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اخبار ویژه
رویدادهایآموزشوپرورش

◄

وزیر آموزشوپرورش:

کسی که به دنبال شام شب است قطع ًا

شاید سال آینده آزمون استخدامی داشته باشیم

وزیـر آموزشوپـرورش گفـت :بـرای اسـتخدام در سـال آینـده نیازمنـد مجـوز از سـازمان
مدیریـت و برنامهریـزی هسـتیم و شـاید بـا برگـزاری آزمـون اسـتخدامی ،جـذب در ایـن
وزارتخانـه داشـته باشـیم.
بـه گـزارش فـارس علیاصغر فانـی وزیـر آموزشوپرورش در حاشـیه دیدار مشـاور ارشـد
وزیر معارف افغانسـتان که در دفتر وزیر برگزار شـد ،در جمع خبرنگاران ،پیرامون وضعیت اسـتخدام
در آموزشوپـرورش در سـال آینـده ،اظهار داشـت :برای اسـتخدام در سـال آینـده نیازمند مجوز
از سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی هسـتیم و شـاید بـا برگـزاری آزمـون اسـتخدامی ،جذب در
این وزارتخانه داشـته باشـیم.
وزیر آموزشوپرورش تصریح کرد :از آزمون اسـتخدامی امسـال  500سـهمیه خالی مانده اسـت
کـه در آزمـون اسـتخدامی آینده این سـهمیه لحاظ خواهد شـد.

■□■

اقدام بیسابقه در تاریخ جذب نیرو در این وزارتخانه

پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی آموزشوپرورش
باید  60درصد از هزینه آموزش خود را بپردازند

رئیـس مرکـز برنامهریـزی منابـع انسـانی وزارت آموزشوپـرورش از تصویـب برنامـه
آموزشـی پذیرفتهشـدگان آزمـون اسـتخدامی آموزشوپـرورش خبـر داد.
محمدحسـین سـلیمی جهرمـی رئیـس مرکـز برنامهریـزی منابع انسـانی و فنـاوری اطاعات
وزارت آموزشوپـرورش در گفتوگـو بـا خبرگـزاری فـارس در خصـوص آخریـن جزئیـات
از وضعیـت پذیرفتهشـدگان آزمـون اسـتخدامی ایـن وزارتخانـه اظهـار داشـت :جلسـهای اخیرا ً
در خصـوص مـوارد مرتبـط بـا دوره آموزشـی پذیرفتهشـدگان آزمـون اسـتخدامی برگـزار شـد
و در آن جلسـه ،برنامـه آموزشـی آنهـا تصویـب شـد؛ البتـه برنامه آموزشـی دانشـگاه فرهنگیان
تصویبشـده بـود و برنامـه آموزشـی دانشـگاه شـهید رجایـی بـرای گـروه فنـی و حرفـهای نیز
بـه تصویب رسـید.
وی بابیـان اینکـه روش اجـرای برنامـه آموزشـی پذیرفته شـدگان آزمـون اسـتخدامی
در سـال جاری هـم مصـوب شـده اسـت ،گفـت :در خصـوص هزینـه هم یـک برآوردی شـده
اسـت کـه بخشـی از هزینـه دوره آموزشـی را داوطلـب و بخشـی را آموزشوپـرورش متقبـل
میشـود.
سـلیمی جهرمـی بـا تأکید بر اینکـه در اطاعیـه اولیـه آموزشوپرورش در خصـوص آزمون
اسـتخدامی ،موضـوع اخـذ هزینـه دوره آموزشـی از پذیرفتهشـدگان بهصراحـت اعامشـده بود،
افـزود :هزینـه آمـوزش هـر میزانـی کـه باشـد 40 ،درصـد را آموزشوپـرورش و  60درصـد را
داوطلـب پرداخـت میکند.
الزم بـه ذکـر اسـت که پیش از این سرپرسـت دانشـگاه فرهنگیـان درباره بـرآورد اولیهای که
بـرای هزینـه حضـور دانشـجویان در ایـن دوره یکسـاله شـده حـدود چقدر اسـت؟ بیـان کرد:
پیشبینـی مـا بـرای سـرانه هر نفـر حـدود  5میلیون تومان اسـت.

