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◄

اخبار ویژه
رویدادهایآموزشوپرورش

◄

درسالآینده

مدیـرکل امـور اداری و تشـکیات وزارت
آموزشوپـرورش بابیـان اینکـه امسـال حـدود
 ۱6هـزار نفـر از مربیـان پیشدبسـتانی بهصورت
حقالتدریـس جـذب شـدند گفـت :بـرای سـال
آینـده نیـز اگـر آموزشوپـرورش نیـاز بـه نیـرو
داشـته باشـد میتوانـد با توجـه به مصوبـه اقدام
کند .
سـید حسـن حسـینی در گفتوگو با ایسنا ،
در پاسـخ به پرسشـی درباره وضعیت استخدامی
معلمـان حقالتدریـس و مربیان پیشدبسـتانی در
سـال تحصیلی آینـده اظهار کرد :تبصـره  9قانون
الحاقـی بـه مـاده  ۱7قانـون تعییـن تکلیـف مربیان پیشدبسـتانی در سـال  ،9۱آمـده بود که
آموزشوپـرورش ظـرف دو سـال بایـد نیروهـای پیشدبسـتانی و خریـد خدمات آموزشـی
را بهشـرط نیـاز و طـی اسـتلزامات قانونـی ،دریافت مجوز از سـازمان مدیریـت و برگزاری
آزمـون اسـتخدامی ،جذب کند.
وی ادامـه داد :آموزشوپـرورش پـس از تغییـر دولـت بـرای دریافـت مجوز اقـدام کرد
امـا موفـق نشـد ،تـا اینکه در سـال  9۴بـرای جذب پنـج هزار نیروی انسـانی مجوز کسـب
کـرد و بـرای مربیـان پیشدبسـتانی امتیازاتـی دیده شـد .در آگهی اسـتخدامی برای هرسـال
سـابقه مربیـان پیشدبسـتانی افزایـش  2درصـد بـه نمره نهایـی در نظر گرفته شـد.
مدیـرکل امـور اداری و تشـکیات وزارت آموزشوپـرورش بابیـان اینکـه تعـدادی
از مربیـان پیشدبسـتانی جـزو قبولشـدگان نهایـی بودنـد عنـوان کـرد :پـسازآن ،مجلـس
مصوبـهای بـرای جـذب حقالتدریـس مربیـان بهشـرط نیـاز و تطابـق مـدرک تحصیلـی
تصویـب کـرد .در ایـن مصوبـه همصحبتـی از اسـتخدام بـه میان نیامـده اسـت و در مصوبه
مجلـس قیدشـده اسـت که ایـن اقدام الزام اسـتخدام بـرای دسـتگاه اجرایی ایجـاد نمیکند.
حسـینی ادامـه داد :حـدود  ۱6هـزار نفـر از ایـن مربیـان بهصـورت حقالتدریس جذب
شـدند کـه اغلـب قریـب بهاتفاق آنهـا در مقطـع ابتدایـی بکار گرفته شـدند.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه مـدرک تحصیلـی ایـن افـراد را مـاک عمـل قراردادیم تـا افت
کیفیـت آمـوزش رخ ندهـد گفـت :برای سـال آینده نیـز اگـر آموزشوپرورش نیـاز به نیرو
داشـته باشـد میتوانـد بـا توجـه بـه مصوبه اقـدام کند.

■□■

ادارهکلاموراداریوزارتآموزشوپرورش:

بخشیازظرفیتخالیماندهآزموناستخدامی
مربوطبهمعلوالنوایثارگراناست

اداره کل امـور اداری وزارت آموزشوپـرورش در خصـوص ظرفیتهـای خالـی آزمون
اسـتخدامی عنـوان کـرد :برخـی ظرفیتهـای خالی مختـص ایثارگـران و معلولین اسـت که
ایـن تعـداد سـهمیه قابـل تخصیـص بـه داوطلبـان آزاد نمیباشـد و بایـد صرف ًا افـراد واجد
شـرایط همان گـروه جایگزین شـوند.
بـه گـزارش خبرگزاری تسـنیم در تاریخ  2۱دی مطلبـی بـا عنوان«ابهاماتی در خصوص
تکمیل نشـدن  5۱7سـهمیه در اسـتخدام آموزشوپرورش» در این خبرگزاری منتشـر شـد.
در ایـن مطلـب حجةاالسـام علیرضـا سـلیمی عضـو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات
مجلـس در گفتوگـو بـا تسـنیم عنـوان کـرده بـود :آموزشوپـرورش امسـال اقـدام بـه
برگـزاری آزمـون اسـتخدامی کرد که حـدود  ۱۴7هزار نفـر داوطلب شـرکت در این آزمون
بودنـد درحالیکـه قـرار بـود  3هـزار و  7۰۰نفـر از طریـق آزمـون پذیـرش شـوند.با اعام
نتایـج آزمـون اسـتخدامی3 ،هـزار و  ۱83نفـر پذیرفتـه شـدند و  5۱7ظرفیـت خالـی مانده،
ایـن در حالـی اسـت کـه افـراد زیـادی ،متقاضـی اسـتخدام در آموزشوپـرورش هسـتند.
عضـو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس شـورای اسـامی گفـت :بـرای مـا و
داوطلبـان شـرکتکننده در ایـن آزمـون جـای سـؤال اسـت :چـرا ایـن تعـداد ظرفیـت باید
خالـی بمانـد و چـرا آموزشوپـرورش اقـدام به جایگزیـن کـردن ظرفیتهای خالـی مانده
نکرده اسـت؟
اداره کل امـور اداری و تشـکیات وزارت آموزشوپـرورش بـا صـدور جوابیـهای
توضیحاتـی را در رابطـه بـا این خبـر ارائه کرده اسـت :برخی از ظرفیتهـای خالی مختص
ایثارگـران و برخـی دیگـر بـه معلـوالن تعلق دارد کـه این تعداد سـهمیه قابل تخصــــیص
بـه داوطلبـان آزاد نیسـت و بایـد صرفـ ًا افـراد واجد شـرایط همان گـروه جایگزین شـوند.
ظرفیـت خالـی داوطلبـان آزاد نیـز پس از بررسـی از میـان افراد واجد شـرایط و بـا رعایت
سـایر ضوابـط و مقـررات تکمیل خواهد شـد.

رئیسجمهور:

رئیسجمهـور گفـت :ورود فناوریهـای جدیـد
بـه کشـور موردنظـر مـا اسـت و اشـتغال جوانهـای
مـا نیز اهمیـت دارد .البتـه در برابر این ،ما بخشـی از
بـازار داخلـی خـود را در اختیـار آنها قـرار خواهیم
داد و همزمـان با مشـارکت یکدیگر ،بخشـی از بازار
خارجـی را در اختیـار خواهیـم گرفت.
بـه گـزارش خبرگـزاری میـزان ،حجتاالسـام
حسـن روحانـی در نشسـت خبـری مشـــــترک بـا
یوهان اشـنایدر آمان رئیسجمهور سـوئیس در خصوص
باز شـدن درهـای اقتصادی ایران مقابـل اروپائیها ،گفت:
مـا همانطـور کـه قب ً
ا اعـام کردهایـم ،در جمهوری
اسـامی ایـران زمینههـای فراوانـی بـرای فعالیـت
اقتصـادی و سـرمایهگذاری وجـود دارد.
رئیسجمهـور افزود :به همه دوسـتان و شـرکای
اقتصـادی سـابق خـود در اتحادیـه اروپـا و برخـی

مدرکراتائیدنمیکند

درصحنعلنیصورتگرفت

موافقتمجلسباکلیاتوجزئیاتطرحنظامجامع
آموزشوتربیتفنی،حرفهایومهارتی

نماینــدگان مجلــس کلیــات و جزئیــات طــرح نظــام جامــع آمــوزش و تربیــت
فنــی ،حرفــهای و مهارتــی را بــه تصویــب رســاندند.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی کلیــات
و جزئیــات طــرح نظــام جامــع آمــوزش و تربیــت فنــی ،حرفــهای و مهارتــی را
موردبحــث و بررســی قــرارداده و بــه تصویــب رســاندند.
وکای ملــت بــا  ۱۱۰رأی موافــق ۴ ،رأی مخالــف و  9رأی ممتنــع از  ۱9۴نماینــده
حاضــر در صحــن علنــی ،کلیــات طــرح مذکــور را مصــوب کردند.
نماینــدگان در بررســی جزئیــات ایــن طــرح طبــق آییننامــه داخلــی جدیــد و
اصاحشــده مجلــس عمــل کردنــد بــه ایــن شــیوه کــه کل جزئیــات طــرح را بــه
دلیــل نداشــتن پیشــنهاد قرائــت و ســپس ماننــد لوایــح بودجــه ســالیانه یکبــار
رأیگیــری کردنــد.
وکای ملــت بــا  ۱۰۱رأی موافــق ۱۰ ،رأی مخالــف و  5رأی متنــع از  ۱99نماینــده
حاضــر در جلســه ،جزئیــات طــرح مذکــور را مصــوب کردند.

