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اخبار ویژه
رویدادهایآموزشوپرورش
کارت زرد مجلس به فانی

نمایندگان مجلس

از پاسخ وزیر آموزش و پرورش قانع نشدند

نماینـــــــدگان از توضیحــــــــات وزیـر
آمـوزش و پـرورش در پاسـخ به سـوال نماینـده زابل
قانع نشـدند.
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛
نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی در نشسـت
علنـی دوشـنبه 28 ،دیمـاه پارلمـان ســــــؤال
حلیمـه عالـی نماینـده زابـل ،زهـک و هیرمنـد از
علـی اصغـر فانی وزیـر آموزش و پـرورش را مورد
بحـث و بررسـی قراردادنـد.
پـس از توضیحـات وزیـر ،عالی اعـالم کرد که
از پاسـخهای وزیـر قانـع نشـده و توضیحـات وی
بـه رای گذاشـته شـو و وکالی ملـت بـا آرای خود
نشـان دادنـد کـه قانـع نشـدند و فانـی چهارمیـن
کارت زرد خـود را از پارلمـان دریافـت کـرد.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه محمدرضـا باهنر نایب رئیـس مجلس پـس از قانع نشـدن نمایندگان
از پاسـخ هـای وزیـر آمـوزش و پـرورش ،تاکید کرد :بـا توجه به اینکـه نمایندگان اخیـرا ً به فانی
وزیـر آمـوزش و پـرورش رأی اعتمـاد دوبـاره ای داده بودنـد از ایـن رو دو مـورد قانـع نشـدن
نماینـدگان از وزیـر پـاک شـده و سـوال امـروز دومیـن طرحی بـود که مطـرح شـد و نمایندگان
از پاسـخ هـای وزیر قانع نشـدند.

◄

رئیسجمهور تأکید کرد

حجتاالسالموالمسـلمین حسـن روحانـی در
جلسـه یکشـنبه گذشـته هیئـت دولت کلیـه اعضای
دولـت را بـه تالشـی مضاعف بـرای حل مشـکالت
جامعـه بخصـوص اقشـار کمدرآمـد و رفـع معضـل
بیـکاری و پیگیـری اهـداف دولـت توصیـه کرد.
بـه گـزارش پایـگاه اطالعرســـــانی ریاسـت
جمهـوری ،در ایـن جلسـه کـه بـه گـــــــــزارش
وزیـر امـور خارجـه و رئیـس سـازمان انـرژی اتمی
از رونـد مذاکـرات و دسـتاوردهای حاصل از اجرایی
شـدن برجـام اختصـاص یافـت ،محورهـای مـورد
تأکیـد در بهرهمنـدی هرچـه بیشـتر از فرصـت ایجاد
شـده و تالش هرچه بیشـتر برای توسـعه و پیشرفت
کشـور مـورد بحـث و تبادلنظـر قـرار گرفـت.
رئیسجمهـور ضمـن قدردانـی از حمایتهـا و
هدایتهـای رهبـر معظـم انقـالب و همراهیهـای
ملـت شـریف ایـران ،از تالشهـای ارزنـــــــده
وزارت امور خارجه ،سـازمان انرژی اتمی ،وزارت دفاع و

جزو سوابق محسوب میشود؟

روابـط عمومـی توسـعه مدیریت و پشتیبـــــانی
آموزش و پرورش در مورد نحوه سـوابق حقالتدریسـیها
پاسخ داد.
بـه گـزارش خبرگـزاری خبرآنالیـن ،روابـط
عمومـی توسـعه مدیریـت و پشـتیبانی آمـوزش و
پرورش در پاسـخ به سـؤالی در مورد نحوه سـوابق
حقالتدریسـی هااعـالم کـرد« :در اجراي مـــــاده
 151قانـون اسـتخدام کشـوري ،شـرط احتسـاب
سـنوات خدمـت ،اشـتغال تماموقـت و موظـف در
قبـال دریافـت حقوق اسـت و بر اسـاس مـــــاده
 105قانـون مدیریـت خدمـات کشـوري ،منظـور
از سـابقه خدمـت بـراي بازنشسـتگي آن مـدت از
سـوابق خدمـت کارمنـدان اسـت کـه در حالـت
اشـتغال بهصـورت تماموقـت انجامشـده وکسـور مربـوط را پرداخـت کـرده یا در طـول خدمت
پرداخـت کنـد ،بنابرایـن بـا عنایـت بهمراتـب فوق ایامـي را کـه نامبـرده بهموجب ابالغ رسـمي
بهطـور تماموقـت در قبـال دریافـت حقـوق بـه خدمـت اشـتغال داشـته اسـت  ،جـزو سـنوات
خدمـت دولتـي وي قابـل احتسـاب خواهـد بـود ».
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عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی تأکید کرد

رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی گفت :همیشه
یکی از مشکالت کشور این است که نظام آموزش
عالی ما با نیازهای بازار کار تطبیق پیدا نمیکند و تا
زمانی که اطلس ملی مشاغل وجود نداشته باشد این
امکان فراهم نمیشود.
دکتر محمدرضا سپهری در گفتگو با مرکز خبر
شورای عالی انقالب فرهنگی گفت :اکنون در کشور
طرح آمایش آموزش عالی در قالب نقشه جامع علمی
کشور مطرحشده است اما آموزش عالی در کشور
دو بعد دارد در یک سمت تقاضای نیروی انسانی و
یک سمت عرضه نیروی انسانی و در این خصوص
در همه جای دنیا به سه نکته توجه میکنند که شامل
شبکه ملی مشاغل کشور ،طبقهبندی مشاغل و اطلس ملی
مشاغل است.
وی افزود :شبکه ملی مشاغل شبکهای است که
شغلها در آن تعریف و کدبندی میشوند و بر اساس
کدهای سازمان بینالمللی کار ،همه شغلها از یک
کد واحد برخوردارند و بعد از تعریف نیز مشخص
میشود که هر شغل چه دانش و مهارتها و توانایی
را نیاز دارد و چه شرایط احرازی دارد و این شغل
به چه شغلهایی مرتبط میشود و ارتباط این شغل
بهصورت افقی و عمودی با بقیه مشاغل چگونه است
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این اطالعات در شبکه ملی مشاغل تدوین میشود و
سپس میتوانیم در کشور شبکه یا سامانه ملی مشاغل
ایرانی را داشته باشیم.
رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی به طبقهبندی
مشاغل اشاره و تصریح کرد :در طبقهبندی ،اول
مشاغل باید تجزیهوتحلیل شوند و بعد همه شرکتها
و بنگاهها باید از طریق مشاوران ،طرحهای طبقهبندی
مشاغلشان را تعریف کنند که نشان میدهد که فردی
که در یک بنگاه و یا سازمانی مشغول میشود چگونه
مسیر ارتقا را طی کند و نظام جامع جبران خدمات
افراد ،نظام پرداخت حقوق و دستمزد باید بر مبنای
طبقهبندی مشاغل تهیه شود بعد در کنار این دو،
مطابق آنچه در دنیا مرسوم است یک اطلس تهیه
میشود که اطلس ملی مشاغل نام دارد.
وی ادامه داد :برای ترسیم این اطلس متخصصین
اقتصادی ،مدیریتی ،جامعهشناسی و جی آی اس،
جی پی اس دور هم مینشینند و پروژههای کالن
مملکت را در مناطق مختلف بر اساس طرح آمایش
بررسی میکنند و نظر میدهند که تا ده سال آینده چه
پروژههای عمرانی در کشور اجرا میشود و بــــــر
آن اساس پیشبینی میکنند چه مشاغلی در حال افول و
چه مشاغلی در حال صعود است و این دادهها را روی
نقشههای جغرافیایی پیاده میکنند.
دکتر سپهری سپس بابیان اینکه اطلس ملی مشاغل
هر یک یا دو سال باید بهروز شود افزود :مسئولین
مثال استانداران ،فرمانداران و شهرداران در شهر خود

