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اخبار ویژه
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

اخبار آموزش وپرورش

اجرای عاقالنه برجام

مدیرکل امور اداری و تشکیالت وزارت آموزشوپرورش به میزان خبر داد

منجر به اشتغالزایی میشود

استخدام معلمان حقالتدریس با تائید
شورای نگهبان اجرایی میشود

مدیـرکل امـور اداری و تشـکیالت وزارت آموزشوپـرورش بابیـان اینکـه وزارت
آموزشوپـرورش بـرای جـذب نیروهـای حقالتدریـس محدودیـت دارد ،گفت :با توجــــه
بـه مصوبه اخیـر مجلس،اسـتخدام معلمان حقالتدریسـی و آموزشـیاران نهضت سـوادآموزی
در وزارت آموزشوپـرورش ،بـا تائیـد نهایـی ایـن مصوبـه توسـط شـورای نگهبـان اجرایـی
خواهد شـد.
سید حسن حسینی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری میزان  ،درباره تصویب
طرح استفساریه « قانون الحاق یک تبصره به ماده  17قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین
حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزشوپرورش» توسط مجلس
شورای اسالمی ،اظهار کرد :تا زمانی که این مصوبه مجلس در شورای نگهبان تائید نهایی
نشود ،نمیتوانیم آن را اجرایی کنیم.
وی ادامه داد :بعد از تائید نهایی این مصوبه در شورای نگهیان و ابالغ اجــــرایی آن به
وزارت آموزشوپرورش این طرح را اجرایی خواهیم کرد.
مدیرکل امور اداری و تشکیالت وزارت آموزشوپرورش با تأکید بر اینکـه وزارت
آموزشوپرورش برای جذب نیروهای حقالتدریس محدودیت دارد ،اذعان کرد :در قانون
تعیین و تکلیف بهکارگیری معلمان حقالتدریس ،ما نمیتوانیم فردی را بهعنوان حقالتدریس
جذب کنیم ،مگر اینکه مجلس تصویب کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

کمبود نیروی انسانی در آموزشوپرورش
باید رفع شود

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت :میپذیریم که جذب نیرو در
آموزشوپرورش نباید بهصورت آزاد و حقالتدریسی باشد بلکه معلمان باید از طریق دانشگاه
فرهنگیان جذب شوند اما کمبود نیروی انسانی در آموزشوپرورش باید رفع شود.
قاسم احمدی الشکی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که با مصوبه
مجلس موانع جذب نیروی حقالتدریس در آموزشوپرورش برداشته شد اما در این مصوبه
ذکرشده برای جذب نیروی حقالتدریس در دوره ابتدایی نیاز به مرتبط بودن رشته نیست و
همین منجر به اعتراض کارشناسان آموزشوپرورش و نگرانی از افت کیفیت در دوره ابتدایی
شده است ،اظهار داشت :ما نیز معتقدیم جذب معلم نباید به این شیوه باشد.
وی افزود :معلمان باید از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب شوند اما متأسفانه از دوران
وزارت آقای احمدی بر آموزشوپرورش جذب معلم از بیرون باب شد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت :وضعیت منابع انسانی در آموزشوپرورش
مساعد نیست و مجبوریم تا کمبود نیرو را با روشهایی جبران کنیم به همین دلیل مجلس
مصوبهای را داشت تا موانع جذب نیروهای حقالتدریس در آموزشوپرورش برداشته شود.
وی بیان کرد :در استفساریه مجلس ذکرشده است :نیروهای حقالتدریس که در دوره
متوسطه جذب میشوند باید رشتههای مرتبط داشته باشند اما برای دوره ابتدایی داشتـــن
رشته مرتبط الزامی نیست.
احمدی الشکی ادامه داد :آموزشوپرورش میتواند برای نیروهای حقالتدریس دوره
ابتدایی که رشتههای آنها مرتبط نیست دورههای ضمن خدمت گذاشته و پس از ارائه
آموزشهای الزم ،آزمونی را از آنها اخذ کند و افراد واجد شرایط را مهر سال  95در دوره
ابتدایی جذب کند.
مدیرکل دفتر وزارتی آموزشوپرورش اعالم کرد:

روند جذب  500نیروی جدید

در آموزشوپرورش قطعی نشده است

مدیرکل دفتر وزارتی آموزشوپرورش با تأکید بر اینکه مهمترین مسیر جذب نیرو
در آموزشوپرورش دانشگاه فرهنگیان است و ما همه تالشمان این است که هیچ نیرویی
خارجازمسیر یادشده وارد آموزشوپرورش نشود ،گفت :روند جذب  500نیرو برای استان
سیستان و بلوچستان هنوز بهطور قطعی مشخص نشده و منتظر اعالم نظر مقامات مسئول در
این زمینه هستیم.
محمد فاضل در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به پرسشی پیرامون بحران بازنشستگی در
آموزشوپرورش که قدمی رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی از آن تحت عنوان سونامی
بازنشستگی در آموزشوپرورش استثنایی یادکرده است ،گفت :این تعبیر و مشکالت ناشی از
آن بیشتر در بخش آموزشوپرورش استثنایی در سال آینده مطرح است؛ اما بحران و سونامی
بازنشستگی را در سایر بخشها پیشبینی نمیکنیم.
وی ادامه داد :آموزشوپرورش هرساله تعدادی نیرو را به روال طبیعی بازنشسته میکند و
این روند هرساله است .اما احتماالً سال آینده در آموزشوپرورش استثنایی تعداد کسانی که
بازنشسته میشوند بیشتر از حد طبیعی است که آقای قدمی درباره آن ابراز نگرانی کرده است.
فاضل درباره چگونگی جذب و جبران کمبود نیرو در بخشهای مختلف آموزشوپرورش
گفت :مهمترین مسیر جذب نیرو در آموزشوپرورش دانشگاه فرهنگیان است و ما همه
تالشمان این است که هیچ نیرویی خارجازمسیر یادشده وارد آموزشوپرورش نشود و توصیه
بر تقویت همین مسیر است.
مدیرکل دفتر وزارتی آموزشوپرورش افزود :البته اگر در برخی مواقع کمبود اضطراری و
اورژانسی پیش بیاید از روشهای موقتی دیگر بهره میگیریم.
وی درباره زمان برگزاری آزمون استخدامی برای جذب  500نفر در سیستان و بلوچستان
اظهار کرد :روند جذب  500نیرو هنوز بهطور قطعی مشخص نشده و منتظر اعالم نظر مقامات
مسئول در این زمینه هستیم.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان:

