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سخنگوی دولت خبر داد:

موافقت رهبر معظم انقالب با تمدید سرپرستی 
»زاهدی وفا« در وزارت رفاه

12صفحه
قيمت: 5000 تومان

 دوشنبه 28 شهریور 1401-22 صفر  1444-19 سپتامبر  2022 - سال بيست و دوم - شماره 1279

اختصاص 3000 میلیارد تومان
تسهیالت به تـوسعـه 

مشاغل خانگی

معـاون توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال وزارت 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی گفـت : همکاری 
بانـک مرکـزی بـا ایـن وزارتخانـه منجـر بـه 
تخصیـص اعتبـار سـه هـزار میلیـارد تومانـی 
تسـهیالت در ۶ ماهـه نخسـت سـال جـاری 
بـرای متقاضیـان مشـاغل خانگـی در کشـور 

شـده اسـت.

معـاون اول رئیـس جمهور بـا ابالغ مصوبه دولت درباره تسـهیل ضمانت وام های 
اشـتغال ُخـرد زنـان سرپرسـت خانـوار مقـرر کـرد کـه وام هـای کمتـر از 
یـک میلیـارد ریـال بـه این قشـر بـدون نیاز بـه ضامـن قابل پرداخت اسـت.
بـه گـزارش بـازارکار، یکـی از برنامه هـای دولـت سـیزدهم از ابتـدای فعالیـت 
تاکنـون تأکیـد بـر حمایت از زنان سرپرسـت خانـوار و کمک به رفع مشـکالت 
ایـن قشـر از جامعـه بـوده اسـت. براسـاس مـاده )۳( آییـن نامه سـتاد ملی زن 
و خانـواده، کلیـه مصوبـات سـتاد ملـی زن و خانـواده طبـق اصـل )۱۳۸( قانون 
اساسـی و مجـوز هیـات وزیـران الزم االجرا بوده و همه دسـتگاه ها و سـازمان ها 

موظفنـد براسـاس مصوبات سـتاد اقـدام نمایند.
در همین راسـتا پیشـنهاد تسهیل ضمانت وام های اشـتغال ُخرد زنان سرپرست 
خانـوار بـا بهره گیـری از ظرفیـت صنـدوق ضمانـت سـرمایه گذاری تعـاون، در 
فروردین ماه سـال جاری از سـوی سـتاد ملی زن و خانواده و با حضور رئیس جمهور 
مصوب و به تأیید وزرای عضو سـتاد رسـید و پس از آن، معاونت رئیس جمهور 
در امـور زنـان و خانـواده بـا توجـه بـه رویـه موجود درخصـوص ابـالغ مصوبات 
سـتاد مذکور، پیشـنهاد طرح یاد شـده را بـرای تصویب نهایی به هیـات وزیران 

ارایـه کرد کـه در جلسـه دولت به تصویب رسـید.
براسـاس مصوبـه هیـات وزیـران، وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی موظـف 
شـده اقدامـات الزم برای صـدور ضمانتنامه بـه بانک های عامل جهـت پرداخت 
تسـهیالت اشـتغال خرد زنان سرپرسـت خانـوار )دهک های ۱ تـا ۵ درآمدی( را 
از محـل اعتبـارات صندوق ضمانت سـرمایه گذاری تعاون، تا سـقف یک میلیارد 

ریـال بـدون نیاز بـه معرفی ضامـن غیر انجـام دهد.
در راسـتای اجـرای طـرح مصـوب دولت بـرای تسـهیل ضمانت وام های اشـتغال 
گـروه هـدف نیـز وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی موظـف شـده بـا همکاری 
معاونـت رئیـس جمهور در امور زنـان و خانواده، اقدامـات الزم را جهت بهره گیری 
از ظرفیـت صنـدوق سـرمایه گـذاری تعـاون در راسـتای صـدور ضمانـت نامـه 
تسـهیالت اشـتغال ُخـرد زنان سرپرسـت خانوار )دهک هـای ۱ تـا ۵ درآمدی(، تا 
سـقف یـک میلیـارد ریال بدون نیاز بـه معرفی ضامن غیر به بانک هـای عامل و با 
اعتبـار ۵۰۰ میلیـارد ریـال از محل اعتبـارات صندوق به انجام رسـاند و در صورت 
تأمیـن اعتبـار تکمیلی صندوق، صدور ضمانت نامه از طرف صنـدوق تا ۵ برابر مبلغ 

تودیع شـده انجام می شـود.
همچنیـن درخصـوص نحوه هماهنگـی و نظارت بر اجرای مصوبه مذکور، سـتاد 
ملـی زن و خانواده مسـئولیت مسـتقیم هماهنگـی، پایش و نظارت بـر اقدامات 
همـه دسـتگاه های ذیربـط را بـر عهـده داشـته و دسـتگاه های مذکـور موظفند 
تمامـی اقدامـات و برنامه هـای خـود را در اجـرای ایـن مصوبـه هـر ۶ مـاه یکبار 
بـه دبیرخانـه سـتاد ملـی زن و خانـواده )معاونت رئیـس جمهور در امـور زنان و 

خانواده( گـزارش کنند.
عالوه بر این، براسـاس تقسـیم کار دسـتگاهی تعیین شـده از سـوی دولت برای 
اجـرای مصوبـه یـاد شـده، وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی نسـبت بـه ایجاد 
هماهنگـی الزم بـه منظـور سـپرده گذاری مبالغی از محل کمک هـای بالعوض، 
بودجه هـای حمایتـی و یـا مسـئولیت اجتماعـی دسـتگاه ها در حسـاب های 
صنـدوق ضمانـت سـرمایه گذاری تعـاون و نیـز معرفـی زنـان سرپرسـت خانوار 

واجـد شـرایط صـدور ضمانـت نامه بـه صندوق اقـدام خواهـد کرد.
همچنیـن تقویـت منابـع قرض الحسـنه به منظـور ایجاد تـوان و امکانـات برای 
اعطـای تسـهیالت قرض الحسـنه به جامعه هـدف و احراز صالحیـت متقاضیان 
مبنی بر تعیین دهک درآمدی )قرار داشـتن در دهک های ۱ تا ۵( و سرپرسـت 
خانـوار بـودن بـه اسـتناد اطالعـات پایـگاه رفـاه ایرانیـان، از دیگر اقدامـات این 

وزارتخانـه در اجـرای طرح مصـوب دولـت خواهد بود.

تدوین آئین نامه اجرایی 
جذب، نگهداشت و بازگشت

نخبگان
نشست »بررسی پیش نویس آیین نامه اجرایی جذب، 
نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان« با حضور 
و  پژوهش  موسسه  رئیس  علوم،  وزارت  معاونان 
برنامه ریزی آموزش عالی، رئیس مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری و نمایندگان وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان در 
محل مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 

برگزار شد.

کـه  کـرد  اعـالم  دولـت  سـخنگوی 
قانونـی  مهلـت  پایـان  بـه  توجـه  بـا 
سرپرسـتی زاهدی وفـا در وزارت رفاه و 
تعطیالت مجلس، مقـام معظم رهبری 
بـا تمدیـد فعالیـت وی تـا جلسـه رای 

اعتمـاد موافقـت کردنـد.
به گـزارش ایرنا، علی بهـادری جهرمی 
در صفحـه شـخصی خـود در توییتـر 
نوشـت: »نامه معرفی وزیر رفاه ۹ شهریور 

بـه مجلس تحویل شـده اسـت که به علت تعطیـالت مجلس متعاقبا در دسـتور کار 
می گیرد.« قـرار 

سـخنگوی دولـت افـزود: »باتوجـه بـه پایـان مهلت سـه ماهه سرپرسـتی، رئیس 
جمهور از رهبر انقالب درخواسـت کردند تا جلسـه رای اعتماد سرپرسـت کنونی 

امـکان فعالیت داشـته باشـند کـه مورد موافقـت معظم له قـرار گرفت.«
سـید محمـد حسـینی معـاون پارلمانـی رئیـس جمهـور هم امشـب اعـالم کرد 
کـه نامـه معرفی »محمدهـادی زاهدی وفـا« به عنـوان گزینه پیشـنهادی وزارت 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در جلسـه علنـی روز ۲۹ شـهریور مجلس شـورای 

اسـالمی اعـالم وصول می شـود.
زاهـدی وفـا ۱۵ شـهریورماه امسـال از سـوی رئیـس جمهـور بـه عنـوان وزیـر 

پیشـنهادی رفـاه تعییـن شـد.

با ابالغ از سوی معاون اول رئیس جمهور امکان پذیر شد: 
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شرایط احراز عنوان شغلی 

ریاست دفتر مدیرعامل
)محل کار: دفتر مرکزی تهران( 

جنسيت: خانم  ،  نوع همکاری: تمام وقت ، سابقه کار مرتبط: 5 تا 10 سال    
دارای روابط عمومی باال ، مسلط به نرم افزارهای آفيس   

ساماندهی امور اداری و دفتری 
پاسخگویی به تلفن ها و مراجعان مربوطه 

پيگيری مکاتبات ارسالی و دریافتی تا حصول نتيجه 
توانایی تنظيم قراردادهای تجاری 

تنظيم برنامه های روزانه، جلسات، مالقات ها، سفرها و بازدیدها 
متعهد، با انگيزه، منظم و پيگير در امور 

توانایی برنامه ریزی دقيق و سرعت عمل در انجام کارها 
پر انرژی، فعال، قابل اعتماد، منظم و منضبط 

مسلط به مکاتبات اداری ، ظاهری آراسته و موجه 
داشتن انگيزه برای کار بلندمدت ، 

داشتن روحيه همکاری تيمی و سازمانی 

یک گروه بزرگ و معتبر صنعتی جهت تکمیل کادر موردنیاز خود از افراد واجد شرایط در
 ردیفهای شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند پس از مطالعه دقیق شرایط

 احراز، رزومه خود را به نشانی زیر ارسال نمایند. 

*** توجه: درج عنوان شغلی در Subject ایمیلهای ارسالی الزامی است***

Job.iramon@gmail.com

معـاون امور مجلس رئیس جمهـور گفت: نامه معرفی »محمدهـادی زاهدی وفا« 
بـه عنـوان گزینه پیشـنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسـه علنی 

روز ۲۹ شـهریور مجلس شـورای اسـالمی اعالم وصول می شود.
به گزارش بازارکار، سـید محمد حسـینی چهارشـنبه شـب در گفت وگو با ایرنا 
در این باره افزود: وزیر پیشـنهادی تعاون ۲۹ و ۳۰ شـهریور در کمیسـیون های 
پانـزده گانـه مجلس حاضـر می شـود و کارنامه علمـی و مدیریتـی و برنامه های 
خـود بـرای تحـول در وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی را مطـرح خواهد کرد و 

به سـواالت و ابهامات نمایندگان پاسـخ خواهد داد.  
معـاون امـور مجلـس رئیس جمهـور  ادامـه داد: سـپس نماینـدگان با پیشـینه 
علمـی و اجرایـی زاهـدی وفـا آشـنا می شـوند و بعـد در صحـن علنـی مجلس 
موضـوع رای اعتمـاد مورد رسـیدگی قـرار می گیرد کـه امیدواریم زاهـدی وفا با 
رای قاطـع نماینـدگان بـه عنـوان وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شـود 

تـا ایـن وزارتخانـه مهـم  از بالتکلیفی خارج شـود.
حسـینی یادآور شـد: رییـس جمهور احتمـاالً زمـان رای اعتماد بـه وزیر تعاون 
در اجـالس سـازمان ملل در نیویورک باشـد که در این صـورت امکان حضور در 
مجلس را نخواهد داشـت. متأسـفانه عده ای مرتب در حال شـایعه پراکنی علیه 
وزیـر پیشـنهادی تعـاون هسـتند و بحث های مختلفـی را از همان روز نخسـت 
علیه او شـروع کرده اند بطور مثال گفته اند پسـر او در اروپا صاحب یک شـرکت 
اسـت و خـود و خانـواده اش دو تابعیتـی هسـتند، در حالی که وزیر پیشـنهادی 
تعـاون اصاًل فرزند پسـر نـدارد و دو دختـرش در زمان تحصیل پـدر در کانادا به 
دنیـا آمدنـد امـا تابعیت ایرانـی دارند یعنـی صرفا در کانـادا متولد شـده اند، که 
ایـن اتفـاق برای جمعی از دانشـجویان مشـغول بـه تحصیل در خارج از کشـور 

رخ داده است.

معاون امور مجلس رئیس جمهور:

نامه معرفی »زاهدی وفا« ۲۹ شهریور 
در مجلس اعالم وصول می شود

در گفت و گو با معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تشریح شد ؛

جزئیات برنامه تحول آموزش عالی، اشتغال دانش آموختگان و مهار مهاجرت نخبگان 

تدوین برنامه جامع تقویت
مولفه هـای آمـوزشی در 

شورای عالی انقالب فرهنگی 

تشریح برنامه های بیمه، اشتغال 
و ارائه تسهیالت به روستائیان و عشایر

توجه ویژه به جهاددانشگاهی 
در برنامه توسعه هفتم کشور 

آیا زاهدی وفا
از مجلس رای اعتماد

می گیرد؟

راه اندازی قرارگاه 
مهارت آموزی در 

سواحل مکران 

سهم ناچیز صندلی های 
دانشگاه از رشته های علوم پایه 
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برنامه تاسیس پارک علم و فناوری ویژه علوم انسانی 

بازگشایی دانشگاه ها و تالش
برای حل مشکل اشتغال 

دانش آموختگان 



اخبار ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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تاسیس پارک علم و فناوری ویژه 
علوم انسانی توسط موسسه پژوهش 

و برنامه ریزی آموزش عالی 
نشســت هــم اندیشــی رئیــس 
ــش  ــه پژوه ــران موسس و مدی
ــی  ــوزش عال ــزی آم و برنامه ری
ــوآوری  ــاوری و ن ــاون فن و مع
آن  مدیــران  و  علــوم  وزارت 
موسســه  محــل  در  حــوزه 
برنامه ریــزی  و  پژوهــش 
ــد. ــزار ش ــی برگ ــوزش عال آم
ــر  ــازارکار، دکت ــزارش ب ــه گ ب
خیرالدیــن در ایــن نشســت بــا 
ــی  ــات مدیریت ــاره خصوصی اش
دکتــر طاهــری نیــا رئیــس 

موسســه بــه ســابقه موسســه و جایــگاه ویــژه آن در ادوار مختلــف پرداخــت و ادامــه 
داد: موسســه مغزافــزار آمــوزش عالــی اســت و می بایســت متولــی آمــار آمــوزش عالــی 
نیــز باشــد. آمــاری کــه از ســوی موسســه منتشــر می شــود مســتند اســت و مبنــای 
ــا  ــم ت ــه میخواه ــرد و از موسس ــرار می گی ــی ق ــوزش عال ــران آم ــری مدی تصمیم گی

ــد. ــان را بررســی کن ــش بنی ــاوری و دان ــم و فن ــای عل ــوزه پارک ه ــار ح آم
ــت:  ــه گف ــنامه موسس ــده در اساس ــر ش ــداف ذک ــه اه ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
پیشــنهاد مــن ایــن اســت در بازنگــری اساســنامه موسســه بــه ماموریت هــای جدیــد 

ــید. ــته باش ــژه ای داش ــه وی ــوآوری توج ــاوری و ن ــل فن ــن مث ــای نوی و رویکرده
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم گفــت: پیشــنهاد دیگــر مــن بــه موسســه بــا 
توجــه بــه ظرفیــت آن در ابتــدا تاســیس مرکــز کارآفرینــی و نــوآوری در موسســه و 
ســپس پــارک علــم و فنــاوری نــرم ویــژه علــوم انســانی اســت. تاســیس مرکــز رشــد 

ــه می شــود. ــه و فناوران ــرای تحــوالت نوآوران باعــث ایجــاد بســتر مناســب ب
خیرالدیــن بــا اشــاره بــه تاســیس اتاق هــای فکــر شــانزده گانــه در وزارت علــوم گفــت: 
ــه  ــه موسس ــر را ب ــای فک ــی از اتاق ه ــی دارد یک ــوآوری آمادگ ــاوری و ن ــت فن معاون
ــذا پــس از هماهنگی هــای  ــی محــول کنــد. ل پژوهــش و برنامــه ریــزی آمــوزش عال

ــد. ــه موسســه اختصــاص می یاب ــای فکــر ب ــه یکــی از اتاق ه الزم، دبیرخان
ــاوری و  ــت فن ــه معاون ــف ب ــای مختل ــه پروپوزال ه ــا ارائ ــه ب ــه داد: موسس وی ادام
ــا  ــد ت ــت انجــام ده ــرای معاون ــد ب ــی می توان ــه چــه کارهای ــد ک ــام کن ــوآوری اع ن
مــا پــس از بررســی پیشــنهادهای دریافتــی و الویت بنــدی آنهــا شــروع بــه همــکاری 
کنیــم زیــرا مشــکات عدیــده ای در حــوزه فنــاوری وجــود دارد کــه نیازمنــد پژوهــش 
اســت. بــه عنــوان مثــال آیــا پارک هــای علــم و فنــاوری مســیر را درســت می رونــد؟؟ 
موسســه مــی توانــد بــا اســتفاده از تــوان موجــود در بخــش GIS چالش هــا را احصــا 

و نســبت بــه ارائــه راهــکار اقــدام کنــد.
ــازی  ــوآوری تجاری س ــراع اســت و ن ــت اخت ــاوری ثب ــه فن ــان اینک ــا بی ــن ب خیرالدی
ایــده اســت ادامــه داد: یکــی دیگــر از مشــکات مــا اینســت کــه اســتاد در دانشــگاه 
ــود. دره  ــوآوری نمی ش ــه ن ــل ب ــاوری تبدی ــن فن ــا ای ــد ام ــاد می کن ــاوری را ایج فن
مــرگ فنــاوری نیــاز بــه تحقیقــات گســترده دارد و اینکــه چــه اقداماتــی بایــد صــورت 

گیــرد تــا از ایــن دره عبــور کنیــم. 
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم در ادامــه بــا اشــاره بــه مطالــب مطــرح شــده 
همچــون طرح هــای اشــتغال و کارآفرینــی، اکــو سیســتم نــوآوری از ســوی اعضــای 
هیئــت علمــی موسســه پیشــنهاد داد ایــن مــوارد در قالــب یــک تفاهم نامــه جامــع 

بیــن دو طــرف اجرایــی گــردد.
پنج راهبرد اصلی معاونت فناوری و نوآوری

در ادامــه ایــن نشســت دکتــر مصطفــی صفــدری مشــاور معــاون فنــاوری و 
ــوآوری  ــاوری و ن ــوم فن ــت ب ــت زیس ــل و تقوی ــعه، تکمی ــوم توس ــوآوری وزارت عل ن
ــی در کشــور،  کشــور، آمــوزش و ترویــج کارآفرینــی و تقویــت فرهنــگ دانــش بنیان
تجاری ســازی فنــاوری و اشــتغال آفرینــی دانــش بنیــان، مأموریت گرایــی و هدایــت 
ظرفیت هــای فناورانــه در جهــت رفــع نیازهــا و حــل مســائل کشــور و آینــده نــگاری 
ــاوری و  ــت فن ــی معاون ــرد اصل ــج راهب ــوآوری را پن ــی ن ــن نظــام مل ــاوری و تدوی فن
ــا اقدامــات صــورت گرفتــه رتبــه ایــران در شــاخص  نــوآوری اعــام کــرد و گفــت: ب
ــان در ســال ۲۰۲۱  ــه ۶۰ جه ــه رتب ــان در ســال ۲۰۱۴ ب ــه۱۲۰ جه ــوآوری از رتب ن

رســیده اســت.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم 
مطرح کرد:

استقرار »اتوبوس های سیار« در چهارراه ها 
برای آموزش »کودکان کار«

کل  اداره  متوسـطه  آمـوزش  معـاون 
تهـران  شـهر  پـرورش  و  آمـوزش 
بازگشـایی  آمـاده  اینکـه  بیـان  بـا 
گفـت:  هسـتیم  مـدارس  باشـکوه 
خوشـبختانه به لحـاظ نیروی انسـانی، 
مـدارس  شاداب سـازی  و  تجهیـزات 
همـه  اسـت.  شـده  ایجـاد  آمادگـی 
مـدارس تهران معلـم دارند و مشـکلی 

نداریـم. بابـت  ایـن  از 
بـه گـزارش بـازارکار،  امیـر علیجانـی 
در گفت وگویـی، آخریـن آمـار ثبت نام 
و  میلیـون  یـک  را  پایتخـت  مـدارس 
۱۷۰ هـزار دانـش آمـوز در همـه مقاطع تا هفته گذشـته اعام و اظهار کرد: حـدود ۶۰۰۰ 
مدرسـه داریـم کـه دانش آمـوزان مـا در ایـن مـدارس سـاماندهی و کاس بندی شـده اند.

مسـئول پـروژه مهـر شـهر تهـران بـا بیـان اینکه امسـال پس از دوسـال وقفـه آموزش 
حضـوری بـه علـت کرونا، با دسـتور رئیس جمهـور و تایید سـتاد ملی مقابله بـا کرونا، 
آمـوزش حضـوری خواهیـم داشـت گفت: ایـن تصمیم، شـور و شـعفی در جامعه ایجاد 

کـرده اسـت. هـم دانش آمـوزان، هم اولیـاء و جامعه فرهنگیان خرسـند هسـتند.
اسـت.  انجـام شـده  بازگشـایی مـدارس  بـرای  تمهیـدات الزم  داد:  ادامـه  علیجانـی 
خوشـبختانه بـه لحاظ نیروی انسـانی، تجهیزات و شاداب سـازی مـدارس آمادگی ایجاد 

شـده اسـت. همـه مدارس تهـران معلـم دارنـد و مشـکلی از این بابـت نداریم.
وی بـا اشـاره بـه ویژگی هـای مدرسـه ایـده آل کـه بایـد امـن، آرام، جـذاب و بانشـاط 
باشـند گفـت: در تاشـیم بازگشـایی متفاوتی داشـته باشـیم و روز بازگشـایی مدارس 

یـک روز بـه یادماندنـی بـرای همـه دانـش آموزان باشـد. 

داشتن »برگه حمایت تحصیلی« برای ثبت نام اتباع خارجی کافی است
معـاون آمـوزش متوسـطه اداره کل آمـوزش و پرورش شـهر تهران  درباره میزان رشـد 
جمعیـت دانش آمـوزی اظهـار کـرد: حـدود ۱۰ درصـد رشـد جمعیـت دانش آمـوزی 
داشـته ایم. تقریبـا ۴۵ هـزار دانش آمـوز اتبـاع در سـال تحصیلـی گذشـته در تهـران 
مشـغول بـه تحصیـل بودنـد که امسـال بـا توجه بـه افزایـش مهاجـرت از افغانسـتان، 

پیش بینـی می شـود ۲۰ هـزار دانش آمـوز بـه ایـن جمعیـت افـزوده شـود.
علیجانـی افـزود: دانش آمـوزان اتبـاع هم طبـق شـیوه نامه و دسـتورالعمل های موجود، 
ثبت نـام می شـوند و تنهـا مشکلشـان »برگـه حمایت تحصیلی« اسـت کـه در کارگروه 
اتبـاع جلسـاتی در فرمانـداری داشـتیم و قرار شـد برگه هایی که دسـت اتباع هسـت را 
تجمیـع کـرده و تنهـا یـک برگه حمایت تحصیلی داشـته باشـند. چون قبا پاسـپورت 
بـود، برگـه آمایـش و برگـه تـردد هم جزو مـدارک ثبت نـام بود. مقـرر شـده اداره کل 
اتبـاع پیگیـری کنـد تـا از ایـن پـس کا یـک برگـه حمایـت تحصیلـی بـرای ثبت نام 

ارائه شـود.
وی بـا بیـان اینکـه مجاز به ثبت نام آن دسـته از اتبـاع که غیرمجاز بـوده و برگه حمایت 
تحصیلـی و یـا سـایر مـدارک الزم را ندارنـد، نیسـتیم اظهـار کـرد: مـدارس مـا ملزم به 

ثبت نـام اتباعی هسـتند کـه برگه حمایت تحصیلی داشـته باشـند.

ارائه آموزش های ترکیبی و مکمل در فضای مجازی
 برای جذب تارکان تحصیل

معــاون آمــوزش متوســطه اداره کل آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران دربــاره وضعیــت 
بازماندگــی از تحصیــل در شــهر تهــران نیــز توضیــح داد و گفــت: دوســال کرونــا کــه 
آمــوزش مجــازی داشــتیم، یکــی از شــاخص های مــا کــه تارکیــن تحصیــل بــود بــه 
ــل و  ــارکان تحصی ــا ت ــود. عمدت ــده ب ــن آم ــرود، پایی ــاال ب ــه درصــدش ب ــای اینک ج

ــد. ــم کار می کردن ــد و ه ــازی درس می خواندن ــم مج ــودکان کار، ه ک
بــه گــزارش ایســنا، علیجانــی افــزود: بــرای امســال نیــز در شــورای آمــوزش و پــرورش 
ــل،  ــارکان تحصی ــه شــد کــه یکــی از راه هــای جــذب ت ــم گرفت شــهر تهــران تصمی
همیــن آمــوزش ترکیبــی و مکمــل در فضــای مجــازی باشــد کــه تــا جــای ممکــن از 

فضــای مدرســه دور نباشــند و درس هــم بخواننــد.
وی بــا بیــان اینکــه همچنیــن پیشــنهاد شــد کــه »اتوبوس هــای آمــوزش« 
ســرچهارراه هــا مســتقر شــوند کــه امیــد اســت ایــن طــرح را هــم بتوانیــم عملیاتــی 
کنیــم گفــت: ایــن اتوبوس هــا ســاعت هایی از روز را ســرچهارراه هــا توقــف می کننــد 
و بــه کــودکان کار آمــوزش می دهنــد. البتــه بایــد دانــش آمــوزان در مدرســه ثبــت 
نــام کــرده باشــند و بعضــا در ایــن اتوبوس هــا رفــع اشــکال کننــد البتــه ایــن طــرح 

در حــد پیشــنهاد و هنــوز نهایــی نشــده اســت.

در نامه ای خطاب به رئیس جمهورآموزش و پرورش شهر تهران پیشنهاد داد

قالیباف قانون تفسیر ماده )۱۱( قانون رسیدگی به تخلفات
 و جرائم در آزمون های سراسری را ابالغ کرد

رئیــس مجلــس شــورای اســامی 
طــی نامــه ای خطــاب بــه رئیــس 
ــاده )۱۱(  ــیر م ــون تفس ــور قان جمه
و  تخلفــات  بــه  رســیدگی  قانــون 
جرائــم در آزمون هــای سراســری را 

ــرد. ــاغ ک اب
نامــه  در  بــازارکار،  گــزارش  بــه 
ــس  ــس مجل ــاف رئی ــر قالیب محمدباق
اهلل  آیــت  بــه  اســامی  شــورای 
رئیســی رئیــس جمهــور آمــده اســت:

» بسمه تعالی
حضــرت حجــت االســام والمســلمین 

جنــاب آقــای دکتــر ســید ابراهیــم رئیســی
رئیس محترم جمهوری اسامی ایران

ــی  ــون اساس ــوم )۱۲۳( قان ــت و س ــد و بیس ــل یکص ــرای اص در اج
جمهــوری اســامی ایــران قانــون تفســیر مــاده )۱۱( قانون رســیدگی 
بــه تخلفــات و جرائــم در آزمون هــای سراســری کــه بــا عنــوان طــرح 
ــب در  ــا تصوی ــود، ب ــده ب ــم ش ــامی، تقدی ــورای اس ــس ش ــه مجل ب
ــه  جلســه علنــی روز ۱/۶/۱۴۰۱ و تأییــد شــورای محتــرم نگهبــان ب

ــاف« ــر قالیب ــود. محمدباق ــاغ می ش ــت اب پیوس
ــم در  ــات و جرای ــه تخلف ــیدگی ب ــون رس ــاده ۱۱ قان ــاس م ــر اس ب
ــی،  ــی و علم ــی های فن ــا بررس ــه ب ــری، چنانچ ــای سراس ــون ه آزم

اکتســابی  رتبــه  و  نمــرات  بیــن 
تحصیلــی  ســوابق  و  داوطلبــی 
وی مغایــرت هــای غیــر متعــارف 
مشــهود و اساســی از قبیــل عــدم 
دوره  و  دیپلــم  معــدل  تطابــق 
پیش دانشــگاهی بــا نمــره و رتبــه 
ــته  ــود داش ــون وج ــابی در آزم اکتس
ــدوی  ــای ب ــد هیأت ه ــا تأیی ــد، ب باش
ــا  ــات در آزمونه ــه تخلف ــیدگی ب رس
ــد درس  ــا چن ــک ی ــب از ی از داوطل
عمومــی واختصاصــی امتحــان مجــدد 
ــت  ــن وضعی ــد. تعیی ــه عمــل می آی ب
نهایــی آزمــون ایــن داوطلــب، بــر اســاس نتایــج حاصــل از امتحــان 

ــد.  ــی باش ــدوی م ــای ب ــده هیأت ه ــر عه ــدد ب مج
ســخنگوی شــورای نگهبــان نیــز در تاریــخ ۱۹ شــهریور ۱۴۰۱ 
ــیدگی  ــون رس ــاده )۱۱( قان ــاریه م ــرح استفس ــه »ط ــرد ک ــام ک اع
بــه تخلفــات و جرایــم در آزمون هــای سراســری« در جلســه شــورای 
نگهبــان بررســی و خــاف موازیــن شــرع و قانــون اساســی شــناخته 

نشــد.
ــل  ــه تبدی ــن مصوب ــان، ای ــه از ســوی شــورای نگهب ــد مصوب ــا تایی ب
ــه رییــس  ــرای اجــرا ب ــون شــد و از ســوی رییــس مجلــس ب ــه قان ب

ــاغ شــد. جمهــور اب

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی خبر داد:

برنامه  جامع تقویت مولفه های آموزشی و پژوهشی تدوین می شود
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگی 
از تشــکیل کمیســیونی خبــر داد کــه 
موظــف اســت، برنامــه  جامــع تقویــت 
پژوهشــی  و  آموزشــی  مولفه هــای 
ــا  ــد ت ــه کن ــه تهی ــرف دو هفت را ظ
در صحــن شــورای عالــی انقــاب 

ــود. ــه ش ــی ارائ فرهنگ
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، 
انقــاب  جلســه ۸۶۹ شــورای عالی 
فرهنگــی، بــه ریاســت آیــت اهلل دکتر 
ســید ابراهیــم رئیســی در محــل نهــاد 

ــد. ــکیل ش ــوری تش ــت جمه ریاس
ــورای  ــس ش ــت: رئی ــه گف ــن جلس ــان ای ــی در پای ــعیدرضا عامل س
عالــی انقــاب فرهنگــی از مــردم شــریف کشــور عــراق و دولــت آن 
کشــور بــه خاطــر میزبانــی کریمانــه عــزاداران در راهپیمایــی اربعیــن 

ــد. ــژه کردن حســینی تشــکر وی
ــاب  ــی انق ــه اعضــای شــورای عال ــن مجموع ــه داد: همچنی وی ادام
ــه ایــن اتفــاق عظیــم کــه بزرگتریــن اجتمــاع  ــا اشــاره ب فرهنگــی ب
مردمــی اســت و بیــش از ۶۰ کشــور در مســیرهای راهپیمایــی کشــور 
ــن حجــم از  ــد و اولیــن ســالی اســت کــه باالتری عــراق حضــور دارن
ــرکت  ــقانه ش ــزرگ عاش ــاف ب ــن مص ــران در ای ــردم ای ــت م جمعی
ــی  ــم کار و اتفاق ــود، حج ــتی های موج ــم کاس ــی رغ ــتند و عل داش
کــه افتــاده اســت، از همــت همــه جانبــه مــردم، فعــاالن اجتماعــی 
ــورت  ــای الزم ص ــه حمایت ه ــد، ک ــی کردن ــرم قدردان ــت محت و دول
گرفــت تــا ایــن مســیر عاشــقانه بــا حضــور مــردم بــه خوبــی محقــق شــود.

