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اخبار ویژه
رویدادهایآموزشوپرورش

◄

استخدام دستگاههای دولتی

با انتشار مراحل سهگانه استخدام

نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعالم شد

اسامي  3183پذیرفتهشده این آزمون از طریق سایت اینترنتي سازمان سنجـــــــش به نشاني
 www.sanjesh.orgاعالم شد.
بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار پایـگاه اطالعرسـانی سـازمان سـنجش در اطالعیـهای اعـالم کرد:
پذیرفتهشـدگان مکلفانـد بهمنظـور طـي سـایر مراحـل قبـل از اسـتخدام (بررسـي صالحیتهـاي
عمومـي ،گواهـي عـدم سـوء پیشـینه ،آزمایشـات و معاینـات پزشـکي ،تشـکیل پرونـده اسـتخدامي و
آمـوزش دوره مهارتآمـوزي) بـر اسـاس مـوارد منـدرج در اطالعیـه ایـن سـازمان اقـدام کننـد.
براساس این اطالعیه داوطلباني که درخصوص نتایج آزمون سؤاالتی دارند میتوانند مراتب را کتب ًا
به امور اداري و تشکیالت استان خود حداکثر تا  22دي ارسال کنند.
مراحل سهگانه استخدام پیمانی سال ۹۴
در همین زمینه وزارت آموزش و پرورش در اطالعیهای مراحل سهگانه استخدام پیمانی سال  94را تشریح کرد:
در اطالعیه وزارت آموزش و پرورش آمده است باعنایت به برگزاری آزمون استخدام پیمانی
سال  1394آموزش و پرورش «موضوع مجوز شماره  13532مورخ  1394.2.7سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور» ،بدینوسیله نتایج آزمون مزبور اعالم میشود.
«این افراد مکلفاند بهمنظور طی سایر مراحل قبل از استخدام (بررسی صالحیتهای عمومی ،گواهی
عدم سوء پیشینه ،آزمایشات و معاینات پزشکی ،تشکیل پرونده استخدامی و آموزش دوره مهارتآموزی)
به شرح ذیل اقدام نمایند .ضمن ًا داوطلبانی که درخصوص نتایج آزمون سؤاالتی دارند میتوانند مراتب را
کتب ًا به امور اداری و تشکیالت استان ذیربط حداکثر تا تاریخ  22/10/94ارسال نمایند.
 -1سهمیههای قانونی مندرج در اطالعیه آزمون استخدام پیمانی مربوط به سهمیه ایثارگران
اعمالشده است که اسامی آنان برای طی سایر مراحل قبل از استخدام (بررسی صالحیتهای عمومی،
آزمایشات و معاینات پزشکی) به ادارات کل آموزش و پرورش استانهای ذیربط اعالم گردیده است.
2ـ دعوت بهگزینش (بررسی صالحیتهای عمومی) ،انجام معاینات پزشکی ،و  ....بهمنزله پذیرش
نهایی نبوده و نتیجه پس از طی مراحل مربوط اعالم خواهد شد.
مرحلهی اول :بررسی صالحیتهای عمومی
افراد واجد شرایط یک برابر ظرفیت که اسامی آنان در سایت سازمان سنجش آمـــوزش
کشور( )www.sanjesh.orgاعالم شده است ،میباید برای پیگیری امور مربوط به بررسی
صالحیتهای عمومی خود ،به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل خدمت تعیینشده ،مراجعه
نمایند .الزم به ذکر است داوطلبان قبل از مراجعه حضوری به هسته گزینش ،اقدامات ذیل را انجام دهند:
 )1پس از چاپ «فرم اطالعات فردی» از سایت دبیرخانه هیئت مرکـــــزی گزینش به نشانی
 www.gozinesh.medu.irنسبت به تکمیل دقیق فرم و الصاق یک قطعه عکس به آن اقدام و