این نقشهها بررسی میکنند و چشمانداز شغلـی در ده سال
آینده در این شهرها را فراهم میکنند و اطالعات
بهروز خود را به مراکز آموزش عالی و مراکز فنی
حرفهای و دانشگاهها اعالم میکنند که بهطور مثال
این شغلها در حال از بین رفتن هستند و دانشجو
نگیرند و یا این شغلها در حال ایجاد و یا نیازند و
دانشجوی جدید در آن بپذیرش شود و تا این اطلس
نباشد نمیتوانیم تقاضا باعرضهی نیروی انسانی را
دانشگاهها باهم تطبیق دهیم.
رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی تأکید کرد:
همیشه یکی از مشکالت کشور این است کـــــه
نظام آموزش عالی ما با نیازهای بازار کار تطبیق پیدا
نمیکند و نظام آموزش عالی و دانشگاهها میگویند
نیاز بازار چیست؟یک نفر به ما نیازها اعالم کند تا
بر اساس آن دانشجو بگیریم تا زمانی که اطلس ملی
مشاغل وجود نداشته باشد این امکان فراهم نیست.
سپهری در خاتمه اظهار داشت:این اطلس در
کشور ما تولید نشده است و ما پیشنهادمان این است
که در سطح استانی همه استانداران و دانشگاهها
موظف بشنوند در سطح استانی خود این اطلس را
تهیه کنند و از تلفیقش یک اطلس ملی در کشور
تهیه شود و این اطلس به وزارت علوم ،شورای عالی
انقالب فرهنگی و مراکز مختلف علمی که در مورد
نظام آموزش عالی تصمیمگیری میکنند ارائه شود
که بتوانند برنامهریزی آموزش عالی را بر اساس آن
انجام دهند.

معاون روابط کار خبر داد

معــاون روابــط کار وزارت کار بــا اشــاره بــه
اجــرای طــرح جدیــد طبقهبنــدی مشــاغل گفــت:
قوانیــن اشــتغال نیازمنــد اصــالح و بازنگــری اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،ســید حســن هفــده تن
بــا اشــاره بــه بازنگــری و اصــالح قوانیــن اشــتغال
نیــروی انســانی ،بیمــه وتامیــن اجتماعــی در مناطــق
آزاد تجــاری  -صنعتــی و ویــژه اقتصــادی ،بابیــان
اینکــه اصــالح ایــن قوانیــن درنهایــت بــه توســعه
اقتصــادی کشــور منجــر میشــود ،گفـــــــــــت:
نیروی انســانی ارزشــمندترین ســرمایه هر کشــور و از عوامل
اساســی دســتیابی بــه توســعه پایــدار و رشــد اقتصــادی
اســت.
معــاون روابــط کار وزارت کار بــا تأکیــد بــر اینکــه
در شــرایط پســاتحریم رونــق اقتصــادی کشــور ســرعت
چشــمگیری میتوانــد داشــته باشــد ،گفــت :بــا توجــه
بــه حجــم فعالیتهــای اقتصــادی کشــور در آینــده،

اصــالح ایــن مقــررات بــا اولویــت برتــری منافــع ملــی
نســبت بــه منافــع صنفــی و شــخصی و دســتیابی بــه
یــک برنامــه هدفمنــد و عادالنــه ضــروری اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :در دولــت تدبیــر و امیــد
نگــرش مــا بــه روابــط کار متحــول شــده و تــالش
میکنیــم تــا نیــروی کار انســانی را بــه ســمت ارتقــاء
توانمنــدی ،تخصــص و تعهــد بیشــتر نســبت بــه
افزایــش بهــرهوری ســوق دهیــم .هفــده تــن صیانــت
از نیــروی کار و حفــظ ســالمت و بهداشــت جســمی و
روانــی نیــروی انســانی را از مهمتریــن مســئولیتهای
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه برشــمرد و اظهــار داشــت:
در تغییــر الگــوی بازرســی در وزارتخانــه بهطــور
همســو ارتقــاء ســطح ایمنــی نیــروی انســانی و
حمایــت از کارفرمــا و ســرمایهگذاران را مدنظــر قــرار
دادهایــم.
ایــن مقــام مســئول در وزارت کار افــزود :در حــال حاضــر

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور اعالم کرد

ایجاد  20هزار شغل جدید برای
مددجویان ندامتگاههای کشور

نیــز بــا آمــوزش کارگــران در جهــت حفـــــــظ
ایمنــی بیشــتر و تعامــل بــا کارفرمایــان بــرای کاهــش
آســیبپذیری نیــروی انســانی و ارتقــاء خدمــات
ایمنــی در کارگاههــا و واحدهــای تولیــدی شــرایط
کار بــرای نیــروی انســانی در ردههــای مختلــف در
کشــورمان بهبودیافتــه اســت.
معــاون روابــط کار وزارت کار همچنیــن از اجــرای
طــرح جدیــد طبقهبنــدی مشــاغل در کشــور خبــر
داد و افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه تأثیــر شــغل افــراد
بــر عملکــرد ســازمانها مؤثــر اســت در ایــن طــرح
تــالش شــده تــا بــا افزایــش خالقــت و نــوآوری
نیــروی کار ،بهــرهوری عوامــل تولیــد افزایــش یابــد.