مجوز استخدام  ۱5هزار دانشجوی
دانشگاه فرهنگیان دریافت شد

سرپرسـت دانشـگاه فرهنگیان کشـور گفت :مجوز ردیف اسـتخدامی  15هزار دانشـجوی
دانشـگاه فرهنگیان دریافت شـد.
بـه گـزارش خبرگزاری تسـنیم  ،محمود مهـر محمدی با اشـاره به اینکه پردیس دانشـگاه
فرهنگیـان دارای مشـکالت زیـادی اسـت گفـت :بـه دنبـال این هسـتیم کـه در طـول دوران
تحصیـل معلمـان ،هویتـی بر مبنای رشـد و توسـعه حرفهای در آنها شـکل بگیــــــــــرد،
مـا بـه دنبـال تربیتمعلـم فکـور هسـتیم تـا بـا موقعیتهـای عملـی و دشـواریهایی کـه در
جریـان حضـور در نهـاد تعلیـم و تربیت بـا آن مواجه میشـود با حرفـهای گری برخـورد کنند.
سرپرسـت دانشـگاه فرهنگیان خاطرنشـان کرد :عالوه بر حساسـیت به ورود دانشـجویان،
بـه خروجـی ایـن قشـر کـه قـرار اسـت وظیفـه سـنگین تعلیـم و تربیـت را بـر عهده داشـته
باشـند هـم حساسـیت ویـژهای داریم و بر همین اسـاس اخـذ گواهی صالحیـت معلمی برای
دانشـجویان خروجی از دانشـگاه ضروری و اجباری شـده اسـت.
مهرمحمـدی در پاسـخ بـه سـؤالی درزمینـه تبدیـل وضعیت اسـتخدامی اسـاتید دانشـگاه
اظهـار داشـت :ایـن موضـوع بـر اسـاس شـاخصههایی اسـت کـه درزمینـه جـذب اعضـای
هیئتعلمـی وجـود دارد بررسـی میشـود ،اگرچـه مسـیری دشـوار اسـت امـا ایـن راه برای
اسـاتید دانشـگاه بسـته نیست.
وی درزمینـه عـدم پرداخـت حقـوق بـه برخـی از دانشـجویان نیـز گفـت :مجـوز ردیف
اسـتخدامی بیـش از  15هـزار دانشـجوی ایـن دانشـگاه دریافـت شـده و قطعـ ًا بـا طی شـدن
مراحـل قانونـی زمینـه پرداخـت حقـوق ایـن دانشـجویان فراهم میشـود.
سرپرسـت دانشـگاه فرهنگیـان کشـور بـا اشـاره بـه اینکـه فلسـفه وجـودی دانشـگاه
فرهنگیـان تأمیـن منابـع انسـانی نظـام تعلیـم و تربیـت اسـت اظهـار داشـت :در حـال حاضر
در ایـن دانشـگاه  16رشـته در مقطـع کارشناسـی پیوسـته تدریـس میشـود و در کنـار ایـن
رشـتههایی را کـه در آموزشوپـرورش بـه آن نیـاز داریـم و در دانشـگاه وجـود نـدارد
نیروهایـی کـه از طریـق آزمـون اسـتخدامی جـذب میشـوند بهصـورت یکسـاله در ایـن
مراکـز آمـوزش میبیننـد.

رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام اجــرای

عاقالنــه و بــا نظــارت تعهــدات برجــام را ســرانجام
خوبــی بــرای برخــی مشــکالت کشــور دانســت و
گفــت :از نتایــج ایــن اجــرا ،برگشــت اشــتغال اســت.
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،آیتاهلل هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام،چهارشنبه گذشته در دیدار جمعی از
دبیران احزاب ،مدیران مسئول مطبوعات ،معلمان و

فعاالن سیاسی استان خوزستان ،این مطلب را بیان کرد.
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام ،جوانان
را سـرمایه اصلـی کشـور و اشـتغال را نیـاز ضـروری
آنـان در ابعـاد فـردی ،خانوادگـی و اجتماعی دانسـت
و ادامـه داد :رواج اشـتغال ،رونـق تولیـد ،از بیـن رفتن
رکود و کم شـدن تورم ،ضرورت امروز کشـور اسـت
و بایـد بـرای آن برنامهریـزی کرد.

