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بوميسازي  50درصدي فناوري سنسورهاي اندارهگيري فشار در نيروگاهها
يكي از شركتهاي دانشبنيان با حمايت صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك (صحا) اقدام به بوميسازي فناوري سنسورهاي اندازهگيري فشار در
نيروگاهها و صنايع نفت و گاز كرده است  .طرح كالن بوميسازي تكنولوژي توليد ترانسديوسرهاي فشار (سنسورهاي فشار) ،براي قطع وابستگيهاي ايران به تجهيزات
خارجي با هزينه تحقيقاتي نزديك به يك و نيم ميليون يورو در حال اجراست.

خبر

عکس/کسبوکار

«كسبوكار» در گفتگو با مديرعامل موسسه خيريه نذر اشتغال امام حسين (ع) بررسي میکند

نذرمن،اشتغالتو

شهريورماهامسالبرگزارميشود

ســيوپنجمين كنفرانس جهاني
پاركهاي فناوري و مناطق نوآوري

ســي و پنجمين كنفرانس جهاني پاركهــاي علم و
فناوري و مناطق نوآوري يازدهم تا چهاردهم شهريورماه
امسال با حمايت وزارت علوم و معاونت علميوفناوري
رياستجمهوري ،توسط شــهرك علمي و تحقيقاتي
اصفهان برگزار ميشود .سي و پنجمين كنفرانس جهاني
پاركهاي علم و فناوري و مناطق نوآوري از دوم تا پنجم
سپتامبر ( 2018يازدهم تا چهاردهم شهريور )1397
براي نخســتينبار به ميزباني جمهوري اسالمي ايران
و توسط شــهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان در شهر
تاريخي اصفهان برگزار ميشود .موضوع اصلي كنفرانس
جهاني پاركهاي علم و فناوري و مناطق نوآوري سال
« ،2018به ســوي شــهرها و جوامع پايدار ،پرورش و
ترويج اكوسيستمهاي نوآوري» است .محورهاي اصلي
كنفرانس «شــهرها ،پاركهاي علم و فناوري و مناطق
نوآوري :چالشها و استراتژيها»« ،ابزارها و عملكردهاي
جديد براي شــهرها و مناطق نوآوري»« ،چالشهاي
جوامع و شهرها و نقش پاركهاي علم و فناوري براي غلبه
بر چالشها از طريق نوآوري اجتماعي» و «كارآفريني
براي رشد و پايداري در پاركهاي علم و فناوري و مناطق
نوآوري» است .همچنين كنفرانس ،IASP2018هفت
محور فرعي شامل «نوآوري باز و چالشهاي پيش روي
شهرها»« ،بازسازي ساختارهاي قديمي براي شكلگيري
اقتصاد دانشبنيان»« ،فناوري اطالعات و ارتباطات در
خدمت توســعه پايدار :نقش پاركهاي علم و فناوري و
ساير مناطق نوآوري»« ،تاثير پاركهاي علم و فناوري و
مناطق نوآوري در شكلگيري شهرهاي مولد و بهرهور»،
«همپيمانانجهانيدرروندبينالملليسازي»«،چگونگي
جذب نخبگان در شــهرها ،پاركهاي علم و فناوري و
مناطق نوآوري» و «عملكرد و فعاليت شركتهاي مستقر
در پاركهاي علم و فنــاوري در رويارويي با چالشها و
نقاط قوت حاصل از تمركز روي اهداف توســعه پايدار
سازمان ملل» دارد.