■□■

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

معلمان برخی مدارس غیردولتی بدون طی

دوره آموزشی و با مدرک دیپلم تدریس میکنند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت :در برخی از استانهای کشور مدارس
دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردهاند و معلمانی با مدرک دیپلم و بدون گذراندن دورههای
آموزشی به تدریس مشغول هستند.
قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی در گفتوگو با
خبرگزاری فارس ،بابیان اینکه باید سهم مشارکتهای مردمی در آموزشوپرورش افزایش پیدا کند،
اظهار داشت :این وزارتخانه با شرایط سخت و بودجه ناکافی روبهروست و اگر موضوع مشارکتهای
مردمی قانونمند و صحیح اجرا شود ،میتواند برای نظام تعلیم و تربیت مناسب و مفید باشد.
وی به دغدغههای مجلس در موضوع خصوصیسازی در آموزشوپرورش پرداخت و افزود:
یکی از مشکات خصوصیسازی ،تنوعبخشی آموزشی است و این موضوع تأثیرات متفاوت
بر برنامههای رسمی آموزش کشور ایجاد کرده و این امر سبب اجرای سلیقهای قانون میشود و
نظارت بر آموزشوپرورش را دچار مشکل میکند.
جعفری ،موضوع کیفیت را از دیگر دغدغههای مجلس در موضوع خصوصیسازی در
آموزشوپرورش دانست و گفت :در برخی از استانهای کشور مدارس دولتی را به بخش
خصوصی واگذار کردهاند و در بازدیدی که از برخی مدارس تهران داشتهایم ،متوجه شدیم که
معلمانی با مدرک دیپلم و بدون گذراندن دورههای آموزشی به تدریس مشغول هستند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد :این مدارس ازلحاظ کیفیت آموزشی
دچار مشکل میشوند و بعض ًا برنامههای آموزش رسمی کشور اشتباه شده و برعکس اجرا خواهد شد.

■□■

با اعالم وصول یک طرح

مجلس برای استخدام حقالتدریسها
بازهم دستبهکار شد

نمایندگان مجلس با اعام وصول یک طرح که به اصاح چندباره قانون تعیین تکلیف
استخدامی معلمان حقالتدریس میپردازد ،بازهم برای استخدام این گروه دستبهکار شدند.
به گزارش مهر ،در جلسه علنی امروز مجلس دو طرح ارائهشده از سوی نمایندگان از سوی
هیئترئیسه مجلس اعام وصول شد.
بر این اساس طرح اصاح تبصره  10ماده  17قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان
حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی بهصورت عادی اعام وصول شد.
این چندمین باری است که نمایندگان دست به اصاح این قانون میزنند و تاکنون نیز با اصاح
بخشهای مختلف این قانون ،وزارت آموزشوپرورش را موظف به جذب نیروهای مختلف کردهاند.
بهمنظور کمک به اشتغال فارغالتحصیالن

