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اخبار ویژه
رویدادهایآموزشوپرورش

◄

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران این وزارتخانه خبر داد

سهمیه خالی استخدامی آموزش و پرورش

به فرزندان شهدا و ایثارگر اختصاص یافت

مدیــرکل امــور شــاهد و ایثارگــران وزارت
آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه خالــی
مانــدن  2۰۰ســهمیه خانوادههــای شــهدا و
 517ظرفیــت از محــل ســهمیههای عمومــی
در اســتخدام آمــوزش و پــرورش از اختصــاص
ایــن ظرفیتهــای خالــی بــه فرزنــدان شــهدا و
ایثارگــر خبــر داد.
محمدحســین کفراشــی مدیــــــــــر کل
امــور شــاهد و ایثارگــران وزارت آموزشوپــرورش
در گفتوگــو بــا ایلنــا ،بــا اشــاره بــه آزمــون
اســتخدامی وزارت آمــوزش و پــرورش و خالــی
مانــدن برخــی ظرفیتهــا در اســتانها اظهــار
داشــت :در آزمــون اســتخدامی کــه اخیــرا برگــزار شــد ،از ســهمیه  5هــزار نفری ،براســاس
مــاده  21قانــون 13۰۰ ،ســهمیه بــه ایثارگــران و خانوادههــای شــهدا اختصــاص یافــت.
وی افــزود :از  13۰۰نفــر تاکنــون  11۰۰نفــر گزینــش شــدند و مشــکلی ندارنــد ،امــا
مابقــی یــا انصــراف دادهانــد و یــا براســاس سیاســت بومیگزینــی کــه در ایــن اســتخدام
در نظــر گرفتــه شــد ،بــرای یــک اســتان یــا منطقــه نیرویــی اعــام آمادگــی نکــرده بــود؛
بنابرایــن حــدود  2۰۰ظرفیــت از محــل ســهمیه ایثارگــران و خانوادههــای شــهدا خالــی
مانــده اســت.
مدیــر کل امــور شــاهد و ایثارگــران وزارت آمــوزش و پــرورش بــه مــاده  48قانــون
الحاقــی ایثارگــران اشــاره کــرد و گفــت :ایــن قانــون میگویــد ،وزارتخانههــا ،مؤسســات
دولتــی و شــرکتهای دولتــی ،ســازمان صــدا و ســیما و کلیــه ســازمانها و شــرکتهایی
کــه بــه نحــوی از بودجــه عمومــی دولــت اســتفاده میکننــد و نیــز تمامــی مؤسســات
و شــرکتهایی کــه شــمول قانــون بــر آنهــا مســتلزم ذکــر نــام اســت؛ مکلفنــد یکــی
از فرزنــدان شــهید ،جانبــاز  25درصــد بــه بــاال و آزاده اعــم از شــاغل ،فوتشــده و یــا
از کارافتــاده را کــه واجــد شــرایط عمومــی اســتخدام میباشــند ،عــــــــــــــاوه بــر
ســهمیه اســتخدامی ایثارگــران در همــان دســتگاه اســتخدام کنــد.
کفراشــی بــا اشــاره بــه اینکــه از وزیــر و مجموعــه وزارت آمــوزش و پــرورش
درخواســت کردهایــم؛ ایــن ظرفیــت خالــی بــه همــان خانوادههــا اختصــاص یابــد،
افــزود :از محــل ســهمیههای عمومــی نیــز ظرفیــت بــرای  517نفــر خالــی مانــده اســت و
در همیــن رابطــه مــا از وزیــر و مجموعــه آمــوزش وپــرورش طــی نامههایــی درخواســت
کردیــم کــه ایــن ســهمیههای خالــی براســاس مــاده  48قانــون الحاقــی بــه ایثارگــران،
خانوادههــای شــهدا و فرزنــدان آنهــا اختصــاص یابــد.
مدیــر کل امــور شــاهد و ایثارگــران وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بیــان ایــن مطلــب
کــه هنــوز بــه درخواســت مــا پاســخی داده نشــده اســت ،خاطرنشــان کــرد :ایــن موضــوع
قــرار اســت؛ در شــورای آمــوزش و پــرورش بــه زودی مطــرح شــود ،امــا نظــر مجموعــه
آمــوزش و پــرورش نســبت بــه ایــن پیشــنهاد مثبــت اســت.
کانون وکالی دادگستری مرکز اعالم کرد