؟ در هر كدام از اين دو حوزه چه فعاليتهايي انجام
محمد جواديقاضياني
ميشود؟
News kasbokar@gmail.com
در قسمت اول شغل مستقيم ايجاد ميكنيم و تا به امروز نزديك به
هزار شغل ايجاد كردهايم كه  400شغل در حاشيه شهر براي زنان
معضل بيكاري و نبود شغل مناسب
سرپرست خانوار و نيازمند 200،شغل هم در زندان براي گرفتاران
يكي از بزرگتريــن دغدغههاي
زنداني 200 ،شغل در روستا و  200شــغل فرهنگي هم در 80
مردم و مسئوالن يك كشور است
ل براي ما خيلي مهم است،
روستا ایجاد شده است .اين ايجاد شغ 
كه به دنبال خــودش ،معضالت و
اما از اين مهمتر و اهداف بزرگتر ما مربوط به تالش براي تغيير
مشكالت بسياري را ايجاد ميكند.
قوانين كار و درست شدن قانون براي ايجاد سيستماتيك
ايجاد شغل و كاهش آمار بيكاري وظيفه دولت است ،اما وقتي
ميليونها شغل ازسوی مسئوالن است ،تا جايي
عملكرد دولــت در اين بخش ضعیف باشــد ،مردم
كه ديگر نيازي به خيريههايي مثل ما نباشد
نميتوانند دست نگه دارند و شاهد رشد بيكاري و
و همهچيز به صورت سيستماتيك حل
ايجاد معضالت فراوان ناشي از آن باشند و مطمئنا
شود.
يكسري سازمان و موسســههاي مردمنهاد
پس  50درصد خيريه مربوط به ايجاد
پايشان به ميان ميآيد تا بتوانند عالوه بر حل
شغل و  50درصد آن مربوط به پيگيري
كردن مقطعي اين مشكالت تالشهايي براي
براي اصالح قانون كار اســت كه در اين
حل ريشهاي آنها داشته باشند تا هم تلنگري
راســتا ما با مطالعه قوانين ،تجربههاي
براي دولت باشــد و هم كاهش نرخ بيكاري را
شغلي خودمان و مطالعه قوانين سازمان
در پي داشته باشد .يكي از اين موسساتی كه
با يك ايده جالب به دنبال اين ماموريت بزرگ موسســه خيريه نذر اشتغال جهاني كار پكيجي را آماده كردهايم تا به
است« ،موسسه خيريه نذر امام حسين (ع)» امام حســين (ع) در ســال مسئوالن ارائه دهيم و انشاءا ...بتوانيم از
در اصفهان است كه در حوزههاي ايجاد شغل  1391تاسيس شد و به عنوان موانع ايجاد اشتغال در كشورمان بكاهيم.
و اصالح ريشهاي اين مساله فعاليتهاي بزرگي موسســهاي غيردولتــي و
؟ يعني در بخش اول كه ايجاد
كرده و توانسته است در مدتي محدود بيش از غيرسياســي ،يكي از معدود
هزار نفر را صاحب شغل کند .در ادامه گفتگوي خيريههاي مردمنهاد و فعال در شغل است نيروهای جوياي كار را به
كارفرمايانمعرفيميکنيد؟
«كسبوكار» با اكبر اخوانمقدم ،مديرعامل اين زمينه اصالح و تغيير فرهنگ
ما در مشــاغل كوچك كار ميكنيم و
خيريه را ميخوانيد.
اســت.
كار و رونق اشــتغال
مجبوريــم مشــاغلمان را در محــل
ماهيت فعاليتهاي موسسه خيريه عالقهمندان میتوانند از طریق افرادي كه ميخواهند كار كنند ،ايجاد
؟
نذر اشتغال امام حسين (ع) به چه صورت راههای ارتباطی زیر با موسسه کنیم تــا هزينههايي همچــون اياب و
ارتباط برقرار کنند.
ذهــاب و ...را كم كنيــم و كارايي را باال
است؟
تلفن ۰۳۱-۹۵۰۲۲۱۲۲ :ببريم.
فعاليتهاي موسسه خيريه نذر اشتغال امام
نمابر ۰۳۱-۳۲۷۳۶۶۶۹ :درباره اينكــه ما آنها را بــه كارفرمایان
حسين (ع) در دو حوزه مختلف ايجاد اشتغال
آدرس سایت :معرفــي ميكنيم ايــن نكتــه را بايد
مســتقيم و تالش براي برطرف كردن موانع
 nazreeshteghal.comبگويــم كه مــا يــك نفــر كارفرماي
اشتغال از طريق قانونگذاري انجام ميشود.
مشــاغل كوچك را پيدا ميكنيم و اگر
اين ايــده و ايــن كار بــه دليل عقيــده ما
آنها تمايل داشته باشــند به ازاي دادن
مبني بــر تغیير ماهيت نذريهــا و چرخش
سوبســيد و امتيازهايي افرادي كه در آن منطقه به دنبال شغل
آنها از نذريهاي ســابق به سمت نذر كردن شــغل و كار است
هســتند را به نيروهايشــان اضافه ميکنند كه در اين صورت
و ما عقيــده داريم در وضعيــت فعلي به جــاي اينكه جهيزيه،
هم كارآفرين كارش را توســعه میدهد و هم افراد بيكار به شغل
پوشــاك ،غذا و ...را نذر كنيم ،بايد نذريهاي پايدار و شغل نذر
میرسند.
کنیم.

