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اخبار ویژه
رويدادهایآموزشوپرورش
رئیس مرکز برنامهریزی و منابع انسانی وزارت آموزشوپرورش:

سال آینده آزمون استخدامی نداریم

رئيـس مركـز برنامهریـزی و منابـع انسـانی وزارت آموزشوپـرورش گفـت :سـال آینـده
آزمـون اسـتخدامی نداریـم و  14هـزار نيرویـی كـه بـه آموزشوپـرورش وارد میشـوند از ميان
فارغالتحصيـالن دانشـگاه فرهنگيـان هسـتند.
محمـد حسـين سـليمی جهرمی در گفتوگـو با خبرگزاری تسـنيم درباره اسـتخدام  14هزار
نيـرو بـرای سـال تحصيلـی آینـده در آموزش و پـرورش اظهار داشـت :آموزش و پـرورش برای
سـال تحصيلـی آینده آزمون اسـتخدامی برگـزار نمیكند.
وی افـزود 14:هـزار نيرویـی كـه سـال آینـده بـه آمـوزش و پـرورش وارد میشـوند،
فارغالتحصيالن دانشـگاه فرهنگيان هسـتند كه از مهر  95شـاهد ورود نخسـتين فـارغ التحصيالن
ایـن دانشـگاه بـه آمـوزش و پـرورش هسـتيم.
رئيس مركز برنامهریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش گفت :عمده افرادی كه سال آیند ه
از دانشگاه فرهنگيان فارغ التحصيل میشوند ،به عنوان معلم به دوره ابتدایی واردمیشوند.
پيـش از ایـن محمدباقـر نوبخت سـخنگوی دولـت ،از اسـتخدام  14هزار نيروی انسـانی در
وزارت آمـوزش و پـرورش بـرای سـال  95خبـر داده بود.
همچنيـن علـی اصغـر فانـی وزیـر آمـوزش و پـرورش در جمـع خبرنـگاران درخصـوص
اسـتخدام آمـوزش و پـرورش برای سـال آینده عنـوان كرد:صحبتهای كلی مطرح شـده اسـت،
فقـط بایـد سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی مجـوز صادر كنـد .اگر تعـداد دقيق استخــــــدام
بـه صـورت كتبـی در اختيـار مـا قـرار گيـرد ،اعـالم خواهيـم كرد .سـال آینـده آزمون اسـتخدام
وزارت آمـوزش و پـرورش زودتـر از سـالجاری برگـزار میشـود تا با مشـكلی روبرو نشـویم.

■□■

معاون پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش خبر داد

پیشنهاد «نظام استخدام و پرداختهای ویژه فرهنگیان»
در برنامه ششم توسعه

معـاون توسـعه مدیریـت و پشـتيبانی وزیـر آمـوزش و پـرورش گفـت :در یكـی از احكامی
برنامـه ششـم توسـعه پيشـنهاد كردهایـم تـا نظـام اسـتخدام و پرداختهـای فرهنگيـان ،ویـژه
فرهنگيان شـود.
سـيدمحمد بطحایـی معـاون توسـعه مدیریـت و پشـتيبانی وزیـر آمـوزش و پـرورش در
گفتوگـو بـا خبرگـزاری فـارس ،در خصـوص آخریـن وضعيـت طرح ویـژه مرخصـی زایمان
ارائـه شـده توسـط وزیـر آمـوزش و پـرورش ،اظهـار داشـت :در یكـی از احكامی كـه در برنامه
ششـم توسـعه پيشـنهاد كردهایـم ،بـه دنبـال ایـن هسـتيم تـا نظـام اسـتخدام و پرداختهـای
فرهنگيـان خـاص و ویـژه فرهنگيـان شـود.
وی افـزود :مـا یكـی از دسـتگاههایی بودیـم كـه علیرغم مشـكالت بسـيار ،مرخصـی  9ماه
زایمـان را بـرای بانـوان فرهنگـی اجرایی كردیم تـا فرهنگيان بتواننـد از مزایای آن اسـتفاده كنند.
بطحایـی ادامـه داد :روی چارچـوب طرحـی كـه وزیر آموزش و پـرورش مطرح كــــــرد،
كار كردیـم امـا آن را متوقـف كردیـم تـا تكليـف ایـن حكمـی كـه بـرای برنامه ششـم پيشـنهاد
كردهایـم ،روشـن شـود.
معـاون توسـعه مدیریت و پشـتيبانی وزیر آمـوزش و پرورش خاطرنشـان كـرد :در آینده نزدیک
تكليـف ایـن حكم روشـن میشـود كـه آیـا آن طرح قبلـی را ادامـه دهيم یـا روی ایـــــــــن
حكـم جدیـد كـه به تصویـب خواهـد رسـيد ،كار كنيم.
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عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس مطرح کرد