الگویمهارتآفرینیتغییریابد

کـه در کشـور مـا اسـت ،بایـد بهطورجـدی باشـد.
برخـی از انحصـارات وجـود دارد کـه بایـد کنار زده
شـود .یکـی از اهـداف ایـن دولـت ایـن اسـت کـه
کارهـا قدمبهقـدم بـه بخش خصوصی سـپرده شـود.
روحانـی بابیـان اینکـه ایـن نشـاندهنده امیـد
مـردم بـه آینـده اسـت ،افـزود :اگـر مـردم بـه آینـده
امیـد نداشـتند ،مشـارکت دیروز را شـاهد نمیبودیم.
آقـای رئیسجمهـور گفتنـد کـه مـن در سـفر بـه
سـوئیس  ۴۰۰نفـر از کارآفرینـان را بـا خـود ببـرم
ً
کامـا به
کـه ایـن نشـاندهنده ایـن اسـت که ایشـان
بخـش خصوصـی مـا امیـدوار اسـت؛ البتـه مـن هم
امیـدوارم.

◄

مأموریتهایجدیدشورایعالیاشتغال
وزیـر کار در حکمـی بـا تعییـن  ۱۱مأموریـت
جدیـد ،رئیـس دبیرخانـه شـورای عالـی اشـتغال را
تعییـن و منصـوب کـرد.
بـه گـزارش خبرگـزاری میـزان ،علـی ربیعـی در
حکمـی خانـم ارغـوان فرزیـن معتمـد را بهعنـوان
رئیـس دبیرخانـه شـورای عالـی اشـتغال منصـوب
کـرد .در ایـن حکـم آمـده اسـت :نظـر بهمراتـب
تعهـد ،شایسـتگی و تجـارب ارزشـمند سـرکار عالی
بهموجـب ایـن حکـم بـه سـمت «رئیـس دبیرخانـه
شـورای عالـی اشـتغال» منصـوب میشـوید.
پـس از لغـو تحریمهـا ،بـدون تردیـد یکـی از
مهمتریـن مسـائل اجتماعـی و اقتصـادی کشـور،
موضـوع اشـتغال خواهـد بـود .اینجانب انتظـار دارم
بـا توجـه بـه ترتیبـات نهـادی و سیاسـتی معطـوف

◄

بـه اشـتغال ،دبیرخانـه شـورای عالـی اشـتغال
نقـش مؤثرتـری در هماهنگـی بیـن دسـتگاهها و
سـازمانهای مختلـف درزمینـه ایجـاد اشـتغال و
متعادلسـازی عرضـه و تقاضـای نیـروی کار ایفـا
نمایـد.
ازایـنرو بـا توجـه بـه اولویتهـای زیـر و ذیـل
برنامههـای معاونـت توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال،
نسـبت بـه سامانـــــدهی فعالیتهـای دبیرخانـه
اقـدام نماییـد:
◄ پایش سیاســـــــتهای کان اشـتغال ذیل
سیاسـتهای اقتصـاد مقاومتی
◄ ایجـاد ائتـاف بـر رشـد اقتصـادی فراگیـر
(اشـتغال محـور)
◄ ایجـاد توافـق بر تقسـیمکار ملی سـازمانها و
نهادهای مؤثر در حوزه اشـتغال کشـور
◄ برنامهریـزی و هماهنگـی بـا نهادهـا و
دسـتگاههای اجرایـی ذیربـط بـرای برگـزاری

منظـم جلسـات شـورا ،کمیسـیونهای تخصصـی و
کارگروههـای کارشناسـی مرتبـط
◄ مطالعـه و اظهارنظــــر دربـاره خطمشـی
کلـی اشـتغال کشـور
◄ اظهارنظـر در خصـوص لوایـح و طرحهـای
مرتبـط بـا موضوع اشـتغال
◄ تهیـه و بررسـی موضوعـات و محورهـای
اصلی دسـتور جلسـات شورا و کمیسـیون تخصصی
◄ پایـش ،ارزیابـی و پیگیری اجـرای مصوبات
شـورا و کمیسـیون تخصصی و انعـکاس نتایج
◄ تهیه و پیشـنهاد سـازمان کار جدیـد دبیرخانه
شـورای عالی اشتغال
◄ تشـکیل کارگروههـای مطالعـات تخصصی و
تقویـت ظرفیـت دانشـگاهها و مؤسسـات پژوهشـی
در حوزه اشـتغال
◄ تهیـه گزارش عملکرد شـورا برای ارائـــــه
بـه مراجـع ذیربط.

