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اخبار ویژه
معاون وزیر کار خبر داد

پیشبینی ایجاد  ۴۰۰هزار شغل طی امسال

معـاون اشـتغال وزارت کار گفـت :امسـال بـر اسـاس روندی که از سـالهای گذشـته داریم
پیشبینـی مـا این اسـت که  400هزار اشـتغال داشـته باشـیم.
به گزارش خبرگزاری تسـنیم ،عیسـی منصوری معاون توسـعه کارآفرینی و اشـتغال وزارت
تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی در برنامـه تیتـر شبکــــــــه خبر سـیما بـه بحث حوزه اشـتغال
اشـاره کـرد و افـزود :در دولت یازدهم فرصتهای شـغلی زیادی ایجادشـده اسـت امـا پایداری
ایـن فرصتهای شـغلی ،مهم اسـت.
ً
عمـال یک مقـدار از
وی گفـت :مـا در سـال  93حـدود  700هـزار شـغل ایجـاد کردیـم که
آنهـا ریـزش کـرد و حـدود  380هـزار شـغل بهصـورت خالـص و پایـدار باقـی ماند.
منصـوری افـزود :امسـال نیـز بر اسـاس رونـدی که از سـالهای گذشـته داریـم پیشبینی ما
این اسـت که  400هزار اشـتغال داشـته باشـیم.
وی گفـت :فـرض مـا ایـن بـود که تا پایـان برنامـه پنجم توسـعه به نـرخ بیکــــــــــاری
هفـت درصـد برسـیم که قطعـ ًا نرسـیدیم و اکنون بر اسـاس گزارش مرکـز آمار در پاییز امسـال
بـه عـدد  10،7درصد رسـیدهایم.
معـاون توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی دربـاره اینکـه
شـورای عالـی اشـتغال در دولـت یازدهـم چـه تعـداد جلسـه تشـکیل و چـه مصوباتـی داشـته
اسـت گفـت :در دولـت یازدهم شـش جلسـه شـورای عالی اشـتغال داشـتیم که آخرین جلسـه
آن جلسـه هفتـاد و سـوم شـورای عالی اشـتغال بود که در ادامه جلسـات شـورای عالـی برگزار
شـد و مصوبـات آن معطـوف بـه سیاسـتهای اشـتغال بود و موظف شـدیم نظام جامع اشـتغال
را در کشـور طراحـی و پیـاده کنیـم کـه مبنـای تصمیمگیـری بـرای سیاسـتگذاری ملی باشـد.
وی افـزود :البتـه تعـداد مصوبـات تعیینکننـده نیسـت و اینکه پشـت سـر هم مصــــــوبه
داشـته باشـیم امـا تأثیرگذار نباشـد فایـدهای ندارد.
منصـوری گفـت :یکـی از مسـائلی که به حل مشـکل اشـتغال کمـک میکند رشـد اقتصادی
اسـت که مسـلم ًا مسـئله برجام قطع ًا در افزایش رشـد اقتصادی مؤثر اسـت.
وی بابیـان اینکـه نـرخ بیـکاری از وقتیکـه دولـت یازدهـم بـه روی کار آمده قطعـ ًا کاهش
پیداکـرده اسـت افـزود :در سـال  91نـرخ بیـکاری عـددی حـدود  12،1درصد بود امـا اکنون به
 10،7درصد رسـیده اسـت.
معـاون توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی گفـت :البتـه مـا
جهتگیـری منابـع را عـوض کردهایـم و آنهـا بـه سـمت ایجـاد اشـتغال پایـدار میبریـم.
وی افـزود :جهتگیـری مـا ایجـاد اشـتغال در بنگاههـای واحـد و کوچک و متوسـط اسـت
گرچـه سـهم بنگاههـای متوسـط و کوچـک مـا خیلی پایین اسـت.