وزیر کار خبر داد

ابالغ الگوهای جدید آموزش شغلی
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر شرایط
حساس بازار کار و اشتغال کشور گفت :توسعه آموزشهای
مهارتی باید منجر به کاهش نرخ بیکاری شود.
به گزارش خبرگزاری مهر ،علی ربیعی با تأکیـــد
بر لزوم ارتقای نقشآفرینی آموزشها بهعنوان زیربنای
توسعه پایدار گفت :توانمندسازی جامعه با طراحی و
استقرار الگوهای آموزش مهارتی امکانپذیر است.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  ،توانمندسازی
همراه با عدالت بهگونهای هدفمند و پایدار را بهعنوان
یکی از مأموریتهای اصلی سازمان آموزش فنی و حرفهای
بیان کرد.
ربیعی خاطرنشان کرد :سازمان آموزش فنی و حرفهای
تنها یک سازمان برای بسترسازی اشتغال نیست بلکه
یک سازمان برای خدمت و ایجاد رفاه در جامعه است.
وی تصریح کرد :گسترش عدالت اجتماعی بهویژه
از طریق توانمندسازی زنان و آسیب دیدگان اجتماعی
بهوسیله آموزشهای مهارتی و اشاعه آمـــوزشهای
فنی و حرفهای در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته و
نیزبسیجظرفیتهاو توسعهمشارکتذینفعانبهویژهبهمنظور
فراهمسازی بستر مناسب جهت گسترش حضور بخش
بـر اسـاس الیحـه بودجـه سـال  ،1395حقـوق
کارکنـان در سـال آینـده  12درصـد افزایـش مییابـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،افزایش حقوق کارکنـان دولت یکی
از مهمتریـن اجزای تعیینکننده در هزینههـای جاری دولت
اسـت ،چراکـه تـا بیـش از  80درصـد ایـن هزینههـا را در
برمیگیـرد .درصـدی که البته بر اسـاس قانـون برنامه پنجم
توسـعه متناسـب با تورم دوره تعیین میشـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه باوجـود تمامـی
گمانهزنیهـا و اعـداد و ارقـام مطرحشـده در رابطـه
بـا میـزان افزایـش حقـوق کارکنـان دولـت  -آنهم در
شـرایطی کـه تورم در رونـد نزولی قـرار دارد  -آخرین
اخبـار دریافتـی از منابـع آگاه حاکـی از آن اسـت کـه
دولـت در الیحه بودجه سـال آینده میـزان  12درصدی
را بـرای افزایـش حقوق کارکنـان در نظر گرفته اسـت.
ایـن رشـد حقـوق در حالی تعیینشـده کـه پیشتر
در ضوابـط اجرایـی بودجـه درصـد افزایـش حقـوق
بهطـور پیشفـرض  10درصـد تعیینشـــــده بـود.
دراینبـاره امـا نوبخـت -رئیـس سـازمان مدیریـت و
برنامهریـزی  -عنـوان کـرده بـود کـه با توجـــــــه به

غیردولتی و تعاونی اساسترین محورهایی است که
سازمان آموزش فنی و حرفهای میبایست موردتوجه
قرار دهد.
ربیعی ،استقرار نظام جامع مهارت و فناوری بهویژه
از طریق یکپارچهسازی آموزشهای مهارتی و ارتقای
فرهنگ مهارتآموزی و افزایش منزلت اجتماعی
مهارت آموختگان ،ساماندهی استانداردها و منابع
آموزشی سازمان ،طراحی و استقرار الگوهای آموزش
مهارتی با رویکرد تقاضامحوری و مبتنی بر محیط کار
را ازجمله برنامههای سازمان آموزش فنی و حرفهای
در راستای توانمندسازی جامعه عنوان کرد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتمــــــاعی  ،توسعه
مشاورههای آموزشی و شغلی را باهدف تحقق شعار
هر ایرانی یک مهارت و ایجاد شغل از خانه تا کارخانه
خواستار شد .ربیعی بر تشکیل شورای راهبردی با
حضور مدیران گذشته باهدف بهرهگیری از تجربیات
آنان تأکید کرد.
ربیعی تأکید کرد :در توسعه آموزشهای مهارتی
و توانمندسازی نیروی کار ،راهبرد اصلی در سازمان
آموزش فنی و حرفهای میبایست ارتقای نقشآفرینی

با پیشنهاد دولت در الیحه بودجه95

میزان افزایش حقوق کارمندان
در سال آینده مشخص شد

پیشبینـی تـورم کمتـر از  12تـا  13درصـدی در سـال
 ،1395میـزان افزایـش حقـوق کارکنـان کمتـر از 10
درصـد نخواهـد بود.
همچنیـن بـر اسـاس بودجه سـال  1395مقررشـده
اسـت کـه کارکنـان با مجمـوع درآمد  15میلیـــــون و
 600هـزار تومان در سـال از پرداخت مالیات حقوق معاف
شـوند .بهعبارتیدیگـر در سـال آینـده حقـوق ماهانـه
یکمیلیـون و  300هـزار تومانـی از پرداخـت مالیـات
معـاف میشـود .ایـن در حالی اسـت که امسـال حقوق
یکمیلیـون و  150هـزار تومانـی از معافیـت مالیاتـی
برخـوردار بود.
افزایـش  12درصـدی حقـوق کارکنـان دولـت در