ــه ۸۶۹  ــتور جلس ــزود: دس ــی اف عامل
فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای 
دانشــگاه های  یکپارچــه  تقویــت 
ــکی  ــوزش پزش ــی و آم ــوزش عال آم
ــیدگی  ــت اول رس ــود. اولوی ــور ب کش
ــت  ــا هیئ ــا اعض ــط ب ــور مرتب ــه ام ب
ــط  ــاخت های مرتب ــر س ــی و زی علم

ــود. ــش ب ــوزش و پژوه ــا آم ب
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگی 
ــتازی  ــور، پیش ــه کش ــان اینک ــا بی ب
مهمــی در حوزه هــای مختلــف علــوم 
داشــته اســت، افــزود: عطــف بــه 
هفتــم  برنامــه  کان  سیاســت های 
اباغــی مقــام معظــم رهبــری، ایــن رونــد رو بــه رشــد بایــد بــا شــتاب 
بیشــتری ادامــه پیــدا کنــد و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن سیاســت های 
اباغــی در حــوزه علــم فنــاوری اســت، لــذا تصمیمــات امــروز ناظــر 

ــود. ــرای تقویــت حــوزه علــم و دانــش ب ــر اقــدام فــوری ب ب
عاملــی همچنیــن از تشــکیل کمیســیونی بــا حضــور اعضــای رؤســای 
کمیســیون های برنامــه و بودجــه، آمــوزش و بهداشــت و درمــان 
مجلــس شــورای اســامی، همچنیــن وزرای علــوم، تحقیقــات و 
ــی و  ــت علم ــکی، معاون ــوزش پزش ــان، آم ــت، درم ــاوری، بهداش فن
فنــاوری ریاســت جمهــوری، رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی و دو نفــر 
از اعضــای حقیقــی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه ریاســت دبیــر 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی خبــر داد، تــا ظــرف مــدت ۲ هفتــه 
ــت مؤلفه هــای آموزشــی و پژوهشــی را  ــرای تقوی ــع ب ــه ای جام برنام

ــه کننــد. تهیــه و در صحــن شــورای عالــی ارائ

 تحول اقتصادی بدون اتکا به روحیه 
کارآفرینی محقق نمی شود

معــاون توســعه کار آفرینــی و 
ــاون ، کار و  اشــتغال وزارت تع
ــا اشــاره بــه  رفــاه اجتماعــی ب
ضــرورت گســترش روحیــه 
کار آفرینــی در بیــن مــردم 
اقتصــادی  تحــول   : گفــت 
روحیــه  بــه  اتــکا  بــدون 
کارآفرینــی در جامعــه محقــق 

ــود. ــی ش نم
بــه گــزارش بــازارکار، محمــود 
کریمــی بیرانونــد  در آییــن  

ــتغال وزارت  ــی و اش ــعه کارآفرین ــت توس ــن معاون ــکاری بی ــه هم ــاد تفاهمنام انعق
ــوزش و  ــطه وزارت آم ــوزش متوس ــت آم ــی و معاون ــاه اجتماع ــاون، کارورف تع
ــزود:   ــرج انجــام شــد، اف ــه در ک ــی  ک ــرورش در راســتای توســعه کارآفرین پ
ــی  ــان کارآفرین ــچ مســیری جــز توســعه گفتم در توســعه اقتصــادی کشــور هی

ــم. نداری
وی اظهــار داشــت: چــه در ســطح کان اقتصــادی و چــه در ســطح  خــرد اقتصــادی 

همــه امــور در نهایــت  بــه کار آفرینــی ختــم مــی شــود.
معــاون وزارت تعــاون  بــا اشــاره بــه اباغــی  سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی  
توســط  رهبــر معظــم انقــاب  در ۲۹ بهمــن مــاه ســال ۱۳۹۲ در خصــوص اهمیــت 
ــه توســعه  ــه اهمیــت کار آفرینــی در  ۲ بنــد آن ب ــا توجــه ب کارآفرینــی گفــت:  ب

و  گفتمــان ســازی  اقتصــاد مقاومتــی و ادبیــات کار آفرینــی توجــه کــرده اســت.
ــد اظهارداشــت: اگــر روحیــه کار آفرینــی در اجــزا و ارکان اقتصــاد  کریمــی بیرانون
کشــور نباشــد عمــا هیــچ تحــول  و پیشــرفت خاصــی  نخواهــد افتــاد؛ مــا اعتقــاد 
داریــم مســیری غیــر از  توســعه  کار آفرینــی بــرای حــل مســاله  اقتصــادی کشــور 

وجــود نــدارد.
 وی بــا  اشــاره بــه اهمیــت انعقــاد تفاهــم نامــه بــا وزارت امــوزش و پــرورش  گفــت: 
ــرای توســعه  کار آفرینــی و گفتمــان  ــن روش هــا  ب ــد تری ــن و کارآم یکــی بهتری
آن اســتفاده از ظرفیــت  معلمــان عزیــز اســت زیــرا تنهــا قشــر کــه بــا تمــام بدنــه 
جامعــه ارتبــاط  دارد و روی تربیــت  تاثیــر گــذار اســت  ایــن قشــر زحمــت کــش 

مــی باشــد.
معــاون وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی افــزود: کارآفرینــی یــک فراینــد مردمــی 
اســت و بیشــتر از اینکــه عینــی باشــد ذهنــی اســت و بــا نفــس انســان ســر و کار 
دارد؛ الزم نیســت کارآفریــن نخســت  کارخانــه راه بینــدازد بلکــه ممکــن اســت  در 

عرصــه خدمــات فعالیــت کنــد.

معاون وزارت تعاون:

پذیــرش دانشــجو جهــت تحصیــل در 
ــا ســال  ــاه ۱۴۰۱ در مقایســه ب مهرم
ــردی،  ۱۴۰۰ در مراکــز علمــی ـ کارب

۳۵ درصــد افزایــش یافــت.
پذیــرش  بــازارکار،  گــزارش  بــه 
دانشــجو جهت تحصیل در مهرمــاه ۱۴۰۱ 
ــی  ــی، کاردان ــی فن ــای  کاردان در دوره ه
و  فنــاوری  مهندســی  حرفــه ای، 
ناپیوســته  حرفــه ای  کارشناســی 
ــردی  ــی ـ کارب ــوزش علم ــز آم مراک
ــه در  ــگاهی در دو مرحل ــاد دانش جه
ماه هــای تیــر و شــهریور، در ۱۹۹ عنــوان 
صــورت  کدرشــته   ۸۸۸ و  رشــته 

ــت. گرف
ــوری  ــام غیرحض ــار ثبت ن ــی آم بررس

متقاضیــان از طریــق ســامانۀ ســازمان 
ــام  ســنجش آمــوزش کشــور، و ثبت ن
مراکــز  در  متقاضیــان  حضــوری 
ــاد  ــردی جه ــی ـ کارب ــوزش علم آم
کشــور،  سراســر  در  دانشــگاهی 
ــدی  ــش ۳۵ درص ــان دهندۀ افزای نش
در  تحصیــل  متقاضیــان  ثبت نــام 
ـ کاربردی اســت. دانشــگاه جامع علمــی 

گفتنــی اســت، در ســال گذشــته، 
ــور  ــر کش ــر در سراس ــزار نف ۱۰۵ ه
ــع  ــگاه جام ــه دانش ــی ورود ب متقاض
ــن  ــه ای ــد ک ــردی بودن ــی ـ کارب علم
عــدد در ســال ۱۴۰۱ بــه ۱۴۲ هــزار 

ــت. ــه اس ــش یافت ــر افزای و ۳۲۰ نف

راه اندازی قرارگاه مهارت آموزی 
در سواحل مکران

معـاون وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی و رئیـس سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای 
کشـور در نشسـت بـا دبیر اجرایی شـورای توسـعه سـواحل مکـران از راه انـدازی قرارگاه 

مهـارت آمـوزی در این سـواحل خبـر داد.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از سـازمان آموزش فنـی و حرفه ای کشـور، »غامحسـین 
حسـینی نیـا« بـا اشـاره بـه ۱۱ مرکـز آموزشـی مهارتـی در ایـن سـواحل بیان داشـت: 
در راسـتای تحقـق تدابیـر و عنایـت ویـژه رهبـر معظـم انقـاب )مدظلـه العالـی( در 
جهـت توسـعه سـواحل مکـران، سـازمان آموزش فنـی و حرفـه ای در نظـر دارد با وجود 
ظرفیت هـای بالقـوه ایـن سـواحل، قرارگاه مهـارت آمـوزی راه انـدازی بـرای تبدیل این 

منطقـه بـه یـک کانـون نویـن و اصلـی تجـارت و صنعـت در ایـران، راه انـدازی نماید.
وی بـا تأکیـد بـر توسـعه مهارت آموزی بـا بهره گیری از ظرفیت نیرو و سـرمایه های انسـانی 
بومـی ایـن منطقـه، تصریـح کـرد: ضـروری اسـت بـرای شـکوفایی و بهره بـرداری از 
ظرفیت هـای بی شـمار این سـواحل در حوزه شـیات و محصوالت آبزی پـروری، صنعت، 
مناطـق صنعتـی و حمـل و نقـل بین الملـل، گردشـگری و … در کنـار وجـود موقعیت 
اسـتراتژیک در منطقـه بـا داشـتن دو مـرز، پیوسـت مهارتـی در طرح هـای توسـعه ای، 

تجـاری و عمرانـی در نظـر گرفته شـود.
رئیـس سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور، با اشـاره بـه ظرفیت های محـدود این 
سـازمان در مـواد مصرفـی، حـق الزحمـه مربیـان، بـه روز رسـانی تجهیزات آموزشـی و 
… اذعـان داشـت: نقـش شـرکای اجتماعـی در بخـش دولتـی و خصوصـی در اعتـای 
فرهنـگ مهـارت آمـوزی بـر کسـی پوشـیده نیسـت و قادر می باشـند بـه عنـوان ارکان 
اصلـی »نهضـت مهـارت افزایـی« در تربیـت نیروی انسـانی متخصـص و متعهد بـه ویژه 
اصنـاف و صنایـع، کمـک شـایانی بـه توسـعه مهارت آمـوزی در منطقه داشـته باشـند.

حسـینی نیـا، تأکیـد رهبـر معظم انقاب بر توسـعه سـواحل مکـران را نقطه آغـاز توجه 
بـه توسـعه مهـارت آموزی در این منطقه برشـمرد و افزود: توسـعه سـواحل مکران فصل 
مشـترک برنامـه توسـعه پایـدار و اقتصـاد مقاومتـی اسـت و قابلیـت عظیمـی در جذب 
سـرمایه های خارجـی دارد و بـا تمرکـز بر این موضوع، تصمیم به توسـعه مهـارت آموزی 
در منطقـه اتخـاذ شـد کـه راه اندازی قرارگاه مهـارت آموزی از جمله ایـن تصمیمات بود 
تـا نیـروی انسـانی بومی با کسـب مهارت هـای مورد نیـاز به اشـتغال پایدار دسـت یابند.

معـاون وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در پایـان اعـام داشـت: در راسـتای اجرایـی 
شـدن ایـن طـرح، نماینده سـازمان آمـوزش فنی و حرفه ای کشـور به منظور هـم افزایی 
و تعامـل بـا شـرکای اجتماعـی در بخـش دولتـی و خصوصـی و تدویـن اسـتانداردهای 

شایسـتگی مبتنـی بـر سـند حرفـه و نیـاز واقعی بـازار کار ایـن منطقه حضـور دارد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش این نشسـت بـا حضـور، سـردار حسـین دهقـان، دبیـر اجرایی 
شـورای توسـعه سـواحل مکران، غامحسـین حسـینی نیا، رئیس سـازمان آموزش فنی 
و حرفـه ای، سـی دمازیـار علـوی، مدیرکل دفتر ریاسـت، حقوقـی، روابط عمومـی و امور 
بین الملـل و عـرب نماینده ویژه سـازمان در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و هرمزگان 

برگزار شـد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی خبر داد:

افزایش ۳۵ درصدی پذیرش مهر ۱۴۰۱ در مراکز آموزش علمی ـ کاربردی

دبیـرکل کانـون عالـی انجمـن هـای صنفـی کارگـران افزایـش جـذب 
بیمـه شـدگان تامیـن اجتماعـی را ناشـی از باالرفتن دسـتمزدها در 

سـال ۱۴۰۱ و فعال تـر شـدن کارگاه هـا عنـوان کـرد.
بـه گـزارش بـازارکار، هـادی ابـوی با اشـاره بـه آمـار بیمه شـدگان جدید 
سـازمان تامیـن اجتماعـی اظهار کرد: افزوده شـدن تعداد بیمه شـدگان را 
بـه فـال نیـک می گیریـم و آن را در بهبود شـرایط بـازار کار موثر مـی دانیم.

وی بـا بیـان اینکـه عمده این افراد بیمه اولی هسـتند، گفـت: بیمه اولی ها 
دو گـروه هسـتند؛ یک دسـته کسـانی کـه خودشـان کارگاهی دایـر کرده 
و شـروع بـه بیمـه پردازی کرده اند و اشـتغالزایی داشـته اند و دوم کسـانی 
کـه جـذب کارگاه هـا شـده و مشـغول بـه کار شـده اند کـه ایـن گـروه را 
نمی توانیـم انـکار کنیـم چون با توجـه به وضعیـت کارگاه ها پـس از کرونا 

این قضیه مشـهود اسـت.
بـه گفتـه دبیـرکل کانون عالـی انجمن های صنفـی کارگـران، در مقطعی 
بـه دلیل شـرایط اقتصادی و کرونا برخی کارگاه ها غیرفعـال بودند و برخی 
دیگـر بـا توقـف فعالیـت و ریـزش نیـروی کار مواجـه شـدند ولـی بعـد از 
کرونـا جـذب نیـرو در کارگاههـا صـورت گرفت و یکـی از عوامـل موثر در 

ایـن قضیـه افزایـش حداقل دسـتمزد بود کـه در سـال ۱۴۰۱ اتفـاق افتاد.
وی ضمـن اشـاره به تاثیر روند عرضه و تقاضای نیـروی کار در افزایش آمار 
بیمـه شـدگان اظهار کـرد: با فعال شـدن کارگاهها و باال رفتن دسـتمزدها 
شـرایط برای عرضه و تقاضای نیروی کار بهتر شـده و کارگاهها توانسـتند 

جـذب نیرو داشـته باشـند و به فعالیت خـود ادامه دهند.
در گفـت وگـو بـا ایسـنا، این مقـام مسـئول کارگری در خصوص تسـهیل 
صـدور مجوزهـای کسـب و کار و تاثیر آن بـر افزایش تعداد بیمه شـدگان 
نیز گفت: خوشـبختانه در بحث صدور مجوزها، سـخت گیری های غیر واقعی 
را کنـار گذاشـتیم و ایـن مسـاله را به شـکل یک پنجـره واحـد دیدیم که 
البتـه هنـوز کامـل نشـده و در شـرف وقـوع اسـت. برخـی از کسـانی کـه 
بـه مـا مراجعـه مـی کننـد هنـوز در بحـث مجـوز مشـکاتی دارنـد که 
یـا راه برایشـان بـاز نشـده یـا هنـوز بـه طـور شـفاف مشـخص نیسـت از 
چـه طریقـی بایـد اقـدام کننـد ولـی بـه طور حتـم رفـع موانع و تسـهیل 
در صـدور مجوزهـا موجـب شـده تـا بسـیاری از کسـب وکارها بـا موانع و 

محدودیت هـای کمتـری در راه انـدازی مواجـه شـوند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران

تاثیر افزایش دستمزدها بر آمار جذب بیمه شدگان
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از ابتدای امسال؛     ◄
۵۸۹ هزار نفر انتخاب رشته کردند

مشاور رئیس سازمان سنجش: ◄
۳۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به مشاغل خانگی در کشور اختصاص یافت

معاون توسـعه کارآفرینی و اشـتغال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعـی گفـت : همکاری بانـک مرکزی با ایـن وزارتخانه 
منجـر بـه تخصیـص اعتبـار سـه هـزار میلیـارد تومانـی 
تسـهیالت در ۶ ماهه نخسـت سـال جاری برای متقاضیان 

مشـاغل خانگی در کشـور شـده اسـت.
بـه گـزارش بـازارکار، محمود کریمـی بیرانونـد در بازدید از 
اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد 
در یاسـوج اظهـار داشـت: ایـن رقـم تقریبـا بیـش از 

۱۰۰ درصـد کل تسـهیالت سـال پیـش بوده اسـت.
وی افـزود: پرداخت تسـهیالت مشـاغل خانگـی از افتخارات 
دولت سـیزدهم اسـت و عملیـات اعطای مجوز تـا ۹۵درصد 
بصـورت آنـی خواهـد بود کـه این مهـم افتخار بزرگی اسـت.
معاون توسـعه کارآفرینی و اشـتغال وزارت تعـاون کار و رفاه 
اجتماعـی تصریـح کرد: مسـووالن ایـن وزارتخانه بـر فرایند 
نظـارت و اجـرای دقیـق دسـتورالعمل پرداخـت تسـهیالت 

بـرای جلوگیـری از انحرافـات احتمالـی تاکید جـدی دارد.
کریمی بیرانوند از مردم خواسـت در فضـای آرام و فارغ از هر 
گونـه تنش نسـبت به ارائه درخواسـت ها و انتقـادات به اداره 
کل تعـاون و سـتاد مرکـزی  اقدام کنند و مطمئن باشـند به 
درخواسـت ها و انتقادات شـان در اسـرع وقت رسـیدگی و با 

متخلفـان در چارچوب مقررات برخورد خواهد شـد.
از  بویراحمـد  و  کهگیلویـه  اسـتان  سـهم  داد:  ادامـه  وی 
مجموع سـه هـزار میلیـارد تومـان اعتبارات تسـهیالت 
مشـاغل خانگـی ۸۶ میلیـارد تومان برآورد شـده اسـت از 
ایـن رو برای پرداخت تسـهیالت مشـاغل خانگی دراسـتان 

مشـکل منابع وجود نـدارد.
معـاون توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال وزارت تعـاون کار 
در  متقاضیـان  تمامـی  کـرد:  تصریـح  اجتماعـی  رفـاه  و 

نوبـت تسـهیالت مشـاغل خانگـی، موفق بـه دریافـت این 
تسـهیالت خواهنـد شـد.

کریمـی بیرانونـد بیـان کرد: سـامانه مشـاغل خانگـی برای 
ثبـت نـام مردم باز اسـت اما دسترسـی به این سـامانه برای 
اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد 
بنـا به وجود برخی مشـکالت فنی و ابراز انتقادات از سـوی 

مردم برای مدت محدود مسـدود شـده اسـت.
معـاون توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال وزارت تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی ابـراز داشـت: پـس از اجـرای فراینـد هـای 
بازرسـی و رفـع ناهماهنگی های موجود از سـوی دسـتگاه 
هـای اجرایـی ذیربـط، عملیات دسترسـی جهـت پرداخت 

تسـهیالت در اسـتان آغـاز خواهد شـد.
وی تناقضـات آمـاری اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی 
کهگیلویـه و بویراحمـد بـا بانـک هـای عامـل را از جملـه 

مشـکالت ایجـاد شـده در سـامانه عنـوان کرد.
کریمـی بیرانونـد بیـان کـرد: حضـور مسـووالن از وزارت 
تعاون کار و رفاه اجتماعی در اسـتان بررسـی موارد و احصا 
مشـکالت اسـت و تا رسـیدن به نتیجه مطلوب کار بازرسی 

و نظـارت ادامه خواهد داشـت.
معاون توسـعه کارآفرینی و اشـتغال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعـی تاکیـد کرد: درصورت نیاز دوباره به اسـتان سـفر 

خواهـم کرد یا تیم بازرسـی به اسـتان اعزام خواهد شـد.
وی ادامـه داد: تخلفاتـی کـه در ایـن سـامانه مشـهود بوده 
مربـوط بـه معیوب بـودن فرایندی اسـت که از قبـل وجود 

داشـته  و تنهـا مختـص بـه زمان حال نیسـت.
کریمـی بیرانونـد عنـوان کـرد: نبـودن نظـارت هـای اولیه 
و ثانویـه در پرداخـت تسـهیالت مشـاغل خانگـی یکـی از 
مهمتریـن نواقصـی بوده که ازسـوی دسـتگاه هـای مرتبط 
نادیـده گرفتـه شـده و ایـن موضـوع خـارج از فرآینـد و 

دسـتورالعمل  پرداخـت مشـاغل خانگـی بـوده اسـت.
معـاون توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال وزارت تعـاون، کار و 
وارد  ایـرادات  از  دیگـر  یکـی  گفـت:  اجتماعـی  رفـاه 
شـده بـر پرداخت مشـاغل خانگی را اسـتفاده غیـر قانونی 
کارمنـدان و کارکنـان دولـت  از این تسـهیالت عنوان کرد 
و گفـت: متاسـفانه ایـن تخلفات از گذشـته وجود داشـته و 
حساسـیت خاصـی روی ایـن موضـوع وجـود نداشـته ولی 
ایـن مسـئله بصـورت جـدی در دسـت بررسـی واقدام اسـت.

وی تصریـح کـرد: گزارش هـای آماری به جـد از بانک های 
عامـل اخذ وبررسـی شـده اسـت لـذا رونـد بـروز تخلف در 

پرداخت تسـهیالت اصـالح  و ترمیم خواهد شـد.
و  کارآفرینـی  توسـعه  معـاون  بیرانونـد  محمـود کریمـی 
اشـتغال وزارت تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی از عصـر روز 
چهارشـنبه  ۲۳شـهریورماه تاکنون در اداره کل تعاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد مسـتقر و 
پاسـخگوی مشکالت و درخواسـت های مراجعین این اداره 

کل اسـت.

در گفت و گو با حجت االسالم والمسلمین علی لطیفی ◄

مشـاور رئیـس و مدیـرکل 
سـازمان  عمومـی  روابـط 
سـنجش آمـوزش کشـور 
آمـار  آخریـن  اسـاس  بـر 
کنکـور  از  شـده  احصـاء 
۱۴۰۱ گفـت: از مجمـوع 
یـک  میلیـون و ۱۵۷ هـزار 
ایـن  در  کـه  داوطلبـی 
آزمـون مجاز بـه انتخاب 
 رشتـــه شـــده بودنـد، 

کردنـد. انتخاب رشـته  نفـر   ۷۰۶ و  هـزار   ۵۸۹
بـه گـزارش بـازارکار، انتخاب رشـته آزمون سراسـری امسـال از 
روز دوشـنبه ۱۷ مـرداد مـاه آغـاز شـد و داوطلبان تا سـاعت 
۲۴ شـامگاه ۲۲ مـرداد فرصـت داشـتند انتخاب رشـته کننـد.

مدیـرکل روابـط عمومـی سـازمان سـنجش آموزش کشـور در 
پایان زمان مهلت انتخاب رشـته و تمدید بار اول آن )تا سـاعت 
۲۴ شـامگاه ۲۴ مـرداد مـاه( در گفت وگـو بـا ایرنا گفتـه بود که 
بیـش از ۵۸۲ هـزار نفـر داوطلب آزمون سراسـری سـال ۱۴۰۱ 
انتخاب رشـته کـرده انـد امـا زمـان انتخاب رشـته بـار دیگر هم 
تمدیـد شـد و داوطلبـان جامانـده فرصتـی دوباره یافتنـد که از 

۱۵ تـا ۱۷ شـهریور مـاه برای انتخاب رشـته اقـدام کنند. 
علیرضا کریمیان اظهار داشـت: پس از اتمام زمان انتخاب رشـته 
در روز ۱۷ شـهریور مـاه و اسـتخراج اطالعـات داوطلبـان، در 
مجمـوع ۵۸۹ هـزار و ۷۰۶ داوطلـب مجاز به انتخاب رشـته، فرم 

انتخاب رشـته آزمـون سراسـری را در سـال ۱۴۰۱ پُرکردند.
آزمون سراسـری سـال ۱۴۰۱ طی چهار روز و از روز چهارشـنبه 
)هشـتم تیـر( در گـروه آزمایشـی هنـر با شـرکت ۱۶۱ هـزار و 
۳۴۳ داوطلـب آغـاز شـد. داوطلبـان گـروه های آزمایشـی علوم 
انسـانی و ریاضـی و فنـی نیز صبح پنجشـنبه )۹ تیـر( به رقابت 

با یکدیگـر پرداختند.
در آزمـون سراسـری امسـال در گـروه آزمایشـی علـوم انسـانی 
۴۱۲ هـزار و ۵۷۷ داوطلـب و در گـروه آزمایشـی ریاضی و فنی 
بـا تعـداد ۱۴۵ هـزار و ۶۵۷ نفر و گروه آزمایشـی هنر ۱۴۵ هزار 

و ۶۵۷ نفـر شـرکت کردند.
۵۷۴ هـزار و ۴۷۲ نفـر هم در گروه آموزشـی علوم تجربی صبح 
جمعـه )۱۰ تیـر( در آزمون سراسـری ۱۴۰۱  بـا یکدیگر رقابت 
کردنـد. همچنیـن ۱۹۰ هزار و ۹۱۰ داوطلب در گروه آزمایشـی 
زبان هـای خارجـی صبـح شـنبه )۱۱ تیـر( در آزمون سراسـری 

امسال شـرکت کردند.
به نقل از ایرنا بر اسـاس آخرین آمارها آزمون سراسـری امسـال 
بـا یـک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۲۲۰ نفر داوطلب نسـبت به سـال 
قبـل حـدود ۶۳ هـزار نفـر داوطلب بیشـتر داشـت، بـا توجه به 
اینکـه داوطلبـان عـالوه بر گـروه اصلی مـی توانسـتند در گروه 
هـای هنـر و زبان های خارجی هم شـرکت کننـد، در کل تعداد 
۱۲۰ هـزار شـرکت کننده آزمـون سـال ۱۴۰۱ بیشـتر از سـال 
قبـل و میـزان قابـل توجـه ایـن افزایش در گـروه علوم انسـانی 

)۴۲ هـزار و ۱۸ نفـر( بود.

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نظر دارد هیات علمی ضریب کا
 قراردادی برای مراکز تحقیقات جذب نماید.

نام مرکز تحقیقات رشته آموزشی مورد نیاز تعداد ظرفیت

پیشگیری از بیماری های 
دهان و دندان

دکترای تخصصی شیمی 
تجزیه در زمینه بیماری های 

دهان و دندان
۱

گوش حقل بینی و 
جراحی سر و گردن

دکترای پژوهشی گفتار 
درمانی ۱

ناباروری دکترای تخصصی بیوشیمی با 
دانش و تجربه در زمینه ناباروری ۱

به   )CV( رزومه  کتبی،  درخواست  توانند  می  داوطلبان 
همراه مستندات مربوط و حداقل دو توصیه نامه علمی را تا 

تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ به نشانی زیر ارسال نمایند.
الزم به توضیح است که جذب به صورت ضریب کا / قراردادی 
است و دانشگاه هیچ گونه تعهدی نسبت به تبدیل وضعیت 
به پیمانی ندارد و تمدید ضریب کا/ قرارداد منوط به فعالیت 
علمی قابل قبول ساالنه و رضایت مرکز تحقیقات مورد نظر 
افراد در حال تحصیل مجاز به شرکت در  می باشد. ضمنا 

این فراخوان نمی باشند.
در  که   ISI در  اصیل  شده  چاپ  مقاله   ۳ حداقل  داشتن 
آن داوطلب عضو هیات علمی، نفر اول باشد، الزامی است. 
 Emerging در  آن ها  ایندکس  باالترین  که  مقاالتی 
بند  این  مشمول  است،   Sources Citation Index

نمی گردند

جنب   - زند  خیابان  :شیراز-  مدارک  ارسال  برای  نشانی 
دانشگاه  مرکزی  ساختمان   - احمر  هالل  داروخانه 
پژوهشی  معاونت   - هفتم  طبقه   - شیراز  پزشکی  علوم 
مراکز  علمی  هیات  و  آموزشی  امور   - دانشگاه  فناوری  و 
۷۱۳۴۵-۱۹۷۸  : پستی  صندوق   - دانشگاه   تحقیقاتی 

تلفن تماس: ۳۲۳۰۵۴۱۰-۰۷۱ داخلی ۷۳۸۶
https://bazarekar.ir/37081 

دعوت به همکاری در واحد سازمانی:

سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
  

سازمان انتشارات جهاددانشگاهی برای تکمیل نیروی کارشناسی 
خود نیروی امریه جذب می کند.

تخصص های مورد نظر:
ــروط  ــانی، مش ــوم انس ــته های عل ــی رش ــوا )تمام ــد محت ــناس تولی ▪ کارش
ــای نویســندگی،  ــوا، مهارت ه ــد محت ــاب، تولی ــا حــوزه نشــر و کت ــه آشــنایی ب ب

ــط( ــارت هــای مرتب ویراســتاری و دیگــر مه
▪گرافیست )اولویت با دانش آموختگان رشته های مرتبط(

▪کارشــناس رســانه )اولویــت بــا رشــته های مرتبــط و افــراد آشــنا بــا 
مجــازی( فضــای  و  اجتماعــی  شــبکه  های  خبرنویســی، 

شرایط دعوت به همکاری:
▪دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

▪ مسلط به کار با نرم افزارهای تخصصی
▪توانایی کار گروهی

ارسال مدارک و سوابق:
info@isba.ir  

مهلت ارسال مدارک: 15 مهرماه 

سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد:     ◄
توجه ویژه به جهاددانشگاهی در برنامه توسعه هفتم و بودجه ۱۴۰۲

توانمندی  به  اشاره  با  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
به ویژه حوزه  نیاز کشور  مورد  در حوزه های  جهاددانشگاهی 
فناوری، اظهار کرد: در مجلس در بودجه ۱۴۰۲ و برنامه توسعه 
هفتم جایی را برای جهاددانشگاهی در نظر خواهیم گرفت و 
کمک خواهیم کرد تا این نهاد در عرصه قانون گذاری و به ویژه 

بودجه ای و توسعه ای کشور دیده شود.
مردم  نماینده  شاکری  اقبال  دکتر  بازارکار،  گزارش  به 
تهران در مجلس شورای اسالمی خود را از نیروهای اولیه 
جهاددانشگاهی دانست و گفت: به توانمندی جهاددانشگاهی 
در حوزه های مورد نیاز کشور به ویژه حوزه فناوری و فعالیت 
آن در راستای برطرف کردن این نیازها اعتقاد بسیار راسخی دارم.
در چند  کارهای جهاددانشگاهی  به مشاهده  اشاره  با  وی 

بخش اقتصادی اظهار کرد: با مشاهده این کارها و دستاوردها 
متوجه شدم این نهاد قابلیت های بسیار گسترده ای دارد و 
مسوالن اعم از دستگاه های اجرایی و نهادهای سیاست گذار 
مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم 
و سازمان برنامه وبودجه باید از این نهاد ارزشمند دانشگاهی و 

فناورانه حمایت کنند.
دکتر شاکری با تاکید بر این که هر جا از این نهاد حمایت 
شده توانسته است نیازها را برطرف کند، گفت: تنها نگرانی 
من تعلل دستگاه های اجرایی است که قرار است این خدمات 

به آن ها ارایه شود. این موضوع قدری آزار دهنده است.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: قطعا در مجلس 
شورای اسالمی با ارتباطاتی که برقرار می کنیم و جلساتی 

نهادهای  با  که 
مصرف  و  مخاطب 
تولیدات  این  کننده 
برگزار می شود سعی 
این  کرد  خواهیم 
فاصله کم و تولیدات 
هی  نشگا ا د د جها
مرحله  به  سریع تر 
عملیاتی  و  استفاده 
به  و  رسیده  شدن 

مرحله ای که باید به مردم خدمت رساند، وارد شود.

تشریح برنامه های سازمان پژوهش
 و برنامه ریزی آموزشی در حوزه

مهارت و تولید محتوا
 توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و 
کار و دانش متناسب بازارکار در مرحله 

اجرا با چالش رو برو است.
برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  رئیس 
با  پرورش  و  آموزش  وزارت  آموزشی 
اشاره به اینکه اهمیت موضوع اشتغال و 
کارآفرینی گفت: در زمینه برنامه ریزی 
های  کتاب  آموزشی  محتوای  تولید  و 
درسی مشکل خاصی وجود ندارد، آنچه 

که در این زمینه مشکل داریم در بحث اجرای محتوای آموزشی و  آموزش های فنی 
و حرفه ای و کار و دانش است که بسیاری از آن ها با مشکل تجهیزات و ابزارهای 

مورد نیاز در حوزه مهارتی مواجه هستند.
اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  رئیس 
به اینکه اهمیت موضوع اشتغال و کارآفرینی گفت: در زمینه برنامه ریزی و تولید 
محتوای آموزشی کتاب های درسی مشکل خاصی وجود ندارد، آنچه که در این زمینه 
مشکل داریم در بحث اجرای محتوای آموزشی و  آموزش های فنی و حرفه ای و کار 
و دانش است که بسیاری از آن ها با مشکل تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز در حوزه 

آموزش مهارتی مواجه هستند.
به گزارش خبرنگار بازارکار، حجت االسالم والمسلمین علی لطیفی در نشست خبری 
خود با تشریح برنامه های این سازمان و با اشاره به اینکه توسعه آموزش های فنی و 
حرفه ای و کار و دانش متناسب بازارکار در مرحله اجرا با چالش رو بروست خاطرنشان 
ارائه محتوا و هم صالحیت ها و  کرد: ما هم در زمینه روش ها و هم شیوه های 
شایستگی ها و توانمندی هایی که دانش آموزان برای زندگی در شرایط جدید نیاز 

دارند، باید به سمت تغییر و اصالح حرکت کنیم.
وی درباره الزامات تغییر کتب درسی  نیز با اشاره به اینکه از تالیف و نگارش برخی 
کتب درسی ما حدود ۱۰ سال و برخی بیش از ۱۰ سال گذشته است یادآور شد: 
عدم تناسب میان حجم محتوا و زمان آموزش یکی از موضوعاتی است که باید به آن 
بپردازیم؛  مسئله اساسی که در فرمایشات رهبری نیز بدان اشاره شده بود این است 
که  شایستگی ها، مهارتها و توانمندی هایی که دانش آموز به آن نیاز دارند را مورد 

توجه قرار دهیم که ناظر بر به روز آوری و بهسازی کتب درسی است.

اصالح یا تغییر  ۲۰۰ عنوان کتاب درسی از ۹۷۶ عنوان کتاب درسی
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درباره تغییر در ۲۰۰ عنوان کتاب 
درسی گفت: این تغییرات از اصالح جزئی تا تغییرات کلی است. از این عناوین ۱۳ کتاب 

تغییر کلی دارد که فصل ها جابجا شده و بازنویسی شده است.
وی با تصریح اینکه پروژه بهسازی کتاب های درسی را آغاز کردیم  افزود: یکی دیگر 
از سیاست های ما توجه جدی تر به تحوالت فرهنگی و اجتماعی معاصر جامعه است. 
انتظار مردم مبنی بر روزآمد کردن محتوای آموزشی با اقتضائات روز، انتظار به حقی است.