■□■

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس انتقاد کرد

بیمه کارگران ساختمانی

به نام کارگران به کام رانتخواران

رئیـس کمیسـیون اجتماعی مجلـس سـهمیهبندی بیمه کارگران سـاختمانی را خـالف قانون
خوانـد و گفـت :دیدهشـده افـرادی که کارگر واقعی سـاختمان نیسـتند بـا اسـتفاده از رانتهای
مختلـف از این سـهمیه بهـره میبرند.
عبدالرضـا عزیـزی در گفتوگـو بـا خبرگـزاری خانـه ملـت ،بـا تأکیـد بـر حـل مشـکالت
کارگـران سـاختمانی از سـوی مسـئوالن ،تصریـح کرد :وظیفه سـازمان تأمین اجتماعی اسـت که
همـه کارگـران سـاختمانی را تحت پوشـش بیمـه قـرار داده و تبعیضی در این زمینه قائل نشـود.
نماینـده مـردم شـیروان در مجلـس شـورای اسـالمی ،بـا تأکیـد بـر اینکـه اهمـالکاری در
خصـوص بیمـه کارگـران سـاختمانی تبعـات منفی بسـیاری در پـی دارد ،افـزود :باوجـود تأکید
قانـون مبنـی بـر صدور دفترچـه بیمه برای کارگـران سـاختمانی دارای کارت فنی ولی متأسـفانه
زمانـی کـه کارگـران به سـازمان تأمیـن اجتماعـی مراجعه میکنند بـا معضلی به نام سـهمیهبندی
مواجه میشـوند.
ایـن نماینـده مـردم در مجلس نهـم ،با یـادآوری اینکه طبق قانـون همه کارگران سـاختمانی
دارای کارت مهـارت بایـد تحت پوشـش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند ،یادآور شـد :متأسـفانه
دیدهشـده کـه برخـی افـراد که کارگر واقعی سـاختمان نیسـتند با اسـتفاده از رانتهـای مختلف
از ایـن سـهمیه بهـره میبرنـد و حق کارگـران واقعی را تضییـع میکنند.
عزیـزی بـر ضـرورت رفـع مشـکالت بیمـه کارگـران سـاختمانی تأکیـد کـرد و افـزود:
سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد تمهیداتـی را اتخـاذ نماید کـه این بیمه فقـط به کارگـران واقعی
اختصاصیافتـه و از اقدامـات افـرادی کـه بـا اسـتفاده از رانـت حق این قشـر را تضییـع میکنند
جلوگیـری کنـد؛ البتـه بهطـور حتـم نماینـدگان در بودجـه سـال  95حمایتهـای الزم را از این
قشـر خواهند داشـت.
وی بـا یـادآوری رکـود حاکم بر کشـور و وضعیت نامناسـب معیشـتی کارگران سـاختمانی،
گفـت :در حـال حاضـر بـه خاطر رکـود حاکم بر کشـور کارگران سـاختمانی وضعیت معیشـتی
مناسـبی ندارنـد و بیمـه آنهـا نیـز سـهمیهبندی شـده درحالیکـه با کاهـش رکود در کشـور نیز
وضعیـت معیشـتی کارگـران بهبـود نمییابـد زیـرا بـا کاهـش رکـود تعـداد ایـن قشـر افزایـش
مییابـد و مشـکالت آنهـا نیـز همچنـان باقـی خواهنـد مانـد؛ بنابراین تمهیـدات ویـژه باید در
این خصوص اندیشـیده شـود.
نماینـده مـردم شـیروان در مجلـس نهم ،تشـکیل صندوق بیمه بیـکاری کارگران سـاختمانی
را در رفـع مشـکالت معیشـتی آنهـا مؤثر دانسـت و گفت :بهعنـوان رئیس کمیسـیون اجتماعی
مجلـس هـر اقدامـی کـه در جهـت حمایـت از کارگـران و بهبـود وضعیـت آنها انجام شـود از
آن حمایـت میکنم.
رئیس کمیسـیون اجتماعی مجلس شـورای اسـالمی ،سـهمیهبندی بیمه کارگران سـاختمانی
را غیرقانونـی و غیراخالقـی خوانـد و گفت :برای تحت پوشـش قـرار دادن بیمـه کارگران نباید
سـقفی وجود داشـته باشد.