وزیر ارشاد مطرح کرد

استخدام غیرقانونی 490هزار در دولت قبل
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از استخدام
غیرقانونی 490هزار در دولت قبل خبر داد.
بـه گـزارش خبرگزاری فـارس از بندرعباس ،علی
جنتـی در پایان نشسـتی بـا هنرمندان و فعـاالن عرصه
معـاون وزیـر کار بـا تأکیـد بـر لـزوم توسـعه
شبیهسـازی آموزشهـای مهـارت شـغلی گفـت:
مأموریـت تربیـت نیـروی انسـانی ماهـر بـر عهـده فنی
و حرفـهای اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،محمدامیـن
سـازگارنژاد بـا توصیـف نقش سـازمان آمـوزش فنی و
حرفـهای و شـاخصهای آن در جامعـه گفـت :جهانـی
کـه در آن زندگـی میکنیـم ،آمـوزش بـا شـاخصهای
خاصـی توصیف میشـوند و امـروز آموزشهـا جهانی
شـدهاند و بایـد بـا مفاهیـم و اسـتانداردهای جهانـی
اندازهگیـری و انتقـال داده شـوند.
معـاون وزیـر کار اظهـار داشـت :بـرای اینکـه
آموزشهـای فنـی و حرفـهای بسـیار گرانقیمت اسـت
و انتقـال مهـارت بـه منابـع انسـانی بسـیار پیچیـده و
گـران بـوده و لـذا دنیـا بـه سـمت تجربـه آموزشهای
شبیهسـازی و مجـازی بـرای آموزشهـای فنـی و
حرفـهای حرکـت نمـوده اسـت.
سـازگارنژاد بیـان داشـت :بنابرایـن آموزشهـای
مجـازی بـا راهکارهـای صحیح آن بسـیار اسـتراتژیک

فرهنگـی و هنـری کـه بـا حضـور اسـتاندار هرمزگان
بـه مدت سـه سـاعت بـه طـول انجامیـد بابیـان اینکه
دولتهـای گذشـته تاکنـون علیرغـم شـعارها
نتوانسـتهاند خـود را کوچـک کننـد ،اضافه کــــــرد:

سـال  1395در شـرایطی مصـوب شـده و بهاحتمـال
فـراوان طبـق روال گذشـته در مجلـس نیز بـه تصویب
خواهـد رسـید کـه دو درصد کمتر از میزان رشـد سـال
جـاری اسـت .دولـت برای امسـال حقـوق کارکنـان را
 14درصـد افزایـش داده بـود کـه بـر اسـاس پیشبینـی
تـورم حـدود  15درصـدی بـود .در حـال حاضـر نیـز
تـورم کمتـر از  14درصـد اسـت.
همچنیـن دولت یازدهم در اولین بودجه پیشـنهادی
خـود بـرای سـال  - 1393کـه تـورم حـدود  30درصد
و کمتـر از آن بـود  -درصـد افزایش حقـوق را در ابتدا
 18درصـد پیشـنهاد کرد ولـی درنهایـــــت  20درصد
تصویب شـد.
در دولـت نهـم و دهـم  890هـزار نفـر به بدنـه دولت
اضافهشـدهاند کـه  490هـزار نفـر آنهـا بهصـورت
غیرقانونـی بـه کار گرفتهشـدهاند کـه ایـن امـر بـار
زیـادی را بـه ملـت و دولـت اعمـال کرده اسـت.
وی بابیان اینکه در تالش هستیم امور فرهنگ را
به بخش خصوصی واگذار کنیم ،افزود :مدت دو سال
است که نمایشگاه رسانههای دیجیتال و بخشی از
نمایشگاه کتاب را به بخش خصوصی واگذار میکنیم
و کار سیاستگذاری و نظارت را دنبال میکنیم.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای:

آموزشهای مهارت شغلی
مجازی میشود

اسـت .نقـش دولت در اجرای آموزشهـای فنی و حرفهای
بسـیار مهـم اسـت بهنحویکـه برنامهریـــــــزی ایـن
آموزشهـا بایـد بـا پشـتیبانی دولتهـا باشـد و بخـش
خصوصـی ایـن آموزشهـا را اجـرا نمایـد.
وی بـه نقـش آمـوزش در جامعـه اشـاره کـرد و
گفـت :آموزشهـای فنـی و حرفـهای مثل تاروپــــود
یـک فرش اسـت که باید با شـرکای مختلـف بهویژه بخش
صنعـت اجـرا شـود .مـا بایـد سیاسـتگذاری کـرده و
اجـرای آموزشهـا را بـه بخـش خصوصـی واگـذار
نما ییم .
ایـن مقـام مسـئول در وزارت کار افـزود :سـازمان

