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اخبار ویژه
رویدادهایآموزشوپرورش

◄

آموزش و پرورش به معلوالن

فانـی در خصـوص خالـی بـودن ظرفیـت
آزمـون اسـتخدامی ،اختصـاص دادن بخشـی از
آن بـه معلـوالن گفـت :طبـق قانـون  3درصـد
ظرفیـت اسـتخدامها متعلـق بـه معلـوالن اسـت
کـه مـا اعمـال میکنیـم و مشـکلی وجـود ندارد
امـا اگـر ظرفیت خالی داشـته باشـیم بـه ظرفیت
سـال آینـده اضافـه میشـود.
بـه گـزارش آنـا ،علـی اصغـر فانـی ،وزیـر
آمـوزش و پـرورش ،در حاشـیه پیـش کنگـره
شـهدای دانشآمـوز در جمـع خبرنـگاران
در خصـوص خالـی بـودن ظرفیـت آزمـون
اسـتخدامی ،اختصـاص دادن بخشـی از آن بـه معلوالن گفـت :طبق قانـون  3درصد ظرفیت
اسـتخدامها متعلـق بـه معلـوالن اسـت کـه مـا اعمـال میکنیم و مشـکلی وجـود نـدارد اما
اگـر ظرفیـت خالـی داشـته باشـیم بـه ظرفیـت سـال آینـده اضافـه میشـود.
وزیـر آمـوزش و پـرورش ،در خصـوص فرهنگیانـی کـه مشـمول رتبه بندی نشـدهاند،
خاطرنشـان کـرد :سـال آینـده بـرای عـده کثیـری از همـکاران کـه سـابقه خدمت آنهـا زیر
 6سـال بـوده و مشـمول رتبـه بنـدی نشـدند حکـم آنهـا را بـه تدریـج پـس از ارزیابـی که
صـورت خواهـد گرفت،اجـرا میکنیـم.

■□■
مدیرکل دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش:

رییس جمهور:

دکتر روحانی با اشاره به تالشهای دولت یازدهم
برای ایجاد اشتغال گفت :باوجود همه مشکالت ،به شما
مردم ایران قول میدهم که سال  95سال رونق اقتصادی
ایران خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس
جمهوری در اجتماع بزرگ مردم استان یزد با بیان اینکه
«دولت یازدهم ارزش پولی ملی ،ثبات بازار ملی و
روند کاهنده تورم را باوجود کاهش شدید و کم سابقه
درآمدهای نفتی حفظ نموده» ،اطمینان داد که سال ،95
سال شکوفایی و رونق اقتصادی ایران خواهد بود.
وی همچنین در پایان سفر کاروان تدبیر و امید به استان
یزد در جمع خبرنگاران ،دکتر روحانی در پاسخ به سوالی
درباره برنامه دولت برای رفع مشکل بیکاری در استان یزد
اظهار داشت :اشتغال مساله مهم همه کشور است .با توجه
به اینکــه ترکیب جمعیت جــویای کار در کشور گردش
به سوی فارغالتحصیالن دانشگاهی است دولت به فکر
ایجاد اشتغال متناسب با شان همه افراد جویای شغل است.
رییس جمهوری افزود :مشکل اشتغال در کشور با
یک تحرک و ایجاد رونق اقتصادی رفع خواهد شد که
الزمه آن تالش برای تحقق رشد  8درصدی مدنظر در
برنامه پنج ساله ششم است که مورد تاکید مقام معظم
رهبری نیز قرار دارد.

