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اخبار ویژه
رویدادهایآموزشوپرورش

فقطمعلمهایخوشتیپاستخداممیشوند؟!

«ارزیابی ظاهری» معلمان خبری بود که در بخشهای خبری سیما مطرح شد و با حاشیههای زیادی
در فضای مجازی همراه شد .اما این موضوع از چه قرار است و تا چه میزان میتواند مؤثر باشد؟
به گزارش مهر ،باال رفتن تعداد مردودین مقطع ابتدایی و میانگین معدل  12برای دانش آموزان
مقطع متوسطه کشور یکی از دغدغههای مهم نظام آموزش و پرورش کشور است که باید هرچه
سریعتر برایش چارهای اندیشید .با توجه به نقش مؤثر معلمان در یادگیری و پرورش دانش آموزان،
مسئولین معتقدند باید ارزیابی جدیتری دراینباره انجام شود .تا معلمان ورزیدهتر و تواناتری
وارد نظام آموزش و پرورش شوند .ارزیابی که قرار است هر  5سال یکبار تکرار شود تا سطح معلمین
سنجیده شود .اما دیگر ارزیابی که از سوی رسانهها منتشر شد و با حاشیههای زیادی همراه بود.
«ارزیابی ظاهری» بود.
هنوز آئیننامه خاصی در رسانهها منتشرنشده است اما بر اساس خبر روز شنبه گذشته 20:30
معلمان باید خوشچهره و خوشبیان باشند.لکنت زبان و نقص عضو نداشته باشند .خیلی چاق
و الغر نباشند .و قد مناسبی داشته باشند .یعنی کوتاهتر از یک متر  56سانتیمتر نباشند .همین ۴
مورد ذکرشده در این بخش خبری باعث شد تا موافقان و مخالفان زیادی در فضای مجازی این
خبر را منتشر کرده و بازار نقد و انتقادات را داغتر کرد.
خبرها از این ارزیابی دقیق نبود
مهندس «محمدحسین سلیمی جهرمی» رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و فناوری
اطاعات وزارت آموزش و پرورش معتقد است قصه به این شوریها هم نیست و این موضوع
به شکل درستی مطرح نشده و در تفسیر آن زیادهروی شده است.
ارزیابی ظاهری چندین سال است اجرا میشود
همواره ظرفیت استخدامیها آموزش و پرورش از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان چندین برابر
ظرفیت است .تا در محله بعد داوطلبین با مصاحبه گزینش شوند .در این مصاحبهها شرایط جسمی
و روحی بررسی میشوند .یک بررسی ساده پزشکی نیز انجام میشود و از آنها حتی سواالتی
در زمینه تواناییها ،عایق ،سلیقه وروحیاتشان پرسیده میشود .این موضوع چندین سال است
که در آموزش پرورش وجود دارد .اینطور نیست که تازه بخواهیم به آن اضافه کنیم و این قصه
بهاندازهای که در این بخش خبری مطرح شد نبوده است.

نگفتیم معلم چاق نباشد
هیچگاه ماکهای آموزش و پرورش تائید سامت جسمانی ،زیبایی چهره ،چاقی و یا الغری
معلم نبوده است .اینطور بده که داوطلبینی که قد زیر  155برای خانمها  160برای آقایان پذیرفته
نشوند .اما محدود به این موارد نبوده است .تمام اطاعیههای ما در مورد جذب نیروی انسانی در
دفترچههایمان موجود است .و هرکسی میتواند مطالعه کنند .اما خب باالخره معلم باید نقص
جسمانی نداشته باشد تا برای تدریس دچار مشکل نشود .مثل سوختگی حاد بعضی افراد قطع ًا در
تعاماتشان بادانش آموزان مشکل و کدورت ایجاد میکند .باالخره هر انسانی ممکن است یک سری
اشکاالت داشته باشد اگر اشکاالت مانع از ورود به یک شغل خاص شود .بررسی میشود .کسی
که میخواهد خلبان شود باید یک فیزیک کام ً
ا سالم و دقیق داشته باشد .معلمی هم شرایطی دارد.