به همراه تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی ،حداکثر ظرف مدت  48ساعت از تاریخ انتشار
اسامی ،بهوسیله پست پیشتاز به آدرس هستههای گزینش آموزش و پرورش استان محل خدمت خود
ارسال و یا بهصورت حضوری تحویل نمایند .الزم است در تکمیل فرم اطالعات فردی ،دقت کافی
معمول گردد .بدیهی است مسئولیت هرگونه نقص و نارسایی در تکمیل فرم به عهده فرد خواهد بود.
 )2عدم تکمیل فرم اطالعات فردی و یا عدم ارسال بهموقع آن به هسته گزینش آموزش و پرورش
استان محل خدمت ،بهمنزله انصراف از استخدام در آموزش و پرورش تلقی میگردد.
مرحله دوم :آزمایشات و معاینات پزشکی و تشکیل پرونده استخدامی
 )1معاینات پزشکی و  ...و تشکیل پرونده استخدامی افراد واجد شرایط معرفیشده به اداره کل
آموزش و پرورش استان محل خدمت ،همزمان با بررسی صالحیتهای عمومی صورت میپذیرد.
بر این اساس داوطلب واجد شرایط ،پس از انتشار اسامی درسایت سازمان سنجش آموزش کشور،
باید به حوزه امور اداری اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت تعیینشده ،مراجعه و با اخذ
معرفینامه ،نسبت به انجام معاینات پزشکی ،گواهی عدم سوء پیشینه و ....بهمنظور تشکیل پرونده
استخدامی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
 )2عدم مراجعه داوطلب در مهلت مقرر برای پیگیری امور مذکور بهمنزله انصراف از درخواست
استخدام در آموزش و پرورش تلقی خواهد شد.
مرحله سوم :دوره مهارتآموزی
در صورت تائید صالحیتهای عمومی ،انجام آزمایشات و معاینات پزشکی و  ...و تشکیل پرونده
استخدامی ،اسامی پذیرفتهشدگان نهایی روی سایت اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت
تعیینشده قرار خواهد گرفت .پذیرفتهشدگان مکلفاند پس از انتشار اسامی ،بهمنظور ثبتنام و شرکت
در دوره مهارتآموزی به شرح ذیل ،در مهلت تعیینشده اقدام نمایند.
 )1رشتههای شغلی هنرآموز (الکترونیک ،الکترونیک ،تأسیسات ،صنایع فلزی ،علوم دامی ،علوم زراعی
و باغی ،ماشینهای کشاورزی ،صنایع غذایی ،مکانیک خودرو ،گرافیک ،ساختمان ،نقشهبرداری،
حسابداری ،ساخت و تولید ،صنایع شیمیایی ،کامپیوتر ،نقشهکشی عمومی صنعتی ،نقشهکشی معماری،
طراحی و دوخت ،صنایع دستی و انیمیشن) و رشتههای شغلی استادکار (الکترونیک ،الکتروتکنیک،
صنایع چوب ،تأسیسات ،صنایع فلزی ،متالوژی ،مکانیک خودرو ،امور زراعی و باغی ،امور دامی،
ماشینهای کشاورزی ،صنایع غذایی ،ساختمان ،نقشهبرداری ،صنایع شیمیایی ،کامپیوتر ،ساخت و تولید،
نقشهکشی عمومی (صنعتی) ،چاپ ،طراحی و دوخت ،سرامیک و صنایع نساجی) به سایت دانشگاه
تربیت دبیر شهید رجایی  www.srttu.eduمراجعه نمایند.
 )2رشتههای شغلی آموزگاری و دبیری (ابتدایی ،دبیر تربیتبدنی ،دبیر ریاضی ،دبیر زیستشناسی،
دبیر عربی ،دبیر فیزیک ،دبیر زبان و ادبیات فارسی ،دبیر دینی و قرآن ،دبیر زبان انگلیسی ،دبیر شیمی،
دبیر علوم اجتماعی ،مراقب سالمت ،مربی پرورشی و آموزگار استثنایی) به سایت دانشگاه فرهنـــگیان
به نشانی  www.cfu.ac.irمراجعه نمایند.