دکتر روحانی تصریح کرد :برای تحقق رشد  8درصدی
نیاز به جذب سرمایهگذاری از داخل و خارج کشور
و به کارگیری فناوری داخلی و خارجی برای ارتقای
بهرهوری داریم و این همان مسیری است که آن را برجام
 2نامیدهام .اولین گام در مسیر اجرای برجام  2این است که
حاشیهها را کنار گذاشته و همه برای رشد کشور قدم
در میدان بگذاریم.
رییس جمهوری خاطرنشان ساخت :تحریم به عنوان
مانع بزرگ از مسیر رشد اقتصاد کشور برداشته شده
است .دولت به تنهایی قادر به اجرای سیاستهای تحقق
رشد  8درصدی نیست و بخش خصوصی ،بخش تعاونی
و همه فعاالن اقتصادی باید به میدان بیایند.
خبرنگار دیگری از رییس جمهوری سوال کرد:
معموال بخشهایی که در حال کار کردن هستند بستههای
حمایتی دریافت میکنند ،اما بخشهای نوپا مثل نخبگان
در این میان از دریافت حمایت مغفول میمانند ،دولت
چه برنامهای برای حمایت از این بخشها دارد؟
دکتر روحانی پاسخ داد :دولت حمایت خوبی از همه
فعاالن و شرکتهای دانش بنیان به عمل آورده است و
اساسا مهمترین بخش معین دولت در تحرک اقتصادی
مدنظر برای آینده و جذب تکنولوژی و سرمایه از خارج
و داخل کشور همین شرکتهای دانش بنیان هستند.
دکتر حسن روحانی در جلسه توسعه ظرفیتهای

دانشجویان ورودی  ۹3دانشگاه شهید رجایی خطاب به فانی:

چرا احکام استخدامی آموزشوپرورش
باید دیر صادر شود؟

چـرا احـکام اسـتخدامیاش بایـد دیـر صـادر شـود و یکسـال حقوقـش نادیـده گرفتـه
شـود؟ آیـا به عنـوان متولی و سـکاندار آموزشوپرورش کشـور از بین رفتن امیـد و انگیزه
چنـد هـزار همـکار آیندهتـان نهیبی بـه شـما نمیزند؟
بـه گزارش خبرگزاری دانشـجو ،جمعی از دانشـجو معلمان دانشـگاه تربیت دبیر شـهید
رجایـی ورودی  93در نامـهای بـه وزیـر آموزشوپـرورش در خصـوص عـدم پرداخـت
معوقاتشـان اعتـراض کردنـد کـه متـن نامه به شـرح زیر اسـت:
به وزیر محترم آموزش و پرورش
جناب آقای دکتر علی اصغر فانی
با سالم و احترام
موضوع  :نحوه پرداخت مطالبات دانشجو معلمان
بـا عنایـت بـه اینکـه آموزش و پـرورش یکـی از نهادهای مهـم دولتی میباشـد و همه
نیروهایـی کـه در وزارت خانههـا و نهادهـای دیگـر مشـغول بـه خدمت هسـتند ،از دسـت
پروردههـا و تربیتیافتـگان ایـن نهاد میباشـند ،لذا شایسـته اسـت کـه مربیـان و دبیران این
وزارت خانـه از بهترینهـا ازنظـر ایمانـی ،اخالقـی ،شـخصیتی ،رفتاری و علمـی و انتخاب
شـوند و حرمـت و حقـوق آنهـا رعایـت شـود .در ایـن صـورت شـاهد تربیـت نیروهـای
مسـتعد و شایسـتهتری در ایـن وزارت خانهخواهیـم بـود.
-1همانطـور کـه مسـتحضرید بیـش از یکسـال از آغـاز بـه تحصیـل دانشـجو معلمـان
ورودی  93میگـذرد در ایـن مـدت یکسـال و انـدی ایـن دانشـجویان همـواره دغدغـه
صـدور احـکام و دریافـت حقوحقـوق خـود را داشـتهاند همـواره در تبوتـاب و نگرانـی
بـه سـر بردهانـد.
تـا اینکـه باالخـره احـکام اسـتخدامی ورودیهـای سـال  93در بهمـن  94صادر شـد و
در احـکام ایـن عزیـزان بهمـن  93درجشـده لـذا طبـق قانون مشـمول  12ماه حقـوق کامل
میباشـند کـه طبق قانـون خواهـان آن میباشـند.
پـس چـرا بایـد ایـن نسـل سـوخته باشـد؟ چـرا احـکام اسـتخدامیاش بایـد دیـر
صـادر شـود و یکسـال حقوقـش نادیـده گرفتـه شـود؟ آیا بـه عنـوان متولی و سـکاندار
آمـوزش و پـرورش کشـور از بیـن رفتـن امیـد و انگیـزه چنـد هـزار همـکار آیندهتـان
نهیبـی بـه شـما نمی زنـد؟؟ کسـانی کـه بـا رتبه هـای بـاال و ممتـاز بـا هـزار امیـد پـا
بـه عرصـه تعلیـم گذاشـتهاند چـرا بایـد در اولیـن سـال خدمـت و در بـدو ورود به این
سـازمان صابـون بـد عهـدی و خلـف وعده به تنشـان بخـورد؟ آیـا واقعا انتظـار خدمت
صادقانـه و فداکارانـه از ایـن نسـل داشـتن انتظـار آرمانـی ای نیسـت؟ بدیهـی اسـت
کـه ایـن نسـل تـا پایـان سـی سـال خدمـت صادقانـه اش هرگـز تبعیضـی در حـق او
رفتـه فرامـوش نخواهـد کـرد.
 -2همزمـان بـا صـدور احـکام در برخـی اسـتانها معوقـات بهطـور کامـل پرداخـت
شـد کـه در مـاه بعـد (بهمـن) نیز ایـن اتفـاق در اسـتانهای دیگر تکرار شـد امـا آموزش و
پـرورش همـواره اصـرار داشـته کـه ایـن عمـل خالف اسـت ،امـا با ایـن وجود ایـن عمل
خـالف در ماههـای بعـد نیـز تکـرار میشـود؟
مسـلم اسـت کـه ایـن اسـتانها از محـل بودجـه واریـزی وزارت تاییـد سـازمان برنامه
ایـن پرداخـت را انجـام دادهاند مسـلم ًا ایـن بودجه برای تمام اسـتانها واریزشـده پس دلیل
امتنـاع اداره کل اسـتانها در چیسـت؟
بههرحـال بـا عنایـت بهمراتـب فـوق از مقـام عالـی وزارت ،فرهنگیـان انتظـار داریـم
تصمیـم بـر احقـاق حـق همـکاران آینـده خـود را بـر کلیـه امـور و عقایـد ترجیـح داده و
پرداختهـا را منـوط بـه نزدیکـی انتخابـات و فرآیندهـای سیاسـی نکنـد.
در خاتمـه امیـد اسـت کلیـه مسـئولین نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی ایـران تحـت
رهبـری حضـرت آیـت الهـن خامنـهای مدظلـه العالی در راسـتای احقـاق حقوق دانشـجو
معلمـان از هـر لحـاظ گام مثبتـی برداشـته و آنـان را از حقـوق واقعـی و مسلمشـان محروم
نسازند.
جمعی از دانشجو معلمان ورودی ۹۳