وی درباره توزیع کتب درسی نیز گفت: برای امسال و تا کنون ۱۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار 
جلد کتاب درسی سفارش چاپ داده بودیم که چاپ و آماده شده و توزیع  آن از 

مناطق به مدارس از ۱۰ شهریور آغاز شده است.
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مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استان اصفهان

مرکز تحقیقات راه و شهرسازی اصفهان آماده حمایت از شرکت های 
دانش بنیان است

مرکــز  منطقــه ای  دفتــر  مدیــر 
تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی 
اســتان اصفهــان گفــت: ایــن دفتــر 
بــا هــدف توســعه فنــاوری، آمادگی 
شــرکت های  معرفــی  و  حمایــت 
صنعــت  حــوزه  در  دانش بنیــان 
و  نقــل  و  حمــل  و  ســاختمان 
شهرســازی، معمــاری را بــه نهادهــا 

دارد. ذیربــط  ســازمان های  و 
ــل از  ــه نق ــازارکار،  ب ــزارش ب ــه گ ب

مهــدی منصــوری افــزود: در راســتای تحقــق شــعار ســال ۱۴۰۱ 
ــب  ــه تصوی ــه ب ــا توج ــتغال آفرین( و ب ــان و اش ــد، دانش بنی )تولی
ــای  ــتور العمل ه ــاغ دس ــان و اب ــد دانش بنی ــش تولی ــون جه قان
اجرایــی آن، ایــن دفتــر از آمادگــی الزم بــرای حمایــت از 
ــل  ــت ســاختمان و حم ــان در حــوزه صنع شــرکت های دانش بنی

ــاری برخــوردار اســت.   ــازی، معم ــل و شهرس و نق
وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس دفتــر منطقــه ای مرکــز تحقیقــات 
ــعه  ــدف توس ــا ه ــان ب ــتان اصفه ــازی اس ــکن و شهرس راه، مس
فنــاوری و تعامــل بیشــتر بــا شــرکت های دانش بنیــان و نوآفریــن 
در حــوزه صنعــت ســاختمان و حمــل و نقــل و شهرســازی، 
ــازمان های  ــا و س ــه نهاده ــرکت ها ب ــن ش ــی ای ــاری، معرف معم

ــتور کار دارد.   ــط را در دس ذیرب
مرکــز  منطقــه ای  دفتــر  مدیــر 
و  مســــکن  راه،  تحقیــــقات 
شهرســازی اســتان اصفهــان بــا 
بیــان اینکــه ایــن اقــدام در جهــت 
رفــع  و  فعالیت هــا  اثربخشــی 
ــی  ــام م ــود انج ــای موج چالش ه
شــود، اظهــار داشــت: ایــن تمهیــد 
ــترهای الزم  ــاد بس ــر ایج ــاوه ب ع
بــرای ارتبــاط بیشــتر ســازمان های 
ــرکت ها، در  ــه ش ــن گون ــوالت ای ــات و محص ــا خدم ــی ب اجرای
ــا  ــکاس آنه ــی و انع ــای اجرای ــی بخش ه ــای واقع ــت نیازه دریاف

دارد.   موثــری  نقــش  بــه شــرکت های مذکــور 
وی خاطرنشــان کــرد: صاحبــان محصــوالت فناورانــه شــرکت های 
دانــش بنیــان کــه در حــوزه صنعــت ســاختمان و حمــل و نقــل 
و شهرســازی، معمــاری فعالیــت دارنــد بایــد از مرکــز تحقیقــات 
ــی  ــه فن ــا گواهینام ــی و ی ــه فن ــازی نظری ــکن و شهرس راه، مس
اخــذ کننــد تــا تاییــدی بــر تطابــق عملکــرد و کیفیــت محصــول 
بــا معیارهــای تعریــف شــده در مباحــث مقــررات ملــی ســاختمان 

باشــد.  

 برگزاری پنجمین نمایشگاه سراسری 
گردشگری استان کرمان

فرهنگــی،  میــراث   مدیــرکل 
گردشــگری و صنایــع  دســتی اســتان 
نمایشــگاه  پنجمیــن  بــه  کرمــان 
سراســری گردشــگری اســتان کرمــان 
ــل  ــاه در مح ــا ۱۰ آبانم ــخ ۵ ت از تاری
بین المللــی  نمایشــگاه های  دائمــی 
و  اشــاره  کرمــان  شــرق  جنــوب 
اظهــار کــرد: ایــن نمایشــگاه در حــوزه 
ــش  ــگر نق ــذب گردش ــی و ج بازاریاب

مؤثــری خواهــد داشــت.
فریــدون فعالــی بــا اشــاره بــه حضــور 
آژانس هــای مســافرتی بــزرگ کشــور در پنجمیــن نمایشــگاه سراســری گردشــگری ایــن 
ــازار  ــا ب ــرای ارتبــاط ب اســتان گفــت: برگــزاری نمایشــگاه گردشــگری کرمــان فرصتــی ب

ــود. ــد ب ــی خواه ــگری بین الملل گردش
ــا  ــزود: ب ــان اف ــتان کرم ــتی اس ــع  دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث  فرهنگ ــرکل می مدی
ــی، صــادرات کاال،  ــادالت فرهنگ ــری در مب ــش موث ــع  دســتی نق ــه صنای ــه اینک توجــه ب
اشــتغال زایی، جــذب توریســم و همچنیــن بــاال بــردن ســطح تولیــد ملــی دارد بنابرایــن 
بــرای هم افزایــی و ارتبــاط بیشــتر بیــن دو حــوزه صنایــع  دســتی و گردشــگری، ایــن دو 

ــود. ــزار می ش ــگ برگ ــان و هماهن ــورت همزم ــه ص ــگاه ب نمایش
او ادامــه داد: ایــن نمایشــگاه فرصتــی بــرای فعــاالن و ســرمایه گذاران حــوزه گردشــگری 
اســت تــا از تجربــه بازاریابــی و تــوان ملــی و بین المللــی ایــن حــوزه اســتفاده کننــد و از 
ســویی دیگــر هنرمنــدان صنایــع  دســتی نیــز از ایــن فرصــت بــرای معرفــی توانمندی هــا، 

تولیــدات و ارتبــاط بــا بــازار و ســلیقه مخاطــب بهره منــد خواهنــد شــد.

رویش ۱۰ هزار شغل در محالت
 کم برخوردار مشهد

»بوم گشــت«  طــرح  اســت  قــرار 
بــرای توســعه گردشــگری در ۷ محلــه 

ــود. ــرا ش ــهد اج ــین مش مهاجرنش
ســازمان  تشــکیل  ابتــدای  از 
بازآفرینــی در شــهرداری مشــهد و 
از ایجــاد دفتر هــای توســعه  پــس 
ــه در محــات هــدف، شناســایی  محل
ــه ظرفیت هــای محلــی و از  و توجــه ب
ــی  ــر توانمندســازی مردم ــه مهم ت هم
شــهر  پیرامونــی  مناطــق  در  کــه 
ــی از  ــوان یک ــد به عن ــی می کنن زندگ
کار ویژه هــای دفتر هــا و ایــن ســازمان تعریــف و تعــداد پرشــمار کســب و کار های کوچــک 
خانگــی و تولیــد انــواع محصــوالت ریــز و درشــت در منــازل به عنــوان یکــی از مهم تریــن 

ــت. ــده اس ــایی ش ــهد شناس ــهر مش ــیه ش ــات حاش ــای مح ظرفیت ه
با این همــه، امــا ایــن کســب و کار های کوچــک محلــی بــه ارتقــا، جــذب ســرمایه، معرفــی 
بــه ســایر کارآفرینــان و توانمندســازی افــرادی کــه آن را راه انداختــه بودنــد و مدیریــت 
ــا همیــن  ــد نیــاز جــدی داشــت و ســازمان بازآفرینــی شــهرداری مشــهد هــم ب می کردن
ــا  ــزی را ب ــهد مرک ــهر مش ــیه ش ــتغال زایی در حاش ــرای اش ــر ب ــه مهم ت ــدف و از هم ه
ــرد.  ــدازی ک ــور راه ان ــار در کش ــرای اولین ب ــش« ب ــی »روی ــازی و کارآفرین ــام توانمندس ن
ــروز،  ــا ام ــده ت ــیس ش ــوده تأس ــه ن ــز در محل ــن مرک ــه ای ــت ماه ۱۴۰۱ ک از اردیبهش
ــی مشــغول  ــز توانمندســازی و کارآفرین ــه در مرک ــی ک ــرای بانوان بیــش از ۲۶۰ شــغل ب

هســتند ایجــاد کــرده اســت.
برای دسترسی به جزیییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
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۱۱۰میلیارد تومان تسهیالت مشاغل خانگی
 در همدان پرداخت می شود

اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
اسـتاندار همدان گفـت: ۱۱۰ میلیارد 
تومـان تسـهیات مشـاغل خانگی به 
متقاضیـان بـا نـرخ سـود ۴ درصـد از 
طریـق ثبـت نـام در سـایت مشـاغل 

خانگـی پرداخـت می  شـود.
ــازارکار ، ظاهــر پورمجاهــد  ــه گــزارش ب  ب
ایجــاد  همــــاهنگی  جلســه  در 
محصــــوالت  بــازارچــه هـــــای 
خوداشــتغالی و مشــاغل خانگــی 
ــت  ــد دول ــورد تاکی ــای خانگــی م ــه کســب و کاره ــه توجــه ب ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب ب
مردمــی اســت اظهارداشــت: تســهیات خوداشــتغالی بــا هــدف توســعه مشــاغل خانگــی، 
رونــق اقتصــادی و جهت دهــی بــه فعالیت هــای اعضــای خانوارهــا پرداخــت می شــود .

 وی افــزود: پرداخــت ایــن تســهیات در بخش هــای مختلــف صنایــع دســتی، خدماتــی، 
ــت  ــدف پرداخ ــه ه ــت و جامع ــده اس ــی ش ــش بین ــاورزی پی ــی و کش ــی، فرهنگ صنعت
ــهری دارای  ــتایی و ش ــان روس ــوار، زن ــت خان ــان سرپرس ــی زن ــاغل خانگ ــهیات مش تس
مهــارت و جوانــان هســتند . پور مجاهــد ادامــه داد: ســاالنه ۵۰۰ میلیــارد تومــان تســهیات 
ــازمان  ــی )ره(، س ــداد امام خمین ــه ام ــق کمیت ــا ســود ۴ درصــد از طری ــرض الحســنه ب ق
بهزیســتی، اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان همــدان و دیگــر دســتگاه های 

ــود . ــرد و کوچــک پرداخــت می ش ــوزه مشــاغل خ ــتغال در ح ــی بخــش اش متول
ــد  ــجم و نظام من ــبکه منس ــود ش ــی نب ــاغل خانگ ــکات مش ــی از مش ــرد: یک  وی تاکیدک
بــرای فــروش محصــوالت آن هــا اســت کــه بــا تدبیــر دولــت، یــک تــا ۲ بازارچــه دائمــی و 
فصلــی فــروش محصــوالت مشــاغل خانگــی در شهرســتان ها راه انــدازی می شــود کــه بــا 

اســتقرار آن هــا شــرایط مناســبی بــرای بــازار تولیــد فراهــم خواهــد شــد.

سرپرست سازمان جهاد دانشگاهی گیالن

جهاد دانشگاهی گیالن حلقه اتصال
 صاحبان مشاغل خانگی به بازارهای هدف

سرپرســت ســازمان جهــاد دانشــگاهی 
گیــان گفــت: جهــاد دانشــگاهی 
صاحبــان  اتصــال  حلقــه  گیــان 
مشــاغل خانگــی بــه بازارهــای هــدف 

ــت. ــی اس ــی و خارج داخل
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از 
مســکنی  حمیدرضــا  ایســنا،دکتر 
طــرح  پیشــرانان  بــا  نشســت  در 
توســعه مشــاغل خانگــی گیــان 
ســازمان  مرکــزی  دفتــر  در  کــه 
جهــاد دانشــگاهی گیــان برگــزار 
ــن  ــان اینکــه هــدف از ای ــا بی شــد ب

ــی در  ــان مشــاغل خانگ ــازی صاحب ــرای استعدادســنجی و توانمندس ــه ای ب جلســه مقدم
اســتان اســت، اظهــار کــرد: همــت و اهتمــام ســازمان جهــاد دانشــگاهی، در راســتای تعامــل 
ــوزش و  ــات آم ــه خدم ــرح و ارائ ــرای ط ــی در اج ــش خصوص ــی و بخ ــتگاه های اجرای دس
مشــاوره حضــوری و غیرحضــوری بــه صاحبــان مشــاغل خانگــی بــرای اتصــال بــه بــازار اســت.

ــی و  ــاغل خانگ ــوالت مش ــروش محص ــی و ف ــاخت های بازاریاب ــاد زیرس ــزود: ایج وی اف
ایجــاد امــکان و تســهیل نظــارت بــر فرآینــد فــروش محصــوالت، از جملــه مــواردی اســت 

کــه انجــام آن در دســتور کار مــا قــرار گرفتــه اســت.
ــی و  ــرای بازاریاب ــی ب ــان مشــاغل خانگ ــی از صاحب ــه برخ ــر چ ــه داد: اگ مســکنی ادام
ــروز در  ــبختانه ام ــا خوش ــتند ام ــه هس ــکاتی مواج ــا مش ــود ب ــوالت خ ــروش محص ف
جمــع هنرمنــدان و صاحبــان مشــاغل خانگــی هســتیم کــه توانســته اند بازارهــای هــدف 

ــی را کســب کننــد. خوب
ــت  ــرای هدای ــوی ب ــی ق ــه اتصال ــد و حلق ــی توانمن ــاد دانشــگاهی بازوی ــزود: جه وی اف
ــن  ــای آنای ــذب بازاره ــوص در ج ــه خص ــت و ب ــدف اس ــای ه ــه بازاره ــده ب تولیدکنن
ــه  ــی ب ــاغل خانگ ــان مش ــدن صاحب ــل ش ــت متص ــری در جه ــای موث ــوان گام ه می ت

ــت. ــد برداش ــای تولی ــره ه ــر زنجی دیگ
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/36875

ابالغ اعتبارات قرض الحسنه مشاغل خانگی 
به استان مرکزی

ــتغال اداره  ــی و اش ــاون کارآفرین مع
کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــارات  ــاغ اعتب ــزی از اب ــتان مرک اس
قــرض الحســنه مشــاغل خانگــی 

ــر داد. ــتان خب اس
ــتغال اداره  ــی و اش ــاون کارآفرین مع
کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــارات  ــاغ اعتب ــزی از اب ــتان مرک اس
قــرض الحســنه مشــاغل خانگــی 

ــر داد. ــتان خب اس
بــه گــزارش بــازارکار از روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی؛ نگیــن براتــی، 
ــاه اجتماعــی اســتان مرکــزی،  ــاون، کار و رف ــاون کارآفرینــی و اشــتغال اداره کل تع مع
ــزان  ــزود: می ــر داد و اف ــتان خب ــی اس ــاغل خانگ ــنه مش ــارات قرض الحس ــاغ اعتب از اب
ــال  ــارد ری ــارات قرض الحســنه مشــاغل خانگــی اســتان در ســال جــاری ۶۹۶ میلی اعتب
ــاه کارگــران و  ــا عاملیــت بانک هــای توســعه تعــاون، رف ــاغ شــده ب ــارات اب اســت. اعتب

ــود. ــع می ش ــاورزی توزی کش
وی تصریــح کــرد: تعــداد رشــته های مصــوب شــده در زمینــه فعالیــت مشــاغل خانگــی 
ــن تعــداد، ثبــت محــور و  ــرای ســال جــاری ۵۱۵ رشــته اســت کــه ۴۸۸ رشــته از ای ب
ــی  ــورت آن ــه ص ــور ب ــت مح ــته های ثب ــوز رش ــت و مج ــوز محورس ــته مج ۲۷ رش

ــود. ــادر می ش ص
بــه گفتــه براتــی؛ مجوز هــای صــادر شــده در ۵ ماهــه ســال جــاری، ۱ هــزار 
ــال  ــارد ری ــغ ۳۱۳ میلی ــه مبل ــر ب ــداد ۵۴۰ نف ــون تع ــه تاکن ــت ک ــوز اس و ۴۲۹ مج
ــوز  ــذ مج ــام و اخ ــرای ثبت ن ــان ب ــده اند. متقاضی ــی ش ــل معرف ــای عام ــه بانک ه ب
ــانی  ــه نش ــی ب ــاغل خانگ ــامانه مش ــه س ــد ب ــی می توانن ــاغل خانگ ــی مش الکترونیک

کننــد. مراجعــه   https://mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir
شــایان ذکــر اســت؛ طــرح ملــی مشــاغل خانگــی بــا کارفرمایــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی بــا هــدف ایجــاد اشــتغال پایــدار بــرای توانمندســازی متقاضیــان و اتصــال بــه 
ــزی در  ــتان مرک ــگاهی در اس ــت جهاددانش ــه هم ــور ب ــر کش ــا سراس ــان ب ــازار همزم ب

حــال اجراســت.

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی
۱۸۰شرکت دانش بنیان راحمایت می کند

ــارک  ــر پ ــال حاض ــت: در ح ــی گف ــان غرب ــاوری آذربایج ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
علــم و فنــاوری اســتان ۱۸۰ شــرکت و واحــد دانــش بنیــان را در اســتان حمایــت مــی کنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، جــواد نــوری نیــا در نشســت هماهنگــی ایجــاد مرکــز رشــد 
پــارک علــم و فنــاوری در خــوی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر پــارک علــم و فنــاوری 
ــا  اســتان ۱۸۰ شــرکت و واحــد دانــش بنیــان را در اســتان حمایــت می کنــد، افــزود: ب

راه انــدازی مرکــز رشــد در خــوی شــاهد افزایــش ایــن تعــداد خواهیــم بــود.
ــا بیــان اینکــه حمایــت از واحدهــای  ــی ب ــم و فنــاوری آذربایجــان غرب ــارک عل رئیــس پ
ــازه کار دانــش بنیــان، از مهمتریــن اهــداف مرکــز رشــد پــارک  فنــاور و شــرکت های ت
ــته ها و  ــاور و هس ــای فن ــت از واحده ــزود: حمای ــت، اف ــتان اس ــاوری در اس ــم و فن عل
ــی از  ــه خودکفای ــا رســیدن ب ــا و رشــد ت ــرای ارتق ــان ب ــش بنی ــازه کاردان شــرکت های ت
مهمتریــن اهــداف تأســیس مرکــز رشــد پــارک علــم و فنــاوری در نقــاط مختلــف اســتان اســت.
نماینــده مــردم خــوی و چایپــاره در مجلــس شــورای اســامی هــم در ایــن نشســت گفت: 
در ســال تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن و بــا توجــه بــه ظرفیت هــای فناورانــه 
ــری  ــل پیگی ــال قب ــز از دو س ــن مرک ــیس ای ــاد و تأس ــای ایج ــوی کاره ــتان خ شهرس
ــه  ــای مجموع ــی و تاش ه ــان غرب ــتاندار آذربایج ــای اس ــا حمایت ه ــه ب ــود ک می ش

مدیریــت شهرســتان بــه ثمــر نشســت.
ــوان و  ــز از ت ــن مرک ــورداری ای ــه برخ ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــف زاده تصری ــادل نج ع
ــی  ــیار خوب ــت بس ــی، فرص ــای مالیات ــا و معافیت ه ــق آزاد و حمایت ه ــازات مناط امتی
ــوژی بومــی در شهرســتان  ــه تکنول ــرای دســتیابی ب ــرای شــرکت های دانــش بنیــان ب ب

فراهــم می شــود.

◄

ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــا راه انــدازی  اســتان قزویــن گفــت: ب
ــاد و  ــی در زرآب شــهرک گیاهــان داروی
۹ ســایت آبــزی پــروری در المــوت 
توســعه ایــن منطقــه شــتاب می گیــرد.

بــه گــزارش بــازارکار رضــا افاطونــی 
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان قزویــن گفــت: منطقــه المــوت 
کشــاورزی  قطب هــای  از  شــرقی 
ــتن  ــا داش ــت و ب ــن اس ــتان قزوی اس

تولیــد  در  نظیــر  بــی  ظرفیت هــای  و  فصــل  چهــار  اقلیــم 
ــی در  ــد ماه ــه و تولی ــال اخت ــاس، زغ ــون گی ــی، چ محصوالت

ــت. ــاخص اس ــیات ش ــش ش بخ

افاطونــی افــزود: بــا وجــود رودخانــه 
ــا برنامــه ریــزی  شــاهرود می توانیــم ب
ــی طرح هــای بزرگــی  و حرکــت اصول
ــول در  ــب تح ــم و موج ــاده کنی را پی

اشــتغال و اقتصــاد منطقــه شــویم.
ــاهرود  ــه ش ــرد: رودخان ــه ک وی اضاف
در ۹۰ درصــد اوقــات ســال گل آلــود 
بایــد  اســت کــه نشــان می دهــد 
ــتری در  ــزداری بیش ــای آبخی طرح ه

ــود. ــرا ش ــه اج منطق

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/36875

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

شهرک گیاهان دارویی در زرآباد الموت راه اندازی می شود

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی: ◄

۵تا ۱۰ آبانماه؛

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان ◄

مدیــرکل میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی کهگیلویه و بویراحمد 
ــد ســازی  ــه اهمیــت برن ــا اشــاره ب ب
ــدات صنایع دســتی در اســتان  تولی
گفــت: برنــد ســازی نقــش مهمــی 
تولیــدات  کیفیــت  افزایــش  در 
ایــن  هنرمنــدان  صنایع دســتی 

ــتان دارد. اس
ــل از  ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
یاســوج،  از  فــارس  خبرگــزاری 

ســعید طالبی پــور ، در نشســت مشــترک با مســئوالن جهاد دانشــگاهی 
ــگری و  ــت گردش ــعه صنع ــرفت و توس ــرد: پیش ــار ک ــتان، اظه اس
نیازمنــد همــکاری  اســتان  نقــاط مختلــف  در  صنایع دســتی 
ــش  ــازی نق ــت و برندس ــگاه اس ــه دانش ــی از جمل ــای علم حوزه ه

مهمــی در افزایــش کیفیــت محصــوالت دارد.
ــه و  ــی، گردشــگری و صنایع دســتی کهگیلوی ــرکل میراث فرهنگ مدی
بویراحمــد بیــان کــرد: طرح هــای دانش بنیــان و خــاق در حــوزه 

ــژه می شــود. گردشــگری توســط دولــت حمایــت وی
ــت  ــد قابلی ــه و بویراحم ــه کهگیلوی ــان اینک ــا بی ــور ب ــی پ طالب

باالیــی در حــوزه طبیعت گــردی 
و گردشــگری روســتایی دارد، ادامه 
داد: آمــوزش جوامــع محلــی نقــش 
ــوزه  ــرمایه گذاری ح ــی در س مهم
ایجــاد  بخصــوص  گردشــگری 
هــدف  روســتاها  در  بوم گــردی 

دارد. گردشــگری 
رئیــــس جهــــاد دانشگــــاهی 
کهگیلویــه و بویراحمــد نیــز در ایــن 
نشســت گفــت: جهــاد دانشــگاهی 
در  اقتصــادی  طرح هــای  ایجــاد  بــرای  آموزشــی  دوره هــای 

برگــزار می کنــد. روســتاها 
ــکاری  ــاده هم ــاد دانشــگاهی آم ــزود: جه ــویان اف ــید داود موس س
در  صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  کل  اداره  بــا 

ــت. ــی اس ــای آموزش ــزاری دوره ه ــوص برگ خص
ــط  ــدان رشــته های مرتب ــزود: در صــورت اســتقبال عاقه من وی اف
بــا حــوزه گردشــگری در جهــاد دانشــگاهی کهگیلویــه و بویراحمــد 

ــود. ــدازی می ش راه ان

طرح های دانش بنیان حوزه گردشگری حمایت می شوند 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد

ــا  طــرح پویــش اشــتغال همزمــان ب
تحصیــل بــرای نخســتین بــار در 
دانشــگاه آزاد اســامی خراســان رضــوی 
زمینــه  فراهم کــردن  هــدف  بــا 
تحصیــل  بــا  همزمــان  اشــتغال 

دانشــجویان آغــاز شــد.
اســامی  آزاد  دانشــگاه  ربیــس 
ــب  ــان مطل ــا بی ــوی ب ــان رض خراس
ــگار   ــا خبرن ــو ب ــت وگ ــوق در گف ف
ــای  ــه دغدغه ه ــت: از جمل ــا گف ایرن
بــزرگ دانشــگاه آزاد اســامی ایجــاد 

ــرای دانشــجویان اســت کــه یکــی از مولفه هــای ایجــاد  اشــتغال ب
اشــتغال، فراهــم نمــودن شــرایط اشــتغال اســت بــه گونــه ای کــه 

ــد. ــردی باش ــاوری کارب ــش و فن ــوزش، پژوه آم
دکتــر محســن مــرادی افــزود: طــرح پویــش اشــتغال همزمــان بــا 
تحصیــل دانشــجویان بــا هــدف تــوأم کــردن آمــوزش و مهــارت و 
ایجــاد ارتبــاط و پیونــد نظام منــد دانشــگاه آزاد اســامی بــا صنعــت 
و جامعــه تدویــن شــده اســت کــه در آن امــکان حضــور دانشــجو 
ــدی  ــای تولی ــاف و بنگاه ه ــع اصن ــل در صنای ــا تحصی ــان ب همزم
ــه  ــا ورود ب ــجو ب ــا دانش ــود ت ــم می ش ــی فراه ــای اجتماع و نهاده
بســترهای واقعــی جامعــه بــا محیــط کار و صنعــت آشــنا شــود و 

ــد. ــگاهی نباش ــده دانش ــه ش ــای ایزول ــاً در محیط ه صرف
رییــس دانشــگاه آزاد اســامی خراســان رضــوی گفــت: بــر اســاس ایــن طرح 

ضمــن تجربه آمــوزی دانشــجویان 
زمینــه  واقعــی،  کار  محیــط  در 
مهارت هــا،  توانمندی هــا،  ارتقــای 
شــایستگی هــــا و صاحیــــت های 
عرصــه  در  دانشــجویان  حرفــه ای 
صنعــت و نیــز امــکان کســب درآمــد 
و کمک هزینــه تحصیلــی بــرای آنهــا 

می شــود. فراهــم 
مــرادی افــزود: اجــرای طــرح پویــش 
اقتصــاد  کــه مبنــای آن تقویــت 
اســت،  در کشــور  بنیــان  دانــش 
ســبب تربیــت دانشــجویان بــه عنــوان نیروهــای ماهــر و کارآفریــن 
ــز ایجــاد تحــول در نظــام  در صنعــت و بنگاه هــای اقتصــادی و نی

آموزشــی می شــود.
در  عاقمنــد  دانشــجویان  طــرح  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
ــرح و  ــرکت در ط ــای ش ــام تقاض ــا اع ــکی، ب ــته های غیرپزش رش
ــامی و  ــگاه آزاد اس ــوی دانش ــه  از س ــرش در مصاحب ــس از پذی پ
ــل  ــا تحصی ــان ب ــی(، همزم ــای اقتصادی-اجتماع ــت )نهاده صنع
ــرف  ــاف ط ــادی و اصن ــای اقتص ــع بنگاه ه ــگاه، در صنای در دانش
قــرارداد بــا دانشــگاه کــه اعــام نیــاز کرده انــد، در قالــب کارآمــوز 
و کارورز بــر اســاس دوره هــای تحصیلــی بــه نهــاد مربوطــه معرفــی 

ــوند. ــت می ش ــه فعالی ــغول ب و مش

ربیس دانشگاه آزاد اسالمی خراسان رضوی

طرح »اشتغال همزمان با تحصیل« در دانشگاه آزاد خراسان رضوی 
آغاز شد

در راستای اجرای طرح ملی مشاغل خانگی صورت گرفت؛  ◄
طرح »بوم گشت« برای توسعه گردشگری
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بررســی های  مرکــز  از   نقــل  بــه  بــازارکار  گــزارش  بــه 
اســتراتژیک ریاســت جمهــوری در ابتــدای ایــن نشســت، 
ــر  ــی عتــف و دبی ــر پیمــان صالحــی، دبیــرکل شــورای عال دکت
ــه گزارشــی از مباحــث مطــرح شــده در  ــه ارائ ــن نشســت، ب ای
جلســات گذشــته و نیــز اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه 
پرداخــت و گفــت: پیــرو ارائــه ایــن پیش نویــس از ســوی 
مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهوری، متــن در 
کارگروه هــای شــورای عالــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، 
ــا  ــن کارگروه ه ــران در ای ــنهادات حاض ــرات و پیش ــرح و نظ مط
کــه از دســتگاه های اجرایــی مختلــف در آن حضــور دارنــد اخــذ 
شــده اســت، از ایــن رو ضمــن ارائــه و دســته بندی مســائل 
ــا  ــم ت ــی را داری ــن آمادگ ــا ای ــن کارگروه ه ــده در ای ــرح ش مط
ــن  ــر در ای ــتگاه های حاض ــدگان دس ــرات نماین ــب نظ ــا کس ب
ــرای  ــن ب ــن مت ــدی رســیده و ای ــه جمع بن ــه زودی ب جلســه، ب

ــاده شــود. ــت آم ــه دول ــه ب ارائ
مرکــز  رئیــس  خیاطیــان،  محمدصــادق  دکتــر  ادامــه،  در 
ــی  ــن قدردان ــوری، ضم ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
از تالش هــای صــورت گرفتــه در زمینــه تهیــه و تدویــن 

نگهداشــت،  جــذب،  اجرایــی  »آیین نامــه  پیش نویــس 
تعامــل مؤثــر و بازگشــت نخبــگان« گفــت: عــزم دولــت و 

شــخص رئیــس جمهــور و اساســاً تمامــی ارکان حاکمیــت 
نظــام جمهــوری اســالمی بــرای رســیدگی بــه وضعیــت 

ــت. ــدی اس ــان ج ــرایط آن ــود ش ــگان و بهب نخب

پیگیری موضوع نخبگان و بررسی مسائل 
آنان در دستور کار مرکز بررسی های 

استراتژیک
ــگان  ــوع نخب ــری موض ــه پیگی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

مرکــز  کار  دســتور  در  آنــان  مســائل  بررســی  و 
از  بعــد  افــزود:  دارد،  قــرار  اســتراتژیک  بررســی های 

جلســه رئیــس جمهــور بــا روســای دانشــگاه های کشــور 
در خصــوص وضعیــت نخبــگان، آیــت اهلل رئیســی پیگیــری 
ــز  ــه مرک ــه را ب ــن زمین ــردی در ای ــای کارب ــه راهکاره و ارائ

ســپردند. اســتراتژیک  بررســی های 
ــا  ــوری ب ــتراتژیک ریاســت جمه ــز بررســی های اس ــس مرک رئی
بیــان اینکــه حــل و فصــل موضــوع نخبــگان الزاماتــی دارد کــه 
ــی جــذب، نگهداشــت،  ــه اجرای ــالش شــود در »آیین نام ــد ت بای
ــود،  ــه ش ــت ارائ ــه دول ــگان« ب ــت نخب ــر و بازگش ــل مؤث تعام
تصریــح کــرد: در ایــن آیین نامــه بایــد ضمــن بیــان راهکارهــا، 

ــه شــود. یــک برنامــه عملیاتــی تدویــن و ارائ
ــرو  ــا آن روب ــروز ب ــان خاطرنشــان کــرد: واقعیتــی کــه ام خیاطی
ــام  ــم تم ــرت به رغ ــوع مهاج ــه در موض ــت ک ــن اس ــتیم ای هس
تالش هایــی کــه در دســتگاه های مختلــف تاکنــون صــورت 
گرفتــه، فاقــد یــک سیاســت یــا برنامــه اجرایی منســجم هســتیم. 
در تــالش هســتیم تــا بــا ارائــه ایــن آیین نامــه، قدمــی در تهیــه 
یــک طــرح ملــی کــه وظایــف تمامــی دســتگاه ها در آن مشــخص 
ــردی کشــور در  ــه ســند راهب ــم. درســت اســت ک باشــد، برداری
امــور نخبــگان تدویــن شــده اســت، امــا هنــوز بــه برنامــه و طــرح 
تبدیــل نشــده اســت. ایــن آن چیــزی اســت کــه از برگــزاری ایــن 

ــال آن هســتیم. ــه دنب ــه ب ــن آیین نام ــه ای جلســات و تهی

وی توجــه جــدی تصویــر پدیــده مهاجــرت در فضــای رســانه ای 
رســمی و غیررســمی کشــور را حائــز اهمیــت خوانــد و بــا 
یــادآوری ضــرورت حساســیت نســبت بــه انگاره ســازی های 
ــن  ــه ای ــن حــال ک ــت: در عی ــه، گف ــن زمین ــی در ای ــر واقع غی
ــا  ــوزه ب ــن ح ــفانه در ای ــا متاس ــت ام ــکار نیس ــل ان ــئله قاب مس
ــور  ــانه ای کش ــای رس ــت در فض ــی دور از واقعی ــک بزرگنمای ی
ــل  ــت، تعام ــذب، نگهداش ــوص ج ــا در خص ــتیم. م ــه هس مواج
موثــر و بازگشــت نخبــگان نیــاز بــه برداشــتن ســه گام داریــم؛ 
ــی و  ــخص اجرای ــرح مش ــتن ط ــب، داش ــتگذاری متناس سیاس
ــه  ــن زمین ــه در ای ــی ک ــه فعالیت های ــت و عالمان ــن درس تبیی

انجــام می شــود.

