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قلب آتش در دست 
زنان آتش نشان 

بــه گفتــه رئیــس ســازمان آتــش نشــانی 
ــرار  ــان ق ــش نش ــران در روز آت ــهرداری ته ش
ــت خــود را  ــش نشــان زن فعالی ــه آت اســت ک
ــن  ــراد بی ــن اف ــج ســنی ای ــد و  رن ــاز کنن آغ
ــا  ــات آنه ــت و تحصی ــال اس ــا ۳۰ س ۲۳ ت

ــت. ــانس اس ــم و لیس ــاً دیپل عمدت

                                                                                            *دکتر حسن تقی زاده انصاری
                                                                                    رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران

بازنگــری در گردشــگری،به عنــوان ماموریــت و ســرلوحه فعالیــت جهــان درســال  ۲۰۲۲ 
انتخــاب شــد و همزمــان بــا روز جهانــی گردشــگری در۲۷ ســپتامبر به رســم هرســال با 

ایــن شــعار امســال مراســم گرامیداشــت ایــن روز برگزار خواهدشــد.
ســازمان جهانــی گردشــگری درآخریــن پیــش بینــی های خــود قبــل از بیمــاری کووید 
ــا ۲۰۳۰ و  ــال ۲۰۱۰ت ــگران از س ــداد گردش ــدی تع ــد ۳.۳درص ــر از رش ۱۹،خب
رســیدن بــه عــدد یک میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون گردشــگر تــا ســال۲۰۳۰ را داده بــود.

امــا؛ همه  گیــری کرونــا در جهــان، شــرایط را بــرای بــازار گردشــگری بــه طــور کل تغییر 
داد و ضربــه ســهمگینی بــر ایــن صنعــت وارد کرد،بــه طــوری کــه unwto اعــام کــرد 
صنعــت گردشــگری جهــان در ســال ۲۰۲۱ میــادی بــه دلیــل بحــران کرونــا حــدود 
»دو تریلیــون دالر« از درآمــد خــود را از دســت داده اســت و رونــد احیــای ایــن صنعــت 

»کنــد و شــکننده«خواهد بود.
اما؛اکنــون بــا گذشــت ۳ســال از بیمــاری کوویــد-۱۹ و کنتــرل اپیدمــی وارتقــاء ایمنــی 
بســیاری از کشــورها کــه اقتصــاد اصلــی  آنهــا مبتنی بر گردشــگری اســت ســعی کردند 
ــه رونــق گردشــگری خودبیافزایند.ســکوت گردشــگری در دوران پاندمیــک ایــن  کــه ب
فرصــت را بــه بســیاری از کشــورها و فعــاالن داد تــا در مــورد ضعــف هــا و قــوت هــاو روش 

هــای بازآفرینــی مجددگردشــگری بیــش از پیــش بیاندیشــند.
  تعدادگردشــگران ورودی بیــن المللــی در آغــاز ســال جــاری دو برابرتعدادثبت شــده در 
ســال ۲۰۲۱ بــود. در برخــی مناطــق گردشــگران ورودی در حــال حاضــر در ســطح قبل 
از همــه گیــری یــا حتــی باالتــر از آن هستند،بســیاری از مناطــق آمــاده تولدوشــکوفایی 
دوبــاره هســتند. شهرهاومقاصدگردشــگری بــا برنامــه ریــزی هوشــمندانه، راه حــل های 
نوآورانــه را امتحــان مــی کننــد، در مــورد چگونگــی ســازماندهی، بازیابی مجدد و نقشــی 

کــه مبتنــی برواقعیــت هــای جدیدگردشــگری بایدمتصورباشــند، دوباره فکر مــی کنند.
ــه در  ــا اینک ــد ت ــی کردن ــدن م ــس دی ــون گردشــگر از فلوران ســاالنه حــدود ۱۴ میلی
ــه طــور رســمی اعــام شــد.  ســال بعدایــن شــهر شــاهد  ســال ۲۰۱۹پاندمــی ب

ــود. ــد ب ــدی بازدی ــش۸۷ درص کاه
و در ســال ۲۰۲۱،شــاهد رشــد ۴۷ درصــدی بــه نســبت  ســال ۲۰۲۰ بود؛ایــن روال در 

تمامــی دنیــا بــه خصــوص شــهرهای اروپایــی حاکــم اســت.
از ایــن رو  ســازمان جهانــی گردشــگری»بازنگری در گردشــگری«را بــه عنــوان 
شــعاروماموریت ســال ۲۰۲۲ انتخــاب کــرده اســت و  امســال نیــز در ۲۷ســپتامبر ایــن 

ــد. ــد ش ــه خواه ــن گرفت روز جش
هــدف ســازمان جهانــی گردشــگری نواندیشــی اســت،که بــا تمرکــز برداشــته هــا ، راه 
آینــده بــاز مــی شــود و فرصــت بازنگــری ، گردشــگری را برجســته خواهــد کــرد و آن 
ــد و همــه از  ــرار مــی گیرن ــت ق ــدان معناســت، کــه مــردم و ســیاره زمیــن در اولوی ب
دولــت هــا و مشــاغل گرفتــه تــا جوامــع محلــی حــول یــک چشــم انــداز مشــترک برای 

یــک بخــش پایدارتــر، فراگیرتــر و انعطــاف پذیرتــر گردهــم مــی آینــد.
ازدیگراهــداف انتخــاب موضــوع »بازنگــری در گردشــگری«، الهــام بخشــیدن پیرامــون 
بازنگــری   و بــاز اندیشــی بــه منظور توســعه از طریــق ارزیابــی مجددظرفیت ها،ســاختن 
هویتــی متفــاوت، مهــارت آمــوزی، تعهدپذیــری مســتمر، آمــوزش و اشــتغال زایی و نیــز 

اثــرات گردشــگری بــر زمیــن و فرصت هایــی بــرای رشــد پایدارتــر اســت.
ــی  ــرای روزجهان ــود ب ــام خ ــگری )زوراب(در پی ــی گردش ــازمان جهان ــر کل س  دبی

ــته: ــان داش ــده بی ــعارتعیین ش ــال ۲۰۲۲و ش س
بازنگــری در یکــی از بخش هــای بــزرگ اقتصــادی جهــان آســان نخواهــد بود.اما؛مــا در 
حــال حاضــر در راه خوبــی هســتیم.  بحــران کوویــد خاقیــت را برانگیختــه و بــه آن 
کمــک کــرده اســت.  و ایــن بیمــاری همه گیــر تغییــر کار را تســریع کــرد و چالش هــا 
و همچنیــن فرصت هــای عظیمــی را بــرای اطمینــان از بهره منــدی افــراد بیشــتری بــا 

راه انــدازی مجــدد گردشــگری بــه ارمغــان آورد.  
ــه محــرک  ــل توجهــی در تبدیــل گردشــگری ب مــا همچنیــن در حــال پیشــرفت قاب
اصلــی اقتصادهــای ســبز، آبــی و دیجیتــال هســتیم و اطمینــان حاصــل مــی کنیــم کــه 

رشــد بــه ضــرر مــردم یــا ســیاره هــا تمــام نمــی شــود«
اهــداف ســازمان جهانــی گردشــگری  ایــن فرصــت را دراختیارمتولیــان، دســت انــدرکاران و 
فعــاالن گردشــگری کشــورمان قرارمــی دهد،کــه همزمــان بــا برنامــه ریــزی  بــه داشــته های 
ــف  ــوت و ضع ــاط ق ــی نق ــا، بررس ــدی ه ــا وتوانمن ــت ه ــی مجددظرفی ــا ارزیاب خودب
بابهــره گیــری ازفنــاوری هــای نویــن بــرای آینــده گردشــگری کشــور تــاش کننــد.
شــعاروماموریت ســال ۲۰۲۲ فرصــت مغتنمــی اســت تــا همزمــان بــا دیگــر کشــورها از 
خطــا هاجلوگیــری وموانــع توســعه رامرتفــع نمــوده وبامدیریــت یکپارچه،افزایــش دانش 
ومهارتها،توســعه پایــدار و گردشــگری ســبزنیزمورد توجــه قــرارداده وفرصت تولــد دوباره 

گردشــگری کشــور را ارج نهــاده وازمواهــب آن بهــره مندشــویم.

تشریح شرایط و نحوه حمایت 
از مددجویان در راستای توسعه 

اشتغال و کارآفرینی

ــورد  ــای م ــی از محوره ــی یک ــتغال و کارآفرین  اش
ــدو  ــی)ره( از ب ــام خمین ــداد ام ــه ام ــه کمیت توج
تأســیس بــوده و همچنــان در دســتور قــرار دارد، بــه 
همیــن واســطه ایــن نهــاد مردمــی تاکنــون توانســته 
ــاند. ــی برس ــه خودکفای ــان را ب ــیاری از مددجوی بس

ــکاری  ــه هم ــه ب ــا توج ب
مشــترک در پــروژه پرورش 
جــوان  کارآفریــن   ۲۰۰
طــرف  از  کــه  درایــران 
ITC بــه عنــوان یــک نهاد 
بیــن الملــل ســازمان ملــل 
)UN(، فعالیــت می نماید، 
ســازمان مدیریــت صنعتی 
پــس از ارزیابــی هــای فنــی 
به عنــوان بزرگتریــن پارتنر 

ــده شــده اســت.  ــی طــرح برگزی اجرای
بــا توجــه بــه همــکاری مشــترک در پــروژه پــرورش ۲۰۰ کارآفرین جــوان درایــران که از 
طــرف ITC بــه عنــوان یــک نهاد بیــن الملل ســازمان ملــل )UN(، فعالیت مــی نماید، 
ســازمان مدیریــت صنعتــی پــس از ارزیابــی هــای فنــی بــه عنــوان بزرگتریــن پارتنــر 

اجرایــی طــرح برگزیــده شــده اســت.
بــه گــزارش بــازارکار ،  بــرای اولیــن بــار در کشــور ســازمان مدیریــت صنعتــی بــا 

همــکاری مرکــز تجــارت بیــن الملــل دوره هــای بیــن المللــی برگــزار می کنــد.
ابوالفضــل کیانــی بختیــاری مدیرعامــل ســازمان مدیریــت صنعتــی ضمن اعــام این 
خبــر افــزود: بــا توجه بــه همکاری مشــترک در پــروژه پــرورش ۲۰۰ کارآفریــن جوان 
 ،)UN( بــه عنــوان یــک نهــاد بیــن الملل ســازمان ملــل ITC درایــران کــه از طــرف
فعالیــت مــی نمایــد، ســازمان مدیریت صنعتــی پــس از ارزیابی هــای فنی بــه عنوان 

بزرگتریــن پارتنــر اجرایــی طرح برگزیده شــده اســت.
وی افــزود: ایــن فراینــد ارزیابــی بــا توجــه بــه تجــارب برجســته ســازمان در زمینــه 
توســعه مدیریــت و کارآفریــن خصوصــاَ کارآفرینــان جــوان بــه ایــن ســازمان واگــذار 

گردیــده اســت.

آغاز نواندیشی درگردشگری جهان
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توسعه گردشگری  و صنایع دستی
زمینه ساز  اشتغال پایدار

تحول در معاونت علمی
بـا مامـوریت دکتـر 
دهقانی فیروز آبادی

وزارت علوم به دنبال 
ساماندهی رشته هـای 
کم متقاضی دانشگاهی 

12 مهرماه جلسه رای اعتماد
به وزیر پیشنهادی تعاون و کار
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ابالغ شیوه نامه تألیف کتب درسی
 متناسب با مهارت محوری

 به دانشگاه ها
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مرکز ملی ذخایر ژنتيکی و زیســتی ایــران به منظور تکميل کادر نيروی انســانی متخصص 
خود، از ميان فارغ  التحصيالن کارشناســی وکارشناســی ارشد رشته های ژنتيك، بيوشيمي، 
ميکروبيولوژي، بيوتکنولوژي پزشکي، بيوتکنولوژی ميکربی، دامپزشکي، ژنتيك و اصالح نژاد 

دام، فناوری اطالعات و مهندسی کامپيوتر  اقدام به جذب نيروی امریه می نماید.
شرایط الزم جهت جذب نيروی امریه:

● مدرک تحصيلی: کارشناسی و کارشناسی ارشد
توجه: جذب نيروی امریه در مقطع کارشناسی فقط از دانشگاه های معين هر استان و دانشگاه های 
دولتی مانند )علم و صنعت، صنعتـــی شریف، اميرکبير، شهيـد بهشتی، تهران، علوم و تحقيقات، 
علم و فرهنگ، عالمه طباطبایی و خواجه نصيرالدین طوسی( در اولویت جذب نيروی امریه 

قرار دارند.
● رشته های تحصيلی: ژنتيك، بيوشيمي، ميکروبيولوژي، بيوتکنولوژي پزشکي، بيوتکنولوژي 

ميکربی، دامپزشکي، ژنتيك و اصالح نژاد دام، فناوری اطالعات و مهندسی کامپيوتر
● بومی استان تهران و البرز

 از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید رزومه خود را به آدرس ذیل ارسال نمایند

info@ibrc.ir 
 

فراخوان جذب نیروی انسانی در قالب خدمت سربازی )امریه(

اصالح آئین نامه موظفی 
»اعضای هیئت علمی پژوهشی«

معــاون پژوهشــی وزارت علــوم گفــت: یکــی از موضوعــات مهمی کــه در دســتور کار 
معاونــت پژوهشــی وزارت علــوم قــرار دارد بررســی آئیــن نامه تعیین موظفــی اعضای 

هیئــت علمی پژوهشــی اســت.
بــه گــزارش  بــازارکار، بــه نقــل از موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی، 
ــه  ــی آئین نام ــتور کار بررس ــا دس ــور ب ــی کش ــگاه های مل ــع پژوهش ــه مجم جلس

موظفــی اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــی تشــکیل شــد.
پیمــان صالحــی معــاون پژوهشــی وزارت علــوم نیز در این نشســت گفــت: همانگونه 
کــه در اجــاس روســای دانشــگاه ها صحبــت شــد قــرار اســت تــا موضوعاتــی ماننــد 
اساســنامه و آئیــن نامــه اجرایــی طرح شــبکه ملــی آزمایشــگاهی کشــور و آئین نامه 
دوره تحقیقاتــی پســا دکتــرا مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد و یکــی از موضوعات 
مهمــی نیــز کــه در دســتور کار معاونت پژوهشــی وزارت علوم قــراردارد بررســی آئین 
نامــه تعیین موظفی اعضای هیئت علمی پژوهشــی اســت. تنــوع گســترده ای در این 
آئیــن نامــه وجــود دارد و آئیــن نامــه فعلــی در برخــی پژوهشــگاه ها بــه درســتی اجرا 
نمی شــود؛ لــذا ایــن آئین نامــه دارای اشــکاالتی اســت کــه نیــاز بــه اصــاح و بازنگری 
دارد. مــا در ایــن جلســه یکســری چارچوب هــا و حداقل هــا را تعریــف می کنیــم و 

جزئیــات را پژوهشــگاه ها بــا توجــه بــه ماموریــت خودشــان اجــرا می کننــد.

۲۷ســپتامبر، برابــر بــا 5 مهرمــاه، روز جهانــی گردشــگری اســت. ثبــت ایــن روز بــه نــام روز جهانــی گردشــگری، در 
ســال ۱۹۷۰ بــه تصویــب ســازمان جهانــی گردشــگری رســید، تــا بهانــه ای باشــد بــرای گرامیداشــت صنعتی که ســبب 

پیشــرفت و پویایــی فرهنــگ ملــت هــای مختلــف در سراســر جهان اســت.
ــن  ــن سیاســت های ای ــا تشــریح مهمتری ــاون صنایع دســتی وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی ب مع
ــه بعــد از ابــاغ سیاســت های کلــی برنامــه هفتــم توســعه از ســوی مقــام معظــم رهبــری از تدویــن طــرح  وزارتخان

ــر آینده نگــری خبــر داد. عظیــم اقتصــادی مبتنــی ب
6

از وجود سه میلیون 
سـرباز فراری تـا 
مهــارت آمـوزی
و اشتغـال سربازان
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جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کار 
۱۲ مهر برگزار می شود

ــاد  ــه رای اعتم ــت: جلس ــامی گف ــورای اس ــس ش ــه مجل ــات رییس ــو هی عض
بــه وزیــر پیشــنهادی تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ســه شــنبه ۱۲ مهــر برگــزار 

می شــود.
علیرضــا ســلیمی در مــورد جلســه برگــزاری مجلــس شــورای اســامی بــرای رای 
ــه رای  ــت: جلس ــی گف ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــنهادی تع ــر پیش ــه وزی ــاد ب اعتم
ــاه  ــاون، کار و رف ــنهادی تع ــر پیش ــا  وزی ــدی وف ــادی زاه ــد ه ــه محم ــاد ب اعتم

ــود. ــزار می ش ــر برگ ــنبه ۱۲ مه ــه ش ــی در روز س اجتماع
ــاله، دارای  ــاددان ۵۹ س ــا اقتص ــدی وف ــادی زاه ــد ه ــا، محم ــزارش ایرن ــه گ ب
ــته  ــال های گذش ــت. وی در س ــادا اس ــاوا در کان ــگاه ات ــاد از دانش ــرای اقتص دکت
عضــو هیــات مدیــره شــرکت ســرمایه گــذاری تامیــن اجتماعــی )شســتا(،   
ــل  ــره رایت ــات مدی ــس هی ــن، ریی ــع نوی ــگ صنای ــره هلدین ــات مدی ــس هی رئی
ــت. ــوده اس ــز ب ــرفت  نی ــی پیش ــامی – ایران ــوی اس ــی الگ ــورای عال ــو ش و عض
ــور اقتصــادی  ــور اقتصــادی وزارت ام ــاون ام ــا، مع ــی زاهدی وف در ســوابق مدیریت
ــیون های  ــوراها و کمیس ــاد در ش ــده وزارت اقتص ــم، نماین ــت نه ــی در دول و دارای
تخصصــی شــورای عالــی تحقیقــات و فــن آوری )عتــف(، شــورای اقتصــاد، کمیســیون 

اقتصــادی دولــت، شــورای پــول و اعتبــار و  شــورای عالــی انــرژی دیــده می شــود.
ــی  ــورای عال ــت، ش ــژه نف ــروه وی ــت در کارگ ــابقه عضوی ــن س ــا همچنی زاهدی وف
توســعه صــادرات غیــر نفتــی، ســتاد تنظیــم بــازار، ســتاد تدابیــر ویــژه اقتصــادی 
ــی  ــورای عال ــادی، ش ــول اقتص ــرح تح ــروه ط ــی، کارگ ــت مل ــی امنی ــورای عال ش
ــش  ــورای آمای ــی، ش ــن اجتماع ــاه و تامی ــورایعالی رف ــم، ش ــه پنج ــن برنام تدوی
ــی اهــداف توســعه هــزاره و کارگــروه  ــه مل ــار، کمیت ــی آم ســرزمین، شــورای عال
تدویــن ضوابــط حمایــت از صــادرات غیــر نفتــی را در کارنامــه خــود دارد و اینــک 
ــه مجلــس  ــه پیشــنهادی وزارت کار ب ــوان گزین ــه عن ــی رئیس جمهــور ب ــا  معرف ب

معرفــی شــده اســت.

مهلت ثبت نام جذب اعضای
 هیأت علمی  دانشگاه آزاد تمدید شد

مهلــت ثبت نــام در فراخــوان جــذب اعضــای هیــأت علمــی ســال ۱۴۰۱ دانشــگاه 
آزاد اســامی تــا ۷ مهرمــاه تمدیــد شــد.

بــه گــزارش بــازارکار، مرکــز جــذب و امــور هیــأت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی 
ــه اهــداف ســند تحــول و تعالــی دانشــگاه از نیروهــای جــوان  در راســتای نیــل ب
متعهــد و متخصــص علمــی براســاس طــرح آمایــش آموزشــی دعــوت بــه 

ــد. ــی کن ــکاری م هم
ــال ۱۴۰۱  ــی س ــأت علم ــای هی ــذب اعض ــوان ج ــام در فراخ ــت ن ــاس، ثب ــن اس ــر ای ب
دانشــگاه آزاد اســامی کــه از تاریــخ ۲۱ شــهریورماه ســال ۱۴۰۱ آغــاز شــده اســت 
تــا ۷ مهرمــاه ســال جــاری ادامــه خواهــد داشــت. متقاضیــان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه 
ــق  ــه دقی ــس از مطالع ــه آدرس sajed.iau.ir پ ــع دانشــگاه آزاد اســامی ب ســامانه جام

قوانیــن و مقــررات و تکمیــل مــدارک مدنظــر نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام کننــد.
بــا عنایــت بــه آغــاز فراخــوان دانشــگاه آزاد اســامی بــرای جــذب هیــأت علمــی 
)از طریــق ســامانه جامــع دانشــگاه sajed.iau.ir( و همچنیــن مصوبــه »ضوابــط 
ویــژه جــذب برگزیــدگان بنیــاد ملــی نخبــگان« شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، 
ــه  ــیوه نام ــق ش ــاد مطاب ــی بنی ــات علم ــذب در مؤسس ــت ج ــدگان حمای برگزی
»تســهیات جــذب دانــش آموختــگان برتــر دانشــگاهی در مؤسســه هــای علمــی« 

طــرح شــهید دکتــر شــهریاری، در اولویــت جــذب قــرار خواهنــد گرفــت.
ــی  ــد بررس ــر در فراین ــری از تأخی ــور جلوگی ــه منظ ــه ب ــت ک ــر اس ــل ذک قاب
تقاضــای اســتخدام فــارغ التحصیــان مــرد برگزیــده طــرح نظــام وظیفــه 
ــی(  ــن الملل ــات بی ــز تعام ــگان و مرک ــی نخب ــاد مل ــه بنی ــوط ب ــی )مرب تخصص
ــای  ــذب اعض ــوان ج ــرکت در فراخ ــکان ش ــه، ام ــای مربوط ــیوه ه ــا ش ــق ب مطاب
هیــأت علمــی و طــی همزمــان مراحــل انجــام پــروژه جایگزیــن خدمــت، وجــود 
ــام  ــراد انج ــی اف ــی و عموم ــت علم ــی صاحی ــد بررس ــدت فراین ــن م دارد. در ای
مــی شــود. در صــورت اتمــام فراینــد جــذب و موافقــت بــا اســتخدام بــرای صــدور 
حکــم کارگزینــی نیــاز بــه ارائــه مــدارک اتمــام دوره مطابــق قوانیــن خواهــد بــود.
ــری  ــع دکت ــگان مقط ــش آموخت ــذب دان ــکان ج ــدن ام ــم ش ــه فراه ــه ب ــا توج ب
تخصصــی مشــمول وظیفــه عمومــی بــا اســتفاده از طــرح مشــمولین متخصــص در 
دانشــگاه آزاد اســامی افــراد برگزیــده تســهیات بنیــاد ملــی نخبــگان در صــورت 
تمایــل مــی تواننــد جهــت عضویــت در هیــأت علمــی وظیفــه رشــته هــای مــورد 
نیــاز بــه ســامانه جامــع دانشــگاه مراجعــه و تقاضــای جــذب خــود را ثبــت کننــد.

طرح های توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر 
کوچک مقیاس تسهیالت دریافت می کنند

ــکاری برخــی دســتگاه ها در کشــور  ــا هم ــان ب ــد دانش بنی ــون جهــش تولی در قان
ــه اختصــاص تســهیات  از جملــه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ب
بــرای طرح هــای توســعه نیروگاه هــای تجدیدپذیــر کوچک مقیــاس اشــاره شــده اســت.

بــه گــزارش بــازارکار، در ایــن قانــون و آیین هــای ابــاغ شــده آن اهــداف 
ــر  ــور در نظ ــاد کش ــاوری در اقتص ــوآوری و فن ــعه ن ــد و توس ــرای رش ــی ب مختلف
ــز  ــی ســازی درســت آن دســتگاه های مربوطــه نی ــرای اجرای ــه ب ــه شــده ک گرفت

ــد. ــام دهن ــات الزم را انج ــد اقدام بای
ــارت  ــدف نظ ــا ه ــروه ب ــه کارگ ــده ک ــون آم ــن قان ــای ای ــی از آیین نامه ه در یک
ــه  ــهیات ب ــای تس ــرایط اعط ــن ش ــه و تعیی ــن آیین نام ــرای ای ــن اج ــر حس ب
عضویــت  بــا  کوچک مقیــاس  تجدیدپذیــر  نیروگاه هــای  توســعه  طرح هــای 
نماینــدگان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری)رئیــس کارگــروه(، 
ــات  ــوم، تحقیق ــارت و وزارت عل ــدن و تج ــت، مع ــاتبا(، وزارت صنع وزارت نیرو)س

و فنــاوری تشــکیل می شــود.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی: 

ابالغ شیوه نامه تألیف کتب درسی
 متناسب با مهارت محوری به دانشگاه ها

و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر 
فنــاوری گفــت: در حــال تألیــف 
شــیوه نامه تالیــف کتــب درســی 
متناســب بــا مهارت محــوری 
آموزش هــای  تــا  هســتیم 
ــر اســاس  دانشــگاهی بیشــتر ب
ــرود.  ــش ب ــه پی ــای جامع نیازه
ــاغ  ــه زودی اب ــن شــیوه نامه ب ای

می شــود.
ــت  ــازارکار، اهمی ــزارش ب ــه گ ب
ــور  ــعه کش ــرای توس ــتغال ب اش
ــای  ــی اعض ــدی زندگ و هدفمن
آن ناگفتــه پیداســت. همچنیــن 
بخشــی از هــدف آمــوزش عالــی 
ارتقــای دانــش و مهارت هــای جوانــان جامعــه بــرای یافتــن شــغل مناســب و متناســب بــا 

ــت. ــای آنهاس ــتعدادها و توانایی ه اس
بــر اســاس آخریــن گــزارش مرکــز آمــار ایــران بــه نــام چکیــده نتایــج طــرح آمارگیــری 
نیــروی کار ۱۴۰۱ کــه پایــان بهــار امســال منتشــر شــده، بیــکاری جمعیــت ۱۵ ســاله و 
بیشــتر در کل کشــور ۹.۲ درصــد، بیــکاری جوانــان ۱۵ تــا ۲۴ ســاله ۲۴ درصــد، بیــکاری 
جمعیــت ۱۵ ســاله و بیش تــر فــارغ التحصیــل آمــوزش عالــی ۱۳.۲ درصــد اســت کــه از 

متوســط بیــکاری جمعیــت ۱۵ ســاله و بیشــتر در کل کشــور ۴ درصــد بیشــتر اســت.

ابالغ شیوه نامه تألیف کتب درسی متناسب
 با مهارت محوری به دانشگاه ها

همیــن آمــار از بیــکاری دانش آموختــگان باعــث شــده وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
راهکارهــای مختلــف را بــرای بهبــود ایــن وضــع بــه کار بنــدد که یکــی از آنها توجه بیشــتر 
بــه توســعه اقتصــاد دانش بنیــان و کمــک بــه پارک هــای علــم و فنــاوری، مراکــز رشــد، 
شــتاب دهنده و مراکــز نــوآوری بــرای اشــتغال متناســب دانش آموختــگان در رشــته هایی 

اســت کــه در آنهــا تحصیــل کرده انــد.
راهــکار دیگــر افــزودن آموزش هــای مهارتــی بــه مجموعــه آموزش هــای دانشــگاهی اســت 
تــا دانش آموخته هــا بتواننــد بعــد از فراغــت از تحصیــل وارد بــازار کار شــوند. وزیــر علــوم 
دولــت ســیزدهم نیــز از ابتــدا بــر ایــن امــر تاکیــد کــرده اســت. وی پیشــتر گفتــه بــود 
دانشــگاه ها بایــد در مقطــع کارشناســی برنامه هــای آموزشــی، محتوایــی و مفاهیــم محــور 
داشــته باشــند و در حــوزه  مهارت محــوری بســته  آموزشــی در مقطــع کارشناســی تدویــن 

شــود.
ــرای  ــوم ب ــای وزارت عل ــاره برنامه ه ــا درب ــا ایرن ــو ب ــی گل در گفت وگ ــی زلف محمدعل
مهارت محــور شــدن دروس دانشــگاه هــا گفــت: بحــث مهــارت محــور کــردن آمــوزش در 
دانشــگاه هــا ۳ رکــن اصلــی دارد؛ اولیــن رکــن اســتاد کــه یاددهنــده اســت، دومیــن رکــن 

دانشــجو کــه یادگیرنــده اســت و ســومین رکــن محتــوای درســی. 
وی ادامــه داد: ســعی داریــم روی دو بعــد یاددهنــده و یادگیرنــده برنامــه داشــته باشــیم، 
بــرای یاددهنــده هــا در نظــر داریــم اســتادانی کــه در بــدو اســتخدام هســتند دوره هــای 

آموزشــی ببیننــد.
    در حــال تکمیــل شــیوه نامــه تألیــف کتــب درســی هســتیم تــا آنهــا را بــه دانشــگاه هــا 
ابــاغ کنیــم؛ بــه اینصــورت کــه از ایــن بــه بعــد کتــب درســی بــر اســاس آن شــیوه نامــه 

نوشــته شــود تــا بخشــی از مهــارت محــوری در آن دیــده شــود. 

مهارت محوری آموزش، فرابخشی است

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری اظهــار کــرد: بخــش دیگــری از مهــارت محــوری آموزش، 
فرابخشــی اســت. بــرای مثــال قصــد داریــم دانشــجویان را وارد وزارت نفــت، وزارت مســکن، 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، وزارت جهــاد کشــاورزی، صنایــع خصوصــی و غیره کنیم 
بایــد ببینیــم کــه آیــا آنهــا دانشــجویان وزارت علــوم را مــی پذیرنــد و خوابــگاه و غــذا در 
اختیارشــان قــرار مــی دهنــد؟ یعنــی بــرای مهــارت محــوری و اینکــه دانشــجو در محیــط 

کار دقیقــا قــرار بگیــرد نیازمنــد عــزم فرابخشــی و قواعــد فرهنگی اســت .
ــرا  ــد؛ زی ــی کن ــل م ــق عم ــه موف ــن زمین ــت در ای ــی گل، وزارت بهداش ــه زلف ــه گفت ب
بیمارســتان ها و آمــوزش هایــش دســت خــودش اســت، امــا چنیــن امکاناتــی در اختیــار 
وزارت علــوم نیســت. بخشــی از مهــارت محــوری آمــوزش شــامل محتــوای کتــاب هــای 
درســی، اســتاد محــوری و ... در اختیــار وزارت علــوم اســت، امــا کســب تجربــه دانشــجویان 

در محیــط کار  نیازمنــد عــزم فرابخشــی اســت.

ساماندهی رشته های کم متقاضی دانشگاهی
معــاون آموزشــی وزیــر علــوم، 
ــن  ــاوری ضم ــات و فن تحقیق
سیاســت های  بــه  اشــاره 
وزارت علــوم بــرای ســاماندهی 
ــت:  رشــته های کم متقاضــی گف
رشــته های  احیــای  بــرای 
دانشــگاهی جامــع برنامه ریزی 

ــم. داری
ــاون  ــی، مع ــم عموعابدین قاس
در  علــوم  وزارت  آموزشــی 
گفت وگــو بــا ایرنــا دربــاره 
ــوم  ــای وزارت عل ــت ه سیاس
بــه منظــور ســاماندهی رشــته هــای کــم متقاضــی بــا توجــه بــه آغــاز ســال تحصیلــی 
جدیــد گفــت: بخشــی از قانــون آمایــش آمــوزش عالــی در رابطــه با ســاماندهی رشــته های 

ــتیم. ــه آن هس ــیدگی ب ــال رس ــه در ح ــت ک ــی اس ــم متقاض ک
وی افــزود: ایــن موضــوع کامــا دســت وزارت علــوم بســتگی نیســت و بــه طــور کلــی تــا 
۱۰ ســال آینــده بخــش زیــادی از شــغل هــا از بیــن مــی رونــد و شــغل هــای جدیــدی 

بــه وجــود خواهنــد آمــد. 
معــاون آموزشــی وزارت علــوم گفــت: دانشــگاه هــا بایــد خــود را بــا نیــاز صنعــت و جامعــه 
ــارغ  ــرای ف ــه ایجــاد شــغل ب ــه زمین ــد ک ــی را ایجــاد کنن ــته های ــد و رش ــق دهن تطبی

التحصیــان ۱۰ تــا ۲۰ ســال آینــده تضمیــن شــود. 
    تعــدادی از رشــته هــا ماننــد فناوری هــای نوظهــور، هــوش مصنوعــی، کوانتــوم و غیــره 
تحــت تاثیــر ایــن فرآینــد هســتند. تعــداد متقاضیــان برخــی رشــته هــا در حــال تغییــر و 

زیــاد شــدن و برخــی رشــته هــا در حــال کاهــش اســت.
معــاون آموزشــی وزارت علــوم بیــان کــرد: برنامــه آینــده  وزارت علــوم این اســت که رشــته 

هایــی را احیــا کنــد کــه جامع باشــند.