قائممقام وزیر کار:

 ۱0میلیون بیکار درراه است
قائممقــام وزیــر کار بــا تأکیــد بــر اینکــه
بهروزرســانی صنایــع باعــث بیــکاری  400هزارنفــر
خواهــد شــد ،گفــت :بــا  5.5میلیــون دانشآموختــه و
 4.5میلیــون در حــال تحصیــل ،بــهزودی  10میلیــون
نفــر جویــای کار میشــوند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،سیدابوالحسن
فیروزآبادی گفت :در شرایطی که بازار کار ما در کشور
بین  20تا  25میلیون نفر است ،مشاهده میکنیم که
کل کسانی که در بخش صنعت کشور کار میکنند ،با
تمام سرمایهگذاریهای سنگینی که در این بخش شده
 3.5میلیون نفر است و تنها توانستهایم به همین میزان
شغل ایجاد کنیم.

آموزشها بهعنوان زیربنای توسعه پایدار و کاهـــش
نرخ بیکاری مدنظر قرار گیرد.
این عضو کابینه تدبیر و امید تأکید کرد :لحاظ کردن
شرایط حساس و ویژه بازار کار و وضعیت اشتغال کشور
در تدوین سیاستها و راهبردها و اجرای برنامههای
سازمان بیشازپیش موردتوجه قرار گیرد.
ربیعی به اصل شایستهساالری در انتصابات نیز
اشاره کرد و گفت :ترکیبی از علم و عمل ،تعهد و
تخصص در انتصابات موردتوجه بوده و این اعتقاد،
محور عمل ما در پیشبرد برنامههای سازمان آموزش
فنی و حرفهای است.

قائممقــام وزیــر کار اظهــار داشــت :این در شــرایطی
اســت کــه مــا جمعیــت آمادهبــهکار بســیاری را هــم در
نوبــت داریــم کــه بایــد وارد بــازار کار شــوند .بــا ایــن
اوصــاف ،اگــر بخواهیــم سیاســتهای گذشــته را دنبــال
کنیــم ،یعنــی دولــت بخواهــد صنعــت را گســترش
دهــد ،انجــام ایــن کار بــرای دولــت مقــدور نیســت
و از طــرف دیگــر اگــر بخواهیــم صنایــع را بــهروز
کنیــم و بهــرهوری آن را بــاال ببریــم بــر اســاس بــرآورد
انجامشــده بایــد میــزان اشــتغال بخــش صنعـــــت از
 3.5میلیــون بــه  3تــا  3.1میلیــون نفــر کاهــش یابــد کــه
ایــن یعنــی  400هــزار نفــر نیــروی شــاغل از بخــش
صنعــت بایــد خــارج شــوند.

آمـوزش فنـی و حرفـهای کشـور مأموریـت دارد کـه
تربیـت نیـروی انسـانی ماهـر و کاردان را در اولویـت
کاری خـود قـرار دهـد؛ بنابرایـن ضـرورت دارد مربیان
را بـر اسـاس اسـتانداردهای روز آمـوزش داده و
آموزشهـا و فرآیندهـای آن را در حـد اسـتاندارد اجرا
نما ییم .
وی تأکیـد کـرد :الگـوی توسـعه بایـد بـه تمـام
جنبههـا توجـه داشـته باشـد و مـا نیـز بایـد در مسـیر
توسـعه همهجانبـه و بـرای سـرمایهگذاری کـه برای هر
کاری در حـوزه آمـوزش انجـام میدهیـم اثربخشـی آن
را در نظـر بگیریـم.
وی اظهار داشت :در شرایطی که ساالنه  600هزار
نفر وارد بازار کار میشوند ،انجام این کار مقدور نیست
و بنابراین باید از مدل سرمایه محور مبتنی بر رقابت و
سود ،بدون لحاظ مسئولیتهای اجتماعی بیرون بیاییم
که این کار فقط از عهده بخش تعاون برمیآید و زمینه
آنهم در کشور فراهم است.
فیروزآبادی گفت :امروز حدود  5.5میلیون نفر
دانشآموخته دانشگاهها هستند و حدود  4.5میلیون نفر
نیز در آستانه فارغالتحصیل شدن قرار دارند و این یعنی
 10میلیون دانشآموخته جویای کار وارد بازار میشوند
و این در شرایطی است که کل بازار کار کشــــــور
 24میلیون ظرفیت خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد :از سوی دیگر جامعه زنان
نیز با رشد بسیار باالیی در حال مشارکت اقتصادی
هستند و درصد بیکاری در میان آنها بسیار بد است
وزنان دانشآموخته هم در کنار مردان میخواهند وارد
بازار کار شوند.

