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ابالغ شیوه نامه جدید
 شناسایی نخبگان کشور 

 قائــم مقــام بنیــاد ملــی نخبــگان ضمــن 
اعــام آخریــن جزئیــات مصوبــات جلســه 
ــس از  ــاد کــه پ ــن بنی ــای ای ــات امن ــر هی اخی
ــف و  ــت، از تعری ــده اس ــکیل ش ــال تش ۱۱ س
ابــاغ شــیوه نامه و معیارهــای جدیــد بــه 
منظــور شناســایی نخبــگان کشــور طــی دو تــا 

ــر داد. ــده خب ــاه آین ــه م س

»اصاحیـه مـاده ۵ بیمـه کارگـران 
ساختمانی« و »ساماندهی استخدام 
مهـم  طـرح  دو  دولـت«  کارکنـان 
کارگـران  بـرای  سرنوشت سـاز  و 
هسـتند که علی رغم تبلیغاِت بسیار 
مجلسـی ها در مـورد پیگیـری ایـن 
دو طـرح انجـام شـده و همچنیـن 
علی رغـِم اهمیِت بسـیاری کـه این 
دو طـرح برای کارگـران دارند، هنوز 

بـه نتیجـه نرسـیده اند.
بـه گـزارش بـازارکار، »اصاحیـه مـاده ۵ بیمـه کارگـران سـاختمانی« و »سـاماندهی 
اسـتخدام کارکنـان دولـت« دو طـرح مهـم و سرنوشت سـاز بـرای کارگران هسـتند که 
علی رغـم تبلیغـاِت بسـیاری کـه از سـوی مجلسـی ها در مـورد پیگیـری ایـن دو طرح 
انجـام شـده و همچنیـن علی رغـِم اهمیـِت بسـیاری کـه ایـن دو طـرح بـرای کارگران 

دارنـد، هنـوز بـه نتیجه نرسـیده اند. 
طرح سـاماندهی اسـتخدام کارکنان دولت از شـهریور ماه سـال ۱۴۰۰ وارد کمیسـیون 
اجتماعـی مجلس شـده اسـت. طبق طرح اولیـه، قرار بـود کارگران شـاغل در نهادهای 
دولتـی، نیمه دولتـی، خصولتـی و عمومـی تبدیـل وضعیت شـوند و همچنیـن با حذف 
شـرکت های پیمانـکاری کارگـران ایـن بخش هـا بـدون واسـطه بـا کارفرمـای اصلـی 

قـرارداد ببندند. 
از زمانـی کـه طـرح در کمیسـیون اجتماعی مطرح شـد تا همیـن امـروز مخالفت های 
بسـیاری با آن شـده اسـت. سـازمان امور اسـتخدامی کشـور به عنوان مهم ترین مخالف 
طـرح، معتقـد اسـت ایـن طرح بـرای دولت بـار مالـی دارد و اجـرای آن به ضـرر دولت 
و بـه دور از سیاسـتهای کوچک سـازِی دولـت اسـت. موضوعـی کـه البتـه هـم فعـاالن 
کارگـری و هـم کمیسـیون اجتماعـی مجلـس آن را رد کرده انـد. پیشـتر کمیسـیون 
اجتماعـی مجلـس از کاهـش ۳۰هزار میلیـارد تومانـی هزینه های دولت بـر اثر تصویب 

این طـرح خبـر داده بود. 
بـا تمام کشـمکش ها و مخالفت ها، طرح سـاماندهی، پنجم تیرماه سـال جـاری باالخره 
بـه صحـن علنـی مجلس رسـید و باز هـم امیـدی تـازه در دل کارگران ایجاد شـد. این 
امیـد البتـه همـراه بـا نگرانـی بـود؛ چراکه مجلـس ضمـن تصویب کلیـات طرح 
اعـام کـرد طـرح سـاماندهی دوشـوری شـده و بایـد بـرای بررسـی جزئیـات بـه 

کمیسـیون اجتماعـی برگردد. 
    همـان زمـان، فعـاالِن کارگـری بـه این موضـوع اعتـراض کردند؛ آن هـا معتقد بودند 
بعـد از گذشـت یـک سـال از مطـرح شـدن این طـرح در کمیسـیون اجتماعـی، دیگر 
جایـی بـرای بررسـی بیشـتر نمی مانـد و احتمـال اینکـه ایـن تصمیـم برای بـه تعویق 
انداختِن بیشـتِر طرح سـاماندهی باشـد بسـیار اسـت. البته نمایندگان مجلس و خاصه 
اعضـای کمیسـیون اجتماعـی در همـان زمـان تاکید کردنـد که این طـرح به زودی 

بـه صحـن برمی گـردد و احتمـاال یـک ماه بیشـتر طول نخواهد کشـید. 
حـاال سـه مـاه از تصویب کلیات طرح سـاماندهی کارکنان دولت می گـذرد؛ نه تنها فعا 
صحبتی از ورود این طرح به صحن علنی مجلس نیسـت، بلکه کیومرث سـرمدی واله، 
عضو کمیسـیون اجتماعی مجلس، در مصاحبه ای که با »ایلنا« داشـته از تغییر بخشـی 
از طـرح اولیـه خبر داده اسـت. به گفته ی او؛ بحث تبدیل وضعیت نیروهـای قراردادی و 
پیمانـی نهادهـا به دلیـل مخالفت دولت و بار مالِی اجرای آن از طرح خارج شـده اسـت 

و قـرار اسـت بعدا برای تعیین تکلیـف این نیروها دولت الیحـه ارائه بدهد! 
بـه نقـل از ایلنا ، تـا اینجای کار نیروهـای قراردادی از طرح سـاماندهی حذف شـده اند. 
حـذف شـدن از طـرح سـاماندهی کارکنـان دولـت، دغدغه ی ایـن روزهای بسـیاری از 
نیروهاسـت. بخشـی از نیـروی کار، از پرسـتاران گرفتـه تـا نیروهـای مخابـرات و صـدا 
و سـیما و معلمـان نهضتـی و دیگـران بـا مـا تمـاس می گیرند و نگـران حـذف از طرح 
سـاماندهی هسـتند. البتـه تـا زمانـی کـه ایـن طـرح بـه صحـن علنـی مجلس نرسـد 
مشـخص نمی شـود چـه گروه هایـی مشـمول آن خواهنـد شـد و کـدام کارفرمایـان 

می تواننـد از زیـر بـار اجـرای آن شـانه خالـی کنند. 

درآمد 10 میلیون ایرانی
به اینستاگرام وابسته است 

ــام  ــق و پژوهشــگر اقتصــادی اع ــک محق ی
کــرد: شــغل حــدود ۱۰ میلیــون نفــر و 
۲ میلیــون و ۴۰۰ هــزار کســب و کار در 
ــه  ــت ک ــتاگرام اس ــه اینس ــته ب ــور وابس کش
ــه  ــی ب ــان هنگفت ــرر و زی ــتن آن ض ــا بس ب
ــود. ــی ش ــور وارد م ــا و کش ــواده ه ــاد خان اقتص

بررسی یک موضوع؛
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بررسی بازارکار رشته  
مهنـدسی مـواد 

و متالورژی 

تاسیس دانشگاه 
علوم و فنون آتش نشانی

اولین نمایشگاه دانش بنیان سازی

تولید برگزار می شود

راهکاری برای تامین  اعتبارات 

پارک های علم و فناوری
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دعوت به همکاری

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

پس از مطالعه دقیق شرایط احراز، رزومه خود را به نشانی زیر ارسال نمایند. 
** توجه: درج عنوان شغلی در Subject ایمیل های ارسالی الزامی است ** 

شرایط احراز عنوان شغلی

مدیر کارخانه 
)محل کار: شهرک صنعتی 

شکوهیه قم( 

***** اولویت با ساکنین شهر قم می باشد *****
جنسیت: آقا                      

 تمام وقت ، سابقه کارحداقل ۵ سال در مدیریت کارخانه تحت نظر مستقیم مدیریت 
تحصیات: حداقل کارشناسی در رشته های مرتبط 

توانایی کامل در اجرای برنامه ریزی تولید و کنترل کیفی  
آشنا به ماحظات ایمنی و بهداشت محل کار 

توانایی برنامه ریزی و اجرای برنامه های دفتر مرکزی در زمینه تولید محصوالت 
تسلط به تهیۀ گزارشات مدیریتی و انجام امور اداری تحت نظر دفتر مرکزی  

دقت و انضباط کاری ، مسئولیت پذیری ، مدیریت زمان 
دارای سامت جسمانی و ضامن معتبر 

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

مسئول فّنی 
)محل کار: شهرک صنعتی 

شکوهیه قم( 

***** اولویت با ساکنین شهر قم می باشد *****
جنسیت: آقا                                  

 تمام وقت ، ترجیحاً آشنا به ماشین آالت تولید سم و کود کشاورزی 
دارای روحیه کار فنی ، حداقل کارشناسی در یکی از رشته های فنی

 )ترجیحاً مکانیک یا برق( 
آشنا به سیستمهای تعمیر و نگهداری تأسیسات 

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

مسئول آزمایشگاه 
)محل کار: شهرک صنعتی 

شکوهیه قم(

***** اولویت با ساکنین شهر قم می باشد *****
جنسیت: آقا                                  

تمام وقت ، حداقل کارشناسی شیمی کاربردی و یا فوق لیسانس با گرایش تجزیه 
آشنا به روشهای تحقیقی پیرامون اندازه گیری شاخصهای کودهای شیمیایی و سموم 

مسلط به انجام آزمایشات و تفسیر و آنالیز نتایج آزمایش 
آشنایی با زبان انگلیسی و در ک متون فنی 

مسئولیت پذیری و دقت و انضباط کاری ، دارای سامت جسمانی و ضامن معتبر 
پیگیر، سختکوش، منظم، متعهد و عاقمند به کار گروهی و پیشرفت تیمی 

تعهد به اصول بنیادین اخاقی مانند راستگویی و امانتداری 

شرایط احراز عنوان شغلی

سرپرست تولید 
)محل کار: شهرک صنعتی 

شکوهیه قم( 

***** اولویت با ساکنین شهر قم می باشد *****
جنسیت: آقا                      

 تمام وقت ، سابقه کارحداقل ۱۰ سال در سرپرستی تولید کارخانه 
مدیریت تولید و یا سایر رشته های مشابه  

آشنایی با فرآیندهای تولید علی الخصوص سم و کود کشاورزی و ماشین آالت مربوطه 
تسلط بر برنامه ریزی و کنترل و رفع عیوب خط تولید 

توانایی تهیه گزارش مستندات خط تولید ،توانایی سازماندهی و ساماندهی خط تولید 
مسئولیت پذیر و پیگیر ،دقیق و منضبط در امور کاری 

دارای سامت جسمانی، خاق و مسئولیت پذیر ، توانایی مدیریت زمان 
توانایی ارائه گواهی حسن انجام کار و ضمانت معتبر 

کارگر تولید 
)محل کار: شهرک صنعتی 

شکوهیه قم( 

***** اولویت با ساکنین شهر قم می باشد *****
جنسیت: آقا                                  

تمام وقت ، وضعیت جسمانی سالم ، حداقل تحصیات دیپلم ، حداکثر ۳۵ سال 
        دارای روحیه تعامل و همکاری ، دارای رفتار سازمانی مناسب 

منظم، خاق و مسئولیت پذیر ، پیگیری امور و تعهد کاری 
پیگیر، سختکوش، منظم، متعهد و عاقمند به کار گروهی و پیشرفت تیمی 

تعهد به اصول بنیادین اخاقی مانند راستگویی و امانتداری 

کارشناس تحقیق و توسعه  
)محل کار: شهرک صنعتی 

شکوهیه قم( 

***** اولویت با ساکنین شهر قم می باشد *****
جنسیت: آقا 

تمام وقت ، سابقه کار حداقل ۳ سال، حداقل کارشناسی رشته های شیمی  
 تسلط بر نرم افزارهای آماری ،  تسلط بر نرم افزارهای آماری 

        تسلط به تکنیک های تحلیل دیتا و مباحث قابلیت اطمینان 
       مستندسازی اهداف و برنامه های واحد تحقیق و توسعه و ارائه پیشنهاد به 

مدیران ارشد ،  پژوهش با محوریت شناسایی مخاطرات و فرصت های تجاری پیش 
روی سازمان ،  شناسایی نیازهای حال و آینده مشتریان و برنامه ریزی با هدف تحقق 

آن ها ،  شناسایی فرصت های نوظهور بازار  شناسایی راه حل های هوشمندانه به 
 منظور افزایش تولید و کاهش هزینه ها ،  شناسایی الزامات قانونی مرتبط با هریک از محصوالت 
       مشارکت در طراحی و توسعه محصوالت،  مسئولیت پذیر، خوش برخورد، منظم 

و دقیق منظم، صبور و پیگیر در انجام وظایف و امور محوله به بهترین نحو ممکن 
وظیفه شناس و متعهد به زمانبندی امور محوله ، انرژیک با ظاهری آراسته و تمیز 

سختکوش و عاقمند به کار گروهی و پیشرفت تیمی 
تعهد به اصول بنیادین اخاقی مانند راستگویی و امانتداری 

Job.iramon@gmail.com

در راستای توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری؛

چتر کارآفرینی دانشگاه ها بر چهره نواحی و محله های شهری گسترده می شود چالش کمبود معلم تا 
سال 1403 ادامه دارد
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حذف کارمزد وام های
10 میلیون تومانی بانک ها
3

بانوی کارآفرین چگونه
به آرزویش جامه

 عمل پوشاند؟
10

پرداخت تسهیالت به 
متقاضیان احداث گلخانه
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جذب اعضای هیات علمی برتر و فرهیخته،

 رشد علمی کشور را استمرار می بخشد

قائــم مقــام وزیرعلــوم گفــت: هــدف گــذاری مــا در جــذب اعضــای هیئــت علمــی ایــن 
اســت کــه متقاضیانــی توســط هیــات هــای اجرایــی بــه عنــوان اســتاد جــذب شــوند 

کــه دارای توانایــی علمــی، شــوق پژوهــش، غیــرت ملــی و غیــرت دینــی باشــند.
بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر محمــد ســلیمانی در نشســت دبیــران هیــات هــای اجرایــی 
جــذب  دانشــگاه ها و مدیــران دفاتــر تحقیــق اســتانی  گفــت: اهمیــت موضــوع جــذب 

بــه اهمیــت نهــاد دانشــگاه در ایــران و جهــان بــر مــی گــردد.  
ــات   ــوم گفــت: بیان ــزه وزارت عل ــا و هیــات هــای ممی رئیــس مرکــز هیــات هــای امن
بنیانگــذار انقــاب اســامی و رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــه خوبــی جایگاه دانشــگاه 
و اســتاد را بــه مــا نشــان مــی دهــد و مســئولیت ســنگین  مــا را در انتخــاب افراد بــه عنوان 

اســتاد یــادآوری مــی کنــد.
ــور و پیشــرانه توســعه  ــوان پیشــران و موت ــه عن ــا دانشــگاه ب ــزود: در جامعــه م وی اف
مطــرح اســت و ورود دانشــگاه ها بــه اســتانها، آبادنــی و عمرانــی آن منطقــه را بیشــتر 

کــرده اســت.
قائــم مقــام وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه اینکــه ، دانشــگاه قــوی و برتــر بــه دنبــال خــود 
ــه ارمغــان آورده اســت گفــت: دانشــگاه ها  صنعــت و خدمــات بهتــری را در اســتانها ب

بــرای جــذب نخبــگان و مخترعــان منطقــه خــود برنامــه داشــته باشــند.
وی تاکیــد کــرد: بــا جــذب  متقاضیــان برتــر  از نظــر علمــی و پژوهشــی کــه عاقمنــد 
ــا  ــاوری در دنی ــم و فن ــر در عل ــگاه برت ــم جای ــی توانی ــه پیشــرفت کشــور باشــند م ب

کســب کنیــم و مشــکات جامعــه را حــل نماییــم.
 دکتــر ســلیمانی بــا اشــاره بــه اینکــه جــذب اعضــای هیئــت علمــی بــا توجــه بــه دو نوع 
ــی توانایــی هــای علمــی و ارزیابــی صاحیــت عمومــی صــورت می گیــرد گفــت:  ارزیاب
ارزیابــی صاحیــت علمــی بــه نســبت آســان اســت چراکــه بــر اســاس تالیفــات ، ترجمه 
هــا و مقــاالت علمــی و اختراعــات صــورت مــی گیــرد ولــی ارزیابــی صاحیــت عمومــی 
بســیار مشــکل تــر هســت لــذا دقــت بیشــتری را الزم دارد تــا حــق کســی ضایع نشــود 

و همچنیــن اســاتید برجســته و شایســته جــذب دانشــگاه شــوند.

دولت برای حل مشکل بیکاری جوانان
 گام عملی بردارد

ــا بیــان این کــه دولــت  نایب رییــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی ب
بــه وعده هــای خــود در بحــث ایجــاد اشــتغال عمــل نکــرده اســت، گفــت: دولــت بایــد 
بــرای حــل مشــکات بیــکاری جوانــان و ایجــاد اشــتغال بــرای آن هــا گام هــای عملــی 

بردارد.
ــت در  ــرد دول ــه عملک ــاره ب ــا اش ــا ایســنا، ب ــو ب ــت و گ ــم حســینی در گف ســید کری
بحــث ایجــاد اشــتغال طــی یــک ســال تشــکیل دولــت ســیزدهم، اظهــار کــرد: همیشــه 
ــت بحــث ایجــاد اشــتغال و حــل  ــی نماینــدگان مجلــس و مــردم از دول ــه اصل مطالب

مشــکل بیــکاری جوانــان بــوده اســت.
وی بــا بیــان این کــه مســاله اشــتغال چالــش اصلــی و یکــی از مشــکات جــدی کشــور 
ــان و ایجــاد اشــتغال  ــرای حــل مشــکات بیــکاری جوان ــد ب ــت بای اســت، افــزود: دول
بــرای آن هــا گام هــای اساســی و عملــی بــردارد و فرصت هــای جدیــدی بــرای اشــتغال 

ایجــاد کنــد تــا شــاهد کاهــش نــرخ بیــکاری در کشــور باشــیم.
ــفانه در  ــت: متاس ــورای اســامی گف ــس ش ــی مجل ــس کمیســیون اجتماع ــب ریی نای
ــرد  ــاهد عملک ــذرد، ش ــیزدهم می گ ــت س ــت دول ــه از فعالی ــالی ک ــان یکس ــدت زم م
مناســبی در بحــث ایجــاد اشــتغال از ســوی دولــت نبوده ایــم و بــه نوعــی اعــدادی کــه 

در بحــث ایجــاد ایجــاد اشــتغال مدنظــر بــود محقــق نشــده اســت.
ــه  ــه ب ــت وارد اســت ک ــه دول ــراد ب ــن ای ــی ای ــرد: در شــرایط فعل ــوان ک حســینی عن
اهــداف مــورد نظــر در بحــث ایجــاد اشــتغال دســت نیافتــه اســت و بــه نوعــی بایــد 
ــل  ــتغال عم ــاد اش ــث ایج ــود در بح ــده خ ــای داده ش ــه وعده ه ــت ب ــه دول ــت ک گف

نکــرده اســت.
وی افــزود: فعالســازی هرچــه ســریعتر پروژه هــای نیمه تمــام در حــوزه هــای صنعــت، 
ــت  ــت جه ــدی دول ــای ج ــی از راهکاره ــد یک ــا می توان ــر بخش ه ــاورزی و دیگ کش
دســتیابی بــه ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان و کاهــش نــرخ بیــکاری باشــد و در ایــن 

راســتا بایــد گام هــای عملــی جــدی برداشــته شــود.
نماینــده اهــواز در مجلــس شــورای اســامی گفــت: دولــت بایــد فرصت هــای جدیــد 
ــی  ــادی فعل ــرایط اقتص ــرا در ش ــد زی ــاد کن ــور ایج ــان در کش ــرای جوان ــغلی ب ش
اصلی تریــن دغدغــه خانواده هــای ایرانــی بحــث اشــتغال جوانــان اســت و بایــد 

ــود. ــه ش ــی ارائ ــش اساس ــن چال ــل ای ــتغال و ح ــاد اش ــرای ایج ــکاری ب راه

قائم مقام وزیرعلوم تاکید کرد:

چالش کمبود معلم در آموزش وپرورش
 تا 1403 ادامه دارد

بــه گفتــه معــاون حقوقــی و پارلمانــی وزارت آموزش وپــرورش، تــا ســال ۱۴۰۳ 
همچنــان بــا مشــکل کمبــود معلــم در کاس هــای درس مواجهیــم و راه رفــع مشــکل 
ــر را  ــروی موردنظ ــد نی ــا بتوان ــود ت ــت ش ــان تقوی ــگاه فرهنگی ــه دانش ــت ک ــن اس ای
تربیــت کنــد و در اختیــار آموزش وپــرورش قــرار دهد.قاســم احمدی الشــکی تصریــح 
کــرد: البتــه در کنــار دانشــگاه فرهنگیــان، دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهیدرجایی هــم 
ــه تامیــن نیــروی انســانی آموزش وپــرورش کمــک می کنــد تــا نیــروی موردنیــاز در  ب

ــود. ــن ش ــتان ها تامی هنرس
در شــرایط کنونــی دو رویــه را بــرای کمبــود معلــم دنبــال می کنیــم؛ اول تامیــن نیــرو از 
طریــق دوره چهارســاله دانشــگاه فرهنگیــان و دوم تربیــت معلــم از طریــق دوره هــای 
ــق  ــر از طری ــزار نف ــن دانشــگاه. ســال گذشــته ٢۵ه ــاده٢۸ اساســنامه ای ــاله م یک س
کنکــور سراســری و ٢۷هــزار نفــر هــم از طریــق دوره هــای یک ســاله آزمــون 

ــدند. ــگاه ش ــن دانش ــذب ای ــتخدامی ج اس
احمدی الشــکی تصریــح کــرد: همچنیــن امســال ۳۴هــزار و ۸۰۰نفــر از طریــق 
ــن  ــه ای ــوند؛ البت ــه می ش ــت گرفت ــه خدم ــان ب ــنامه دانشــگاه فرهنگی ــاده٢۸ اساس م
تعــداد نیــرو بــه محــض ورود بــه دانشــگاه امــکان فعالیــت به عنــوان معلــم را ندارنــد و 
بایــد دوره هــای آموزشــی چهــار یــا یک ســاله را ســپری کــرده و بعــد از اخــذ مجوزهــای 

حرفــه ای الزم وارد حرفــه معلمــی شــوند.
ــد،  ــروی جدی ــداد جــذب نی ــن تع ــا وجــود ای ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب احمدی الشــکی ب
همچنــان کمبــود معلــم وجــود دارد، گفــت کــه بــرای جبــران ایــن کمبــود از راه هــای 
مختلفــی اســتفاده خواهیــم کــرد.وی افــزود: قانونگــذار تکلیــف کــرده اســت کــه اجــازه 
ــرای جبــران نیــرو، از  نداریــم نیــروی حق التدریــس جدیــد جــذب کنیــم؛ بنابرایــن ب

ــم. ــتفاده می کنی ــته اس ــس گذش ــای حق التدری نیروه
همچنیــن موضــوع معلمــان تمام وقــت را در دســتورکار داریــم و عاوه بــر آن، اضافــه کار 
بــرای معلمــان رســمی. همچنیــن، بــا اســتناد و اعمــال مــاده ۴۱ قانــون تنظیــم بخشــی 
ــروی  ــم نی ــف کشــور بتوانی ــاط مختل ــه در نق ــر اینک ــت مبنی ب ــی دول ــررات مال از مق
ــرو  ــن نی ــازوکارهای تامی ــن س ــیم، مهم تری ــته باش ــی را داش ــات آموزش ــد خدم خری

ــود. ــوب می ش محس
معــاون حقوقــی و پارلمانــی وزارت آموزش وپــرورش بیــان کــرد: ۶هــزار نیــروی 
ــز  ــیار و نی ــای آموزش ــه نیروه ــن آنک ــرد. ضم ــم ک ــذب خواهی ــم ج ــم ه ــرباز معل س
نیروهــای پیش دبســتانی را داریــم. به کارگیــری افــراد در شــرف بازنشســتگی از دیگــر 

ــت. ــم اس ــود معل ــران کمب ــرای جب ــده ب ــازوکارهای درنظرگرفته ش س
وی تاکیــد کــرد: تــا زمانــی کــه محدودیــت نیــروی انســانی وجــود دارد، الــزام داریــم 
کــه ایــن روش هــا را انتخــاب کنیــم. امیــدوارم از ســال۱۴۰۳ بــه بعــد کــه نــرخ رشــد 
ــه کیفی ســازی بپردازیــم و معلمــان بتواننــد  ــه تعــادل خواهــد رســید، ب دانش آمــوز ب
فرصــت بهتــری داشــته باشــند. از دولــت جدیــد هــم درخواســت داریــم کــه بــه موضــوع 

تامیــن نیــروی انســانی نــگاه جــدی و دقیقــی داشــته باشــد.
چاره اندیشی برای سال تحصیلی جدید

ــرورش در آخریــن اظهارنظرهــای خــود گفتــه اســت:  ــر آموزش وپ ــوری، وزی یوســف ن
ــی  ــع و مجوزهای ــتخدامی مرتف ــور اس ــازمان ام ــق س ــا از طری ــی از کمبوده »بخش
ــد  ــتان ها مانن ــی اس ــانی در برخ ــروی انس ــاز نی ــورد نی ــداد م ــم تع ــرای ترمی ــه ب ک

ــد. ــادر ش ــد، ص ــانی دارن ــروی انس ــود نی ــواره کمب ــه هم ــتان ک سیستان وبلوچس
نــوری بــا بیــان اینکــه فعالیــت بازگشــایی مهــر از ابتــدای ســال تقویمــی و در قالــب 
ــروی  ــروه نی ــروه، کارگ ــن کارگ ــت: مهم تری ــاز شــد، گف ــروه آغ ــر در ۶کارگ ــروژه مه پ
ــس،  ــت و مجل ــای دول ــکاری مجموعه ه ــا هم ــتیم ب ــال توانس ــه امس ــود ک ــانی ب انس

جبــران کمبــود نیــروی انســانی را انجــام دهیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بازنشســتگی تعــدادی از معلمــان در ســال جاری افــزود: ســال 
ــتیم و  ــر بازنشســته داش ــزار نف ــدود ۴۵ه ــال99 ح ــزار بازنشســته و س ــته ۷٢ه گذش
ــی  ــتخدامی یعن ــون اس ــق آزم ــم. از طری ــادی بازنشســته داری ــداد زی ــم تع امســال ه
مــاده٢۸، تعــداد ۳۵هــزار نفــر جــذب شــدند. همچنیــن خروجــی دانشــگاه فرهنگیــان 
و تربیــت دبیــر شــهید رجایــی را داریــم، ضمــن اینکــه دانشــجومعلمان ســال چهــارم 

ــد. ــرورش آمدن ــه کمــک آموزش وپ ــان هــم ب دانشــگاه فرهنگی

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت 
آموزش وپرورش: 

وزیر ارتباطات:

تالش می کنیم مشکالت کسب و کارها را برطرف کنیم
کــرد  تاکیــد  ارتباطــات  وزیــر 
کــه برداشــته شــدن محدودیــت 
در  شــده  محــدود  پلتفرم هــای 
ــر عهــده مرجعــی  روزهــای اخیــر، ب
اســت کــه محــدود شــدن را بــه مــا 

ابــاغ کــرده اســت.
به گــزارش ایســنا، عیســی زارع پور در 
حاشــیه جلســه امــروز هیــات دولــت 
ــور  ــت کش ــت اینترن ــاره وضعی درب
اظهــار کــرد: برخــی پلتفرم هــای 
عمدتــا آمریکایــی در اغتشاشــات 
ــته و  ــازماندهی داش ــش س ــر نق اخی
ــه  ــارات ب ــدن خس ــب وارد آم موج

ــدند. ــردم ش ــوال م ام

صــاح  بــه  بنــا  داد:  ادامــه  وی 
مراجــع ذیصــاح محدودیت هایــی 
و  شــد  اعمــال  زمینــه  ایــن  در 
برداشــته شــدن آن محدودیت هــا 
بــه تشــخیص همــان مراجعــی اســت 
ــا  ــه م ــای را ب ــن محدودیت ه ــه ای ک

ــد. ــاغ کردن اب
زارع پــور یادآورشــد: تــاش می کنیم 
مشــکات موجــود بر ســر راه کســب 
و کارهــا و مــردم را برطــرف کنیــم و 
پلتفرم هــای  در  الزم  ظرفیت هــای 
داخلــی را افزایــش دهیــم تــا مــردم 

بــه مشــکل نخورنــد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس:

انجمن دانش  آموختگان دانشگاه صنعتی قم

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم مطرح کرد:

راهکار قانونی برای رفع کمبود اعتبارات در دانشگاه ها و پارک ها
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزیــر 
ــد  ــون جهــش تولی ــوم گفــت: قان عل
اســتان ها  تکلیــف  دانش بنیــان 
زیســت بوم  توســعه  زمینــه  در  را 
فنــاوری و نــوآوری روشــن کــرده 
آن،اســتانداران  اســاس  بــر  و 
سراســر کشــور موظــف هســتند 
در  موجــود  پتانســیل های  کلیــه 
پارک هــای  از  اعــم  را  دانشــگاه ها 
علــم و فنــاوری، منابــع اســتانی، 
ــان،  ــرکت های دانش بنی ــیل ش پتانس
پژوهشــگاه ها  توانمندی هــای 
رفــع  بــرای  را  پژوهشــکده ها  و 
ــن  ــعه ای ــتان و توس ــای اس چالش ه

گیــرد. کار  بــه  دانش بنیــان  شــرکت های  و  زیســت بوم 
ــاده و  ــر ٢۰ م ــی ب ــد مبتن ــون جهــش تولی ــازارکار، قان ــزارش ب ــه گ ب
۱۰ تبصــره، پــس از ســه ســال تــاش معــاون وقــت علمــی و فنــاوری 
رئیس جمهــوری و در تعامــل بــا مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب 
رســید. ایــن قانــون عــاوه بــر آنکــه بــه دنبــال رفــع نواقص و مشــکات 
ــت، در  ــاور اس ــان و فن ــب وکارهای دانش بنی ــش روی کس ــی پی قانون
ــای  ــور در حوزه ه ــان کش ــگان و متخصص ــا از نخب ــت ت ــاش اس ت

دانــش بنیــان بهــره ببــرد.

خیرالدیــن بــه مــاده ۱۴ قانــون 
جهــش تولیــد اشــاره کــرد و ادامــه 
ــاده طرحــی مطــرح  ــن م داد: در ای
شــده کــه طبــق آن بــه هیات هــای 
مؤسســات  دانشــگاه ها،  امنــای 
آمــوزش عالــی و پژوهشــی، جهــاد 
دانشــگاهی و پارک هــای علــم و 
می شــود  داده  اجــازه  فنــاوری، 
ــعه  ــق و توس ــتای تحق ــه در راس ک
علمــی  ماموریت هــای  و  اهــداف 
توســعه  طریــق  از  پژوهشــی  و 
ــز  ــت متمرک ــی و مدیری ــع مال مناب
ســرمایه گذاری،  یکپارچــه،  و 
دارایی هــا، امــوال و موقوفــات، یــک 
ــد. ــکل دهن ــود را ش ــه خ ــته ب ــرمایه گذاری وابس ــعه و س ــازمان توس س

وی تاســیس ایــن ســازمان را در راســتای سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ 
ــد  ــن طــرح، دانشــگاه ها می توانن ــا اجــرای ای ــت: ب ــرد و گف ــوان ک عن

مشــکات اقتصــادی و کمبــود اعتبــارات را مرتفــع کننــد.
خیرالدیــن تاکیــد کــرد: ایــن وظیفــه وزارت علــوم اســت کــه بخشــی 
از آیین نامه هــای ایــن مــاده قانونــی را تدویــن کنــد کــه خوشــبختانه 
ــران  ــات وزی ــب آن در هی ــت. تصوی ــده اس ــاده ش ــس آن آم پیش نوی

خواهــد بــود.

