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اخبار ویژه
رویدادهایآموزشوپرورش
معاون آموزش متوسطه این وزارتخانه:

جذب بیضابطه نیرو چالش آموزشوپرورش است

معـاون آمـوزش متوسـطه وزارت آمـوزش و پـرورش گفـت :رونـد بیضابطـه جـذب نیـرو در
سـالهای گذشـته بـه چالـش اساسـی در آمـوزش و پـرورش تبدیلشـده اسـت.
علـی زرافشـان در گفتگـو بـا مهـر مهمتریـن برنامـه وزارت آمـوزش و پـرورش را سـازماندهی،
سـاماندهی و بهسـازی منابـع انسـانی اعـام کـرد و گفـت :رونـد تغییـرات نظـام آموزشـی کشـور،
سـازماندهی و سـاماندهی نیـروی انسـانی را بـه اولویـت اول وزارت آمـوزش و پـرورش درهـ ِم
دورههـای تحصیلـی تبدیـل کـرده که بـا تدبیـر مدیران ،ایـن امـر چالشهای مرتبـط با تغییــــــرات
نظـام آموزشـی را بـه حداقـل رسـانده اسـت.
معـاون آمـوزش متوسـطه وزارت آمـوزش و پـرورش همچنین با اشـاره بـه اینکه رونـد بیضابطه
جذب نیرو در سـالهای گذشـته به چالش اساسـی در آموزش و پرورش تبدیلشـده اسـت بیان داشـت:
اسـتخدامهایی کـه در دولـت گذشـته انجـام شـد و طـی آن نیروهایی با مـدارک تحصیلی غیـر مرتبط
و میـزان تحصیـات دیپلـم و زیـر دیپلـم بـه بدنـه آمـوزش و پـرورش تحمیل شـدند نهتنها بـاری از
دوش مشـکات نیـروی انسـانی ایـن وزارتخانـه در مسـیر تغییـرات نظام آموزشـی برنداشـت بلکه به
چالشـی بـزرگ در سـاماندهی نیـروی انسـانی تبدیـل شـد که آسـیب آن نیـز متوجه کیفیتبخشـی به
آمـوزش در مدارس کشورشـده اسـت.
بـه گفتـه وی هماکنـون فقـط 50درصـد معلمـان دوره ابتدایی دارای مـدرک تحصیلی کارشناسـی
هسـتند کـه ناشـی از رونـد جـذب نیـروی انسـانی بـدون در نظـر گرفتـن شـاخصهای مـورد نیـاز
آمـوزش و پـرورش بوده اسـت.
زرافشـان بیـان داشـت :این نگرش بهجـای اینکه کیفیـت را در آموزش و پرورش مـد نظرقراردهد
نـگاه کاریابـی بـه نهـاد تعلیـم و تربیت داشـت که مشـکات و تبعات آنهـم اکنون بهخوبی احسـاس
می شود.
معـاون آمـوزش متوسـطه وزارت آمـوزش و پـرورش در همیـن رابطه خاطرنشـان کـرد :هماکنون
نیـروی انسـانی شـاغل در دوره ابتدایـی بـا  704عنـوان رشـته تحصیلـی مشـغول تدریـس هسـتند
درحالیکـه حداکثـر رشـتههای مرتبـط بـا ایـن دوره بـه پنـج رشـته بیشـتر نمیرسـد.
زرافشـان یـادآور شـد :مصوبـه اخیرمجلـس نیـز کـه خوشـبختانه توسـط شـورای نگهبان رد شـد
بنـا داشـت ایـن میـزان عناویـن رشـته تحصیلـی را به 800رشـته افزایـش دهد کـه اگر محقق میشـد
کیفیـت آمـوزش را بهطـور اساسـی هـدف قرار مـیداد.
وی همچنیـن اضافـه کـرد :طـی شـش سـال آینـده بیـش از  210هزار نیـرو از آمـوزش و پرورش
بازنشسـته خواهنـد شـد کـه مدیـران بایـد از هماکنون چشـمانداز سـاماندهی نیـروی انسـانی را با این
میـزان خـروج نیرو در نظر داشـته باشـند.
بـه گفتـه زرافشـان امسـال نیـز 35هـزار نفـر از چرخـه نیروی انسـانی آمـوزش و پـرورش خارج
میشـوند کـه 12هـزار نفـر آن را زنـان و 23هـزار نفـر را مردان شـامل میشـود که این موضــــــوع
تأمیـن نیـروی انسـانی در بعـد جنسـیتی را نیـز دچـار چالش خواهـد کرد.
معـاون آمـوزش متوسـطه وزیـر آمـوزش و پـرورش گفت :بـا توجه به ایـن مشـکات ،در دولت
تدبیـر و امیـد هـر اسـتخدامی درایـن وزارتخانـه منـوط بـه اجـازه دولـت مبنـی بـر تخصیـص ردیف
اسـتخدامی و جـذب نیـروی انسـانی از طریـق دانشآموختـگان دانشـگاه فرهنگیـان انجـام میشـود.