یک مقام مسئول وزارت کار خبر داد

◄

ثبتنام  ۴۵۸هزار نفر جویای کار
در کاریابیهای کشور

مدیــرکل هدایــت نیــروی کار و کاریابیهــای
وزارت کار بــا عنــوان ایــن خبــر کــه از مجمــوع
 458هــزار جویــای کار ثبتنامشــده در ســامانه
اشــتغال 135 ،هــزار نفــر مشــغول کار هســتند ،گفــت:
طرحــی بــرای اتصــال دانشــگاهها بــه سیســتم
کاریابــی در وزارت کار مطــرح اســت.
محمــد اکبرنیــا ،مدیــرکل هدایــت نیــروی کار
و کاریابیهــای وزارت کار در گفتوگــو بــا
خبرگــزاری فــارس ،بــا اشــاره بــه جدیدتریــن آمــار
ثبتنامشــدگان در ســامانه ملــی اشــتغال وزارت کار،
اظهــار داشــت 458 :هــزار نفــر جویــای کار در
سیســتم کاریابیهــا ثبتنــام کردهانــد.
وی افــزود :از ایــن میــزان افــراد ثبتنامشــده
 135هــزار نفــر بــه کار گمــارده شــدهاند کــه
یکســوم ایــن تعــداد را دانشآموختــگان
دانشــگاهی تشــکیل میدهنــد.
ایــن مقــام مســئول وزارت کار بــا اشــاره بــه
جزئیــات افــراد ثبتنامشــده بــه ترتیــــــــب
مــدرک شــغلی تأکیــد کــرد 31 :درصــد از ثبتنامیهــا

زیــر دیپلــم 33 ،درصــد دیپلمهــا و  35درصــد
دانشآموختــگان دانشــگاهی تشــکیل میدهنــد.
وی یکــی از معضــالت اصلــی در جریــان
ایجــاد اشــتغال و ورود فارغالتحصیــالن بــه بــازار کار
را عــدم تطابــق تحصیــالت و نیازهــای بــازار
عنــوان کــرد و گفــت :هماکنــون فرصــت اشــتغال
بــرای دانشآموختگانــی کــه مهــارت یــا حرفــه
نمیداننــد ،بســیار کــم اســت.
اکبرنیــا گفــت :در صــدد طرحــی هســتیم کــه
بــه دنبــال آن افــراد در عیــن دریافــت تحصیــالت
دانشــگاهی ،ســوابق کاری و رزومــه در مشــاغل
مختلــف را تجربــه کننــد.
مدیــرکل هدایــت نیــروی کار و کاریابیهــای
وزارت کار بــا اشــاره بــه اینکــه بــازار کار از افــرادی
کــه دارای مهــارت و حرفــه خاصــی هســتند
اســتقبال میکنــد ،گفــت :بــازار کار هماکنــــــون
بــه دنبــال افــرادی اســت کــه دارای فــن و حرفــه بــوده
و تکنســین هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشتریــن مشــکالت
در حــوزه فارغالتحصیــالن دانشــگاهی اســت،
تصریــح کــرد :یکــی دیگــر از مشــکالت عــدم تعادل