یک محقق و پژوهشگر اقتصادی مطرح کرد:

درآمد 10 میلیون ایرانی به اینستاگرام وابسته است

یــک محقــق و پژوهشــگر اقتصــادی 
 ۱۰ حــدود  شــغل  کــرد:  اعــام 
میلیــون نفــر و ٢ میلیــون و ۴۰۰ 
هــزار کســب و کار در کشــور وابســته 
بــه اینســتاگرام اســت کــه بــا بســتن 
بــه  هنگفتــی  زیــان  و  ضــرر  آن 
ــور وارد  ــا و کش ــواده ه ــاد خان اقتص

ــود. ــی ش م
مهــدی بشــارتده ســلوطی در گفــت 
و گــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه اثــرات 
ــاغل  ــر روی مش ــت ب ــی اینترن قطع
کشــور  در  مجــازی  فضــای  در 
ــه  ــادی ک ــان اقتص ــرد: زی ــار ک اظه

ــران روی داده اســت بیــش از ۱.۵  ــت در ای ــه واســطه قطعــی اینترن ب
میلیــون دالر در هــر ســاعت پیــش بینــی شــده کــه در پلتفــرم هایــی 

ــت. ــوده اس ــره ب ــر و غی ــتاگرام و توئیت ــس اپ، اینس ــد وات همانن
بشــارتده بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد قابــل توجهــی از کســب و کارهای 
ایرانــی در فضــای مجــازی بــرای دسترســی بــه ایــن نــرم افزارهــا نیــاز 
ــه  ــته ب ــران وابس ــغل در ای ــون ش ــک میلی ــدود ی ــزود: ح ــد، اف دارن
ــر ۴۰ هــزار میلیــارد تومــان را در  ــغ ب ــازاری بال اینســتاگرام اســت و ب

ســال ایجــاد مــی کنــد.
وی تصریــح کــرد: بــر اســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران، تقریبــا یــک 
میلیــون و ۷۰۰ هــزار کســب و کار در فضــای اینســتاگرام بوجــود آمــده 

اســت و درآمــد ۱۰ میلیــون نفــر وابســته بــه اینســتاگرام اســت.
ــر اینکــه ایــن  ــا تاکیــد ب اســتاد دانشــگاه علــم و فنــاوری مازنــدران ب
ــون  ــد ۱۰ میلی ــه درآم ــی دهــد بســتن درگاهــی ک ــا نشــان م عدده
نفــر وابســته بــه آنجــا بــوده اســت چــه ضــرر و زیانــی را رقــم خواهــد 
زد، گفــت: مســئله دیگــر اینکــه حــدود ٢ میلیــون و ۴۰۰ هــزار کســب 
و کار در حــوزه فــروش و تبلیغــات در فضــای مجــازی در بخــش 

اینســتاگرام فعــال هســتند.
بشــارتده ســلوطی یــادآور شــد: اینهــا رقــم هایــی اســت کــه چرخــه 
تجــارت را بــا بســتن یــا فیلترینــگ اینســتاگرام تحــت تاثیــر قــرار مــی 

دهــد.
وی بــا بیــان اینکــه اقتصــاد دیجیتــال در جهــان جایــگاه ویــژه ای دارد، 
خاطرنشــان کــرد: ســهم اقتصــاد دیجیتــال از تولیــد ناخالــص داخلــی 
ــورهای  ــاخص در کش ــن ش ــه ای ــت ک ــد اس ــدود ۷.٢ درص ــران ح ای
ــه ۳۰ درصــد مــی رســد و ایــن امــر نشــان مــی دهــد کــه  جهــان ب

اقتصــاد دیجیتــال در ســایر کشــورها 
چــه جایگاهــی دارد.

ایــن کارشــناس اقتصــاد بــا گرایــش 
ــر  ــه داد: ب ــعه، ادام ــت و توس سیاس
اســاس شــاخصی کــه تعریــف شــده 
ــد  ــد تولی ــدود ۱۵.۵ درص ــت ح اس
ناخالــص جهانــی مربــوط بــه اقتصــاد 
ــاخص در  ــن ش ــوده و ای ــال ب دیجیت
ــد  ــال حــدود ٢.۵ درصــد رش ۱۵ س
کــرده اســت؛ یعنــی نــه تنهــا اقتصاد 
ــال  ــه ســمت اقتصــاد دیجیت ــا ب دنی
پیــش مــی رود بلکــه وابســتگی 
ــمت  ــه س ــم ب ــورها ه ــاد کش اقتص

ــت.  ــرده اس ــت ک ــال حرک ــاد دیجیت اقتص
بشــارتده بــا ابــراز تاســف از اینکــه بــرای کنتــرل کــردن، یــک ظرفیــت 
را از بیــن بــرده ایــم، متذکــر شــد: قاعدتــا از بیــن بــردن ایــن ظرفیــت 
ــواده هــا وارد  ــه اقتصــاد و هــم بــه درآمــد خان زیــان زیــادی را هــم ب
خواهــد کــرد و اگــر تمهیداتــی اندیشــیده نشــود بــی اعتمــادی کــه در 
مــردم در راه انــدازی کســب و کارهــا در فضــای مجــازی بوجــود آمــده 

اســت تاثیــر خــود را در اقتصــاد کشــور خواهــد گذاشــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در زمــان کرونــا و محدودیــت رفــت و آمدهــا 
هرینــه هــای زیــادی شــده تــا اقتصــاد بــه ســمت اقتصــاد دیجیتــال 
بــرود گفــت: طــی ایــن دوســال اخیــر فضایــی بوجــود آمــد تــا مــردم 
بــا آگاهــی، دانــش و بــا فعالیــت خــود درآمدزایــی کننــد کــه بالطبــع 

درآمــد خانــواده بــه بخــش اقتصــاد دیجیتــال گــره زده شــد.
ــا  ــن اســتاد دانشــگاه و محقــق و پژوهشــگر اقتصــادی ادامــه داد: ب ای
ایــن اتفــاق حتمــا شــاهد رکــود خواهیــم بــود و بایــد هزینــه دیگــری 
ــال  ــرای کســب و کارهــای دیجیت ــی دیگــر ب ــا فضای صــورت گیــرد ت
بوجــود آیــد و در پــس آن بایــد هزینــه مضاعفــی بابــت اعتمادســازی 
در اقتصــاد دیجیتــال انجــام شــود تــا ایــن کســب و کارهــا احیــا شــوند 

و یقینــا فرآینــد ســختی خواهــد بــود.
ــدم  ــی و ع ــذار خارج ــرمایه گ ــان س ــدم اطمین ــلوطی، ع ــارتده س بش
ثبــات اقتصــادی را یکــی از دالیــل کاهــش ســرمایه گــذاری خارجــی 
ــون در  ــا اکن ــان ه ــدم اطمین ــن ع ــت: همی ــمرد و گف در کشــور برش
ــرات  ــات و تاثی ــد منتظــر اتفاق ــم زده شــد و بای ــال رق اقتصــاد دیجیت

ــود. ــد اقتصــادی آن ب ب

دوره آموزشی »مهارت های کاربردی
»ISI در تدوین و چاپ مقاالت 

آموختــگان  دانــش   انجمــن 
بــا  قــم  صنعتــی  دانشــگاه 
همــکاری انجمن هــای همــکار، 
»مهارت هــای  آموزشــی  دوره 
و چــاپ  تدویــن  در  کاربــردی 
مقــاالتISI« را برگــزار می کنــد.

ــنا،  ــازارکار از ایس ــزارش ب ــه گ ب
»اصــول نــگارش مقــاالت علمی«، 
ــال  ــرای ارس ــه ب ــاب مجل »انتخ
ــه  ــه و مجل ــواع مقال ــه«، »ان مقال
مجــات  »ارزیابــی  علمــی«، 
علمــی«، »پایگاه هــای اطاعاتــی و انتشــارات«، »اصطاحــات رایــج در فرآینــد چــاپ 
ــه  ــاپ مقال ــد چ ــه«، »فراین ــط مجل ــه توس ــی مقال ــد بررس ــال و فراین ــه«، »ارس مقال
توســط ناشــر«، »مســائل حقوقــی مقــاالت چــاپ شــده« و »تقلب هــای رایــج در چــاپ 
مقالــه« از جملــه مباحــث و ســرفصل هایی اســت کــه در دوره آموزشــی »مهارت هــای 

ــود. ــه می ش ــا پرداخت ــاالتISI« بــه آن ه ــاپ مق ــن و چ ــردی در تدوی کارب
ــک  ــی مکانی ــادکتری مهندس ــفاعی ـ پس ــیدمجتبی ش ــس س ــا تدری ــن کارگاه ب ای
ــرای  ــی ۱۳، ب ــاه، 9 ال ــر م ــا ٢9 مه ــا ۱۵ ت ــران، جمعه ه ــگاه ته ــتم دانش بیوسیس
دانشــجویان و فــارغ التحصیــان مقاطــع تحصیــات تکمیلــی برگــزار می شــود.

عاقه منــدان می تواننــد جهــت ثبت نــام و کســب اطاعــات بیشــتر بــه شناســه 
کننــد. مراجعــه   @SE_Workshops_Admin
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وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد:     ◄
قانون تبدیل وضعیت ایثارگران

 شامل حال همه دستگاه ها می شود
پشتیبانی از دانش آموختگان برتر برای

 ایجاد کسب وکارهای دانش بنیان

نماینده مردم خمینی شهر: در قالب طرح بنیاد ملی نخبگان محقق می شود؛ ◄ ◄

ــردم خمینی شــهر در مجلــس شــورای اســامی  ــده م نماین
ــران را  ــمی ایثارگ ــتخدام رس ــت و اس ــل وضعی ــون تبدی قان
شــامل شــکل های گوناگــون اســتخدامی کارکنــان نهادهــای 
ذی صــاح دانســت و گفــت: فراکســیون ایثارگــران بــه طــور 
ــر پیشــنهادی کار  ــوده و وزی ــن موضــوع ب ــر ای جــدی پیگی
نیــز متعهــد بــه اجــرای ایــن قانــون در سیســتم مدیریتــی 

خــود شــده اســت.
ــوص  ــا در خص ــا ایمن ــو ب ــی در گفت وگ ــی نقدعل محمدتق
ــل  ــه تبدی ــرد دســتگاه های اجــرای در زمین ــری عملک پیگی
ــل  ــون تبدی ــرد: قان ــار ک ــر اظه ــدان ایثارگ ــت فرزن وضعی
ــت و  ــفاف اس ــران ش ــمی ایثارگ ــتخدام رس ــت و اس وضعی
شــامل شــکل های گوناگــون اســتخدامی کارکنــان نهادهــای 

ذی صــاح می شــود.
ــازمان  ــا س ــدد ب ــات متع ــکیل جلس ــه تش ــاره ب ــا اش وی ب
اداری اســتخدامی بــرای پیگیــری اجــرای ایــن قانــون افــزود: 
فراکســیون ایثارگــران بــه طــور جــدی پیگیــر ایــن موضــوع 
اســت، همچنیــن بــا توجــه بــه نشســت هایی کــه در گذشــته 
بــا محمدهــادی زاهدی وفــا، وزیــر پیشــنهادی کار، تعــاون و 
رفــاه اجتماعــی برگــزار شــده، وی متعهــد شــده اســت کــه 
قانــون تبدیــل وضعیــت ایثارگــران را بــه طــور تمــام و کمال 

در سیســتم مدیریتــی خــود اجــرا کنــد.
ــردم خمینی شــهر در مجلــس شــورای اســامی  ــده م نماین
ــاره مقاومــت برخــی دســتگاه ها و نهادهــای اجرایــی در  درب
ــرای  ــه اج ــد: در زمین ــادآور ش ــون ی ــن قان ــرای ای ــر اج براب
ــی از  ــی و برخ ــن مجلس ــری بی ــاف نظ ــون اخت ــن قان ای
ــرات  ــرکت مخاب ــال ش ــوان مث ــه عن ــود دارد ب ــا وج نهاده
یکــی از نهادهایــی اســت کــه زیــر بــار اجــرای قانــون تبدیــل 
ــل  ــت تبدی ــد اس ــرا معتق ــی رود زی ــران نم ــت ایثارگ وضعی
ــر  ــان در یــک شــرکت خصوصــی امکان پذی وضعیــت کارکن
نیســت در حالــی کــه مجلــس اطــاق ایــن قانــون را شــامل 
ــا  ــد و ب حــال بخــش دولتــی، خصوصــی و خصولتــی می دان
چنیــن اســتداللی بایــد گفــت کــه تبدیــل وضعیــت کارکنان 

ــود. ــز می ش ــهرداری های نی ــال ش ــامل ح ــر ش ایثارگ

بنیاد ملی نخبگان در راستای پشتیبانی 
ایجاد  برای  برتر  دانش آموختگان  از 
کسب وکارهای دانش بنیان طرح شهید 

رضوی را اجرا می کند.
به گزارش بازارکار، مأموریت  بنیاد ملی 
 ، کشور  راهبری  سند  ذیل  نخبگان 
شناسایی ایستگاه های مسیر نخبگی با 
کمک نهادهای مرتبط برای پشتیبانی از 

مشموالن هر ایستگاه است.
هدف بنیاد، طراحی مسیر کامل نخبگانی، 

تمهید و تجهیز ایستگاه های نخبگانی به منظور بهره مندی از آنان است.
عاوه بر اینها »شناسایی آحاد وگروه های نخبگانی«، »طراحی مسیر هدایت در پرتو تعالیم 
ـ ایرانی«، »تمهید شرایط بکارگیری نخبگان در جهت اثرگذاری« و  و آداب اسامی 

»الگوسازی از نخبگان« جز اهداف بنیاد نخبگان محسوب می شوند.
به همین دلیل بنیاد فرایند شناسایی نخبگان را از دوران آموزش ابتدایی تا دوران سرآمدی 
طراحی کرده و شناسایی، توانمندسازی و حمایت از اجتماعات نخبگانی در حوزه های 
مختلف علمی، فّناوری، ادبی، هنری، حوزوی، قرآنی و… را در قالب ضوابط و مقررات 
مصوب، اجرایی ساخته است؛ ضمن اینکه تاش شده تا ارتباط معناداری میان طرح های 

مختلف شناسایی و توانمندسازی ایجاد کند.
از سوی دیگر زمینه سازی برای جذب و اثرگذاری مستعدین برتر با کمک دستگاه ها و 
نهادهای مرتبط، از جمله برنامه های راهبردی بنیاد محسوب می شود. یکی از این طرح ها 
در راستای حمایت از نخبگان، پشتیبانی از دانش آموختگان برتر برای ایجاد کسب وکارهای 

دانش بنیان )طرح شهید رضوی( است.
این طرح، برای پشتیبانی از دانش آموختگان برتر برای ایجاد کسب وکارهای دانش بنیان 
برنامه ریزی شده است. هر یک از نخبگان در راستای ایجاد کسب و کار گام بردارند ذیل 

این طرح مورد حمایت قرار می گیرند.
بنیاد با هدف حمایت از اشتغال و اثرگذاری دانش آموختگان برتر در زیست بوم دانش بنیان 
کشور، مقرراتی را در قالب »طرح شهید رضوی« در سال ۱۳۹۹ تصویب و اجرایی ساخته 

است.
بر اساس سند راهبردی کشور در امور نخبگان، این طرح با هدف حمایت از اشتغال و 
اثرگذاری دانش اموختگان برتر در زیست بوم دانش بنیان کشور که به گرامیداشت یاد 

شهید سید محمد تقی رضوی نامگذاری شده ، به تدوین رسیده است.
نحوه انتخاب برگزیدگان این طرح بر عهده معاونت آینده سازان بنیاد ملی نخبگان است.

بر این اساس، هر ساله بنیاد از میان متقاضیان واجد شرایط، تعدادی از نخبگان را برای 
بهره مندی از پشتیبانی های این بخش انتخاب می کند.

هر یک از برگزیدگان از اعتبار توانمندسازی یا ارتقای توانمندی راه اندازی کسب وکار 
)معادل ۷۵ درصد از هزینه های یادگیری مهارت های موردنیاز برای راه اندازی کسب وکار 
دانش بنیان(، وام خرید/ ساخت مسکن و هدیۀ ازدواج و هر یک از هسته های فناور 
برگزیده از تسهیاتی مشتمل بر حمایت مالی اولیه باعوض، امکانات دفتری )مکان 
استقرار، به مدت یک سال( و حمایت مالی باعوض به صورت پلکانی در دو نوبت )در 
صورت تأسیس شرکت و جذب سرمایه ظرف مدت سه سال پس از تاریخ پذیرش 

پیشنهاده و تأییدکارگزار ناظر( بهره مند می شوند.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک شرکت پیمانکاری در تهران
جهت تکمیل کادر دفتر مرکزی خود از واجدین شرایط 

زیر دعوت به همکاری می نماید:
 مهندس برق

مهندس مکانیک
 آشنا به نرم افزار های : اتوکد – رویت – آفیس

آشنا به نحوه تنظیم صورت وضعیت – تنظیم قرارداد 
 – الحاقیه و متره و برآورد پروژه های ساختمانی

 حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط
شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ 

پنجشنبه ۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰
 متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعام 
شده در بخش اطاعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.

pejman.pornour@gmail.com 
لینک : 

https://bazarekar.ir/39801

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

بیمارستان گاندی در تهران
جهت تکمیل کادر درمانی خود از واجدین شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید:
 پرستار ویژه کار

 دارای حداقل ۲ سال سابقه کار
ارائه مدرک تحصیلی مرتبط، ارائه مدرک پایان طرح

 پرستار
 دارای حداقل ۲ سال سابقه کار

ارائه مدرک تحصیلی مرتبط، ارائه مدرک پایان طرح
 تکنسین بیهوشی – تکنسین اتاق عمل

 دارای حداقل ۲ سال سابقه کار
ارائه مدرک تحصیلی مرتبط، ارائه مدرک پایان طرح

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق مراجعه حضوری 
روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت۹  الی۱۳

)به همراه اصل مدارک( درخواست همکاری خود را 
اعام نمایند.

 تهران – خیابان گاندی جنوبی –
 نبش کوچه ترابنده – شماره ۱۳۰

 02142603000 )داخلی 1432-1041(
https://bazarekar.ir/39781

دعوت به همکاری

شرکت معماری کوبه در یزد جهت تکمیل کادر 
اداری خود به افراد با شرایط زیر نیاز دارد:

کارشناس برنامه ریزی:
  خانم، یک نفر

 جهت برنامه ریزی پروژه ها، کارشناسی
حقوق: از ۵ میلیون تومان

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

واتس اپ 0۹12۹44۸۹۸3  
لینک : 

https://bazarekar.ir/39765

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت تاکنو گاز در تهران 
)محل کار: میرداماد( برای تکمیل کادر خودبه افراد 

واجد شرایط زیر نیازمند است:
)crm( کارشناس ارتباط با مشتری 

 تسلط کامل به نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان
توانایی ساخت، مدیریت و بهینه سازی فرآیندهای 

CRM مربوط به هر دپارتمان در 
آشنا به رفع ایرادات نرم افزاری و سخت افزاری 

 ویندوز و سیستم های کامپیوتری
office تسلط به نرم افزارهای 

 با دقت و توانایی انجام کار تیمی
خاق و دارای مهارت های ارتباطی

 متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق
 راه های اعام شده در بخش اطاعات تماس،

 ارتباط حاصل نمایند.
)whatsapp( 0۹۹6146۸۸01  

02126403۸66 
لینک : 

https://bazarekar.ir/39769

SEO کارشناس سئو 
 دارای مدرک لیسانس

 دارای سابقه کاری ۲ سال، سن حدودی: ۲۳-۳۵
 توانایی ساخت و ایجاد لینک در صفحات کلیدی را داشته باشد.
 با ترندهای سئو و تغییرات الگوریتم های گوگل آشنا باشد.

با زبان های برنامه نویسی مانند HTML ،PHP یا 
CSS، نرم افزارهای مدیریت مثل MYSQL، نرم 

افزارهای استخراج و تحلیل داده مثل گوگل آنالیتیکس و 

نرم افزارهای مارکتینگ مانند گوگل ادوردز آشنایی الزم 
را داشته باشد.

 شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۷ – پنج شنبه ۸ تا ۱۳
 متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعام شده 

ارتباط حاصل نمایند.
hr@ebpnovin.com  

لینک : 
https://bazarekar.ir/39764

دعوت به همکاری

شرکت ایده برتر پارسیان خاورمیانه در تهران )خواجه نصیر، حقوقی( 
برای تکمیل کادر خود به افراد با شرایط زیر نیاز دارد:

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک شرکت تولید قطعات خودرو در تهران 
برای تکمیل کادر خود به افراد با شرایط

 زیر نیاز دارد:
 مدیر کارخانه )آقا(

 کارشناس تضمین کیفیت- کارشناس حسابداری
 سرپرست و اپراتور دستگاه تزریق )آقا(

کمک انباردار )آقا(-  قالبساز پالستیک )آقا(
 متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق

 راه اعام شده  ارتباط حاصل نمایند.
co.estekhdam@yahoo.com 

لینک : 
https://bazarekar.ir/39758

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت انبوه گستر نصر جهت تکمیل کادر
 خود در استان  یزد از افراد واجد شرایط زیر

 دعوت به همکاری می نماید.
IT کارشناس

آقا، سابقه کارمهم نیست، تمام وقت
آشنا به امور سخت افزاری، نرم افزاری،

 نصب ویندور، سرور و شبکه
حقوق مطابق با قانون کار

اطاعات تماس
موبایل : 0۹۹3۵4030۹۵
واتساپ : 0۹۹3۵4030۹۵

لینک :
https://bazarekar.ir/39752 

کارگر انبار
 آقا، بصورت حضوری و تمام وقت

 دارای توانایی جابجایی بار تا ۱۰ کیلوگرم
 مستعد یادگیری قطعات صنعتی

 بسته ها و هدایای مناسبتی

بیمه تکمیلی، سرویس رفت و برگشت، صبحانه
متقاضیان واجد شرایط می توانند به ایمیل زیر

 ارسال نمایند.
sarma.gostar.vira@gmail.com

لینک : 

https://bazarekar.ir/39747

دعوت به همکاری

شرکت سرما گسترویرا )امگا(، واقع در تهران )شهرک صنعتی شمس  آباد(،

 جهت تکمیل کادر انبار خود، به یک نفر کارگر انبار با   مشخصات زیر نیاز دارد:

ــرمایه  ــزود: در گام اول س ــه اف ــدوزی در ادام ــان خان احس
و  شــد  دوبرابــر  امســال  الحســنه  قــرض  بانک هــای 
ــرض  ــای ق ــاماندهی صندوق ه ــتورالعمل س ــن دس همچنی
ــید. ــب رس ــه تصوی ــار ب ــول و اعتب ــورای پ ــنه در ش الحس

ــای  ــزد وام ه ــت: کارم ــی گف ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام وزی
خــرد ۱۰ میلیــون تومانــی و کمتــر از آن از مــاه آینــده در 

ــود. ــر می ش ــنه صف ــرض الحس ــای ق بانک ه
ــور  ــر ام ــدورزی وزی ــان خان ــازارکار، احس ــزارش ب ــه گ  ب
اقتصــاد و دارایــی گفــت: بــرای اولیــن بــار ظــرف یکــی دو 
مــاه آینــده بــا هماهنگــی کــه بیــن بانــک قــرض الحســنه 

ــرای  ــت، ب ــه اس ــورت گرفت ــالت ص ــنه رس ــرض الحس ــک ق ــران و بان ــر ای مه
وام هــای خــرد قــرض الحســنه ۱۰ میلیــون تومانــی و کمتــر از آن، کارمــزد ۴ درصــد 
را بــه صفــر خواهیــم رســاند تــا بــرای اولیــن بــار مــردم بــدون کارمــزد بتواننــد وام هــای 

ــغ پاییــن را دریافــت کننــد. ــا مبال ب
ــه  ــرض الحســنه منطق ــای ق ــران صندوق ه ــدوزی در نشســت مدی ــید احســان خان س

ترشــیز ایــن خبــر را اعــام کــرد.
ــزود:  در گام اول ســرمایه بانک هــای قــرض الحســنه  ــدوزی در ادامــه اف   احســان خان

امســال دوبرابــر شــد و همچنیــن دســتورالعمل ســاماندهی 
ــار  ــول و اعتب ــورای پ ــرض الحســنه در ش ــای ق صندوق ه

بــه تصویــب رســید.
ــتین  ــرای نخس ــه ب ــر ک ــن خب ــام ای ــا اع ــدوزی ب خان
شــدند  مجــاب  اجرایــی  و  دولتــی  دســتگاه های  بــار 
ــان را در  ــان خودش ــوق کارکن ــت حق ــاب های پرداخ حس
ــد،  ــز بکنن ــور متمرک ــنه کش ــرض الحس ــبکه ق ــش ش بخ
تصریــح کــرد: ایــن اجــازه بــه افزایــش رســوب و قــدرت وام 
دهــی بانک هــای قــرض الحســنه در کشــور کمــک شــایانی 

می کنــد.
ــه  ــش ترازنام ــدی افزای ــقف دو درص ــم س ــت: علیرغ ــه گف ــدوزی در ادام ــان خان احس
بانک هــای کشــور، بانــک مرکــزی بــا نــگاه حمایتــی ســقف بانک هــای قــرض الحســنه 
ــن  ــه ای ــرده اســت ک ــرر ک ــا مق ــایر بانک ه ــر بیشــتر از س ــی ۲.۵ براب را ۵ درصــد یعن
امــکان را می دهــد بانک هــا و صندوق هــای قــرض الحســنه غیــر بانکــی کشــور امســال 
بــا موانــع کمتــر و ســرعت بیشــتر بــه فعالیــت تامیــن مالــی کــه مــورد نیــاز و خواســت 
مــردم اســت، در شــرایط تورمــی و فشــار اقتصــادی کــه خانوار هــا بــا آن مواجــه هســتند 

عمــل بکننــد.

حذف کارمزد وام ۱۰ میلیون تومانی در بانک های قرض الحسنه

رئیس شورای اسالمی شهر شیراز خبر داد:      ◄

رئیــس شــورای اســامی شــهر شــیراز بــا اشــاره بــه 
ــوان  ــانی به عن ــون آتش نش ــوم و فن ــگاه عل ــیس دانش تأس
اقدامــی جســورانه و عالمانــه گفــت: ایــن اقــدام یــک 
ــابه در کل  ــتگاه های مش ــایر دس ــرای س ــت ب ــت مثب حرک

ــت. ــور اس کش
مهــدی طاهــری رئیــس شــورای اســامی شــهر شــیراز در 
ــن روز  ــک ای ــا تبری ــام آتش نشــان ب ــن بزرگداشــت مق آیی
ــن  ــی ای ــربازان واقع ــن و س ــانان مجاهدی ــت: آتش نش گف
شــهر بــوده کــه بــدون هیــچ ادعایــی در ســطح 
خدمت رســانی  بــه  مشــغول  فــداکاری  و  ایثــار 

. هســتند
ــهر و  ــوادث در ش ــگیری از ح ــین آالت، پیش ــزات و ماش ــای تجهی ــرای ارتق ــت: ب او گف
ــم. ــاش کنی ــد ت ــان بای ــه خدمت رس ــن مجموع ــوادث ای ــر ح ــی در براب ــای آمادگ ارتق

ــای  ــرح اطف ــند ط ــرای س ــه اج ــاره ب ــا اش ــیراز ب ــهر ش ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــا  ــا اجــرای ایــن طــرح پروژه محــور، مســائل و مشــکات موجــود را ب ــق گفــت: ب حری

ــرد. ــم ک ــع خواهی ــده رف ــه آین ــی رو ب ــزی و نگاه برنامه ری
رئیــس شــورای اســامی شــهر شــیراز تأســیس دانشــگاه علــوم و فنــون آتش نشــانی را 
یــک اقــدام جســورانه و عالمانــه عنــوان کــرد و گفــت: تأســیس دانشــگاه علــوم و فنــون 
ــابه در کل  ــتگاه های مش ــایر دس ــرای س ــت ب ــت مثب ــک حرک ــانی ی ــازمان آتش نش س
ــازمان  ــه س ــدی بودج ــش ۳۶۰ درص ــه افزای ــه ب ــا توج ــود و ب ــوب می ش ــور محس کش

آتش نشــانی نســبت بــه ســنوات گذشــته بــا اولویــت دادن 
بــه تامیــن بودجــه ایــن ســازمان در جهــت تامیــن نیازهــا، 

ــم. ــین آالت گام برمی داری ــات و ماش امکان
محمدحســن اســدی شــهردار منتخــب شــیراز نیــز در آیین 
ــک  ــانی ی ــت: آتش نش ــان گف ــام آتش نش ــت مق بزرگداش
خدمــت حاکمیتــی اســت و کارکنــان ایــن مجموعــه بزرگ 
در هــر بخــش افــراد متخصصــی هســتند کــه بــه صــورت 

ــد. ــانی می کنن ــازمان خدمت رس ــن س ــمی در ای رس
ــا ثبــت شــعار تحــول و ارتقــا در ســازمان آتش نشــانی  او ب
ــال  ــان و م ــظ ج ــانان حاف ــرد: آتش نش ــح ک ــیراز تصری ش
شــهروندان هســتند، بنابرایــن بــا توجــه بــه اهمیــت شــغل آتش نشــانی و تاثیــر آن در 
ــزات،  ــه روزرســانی تجهی ــه ب ــه مهــم از جمل ــن مجموع ــه نیاز هــای ای ــد ب ــه، بای جامع

ماشــین آالت و رفــع مســائل منابــع انســانی جامــه عمــل بپوشــانیم.
ــتان  ــازرس کل اس ــور و ب ــی کل کش ــازمان بازرس ــه ۳ س ــس منطق ــی رئی ــم اکرم کاظ
فــارس نیــز روز آتش نشــان را تبریــک و داشــتن امکانــات مناســب در جهــت نجــات جــان 
ــوان کــرد. ــل توجــه عن ــدام قاب ــک اق ــرای ســازمان آتش نشــانی شــیراز ی انســان ها را ب

ــا غبارروبــی و عطرافشــانی حــرم حضــرت شــاهچراغ )ع( توســط  در ایــن آییــن کــه ب
آتش نشــانان آغــاز شــد، جمعــی از آتش نشــانان شــهر شــیراز بــا حکــم تولیــت آســتان 

مقــدس بــه کســوت خــادم افتخــاری ایــن بــارگاه منــور، منصــوب و مفتخــر شــدند.

تأسیس دانشگاه علوم و فنون آتش نشانی در کشور
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استفاده  مراکز تحقیقاتی در صورت 
امتیاز ویژه می گیرند از دانشجویان 

دانشـجویان  حضـور  تقویـت  مـا،  اهـداف  از  یکـی  اینکـه  بیـان  بـا  بهداشـت  وزیـر 
مراکـز  کـرد:  تاکیـد  اسـت،  سـامت  حـوزه  تحقیقاتـی  مراکـز  در  خـاق  و  مبتکـر 
تحقیقاتـی صرفـا بـرای ارتقـاء اسـاتید نیسـت و بایـد از امکانات گسـترده ایـن مراکز 

بـرد. را  بهـره  بیشـترین  دانشـجویان،  مشـارکت  بـا 
ملـی  کنگـره  سـومین  و  بیسـت  در  اللهـی  عیـن  بهـرام  دکتـر  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
سـالیانه و نهمیـن کنگـره بیـن المللـی پژوهشـی دانشـجویان علـوم پزشـکی کـه در 
مجتمـع فرهنگـی والیـت اردبیـل برگـزار شـد، ضمـن بیان ایـن مطلب اظهار داشـت: 
بارهـا بـه روسـای دانشـگاه ها و دانشـکده های علـوم پزشـکی تاکیـد کـرده ایـم کـه 
زمینـه مشـارکت هـر چـه بیشـتر دانشـجویان را در مراکـز تحقیقاتـی فراهـم آورنـد. 
می کننـد،  اسـتفاده  دانشـجویان  از  کـه  تحقیقاتـی  مراکـز  بـه  اسـت  الزم  همچنیـن 
امتیـاز ویـژه ای تعلـق گیـرد و فعالیـت دانشـجویان در  اعتباربخشـی ایـن مراکـز بـه 

عنـوان مـاک مثبـت منظـور شـود.
وزیـر بهداشـت بـا بیـان ایـن که هـر قدر بـه پژوهـش بیشـتر توجه شـود، دانشـگاه ها  
نقـش مؤثرتـری در پیشـرفت کشـور ایفـا خواهنـد کـرد، گفـت: دانشـجویان مبتکـری 
کـه  در مراکـز تحقیقاتـی فعالیـت پژوهشـی داشـته باشـند،امتیازات ویـژه ای دریافت 

خواهنـد کـرد و ایـن امتیـازات در مراحـل ارتقـاء علمـی آنهـا منظور می شـود.
دکتـر عیـن اللهـی تاکیـد کـرد: ایـن کنگـره توسـط دانشـجویان برنامه ریـزی، زمان 
بنـدی و برگـزار شـد و نشـان داد کـه اگـر بـه جوانـان و دانشـجویان اعتمـاد کرده و 

ایـن گونـه امـور را بـه آنهـا واگـذار کنیـم، نتایـج مطلوبتـری را شـاهد خواهیـم بود.
وزیـر بهداشـت  همچنیـن بـر لـزوم تقویـت دیپلماسـی سـامت تاکیـد و تصریح کرد: 
دانشـگاه ها می تواننـد بـه شـکل آمایشـی بـا کشـورهای مجـاور خـود در زمینـه های 
دانشـجو  و  اسـتاد  تبـادل  و  تحقیقاتـی  و  علمـی  گردشـگری سـامت، همکاری هـای 
ارتباطـات نزدیـک و مؤثـر  داشـته باشـند و روابـط خـود را در عرصـه سـامت بـا 
دیگـر کشـورها گسـترش دهنـد. بایـد مرزهـا را بـرای همکاری هـای گسـترده علمی 
دیپلماسـی  تقویـت   ، لـوازم رشـد کشـورها  از  یکـی  ؛ چراکـه  برداریـم  تحقیقاتـی  و 

سـامت آنهاسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: رتبـه ایـران در تولیـد علـم ارتقـاء پیـدا کـرده و ۴۵۰ مجلـه 
علمـی- پژوهشـی کشـور بـه ۴۶۵ مجلـه افزایـش یافتـه اسـت. در عیـن حـال  بایـد 
دسترسـی دانشـگاه ها بـه منابـع معتبـر و روزآمـد  علمـی تسـهیل  و  حـوزه پژوهش 

از  نظـر منابـع مالـی تقویـت شـود.

گلخانه  متقاضیان احداث  به  تسهیالت  پرداخت 

افـرادی کـه تمایـل به احـداث گلخانه دارنـد می توانند با مراجعـه به مراکز جهاد کشـاورزی 
برای دریافـت وام اقدام کنند.