درست انجام شود موجب تقویت نظام آموزشی خواهد شد
«مصطفی فروتن» روانشناس،مدرس و محقق علوم رفتاری درباره ارزیابی ظاهری معلمان
معتقد است این شیوه میتواند در تقویت نظام آموزشی موثرباشد بهشرط آنکه بهصورت یک امتیاز
درکنار موضوعات دیگر موردتوجه قرار گیرد.

تاثیرآراستگی معلم غیرقابلانکار است
یکی از مؤلفههای اصلی یادگیری ،جذابیت بصری یاد دهنده است .ما قطع ًا نمیتوانیم این
عامل را نادیده بگیریم .اما اگر صرف ًا کسانی که دارای ظاهر آراسته و زیبا هستند بهعنوان معلم
انتخاب شوند .قطع ًا یک حرکت نسنجیده و غلط است و من بعید میدانم هدف آموزش و پرورش
این باشد .اگر کسی هم با این طرح غرض ورزانه برخورد کند فکر نمیکنم بتواند این موضوع
را به انتها ببرد .چون باالخره زیبایی و تناسب ظاهری یکی از شاخصههای مثبت و غیرقابلانکار
است .شما هم بخواهید برای کاری از طریق مصاحبه کسی را انتخاب کنید .قطع ًا ویژگیهای
ظاهری و آراستگی شخص موردنظر قرار خواهید داد .همه ما خاطراتی از گذشته و مدرسه
رفتنمان داریم و خوب میدانیم برخورد ،رفتار ،ظاهر و آراستگی یک معلم عاوه بر سطح علمی
چه تأثیری بر یادگیری ما داشته است.

نباید در کنار تعلیم ،تربیت را فراموش کنیم
نباید یادمان برود که معلمان ما عاوه بر تعلیم ،وظیفه تربیت دانش آموزان را نیز به عهدهدارند.
در دنیا گفته میشود اگرمی خواهید میزان توسعه یک کشور را بدانید الزم نیست به قسمتهای
صنعتی آنجا بروید .فقط کافیست به مدارس ابتدایی آنجا سربزنید تا میزان توسعهیافتگی را متوجه
شوید .من امیدوارم این اتفاق بهگونهای رقم بخورد که بهنظام آموزشی کشور کمک کند.اما زیبایی
ظاهری با آراستگی تفاوت دارد .باید به آراستگی توجه شود .چون زیبایی چهره دست خود افراد
نیست .معلمین نیز باید بدانند در مقابل دانشآموزانی که روبرویشان قرار میگیرند مسئول هستند و باید
بالباس و پوشش مناسب و مرتب در سر کاسهای درسی حاضر شوند .این موارد کنار سواد علمی معلم
باید هردو در کنار هم قرار بگیرد و هیچکدام بهتنهایی موفق نخواهند بود.
نباید به این شکل رسانهای میشد
اشاره صریح و رسانهای کردن این قضیه ممکن است موجب آزردهخاطر شدن بعضی
افراد شود .بهتر بود این موضوع به این شدت رسانهای نمیشد و در همان آموزش و پرورش
بهعنوان یک ماک میماند .چون رسانهای کردن چنین مواردی در این حد موجب میشود برخی
دوربینهایشان را روی موضوع زوم کنند و خلط مبحث ایجاد شود و موضوع را خراب کند.
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مدیرکلتعاونوپشتیبانیوزارتآموزشوپرورش:

سهمیهوامبرایپذیرفتهشدگانوزارت
آموزشوپرورشوجودندارد

مدیـرکل تعـاون و پشـتیبانی وزارت آمـوزش و پـرورش گفـت :فع ً
ا سـهمیه جدیـدی برای
اعطـای وام بـه پذیرفتهشـدگان اسـتخدامی وزارت آمـوزش و پـرورش نداریم.
فرشـید سـیاری در گفتگـو با مهـر درباره پرداخـت وام به پذیرفتهشـدگان آزمون اسـتخدامی
وزارت آموزش و پرورش گفت :سـهمیه اسـتانها مشـخص و اباغشـده اسـت.
وی افزود :مدیریت توزیع سهمیه وامها با مدیرکل استان است و فع ً
ا سهمیه جدیدی وجود ندارد.
پذیرفتهشـدگان نهایی آزمون اسـتخدامی وزارت آموزش و پرورش باید دورههای آموزشـی تربیت
حرفـهای معلمـان را در دانشـگاه فرهنگیان بگذرانند که برای این منظور باید شـهریه پرداخت کنند.
سـلیمی جهرمـی ،رئیـس برنامهریـزی نیـروی انسـانی و فنـاوری اطاعـات وزارت آمـوزش و
پـرورش بـه خبرنـگار مهر پیشازایـن گفته بود؛ شـهریه پذیرفتهشـدگان مبلغ  5میلیون تومان اسـت
کـه  ۴0درصـد شـهریه توسـط وزارت آمـوزش و پـرورش پرداخـت میشـود کـه در حـال تدابیری
هسـتیم تا سـهم پرداختـی وزارت آمـوزش و پرورش افزایـش یابد و همچنین معاونت پشـتیبانی در
حـال رایزنـی بـا بانکها اسـت تـا بتواند سـهمیه وام بـرای پذیرفتهشـدگان دریافت شـود.
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رئیسجمهوری:

ایجاداشتغالازمسیرهایمتنوعممکناست
رئیسجمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه مــا بــرای
واردات و صــادرات نیازمنــد تعامــل بــا جهــان
هســتیم ،تصریــح کــرد :البتــه ایــن بــدان معنا نیســت
کــه مشــکات کشــور بــا تعامــات بــا جهــان رفــع
میشــود ،امــا یکــی از فاکتورهــای رفــاه اجتماعــی
و رشــد و توســعه ،تعامــل بــا دنیاســت .البتــه اســاس
کار ،فعالیــت و تــاش نیروهــای داخلــی اســت.
مــردم و کارآفرینــان مــا بایــد فعــال شــوند و دولــت
بایــد موانــع را برطــرف کنــد.
حجتاالساموالمســلمین دکتــر حســن روحانــی
سهشنبهشــب گذشــته در گفتگــوی زنــده تلویزیونــی
بــا مردم،بــا بیــان اینکــه بــا فرجــام برجــام ،یــک
شــرایط نــو در فضــای اجتماعــی بــه وجــود آمده اســت،
خاطرنشــان ســاخت :البتــه آنچــه بــه اعتقــاد مــن
پیشــرفت کشــور در تمــام زمینههــا درگــرو تقویــت
امیــــد مــــردم است .امید مــــردم که باشــــد مــــا
بــر هــر مشــکلی فائــق میآییــم.
مجــری گفــت کــه «در ماههــای اخیــر
مــردم منتظــر فرجــام برجــام بودنــد .دولــت
شــما وعدههایــی در ایــن مــورد داده بــود کــه
خوشــبختانه ایــن اتفــاق افتــاد .مــردم امیــدوار
شــدند کــه موضــوع بیــکاری و اشــتغال حــل شــود و
چرخهــای صنعــت بچرخــد .مقــام معظــم رهبــری
گفتنــد کــه نبایــد چشــم بــه دســت بیگانــگان
بدوزیــم و بایــد بــه اقتصــاد مقاومتــی تکیــه کنیــم.
میتوانیــد زمانــی را بــه مــردم اعــام کنیــد کــه
اولیــن آثــار اجــرای برجــام را در زندگــی خــود
ببیننــد؟»
رئیسجمهــوری در پاســخ گفــت :ایــن نکتــه
را متذکــر شــوم کــه امیــد و چشــم مــا بــه تــاش
مــردم اســت .بــه تعبیــری میتوانــم بگویــم کــه
معتقــد نیســتیم کــه دولــت بازیگــر اصلــی درصحنــه
اقتصــادی و سیاســی اســت .دولــت ،یــک یاریگــر
اصلــی اســت .نقشآفریــن اصلــی مــردم هســتند.
کار بایــد دســت مــردم باشــد .یکــی از شــعارهای
دولــت ایــن بــوده کــه کار را بــه کاردانــان و بــه بخــش