ــتیابی  ــم دس ــن کار ه ــه ای ــزود: الزم ــگاه اف ــتاد دانش ــن اس ای
ــی در آن  ــیم کار مل ــه تقس ــت ک ــجم اس ــرح منس ــک ط ــه ی ب
انجــام شــود و بــه عملیــات اجرایــی واضــح و مشــخص در ســطح 
ــن  ــزی اســت کــه در ای ــن آن چی ــم. ای ــدا کنی ــی دســت پی مل

ــتیم. ــال آن هس ــه دنب ــه ب آیین نام
ــوری در  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس ــز بررس ــس مرک رئی
ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه اقدامــات دولــت باید بــه صــورت عینی 
ــا  ــن تالش ه ــه ای ــت: از جمل ــود، گف ــوس ش ــردم ملم ــرای م ب
ــتراتژیک  ــی های اس ــز بررس ــت و مرک ــدام دول ــه اق ــوان ب می ت
ــات علمــی دانشــگاه ها اشــاره  ــوق اعضــای هی ــم حق ــرای ترمی ب
ــالح  ــع ذیص ــز در مراج ــی آن نی ــم گام نهای ــه امیدواری ــرد ک ک

ــی شــدن آن باشــیم. ــه زودی شــاهد اجرای برداشــته شــود و ب

ــان، جــذب، نگهداشــت،  خیاطی
تعامــل موثــر بــا نخبــگان را نیازمنــد 
فعالیت هایــی  و  برنامه هــا  از  زنجیــره ای 
دانســت کــه بایــد در قالــب یــک سیســتم جامــع اجرایــی شــود 
و گفــت: بــه طــور مثــال اگــر زمینــه تحصیــل نخبــگان را فراهــم 
کردیــم، از آن ســو بایــد برنامــه ای هــم بــرای نگهداشــت، رفــاه 

و آینــده کاری آنهــا داشــته باشــیم.
رئیــس مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهــوری 
ــه  ــن »آیین نام ــا تدوی ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــان اظه در پای
اجرایــی جــذب، نگهداشــت، تعامــل مؤثــر و بازگشــت نخبــگان« 
دولــت بــه ابــزاری عملیاتــی دســت پیــدا کنــد کــه بتوانــد بــه 

ــد. ــت کن ــگان کشــور حمای ــی از نخب خوب

تشریح عوامل مهاجرت نخبگان
 از زوایای مختلف

ــی،  ــر صالح ــا ذاک ــر غالمرض ــز دکت ــت نی ــن نشس ــه ای در ادام
عضــو هیــأت علمــی مؤسســه پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش 
ــتفاده  ــای اس ــوان »راهکاره ــا عن ــه ای ب ــه مطالع ــه ارائ ــی ب عال
ــوس  ــرت معک ــر مهاج ــد ب ــا تأکی ــی ب ــگان علم ــه از نخب بهین

ــت. ــگان« پرداخ نخب

وی ضمــن بیــان ســوابق فعالیت هــا و مطالعــات انجــام شــده در 
خصــوص مهاجــرت نخبــگان، بــه تعاریــف و مفاهیــم ایــن حــوزه، 
ــر  ــان از منظ ــگان و متخصص ــرت نخب ــل مهاج ــاره و عوام اش
ــرایط  ــرایط کار، ش ــی، ش ــرایط زندگ ــادی، ش ــه ای، اقتص حرف
اجتماعــی، شــرایط سیاســی، عوامــل عاطفــی و شــرایط فرهنگــی 
ــن  ــوان مهم تری ــه عن ــت« را ب ــران منزل ــرد و »بح ــن ک را تبیی
ــرد،  ــه ک ــه آن توج ــزی ب ــر چی ــش از ه ــد پی ــه بای ــه ای ک نکت

ــرار داد. مــورد توجــه ق
ــواده و دوســتان، دولــت، بنگاه هــا،  صالحــی، نخبــه مهاجــر، خان
ــه  ــن( را از جمل ــارج از وط ــع خ ــپورا )مجام ــانه ها و دیاس رس
بازیگــران اصلــی سیاســت مهاجــرت معکــوس نخبــگان برشــمرد 
و بــر جایــگاه مهاجــرت معکــوس در شکســتن یــا خنثی ســازی 
ــی- ــدول زمان ــه ج ــا ارائ ــان ب ــرد و در پای ــد ک ــا تاکی تحریم ه

ــن  ــای پیشــنهادی خــود را در ای ــا و راهکاره ــی، راهبرد ه اجرای
ــه داد. خصــوص ارائ

ضرورت ارتقای منزلت اجتماعی نخبگان
در ادامــه ایــن نشســت نیــز حاضــران بــه بیــان نظــرات و 
راهکارهــای خــود پرداختنــد و بــر مــواردی ماننــد توجــه 
ــذب  ــار ج ــود در کن ــگان موج ــت نخب ــه نگهداش ــان ب همزم
ــتگاه ها  ــخص دس ــیم کار مش ــور، تقس ــارج از کش ــگان خ نخب
ــی  ــر علم ــت از مفاخ ــه، حمای ــن آیین نام ــن ای ــار تدوی در کن
ــوان  ــگان ج ــیاری از نخب ــوی بس ــه الگ ــور ک ــی کش و فرهنگ
ــگان، ایجــاد و  ــت اجتماعــی نخب ــای منزل کشــور هســتند، ارتق
ــتگاه ها در  ــه دس ــدن هم ــای کار آم ــی و پ ــاع مل ــظ اجم حف
ــه اینکــه نخبــگان می تواننــد موتــور  ــا توجــه ب ایــن خصــوص ب
ــه  ــردی ب ــگاه راهب ــتن ن ــند و داش ــور باش ــده کش ــه آین محرک
تمــام نخبــگان چــه در داخــل و چــه در خــارج از کشــور و حتــی 

ــد. ــد کردن ــی تاکی ــگان خارج ــذب نخب ج
ایجــاد و حفــظ برنامــه پایــدار در خصــوص حمایــت از نخبــگان، 
عملیاتــی کــردن قوانیــن و دســتورالعمل های موجــود بــا 
ایجــاد هماهنگــی و انســجام میــان دســتگاه های مربوطــه، 
ــگان،  ــرای نخب ــاه ب ــده شــغلی و رف ایجــاد چشــم اندازی از آین
ــای متخصــص در  ــه نیروه ــاز ب ــت در خصــوص نی ــرآورد دول ب
ــا 10 ســال آینــده، کاهــش دافعــه از درون و  ــازه زمانــی 5 ت ب
افزایــش جاذبــه از بیــرون بــرای مدیریــت مهاجــرت نخبــگان، 
ــا  ــا ب ــرعت در تصمیم گیری ه ــان و س ــه زم ــه ب ــت توج اهمی
ــود در  ــده موج ــای باقیمان ــدادن فرصت ه ــت ن ــدف از دس ه
ــه  ــا توج ــر ب ــس حاض ــن پیش نوی ــگان، تدوی ــت از نخب حمای
ــم  ــم عل ــه »تکری ــر اینک ــی ب ــور مبن ــس جمه ــد رئی ــه تاکی ب
ــه  ــتر ب ــه بیش ــت«، توج ــر نیس ــم امکانپذی ــم عال ــدون تکری ب
ــی  ــگاه بخش ــدم ن ــگان، ع ــاد نخب ــا بنی ــا ب ــر همپ ــاد مفاخ بنی
بــه مســائل و مشــکالت نخبــگان و داشــتن مــدل مختــص بــه 
ــود  ــواردی ب ــر م ــی از دیگ ــات جهان ــه تجربی ــگاه ب ــا ن ــران ب ای

ــد. ــه آن اشــاره کردن ــه حاضــران ب ک
در پایــان ایــن نشســت نیــز حاضــران اظهــار امیــدواری کردنــد 
کــه در کوتاه تریــن زمــان ممکــن، تمــام نظــرات و پیشــنهادات 
ــل  ــت، تعام ــذب، نگهداش ــی ج ــه اجرای ــوص »آیین نام در خص
ــی  ــی تمام ــن بررس ــذ و ضم ــگان« اخ ــت نخب ــر و بازگش مؤث

ــود. ــه ش ــت ارائ ــه دول ــور ب ــه مزب ــب آن، آیین نام جوان

با حضور معاونان پژوهشی

 و آموزشی وزارت علوم؛

پیش نویس آیین نامه اجرایی 
جذب، نگهداشت، تعامل موثر

 و بازگشت نخبگان
 بررسی شد

نشســت »بررســی پیش نویــس آیین نامــه 
ــر  ــل مؤث ــت، تعام ــذب، نگهداش ــی ج اجرای
ــان  ــور معاون ــا حض ــگان« ب ــت نخب و بازگش
ــس  ــوم، رئی ــی وزارت عل ــی و آموزش پژوهش
موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی، 
رئیــس مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت 
بهداشــت،  وزارت  نماینــدگان  و  جمهــوری 
ــت علمــی  درمــان و آمــوزش پزشــکی، معاون
ــی  ــاد مل ــوری و بنی ــت جمه ــاوری ریاس و فن
بررســی های  مرکــز  محــل  در  نخبــگان 
اســتراتژیک ریاســت جمهــوری برگــزار شــد.
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دعوت به همکاری

سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تکمیل نیروی انسانی و جذب نیروی متخصص
 اقدام به برگزاری آزمون استخدامی در رشته های زیر می نماید:

شرایط اختصاصیگروه تحصیلیردیف

حسابداری-1
مدیریت مالی

آشنایی با قوانین و مقررات 
بازار سرمایه/ آشنایی با تحلیل 

صورت های مالی، بازارها، 
ابزارها، و امور ما لی شرکتی/ 

دانش در زمینه محاسبه سود، 
بازده، ریسک، نرخ سود و 

ارزش گذاری و تجزیه و تحلیل 
اوراق بهادار/ تسلط بر قوانین 
و مقررات حوزه معامالت و 

آشنایی با سایر مقررات 
بازار سرمایه.

حسابداری-2
حسابرسی

تسلط بر قوانین و مقررات 
بازار سرمایه/ تسلط بر قانون 

تجارت/ تسلط بر استانداردهای 
حسابداری و حسابرسی/ تسلط 

بر قانون مالیات.

 * الزم به ذکر است متقاضیان محترم در دو گروه تحصیلی 
مجاز به ثبت نام می باشند.

شرایط عمومی
- عدم اشتغال به تحصیل در زمان ثبت نام

- دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان
- آشنایی به زبان انگلیسی بر اساس معیارهای سازمان

ICDL تسلط بر رایانه و مهارتهای -
- متولد سال 1369 و پس از آن

مراحل آزمون استخدامی
 شرکت و قبولی در آزمون الکترونیکی )برگزاری در شهر تهران(

شرکت در تست شخصیت شناسی
مصاحبه های عمومی و تخصصی

* زمان برگزاری آزمون 30 مهرماه 1401 می باشد.
اطالعات  کسب  و  نام  ثبت  جهت  شرایط  واجد  داوطلبان 

بیشتر به سایت اینترنتی : 
https://testcenter.semedco.ir مراجعه نمایند . 

https://bazarekar.ir/37203 

دعوت به همکاری

شرکت تولیدی ذغالهای صنعتی خراسان جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی
 از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

مدیر فروش
خانم/ آقا، تمام وقت

آشنا به فروش صنعتی و مدیریت 
صنعتی، حداقل پنج سال سابقه 

فروش، حداقل کارشناسی
توافقی

کارشناس فروش
خانم/ آقا، تمام وقت

آشنا به فروش صنعتی
حداقل دو سال سابقه فروش

حداقل کارشناسی
قانون کار

مسئول دفتر
خانم/ آقا،  تمام وقت

منظم و مسئولیت پذیر
تحصیلی کارشناسی

توافقی

قانون کارآقا، تمام وقت، دارای گواهینامه، دیپلمکارپرداز

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

خانم، تمام وقتحسابدار
قانون کارحداقل دو سال سابقه کار، کارشناسی

خانم، تمام وقترئیس حسابداری
توافقیدارای حداقل ۵ سال سابقه کار، کارشناسی

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

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
واتساپ: ۰۹۳۹۰۲۶۳۷۰۹

لینک :
https://bazarekar.ir/37110 

دعوت به همکاری

  پاالیشگاه نفت آفتاب بندرعباس
 QC بازرسی فنی به همراه کنترل کیفیت 

 آشنا با استانداردهای به کارگرفته شده
 ,piping )بازرسی فنی )ضخامت سنجی 

 NDT تجهیزات پاالیشگاهی تست غیر مخرب
 VT,PT,RTI,UT((، قراردادی

لیسانس مهندسی مواد متالورژی – جوش – خوردگی 
 مرتبط متالورژی

 حداقل 2-3 سال  سابقه کار مرتبط
  بندرعباس شهرک صنعتی خلیج فارس بعد از کشتی سازی

 میزان دستمزد ماهانه ، اشل حقوقی پاالیشگاه
 مدت زمان اعتبار آگهی  31 شهریور 1401

 تعداد 2 نیروی مورد نیاز هماهنگی با شماره آگهی.
،بیمه ،،بیمه تکمیلی بن ماهانه سرویس رفت برگشت 

,صبحانه ،نهار،شام، حقوق ماهانه نقدی ،
در اختیار افراد قرار می گیرد.
نحوه ارسال مدارک و رزومه :

۰۹1۷8۳4۳8۷۰ 
لینک :

https://bazarekar.ir/37090 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

یکی از شرکت های فعال در صنایع نفت، گاز و 
پتروشیمی جهت تکمیل کادر فنی کارخانه خود

 اقدام به جذب نیرو می نماید:
  کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه:

 مهندس صنایع و یا عمران
  مدیریت ساخت

 نرم افزار P6، MSP، Excel و مبانی برنامه ریزی 
 و کنترل پروژه

 سابقه کاری حداقل ۷ سال
استان مورد نیاز : قشم

متقاضیان محترم رزومه های خود را به آدرس :  
naftestekhdam99@gmail.com

 ارسال نمایید. 

لینک : 
https://bazarekar.ir/37097

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت داروسازی گل دارو
 جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد 

شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
نماینده علمی:  خانم/ آقا، تمام وقت

حداقل یک سال سابقه کار مرتبط، سن 23 الی 3۵
حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته های 

پیراپزشکی، کشاورزی، شیمی، تغذیه
مهارت کامپیوتری و آفیس، مسئولیت پذیر

اصول و فنون مذاکره
دانستن مهارت های علمی جهت آموزش یه دیگران

متقاضیان از شهرهای زیر مورد پذیرش قرار می گیرند:
شیراز بیمه، بیمه تکمیلی

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

https://bazarekar.ir/36933 

وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـا تاکیـد بـر جایـگاه شـورای عالی 
عتـف گفـت: بودجه های پژوهشـی کشـور بایـد در ایـن شـورا تصویب 
شـود، درحالیکـه اکنـون در سـازمان برنامـه و بودجه بررسـی و تصویب 

می شـود.
دکتـر محمدعلـی زلفـی گل در گفـت وگویـی تلویزیونـی ضمـن اشـاره 
بـه اهمیـت آمـوزش عالـی، پژوهـش و موضـوع اشـتغال دانش بنیان در 
دولـت سـیزدهم افـزود: رئیس جمهـوری از ابتـدای دولت هر مـاه تقریبا 
یـک جلسـه را به حـوزه آموزش عالـی اختصاص داده  و جلسـه شـورای 
عالـی علـوم، تحقیقـات و فناوری بعد از 11 سـال با حضـور رئیس  جمهور 

مرداد گذشـته برگزار شـد. 
وی گفـت: هنوز جایگاه شـورای عالـی عتف را جدی نگرفتیـم، در حالیکه 
بایـد بودجـه هـای پژوهشـی کل کشـور در ایـن شـورا تصویب شـود، 
اکنـون اینطـور نیسـت و در سـازمان برنامـه و بودجه تصویب می شـود. 
شـورا هـم بایـد بـرای برنامه هـای پژوهشـی برنامه ریـزی کـرده و هـم 

بودجه هـا را اختصـاص دهـد. 
وزیـر علـوم گفـت: بنابراین شـورای عالی عتـف باید نقـش کلیدی خود 
را در ایـن حـوزه ایفـا کند. تاسـیس صندوق علـوم، تحقیقـات و فناوری 
در راسـتای توسـعه تحقیقـات نیازمحور جامعه بسـیار موثـر خواهد بود. 

افزایش بهره وری، مهارت محوری و آموزش های مهارتی
وی در مـورد برگـزاری اجـالس روسـای دانشـگاه های سراسـر کشـور )9 تا 11 شـهریور( و 
دسـتاوردهای آن اظهـار داشـت: در هـر فصـل یـک اجـالس روسـای دانشـگاه ها، 
پژوهشـگاه ها و پـارک هـای علـم و فنـاوری را برگـزاز مـی کنیم. اجالس یادشـده 
نیـز بـرای همفکـری و در آییـن افتتاحیـه بـا حضـور رئیـس جمهـور برگزار شـد.

زلفـی گل بـا اشـاره بـه تکالیـف رئیـس جمهـور بـه دانشـگاه هـا گفـت: افزایـش 
بهـره وری، مهـارت محـوری و آمـوزش هـای مهارتـی در دانشـگاه هـا و احصـای 
مسـائل کشـور از تکالیـف رئیـس جمهـور خطاب به دانشـگاه ها بود و ایـن تکالیف 

را در دسـتور کار داریـم.

بازگشایی دانشگاه ها و تالش برای حل مشکالت دانشجویان
 وی افـزود: در اجـالس سـه روزه، نشسـت های مختلفـی با مدیریـت معاونت های 
مختلـف برگـزار و در روز آخـر مسـائل مطـرح جمـع بندی شـد. بخشـی از اهداف 
ایـن اجـالس آمادگی برای بازگشـایی دانشـگاه ها بود. سـال تحصیلـی جدید کامال 
حضـوری اسـت و تمهیـدات الزم بـرای ایـن کار بایـد توسـط روسـای دانشـگاه ها 

اندیشـیده شود.
عضو کابینه دولت سـیزدهم در مورد آمادگی دانشـگاه ها برای بازگشـایی اظهار داشـت: 
برخـی دانشـگاه هـا از امـروز فعالیـت خـود را آغـاز کردنـد و برخـی هـم بـه دلیل 
حضـور دانشـجویان در پیـاده روی اربعیـن با تاخیـر آموزش سـال تحصیلی 1401 

تـا 1402 را آغـاز مـی کنند.
وی افـزود: بـا وجود دو سـال کرونـا برخی خوابگاه هـای خودگـردان تغییر کاربری 
دادنـد؛ ولـی بـا مذاکـرات و گفـت و گـو بـا بخـش خصوصی مشـکل تا حـدی حل 
و ظرفیـت هـای جدیـدی هم بـه خوابگاه هـا اضافه شـد. همچنین برخی دانشـگاه 
هـا محدودیـت خوابـگاه را در دفترچـه کنکور سراسـری سـال 1401 اعـالم کردند 
ولـی از روسـای دانشـگاه ها خواسـتیم تـا حد مقـدور دانشـجویان را در ایـن زمینه 

کمـک کنند.

وزیـر علـوم در مـورد وضعیـت و سـاخت خوابـگاه هـای متاهلـی اظهـار داشـت: 
بـر اسـاس قانـون جوانـی جمعیـت و حمایـت از خانـواده دانشـگاه ها بایـد 10 درصـد از 

اعتبـار خـود و 10 درصـد از تملـک دارایـی هـا را صرف 
سـاخت خوابـگاه هـای متاهلـی کننـد 

کفایـت  میـزان  ایـن  ولـی 
نمـی کنـد. همچنیـن از 
ظرفیت سفرهای ریاست 
جمهـوری برای سـاخت 
ایـن خوابگاه ها اسـتفاده

 کرده ایم. 
سـازمان برنامـه و بودجـه هم 
کمیسـیون  مجـوز  دادن  بـا 
مـاده 23 مـی توانـد در این 
زمینـه کمک کنـد، ولی من 

خواهـم  مـی  خیریـن  از 
در ایـن زمینـه ماننـد 
سـایر زمینـه ها پیش 

باشـند. قدم 

جهـش  قانـون  ظرفیت هـای 
تولیـد را جـدی بگیریـم 

وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری در 
مـورد اسـتفاده از قوانیـن بـرای توسـعه 
اشـتغال دانش بنیـان گفت: قانون جهش 

تولیـد دانـش بنیـان ظرفیـت خوبـی دارد. 
یکـی از مزایـای آن ایـن اسـت کـه اگـر صنایـع 

دولتی و خصوصی در موسسـات آموزش عالی هزینه 
کننـد بـه منزلـه مالیـات این صنایع محاسـبه می شـود.

سراسـری  کنکـور  نتایـج  انتشـار  زمـان  مـورد  در  وی 
خاطرنشـان کـرد: منتظر دریافت سـوابق تحصیلی از آموزش 
و پـرورش هسـتیم. همچنیـن برخـی رشـته ها ازمـون عملی 

داشـتند کـه انجـام شـده و بـه محـض دریافـت نتایج 
اعـالم  نیـز  ازمـون سراسـری  نتیجـه  و جمع بنـدی، 

می کنیـم بـراورد  می شـود. 

 تا هفته اخر شهریور نتایج منتشر شود
زلفـی گل در مـورد برگـزاری کنکـور 1402 نیـز توضیـح داد: وزارت علوم 
موظف به اجرای مصوبات قانونی اسـت و از آنجا که شـورای 
عالـی انقـالب فرهنگـی مصوبـه ای را در 
ایـن زمینـه تدویـن و 
کرده،  تصویـب 
ت  مـــا مقــد
اجـــرای  برای 
سراسـری  آزمـون 
بـر اسـاس ایـن مصوبـه در 

حـال مهیاشـدن اسـت.
وی ادامـه داد: در شـورای سـنجش 
ضرایـب  هـم  دانشـجو  پذیـرش  و 
امتحانی بـرای رشـته های مختلف 
مصـوب شـده، در حـال نهایـی 
کـردن ضرایـب با آمـوزش و 

هسـتیم. پرورش 
بــه گفتـــه زلفی گــل، 
هفتـه آخر دی مـاه 1401 
و اواسـط تیـر 1402 زمـان 
کنکـور  آزمـون  برگـزاری 
سـوابق  درصـد   40 اسـت. 
تاثیـر  بـا  تحصیلـی 
قطعی و 60 درصد 
نمره کسـب شـده 
مـالک  آزمـون  در 
قبولی در کنکور است. 
حـذف  مـورد  در  وی 
بهتریـن  گفـت:  کنکـور 
کـه  اسـت  ایـن  حالـت 
نداشـته  وجـود  کنکـوری 
باشـد امـا در شـرایط کننـی 
کنکـور  برگـزاری  جـز  راهـی 
نیسـت. حـدود 1۵ درصـد از رشـته هـا چنـد برابـر 
ظرفیـت متقاضی دارد که معدل بسـیاری از متقاضیان 

ایـن رشـته هـا هـم 20 اسـت. بنابراین راهی جـز برگزاری کنکـور نداریم تـا از بین تعداد 
زیـادی عالقـه منـد، بـه انـدازه ظرفیـت کرسـی هـای دانشـگاه و رشـته انتخـاب کنیم.
عضـو شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی در مـورد عدالـت آموزشـی و تـالش وزارت 
علـوم بـرای تحقـق آن توضیـح داد: وزارت علـوم بعـد از کنکور وظیفـه دارد و قبل 
از آن مربـوط بـه وزارت آمـوزش و پـرورش اسـت. در تمـام دبیرسـتان هـا و 
شهرسـتان ها شـرایط یکسـان نیسـت ولی وزارت آموزش و پرورش در حال ایجاد 
نظامـی اسـت کـه از طریـق آن امـکان آمـوزش فراگیـر برخـط ارائـه شـود. وزارت 
علـوم بـا ایجـاد دانشـگاه های متفـاوت و جغرافیـای دانشـی متنـوع، مـی خواهـد 

میـزان دانایـی جامعـه را ارتقـا دهد.
وزیـر علـوم در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا تغییـرات کنکـور در راسـتای عدالت 
آموزشـی اسـت اظهـار داشـت: ایـن تغییـرات موافقـان و مخالفانـی دارد، مـن هم 

ترجیـح مـی دهـم وارد ایـن موضوع نشـوم.

حل مشکل اشتغال دانش اموختگان نیاز به عزم فرابخشی دارد
وی در مـورد مسـاله اشـتغال دانش آموختگان دانشـگاه هـا گفت: ایـن موضوع نیاز 
بـه عـزم فرابخشـی دارد. البته باید در دانشـگاه ها میـزان دروس مهارتی را افزایش 
دهیـم. امـا صنایـع هم باید از دانشـجویان اسـتقبال کننـد و اگر بـرای کارورزی به 
صنایـع مختلـف رفتنـد حمایت شـوند. شـاید بـه قوانین و مقـررات جدیـد هم نیاز 

باشـد یا الزم شـود مشـوق هایی به صنایـع بدهیم.
وزیـر علـوم در مـورد مهاجـرت نخبـگان نیـز تصریـح کـرد: همـه مسـائلی کـه 
موجـب مهاجـرت نخبـگان مـی شـود دو موضوع اسـت؛ آینده شـغلی و اثربخش 
بـودن. اگـر بخواهیـم میـزان مهاجـرت را کاهـش دهیم بایـد اقدامـات جدیدی 

دهیم. انجـام 
وی افـزود: بایـد تمهیداتـی را بـرای تقویـت ارتبـاط دانشـگاه با صنعت بیاندیشـیم 
کـه دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی از ایـن طریـق درآمـد داشـته باشـند. بـرای 
نمونـه سـامانه »نظـام ایده هـا و نیازها مخفف نـان« را تدوین کردیم تـا این ارتباط 
هدفمنـد را بیـن صنعـت و دانشـگاه تقویت کنیم. برخی دانشـگاه ها  هـم ابتکارات 
خوبـی داشـته انـد؛ مثـال دانشـگاه هـای یـزد و هرمـزگان برخـی دانشـجویان 

دانشـگاه هـا را از طریـق صنعـت بـورس کـرده اند.
زلفی گل در مورد شـورای عالی عتف و جلسـه اخیر آن نیز اظهار داشـت: شـورای 
عالـی عتـف بعـد از 11 سـال بـا حضـور رئیـس جمهـوری برگـزار و در آن کلیـات 
طـرح »نگهداشـت نخبـگان و مهاجرت معکوس و«، »شـبکه ملی آزمایشـگاهی« و 

»محققان پسـادکتری و پژوهشـگران مسـتقل« تصویب شـد.
وی تاکیـد کـرد: ایـن طـرح هـا هـم به کاهـش مهاجـرات نخبـگان و پژوهشـگران 
کمـک مـی کند. همچنین مجوز تاسـیس صنـدوق عالی علوم تحقیقـات و فناوری 
بـا دسـتور رئیـس جمهوری اعطا شـد و ایـن صنـدوق در قانون 1401 هـم آمده و 

بخشـی از هزینـه شـرکت هـای دولتـی بـه ان واریز می شـود.
وزیـر علـوم بـا اشـاره بـه شـعار سـال مبنـی بـر »تولیـد، دانش بنیـان و اشـتغال 
 آفریـن« اظهـار داشـت: دولـت توجـه ویـژه بـه اقتصـاد دانـش بنیـان و شـعار 
سـال دارد. همـه وزارتخانـه هـا آییـن نامـه ای را در ایـن زمینـه و بـرای انجـام 
وظایـف خـود در ایـن راسـتا مصوب کـرده و بـه کمیسـیون علـم و فناوری و 
هوشـمند سـازی هیـات دولـت ارجـاع دادنـد که بعد از بررسـی در صحـن علنی 

هـم دولـت مطـرح و تصویب شـد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: 

حل مشکل اشتغال دانش آموختگان نیاز

 به عزم فرابخشی دارد
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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

*معاونــت آموزشــی وزرارت علــوم در دولــت ســیزدهم 
ــه  ــون ب ــرد و اکن ــه کار ک ــاز ب ــول« آغ ــعار »تح ــا ش ب
ــول  ــرح تح ــداف ط ــق اه ــرای تحق ــد ب ــی رس ــر م نظ
آموزشــی عالــی تــاش مــی کنــد. ابعــاد مختلــف ایــن 
ــام  ــرات در نظ ــه تغیی ــد و اینک ــح دهی ــرح را توضی ط
آمــوزش عالــی کشــور بــر اســاس ایــن طــرح چگونــه 

رقــم خواهــد خــورد.
ــت  ــول دول ــرح تح ــه در ط ــی ک ــوزش عال ــول آم ــرح تح ط
مردمــی ابــالغ شــده اســت از ده هــا چالشــی کــه ممکــن اســت 
ــار  ــل چه ــرای ح ــد، ب ــته باش ــود داش ــی وج ــوزش عال در آم
ــیزدهم  ــت س ــا در دول ــت ت ــرده اس ــزی ک ــه ری ــش برنام چال

ــود. ــل ش ح
بخشــی از آن مربــوط بــه حکمرانــی و نحــوه مدیریــت دانشــگاه 
ــی  ــت، بخش ــی اس ــه بیرون ــت و مجموع ــا دول ــاط آن ب در ارتب
ــم  ــی و اســتقالل تصمی ــه حــوزه اســتقالل مال ــوط ب از آن مرب
ســازی اســت، همچنیــن چالــش ارتبــاط صنعــت و جامعــه بــا 
ــرای  ــد ب ــگاه می توانن ــای دانش ــه خروجی ه ــت ک ــگاه اس دانش

دانشــگاه و صنعــت تأثیرگــذار باشــند.
چالــش بعــدی مربــوط بــه مســائل فرهنگــی و خانــواده 
دانشــجویان اســت موضوعــات مربــوط بــه توجــه بــه نخبــگان، 
ایجــاد تســهیالت بــرای آنهــا، شــاگرد پــروری، در ایــن حــوزه 
ــاوری  ــم و فن ــی عل ــارم دیپلماس ــش چه ــرد، چال ــرار می گی ق

اســت.
در ایــن طــرح تحــول بــه ســمت دانشــگاهی مــی رود کــه در تمدن 
ــا  ــرت آق ــه حض ــه ای ک ــد. در بیانی ــی کن ــش آفرین ــازی نق س
ــراز  ــرود کــه ت ــه ســمتی ب ــد ب ــد، دانشــگاه بای صــادر کــرده ان
ــن  ــدن نوی ــذاری آن تم ــدف گ ــد و ه ــالمی باش ــالب اس انق
اســالمی باشــد، دانشــگاهی کــه خروجــی آن فنــاوری و قــدرت 
ــرای کشــور اقتــدار مــی آورد و خروجــی آن ســبک  اســت و ب

زندگــی را تغییــر مــی دهــد.
دبیرخانــه طــرح تحــول در وزارت علــوم تشــکیل شــده و 
دبیــری آن برعهــده معاونــت آموزشــی اســت. بخشــی از 
ــه  ــت ک ــی داش ــه مصوبات ــاز ب ــا نی ــای م ــات و برنامه ه اقدام
برخــی از آنهــا را در شــورای برنامــه ریــزی، شــورای گســترش 
ــالغ  ــرده و اب ــوب ک ــی مص ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال و ش
کرده ایــم، ماننــد بحــث ورودی هــای نخبــگان یــا کســانی کــه 
عالقمنــد هســتند در دانشــگاه بــه صــورت اســتعداد درخشــان 
ــر  ــژه را در نظ ــهیالت وی ــا تس ــرای آنه ــا ب ــد م ــل کنن تحصی

یــم. گرفته ا
یکــی از برنامــه هــای طــرح تحــول ایــن اســت کــه 20 درصــد 
از پذیــرش دانشــجو در دوره دکتــری بــه صــورت نیــاز محــور 
ــی  ــاز دارد و از طرف ــت نی ــه و صنع ــی جامع ــود، یعن ــد ب خواه
ــنجش  ــازمان س ــق س ــه از طری ــت ک ــور اس ــتاد مح ــم اس ه

اعمــال می شــود.

ــال ۱۴۰۲  ــرش س ــرای پذی ــد ب ــن ۲۰ درص ــا ای *آی
می شــود؟ اعمــال 

ــوب  ــی مص ــوزش عال ــترش آم ــورای گس ــه در ش ــن برنام ای
ــوه  ــاره نح ــود. درب ــالم می ش ــزودی اع ــه آن ب ــده و ابالغی ش

اجــرای آن در حــال هماهنگــی بــا ســازمان ســنجش آمــوزش 
ــن صــورت اســت کــه  ــه ای ــز ب کشــور هســتیم مــدل آن نی
بــر اســاس طــرح »نــان« کــه نیازهــای جامعــه اســت، نیــازی از 
ســوی صنعــت اعــالم می شــود و اســتاد بــا آن صنعــت قــرارداد 
ــروژه  ــوان پ ــد شــد، عن ــرارداد منعق ــی ق ــد. وقت ــد می کن منعق
دوره دکتــری از آن اســتخراج می شــود ایــن پــروژه در شــورای 
ــی و  ــت آموزش ــه معاون ــده و ب ــوب ش ــگاه مص ــی دانش آموزش
ســازمان ســنجش اعــالم می شــود و ســپس در دفترچــه 
ــوان را  ــن عن ــه دانشــجو ای ــی ک ــود. زمان ــالم می ش ــور اع کنک
ــرایط آن  ــتاد و ش ــام اس ــا ن ــده در آنج ــد بازش ــک می کن کلی
ــاب  ــت انتخ ــاس آن وضعی ــر اس ــجویان ب ــده و دانش ــالم ش اع

می کننــد.

ــن  ــامل ای ــز ش ــانی نی ــوم انس ــته های عل ــا رش *آی
طــرح می شــوند؟

بلــه، تفاوتــی نمی کنــد، ایــن نــوع پذیــرش از ســال آینــده در 
مقطــع دکتــری از 20 درصــد شــروع شــده و تــا 80 الــی ۹0 درصد 

در ســال های بعــد از آن پیــش خواهــد رفــت.

*ایــن ۲۰ درصــد، مــازاد بــر ظرفیــت دکتــری خواهــد 
ــری  ــرش دکت ــت پذی ــی از ظرفی ــه بخش ــا اینک ــود ی ب

اســت؟
فعــاًل در ایــن دوره برنامــه ریــزی شــده اســت کــه 20 درصــد 

مــازاد بــر ظرفیــت دکتــری باشــد.
مــا بــه دانشــگاه اعــالم می کنیــم کــه ظرفیــت پذیــرش 
ــرش  ــوع پذی ــن ن ــی ای ــاوت اصل ــد. تف ــالم کن ــری را اع دکت
ــر  ــجو زی ــت دانش ــرار اس ــه ق ــت ک ــاتیدی اس ــت اس در ظرفی
نظــر آنهــا تربیــت شــود. تفــاوت در ظرفیــت اســتاد اســت. نــه 
ــم  ــه می گوئی ــت و ن ــازاد اس ــت م ــن ظرفی ــه ای ــم ک می گوئی
ظرفیــت آن زیــاد و یــا کــم اســت. مــا می گوئیــم اگــر 
اســاتید مــا 10 نفــر هســتند 2 نفــر مــی تواننــد اســتاد محــور 

ــد. ــرش کنن ــری پذی ــجوی دکت دانش
ــه ایــن صــورت اســت کــه دانشــجو، اســتاد  اســتاد محــوری ب

 ، می کنــد ب  نتخــا ا ا  ر یطش  ا شــر و 
اعــالم  نفــر   5 مثــال  ن  ا عنــو بــه 
بــا یــک اســتاد می خواهنــد  می کننــد 
دوره را طــی کننــد، اگــر شــرایطش را 
ــوند،  ــی می ش ــتاد معرف ــه اس ــتند، ب داش
اســتاد اعــالم می کنــد از ایــن 5 نفــر ۳ یــا 
ــازمان  ــه س ــپس ب ــرد س ــر را می پذی ۴ نف
ســازمان  می شــود،  اعــالم  ســنجش 
ســنجش نیــز یــک آزمــون برگــزار کــرده و 

ــوند. ــی می ش ــتاد معرف ــه اس ــراد ب اف
ــد  ــالم می کن ــگاه اع ــر دانش ــال حاض در ح
نفــر   ۳0 می خواهــد،  دانشــجو  نفــر   10
قــرار  گــروه  یــک  در  و  شــده  معرفــی 
می گیرنــد و گــروه بــه صــورت جمعــی 
ــاهد  ــا ش ــا م ــد. در اینج ــه می کن مصاحب
از  برخــی  حــق  حتــی  کــه  بوده ایــم 
از  آنهــا  و  دانشــجویان ضایــع می شــود 
ایــن موضــوع شــکایت دارنــد کــه بــا اینکــه 
چــون  کرده انــد،  کســب  خوبــی  رتبــه 
متعلــق بــه ایــن دانشــگاه نبوده انــد، نمــره 
ــه  ــد و در نتیج ــن آم ــا پایی ــه آنه مصاحب
ــه دور از  ــن ب ــده اند. ای ــرش نش ــا پذی آنه
ــز  ــرای آن نی ــد ب ــه بای ــت ک ــت اس عدال

ــم. ــری کنی فک
ــتاد محــوری  ــرش اس ــه پذی ــی ک ــا زمان ام
ــد  ــد بودن ــه عالقمن ــجویانی ک ــود، دانش ش
ــاس  ــد، براس ــه کار کنن ــتاد مربوط ــا اس ب
دارنــد  کــه  توانمنــدی  و  اســتاد  نظــر 

می شــوند. پذیــرش 

*ایــن ظرفیــت جدیــد پذیــرش 
دکتــری، مصاحبــه نخواهنــد داشــت؟

ــدارد،  ــی ن ــج فعل ــکل رای ــه ش ــه ب مصاحب

اســتادی کــه مــی خواهــد ایــن دوره را داشــته باشــد، خــودش 
ــد. ــه می کن ــجو مصاحب ــا دانش ب

به نظر می رسد مصاحبه دارد ولی مصاحبه در دست استاد است، 
خود استاد محور است استاد تشخیص می دهد. مصاحبه هست 

ولی در گروه انجام نشده و توسط استاد انجام می شود.