بـه گـزارش بـازار کار فـارس به نقـل از خبرگـزاری صداوسـیما، مدیـر امور سـرمایه گذاری 
جهـاد کشـاورزی فـارس گفـت: گسـترش فضـای گلخانه ای به دلیـل صرفه جویـی در آب و 
افزایـش تولیـد اولویت جهاد کشـاورزی اسـتان اسـت و تسـهیات ایجـاد گلخانه بر اسـاس 

تبصـره ۱۸ و مـاده ۵۲ قانـون الحـاق بـه صـورت مسـتمر به متقاضیـان پرداخت می شـود.
پیشـکار گفـت: متقاضیـان دریافـت تسـهیات بـرای نـام نویسـی بـه سـامانه یکپارچـه 
کننـد. مراجعـه   Cita.maj.ir نشـانی  بـه  “سـیتا”  کشـاورزی  بخـش  اعتبـاری  تسـهیات 

وی افزود: درخواسـت ها در کمیته تخصصی سـازمان جهاد کشـاورزی بررسـی و متقاضیانی 
که درخواسـت شـان تایید شـود به بانک معرفی می شـوند.

مدیـر امـور سـرمایه گـذاری جهاد کشـاورزی فارس گفت: سـود ایـن تسـهیات در مناطق 
کـم برخـوردار ۱۲.۵ و در مناطـق برخـوردار ۱۴.۵ درصد اسـت.

بـه گفتـه مدیـر باغبانـی جهاد کشـاورزی فارس سـطح کشـت های گلخانه ای در اسـتان 
۸۸۸ هکتـار اسـت کـه برنامـه ریزی شـده تا سـال ۱۴۰۴ به هفـت هزار هکتار برسـد.

پـاکاری گفـت: صرفه جویـی در مصـرف آب و افزایـش تولیـد مهمتریـن مزایـای کشـت 
گلخانـه ای اسـت.

مدیر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی فارس گفت: شهرسـتان های سـپیدان، شـیراز، فسـا، 
پاسـارگاد، نی ریز، مرودشـت، جهرم و قیروکارزین بیشـترین سـطح گلخانه اسـتان را دارند.

اشتغال کرمانشاه  چراغ سبز 
با گشودن پنجره توریسم سالمت

توسـعه مراکـز درمانـی کرمانشـاه در سـال های اخیـر باعـث شـده کـه ایـن اسـتان 
عـاوه بـر اینکـه قطـب درمـان غـرب کشـور شـده بـه یکـی از کشـورهای مقصد توریسـم 
درمانـی منطقـه نیـز تبدیـل گردیـده و اکنـون بیمـاران کشـور عـراق بـرای درمـان خـود به 
کرمانشـاه مراجعـه می کننـد کـه بـا اطـاع رسـانی بیشـتر می تـوان بیماران بیشـتری جـذب کرد.

بـه گـزارش ایرنـا، اسـتان کرمانشـاه ۲ میلیون نفـر جمعیـت دارد و اکنون بیـش از چهار هزار 
تخـت بیمارسـتانی در قالـب ۱۸ بیمارسـتان دولتـی دانشـگاه علـوم پزشـکی، ۲ بیمارسـتان 
خصوصی، سـه بیمارسـتان نظامی و ۲ بیمارسـتان تامین اجتماعی و ده ها کلینیک تخصصی 

و فـوق تخصصی در اسـتان فعال اسـت.
ایـن اسـتان ۳۷۱ کیلومتـر مـرز مشـترک و پنـج گـذرگاه مـرزی رسـمی بـا ۲ بخـش عـرب 
نشـین و ُکردنشـین عـراق دارد و روزانـه ده هـا مسـافر از طریـق مرزهای رسـمی این اسـتان 

تـردد می کننـد.
ایـن روزهـا جمهـوری اسـامی ایـران بـه خوبـی توانسـته اسـت در میـان کشـورهای مقصد 
توریسـم درمانـی جـا بـاز کنـد و به عنـوان یکی از مقاصـد بیماران آسـیایی مطرح شـود و در 
ایـن میان اسـتان کرمانشـاه بـه دلیل مرزی بـودن و وجود مراکـز درمانی متعدد مـی تواند به 

یکـی از قطب هـای اصلـی توریسـم درمانی تبدیل شـود.
آمارهـا نشـان مـی دهـد که بیمـاران خارجـی که عمدتـا از کشـورهای جمهـوری آذربایجان، 
عراق، ترکمنسـتان، افغانسـتان، کویت، سـوریه، لبنـان، بحرین و ترکیه بـرای اهدافی همچون 
درمـان نابـاروری، دندان پزشـکی، جراحـی قلب، جراحی چشـم، درمان سـرطان و عمل های 

مربـوط بـه زیبایی به ایران سـفر مـی کنند.
تاکنـون چندیـن اسـتان کشـور همچـون تهـران، یـزد، مازنـدران، آذربایجـان غربی شـیراز و 
برخی از دیگر اسـتان های مرکزی ایران توانسـته اند در جذب گردشـگران خارجی از اسـتان 
هـای مـرزی پیشـی بگیرند و از این رو اسـتان هـای مرزی نیز بایـد با اطاع رسـانی و رایزنی 

های گسـترده سـهم بیشـتری از ایـن بـازار را از آن خود کنند.
باتوجـه بـه آمـار بـاالی بیـکاری در اسـتان کرمانشـاه و وجـود مراکـز درمانـی و بیمارسـتانی 
فـراوان در اسـتان، جـذب بیماران کشـور عـراق که معموال برای مداوا به خارج از کشـور سـفر 

می کننـد می تواننـد درمانـی بر درد بیکاری اسـتان کرمانشـاه باشـد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/40619

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شیروان در خراسان شمالی

تسهیالت مشاغل خانگی در شهرستان شیروان
 ۶.۵ برابر رشد یافت

و  معــدن  صنعــت،  اداره  رییــس 
خراســان  در  شــیروان  تجــارت 
اعتبــار  امســال  گفــت:  شــمالی 
در  اشــتغال  تســهیات  پرداختــی 
اســتان  خانگــی  مشــاغل  حــوزه 
تاکنــون بــه رقــم ۶۸ میلیــارد تومــان 
ــا پارســال  رســیده کــه در مقایســه ب
رشــد ۶ و نیــم برابــری داشــته اســت.
ــا  ــو ب ــت و گ ــی در گف ــداهلل گل عب
داشــت:  اظهــار  ایرنــا  خبرنــگار 
و  اســتان  قالیبافــان  شناســایی 
حمایــت هــای الزم از ایــن قشــر 
ــال  ــود و امس ــراه ب ــتقبال هم ــا اس ب

ــتر  ــذب بیش ــب ج ــن موج ــد و همی ــتفاده کردن ــادی اس ــهیات زی ــان از تس قالیباف
شــد. تســهیات 

ــا  ــن حــوزه ب ــه ۱۶۰ متقاضــی فعــال در ای ــن میــزان تســهیات ب ــح کــرد: ای وی تصری
کارمــزد چهــار درصــد و مــدت زمــان بازپرداخــت پنــج ســاله پرداخــت شــد.

ــاون  ــاه و توســعه تع ــک رف ــان را بان ــی متقاضی ــت معرف ــل جه ــای عام ــک ه ــی، بان گل
عنــوان کــرد و افــزود: عمــده تریــن مشــکل ایــن قشــر بحــث بیمــه اســت کــه خواســتار 
داشــتن بیمــه بازنشســتگی هســتند، در یــک مقطــع زمانــی بیمــه بســیاری از آنــان بــه 
ــا نبــودن دار قالــی هنــگام بازدیــد کارشناســان و عــدم پرداخــت ســه ماهــه  دلیــل برپ

قطــع شــده اســت.
وی عنــوان کــرد: تســهیات اشــتغال در چنــد حــوزه مشــاغل خانگــی، مشــاغل روســتایی، 
مشــاغل تبصــره ۱۸و ۱۶ )مشــاغل مربــوط بــه نهادهــای حمایتــی ماننــد بهزیســتی، بنیــاد 

شــهید و کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( ( بــه متقاضیــان پرداخــت می شــود.
رییــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شــیروان بــا اشــاره بــه فراینــد تقاضــای متقاضیــان 
بــرای دریافــت تســهیات اشــتغال خانگــی خاطرنشــان کــرد: بــرای دریافــت تســهیات در 
 auth.g۴b.ir ایــن مشــاغل ابتــدا بایــد متقاضیــان در ســامانه صــدور مجوزهــا بــا نشــانی
kara.mcls. اقــدام و ســپس بعــد از دریافــت مجــوز متقاضــی در ســامانه کارا بــا نشــانی

gov.ir رونــد دریافــت تســهیات را طــی کننــد.

نام گذاری دومین »میدان کارآفرینی« استان زنجان
کارآفرینــی  مدیریــت  سرپرســت 
کار  تعــاون،  اداره کل  اشــتغال  و 
زنجــان  اســتان  رفاه اجتماعــی  و 
گفــت: در راســتای ترویــج و تبلیــغ 
ــر  ــی دیگ ــی، یک ــگ کارآفرین فرهن
ــع  ــان واق ــتان زنج ــن اس از از میادی
شــهرهای  از  یکــی  هیــدج،  در 
ــدان  ــام می ــه ن ــر ب ــتان ابه شهرس

شــد. نام گــذاری  کارآفرینــی 
نقــل  بــه  بــازارکار  بــه گــزارش 
در،  آقاجانلــو  ایسنا،اســماعیل  از 
اظهــار کــرد: هیــدج، زادگاه حکیــم 

هیدجــی فیلســوف و شــاعر بــزرگ اســتان، یکــی از بزرگ تریــن تولیدکننــدگان کفــش 
در اســتان و کشــور اســت )یکــی از ســه قطــب تولیــد کفــش در ایــران( کــه البتــه در 

ــته و دارد. ــور داش ــام اول را در کش ــه مق ــه گان ــش بچ ــد کف ــه تولی زمین
وی افــزود: شــهرک صنعتــی هیــدج نیــز دارای شــرکت هایی تولیــدی در زمینــه 
بســته بندی و بوجــاری حبوبــات و غــات و خــوراک دام – تولیــد لولــه – ســیم و کابــل 
– صنایــع چــوب دســتمال کاغــذی و … اســت؛ لــذا بــه جهــت صنعتــی بــودن این شــهر 
کوچــک و روی آوردن بیشــتر جوانــان شــهر بــه کارآفرینــی، دومیــن میــدان کارآفرینــی 

ــذاری شــده اســت. ــن محــل نام گ در ای
سرپرســت مدیریــت کارآفرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی اســتان 
زنجــان، خاطرنشــان کــرد: نام گــذاری ایــن میــدان نمــادی از موفقیــت کارآفرینــان شــهر 

هیــدج بــوده و هــدف از آن توســعه و ترویــج فرهنــگ کارآفرینــی بــرای جوانــان اســت.
ــای  ــور ارتق ــه منظ ــمی و ب ــای غیررس ــوزش ه ــتای آم ــی در راس ــی مهارت ــدارس عال م
مهــارت هــای حرفــه ای و نیــز گســترش دانــش مهارتــی و توانمندســازی منابــع انســانی 
تحصیــل کــرده بــا رویکــرد راه انــدازی کســب و کار بــا تکیــه بــر مــدل هــای نــوآوری 
اجتماعــی در جهــت بسترســازی مشــاغل فناورانــه و دانــش بنیــان ایجــاد مــی شــوند.

10درصد تسهیالت بانک ها به دانش بنیان های ایالم 
اختصاص یافت

بــه  اشــاره  بــا  ایــام  اســتاندار 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــات مق فرمایش
بنیــان،  تولیــدات دانــش  خصــوص 
ــام  ــدات مق ــه تاکی ــا توجــه ب ــزود: ب اف
معظــم رهبری بــر تولیــدات دانــش بنیان، 
بایــد ۱۰ درصــد از تســهیات ســر جمــع 
ــه حــوزه دانــش بنیــان ســوق  بانک هــا، ب

داده شــود.
ــل از تســنیم  ــه نق ــزارش بازارکارب ــه گ ب
از ایــام،  حســن بهــرام نیــا در نشســت 
تســهیات تبصــره ۱۸ اســتان، افــزود: بــا 

توجــه بــه بخشــنامه صــادر شــده در خصــوص تمدیــد تســهیات تبصــره ۱۸، مهلــت جــذب 
ــد شــد. ــان دیمــاه ســال جاری تمدی ــا پای ایــن تســهیات ت

وی بــا بیــان اینکــه حتــی یــک ریــال از رقــم تســهیات تبصــره ۱۸ نباید برگشــت داده شــود، 
گفــت: جــذب ایــن تســهیات در رونــق اقتصادی و توســعه اســتان نقــش بســزایی دارد.

اســتاندار ایــام بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه دســتگاه هایی کــه از نظــر جــذب تســهیات 
تبصــره ۱۸ عملکردشــان ضعیــف داشــته اند، فرصــت دارنــد تــا پایــان دیمــاه ســالجاری 
عقــب ماندگــی خــود را جبــران کنــد، اضافــه کــرد: بــا ایــن حــال دســتگاه های اجرایــی 
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــتی و تع ــداد، بهزیس ــه ام ــازی، کمیت ــر راه و شهرس نظی

عملکــرد بســیار خوبــی داشــتند کــه جــای تقدیــر دارد.
ــرد را در  ــن عملک ــه بهتری ــی ک ــی و بانک های ــتگاه های اجرای ــه دس ــی از هم ــا قدردان وی ب
جــذب تســهیات تبصــره ۱۸ داشــتند، گفــت: بــه دلیــل اهمیــت ویــژه امــور اقتصــادی و 
ــود. ــزار می ش ــب برگ ــورت مرت ــره ۱۶ و ۱۸ بص ــت های تبص ــتان نشس ــتغال اس ــوزه اش ح

ــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در خصــوص تولیــدات دانــش  ــا اشــاره ب ــا ب بهــرام نی
بنیــان، افــزود: بــا توجــه بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری بــر تولیــدات دانــش بنیــان، باید 

۱۰ درصــد از تســهیات ســر جمــع بانک هــا، بــه حــوزه دانــش بنیــان ســوق داده شــود.
ــاالی  ــت ب ــل پتانســیل و ظرفی ــه دلی ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب ــام در پای اســتاندار ای
گردشــگری اســتان حداقــل بایــد ۶ یــا ۷ هتــل در اســتان ســاخته شــود، اضافــه کــرد: 
روان کاری و تســهیل بــرای ســاخت چندیــن هتــل در عیــن رعایــت قوانیــن و مقــررات 
ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می ــوی مدی ــری از س و پیگی

ــرورت دارد. ض

رئیــس کمیتــه امــداد گفــت: تــا 
پایــان ســال ۲۰ هــزار فرصــت شــغلی 
ــان آذربایجــان شــرقی  ــرای مددجوی ب

ایجــاد می شــود.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از 
کمیتــه  اطاع رســانی  پایــگاه  از 
بختیــاری،  ســیدمرتضی  امــداد، 
ــا  ــدار ب ــداد در دی ــه ام ــس کمیت رئی
ــان  ــتاندار آذربایج ــرم، اس ــن خ عابدی
شــرقی گفــت: ســال گذشــته اســتان 

ــت  ــزار و ۵۲۴ فرص ــاد ۱۹ ه ــه ایج ــق ب ــرقی موف ــان ش آذربایج
ــد. ــغلی ش ش

ــغلی  ــت ش ــزار فرص ــاد ۲۰ ه ــز ایج ــال نی ــرای امس ــزود: ب وی اف
ــورد  ــزار و ۴۰۰ م ــه اول ۱۰ ه ــه در ۶ ماه ــده ک ــذاری ش هدف گ

ــق شــده اســت. محق
بختیــاری بــا تاکیــد بــر اهمیــت پرداخــت بــه موقــع تســهیات از 
ســوی بانک هــا اظهــار کــرد: در اســتان آذربایجــان شــرقی ۱۱۷۰ 
ــا  ــه ت ــم ک ــاز داری ــتغال زایی نی ــرای اش ــار ب ــان اعتب ــارد توم میلی

پایــان شــهریورماه ۴۸۸ میلیــارد تومــان محقــق شــده اســت.
رئیــس کمیتــه امــداد بــا قدردانــی از مــردم و خیــران آذربایجــان 
ــردم  ــک م ــا کم ــه داد: ب ــان ادام ــه محروم ــک ب ــرقی در کم ش
نیکــوکار بــه لطــف الهــی فقــر آشــکار در اســتان آذربایجــان شــرقی 

ــورد. ــم نمی خ ــه چش ب
مســکن  تامیــن  خصــوص  در  وی 
روســتایی نیــز گفــت: تــا پایــان 
ــرقی  ــان ش ــال ۱۴۰۲ در آذربایج س
هیــچ روســتایی فاقــد مســکن وجــود 

ــت. ــد داش نخواه
بختیــاری تاکیــد کــرد: در ســال جاری 
۶۴۰ واحــد مســکن بــرای مددجویــان 
ــز در  ــد نی ــده و ۷۰۰ واح ــداث ش اح
ــان  ــا پای ــه ت ــت ک ــداث اس ــال اح ح

ــود. ــل می ش ــال تکمی س
ــزود: در صــورت واگــذاری زمیــن در شــهرها نیــز آمــاده  بختیــاری اف
ــی  ــب نهضــت مل ــرای خانواده هــای تحــت پوشــش در قال هســتیم ب

مســکن، واحــد مســکونی تامیــن کنیــم.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن دیــدار گفــت: ایــن اســتان 
ســرآمد کشــور در حــوزه امــور خیریــه اســت و همیــن باعــث شــده 
در ســطح شــهرها مقولــه ای بــه نــام معتــاد متجاهــر و و کــودکان 

کار خیابانــی و متکدیــان وجــود نداشــته باشــد.
ــا  ــا تنه ــرای م ــداد ب ــه ام ــرد: کمیت ــرم خاطرنشــان ک ــن خ عابدی
یــک نهــاد حمایت گــر محســوب نمی شــود بلکــه در جایــگاه 
بــازوی تولیــد کشــور اســت و همــواره در تصمیمــات و طرح هــای 

ــژه ای دارد. ــش وی ــادی نق اقتص

رئیس کمیته امداد اعالم کرد: 

ایجاد ۲0 هزار فرصت شغلی برای مددجویان آذربایجان شرقی تا پایان سال
وزیر بهداشت در کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی عنوان کرد

مدیــر عامل شــرکت ســنگ آهــن مرکزی 
ایران-بافــق گفت: ســرمایه گــذاری ۶ هزار 
میلیــارد تومانــی بــرای کارخانــه آهــن 
یافتــه  اختصــاص  بافــق  اســفنجی 

اســت
ایــن  گفــت:  حمیدیــان  مجتبــی 
میلیــون   ۲۰۰ گــذاری  ســرمایه 
یورویــی، ترکیبــی از ارزی و ریالــی 
اســت و حــدود ســه ســال ایــن پــروژه 

می بــرد. زمــان 
او افــزود: بیــن ۵۰۰ تــا هــزار نفــر 

ــرکت  ــرای ش ــده آن ب ــن فای ــد و مهمتری ــتغال می کن ــاد اش ایج
ســنگ آهــن مرکــزی، ایجــاد ارزش افــزوده و افزایــش بــازده 

اســتفاده از نیــروی انســانی اســت.
ــک  ــا در شــرکت ســنگ آهــن مرکــزی، ی ــه داد: م ــان ادام حمیدی
برنامــه اولیــه ســرمایه گــذارِی ۵۰ هــزار میلیــارد تومانــی، در نظــر 

گرفتیــم.
بــه گفتــه او ایــن برنامــه مشــتمل بــر طرح هــای توســعه جوارمعدنی 

ازجملــه آهــن اســفنجی و توســعه 
ــت. ــانتره اس ــای کنس خط ه

آهــن  مدیرعامــل شــرکت ســنگ 
مرکــزی ایران-بافــق گفــت: عــاوه بــر 
آن در حــوزه طرح هــای زیرســاختی 
کــه شــامل تصفیــه و انتقــال فاضــاب 
ــدار  ــرق پای ــن ب اســت، در حــوزه تأمی
مجموعــه  کارخانه هــای  بــرای 
شــرکت ســنگ آهــن مرکــزی و حــوزه 
اکتشــافات، باطلــه بــرداری و بهــره 
بــرداری از معــادن موجــود و معــادن در 
دســت توســعه ایــن شــرکت نیــز، قــرار اســت ســرمایه گــذاری شــود.

او می گویــد: امیدواریــم کــه از مســیر های مختلــف تأمیــن مالــی از 
جملــه تأمیــن ســرمایه از ســود ســهامدار، انتشــار اوراق در بــورس، 
ــا ســرمایه گــذاران  ــی از نهاد هــای بانکــی و مشــارکت ب تامیــن مال
ــن حجــم ســرمایه گــذاری  ــم ای ــوالد، بتوانی تخصصــی صنعــت ف
۵۰ هــزار میلیــاردی را در شهرســتان بافــق و شــرکت ســنگ آهــن 

مرکــزی انجــام دهیــم.

۶ هزار میلیارد سرمایه گذاری در بافق زمینه اشتغال 
بین ۵00 تا 1000 نفرر را ایجاد می کند

مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران-بافق

مدیــر صنــدوق کارآفرینــی امیــد 
کهگیلویــه و بویراحمــد گفــت: ایــن 
ــک ســال گذشــته  ــدوق طــی ی صن
تاکنــون ۱۰ اقــدام بــرای رونــق 
در  کوچــک  کارهــای  و  کســب 

اســتان انجــام داده اســت.
ــل از  ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ایرنــا، کاظــم حاجــی پــور بــا اشــاره 
ــای  ــدوق ه ــه تشــکیل صن ــه اینک ب
خــرد محلــی از مهمتریــن اقــدام 
هــای صنــدوق کارآفرینــی امیــد 
کارهــای  و  کســب  رونــق  بــرای 

کوچــک در کهگیلویــه و بویراحمــد در یــک ســال گذشــته تاکنــون 
بــوده اظهــار داشــت: در ایــن مــدت ۹۸ صنــدوق خــرد محلــی در 

ــت. ــده اس ــدازی ش ــتان راه ان ــتایی اس ــق روس مناط
وی بیــان کــرد: بــا راه انــدازی ایــن تعــداد صنــدوق خــرد محلــی 
ــد  ــه و بویراحم ــتاهای کهگیلوی ــزار شــغل در روس ــر یکه ــزون ب اف

ایجــاد شــده اســت.
ــد  ــد تاکی ــه و بویراحم ــد کهگیلوی ــی امی ــدوق کارآفرین ــر صن مدی
ــدازی  ــرای هــر یــک از صنــدوق هــای خــرد محلــی راه ان کــرد: ب
شــده در نیمــه دوم ســال گذشــته تاکنــون ۲۵۰ میلیــون تومــان 

تســهیات بانکــی ارزان قیمــت پرداخــت شــده اســت.
حاجــی پــور عنــوان کــرد: شناســایی پنــج روســتا بــرای روســتاهای 
ــتان  ــی شهرس ــش کارآفرین ــنواره جنب ــرای جش ــدون بیکار،اج ب
دهکــده  انــدازی  راه  از  گچســاران،حمایت  در  جنوبــی  هــای 

ــگ  ــه تن ــی در منطق ــان داروی گیاه
و  کســب  رونــق  از  ســرخ،حمایت 
روســتای  در  کوچــک  کارهــای 
از  بیدســتان  محــور  محصــول 
ــه  ــاد کمیت ــموک و ایج ــع دیش تواب
ــق  ــب و کار در مناط ــی کس تخصص
ــرای  روســتایی از دیگــر اقــدام هــا ب
ــه و  ــه اشــتغال در کهگیلوی کمــک ب

ــت. ــوده اس ــد ب بویراحم
مدیــر صنــدوق کارآفرینــی امیــد 
ابــراز  بویراحمــد  و  کهگیلویــه 
داشــت:حمایت از ۱۶۷ کســب و کار 
ــت  ــه ســال ۱۳۹۹ در شهرســتان دنا،حمای ــده از زلزل خســارت دی
از نوجوانان،خــاق و مبتکر،تشــکیل اتــاق مشــاغل بــرای شناســایی 
ــه  ــردو از جمل ــداد گ ــزاری روی ــد و برگ ــای جدی ــب و کاره کس
برنامــه هــای صــورت گرفتــه بــه منظــور کســب و کارهــای جدیــد 
در ایــن اســتان در نخســتین ســال فعالیــت دولــت ســیزدهم بــوده 

اســت.
مدیــر صنــدوق کارآفرینــی امیــد کهگیلویــه و بویراحمــد بــا اشــاره 
ــن  ــی ای ــه اینکــه پرداخــت وام هــای بانکــی از کارکردهــای اصل ب
صنــدوق اســت گفــت: میــزان وام هــای پرداختــی ایــن صنــدوق در 
نخســتین ســال فعالیــت دولــت ســیزدهم نســبت بــه یــک ســال 

قبــل ســه برابــر شــده اســت.
ــه  ــک زیرمراجع ــه لین ــتر ب ــات بیش ــه جزیی ــی ب ــرای دسترس ب

ــد  نمایی

مدیر صندوق کارآفرینی امید کهگیلویه و بویراحمد

10 اقدام برای رونق کسب و کارهای کوچک در کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفت

سرپرست مدیریت کارآفرینی و اشتغال اداره کل
◄ تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان

طرح »بوم گشت« برای توسعه گردشگری◄

مدیــرکل شــیات لرســتان گفــت: 
ــد  ــت س ــتن هف ــا داش ــتان ب اس
بــزرگ و کوچــک در حــال تولیــد 
ماهیــان ســردآبی بــوده و قابلیــت 
پــرورش ماهــی تــا ۱۰ هــزار تــن 
را دارد کــه بــا ایــن میــزان تولیــد 
نفــر   ۱۰۰۰ بــرای  می تــوان 

ــرد. اشــتغال ایجــاد ک
ــتان،  ــازار کار لرس ــزارش ب ــه گ ب
ــرد:  ــار ک ــد اظه ــارش بیرانون کی
در ســیل مردادمــاه ســال جــاری 
۶۵ مزرعــه پــرورش ماهــی در 

ــد. ــارت دی ــتان خس لرس
وی بــا اشــاره بــه این کــه کل خســارات وارد شــده بــه بخــش 
ــاری  ــال ج ــاه س ــیل مردادم ــی از س ــتان ناش ــیات لرس ش

تومــان  میلیــارد   ۱۵۸ حــدود 
اســت، ادامــه داد: در ایــن ســیل 
۱۲۸ میلیــارد تومــان بــه ماهیــان 

ــده اســت. خســارت وارد ش
لرســتان  شــیات  مدیــرکل 
ــش  ــن بی ــرد: همچنی ــح ک تصری
از ۳۰ میلیــارد تومــان در ایــن 
ــای  ــه مجموعه ه ــه ابنی ــیل ب س
لرســتان  در  ماهــی  پــرورش 
اســت. شــده  وارد  خســارت 

در  کــرد:  بیــان  بیرانونــد 
پیگیری هــای  انجــام  حــال 
ــتان  ــیات اس ــه ش ــارات وارده ب ــران خس ــرای جب الزم ب

. هســتیم

مدیرکل شیالت لرستان؛

اشتغال 1000 نفر در حوزه شیالت لرستان

استاندار ایالم◄

مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی فارس ◄
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دعوت به همکاری

شرکت بیسکویت فرجامی جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به واتس اپ زیر ارسال نمایند.
۰۹۱۶۲۱۶۵۹۹۵ 

لینک :

https://bazarekar.ir/39749 

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

مدیر کارخانه

خانم/ آقا،  تمام وقت
دارای حداقل ۵ سال سابقه کار مدیریتی 
ترجیحا در کارخانه های تولیدی موادغذایی

منظم و دقیق و با انگیزه
آشنایی به امور تولیدی کارخانه، انبار،

 پرسنلی و اداری
دارای روابط عمومی و فن بیان قوی

توانایی افزایش بهره وری و مهارت در 
تصمیم گیری و برنامه ریزی

توانمند در ارائه گزارشات مورد نیاز مدیریتی
توان اجرایی باال در مدیریت منابع انسانی

توانمند در شناسایی مشکالت تولید
در استان یزد

حقوق و مزایا به صورت توافقی
پاداش بهره وری کارخانه

پوشش بیمه تامین اجتماعی
عیدی و پاداش سالیانه

حق سنوات

مدیر فروش منطقه ای

خانم/ آقا،  تمام وقت
متعهد، منظم، مسئولیت پذیر و پیگیر

دارای حداقل ۳ سال سابقه مدیریت فروش و بازاریابی
دارای روابط عمومی باال و تسلط به اصول و 

فنون مذاکره )تلفنی و حضوری(
قابلیت تشکیل تیم و رهبری گروه فروش 

منطقه فعالیتی خود
مسلط به بازار حوزه تحت مدیریت و درک 

نیاز مشتریان
مسلط به ارزیابی و تحلیل عملکرد رقبا

تسلط به اجرای برنامه های فروش جهت هدف 
گذاری و برنامه ریزی رسیدن به اهداف

آشنا نرم افزارهای office و روش های ارائه 
گزارش عملکرد به صورت آنالین

استخدام: یزد

حقوق و مزایا ثابت به صورت 
توافقی

پورسانت فروش
پورسانت تحقق هدف

پوشش بیمه تامین اجتماعی
عیدی و پاداش سالیانه

حق سنوات

پشتیبان فروش

خانم/ آقا، تمام وقت
پاسخگویی به تماس های ورودی واحد فروش

ارتباط با مشتریان و پاسخ به نیاز ها و سواالت 
و مشکالت آن ها

آشنایی کافی با فنون مذاکره و اصول
 متقاعد سازی

افزایش رضایت مندی مشتریان
برخورداری از اعتماد به نفس و مهارتهای 

باالی ارتباطی
سابقه کار در مراکز تماس و پشتیبانی امور 

مشتریان
آشنا به مجموعه نرم افزار های 

Word و Excel
در استان یزد

حقوق و مزایا به صورت توافقی
پوشش بیمه تامین اجتماعی از 

اولین روز کاری
عیدی و پاداش سالیانه

حق سنوات
محیط کار حرفه ای، خالق و پویا 
جهت رشد و پرورش توانایی های 

فردی

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

کارشناس برنامه ریزی 
و تولید

خانم/ آقا، تمام وقت
دارای حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط

حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته های 
صنایع و سایر رشته های مرتبط

آشنا با انواع روش های برنامه ریزی مواد، 
تولید و کنترل موجودی

تسلط بر روش های زمان سنجی و کارسنجی
تسلط بر نرم افزارهای مهندسی صنایع

ارائه برنامه کاهش اتالف ها و توقفات تولید
مسئولیت پذیر و پیگیر، دارای روحیه کار 

تیمی و روابط عمومی باال
دارای روابط عمومی باال و توانایی در برقراری 

ارتباط موثر
استخدام: یزد

حقوق و مزایا به صورت توافقی
پاداش بهره وری کارخانه

پوشش بیمه تامین اجتماعی
عیدی و پاداش سالیانه

حق سنوات
محیط کار حرفه ای، خالق و پویا 
جهت رشد و پرورش توانایی های 

فردی

کارشناس کنترل کیفی

خانم/ آقا، تمام وقت
دارای سابقه کار در زمینه کارشناسی کیفیت

دو شیفت کاری )صبح و بعد از ظهر(
حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته های 

صنایع، شیمی، صنایع غذایی
آشنا به روش های بازرسی و نمونه برداری
آشنا به نرم افزار office و امکان تهیه 

نمودارها و گزارشات کیفی
حداکثر سن ۴۰ سال

در استان یزد

حقوق و مزایا به صورت توافقی
پوشش بیمه تامین اجتماعی

عیدی و پاداش سالیانه
حق سنوات

محیط کار حرفه ای، خالق و پویا 
جهت رشد و پرورش توانایی های 

فردی

مدیر بازرگانی

خانم/ آقا،  تمام وقت
دارای حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط

حداقل کارشناسی مرتبط
آشنایی بر تمامی فرآیندهای خرید

 و بازرگانی داخلی
سن حداکثر ۴۰ سال

آشنا به اصول مذاکرات خرید داخلی
توانمند در بررسی بازار به منظور انتخاب 

تامین کنندگان مناسب و خرید بهینه
منظم، دقیق، پیگیر و مسئولیت پذیر

در استان یزد

حقوق و مزایا به صورت توافقی
پاداش مدیریتی

پوشش بیمه تامین اجتماعی
عیدی و پاداش سالیانه

حق سنوات

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت صنعتی کشاورزی شیرین خراسان 
)سهامی عام(

 در مشهد جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد 
شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

IT نیروی
 نیروی متخصص IT آشنا به شبکه

 دارای سابقه کار مرتبط
حقوق و مزایا مطابق قانون کار

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه 
اعالم شده ارتباط حاصل نمایند.

shirinsugarmashhad@gmail.com

لینک :

https://bazarekar.ir/39741 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در حومه 
اصفهان )مبارکه( از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید.
نیروی برق صنعتی

 آقا، بصورت حضوری و تمام وقت، یک نفر
  برق صنعتی، دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی

 آشنایی با تابلو بندی برق و عیب یابی ماشین آالت الکتریکی
 حداقل سابقه ۲ سال

 حقوق بر اساس توانایی ها و توافق
سرویس ایاب ذهاب، ناهار

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

factory@zariniran.com
لینک :

https://bazarekar.ir/39733 

ــوآوری« داده شــده کــه ایــن  ــرای ایجــاد »نواحــی ن ــه دانشــگاهها ب ماموریــت جدیــدی ب
نواحــی مکانــی بــرای گردهمایــی کارآفرینــان، اســاتید، ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی و 

صاحبــان ایــده خواهــد بــود.
ــه ســمت فعالیت هــای  ــر جهــت ب ــک دهــه گذشــته تغیی ــوان گفــت در بیــش از ی می ت
دانــش بنیانــی و اســتارتاپی دانشــگاه ها و اقتصــاد دانــش بنیــان بــا شــتاب نســبتاً خوبــی 
ــته  ــالهای گذش ــاوری از س ــی و فن ــوزش عال ــوزه آم ــان ح ــت و متولی ــوده اس ــراه ب هم
برنامه هایــی را بــرای ارتقــا زیســت بــوم نــوآوری، ورود بخــش خصوصــی بــه حــوزه پژوهش، 
جــذب و حفــظ ســرمایه  هــای انســانی خــالق و همچنین تســری علم و فنــاوری بــه زندگی 

مــردم عــادی در دســتور کار خــود قــرار داده انــد.
در همیــن حــال در راســتای تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف اصلــی برنامه های توســعه کشــور 
مبنــی بــر تحقــق »اقتصــاد دانایــی محــور« تجمیــع خالقیــت و نــوآوری در یــک گســتره 
جغرافیایــی مــورد تاکیــد دبیرخانــه شــورای عالــی علــوم، تحقیقــات و فنــاوری قــرار گرفــت 
و در همیــن راســتا مقــرر شــد مناطقــی تحــت عنــوان »مناطــق ویــژه علــم و فنــاوری« بــا 
هــدف ارتقــای فنــاوری و توســعه تولیــد، ثــروت و رفــاه ملــی در چندیــن اســتان راه اندازی شــود.