رئیس اورژانس کشور مطرح کرد

اورژانس جهت نگهداشت
پایگاهها کمبود  7هزار
نیرو دارد

رئیس اورژانس کشور از کمبود  7هزار نیروی برای
نگهداشت پایگاهها در اورژانس خبر داد.
دکتر امین صابری نیا رئیس اورژانس کشور در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص کمبود نیرو در اورژانس
گفت :نزدیک به  7هزار نیرو برای نگهداشت پایگاههای
اورژانس کمبود نیرو داریم ،بنابراین نیروهای موجود
بهصورت اضافهکاری مشغول هستند البته تعدادی از نیروها
را بهصورت شرکتی اضافه کردهایم ولی با توجه به کسری
اعتباراتی که وجود دارد ،شاید امکان تأمین نیروی موردنیاز از
طریق شرکتها وجود نداشته باشد.
وی افزود :با توجه به اینکه اورژانس پیش بیمارستانی
حالت حاکمیتی دارد که استفاده از شرکتها ممکن است
ازنظر امنیتی خطر ایجاد کند .بحث حرفهای اورژانسها در
برنامهی پنجم مطرح میشود که حدود  850پایگاه اورژانس
باید در جادهها و شهرها اضافه میشد که متأسفانه به دلیل
کمبود امکانات و نیروی انسانی محقق نشد.
صابری نیا در ادامه گفت :با مکاتباتی که با وزیر بهداشت
و سازمان مدیریت و برنامهریزی داشتهایم تعداد کمبود
نیروهای اورژانس را به حداقل تعداد موردنیاز به آنچه
تعریفشده است ،اعالم کردیم که مورد تائید سازمان مدیریت
و برنامهریزی قرارگرفته است و احتماالً سال آینده مجوز نیرو
خواهند داشت
وی در خصوص تمهیدات و نیازهای شهرهای پر ترافیک
عنوان کرد :شهرهایی مثل تهــــران ،البرز  ،شیـــــــراز و
مشهد که به علت حجم ترافیکی که دارند نیاز به آمبوالنس
بهصورت ویژه در آنها احساس میشود که این ترافیک
موجب شده که آمبوالنسها نتوانند در مدتزمان مقرر سر
حادثه حاضر شوند که بدین منظور درصدد تهیه موتور
آمبوالنس هستیم  .هنوز مکاتباتی برای مجوز نیرو انجامنشده
است.
وی در پایان گفت :حدود  7000نیرو برای نگه داشت،
پایگاههای اورژانس نیاز داریم و  7000نیرو هم برای توسعه
موردنیاز است که حداقل نیرو موردنیاز حدود  3تا  4هزار نیرو
است که قولهایی برای تأمین آن دادهشده است ولی هنوز
چیزی به ما ابالغ نشده است.
نتایج آمارگیری نیروی کار نشان میدهد