با حضور رییس جمهور صورت گرفت؛وزیر علوم خبر داد:

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با سوال های جداگانه
 از معلمان و دانش آموزان

رییســی  ابراهیــم  ســید  اهلل  آیــت 
ــی  ــور در یک ــا حض ــور ب ــس جمه ریی
ــاز  ــگ آغ ــران زن ــهر ته ــدارس ش از م
ــد را در سراســر  ــی جدی ســال تحصیل

ــت. ــور نواخ کش
بــه گــزارش بــازارکار، آغــاز ســال 
تحصیلــی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ دوم مهــر 
مــاه بــا حضــور رییــس جمهــور و 
ــرورش،  ــوزش و پ ــر آم ــی وزی همراه
ــوزان  ــش آم ــان و دان ــی از معلم جمع
ــاد  ــهید فره ــه ش ــتان دختران در دبس

ــد. ــاز ش ــران آغ ــه ۲ ته ــردی منطق ــین م حس
ــه طــور رســمی و  ــدارس کشــور، ب ــی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ م ســال تحصیل
ــا نواختــه شــدن زنــگ دبســتان  ــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی ب ب
دخترانــه شــهید فرهــاد حســینمردی بــا حضــور رئیــس جمهــور، آغــاز شــد.

پــس از نواختــه شــدن زنــگ آغــاز ســال تحصیلــی، دانــش آمــوزان بــا 
رییــس جمهــوری عکــس یــادگاری انداختنــد. ســپس رییــس جمهــور 
ــوی  ــت و گ ــوزان گف ــش آم ــا دان ــای درس ب ــور در کاس ه ــا حض ب

صمیمانــه ای داشــت .
ــن مدرســه و  ــوزان و مســئوالن ای ــع دانش آم ــور در جم ــس جمه رئی
در تــداوم ســنت پرســش مهــر، بیســت و ســومین پرســش مهــر را بــا 

ــرد: ــوزان سراســر کشــور مطــرح ک دانش آم

ــان:  ــور از معلم ــس جمه ــوال ریی س
ــرای افزایــش بهــره وری در آمــوزش  ب

ــود؟ ــد انجــام ش ــی بای ــه اقدامات چ
دانــش  از  رئیــس جمهــور  ســوال 
ــه  ــوب دارای چ ــه خ ــوزان: مدرس آم

اســت؟ خصوصیاتــی 
رییــس جمهــور در ســخنان کوتاهــی 
مدرســه  هــای  کاس  از  یکــی  در 
شــهید حســین مــردی اظهــار داشــت: 
مــا مــی خواهیــم ارتبــاط مــا بــا 
آمــوزش و پــرورش فقــط محــدود بــه 
ــا  بازگشــایی مــدارس نباشــد بلکــه در طــول ســال در یــک بخــش ب
ــی  ــن و بخش ــا والدی ــی ب ــان و در بخش ــوزان و معلم ــش آم ــود دان خ
دیگــر بــا کارشناســان و صاحــب نظــران و دانشــگاهها ودانشــگاه 
فرهنگیــان و دســت انــدرکاران آمــوزش و پــرورش در ارتبــاط باشــیم 
تــا همــواره مســاله تعلیــم و تربیــت در متــن قــرار گیــرد و مســایل را با 
همــکاری خــود معلمــان، آمــوزش و پــرورش و دانــش آمــوزان دنبــال 

ــراز برســد. ــا در ســطح ت ــرورش م ــوزش و پ ــا آم ــم ت کنی
ــه  ــرورش هزین ــدر در بحــث آمــوزش و پ ــد کــرد کــه هــر ق وی تاکی
کنیــم، ســرمایه گــذاری بــرای آینــده کشــور اســت و بــه همیــن دلیــل 

بایــد در ایــن بخــش افزایــش بهــره وری داشــته باشــیم.

همزمان با ایام شروع سال تحصیلی جدید
 و از سوی دکتر مخبر تاکید شد؛

لزوم بهره گیری از روش های »آموزش ترکیبی«

 و استفاده از فضای مجازی و آموزش حضوری
ــای  ــری از روش ه ــره گی ــزوم به ل
»آمــوزش ترکیبــی« و اســتفاده از 
فضــای مجــازی و آمــوزش حضــوری
ــه  ــوط ب جلســه بررســی مســائل مرب
ــه  ــد ب ــی جدی ــال تحصیل ــروع س ش
ریاســت معــاون اول رییــس جمهــور 

برگــزار شــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی 
ــر  ــه وزی ــه ک ــن جلس ــت، در ای دول
ــرورش،  ــوزش و پ ــر آم ــور، وزی کش
ــه و بودجــه،  روســای ســازمان برنام
همچنیــن  و  اســتخدامی  و  اداری 

ــر  ــتند، وزی ــور داش ــه حض ــای مربوط ــتگاه ه ــایر دس ــئوالن س مس
ــوزان ،  ــش آم ــار دان ــن آم ــی از آخری ــرورش گزارش ــورش و پ آم
ــرای احــداث  ــاز ب ــان و معلمــان در کشــور ، فضــای مــورد نی مربی
اماکــن آموزشــی و تجهیــزات مــورد نیــاز مــدارس و هنرســتان هــا 

ــرد.  ــه ک ارائ
در ادامــه نیــز بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفتــه در خصــوص 
رســیدگی بــه بازمانــدگان از تحصیــل، گزارشــی از بازگشــت ۱۶۴ هــزار 
دانــش آمــوز بــه تحصیــل بــه ویــژه در اســتان سیســتان و بلوچســتان 

بــا کمــک خیریــن و گــروه هــای جهــادی ارایــه شــد.
بهره گیــری  و   ترکیبــی«  »آمــوزش  هــای  روش  از  اســتفاده   
ــای  ــن نیازه ــرای تامی ــوری ب ــوزش حض ــازی و آم ــای مج از فض
ــا  ــی ب ــزی« در مناطق ــتا مرک ــن »روس ــن تعیی آموزشــی و همچنی
پراکندگــی جمعیــت بــاال و اتخــاذ تمهیــدات الزم بــرای ســرویس 
ــاب و ذهــاب از دیگــر موضوعــات مــورد تاکیــد در ایــن جلســه  ای
ــرای  ــاری ب ــال ج ــان س ــا پای ــارات الزم ت ــد اعتب ــرر ش ــود و مق ب

ــی  ــدارس کانکس ــدن م ــده ش برچی
بــه ویــژه بــاالی ۱۰ نفــر بــا کمــک 
ــن  ــرورش، خیری وزارت آمــوزش و پ
ــام)ره(  ــان ام ــی فرم ــتاد اجرای و س
اختصــاص یابــد و ۵۸۰۰ چشــمه 
ــا  ــوری ب ــتی و آبخ ــرویس بهداش س
کمــک خیریــن در مــدارس ایجاد شــود. 
در ادامــه نیــز گزارشــی از کمبودهــا 
در دانشــگاه فرهنگیــان در ســال 
جــاری از جملــه فضــای خوابگاهــی، 
آموزشــی، کمــک آموزشــی، رفاهــی 
و اداری ارائــه و در مــورد انجــام 
ــارات الزم  ــد و اعتب ــای جدی ــص فضاه ــرای تخصی ــات الزم ب اقدام
ــی و  ــث بررس ــان بح ــگاه فرهنگی ــدارس و دانش ــاخت م ــرای س ب

ــد.  ــری ش ــم گی تصمی
اعضــا همچنیــن تصمیماتــی نیــز در مــورد کادر پرورشــی، مربیــان 
بهداشــت و نیروهــای خدماتــی و ســرایدار مــدارس اتخــاذ کردنــد.

بحــث و بررســی در خصــوص نــرخ ســرویس مــدارس نیــز از 
ــرر شــد قیمــت گــذاری  ــود و مق ــن جلســه ب ــات ای دیگــر موضوع
ــدگان  ــن نماین ــات و جلســات بی ــاس مصوب ــر اس ــرخ ب ــن ن و تعیی
ــود.  ــن ش ــور تعیی ــرورش و وزارت کش ــوزش و پ ــا، آم ــهرداری ه ش
نیــروی انتظامــی نیــز گزارشــی از اقدامــات انجــام شــده در خصــوص 
تســهیل ترافیــک در آغــاز ســال تحصیلــی ارائــه و تأکیــد کــرد کــه 
پلیــس راهــور، ســازماندهی هــای الزم بــرای تســهیل رفــت و آمــد 
و جلوگیــری از ترافیــک در معابــر و خیاباهــای هــر منطقــه را 

ــی انجــام داده اســت. ــا آغــاز ســال تحصیل همزمــان ب

معاون امور آزمون های سنجش:

سازمان سنجش آموزش کشور نقشی در تغییر رشته
 و انتقال دانشجویان ندارد

معــاون امــور آزمون هــای ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور گفــت: 
تغییــر رشــته و انتقــال بــر اســاس ضوابــط و آیین نامه هــای مربوطــه 
ــود و  ــام می ش ــی انج ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــط دانش توس

ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور در ایــن زمینــه نقشــی نــدارد.
بــه گــزارش بــازارکار از ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، 
ــدگان  ــال پذیرفته ش ــا انتق ــته ی ــر رش ــاره تغیی ــی درب ــن مروت حس
آزمــون سراســری، گفــت: تغییــر رشــته و انتقــال بــر اســاس ضوابــط 
مؤسســات  و  دانشــگاه ها  توســط  مربوطــه  آیین نامه هــای  و 
آمــوزش عالــی انجــام می شــود و ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور 

ــدارد. ــن زمینــه نقشــی ن در ای
وی افــزود: تــا پایــان نیــم ســال اول تحصیلــی کارنامــه محرمانــه ای 
بــرای دانشــگاه ها ارســال خواهــد شــد کــه در ایــن کارنامــه کدرشــته 
محل هایــی کــه داوطلبــان پذیرفتــه شــده در آنهــا دارای نمــره قبولــی 
ــب  ــاس و حس ــن اس ــر ای ــگاه ها ب ــود و دانش ــام می ش ــتند، اع هس
ضوابــط و آیین نامه هــای مصــوب می تواننــد در ایــن خصــوص اقــدام 

الزم را انجــام دهنــد.
معــاون امــور آزمون هــای ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور در مــورد 
ــه کــه  اشــتباه در انتخــاب رشــته توســط داوطلبــان گفــت: همانگون
ــت  ــت دق ــا نهای ــد ب ــان بای ــود، داوطلب ــام شــده ب ــن اع ــش از ای پی

نســبت بــه انتخــاب رشــته اقــدام کننــد و فرصــت مشــاهده و 
ــز  ــی مشــخص نی ــازه زمان ــاره انتخــاب رشــته در ب ــد ب ــش چن ویرای
ــن اقدامــی درخصــوص  ــوده اســت؛ بنابرای ــان فراهــم ب ــرای داوطلب ب
ــا  ــد شــد ام ــن رشــته انجــام نخواه ــتباه در تعیی ــوارد اش بررســی م
پذیرفتــه شــدگان می تواننــد پــس از ثبــت نــام و شــروع بــه تحصیــل 
طبــق ضوابــط دانشــگاه ها در مــورد تغییــر رشــته و جابجایــی 

ــد. ــری کنن پیگی
ــاً  ــدگان صرف ــدل در پذیرفته ش ــض مع ــوص تناق ــی در خص مروت
ــن  ــرش ای ــت: پذی ــار داش ــز اظه ــی نی ــوابق تحصیل ــاس س ــر اس ب
ــدل  ــی مع ــی یعن ــوابق تحصیل ــاس س ــر اس ــان ب ــته از داوطلب دس
دیپلــم شــامل معــدل کتبــی بــرای داوطلبــان دوره نظــری یــا معــدل 
ــه  ــه ای صــورت گرفت ــی حرف ــش و فن ــان کار و دان ــرای داوطلب کل ب
ــود  ــدل خ ــه در درج مع ــود ک ــده ب ــد ش ــان تأکی ــن داوطلب ــه ای و ب

ــد. دقــت کنن
وی ادامــه داد: وضعیــت تحصیلــی ایــن دســته از پذیرفته شــدگان در 
ــرد و  ــرار می گی ــورد بررســی ق ــام توســط دانشــگاه ها م ــان ثبت ن زم
چنانچــه داوطلبــی در درج معــدل اشــتباه کــرده باشــد و بــا معــدل 
ــی داشــته باشــد، پذیرفتــه می شــود و  صحیــح همچنــان نمــره قبول
ــا ایــن معــدل نمــره قبولــی را کســب نکنــد، قبولــی وی لغــو  اگــر ب

معاون آموزشی وزیر علوم:

از سوی مرکز جذب و امور هیأت علمی
 دانشگاه آزاد اسالمی اعالم شد 

بــه  وابســته  ایــران  ژنتیکــی و زیســتی  مرکــز ملــی ذخایــر 
جهاددانشــگاهی بــه منظــور تکمیــل کادر نیــروی انســانی خــود، از 
ــارغ التحصیــان کارشناســی ارشــد رشــته هــای فنــاوری  میــان ف
ــد. ــی کن ــذب م ــه ج ــروی امری ــر نی ــی کامپیوت ــات و مهندس اطاع

ــتی  ــی و زیس ــر ژنتیک ــی ذخای ــز مل ــازارکار، مرک ــزارش ب ــه گ ب
ایــران وابســته بــه جهاددانشــگاهی بــه منظــور تکمیــل کادر 
ــی  ــان کارشناس ــارغ  التحصی ــان ف ــود، از می ــانی خ ــروی انس نی
کامپیوتــر   مهندســی  و  اطاعــات  فنــاوری  رشــته های  ارشــد 

نیــروی امریــه جــذب می کنــد.
شــرایط الزم جهت جذب نیروی امریه:

- مدرک تحصیلی: کارشناســی و کارشناسی ارشد
رشــته تحصیلی: فناوری اطاعات و مهندســی کامپیوتر

بومی اســتان تهران و البرز
بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و 
ــه  ــود را ب ــه خ ــد رزوم ــرایط می توانن ــن ش ــران، واجدی ــتی ای زیس

کننــد. ارســال   info@ibrc.ir آدرس 

معاون امور آزمون های سنجش:

جذب نیروی امریه در مرکز مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛
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دکتر دهقانی فیروزآبادی:     ◄
تامين معلم مورد نياز با همكاری دولت

 و چاپ ۱۴۹ ميليون جلد کتاب 
با ۹۸۷ عنوان

وزارت علوم مثل گذشته با معاونت علمی 
ریاست جمهوری تعامل و هم افزایی دارد

وزیر آموزش و پرورش در رسانه ملي 
خبر داد؛

◄

از درخت تنومند زیست بوم فناوری و نوآوری محافظت کنيم
در  فیروزآبــادی  دهقانــی  دکتــر 
نخســتین نشســت شــورای معاونــان 
معاونــت  ســتادهای  دبیــران  و 
علمــی و فنــاوری و بنیــاد ملــی 
نخبــگان تاکیــد کــرد: از درخــت 
و  فنــاوری  زیســت بوم  تنومنــد 

کنیــم. محافظــت  نــوآوری 
بــه گــزارش بــازارکار، نخســتین 
و  معاونــان  شـــورای  نشســـت 
معـــاونت  ستــــادهای  دبیـــران 
علمــی و فنــاوری و بنیــاد ملــی 
ــر روح اهلل  ــور دکت ــا حض ــگان ب نخب
سرپرســت  فیروزآبــادی  دهقانــی 
ــاوری ریاســت  ــت علمــی و فن معاون
ــتاری  ــورنا س ــر س ــوری و دکت جمه

ــی  ــاد مل ــت و بنی ــن معاون ــران ای ــان و مدی ــه معاون ــین و هم ــاون پیش مع
برگــزار شــد. نخبــگان 

دکتــر روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی در ایــن جلســه گفــت: افــراد زیــادی بــرای 
ــر  ــد. اگ ــاش کردن ــور ت ــاوری در کش ــم و فن ــت عل ــازی و تقوی ــان س جری
ــم  ــان عل ــعه گفتم ــراد در توس ــن اف ــوان اثرگذارتری ــر به عن ــم از 2 نف بخواهی
ــم  ــام معظ ــه مق ــد ب ــدا و در راس آن بای ــم ابت ــام ببری ــور ن ــاوری در کش و فن
ــد  ــته و دارن ــوزه داش ــن ح ــه ای در ای ــاش بی وقف ــه ت ــاره کنیم ک ــری اش رهب
ــن  ــی از اصلی تری ــوان یک ــه به عن ــن زمین ــی در ای ــت گذاری های کان و سیاس
ــد و  ــتند و رص ــوزه داش ــن ح ــی در ای ــری و عمل ــای فک ــای جریان ه خط ه

ــد. ــاوری کشــور دارن ــژه ای از حرکــت علمــی و فن ــت وی حمای
ــت  ــکاندار معاون ــددی س ــراد متع ــه اف ــال ها ک ــن س ــول ای ــزود: در ط وی اف
ــه  ــدام ب ــچ ک ــد؛ هی ــده دار بودن ــوری را عه ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
ــان مــردم و  ــاوری در می ــم و فن ــج گفتمــان عل ــدازه دکتــر ســتاری در تروی ان
مســوالن اثرگــذار نبودنــد و امــروز ایــن تــاش هــا منجــر بــه ایــن شــده کــه 
همــه یــک صــدا اعتقــاد دارنــد علــم و فنــاوری کلیــد حــل مشــکات کشــور اســت.

ــر  ــات دکت ــات و خدم ــر از زحم ــکر و تقدی ــن تش ــادی ضم ــی فیروزآب دهقان
ــت و  ــختی اس ــتاری کار س ــر س ــای دکت ــای آق ــتن ج ــت: نشس ــتاری، گف س
ــه  ــی ک ــت علم ــل. معاون ــه عاق ــد ن ــد عاشــق پیشــه باش ــر بای ــورد نظ ــرد م ف
بــه ایشــان تحویــل داده شــد بســیار متفــاوت بــود بــا آنچــه کــه امــروز دکتــر 
ــوده و گام هــای  ــاد ب ســتاری تحویــل بنــده مــی دهــد. تــاش هــا بســیار زی

ــه برداشــته شــده اســت. ــن زمین ــدی در ای ــر و بلن موث
وی معاونــت علمــی و فنــاوری دوران ســختی را پشــت ســر گذاشــته و امــروز 
ــت  ــن معاون ــارات از ای ــن انتظ ــت و همی ــیده اس ــود رس ــوغ خ ــه دوران بل ب

ــت  ــه زحم ــد. گرچ ــی کن ــتر م را بیش
دوران شــکل گیــری آن بــه مراتــب 
ــد آن  ــا رش ــت ام ــروز اس ــتر از ام بیش
ــد  ــرد و بای ــتری گی ــرعت بیش ــد س بای
ــد  ــت تنومن ــن درخ ــم از ای ــاد بگیری ی
ــم. ــت کنی ــت و محافظ ــه مراقب چگون

رییــس جهــاد دانشــگاهی بــزرگ تریــن 
و  علمــی  معاونــت  امــروز  محبوبیــت 
ــه بحــث  ــوری ک ــاوری ریاســت جمه فن
اصلــی قانــون جهــش تولیــد دانــش 
بنیــان نیــز هســت را، توســعه بــازار 
ــان در  ــش بنی ــای دان ــب و کاره و کس
ــروز  ــت: ام ــت و گف ــی دانس ــطح مل س
وقتــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 
کشــاورزی، بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی و غیــره و همــه نهادهــای متولــی بــه ایــن بــاور رســیده انــد کــه کلیــد 
اصلــی رفــع مشــکات در دســت فنــاوران و شــرکت هــای دانــش بنیــان و خــاق 
ــع  ــا مرتف ــه دســت آنه ــه مشــکات کشــور ب ــود ک ــدوار ب ــوان امی ــی ت اســت؛ م
ــازمان  ــوان س ــه عن ــه ب ــن میان ــد در ای ــاوری بای ــی و فن ــت علم ــود و معاون ش
ــوم باشــد. ــن زیســت ب ــران ای ــه بازیگ ــده هم ــد دهن ــه پیون ــوآوری کشــور حلق ن
دهقانــی فیروزآبــادی همچنیــن بیــان کــرد: بــاور مــن ایــن اســت کــه معاونــت 
ــوآوری  ــه ن ــه و بودج ــازمان برنام ــوری؛ س ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
کشــور اســت. مــا زمانــی بــه ایــن جایــگاه مــی رســیم کــه منابــع نوآورانــه و 
ــخ تســبیحی  ــه وســیله ن ــف را ب ــای مختل ــاوری در نهاده ــازار فن ــه و ب فناوران
ــتفاده از  ــا اس ــت و ب ــوری اس ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــه معاون ک

ــم. ــه هــم متصــل کنی ــوآوری ب ــوم ن بودجــه زیســت ب
همچنیــن  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  سرپرســت 
ــتند و  ــان هس ــا جوان ــور م ــروز کش ــاله ام ــن مس ــزرگ تری ــرد: ب ــان ک بی
مســووالن دغدغــه رفــع مشــکات و اســتفاده درســت از آنهــا را دارد. بایــد بــه 
ایــن بــاور برســیم کــه مســایل کشــور زمانــی رفــع مــی شــود کــه حمکرانــان 
و تصمیــم گیــران کشــور از میــان نخبــگان و ســرآمدان علمــی انتخــاب شــوند. 
ــد و  ــی کنن ــازی م ــد خــوب ب ــی کنن ــف م ــه خــود تعری ــازی ک ــگان در ب نخب
بقیــه جریانــات کشــور را هــم بــه کار مــی گیرنــد. مــا ایــن ماموریــت را بــرای 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری قائــل هســتیم و معتقدیــم بــازار 
ــد از  ــه دارد بای ــکاتی ک ــه مش ــود هم ــا وج ــت و ب ــی اس ــوس مل ــی نام مل
ــز  ــه ری ــاوری برنام ــی و فن ــت علم ــم معاون ــار داری ــم. انتظ ــت کنی آن محافظ
و سیاســتمدار دیپلماســی علــم و فنــاوری و صــادرات شــرکت هــای 

ــد. ــان باش ــش بنی دان

دکتر زلفی گل: ◄

  وزیــر آمــوزش و پــرورش کــه بــه مناســبت آغــاز ســال تحصیلــي 
در رســانه ملــی حضــور یافتــه بــود از تامیــن معلــم مــورد نیــاز بــا 
همــکاری دولــت و چــاپ ۱۴۹ میلیــون جلــد کتــاب بــا ۹۸۷ عنــوان 

خبــر داد.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از مرکــز اطاع رســانی و روابــط عمومی 
وزارت آموزش وپــرورش، یوســف نــوری در برنامــه تلویزیونــی صف اول 
)شــبکه خبــر( بــا گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقدس بــا گرامیداشــت 
یــاد ۵ هــزار معلــم شــهید و ۳۶ هــزار دانش آمــوز شــهید کــه نقــش 
بی بدیلــی در دفــاع مقــدس داشــتند، اظهــار کــرد: از رئیس جمهــور 
محتــرم بــه دلیــل موضع گیــری مقتدرانه در اجــاس تحــول آموزش 
در محــل ســازمان یونســکو و دفــاع از ســند تحــول بنیادیــن آموزش 
و پــرورش جمهــوری اســامی ایــران تشــکر و قدردانی داشــته باشــم. 
عــاوه بــر ایــن، معرفــی مکتب حاج قاســم ســلیمانی بــا نشــان دادن 
ــود.  تصویــر ایشــان، اقــدام ارزشــمندی از ســوی آیــت اهلل رئیســی ب
انشــاءهلل مکتــب شــهید ســلیمانی به عنــوان یــک مکتب تربیتــی در 

آمــوزش و پــرورش تــداوم خواهــد داشــت.
وزیــر آمــوزش و پــرورش ادامــه داد: برنامه هــای آمــوزش و پــرورش 
ــال  ــدای س ــر از ابت ــروژه مه ــب پ ــدارس در قال ــایی م ــرای بازگش ب
ــه  ــی ک ــا همکاری های ــبختانه امســال ب ــد؛ خوش ــاز ش ــی آغ تقویم
ــه  ــی ک ــتیم در ازای نیروهای ــتند توانس ــت داش ــای دول مجموعه ه
ــار  ــیم. آم ــته باش ــانی داش ــروی انس ــن نی ــدند تامی ــته ش بازنشس
بازنشســتگان مــا در ســال گذشــته ۷2 هــزار نفــر بــود و امســال نیــز 
تعــداد قابــل توجهــی بازنشســته خواهیــم داشــت امــا توانســتیم 
۳۵ هــزار نیــرو جایگزیــن این افــراد کنیم؛ همچنین تعــدادی تبدیل 
ــر ایــن از ظرفیــت دانشــجویان ســال  وضعیــت داشــتیم و عــاوه ب
چهــارم دانشــگاه فرهنگیــان و خروجی هــای این دانشــگاه و دانشــگاه 
تربیــت دبیــر شــهید رجایــی اســتفاده کردیــم. در کنــار این مــوارد، از 
طریــق ســازمان امــور اســتخدامی بــرای تامیــن نیــرو در بخش هایــی 

کــه کمبــود داشــتیم کمــک گرفتــه شــد

ــر  ــت اخی ــر مدیری ــه تغیی ــاوری در واکنــش ب ــوم، تحقیقــات و فن ــر عل وزی
در معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری تاکیــد کــرد: وزارت 
ــد  ــوری در دوره جدی ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــوم و معاون عل
ــا  ــرای خلــق ثــروت از دانــش ب ریاســت ایــن معاونــت همچــون گذشــته ب

ــت. ــد داش ــی خواهن ــم افزای ــل و ه ــکاری، تعام ــر هم یکدیگ
ــر  ــه تغیی ــش ب ــا و در واکن ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــی گل در گف ــی زلف محمدعل
ــان  ــا بی ــوری ب ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــر معاون ــی اخی مدیریت
ــرار  ــم ق ــک تی ــاوری در ی ــی و فن ــت علم ــوم و معاون ــه، وزارت عل اینک
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــوم و معاون ــن وزارت عل ــاط بی ــزود: ارتب ــد، اف دارن
ریاســت جمهــوری همچــون ارتبــاط آمــوزش و پــرورش بــا آمــوزش عالــی 

اســت.
وی ادامــه داد: آمــوزش و پــرورش تــا یــک جایــی دانــش آمــوز را آمــوزش 
ــوم،  ــه وزارت عل ــن کار وظیف ــد ای ــه بع ــه ب ــک مرحل ــد و از ی ــی ده م
ــی  تحقیقــات و فنــاوری اســت. در ابعــاد فنــاوری نیــز حــوزه آمــوزش عال
ــطح  ــد و از س ــی کن ــاده م ــجو را آم ــاوری ۶، دانش ــطح فن ــا س ــور ت کش
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــه معاون ــق ب ــه متعل ــن وظیف ــا ۹ ای ــاوری ۶ ت فن

ــت. ــوری اس ــت جمه ریاس
زلفــی گل تاکیــد کــرد: ارتبــاط مــا بــه شــکلی اســت کــه همــه، تکــه هــای 
یــک جورچیــن محســوب مــی شــویم و در یــک تیــم هســتیم. پــس ضــروری 
اســت کــه همــکاری، تعامــل و هــم افزایــی بــا یکدیگــر داشــته باشــیم. دوره 
ــه  ــاط ادام ــن ارتب ــز ای ــده نی ــل وجــود داشــت و در آین ــن تعام ــز ای ــل نی قب
خواهــد داشــت. مــا ســعی مــی کنیــم بــا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری دســت بــه دســت هــم داده و در زمینــه توســعه فنــاوری و خلــق 

ثــروت از دانــش بــرای کشــورمان موثــر عمــل کنیــم.
ــنبه 2۸  ــورمان دوش ــور کش ــس جمه ــی ریی ــم رئیس ــید ابراهی ــت اهلل س آی
شــهریور مــاه در حکمــی روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی رئیــس جهاد دانشــگاهی 
را بــا حفــظ ســمت بــه  عنــوان سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری منصــوب و بــرای وی در خدمــت بــه نظــام اســامی و انجــام وظایــف 

ــرد.  ــربلندی ک ــت و س ــش آرزوی موفقی و مأموریت های
پیــش از ایــن ســورنا ســتاری از ۱۳ مهــر ۱۳۹2 بــه مــدت ۹ ســال معــاون 

علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور بــود.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری
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»کافه کارآفرینی« در الهیجان مجوز فعالیت 
گرفت ایجاد شبکه سیال برای خلق نوآوری

ــگاه آزاد  ــای دانش ــت امن ــو هیئ عض
اســامی اســتان گیــان اعــام کــرد 
ــان  ــد الهیج ــگاه آزاد واح ــه دانش ک
کافــه  مرکــز  راه انــدازی  مجــوز 

کارآفرینــی را کســب کــرد.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از 
ــوری  ــد عاش ــا مجی ــزاری آن ــر گ خب
اســامی  آزاد  دانشــگاه  رئیــس 
ــگاه را  ــن دانش ــان، ای ــد الهیج واح
تقویــت  در  پیشــرو  واحد هــای  از 
ــام  ــوان و اع ــی عن ــوزه کارآفرین ح
ــه  کــرد: واحــد الهیجــان مجــوز کاف

کارآفرینــی در چارچــوب مرکــز مشــاوره خدمــات کارآفرینــی را کســب کــرد.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 

استان یزد پایلوت اجرای ظرفیت های قانون 
جهش تولید دانش بنیان قرار گرفته است

اســتاندار یــزد بــه ظرفیــت هــای 
ــان  ــش بنی ــزد در حــوزه دان اســتان ی
تبدیــل  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
اســتان یــزد بــه پایلــوت اجــرای 
ــد  ــش تولی ــون جه ــای قان ظرفیت ه
ــم. ــال می کنی ــان را دنب ــش بنی دان

ــت  ــی در نشس ــران فاطم ــر مه دکت
ــاد  ــاوری و اقتص ــوآوری، فن ــتاد ن س
بــا  کــه  اســتان  بنیــان  دانــش 
ــادی؛  ــی فیروزآب حضــور دکتــر دهقان
سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری و رئیــس ســازمان 
ــه  ــه مجموع ــتان ب ــگاه اس ــوع ن ــد، ن ــزار ش ــتاد برگ ــای س ــگاهی و اعض ــاد دانش جه
ــی(  ــامی)مدظله العال ــاب اس ــم انق ــر معظ ــگاه رهب ــر ن ــی ب ــگاهی را مبتن ــاد دانش جه
ــا ماهیــت حرکــت جهــادی در  دانســت و گفــت: جهــاد دانشــگاهی یــک نهــاد انقابــی ب

ــت. ــگ اس ــم و فرهن ــتر عل بس
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
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بزرگترین پروژه صنعتی 
در مازندران کلید خورد

نســاجی  از  مـــازندران  استــــاندار 
مازنــدران بــه عنــوان بزرگتریــن پروژه 
صنعتــی در مازنــدران نــام بــرد و گفت 
کــه در صــورت حمایــت و احیاء مــی تواند 

ــا ۵ هــزار شــغل ایجــاد کنــد. ت
بــازارکار  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
مازنــدران ، ســید محمــود حســینی پور 
ــع  ــهیل و رف ــروه تس ــه کارگ در جلس
اســتانداری  در  کــه  تولیــد  موانــع 
مازنــدران برگــزار شــد از نســاجی 
مازنــدران بــه عنــوان بزرگتریــن پــروژه صنعتــی در مازنــدران نــام بــرد کــه در صــورت حمایت 

ــد. ــاد کن ــغل ایج ــزار ش ــا ۵ ه ــد ت ــی توان ــاء م و احی
ــر اینکــه ایــن مرکــز صنعتــی بایــد ظــرف ســه مــاه آینــده تعییــن و  ــا تاکیــد ب اســتاندار ب
تکلیــف شــود، افــزود: بــرای عملیاتــی شــدن ایــن مرکــز صنعتــی اداره کل صمــت اســتان باید 
بــه طــور جــدی پــای کار بیایــد و گــزارش اتمــام پیگیری هــای حقوقــی و تعییــن و تکلیــف 

مالکیــت ایــن کارخانــه گــزارش شــود.
حســینی پور بــا بیــان اینکــه نســاجی مازنــدران بایــد بــه قطــب صنعــت مازنــدران تبدیل شــود، 

گفــت: وزارت صمــت مســئولیت دارد ایــن راهبــرد را بــا اســتراتژی بــرای مــا مشــخص کند.

