معاون وزیر :مهارت ها و توانمندی های حرفه ای بخش مهمی از دارایی و ثروت نسلی کشور است

مع��اون وزی��ر :مه��ارت ه��ا و توانمن��دی ه��ای حرف��ه ای بخــش مهمــی از دارایــی و ثــروت نســلی
کشــور است
گــزارش آنالیــن :معــاون وزیــر و رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور گفــت :مهــارت هــا و
توانمنــدی هــای حرفــه ای بخــش مهمــی از دارایــی و ثــروت نســلی کشــور اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور ،دکتر ســلیمان پاک سرشــت ،دوشــنبه؛  نهم
بهمــن مــاه در نخســتین نشســت خبــری خــود در محــل ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بیــان داشــت:
ثــروت اصلــی جامعــه را نیــروی انســانی توانمنــد مــی ســازد و ثــروت مهارتــی بــه اندازهــای اهمیــت دارد کــه بایــد
همــه فنــاوری هــا را بــرای آن بــه کار گیریــم.
وی افــزود :موضــوع مهــارت یکــی از مســائل کلیــدی و مهــم کشــور در حــال حاضــر اســت و همراهــی رســانه
پشــتوانه ای اســت تــا در ایــن مســیر گام هــای مؤثــر و مثبتــی برداشــته شــود.
رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور گفــت :در بیانــات و دغدغــه هــای مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه
العالــی) ،رییــس جمهــوری و مســؤوالن ارشــد کشــور و همچنیــن اســناد باالدســتی از جملــه سیاســت هــای کلــی
اشــتغال ،سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی و برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه بــه امــر مهــارت آمــوزی و ضــرورت
توجــه بــه تقویــت آن تأکیــد زیــادی شــده اســت.
دکتــر پــاک سرشــت در ادامــه تصریــح کــرد :در مــاده چهــار قانــون برنامــه ششــم اشــاره شــده اســت کــه۲٫۸  
واحــد در مقیــاس درصــد از رشــد هشــت درصــدی کــه در برنامــه ششــم توســعه هدفگــذاری شــده اســت بایــد از
طریــق ارتقــای بهــره وری عوامــل تولیــد صــورت گیــرد کــه یکــی از عوامــل تولیــد نیــروی انســانی و منابــع انســانی
اســت.
دکتــر پــاک سرشــت اظهــار داشــت :متأســفانه در طــول ســال هــای گذشــته فرهنــگ مهــارت آمــوزی بــه فراموشــی
ســپرده شــده اســت کــه بایــد ایــن ضعــف فرهنگــی ترمیــم شــود.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه مــوج مــدرک گرایــی درکشــور گفــت :زمانــی توانمنــدی
هــا ،اســتعدادهای حرفــه ای و شــغل فــرد ،هویــت او را تشــکیل مــی داد امــا متاســفانه امــروزه مــدرک تحصیلــی در
اولویــت قــرار گرفتــه اســت و افــراد را بیــش از آنکــه بــا مهــارت فــردی بشناســیم بــا مــدرک دانشــگاهی شناســایی
و ارزیابی مــی کنیــم.
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وی در ادامــه اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا همراهــی اصحــاب رســانه حساســیت جامعــه نســبت بــه چالــش فقــر
مهارتــی و ضــرورت مهــارت آمــوزی در کشــور برانگیختــه شــود.
دکتــر پــاک سرشــت گفــت :ثــروت اصلــی جامعــه را نیــروی انســانی توانمنــد مــی ســازد و ثــروت مهارتــی بــه
اندازهــای اهمیــت دارد کــه بایــد همــه فنــاوری هــا را بــرای آن بــه کار گیریــم.
وی تأکیــد کــرد :در اقتصــاد دانــش بنیــان تکیــه اصلــی بــر توانمنــدی نیــروی انســانی اســت و متاســفانه هــم
اکنــون بــا نیــروی انســانی کــه مهــارت مــورد نیــاز را کســب نکــرده اســت ،مواجــه ایــم.
پــاک سرشــت افــزد : :جامعــه ای کــه بــه لحــاظ نیــروی انســانی توانمنــد اســت  ،از عهــده ایجــاد اشــتغال و کاهــش
فقــر برمــی آیــد.
وی افــزود :کانــون هــای فکــری بــرای گــردش ایــده هــا و تصمیــم ســازی هــای مهــم در ایــن ســازمان تشــکیل
شــده اســت تــا ا از توانمنــدی کارشناســان فعلــی و تجربــه افــراد توانمنــدی کــه بازنشســته شــده انــد اســتفاده
شــود.
پــاک سرشــت اظهــار داشــت :طــی ســه ماهــی کــه مســئولیت آمــوزش هــای مهــارت را در ســازمان آمــوزش فنــی
و حرفــه ای کشــور بــر عهــده گرفتــه ام تــاش شــده از تمرکــز زدایــی اجتنــاب شــود بــه طــوری کــه آمــوزش
هــای مهارتــی بــر اســاس نیازهــای هــر اســتان تدویــن شــود و مراکــز اســتان هــا را بــه  ۳۱مرکــز ارتقــاء دهیــم و
ایــن نیازمنــد آن اســت کــه واحدهــای فعــال و هشــیار را در اســتان هــا داشــته باشــیم.
رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور افــزود :آمــوزش هــای عمومــی ،فنــی و کارآفرینــی برحســب
مزیــت هــا و نیازهــای اســتانی ارائــه خواهنــد شــد.
بــه گفتــه معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی  ،آمــوزش هــای مهارتــی بایــد هدفمنــد ،فعاالنــه و اثــر بخــش
باشــد و بتــوان بــا منابــع و اســناد باالدســتی در طــرح هــای ایجــاد اشــتغال  و کاهــش فقــر مرتبــط باشــیم.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی تصریــح کــرد :ایــن ســازمان بــه عنــوان نهــاد همــکار در اجــرای طــرح
های  بــزرگ اشــتغال کشــور ایفــای نقــش مــی کنــد.
وی همچنیــن خبــرداد :بــا وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری توافقــی صــورت گرفتــه اســت کــه رشــته مدیریــت
آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای در مقطــع کارشناســی ارشــد در مجموعــه رشــته هــای آمــوزش عالــی گنجانــده
شــود.
دکتــر پــاک سرشــت بــا اشــاره بــه فعــال بــودن ۱۰هــزار آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد در ســطح کشــور گفــت:
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور از توســعه دامنــه فعالیــت هــای بخــش خصوصــی اســتقبال و حمایــت
مــی کنــد.
رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور افــزود :نقــش رســانه هــا در توســعه فرهنــگ مهــارت آمــوزی
مهم  اســت و ایــن در حالــی اســت کــه ســهم بودجــه آمــوزش هــای مهارتــی غیــر رســمی در بودجــه کل کشــور
۱٫۳درصــد اســت و بــا چنیــن بودجــه ای نمــی تــوان ایــن پیــام را بــه جامعــه انتقــال داد کــه آمــوزش هــای
مهارتــی جــدی اســت.
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دکتر پاک سرشت :رشته مدیریت فنی و حرفه ای به آموزش عالی اضافه می شود

ـی و
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بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،دکتــر ســلیمان پــاک
سرشــت در نخســتین نشســت خبــری خــود کــه در محــل ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای در حــال برگــزاری
اســت ،گفــت :در کشــور بالــغ بــر  ٠١هــزار آموزشــگاه آزاد وجــود دارد و مدیــران ایــن مراکــز بایــد از صالحیــت
هایــی بهــره منــد باشــند و اضافــه شــدن رشــته مدیریــت فنــی و حرفــه ای در مقطــع کارشناســی ارشــد گرایــش
هــای تعلیــم و تربیــت مــی توانــد گام موثــری بــرای ایــن امــر باشــد .
وی تاکیــد کــرد :بــا ایجــاد رشــته مدیریــت فنــی و حرفــه ای ایــن امــکان فراهــم مــی شــود کــه دانشــجویان در
طــول تحصیــل زیــر نظــر مراکــز فنــی و حرفــه ای آمــوزش هایــی کســب کننــد .
دکتــر پــاک سرشــت بــا تاکیــد بــر ایــن کــه چالــش مهــارت بایــد در کشــور جــدی گرفتــه شــود ،تاکیــد کــرد:
منظــور از آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای تنهــا مهــارت هــای فنــی نیســت بلکــه مهــارت هــای عمومــی ،
شناســایی بــازار فــروش ،شناســایی کســب و کار و  ...نیــز زیــر مجموعــه ایــن آمــوزش هــا بــه شــمار مــی رود .
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی تصریــح کــرد :آمــوزش هــای مهارتــی بایــد دارای ویژگــی هــای هدفمند،
فعاالنــه و اثربخــش باشــند و بــا ایــن شــاخص هــا مــی تــوان آمــوزش هــای مهارتــی را بــه ســمت ایجــاد اشــتغال
و کاهــش فقــر هدایــت کــرد .
دکتــر پــاک سرشــت فضــای حاضــر و رویکــرد دکتــر علــی ربیعــی وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی را بــرای
توجــه بیــش از پیــش بــه موضــوع مهــارت بســیار مســاعد توصیــف کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه در ارتبــاط بــا آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای بــا یــک نقطــه عطــف روبــرو هســتیم ،گفــت:
ایــن بدیــن معناســت کــه بــا توجــه بــه فضــای ایجــاد شــده و بــا کمــک اســناد باالدســتی مــی تــوان بنیــاد محکــم
و زیــر ســاخت هــای مقرراتــی خوبــی بــرای آمــوزش هــای مهارتــی فراهــم کــرد .
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور افــزود :مــا بایــد بــه نهــاد هــای تصمیــم گیــر و تصمیــم ســاز
ایــن پیــام را بدهیــم کــه در صورتــی مــی توانیــم فرهنــگ مهــارت آمــوزی را تقویــت کنیــم کــه موانــع موجــود را
از بیــن ببریــم.
دکتــر پــاک سرشــت گفــت :توانمنــدی هــای مهارتــی بخشــی از ثــروت نســلی اســت و مهــارت آمــوزی بــه عنــوان
موضوعــی مهــم در کنــار اهــداف کاهــش فقــر و ایجــاد اشــتغال در وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی دنبــال
مــی شــود.
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معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی یــادآور شــد :بــدون مداخــات مهــارت آمــوزی در اقدامــات خــود بــرای
کاهــش فقــر و ایجــاد اشــتغال موفــق نخواهیــم بــود و جامعــه توانمنــد از عهــده ایجــاد اشــتغال بــر خواهــد آمــد.
وی افزود  :آموزش های مهارتی می تواند اشتغال پذیری را افزایش دهد.
پــاک سرشــت اظهــار کــرد :ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور بــه عنــوان نهــاد همــکار در طــرح هــای بــزرگ
اشــتغال کشــور؛ اشــتغال فراگیــر و اشــتغال روســتایی فعالیــت مــی کنــد.
 ۹بهمن ۹۳:۱۱ ۶۹۳۱
کد خبر ۸۲۸,۰۰۱ :

4

مجله رویان

برداشته های امروز از نخستین نشست خبری دکتر پاک سرشت
-1کامــا مشــخص از اســت رئیــس جدیــد بــه شــدت تصمیــم دارد شــرایط مهــارت آمــوزی و فقــر مهارتــی را در
کشــور بهبــود دهــد.
-2او از رســانه هــا خواســت در امــر فرهنــگ مهــارت آمــوزی و معرفــی رســالت ســازمان بــه جامعــه ،ســازمان فنــی
و حرفــه ای کشــور را یــاری کننــد.
-3دکتــر پــاک سرشــت و نــادر فخــری معــاون توســعه مدیریــت و منابــع ســازمان در حــال پیگیــری و رفــع
مشــکالت کارکنــان و مربیــان ســازمان اند.کــه در آینــده ای نــه چنــدان دور میتــوان امیــدوار بــه ایجــاد ایــن
تغییــرات بــود.
-4اتاقهای فکری جهت بررسی ایده ها ،نقاط ضعف و قوت مهارت آموزی در حال شکل گیریست.
-5توجه بیشتر به نیروهای انسانی مهارت دیده به عنوان سرمایه های یک کشور
-6واگذاری مسئولیت ها به استانها براساس ظرفیت ها و نیازسنجی های مهارتی و خروج از تمرکززدایی
-7ارتباط با استارتاپ ها جهت بهبود فضای آموزش و فضای کسب و کار
-8حرکــت بــه ســمتی کــه تنهــا ســازمان وظیفــه آمــوزش نداشــته باشــد بلکــه ورود بــه بخــش اشــتغال مهــارت
آمــوزان را در دســتور کار خــود قــرار دهــد.
-9ورود به آموزش های اثربخش یعنی آموزش هایی که نتایج آن کامال روشن باشد.
-01کاهش فاصله بین آموزش های رسمی و غیررسمی مهارتی
-11اختصــاص آمــوزش مهــارت بــه عنــوان بخشــی از آمــوزش هــای یــک دانشــجو در دانشــگاه ،ورود نمــره مهارتــی
در مــدرک تحصیلــی دانشــجو بــا همــکاری معاونت پژوهشــی دانشــگاهها
-21ایجــاد رشــته مدیریــت آموزشــگاههای فنــی و حرفــه ای در مقطــع کارشناســی ارشــد جهــت دارا بــودن
صالحیــت شــغلی مدیــران آموزشــگاههای آزاد
-31فقــدان منابــع مالــی و اختصــاص تنهــا 3.1درصــد از بودجــه آمــوزش بــه مهــارت چالــش بــزرگ پیــش روی
ماســت.
-41شناسایی و حمایت از نخبگان مهارتی و ایجاد کانون نخبگان مهارتی کشور
-51پــاک سرشــت مــا بــه کمــک آموزشــگاههای آزاد نیــاز داریــم تــا از ظرفیــت آنهــا در بخــش آمــوزش بهــره
ببریــم آموزشــهایی بــا کیفیــت بــاال
اینها تیترهای مهم نشست خبری امروز بود.
اگــر کاســتی در انتقــال اخبــار وجــود داشــت بــه بزرگــواری خــود عفــو بفرمائید.البتــه در پایــان نشســت گفتگوهایی
هــم بــا معاونیــن صــورت گرفــت کــه گــزارش اون رو بــه ســمع و نظــر گروههــای هــدف خواهیــم رســاند.از جملــه
شــرایط بهبــود اوضــاع معیشــتی کارکنان،حمایــت از نخبــگان مهارتــی و تعامــات بیــن بخــش خصوصــی و دولتــی
امیدوارباشید
عبداله برزوئیان
عضو کوچکی از خانواده بزرگ مهارتی کشور
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با توافق وزارت علوم و سازمان فنی و حرفه ای؛
معــاون وزیــر کار :دانشــجویان مــی تواننــد در حیــن تحصیــل آمــوزش هــای مهارتــی را
فراگیرنــد

معــاون وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی گفــت :بــر اســاس توافــق انجــام شــده بــا وزارت علــوم قــرار اســت از
ایــن پــس دانشــجویانی کــه تمایــل بــه فراگیــری مهــارت دارنــد در حیــن تحصیــل بــا ثبــت نــام از طریــق پرتــال
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــرای مهــارت آمــوزی ثبــت نــام کننــد.
ایــران اکونومیســت  -بــه گــزارش ایــران اکونومیست«،ســلیمان پــاک سرشــت» روز دوشــنبه در نخســتین نشســت
خبــری خــود در محــل ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بیــان داشــت :ایــن توافــق در مراحــل اولیــه در
خصــوص رشــته هــای فنــی اســت کــه کارگاههــای تخصصــی را بــرای ایــن امــر قــرار خواهیــم داد.
وی اظهــار داشــت :هــم اکنــون در خصــوص ظرفیــت انجــام ایــن کار نمــی تــوان رقــم دقیقــی را مشــخص کــرد
امــا بــی تردیــد بــه مــرور وســعت ایــن آمــوزش هــا گســترش مــی یابــد.
پــاک سرشــت بــا اشــاره بــه اهمیــت آمــوزش هــای مهــارت گفــت8.2 :واحــد از رشــد هشــت درصــدی کــه در
برنامــه ششــم هدفگــذاری شــده اســت بایــد از طریــق ارتقــا بهــره وری عوامــل تولیــد صــورت گیــرد کــه بخشــی
از عوامــل تولیــد در خصــوص مهــارت نیــروی کار اســت.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بــا بیــان اینکــه اتفــاق خوبــی در حــوزه مهــارت آمــوزی در راه
اســت ،یــادآور شــد :مهــارت آمــوزی در همــه عرصــه هــای اشــتغال از مشــاغل خانگــی حتــی در ترمیــم بافــت
هــای فرســوده مــی توانــد ورود کنــد.
پــاک سرشــت اظهــار داشــت :متاســفانه در ســال هــای گذشــته فرهنــگ مهــارت آمــوزی بــه فراموشــی ســپرده
شــده بــود کــه بایــد ایــن ضعــف فرهنگــی ترمیــم شــود.
بــه گفتــه وی ،زمانــی شــغل فــرد ،هویــت او را تشــکیل مــی داد امــا متاســفانه امــروزه مــدرک تحصیلــی در اولویــت
قــرار گرفتــه اســت ،افــراد را بیــش از آنکــه بــا مهــارت فــردی بشناســیم بــا مــدرک دانشــگاهی شناســایی مــی
کنیــم.
وی کــه از جملــه مســئوالنی اســت کــه معتقــد اســت ثــروت اصلــی جامعــه را نیــروی انســانی توانمنــد مــی ســازد،
بیــان داشــت :ثــروت مهارتــی بــه انــدازه ای اهمیــت دارد کــه بایــد همــه فنــاوری هــا را بــرای آن بــکار ببریــم.
وی تاکیــد کــرد :در اقتصــاد دانــش بنیــان تاکیــد اصلــی بــر توانمنــدی نیــروی انســانی اســت ،متاســفانه هــم
اکنــون بــا نیــروی انســانی کــه مهــارت مــورد نیــاز را کســب نکــرده اســت ،مواجــه ایــم.
پــاک سرشــت تاکیــد کــرد :جامعــه ای کــه توانمنــد بــه لحــاظ نیــروی انســانی اســت مــی توانــد حرفــی در ایجــاد
اشــتغال و کاهــش فقــر بزنــد.
وی بــا اشــاره بــه ایجــاد شــورای راهبــری در ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور افــزود :بــا ایجــاد ایــن
شــورا از توانمنــدی کارشناســان فعلــی و تجربــه افــراد توانمنــدی کــه بازنشســته شــده انــد ،اســتفاده خواهیــم کــرد.
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پــاک سرشــت اظهــار داشــت :طــی ســه ماهــی کــه مســئولیت آمــوزش هــای مهــارت را در ســازمان آمــوزش فنــی
و حرفــه ای کشــور بــر عهــده گرفتــه ام ،تــاش شــده از تمرکــز زدایــی اجتنــاب شــود بــه طــوری کــه آمــوزش
هــای مهارتــی را بــر اســاس نیازهــای هــر اســتان تدویــن شــود و مراکــز اســتان هــا را بــه  13مرکــز ارتقــا دهیــم؛
نیــاز اســت کــه واحدهــای فعــال و هشــیار در اســتان هــا داشــته باشــیم.
بــه گفتــه پــاک سرشــت،آموزش هــای مهارتــی بایــد هدفمنــد ،فعاالنــه و اثــر بخــش باشــد و بتــوان بــا اســناد
باالدســتی در طــرح هــای ایجــاد اشــتغال ،کاهــش فقــر مرتبــط باشــیم.
معــاون وزیــر کار تصریــح کــرد :ســازمان بــه عنــوان نهــاد همــکار در ایجــاد اشــتغال کشــور ایفــای نقــش مــی کنــد
و ایــن مســئولیت از ســوی ســتاد اشــتغال کشــور بــر عهــده ایــن ســازمان قــرار داده شــده اســت.
وی همچنیــن از رشــته مدیریــت آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای در مقطــع کارشناســی ارشــد در مجموعــه رشــته
هــای آمــوزش عالــی خبــر داد و گفــت :هــم اکنــون 01هــزار آموزشــگاه آزاد داریــم و افــرادی کــه مدیریــت ایــن
آموزشــگاهها را بــر عهــده دارنــد بایــد دارای صالحیــت باشــند.
وی یکــی از متخصصانــی بــود کــه در ســال هــای گذشــته جامعــه را متوجــه بحــران جــدی آب کــرد ،نقــش رســانه
هــا را در توســعه فرهنــگ مهــارت آمــوزی مهــم دانســت و افــزود :ســهم بودجــه آمــوزش هــای غیــر رســمی در
بودجــه کل کشــور 3.1درصــد اســت و بــا چنیــن بودجــه ای نمــی تــوان ایــن پیــام را بــه جامعــه انتقــال داد کــه
آمــوزش هــای مهارتــی جــدی اســت.
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با توافق وزارت علوم و سازمان فنی و حرفه ای؛

معــاون وزیــر کار :دانشــجویان مــی تواننــد در حیــن تحصیــل آمــوزش هــای مهارتــی را
فراگیرنــد

