقتصاد در 

ایـن کشـورها پـس از مـدت ها بـا یک مکانیزم بـرون مرزی به جامعه اقتصادی دیکته شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: در فضـا و محیـط بسـته بـه ارزش افزوده نمی رسـیم، مگـر اینکه بخواهیم بـازار را از فرد گرایـی کم کنیم. این کـم کردن باید 
در سـطح بیـن المللـی رخ دهـد. اتفاقـا در حوزه صادراتـی ما چنین فضاهایی را از مناطق آزاد انتظـار داریم. مجموعه هایی که مـا را در برون داد 

صادراتـی برای انجـام فعالیت های فناوری و نـوآوری متصل کند.
بـه گفتـه وی، اکنـون پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نرم و صنایـع فرهنگی با منطقـه آزاد بـرای ایجاد پردیـس فناوری های نـرم در منطقه 
آزاد کیـش بـه تفاهم نامـه رسـیده اسـت. ایـن فرصت مـی تواند برای پـارک های دیگر نیز فراهم شـود تا بتواننـد با مدیریت پـارک ملی علوم و 

فنـاوری هـای نرم و صنایـع فرهنگی از ظرفیت هـای این پارک اسـتفاده کنند.
مقاومت اقتصاد در پذیرش فناوری

مدیرکل پشـتیبانی امور فناوری و نوآوری خاطرنشـان کرد: ما می توانیم با یک فضا و سـاختار ویژه تر مدل نمایشـگاه دائمی و ۶ ماه پیوسـته 
را در حـوزه فرهنگـی و حتـی فنـاوری داشـته باشـیم. ایجاد مجموعه جـدی تاالر و بـورس دانش بنیان در منطقـه آزاد نیز می توانـد گام موثری 

برای جذب سـرمایه گذاران باشـد.
رضایی فـر گفـت: مـا در معاونـت نـوآوری و فنـاوری وزارت عتـف به دنبال تولیـد ثـروت از دانش پایه، دانـش بنیان و فناوری هسـتیم. وقتی 
قصـد تعریـف ثـروت را داریـم بازهـم در بخـش بنـدی ثـروت داخلـی به بحـث »مقاومـت اقتصـاد در پذیـرش فنـاوری »و »درون نگری که 

مجبوریـم بـر اسـاس فنـاوری به آن نـگاه کنیم«، می رسـیم.
وی اظهـار داشـت: مـا بایـد بـرای ایـن حوزه ها تعریف جدی داشـته باشـیم و تعیین کنیم که حد ثروت و مسـیر دانش و ثروت مان کجاسـت؟ 
در فلسـفه تولیـد ثـروت از دانـش و فنـاوری، پـارک هـای علـم و فنـاوری یـک مسـیر ویژه ای محسـوب می شـوند که بـا حمایت دولتـی و با 
یـک مکانیـزم ویـژه و بـا آیین نامه هـای اعتبـاری مالیاتـی به فعالیـت می پردازند. بایـد بدانیم که ایـن فرایند به کجـا منتهی می شـود؟ یکی از 
راهکارهایـی کـه مـا می توانیـم به عرصه اقتصاد ورود یابیم و آن را در حوزه علم و فناوری مدیریت کنیم، گسـترش سـهامی عام در شـرکت های 
پارک علم و فناوری اسـت. اکنون چند درصد شـرکت های ما به سـهامی عام رسـیده اند؟ شـاید به تعداد انگشـت شـمار باشـد.همچنین باید 

اسـتفاده و سـهامدار کـردن عمـوم جامعـه در این فرایند به عنوان پشـتوانه جـدی برای پارک هـا و جنبش فنـاوری را دنبال کنیم.
وی ادامـه داد: ایـن مجموعـه می توانـد حتـی برای شکسـت های ما نیز یک نقطه حمایتی محسـوب شـود. در حال حاضر مـا در حوزه بورس 
در زمینـه فنـاوری و نـوآوری ضعیـف عمـل کـرده ایم امـا این حـوزه می تواند نقطـه موثر و مفیـدی در همین وضعیـت موجود بازار باشـد. 

بنابرایـن باید بـه این مجموعه تعاریف بیشـتر ببپردازیم.

در اجالس سراسری معاونان پارک های علم و فناوری کشور عنوان شد؛

ضرورت گسترش سهامی عام در شرکت های پارک علم و فناوری

معاون نوآوری و فناوری وزارت عتف در بازدید از پارک علم و فناوری البرز؛

جذب، استخدام و حمایت از کارکنان پارک های علم و فناوری در اولویت برنامه های وزارت علوم
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هنرمند منبت کاری و معرق کاری در ســرخه اتاقی را
 در خانه مادربزرگش به شــکل کارگاه درآورده  است

کارگاهــی در اتاق کوچک خانه مادر بزرگ!
»زهــره اســامی«، یکــی از بانــوان ســرخه ای اســت کــه بــا مــدرک کارشناســی 
ارشــد صنایع دســتی، حــاال 10 ســال اســت کــه کار منبــت کاری و معــرق کاری 

ــد. روی چــوب را انجــام می ده
ــت کاری و  ــی منب ــه دوره آموزش ــان اینک ــا بی ــارس، ب ــا ف ــو ب وی در گفت وگ
معــرق کاری روی چــوب را در مرکــز فنــی و حرفــه ای ســمنان آمــوزش دیــده 
اســت، می گویــد: بــه کار کــردن بــا چــوب و طــرح زدن عاقــه بســیاری دارم و 
تــا امــروز هــر طرحــی کــه بــر چــوب نقــش زده ام، کار خــودم بــوده و کپــی از 

کار دیگــر هنرمنــدان ایــن حــوزه نبــوده اســت.
ــان اینکــه ســعی می کنــم کارهــای خاصــی انجــام  ــا بی ــوی هنرمنــد ب ــن بان ای
دهــم تــا مخاطبــان بیشــتری را جــذب کنــد، عنــوان می کنــد: برخــی طرح هــا 
ــی را  ــز طرح ــتری نی ــر مش ــم و اگ ــوب می زن ــودم روی چ ــلیقه خ ــه س را ب
پیشــنهاد دهــد یــا بخواهــد اســمش را روی چــوب حــک کنــم، مطابــق ســلیقه 

ــم. ــل می کن ــتری عم ــر مش و نظ
ــم  ــه مادربزرگ ــی را در خان ــه اتاق ــالی اســت ک ــه دو س ــان اینک ــا بی اســامی ب
ــت:  ــم، گف ــت می کن ــا فعالی ــک درآورده ام و آنج ــک کارگاه کوچ ــکل ی ــه ش ب
ــک  ــی دارد؛ چراکــه ی ــع چــوب حــس و حــال بســیار خوب ــه صنای کار در زمین
ــا کار کــردن روی آن جــان  ــدارد، ب ــی ن تکــه از چــوب کــه هیــچ حــس و حال
ــک تکــه چــوب بســیار  ــف روی ی ــرد و اجــرای طــرح و ســازه های مختل می گی

ــت. ــش اس لذت بخ
ــتی  ــوزه صنایع دس ــه ح ــح داد ک ــه توضی ــش این گون ــازار فروش ــورد ب وی در م
ــی  ــی تخصص ــه بازاریاب ــاز ب ــن رو، نی ــود را دارد و از ای ــاص خ ــدان خ عاقه من

دارد.
و  چــوب  صنایــع  اینکــه  بیــان  بــا  صنایع دســتی  هنرمنــد  بانــوی  ایــن 
ــق فضــای  ــه داد: بیشــتر از طری ــازار خــاص خــود را دارد، ادام صنایع دســتی ب
ــه فــروش محصوالتــم اقــدام می کنــم و مشــتریان خوبــی در فضــای  مجــازی ب

ــی دارم. ــای حقیق ــه فض ــبت ب ــازی نس مج
ــته ام؛  ــور داش ــف حض ــگاه های مختل ــا در نمایش ــرد: باره ــه ک ــامی اضاف اس
ــازی،  ــای مج ــه فض ــی ک ــرایط کنون ــگاه ها در ش ــم نمایش ــاس می کن ــا احس ام

ــد. ــی ندارن ــورد چندان ــت، بازخ ــه اس ــیاری یافت ــان بس مخاطب
وی گفــت: در فضــای مجــازی، هنــر و محصــوالت تولیــدی مــا شناخته شــده تر 

اســت و درآمدزایــی از طریــق فضــای مجــازی خــوب اســت.
 