تسهیل و تقویت زیست بوم کسب و کار فارس
 با تدوین اطلس سرمایه گذاری

هماهنگــی  دفتــر  ســرپــــرست 
امــور ســرمایه گــذاری و اشــتغال 
اســتانداری گفــت: بــا تدویــن اطلــس 
ســرمایه گــذاری اســتان جایــگاه 
ــت  ــب و کار تقوی ــوم کس ــت ب زیس

. د می شــو
ــازارکار، ســید مهــدی  ــه گــزارش ب ب
ــی  ــار بررس ــه وبین ــی در جلس خادم
و امــکان ســنجی تدویــن اطلــس 
ســرمایه گــذاری فــارس بــا اشــاره به 
ظــرفیت هــــا و فرصت هــای مطلوب 
اقتصــادی، گفــت: بــا توجــه بــه 
تجربــه رونــد ســرمایه گــذاری ضــروری اســت بســته های مناســب ســرمایه گــذاری تهیــه 

ــرد. ــرار گی ــان ق ــار متقاضی ــن در اختی ــان ممک ــن زم ــا در کوتاهتری ــود ت ش
ــذاری  ــرمایه گ ــس س ــی اطل ــدی اصل ــته و نیازمن ــی را هس ــای مل ــی و عرصه ه او، اراض
اســتان دانســت و گفــت: بانقشــه هوشــمندی کــه در اطلس هــا دیــده شــده؛ حریــم هــا، 

ــت. ــده اس ــل ش ــرح و تعدی ــروری ج ــای غیرض ــتعام ها و مجوز ه ــم، اس ــن مزاح قوانی
خادمــی تاکیــد کــرد: بــا تــاش مجدانــه و همــت مضاعــف اســتاندار در زمینــه مســاعدی 
بــرای تســهیل رونــد ســرمایه گــذاری در اســتان فراهــم شــده اســت و حصــول بــه اهــداف 

مدنظــر قابــل تحقــق اســت.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان

مدرسه کارآفرینی در لرستان احیا می شود
بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس  نایــب 
کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع، 
لرســتان گفــت: مدرســه کارآفرینــی 
بــا هــدف کســب مهــارت و ورود 
جوانــان بــه بــازار کار در اســتان 

می شــود. احیــا 
محمــد   ، بــازارکار  گــزارش  بــه 
خاکــی در مراســم افتتــاح پاتــوق 
بــازی کــودک و نوجــوان در راســتای 
اجــرای پــروژه اربینــت در محلــه 

ــاد اظهــار کــرد: اربینــت صرفــا یــک پــروژه مطالعاتــی بازآفرینــی  ــازار خــرم آب پشــت ب
ــاز  ــه ف ــال ک ــه س ــد از س ــم بع ــم گرفتی ــا تصمی ــت، ام ــدار اس ــعه پای ــهری و توس ش

ــم. ــی کنی ــز عملیات ــی را نی ــاز اجرای ــد، ف ــام ش ــی آن انج مطالعات
او افــزود: وظیفــه اتــاق بازرگانــی تــا اتمــام مرحلــه مطالعاتــی بــود، امــا بخاطــر عاقــه 
ــه اجــرای پروژه هایــی  ــع را ب همــکاران در ایــن پــروژه، تصمیــم گرفتیــم برخــی از مناب

ــود اختصــاص دهیــم. ــا ب ــی گذشــته م کــه در راســتای طرح هــای مطالعات
 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید
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 ثبت نام اولین دوره باشگاه کارآفرینان نوجوان 
با هدف تربیت نسل کارآفرین و نوآور

صدیقــه مظفــر سرپرســت معاونــت 
مرکــز رشــد جهــاد دانشــگاهی 
هرمــزگان از ثبــت نــام اولیــن 
ــان نوجــوان  دوره باشــگاه کارآفرین
بــا هــدف تربیــت نســل کارآفریــن 
دانشــگاهی  جهــاد  در  نــوآور  و 

ــر داد. ــزگان خب هرم
ــت  ــازارکار؛ سرپرس ــزارش ب ــه گ ب
جهــاد  رشــد  مرکــز  معاونــت 
گفــت:  هرمــزگان  دانشــگاهی 
توانایــی مدیریــت امــواج اقتصادی، 
شــناخت محیــط کســب و کار و 

ــی  ــه ویژگــی هایــی اســت کــه اگــر در دوران نوجوان توانایــی دریافــت فرصــت هــا از جمل
ــروز خاقیــت کارآفرینــی و  ــرای ب ــد منشــا مناســبی ب ــی آموختــه شــود مــی توان و جوان

ظهــور مشــاغل جدیــد باشــد.
ــی  ــاب و توانای ــده ای ن ــرورش ای ــرای پ ــاق ب ــی خ ــتن ذهن ــوان کرد:داش ــر عن مظف
عملیاتــی نمــودن ایــن ایــده تــا مرحلــه کارآفرینــی، فاکتورهــای مهــم و متفاوتــی را الزم 
دارد کــه مــی تــوان آنهــا را در دوران نوجوانــی و جوانــی آمــوزش داد تــا امــکان تحقــق 

ایــن رونــد افزایــش یابــد.
 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید

https://bazarekar.ir/38448

۱۸۳ پروژه در هفته گردشگری افتتاح 
و به بهره برداری می رسد

مدیــرکل ســرمایه گــذاری و زیــر 
ســاخت گردشــگری گفــت: در هفتــه 
و  افتتــاح  شــاهد  گردشــگری 
پـــــروژه   ۱۸۳ بهــره بـــــرداری 
گردشــگری در کشــور خواهیــم بــود.
مراســم  بــازارکار،  گــزارش  بــه 
رونمایــی از پوســتر هفته گردشــگری 
مدیــرکل  و  فعــاالن  حضــور  بــا 
گردشــگری پیــش از ظهــر امــروز در 
ســالن اجتماعــات ســاختمان حــج و 

زیــارت برگــزار شــد. در ایــن مراســم شــالبافیان معــاون گردشــگری کشــور به دلیل کســالت 
جلســه را تــرک کــرد و پــس از آن برنامــه بــا حضــور مصطفــی فاطمــی مدیرکل گردشــگری 

ــت. ــه یاف ــی ادام داخل
فاطمــی گفــت: برنامــه ریــزی کردیــم طــی یــک هفتــه از ۵ تــا ۱۱ مهــر ۱۴۰۱، برنامه هــای 
متنوعــی کــه تــدارک دیــده شــده را برگــزار کنیــم. رویــش اندیشــه های نــو در گردشــگری 
ایــران شــعار ایــن هفتــه گردشــگری اســت. بازاندیشــی در گردشــگری و دوبــاره فکــر کــردن 
در گردشــگری شــعار ســازمان جهانــی نیــز هســت. ایــن ســازمان شــعارش را بــا هــدف احیای 
گردشــگری جامعــه محلــی اقلیت هــا بــا اولویــت انعطــاف پذیــری اعــام کــرده اســت و گفتــه 

کــه از گونه هــای در حــال انقــراض آداب و رســوم هــر منطقــه و کشــور حمایــت می کنــد.

 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید
https://bazarekar.ir/39429

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

مدیــر دفتــر منطقــه ای مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی اســتان اصفهــان گفــت: 
ایــن دفتــر بــا هــدف توســعه فنــاوری، آمادگــی حمایــت و معرفــی شــرکت های دانش بنیــان 
ــا و  ــه نهاده ــاری را ب ــازی، معم ــل و شهرس ــل و نق ــاختمان و حم ــت س ــوزه صنع در ح

ــط دارد. ــازمان های ذیرب س
بــه گــزارش بــازارکار و بــه نقــل از ایرنــا، پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی )اصفهــان(؛ 
ــد،  ــال ۱۴۰۱ )تولی ــعار س ــق ش ــتای تحق ــزود: در راس ــوری اف ــدی منص ــل از مه ــه نق ب
دانش بنیــان و اشــتغال آفرین( و بــا توجــه بــه تصویــب قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان و ابــاغ 
ــرکت های  ــت از ش ــرای حمای ــی الزم ب ــر از آمادگ ــن دفت ــی آن، ای ــای اجرای ــتور العمل ه دس
دانش بنیــان در حــوزه صنعــت ســاختمان و حمــل و نقــل و شهرســازی، معمــاری برخــوردار اســت.

وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس دفتــر منطقــه ای مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی 
اســتان اصفهــان بــا هــدف توســعه فنــاوری و تعامــل بیشــتر بــا شــرکت های دانش بنیــان و 
نوآفریــن در حــوزه صنعــت ســاختمان و حمــل و نقــل و شهرســازی، معمــاری، معرفــی ایــن 

ــط را در دســتور کار دارد. ــه نهادهــا و ســازمان های ذیرب شــرکت ها ب
مدیــر دفتــر منطقــه ای مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا بیــان 
ــای موجــود انجــام  ــع چالش ه ــا و رف ــت اثربخشــی فعالیت ه ــدام در جه ــن اق ــه ای اینک
مــی شــود، اظهــار داشــت: ایــن تمهیــد عاوه بــر ایجــاد بســترهای الزم بــرای ارتباط بیشــتر 
ــت  ــرکت ها، در دریاف ــه ش ــن گون ــوالت ای ــات و محص ــا خدم ــی ب ــازمان های اجرای س
ــش  ــور نق ــرکت های مذک ــه ش ــا ب ــکاس آنه ــی و انع ــای اجرای ــی بخش ه ــای واقع نیازه

موثــری دارد.

◄

فنــاور  واحدهــای  رشــد  مرکــز 
دانشــگاه اردکان از ســوی کمیســیون 
فنــاوری و نــوآوری شــورای گســترش 

ــد. ــوز ش ــب مج ــوزش صاح و آم
ــاوری  ــاون فن ــن« مع ــی خیرالدی »عل
ــات و  ــوم، تحقیق ــوآوری وزارت عل و ن
فنــاوری بــا ابــاغ مصوبــه کمیســیون 
فنــاوری و نــوآوری شــورای گســترش 
مجــوز  صــدور  عالــی،  آمــوزش  و 
فنــاور  واحدهــای  رشــد  مرکــز 
ــارک  ــا پ دانشــگاه اردکان مشــترک ب
علــم و فنــاوری یــزد بــه عنــوان 

ــرد. ــام ک ــس را اع ــازمان مؤس س
اردکان  دانشــگاه  رشــد  مرکــز 
بــــه منظــــور ایجــــاد اشــتغال 
دانشــگاهی،  التحصیــان  فــــارغ 
دستــاوردهـــای  تجــاری ســــازی 
توســعه ی  کاربــردی،  تحقیقاتــی- 
دانش بنیــان،  کارهــای  و  کســب 
تســهیل در انتقــال دانــش و فنــاوری 
از مراکــز دانشــگاهی بــه دیگــر مراکــز 
جامعــه و صنعــت و برطــرف نمــودن 
ایجــاد شــده  نیازهــای منطقــه ای 

اســت.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مجوز مرکز رشد دانشگاه اردکان به منظور ایجاد اشتغال
 فارغ التحصیالن دانشگاهی صادر شد

مدیرکل سرمایه گذاری و زیر ساخت گردشگری ◄

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن

استاندار مازندران ◄

رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  مدیــر 
اجتماعــی اســتان البــرز در بازدیــد 
ــی  ــدی ، صنعت ــای تولی از واحده
در  کوثــر  صنعتــی  شــهرک  در 
ــدازه  ــتهارد از راه ان ــتان اش شهرس
در  اشــتغال  جهــادی  قــرارگاه 

اســتان خبــر داد.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل 
کل  اداره  عمومــی  روابــط  از 
اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون،کار 
اســتان البــرز، عبــداهلل دارایــی 
ــی  ــهرک صنعت ــور در ش ــا حض ب

ــدی و  ــای تولی ــد از واحده ــتهارد و بازدی ــتان اش ــر در شهرس کوث
صنعتــی متقاضــی نیــروی کار گفــت: بــا دســتور اســتاندار مبنــی 
ــن  ــتای تامی ــی در راس ــای اجرای ــتگاه ه ــادی دس ــدام جه ــر اق ب
ــی  ــدی و صنعت ــای تولی ــرکت ه ــاز ش ــورد نی ــانی م ــروی انس نی

اشــتهارد  شهرســتان  در  فعــال 
بــا  اشــتغال  قــرارگاه جهــادی   ،
مشــارکت ســازمان های متولــی و 
تســهیل گــر امــر تولیــد، صنعــت و 
ــرز تشــکیل  ــتان الب ــتغال در اس اش

ــود. ــی ش م
وی در ایــن بازدیــد ضمــن گفتگــو 
بــا مدیــران بخــش تولیــد و صنعــت 
در شــهرک صنعتــی کوثــر و احصــا 
کار  انســانی  نیــروی  نیازهــای 
خاطرنشــان کــرد: بــا پیش بینــی های 
ــه طــور میانگیــن  صــورت گرفتــه ب
بــا کمبــود ۳ تــا ۵ هــزار نفــر کار تخصصــی در شهرســتان اشــتهاد 
مواجــه هســتیم و کمبــود نیــروی انســانی کار باعــث شــده اســت 
ــد  ــا نیمــی از ظرفیــت تولی ــدی ب کــه بســیاری از واحدهــای تولی

ــد. خــود فعالیــت کنن

قرارگاه جهادی اشتغال در استان البرز تشکیل می شود

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

ســازمان  دیدارمدیرعامــل  در 
بــا  انـــــزلی  آزاد  منطقــه 
و  توســعه  ســازمان  رئیــس 
سرمــایه گـــــذاری دانشــگاه 
کــه  شــد  توافــق  تهــران 
منطقــه آزاد انزلــی بــه پایلــوت 
فعــالیت هــــای استــــارآپی 

شــود. تبدیــل  خاورمیانــه 
بــه  کار  بــازار  گــزارش  بــه 
بندرانزلــی،  از  ایلنــا  از  نقــل 

در راســتای عملیاتی ســازی راهبــرد تعییــن شــده از ســوی مقــام 
معظــم رهبــری در ســال ۱۴۰۱، یعنــی ســال تولیــد، دانش بنیــان 
و اشــتغال آفرین؛ عیســی فرهــادی، رئیــس هیــأت مدیــره و 

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد 
ــردی  ــی دهک ــی مبین ــا عل ــی ب انزل
معــاون دانشــگاه و رییــس ســازمان 
ــگاه  ــرمایه گذاری دانش ــعه و س توس
ــازوکارهای  ــوص س ــران در خص ته
گســترش همکاری هــا در زمینــه 
حمایــت از کســب و کارهــای نویــن 
و شــرکت های دانــش بنیــان بــه 
ــد. ــر پرداختن ــادل نظ ــث و تب بح

برای دسترسی به جزییات بیشتر
 به لینک زیرمراجعه نمایید 

                       https://bazarekar.ir/38754                 

در دیدارمدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران

منطقه آزاد انزلی پایلوت فعالیت های استارآپی خاورمیانه می شود

سرپرست معاونت مرکز رشد جهاد دانشگاهی هرمزگان ◄ استاندار یزد

◄سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری
◄مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استان اصفهان 

ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــتای  ــت: در راس ــن گف ــتان قزوی اس
کشــاورزی دانــش بنیــان ۱۲ هســته 
فنــاور کشــاورزی در اســتان تشــکیل 
شــده و مجــوز تاســیس پــارک علم و 
فنــاوری ویــژه کشــاورزی هــم اخــذ 

شــد.
ــل از  ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ایلنــا در قزویــن، رضــا افاطونــی 
ــاورزی  ــش کش ــه نق ــاره ب ــا اش ب

ــم  ــا مجبوری ــت: م ــن گف ــت قزوی ــای دش ــان در احی ــش بنی دان
ــن  ــر ای ــم در غی ــش روی ــان پی ــش بنی ــه ســمت کشــاورزی دان ب

ــود. ــد ب ــرف نخواه ــخگوی مص ــا پاس ــد م ــورت تولی ص
ــه داد:  ــن ادام ــتان قزوی ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی

ــردن  ــان ک ــش بنی ــتای دان در راس
کشــاورزی قــرارگاه دانــش بنیــان در 
ــز  جهــاد کشــاورزی و پــس از آن نی

ــدازی شــد. ــز رشــد راه ان مرک
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــوان ک وی عن
دو شــرکت دانــش بنیــان کشــاورزی 
در ســطح اســتان فعــال هســتند 
و اخــذ مجــوز دهکــده فنــاوری و 
نــوآوری هــم در دســتور کار قــرار دارد.

ایــن مســئول اظهــار کــرد: در قانــون 
ــه  ــاص یافت ــان اختص ــش بنی ــور دان ــرای ام ــدی ب ــه درص بودج
ــن  ــرار دارد و در ای ــاله ق ــن مس ــول ای ــم در ط ــه تبصــره ۱۸ ه ک
ــام  ــمند انج ــه کار هوش ــت ک ــرادی اس ــا اف ــت ب ــهیات اولوی تس

می دهنــد.َ

رئیس جهاد کشاورزی استان: 

پارک علم و فناوری کشاورزی در قزوین تاسیس می شود

فرمانــدار میبــد از افتتــاح مرکــز 
ــن  ــو در ای ــی زیل ــوآوری و طراح ن

شهرســتان خبــر داد.
بــه گــزارش بــازارکار ، ســجادی پــور 
ــه  ــز ب ــن مرک ــاختمان ای ــت: س گف
مــدت پنــج ســال در اختیــار انجمــن 
ــرای  ــق شــد ب ــرار دارد، تواف ــو ق زیل
تکمیــل نمایشــگاهی ایــن مجموعــه 
ــدام  ــی هرک ــتانی و مل ــل اس از مح
ــا دو  ــان مجموع ــارد توم ــک میلی ی
ــا  ــود ت ــک ش ــان کم ــارد توم میلی

ــا  ــرداری شــود ت ــره ب ــد از نمایشــگاه به ــاز ســال جدی ــل از آغ قب
ــند. ــته باش ــد داش ــد، خری ــار بازدی ــد در کن ــگران بتوانن گردش

او مــی گویــد: درحــال حاضــر فــروش زیلــو در ســطح شهرســتان 
میبــد بــه یکصــد و ســی میلیــارد ریــال درســال رســیده اســت کــه 

رونــد روبــه رشــد خــود را آغــاز کــرده اســت.

ــروز تقاضــا بیــش از  ــه او ام ــه گفت ب
تولیــد اســت و ایــن نشــان می دهــد 
ــج  ــانی و تروی ــاع رس ــای اط کار ه
ــواب داده  ــد ج ــی در میب ــو باف زیل
اســت و در تاشــیم بــا توافقاتــی 
ــث  ــم دربح ــده بتوانی ــام ش ــه انج ک
ــک  ــان کم ــو باف ــه زیل ــهیاتی ب تس

ــم. کنی
ســجادی پــور گفــت: ایجــاد شــهرک 
ــود  ــال می ش ــو دنب ــاری زیل ۵۰ هکت
کــه می توانــد بحــث نمایشــگاه و 

ــد. ــال کن ــوآوری دنب ــز ن ــوزش را در مرک ــروش و آم عرضــه و ف

 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید
https://bazarekar.ir/38524

فرماندار میبد خبر داد:

افتتاح مرکز نوآوری و طراحی زیلو در میبد
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تکمیل کادر خود از نیروهای زیر از استان های
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 مهندس عمران
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 مسلط به طراحی تصفیه خانه های فاضالب

 حداقل ۲ سال سابقه کار مفید
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 مهندس شیمی
 کار در واحد طراحی و مهندسی
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شــغلی ممنوعه برای زنان، در تهران آزمایش می شود
ــر آتــش ســوزی در بیــش از  ــر اســاس ایــن گــزارش، آتــش نشــانی عــالوه ب ب
ــهرداری  ــد. ش ــی یاب ــور م ــاوت جض ــای متف ــات ه ــه، عملی ــوع حادث ۵۰ ن
کــرج در گذشــته ۱۲ نیــروی زن آتــش نشــان داشــت کــه در حــال حاضــر 
ایــن تعــداد افزایــش یافتــه اســت. در کــرج ســاختمانی بــه صــورت مجــزا 

ــان آتــش نشــان ســاخته شــد. مخصــوص زن
در ابتــدا بــرای جــذب آتــش نشــانان آگهــی در روزنامــه داده شــد و رونــد 
ــر مــواردی  ــز  ب ــرای اســتخدام نی ــه طــول انجامیــد. ب ــام ۱۵ روز ب ثبــت ن
ماننــد شــرایط ســنی مناســب، دارا بــودن مــدرک کارشناســی و .... 

ــد. ــد ش تاکی
 پرویــز ســروری نائــب رئیــس شــورای اســالمی شــهر تهــران در خصــوص 
جــذب آتــش نشــان زن  در شــهرداری تهــران بــه خبرنــگار فــارس گفــت: 
آتــش نشــان زن بــا توجــه بــه پیچیدگــی هــای شــهری کــه وجــود دارد در 
بســیاری از حــوزه هــا نیازمنــد مــی تواننــد حضــوری فعــال داشــته باشــند.

طبیعتا در بســیاری از حوادث بانوان می تواند راهگشــا باشند
وی ادامــه داد: بانــوان نشــان دادنــد هــر جــا کــه بــه آنهــا اعتمــاد شــده و 
امــکان فعالیــت بــه آنهــا داده شــده اســت مســئولیت هــای خــود را خیلــی 
جــدی انجــام داده و موفــق شــدند. در برخــی مواقــع در حــوادث بــا صحنــه 
هــای دلخراشــی روبــه رو هســتیم؛  طبیعتــا در بســیاری از حــوادث بانــوان 

مــی توانــد راهگشــا باشــند.

شغلی ممنوعه برای زنان،
 در تهران آزمایش می شود

 عضــو شــورای شــهر تهــران ادامــه داد: بــا همــکاری ســازمان آتــش نشــانی 
شــهرداری تهــران تعــدادی آتــش نشــان خانــم جــذب شــهرداری شــدند و 
در حــوادث مــی تواننــد حضــور داشــته باشــند. البتــه در برخــی از جاهــا 
ــور  ــاً حض ــت طبیعت ــالمی اس ــئونات اس ــا ش ــر ب ــان  مغای ــور آقای ــه حض ک
ــن عرصــه  ــوان در ای ــم بان ــره گشــا باشــد و امیدواری ــد گ ــی توان ــوان م بان

ــی داشــته باشــند. هــم خــوش بدرخشــند و کارنامــه خوب
ــی  ــای مختلف ــران برنامه ه ــش نشــان اســت و شــهرداری ته ــر روز آت ۷ مه
ــوان در  ــا روز آتــش نشــان بان ــرار اســت همزمــان ب ــرای ایــن روز دارد. ق ب
عملیــات هــا حضــور یابنــد و ایــن اقــدام بــرای اولیــن بــار در شــهر تهــران 
صــورت مــی گیــرد. البتــه قبــال آتــش نشــان داوطلــب زن وجــود داشــتند 
ــار ایــن آتش نشــانان زن جــذب شــهرداری شــده و قــرار اســت  امــا ایــن ب

کــه در عملیــات هــا حضــور داشــته باشــند.

رنج سنی آتش نشان زن چقدر است؟
ــاره  ــن ب ــران در ای ــش نشــانی شــهرداری ته ــازمان آت ــس س محمــدی رئی
ــارس گفــت: آتــش نشــان زن مراحــل کاری خــود را طــی  ــگار ف ــه خبرن ب
ــد از آن  ــتند. و بع ــی هس ــل درمان ــی مراح ــمت ط ــاًل در قس ــد؛ فع می کن
هــم تحقیقــات و گزینــش انجــام شــده و بــه محــض اینکــه جــواب گزینــش 

بیایــد کار آغــاز مــی شــود.

شــغلی ممنوعه برای زنان، در تهران آزمایش می شود
وی بــا بیــان اینکــه ۱۶ آتــش نشــان زن بــرای اولیــن بــار جــذب شــهرداری 
ــن  ــی ای ــات محل ــه تحقیق ــم ک ــم بگوی ــن را ه ــت: ای ــده اند، گف ــران ش ته

افــراد دو تــا ســه روز بیشــتر طــول نمــی کشــد.
ــش  ــش نشــانی شــهرداری تهــران در روز آت ــه رئیــس ســازمان آت ــه گفت ب
ــد و   ــاز کنن ــود را آغ ــت خ ــان زن فعالی ــش نش ــه آت ــت ک ــرار اس ــان ق نش
ــا  ــالت آنه ــت و تحصی ــال اس ــا ۳۰ س ــن ۲۳ ت ــراد بی ــن اف ــنی ای ــج س رن

ــت. ــانس اس ــم و لیس ــاً دیپل عمدت

آتــش نشــانی  جــزو مشــاغل ســخت و زیــان آور اســت و بیمــه  آتش نشــانان 
ــاوت اســت. در بیمــه تأمیــن  ــا بیمــه   تأمیــن اجتماعــی متف شــهرداری  ب
ــه  ــر گرفت ــانان درنظ ــرای آتش نش ــی ب ــنوات ارفاق ــال س ــی ۱۰س اجتماع
ــج ســال اســت  ــن ســنوات پن ــا ی در بیمــه شــهرداری تهــران ای شــده ام
ــه و  ــکل بیم ــع مش ــرای رف ــری ب ــال پیگی ــهری در ح ــران ش ــه مدی البت

معیشــت آتــش نشــانان هســتند  و در ایــن زمینــه هــم نامــه نــگاری هــا بــا 
شــورای عالــی اســتان هــا صــورت گرفتــه اســت.فقط قانــون می توانــد ایــن 
همسان ســازی را انجــام دهــد و بایــد ایــن کار توســط مجلــس انجــام شــود.

ــنوات  ــال س ــج س ــا پن ــانان ب ــون، آتش نش ــه ۱۳۸ قان ــاس مصوب ــر اس  ب
ارفاقــی می توانندبازنشســته شــوند، مدیریــت شــهری هــم تــالش می کنــد 
ــه ودر  ــس رفت ــه مجل ــه ۱۰ ســال برســاند.الیحه ای ب ــدت را ب ــن م ــه ای ک

ــت بررســی اســت. نوب

 آتش نشــانان جایگاه ویژه ای بین مردم و مسئوالن
پیگیری مطالبات آتش نشانان

ــد:  ــی گوی ــاره م ــن ب ــران در ای ــهردار ته ــاون ش ــی مع ــالل بهرام ج
ــژه  ــه وی ــئوالن و ب ــردم و مس ــن م ــژه ای بی ــگاه وی ــانان جای ــش نش آت
ــهری  ــت ش ــه وارد مدیری ــدا ک ــان ابت ــا از هم ــهری دارند.م ــئوالن ش مس
شــدیم و از همــان روزهــای اول کــه بــه عنــوان هیئــت مدیــره آتش نشــانی 

ــم.  ــری کردی ــراد را پیگی ــن اف ــات ای ــدم  مطالب ــاب ش انتخ

شغلی ممنوعه برای زنان، 
در تهران آزمایش می شود

ــه  ــز ک ــکن نی ــث مس ــا بح ــاط ب ــه داد: در ارتب ــوول ادام ــام مس ــن مق ای
مطالبــه بازنشســتگان بــود مــا در بودجــه ۱۴۰۱ اعتبــار خوبــی را دیده ایــم 
بــه طــوری کــه از ۲۵۰ میلیــارد تومــان بودجــه آتــش نشــانی؛ ۵۰ میلیــارد 

تومــان در حــوزه مســکن و معیشــت لحــاظ شــده اســت.
مدیریــت شــهری دغدغــه هایــی در خصــوص مشــکالت معیشــتی، حقــوق 
و مزایــای کارکنــان آتــش نشــانی دارد و در ایــن زمینــه اقداماتــی صــورت 
ــالمی  ــورای اس ــران ش ــی و بح ــه ایمن ــس کمیت ــی رئی ــت. بابای ــه اس گرفت
ــت  ــت معیش ــود وضعی ــرای بهب ــد: ب ــی گوی ــاره م ــن ب ــران در ای ــهر ته ش
آتــش نشــانان، تــالش مــی کنیم.بزرگتریــن ســرمایه یــک ســازمان نیــروی 
انســانی اســت،  اگــر ایــن ســرمایه مغفــول واقــع شــود، ســازمان بــه نقطــه 

مطلــوب نمــی رســد.
ــی  ــران م ــهر ته ــانان ش ــش نش ــای آت ــانی ه ــان فش ــوص  ج وی در خص
ــی،  ــان کودک ــظ ج ــرای حف ــان ب ــش نش ــا آت ــای دنی ــچ کج ــد: در هی گوی
ــار و از خــود گذشــتگی کــه  ــه او اهــدا نمــی کننــد. ایث ماســک خــود را ب
ــت. ــی اس ــال زدن ــت؛ مث ــهرداری اس ــوزه از ش ــن ح ــازمان و ای ــن س در ای

در صورتــی کــه پســت ســازمانی نیروهــای آتــش نشــانی ارتقــا یابــد حقــوق 
ــیون  ــس کمیس ــادی رئی ــود.مهدی پیره ــی ش ــتر م ــا بیش ــای آنه و مزای
ســالمت، محیــط زیســت و خدمــات شــهری شــورای اســالمی شــهر تهــران 
ــد  ــان بای ــش نش ــکاران آت ــاه هم ــوع رف ــد: موض ــی گوی ــاره م ــن ب در ای
ــد در  ــدا کن ــاء پی ــش نشــانان ارتق ــر پســت ســازمانی آت ــت شــود. اگ تقوی

ــود. ــد ب ــر خواه ــان موث ــوق آن ــش حق افزای

شــغلی ممنوعه برای زنان، در تهران آزمایش می شود
بــر اســاس ایــن گــزارش، قــرار اســت بــرای اولیــن بــار در شــهر تهــران ۱۶ 
آتــش نشــان زن از ۷ مهــر فعالیــت خــود را آغــاز کننــد. در صورتــی کــه 
خروجــی کار مناســب باشــد دوبــاره آتــش نشــان زن  جــذب خواهــد شــد. 
همچنیــن یکــی از مشــکالت اساســی آتش نشــانان  بیمــه و معیشــت اســت 
ــی هــم  ــری هــای الزم  را انجــام داده و اقدامات ــران شــهری پیگی ــه مدی ک

صــورت گرفتــه اســت.

به مناسبت 7 مهر روز آتش نشان ؛

آتش بازی زنان با شغل آتش نشانی 

خبــر رســید قــرار اســت بــرای اولیــن بــار ۱۶ آتــش نشــان 
زن جــذب شــهرداری تهــران شــوند. مقدمــات جــذب 
در  بانــوان  و شــرایط حضــور  فراهــم  زن  آتش نشــانان 
آتش نشــانی مــورد بررســی قــرار گرفــت. تعــداد محــدودی 
ــار جــذب آتش نشــانی می شــوند و   ــرای اولیــن  ب ــوان ب از بان
فعــًا در یــک ایســتگاه عملیاتــی ایــن افــراد حضــور دارنــد. 
ــد  ــورد تاکی ــان م ــان آتش نش ــوزش زن ــذب و آم ــوع ج موض
مدیریــت شــهری بــود و قــرار اســت ایــن افــراد از ۷ مهــر 
همزمــان بــا روز آتــش نشــان فعالیــت خــود را در ایســتگاه 

آتــش نشــانی آغــاز کننــد.
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دعوت به همکاری

تولیدی کارخانجات ریسندگی و بافندگی سلک باف 
جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

کارشناس بهداشت حرفه ای

خانم/ آقا، تمام وقت
کارشناسی بهداشت حرفه ای

آشنا به اموری بهداشت و ایمنی کار
حداقل ۲ سابقه کار

حداکثر سن ۳۲ متاهل

حقوق ثابت
اضافه کاری وسایر مزایای قانونی

بیمه تامین اجتماعی
کمک هزینه معیشتی و مناسبتی

بیمه تکمیل درمان

HSE کارشناس

خانم/آقا، تمام وقت
HSE کارشناسی

آشنا به اموری بهداشت و ایمنی کار
حداقل ۲ سابقه کار در این زمینه

حداکثر سن ۳۲ متاهل

حقوق ثابت
اضافه کاری و سایر مزایای قانونی

بیمه تامین اجتماعی
کمک هزینه معیشتی و مناسبتی

بیمه تکمیل درمان

کارگر اپراتور تولید

آقا،  تمام وقت
منظم و مسئولیت پذیر

دارای مدرک دیپلم به باال
سن حداکثر ۳۲ سال، متاهل

کار در شیفت ۱۲ ساعته

حقوق ثابت
اضافه کاری و سایر مزایای قانونی

بیمه تامین اجتماعی
کمک هزینه معیشتی و مناسبتی

بیمه تکمیل درمان

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

لینک : 
https://bazarekar.ir/38158

دعوت به همکاری

الف( شرایط عمومی استخدام 
۱ .تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

۲ .دارا بودن حداقل ۲5 سال تا ۳۳سال سن برای متقاضیان 
تبصره : گذراندن دوره سربازی تا ۲ سال نیز موجب افزایش سنی مذکور می گردد .

۳ .نداشتن سابقه محکومیت جزاِئی 
4 .دارا بودن پایان خدمت زیر پرچم و یا معافیت دائم )معافیت خدمت سربازی به استثنا معافیت پزشکی قابل قبول می باشد(
5 .متقاضیــان مــی بایســت ســاکن و بومــی شهرســتانهای محــل خدمــت باشــند حداقــل در ســه ســال گذشــته ســاکن 

همــان شهرســتان باشــند . 
6 .همراه داشتن کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر)جهت شناسایی شرکت کنندگان( در زمان آزمون الزامیست .