تهران-ایرنــا -معــاون وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی گفــت :بــر اســاس توافــق انجــام شــده بــا وزارت علــوم قــرار
اســت از ایــن پــس دانشــجویانی کــه تمایــل بــه فراگیــری مهــارت دارنــد در حیــن تحصیــل بــا ثبــت نــام از طریــق
پرتــال ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــرای مهــارت آمــوزی ثبــت نــام کننــد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنا«،ســلیمان پــاک سرشــت» روز دوشــنبه در نخســتین نشســت خبــری خــود در
محــل ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بیــان داشــت :ایــن توافــق در مراحــل اولیــه در خصــوص رشــته
هــای فنــی اســت کــه کارگاههــای تخصصــی را بــرای ایــن امــر قــرار خواهیــم داد.
وی اظهــار داشــت :هــم اکنــون در خصــوص ظرفیــت انجــام ایــن کار نمــی تــوان رقــم دقیقــی را مشــخص کــرد
امــا بــی تردیــد بــه مــرور وســعت ایــن آمــوزش هــا گســترش مــی یابــد.
پــاک سرشــت بــا اشــاره بــه اهمیــت آمــوزش هــای مهــارت گفــت8.2 :واحــد از رشــد هشــت درصــدی کــه در
برنامــه ششــم هدفگــذاری شــده اســت بایــد از طریــق ارتقــا بهــره وری عوامــل تولیــد صــورت گیــرد کــه بخشــی
از عوامــل تولیــد در خصــوص مهــارت نیــروی کار اســت.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بــا بیــان اینکــه اتفــاق خوبــی در حــوزه مهــارت آمــوزی در راه
اســت ،یــادآور شــد :مهــارت آمــوزی در همــه عرصــه هــای اشــتغال از مشــاغل خانگــی حتــی در ترمیــم بافــت
هــای فرســوده مــی توانــد ورود کنــد.
پــاک سرشــت اظهــار داشــت :متاســفانه در ســال هــای گذشــته فرهنــگ مهــارت آمــوزی بــه فراموشــی ســپرده
شــده بــود کــه بایــد ایــن ضعــف فرهنگــی ترمیــم شــود.
بــه گفتــه وی ،زمانــی شــغل فــرد ،هویــت او را تشــکیل مــی داد امــا متاســفانه امــروزه مــدرک تحصیلــی در اولویــت
قــرار گرفتــه اســت ،افــراد را بیــش از آنکــه بــا مهــارت فــردی بشناســیم بــا مــدرک دانشــگاهی شناســایی مــی
کنیــم.
وی کــه از جملــه مســئوالنی اســت کــه معتقــد اســت ثــروت اصلــی جامعــه را نیــروی انســانی توانمنــد مــی ســازد،
بیــان داشــت :ثــروت مهارتــی بــه انــدازه ای اهمیــت دارد کــه بایــد همــه فنــاوری هــا را بــرای آن بــکار ببریــم.
وی تاکیــد کــرد :در اقتصــاد دانــش بنیــان تاکیــد اصلــی بــر توانمنــدی نیــروی انســانی اســت ،متاســفانه هــم
اکنــون بــا نیــروی انســانی کــه مهــارت مــورد نیــاز را کســب نکــرده اســت ،مواجــه ایــم.
پــاک سرشــت تاکیــد کــرد :جامعــه ای کــه توانمنــد بــه لحــاظ نیــروی انســانی اســت مــی توانــد حرفــی در ایجــاد
اشــتغال و کاهــش فقــر بزنــد.
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وی بــا اشــاره بــه ایجــاد شــورای راهبــری در ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور افــزود :بــا ایجــاد ایــن
شــورا از توانمنــدی کارشناســان فعلــی و تجربــه افــراد توانمنــدی کــه بازنشســته شــده انــد ،اســتفاده خواهیــم کــرد.
پــاک سرشــت اظهــار داشــت :طــی ســه ماهــی کــه مســئولیت آمــوزش هــای مهــارت را در ســازمان آمــوزش فنــی
و حرفــه ای کشــور بــر عهــده گرفتــه ام ،تــاش شــده از تمرکــز زدایــی اجتنــاب شــود بــه طــوری کــه آمــوزش
هــای مهارتــی را بــر اســاس نیازهــای هــر اســتان تدویــن شــود و مراکــز اســتان هــا را بــه  13مرکــز ارتقــا دهیــم؛
نیــاز اســت کــه واحدهــای فعــال و هشــیار در اســتان هــا داشــته باشــیم.
بــه گفتــه پــاک سرشــت،آموزش هــای مهارتــی بایــد هدفمنــد ،فعاالنــه و اثــر بخــش باشــد و بتــوان بــا اســناد
باالدســتی در طــرح هــای ایجــاد اشــتغال ،کاهــش فقــر مرتبــط باشــیم.
معــاون وزیــر کار تصریــح کــرد :ســازمان بــه عنــوان نهــاد همــکار در ایجــاد اشــتغال کشــور ایفــای نقــش مــی کنــد
و ایــن مســئولیت از ســوی ســتاد اشــتغال کشــور بــر عهــده ایــن ســازمان قــرار داده شــده اســت.
وی همچنیــن از رشــته مدیریــت آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای در مقطــع کارشناســی ارشــد در مجموعــه رشــته
هــای آمــوزش عالــی خبــر داد و گفــت :هــم اکنــون 01هــزار آموزشــگاه آزاد داریــم و افــرادی کــه مدیریــت ایــن
آموزشــگاهها را بــر عهــده دارنــد بایــد دارای صالحیــت باشــند.
وی یکــی از متخصصانــی بــود کــه در ســال هــای گذشــته جامعــه را متوجــه بحــران جــدی آب کــرد ،نقــش رســانه
هــا را در توســعه فرهنــگ مهــارت آمــوزی مهــم دانســت و افــزود :ســهم بودجــه آمــوزش هــای غیــر رســمی در
بودجــه کل کشــور 3.1درصــد اســت و بــا چنیــن بودجــه ای نمــی تــوان ایــن پیــام را بــه جامعــه انتقــال داد کــه
آمــوزش هــای مهارتــی جــدی اســت.
**ایجاد چهار اتاق فکر در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی همچنیــن از تشــکیل چهــار اتــاق فکــر در جهــت توانمنــد ســازی آزمــون
هــای مهــارت ،مســابقات ملــی و بیــن المللــی مهــارت ،ارتقــا مربیــان و آموزشــگاه هــای آزاد در ســازمان آمــوزش
فنــی و حرفــه ای کشــور خبــر داد.
پــاک سرشــت» در خصــوص اســتخدام مربیــان حــق التدریســی ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای بیــان داشــت:
 004هــزار نفــر از افــراد کارجویــی کــه بــه کاریابــی هــای مراجعــه کــرده انــد امــا فاقــد مهــارت هســتند بــر اســاس
درخواســت کاریابــی هــا آمــوزش هــای مهــارت مــورد نیــاز ارائــه مــی شــود.
وی در خصــوص مربیــان حــق التدریســی ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور اظهــار داشــت :از  492نفــر
مربــی حــق التدریســی ،هنــوز  011نفــر وضعیــت اســتخدامی آنهــا مشــخص نیســت کــه بــزودی تکلیــف ایــن افــراد
هــم مشــخص مــی شــود.
پــاک سرشــت در خصــوص آمــوزش هــای مهــارت کارگــران ســاختمانی گفــت07 :درصــد آزمــون هــای مهــارت
بــرای کارگــران ســاختمانی عملــی و تنهــا 03درصــد کتبــی اســت کــه بــا توجــه بــه پاییــن بــودن ســطح ســواد
ایــن کارگــران مــی تــوان بتدریــج بــه ســوی آزمــون هــای عملــی گام برداریــم.
معــاون وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه نقــش ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور در اجــرای
برنامــه اشــتغال فراگیــر و اشــتغال روســتایی نیــز گفــت :ماموریــت اصلــی ســازمان در جریــان اجــرای برنامــه
اشــتغال فراگیــر بررســی افــراد متقاضــی دریافــت تســهیالت اســت بــه طــوری کــه صالحیــت هــای گوناگونــی را
بــرای اســتفاده از منابــع داشــته باشــند.
بــه گفتــه وی ،صالحیــت هــا فقــط مهــارت هــای فنــی نیســت بلکــه بررســی صالحیــت متقاضــی از جنبــه هــای
مهــارت هــای بــازار کار ،کارآفرینــی ،عمومــی و برخــی از مهــارت هــای دیگــر نیــز خواهــد بــود.
پــاک سرشــت اظهــار داشــت :در همیــن راســتا بــزودی دســتورالعملی بــه اســتان هــا ابــاغ خواهــد شــد تــا هــر
اســتانی بــه تفکیــک ظرفیــت هــا و نیازهــای آموزشــی شناســایی شــود تــا آمــوزش هــای الزم در آن اســتان ارائــه
شــود.
وی تصریــح کــرد :ســازمان در صــدد اســت کــه بخــش خصوصــی را در برخــی از رشــته هــا کــه در اختیــار بخــش
دولتــی اســت ،فعــال کنــد و بــه همیــن ســبب ایــن انتظــار از بخــش خصوصــی وجــود دارد کــه دایــره عمــل خــود
را توســعه دهــد.
معــاون وزیــر کار ادامــه داد :بــه همیــن دلیــل ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور آمادگــی دارد کــه بــه
بخــش خصوصــی کمــک کنــد تــا بــه آمــوزش هــای جدیدتــر ورود کنــد .هــم اکنــون در حــال شــکل دادن حلقــه
هایــی هســتیم کــه چگونــه ایــن آمــوزش هــا را بــه بخــش خصوصــی واگــذار کنیــم.
اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام@oceANRI :
اقتصام**5706 **3219
خبرنگار :زهره دریغ گفتار** انتشاردهنده :زهرا هجینی نژاد
انتهای پیام */
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رشته فنی و حرفهای هم دانشگاهی شد

معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی از ایجــاد رشــته مدیریــت آموزشهــای فنــی و حرفــهای در مقطــع
کارشــناس ارشــد خبــر داد و گفــت :طــی مکاتبــه بــا وزارت علــوم و آمــوزش عالــی امــکان اســتفاده دانشــجویان
از کارگاههــای فنــی و حرف ـهای در حیــن تحصیــل بــرای ارتقــای شایســتگیهای مهارتــی و شــغلی آنهــا فراهــم
شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،ســلیمان پــاک سرشــت در یــک نشســت خبــری ،اظهــار کــرد :همــواره تصــور میشــود افــرادی
کــه تواناییهــا و اســتعدادهای کافــی ندارنــد بایــد بــه ســراغ آموزشهــای مهارتــی برونــد و گواهینامــه مهارتــی
بگیرنــد در حالــی کــه ایــن امــر یــک آســیب جــدی اســت و بــرای رفــع آن بایــد نخبــگان ،مدیــران و آحــاد جامعــه
مهــارت آمــوزی را در راســتای تقویــت و پــرورش نســلی مــورد توجــه قــرار بدهنــد.
وی ادامــه داد :بــه منظــور ارتقــای مهارتهــای فــردی و شایســتگیهای شــغلی دانشــجویان ،طــی مکاتبــه بــا
آمــوزش عالــی و وزارت علــوم ایــن امــکان را فراهــم کردهایــم کــه دانشــجویان از کارگاههــای فنــی و حرفــهای
بازدیــد و اســتفاده کننــد و بــا شــرکت در کارگاههــای فنــی و حرفـهای ضمــن ارتقــای توانمندیهــای مهارتــی خــود
گواهینامــه مهارتــی هــم دریافــت کننــد.
پــاک سرشــت افــزود :ایــن امــر بــه زودی بــه نتیجــه میرســد تــا دانشــجویان در طــول دوران تحصیــل مهارتهایــی
را بــا اســتفاده از کارگاههــای مــا کســب کنند.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ادامــه داد :در همیــن راســتا رشــته مدیریــت آموزشهــای فنــی و
حرفـهای بــه مجمــوع رشــتههای آمــوزش عالــی در مقطــع کارشناســی ارشــد اضافــه خواهــد شــد کــه گام بزرگــی
در ارتقــای مدیریــت آموزشهــای فنــی و حرفــهای اســت .در حــال حاضــر  ۰۱هــزار آموزشــگاه آزاد در کشــور
داریــم و افــرادی کــه مدیریــت ایــن آموزشــگاهها را برعهــده دارنــد ،بایــد از صالحیــت و توانمندیهــای کافــی
برخــوردار باشــند کــه رشــته مذکــور بــه ایــن منظــور اضافــه خواهــد شــد.
وی اضافــه کــرد :یکــی از انتقاداتــی کــه بــه ســازمان وارد میشــود ایــن اســت کــه برنامهریزیهــا بــه شــکل
تمرکزگــرا در مرکــز اتفــاق میافتــد و در اســتانها اجــرا میشــود در حالــی کــه اجــرای هــر برنامــه در حــوزه
توســعه محلــی بایــد بــا مزیتهــا و ویژگیهــای آن منطقــه ســازگار باشــد ،لــذا درصددیــم مرکــز مداخلــه خــود
را از یــک مرکــز بــه  ۳۳مرکــز و اســتان ارتقــاء بدهیــم تــا مزیتهــای مهارتــی هــر اســتان را شناســایی کننــد.
پــاک سرشــت بــا تاکیــد بــر اینکــه چالــش فقــر مهــارت در کشــور بایــد جــدی گرفتــه شــود ،اظهــار کــرد :فرهنــگ
مهــارت آمــوزی در صورتــی نهادینــه میشــود کــه موانــع را در حــوزه مقرراتگــذاری در حــوزه آموزشهــای
عمومــی مهارتــی و عالــی رفــع کنیــم .چالشــی کــه از گذشــته بــوده مســاله هماهنگــی آموزشهــای مهارتــی
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اســت منتهــا بــه نظــر میرســد تجــارب موفقــی در ایــن خصــوص نداشــتیم ،لــذا ابــاغ نظــام جامــع آموزشهــای
مهارتــی فرصــت مغتنمــی اســت کــه از ایــن جهــت گامهایــی را برداریــم و آمادگــی داریــم نقشهایــی را کــه از
ایــن ناحیــه تعریــف میشــود ایفــا کنیــم.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه آموزشهــای مهارتــی بایــد ســه رویکــرد هدفمنــدی ،اثربخشــی و فعاالنــه بــودن را
داشــته باشــند ،افــزود :اگــر هــدف آموزشهــای مهارتــی ایجــاد شــغل و کاهــش فقــر اســت ،آمــوزش مهــارت بــه
تنهایــی کارســاز نیســت ،بلکــه بایــد مهارتپذیــری را هــم افزایــش بدهیــم.
رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـهای کشــور تاکیــد کــرد :ایجــاد شــغل و کاهــش فقــر مســتلزم مداخالتــی در
جامعــه اســت کــه بخشــی از آن مداخلــه توســعهای و بخشــی دیگــر مداخلــه مهــارت آمــوزی اســت.
وی بــه تشــکیل شــورای راهبــری آموزشهــای مهارتــی در وزارت کار اشــاره کــرد و گفــت :ایــن شــورا چنــد
مصوبــه در حــوزه آموزشهــای مهارتــی ،پیونــد بــا بــازار کار و اســتفاده از تجربیــات کشــورهای موفــق داشــته
اســت و بنــده در چنــد ماهــی کــه ایــن مســئولیت را برعهــده گرفتــم تــاش کــردم اولویتهــای اساســی وزارت
کار و دولــت تدبیــر و امیــد را در ایــن مســیر محقــق کنــم.
پــاک سرشــت در پایــان رواج پدیــده پشــت میزنشــینی را از تبعــات مــدرک گرایــی در جامعه دانســت و خاطرنشــان
کــرد :امــروز موضــوع مهــارت آمــوزی و اســتعدادهای حرفـهای نســبت بــه قبــل دچــار تضعیــف شــده و بیشــتر از
آنکــه افــراد را بــا توانمندیهــا و تواناییهــای علمــی بشناســیم بــا مــدارک تحصیلــی میشناســیم ،در حالــی کــه
توانمندیهــای مهارتــی بخشــی از ثــروت و دارایــی نســلی اســت و بایــد بــه آن اهمیــت داد.
انتهای پیام
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سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد
تاریخ انتشار ۳۰:۴۱ ۹/۱۱/۶۹۳۱ :
شماره خبر۸۸۱۷۴۳۳ :
جزییات تعیین تکلیف مربیان باقیمانده فنی و حرفهای
ايســنا  :رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـهای کشــور از پیشبینــی جــذب  ۰۱۱نفــر از مربیــان حقالتدریــس
فنــی و حرفـهای دارای مــدرک لیســانس بــه بــاال در دانشــگاه فنــی و حرفـهای خبــر داد.
ســلیمان پــاک سرشــت در جمــع خبرنــگاران دربــاره آخریــن وضعیــت تعییــن تکلیــف مربیــان حــق التدریــس
باقیمانــده فنــی و حرفـهای ،اظهــار کــرد :ایــن تصمیــم ســنجیده ای نبــوده کــه ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـهای
کــه بایــد یــک ســازمان چابــک و منعطــف باشــد بــا ایــن حجــم نیــرو ســنگین شــود امــا در هــر حــال چــون تعییــن
تکلیــف مربیــان حــق التدریــس فنــی و حرف ـهای مصوبــه مجلــس بــوده آن را اجابــت کردیــم و در چنــد نوبــت
تــاش کردیــم تــا ایــن مشــکل برطــرف شــود.
وی ادامــه داد :در جلســاتی کــه در شــورای معاونــان وزارتخانــه برگــزار شــد از ســایر دســتگاهها نظیــر بهزیســتی،
اداره روابــط کار و دانشــگاه فنــی و حرفــه ای کمــک گرفتیــم .تعــدادی از نیروهایمــان پســت ســازمانی میخواســتند
کــه موجــود نبــود تــا آنهــا را جــذب کنیــم لــذا براســاس آخریــن آمــاری کــه دارم تنهــا  ۴۸۲نفــر از مربیــان فنــی
و حرفـهای باقــی ماندهانــد کــه قــرار شــده  ۰۱۱نفــر آنهــا جــذب دانشــگاه فنــی و حرفـهای شــوند و ایــن دانشــگاه
افــراد لیســانس بــه بــاال را جــذب کنــد .مابقــی افــراد را هــم ســازمان تــاش مــی کنــد تــا جــذب شــوند و پرونــده
جــذب مربیــان فنــی و حرفـهای خاتمــه یابــد.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی دربــاره ارتبــاط میــان ســازمان فنــی و حرف ـهای و کاریابیهــا بــرای
تربیــت و ورود نیروهــای ماهــر بــه بــازار کار ،نیــز گفــت :در بحــث کاریابیهــا بانــک اطالعاتــی خوبــی از افــرادی
کــه صالحیــت آنهــا در ســازمان تاییــد شــده در اختیــار داریــم و طــی ایــن مــدت هــم گفتگوهایــی بــا دســتگاهها
و موسســاتی کــه میتواننــد ایــن ارتباطــات را برقــرار کننــد داشــتیم.
وی ادامــه داد :در مــورد کاریابیهــا هــم ایــن توافــق و تفاهــم صــورت گرفتــه تــا اطالعاتمــان را مبادلــه کنیــم
و هدفمــان ایــن اســت کــه از آمــار و صــرف ارائــه اطالعــات فاصلــه بگیریــم و در مــورد نیازهــای اشــتغال افــراد
جویــای کار و بنگاههــا بــا جزییــات و کیفیــت بهتــر و دقیقتــری اقــدام کنیــم.
ل آینــده تعهــد کردیــم کــه
پــاک سرشــت از آمــوزش  ۰۰۴هــزار نفــر بــرای کاریابیهــا خبــر داد و گفــت :بــرای ســا 
 ۰۰۴هــزار نفــر را بــرای کاریابیهــا آمــوزش بدهیــم و اطالعاتشــان در ســایت کاریابیهــا قــرار بگیــرد و تــاش
مــی کنیــم کــه ارتبــاط محتوایــی و دقیقتــری در ایــن بــاره داشــته باشــیم.
وی خاطرنشــان کــرد :ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــهای بــرای اولیــن بــار بخشــی از ظرفیــت آموزشــی خــود
را در ســطح ملــی و بیــن المللــی بــه نیــاز کاریابیهــا اختصــاص داده اســت و عــددی کــه بــا کاریابیهــا بــه
توافــق رســیدهایم  ۰۰۴هــزار نفــر اســت و مــا ایــن عــدد را بــا توجــه بــه فرصتهــای شــغلی کــه ســاالنه بــه تمــام
کاریابیهــا اعــام میشــود در نظــر گرفتیــم.
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معاون وزیر کار خبر داد؛

۳استراتژی جدید آموزشهای مهارتی/پذیرش دانشجویان درکارگاههای آموزشی

شناسهٔ خبر - 4133124 :دوشنبه  ۹بهمن ۴۵:۲۱ - ۶۹۳۱
اقتصاد > کار و تعاون
معــاون وزیــر کار بااشــاره بــه اینکــه آموزشــهای هدفمنــد ،فعاالنــه واثربخــش ۳اســتراتژی جدیــد ســازمان در ارائــه
آمــوزش هــای مهارتــی هســتند،از توافــق بــا وزارت علــوم بــرای حضــور دانشــجویان در کارگاه هــای آموزشــی
خبــرداد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،ســلیمان پــاک سرشــت امــروز در نخســتین نشســت خبــری خــود بــا اصحــاب رســانه
گفــت :سیاســت هــای توســعه اشــتغال و کاهــش فقــر بــه عنــوان سیاســت هــای اصلــی دولــت و وزارت تعــاون
کار و رفــاه اجتماعــی مطــرح هســتند کــه تحقــق ایــن اهــداف قطع ـاً مســتلزم مداخــات توســعه ای و در عیــن
حــال مداخــات مهــارت آمــوزی اســت تــا در نتیجــه آن بتوانیــم در وحلــه نخســت جامعــه را بــه لحــاظ اقتصــادی
توانمنــد کنیــم کــه قطع ـاً در ایــن صــورت مــی توانیــم شــاهد تحقــق کاهــش فقــر و توســعه اشــتغال در کشــور
باشــیم.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور ادامــه داد :طــی  ۳مــاه گذشــته از مســئولیت ریاســت ســازمان
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور تمــام تالشــم ایــن بــود کــه اولویــت هــای اساســی وزارت کار و دولــت تدبیــر
و امیــد را در جهــت تحقــق سیاســت هــای کاهــش فقــر و توســعه اشــتغال مبتنــی بــر مهــارت آمــوزی شــفاف و
فرآیندهایــی را در ایــن زمینــه ترســیم کنــم تــا ایــن مســیر همــوار شــود.
پــاک سرشــت افــزود :یکــی از موضوعــات مدنظــر مــا تاکیــد بــر تمرکــز زدایــی بــود کــه در ایــن زمینــه نیــز
توفیقاتــی حاصــل شــده اســت .چــرا کــه یکــی از نقدهــای وارده بــه ســازمان ،همــواره ایــن بــود کــه سیاســت هــا
و تصمیماتــی کــه گرفتــه مــی شــود متمرکــز بــر ســتاد اســت و اســتان هــا صرف ـاً مجــری هســتند امــا در دوره
مدیریــت جدیــد تاکیــد مــا ایــن اســت کــه تهیــه هــر برنامــه و سیاســت در توســعه محلــی مناطــق مختلــف کشــور
بایــد مبتنــی بــر اقتضائــات همــان اســتان و منطقــه باشــد؛ بنابرایــن سیاســت هــا و مراکــز تصمیــم گیــری در حــوزه
ارتقــاء فرهنــگ مهــارت آمــوزی و مداخــات توســعه ای از ســتاد بــه  ۱۳اســتان تامیــم داده شــده اســت.
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وی بــا اشــاره بــه  ۳اســتراتژی جدیــد ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــرای ارتقــاء مهــارت آمــوزی گفــت:
معتقدیــم آمــوزش هــای مهارتــی بایــد مبتنــی بــر  ۳ویژگــی «هدفمنــد»« ،فعاالنــه» و «اثربخــش» باشــد.
معــاون وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی گفــت :در ویژگــی «هدفمنــد» مــا مشــخص خواهیــم کــرد کــه چــه
کســانی در جامعــه نیــاز بــه آمــوزش هــای مهارتــی دارنــد .بــه ایــن ترتیــب کــه در ایــن مرحلــه بایــد جامعــه مــورد
نیــاز را شناســایی کنیــم .ضمــن اینکــه بایــد محتــوای آموزشــی در کارگاه هــای فنــی و حرفــه ای متناســب بــا نیــاز
بــازار کار هــر منطقــه از کشــور متغیــر باشــد؛ در ویژگــی آمــوزش هــای مهارتــی بتنــی بــر «فعاالنــه» نیــز قــرار
نیســت مــا صرفـاً بــه عنــوان متولــی ارائــه آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای مســئولیت آمــوزش را برعهــده داشــته
باشــیم بلکــه بایــد پیگیــری شــود آیــا پــس از ارائــه آمــوزش هــای مهارتــی ،اهــداف تعییــن شــده یعنــی اشــتغال و
کاهــش فقــر محقــق شــده اســت یــا خیــر .بنابرایــن در ایــن زمینــه حلقــه هــای مکمــل بــا سیاســت هــای آموزشــی
مدنظــر قــرار دارنــد.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه عــاوه بــر آمــوزش بایــد بــه دنبــال
مداخــات توســعه ای بــه عنــوان سیاســت گــذار در بــازار کار باشــیم افــزود :در ایــن زمینــه بایــد اســناد باالدســتی
و طــرح هــای اشــتغال نیــز بــه خوبــی مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
وی بــه ویژگــی «آمــوزش هــای اثربخــش» بــه عنــوان یکــی دیگــر از ســه اســتراتژی جدیــد ایــن ســازمان اشــاره
کــرد و گفــت :در ایــن فــاز بایــد پیگیــری کنیــم آیــا آمــوزش هــای ارائــه شــده در همــان مســیر پیــش بینــی شــده
هدایــت شــده انــد یــا خیــر و آیــا اگــر هــدف از آمــوزش ایجــاد اشــتغال و اتصــال بــه بــازار کار بــود ایــن مهــم
تحقــق یافتــه اســت؛ بنابرایــن اگــر یــک نظــام هدفمنــد بــرای آمــوزش هــای مهارتــی وجــود نداشــته باشــد ،نمــی
توانیــم مدعــی باشــیم آمــوزش هــای مــا فعاالنــه و اثربخــش بــوده اســت.
معــاون وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه نقــش ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور در اجــرای
برنامــه اشــتغال فراگیــر و اشــتغال روســتایی نیــز گفــت :ماموریــت اصلــی ســازمان در جریــان اجــرای ایــن برنامــه
هــا ایــن اســت کــه بررســی کنیــم کــه افــراد متقاضــی دریافــت تســهیالت صالحیــت هــای مختلــف بــرای اســتفاده
از منابــع را داشــته باشــند .کــه ایــن صالحیــت هــا صرف ـاً مهــارت هــای فنــی نیســت بلکــه بررســی صالحیــت
متقاضــی از جنبــه هــای مهــارت هــای بــازار کار ،مهــارت هــای کارآفرینــی ،مهــارت هــای عمومــی و ...نیــز خواهــد
بو د .
پــاک سرشــت ادامــه داد :در همیــن راســتا بــه زودی دســتورالعملی بــه اســتان هــا ابــاغ مــی شــود تــا در هــر
اســتان بــه تفکیــک نیازهــای آموزشــی شناســایی و بــر اســاس آن آمــوزش هــای مهارتــی ارائــه شــوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از دغدغــه هــای جامعــه ،فقــدان مهــارت در بیــن جمعیــت فــارغ التحصیــل
دانشــگاهی اســت ،گفــت :در حــال حاضــر بخشــی از فــارغ التحصیــان بــرای دریافــت آمــوزش هــای مهارتــی
در کارگاه هــای آموزشــی فنــی و حرفــه ای شــرکت مــی کننــد .در همیــن راســتا در جهــت ســاماندهی و ارتقــاء
مهــارت دانشــجویان در حیــن تحصیــل طبــق مذاکــره و توافــق بــا وزارت علــوم ،دانشــجویان در هنــگام تحصیــل
خــود مــی تواننــد در کارگاه هــای آموزشــی و مهارتــی ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای شــرکت کننــد کــه ایــن
موضــوع در مرحلــه نخســت کنتــرل شــده خواهــد بــود.
معــاون وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی ادامــه داد :عــاوه بــر ایــن ،طبــق توافــق صــورت گرفتــه بــا وزارت علــوم
قــرار اســت رشــته مدیریــت آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای بــه مجموعــه رشــته هــای آمــوزش عالــی اضافــه شــود؛
در حــال حاضــر بالــغ بــر  ۰۱هــزار آموزشــگاه آزاد فنــی و حرفــه ای در کشــور فعالیــت مــی کننــد کــه از ایــن
حیــث ضــرورت ارتقــاء مهــارت هــای آموزشــی مدیــران ایــن آموزشــگاه هــا احســاس مــی شــود .بنابرایــن اضافــه
شــدن ایــن رشــته آموزشــی بــه مجموعــه رشــته هــای آمــوزش عالــی مــی توانــد در جهــت ارتقــاء ســطح علمــی
مدیــران آموزشــگاه هــا کمــک کنــد.
پــاک سرشــت در بخــش دیگــری از اظهاراتــش بــا اشــاره بــه موانــع پیــش روی ارتقــاء فرهنــگ مهــارت آمــوزی
در کشــور گفــت :در حــال حاضــر دو مانــع مهــم پیــش روی خــود داریــم .نخســت مقــررات هــای آمــوزش هــای
عمومــی ،مهارتــی و آمــوزش عالــی اســت بــه نحــوی کــه هــر چنــد قوانیــن خوبــی در ایــن زمینــه وجــود دارد امــا
ایــن قوانیــن اجــرا نمــی شــوند .ضمــن اینکــه از حیــث بودجــه نیــز منابــع مناســبی وجــود نــدارد.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بــا اشــاره بــه ســهم بســیار انــدک ســازمان آمــوزش فنــی و
حرفــه ای در بخــش آمــوزش هــای مهارتــی از بودجــه کشــور گفــت :قطعـاً ســازمان بــا برخــورداری از یــک و ســه
دهــم درصــد از بودجــه آموزشــی کشــور نمــی توانــد بــه جامعــه پیــام دهــد کــه آمــوزش هــای مهارتــی را بایــد
جــدی بگیرنــد.
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در پاسخ به ایسکانیوز مطرح شد؛