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشــور با
اعالم مخالفت نمایندگان کارگری با حذف شش گروه شغلی
از لیست مشاغل سخت و زیانآور ،ابراز امیدواری کــــــرد:
طرح مسکن اجتماعی به شکل کارشناسی شده و با انسجام و
پختگی کامل به اجرا درآید.
هادی ابوی در گفتوگو با ایسنا ،درباره تصمیم سازمان
تأمین اجتماعی برای حذف شــش گروه شــغلی از لیســت
مشاغل سخت و زیانآور اظهار کرد :نمایندگان کارگــــران
در ســازمان تأمین اجتماعی با کلیات این طرح مخالفاند و
تالش میکنند تا به تصویب کمیتههای بررسیکننده نرسد.
وی افزود :این موضوع به دلیل تغییر ســاختار در برخی
مشاغل ســخت و زیانآور مشــکل ایجاد میکند البته قبول
داریم که گروههای شغلی مذکور به لحاظ آالیندگی یا ابتال به
امراض و بیماری ،مشــکالتی برای نیروی کار ایجاد میکنند
ولی نباید یکطرفه این مشاغل را حذف کرد چــــــــــون
در آینده شغلی و بازنشستگی آنها تأثیرگذار است.
دبیــرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشــور
ادامه داد :بر اســاس قانون ،مشــاغل سخت و زیانآور به دو
گروه تقســیم میشوند دسته اول مشاغلی که صفت سخت و
زیانآوری در آنها با ماهیت شغل وابستگی دارد اما میتوان
با بهکارگیری تمهیدات بهداشــتی و ایمنی مناســب از سوی
کارفرما ،سخت و زیانآوری آنها را حذف کرد و گروه دوم
مشاغلی هستند که ماهیت ًا سخت و زیانآور بوده و بهکارگیری
تمهیدات ایمنی ،فنی و بهداشتی از سوی کارفرما ،مانع حذف
سخت و زیانآوری آنها نمیشود.
ابوی متذکر شد :بر اســاس آییننامه اجرایی این قانون،
کارفرمایان کلیه کارهای سخت و زیانآور مکلفاند حداکثر
تا دو سال نسبت به ایمنسازی عوامل و شرایط محیط کـــار
بر طبق استانداردهای مشخصشده در قانون کار و آییننامههای
مصوب شــورای عالی حفاظت فنی اقدام کنند اما متأســفانه
بســیاری از کارفرمایان از این کار ســرباز میزنند و سالمت
جسمی و روحی کارگران خود را به خطر میاندازند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشــــور
در ادامه طرح مسکن اجتماعی را طرح مفید و مطلوبی عنوان
کــرد و گفت :در این طرح اتحادیهها و تعاونیهای مســکن
باید فعال شوند.
وی اضافه کرد :بســیاری از تعاونیهای مســکن پس از
انقالب اســالمی و در دوران جنــگ عملکرد خوب و مثبتی
داشــتند و به دلیل در اختیار قرار دادن زمین رایگان و تشکیل
ســتاد توزیع مصالح بســیار فعال بودند و نقــش مؤثری در
صاحبخانه شدن اکثر مردم داشتند.
ابوی گفت :امروز مســکن مهر صدهــا متولی پیداکرده
و خانههایــی که قرار بود با آورده  5میلیــون تومان مردم را
صاحبخانه کند با آورده باالی  30میلیون تومان هم تحویل
مردم نشده است.
این مقام مسئول کارگری در پایان اجرای طرحهای ناپخته
و کارشناسی نشــده را به زیان مردم و کشور دانست و ابراز
امیدواری کرد :طرح مســکن اجتماعی و مســکن کارگری با
بهرهگیری از اطالعات دقیق جامعه آماری به شکل کارشناسی
شده و با انسجام و پختگی کامل به اجرا درآید.
به گزارش ایســنا ،شــش گروه شــغلی که طبق تصمیم
شورای عالی حفاظت فنی قرار است از لیست مشاغــــــل
ســخت و زیانآور حذف شوند ،شــامل کارگران شاغل در
دامداریهــا ،معادن ،نســاجیها و جوشــکاریها ،کارگران
آسفالتکار و کارگران روده پاککنی و دباغی هستند.