اشتغال ۱60هزار نفر
در معادن کشور

نتایج آمارگیری نیروی کار بخش معدن در سال 1393
نشان میدهد که در این سال درمجموع  159هزار و  468نفر
در معادن کشور شاغل هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،از کل آمار نیروی
انسانی بخش معدن 90،هزار و  433نفر آنها در معادن بخش
خصوصی و  69هزار و  35نفر را نیروی کار معادن عمومی
تشکیل میدهند.
بر اساس گزارش ایمیدرو ،از کل نیروی انسانی بخش
معدن که درمجموع  159هزار و  468نفر هستند ،معادل 48
هزار و  765نفر دارای تحصیالت عالیه و  110هزار و 733
نفر در سایر ردههای تحصیلی هستند.
این گزارش حاکیست :از کل آمار مذکور چهار هزار و
 803نفر را مدیران 17 ،هزار و  121نفر را متخصصان13 ،
هزار و  60نفر را تکنسینها و دستیاران و  24هزار و  686نفر
را کارمندان بخش معدن تشکیل میدهند.
همچنین  37هزار و  901نفر از نیروی کار بخش معدن را
کارگران ساده  33 ،هزار و  244نفر رانندگان و مشاغل مرتبط
با ماشینآالت و  28هزار و  650نفر صنعتگران و کارکنان
مشاغل مربوط هستند.
بر اساس آخرین آمار ،از مجموع  5445معدن در حال
بهرهبرداری کشور 5275 ،معدن توسط بخش خصوصی
( 96.9درصد) و  170معدن ( 3.1درصد) توسط بخش
عمومی مورد بهرهبرداری قرارگرفته است.
مدیر روابط عمومی شرکت رجاء:

مهمانداران تعدیل نمیشوند

مدیر روابط عمومی شرکت حملونقل رجاء گفت :با
اجرای طرح کاهش تعداد مهمانداران قطارهای مسافری رجاء،
هیچ مهمانداری تعدیل نمیشود.
«رامیز قلینژاد» ،مدیر روابط عمومی شرکت حملونقل
رجاء در گفتگو با ایلنا؛ ضمن تائید نگرانی کادر مهمانداری
شرکت رجاء گفت :این نگرانی بیمورد است چراکه قرار
نیست مهمانداران تعدیل شوند.
وی در توضیح این مطلب افزود :براساس تصمیمات
گرفتهشده ،طرح کاهش مهمانداران که براساس تخمین تعداد
مسافر سالنها انجام خواهد شد ،به تعدیل نیرو نمیانجامد.
قلینژاد گفت :همه مهمانداران در شرکتهای پیمانکاری خود
میمانند و براساس نوبتبندی اعزام ،به قطارها فرستاده میشوند.
وی در رابطه با احتمال کاهش شیفتکاری مهمانداران و
کاهش دستمزد متناسب با آن گفت :این احتمال وجود دارد
که در تعداد شیفتهای کاری و دستمزدها ،مقداری کاهش
داشته باشیم اما در درازمدت و با بهکارگیری قطارهای جدید
این مشکل رفع خواهد شد.
قلینژاد درعینحال در رابطه با اعتراضات کارگران پیمانی
رجاء در روزهای گذشته گفت :رجاء با شرکتها قرارداد خدمت
منعقد میکند و تعهدی نسبت به پرسنل پیمانکاری ندارد.
وی افزود :در رجاء تعدادی شرکت راهبری هستند که
در مناقصهها شرکت میکنند درنتیجه پسازاینکه یک شرکت
جدید در مناقصه برنده شد ،الزامی در بهکارگیری کارگران
شرکت قبلی ندارد و این مسئله به بیکاری کارگران میانجامد.
وی در پایـان در رابطـه بـا تأخیـر در پرداخـت مطالبـات
مـزدی جمعـی از کارگـران پیمانـکاری گفـت :تعویـق در
پرداخـت مطالبات کارگران محتمل اسـت چراکـه در مواردی
رجـاء کمبـود نقدینگـی پیـدا میکنـد و شـرکت نیـز آنگونه
کـه در قـرارداد آماده توانایـی مالی نـدارد و درنتیجه مطالبات
کارگـران دیـر پرداخت میشـود.
قلینژاد در پایان تأکید کرد :بدون تردید ،شرکت رجاء بحث
تأخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران را دنبال خواهد کرد.
الزم به ذکر است که جمعی از مهمانداران اخراجی قطارهای
رجاء  6دیماه در اعتراض به قطع شدن حقوحقوقشان مقابل
مجلس تجمع کردند.