کمبود معلم در مدارس در وضعیت هشدار

عضـو هيأت رئيسـه كميسـيون آموزش مجلس معتقد اسـت با شرایــــــطی كه بـه ازای هر
 5نفـر بازنشسـته فرهنگـی یک نفر اسـتخدام میشـود بایـد برای بحرانـی كه چند سـال آینده در
جـذب معلم داریم چارهاندیشـی شـود.
قاسـم احمـدی الشـكی در گفـت و گو با خبرگـزاری خانه ملت با اشـاره به نتيجـه برگزاری
دوره اخيـر آزمـون اسـتخدامی آمـوزش و پـرورش كه تعدادی كمتـر از نيروی مورد درخواسـت
جـذب شـد ،گفت :سـازمان مدیریـت و برنامهریزی كشـور بـه وزارت آموزش و پـرورش برای
جـذب نيـرو ردیـف اسـتخدامی میدهـد كـه بایـد بـر اسـاس آن عمل شـود امـا اینكـه تعدادی
كمتـر از ميـزان اعـالم جـذب مـی شـوند درسـت نيسـت و مسـئوالن مربوطـه باید دالیـل آن را
توضيـح دهند.
نماینـده مـردم نوشـهر و چالـوس در مجلـس شـورای اسـالمی در ادامه به ضابطههـای روند
جـذب و بازنشسـته شـدن فرهنگيـان اشـاره و بيان كـرد :تعـداد دانشـجویان دانشـگاه فرهنگيان
كـه اكنـون سـال چهـارم هسـتند و بایـد مهرماه سـال  95سـر كالس برونـد  23هزار نفـر ،تعداد
سـال سـومی هـا  15هـزار نفـر ،تعداد سـال دومی هـا  9هزار نفـر و تعـداد افراد جدیدالـــورود
 3هـزار نفر اسـت.
وی افـزود :ایـن در حالـی اسـت كـه هـم اكنـون نيـز باوجـود تعـداد زیـاد متقاضـی بـرای
تدریـس در مـدارس ،بـا كمبـود معلـم روبـرو هسـتيم و ایـن موضـوع بـه دليـــــــــل ناتوانی
وزارت آمـوزش و پـرورش در اسـتخدام فرهنگيـان اسـت كه توانایـی پرداخت مطالبات آنهـا را ندارند.
احمـدی الشـكی ادامـه داد :در بسـياری از شـهرها حتی مدیران مـدارس مجبورنـد به خاطر
كمبـود معلـم ،در كنـار كار خـود مشـغول تدریـس شـوند و ایـن موضـوع بـه دليل آن اسـت كه
چندیـن ميليـون نفـر در انتهـای بـرج منتظـر حقـوق دولت هسـتند؛ در حالـی كه در بسـياری از
كشـورها مثـل آمریـكا كـه جمعيتی بـه مراتب بيشـتر از جمعيت كشـور ما دارد ،به علـت فعاليت
بسـيار بـاالی بخـش خصوصـی ،دولت مشـكلی در تأميـن حقوق معلمـان ندارد.
وی در ادامـه بـه وضعيـت اسـتخدام معلم در كشـور ژاپن اشـاره و بيـان كرد :در این كشـور
نيـز مسـئوليت تأميـن منابـع مالی برای اسـتخدام معلمان را شـهرداری هـا دارنـد در حالی كه در
كشـور مـا شـهرداری هـا هـم برای تأميـن منابع خود نيز دچار مشـكل هسـتند و به خـودی خود
توانایـی ایـن كار را ندارند.
عضـو هيـأت رئيسـه كميسـيون آمـوزش و تحقيقـات مجلـس شـورای اسـالمی در پایـان
خاطرنشـان كـرد :بـا رونـدی كـه هم اكنـون در شـيوه اسـتخدام و بازنشسـته شـدن فرهنگيان در
پيـش گرفتـه ایـم ،بـه گونـه ای كه بـه ازای هر  5نفر بازنشسـته تنها یک نفر اسـتخدام می شـود،
تـا چنـد سـال آینده به مشـكل اساسـی بـرای تأميـن نيروی معلـم و فرهنگـی بر مـی خوریم كه
بایـد از هـم اكنـون بـرای آن روز چاره اندیشـی شـود.
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عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عنوان کرد