ــاز  ــورد نی ــروی انســانی م ــن نی ــه منظورتامی ــن در نظــر دارد ب ــرژی تامی ــات و ان ــی تاسیس ــرکت مهندس ش
تاسیســات بیمارســتان هدایــت بــه صــورت قــرارداد شــرکتی(تابع مقــررات قانــون کار) از طریــق آزمــون افــراد واجــد 
شــرایط بــه شــرح ذیــل را بــا آزمــون کتبــی و مصاحبــه جــذب نمایــد . لــذا کلیــه مــت قاضیــان واجــد شــرایط بــه 
شــرح ذیــل میتواننــد طبــق مفــاد شــرایط تعییــن شــده ایــن آگهــی جهــت شــغل نیــروی تاسیســات مراکــز ذکــر 
ــه  ــام ب ــت ن ــورخ ۱40۱/07/۱5 جهــت ثب ــت م ــت از مورخ۱40۱/05/۲7لغای ــه درخواســت بیمارســتان هدای شــده ب

ــه نشــانی  www.tamin-eng. ir  مراجعــه نماینــد.  ــرژی تامیــن ب ســایت شــرکت مهندســی تاسیســات و ان

*صرفــاً مــدارک صــادره از دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عالــی مــورد تأییــد وزارت علــوم و هنرســتان هــای مــورد 
تأییــد وزارت آمــوزش و پــرورش مــورد قبــول خواهــد بــود. 

*مدارک غیر از رشته های اعالمی حذف و وجوه واریز شده مسترد نمیگردد .
داوطلبان می توانند جهت اطالعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایند.

www.tamin-eng. ir

دعوت به همکاری

27ســپتامبر، برابــر بــا 5 مهرمــاه، روز جهانــی گردشــگری اســت. 
ــه  ــال 1970 ب ــگری، در س ــی گردش ــام روز جهان ــه ن ــن روز ب ــت ای ثب
ــرای  ــه ای باشــد ب ــا بهان تصویــب ســازمان جهانــی گردشــگری رســید، ت
گرامیداشــت صنعتــی کــه ســبب پیشــرفت و پویایــی فرهنــگ ملــت هــای 

ــت. ــان اس ــر جه ــف در سراس مختل
بــه بهانــه ایــن روز بهتــر اســت مــروری بــر تأثیــرات و اهمیــت ایــن صنعت 
ــرای اســتفاده از ظرفیــت  ــا بیــش از گذشــته ب ــی داشــته باشــیم، ت جهان

ایــن صنعــت در کشــورمان بیشــتر آشــنا شــویم. 
توجــه بــه صنایع دســتی و اقتصــاد هویت بنیــان در همــه بندهــای 

سیاســت های کلــی برنامــه هفتــم توســعه دیــده می شــود
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــتی وزارت میراث فرهنگ ــاون صنایع دس مع
بــا تشــریح مهمتریــن سیاســت های ایــن وزارتخانــه بعــد از ابــالغ 
سیاســت های کلــی برنامــه هفتــم توســعه از ســوی مقــام معظــم رهبــری 
ــر داد. ــری خب ــر آینده نگ ــی ب ــادی مبتن ــم اقتص ــرح عظی ــن ط از تدوی

ــام  ــرد: مق ــار ک ــتی اظه ــع دس ــاون صنای ــی مع ــم جالل ــازارکار ؛ مری ــزارش  ب ــه گ ب
ــد کــه بنــد  معظــم رهبــری سیاســت های کلــی برنامــه هفتــم توســعه را ابــالغ کردن
ــه توســعه گردشــگری و تــروج صنایع دســتی اشــاره دارد. موضــوع  ۱7 آن مســتقیم ب
ــده  ــه دی ــن برنام ــا در ای ــت ام ــود نداش ــعه وج ــم توس ــه شش ــتی در برنام صنایع دس

ــی دارد. شــده کــه جــای تشــکر و قدردان
ــیار دارای  ــتی بس ــوع صنایع دس ــه موض ــری ب ــم رهب ــام معظ ــه مق ــزود: توج وی اف
اهمیــت اســت و بیانــات معظم لــه در ســال های گذشــته و تاکیــدات ایشــان در حــوزه 
ــری  ــام معظــم رهب ــزد مق ــت در ن ــن هنر صنع ــت ای صنایع دســتی نشــان دهنده اهمی
اســت. اکنــون نیــز بــا ابــالغ سیاســت های کلــی برنامــه هفتــم توســعه از ســوی ایشــان 
باردیگــر اهمیــت صنایع دســتی مشــخص شــد و از ایــن رو قــدردان و ممنــون توجــه 

ــن حــوزه هســتیم. ــه ای ــه ب و تاکیــد معظم ل
معــاون صنایع دســتی کشــور ادامــه داد: صنایع دســتی عدالت پایه تریــن حــوزه 
ــن  ــی از مهمتری ــد. یک ــته باش ــال دش ــه دنب ــرفت را ب ــد پیش ــه می توان ــت ک اس
ــک  ــوع ی ــن موض ــه ای ــت ک ــودن آن اس ــور ب ــتی خانواده مح ــای صنایع دس ویژگی ه

ــد. ــاب می آی ــه حس ــم ب ــل مه اص
ــی  ــعه، کلیدواژه های ــم توس ــه هفت ــی برنام ــت های ابالغ ــه داد: در سیاس ــی ادام جالل
وجــود دارد کــه توجــه بــه صنایع دســتی، اقتصــاد دانش بنیــان و اقتصــاد هویت بنیــان 
محــدود بــه بنــد ۱7 نیســت بلکــه در ســایر بندهــای دیگــر ایــن سیاســت ها می شــود 
ــا  ــتقیم ب ــاط مس ــد ارتب ــه می توان ــرد ک ــدا ک ــان را پی ــاد دانش بنی ــی از اقتص رگه های

صنایع دســتی داشــته باشــد.
وی بــا بیــان اهمیــت موضــوع تــروج در صنایع دســتی اضافــه کــرد: ترویــج 
ــتی  ــی ورود صنایع دس ــج یعن ــی آورد. تروی ــان م ــه ارمغ ــادی را ب ــاخت های زی زیرس
ــه زندگــی مــردم و مــا بایــد بتوانیــم زنجیــره ارزش صنایع دســتی را فراهــم کنیــم.  ب
زنجیــره ای کــه از تولیــد شــروع می شــود و بــا فــروش و صــادرات بــه پایــان می رســد.

صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزارت  صنایع دســتی  معــاون 
ــت  ــت صحب ــا عدال ــوام ب ــرفت ت ــی از پیش ــواده وقت ــوزه خان ــت: در ح ــه گف در ادام
ــتی  ــه صنایع دس ــرا ک ــد چ ــتی باش ــمت صنایع دس ــه س ــد ب ــا بای ــه م ــم توج می کنی
عدالت محور تریــن نــوع صنایــع اســت کــه بــا ســرمایه انــدک و در دوره کوتــاه مــدت 

ــد. ــی می رس ــه بازده ب
ــتی  ــه صنایع  دس ــن ک ــان ای ــا بی ــود ب ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ ــی در بخ جالل
در ســند آمایــش ســرزمینی نیــز جایــگاه ویــژه ای دارد گفــت: در کنــار ایــن، 
ــر  ــه ب ــت ک ــخصه های آن اس ــن مش ــی از مهمتری ــتی یک ــودن صنایع دس ــی ب مردم
عدالت محــور بــودن آن نیــز تاکیــد دارد. زمانــی کــه مــا صحبــت از »هــر خانــه یــک 
ــدی  ــن تاکی ــت بنابر ای ــی اس ــش ایران ــر دان ــی ب ــرح مبتن ــن ط ــم ای کارگاه« می کنی

ــی برنامــه هفتــم توســعه  کــه در بنــد ۱ سیاســت های کل
آمــده اســت بهــره روی اســت کــه بــه طــور حتــم در 

ــتی را  ــم صنایع دس ــش می توانی ــن بخ ای
ــره وری  ــرای به ــبی ب ــای مناس مبن

ــم. ــرار دهی ق
وی ادامــه داد: در برخــی 
موارد متاســفانه به اســم 
را  اشــتغال  تولیــد، 
ــی  ــته ایم در حال کش
صنایع دســتی  کــه 
ــت.  ــد اس ــتغال مول اش
زمانــی کــه اعضــای 

بــه  خانــواده  یــک 
تولید صنــایع دستـــــی 
می پــردازنــــد عــالوه 
اشــتغال  ایجــاد  بــر 
ودرآمدزایــی ایــن نــوع 

می توانــد  فعالیــت  از 
ــم  ــب تحکی موج
ــواده  ــط خان رواب
و ایجــاد بیشــتر 
ــن  ــت بی صمیم

ــواده  ــای خان اعض
ــود. ش

ایــــن مقـــــام مســئول یــادآور شــــد: ایــــن نشــانه گذاری کــه مقــام معظــم رهبــری 
ــق انجــام  ــای دقی ــا کلیدواژه ه ــم توســعه ب ــه هفت ــی برنام ــالغ سیاســت های کل در اب
داده انــد بــرای مــا مشــخص می کنــد کــه بــرای ترویــج صنایع دســتی بایــد بــه تمــام 
ــته  ــه داش ــی توج ــی سیاس ــی و حت ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــه فرهنگ ــا از جمل حوزه ه

ــد. ــی کن ــد نقش آفرین ــا می توان ــه حوزه ه ــتی در هم ــه صنایع دس ــرا ک ــیم. چ باش
معــاون صنایع دســتی کشــور اضافــه کــرد: در کنــار ترویــج صنایع دســتی، موضوعــات 
مهــم دیگــری ماننــد آمــوزش وجــود دارد کــه بایــد بــه آن بیــش از پیــش توجــه کــرد.

ــا توجــه بــه ابــالغ سیاســت های کلــی برنامــه هفتــم توســعه،  جاللــی اظهــار کــرد: ب
ــر آینده نگــری در برنامــه هفتــم را تهیــه خواهیــم  طــرح عظیــم اقتصــادی مبتنــی ب
کــرد کــه در ایــن طــرح بــه موضوعــات مختلفــی ماننــد رشــد و شــکوفایی بانــوان و 

ــد. ــد ش ــژه ای خواه ــه وی ــتی توج ــودن صنایع دس ــور ب ــز خانواده مح نی
ــن سیاســت ها از ســوی  ــالغ ای ــان صحبت هــای خــود خاطرنشــان کــرد: اب وی در پای

ــده  ــر عه ــی را ب ــری ماموریت ــم رهب ــام معظ مق
شــرکت های دانش بنیــان نیــز قــرار می دهــد تــا 
حــوزه  بــا  مجموعه هــا  و  شــرکت ها  ایــن  همــکاری 
ــاهد رشــد و شــکوفایی  ــا ش ــود ت ــت ش صنایع دســتی تقوی

هرچــه بیشــتر و بهتــر صنایع دســتی ایرانــی باشــیم.

با پیگیری های وزارت میراث فرهنگی،  گردشگری و صنایع دستی، 
سهم دولتی   بیمه راهنمایان گردشگری تامین شد

در تیرمــاه ســال جــاری بــه دلیل برخــی اختالفات بیــن دو ســازمان تامیــن اجتماعــی و برنامه 
ــن انقطــاع  ــه ای ــان گردشــگری قطــع شــد ک ــی راهنمای ــه دولت و بودجــه، حــق بیم
اعتــراض بســیاری از راهنمایــان گردشــگری را بــه دنبــال داشــت و کارزاری باعنــوان 
»درخواســت ادامــه بیمــه دولتــی راهنمایــان گردشــگری« نیــز بــه راه افتــاد. فوریــت 
ــای کار آورد  ــر میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی را پ موضــوع شــخص وزی
و شــخصا بــرای رفــع مشــکل وارد مذاکــره بــا مراجــع ذیربــط شــد، مذاکراتــی کــه در 
ــا برطــرف شــدن وقفــه  کم تریــن زمــان جــواب داد و بیمــه راهنمایــان گردشــگری ب

از ســر گرفتــه شــد.
ــه  ــی، بیم ــراث فرهنگ ــل از وزارت می ــه نق ــت ب ــانی دول ــگاه اطــالع رس ــزارش پای به گ
ــه یکــی  کــه به عنــوان یکــی از حقــوق اولیــه هــر صنفــی محســوب می شــود ســال ها ب
ــل  ــا تبدی ــه آن ه ــوط ب ــوف مرب ــان گردشــگری و صن ــن چالش هــای راهنمای از اصلی تری
شــده بــود. نهایتــا بــا پیگیری هــای صنــوف همچنیــن از طریــق کمیســیون تلفیــق، بــرای 
نخســتین بار در بودجــه ســال ۹۹ دولــت مکلــف شــد تــا ســقف قانونــی دو هــزار راهنمــای 
گردشــگری را در قالــب اقشــار خــاص تحــت حمایــت بیمــه تأمیــن اجتماعــی قــرار دهــد. 
ــان  ــه راهنمای ــی و ۲0 درصــد حــق بیم ــاه ۱400 عملیات ــا از خردادم ــه نهایت ــی ک قانون

گردشــگری توســط دولــت پرداخــت شــد، امــا ایــن حمایــت دولتــی در تیرمــاه ســال جاری 
قطــع و موجــب نارضایتــی واعتــراض ذینفعــان شــد.

بــه دنبــال ایــن انقطــاع، مهنــدس ســید عــزت اهلل ضرغامــی به منظــور رفــع مشــکل بــا 
مراجــع ذیربــط شــروع بــه گفت وگــو کــرد و نهایتــا بــا ورود شــخص وزیــر مشــکل تامیــن 
ــه ای در آن  ــدون آنکــه وقف ــا ب ــان گردشــگری حــل و بیمــه آن ه بودجــه بیمــه راهنمای

ایجــاد شــود از ســرگرفته شــد.
ازمانیحیــی نقــی زاده محجــوب مدیــرکل نظــارت و ارزیابــی خدمــات گردشــگری دربــاره 
چرایــی وقفــه ایجــاد شــده در پرداخــت ســهم دولــت می گویــد:  بــا عنایــت بــه اینکــه بــه 
اســتناد ردیــف ۱6 تبصــره ۱4 قانــون بودجــه ۱40۱ دولــت موظــف بــه پرداخــت ســهم 
بیمــه ای اقشــار خــاص از جملــه راهنمایــان گردشــگری اســت، لکــن بــه دلیل اختــالف در 
برداشــت نحــوه تامیــن اعتبــار ایــن ردیــف بین ســازمان برنامــه و بودجــه و ســازمان تامین 
اجتماعــی، تاخیــری در تخصیــص ردیــف بودجــه  راهنمایــان گردشــگری در تیرمــاه اتفــاق 
ــژه  ــه وی ــه ب ــوی وزارتخان ــده از س ــل آم ــای به عم ــدات و پیگیری ه ــا تمهی ــه ب ــاد ک افت
شــخص وزیــر و حمایــت مســئوالن در دولــت، ضمــن جبــران و تامیــن اعتبــار آن مــاه 

حمایــت دولتــی بیمــه راهنمایــان گردشــگری در تیرمــاه تــداوم یافــت.

وقفه در بیمه راهنمایان گردشگری برطرف شده است
نقــی زاده بــا اشــاره بــه ابــالغ تامیــن اعتبــار بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی، افــزود: اعتبــار 
تخصیــص یافتــه بــرای پوشــش بیمــه اقشــار خــاص تــا ایــن مقطــع از ســال 45 میلیــارد 
تومــان بــوده و حمایــت از پوشــش بیمــه ای راهنمایــان گردشــگری نیــز از محــل اعتبــار 
تخصیصــی تــداوم داشــته و پیش بینــی می شــود تــا هفتــه آینــده امــکان دریافــت فیــش 
بــرای پرداخــت ســهم بیمــه شــده ها از طریــق ســامانه بیمــه ای و ادارات ســازمان تامیــن 

اجتماعــی فراهــم خواهــد شــد.
ــقف  ــاس س ــرد: براس ــح ک ــگری، تصری ــات گردش ــی خدم ــارت و ارزیاب ــرکل نظ مدی
قانونــی مقــرر در حــال حاضــر امــکان پوشــش بیمــه ای بــرای دو هــزار نفــر از راهنمایــان 
گردشــگری فراهــم بــوده و ایــن حمایــت قانونــی بــه افرادی کــه شــرایط الزم را دارا باشــند 

ــرد. ــق می گی تعل

رضایتمندی راهنمایان گردشگری از اقدام وزارت میراث فرهنگی
 برای رفع مشکالتشان

ــه دل  ــتی ب ــی، گردشــگری و صنایع دس ــری وزارت میراث فرهنگ ــدام و پیگی ــن اق ــا ای ام
راهنمایــان گردشــگری خــوش نشســته اســت. صنفــی کــه بــا وجود نقــش پراهمیت شــان 
در صنعــت گردشــگری بــه جــز یــک آیین نامــه هیــات وزیــران ســهمی در هیــچ قانــون 
ــه مذاقشــان  ــان او ب ــر و معاون ــن توجــه و حمایــت از ســوی وزی باالدســتی نداشــتند، ای

خــوش آمــده اســت.
ــه بیمــه  ــان گردشــگری ک ــه ای راهنمای ــه انجمن هــای حرف ــر جامع ــه دبی  نرجــس فقی
راهنمایــان گردشــگری را نیــز طــی ایــن ســالیان پیگیــری می کــرده در اینبــاره می گویــد: 
در گذشــته کمیســیون تلفیــق مجلــس شــورای اســالمی دولــت را مکلــف بــه اختصــاص 
بودجــه بــرای بیمــه راهنمایــان گردشــگری کرده بــود، امــا در ایــن دوره برای نخســتین بار 

ایــن موضــوع توســط مهنــدس ضرغامــی و از ســوی دولــت در قالــب الیحــه ارائــه شــد.
او بــا قدردانــی از پیگیــری موضــوع بیمــه راهنمایــان گردشــگری توســط شــخص وزیــر 
ــوان پیــش ران  ــا وجــود اینکــه به عن ــان گردشــگری ب ــرد: راهنمای ــان ک ــان او، بی و معاون
ــای  ــن کاره ــال ها از کم تری ــن س ــی ای ــا ط ــوند، ام ــناخته می ش ــگری ش ــت گردش صنع

ــد. ــره بوده ان ــز بی به ــاختی نی زیرس
ــه ایــن قشــر، افــزود: پــس از دو ســال  ــر اهمیــت توجــه مســئوالن ب ــا تاکیــد ب فقیــه ب
ــان  ــرای راهنمای ــدی ب ــه امی ــه روزن ــوع بیم ــا موض ــل کرون ــه دلی ــق ب ــکاری مطل بی
گردشــگری اســت. پیگیری هــای انجــام گرفتــه از ســوی آقــای ضرغامــی، آقای شــالبافیان 
و آقــای اوحــدی بــرای قطــع نشــدن ایــن حــق بیمــه دولتــی جــای تشــکر دارد و حــس 

ــان گردشــگری ایجــاد کــرده اســت. خوشــایندی را بیــن راهنمای
ایــن عضــو هیــات مدیــره جامعــه انجمن هــای حرفــه ای راهنمایــان گردشــگری در پایــان 
متذکــر شــد: در حــال حاضــر هیــچ مانعــی وجــود نــدارد و همــکاران مــا می تواننــد در 

شــهرهای خــود بــرای پوشــش بیمــه اقــدام کننــد.

به مناسبت 5 مهر روز جهانی گردشگری تشریح شد ؛

فرصت های اشتغال و کارآفرینی در حوزه گردشگری 
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آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار
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ــی  ــی، کارشناس ــای کارشناس ــی از ورودی ه ــده بخش ــال آین ــرای س ــس ب *پ
ــود؟ ــد ب ــل خواهن ــق روال قب ــی طب ــر کارشناس ــی دیگ ــه ای و بخش حرف

بلــه، بــه عنــوان مثــال، مهندســی شــیمی، همــان مهندســی شــیمی اســت امــا 
مســیر آن در کارشناســی حرفــه ای رســیدن بــه شــغل اســت ولــی در کارشناســی 
مهندســی شــیمی مســیر آن شــغل نیســت بلکــه می خواهــد تحصیــل کــرده و 
محقــق شــود. ایــن مــدل در خــارج از کشــور نیــز وجــود دارد انتخــاب بــا خــود 

دانشــجو اســت.
از ســال آینــده هــر دو نــوع پذیــرش وجــود خواهــد داشــت. حــال ممکــن اســت 
در یــک رشــته ای کســی نخواهــد شــغل پیــدا کنــد، زمانــی کــه صنعــت قــرارداد 
منعقــد می کنــد، افــراد را شــاغل خواهــد کــرد. بنابرایــن بــا توجــه بــه قــراردادی 
ــد،  ــوزش می گوین ــع آم ــام جام ــه آن نظ ــت ب ــرده اس ــد ک ــت منعق ــه دول ک
ــا ظرفیــت ســنجی در ســنجش  ماننــد پزشــکی، آمــوزش و پــرورش، بنابرایــن ب
مشــخص می شــود چــه تعــداد داوطلــب دوره »کارشناســی حرفــه ای« خواهنــد 
ــه ای نیــز  ــود. همچنیــن از ســال آینــده ۲۰ درصــد رشــته ها، کارشناســی حرف ب
ــات آن را دریافــت کنیــم. خواهنــد داشــت و انشــااهلل کــه بتوانیــم زودتــر مصوب

*بــا توجــه بــه اینکــه فعالیــت هــای آموزشــی وزارت علــوم حــول محــور طــرح 
ــا اجــرای طــرح ســاماندهی و آمایــش آمــوزش  ــی اســت، آی تحــول آمــوزش عال
عالــی کــه پیــش از ایــن در معاونــت آموزشــی مطــرح بــود، متوقــف شــده اســت؟
مــا مصوبــه ای کــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی آن را تحــت عنــوان آمایــش 
آمــوزش عالــی تصویــب کــرده اســت، داریــم. چیــزی تحــت عنــوان ســاماندهی 
نداریــم. ۳ مــاده آمایــش آمــوزش عالــی، مرتبــط بــا حکمرانــی اســت، ســاماندهی 
ــام  ــر مق ــم و نظ ــش داری ــم. آمای ــاماندهی نداری ــد، س ــه داده ان ــت ک ــی اس لفظ
ــه آن  ــاده اولی ــاده دارد و ۳ م ــه ۹ م ــوده اســت ک ــر روی آن ب ــری ب معظــم رهب

ــا اســت. ــر نظام ه ــوع تعامــات دانشــگاه و زی ــی و ن ــه حکمران ــوط ب مرب
ــد برخــی مؤسســات  ــه براســاس آن بای ــاده ای دارد ک ــه م ــن مصوب ــن ای همچنی
ــه برخــی از  ــن اســت ک ــوم ای ــن مفه ــام شــوند. خروجــی ای ــی ادغ ــوزش عال آم

ــوند. ــل ش ــد تعطی ــد بای ــجویی ندارن ــًا دانش ــه اص ــا ک ــا غیرانتفاعی ه واحده
آمایــش آمــوزش عالــی مــاده دیگــری تحــت عنــوان مأموریــت گرایــی دارد. مــا دو 
ــت خــاص« کــه  ــام« و »مأموری ــت ع ــم، »مأموری ــف کرده ای ــت تعری ــوع مأموری ن
وزیــر علــوم آن را اعــام کــرده اســت. مأموریــت عــام یعنــی یــک دانشــگاه بتوانــد 
ــاوری  ــز یعنــی دانشــگاه فن ــت خــاص نی ــد. مأموری ــاز جامعــه اش را حــل کن نی
ــت  ــد. مأموری ــرار ده ــه ق ــورد توج ــازد، م ــده کشــور را می س ــه آین ــردی ک راهب
ــال حــل  ــه دنب ــوده و ب ــی نب ــام حاکمیت ــت ع ــی اســت، مأموری خــاص حاکمیت

نیــاز جامعــه اســت.

ــت  ــگاههایی دارای مأموری ــه دانش ــر چ ــال حاض ــه در ح ــن مصوب ــاس ای *براس
خــاص و چنــد دانشــگاههایی دارای مأموریــت عــام هســتند. آیــا مأموریــت تمــام 

دانشــگاهها مشــخص شــده اســت؟
ایــن کار بــه تازگــی شــروع شــده، مأموریــت گرایــی در زمــان قبــل فقــط مطــرح 
شــده بــود ولــی عملیاتــی نشــده بــود. مــا در حــال توســعه آن هســتیم. در دوره 
قبــل نرســیده بودنــد آمایــش ســرزمینی را ببیننــد، مأموریــت گرایــی بــه آمایــش 

وصــل نشــده بــود. اشــکال ایــن بــود کــه نیــاز جامعــه دیــده نشــده بــود.
اکنــون بــرش طــرح تحــول بــه همــراه آمایــش تلفیــق شــده و کنــار هــم قــرار 

ــرد. ــت ک ــش غفل ــه اســت، چــون نمی شــود از آمای گرفت
ــان آموزشــی هشــت کمیتــه تشــکیل شــد، ایــن کمیته هــا در  در اجــاس معاون
هشــت موضــوع و زیــر موضوعــات کــه مربــوط بــه آمایــش و طــرح تحــول بــود 
ــای  ــه مأموریته ــان آموزشــی دانشــگاهها در زمین ــه معاون ــد و هم ــه کردن مطالع

خــاص و عــام توجیــه شــدند. اباغیــه و نامــه نیــز از قبــل ارســال شــده بــود.

ــگاه  ــتم دانش ــت. سیس ــگاه داش ــر دانش ــرای ه ــدا ب ــخه های ج ــد نس ــاً بای حتم
ــریف در  ــگاه ش ــا دانش ــیراز ب ــگاه ش ــدوآب و دانش ــگاه میان ــا دانش ــابور ب نیش
ــگاهی و  ــوالت دانش ــی و تح ــت و حکمران ــوزه مدیری ــی، در ح ــت گرای مأموری
ــی و ســاختار  ــک دانشــگاه صنعت ــاوت اســت. چــون ســاختار ی دانشــجویی، متف

ــت. ــاورزی اس ــگاه کش ــک دانش ی
ــده،  ــه ش ــه ارائ ــای ک ــاس برنامه ه ــر اس ــم ب ــام کرده ای ــگاه ها اع ــه دانش ــذا ب ل
ــدن  ــی ش ــوه عملیات ــر نح ــز ب ــا نی ــند، م ــود را بنویس ــول خ ــرح تح ــرش ط ب

ــت. ــم داش ــارت خواهی ــگاهها نظ ــی در دانش ــت گرای مأموری
تعــدادی از ایــن دانشــگاه ها بــرش طــرح تحــول خــود را آمــاده و امضــا کرده انــد، 
برخــی از آنهــا حــدود ۹۰ درصــد بــه آن عمــل کرده انــد، تــا هفتــه دیگــر چنــد 

مجموعــه دانشــگاهی دوبــاره آن امضــا می کننــد.
همچنیــن جلســه ای بــا ریاســت دانشــگاه صنعتــی شــریف دربــاره مأموریــت عــام 
ــه ایــن رســیدیم  و خــاص ایــن دانشــگاه داشــته ایم وقتــی برنامــه ریــزی شــد ب
ــی ۳۰  ــی ۸۰ درصــد مأموریــت خــاص داشــته و ۲۰ ال کــه ایــن دانشــگاه ۷۰ ال

درصــد مأموریــت عــام داشــته باشــد. طــرح تحــول دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن 
ه  ــگا نش ا د ــن  ی ا ــاس  س ا ــن  ــت. برای ــده اس ــاده ش ــاً آم ــز تقریب ــی نی طوس
ــامی« را  ــوری اس ــده جمه ــای آین ــکده فناوری ه ــن »دانش ــرده، اولی ک ــام  ع ا

ــه ای دارد. ــن برنام ــم چنی ــد، دانشــگاه شــریف ه ایجــاد می کن
برنامــه ریــزی مــا شــش ماهــه اســت یــک برنامــه تحــول، شــش ماهــه و کوتــاه 
مــدت اســت یــک برنامــه، یک ســاله و میــان مــدت اســت و یــک برنامــه دیگــر، 
دوســاله بلنــد مــدت اســت. در ایــن مــدت مشــکل آمایــش نیــز حــل می شــود.

برنامــه ریــزی کرده ایــم، پیــش نویــس طــرح تحــول هــر دانشــگاه را تــا ۵ مــاه آینــده 
خواهیــم داشــت کــه بایــد در کمیته هــای مربوطــه چکــش کاری و نهایــی شــود.

*آیــا طــرح تحــول منجــر بــه تغییــر آئیــن نامه هــای آموزشــی وزارت علــوم نیــز 
خواهــد شــد؟

ــام داده  ــه انج ــود را صادقان ــاش خ ــام ت ــاب، تم ــال اول انق ــگاه در ۴۰ س دانش
اســت. بــا توجــه بــه ایــن تــاش اســت کــه فــارغ التحصیــان مــا را تمــام دنیــا 
ــازی کــرده اســت و ایــن  ــی ب ــه خوب جــذب می کنــد، دانشــگاه نقــش خــود را ب
ــه چالــش و نقــص  ــرده اســت. بل آمــوزش را طبــق یــک برنامــه علمــی پیــش ب
ــاخته ایم،  ــه س ــه ای را ک ــا خان ــه م ــت ک ــن نیس ــول ای ــه تح ــی برنام ــم، ول داری
خــراب کنیــم و دوبــاره بســازیم. پیــش از ایــن نیــز اعــام کــرده ام، برنامــه تحــول 
مــا ۹۰ درصــد اصــاح وضــع موجــود و ۱۰ درصــد ریــل گــذاری جدیــد اســت.

*از آنجــا کــه دولــت ســیزدهم و شــخص رئیــس جمهــور بــر حفــظ و نگهداشــت 
نخبــگان در کشــور بارهــا تاکیــد کــرده اســت، آیــا در طــرح تحــول آمــوزش عالــی 

بــرای ایــن موضــوع نیــز تدبیــری اندیشــیده شــده اســت؟
مــا در شــورای عالــی برنامــه ریــزی و شــورای گســترش، در حــال برنامــه ریــزی 
ــه را اصــاح می کنیــم. در  ــن زمین ــی در ای ــی از قوانیــن قبل هســتیم و بخش های
آئیــن نامــه اســتعداد درخشــان از کل آئیــن نامــه ۳ یــا ۴ بنــد تغییــر می کنــد.

ــک  ــا ی ــت ب ــم نیس ــان ه ــتعداد درخش ــی اس ــه حت ــجویی ک ــک دانش ــور ی چط
مقالــه دارد و یــک ایمیــل بــه اســتادی در خــارج از کشــور مــی توانــد پذیــرش 
بگیــرد. ایــن جــوان مــا اســت، مــا چــرا بــرای جوانــان خودمــان ایــن کار را انجــام 
ندهیــم؟ قــرار اســت بــر اســاس ایــن اصاحــات دانشــجوی اســتعداد درخشــان، 
بــه اســتاد مراجعــه کــرده و بــا تأییــد دانشــجو توســط اســتاد، دانشــجو ثبــت نــام 

کنــد و تمــام. بنیــاد ملــی نخبــگان نیــز بخشــی از هزینــه آن را می دهــد.
موضــوع حمایــت از اســتعداد درخشــان و نخبــگان و فرهیختــگان پیــش از ایــن 
در در دســتور کار وزارت علــوم نبــود، وزیــر علــوم بــه رئیــس جمهــور وضعیــت را 
توضیــح داد. رئیــس جمهــور نیــز خــارج از دســتور موضــوع را مطــرح و مصــوب 

کــرد، چــون خــود دکتــر رئیســی پیشــرو بــوده و در جــو دانشــگاه هســتند.
طــرح تحــول یعنــی ایــن. اگــر ســاختاری اشــکالی دارد، اشــکال آن را رفــع کنیــم، 
ــاره بســازیم. تحــول جریانــی  اگــر قابــل رفــع نیســت، آن را خــراب کــرده و دوب
اســت کــه بایــد مشــکل را حــل کنــد. اگــر بخواهیــم دوبــاره بنویســیم و عملیاتــی 

نشــود فایــده ای نــدارد.
از ســوی دیگــر مصــوب شــده کــه رتبه هــای زیــر ۱۰۰ کنکــور در صورتــی کــه 
ــه  ــژه ای ب ــد، تســهیات وی ــه تحصیــل کنن ــوم پای ــت دار عل در رشــته های اولوی
آنهــا اختصــاص خواهــد یافــت، ایــن مصوبــه بــرای اولیــن بــار اســت کــه اجرایــی 
ــا  ــوان آن را ت خواهــد شــد و اگــر اعتبــار آن در برنامــه هفتــم آورده شــود، می ت
ــل  ــد تحصی ــر بدانن ــا اگ ــان م ــز پوشــش داد. جوان ــزار نی ــک ه ــر ی ــای زی رتبه ه
ــظ  ــی حف ــطح علم ــه س ــی ک ــده در صورت ــام ش ــت دار اع ــته های اولوی در رش
شــود تــا دکتــری بــدون کنکــور پذیــرش می شــوند، شــغل آنهــا تضمیــن اســت، 
ــرت  ــارج مهاج ــه خ ــم ب ــاز ه ــا ب ــد، آی ــه دارن ــوق ماهیان ــد، حق ــربازی ندارن س

خواهــد کــرد؟.