برگزیدگان آزمون وکالت

از  ۱۸اسفند شهر خود را انتخاب کنند

کان ــون وکای دادگس ــتری مرک ــز اع ــام
کـــرد کـــه از  18اســـفندماه انتخـــاب شـــهر
بـــه صـــورت اینترنتـــی بـــرای برگزیـــدگان
آزم ــون وکال ــت ام ــکان پذی ــر خواه ــد ب ــود.
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری فـــــــارس،
کان ــون وکای دادگس ــتری مرک ــز اع ــام ک ــرد
بـــا توجـــه بـــه نواقـــص مـــدارک تعـــدادی
از قبـــول شـــدههای آزمـــون ورودی
کارآمـــوزی وکالـــت ســــال  1394کانـــون
وکای دادگســـتری مرکـــز ،انتخـــاب شـــهر
از طریــق اینترنت ــی از روز س ــه شنــــــــ ــبه
 18اس ــفند 94ب ــرای قب ــول ش ــدگانی ک ــه م ــدارک آن ــان کام ــل اس ــت و دارای ش ــرایط
قانونـــی منـــدرج در آگهـــی آزمـــون هســـتند ،امـــکان پذیـــر خواهـــد بـــود.
قابـــل ذکـــر اســـت کســـانی کـــه دارای نقـــص پرونـــده هســـتند از طریـــق کانـــون
بـــه آنـــان اطـــاع داده شـــده یـــا خواهـــد شـــد و ســـایر قبـــول شـــدگان ،فاقـــــــــد
نقـــص پرونـــده شـــناخته شـــدهاند.
لـــذا از مراجعـــه حضـــوری و تمـــاس تلفنـــی خـــودداری نمـــوده و مراتـــب را از
طریـــق ســـایت کانـــون پیگیـــری نمائیـــد.
الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه آزمـــون وکالـــت  94در روز  6آذرمـــاه ســـالجاری
برگـــزار شـــد.

■□■

با تصویب مجلس

سازمان محیط زیست

به پرداخــــت سختی کار
به ماموران خود مکلف شد

نماینـــدگان مجلـــس شـــورای اســـامی ،ســـازمان محیـــط زیســـت را مکلـــف
کردنـــد ســـاالنه مبالغـــی را بـــرای جبـــران ســـختی کار و خســـارت کارکنـــان خـــود
پیـــش بینـــی و پرداخـــت کنـــد.
ب ــه گ ــزارش مه ــر ،نماین ــدگان مجل ــس ش ــورای اس ــامی الیح ــه «اص ــاح قان ــون
نح ــوه جب ــران زحم ــات و خس ــارات کارکن ــان محی ــط زیس ــت در ارتب ــاط ب ــا جرای ــم
زیس ــت محیط ــی» را تصوی ــب کردن ــد.
براســـاس مـــاده واحـــده ایـــن الیحـــه ،قانـــون مذکـــور مصـــوب  12بهمـــن مـــاه
 1384بـــه ایـــن شـــرح اصـــاح میشـــود.
ب ــه س ــازمان حفاظ ــت محی ــط زیس ــت اج ــازه داده میش ــود ،از مح ــل اعتبارات ــی
ک ــه هم ــه س ــاله در بودج ــه هزین ــه ای ای ــن س ــازمان پی ــش بین ــی میش ــود ،مبالغ ــی
را ب ــرای جب ــران س ــختی کار و خس ــارات کارکن ــان اع ــم از ح ــق کش ــف ،خس ــارت،
دیـــه و کمـــک بـــه مامـــوران و متصدیـــان کشـــف و مخبریـــن اختصـــاص دهـــد.
هرگون ــه پرداخ ــت از ای ــن مح ــل ب ــه کارکن ــان س ــتادی ممن ــوع اس ــت.
همچنیـــن بـــر اســـاس تبصـــره ایـــن مـــاده واحـــده نحـــوه و میـــزان پرداخـــت
بـــه کارکنـــان مربـــوط و مخبریـــن در صورتـــی کـــه توســـط دســـتگاههای نظارتـــی
قابـــل رســـیدگی باشـــد و نیـــز نحـــوه و میـــزان پرداخـــت حـــق کشـــف خســـارت،
و دیـــه پرداختـــی بـــه مخبرینـــی کـــه رابطـــه اســـتخدامی بـــا ســـازمان حفاظـــت
محیـــط زیســـت ندارنـــد ،از محـــل اعتبـــارات قانـــون تابـــع آئیـــن نامـــهای اســـت
کـــه بـــه پیشـــنهاد ســـازمان حفاظـــت محیـــط زیســـت و تاییـــد ســـازمان مدیریـــت و
برنامهریـــزی کشـــور بـــه تصویـــب هیئـــت وزیـــران مـــی رســـد.
کلیـــات ایـــن الیحـــه بـــا  99رای موافـــق 19 ،رای مخالـــف و  4رای ممتنـــع از
مجمـــوع  194نماینـــده حاضـــر در صحـــن و جزئیـــات آن بـــا  1۰8رای موافـــق21 ،
رای مخالـــف و  4رای ممتنـــع از مجمـــوع  197نماینـــده حاضـــر در صحـــن علنـــی
مجلـــس بـــه تصویـــب رســـید.