■□■

قوانین اشتغال نیازمند اصالح و بازنگری است

ضرورت بومی گزینی در آموزشوپرورش

نماینـده مجلـس شـورای اسـالمی بابیان اینکـه مجلس ،دولـت و وزارت آمـوزش و پرورش
بایـد همقسـم شـوند تا بر اسـاس نیـاز آموزشوپرورش اسـتخدام صـورت گیرد ،گفـت :فرصت
اسـتخدام  517سـهمیه اضافـی نباید از دسـت برود.
ابوالقاسـم خسـروی در گفتگـو بـا مهـر گفـت :سیاسـت بومـی گزینـی و اسـتخدام بومی در
وزارت آموزشوپـرورش اقـدام خوبـی اسـت.
وی افــزود :یکــی از مشــکالت مهــم آمــوزش و پــرورش ســاماندهی نیــروی انســانی
آمــوزش و پــرورش اســت .اکنــون در کالنشــهرهایی هماننــد تهــران ،مشــهد و اصفهـــــــــان
 50هــزار نیــروی مــازاد وجــود دارد یعنــی معلــم ،کالس درس نــدارد .برعکــس در مناطــق محــروم
و دورافتــاده  58هــزار کمبــود نیــروی انســانی داریــم ،یعنــی در کالنشــهرها معلــم داریــم امــا
کالس نداریــم در مناطــق محــروم کالس وجــود دارد ،معلــم نداریــم و مجبــــــــــوریم از
نیــروی حقالتدریــس اســتفاده کنیــم.
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســالمی ،تصریــح کــرد :علــت اصلی
توزیــع نامناســب نیــروی انســانی بومــی نبــودن معلمــان اســت و معلمــی کــه بومــی نباشــد در
ســال اول تدریــس بــه دنبــال انتقالــی اســت .اصــل ایــن اســت نیــروی توانمنــد از مناطــق بــرای
آموزشوپــرورش اســتخدام کنیــم تــا ایــن نیروهــا مســتقر شــوند و تقاضــای انتقالی نداشــته باشــند.
وی خاطرنشـان کرد :اساسـیترین مسـئله آموزش و پرورش این اسـت که مجلس شـورای اسالمی،
دولـت و وزارت آمـوزش و پـرورش بایـد یـک میثـاق شـرعی و دینـی ببندنـد تا هرکســــــی
وارد آمـوزش و پـرورش میشـود نیـاز ایـن وزارتخانـه در آن رشـته و جنسـیت باشـد .اگر دبیر
فیزیـک میخواهیـم نبایـد دبیر ادبیـات اسـتخدام کنیم.
خسـروی یـادآور شـد :در یـک مقطعـی  120هـزار نفـر از نهضت سـوادآموزی را اسـتخدام
آمـوزش و پـرورش کردیـم و مجلـس شـورای اسـالمی نیز این موضـوع را تصویب کرده اسـت
امـا اشـاره نشـد کـه این  120هـزار نفر که  90درصد آنها خانم هسـتند آیا نیـاز وزارت آمـوزش و پرورش
اسـت یـا خیـر؟ درواقع ضرورت دارد بر اسـاس نیاز آموزش و پرورش اسـتخدام داشـته باشـیم.
وی بـا اشـاره بـه آزمون اسـتخدامی  5هـزار نیـروی وزارت آمـوزش و پرورش که در سـال
جـاری برگـزار شـد ،گفـت :بیـش از  500سـهمیه بـه دلیـل نبود فـرد واجد شـرایط خالـی ماند
بایـد وزارتخانـه از افـراد توانمنـد نزدیک بـه آن منطقه که ظرفیـت خالی دارد با شـرط تعهدهای
طوالنیمـدت کـه تقاضـای انتقـال نکنند اسـتفاده کنند.

کشـور اسـت امـا بـا توجه بـه شـرایط امروز کشـور
 ،اقتصـاد و بهبـود شـرایط زندگـی مـردم بایـد در
اولویـت اصلـی همـه باشـد.
بـه گـزارش ایسـنا وی افـزود :بهبـود وضـع
زندگـی مـردم بهویژه عبور از مسـیر سـخت اشـتغال
ایجـاب میکنـد هـر آن چیـزی کـه باعـث ایجـاد
حاشـیه نسـبت بـه ایـن مهم باشـد بـه کنار گذاشـته
شـود و از ایجـاد هرگونـه حاشـیه داخلـی و خارجی
بایـد جلوگیـری شـود .از امـروز فصـل کار جدیدی
بـرای دولـت و همـه دسـتگاهها آغازشـده اسـت.
وی ادامـه داد :بایـد از هرگونـه مناقشـات بیهوده
و انحرافـی کـه مـا را از ارتقاء منافع مـردم بازمیدارد
پرهیـز شـود .امـروز آغـاز فصـل هماهنگـی بیشـتر
بیـن همـه گروههـا و دسـتگاهها بـرای جبـران
عقبافتادگیهـای گذشـته اسـت.