ناحیه نوآوری؛
 گردهمایی کارآفرینان جوان، اساتید و سرمایه گذاران

ــی،  ــز علم ــون مراک ــا پیرام ــل ی ــت در داخ ــتره ای اس ــع گس ــوآوری« در واق ــی ن »نواح
تحقیقاتــی، فنــاوری و صنعتــی )حتــی االمــکان تــا شــعاع ۵ کیلومتــری( کــه بــه منظــور 
ــت  ــا زیس ــکل گیری و ارتق ــر در ش ــر مؤث ــی عناص ــع و هم افزای ــرای تجمی ــازی ب زمینه س
بــوم نــوآوری ایجــاد خواهنــد شــد و می تواننــد بســتری بــرای یکپارچگــی مناطــق نــوآوری، 
صنعتــی و مســکونی باشــند. در ایــن میــان دانشــگاه ها بــه عنــوان واســطه میــان کارآفرینان 
جــوان، اســاتید و ســرمایه گذاران عمــل کــرده و بــه مکانــی بــرای گردهمایــی آنهــا بــرای 

ــل می شــوند. انجــام کار مشــترک تبدی
آمادگی وزارت علوم برای اعطای مجوز ناحیه نوآوری به دانشگاه ها

در حــال حاضــر براســاس تصمیماتــی کــه در دبیرخانــه شــورای عتــف گرفتــه شــده، قــرار 
اســت اعطــای مجــوز بــه دانشــگاه ها و پارک هــای علــم و فنــاوری بــرای ورود بــه زیســت 
بــوم نــوآوری و راه انــدازی ناحیــه نــوآوری تســهیل شــود. وزارت علــوم نیــز اعــالم کــرده 
اســت، آمادگــی دارد بــرای دانشــگاه های متقاضــی، مجــوز راه انــدازی ناحیه نــوآوری صــادر کند.

علــی خیرالدیــن، معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم در گفتگــو بــا خبرنگار مهــر، تاکید 
کــرد کــه در دوره جدیــد پیگیری هــا بــرای راه انــدازی »مناطــق ویــژه علــم و فنــاوری« در 
ــک  ــت: در ســال ۹۸ ی ــای خــود گف ــل صحبت ه ــف می شــود. او در تکمی اســتان ها متوق
آئیــن نامــه ای بــرای ناحیــه نــوآوری نوشــته شــد؛ در ایــن آئیــن نامــه اینطــور آمــده بــود که 
بــرای شناســایی و تأییــد راه انــدازی ناحیــه نــوآوری در کالنشــهرها، اســتانداری ها پیشــنهاد 
ایجــاد پهنــه علــم و فنــاوری در اســتان را بــا توجــه بــه توانمندی هــا و ظرفیت هــای پهنــه 
بــا طــرح توجیهــی و بــا توجــه بــه شــاخص ها و الزامــات تأییــد پهنــه، بــه دبیرخانه شــورای 

عالــی عتــف ارائــه می دهنــد.
وی افــزود: دبیرخانــه شــورا پــس از بررســی درخواســت ایجــاد پهنــه در دبیرخانــه شــورا، 
ــه  ــد ک ــرار می ده ــف ق ــی عت ــورای عال ــی ش ــیون دائم ــتور کار کمیس ــوع را در دس موض
پــس از تأییــد در کمیســیون دائمــی شــورا بــه کمیســیون مــاده ۵ اســتان )کمیســیونی که 
وظیفــه آن بررســی و تصویــب طرح هــای تفصیلــی شــهری و تغییــرات انهــا در هــر یــک از 
ــه شــورای  شــهرهای اســتان اســت( ارســال و درصــورت تصویــب جهــت تأییــد نهایــی ب
عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران ارائــه خواهــد شــد کــه حقیقتــاً کار بســیار پیچیــده و 

زمــان بــری بــود.
مجوز شورای عتف برای ایجاد ناحیه حذف می شود 

خیرالدیــن در ادامــه توضیــح داد: نهایتــاً در کمیســیون علمــی، فنــاوری و هوشمندســازی 
شــورای عتــف تصمیــم بــر ایــن شــد کــه بــرای تســهیل در فراینــد اخــذ مجــوز بــرای راه 
ــوآوری، مجــوز شــورای عتــف حــذف شــود و وزارت علــوم و کمیســیون  ــدازی ناحیــه ن ان
فنــاوری یــک ســری الزاماتــی را در ایــن رابطــه تهیــه کننــد و ایــن الزامــات بــه 

ــود. ــالغ ش ــتان ها اب ــاده ۵ اس ــیون های م کمیس
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزیــر علــوم ضمــن اشــاره بــه اینکــه فلســفه ناحیــه نــوآوری ایــن 
اســت کــه فنــاوری و نــوآوری را وارد منطقــه شــهری کنــد و بــه همیــن دلیــل نیــاز اســت 
یــک ســر کاربری هــا تغییــر کنــد، گفــت: ناحیــه نــوآوری از نظــر اجتماعــی و اقتصــادی بــر 

فضــای منطقــه بســیار تأثیــر گــذار اســت. نهایتــاً مقــرر شــد الزامــات را 
تهیــه کنیــم و بــه دبیرخانــه شــورای عتــف بفرســتیم کــه در 

حــال حاضــر در ایــن مرحلــه قــرار داریــم.

پارک های علم و فناوری باید متولی 
ناحیه باشند

ــات  ــن الزام ــه ای ــاره اینک وی درب
هســتند،  چیزهایــی  چــه 

گفــت: مثــالً شــرایط ایجــاد 
ــی  ــه چیزهای ــه چ ناحی

اینکــه  یــا  و  باشــد 
متولــی ناحیــه یــا 
نــوآوری  پهنــه 
ــه  ــد ک ــا باش کج
تاکیدمــان  مــا 
ــن اســت  ــر ای ب
متولــی،  کــه 
حتمــاً »پــارک 
علــم  هــای 
فنــاوری«  و 
باشــند؛ چــرا 
کــه پارک هــا 
ســاختار دارنــد، 
عــه  مجمو
خته  شــنا

شــده ای هســتند، 
دولتــی انــد و مــورد 

محــور  و  اعتمــاد 
اســتان ها  فنــاوری 

هســتند. در حــال حاضــر 
کاری کــه انجــام می دهیــم 

راه  بــرای  اســت کــه  ایــن 
انــدازی ناحیــه نــوآوری، ابتــدا یک 

تفاهــم نامــه چهارجانبــه بیــن رئیــس 
دانشــگاه، شــهردار منطقــه یــا اســتان و یــا 

شهرســتان، معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری و معاونــت فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم 

تنظیــم شــود.

پیگیری تربیت مدرس
 و علم و صنعت برای ایجاد

 پهنه نوآوری
خیرالدیــن ضمــن بیــان اینکــه در حــال حاضــر دانشــگاه هایی مثــل تربیــت مــدرس و علــم 
و صنعــت پیگیــر راه انــدازی پهنــه نــوآوری هســتند، خاطرنشــان کــرد: در جلســه اخیــر 
کمیســیون علمــی شــورا بحــث ایــن بــود کــه مــا بــه مناطــق ویــژه نــوآوری خیلــی کار 
ــود،  ــدازی آن بحــث ب نداشــته باشــیم، یعنــی منطقــه ویــژه کــه قبــالً در خصــوص راه ان
متمرکــز نشــویم. در حــال حاضــر دانشــگاه شــریف ناحیــه نــوآوری ایجــاد کــرده و بــه نظــر 
مــن دانشــگاه های تهــران، دانشــگاه امیرکبیــر و تربیــت مــدرس پتانســیل ایجــاد ایــن مراکز 

را دارنــد.
ــاوری و  ــعه فن ــدم توس ــده معتق ــرد: بن ــان ک ــوم بی ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
نــوآوری بایــد ارگانیــک باشــد؛ یعنــی نمی توانــد بــه صــورت زوری و تحمیلــی ایجــاد شــود 
و نمی توانیــم بــه یکبــاره در یــک منطقــه، ناحیــه ایجــاد کنیــم بلکــه بایــد آرام آرام بســتر 

را فراهــم کــرد.

دبیرخانه شورا بر عملکرد نواحی نظارت می کند 
ــات و  ــوم، تحقیق ــی عل ــورای عال ــر ش ــزاد، دبی ــدی پاک مه
ــرای  ــه ب ــد دبیرخان ــه جدی ــاره برنام ــاوری درب فن
راه انــدازی نواحــی نــوآوری پیرامــون و یــا 
داخــل دانشــگاه ها و مراکــز علمــی و 
ــح می دهــد و  ــاوری بیشــتر توضی فن
ــرار  ــد: در حــال حاضــر ق می گوی
ــوآوری حــول  ــه ن اســت ناحی
دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها، 
علــم  پارک هــای 
و  فنــاوری  و 
ی  مجتمع هــا
شــکل  صنعتــی 
مــا  و  بگیــرد 
تأییــد  منتظــر 
نامــه  آییــن 
و  هســتیم 
آن  از  پــس 
را  شــاخص ها 
دبیرخانــه  در 
یــن  و تد
ــم کــرد.  خواهی
ــرای تأســیس  ب
در  نواحــی 
تهــران، اعطــای 
مجــوز بــا وزارت 
)معاونــت  علــوم 
فنــاوری و نــوآوری( 
و متولــی اســتانی آن 
علــم  پارک هــای  نیــز 
و فنــاوری خواهنــد بــود. 
دبیرخانــه شــورا نیــز نقــش 
نظارتــی دارد و مــا بــه عنــوان ناظر، 
در صــورت لــزوم مجــوز نواحــی را لغــو 

کــرد. خواهیــم 
فعالیت ۶۰۰ شرکت دانش پایه

 در ناحیه شریف
ناحیــه نــوآوری شــریف جــز اولیــن نواحــی نــوآوری در کشــور 
اســت کــه توانســته در توســعه فعالیــت شــرکتهای دانش پایــه و دانــش بنیان 
نقــش بــه ســزایی داشــته باشــد. بــا تأســیس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه شــریف در 
ســال ۱۳۹۵، مهم تریــن برنامــه ایــن مجموعــه هویت بخشــی و توســعه زیســت بوم شــکل 
گرفتــه در مجــاورت دانشــگاه صنعتــی شــریف، تحــت عنــوان »ناحیــه نــوآوری شــریف« 
قــرار داده شــد؛ ناحیــه شــریف در ســال ۱۳۹۷ بــه مســاحت ۲۵۰ هکتــار در میــان خیابــان 
آزادی و ســه بزرگــراه شــهید جنــاح، شــیخ فضــل اهلل نــوری و یــادگار امــام راه انــدازی شــد 
و هم اکنــون ۲۱ شــتابدهنده، ۱۲ صنــدوق و شــرکت ســرمایه گذاری و ۱۲ مرکــز نــوآوری 

در آن مســتقر هســتند.
در حــال حاضــر بیــش از ۶۰۰ شــرکت دانــش پایــه و دانش بنیــان در ناحیــه نوآوری شــریف 
فعالیــت دارنــد و صدهــا دانشــجو و اســتاد از دانشــگاه های مختلــف در آنجــا مشــغول بــه 

فعالیــت هســتند کــه بــا مشــارکت بخــش خصوصــی ایجاد شــده اســت. 
دانشگاه تهران ۳ ناحیه نوآوری ایجاد می کند

در دوره جدیــد مدیریــت دانشــگاه تهــران، شــعار محــوری »جهــاد علمی برای تحقق دانشــگاه 
کارآفریــن بــا رویکــرد مســئولیت پذیری اجتماعــی« بــه عنــوان رویکرد اســتراتژیک دانشــگاه 

مــورد توجــه قــرار گرفتــه و کلیــدواژه محــوری این شــعار، دانشــگاه کارآفرین اســت.

محمــد مقیمــی رئیــس ایــن دانشــگاه خبــر داده اســت کــه قــرار اســت ۳ ناحیــه نــوآوری از 
میــدان انقــالب اســالمی تــا باالتــر از بزرگــراه همــت ایجــاد شــود و بــه زودی شــاهد نهضت 

ایجــاد کســب وکارهای دانش بنیــان در دانشــگاه تهــران خواهیــم بــود.
برنامه دانشگاه تربیت مدرس برای اشتغال پایدار و اقتصاد دانش محور

دانشــگاه تربیــت مــدرس بنــا دارد، بــا راه انــدازی نواحــی نــوآوری در وســعت ۵۰ هکتــاری، 
اماکــن و فضاهــای اطــراف پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه را بــه محــل اســتقرار مناســبی 
بــرای فعالیت هــای نوآورانــه تکنولوژیکــی بــا نــگاه ویــژه بــه مباحــث اجتماعــی و فرهنگــی 
تبدیــل کنــد تــا در نهایــت بتوانــد در »اشــتغال پایــدار« و »اقتصــاد دانش محــور« بر اســاس 

اصــول توســعه پایــدار تأثیرگــذار باشــد.
فرهــاد دانشــجو رئیــس دانشــگاه تربیــت مــدرس می گویــد: دانشــگاه تربیــت مــدرس بــه 
عنــوان تنهــا دانشــگاه جامــع کشــور، ســالیان ســال ارتبــاط خوبــی با صنعــت و حل مســاله 
داشــته و هــر ســال در طرح هــای تحــول ۵ یــا ۱۰ ســاله بــه طــور مــداوم خــود را بــه روز 
ــه  کــرده و مــا در بســیاری از رشــته های موجــود دانشــگاه حتــی در رشــته های مربــوط ب

علــوم انســانی مثــل حقــوق، نوآورانــه کار می کنیــم.
رئیــس دانشــگاه تربیــت مــدرس دربــاره اینکه قــرار اســت در ناحیــه نــوآوری در چــه حوزه هایی 
فعالیــت شــود، گفــت: مــن فکــر می کنم ناحیــه نــوآوری تربیــت مــدرس ایــن پتانســیل را دارد 
کــه بــه حوزه های مختلفــی چون الکترونیــک، علوم انســانی، رواشــناختی، حاکمیتــی، عمرانی، 

آبرســانی و کشــاورزی، ســلول های بنیــادی، ژنتیــک و زیســت شناســی ورود کند. 
ناحیه نوآوری دانشگاه علم و صنعت در مرحله مکان یابی

منصــور انبیــا رئیــس دانشــگاه علــم و صنعــت نیــز از راه انــدازی ناحیــه نــوآوری در اطــراف 
دانشــگاه خبــر می دهــد.

 او می گویــد: در حــال حاضــر در حــال رایزنــی بــا شــهرداری هســتیم کــه بدانیــم ناحیــه، 
کجــا مــکان یابــی شــود. ایــن موضــوع یکــی از کارهــای مغفولی بــود کــه در دانشــگاه به هر 
دلیلــی انجــام نشــده بــود امــا در ایــن دولــت ایــن موضــوع را فعــال کردیــم و یــک تفاهــم 
نامــه چنــد جانبــه بــا شــهرداری، معاونت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و وزارت علوم 

به امضــا رســاندیم. 
ورود دانشگاه آزاد به تولید ثروت از دانش و فناوری

دانشــگاه آزاد نیــز در راســتای عمــل بــه اســناد باالدســتی مثــل بنــد ۵ سیاســت های کلــی 
علــم و فنــاوری ابالغــی مقــام معظــم رهبــری، نقشــه جامــع علمــی کشــور و همچنیــن 
ســند اســالمی شــدن دانشــگاه ها و در راســتای ترویــج تفکــر خــالق، ایده پــردازی و توســعه 
فرهنــگ نــوآوری در کشــور و تحقــق کارآفرینــی مبتنــی بــر نــوآوری اقــدام از چنــد ســال 

اخیــر بــه راه انــدازی ســراهای نــوآوری کــرده اســت. 
حســن عاشــوری فــر مدیــر ســراهای نــوآوری دانشــگاه آزاد در همیــن رابطه گفــت: در حوزه 
بذرهــای گلخانــه ای، گیاهــان دارویــی، صنایــع و امنیــت غذایــی حــدود ۱۲ ســرای نــوآوری، 
در حــوزه رباتیــک، اتوماســیون صنعتــی و سیســتم های هوشــمند حــدود ۵ ســرا، پوشــاک 
و فناوری هــای نویــن یــک ســرا، کاشــی و ســرامیک ســاختمانی ۲ ســرا، فنــاوری اطالعــات 
و ارتباطــات، بــرق و غیــره ۳ ســرا، فــرش ماشــینی و مبــل و منبــت ۲ ســرا، ســالمت کار، 

گردشــگری ســالمت و تجهیزات 
پزشــکی ۳ ســرا، نســاجی و الیــاف ۲ ســرا، صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی، کشــاورزی و مــواد 
۳ ســرا، کفــش و چــرم یــک ســرا، فــوالد، صنایــع فلــزی، زنجیــره تأمیــن و صنایــع وابســته 
۲ ســرا، اقتصــاد دیجیتــال و تجــارت الکترونیــک یــک ســرا، بهینــه ســازی خــودرو و توســعه 
قطعــه ســازی ۴ ســرا، نفــت، گاز و پتروشــیمی ۲ ســرا، گردشــگری و صنایــع دســتی ۲ ســرا، 
فناوری هــای پیشــرفته حمــل و نقــل یــک ســرا و در حــوزه علــوم و فنــون دریایــی خلیــج 
فــارس و دریــای عمــان یــک ســرا و فنــاوری آموزشــی هــم یــک ســرا راه انــدازی شــده اســت.

اجرای طرح پویش اشتغال 
وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح پویــش اشــتغال در ســرای نــوآوری گفــت: ســرای نــوآوری 
فضایــی اســت کــه شــرکت های دانــش بنیــان در آنجــا مســتقر می شــوند و دانشــجویان در 
حوزه هــای مختلــف بــه کار گرفتــه می شــوند. براســاس ایــن طــرح دانشــجویان از طریــق 
ــی  ــع معرف ــه شــرکت ها و صنای ــه« ب ــوز کســب تجرب ــوان »کارآم ــه عن ــوآوری ب ســرای ن
می شــوند. در اســتان اصفهــان براســاس ایــن طــرح، ۱۵۰ دانشــجو مشــغول بــه کار شــده 
انــد و اگــر ایــن امــکان وجــود داشــته باشــد، اســتخدام می شــوند و عــالوه بــر آن هزینه های 

تحصیلــی دانشــجویان را پرداخــت می کننــد.
مهتاب چابک

در راستای توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری؛

چتر کارآفرینی دانشگاه ها بر چهره نواحی و محله های 
شهری گسترده می شود
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت صفامد کیش در تهران جهت تکمیل کادر 
خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

 مسئول دفتر )آقا(
 حداقل کارشناسی، حداکثر سن ۳۵ سال

 دارای حداقل ۳ سال تجربه
 دقت نظر باال و پیگیر و دارای روحیه عملیاتی و گروهی

Excel و Office مسلط به نرم افزارهای 
 تسلط کامل به ثبت و رسیدگی اسناد

 تسلط بر زمانبندی و برنامه ریزی
 توانایی کار با دستگاه ورود و خروج پرسنل
 مسلط به قوانین کار و بیمه تامین اجتماعی

توانایی تهیه گزارشات و ارائه گزارشات مدیریتی امور 
 مربوط به شرکتهای بازرگانی

Excel و Office مسلط به نرم افزارهای
 متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم 

شده ارتباط حاصل نمایند
samcarem@gmail.com 

لینک :
https://bazarekar.ir/39723 

دعوت به همکاری

شرکت مشاوره گسترش انرژی نوین ) توسعه صنایع انرژی (
 در شهر تهران جهت تکمیل کادر فنی، در چهار ردیف شغلی نیاز به مهندسین مکانیک و متالوژی جوان و با انگیزه

 )حداکثر ۳۵ سال ( با شرایط زیر دارد :

 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
me.gostaresh@gmail.com

لینک : 
https://bazarekar.ir/39711

شرایط احرازعنوان شغلیردیف

کارشناس تجهیزات ثابت۱
گرایش تحصیلی جامدات، ساخت. آشنا به نرم افزارهای طراحی سالید 

یا کتیا.، دارای مهارت زبان کافی جهت خوانش متون مهندسی و 
استانداردها.، عالقمند به فعالیت های پژوهشی و بازرسی

کارشناس پایپینگ و اطفا ۲
حریق

آشنایی با نرم افزار pdms، عالقمند به فعالیت های طراحی و 
مدلسازی پایپینگ،، آشنایی با اطفا حریق و عالقمند به فعالیت های 

پژوهشی و بازرسی

 آشنایی به سیستم های گرمایش، سرمایش، تهویه مطبوع،کارشناس تاسیسات۳
عالقمند با فعالیت های طراحی، بازرسی و نظارت

کارشناس مواد متالوژی۴
 آشنا با استانداردها و موارد مربوط به انتخاب متریال، رنگ و پوشش

 محل کار : تهران محدوده غرب
حقوق : توافقی

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت پیمانکاری راه و پل در تهران
 جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط

 زیر دعوت به همکاری می نماید:
 مدیر مالی )آقا(

 با تجربه, حرفه ای و منظم
 با حداقل ۱۰ سال سابقه کار در شرکت پیمانکاری

تسلط بر امور حسابداری پیمانکاری ، بیمه و نرم افزارهای 
مالی حسابداری, تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و 

ارزش افزوده
 کمک حسابدار )آقا(

 با تجربه, حرفه ای و منظم
 با حداقل ۵ سال سابقه کار در شرکت پیمانکاری

مسلط به کنترل و ثبت اسناد حسابداری دریافت و 
پرداخت و حساب پیمانکاران ، ثبت های مربوط به 

icdl تنخواه گردانها و
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم 

شده ارتباط حاصل نمایند.
 09166123016 

https://bazarekar.ir/39704

دعوت به همکاری

کاردان و کارشناس بهداشت
خانم، دارای مدرک کاردانی یا باالتر رشته ایمنی 
 بهداشت، بهداشت حرفه ای و سایر مدارک مرتبط

 توانایی تهیه چک لیست
 آموزش پرسنل و ثبت سوابق آموزشی

 کنترل معاینات دوره ای پرسنل و صدور کارت بهداشت
 داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی

 هوش ادراکی و هیجانی باال
 سالمت اخالقی، کاری، صداقت و شفافیت

 کار با نرم افزار آفیس

 مهارت مدیریت و برقراری ارتباط صحیح با کارکنان
تسلط نسبی به آیین نامه های اداره بهداشت و

  سازمان غذا و دارو،  ساعت کاری: ۷ تا ۱۵
 بیمه+سرویس+حقوق مناسب

محل کار: اراک – محدوده تره بار جدید
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده 

در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.
واتس اپ093۵3۴990۷0  

لینک :
https://bazarekar.ir/39670 

یک کارگاه لبنیات در مرکزی )اراک( برای تکمیل کادر خود به افراد با شرایط زیر نیاز دارد:

دعوت به همکاری

یک شرکت فعال در زمینه فنی و مهندسی در تهران ، از فارغ التحصیالن زیر دعوت به همکاری می نماید:
مهندس هسته ای-  مترجم زبان انگلیسی

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
resumehkari@gmail.com 

https://bazarekar.ir/39683 

طـرف  از  بخشـنامه ای   ۱۴۰۱ سـال  تابسـتان  روزهـای  آخریـن  در 
معاونـت برنامه ریـزی و توسـعه منابـع وزارت آموزش وپرورش بـه ادارات 
آموزش وپـرورش اسـتان ها ارسـال شـد کـه طـی آن » ورود نیـرو از 
سـایر دسـتگاه های دولتـی بـه آموزش وپـرورش مجـاز شـمرده شـده«؛ 
بخشـنامه ای کـه انتقـاد کارشناسـان بـه جذب نیـرو طـی ۲۰ روزـ  از 
۲۷ شـهریور تـا ۱۶ مهـرـ  را بدنبـال داشـت و حـال ایـن سـوال مطرح 
اسـت کـه چگونـه آمـوزش و پـرورش راه را بـرای انتقال نیروهـای مازاد 
همـه دسـتگاه های با هر سـابقه خدمـت و مدرک تحصیلی باز گذاشـته 
امـا بـرای رتبه بندی معلمانش خواسـتار بارگذاری مـدارک و تیم ارزیاب 

بـرای ممیزی آنها شـده اسـت؟.
بـه گزارش بازارکار، در این بخشـنامه به دسـتورالعمل ۲۲ مـرداد ۱۴۰۱ 
سـازمان برنامـه  و بودجـه کشـور بـا عنـوان »نحـوه پرداخـت حقـوق و 
مزایـای کارکنـان انتقالـی در سـال ۱۴۰۱ و پیش بینـی اعتبـار مربـوط 
در الیحه بودجه سـال ۱۴۰۲« اسـتناد شـده و طی آن آموزش وپرورش 
مجـاز  آموزش وپـرورش   وزارت  دیگـر  زیرمجموعه هـای  و  اسـتان ها 
شـده اند برای انتقـال و جذب نیروهای مازاد سـایر دسـتگاه های اجرایی 
کـه متقاضـی انتقـال بـه آموزش وپـرورش هسـتند طی  بیسـت روز از 

۲۷  شـهریور تـا ۱۶ مهرمـاه ۱۴۰۱ اقـدام کنند.  
علی رغـم آنکـه ماه هـا قبـل ایـن موضـوع از سـوی برخـی مسـئوالن 
بـا عنـوان انتقـال نیروهای مـازاد سـایر دسـتگاه ها بـه آموزش وپرورش 
مطـرح شـده بود که با اعتراض برخی کنشـگران حـوزه آموزش وپرورش 
متوقـف شـد، اما دوبـاره در آخرین روزهای شـهریور )۲۷ شـهریور( 

بـا عنـوان و شـکلی دیگر بخشـنامه اجرایی آن ابالغ شـد.  
پیش ازایـن و در سـال ۱۳۹۴ بخشـنامه و طرحـی مشـابه بـا عنـوان 
»انتقـال نیروهـای مـازاد آموزش وپـرورش بـه سـایر دسـتگاه ها« مطرح 
شـد کـه اسـتناد آن مصوبـه شـورای عالـی اداری بـود. براسـاس مصوبه 
شـورای عالی اداری، به طور کلی هر دسـتگاهی اگر نیروی مازاد داشـته 
باشـد چنانچه این نیرو مورد نیاز سـایر دسـتگاه ها بوده و خود شـخص 
هم تمایل داشـته باشـد، می تواند به دسـتگاه دیگر منتقل شـود. مطابق 
ایـن طـرح بنـا بـود آموزش وپـرورش نیروهـای مـازاد خـود را بـه سـایر 
دسـتگاه ها منتقـل کنـد؛ امـا اکنـون و پس از گذشـت هفت سـال، این 
قضیـه برعکس شـده و دولت با اسـتناد به همان مصوبـه اراده و اقدام به 
انتقـال نیروهای مازاد سـایر دسـتگاه ها بـه آموزش وپرورش کرده اسـت 

کـه جای تأمـل دارد.

خالء قانونی و عدم تبعیت دو سازمان اداری
 و استخدامی و برنامه وبودجه از قوانین

حجت اهلل بنیادی، پژوهشـگر حوزه آموزش و پرورش و اسـتاد دانشـگاه 
فرهنگیـان در گفـت وگـو با ایسـنا، به اظهار نظر کارشناسـی و بررسـی 
ابعـاد گوناگـون ایـن مصوبـه پرداخـت و عنـوان کـرد: قبـل از ایـن کـه 
بخواهیـم در مـورد تصمیـم  آموزش وپـرورش در مـورد ورود کارمنـدان 
سـایر دسـتگاه ها گفـت و گو کنیـم، بهتر اسـت معلوم کنیم کـه الگوی 
محاسـبه و تعییـن نیـاز آموزش وپرورش به نیروی انسـانی کدام اسـت؟ 
آیـا آموزش وپـرورش هماننـد بسـیاری از دسـتگاه های دولتی اسـت که 
بـا شـمارش تعداد پسـت های سـازمانی آن بتوان میـزان نیاز بـه نیرو را 

محاسـبه کرد؟. 
وی افـزود: چـرا وزرای آموزش وپـرورش در تدویـن یـک برنامـه اجرایی 
چهارسـاله بـرای تربیـت و تأمیـن معلمـان مـورد نیـاز ناتـوان بوده اند و 
هرسـاله بحران کمبود معلم تشـدید شـده اسـت؟ چرا نهادهای نظارتی 
بـه ایـن بی سـامانی در جـذب و به کارگیـری نیـروی انسـانی نپرداختـه 
و راهـکاری بـرای آن ارائـه نکردنـد؟ زیرنظـام تربیت معلـم و تأمیـن 
منابـع انسـانی چـه راهکارهایـی را در ایـن زمینـه تدارک دیده اسـت؟ 
برنامـه وزرایـی کـه از سـال ۱۳۹۴ تا امروز سـکان ایـن وزارتخانـه را در 
دسـت داشـته اند بـرای تربیت و تأمیـن معلم چه بـوده؟ آیـا برنامه های 
ارائـه شـده غلـط بودنـد؟ آیـا وزیـران ناتـوان از اجـرای برنامـه بودنـد؟ 
آیـا نهادهـای دیگـری کـه بایـد پشـتیبان و همـراه آموزش وپـرورش 
باشـند، همراهـی الزم را نداشـتند؟  آیـا سـازمان اداری اسـتخدامی و 

برنامه وبودجـه، اعتقـاد و التزامـی بـه رعایـت و اجـرای قانـون ندارند؟.
ایـن اسـتاد دانشـگاه فرهنگیـان بـا بیـان اینکـه طـی ایـن چند سـال،  

هـر وزیـر برای خـودش، هـر رئیـس سـازمان اداری و اسـتخدامی برای 
خـودش و هـر رئیـس سـازمان برنامه وبودجـه ای بـرای خـودش یـک 
الگـوی تعییـن نیـاز آموزش وپرورش به نیروی انسـانی داشـته اسـت که 
در برخـی سـال ها تفـاوت آنهـا در تعییـن کمبود معلـم ۱۸۰ هـزار نفر 
ضعـف  و  کوتاهـی  زمینـه  ایـن  در  کـرد:  عنـوان  اسـت!  بـوده 
عالـی  شـورای  ضعـف  و  ناتوانـی  بارزتـر  به طـور  و  مجلـس 
معلمـان  تأمیـن  بـرای  مقدمـات  تمهیـد  در  فرهنگـی  انقـالب 

اسـت. تأمـل  قابـل  شایسـته، 

شورای عالی انقالب فرهنگی هنوز نتوانسته مسئله تأمین 
معلمانی شایسته و باانگیزه را به درستی حل کند

بنیـادی ادامـه داد: شـورای عالی انقـالب فرهنگی با مصوبـات متعددی 
کـه از سـال ۱۳۹۰ تاکنـون در حـوزه منابـع انسـانی آموزش وپـرورش 
داشـته هنوز نتوانسـته اصلی ترین مسـئله آموزش وپـرورش را که تأمین 
معلمانـی شایسـته و باانگیزه اسـت را به درسـتی حل کنـد. ناگفته نماند 
تداخـل و تعـارض وظایفی که شـورای عالی انقالب فرهنگـی برای خود 
تعریـف کـرده بـا مأموریـت قانون گـذاری مجلـس در پدیـد آمـدن این 

شـرایط بی تأثیر نیسـت.
توجـه  آن  بـه  به درسـتی  کـه  اساسـی  چالـش  و  اولیـن خـأ  وی 
نشـده اسـت، نبـود یـک چارچـوب دقیـق، جامـع و شـفاف قانونـی 
الزم االجـرا توسـط همـه دسـتگاه ها و سـازمان ها بـرای تعییـن نیـاز 
آموزش وپـرورش بـه نیروی انسـانی دانسـت و اظهار کـرد: چارچوبی که 
سـازمان برنامه وبودجـه و اداری و اسـتخدامی ملـزم به اجرای آن شـوند، 
نـه ایـن که هماننـد تکلیفی که بنـد )ب( مـاده ۶۳ قانون برنامه ششـم 
بـرای سـازمان اداریـ  اسـتخدامی و برنامه وبودجـه  تعیین کـرده بود، 
هیـچ اقـدام جدی و متناسـبی صورت نگیـرد و آموزش وپـرورش پس از 
گذشـت شـش سـال از اجـرای این قانـون، در مهرمـاه ۱۴۰۱ بـا کمبود 

بیـش از ۲۰۰ هـزار معلـم دسـت بـه گریبان باشـد.
ایـن پژوهشـگر حـوزه آمـوزش و پـرورش اضافـه کـرد: لـذا بـا وجـود  
تکلیـف بنـد )ب( مـاده ۶۳ قانـون برنامـه ششـم، بررسـی دقیـق دالیل 
کمبـود و وضعیـت نابسـامان  نیـروی انسـانی در آموزش وپـرورش یکی 
از ضرورت هـای اساسـی اسـت کـه انتظـار مـی رود مجلس بـرای حفظ 

جایـگاه قانـون و قانون گـذاری بـه آن مبـادرت کنـد.   

