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اخبار ویژه
رویدادهایآموزشوپرورش

◄

ساالنه900هزارفرصتشغلی

وزیرآموزشوپرورشتشریحکرد:

آخرینتصمیماتاستخدامی

رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی کشـور
گفـت :بـر اسـاس برنامهریزیهـای انجامشـده در
برنامـه پنجسـاله ششـم توسـعه کشـور  900هـزار
فرصت شغـــلی در هرســـال اجـــرای بــرنامـــه
بـرای نیروهـای بـازار کار فراهـم خواهـد شـد.
بـه گـزارش ایرنـا ،محمدباقـر نوبخـت در
همایـش تبییـن برنامـه ششـم توسـعه اقتصـادی،
اجتماعـی و فرهنگـی و اولیـن برنامه اقتصـاد مقاومتی
کـه بـا حضـور اسـحاق جهانگیـری معـاون اول
رئیسجمهـوری در محـل سـالن اجـاس سـران
برگـزار شـد ،افـزود :برای ایجـاد  900هـزار فرصت
شـغلی بایـد سـرمایهگذاری مناسـبی انجـام شـود ،
ضمـن اینکـه در ایـن برنامـه نـرخ بیکاری در سـال
 1399هفـت درصـد پیشبینیشـده اسـت و بر همین
اسـاس تمهیـدات مقدماتـی انجـام خواهـد شـد.
وی بابیـان اینکـه الیحـه برنامـه ششـم توسـعه

هماکنـون در مجلس شـورای اسـامی اسـت ،گفت:
ایـن الیحـه در فرآینـدی در سـازمان مدیریـت و
برنامهریـزی کشـور تهیـه و بـه هیئتوزیـران تقدیـم
شـد امـا آنچـه ارائهشـده اسـت هنـوز بـه نظرهـای
نخبـگان و اندیشـمندان نیـاز دارد.
نوبخـت افـزود :برنامـه ششـم توسـعه یازدهمین
برنامـهای اسـت کـه در کشـور تهیه و تدوینشـده و
در تهیـه آن از تجـارب برنامههـای قبـل استفادهشـده
است.
بـه گفته رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامهریزی
کشـور ،برنامه پنجسـاله ششـم توسـعه کشـور دارای
 25موضـوع و  45محـور و برنامـهای جامعنگـر و
مسـئله محـور اسـت ،ضمـن اینکـه بـا بهرهگیـری
از سیاسـتهای کلـی اباغـی از سـوی مقـام معظـم
رهبـری ،اقتصـاد مقاومتـی نیـز در این برنامـه در نظر
گرفتهشـده اسـت.

آموزشوپرورشوجوددارد

■□■

معاونآموزشدانشگاهتربیتدبیرشهیدرجاییاعالمکرد

امکانانتخاباستانمحلآموزشتوسط
پذیرفتهشدگانآزموناستخدامی

معـاون آمـوزش دانشـگاه تربیـت دبیر شـهید رجایـی از امکان انتخاب اسـتان محـل آموزش
توسـط پذیرفتهشـدگان آزمـون اسـتخدامی آمـوزش و پـرورش خبـر داد و گفـت :متقاضیـان
در اسـفندماه  80سـاعت دروس غیرحضـوری را بهصـورت آنایـن آمـوزش میبیننـد.
علـی پورکمالـی معاون آمـوزش و تحصیات تکمیلی دانشـگاه تربیت دبیر شـهید رجایی در
گفتوگـو بـا خبرگـزاری فارس ،از برگـزاری دوره آموزشـی پذیرفتهشـدگان آزمون اسـتخدامی
آمـوزش و پـرورش در  9قطـب اسـتانی در سراسـر کشـور خبـر داد و افـزود :اسـتانهای تهران،
قزویـن ،گیـان ،خراسـان رضـوی ،کرمان ،فـارس ،آذربایجان شـرقی ،اصفهان و همـدان با توجه
بـه توزیـع و پراکندگـی متقاضیان بـرای آموزش انتخابشـدهاند.
وی تصریـح کـرد :تـاش شـده اسـت کـه کاسهـا بـا ظرفیـت حداکثـر  25نفر دایر شـود
و البتـه کاسهایـی بـا تعـداد  10نفـر نیـز داریـم کـه بـرای آنهـا دورههـای ویـژه در نظـر
گرفتهشـده اسـت.