■□■

مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش:

تعیین تکلیف معلمان پیمانی

به تصمیم سازمان مدیریت بستگی دارد

مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش گفت :تعیین تکلیف وضعیت معلمان پیمانی آموزش و پرورش از
سال  89منوط به اخذ تصمیم از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی است.
محمد فاضل در گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،با بیان اینکه زمان تعیین تکلیف
و تبدیل وضعیت معلمان پیمانی از سال  89مشخص نیست ،اظهار کرد :باید سازمان مدیریت و
برنامهریزی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی را اعالم کند و درباره زمان آن تصمیم بگیرد.
وی همچنین درباره استخدام  15هزار نیرو در آموزش و پرورش در سال آینده گفت :این رقم هنوز
مصوب نشده و باید بودجه سال آینده مصوب شود تا بتوان درباره آن اظهارنظر کرد.
مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش ادامه داد :اما این نکته را باید در نظر گرفت که مهمترین
مسیر جذب نیرو در آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان است و ما همه تالشمان این است کــــه
هیچ نیرویی خارجازمسیر یادشده وارد آموزش و پرورش نشود و توصیه بر تقویت همین مسیر است.

■□■

فانی خبر داد

استخدام  ۱۵هزار نیروی انسانی جدید
منوط به تأمین اعتبار است

وزیر آموزش و پرورش گفت :استخدام  15هزار نیروی انسانی جدید منوط به تأمین اعتبار است.
به گزارش ایلنا ،علیاصغر فانی در حاشیه گردهمایی مدیران ستادی و اجرایی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس
کشور ،در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا با استخدام 15هزار نیروی انسانی از طریق دانشگاه فرهنگیان در سال آینده
موافقت شده است یا خیر؟ افزود :این موضوع بستگی به اعتبارات سال  95دارد؛ چراکه بودجه هنوز مصوب نشده
است؛ البته بودجه استانی آموزش و پرورش در سال  25 ،95درصد رشد داشته که ممکن است در مجلس تغییر کند.

■□■

دبیرکل شورای عالی آموزشوپرورش مطرح کرد

معلم شدن «مشروط» شد

دبیرکل شورای عالی آموزشوپرورش گفت :دانشجومعلمان برای ورود به شغل معلمی باید
گواهینامه سنجش صالحیت حرفهای کسب کنند و دانشجویانی که موفق به کسب این گواهینامه نشوند
نمیتوانند به شغل معلمی وارد شوند.
مهدی نوید ادهم در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم درخصوص گواهینامه سنجش صالحیت حرفهای
دانشجو معلمان اظهار داشت :کلیات این طرح در شورای عالی آموزشوپرورش به تصویب رسید که براساس
آن دانشجو معلمان بعد از اتمام تحصیل باید گواهینامه سنجش صالحیت حرفهای را کسب کنند.
وی افزود :گواهینامه سنجش صالحیت حرفهای شامل  4مؤلفه معدل درسی ،آزمون کتبی ،آزمون
عملکردی و پوشه کار است که براساس آن دانشجویان در زمان تحصیل صالحیت و شایستگــــی
الزم را برای اشتغال در شغل معلمی کسب خواهند کرد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت :اگر دانشجو معلمی موفق به کسب گواهینامه سنجش
صالحیت حرفهای نشود به او حداکثر دو سال مهلت داده میشود تا توانمندی و صالحیتهای الزم را
کسب کند و تا زمانی که این گواهینامه را اخذ نکند ،نمیتواند به شغل معلمی وارد شود.
نوید ادهم خاطرنشان کرد :یکی از احکام سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،طراحی و استقرار
نظام سنجش صالحیت حرفهای معلمان است که تمام معلمان موجود باید این گواهینامه را کسب کنند
و هرچند سال یکبار نیز نیاز به تمدید آن است.

سخنگوی دولت وعده داد:

توسط مرکز آمار ایران

نرخ بیکاری تابستان  ۱۰.۹درصد
اعالم شد

این هفته اعالم میشود

سـخنگوی دولـت در آخریـن نشسـت خبـری
خـود اعالم کـرد دولت در سـال آینده اسـتخدامهای
زیـادی دارد.
بـه گـزارش خبرگـزاری خبرآنالیـن ،محمدباقـر
نوبخـت ،رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی
کشـور و سـخنگوی دولـت در نشسـت خبـری ایـن
هفتـه خـود در خصـوص اسـتخدامهای دولتـی
در سـال آینـده گفـت :در قانـون پنجـم و الیحـه
پیشـنهادی سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی امـکان
اسـتخدام در سـالهای برنامـه ازجملـه سـال  95نیز