■□■

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

خوره بیکاری را با جذب سرمایه از کشور برداریم

رئیـس اتـاق بازرگانـی ایـران ضمن تأکید بر اینکه باید آب و اشـتغال شـعار اساسـی کشـور
باشـد ،گفـت :در دولتهـای نهـم و دهـم افـق تولیـد و اشـتغال بیرنـگ شـد و بیـکاری چون
خـورهای بـه جـان کشـور افتاده کـه ضرورت دارد بـا جذب سـرمایه داخلی و خارجـی بهعنوان
مأموریـت اصلی ،اشـتغال ایجـاد کنیم.
بـه گـزارش ایسـنا ،محسـن جاللپـور در نهمیـن جلسـه هیئـت نماینـدگان اتـاق بازرگانی
ایـران کـه بـا حضـور محمدباقـر نوبخــت ،رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـــهریزی ،برگزار
شـد ،گفـت :امـروز در حالـی دهـه چهـارم انقـالب را بـه پایـان میبریم کـه معضالت اساسـی
کشـور در بحـث اقتصـاد و محیطزیسـت اسـت .مـا در طـول چهار دهـه در بسـیاری از زمینهها
رشـد قابلتوجهی داشـتیم ولی در اقتصاد و محیطزیسـت با مشـکالت اساسـی روبرو هسـتیم.
رئیـس اتـاق بازرگانی ایران اظهار کرد :آب و اشـتغال باید شـعار اساسـی جمهوری اسـالمی
ایـران باشـد .در مبحث محیطزیسـت در شـرایط بحرانی هسـتیم .امـروز ایران اولیـن رتبه را در
اضافـه برداشـتهای آبهای زیرزمینـی در دنیا دارد.
جاللپـور افـزود :کشـور در دو دوره نهـم و دهـم دولـت قدر مطلـق فرصتهای شـغلی خود را
ثابـت نگـه داشـت و با رکـود فراگیر و فقدان سـرمایه ،افق تولید و اشـتغال بیرنگ جلوه کرده اسـت.
بیـکاری چـون خـورهای به جان کشـور افتاده و به بسـیاری از مفاسـد کاذب دامن زده اسـت.
وی اظهـار کـرد :بایـد یـک مأموریت اصلی در کشـور برای ایجـاد جذب سـرمایه داخلی و
خارجـی داشـته باشـیم؛ هرچنـد به برنامـه صحیـح در محیطزیسـت و آب نیازمندیـم .تمام این
مـوارد نیـاز بـه یـک همدلی دارد کـه ملت ایـران در دو مورد یکبـار در دفاع مقـدس و یکبار در
برجـام ایـن همدلـی را از خود نشـان دادند.
رئیـس اتـاق بازرگانـی ایران تصریـح کرد :میتوانیم بـا هدایت مقام معظم رهبـری و همکاری
سـه قـوه و آگاهـی جامعـه مشـکالت را برطرف کنیـم .امـروز در کشـور دو دیدگاه وجـود دارد؛
یـک دیـدگاه مربوط به  80سـال گذشـته اسـت که مطابـق با آن تعـدادی از طرحها و اشـتغالهای
ناپایـدار بـه وجـود آمـد .ایـن دیـدگاه میگویـد نباید معطـل بخش خصوصـی بود که بـه نظر من
ایـن موضـوع جایـگاه پایداری ندارد و شـرایط کشـور را غیرقابلبرگشـت میکند.
او ادامـه داد :دیـدگاه دیگـر ،دیـدگاه اتـاق بازرگانـی اسـت کـه مطابـق بـا آن معتقدیـم باید
فضـای آزاد و رقابتـی در کشـور بـه وجـود آیـد کـه این موضـوع همان اصلی اسـت کـــــــه
مقـام معظـم رهبـری بانـام اقتصـاد بـرونزا از آن یادکردهانـد .بر اسـاس این دیـدگاه همـه باید برای
رسـیدن بـه موفقیـت دستبهدسـت هم دهنـد و توفیق کشـور را به دسـت آورند .برای رسـیدن
بـه ایـن دیـدگاه ارتقـای رتبـه فضای کسـبوکار کشـور یک امـر مهم اسـت کـه در پروژههای
دولتـی از اهمیـت ویـژهای برخـوردار اسـت .در ایـن دیـدگاه دادن یـک چـک سـفید بـرای
پروژههـای دولتـی بـه معنـای عدم امکان توسـعه بخـش خصوصی اسـت و مرگ را بـرای آنها
در بـر خواهـد داشـت؛ امـا کدامیـک از ایـن دیدگاههـا ،سـرلوحه ایـران قـرار خواهـد گرفت؟
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رویدادهایآموزشوپرورش

معاون اول رئیسجمهور در جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان برتر:

دولت از کسبوکارهای کوچک و متوسط

مدیرکل امور اداری آموزشوپرورش:

مجوزی برای تبدیل وضعیت

و شرکتهای دانشبنیان حمایت میکند

معـاون اول رئیسجمهـوری کارآفرینـان را از
نخبـگان جامعه برشـمرد و گفت :کارآفرینان از سـایر
افـراد متمایـز هسـتند و میتواننـد در جامعــــــه،
موتـور اصلـی تحـرک اقتصـادی کشـور باشـند.
بـه گـزارش ایسـنا ،دکتـر اسـحاق جهانگیـری،
معـاون اول رئیسجمهـور در جشـنواره ملـی امتنـان
از کارآفرینـان برتـر اظهـار کـرد :یکـی از مهمتریـن
ویژگیهـای کارآفرینـان ،خطرپذیـری و خالقیـت
ایـن افراد اسـت و در حقیقـت این افراد از شکسـت
هراسـی ندارنـد.
وی افـزود :خطرپذیـری از ویژگیهای مهــــــم
در موفقیـت اسـت و افرادی که حاضـر به خطرپذیری
نیسـتند و از شکسـت میترسـند ،هیـچگاه موفـق
نمی شـوند.
معـاون اول رئیسجمهـور بابیـان اینکـه مـا در
جامعـهای زندگـی میکنیـم کـه هـر روز مطالبـات
مـردم تغییـر میکند ،اظهار کـرد :امروز اشـتغال یکی
از دغدغههـای جـدی جامعه اسـت و تقریب ًا در طول
دو سـه دهـه گذشـته ایـن مطالبـه جـزء اصلیتریـن
مسـائل کشـور بـوده و هـر روز میـزان کمیـت و
کیفیـت اشـتغال موردنیـاز کشـور تغییـر کرده اسـت.
دکتـر جهانگیـری افـزود :جوانـان جویـای کار
امـروز بـا دیـروز تفـاوت معنـاداری دارنـد؛ چراکـه
امـروز بانـوان  67درصـد ظرفیـت دانشگاههـــا را
بـه خـود اختصـاص دادهانـد و جوانانی کـه از دولت
اشـتغال مطالبـه میکننـد ،جوانـان فارغالتحصیـل
دانشـگاهها هسـتند و طبیعتـ ًا اشـتغالی کـه بـرای
جوانـان فارغالتحصیـل بایـد فراهـم شـود ،بـا سـایر
افـراد متفـاوت اسـت.
وی تصریـح کـرد :بـه همـان میزانـی کـه تعـداد
جوانـان کشـور ،تحصیـالت و مهارتهـای افـراد
جامعـه بـاال مـیرود ،بـا تقاضاهـای جدیـدی روبرو
میشـویم و بـه مطالبـات افـزوده میشـود.
معـاون اول رئیسجمهـور بـا تأکیـد بـر اینکـه
امـروز نیازمنـد نـو شـدن تفکـر و سـاختار هسـتیم،
گفـت :بایـد بـا سـاختارها و تفکر جدید ،به مسـائلی

هماننـد نیـاز بـه اشـتغال و سـایر مطالبات پاسـخگو
با شیم .
دکتـر جهانگیـری یکـی از مهمتریـن راهکارهـا
برای حل مشـکل فقدان فرصتهای شـغلی مناسـب
را توسـعه کارآفرینـی دانسـت و گفت :بهجـای اینکه
جوانـان در دسـتگاههای اداری و دولتـی بـه دنبـال
کار باشـند ،بایـد فرصتـی فراهـم شـود تـا جوانـان
فارغالتحصیـل بتواننـد نهتنهـا خـود را بلکـه افـراد
دیگـر را نیـز بـه کار مشـغول کنند.
وی بابیـان اینکـه کارآفرینـان موتـور تحـرک
جامعـه هسـتند ،گفـت :دولـت از کسـبوکارهای
کوچـک و متوسـط و شـــــرکتهای دانشبنیـان
کـه توسـط کارآفرینـان ایجـاد میشـود حمایـت
خواهـد کـرد؛ ایـن حمایـت الـزامآور اسـت؛ زیـرا
ایـن گروههـای کارآفریـن هسـتند کـه میتواننـد بـه
اقتصـاد کشـور و بهویـژه اشـتغالزایی کمـک کننـد.
معـاون اول رئیسجمهـور بابیـان اینکـه یکـی
از جهتگیریهـای مهـم اقتصـاد مقاومتـی ،مردمـی
شـدن یـا دانشبنیـان کـردن اقتصـاد اسـت ،گفـت:
اقتصـاد بایـد بـه مـردم سـپرده شـود و مـردم حرف
آخـر را در آن بزننـد ،نبایـد دولـت و نهادهای دولتی
رقیـب بخـش خصوصـی باشـند .مـا در ایـن دولـت
اصولـی را وضـع خواهیم کـرد که بخـش خصوصی
میـداندار باشـد؛ البتـه نـه بخـش خصوصی کـه فقط
بـه زد و بنـد فکر میکنـد و به دنبال رانـت میگردد.
دکتـر جهانگیــــــری یکـی از اصلیتریـن
پیشنیازهـای کارآفرینـی را بهبود فضای کسـبوکار
ارزیابـی کـرد و گفـت :در دولـت تدبیـر و امیـد این
جهتگیـری در دسـتور کار قرارگرفتـه اسـت تـا بـا
رفـع موانـع و ایجـاد تصویـر فضـای کسـبوکار،
بخـش خصوصـی بهتـر فعالیـت کنـد.
وی افـزود :در همیـن دو سـال گذشـته ،رتبـه
ایـران در خصـوص فضـای کسبوکــــــار از 152
بـه  118ارتقاءیافتـه و بایـد بهسـرعت خـود را بهجایی
برسـانیم کـه فضـا پیـش برنـده و کمککننـده بـه
اقتصـاد کشـور باشـد.