*رشته حسابداری بیشترین متقاضی آموزش با  150نفر
پـور کمالـی تعـداد متقاضیـان رشـته حسـابداری را از بقیـه رشـتهها بیشـتر دانسـت و افزود:
ایـن رشـته بـا  150نفـر بیشـترین آمـار را دارد کـه پذیرفتهشـدگان در  6قطـب آموزشـی در
سراسـر کشـور آموزشهـای معلمـی را خواهنـد گذرانـد.
معـاون آمـوزش و تحصیـات تکمیلـی دانشـگاه تربیت دبیر شـهید رجایی از امـکان انتخاب
اسـتان محـل آمـوزش توسـط پذیرفتهشـدگان آزمون اسـتخدامی آمـوزش و پرورش خبـر داد و
گفـت :برخـی از متقاضیـان ،اسـتان محـل خدمتشـان بـا اسـتانی کـه آمـوزش میبیننـد متفـاوت
اسـت کـه ایـن موضـوع سـبب زحمـت و نیـز دغدغـه آنهـا شـده اسـت و در ایـن راسـتا اگـر
نقلوانتقـال آنهـا هزینـهای را بـرای دانشـگاه نداشـته و نیـز حدنصـاب الزم نفـرات کاسهـا
حفـظ شـود ،میتواننـد درخواسـت انتقـال بـه اسـتان موردنظر خـود بـرای طی کـردن دورههای
آموزشـی را داشـته باشند.
وی در خصـوص شـروع دوره آموزشـی پذیرفتهشـدگان آزمـون اسـتخدامی ،اظهار داشـت:
بـا توجـه بـه اینکـه در اسـفندماه موضـوع انتخابـات را در پیـش داریـم و نیـز تـردد جـادهای و
حملونقـل در ایـن مـاه بـا ازدحام و مشـکاتی همراه اسـت و طبـق برنامهریزیهای انجامشـده،
متقاضیان در اسـفندماه باید  80سـاعت دروس روانشناسـی تربیتی و اصول و روشهای یاددهی
و یادگیـری را بگذراننـد ،در نظر گرفته شـد که ایـن دروس را بهصـورت الکترونیکی و یکپارچه
در سراسـر کشـور برگزار شود.
پـور کمالـی ادامـه داد :بـه متقاضیـان شناسـه کاربـری و رمز داده میشـود و آنها به سیسـتم
دانشـگاه وصـل شـده و میتواننـد  3روز در هفتـه بهصورت آناین با اسـاتید در تماس باشـند و
آمـوزش ببیننـد و نیـز افرادی که دسترسـی آنایـن ندارند ایـن محتواهـای الکترونیکی بهصورت
آفایـن بـوده و میتواننـد در آینده از آن اسـتفاده کنند.
معـاون آمـوزش و تحصیـات تکمیلـی دانشـگاه تربیـت دبیـر شـهید رجایـی بابیـان اینکـه
پذیرفتهشـدگان آزمون اسـتخدامی از  15فروردین سـال  1395در هنرسـتانها دوره کارورزی را
خواهنـد گذرانـد ،تصریـح کـرد :از پانزدهتـا هفدهم اسـفندماه سـال جـاری متقاضیان بـه ادارات
آمـوزش و پـرورش محـل آمـوزش خود مراجعـه میکنند و هنرسـتانی کـه بایـد دوره کارورزی
را بگذراننـد مشخصشـده و ابـاغ خواهنـد گرفت.
وی در خصــوص امتحانــات پایــان دوره ،گفــت :اواخــر مردادمــاه ســال  1395دورههــای
آموزشــی تمــام میشــود و متقاضیــان بایــد در امتحانــات پایــان دوره شــرکت کننــد کــه طبــق
مصوبــه گــروه هماهنگــی تربیتمعلــم وزارت آمــوزش و پــرورش ،نمــره قبولــی در ایــن امتحانــات
 12اســت و افــرادی کــه نمــره کمتــر از ایــن نمــره را کســب کننــد ،بایــد در شــهریورماه دوبــاره
ایــن درس را امتحــان دهنــد.
پـور کمالـی همچنیـن از برگزاری آزمون جامع در شـهریورماه سـال  1395خبـر داد و افزود:
معـدل کسبشـده متقاضـی در ایـن آزمـون بایـد بـاالی  16باشـد و درصورتیکـه فـرد معـدل
حدنصـاب الزم را کسـب کند ،گواهی کسـب صاحیتهـای معلمی گرفتـه و وارد مدارس برای
تدریـس میشـود و افـرادی کـه معـدل حدنصـاب الزم را کسـب نکننـد ،گواهی موقـت به آنها
داده میشـود و دوبـاره از آنهـا آزمـون گرفتـه و اگـر حدنصاب الزم را کسـب کنند بـه کار خود
ادامـه میدهنـد و در غیـر ایـن صـورت از آموزش و پـرورش خارج میشـوند.