امور بیمه بیکاری از  15فروردین
 ۹5توسط کاریابیهای سراسر

سرمایه گذاری استان یزد نیز اظهار امیدواری کرد:
با استفاده مناسب از شرایط بوجود آمده شاهد رونق قابل
قبول و افزایش اشتغال در کشور و از جمله یزد باشیم و
با مشارکت و همدلی بتوان بر مشکالت فائق آمده و شرایط
را برای تحرک خوب اقتصادی در کشور فراهم کرد.
رییــس جمهــوری اضافــه کــرد :همچنیــن در طــول
ســالهای  85تــا  91بــه رغــم درآمدهــای بــاالی
ارزی ،اشــتغال خالــص تقریب ـ ًا نزدیــک بــه صفــر و در
حــدود ســالی  12هــزار شــغل بــود.
دکتــر روحانــی تأکیــد کــرد :امــروز بایــد همــه
تــوان خــود را بــرای تقویــت تولیــد داخلــی و در
تعامــل بــا دنیــا بــکار بگیریــم و در ایــن راســتا درســت
عمــل کنیــم.
رییـــس جمهـــوری بـــا تأکیـــد بـــر حمایـــت از
بنگاههـــای غیردولتـــی اظهارداشـــت :امـــروز شـــرایط
بـــرای فعالیـــت بنگاههـــای غیردولتـــی آمـــاده اســـت
و دولـــت وظیفـــه خـــود میدانـــد کـــه از ایـــن
بنگاههـــا حمایـــت کنـــد و بـــدون شـــک اگـــر
کارآفرینـــان شـــرایط را مناســـب دیـــده و وارد عمـــل
شـــوند میتـــوان در طـــول چنـــد ســـال بـــه جایـــگاه
مطلـــوب دســـت یافـــت.