استخدامی فرهنگیان
داده نشده است

معـاون اول رئیسجمهـور پیشنیـاز دوم بـرای
کارآفرینـی را رفـع تحریمهـا دانسـت و اظهـار کرد:
خوشـبختانه تحریمهـا بـا مذاکـرات هســـــــتهای
بـه برجـام منجر شـد و برجـام فرصتهای بسـیاری
بـرای کارآفرینـی نظیـر تسـهیل مبـادالت ،کاهـش
هزینـه ریسـک جابهجایـی پـول و جـذب منابـع
خارجـی بـه وجـود آورد.
دکتـر جهانگیـری تصریـح کـرد :گاهـی دولـت
هـم بـرای جابجایی پـول از کشـور به داخل بـا مانع
مواجـه میشـد؛ بهطوریکـه اعـداد عجیبوغریبـی
پـول در ایـن جابجاییهـا گـم شـد کـه روزی
دراینبـاره توضیـح خواهـم داد.
وی بـا اشـاره بـه مباحـث مطرحشـده در جلسـه
روز چهارشـنبه سـتاد اقتصـاد مقاومتـی که بر اسـاس
آن تنهـا در بخـش نفـت بـه خاطـر حجـم طرحهای
معطلمانـده ،بالغبـر  200میلیـارد دالر سـرمایه نیـاز
داریـم ،گفـت :پـس از برجـام امـکان تأمیـن مالی از
منابـع خارجـی نظیر فاینانـس در طرحهـــــــــــا
بـه وجـود آمده اسـت .ما به سـرمایه زیـادی در بخش
حملونقـل ،کشـاورزی و خدمـات نیـاز داریـم و به
همیـن دلیـل اسـت که گفتـه میشـود ایران اسـتعداد
بسـیاری بـرای بـه حرکـت درآوردن اقتصـاد جهـان
دارد و اگـر طرحهـا خـوب تعریف شـود ،منابـــــع
به سـمت مـا خواهنـد آمد.
معـاون اول رئیسجمهـور تصریـح کـرد:
نیـروی جـوان تحصیلکـرده کارآفریـن کشـور بایـد
بیشازپیـش مهیـای ورود بـه فعالیت اقتصادی شـود
و دولـت و نظـام بانکی نیـز از آنهـا حمایت خواهد
کـرد ،زیـرا اشـتغالزایی در طرحهـای کوچـک و
متوسـط بـه ثمـر میرسـد.
وی در پایـان از وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و همهکسـانی کـه به توسـعه اقتصـاد کشـور و ایجاد
اشـتغال میاندیشـند ،قدردانـی و اظهـار امیـدواری
کـرد ایـران در سـالهای آینـده بهجایگاه تعیینشـده
در افـق چشـمانداز بیستسـاله کشـور دسـت یابد.
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◄

شرکتیها در اولویت استخدام هستند
معـاون رئیسجمهـور اعـــــالم کـرد :بیـش از
 34هـزار نفـر سـال آینـده در دسـتگاههای دولتـی
اسـتخدام میشـوند.
به گـزارش خبرگـزاری خبـر آنالیـن ،محمدباقر
نوبخـت رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی در
شـیراز گفـت :براسـاس قانـون مدیریـت خدمـات

◄

کشـوری ،دسـتگاههای دولتـی مجازنــــــد به ازای
هر سـه نفـر از کارکنان خود که بازنشسـته میشـوند و
یـا بـه دالیلـی از سیسـتم اداری خارج میشـوند یک
نفـر را اسـتخدام کننـد کـه جـذب نیروی جدیـد نیز
بـر همیـن مبنـا صـورت میگیرد.
نوبخـت وزارتخانههـای آموزشوپـرورش،
بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی و دادگسـتری
را در صـدر دسـتگاههایی اعـالم کـرد کـه بیشـترین
جـذب نیـرو را در سـال آینـده خواهنـد داشـت.