■□■
تجمع مربیان پیشدبستانی و حقالتدریسی در مقابل مجلس

عـدهای از مربیـان پیشدبسـتانی و معلمـان حقالتدریسـی بـرای چندمیـن بـار یکشـنبه  20دی در
مقابـل مجلـس اجتمـاع کردند.
بـه گـزارش ایسـنا ،ایـن افـراد پیگیـر حقـوق قانونی خـود مبنی بـر اسـتخدام دائمی و اسـتفاده از
مزایای آن هسـتند.
مربیـان پیشدبسـتانی و معلمـان حقالتدریسـی در اعتـراض بـه وضعیت اسـتخدامی خـود تاکنون
چندیـن بـار در مقابـل مجلس شـورای اسـامی تجمـع کردهاند.

■□■

نائب رئیس کمیسیون آموزش به میزان خبر داد

◄

با ابالغ قانون جدید از سوی رئیسجمهور مشخص شد:

دکتـر حسـن روحانی ،قانون «تسـری مـواد ()79
و ( )83قانـون اسـتخدام نیـروی انتظامـی جمهـوری
اسـامی ایـران به کارکنـان ارتش جمهوری اسـامی
ایـران و سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی» را بـرای
اجـرا بـه وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح
ابـاغ کرد.
بـه گـزارش پایـگاه اطاعرسـانی دولـت ،متـن
ایـن قانـون به شـرح زیر اسـت«:از تاریـخ الزماالجرا
شـدن ایـن قانـون ،احـکام موضـوع مـواد  79و 83
قانـون اسـتخدام نیـروی انتظامـی جمهوری اسـامی
ایـران مصـوب  1382/12/20بـه کارکنـان ارتـش
جمهـوری اسـامی ایـران و سـپاه پاسـداران انقاب
اسـامی تسـری مییابـد».
ایـن قانـون در شـانزدهم آذر  1394بـه تصویـب
مجلس شـورای اسـامی و در تاریـخ  1394/9/25به
تأیید شـورای نگهبان رسـیده اسـت.
متـن مـواد  79و  83قانـون اسـتخدام نیـروی
انتظامـی بـه شـرح زیـر اسـت:
مـاده  - 79بـا کارکنـان انتظامـی کـه در طـول
خدمـت موفـق بـه اخـذ و ارائـه مدارکتحصیلـی
کاردانـی و باالتـر مـورد نیـاز و قابلقبـول نیـروی