نبود نظام ارزیابی عملکرد وزیران و مدیران آموزش وپرورش
بنیـادی بـا طـرح این پرسـش که » با فـرض وجود مـازاد نیرو در سـال 
۱۳۹۴، ایـن سـؤال مطرح اسـت که چرا وزیران و مسـئوالنی که سـبب 
شـدند آموزش وپـرورش در سـال ۱۳۹۴ نیـروی مـازاد داشـته باشـد 
مؤاخـذه نشـدند؟« گفـت: قطعـاً اگـر آموزش وپـرورش در سـال ۱۳۹۴ 
مـازاد نیرو داشـته اسـت باید مسـئوالنی که در فرایند صـدور مجوزهای  
اسـتخدامی و به کارگیـری نیـروی جدید دخالت داشـته اند مورد سـؤال 
قـرار گیرنـد.  یا برعکـس اگر اطالعات  و تحلیلی که وزیـر وقت در مورد 
وجـود نیـروی مـازاد و صدور بخشـنامه ارائه کرد  ناصحیـح بودند چرا با 
وزیـر وقت برخورد نشـد؟ اگـر امـروز آموزش وپرورش کمبود نیـرو دارد، 
چـرا مسـئوالنی کـه از سـال ۱۳۹۴ تـا ۱۴۰۰ سـکان دار مدیریت منابع 
انسـانی در آموزش وپـرورش و همچنیـن سـازمان دارای و اسـتخدامی و 

سـازمان برنامه وبودجـه بودنـد مؤاخذه نشـده اند؟.
دسـتگاهی کـه ادعـای مـازاد نیرو داشـت چرا مجبـور به جذب نیـرو از 

سـایر دسـتگاه ها شـده اسـت؟ کجای معادله غلط اسـت؟
وی ادامه داد: یا از ۹۴ شـروع نکنیم، برای تربیت معلم در دوره چهارساله 
دانشـگاه فرهنگیـان، چهـار سـال زمان نیاز اسـت، یک سـال هـم برای 
تمهیـد مقدمـات و ایجـاد ظرفیت، لذا از سـال ۱۳۹۵ شـروع کنیم. چرا 
از سـال ۱۳۹۵ بـرای تأمین معلمان مـورد نیاز در سـال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ 
برنامه ریـزی نشـد؟ آیـا مسـئوالن وقـت برنامه ریـزی منابع انسـانی بلد 
نبودنـد؟ آیـا تمرکز قدرت و قدرت فراقانونی سـازمان اداری اسـتخدامی 
و برنامه وبودجـه مانـع کار بود؟ از سـال ۱۳۹۴ تـا ۱۴۰۰ چه اتفاقاتی رخ 
داد کـه دسـتگاهی کـه ادعا داشـت مـازاد نیرو داشـته مجبـور به جذب 
نیروهـای مازاد دیگر دسـتگاه ها شـده اسـت؟ کدام بخـش از این معادله 

غلط اسـت؟ چه کسـی باید پاسـخگوی نابسـامانی امروز باشد؟.
ایـن پژوهشـگر حـوزه آمـوزش و پـرورش در ادامه بیان کرد: چه کسـی 
پاسـخگوی نابسـامانی هایی کـه در آینـده در پـی تصمیمـات ناصحیـح 
امـروز بـه  وجـود می آیـد، خواهـد بـود؟ آیـا سـازوکار نظارتـی مـا ایـن 
قدرت و هوشـمندی را دارد تا کسـانی که از سـر نابلد بودن، تصمیمات 
اشـتباه گرفتنـد را مؤاخـذه کنـد؟ یـک مدیـر در عیـن حالـی کـه باید 
اختیـار مناسـب بـرای تصمیم گیـری داشـته باشـد، بایـد  بدانـد یـک 
مجموعـه نظارتی هوشـمندی وجود دارد کـه وی را به خاطر تصمیمات 

و برنامه ریزی هـای ناصحیـح و نسـنجیده مؤاخـذه خواهـد کـرد.

تبعات تصمیم یک مدیر در آموزش وپرورش
 چگونه سنجیده می شود؟

بنیـادی با اشـاره به اینکه در ایـن صورت مدیر از خودسـری و خودرأیی 
و تصمیمـات نسـنجیده پرهیـز می کنـد، مبنـای تصمیماتـش را خـرد 
جمعـی می گـذارد و در ایـن صـورت شـوراهای آموزش وپـرورش اعتبار 
و اقتـدار می یابنـد گفـت: تصمیـم اشـتباه در یـک کارخانـه تولیـدی، 
باعـث کاهـش کمیـت یـا کیفیـت تولیـد و زیـان کارخانـه می شـود، 
تصمیـم  اشـتباه مدیـر یـک بانـک باعـث زیـان بانـک یـا اختـالس و  
بـر بـاد رفتـن سـرمایه بانـک می شـود، امـا تبعـات تصمیـم یـک مدیر 
در آموزش وپـرورش کـه در بلندمـدت خـود را نشـان می دهـد چگونـه 

سـنجیده می شـود؟ آیـا بـرای سـنجش آنهـا فکری شـده اسـت؟.  

جذب نیرو طی ۲۰ روز!
بخشنامه ای که کارمندان سایر دستگاه ها را بدون

 »تجربه معلمی« به مدارس می فرستد 
وی با اشـاره به قسـمتی از بخشـنامه مورد بحث برای ورود نیرو از سـایر 
دسـتگاه ها بـه آموزش وپـرورش مبنـی بر اینکه »مقتضی اسـت دسـتور 
فرماییـد؛ بـا عنایـت بـه سیاسـت های وزارت متبـوع در خصـوص 
دارای  )ورودی(  متقاضیـان  به کارگیـری  بـه  نسـبت  انسـانی،  منابـع 
شایسـتگی ها و توانمندی هـای اعتقـادی، تربیتـی، علمـی و حرفـه ای، 
اقـدام الزم را معمـول دارنـد«، گفـت: در ایـن قسـمت از بخشـنامه کـه 
اصلی تریـن قسـمت آن اسـت چند نکته قابل تأمـل وجـود دارد. در این 
قسـمت بـه »سیاسـت های منابـع انسـانی وزارت متبـوع« اشـاره شـده 
اسـت. سـؤال مهـم در ایـن خصـوص ایـن اسـت کـه سیاسـت های 
منابـع انسـانی وزارت آموزش وپـرورش کدم انـد، آیـا جـز این اسـت که 
تصریـح شـده تنهـا مسـیر ورود نیرو بـه آموزش وپـرورش دیـدن دوره 
یـک یـا چهارسـاله در دانشـگاه های فرهنگیان و شـهید رجایی اسـت؟.

ایـن اسـتاد دانشـگاه فرهنگیـان افـزود: در بخـش دیگـری گفته شـده، 
آموزش وپرورش اسـتان ها »نسـبت بـه به کارگیری متقاضیـان )ورودی( 
و  علمـی  تربیتـی،  اعتقـادی،  توانمندی هـای  و  شایسـتگی ها  دارای 
حرفـه ای« اقـدام کننـد.  مطابق این بخشـنامه احراز شایسـتگی افرادی 
کـه به عنوان کارمند سـال های سـال در دسـتگاه های دیگـر کارکرده اند 
بسـیار سـاده اسـت کـه نـه احتیـاج بـه گـروه ارزیـاب دارد و نـه هیئت 
ممیـزه و نـه بارگـذاری مـدارک! عالوه بـر آن مدت زمان زیـادی نیز نیاز 
ندارد. تاریخ ابالغ بخشـنامه ۲۷ شـهریورماه ۱۴۰۱ اسـت و آخرین مهلت 
انجـام کارهـای انتقال و صـدور احـکام وردی نیروها ۱۶ مهرمـاه ۱۴۰۱ 

است.
بنیـادی بـا طـرح ایـن انتقاد کـه »بلـه! طـی ۲۰ روز می تـوان نیروهایی 
کـه نـه پرونـده ای در آموزش وپـرورش دارنـد، نـه معلمـی کرده انـد و نه 
هیـچ سـابقه ای از شایسـتگی و توانمندی هـای آنهـا موجـود اسـت را با 
یـک بخشـنامه چندصفحه ای سـازمان برنامه وبودجـه و آموزش وپرورش 
بـه کالس درس فرسـتاد، امـا در نقطـه مقابـل آن کسـی کـه ۳۰ سـال 
و حتـی بیشـتر از ۳۰ سـال معلمـی کـرده اسـت و تمـام عمـر خدمتی 
اثبـات  بـرای  گذرانـده  درس  و کالس  آموزش وپـرورش   در  را  خـود 
شایسـتگی ها و توانمندی هایش بایـد یک پرونده جدیـد بارگذاری کند؛ 
آزمـون بدهـد، توسـط گروه ارزیاب سـنجیده شـود!« گفت: آیـا جز این 
اسـت کـه مطابـق قانـون باید کسـی را بـرای معلمـی بـه کار گرفت که 

شایسـتگی های معلمی را داشـته باشـد؟.
سـازوکار آموزش وپـرورش برای »سـنجش شایسـتگی های« متقاضیان 

انتقـال بـه این وزارتخانه چیسـت؟
پذیـرش عجوالنـه نیروهـای بعضـا کم تـوان سـایر دسـتگاه ها منطقـی 

ست؟ ا
وی افزود: سـازوکار آموزش وپرورش برای سـنجش شایسـتگی های اولیه 
ایـن افـراد متقاضـی انتقـال کدام اسـت؟ چـه مرجعـی و کدام گـروه یا 
هیئـت تعییـن می کنـد کـه این افـراد صالحیـت معلمـی را دارنـد؟ آیا 
پذیـرش عجوالنـه و بدون احـراز صالحیت افـرادی که عمومـاً نیروهای 
مـازاد و بعضـاً نیروهـای ناکارآمـد و کم توان سـایر دسـتگاه های اجرایی 
هسـتند کاری خردورزانـه و منطبـق با سیاسـت های ابالغی مقام معظم 
رهبری اسـت؟  آیا میان مشـکالت متعدد اجتماعی امروز و به کارگیری 

افـرادی که شایسـتگی ها معلمـی را ندارنـد ارتباطی وجـود ندارد؟.
ایـن همـه سـخت گیری جهـت »رتبه بنـدی« فقط بـرای افرادی اسـت 

کـه از ابتـدا برای معلمی اسـتخدام شـده اند؟
ایـن پژوهشـگر حـوزه آمـوزش و پـرورش بـا بیـان اینکـه در بنـدی 
از بخشـنامه شـرط گذاشـته شـده کـه »صـدور احـکام انتقال دسـتگاه 
مبـدأ و مقصـد بـا تاریـخ اجـرای یکسـان مشـروط بـه نداشـتن تعهـد 
خدمـت، پرونـده مفتـوح در هیئت های رسـیدگی بـه تخلفـات اداری و 
فاصلـه خدمتی« اسـت گفـت: یعنی این همه سـخت گیری و سـنجش 
شایسـتگی و صالحیـت حرفـه ای و بارگـذاری مـدارک و مهارت هـای 
فنـاوری و... فقـط بـرای معلمانـی کـه از ابتـدا بـرای معلمـی اسـتخدام 
شـده اند، نیـاز اسـت؟. حـال آنکه بـرای کارمندان سـیار دسـتگاه ها تنها 
شـرط بـرای ورود بـه آموزش وپـرورش نداشـتن تعهـد خدمـت، پرونده 
مفتـوح در هیئت هـای رسـیدگی به تخلفـات اداری و فاصلـه خدمتی« 

است.
متقاضیـان انتقال به آمـوزش و پرورش چگونه بـدون گذراندن دوره های 

مهارت آموزی می توانند وارد کالس درس شـوند؟
بنیـادی افـزود: نکتـه دیگـر در مورد بخشـنامه مذکـور این اسـت که با 
فـرض احـراز صالحیت های کلـی معلمی توسـط این افـراد، چگونه آنها 
می تواننـد بـدون گذرانـدن دوره هـای مهارت آمـوزی وارد کالس درس 
شـوند؟ آیـا وزارت آموزش وپـرورش از مهر ۱۴۰۰  نمی توانسـت نسـبت 
بـه برنامه ریـزی بـرای انتقال و آمـوزش این نیروها اقدام کنـد؟ مدارک و 
مـدارج تحصیلی افراد را بررسـی کنـد، صالحیت و شایسـتگی های آنها 
را هماننـد نظام رتبه بندی معلمان بسـنجد و در صورت احراز شـرایط با 
انتقـال آنهـا موافقت کند؟ بـرای آنها دوره های مهارت آمـوزی و کارورزی 
برگـزار کنـد؟ آیا می تـوان ادعای برنامه محوری داشـت و برای موضوعی 

بـه این مهمی در آخرین روزهای تابسـتان دسـتورالعمل فرسـتاد؟.
وی بـا بیان اینکـه نکته دیگر در مورد بخشـنامه سـازمان برنامه وبودجه 
ایـن اسـت که دسـتگاه هایی کـه نیروهای مـازاد خود را به دسـتگاه های 
دیگـر )آموزش وپـرورش( منتقـل می کننـد، اجـازه دارنـد بـا شـرایطی 
نیـروی جایگزیـن به جـای آنهـا جـذب کننـد اظهـار کـرد: در بنـد )۵( 
بخشـنامه سـازمان برنامه وبودجـه به دسـتگاه هایی کـه نیروهـای مازاد 
خـود را بـه دسـتگاه های دیگـر )آموزش وپـرورش( منتقـل می کننـد، 
اجـازه داده شـده کـه با رعایت مـواد ۸ و ۹ ضوابط اجرایـی قانون بودجه 
۱۴۰۱ و سـایر قوانین مربوط )اخذ مجوز از سـازمان اداری و اسـتخدامی 
و تأییـد تأمیـن اعتبـار توسـط سـازمان برنامـه و بودجـه(  نسـبت بـه 

اسـتخدام و به کارگیـری نیـروی جایگزیـن اقـدام کنند.
آمـوزش و پـرورش راه را بـرای انتقـال نیروهای مازاد همه دسـتگاه های 
با هر سـابقه خدمت و هر رشـته و مدرک تحصیلی باز گذاشـته اسـت؟

ایـن اسـتاد دانشـگاه فرهنگیـان اضافـه کـرد: در جـای دیگـری ایـن 
بخشـنامه ذکـر شـده »موافقت با خروج نیـرو صرفاً در صـورت عدم نیاز 
بـه خدمـات کارکنـان در جنـس، رشـته و گـروه تدریس انجـام خواهد 
شـد.« اگـر فـرض را بـر ایـن بگذاریـم کـه آموزش وپـرورش هـم نیروی 
مـازاد دارد و بنـا اسـت درصورتی کـه در جنـس، رشـته و گـروه تدریس 
نیـازی وجـود نداشـت، با انتقال آنها به سـایر دسـتگاه ها موافقت شـود، 
آنـگاه ایـن سـؤال مطرح اسـت کـه چـرا بـرای نیروهـای ورودی چنین 
شـرطی لحـاظ نشـده اسـت؟ آیـا آمـوزش و پـرورش راه را بـرای انتقال 
نیروهـای مـازاد همـه دسـتگاه های با هـر سـابقه خدمت و هر رشـته و 
مـدرک تحصیلـی باز گذاشـته اسـت؟. آیـا بنا اسـت آمـوزش  و پرورش 
آینـده فرزنـدان کشـور را فدای سـوء مدیریت و ضعـف برنامه ریزی خود 
و دیگـر دسـتگاه ها کنـد و بـدون ضابطـه و بدون شـفافیت برخـی افراد 
را بـه آموزش وپـرورش منتقـل کنـد؟ اگـر غیـر از ایـن اسـت چـرا در 
بخشـنامه به چگونگی تعیین شایسـتگی ها و تناسـب رشـته و مدرک و 
سـابقه و جنسـیت افراد متقاضی ورود اشـاره نشـده اسـت؟ اگر بنا است 
برخـی دانشـگاه های تابـع وزارت علوم از این مسـیر بخشـی از نیروهای 
ناکارآمـد خـود را بـه دانشـگاه فرهنگیان منتقـل کنند، آیـا وزارت علوم 
و دانشـگاه های تابـع آن حاضرنـد بـه همیـن شـکل و با همین سـرعت 
فضاهـای مـازاد خـود را بـه دانشـگاه فرهنگیـان واگـذار کننـد و انتقال 

دهند؟.

کمبود ۲۰۰ هزار معلم در مهر ۱۴۰۱ ؛

 دستورالعمل دقیقه ۹۰ آموزش و پرورش برای جذب نیرو
 از سایر ارگان ها
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آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار

کارجویان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتربر روی فرصت شغلی مربوطه کلیک
 یا به سایت بازار کار www.bazarekar.ir  مراجعه نمایند.

خدمات کارفرما

خدمات کارجو

قوانین کار و تامین اجتماعی 

قابل توجه کارفرمایان عزیز:
شما می توانید از طریق تهیـه و ارسال 
یک فیلم 3 دقیقه ای با کیفیت نسبت 
به معرفی شرکت و نیروهای مورد نیاز
خود به صورت رایگان در نشـریه

 الکترونیک بازارکار  اقدام نمایید.

66417270

 ارسال رزومه: 09122177643 - تماس: 66405655
توضیحاتتحصیالتعنوان شغل

خانم- حداکثر 35 سال سن –کارشناسی حسابداریحسابدار
آموزش دارد

خانم – حداکثر 35 سال سن- کارشناسیکارشناس اداری
آموزش دارد

خانم- مسلط به pwkara – حقوق باالکارشناسیکارشناس اداری

آقا- حداکثر 35 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

توضیحاتتحصیالتعنوان 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 2

آشنا به جوشکاری و لوله کشیدیپلمهتاسیسات

کار دانشجویی با بیمه و حقوق و  ویزیتور
پورسانت

 کارشناسیمهندس الکترونیک

آشنایی sql کارشناس نرم افزار

اغلــب فرصت هــای شــغلی حــوزه مهندســی، جــزء مشــاغل جــذاب 
ــواد و  ــی م ــته مهندس ــتند. رش ــران هس ــازار کار ای ــد در ب و پردرآم
ــورژی یکــی از شــاخه های مهندســی اســت کــه هرســاله تعــداد  متال
ــازار کار را در  ــود در ب ــتخدامی موج ــای اس ــی از فرصت ه قابل توجه
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــرار می ده ــگاهی ق ــان دانش ــارغ التحصی ــار ف اختی
بــازارکار،  شــرکت ها و کســب وکارهای مختلــف بــا اســتخدام 
ــواد مختلــف  ــی ویژگی هــای م ــال ارزیاب ــه دنب ــورژی، ب مهنــدس متال

ــتند. هس
 

 استخدام مهندس متالورژی 
ــورژی  ــواد و متال ــی م ــته مهندس ــه رش ــترده ای ک ــای گس ــل کاربرده ــه دلی ب
در ایــران دارد، می تــوان ایــن گرایــش از مهندســی را یکــی از جذاب تریــن 
ــا  ــم ت ــد داری ــه قص ــن مقال ــت. در ای ــا دانس ــرای خانم ه ــی ب ــای مهندس حوزه ه
بــا معرفــی رشــته مهندســی مــواد و متالــورژی، بــه شــرایط اســتخدام مهنــدس 
متالــورژی در ایــران نگاهــی بیندازیــم. همچنیــن بــا بررســی شــرح وظایــف یــک 
ــا را  ــرای خانم ه ــه ب ــن حرف ــازار کار ای ــت ب ــوژی، وضعی ــواد و متال ــدس م مهن

ــم. ــرار می دهی ــی ق موردبررس
 

نگاهی به رشته مهندسی مواد و متالورژی
 Materials and Metallurgical( موضــوع رشــته مهندســی مــواد و متالــورژی
Engineering(، بررســی و آزمایــش مــواد مورداســتفاده در صنعــت اســت. یــک مهندس 
مــواد و متالــورژی بــا اســتفاده از دانــش و تخصــص خــود، بهتریــن مــواد را بــرای 

ــد. ــنهاد می ده ــت پیش ــف در صنع ــات مختل ــد قطع ــاخت و تولی س
ــه  ــزات و آلیاژهــای مورداســتفاده در کامپیوترهــا، گوشــی های هوشــمند، بدن  فل
ــدس  ــتخدام مهن ــه اس ــی نتیج ــکی، همگ ــی پزش ــزات مهندس ــا و تجهی هواپیم
مشــاهده  بــرای  اســت.  مختلــف  ســازمان های  و  شــرکت ها  در  متالــورژی 
ــک  ــد روی لین ــوژی، می توانی ــدس متال ــتخدام مهن ــای اس ــن آگهی ه جدیدتری

ــد. ــک کنی ــاره کلی مورداش
 Materials Science and( مــواد  علــم  و  مهندســی  حقیقــت  در   
ــی  ــه مباحــث مختلف Engineering( یکــی از رشــته های دانشــگاهی اســت ک
ماننــد ریاضیــات، شــیمی و فیزیــک را شــامل شــده و کاربردهــای گســترده ای در 

دارد. مختلــف  حوزه هــای 
 

در رشــته متالــورژی صنعتــی، روش هــای ســاخت و تولیــد قطعــات فلــزی شــامل 
ــد.  ــرار می گیرن ــه ق ــین کاری موردتوج ــکاری و ماش ــزات، جوش ــکل دادن فل ش
هــدف اصلــی از اســتخدام مهنــدس متالــورژی در شــرکت ها، طراحــی و انتخــاب 

ــات مهندســی اســت. ــرای قطع ــواد ب مناســب ترین م
ــه  ــی و ارائ ــات مهندس ــاخت قطع ــد و س ــد تولی ــرکت در فرآین ــن ش  همچنی
ــات، از دیگــر  ــواد مورداســتفاده در قطع ــد م ــاره عمــر مفی ــای الزم درب ارزیابی ه
ــه  ــورژی ب ــا اســتخدام مهنــدس متال ــات مهمــی اســت کــه شــرکت ها ب موضوع

دنبــال آن هســتند. در ایــران دانشــگاه های مختلفــی اقــدام بــه برگــزاری 
دوره هــای کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــری در رشــته مهندســی مــواد 

و متالــوژی می کننــد.
ــی  ــگاه صنعت ــریف، دانش ــی ش ــگاه صنعت ــر، دانش ــی امیرکبی ــگاه صنعت  دانش
ــتند  ــگاه هایی هس ــه دانش ــران، ازجمل ــگاه ته ــی و دانش ــن طوس خواجه نصیرالدی
کــه در رشــته مهندســی مــواد متالــورژی دانشــجو می پذیرنــد. رشــته مهندســی 
مــواد و متالــورژی دارای گرایش هــای مختلفــی اســت. در ادامــه اســامی برخــی 
ــران،   از گرایش هــای ایــن رشــته دانشــگاهی در مقطــع کارشناســی ارشــد در ای

آورده شــده اســت:
 - مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

- گرایش شکل دادن فلزات
- گرایش خوردگی و حفاظت مواد
- مهندسی مواد گرایش جوشکاری

- گرایش استخراج فلزات )گرایش متالورژی استخراجی(
- گرایش سرامیک

- مهندسی مواد و متالورژی گرایش الکتروسرامیک
- مهندسی مواد در حوزه صنعتی ریخته گری

 

شرایط استخدام مهندس متالورژی
ــناخت  ــی، ش ــورژی صنعت ــته متال ــواد و رش ــی م در مهندس
ــا و خــواص  ــار آگاهــی از ویژگی ه ــواد در کن ســاختار م
ــناخت  ــن ش ــی دارد. همچنی ــت فراوان ــا، اهمی آن ه
ارتبــاط بیــن ایــن ســاختار ها و خــواص موجــود 
در جهــت ارتقــای زمینه هــای کاربــردی و 
ــد، موردتوجــه رشــته  ــواد جدی طراحــی م
ــواد  ــی م ــی و مهندس ــورژی صنعت متال

اســت.
ــدس  ــک مهن ــل ی ــن دلی ــه همی  ب
مــواد و متالــوژی بایــد شــناخت 
کافــی از مــواد، فلــزات و آلیاژهــای 
کاری  حــوزه  در  مورداســتفاده 
ــر  ــد. از دیگ ــته باش ــر داش موردنظ
شــرایطی کــه بــرای اســتخدام 
نظــر  در  متالــورژی  مهنــدس 
گرفتــه می شــوند، می تــوان بــه 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی م
ــه اســتانداردهای حــوزه   - مســلط ب

فعالیــت
مجموعــه  برنامه هــای  بــه  مســلط   -

تخصصــی نرم افزارهــای  و  آفیــس 
- آشنایی به زبان انگلیسی

- مسئولیت پذیری
- روحیه کار تیمی

- سابقه کاری مرتبط
- توانایی انتخاب و پیشنهاد مناسب ترین مواد

- قدرت حل مسئله
 

شرح وظایف مهندس مواد و متالورژی
ــئولیت های  ــف و مس ــه وظای ــورژی،  ب ــدس متال ــتخدام مهن ــای اس در آگهی ه
و  وظایــف  مهم تریــن  از  فهرســتی  ادامــه  در  می شــود.  اشــاره  مختلفــی 

مســئولیت های یــک مهنــدس مــواد و متالــوژی آورده شــده اســت:
 - تهیه مشخصات مواد موردنیاز پروژه

- تست مواد برای اطمینان یافتن از عملکرد بهینه مواد مصرفی
- آزمایش مواد تحت شرایط مختلف

ــد  ــن روش هــای جدی ــف و یافت ــای مختل ــزات و آلیاژه ــواد، فل ــق روی م - تحقی
ترکیــب نمــودن مــواد

- اطمینان یافتن از پیشرفت پروژه مطابق با برنامه  زمانی
- طراحی مواد موردنیاز شرکت

- تهیه مدارک و نقشه های مهندسی
- شرکت در جلسات به منظور ایجاد هماهنگی های الزم، طرح و حل مشکالت

- بررسی و ارزیابی مواد، فلزات و آلیاژهای مورداستفاده در خطوط تولید
- رعایت استانداردهای مربوطه

بازار کار رشته مهندسی مواد برای خانم ها
بــرای ورود بــه بــازار کار رشــته مهندســی مــواد و کســب درآمــد از ایــن شــغل، 
بهتــر اســت حداقــل دارای یــک مــدرک کارشناســی در رشــته مهندســی مــواد 
ــته  ــالن رش ــارغ التحصی ــرکت ها از ف ــی از ش ــه برخ ــید. البت ــورژی باش و متال

مهندســی شــیمی یــا مهندســی مکانیــک، بــرای کار در ایــن حــوزه دعــوت بــه 
ــد. ــکاری می کنن هم

مــواد،  مهنــدس  اســتخدام  آگهــی  انتشــار  بــا  مختلــف  کســب وکارهای   
ــع  ــا در صنای ــم و آق ــان خان ــص مهندس ــش و تخص ــتفاده از دان ــال اس ــه دنب ب
مختلــف هســتند. شــرکت های فعــال در صنایــع نفــت، گاز، پتروشــیمی، صنعــت 
ــرکت های  ــار ش ــی در کن ــع نظام ــرات و صنای ــازی، مخاب ــاختمان، خودروس س
تولیــدی، برخــی از کســب وکارهایی هســتند کــه نیــاز بــه اســتخدام خانــم و آقــا 

ــد. ــورژی دارن ــواد و متال ــی م ــته مهندس در رش
ــورژی،  ــرای اســتخدام مهنــدس متال  معمــوال شــرکت ها و واحدهــای تولیــدی ب
نظــر  در  اســتخدامی  شــرایط  از  یکــی  به عنــوان  را  کارجویــان  جنســیت 
ــد. هرچنــد ممکــن اســت در برخــی از مواقــع، تنهــا از کارجویــان آقــا  نمی گیرن
ــود. ــکاری ش ــه هم ــوت ب ــوژی دع ــواد و متال ــی م ــوزه مهندس ــرای کار در ح ب

 یکــی از اهــداف اصلــی شــرکت ها از اســتخدام کارجویــان در ایــن حــوزه، دســت 
ــه همیــن دلیــل  ــردی اســت. ب ــا خواصــی جالب توجــه و کارب ــه مــواد ب یافتــن ب
خانــم یــا آقــا بــودن کارجویــان معمــوال موردتوجــه کارفرمایــان قــرار نمی گیــرد. 
ــه  ــواد، روحی ــی از م ــناخت کاف ــش و ش ــد دان ــی مانن ــتن ویژگی های ــه داش بلک
جســتجوگری و ســابقه کاری فــرد، مهم تریــن مالک هــا اســتخدامی خواهنــد بــود.

ــورژی،  ــواد و متال ــی م ــته مهندس ــم در رش ــان خان ــل کارجوی ــن دلی ــه همی  ب
ــه کار  ــغول ب ــای الزم، مش ــا و مهارت ه ــتن ویژگی ه ــورت داش ــد در ص می توانن
شــوند. ازآنجایی کــه بســیاری از مهندســان مــواد و متالــورژی در صنایــع تولیــدی 
مشــغول بــه کار می شــوند، بایــد بــا شــرایط کار در واحدهــای تولیــدی و صنعتــی 

ســازگاری الزم را داشــته باشــند.
ــزاری مهــر در  ــاری کــه ســایت خبرگ ــر اســاس آم ــه ب ــد ک  خــوب اســت بدانی
ــع  ــالن مقط ــارغ التحصی ــتغال ف ــد اش ــت، درص ــرده اس ــر ک ــال 1398 منتش س
ــالن مقطــع کارشناســی ارشــد و کارشناســی در رشــته  ــارغ التحصی ــری، ف دکت
ــب حــدود 80 درصــد، 67 درصــد و  ــه ترتی ــورژی، ب ــواد و متال مهندســی م

ــده اســت. ــالم ش 66 درصــد اع
 بــه شــکلی کــه رشــته مهندســی مــواد و متالــورژی، به عنــوان یکــی از رشــته های 
ــن  ــر ای ــد بیانگ ــا می توانن ــن آمار ه ــده اســت. ای ــی ش ــران معرف ــتغال زا در ای اش
موضــوع باشــند کــه فــارغ التحصیــالن خانــم و آقــا در رشــته مهندســی مــواد و 
متالــوژی، شــرایط مناســبی در مقایســه بــا ســایر فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی 

در بــازار کار کشــور دارنــد.
 

جمع بندی
ــزات و آلیاژهــای  در رشــته مهندســی مــواد، بررســی ویژگی هــا و مشــخصات فل
مختلــف بــرای پــی بــردن به خــواص آن هــا، موردتوجه متخصصــان و فــارغ التحصیالن 
ایــن حــوزه از مهندســی اســت. بــه دلیــل جذابیت هــای موجــود در خــواص مــواد 
مختلــف و کاربردهــای وســیعی کــه رشــته مهندســی مــواد و متالــوژی در صنایــع 
مختلــف دارد، بســیاری از فــارغ التحصیــالن خانــم تمایــل دارنــد در ایــن رشــته 

مشــغول بــه کار شــوند.
 بــه گــزارش آی تــی مــن، بــه همیــن دلیــل در ایــن مقالــه بــه معرفــی رشــته 
ــف و  ــرح وظای ــان ش ــا بی ــن ب ــم. همچنی ــورژی پرداختی ــواد و متال ــی م مهندس
ــرایط  ــن ش ــی از مهم تری ــوژی، برخ ــواد و متال ــدس م ــک مهن ــئولیت های ی مس
ــازار کار  ــی ب ــا بررس ــت ب ــم. درنهای ــی کردی ــه را معرف ــن حرف ــتخدامی در ای اس
رشــته مهندســی مــواد و متالــورژی، شــما را بــا وضعیــت اشــتغال فــارغ التحصیالن 

ایــن رشــته آشــنا کردیــم.
  

بررسـی بـازار کار مهندسـی مواد و 

ایران متالـورژی بـرای خانم هـا در 
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دعوت به همکاری

شرکتتحقیقاتفرآوریتولیدبازآفریدایمنواقعدرشهرکصنعتیفوالد)اشکذر(جهتتکمیلکادرخوددراستانیزدازافرادواجدشرایطزیردعوتبههمکاریمینماید.