خصوصــی بســپاریم.
رئیسجمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکــه « امــروز
شــاهد اشــتیاق دنیــا بــــرای تعـامـــل بـــا ایـــران
هستیـــم» ،بــه رفتوآمدهــای کارآفرینــان و مدیــران
اقتصــادی از سراســر جهــان بــه ایــران اشــاره کــرد و
افــزود :موقعیــت راهبــردی  ،ثبــات ،مــردم خــوب و
بافرهنــگ ،جوانــان تحصیلکــرده و منابــع انــرژی ،از
دالیــل عمــده اشــتیاق کارآفرینــان و شــرکتهای
بــزرگ بینالمللــی بــرای حضــور در بــازار ایــران
اســت و بــه ملــت غیــور ایــران قــول میدهــم کــه
دولــت حامــی کارآفرینــان اســت.
رئیسجمهــوری در پاســخ بــه ایــن پرســش
کــه آیــا بــرای اینکــه ایــن خــط تولیــد و بخــش
صــادرات محــور بــودن اتفــاق بیفتــد تمهیــد
ویــژهای اتخاذشــده اســت  ،گفــت :نــگاه دنیــا بــه
ایــران یــک نــگاه بلندمــدت اســت؛ در موضــوع
قــرارداد  16ســاله خریــد هواپیمــا یــک دالر از
پــول نفــت را هزینــه نمیکنیــم بلکــه هواپیمــا
اینجــا حمــل مســافر میکنــد و بخشــی از درآمــد
بهعنــوان اجــاره هواپیمــا پرداخــت میشــود و
ظــرف  7ســال بــا پرداخــت ایــن اجارههــا کــه
بابــت قیمــت هواپیمــا حســاب میشــود ،مــا مالــک
هواپیمــا میشــویم.
رئیسجمهــوری بــا بیــان اینکــه بحــث اصلــی
ایجــاد اشــتغال اســت ،گفــت :ســال گذشــته
میــادی مــردم کشــور مــا حــدود  5میلیــارد دالر
پــول بلیــط هواپیمــا دادنــد کــه بیشــتر ایــن رقــم
نصیــب شــرکتهای هوایــی کشــورهای همســایه
مــا شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه دردوره
ای ایــران در منطقــه ازنظــر حملونقــل هوایــی در
رتبــه نخســت قــرار داشــت .چــرا نبایــد امــروز هــم
اول باشــیم؟ چــرا مــردم مــا بایــد بــا پروازهــای
دیگــر بــه شــرق و غــرب برونــد و در ایــام حــج بــا
پروازهــای خارجــی عــازم ســفر شــوند.
دکتــر روحانــی ایجــاد اشــتغال را از مســیرهای
متنــوع ممکــن دانســت و یکــی از ایــن مســیرها را

کاهشساعتکارهمهزنان

بهبیکاريآنانمیانجامد


فعــال کــردن بخــش خدمــات و بحــث توریســم
عنــوان کــرد و افــزود :فرانســه در ســال گذشــته
 83میلیــون توریســت داشــت .ایــران کــه جاذبــهاش
کمتــر از فرانســه نیســت ،بلکــه بیشــتر هــم هســت.
مــا کشــوری چهارفصــل هســتیم ،بااینهمــه
امتیــازات و بااینهمــه جاذبــه .چــهکار بایــد بکنیــم؟
بایــد صنعــت توریســم را ســامان دهیــم کــه بخشــی
از کار درگــرو فراهــم نمــودن امکانــات مناســب
راههــا ،راهآهــن و حملونقــل هوایــی اســت کــه
بایــد آمــاده کنیــم.
رئیسجمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد
محیــط کســب و کار را تســهیل کنیــم و بهبــود
بخشــیم و شــرایط بانکــی و بیمــه و گمرکــی
خــود را اصــاح کنیــم ،خاطرنشــان ســاخت :بایــد
بــا فســاد بهطورجــدی مقابلــه کنیــم .همــه بایــد
دستبهدســت هــم دهیــم تــا ایــران ســاخته
شــود .بــه نظــرم امــروز امیــد مــردم و دولــت بــه
آینــده کشــور از هــر زمــان دیگــر بیشــتر اســت
تــا بتوانیــم دستبهدســت هــم دهیــم و مشــکل
اشــتغال جوانهــا را حــل کنیــم و رشــد و توســعه
بــرای کشــور بیافرینیــم و بــا کشــورهای منطقــه و
کشــورهای بــزرگ رقابــت موفــق داشــته باشــیم.
دکتــر روحانــی بــا طــرح ایــن ســؤال کــه
چگونــه چیــن بــا یــک میلیــارد و  300میلیــون نفــر
جمعیــت و هنــد بــا یــک میلیــارد و  200میلیــون
جمعیــت توانســتند مشــکل اشــتغال را ســامان دهنــد
و آنوقــت مــا کــه  80میلیــون نفریــم نتوانیــم ایــن
مشــکل را حــل کنیــم؟ ،گفــت :بایــد مثــل تمــام
کشــورهایی کــه موفــق شــدند در بخــش اقتصــاد،
ســرمایه خارجــی ،مشــارکت و فنــاوری جــذب
کننــد ،مــا هــم بــازار خارجــی بــه وجــود آوریــم
و بــا مشــارکتمان اشــتغال بــرای جوانــان بــه وجــود
آوریــم.