تولیــدات چوبی به بازاریابی تخصصی نیاز دارد
ــال  ــن س ــه چندی ــی ک ــه وام ــاره ب ــا اش ــتی ب ــد صنایع دس ــوی هنرمن ــن بان ای
ــه  ــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی ســرخه گرفت ــق می ــل از طری قب
اســت، گفــت: مبلــغ وام بســیار کــم بــود و زمانــی کــه وام را درخواســت کــردم 
تــا وقتــی کــه مبلــغ آن را دریافــت کــردم، کمــی طوالنــی شــد، دســتگاه های 
ــط  ــد و فق ــده بودن ــران ش ــز گ ــتم نی ــد آن را داش ــه قصــد خری ــازی ک موردنی

ــا آن وام خریــداری کنــم. توانســتم یــک اره  برقــی و کمــی چــوب را ب
ــاز دارد،  ــره به شــدت نی ــی کم به ــه وام ــر ب ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــتگاه  ــل دس ــی مث ــتی چوب ــد صنایع دس ــاز تولی ــایل موردنی ــه وس ــت: هزین گف
ــتگاه از  ــن دس ــت همی ــط قیم ــت و فق ــران اس ــیار گ ــی بر بس ــی فارس خراط
ــوع دســتگاه ها شــروع می شــود. ــه تن ــا توجــه ب ــاال ب ــه ب ــان ب 18 میلیــون توم
ایــن بانــوی هنرمنــد گفــت: حداقــل کاری کــه مســؤوالن شهرســتانی و اســتانی 
فعــاالن حــوزه صنایع دســتی  و  از مــا هنرمنــدان  می تواننــد در حمایــت 
ــه در  ــوان هدی ــا را به عن ــدی م ــن اســت کــه محصــوالت تولی ــد، ای انجــام دهن

ــد. ــداری کنن ــف خری ــم  مختل ــا و مراس همایش ه
 

زیورآالت و بدلیجات ســنگی دست ساز مشتریان خوبی دارد
ــدود  ــه از ح ــمنانی ک ــد س ــوان هنرمن ــر از بان ــی دیگ ــر«، یک ــم یزدان ف »مری
ــون  ــده و اکن ــنگی ش ــورآالت س ــتبند و زی ــد دس ــش مشــغول تولی ــال پی 6 س
حــدود ســه ســالی اســت کــه دســتی بــر آتــش تولیــد زیــورآالت رزینــی نیــز 

ــیند. ــارس می نش ــوی ف ــای گفت وگ ــم پ دارد، ه
ــتی،  ــد صنایع دس ــنگ، تولی ــا س ــه کار ب ــود ب ــاد خ ــیار زی ــه بس وی از عاق
تزییــن زیــورآالت و بدلیجــات بــا ســنگ و اســتیل و اســتفاده از رزیــن گفــت و 
افــزود: ایــن کار بــه فضــا و ابــزار آن چنانــی نیــاز نــدارد و ابــزار کار مــن، یــک 

ــت. ــت و ... اس ــتی و انبردس پیچ گوش
ــی  ــق فن ــه از طری ــی ک ــای آموزش ــه دوره ه ــاره ب ــا اش ــد ب ــوی هنرمن ــن بان ای
ــات  ــورآالت و بدلیج ــی زی ــورت تخصص ــا به ص ــت ت ــده اس ــه ای گذران و حرف
ســنگی را بســازد، می گویــد: چنــد ســال قبــل از شــیوع کرونــا در یــک 
ــوان  ــه تمــام بان ــد ب ــا گفتن ــه م نمایشــگاه در اســتان شــرکت کــردم و آنجــا ب
ــه  ــه البت ــرد ک ــق می گی ــنه تعل ــهیات قرض الحس ــگاه، تس ــر در نمایش حاض

ــد. ــی نش ــز عمل هرگ
ــه  ــا متوج ــه داد: بعده ــود، ادام ــد ب ــوع گایه من ــن موض ــه از ای ــر ک یزدان ف
شــدم چــون همســرم کارمنــد بانــک اســت، بــا مــن تماســی نگرفتــه و وام بــه 
ــی و  ــه درســت اســت همه جــا همســرم حام ــی ک ــه؛ در حال ــق نگرفت ــن تعل م
مشــوقم بــوده؛ امــا همیشــه ســعی کــرده ام خــودم بــا فــروش محصوالتــم، مــواد 

ــرای کار را تهیــه کنــم. اولیــه موردنیــازم ب
ــدارم کــه  ــر ن ــه کــرد: مــن از دیگــر فعــاالن حــوزه صنایع دســتی خب وی اضاف

ــا  ــد ی ــرار گرفته ان ــراث فرهنگــی و صنایع دســتی ق ــت اداره می ــورد حمای ــا م آی
ــی  ــراث فرهنگ ــرف می ــی از ط ــه حمایت ــون هیچ گون ــه تاکن ــده ک ــا بن ــه؛ ام ن

نشــده ام.
از ایــن بانــوی هنرمنــد خواســتیم تــا کمــی در مــورد تولیــد زیــورآالت رزینــی 
و بــازار فــروش آن برایمــان بگویــد. او در پاســخ عنــوان کــرد: زیــورآالت 
ــن شــده ای از  ــات تزئی ــی، قطع ــورآالت رزین ــا به اختصــار زی ــن اپوکســی ی رزی
زیــورآالت هســتند کــه در ســاخت آن هــا از رزیــن اپوکســی اســتفاده می شــود؛ 
ــت  ــوند و درنهای ــوط می ش ــر مخل ــا یکدیگ ــخت کننده( ب ــر )س ــن و هاردن رزی

ــد. ــد می کنن ــی را تولی ــی محکم ــفاف و خیل ــتالی ش ــتیکی کریس پاس
ــر  ــون نظی ــر گوناگ ــا و عناص ــتفاده از رنگ ه ــا اس ــه ب ــان اینک ــا بی ــر ب یزدان ف
ــا  ــرات و گل ه ــواع حش ــرق دار و ان ــا، ذرات زرق و ب ــنگ ها، مرواریده ــواع س ان
ــیار  ــای بس ــی از جنبه ه ــت: یک ــود، گف ــاخته می ش ــرد س ــه ای منحصربه ف قطع
ــورآالت  ــا چــوب اســت و زی ــام آن ب ــورآالت رزینــی ادغ جــذاب در ســاخت زی
ــم  ــی ه ــروش خوب ــازار ف ــن بســیار چشــم نواز و جــذاب هســتند و ب چوب-رزی

ــد. دارن
وی از بــازار فــروش محصــوالت صنایع دســتی در ســمنان گایه منــد بــود 
ــون  ــم تاکن ــروش محصوالت ــق ف ــی از طری ــی چندان ــن درآمدزای ــت: م و گف