*آیــا در طــرح تحــول، تدابیــری بــرای توانمنــد ســازی 
فــارغ التحصیــان بــرای ورود بــه بــازار کار اندیشــیده 

شــده اســت؟
بلــه. چالــش دوم مطــرح شــده در طــرح تحــول، همیــن 
موضــوع اســت. در تعــداد قابــل توجهــی از رشــته هــا دروســی 
ــا در  ــدی آنه ــوب توانمن ــد، مطل ــی گذرانن ــجویان م ــه دانش ک
صنعــت و جامعــه نیســت. بــه عنــوان مثــال مــا نــوع دانشــجوی 
ــی  ــی مهندس ــال کارشناس ــوان مث ــه عن ــم، ب ــی داری کارشناس
ــوع  ــوم سیاســی دو ن ــوع اســت، کارشناســی عل ــک دو ن مکانی
اســت یــک نــوع آن ایــن اســت کــه فــردی کــه وارد دانشــگاه 
ــن  ــق و اســتاد دانشــگاه شــود در ای ــد محق می شــود می خواه
ــن  ــای ای ــش و کاره ــق و پژوه ــدی وی در تحقی ــوع توانمن ن

ــی اســت. چنین
مســیر دوم ایــن اســت می خواهــد شــاغل شــود، آموزشــی کــه 
مــا بــرای نفــر اول ارائــه می دهیــم بایــد بــا آمــوزش فــرد دوم 
متفــاوت باشــد. برنامــه ایــن اســت کــه اگــر قــرار اســت فــرد 
ــد.  ــی می کن ــتری ط ــوری بیش ــانس تئ ــود، در لیس ــق ش محق
ولــی کســی کــه می خواهــد شــاغل شــود، بایــد ســیاالت یــک 
ــدارد.  ــیاالت دو ن ــردن س ــی ک ــه ط ــازی ب ــد. نی ــی کن را ط
ــه عنــوان مثــال ایــن فــرد بایــد در صنعــت کشــتی ســازی،  ب
ــرای  ــر ب ــوی دیگ ــد. از س ــازی را بگذران ــتی س ــیاالت کش س
ــالم  ــهر اع ــازی بوش ــتی س ــت کش ــوزش، صنع ــوع آم ــن ن ای
ــم.  ــک را می خواه ــدس مکانی ــوع مهن ــن ن ــن ای ــد، م می کن
پــس فــرد دروســی کــه بــرای ایــن دوره حرفــه ای الزم اســت 

ــد. مــی گذران

*یعنــی واحدهــای درســی هــر دانشــگاه بــا دانشــگاه 
ــود؟ ــاوت می ش ــر متف دیگ

بله اکنون در حال اختیار دادن به دانشــگاه ها هستیم.

*چه زمانی اجرایی می شود؟
در حــال آمــاده کــردن پایه هــای آن هســتیم. برخــی از دروس 
کارشناســی حرفــه ای ماننــد بــورس صنعتــی حتــی در کنکــور 
ــی  ــی م ــورس صنعت ــزد ب ــد. ی ــده ان ــالم ش ــز اع ــال نی امس
ــی ۴0 واحــد درس را  ــزد ۳0 ال ــم ی ــا اجــاره دادی خواســت. م
برحســب خــود صنعــت برنامــه ریزی کنــد. در دانشــگاه خلیــج فارس 
ــاده  ــزی و پی ــه ری ــتا برنام ــن راس ــه ای درهمی ــق نام ــز تواف نی

شــده اســت.

ــد دروس  ــد درص ــده چن ــی آین ــال تحصیل ــرای س *ب
ــد؟ ــی کن ــر م ــاس تغیی ــن اس برای

ــاً در  ــم، مخصوص ــی کرده ای ــش بین ــرات را پی ــد تغیی 20 درص
دروســی کــه صندلــی خالــی دارنــد.

مصاحبه مفصل دکتر عموعابدینی ؛

تشریح جزئیات طرح تحول آموزش عالی؛ 

برنـامه وزارت علوم برای کاهش بیکاری

 و مهاجرت دانشجویان

معــاون آموزشــی وزارت علــوم ضمــن تشــریح جزئیــات طرح 
تحــول آمــوزش عالــی از برنامــه هــای ایــن وزارتخانــه بــرای 
ــت:  ــر داد و گف ــگان خب ــرت نخب ــکاری و مهاج ــش بی کاه
ــر  ــجو تغیی ــرش دانش ــی از پذی ــرح بخش ــن ط ــاس ای براس

ــرد. خواهــد ک
بــه گــزارش بــازارکار، طــرح تحــول آمــوزش عالــی بــه عنــوان 
بخشــی از ســند »تحــول دولــت مردمــی« بــا روی کار 
ــت  ــوی معاون ــیزدهم از س ــت س ــوم دول ــدن وزارت عل آم
ــن طــرح شــامل  ــه مطــرح شــد. ای ــن وزارتخان آموزشــی ای
مطلــوب،  وضعیــت  نشــانگرهای  ازجملــه  بخش هایــی 
چرخش هــای تحــول آفریــن و ارائــه راهبــرد بــوده و 
چالش هــای حکمرانــی را بررســی و بــرای هریــک راهــکاری 

ــت. ــرده اس ــه ک ارائ
رویکــرد  بــا  آینــده  دانشــگاه  حکمرانــی  تحقــق 
ایرانی-اســامی، حکمت بنیــان و همچنیــن حمایــت از 
ــت. ــرح اس ــن ط ــردی ای ــای راهب ــه طرح ه ــگان از جمل نخب
ــی  ــمت دیپلماس ــه س ــد ب ــرح بای ــن ط ــگاه ها در ای دانش
ــد  ــت کنن ــش حرک ــام بخ ــمند و اله ــاوری هوش ــی و فن علم
ــور را  ــکات کش ــه مش ــد ک ــت کن ــجویانی را تربی و دانش

ــد. ــل کنن ح
از آنجــا کــه در حــال حاضــر برنامــه اصلــی معاونت آموزشــی 
ــول  ــرح تح ــای ط ــازی محوره ــی س ــوم، اجرای وزارت عل
ــم  ــر قاس ــا دکت ــی ب ــر در گفتگوی ــزاری مه ــت، خبرگ اس
ــات  ــوم تحقیق ــی وزارت عل ــاون آموزش ــی، مع ــو عابدین عم
ــی  ــوزش عال ــرات آم ــرح و تغیی ــن ط ــات ای ــاوری جزئی و فن
ــت و  ــرارداده اس ــور ق ــرح را مح ــن ط ــرای ای ــه اج در نتیج
معــاون آموزشــی وزیــر علــوم در ایــن گفتگــو اولیــن بارهای 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــا اج ــت ب ــرار اس ــه ق ــی را ک ــوزش عال آم
ــا  ــه ب ــن مصاحب ــت. مت ــرده اس ــریح ک ــد تش ــاق بیافت اتف

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــوم ب ــر عل ــی وزی ــاون آموزش مع

قسمت اول
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رئیس باشگاه مشتریان
برنامه ریزی، طراحی و تهیه نقشه راه باشگاه مشتریان، برنامه ریزی و 

مدیریت باشگاه مشتریان کمپین های متنوع و خالقانه برای رسیدن به 
اهداف کسب وکاری، پایش، ارزیابی و تجزیه تحلیل عملکرد دوره ای از 
اثربخشی باشگاه و کمپین های و ارائه گزارش مدیریتی، طرح راهکاری 
ویژه برای مشتریان وفادار خاص، بخش بندی مشتریان ارائه راهکارهای 

خالقانه برای حفظ و احیاء مشتریان، رصد و تحلیل فعالیت رقبا و 
همچنین ایده گرفتن از فعالیت های باشگاه، کمپین ها و پروموشن ها 
جدید و به روز، تحقیق بازار و شناسایی نیازمندی های مشتریان جهت 

توسعه و بهبود باشگاه مشتریان و مدیریت کمپین هاجذب شریک تجاری 
برای بهره مندی از آنها در ایجاد جذابیت در جوایز باشگاه مشتریان، تهیه 
برنامه های فصلی و سالیانه برای باشگاه مشتریان و برگزاری جشنواره ها، 
تعریف و پایش شاخص های کلیدی عملکرد جهت اطمینان از میزان 

اثربخشی باشگاه مشتریان و کمپین ها، 
ارائه گزارش ها مستمر تحلیلی از نتایج باشگاه مشتریان و کمپین های و

 ارائه پیشنهادها برای بهینه سازی
تسلط بر مدل سازی و راه اندازی باشگاه مشتریان، تسلط بر موضوعات 

بازاریابی و فروش، تسلط بر مدیریت، اجرا و ارزیابی اثربخشی باشگاه مشتریان و 
Office کمپین ها، تسلط به

آشنایی به اصول گیمیفیکیشن و مهارت طراحی گیمیفیکیشن متناسب 
با کسب وکار، آشنایی با اصول کنترل و مدیریت پروژه و مدیریت زمان، 
آشنایی به شاخص های کلیدی عملکرد، آشنایی با ابزارهای بازاریابی 

دیجیتال، برخورداری از دانش نحوه ارتباط با مشتری و جذب مشتری و 
برآورده نمودن نیازهای مشتری

دارای خالقیت و نوآوری، توانایی حل مسئله، توانایی برقراری ارتباط مؤثر، 
توانایی مهارت تصمیم گیری

کارشناسی در رشته های مدیریت، کسب و کار و مهندسی صنایع
سابقه کارحداقل ۴ سال تجربه فعالیت در حوزه های باشگاه مشتریان، 
مدیریت کمیپن، بازرایابی و تبلیغات و حداقل ۱ سال سابقه سرپرستی
وام، پاداش، هدایا و بسته های مناسبتی، کمک هزینه دوره آموزشی، 

بیمه درمان تکمیلی

رئیس توسعه بازار
ارائه راهکارهای نوآورانه برای ارتقا و بهبود محصول، رشد سهم از بازار 
محصول و نیز افزایش رضایت و چسبندگی مشتریان بالفعلنظارت بر 
طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی، نظارت بر صحت اجرای کامل 

فرایندهای مربوط به تجربه مشتری )بازاریابی مشتریان بالقوه، نیازسنجی، 
امکان سنجی اقتصادی پروژه ها، تحویل محصول آموزش مشتری، انجام 
نظرسنجی دوره ای از مشتریان و…( و ثبت کلیه فعالیت ها در نرم افزار 

CRM شرکت، استخراج نیازمندی های مشتریان بالقوه و بالفعل و 
اولویت بندی نیازها  جهت پیاده سازی توسط تیم فنی

شرکت در جلسات مذاکره با مشتریان جهت بازاریابی محصول
نظارت و پاسخگویی در خصوص قراردادهای منعقد شده در خصوص محصول

حصول اطمینان از تحقق KPIهای محصول بر اساس مصوبات و 
پاسخگویی در خصوص عملکرد تیم

CRM تسلط به مفاهیم باشگاه مشتریان و

تسلط به اصول بازاریابی و تکنیک های فروش
Office تسلط به اصول و فنون مذاکره، تسلط به

آشنایی با مدیریت پروژه چابک، آشنایی با تهیه طرح تجاری کسب وکار
دارای تفکر تحلیلی، توانایی حل مسئله، توان برقراری ارتباط مناسب

کارشناسی در رشته های مدیریت، بازرگانی، کسب وکار و مهندسی صنایع
حداقل ۵ سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه و یک سال سابقه 

سرپرستی
وام، پاداش، هدایا و بسته های مناسبتی، کمک هزینه دوره آموزشی

بیمه درمان تکمیلی

کارشناس باشگاه مشتریان
راه اندازی از صفر باشگاه مشتریان، بررسی مدل باشگاه ها و پروموشن های 

رقبا در صنعت، بررسی مدل های باشگاه و تهیه مدل اجرایی آن
شناسایی و تحلیل نیازمندی های مشتریان و ارائه پیشنهادات محصوالت 
متناسب به منظور توسعه باشگاه، تهیه گزارش تحلیلی رفتار مشتریان باشگاه 
و سفرهای مشتری، طراحی کمپین های تبلیغاتی، انجام امور مربوط به 

باشگاه مشتریان، بررسی، سنجش و ارائه گزارش ها مستمر از شاخص های 
کلیدی باشگاه مشتریان و کمپین ها و ارائه پیشنهادات برای بهینه سازی

ارائه پیشنهادات خالقانه جهت حفظ و افزایش طول عمر مشتریان
افزایش طول عمر مشتریان با استفاده از خدمات باشگاهی

تسلط بر مدل سازی و راه اندازی باشگاه مشتریان
آشنایی به اصول گیمیفیکیشن و طراحی گیمیفیکیشن متناسب با 

کسب وکار، آشنایی با CRM و برنامه های وفاداری
آشنایی بر موضوعات بازاریابی و فروش

آشنایی با اصول کنترل و مدیریت پروژه و مدیریت زمان
توانایی تحلیل رفتار مشتری و سفرهای مشتری

خالقیت و نوآوری، توان برقراری ارتباط مؤثر، دارای روحیه کار تیمی
توانایی حل مسئله

کارشناسی در رشته های مدیریت، کسب وکار و مهندسی صنایع
حداقل ۲ سال تجربه فعالیت در حوزه های باشگاه مشتریان، مدیریت 

کمپین، بازاریابی و تبلیغات
وام، پاداش، هدایا و بسته های مناسبتی، کمک هزینه دوره آموزشی

بیمه درمان تکمیلی

Go Developer
 )Development( نرم افزاری  نیازمندی های  پیاده سازی 

برنامه ریزی شده
توسعه و نگهداری نرم افزارها مطابق استانداردهای تولید نرم افزار در 

شرکت، ایجاد مستندات فنی جهت پشتیبانی و توسعه نرم افزار
طراحی، پیاده سازی و سفارشی سازی کامپوننت های موردنیاز

آشنایی کافی به زبان برنامه نویسی Go، پارادایم ها، اصطالحات و ساختار
 آشنایی با Go Routine و Channel Pattern و مفاهیم پردازش 

موازی و چند پردازشی، آشنایی با میکروسرویس ها و  معماری توزیع شده
آشنایی کامل با مفاهیم پایگاه داده ها

Go تجربه کافی در استفاده از فریم ورک های
TDD تمرکز بر توسعه چابک مبتنی بر

توسعه برنامه  هایی مقیاس پذیر، کارآمد و با قابلیت باالی نگهداری
دارای روحیه کار تیمی

دارای تفکر سیستمی و تحلیلیدارای توان حل مسئله
کارشناسی در رشته کامپیوتر

Go سابقه کارحداقل ۲ سال تجربه برنامه نویسی به زبان
وام، پاداش، هدایا و بسته های مناسبتی، کمک هزینه دوره آموزشی

بیمه درمان تکمیلی

Java developer
تحلیل مسائل و ارائه راه حل مناسب و پیاده سازی آن در استک جاوا
توسعه و نگهداری نرم افزارهای کسب وکاری مطابق استاندارد شرکت

ایجاد مستندات فنی جهت پشتیبانی، توسعه و استفاده از محصوالت
تست و رفع خطاهای محصوالت

شرکت در تصمیم سازی ها و کمک به بهبود معماری محصوالت فعلی و آیند
object oriented تسلط به مفاهیم ،core java تسلط به

Spring Framework تسلط بهJPA-Hibernate تسلط به مفاهیم
Oracle آشنایی با مفاهیم پایگاه داده ،Spring Boot تسلط به

آشنایی با Design Pattern های توسعه نرم افزار
JSP تجربه کار با ،Microservice آشنایی با معماری

Unit test تجربه کار با ،React تجربه کار با ،angular تجربه کار با
Agile تجربه کار با مدل ،Jira تجربه کار با ،Git تجربه کار با

تجربه کار با Linux، دارای روحیه کار تیمی، دارای مهارت حل مسئله
دارای تفکر سیستمی و خالقانه
کارشناسی در رشته کامپیوتر

Java سابقه کارحداقل ۳ سال تجربه برنامه نویسی به زبان
وام، پاداش، هدایا و بسته های مناسبتی، کمک هزینه دوره آموزشی

بیمه درمان تکمیلی

windows server کارشناس
نصب و هاردنینگ سیستم عامل ها

نصب و deploy سرویس های عملیاتی بر روی سرورها
Staging ایجاد و به روزرسانی مستمر سرورهای

پایش مستمر الگ های مربوط به سرویس ها
)MCSE( تسلط بر ویندوز سرور

تسلط بر IIS و عیب یابی سرویس های وابسته
تسلط بر طراحی و راه اندازی کالستر و HA جهت سرویس های تحت وب
تسلط بر پیکربندی و نگهداری سرویس های مانیتورینگ و جمع آوری الگ

دارای توانایی مدیریت استرس، دارای دقت و جزئی نگری
دارای توان حل مسئله، دارای تفکر تحلیلی و سیستمی

کارشناسی در رشته کامپیوتر، سابقه کارحداقل ۲ سال در گروه شغلی مشابه
وام، پاداش، هدایا و بسته های مناسبتی، کمک هزینه دوره آموزشی

بیمه درمان تکمیلی

کارشناس پشتیبانی نرم افزار
پشتیبانی ورفع باگ های نرم افزاری، کنترل ورفع مغایرت های مالی

مستند کردن فرایندها، پشتیبانی توسعه فنی محصول و رفع خطاها

کار با دیتابیس و تهیه گزارشات
پیگیری مشکالت و مغایرت های ایجاد شده در نرم افزارها

SQL و Oracle تسلط نسبی به دیتابیس
آشنایی با زبان برنامه نویسی Phyton، آشنایی با روال انجام تراکنش های مالی

آشنایی با مفاهیم صنعت پرداخت الکترونیک
آشنایی با الزامات شاپرک، تجربه کار با سیستم های مدیریت ترمینال

دارای روحیه کار تیمی، دارای تفکر تحلیلی و سیستمی
دارای روحیه پیگیری و نتیجه گرایی

کارشناسی در رشته کامپیوتر، سابقه کارحداقل ۲ سال در گروه شغلی مشابه
وام، پاداش، هدایا و بسته های مناسبتی، کمک هزینه دوره آموزشی

بیمه درمان تکمیلی

رئیس توسعه محصول
Product Roadmap پیگیری تعریف، طراحی و تدوین

تعریف پروژه برای تحقیق و توسعه برای بهبود محصول یا ارائه راهکارهای 
نوآورانه برای نیازهای جدید، پیگیری تحلیل و طراحی UI و UX ابزارها

تعریف و اولویت بندی User Story, Backlog برای تیم فنی
 User Acceptance Test + Usability Test  پیگیری تست های
Load Test +، برنامه ریزی برای بهبود تجربه کاربری محصول باتوجه به 
بازخوردهای تیم توسعه بازار،  تحویل محصول به مدیر محصول و سایر 
ذی نفعان، هماهنگی و پیگیری پیاده سازی سازوکار الزم جهت پشتیبانی 

محصول در الیه های میدانی، مرکز تماس و فنی
 کسب اطمینان از صحت عملکرد سیستم

پیگیری پیاده سازی ابزارها و گزارش های الزم جهت مانیتورینگ مداوم 
عملکرد محصول، حضور در جلسات مذاکره با مشتری حسب نیاز مدیر 

محصول جهت ارائه راهکار برای درخواست های احتمالی مشتری
برگزاری جلسه با مدیران محصول و استخراج نیازمندی های جهت اصالح 

Features, Functions محصول
نظارت بر برگزاری جلسات Planning و Demo و ارائه گزارشات 

Deployment پیشرفت توسعه محصول و
تسلط بر مفاهیم مهندسی نرم افزار و تحلیل و طراحی سیستم های 

نرم افزاری تسلط بر مفاهیم مدیریت پروژه )باتوجه به نوع شغل مدیریت
 پروژه چابک ارجحیت دارد(

آشنایی با مباحث مدیریت و توسعه کسب وکار
آشنایی با مفاهیم توسعه بازار، آشنایی با مباحث برنامه ریزی استراتژیک

دارای مهارت های سرپرستی، توانایی حل مسئله
توانایی برقراری ارتباط مؤثر، توانایی مدیریت زمان

کارشناسی در رشته های کامپیوتر و فناوری اطالعات/ مهندسی صنایع
حداقل ۵ سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه و دو سال سابقه سرپرستی

وام، پاداش، هدایا و بسته های مناسبتی، کمک هزینه دوره آموزشی
بیمه درمان تکمیلی

متقاضیان می توانند درخواست و رزومه خود را با ذکر عنوان 
شغلی مورد نظر به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند.

recruitment@pep.co.ir 
https://bazarekar.ir/36787 

دعوت به همکاری

شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد، برای تکمیل نیروی انسانی خود در عناوین شغلی زیر دعوت به همکاری می کند.

بررسی آماری از رشته محلهای کنکور سراسری حاکی 
از سهم ناچیز رشته های علوم پایه از ظرفیت پذیرش 
دانشگاه و همچنین عدم توازن این رشته ها در دانشگاهها 

دارد. 
آوردن  بوجود  در  شیمی  و  ریاضی  فیزیک،  اهمیت 
تکنولوژی ها و دوام آن دغدغه عموم مردم نیست و از 
همین رو در تمام کشورها ارتقا و اعتالی علوم پایه در 
به  نیاز  رو  این  از  و  است  دولت ها  عهده  به  اول  درجه 

سرمایه گذاری بیشتری دارد.
سیاستگذاران علم و فناوری کشور و در رأس آنها رهبر 
انقالب در دو دهه گذشته اهمیت علوم پایه را  معظم 
مدنظر قرار داده و در استاد باالدستی و سیاست های کالن 

ابالغی بر این مهم تاکید کرده اند.
استادان  با  انقالب در دیدار  در عین حال رهبر معظم 
کاهش  خطر  درباره   ۱۳۹۷ خردادماه   ۲۰ در  دانشگاه 
داوطلبان کنکور علوم پایه توجه دادند و فرمودند: »آماری 
که به من داده اند نشان می دهد که مثاًل حدود پنجاه 
درصد داوطلبان کنکور رشته ریاضی کاهش پیدا کرده 
این  ما  است.  خطرناک  کشور  آینده  برای  این  است. 
رشته های مهم علوم پایه را به خصوص مثل ریاضی را 

یا فیزیک را برای آینده الزم داریم.«
اهمیت پشتیانی حاکمیتی و سرمایه گذاری

 دولتی در علوم پایه
در سال های اخیر علوم پایه در برخی حوزه های علوم نوین 
تأثیرات مهمی گذاشته اند و رشته هایی مانند ژنتیک، 
نظری،  فیزیک  شناسی،  کیهان  شیمی،  اعصاب،  علوم 
از  متأثر  اند  بوده  پیشگام  کشور  در  که  لیزر  و  اپتیک 
پشتیانی حاکمیتی از علوم پایه بوده که نیازمند سرمایه 

گذاری بیشتر است.
ضمن اینکه سرمایه گذاری در علوم پایه در میان مدت 
و بلند مدت به بهره وری می رسد و از این رو الزم است 
تصمیم سازان و تصمیم گیران به این نکته دقت کنند که 
رفع موانعی از جمله رفع دغدغه اشتغال فارغ التحصیالن 
و فراهم شدن امکان پژوهش و تحصیل در رشته های بین 
رشته ای برای علوم پایه ای ها می تواند به اقبال عمومی به 

این رشته ها کمک کند.
ضمن اینکه با توجه به رسالت علوم پایه و ارتباط کمتر آن 
با صنعت و بازار کار این رشته ها نیازمند حمایت و توجه 
بیشتر از طرف دولتمردان هر کشوری هستند که می تواند 
به جز حمایت مالی به صورت قوانین حمایتی در مورد 
استخدام و جذب آنها صورت گیرد تا دغدغدعه اشتغال 

کمتر داشته باشند
اخیر  نکاتی که در چند سال  از  این وجود یکی  با  اما 
موجب شده رشته های علوم پایه با اقبال کمی مواجه 
آنها و جذابیت سایر رشته های  اشتغال  شوند وضعیت 
به دالیل  نظر می رسد  به  آنها است،  برابر  کاربردی در 
مختلف تأسیس رشته های علوم پایه در مقطع کارشناسی 
عالقه  و  جامعه  نیاز  از  بیش  مختلف  دانشگاه های  در 

دانشجویان این رشته ها بوده است.
ضعف برنامه ریزی در گسترش رشته های 

دانشگاهی منشأ بی توجهی داوطلبان به علوم پایه

دانشگاهی،  رشته های  در گسترش  ریزی  برنامه  ضعف 
رشد نامتعادل جمعیتی و بهم خوردن توازن تقاضای ورود 
به دانشگاه، قبولی صرف در کنکور بدون توجه به عالقه 
و توانایی فردی و مشکالت اشتغال نیروی تحصیل کرده 
و نیازهای درآمدی، موجب شده با صندلی های خالی در 

رشته های علوم پایه مواجه شویم.
بر اساس آمارهایی که از دانشگاه ها بدست آمده است 
حتی در صورتی که این صندلی های خالی پر شود نیز 
توسط داوطلبانی بوده که نمره تراز قابل قبولی نداشته اند.

با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اقدام  تازه ترین  در 
همکاری بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری 
این موضوع چاره ای  برای  دارد  ریاست جمهوری قصد 
جذب  از  حمایت  ویژه  طرح  منظور  همین  به  و  بیابد 
المپیاد  برگزیدگان  و  سراسری  کنکور  برتر  رتبه های 
دانش آموزی در رشته های هدف اولویتدار کشور )از دوره 

کارشناسی تا دکتری( را در کنکور ۱۴۰۱ اجرایی کرد.
برنامه حمایتی وزارت علوم و بنیاد ملی نخبگان 
برای حمایت از پذیرش کنکوری ها در علوم پایه

امسال در دفترچه های کنکور ۱۴۰۱ مصوبه ای منتشر 
شد که نشان می داد با تصویب هماهنگ وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری رتبه های ۱ تا ۱۰۰ گروه های 
ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و رتبه های 
۱ تا ۵۰ هنر و زبان های خارجی در کنکور سال ۱۴۰۱ 
در  کشوری  برنز  و  نقره  طال،  نشان های  دارندگان  و 
المپیادهای ملی دانش آموزی )که توسط وزارت آموزش 
و پرورش برگزار می شوند با معرفی سازمان ملی پرورش 
پذیرش  و  انتخاب  صورت  در  درخشان(  استعدادهای 
مزایای طرح مذکور  از  دار  اولویت  در رشته های هدف 

برخوردار می شوند:
این رشته های هدف شامل رشته های گروه  از  گروهی 
دکتری  آموزشی،  سنجش  و  آمار  آمار،  پایه«:  »علوم 
فناوری،  زیست  کاربردها،  و  ریاضیات  فیزیک،  پیوسته 
زمین شناسی، زیست شناسی جانوری، زیست شناسی 
سلولی و مولکولی، زیست شناسی دریا، زیست شناسی 

گیاهی، شیمی کاربردی، شیمی محض، فیزیک بودند.
بخش دیگری از این رشته های هدف به ۱۲ رشته گروه 
»علوم انسانی« و ۷ رشته گروه »مهندسی کشاورزی« 

می پردازد.
برگزیدگان طرح با حفظ شرایط پویایی از تسهیالت زیر 

در طول تحصیل بهره مند می شوند:
* پذیرش بدون آزمون به عنوان استعدادهای درخشان 
در دوره های تحصیلی باالتر تا مقطع دکتری در رشته های 
هدف در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری.
* دریافت حمایت مالی ماهیانه به میزان حداقل دستمزد 
تعیین شده توسط شورای عالی کار، در صورت انتخاب و 

پذیرش در رشته های هدف در طی دوره تحصیل در در 
داخل کشور در ازای انجام فعالیت های علمی و اجرایی.

* دریافت کمک هزینه برای اجرای برنامه توانمندسازی 
و پشتیبانی از فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فناورانه، 
نوآورانه و فرهنگی به پیشنهاد برگزیده طرح و تأیید استاد 

راهبر.
* بهره مندی از تسهیالت طرح جایگزین خدمت بنیاد 

ملی نخبگان )طرح شهید صیاد شیرازی(.
* اعطای تسهیالت دوره پسادکتری بنیاد ملی نخبگان 
دکتری  دوره  اتمام  از  بعد  دکتر چمران(  )طرح شهید 

تخصصی به مدت حداکثر ۳ سال.
* اعطای تسهیالت ویژه بنیاد ملی نخبگان برای جذب 
در دستگاه های اجرایی و مؤسسه های علمی کشور )طرح 

شهید شهریاری(.
* اعطای تسهیالت استادیاران جوان بنیاد ملی نخبگان 
)طرح مرحوم کاظمی آشتیانی( و در صورت اشتغال به 

عنوان عضو هیئت علمی در داخل کشور.
و  فناورانه  نهادهای  در  جذب  تسهیالت  اعطای   *
شرکت های دانش بنیان بنیاد ملی نخبگان )طرح شهید 

تهرانی مقدم(.
و  طرح  برگزیدگان  به  درمان  تکمیلی  بیمه  اعطای   *
پایان  تا  فرزندان،  و  آنان شامل همسر  خانواده  اعضای 

تحصیل در داخل کشور.
* اعطای کمک هزینه اعزام به فرصت مطالعاتی داخل یا 
خارج از کشور به برگزیده طرح، در دوره دکتری تخصصی.

* اعطای تسهیالت راه اندازی و حمایت از کسب و کارهای 
دانش بنیان، مطابق با قوانین و مقررات مربوطه.

* اعطای پوشش صندوق حمایتی بیمه درآمد پس از 
دانش آموختگی برگزیده طرح از دوره دکتری تخصصی، 
در صورت ارائه درخواست و به شرط اقامت وی در داخل 
با سال هایی که در داخل کشور و در  کشور، متناسب 

رشته های هدف تحصیل کرده است.
اختصاص تنها ۶ درصد از مجموع ظرفیت گروه 
علوم ریاضی و علوم تجربی کنکور به علوم پایه

بررسی ظرفیت علوم پایه در دفترچه های کنکور سال 
۱۴۰۱ نشان می دهد که ۲۶ هزار و ۱۷۹ نفر / صندلی 
به رشته های علوم پایه گروه هدف که قرار است مورد 
میزان  این  است.  یافته  اختصاص  گیرد،  قرار  حمایت 
ظرفیت ۶ درصد از مجموع ظرفیت گروه علوم تجربی و 
۶ درصد از مجموع ظرفیت گروه علوم ریاضی و فنی است.

بیشترین ظرفیت در این میزان برای یک کدرشته مربوط 
پذیرش  در  کرمانشاه  رازی  دانشگاه  فیزیک  رشته  به 
»صرفاً با سوابق تحصیلی« دوره روزانه با ظرفیت ۱۰۰ نفر 
اختصاص دارد. پس از آن نیز دانشگاه زنجان با ظرفیت 

۹۰ نفر در رشته فیزیک در رده بعدی قرار دارد.
مجموع ظرفیت رشته های علوم پایه شامل آمار، آمار و 
سنجش آموزشی، دکتری پیوسته فیزیک، ریاضیات و 
کاربردها، زیست فناوری، زمین شناسی، زیست شناسی 

زیست  مولکولی،  و  سلولی  شناسی  زیست  جانوری، 
شناسی دریا، زیست شناسی گیاهی، شیمی کاربردی، 
شیمی محض، فیزیک در دفترچه کنکور ۱۴۰۱ به میزان 
۲۶ هزار و ۱۷۹ نفر / صندلی بوده است که از این میزان، 
ظرفیت دانشگاه های دولتی ۱۲ هزار و ۳۳۴ نفر، ظرفیت 
مراکز آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی ۲ هزار و ۱۱۷ 

و ظرفیت دانشگاه پیام نور ۱۱ هزار و ۷۲۸ نفر است.
حدود ۸۷ درصد پذیرش در رشته های علوم پایه 

صرفاً با سوابق تحصیلی
بر اساس برنامه حمایتی وزارت علوم، قصد اصلی جلب 
در  که  برتر  استعدادهای  با  و  نخبه  داوطلبان  توجه 
رتبه های باالی کنکور قرار می گیرند به رشته های علوم 
پایه است اما در مقابل از میان ظرفیت ۲۶ هزار و ۱۷۹ 
نفری تنها ۳ هزار و ۳۲۲ نفر / صندلی به دوره های با 
آزمون اختصاص دارد و ۲۲۸۵۷ نفر / صندلی و دوره های 

پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی نفر است.
از  درصد   ۸۷ حدود  یا  عمده ای  بخش  ترتیب  این  به 
با سوابق تحصیلی اختصاص  ظرفیت به پذیرش صرفاً 
دارد و این درحالی است که عمدتاً این بخش از سوی 

رتبه های زیر هزار انتخاب نمی شود.
 