توصیهوزیرتعاون،کارورفاهاجتماعی:

◄

وزیــر تعــاون ،کــــار و رفـــاه اجتـــماعی
برگــزاری مســابقات ملــی مهــارت را یکــی از
برجســتهترین رویدادهــای مهارتــی کشــور
عنــوان کــرد و افــزود :کشــف اســتعدادهای
برتــر و نخبــه و ارتقــای مهــارت ایــن افــراد در
ســطح ملــی از مهمتریــن اهــداف برگــزاری ایــن
مســابقات اســت.
بــه گــزارش ایســنا علــی ربیعــی ،وزیــر
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در بازدیــد از مرکــز
تربیــت مربــی و پژوهشهــای فنــی و حرفــهای البــرز،
برگــزاری ایــن مســابقات را گامــی مهــم در جهــت

◄

پیــش رفــت.
ربیعــی درعینحــال از طرحــی در وزارت
کار خبــر داد کــه بــر اســاس آن بــا اجــرای
آموزشهــای دوگانــه در ســطح مراکــز
آمــوزش عالــی ،دانشــجویان در کنــار تحصیــل
در دانشــگاهها بــه مهارتآمــوزی تشــویق
می شــو ند .
وی بــه دانشــجویان و کســانی کــه تحصیــات
آکادمیــک را میگذراننــد توصیــه کــرد :قبــل از
ورود بــه بــازار کاربــر اســاس نــوع عاقــه
خودشــان بــه مهــارت افزایــی اقــدام کننــد.

رئیسسازمانآموزشفنیوحرفهای:

سهمفارغالتحصیالنازبیکاریفعلی
ویژهاست

رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای
بــا بیــان اینکــه ســهم فــــارغالتحصیان از
بیــکاری فعلــی ویــژه اســت ،گفــت :مهارتآمــوزی
بایــد در کشــور نهادینــه شــود.
بـه گـزارش خبرگـزاری مـوج ،محمدامیـن
سـازگار نـــژاد بیـان داشـت :مهــارت آمـــوزان
پیشقـــراوالن توسعـــه کشـور هسـتند و توسـعه
کشـور بـدون شایسـتگیهای مهارتـی بیمعناسـت.
ایامـی کـه کشـور از بحـران بیـکاری رنـج میبـرد
و فارغالتحصیـان دانشـگاهی سـهمی ویـژه از ایـن
بیـکاری رادارنـد ،حرکـت بـه سـمت مهارتآموزی

مدیرکلگزینشآموزشوپرورشمطرحکرد

میتوانـد یـک اقـدام راهگشـا باشـد.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه بــا تأکیــد
بــر اینکــه دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش
عالــی ،مهارتآمــوزی و مهــارت دوســتی را
بــا جدیتــی مضاعــف ســرلوحه کار خــود قــرار
دهنــد افــزود :ایــن رویکــرد ســبب خواهــد شــد
تــا فارغالتحصیــان دانشــگاهی مــا کمتــر دغدغــه
اشــتغال و یافتــن کار داشــته باشــند.
ســازگار نــژاد بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد
فعالیتهــای مهارتــی و مهارتآمــوزی در کشــور
نهادینــه شــود گفــت :بهجــای آنکــه ردوبــدل

شــدن پایاننامههــا را شــاهد باشــیم بایــد موضــوع
مهــارت و حرفهآمــوزی موردتوجــه قــرار گیــرد تــا
مشــکل اشــتغال جوانــان رفــع شــود.
وی تصریــح کــرد :نبایــد اجــازه دهیــم
مدرکگرایــی اصالــت و جایــگاه مهــارت را
دچــار خدشــه کنــد؛ چراکــه امــروز شــاهد هســتیم
آنهایــی کــه مهارتــی آموختهانــد موردپذیرشانــد
و خواهــان دارنــد و درحالیکــه بســیاری از
فارغالتحصیــان دانشــگاهی دغدغــه یافتــن کار و
شــغل مناســب دارنــد.