◄

او گفت :سـال آینـده در آموزشوپـرورش  12هزار
نیـروی جدید و در وزارت بهداشـت ،درمـان و آموزش
پزشـکی  17هـزار نیـروی جدید جذب خواهند شـد.
نوبخـت بابیـان اینکـه دسـتگاههای اجرایـی
میتواننـد نیروهـای موردنیـاز خـود را در قالبهـای
شـرکتی ،قـرارداد کار معیـن ،پیمانـی و اسـتخدام
قطعـی جـذب کنند گفـت :نیروهای شـرکتی با توجه
بـه سـوابقی که در دسـتگاه مربوط دارنـد در اولویت
اسـتخدام هسـتند.

مدیـرکل امـــــور اداری و تشـکیالت وزارت
آموزشوپـرورش بـه تشـریح آخریـن وضعیـت
تبدیـل وضعیـت نیروهـای آمــــــوزشوپرورش
پرداخـت و گفـت :تاکنـون مجـوزی بـرای تبدیـل
وضعیت اسـتخدامی نیروهـا از قـراردادی به پیمانی
و پیمانـی بـه رسـمی بـه مـا داده نشـده اسـت.
حسـن حسـینی در گفــــتوگو بـا خبرگزاری
دانشـجویان ایــــــران (ایسـنا) ،افـزود :در قانـون
مدیریـت خدمـات کشـوری دو گونـه اسـتخدام
رسـمی و پیمانـی تعریفشـده اسـت.
وی افـزود :رویکـرد دولـت طـی دو سـه سـال
اخیـر اسـتخدام نیروهـای پیمانی بوده اسـت و طبق
بخشـنامه اصـالح نظـام اداری کـه در ســــال 93
بـه دسـتگاههای اجرایـی ابالغشـده ،کاهـش تعـداد
نیروهـای رسـمی و افزایش نیروهـای پیمانی مدنظر
بوده اسـت.
مدیـرکل امـور اداری و تشـــــکیالت وزارت
آموزشوپـرورش بـا اشـاره بـه اینکـه  5000نیروی
انسـانی جذبشـده در سـال جـاری نیـز بهصورت
پیمانـی اسـتخدام میشـوند تأکیـد کـرد :ازلحـاظ
ضوابـط و مقـررات تفاوتـی میـان نیروهای رسـمی
و پیمانـی نیسـت و مزایـا و خدماتـی که بـه نیروی
رسـمی تعلـق میگیرد بـرای نیـروی پیمـــــــانی
هـم اختصـاص مییابـد.
حسـینی ادامـه داد :بـرای تبدیـل وضعیـت
قـراردادی بـه پیمانـی یـا پیمانـی بـه رسـمی حتمـ ًا
بایـد از سـوی دولـت مجوز صادر شـود کـه تاکنون
ایـن امـر اتفـاق نیفتـاده اسـت.
وی دربـاره بـازه زمانـی در نظـر گرفتهشـده
بـرای تبدیـل وضعیت اسـتخدامی ،گفـت :تنها برای
نیروهـای رسـمی آزمایشـی مقررشـده کـه نیـروی
مربـوط پـس از سـه سـال بـا اعـالم نظـر گزینـش
و کسـب امتیـازات الزم رسـمی شـود .نیروهـای
قـراردادی نیـز بـرای تبدیـل وضعیـت بایـد در
آزمونهـای اسـتخدامی شـرکت کننـد.

■□■
وزیر آموزشوپرورش اعالم کرد

آخرین وضعیت طرح ویژه

توصیه وزیر کار:

مرخصی زایمان فرهنگیان زن

کارجویان در مراکز کاریابی
ثبتنام کنند

وزیـر کار تأکیـد کـرد :از برنامههایـی کـه
در دولـت دنبـال میشـود توانمنـد کـردن بخـش
خصوصـی ،اصالح نظـام مالی بـرای واگـذاری امور
بـه بخـش خصوصی ،سـرعت دادن در سیاسـتهای
اصـل  ،44محـدود کـردن نقـش دولـت در امـور
حاکمیتـی اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم ،علـی ربیعـی
امشـب در برنامـه تلویزیونـی حوالی فـردا اظهار کرد
اضافـه کـرد :اکنون  3وزارت خانـه برنامههایش برای
واگـذاری بـه بخـش خصوصی مشخصشـده اسـت
کـه در برخـی دسـتگاهها تـا  100درصـد واگـذار
میشـود .همچنیـن در نظـام آموزشوپـرورش نیـز
قابلیـت واگـذاری پیشبینیشـده اسـت.
وزیـر کار دولـت یازدهـم در ادامـه اظهـار کـرد:
اگـر طبقـه کارگـر مـا نتوانـد به ذهنیـت آرام برسـد،
اقتصـاد مـا شـکوفا نمیشـود و مـا تـالش میکنیـم
کـه کارگـران بخـش رسـمی و غیررسـمی بـه میزان
 7میلیـون نفـر کـه از بیمه برخوردار نیسـتند شـرایط
مناسـبی بـرای آنهـا فراهـم کنیم.
ربیعـی تأکیـد کـرد :در بیمـه سـالمت نیـــــــز

 90درصـد بیمهشـدگان کارگرانـی بودنـد کـه برخی
حتـی دفترچـه هم نداشـتند.
ربیعـی در ادامـه صحبتهـای خـود در ارتبـاط
بـا وضعیـت تعاونیهـای تولیـد گفـت :بـرای
توانمندسـازی سـعی شـده اسـت کـه در بخـش
تعاونیهـا افـراد را در امـوری ماننـد کشـاورزی،
 ،ICTصنعـت و معـدن و خدمـات برنامهریزی کنیم
تـا افـراد توانمنـد و براسـاس آموزشهـای دوگانـه
اشـتغال داشـته باشـند.
وی بـا اشـاره بـه اینکه نگـرش به کار بایـد تغییر
کنـد ،گفـت :کار داشـتن لزومـ ًا بهمنظـور اسـتخدام
شـدن نیسـت و ایـن تعریـف در دنیـا تغییـر کـرده
ا ست .
وزیـر کار دولـت یازدهـم گفـت :غالـب جوانان
آمادهبـهکار مـا کـه تحصیالت دانشـگاهی نیـز دارند
نوعـی نگـرش انتزاعـی به کار داشـته کـه این نگرش
نیازمنـد تغییر اسـت.
وی تأکیـد کـرد :سـازمان فنـی حرفـهای نیـز از
طریـق ثبتنـام در مراکـز کارآفرینـی آموزشهـای
الزم را بـه کارجویـان میدهـد.

وزیــر کار بــا توصیــه بــه کارجویــان گفــت:
افــراد در مراکــز کاریابــی ثبتنــام کننــد زیــرا مــا
برنامههــای خــود را بــرای اشــتغال از طریــق آنهــا
دنبــال میکنیــم.
ربیعــی افــزود :در کمیتــه امــداد امــام
خمینــی ،ســازمان بهزیســتی و بخشهــای مشــابه
تجربههــای مشــابهی بــرای توانمندســازی افــراد
جویــای کار انجامشــده اســت.
وی در ادامـــه صحبتهـــای خـــود بـــا اشـــاره
بـــه اینکـــه عدالـــت بـــه مفهـــوم دادن یـــک
مقـــدار پـــول بـــه مـــردم نیســـت ،گفـــت :یکـــی از
برنامههایـــی کـــه در عدالتمنـــدی توســـط دولـــت
دنبـــال میشـــود توانمندســـازی اســـت کـــه ایـــن
امـــر در روح برنامههـــای عدالـــت بنیـــان دولـــت
وجـــود دارد.
وزیــر کار تأکیــد کــرد :رهبــر معظــم انقــالب
بیشــترین حمایــت را از تعاونیهــا داشــته اســت،
امــا ایــن مهــم تبدیــل بــه برنامــه عملیاتــی نشــده
اســت.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور پاسخ داد

◄

راه پیدا کردن شغل مناسب چیست؟

معـاون وزیـر تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی
افزایـش میـل بـه مدرکگرایی و کمبـود مهارت را
مشـکل امروز جامعه دانسـت و گفت :دانشجویان
در صـورت مهارتآمـوزی ،دغدغـه کمتـری برای
یافتن شـغل مناسـب در بازار کار خواهند داشـت.
محمدامیـن سـازگارنژاد در گفتوگـو بـا
ایسـنا ،اظهـار کـرد :در حـال حاضـر نزدیـک بـه
 3.5میلیـون جـوان جویـای کار در کشـور داریـم
کـه بـرای سـاماندهی آنهـا در قانـون بودجـه
پیشبینیهـای الزم را صـورت دادهایـم.