ــرگرمی دارد. ــه س ــوزه جنب ــن ح ــم در ای ــط فعالیت ــته ام و فق نداش
ــد: اگــر حمایتــی از ســوی مســؤوالن امــر شــوم،  ــوی هنرمنــد می گوی ــن بان ای
دوســت دارم کارم را توســعه دهــم و کارگاهــی را راه انــدازی کنــم و بتوانــم ایــن 

ــوان عاقه منــد نیــز بیامــوزم. ــه دیگــر بان هنــر را ب
ایــن بانــوی هنرمنــد بــا بیــان اینکــه یکــی از اتاق هــای منزلمــان را بــه محــل 
کارم تبدیــل کــرده ام، گفــت: فــروش زیــورآالت و کارهایــی کــه انجــام می دهــم 

را بیشــتر از طریــق فــروش اینترنتــی و فضــای مجــازی انجــام می دهــم.
ــف  ــم مختل ــا و مراس ــی روم مهمانی ه ــی م ــر جای ــه ه ــان اینک ــا بی ــر ب یزدان ف
وســایل و زیورآالتــی کــه درســت کــرده ام را همراهــم می بــرم تــا بتوانــم آنهــا 
ــازار  ــود ب ــکان و نب ــتن م ــن، نداش ــکل م ــت: مش ــانم، گف ــروش برس ــه ف را ب
فــروش اســت و امیــدوارم تدبیــری درســت از ســوی مســؤوالن در ایــن زمینــه 

ــه نحــوی مــورد حمایــت خــود قــرار دهنــد. انجــام شــود و مــا را ب
 

درد بی توجهی به تولید بومی!
ــه اش تولیــد چرخ هــای  ــی اســت کــه حرف »معصومــه اســیری«، از دیگــر بانوان
ریســندگی و بافندگــی اســت. وی در گفت وگــو بــا فــارس، بــا بیــان اینکــه مــن 
و همســرم 9 ســال اســت، مشــغول ایــن کار هســتیم، می گویــد: پــدر همســرم، 

نجــار بــوده و همســرم نیــز هنــر نجــاری را از پــدر خــود آموختــه اســت.
ــندگی و  ــای ریس ــد چرخ ه ــه تولی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب ــوی هنرمن ــن بان ای
ــم،  ــام می دهی ــک انج ــا کوچ ــزرگ ت ــف از ب ــای مختل ــی را در اندازه ه بافندگ
ــرادی  ــب اف ــزرگ اغل ــی ب ــای ریســندگی و بافندگ ــد: مشــتریان چرخ ه می گوی
ــد و  ــاز دارن ــا نی ــن چرخ ه ــه ای ــت و ب ــی اس ــان حوله باف ــه کارش ــتند ک هس
ــاص  ــدان خ ــی و عاقه من ــه تزئین ــم جنب ــک ه ــای کوچ ــای در اندازه ه چرخ ه

ــه خــود را دارد. ب
اســیری ادامــه داد: الک و وردنــه هــم بــرای پخــت نــان نانوایی هــا و همچنیــن 
وســایل تزئینــی همچــون صندوقچــه و دکوری هــای چوبــی درســت می کنیــم.

ایــن بانــوی هنرمنــد بــا بیــان اینکــه تاکنــون از هیــچ نهــادی و حتــی میــراث 
ــه  ــون ب ــم تاکن ــک وام ســاده ه ــی ی ــت: حت ــی نشــده ایم، گف فرهنگــی حمایت
مــا تعلــق نگرفتــه اســت تــا بتوانیــم کارمــان و کارگاهمــان را توســعه دهیــم و 
ــام  ــه انج ــده کاری ک ــث ش ــا باع ــن بی مهری ه ــم همی ــد بگوی ــت بای در حقیق
ــد. ــا ناشــناخته باقــی بمان ــا وجــود زحمــت بســیاری کــه دارد؛ ام می دهیــم، ب

ایــن بانــوی پرتــاش ســرخه ای می گویــد: کار تبلیغــات بــرای فــروش را 
ــا در  ــه م ــت ک ــده اس ــیار ناراحت کنن ــن بس ــم و ای ــام می دهی ــان انج خودم
ــد از اطرافیانمــان  ــم و بع ــد می کنی ســرخه، چــرخ ریســندگی و بافندگــی تولی
چرخ هــای  شــهرمان،  صنایع دســتی  و  فرهنگــی  میــراث  کــه  می شــنویم 
ــداری  ــتان خری ــتان های اس ــر از شهرس ــی دیگ ــی را از یک ــندگی و بافندگ ریس

ــه! ــک منطق ــا ی ــاش بومی ه ــه ت ــی ب ــی بی توجه ــن یعن ــد و ای می کن
ــی پردرآمــد اســت، گفــت:  ــا بیــان اینکــه کار در حــوزه صنایــع چوب اســیری ب
ــردن وســایل  ــرای درســت ک ــاد خــوب نیســت؛ چــون چــوب ب ــا زی ــروش م ف

ــی  ــوازم اولیــه موجــود باشــد، فــروش خــوب و درآمدمــان عال ــم و اگــر ل نداری
می شــود.

وی کــه در کنــار تولیــد چرخ هــای ریســندگی و بافندگــی بــه همــراه همســرش 
در تعمیــر چرخ هــای ریســندگی نیــز توانمنــد اســت، می گویــد: کارگاه نداریــم 
و در خانــه، فضایــی را بــه ایــن کار اختصــاص داده ایــم و روزانــه در نوبــت صبــح 

و بعدازظهــر ســاعاتی را مشــغول بــه کار هســتیم.
ایــن بانــوی هنرمنــد، انتظــارش از مســؤوالن تنهــا »حمایــت« بیشــتر اســت و 
می گویــد: وقتــی بــه میــراث فرهنگــی شــهرمان مراجعــه کــردم کــه چــرا از مــا 
چرخ هــای ریســندگی را خریــداری نکردیــد، بــا اینکــه اســم مــا به عنــوان فعــال 

حــوزه صنایع دســتی در میــراث ثبــت اســت، گفتنــد: »فرامــوش کرده ایــم«!
 

برخی هنرمندان صنایع دســتی می گویند که تاکنون
از ســوی هیچ نهادی حمایت نشده اند 

ــی«، مســؤول اداره میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی  »حســن عرب
ــا  ــام زمینه ه ــد: در تم ــارس می گوی ــا ف ــو ب ــم در گفت وگ شهرســتان ســرخه ه
از قبیــل تجهیــزات، خریــد تولیــدات فرهنگــی و کمک هــای باعــوض در 
ــک و  ــرخه کم ــتان س ــتی شهرس ــران صنایع دس ــه صنعتگ ــته ب ــنوات گذش س

حمایــت شــده اســت.
وی افــزود: صنعتگرانــی کــه مجــوز مربوطــه را در زمینــه پروانــه تولیــد انفــرادی 

و کارگاهــی دارا باشــند، می تواننــد از تســهیات تبصــره 18 اســتفاده کننــد.
مســؤول اداره میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی شهرســتان ســرخه 
عنــوان کــرد: تســهیات بــه افــرادی تعلــق می گیــرد کــه شــرایط را دارا باشــند؛ 
ــرای دریافــت تســهیات دچــار مشــکل ضامــن هســتند و رفــع  گاهــی افــراد ب

ایــن مشــکل وظیفــه دســتگاه مــا نبــوده و نیســت.
عربـی اضافـه کـرد: در بحـث تسـهیات تبصـره 18 نیـاز بـه ارائه فاکتور اسـت و 
مبلـغ وام صنعتگـر بـه نـام صاحـب فاکتور واریز می شـود و بر اسـاس تسـهیاتی 

کـه دریافـت می کننـد، از محـل کار آنهـا بازدیـد به عمـل می آید.
وی بیـان کـرد: تـا حـدود دو ماه آینـده، سـهمیه دسـتگاه های اجرایـی در حوزه 
مشـاغل خانگـی تعییـن می شـود و اعتبـارات در ایـن زمینـه هـر چقـدر باالتـر 
باشـد، مـا هـم بهتـر و بیشـتر می توانیـم صنعتگـران زحمتکـش را زیـر چتـر 

حمایتـی خـود قـرار دهیم.
 