ــه طــور  ــی فرصــت شــغلی و تحصیــل آســان فراهــم شــود، ب ــرای جوان وقتــی ب
ــز تشــکیل  ــا پســر دانشــجو زندگــی مشــترک خــود را نی ــر و ی ــن دخت حتــم ای
ــجو  ــت. دانش ــزت اس ــا ع ــای ب ــگان، فض ــت نخب ــگاه داش ــای ن ــد. فض می دهن
تــاش کــرده و خــود را نشــان داده و رتبــه خوبــی کســب کــرده اســت بنابرایــن 
ــد از وی  ــل کن ــه تحصی ــته ای ک ــر رش ــن دانشــجو در ه ــم ای ــام می کنی ــا اع م
ــل  ــده تحصی ــام ش ــه اع ــی ک ــته های خاص ــر در رش ــا اگ ــم ام ــت می کنی حمای

ــم داشــت. ــژه ای خواهی ــت وی ــد، از وی حمای کن
ــم،  ــه داری ــدند برنام ــگاه ش ــی وارد دانش ــز وقت ــجویان نی ــن دانش ــرای ای ــا ب م
دانشــجویی کــه لیســانس گرفــت، اســتعداد درخشــان شــد، چــرا بــرود 
کارشناســی ارشــد، مــی توانــد مســتقیم وارد دوره دکتــری اســتاد محــوری شــود 

ــتیم. ــب آن هس ــال تصوی ــون در ح ــم اکن ــه ه ک
برنامه هــای مــا همــه کوتــاه مــدت اســت آییــن نامــه هــای ایــن برنامه هــا بایــد 
در شــش مــاه تهیــه شــود. دنبــال ایــن نبودیــم کــه چیــزی را اعــام کنیــم کــه 
نشــود. ایــده حمایت هــای ویــژه از رتبه هــای کنکــوری زیــر ۱۰۰ از جانــب وزیــر 
ــز جــز  ــه خودشــان نی ــژه دارد چــرا ک ــه جــای تشــکر وی ــوم مطــرح شــد ک عل

نخبــگان هســتند.
واقعــاً از وزیــر و دکتــر ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بایــد 
تشــکر ویــژه کــرد آقــای ســتاری بــه جــد ایســتاد و گفــت بــا وجــود اینکــه اعتبــار 
مــا کــم اســت امــا هــر بودجــه ای بــه مــا اختصــاص دهنــد، اگــر ایــن ۱۰۰ نفــر 
ــد، از آنهــا  اول رتبه هــای کنکــور در رشــته هایی کــه اعــام شــده تحصیــل کنن

ــم. ــت می کنی حمای

*برنامه ای برای پذیرش و ورود دانش آموزان نخبه به دانشگاهها نیز دارید؟
دانــش آموزانــی کــه طــای المپیــاد دارنــد اگــر در رشــته های مرتبطــی کــه طــا 
ــد  ــی دانشــگاه خواهن ــت علم ــوند عضــو هیئ ــگاه ش ــد، وارد دانش کســب کرده ان
ــه  ــا مقطــع لیســانس، یــک کمــک هزینــه ای را بنیــاد ملــی نخبــگان ب شــد و ت
ــه  ــه ب ــد بلک ــن دانشــجویان لیســانس نمی گیرن ــرد. ای ــد ک ــا پرداخــت خواه آنه
دوره دکتــری پیوســته راه مــی یابنــد. بعــد از آن بــورس هیــأت علمــی می شــوند 
و اگــر کیفیــت آموزشــی را حفــظ کننــد اســتاد دانشــگاه می شــوند. مــا در حــال 

برنامــه ریــزی فضاهــای ایــن چنینــی هســتیم.
از ســوی دیگــر مــا در کارآفرینــی و هنــر نیــز نخبــه داریــم در حوزه هــای مربــوط 
بــه فعالیت هــای اجتماعــی نخبــه داریــم. نخبــه فقــط در درس خوانــدن نیســت، لــذا 

فضــا را بــرای ایــن افــراد نیــز بــاز می کنیــم. تــا در فضــای آمــوزش قــرار گیرنــد.
دانــش آمــوزان وقتــی وارد دوره نظــری، فنــی حرفــه ای و یــا هنرســتان می شــوند، 
خیلــی از پــدر و مادرهــا می گوینــد کــه چــرا وارد هنرســتان می شــوید و بیشــتر 
مایــل هســتند کــه فرزندانشــان در دوره هــای نظــری تحصیــل کننــد. ایــن نشــان 
ــه  ــی ک ــواده و فضای ــار خان ــه فش ــه ب ــا توج ــی ب ــت تحصیل ــه هدای ــد ک می ده

وجــود دارد دچــار مشــکل شــده اســت.
ــم. اگــر  ــرای دانــش آمــوزان داری ــم ب ــر همیــن اســاس طــرح پیشــنهادی داری ب
دانــش آمــوزی وارد هنرســتان شــود و معــدل الزم را کســب کــرد، می توانــد در 
ادامــه بــا ورود بــه دوره کارشناســی حرفــه ای در دانشــگاه فنــی و حرفــه ای ادامــه 
تحصیــل دهــد. بــرای ایــن دانــش آمــوزان دوره کارشناســی حرفــه ای ۳ ســال 
بــوده امــا بــرای ســایر دانــش آمــوزان ۴ ســاله خواهــد بــود. زمــان تحصیــل آنهــا 
ــی دورس در  ــدن برخ ــا گذران ــه ب ــود چراک ــم می ش ــال ک ــک س ــگاه ی در دانش
دوره هنرســتان خیلــی از دروس قابــل حــذف هســتند. البتــه ایــن طــرح هنــوز 
ــال ۱۴۰۳  ــص س ــرح مخت ــن ط ــب، ای ــورت تصوی ــت. در ص ــده اس ــب نش تصوی
اســت. دانــش آمــوز بــا ایــن طــرح مــی توانــد بــا کســب معــدل تعییــن شــده بــه 

دوره هــای حرفــه ای دانشــگاههای تــاپ نیــز وارد شــود.
گفت و گو: زهرا سیفی

مصاحبه مفصل دکتر عموعابدینی ؛

تشریح جزئیات طرح تحول 

آموزش عالی؛ 

برنـامه وزارت علوم برای کاهش 

بیکاری و مهاجرت دانشجویان

قسمت پایانی

توضیحاتتحصیاتعنوان شغل

خانم- حداکثر ۳۵ سال سن –کارشناسی حسابداریحسابدار
آموزش دارد

خانم – حداکثر ۳۵ سال سن- کارشناسیکارشناس اداری
آموزش دارد

خانم- مسلط به pwkara – حقوق باالکارشناسیکارشناس اداری

آقا- حداکثر ۳۵ سال سن  نهار و صبحانهدیپلمهنیروی خط تولید

خانم- مجموعه پژوهشی وابسته بهیاریکمک بهیار
به دولت

خانم-آقا- مسلط به آفیس- دارای کارشناسیمسئول دفتر
سابقه کار

کارشناسی و باالتر در رشته های کارشناس بازرگانی
صنایع و مدیریت 

آقا - دارای سابقه کار و توانایی 
مذاکره 

آقا- خانم-رشته هایی مانندکاردانی کارمند مرکز تماس
 مدیریت، بیمه

مسلط به برنامه ریزی میکروکنترلرهاکارشناسی برق و الکترونیککارشناس تحقیق و توسعه

دارای سابقه کار مرتبطکارشناسی کارشناس حقوق

شرکت نفتی- نیرو در حد مدیر کارشناسی و باالترکارشناس منابع انسانی
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 مهندس کامپیوتر و یا ITمتخصص شبکه و امنیت
نرم افزارهای شبکه و امنیت دیتا سنتر

دارای ظاهر مرتبدیپلمهخدماتی بیمارستان

کارآموز واحد منابع انسانی 
شرکت نفتی

کارشناسی رشته های 
مرتبط

هدف آموزشو تربیت نیروی منابع 
انسانی و سپس جذب افراد موفق 

کار فنی در خطوط ریلی استدیپلم و کاردانینیروی فنی

توضیحاتتحصیاتعنوان شغل

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

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

و مدیریت

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

شرکت نفتی استکارشناسیکارشناس بازرگانی- خرید

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

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

مرکز دولتی - مسلط به Aspen کارشناسی شیمیکارشناس فرایند
Adsortion

مسلط به اکسلکارشناسینیروی اداری

دارای سابقه مرتیطکارشناسیدیجیتال مارکتینگ

ماموریت داردترجیحا پلیمر و یا فنیکارشناس فروش دفتری

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

انبار سیستمی سرپرست انبار

مسلط به زبان انگلیسی و امور ارشد بازرگانی خارجیبازرگانی خارجی
بازرگانی

مراکز دولتی و خصوصی معتبردیپلمهخدمات و آبدارچی

رانندگی با ایسوزو و کامیونت راننده پایه ۲

آشنا به جوشکاری و لوله کشیدیپلمهتاسیسات

کار دانشجویی با بیمه و حقوق و  ویزیتور
پورسانت

 کارشناسیمهندس الکترونیک

آشنایی sql کارشناس نرم افزار
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دعوت به همکاری

مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد در نظر دارد به منظور تأمین نیروي انسانی موردنیاز خود از میان واجدین شرایط آقا و خانم درمقاطع تحصیلی فوق دیپلم رشته هاي مکانیک و برق و باالتر )ثبت نام افراد با مقطع 
دیپلم فنی و دیپلم ریاضی بالمانع است( ویژه ساکنین بومی )ترجیح با کسانی است که در شعاع 30 کیلومتري کارخانه زندگی می کنند( و افراد شاغل در شرکت هاي پیمانکاري طرف قرارداد با مجتمع ذوب آهن پاسارگاد 

از طریق برگزاري آزمون کتبی، مصاحبه فنی و طب کار به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی اقدام به جذب نیرو در مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی نماید. سطح سؤاالت آزمون کتبی 
در حد کاردانی )رشته هاي برق و مکانیک( می باشد.

تذکر مهم: تاریخ هاي اعالمی در این دفترچه در خصوص زمان دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون با فرض وضعیت کنونی پیش بینی و وضع شده و تابع رعایت تمامی دستورالعمل ها و پروتکل هاي 
بهداشتی و سایر مقتضیات است. ضمنًا تنها مرجع موثق داوطلبان جهت اطالع از هرگونه تغییر زمانی و مکانی و ... مرتبط با آزمون، آدرس اینترنتی https://www.pascos teel.com  میباشد

1- شــرایط عمومــی اســتخدام قــراردادي بــا 
مــدت معیــن در مرکــز آمــوزش و توســعه ســرمایه 

ــانی: انس
1 .داشتن تابعیت ایران

2 .انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم
3 .عدم اعتیاد به مواد مخدر و هرگونه دخانیات

4 .نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر
ــراي  ــی ب ــی و توانای ــمانی و روان ــامت جس ــتن س 5 .داش

ــوند  ــی ش ــتخدام  م ــه اس ــام کاري ک انج
ــا جــداول  ــودن شــرایط احــراز شــغل متناســب ب 6 .دارا ب

ــاي اســتخدامی  نیازه
7 .نداشــتن منــع قانونــی بــراي اســتخدام و تعهــد خدمتــی 

بــه دیگــر ســازمان هــا
8 .احــراز صاحیتهــاي عمومــی بــه تائیــد کمیتــه گزینــش 

پــس از قبولــی در آزمــون کتبــی و مصاحبــه
ــه در  ــت ک ــانی اس ــا کس ــح ب ــی )ترجی ــاکنین بوم 9 .س
شــعاع 30 کیلومتــري کارخانــه زندگــی میکننــد ( و 
افــراد شــاغل در شــرکتهاي پیمانــکاري طــرف قــرارداد بــا 

ــارگاد ــن پاس ــع ذوب آه مجتم
ــا  ــراردادي ب ــتخدام ق ــی اس ــرایط اختصاص 2- ش
مــدت معیــن در مرکــز آمــوزش و توســعه ســرمایه 

انســانی :
1 .جنسیت پذیرش: آقا و خانم

2 .داشــتن مــدرك تحصیلــی متناســب بــا مقطــع، رشــته و 
گرایــش تحصیلــی اعامشــده در جــداول نیازهــاي نیــروي 

نی نسا ا
3 .دریافــت حدنصــاب نمــره الزم از مرکــز آمــوزش و 
توســعه ســرمایه انســانی بــه مــدت حداقــل 2 تــرم تحصیلــی 
)12 مــاه( شــامل آمــوزش تئــوري، عملــی و آمــوزش حیــن 
کار کــه افــراد شــده پذیرفته پــس از گذرانــدن دوره مذکور 
توســط آزمــون هــاي هــر تــرم آموزشــی پاالیــش میگردند. 
الزم بــه ذکــر اســت در زمــان مــدت آمــوزش، حقــوق اداره 

کار بــه پذیرفتــه شــدگان پذیرفتــه پرداخــت میگــردد.
تذکــر مهــم: شــرط اســتخدام قــراردادي بــا مــدت معیــن 

دریافــت  پاســارگاد  آهــن  ذوب  صنعتــی  مجتمــع  در 
گواهینامــه موفقیــت در دوره هــاي آموزشــی طراحــی 
شــده در مرکــز آمــوزش و توســعه ســرمایه انســانی اســت.

4 .داشتن شرایط سنی به شرح زیر:
کلیه متولدین 01 / 1368/01 به بعد. 

تذکــر: داوطلبانــی میتواننــد نســبت بــه ثبــت نــام و 
ــا تاریــخ آخریــن  شــرکت در آزمــون اقــدام نماینــد کــه ت
ــه  ــت وظیف ــده و خدم ــل ش ــارغ التحصی ــام ف ــت ن روز ثب
آنهــا یافتــه پایــان و یــا معافیــت آنهــا قطعــی شــده باشــد. 
ــام مقاطــع  ــه ازاي تم ــر: محــدوده ســنی ذکرشــده ب تذک
یکســان اســت و داشــتن ســابقه کار یــا مــدرك تحصیلــی 
باالتــر و یــا ســابقه کار تأثیــري در افزایــش ســن داوطلــب 

نــدارد.
ــل  ــت از تحصی ــی فراغ ــت گواه ــر اس ــه ذک ــر: الزم ب تذک
داوطلبــان، کارت مربــوط بــه وضعیــت نظــام وظیفــه 
ــتی  ــماره ، بایس ــدول ش ــه ج ــوط ب ــاي مرب ــه ه و تأییدی
حداکثــر تــا روز تطبیــق مــدارك آمــاده و صادرشــده باشــد 
و بــه همــراه ســایر تأییدیــه هــا در موعد مقــرر ارائــه گردد. 
هــر یــک از داوطلبــان کــه بــه هنــگام ثبــت نــام، اطاعــات 
نادرســت و جعلــی ارائــه نمــوده و یــا واقعیتــی را کتمــان 
نمــوده باشــد و بــه ســبب ایــن اطاعــات پذیرفتــه شــوند، 
هــر زمــان کــه غیرواقعــی بــودن اطاعــات مشــخص شــود، 
قبولــی ایشــان ملغــی بــوده و بــه لحــاظ طوالنــی نمــودن 
ــز  ــن در مرک ــدت معی ــا م ــراردادي ب ــتخدام ق ــد اس فرآین
ــق  ــدام الزم طب ــانی، اق ــرمایه انس ــعه س ــوزش و توس آم

ــه عمــل خواهــد آمــد . قوانیــن و مقــررات ب
3 - نحوه ثبت نام و مدارك موردنیاز:

ثبــت نــام بهصــورت الکترونیکــی و از طریــق ســایت 
ــرد. ــام میگی ــل انج ــرح ذی ــه ش ــی ب اینترنت

1 .ورود به پایگاه اینترنتی مجتمع صنعتی ذوب آهن
https:// www..pascosteel.com

2 .تکمیــل فــرم ثبتنــام و ارســال مــدارك الزم و دریافــت 
کــد رهگیــري

3 مدارك موردنیاز جهت ثبت نام )الکترونیکی(: 

ــان  ــی، کارت پای ــدرك تحصیل ــی، م ــکن کارت مل 1 .اس
ــس4 ×3  ــه عک ــک قطع ــکن ی ــان، اس ــراي آقای ــت ب خدم

ــد. ــل باش ــات ذی ــا توضیح ــب ب ــتی متناس ــه بایس ک
نحوه تهیه فایل تصویر داوطلب :

ــل  ــام، فای ــراي ثبــت ن ــی الزم ب ــام اطاعات 1 .یکــی از اق
تصویــر فــرد داوطلــب میباشــد، بنابرایــن الزم اســت 
ــام  داوطلبــان قبــل از مراجعــه بــه پایــگاه اینترنتــی ثبــت ن
ــق  ــود را مطاب ــس خ ــه عک ــوط ب ــل مرب ــی، فای الکترونیک

ــد. ــه نماین ــل تهی ــرایط ذی ش
2 .فایــل مربوطــه الزم اســت بــا اســکن عکــس 4 *3 و بــا 
درجــه وضــوح dpi 100 و بــا فرمــت JPG ذخیــره شــده 

باشــد.
3 .حجم فایل ارسالی باید کمتر از70 کیلوبایت باشد

4 .عکســی کــه تصویــر از روي آن تهیــه میشــود الزم 
ــه  ــر مهــر، منگن ــدون اث ــًا واضــح، ب اســت تمــام رخ، کام

ــد  ــه باش ــه لک و هرگون
5 .ابعــاد تصویــر ارســالی بایــد حداقــل 300*200 و 

باشــد پیکســل  پیکســل حداکثــر400*300 
6 .تصویــر بایــد در جهــت صحیــح و بــدون چرخــش تهیــه 

شــده و فاقــد هرگونــه حاشــیه زائــد باشــد 
7 .عکــس مربــوط بــه ســال جــاري و حتــی االمــکان رنگــی 

و داراي زمینه ســفید باشــد.
تذکــر مهــم: در صــورت بارگــذاري عکــس غیــر معتبــر و 
غیــر منطبــق بــا شــرایط فــوق الذکــر، ثبــت نــام متقاضــی 

باطــل میگــردد و اجــازه شــرکت در آزمــون را ندارنــد. 
2-3 - مدارك موردنیاز پس از قبولی در آزمون:

داوطلبانــی کــه اســامی آنهــا برابــر ظرفیــت اعامــی 
ــل  ــدارك ذی ــد م ــف ان ــد موظ ــوان میگردن ــع فراخ مجتم
ــه  ــج، ب ــام نتای ــس از اع ــدت 5 روز کاري پ ــرف م را ظ
ــه آدرســی  ــده شــرکت ب ــه نماین ــدارك ب ــراه اصــل م هم
کــه متعاقبــاً اعــام خواهــد گردیــد حضــوراً ارائــه نماینــد. 

1 .اصل به همراه تصویر مدرك تحصیلی
2 .اصل به همراه تصویر کارت ملی

3 .اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه

4 .اصــل بــه همــراه تصــو ری کارت پایــان خدمت نظــام وظیفه 
عمومــی یــا معافیــت دائــم 

5 .اصــل بــه همــراه تصویــر ســا یــر مــدارك طبــق مفــاد 
آگهــی حســب ضــرورت

ــاوي  ــه ح ــی چــاپ شــده ک ــام الکترونیک ــت ن ــرم ثب 6 .ف
ــد ــده باش ــماره پرون ــري و ش ــد رهگی ک

تذکــر مهــم : الزم بــه ذکــر اســت کــه پذیــرش در آزمــون 
کتبــی و دعــوت بــه مصاحبــه منزلــه بــه اســتخدام قطعــی 
ــرکت در  ــراي ش ــدي را ب ــه تعه ــچ گون ــد و هی ــی باش نم
رابطــه بــا اســتخدام ایجــاد نمیکنــد. کارفرمــا در پذیــرش 
ــد  ــه از فرآین ــر مرحل ــان در ه ــرش داوطلب ــدم پذی ــا ع ی

ــام دارد. ــار ت جــذب و آمــوزش، اختی
4 - مهلت ثبت نام:

- داوطلبان گرامی مهلت ثبت نام از روز شنبه مورخ 1401/07/02 
تا روز جمعه مورخ 1401/07/08 است که با مراجعه به آدرس 
پذیر  امکان   https:// www..pascosteel.com اینترنتی 

است. 
ــی در  ــام حت ــدارك ثبتن ــرت در ارســال م ــه مغای - هرگون
صــورت پذیــرش اولیــه افــراد موردقبــول نبــوده و پذیــرش 

آنهــا کان لــم یکــن تلقــی میگــردد
 5 - زمان و محل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون:

داوطلبان جهت رویت  و پرینت کارت ورود به جلسه آزمون می توانند 
روزهاي شنبه مورخ23 /1401/07 و یکشنبه مورخ 1401/07/24 
با درج کد ملی و کد رهگیري در محل موردنظر در سایت

https:// www..pascosteel.com اقدام نمایند. 
ــی  ــا کارت مل ــنامه ی ــل شناس ــتن اص ــراه داش ــر: هم تذک
ــر  ــه جلســه آزمــون الزامــی میباشــد در غی جهــت ورود ب
ایــن صــورت از ورود افــراد بــه جلســه ممانعــت بــه عمــل 

خواهــد آمــد

داوطلبان جهت ثبت نام و  اطالعات بیشتر
 به آدرس زیر مراجعه نمایند.

https:// www..pascos teel.com

* فلســفه شــکل گیــری معاونــت  اشــتغال و خودکفایــی را 
ــد؟ ــه می دانی در چ

ــه در  ــداد همانطــور ک ــه ام ــی کمیت ــت اشــتغال و خودکفای معاون
نامــش مســتتر اســت مســأله توانمندســازی افــراد از طریــق ایجــاد 
ــت  ــن اس ــا ای ــاله م ــورت مس ــد و ص ــری می کن ــغل را پیگی ش
ــه  ــه نقط ــد ب ــب درآم ــا کس ــند و ب ــال کار باش ــه دنب ــراد ب ــا اف ت
ــارج  ــداد خ ــه ام ــت کمیت ــت حمای ــند و از تح ــی برس خودکفای

شــوند.
از ســنوات گذشــته تاکنــون مــا ۲ دســته مخاطــب داریــم، دســته 
ــه  نخســت آن هایــی هســتند کــه جــزو افــراد ضعیــف جامعــه ب
ــد،  ــرار دارن ــداد ق ــه ام ــت کمیت ــت حمای ــد و تح ــمار می آین ش
این هــا در فرآینــدی کــه مــا در کمیتــه امــداد تعریــف کردیــم پــس 
از طــی فرآیندهــا، اگــر مانعــی بــرای اشــتغال آن هــا )ماننــد بیماری 
و ...( وجــود نداشــته باشــد بــه حــوزه اشــتغال معرفــی می شــوند، 
ــی،  ــزی، توان افزای ــراد در کارانگی ــدی اف ــته بن ــه دس ــه ب ــا توج ب
خودکفایــی و کارآفرینــی، مــا اینجــا از ایــن افــراد حمایــت می کنیم 

و در تالشــیم بــرای ایــن افــراد شــغل ایجــاد کنیــم.
ــت و  ــر اس ــا کمت ــای م ــی حمایت ه ــزی و توان افزای در کار انگی
ــوده و کوچــک  ــر ب ــاه مدت ت ــم کوت ــه انتخــاب می کنی ــی ک هدف
تــر اســت، بــه طــور مثــال در ایــن بخــش بــه دنبــال آن هســتیم که 
افــراد بــه یــک کار مشــغول شــوند و شــیرینی آن کار را بچشــند و 
انگیــزه ای بــرای کار کــردن پیــدا کننــد، البتــه ایــن افــراد در تــوان 

ــز از حمایت هــای بیشــتری برخــوردار می شــوند. ــی نی افزای

ــوند و  ــیم می ش ــته تقس ــد دس ــه چن ــما ب ــان ش * مخاطب
ــت؟ ــه اس ــا چگون ــت از آن ه ــه حمای چرخ

ــه تحــت پوشــش  ــرادی هســتند ک ــا اف ــان م دســته ای از مخاطب
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( نیســتند امــا در دهک هــای پاییــن 
ــه طــور مشــخص مــا در ســال جــاری ۵  ــد، ب جامعــه قــرار دارن
دهــک جامعــه را مخاطــب برنامــه اشــتغال قــرار می دهیــم، هــدف 
از حمایــت از ایــن افــراد آن اســت کــه این هــا از مســیر اشــتغال 
ــا در  ــه م ــا اینک ــند ت ــادی برس ــی ع ــه زندگ ــوند و ب ــد ش توانمن
کمیتــه امــداد بعــداً بــه این هــا مســتمری ندهیــم، ایــن یــک نــگاه 

پیشــگیرانه اســت کــه بــه فکــر آن هســتیم.

چرخــه حمایــت در کمیتــه امــداد امــروز از اینجــا شــروع می شــود؛ 
ــد،  ــه می کنن ــان مراجع ــا خودش ــوند ی ــایی می ش ــا شناس ــراد ی اف
پــس از آن در معاونــت حمایــت شــرایط این هــا بررســی می شــود 
و اگــر در دهک هــای پاییــن جامعــه باشــند و توانایــی کار داشــته 
ــورت  ــغلی ص ــاوره ش ــوند، مش ــی می ش ــا معرف ــه م ــند ب باش
می گیــرد و براســاس امــکان و عالقــه آن هــا مــا بــه آنهــا پیشــنهاد 
ــا  ــد و ی ــدازی کنی ــک کار راه ان ــان ی ــد خودت ــه می توانی ــم ک می دهی
می توانیــد بــه بنگاه هــای موجــود اشــتغال زایــی معرفــی شــوید و آنجا 

ــرکار بروید. س

* ســال گذشــته چقــدر فرصــت شــغلی ایجــاد کرده ایــد و 
چــه میــزان بــه مددجویــان و غیرمددجویــان پرداخــت شــده 

اســت؟
مــا در ســال گذشــته در مجمــوع بایــد از چنــد مســیر ذکــر شــده 
۳۰۰ هــزار فرصــت شــغلی ایجــاد می کردیــم کــه بــه لطــف خــدا 
۳۰۱ هــزار فرصــت شــغلی در کشــور ایجــاد شــد و ۱۰۰ درصــد 
برنامه هــای شــغلی محقــق شــد، بــرای ایــن آمــار اعــالم شــده مــا 
در ســال گذشــته ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان منابع تبصره ۱۶ داشــتیم 
کــه بایــد جــذب مــی شــد، بخشــی از منابــع دیگــر وجود داشــت 
ــا همــکاری بانک هــا جــذب  کــه ۸۸ درصــد منابــع تبصــره ۱۶ ب
شــد. در مجمــوع از ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان منابــع پیــش بینــی 

شــده ۸۸۰۰ میلیــارد تومــان را جــذب کنیــم.
ــرای  ــی اشــتغال ۵۰۰ هــزار شــغل ب در ســال  ۱۴۰۱ شــورای عال
کمیتــه امــداد مشــخص کــرده اســت کــه بــرای ایــن تکلیــف ۲۵ 
ــا  ــه در بانک ه ــده ک ــی ش ــع پیش بین ــان مناب ــارد توم ــزار میلی ه
توزیــع شــده اســت و در حــال حاضــر مشــغول توزیــع آن 
هســتیم، بــرای اینکــه بــه شــکل بهتــری ایــن رویــه انجــام شــود 

سیاســت هایی را در پیــش گرفته ایــم.
* در صحبت هایتــان بــه اتخــاذ سیاســت  اشــتغال زایی 

ــد. ــح دهی ــاره توضی ــن ب ــد؛ درای ــاره کردی اش
فرآینــد  کــردن  بــاز  همــان  سیاســت ها  ایــن  از  بخشــی 
شــرکت های دانش بیــان در اشــتغال زایی کمیتــه امــداد امــام 
ــد،  ــال »تولی ــال س ــه امس ــژه آن ک ــه وی ــت، ب ــی)ره( اس خمین
ــم  ــال آن بودی ــه دنب ــا ب ــت، م ــتغال آفرین« اس ــان و اش دانش بنی
کــه ایــن دو موضــوع را هــم بــا هــم تجمیــع کنیــم. یــک عرصــه 
دیگــر آموزش هــای مهارتــی اســت، مــا در ســال گذشــته ۴۰هــزار 
ــزار  ــزان ۱۵۰ه ــن می ــز ای ــتیم و امســال نی ــی داش ــوزش مهارت آم
افزایــش یافتــه اســت، بــرای ایــن آمــار روالــی داریــم کــه افــراد به 
آموزشــگاه معرفــی شــده و گواهینامــه مهارتــی دریافــت می کننــد.

ــد  ــه بهتــری را پیشــنهاد کرده ان  دانش بنیان هــا ســاز و کارهــا روی
ــژه در کســب  ــه وی ــد، ب ــه می دهن ــری ارائ ــای نوین ت و آموزش ه
و کارهــای دیجیتــال و آنالیــن کــه بــازار خوبــی را نیــز دارنــد و 
هــم آمــوزش آن هــا بــا تضمیــن شــغل اســت، بــه طــوری کــه این 
ــا افــراد معرفــی شــده پــس از ارائــه  شــرکت های دانــش بنیــان ب
آمــوزش، قــرارداد کاری بســته و آن هــا را بــه کارگیــری می کننــد.

* بــه تازگــی صحبت هایــی دربــاره توجــه کمیتــه امــداد بــه 
ــه  آزادکاری در اقتصــاد شــنیده می شــود، ایــن مســأله چگون

می توانــد باعــث پیشــرفت کشــور شــود؟
ــی اســت، درکشــورهای  آزادکاری در اقتصــاد بســتر بســیار مهم
پیشــرفته دنیــا بیــش از ۵۰ درصــد از مشــاغل بــه صــورت آزاد کار 

هســتند و هــم قــرار اســت ایــن را پیگیــری کنیــم.
ــت  ــورت آزادکار فعالی ــه ص ــه ب ــرکت هایی ک ــا ش ــروز ب ــا ام م
می کننــد در حــال رایزنــی هســتیم تــا بــازار را ایجــاد کننــد چــرا 
ــا  ــا ب ــد، م ــراد ایجــاد کنن ــرای اف ــد اشــتغال زایی را ب ــه می توانن ک
ــه  ــر اضاف ــم اگ ــر می کنی ــتیم و فک ــل هس ــال تعام ــا در ح این ه

ــود. ــر می ش ــا بهت ــاغل م ــوع مش ــوند ن ش

* چقــدر دانــش بنیان هــا بــه کمــک اشــتغال زایــی در کمیتــه 
ــد؟ ــداد آمده ان ام

در فضـای دانـش بنیانـی بـا توجـه بـه محصـوالت این شـرکت ها 
می توانیـم تولیدی های جدیدتـری را عرضه کنیم، پیـش تر ۲ مورد 
در کمیتـه امـداد وجود داشـته اسـت، مانند صفحات خورشـیدی و 
پهپادهـای سـم پـاش که هر دو مـورد اسـتفاده قرار گرفتـه اند. این 
طرح هـا امـروز در قالـب یک طـرح تجاری اشـتغال انفـرادی قابل 
تکثیـر هسـتند؛ به طوری که امـروز قریب به ۱۰۰ پهپاد سـمپاش را 

به کشـاورزان تحویـل داده ایم.
در همیــن راســتا مــا تســهیالتی را پرداخــت کــرده ایــم تــا مددجو 
یــا فرزنــد مددجــوی مــا ایــن پهپادهــای ســمپاش را خریــداری 
کنــد و بتوانــد بــا  آن اشــتغال زایــی را داشــته باشــد و از همیــن 

طریــق درآمــد خوبــی هــم از ایــن طریــق داشــته اســت.
 یــک موضــوع دیگــر اینکــه مــا صفحه هــای خورشــیدی داریــم 
ــه   ــزار صفح ــدود ۴ه ــروز ح ــتند، ام ــرفته هس ــیار پیش ــه بس ک
احــداث شــده اســت و تــا یکســال آینــده بایــد ۴۰هــزار صفحــه  
جدیــد ایجــاد کنیم، صفحه هــای خورشــیدی ۵کیلوبایتی را پشــت 
بــام خانــه هــای افــراد مددجــو قــرار مــی دهیــم و وزارت نیــرو 
ــه صــورت تضمینــی خریــداری می کنــد و مــا هــم  بــرق آن را ب
تســهیالت الزم را بــرای خریــداری تجهیــزات آن اعطــا می کنیــم.

در حــال حاضــر مــا در حــال رایزینــی بــا شــرکت هــای دانــش 
ــم مــوارد  ــا بتوانی ــاوری هســتیم ت ــان و معاونــت علمــی و فن بینی
ــه  ــم ب ــه دســت آوری ــتغال زایی را ب ــوع از اش ــن ن ــدی از ای جدی
ویــژه در حــوزه ماشــین آالت، مثــال ماشــینی ســاخته می شــود کــه 
شــاید بتــوان بــه دســتگاه های تولیــد لنــت اشــاره کــرد. مــا بایــد 
کمــک کنیــم کــه یــک فــرد نیازمنــد شــغل را هدایــت کنیــم تــا 

بتوانــد ایــن دســتگاه را خریــداری و بــا آن شــغل ایجــاد کنــد.