تـا نیـروی کار بتوانـد خـود را بـا شـرایط بـازار کار
کشـورهای دیگـر تطبیـق دهـد.
وی ابـراز امیـدواری کـرد :در دوران پسـا برجـام و
بـا بهبـود و گسـترش روابـط میـان ایـران و کشـورهای
دیگـر ،دفاتـر کاریابی شـغلی در کشـورهایی که دسـت کم
 ۱5۰۰نیـروی کار ایرانـی در آنها حضـور دارند راهاندازی
شو د .
منصـوری در ادامـه بـه ایجـاد  7۰۰هـزار شـغل
در سـال گذشـته اشـاره کـرد و گفـت :بخشـی از ایـن
شـغلها ریـزش داشـته و از ایـن میـزان تنهـا  38۰هزار
شـغل بهطـور خالـص پایـداری خـود را حفـظ کردنـد.

بـه گفته وی با پیشبینیهای صورت گرفته در سـال جاری
 ۴۰۰هزار شـغل در کشـور ایجاد خواهد شـد.
معـاون توسـعه کارآفرینی و اشـتغال وزارت کار در
پایان رویکرد وزارت کار را به سـمت ایجاد اشـتغال در
بنگاههای کوچک و متوسـط دانسـت و گفـت :در حال حاضر
جهتگــــــــیری اعطـای منابـع را تغییـر داده و آن را
بـه سـمت ایجـاد شـغلهای پایـدار بردهایم.

یکمقاممسئولدروزارتکارتأکیدکرد

◄

آموزشمهارتشغلیبایدمتناسببابازارکارباشد

یـک مقـام مسـئول در وزارت کار گفـــــت:
آمـوزش در دانشـگاهها و مهارتآمـوزی باید متناسـب
بـا نیـاز بـازار کار باشـد.
بـه گـزارش مهـر؛ سـید علـي موسـوي تدویـن
اسـتانداردهای آموزشـی از سـوی بخـش خصوصـی
را راهـکاری بـرای اشـتغالزایی دانسـت و گفـت:
سـطوح مهـارت در کشـورهای پیشـرفته جهـان
تعریفشـده اسـت و بـر اسـاس ایـن تعریـف
برنامهریـزی بـرای ایجـاد اشـتغال و مهارتآمـوزی
انجـام میگیـرد.
ایـن مقـام مسـئول در وزارت کار بـر ارائـه
آموزشهـای مهارتي متناسـب بـا نیاز بـازارکار تأکید
کـرد و افـزود :بایـد بـرای رفـع مشـکل بیـکاری و
ترویـج مهارتآمـوزی در میـان جوانـان بـه بخـش
خصوصـی فرصـت دهیـم و از مسـیرهای پیچیـده

◄

فاصلـه بگیریـم.
وی سـفارش محـوری و تقاضامحـوری را
راهـکاری اثرگـذار بـرای حـل معضل اشـتغال عنوان
کـرد و گفـت :در آمـوزش مهارتهای فنـی و حرفهای
بایـد هوشـیار بـود و بهگونـهای عمـل نکنیــــــــم
کـه بـا در اختیـار نهـادن حجم زیـادی از دانسـتهها،
از آمـوزش مهارتهـا جـا بمانیم و فـرد آموزشیافته
ً
عمـا تـوان کار در بـازار را نداشـته باشـد.
موسـوی مهمتریـن هـدف سـازمان آمـوزش و
فنـی و حرفـهای کشـور را توانمندسـازی افـراد برای
حضـور مؤثـر در جامعـه دانسـت و بیـان داشـت:
زمانـی میتـوان ادعا کرد کـه درزمینـه مهارتآموزی
موفـق عمـل کردهایـم که همه افـراد مهـارت آموخته
جـذب بازار کارشـده باشـند.
این مقام مسـئول در وزارت کار توجــــــــــه
بـه بازار کار کشـورهای همسـایه در ارائـه آموزشهای
مهارتـی بـه متقاضیان بـرای برقراری تعامـل مثبت و
سـازنده در آینـده را مـورد تأکید قـرارداد و بیان کرد:
بـرای برطرف نمـودن مشـکل بیکاری بایـد در وهله