آغاز ثبتنام كارگران و كارفرمايان در سامانه روابط كار
ثبتنام جامعه كارگري و كارفرمايي در سامانه جامع
روابط كار صرفا براي اســتان تهران در مرحله اول از
امروز (شنبه) از طريق دفاتر اعالمي پيشخوان دولت
آغاز ميشود .به گزارش مهر ،سرانجام پس از تاخيرهاي
پي در پي براي ثبتنام كارگران و كارفرمايان در سامانه
جامع روابط كار ،فرايند ثبتنام كارگران و كارفرمايان
استان تهران از امروز در برخي از دفاتر پيشخوان دولت
آغاز ميشود« .سامانه جامع روابط كار» سامانهاي است
كه امكان ثبت تمام فرايندها و روابط كاري مربوط به
كارگران و كارفرمايان به صورت الكترونيكي را فراهم
ميكند .در اين سامانه حدود ۳۰خدمت در حوزه روابط
كار ،هم براي كارگران و هم براي كارفرمايان پيش بيني
شده كه در فاز نخست دو زيرسامانه «ثبت الكترونيكي
دادخواست كارگران» و «ثبت قراردادهاي نيروي كار
توسط كارفرمايان» راهاندازي ميشود .ثبت الكترونيكي
شكايات (دادخواست) كارگران بدون مراجعه حضوري
به مراجع حل اختالف و ثبت قراردادهاي كار نيروي
انساني توسط كارفرمايان يكي از ويژگيهاي سامانه
جامع روابط كار است .با توجه به اينكه يكي از معضالت
پيشرويجامعهكارگرينبودامنيتشغليوگسترش

قراردادهاي موقت است ،راهاندازي اين سامانه و ثبت
قراردادهاي نيروي كار در آن باعث شناسايي و شفافيت
در وضعيت قراردادهاي نيروي كار ميشود .پيادهسازي
اين سامانه عالوه بر ايجاد شفافيت در اطالعات كارگران
و كارفرمايان ،امكان نظارت و پايش وضع حاكم بر روابط
كار را فراهم ميآورد .در مرحلــه اول صرفا كارگران و
كارفرمايان اســتان تهران امكان ثبتنام در سامانه را
دارند كه به تدريج در استانهاي البرز ،قزوين ،اردبيل و
سمنان به صورت آزمايشي و سپس طي ماههاي آينده
در كل كشور در دسترس كارگران و كارفرمايان خواهد
بود .كارگران و كارفرمايان بايد فقط براي يكبار با در
دست داشتن مدارك هويتي به دفاتر پيشخوان دولت
مراجعه و پس از تشكيل پرونده نسبت به دريافت نام
كاربريو رمزعبور منحصربه فردخود اقدامكنند .تعرفه
ثبتنام در اين سامانه براي كارگران ۵هزار تومان و براي
كارفرمايان نيز ۶هزار تومان تعيين شده است.
روند ثبتنام و مدارك الزم جهت احراز هويت
گام اول -مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت با در دست
داشتن مدارك زير:

الف-كارگران و اشــخاص مستقل :كارت ملي و
كارت پايان خدمت
ب -كارفرمايان حقيقي :كارت ملي ،كارت پايان
خدمت و گواهي جواز كسب
ج -كارفرمايان حقوقي :كارت ملي و آخرين روزنامه
رسمي ثبت شركت
گام دوم -ثبت اطالعات در دفاتر پيشــخوان دولت و
دريافت رمز عبور سامانه از طريق پيامك
گام ســوم -تكميل اطالعات و انتخاب نوع خدمت و
پيگيري آن از طريق ورود به سامانه جامع روابط كار به
نشاني ./http: //prkar. mcls. gov. ir
دفاتر ارائهدهنده خدمات ثبتنام
با توجــه به اطالعيه معاونت امور پســتي ســازمان
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشــور ،دفاتري
كه نســبت به ثبت اطالعات درخواستي اين معاونت
اقدام كردند ،ميتوانند از امروز كارگران و كارفرمايان
ثبتنام به عمل آورنــد .البته قرار اســت تعداد اين
دفاتر پس از تاميــن زيرســاختهاي الزم افزايش
يابد.

آذريجهرمي در بوشهر:

ساالنه ۱۰۰هزار كسبوكار نوپا ايجاد ميشود
وزير ارتباطات و فناوري اطالعــات با تاكيد بر رفع موانع
كســبوكار نوپا گفت :ضمن حمايت از اين مشــاغل
براساس برنامهريزي انجامشده ساالنه  ۱۰۰هزار كسب
و كار نوپا ايجاد ميشود .به گزارش تسنیم ،محمدجواد
آذريجهرمــي بعدازظهر دیروز در نشســت با فعاالن و
شركتهاي دانشبنيان استان بوشهر با بيان اينكه جايگاه
اين استان در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات مطلوب

است ،اظهار داشــت :استان بوشــهر در عرصه فناوري
اطالعاتپيشرفتقابلتوجهوجايگاهمطلوبيكسبكرده
است .وي با تاكيد بر شناخت ظرفيتهاي كسبوكار نوپا
و توسعه زيرساختهاي آن افزود :فراهم شدن بسترهاي
كسبوكار نوپا در عرصه فناوري اطالعات از اولويتهاست
و در اين عرصه ظرفيت خوبي در كشــور ايجاد ميشود.
وزير ارتباطــات و فناوري اطالعات بــا تاكيد بر توجه به

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم گل بی بی مخت دارای شناسنامه شماره  9798به شرح دادخواست به کالسه
 7/970396از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان آقای اوشاق مخت به شناسنامه  284در تاریخ  1360 /11 /12در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
-1گل بی بی مخــت ش.ش  9798ت.ت  1342/7/12صــادره از گنبدکاووس
(دختر متوفی)
 -2گل خانم مخت ش.ش  672ت.ت  1341/7/9صادره از داشــلی برون (دختر
متوفی)
 -3عینه گل مخت ش.ش  4ت.ت  1340/7/9صادره از گنبدکاووس (دختر متوفی)
 -4یفک مخت ش.ش  904ت.ت  1357/1/1صادره از گنبدکاووس (دختر متوفی)
 -5آمانلی مخــت ش.ش  604ت.ت 1349/5/12صادره از گنبدکاووس (پســر
متوفی)
 -6فریدون مخــت ش.ش  818ت.ت  1352/7/1صادره از گنبدکاووس (پســر
متوفی)

شتابدهنده كسب و كار نوپا در حوزه فناوري اطالعات
افزود :به زودي مركز شتابدهنده در استان بوشهر براي
حمايت از كســب و كار نوپا در راستاي سرمايهگذاري و
تجاريسازي فناوري مستقر ميشود .آذريجهرمي از بروز
انقالب صنعتي چهارم خبرداد و بيان كرد :انقالب صنعتي
چهارم به عنوان اقتصاد ديجيتال شكل ميگيرد كه فضاي
كسب و كار را براساس فناوري نوين فراهم ميكند.