◄

رییس جمهوری:

وزیر علوم،تحقیقات و فناوری مطرح کرد

نیاز به اشتغال میلیونی داریم

رییـس جمهـوری در نشسـت خبـری بـا
رسـانههای داخلـی و خارجـی ،بـا نویـد سـال
آینـده بـه عنوان سـالی بـه مراتب بهتـر از لحاظ
شـرایط اقتصـادی و رفـاه عمومـی نسـبت بـه
سـال  ،94تاکیـد کـرد :برجـام یـک را تقریبـا به
پایـان رسـاندیم و اکنـون زمـان اجـرای برنامـه
اقـدام جامع مشـترک ملی برای رونـق اقتصادی،
پیشـرفت ،افزایـش قـدرت ملی و سـاختن ایران
اسـامی در سـایه وحـدت ،اتحـاد و بـرادری
ا ست .
بـه گــــــزارش پایـگاه اطاعرســـــانی
ریاسـتجمهوری حجت االسـام و المسـلمین
دکتـر حسـن روحانـی روز یکشـنبه گذشـته در
نشسـت خبری در پاسـخ به سوالی مبنـــــــی
بـر اینکه جزئیـات برنامه کوتـاه مدت بـرای بهبود
وضعیـت معیشـت و اشـتغال مـردم که بـه گفته
سـخنگوی دولـت قـرار اسـت توسـط وزرای
کابینـه یازدهـم تدویـن شـود ،چه زمانـی اعام
خواهـد شـد؟  ،گفـت :آنچـه در هیـأت وزیران
مطرح شـد این بود که ان شـاءاهلل سـال آینده از
لحـاظ اقتصـادی شـرایط بهتری خواهیم داشـت
و بنابرایـن همـه وزارتخانههـای اقتصـادی بایـد
خودشـان را بـرای یـک تحـول در سـال آینـده
آمـاده کنند.
دکتـر روحانـی خاطرنشـان کـرد :امـروز
شـرایط ما برای جذب سـرمایه خارجی و تعامل
بـا بانکهـا بهتـر شـده اسـت و وزارتخانههـای
مرتبـط بایـد خـود را بـرای ایـن کار آمـاده کنند
کـه در ایـن راسـتا از وزرا خواسـتم اگـر طـرح
ضربتـی کوتـاه مدتـی مد نظرشـان اسـت؛ آن را
بـه هیـأت وزیـران ارائـه کنند.

رییـس جمهـوری بـا اشـاره بـه آمادگـی
برخـی وزارتخانههـا بـرای ایجـاد تحـول در
بخشهـای مختلـف از جملـه راه آهــــــن،
کشـت گلخانـهای و سـاخت نیروگاههـا ،افزود:
اقتصـاد کشـور بایـد توسـط بخـش غیردولتـی
احیـاء شـود و دولـت بایـد کمـک کـرده و
تسـهیات الزم را فراهـم کنـد.
دکتـر روحانـی با اشـاره به اینکـه بخشهای
غیردولتـی بایـد توجـه داشـته باشـند کـه دولت
طی سـال  94قدمهای مهمی را برداشـته اسـت،
گفـت :دولـت هزینه حمل و نقل دریـــــایی را
 25درصـد کاهـش داده و امروز کشـتیهای بزرگ
در ایـران پهلـو میگیرنـد و نیـازی نیسـت کاال
از کشـوری دیگـر بـا لنـج وارد شـود؛ مـا امروز
در مسـایل اساسـی محیط زیسـت ،آب ،مشـکل
فاضـاب در کشـور و بسـیاری از مسـایلی کـه
بـه سـامت و زندگـی مـردم مربـوط می شـود
بویـژه در مسـأله اشـتغال ،نیـاز بـه کار و تاش
بیشـتر داریم.
نماینـده روزنامـه ایـران از رییـس جمهوری
پرسـید :یکی از نخسـتین اثرات رای مـــردم در
 7اسـفند ایـن بـود کـه فضـای سیاسـی کشـور
معتـدل شـد و از حـاال مشـخص اسـت کـه
مجلـس ،معتـدل و همسـو بـا دولت اســـــت.
بر همین اسـاس صداهایی از جریانهای سیاسـی
مختلـف شـنیده میشـود ،برخی خواهان آشـتی
ملـی هسـتند و برخـی بـر کدورتهـا تاکیـد
میکننـد .شـما برنامـهای بـرای ایـن کار دارید؟
ایـن امـر در برجـام  2چـه نقشـی دارد؟
دکتر روحانی پاسـخ داد :تعبیر مسـاله آشـتی
یـا رفـع کدورتهـا بسـیار مهـم اســــــــت.