نخسـت ظرفیتهای هـر منطقه را شـناخت.
وی داشـتن یـک تحلیـل اقتصـادی از آینـده
در کنـار شناسـایی ظرفیتهـا و پتانسـیلهای هـر
اسـتان و بعـد سمتوسـو دادن آموزشهـا بهویـژه
آموزشهـای مهارتـی بـه سـمت نیازهـای اسـتان را
الزمـه موفقیـت در حـل معضـل بیـکاری دانسـت.
موسـوی تدریـس رشـتههای موردنیـاز بـازارکار
را در مراکـز آمـوزش عالـی مـورد تأکیـد قـرارداد و
خاطرنشـان کـرد :باید رشـتههایی در دانشگاههـــــا
یـاد داده شـود که کاربردی و مورداسـتفاده بازار باشـد.
بـرای ارائـه مهارتهـای آموزشـی و تربیـــــــت
نیـروی انسـانی باید نیـاز بازار را از صاحبان مشـاغل
جویا شـویم.
وي تعامـل بـا صاحبـان مشـاغل را مـورد تأکیـد
قـرارداد و گفـت :دانشـگاه یـک سیسـتم ارائـه حرفه
تعریـف میکنـد و ایـن فراتـر از شـغل اسـت و مـا
بایـد بخـش خصوصـی را بههیچوجـه رقیـب دولت
ندانیـم ،چنانچـه تعامـل با بخـش خصوصـی یاریگر
دولت اسـت.

معاونرفاهاجتماعیوزارتتعاون:

وزارتکارمسئولایجاداشتغالنیست
معــاون رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی گفــت :وزارت کار بــهزودی
پیشــنهاداتی را بــرای لغــو مقــررات اعطــای وام بــه
بهبودیافتــگان اعتیــاد بــه شــورای عالــی پولــی و
اعتبــار ارائــه میکنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مــوج بــه نقــل از ســتاد
مبــارزه بــا مــواد مخــدر ،احمــد میـــــــــــــدری
بــا اشــاره بــه درخواســت وزارت کار از شــورای عالــی
پــول و اعتبــار افــزود :برخــی مقــررات بانکهــا و
ســازمانهای مالیاتــی جهــت ارائــه وام بــه بهبــود
یافتــگان اعتیــاد نیــاز بــه اصــاح دارد.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم ارائــه وام و تســهیات
بــرای بهبــود یافتــگان اعتیــاد جهــت جلوگیــری از
ورود مجــدد ایــن افــراد بــه چرخــه اعتیــاد اظهار داشــت:
بانکهــا و سازمـــــــانهای مالیاتـــــــی بــرای
ارائــه یــک وام  ۱5میلیــون تومانــی بــه معتــــــاد
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محیطکسبوکارنامساعداست

منابعبانکیصرفشغلهایپایدارمیشود
معـاون توسـعه کارآفرینی و اشـتغال وزیـر تعاون از
پیشبینـی اعـزام نیـروی کار ایرانـی به خارج کشـور در
برنامه ششـم توسـعه خبـر داد و گفت :منابـع موجود به
سـمت ایجاد شـغلهای پایـدار هدایت خواهد شـد.
عیسـی منصـوری در گفتوگـو بـا ایسـنا ،ایجـاد
دفاتـر کاریابـی شـغلی در خـارج کشـور را در تسـهیل
اعـزام نیروهـای کار و شناسـایی نیازهـای شـغلی
کشـورهای مقصـد مؤثـر خوانـد و گفـت :ازآنجاکـه
نیـروی کار ایرانی آمادگی حضـور در بازارهای کار جهانی
را بهطـور کامـل ندارد بایـد استانداردهـــــای موردنیاز
دانشـجویان در زمـان تحصیـل تدویـن و تعریـف شـود

مشــاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده بابیان اینکه
باید آموزشها و مهارتهای خاص در دانشــــــــگاهها
ارائه شود ،گفت :الگوی اشتغال در کشور یکنواخت است
که باید به ســمت الگوی جامع حمایت ،مهارت آفرینی و
تغییر شغل مردانه از بانوان انجام شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند ،فهیمه فرهمنــد پور
در نشست بانوان فرهیخته و توانمند خراسان جنوبی اظهار داشت:
باید آموزشها و مهارتهای کارآفرینی در دانشگاهها ارائه شود.
وی بابیان اینکه برکســی پوشیده نیست که بانوان نیمی از
جمعیت جامعه را تشکیل میدهند ،افزود :بانوان نقش به سزایی
درزمینه مختلف تحوالت اجتماعی و اقتصادی دارند و در وهله
نخست باید مشکات بهدرستی شناسایی و بعد بومیسازی شود.
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده بابیان اینکه
باید متناسب با شرایط خاص هر استان تدابیری برای حل
مشکات آحاد جامعه و بهویژه زنان اندیشیده شود ،گفت:
اشــتغال برای ما قطعــهای از یک پازل اســت که نیازمند
یک بســته جامع تأمین اجتماعی در حوزه زنان هســت تا
برطرفکننده مشکات معیشتی باشد.
فرهمند پور افزود :در جامعه امروز شاهد بیمسئولیتی
برخی از مردان برای تأمین امرارمعاش خانوادهها هستیم که
مسئول ســازی مردان یکی از کارها و برنامههای است که
باید توسط زنان در جامعه انجام شود وزنان باید در جامعه
در گام نخست عرصه مدیریت میانی را تجربه کرده و پس
از مراحل مدیریت میانی به مدارج کلی و باالتر ارتقا یابند.
وی بابیان اینکه پستهای دولتی در کشور تکمیلشده
اســت ،اظهار داشــت :نباید افــراد تنها به اســتخدام و
پشتمیزنشــینی در سیســتم دولتی فکر کنند و اینکه زنان
چرا و با چه هدفی به امر اشــتغال روی میآورند مسئلهای
است که باید بهدقت موردتوجه قرار گیرد.
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده بابیان اینکه
باید هنرهای دســتی را به صنایعدستی تبدیل کنیم ،گفت:
در بخش الگوی زنان در جامعه ضعفهایی وجود دارد که
باید برطرف شود و بسیاری از استانها تشکل سنتی موفقی
دارند که در این تشــکلها زنان بسیار نقشآفرین هستند و
این تشکلها همان سازمانهای مردمنهاد هستند.
فرهمندپور بابیــان اینکه باید ســرمایههای اجتماعی
فعالشــده تا اعتمادبهنفــس افزایش یابد ،افــزود :الگوی
اشــتغال کشور یکنواخت اســت که باید به سمت الگوی
جامع حمایت و هم مهارت آفرینی و تغییر الگوی اشتغال
عمومی به اشتغال زنانه و مردانه باشد.

مرکزپژوهشهایمجلس

معاوناشتغالوزیرکاراعالمکرد

سخنگویآموزشوپرورششهرتهران:

مسـعود ثقفـی بـا تأکیـد بـر اینکـه تنهـا مرجـع صـدور دیپلـم آموزشوپرورش اسـت،
گفـت :پیامکهـای تبلیغاتـی مبنـی بـر صـدور مـدرک تحصیلـی را بههیچعنـوان از سـوی
وزارت آموزشوپـرورش تائیـد نمیکنیـم.
مسـعود ثقفـی در گفتوگـو بـا خبرگـزاری میـزان ،در رابطـه بـا پیامکهـای تبلیغاتـی
مبنـی بـر صـدور دیپلـم در زمان کوتاه ،اظهـار کرد :رسـیدگی به پیامکهای جعلـی و اماکن
جعلـی بـه عهده نیـروی انتظامی اسـت.
وی بابیـان اینکـه پیامکهـای تبلیغاتـی مبنی بر صدور مـدرک تحصیلـی را بههیچعنوان
از سـوی وزارت آموزشوپـرورش تائیـد نمیکنیـم ،تصریـح کـرد :تنها مرجع صـدور دیپلم
آموزشوپرورش اسـت.
سـخنگوی آموزشوپـرورش شـهر تهـران ،مطـرح کـرد :اینها تبلیغـات افراد سـودجو
اسـت کـه از سـادگی برخـی افـراد سوءاسـتفاده میکنند.
ثقفـی در خاتمـه بـا اشـاره بـه اینکـه مراجعهکننـدهای مبنـی بـر جعـل مـدرک دیپلـم
نداشـتیم ،گفـت :اخـذ مـدرک دیپلم تنها بـا ثبتنـام ،حضور دانشآمـوز در مـــــدارس و
طـی کـردن فرآینـد امتحانـات نهایـی از سـوی آموزشوپـرورش صـادر میشـود.