یک مســؤول در میراث فرهنگی می گوید برخی هنرمندان 
برای دریافت تســهیالت دچار مشکل ضامن هستند

مســؤول اداره میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی شهرســتان ســرخه 
ــدان،  ــم از هنرمن ــود اع ــای خ ــی اعض ــکان تمام ــد ام ــا ح ــه ت ــان اینک ــا بی ب
ــت:  ــم، گف ــرار می دهی ــت خــود ق ــورد حمای ــری را م ــاالن هن ــران و فع صنعتگ
تمــام افــرادی کــه در بخــش مشــاغل خانگــی فعالیتــی دارنــد و بــه مــا مراجعــه 
کرده انــد، آنهــا را راهنمایــی کرده ایــم. افــراد بــرای دریافــت تســهیات 
ــوز  ــم مج ــه ه ــوند ک ــی می ش ــک معرف ــه بان ــی ب ــی در صورت ــاغل خانگ مش

ــرادی داشــته باشــند. ــد انف ــه تولی ــم پروان مشــاغل خانگــی و ه
ــوان  ــدی بان ــگاه توانمن ــرکت کننده در نمایش ــوان ش ــه بان ــاره گای ــی درب عرب
شهرســتان ســرخه مبنــی بــر ضعــف تبلیغــات و اطاع رســانی گفــت: مــا وظیفــه 
خــود را بــه نحــو احســن در ایــن حــوزه هــم در اداره شهرســتان و هــم در اداره 
کل اســتان انجــام داده ایــم و هیــچ کوتاهــی و قصــوری در ایــن زمینــه انجــام 

نشــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن نمایشــگاه بــا مشــارکت فرمانــداری، میــراث 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــپاه و فرهن ــران، س ــیج خواه ــهرداری، بس ــی، ش فرهنگ

ــت. ــده اس ــا ش برپ
مســؤول اداره میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی شهرســتان ســرخه 
ــاغل  ــهیات مش ــته تس ــنوات گذش ــه در س ــی ک ــرد: صنعتگران ــان ک خاطرنش
خانگــی دریافــت کرده انــد، بــرای بــار دوم نمی تواننــد از ایــن تســهیات 
اســتفاده کننــد؛ بــرای مثــال صنعتگــری چندیــن ســال قبــل مبلــغ دو میلیــون 
ــگام اســتعام از ســامانه مشــاغل  ــت کــرده اســت، هن ــان تســهیات دریاف توم
خانگــی تمامــی اطاعــات شــخص مذکــور در ســامانه فــوق بــه نمایــش 
ــرد  ــه ف ــهیات ب ــدد تس ــن مج ــق گرفت ــع تعل ــر مان ــن ام ــد و همی درمی آی

متقاضــی می شــود.
 

»حمایت«؛ واژه ای مشترک بین تمام گفته ها
ــگران  ــاالن، تاش ــای فع ــام گفته ه ــن تم ــترک بی ــت«، واژه ای مش ــا »حمای ام
و صنعتگرانــی اســت کــه شــبانه روز عمــر و وقــت خــود را صــرف خلــق اثــری 
ــت  ــدان اس ــام هنرمن ــته  تم ــن خواس ــد و ای ــل می کنن ــدگار و اصی ــری، مان هن

کــه بــه آنهــا توجــه شــود.
دغدغه هــای جــدی هنرمنــدان صنایع دســتی نشــانگر ایــن اســت کــه آن طــور 
کــه بایــد و شــاید از ســوی متولیــان ایــن حــوزه مــورد توجــه قــرار نمی گیرنــد؛ 
چراکــه تــا ســخن از انتظــارات می شــود، در یــک کام می گوینــد »حمایتمــان کنند«!

بــه گــزارش فــارس، از طرفــی دیگــر، بــازار فــروش محصــوالت و صنایع دســتی 
نیــز بــه مشــکل و دغدغــه و چالشــی جــدی بیــن فعــاالن ایــن حــوزه تبدیــل 

شــده اســت.
اینترنتــی، دیگــر خریــد و  بــازار داغ فروش هــای  بــه  بــا توجــه  امــروز 
فروش هــای حضــوری رو بــه ســردی رفتــه و الزم اســت مســؤوالن امــر در ایــن 

ــد. ــود دهن ــاع موج ــه اوض ــامانی ب ــند و س ــری بیندیش ــز تدبی ــه نی زمین

احیاگران صنایع دستی؛ 

 وقتی تولیدات خانگی
 در فضـای مجـازی 
پرفـروش می شود! 

هنرمنــدان و احیاگــران صنایع دســتی در حالــی همچنــان منتظــر »حمایــت« مســؤوالن هســتند کــه بیــش از نمایشــگاه های حضــوری 
و بازارچه هــا، ایــن روزهــا تولیــدات کارگاه هــای خانگــی خــود را در فضــای مجــازی می فروشــند.

 اســتان ســمنان یکــی از پهناورتریــن اســتان های ایــران بــه حســاب می آیــد؛ ایــن اســتان بــا پیشــینه و قدمــت تاریخــی و فرهنگــی 
خاصــی کــه دارد، جاذبه هــای بســیاری را در دل خــود جــای داده اســت.

ــزد  ــوع آن، زبان ــتی متن ــد، صنایع دس ــز می کن ــران متمای ــتان های ای ــایر اس ــمنان را از س ــتان س ــه اس ــی ک ــه  جاذبه های ــان هم در می
اســت و جایــگاه ویــژه ای دارد.

ــته  ــه و گذش ــاره تاریخچ ــادی را درب ــات زی ــود و اطالع ــوب می ش ــنامه آن محس ــت شناس ــتان در حقیق ــر اس ــتی ه صنایع دس
ــد. ــان می ده ــردم نش ــه م ب

اگرچــه اســتان های مختلــف ایــران، صنایع دســتی متنوعــی دارنــد و فرهنــگ غنــی را از خــود بــه نمایــش می گذارنــد؛ امــا ســمنان 
یکــی از معــدود اســتان هایی اســت کــه طیــف صنایع دســتی در آن بســیار گســترده و البتــه در معرفــی، مهجــور اســت.

ــا  ــوزه ب ــن ح ــیاری در ای ــوان بس ــود و بان ــوب می ش ــدزا محس ــق و درآم ــای کاری پررون ــی از حوزه ه ــتی یک ــروز صنایع دس ام
ســرمایه انــدک شــخصی، عــالوه بــر کمــک بــه ایجــاد اشــتغال و کســب درآمــد، ســنت اصیــل و بومــی خــود را بــا نقــش و نگارهــای 

هنــری احیــا و بــرای آینــدگان حفــظ کرده انــد؛ امــا ایــن حــوزه نیازمنــد توجــه بیشــتری متولیــان امــر اســت.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

هتل بین الحرمین شیراز 
جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر

 در شیراز دعوت به همکاری می نماید:
   پذیرشگر

 خانم، زیر ۳0 سال، مسلط به زبان انگلیسی
 دارای روحیه کار تیمی و روابط عمومی باال

 خوش برخورد و دقیق
 دارای ظاهری مناسب و آراسته
داشتن ذوق و شوق به پیشرفت

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به 
شماره واتساپ زیر ارسال نمایند.