لزوم ایجاد دانشگاه کارآفرین
مبتنی بر نوآوری

نکته اساسـی و مهم این اسـت که همـه جناح ها و
گروههـا چـه آنهایی که رای آوردنـد و یا رای
نیاورنـد ،در کنـار هـم باشـند .همـه کسـانی که
در انتخابـات شـرکت کردنـد به وظیفه سیاسـی
خـود عمل نمودنـد  ،پـس پیروزند.
دکتـر روحانـی ادامـه داد :مـردم شـکاف
اجتماعـی و دعـوا را دوسـت نـدارد .مسـایل و
مشـکات زیـادی از لحـاظ اجتماعـی ،سیاسـی
و اقتصـادی داریـم کـه بایـد حـل شـوند .بویژه
اشـتغال کـه بسـیار مهـم اسـت ولـی در طـول
سـالهای گذشـته کـه درآمـد نفتـی بـه وفـور در
اختیـار بـود ،متاسـفانه اقـدام جـدی بـرای رفع
آن نشـد .از سـال  85تـا  91تقریبـا اشـتغال
خالصـی نمیبینیـم .آخریـن آمـار حاکـی اسـت
کـه سـالی  12تا  13هـزار اشـتغال خالص ایجاد
شـده در حالـی کـه ما نیـاز بـه اشـتغال میلیونی
داریـم تـا بیـکاری رفـع شـود و فارغالتحصیان
دانشـگاهی بیـکار نباشـند.
رییـس جمهـوری اظهـار داشـت :اشـتغال با
رونـق و همدلـی ایجـاد میشـود .انرژیهـا را
بـرای شـکوفایی و رشـد اقتصـادی بگذاریـد.
تخریـب و رویارویـی نکنیـم .اگـر کسـی بـه
مجلـس راه نیافتـه در عرصـه دیگـری خدمـت
کنـد .دولـت همه توانـش را برای نزدیک شـدن
جناحهـا و احـزاب و گروههـای مرجـع بـه
یکدیگـر بکار خواهـد گرفت تا فضای سیاسـی
معتدلتر باشـد و فضا ،فضای نقد سـازنده باشـد
نـه تخریب.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی اعالم کرد