* شرط ارائه خدمات اشتغال زایی در کمیته امداد چه هست؟
ــم  ــتغال زایی داری ــات اش ــت خدم ــرای دریاف ــرط ب ــد ش ــا  چن م
ــن  ــای پایی ــد، دوم از دهک ه ــی نباش ــه جای ــه بیم ــت اینک نخس
ــته  ــود نداش ــان وج ــرای آقای ــربازی ب ــت س ــد، غیب ــه باش جامع
ــن تســهیالت را  ــد ای ــاه نبای نباشــد، در ســامانه رصــد وزارت رف
دریافــت کــرده باشــد و بــرای زنــان هــم بایــد سرپرســت خانــواده 
شــاغل نباشــد، اینهــا شــروطی هســتند کــه مــا در نظــر داریــم.

مــا تــا اول مــاه شــهریورماه از مجموعــه تعهــدی کــه بــه مــا درباره 
ــزار و ۶۲۹  ــت،  ۶۳ ه ــده اس ــغلی داده ش ــت ش ــزار فرص ۵۰۰ ه
فرصــت شــغلی محقــق شــده اســت، از حیــث منابــع نیــز  از ۲۵ 
هــزار میلیــارد تومانــی کــه در قانــون بودجــه امســال پیــش بینــی 
شــده اســت،حدود ۴هــزار میلیــارد تومــان توانســته ایم جــذب کنیم.

تســهیالت  پرداخــت  قبــال  در  بانک هــا  همــکاری   *
اســت؟ خوداشــتغالی چگونــه 

در حــال حاضــر آنچــه کــه می توانــد بــه برنامه هــای کمیتــه امــداد 
ــا  ــت، بانک ه ــا اس ــتر بانک ه ــکاری بیش ــید هم ــرعت ببخش س
معمــوال نیمــه دوم بانــک هــا ســرعت می گیرنــد و از ایــن حیــث 
ــه مــا  ــد ب مــا نگــران نیســتم امــا ســرعت در پرداختی هــا می توان
کمــک بیشــتری کند.تقاضــای مــا ایــن اســت کــه پــس از پرداخت 
وام ازدواج و فرزنــدآوری، اشــتغال را نیــز در اولویــت پرداخت هــا 

قــرار دهنــد، عمومــاً همــکاری کــرده انــد.

* مشاغل را در کمیته امداد چگونه ساماندهی می کنید؟
یکــی از سیاســت های دیگــر مــا ایــن اســت کــه بــه مســأله راهبری 
مشــاغل توجــه کنیم، پیشــتر راهبــردی شــغل ها در کمیته امــداد رخ 
داده اســت؛ کارافریــن حرفــه ای مــی آیــد مســتندات را نشــان مــی 
دهــد کــه کار کــرده اســت. مــا تســهیالت را بــه کســانی می دهیــم 
کــه در همیــن کارگاه هــا کار را فــرا گرفتــه باشــند، بــرای آنهــا ابــزار 
الزم را آمــاده می کنیــم و از طریــق همیــن راهبــران مــواد اولیــه آنهــا 

را تهیــه و در نهایــت کاالهــای آنهــا را بــه فــروش می رســانیم.

امســال بنــا گذاشــته ایــم کــه ایــن راهبــری را بــا شــرکت هــای 
ــی  ــتاد اجرای ــاورزی س ــگ کش ــا هلدین ــیم، ب ــته باش ــزرگ داش ب
فرمــان امــام )ره( تفاهــم نامــه ای داشــته ایــم کــه در آنجــا قــرار 
ــاماندهی  ــوزه دام س ــغلی را در ح ــت ش ــزار فرص ــت ۴۰ ه اس
کنیم،ایــن تســهیالت در حــوزه دام مــورد اســتقبال روســتاها اســت 
و تمایــل بیشــتری دارنــد امــا محدودیتهایــی در تأمیــن خــوراک، 
نــژاد مطلــوب و رســیدگی و ... محدودیتهایــی ایجــاد کــرده کــه 
ــز  ــران نی ــن راهب ــع شــود، ای ــا رف ــی آنه ــن نگران ــن ای ــد از ای بای

ــد. ــاز کمــک کنن ــورد نی ــن دام م ــا در تأمی ــه آنه ــد ب می توانن
براســاس اصــل ۴۳ قانــون اساســی آمــده اســت: »تأمیــن شــرایط و 
امکانــات کار بــرای همــه بــه منظــور رســیدن بــه  اشــتغال کامــل و 
قــراردادن وســایل کار در اختیــار همــه کســانی کــه قــادر بــه  کارند 
ولــی وســایل کار ندارنــد، در شــکل تعاونــی ، از راه وام بــدون بهره 
 یــا هــر راه مشــروع دیگــر کــه نــه بــه تمرکــز و تــداول ثــروت در 
دســت افــراد و گــروه هــای خــاص منتهــی شــود و نــه دولــت را 
ــدام  ــن اق ــزرگ مطلــق درآورد. ای ــه صــورت یــک کارفرمــای  ب ب
بایــد بــا رعایــت ضــرورت هــای حاکــم بــر برنامه ریــزی عمومــی 

اقتصــاد کشــور در هــر یــک از مراحــل رشــد صــورت  گیــرد«

* نظارت ها بر مشاغل در کمیته امداد چگونه است؟
مــا امــروز ســه نــوع نظــارت انجــام مــی دهیــم، به نظــرم در کشــور 
بــی نظیــر اســت، از لحظــه تصویــب طــرح اشــتغال زایــی تــا لحظه 
ــا  ــارت ه ــز نظ ــس از آن نی ــدازی و پ ــن راه ان ــدازی و حی راه ان
همچنــان باقــی اســت، مــا در فرآینــد تأســیس طــرح یــا اجــرای آن 
طــرح اشــتغال ســه بازدیــد داریــم، دوم آنکــه در طرح های اشــتغال 
امــداد تــا ۵ ســال بــه صــورت ادواری از آنهــا بازدیــد مــی شــود کــه 

ممکــن اســت ســاالنه و یــا حتــی شــش مــاه یکبــار و ... باشــد.
در فروردیــن مــاه و اردیبهشــت مــاه بنــا گذاشــتیم یــک بــار بــه 
صــورت تصادفــی از طرح هــای ســال ۱۴۰۰ بازدیــد کنیــم،  ۲۵ هــزار 
طــرح شــغلی و حتــی بیشــتر را بازدید کردیــم و همکاران اســتانها 
ــزار  ــج ه ــاره پن ــد و درب ــد کردن ــزار طــرح شــغلی بازدی از ۲۰ ه
شــغل نیــز نیــز مــا در قالــب پنــج تیــم از آن هــا بازدیــد کردیــم که 
در مجمــوع رونــد بســیار مطلــوب بــاالی ۹۷ درصــدی صحــت 

ــته ایم. ــردی داش عملک

گفتگو با معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد؛

تشریح شرایط و نحوه حمایت از مددجویان در راستای توسعه اشتغال و کارآفرینی
ــا کمــک موسســات دانش بنیــان توانســته ایم حــدود ۱۰۰ پهپــاد ســمپاش را بــه مددجویــان کمیتــه امــداد تحویــل دهیــم تــا  معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد گفــت: ب

بتواننــد از طریــق آن درآمدزایــی کننــد.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از خبرگــزاری فــارس، اشــتغال و کارآفرینــی یکــی از محورهــای مــورد توجــه کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( از بــدو تأســیس بــوده و همچنــان در 
دســتور قــرار دارد، بــه همیــن واســطه ایــن نهــاد مردمــی تاکنــون توانســته بســیاری از مددجویــان را بــه خودکفایــی برســاند. بــر همیــن اســاس گفت وگویــی بــا مرتضــی فیروزآبــادی، 

معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( داشــتیم.
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دعوت به همکاری

شرایط عمومی
– تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران و التزام به قانون اساسی

– تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
– عدم اشتهار به فساد اخالقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی 

گردیده باشد.
– عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم سوءمصرف مواد اعتیادآور به تائید مراجع ذیصالح

– عدم اشتغال و تعهد خدمت در سایر سازمانها، شرکتها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقالب اسالمی
– داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم غیرپزشکی

– داشتن حداقل 1۸ سال تمام شمسی تا تاریخ 1401/0۷/30
 - داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روحی جهت انجام فعالیتهای شغلی طبق تائید پزشک معتمد طب صنعتی

جدول شماره 3 : شرایط اختصاصی متقاضیان

مقطع تحصیلی حداقل معدل کل حداکثر سن حداکثر سابقه کار)قابل پذیرش 
با پرداخت حق بیمه(

حداکثر سن با احتساب سابقه کارو 
مدت خدمت سر بازی شرط بومی بودن

لیسانی 13 30 4 3۶ بومی شهرستان های نیشابور، فیروزه و 
زبرخان

فوق دیپلم 14 ۲۸ 4 34 بومی شهرستان های نیشابور، فیروزه و 
زبرخان

دیپلم 13 ۲۶ 4 3۲ بومی شهرستان های نیشابور، فیروزه و 
زبرخان

شرایط مدرک تحصیلی
1. دارا بودن مدرک تحصیلی معتبر یا گواهی فراغت از تحصیل که در آن مقطع، رشته و گرایش تحصیلی، معدل و تاریخ 
فراغت از تحصیل ذکر شده باشد. تبصره: مدارک تحصیلی معادل، مشروط و غیر مرتبط قابل پذیرش نیست و در صورت 

ارسال ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۲. مدارک تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس حسب مورد بایستی به تائید آموزش وپرورش یا وزارت علوم، تحقیقات و 

فن آوری رسیده باشد.
3. تائید مدارک فارغ التحصیالن دانشگاههای آزاد اسالمی از سوی دفتر امور فارغ التحصیالن سازمان مرکزی آن دانشگاه و 

فارغ التحصیالن خارج از کشور از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، الزامی است.
4. مدارک تحصیلی فارغ التحصیالن دانشگاه پیام نور می بایست از طریق سازمان مرکزی پیام نور و با ذکر معدل کل صادر 

گردیده باشد.
۵. افراد دارای مدارک باالتر )به شرط دارا بودن سایر شرایط( میتوانند حداکثر در یک مقطع تحصیلی پایین تر شرکت نمایند. 

لذا بر این اساس مقاطع تحصیلی باالتر صرفاً با شرایط ذیل امکان ثبت نام در آزمون را دارند:
الف- اگر متقاضی که در آزمون استخدامی مقطع تحصیلی دیپلم شرکت مینماید، حداکثر مدرک باالتر مجاز به شرکت در 
آزمون، فوق دیپلم میباشد و مدارک لیسانس و باالتر، اعم از پیوسته یا ناپیوسته و مرتبط و غیر مرتبط، مجاز به شرکت در 

آزمون مقطع دیپلم نمی باشند.

ب- اگر متقاضی که در آزمون استخدامی مقطع تحصیلی فوق دیپلم شرکت مینماید، حداکثر مدرک تحصیلی باالتر مجاز به 
شرکت در آزمون، لیسانس میباشد و مدارک فوق لیسانس و باالتر: اعم از پیوسته یا ناپیوسته و مرتبط و غیر مرتبط، مجاز 

به شرکت در آزمون مقطع فوق دیپلم نمیباشند.
ج- اگر متقاضی که در آزمون استخدامی مقطع تحصیلی لیسانس شرکت مینماید، حداکثر مدرک تحصیلی باالتر مجاز به 
شرکت در آزمون، فوق لیسانس میباشد و مدارک باالتر از فوق لیسانس، اعم از پیوسته یا ناپیوسته و مرتبط و غیر مرتبط، 

مجاز به شرکت در آزمون مقطع لیسانس نمیباشند.
تبصره: پذیرش مدارک تحصیلی باالتر در طول اشتغال تا ۸ سال پس از تاریخ استخدام امکان پذیر نیست و پس از آن، 
پذیرش مدرک تحصیلی باالتر با توجه به دستورالعمل های داخلی شرکت، به شرط مرتبط بودن، قابل بررسی خواهد بود و 

در این خصوص تعهد محضری اخذ میگردد.
۶. هر متقاضی صرفاً میبایست در یک مقطع و گروه امتحانی )بر اساس جدول ۲( ثبت نام و شرکت نماید.

شرط معدل
1. داشتن حداقل معدل کل در مقطع دیپلم 13 )سیزده(، در مقطع فوق دیپلم 14 )چهارده ( و در مقطع لیسانس 13 )سیزده( 

الزامی می باشد.
شرایط سنی

1. داشتن حداقل 1۸ سال سن تا تاریخ 1401/0۷/30
۲. حداکثر سن مجاز برای متقاضیان دیپلم ۲۶ سال )متولدین 13۷۵/0۷/30 بعد از آن(، فوق دیپلم ۲۸ سال )متولدین 

13۷3/0۷/30 و بعد از آن( و لیسانس 30 سال )متولدین 13۷1/0۷/30 و بعد از آن( می باشد.
3. مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن مجاز متقاضیان افزوده خواهد شد.

4. به ازای هر سال سابقه کار )به شرط ارائه سوابق بیمه( یک سال و حداکثر 4 سال به سن مجاز فوق افزوده خواهد شد.
۵. در هر صورت با احتساب کلیه تسهیالت سنی فوق، سن متقاضیان دیپلم از 3۲ سال، فوق دیپلم از 34 سال و لیسانس 

از 3۶ نباید باالتر باشد.
۶. سابقه اشتغال متقاضیان شاغل در سایت فوالد خراسان به شرط ارائه سوابق پرداخت حق بیمه، به حداکثر سن آنان اضافه می گردد.

شرایط بومی
1. نیروهای مورد نیاز در کلیه مقاطع تحصیلی )دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس( صرفاً از بین متقاضیان بومی شهرستان های 

نیشابور، فیروزه و زبرخان، انتخاب خواهند شد.
تبصره: متقاضیان در صورت داشتن یکی از شرایط ذیل بومی محسوب می گردند:

الف: محل تولد متقاضی یکی از شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبرخان باشد.
ب: محل تولد یکی از والدین متقاضیان، یکی از شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبرخان، باشد و در حال حاضر در این 

شهرستان ها سکونت داشته باشند.
ج : حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی پایان دوره ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان را در شهرستان های مذکور گذرانده باشند.

د: محل تولد همسر متقاضی یکی از شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبرخان باشد و در حال حاضر در این شهرستان ها 
سکونت داشته باشند.

 https://tto.um.ac.ir : داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی
مراجعه نمایند. 
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شــرکت مجتمــع فــوالد خراســان )ســهامی عــام( در نظــر دارد بــه منظــور تأمیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز خــود در اســتان خراســان رضــوی تعــداد ۱۷۰ نفــر از میــان فــارغ التحصیــالن واجــد شــرایط در مقاطــع 
تحصیلــی دیپلــم، فــوق دیپلــم و لیســانس بــه شــرح جــدول ذیــل را از طریــق برگــزاری آزمــون کتبــی، مصاحبــه تخصصــی، مصاحبــه روانشــناختی، طــب صنعتــی و گزینــش، بــه صــورت قــراردادی طبــق قوانیــن 

و مقــررات کار و تأمیــن اجتماعــی جــذب نمایــد
لــذا متقاضیــان شــرکت در آزمــون میتواننــد جهــت ثبــت نــام از تاریــخ درج آگهی تــا تاریــخ ۱4۰۱/۰۷/2۰ بــه ســایت اینترنتــی مدیریــت توســعه و انتقــال فنــاوری دانشــگاه فردوســی مشــهد مراجعــه نمــوده و 

پــس از مطالعــه دقیــق مفــاد آگهــی و بــا توجــه بــه شــرایط ذکرشــده و برنامــه زمانبنــدی ثبــت نــام )جــدول شــماره ۱(، نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام نماینــد.

طرح مهارت  آموزی کارکنان وظیفه
ایــن طــرح شــامل مجموعــه  ای از دوره هــای مهــارت  آمــوزی در ســه بخــش اســت. 
بخــش اصلــی ایــن دوره  هــا پیــش از ورود بــه خدمــت و بــه هــدف ارتقــای توانمنــدی 
ــرورت  ــر در دوره ض ــت موث ــت خدم ــربازی، جه ــمولین س ــژه مش ــه وی ــان، ب جوان
ســربازی از طریــق وزارت آمــوزش و پــروش و وزارت علــوم و یــا ســایر دســتگاه  هــای 

مرتبــط برگــزار مــی  شــود.
بخــش دوم و ســوم ایــن دوره  هــا بــه بــدو خدمــت )پــادگان  هــای آموزشــی( و حیــن 
ــان  ــری کارکن ــود به کارگی ــان بهب ــدف آن ــوند و ه ــی  ش ــوط م ــربازی مرب ــت س خدم
وظیفــه در دوره خدمــت و همچنیــن ایجــاد ســابقه شــغلی و کارورزی بــرای آمادگــی 

اشــتغال جوانــان در دوره پــس از خدمــت اســت.
بــه طــور کلــی چهــار هــدف اصلــی بــرای ایــن طــرح پیــش  بینــی شــده اســت، شــامل 
ارتقــا جذابیــت دوران خدمــت بــرای ســربازان و خانــواده  هــا و اصــالح نگــرش جامعــه، 
ــی  ــش اثربخش ــی، افزای ــه عموم ــت وظیف ــت در دوره خدم ــاط و رضای ــش نش افزای
ــغلی،  ــای ش ــارت  ه ــا مه ــی، و ارتق ــه دفاع ــت بنی ــه و تقوی ــان وظیف ــت کارکن خدم

ــازار کار. ــه ب ــرای ورود ب ــی ب کارورزی و آمادگ
ــای مســلح  ــا نیازهــای نیروه ــدو خدمــت، متناســب ب ــی پیــش و ب ــای مهارت دوره  ه
ــره  وری دوره  ــا به ــد موجــب ارتق ــا بتوانن ــی  شــوند ت ــط طراحــی م ــای مرتب و نهاده
ــان خدمــت وظیفــه عمومــی  ــه متقاضی ــن راســتا، کلی خدمــت ســربازی شــود. در ای
بــا ثبــت  نــام در طــرح جامــع مهــارت  آمــوزی از طریــق هدایــت گام بــه گام توســط 
»ســامانه ســرباز ماهــر«، ضمــن بارگــذاری اســناد فــردی و مهارتــی خــود و بــا ارزیابــی 
توانمنــدی  هــا و عالیــق متقاضــی و هدایــت آموزشــی بــه مراحــل بعــدی کــه شــامل 
دوازده گام اســت، رهنمــون مــی  شــوند. ایــن دوازده گام بــه تفکیــک مرحلــه خدمــت، 

بــه شــرح زیــر اســت:
ــی و   ــر ۲- راهنمای ــرباز ماه ــامانه س ــام در س ــت  ن ــت: 1- ثب ــل خدم ــه قب مرحل
هدایــت شــغلی و مهارتــی 3- راســتی  آزمایــی مــدارک و مهــارت 4- محاســبه امتیــاز 

و اعطــای اولیــه مشــوق  هــا
ــه دوره  ــه ســازمان نظــام وظیفــه ۶- اعــزام ب ــدو خدمــت: ۵- معرفــی ب ــه ب مرحل
آموزشــی ۷- شــروع آمــوزش  هــای بــدو خدمــت ۸- توزیــع و تقســیم بهینــه ســربازان

ــوزی  ــارت  آم ــگان و مه ــت در ی ــه خدم ــتغال ب ــت: ۹- اش ــن خدم ــه حی مرحل
ــی ــت قانون ــان خدم 10- پای

مرحلــه بعــد خدمــت: 11- ارجــاع بــه دســتگاه  هــای حامــی اشــتغال 1۲- رصــد 
اشــتغال کارکنــان وظیفــه مهــارت  آموختــه

طرح سرباز ماهر و وجود ۳ میلیون مشمول غایب در کشور
ــئوالن و  ــی مس ــردم و برخ ــوی م ــواره از س ــه هم ــی ک ــات چالش ــی از موضوع یک
نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی مطــرح مــی شــد موضــوع هــدر رفــت فرصــت 
ــا  ــود کــه بــه خدمــت مقــدس ســربازی اعــزام مــی شــدند. امــا ب طالیــی جوانانــی ب
طــرح مهــارت آمــوزی ســربازان کــه از ســوی باالتریــن مراجــع حاکمیتــی دنبــال مــی 
شــود، مــی تــوان گفــت؛ شــرایط اســتثنایی بــرای جوانــان مشــمول خدمــت فراهــم 
شــده اســت. ســربازان دیگــر وقــت خــود را بــه بطالــت نمــی گذراننــد. آنهــا آمــوزش 
ــکان  ــد و از ام ــی گیرن ــارت م ــی مه ــد، گواه ــی کنن ــب م ــارت کس ــد، مه ــی بینن م

گرفتــن تســهیالت اشــتغالزا و نیــز فرصــت عــای اشــتغال برخــوردار مــی شــوند. 
ــرای خدمــت  براســاس اعــالم ســردار مهــری حــدود ســه میلیــون جــوان مشــمول ب
ــا  ــراد ب ــن اف ــد. ای ــرده ان ــه نک ــه مراجع ــام وظیف ــز نظ ــه مراک ــوز ب ــربازی هن س
ــات  ــایر خدم ــی و س ــهیالت بانک ــذ تس ــه اخ ــی از جمل ــای مختلف ــت ه محدودی

ــوند. ــی ش ــه م ــی مواج اجتماع

سربازان مهارت دیده در امداد خودرو سراسر کشور 

جذب بازارکار می شوند
در همیــن راســتا مشــاور عالــی قــرارگاه مرکــزی مهــارت آمــوزی ســتاد کل نیروهــای 
ــودرو  ــا امدادخ ــرارگاه ب ــن ق ــکاری ای ــه هم ــم نام ــات تفاه ــریح جزئی ــلح در تش مس
گفــت: 1۲00 نفــر از ســربازان مهــارت دیــده در امــداد خــودرو سراســر کشــور جــذب 

بــازارکار و اشــتغال مــی شــوند.
ســردار موســی کمالــی در گفتگــوی اختصاصــی بــا بــازارکار  در فراهــم شــدن اشــتغال 
ــرد:  ــران خاطرنشــان ک ــداد خــودرو ای ــر ترخیــص شــده در شــرکت ام ســربازان ماه
ــر  ــودرو سراس ــداد خ ــده در ام ــارت دی ــربازان مه ــر از س ــی  1۲00 نف ــتغال قطع اش
ــای  ــداد در ســال ه ــن تع ــم ای ــه داری ــر اســاس تفاهمــی ک کشــور فراهــم شــده و ب

آینــده بــه چنــد برابــر افزایــش مــی یابــد.
مشــاور عالــی قــرارگاه مرکــزی مهــارت آمــوزی ســتاد کل نیروهــای مســلح بــا اشــاره 
ــاوگان خــود در سراســر کشــور اســت  ــداد خــودرو در صــدد توســعه ن ــه ام ــه اینک ب
تصریــح کــرد: بــا تفاهــم نامــه ای کــه امضــاء کردیــم تــالش مــی کنیــم نیــرو هــای 
مهــارت دیــده را از ســربازانی کــه خدمــت آنهــا بــه پایــان رســیده، در امــداد خــودرو 

جــذب شــوند.
ســردار کمالــی بــا اشــاره بــه اینکــه هماهنگــی الزم بــرای ارائــه خــودرو بــه ســربازان 
ــا هماهنگــی امــداد خــودرو  مهــارت دیــده  از ســوی شــرکت هــای خــودرو ســاز و ب
فراهــم شــده یــادآور شــد: در ایــن زمینــه امــداد خــودرو همــکاری  و هماهنگــی الزم 

را انجــام خواهــد داد.
همچنیــن بــر اســاس تفاهــم نامــه قــرارگاه مهــارت آمــوزی ســربازان و شــرکت امــداد 
خــودرو بــه صــورت اقســاط و بــا شــرایط ویــژه بــه کارکنــان وظیفــه، کارکنــان پایــور 
ــدادی  ــات ام ــودرو و خدم ــتراک امدادخ ــای اش ــان کارت ه ــای آن و خانواده ه

ارائــه می نمایــد.
ــاره و  ــه اش ــن جلس ــودرو در ای ــداد خ ــل ام ــارات مدیرعام ــه اظه ــی ب ــردار کمال س
ــه  ــرد ک ــالم ک ــت اع ــن نشس ــز در ای ــودرو نی ــداد خ ــل ام ــر عام ــته: مدی ــان داش بی
ــاوگان  ســربازان ماهــر ترخیــص شــده نقــش مهمــی در راســتای تأمیــن و توســعه ن
ــر از  ــد داشــت و در ســال جــاری 1۲00 نف ــداد خــودرو در سراســر کشــور خواهن ام
کارکنــان وظیفــه ماهــر ترخیــص شــده در ایــن شــرکت جــذب خواهنــد شــد کــه بــه 
آن هــا یــک خــودرو امــدادی بــه صــورت اقســاط 3 ســاله و بازپرداخــت قــرض الحســنه 
تحویــل می گــردد و بــه ایــن صــورت هیــچ وقفــه ای بیــن خدمــت ســربازی و اشــتغال 

ایــن عزیــزان بــه وجــود نمــی آیــد.

تسهیالت اشتغالزایی و گواهی نامه مهارت آموزی برای سربازان
ــاره امــکان خریــد خدمــت ســربازی یــا  رییــس ســازمان وظیفــه عمومــی فراجــا درب
ــد  ــرای خری ــی ب ــچ قانون ــرد:  در حــال حاضــر هی ــز اظهارک ــی نی همــان جریمــه ریال
ــرادی کــه بیــش از  ــا ۹۷ اف ــد از ســال ۹4 ت ــم. همانطــور کــه می دانی ســربازی نداری
هشــت ســال غیبــت داشــتند مــی توانســتند جریمــه را پرداخــت کننــد امــا از ســال ۹۷ 
اجــرای ایــن قانــون بــه پایــان رســید امــا در قانــون ســال گذشــته مصــوب شــده کــه 
افــرادی در ســال ۹۷ یــک قســط پرداخــت کــرده بودنــد تــا پایــان ســال 1400 اقســاط 
را پرداخــت کننــد. در حــال حاضــر هیــچ قانونــی در رابطــه بــا موضــوع خریــد خدمــت 

ســربازی یــا جریمــه ریالــی نداریــم.
ــر  ــت: براب ــز گف ــربازی نی ــی از س ــان ورزش ــت قهرمان ــاره معافی ــن درب وی همچنی
ــی  ــا جهان ــک ی ــای المپی ــه در بازی ه ــرادی ک ــام اف ــان تم ــرباز قهرم ــون س قان
مقــام کســب کننــد مــی تواننــد معافیــت دریافــت کننــد. دربــاره ســه رشــته فوتبــال، 
والیبــال و بســکتبال هــم در صــورت کســب مقــام ایــن معافیــت شــامل حــال آنهــا 

ــوند. ــان برخــوردار ش ــرباز قهرم ــون س ــد از قان ــی توانن ــن م ــد شــد؛ همچنی خواه
ــتاد  ــه س ــز ب ــه نی ــراد نخب ــت:  اف ــز گف ــگان نی ــربازی نخب ــاره س ــری درب ــردار مه س
کل معرفــی شــده و اســامی آنهــا بــه ســازمان وظیفــه عمومــی ارســال شــده و بعــد 
از گذشــت آمــوزش عمومــی در بخــش نخبــگان پــروژه تکمیــل کــرده و کارت پایــان 
خدمــت دریافــت مــی کننــد؛ نخبــگان خــارج از کشــور هــم مــی تواننــد پــس از اتمــام 

پــروژه تحقیقاتــی برایشــان کارت صــادر مــی شــود.
ــرح  ــن ط ــت: ای ــار داش ــاره و اظه ــربازان اش ــوزی س ــارت آم ــوع مه ــه موض وی ب
ــرای ســربازان منقضــی  ــه در حــال اجراســت از ســال گذشــته ب چهارســال اســت ک
خدمــت تســهیالت بانکــی نیــز در نظــر گرفتــه خواهــد شــد ایــن تســهیالت در ســال 
گذشــته 100 میلیــون تومــان بــود؛ همچیــن ســربازان گواهــی نامــه مهــارت آمــوزی 

بیــن المللــی دریافــت مــی کننــد.
رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی فراجــا ادامــه داد: کلیــه افــراد ذکــوری کــه بــه ســن 

1۸ ســالگی مــی رســند مشــمول هســتند افــرادی کــه کفالــت پــدر بیمــار را برعهــده 
ــاری  ــا دارای بیم ــند ی ــوار باش ــان سرپرســت خان ــور زن ــد ذک ــا فرزن ــا تنه ــد و ی دارن
باشــند بعــد از برگــزاری کمیســیون و تاییــد می تواننــد کارت معافیــت دریافــت کننــد.

ــا اشــاره بــه اینکــه جنــگ روســیه و اوکرایــن نشــان داد آمادگــی دفاعــی آنــی  وی ب
اســت، تصریــح کــرد: بیــش از ۸ هــزار کیلومتــر مــرز داریــم و الزم اســت امنیــت ایــن 
مرزهــا حفــظ شــود.  مــا در ســازمان وظیفــه عمومــی تابــع قوانیــن هســتیم مهمتریــن 

کارکــرد خدمــت ســربازی تقویــت بنیــه دفاعــی کشــور اســت.
ــاره حقــوق ســربازان نیــز خاطرنشــان کــرد: حقــوق ســربازان نســبت بــه  مهــری درب
ســال هــای گذشــته بــه ویــژه در مناطــق عملیاتــی افزایــش پیــدا کــرده؛ نســبت بــه 
ســال گذشــته بــه طــور میانگیــن 11۵ درصــد افزایــش حقــوق داشــته ایــم؛ همچنیــن 
افــرادی کــه متاهــل هســتند دو مــاه کســر خدمــت دریافــت کــرده و بــه ازای هــر فرزنــد 

ســه مــاه کســر خدمــت بــرای آنهــا محاســبه مــی شــود.

تسهیالت ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بانک سپه

 برای سربازان ماهر منقضی خدمت
همچنیــن دســتیار و مشــاور عالــی قــرارگاه مرکــزی مهارت آمــوزی ســربازان از 
تســهیالت 1۵00 میلیــارد تومانــی بانــک ســپه بــرای ســربازان ماهــر منقضــی خدمــت 
ــربازان  ــه س ــهیالت ب ــه تس ــرای ارائ ــان ب ــامانه ماهرس ــرد: س ــالم ک ــر داد و اع خب

ــود. ــال می ش ــت فع ــی خدم منقض
بــه گــزارش بــازارکار، ســردار موســی کمالــی بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: بــه دنبــال 
دعــوت مدیرعامــل بانــک ســپه، ســردار زاده کمنــد فرمانــده قــرارگاه مرکــزی 
مهارت آمــوزی بــه همــراه جانشــین و معاونیــن قــرارگاه، بــا هــدف توســعه مهــارت و 

ــد. ــزار کردن ــک برگ ــن بان ــربازان نشســتی را در ای ــتغال س اش
وی افــزود: در ایــن نشســت کــه بیــش از دو ســاعت بــه طــول انجامیــد، زمینه هــای 
ــای مســلح  ــه نیروه ــان وظیف ــک ســپه از کارکن ــن و پشــتیبانی بان همــکاری فی ما بی
در حیــن خدمــت و تســهیلگری اشــتغال آن هــا پــس از خدمــت مــورد بحــث و بررســی 

قــرار گرفــت.
ســردار کمالــی تصریــح کــرد: مدیرعامــل بانــک ســپه، در ایــن نشســت ضمــن ارائــه 
گزارشــی از زیرســاخت ها و توانمندی هــای بانــک ســپه اعــالم کــرد کــه بانــک ســپه 
پــس از ادغــام بــا ۵ بانــک بــه یکــی از بزرگتریــن بانک هــای کشــور تبدیــل شــده و بــا 
تمــام تــوان و عالقه منــدی، آمــاده ارائــه خدمــت بــه جوانــان برومنــد کشــور کــه بــه 

ــد. ــد، می باش ــربازی می آین ــت س خدم
ــک  ــه بان ــن جلس ــد: در ای ــادآور ش ــوزی ی ــزی مهارت آم ــرارگاه مرک ــی ق ــاور عال مش
ــه  ــان وظیف ــی کارکن ــارد تومان ــهیالت ۵00 میلی ــتای تس ــد در راس ــد ش ــپه متعه س
ــک  ــی بان ــارات ابالغ ــان از اعتب ــارد توم ــزان 1۵00 میلی ــت، می ــی خدم ــر منقض ماه
مرکــزی مرتبــط بــا تســهیالت قــرض الحســنه بنــد )ب( تبصــره )1۶( را مطابــق برنامــه 

قــرارگاه بــه ســربازان ماهــر ترخیــص شــده متقضــی در 31 اســتان اعطــا نمایــد.