اعالم آمادگی سازمان فنی و حرفه ای جهت همکاری با دانشگاه آزاد اسالمی

دوشنبه  9بهمن 95:41 - 6931
نخســتین نشســت خبــری ســلیمان پــاک سرشــت ،معــاون وزیــر کار و رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای
کشــور برگــزار شــد.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار گــروه دانشــگاه ایســکانیوز در خصــوص
زمینــه هــای تعامــل و همــکاری ســازمان فنــی و حرفــه ای و دانشــگاه آزاد اســامی جهــت افزایــش تخصــص و
مهــارت دانشــجویان ایــن دانشــگاه ،گفــت :از دیربــاز تاکنــون واحدهــای عملــی دانشــگاه آزاد بــا همــکاری ســازمان
فنــی و حرفــه ای و اســتفاده از کارگاه هــای آن برگــزار مــی شــد بــه ویــژه دوره هــای کارورزی و واحدهــای عملــی
گــروه مکانیــک بــا تعامــل فنــی و حرفــه ای صــورت برنامــه ریــزی شــده اســت هــم چنیــن بعضــی از دوره هــای
آزمایشــگاهی و مهــارت آمــوزی دانشــجویان دانشــگاه آزاد بــا همــکاری ســازمان فنــی و حرفــه ای برگــزار مــی
شــود.
پــاک سرشــت افــزود :جهــت گســترش تعامــل بــا دانشــگاه آزاد و اســتفاده از ظرفیــت هــای طرفیــن تفاهــم نامــه
ای تنظیــم شــده اســت ولــی هنــوز بــه مرحلــه امضــا نرســیده اســت و امیدواریــم همــکاری کــه در حــال حاضــر بــا
وزارت علــوم انجــام مــی دهیــم بتوانیــم بــا دانشــگاه آزاد اســامی نیــز اجرایــی کنیــم.
او ادامــه داد :ســازمان فنــی و حرفــه ای ایــن آمادگــی را دارد بــه همــان شــکلی کــه بــا وزارت خانــه هــای مختلــف
همچــون وزارت علــوم همــکاری را آغــاز کــرده اســت بتوانــد همــکاری هــای خــود بــا دانشــگاه آزاد را گســترش
دهــد کــه دانشــجوها بتواننــد در حیــن تحصیــل ،بخشــی از واحدهــای عملــی و تخصصــی خــود را در کارگاه هــای
فنــی و حرفــه ای آمــوزش ببینــد.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای خاطــر نشــان کرد :پــس از گســترش تعامل بــا دانشــگاه آزاد دانشــجویان
مــی تواننــد بــا گذرانــدن واحدهــای عملــی و کســب مهــارت ،از ســازمان فنــی و حرفــه ای گواهــی نامــه بگیرنــد
کــه بــه عنــوان دوره ی تحصیــل آن هــا حســاب شــود و در ایــن مــورد نیــز آمادگــی خــود را بــرای همــکاری بــا
دانشــگاه آزاد اعــام مــی کنیــم.
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جذب مربی حقالتدریس در دانشگاه فنی و حرفه ای

کدخبر  ۸۳:۷۰:۵۱ ۹۰/۱۱/۶۹۳۱ ۵۶۳۴۱۲ ::گروه :اقتصادی
لینک کوتاه 563412-swen/ynit/af/moc.swenjom.www//:ptth :
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـهای کشــور از پیشبینــی جــذب  ۰۱۱نفــر از مربیــان حقالتدریــس فنــی
و حرفـهای دارای مــدرک لیســانس بــه بــاال در دانشــگاه فنــی و حرفـهای خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مــوج ،ســلیان پــاک سرشــت دربــاره جــذب مربــی حــق التدریــس در دانشــگاه فنــی و
حرفــه ای توضیحاتــی داد.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـهای کشــور از پیشبینــی جــذب  ۰۱۱نفــر از مربیــان حقالتدریــس فنــی
و حرفـهای دارای مــدرک لیســانس بــه بــاال در دانشــگاه فنــی و حرفـهای خبــر داد.
ســلیمان پــاک سرشــت در جمــع خبرنــگاران دربــاره آخریــن وضعیــت تعییــن تکلیــف مربیــان حــق التدریــس
باقیمانــده فنــی و حرفـهای ،اظهــار کــرد :ایــن تصمیــم ســنجیده ای نبــوده کــه ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـهای
کــه بایــد یــک ســازمان چابــک و منعطــف باشــد بــا ایــن حجــم نیــرو ســنگین شــود امــا در هــر حــال چــون تعییــن
تکلیــف مربیــان حــق التدریــس فنــی و حرف ـهای مصوبــه مجلــس بــوده آن را اجابــت کردیــم و در چنــد نوبــت
تــاش کردیــم تــا ایــن مشــکل برطــرف شــود.
پرونده جذب مربیان فنی و حرفهای خاتمه یابد
وی ادامــه داد :در جلســاتی کــه در شــورای معاونــان وزارتخانــه برگــزار شــد از ســایر دســتگاهها نظیــر بهزیســتی،
اداره روابــط کار و دانشــگاه فنــی و حرفــه ای کمــک گرفتیــم .تعــدادی از نیروهایمــان پســت ســازمانی میخواســتند
کــه موجــود نبــود تــا آنهــا را جــذب کنیــم لــذا براســاس آخریــن آمــاری کــه دارم تنهــا  ۴۸۲نفــر از مربیــان فنــی
و حرفـهای باقــی ماندهانــد کــه قــرار شــده  ۰۱۱نفــر آنهــا جــذب دانشــگاه فنــی و حرفـهای شــوند و ایــن دانشــگاه
افــراد لیســانس بــه بــاال را جــذب کنــد .مابقــی افــراد را هــم ســازمان تــاش مــی کنــد تــا جــذب شــوند و پرونــده
جــذب مربیــان فنــی و حرفـهای خاتمــه یابــد.
بانک اطالعاتی خوبی از افرادی که صالحیت آنها در سازمان تایید شده در اختیار داریم
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی دربــاره ارتبــاط میــان ســازمان فنــی و حرف ـهای و کاریابیهــا بــرای
تربیــت و ورود نیروهــای ماهــر بــه بــازار کار ،نیــز گفــت :در بحــث کاریابیهــا بانــک اطالعاتــی خوبــی از افــرادی
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کــه صالحیــت آنهــا در ســازمان تاییــد شــده در اختیــار داریــم و طــی ایــن مــدت هــم گفتگوهایــی بــا دســتگاهها
و موسســاتی کــه میتواننــد ایــن ارتباطــات را برقــرار کننــد داشــتیم.
وی ادامــه داد :در مــورد کاریابیهــا هــم ایــن توافــق و تفاهــم صــورت گرفتــه تــا اطالعاتمــان را مبادلــه کنیــم
و هدفمــان ایــن اســت کــه از آمــار و صــرف ارائــه اطالعــات فاصلــه بگیریــم و در مــورد نیازهــای اشــتغال افــراد
جویــای کار و بنگاههــا بــا جزییــات و کیفیــت بهتــر و دقیقتــری اقــدام کنیــم.
ل آینــده تعهــد کردیــم کــه
پــاک سرشــت از آمــوزش  ۰۰۴هــزار نفــر بــرای کاریابیهــا خبــر داد و گفــت :بــرای ســا 
 ۰۰۴هــزار نفــر را بــرای کاریابیهــا آمــوزش بدهیــم و اطالعاتشــان در ســایت کاریابیهــا قــرار بگیــرد و تــاش
مــی کنیــم کــه ارتبــاط محتوایــی و دقیقتــری در ایــن بــاره داشــته باشــیم.
وی خاطرنشــان کــرد :ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــهای بــرای اولیــن بــار بخشــی از ظرفیــت آموزشــی خــود
را در ســطح ملــی و بیــن المللــی بــه نیــاز کاریابیهــا اختصــاص داده اســت و عــددی کــه بــا کاریابیهــا بــه
توافــق رســیدهایم  ۰۰۴هــزار نفــر اســت و مــا ایــن عــدد را بــا توجــه بــه فرصتهــای شــغلی کــه ســاالنه بــه تمــام
کاریابیهــا اعــام میشــود در نظــر گرفتیــم.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی همچنیــن دربــاره تعهــد ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـهای در جریــان
اجــرای طــرح مهــارت آمــوزی در محیــط واقعــی کار ،اظهــار کــرد :براســاس دســتورالعملی کــه قبــا ابــاغ شــده
تعهــدات اســتانی را مشــخص و در هــر اســتان میــزان تعهــدات را اعــام کردیــم .خوشــبختانه دســتورالعملهای
الزم بــه تمــام اســتانها ارســال شــده و یــک نوبــت اشــکاالت و آســیبهای طــرح مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
بیمه مسوولیت مدنی کارآموزان تامین شود
وی بــا اشــاره بــه ارائــه آمــار ثبتنــام شــدگان بــه معاونــت توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت کار ،گفــت :طــی
مکاتب ـهای کــه بــا ســازمان برنامــه صــورت دادیــم مقــرر شــد کــه اعتبــارات الزم در خصــوص بیمــه مســئولیت
مدنــی کارآمــوزان تامیــن شــود .در عیــن حــال جلســاتی هــم در کمیتــه راهبــری ملــی بــا نماینــدگان معرفــی
شــده صــورت گرفتــه و ثبتنــام از مهــارت آمــوزان انجــام شــده و در برخــی اســتانها فعالیــت دورههــا شــروع شــده
اســت .همچنیــن تصویــب کردیــم کــه دوره هــای آموزشــی مــوازی بــا آموزشــگاههای آزاد بــه منظــور حمایــت از
آموزشــگاههای آزاد برگــزار نشــود.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـهای دربــاره الــزام ســازمان تامیــن اجتماعــی بــرای همــکاری در اجــرای
ایــن طــرح خاطرنشــان کــرد :ســازمان تامیــن اجتماعــی دســتورالعملی را در راســتای همــکاری بــا ایــن طــرح
پیشــنهاد کــرده کــه در کمیتــه راهبــری ملــی بررســی شــده اســت و از ناحیــه بیمــه و تامیــن اجتماعــی مهــارت
آمــوزان مشــکلی وجــود نــدارد .در حــال حاضــر بحــث تفکیــک مهــارت آمــوزان از شــاغالن بنگاههــای اقتصــادی
را دنبــال میکنیــم و پرتــال ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـهای کشــور ،کارجویــان و واحدهــای پذیرنــده را ثبــت
نــام میکنــد .افــراد جویــای کار بــه عنــوان شــاغل یــا کارآمــوز ثبــت نــام کــرده و بــه واحدهــای پذیرنــده معرفــی
میشــوند
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دانشجویان می توانند آموزش های مهارتی را فراگیرند /فرهنگ مهارت آموزی باید احیا شود

,۹۳:۲دوشنبه ۹ ,بهمن۶۹۳۱ ,
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور از افــزوده شــدن رشــته مدیریــت فنــی و حرفــه ای بــه آمــوزش
عالــی کشــور در مقطــع کارشناســی ارشــد خبــر داد .بــه گــزارش تعــاون آنالیــن ،دکتــر ســلیمان پــاک سرشــت
در نخســتین نشســت خبــری خــود کــه در محــل ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای گفــت :در کشــور بالــغ بــر
]…[ ٠١
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور از افــزوده شــدن رشــته مدیریــت فنــی و حرفــه ای بــه آمــوزش
عالــی کشــور در مقطــع کارشناســی ارشــد خبــر داد.
بــه گــزارش تعــاون آنالیــن ،دکتــر ســلیمان پــاک سرشــت در نخســتین نشســت خبــری خــود کــه در محــل
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای گفــت :در کشــور بالــغ بــر  ٠١هــزار آموزشــگاه آزاد وجــود دارد و مدیــران ایــن
مراکــز بایــد از صالحیــت هایــی بهــره منــد باشــند و اضافــه شــدن رشــته مدیریــت فنــی و حرفــه ای در مقطــع
کارشناســی ارشــد گرایــش هــای تعلیــم و تربیــت مــی توانــد گام موثــری بــرای ایــن امــر باشــد .
وی تاکیــد کــرد :بــا ایجــاد رشــته مدیریــت فنــی و حرفــه ای ایــن امــکان فراهــم مــی شــود کــه دانشــجویان در
طــول تحصیــل زیــر نظــر مراکــز فنــی و حرفــه ای آمــوزش هایــی کســب کننــد .
دکتــر پــاک سرشــت بــا تاکیــد بــر ایــن کــه چالــش مهــارت بایــد در کشــور جــدی گرفتــه شــود ،تاکیــد کــرد:
منظــور از آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای تنهــا مهــارت هــای فنــی نیســت بلکــه مهــارت هــای عمومــی ،
شناســایی بــازار فــروش ،شناســایی کســب و کار و … نیــز زیــر مجموعــه ایــن آمــوزش هــا بــه شــمار مــی رود .
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی تصریــح کــرد :آمــوزش هــای مهارتــی بایــد دارای ویژگــی هــای هدفمند،
فعاالنــه و اثربخــش باشــند و بــا ایــن شــاخص هــا مــی تــوان آمــوزش هــای مهارتــی را بــه ســمت ایجــاد اشــتغال
و کاهــش فقــر هدایــت کــرد .
دکتــر پــاک سرشــت فضــای حاضــر و رویکــرد دکتــر علــی ربیعــی وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی را بــرای
توجــه بیــش از پیــش بــه موضــوع مهــارت بســیار مســاعد توصیــف کــرد.
دکتــر پــاک سرشــت گفــت :توانمنــدی هــای مهارتــی بخشــی از ثــروت نســلی اســت و مهــارت آمــوزی بــه عنــوان
موضوعــی مهــم در کنــار اهــداف کاهــش فقــر و ایجــاد اشــتغال در وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی دنبــال
مــی شــود.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی یــادآور شــد :بــدون مداخــات مهــارت آمــوزی در اقدامــات خــود بــرای
کاهــش فقــر و ایجــاد اشــتغال موفــق نخواهیــم بــود و جامعــه توانمنــد از عهــده ایجــاد اشــتغال بــر خواهــد آمــد.

18

پــاک سرشــت در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه طــرح هــای اشــتغال فراگیــر ور وســتایی اشــاره کــرد و افــزود:
اظهــار کــرد :ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور بــه عنــوان نهــاد همــکار در طــرح هــای بــزرگ اشــتغال کشــور؛
اشــتغال فراگیــر و اشــتغال روســتایی فعالیــت مــی کنــد.
بــه گفتــه وی ،زمانــی شــغل فــرد ،هویــت او را تشــکیل مــی داد امــا متاســفانه امــروزه مــدرک تحصیلــی در اولویــت
قــرار گرفتــه اســت ،افــراد را بیــش از آنکــه بــا مهــارت فــردی بشناســیم بــا مــدرک دانشــگاهی شناســایی مــی
کنیــم.
وی تاکیــد کــرد :در اقتصــاد دانــش بنیــان تاکیــد اصلــی بــر توانمنــدی نیــروی انســانی اســت ،متاســفانه هــم
اکنــون بــا نیــروی انســانی کــه مهــارت مــورد نیــاز را کســب نکــرده اســت ،مواجــه ایــم.
پــاک سرشــت تاکیــد کــرد :جامعــه ای کــه توانمنــد بــه لحــاظ نیــروی انســانی اســت مــی توانــد حرفــی در ایجــاد
اشــتغال و کاهــش فقــر بزنــد.
وی بــا اشــاره بــه ایجــاد شــورای راهبــری در ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور افــزود :بــا ایجــاد ایــن
شــورا از توانمنــدی کارشناســان فعلــی و تجربــه افــراد توانمنــدی کــه بازنشســته شــده انــد ،اســتفاده خواهیــم کــرد.
پــاک سرشــت اظهــار داشــت :طــی ســه ماهــی کــه مســئولیت آمــوزش هــای مهــارت را در ســازمان آمــوزش فنــی
و حرفــه ای کشــور بــر عهــده گرفتــه ام ،تــاش شــده از تمرکــز زدایــی اجتنــاب شــود بــه طــوری کــه آمــوزش
هــای مهارتــی را بــر اســاس نیازهــای هــر اســتان تدویــن شــود و مراکــز اســتان هــا را بــه  ۱۳مرکــز ارتقــا دهیــم؛
نیــاز اســت کــه واحدهــای فعــال و هشــیار در اســتان هــا داشــته باشــیم.
بــه گفتــه پــاک سرشــت،آموزش هــای مهارتــی بایــد هدفمنــد ،فعاالنــه و اثــر بخــش باشــد و بتــوان بــا اســناد
باالدســتی در طــرح هــای ایجــاد اشــتغال ،کاهــش فقــر مرتبــط باشــیم.
معــاون وزیــر کار تصریــح کــرد :ســازمان بــه عنــوان نهــاد همــکار در ایجــاد اشــتغال کشــور ایفــای نقــش مــی کنــد
و ایــن مســئولیت از ســوی ســتاد اشــتغال کشــور بــر عهــده ایــن ســازمان قــرار داده شــده اســت.
ایجاد چهار اتاق فکر در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی همچنیــن از تشــکیل چهــار اتــاق فکــر در جهــت توانمنــد ســازی آزمــون
هــای مهــارت ،مســابقات ملــی و بیــن المللــی مهــارت ،ارتقــا مربیــان و آموزشــگاه هــای آزاد در ســازمان آمــوزش
فنــی و حرفــه ای کشــور خبــر داد.
پــاک سرشــت» در خصــوص اســتخدام مربیــان حــق التدریســی ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای نیــز گفــت:
 ۰۰۴هــزار نفــر از افــراد کارجویــی کــه بــه کاریابــی هــای مراجعــه کــرده انــد امــا فاقــد مهــارت هســتند بــر اســاس
درخواســت کاریابــی هــا آمــوزش هــای مهــارت مــورد نیــاز ارائــه مــی شــود.
بــه گفتــه وی از  ۴۹۲نفــر مربــی حــق التدریســی ،هنــوز  ۰۱۱نفــر وضعیــت اســتخدامی آنهــا مشــخص نیســت کــه
بــزودی تکلیــف ایــن افــراد هــم مشــخص مــی شــود.
پــاک سرشــت در خصــوص آمــوزش هــای مهــارت کارگــران ســاختمانی گفــت۰۷ :درصــد آزمــون هــای مهــارت
بــرای کارگــران ســاختمانی عملــی و تنهــا ۰۳درصــد کتبــی اســت کــه بــا توجــه بــه پاییــن بــودن ســطح ســواد
ایــن کارگــران مــی تــوان بتدریــج بــه ســوی آزمــون هــای عملــی گام برداریــم.
معــاون وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه نقــش ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور در اجــرای
برنامــه اشــتغال فراگیــر و اشــتغال روســتایی نیــز گفــت :ماموریــت اصلــی ســازمان در جریــان اجــرای برنامــه
اشــتغال فراگیــر بررســی افــراد متقاضــی دریافــت تســهیالت اســت بــه طــوری کــه صالحیــت هــای گوناگونــی را
بــرای اســتفاده از منابــع داشــته باشــند.
بــه گفتــه وی ،صالحیــت هــا فقــط مهــارت هــای فنــی نیســت بلکــه بررســی صالحیــت متقاضــی از جنبــه هــای
مهــارت هــای بــازار کار ،کارآفرینــی ،عمومــی و برخــی از مهــارت هــای دیگــر نیــز خواهــد بــود.
پــاک سرشــت اظهــار داشــت :در همیــن راســتا بــزودی دســتورالعملی بــه اســتان هــا ابــاغ خواهــد شــد تــا هــر
اســتانی بــه تفکیــک ظرفیــت هــا و نیازهــای آموزشــی شناســایی شــود تــا آمــوزش هــای الزم در آن اســتان ارائــه
شــود.
وی تصریــح کــرد :ســازمان در صــدد اســت کــه بخــش خصوصــی را در برخــی از رشــته هــا کــه در اختیــار بخــش
دولتــی اســت ،فعــال کنــد و بــه همیــن ســبب ایــن انتظــار از بخــش خصوصــی وجــود دارد کــه دایــره عمــل خــود
را توســعه دهــد.
معــاون وزیــر کار ادامــه داد :بــه همیــن دلیــل ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور آمادگــی دارد کــه بــه
بخــش خصوصــی کمــک کنــد تــا بــه آمــوزش هــای جدیدتــر ورود کنــد .هــم اکنــون در حــال شــکل دادن حلقــه
هایــی هســتیم کــه چگونــه ایــن آمــوزش هــا را بــه بخــش خصوصــی واگــذار کنیــم.
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پاک سرشت خبر داد