تغییر روش جذب پذیرش دانشجو
در دانشگاه فرهنگیان

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش از تغییر روش جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان خبر داد.
مهدی نوید ادهم (دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش و عضو هیئتامنای دانشگاه فرهنگیان)
در گفتوگو با ایلنا با اشاره به بررسی تغییر روش جذب دانشجو در این دانشگاه اظهار داشت :دانشگاه
فرهنگیان بر اساس اساسنامه خودش بهویژه با توجه به ماده  28به روشهای مختلف میتواند؛ دانشجو
بپذیرد که در این راستا مسئوالن دانشگاه ،طرحهای مختلفی آوردند که در دستور کار شورای هیئتامنا
قرار گرفت.
وی به یکی از مصوبات این شورا اشاره و عنوان کرد :قرار شد؛ برای معلمان ابتدایی افراد را از دیپلم
جذب کنیم و  4سال به آنها آموزش دهیم و آنها با مدرک لیسانس وارد آموزش و پرورش شوند.
عضو هیئتامنای دانشگاه فرهنگیان ادامه داد :پیشازاین بحث بر سر این بود که لیسانسههای دیگر
را بگیریم و  1سال به آنها آموزش دهیم.
نوید ادهم اضافه کرد :اما درمجموع به این نتیجه رسیدیم که به دلیل حساسیت دوره ابتدایی و
ضرورت افزایش توانمندی معلمان ما باید مجال کافی را برای آموزش همه ابعاد داشته باشیم که این
آموزشها در  6ماه یا  1سال نمیتواند بهخوبی صورت گیرد.
عضو هیئتامنای دانشگاه فرهنگیان خاطرنشان کرد :این معلمان نیازمند آموزشهای تخصصی،
حرفهای ،مهارتی ،مهارتهای کاسداری ،فلسفه تعلیم و تربیت و همچنین اصول حاکم بر تعلیم و
تربیت اسامی هستند که برای آموزش اینها باید مجال مناسبی را در اختیار داشته باشیم.
*به دليل تراکم اخبار آموزش و پرورش  ،بخش دیگری از خبرهای این وزارتخانه در صفحه
 9درجشده است .

جدیـد ،رتبـه خدمتـی آنـان پایینتـر از رتبههـای
ورودی مـدارک ارائـه شـده باشـد ،بـه رتبههـای
ورودی مـدرک جدیـد نائل و به ازاء هرسـال سـابقه
خدمـت در رتبههـای قبلـی از چهـار مـاه ارشـدیت
نیـز برخـوردار شـده و ترفیعاتبعدی آنان براسـاس
مـدرک تحصیلـی جدیـد برابـر بنـد (ب) مـاده ()82
ایـن قانـون خواهـد بود.
ب  -چنانچـه در زمـان ارائـه مـدرک تحصیلـی
جدیـد ،رتبـه خدمتـی آنـان برابـر یـا باالتـر ازرتبـه
خدمتـی ورودی مـدارک ارائـه شـده باشـد ،بـه ازاء
هـر مقطـع تحصیلـی از یـک سـال و نیمارشـدیت
برخـوردار میگردنـد و ترفیعـات بعـدی آنـان
براسـاس مـدرک تحصیلـی جدیـد تابعمقـررات
بنـد(ب) مـاده ( )82ایـن قانـون خواهـد بـود.
تبصـره  -در تعیین میزان ارشـدیت موضوع بند (ب)
ایـن مـاده و بنـد (ب) مـاده (، )79چنانچـه مقطـع
تحصیلی مدرک ارائه شـده کارشناسـی پیوسـته باشد
معـادل دو مقطع وکارشناسـی ارشـد پیوسـته ،معادل
سـه مقطـع و دکتـرای پزشـکی معـادل چهـار مقطـع
محاسـبه می گردد.

◄

دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی آغاز شد
ثبتنــام اولیــن آزمــون اســتخدامی دســتیاران
ســتادی دســتگاههای اجرایــی کشــور آغــاز شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار ،همزمــان بــا
آغــاز ثبتنــام دومیــن آزمــون اســتخدامي متمرکــز
دســتگاههای اجرایــي کشــور ثبتنــام اولیــن
آزمــون اســتخدامی دســتیاران ســتادی دســتگاههای
اجرایــی کشــور نیــز شــامل  84دســتگاه اجرایــی

◄

از روز سهشــنبه  22دیمــاه  94از طریــق ســایت
ســازمان ســنجش آغــاز میشــود و تــا روز دوشــنبه
 28دیمــاه  94ادامــه دارد.
آنگونــه کــه دکتــر حســین توکلــی ،مشــاور
عالــی ســازمان ســنجش و آمــوزش کشــور اعــام
کــرده اســت دفترچــه راهنمــای ثبتنــام همزمــان
بــا آغــاز ثبتنــام در ایــن آزمــون بــر روی ســایت
قــرار میگیــرد و داوطلبــان میتواننــد بامطالعــه
دقیــق دفترچــه راهنمــا نســبت بــه ثبتنــام اقــدام

کننــد.
شــایانذکر اســت کــه ایــن آزمــون نیــز
همزمــان بــا دومیــن آزمــون اســتخدامي متمرکــز
دســتگاههای اجرایــي کشــور در روز جمعــه 21
اســفندماه  94برگــزار میشــود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه مهمتریــن شــرایط
ثبتنــام و منابــع دوميــن آزمــون اســتخدامي
متمرکــز دســتگاههای اجرایــي کشــور در
صفحــه  5ایــن شــماره درجشــده اســت.