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

نگهبان

آقا، تمام وقت
حداقل دیپلم

سه شیفت صبح و عصر و شب
انجام امور خدماتی و نظافتی

محل خدمت: شهرک صنعتی فوالد اشکذر

بیمه
پاداش

حق ایاب و ذهاب
ناهار

کارشناس خدمات مهندسی

آقا،  تمام وقت
حداقل کارشناسی در رشته های مهندسی سرامیک، 

مواد، متالورژی
حداقل یک سال تجربه اجرایی مرتبط

مسلط به اصول و فنون مذاکره
عالقه مند به مباحث فروش و 

بازاریابی خدمات
توانایی انجام ماموریت های بروی شهری

محل خدمت: یزد

بیمه
سرویس

حقوق توافقی
پاداش

کارشناس برق صنعتی

آقا، تمام وقت
حداقل کارشناسی در رشته های مهندسی برق قدرت، 

برق صنعتی
حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط

PLC آشنایی با
آشنایی با درایو

آشنایی با تجهیزات برق و ابزار دقیق
مسلط به نقشه  خوانی

برخوردار از قابلیت توسعه یافتن فردی به  لحاظ علمی 
و عملی

EM, PM مسلط بر
محل خدمت: یزد

بیمه
سرویس ایاب و ذهاب

حقوق توافقی
مزایای رفاهی و انگیزشی

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

تکنسین فنی

آقا،  تمام وقت
حداقل فوق دیپلم مکانیک کلیه گرایش ها

حداکثر سن: ۴۰ سال
حداقل سابقه: ۲ سال

تعمیر و نگهداری تجهیزات مکانیکی
کنترل ماشین آالت و ابزارها

انجام تعمیرات فصلی و تهیه قطعات یدکی و لوازم مورد 
نیاز ساالنه

انجام امور فنی مربوط به نگهداری از ساختمانها و 
تاسیسات

بررسی و تشخیص عیوب دستگاههای برقی
انجام تعمیرات جزیی جاری و تعویض قطعات مربوط به 

دستگاههای برقی
نگهداری از سیستم های روشنایی و در صورت لزوم انجام 

تعمیرات جزیی
نگهداری و تعمیرات جزئی

 سیستمهای ارتباطی
نصب تاسیسات و تجهیزات الکتریکی

 و مخابراتی
همکاری در تعمیرات داخلی ساختمان

محل خدمت: شهرک صنعتی فوالد، اشکذر

بیمه
سرویس

ناهار
پاداش

تکنسین برق صنعتی

آقا،  تمام وقت
حداقل فوق دیپلم برق صنعتی

حداکثر سن: ۴۰ سال
حداقل سابقه: ۲ سال

آشنایی با تابلوهای برق صنعتی 
و نقشه خوانی

آشنایی با مدارات فرمان
آشنایی با ابزارهای اندازه گیری

بیمه
سرویس

ناهار
پاداش

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

توجه: ذکر عنوان و ردیف شغلی در موضوع ایمیل الزامی است و بدیهی است به ایمیل های فاقد عنوان و ردیف شغلی 

در عنوان ایمیل، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

bai.hr214@gmail.com

لینک : 

https://bazarekar.ir/39577

وی در ابتـدا در تعریـف نخبـه و نخبگـی اظهـار کـرد: بر اسـاس سـند راهبردی کشـور 
در امـور نخبـگان دو تعریـف اساسـی از نخبـه وجـود دارد یکـی بـه عنـوان مسـتعد 
اسـت یعنـی افـرادی کـه هـوش و اسـتعداد ذاتـی دارنـد امـا ایـن اسـتعداد هنـوز بـه 
مرحلـه بالفعـل نرسـیده اسـت و در مرحلـه بالقـوه قـرار دارد و بنیـاد ملـی نخبـگان بـا 

توانمندسـازی هـا و حمایـت، وظیفـه تبلـور یافتـن ایـن اسـتعدادها را برعهـد دارد.
باقـری مقـدم افـزود: تعریـف دوم کـه در سـند راهبردی کشـور در امور نخبـگان از فرد 
نخبـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه نخبه فردی اسـت که هـوش و اسـتعداد طبیعی خود 
را در راسـتای اهـداف و نیازهـای اساسـی کشـور عملیاتـی و اجرا کرده کـه ماحصل آن 

یـک اثـر علمـی، فنـاوری، اجتماعی و اقتصادی برای کشـور اسـت.
قائـم مقـام بنیـاد ملـی نخبگان اضافـه کـرد: بنابراین بخـش عمـده ای از مخاطبان این 

بنیـاد، افراد مسـتعد و نخبه کشـور هسـتند.

تشکیلجلسههیاتامنایبنیادملینخبگانپساز۱۱سال
وی در خصـوص نـوع حمایـت هـای این بنیـاد از نخبگان کشـور گفت: به طـور طبیعی 
تعـداد افـراد نخبـه از تعداد مسـتعدان جامعه کمتر اسـت و نوع خدمـات و حمایت های 
بنیـاد ملـی نخبـگان بـرای ایـن افراد متفاوت اسـت بـه طوری کـه در حوزه مسـتعدان 
عمدتـا بـه دنبال ایجـاد زمینه برای توانمندسـازی آنان هسـتیم تا بتوانند اسـتعدادهای 
خـود را بـه منصـه ظهـور برسـانند و در حـوزه نخبـگان نیـز به دنبـال این هسـتیم که 
آنـان بتواننـد در جایـگاه هـای اصلـی خود قـرار بگیرند تـا بتوانند اثربخشـی بیشـتری 

برای کشـور داشـته باشند.
باقـری مقـدم اظهار کرد: در سـند راهبردی کشـور در امور نخبگان، نخبگـی در حوزه های 
مختلـف قابـل تعریـف اسـت و همانطور که در این سـند آمده اسـت، افـراد در حوزه های 
مختلـف علـم، فنـاوری، هنـر، ادب، فرهنگ و مدیریت کشـور می توانند بـه عنوان نخبه 

و اسـتعداد برتر شـناخته شوند.
وی بـا اشـاره بـه تشـکیل جلسـه اخیر هیـات امنای بنیـاد ملی نخبگان پس از گذشـت 
۱۱ سـال گفـت: یکـی از مصوبـات ایـن جلسـه مهـم این بـود که ما حـوزه هـای جدیدی 
همچـون صنعـت، کارآفرینـی و حـوزوی را هم به عنوان شـاخص های جدید به رسـمیت 

شـناخته و اضافـه کنیم.
باقـری مقـدم بـا بیـان اینکه در حـال حاضـر وارد فاز جدیدی از شـاخص هـای نخبگی 
شـده ایـم مثـل حوزه صنعـت و کارآفرینـی اظهار کـرد: معتقدیم که شـاخص هایی که 
باعـث تعریـف نخبگـی می شـوند، با شـاخص هـای علمـی تفـاوت دارند به طـوری که 
اگـر در حـوزه علمـی پژوهشـی تعداد مقاالت مهم اسـت، در حـوزه کارآفرینـی نیز باید 

برخـی شـاخص ها بـرای نخبگی مـورد توجه قـرار گیرد.
وی اضافـه کـرد: اینکـه یـک فـرد چـه میـزان توانسـته اسـت در زیسـت بوم نـوآوری و 
فنـاوری کشـور اثرگـذار باشـد، تولیـد و صـادرات محصـوالت فناورانـه یـا کسـب و کار 
فناورانـه و همچنیـن چـه تعـداد اشـتغال آفرینی و اثربخشـی در اقتصاد کشـور داشـته 
باشـد، از جملـه رویکردهـای جدیدی اسـت که در دایـره نخبگانی بـه آن توجه خواهیم 
کـرد و مـا بـرای مسـتعد دانسـتن افـراد حـوزه صنعـت بـه دنبـال اضافـه کـردن ایـن 

شـاخص ها هسـتیم.

ابالغشیوهنامههایجدیدشناسایینخبگانطی۲تا۳ماهآینده
قائـم مقـام بنیـاد ملی نخبان در ادامـه از برنامه ریـزی این بنیاد برای ابالغ شـیوه نامه های 
جدیـد شناسـایی نخبگان در کشـور طی  دو تا سـه مـاه آینده خبر داد و افـزود: در این 

شـیوه نامـه ما تعریـف و معیارهای جدیـدی از نخبگی را معرفـی می کنیم.
باقـری مقـدم افـزود: بـه ایـن ترتیـب مـی خواهیـم شـاخص هـای نخبـگان را توسـعه 
دهیـم بـه طـوری که در کنار مسـتعدان و نخبـگان علمی کـه برای ما محترم هسـتند، 
نخبـگان و مسـتعدان دیگـری هم که برای کشـور در حال خلـق ارزش افزوده هسـتند 
مثـل کارآفرینـان یـا کسـانی کـه در حـوزه صنعـت فعالیـت مـی کننـد یـا سـایر 

حـوزه هـای هنـری و حتـی حـوزوی را بـه دایـره نخبگانـی کشـور اضافـه کنیـم.
وی تصریـح کـرد: بـر ایـن اسـاس و مطابـق مصوبـه اخیـر بنیاد ملـی نخبگان عـالوه بر 
حـوزه هـای کنونـی کـه بـه عنـوان نخبگـی معیارهـای آن مشـخص اسـت، بـه منظور 
گسـترش دایـره نخبگانـی بـه حوزه های مختلـف از جملـه فرهنگی، اجتماعـی، هنری، 
صنعتـی و کارآفرینـی نیـز شـیوه نامـه هـای جدیـدی تهیـه، تدویـن، تصویـب و ابـالغ 

خواهد شـد.

باقـری مقـدم درخصـوص روال انجـام ایـن کار نیـز توضیـح داد: بـرای هر کـدام از این 
آییـن نامـه هـا بایـد یـک کار کارشناسـی دقیـق صـورت گیـرد و توسـط هیـات امنا یا 
کمیسـیون دائمـی هیـات امنا بنیـاد ملی نخبـگان که منتخبـان هیات امنا هسـتند، به 
تصویـب برسـد کـه در حال حاضـر رییس هیـات امنا رییـس جمهور و دبیـر هیات امنا 

نیـز معـاون علمـی و فنـاوری رییس جمهور اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه، مـا بـه شـخصه در بنیـاد ملـی نخبـگان نمـی توانیم خودمـان یک 
معیـار بـه معیارهـای نخبگـی اضافـه کنیم، افـزود: مـا اقدامـات کارشناسـی دقیقی در 
معاونـت هـای تخصصـی انجـام مـی دهیـم کـه ایـن در هیـات امنـا یـا در کمیسـیون 
دائمـی هیـات امنـا کـه منتخـب هیـات امنـا هسـتند بـه تصویـب می رسـد و برای 

مـا جنبـه قانونـی پیدا مـی کند.
باقـری مقـدم در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیا بنیـاد ملی نخبـگان خود راسـا مـی تواند 
شـیوه نامـه هـای نخبگـی را تعریف کند یـا نیاز به تایید شـورای عالی انقـالب فرهنگی 
اسـت نیـز گفـت: بـر اسـاس سـند راهبـردی کشـور در امـور نخبـگان، شـورای عالـی 
انقـالب فرهنگـی بـا هـدف اینکه به این اسـتانداردها در کشـور توسـط فرد یا سـازمانی 
خدشـه ای وارد نشـود وظیفـه سیاسـت گـذاری و شناسـایی، تعریـف شـاخص هـا و 

معیارهـا را تمامـا بـه بنیـاد ملـی نخبگان واگـذاری کرده اسـت.
قائـم مقـام بنیـاد ملـی نخبـگان در ادامـه بـا بیـان اینکـه، اخیـرا جلسـه هیـات امنای 
ایـن بنیـاد بعـد از ۱۱ سـال بـا حضـور رییـس جمهـور برگزار شـده اسـت، در خصوص 
اهمیـت و همچنیـن مصوبـات ایـن جلسـه توضیـح داد: هیات امنـا بنیاد ملـی نخبگان 
در سـازمان هایـی کـه مثـل ما هیـات امنایی هسـتند، به منزلـه راس تصمیـم گیری و 
ابـالغ سیاسـت هـا اسـت و بـه طور طبیعـی عدم تشـکیل هیـات امنـا می توانـد باعث 

وقفـه و عـدم پیشـبرد کارها شـود.
باقـری مقـدم بیـان کرد: خوشـبختانه بـا روی کار آمدن دولت سـیزدهم و با شـروع کار 
بنـده بـا رایزنـی هـای انجام شـده بـا دفتـر رییس جمهـور در وهلـه نخسـت و پیش از 

ایـن جلسـه اعضـای جدید هیـات امنا منصوب شـدند.
وی بـا بیـان اینکـه، هیـات امنـای بنیـاد ملـی نخبـگان شـامل ۲۲ نفـر اسـت کـه ۱۳ نفر 
حقوقـی و ۹ نفـر شـامل افـراد حقیقی هسـتند، تصریـح کرد: هـم اکنون افـراد حقیقی 
کـه در جمـع هیـات امنـا بـا حکـم رییـس جمهـور انتخـاب شـده انـد، شـامل سـعید 
سـهراب پـور، منصـور کبگانیـان، ایمـان افتخـاری، الهـام امیـن زاده، الهـام یـاوری، 
محمدرضـا عـارف، محمدرضـا حسـنی آهنگـر، آیـت اهلل سـید محمد غـروی و آیت اهلل 

سـیدمحمدرضا مدرسـی یـزدی هسـتند.
باقـری مقـدم افـزود: اعضـای حقوقـی هیـات امنـای بنیـاد ملـی نخبـگان نیز بـه غیر از 
رییـس جمهـور کـه رییـس هیـات امنا اسـت، شـامل معـاون اول رییس جمهـور، رییس 
سـازمان برنامـه و بودجـه، وزیـر علـوم، وزیـر بهداشـت، معـاون علمی و فنـاوری رییس 
جمهـور، وزیـر ارشـاد، وزیـر آمـوزش و پـرورش، دبیـر شـورای عالـی انقـالب فرهنگی، 
رییـس نهـاد نمایندگـی رهبـر معظـم انقـالب در دانشـگاه هـا و رییـس سـازمان امـور 

اداری و اسـتخدامی هسـتند.
وی در خصـوص مصوبـات جلسـه اخیـر هیات امنا نیز بـا بیان اینکـه، مصوبات متعددی 
را در ایـن جلسـه داشـتیم، افـزود: در ابتـدا گزارشـی از عملکـرد بنیـاد ملـی نخبگان تا 
پایـان سـال ۱۴۰۰ ارائـه شـد و مـورد بررسـی قـرار گرفـت و به دنبـال آن نیـز اعضای 

کمیسـیون دائمـی بنیـاد ملی نخبـگان نیز انتخاب شـدند.
باقـری مقـدم افـزود: ایـن افـراد شـامل آقایـان محمدعلـی زلفـی گل وزیـر علـوم، 

بهـرام عیـن اللهـی وزیـر بهداشـت، سیدسـعیدرضا عاملـی دبیـر شـورای عالـی انقالب 
فرهنگـی، آیـت اهلل محمد غروی، حجت االسـالم مصطفی رسـتمی رییـس نهاد رهبری 
در دانشـگاه هـا، میثـم لطیفی رییس سـازمان امور اداری و اسـتخدامی کشـور، علیرضا 
منـادی سـفیدان رییس کمیسـیون آموزش و تحقیقـات مجلس و همچنیـن دکتر الهام 

یاوری هسـتند.
قائـم مقـام بنیـاد ملـی نخبـگان تاکید کرد: شـاخص هـا و شـیوه نامه جدید شناسـایی 
نخبـگان بـرای تصویـب نیازمنـد تصویـب در کمیسـیون دائمـی ایـن بنیاد اسـت و اگر 

الزم باشـد، بـه تصویـب هیـات امنـا نیز خواهد رسـید.
وی گفـت: تصمیـم گیـری بـرای انتخـاب اعضای شـورای نخبگان کـه از افـراد علمی و 

نخبـه کشـور هسـتند نیـز به جلسـه کمیسـیون دائمی موکول شـد.
باقـری مقـدم در ادامـه بـا بیـان اینکـه، در ایـن جلسـه برنامه هـای بنیاد ملـی نخبگان 
در راسـتای شـعار سـال تحـت عنـوان »تولیـد، دانـش بنیـان و اشـتغال آفرینـی« ارائه 
شـد، افـزود: برنامـه هـای بنیاد تقریبا نسـبت به سـال گذشـته چهار برابر شـده اسـت.

رایزنیبادانشگاههابرایدراختیارقراردادنزمینجهتساختمسکننخبگان
قائـم مقـام بنیـاد ملی نخبـگان در ادامـه، مصوبه بعدی جلسـه اخیر هیات امنـای بنیاد 
ملـی نخبـگان را تصویـب کلیـات برنامـه بنیـاد ملـی نخبـگان بـرای سـاخت واحدهای 
مسـکونی بـرای نخبـگان بـا تاکیـد رییـس جمهـور بـه عنـوان ریاسـت هیات امنـا این 

بنیـاد عنـوان کرد.
باقـری مقـدم در تشـریح جزئیـات طـرح مسـکن نخبگان نیـز با بیـان اینکه، قرار شـده 
اسـت ایـن مصوبـه در کمیسـیون دائمـی بنیاد ملـی نخبگان مطـرح و برنامـه جزئی آن 
مشـخص شـود، افـزود: بـا بـرآوردی کـه داشـته ایم مشـخص شـده اسـت کـه نخبگان 
در کشـور بـه صـورت یکنواخت پراکنده نیسـتند و بیشـتر در شـهرهای بـزرگ و مراکز 
اسـتان هـا مسـتقر هسـتند؛ بنابرایـن پیشـنهاد ما در این جلسـه ایـن بود که بـا برآورد 
اولیـه ای کـه داریـم در شـهرهای بزرگ کشـور، شـهرک هـای نخبگانی ایجاد شـود به 

طـوری کـه همـه سـاکنان این شـهرک ها جـزو بنیاد ملـی نخبگان باشـند.
باقـری مقـدم  بـا بیـان اینکه، طـرح اولیه ما برای شـروع فعال سـاخت هزار واحد اسـت 
کـه کلیـات آن تصویـب شـده اسـت، تصریـح کـرد: اتفـاق بسـیار خوبـی که افتـاد این 
بـود کـه بـا رایزنـی کـه با دانشـگاه ها داشـتیم قرار شـد دانشـگاه هـا زمین هـای خود 
را بـرای سـاخت واحدهای مسـکونی نخبـگان در اختیـار بنیاد ملی نخبگان قـرار دهند.

شـیوه نامه جدیـد شناسـایی نخبـگان کشـور بـه زودی ابالغ می شـود/ تشـکیل جلسـه 
هیـات امنـای بنیادملـی نخبـگان پس از ۱۱ سـال

وی گفـت: طبیعتـا اگـر قیمـت زمیـن کـه در حـال حاضـر رقـم قابـل توجهی اسـت از 
هزینـه مسـکن کسـر شـود، منابـع الزم دیگر را برای سـاخت ایـن واحدهای مسـکونی، 
بنیـاد ملـی نخبـگان از منابـع عمومی کشـور تامین خواهد کرد و ظرف دو تا سـه سـال 

آینـده واحدهای مسـکونی سـاخته می شـوند.
قائـم مقـام بنیـاد ملـی نخبگان در عیـن حال در خصوص جزئیات بیشـتر طرح سـاخت 
مسـکن بـرای نخبـگان کشـور بیان کـرد: البته هنوز مسـائلی در دسـت بررسـی اسـت 
چراکـه بـا انـواع راهکارهـای مختلـف مـی تـوان ایـن کار را پیش بـرد و در این جلسـه 
نیـز بحـث شـد کـه آیـا از خـود نخبـگان هم بـرای تامیـن منابع کمـک گرفته شـود یا 
ایـن واحدهـای مسـکونی بـه نـام نخبـگان سـند زده شـود و به صـورت اجاره به شـرط 
تملیـک باشـد، اقسـاط آن چطـور باشـد و اینکـه چه میـزان نخبـگان توانایـی پرداخت 
اقسـاط وام را دارنـد و بـه طـور کلـی ایـن جزئیات نیاز به بررسـی بیشـتری داشـت که 
طبیعتـا هیـات امنـا بررسـی جزئیـات و تصویـب آن را به کمیسـیون دائمـی بنیاد ملی 

نخبـگان سـپرد و ایـن مصوبه اول مـا بود.

تصویبجذبهزارنخبهدردستگاههایاجرایی
قائـم مقـام بنیـاد ملـی نخبـگان همچنین در مـورد مصوبـه دوم جلسـه اخیر هیـات امنای 
آغـاز  بنیـاد  ایـن  در  را  دیگـری  مهـم  کار  یـک  مـا  گفـت:  نخبـگان  ملـی  بنیـاد 
کردیـم؛ بـه طـوری کـه در سـال گذشـته بـا رایزنی هایـی که بـا ریاسـت محترم 
جمهـور انجـام گرفـت، آییـن نامـه جـذب و نگهداری سـرمایه هـای انسـانی نخبه 
را در دسـتگاه هـای اجرایـی بـه تصویب رسـاندیم که ایـن طرح تحت عنـوان »جذب 

هـزار نخبـه در دسـتگاه هـای اجرایـی« نام گذاری شـد.
ادامهدرصفحهبعد

در گفتگو با قائم مقام
 بنیاد ملی نخبگان اعالم شد:

شیوه نامه جدید 
شناسایی نخبگان 
کشور به زودی 

ابالغ می شود

قائــممقــامبنیــادملــینخبــگانضمــناعــالمآخریــنجزئیــاتمصوبــاتجلســهاخیــرهیــاتامنــایایــنبنیــادکــهپــساز۱۱ســال
تشــکیلشــدهاســت،ازتعریــفوابــالغشــیوهنامهومعیارهــایجدیــدبــهمنظــورشناســایینخبــگانکشــورطــیدوتــاســهمــاهآینــده

خبــرداد.
بــهگــزارشبــازارکارازایرنــا،حــوزهنخبگانــیکشــورکــهشــمارقابــلتوجهــیازجوانــانوتحصیلکــردگاندانشــگاهیراتشــکیلمــیدهــد،بــرای
بالندگــیهــرچــهبیشــترنیازمنــدحمایــتوپشــتیبانینهادهــایمختلــفکشــوراســت؛موضوعــیکــهبــاناصــرباقــریمقــدمقائــممقــام
بنیــادملــینخبــگاندرمیزگــردخبــریایرنــابــهبحــثگذاشــتیموخبرهــایامیدبخشــیدرایــنزمینــهدرگفــتوگــوبــاویشــنیدیم.
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دعوت به همکاری

گروه صنعتی تهویه دهش در اسالم شهر )تهران( 
جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر

 دعوت به همکاری می نماید:
مهندس تاسیسات

  )مسلط به سیستم تهویه مطبوع(
کارشناس فروش

 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۶ پنج شنبه ۹ الی ۱۴
 متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم 
شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.

)whatsapp( 09120642745  
لینک :

https://bazarekar.ir/39689 

دعوت به همکاری

یک مجموعه مهندسین مشاور جهت دفتر 
مرکزی تهران از واجدین شرایط زیر دعوت

 به همکاری می نماید:
 کارشناس ارشد معماری )آقا(

 بصورت حضوری، تمام وقت و نیمه وقت
 با ۱۰ سال سابقه

با تسلط کافی در طراحی فاز یک و دو
 شنبه تا چهارشنبه

 متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق 
راه اعالم شده  ارتباط حاصل نمایند.

designing.km@gmail.com 
لینک : 

https://bazarekar.ir/39676

دعوت به همکاری

 کارشناس اداری و منابع انسانی
 مسلط به آفیس ) بویژه اکسل(
 آشنا به سیستم کارکرد پرسنلی
 آشنا به بیمه نامه های پرسنلی

حداکثر سن ۳۰ سال
 کارشناس برنامه ریزی فروش

 کارشناس مهندسی صنایع یا مدیریت
 مسلط به نرم افزارهای office ) به ویژه اکسل(

 قدرت تجزیه و تحلیل داده ها
 آشنا با مفاهیم برنامه ریزی و فروش

آشنا با فرایندهای آماری

 کمک حسابدار مالی
 لیسانس حسابداری

 حداقل ۲ سال سابقه کار در شرکتهای پخش
آشنا به حسابداری شرکتهای پخش

 با حقوق توافقی
 شنبه تا چهارشنبه ۸تا ۱۶ – پنج شنبه ۸ تا ۱۲

 متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده  
ارتباط حاصل نمایند.

HR@parskhazardc.com  
لینک :

https://bazarekar.ir/39663 

شرکت پخش پارس خزر برای تکمیل کادر خود در تهران )شهرک استقالل( به افراد با شرایط زیر نیاز دارد:

دعوت به همکاری

دانشگاه سوره در تهران برای تکمیل کادر خود به 
افراد با شرایط زیر نیاز دارد:

 نیروی خدماتی )آقا(
 خدمات مربوط به پذیرایی و نظافت

 دارای کارت پایان خدمت
 دارای مدرک دیپلم

 سن از ۲۱ الی ۳۰ سال
 عدم اعتیاد و عدم سوپیشینه

 دارای سابقه کار
BRT دسترسی آسان به مترو و

حقوق وزارت کار )۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال( + 
 بیمه تامین اجتماعی

 شنبه تا چهارشنبه ۸ الی ۱۶
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه

 اعالم شده در بخش اطالعات تماس،
 ارتباط حاصل نمایند.

)whatsapp( 09360232816 
لینک : 

https://bazarekar.ir/39657

دعوت به همکاری

یک شرکت مهندسی در زمینه نفت و گاز 
در شهر تهران جهت همکاری و فعالیت 

در پروژه های خود از کارشناسان مهندسی در رشته:

 1- مهندسین مکانیک ، با تجربه حداقل 3 سال

 2- مهندسین پایپینگ ، با تجربه حداقل 3 سال

 3- مهندسین ابزاردقیق ، با تجربه حداقل 3 سال

 4- مهندسین فرایند ، با تجربه حداقل 3 سال
در زمینه صنایع نفت و گاز و آشنا به نرم افزارهای 

 مربوطه دعوت به عمل می آورد.
لطفا تنها متقاضیان ساکن تهران رزومه خود را به 

ایمیل ذیل ارسال نمایند:
Ar.hn1400@gmail.com 

لینک : 
https://bazarekar.ir/39650

 الف ( کارشناس تجهیزات_ثابت
گرایش تحصیلی جامدات، ساخت. آشنا به نرم افزارهای 
طراحی سالید یا کتیا. دارای مهارت زبان کافی جهت 

خوانش متون مهندسی و استانداردها. عالقمند به
  فعالیت های پژوهشی و بازرسی

 ب ( کارشناس پایپینگ و اطفا حریق
آشنایی با نرم افزار pdms، عالقمند به فعالیت های 
طراحی و مدلسازی پایپینگ، آشنایی با اطفا حریق و 

 عالقمند به فعالیت های پژوهشی و بازرسی

 ج ( کارشناس تاسیسات
آشنایی به سیستم های گرمایش، سرمایش، تهویه 

مطبوع، عالقمند با فعالیت های طراحی،
  بازرسی و نظارت

 د ( کارشناس مواد متالوژی
آشنا با استانداردها و موارد مربوط به انتخاب متریال، 

 رنگ و پوشش
 محل کار : تهران محدوده غرب

 حقوق : توافقی
متقاضیان لطفا رزومه خود را به همراه درج عنوان شغلی 

به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند.
me.gostaresh@gmail.com 

لینک : 
https://bazarekar.ir/39638

دعوت به همکاری

شرکت مشاوره گسترش انرژی نوین ) توسعه صنایع انرژی ( در شهر تهران جهت تکمیل کادر فنی، در چهار 
ردیف شغلی نیاز به مهندسین مکانیک و متالوژی جوان و با انگیزه ) حداکثر ۳۵ سال ( با شرایط زیر دارد :

باقـری مقـدم افـزود: البتـه مـا در حـال تبدیـل کـردن عـدد هـزار بـه یـک برنـد برای 
نخبـگان هسـتیم بـه طـوری کـه در حـال حاضـر هـزار واحـد مسـکونی و جـذب هزار 
نخبـه در دسـتگاه هـای اجرایـی را پیگیـری مـی کنیـم که خوشـبختانه این هـم مورد 

تصویـب هیـات امنـا قـرار گرفت.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه با وجـود اینکه ایـن مصوبات بـرای جذب نخبـگان در 
دسـتگاه هـای اجرایـی در طـول سـال هـای گذشـته چندین بـار ابالغ شـده امـا اتفاق 
چشـمگیری در ایـن زمینـه رخ نـداده اسـت نیـز گفـت: مـا بالفاصلـه بعـد از ایـن کـه 
مصوبه دولت را داشـتیم سـامانه ای را در سـایت ایجاد کردیم و خوشـبختانه در همان 
۱۰ روز نخسـت حـدود ۲ هـزار و ۲۰۰ نفـر ثبـت نام کردنـد که از این تعـداد در مرحله 
اول ۶۰۰ نفـر انتخـاب و در حـال حاضـر ۴۰۰ نفـر از ایـن افراد با شـاخص هـای باال به 

سـازمان اداری اسـتخدامی معرفی شـده اند.
قائـم مقـام بنیـاد ملـی نخبـگان اضافه کرد: پـس از معرفـی این افـراد به سـازمان امور 
اداری و اسـتخدامی کشـوری یـک دوره توانمندسـازی توسـط بنیاد ملی نخبـگان برای 
آنهـا برگـزار مـی شـود که در ادامه و برای سـال نخسـت جهـت عقد قرارداد یکسـاله به 

دسـتگاه هـای دولتی معرفی می شـوند.
وی افـزود: در طـول ایـن یکسـال نیـز یـک آزمـون اختصاصی جـذب و اسـتخدام برای 
نخبـگان برگـزار مـی شـود کـه ایـن هـم وظیفـه سـازمان اداری اسـتخدامی اسـت و 
طبیعتـا ایـن آزمـون برای نخبگان و مسـتعدان مسـئله خاصی محسـوب نمی شـود اما 
بـه دلیـل اینکـه آزمون جزو قانون اسـتخدامی اسـت و هـر فردی که مـی خواهد جذب 

دولـت شـود، بایـد در آن شـرکت کند.
باقـری مقـدم در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا آزمـون اسـتخدامی نخبـگان همزمـان 
بـا حضـور افـراد غیرنخبـه برگـزار مـی شـود یـا خیـر نیـز تصریـح کـرد: خیر قرار شـد 
آزمـون نخبـگان بـه صـورت جداگانـه بین خـود آنها و به شـکل اختصاصی برگزار شـود 
و اگـر از ایـن آزمـون سـربلند بیـرون بیاینـد، بـه اسـتخدام دائم دسـتگاه هـای اجرایی 

آمد. درخواهنـد 
وی همچنیـن خبـر داد: بـرای دومیـن بـار در سـال جـاری سـامانه ثبـت نـام نخبـگان 
عالقمنـد ورود بـه دسـتگاه های اجرایی باز شـده اسـت کـه تاکنون ۵ هـزار و ۲۰۰ نفر 

در ایـن فراخـوان ثبـت نام کـرده اند.
باقـری مقـدم در پاسـخ بـه سـوالی در خصـوص اینکـه بـا وجـود ابـالغ مصوبـه جـذب 
نخبـگان در دسـتگاه هـای اجرایـی در سـال هـای ۱۳۸۳، ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ در کل چنـد 
نخبـه جـذب دسـتگاه هـای اجرایـی شـده انـد نیـز گفـت: خیلـی صادقانه عـرض کنم 
مـا گـزارش دقیـق آمـاری در ایـن خصـوص نداریـم اما نامـه ای را بـرای همه دسـتگاه 
هـا تنظیـم و ارسـال کـرده ایـم که اعـالم کنند در هـر دسـتگاهی چند نفـر از نخبگان 
مشـغول بـه کار و فعالیـت هسـتند کـه یـک تعـدادی مثـل آمـوزش و پـرورش بـه مـا 

اند. پاسـخ داده 
وی در ادامـه یکـی از نقایـص فعلـی در بنیـاد ملـی نخبـگان را کـه بایـد هرچـه سـریع 
تـر مرتفـع شـود، بـه روز رسـانی آمارهای نخبـگان و مسـتعدان و نحوه فعالیـت آنها در 

دسـتگاه هـای مختلف کشـور عنـوان کرد.

راه اندازی مجامع خیرین و واقفین نخبه پرور در استان های مختلف
 برای حمایت از نخبگان

قائـم مقـام بنیـاد ملـی نخبـگان یکی دیگـر از خروجـی های جلسـه اخیر هیـات امنای 
ایـن بنیـاد بـا حضـور رییـس جمهـور را اجـازه گرفتن بـرای تشـکیل مجامـع خیرین و 
واقفیـن نخبـه پـرور در اسـتان هـای مختلف کشـور عنوان کـرد و افزود: مـا قصد داریم 
از منابـع مردمـی برای رفع مشـکالت حوزه نخبگان کشـور اسـتفاده کنیـم چراکه یکی 
از شـعارهای اصلـی دولـت سـیزدهم مردمـی سـازی اسـت و ایـن اقـدام نیـز در همان 

راسـتا است.
باقـری مقـدم در پاسـخ بـه این سـوال کـه برای کمـک به نخبـگان در صـورت تصویب 
هیـات امنـا ایـن مهـم نیازمند موافقت سـازمان اوقاف و امـور خیریه نیز هسـت یا خیر، 
تصریـح کـرد: طبیعتـا سـازمان امـور اوقـاف بـا ایـن امـور موافق اسـت؛ بحث ما بر سـر 
ایجـاد یـک گفتمـان اسـت برای اینکـه واقفیـن و خیرین ترغیب شـوند که در راسـتای 
امـور خیـر از نخبـگان کشورشـان حمایـت کننـد و این نیازمند یک شـیوه نامه اسـت.

وی افـزود: بـرای مثـال تعـداد زیـادی از خیرین که بـه ما مراجعه می کنند عنـوان می کنند 
کـه آیـا سـازوکاری رسـمی و بـه شـکل مـدون وجـود دارد کـه مـا مطمئن شـویم این 

منابعـی کـه بـه نخبگان اسـتان خودمـان اختصاص می دهیـم در همان اسـتان مصرف 
شـود. بـه همیـن منظور مـا به دنبـال ایجـاد راهکارهایی شـفاف برای اطمینان بخشـی 
بـه آنهـا هسـتیم، بـه گونـه ای کـه فـرد خیـر کامـال بدانـد اگـر کمکـی مـی کنـد این 
دقیقـا بـه دانـش آمـوز یـا دانشـجو یـا هیـات علمـی مسـتعد و نخبـه آن اسـتان تعلق 

گرفت. خواهـد 
قائـم مقـام بنیـاد ملـی نخبـگان تاکید کـرد: نکته خیلـی مهم دیگـر اینکه ایـن بنیاد از 
خیریـن و واقفیـن در مدیریـت بنیادهای وقف و خیریه اسـتان ها اسـتفاده خواهد کرد.