سخنگوی دولت در اجالسیه خبرگان رهبری:

◄

دولت تالش می کند با ثبات قیمتها

هنگام ثبت نام فرم درخواست وام را بگیرند

■□■

شغلی و کاریابیهای سراسر کشورخبر داد

و ایجاد رونق اقتصادی رفع خواهد شد

پذیرفته شدگان آزمون استخدامی

مدیـرکل دفتـر وزارتـی وزارت آمـوزش و پـرورش گفـت :پذیرفتـه شـدگان دانشـگاه
فرهنگیـان مـی تواننـد هنـگام ثبـت نـام و زمـان مراجعـه بـه پردیـس ها ،فـرم هـای وام را
دریافـت کنند.
محمـد فاضـل در گفـت و گـو بـا پانـا ،در پاسـخ بـه این سـوال کـه آیـا مبلغ ثبـت نام
پذیرفتـه شـدگان دانشـگاه فرهنگیـان نهایـی شـده اسـت؟ ،اظهـار کـرد :وزارت آمـوزش و
پـرورش سـعی در تعدیـل هزینـه ثبت نـام  2هـزار و  700دانشـجومعلم دانشـگاه فرهنگیان
و  3هـزار و  200پذیرفتـه شـده دانشـگاه شـهید رجایـی دارد.
وی ادامـه داد :رقـم دقیـق شـهریه این پذیرفته شـدگان در اختیار نیسـت امـا تمام تالش
برای کم شـدن شـهریه و فشـار کمتر به دانشـجویان اسـت.
اعطای  50درصد شهریه در قالب وام
مدیـرکل دفتـر وزارتـی وزارت آمـوزش و پرورش در پاسـخ به این سـوال کـه پرداخت
وام بـه ایـن پذیرفتـه شـدگان از چـه زمانـی آغـاز مـی شـود؟ ،گفـت :پرداخـت وام قطعی
اسـت و دانشـجومعلمان  2دانشـگاه مـی تواننـد هنـگام ثبـت نـام و در زمان مراجعـه برای
دوره هـای آموزشـی ،فـرم هـای وام را بگیرنـد .فاضـل در پایان یـادآور شـد :طبق صحبت
هـای انجـام شـده مبلـغ وام  50درصـد هزینـه و شـهریه اصلی خواهـد بود.

رئیس کانون انجمنهای صنفی دفاتر مشاوره

مشکل اشتغال در کشور با یک تحرک

فانی خبر داد

اختصاص  3درصد ظرفیت استخدامی

■□■

و ایجاد اشتغال از حجم بیکاری بکاهد
سخنگوی دولت گفت :دولت تالش کرده با ثبات
قیمتها و ایحاد اشتغال برای فارغالتحصیالن از حجم
بیکاری بکاهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،محمدباقر
نوبخت سخنگوی دولت با حضور در نوزدهمین
اجالسیه مجلس خبرگان رهبری سخنان خود را به طرح
مشکل و متغیر تورم و رکود در کشور آغاز کرد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به این دو موضوع
افزود :بخشی از پدید آمدن این مشکل اقتصادی مربوط
به مشکالت داخلی است و بخشی از آن مربوط به
مشکالت خارجی و محدودیت های اقتصادی تحمیلی
از سوی دیگران.
سخنگوی دولت با اشاره به برنامه های اقتصادی که
از سال  68تا امروز ارائه و اجرا شده گفت :برنامه
پنجم توسعه از سال  1390آغاز شد در حالی که
 119میلیارد دالر درآمد نفتی داشتیم اما وقتی با تحریم
هایی مواجه شدیم که تکانه های شدید اقتصادی را بر
کشور تحمیل کرد.
وی افزود :در سالهای 90و 91زمانی که افت شدید
قیمت نفت و کاهش میزان صادرات نفتی مواجه شدیم
و همین امر موجب کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن
آن گردید .رشد اقتصادی است که می تواند متغیر رکود
و تورم را مانع شود.
نوبخت تأکید کرد :شوک های نفتی در سالهای
اخیر نیازمند ارائه برنامه و اجرای سیاست هایی برای
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خروج از بحران و مهار آن بودیم لذا در دولت و مرکز
تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
برنامه هایی ارائه شد و تا اندازه خوبی توانست فشار
شوک های تحمیلی را مهار نماید .توسعه اقتصادی و
رشد اقتصادی همراه با عدالت از برنامه ها و راهکارهایی
بود که انجام گرفت .اتخاذ تصمیمات و سیاست های
اقتصادی متناسب با ضربه هایی بر اقتصاد ما وارد شده
بود از سوی دولت خوشبختانه آثار و ثمرات ملموسی
در پی داشته است.
معـاون رئیـس جمهـور تصریح کرد :رشـد سـرمایه
گـذاری باعـث مثبـت شـدن شـاخص رشـد اقتصـادی
شـد؛ امـا در مقطـع بعـدی شـاهد کاهـش قیمـت نفت
بـه زیـر  30دالر بودیـم که باعـث کاهـش درآمد دولت
از  120میلیـارد دالر بـه  34میلیـارد دالر گردید و همین
کاهـش درآمـد دولـت ،درصـد سـرمایه گـذاری را نیـز
کاهـش داده و بـه نوعی آثـار خود را بر سـفره مردم هم
گذاشـت لذا رشـد اقتصــادی کشــور مجددا ً بـه مثبت
 1درصـد رسیـــد؛ البته تغییـر روند از منفی  6درصـــد
بـه مثبـت  1درصـد بـوده و قابل تقدیر اسـت.
نوبخت با اشاره به کاهش درآمد نفتی کشورهایی
چون عربستان و ونزوئال گفت :کشوری مثل عربستان که
یارانه های زیادی را به مردم خود می داد با مواجه شدن
به کاهش درآمد نفتی خود دست به کاهش حجم یارانه
های پرداختی و افزایش قیمت برخی کاالها و خدمات
خود را اجرا کردند ،اما دولت اعتدال علی رغم کاهش
قیمت نفت تالش کردیارانه مردم را پرداخت کرده و

جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد.
سخنگوی دولت با اشاره به تالشهای دولت برای
کاهش بیکاری در کشور گفت  :ساالنه جمع کثیری به
بازار کار وارد می شوند  .بااین حال دولت تالش کرده با
ثبات قیمت ها و ایحاد اشتغال برای فارغ التحصیالن تا
حدودی از حجم بیکاری بکاهد.
وی با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ،
تصریح کرد:رشد اقتصــادی در گرو استفــاده از تمام
ظرفیتهای مورد اشاره مقام معظم رهبـری سیــاستهای
ابالغی اقتصاد مقاومتی می باشد.اما آیا واقعا اقتصاد مقاومتی
ما امروز این توان و قدرت را دارد که با کاهش تکیه
بر نفت  ،سیــاستهای اقتصــاد مقاومتی را اجـرایی
کنیم؟!
وی افزود :کاهش تکیه بر نفت یعنی افزایش مالیات  ،آیا
جامعه ما امروز این پذیرش را دارد؟ امروز دولت تمام
تالش خود را به کار بسته که با اجرایی شدن برجام
و رفع تحریم ها و ایجاد روابط دیپلماتیک و ایجاد
بسترهای سرمایه گذاری خارجی ،گشایش اقتصادی
مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و رسیدن به عدد  8درصد
رشد اقتصادی را فراهم آورد تا به رقم  724هزار میلیارد
برسیم.
پس از سخنرانی نوبخت  ،چند تن از اعضای مجلس
خبرگان با اشاره به مشکالت اقتصادی  ،بیکاری  ،تورم و
رکود در کشور  ،سواالت خود را از معاون رئیس جمهور
مطرح کردند و نوبخت نیز پس از استقرار در جایگاه
سواالت نمایندگان را پاسخ داد.