وزیر کار خبر داد

دستمزد کارگران را بهصورت پلکانی
در سالهای آینده اصالح میکنیم

وزیــر کار بــا اعــام نامهنــگاری بــا کارفرمایــان
بــرای پذیــرش ضمانــت وام خریــد کاالی کارگــران
گفــت :بازنشســتگان میتواننــد بــرای دریافــت وام
ثبتنــام کننــد.
بــه گــزارش مهــر ،علــی ربیعــی وزیــر تعــاون
کار و رفــاه اظهــار داشـــــــــت :بازنشســتگان
تأمیــن اجتماعــی میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایتی
کــه اعــام میکنیــم بــرای دریافــت کارت اعتبــاری
ثبتنــام کننــد .ایــن طــرح بهصــورت پایلــوت
در دو اســتان انجــام میشــود و افــراد میتواننــد
بــه میــزان  4برابــر دســتمزد خــود از کارت خریــد
اعتبــاری بهرهمنــد شــوند.

ربیعــی بــه جلســه تولیدکننــدگان و کارفرمایــان
اشــاره کــرد و گفــت :جلســاتی را بــا تولیدکننــدگان
برگــزار کردیــم تــا بتوانیــم بــا نــرخ ســود مناســب
تســهیات را بــه متقاضیــان ارائــه دهیــــــــــــم.
اگــر تولیدکننــدهای در صــورت تمایــل بخواهد تخفیفی
را بــه متقاضیــان ارائــه دهــد مــورد گرایــش بیشــتری
قــرار خواهــد گرفــت.
ربیعــی همچنیــن بــه اشــاره بــه برنامــه وزارت کار
بــرای افزایــش حقــوق و دســتمزد ســال آینــده
مشــموالن قانــون کار گفــت :دســتمزد کارگــران
را بــه نســبت تــورم و بهصــورت پلکانــی در
ســالهای آینــده اصــاح میکنیــم

وزیــر کار خاطرنشــان کــرد :انجــام بلندمرتبــه ســازی
در یــک دوره مشــخص در قسمــــــــتهای
مختلــف شــهر تهــران ،ســبب شــده مســیر وزش بــاد
در ایــن شــهر بســیار محــدود شــود و درواقــع ایــن
ســاختمانها در مســیر وزش بــاد احداثشــدهاند.
وی بــا اشــاره بــه نقــش مســکن در تأمیــن
امنیــت خانــوار یــادآور شــد :افزایــش اشــتغال و
تأمیــن مســکن افــراد و خانوارهــا بــرای دولــت
اهمیــت زیــادی دارد و در اقتصــاد مقاومتــی بخشــی
از برنامههــای مهــم دولــت در امــور رفاهــی جامعــه
اســت.

◄

معاون وزیر کار مطرح کرد

تعیین دو اولویت جدید اشتغال

تعیین تکلیف معلمان پیمانی

■□■

انتظامـی شـوند بـه ترتیـب زیـر رفتارمیشـود:
الـف  -چنانچـه در زمـان ارائه مـدرک تحصیلی
جدیـد درجه آنـان پائینتر از درجـاتورودی مدرک
ارائهشـده باشـد ،بـه درجـات ورودی مـدرک جدید
نائـل و بـه ازاء هـر سالسـابقه خدمـت در درجـات
قبلـی از چهـار مـاه ارشـدیت نیـز برخـوردار شـده
و ترفیعـات بعـدی آنـان براسـاس مـدرک تحصیلـی
جدیـد و بـا رعایـت مقـررات مـاده ( )78ایـن قانون
خواهـد بود.
ب  -چنانچـه در زمـان ارائـه مـدرک تحصیلـی
جدیـد درجـه آنان برابـر یا باالتـر از درجات ورودی
مدرک ارائه شـده باشـد ،بـه ازاء هر مقطـع تحصیلی
از یـک سـال و نیـم ارشـدیت برخـوردار میگردنـد
و ترفیعـات بعـدی آنـان براسـاس مـدرک تحصیلـی
جدیـد تابـع مقـررات مـواد ( )75و ( )76ایـن قانون
خواهـد بود.
مـاده  - 83بـا کارمندانـی کـه در طـول خدمـت
موفـق بـه اخـذ و ارائـه مـدرک تحصیلیکاردانـی و
باالتـر موردنیـاز و قابلقبـول نیـروی انتظامی شـوند،
بـه شـرح زیر رفتـار میشـود:
الـف  -چنانچـه در زمـان ارائه مـدرک تحصیلی