دیدهشـده و حداقـل 17هـزار و  700نفـر در وزارت
بهداشـت اسـتخدام میشـود.
او در توضیـح ضـرورت اسـتخدام دولتـی
سـال آینـده توضیـح داد :بیمارسـتانهایی کـه
افتتاحشـدهاند ،نبایـد همینطـور رهـا شـوند .بایـد با
تجهیز امکانـات و اختصاص نیروی انســـــــــانی
به بهرهبـــــــــــرداری برسـند .همچنیـــــــــن
در وزارت آمـوزش و پـرورش نیـز قـرار اسـت
12هـزار و  400نفـر اسـتخدام شـوند.
نوبخـت در ادامـه توضیـح داد :در دسـتگاههای

مختلـف نیـز اسـتخدام خواهیـم داشـت کـه همـه را
هفتـه آینـده اعـالم میکنیـم .البتـه طـوری طراحـی
کردهایـم کـه حجـم نیـروی انسـانی بهصورتـی
افزایـش نیابـد کـه باعـث افزایـش بدنه دولت شـود.
همچنیـن او در ایـن نشسـت خبـری اعـالم کرد
عیدی کارمندان دولت هنوز به تصویب هیئت وزیران نرسیده
و بهمحـض تصویـب میـزان و زمـان پرداخـت ،بـه
اطـالع همـگان خواهد رسـید.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در دیدار با همتای افغانستانی:

◄

ایران و افغانستان باید اشتغالهای مرزی
را افزایش دهند

وزیـر تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی در دیـدار
وزیـر کار ،امـور اجتماعـی ،شـهدا و معلـوالن
جمهوری اسـالمی افغانسـتان ،بر لزوم توسـعه کارآفرینی
کسـبوکارهای خرد و کوچک و توسـعه اشـتغالهای
مـرزی بـا ایـن کشـور تأکیـد کـرد.
بـه گـزارش پایـگاه اطالعرسـانی وزارت تعاون،
کار و رفـاه اجتماعـی ،علـی ربیعـی در ایـن دیـدار
آمادگـی ایـران را بـرای گسـترش همکاریهـا و
تبـادل تجربههـا بـا کشـورهای درحالتوسـعه بهویژه
کشـورهای همسـایه ازجملـه افغانسـتان اعـالم کرد.
ربیعـی بـا یـادآوری اینکـه دو کشـور مشـترکات
فـراوان زبانـی ،دینـی ،فرهنگـی و تاریخـی دارنـد،
افـزود :افغانسـتان جایـگاه مهمـی در سیاسـت
خارجـی ایـران دارد؛ اینیـک واقعیـت اسـت کـه
افغانسـتان مسـتقل و آبـاد ،میتوانـد فصـل مشـترک
همکاریهـای منطقـهای و عامـل پیونـد کشـورهای
منطقـه باشـد.
ایـن مقـام مسـئول خاطرنشـان کـرد :سیاسـت
کلـی جمهوری اسـالمی ایـران در افغانسـتان همواره
حمایـت از صلـح و ثبـات در ایـن کشـور اسـت.
وی ،تشـکیل دولـت وحـدت ملی در افغانسـتان
را نشـانه بلـوغ سیاسـیون افغـان دانسـت و ابـراز
امیـدواری کـرد ایـن وحـدت و یکپارچگـی تـداوم
داشـته باشـد.