 -7حلیم بردی مخــت ش.ش  819ت.ت  1355/5/30صــادره از گنبدکاووس
(پسر متوفی)
 -8عظیم مخــت ش.ش  905ت.ت  1358/6/30صادره از گنبدکاووس (پســر
متوفی)
 -9محمد مصطفی مخت ش.ش  16602ت.ت  1351/6/20صادره از گنبدکاووس
(پسر متوفی)
 -10اقول بیکه چیچــک ش.ش  30ت.ت  1329/1/3صــادره از گنبدکاووس
(همسر متوفی)
 -11وزیر آقا مخت ش.ش  2952ت.ت  1307/10/4صادره از گنبدکاووس (پدر
متوفی)
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یــک نوبت آگهی
می نمایــد تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامــه از متوفی نزد او باشــد
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یــک ماه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد.
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس
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؟ درباره دستمزدهاي پرداختي به اين نيروها هم شما
دخالتي داريد؟
ما در دســتمزدها دخالت نميكنيم ،ولي مراقب هستيم كه اين
عدالت تا حدي كه آن كارفرما بتواند كار كند ،رعایت شود.

؟ به كارآفرين شدن افراد هم كمك ميكنيد؟
بين آن افرادي كه در اين كارگاهها كار ميكنند از هر  10نفر يكي
ي تالش ميكند از اين كارگاه
از آنها به واسطه اضطرار و عالقهمند 
جدا شود و در خانه خودش كار كند و وقتي اين اتفاق افتاد و به خانه
خودش رفت ،ميتواند براي آن كارفرما به توليد ادامه دهد و بعد
از مدتي هم ميتواند مشتريهاي جديدي را پيدا كند و به نوعي
مستقل شود و حتي كارگاه مستقل هم تاسيس و نيرو استخدام
کند ،ولي همانطور كه گفتم 10،درصد آنها توانايي كارآفرين شدن
را دارند .مسالهاي كه در جامعه ما وجود دارد اين است كه هميشه
به دنبال كارفرما كردن افراد ضعيف هستند ،اما تنها 10درصد آنها
ميتوانند با حمايتهاي مختلف مستقل شوند و بقيه افراد توانايي
مستقل شدن را ندارند .پس ما بايد براساس استعدادها و تواناييهاي
افراد آنها را به سمت مستقل شدن يا كارمندي سوقدهيم.
؟ بيشتر در چه صنايعي فعاليت داريد؟
بيشتر فعاليت ما در صنايع كوچكي همچون خياطي ،مليلهكاري،
بستهبندي سيم و ديگر مشاغل كوچك است.
؟ فقط در اصفهان حضور داريد؟
براي قانونگذاري از طريق تهران اقدام ميكنيم ،ولي براي ايجاد
اشتغال فقط اصفهان هستيم.
؟ براي ورود به شهرهاي ديگر اقدام نكردهايد؟
با شهرهاي ديگر ارتباط برقرار شده است و تماس ميگيرند ،ولي
فقط بحث مشاوره است و فعال با توجه به نيازهای پاسخ دادهنشده
شهر اصفهان به آن شهرها ورود پيدا نكردهايم .البته حقيقتا خيلي
هم به دنبال اين كار نيستيم ،چون ما اعتقادمان اين است كه اگر آن
قانون را اصالح كنيم بيش از چند هزار شغل بدون اينكه ما كمك
كرده باشيم ،ايجاد خواهد شد .در حال حاضر نيمي از فعاليتهايي
كه ما در روستاها و شهرها در ابتداي كار انجام ميدهيم ،اين است
كه كاري كنيم كه اين كارفرمایان گرفتار اداره كار نشــوند و كار
را ياد بگيرند تا شكســت نخورند و قانونهاي دستوپاگير باعث
شكست آنها نشود.