ثبتنام اولین آزمون استخدامی

■□■

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد

این روزها بیکارند

در  ۸۴دستگاه دولتی

مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش:

به تصمیم سازمان مدیریت بستگی دارد

کارگران ساختمانی

پس از اتمام تحصیالت دانشگاهی

حقالتدریس به شورای نگهبان

مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش گفت :تعیین تکلیف وضعیت معلمان پیمانی آموزش و پرورش
از سال  89منوط به اخذ تصمیم از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی است.
محمد فاضل در گفتوگو با ایسنا ،بابیان اینکه زمان تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت معلمان پیمانی
از سال  89مشخص نیست ،اظهار کرد :باید سازمان مدیریت و برنامهریزی تبدیل وضعیت از پیمانی به
رسمی را اعام کند و درباره زمان آن تصمیم بگیرد.
وی همچنین درباره استخدام  15هزار نیرو در آموزش و پرورش در سال آینده گفت :این رقم هنوز
مصوب نشده و باید بودجه سال آینده مصوب شود تا بتوان درباره آن اظهارنظر کرد.
مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش ادامه داد :اما این نکته را باید در نظر گرفت که مهمترین
مسیر جذب نیرو در آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان است و ما همه تاشمان این است که هیچ
نیرویی خارجازمسیر یادشده وارد آموزش و پرورش نشود و توصیه بر تقویت همین مسیر است.

عضو هیئترئیسه انجمن کارگران ساختمانی:

نحوه ترفیع نیروهای مسلح ارتش و سپاه

ارسال مجدد طرح استفساریه استخدام معلمان
جبـار کوچکـی نـژاد بـا اشـاره بـه رد طـرح استفسـاریه دربـاره قانـون تعییـن تکلیف اسـتخدامی
معلمـان حقالتدریسـی از سـوی شـورای نگهبـان گفـت :طـرح در جلسـه امـروز کمیسـیون آمـوزش
اصـاح و مجـدد بـه شـورای نگهبـان ارسـال میشـود.
جبـار کوچکـی نـژاد در گفتوگـو بـا میـزان در مـورد فرجام اسـتخدام معلمـان حقالتدریسـی و
آموزشـیاران نهضـت سـوادآموزی اظهـار کرد :با توجه بـه رد استفسـاریه قانون الحاق یک تبصـــــره
بـه ماده ( )17قانون تعیین تکلیف اسـتخدامی معلمان حقالتدریسـی و آموزشـیاران نهضت سـوادآموزی
در وزارت آمـوزش و پـرورش توسـط شـورای نگهبـان این موضوع مجدد بررسـی خواهد شـد.
وی افـزود :اکنـون ایـن طـرح مجـددا ً از سـوی هیئترئیسـه بـه کمیسـیون ارجـاع میشـود تـا
بررسـیهای خـود را بـا حضـور کارشناسـان و احتمـاالً عضـو حقـوقدان شـورای نگهبـان تکمیـل و
نظـر ایـن شـورا را تأمیـن کند.
نائـب رئیـس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات مجلس از بررسـی فـوری این طرح در جلسـه امروز
کمیسـیون آمـوزش خبـر داد و افـزود :طرح مذکور در دسـتور جلسـه امروز کمیسـیون قـرار دارد و با
اصاحـات ورفـع موانـع قانونی مجدد به شـورای نگهبان ارسـال شـود.
کوچکـی نـژد در خاتمـه بـا ابـراز امیـدواری از رفـع موانـع قانونـی ایـن طـرح خاطرنشـان کـرد:
فرهنگیـان بـه علـت عـدم پذیرش طـرح در شـورای نگهبـان ناامید نشـوند چرا کـه بهاحتمـال فراوان
طـرح مذکوربـا اصاحـات کمیسـیون پذیرفته میشـود.