باز طراحی ماهرسان برای حمایت از اشتغال سربازان توسط بانک سپه
ــک  ــط بان ــربازان توس ــتغال س ــت از اش ــرای حمای ــان ب ــی ماهرس ــاز طراح وی از ب
ســپه خبــر داد و اعــالم کــرد: مدیرعامــل بانــک ســپه همچنیــن دســتور داد “ســامانه 
ماهرســان” کــه قبــال بانــک انصــار بــرای حمایــت شــغلی ســربازان در دوران پــس از 
خدمــت، طراحــی و در فرآینــد ادغــام بانکــی ناتمــام مانــده بــود، در اســرع وقــت مــورد 
بــاز طراحــی قــرار گرفتــه و فعــال گــردد بــه گونــه ای کــه تمامــی ســربازان ترخیــص 
ــژه بانــک ســپه شــوند و از  شــده بتواننــد از طریــق ایــن ســامانه عضــو مشــتریان وی

ــد. ــد گردن ــپه بهره من ــک س ــتریان بان ــژه مش ــی وی ــته های حمایت ــات و بس امکان
ــالم  ــور، اع ــوزی کش ــارت آم ــرارگاه مه ــده ق ــد فرمان ــردار زاده کمن ــت س ــی اس گفتن
کــرده، کارکنــان وظیفــه بــه عنــوان یکــی از ارکان نیروهــای مســلح در دفــاع، ایجــاد و 
توســعه امنیــت نقــش اساســی دارنــد و قــرارگاه در اجــرای تدابیــر مقــام معظــم رهبری 
و فرماندهــی کل قــوا موظــف اســت در مــورد توانمندســازی و اشــتغال آن هــا کمــک 
ــر  ــد یاری گ ــد و می توانن ــی دارن ــش مهم ــا نق ــه بانک ه ــن زمین ــه در ای ــد ک نمای

مهــارت آمــوزی و اشــتغال ســربازان باشــند.

گزارش: امیرعلی بینام

به مناسبت روز سرباز بررسی شد؛

از وجود سه میلیون سرباز فراری تا مهارت آموزی  و اشتغال سربازان
بــا توجــه بــه اهمیــت دوران ســربازی و اســتفاده بهینــه از ایــن دوران، رهبــر معظــم انقــالب اســالمی ســتاد کل نیروهــای مســلح را مامــور کردنــد 
تــا مهــارت آمــوزی ســربازان را بــه عنــوان یــک اولویــت دنبــال کنــد. ســتاد کل نیروهــای مســلح نیــز از طریــق ایجــاد قرارگاهــی بنــام قــرارگاه 
مهــارت آمــوزی ســربازان برنامــه هــای مــدون و جامعــی را در زمینــه مهــارت آمــوزی ســربازان دنبــال مــی کنــد. بحــث مهــارت آمــوزی و طــرح ســرباز 

ماهــر از یــک ســو و اشــتغال و ورود بــه بــازارکار از ســوی دیگــر از طــرح هــای مهمــی اســت کــه ایــن قــرارگاه دنبــال مــی کنــد. 
بــه عبــارت بهتــر »قــرارگاه مرکــزی مهــارت  آمــوزی کارکنــان وظیفــه نیروهــای مســلح« بــا چهــار هــدف اصلــی شــامل ارتقــاء جذابیــت دوران 
خدمــت، افزایــش نشــاط و رضایــت در دوره خدمــت، افزایــش اثربخشــی خدمــت، و ارتقــا مهــارت  هــای شــغلی، کارورزی و آمادگــی بــرای ورود بــه 
بــازار کار تشــکیل گردیــده اســت. هدایــت شــغلی و مهــارت  آمــوزی مشــمولین ســربازی بــا ثبــت  نــام در »ســامانه ســرباز ماهــر« آغــاز مــی  شــود و 
عــالوه بــر نیروهــای مســلح و ســربازان کــه ذی  نفعــان اصلــی ایــن طــرح هســتند، مجریــان دوره  هــای مهــارت  آمــوزی و بــازار کار نیــز ســود خواهند 

بــرد. ایــن گــزارش را بــه مناســبت روز ســرباز مــی خوانیــم؛
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دعوت به همکاری

یک شرکت صنعتی در شیراز جهت تکمیل نیروی انسانی از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

 عنوان ردیف
      شرایط احرازشغلی

مدیر ۱
تولید

آقا، متخصص، توانمندی باال در 
مدیریت برنامه ریزی خط تولید، 

آشنایی با ماشین آالت تولید و بسته بندی

مدیر ۲
فروش

آقا، آشنایی کامل با صادرات ، بازاریابی 
و بازارسازی، رهبری تیم تبلیغات و در 

کل کشور، خانم

۳
مدیر 
منابع 
انسانی

 آقا، متخصص، نظامند، توانمند در 
ایجاد فرهنگ صحیح کار و پایدار همراه 

 با توانمندی باال در نگارش شرح وظایف
آئین نامه ها ودستورالعمل ها واجرای 

صحیح آنها

 عنوان ردیف
      شرایط احرازشغلی

مسئول ۴
فنی

 آقا ، حرفه ای درحفظ و نگهداری و 
تعمیرات دستگاههای تزریق پالستیک 
p.m چاپ، بسته بندی و اجرای کامل، 
دارا بودن وجه التزام و ضامن معتبر 

الزامی است

انباردار۵

 آقا، آشنایی کامل با انبار داری به 
صورت سیستمی، چیدمان صحیح کاال، 

 آشنا با انبار داری کاال های مختلف،
توانمند در تخلیه و بارگیری

اپراتور ۶
دستگاه

باهوش، آشنا و توانمند در کار با 
دستگاه تزریق پالستیک و

 یا دستگاه چاپ

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.
   تلفن:  ۰۹۱۲۰۹۱۷۸۹۱      -      ۰۷۱۳۷۷۴۲۵۳۳

لینک 
https://bazarekar.ir/38379

دعوت به همکاری

شرکت مس تخت گنبد سیرجان
 جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد 

شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
کارشناس دفتر تعمیرگاه ماشین آالت سنگین

 و نیمه سنگین
آقا،  تمام وقت

لیسانس کلیه گرایش های مهندسی مکانیک
 و مهندسی صنایع، تسلط کامل به آفیس و زبان فنی

حقوق ثابت پرداخت بصورت ماهیانه
بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی، وام

سرویس ایاب ذهاب، اضاف کار
درصورت غیربومی بودن در معدن اقامت خواهند داشت

بن، خواربار، کارت کمک هزینه، خواربار ماهیانه
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

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

واتساپ :  
۰۹۱۳۳۷۸۴۴۱۰

کرمان، سیرجان، بلورد، کیلومتر ۴۰، محورچهارگنبد، 
معدن مس تخت گنبد

لینک : 
https://bazarekar.ir/38594

دعوت به همکاری

۱.خودتان را چگونه توصیف می کنید؟
 مــن خــودم را یــک فــرد بــا یادگیــری بــاال و بــا انگیــزه توصیــف 
ــخت  ــادق، س ــور، ص ــردی صب ــود را ف ــن خ ــم. همچنی ــی کن م
کــوش و قابــل اعتمــاد مــی دانــم کــه بــرای ایــن موقعیــت شــغلی 

مناســب اســت. 

ــه   ــرای دســتیابی ب ــه دانشــگاه شــما را ب ــه تجرب ۲.چگون
ــت؟  ــرده اس ــاده ک ــغلی (  آم ــت ش ــغل ) فرص ــک ش ی
ــوری  ــش تئ ــن دان ــه م ــو ب ــک س ــن از ی ــگاهی م ــه دانش تجرب
آموخــت و از ســوی دیگــر بــه مــن مهــارت هــای شــخصی ماننــد 
ــی حــل مشــکالت و کار  ــدد و توانای ــف متع ــام وظای ــی انج توانای
ــد اســت.  ــیار مفی ــه ام بس ــن در حرف ــر م ــه نظ ــه ب ــی داد ک گروه

۳.در چــه مقطعی این حرفه را انتخاب کردید؟
و  فرهنگــی  اجتماعــی،  پیچیــده  پدیــده  یــک  ایــن حرفــه   
ــن  ــن و پویاتری ــی از بزرگتری ــت یک ــن صنع ــت. ای ــادی اس اقتص
صنایعــی اســت کــه فرصــت هــای شــغلی متنــوع و جالبــی را ارائــه 

ــد.  ــی ده م

ــه  ــه چ ــن حرف ــت در ای ــرای موفقی ــما ب ــر ش ــه نظ ۴.ب
ــت؟  ــزی الزم اس چی

موفــق بــودن یعنــی ســخت کار کــردن و رضایــت از نتایــج 
ــاز مشــتری  ــه نی ــی را دارد ک ــن توانای ــت، ای ــن صنع ــه . ای حاصل
ــرای او فراهــم  ــه ای فرامــوش نشــدنی ب ــرآورده کنــد و تجرب را ب

ــد.  کن

۵.چــه عواملــی  شــما را تشــویق مــی کنــد تــا بیشــترین 
تــاش خــود را انجــام دهیــد؟ 

 همــه چیــز پــول یــا درآمــدی  کــه شــما  بــه دســت مــی آوریــد 
ــورد و  ــن م ــا مهمتری ــت، ام ــم اس ــوق مه ــه حق ــت. اگرچ نیس
ــتاوردها  ــت از دس ــرور و رضای ــزه، احســاس غ ــاً انگی ــل عمدت عام

اســت.

ــای  ــی ه ــا و ویژگ ــدی ه ــا ، توانمن ــت ه ــا صاحی 6.آی
ــود  ــی خ ــغل انتخاب ــت در ش ــرای موفقی ــخصی الزم ب ش

ــد؟ را داری
ــزه  ــا انگی ــردی ب ــودم را ف ــن خ ــردم ، م ــان ک ــه بی ــور ک  همانط
ــه  ــه حرف ــن تجرب ــن، م ــر ای ــم. عــالوه ب ــی دان ــل اعتمــاد م و قاب
ــن  ــن همچنی ــغل را دارم. م ــن  ش ــام ای ــاز در انج ــورد نی ای و م
ــغلی  ــت ش ــن موقعی ــرای ای ــود را ب ــان خ ــن بی ــای ف ــارت ه مه

ــم.  ــی دان ــت م ــز اهمی ــیار حائ بس

۷.آیــا شــما بــا کارکــردن بــا داده هــای مشــخص یــا بــا 
ــد  ــردن خواهی ــرای کار ک ــتری ب ــرژی بیش ــی ، ان کار تیم

داشــت ؟
ــه  ــن داد ک ــه م ــت را ب ــن فرص ــی ای ــه کاری قبل ــگاه  و تجرب  دانش
ــه کار  ــه تنهایــی انجــام دهــم ولــی ب خیلــی از وظایــف و کارهــا را ب
ــن  ــد هســتم . م ــز بســیار عالقمن ــی نی ــم و کار گروه ــا تی ــردن ب ک
ــی  ــب م ــان مناس ــی را همزم ــا و کار تیم ــا داده ه ــی از کار ب ترکیب
ــی خــوب هســتم.  ــدازه کاف ــه ان ــر دو ب ــم در ه ــی کن ــرا فکــر م ــم، زی دان

موقعیــت  دنبــال  بــه  گرفتیــد  تصمیــم  ۸.چــرا 
باشــید؟ شــرکت  ایــن  در  شــغلی 

پیشــرو در صنعــت هســتید  یــک شــرکت    چــون شــما 
ــتریان  ــان و مش ــا کارکن ب ــب  ــار مناس رفت ــل  ــه دلی ب ــه  ک
یــن مــن متقاعــد  برا بنا م مشهورهســتید،  احتــرا بــا  خــود 
و  توســعه  و  ر  کا بــرای  مــکان  بهتریــن  کــه  م  شــده ا

ــود .  ــد ب ــن خواه ــرفت کاری م پیش

۹.انتظــار شــما از موقعیــت کاری و جایــگاه شــما در پنــج 
ســال آینــده چــه خواهــد بــود؟

 مــن برنامــه و پلــن دقیقــی نــدارم، امــا هــدف مــن ایــن اســت کــه 
ــم.  ــی ببین ــت مدیریت ــک موقعی ــده خــودم را در ی ــال آین ــج س پن
تــا آن زمــان در حــال یادگیــری و کســب تجربــه عملــی هســتم. 

۱۰.آیا تغییر مکان برای شما مشکلی ایجاد می کند؟ 
ــم  ــا چــون می خواه ــن تصمیمــی آســان نیســت، ام ــن چنی گرفت
عضــوی از ایــن شــرکت باشــم و بــه همــکاری خــود ادامــه دهــم 

، مطمئنــاً آن را در نظــر خواهــم گرفــت. 

۱۱.توانایــی خــود را بــرای مقابلــه بــا تعــارض هایــی کــه 
ــه  ــید چگون ــته باش ــط کار داش ــت در محی ــن اس ممک

ــد؟  ــی کنی ــی م ارزیاب
بــه نظــر مــن در برخــورد بــا تعــارض رفتــار معقوالنــه و ســنجیده 
ــرایط   ــت و ش ــه موقعی ــتگی ب ــه بس ــا البت ــت ، ام ــم داش خواه
ــا مشــتری، بیــن  دارد – ایــن چالــش و تعــارض ممکــن اســت  ب
همــکاران یــا بــا مدیریــت باشــد. مــن فکــر مــی کنــم چالــش یــا 
ــل  ــا قاب ــد ی ــته باش ــی نداش ــه راه حل ــدارد ک ــود ن ــی وج تعارض
حــل نباشــد . همــه چیــز بــه ســازش بســتگی دارد. بســیار مهــم 
ــه وضعیــت  ــدگاه دیگــر ب ــد از طــرف و دی اســت کــه ســعی کنی
ــا شــما باشــد،  ــگاه کنیــد. گاهــی ممکــن اســت حــق ب موجــود ن

ــد.  امــا گاهــی مــی بینیــد کــه دچــار اشــتباه شــده ای

ــت  ــت، موقعی ــر اس ــما مهمت ــرای ش ــک ب ــدام ی ۱۲.ک
ــوق ؟ ــا حق ــغلی ی ش

ــاعات  ــم در س ــن می خواه ــا م ــت، ام ــم اس ــوق مه ــه حق  البت
ــه  ــر ب ــی اگ ــم، حت ــام ده ــش انج ــی کار، کاری لذت بخ طوالن
ــرون  ــه کار بی ــبت ب ــری نس ــول کمت ــه پ ــد ک ــی باش ــن معن ای
ــرکت   ــه ش ــت ک ــن اس ــن کار ای ــم. بهتری ــته باش ــا دوم داش ی

ــد. ــاد نمای ــر دو ایج ــن ه ــبی بی ــادل مناس تع

۱۳.آیــا بــا شــرایط فشــار کاری بــاال مــی توانیــد 
براحتــی کنــار بیاییــد؟ 

بلــه، تجربــه گذشــته بــه مــن آموخــت کــه بــا بســیاری از 
در  بنابرایــن  بیایــم،  کنــار  پرفشــار  و  جــدی  موقعیت هــای 
ــز و  ــیار متمرک ــودم را بس ــاال، خ ــارکاری ب ــا فش ــای ب موقعیت ه

می بینــم.  موثــر 

ــال آن  ــه دنب ــه ب ــتی ک ــوق درخواس ــورد حق ۱۴.در م
ــد.  ــا بگویی ــه م ــتید ب هس

حقــوق بطــور کلــی بایــد متناســب بــا شــرایط اقتصــادی 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــای م ــود و پاســخگوی نیازه ــزی ش ــه ری برنام
شــرایط موجــود باشــد. امــا بــرای مــن یافتــن موقعیــت شــغلی 

ــت دارد .  ــوق ارجحی ــه حق ــب ب مناس

۱۵.شــما با چه مدیری بهتر کارمی کنید؟ 
بــه نظرمــن بهتریــن نــوع مدیریــت و رهبــری ایــن اســت کــه بــه 
کارمنــد اجــازه اســتقالل دهــد تــا بهتریــن توانایــی هایــش را بــه 
نمایــش بگــذارد . ایــن مهــم اســت کــه سرپرســت  قــادر بــه حــل 
ــتاوردهای  ــن از دس ــد  وهمچنی ــود باش ــدان خ ــکالت کارمن مش

مثبــت آنهــا پشــتیبانی و حمایــت کنــد. 
گــزارش و ترجمه : وحید امینی نژاد 

15 سوال رایج
 در مصاحبه های شغلی

 به همراه پاسخ
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

پژوهشکده سرطان معتمد 
در تهران جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط 

زیر دعوت به همکاری می نماید:
 نیروی پذیرش

 سن ۳۰سال ، فوق دیپلم / لیسانس مدیریت، 
علوم اجتماعی، سایر گرایش های مرتبط

 صندقدار
 سن ۳۰ سال

فوق دیپلم / لیسانس حسابداری و سایر گرایش های مرتبط
 شنبه تا چهارشنبه ۸ الی ۱۶

 حقوق توافقی
 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.
hr@ibcrc.ir 

 لینک :

https://bazarekar.ir/38667 

دعوت به همکاری

شرکت تولیدی صنعتی ایفا ابزار یزد جهت تکمیل کادر خود در استان  یزد از افراد
 واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت کسب 
اطالعات بیشتر با شماره موبایل زیر در ساعات اداری 

)۰۸:۰۰ الی ۱۵:۳۰( تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس
۰۹۹۲۸۹۳۱۶۵۵

آدرس:استان یزد، شهرستان میبد، کیلومتر ۳۵ 
جاده یزد میبد

لینک :

https://bazarekar.ir/38458 

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

حقوق و مزایا: طبق قانون کارآقا، تمام وقت، حداکثر سن ۳۵ سالاپراتور تولید

حقوق توافقیآقا، تمام وقتمدیر مالی

حقوق توافقیآقا، تمام وقت، آشنایی کامل با تابلو و plcمهندس برق

حقوق و مزایا: طبق قانون کارآقا، تمام وقت، آشنا به قوانین اداره کارکارمند کارگزینی

حقوق ۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومانخانم، تمام وقتنیروی خدماتی

شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز 
جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت 

به همکاری می نماید:
کارگر فنی

 کار با ماشین تزریق پالستیک و تولید قطعات تزریقی
 ماشین کاری قطعات فلزی

 مونتاژ قطعات فلزی و پالستیک
 دوخت قطعات چرم مصنوعی در خانه
 پلیسه گیری قطعات پالستیک در خانه

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

 تلفن ۰۹۹۱۲۳۲۸۴۶۱
 تلفن ۰۷۱۳۷۷۴۲۵۸۵

لینک :

https://bazarekar.ir/38389 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک شرکت مهندسین مشاور در تهران
 جهت تکمیل کادر خود نیازمند همکاری 

 کارشناس فنی با شرایط ذیل در دفتر فنی تهران دارد.
 ۱.سابقه کار حداقل ۳ سال

۲.تسلط به مدل سازی پایپینگ 
pdms و تجهیزات با 

 ۳.تسلط به استاندارد های مرتبط با پایپینگ
 ۴.تسلط به اصول طراحی و جانمایی پایپینگ

 ۵.تسلط به مبانی طراحی ساپورت گذاری
 ۶.تسلط به تهیه مدارک بخش پایپینگ مهندسین مشاور.

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را
 تا مهر ۱۴۰۱ به نشانی ذیل ارسال نمایند

piping با ذکر عنوان شغلی  
 آدرس ایمیل:

consultant1400@gmail.com
لینک :

https://bazarekar.ir/38362 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت چکاد جنوب
 در راستای تکمیل پرسنل اداری و اجرایی خود 

جهت پروژه خط انتقال آب از دشت زوزن به سایت 
مرکزی صنایع سنگ سنگان از نفرات ذیل 

دعوت به همکاری می نماید.
محل پروژه استان خراسان رضوی شهرستان سنگان

کارشناس اجرا  ۵نفر. آشنا به اجرای لوله 
GRP،ایستگاه پمپاژ و ساخت مخزن آب

انبار دار با سابقه. ۱نفر
کنترل پروژه ۱نفر

دفترفنی مسلط به نرم افزار آفیس ۱نفر
سرویس کار  ۱نفر

خواهشمند است رزومه های خود را در واتس آپ به 
شماره ۰۹۳۵۶۵۹۲۰۲۲ ارسال نماید .

لینک :
https://bazarekar.ir/38358 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت نفت گستر آناهیتا واقع در اصفهان
 )شهرک صنعتی سجزی( جهت تکمیل کادر خود افراد 

واجد شرایط ذیل را استخدام می نماید:
کارگر ساده تولید )آقا(: با حداکثر سن ۳۵ سال، دیپلم

 کارگر فنی )آقا(: با حداکثر سن ۳۵ سال
 مدرک دیپلم، جوشکار ماهر، تاسیسات ،برقکار صنعتی

با سابقه کار مرتبط حداقل ۳ سال
 مدیر تولید )آقا(: با حداکثر سن۴۰ سال، با مدرک کارشناسی

  با سابقه کار حداقل ۳ سال مدیریت تولید
آشنا به تولید مشتقات نفتی

حسابدار )خانم(: کارشناسی، با سابقه کار حداقل ۲ سال
انباردار )آقا(: حداقل دیپلم، با سابقه کار ۲ سال

  ساعات کار: ۸ الی ۱۷ میباشد
حقوق توافقی + سرویس + ناهار + بیمه

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

)whatsapp( ۰۹۰۲۲۲۷۳۸۲۰ 
https://bazarekar.ir/38332 

شرکت پارسین گستر جنوب بزرگترین تولید کننده 
ساندویچ پانل و سردخانه

 در جنوب کشور در راستای تکمیل کادر خود از 
واجدین شرایط زیر از استان های تهران – اصفهان – 

فارس دعوت به همکاری می نماید:
کارشناس بازاریابی و فروش

 آقا و خانم، بصورت حضوری و تمام وقت
کارشناسی مدیریت بازرگانی، اقتصاد و 

 سایر رشته های مرتبط
 تجربه کاری مرتبط ۲ سال

 مسلط به اصول و فنون مذاکره
حداکثر سن ۳۵ سال

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

jazb.1401.parsinind@gmail.com

لینک : 
https://bazarekar.ir/37771

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

ــی و  ــت علم ــت معاون ــوان سرپرس ــته به عن ــه روز گذش ــگاهی ک ــس جهاددانش رئی
ــد  ــس جدی ــی« رئی ــا دهقان ــد، »محمدرض ــوب ش ــوری منص ــت جمه ــاوری ریاس فن
ــه پیشــنهاد  ــد کــه ب ــزد را نیــز از جهادگــران خــوب اســتان خوان جهاددانشــگاهی ی
ریاســت ســابق ایــن ســازمان در اســتان بــرای مدیریــت ایــن جهاددانشــگاهی انتخــاب 
ــم در  ــه امیدواری ــت ک ــوان اس ــوش  ت ــر و خ ــیرت، خوش فک ــردی خوش س ــد و ف ش

ــد. ــق باش ــود موف ــای خ فعالیت ه
ــی در  ــرد: نگــرش اصل ــادی در بخشــی از ســخنانش خاطرنشــان ک ــی فیروزآب دهقان
ــر  ــا در ه ــه م ــت ک ــه اس ــتان ها این گون ــای اس ــه روس ــگاهی ب ــازمان جهاددانش س
ــط  ــای مرتب ــام بخش ه ــه تم ــم ک ــازمان داری ــس س ــوان ریی ــر به عن ــک نف اســتان ی
بــا هماهنگــی و مدیریــت عالــی وی اداره می شــود و ایــن فــرد نــه به عنــوان رییــس 
ــه   ــت ب ــتان اس ــگاهی در آن اس ــس جهاددانش ــه ریی ــتان بلک ــگاهی اس جهاددانش
ــود در  ــت خ ــرای مدیری ــور را ب ــگاهی کش ــس جهاددانش ــوان ریی ــام ت ــی تم عبارت
ــوان کشــوری جهاددانشــگاهی  ــد از تمــام ت ــار خواهــد داشــت و بای اســتان در اختی

ــرد. ــی بهــره بگی ــن نهــاد انقالب ــگاه ای ــرای ارتقــای جای ب
جهاددانشــگاهی از راهکارهای اساسی اقتصاد دانش بنیان است

رئیــس جهاددانشــگاهی در دیــدار بــا پژوهشــگران و اعضــای ســازمان جهاددانشــگاهی 
ــاوری  ــت بوم فن ــزاء زیس ــام اج ــم تم ــال منظ ــه اتص ــاره ب ــا اش ــز ب ــزد نی ــتان ی اس
کشــور، ضمــن مخالفــت ارتبــاط مســتقیم صنعــت و دانشــگاه، بــر ضــرورت 
ایــن  بیــن  ماننــد شــرکت های دانش بنیــان و جهاددانشــگاهی  واســط ه هایی 

ــرد. ــد ک ــش تأکی دو بخ
ــاور مــا ایــن اســت کــه جهاددانشــگاهی  ــادی اظهــار کــرد: ب دکتــر دهقانــی فیروزآب
ــل از این کــه در دانشــگاه های کشــور بحــث  ــه قب ــی اســت ک ــل انقالب ــاد اصی یک نه
ارتبــاط حــوزه علــم و صنعــت مطــرح شــود، بــا ایــن مأموریــت ویــژه شــکل گرفــت 

تــا واســطی بیــن علــم و فرهنــگ بــا صنعــت و اقتصــاد کشــور باشــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــد و ب ــران خوان ــگان ای ــوآوری نخب وی جهاددانشــگاهی را زیســت بوم ن
تأمیــن زیرســاخت های ایــن مهــم از ســوی جهاددانشــگاهی قبــل از پایه ریــزی ایــن 
ــن ســال ها، گفــت: انتظــار  ــران و دلســوزان کشــور در ای زیرســاخت ها از ســوی مدی
می رفــت کــه بــا توجــه به ســرعت گرفتــن توســعه دانــش و رشــد فناوری هــا 
ــر،  ــای اخی ــی دهه ه ــی ط ــبات جهان ــوزه در مناس ــن ح ــه ای ــتر ب ــام بیش و اهتم
ــا  ــایر بخش ه ــتازتر از س ــه پیش ــم و جامع ــن عل ــط بی ــوان راب ــگاهی به عن جهاددانش
ــران  ــا خضــوع مدی ــی اعــم از کم توجهــی مســئوالن ی ــه هــر دلیل ــا ب ــی بن باشــد ول
جهاددانشــگاهی، ایــن اتفــاق در ســال های گذشــته نیفتــاده اســت لــذا تأکیدداریــم 
کــه به عنــوان پیش قــراول تأثیرگــذاری در جامعــه و حــوزه علــم و فنــاوری بایــد بــه 

ــت یابیم. ــر دس ــب باالت ــی به مرات ــه جایگاه ــته و بلک ــگاه گذش جای
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی تأکیــد کــرد: جهاددانشــگاهی بایــد دوبــاره بــه ســاحتی 
ــرای  ــط زندگــی و ب ــن محی ــد در ای ــوآوران کشــور بتوانن ــگان و ن ــه نخب ــردد ک بازگ
رشــد و توســعه کشــور تــالش کننــد و در ایــن مســیر بایــد تمــام عــزم و جــزم خــود 

ــد. ــگاه رفیــع خــود دســت یاب ــه جای ــا جهاددانشــگاهی ب ــم ت را به کارگیری
ــرای  ــه ب ــی ک ــا مدل های ــگاهی ب ــه جهاددانش ــران و بدن ــر مدی ــرد: اگ ــوان ک وی عن
تحــول جهــاد تعریف شــده ازجملــه تعریــف نظاماتــی متناســب بــا ســاختارها 
همــکاران  و  کارکنــان  آن همــه  اجــرای  بــا  کــه  اســتان  هــر  ظرفیت هــای  و 
جهاددانشــگاهی از تالش هــای ایــن نهــاد در منافــع و دســتاوردها مســتقیماً منتفــع 

ــود. ــد ب ــت یافتنی خواه ــدف دس ــن ه ــرود ای ــش ب ــد، پی ــد ش خواهن
رئیــس جهاددانشــگاهی اظهــار کــرد: این کــه بــه جهاددانشــگاهی بــاور دارم 
ــاد  ــی اقتص ــای اساس ــن راهکاره ــه آن را از مهم تری ــت بلک ــرف نیس ــک ح ــا ی تنه
ــتی دارد  ــز همزیس ــا نی ــوم م ــت و ب ــا زیس ــه ب ــم چراک ــور می دانی ــان کش دانش بنی
لــذا تأکیدداریــم ایــن نهــاد بایــد بــه جایــگاه موردتوجــه رهبــر معظــم انقــالب برســد.

سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در بخــش دیگــری از 
ســخنانش بابیــان این کــه در زیســت بوم فنــاوری کشــور اجــزا زیــادی اعــم از 
ــد،  ــت دارن ــا فعالی ــر بخش ه ــع و دیگ ــتاب دهنده و صنای ــز رشد،ش ــا، مراک پارک ه
اولیــن اقــدام را اتصــال منظــم آن هــا بــه یکدیگــر بــرای رقــم خــوردن اتفاقــی خــوب 

ــن حــوزه دانســت. در ای
ــس  ــت و دانشــگاه هســتیم، جن ــاط مســتقیم صنع ــف ارتب ــه مخال ــان این ک وی بابی

ایــن دو بخــش را متفــاوت از یکدیگــر خوانــد و تصریــح کــرد: صنعــت دارای جنســی 
ســخت اســت و در آن زمــان، کیفیــت و قیمــت مهــم اســت ولــی دانشــگاه برخــالف 
ــذا  ــت ل ــران اس ــای صنعتگ ــا دغدغه ه ــوس ب ــرم و ناملم ــی ن ــت دارای جنس صنع
ــگاه  ــت از دانش ــروز صنع ــی ام ــث نارضایت ــم باع ــن دو ه ــتقیم ای ــردن مس ــل ک وص
شــده و هــم دانشــگاه را دچــار نوعــی احســاس درک نشــدن از ســوی صنعــت کــرده 

اســت.
ــن  ــط بی ــوان واس ــگاهی به عن ــان و جهاددانش ــرکت های دانش بنی ــور ش ــر حض وی ب
ــرای رفــع ایــن مشــکل تأکیــد کــرد و گفــت: مســائل صنعــت  دانشــگاه و صنعــت ب
ــائل از  ــن مس ــود و ســپس ای ــی ش ــا و جهاددانشــگاهی معرف ــه دانش بنیان ه ــد ب بای
ــوع طــرح مســئله ای  ــف شــود چراکــه ن ــرای دانشــگاه تعری ــن واســطه ها ب ســوی ای
کــه جهاددانشــگاهی بــرای دانشــگاه تعریــف خواهــد کــرد متفــاوت از طــرح مســتقیم 

آن از ســوی صنعــت بــه دانشــگاه خواهــد بــود.
ــن  ــت تبیی ــور را درس ــروز کش ــکالت ام ــی از مش ــادی یک ــی فیروزآب ــر دهقان دکت
نشــدن نیــاز جامعــه بــه دانشــگاه بــرای رفــع آن هــا دانســت و گفــت: جهاددانشــگاهی 
یــک نقــش فرابنیانــی دارد بــه عبارتــی هــم می توانــد محملــی بــرای صنعــت و هــم 

ــد. ــان باش ــرکت های دانش بنی ــاماندهی ش ــرای س ــی ب محمل
ــد و  ــزرگ کشــور خوان ــان جهاددانشــگاهی را حــالل مســائل ب ــن مســئول در پای ای
ــد  ــان می توان ــا تشــکیل شــبکه ای از شــرکت های دانش بنی گفــت: جهاددانشــگاهی ب
ــبکه  ــد ش ــگاهی می توان ــع جهاددانش ــد و درواق ــع کن ــی را رف ــزرگ مل ــائل ب مس
تقســیم کار ملــی باشــد و معاونــت ریاســت جمهــوری شــبکه تقســیم منابــع مالــی در 

ایــن زمینــه محســوب شــود.
محمدرضــا دهقانــی رئیــس جهاددانشــگاهی اســتان یــزد نیــز در ایــن دیــدار بابیــان 
ــه  ــد ده ــی چن ــکل گرفته و ط ــه ۷۰ ش ــل ده ــزد از اوائ ــگاهی ی ــه جهاددانش این ک
گذشــته به تدریــج فراینــد رشــد خــود را حفــظ کــرده اســت، گفــت: ایــن نهــاد در 
اســتان یــزد فرازوفرودهــای زیــادی را طــی کــرده ولــی امیــدوار بــه آینــده اســت و 
ــالب  ــور در گام دوم انق ــاد در کش ــن نه ــد ای ــت جدی ــت مدیری ــا حمای ــم ب امیدواری

ــم. ــا کنی ــور ایف ــته تری را در کش ــش شایس نق
وی ترســیم جایــگاه واالی جهاددانشــگاهی در ایــن دوره را اتفاقــی بــزرگ خوانــد و از 
ــده  ــران معرفی ش ــگان ای ــوآوری نخب ــوان زیســت بوم ن ــگاهی به عن ــه جهاددانش این ک

اســت، ابــراز خرســندی کــرد.
ــاد  ــن نه ــداوم ای ــتقامت و ت ــگاهی را اس ــران جهاددانش ــروز جهادگ ــته ام وی خواس
ــاًل  ــم مشــکالت جهاددانشــگاهی اســتان کــه قب ــد و گفــت: امیدواری در کشــور خوان
ــده  ــور گزارش ش ــگاهی کش ــت جهاددانش ــه ریاس ــوب ب ــوری و مکت ــورت حض به ص
ــتان  ــران اس ــور و مدی ــگاهی کش ــئوالن جهاددانش ــر مس ــای مؤث ــا حمایت ه ــت ب اس

ــع شــود. مرتف
ــت  ــزدی در رأس مدیری ــک ی ــور ی ــرد: حض ــان ک ــز خاطرنش ــان نی ــی در پای دهقان
از  جهادگــر  یــک  حضــور  و  ماســت  افتخــار  باعــث  کشــور  جهاددانشــگاهی 
ــه مباهــات اســت  ــت علمــی ریاســت جمهــوری مای جهاددانشــگاهی در صــدر معاون

کــه دراین بــاره آرزوی توفیــق روزافــزون را بــرای ایشــان داریــم.