شورای عالی کاراعالم کرد

افزایش دستمزد  14درصدی کارگران
درسال ۹5

در سال  95حداقل دستمزد کارگران 812هزار
و  164تومان برای تمام سطوح تعیین شد که افزایش
99هزار و  739تومانی نسبت به مزد سال  94دارد.
به گزارش تسنیم شورای عالی کار در جلسه خود با
حضور نمایندگان کارگران ،کارفرمایان و دولت دستمزد سال
آینده کارگران را  14درصد برای تمام سطوح افزایش داد.
بر این اساس بن خواربار همان 110هزار تومان سال
گذشته و حق سنوات نیز همان رقم سال  94تعیین شده
است .حق مسکن نیز نسبت به سال قبل تغییری نداشته
است ،در سال قبل حق مسکن به  40هزار تومان افزایش
یافته بود که کارفرمایان این مصوبه را اجرایی نکردند و
تنها  20هزار تومان بابت حق مسکن به کارگران پرداخت
کردند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار به تسنیم گفت:
کارفرمایان وعده دادهاند امسال این مصوبه را اجرایی
کنند که بر این اساس بابت حق مسکن 40هزار تومان
پرداخت خواهد شد.
با این اوصاف با افزایش 14درصدی ،حداقل
دستمزد کارگران امسال از 712هزار و  425تومان به
812هزار و  164تومان برای سال  95رسید.
بر اساس این گزارش حق پایه سنوات روزانه  1هزار تومان
شده که نسبت به سال قبل تغییر نکرده و حق اوالد نیز 81.216
هزار تومان شده است که ده درصد حداقل حقوق است.
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :تعاونیها در ایجاد
اشتغال پایدار و کمک به شبکه توزیع نقش تعیین کننده ای دارند.
به گزارش مهر ،سید حمید کالنتری در دیدار با استاندار
قزوین اظهارداشت  :در اقتصاد مقاومتی تعاونیها می توانند بسیار
تاثیرگذار عمل کنند و به اشتغال نیز کمک کنند.
وی افزود :یکی از راهکارهای ارزان و سریع برای ایجاد
اشتغال استفاده از ظرفیت تعاونی هاست و هزینه ایجاد اشتغال
در این بخش یک سوم سایر حوزه هاست.
کالنتری افزود :در حال حاظر در کشور  100هزار تعاونی
فعال وجود دارد که در آنها بیش تز یک میلیون و  700هزار
شغل ایجاد شده است.
وی بیان کرد 50 :درصد دهیاریها در قالب  700تعاونی در
زمینه های مختلف از جمله شن و ماسه و تولید آسفالت فعالیت
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بر این اساس جمع دریافتی افراد مجرد  972.165هزار
تومان و افراد متأهل با یک فرزند  1053.38هزار تومان و
حداقل مزد روزانه  27.072هزار تومان تعیین شده است.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز پس از اعالم
افزایش  14درصدی دستمزد سال  95کارگران گفت:
این تصمیم بر پایه مصالح کارگر ،کارفرما و کشور تعیین
شد و با این نرخ افزایش کار و تولید به رونق میرسد.
به گزارش فارس ،علی ربیعی تصریح کرد :سال آینده
قطعا بهتر از امسال خواهد بود و مطمئن هستم و یقین دارم که
سال آینده در مورد مزد نیز تصمیمات بهتری خواهیم گرفت.
ربیعی اضافه کرد :همه ما به این امر واقف هستیم و
میدانیم که زندگی کارگری با حداقل دستمزدها زندگی
سختی است و تمام تالشمان بر این است که خداوند
کمک کند که بتوانیم سطح زندگی سربازان جبهه اقتصاد
مقاومتی را ارتفا دهیم و این یک واقعیت است.
وی خاطرنشان کرد :افزایش بهرهوری یک ضرورت
است که در واحدهای صنعتی به آن نیاز داریم و این امر
جز در انگیزه نیروی کار حاصل نمیشود؛ از جهت دیگر
نشاط جامعه به تولید و نشاط در تولید به نشاط کارگر
بستگی دارد و این امر برای ما مسلم است.
ربیعی یادآور شد :من افتخار میکنم که روزی
در جبهه کارگری در این جایگاه قرار داشتم و امروز
به عنوان وزیرکار در این جلسات هستم بنابراین باید

معیشت کارگری ،ظرفیت و توان تولیدگران به اضافه
مسائل اقتصاد کالن جامعه را باهم در نظر بگیریم.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :مطالعات ما
نشان میدهد که بیش از  90درصد اشتغال در شرکتهای
کوچک و متوسط و خرد هستند؛ اینها کارگاههاییاند که
به اصطالح جان زیادی ندارند و شرکت متوسط ،خرد و
کوچک نامیده میشوند و در معرض فشارهای اقتصادی
هستند و ما باید برایشان شرایطی را ایجاد کنیم که در
آنها سرمایهگذاری انجام شود.
وی اظهار کرد :باید ظرفیتهای خالی کارخانههای
ما به حرکت در بیاید و بتوانند نیرو جذب کنند و ما در
دولت و من به عنوان وزیرکار خودم را درقبال بیکارانی که
در جامعهام هستند و به کار نیاز دارند ،مسئول میدانم و
خوشبختانه کارگران شاغل ما هم به فکر کارگرانی هستند
که باید به آنها بپیوندند؛ آنها با بردباری و با دید باز
مصالح اقتصادی کشو را را در نظر میگیرند و میخواهند،
شرایط را طوری فراهم کنند که به تولید ادامه دهند.
ربیعی ادامه داد :من واقعا شرایط سخت کارفرمایان را هم
میدانم و متوجه هستم که این افراد خود را بخشی از جریان
کار میدانند و از طرف دیگر کارفرمایان اظهار کردهاند نیروی
کاری که راضی کار کند ،برای ما ارزشمند است و امروز
تصمیمی که اتخاذ کردیم تصمیم بسیار مناسبی بود.