ضرورت تقویت مهارت آموزی و توانمندسازی افراد جامعه

کد خبر۵۳۷۷۱۴۶ :
گروه  :اجتماعی » رفاه و تعاون
تاریخ انتشار ۹۰ :بهمن ۳۰:۱۱ - ۶۹۳۱
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـهای گفــت :ضعــف فرهنــگ مهــارت آمــوزی و بــه فراموشــی ســپرده شــدن
آن ،از جملــه مشــکالت اساســی ســازمان فنــی و حرفـهای کشــور اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه رفــاه و تعــاون گــروه اجتماعــی باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ ســلیمان پــاک سرشــت
معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـهای کشــور در نخســتین نشســت خبــری خــود کــه صبــح
امــروز ،دوشــنبه نهــم بهمــن مــاه  ،در ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :ضعــف فرهنــگ
مهــارت آمــوزی و بــه فراموشــی ســپرده شــدن آن ،از جملــه مشــکالت اساســی ســازمان فنــی و حرفـهای کشــور
اســت.
وی در ادامــه تصریــح کــرد :ضــرورت مهــارت آمــوزی در جامعــه امــروز بــه گونــه ای اســت کــه بایــد اتفاقــات و
اقدامــات موثــری در ایــن حــوزه صــورت بگیــرد و بــر مســئله مهــارت آمــوزی و توانمنــدی افــراد متمرکــز شــویم.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـهای کشــور خاطرنشــان کــرد :در سیاســت هــای کلــی اشــتغال ،سیاســت
هــای اقتصــاد مقاومتــی و همچنیــن در برنامــه ششــم توســعه بــر تقویــت و تمرکــز مهــارت آمــوزی ســایر افــراد
تاکیــد شــده اســت.
پــاک سرشــت اضافــه کــرد :مــاده چهــارم قانــون ششــم توســعه بــه موضــوع ارتقــاء بهــرهوری تاکیــد کــرده اســت
و ایــن امــر در گــرو توســعه منابــع انســانی و مهــارت آمــوزی آنهــا اســت.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـهای کشــور گفت:فســاد در ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـهای تحمــل ناپذیــر
ا ست .
پــاک سرشــت در پاســخ بــه ســوال یکــی از خبرنــگاران مبنــی بــر فــروش گواهــی مهــارت کارگــران ســاختمانی
اظهــار کــرد :آزمــون هــای مهــارت ویــژه ایــن افــراد و فــروش گواهــی آنهــا ،بایــد در جایــی کــه ایــن اتفــاق
میافتــد ،بررســی شــود و بایــد ببینیــم کــه اصــا آیــا ایــن موضــوع صحــت دارد یــا خیــر و پــس از آن بــه پیگیــری
مــوارد مــورد تاییــد بپردازیــم.
وی تاکیــد کــرد :موضــوع فســاد در ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـهای تحمــل ناپذیــر اســت و در حــال حاضــر
بــه چندیــن پرونــده در ایــن خصــوص ورود کــرده ایــم و جزئیــات و نتایــج آن را در آینــده اعــام خواهیــم کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه اســتعدادهای حرفــه ای نســبت بــه گذشــته تضعیــف شــده اســت ،ادامــه داد :اگــر در گذشــته
افــراد بــه واســطه توانمنــدی و مهارتشــان شــناخته میشــدند ،امــروزه متاســفانه مــدرک گرایــی و گذرانــدن
مــدارج تحصیلــی جــای آن را گرفتــه اســت و دیگــر مثــل گذشــته نیســت کــه افــراد موقعیــت خــود را از مهــارت
خــود بگیرنــد.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور افــزود :متاســفانه ارزیابــی افــراد بــا مــدارک تحصیلــی در جامعــه
مــا رخنــه کــرده اســت و اغلــب افــراد بــدون اینکــه توانمنــدی آنهــا بــا شغلشــان ارتباطــی داشــته باشــد ،مشــغول
بــه کار میشــوند.
پــاک سرشــت تصریــح کــرد :در حــال حاضــر تمرکــز ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـهای کشــور بــر اســتعدادیابی از
میــان افــرادی اســت کــه بتواننــد نیازهــای جامعــه را تشــخیص بدهنــد و در ایــن حیطــه فعالیــت کننــد.
وی اظهــار کــرد :جامعــه ای کــه نخبــگان خــود را از طریــق آزمــون هایــی بــا ســواالت چهــار گزین ـهای انتخــاب
میکنــد بــا چالشهــا و اختــاالت بســیار زیــادی روبــرو اســت.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـهای کشــور خاطرنشــان کــرد :مهارتهــای فنــی و حرفـهای بخشــی از ثــروت
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ن اهمیــت داده شــود.
و دارایــی یــک نســل اســت و بایــد بــه انــدازه ســایر مــوارد در جامعــه بــه آ 
پــاک سرشــت افــزود :متاســفانه نیــروی انســانی جامعــه امــروز مــا از مهــارت کافــی برخــوردار نیســت و عــاوه بــر
آن ،تمایلــی هــم بــه فراگیــری و مهــارت آمــوزی و توانمنــد شــدن ندارنــد و ایــن موضــوع یکــی از دغدغــه هــای
جــدی خانــواده هــا و همچنیــن ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـهای اســت.
وی تاکیــد کــرد :رفــع نگرانــی ،عــدم مهــارت و توانمنــدی افــراد ،عزمــی جــدی را مــی طلبــد و ســازمان آمــوزش
فنــی و حرفـهای کشــور امــروزه بــر ایــن موضــوع متمرکــز شــده اســت و بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه اصحــاب
رســانه در ایــن حــوزه ،در ایــن موضــوع نقشــی کلیــدی دارنــد.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـهای کشــور یــادآور شــد :وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــر موضــوع
مهــارت آمــوزی تاکیــد دارد و معتقــد اســت کــه موضــوع ایجــاد اشــتغال و کاهــش فقــر مســتلزم ایجــاد مداخالتــی
در ایــن زمینــه در ســطح جامعــه اســت.
پــاک سرشــت تصریــح کــرد :شناســایی و انطبــاق توانایــی ســربازان آمــاده بــه خدمــت ،بــرای بــه کارگیــری کســانی
کــه مهــارت خاصــی را در ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـهای فراگرفتــه انــد ،در دوره ســربازی ،از جملــه مــواردی
اســت کــه مــورد نظــر ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـهای کشــور اســت و بــرای ایــن موضــوع نیــز یــک تفاهــم نامــه
میــان ســتاد نیروهــای مســلح و ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـهای در گذشــته بــه امضــا رســیده اســت.
وی تاکیــد کــرد :ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـهای کشــور در دورههــای بعــدی ایــن تفاهمنامــه را بــا مکانیسـمهای
تشــویقی و تســهیالت خــاص بــرای ســازمانها اجــرا میکنــد.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بــا اشــاره بــه آمــوزش مهارتــی در کشــور گفت:آمــوزش مهارتــی
بایــد هدفمنــد و اثربخــش در جامعــه باشــد بــه طــوری کــه محتــوای آمــوزش بایــد بــا مختصــات و نیازهــای
موجــود در جامعــه همخوانــی داشــته باشــد.
وی ادامــه داد :اجــرای آمــوزش مهارتــی بایــد در کشــور تعریــف شــود و ایــن کار مســتلزم ایــن اســت کــه بــرای
ایجــاد اشــتغال در شــهرهای کشــور واحدهــای مطالعاتــی فعــال ایجــاد کنیــم.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور افزود:امــروز آمــوزش بــه تنهایــی راه حــل بیــکاری نیســت و بایــد
آمــوزش همــراه بــا ایجــاد بــازار کار در کشــور همــراه باشــد و ایــن امــر بایــد بــا هماهنگــی دســتگاه هــای اجرایــی
صــورت بگیــرد تــا بتوانیــم حلقــه گمشــده نیــاز کشــور را پیــدا کنیــم.
پــاک سرشــت آمــوزش هــای اثربخــش را در کشــور مهــم خوانــد و گفت:مــا تــا زمانــی کــه یــک نظــام عملکــرد
دقیــق در ایــن زمینــه نداشــته باشــیم نمــی توانیــم بــه آمــوزش هدفمنــد و فعــال در جامعــه برســیم.
وی بیــان کرد:ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور بــه عنــوان یــک نهــاد در ایجــاد اشــتغال در کشــور تــا امــروز
توانســته در ایجــاد شــغل ،نقــش خوبــی را ایفــا کنــد.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور اظهــار داشــت :دســتور العملــی کــه مــا بــا اســتانها داده ایــم ایــن
اســت کــه آمــوزش هــای مختــص خــود همــان شــهر همــراه بــا مهــارت خــاص در شــهر هــای کشــور در آینــده
نزدیــک بایــد شــکل بگیــرد.
پــاک سرشــت در ادامــه بــه نبــود اشــتغال در میــان جوانــان فــارغ التحصیــان دانشــگاهی اشــاره کــرد و
گفت:متاســفانه امــروزه نبــود اشــتغال یکــی از دغدغــه هــای اصلــی جوانــان و بخصــوص خانــواده هایشــان اســت،در
حــال حاضــر هماهنگــی مــا بــا آمــوزش عالــی بــر ایــن اســت کــه دانشــجویان فنــی و حرفــه ای در حیــن تحصیــل
بتواننــد از کارگاه هــای مــا اســتفاده و در فــارغ التحصیلــی دارای گواهینامــه شــوند کــه ایــن بــزودی فراهــم مــی
شــود.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بیــان کــرد:در حــال حاضــر در کشــور بالــغ بــر  01هــزار مراکــز
آزاد فنــی حرفــه ای داریــم و یکــی از تاکیــدات مــا ایــن اســت کــه ایــن مراکــز بایــد از صالحیــت هــای باالیــی
برخــوردار باشــند.
پــاک سرشــت گفت:یکــی از توافقــات مــا بــا وزارت علــوم بــر سررشــته مدیریــت فنــی حرفــه ای اســت کــه بتوانیــم
در ایــن زمینــه در دوران ارشــد دانشــجو بپذيريــم و امیدواریــم بــه ایــن امــر مهــم برســیم.
وی افزود:مــا بایــد در ایجــاد آمــوزش هــای مهارتــی در کشــور بــه یــک نقطــه عطفــی برســیم و ایــن نیازمنــد
حمایــت و نــگاه هــای نهادهــای ذیربــط اســت.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بــا اشــاره بــه بودجــه ایــن ســازمان گفت:متاســفانه مــا از حیــث
بودجــه و منابــع،در ردیــف مطلوبــی قــرار نداریــم و ســازمان بــا بودجــه  3/1در بخــش آمــوزش نمــی توانــد مســئله
آمــوزش مهارتــی را در کشــور حــل کنــد کــه ایــن امــر توجــه و نیــاز جــدی را مــی طلبــد.
پاک سرشت یادآورشد :به هرحال ما امیدواریم چالش مهارت آموزی در کشور رفع شود.
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معاون وزیر کار:

توسعه اشتغال سیاست اصلی دولت است
معاون وزیر کار:
توسعه اشتغال سیاست اصلی دولت است
معــاون وزیــر کار بااشــاره بــه اینکــه آموزشــهای هدفمنــد ،فعاالنــه واثربخــش ۳اســتراتژی جدیــد ســازمان در ارائــه
آمــوزش هــای مهارتــی هســتند،از توافــق بــا وزارت علــوم بــرای حضــور دانشــجویان در کارگاه هــای آموزشــی
خبــرداد.
بــه گــزارش جــی پــاس ،ســلیمان پــاک سرشــت امــروز در نخســتین نشســت خبــری خــود بــا اصحــاب رســانه
گفــت :سیاســت هــای توســعه اشــتغال و کاهــش فقــر بــه عنــوان سیاســت هــای اصلــی دولــت و وزارت تعــاون
کار و رفــاه اجتماعــی مطــرح هســتند کــه تحقــق ایــن اهــداف قطع ـاً مســتلزم مداخــات توســعه ای و در عیــن
حــال مداخــات مهــارت آمــوزی اســت تــا در نتیجــه آن بتوانیــم در وحلــه نخســت جامعــه را بــه لحــاظ اقتصــادی
توانمنــد کنیــم کــه قطع ـاً در ایــن صــورت مــی توانیــم شــاهد تحقــق کاهــش فقــر و توســعه اشــتغال در کشــور
باشــیم.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور ادامــه داد :طــی  ۳مــاه گذشــته از مســئولیت ریاســت ســازمان
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور تمــام تالشــم ایــن بــود کــه اولویــت هــای اساســی وزارت کار و دولــت تدبیــر
و امیــد را در جهــت تحقــق سیاســت هــای کاهــش فقــر و توســعه اشــتغال مبتنــی بــر مهــارت آمــوزی شــفاف و
فرآیندهایــی را در ایــن زمینــه ترســیم کنــم تــا ایــن مســیر همــوار شــود.
پــاک سرشــت افــزود :یکــی از موضوعــات مدنظــر مــا تاکیــد بــر تمرکــز زدایــی بــود کــه در ایــن زمینــه نیــز
توفیقاتــی حاصــل شــده اســت .چــرا کــه یکــی از نقدهــای وارده بــه ســازمان ،همــواره ایــن بــود کــه سیاســت هــا
و تصمیماتــی کــه گرفتــه مــی شــود متمرکــز بــر ســتاد اســت و اســتان هــا صرف ـاً مجــری هســتند امــا در دوره
مدیریــت جدیــد تاکیــد مــا ایــن اســت کــه تهیــه هــر برنامــه و سیاســت در توســعه محلــی مناطــق مختلــف کشــور
بایــد مبتنــی بــر اقتضائــات همــان اســتان و منطقــه باشــد؛ بنابرایــن سیاســت هــا و مراکــز تصمیــم گیــری در حــوزه
ارتقــاء فرهنــگ مهــارت آمــوزی و مداخــات توســعه ای از ســتاد بــه  ۱۳اســتان تامیــم داده شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه  ۳اســتراتژی جدیــد ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــرای ارتقــاء مهــارت آمــوزی گفــت:
معتقدیــم آمــوزش هــای مهارتــی بایــد مبتنــی بــر  ۳ویژگــی «هدفمنــد»« ،فعاالنــه» و «اثربخــش» باشــد.
معــاون وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی گفــت :در ویژگــی «هدفمنــد» مــا مشــخص خواهیــم کــرد کــه چــه
کســانی در جامعــه نیــاز بــه آمــوزش هــای مهارتــی دارنــد .بــه ایــن ترتیــب کــه در ایــن مرحلــه بایــد جامعــه مــورد
نیــاز را شناســایی کنیــم .ضمــن اینکــه بایــد محتــوای آموزشــی در کارگاه هــای فنــی و حرفــه ای متناســب بــا نیــاز
بــازار کار هــر منطقــه از کشــور متغیــر باشــد؛ در ویژگــی آمــوزش هــای مهارتــی بتنــی بــر «فعاالنــه» نیــز قــرار
نیســت مــا صرفـاً بــه عنــوان متولــی ارائــه آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای مســئولیت آمــوزش را برعهــده داشــته
باشــیم بلکــه بایــد پیگیــری شــود آیــا پــس از ارائــه آمــوزش هــای مهارتــی ،اهــداف تعییــن شــده یعنــی اشــتغال و
کاهــش فقــر محقــق شــده اســت یــا خیــر .بنابرایــن در ایــن زمینــه حلقــه هــای مکمــل بــا سیاســت هــای آموزشــی
مدنظــر قــرار دارنــد.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه عــاوه بــر آمــوزش بایــد بــه دنبــال
مداخــات توســعه ای بــه عنــوان سیاســت گــذار در بــازار کار باشــیم افــزود :در ایــن زمینــه بایــد اســناد باالدســتی
و طــرح هــای اشــتغال نیــز بــه خوبــی مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
وی بــه ویژگــی «آمــوزش هــای اثربخــش» بــه عنــوان یکــی دیگــر از ســه اســتراتژی جدیــد ایــن ســازمان اشــاره
کــرد و گفــت :در ایــن فــاز بایــد پیگیــری کنیــم آیــا آمــوزش هــای ارائــه شــده در همــان مســیر پیــش بینــی شــده
هدایــت شــده انــد یــا خیــر و آیــا اگــر هــدف از آمــوزش ایجــاد اشــتغال و اتصــال بــه بــازار کار بــود ایــن مهــم
تحقــق یافتــه اســت؛ بنابرایــن اگــر یــک نظــام هدفمنــد بــرای آمــوزش هــای مهارتــی وجــود نداشــته باشــد ،نمــی
توانیــم مدعــی باشــیم آمــوزش هــای مــا فعاالنــه و اثربخــش بــوده اســت.
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معــاون وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه نقــش ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور در اجــرای
برنامــه اشــتغال فراگیــر و اشــتغال روســتایی نیــز گفــت :ماموریــت اصلــی ســازمان در جریــان اجــرای ایــن برنامــه
هــا ایــن اســت کــه بررســی کنیــم کــه افــراد متقاضــی دریافــت تســهیالت صالحیــت هــای مختلــف بــرای اســتفاده
از منابــع را داشــته باشــند .کــه ایــن صالحیــت هــا صرف ـاً مهــارت هــای فنــی نیســت بلکــه بررســی صالحیــت
متقاضــی از جنبــه هــای مهــارت هــای بــازار کار ،مهــارت هــای کارآفرینــی ،مهــارت هــای عمومــی و ...نیــز خواهــد
بو د .
پــاک سرشــت ادامــه داد :در همیــن راســتا بــه زودی دســتورالعملی بــه اســتان هــا ابــاغ مــی شــود تــا در هــر
اســتان بــه تفکیــک نیازهــای آموزشــی شناســایی و بــر اســاس آن آمــوزش هــای مهارتــی ارائــه شــوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از دغدغــه هــای جامعــه ،فقــدان مهــارت در بیــن جمعیــت فــارغ التحصیــل
دانشــگاهی اســت ،گفــت :در حــال حاضــر بخشــی از فــارغ التحصیــان بــرای دریافــت آمــوزش هــای مهارتــی
در کارگاه هــای آموزشــی فنــی و حرفــه ای شــرکت مــی کننــد .در همیــن راســتا در جهــت ســاماندهی و ارتقــاء
مهــارت دانشــجویان در حیــن تحصیــل طبــق مذاکــره و توافــق بــا وزارت علــوم ،دانشــجویان در هنــگام تحصیــل
خــود مــی تواننــد در کارگاه هــای آموزشــی و مهارتــی ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای شــرکت کننــد کــه ایــن
موضــوع در مرحلــه نخســت کنتــرل شــده خواهــد بــود.
معــاون وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی ادامــه داد :عــاوه بــر ایــن ،طبــق توافــق صــورت گرفتــه بــا وزارت علــوم
قــرار اســت رشــته مدیریــت آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای بــه مجموعــه رشــته هــای آمــوزش عالــی اضافــه شــود؛
در حــال حاضــر بالــغ بــر  ۰۱هــزار آموزشــگاه آزاد فنــی و حرفــه ای در کشــور فعالیــت مــی کننــد کــه از ایــن
حیــث ضــرورت ارتقــاء مهــارت هــای آموزشــی مدیــران ایــن آموزشــگاه هــا احســاس مــی شــود .بنابرایــن اضافــه
شــدن ایــن رشــته آموزشــی بــه مجموعــه رشــته هــای آمــوزش عالــی مــی توانــد در جهــت ارتقــاء ســطح علمــی
مدیــران آموزشــگاه هــا کمــک کنــد.
پــاک سرشــت در بخــش دیگــری از اظهاراتــش بــا اشــاره بــه موانــع پیــش روی ارتقــاء فرهنــگ مهــارت آمــوزی
در کشــور گفــت :در حــال حاضــر دو مانــع مهــم پیــش روی خــود داریــم .نخســت مقــررات هــای آمــوزش هــای
عمومــی ،مهارتــی و آمــوزش عالــی اســت بــه نحــوی کــه هــر چنــد قوانیــن خوبــی در ایــن زمینــه وجــود دارد امــا
ایــن قوانیــن اجــرا نمــی شــوند .ضمــن اینکــه از حیــث بودجــه نیــز منابــع مناســبی وجــود نــدارد.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بــا اشــاره بــه ســهم بســیار انــدک ســازمان آمــوزش فنــی و
حرفــه ای در بخــش آمــوزش هــای مهارتــی از بودجــه کشــور گفــت :قطعـاً ســازمان بــا برخــورداری از یــک و ســه
دهــم درصــد از بودجــه آموزشــی کشــور نمــی توانــد بــه جامعــه پیــام دهــد کــه آمــوزش هــای مهارتــی را بایــد
جــدی بگیرنــد.
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معاون وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بیان کرد:

ثروت اصلي جامعه نيروي انساني و مهارت های آن است

کد خبر۲۸۵۶۵ :
تاریخ انتشار ۹۰ :بهمن ۴۰:۶۱ - ۶۹۳۱
صنعت،معدن و تجارت » صنعت و معدن
معــاون وزيــر و رييــس ســازمان آمــوزش فنــي و حرفــه اي كشــور گفــت :ثــروت اصلــي جامعــه را نيــروي انســاني
توانمنــد مــي ســازد و ثــروت مهارتــي بــه اندازهــاي اهميــت دارد كــه بايــد همــه فنــاوري هــا را بــراي آن بــه كار
گيريــم.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری تجــارت آنالیــن ،دكتــر ســليمان پــاك سرشــت ،دوشــنبه؛ نهــم بهمن مــاه در نخســتين
نشســت خبــري خــود در محــل ســازمان آمــوزش فنــي و حرفــه اي كشــور بيــان داشــت :ثــروت اصلــي جامعــه را
نيــروي انســاني توانمنــد مــي ســازد و ثــروت مهارتــي بــه اندازهــاي اهميــت دارد كــه بايــد همــه فنــاوري هــا را
بــراي آن بــه كار گيريــم.
وي افــزود :موضــوع مهــارت يكــي از مســائل كليــدي و مهــم كشــور در حــال حاضــر اســت و همراهــي رســانه
پشــتوانه اي اســت تــا در ايــن مســير گام هــاي مؤثــر و مثبتــي برداشــته شــود.
رييــس ســازمان آمــوزش فنــي و حرفــه اي كشــور گفــت :در بيانــات و دغدغــه هــاي مقــام معظــم رهبــري (مدظلــه
العالــي) ،رييــس جمهــوري و مســؤوالن ارشــد كشــور و همچنيــن اســناد باالدســتي از جملــه سياســت هــاي كلــي
اشــتغال ،سياســت هــاي اقتصــاد مقاومتــي و برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه بــه امــر مهــارت آمــوزي و ضــرورت
توجــه بــه تقويــت آن تأكيــد زيــادي شــده اســت.
دكتــر پــاك سرشــت در ادامــه تصريــح كــرد :در مــاده چهــار قانــون برنامــه ششــم اشــاره شــده اســت كــه 8.2
واحــد در مقيــاس درصــد از رشــد هشــت درصــدي كــه در برنامــه ششــم توســعه هدفگــذاري شــده اســت بايــد از
طريــق ارتقــاي بهــره وري عوامــل توليــد صــورت گيــرد كــه يكــي از عوامــل توليــد نيــروي انســاني و منابــع انســاني
اســت.
دكتــر پــاك سرشــت اظهــار داشــت :متأســفانه در طــول ســال هــاي گذشــته فرهنــگ مهــارت آمــوزي به فراموشــي
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ســپرده شــده اســت كــه بايــد ايــن ضعــف فرهنگــي ترميــم شــود.
معــاون وزيــر تعــاون ،كار و رفــاه اجتماعــي بــا اشــاره بــه مــوج مــدرك گرايــي دركشــور گفــت :زمانــي توانمنــدي
هــا ،اســتعدادهاي حرفــه اي و شــغل فــرد ،هويــت او را تشــكيل مــي داد امــا متاســفانه امــروزه مــدرك تحصيلــي در
اولويــت قــرار گرفتــه اســت و افــراد را بيــش از آنكــه بــا مهــارت فــردي بشناســيم بــا مــدرك دانشــگاهي شناســايي
و ارزيابــي مــي كنيــم.
وي در ادامــه اظهــار اميــدواري كــرد كــه بــا همراهــي اصحــاب رســانه حساســيت جامعــه نســبت بــه چالــش فقــر
مهارتــي و ضــرورت مهــارت آمــوزي در كشــور برانگيختــه شــود.
دكتــر پــاك سرشــت گفــت :ثــروت اصلــي جامعــه را نيــروي انســاني توانمنــد مــي ســازد و ثــروت مهارتــي بــه
اندازهــاي اهميــت دارد كــه بايــد همــه فنــاوري هــا را بــراي آن بــه كار گيريــم.
وي تأكيــد كــرد :در اقتصــاد دانــش بنيــان تكيــه اصلــي بــر توانمنــدي نيــروي انســاني اســت و متاســفانه هــم
اكنــون بــا نيــروي انســاني كــه مهــارت مــورد نيــاز را كســب نكــرده اســت ،مواجــه ايــم.
پــاك سرشــت افــزد : :جامعــه اي كــه بــه لحــاظ نيــروي انســاني توانمنــد اســت ،از عهــده ايجــاد اشــتغال و كاهــش
فقــر برمــي آيــد.
وي افــزود :كانــون هــاي فكــري بــراي گــردش ايــده هــا و تصميــم ســازي هــاي مهــم در ايــن ســازمان تشــكيل
شــده اســت تــا ا از توانمنــدي كارشناســان فعلــي و تجربــه افــراد توانمنــدي كــه بازنشســته شــده انــد اســتفاده
شــود.
پــاك سرشــت اظهــار داشــت :طــي ســه ماهــي كــه مســئوليت آمــوزش هــاي مهــارت را در ســازمان آمــوزش فنــي
و حرفــه اي كشــور بــر عهــده گرفتــه ام تــاش شــده از تمركــز زدايــي اجتنــاب شــود بــه طــوري كــه آمــوزش
هــاي مهارتــي بــر اســاس نيازهــاي هــر اســتان تدويــن شــود و مراكــز اســتان هــا را بــه  13مركــز ارتقــاء دهيــم و
ايــن نيازمنــد آن اســت كــه واحدهــاي فعــال و هشــيار را در اســتان هــا داشــته باشــيم.
رييــس ســازمان آمــوزش فنــي و حرفــه اي كشــور افــزود :آمــوزش هــاي عمومــي ،فنــي و كارآفرينــي برحســب
مزيــت هــا و نيازهــاي اســتاني ارائــه خواهنــد شــد.
بــه گفتــه معــاون وزيــر تعــاون ،كار و رفــاه اجتماعــي  ،آمــوزش هــاي مهارتــي بايــد هدفمنــد ،فعاالنــه و اثــر بخــش
باشــد و بتــوان بــا منابــع و اســناد باالدســتي در طــرح هــاي ايجــاد اشــتغال و كاهــش فقــر مرتبــط باشــيم.
معــاون وزيــر تعــاون ،كار و رفــاه اجتماعــي تصريــح كــرد :ايــن ســازمان بــه عنــوان نهــاد همــكار در اجــراي طــرح
هــاي بــزرگ اشــتغال كشــور ايفــاي نقــش مــي كنــد.
وي همچنيــن خبــرداد :بــا وزارت علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري توافقــي صــورت گرفتــه اســت كــه رشــته مديريــت
آمــوزش هــاي فنــي و حرفــه اي در مقطــع كارشناســي ارشــد در مجموعــه رشــته هــاي آمــوزش عالــي گنجانــده
شــود.
دكتــر پــاك سرشــت بــا اشــاره بــه فعــال بــودن 01هــزار آموزشــگاه فنــي و حرفــه اي آزاد در ســطح كشــور گفــت:
ســازمان آمــوزش فنــي و حرفــه اي كشــور از توســعه دامنــه فعاليــت هــاي بخــش خصوصــي اســتقبال و حمايــت
مــي كنــد.
رييــس ســازمان آمــوزش فنــي و حرفــه اي كشــور افــزود :نقــش رســانه هــا در توســعه فرهنــگ مهــارت آمــوزي
مهــم اســت و ايــن در حالــي اســت كــه ســهم بودجــه آمــوزش هــاي مهارتــي غيــر رســمي در بودجــه كل كشــور
3.1درصــد اســت و بــا چنيــن بودجــه اي نمــي تــوان ايــن پيــام را بــه جامعــه انتقــال داد كــه آمــوزش هــاي
مهارتــي جــدي اســت.
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رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای اعالم کرد:

جزییات تعیین تکلیف مربیان باقیمانده فنی و حرفهای

رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـهای کشــور از پیشبینــی جــذب  ۰۱۱نفــر از مربیــان حقالتدریــس فنــی
و حرفـهای دارای مــدرک لیســانس بــه بــاال در دانشــگاه فنــی و حرفـهای خبــر داد.
کد خبر۸۵۸۷۰۱ :
تاریخ انتشار ۹۰ :بهمن ۶۴:۴۱ - ۶۹۳۱
اقتصادگــردان -ســلیمان پــاک سرشــت در جمــع خبرنــگاران دربــاره آخریــن وضعیــت تعییــن تکلیــف مربیــان حــق
التدریــس باقیمانــده فنــی و حرفـهای ،اظهــار کــرد :ایــن تصمیــم ســنجیده ای نبــوده کــه ســازمان آمــوزش فنــی
و حرفـهای کــه بایــد یــک ســازمان چابــک و منعطــف باشــد بــا ایــن حجــم نیــرو ســنگین شــود امــا در هــر حــال
چــون تعییــن تکلیــف مربیــان حــق التدریــس فنــی و حرف ـهای مصوبــه مجلــس بــوده آن را اجابــت کردیــم و در
چنــد نوبــت تــاش کردیــم تــا ایــن مشــکل برطــرف شــود.
وی ادامــه داد :در جلســاتی کــه در شــورای معاونــان وزارتخانــه برگــزار شــد از ســایر دســتگاهها نظیــر بهزیســتی،
اداره روابــط کار و دانشــگاه فنــی و حرفــه ای کمــک گرفتیــم .تعــدادی از نیروهایمــان پســت ســازمانی میخواســتند
کــه موجــود نبــود تــا آنهــا را جــذب کنیــم لــذا براســاس آخریــن آمــاری کــه دارم تنهــا  ۴۸۲نفــر از مربیــان فنــی
و حرفـهای باقــی ماندهانــد کــه قــرار شــده  ۰۱۱نفــر آنهــا جــذب دانشــگاه فنــی و حرفـهای شــوند و ایــن دانشــگاه
افــراد لیســانس بــه بــاال را جــذب کنــد .مابقــی افــراد را هــم ســازمان تــاش مــی کنــد تــا جــذب شــوند و پرونــده
جــذب مربیــان فنــی و حرفـهای خاتمــه یابــد.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی دربــاره ارتبــاط میــان ســازمان فنــی و حرف ـهای و کاریابیهــا بــرای
تربیــت و ورود نیروهــای ماهــر بــه بــازار کار ،نیــز گفــت :در بحــث کاریابیهــا بانــک اطالعاتــی خوبــی از افــرادی
کــه صالحیــت آنهــا در ســازمان تاییــد شــده در اختیــار داریــم و طــی ایــن مــدت هــم گفتگوهایــی بــا دســتگاهها
و موسســاتی کــه میتواننــد ایــن ارتباطــات را برقــرار کننــد داشــتیم.
وی ادامــه داد :در مــورد کاریابیهــا هــم ایــن توافــق و تفاهــم صــورت گرفتــه تــا اطالعاتمــان را مبادلــه کنیــم
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و هدفمــان ایــن اســت کــه از آمــار و صــرف ارائــه اطالعــات فاصلــه بگیریــم و در مــورد نیازهــای اشــتغال افــراد
جویــای کار و بنگاههــا بــا جزییــات و کیفیــت بهتــر و دقیقتــری اقــدام کنیــم.
ل آینــده تعهــد کردیــم کــه
پــاک سرشــت از آمــوزش  ۰۰۴هــزار نفــر بــرای کاریابیهــا خبــر داد و گفــت :بــرای ســا 
 ۰۰۴هــزار نفــر را بــرای کاریابیهــا آمــوزش بدهیــم و اطالعاتشــان در ســایت کاریابیهــا قــرار بگیــرد و تــاش
مــی کنیــم کــه ارتبــاط محتوایــی و دقیقتــری در ایــن بــاره داشــته باشــیم.
وی خاطرنشــان کــرد :ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــهای بــرای اولیــن بــار بخشــی از ظرفیــت آموزشــی خــود
را در ســطح ملــی و بیــن المللــی بــه نیــاز کاریابیهــا اختصــاص داده اســت و عــددی کــه بــا کاریابیهــا بــه
توافــق رســیدهایم  ۰۰۴هــزار نفــر اســت و مــا ایــن عــدد را بــا توجــه بــه فرصتهــای شــغلی کــه ســاالنه بــه تمــام
کاریابیهــا اعــام میشــود در نظــر گرفتیــم.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی همچنیــن دربــاره تعهــد ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـهای در جریــان
اجــرای طــرح مهــارت آمــوزی در محیــط واقعــی کار ،اظهــار کــرد :براســاس دســتورالعملی کــه قبــا ابــاغ شــده
تعهــدات اســتانی را مشــخص و در هــر اســتان میــزان تعهــدات را اعــام کردیــم .خوشــبختانه دســتورالعملهای
الزم بــه تمــام اســتانها ارســال شــده و یــک نوبــت اشــکاالت و آســیبهای طــرح مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه ارائــه آمــار ثبتنــام شــدگان بــه معاونــت توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت کار ،گفــت :طــی
مکاتب ـهای کــه بــا ســازمان برنامــه صــورت دادیــم مقــرر شــد کــه اعتبــارات الزم در خصــوص بیمــه مســئولیت
مدنــی کارآمــوزان تامیــن شــود .در عیــن حــال جلســاتی هــم در کمیتــه راهبــری ملــی بــا نماینــدگان معرفــی
شــده صــورت گرفتــه و ثبتنــام از مهــارت آمــوزان انجــام شــده و در برخــی اســتانها فعالیــت دورههــا شــروع شــده
اســت .همچنیــن تصویــب کردیــم کــه دوره هــای آموزشــی مــوازی بــا آموزشــگاههای آزاد بــه منظــور حمایــت از
آموزشــگاههای آزاد برگــزار نشــود.
رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـهای دربــاره الــزام ســازمان تامیــن اجتماعــی بــرای همــکاری در اجــرای
ایــن طــرح خاطرنشــان کــرد :ســازمان تامیــن اجتماعــی دســتورالعملی را در راســتای همــکاری بــا ایــن طــرح
پیشــنهاد کــرده کــه در کمیتــه راهبــری ملــی بررســی شــده اســت و از ناحیــه بیمــه و تامیــن اجتماعــی مهــارت
آمــوزان مشــکلی وجــود نــدارد .در حــال حاضــر بحــث تفکیــک مهــارت آمــوزان از شــاغالن بنگاههــای اقتصــادی
را دنبــال میکنیــم و پرتــال ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـهای کشــور ،کارجویــان و واحدهــای پذیرنــده را ثبــت
نــام میکنــد .افــراد جویــای کار بــه عنــوان شــاغل یــا کارآمــوز ثبــت نــام کــرده و بــه واحدهــای پذیرنــده معرفــی
میشــوند.
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۳استراتژی جدید آموزشهای مهارتی /پذیرش دانشجویان درکارگاههای آموزشی

اقتصادی صنعت ،معدن و تجارت
کد خبر۰۷۳۳۶۶ :
تاریخ انتشار ۹۰ - ۴۲:۳۱ :بهمن ۶۹۳۱
معــاون وزیــر کار بااشــاره بــه اینکــه آموزشــهای هدفمنــد ،فعاالنــه واثربخــش ۳اســتراتژی جدیــد ســازمان در ارائــه
آمــوزش هــای مهارتــی هســتند،از توافــق بــا وزارت علــوم بــرای حضــور دانشــجویان در کارگاه هــای آموزشــی
خبــرداد.
بــه گــزارش گــروه اقتصــادی خبرگــزاری دانشــجو ،ســلیمان پــاک سرشــت امــروز در نخســتین نشســت خبــری خود
بــا اصحــاب رســانه گفــت :سیاس ـتهای توســعه اشــتغال و کاهــش فقــر بــه عنــوان سیاس ـتهای اصلــی دولــت و
وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی مطــرح هســتند کــه تحقــق ایــن اهــداف قطعـاً مســتلزم مداخــات توســعهای
و در عیــن حــال مداخــات مهــارت آمــوزی اســت تــا در نتیجــه آن بتوانیــم در وحلــه نخســت جامعــه را بــه لحــاظ
اقتصــادی توانمنــد کنیــم کــه قطعـاً در ایــن صــورت میتوانیــم شــاهد تحقــق کاهــش فقــر و توســعه اشــتغال در
کشــور باشــیم.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـهای کشــور ادامــه داد :طــی  ۳مــاه گذشــته از مســئولیت ریاســت ســازمان
آمــوزش فنــی و حرف ـهای کشــور تمــام تالشــم ایــن بــود کــه اولویتهــای اساســی وزارت کار و دولــت تدبیــر و
امیــد را در جهــت تحقــق سیاســتهای کاهــش فقــر و توســعه اشــتغال مبتنــی بــر مهــارت آمــوزی شــفاف و
فرآیندهایــی را در ایــن زمینــه ترســیم کنــم تــا ایــن مســیر همــوار شــود.
پــاک سرشــت افــزود :یکــی از موضوعــات مدنظــر مــا تاکیــد بــر تمرکــز زدایــی بــود کــه در ایــن زمینــه نیــز
توفیقاتــی حاصــل شــده اســت .چــرا کــه یکــی از نقدهــای وارده بــه ســازمان ،همــواره ایــن بــود کــه سیاس ـتها
و تصمیماتــی کــه گرفتــه میشــود متمرکــز بــر ســتاد اســت و اســتانها صرفــاً مجــری هســتند ،امــا در دوره
مدیریــت جدیــد تاکیــد مــا ایــن اســت کــه تهیــه هــر برنامــه و سیاســت در توســعه محلــی مناطــق مختلــف کشــور
بایــد مبتنــی بــر اقتضائــات همــان اســتان و منطقــه باشــد؛ بنابرایــن سیاسـتها و مراکــز تصمیــم گیــری در حــوزه
ارتقــاء فرهنــگ مهــارت آمــوزی و مداخــات توســعهای از ســتاد بــه  ۱۳اســتان تامیــم داده شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه  ۳اســتراتژی جدیــد ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـهای بــرای ارتقــاء مهــارت آمــوزی گفــت:
معتقدیــم آموزشهــای مهارتــی بایــد مبتنــی بــر  ۳ویژگــی «هدفمنــد»« ،فعاالنــه» و «اثربخــش» باشــد.
معــاون وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی گفــت :در ویژگــی «هدفمنــد» مــا مشــخص خواهیــم کــرد کــه چــه
کســانی در جامعــه نیــاز بــه آموزشهــای مهارتــی دارنــد .بــه ایــن ترتیــب کــه در ایــن مرحلــه بایــد جامعــه مــورد
نیــاز را شناســایی کنیــم .ضمــن اینکــه بایــد محتــوای آموزشــی در کارگاههــای فنــی و حرفـهای متناســب بــا نیــاز
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بــازار کار هــر منطقــه از کشــور متغیــر باشــد؛ در ویژگــی آموزشهــای مهارتــی بتنــی بــر «فعاالنــه» نیــز قــرار
نیســت مــا صرف ـاً بــه عنــوان متولــی ارائــه آموزشهــای فنــی و حرف ـهای مســئولیت آمــوزش را برعهــده داشــته
باشــیم بلکــه بایــد پیگیــری شــود آیــا پــس از ارائــه آموزشهــای مهارتــی ،اهــداف تعییــن شــده یعنــی اشــتغال و
کاهــش فقــر محقــق شــده اســت یــا خیــر؛ بنابرایــن در ایــن زمینــه حلقههــای مکمــل بــا سیاسـتهای آموزشــی
مدنظــر قــرار دارنــد.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـهای کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه عــاوه بــر آمــوزش بایــد بــه دنبــال مداخــات
توســعهای بــه عنــوان سیاســت گــذار در بــازار کار باشــیم افــزود :در ایــن زمینــه بایــد اســناد باالدســتی و طرحهــای
اشــتغال نیــز بــه خوبــی مــورد توجــه قــرار گیرند.
وی بــه ویژگــی «آموزشهــای اثربخــش» بــه عنــوان یکــی دیگــر از ســه اســتراتژی جدیــد ایــن ســازمان اشــاره
کــرد و گفــت :در ایــن فــاز بایــد پیگیــری کنیــم آیــا آموزشهــای ارائــه شــده در همــان مســیر پیــش بینــی
شــده هدایــت شــده انــد یــا خیــر و آیــا اگــر هــدف از آمــوزش ایجــاد اشــتغال و اتصــال بــه بــازار کار بــود ایــن
مهــم تحقــق یافتــه اســت؛ بنابرایــن اگــر یــک نظــام هدفمنــد بــرای آموزشهــای مهارتــی وجــود نداشــته باشــد،
نمیتوانیــم مدعــی باشــیم آموزشهــای مــا فعاالنــه و اثربخــش بــوده اســت.
معــاون وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه نقــش ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــهای کشــور در
اجــرای برنامــه اشــتغال فراگیــر و اشــتغال روســتایی نیــز گفــت :ماموریــت اصلــی ســازمان در جریــان اجــرای
ایــن برنامههــا ایــن اســت کــه بررســی کنیــم کــه افــراد متقاضــی دریافــت تســهیالت صالحیتهــای مختلــف
بــرای اســتفاده از منابــع را داشــته باشــند؛ کــه ایــن صالحیتهــا صرف ـاً مهارتهــای فنــی نیســت بلکــه بررســی
صالحیــت متقاضــی از جنبههــای مهارتهــای بــازار کار ،مهارتهــای کارآفرینــی ،مهارتهــای عمومــی و ...نیــز
خواهــد بــود.
پــاک سرشــت ادامــه داد :در همیــن راســتا بــه زودی دســتورالعملی بــه اســتانها ابــاغ میشــود تــا در هــر اســتان
بــه تفکیــک نیازهــای آموزشــی شناســایی و بــر اســاس آن آموزشهــای مهارتــی ارائــه شــوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از دغدغههــای جامعــه ،فقــدان مهــارت در بیــن جمعیــت فــارغ التحصیــل دانشــگاهی
اســت ،گفــت :در حــال حاضــر بخشــی از فــارغ التحصیــان بــرای دریافــت آموزشهــای مهارتــی در کارگاههــای
آموزشــی فنــی و حرفـهای شــرکت میکننــد .در همیــن راســتا در جهــت ســاماندهی و ارتقــاء مهــارت دانشــجویان
در حیــن تحصیــل طبــق مذاکــره و توافــق بــا وزارت علــوم ،دانشــجویان در هنــگام تحصیــل خــود میتواننــد در
کارگاههــای آموزشــی و مهارتــی ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـهای شــرکت کننــد کــه ایــن موضــوع در مرحلــه
نخســت کنتــرل شــده خواهــد بــود.
معــاون وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی ادامــه داد :عــاوه بــر ایــن ،طبــق توافــق صــورت گرفتــه بــا وزارت علــوم
قــرار اســت رشــته مدیریــت آموزشهــای فنــی و حرف ـهای بــه مجموعــه رشــتههای آمــوزش عالــی اضافــه شــود؛
در حــال حاضــر بالــغ بــر  ۰۱هــزار آموزشــگاه آزاد فنــی و حرفـهای در کشــور فعالیــت میکننــد کــه از ایــن حیــث
ضــرورت ارتقــاء مهارتهــای آموزشــی مدیــران ایــن آموزشــگاهها احســاس میشــود؛ بنابرایــن اضافــه شــدن
ایــن رشــته آموزشــی بــه مجموعــه رشــتههای آمــوزش عالــی میتوانــد در جهــت ارتقــاء ســطح علمــی مدیــران
آموزشــگاهها کمــک کنــد.
پــاک سرشــت در بخــش دیگــری از اظهاراتــش بــا اشــاره بــه موانــع پیــش روی ارتقــاء فرهنــگ مهــارت آمــوزی
در کشــور گفــت :در حــال حاضــر دو مانــع مهــم پیــش روی خــود داریــم .نخســت مقرراتهــای آموزشهــای
عمومــی ،مهارتــی و آمــوزش عالــی اســت بــه نحــوی کــه هــر چنــد قوانیــن خوبــی در ایــن زمینــه وجــود دارد ،امــا
ایــن قوانیــن اجــرا نمیشــوند .ضمــن اینکــه از حیــث بودجــه نیــز منابــع مناســبی وجــود نــدارد.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـهای کشــور بــا اشــاره بــه ســهم بســیار انــدک ســازمان آمــوزش فنــی و
حرف ـهای در بخــش آموزشهــای مهارتــی از بودجــه کشــور گفــت :قطع ـاً ســازمان بــا برخــورداری از یــک و ســه
دهــم درصــد از بودجــه آموزشــی کشــور نمیتوانــد بــه جامعــه پیــام دهــد کــه آموزشهــای مهارتــی را بایــد
جــدی بگیرنــد.
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رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای:

رشته مدیریت فنی و حرفهای به آموزش عالی اضافه میشود

خانه | کارگری | روابط کار
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـهای کشــور از افــزوده شــدن رشــته مدیریــت فنــی و حرفـهای بــه آمــوزش
عالــی کشــور در مقطــع کارشناســی ارشــد خبــر داد.
بــه گــزارش ایلنــا ،ســلیمان پــاک سرشــت در نخســتین نشســت خبــری خــود کــه در محــل ســازمان آمــوزش فنــی
و حرفـهای برگــزار شــد ،گفــت :در کشــور بالــغ بــر  ٠١هــزار آموزشــگاه آزاد وجــود دارد و مدیــران ایــن مراکــز بایــد
از صالحیتهایــی بهرهمنــد باشــند و اضافــه شــدن رشــته مدیریــت فنــی و حرفـهای در مقطــع کارشناســی ارشــد
گرایشهــای تعلیــم و تربیــت میتوانــد گام موثــری بــرای ایــن امــر باشــد.
وی تاکیــد کــرد :بــا ایجــاد رشــته مدیریــت فنــی و حرف ـهای ایــن امــکان فراهــم میشــود کــه دانشــجویان در
طــول تحصیــل زیــر نظــر مراکــز فنــی و حرفــهای آموزشهایــی کســب کننــد.
پــاک سرشــت بــا تاکیــد بــر اینکــه چالــش مهــارت بایــد در کشــور جــدی گرفتــه شــود ،تاکیــد کــرد :منظــور
از آموزشهــای فنــی و حرفــهای تنهــا مهارتهــای فنــی نیســت بلکــه مهارتهــای عمومــی ،شناســایی بــازار
فــروش ،شناســایی کســب و کار و  ...نیــز زیرمجموعــه ایــن آموزشهــا بــه شــمار مــیرود.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی تصریــح کــرد :آموزشهــای مهارتــی بایــد دارای ویژگیهــای هدفمنــد،
فعاالنــه و اثربخــش باشــند و بــا ایــن شــاخصها میتــوان آموزشهــای مهارتــی را بــه ســمت ایجــاد اشــتغال و
کاهــش فقــر هدایــت کــرد.
پــاک سرشــت ،فضــای حاضــر و رویکــرد «علــی ربیعــی» وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی را بــرای توجــه بیــش
از پیــش بــه موضــوع مهــارت بســیار مســاعد توصیــف کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه در ارتبــاط بــا آموزشهــای فنــی و حرفـهای بــا یــک نقطــه عطــف روبــرو هســتیم ،گفــت :ایــن
بدیــن معناســت کــه بــا توجــه بــه فضــای ایجــاد شــده و بــا کمــک اســناد باالدســتی میتــوان بنیــاد محکــم و
زیرســاختهای مقرراتــی خوبــی بــرای آموزشهــای مهارتــی فراهــم کــرد.
وی افــزود :مــا بایــد بــه نهادهــای تصمیمگیــر و تصمیمســاز ایــن پیــام را بدهیــم کــه در صورتــی میتوانیــم
فرهنــگ مهارتآمــوزی را تقویــت کنیــم کــه موانــع موجــود را از بیــن ببریــم.
پــاک سرشــت گفــت :توانمندیهــای مهارتــی بخشــی از ثــروت نســلی اســت و مهارتآمــوزی بــه عنــوان موضوعــی
مهــم در کنــار اهــداف کاهــش فقــر و ایجــاد اشــتغال در وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی دنبــال میشــود.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی یــادآور شــد :بــدون مداخــات مهارتآمــوزی در اقدامــات خــود بــرای
کاهــش فقــر و ایجــاد اشــتغال موفــق نخواهیــم بــود و جامعــه توانمنــد از عهــده ایجــاد اشــتغال برخواهــد آمــد.
وی افزود :آموزشهای مهارتی میتواند اشتغالپذیری را افزایش دهد.
پــاک سرشــت در خاتمــه اظهــار کــرد :ســازمان فنــی و حرف ـهای کشــور بــه عنــوان نهــاد همــکار در طرحهــای
بــزرگ اشــتغال کشــور؛ اشــتغال فراگیــر و اشــتغال روســتایی فعالیــت میکنــد.
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رشته مدیریت فنی و حرفه ای به آموزش عالی اضافه می شود

کد خبر۱۲۶۵۱۰۲ :
تاریخ انتشار ۹۰ :بهمن ۲۲:۵۱ - ۶۹۳۱
اجتماعی » تعاون و اشتغال
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور از افــزوده شــدن رشــته مدیریــت فنــی و حرفــه ای بــه آمــوزش
عالــی کشــور در مقطــع کارشناســی ارشــد خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما بــه نقــل از مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی ،ســلیمان پــاک سرشــت در نخســتین نشســت خبــری کــه در محــل ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه
ای برگــزار شــد  ،گفــت  :در کشــور  ۰۱هــزار آموزشــگاه آزاد وجــود دارد و مدیــران ایــن مراکــز بایــد از صالحیــت
هایــی بهــره منــد باشــند و اضافــه شــدن رشــته مدیریــت فنــی و حرفــه ای در مقطــع کارشناســی ارشــد گرایــش
هــای تعلیــم و تربیــت مــی توانــد گام موثــری بــرای ایــن امــر باشــد.
وی تاکیــد کــرد :بــا ایجــاد رشــته مدیریــت فنــی و حرفــه ای ایــن امــکان فراهــم مــی شــود کــه دانشــجویان در
طــول تحصیــل زیــر نظــر مراکــز فنــی و حرفــه ای آمــوزش هایــی کســب کننــد.
پــاک سرشــت بــا تاکیــد بــر ایــن کــه چالــش مهــارت بایــد در کشــور جــدی گرفتــه شــود ،تاکیــد کــرد  :منظــور
از آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای تنهــا مهــارت هــای فنــی نیســت بلکــه مهــارت هــای عمومــی  ،شناســایی بــازار
فــروش  ،شناســایی کســب و کار و  ...نیــز زیــر مجموعــه ایــن آمــوزش هــا بــه شــمار مــی رود.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی تصریــح کــرد :آمــوزش هــای مهارتــی بایــد دارای ویژگــی هــای هدفمند،
فعاالنــه و اثربخــش باشــند و بــا ایــن شــاخص هــا مــی تــوان آمــوزش هــای مهارتــی را بــه ســمت ایجــاد اشــتغال
و کاهــش فقــر هدایــت کــرد.
پــاک سرشــت فضــای حاضــر و رویکــرد اقــای ربیعــی وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی را بــرای توجــه بیــش از
پیــش بــه موضــوع مهــارت بســیار مســاعد توصیــف کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه در آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای بــا یــک نقطــه عطــف روبــرو هســتیم ،گفــت :بــا توجــه بــه
فضــای ایجــاد شــده و بــا کمــک اســناد باالدســتی مــی تــوان بنیــاد محکــم و زیرســاخت هــای مقرراتــی خوبــی
بــرای آمــوزش هــای مهارتــی فراهــم کــرد.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور افــزود  :بایــد بــه نهــاد هــای تصمیــم گیــر و تصمیــم ســاز ایــن
پیــام را بدهیــم کــه در صورتــی مــی توانیــم فرهنــگ مهــارت آمــوزی را تقویــت کنیــم کــه موانــع موجــود را از
بیــن ببریــم.
پــاک سرشــت گفــت  :توانمنــدی هــای مهارتــی بخشــی از ثــروت نســلی اســت و مهــارت آمــوزی بــه عنــوان
موضوعــی مهــم در کنــار اهــداف کاهــش فقــر و ایجــاد اشــتغال در وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی دنبــال مــی
شــود.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی یــادآور شــد :بــدون مداخــات مهــارت آمــوزی در اقدامــات خــود بــرای
کاهــش فقــر و ایجــاد اشــتغال موفــق نخواهیــم بــود و جامعــه توانمنــد از عهــده ایجــاد اشــتغال بــر خواهــد آمــد.
وی افزود  :آموزش های مهارتی می تواند اشتغال پذیری را افزایش دهد.
پــاک سرشــت اظهــار کــرد :ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور بــه عنــوان نهــاد همــکار در طــرح هــای بــزرگ
اشــتغال کشــور اشــتغال فراگیــر و اشــتغال روســتایی فعالیــت مــی کنــد.
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معاون وزیر کار :دانشجویان می توانند در حین تحصیل آموزش های مهارتی را فراگیرند