◄

مدیرتوسعهصنعتیوفناوریسازمانصنایعکوچکوشهرکهایصنعتیخبرداد:

صالحیتتعدادیازپذیرفتهشدگانآموزشوپرورش

اشتغالزایی۷۰۰هزارنفر

هنوزتائیدنشدهاست

باایجاد۹۰۰شهرکوناحیهصنعتیدرکشور
مدیـر توسـعه صنعتـی و فنـاوری سـازمان
صنایـع کوچـک و شـهرک های صنعتـی گفـت:
ایجـاد  ۹00شـهرک و ناحیـه صنعتـی در کشـور
اشـتغالزایی 700هـزار نفر را به دنبال داشـته اسـت.
بــه گــزارش مهــر ،مدیــر توســعه صنعتــی و
فنــاوری ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای
صنعتــی در مراســم افتتــاح فــن بــازار منطقــهای
کرمانشــاه اظهــار داشــت :ســازمان صنایــع کوچک و
شــهرکهای صنعتــی طــی بیــش از  50ســال فعالیــت
خــود خدمــات خوبــی در حــوزه زیرســاختی
کشــور ارائــه داده و  ۹00شــهرک و ناحیــه صنعتــی
بــا خدمــات ارائهشــده از ســوی ایــن ســازمان
ایجادشــده اســت.

ســیاوش وحــدت از اشــتغالزایی  700هــزار
نفــر بــا ایجــاد ایــن تعــداد شــهرک صنعتــی در
کشــور خبــر داد و افــزود :توســعه خدمــات فنــاوری
موضــوع دیگــری اســت کــه در ســالهای گذشــته
در دســتور کار ســازمان شــهرکهای صنعتــی
قرارگرفتــه اســت.
وی در ادامــه مجمــوع فــن بازارهــای فعــال
در کشــور را  13مــورد عنــوان کــرد و اظهــار
داشــت :از ایــن تعــداد ســازمان صنایــع کوچــک و
شــهرکهای صنعتــی متولــی  11فــن بــازار اســت.
وحــدت توســعه فنــاوری در صنایــع کوچــک
کشــور را مــورد تأکیــد قــرارداد و اظهــار داشــت :از
مجمــوع صنایــع کشــور  ۹0درصــد را صنایــع
کوچــک تشــکیل می دهــد کــه ارتبــاط آن هــا

■□■
رئیساتحادیهکارگرانقراردادیوپیمانیخبرداد

قراردادهایکار»درمجلس

بهمهارتافزاییاقدامکنند

شناســایی افــراد مســتعد و نخبــه دانســت و بــا
تأکیــد بر حــل معضل بیــکاری و کاهش نــرخ بیکاری
تــا پایــان کار دولــت تدبیــر و امیــد اظهــار کــرد:
دولــت بــرای حمایــت از جوانــان کارآفریــن
برنامههایــی دارد کــه در صــورت اجــرا بــه ایجــاد
اشــتغال و کاهــش بیــکاری کمــک میکنــد.
وزیــر کار بــا اشــاره بــه توســعه مهارتهــای
فنــی و حرفــهای در کشــور گفــت :بــا فراگیــری
ایــن مهارتهــا و ارائــه آموزشهــای فنــی و
حرفــهای بــه جوانــان میتــوان مســیر توســعه
اشــتغال را در کشــور بــه ســهولت طــی کــرد
و بــه ســمت تکرقمــی شــدن نــرخ بیــکاری