اختالفنظر مجلس و شورای نگهبان
برای جذب معلم حقالتدریس

عضـو كميسـيون آمـوزش و تحقيقـات مجلس گفت :استفسـاریه مجلـس درخصوص جذب
نيروهـای حقالتدریـس كـه از سـوی شـورای نگهبان رد شـد بـرای اعمـال نظـــــــر نهایی به
مجمـع تشـخيص مصلحت نظام ارسـال میشـود.
عطـااهلل سـلطانی صبـور در گفتوگو بـا خبرگزاری تسـنيم درخصوص رد استفسـاریه مجلس
بـرای جـذب نيـروی حقالتدریـس در آموزشوپـرورش از سـوی شـورای نگهبـان اظهار داشـت:
در ایـن رابطـه اعضای كميسـيون آمـوزش و تحقيقـات مجلس ،جلسـهای را با اعضـــــــــای
شـورای نگهبـان بـرای بررسـی ایـرادات مطرح شـده از سـوی آنها برگـزار كردند.
وی افـزود :ایـن جلسـه منجـر بـه نتيجـه خاصـی نشـد .اعضـای شـورای نگهبـان معتقدند،
استفسـاریه مجلـس در ایـن رابطه ،تفسـير نيسـت بلكـه قانونگذاری جدید اسـت از سـوی دیگر
اعضـای كميسـيون آمـوزش و تحقيقـات مجلـس بـر نظـر قبلی خـود تاكيـد دارند.
عضـو كميسـيون آمـوزش و تحقيقات مجلس گفت :سـرانجام مقرر شـد تا مجمع تشـخيص
مصلحـت نظـام در این رابطـه نظر خـود را اعمال كند.
بـه گـزارش تسـنيم ،مربيـان پيش دبسـتانی با رشـتههای غيرمرتبـط و نيروهـای حقالتدریس
از جملـه معترضـان بـه قانونـی بودنـد كـه بـر اسـاس آن نيروهـای پيـش دبسـتانی با رشـتههای
تحصيلـی مرتبـط و متناسـب بـا نيـاز آموزشوپـرورش بـه عنـوان حقالتدریـس جـذب شـدند.
مجلـس بـرای اصـالح ایـن موضـوع استفسـاریهای را تهيـه كـرد كه بر اسـاس آن جـذب نيروی
حقالتدریـس در آمـوزش وپـرورش آزاد شـد امـا شـورای نگهبـان ایـن استفسـاریه را نپذیرفت.
معترضـان كـه عمدتـ ًا در رشـتههای بهداشـت ،مشـاوره و پرورشـی هسـتند در ایـن رابطـه
میگوینـد :چـرا كمسـيون آمـوزش و تحقيقات مجلـس استفسـاریه را اصالح نكرد و با شـورای
نگهبـان بـه توافـق نرسـيدند؟ بالطبـع مجمـع تشـخيص مصلحـت نظـام نيز ایـن موضـوع را رد
می كنـد.