  ۰۹۱۷۲۵۵۸۰۰۳ 

لینک : 
https://bazarekar.ir/35951

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
 در تهران جهت تکمیل کادر خود با شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید:
 نیروی خدماتی

  آقا، حداکثر سن: ۳0 سال
 سابقه کارترجیحا سه سال

 پاره وقت با بیمه
جهت خدمات نظافت

دستمزد: معادل قانون+ امکان استفاده از بیمه درمان 
تکمیلی- بیمه عمر- بیمه حوادث- اماکن تفریحی
متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را از 

طریق شماره واتساپ زیر ارسال نمایند.
)whatsapp( ۰۹۱۹۸۳۷4۳۳6 

لینک : 
https://bazarekar.ir/35895

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک شرکت مهندسین مشاور در حوزه نیروگاهی 
واقع در تهران جهت تکمیل کادر خود با شرایط 

زیر استخدام می نماید:
 کارشناس آموزش

رشته تحصیلی: کارشناسی یا کارشناسی ارشد کلیه 
 رشته های مرتبط، حداقل یک سال

 آشنا به انجام و پیگیری امور آموزشی
 توانایی برقراری ارتباط موثر
 آشنا به اصول و فنون مذاکره

توانایی انجام کار گروهی
 حقوق توافقی

شنبه تا چهارشنبه 7/۳0 الی 16/۳0
 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.
Nabati.shabnam@gmail.com  

لینک :
https://bazarekar.ir/35890 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت کارخانجات کاشی عقیق در تهران 
)کاظم آباد( 

برای تکمیل کادر خود به افراد با شرایط زیر نیاز دارد:
 کارشناس روابط عمومی

کارشناسی مدیریت بازرگانی
  مهندسی صنایع- بازاریابی

 داشتن حداقل ۲ الی ۳ سال سابقه کاری مرتبط
 مسلط به ماکروسافت آفیس

آشنایی با صنعت ساختمان و مخصوصا کاشی و 
 سرامیک در اولویت میباشد

رنج سنی: ۲8 الی ۳۵
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعام 
شده در بخش اطاعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.

 09213413494 
)whatsapp – telegram(

لینک : 
https://bazarekar.ir/35881
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خانه های خالق و نوآوری بازار آینده 
صنعت بیمه را تضمین می کند

ــت:  ــور گف ــاوری رییــس جمه ــاون علمــی و فن مع
ــوآوری در صنعــت  ــه خــاق ن ایجــاد مراکــز و خان
ــه و  ــروز تحــوالت فناوران ــی در ب ــدم بزرگ ــه ق بیم
ــه صنعــت بیمــه  ــوآوری هــا و خاقیت هــا ب ورود ن

اســت.
بـه گزارش بازارکار به نقل از ایرنا، سـورنا سـتاری 
بیـن  همـکاری  تفاهم نامـه  امضـای  مراسـم  در 
ریاسـت جمهـوری  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت 
و بیمـه مرکـزی کـه بـا هـدف افزایـش ضریب 
فعالیـت  تسـهیل  بـا  کشـور  در  بیمـه  نفـوذ 
امضـا شـد،  شـرکت های دانش بنیـان و خـاق 
بـا اشـاره بـه تحـوالت فناورانـه رخ داده در صنعـت بیمـه، اظهـار داشـت: ایـن صنعت بـا وجود 
همـه مشـکات و تحریم هـا در مسـیر خوبـی قـرار گرفتـه اسـت، امـا سـرعت بـروز تحوالت و 
همراهـی ایـن صنعـت بـا فناوری هـای روز کمـی پاییـن اسـت کـه باید با همـکاری هـم و همدلی 

ایـن عقـب ماندگـی را جبـران کنیـم.
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری، ایجــاد مراکــز و خانــه خــاق نــوآوری در صنعــت بیمــه را 
کــه یکــی از مفــاد ایــن تفاهم نامــه همــکاری اســت، قــدم بزرگــی در بــروز تحــوالت فناورانــه و ورود 
ــی و  ــش خصوص ــوالت را در دو بخ ــن تح ــت و ای ــه دانس ــت بیم ــه صنع ــا ب ــا و خاقیت ه نوآوری ه

دولتــی فعــال در حــوزه بیمــه ضــروری خوانــد.
ســتاری ادامــه داد: معضــات فعلــی و پیــش روی تحــوالت فناورانــه در صنعــت بیمــه را چنــد ســال 
ــا  ــم؛ ام ــه کردی ــوزه تجرب ــن ح ــه ای ــا ب ــن تک ه ــن ورود فی ــای آغازی ــداری و روزه ــش در بانک پی
ــن  ــه ای در ای ــم و شــاهد تحــوالت نوآوران ــداری وارد کنی ــت بانک ــه صنع ــز را ب ــن مراک توانســتیم ای
حــوزه باشــیم. همــان روزهــای نخســت مقاومت هــای جــدی بــرای بــروز تحــوالت فناورانــه در صنعــت 
بانکــداری و توســعه زیســت بــوم تاکســی های آنایــن وجــود داشــت؛ امــا امــروز صنعــت بانکــداری بــا 

ــا اســت. ــن تک ه ــات فی ــری از خدم ــان بهره گی ــزی خواه ــک مرک ــژه بان ــت وی حمای

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
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فراخوان حمایت مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل 
از ایده های فناورانه حوزه گیاهان دارویی

ــن«،  ــان اشــتغال آفری ــش بنی در ســال »تولیددان
مرکــز رشــد فنــاوری فرآورده هــای گیاهــان 
دارویــی جهاددانشــگاهی اســتان اردبیل با انتشــار 
فراخوانــی اعــام کــرد ایده هــا و واحدهــای فنــاور 
حــوزه گیاهــان دارویــی و گردشــگری ســامت را 

ــد. ــت می کن ــذب و حمای ج
ــل  ــگاهی اردبی ــد جهاددانش ــز رش ــت مرک سرپرس
ــوی  ــه از س ــالی ک ــت: در س ــوص گف ــن خص در ای
ــان  ــش بنی ــه »تولیددان ــری ب ــم رهب ــام معظ مق
اشــتغال آفریــن«، نــام گــذاری شــده اســت، مرکــز 
ــاتید،  ــل از اس ــتان اردبی ــگاهی اس ــد جهاددانش رش
دانشــگاه ها،  آموختــگان  دانــش  دانشــجویان، 
فنــاوران، مخترعــان و کارآفرینــان، شــرکت های فنــاور، واحدهــای تحقیقــی بخــش خصوصی، عاقــه مندان 
و فعــاالن حــوزه گیاهــان دارویــی دعــوت می کنــد در صــورت داشــتن ایــده فناورانــه قابــل دفــاع، تیــم کاری 
ــد. ــد گردن ــات آن بهــره من ــه و از خدم ــد، در مرکــز اســتقرار یافت ــه کاری مناســب می توانن تخصصــی و برنام

مهــران اوچــی اردبیلــی اظهــار کــرد: بــر اســاس ایــن فراخــوان، مرکــز رشــد پــس از پذیــرش ایده هــا 
و واحدهــای فنــاور اقــدام بــه ارائــه خدمــات اســتقرار و امکانــات الزم اداری، خدمــات فنــی و تخصصــی 
آزمایشــگاهی، مشــاوره های تخصصــی و خدمــات آموزشــی مســتمر، همــکاری در جهــت اخــذ 
تســهیات مالــی و اخــذ مجــوز از مراجــع مرتبــط، خدمــات نمایشــگاهی و حضــور در جشــنواره های 