کلیات الیحه کاهش ســاعت کاري زنان شاغل دولتي
داراي شــرایط خاص روز دوشــنبه در مجلس تصویب
شد .براین اساس زناني که دچار معلولیت شدید هستند،
همســر یا فرزند داراي معلولیت شدید دارند ،به بیماري
صعبالعاجــی دچارند ،کــودک زیر  6ســال دارند یا
سرپرست خانوارند میتوانند از مزایاي این قانون استفاده کنند.
کاهش ســاعت کاري از  ۴۴ساعت به  36ساعت در
هفته و دریافت حقوق و مزایا بر اســاس همان ۴۴ساعت
مهمتریــن اصل این الیحه اســت .پــس از تصویب این
الیحه؛ پیشــنهادهایي مبني بر عمومي شدن این قانون و
کاهش ســاعت کار همه زنان شاغل به گوش رسید که به
نظر میرسد به صاح زنان شاغل ایراني نیست .هماکنون
آمار بیکاری زنان دو برابر مردان است و لوایحي مبني بر
کاهش ساعات کار یا دورکاري به حذف تدریجي زنان از
بازار کار منجر خواهد شد.این سیاست در دولت قبلي در
پیشگرفته شد و نتیجهاش افزایش آمار بیکاري زنان بود.
شهین دخت موالوردي معاون رئیسجمهوری در امور
زنان و خانواده درباره اینکه نظرش راجع به عمومي شدن
این قانون چیســت ،به «ایران» گفت :موافق این عمومي
شــدن آن نیستم چون بر اساس این الیحه تنها باید زناني
مشمول شوند که موارد خاص دارند .وي افزود :اما موافق
کلیات این الیحه هســتیم حتي در بخشــي از این الیحه
مشــوقهای پلکاني براي کارفرمایان در نظر گرفتهشــده
است تا بر اساس آن امنیت شغلي زنان به خطر نیفتد.
به گفته وي ،در تبصره  2این الیحه ،براي کارفرمایان
بخش دولتي اعمال تخفیف پلکاني یا تأمین بخشي از حق بیمه
ســهم کارفرما براي تأمین امنیت شــغلي مشموالن این
قانون ،در دوران استفاده از مزایاي آن ،لحاظ شده است از
اینرو هرگونه اخراج و جابهجایی و اســتخدام جایگزین
ممنوع شده است.

توقف۱۳سالهطرح«بهسازی

دانشجویانقبلازورودبهبازارکار
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مدیـرکل گزینـش آمـوزش و پـرورش بـا بیـان اینکـه پذیرفتهشـدگان باید  36واحد درسـی
را در دانشـگاه فرهنگیـان بگذارنـد ،گفـت :تعـدادی از پذیرفتهشـدگان هنـوز صاحیتشـان تأیید
نشـده است.
بـه گـزارش خبرگـزاری میزان ،شـاپور محمد زاده در گفتوگوی زنده شـبکه خبـر در رابطه
بـا اسـتخدام فرهنگیـان در وزارت آمـوزش و پـرورش اظهـار کـرد :حـدودا ً  ۴هـزار و  331نفـر
اسـامی پذیرفتهشـدگان اسـت کـه امـروز بالغبـر  ۴هـزار و  50نفر را قبولـی نهایی اعـام کردیم.
وی بیـان کـرد :افرادی که اسـامی آنها اعامنشـده اسـت پروندههایشـان در حـال حاضر در
دسـت بررسـی اسـت و بهمحض وصـول نتیجـه نهایی اعام خواهد شـد.
مدیـرکل گزینـش وزارت آمـوزش و پـرورش بـا تأکید بـر اینکه تعـدادی از پذیرفتهشـدگان
هنـوز صاحیتشـان تأییـد نشـده اسـت ،تصریـح کـرد :ایـن افـراد میتواننـد جهـت بررسـی و
اعتـراض خـود بـه هسـتههای گزینشـی اسـتانها مراجعـه کننـد.
محمـدزاده مطـرح کـرد :قانـون بـه اعـام کـرده اسـت کسـانی کـه رد صاحیـت میشـوند
میتواننـد ،اعتـراض خـود را اعـام کننـد ،بـا توجـه بـه اینکـه وزارت آمـوزش و پـرورش
کاسهـای آموزشـی برگزیـدگان ایـن آزمـون را در بهمـن آغاز خواهد کـرد افراد معتـرض تنها
 3روز فرصـت بـه اعتـراض دارنـد.
وی عنـوان کـرد :طـی یـک هفته اعتراض افراد بررسیشـده و از سـوی هسـتههای گزینشـی
هـر اسـتان اعام خواهد شـد.