◄

توسط سخنگوی دولت

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:

میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

 2میلیون فرصت شغلی

با قاچاق از بین میرود

در سال  ۹۵اعالم شد

سـخنگوی دولـت در یک نشسـت خبـری اعالم
كـرد  :حداقـل 12درصد بـه حقوق كارمنـدان دولت
اضافـه خواهـد شـد و بازنشسـتگاني كـه كمــــتر
از  1/5ميليـون تومـان دریافتـي دارنـد ،بـا افزایـش
20درصـدي حقـوق مواجـه خواهنـد شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار بـازاركار محمدباقـر نوبخت
سـخنگوی دولـت افــــــزود :همچنيـن برخـي
دسـتگاههاي دولتـي كـه سـال گذشـته از امـكان
قانونـي بـراي افزایـش فوقالعـاده شـغل اسـتفاده
نكردهانـد ،ميتواننـد در سـال آینده حقـوق كارمندان
مشـمول ایـن قانـون را تـا 35درصـد افزایـش دهند.
سـخنگوي دولـت در نشسـت خبـري هفتگـي با
خبرنـگاران در مـورد عدالـت در بودجـه 95گفـت:
یـک بخـش از عدالـت در پرداختهـاي پرسـنلي
اسـت ،در ایـن خصـوص مـن ابتـداي سـال گفتـم
كـه عدمتعـادل در پرداختهـاي كاركنـان دولـت
وجـود دارد و بـراي اینكـه آن را جبـران كنيـم در
سـال 95براي نخسـتين سـال برنامه ششـم ،هم براي
شـاغلين و هـم بازنشسـتگان درزمينـه عدمتعادلي كه
وجـود داشـت مقادیـر قابلتوجهی منابع قائل شـدیم
كـه ایـن عدمتـوازن اصـالح شـد.
وي دربـاره بازنشسـتگان گفــــــت :از حـدود
یکميليـــــــون و 200هـزار بازنشسـته بيـش از
یکميليـون نفـر زیـر  1. 5ميليـون تومـان دریافتـي
دارنـد ،ضمـن اینكـه مـا بـراي همـه كاركنـان دولت
باوجوداینكـه نرخ تورم سـال آینـده 11درصد برآورد
ميشـود12 ،درصـد افزایـش در نظـر گرفتيـم ،بـراي

بازنشسـتههاي زیر  1. 5ميليون دریافتي بيش از 20درصد
اضافـه كردهایـم .نوبخت ادامـه داد :تصميـم داریم به
هميـن ترتيب هرسـال تـا پایـان برنامه ایـن بخش از
حقـوق بازنشسـتگان را تـا دو برابـر افزایـش دهيم.
وي در مـورد كاركنـان دولـت گفـت :حقـوق
كاركنـان از 2بخـش حقـوق ثابـت و بخشـي هـم
مربـوط بـه فوقالعـاده شـغل تشـكيل ميشـــــود.
بـر اسـاس بنـد 10مـاده 68قانـون مدیریـت خدمات
كشـوري در برخي مشـاغل امكان اعطـاي فوقالعاده
شـغل تـا 50درصـد وجود دارد .دولت سـال گذشـته
مجـوز افزایـش 35درصـدي فوقالعـاده شـغل ایـن
مشـاغل را صـادر كـرد امـا تمامـي دسـتگاههایي كـه
ً
قبـال از ایـن مـاده اسـتفاده نميكردنـد از سـال آینده
از آن بهرهمنـد خواهنـد شـد.
ماجراي افزايش 35درصدي
حقوق برخي مشاغل
سـال گذشـته موضـوع افزایـش  35درصـدي
حقـوق برخـي كارمنـدان دولـت موجـب نارضایتـي
سـایر كاركنـان شـده بـود و آنهـا ایـن اقـدام را
تبعيضآميـز دانسـته بودنـد .برخـي عنـوان كارمندتر
را بـراي ایـن دسـته از حقوقبگيـران در نظـر گرفتـه
بودنـد .تعـدادي از نماینـدگان مجلـس هـم در ایـن
زمينـه بـه دولـت تذكـر دادنـد و خواسـتار رعایـت
عدالـت در پرداخـت حقــــــــوق بـه كارمنـدان
شد ند .
طبـق گفتـه نوبخـت ،سـال آینـده ایـن مجـوز