◄

معـــاون وزیـــر کار گفـــت :اولویتهـــای
جدیـــد اشـــتغالزایی بایـــد بـــه ســـمت توســـعه
گردشـــگری و  ICTپیـــش بـــرود.
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری مهـــر ،عیســـی
منصـــوری بابیـــان اینکـــه رونـــد تحـــول و
ایجـــاد اشـــتغال را بایـــد ابتـــدا در پروژههـــای
عمرانـــی ســـپس پروژههـــای ســـــــاخت و در
حـــال حاضـــر پروژههـــای خدماتـــی دانســـت
گفـــت :ماهیتـــ ًا بعدازایـــن ،ظرفیـــت باالیـــی

◄

بـــرای اشـــتغال در حـــوزه ســـاخت پیشبینـــی
نمیشـــود و در حـــــــــوزه خدمـــات23 ،
درص ــد اش ــتغال مرب ــوط ب ــه خدمات ــی توزیع ــی
اســـت.
معــاون توســعه اشــتغال وزارت کار بیــان داشــت:
درزمینــه ایجــاد اشتغـــــــال اولویــــــــت اول
بــرای ایجــاد اشــتغال ،بخــش گردشــگری و
اولویــت دوم بخــش  ICTاســت .منصــوری
افــزود :بــه ازای یــک واحــد افزایــش پهنــای

بانــد 2 ،واحــد افزایــش فرصــت اشــتغال داریــم.
منصـــوری بـــا تأکیـــد بـــر ایجـــاد برنامـــه
مشـــترک دو وزارتخانـــه تعـــاون ،کار و رفـــاه
اجتماعـــی و ارتباطـــات و فنـــاوری اطاعـــات،
ب ــه برگ ــزاری جلس ــات مربوط ــه بهط ــور منظ ــم
اشـــاره کـــرد و بیـــان داشــــــت :میتـــوان
بخشـــی از منابـــع را نیـــز بهواســـطه همـــکاری
بـــا شـــرکت و طرفهـــای خارجـــی تأمیـــن
کـــرد.

متخصصان سازمان پزشکی قانونی
چند برابر ظرفیت کار میکنند

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت :شمار
نیروی انسانی بهرغم کمبودها و چند برابر شدن کار در
پزشکی قانونی ،ثابت مانده است و متخصصان این سازمان
چند برابر ظرفیت ،کار میکنند.
به گزارش خبرنگار مهر ،احمد شجاعی در نشست
شورای قضایی سیستان و بلوچستان در پزشکی قانونی
استان ،اظهار داشت :هماینک پزشکی قانونی از تجهیزات
آزمایشگاهی بسیار خوبی بهرهمند است ،اما کمبود پزشک
بهویژه در مناطق محروم دغدغه جدی در این سازمان است.
وی عملکرد پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان را مثبت
ارزیابی کرد و گفت :با توجه به شرایط خاصی که دراستان
مشاهده میشود ارزیابیها و تعاملی که این اداره با مسئوالن
قضایی و دستگاههای اجرایی دارد ،قابلتقدیر است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بیان کرد :شمار
نیروی انسانی بهرغم کمبودها و چند برابر شدن کار در
پزشکی قانونی ،ثابت مانده است و متخصصان این سازمان
چند برابر ظرفیت ،کار میکنند.
وی افزود :با توجه به این کمبودها علیرغم اجرای
طرح نظام سامت و افزایش درآمدی حقوق پزشکان ،هیچ
توجه به کارکنان این نهاد نشده است که باید در این زمینه
چارهاندیشی کرد.
شجاعی گفت :کمبود نیروی کار باعث شده است که
همکاران پزشکی قانونی ما در برخی شهرستانها مجبورند
به چند شهر ،طی هفته سرکشی کنند.
وی افزود :در شرایط سختکاری ،امکانات کافی برای
انجاموظیفه موجود نیست و درمجموع مزایای کار در
پزشکی قانونی با این شغل سخت ،هماهنگی ندارد.
رئیس سازمان پزشکی قانون کشور تأکید کرد  :کار در
پزشکی قانونی به دلیل شرایط سخت از جنبههای روحی
و دیگر جنبهها سخت است و مدیریت در این سازمان نیز
از سختیهای خاص خود برخوردار است.
وی افزود :کار در آزمایشگاهها و سالنهای تشریح
پزشکی قانونی و نیز حضور درصحنه جرم با شرایط
خاص از دیگر مواردی سختی کار در سازمان پزشکی
قانونی به شمار میآید که این امر گواهی برای توجه ویژه
به این نهاد است.
شجاعی گفت :بین انجام کار و تعداد نیروی انسانی
تناسب نیست و در زمان حاضر با حداقل نیرو؛ امور مربوط
به سازمان پزشکی قانونی را اداره میکنیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود :با اجرای طرح
تحول نظام سامت ،حقوق و مزایای بیشتر پزشکان مشغول
به کار در دستگاههای مختلف افزایشیافته که نیاز است در
همین زمینه مجلس شورای اسامی از پزشکان این سازمان
نیز حمایت کند تا باعث جذب بیشتر آنان شود.