سـخنگوی دولت اظهار داشـت :همچنین بر اساس
برنامـه ششـم توسـعه رشـد اقتصادی کشـور هشـت
درصد پیشبینیشـده اسـت که دسـتیابی بـه این رقم
بـدون توجـه به یـک تأمین مالـی مناسـب امکانپذیر
نیست .
نوبخـت میگویـد ،دسـتیابی بـه رشـد اقتصـادی
هشـتدرصدی تنهـا از طریـق سـرمایهگذاریهای
جدیـد نخواهـد بـود بلکـه  2.8درصـد واحـد آن
مربـوط بـه برخـورداری از بهـرهوری اسـت.
معـاون رئیسجمهـوری بابیـان اینکـه دغدغـه
مـا بهبـود معیشـت مـردم اسـت ،گفـت :بـر همیـن
اسـاس تاشهایـی بـرای جلوگیـری از نوسـانهای
غیرمعقـول ارز و همچنیـن توانمندسـازی محرومیـن
و فقـرا مدنظـر اسـت ،بنابرایـن تحت هیچ شـرایطی
یارانـه افـراد محـروم را قطـع نمیکنیـم.

دستمزدکارگرانبازنشسته
پلکانیافزایشمییابد

رئیسمرکزبرنامهریزینیرویانسانیوزارتآموزشوپرورش:

رئیـس مرکـز برنامهریـزی نیـروی انسـانی وزارت آمـوزش و پـرورش گفـت :امـکان انتقالی
بـرای پذیرفتهشـدگان آزمـون اسـتخدامی وجـود دارد و آنهـا میتواننـد درخواسـت انتقالـی را
بـه دانشـگاه بدهند.
محمدحسـین سـلیمی جهرمـی در گفتگو بـا مهر درباره امـکان انتقالی پذیرفتهشـدگان آزمون
اسـتخدامی بـرای گذرانـدن دورههـای آموزشـی در پردیسهای دیگـر گفت :امـکان انتقالی برای
پذیرفته شـدگان آزمـون اسـتخدامی وجـود دارد و آنهـا می تواننـد درخواسـت انتقالـی را
بـه دانشـگاه بدهند.
وی افـزود :دانشـگاههای مجـری برگـزاری دورههای تربیت حرفـهای معلمی اعـام کردهاند
امـکان اجازه انتقالـی رادارند.
رئیـس مرکـز برنامهریـزی نیروی انسـانی وزارت آموزش و پـرورش درباره تأخیـر برگزاری
دورهای آموزشـی در برخـی دانشـگاهها گفت :دورههای آموزشـی در دانشـگاههایی کـه با تأخیر
آغـاز میشـود بـرای پذیرفتهشـدگان کاسهـای جبرانی برگزار خواهد شـد.
وی دربـارهی دلیـل تأخیـر در برگـزاری دورههـای تربیـت حرفـهای معلمـی تصریـح کـرد:
برخـی از پذیرفتهشـدگان هنـوز ثبتنـام نکردهانـد و کاسهـا بـه حدنصـاب نرسـیده و برخـی
نیـز درگیـر انتقالـی هسـتند .البتـه نزدیـک بـودن به بحـث انتخابـات نیز یکـی از دالیـل تأخیری
دررونـد برگـزاری کاسها اسـت.