قانونـي بـراي افزایـش فوقالعاده شـغل بـه كارمندان
مشـمول در تمامـي دسـتگاهها اجـرا خواهـد شـد تا
عدالـت در پرداختهـا صـورت گيـرد .ایـن موضوع
مربـوط بـه بند 10مـاده  68قانـون مدیریـت خدمات
كشـوري اسـت .پرداختـي بـه كاركنـان دولـت بـر
اسـاس 2مؤلفـه حقـوق ثابـت و فوقالعـاده شـغل
اسـت .حقـوق ثابـت بـه ازاي سـنوات خدمـت،
تحصيـالت و عوامـل مختلـف تعييـن ميشـود كـه
یـک جـدول امتيـازي دارد امـا فوقالعـاده شـغل
كاركنـان دولـت طبـق ماده68قانـون مدیریـت
خدمـات كشـوري پرداخـت ميشـود .در بنـد دهـم
آنكـه عنـوان «فوقالعـاده ویـژه» دارد ،آمـده اسـت:
بـراي برخي مشـاغل آنقـدر بـازار كار خوبي در
رقابتهـاي جهانـي یا توليـد ناخالـص داخلي وجود
دارد كـه افـراد داراي ایـن تخصصهـا بهراحتـي
ميتواننـد در بـازار كار غيردولتـي جـذب شـوند،
اگـر دولـت خواسـتار آن اسـت تـا ایـن افـراد را در
سيسـتم خـود نگـه دارد ميتوانـد فوقالعـاده شـغل
ویـژهاي بـه ایـن افـراد بدهـد كـه ایـن فوقالعـاده
ویـژه حداكثـر بـه 25درصـد از مشـاغل و برخـي از
دسـتگاهها تعلـق خواهـد گرفـت و بایـد در مـوارد
ویـژه انجـام شـود .ميـزان افزایـش فوقالعـاده شـغل
ميتوانـد تـا 50درصد باشـد اما دولت سـال گذشـته
بـراي برخـي مشـاغل تـا 35درصـد افزایـش در نظر
گرفـت كـه قـرار اسـت سـال آینده همـه دسـتگاهها
بـراي كاركنـان مشـمول این بخـش آن را اجـرا كنند.

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد:

◄

استخدام  17هزار پرستار در سال آینده
معـاون وزیر بهداشـت درمان و آموزش پزشـكی
گفـت  17 :هـزار پرسـتار سـال آینـده بـرای فعاليت
در بيمارسـتانهای بـا ضریب اشـغال تخـت باال ،تازه

◄

تأسـيس و سـوختگی اسـتخدام خواهند شد.
بـه گـزارش پانـا  ،دكتـر محمـد ميـرزا بيگـی
در بازدیـد از بيمارسـتان فـوق تخصصـی حضـرت
ولیعصـر عـج فسـا تصریـح كـرد  140 :هـزار
پرسـتار در بيمارسـتانهای دولتـی و خصوصـی
كشـور فعاليـت دارنـد امـا در كل كشـور  260هـزار
پرسـتاركمبود داریم.

◄

ریيس سـازمان نظام پرستاری كشـور همچنين از
راهانـدازی دفاتـر خدمات پرسـتاری بخش خصوص
در سـطح كشـور بـرای خدمـت بـه بيمـاران و افـراد
مسـن خبـر داد و افـزود :ایـن دفاتـر با كسـب پروانه
فعاليـت و صالحيـت از وزارت بهداشـت ،درمـان و
آمـوزش پزشـكی بـا نظارت ایـن وزارتخانـه فعاليت
میكننـد.

رئيـــس ســـازمان تعزیـــرات حكومتـــی كشـــور
گف ــت :قاچ ــاق پدی ــدهای اس ــت ك ــه ســـــ ــاالنه
دو ميلي ــون فرص ــت ش ــغلی را در كش ــور از بي ــن
میبـــرد.
بـــه گـــزارش ایرنـــا از ســـازمان تعزیـــرات
حكومتـــی ،عليرضـــا جمشـــيدی در جلســـه
كميســـيون فرهنگـــی مجلـــس شـــورای اســـالمی
ضمـــن تشـــریح وظایـــف ســـازمان تعزیـــرات
حكومتـــی ،قاچـــاق كاال در كشـــور را معضـــل
بزرگـــی دانســـت و افـــزود 98 :درصـــد
محمولههـــای قاچـــاق كشـــف نمیشـــوند و از
دو درصـــد محمولههـــای كشفشـــده نيــــــــز
 97درصـــد پروندههـــای كوچـــک بـــاارزش
ریال ــی كمت ــر از یكص ــد ميلي ــون توم ــان اس ــت و
ای ــن ب ــه ای ــن معناس ــت ك ــه فق ــط س ــه درص ــد
از محمولههـــای قاچـــاق كشفشـــده ،پرونـــده هـــای
بـــزرگ و كالن اســـت.