کارورزی دانشجویان از سال سوم تحصیل
موردتوجه قرارمی گیرد

معاون پژوهشــی وزارت علوم بابیان اینکه امروز دیگر رقابت بین دانشــگاهها صرف ًا علمی
نیست ،از دانشگاهها خواست تا با قویتر کردن خروجی خود در حوزه اشتغال فارغالتحصیان،
ورودیهای قویتر را به سمت خود جلب کنند.
به گزارش ایســنا  ،دکتر وحید احمدی در گردهمایی معاونان پژوهشــی دانشگاههای منطقه
شــش کشور که به میزبانی یزد برگزار شــد با اشاره به سوق یافتن برخی از دانشگاهها به سمت
تحصیــات تکمیلی ،این رویکــرد را از جهت اینکه موجب افزایش ظرفیت علمی دانشــگاه
میشود ،خوب ولی به لحاظ اینکه هرم آموزشی را دچار اختال میکند ،نامطلوب دانست.
وی با اشــاره به وجود  4.8میلیون نفر جمعیت دانشجویی کشور ،سرمایهگذاری روی حدود
 800هزار نفر و فراموش کردن چهار میلیون نفر دیگر را به لحاظ ضرورت تأمین نیروی انسانی
موردنیاز این مملکت نامطلوب خواند.
احمدی بابیان اینکه امروز دیگر رقابت بین دانشــگاهها صرف ًا علمی نیســت ،از دانشگاهها
خواســت با قویتر کردن خروجی خود در حوزه اشتغال فارغالتحصیان ،ورودیهای قویتر را
به سمت خود جلب کنند.
وی بر تقویت بیشــتر ارتباط دانشگاه با صنعت تأکید کرد و گفت :وزارتخانه در نظر دارد با
تدوین برنامههایی برای ارتباط بیشــتر صنعت و دانشــگاه بهویژه در مقطع کارشناسی از سال
ســوم تحصیلی ،موضوع کارورزی و ارتباط با صنعت و خاقیت را برای دانشجویان موردتوجه
بیشتر قرار دهد تا به اشتغالزایی فارغالتحصیان کمک کند.
وی در رابطه با سوق یافتن دانشگاهها به سمت مأموریت و تقاضامحور شدن پژوهشها نیز
از تهیه آئیننامههایی برای ارتقای اســاتید بر اساس ارائه طرح در حوزه صنعت و از سوی دیگر
رایزنی برای ایجاد قانون معافیت مالیاتی برای شــرکتها و واحدهای تولیدی به لحاظ ارتباط با
دانشگاه و مشارکت در امر تحقیقات و غیره ،خبر داد.

رئیسجمهور در نشست تجاری ایران و ایتالیا:

رئیس کانون کاریابیها

و دفاتر مشاوره شغلی کشور خبر داد

واگذاری امور بیمه بیکاری

به دنبال کاالی فرهنگی نخواهد بود

رئیسجمهـور گفـت :بـه دنبـال اقتصـاد مولـد و
اشـتغالزا هستیم.
بـه گـزارش باشـــگاه خبـــرنگاران جـــوان،
حجتاالسـام حســن روحــــانی رئیسجمهـور
کشـورمان در نشسـت تجـاری ایـران و ایتالیـا ضمن
تشـکر از این کشـور و چهره گشـوده مردم آن ،اظهار
داشـت :در آغـاز میخواهـم بـه شـرایط اقتصـادی
ایـران در طـول دو سـال و نیـم گذشـته اشـارهکنم،
همانطـور کـه مطلـع هسـتید در آغـاز فعالیـت ایـن
دولـت نـرخ تـورم نقطهبهنقطـه  45درصـد ،نـرخ
تـورم  12ماهـه بیـش از  40درصـد و نـرخ رشـد در
سـال  ،91منهـای  8/6درصـد بـوده اسـت.
ً
کامـا بیثبات
وی افـزود :همچنیـن بازارهای ما
بـوده و اجنـاس در فروشـگاههای مـا هـرروز نرخی
را دنبـال میکردنـد ،ارز نیـز نوسـانات فراوانـی را
داشـته ،عـاوه بـر آن شـفافیت وجـود نداشـت و

به کاریابیها از  ۱۲بهمن

محیط کسـبوکار با شـرایطی مناسـبی روبـهرو نبود.
رئیسجمهـور تصریـح کـرد :با توجه بـه همه این
مـوارد دولـت در ابتدای کار این تصمیـم را گرفت که
اوضـاع اقتصـادی را کنتـرل کند و رشـد اقتصـادی را
بـه پیشـرفت برسـاند تـا در کنـار آن بتـوان بـه محیط
کسـبوکار بهبـود بخشـد و دولـت ایـن تصمیمها را
بهعنـوان وعـده انتخاباتـی خود مطـرح کرد.
روحانـی ادامه داد :امـروز نرخ تـورم نقطهبهنقطه،
تکرقمـی اسـت و عـددی حـدود  9/4را نشـان
میدهـد .نـرخ  12ماهـه تـورم مـا نیـز  12/2اسـت
درسـال گذشـته ایرانـی اقتصاد مابعـد از  8فصل رکود
متمـادی  3درصـد رشـد را تجربـه کـرد .پایـه پولی و
رشـد آن مهار شـد ،بـازار ارز به ثبات کامل رسـید که
ایـن خود یـک عامـت مثبت بـه مذاکـرات  5+1بود
کـه نشـان داد تحریـم بیاثر اسـت.
رئیـس قـوه مجریـه پیرامون مبـارزه با خشـونت