 ۹بهمن  ۶۹۳۱ساعت  ۹۲:۳۱اقتصادی کد خبر 715212:
معــاون وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی گفــت :بــر اســاس توافــق انجــام شــده بــا وزارت علــوم قــرار اســت از
ایــن پــس دانشــجویانی کــه تمایــل بــه فراگیــری مهــارت دارنــد در حیــن تحصیــل بــا ثبــت نــام از طریــق پرتــال
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــرای مهــارت آمــوزی ثبــت نــام کننــد.
«ســلیمان پــاک سرشــت» روز دوشــنبه در نخســتین نشســت خبــری خــود در محــل ســازمان آمــوزش فنــی و
حرفــه ای کشــور بیــان داشــت :ایــن توافــق در مراحــل اولیــه در خصــوص رشــته هــای فنــی اســت کــه کارگاههــای
تخصصــی را بــرای ایــن امــر قــرار خواهیــم داد.
وی اظهــار داشــت :هــم اکنــون در خصــوص ظرفیــت انجــام ایــن کار نمــی تــوان رقــم دقیقــی را مشــخص کــرد
امــا بــی تردیــد بــه مــرور وســعت ایــن آمــوزش هــا گســترش مــی یابــد.
پــاک سرشــت بــا اشــاره بــه اهمیــت آمــوزش هــای مهــارت گفــت۸٫۲ :واحــد از رشــد هشــت درصــدی کــه در
برنامــه ششــم هدفگــذاری شــده اســت بایــد از طریــق ارتقــا بهــره وری عوامــل تولیــد صــورت گیــرد کــه بخشــی
از عوامــل تولیــد در خصــوص مهــارت نیــروی کار اســت.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بــا بیــان اینکــه اتفــاق خوبــی در حــوزه مهــارت آمــوزی در راه
اســت ،یــادآور شــد :مهــارت آمــوزی در همــه عرصــه هــای اشــتغال از مشــاغل خانگــی حتــی در ترمیــم بافــت
هــای فرســوده مــی توانــد ورود کنــد.
پــاک سرشــت اظهــار داشــت :متاســفانه در ســال هــای گذشــته فرهنــگ مهــارت آمــوزی بــه فراموشــی ســپرده
شــده بــود کــه بایــد ایــن ضعــف فرهنگــی ترمیــم شــود.
بــه گفتــه وی ،زمانــی شــغل فــرد ،هویــت او را تشــکیل مــی داد امــا متاســفانه امــروزه مــدرک تحصیلــی در اولویــت
قــرار گرفتــه اســت ،افــراد را بیــش از آنکــه بــا مهــارت فــردی بشناســیم بــا مــدرک دانشــگاهی شناســایی مــی
کنیــم.
وی کــه از جملــه مســئوالنی اســت کــه معتقــد اســت ثــروت اصلــی جامعــه را نیــروی انســانی توانمنــد مــی ســازد،
بیــان داشــت :ثــروت مهارتــی بــه انــدازه ای اهمیــت دارد کــه بایــد همــه فنــاوری هــا را بــرای آن بــکار ببریــم.
وی تاکیــد کــرد :در اقتصــاد دانــش بنیــان تاکیــد اصلــی بــر توانمنــدی نیــروی انســانی اســت ،متاســفانه هــم
اکنــون بــا نیــروی انســانی کــه مهــارت مــورد نیــاز را کســب نکــرده اســت ،مواجــه ایــم.
پــاک سرشــت تاکیــد کــرد :جامعــه ای کــه توانمنــد بــه لحــاظ نیــروی انســانی اســت مــی توانــد حرفــی در ایجــاد
اشــتغال و کاهــش فقــر بزنــد.
وی بــا اشــاره بــه ایجــاد شــورای راهبــری در ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور افــزود :بــا ایجــاد ایــن
شــورا از توانمنــدی کارشناســان فعلــی و تجربــه افــراد توانمنــدی کــه بازنشســته شــده انــد ،اســتفاده خواهیــم کــرد.
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پــاک سرشــت اظهــار داشــت :طــی ســه ماهــی کــه مســئولیت آمــوزش هــای مهــارت را در ســازمان آمــوزش فنــی
و حرفــه ای کشــور بــر عهــده گرفتــه ام ،تــاش شــده از تمرکــز زدایــی اجتنــاب شــود بــه طــوری کــه آمــوزش
هــای مهارتــی را بــر اســاس نیازهــای هــر اســتان تدویــن شــود و مراکــز اســتان هــا را بــه  ۱۳مرکــز ارتقــا دهیــم؛
نیــاز اســت کــه واحدهــای فعــال و هشــیار در اســتان هــا داشــته باشــیم.
بــه گفتــه پــاک سرشــت،آموزش هــای مهارتــی بایــد هدفمنــد ،فعاالنــه و اثــر بخــش باشــد و بتــوان بــا اســناد
باالدســتی در طــرح هــای ایجــاد اشــتغال ،کاهــش فقــر مرتبــط باشــیم.
معــاون وزیــر کار تصریــح کــرد :ســازمان بــه عنــوان نهــاد همــکار در ایجــاد اشــتغال کشــور ایفــای نقــش مــی کنــد
و ایــن مســئولیت از ســوی ســتاد اشــتغال کشــور بــر عهــده ایــن ســازمان قــرار داده شــده اســت.
وی همچنیــن از رشــته مدیریــت آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای در مقطــع کارشناســی ارشــد در مجموعــه رشــته
هــای آمــوزش عالــی خبــر داد و گفــت :هــم اکنــون ۰۱هــزار آموزشــگاه آزاد داریــم و افــرادی کــه مدیریــت ایــن
آموزشــگاهها را بــر عهــده دارنــد بایــد دارای صالحیــت باشــند.
بــه گــزارش ایرنــا،وی یکــی از متخصصانــی بــود کــه در ســال هــای گذشــته جامعــه را متوجــه بحــران جــدی آب
کــرد ،نقــش رســانه هــا را در توســعه فرهنــگ مهــارت آمــوزی مهــم دانســت و افــزود :ســهم بودجــه آمــوزش هــای
غیــر رســمی در بودجــه کل کشــور ۳٫۱درصــد اســت و بــا چنیــن بودجــه ای نمــی تــوان ایــن پیــام را بــه جامعــه
انتقــال داد کــه آمــوزش هــای مهارتــی جــدی اســت.
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رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور از افــزوده شــدن رشــته مدیریــت فنــی و حرفــه ای بــه آمــوزش
عالــی کشــور در مقطــع کارشناســی ارشــد خبــر داد.
بــه گــزارش گــروه اجتماعــی برنــا بــه نقــل از مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی ،ســلیمان پــاک سرشــت در نخســتین نشســت خبــری کــه در محــل ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه
ای برگــزار شــد  ،گفــت  :در کشــور  ۰۱هــزار آموزشــگاه آزاد وجــود دارد و مدیــران ایــن مراکــز بایــد از صالحیــت
هایــی بهــره منــد باشــند و اضافــه شــدن رشــته مدیریــت فنــی و حرفــه ای در مقطــع کارشناســی ارشــد گرایــش
هــای تعلیــم و تربیــت مــی توانــد گام موثــری بــرای ایــن امــر باشــد.
وی تاکیــد کــرد :بــا ایجــاد رشــته مدیریــت فنــی و حرفــه ای ایــن امــکان فراهــم مــی شــود کــه دانشــجویان در
طــول تحصیــل زیــر نظــر مراکــز فنــی و حرفــه ای آمــوزش هایــی کســب کننــد.
پــاک سرشــت بــا تاکیــد بــر ایــن کــه چالــش مهــارت بایــد در کشــور جــدی گرفتــه شــود ،تاکیــد کــرد  :منظــور
از آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای تنهــا مهــارت هــای فنــی نیســت بلکــه مهــارت هــای عمومــی  ،شناســایی بــازار
فــروش  ،شناســایی کســب و کار و  ...نیــز زیــر مجموعــه ایــن آمــوزش هــا بــه شــمار مــی رود.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی تصریــح کــرد :آمــوزش هــای مهارتــی بایــد دارای ویژگــی هــای هدفمند،
فعاالنــه و اثربخــش باشــند و بــا ایــن شــاخص هــا مــی تــوان آمــوزش هــای مهارتــی را بــه ســمت ایجــاد اشــتغال
و کاهــش فقــر هدایــت کــرد.
پــاک سرشــت فضــای حاضــر و رویکــرد اقــای ربیعــی وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی را بــرای توجــه بیــش از
پیــش بــه موضــوع مهــارت بســیار مســاعد توصیــف کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه در آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای بــا یــک نقطــه عطــف روبــرو هســتیم ،گفــت :بــا توجــه بــه
فضــای ایجــاد شــده و بــا کمــک اســناد باالدســتی مــی تــوان بنیــاد محکــم و زیرســاخت هــای مقرراتــی خوبــی
بــرای آمــوزش هــای مهارتــی فراهــم کــرد.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور افــزود  :بایــد بــه نهــاد هــای تصمیــم گیــر و تصمیــم ســاز ایــن
پیــام را بدهیــم کــه در صورتــی مــی توانیــم فرهنــگ مهــارت آمــوزی را تقویــت کنیــم کــه موانــع موجــود را از
بیــن ببریــم.
پــاک سرشــت گفــت  :توانمنــدی هــای مهارتــی بخشــی از ثــروت نســلی اســت و مهــارت آمــوزی بــه عنــوان
موضوعــی مهــم در کنــار اهــداف کاهــش فقــر و ایجــاد اشــتغال در وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی دنبــال مــی
شــود.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی یــادآور شــد :بــدون مداخــات مهــارت آمــوزی در اقدامــات خــود بــرای
کاهــش فقــر و ایجــاد اشــتغال موفــق نخواهیــم بــود و جامعــه توانمنــد از عهــده ایجــاد اشــتغال بــر خواهــد آمــد.
وی افزود  :آموزش های مهارتی می تواند اشتغال پذیری را افزایش دهد.
پــاک سرشــت اظهــار کــرد :ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور بــه عنــوان نهــاد همــکار در طــرح هــای بــزرگ
اشــتغال کشــور اشــتغال فراگیــر و اشــتغال روســتایی فعالیــت مــی کنــد.
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کد خبر۵۰۳۵۲۱ :
تاریخ انتشار ۹۰ - ۶۳:۵۱ :بهمن - ۶۹۳۱
صفحه نخست » آخرین اخبار روز
رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـهای کشــور از پیشبینــی جــذب  ۰۱۱نفــر از مربیــان حقالتدریــس فنــی
و حرفـهای دارای مــدرک لیســانس بــه بــاال در دانشــگاه فنــی و حرفـهای خبــر داد.
رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـهای کشــور از پیشبینــی جــذب  ۰۱۱نفــر از مربیــان حقالتدریــس فنــی
و حرفـهای دارای مــدرک لیســانس بــه بــاال در دانشــگاه فنــی و حرفـهای خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســلیمان پــاک سرشــت در جمــع خبرنــگاران دربــاره آخریــن وضعیــت تعییــن تکلیــف مربیــان
حــق التدریــس باقیمانــده فنــی و حرفـهای ،اظهــار کــرد :ایــن تصمیــم ســنجیده ای نبــوده کــه ســازمان آمــوزش
فنــی و حرفـهای کــه بایــد یــک ســازمان چابــک و منعطــف باشــد بــا ایــن حجــم نیــرو ســنگین شــود امــا در هــر
حــال چــون تعییــن تکلیــف مربیــان حــق التدریــس فنــی و حرفـهای مصوبــه مجلــس بــوده آن را اجابــت کردیــم
و در چنــد نوبــت تــاش کردیــم تــا ایــن مشــکل برطــرف شــود.
وی ادامــه داد :در جلســاتی کــه در شــورای معاونــان وزارتخانــه برگــزار شــد از ســایر دســتگاهها نظیــر بهزیســتی،
اداره روابــط کار و دانشــگاه فنــی و حرفــه ای کمــک گرفتیــم .تعــدادی از نیروهایمــان پســت ســازمانی میخواســتند
کــه موجــود نبــود تــا آنهــا را جــذب کنیــم لــذا براســاس آخریــن آمــاری کــه دارم تنهــا  ۴۸۲نفــر از مربیــان فنــی
و حرفـهای باقــی ماندهانــد کــه قــرار شــده  ۰۱۱نفــر آنهــا جــذب دانشــگاه فنــی و حرفـهای شــوند و ایــن دانشــگاه
افــراد لیســانس بــه بــاال را جــذب کنــد .مابقــی افــراد را هــم ســازمان تــاش مــی کنــد تــا جــذب شــوند و پرونــده
جــذب مربیــان فنــی و حرفـهای خاتمــه یابــد.
عــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی دربــاره ارتبــاط میــان ســازمان فنــی و حرفــهای و کاریابیهــا بــرای
تربیــت و ورود نیروهــای ماهــر بــه بــازار کار ،نیــز گفــت :در بحــث کاریابیهــا بانــک اطالعاتــی خوبــی از افــرادی
کــه صالحیــت آنهــا در ســازمان تاییــد شــده در اختیــار داریــم و طــی ایــن مــدت هــم گفتگوهایــی بــا دســتگاهها
و موسســاتی کــه میتواننــد ایــن ارتباطــات را برقــرار کننــد داشــتیم.
وی ادامــه داد :در مــورد کاریابیهــا هــم ایــن توافــق و تفاهــم صــورت گرفتــه تــا اطالعاتمــان را مبادلــه کنیــم
و هدفمــان ایــن اســت کــه از آمــار و صــرف ارائــه اطالعــات فاصلــه بگیریــم و در مــورد نیازهــای اشــتغال افــراد
جویــای کار و بنگاههــا بــا جزییــات و کیفیــت بهتــر و دقیقتــری اقــدام کنیــم.
ل آینــده تعهــد کردیــم کــه
پــاک سرشــت از آمــوزش  ۰۰۴هــزار نفــر بــرای کاریابیهــا خبــر داد و گفــت :بــرای ســا 
 ۰۰۴هــزار نفــر را بــرای کاریابیهــا آمــوزش بدهیــم و اطالعاتشــان در ســایت کاریابیهــا قــرار بگیــرد و تــاش
مــی کنیــم کــه ارتبــاط محتوایــی و دقیقتــری در ایــن بــاره داشــته باشــیم.
وی خاطرنشــان کــرد :ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــهای بــرای اولیــن بــار بخشــی از ظرفیــت آموزشــی خــود
را در ســطح ملــی و بیــن المللــی بــه نیــاز کاریابیهــا اختصــاص داده اســت و عــددی کــه بــا کاریابیهــا بــه
توافــق رســیدهایم  ۰۰۴هــزار نفــر اســت و مــا ایــن عــدد را بــا توجــه بــه فرصتهــای شــغلی کــه ســاالنه بــه تمــام
کاریابیهــا اعــام میشــود در نظــر گرفتیــم.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی همچنیــن دربــاره تعهــد ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـهای در جریــان
اجــرای طــرح مهــارت آمــوزی در محیــط واقعــی کار ،اظهــار کــرد :براســاس دســتورالعملی کــه قبــا ابــاغ شــده
تعهــدات اســتانی را مشــخص و در هــر اســتان میــزان تعهــدات را اعــام کردیــم .خوشــبختانه دســتورالعملهای
الزم بــه تمــام اســتانها ارســال شــده و یــک نوبــت اشــکاالت و آســیبهای طــرح مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه ارائــه آمــار ثبتنــام شــدگان بــه معاونــت توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت کار ،گفــت :طــی
مکاتب ـهای کــه بــا ســازمان برنامــه صــورت دادیــم مقــرر شــد کــه اعتبــارات الزم در خصــوص بیمــه مســئولیت
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مدنــی کارآمــوزان تامیــن شــود .در عیــن حــال جلســاتی هــم در کمیتــه راهبــری ملــی بــا نماینــدگان معرفــی
شــده صــورت گرفتــه و ثبتنــام از مهــارت آمــوزان انجــام شــده و در برخــی اســتانها فعالیــت دورههــا شــروع شــده
اســت .همچنیــن تصویــب کردیــم کــه دوره هــای آموزشــی مــوازی بــا آموزشــگاههای آزاد بــه منظــور حمایــت از
آموزشــگاههای آزاد برگــزار نشــود.
رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـهای دربــاره الــزام ســازمان تامیــن اجتماعــی بــرای همــکاری در اجــرای
ایــن طــرح خاطرنشــان کــرد :ســازمان تامیــن اجتماعــی دســتورالعملی را در راســتای همــکاری بــا ایــن طــرح
پیشــنهاد کــرده کــه در کمیتــه راهبــری ملــی بررســی شــده اســت و از ناحیــه بیمــه و تامیــن اجتماعــی مهــارت
آمــوزان مشــکلی وجــود نــدارد .در حــال حاضــر بحــث تفکیــک مهــارت آمــوزان از شــاغالن بنگاههــای اقتصــادی
را دنبــال میکنیــم و پرتــال ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـهای کشــور ،کارجویــان و واحدهــای پذیرنــده را ثبــت
نــام میکنــد .افــراد جویــای کار بــه عنــوان شــاغل یــا کارآمــوز ثبــت نــام کــرده و بــه واحدهــای پذیرنــده معرفــی
میشــوند.
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معاون وزیر :مهارت ها و توانمندی های حرفه ای بخش مهمی از دارایی و ثروت نسلی کشور است