◄

معاونرئیسجمهوریدرامورزنانوخانواده:

بــا صنایــع بــزرگ مســتلزم توســعه فنــاوری در
آنهــا اســت.
وی تجاریســازی محصــوالت فنــاوری
و صــادرات ایــن محصــوالت را ازجملــه
خروجیهــای موردنظــر در فــن بازارهــا عنــوان
کــرد و افــزود :بــرای دســتیابی بــه ایــن موضــوع
نســبت بــه راهانــدازی شــهرکهای فنــاوری و نیــز
مراکــز خدمــات کســب و کار در ســطح کشــور
اقــدام شــده اســت.
وحــدت بــا اشــاره بــه افتتــاح فــن بــازار در
کرمانشــاه ،گفــت :مقدمــات احــداث شــهرک
فنــاوری در اســتان کرمانشــاه نیــز انجــام شــده
و خوشــه هــای کســب و کار نیــز تشــکیل شــده
اســت.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با
اشاره به اینکه قصد داشتیم طرح «بهسازی قراردادهای کار»
را در مجلس نهم تعیین تکلیف کنیم گفت :مســئوالن
به بهانه اینکه رسمی کردن قراردادهای موقت بار مالی
دارد از زیر بار اجرای این طرح فرار میکنند.
فتحاهلل بیــات در گفتوگو با خبرگزاری تســنیم،
با اشــاره به اینکه بیش از  13ســال اســت طرحی در
مجلس بانام «بهســازی قراردادهای کار» دنبال میشود،
گفت :این طرح بارها در مجلس بررسیشــده است و
نمایندگان پیرامون لــزوم تغییر روند انعقاد قراردادهای
کار در کشــور گفتوگو کردهاند اما مجلس به آن رأی
نداده است.
وی ادامه داد :امروز کارگرانی در کشــور داریم که
باوجود اشــتغال در بنگاهها با ماهیت دائم کاری ،دارای
قراردادهای موقت ،غیررســمی و خــارج از قانون کار
هســتند درصورتیکه وقتی شــغلی دارای ماهیت دائم
اســت چرا باید نیروی شــاغل در آن باسابقه  10تا 20
سال ،قرارداد موقت باشد؟
بیــات با تأکید بر شکســت بهســازی قراردادهای
کار اظهار داشــت :دولت بهعنــوان کارفرمای بزرگ،
مهمترین مانع بر سر راه اجرای درست قوانین در انعقاد
قراردادهای کار اســت .اگر طرح بهسازی قراردادهای
کار نهایی و بــه اجرا درمیآمد ،میتوانســتیم امیدوار
باشیم که مسئله قراردادها نیز حل شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشــور
مهمترین پیام و هدف طرح بهسازی قراردادهای موقت
را داشتن قرارداد دائم در کارهای دائم دانست و گفت:
افراد شــاغل در کارهــای با ماهیت دائــم ،باید دارای
قراردادهای دائم نیز باشند و دلیلی ندارد تا یک بنگاهی
که میخواهد چندین دهه فعالیت داشــته باشد ،نیروی
موقت جذب کند.
این مقام مسئول کارگری کشور گفت :متأسفانه در
حــال حاضر ،مرز و فاصلهای بیــن قراردادهای موقت
و دائــم وجود ندارد و به دلیــل عدم عرضه و تقاضای
نیروی کار ،افراد مورد ســوء اســتفاده کارفرمایان قرار
میگیرند.
وی درباره مهمترین دالیل مطرحشــده از ســوی
مجلــس و دولــت بــرای مخالفت با طرح بهســازی
قراردادهای کار ،گفت :یک دلیل اصلی مطرحشــده در
این خصوص ،بار مالی ناشــی از تغییر قراردادها بوده
است که از سوی دولت و مجلس مطرح شد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشــور
اظهار داشــت :اگر این موضوع بتواند به سرانجام برسد
برای کارگران و مشــموالن قانون کار باالی  10ســال
ســابقه نوعی امنیت شــغلی ایجاد خواهد شد و دیگر
بهنفع کارفرما نیست که بخواهد افراد را بهراحتی اخراج
کند چون دراینصــورت باید افراد را با آخرین حقوق
دریافتی اخراج نمایند.
وی گفــت :در رایزنیهایی که با محجوب  ،رئیس
فراکســیون کارگری مجلس داشتیم مقرر بود این طرح
را در مجلس نهم تعیین تکلیف کنیم که متأسفانه بازهم
به سرانجام نرسید.