درپسابرجام

وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعی:
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امکانانتقالیبرایپذیرفتهشدگاناستخدامی

فرصتبیبدیلاشتغالمهندسان

دربرنامهششمفراهمخواهدشد

آموزشوپرورش

علیاصغـر فانـی در برنامـه توقـف ممنـوع کـه از شـبکه  5سـیما پخش شـد ،اظهار داشـت:
دانشـگاه فرهنگیان  100شـعبه در سراسـر کشـور دارد که دو کار تربیت نیروی انسـانی جدید و
بهسـازی منابـع انسـانی موجـود را انجـام میدهد .نخسـتین فارغالتحصیـل این دانشـگاه مهر 95
وارد مدارس کشـور میشـوند.
بـه گـزارش پانـا ،فانـی با تأکیـد بر اینکـه یکی از عواملـی که باعـث عاقه دانشآمـوزان به
مدرسـه میشـود محیـط فیزیکی اسـت و فناوریهای نوین اسـت در خصـوص پرداخت پاداش
پایـان خدمـت بازنشسـتگان اظهـار داشـت :بـرای پرداخـت پـاداش پایـان خدمت بازنشسـتگان
سـال  93بـه  1050میلیـارد تومـان اعتبـار نیاز داشـتیم که محقق شـد و طی هفته آینـده پرداخت
میشـود.
وی در خصـوص تبدیـل نیروهـای قـراردادی بـه پیمانـی گفـت :تبدیـل وضعیـت نیروهای
قـراردادی بـه پیمانـی بـا مجـوز سـازمان مدیریـت امکانپذیر اسـت ،هماکنـون  12هـزار نیروی
قـراردادی در آموزشوپـرورش داریـم کـه در حـال پیگیـری وضعیـت آنها هسـتیم.
وزیـر آموزشوپـرورش در خصـوص عـدم احتسـاب دوره آمـوزش بـدو خدمـت بهعنـوان
سـنوات گفـت :افـرادی کـه در دانشـگاه فرهنگیـان تحصیلـی میکننـد ،دوره تحصیلشـان جـزو
سـنوات خدمـت آنها محسـوب میشـود.
فانـی در خصـوص چرایـی دریافـت شـهریه از پذیرفتهشـدگان در آزمـون اسـتخدامی
آموزشوپـرورش عنـوان کـرد :امسـال از بیـن فارغالتحصیـان لیسـانس و فوقلیسـانس سـایر
دانشـگاهها در رشـتههای مختلـف برگـزاری آزمون اسـتخدامی پذیرش نیـرو داشـتیم .این افراد
بـرای ورود بـه مـدارس از مهـر سـال  95باید دوره آموزشـی طی کننـد که ایـن دوره هزینه دارد
و چـون هنـوز کارمنـد مـا نیسـتند نیمـی از هزینـه را از آنهـا دریافـت میکنیـم .البتـه در تاش
هسـتیم تـا وامـی را فراهـم کـرده و بـه این افـراد پرداخت کنیـم تا شـهریه خـود را از طریق این
وام پرداخـت کنند.

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزی:

وزیرراهوشهرسازیمطرحکرد

وزیـر تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی اعـام کرد:
بـا طراحیهـای انجامشـده دستمـــزد کارگـران
بازنشسـته بـه شـکل پلکانـی از سـال آتـی افزایـش
می یابـد.
بـه گـزارش مهـر ،علـی ربیعـی بـا اعـام اینکـه
دسـتمزد کارگـران بازنشسـته بـه شـکل پلکانـی از
سـال آتـی افزایـش مییابـد ،از انجـام طراحیهـای
الزم بـرای انجـام ایـن کار خبـرداد.

◄

وزیـر تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی دربـاره
مسـکن اجتماعـی گفـت :از دیگـر اقدامـات دولـت
ایجـاد مسـکن اجتماعـی اسـت کـه وزارت تعـاون
بـه همـراه وزارت راه این مهـم را پیگیـری میکنند.
وی یکـی دیگـر از برنامههـای ششـم توسـعه
را پیگیـری سیاسـتهای رفاهـی از سـوی نهادهـای
مدنـی در کشـور نظیـر دهیاریهـا و یـا سـازمانهای
غیردولتـی ذکـر کـرد و گفـت :طـرح خوشـهبندی
مشـاغل از مواردی اسـت که در برنامه ششـم توسعه
پیگیـری خواهد شـد.
ربیعـی ادامه داد :در این طرح مشـاغل خـرد و کوچک

◄

بـه شـکل زنجیره در مناطق روسـتایی کشـور با توجه
بـه قابلیتهـای اقتصـادی و اجتماعـی ایـن مناطـق
تنظیم میشـود.
وزیـر تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی ضمن اشـاره
بـه توزیـع بسـته امنیـت غذایـی از هفتـه آینـده و
اینکـه در برنامـه ششـم توسـعه ایـن بسـته به شـکل
هدفمندتـر توزیـع میشـود ،گفـت :بهغیـراز زدودن
فقـر غذایـی باید در جهت فقر آموزشـی اقـدام کنیم.
هماکنـون  9میلیـون نفـر در کشـور بیسـواد مطلـق
هستند .