◄

ربیعـی افزود :جمهوری اسـالمی ایران خواسـتار
افغانسـتان آبـاد و قدرتمنـد اسـت و بـر ایـن اسـاس
بـرای هرگونـه همکاری بـا دولت و ملت افغانسـتان
آمادگی دارد.
«نسـرین اوریاخیـل» وزیـر کار ،اموراجتماعـی،
شـهدا و معلـوالن افغانسـتان نیـز در ایـن دیـدار
خواسـتار توسـعه همکاریهـا و انتقـال تجربههـای
جمهـوری اسـالمی ایـران درزمینههـای مختلـف
ازجملـه آموزشهـای فنـی و مهارتی ،توانمندسـازی
معلوالن ،توسـعه کارآفرینی و اشتغالزایی ،تأمین اجتماعی
و حمایـت از زنـان سرپرسـت خانـوار شـد.
در ایـن دیـدار طرفیـن بـر ضـرورت سـاماندهی
نیـروی افغانی غیرمجـاز در جمهوری اسـالمی ایران
تأکیـد کردند و مقرر شـد مـوارد موردتوافق در قالب
تفاهمنامـه مشـترکی تنظیم و در آینـده نزدیک منعقد
شود.
ربیعـی در ایـن زمینـه درخواسـت کرد تـا دولت
افغانسـتان نیـز همـکاری الزم درزمینـه جلوگیری از
اشـتغال اتبـاع غیرمجـاز افغانـی در ایـران را به عمل
آورد.
سند راه همکاری ایران و افغانستان
در بخش کار و تعاون امضا شد
ایـران و افغانسـتان همچنـان یـک تفاهمنامـه
همـکاری درزمینههـای انتقـال تجربههـا و همـکاری
مشـترک در بخشهـای مختلـف امضـا کردنـد.

«علـی ربیعی» وزیـر تعاون ،کار و رفـاه اجتماعی
جمهوری اسـالمی ایـران و «نسـرین اوریاخیل» وزیر
کار ،امـور اجتماعـی ،شـهدا و معلـوالن جمهـوری
اسـالمی افغانسـتان ،ایـن تفاهمنامـه را امضـا کردند.
دو طـرف تأکیـد کردنـد ایـن تفاهمنامـه ،سـند
راه همکاریهـای جمهـوری اسـالمی ایـران و
جمهـوری اسـالمی افغانسـتان درزمینههـای روابـط
کار ،سـاماندهی نیـروی کار ،رفـاه اجتماعـی و تعاون
اسـت و آمادگـی خـود را بـرای اجـرای مفـاد آن در
آینـده نزدیـک اعـالم کردنـد.
در ایـن تفاهمنامـه بـر انتقـال تجربههـا و
همکاریهـای مشـترک در بخشهـای توسـعه
کارآفرینـی و کسـبوکارهای خُ ـرد و کوچـک،
توسـعه اشـتغالهای مـرزی ،روابـط کار ،ایمنـی و
بهداشـتکار ،بازرسـی کار و حمایـت از مشـاغل و
بیمـه بیـکاری تأکیـد شـده اسـت.
همـکاری در امـر کاهـش حـوادث ناشـی از
کار ،بیمـه اختیـاری و حمایـت از بیـکاران ،توسـعه
تعاونیهـا و فعالیتهـای بخش تعاونـی و اتحادیهها
و شـرکتهای تعاونـی و اتاقهـای تعـاون از دیگـر
موضوعهـای ایـن توافقنامـه بـه شـمار مـیرود.
گسـترش مبـادالت تجـاری بیـن بخـش تعاونـی
دو کشـور ،آموزشهـای مهارتـی و فنـی و حرفهای،
تأمیـن اجتماعی ،حمایتهای اجتماعی و توانبخشـی
معلـوالن نیـز در ایـن تفاهمنامه دیدهشـده اسـت.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد

صنایع جدید درصورت بهرهبرداری

 2میلیون و 4۰۰هزار فرصت شغلی ایجاد میکنند
معـاون توسـعه مدیریـت ،منابـع و امور اسـتانهاي
وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت گفت:درصـورت
بهرهبـرداري واحدهـاي صنعتـي کوچـک در حـال اجرا
دو میلیـون و  400هـزار شـغل جدیـد ایجـاد ميشـود.
بـه گـزارش ایرنـا ،علـي یزدانـي در نشسـتي بـا
تشـکلهاي صنعتـي ،معدنـي و بازرگانـي خوزسـتان
در سـالن جلسـات اداره کل صنعـت ،معـدن و تجـارت
خوزسـتان اظهـار کـرد 87 :هـزار و  950واحـد صنعتي
در کشـور فعال هسـتند که بیش از دو میلیون و  450هزار نفر