◄

تمرکز بر اشتغال و توانمند کردن فقرا
در دوره پساتحریم

رئیـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامهریـــزی
ب ــا اش ــاره ب ــه معض ــل اش ــتغال و توانمن ــد ک ــردن
محرومیـــن و فقـــرا اظهـــار کـــرد :ایـــن مســـائل
نیـــز بـــه صـــورت فرابخشـــی مـــورد توجـــه
برنامهریـــزان قـــرار گرفتـــه اســـت تـــا در دوران
پســـاتحریم روی آن متمرکـــز شـــویم.
بـــه گـــزارش ایلنـــا ،محمدباقـــر نوبخـــت؛
رئیـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامهریـــزی
در یازدهمیـــن همایـــش سراســـری روســـای و
مدیـــران پلیـــس راهنمایـــی و رانندگـــی گفـــت:
در دو ســـال گذشـــته بـــا وجـــود تحریمهـــا و
محدودیتهایـــی کـــه بـــرای کشـــورمان شـــکل
گرفتـــه بـــود پـــای اقتصـــاد ملـــی بســـته بـــود و
بایـــد بـــا ایـــن وضـــع ناهنجـــار ،کشـــور را اداره
میکردیـــم و نیـــاز بـــه گفتـــن نیســـت کـــه از
ســـال  91تحریمهـــای بزرگـــی کشـــور مـــا را از
پـــا در آورده بـــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه منفـــی شـــدن رشـــد
اقتصـــادی و بـــاال کشـــیدن نـــرخ تـــورم از نتایـــج
تحریمهـــا بـــود ،گفـــت :در فـــاز اول برداشـــته
شـــدن تحریمهـــا ایـــن فشـــار از دوش کشـــور
برداشـــته شـــد.
نوبخـــت ادامـــه داد :البتـــه دشـــمنان بـــه ایـــن
مق ــدار نی ــز بس ــنده نک ــرده بودن ــد و پرون ــدهای را
بـــرای شـــدت تحریمهـــا بـــاز کـــرده بودنـــد تـــا
نفـــت در برابـــر غـــذا مبادلـــه شـــود.
رئی ــس س ــازمان مدیری ــت و برنامهریـــــ ــزی
بــا بیــان اینکــه مجمــوع تصمیماتــی کــه در کشــور
بـــرای بـــرون رفـــت از ایـــن مســـائل صـــورت
گرفـــت موجـــب مثبـــت شـــدن رشـــد اقتصـــادی

◄

شـــد و رونـــد فزآینـــده تـــورم نیـــز متوقـــف
گردیـــد.
وی ادامـــه داد :تـــکان دومـــی کـــه بـــه کشـــور
وارد ش ــد؛ کاه ــش قیم ــت نف ــت ب ــود ک ــه درآم ــد
 118میلی ــارد دالری م ــا ب ــه  7۰ت ــا  75میلی ــارد دالر
کاهـــش پیـــدا کـــرد کـــه در ایـــن مرحلـــه منابـــع
مــا بــه چیــزی حــدود  23میلیــارد دالر تغییــر پیــدا
ک ــرد ام ــا ب ــه موهب ــت عق ــل و تدبی ــری ک ــه م ــردم
ب ــه آن امی ــد بس ــته بودن ــد و ب ــا حمای ــت رهب ــری
نگذاشـــتیم آنچـــه کـــه میخواهنـــد؛ اتفـــاق بیفتـــد.
وی تاکیـــد کـــرد :امـــروز در شـــرایط خوبـــی
هســـتیم و نســـبت بـــه ســـال قبـــل نیـــز همـــواره
فضـــا بهتـــر میشـــود و روزی نیســـت کـــه یـــک
مقـــام بلندپایـــه خارجـــی بـــرای ســـرمایهگذاری
بـــه کشـــور مـــا وارد نشـــود و در حـــال حاضـــر
نیـــز نخســـت وزیـــر ترکیـــه در ایـــران حضـــور
دارنـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در برنامـــه ششـــم
توســـعه بـــه جـــای توجـــه بـــه همـــه مســـائل و
محدودیتهـــا ســـعی کردهایـــم تـــا تمرکـــز
خـــود را بـــر روی برنامههـــا و مســـائل مهمتـــر
کـــه در راســـتای برطـــرف کـــردن مشـــکات
عمـــده کشـــور وجـــود دارد ایجـــاد کنیـــــــــم و
س ــه موض ــوع در ای ــن راس ــتا م ــورد توج ــه ق ــرار
گرفتـــه اســـت کـــه ایـــن موضوعـــات آب ،محیـــط
زیســـت و صندوقهـــای بازنشســـتگی اســـت کـــه
بایـــد فکـــر اساســـی بـــرای آن بشـــود.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه معض ــل اش ــتغال و توانمن ــد
کـــردن محرومیـــن و فقـــرا اظهـــار کـــرد :ایـــن
مس ــائل نی ــز ب ــه ص ــورت فرابخش ــی م ــورد توج ــه
برنامهریـــزان قـــرار گرفتـــه اســـت تـــا در دوران