معاونرفاهاجتماعیوزارتتعاون:

وزارتکارمسئولایجاداشتغالنیست
معـاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
گفـت :وزارت کار بـهزودی پیشـنهاداتی را بـرای لغـو
مقـررات اعطـای وام بـه بهبودیافتـگان اعتیــــاد بـه
شـورای عالـی پولـی و اعتبـار ارائـه میکنـد.
بـه گـزارش سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر ،احمـد
مـیدری با اشـاره به درخواسـت وزارت کار از شـورای
عالـی پـول و اعتبـار افـزود :برخـی مقـررات بانکها و
سـازمانهای مالیاتـی جهـت ارائـه وام بـه بهبودیافتگان
اعتیـاد نیـاز به اصـاح دارد.
وی بـا اشـاره بـه لـزوم ارائـه وام و تسـهیات برای
بهبودیافتـگان اعتیـاد جهـت جلوگیـری از ورود مجـدد
ایـن افـراد بـه چرخـه اعتیـاد اظهـار داشـت :بانکهـا و
سـازمانهای مالیاتـی بـرای ارائـه یـک وام  15میلیـون
تـــومــــانی به معتــاد بهـــبودیافته موانعی را پیش پا

میگذارنـد کـه بـرای رفع ایـن مشـکل باید بسـیاری از
قوانیـن آنهـا اصاح شـود.
وی تصریـح کـرد :بسـیاری از اوقـات ایـن افـراد
بـرای دریافـت وام بایـد مجوز صنفـی از مجموعهای که
فعالیـت کننـد و پرونـده مالیاتـی تشـکیل دهنـد که این
موضـوع شـرایط ارائه تسـهیات بـرای آنها را مشـکل
می کنـد.
معـاون رفاه اجتماعـی وزارت کار افزود :پیشـگیری
از اعتیـاد ،حمایـت از سـالمندان معلـوالن وزنـان
بیسرپرسـت در قالـب تشـکلهای مردمـی بهخوبـی
قابـل انجـام بوده و مسـئوالن نیز در حوزههـای مختلف
بایـد نسـبت بـه ایـن موضـوع اهتمام داشـته باشـند.
مـیدری بابیـان اینکـه تنهـا وزارت کار مسـئول
ایجـاد اشـتغال نیسـت ،ادامـه داد :مطالعـات و آمارهـای

موجـود نشـان میدهـد کـه سـوءمصرف مـواد مخـدر
در افـراد شـاغل هـم بـه میـزان قابلتوجهـی وجـود
دارد بـه همیـن منظور آسیبشناسـی و رفع ریشـههای
اعتیـاد وظیفـه سـازمانها و متولیـان امـر اسـت.
وی پیونـد اجتماعـی خانوادههـا را در پیشـگیری از
اعتیـاد مؤثر دانسـت و گفـت :خویشـاوندان و افراد محله
بـا ایجـاد روابط انسـانی و عاطفـی در حمایـت اجتماعی
از بهبودیافتـگان اعتیـاد نقـش مؤثری باید داشـته باشـند؛
چراکـه حمایـت اجتماعی احتمال درگیر شـدن بـا اعتیاد
را بـه میـزان قائـل توجهی کاهـش میدهد.

رئیسسازمانآموزشفنیوحرفهای:

◄

مهارتآموزیدگرگونمیشود

معـاون وزیـر کار با تأکیـد بر اینکـه آموزشهای
مهـارت شـغلی در حـال دگرگونـی اسـت ،گفـت:
بیـن مهـارت و بیـکاری رابطه معنـاداری وجود دارد.
به گـزارش خبرگزاری مهـر ،محمدامین سـازگار نژاد
بابیـان اینکـه توانمندسـازي افـراد بـراي ورود به بـازارکار
ضابطـهای دارد و ضابطـه کار مهـارت اسـت ،گفـت:
آموزشهـای مهارتـي در حال دگرگوني اسـت و تحت
تأثیـر  ITو  ITCکارهـاي جدیـدي صـورت میگیـرد.
رئیـس سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای بـا
اشـاره بـه اینکـه در خصـوص مشـاغل و صاحیـت
حرفـهای اتفاقـات جدیـدي صـورت گرفتـه اسـت،
بیـان کـرد :تجهیـز منابـع انسـاني بـه مهـارت در
کشـور از اهمیت زیادي برخوردار اسـت .در  8سـال
گذشـته بـا داشـتن باالترین درآمـد ارزي با سـونامي