■□■

شرایط بیمه بیکاری فعلی نیازی

اعطای وام اشتغال به دانشآموزان

به بازنگری ندارد

تحت پوشش

معــاون فرهنگــی کمیتــه امـــــــــــــداد
امــام خمینــی(ره) از هدایــت تحصیلــی و اعطــای
وام کارآفرینــی بــه دانــش آمــوزان تحــت پوشــش
ایــن نهــاد خبــر داد.
اکبـــر میرشـــکار در گفتوگـــو بـــا پانـــــــا،
بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت هدایـــت تحصیلـــی
دانـــش آمـــوزان اظهـــار داشـــت :هدایـــت
تحصیلـــی دانـــش آمـــوزان تحـــت پوشـــش
کمیت ــه ام ــداد ب ــه م ــدارس کار و دان ــش ب ــرای
مـــا اهمیـــت دارد چـــرا کـــه هـــدف مهارتـــی
کـــردن و فراگیـــری حرفـــه مشـــخص بـــه ایـــن
دانـــش آمـــوزان اســـت.
معــاون فرهنگــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)
افـــــــــزود :در ســال گذشــته  32هــزار
دانشآمــوز تحــت پوشــش کمیتــه امــداد در

■□■

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور:

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

معاون کمیته امداد امام خمینی(ره) خبر داد

مــدارس کار و دانــش ادامــه تحصیــل میدهنــد
کــه پــس از پایــان فارغالتحصیــل شـــــــــدن
فنــی و حرفــهای را فرامیگیرنــد و بــه حــوزه اشــتغال
وارد میشــوند و در آنجــا تســهیات وام اشــتغال
بــه آنهــا تخصیــص داده میشــود.
وی ادامــه داد :تــاش مــا ایــن اســت کــه
دانــش آمــوزان بــه ســمت فنــی و حرفــهای و
کاردانــش ســوق پیــدا کننــد تــا توانمنــدی آنهــا
در دوران تحصیــل بــاال بــرود و زمینــه حضــور
آنهــا در بــازار فراهــم شــود .البتــه بایــد بــا
همــکاری وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
و وزارت آمــوزش و پــرورش تمهیداتــی بــرای
ادامــه تحصیــل دانشآمــوزان فراهــم شــود
تــا ایــن افــراد ضمــن ادامــه تحصیــل بتواننــد
مشــغول بــه کار شــوند.