پســـاتحریم روی آن متمرکـــز شـــویم.
رئیـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامهریـــزی
ادامـــه داد :از آنجایـــی کـــه بـــه همـــه بخشهـــا
نمیتوانیـــم همزمـــان برســـیم تصمیـــم گرفتیـــم
کـــه بـــا تمرکـــز بـــر بعضـــی بخشهـــا دیگـــر
بخشهـــا را نیـــز تقویـــت کنیـــم کـــه از ایـــن
جملـــه خدمـــات حمـــل و نقـــل بـــه خصـــوص
حمـــل و نقـــل ریلـــی ،صنایـــع و معـــادن،
گردشـــگری و فنـــاوری اطاعـــات اســـت کـــه
بایـــد بـــه آن توجـــه شـــود.
وی گفـــت :اینکـــه امکانـــات و توجـــه خـــود
را در ک ــدام مناط ــق و محوره ــای کش ــور متمرک ــز
کنیـــم بســـیار مهـــم اســـت کـــه در ایـــن زمینـــه
بـــا توجـــه بـــه سیاســـتهای دولـــت و تاکیـــد
مق ــام معظ ــم رهب ــری ک ــه ب ــه دول ــت اب ــاغ ش ــده
اس ــت س ــواحل جنوب ــی ک ــه میتوان ــد م ــا را ب ــه
ســواحل هنــد و آبهــای آزاد جهــان بــدون عبــور
از تنگ ــه هرم ــز برس ــاند م ــورد توج ــه واق ــع ش ــده
اســـت.
نوبخ ــت ادام ــه داد :خوش ــبختانه بودج ــه س ــال
 95اولیـــن بودجـــهای اســـت کـــه بـــدون فشـــار
تحریـــم برنامهریـــزی شـــده اســـت و قطعـــ ًا
گشـــایشهایی در ایـــن زمینـــه وجـــود دارد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر نقـــش تاثیرگـــذار ناجـــا
و پلیـــس راهـــور در انتظـــــــــام بخشـــی
فعالیتهـــای مـــردم در شـــرایط خـــاص ماننـــد
عیـــد نـــوروز و شـــرایط عـــادی گفـــت :رســـیدگی
بـــه وضعیـــت پلیـــس راهـــور از اولویتهـــای
ســـازمان مدیریـــت و برنامهریـــزی اســـت کـــه
در ای ــن زمین ــه در جلس ــهای ب ــا فرمانده ــان ناج ــا
داشـــتیم.

معاون وزیر کار عنوان کرد

جستجوی ظرفیتهای جدید اشتغالزایی
معــاون وزیــر کار گفــت :بــا هماهنگــی
مجلــس نیازمنــد تدویــن قوانینــی بــرای ورود
کشــور بــه مــوج کارآفرینــی هســتیم.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــــــــــــر،
عیســی منصــوری بــا بیــان اینکــه کشــور بایــد وارد
مــوج کارآفرینــی شــود ،گفت :در کشــور مـــــــا
در دهــه هــای  4۰و  5۰ورود بــه سیاســتگذاری بــرای
شــکل گیــری صنعــت اتفــاق افتــاد و نهادهایــی
همچــون ذوب آهــن و ماشــین ســازی شــکل
گرفــت.
معاون اشــتغال وزارت کار اظهارداشــــــــت:
در همیــن راســتا قواعــد قانونی و سیاســتگذاری
بــرای عــده ای نیــز شــکل گرفــت امــا هــم اکنون
بــه نظــر مــی رســد کــه در آن دوران مانــده ایــم
و وارد مــوج کارآفرینــی نشــده ایــم و تمامــی
سیاســتگذاریهایمان در ایــن حــوزه معطــوف
بــه کارآفرینــی نیســت.
وی معتقــد اســت هــم اکنــون کارآفریــن
بنــگاه را شــکل میدهــد امــا متاســفانه آن بنــگاه
پایــدار نیســت .بــه عنــوان مثــال ،در قانــون رفــع
موانــع تولیــد حمایتهــا مربــوط بــه بنگاههــای
بــاالی  5۰نفــر اســت .منصــوری بــا تاکیــــــــد