■□■
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس
در جمع کارگران:

گذران زندگی با دستمزد فعلی
امکانپذیر نیست

معاون آموزشی وزارت بهداشت خبرداد:

نظام سالمت کشور با کمبود هیئت علمی
روبرو است

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت :ازاینپس
دانشگاهها و دانشكدههای علوم پزشكی كشور پس از معرفی
متعهدین خدمات آموزشی از طریق مركز امور هيئتعلمی
وزارت بهداشت ،حسب اعالم نياز اقدام الزم را در خصوص
بهرهمندی از خدمات این افراد به عمل میآورند.
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت
بهداشت  ،دكتر باقر الریجانی با اعالم این مطلب گفت:
درحال حاضر با كمبود اعضای هيئتعلمی در نظام
سالمت كشور مواجهيم و الزم است نيروهای متخصصی
كه فارغالتحصيل میشوند و متعهد به خدمت هستند در
حوزه آموزش علوم پزشكی به كار گرفته شوند.
دكتر الریجانی بيان كرد :ساالنه افرادی موفق به اخذ

نماینده مردم تهران ،گفت :لحاظ نشدن اضافهكار
در كسورات بازنشستگی ظلم و ستم به كارمندان
است و ما اجازه نمیدهيم این اتفاق رخ دهد و
مجلس لغو آن را بررسی میكند.
عليرضا محجوب دبير كل خانه كارگر در گفتوگو
با ایرنا درباره طرح استفساریه برای لغو بخشنامه دولت
در حذف اضافهكاری از كسورات بازنشستگی كارمندان،
اظهار داشت :حدود یک ماه پيش بنده به همراه
«موسیالرضا ثروتی» (نماینده كميسيون برنامهوبودجه)
به شورای نگهبان رفتيم و در مورد استفساریه ای كه
این شورا آن را رد كرده بود ،گفتوگو كردیم و درنهایت
با همكاری شورای نگهبان اصالحات انجام و بنا شد
این اصالحات مدنظر شورای نگهبان در كميسيون
برنامهوبودجه مجلس بررسی و این طرح دوباره برای
بررسی به صحن علنی مجلس فرستاده شود.
وی افزود :در این راستا منتظر هستيم كه این
طرح در كميسيون برنامهوبودجه مجلس دوباره
موردبررسی قرار گيرد.

◄

دانشنامه تخصصی و دكتری تخصصی  Ph.Dشده و
باید در بهرهبرداری از این نيروهای متخصص كه از
سرمایههای كشور هستند تسریع گردد.
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت :پيشتر
برخی از این همكاران بهعنوان متعهد خدمات آموزشی
به دانشگاهها و دانشكدههای علوم پزشكی كشور معرفی
میشدند و به دليل زمانبر بودن فرایند اداری جذب،
همكاری ایشان با وقفه مواجه میشد.
دكتر الریجانی افزود :این در صورتی است كه بهكارگيری
متعهدین خدمت مستلزم وجود ردیف سازمانی بالتصدی و
مجوزاستخدامبهعنوانعضوهيئتعلمینيست.
وی بيان كرد :لذا بهمنظور رفع این چالش و تسریع

دبیر کل خانه کارگر:

◄

لحاظ نشدن اضافهکار در کسورات
بازنشستگی ظلم به کارمندان است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی
خاطرنشان كرد :مصمم هستيم هر چه سریعتر این موضوع
در صحن علنی مجلس بررسی شود ،زیرا حقوق مردم با
مخالفت یا موافقت اشخاص یا دولتها نباید محک بخورد.
وی تأكيد كرد :ما با بحث صيانت از حقوق
ميليونها نفر از مردم روبهرو هستيم؛ اینكه كسی
اضافهكاری دریافت میكرده و ساليان ســــــــال
حق بيمهاش هم واریز میشده ،یکدفعه تصميم گرفته
شود كه این حق بيمه در جدول بازنشستگی لحاظ
نشود ،عين ظلم و ستم به مردم است و ما اجازه