ــود. ــد نم ــی خواه ــی و قانون ــای حقوق ــی، حمایت ه تخصص
ــفا،  ــدان ش ــان، می ــهرک کارشناس ــل، ش ــه آدرس اردبی ــد ب ــدان می توانن ــه داد: عاقه من وی ادام
ــایت  ــات الزم را از س ــا اطاع ــرده و ی ــه ک ــل مراجع ــتان اردبی ــگاهی اس ــاختمان جهاددانش س

ــد. ــت کن www.impard.acecr.ac.ir دریاف
اوچــی اردبیلــی افــزود: بسترســازی بــرای تجــاری کــردن دســتاوردهای تحقیقاتــی، کمــک بــه اقتصــاد 
ــوآوری و خاقیــت محققــان و فنــاوران جــوان و  ــر فنــاوری گیاهــان دارویــی، حمایــت از ن مبتنــی ب

ایجــاد زمینــه کارآفرینــی از اهــداف مهــم مرکــز رشــد جهاددانشــگاهی اســتان اردبیــل اســت.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت مطرح کرد: 

حرکت کسب وکارهای کوچک و متوسط به سمت 
توسعه فناوری و هوشمندسازی

 علیرضــا شــاه میرزایــی معــاون تجــارت و خدمــات وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: توســعه 
کســب وکارهــای کوچــک و متوســط و ایجــاد زیســت بــوم فناورانــه رشــد ایــن کســب وکارهــا، یکــی 
از رویکردهــای مهــم دولــت در ســال تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن اســت و بــدون شــک 
دســتیابی بــه ایــن هــدف مهــم، بــدون مشــارکت فعــال اجــزای ایــن زیســت بــوم همچــون اتحادیــه هــا، 

اتــاق هــا و خــود کســب وکارهــا از جملــه واحدهــای صنفــی، محقــق نخواهــد گردیــد.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از شــاتا، وی افــزود: از جملــه ارکان مهــم زیســت بــوم اقتصــاد دانــش بنیــان، 
خدمــات فنــاوری و هوشمندســازی اســت کــه انقــاب چهــارم صنعتــی را رقــم زده اســت و از جملــه 

خدمــات کســب و کار بســیار مهــم بــه شــمار مــی رود.
ــر داد و  ــاور و هوشــمند خب ــان، فن ــش بنی ــاِف دان ــی از برگــزاری ســمینار تخصصــی اصن شــاه میرزای
گفــت: ایــن ســمینار با هــدف حرکــت در مســیر هوشمندســازی فرایندهــای تولیــد، بازاریابــی، تبلیغات، 
صــادرات و اصــاح فرایندهــای اصنــاف و کســب وکارهــای کوچــک و متوســط برگــزار مــی گــردد و 

نقطــه آغــاز تــاش اصنــاف و کســب وکارهــای کوچــک و متوســط در جهــت هوشمندســازی اســت.
معــاون تجــارت و خدمــات وزارت صمــت افــزود: ایــن برنامــه از هفتــه ســوم فروردیــن ســال جــاری 
ــا  ــه برنامه ه ــن و ارای ــداد تبیی ــک روی ــه ی ــی و هم اندیشــی، ب ــس از جلســات متوال ــد خــورد و پ کلی

ختــم گردیــد.

معاون وزیر جهادکشاورزی

اولین دهکده فناوری و نوآوری 
شیالت در قشم افتتاح شد

معــاون وزیــر جهادکشــاورزی 
دهکــده  اولیــن  گفــت: 
ــیات  ــوآوری ش ــاوری و ن فن
در قشــم بــا همــکاری وزارت 
ــد. ــد ش ــاح خواه ــوم افتت عل
بــه گــزارش بــازارکار بــه 
برنــا،  خبرگــزاری  از  نقــل 

ــه  ــی نوآوران ــداد کارآفرین ــی در روی ــام نیکوی ــی خی ــید مجتب س
ــان  ــا بی ــن حــوزه شــیات کشــور ب ــتغال آفری ــان و اش ــش بنی دان
اینکــه بهــره وری از مســیر علــم و فنــاوری حاصــل می شــود، گفــت: 
امــروز تولیداتمــان در بخــش شــیات ۱.۳ میلیــون تــن اســت کــه 
ــه  ــاد کشــاورزی در ســال ۱۴۰۴ ب ــر جه ــه وزی ــق برنام ــد طب بای

ــد. ــش یاب ــد افزای ــد درص ــی ص ــد، یعن ــن برس ــون ت ۲.۶ میلی
وی ادامــه داد: وقتــی بحــث بهــره وری را مطــرح می کردیــم از ۱۰ تــا 
۲۵ درصــد صحبــت می شــد امــا وقتــی افزایــش ۱۰۰ درصــدی در 
ــد کــه چنیــن  حــوزه شــیات مطــرح شــد بســیاری عنــوان کردن
ــم و  ــور عل ــا حض ــم ب ــن مه ــا ای ــت. ام ــر نیس ــکان پذی چیزی ام

دانــش و فنــاوری محقــق خواهــد شــد.
ترویــج کشــاورزی  و  آمــوزش  تحقیقــات،  رئیــس ســازمان 
اضافــه کــرد: ۱۲ تــا ۱۳ هــزار عضــو هیــات علمــی در وزارت علــوم 
ــم در  ــی ه ــات علم ــو هی ــم. ۲۰۰۰ عض ــاورزی داری ــش کش در بخ
ــزار عضــو  ــی ۱۵ ه ــن یعن ــات حضــور دارد ای ــه ســازمان ت مجموع
هیــات علمــی در بخــش کشــاورزی مشــغول هســتند. اگــر ظرفیــت های 
ــم  ــدا کنی ــتند را ج ــیات هس ــش ش ــه در بخ ــی ک ــات علم هی
ــتی  ــه بایس ــود دارد ک ــش وج ــن بخ ــر در ای ــای بی نظی ظرفیت ه

ــد شــویم. ــا بهــره من از آنه
و  اجرایــی  ظرفیت هــای  مجموعــه  وقتــی  کــرد:  تصریــح  وی 
ــه  ــی کلم ــای واقع ــه معن ــم ب ــود می بینی ــا می ش ــی احص پژوهش
ــن بخــش  ــم کــه بایســتی در ای بهــره وری الزم در شــیات را نداری
تمهیــدات الزم را بیندیشــیم. یکــی از راه هــای آن ایــن اســت کــه 
ــم. ــرار دهی ــرا ق ــش اج ــار بخ ــات را در اختی ــش و تحقیق کل پژوه

ــات شــیات  ــردی تحقیق ــورای راهب ــی از تشــکیل ش ــام نیکوی خی
ــای  ــه ه ــای مجموع ــه ظرفیت ه ــت: از هم ــر داد و گف ــور خب کش
تحقیقاتــی اســتفاده کردیــم و امــروز رئیــس ســازمان شــیات بــه عنوان 
ــای  ــت ه ــه از کل ظرفی ــار را دارد ک ــن اختی ــورا ای ــن ش ــس ای رئی
ــل  ــی ذی ــد. کارگروهای ــتفاده کن ــیات اس ــش ش ــی در بخ پژوهش
ــز  ــگاه ها نی ــای دانش ــود و از ظرفیت ه ــکیل می ش ــورا تش ــن ش ای
اســتفاده خواهــد شــد. کل ایســتگاه هــای تحقیقاتــی حوزه شــیات 

ــت. ــرار خواهــد گرف ــن شــورا ق ــار رئیــس ای ــز در اختی نی

 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/36865

شرکت های دانش بنیان و خالق به کمک 
بخش های اقتصادی کشور می آیند

ماده هــای  از  یکــی  در 
آیین نــــامه های اجــــرایی 
قــــانون جهــش تــــولید 
شــده  ذکــر  دانش بنیــان 
کــه معاونــت علمــی ریاســت 
همــکاری  بــا  جمهــوری 
وزارت صمــت مکلــف اســت 