بــر اینکــه مجموعــه سیاســتگذاریها بایــد بــرای
توســعه کارآفرینــی فراهــم شــود ،در ادامــه از
نماینــدگان مجلــس خواســت کــه در ایــن راســتا
کمــک کننــد تــا شــرایطی فراهــم شــود تــا بــا
همــکاری و هماهنگــی وزارت کار ،کشــور وارد
مــوج کارآفرینــی شــود.
ایــن مقــام مســئول در وزارت کار تاکیــد کــرد:
بایــد از ظرفیــت کشــور بــرای اشــتغالزایی و
کارآفرینــی اســتفاده کنیــم و در ایــن راســتا
مــا نیازمنــد کمــک صاحــب نظــران و اســاتید
هســتیم .منصــوری در ایــن بــاره پیشــنهاد کــرد
بایــد نــوع نــگاه مــان بــه مبحــث کارآفرینــی را از
ســنتی بــه جدیــد تغییــر دهیــم و نبایــد در ایــن
زمینــه منفعــل باشــیم و منتظــر کارآفریــن بمانیــم
بلکــه بایــد زمینــه هــای کارآفرینــی را پیــدا کنیــم
و ببینیــم کــه چــه رشــتههایی رونــق بیشــتری
دارنــد.
وی تاکیــد کــرد :برخــی صنایــع در کشــورمان
فراگیــری بیشــتری دارنــد ،لــذا بایــد در ایــن
زمینــه برنامــه ریــزی هــای الزم صــورت گیــرد تا
بتوانیــم بــه صــورت منطقــه ای از آن در جهــت
کارآفرینــی بهــره الزم را ببریــم و در ایــن راســتا

بایــد افــق نگاهمــان را وســیع تــر کنیــم.
معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال
وزارت کار گفــت :در نــگاه ســنتی بــه جــای
سیاســتگذاری متاســفانه توزیــع منابــع بانکــی
و وام داریــم در صورتــی کــه بایــد نگاهمــان در
ایــن زمینــه بایــد تغییــر کنــد .منصــوری تاکیــد
کــرد :بایــد بتوانیــم بیــن صنعــت و نــوآوری
رابطــه ای زنجیــروار ایجــاد کنیــم و انســانهای
نــوآور و کارآفرینــی را بــه شــبکه هــای جهانــی
متصــل کنیــم و وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
موظــف اســت کــه زمینههــای الزم را فراهــم
کنــد.
منصــوری همچنیــن تمرکــز بــر مناطــق در
زمینــه کارآفرینــی را مــورد تاکیــد قــرار داد و
تصریــح کــرد :بایــد بــه ســوی کارآفرینــی مبتنــی
بــر ویژگیهــای منطقــهای حرکــت کنیــم و
بســتر الزم فراهــم شــود .هــر کارآفریــــــــن
ویژگــی هــای خــاص خـــــــودش را دارد کــه
نمــی توانیــم بــرای همــه یــک نســخه بپچیــم.

وزیر علوم،تحقیقات و فناوری اظهار داشت :توجه
به دانشگاه کارآفرین میتواند به توسعه نوآوری و
اشتغال کشور کمک کند.
به گزارش باشگاه خبرنگــــــاران جـــــوان،
محمد فرهادی وزیر علوم و تحقیقات و فناوری در
بیست و نهمین جشنواره بینالمللی خوارزمی اظهار کرد :اسناد
باالدستیکشورازجملهسیاستهایاباغیمقاممعظمرهبری
در حوزه علم و فناوری و همچـــــــــنین اقتصاد
مقاومتی و نیز برنامه پنجم توسعه ،سند چشمانــــداز
 2۰ساله کشور و همچنین رویکرد دولت تدبیر و امید،
همگی حوزه علم ،فناوری و نوآوری را جزو حوزههای
مهم و تأثیرگذار در کشور دانسته و توسعه این بخش
را در اولویت برنامههای توسعهای کشور قرار دادهاند.
وی با بیان اینکه در تدوین برنامه ششم توسعه،
سیاستهای علم و فناوری اباغی از سوی مقام معظم رهبری
بعنوان الگو مورد توجه قرار گرفت ،افـــــــزود :برای
تدوین برنامه در حوزه آموزش ،پژوهش و فناوری
میتوان به مواردی همچون دستیابی به رتبه اول منطقه
در علم و آموزش کشور ،توسعه علوم پایه و تحقیقات
بنیادی ،نظریه پردازی و نوآوری ،ساماندهی نظام ملی
آمار و اطاعات علمی ،پژوهشی و فناوری جامع و
کارآمد ،تحول و ارتقا علوم انسانی ،تنظیم رابطه متقابل
تحصیل با اشتغال اشاره کرد که در تدوین برنامه ششم
توسعه جمهوری اسامی ایران به خوبی مورد توجه
قرار گرفتهاند.
وزیر علوم و تحقیقات و فناوری تصریح کـــــرد:
بر اساس برنامه ششم توسعه ،باید سهم تحقیقات از تولید
ناخالص داخلی به سه درصد برسد ،در حالی که این
میزان هماکنون  48صدم درصد است که البته دولت
پیشنهاد افزایش این بودجه را تا  1/1دهم درصد به
مجلس شورای اسامی داده است و در این بین تحقیق
و فناوری بسیار حائز اهمیت است و چالشهای موجود
در این حوزه باید مشخص شود و طرحهای عملیاتی
برای رفع آنها مطرح شود.
فرهادی در خصوص ضرورت ایجاد دانشگاه
کارآفرین مبتنی بر نوآوری گفت :در حال حاضر
بحثنوآوری یکی از مهمترین محورها و سیاستهای
کان حوزه آموزش عالی محسوب میشود که معتقدیم
توسعه نوآوری بطور ویژه در قالب ایجاد دانشگاههای
کارآفرین و نسل سوم باید دنبال شود البته در کشور
ظرفیتهای مکمل نظیر پارکهای علم و فناوری
دانشگاههای پیشرو در حوزه پژوهش و فناوری و
همچنین پژوهشگاههای تخصصی در کشور که زمینه
الزم برای تحقق دانشگاه نسل سوم کارآفرین را مهیا
مینماید ،وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در گذشته دانشگاههای کشور
آموزش محور بودهاند مأموریت آنها تربیت دانشجو
و افزایش معلومات آنها بوده است ،گفت :موضوع
پژوهش در دانشگاهها به عنوان یک نیاز مطرح شد
و با گذشت زمان زیرساختها و امکانات متناسب نیز
فراهم گردید که در حال حاضر انتظار میرود دانشگاه
نه تنها به تربیت متخصص توجه نماید بلکه باید مسائل
و نیازهای کشور را تأمین کند.
وی با اشاره به اینکه سهم منابع طبیعی از جمله
نفت و معادن در تأمین منابع مالی و اقتصادی کشور
بسیار باالست بیان کرد :کشورهای پیشرفته سهم منابع
طبیعی و نیروی کار فیزیکی و اقتصادشان پایین است
و سهم مغزافزار ،نیروی فکری در تأمین منابع اقتصادی
آنها بسیار باالست که ضرورت ایجاب میکند علم و
دانش نقش مؤثرتری را در تأمین ثروت ملی و ارتقای
توان اقتصادی کشور ایفا نموده زیرا ایران پتانسیل و
ظرفیتهای دانشی بسیار خوبی را داراست.