در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد شد

اعتبار  ۵00میلیون دالری از صندوق

توسعه ملی برای اشتغال و ازدواج پیگیری شود
در نشســت اعضــای كميســيون اجتماعــی مجلــس
و مســئوالن وزارت تعــاون كار و رفــاه اجتماعــی
پيشــنهاد شــد تــا اعتبــار  500ميليــون دالری از صنــدوق
توســعه ملــی بهعنــوان تســهيالت بــرای اشــتغال و
ازدواج مــورد پيگيــری قــرار گيــرد.
عبــاس قائدرحمــت در گفتوگــو بــا ایســنا،
بــا اشــاره بــه نشســت مشــترک اعضــای كميســيون
اجتماعــی مجلــس با وزیــر تعــاون ،كار و رفــاه اجتماعی،
روســای ســازمانهای تابعــه و مدیــران ایــن دســتگاه
اظهــار كــرد :یكــی از محورهــای ایــن نشســت بررســی
بودجــه ســال  95بــود كــه هماهنگیهــای الزم انجــام

در بهكارگيری نيروهای متخصص نظام سالمت ،طی
بخشنامهای از دانشگاهها و دانشكدههای علوم پزشكی
كشور خواستهشده پس از معرفی متعهــــدین خدمات
آموزشـــــی از طریق مركز امور هيئتعلمی وزارت
بهداشت ،حسب اعالم نياز نسبت به بهرهمندی از
خدمات ایشان اقدام الزم را بهعمل آورند.
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت
بهداشت ،دكتر الریجانی در پایان خاطرنشان كرد :بدیهی
است دانشگاهها و دانشكدهها پس از شروع به كار این
افراد ،نسبت به اخذ تائيدیه هيئت اجرایی جذب دانشگاه
یا دانشكده مطابق ضوابط اقدام خواهند نمود.

شــود تــا تمهيداتــی بــرای مهمتریــن مشــكل كشــور
یعنــی بيــكاری اندیشــيده شــود.
وی افــزود :حــل مشــكل بيــكاری حمایــت از
تعاونیهــا و كارگاههــای متوســط و كوچــک و  ...از
موضوعاتــی بــود كــه در ایــن نشســت موردبررســی
قــرار گرفــت .بهعنوانمثــال بــرای ســــــــــــال
 94اعتبـــــــار  4000ميليــارد تومانــی درزمينه اشــتغال
فارغالتحصيــالن در نظــر گرفتــه شــده بــود كــه
چگونگــی تأســيس ایــن اعتبــارات و پيگيــری بــرای
عملياتــی شــدن آن موردبررســی قــرار گرفــت.
ســخنگوی كميســيون اجتماعــی همچنيــــــن

نمیدهيم این ظلم و ستم رخ دهد.
وی اظهار اميدواری كرد كه استفساریه مجلس
مبنی بر لغو بخشنامه دولت درباره حذف اضافهكاری
از كسورات بازنشستگی كارمندان دولت بهزودی در
مجلس تصویب شود.
شورای نگهبان در شهریورماه امسال مصوبه طرح
استفساریه ماده ( )59قانون برنامه پنجم توسعه در
مورد لغو بخشنامه قطع كسر حق بيمه از اضافهكار
كارمندان مشمول تأمين اجتماعی را مغایر اصل 73
قانون اساسی دانسته بود.
اظهــار كــرد :مســائل و مشــكالت بهزیســتی از دیگــر
موضوعــات مطــرح در ایــن نشســــــت بــود تــا بــا
پشــت ســر گذاشــتن تنگناهــای مالــی نيــاز بــه خدمــات
هــم بهســرعت بــرای كســانی كــه نيازمنــد هســتند انجــام
شــوند.
ایــن عضــو هيئترئيســه كميســيون اجتماعــی
مجلــس بيــان كــرد :حفــظ اشــتغال موجــود و ایجــاد
اشــتغالهای جدیــد تأثيــرات قابــل پرداخــت در
صنــدوق كارآفرینــی توجــه بــه بنگاههــای اقتصــادی
و حــل مشــكالتی كــه كارخانههایــی در شســتا بــا
آن مواجــه هســتند از موضوعاتــی بــود كــه در ایــن
نشســت مــورد رســيدگی قــرار گرفــت.
وی در ادامـــه اظهـــار كـــرد :همچنيـــن در ایـــن
نشســـت پيشـــنهاد شـــد تـــا درزمينـــهی اشـــتغال و
ازدواج جوانـــان همچنيـــن مســـائل مرتبـــط وزارتكار
بتوانـــد بهگونـــهای عمـــل كنـــد كـــه رقمـــی
بالغبـــر  500ميليـــون دالر از صنـــدوق توســـعه ملـــی
بهعنـــوان تســـهيالت بـــه ایـــن بخـــش اختصـــاص
یابـــد كـــه پيگيریهـــای الزم توســـط وزیـــر در
دولـــت میبایســـت انجـــام شـــود.