 ۹۰بهمن ۶۹۳۱
ساعت انتشار مطلب | ۳۱:۵۱ :
گــزارش آنالیــن :معــاون وزیــر و رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور گفــت :مهــارت هــا و توانمنــدی
هــای حرفــه ای بخــش مهمــی از دارایــی و ثــروت نســلی کشــور اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور ،دکتــر ســلیمان پــاک سرشــت ،دوشــنبه؛
نهــم بهمــن مــاه در نخســتین نشســت خبــری خــود در محــل ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بیــان
داشــت :ثــروت اصلــی جامعــه را نیــروی انســانی توانمنــد مــی ســازد و ثــروت مهارتــی بــه اندازهــای اهمیــت دارد
کــه بایــد همــه فنــاوری هــا را بــرای آن بــه کار گیریــم.
وی افــزود :موضــوع مهــارت یکــی از مســائل کلیــدی و مهــم کشــور در حــال حاضــر اســت و همراهــی رســانه
پشــتوانه ای اســت تــا در ایــن مســیر گام هــای مؤثــر و مثبتــی برداشــته شــود.
رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور گفــت :در بیانــات و دغدغــه هــای مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه
العالــی) ،رییــس جمهــوری و مســؤوالن ارشــد کشــور و همچنیــن اســناد باالدســتی از جملــه سیاســت هــای کلــی
اشــتغال ،سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی و برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه بــه امــر مهــارت آمــوزی و ضــرورت
توجــه بــه تقویــت آن تأکیــد زیــادی شــده اســت.
دکتــر پــاک سرشــت در ادامــه تصریــح کــرد :در مــاده چهــار قانــون برنامــه ششــم اشــاره شــده اســت کــه ۸٫۲
واحــد در مقیــاس درصــد از رشــد هشــت درصــدی کــه در برنامــه ششــم توســعه هدفگــذاری شــده اســت بایــد از
طریــق ارتقــای بهــره وری عوامــل تولیــد صــورت گیــرد کــه یکــی از عوامــل تولیــد نیــروی انســانی و منابــع انســانی
اســت.
دکتــر پــاک سرشــت اظهــار داشــت :متأســفانه در طــول ســال هــای گذشــته فرهنــگ مهــارت آمــوزی به فراموشــی
ســپرده شــده اســت کــه بایــد ایــن ضعــف فرهنگــی ترمیــم شــود.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه مــوج مــدرک گرایــی درکشــور گفــت :زمانــی توانمنــدی
هــا ،اســتعدادهای حرفــه ای و شــغل فــرد ،هویــت او را تشــکیل مــی داد امــا متاســفانه امــروزه مــدرک تحصیلــی در
اولویــت قــرار گرفتــه اســت و افــراد را بیــش از آنکــه بــا مهــارت فــردی بشناســیم بــا مــدرک دانشــگاهی شناســایی
و ارزیابــی مــی کنیــم.
وی در ادامــه اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا همراهــی اصحــاب رســانه حساســیت جامعــه نســبت بــه چالــش فقــر
مهارتــی و ضــرورت مهــارت آمــوزی در کشــور برانگیختــه شــود.
دکتــر پــاک سرشــت گفــت :ثــروت اصلــی جامعــه را نیــروی انســانی توانمنــد مــی ســازد و ثــروت مهارتــی بــه
اندازهــای اهمیــت دارد کــه بایــد همــه فنــاوری هــا را بــرای آن بــه کار گیریــم.
وی تأکیــد کــرد :در اقتصــاد دانــش بنیــان تکیــه اصلــی بــر توانمنــدی نیــروی انســانی اســت و متاســفانه هــم
اکنــون بــا نیــروی انســانی کــه مهــارت مــورد نیــاز را کســب نکــرده اســت ،مواجــه ایــم.
پــاک سرشــت افــزد : :جامعــه ای کــه بــه لحــاظ نیــروی انســانی توانمنــد اســت ،از عهــده ایجــاد اشــتغال و کاهــش
فقــر برمــی آیــد.
وی افــزود :کانــون هــای فکــری بــرای گــردش ایــده هــا و تصمیــم ســازی هــای مهــم در ایــن ســازمان تشــکیل
شــده اســت تــا ا از توانمنــدی کارشناســان فعلــی و تجربــه افــراد توانمنــدی کــه بازنشســته شــده انــد اســتفاده
شــود.
پــاک سرشــت اظهــار داشــت :طــی ســه ماهــی کــه مســئولیت آمــوزش هــای مهــارت را در ســازمان آمــوزش فنــی
و حرفــه ای کشــور بــر عهــده گرفتــه ام تــاش شــده از تمرکــز زدایــی اجتنــاب شــود بــه طــوری کــه آمــوزش
هــای مهارتــی بــر اســاس نیازهــای هــر اســتان تدویــن شــود و مراکــز اســتان هــا را بــه  ۱۳مرکــز ارتقــاء دهیــم و
ایــن نیازمنــد آن اســت کــه واحدهــای فعــال و هشــیار را در اســتان هــا داشــته باشــیم.
رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور افــزود :آمــوزش هــای عمومــی ،فنــی و کارآفرینــی برحســب
مزیــت هــا و نیازهــای اســتانی ارائــه خواهنــد شــد.
بــه گفتــه معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی  ،آمــوزش هــای مهارتــی بایــد هدفمنــد ،فعاالنــه و اثــر بخــش
باشــد و بتــوان بــا منابــع و اســناد باالدســتی در طــرح هــای ایجــاد اشــتغال و کاهــش فقــر مرتبــط باشــیم.
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معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی تصریــح کــرد :ایــن ســازمان بــه عنــوان نهــاد همــکار در اجــرای طــرح
هــای بــزرگ اشــتغال کشــور ایفــای نقــش مــی کنــد.
وی همچنیــن خبــرداد :بــا وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری توافقــی صــورت گرفتــه اســت کــه رشــته مدیریــت
آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای در مقطــع کارشناســی ارشــد در مجموعــه رشــته هــای آمــوزش عالــی گنجانــده
شــود.
دکتــر پــاک سرشــت بــا اشــاره بــه فعــال بــودن ۰۱هــزار آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد در ســطح کشــور گفــت:
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور از توســعه دامنــه فعالیــت هــای بخــش خصوصــی اســتقبال و حمایــت
مــی کنــد.
رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور افــزود :نقــش رســانه هــا در توســعه فرهنــگ مهــارت آمــوزی
مهــم اســت و ایــن در حالــی اســت کــه ســهم بودجــه آمــوزش هــای مهارتــی غیــر رســمی در بودجــه کل کشــور
۳٫۱درصــد اســت و بــا چنیــن بودجــه ای نمــی تــوان ایــن پیــام را بــه جامعــه انتقــال داد کــه آمــوزش هــای
مهارتــی جــدی اســت.
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معــاون وزیــر کار بااشــاره بــه اینکــه آموزشــهای هدفمنــد ،فعاالنــه واثربخــش ۳اســتراتژی جدیــد ســازمان در ارائــه
آمــوزش هــای مهارتــی هســتند،از توافــق بــا وزارت علــوم بــرای حضــور دانشــجویان در کارگاه هــای آموزشــی
خبــرداد.
بــه گــزارش امتــداد نیــوز ،ســلیمان پــاک سرشــت امــروز در نخســتین نشســت خبــری خــود بــا اصحــاب رســانه
گفــت :سیاســت هــای توســعه اشــتغال و کاهــش فقــر بــه عنــوان سیاســت هــای اصلــی دولــت و وزارت تعــاون
کار و رفــاه اجتماعــی مطــرح هســتند کــه تحقــق ایــن اهــداف قطع ـاً مســتلزم مداخــات توســعه ای و در عیــن
حــال مداخــات مهــارت آمــوزی اســت تــا در نتیجــه آن بتوانیــم در وحلــه نخســت جامعــه را بــه لحــاظ اقتصــادی
توانمنــد کنیــم کــه قطع ـاً در ایــن صــورت مــی توانیــم شــاهد تحقــق کاهــش فقــر و توســعه اشــتغال در کشــور
باشــیم.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور ادامــه داد :طــی  ۳مــاه گذشــته از مســئولیت ریاســت ســازمان
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور تمــام تالشــم ایــن بــود کــه اولویــت هــای اساســی وزارت کار و دولــت تدبیــر
و امیــد را در جهــت تحقــق سیاســت هــای کاهــش فقــر و توســعه اشــتغال مبتنــی بــر مهــارت آمــوزی شــفاف و
فرآیندهایــی را در ایــن زمینــه ترســیم کنــم تــا ایــن مســیر همــوار شــود.
پــاک سرشــت افــزود :یکــی از موضوعــات مدنظــر مــا تاکیــد بــر تمرکــز زدایــی بــود کــه در ایــن زمینــه نیــز
توفیقاتــی حاصــل شــده اســت .چــرا کــه یکــی از نقدهــای وارده بــه ســازمان ،همــواره ایــن بــود کــه سیاســت هــا
و تصمیماتــی کــه گرفتــه مــی شــود متمرکــز بــر ســتاد اســت و اســتان هــا صرف ـاً مجــری هســتند امــا در دوره
مدیریــت جدیــد تاکیــد مــا ایــن اســت کــه تهیــه هــر برنامــه و سیاســت در توســعه محلــی مناطــق مختلــف کشــور
بایــد مبتنــی بــر اقتضائــات همــان اســتان و منطقــه باشــد؛ بنابرایــن سیاســت هــا و مراکــز تصمیــم گیــری در حــوزه
ارتقــاء فرهنــگ مهــارت آمــوزی و مداخــات توســعه ای از ســتاد بــه  ۱۳اســتان تامیــم داده شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه  ۳اســتراتژی جدیــد ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــرای ارتقــاء مهــارت آمــوزی گفــت:
معتقدیــم آمــوزش هــای مهارتــی بایــد مبتنــی بــر  ۳ویژگــی «هدفمنــد»« ،فعاالنــه» و «اثربخــش» باشــد.
معــاون وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی گفــت :در ویژگــی «هدفمنــد» مــا مشــخص خواهیــم کــرد کــه چــه
کســانی در جامعــه نیــاز بــه آمــوزش هــای مهارتــی دارنــد .بــه ایــن ترتیــب کــه در ایــن مرحلــه بایــد جامعــه مــورد
نیــاز را شناســایی کنیــم .ضمــن اینکــه بایــد محتــوای آموزشــی در کارگاه هــای فنــی و حرفــه ای متناســب بــا نیــاز
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بــازار کار هــر منطقــه از کشــور متغیــر باشــد؛ در ویژگــی آمــوزش هــای مهارتــی بتنــی بــر «فعاالنــه» نیــز قــرار
نیســت مــا صرفـاً بــه عنــوان متولــی ارائــه آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای مســئولیت آمــوزش را برعهــده داشــته
باشــیم بلکــه بایــد پیگیــری شــود آیــا پــس از ارائــه آمــوزش هــای مهارتــی ،اهــداف تعییــن شــده یعنــی اشــتغال و
کاهــش فقــر محقــق شــده اســت یــا خیــر .بنابرایــن در ایــن زمینــه حلقــه هــای مکمــل بــا سیاســت هــای آموزشــی
مدنظــر قــرار دارنــد.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه عــاوه بــر آمــوزش بایــد بــه دنبــال
مداخــات توســعه ای بــه عنــوان سیاســت گــذار در بــازار کار باشــیم افــزود :در ایــن زمینــه بایــد اســناد باالدســتی
و طــرح هــای اشــتغال نیــز بــه خوبــی مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
وی بــه ویژگــی «آمــوزش هــای اثربخــش» بــه عنــوان یکــی دیگــر از ســه اســتراتژی جدیــد ایــن ســازمان اشــاره
کــرد و گفــت :در ایــن فــاز بایــد پیگیــری کنیــم آیــا آمــوزش هــای ارائــه شــده در همــان مســیر پیــش بینــی شــده
هدایــت شــده انــد یــا خیــر و آیــا اگــر هــدف از آمــوزش ایجــاد اشــتغال و اتصــال بــه بــازار کار بــود ایــن مهــم
تحقــق یافتــه اســت؛ بنابرایــن اگــر یــک نظــام هدفمنــد بــرای آمــوزش هــای مهارتــی وجــود نداشــته باشــد ،نمــی
توانیــم مدعــی باشــیم آمــوزش هــای مــا فعاالنــه و اثربخــش بــوده اســت.
معــاون وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه نقــش ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور در اجــرای
برنامــه اشــتغال فراگیــر و اشــتغال روســتایی نیــز گفــت :ماموریــت اصلــی ســازمان در جریــان اجــرای ایــن برنامــه
هــا ایــن اســت کــه بررســی کنیــم کــه افــراد متقاضــی دریافــت تســهیالت صالحیــت هــای مختلــف بــرای اســتفاده
از منابــع را داشــته باشــند .کــه ایــن صالحیــت هــا صرف ـاً مهــارت هــای فنــی نیســت بلکــه بررســی صالحیــت
متقاضــی از جنبــه هــای مهــارت هــای بــازار کار ،مهــارت هــای کارآفرینــی ،مهــارت هــای عمومــی و… نیــز خواهــد
بو د .
پــاک سرشــت ادامــه داد :در همیــن راســتا بــه زودی دســتورالعملی بــه اســتان هــا ابــاغ مــی شــود تــا در هــر
اســتان بــه تفکیــک نیازهــای آموزشــی شناســایی و بــر اســاس آن آمــوزش هــای مهارتــی ارائــه شــوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از دغدغــه هــای جامعــه ،فقــدان مهــارت در بیــن جمعیــت فــارغ التحصیــل
دانشــگاهی اســت ،گفــت :در حــال حاضــر بخشــی از فــارغ التحصیــان بــرای دریافــت آمــوزش هــای مهارتــی
در کارگاه هــای آموزشــی فنــی و حرفــه ای شــرکت مــی کننــد .در همیــن راســتا در جهــت ســاماندهی و ارتقــاء
مهــارت دانشــجویان در حیــن تحصیــل طبــق مذاکــره و توافــق بــا وزارت علــوم ،دانشــجویان در هنــگام تحصیــل
خــود مــی تواننــد در کارگاه هــای آموزشــی و مهارتــی ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای شــرکت کننــد کــه ایــن
موضــوع در مرحلــه نخســت کنتــرل شــده خواهــد بــود.
معــاون وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی ادامــه داد :عــاوه بــر ایــن ،طبــق توافــق صــورت گرفتــه بــا وزارت علــوم
قــرار اســت رشــته مدیریــت آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای بــه مجموعــه رشــته هــای آمــوزش عالــی اضافــه شــود؛
در حــال حاضــر بالــغ بــر  ۰۱هــزار آموزشــگاه آزاد فنــی و حرفــه ای در کشــور فعالیــت مــی کننــد کــه از ایــن
حیــث ضــرورت ارتقــاء مهــارت هــای آموزشــی مدیــران ایــن آموزشــگاه هــا احســاس مــی شــود .بنابرایــن اضافــه
شــدن ایــن رشــته آموزشــی بــه مجموعــه رشــته هــای آمــوزش عالــی مــی توانــد در جهــت ارتقــاء ســطح علمــی
مدیــران آموزشــگاه هــا کمــک کنــد.
پــاک سرشــت در بخــش دیگــری از اظهاراتــش بــا اشــاره بــه موانــع پیــش روی ارتقــاء فرهنــگ مهــارت آمــوزی
در کشــور گفــت :در حــال حاضــر دو مانــع مهــم پیــش روی خــود داریــم .نخســت مقــررات هــای آمــوزش هــای
عمومــی ،مهارتــی و آمــوزش عالــی اســت بــه نحــوی کــه هــر چنــد قوانیــن خوبــی در ایــن زمینــه وجــود دارد امــا
ایــن قوانیــن اجــرا نمــی شــوند .ضمــن اینکــه از حیــث بودجــه نیــز منابــع مناســبی وجــود نــدارد.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بــا اشــاره بــه ســهم بســیار انــدک ســازمان آمــوزش فنــی و
حرفــه ای در بخــش آمــوزش هــای مهارتــی از بودجــه کشــور گفــت :قطعـاً ســازمان بــا برخــورداری از یــک و ســه
دهــم درصــد از بودجــه آموزشــی کشــور نمــی توانــد بــه جامعــه پیــام دهــد کــه آمــوزش هــای مهارتــی را بایــد
جــدی بگیرنــد.
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دوشنبه  9بهمن 80:31 - 6931
رئیــس ســازمان فنــی و حرفــه ای گفــت :الزم اســت محتــوای آمــوزش بــا نیــاز جامعــه تناســب داشــته باشــد و
روش اجــرا هــم مشــخص شــود کــه آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای بــا کیفیــت و هــدف باشــند.
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اقتصــادی ایســکانیوز؛ نخســتین نشســت خبــری ســلیمان پــاک سرشــت ،معــاون وزیــر
کار و رئیــس ســازمان آمــوزش و پــرورش کشــور برگــزار شــد.
در حیــن برگــزاری مراســم پــاک سرشــت گفــت :زمانــی در گذشــته ،افــراد هویــت خــود را از شــغل دریافــت مــی
کردنــد و بــه واســطه ی مهــارت هــای خــود شــناخته مــی شــدند امــا در جامعــه ی کنونــی ،مــدارک تحصیلــی
جــای توانمنــدی هــا را گرفتــه اســت و افــراد بــا مــدارک خــود معرفــی و شــناخته مــی شــوند.
او افــزود :مــوج مــدرک گرایــی یکــی از ریشــه ای تریــن فرهنــگ هــای مــا رامــورد هــدف قــرار داده اســت و آن هــم
احتــرام بــه مهــارت و فــن آمــوزی اســت و نظــام اســتعداد یابــی هــم بــه ایــن شــرایط کمــک کــرد.
رئیــس ســازمان فنــی و حرفــه ای تصریــح کــرد :جامعــه ای نخبگانــش را باســواالت  ۴جوابــی انتخــاب کنــد قطعــا
نگرانــی هایــی خواهــد داشــت چــون مهــارت هــا و توانمنــدی هــای مهارتــی بخشــی از ثــروت یــک نســل اســت و
بخشــی از ســرمایه هــای یــک ســازمان ،نیروهــای انســانی ای هســتند کــه مهــارت هــای خاصــی دارنــد.
او خاطــر نشــان کــرد :همــواره تصــوری غلــط بــر جامعــه حاکــم اســت مبنــی بــر اینکــه فقــط افــرادی کــه
توانمنــدی و تخصــص ندارنــد بایــد گواهینامــه هــای فنــی و حرفــه ای را بگیرنــد هــم چنیــن جامعــه ای توانمنــد
اســت کــه بتوانــد از عهــده ی ایجــاد اشــتغال و کاهــش فقــر برآیــد.
پــاک سرشــت گفــت :در مــدت  ۳ماهــی کــه مســولیت ســازمان را پذیرفتــه ام تــاش کــردم کــه اولویــت هــای
اساســی وزارت کار و دولــت تدبیــر و امیــد را تبییــن کنــم و یکــی از اهــداف در ایــن مســیر تمرکــز بــر حــوزه
ی تمرکــز زدایــی اســت چــون یکــی از نقدهایــی کــه بــه ســازمان وارد بــود ایــن اســت کــه برنامــه ریــزی هــای
اساســی در مرکــز صــورت مــی پذیــرد و مراکــز اســتانی فقــط اجــرای پــروژه هــا را بــر عهــده دارنــد.
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او بــا بیــان اینکــه آمــوزش فنــی و حرفــه ای بایــد هدفمنــد باشــد تصریــح کــرد :الزم اســت محتــوای آمــوزش
بــا نیــاز جامعــه تناســب داشــته باشــد و روش اجــرا هــم مشــخص شــود کــه آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای بــا
کیفیــت و هــدف باشــند.
رئیــس ســازمان فنــی و حرفــه ای خاطــر نشــان کــرد :ضــرورت دارد کــه بــا اســناد باالدســتی و طــرح هایــی کــه
بــرای ایجــاد اشــتغال و کاهــش فقــر از جملــه طــرح اشــتغال فراگیــر ،برنامــه ریــزی شــده اســت ،تعامــل داشــته
باشــیم و ماموریتــی کــه از طــرف ســتاد اشــتغال بــه ســازمان فنــی و حرفــه ای واگــذار شــده ایــن اســت کــه
اطمینــان دهیــم افــرادی کــه قصــد ورود بــه بــازار کار را دارنــد از مهــارت و فــن الزم برخــوردار هســتند.
او بــا بیــان اینکــه ابعــاد اشــتغال فقــط بــه توزیــع وام تبدیــل شــده اســت ،افــزود :بــه زودی دســتورالعملی را بــه
اســتان هــا ارائــه مــی کنیــم کــه در خصــوص نیازهــای مهارتــی افــراد در هــر اســتان جداگانــه تصمیــم گیــری
شــود و بــر اســاس توانمنــدی هــا و نیازهــای بومــی مهــارت هــای الزم آمــوزش داده شــود هــم چنیــن ایــن امــکان
فراهــم شــده کــه دانشــجویان در حیــن تحصیــل خــود مهــارت هــای الزم را از ســازمان فنــی و حرفــه ای کســب
کننــد تــا ورود آن هــا بــه بــازار کار تســهیل شــود.
پــاک سرشــت تصریــح کــرد :در ارتبــاط بــا آمــوزش هــای مهارتــی بــا نقطــه ی عطــف مواجــه هســتیم کــه الزم
اســت در مقطــع کنونــی از فرصــت هــا اســتفاده کنیــم هــم چنیــن در صورتــی مــی تــوان ســازمان هــای مهارتــی
را کمــک کــرد کــه موانــع رفــع شــوند کــه از لحــاظ بودجــه ای زمینــه فراهــم نیســت و ســازمان بــا بهــره منــدی
از  ۳/۱بودجــه ی آموزشــی کشــور ،نمــی توانــد ایــن نــگاه را در جامعــه منتقــل کنــد کــه مهــارت آمــوزی ،نیــاز
جــدی جامعــه ی کنونــی اســت.
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در پاسخ به ایسکانیوز مطرح شد؛
اعالم آمادگی سازمان فنی و حرفه ای جهت همکاری با دانشگاه آزاد اسالمی

در پاسخ به ایسکانیوز مطرح شد؛
اعالم آمادگی سازمان فنی و حرفه ای جهت همکاری با دانشگاه آزاد اسالمی
دوشنبه  9بهمن 95:41 - 6931
نخســتین نشســت خبــری ســلیمان پــاک سرشــت ،معــاون وزیــر کار و رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای
کشــور برگــزار شــد.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار گــروه دانشــگاه ایســکانیوز در خصــوص
زمینــه هــای تعامــل و همــکاری ســازمان فنــی و حرفــه ای و دانشــگاه آزاد اســامی جهــت افزایــش تخصــص و
مهــارت دانشــجویان ایــن دانشــگاه ،گفــت :از دیربــاز تاکنــون واحدهــای عملــی دانشــگاه آزاد بــا همــکاری ســازمان
فنــی و حرفــه ای و اســتفاده از کارگاه هــای آن برگــزار مــی شــد بــه ویــژه دوره هــای کارورزی و واحدهــای عملــی
گــروه مکانیــک بــا تعامــل فنــی و حرفــه ای صــورت برنامــه ریــزی شــده اســت هــم چنیــن بعضــی از دوره هــای
آزمایشــگاهی و مهــارت آمــوزی دانشــجویان دانشــگاه آزاد بــا همــکاری ســازمان فنــی و حرفــه ای برگــزار مــی
شــود.
پــاک سرشــت افــزود :جهــت گســترش تعامــل بــا دانشــگاه آزاد و اســتفاده از ظرفیــت هــای طرفیــن تفاهــم نامــه
ای تنظیــم شــده اســت ولــی هنــوز بــه مرحلــه امضــا نرســیده اســت و امیدواریــم همــکاری کــه در حــال حاضــر بــا
وزارت علــوم انجــام مــی دهیــم بتوانیــم بــا دانشــگاه آزاد اســامی نیــز اجرایــی کنیــم.
او ادامــه داد :ســازمان فنــی و حرفــه ای ایــن آمادگــی را دارد بــه همــان شــکلی کــه بــا وزارت خانــه هــای مختلــف
همچــون وزارت علــوم همــکاری را آغــاز کــرده اســت بتوانــد همــکاری هــای خــود بــا دانشــگاه آزاد را گســترش
دهــد کــه دانشــجوها بتواننــد در حیــن تحصیــل ،بخشــی از واحدهــای عملــی و تخصصــی خــود را در کارگاه هــای
فنــی و حرفــه ای آمــوزش ببینــد.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای خاطــر نشــان کرد :پــس از گســترش تعامل بــا دانشــگاه آزاد دانشــجویان
مــی تواننــد بــا گذرانــدن واحدهــای عملــی و کســب مهــارت ،از ســازمان فنــی و حرفــه ای گواهــی نامــه بگیرنــد
کــه بــه عنــوان دوره ی تحصیــل آن هــا حســاب شــود و در ایــن مــورد نیــز آمادگــی خــود را بــرای همــکاری بــا
دانشــگاه آزاد اعــام مــی کنیــم.
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پاک سرشت :چالش فقر مهارت در کشور بايد جدي گرفته شود
بخــش اقتصادي:رئيــس ســازمان فنــي و حرفــه اي کشــوربا بيــان اينکــه چالــش فقــر مهــارت در کشــور بايــد
جــدي گرفتــه شــود گفت:مهــارت هــا و توانمنــدي هــاي حرفــه اي بخشــي از دارايــي و ثــروت يــك نســل اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار ما،ســليمان پــاک سرشــت درجمــع خبرنــگاران گفت:همــواره تصــور ميشــود افــرادي کــه
تواناييهــا و اســتعدادهاي کافــي ندارنــد بايــد بــه ســراغ آموزشهــاي مهارتــي برونــد و گواهينامــه مهارتــي
بگيرنــد درحالــي کــه ايــن امــر يــک آســيب جــدي اســت و بــراي رفــع آن بايــد نخبگان،مديــران و آحــاد جامعــه
مهــارت آمــوزي را در راســتاي تقويــت و پــرورش نســلي مــورد توجــه قــرار بدهنــد.وي ادامــه داد:بــه منظــور
ارتقــاي مهارتهــاي فــردي و شايســتگيهاي شــغلي دانشــجويان،طي مکاتبــه بــا آمــوزش عالــي و وزارت علــوم
ايــن امــکان را فراهــم کردهايــم کــه دانشــجويان از کارگاههــاي فنــي و حرف ـهاي بازديــد و اســتفاده کننــد و بــا
شــرکت در کارگاههــاي فنــي و حرف ـهاي ضمــن ارتقــاي توانمنديهــاي مهارتــي خــود گواهينامــه مهارتــي هــم
دريافــت کنند.پــاک سرشــت افزود:ايــن امربــه زودي بــه نتيجــه ميرســد تــا دانشــجويان در طــول دوران تحصيــل
مهارتهايــي را بــا اســتفاده از کارگاههــاي مــا کســب کننــد.وي درادامــه بــا بيــان اينکــه آموزشهــاي مهارتــي
بايــد ســه رويکــرد هدفمندي،اثربخشــي و فعاالنــه بــودن را داشــته باشــند،افزود:اگر هــدف آموزشهــاي مهارتــي
ايجــاد شــغل و کاهــش فقــر اســت،آموزش مهــارت بــه تنهايــي کارســاز نيســت،بلکه بايــد مهارتپذيــري را هــم
افزايــش بدهيم.رئيــس ســازمان آمــوزش فنــي و حرفـهاي کشــور تاکيــد کــرد :ايجــاد شــغل و کاهــش فقــر مســتلزم
مداخالتــي در جامعــه اســت کــه بخشــي از آن مداخلــه توســعهاي و بخشــي ديگــر مداخلــه مهــارت آمــوزي اســت.
معــاون وزيــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــي ادامــه داد:در حــال حاضــر  ۰۱هــزار آموزشــگاه آزاد در کشــور داريــم و
افــرادي کــه مديريــت ايــن آموزشــگاهها را برعهــده دارنــد ،بايــد از صالحيــت و توانمنديهــاي کافــي برخــوردار
باشــند کــه رشــته مذکــور بــه ايــن منظــور اضافــه خواهــد شــد.
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در نشست خبري معاون وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مطرح شد:

مهارت ها و توانمندي هاي حرفه اي بخش مهمي از دارايي و ثروت نسلي كشور است

در نشست خبري معاون وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مطرح شد:
مهارت ها و توانمندي هاي حرفه اي بخش مهمي از دارايي و ثروت نسلي كشور است
تاریخ انتشار :دوشنبه  ۹بهمن  ۴۰:۶۱ | ۶۹۳۱ب.ظ
گــزارش امــروز :معــاون وزیــر و رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور گفــت :مهــارت هــا و توانمنــدی
هــای حرفــه ای بخــش مهمــی از دارایــی و ثــروت نســلی کشــور اســت .بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور ،دکتــر ســلیمان پــاک سرشــت ،دوشــنبه؛ نهــم بهمــن مــاه در نخســتین نشســت
خبــری خــود در محــل ســازمان […]
گــزارش امــروز :معــاون وزیــر و رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور گفــت :مهــارت هــا و توانمنــدی
هــای حرفــه ای بخــش مهمــی از دارایــی و ثــروت نســلی کشــور اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور ،دکتــر ســلیمان پــاک سرشــت ،دوشــنبه؛
نهــم بهمــن مــاه در نخســتین نشســت خبــری خــود در محــل ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بیــان
داشــت :ثــروت اصلــی جامعــه را نیــروی انســانی توانمنــد مــی ســازد و ثــروت مهارتــی بــه اندازهــای اهمیــت دارد
کــه بایــد همــه فنــاوری هــا را بــرای آن بــه کار گیریــم.
وی افــزود :موضــوع مهــارت یکــی از مســائل کلیــدی و مهــم کشــور در حــال حاضــر اســت و همراهــی رســانه
پشــتوانه ای اســت تــا در ایــن مســیر گام هــای مؤثــر و مثبتــی برداشــته شــود.
رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور گفــت :در بیانــات و دغدغــه هــای مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه
العالــی) ،رییــس جمهــوری و مســؤوالن ارشــد کشــور و همچنیــن اســناد باالدســتی از جملــه سیاســت هــای کلــی
اشــتغال ،سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی و برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه بــه امــر مهــارت آمــوزی و ضــرورت
توجــه بــه تقویــت آن تأکیــد زیــادی شــده اســت.
دکتــر پــاک سرشــت در ادامــه تصریــح کــرد :در مــاده چهــار قانــون برنامــه ششــم اشــاره شــده اســت کــه ۸٫۲
واحــد در مقیــاس درصــد از رشــد هشــت درصــدی کــه در برنامــه ششــم توســعه هدفگــذاری شــده اســت بایــد از
طریــق ارتقــای بهــره وری عوامــل تولیــد صــورت گیــرد کــه یکــی از عوامــل تولیــد نیــروی انســانی و منابــع انســانی
اســت.
دکتــر پــاک سرشــت اظهــار داشــت :متأســفانه در طــول ســال هــای گذشــته فرهنــگ مهــارت آمــوزی به فراموشــی
ســپرده شــده اســت کــه بایــد ایــن ضعــف فرهنگــی ترمیــم شــود.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه مــوج مــدرک گرایــی درکشــور گفــت :زمانــی توانمنــدی
هــا ،اســتعدادهای حرفــه ای و شــغل فــرد ،هویــت او را تشــکیل مــی داد امــا متاســفانه امــروزه مــدرک تحصیلــی در
اولویــت قــرار گرفتــه اســت و افــراد را بیــش از آنکــه بــا مهــارت فــردی بشناســیم بــا مــدرک دانشــگاهی شناســایی
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و ارزیابــی مــی کنیــم.
وی در ادامــه اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا همراهــی اصحــاب رســانه حساســیت جامعــه نســبت بــه چالــش فقــر
مهارتــی و ضــرورت مهــارت آمــوزی در کشــور برانگیختــه شــود.
دکتــر پــاک سرشــت گفــت :ثــروت اصلــی جامعــه را نیــروی انســانی توانمنــد مــی ســازد و ثــروت مهارتــی بــه
اندازهــای اهمیــت دارد کــه بایــد همــه فنــاوری هــا را بــرای آن بــه کار گیریــم.
وی تأکیــد کــرد :در اقتصــاد دانــش بنیــان تکیــه اصلــی بــر توانمنــدی نیــروی انســانی اســت و متاســفانه هــم
اکنــون بــا نیــروی انســانی کــه مهــارت مــورد نیــاز را کســب نکــرده اســت ،مواجــه ایــم.
پــاک سرشــت افــزد : :جامعــه ای کــه بــه لحــاظ نیــروی انســانی توانمنــد اســت ،از عهــده ایجــاد اشــتغال و کاهــش
فقــر برمــی آیــد.
وی افــزود :کانــون هــای فکــری بــرای گــردش ایــده هــا و تصمیــم ســازی هــای مهــم در ایــن ســازمان تشــکیل
شــده اســت تــا ا از توانمنــدی کارشناســان فعلــی و تجربــه افــراد توانمنــدی کــه بازنشســته شــده انــد اســتفاده
شــود.
پــاک سرشــت اظهــار داشــت :طــی ســه ماهــی کــه مســئولیت آمــوزش هــای مهــارت را در ســازمان آمــوزش فنــی
و حرفــه ای کشــور بــر عهــده گرفتــه ام تــاش شــده از تمرکــز زدایــی اجتنــاب شــود بــه طــوری کــه آمــوزش
هــای مهارتــی بــر اســاس نیازهــای هــر اســتان تدویــن شــود و مراکــز اســتان هــا را بــه  ۱۳مرکــز ارتقــاء دهیــم و
ایــن نیازمنــد آن اســت کــه واحدهــای فعــال و هشــیار را در اســتان هــا داشــته باشــیم.
رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور افــزود :آمــوزش هــای عمومــی ،فنــی و کارآفرینــی برحســب
مزیــت هــا و نیازهــای اســتانی ارائــه خواهنــد شــد.
بــه گفتــه معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی  ،آمــوزش هــای مهارتــی بایــد هدفمنــد ،فعاالنــه و اثــر بخــش
باشــد و بتــوان بــا منابــع و اســناد باالدســتی در طــرح هــای ایجــاد اشــتغال و کاهــش فقــر مرتبــط باشــیم.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی تصریــح کــرد :ایــن ســازمان بــه عنــوان نهــاد همــکار در اجــرای طــرح
هــای بــزرگ اشــتغال کشــور ایفــای نقــش مــی کنــد.
وی همچنیــن خبــرداد :بــا وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری توافقــی صــورت گرفتــه اســت کــه رشــته مدیریــت
آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای در مقطــع کارشناســی ارشــد در مجموعــه رشــته هــای آمــوزش عالــی گنجانــده
شــود.
دکتــر پــاک سرشــت بــا اشــاره بــه فعــال بــودن ۰۱هــزار آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد در ســطح کشــور گفــت:
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور از توســعه دامنــه فعالیــت هــای بخــش خصوصــی اســتقبال و حمایــت
مــی کنــد.
رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور افــزود :نقــش رســانه هــا در توســعه فرهنــگ مهــارت آمــوزی
مهــم اســت و ایــن در حالــی اســت کــه ســهم بودجــه آمــوزش هــای مهارتــی غیــر رســمی در بودجــه کل کشــور
۳٫۱درصــد اســت و بــا چنیــن بودجــه ای نمــی تــوان ایــن پیــام را بــه جامعــه انتقــال داد کــه آمــوزش هــای
مهارتــی جــدی اســت.
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مدرک تحصیلی در جامعه امروز جای توانمندیها را گرفته است