در آنهـا اشـتغال دارنـد.
وي مجمــوع طرحهــاي صنعتــي جــواز گرفتــه
در کشــور را  96هــزار و  800واحــد عنــوان کــرد و
افــزود :از ایــن تعــداد پیشــرفت فیزیکــي  9هــزار و
 600واحــد صنعتــي بیــش از  50درصــد و پیشــرفت
فیزیکــي  87هــزار واحــد کمتــر از  50درصــد اســت.
یزدانــي همچنیــن تعــداد واحدهــاي صنعتــي فعــال در
خوزســتان را دو هــزار و  230واحــد عنــوان کــرد و
گفــت :ایــن واحدهــا  96هــزار فرصــت شــغلي ایجــاد

کــرده کــه چهــار درصــد اشــتغال اســتان اســت.وي
اضافــه کــرد :در خوزســتان ســه هــزار و  200مجــوز
صنعتــي صادرشــده کــه در صــورت بهرهبــرداري همــه
ایــن واحدهــا  123شــغل جدیــد ایجــاد ميشــود.
بــه گفتــه وي  261واحــد از ایــن طرحهــا پیشــرفت
فیزیکــي بیــش از  50درصــد دارنــد کــه در صــورت
راهانــدازی  9هــزار شــغل جدیــد ایجــاد ميکننــد.

سخنگوی فراکسیون محیطزیست مجلس:

◄

حفاظت کامل از منابع طبیعی و حیاتوحش
به  7هزار نیرو نیاز دارد

سـخنگوی فراکسـیون محیطزیسـت مجلـس بـا
تأکیـد بـر ضـرورت بهروزرسـانی قوانیـن شـکارو
صیـادی ،گفـت :محیطزیسـت بـرای حفاظـت کامل
از منابـع طبیعـی و حیاتوحـش بـه  7هـزار نیـرو
نیـاز دارد.
مؤید حسـینی صـدر در گفتوگو بـا خبرگزاری
خانـه ملت ،بـا انتقـاد از شـکار بیرویـه وغیرقانونی
پرنـدگان مهاجـر و کمیـاب در تاالبهـای شـمال و
غرب کشـور ،گفت :متأسـفانه عدم نظارت مسـئوالن
محیطزیسـت طـی چنـد مـاه گذشـته در حفاظت از

◄

پرنـدگان مهاجـر ،باعـث انقـراض گونههـای کمیاب
و البتـه نایـاب جانـوری در اکثـر نقاط کشـور بهویژه
تاالبهـای شـمال و غـرب کشـور شـده اسـت،
بنابرایـن تخلفـات بسـیاری از سـوی صیـادان در
جهـت شـکار غیرقانونـی پرنـدگان انجـام میگیرد.
وی بـا اشـاره بهضـرورت افزایـش امنیـت
شـکاربانان و صیـادان مجـاز ،تصریح کـرد :البته باید
بودجه مناسـبی را نیز برای سـازمان محیطزیسـت در
راسـتای حفاظـت از منابـع طبیعـی و حیاتوحـش
درنظرگرفـت ،زیـرا بـا بودجـه فعلـی نمیتـوان از
گونههـای جانـوری و منابـع طبیعـی بهدرسـتی
حفاظـت کـرد؛ هرچنـد کـه در کنـار نبـود بودجـه

کافـی در محیطزیسـت ،ایـن سـازمان از کمبـود
نیـروی انسـانی و محیـط بـان نیـز بـرای حفاظـت از
جنگلهـا و بهطورکلـی منابـع طبیعـی رنـج میبـرد.
حسـینی صـدر بـا بیـان اینکـه محیطزیسـت بـه
 7هـزار نیـرو بـرای حفاظـت کامـل از منابـع طبیعی
نیازمنـد اسـت ،گفت :تـا زمانی که مشـکالت مذکور
حـل نشـود ،نمیتـوان انتظـار داشـت کـه سـازمان
محیطزیسـت حفاظـت از منابـع طبیعی را بهدرسـتی
انجـام دهـد ،همچنیـن دولت بایـد با اتخـاذ تدابیری
ویـژه در برخـورد بـا صیـادان و شـکارچیان بـدون
پروانـه شـکار ،از تمـام گونههای کم یابـاب و نایاب
بهخوبـی محافظـت کنـد.