وی حرکـت بـه سـمت مهارتآمـوزی را
اقدامی راهگشـا بـرای فارغالتحصیالن دانشـگاهی
دانسـت و ادامه داد :راه پیدا کردن شـغل مناسـب،
مهـارت افزایـی اسـت و درصورتیکه دانشـگاهها
بـه مقولـه مهارتآمـوزی و مهـارت افزایـی
بیشازپیـش توجـه کننـد دانشآموختـگان دغدغه
کمتـری بـرای پیدا کردن شـغل خود در بـازار کار
خواهند داشـت.
سـازگارنژاد بـا تأکیـد بـر لـزوم نهادینه شـدن
فرهنـگ مهارتآمـوزی در کشـور گفـت :امـروز
جامعـه مـا بـا دو مشـکل مدرکگرایـی و کمبـود
مهـارت روبـهرو اسـت درحالیکـه بسـیاری از
مشـکالت اقتصـاد ازجملـه بیـکاری بامهـارت
آموزی برطرف میشـود و اشـتغال پایــــــــدار

در قالـب آموزشهـای مهارتـی رونـق میگیـرد.
رئیس سـازمان آموزش فنی و حرفهای کشـور
درعینحـال شناسـایی جوانـان نخبـه و مهارتی را
خواسـتار شـد و گفت :کشـف اسـتعدادهای نخبه
و مهارتـی موجـب توسـعه صنایـع و ارتقـای
فناوریهـای نویـن میشـود ازایـنرو بایـد تالش
کـرد تا بـا بهرهگیـری از فناوری اطالعـات ،حوزه
آموزشهـای مهارتـی گسـترش یابد.
معـاون وزیـر کار در پایان خاطرنشـان کرد :آن
دسـته دانشآموختگانـی کـه دورههـای مهارتی را
در کنـار دروس تئـوری میگذراننـد در پیدا کردن
شـغل مناسـب خـود در بـازار کار کمتـر دچـار
مشـکل میشـوند.

وزیـر آموزشوپـرورش بابیـان اینکـه مطالعـات
در خصـوص طـرح ویـژه مرخصـی زایمـان
فرهنگیـان زن هنـوز به نتیجه نرسـیده اسـت ،گفت:
مرخصـی زایمـان بـرای فرهنگیـان بایـد بهگونـهای
باشـد که معلمان زن در وسـط سـال تحصیلــــــی
بـه مرخصـی نروند.
علیاصغـر فانـی وزیـر آموزشوپـرورش در
گفتوگـو بـا خبرگـزاری فـارس ،در خصـوص
آخریـن وضعیـت طـرح ویـژه مرخصی زایمـان که
در ابتـدای وزارتـش مطـرح کـرد ،اظهـار داشـت:
مطالعـات مـا هنـوز بـه نتیجـه نرسـیده اسـت امـا
بـرای اینکـه فرهنگیـان زن آرامش پیدا کنند از سـال
گذشـته مرخصـی  9ماهـه زایمـان را اجـرا کردیـم.
وی ادامـه داد :بـا توجـه بـه اینکـه بحـث آغـاز
سـال تحصیلـی و رفتـن بـه مرخصـی فرهنگیـان زن
بـر هـم منطبـق نیسـت یـک مقـداری تصمیمگیـری
بـرای طراحـی آن موضوع بـه تعویق افتاده اسـت اما
امیدواریـم بتوانیـم ایـن طـرح را بـه نتیجه برسـانیم.
فانـی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه «فکـر
میکنیـد ایـن طـرح چـه زمانـی بـه نتیجه برسـد؟»،
افـزود :یـک ایدههایـی داشـتم و هنـوز هـم ایـن
ایدههـا رادارم مبنـی بـر اینکـه مرخصـی بهگونـهای
باشـد کـه فرهنگیان زن در وسـط سـال تحصیلی به
مرخصـی زایمـان نرونـد زیـرا بهنظـام آموزشـی و
تعلیـم و تربیـت دانشآمـوزان لطمـه وارد میشـود.
وزیـر آموزشوپـرورش تصریـح کـرد :امـا
اجـرای طـرح ویـژه مرخصـی زایمـان در اجـرا
اشـکاالت عمـدهای دارد کـه بههرحـال در کنتـرل
مـا نیسـت امـا در حـال بررسـی هسـتیم کـه بتوانیم
بـه یـک قاعـدهای برسـیم که هـم فرهنگیـان زن در
آرامـش باشـند و هم لطمـهای ازنظر آموزشــــــی
بـه دانشآمـوزان وارد نشـود.