سهم برابر ظرفیت رشته های علوم پایه در 
دانشگاه های دولتی و دانشگاه پیام نور!

بررسی ظرفیت رشته های علوم پایه در دفترچه کنکور 
۱۴۰۱ نشان می دهد از مجموع ظرفیت رشته های علوم 
به میزان ۱۲ هزار و ۳۳۴  پایه در دانشگاه های دولتی 
نفر بخش عمده ای شامل ۱۰ هزار و ۹۸۸ نفر / صندلی 
ظرفیت دوره های روزانه است و در نوبت دوم این ظرفیت 
به میزان یک هزار و ۳۱۰ نفر و در پردیس خودگردان 

تنها ۳۶ نفر است.
به عبارت دیگر بخش عمده و اصلی ظرفیت رشته های 
علوم پایه در دانشگاه های دولتی، به دوره آموزش رایگان 

اختصاص دارد.
بررسی ها نشان می دهد که از میزان ظرفیت رشته های 
علوم پایه در دفترچه کنکور ۱۴۰۱ میزان ۴۷ درصد به 
دانشگاه های دولتی و ۴۵ درصد به دانشگاه پیام نور و ۸ 
درصد ظرفیت به دانشگاه های غیردولتی و غیر انتفاعی 

اختصاص دارد.

 

سهم پایین دانشگاه های تهران و صنعتی شریف از 
علوم پایه و عدم توازن گسترش رشته ها

همچنین وضعیت ظرفیت این رشته ها در دانشگاه های 
در  این رشته ها  نشان می دهد که گسترش  نیز  کشور 
برتر  رتبه های  اینکه  وجود  با  و  ندارد  توازن  دانشگاه ها 
انتخاب  بیشتر دانشگاه های برتر را برای ادامه تحصیل 
دانشگاه ها  سایر  به  ظرفیت  بیشترین  اما  می کنند 
اختصاص یافته است و به طور نمونه سهم دانشگاه های 

تهران و صنعتی شریف تنها حدود ۱۰۰ نفر است.
و  آمار  آمار،  شامل  پایه  علوم  رشته های  ظرفیت  اما   
سنجش آموزشی، دکتری پیوسته فیزیک، ریاضیات و 
کاربردها، زیست فناوری، زمین شناسی، زیست شناسی 
زیست  مولکولی،  و  سلولی  شناسی  زیست  جانوری، 
شناسی دریا، زیست شناسی گیاهی، شیمی کاربردی، 
شیمی محض، فیزیک در دفترچه کنکور ۱۴۰۱ نیز جای 

بررسی دارد.
اختصاص تنها ۲۰ ظرفیت به دکتری 

پیوسته فیزیک
بر اساس داده های دفترچه کنکور ۱۴۰۱، باالترین میزان 
ظرفیت پذیرش به رشته های »ریاضیات و کاربردها« با 
۴ هزار و ۱۴۰ نفر / صندلی و »زیست شناسی سلولی و 
مولکولی« با ۴ هزار و ۱۲۴ نفر / صندلی اختصاص دارد 
با  فیزیک  پیوسته  به دکتری  نیز  و کمترین ظرفیت 

۲۰ نفر تعلق دارد.
 با وجود اینکه یکی از بندهای حمایتی وزارت علوم از 
نخبگان برای رشته های علوم پایه به »پذیرش بدون آزمون 
تحصیلی  دوره های  در  درخشان  استعدادهای  عنوان  به 
باالتر تا مقطع دکتری در رشته های هدف در دانشگاه های 
وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری« اختصاص دارد 
اما به نظر می رسد هنوز آمادگی الزم برای تغییر در ساختار 

آموزشی و توسعه دکتری پیوسته وجود ندارد.
در سیاست های کلی علم و فناوری ابالغی از سوی مقام 
با هدف کسب  به جهاد مستمر عملی  معظم رهبری، 
مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تاکید بر توسعه 
و  علوم  به  دستیابی  و  بنیادی  تحقیقاتی  و  پایه  علوم 
فناوری های پیشرفته با سیاستگذاری و برنامه ریزی ویژه 
اشاره شده است. توجه مقام معظم رهبری به »حرکت 
از مهمترین  پیش دستانه در علوم پایه« اشاره به یکی 
اولویت های تحقیقات در علوم پایه دارد که همانا حرکت 

در مرزهای دانش است.
در قانون تشکیالت وزارت علوم نیز حمایت از علوم پایه 
جز مأموریت اصلی این وزارتخانه قرار دارد، همچنین در 
سند چشم انداز ۲۰ ساله نیز عالوه بر تعیین جایگاه علمی 
افزاری،  نرم  واژه های چون جنبش  بر  منطقه  در  ایران 
برخورداری از دانش پیشرفته و توانا در تولید علم تاکید 

شده است.
همچنین در برنامه های توسعه کشوری در کنار فناوری، 
نوآوری و کاربردی کردن علم، به حمایت از علوم پایه 
و بنیادی، خلق دانش ها و ایده های نو به عنوان وظیفه 
دولت و امور حاکمیتی تاکید شده است. ضمن اینکه در 
سند نقشه جامع علمی کشور، در فصل تعیین اولویت های 
علم و فناوری، اولویت های علوم پایه بر اساس ترکیب 
و  مرزشکنانه  نیازمحوری،  محوری،  مزیت  رویکردهای 

آینده نگری تعیین شده است.
این موضوع که آیا تمام این ۲۶ هزار ظرفیتی که برای 
رشته های علوم پایه در کنکور ۱۴۰۱ تعیین شده است، 
پس از اعالم نتایج کنکور، تکمیل می شود یا خیر، در جای 
دیگری قابل بررسی است اما به نظر می رسد نیاز است 
روز  شرایط  به  توجه  با  پایه  علوم  رشته های  توسعه 
دانشگاه ها و توان علمی کشور و نیاز کشور به دانش های 
بنیادی مورد بازبینی اساسی قرار گیرد تا با توسعه صحیح 
این رشته ها، داوطلبان نیز به آن اقبال نشان دهند و شاهد 

خالی ماندن این رشته ها در دانشگاه ها نباشیم.

سهم ناچیز صندلی های دانشگاه از رشته های علوم پایه
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متقاضیلان ملی تواننلد بلا مراجعه به سلامانه جامع دانشلگاه آزاد اسلامی 
پلس مطالعله دقیلق قوانین و مقلررات و تکمیل ملدارک مد نظلر از تاریخ 

21 اللی 31 شلهریورماه 1401 نسلبت بله ثبت نام اقلدام نمایند.

شرایط فراخوان

 1. شلرایط عمومي جلذب اعضاي هیأت علمي مطابق مصوبله 608 مورخ 
1386/4/19 شلوراي عالي انقاب فرهنگي مي باشلد.

2. ملدرک تحصیللی مورد نیاز برای شلرکت در فراخوان جلذب در تمامی 
رشلته هلا اعام نیاز شلده دکتری تخصصی می باشلد.

تبصلره1: ثبلت نلام دارنلدگان مدرک کارشناسلی ارشلد در گلروه هنر در 
رشلته هلای فاقد سلرفصل مصلوب دوره دکتری در کشلور که در سلامانه 

جلذب بله آن رشلته هلا اعلام نیاز شلده اسلت، بامانع می باشلد .

تبصلره2: ثبلت نلام دارنلدگان ملدرک کارشناسلی ارشلد در رشلته هلای 
پرسلتاری، مامایی، هماتولوژی و اتاق عمل، مشروط به نداشتن تعهد خدمت 
متقاضیلان بله وزارت بهداشلت، درمان و آموزش پزشلکی بامانع می باشلد.

تبصلره 3: در گلروه علوم پزشلکی عاوه بر متقاضیان تبصره فوق در سلایر 
رشلته هلا، متقاضیلان صرفلا از بیلن دارندگان ملدرک دکتلری تخصصی 
)آموزشلی(، بلورد تخصصلی و فلوق تخصصلی پلس از بررسلی و تاییلد 
صاحیلت علملی و عمومی و طی نمودن فرایند جذب انتخاب خواهند شلد.

3.شلرط سلني براي دارندگان مدرک کارشناسلي ارشلد حداکثر 30 سال 
و بلراي دارنلدگان مدرک دکتري تخصصي حداکثر 45 سلال مي باشلد.

تبصلره: بلرای متقاضیلان زیرگلروه پزشلکی شلرط سلني بلراي دارندگان 
ملدرک کارشناسلي ارشلد حداکثلر 35 سلال و بلراي دارنلدگان ملدرک 

دکتلري تخصصلي حداکثلر 45 سلال ملي باشلد.

4. رشته تحصیلي متقاضي در دو مقطع آخر تحصیل هم خواني داشته باشد.

تبصلره: برابلر مصوبه جلسله شلصت و پنجلم ملورخ 89/9/1 هیلات عالی 
جلذب اعضای هیلات علمی دانشلگاهها و مراکز آموزش عاللی، متقاضیان 
جلذب در گلروه هلای پرسلتاری، معارف اسلامی و هنر درصورت داشلتن 
سلایر شلرایط، همگونی رشلته در مقاطع کارشناسلی و کارشناسلی ارشد 

ملاک عملل در جذب نمی باشلد.

5. فلارغ التحصیلل دوره تملام وقت حضلوری با حداقل معدل ملورد تائید 
بلراي مقاطلع کارشناسلی 14، کارشناسلي ارشلد و دکتري حرفله اي 16 
و دکتلري تخصصلي 17 ملي باشلد و یلا مجموع معلدل های سله مقطع 

حداقل 48 باشلد

تبصلره: متقاضیانلی که فلارغ التحصیل دانشلگاههای خارج از کشلور می 
باشلند درصلورت اینکله رتبه دانشلگاه هلای آنان براسلاس سلایت وزارت 
عللوم، تحقیقلات و فنلاوری گلروه اللف )ممتلاز( قلرار ملی گیرد مجلاز به 

شلرکت در فراخلوان دانشلگاه می باشلند.

6. رشلته و گرایلش تخصصلی متقاضلي بلا رشلته ملورد نیلاز منلدرج در 
سلامانه جلذب دانشلگاه همخواني داشلته باشلد.

7. متقاضیلان گلروه عللوم پزشلکی بایلد فاقلد هرگونله تعهلد بله وزارت 
بهداشلت، درملان و آموزش پزشلکی به جهت اسلتفاده از مزایلای آموزش 
 )k رایلگان، خدملات قانونلی و ملورد تعهد )طرح نیلروی انسلانی و ضریب
باشلند و در زملان ثبلت نام ملزم به بارگذاری دانشلنامه یلا تاییدیه مدرک 

تحصیللی خلود در سلامانه جذب می باشلند.

8. ثبلت نلام در سلامانه جلذب هیلچ گونه حقلی را براي متقاضیلان ایجاد 
نمی کنلد و جلذب افلراد واجلد شلرایط صرفاً پلس از تائیلد توانایی علمی، 
عموملی و طلی شلدن فرایند جذب هیلات علمی در هیلات اجرایی جذب 
اسلتان و هیلات مرکلزی جلذب اعضلای هیات علملی دانشلگاه امکانپذیر 

خواهلد بود.

9. مسلئولیت صحلت و کامل بودن اطاعات وارد شلده بلر عهده متقاضی 
بلوده و در صلورت مشلاهده هلر گونله مغایرت یلا نقلص در اطاعات ثبت 

شلده، درخواسلت وی منتفلی می گردد.

10. متقاضیلان مجلاز بله انتخاب سله اسلتان بعنلوان اولویت هلای محل 
خدملت می باشلند.

تبصلره: در صورتیکله پلس از طی شلدن فرآیند جلذب در هیلات اجرایی 
جلذب اسلتان هلا، بیلش از یک اسلتان با جلذب متقاضی موافقت داشلته 
باشلد، هیلات مرکلزی جذب، اسلتان محل خدملت را انتخاب ملی نماید.

11. جلذب هیلات علملی از خانلواده معلزز شلهدا و ایثارگلران بلر اسلاس 
بنلد "پ" ماده 90 قانون برنامه ششلم توسلعه کشلور صلورت می گیرد و 
متقاضیلان واجلد شلرایط هنگام ثبت نلام در فراخلوان ملزم بله بارگذاري 

ملدارک و مسلتندات ایثارگلری در سلامانه جذب مي باشلند.

12.جلذب اعضلای هیات علمی صرفلاً از طریق شلرکت در فراخوان و طی 
شلدن فرآینلد آن امکان پذیر می باشلد.

13. در طلی فرآینلد جلذب، در صلورت داشلتن شلرایط مسلاوی )توانایی 
علملی و صاحیلت عموملی(، اولویلت بلا فلارغ التحصیلان دانشلگاه آزاد 

اسلامی می باشلد.

  تقویم آزمون

مهلت ثبت نام: تا 31 شهریور 1401

داوطلبان واجد شـرایط جهت ثبت نام و کسـب اطالعات بیشـتر 

به سـایت اینترنتی : https://sajed.iau.ir مراجعه نمایند . 

لینک : 

https://bazarekar.ir/37269

دعوت به همکاری

دانشگاه آزاد اسالمی با توجه به نیاز به تخصص نیروهای جوان متعهد و متخصص علمی 
براساس طرح آمایش آموزشی و در راستای نیل به اهداف سند تحول و تعالی دانشگاه 

اقدام به درج فراخوان جذب هیات علمی در سراسر کشور می نماید.

دعوت به همکاری

کارشناس فروش تجهیزات بانکی
بازاریابی و پیگیری مستمر فرایند فروش

برگزاری جلسات حضوری و آناین با مشتریان 
تا حصول نتیجه و فروش نهایی

تحقیقات بازار و ایجاد بازار )ایجاد بازارهای جدید(
بانک ها،  از  اعم  مشتریان  با  حضوری  و  تلفنی  مذاکره 

سازمان ها، ادارات و سایر بازارهای مرتبط
ارتباط مستمر با مدیران فروش و همکاری تیمی

 برای حصول نتیجه
تهیه و ارائه گزارش های منظم مربوطه

 خانم / آقا
 داشتن سابقه فروش مرتبط در زمینه ماشین های اداری و 

سازمانی ترجیحاً تجهیزات بانکی

داشتن فن بیان قوی
روابط عمومی باال و فعال و پرانرژی

سازمانی،  برون  سازمانی،  مأموریت های  در  حضور  امکان 
مأموریت های شهرستان

آشنا با اصل فنون مذاکره و توانایی
 حضور در جلسات مربوطه

آشنا به فروش سازمانی و مذاکرات فروش
ایمیل  آدرس  به  را  خود  رزومه  می توانند  متقاضیان 

زیر  ارسال کنند.

Sales07@mca.co.ir

لینک :
https://bazarekar.ir/36779 

شرکت بازرگانی مبناکارت آریا، جهت تکمیل نیروی انسانی خود کارشناس فروش تجهیزات بانکی استخدام می کند.

شرکت تعاونی تولیدی ادوات کشاورزی 
بعثت فارس 

در  مرودشت  در شهرستان  خود  فنی  کادر  تکمیل  جهت 
استان  فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید

جوشکار
آقا، تمام وقت، دارای سابقه کار و توانایی مونتاژکاری قطعات 
و محصوالت تولیدی، عدم مصرف دخانیات، رعایت اصول و 
قوانین شرکت در خصوص حضور کاری، حقوق ثابت، بیمه، 
ذهاب،  و  ایاب  کار، سرویس  اضافه  سنوات،  پاداش،  عیدی، 

ناهار
تراشکار

آقا، تمام وقت، دارای سابقه کار، عدم مصرف دخانیات
منظم و مسئولیت پذیر، حقوق ثابت، عیدی، پاداش، اضافه کار

سنوات، سرویس، ایاب وذهاب ناهار
به  را  رزومه خود  واجد شرایط خواهشمندیم  متقاضیان   از 

واتس اپ زیر ارسال نمایند.
واتساپ: 0۹1۷۷۲۸۷314

آدرس: شهرستان مرودشت کیلومتر 8 جاده بند امیر
https://bazarekar.ir/36922

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

دیجی پی، عضو فین تکی گروه دیجی کاال،
 به منظور توسعه فعالیت و تکمیل سرمایه انسانی خود و جهت 
توسعه تیم خود به فردی با تخصص و تجربه   محصوالت حوزه  
پرداخت نیاز دارد و از دارندگان این تخصص که پیش تر در 

کسب وکارهای فین تکی یا
 تجارت الکترونیک سابقه فعالیت داشته اند، 

دعوت به همکاری می کند.
پرداخت  حوزه  محصوالت   توسعه  و  ایجاد  در  باید  متقاضی 
با سطح کیفی رقابتی و مورد انتظار مشتریان این حوزه، با 
دیجی پی همراهی کند و با ایجاد تناسب بین محصول و بازار 

در تعامل با کسب وکار، در مسیر اهداف
 این شرکت قدم بردارد.

و  پرداخت  به محصوالت  عاقه مند  متخصصان  از  دیجی پی 
زیرساخت های آن، که تجربه های موفقی در زمینه  مدیریت 
زمینه های  سایر  و  پول  کیف  پرداخت،  درگاه  های  محصول 

مرتبط با این حوزه دارند، دعوت به همکاری می کند.
ایمیل  نشانی  به  را  خود  رزومه  می توانند  عاقه مندان 

زیر ارسال کنند.
Talent@mydigipay.com  

https://bazarekar.ir/36775

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

بیلت اهلل برقراری گفت: مطالبات ملا از دولت در حال حاضر 
حلدود بیلش از 11 هلزار میلیلارد تومان اسلت که مبلغ 
1 هلزار میلیلارد توملان از ایلن مطالبلات را دولت جدید 
پذیرفته و در قالب بخشلی از سلهام پتروشلیمی شلازند 

بله این صنلدوق داد.
بله گلزارش بلازارکار از ایلنلا، یکلی از مهمترین اقشلار و 
گروه هایلی کله در فرآینلد تولید و کار نقش ویلژه ای ایفا 
می کنند، کارگران بخش کشلاورزی و روسلتایی هستند. 
علاوه بلر این؛ عشلایر نیلز از جمله اقشلاری به حسلاب 
می آینلد که هلر واحد خانوادگی آن یک هسلته تولیدی 
محسلوب می شلود. بلرای رفلاه حلال ایلن گروه بلزرِگ 
نزدیلک به 25 میلیلون نفری کشلورمان صنلدوق بیمه 
اجتماعلی روسلتاییان، کشلاورزان و عشلایر پلس از 
انقلاب تاسلیس شلد. بیلت اهلل برقلراری )مدیرعاملل 
صندوق بیمه اجتماعی روسلتاییان، کشلاورزان و عشایر( 
در گفتگویلی از رونلد مقابلله بلا چالش ها و مسلائل این 

می گوید. صنلدوق 
ملاده 8 آییلن نامله اجرایلی صنلدوق بیمله اجتماعلی 
روسلتاییان و کشلاورزان تاکیلد دارد که در شلرایط بروز 
آسلیب ها و بایای طبیعی و خشکسلالی و سایر حوادث 
غیلر مترقبله ای کله به کسلب و کار افراد تحت پوشلش 
صنلدوق آسلیب بزند، دوللت مکلف به جبران خسلارات 
در چهارچلوب بیمه اسلت، املا در سلال های اخیر دولت 
بله دلیلل بحلث بلار مالی از ایلن اقلدام اجتناب کلرده و 
تعهلدات و دیونلی را نیلز بلرای صندوق بیمله اجتماعی 
آفریلده اسلت. ایلن دیلون چله میلزان اسلت و آیلا 

قلرار اسلت ماننلد سلایر صندوق ها تادیه شلود؟
ایلن صنلدوق نیلز از جملله صندوق هایلی اسلت کله 
دوللت نسلبت بله آن تعهلدات و دیونلی دارد. متاسلفانه تا 
پیلش از ایلن اقداملی بلرای رد ایلن دیلون انجام نشلده 
و ملا اخیلرا صحبت هلا و رایزنی هایلی با دوللت کردیم و 
ایلن رایزنی هلا را بلا مجلسلی ها و بسلیاری از نمایندگان 
نیلز انجلام دادیلم. مطالبلات ملا از دولت در حلال حاضر 
حلدود بیلش از 11 هلزار میلیلارد تومان اسلت که مبلغ 
1 هلزار میلیلارد توملان از ایلن مطالبلات را دولت جدید 
اخیلرا پذیرفلت و در قالب بخشلی از سلهام پتروشلیمی 

شلازند بله این صنلدوق داد.
ملا در حلال تلاش هسلتیم تا دوبلاره حسابرسلی انجام 
دهیلم تا ببینیلم مبلغ مطالبات باقی مانلده دقیقا چقدر 
اسلت زیرا ایلن 11 هزار میلیلارد تومان رقمی اسلت که 
تنها تا سلال 1400 محاسلبه شلده و بلرای 1401 هنوز 
حسابرسلی صورت نگرفته اسلت تا ببینیم ایلن رقم چه 
میزان بیشلتر شلده اسلت. بحثی که اخیرا با کمیسیون 
اجتماعی مجلس نیز داشلتیم در قاللب یکی از مطالبات 
ایلن بلود کله دولت دسلت کم بدهی هلای خلود را تادیه 
کنلد. بلرای مثلال اگلر دولت 1 درصد از سلهام شلرکت 
خلیلج فلارس را بله ملا بدهد، 10 هلزار میلیلارد مطالبه 
باقی مانده این صندوق نیز تسلویه حسلاب خواهد شلد.

ملا همچنیلن رایزنلی کردیم کله مطالبات ملان از دولت 
دیگلر افزایلش نیابد؛ دلیلل افزایش مطالبلات ما تاکنون 
ایلن بلوده کله در سلال های گذشلته بودجه صنلدوق ما 
را واقعلی نمی دیدنلد و بودجله کمتلری از مصلارف بله 

ایلن صنلدوق اختصلاص می دادنلد، للذا طلب هلای ملا 
انباشلته می شلد و اگر دوللت آن طور که درحلال رایزنی 
هسلتیم، از سلال آینده بودجه ما را واقعی ببیند و ردیف 
متناسلب اختصلاص دهد، دیگر شلاهد افزایش مطالبات 

معلوق صندوق بیمله اجتماعی نخواهیلم بود.
اسلتان ها  کله  خواسلتیم  ملا  نیلز   8 ملاده  بحلث  در 
گلزارش بدهنلد کله چله میلزان از افلراد تحت پوشلش 
ملا به دلیلل بحران سلیل و خشکسلالی نمی توانند حق 
بیمله خلود را پرداخلت کننلد. اسلتان ها گلزارش کار 
خلود را ارائله خواهنلد داد و بلا بررسلی کارشناسلانه ملا 
و مجموعله سلازمان امور عشلایری کشلور یلک گزارش 
کاملل دریافلت خواهیلم کلرد کله براسلاس آن گزارش 
کارشناسلی بلا دوللت مکاتبله کنیلم تلا قلوه مجریه بر 
اسلاس گزارش کارشناسلی ما تصمیم مقتضی را بگیرد.

مجللس در هنلگام تصویلب طلرح املکان جابه جایلی 
سلوابق بیمله ای ایلن مطللب را مطلرح کلرد کله برخی 
اقشلار ماننلد قالیبافلان و فرشلبافان کله تا پیلش از این 
در صندوق هایلی ماننلد تامیلن اجتماعلی عضلو بودنلد، 
می تواننلد بله صنلدوق بیمله اجتماعلی روسلتاییان و 
عشلایر بازگردنلد. آیلا افلزوده شلدن ایلن گروه هلا برای 
صندوق بیمه اجتماعی روسلتاییان و کشلاورزان مطلوب 

است؟
ایلن مسلئله بله تمایل و مطللوب بلودن یا نبلودن ورود 
اقشلار بله جرگله بیمله شلدگان ملا ربطلی نلدارد. ایلن 
صنلدوق براسلاس یلک قانلون کله هملان آییلن نامله 
اجرایلی صنلدوق بیمله اجتماعلی روسلتاییان و عشلایر 
چهلار  پوشلش  تحلت  افلراد  و  می شلود  اداره  اسلت، 
خدملت اصلی را در آن دریافلت می کنند. از کارافتادگی، 
مسلتمری، مسلتمری بازماندگان و اجرای تعهلد ماده 8 
آییلن نامه صنلدوق بیمه اجتماعی از جملله این وظایف 
اسلت. سلوابق بیمه ای همه صندوق ها قابل انتقال اسلت 
و ایلن قابلل انتقال بودن شلامل صنلدوق بیمه اجتماعی 
نیلز می شلود. ملا نیلز در ایلن زمینله هیلچ محدودیتی 

ایجلاد نکردیم و نداشلتیم.
تاکنلون نیلز تعدادی از بیمه شلدگان ما به دلیل شلرایط 
خلاص سلوابق خود را به تامیلن اجتماعی منتقل کردند. 
برخلی بله دلیل حق بیمه کمتر و حمایت بیشلتر دولت 
از تامیلن اجتماعلی این اقلدام را انجلام دادند. همچنین 
ملواردی بلوده کله در روسلتا بیلکار بودنلد و شلغلی 
نداشلتند املا ذیلل بیمله اجتماعی روسلتایی بودنلد اما 
شلغل پیلدا کردنلد و به دلیل اشلتغال از بیمله اختیاری 
بله بیمه اجباری منتقل شلدند و خروج شلان از پوشلش 

ما اجبلاری بوده اسلت.
در حلوزه بیمله تکمیللی و بیمه درمانی پایه روسلتاییان 
و کشلاورزان باتوجله بله سلختی کار و فرسلودگی بدنی 
بخلش قابلل توجهلی از نیلروی کار فضلای روسلتایی و 
کشلاورزی بله دلیل شلرایط خلاص آن در سلنین باالتر، 
چله اقداماتلی باتوجله بله نیلاز ایلن قشلر بله خدملات 
تکمیللی ماننلد درملان دنلدان پزشلکی، عصا، سلمعک 
و عینلک و… مانند سلایر بازنشسلتگان صلورت گرفته 

است؟
جامعه هدف ما روسلتاییان و عشلایر و کشلاورزان کشور 

اسلت. به این ترتیب اگر یک کشلاورز در یک شلهر یک 
میلیلون نفلری نیلز زندگلی کنلد بلاز هم جامعله هدف 
ملا هسلتند. جامعله هلدف ناخالص ملا 30 میلیلون نفر 
و جامعله هلدف خاللص کشلور بیلش از 10 میلیون نفر 
اسلت. جمعیلت خاللص ما شلامل کسلانی می شلود که 
بین 18 تا 50 سلال سلن دارند و به همین دلیل جامعه 
کوچکتلری هسلتند. ملا باتوجله به ایلن میلزان جامعه 
هلدف، ایلن ظرفیلت و تلوان را داریلم کله خودملان بلا 
تخصیلص اعتبلار، خدملات درملان پایله را فراهم کنیم.

اما تاکنون روال این بود اسلت که سلازمان بیمه سامت 
و دفترچه این سلازمان برای خدمات درمانی روسلتاییان 
و عشلایر اسلتفاده شلود. البتله ایلن توصیه اکیلد رئیس 
جمهلور نیلز هسلت که سلازمان بیمله سلامت مکلف 
اسلت خدملات رایلگان بلرای روسلتاییان و عشلایر را در 

زمینله درملان پایله فراهم کند.
اگلر دولت و مجلس براسلاس صاح دیلد و مصوبات خود 
سلرانه درملان و بودجه آن را به صنلدوق بیمه اجتماعی 
بدهنلد، ملا بلا کمال میلل خودملان خدملات درمانی را 
انجلام و خریلد راهبردی درمان پایه خواهیم داشلت. این 

حلوزه یعنلی درمان را کامل می شناسلیم و بنلده معاون 
اداری و ماللی بیمله سلامت بلودم، املا بودجله سلرانه 
درملان هر فرد بیمه شلده در جامعه هلدف این صندوق 
بایلد داده شلود تلا بتوانیلم خریلد راهبلردی خدملات 

درمانی را داشلته باشلیم.
در بحلث درملان تکمیلی نیز بایلد این نکتله را یادآوری 
کلرد کله درملان تکمیللی اساسلا اختیلاری اسلت و 
اصلا بیمله اجتماعلی روسلتاییان و عشلایر یلک بیمله 
اختیلاری اسلت. تفاوت صنلدوق بیمه اجتماعی با سلایر 
صندوق هلا نیلز این اسلت که بیمله ما اختیاری اسلت و 
وقتلی شلما در یک صنلدوق اختیاری عضو هسلتید، به 
طریلق اوللی بیمله تکمیلی تلان نیلز اختیاری اسلت. به 
همیلن دلیلل اختیاری بودن ملا از فاز اول بازنشسلتگان 
خلود را کله حلدود 160 هزار نفلر هسلتند را در جریان 
یلک نظرسلنجی قلرار دادیلم و همزمان با شلرکت های 
معتبلر درحلال مذاکره هسلتیم و انشلااهلل اگلر بتوانیم با 
رضایلت این بازنشسلتگان و پرداخت حق بیمه تکمیلی، 
ایلن افلراد را طی یک قلرارداد در پوشلش بیمه تکمیلی 

قرار خواهیلم داد.

املا ایلن منلوط بله این اسلت کله یلک شلرکت معتبر 
ارائله دهنلده خدمات تکمیلی شلرایط ملا را بپذیرد و به 
توافلق برسلیم. در فلاز بعلدی در صلورت جلواب گرفتن 
در فلاز اول، علاوه بلر بازنشسلتگان سلایر بیمه شلدگان 
را نیلز تحت پوشلش خود قلرار خواهیم داد. این مسلئله 
حسلاس اسلت زیلرا اگر خدملات خوبلی در زمینه بیمه 
تکمیلی انجام نشلود، ممکن اسلت آسیب آن )بخصوص 
در زمینه اعتماد عمومی( از مزایای آن بیشلتر باشلد لذا 
باید ورود دقیقی در این زمینه داشلته باشلیم و شلتابزده 

نکنیم. عمل 
باتوجله بله فاصلله 9 میلیلون نفلری تعلداد افلراد تحت 
پوشلش صندوق بیمله اجتماعی )1 میلیلون نفر( تا کل 
جامعله هلدف خاللص شلما )10 میلیلون نفر( چلرا این 

فاصلله تاکنلون بله وجود آمده اسلت؟
چنیلن نیسلت! ملا هم اکنلون 16 درصلد از جمعیلت 
خاللص قابل پوشلش را پوشلش دادیم و با اضافه شلدن 
ایلن یلک میلیلون نفلر در سلال جلاری به بیلش از یک 
چهارم جمعیت قابل پوشلش، توانسلتیم پوشلش الزم را 
داشلته باشلیم. بلا شلتابی که در یکسلال اخیر داشلتیم 
بله اندازه 10 سلال کار در زمینه پوشلش بیمله ای انجام 
دادیلم. هم اکنلون 2.5 میلیلون عضلو فعال و غیلر فعال 
داریلم کله تنها اعضلای فعال فعللی صندوق بیلش از 1 
میلیلون و 500 هلزار نفلر اسلت کله ضریب پشلتیبانی 
باالیلی را نیلز در صنلدوق به ایلن ترتیب ایجلاد کردیم.

بله جز مسلائلی کله مربوط بله جذب از طریلق تبلیغات 
و اطاع رسلانی اسلت، چله جذابیتی هایلی را بلرای ورود 
نفلرات جدیلد تحلت پوشلش بله ایلن صنلدوق ایجلاد 

کردیلد کله بتوانیلد بله این شلتاب در جذب برسلید؟
یکلی از مزیت هلای ایلن صنلدوق پرداخلت مسلتمری 
سلالخوردگی در ایلن صندوق اسلت. عاوه بلر این بحث 
مسلتمری بازمانلدگان و ازکارافتادگلی اسلت و تسلهیل 
خدملات درملان بیمله سلامت و نقلل و انتقال سلوابق 
بیمله ای اسلت. یکلی از مسلائل ملا تبیین و تبلیلغ این 
و  روسلتاییان  از  گسلترده ای  بخلش  میلان  خدملات 
کشلاورزان و عشلایر کشلور اسلت. در این زمینه نیز نیاز 
بله هم افزایلی میلان دسلتگاه ها اسلت و سلازمان املور 
عشلایری کله اخیرا بلا آن نشسلت و امضلای تفاهمنامه 
داشلتیم، در همین راسلتا گام برملی دارد؛ به ویلژه اینکه 
جامعله هلدف هلردوی ایلن سلازمان ها واحلد اسلت و 
پوشلش این قشلر مسلتضعف نیز از اهداف نظام اسلت؛ 
لذا به اطاع رسلانی بیشلتر همچنان نیاز داریلم. افزایش 
جمعیلت تحلت پوشلش همزملان بلا تلاش ملا بلرای 
افزایش کفایت مبلغ مسلتمری پرداختی اسلت و ما باید 
بله سلمت ارائه خدملات بهتر برویلم. یکی از نشلانه های 
حرکلت ملا بله سلمت ایلن رونلد تاش ملان بلرای ارائه 

خدملات بیمله تکمیلی اسلت.
باتوجه به اینکه آمارها از پیری و کهنسلالی نسلبی قشلر 
روسلتایی و عشلایری و کشلاورز کشلور سلخن می گوید 
و همه سلاله بلا افزایلش کلوچ و مهاجرت شلغلی جوانان 
از ایلن بخلش بله حلوزه فعالیت هلای شلهری مواجله 
هسلتیم و کارشناسلان یکلی از علت هلای ایلن املر را 
مسلئله اشلتغال می دانند، چله همکاری هایلی در حوزه 

ایجلاد اشلتغال زودبازده و تقویت این حوزه بلا وزارت کار 
داشلتید و از ایلن طریلق به افزایش جمعیلت جوان حق 

بیمه پلرداز در ایلن صنلدوق همت گماشلتید؟
ملا بلا خود معاونلت اشلتغال و کارآفرینلی وزارت کار در 
ایلن زمینله تفاهمنامله امضا کردیلم. ایلن تفاهمنامه ما 
بلر ایلن مبنلا بلوده اسلت کله سیاسلت های اشلتغال و 
کارآفرینلی وزارت کار، تعلاون و رفلاه اجتماعلی با هدف 
ملا کله افزایلش جمعیلت تحت پوشلش صنلدوق بیمه 
اجتماعلی اسلت هم افزایلی داشلته باشلد؛ بله عبلارت 
بهتلر می گوییلم وقتلی ایلن معاونلت وام و تسلهیات 
اشلتغال ارائه می دهلد، اولویت اعطای تسلهیات را روی 
کسلانی قلرار دهید که یلا خود را بیمه صنلدوق صندوق 
روسلتاییان و کشلاورزان و عشلایر کلرده باشلند یلا در 
هملان زملان خلود را بیمه کننلد. زیرا فردی که شلاغل 

شلود می توانلد حلق بیمه خلود را بپلردازد.
ایلن موجلب می شلود هلم بلرای فرد شلغل ایجاد شلود 
و هلم سلهم حلق بیمه خلود را بپلردازد و هلم بداند که 
آتیله و آینلده ای دارد و می توانلد پلس از چندیلن سلال 
پرداخلت حلق بیمله روزی ماننلد یلک شلاغل کارگر و 
کارمند شلهری بازنشسلته شلود یلا حلق از کارافتادگی 
دریافلت یلا خانواده اش مسلتمری بازمانلدگان را بگیرند. 
بله این ترتیب با این سیاسلت ایجاد تسلهیات اشلتغال 
بله ایلن نحو دقیقلا به هملان جامعه هدف درسلت خود 
اصابلت می کنلد. در غیلر این صلورت ممکن اسلت افراد 
وام اشلتغال را بگیرند و نتوانند یا نخواهند از آن اسلتفاده 
کننلد و بله این ترتیب هیلچ جذابیتی برای بیمه شلدن 
یلا ایجاد اشلتغال برای شلان بلدون وجود صنلدوق بیمه 
اجتماعلی وجلود نداشلته باشلد؛ للذا ایلن هم افزایلی 
تضمینلی بلرای اشلتغال و آتیه افراد شلاغل نیز هسلت.