دولت و کارفرمایان با نظرات کارگران
برای افزایش حقوق مخالف هستند

وی با ابراز اینکه در برنامه ششـم توسـعه کشور که
در دولـت نهایـی شـده ،نیز هیـچ اشـارهای دراینباره
نشـده اسـت تصریح کـرد :سیاسـتگذاریها در این
زمینـه باید در شـورای عالی کار انجام شـود.
دبیـرکل خانـه کارگـر کشـور بـا بیـان اینکـه
بهانـدازه کافـی در شـورای عالـی کار ترمـز بـرای
تأثیـر بـر میزان افزایـش حقوق کارگـران وجود دارد،
گفـت :دلیلی ندارد کـه مجلس ترمز جدیـــــدی را
بـه ایـن شـورا اضافـه کند.

بــر اســاس یافتههــای مرکــز آمــار ایــــــران،
نــرخ بیــکاری جمعیــت  10ســاله و بیشتــر در کل
کشــور  10.9درصــد و نــرخ مشــارکت جمعیــت در
اقتصــاد  38.9درصــد بــوده اســت.
بــه گــزارش مرکــز آمــار ایــران ،خالصــه
یافتههــای طــرح آمارگیــری نیــروی کار -تابســتان
 1394منتشــر شــد.
نــرخ مشــارکت اقتصــادی نشــان میدهــد،
چنــد درصــد از جمعیــت در ســن کار ،فعــال؛
یعنــی شــاغل یــا بیــکار هســتند .مطابــق نتایــج
بهدســتآمده ،در فصــل تابســتان ،نــرخ مشــارکت
اقتصــادی در جمعیــت  10ســاله و بیشــــــــتر در
کل کشــور  38.9درصــد بــوده اســت.
ایــن شــاخص در بیــن مــردان  64.2درصــد و
در بیــن زنــان  13.8درصــد محاســبه شــده اســت.
همچنیــن نتایــج نشــان میدهــد ،درصــد جمعیــت
فعــال  10ســاله و بیشــتر در نقــاط روســتایی
بیشتــر از نقــاط شــهری اســت .بهطوریکــه
نــرخ مشــارکت اقتصــادی در نقــاط روســتایی 41.1
درصــد و در نقــاط شــهری  31.8درصــد بــوده
اســت.
درصورتیکــه جمعیــت  15ســاله و بیشــتر،
جمعیــت در ســن کار فــرض شــود ،نــرخ
مشــارکت اقتصــادی در کل کشــور  42.4درصــد
بــه دســت میآیــد .ایــن شــاخص در بیــن مــردان
 70.2درصــد و در بیــن زنــان  14.9درصــد ،در
نقــاط شــهری  41.5درصــد و در نقــاط روســتایی
 45.2درصــد بــه دســت میآیــد.
مقایســه نــرخ مشــارکت اقتصــادی در
گروههــای ســنی نشــان میدهــد ،بیشــترین نــرخ
مشــارکت اقتصــادی ( 56.6درصــد) در گروههــای
ســنی  30-34ســاله 35-39 ،و  40-44ســاله بــوده
اســت .ایــن شــاخص در بیــن مــردان گــروه ســنی
 35-39ســاله بــا  94.4درصــد و در جمعیــت زنــان
بــرای گــروه ســنی  25-29ســاله بــا  22.8درصــد
بیشــترین مقادیــر را بــه خــود اختصــاص دادهانــد.
بررســی تغییــرات نــرخ مشــارکت اقتصــادی
نشــان میدهــد کــه در تابســتان  1394نســبت
بــه تابســتان  ،1393ایــن شــاخص در جمعیــت
 10ســاله و بیشــتر  1.8درصــد افزایــش داشــته
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه ایــن شــاخص
در نقــاط شــهری  1.9درصــد ،در نقــاط روســتایی
 1.3درصــد ،در بیــن مــردان  1.5درصــد و در بیــن
زنــان  2.0درصــد افزایشیافتــه اســت.
همچنیــن نــرخ مشــارکت اقتصــــــــــــادی
در جمعیــت  10ســاله و بیشــتر در تابســتان 1394
بــه بهــار  0.9 ،1394درصــد افزایــش داشــته اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن شــاخص در نقــاط
شــهری  0.9و در نقــاط روســتایی  0.8درصــد
افزایشیافتــه اســت .همچنیــن ایــن نــرخ ،در بیــن
مــردان  1.3درصــد و در بیــن زنــان  0.5درصــد
افزایــش داشــته اســت.
تغییــرات فصلــی نــرخ مشــارکت اقتصــادی
در جمعیــت  10ســاله و بیشتــر و  15ســاله و
بیشتــر در جــدول  1-2نشــان دادهشــده اســت.
نرخ بیکاری و تغییرات آن
شــاخص نــرخ بیــکاری نشــان میدهــد،
چنــد درصــد از جمعیــت فعــال ،بیــکار هســتند.
در مقابــل نــرخ اشــتغال نشــان میدهــد ،چنــد
درصــد از جمعیــت فعــال ،شــاغل هســتند.
بنابرایــن بررســی نــرخ بیــکاری بهطــور ضمنــی
بررســی نــرخ اشــتغال را نیــز در بــردارد.
بــر اســاس نتایــج بهدســتآمده در فصــل
تابســتان ،نــرخ بیــکاری جمعیــت  10ســاله و
بیشتــر در کل کشــور  10.9درصــد بــوده اســت.
ایــن شــاخص در بیــن مــردان  8.9درصــد و در بین
زمــان  19.9درصــد محاســبه شــده اســت .همچنین
نتایــج بیانگــر آن اســت کــه نــرخ بیــکاری در
نقــاط شــهری بیشتــر از نقــاط روســتایی اســت،
بهطوریکــه نــرخ بیــکاری در نقــاط شــهری
 12.2درصــد و در نقــاط روســتایی  7.4درصــد
اســت .چنانچــه جمعیــت فعــال 15 ،ســاله و بیشــتر
در نظــر گرفتــه شــود ،نــرخ بیــکاری  10.9درصــد
بــه دســت میآیــد.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان کشور خبر داد