و افـراط گـری بـه ذکـر چنـد نکتـه پرداخـت و
خاطرنشـان کـرد :اگـر میخواهیم با خشـونت مبارزه
کنیـم یـک راه آن ایجاد توسـعه اسـت چراکه بیکاری
سـرباز بـرای تروریسـم آمـاده میکند و آنکسـی که
بـه دنبـال شـام شـب اسـت قطعـ ًا بـه دنبـال کاالی
فرهنگـی نخواهـد بود.
توسـعه اقتصـادی در سـایه همکاریهـای
همهجانبـه ملتهـا امکانپذیـر اسـت ملتهـا بایـد
تمـام سـرمایههای انسـانی و مـادی خـود را در
کنـار هـم قـرار دهنـد تـا بـه ثبـات برسـند که بـا ما
بـا همکاریهـای خـود دنیاهـای جدیـد را کشـف
میکنیـم و مرزهـای دانـش را پیـش میبریـم مـن
امیـدوار هسـتم اینگونه جلسـات باعث دوسـتی دو
کشـور دوسـت و همسـایه ایـران و ایتالیا شـود زنده
بایـد ایتالیـا زندهبـاد ایـران.

سخنگوی دولت:

◄

نرخ بیکاری پاییز امسال کاهش یافت
سـخنگوی دولـت گفـت :نـرخ بیـکاری پاییـز
امسـال نسـبت بـه تابسـتان  0/2واحـد درصـد
کاهشیافتـه و بـه 10/7درصـد رسـیده اسـت کـه
عمـده این شـغلها در بخـش کشـاورزی و خدمات
بـوده اسـت.
به گـزارش خبرگزاری تسـنیم ،محمدباقر نوبخت
سـخنگوی در نشسـت هفتگـی خـود بـا خبرنـگاران

◄

دربـاره نـرخ رشـد کشـور و تناقضهایـی کـه در
خصـوص آمارهـای اعامشـده دارد گفـت :گـزارش
آمـاری نیـروی کار اخیـر کـه از سـوی مرکـز آمـار
منتشـر شـد نشـان میدهـد از جمعیـت فعـال پاییز 94
نسـبت به جمعیت فعال پاییز  93حـدود  750هزارنفر
جدیـدا وارد بـازار کار شـدندکه از ایـن مجموعـه
 630هزارنفـر توانسـته اند شـغل پیـــدا کننـد و
 120هـزار نفـر شـغلی پیـدا نکرده انـد.
سـخنگوی دولـت گفـت :نـرخ بیـکاری پاییـز
امسـال نسـبت بـه تابسـتان  0/2واحـد درصـد

کاهشیافتـه و بـه  10.7درصـد رسـیده اسـت.
نوبخـت ادامـه داد :عمـده این شـغلها در بخش
کشـاورزی و خدمات بوده اسـت.
وی دربـاره ناکافـی بـودن رشـد یکدرصـدی
اقتصـادی کشـور نیـز گفـت :جمعبندیهـای اولیـه
مـا نشـان میدهـد رشـد اقتصـادی مـا در  9ماهـه
امسـال مثبـت بـوده و امیدواریـم آمـار این رشـد نیز
بـهزودی منتشـر شـود البتـه مـا نمیگوییـم بـا رشـد
یکدرصـدی در اوج هسـتیم امـا اینکـه رشـد منفـی
 6.8درصـد بـه رشـد  3درصد رسـید به مـا امید داد.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