همچنیلن با صندوق کارآفرینی امید کله از صندوق های 
فعلال و خلوب در ایلن زمینله اسلت درحلال امضلای 
تفاهم نامه ای هسلتیم کله آن ها نیز در حوزه کشلاورزی، 
روسلتایی و عشلایر بله کسلانی وام بدهنلد کله عضلو 
صنلدوق بیمله اجتماعی هسلتند. در ایلن زمینه کمیته 
املداد نیز اشلتغال ایجلاد می کند و جامعه هلدف آن نیز 
بلا ما هم پوشلانی و شلباهت بسلیار دارد. به ایلن ترتیب 
کسلی کله آینده خود را تضمین شلده بداند، بلا انگیزه و 

آراملش بسلیار بیشلتری کار می کند.
ملا ظرفیت های دیگلری نیز در این زمینله در نظر داریم 
و اسلتفاده خواهیلم کرد که امیدواریم بله زودی در قالب 
تفاهم نامه هلای بیشلتر بله پیلش بلرود. به خصلوص در 
ایلن زمینله کله ما با قشلری مواجه هسلتیم که بیشلتر 
سلالخوردگی دارد تلا بازنشسلتگی! یعنلی یک کشلاورز 
یلا روسلتایی یلا فرد عضلو خانواده بزرگ عشلایر کشلور 
حتلی پلس از 50 سلالگی نیلز کار می کند و شلاید تنها 
میلزان فعالیلت خلود را بکاهلد، املا دسلت کلم حداقل 
به طلور مرتلب بله محلل کار و زرع و فعالیلت خلود سلر 
می زنلد و معملوال در سلنین بلاال دچلار بیماری هلای 
ترکیبلی )ماننلد ترکیب دردهلای مفصلی و اسلتخوانی 
بلا بیماری هایلی چلون قند و فشلارخون( می شلوند و به 
همیلن دلیل توجه به این قشلر مولد بسلیار مهم اسلت.

در گفتگو با مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر:

تشریح سیاست ها و برنامه های بیمه،
 اشتغال و ارائه تسهیالت
 به روستائیان و عشایر
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برنامه نویس و توسعه دهنده نرم افزار
برنامه نویس و توسعه دهنده نرم افزار آشنایی کامل با جاوا 
SE، مدیریت فایل ها، توانایی برنامه نویسی با سوکت ها و 
برنامه نویسی شبکه، آشنایی با پایگاه داده اراکل و جداول 
اطالعاتی، آشنایی کامل با GIT، آشنایی با متدلوژی 
Agile، آشنایی با Maven، دانش مرتبط با مفاهیم 

پرداخت و ISO-8583 امتیاز محسوب می شود. همچنین 
آشنایی با محیط داکر امتیاز محسوب می شود.

آقا / خانم، حداقل سابقه کار3 سال
حداکثر سن ۴۰ سال ، 5 نفر

سابقه مرتبط در حوزه پرداخت و سوئیچ های بانکی

پشتیبان فنی و مستندساز
پاسخگویی فنی، گزارش گیری و مغایرت

 به بانک ها و شرکت ها
آقا / خانم، حداقل سابقه کار 3 سال 

حداکثر سن ۴۰ سال، ۲ نفر
سابقه مرتبط در حوزه پرداخت و سوئیچ های بانکی

پشتیبان فنی و آزمونگر
تسلط به SQL و Query، آشنایی با مفاهیم پرداخت، 

Confluence آشنا به
آقا / خانم، حداقل سابقه کار3 سال ، 

حداکثر سن۴۰ سال، ۱ نفر
سابقه مرتبط در حوزه پرداخت و سوئیچ های بانکی

برنامه نویس جاوا
آشنایی با GRPC امتیاز محسوب می شود

آشنایی کامل با جاوا SE و سرویس دهنده های وب 
JavaEE

Spring Boot یا Quarkus آشنایی با فریم ورک
آشنایی کامل با سرویس های تحت وب REST و توانایی 

 REST کامل تولید سرویس دهنده میکروسرویس براساس
و فراخوانی سرویس ها

توانمندی طراحی و پیاده سازی سرویس های 
Async

آشنایی با پایگاه داده اراکل و جداول اطالعاتی
Agile آشنایی با متدلوژی ،GIT آشنایی کامل با

Maven آشنایی با
آشنایی با محیط داکر امتیاز محسوب می شود

آقا، حداقل سابقه کار3 سال، حداکثر سن35 سال
5 نفر، سابقه کار در حوزه بانکی

ui طراح
مهارت موردنیاز

برنامه نویس وب تحت فریم ورک ReactJS با حداقل دو 
سال سابقه کار و نمونه کار انجام شده
Redux و ReactJS آشنایی کامل با

آشنایی کامل با فراخوانی سرویس های تحت وب
 و دریافت و نمایش اطالعات

آشنایی کامل با دیزاین پترن های استاندارد وب
آشنایی کامل با کامپوننت های اپلیکیشن های تحت 
وب مانند چارت، لیست، جداول اطالعاتی و فرم های 
ورود اطالعات، توانمندی طراحی محیط های کاماًل 

Responsive برای وب
توانمندی طراحی نرم افزارهای PWA برای محیط تلفن 

GIT همراه، آشنایی کامل با
Agile آشنایی با متدلوژی

آقا، حداقل سابقه کار 3 سال، حداکثر سن35 سال
۲نفر،سابقه کار در حوزه بانکی

پشتیبان نرم افزار و سامانه های مالی
تسلط به PLSQl  و گزارش گیری از پایگاه داده و دارای 

روابط عمومی خوب
آقا، حداقل سابقه کار 3 سال، حداکثر سن 35 سال

۱ نفر، سابقه کار در حوزه بانکی

مدیرمحصول
تسلط به طراحی و تحلیل نرم افزار و سابقه مدیریتی مرتبط

مسلط به زبان برنامه نویسی جاوا
داشتن تجربه کاری مرتبط در حوزه کیف پول و 

نرم افزارهای بانکی
آقا / خانم، حداقل سابقه کار۱۰ سال ، حداکثر سن۴۰ سال 

۲ نفر،سابقه کار در حوزه بانکی
مدیر بازاریابی و فروش

توانایی مذاکره باال، مسلط به ارائه بیزینس پالن
دارای روابط عمومی باال

آشنا به فروش سازمانی و توانایی ارائه
 و فروش نرم افزارهای شرکت

آقا / خانم، حداقل سابقه کار ۱۰ سال
حداکثر سن ۴۰ سال ، ۱ نفر

سابقه کار در حوزه بانکی

DevOps کارشناس
آشنایی با محیط های مجازی و مجازی سازی، امتیاز 

محسوب می شود
آشنایی کامل Lpic۱ و Lpic۲ و نسخه های

Ubuntu و Centos 
 Swarm و Docker آشنایی کامل با

)آشنایی با Kubernetes امتیاز محسوب می شود(
آشنایی کامل با Ansible، Jenkins و git- آشنایی 

Restore و Backup کامل با مکانیزمهای
آشنایی با Grafana ، Zabbix،  elk و مدیریت الگ ها، 

امتیاز محسوب می شود.
آشنایی به اصول اولیه شبکه و ارتباطات

حداقل سابقه کار3 سال، حداکثر سن ۴۰ سال 
۱ نفر، سابقه کار مرتبط

پشتیبان فنی مشتریان
Query و  SQL تسلط به
REST تسلط به مفاهیم

روابط عمومی باال و توانایی تعامل با مشتری جهت 
پاسخگویی به سؤاالت فنی و راهبری مرتبطتوانایی 

مستندسازی
آقا / خانم، حداقل سابقه کار 3 سال 

حداکثر سن ۴۰ سال ، ۱ نفر، سابقه کار مرتبط

روابط عمومی
توانایی تولید محتوا، ایجاد برند کارفرمائی

توان ارتباط با رسانه های مجازی
ارتقا وب سایت و انجام امور مربوط به سئو

آقا/خانم، حداقل سابقه کار 5 سال 
حداکثر سن ۴۰ سال ، ۱ نفر، سابقه کار

PMO
توانایی برنامه ریزی و گزارشات مدیریتی –

توانایی کنترل پروژه و ..
آقا/خانم، حداقل سابقه کار 5 سال ، حداکثر سن ۴۰ سال

۱ نفر،  سابقه کار

افرادعالقهمندمیتوانندرزومههایخودراباعنوان
hr@faash.irشغلیدرخواستیبهآدرس

ارسالکنند.

لینک:
 https://bazarekar.ir/36730

خانــمســعادتیخودتــانرامعرفــیکنیــدوبفرماییــد
ازکــیبــهکارمینــاکاریمشــغولهســتید؟

مــن مریــم ســعادتی ۲3 ســاله هســتم و تقریبــا از ۴ ســال قبــل 
بــه مینــاکاری مشــغول هســتم.

خــبمینــاکاریراازکجــایــادگرفتیــد،رشــته
شماســت؟ دانشــگاهی

ــه صــورت  ــن کار را ب ــن حســابداری اســت و ای ــر رشــته م خی
ــه ام. ــاد گرفت ــی ی تجرب

ــه یعنــیازهمــانابتــداکــهایــنفــنراآموختیــدب
ــد؟ ــرمایهگذاریکردی ــاریرویآنس ــورتتج ص

بلــه، مــن بــرای اینکــه بــرای خــودم درآمــدی داشــته باشــم؛ در 
ابتــدای کار در گوشــه ای از اتــاق خــودم فعالیــت می کــردم کــه 

بــا افزایــش مشــتریان تصمیــم بــه گســترش کار گرفتــم.

پسهمینباعثشدکهازکمیتهامدادوامبگیرید؟
ــودم،  ــه کار ب ــه مشــغول ب ــه در خان ــان ک ــن همــان زم ــه، م بل

سفارشــات زیــادی بــرای ایــن کار داشــتم بــه همیــن خاطــر 
ــن  ــه در همی ــم و البت ــترش ده ــم کارم را گس ــم گرفت تصمی

راســتا ســراغ آمــوزش هــم رفتــم.

چقدروامدریافتکردید؟
ــا  ــردم، ام ــت ک ــان وام دریاف ــون توم ــه اول ۲۰ میلی در مرحل
ــاد،  ــاق افت ــل اتف ــاه قب ــا دو م ــه تقریب ــه دوم ک در مرحل

ــت کــردم. ــان دیگــر هــم دریاف ــون توم ۱۰۰ میلی

وبعدازآنکارگاهآموزشیراهاندازیکردید؟
بلــه، مــن زمانــی کــه در منــزل کار می کــردم، افــراد زیــادی 
مشــتاق یــاد گرفتــن بودنــد ولــی امــکان آمــوزش نداشــتم امــا 
بــا راه انــدازی کارگاه مربوطــه ایــن امــکان فراهــم شــد و اتفاقــا 

اســتقبال از آن هــم خــوب اســت.

مینــاکاریاســاتیدزیــادیدرزنجــاننــدارد،درســت
اســت؟

بلــه قبــل از مــن یــک نفــر دیگــر نیــز بــود کــه آمــوزش ایــن 
کار هنــری را انجــام مــی داد و تقریبــا مــن نفــر دوم در آمــوزش 

ایــن رشــته هنــری هســتم.

ــروش ــهف ــددرکجــاب ــهتولیــدمیکنی ــیک کارهای
میرســد؟

ــن اســت کــه فعــال تولیــدات مــن  خــب ببینیــد، واقعیــت ای
آنقــدر گســترده نیســت کــه بــا یــک شــرکت یــا جــای خاصــی 

کار کنــم.
ــه  ــازی ب ــای مج ــا در فض ــم را صرف ــر تولیدات ــال حاض در ح
فــروش می رســانم امــا بــرای گســترش کارم بایــد یــک 
راهــکار بــرای فــروش و یــا یــک محــل بــرای فــروش داشــته 

ــم. باش

بیشــترازکــداممناطــقبــرایکارهــای
هنــریشــمامشــتریوجــوددارد؟

ببینیــد چــون فــروش مجــازی اســت؛ محــدود 
بــه خــود اســتان نیســت و از ســایر اســتان  ها 
ــتری دارد  ــم مش ــم کارهای ــان ه ــل اصفه مث
ــم را  ــی کارهای ــفارش دریافت ــاس س ــر اس و ب

تولیــد می کنیــم.

پسبازارفروشخوبیدارد؟
بلــه همینطــور اســت، مینــاکاری یکــی از 
هنرهــای زیبــا و چشــم نــواز اســت و بــه 
همیــن خاطــر مشــتریان خــاص خــود را دارد.

ــه ــدک ــمبفرمایی ــوزشه ــارهآم درب
ــت؟ ــکلاس ــهش ــهچ ــیوهکارب ش

ببینیــد ، همانطــور کــه قبــال هــم عــرض 
کــردم مــن حتــی زمانــی کــه در منــزل هــم 
بــرای آمــوزش  کار می کــردم، درخواســت 
داشــتم ولــی فضــای مناســب را نداشــتم کــه 
ــرف  ــکل برط ــن مش ــدازی کارگاه ای ــا راه ان ب

شــد.
ــی  ــال ط ــر در ح ــم 6 نف ــر ه ــال حاض  در ح
ــن کار  ــرای ای ــه ب ــای آموزشــی مربوط دوره ه

ــتند. هس

خــودشــمادارایمــدرکمربوطــه
هســتید؟

ــدازی کنــم  ــه قبــل از اینکــه کارگاه را راه ان بل
ــاره اخــذ کــرده ام. مــدارک فنــی را در ایــن ب

کارهــایهنــریشــماخــاصاســتآیــادرنمایشــگاهها
هــمحضــورپیــدامیکنیــد؟

بلــه قطعــا، مــا همزمــان کــه تولیــدات داریــم در نمایشــگاه هــم 
شــرکت می  کنیــم، چــون نمایشــگاه یکــی از فاکتورهــای اصلــی 

بــرای نمایــش کار اســت.

خانــمســعادتیبرویــمســراغوامهــایکمیتــهامــداد
ــد، ــدهآنبودی ــتکنن ــمدریاف ــماه ــودش ــهخ ک

ــت؟ ــاچیس ــذاریآنه ــارهتاثیرگ ــاندرب نظرت
خــب ببینیــد، کســی کــه ایــن وام را دریافــت کــرده قطعــا تاثیــر 
ــد بســیاری از  آن را هــم متوجــه شــده اســت، شــما فکــر کنی
افــراد همچــون مــن هنــر و یــا مهــارت دارنــد امــا امــکان عرضــه 
ندارنــد، در ایــن شــرایط وام هــای کمیتــه امــداد بســیار کارســاز 

اســت.
همیــن ۱۲۰ میلیــون تومانــی کــه مــن از کمیتــه امــداد گرفتــم 
عــالوه بــر حــل مشــکل خــودم باعــث شــد کــه چنــد نفــر دیگــر 

هــم همیــن هنــر را یــاد بگیرنــد.
ــرای  ــد پذی ــذارد بای ــدم می گ ــن راه ق ــه در ای ــی ک ــا کس ام
ــد،  ــالش کن ــدف ت ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــد و ب ــختی ها باش س
ــیدن  ــرای رس ــد ب ــه بای ــختی هایی دارد ک ــر کاری س ــون ه چ

ــت. ــت سرگذاش ــا را پش ــدف آنه ــه ه ب

هدفشمابرایآیندهچیست؟
 مــن هــم مثــل همــه کارآفرینــان دیگــر همــه تالشــم را 
ــاکاری  ــد مین ــن برن ــم و ای ــترش ده ــه کارم را گس ــم ک می کن

ــود. ــی ش ــد جهان ــک برن ــعادتی ی س
البتــه بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف تبلیغــات و ارائــه و عرضــه 
ــک  ــده نزدی ــدوارم در آین ــرده  ام و امی ــروع ک ــم را ش کارهای

ــه ایــن هــدف برســم. ب

ــل ــیمث ــهجوانان ــماب ــهش ــعادتیتوصی ــمس خان
ــد ــرمایهندارن ــیس ــدول ــردارن ــههن ــانک خودت

چیســت؟
نداشــتن ســرمایه مشــکل مــن یــا یــک شــخص خــاص نیســت؛ 
ــروع  ــری ش ــا هن ــادی و ی ــک کار اقتص ــه ی ــی ک ــر جوانان اکث
ــل  ــی مث ــبختانه نهادهای ــا خوش ــد؛ ام ــرمایه ندارن ــد، س می  کنن
کمیتــه امــداد حمایــت الزم را از کارآفرینــان انجــام می دهنــد.

هرکســی در ابتــدای جوانــی انــرژی و زمــان زیــادی دارد و 
همیــن موضــوع یکــی از عوامــل موفقیــت او محســوب می شــود، 
البتــه نکتــه مهــم در ایــن بیــن تــالش بــرای درک ریســک های 

موجــود در عرصــه فعالیــت کاری اســت.
ــا ریســک اســت کــه  چــون فعالیــت در هــر حــوزه ای همــراه ب
ــرای موفقیــت و گســترش کار بایــد ایــن ریســک ها پذیرفــت. ب

ــی  ــت، یعن ــود اس ــه خ ــاد ب ــر اعتم ــم دیگ ــوع مه ــک موض ی
بایــد اطمینــان داشــته باشــیم کــه کارمــان بــه نتیجــه منتــج 

ــد. ــد ش خواه

روایت کارآفرینی
 بانوی پنجه طالی میناکار!

ــز،زرد، ــایقرم ــروزهایورنگه ــبزهفی ــیازس ــاتلفیق ــرموب ــردوگ ــاسس ــراس ــاراب ــاگردانرنگه ش
ــرازشــورو ــد،کارگاهپ ــیوســبزدردلمــسجــایمیدهن ــگ،گردوی ــگوپررن ــیکمرن نارنجــیوصورت

نشــاطاســتویــکجــوان23ســالهحــاالبــرایخــودشکارآفرینــیقابــلشــدهاســت.
ــغول ــکمش ــیکوچ ــارکارگاه ــهوکن ــاگرداندرگوش ــان،ش ــارساززنج ــزاریف ــزارشخبرگ ــهگ ب
ــارت ــزینظ ــهنحــوهرنگآمی ــتووســواسب ــادق ــرفمســیهســتندواوب ــکظ ــررویی ــزیب رنگآمی

. میکنــد
ــز،زرد، ــایقرم ــروزهایورنگه ــبزهفی ــیازس ــاتلفیق ــرموب ــردوگ ــاسس ــراس ــاراب ــاگردانرنگه ش

ــد. ــایمیدهن ــسج ــیوســبزدردلم ــگ،گردوی ــگوپررن ــیکمرن نارنجــیوصورت
ــار ــروزهایدرکن ــبزفی ــایس ــرهمســایگیرنگه ــاریکدیگ ــادرکن ــشآنه ــوهچین ــاونح ــبرنگه ترکی
مشــکیوقــرارگرفتــنآبــیفیــروزهایدرمجــاورتآبــیکاربُنــی،رنگیــنکمانــیچشــمنــوازیازطبیعــت

ــد. ــانمیکن ــاریرانمای ــایبه ــرازرنگه پ
ــرد، ــاهدهک ــکمش ــهکارراازنزدی ــقب ــوانعش ــوانمیت ــویج ــنبان ــاطای ــورونش ــرازش درکارگاهپ
دختــرجــوان23ســالهایبــرایعضویــتدرشــبکهکارآفرینــانکشــور،بــاســرمایهاندکــیکارشراشــروع
کــردهوبــاوجــوداینکــهدرایــنراههیــچتجربــهودانــشتخصصــینداشــت،قدمهایــشرامحکــمتــراز
گذشــتهبرداشــتتــابتوانــدفرصتهــایشــغلیبــرایخــودودیگــرانایجــادکنــدوخــودشهــمصاحــب

یکــیازبرندهــایمینــاکاریدراســتانشــود.
مریــمســعادتی،کــهحــاالاســتادکاررشــتهمینــاکاریاســتبــهحــدیبــهرشــتهخــودعالقهمنــداســت
ــخگوی ــتهوپاس ــامگذاش ــهتم ــشرانیم ــنکالم ــام ــشب ــنصحبتهای ــیدربی ــدگاه ــرازچن ــهه ک

شــاگردانشمیشــود.
کارهایــیکــهاودرمینــاکاریدارد،حــاالتبدیــلبــهیــکبرنــدشــدهومشــتریانخــاصخــودراازنقــاط

مختلــفکشــوردارد.
گفتوگویرابــااینجوانکارآفرینرادرزیرمیخوانید:
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مدل کسب و کار چیست؟ 
ــرای  ــرکت ب ــک ش ــه ی ــه برنام ــب و کار ب ــدل کس ــاح م اصط
ــرح  ــا ط ــرکت ب ــک ش ــاره دارد. ی ــرمایه اش ــود و س ــب س کس
الزم  اســتراتژی های  می توانــد  خــود،  کار  و  کســب  مــدل 
بــرای تولیــد، بازاریابــی و فــروش محصــوالت خــود را مطــرح و 
پیاده ســازی کنــد؛ همچنیــن قــادر خواهــد بــود تــا بــازار هــدف 
ــی  ــرای بازاریاب ــای الزم ب ــرده و هزینه ه ــایی ک ــود را شناس خ
ــود را،  ــدف خ ــازار ه ــه ب ــات ب ــا خدم ــوالت ی ــروش محص و ف
ــم  ــای کســب و کار ه ــتا، مدله ــن راس ــد در ای ــی نمای پیش بین
ــی و  ــای قدیم ــب و کاره ــم کس ــا و ه ــرکت های نوپ ــرای ش ب
تثبیت شــده، ضــروری و الزم اســت؛ شــرکت های نوپــا بــه 
کمــک مدلهــای کســب و کار می تواننــد ســرمایه گذاران بهتــری 
ــده،  ــه ی برنامه ریزی ش ــک نقش ــک ی ــا کم ــد و ب ــذب کنن را ج
ــی،  ــد. از طرف ــا کســب و کار خــود را گســترش دهن شــرکت ی
شــرکت های قدیمــی و تثبیت شــده نیــز، نیــاز دارنــد تــا 
ــد  ــه روز نماین ــود را ب ــب و کار خ ــدل کس ــداوم م ــورت م به ص
ــازار هــدف، خــود را  ــا تغییــر شــرایط جامعــه و ب ــا بتواننــد ب ت
ــدل کســب  ــد داشــتن م ــن فوائ ــی از مهم تری ــد. یک ــق دهن وف
و کار، ایــن اســت کــه ســرمایه گذاران می تواننــد مدلهــای 
ــر  ــورد نظ ــرکت م ــد و ش ــف را ببینن ــای مختل ــب و کاره کس
خــود را – جهــت ســرمایه گذاری – انتخــاب نماینــد؛ همچنیــن 
شــرکت هایی کــه مدلهــای کســب و کار ارائــه می دهنــد، بهتــر 
ــد. ــد ســرمایه گذاران مناســب را جــذب کنن ــر می توانن و راحت ت

موارد کلیدی
• مــدل کســب و کار هســته اســتراتژی و اصلــی یــک شــرکت 

بــرای انجــام کســب و کار ســودآور اســت.
• مدل هــا عمومــاً اطاعاتــی را در اختیــار شــما قــرار میدهنــد 
کــه شــامل برنامه هــای تجــاری بــرای فــروش، شــناخت 
بازارهــای هــدف و هرگونــه هزینــه  ی پیش بینی شــده میشــود.

• ده هــا نــوع مــدل کســب و کار وجــود دارد ، از جملــه خــرده 
ــه  ــا ارائ ــه ی ــات مشــمول هزین ــدگان، خدم فروشــان، تولیدکنن

دهنــدگان فریمیــوم وجــود دارد.
• دو اهرم یک مدل کسب و کار، قیمت گذاری و هزینه است.

ــک  ــوان ی ــه عن ــب و کار ب ــدل کس ــک م ــی ی ــگام ارزیاب • هن
ســرمایه گــذار، در نظــر بگیریــد کــه آیــا محصــول ارائــه شــده 

ــر. ــا خی ــازار مطابقــت دارد ی ــاز واقعــی ب ــا نی ب

شناخت و درک مدل های کسب و کار
ــرای  ــاز و درجــه یــک  ب مدل هــای کســب و کار، یــک طــرح ممت
راه انــدازی و همچنیــن افزایــش ســود یــک کســب و کار در بــازار بــه 
شــمار می رونــد. قســمت اصلــی انــواع مدلهــای کســب و کار، ارزش 
پیشــنهادی یــا Value Proposition می باشــد؛ توضیــح بیشــتر 
ــا  ــوالت ی ــی از محص ــنهادی، توصیف ــمت ارزش پیش ــه قس آنک
خدماتــی اســت کــه یــک شــرکت بــه بــازار هــدف خــود ارائــه 
ــرای مشــتریان  ــه ب ــی ک ــل و ویژگی های ــد و در آن، دالئ می ده
و افــراد بــازار هــدف مطلــوب هســتند را به طــور ایــده آل بیــان 
ــز  ــا متمای ــود را از رقب ــات خ ــا خدم ــول ی ــا محص ــد ت می کن
نمایــد. بــه زبــان ســاده تر اگــر بخواهیــم بگوییــم، ارزش 
پیشــنهادی، آن ویژگــی و کاربــردی اســت کــه در رقبــای شــما 
موجــود نیســت یــا بــه شــکل ضعیف تــری ارائــه شــده اســت و 
شــما بــا بیــان برتری هــای محصــول یــا خدمــات خــود نســبت 

ــد. ــز ایجــاد می کنی ــا، تمای ــه رقب ب
ــود را  ــب و کار خ ــدل کس ــه م ــرای اینک ــا ب ــرکت نوپ ــک ش ی
ــازار  ــی، ب ــع مال ــدازی، مناب ــد هزینه هــای راه ان ــد، بای ایجــاد کن
ــی،  ــا مشــتریان، اســتراتژی بازاریاب ــای ارتباطــی ب هــدف، راه ه
بررســی رقبــا، درآمــد و هزینه هــای آینــده را بــه دقــت بررســی 
کــرده و بــرای ایجــاد یــک مــدل کســب و کار از آن هــا اســتفاده 
ــی را  ــن ممکــن اســت فرصــت های ــن طــرح همچنی ــد. ای نمای
ــایر  ــا س ــد ب ــی توان ــب و کار م ــه در آن کس ــد ک ــف کن تعری
شــرکت هــای تاســیس شــده شــراکت نمایــد. بــه عنــوان مثــال، 
مــدل کســب و کار بــرای یــک تجــارت تبلیغاتــی ممکــن اســت 
مزایایــی را بواســطه فعالیــت هــای مرتبــط بــرای یــک شــرکت 

حــوزه چــاپ ایجــاد نمایــد . 
ــه  ــه ب ــد ک ــای کســب وکاری دارن ــق ، مدل ه کســب وکارهای موف
ــی و  ــا قیمــت رقابت ــای مشــتری را ب ــد نیازه ــازه می ده ــا اج آنه
ــا گذشــت زمــان، بســیاری از  ــرآورده کننــد. ب ــدار ب هزینــه ای پای
کســب وکارها هــر از چنــد گاهــی مدل هــای کســب وکار خــود را 
بازبینــی می کننــد تــا تغییــرات محیــط کســب  وکار را بــا توجــه 

بــه تقاضاهــای بــازار منطبــق نماینــد.
ــه عنــوان یــک ســرمایه گــذاری  ــی یــک شــرکت ب هنــگام ارزیاب
ــه پــول  ــد کــه چگون ــد دقیقــاً دریاب ــی، ســرمایه گــذار بای احتمال
ــردن  ــگاه ک ــای ن ــه معن ــن ب ــد آورد. ای ــه دســت خواه خــود را ب
بــه مــدل کســب و کار شــرکت اســت. مســلماً، مــدل کســب و کار 
ممکــن اســت همــه چیــز را در مــورد چشــم انــداز و افــق آتــی یک 
شــرکت بــه شــما بگویــد. امــا ســرمایه گذاری کــه مدل کســب وکار 
ــد. ــر درک کن ــی را بهت ــات مال ــد اطاع ــد، می توان را درک می کن

انواع مدل های کسب و کار چیست؟
ــدل  ــک م ــت ی ــازی نیس ــب و کار، نی ــک کس ــدازی ی ــرای راه ان ب

کســب و کار کامــا جدیــد ارائــه دهیــد. در واقــع، اکثر کســب و کارها 
از مدل هــای کســب و کار موجــود اســتفاده می کننــد و ســپس بــرای 
یافتــن یــک مزیــت رقابتــی، آنهــا را اصــاح می کننــد. در ایــن بخش 

انــواع مدل هــای کســب و کار را بــه شــما معرفــی خواهیــم کــرد.

 ) Retailer ( مدل خرده فروش
ــه  یکــی از رایج تریــن مدل هــای کســب وکار کــه اکثــر مــردم ب
ــد، مــدل خرده فروشــی اســت.  ــا آن تعامــل دارن طــور منظــم ب
خرده فــروش آخریــن حلقــه ی زنجیــره تامیــن را تشــکیل 
ــدگان  ــد کنن ــی را از تولی ــای نهای ــب کااله ــا اغل ــد. آنه می ده
ــا  ــتقیماً ب ــد و مس ــی کنن ــداری م ــدگان خری ــع کنن ــا توزی ی

ــد. ــی کنن ــرار م ــاط برق مشــتریان ارتب
مثال: Cos tco عمده فروشی

)Manufacturer model( مدل تولیدکننده
مــدل تولیــد کننــده یکــی از قدیمی تریــن مــدل هــای کســب 
ــه  ــام را ب ــواد خ ــده م ــدل، تولیدکنن ــن م ــت. در ای و کار اس
ــا  ــل دل )Dell( ی ــرکت هایی مث ــد. ش ــل می کن ــول تبدی محص
هولت-پــاکارد )Hewlett-Packard( کامپیوترهــا را بــا قطعاتــی 
ــد.  ــاژ می کنن ــده اند، مونت ــد ش ــر تولی ــرکت های دیگ ــه در ش ک
تولیدکننــده  هم چنــان  شــرکت ها  ایــن  حــال،  ایــن  بــا 

محســوب می شــوند.
مثال: شرکت فورد موتور.