عضو هیئترئیسه انجمن کارگران ساختمانی به
بازرسیهای غلط تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت:
تاکنون سازمان تأمین اجتماعی هیچگونه اطاعاتی را در
این زمینه در اختیار ما قرار نداده است که چهتعدادی
مشمول بیمه هستند.
محمد باقری در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم ،بابیان اینکه
بیمه کارگران ساختمانی از سال  89آغازشده است ،گفت :طبق
توافق مقررشده بود که ساالنه200هزار نفر سهمیه داشته باشند .در
آن سالها نسبت به جمعیت سهمیهبندی صورت گرفت.
باقری گفت :اواخر سال  89بود که نوربخــــش به
صحن علنی مجلس رفت و بیان کرد 800 ،هزار نفر بیمهشدهاند.
تاکنون سازمان تأمین اجتماعی هیچگونه اطاعاتی را در
این زمینه در اختیار ما قرار نداده است که چهتعدادی
مشمول بیمه هستند.
این فعال کارگری افزود :طبق آماری که از منابع
غیررسمی به دست آوردهام ،مشخصشده است که تاکنون
 664هزار و  191نفر تحت پوشش بیمه قرارگرفتهاند .طی
نامههای بسیاری به وزیر درخواست اعام آمار و اطاعات
درباره بیمه کارگران ساختمانی را داشتهایم.
وی بیان کرد :تمام استانها به یک نسبت از سهمیه برخوردار
نبودند 750 ،هزار نفر در نوبت بیمه کارگران ساختمانی هستند.
20درصد سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را شهـــــرداری و
 7درصد را کارگر پرداخت میکند ،یعنی نه دولت حق دخالت
دارد و نه سازمان تأمین اجتماعی اجازه دخالت دارد.
عضو هیئترئیسه انجمن کارگران ساختمـــــــــانی
با اشاره به بیکاری گسترده کارگران ساختمانی در پی رکود
بیسابقه بازار مسکن افزود :در حال حاضر بیشتر کارگران
ساختمانی بیکار هستند ،بنابراین بازرسی از محل کار که
در سال گذشته به سازمان تأمین اجتماعی اعام کرده بودند
بیمعناست و در عمل به حذف شمار زیادی از آنها از
پوشش بیمهای منجر میشود.

میرشــکار تصریــح کــرد :در حــال حاضــر
اکثــر دانشآموزانــی کــه در حــــــــوزه
کاردانــش و فنــی و حرفــهای مشــغول بــه
تحصیــل هســتند در بخــش صنایعدســتی آثــاری
دارنــد کــه میتواننــد از تولیــدات خــود بــرای
خانوادههایشــان بهرهمنــد شــوند.
ایــن مقــام مســئول در کمیتــه امـــــــــــداد
امــام خمینــی(ره) در پایــان تأکیــد کرد :توانمندســازی
از طریــق خدمــات و حمایتهــای تحصیلــی
از مهمتریــن اقدامــات فرهنگــی ایــن نهــاد
اســت کــه در حــال حاضــر  321هــزار نفــر از
دانــش آمــوزان در مقاطــع ابتدایــی ،راهنمایــی و
دبیرســتان تحــت پوشــش امــداد هســتند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسامی
گفت :اعتراضی در خصوص روند فعلی شرایــــــــط
بیمه بیکاری  ،تاکنون به ما گزارش نشده به همین دلیل
نیازی به بازنگری آن دیده نمیشود.
محمد اسماعیلی  ،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
شورای اسامی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره
به اینکه روند فعلی بیمه بیکاری هیچ مشکلی نـــــــــدارد
اظهار کرد  :با توجه به بدهی دولت به تأمین اجتماعی و
مشکات کمبود اعتباری که این سازمان با آن روبهرو است
و نیز به دلیل گزارش نشدن هیچگونه اعتراضی در خصوص
شرایط بیمه بیکاری بنابراین نیاز به بازنگری آن وجود ندارد .
وی تصریح کرد  :سازمان تأمین اجتماعی براساس مصوبه
دولت  ،در حال اجرای بیمه بیکاری برای مشموالن این طرح است
که با توجه به اینکه مدت زیادی رکود اقتصادی در جامعه حاکم
است  ،قطع ًا این سازمان  ،با ادامه این روند دچار مشکل خواهد شد .
اسماعیلی بابیان اینکه باید فکری اساسی برای خروج از
رکود اندیشیده شود افزود  :با توجه به اینکه مدت زیادی
در رکود اقتصادی قرار داریم  ،واحدهای تولیدی عمدت ًا نیمه
تعطیل شدند که این امر موجب بیکاری تعداد زیادی از افراد و
افزایش بیشازپیش بیکاران مشمول بیمه بیکاری شده است .