فرهنگ و اقتصاد برای ارتقا منزلت کار
باید به یاری یکدیگر بیایند

وزیـر تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی با تأکیـد بر اینکه
مقولههـای فرهنـگ و اقتصـاد بـرای ارتقـا منزلـت کار
بایـد به یـاری یکدیگر بیاینـد ،گفت :بایـد تولید داخلی
در عرصـه فرهنگـی را افزایـش دهیم.
بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار بـه نقـل از ایرنـا،
علـی ربیعـی در مراسـم امضـای تفاهمنامـه سـی و
چهارمیـن جشـنواره فیلـم فجـر بـا حضـور علـی جنتی

وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسـامی ،افزود :اجمـاع عمومی
در نـگاه همـه مسـئوالن و دسـتاندرکاران بـه فرهنـگ
ایرانی-اسـامی و تولیـد داخلـی در حـوزه فرهنـگ،
مشـاهده میشـود.
وی اظهـار داشـت :بایـد تولیـد داخلـی در عرصـه
فرهنگـی را افزایـش دهیـم و نهراسـیم از دنیایـی که دیگر
هیـچ مرزی با توسـعه فضـای مجازی ،قابلکنترل نیسـت.

الزم بـه ذکراسـت ربیعـی در مراسـم اختتامیـه
جشـنواره فیلـم فجـر درسـال گذشـته نیز حضـور فعال
داشـت و ظاهرا ً عاقه ویژهای به این جشـنواره دارد  ،هرچند
ایـن عاقـه موجـب رفـع مشـکل بیـکاری بسـیاری
ازدسـتاندرکاران هنـر هفتـم و مشـکات شـغلی آنها
نگردیـده اسـت !

معاون وزیر کار:

◄

پنج برنامه توسعه گذشته کشور
اشتغال محور نبودند

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی بابیان اینکه هیچکدام از  5برنامه گذشته
توسعه کشور اشتغالمحور نبوده است ،گفت :بااینوجود
بحران اشتغال اتفاق میافتد.
به گزارش خبرگزاری فارس  ،عیسی منصوری در
جلسه بررسی طرح توسعه استان کرمانشاه ظرفیت اشتغال
در کل کشور را 22/5میلیون نفر دانست و اظهار کرد :بیش
از  18میلیون نفر در بنگاههای خرد و کوچک اشتغال دارند.
وی بابیان اینکه  3/4میلیون اشتغال در صنعت
کارخانهای و  15هزار اشتغال نیز در قالب بنگاههای
دانشبنیان ایجادشده است ،اضافه کرد :بااینوجود در
شورای عالی کار تصویبشده است تا در کوتاهمدت
بنگاههای کوچک و خرد بیشتر موردتوجه قرار گیرند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ادامه داد :در میانمدت هم باید به خدمات
مولد ،صنعت کارخانهای و حوزه دانشبنیان توجه شود
و در ایجاد اشتغال جغرافیای سیاسی ماک نخواهد بود.
منصوری هماهنگی و تعهد بین نخبگان مسئول
امور را یکی از مسائل مهم در دوره گذار از بحران یا
رکود اقتصادی به دوره رشد عنوان کرد و افزود :مشکل
ایجاد اشتغال در کشور به تخصص و تکنولوژی مربوط

◄

نمیشود و به عدم هماهنگیها بازمیگردد که این مشکل
در کشورهای درحالتوسعه بیشتر به چشم میخورد.
وی با اشاره به اینکه هماهنگیهای الزم برای
پیشبرد برنامه توسعه در استان کرمانشاه بین نخبگان و
مسئوالن شکلگرفته است ،خاطرنشان کرد :برای رفع
شکاف ایجادشده بین واقعیتها و ذهنیات نخبگان باید
هماهنگی الزم برای ایجاد پروژهها را به وجود آورد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد :وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی دراینبین نقش هماهنگکننده را دارد و
فعالیتهای انجامشده بر محور اشتغال صورت میگیرد.
منصوری گفت :پنج برنامه توسعه گذشته کشور
اصوالً اشتغالمحور نبود و خروجی آن نیز منجر به ایجاد
اشتغال نشد؛ بااینوجود در اشتغال باید به بحران برسیم
که این اتفاق در حال رخ دادن است.
وی حل مسئله اشتغال را یکی از دالیل موفقیت برخی
کشورها در دستیابی به رشد اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد:
 11کشور طی  10سال گذشته رشد جهشی را در اقتصاد خود
تجربه کردند که دلیل اصلی آن مدیریت مسئله اشتغال بود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ایجاد ائتاف در سطح ملی برای حل معضل
اشتغال را ضروری عنوان کرد و ادامه داد :توسعه اشتغال