◄

بیـکاري روبـرو هسـتیم و بیـن آموزشهـای مهارتي
و بیـکاري رابطـه معنـاداري وجـود دارد.
سـازگارنژاد تأکیـد کـرد :نیـروي انسـاني بـراي
ایجـاد ارزشافـزوده بایـد بـه آموزشهـای مهارتـي
تجهیـز شـوند .وي بابیـان اینکـه نظـام صاحیـت
حرفـهای بـا چالـش جـدي روبـرو اسـت ،افـزود:
مهارتهـای تلفیقـي و ترکیبـي بـازارکار را تحـت
تأثیـر قـرار میدهـد و کشـور بایـد بـا هوشـمندي
بتوانـد در حـوزه صاحیتهـای حرفـهای نیـروي
انسـاني برنامهریـزی مناسـبي را داشـته باشـد.
وی بـا اشـاره به اینکـه امروزه مـا در دنیایي زندگي
میکنیـم کـه تحـت تأثیـر آموزشهـای جهاني اسـت،
بیـان کرد :شبیهسـازی و آموزشهای مجـازي ،آموزش
را بیکـران کـرده و هرکسـی در هـر مکانـي و هرزمانی
میتوانـد آموزشهـای الزم را دریافـت نماید.
معـاون وزیـر تعـاون ،کار و رفـاه بابیـان اینکـه
آمـوزش دچار تحول شـده اسـت ،از سـرمایهگذاری
دنیـا در خصـوص آموزشهـای مهارتي با مشـارکت

بخـش خصوصـي خبـر داد و گفـت :سـرمایهگذاری
در خصـوص انتقـال مهـارت به نیروي انسـاني امري
مهـم اسـت چراکـه مهـارت بـر بهـرهوری نیـروي
انسـاني تأثیـر بسـیار باالیـي دارد و مـا بایـد بتوانیـم
بخـش خصوصـي را بـراي مشـارکت در اجـراي
آموزشهـای مهارتـي فعـال کنیـم.
سـازگارنژاد بـا تأکیـد بـر اینکـه بایسـتي نـگاه
هوشـمندانه نسـبت بـه آموزشهـای مهارتـي داشـته
باشـیم تصریـح کـرد :انتقـال مهـارت موضـوع
پیچیـدهای اسـت و فرهنـگ کار نیازمنـد ارتقـاء و
تقویـت اسـت و بایسـتي افـکار عمومـي بـه سـمتي
هدایـت شـود تـا ارزش زیـادي بـراي آموزشهـای
مهارتـي قائـل باشـند .وي بابیـان اینکـه دنیـاي کار
و آمـوزش بـا مشـکل روبـرو شـده اسـت افـزود :ما
میتوانیـم در بخـش دولتـي رهبري ایـن کار را انجام
دهیـم و بخـش خصوصـي را هـم ارتقـاء دهیـم تـا
اجـراي آموزشهـا را بـر عهـده گیرنـد.

معاونحقوقیرئیسجمهور:

ایجاداشتغالمیتواند

بهطورچشمگیریجرایمرا
درجامعهکاهشدهد

معــاون حقوقــی رئیسجمهــور گفــت :بــا
ایجــاد اشــتغال و افزایــش درآمــد میتوانیــم
بهطــور چشــمگیری جرایــم را در جامعــه
کاهــش داده و البتــه فقــر فرهنگــی نیــز در بــروز
قانونگریــزی نقــش مهمــی دارد و قانونگریــزی
یکــی از جلوههــای فقــر فرهنگــی محســوب
میشــود درنتیجــه اگــر فقــر اقتصــادی همســو
بــا فقــر فرهنگــی از جامعــه پــاک شــود در آینــده
جامعــهای بــدون جــرم خواهیــم داشــت.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان،
الهــام امیــن زاده معــاون حقوقــی رئیسجمهــور

◄

در گردهمایــی معاونــان حقوقــی و امــور مجلــس
و دســتگاه قضایــی ،اظهــار داشــت :خوشــبختانه
امــروز پلیــس تنهــا در امــر جــرم یابــی فعالیــت
نــدارد بلکــه در تأمیــن امنیــت جامعــه نیــز مشــغول
بــه کار اســت.
معــاون حقوقــی ریاســت جمهــوری بــا اشــاره
بــه اصــل برائــت در دیــن اســام گفــت :همگــی
ماقبــل از ورود بــه کاری نیازمنــد گرفتــن برگــه
سوءپیشــینه هســتیم درصورتیکــه مبنــای دیــن اســام
بــر روی اصــل برائــت پایهریــزی شــده اســت و
ایــن قانــون نیازمنــد اصــاح اســت.