دیگـر از کشـورهای اروپـا گفتهایـم کـه مـا بـرای
سـرمایهگذاری آمادهایـم .درزمینـه نفـت و گاز،
پتروشـیمی ،راهآهـن ،بنـادر و صنایـع و همچنیـن در
بخـش گردشـگری و سـایر بخشهـا ،درصورتیکـه
سـرمایه خارجـی بیاید ،مـا میتوانیم باهم مشـارکت
داشـته باشیم.
روحانـی افـزود :ورود فناوریهـای جدیــــــد
بـه کشـور موردنظـر ما اسـت و اشـتغال جوانهـای ما
نیـز اهمیـت دارد .البتـه در برابـر ایـن ،مـا بخشـی از
بـازار داخلـی خـود را در اختیـار آنها قـرار خواهیم
داد و همزمـان با مشـارکت یکدیگر ،بخشـی از بازار
خارجـی را در اختیـار خواهیـم گرفت.
وی بابیـان اینکـه بخـش خصوصی در کشـور ما
هـرروز فعالتـر میشـود ،گفـت :البتـه تمـام فضاهـا
بـرای بخـش خصوصی ما هنـوز بازنیسـت و رقابتی

الگویاشتغالکشوربهسمت

وزیرکارتعیینکرد
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وزارتآموزشوپرورشپیامکتبلیغاتیمبنیبراخذ

مشاوروزیرکشوردرامورزنانوخانواده:

اشتغالجوانانبرایماناهمیتدارد

مدیرکلاموراداریوزارتآموزشوپرورشتشریحکرد

شرایطجذبحقالتدریسیمربیانپیشدبستانی

◄

بهبــود یافتــه موانعــی را پیــش پــا میگذارنــد کــه
بــرای رفــع ایــن مشــکل بایــد بســیاری از قوانیــن
آنهــا اصــاح شــود.
وی تصریـــح کـــرد :بســـیاری از اوقـــات ایـــن
اف ــراد ب ــرای دریاف ــت وام بای ــد مج ــوز صنف ــی از
مجموع ــهای ک ــه فعالی ــت کنن ــد و پرون ــده مالیات ــی
تش ــکیل دهن ــد ک ــه ای ــن موض ــوع ش ــرایط ارائ ــه
تســـهیات بـــرای آنهـــا را مشـــکل میکنـــد.
معــاون رفــاه اجتماعــی وزارت کار افــزود:
پیشــگیری از اعتیــاد ،حمایــت از ســالمندان معلــوالن
وزنــان بیسرپرســـــــت در قالــب تشــکلهای
مردمــی بهخوبــی قابــل انجــام بــوده و مســئوالن
نیــز در حوزههــای مختلــف بایــد نســبت بــه ایــن
موضــوع اهتمــام داشــته باشــند.
میــدری بابیــان اینکــه تنهــا وزارت کار
مســئول ایجــاد اشــتغال نیســت ،ادامــه داد:

مطالعــات و آمارهــای موجــود نشــان میدهــد کــه
ســوءمصرف مــواد مخــدر در افــراد شــاغل هــــــم
بــه میــزان قابلتوجهــی وجــود دارد بــه همیــن منظــور
آسیبشناســی و رفــع ریشــههای اعتیــاد وظیفــه
ســازمانها و متولیــان امــر اســت.
وی پیونـــد اجتماعـــی خانوادههـــا را در
پیشـــگیری از اعتیـــاد مؤثـــر دانســـت و گفـــت:
خویش ــاوندان و اف ــراد محل ــه ب ــا ایج ــاد رواب ــط انس ــانی
و عاطفــــــی در حمایـــت اجتمــــــــــاعی از
بهبودیافت ــگان اعتی ــاد نق ــش مؤث ــری بای ــد داش ــته
باشـــند؛ چراکـــه حمایـــت اجتماعـــی احتمـــال
درگیـــر شـــدن بـــا اعتیـــاد را بـــه میـــزان قائـــل
توجهـــی کاهـــش میدهـــد.