جزء با تمرکززدایی اتفاق نمیافتد.
منصوری بابیان اینکه برای کاهش تمرکزگرایی
زمینه را ایجاد کردهایم ،اما برنامههای موجود محتوای
الزم را نداشته است ،اظهار کرد :در توسعه استانها
باید زمینههایی با محوریت یک بخش را احصا کنیم که
قابلیت تبدیل به مزیت منحصربهفرد را داشته باشد.
وی افزود :برای توسعه یک بخش قرار نیست تنها استاندارد
تعریف کنیم ،بلکه مسئول بسترسازی و فراهم کردن فضا
برای اجرای استانداردها با ارائه آموزش هستیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی از پروژه توریسم سامت بهعنوان یکی از
قابلیتهای استان کرمانشاه یادکرد که ظرفیت تبدیلشدن
به مزیت نسبی برای استان را دارد.
منصوری توریسم و گردشگری سامت را یک بخش
پایلوت برای توسعه برشمرد و ادامه داد :در این حوزه
پروژهمحور کارخواهیم کرد و مسئوالن باید در این زمینه
پروژه و طرحهای جدیدی را ارائه کنند تا منابع هم
فراهم شود.
وی با تأکید بر اینکه قطع ًا اشتغالی که با وام شروع شود
پایدار نیست ،گفت :اعتبارات طرحهای اینچنینی از عهده
یک سازمان بیرون است ،لذا با سازمان یونیدو توافق کردهایم
تا ظرفیتهای فنی خود را در این زمینه ارائه کند.

رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور:

موج تحصیلکردههای بیکار نشان میدهد
نظام مهارتی مشکل دارد

معاون وزیر کار با تأکید بر اینکه با بحران بیکاری
روبرو هستیم ،گفت :موج تحصیلکرده بیکار نشان میدهد
نظام مهارتی کشور مشکل دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محمدامین سازگارنژاد
بابیان اینکه براي تجلي آموزشهاي غیررسمي و مهارتي
به تعامل فعال با همه ذي نفعان در بخشهاي صنعت،
اصناف و بازار نیاز داریم ،گفت :معاونت آموزش یکي از
ارکان مهم و استراتژیک فنی و حرفهای است.
معاون وزیر کار بیان داشت :ارتباط آموزشهاي مهارتي
و ذي نفعان شبیه تار و پود است و در ارتباط تنگاتنگ آنها
با یکدیگر میتوانیم کارها را بهخوبی پیش ببریم .وی به ارائه
طرح و برنامهریزی براي ایجاد و ارتقاي نشاط و شادابي در
مراکز آموزش فني و حرفهای تأکید کرد.

◄

سازگار نژاد افزود :شناسایي مشکات و ضعفها در
دستیابي به اهداف سازماني از اهمیت زیادي برخوردار
است .این مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به اینکه
مهارتآموزی آموزش گرانقیمتی در دنیا است ،بیان داشت:
باید در ارائه آموزشهای مهارتي پاسخگوي نیاز بازار کار
باشیم.
وي بیان داشت :امروز با موضوع صنعت روبرو هستیم
که بسیاري از نیازهاي انسان را پاسخ میدهد و سازمان فنی
و حرفهای براي اینکه با صنعت و بازار همگام باشد ،باید
خود را با استانداردهاي جهاني تجهیز کند .درحالیکه ما با
بحران بیکاري روبرو هستیم ،اگر افراد به مهارت تجهیز شده
و خاقیت داشته باشند میتوانند اشتغال داشته باشند.
معاون وزیر کار تأکید کرد :باید اطمینان داشته باشیم