وی افـــزود :در رابطـــــه بـــا حـــــفظ
حقـــوق شـــهروندان اســـتخدام پلیـــس زن
بســـیار مهـــم اســـت زیـــرا اگـــر درصحنـــه
جـــرم پلیـــس زن حضورداشـــته باشـــد
می توانـــد اطاعـــات بیشـــتری کســـب کنـــد.
وی افــزود :بــا ایجــاد اشــتغال و افزایــش
درآمــد میتوانیــم بهطــور چشــمگیری جرایــم
را در جامعــه کاهــش داده و البتــه فقــر فرهنگــی
نیــز در بــروز قانونگریــزی نقــش مهمــی دارد و
قانونگریــزی یکــی از جلوههــای فقــر فرهنگــی
محســوب میشــود درنتیجــه اگــر فقــر اقتصــادی
همســو بــا فقــر فرهنگــی از جامعــه پــاک شــود در
آینــده جامعــهای بــدون جــرم خواهیــم داشــت.

وزیر راه و شهرسازی فضای پسابرجام را فرصت مغتنمی
برای پروژههای بزرگ دانســت که ایــن فضا میتواند
شرایط اشتغال گستردهای را برای مهندسان فراهم کند.
به گزارش ایســنا ،عبــاس آخونــدی در همایش
بزرگداشــت روز مهندس اظهار کــرد :در مقطع زمانی
قرار داریم که در حوزه مسکن ،شهرسازی و حملونقل،
پروژههایی یکی پس از دیگری در آینده افتتاح خواهد
شد و فرصتی برای اشتغال مهندسان فراهم میکند.
وی افزود :نوســازی تمام نــاوگان ریلی ،هوایی،
جادهای ،توســعه دریا ،توسعه بنادر ،توسعه پتروشیمی
و فرودگاههای کشــور در دوران پســابرجام این نوید
را میدهد که فصل شــروع پروژههای بزرگ فرارسیده
است .این فضا شرایط را برای توسعه اقتصاد دانشبنیان
و همچنین فرصتی برای اشتغال مهندسان است.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص اخاق مهندسی
اظهــار کرد :اگر بخواهیم کشــور در داخل و در منطقه
درخشــش داشــته باشــد باید به ارزشهای فرهنگی
و تمدنــی توجه کنیــم .تعهد ،وفای بــه عهد و توجه
به زیردســت ازجمله این مباحث اســت که باید در
اخاق مهندسی به آن پایبند باشیم.
آخوندی بابیان اینکه طی روزهای اخیر هیئتوزیران
برای اولین بار چارچوب اخاق مهندسی را به تصویب
رســانده گفت :بهزودی میتوانیم مباحــث مربوط به
اخاق مهندســی را با کمک شما اجرا کنیم .اصلیترین
مســئله بحث اخاق و عدالت است که حوزه مهندسی
باید به آن توجه داشته باشد.