تدوین اطلس ملی مشاغل ضروری است

حقالتدریسی از دستور کار مجلس خارج شد

چطور سنوات حقالتدریسیها

پشـتیبانی نیروهـای مسـلح و دسـتگاههای اقتصادی،
اجتماعـی و امنیتـی کـه بـا اقدامـات خـود ،تیـم
مذاکرهکننـده را حمایـت کردنـد ،تشـکر و قدردانـی
و کلیـه اعضـای دولـت را به تالشـی مضاعـف برای
حـل مشـکالت جامعـه بخصـوص اقشـار کمدرآمـد
و رفـع معضـل بیـکاری و پیگیـری اهـداف دولـت
توصیـه کرد.
حجتاالسالموالمسـلمین حســــــن روحانـی
همچنیـن در جلسـه علنـی مجلـس بـرای تقدیـم
الیحـه بودجـه سـال  95بابیـان اینکه رفـع تحریمها
گشـایشهای بزرگـی را بـرای اقتصـاد کشـور ایجاد
میکنـد گفـت :اکنـون بـا پنجرههـای جدیـدی کـه
بـرای گسـترش تعامـالت جدیـد و مقتدربـا دنیـا
گشـوده شـده اسـت ،ایـن مـا هسـتیم کـه بایـد از
فرصـت بـه وجـود آمـده بـرای یـک جهـش بـزرگ
اقتصـادی بهـره ببریم .اگرچـه تمام تـالش دولت در
راسـتای تعالـی معنـوی همـراه بـا توسـعه همهجانبه

مشاغل سخت و زیانآور

رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی:

طرح تعیین تکلیف قانون استخدامی معلمان

■□■

حذف شش گروه شغلی از لیست

اقشار کمدرآمد و رفع معضل بیکاری

■□■

روابط عمومی توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش پاسخ داد

انجمنهای صنفی کارگران هشدار داد

تالش مضاعف اعضای دولت برای حل مشکالت

با نظر الریجانی و به علت مغایرت با آییننامه داخلی مجلس

رئیـس مجلـس طـرح یـک فوریتـی استفسـاریه قانـون الحاق یـک تبصره بـه مـاده  17قانون
تعیین تکلیف اسـتخدامی معلمان حقالتدریسـی و آموزشـیاران نهضــــــت سوادآمـــــــوزی
در وزارت آمـوزش و پـرورش را بـه علـت مغایـرت بـا آییننامـه داخلـی از دسـتور کار مجلس
خـارج کرد.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس ،علـی الریجانـی رئیـس مجلس شـورای اسـالمی در ابتدای
نشسـت علنـی پارلمـان و در زمان آغاز بررسـی گزارش کمیسـیون آموزش ،تحقیقـات و فناوری
مجلـس دربـاره طـرح یـک فوریتـی استفسـاریه قانـون الحـاق یـک تبصـره بـه مـاده  17قانـون
تعییـن تکلیف اسـتخدامی معلمـان حقالتدریسـی و آموزشـیاران نهضت سوادآمـــــــــــوزی
در وزارت آمـوزش و پـرورش اعـاده شـده از شـورای نگهبـان ،اظهـار داشـت :ایـن طـرح
بهصــــــــورت یـک استفسـاریه تدوینشـده بـود و شـورای نگهبـان بـه ایـن استفسـاریه بـه
علـت مغایـرت بـا رونـد قانونگـذاری ایـراد گرفتـه بـود .وی افـزود :بهطـور حتـم در طرحهای
استفسـاریه نمیتـوان قانونگـذاری کـرد ،ازایـنرو طـرح بایـد بـا امضـای  10نفـر از نمایندگان
تدوینشـــده و سـپس اعـالم وصـول شـود تـا پـس از طـی مراحـل در گروههـای تخصصی به
صحـن علنـی مجلـس ارائـه شـود اما طـرح یـک فوریتـی استفسـاریه قانـون الحاق یـک تبصره
بـه مـاده  17قانـــــون تعییـن تکلیف اسـتخدامی معلمـان حقالتدریسـی و آموزشـیاران نهضت
ســــــوادآموزی در وزارت آمـوزش و پـرورش ایـن مراحـل را طـی نکـرده اسـت ،ازایـنرو
نمیتـوان آن را در صحـن علنـی مجلـس موردبررسـی قـرار داد.
شـورای نگهبـان ماه گذشـته طرح یـک فوریتی استفسـاریه قانـون الحاق یک تبصـره به ماده
 17قانـون تعییـن تکلیـف اسـتخدامی معلمان حقالتدریسـی و آموزشـیاران نهضت سـوادآموزی
در وزارت آمـوزش و پـرورش را بـه دلیـل قانونگـذاری جدید بـه مجلس اعاده کـرده بود.