معاون وزیر کار:
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تعاونی ها در ایجاد اشتغال پایدار تعیین کننده هستند
دارند که عالوه بر تولید و کسب درآمد ،مصالح و لوازم خود
را نیز تامین می کنند.
معاون امور تعاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت:
تعاونی تامین نیاز و تعاونی شهرستانها از جدیدترین نوع تعاونی ها
هستند که خدمات جدید و نوینی را به مردم ارائه می کنند.
کالنتری در خصوص تعاونی های جدید هم گفت :تعاونی
شهرستانها با عضویت نیم درصد مردم شهرستان راه اندازی

می شود و هم اکنون  80تعاونی در حال راه اندازی است و
در تعاونی های تامین نیاز تولیدکنندگان مشترک می توانند با
همدیگرهمکاریداشتهباشند.
وی اظهارداشت :مدیریت خوشه ای در صنعت به صورت
جدی دنبال می شود و نمونه های بارز آن در مورد عسل ،زعفران
و حوزه فناوری اطالعات تا به امروز بخوبی پیگیری شده است.

کشور انجام میشود

رئیس کانون انجمنهای صنفی دفاتر مشاوره شغلی و
کاریابیهای سراسر کشور از آغاز واگذاری امور بیمه بیکاری به
کاریابیهای سراسر کشور از  15فروردین  95خبر داد.
بابک هاشمیپور ،رئیس کانون انجمنهای صنفی دفاتر مشاوره
شغلی و کاریابیهای سراسر کشور با اشاره به اینکه نرمافزار جدید
واگذاری امور بیمه بیکاری به کاریابی مورد تائید وزارت تعاون
 ،کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت افزود :در این نرمافزار بر بستر
وب تمامی مراحل واگذاری امورات وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی به کاریابیها پیشبینیشده است.
وی با اشاره به مراحل انجام امور بیمه بیکاری توسط کاریابیها
گفت  :مرحله اول ثبتنام و مشاوره شغلی از متقاضیان است و
پسازآن تشکیل پرونده  ،انگشتنگاری حضوروغیاب و بهکارگماری
مجدد و پیدا کردن اشتغال پنهان دریافتکنندگان بیمه بیکاری توسط
کاریابیها انجام میشود.
هاشمی پور با اشاره به اینکه با واگذاری امور بیمه بیکاری
به کاریابیها هزینههای هنگفت دولت در این رابطه پایین میآید
افزود :در کنار آن از فعالیتهای جزیرهای نیز در این زمینه جلوگیری
میشود.
وی با اشاره به اینکه واگذاری بیمه بیکاری از  15فروردینماه
 95توسط کاریابیهای منتخب سراسر کشور آغاز میشود افزود:
واگذاری این امور به کاریابیها نیز بر اساس رتبهبندی آنها انجام
میشود و اینگونه نیست که تمامی دفاتر کاریابی این خدمات را
انجام دهند.
رئیسکانونکاریابیهادرپایانگفت:درحالآمادهسازی 14مرحله
واگذاریاموربهکاریابیهاهستیمکهبانرمافزارفوقکارمراجعهکنندگان
بسیار راحتتر میشود و از مراجعه متعدد آنها جلوگیری میشود.