؟

پذيرش ،شناسايي و واسط شــدن بين كارفرما و

نيروهاي كار را به چه شكلي انجام ميدهيد؟
اتفاقي كه در حال حاضر ميافتد ،اين اســت كــه نوعا از محل و
شهرستانهايمختلفاستاناصفهانباماتماسميگيرندوتمايل
دارند در محلشان كارگاهي ايجاد شود .بعد از اين مرحله نخستين
چيزي كه اتفاق ميافتد ،حضور آن خير است كه به عنوان متولي
امر در آنجا قرار ميگيرد .دومين اقدامي كه ما از آنها ميخواهيم
انجام دهند پيدا كردن محلي است كه خير بدهد و رايگان باشد،
چون نميشود براي اين كارگاههاي كمسود هزينههاي اجاره و ...هم
پرداخت كنيم .پس اول خير پيدا ميشود و او جايي را پيدا ميكند
و با يك مقدار هم سرمايهاي كه بايد وام بدهد .بعد از آن نماينده ما
در منطقه ميرود و پتانسيل افراد آن منطقه را شناسايي ميكند و
بعد به دنبال يك كسي ميگردد كه بتواند آن كارگاه را اداره كند و
بعد از پيدا كردن اين شخص افراد محل در كارگاه جمع ميشوند و
شروع به كار كردن میکنند.
؟ براي كار شما و موسسه مدل درآمدزايي كه تعريف
نميشود؟
نه اصال ،بحث مسئوليت اجتماعي مطرح است .ما براي آن باالسري
و كارشناسمان كه در منطقه حضور پيدا ميكند و نظارتهاي
كارگاه كه توسط ما انجام ميشود دستمزدها را از طريق خيريه
پرداخت ميكنيم و از آن وام چيزي دريافت نميكنيم و همينطور
چيزي هم پرداخت نميكنيم .البتــه كارگاههايي كه ما در ابتدا
براي ايجاد آن هزار شــغل ايجاد كرديم توســط خودمان اتفاق
ميافتاد ،اما خوشبختانه ديگر به اين كار نيازي نيست و اين اتفاق
خودش ميافتد .يكي از اهدافمان تغیير نگرش خيرين به سمت
كمكهاي پايدار است.
؟ در بخش ايجاد شغل فعاليتهاي ديگري هم انجام
دادهايد؟

يك شاخه ديگري كه در موسسه ما انجام ميپذيرد زيرساختهاي
اشتغال است و در اين راســتا تا به امروز در  80روستاي اصفهان
آموزش مهارتهاي زندگي را داشتهايم و تمركزمان هم بر بخشها
و محلهايي است كه كسي تا به حال اين كارها را انجام نداده است.
به اين صورت كه در اين محلها حضور پيدا ميكنيم و پايگاههاي
ي همچون آموزش مهارتهاي زندگي ،زبان ،كامپيوتر و...
آموزش 
را داير ميكنيم و اهالي آن منطقه را تحت آموزش قرار ميدهيم.
البته در اين راستا سعيمان اين اســت كه نفرات و كارفرماهاي
كوچك ايجادشده از اهالي همان روستاها باشند تا به نوعي عالوه بر
آموزش ،شغل و كارگاههاي اينچنيني هم ايجاد شود .بخش بعدي
فعاليتهاي ما هم در شاخه اول بحث اشتغال زندان است كه در آن
راستا هم ورود پيدا كردهايم و فعاليتهايي را به انجام رساندهايم.
؟ براي شــاخه دوم فعاليتهاي خيريه نذر اشتغال
امام حسين (ع) كه تالش براي اصالح قانون كار است چه
فعاليتهايي انجام دادهايد؟
ما قانون كار را مطالعه كردهايم و دريافتهايم تنها 2درصد كشورهاي
دنيا قانون كاري مشابه قانون ما دارند و اين اتفاق خوبي نيست و
حتي با توجه به تصويب قانون كار ما در زمان جنگ ،ما  76مورد
خالف شرع در آن داريم كه از نظر شوراي نگهبان هم اين  76مورد
خالف شرع تشخيص داده شــدهاند؛ يعني از  203ماده و 123
تبصره قانون كار ما  76مورد آن غيرشــرعي است .در اين راستا
قوانين سازمان جهاني كار را هم مطالعه كردهايم و باز هم به خيلي از
مغايرتها با آن رسيدهايم .در اين راستا تمام اين دستهبنديها را با
توجه به مستندات و قوانين خودمان و سازمان جهاني در كتابي كنار
هم گذاشتهايم و در حال ارائه دادن آن به قانونگذاري و پيگيري
آنها از طريق دستگاهها هســتيم تا اتفاقات خوبي براي بيكاران
بيفتد.