دبیرکل کانون عالی

◄

در جریــان عرضــه و تقاضــای بــازار کار اســت کــه
عــدم مهــارت افــراد ایــن رونــد را بــه وجــود آورده
اســت.
وی یکــی از پیشــرفتهای رونــق در بــازار کار ایــران
را افزایــش ســرمایهگذاری و رونــق کســبوکار
در کشــور عنــوان کــرد و گفــت :در مجمــوع اگــر
وضعیــت بــازار کار ایــران رونــق داشــته باشــد،
بــه تقاضــای ایجادشــده هــم پاســخ درســتی داده
می شــود.
اکبرنیــا یکــی از مهمتریــن طرحهــای وزارت کار
را ایجــاد ارتبــاط میــان بــازار کار ،دانشگــــــاه و
مراکــز فنــی و حرفــهای عنــوان کــرد و گفــت :در
ایــن خصــوص افــراد عــالوه بــر دانشــگاه و مهــارت
بــه کارورزی میپردازنــد.
مدیــرکل هدایــت نیــروی کار و کاریابیهــای
وزارت کار افــزود :عــالوه بــر آنکــه دانشــگاهها بــا
سیســتم کاریابیهــا و بــازار کار ارتبــاط میگیرنــد،
طرحــی را دنبــال میکنیــم کــه زمینههــای الزم را
بــرای افــراد خــالق و کارآفرینــان دانشــگاهی فراهــم
کنــد تــا از ایــن طریــق هــم کســبوکارهایی در
ســطح کشــور ایجــاد شــود.

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشــور از ایجاد  20هزار
شــغل جدید برای مددجویان ندامتگاههای کشور طی  42ماه
گذشته خبرداد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای اســتان البرز،
رحیــم مطهر نژاد در آییــن راهاندازی پنــج کارگاه تولیدی
آموزشی در ندامتگاههای البرز افزود :دراین مدت  300واحد
تولیدی ،صنعتی ،کشــاورزی ،دامپــروری ،پرورش آبزیان و
صنایعدستی در کشور برای زندانیان ایجاد شده است.
وی اضافه کرد  :اگر دستگاههای اجرایی از اشتغال زندانیان
حمایت کنند ،بین  30تا  50هزار شغل جدید ایجاد خواهیم کرد.
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور ادامــــــه داد  :در
چهار ســال گذشــته  35میلیارد تومان حقوق و دستمزد به
زندانیان شــاغل در واحدهای تولیدی وابسته به بنیاد تعاون
زندانیان کشور پرداختشده است.
وی بابیان اینکه ســاالنه  100هزار زندانی در  200رشته
فنی و حرفهای موفق به کســب گواهینامه مهارت میشوند،
عنوان کرد  :این امر نتیجه همکاری سازمانهای آمــــوزش
فنی و حرفهای و زندانها و بنیاد تعاون زندانیان کشور است.
وی افزود :براین اســاس آمار بازگشــت زندانیان دارای
مهارت و شغل به زندان کاهش چشمگیری یافته است.
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور گفت :امسال دومین
طــرح ملی پروژه آبیاری مکانیزه شــرکت کشــت و صنعت
حامیان فدک  400 ،هکتار باغ پســته مکانیزه و  440هکتار از
اراضی کشاورزی توسط این بنیاد به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود  :در اجرای چهار طرح ملی تا پایان سال جاری
چهارهزارو  800هکتار از اراضی بنیاد تعاون به سیستم آبیاری
نوین مجهز میشود.
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان از ارائه خدمات فروشگاهی
به مددجویان خبرداد و گفت  :یک هزار و  100فروشــگاه در
زندانهای کشور برای رفاه مددجویان ایجاد کردهایم .
مطهر نژاد  ،موضوع سوءپیشینه را بهعنوان یکی از موانع
اشــتغال زندانیان پس از آزادی دانست و گفت:باید سازوکار
قانونی برای رفع این مانع اتخاذ شود.
وی تصریح کرد  :این مانع سبب میشود تا زندانی بازهم
به سمت تخلف و تکرار جرم کشانده شود که اگر موردتوجه
قرار نگیرد شاهد آسیبهای بیشتری در جامعه خواهیم بود.
در این آیین پنج کارگاه نجاری ،نساجی،تولید دستمالکاغذی
 ،کترینگ و گلخانه توسط بنیاد تعاون زندانیان البرز راهاندازی شد .
با راهاندازی ایــن کارگاهها زمینه اشــتغال  300زندانی
فراهمشده است.
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشــور گفت :بنیاد تعاون
زندانیان البرز ظرفیت خوبی برای اشتغال زندانیان فراهم کرده
و تاکنون دوهزارو 500زندانی جذب بازار کارشدهاند.
وی ادامــه داد :امیدواریــم تا پایان ســال آینده ظرفیت
اشتغالزایی زندانیان در البرز به پنج هزار نفر برسد.