مرکــز پژوهشهای مجلس در گزارشــی به بررســی
مولفهای ملی محیط کسبوکار ایران پرداخت.
به گزارش خبرگزاری فارس ،مرکز پژوهشهای مجلس
مؤلفههای ملی محیط کســبوکار در ایــران را از منظر 27۱
تشکل اقتصادی سراسر کشور مورد ارزیابی قرارداد.
در این گزارش ،پایش محیط کســبوکار در تابستان
 ۱39۴ارزیابی  27۱تشکل اقتصادی سراسر کشور ازمولفه های
ملی محیط کسبوکار در ایران انجامشده است.
دفتــر مطالعات اقتصــادی این مرکز با تشــریح نتایج
بررسیهای خود میگوید :برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی
 27۱تشکل اقتصادی سراسر کشور از  2۱مؤلفه ملی محیط
کسبوکار ایران در تابستان  ، ۱39۴نمره  8۱/5از ۱۰( ۱۰
بدترین ارزیابی) بوده است که اندکی مناسبتر از ارزیابی
بهار ( ۱39۴با میانگین  ) 87/5است.
همچنین تشکلهای مشــارکتکننده در این پیمایش ،
محیط کســبوکار ایران در تابستان  ۱39۴را در مقایسه با
فصل مشابه ســال قبل (تابستان  ۱393با میانگین  76/5از
 )۱۰اندکی نامساعدتر ارزیابی کردهاند.
این مطالعه نشــان میدهد ازنظر تشــکلهای اقتصادی
مشارکتکننده در تهیه این گزارش ،برآیند ارزیابی مؤلفههای
ملی محیط کسبوکار در ایران طی تابستان  ۱39۴همچنان در
وضعیت نامساعد ( 8۱/5از  )۱۰قرار داشته است.
در این مطالعه ،به ترتیب ســه مؤلفه «مشکل دریافت
تسهیات از بانکها»« ،ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی
تولید و نرخ باالی تأمین ســرمایه از بازار غیررســمی» و
«وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» نامناسبتر
از بقیــه مؤلفههــا ارزیابیشــدهاند و مؤلفههای «ضعف
زیرســاختهای تأمین بــرق»« ،ضعف زیرســاختهای
حملونقل» و «ضعف نظام توزیع و مشــکات رســاندن
محصول به دست مصرفکننده» نسبت به سایر مؤلفهها در
تابستان  ۱39۴مساعدتر ارزیابیشدهاند.
تشــکلهای اقتصادی اســتانهای البرز ،کردســتان،
کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشــاه بــه ترتیب با میانگین
ارزیابی  ۱6/7 35/7 ،9۱/7و  ۰7/7مجموع ًا ارزیابی بدتر و
تشکلهای اقتصادی استانهای اردبیل ،سیستان و بلوچستان،
یزد و قزویــن به ترتیب با میانگین ارزیابی ، 35/5 ، ۴8/۴
 ۴۱/5و  ۴7/5مجموع ًا ارزیابی بهتری نسبت به تشکلهای
سایر اســتانها از وضعیت مؤلفههای محیط کسبوکار در
تابستان  ۱39۴ارائه کردهاند.
همچنین وضعیت محیط کســبوکار ایران در تابستان
 ۱39۴بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین 72/5 ،از ۱۰
(عدد  ۱۰بدترین ارزیابی) ارزیابیشــده است .بهطوریکه
میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی ،محیط
اقتصاد کان ،ســاختار تولید و محیط جغرافیایی)  79/5و
میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی ،محیط
حقوقی ،محیط فرهنگی ،ســاختار دولت و محیط فناوری)
 65/5میباشــد که همچنان حاکی از بدتربــودن ارزیابی
محیط اقتصادی نسبت به محیط نهادی است.
گزارش های فصلی پایش محیط کســب و کار ایران
از تابســتان  ۱389بهطور مســتمر با همکاری تشکل های
اقتصادی سراسر کشور توسط مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسامی تهیه و منتشر می شود.
این گزارشها ،ارزیابی تشــکل هــای اقتصادی ایران
از  2۱مولفــه ملی محیط کســب و کار در ایران را با ابزار
پرسشنامه استخراج و ارائه میکند.
در پرسشنامه این مطالعه معموال یک یا دو سوال گزینه دار
درباره مســائل روز محیط کسب و کار از تشکل های اقتصادی
پرســیده می شود .در پرسشنامه تابستان  ، ۱39۴تغییر در میزان
فروشوقیمتمواداولیهدرشرکتهایعضوتشکلهادرنیمهاول
سال جاری نسبت به نیمه اول سال گذشته پرسش شده بود.
در جواب به این دو ســوال حدود  63درصد از تشکل های
مشــارکت کننده در تهیــه این گزارش ،پاســخ دادند که
فروششان کمتر شده است و حدود  5۱درصد پاسخ دادند
که قیمت مواد اولیه شان افزایش یافته است.