سازوکار ترغیب شرکت های بزرگ استانی برای کمک به نخبگان
 استان خود تعریف می شود

قائـم مقـام بنیـاد ملـی نخبـگان همچنیـن از دریافـت مجـوز ایـن بنیـاد از هیـات امنا 
برای تعریف یک سـازوکار بسـیار شـفاف به منظور ترغیب شـرکت های بزرگ اسـتانی 
بـرای کمـک به نخبگان اسـتان خود در راسـتای مسـوولیت اجتماعی خبـر داد و افزود: 
ایـن در راسـتای مسـوولیت اجتماعـی بنـگاه هـای صنعتی تعریف می شـود بـه طوری 
کـه بـرای ایـن شـرکت های دولتـی و خصوصـی به طـور کامل مشـخص باشـد که اگر 
منابعـی را از بنـگاه صنعتـی بـه امـر نخبـگان اختصـاص می دهنـد این در کـدام بخش 

از حـوزه نخبـگان هزینه می شـود.
باقـری مقـدم گفـت: در بسـیاری از اسـتان هـا مثـل خوزسـتان شـرکت هـای بـزرگ 
صنعتـی همچـون فـوالد، آهـن، سـیمان و پتروشـیمی هـای مختلـف وجـود دارنـد و 
طبیعتـا اینهـا در قالـب مسـوولیت اجتماعی می تواننـد منابعی را به بنیـاد ملی نخبگان 

جهـت هزینـه بـرای فرزنـدان مسـتعد و نخبـه اسـتان خـود اختصـاص دهند.
وی در پاسـخ بـه سـوالی در خصـوص ویژگی های شـعب بنیـاد ملی نخبگان در اسـتان 
هـای مختلـف نیـز اظهـار کـرد: در هـر اسـتان یـک بنیـاد اسـتانی با اقـل نیـرو حدود 
سـه نفـر وجـود دارد و رییـس بنیـاد هـر اسـتان عضو هیـات علمی دانشـگاه اسـت که 
در اصـل از سـوی دانشـگاه مامـور اسـت بخشـی از زمـان خـود را در بنیـاد مربوطـه به 

انجـام وظیفه بپـردازد.

مصوبه تشکیل کانون های نخبگانی با محوریت استاندارها
 برای رفع  مشکل مناطق مختلف کشور

قائـم مقـام بنیـاد ملـی نخبـگان همچنیـن یکـی دیگـر از مصوبات جلسـه اخیـر هیات 
امنـای ایـن بنیـاد را اخـذ تاییدیـه بـرای ایجـاد کانـون هـای تفکـر و نخبگانـی در ۳۱ 
اسـتان کشـور بـا محوریـت اسـتاندار آن منطقـه بـرای رفـع انـواع مسـائل و مشـکالت 

موجـود اسـتانی ذکـر کرد.

باقـری مقـدم بـا این مهم را در راسـتای فرمایشـات رهبر معظم انقالب مبنـی بر ضرورت 
بهـره گیـری از تـوان نخبـگان برای رفع مسـائل ملـی و همچنین منطقه محل سـکونت 
خـود نخبـگان عنـوان کـرد و افـزود: بر اسـاس این مصوبـه کار اصلـی این کانـون های 

تفکر یاهسـته های اندیشـه ورز بررسـی مشـکالت هر اسـتان و ارائه راهکار پیشـنهادی 
در کمـک بـه مقامات اسـتانداری برای حل مسـائل آن اسـتان اسـت.

تربیت هزار نخبه در علوم پایه و انسانی تا 10 سال آینده
 از رتبه های یک تا 100 کنکور

قائـم مقـام بنیـاد ملـی نخبـگان همچنیـن یکـی دیگـر از مصوبات جلسـه هیـات امنا 
را بـر اسـاس تاکیـدی کـه رهبـر معظـم انقـالب در دیـدار خود طی سـال هـای قبل با 
نخبـگان کشـور در خصـوص ضرورت توجـه به نخبگان حـوزه علوم پایه و علوم انسـانی 
داشـته انـد، تعریـف طرحی بـا کمـک وزارت علوم تحت عنـوان »طرح دکتـر اژه ای« 

بـه عنـوان یکـی از پایه گـذاران المپیادهای علمی کشـور عنـوان کرد.
باقـری مقـدم تصریـح کرد: مـا در این طرح بنـا داریم تا ۱۰ سـال آینده هزار دانشـمند 

نخبـه در حـوزه علـوم پایه و علوم انسـانی را برای کشـور تربیت کنیم.
وی در خصـوص مکانیـزم اجرایـی ایـن طـرح نیـز اظهار کـرد: همانطور کـه در دفترچه 
کنکـور هـم اعـالم کـرده ایم، بنیـاد ملی نخبـگان از افـراد برگزیـده المپیادهـای علمی 
و رتبـه هـای یـک تـا ۱۰۰ کنکـور که رشـته هایـی را در حوزه هـای علوم پایـه و علوم 
انسـانی از جملـه ریاضیـات، فیزیک، شـیمی، جامعه شناسـی و فلسـفه به عنوان رشـته 
اول تحصیل خود انتخاب کنند، در طول دوران کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و دکترا 

مـورد حمایت خواهـد کرد.
باقـری مقـدم افـزود: ایـن طرح در واقـع در راسـتای تفاهم نامه ای اسـت که بیـن بنیاد 
و وزارت علـوم منعقـد شـده و وزارت علـوم نیـز متعهد شـده اسـت کـه این افـراد را در 

پایـان دوره دکتـرا بـه عنـوان عضو هیـات علمی دانشـگاه پذیـرش کند.
وی ادامـه داد: بدیـن ترتیـب بـا حمایـت های بنیـاد ملی نخبـگان برای هر یـک از این 
نخبـگان مربـی یـا منتـور گذاشـته می شـود و امیدواریـم با تـداوم و تکامـل علمی این 
افـراد در ۱۰ سـال آینـده شـاهد تربیـت تعـداد قابـل توجهـی از متخصصـان و نخبگان 

حـوزه علوم پایه و انسـانی در کشـور باشـیم.

بازگشت ساالنه هزار نخبه ایرانی مقیم خارج در دستور کار بنیاد ملی نخبگان
قائـم مقـام بنیـاد ملی نخبـگان همچنین در خصوص باقـی مصوبات جلسـه اخیر هیات 
امنـای ایـن بنیـاد، یکـی دیگر از مصوبـات را ایجـاد و تعریف یک سـاز و کار برای جذب 

متخصصـان غیرایرانـی به ویـژه از مبدا جهان اسـالم عنوان کرد.
باقـری مقـدم بـا بیـان اینکـه، در حـال حاضـر متخصصـان و نخبـگان بـه خصـوص از 
کشـورهای افغانسـتان و عـراق عالقمنـد به حضـور در ایران هسـتند، افزود: مـا در اصل 
بـا کمـک معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری در راسـتای مهاجـرت معکوس 

برنامـه ای را در دسـتور کار داریـم.
وی همچنیـن تصریـح کـرد: بنیـاد ملـی نخبـگان همچنین طـرح جامع بازگشـت هزار 

نفـر از نخبـگان ایرانـی خـارج از کشـور را به صورت سـاالنه در دسـتور کار خـود دارد و 
بـر همیـن اسـاس نیـز خوشـبختانه از سـال ۱۳۹۵ تاکنـون قریب بـه ۲ هـزار و ۷۰۰ نفر 
از ایرانیـان مقیـم خـارج از کشـور مشـغول در ۲۰۰ دانشـگاه مطـرح دنیـا بـا اقدامـات 
معاونـت علمـی چـه در قالـب هیـات علمـی و چـه در قالـب شـرکت های دانـش بنیان 

بـه کشـور بازگشـته اند.
باقـری مقـدم بـا بیـان اینکـه، در سـامانه ای کـه بـرای اعـالم همـکاری ایرانیـان مقیم 
خـارج طراحـی کـرده ایـم، نزدیک به ۱۰ هزار درخواسـت همـکاری دریافت کـرده ایم، 
افـزود: ایـن بـدان معنـی اسـت که اگـر مـا بتوانیم این فضـا را سـریع تر توسـعه دهیم، 
ایـن عـدد را مـی توانیـم سـاالنه به عدد هـزار نفر برسـانیم و ایـن توافقاتی اسـت که با 
معـاون علمـی و فنـاوری رییـس جمهـور داشـته ایـم و از این ۱۰ هـزار نفر مـی توانیم 

حداقـل ۱۰ درصـد را به کشـور عـودت داده و مسـتقر کنیم.

تصویب طرح کمک به ازدواج و فرزندآوری نخبگان
قائـم مقـام بنیـاد ملـی نخبـگان یکـی دیگـر از مصوبات جلسـه هیـات امنای بنیـاد ملی 
نخبـگان را طبـق تاکیـدات رییـس جمهـور، الـزام همه دسـتگاه های کشـور بـرای تهیه 
و اعـالم گـزارش بـرای جـذب و بکارگیـری نخبگان بـه بنیاد ملـی نخبگان عنـوان کرد و 
افـزود: بنیـاد نیـز ضمـن بررسـی، ارزیابـی و صحـت سـنجی ایـن گزارش هـا، آنهـا را به 
صـورت یـک گـزارش کامـل بـه مقامـات عالـی کشـور و شـورای عالـی انقـالب فرهنگی 

ارائـه خواهـد کرد.
باقـری مقـدم همچنیـن مصوبـه بعدی جلسـه اخیـر هیـات امنای بنیـاد ملـی نخبگان 
را کمـک بـه ازدواج و فرزنـدآوری نخبـگان عنـوان کـرد و افـزود: بـه طـوری کـه مـا 
مـی خواهیـم حمایـت مسـتقلی از نخبـگان داشـته باشـیم و بـا کمـک وزارت ورزش و 
همچنین سـازمان برنامه حمایت الزم را از ازدواج و فرزندآوری نخبگان داشـته باشـیم.

وی در ادامـه کمـک و تسـهیل در ازدواج نخبـگان را در مانـدگاری ایـن اسـتعدادهای 
برتـر در کشـور و همچنیـن رشـد و توسـعه احتمالـی افـراد نخبـه در جامعـه بسـیار 

دانسـت. موثر 
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دعوت به همکاری

شرایط عمومی
)1( متدیـن بـه دیـن مبیـن اسـام )التـزام عملی بـه فرایـض دینی و 
آگاهـی داشـتن بـه احـکام شـرعی در حـد نیـاز و قرائـت و روانخوانی 

کریم( قـرآن 
ــدم  ــودن و ع ــی االصــل ب ــوری اســامی ایران)ایران ــت جمه )2( تابعی

ــه(. ســابقه تابعیــت بیگان
)3( ایمــان بــه انقــاب اســامی و نظــام مقــدس جمهــوری اســامی 

ایــران و آمادگــی فــداکاری در راه تحقــق اهــداف آن.
)4( اعتقاد و التزام عملی به والیت مطلقه فقیه.

)5(عــدم محکومیــت ناشــی از اقــدام علیــه انقــاب اســامی و نظــام 
جمهــوری اســامی ایــران.

)6(عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
هوایــی  نیــروی  بــه  عضــو  عنــوان  بــه  کــه  کســانی   )7 (
ارتــش ج . ا . ا می پیوندنــد بایــد بــرای رزمنــده شــدن وارد 
شــوند و جهــت پاســداری از اســتقال، تمامیــت ارضــی، نظــام 
مقــدس جمهــوری اســامی ایــران و ادامــه راه شــهیدان، آمادگــی 
خدمــت در هــر یــک از یــگان هــای تابعــه نهاجــا متناســب بــا نیــاز 

ــند. ــته باش ــازمانی را داش س
ــداکاری و  ــار و ف ــه ایث ــودن، روحی ــی ب ــن، انقاب ــاخصه های تدی )8( ش
انگیــزه خدمتــی بعنــوان یــک اصــل در همــه مراحــل مــورد توجــه قــرار 

می گیــرد .
 )9( ســپردن تعهــد کافــی مبنــی بــر پرداخــت دو برابــر هزینه هــای دوره 
آموزشــی در صــورت اســتعفاء یــا اخــراج برابــر قوانیــن و مقــررات ارتــش 

ج . ا . ا.
ــدرک  ــی )م ــدان تجرب ــان کارمن ــرای داوطلب ــنی ب ــرط س )10( ش
دیپلــم 26 ســال، کارمنــد تجربــی جهــت راننــده پایــه یــک )حداکثــر 
ــی و کارمنــدی علمی)مــدرک  30 ســال( ، داوطلبیــن افســری پیمان
ــرای متخصــص 40  ــر 28 ســال پزشــکی و دکت کارشناســی( حداکث
ســال بــوده ومبنــای محاســبه ســن اول فروردیــن ســال جــاری مــی 
ــت دوره  ــدت خدم ــربازی م ــت س ــام  خدم ــورت انج ــد. )در ص باش
ــن  ــود همچنی ــه می ش ــان اضاف ــن داوطلب ــر س ــه حداکث ــرورت ب ض
ــرط  ــی از ش ــاده کل ــازان از کار افت ــهداء، آزادگان و جانب ــدان ش فرزن
ــاد  ــر از بنی ــدرک معتب ــه م ــند، ارائ ــی باش ــاف م ــدل مع ــن و مع س

ــن خصــوص الزامــی مــی باشــد (. ــور ایثارگــران در ای شــهید و ام
)11( دارا بودن سامت جسم و روان برابر معاینات پزشکی.

)12( فقــدان محکومیــت موثــر کیفــری و محکومیــت ناشــی از اقــدام 
ــت کشــور، انقــاب و نظــام مقــدس جمهــوری اســامی  ــه امنی علی

ایــران.
)13( عــدم عضویــت یــا وابســتگی و هــواداری از احــزاب، گــروه هــا و 

ــی. ــازمان های سیاس س

)14( عدم معروفیت به فساد اخاقی برابر ضوابط گزینش.
)15( اســتخدام افــراد بــه منظــور مرتفــع نمــودن مشــکات اقتصــادی 
آنــان نبــوده و جــذب و اســتخدام بــر اســاس نیــاز ســازمان می باشــد.

)16( حداقل قد 165 سانتی متر

شرایط اختصاصی
)1( حــد اقــل معــدل در رشــته هــای مهندســی 13 و رشــته هــای 
ــا  ــی ب ــد تجرب ــان کارمن ــت داوطلب ــوده  و جه ــر مهندســی 14 ب غی

ــل معــدل 13 مــی باشــد. ــم حداق مــدرک دیپل
)2(دارا بــودن مــدرک تحصیلــی از دانشــگاههای معتبــر کــه بــه تایید 

وزارتیــن علــوم ، تحقیقــات و فنــاوری  و یــا بهداشــت رســیده باشــد.
)3( دارا بــودن دیپلــم مــورد تأییــد وزارت  آمــوزش و پــرورش مرتبــط 
ــا تخصــص هــای کارمنــد تجربی)جــدول ج( و در صــورت داشــتن  ب
دیپلــم غیــر مرتبــط، ارائــه گواهینامــه مهــارت فنــی از مراکــز آموزش 
فنــی و حرفــه ای در راســتای رشــته ثبــت نامــی الزامــی مــی باشــد.

ــلّح  ــای مس ــی در نیروه ــورت پیمان ــًا بص ــه قب ــی ک )4( داوطلبان
خدمــت نمــوده انــد نمــی تواننــد مجــدداً بصــورت پیمانــی اســتخدام 

ــد.            گردن
)5( اســتخدام مشــمولین وظیفــه عمومــی مســتلزم ارائــه مســتندات 
دال بــر رســیدگی بــه وضــع مشــمولیت آنــان از اداره وظیفــه عمومــی 
ــدگان کارت  ــب و دارن ــی باشــد )اســتخدام مشــمولین غای فراجــا  م

معافیــت پزشــکی ممنــوع اســت(.
)6( سـپردن تعهـد خدمتـی برابـر مقـررات  ارتـش جمهوری اسـامی 

. ایران 
)7( موفقیـت در آزمـون ورودی، معاینـات پزشـکی، آمادگـی جسـمانی 
و صاحیـت هـای گزینشـی و ... ، ضمنـاً جهـت داوطلبـان  رشـته های 
کارمنـدی تجربـی،  قبولی در آزمـون عملی از اهمیت ویـژه ای برخوردار 

می باشـد.
 )8( نداشــتن تعهــد خدمتــی یــا اســتخدامی بــه دســتگاه های دولتــی 

ــش خصوصی. و بخ
نکاتی که ضروری است داوطلبان گرامی به آن توجه نمایند :

)1( در هــر مرحلــه از گزینــش کــه مشــخص گــردد داوطلــب فاقــد 
شــرایط اعــام شــده مــی باشــد بافاصلــه از ادامــه مراحــل گزینــش 

وی جلوگیــری بعمــل خواهــد آمــد.
)2( مــدت قــرارداد نظامیــان پیمانــی 5 ســال و کارمنــدان پیمانــی 6 
ســال مــی باشــد لیکــن کارکنــان مربوطــه پــس از اتمــام دوره پیمانی 
ــردی و احــراز شــرایط الزم، وفــق  ــل ف ــاز نهاجــا، تمای در صــورت نی
مقــررات جــاری از پیمانــی بــه رســمی تبدیــل وضعیــت خواهند شــد.

)3( خدمــت کارکنــان پیمانــی بــه منزله انجــام خدمــت دوره ضرورت 
تلقــی گردیــده و در صورتــی کــه قبــل از خاتمــه تعهــد بــه هــر علــت 

از خدمــت رهــا  شــوند برابــر قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی بــا آنــان 
ــار خواهد شــد. رفت

امتیاز ها
1ـ مــدت آمــوزش بــرای داوطلبــان افســری پیمانــی حداقــل 9 مــاه 
ــبانه  ــاه ش ــل دو م ــدی حداق ــان کارمن ــرای داوطلب ــبانه روزی و ب ش
روزی مــی باشــد و در ایــن مــدت کلیــه هزینــه هــا از قبیــل : وســایل 
ــکان  ــان و اس ــت و درم ــاک، بهداش ــوراک پوش ــی، خ ــک آموزش کم
بــه عهــده نیــروی هوایــی خواهــد بــود و همچنیــن ماهیانــه مبلغــی 
ــان پرداخــت  ــه آن ــر قوانیــن و مقــررات جــاری ب بعنــوان حقــوق براب

خواهــد شــد.
2- همسـر و فرزنـد اسـتخدام شـدگان بـه عنـوان عائلـه تحـت تکفل 
محسـوب گردیـده و کارکنـان اسـتخدامی و عائلـه تحـت تکفـل آنان 
مطابـق ضوابـط و مقـررات از مزایـای حکمـت کارت، بیمـه خدمـات 
درمانـی، بیمـه عمـر و حـوادث و سـایر تسـهیات رفاهـی بهـره منـد 

گردید. خواهنـد 
ــت  ــه تح ــه  عائل ــه ب ــازات مربوط ــاء امتی ــوص اعط ــره: در خص تبص

ــد. ــد ش ــدام خواه ــاری اق ــط ج ــق ضواب ــتخدمین،  وف ــل مس تکف

 مدارک مورد نیاز 
1ـ 3  قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده.

پایان  موقت  گواهی  یا  مرتبط  تحصیلی  مدرک  روگرفت  و  اصل   -2
تحصیات .

 3- اصــل و روگرفــت مــدرک دیپلــم مرتبــط بــرای کارمنــدان 
تجربــی و در صــورت نداشــتن دیپلــم مرتبــط، ارائــه مــدرک دیپلــم 
غیــر مرتبــط بــه همــراه گواهــی مهــارت فنــی و حرفــه ای از مراکــز 

ــی باشــد. ــی م ــه ای الزام ــی و حرف ــوزش فن آم
 تبصــره: درج معــدل در مــدارک تحصیلــی )موقــت یــا دائــم( الزامــی 

مــی باشــد.
4- اصل شناسنامه و یک سری روگرفت از تمامی صفحات .

5- اصل و روگرفت کارت ملی یا اباغیه شماره ملی .
ــه  ــتغال ب ــی اش ــا گواه ــت ی ــان خدم ــت کارت پای ــل و روگرف 6- اص
خدمــت یــا برگــه اعــزام بــه خدمــت یــا گواهــی اشــتغال بــه تحصیل .

ــزار  ــون و پانصــد ه ــک میلی ــال ) ی ــغ 1/500/000 ری ــز مبل 7- واری
ریــال( بــه حســاب 5151579100005 بانــک ســپه بــه نــام تمرکــز 
ــه اصــل برگــه  وجــوه درآمــد از جــذب دانشــجو افســری آجــا و ارائ
ــام. )ضمنــاً مبلــغ واریــزی قابــل اســترداد  واریــزی در زمــان ثبــت ن

نمــی باشــد(.
ــدان  ــازان ، آزادگان ، فرزن ــهداء ، جانب ــک ش ــه ی ــواده درج 8- خان
کارکنــان نیروهــای مســلح و داوطلبــان عضــو بســیج فعــال بایســتی 
هنــگام ثبــت نــام اصــل و روگرفــت نامــه معتبــر از مراجــع ذیصــاح 

ــه نماینــد. ــر مشــمولیت خــود را ارائ دال ب
ــی ، وضعیــت  ــر اســکن شــده شناســنامه و کارت مل ــه تصاوی 9- ارائ
نظــام وظیفــه ، مــدرک تحصیلــی و نامــه مربــوط بــه امتیــازات مصوب 
)فرزنــدان« شــهید ، جانبــاز، آزاده ، نظامــی«و بســیج فعــال ( در قالــب 
لــوح فشــرده بــه مســئول دفاتر اســتخدام )هــر کــدام از تصاویراســکن 

شــده بــا پســوند  JPG.*  و حداکثــر ظرفیــت 200کیلــو بایــت (.
10-دارنــدگان مدارکــی کــه مشــمول طــرح مــی باشــند بــه هنــگام ثبت 
نــام روگرفــت گواهــی اتمــام طــرح و یــا معافیــت از آن را ارائــه نمایند.
* شــایان ذکــر اســت اصــل مــدارک ارائــه شــده  بــه منظــور ثبــت نام 
صرفــاً جهــت رؤیــت مســئولین دفاتــر اســتخدام مــی باشــد و پــس از 

بررســی در زمــان ثبــت نــام عینــاً بــه داوطلبیــن اعــاده مــی گــردد.

نحوه ثبت نام
1- داوطلبــان الزم اســت بــا همــراه داشــتن اصــل و روگرفــت مــدارک 
خواســته شــده از تاریــخ  1401/7/9 الــی 1401/8/9  در ایــام هفته از 
ــاعت  ــنبه ها از س ــنبه ها و پنج ش ــی 13:00(  و دوش ــاعت )8:00 ال س
)8:00 الــی 11:00( بــه صــورت حضــوری بــه یکــی از حوزه هــای ثبــت 
نــام اشــاره شــده زیــر مراجعــه و پــس ازتحویــل مــدارک نســبت بــه 

ثبــت نــام اقــدام نماینــد
ــه از  ــی ک ــه مدارک ــذا ب ــت ل ــوری اس ــورت حض ــام بص ــت ن  2- ثب
ــد. ــد ش ــر داده نخواه ــب اث ــردد ترتی ــال گ ــت ارس ــق اداره پس طری
تبصــره : در صــورت تکمیــل ظرفیــت قبــل از اتمــام مهلــت تعییــن 

شــده، ثبــت نــام متوقــف خواهــد شــد.

نشانی دفاتر استخدامی
جدول الف( رشته های افسری پیمانی

جدول ب( رشته های کارمندی علمی پیمانی
جدول ج( تخصص های کارمندی تجربی پیمانی

 
تقویم آزمون:

شروع ثبت نام: از 9 مهر 1401
مهلت ثبت نام: تا 9 آبان 1401

توجــه: ثبــت نــام بصــورت حضــوری از طریــق حوزه هــای ثبــت نــام 
اشــاره شــده در متــن آگهــی مــی باشــد.

لینک :
https://bazarekar.ir/40166 

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه راه شهیدان واالمقام به منظورحفظ تمامیت ارضی میهن عزیزاسالمی ازبین جوانان مومن، متعهد و عالقمند 
به رزمندگی دارای روحیه انقالبی، والیتمداری، سلحشوری، استکبارستیزی، ازجان گذشتگی، ایثارگری و بسیجی، در طیف افسری پیمانی وکارمندی علمی 

وتجربی پیمانی با شرایط ذیل همرزم می پذیرد. مهلت ثبت نام تا 9 آبان 1401 می باشد.

ــافران از  ــرای مس ــام پذی ــه ای ــا در هم ــی| تقریب ــرا طاهری پرکوه زه
ــد  ــور چن ــردم حض ــی م ــی برخ ــت و حت ــک اس ــای دور و نزدی راه ه
ــوند.  ــتان می ش ــن اس ــمرده و وارد ای ــت ش ــان غنیم ــاعته را در آس س
ــود  ــه خ ــه ب ــتر از هم ــافران را بیش ــه مس ــی ک ــگاه اول موضوع در ن
ــژه روســتاهای  ــی به وی ــل ســنتی و محل ــد فرهنــگ اصی ــب می کن جل
مازنــدران بــوده کــه دســت نخــورده باقیمانــده و رنــگ مــدرن شــهری 
نگرفتــه اســت و در ایــن زمینــه واحدهــای بوم گــردی درحــال ایجــاد 

ــرای مســافران بیشــتر باشــد.  ــد پذی اســت کــه بتوان
مقولــه بوم گــردی در ســال های اخیــر مــورد توجــه جــدی مســافران 
ــن زمینــه مســؤوالن زیرســاخت های مختلفــی را  ــرار گرفتــه و در ای ق

بــرای توســعه صنعــت گردشــگری در روســتاها فراهــم کردنــد. 
توســعه پایــدار جوامــع محلــی در گــرو توســعه گردشــگری و توجــه 
ــت و  ــته اس ــداری گذش ــاورزی و دام ــار کش ــت در کن ــن صنع ــه ای ب
امــروز گردشــگر بــا ورود بــه روســتا می خواهــد بــا چگونگــی زندگــی، 
ــراد هــم آشــنا شــود و  آداب و رســوم، شــغل و خــوراک و پوشــاک اف
الزمــه ایــن کار توجــه بــه آداب و رســوم و ســنت های گذشــته در کنــار 
توجــه بــه گردشــگری روســتایی اســت کــه واحدهــای بوم گــردی نیــز 

در راســتای تحقــق بخشــیدن بــه ایــن هــدف ایجــاد شــدند. 
ــتفاده  ــا اس ــتان ب ــتاهای اس ــردی در روس ــای بوم گ ــی اقامتگاه ه طراح
از تجهیــزات و امکانــات ســنتی و بومــی، زمینــه را بــرای تأمیــن رفــاه 
ــنت ها و آداب و  ــا س ــان ب ــنایی آن ــن آش ــگران و همچنی ــال گردش ح
رســوم منطقــه فراهــم کــرده اســت کــه در ایــن راســتا بــه ســراغ واحــد 

ــم.  ــورد رفتی ــه کوهســتانی فل بوم گــردی در منطق
ــال های  ــوادکوه از س ــورد س ــتای فل ــن زاده از روس ــه حس ــم فاطم خان
قبــل می گویــد از رویــا و آرزوهایــی کــه وی را وارد بــازار کار و اشــتغال 

کــرد. 
ــد آرزوی احــداث واحــد  ــک خــود را فروختن ــه برخــی مل ــی ک *زمان

بوم گــردی داشــتم 
ــا  ــن داشــتند و خیلی ه ــا زمی ــه خیلی ه ــود زمانی ک ــش ب 16 ســال پی
زمیــن خــود را می فروختنــد خانــم حســن زاده بــا آرزوهــای بزرگــی کــه 
در ســر داشــت بــه جــای اینکــه بــه فکــر فــروش زمیــن بیفتــد و خــود 
ــر  ــا تمــام تــاش در مســیر کار ایســتاد راهــی پ را آواره شــهر کنــد ب

فــراز و نشــیبی کــه اکنــون ثمــره اش را دیــد. 
خانــم حســن زاده بــه 16 ســال قبــل برمی گــردد و از خاطــرات خــود را 
گفت وگــو بــا فــارس می گویــد: بــه فکــر ایجــاد دامــداری افتــادم ولــی 

پــس از ماه هــا تــاش موفــق بــه دریافــت مجــوز نشــدم. 

*موفق به دریافت مجوز دامداری نشدم 
قــرار بــود کارم را در بحــث دامــداری توســعه دهــم و بــه فکــر 
بســته بندی لبنیــات بــودم ســال های درگیــر بــودم ولــی خیلــی 

ــن مســیر خســته  ــا وجــود همــه تــاش در ای ــد، ب ســخت گیری کردن
نشــدم بلکــه بــه فکــر بوم گــردی افتــادم کــه بعــد از کارهــای ســاخت 

ــوم. ــیر وارد ش ــن مس ــتم در ای ــه توانس ــت ک ــالی اس ــار س چه

وی اضافــه می کنــد: ســال ها دوندگــی کــردم و توانســتم زمیــن 
مســکونی را بــا شــرایط بوم گــردی هماهنــگ کنــم و باالخــره توانســتم 

تســهیات دریافــت کنــم. 

*شروع کارم با کرونا بود 
ــم در  ــکر می کن ــدا را ش ــی االن خ ــادم ول ــا افت ــا کرون ــروع کارم ب ش
کنــار اینکــه مــن، همســرم و فرزنــدم کار می کنیــم دو نفــر به صــورت 
ــوری در  ــورت  غیرحض ــر به ص ــافر و 5 نف ــک مس ــام پی ــتقیم در ای مس

ــد. ــن کار می کنن ــار م کن

ــختی های  ــال ها س ــن س ــول ای ــد: در ط ــان می کن ــن بی ــن کارآفری ای
زیــادی متحمــل شــدم از کرونــا گرفتــه حتــی مقطعــی بــا کمبــود آرد 
مواجــه شــدم امــا حتــی بــرای لحظــه ای ایــن فکــر بــه ذهنــم خطــور 

نکــرد کــه دســت از کار و تــاش بــردارم. 
خوشــحالم در حرفــه ای ورود پیــدا کــردم کــه بــه آن عاقه منــد 
ــایر  ــق و س ــی، آالچی ــه چوب ــامل خان ــردی ش ــد بوم گ ــتم، واح هس

ــت. ــات اس امکان
ــا آن   ــه ب ــی از مســائلی ک ــد: یک ــم حســن زاده خاطرنشــان می کن خان
مواجــه هســتیم فلــورد منطقــه کوهســتانی اســت کــه نیــاز بــه تابلویــی 
در ابتــدای ورودی جــاده دارم تــا ایــن واحــد گردشــگری را بتوانــم بــه 

مــردم بشناســانم. 
ــه  ــردی ک ــرای ف ــی ب ــود ول ــکات ب ــم از مش ــا ه ــش هزینه ه افزای
می خواهــد کار کنــد و در مســیر کار و تولیــد بمانــد مشــکات برایــش 

ــار مــی رود.  ــا اراده محکــم  کن ب

*آرزوهای زیادی در سر دارم 
ــن و  ــه آن دســت نیافت ــه ب ــاد دارم ک ــادآور می شــود:  آرزوی زی وی ی
ــم  ــا بتوان ــم ت ــر کار می کن ــد نف ــدازه چن ــه ان ــه آن ب ــرای رســیدن ب ب

ــم.  ــه آن دســت یاب خیلــی زود ب
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــتی اداره کل میراث فرهنگ ــع دس ــاون صنای مع
گردشــگری مازنــدران این بــاره در گفت وگویــی، اظهــار می کنــد: 
طــی چهــار ســال گذشــته نزدیــک بــه 300 مجــوز ایجــاد و تاســیس 
ــال  ــا در ح ــن واحده ــه ای ــده ک ــتان داده ش ــردی در اس فضــای بوم گ
ــتان  ــطح اس ــردی در س ــای بوم گ ــی واحده ــتند، تمام ــت هس فعالی

ــتان مشــغول هســتند.  ــان راضــی هســتند و در ســطح اس خودش

*فعالیت ۳۰۰ واحد بوم گردی در مازندران 
حســین ایــزدی اضافــه می کنــد: افــرادی کــه در ایــن فضــا وارد 

می شــوند رضایــت دارنــد و خیلــی تمایــل دارنــد. 
ایــزدی در پایــان می گویــد: بحــث بوم گــردی در فضاهــای روســتاهای 
ــکا،  ــور، ن ــل و لف ــوادکوه،  باب ــه س ــی ازجمل ــژه مناطق ــتان به وی اس
ــم  ــه امیدواری ــه اســت ک ــورد توج ــور م ــل و کج ــن، آم ــزار تنکاب دوه

ــد. توســعه یاب

تحقق آرزوی بزرگ بانوی کارآفرینی که نخواست آواره شهر شود

ــای  ــا آرزوه ــن زاده ب ــم حس ــد خان ــود را می فروختن ــن خ ــا زمی ــتند و خیلی ه ــن داش ــا زمی ــه خیلی ه ــود زمانی ک ــش ب ــال پی 1۶ س

بزرگــی کــه در ســر داشــت بــه جــای اینکــه بــه فکــر فــروش زمیــن بیفتــد و خــود را آواره شــهر کنــد بــا تمــام تــالش در مســیر کار 

ایســتاد راهــی پــر فــراز و نشــیبی کــه اکنــون ثمــره اش را دیــد.
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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. 

https://bazarekar.ir/38624

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.