ــر  ــه از نظ ــور ک ــادی کش ــای اقتص ــایی بخش ه ــه شناس ــبت ب نس
ــوان  ــوده و می ت ــه ب ــود مواج ــف و کمب ــا ضع ــاده ب ــا نه ــاوری ی فن
ــا  ــع آن ه ــور رف ــان به منظ ــرکت های دانش بنی ــای ش از ظرفیت ه

بهــره گرفــت، اقــدام کنــد.
ــد  ــش تولی ــون جه ــیتنا، قان ــل از س ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــود  ــوب می ش ــی محس ــه ای و زیربنای ــون پای ــک قان ــان ی دانش بنی
دانش بنیــان  شــرکت های  چالش هــای  رفــع  بــر  عــاوه  کــه 
و خــاق، نهادهــا را مکلــف بــه اســتفاده از ظرفیت هــای ایــن 

شــرکت ها کــرده اســت.
رئیس جمهــوری،  فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســتاری،  ســورنا 
آینــده  ریل گــذاری  را  دانش بنیــان  تولیــد  جهــش  قانــون 
ــد  ــش تولی ــون جه ــد. در قان ــیم می کن ــان ترس ــاد دانش بنی اقتص
شــرکت های  مشــکات  و  چالش هــا  رفــع  بــه  دانش بنیــان، 
دانش بنیــان و خــاق توجــه ویــژه شــده، همچنیــن موضــوع ایجــاد 
شــعب رســیدگی بــه مســائل ایــن شــرکت ها در ایــن قانــون مــورد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــدی ق ــه ج توج
در ایــن قانــون بســیاری از مســائل رایــج فعــاالن زیســت بوم 
ــوآوری، از جملــه مالیــات، بیمــه، معافیت هــا و حضــور  فنــاوری و ن
ــن  ــتقرار در اماک ــای اس ــه، فض ــر از هم ــرمایه و مهم ت ــازار س در ب

ــه اســت. ــرار گرفت ــه ق ــورد توج شــهری م
ــز  ــان نی ــد دانش بنی ــش تولی ــون جه ــی قان ــای اجرای آیین نامه ه
ــط  ــای مرتب ــتگاه ها و نهاده ــه دس ــه هم ــران ب ــأت وزی ــط هی توس
ــی و  ــی، قانون ــای تخصص ــه ظرفیت ه ــا هم ــت ت ــده اس ــاغ ش اب
ــد. ــه کار بگیرن ــکل ب ــن ش ــه بهتری ــی آن را ب ــازوکارهای اجرای س

در قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان، بــه رفــع چالش هــا و 
ــده،  ــژه ش ــه وی ــاق توج ــان و خ ــرکت های دانش بنی ــکات ش مش
ــیدگی بــه مســائل ایــن  ــعب رس همچنیــن موضــوع ایجــاد ش
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــدی ق ــه ج ــورد توج ــون م ــن قان ــرکت ها در ای ش

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم:ستاری:

رشد ۵۰ درصدی اشتغال در پارک های علم و فناوری وزارت علوم

معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم گفــت: طــی ســال گذشــته 
ــاوری و  ــم و فن ــای عل ــارک ه ــان در پ ــش بنی ــتغال دان ــداد اش تع
مراکــز رشــد وزارت علــوم از ۷۰ هــزار بــه ۱۰۵ هــزار افزایــش پیــدا 
ــان  ــش بنی ــوزه دان ــغل در ح ــزار ش ــدود ۳۵ ه ــت و ح ــرده اس ک

ــد ــن رشــد ۵۰ درصــدی را نشــان می ده ــه ای ــم ک ایجــاد کردی
بــه گــزارش بــازارکار ، علــی خیرالدیــن معــاون فنــاوری و نــوآوری 
وزارت علــوم در حاشــیه اجــاس روســای دانشــگاه ها و پارک هــای 
ــوان ســال  ــه عن ــاوری گفــت: بعــد از نامگــذاری ســال ب ــم و فن عل
کارهــای  خوشــبختانه  اشــتغال آفرینی  و  دانش بنیــان  تولیــد، 
ــوم  ــر همیــن اســاس در وزارت عل بســیاری انجــام شــده اســت و ب

قــرار شــد آییــن نامــه ای بــرای حمایــت از فرمــان ســال و حمایــت 
ــود. ــته ش ــی نوش ــتغال آفرین ــان و اش ــد و دانش نی از تولی

ــوآوری  ــاوری و ن ــاون فن ــه عهــده مع ــن مســئولیت ب ــزود: ای وی اف
وزارت علــوم قــرار گرفــت و مــا خوشــبختانه از ۶ فرودیــن مــاه کار 
ــب  ــه تصوی ــب شــد و ب ــه تصوی ــن آییــن نام ــم و ای ــاز کردی را آغ
ــاون اول  ــر مع ــای مخب ــط آق ــید و توس ــز رس ــران نی ــات وزی هی

ــاغ شــد. رئیــس جمهــور اب

 ثبت یک میلیون و ۷۰۰هزار ایده و اختراع
 و مقاله در سامانه نان

و  دارد  کارگــزار  زیــادی  تعــداد  نــان  ســامانه  داد:  ادامــه  وی 
ــاوری هســتند  ــم و فن کارگزارهــای آن دانشــگاه ها و پارک هــای عل
ــم و  ــبه کردی ــاز را محاس ــزار و ۱۰۰ نی ــدود ۵ ه ــا االن ح ــا ت و م
ــم  ــه ه ــراع و مقال ــده و اخت ــزار ای ــون و ۷۰۰ه ــک میلی ــدود ی ح

ــت. ــده اس ــت ش ثب
و  فنــاوری هــم تصویــب  افــزود: مجــوز دســتیار  خیرالدیــن 
ــذاری شــد. طــی ســال  ــدف گ ــوم ه ــرای وزارت عل خوشــبختانه ب
ــم و  ــای عل ــارک ه ــان در پ ــش بی ــتغال دان ــداد اش ــته تع گذش
ــزار  ــه ۱۰۵ ه ــزار ب ــوم از ۷۰ ه ــد وزارت عل ــز رش ــاوری و مراک فن
ــوزه  ــغل در ح ــزار ش ــدود ۳۵ ه ــت و ح ــرده اس ــدا ک ــش پی افزای
دانــش بنیــان ایجــاد کردیــم کــه ایــن رشــد ۵۰ درصــدی را نشــان 
ــد. ــه گرفته ان ــوز اولی ــز مج ــاوری نی ــم و فن ــس عل ــد، ۲۲ پردی می ده

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

بودجه ۱۴۰۲ پارک های علم و فناوری حداقل دو برابر شود
ــاد  ــت: اعتم ــان گف ــی اصفه ــی و تحقیقات ــهرک علم ــس ش رئی
ــی در اقتصــاد  ــای طای ــق فرصت ه ــث خل ــاوری باع ــه حــوزه فن ب
کشــور خواهــد شــد و در ایــن مســیر نیــاز اســت بودجــه پارک هــای 

علــم و فنــاوری در بودجــه ۱۴۰۲ حداقــل دو برابــر شــود.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایســنا، دکتــر قاســم مصلحــی در 
ــاوری  ــم و فن ــای عل اجــاس روســای دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و پارک ه
ــی از توجــه  سراســر کشــور ضمــن تبریــک هفتــه دولــت و قدردان
ویــژه ریاســت جمهــوری اســامی ایــران بــه موضــوع علــم و فنــاوری، 
و  علمــی  شــهرک  در  رئیس جمهــوری  حضــور  کــرد:  اظهــار 
تحقیقاتــی اصفهــان در ســفر بــه اســتان اصفهــان باعــث خرســندی 
شــرکت های  و  فرهیختــگان  همــه  بــرای  مضاعــف  انــرژی  و 