) Subscription( مدل اشتراک، ابونمان
 مــدل کســب وکار اشــتراکی بــرای کســب وکارهای ســنتی 
ــتفاده  ــانی اس ــکل یک س ــه ش ــن ب ــاغل آنای ــی( و مش )فیزیک
ــم، در  ــه در بررســی نتفلیکــس گفتی ــور ک ــان ط ــود. هم می ش
ــات و محصــوالت  ــتفاده از خدم ــرای اس ــدل مشــتری ب ــن م ای
ــی دیگــری(  ــازه ی زمان ــا در هــر ب ــه )ی ــه  صــورت ماهان ــد ب بای
مبلغــی را پرداخــت کنــد. در ایــن حالــت ممکــن اســت شــرکت 

محصــول خــود را مســتقیم بــا پُســت بــرای شــما ارســال کنــد 
)مجله هــا و روزنامه هــای اشــتراکی( یــا بــرای اســتفاده از 

ــد. ــه ای را پرداخــت کنی ــد هزین ــه بای ــک مجموع ــات ی خدم
مثال : اسپاتیفای

 )Freemium( مدل فریمیوم
 SaaA مــدل کســب و کار فریمیــوم بــا رواج مشــاغل آنایــن و
ــر  ــزار ب ــک نرم اف ــتفاده از ی ــا اس Software as a Service( ی
بســتر وب( محبوبیــت یافته اســت. چارچــوب اصلــی مــدل 
ــزاری  ــزاری اب ــک شــرکت نرم اف ــه ی ــه اســت ک ــور این گون مذک
ــا،  ــه ای از ابزاره ــا مجموع ــن ی ــد اپلیکیش ــی را، مانن اختصاص
تولیــد می کنــد و آن  را رایــگان در اختیــار کاربــران قــرار 
می دهــد؛ امــا بعضــی از امکانــات و قابلیت هــای کلیــدی آن هــا 
را محــدود می کنــد کــه بــه  مــرور زمــان، کاربــران تمایــل پیــدا 
ــد.  ــتفاده کنن ــم از آن اس ــه  صــورت منظ ــه ب ــرد ک ــد ک خواهن
ــد  ــات بای ــن امکان ــرای اســتفاده از ای ــا ب ــن صــورت، آن ه در ای

ــد. ــه ی اشــتراک پرداخــت کنن هزین
اســپاتیفای )Spotify( یکــی از بهتریــن نمونه هایــی اســت کــه 
ــران  ــد. کارب ــتفاده می کن ــوم اس ــب و کار فریمی ــدل کس از م
بــدون پرداخــت هیــچ هزینــه ای بــه کل پایــگاه داده ی موســیقی 
ــا،  ــن آهنگ ه ــا بی ــت، ام ــد داش ــی خواهن ــپاتیفای دسترس اس
ــه  ــرای آن ک ــران ب ــی کارب ــد. گاه ــد ش ــش خواه ــات پخ تبلیغ
بتواننــد بــدون وقفــه آهنــگ گــوش کننــد، ترجیــح می دهنــد 
هزینــه ی اشــتراک پخــش پریمیــوم )بــدون تبلیغــات( را 
پرداخــت کننــد. اســپاتیفای، اســکایپ )Skype(، لینکدیــن 
جملــه  از   )MailChimp( میل چیمــپ  و   ،)LinkedIn(
ــد. ــتفاده می کنن ــوم اس ــدل فریمی ــه از م ــتند ک ــاغلی هس مش

)Bundling model( مدل کسب و کار باندلینگ
همــان طــور کــه از اســمش پیداســت، مــدل کســب وکار 
باندلینــگ شــامل شــرکت هایی اســت کــه دو یــا چنــد محصــول 
ــا  ــب ب ــد و اغل ــی واح ــوان محصول ــه  عن ــر ب ــار یکدیگ را در کن

ــند.  ــوالت می فروش ــه محص ــروش جداگان ــر از ف ــی کم ت قیمت
ایــن مــدل فرصتــی را در اختیــار شــرکت ها قــرار می دهــد کــه 
حجــم بیش تــری از فــروش را تولیــد کننــد و شــاید محصــوالت 
ــا  ــروش آن ه ــه ف ــد ک ــه کنن ــازار عرض ــه ب ــی را ب ــا خدمات ی
ــی کــه کســب وکارها  ــه هــر حــال، از آن جای دشــوارتر اســت. ب
محصوالتشــان را بــا قیمــت کم تــری می فروشــند، حاشــیه 

ــد. ــدا می کن ــش پی ــب کاه ــود اغل س
باندلینــگ اســتفاده  از مــدل  مثــال: کســب وکارهایی کــه 
می کننــد، عبارت انــد از: AT&T، Adobe Creative Suite و 
برگــر کینــگ )Burger King( و ســایر شــرکت های فســت فود 
کــه وعده هــای غذایــی یــا پیشــنهادهای باارزشــی را ارائــه می کننــد.

 ) Marketplace( مدل بازار
ــی یــک  ــا حــدودی مســتقیم هســتند: در ازای میزبان بازارهــا ت
پلتفــرم بــرای انجــام تجــارت، بــازار غرامــت دریافــت مــی کنــد. 
ــد،  ــاق بیفتن ــازار اتف ــدون ب ــد ب ــا می توانن ــه تراکنش ه اگرچ
ــش را  ــد تراکن ــاش می کنن ــب وکار ت ــای کس ــن مدل ه ــا ای ام

آســان تر، ایمن تــر و ســریع تر کننــد.
  eBay :مثال

مدل کسب و کار بازاریابی وابسته 
)Affiliate Marketing Business Model(

همــان طــور کــه از اســمش پیداســت، ایــن کســب و کار وابســته 
ــه بقیــه ی کســب و کارهــا می باشــد؛ در ایــن مــدل کســب  ب
و کار، شــرکت ها از طریــق انتشــار محتــوا، بررســی و توصیــه ی 
ــا خدمــات شــرکت ها و کســب و کارهــای دیگــر،  محصــوالت ی
ــتر  ــته، بیش ــی وابس ــدل بازاریاب ــد. م ــب می کنن ــد کس درآم
دارد.  کاربــرد  آنایــن  فروشــگاه های  و  وب ســایت ها  بــرای 
ــگاه  ــا فروش ــایت ی ــب وب س ــوان صاح ــما به عن ــال ش ــرای مث ب
ــر را در  ــای دیگ ــات کســب و کاره ــن، محصــوالت و خدم آنای
ــد؛  ــی می کنی ــتری معرف ــه مش ــرار داده و ب ــود ق ــایت خ وب س

ســپس مشــتری از طریــق شــما محصــوالت یــا خدمــات را دریافت 
می کنــد و شــما به عنــوان واســطه، ســودی را از شــرکای وابســته ی 
ــرب و  ــایت ت ــم وب س ــران می توانی ــد. در ای ــت می کنی ــود دریاف خ
ــق  ــن کاال از طری ــی کاال، تأمی ــق دیج ــروش از طری ــی کاال )ف دیج
فروشــنده های کوچک تــر( اشــاره کنیــم، کــه بــا قــرار دادن 
محصــوالت کســب و کارهــای کوچک تــر در وب ســایت خــود، آن هــا 

ــد. ــود بر می دارن ــرای خ ــدی را ب ــانده و درص ــروش رس ــه ف را ب
ــد ، زک  ــی مانن ــای اجتماع ــانه ه ــرهای رس ــال : اینفلوئنس مث

ــی ــارا فراگن ــا کی ــگ ی کین

)Razor blades( مدل تیغ یا دسته ی تیغ
ــه  ــت ب ــی اس ــب و کار کاف ــدل کس ــوع م ــن ن ــرای درک ای ب
ــد  ــه خواهی ــد؛ متوج ــه کنی ــود مراجع ــی خ ــه ی محل داروخان
ــغ،  ــته ی تی ــا دس ــه ب ــی در مقایس ــای تعویض ــه تیغ ه ــد ک ش
در  این کــه  بــا درک  دارنــد. شــرکت ها  بیش تــری  هزینــه 
ــد داد  ــه خواهی ــر ادام ــی گران ت ــوازم جانب ــد ل ــه خری ــده ب آین
ــد.  ــه می کنن ــری را ارائ ــای ارزان ت ــورد(، تیغ ه ــن م ــغ در ای )تی
بــه همیــن دلیــل اســت کــه ایــن مــدل کســب و کار را مــدل 
»تیــغ« یــا »دســته ی تیــغ« نامیده اند.برخــی از شــرکت ها 
ــوس  ــغ معک ــدل تی ــغ، از م ــی تی ــای قدیم ــر مدل ه ــاوه ب ع
ــا  ــی ب ــه در آن محصول ــی ک ــی مدل ــد؛ یعن ــتفاده می کنن اس
حاشــیه ی ســود بــاال بــه مشــتریان فروختــه می شــود و 
ــا  ــراه ب ــن را هم ــود پایی ــیه ی س ــا حاش ــی ب ــپس محصوالت س
ــدل  ــن م ــال ای ــن مث ــد. بارزتری ــغ می کنن ــه تبلی محصــول اولی
ــی  ــما کاالی ــتند. ش ــل هس ــای اپ ــون و مک ه ــی های آیف گوش
مثــل تلفــن یــا کامپیوتــر را کــه حاشــیه ی ســود باالیــی دارنــد، 
می خریــد و ســپس اپــل لــوازم جانبــی ای را ماننــد ایرپــاد، بــه 

ــد. ــنهاد می کن ــما پیش ش
مثال: HP )چاپگرها و جوهر(

ــس  ــغ برعک ــته تی ــغ و دس ــب و کار تی ــدل کس م
)Reverse Razor And Blade Business Model(

ــول  ــک محص ــد ی ــا خری ــتریان را ب ــما مش ــدل، ش ــن م در ای
گــران )تیــغ(، تشــویق می کنیــد کــه محصــوالت ارزان تــر 
ــما  ــدل، ش ــن م ــر در ای ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــغ( بخرن ــته تی )دس
ــاز  ــد محصــول ممت ــک شــرکت، اول ســعی می کنی ــوان ی به عن
ــپس  ــید، و س ــتریان بفروش ــه مش ــغ( را ب ــود )تی ــران خ و گ
ــول  ــر از محص ــی ارزان ت ــام جانب ــروش اق ــا ف ــدت ب در دراز م
اصلــی )دســته ی تیــغ( ســود کانــی بــه جیــب بزنیــد. یکــی از 
ــن مــدل کســب و  ــر اســاس ای ــن شــرکت هایی کــه ب بزرگ تری
کار فعالیــت می کنــد، شــرکت اپــل اســت؛ ایــن شــرکت قیمــت 
معقولــی بــرای اســتفاده از اپ اســتور، آیتونــز، برنامه هــا، دیــدن 
ــی  ــوالت اصل ــا روی محص ــت، ام ــرده اس ــه ک ــا و… ارائ فیلم ه
ــت  ــاپ و..( قیم ــت، لپ ت ــی، تبل ــد گوش ــود )مانن ــاز خ و ممت

ــد. ــال می کن ــی اعم باالی
مثال: اپل )آیفون + برنامه ها(

)Franchise( مدل حق امتیاز
از میــان انــواع مختلــف مــدل های کســب و کار که وجــود دارند، 
مــدل حــق امتیــاز از جملــه مــواردی اســت کــه بیش تــر مــردم 
بــا آن آشــنایی دارنــد. هریــک از مــا در زندگــی روزمره مــان بــا 

کســب وکارهای حــق امتیــاز برخــورد داشــته ایم.
ــق  ــد: ح ــل می کن ــه عم ــاز این گون ــق امتی ــدل ح ــس م بیزین
امتیــاز یــک طــرح تجــاری ثبــت شده اســت و خریــداری 
ــک  ــا مال ــاز ی ــق امتی ــک ح ــرد. مال ــاز را می خ ــق امتی ــن ح ای
اصلــی بــا خریــدار همــکاری می کنــد و او را در بازاریابــی، 
ــا  ــاری می کنــد ت ــی و ســایر فعالیت هــای تجــاری ی تأمیــن مال
عملکــرد کســب وکار آن طــور کــه بایــد و شــاید تثبیــت شــود. در 
ازای ایــن، خریــدار حــق امتیــاز درصــدی از ســود را بــه مالــک 

ــردازد. ــاز می پ ــق امتی ح
مثال : پیتزا دومینو 

 ) Pay-As-You-Go( مدل پرداخت در حین اجرا
ــه  ــت هزین ــه جــای دریاف برخــی از شــرکت ها ممکــن اســت ب
ــن کار را اجــرا  ــدل کســب وکار پرداخــت در حی ــک م ــت، ی ثاب
کننــد کــه در آن مبلــغ دریافتــی بســتگی بــه میــزان اســتفاده 
از محصــول یــا خدمــات دارد. شــرکت ممکــن اســت عــاوه بــر 
مبلغــی کــه هــر مــاه بــر اســاس میــزان مصــرف تغییــر مــی کند، 

بــرای ارائــه خدمــات، هزینــه ثابتــی دریافــت کنــد.
مثال: شرکت های خدماتی

 ) Brokerage( مدل کارگزاری
ایــن مــدل، بــا اتصــال مشــاغل کارگــزاری خریــداران و 
ــد. معمــوال  ــات کمــک می کن ــه تســهیل معام فروشــندگان، ب
آنهــا بــرای هــر معاملــه، مبلغــی را بــه عنــوان کارمــزد از خریدار 
یــا فروشــنده و گاهــی اوقــات هــر دوی آنهــا دریافــت می کننــد. 
ــری  ــطه گ ــای واس ــب و کاره ــن کس ــی از رایج تری ــا یک بنگاه ه

ــد. ــاب می آین ــه حس ب
ReMax :مثال

گزارش و ترجمه : وحید امینی نژاد 

تکنسین کامپیوتر

 آشنا به اصول کامپیوتر، نصب نرم افزارها و اصول شبکه

 ارائه خدمات فنی و پشتیبانی نرم افزار بصورت تلفنی

ارائه خدمات فنی، نصب و راه اندازی سیستم ها بصورت 

 حضوری در محل شرکت و خارج از شرکت

 روحیه تیمی و انعطاف پذیری در کار

 کاما خاق و خوش اخاق و دارای روحیه خوب

حقوق ثابت و مزایای قانونی, بیمه تامین اجتماعی, 

قرارداد وزارت کار, فوق العاده شغلی و کمیسیون, 

حق ماموریت )جهت موارد خارج از شرکت(, محیطی 

پویا و صمیمی, به همراه آموزش های رایگان در کنار 

کار,متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعام 

شده در بخش اطاعات تماس، ارتباط حاصل نمایند

واتس اپ۰۹۹۰۱۲۰۹۰۷۱

لینک :

https://bazarekar.ir/36727 

دعوت به همکاری

شرکت پارسیان تکنولوژی )کانون نرم افزار پارسیان(
 جهت تکمیل کادر خود در استان های تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر

 دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری دعوت به همکاری

مدل هــای کسب و کـار 
و انـواع  ایـن مدل هـا
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نمایشگاه دستاورد های ۱۵۰ شرکت دانش بنیان 
و خالق ایرانی در ونزوئال برپا می شود

از  متشـکل  ایـران  تجـاری  و  فنـاوری  هیـات 
شـرکت های دانش بنیـان و خالق ایرانی بـه ونزوئال 
اعزام شـدند تـا تبادالت و تعامـالت فناورانه تجاری 

میـان دو کشـور افزایـش یابـد.
بـه گـزارش بـازارکار به نقـل از دانشـجو، این هیات 
بـا هـدف توسـعه صـادرات محصوالت شـرکت های 
پایتخـت  کاراکاس  وارد  ایران سـاخت  دانش بنیـان 
ونزوئـال شـده تـا بـا برپایـی نمایشـگاه اختصاصـی 
ایران سـاخت و فراهـم کـردن زمینـه  محصـوالت 
مذاکـرات رودررو میـان شـرکت های دانش بنیـان و 

خـالق ایرانـی و مجموعه هـای فنـاور ونزوئالیـی، بـازار فناورانـه ایـران را در ایـن کشـور رونـق دهد.
ــکی،  ــزات پزش ــالمت، دارو و تجهی ــه س ــای فناوران ــالق در حوزه ه ــان و خ ــش بنی ــرکت دان ۸۲ ش
ــزات  ــین آالت و تجهی ــرات، ماش ــات و مخاب ــاوری اطالع ــع خــالق، فن ــوژی، صنای کشــاورزی، بیوتکنول
صنعتــی، پتروشــیمی در ایــن ســفر حضــور دارنــد و در بیــش از ۵۰۰ نشســت تخصصــی رودررو تنظیــم 

ــد شــد. ــی حاضــر خواهن ــاور ونزوئالی ــان فن ــا شــرکت ها و همتای شــده ب

برگزاری دهمین نمایشگاه فناوری ربع رشیدی 
با عنوان رینوتکس ۲۰۲۲ در تبریز

برگزارکننـدگان دهمیـن دوره نمایشـگاه نـواوری و 
فناوری ربع رشـیدی، دو جشـنواره ویژه برای این دوره 
از رینوتکس در نظر گرفته اند که شـامل جوایز ارزنده 

ای برای سـه تیـم برتر خواهـد بود.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از خبرآنالیـن از تبریز، 
یکـی از ایـن رقابـت هـا »جشـنواره مردمـی« عنوان 
دارد کـه بـرای اولیـن بـار در طـول ده سـال برگزاری 
نمایشـگاه نـواوری و فنـاوری ربـع رشـیدی برگـزار 

شـد. خواهد 
در ایـن بخـش ویـژه کـه طـرح هـای برگزیـدگان 
توسـط رای مردم انتخاب می شـوند، جوایز ارزنده ای 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت، بـه فنـاور اول مبلغ پنج 
میلیون تومان بعالوه معرفی جهت اخذ تسـهیالت، فناور دوم مبلغ سـه میلیون تومان همچنین معرفی جهت 

اخـذ تسـهیالت و فنـاور سـوم مبلـغ دو میلیـون تومان بعـالوه معرفی جهت اخذ تسـهیالت اهدا می شـود.
ایـن گـزارش می افزاید، جشـنواره دوم توسـط تیـم داوری رینوتکـس ۲۰۲۲ برگزار می شـود و روند این 
جشـنواره بـه ایـن صـورت اسـت کـه طرح هـای تجـاری برگزیـدگان طـی فراینـد داوری سـه مرحله ای 
بررسـی مـی شـود و جوایـز به سـه تیمـی کـه در جایگاه اول تا سـوم قـرار گیرنـد، تعلق خواهـد گرفت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/37619

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

حمایت از ایده های فناورانه در رویداد رویش، 
شکوفایی و جهش

پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه تهـران در نظـر دارد از ایده هـای نوآورانه و فناورانـه در قالب برنامه هـای رویش، 
شـکوفایی و جهـش حمایت کند.

بـه گـزارش بـازارکار بـه نقل از خبرگـزاری برنا؛ صاحبـان ایده هـای نوآورانـه و فناورانه می توانند تـا پنجم مهر با 
مراجعـه بـه پایگاه اینترنتی پـارک علم و فناوری دانشـگاه تهـران در این رویداد شـرکت کنند.

برگزیدگان این رویداد از هفت سطح حمایتی برخوردار خواهند شد.
سـطح یـک: امـکان معرفـی هسـته جهـت اسـتقرار در آزمایشـگاه/ کارگاه هـای عضـو شـبکه فناورانـه یا 

فضا هـای کاری اشـتراکی
سطح دو: امکان معرفی به صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران جهت استفاده از خدمات مالی و اعتباری

سطح سه: اعطای اعتبار جهش بر اساس دستورالعمل مربوطه
سطح چهار: اعطای اعتبار توانمندسازی بر اساس دستورالعمل مربوطه )خدمات راهبری، مشاوره و آموزش(

سطح پنج: امکان استفاده از خدمات دفتر انتقال فناوری
سطح شش: امکان استفاده ازمشاوره کسب و کار و ارزش گذاری

سطح هفت: امکان حضور و ادامه روال پیشرفت طرح در مرکز رشد

رییس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت

هفتمین همایش و فن بازار ملی سالمت 
با حمایت وزارت بهداشت برگزار می شود

هفتمیـن همایـش و فـن بازار ملی سـالمت بـا حمایت معاونت تحقیقـات و فنـاوری وزرات بهداشـت، درمان 
و آمـوزش پزشـکی کشـور پـس از تاخیـر به دلیل همـه گیری بیمـاری کرونا در آبان ماه سـال جـاری برگزار 

خواهد شـد.
دکتـر حمیدرضـا بنفشـه رییس دفتر توسـعه فنـاوری سـالمت وزارت بهداشـت با بیـان این خبر، گفـت: در 
ایـن دوره از برگـزاری همایش و فن بازار ملی سـالمت بر نشسـت ها، پنل های تخصصی، مسـابقه دانشـجویی 
و برقـراری زمینـه تعامـل بین پژوهشـگران، فناوران، کارآفرینان و سـرمایه گذاران تاکید ویژه ای شـده اسـت.

وی اظهار داشـت: تشـویق محققان و حمایت از اسـتعدادهای درخشـان گامی سـودمند در راسـتای پویایی هر 
چـه بیشـتر تحقیقـات کاربردی و محصول محور اسـت و موجبـات پیشـرفت و خودکفایی کشـور را فراهم می کند.

دکتـر بنفشـه افـزود: برگـزاری رویدادهـای فـن بـازار به منظور توسـعه و ترویج فرهنـگ فنـاوری و حمایت از 
طرح هـای فناورانـه بسـیار موثر خواهـد بود.

وی تصریـح کـرد: از مهم تریـن هدف های برگـزاری فن بازارهای حوزه سـالمت، حمایـت از تولید دانش بنیان 
داخلـی بـا گشـودن پنجره هـای خریـد سـازمان های دولتـی و عمومـی بـر محصوالت تجاری سـازی شـده و 

موجـود در بـازار این نوع از محصوالت اسـت.

دراصفهان،

سومین کنفرانس ملی مدارس 
کارآفرین برگزار می شود

 
ملــی  کنفرانــس  ســومین 
ــط  ــن توس ــدارس کارآفری م
مجتمــع آموزشــی کارآفرینی 
آزاد  دانشــگاه  و  اندیشــه 
ــالمی واحد دهق)اصفهان(  اس
ــگاه ها و  ــکاری دانش ــا هم و ب
نهادهــای علمــی و آموزشــی 
سراســر کشــور در بهمــن ماه 

ســال جــاری برگــزار می شــود.
ــر  ــادی، دبی ــی ن ــنا محمدعل ــل از ایس ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــرد:  ــار ک ــن اظه ــدارس کارآفری ــی م ــس مل علمــی ســومین کنفران
ــدارس  ــا عنوان»م ــن ب ــدارس کارآفری ــی م ــس مل ــومین کنفران س
ــاری  ــال ج ــاه س ــته ها« ۲۷ بهمن م ــته ها و نبایس ــن: بایس کارآفری
بــر مبنــای ضــرورت تحقــق اهــداف کشــور کــه زمینه ســاز حرکــت 
نظــام آموزشــی بــه ســوی پــرورش انســان اســت، بــر مبنــای ســند 
تحــول بنیادیــن و ســاحت هــای شــش گانه تعلیــم و تربیــت، ضرورت 
فراهــم کــردن ســاز و کار و مقدمــات، ایجــاد نگــرش کارآفرینــی بــا 
ــوا،  ــم، محت ــوز، معل ــش آم ــی دان ــی یعن ــن اساس ــر ۵ رک ــد ب تاکی

ــود. ــزار می ش ــه برگ ــوری جامع ــای مح ــا و ارزش ه اولی

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/37605

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر

برگزاری نخستین رویداد استارتاپی 
“دریابوم” در بندر شهید حقانی بندرعباس

ــتین  ــزاری نخس ــر از برگ ــهید باهن ــوردی ش ــادر و دریان ــر بن مدی
رویــداد اســتارتاپی »دریابــوم« در بزرگ تریــن بنــدر مســافری ایــران 
ــماری  ــا« و »گاه ش ــوروز دری ــتانی »ن ــن باس ــای آیی ــدف احی ــا ه ب
ــر داد. ــی خب ــئولیت های اجتماع ــای مس ــتای ایف ــی« در راس دریای

نیــوز، حمیدرضــا  تیــن  از   نقــل  بــه  بــازارکار  گــزارش  بــه 
محمدحســینی، در ایــن خصــوص اظهــار کــرد: ســالیان زیادی اســت 
ــرح  ــی مط ــاحلی و دریای ــگری س ــث گردش ــزگان مبح ــه در هرم ک
اســت امــا در عمــل اقدامــات جامــع از ســوی ســازمان ها و ارگان هــا 

ــه اســت. صــورت نگرفت
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/37462

فراخوان شرکت های دانش بنیان فعال
 در صنعت هوانوردی

شــرکت فــرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایــران از شــرکت های دانــش بنیان 
فعــال در حــوزه هوانــوردی و فرودگاهــی دعــوت بــه همــکاری می کند.

ــه نقــل از تیــن نیوز،شــرکت فــرودگاه هــا و  ــازارکار ب ــه گــزارش ب ب
ناوبــری هوایــی ایــران از شــرکت هــای دانــش بنیــان فعــال در حــوزه 
ــد. شــرکت  ــه همــکاری مــی کن ــوردی و فرودگاهــی دعــوت ب هوان
فــرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایــران بــا همــکاری معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری از کلیــه شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــارک ه ــا و پ ــگاه ه ــا، دانش ــکده ه ، پژوهش
فعــال و توانمنــد در حــوزه تولیــد و عرضــه محصــوالت فرودگاهــی 
ــات محصــوالت و  ــا اطالع ــده ی ــه طــرح، ای ــوردی جهــت ارائ و هوان

ــه همــکاری مــی نمایــد. ــه خــود دعــوت ب پــروژه هــای فناوران
ــای  ــماره ه ــا ش ــد ب ــی توانی ــکاری م ــه هم ــل ب ــورت تمای در ص

بگیریــد. تمــاس   ۰۲۱۶۳۱۴۸۷۱۹ و   ۰۲۱۶۳۱۴۸۷۱۸

توسط پارک فناوری پردیس ؛ 

چالش نوآوری حوزه کودکان 
و نوجوانان برگزار می  شود

بـا  نـوآوری  چالـش  دومیـن 
فنـاوری  پـارک  همکـــاری 
بـا  یــونیسف  و  پـــردیس 
هـدف شناسـایی راهکارهای 
نوآورانـه برای حل مشـکالت 
کودکان و نوجوانـان در ایران 

می شـود. برگـزار 
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقل 
پردیـس،  فنـاوری  پـارک  از 

»دومیـن چالـش نـوآوری« بـرای کـودکان و نوجوانـان در ایـران بـا 
همـکاری یونیسـف و پـارک فنـاوری پردیـس، برگـزار مـی  شـود. در 
ایـن چالـش، برتریـن راهکارهـای نوآورانـه برای حل مشـکالت پیش 
روی کـودکان و نوجوانـان شناسـایی و معرفـی شـده و مـورد حمایت 

می گیرنـد. قـرار 
چالش هـا در سـه گـروه یادگیـری و بـازی، بهداشـت و حمایـت از 
کـودکان و برابـری و خدمـات حمایـت اجتماعـی، در اولویـت قـرار دارند.

مهلت ارسال راهکارهای نوآورانه دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱ است.

از سوی هیات فناوری و تجاری ایران؛

معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان

پژوهشگاه رویان از طرح های فناورانه نخبگان ایرانی حمایت می کند

معـاون پژوهـش و فنـاوری پژوهشـگاه رویان بـا تاکید بـر حمایت این 
مجموعـه از طـرح های فناورانه نخبگان ایرانی گفت: پژوهشـگاه رویان 
ضمن اشـتغال زایی جوانان و پیشـگیری از مهاجرت نخبگان، بسـتری 

بـرای جـذب نخبگان مقیـم خارج از کشـور نیز فراهم کرده اسـت.
بـه گـزارش بازارکار به نقل از سـینا پرس ، معـاون پژوهش و فناوری 
پژوهشـگاه رویـان بـا تاکیـد بـر حمایـت ایـن مجموعه از طـرح های 
فناورانـه نخبـگان ایرانـی گفـت: پژوهشـگاه رویـان ضمـن اشـتغال 
زایـی جوانان و پیشـگیری از مهاجـرت نخبگان، بسـتری برای جذب 

نخبـگان مقیـم خارج از کشـور نیـز فراهم کرده اسـت.
دکتـر پروانـه افشـاریان، معـاون پژوهش و فنـاوری پژوهشـگاه رویان 
گفـت: در حـال حاضـر نیمـی از اعضـای هیـات علمـی تمـام وقـت 
پژوهشـگاه رویـان را افراد جوان و نخبه تشـکیل مـی دهند؛ میانگین 
سـنی ایـن افراد حـدود ۳۵ الی ۳۶ سـال اسـت. در حـال حاضر پایه 

علمـی جـوان ترین هیـات علمی ایـن مجموعه ۳ اسـت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/37623

ــوری،  ــاوری ریاســت جمه ــت علمــی و فن ــالم معاون ــر اســاس اع ب
ــزار و ۳۱۲ اســت. ــا ۷ه ــر ب ــان براب ــش بنی ــداد شــرکتهای دان تع

ــه  ــی ب ــی و تخصص ــر دانش ــل از مه ــه نق ــازارکار  ب ــزارش ب ــه گ ب
شناســایی چالــش و مشــکالت در کشــور می پردازنــد و بــرای 
ــا محصــوالت ایران ســاخت  ــه می دهنــد ی رفــع آن هــا خدمــات ارائ

ــد. ــد می کنن ــی و تولی طراح
ــود کــه در ابتــدای  تولیــد؛ دانش بنیــان، اشــتغال آفریــن عنوانــی ب
فنــاوری کشــور  را در زیســت بوم  امیــد  بارقــه  قــرن جدیــد 

ــای  ــتفاده از ظرفیت ه ــت اس ــذاری اهمی ــن نام گ ــرد، ای ــاد ک ایج
شــرکت های دانش بنیــان را بیشــتر کــرده اســت.

در  دانش بنیــان  شــرکت های  کارایــی  و  تــوان  از  بهره گیــری 
ــوآوری  ــاوری و ن ــت بوم فن ــعه زیس ــه توس ــف ب ــای مختل حوزه ه
در کشــور می انجامــد، ایــن شــرکت ها می تواننــد چالش هــای 
صنایــع مختلــف را شناســایی و بــه رفــع آن هــا بپردازنــد. در حــال 
ــه ۷۳۱۲ رســیده اســت  ــان ب ــداد شــرکت های دانش بنی حاضــر تع
ــتند. ــال هس ــان فع ــرکت دانش بنی ــان ۶۷۶ ش ــتان اصفه ــه در اس ک

ــت  ــف مدیری ــای مختل ــان در حوزه ه ــرح دانش بنی ــی ۱۰ ط به تازگ
ــا تأمیــن اعتبــار و  شــهری در اصفهــان بــه تصویــب رســیده کــه ب

ــود. ــرا می ش ــه زودی اج ــدات الزم ب ــی تمهی پیش بین
ــرای  ــه ب ــاد زمین ــل ایج ــی از قبی ــان اهداف ــرکت های دانش بنی ش
دانشــگاه ها  توانمندی هــای  بیشــتر  چــه  هــر  به کارگیــری 
ــوآوران،  ــن، ن ــب متخصصی ــه و ترغی ــای پژوهشــی در جامع واحده
واحدهــای  و  دانشــگاه ها  علمــی  هیــأت  اعضــای  مخترعــان، 
ــه  ــای جامع ــع نیازه ــتر در رف ــای بیش ــرای فعالیت ه ــی ب پژوهش
بــرای ترویــج فرهنــگ تجاری ســازی در دانشــگاه ها و مراکــز 

پژوهشــی را دنبــال می کننــد

بر اساس اعالم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تعداد شرکت های دانش بنیان به ۷هزار و ۳۱۲ رسید

از سوی فعاالن حوزه زیست بوم استارت آپی کشور 

بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در موفقیت کسب و کارهای نوپا
ــا  ــتی ب ــور در نشس ــتارت آپی کش ــوم اس ــت ب ــوزه زیس ــاالن ح فع
عنــوان »صبحانــه بــا طعــم کســب و کار«تاثیر شــبکه های اجتماعــی 

در موفقیــت کســب و کارهــای نوپــا بررســی کردنــد
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از خبرگــزاری برنــا؛ عرفــان اندرونــی، 
در  اســتارت آپی  اکوسیســتم  اهالــی  دورهمــی  رویــداد  دبیــر 
ــن  ــن دومی ــال ای ــت: »امس ــداد گف ــن روی ــای ای ــوص برنامه ه خص
رویــداد صبحانــه اســت و در نظــر داریــم تــا پایــان ســال دو رویــداد 
ــن  ــزاری ای ــم. هــدف از برگ ــزار کنی ــی برگ ــه صــورت فصل دیگــر ب
ــه  ــان ب ــش بنی ــات یســناتیم، شــرکت دان ــی خدم ــا، معرف رویداده

ــت.« ــاص اس ــازی خ ــبکه س ــتارت آپی و ش ــتم اس اکوسیس
مدیــر محتــوا ادوایــس, نخســتین ســخرانی بــود کــه بــا عنــوان »از 
ــه  ــی ب ــرد. پارســا کاکوئ ــوا« ســخنرانی ک ــا خروجــی محت ــف ت بری
کســب و کار هایــی اشــاره کــرد کــه بــا چالــش نبــود تیــم دیجیتــال 
ــه  ــاز ب ــای خــود نی ــرای انجــام طــرح ه ــد و ب ــگ مواجه ان مارکتین

ــد. برون ســپاری دارن
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
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از سوی  اعضای هیئت دولت صورت گرفت؛

موافقت دولت با آیین نامه تولید، دانش بنیان و اشتغالزایی در صنعت نفت

تولیــد،  آیین نامــه  بــا  جلســه ای  در  دولــت  هیئــت  اعضــای 
کردنــد. موافقــت  نفــت  صنعــت  در  اشــتغالزایی  و  دانش بنیــان 

ــران  ــأت وزی ــا، هی ــزاری آن ــل از خبرگ ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
درخــود و در راســتای تأمیــن نظــر هیــات بررســی و تطبیــق 
ــی در  ــرت قانون ــع مغای ــر رف ــی ب ــن مبن ــا قوانی ــت ب ــات دول مصوب
آییــن نامــه اجرایــی مربــوط بــه فــروش امــوال منقــول و غیرمنقــول 
مــازاد وزارت جهــاد کشــاورزی و دســتگاه های تابعــه آن، پیشــنهاد 
معاونــت حقوقــی رئیــس جمهــور مبنــی بــر اصــالح آییــن نامــه یــاد 

ــه تصویــب رســاند. شــده را ب
ــن  ــن آیی ــازاد موضــوع ای ــوال م ــور، ام ــه مذک ــه موجــب اصالحی ب
نامــه، توســط وزارت جهــاد کشــاورزی بــا اطــالع وزارت امــور 
اقتصــادی و دارایــی و ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور در چارچــوب 

ــد. ــروش می رس ــه ف ــوط ب ــررات مرب ــن و مق قوانی
همچنیــن در اجــرای تبصــره )۲( مــاده )۱۰( قانــون جهــش 
تولیــد مســکن، درخصــوص فــروش زمین هــای متعلــق بــه 
ــهر ها  ــم ش ــدوده و حری ــع در مح ــاورزی واق ــاد کش وزارت جه
کــه براســاس مــاده )۱۲( قانــون تشــکیل ایــن وزارتخانــه و 
ــر  ــران امکان پذی ــات وزی ــب هی ــا تصوی ــن بودجــه ســنواتی ب قوانی

ــاع  ــل از ارج ــازی قب ــه وزارت راه و شهرس ــذ تأییدی ــردد، اخ می گ
ــت. ــروری اس ــران ض ــات وزی ــه هی ــوع ب موض

دولــت همچنیــن بــا هــدف تأمیــن نظــر هیــأت بررســی و تطبیــق 
ــا قوانیــن و رفــع مغایــرت قانونــی اعــالم شــده  مصوبــات دولــت ب
ــان  ــد، دانش بنی ــه تولی ــوص آیین نام ــات درخص ــن هی ــوی ای از س
ــالح  ــا اص ــران ب ــات وزی ــت، هی ــت نف ــتغال زایی در صنع و اش

ــرد. ــت ک ــور موافق ــه مذک ــن نام آیی
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