وقتي شخصي آموزشهاي مهارتي را کسب میکند از
توانمندي الزم براي ورود به بازار کار برخوردار باشد.
موج تحصیلکرده بیکار نشان میدهد ،نظام مهارتي کشور
مشکل دارد و ما باید بتوانیم در سازمان آموزش فني و حرفهای
رهبري مهارت را در کشور بر عهده بگیریم.
این مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به اهمیت
نقش بخش خصوصي در حوزه آموزشهاي مهارتي بیان
داشت :مسائل آموزشگاههای فني و حرفهای آزاد باید
بررسي و آسیبشناسی شوند تا بتوانیم بخش خصوصي
را در بازار پایدار نگهداریم .باید فرصتي براي سرمایهگذاران
آموزشهای مهارتي ایجاد کنیم تا بخش خصوصي پایدار
بماند.

رئیس کانون کاریابیها و دفاتر مشــاوره شغلی کشور
با اشــاره به واگذاری خدمات بیمه بیکاری به کاریابیها از
 12بهمن ماه ســال جاری گفت :تشکیل پرونده مراجع
حل اختاف تشخیص به کاریابیها واگذار خواهد شد.
بابک هاشمیپور در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم ،با
اشــاره به واگذاری امور غیرحاکمیتی به کاریابیها گفت:
همزمــان با ایام اهلل دهه فجر در راســتای اجرای نرمافزار
سابک ،از  12بهمن واگذاری بیمه بیکاری به کاریابیهای
کشــور با نظارت کانون و دفتــر مدیریت نیروی کار آغاز
میشــود و مابقی واگذاریها ازجمله ماده  87قانون را در
دستور کارداریم.
وی ادامه داد :در مرحله بعدی تشــکیل پرونده مراجع
حل اختاف تشخیص به کاریابیها واگذار خواهد شد .از
این طریق قصد داریم بار فعالیت ســایر بخشها را کاهش
دهیم و دفاتــر کاریابی بهعنوان دفاتر پیشــخوان وزارت
کار خدمات مختلف درزمینه اشــتغال را به مراجعین ارائه
خواهند کرد.
رئیس کانون کاریابیها و دفاتر مشــاوره شغلی کشور
گفت :این اقدام در راســتای جبران افت درآمد کاریابیها
و دفاتر مشــاوره شغلی کشور صورت خواهد گرفت ،البته
از طریــق دفاتر کاریابی ،امکان بهکارگماری دوباره افراد و
یا جلوگیری از بروز تخلف احتمالی توســط برخی افراد
شرایط مناسبتری پیدا میکند.
هاشمیپور گفت :برخی از افراد باوجود اشتغال دوباره
بازهم موضوع دریافت بیمه بیکاری را مخفی نگاه میدارند
و همچنان مبادرت به دریافت حق بیمه بیکاری میکنند و از
این طریق درصدد جلوگیری ازاینگونه مسائل نیز هستیم.
وی اظهار داشــت :یکی دیگر از مزایایی که واگذاری
بهکارگماری و اشــتغال دوباره بیکاران به دفاتر مشــاوره
شــغلی دارد ،کاهش قابلتوجه هزینههــای دولت در این
بخش است.

■□■

یک کارشناس بازار کار:

مشاغل سخت و زیانآور

با بخشنامه حذف شدنی نیست!