ــت. ــده اس ــان ش دانش بنی
مصلحــی بــا بیــان آمــاری از تعــداد شــرکت های دانش بنیــان و 
واحدهــای فنــاور در پارک هــای علــم و فنــاوری، خاطــر نشــان کــرد: 

ــل  ــه عم ــان ب ــی از شــرکت های دانش بنی ــای خوب امســال حمایت ه
آمــده کــه در ادامــه ایــن مســیر نیــاز اســت بــرای بودجــه ســال آینــده 

ــرد. ــرار گی ــت ق ــا در اولوی ــوع دانش بنیان ه موض
رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــث  ــاوری باع ــم و فن ــای عل ــاوری و پارک ه ــوزه فن ــه ح ــاد ب اعتم
خلــق فرصت هــای طایــی در اقتصــاد کشــور خواهــد شــد، خطــاب 
بــه رئیــس جمهــور اظهــار کــرد: بــرای افزایــش حداقــل دوبرابــری 
ــم و  ــدی داری ــت ج ــاوری درخواس ــم و فن ــای عل ــه پارک ه بودج
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــه وزارت عل ــه بودج ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــاز  ــزان نی ــن می ــت، ای ــور اس ــه کل کش ــد از بودج ــدود ۲ درص ح

ــه افزایــش دارد. ب
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معـاون علمـی و فنـاوری رئیس جمهوری به اسـتان آذربایجان شـرقی 
و  خانه هـای خـاق  دانش بنیـان،  تولیـد  تـا خطـوط  کـرده  سـفر 

نـوآوری ایـن اسـتان را افتتـاح کنـد.
بـه گـزارش بـازارکار به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، 
سـورنا سـتاری، معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس  جمهـوری وارد 
شـهر تبریـز شـد و مـورد اسـتقبال اسـتان دار و مسـئوالن اسـتانی 
قـرار گرفـت. سـتاری در ایـن سـفر یـک روزه، افتتاح خطـوط تولید 
محصـوالت هوشـمند در حـوزه لـوازم خانگی، نخسـتین خـط تولید 
جلبـک اسـپیرولینا، نخسـتین خانـه خـاق و نـوآوری تبریـز و 

خانـه خـاق و نـواوری شهرسـتان مرنـد را افتتـاح می کنـد.

توسعه فناوری اینترنت اشیا با خط تولید ایران ساخت
معـاون علمـی و فنـاوری رئیس جمهـوری در نخسـتین بخـش ایـن 
سـفر، بـا حضـور در شـرکت دانش بنیـان صنایـع صبح پارالر آسـیا 
از خـط تولیـد، ارائـه پروژه طراحی و توسـعه تولید موبایل هوشـمند 
اشـیا  اینترنـت  ایران سـاخت حـوزه  از محصـوالت  و  بازدیـد  ملـی 

بازدیـد می کنـد.
این شـرکت دانش بنیان به عنوان بزرگ ترین طراح و تولید سیسـتم های 
هوشـمند لـوازم خانگـی و همچنیـن صنایـع خودرویی کشـور، زمینه 
را بـرای توسـعه فناوری هـای هوشـمند از جملـه اینترنـت اشـیا در 

تجهیـزات خانگـی، خودرویـی و صنعتـی فراهم کرده اسـت.
راه اندازی خط تولید جلبک اسپیرولینا به روش بیوفنس

سـتاری همچنیـن از خـط تولیـد ایران سـاخت جلبک اسـپیرولینا که 
توسـط شـرکت دانش بنیان زیست اندیشـان بهفر آذربایجان راه اندازی 
شـده، بازدیـد می کند. سـالن کشـت جلبـک اسـپیرولینا، ایـران را در 
شـمار کشـورهای دارنـده فنـاوری کشـت ایـن محصـول راهبردی 
بـه روش بیوفنـس قـرار می دهـد. بـا توجـه بـه توسـعه روزافـزون 
کاربردهای جلبک اسـپیرولینا از صنایع غذایی تا پتروشـیمی و محیط 
زیسـت، جزو محصـوالت راهبردی به شـمار مـی رود و راه اندازی خط 

تولیـد این محصـول، از اهمیـت باالیی برخوردار اسـت.
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در سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به استان صورت گرفت؛

رونمایی از طرح های دانش بنیان و خالق در حوزه زیست فناوری 
و اینترنت اشیا در آذربایجان شرقی

از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری صورت می گیرد؛

ایجاد ۴۰ شهرک فناوری جدید برای توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان و خالق
قــرار بــر ایــن اســت کــه قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان بســیاری 
ــات بســیاری را در  ــر داده و امکان از ســاختارهای اقتصــادی را تغیی

اختیــار شــرکت های دانــش بنیــان و خــاق قــرار دهــد.
ــیاری از  ــان بس ــد دانش بنی ــش تولی ــون جه ــازارکار؛ قان ــزارش ب ــه گ ب
ــیاری را در  ــات بس ــد و امکان ــر می ده ــادی را تغیی ــاختارهای اقتص س

اختیــار شــرکت های دانش بنیــان و خــاق قــرار می دهــد.
برهمیــن اســاس معاونــت علمی و فنــاوری تمرکز جــدی بر اجرایی ســازی 
ــب شــده  ــی کــه تصوی ــان« دارد. قانون ــد دانش بنی ــون جهــش تولی »قان
اســت تــا فعالیــت شــرکت های دانش بنیــان و خــاق را تســهیل کنــد و 
تاش هــای زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری را ریل گــذاری و هدفمنــد کنــد. 
ایــن کار را هــم در وهلــه اول بــا تغییــر زیرســاخت های فکــری در حــوزه 

اقتصــادی و فرهنگــی انجــام می دهــد.
آیین نامه هــای اجرایــی آن هــم توســط هیئــت وزیــران بــه 
ــا همــه  همــه دســتگاه ها و نهادهــای مرتبــط ابــاغ شــده اســت ت

ــه  ــی و ســازوکارهای اجرایــی آن را ب ظرفیت هــای تخصصــی، قانون
ــد. وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت  ــه کار بگیرن بهتریــن شــکل ب
هــم یکــی از مخاطبــان ایــن آیین نامه هــای اجرایــی اســت کــه در 
ــوزه  ــتغال آفرین در ح ــان و اش ــد، دانش بنی ــت از تولی ــه حمای زمین

ــرد. ــد ک ــی خواه ــارت نقش آفرین ــدن و تج ــت، مع صنع
ــدن  ــت، مع ــوزه صنع ــال ح ــان فع ــای دانش بنی ــعه فعالیت ه توس
ــاوری ظــرف ۵ ســال  ــد فن ــا ایجــاد ۴۰ شــهرک جدی و تجــارت ب
ــده  ــه عه ــون ب ــن قان ــه ای ــی اســت ک ــده یکــی از مأموریت های آین
ــده  ــف ش ــاد تکلی ــن نه ــه ای ــته اســت. ب ــور گذاش ــه مذک وزارتخان
اســت کــه در چهارچــوب قوانیــن و مقــررات نســبت بــه ایجــاد ایــن 
مراکــز از محــل اعتبــارات ملــی و منابــع ســازمان صنایــع کوچــک 
ــت آن  ــوزه فعالی ــکان و ح ــه م ــران ک ــی ای ــهرک های صنعت و ش

ــد. ــدام کن ــود اق ــن می ش ــه تعیی ــن وزارتخان ــط ای توس
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