لزوم تغییر و تحول در فرآیندهای دانش بنیان
ــاد  ــاوری و اقتص ــوآوری، فن ــتاد ن ــت س ــن در نشس ــگاهی همچنی ــس جهاددانش ریی
دانــش بنیــان اســتان یــزد ، ضمــن قدردانــی از زحمــات و تالشــهای چندیــن ســاله 
»ســورنا ســتاری« در ســمت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری در راســتای 
ــزد و  ــاص ی ــای خ ــه ویژگی ه ــاوری، ب ــی و فن ــاختهای علم ــعه زیرس ــج و توس تروی
ــزد از  ــه ی ــد ب ــگان عالقمن ــزد از نخب ــورداری ی ــرد: برخ ــار ک ــاره و اظه ــا اش یزدیه

ــت. ــایر استانهاس ــا س ــه ب ــتان در مقایس ــن اس ــاخص ای ــای ش ویژگی ه

دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی بــا اشــاره بــه ظرفیتهــا و توانمندی هــای بــاالی یزدیهــا 
در کنــار منابــع غنــی طبیعــی در ایــن اســتان، گفــت: بــه نظــر می آیــد کــه گــردش 
ــکی و  ــش پزش ــی بخ ــردش مال ــی گ ــا حت ــی ی ــه تنهای ــتان ب ــع اس ــی صنای مال
ســالمت یــزد چنــد برابــر مجمــوع گــردش مالــی کشــور باشــد و ایــن یــک موضــوع 

معنــادار اســت.
ــت:  ــور، گف ــته در کش ــالهای گذش ــی س ــا ط ــش بنیانه ــعه دان ــت توس ــه اهمی وی ب
اکنــون دیگــر دوران افتتــاح و ایجــاد زیرســاختهای عالمــی و فنــاوری گذشــته اســت 
و هرچنــد توســعه ایــن زیرســاختها از ضروریــات اســت ولــی بایــد بــا تولیــد محتــوی 

از ایــن در جهــت رفــع نیازهــای جامعــه و کشــور بهــره گرفــت.
رئیــس جهاددانشــگاهی اضافــه کــرد: بــرای ایــن کــه اقتصــاد دانــش بنیــان ســهمی 
از تولیــد ناخالــص ملــی)GDP( کشــور را بــه خــود اختصــاص دهــد بایــد دولتمــردان 
ــد و  ــان کنن ــت داده و حمایتش ــان فرص ــش بنی ــای دان ــا و هلدینگه ــه دانش بنیانه ب
در ازای اهتمــام صنایــع بــه دانــش بنیانهــا بــرای رفــع نیازهایشــان نیــز صندوقهــای 

پژوهــش و فنــاوری، از ایــن ســرمایه گذاری ریســک حمایــت کننــد.
ــازی  ــگاهی در شبکه س ــش جهاددانش ــه نق ــه ب ــادی در ادام ــی فیروزآب ــر دهقان دکت
ــرد:  ــوان ک ــاره و عن ــت اش ــه و صنع ــکالت جامع ــع مش ــرای رف ــا ب ــش بنیانه دان
جهاددانشــگاهی بایــد رفــع مســائل بــزرگ و دشــوار ملــی را برعهــده بگیــرد و رفــع 
ــی  ــت اجرای ــذارد و ضمان ــا بگ ــده دانش بنیانه ــر عه ــب ب ــیم کار مناس ــا را تقس آنه

ــز داشــته باشــد. نی
وی بــا بیــان ایــن کــه در ایــن صــورت نخبــگان واقعــی وارد میــدان عمــل خواهنــد 
شــد، گفــت: جهاددانشــگاهی یــک نهــاد ارزشــمند اســت چــرا کــه زمانــی کــه ســخن 
از ارتبــاط علــم و صنعــت در مراکــز علمــی کشــور نبــود، در کنــار دانشــگاه ها بــرای 
ــز کســب  ــی نی ــن هــدف فعالیــت کــرد و خوشــبختانه دســتاوردهای خوب تحقــق ای
شــد ولــی طــی ۱۵ ســال گذشــته بنــا بــه دالیلــی اثرگــذاری اجتماعــی ایــن نهــاد 
کاهــش یافتــه اســت لــذا از آنجایــی کــه بزرگتریــن مســئله امــروز کشــور در حــوزه 
ــه  ــد ب ــگان اســت، جهاددانشــگاهی می توان ــه نخب ــاوری موضــوع توجــه ب ــم و فن عل
ــز  ــود نی ــته خ ــگاه شایس ــه جای ــور ب ــگان کش ــاوری نخب ــوم فن ــت ب ــوان زیس عن

دســت یابــد.

ــازار در  ــای ب ــر نیازه ــی ب ــا مبتن ــب و کاره ــعه کس ــت توس ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
کشــورمان، مدلــی حمایتــی جهــت اســتارتاپها از ســوی جهاددانشــگاهی ارائــه کــرد 
و گفــت: جهاددانشــگاهی های کشــور می تواننــد حمایــت زیرســاختی و حتــی 
ــه کــه مرحــوم  ــی از اســتارتاپها در ازای فعالیتهایشــان داشــته باشــند و همانگون مال
ــق اســباب اقدامــات بزرگــی در ایــن حــوزه  ــه همیــن طری »کاظمــی آشــتیانی« ب

ــد. ــت کن ــود، فعالی ب

نوع نگاه ما به جهاددانشــگاهی همان نگاه مقام معظم رهبری است
»مهــران فاطمــی« اســتاندار یــزد نیــز در ایــن نشســت اظهــار کــرد: نــوع نــگاه مــا بــه 

جهاددانشــگاهی همــان نــگاه مقــام معظــم رهبــری اســت.
وی بــا اشــاره بــه فعالیتهــا و دســتاوردهای جهاددانشــگاهی، افــزود: اگــر ایــن ســاز و 
کار و مــدل و نــگاه بــر عرصــه علمــی کشــور حاکــم شــود، دســتاوردهای شــاخصی 

را بــه همــراه خواهــد داشــت.
ــط و  ــش وی در بس ــتاری و  نق ــر س ــات دکت ــی از خدم ــن قدردان ــی ضم فاطم
ــه  ــد ک ــاید در دوره جدی ــت: ش ــور، گف ــا در کش ــش بنیانه ــوزه دان ــعه ح توس
ســکان ایــن مجموعــه بــه دســت فــردی جــوان و نخبــه قــرار گرفتــه، الزم باشــد 
ــاالن  ــه فع ــی ب ــک مال ــف کم ــت ص ــت از وضعی ــن معاون ــتادی ای ــت س ــا ماهی ت
ــا  ــگاه ها و پارکه ــه دانش ــه ب ــور مربوط ــی از ام ــود و بخش ــارج ش ــوزه خ ــن ح ای

ــود. ــض ش تفوی
وی اظهــار کــرد: ســطح فعــاالن کســب و کارهــای حــوزه علــم و فنــاوری و فعالیتهــای 
ــان از کار  ــه نش ــت ک ــایر استانهاس ــاوت از س ــزد متف ــتان ی ــان در اس ــش بنی دان

یــک دهــه گذشــته فعــاالن ایــن بخــش در یــزد اســت.
اســتاندار یــزد در پایــان از وجــود زیرســاخت های اقدامــات جدیــد و  بــزرگ در ایــن 
اســتان خبــر داد و اشــاره کــرد: در ســفر اخیــر دکتــر ســتاری بــه یــزد مقــرر شــد تــا 
یــزد بــه عنــوان پایلــوت اجــرای قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــاد در کشــور لحــاظ 

شــود کــه امیدواریــم در ایــن بــاره نیــز حمایتهــای الزم صــورت گیــرد.
ــا  ــزد »محمدرض ــتان ی ــگاهی اس ــازمان جهاددانش ــی س ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
ــه  ــن نشســت ضمــن ارائ ــز در ای ــزد نی ــس جهاددانشــگاهی اســتان ی ــی« رئی دهقان
ــا و  ــت ه ــریح سیاس ــه تش ــتان، ب ــگاهی در اس ــتاوردهای جهاددانش ــی از دس گزارش

ــت. ــزد پرداخ ــتان ی ــی در اس ــاد انقالب ــن نه ــای ای ــم اندازه چش

دکتر دهقانی فیروزآبادی در سفر به یزد:

جهاددانشگاهی از راهکارهای اساسی اقتصاد دانش بنیان است

ــگاهی  ــس جهاددانش ریی
سـازمــــان  در  حضــور  بــا 

جهاددانشــگاهی یــزد فعالیــت ایــن نهــاد را 
ــان در  ــاد دانش بنی ــی اقتص ــای اساس از راهکاره

کشــور خوانــد.
بــه گــزارش بــازارکار ، دکتــر روح اهلل دهقانــی فیروزآبادی 

ــه  ــع و معارف ــم تودی ــهریورماه در مراس ــنبه ۲۹ ش سه ش
رئیــس جهاددانشــگاهی اســتان یــزد از »فاطمه ســعادتجو« 
رییــس ســابق ایــن واحــد به عنــوان انســانی خودســاخته 
و زحمت کــش یادکــرد و گفــت: ایشــان در بــازه 

ــی  ــرایط کرونای ــخت ش ــوار و س ــیار دش ــی بس زمان
مدیریــت ایــن نهــاد در اســتان یــزد به خوبــی 

ــد. ــت کردن ــه و مدیری برعهده گرفت
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مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت ملی پست خبر داد:

برگزاری نمایشگاه اینوتکس پست در جزیره کیش
مدیــرکل دفتــر ارتباطــات و امــور بین الملــل 
شــرکت ملــی پســت از برگــزاری نمایشــگاه 
اینوتکــس پســت در جزیــره کیــش بــه مناســبت 

ــر داد. ــت خب ــی پس ــت روز جهان گرامیداش
بــه گزارش بــازارکار بــه نقــل از ایرنا، »حســن عمیدی« 
مدیــرکل دفتــر ارتباطــات و امــور بین الملــل 
ــدف از  ــه ه ــان اینک ــا بی ــت ب ــی پس ــرکت مل ش
گرامیداشــت روز جهانــی پســت آگاهــی دادن بــه 
نقــش پســت در زندگــی روزمــره مــردم و مشــاغل 
و همچنیــن ســهم آن در توســعه اجتماعــی و 
ــران  ــت ای ــت: پس ــت، گف ــی اس ــادی جهان اقتص
همســو بــا اقدامــات جهانــی در ایــن راســتا نســبت بــه برنامه ریــزی جهــت اجــرای رویدادهــای مختلــف 

اقــدام کــرده اســت.
حســن عمیــدی بــا اعــام اینکــه هم زمــان بــا گرامیداشــت هفتــه ی پســت، نمایشــگاه اینوتکــس پســت 
ــزار می شــود  ــان برگ ــش بنی ــوآوری پســت و دان ــز ن ــتارت آپی عضــو مراک ــا حضــور شــرکت های اس ب
افــزود: معرفــی خدمــات مبتنــی بــر همــکاری بــا ایــن شــرکت ها، برگــزاری جلســات انتقــال تجربــه و 
همچنیــن کارگاه هــای آموزشــی از جملــه برنامه هــای در نظــر گرفتــه شــده بــرای ایــن رویــداد اســت.

ــی ارتباطــات  ــان اینکــه چنــدی پیــش در مــوزه مل ــا بی ــی نمایشــگاه اینوتکــس پســت ب ــر اجرای دبی
رویــداد کارآفرینــی و نــوآوری شــرکت ملــی پســت بــا عنــوان ایــده بــازار پســت برگــزار شــد؛ خاطرنشــان کرد: 
پــس از اســتقبال از رویــداد ایــده بــازار پســت، مقــرر شــد نمایشــگاه اینوتکــس پســت در جزیــره کیــش 

ــا هفتــه پســت برگــزار شــود. هم زمــان ب
ــداد از  ــن روی ــرد: در ای ــه ک ــت اضاف ــی پس ــرکت مل ــل ش ــور بین المل ــات و ام ــر ارتباط ــرکل دفت مدی
ــیه،  ــتی آسیا-اقیانوس ــه پس ــو اتحادی ــورهای عض ــی از کش ــت و جمع ــی پس ــه جهان ــران اتحادی مدی
مســئوالن شــبکه پســتی کشــور، جمعــی از مدیــران وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــرای حضــور 
ــوآوری  ــز ن ــو مراک ــتارت آپی عض ــان و اس ــش بنی ــرکت های دان ــه ش ــتاوردهای نوآوران ــد از دس و بازدی

ــه عمــل خواهــد آمــد. پســت در سرتاســر کشــور دعــوت ب

توسط اداره کل مطالعات معاونت گردشگری،

برگزاری اولین دوره آموزشی گردشگری هوشمند

اولیــن دوره آموزشــی عالــی گردشــگری هوشــمند 
توســط اداره کل مطالعــات، آمــوزش و برنامه ریــزی 
معاونــت گردشــگری وزارت میــراث فرهنگــی، 

ــود. ــزار می ش ــتی برگ ــگری و صنایع دس گردش
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایکنــا، برگــزاری 
اولیــن دوره عالــی گردشــگری هوشــمند همــراه 
ــا ارائــه مــدرک معتبــر مرکــز تحقیقــات شــهر  ب
هوشــمند ایــران، دانشــگاه تهــران و وزارت میراث 
ــا طــول  فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی ب

مــدت ۱۶ ســاعت برگــزار خواهــد شــد.
حضــور  مذکــور  دوره  در  شــرکت  مزایــای 
ــوردی،  ــای م ــه پروژه ه ــی نمون ــمند، بررس ــگری هوش ــوزه گردش ــابقه در ح ــان با س ــان و مربی مدرس
امــکان حضــور در دوره هــای تخصصــی و حرفــه ای آتــی بــا تخفیــف ویــژه، امــکان حضــور در پروژه هــای 
شــهر هوشــمند و هــاب شــهر هوشــمند، شبکه ســازی بــا فعــاالن حــوزه گردشــگری هوشــمند و نیــز 
ــال حــوزه گردشــگری هوشــمند اعــام  ــای فع ــه مجموعه ه ــه ب ــر اســاس رزوم ــرات ب ــی نف معرف

ــت. ــده اس ش
برخــی از اهــم ســرفصل های آموزشــی دوره عالــی گردشــگری هوشــمند؛ بازی وار ســازی و طراحــی رفتــار در 
کســب و کار حــوزه گردشــگری، نقــش و کاربــرد واقعیــت مجــازی در حــوزه گردشــگری، هوشــمندی تجاری 

و نیــز مدیریــت منابع انســانی هوشــمند در گردشــگری اســت.
ــات  ــب اطالع ــرای کس ــد ب ــداد می توانن ــن روی ــرکت در ای ــه ش ــدان ب ــن عالقه من همچنی
    https://scrci.com/events/smart-tourism-course لینــک   بــه  بیشــتر 

ــد. ــه کنن مراجع

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری فارس

رویداد »تا ثریا« در شیراز برگزار می شود
رئیس ســازمان بســیج علمــی، پژوهشــی و فناوری 
فــارس بــا اشــاره بــه اینکــه اکــو سیســتمی بــرای 
شــرکت های دانــش بنیــان در فــارس وجــود 
ــن اکوسیســتم  ــود ای ــت نب ــه عل ــدارد، گفــت: ب ن
ــا شــرکت های دانــش بنیــان  نهادهــای مرتبــط ب
بــه صــورت مجــزا از یکدیگــر فعالیــت می کننــد.

ــا، احمدرضــا قاســمی در جمــع  ــه گــزارش ایلن ب
خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه نبــود بانــک اطاعاتــی 
نخبــگان موجــب شــده تــا نخبــگان علمــی فارس 
نتواننــد مشــکات اســتان را برطــرف کننــد، 
ــارس از  ــائل در ف ــام مس ــود نظ ــرد: نب ــوان ک عن

ــه وجــود دارد. ــن زمین دیگــر مشــکاتی اســت کــه در ای
وی از برگــزاری همایــش بــزرگ ســرمایه گــذاری و حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور بــا 

عنــوان “تــا ثریــا” خبــرداد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نبــود ارتبــاط بیــن صنایــع، نخبــگان و مدیــران ارشــد اســتان موجــب شــده تــا 
مســائل موجــود در اســتان بــه روش هــای دانــش بنیــان مرتفــع نشــوند، خاطرنشــان کــرد: نبــود ارتبــاط 
بیــن صنعــت و دانشــگاه موجــب شــده تــا تنهــا ۵ درصــد از شــرکت های صنعتــی فــارس دارای واحــد 

تحقیــق و توســعه باشــند.

 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید
https://bazarekar.ir/39025

رویداد
توسط معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم؛ 

اهداف جشنواره فیلم کوتاه   
فناوری و نوآوری تشریح شد

معــاون فنــاوری و نــوآوری وزیــر علــوم گفــت: محــور و اهــدف اصلــی 
ــوآوری، مردمــی ســازی  ــاه فنــاوری و ن ــم کوت اولیــن جشــنواره فیل

فنــاوری در جامعــه اســت.
بــه گــزارش بــازارکار ، از علــی خیرالدیــن در اولیــن جلســه شــورای 
ــم  ــت: مفاهی ــوآوری گف ــاوری و ن ــاه فن ــم کوت ــتگذاری فیل سیاس
فنــاوری و نــوآوری اگــر بــرای مــردم ملمــوس و قابــل فهــم نباشــد و 
بــا زندگــی مــردم هــم ارتبــاط نداشــته نباشــد مســیر رشــد تکاملــی 

خــودرا در جامعــه پیــدا نمــی کنــد.
وی تاکیــد کــرد: بایــد در جشــنواره فیلــم کوتــاه فنــاوری و نــوآوری 
بــه آثــار هنــری مرتبــط بــا فنــاوری هــای کاربــردی و قابــل اســتفاده 
ــه  ــه و نوآوران ــای اســتفاده از روش هــای فناوران ــردم و مزای ــرای م ب
ــاالی  ــای ســطح ب ــاوری ه ــه فن ــه صــرف ب ــم و از توج ــد کنی تاکی

مــورد اســتفاده در صنایــع پرهیــز کنیــم.
ــزود: اســتمرار جشــنواره  ــوم اف ــر عل ــوآوری وزی ــاوری و ن ــاون فن مع
ــر  ــد ه ــک ضــرورت اســت و بای ــوآوری ی ــاوری و ن ــاه فن ــم کوت فیل
ــتقرار  ــظ اس ــا حف ــاوری ب ــم و فن ــارک عل ــک پ ــط ی ــال توس س
ــه دایمــی جشــنواره در پــارک علــم و فنــاوری قــم برگــزار  دبیرخان
شــود و حتــی هــر چنــد ســال یــک بــار بــا گســنتره بیــن المللــی 

ــزار شــود. برگ
خیرالدیــن بــر جــذب مشــارکت اســتانداری هــا و دســتگاه  های 
اجرایــی در اولیــن جشــنواره فیلــم کوتــاه فنــاوری و نــوآوری تاکیــد 
کــرد و گفــت: در محورهــای جشــنواره بــه بومــی ســازی فنــاوری ها و 
حــل مشــکات جامعــه در صنعــت و کشــاورزی بــا اســتفاده از فناوری 

اشــاره شــود.
 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید

https://bazarekar.ir/39152

دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی اعالم کرد:

تغییر زمان برگزاری هفدهمین دوره 
جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

دبیــر جشــنواره ملــی فن آفرینــی شــیخ بهایــی گفــت: زمــان برگــزاری 
جشــنواره ملــی فن آفرینــی شــیخ  بهایــی بــه اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۲ 
موکــول و بــه تبــع آن مهلــت ارســال طرح هــای فناورانــه تمدیــد شــد.

ــا اشــاره  ــه نقــل از مهر،عبدالرضــا کبیــری ب ــازارکار ب ــه گــزارش ب ب
بــه تغییــر زمــان برگــزاری جشــنواره ملــی فن آفرینــی شــیخ بهایــی 
اظهــار داشــت: زمــان برگــزاری جشــنواره بــه ۲۰ و ۲۱ اردیبهشــت 
ــان  ــزرگ جه ــمند ب ــت دانش ــام بزرگداش ــا ای ــارن ب ــاه ۱۴۰۲ مق م
ــه  ــر یافــت و ب ــی کارآفرینــی تغیی ــی« و روز مل اســام »شــیخ بهای
تبــع آن مهلــت ارســال طرح هــای فناورانــه و تکمیــل مــدارک ثبــت 

نــام نیــز تــا تاریــخ ۳۰ مهرمــاه ســال جــاری تمدیــد شــد.
وی ادامــه داد: در واقــع طبــق ارزیابی هــای بــه عمــل آمــده از 
نظــرات کارشناســان و مخاطبــان معــزز جشــنواره ملــی فن آفرینــی 
ــدی از  ــه منظــور بهره من ــر ســال ب ــی، اردیبهشــت ماه ه شــیخ بهای
زیبایی هــای بهــاری شــهر اصفهــان، بهتریــن زمــان بــرای برگــزاری 

ایــن رویــداد بــزرگ ملــی اســت.
دبیــر جشــنواره ملــی فن آفرینــی شــیخ بهایــی بــا اشــاره بــه بخش های 
ــح  ــن جشــنواره، تصری مســابقه ای و رویدادهــای تخصصــی جانبــی ای
کــرد: جشــنواره در بخــش مســابقه ای در دو کارگــروه “طراحــان کســب 
و کار” و “فن آفرینــی و تجاری ســازی فنــاوری” طرح هــای فناورانــه 

ــی و داوری قــرار می دهــد. پذیــرش شــده را مــورد ارزیاب
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رویداد

با استفاده از نوآوری و فناوری

فراخوان تولید عطر و طعم دهنده های طبیعی توسط دانش بنیان ها

ــر و  ــد عط ــی تولی ــازار بوم ــاوری؛ ب ــوآوری و فن ــتفاده از ن ــا اس ب
ــن  ــزوده ای ــا ارزش اف ــرد ت ــق می گی ــی رون ــای طبیع طعم دهنده ه

ــود. ــتر ش ــور بیش ــت در کش صنع
ــم  ــا طع ــا، اســانس ها ی ــروه آن ــل از گ ــه نق ــازار کار ب ــزارش ب ــه گ ب
دهنده هــا عــاوه بــر ایــن کــه طعــم و بــوی مــواد غذایــی را افزایــش 
می دهنــد؛ خاصیــت آنتــی باکتریــال دارنــد و بــوی بــد برخــی مــواد 
را هــم از بیــن می برنــد. ایــن مــواد در دنیــا بــازار بزرگــی را بــه خــود 

اختصــاص داده انــد و رونــق دارنــد.
ــه  ــا ب ــران هــم حاشــیه ســود صنعــت عطــر و طعــم دهنده ه در ای
دلیــل تنــوع بــاالی ایــن محصــوالت؛ بــاال اســت و بــه دلیــل مضــرات 
بــاالی مــواد شــیمیایی، بــازار بــه ســمت تولیــد و اســتفاده از طعــم 
دهنده هــای طبیعــی ســوق یافتــه اســت. بــر همیــن اســاس تولیــد 

ــرای  ــی ب ــه اقتصــادی خوب ــد توجی ــن محصــوالت می توان ــی ای بوم
کشــور داشــته باشــد.

ــه در  ــرش طرح هــای فناوران ــا انتشــار »فراخــوان پذی ــی کــه ب اتفاق
ــی« توســط  ــای طبیع ــم دهنده ه ــازی و طع ــع عطرس ــه صنای زمین
ســتاد توســعه علــوم و فناوری هــای گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری منتشــر شــده اســت 
ــه  ــوالت ب ــن محص ــد ای ــرای تولی ــان ب ــش بنی ــرکت های دان ــا ش ت

میــدان بیاینــد.
ــد و  ــره ارزش تولی ــل زنجی ــور تکمی ــه منظ ــر دارد ب ــتاد در نظ س
فــرآوری صنعــت گیاهــان دارویــی در زمینــه صنایــع عطرســازی و 
ــرکت های  ــنهادی ش ــای پیش ــی از طرح ه ــای طبیع ــم دهنده ه طع
ــی و  ــه صنعت ــد نیم ــار اول، تولی ــد ب ــرای تولی ــان ب ــش بنی دان
تجــاری ســازی و توســعه بــازار مطابــق اولویت هــای کشــور 

ــد. ــت کن حمای
طرح هایــی کــه بــه تولیــد ترکیبــات معطــر و افزودنی هــای صنعــت 
ــه  ــر پای ــانس ب ــر و اس ــیون های عط ــعه فرموالس ــازی، توس عطرس
ــی  ــای طبیع ــا و اولئورزین ه ــم دهنده ه ــی، توســعه طع ــواد طبیع م
ــت  ــت دریاف ــد در اولوی ــر بینجام ــد عط ــزات تولی ــعه تجهی و توس

ــد. حمایــت قــرار دارن
ــاه  ــان مهرم ــا پای ــود ت ــای خ ــال طرح ه ــرای ارس ــدان ب عاقه من

ــد. ــت دارن ــال ۱۴۰۱ مهل س

مدیر خانه جوان اصفهان خبر داد؛ 

برگزاری فصل جدید »سینما به توان ۷«
 با محوریت فرهنگ کار و کارآفرینی

مدیــر خانــه جــوان اصفهــان از برگــزاری فصــل جدیــد »ســینما بــه 
تــوان ۷« بــا محوریــت فرهنــگ کار و کارآفرینــی خبــر داد.

ــان،  ــوج اصفه ــزاری م ــل از خبرگ ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
فاطمــه اکبــرزاده گفت:خانــه جــوان وابســته بــه ســازمان فرهنگــی 

اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان نســبت بــه برگــزاری فصــل 
جدیــد »ســینما بــه تــوان ۷« بــا محوریــت فرهنــگ کار و کارآفرینی 

اقــدام کــرده اســت.
ــه  ــه ب ــدادی اســت ک ــوان ۷« روی ــه ت ــینما ب ــرد: »س ــار ک وی اظه
ــان آن  ــردازد و مخاطب ــی می پ ــگ کار و کارآفرین ــا فرهن ــنایی ب آش
ــتند. ــی هس ــث کارآفرین ــه مباح ــدان ب ــان و عاقه من ــان، جوان نوجوان

ــا مشــارکت  ــه جــوان ب ــه از ســوی خان ــن برنام ــزود: ای ــرزاده اف اکب
اعضــای اکوسیســتم کارآفرینــی از ســال گذشــته آغــاز شــده کــه بــه 

دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا ادامــه پیــدا نکــرد.
ــن برنامــه در تابســتان ســال ۱۴۰۱  ــد ای وی خبــر داد: فصــل جدی
آغــاز و در ۷ جلســه برنامــه ریــزی شــد کــه در هــر جلســه یکــی از 
مباحــث کار و کارآفرینــی همــراه بــا نمایــش یــک فیلــم ســینمایی و 

مســتند مــورد بررســی و گفتگــو قــرار می گیــرد.

مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان بوشــهر از برگــزاری رویــداد 
ــت،  ــوزه دوخ ــب و کار ح ــوع »کس ــا موض ــوج« ب ــی »ت کارآفرین
ــال  ــز س ــدت ۱۸ روز در پایی ــه م ــته« ب ــع وابس ــاک و صنای پوش

ــر داد. ــاری خب ج
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از اقتصــاد ایــران ، محمــد رضــا میری 

اظهــار  داشــت:   یکــی از فعالیت هــای حــوزه اشــتغال و خودکفایــی 
ــان  ــن نهــاد آمــوزش و شناســایی ایده هــای کارآفرینــی مددجوی ای

تحــت حمایــت ایــن نهاد اســت 
مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان بوشــهر افــزود: در ایــن راســتا، بــا 
تعامــل بــا مرکــز آمــوزش علمــی  -کاربــردی اتــاق اصنــاف اســتان 
بوشــهر و کمیتــه امــداد اســتان ایــن موضــوع در قالــب یــک رویــداد 

کارآفرینــی برگــزار خواهــد شــد.
وی گفــت: ایــن رویــداد بــرای بیــش از ۲۵۰ نفــر از مجریــان 
و  دانشــجویان  مســتعد،  مددجویــان  اشــتغال،  طرح هــای 
ــا موضــوع »کســب و کار حــوزه دوخــت،  ــارغ التحصیــان ب ف
پوشــاک و صنایــع وابســته« بــه صــورت نیمــه حضــوری 

ــت. ــده اس ــزی ش ــه ری برنام
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مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر

رویداد کارآفرینی »توج« در بوشهر برگزار می شود

در آیین نامه اجرایی هیات وزیران؛

۴قطب فناوری و نوآوری تخصصی تا پایان امسال ایجاد می شود
تجاری ســازی دســتاوردهای پژوهشــی و حــل مســایل کان کشــور 
بــه کمــک ایــن ســرمایه های دانشــی از جملــه اهدافــی اســت کــه 

در قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان بــر آن تاکیــد شــده اســت.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از خبرگــزاری برنــا؛ بــر همیــن اســاس 
ــوم،  ــه وزارت عل ــی خــود ب ــه  اباغ ــران در آیین نام ــات وزی ــم هی ه
تحقیقــات و فنــاوری؛ بــه ایــن وزارت خانــه ماموریــت داده اســت تــا 
نقــش آفرینــی پژوهشــگاه های مســتقل یــا وابســته بــه دانشــگاه هــا 
ــمت  ــه س ــد و ب ــا ده ــوآوری را ارتق ــاوری و ن ــوم فن ــت ب در زیس
تجــاری ســازی دســتاوردهای پژوهشــی و حل مســایل کان کشــور 

حرکــت کنــد.
ــگاه های  ــا و پژوهش ــگاه ه ــوع دانش ــر موض ــت ب ــالی اس ــد س چن
ــد  ــی توانن ــز م ــن مراک ــه ای ــود. اینک ــی ش ــد م ــرا تاکی ــعه گ توس
ایفاگــر نقشــی اجتماعــی و اقتصــادی بــر اســاس نیازهــای جوامــع 
پیرامونــی خــود باشــند. دولــت هــا نیــز بــرای تقویــت کارکردهــای 
ــی طراحــی و اجــرا  ــی و فرامل آموزشــی و پژوهشــی برنامه هــای مل
ــاوری  ــوم فن ــت ب ــری زیس ــکل گی ــا ش ــم ب ــران ه ــد. در ای می  کنن

ــه خــود  ــن برنامــه هــا شــکلی منســجم و هدفمنــد ب ــوآوری ای و ن
گرفــت و بــا تصویــب قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان ایــن رونــد 

ــت. شــتاب گرف
ــات و  ــوم، تحقیق ــران؛ وزارت عل ــات وزی ــی هی ــه اجرای در آیین نام
فنــاوری مکلــف شــده اســت تــا بــه طراحــی و ایجــاد قطــب هــای 
فنــاوری و نــوآوری تخصصــی متشــکل از شــتاب دهنــده هــا و مراکز 
نــوآوری تخصصــی، مراکــز رشــد تخصصــی، دفتــر مالکیــت فکــری و 

انتقــال فنــاوری تخصصــی اقــدام کنــد.
وزارت موظــف اســت دســتورالعمل قطــب هــای فنــاوری و نــوآوری 
را ظــرف مــدت ۲ مــاه از تاریــخ ابــاغ آییــن نامــه، تدویــن و ابــاغ 
کنــد. دســتگاه هــای اجرایــی ذیربــط هــم مجازنــد در تامیــن منابــع 
مالــی و زیرســاخت هــای الزم بــرای ایجــاد قطــب هــای فنــاوری و 
نــوآوری بــا وزارت خانــه همــکاری کننــد. وزارت بــه نحــوی برنامــه ریزی 
کنــد کــه تــا پایــان ســال ۱۴۰۱ حداقــل ۴ قطب فنــاوری و نــوآوری 

تخصصــی در کشــور ایجــاد شــود.
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