رئيـــس مركـــز پژوهشهـــای مجلـــس
شـــورای اســـالمی بـــا حضـــور در جمـــع
شـــوراهای اســـالمی كار و كارگـــران كشـــور بـــه
حداقـــل دســـتمزد ســـال  94اشـــاره كـــرد و
گف ــت :خ ــط فقــــــــ ــر یعن ــی حقــــــــ ــوق
زیـــر  2ميليـــون و  300هـــزار تومـــان و بـــا
دســـتمزدفعلـــیامـــكانگـــذرانزندگـــینيســـت.
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری فـــــــــــــارس؛
كاظـــم جاللـــی ،نماینـــده مـــردم شـــاهرود در
مجلـــس شـــورای اســـالمی در جمـــع شـــوراهای
اســالمی كار كشــور و كارگــران و مســتمریبگيران
ب ــا اش ــاره ب ــه پایي ــن ب ــودن دس ــتمزد ای ــن قش ــر
زحمتكـــش اظهـــار داشـــت :بـــا حداقـــل مـــزد
 700هزارتومان ــی ام ــكان گـــــــ ــذران زندگ ــی
نيس ــت چراك ــه خ ــط فقـــــــــ ــر در مح ــدوده
 2ميليـــــــون و  300هـــزار تومـــان اســـت.
وی افـــزود :در مركـــز پژوهشهـــای اســـالمی
بررســـیهای مختلفـــی پيرامـــون مســـائل
كارگـــران انجـــام دادهایـــم و دراینبـــاره معتقدیـــم
كميتههـــای مختلفـــی بایـــد تشـــكيل شـــود و
مباحـــث كارشناســـی را ادامـــه دهـــد.
ایـــن نماینـــده مجلـــس بـــا اشـــاره بـــه اینكـــه
ضعفهـــای خودمـــان در موضـــوع بررســـیهای
قانونـــی را میپذیریـــم تصریـــح كـــرد :پيشـــنهاد
میكنـــم بـــا حضـــور در مركـــز پژوهشهـــای
اســـالمی نقـــاط ضعـــف قوانيـــن را اعـــالم و
بررســـیهای كارشناســـی انجـــام شـــود.
جاللـــی همچنيـــن در مـــورد الیحــــــــــه
برنامـــه ششـــم توســـعه كشـــور تصریـــح كـــرد:
انتقادهـــای دربـــاره بنـــد  33ایـــن برنامـــه
اعالمشـــده امـــا هنـــوز زمـــان وجـــود دارد و
ام ــكان ایج ــاد تغيي ــر ه ــم ب ــا توج ــه ب ــه فرص ــت
موج ــود وج ــود خواه ــد داش ــت ت ــا پيش ــنهادات
نســـبت بـــه گذشـــته پختهتـــر شـــود.
وی گفـــت :اینكـــه نماینـــدگان كارگـــری
نتوانس ــتند از طری ــق دول ــت ح ــق قانون ــی خ ــود
رابگيرنــدایــنامــكاندرمجلــسشــورایاســالمی وجــود
دارد تـــا بـــا در اختيـــار گذاشـــتن امكانـــات ،ایـــن
مـــوارد بـــه حـــق كارگـــران برگردانـــده شـــود.
جاللـــی تاكيـــد كـــرد :اميـــدوارم خواســـتههای
كارگـــران بـــه صـــورت راهبـــردی و عملياتـــی
پيرامـــون تاميـــن معيشـــت و دریافـــت مســـتمرات
برطـــرف شـــود.