اولویت استخدام

فرزندان فرهنگیان

در شرکتهای فرهنگیان

دبیرکل خانه کارگر :

دبیـرکل خانه کارگـر گفت :دولـت و کارفرمایان
بـا نظـرات کارگـران بـرای افزایـش حقــــــــوق
مخالف انـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم  ،علیرضـا
محجـوب در جمـع خبرنگاران در سـمنان ،با اشـاره
بـه وضعیـت تعییـن حقـوق و دسـتمزد سـنواتی
کارگـران در شـورای عالـی کار اظهار داشـت :مرجع
تصمیمگیـری درباره حقـوق کارگران ،شـورای عالی
کار اسـت.

◄

محجـوب بـا اظهـار اینکـه کارفرمـا و دولـت در
ایـن شـورا (شـورای عالـی کار) مخالـف نظـرات
کارگـران بـرای افزایش حقوق این قشـر زحمتکش
هسـتند تأکید کـرد :ما بایـد مشـوقهایی بگذاریم که
افزایـش بیشـتری در حقوق کارگران بـه وجود بیاید.
گـزارش بـازارکار پیرامـون آخریـن وضعیت
تعیین دسـتمزد کارگـران در صفحه  7این شـماره
منتشرشـده است.

مدیرعامــل صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان کشــور
گفــت بــا ایجــاد حداقــل یــک شــرکت اقتصــادی
درهــر اســتان  ،اولویــت اشــتغال در ایــن شــرکتها
بــه فرزنــدان فرهنگــی بومــی اســتان تعلــق میگیــرد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان از
بیرجند؛مدیرعامــل صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان کشــور
بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت:از برنامههــای انجامشــده
بــرای افزایــش ســود ایــن صنــدوق حمایــت
غیرمســتقیم بــه صنــدوق از طریــق ایجــاد فضاهــای
ســودآور اقتصــادی اســت.
دکتــر بندالــی افزود:اســتخدام فرزنــدان فرهنگیــان
بــا ایجــاد فضاهــای اقتصــادی و کاهــش بیمــه درمانــی
یــا درصــورت امــکان رایــگان کــردن هزینــه درمــان
فرهنگیــان از برنامههــای بلندمــدت ســازمان اســت.