■□■

رئیسانجمنکاریابیهایبینالمللیمطرحکرد

کانادا،استرالیاوآلمانمقصد
نیرویکارایرانی

رئیس انجمن کاریابیهای بینالمللی کشــور بابیان
اینکه بــازار جهانــی خواهان نیــروی کار متخصص
و مهارتدیــده ایرانی اســت ،گفت :در ســال جاری
کشورهای کانادا ،استرالیا و آلمان بیشاز سایر کشورها
از نیروی کار ایرانی پذیرش داشتهاند.
حســن کرباســی در گفتوگو با آنا با تأکید بر اینکه
نیروی کار ایرانی فاقد مهارت و ساده در بازار کار بینالمللی
جایگاهــی ندارد ،افزود :اکثر اعزامها در حوزه نیروی کار
متخصص ،ماهر و آموزشدیدگان فنی و حرفهای هستند
چراکه نیروی کار ســاده باقیمت پایین از کشورهای هند،
فیلیپین و بنگادش وارد این بازار میشــوند و جایگاهی
برای ایرانیها در این حوزه باقی نمیماند.
وی تصریح کرد :در ششماهه نخست امسال حدود
یــک هزار و  200نفر از طریق مراکز کاریابی بهصورت
مجاز برای کار به خارج از کشــور اعزامشدهاند و آمار
اعزامهای ششماهه دوم سال نهایی نشده است.
کرباســی بابیان اینکه فرصتهای شــغلی در بازار
بینالمللی برای نیروهای کار فراهم است ،ادامه داد :ما با
مشکل کمبود فرصت شغلی برای اعزام نیروی کار ایرانی
به خارج از کشور مواجه نیستیم بلکه عمده مشکات ما
در عدم تطبیق مهارت نیروها با نیاز بازار است.
رئیــس انجمن کاریابیهای بینالمللی کشــور بیان
کرد :از طرفی سطح برخی آموزشهای نیرویهای کار
ایرانی با استانداردهای روز و بینالمللی تطبیق ندارد که
برای استانداردســازی این آموزشها جلسات رایزنی با
رئیس جدید سازمان فنی و حرفهای داشتهایم.
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یکاقتصاددانعنوانکرد

راهحلیبرایمشکلبیکاری

یک اقتصاددان گفت :بیکاری اولین مشکل اقتصادی
کشور است ،بین  5تا  6میلیون بیکار در کشور داریم .تعداد
زیادی ازکسانی که اآلن شاغل هستند دارای شغل موقتی
هستند و اعتمادی به تداوم این شغلها وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری فارس  ،حجتاهلل عبدالملکی
اقتصاددان و نظریهپرداز اقتصــاد مقاومتی نظراتش در
مورد بیــکاری و راهحلهای اشــتغال را عنوان کرد و
گفت :بیکاری اولین مشکل اقتصادی کشور است ،بین
 5تــا  6میلیون بیکار در کشــور داریم .تعداد زیادی از
کسانی که اآلن شاغل هستند ،دارای شغل موقتی هستند
و اعتمادی به تداوم این شغلها وجود ندارد .مهمترین
مســئله اقتصادی در حال حاضر این است که کشور
به تولید اهمیت کافی نمیدهد بهعنوانمثال اگر شبکه
بانکی روی تولید متمرکز شود میتوان مشکل بیکاری
را حل کرد .بهطور متوســط ســاالنه  400هزار میلیارد
تومان تسهیات پرداخته میشود.
اگــر از این مقــدار فقط  100هــزار میلیارد تومان
صرف تولید بشــود ،برمبنای محاسبات حدود 72هزار
بنگاه صنعتی در ســال بوجود میآیــد .هرکدام از این
بنگاهها (یا کارگاههای صنعتی) که بهطور متوسط  10نفر را
استخدام بکنند ،در سال  720هزار شغل ایجاد میشود.
این یعنی در طی  4ســال بهصــورت تقریبی  3میلیون
فرصت شــغلی ایجاد میشــود .این امر وابسته به این
است که شــبکه بانکی به نحوی اصاح شود که منابع
بانکی بجای خرج واردات بشــود ،یــا اینکه بهعنوان
تســهیات که به سوداگران یا گاهی به قاچاقچیان داده
بشود ،در راه تولید تسهیات پرداخت نماید.
اگر تسهیات به فارغالتحصیان دانشگاهی داده شود،
میتوان اقتصاد دانشبنیان را بــه راه انداخت .در این راه
ضریب اشتغالزایی بســیار باالتر میآید .فرض کنید اگر
یک فارغالتحصیل دانشگاهی بتواند با یک میلیارد تومان
یک کسبوکار دانشبنیان به راه بیاندازد ،درازای مبلغ
 100هزار میلیارد(یک چهارم مقدار کل تســهیات)،
در ســال  100هزار بنگاه دانشبنیان ایجاد میشود .و
اگر بــه ازای هر بنگاه دانشبنیان تنها  10نفر شــاغل
شوند ،یک میلیون فرصت شغـــــلی ایجــــــــــاد
میشــــود .بر اساس تجربیات خارجی و داخلی در
مورد بنگاههای دانشبنیان ،در سال این بنگاهها بالغبر
 500میلیون تومان درآمد کسب میکنند.
پس یک مســئله اساســی در حل مســئله بیکاری
میتواند اصاح نظام بانکی باشد.