■□■

رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مطرح کرد

فناوری اطالعات و ارتباطات
فرصتهای شغلی جدید
میآفریند

معاون وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی از فناوریهای
اطاعات به عنوان ابزار توسعه آموزشهای فنی و حرفهای
نام برد و تاکید کرد :امروز فناوری اطاعات و ارتباطات با
خلق فرصتهای شغلی جدید ،آموزشهای مهارتی را به
آموزشهای اثربخش تبدیل کرده است.
محمد امین سازگارنژاد در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :فناوری اطاعات ابزار مهم و ارزشمندی است که
استفــــــاده از آن در تعامل با بسیاری از مراکز داخلی
و بین المللی ضروری است تا آنجا که امروز حتی دور
افتادهترین نقاط و مراکز مجهز به تجهیزات نرمافزاری و
الکترونیکی نیز تحت تاثیر فناوری اطاعات و فناوری
اطاعات و ارتباطات قرار دارند.
وی تاکید کرد :در حوزه آموزشهای مهارتی باید
از تجربه سایر بخشهای کشورمان و تجربههای جهانی
استفاده کنیم زیرا فناوری اطاعات یکی مهمترین
ابزارهای توسعه آموزشهای فنی و حرفهای به شمار
میرود.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشــــــور
در ادامه از گسترش تعامل بخش دولتی در سازمان آموزش
فنی و حرفهای کشور با آموزشگاههای آزاد این سازمان
خبر داد و آمادگی سازمان متبوع خود را در صورت
نیاز به جلب حمایت مجلس از آموزشگاههای فنی و حرفهای
آزاد اعام کرد.
سازگارنژاد بزرگترین چالش آموزشگاههای فنی و حرفهای
آزاد را ،اقتصادی کردن این آموزشگاهها عنوان کرد و
گفت :در زمینههایی که به تامین و تخصـــــــیص
اعتبار در بخش خصوصی نیاز باشد از هیچ تاشی
دریغ نخواهیم کرد.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور،
آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد را بازوی حمایتی
این سازمان نام برد و تاکید کرد :باید با ایجاد ظرفیتهای
جدید در حمایت و هدایت آموزشگاههای آزاد و رونق
فعالیتهای آنها اقدام کنیم.