یک کارشناس بازار کار معتقد است که هرگونه تصمیم
برای اصاح یا تغییر شــش گروه از مشــاغل ســخت و
زیانآور مستلزم بررسی در کمیته تخصصی مشاغل سخت
و زیانآور است.
عبداهلل مختاری در گفتوگو با ایســنا ،درباره تصمیم
ســازمان تأمین اجتماعی برای حذف شش گروه شغلی از
لیست مشــاغل ســخت و زیانآور اظهار کرد :در قانون
تأمین اجتماعی از  18شغل سخت و زیانآور نامبرده شده
و ســخت و زیانآور بودن آنها بر مبنای تشخیص قانون
بوده است لذا با هیچ دستورالعملی قابلتغییر نیست.
مختــاری افزود :اگــر عدهای میخواهنــد  6گروه از
مشاغل سخت و زیانآور را حذف کنند یا تغییر بدهند باید
حتم ًا در مراجع قانونی مصوب شــود وگرنه با بخشنامه و
دستورالعمل حذف شدنی نیست.
این کارشناس بازار کار ادامه داد :بر اساس قانون دو دسته
شغل سخت و زیانآور وجود دارد یک دسته مشاغلی که ذات ًا
سخت و زیانآور هستند و ماهیت سخت و زیانآوری آنها
تحت هیچ شرایطی از بین نمیرود و دستهای دیگر امکان از
بین بردن سخت و زیانآور بودن آنها توسط کارفرما وجود
دارد و کارفرمایان موظفاند این شغلها را ظرف دو سال از
حالت سخت و زیانآور خارج کنند.
وی بــا تأکید بــر ورود وزارت کار بــه این موضوع،
تصریح کرد :هرگونه تصمیم برای اصاح یا تغییر این  6گروه
شــغلی و بررسی آالیندگی و بهداشتکار این شغلها باید
در کمیته تخصصی مشــاغل سخت و زیانآور گرفته شود
و درصورتیکه قرار به حذف آنها باشــد باید از تصویب
مراجع قانونی بگذرد.

■□■

معاون اشتغال کمیته امداد تشریح کرد

طرحهای اشتغال و کارآفرینی

مددجویان در برنامه ششم توسعه

معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد با اشــاره
به اینکه در برنامه ششــم توســعه طرحهایی برای اشتغال
و کارآفرینی مددجویان پیشبینیشــده است ،گفت :طرح
کارورزی مددجویان با کمک دولت اجرایی میشود.
محمد امید در گفتگو با مهر به برنامه ششــم توســعه
اشــاره کرد و افزود :در بخش اشتغال چند موضوع را در
برنامه ششم دنبال میکنیم .یکی از آنها سهم اشتغال خرد
و کوچک از ســبد اشــتغال کشور اســت ،بهطوریکه در
مجلس تصویب کردند که در بودجه سال آینده  40درصد از
تسهیات قرضالحسنه برای مددجویان این نهاد اختصاص
داده شود که البته رقم آن مشخص نیست.
معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امــداد تأکید کرد:
بحث دیگری که در برنامه ششــم مطرح بوده این اســت
که از محل منابع اشــتغال که دولت پرداخت میکند ،بانک
قرضالحســنه مهر و صندوق امیدبخشی را به کمیته امداد
اختصاص دهند و همچنین قصــد داریم یک میلیارد دالر
نیز از صندوق توســعه ملی برای رفع مشــکل اشتغال و
خودکفایــی مددجویــان بگیریم و در جهت اشــتغال و
توانمندسازی مددجویان اقدام کنیم.
امید گفت :یکی دیگر از اقداماتی که در برنامه ششــم
انجامشده این است که سازوکاری مناسب برای بهکارگیری
نیروهــای کارورزی در بنگاههای اشــتغال تدوین شــود
بهطوریکه دولت ســهم بیمه کارفرما را در طرح نیروهای
کارورزی تأمیــن کند و پس از پایان دوره با توانمندشــان
نیروها کارفرمایان تشویق میشوند از آنها استفاده کنند.
وی به طرح کارورزی اشاره و اظهار کرد :در این طرح
 50درصد حقوق فــرد را دولت تقبل میکند که البته قرار
اســت با همکاری وزارت کار بهصورت آزمایشی طی دو
ماه باقیمانده سال اجرایی شود.
معاون اشتغال کمیته امداد درباره استانهای برتر در امر
اشتغال مددجویان خاطرنشان کرد :استانهای گیان ،البرز،
گلستان ،فارس ،هرمزگان و اصفهان با جذب منابع باال در
خصوص اشــتغال مددجویان موفق عمل کردهاند و برای
استانهای متوسط و ضعیف نیز به استانداران نامه زدیم که
در راستای جذب اعتبارات اقدام کنند.