ــه  ــه ب ــد توضیــح داده شــود کــه تکنیــک شــش کاله متفکــر چگون بای
ســازمان هــا کمــک مــی کنــد :

1( موضوع را بررسی میکنند،
۲( قدرت تصمیم گیری دارند 

3( زمــان صــرف شــده بــرای مباحــث پــروژه هــا را کاهــش دهنــد.  در 
ــزار  ــرای اســتدالل وجــود دارد کــه اســتدالل اب ــی ب ــن تکنیــک جای ای
مفیــدی بــرای تفکــر اســت. امــا اســتدالل بــه عنــوان ابــزار اصلــی تفکــر 
ــای  ــرژی ه ــازنده، ان ــای س ــرژی ه ــد ان ــتدالل فاق ــت. اس ــی اس ناکاف
طراحــی و انــرژی هــای خــالق اســت. اشــاره بــه ایــرادات ممکــن اســت 
منجــر بــه بهبــودی شــود امــا چیــز جدیــدی نمــی ســازد. ترکیــب هــر 

دو دیــدگاه جریانــی از جایگزیــن هــای جدیــد تولیــد نمــی کنــد.
ــده  ــی فای ــاًل ب ــی کام ــد طراح ــن فرآین ــرای چنی ــنتی ، ب ــتدالل س اس
ــی کــه هــر  ــم، جای ــاز داری ــوازی نی ــه تفکــر م ــا ب اســت. در عــوض، م
متفکــری افــکار خــود را بــه مــوازات افــکار دیگــران مطــرح مــی کنــد 
و بــه افــکار دیگــران حملــه ور نمیشــود. روش شــش کاله متفکــر یــک 
روش عملــی بــرای اجــرای تفکــر مــوازی اســت. ایــن روش از اهمیــت 
اساســی برخــوردار اســت زیــرا روش عملــی تفکــر ســازنده را در اختیــار 
ــه مغــز ایــن امــکان را  مــا قــرار مــی دهــد. روش شــش کاله متفکــر ب
مــی دهــد کــه حساســیت خــود را در جهــات مختلــف در زمــان هــای 

ــه حداکثــر برســاند. مختلــف ب
ایــن اجــازه را مــی دهــد تــا فــرد بــا دیــدگاه هــای مختلــف در مــورد 
ــه ای از تفکــر  یــک موضــوع فکــر کنــد. روش شــش کاله متفکــر نمون
ــه  ــه عنــوان یــک رقیــب ب ــرد ب جانبــی اســت. در یــک بحــث، یــک ف
شــیوه ای تقابلــی عمــل مــی کنــد کــه در آن هــر یــک از طرفیــن عمــداً 
دیدگاهــی مخالــف دارنــد. در یــک بحــث، اگــر دو نفــر بــا هــم اختــالف 
داشــته باشــند، بحثــی رخ مــی دهــد کــه هــر دو ســعی مــی کننــد بــه 
یکدیگــر ثابــت کننــد کــه اشــتباه مــی کننــد. در تفکــر مــوازی )روش 
ــض  ــه متناق ــم ک ــدر ه ــر چق ــدگاه، ه ــر دو دی ــر(، ه شــش کاله متفک

باشــند، بــه صــورت مــوازی مطــرح مــی شــوند.
در مرحلــه بعــد، اگــر انتخــاب بیــن موقعیــت هــای مختلــف ضــروری 
ــح و درســت انجــام  ــرای انتخــاب صحی ــالش ب ــه ت باشــد، در آن مرحل
ــر  ــد ه ــس طراحــی بای ــرد، پ ــوان انتخــاب ک ــر نمــی ت ــی شــود. اگ م
دو احتمــال را پوشــش دهــد. در همــه زمان هــا، تأکیــد در روش 
شــش کاله بــر طراحــی راهــی بــه جلــو اســت، در حالــی کــه در یــک 
ــه همــراه نمــی آورد،  ــچ نتیجــه ای ب ــی هی ــری نهای اســتدالل، نتیجه گی
ــازنده  ــادات س ــه انتق ــر ب ــر  متضــاد باشــد. شــش کاله متفک ــی اگ حت
کمــک مــی کنــد، امــا در بحــث، گفتگوهــا ســازنده نیســت و هــدف آن 

ــف اســت. ــب نظــرات مخال ــف و تخری ــدگاه مخال ــاً اتخــاذ دی صرف
رنگ هر کاله به عملکرد آن بستگی دارد:

ســفید:  کاله   )۱
کاله ســفید خنثــی 
و عینــی اســت. کاله 
ســفید بــا حقایــق و 

ــروکار  ــی س ــام عین ارق
دارد. 

ــز  ــزی: قرم 2( کاله قرم
خشــم،  دهنــده  نشــان 

احساســات  و  عصبانیــت 
ــی  ــد احساســی م اســت. دی

ــد.  ده
ــخ  ــیاه: مشــکی تل 3( کاله س
ســیاه  کاله  اســت.  جــدی  و 

محتــاط و مراقــب اســت. نقطــه 
ضعــف یــک ایــده را نشــان مــی 

ــد. ده
زرد  رنــگ  زرد:  4( کاله   

آفـتـــــابی و مثبــت 

کــــاله  اســت. 
ــوشبین  زرد خــ
اســت و امیــد و 
مثبــت اندیشــی 
ــی پوشــاند.  را م
5( کاله ســبز: 
ــان  ــبز نش کاله س
دهنــده خالقیــت 
ایــده هـــای  و 
ــت.(  ــد اس جدی
6( کاله آبــی: 
آبــی ســرد اســت و 
همچنین رنگ آســمان 
اســت کــه باالتــر از هــر چیز 
دیگــری اســت. کاله آبــی بــه 
کنترل، سازمــــاندهی فرآیند 
تفکــر و اســتفاده از کاله هــای 

ــی شــود. ــوط م ــر مرب دیگ

پرســنل مدیریتــی در یــک ســازمان مــی تواننــد کاله هــای مختلفــی را 
همانطــور کــه در ابتــدای بحــث در بــاال ذکــر شــد تــــزئین کننــــد. اگر 
ســازمانی روش شــش کاله را در بحث هــا بپذیــرد و همــه کســانی کــه در 
ــد،  ــن کنن ــی را تزئی ــای متفاوت ــر کاله ه ــتند اگ ــل هس ــا دخی بحث ه
مطمئنــاً می تــوان تصمیــم خوبــی گرفــت. ( چگونــه بــه ســازمان کمــک 
مــی کنــد تــا یــک موضــوع را کشــف کنــد: مدیــر عامل ســازمان مــی توانــد از 
پرســنل کلیــدی خــود بخواهــد کــه کاله هــای مختلــف را تزئیــن کننــد. 
بــه عنــوان مثــال بــرای شــروع بــا کاله آبــی بایــد یــا همیشــه هــم در 
ابتــدا و هــم در پایــان جلســه اســتفاده شــود و بیشــتر کاله آبــی توســط 
MD تزئیــن شــده اســت. بــا پوشــیدن یــک کاله آبی، پزشــک مــی تواند 
پــس زمینــه فکــر یــا مشــکل را مشــخص کنــد. تصمیــم بگیریــد کــه 
بــا بحــث هــا، نتیجــه نهایــی و راه حــل هــای پــس از آن چــه چیــزی 

بایــد بــه دســت آیــد.
ــه ماهیــت تفکــر بســتگی  آنچــه بعــد از کاله آبــی دنبــال مــی شــود ب
دارد. کاله هــا را نیــز مــی تــوان یکــی پــس از دیگــری در یــک توالــی 
ــف در  ــن روش، نظــرات مختل ــروی از ای ــا پی خــاص اســتفاده کــرد و ب
مــورد یــک موضــوع شــکل مــی گیــرد. ۲( تصمیــم گیــری: اولیــن هدف 
شــش کاله فکــری ایــن اســت کــه بــه یــک متفکــر اجــازه مــی دهــد تــا بــا 
یــک چیــز در یــک زمــان بــه ســادگی فکــر کنــد. متفکــر بــه جــای اینکــه 
ــت  ــد و خالقی ــات، امی ــق، اطالع ــات، منط ــب احساس ــان مراق همزم

باشــد، قــادر اســت بــه طــور جداگانــه بــا آنهــا برخــورد کنــد.
ــری  ــم گی ــف، تصمی ــا اســتفاده از کاله هــای مختل ــا ب ــر نقــش ه تغیی
ــرا یــک رویکــرد اجمــاع وجــود دارد. امــروزه  ــر مــی شــود زی آســان ت
در تجــارت، ماننــد جاهــای دیگــر، نیــاز شــدیدی بــه ســازنده و خــالق 
وجــود دارد. نیــاز بــه حــل مشــکالت و بــاز کــردن فرصــت هــا وجــود 
دارد. نیــاز بــه طراحــی احتمــاالت جدیــد وجــود دارد، نــه فقــط بحــث 
بیــن دو احتمــال موجــود. مــوازی فرآیندهــای فکــری را در یــک زمــان 
در یــک جهــت هدایــت مــی کنــد تــا بتوانیــم بــه طــور موثــر مســائل را 
تجزیــه و تحلیــل کنیــم، ایــده هــای جدیــد تولیــد کنیــم و تصمیمــات 
ــروژه را  ــای پ ــرای بحــث ه ــان صــرف شــده ب ــم. ii( زم ــری بگیری بهت
کاهــش دهیــد: روش شــش کاله امــکان تغییــر در تفکــر را فراهــم مــی کند. 
بــه عنــوان مثــال: اگــر فــردی در یــک تیــم دائمــاً تفکــر منفــی داشــته باشــد، 
مــی تــوان از او خواســت کــه کاله ســیاه خــود را برداشــته و کاله زرد فکــری 
بــه ســر بگــذارد کــه ایــن یــک درخواســت مثبــت اســت. کاله زرد فــرد را وادار 
مــی کنــد کــه در مــورد یــک موضــوع مثبــت فکــر کنــد. همچنیــن، گاهــی 
اوقــات تیــم در بحث هــا می توانــد بــه دنبــال یــک توالــی ســاختارمند رســمی 
ــروژه را  ــای پ ــه بحث ه ــخگویی ب ــان پاس ــه زم ــد، ک ــیدن کاله باش از پوش

ــد. ــش می ده کاه
گزارش و ترجمه : وحید امینی نژاد

شش کاله تفکر
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براساس آخرین آمارهای موجود

فناوری اطالعات و ارتباطات چه وضعیتی
 در زیست بوم دانش بنیان ایران دارد؟

براســاس آخریــن آمارهــای موجــود 
نهــادی متولــی در حــال حاضــر 
بیشــتر از یکهزار و ششــصد شــرکت 
دانــش بنیــان در کشــور بــا موضــوع 
ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری 

ــد ــت دارن فعالی
ــل از  ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــا؛ براســاس آخریــن  خبرگــزاری برن
ــی  ــادی متول ــود نه ــای موج آماره
ــزار  ــتر از یکه ــر بیش ــال حاض در ح
ــان  ــش بنی ــرکت دان ــصد ش و شش
فنــاوری  بــا موضــوع  در کشــور 
اطالعــات و ارتباطــات همچنیــن 
تولیــد نرم افزارهــای بومــی فعالیــت دارنــد. تعــدادی از ایــن شــرکت ها بــه صــورت انحصــاری نرم افــزار 

و پلتفرم هــای مرتبــط بــا حــوزۀ پزشــکی، صنعتــی و کشــاورزی تولیــد می کننــد.
ــا  ــد ام ــرار دارن ــان ق ــرکت های دانش بنی ــطح ۲ ش ــدی س ــروز در رتبه بن ــرکت ها ام ــن ش ــب ای اغل
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری همــواره در تــالش می کنــد تــا مجموعه هــای خــالق و 
دانش بنیــان بیشــتری فعالیــت تخصصــی خــود در ایــن حــوزه را گســترش دهنــد و ســطح رتبــۀ آن هــا 

نیــز ارتقــاء پیــدا کنــد.

تور فناوری ویژه روسای پارک های علم و فناوری 
کشور برگزار می شود

تحقیقاتــی  و  علمــی  شــهرک 
بــا همــکاری معاونــت  اصفهــان 
فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، 
روســای  )ویــژه  فنــاوری  تــور 
پارک هــای علــم و فنــاوری کشــور( 

می کنــد. برگــزار 
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل 
تحقیقاتــی  و  علمــی  شــهرک  از 
و  علمــی  شــهرک  اصفهــان، 
ــکاری  ــا هم ــان ب ــی اصفه تحقیقات
ــوآوری وزارت  ــاوری و ن ــت فن معاون
ــژه روســای  ــور فنــاوری وی عتــف، ت
ــد. ــزار می کن ــهرک برگ ــن ش ــی ای ــه میزبان ــر ۱۴۰۱ ب ــور را در ۱۶ مه ــاوری کش ــم و فن ــای عل پارک ه

ــک training.is 8tt.ir و  ــق لین ــام از طری ــت ثبت ن ــد جه ــدان می توانن ــت عالقه من ــی اس گفتن
ــا شــماره 338۶8۶۰5-۰3۱ تمــاس حاصــل کننــد. ــرای کســب اطالعــات بیشــتر ب ب

مدیر کل میراث فرهنگی تهران 

تهران به قطب گردشگری تبدیل می شود

ــت:  ــران گف ــرکل میراث فرهنگــی ته مدی
برنامه ریــزی بــرای تبدیــل شــدن تهــران 
بــه قطــب گردشــگری، از دی مــاه ۱۴۰۰ 
ــن  ــد. ای ــروع ش ــوروز ۱۴۰۱ ش ــرای ن ب
ــاله را از  ــدت دوس ــاه م ــزی کوت برنامه ری
ســال ۱۴۰۰ تــا ۱۴۰۲ اجــرا مــی کنیــم.

ــان  ــام جانفش ــرق، پره ــزارش مش ــه گ ب
میراث فرهنگــی،  مدیــرکل  عراقــی 
اســتان  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
بــه  تهــران  تبدیــل  دربــاره  تهــران 
قطــب گردشــگری گفــت: مــا بــرای 
اینکــه تهــران در کشــور بــه عنــوان مقصــد گردشــگری شــناخته شــود، برنامــه کوتــاه مدتــی داریــم. 
ــای  ــژه در روزه ــه وی ــت ب ــوده اس ــگر ب ــتنده گردش ــه فرس ــران همیش ــد ته ــه می دانی ــور ک همان ط

تعطیــل مراکــز اقامتــی و هتل هــای مــا خالــی از گردشــگر بودنــد.
او افــزود: برنامه ریــزی مــا بــرای تبدیــل شــدن تهــران بــه قطــب گردشــگری، از دی مــاه ۱۴۰۰ بــرای 
ــا ۱۴۰۲ اجــرا  ــاه مــدت دوســاله را از ســال ۱۴۰۰ ت ــزی کوت ــن برنامه ری ــوروز ۱۴۰۱ شــروع شــد. ای ن
خواهیــم کــرد. در نــوروز ۱۴۰۱ بــا برنامه ریــزی کــه داشــتیم تهــران را بــه قطــب گردشــگری تبدیــل 
ــی کــه در  ــم از جاذبه های ــود کــه از مــردم تمــام کشــور دعــوت کردی ــن ب ــل ای ــم. یکــی از دالی کردی
تهــران وجــود دارد اعــم از جاذبه هــای مراکــز ســرگرمی، تفریحــی، پارک هــا و مراکــز تاریخــی و تهــران 
قدیــم، مراکــز خریــد و گردشــگری شــهری، مجموعه هایــی ماننــد بــاغ کتــاب، پــل طبیعــت، مجموعــه 

فرهنگــی توچــال و پــارک ارم و تورهــای تهــران گــردی و دیــدن کننــد.
جانفشــان تصریــح کــرد: وقتــی مــردم متوجــه شــدند تهــران در ایــام تعطیــالت، شــهر خلوتــی اســت 
بــرای ســفر بــه ایــن شــهر اســتقبال کردنــد. ایــن برنامــه دو ســاله خواهــد بــود و تاکنــون کــه هفت مــاه 
از شــروع آن گذشــته، نتیجــه مثبتــی داشــته اســت و ان شــاءاهلل بــرای نــوروز ۱۴۰۲ و ســال های بعــد 

هــم ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.

رئیس جهاددانشگاهی قزوین

اولین نمایشگاه دانش بنیان سازی 
تولید برگزار می شود

ــای  ــد ۱ و 5 ماموریت ه ــق بن ــتای تحق ــازمانی در راس ــد س ــن واح ای
مصــوب ایــن نهــاد در نقشــه جامــع علمــی کشــور، اقــدام بــه برگــزاری 
نمایشــگاه تخصصــی »دانش بنیــان ســازی تولیــد« در حوزه کشــاورزی 
و صنعــت، از تاریــخ ۱۴۰۱/۰8/۱۶ لغایــت ۱۴۰۱/۰8/۱۹ در محــل 

دائمــی نمایشــگاه بین المللــی قزویــن مــی کنــد.
ــای  ــد ۱ و 5 ماموریت ه ــق بن ــتای تحق ــازمانی در راس ــد س ــن واح ای
مصــوب ایــن نهــاد در نقشــه جامــع علمــی کشــور، اقــدام بــه برگــزاری 
نمایشــگاه تخصصــی “دانش بنیــان ســازی تولیــد” در حــوزه کشــاورزی 
و صنعــت، از تاریــخ ۱۴۰۱/۰8/۱۶ لغایــت ۱۴۰۱/۰8/۱۹ در محــل 

دائمــی نمایشــگاه بین المللــی قزویــن مــی کنــد.
بــه گــزارش بــازارکار از روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی قزوین؛ فرشــاد 
ــوان  ــن خصــوص عن ــن در ای پیله چــی رییــس جهاددانشــگاهی قزوی
کــرد: بــا توجــه بــه ســند آمایــش و پتانســیل های بــاالی اســتان و بــا 
هــدف حــل نیازهــای فناورانــه، اولیــن نمایشــگاه تخصصــی دانش بنیان 

ســازی تولیــد در اســتان قزویــن  برگــزار مــی شــود.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/40032

شرایط ویژه سربازی در 
شرکت های دانش بنیان

بهرامی درباره افراد واجد شـرایط اسـتفاده از تسـهیالت امریه خدمت 
سـربازی در شـرکت های دانـش بنیـان گفـت: افـراد کلیـدی شـاغل 
در شـرکت های دانش بنیـان کـه زمـان سـربازی آن هـا فـرا می رسـد، 

می تواننـد از تسـهیالت در نظـر گرفتـه شـده بهره مند شـوند.
بـه گـزارش بازارکار به نقـل از خبرنگار گروه علمی و فنـاوری ،بهرامی 
دربـاره افـراد واجـد شـرایط اسـتفاده از تسـهیالت امریـه خدمـت 
سـربازی در شـرکت های دانـش بنیـان گفـت: افـراد کلیـدی شـاغل 
در شـرکت های دانش بنیـان کـه زمـان سـربازی آن هـا فـرا می رسـد، 
می تواننـد از تسـهیالت در نظـر گرفتـه شـده بهره منـد شـوند. بر این 
اسـاس افرادی که بیش از یک سـال از فارغ التحصیلی آن ها نگذشـته 
باشـد و بتواننـد 8۰ امتیـاز جـدول فناورانـه را کسـب کننـد، واجـد 
شـرایط بهره منـدی از ایـن تسـهیالت خواهنـد بـود. ایـن 8۰ امتیاز، 
بر اسـاس سـوابق بیمـه، میزان فـروش شـرکت، متاهل بـودن افراد و 
سـمت آن هـا در داخل شـرکت اعـم از مدیرعامل، عضویـت در هیئت 
مدیـره یـا عضویـت در هیئت موسـس شـرکت دانش بنیان محاسـبه 
می شـود. فرد متقاضـی بایـد فارغ التحصیل مقاطع کارشناسـی به باال 
و دارای سـابقه بیمـه ۶ ماهه پیوسـته در شـرکت دانش بنیـان مدنظر 

باشـد تـا بتوانـد 8۰ امتیـاز جـدول فناورانه را کسـب کند.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/40467

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی

اعالم فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی 
آشنایی با شرکت های خالق و نوآور

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی از آغــاز 
فراخــوان ثبــت نــام در کارگاه آموزشــی شــرکت هــای خــالق و نوآور 

در ایــن دانشــگاه خبــر داد.
ــع  ــگاه جام ــی دانش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش بازارکار،ب ــه گ ب
علمــی کاربردی،دکتــر علــی صــدر بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: بــه 
ــی، مســائل حقوقــی  ــا نحــوه شــکل گیری، ارزیاب منظــور آشــنایی ب
ــش ســطح  ــوآور و افزای ــی شــرکت های خــالق و ن ــازات قانون و امتی
آگاهــی ذی نفعــان، بــا همــکاری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری، کارگاه آموزشــی تحــت عنــوان آشــنایی بــا شــرکت هــای 
خــالق و فرآیندهــای تأســیس و ارزیابــی 3۰ شــهریورماه ســالجاری 

در دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی برگــزار مــی شــود.
ــش و  ــوزه پژوه ــدرکاران ح ــت ان ــی دس ــزود: تمام ــدر اف ــر ص دکت
فنــاوری اعــم از همــکاران واحدهــای اســتانی، مراکــز آمــوزش علمــی 
ــان و  ــا، مدرس ــتان ه ــوآوری اس ــد و ن ــز رش ــال، مراک ــردی فع کارب
ــاور و شــرکت های دانشــگاهی مــی تواننــد  خصوصــاً هســته های فن
 https://uastartup.uast.ac.ir/fa/form/691/khalagh از طریــق نشــانی

در ایــن کارگاه آموزشــی شــرکت کننــد.
معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی ابـراز 
امیـدواری کـرد بـا برگـزاری ایـن دوره آموزشـی ، زمینـه آشـنایی با 
مباحـث تخصصـی حـوزه شـرکت های نـوآور و صنایع خـالق و نقش 
آفرینـی بیشـتر فعـاالن زیسـت بـوم فنـاوری و نـوآوری دانشـگاه در 
عرصـه اقتصـاد صنایع خالق کشـور و بسترسـازی بـرای تحقق عملی 

شـعار سـال فراهم شـود.

یک نماینده مجلس

مجلس از شرکت های دانش بنیان و خالق پشتیبانی می کند
یــک نماینــده مجلــس شــرکت های خــالق و اقتصــاد مبتنــی 
ــه  ــرد عملگرایان ــک راهب ــالق را ی ــرم و خ ــع ن ــگ و صنای ــر فرهن ب
اقتصــادی خوانــد و بــر اهتمــام جــدی مجلــس بــرای حمایــت از این 

ــرد. ــد ک ــرکت ها تاکی ش
بــه گــزارش  بــازارکار بــه نقــل ازبرنــا؛ علیرضــا ورناصــری قندعلــی 
بــا  نماینــده مســجد ســلیمان در مجلــس شــورای اســالمی 
ــن  ــس از ای ــر چــه بیشــتر مجل ــی ه ــای قانون ــر حمایت ه ــد ب تاکی
ــدون شــک هــر کشــوری کــه بخواهــد مســیر  شــرکت ها، گفــت: ب
ــن  ــزار در ای ــرم و اب ــن اه ــد، قوی تری ــی کن ــرفت را ط ــد و پیش رش
مســیر، همــان دانــش و فنــاوری اســت. شــرکت های خــالق، 
ــن  ــه در ای ــه ای ک ــان نخب ــه جوان ــتارتاپ ها و هم ــان، اس دانش بنی
ــی  ــت از برخ ــرون رف ــرای ب ــن راه ب ــد، بهتری ــت دارن ــیر فعالی مس
چالش هــا و مشــکالت اقتصــادی هســتند. بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه مقــام معظــم رهبــری همــواره بــر اســتفاده حداکثــری از نیــروی 
ــژه در حــوزه شــرکت های  ــه وی ــوان و بانشــاط کشــور ب انســانی ج

ــد. ــد دارن ــی، تاکی ــان و نخبگان دانش بنی
رییس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

بزرگترین رویداد بهم رسانی عرضه و تقاضای فناوری
 در آذربایجان غربی برگزار می شود

دکتــر جــواد نــوری نیــا رئیــس پــارک علــم و فنــاوری از برگــزاری 
بزرگتریــن رویــداد بهــم رســانی عرضــه و تقاضــای فناوری در اســتان 
ــا( توســط پــارک علــم و فنــاوری آذربایجــان غربــی  ــا عنــوان )تان ب
ــاری  ــال ج ــاه س ــر م ــتابدهنده آرکاپ در ۲8 مه ــکاری ش ــا هم و ب

خبــر داد.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از پــارک علــم و فنــاوری آذربایجــان غربی، 
ــز  ــی، مراک ــتگاه های اجرای ــکاری دس ــه هم ــاره ب ــا اش ــا ب ــوری نی ن
علمــی و دانشــگاهی بــرای برگــزاری ایــن رویــداد، اظهــار کــرد: تانــا 
ــه شــده  ــتان ها” گرفت ــوآوری اس از اختصــار “توســعه اکوسیســتم ن
ــه  ــف می شــود ک ــات تعری ــه ای از اقدام ــوان مجموع ــه عن اســت و ب

ــت  ــف، سیاس ــوآوری وزارت عت ــاوری و ن ــت فن ــت معاون ــا حمای ب
گــذاری و راهبــری ســتاد توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان اســتان ها 
ــتان ها،  ــاوری در اس ــم و فن ــای عل ــرای پارک ه ــزی و اج و برنامه ری

ــود. ــی می ش عملیات
وی ادامــه داد: هــدف از ایــن طــرح ترویــج گفتمــان نوآوری و توســعه 
و تقویــت اکوسیســتم نــوآوری در اســتان ها بــا نــگاه بــه مزیت هــای 
ــه و همچنیــن مســائل و نیازهــای آن  نســبی و ظرفیت هــای فناوران

اســتان اســت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــاوری آذربایجــان غرب ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
ــوآوری  ــتم ن ــعه اکوسیس ــت و توس ــتای تقوی ــرح در راس ــن ط ای
ــوآوری و  ــان ن ــج گفتم ــزود: تروی ــن شــده اســت، اف اســتان ها تدوی
کارآفرینــی در اســتان ها، ارتقــای ســطح دانــش و توانایــی بازیگــران 
ــزای  ــن اج ــکاری بی ــل و هم ــعه تعام ــوآوری، توس ــتم ن اکوسیس
اکوسیســتم نــوآوری اســتانی، افزایش ســهم نخبــگان، دانشــمندان و 
ــا  ــانی ظرفیت ه ــتان ها و بهم رس ــوآوری در اس ــعه ن ــاوران در توس فن
ــه  ــه از جمل ــای فناوران ــا نیازه ــه ب ــی و فناوران ــیل های علم و پتانس

ــداد اســت. اهــداف مهــم ایــن روی

نایب رییس فراکسیون گردشگری مجلس عنوان کرد

دانش بنیان ها مسیری برای رونق گردشگری کشور
نایــب رییــس فراکســیون گردشــگری مجلــس اســتفاده از ظرفیــت 
دانــش بنیــان را فرصتــی مناســب بــرای رونــق گردشــگری دانســت 
ــوی در  ــازوی ق ــک ب ــد ی ــی می توان ــراث فرهنگ ــت: وزارت می و گف

اقتصــاد کشــور باشــد.
ــی محســنی  ــت، محمدعل ــه مل ــل از خان ــه نق ــازار ب ــزارش ب ــه گ ب
بندپــی بــه مناســبت روز گردشــگری گفــت: سال هاســت کــه 
روز 3۷ ســپتامبر مصــادف بــا 5 مهــر بــه عنــوان روز جهانــی 
گردشــگری نامگــذاری شــده اســت. شــانلی اورفا یکــی از اســتان های 
کشــور ترکیــه، واقــع در قــاره آســیا در یازدهمیــن کنفرانــس 
ــوان »شــهر  ــه عن ــکاری اســالمی ب وزرای گردشــگری ســازمان هم
گردشــگری ۲۰۲3« انتخــاب شــد. همچنیــن شــهر خیوه ازبکســتان 

ــد. ــاب ش ــال ۲۰۲۴ انتخ ــگری س ــهر گردش ــوان ش ــه عن ب
نماینــده مــردم چالــوس، نوشــهر و کالردشــت در مجلــس شــورای 
ــروزه صنعــت گردشــگری یکــی از پرســودترین  ــزود: ام اســالمی اف
ــد  ــالش می کنن ــا محســوب می شــود تمــام کشــورها ت ــع دنی صنای
تــا بــا اســتفاده از ظرفیت هــای کشورشــان گردشــگران بیشــتری را 

بــه ســمت خــود جــذب کننــد. چنــد ســالی  می شــود کــه ســازمان 
جهانــی جهانگــردی تاســیس شــده و در بهبــود چگونگــی پیشــرفت 
ایــن صنعــت دولتمــردان را یــاری می رســاند و بــه حــل مشــکالت 

ــردازد. ــت می پ ــن صنع موجــود در ای
وی در ادامــه یــادآور شــد: وابســتگی بــه اقتصــاد نفتــی باعــث شــده 
از ســایر ظرفیت هــا و فرصت هــای ایجــاد شــده نظیــر فرصــت  
ــل  ــور غاف ــگری کش ــی گردش ــیالت و حت ــاورزی، ش ــع، کش صنای
ــه  از  ــتیم ک ــاهد هس ــوح ش ــه وض ــتی ب ــناد باالدس ــیم، در اس باش
فرصــت گردشــگری بــه درســتی اســتفاده نکردیــم، متاســفانه 
ــی  ــاهد تولیدکنندگان ــده ش ــرده ش ــای نامب ــی از فرصت ه در برخ
ــه فــرض مثــال؛ در  هســتیم کــه امــروز مصــرف کننــده هســتند ب
ــود را  ــج خ ــول برن ــال محص ــه قب ــج کاران ک ــاورزی، برن ــوزه کش ح
ــه ویــال  ــد امــا امــروز زمین هــای آنهــا تبدیــل ب مصــرف مــی کردن
ــده  ــده خودشــان مصــرف کنن ــش آم ــع شــرایط پی ــه تب شــده و ب

هســتند.

فعالیت هــای  توســعه  و  رشــد  از  یــزد  آزاد  دانشــگاه  رئیــس 
دانش بنیــان در واحدهــای دانشــگاهی ایــن اســتان در ســال ۱۴۰۱ 

ــر داد. خب
محمدرضــا دهقانــی اشــکذری رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان 
ــوزش  ــرکل آم ــو مدی ــد حق ج ــا مجی ــزد در نشســت مشــترک ب ی
فنــی و حرفــه ای اســتان یــزد و نماینــدگان بیــش از 55۰ آموزشــگاه  
ــد  ــول نخواه ــت اف ــچ وق ــوزش« هی ــرد: »آم ــار ک ــزد اظه آزاد ی

داشــت؛ زیــرا مؤلفــه اصلــی رشــد انســان دانــش اســت.
ــش  ــش و زای ــم در حــال رشــد، روی ــا دائ ــان کــرد: ذهــن م وی بی
ــان و  ــن جوان ــتن گل در ذه ــدس کاش ــع مق ــن جم ــوده و کار ای ب

ــت. ــی اس ــال و بالندگ ــا کم ــق آن ه ــه اف ــوده ک ــان هایی ب انس
ــم  ــز عل ــگاه را مرک ــن دانش ــزد ای ــالمی ی ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
ــه  ــرورش، هم ــوزش و پ ــا آم ــراه ب ــزود: هم ــد و اف ــت خوان و تربی
وجــوه یــک انســان »تربیــت« اســت و ایــن وظیفــه خطیــر برعهــده 

دانشگاه هاســت.
کســب  شــرایط  از  یکــی  را  به روزبــودن  اشــکذری،  دهقانــی 
دســتاورد های علمــی و محتوایــی روز دنیــا دانســت و افــزود: دوران 
ــه فضــای واقعــی نشــان  ــا خیلــی زود تغییــرات آموزشــی را ب کرون
ــن  ــرات در برخــی زمان هــا ضــروری اســت. در ای داد؛ چراکــه تغیی
ــم  ــا ه ــا خیلی ه ــت؛ ام ــن رف ــا از بی ــب و کار ه ــی از کس دوره خیل

ــد. ــه دســت آوردن ــی ب رشــد علمــی باالی
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد یــزد، یکی دیگــر از دســتاورد های 
ــار  ــه اقش ــار در هم ــر از انتظ ــی فرات ــد آموزش ــا را رش دوران کرون

آموزشــی در یــک مــدت کوتــاه عنــوان کــرد.
وی بــا اشــاره بــه ۴۱ ســال فعالیــت دانشــگاه آزاد یــزد بــا بیــش از 
۱۲۰ هــزار فــارغ التحصیــل در ۱۰ شهرســتان اســتان یــزد اظهــار 
ــردم و از  ــت م ــی و در خدم ــگاهی مردم ــگاه آزاد دانش ــرد: دانش ک

ــی و  ــر خصوص ــی و غی ــر دولت ــاد غی ــک نه ــم ی ــی ه ــاظ قانون لح
متعلــق بــه ملــت ایــران و در اختیــار حاکــم شــهر بــوده در حالــی 

کــه نــه موقوفــه و نــه غیرانتفاعــی اســت.
ــش از  ــرد: بی ــان ک ــزد بی ــتان ی ــالمی اس ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
ــد و  ــی، 8۰۰ کارمن ــت علم ــال، ۴۰۰ هیئ ــزار دانشــجوی فع ۱۴ ه
دســتاورد هایی در عرصه هــای دانش بنیــان داریــم کــه ســال 

ــت. ــعه آن اس ــال توس ۱۴۰۱ س
دهقانــی اشــکذری ادامــه داد: ۷۶ درصــد شــرکت های پــارک علــم و 
فنــاوری یــزد متعلــق بــه فــارغ التحصیــالن دانشــگاه آزاد اســت کــه 

دارای علــم روز کشــور هســتند.
وی از تغییــرات آموزشــی در ســال ۱۴۰۱ در دانشــگاه آزاد اســالمی 
اســتان یــزد خبــر داد و افــزود: ســند پنــج ســاله تحــول و تعالــی 
دانشــگاه آزاد در ســال ۱۴۰۱ آغــاز شــده و اولیــن تغییــر در حــوزه 
ــه ســمت آموزش هــای تعالی بخــِش  آموزش هــای حافظــه محــور ب

مهــارت محــوِر اشــتغال آفریــن اســت.

رئیس دانشگاه آزاد یزد

فعالیت شرکت های دانش بنیان سرعت می گیرد

شهادت امام حسن عسگری )ع( و آغاز امامت حضرت ولیعصر )عج(
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