■□■
جزئیات تصمیمات جدید درباره اشتغال

نرخ بیکاری تکرقمی میشود؟
کمیسـیون تخصصی شـورای عالی اشـتغال آخرین
نشسـت امسـال خـود را بـا موضـوع تک رقمی شـدن
نـرخ بیـکاری تـا پایان سـال  96بـا حضـور نمایندگان
وزارتخانههـا ،کارگـران ،کارفرمایـان و برخی سـازمان
هـا برگـزار کرد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،سـومین جلسـه
کمیسـیون تخصصی شـورای عالی اشـتغال  12اسـفند
 1394بـه منظـور بررسـی بنـد اول مصوبـات هفتـاد و
سـومین جلسـه شـورای عالـی اشـتغال برگـزار شـد.
در این نشسـت موضوع همکاری و هماهنگی دسـتگاه های
ذیربـط بـه منظور بررسـی راه های کاهش نـرخ بیکاری
تـا پایـان سـال  1396و تعییـن سیاسـت هـا ،الزامـات
مـورد نیـاز ،وظایـف و مسـئولیت هـای اشـتغال زایـی
تمامـی دسـتگاه هـای اجرایـی بررسـی شـد.
نشسـت تخصصـی شـورای عالـی اشـتغال بـا
حضـور معـاون توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال وزارت
کار ،خانـم فرزیـن معتمـد رئیـس دبیرخانـه شـورای
عالـی اشـتغال و نماینـدگان وزارتخانـه امـور اقتصـاد
و دارایـی ،سـازمان امـور مالیاتـی ،وزارت علـوم،
تحقیقـات و فنـآوری ،کمیتـه امـداد امام خمینـی (ره)،
کانـون عالـی کارفرمایـان ،وزارت ورزش و جوانـان،
سـازمان میراث فرهنگی ،صنایع دسـتی و گردشـگری،
وزارت بهداشـت ،درمـان و آموزش پزشـکی ،صندوق
توسـعه ملـی ،بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران ،وزارت
نیـرو ،کانـون عالـی شـوراهای اسـالمی کار کشـور،
سـازمان جنـگل هـا ،مراتـع و آبخیـز داری کشـور،
وزارت کشـور ،بانـک مرکـزی ،معاونـت امـور زنان و
خانواده ریاسـت جمهـوری ،معاونت علمـی و فناوری
رئیـس جمهـور مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت.
منصـوری معـاون توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال
در ایـن نشسـت ،توضیحاتـی در خصـوص رویکـرد
اخیـر وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی بـه مسـئله
هماهنگـی بین دسـتگاهی در دسـتیابی به نـرخ بیکاری
تـک رقمـی ارائـه کرد.
همچنیـن در ادامه نشسـت نیز خانـم فرزین معتمد
بـه ارائـه الگـوی پیشـنهادی دبیرخانـه شـورای عالـی
اشـتغال در خصـوص هماهنگـی بیـن دسـتگاهی در
دسـتیابی به نـرخ بیکاری تـک رقمی پرداخـت .گفتنی
اسـت در ایـن جلسـه هـر یـک از نماینـدگان بـه طرح
دیـدگاه هـای خـود پرداختند.
عـالوه بـر ایـن مقرر شـد دبیرخانـه شـورای عالی
اشـتغال ضمـن برقراری مسـتمر ارتبـاط بـا نمایندگان،
موضـوع هماهنگـی بیـن دسـتگاهی را پیگیـری و بـا
برگـزاری جلسـات مجـدد بـه نهایـی نمـودن الگـوی
پیشـنهادی و نقـش هـر یـک از دسـتگاه هـا اقـدام نمایـد.
الزم بـه ذکـر اسـت در دومیـن جلسـه کمیسـیون
تخصصـی شـورای عالـی اشـتغال کـه  11اسـفند سـال
جاری برگزار شـده بـود ،در خصوص ضـرورت اصالح
رویکرد آموزشـی کشـور متناسـب با نیازهای بازار کار و
رویکـرد مدنظر وزارت تعـاون ،کار و رفاه اجتماعی و نیز
الگـوی پیشـنهادی معاونت توسـعه اشـتغال و کارآفرینی
در خصـوص نحوه مواجهه با رویکرد آموزشـی مناسـب
بـا نیازهای بـازار کار با حضـور نمایندگان دسـتگاه های
ذیربـط مـورد بحث قـرار گرفت.
همچنیـن در اولیـن نشسـت کمیسـیون تخصصـی
شـورای عالی اشـتغال بررسـی بسـته سیاسـتی اشتغال
در دوران رکـود و پـس از رکـود از جملـه موضوعاتی
بـود کـه بـه آن پرداخته شـد.