سه شنبه  ۰۱بهمن ۶۹۳۱
روزگاری توانمندیهــا ،شــغل و اســتعدادهای حرفــه ای هویــت فــرد را تشــکیل مــی داد امــا امــروزه متاســفانه
مــدرک تحصیلــی در اولویــت قــرار گرفتــه اســت و افــراد را بیــش از آنکــه بــا مهــارت فــردی بشناســیم بــا مــدرک
دانشــگاهی شناســایی و ارزیابــی مــی کنیــم.
جامعه ای که نخبگان آن با تست چهار جوابی مشخص شود باید در آن بازنگری اتفاق بیفتد.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا ،معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای
کشــور بــا بیــان ایــن مطلــب در نشســت خبــری ،مهارتهــا و توانمندیهــای حرفــه ای را بخــش مهمــی از دارایــی
و ثــروت نســلی کشــور دانســت و گفــت :ثــروت اصلــی جامعــه را نیــروی انســانی توانمنــد تشــکیل مــی دهــد و
مهــارت در ایــن میــان بــه انــدازه ای اهمیــت دارد کــه بایــد همــه فناوریهــا را بــرای آن بــه کار گیریــم .دکتــر
ســلیمان پــاک سرشــت افــزود :همــواره تصــور میشــود افــرادی کــه تواناییهــا و اســتعدادهای کافــی ندارنــد بایــد
بــه ســراغ آموزشهــای مهارتــی برونــد و گواهینامــه مهارتــی بگیرنــد ،در حالــی کــه ایــن امــر یــک آســیب جــدی
اســت و بــرای رفــع آن بایــد نخبــگان ،مدیــران و آحــاد جامعــه مهــارت آمــوزی را بــرای تقویــت و پــرورش نســلی
مــورد توجــه قــرار بدهنــد.
بــه گفتــه وی ،بــا هــدف ارتقــای مهارتهــای فــردی و شایســتگیهای شــغلی دانشــجویان ،در هماهنگــی بــا
وزارت علــوم ایــن امــکان را فراهــم کردهایــم کــه دانشــجویان از کارگاههــای فنــی و حرف ـهای اســتفاده کننــد و
بــا شــرکت در کارگاههــا شایســتگی و مهارتــی ضمــن ارتقــای توانمندیهــای مهارتــی خــود گواهینامــه مهارتــی
دریافــت کننــد.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن امــر بــه زودی بــه نتیجــه میرســد
تــا دانشــجویان در طــول دوران تحصیــل مهارتهایــی را بــا اســتفاده از کارگاههــای مــا کســب کننــد ،افــزود :در
ایــن زمینــه رشــته «مدیریــت آموزشهــای فنــی و حرف ـهای» بــه مجمــوع رشــتههای آمــوزش عالــی در مقطــع
کارشناســی ارشــد اضافــه خواهــد شــد کــه گام بزرگــی در ارتقــای مدیریــت آموزشهــای فنــی و حرفـهای اســت.
اکنــون ?? هــزار آموزشــگاه آزاد در کشــور داریــم و افــرادی کــه مدیریــت ایــن آموزشــگاهها را برعهــده دارنــد،
بایــد از صالحیــت و توانمندیهــای کافــی برخــوردار باشــند کــه رشــته مذکــور بــه ایــن منظــور اضافــه خواهــد
شــد.
وی ادامــه داد :یکــی از انتقاداتــی کــه بــه ســازمان وارد میشــود ،ایــن اســت کــه برنامهریزیهــا بــه شــکل
تمرکزگــرا در مرکــز اتفــاق میافتــد و در اســتانها اجــرا میشــود ،در حالــی کــه اجــرای هــر برنامــه در حــوزه
توســعه محلــی بایــد بــا مزیتهــا و ویژگیهــای آن منطقــه ســازگار باشــد ،لــذا درصــدد هســتیم مرکــز مداخلــه
خــود را از یــک مرکــز بــه  ۲۳مرکــز و اســتان افزایــش بدهیــم تــا مزیتهــای مهارتــی هــر اســتان را شناســایی
کننــد.
پــاک سرشــت بــا تاکیــد بــر اینکــه چالــش « فقــر مهــارت» در کشــور بایــد جــدی گرفتــه شــود ،گفــت :فرهنــگ
مهــارت آمــوزی در صورتــی نهادینــه میشــود کــه موانــع را در حــوزه مقرراتگــذاری در حــوزه آموزشهــای
عمومــی مهارتــی و عالــی رفــع کنیــم .چالشــی کــه از گذشــته بــوده ،مســاله هماهنگــی آموزشهــای مهارتــی
اســت؛ امــا بــه نظــر میرســد تجــارب موفقــی در ایــن خصــوص نداشــتیم ،لــذا ابــاغ نظــام جامــع آموزشهــای
مهارتــی فرصــت مغتنمــی اســت کــه از ایــن نظــر گامهایــی را برداریــم و آمادگــی داریــم نقشهایــی را کــه از
ایــن ناحیــه تعریــف میشــود ،ایفــا کنیــم.وی تصریــح کــرد :آموزشهــای مهارتــی بایــد ســه رویکــرد هدفمنــدی،
اثربخشــی و فعاالنــه بــودن را داشــته باشــند ،اگــر هــدف آموزشهــای مهارتــی ایجــاد شــغل و کاهــش فقــر اســت،
آمــوزش مهــارت بــه تنهایــی کارســاز نیســت ،ایجــاد شــغل و کاهــش فقــر مســتلزم مداخالتــی در جامعــه اســت
کــه بخشــی از آن مداخلــه توســعهای و بخشــی دیگــر مداخلــه مهــارت آمــوزی اســت.
معــاون وزیــر کار بــا بیــان اینکــه اتفــاق خوبــی در حــوزه مهــارت آمــوزی در راه اســت ،یــادآور شــد :مهــارت آمــوزی
در همــه عرصههــای اشــتغال از مشــاغل خانگــی حتــی در ترمیــم بافتهــای فرســوده مــی توانــد ورود کنــد .گرچــه
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متاســفانه در ســالهای گذشــته فرهنــگ مهــارت آمــوزی بــه فراموشــی ســپرده شــده بــود کــه بایــد ایــن ضعــف
فرهنگــی ترمیــم شــود .بــه گفتــه وی ،زمانــی شــغل فــرد ،هویــت او را تشــکیل مــی داد ،امــا متاســفانه امــروزه
مــدرک تحصیلــی در اولویــت قــرار گرفتــه اســت و افــراد را بیــش از آنکــه بــا مهــارت فــردی بشناســیم بــا مــدرک
دانشــگاهی شناســایی مــی کنیــم .از ســویی جامعــه ای کــه نخبــگان آن بــا تســت چهــار جوابــی مشــخص شــود
بایــد در آن بازنگــری اتفــاق بیفتــد.
پــاک سرشــت ثــروت اصلــی جامعــه را نیــروی انســانی توانمنــد دانســت و اظهــار داشــت :در اقتصــاد دانــش بنیــان
تاکیــد اصلــی بــر توانمنــدی نیــروی انســانی اســت و متاســفانه اکنــون بــا نیــروی انســانی کــه مهــارت مــورد نیــاز
را کســب نکــرده اســت ،مواجــه ایــم.
وی همچنیــن از تشــکیل چهــار اتــاق فکــر بــرای توانمنــد ســازی آزمونهــای مهــارت ،مســابقات ملــی و بیــن
المللــی مهــارت و ارتقــاء مربیــان و آموزشــگاههای آزاد در ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور خبــر داد
و دربــاره اســتخدام مربیــان حــق التدریســی ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای بیــان داشــت ۰۰۴ :هــزار نفــر
از افــراد کارجویــی کــه بــه کاریابیهــای مراجعــه کــرده انــد امــا فاقــد مهــارت هســتند بــر اســاس درخواســت
کاریابیهــا آموزشهــای مهــارت مــورد نیــاز بــه آنهــا ارائــه مــی شــود.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور دربــاره مربیــان حــق التدریســی ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه
ای کشــور گفــت :از  ۴۹۲نفــر مربــی حــق التدریســی هنــوز  ۰۱۱نفــر وضــع اســتخدامی آنهــا مشــخص نیســت کــه
بــه زودی تکلیــف ایــن افــراد هــم مشــخص مــی شــود.وی در زمینــه آموزشهــای مهــارت کارگــران ســاختمانی
گفــت ۰۷ :درصــد آزمونهــای مهــارت بــرای کارگــران ســاختمانی عملــی و فقــط  ۰۳درصــد کتبــی اســت کــه
بــا توجــه بــه پاییــن بــودن ســطح ســواد ایــن کارگــران مــی تــوان بــه تدریــج بــه ســوی آزمونهــای عملــی گام
برداریــم .معــاون وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه نقــش ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور
در اجــرای برنامــه اشــتغال فراگیــر و اشــتغال روســتایی گفــت :ماموریــت اصلــی ســازمان در جریــان اجــرای برنامــه
اشــتغال فراگیــر بررســی افــراد متقاضــی دریافــت تســهیالت اســت ،بــه طــوری کــه صالحیتهــای گوناگونــی را
بــرای اســتفاده از منابــع داشــته باشــند.
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معاون وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی در گفتوگو با «شهروند» اعالم کرد:

پایان ماموریت شناسایی رستههای اشتغالزا در استانها
باید برای جامعهای که نخبگانش را با سوالهای چهارگزینهای انتخاب میکند ،نگران بود
شــهروند| دانشــجویان میتواننــد حیــن تحصیــل ،آموزشهــای مهارتــی را هــم فرابگیرنــد و دیگــر ایــن دو شــیوه
یادگیــری بــا یکدیگــر تداخلــی ندارنــد .ایــن خبــری اســت کــه معــاون وزیــر کار در نخســتین نشســت خبــری
خــود بــه خبرنــگاران داده و گفتــه اســت :براســاس توافــق انجامشــده بــا وزارت علــوم ،قــرار اســت از ایــن پــس
دانشــجویانی کــه تمایــل بــه فراگیــری مهــارت دارنــد در حیــن تحصیــل بــا ثبتنــام از طریــق پرتــال ســازمان
آمــوزش فنــی و حرفـهای بــرای مهارتآمــوزی ثبتنــام کننــد و گواهینامـهای کــه بــه آنهــا اعطــا میشــود ،قابــل
ترجمهشــدن باشــد.
ســلیمان پاکسرشــت در حضــور اصحــاب رســانه اعــام کــرد :بایــد بــرای جامعــهای کــه نخبگانــش را بــا
ســوالهای چهارگزین ـهای انتخــاب میکنــد ،نگــران بــود .امــروز در کشــور مــا جــای هویتیابــی و مهــارتورزی
را مــدارک تحصیلــی گرفتــه و در ســالهای اخیــر مــوج مدرکگرایــی مهــارت را هــدف قــرار داده اســت.
رئیــس ســازمان فنــی و حرفـهای کشــور ادامــه داد :از طرفــی مهــارت کافــی در کشــور مــا وجــود نــدارد ،از ســوی
دیگــر ،تفکــر عمومــی جامعــه هــم تمایــل آنچنانــی بــرای مهارتآمــوزی از خــود نشــان نمیدهــد تــا جایــی کــه
حتــی بــه نوعــی مهارتآمــوزی را ناشــی از کمســوادی میداننــد.
پاکسرشــت تأکیــد کــرد :رفــع ایــن نگرانــی و اصــاح دیــدگاه نیازمنــد عزمــی ملــی اســت .البتــه وزارت کار آقــای
ربیعــی فضــا را تــا حــدی مســاعد کــرده و پذیرفتــه کــه بــرای ریش ـهکن کــردن فقــر و ایجــاد اشــتغال نیــاز بــه
مهــارتورزی اســت.
یک رشته جدید
به دانشگاهها اضافه میشود
رشــته مدیریــت آموزشــی فنــی و حرفـهای بــه مجموعــه رشــتههای آمــوزش عالــی کشــور اضافــه میشــود .ایــن
خبــر دیگــری اســت کــه پاکسرشــت داد .او افــزود :درحــال حاضــر بالــغ بــر ٠١هــزار آموزشــگاه آزاد در کشــور
وجــود دارد کــه مجموعــه مدیریتــی آنهــا بایــد یــا توانایــی الزم را داشــته باشــند یــا دربــاره آن آمــوزش ببیننــد.
داستان تکراری بودجه
فقــر مهارتــی ،غیرقابــل اندازهگیــری اســت و مــا نمیتوانیــم بــه جامعــه ثابــت کنیــم کــه چقــدر از ایــن موضــوع
رنــج میبریــم .کمبــود بودجــه یکــی دیگــر از عناوینــی بــود کــه پاکسرشــت در جمــع خبرنــگاران مطــرح کــرد
و افــزود :وقتــی ســازمانی ماننــد فنــی و حرفــهای تنهــا ١/٣درصــد بودجــه آمــوزش کشــور را در اختیــار دارد،
نمیتوانــد ایــن پیــام را بــه مــردم بدهــد کــه مهارتآمــوزی ،مســأله مهمــی اســت.
هر استانی لیست خود را دریافت کرد
یکــی از همکاریهــای مهــم بیــن وزارت کار و ســازمان فنــی و حرف ـهای شناســایی رســتههای پرکشــش بــرای
کمــک بــه اشــتغالزایی کشــور بــود .پاکسرشــت دربــاره میــزان پیشــرفت ایــن وعــده بــه «شــهروند» میگویــد:
همــکاری ســازمان در حــوزه اشــتغال روســتایی مبتنــی بــر نظــام شناســایی رســتههای اولویـتدار شــغلی در هــر
اســتان اســت .در هــر اســتان براســاس رســتههای شناساییشــده ســرمایهگذاریها انجــام خواهــد شــد.
معــاون وزیــر کار در ادامــه گفتوگــو بــا «شــهروند» تأکیــد کــرد :آموزشهــای ســازمان فنــی و حرفـهای بــا توجــه
بــه ایــن مطالعــات اولویتبنــدی خواهــد شــد .ایــن آموزشهــا میتوانــد هــم بــرای توســعه کارآفرینــی باشــد
هــم بــه صــورت فنــی انجــام شــود .بنابرایــن پیــرو توافــق انجامشــده قــرار بــود حوزههــای اولوی ـتدار در کمیتــه
بررســی اســتانها شناســایی شــود کــه ایــن ماموریــت انجــام شــد .پروســه شناســایی انجــام و لیســت رســتهها
بــه اســتانهای موردنظــر اعــام شــده اســت.
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گزارش آنالین :معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت :مهارت ها و
توانمندی های حرفه ای بخش مهمی از دارایی و ثروت نسلی کشور است.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور ،دکتــر ســلیمان پــاک سرشــت ،دوشــنبه؛
نهــم بهمــن مــاه در نخســتین نشســت خبــری خــود در محــل ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بیــان
داشــت :ثــروت اصلــی جامعــه را نیــروی انســانی توانمنــد مــی ســازد و ثــروت مهارتــی بــه اندازهــای اهمیــت دارد
کــه بایــد همــه فنــاوری هــا را بــرای آن بــه کار گیریــم.
وی افــزود :موضــوع مهــارت یکــی از مســائل کلیــدی و مهــم کشــور در حــال حاضــر اســت و همراهــی رســانه
پشــتوانه ای اســت تــا در ایــن مســیر گام هــای مؤثــر و مثبتــی برداشــته شــود.
رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور گفــت :در بیانــات و دغدغــه هــای مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه
العالــی) ،رییــس جمهــوری و مســؤوالن ارشــد کشــور و همچنیــن اســناد باالدســتی از جملــه سیاســت هــای کلــی
اشــتغال ،سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی و برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه بــه امــر مهــارت آمــوزی و ضــرورت
توجــه بــه تقویــت آن تأکیــد زیــادی شــده اســت.
دکتــر پــاک سرشــت در ادامــه تصریــح کــرد :در مــاده چهــار قانــون برنامــه ششــم اشــاره شــده اســت کــه ۸٫۲
واحــد در مقیــاس درصــد از رشــد هشــت درصــدی کــه در برنامــه ششــم توســعه هدفگــذاری شــده اســت بایــد از
طریــق ارتقــای بهــره وری عوامــل تولیــد صــورت گیــرد کــه یکــی از عوامــل تولیــد نیــروی انســانی و منابــع انســانی
اســت.
دکتــر پــاک سرشــت اظهــار داشــت :متأســفانه در طــول ســال هــای گذشــته فرهنــگ مهــارت آمــوزی به فراموشــی
ســپرده شــده اســت کــه بایــد ایــن ضعــف فرهنگــی ترمیــم شــود.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه مــوج مــدرک گرایــی درکشــور گفــت :زمانــی توانمنــدی
هــا ،اســتعدادهای حرفــه ای و شــغل فــرد ،هویــت او را تشــکیل مــی داد امــا متاســفانه امــروزه مــدرک تحصیلــی در
اولویــت قــرار گرفتــه اســت و افــراد را بیــش از آنکــه بــا مهــارت فــردی بشناســیم بــا مــدرک دانشــگاهی شناســایی
و ارزیابــی مــی کنیــم.
وی در ادامــه اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا همراهــی اصحــاب رســانه حساســیت جامعــه نســبت بــه چالــش فقــر
مهارتــی و ضــرورت مهــارت آمــوزی در کشــور برانگیختــه شــود.
دکتــر پــاک سرشــت گفــت :ثــروت اصلــی جامعــه را نیــروی انســانی توانمنــد مــی ســازد و ثــروت مهارتــی بــه
اندازهــای اهمیــت دارد کــه بایــد همــه فنــاوری هــا را بــرای آن بــه کار گیریــم.
وی تأکیــد کــرد :در اقتصــاد دانــش بنیــان تکیــه اصلــی بــر توانمنــدی نیــروی انســانی اســت و متاســفانه هــم
اکنــون بــا نیــروی انســانی کــه مهــارت مــورد نیــاز را کســب نکــرده اســت ،مواجــه ایــم.
پــاک سرشــت افــزد : :جامعــه ای کــه بــه لحــاظ نیــروی انســانی توانمنــد اســت ،از عهــده ایجــاد اشــتغال و کاهــش
فقــر برمــی آیــد.
وی افــزود :کانــون هــای فکــری بــرای گــردش ایــده هــا و تصمیــم ســازی هــای مهــم در ایــن ســازمان تشــکیل
شــده اســت تــا ا از توانمنــدی کارشناســان فعلــی و تجربــه افــراد توانمنــدی کــه بازنشســته شــده انــد اســتفاده
شــود.
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پــاک سرشــت اظهــار داشــت :طــی ســه ماهــی کــه مســئولیت آمــوزش هــای مهــارت را در ســازمان آمــوزش فنــی
و حرفــه ای کشــور بــر عهــده گرفتــه ام تــاش شــده از تمرکــز زدایــی اجتنــاب شــود بــه طــوری کــه آمــوزش
هــای مهارتــی بــر اســاس نیازهــای هــر اســتان تدویــن شــود و مراکــز اســتان هــا را بــه  ۱۳مرکــز ارتقــاء دهیــم و
ایــن نیازمنــد آن اســت کــه واحدهــای فعــال و هشــیار را در اســتان هــا داشــته باشــیم.
رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور افــزود :آمــوزش هــای عمومــی ،فنــی و کارآفرینــی برحســب
مزیــت هــا و نیازهــای اســتانی ارائــه خواهنــد شــد.
بــه گفتــه معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی  ،آمــوزش هــای مهارتــی بایــد هدفمنــد ،فعاالنــه و اثــر بخــش
باشــد و بتــوان بــا منابــع و اســناد باالدســتی در طــرح هــای ایجــاد اشــتغال و کاهــش فقــر مرتبــط باشــیم.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی تصریــح کــرد :ایــن ســازمان بــه عنــوان نهــاد همــکار در اجــرای طــرح
هــای بــزرگ اشــتغال کشــور ایفــای نقــش مــی کنــد.
وی همچنیــن خبــرداد :بــا وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری توافقــی صــورت گرفتــه اســت کــه رشــته مدیریــت
آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای در مقطــع کارشناســی ارشــد در مجموعــه رشــته هــای آمــوزش عالــی گنجانــده
شــود.
دکتــر پــاک سرشــت بــا اشــاره بــه فعــال بــودن ۰۱هــزار آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد در ســطح کشــور گفــت:
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور از توســعه دامنــه فعالیــت هــای بخــش خصوصــی اســتقبال و حمایــت
مــی کنــد.
رییــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور افــزود :نقــش رســانه هــا در توســعه فرهنــگ مهــارت آمــوزی
مهــم اســت و ایــن در حالــی اســت کــه ســهم بودجــه آمــوزش هــای مهارتــی غیــر رســمی در بودجــه کل کشــور
۳٫۱درصــد اســت و بــا چنیــن بودجــه ای نمــی تــوان ایــن پیــام را بــه جامعــه انتقــال داد کــه آمــوزش هــای
مهارتــی جــدی اســت.
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پاک سرشت خبر داد

ضرورت تقویت مهارت آموزی و توانمندسازی افراد جامعه

دوشنبه  ۹بهمن ۸:۲۱۶۹۳۱
جامعه سایر حوزه ها
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفـهای گفــت :ضعــف فرهنــگ مهــارت آمــوزی و بــه فراموشــی ســپرده شــدن
آن ،از جملــه مشــکالت اساســی ســازمان فنــی و حرفـهای کشــور اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه رفــاه و تعــاون گــروه اجتماعــی باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ ســلیمان نیــک سرشــت
معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور در نخســتین نشســت خبــری خــود کــه صبــح
امــروز ،دوشــنبه نهــم بهمــن مــاه  ،در ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :ضعــف فرهنــگ
مهــارت آمــوزی و بــه فراموشــی ســپرده شــدن آن ،از جملــه مشــکالت اساســی ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور
اســت.
وی در ادامــه تصریــح کــرد :ضــرورت مهــارت آمــوزی در جامعــه امــروز بــه گونــه ای اســت کــه بایــد اتفاقــات و
اقدامــات موثــری در ایــن حــوزه صــورت بگیــرد و بــر مســئله مهــارت آمــوزی و توانمنــدی افــراد متمرکــز شــویم.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور خاطرنشــان کــرد :در سیاســت هــای کلــی اشــتغال ،سیاســت
هــای اقتصــاد مقاومتــی و همچنیــن در برنامــه ششــم توســعه بــر تقویــت و تمرکــز مهــارت آمــوزی ســایر افــراد
تاکیــد شــده اســت.
نیــک سرشــت اضافــه کــرد :مــاده چهــارم قانــون ششــم توســعه بــه موضــوع ارتقــاء بهــره وری تاکیــد کــرده اســت
و ایــن امــر در گــرو توســعه منابــع انســانی و مهــارت آمــوزی آنهــا اســت.
در حال تکمیل...
منبع :باشگاه خبرنگاران جوان
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اضافه شدن رشته مدیریت فنی و حرفه ای به آموزش عالی

کد خبر686966 :
تاریخ خبر۵۱:۶۳:۵۱ ۹۰/۱۱/۶۹۳۱ :
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور از افــزوده شــدن رشــته مدیریــت فنــی و حرفــه ای بــه آمــوزش
عالــی کشــور در مقطــع کارشناســی ارشــد خبــر داد.
بــه گــزارش گــروه اجتماعــی برنــا بــه نقــل از مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی ،ســلیمان پــاک سرشــت در نخســتین نشســت خبــری کــه در محــل ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه
ای برگــزار شــد  ،گفــت  :در کشــور  ۰۱هــزار آموزشــگاه آزاد وجــود دارد و مدیــران ایــن مراکــز بایــد از صالحیــت
هایــی بهــره منــد باشــند و اضافــه شــدن رشــته مدیریــت فنــی و حرفــه ای در مقطــع کارشناســی ارشــد گرایــش
هــای تعلیــم و تربیــت مــی توانــد گام موثــری بــرای ایــن امــر باشــد.
وی تاکیــد کــرد :بــا ایجــاد رشــته مدیریــت فنــی و حرفــه ای ایــن امــکان فراهــم مــی شــود کــه دانشــجویان در
طــول تحصیــل زیــر نظــر مراکــز فنــی و حرفــه ای آمــوزش هایــی کســب کننــد.
پــاک سرشــت بــا تاکیــد بــر ایــن کــه چالــش مهــارت بایــد در کشــور جــدی گرفتــه شــود ،تاکیــد کــرد  :منظــور
از آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای تنهــا مهــارت هــای فنــی نیســت بلکــه مهــارت هــای عمومــی  ،شناســایی بــازار
فــروش  ،شناســایی کســب و کار و  ...نیــز زیــر مجموعــه ایــن آمــوزش هــا بــه شــمار مــی رود.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی تصریــح کــرد :آمــوزش هــای مهارتــی بایــد دارای ویژگــی هــای هدفمند،
فعاالنــه و اثربخــش باشــند و بــا ایــن شــاخص هــا مــی تــوان آمــوزش هــای مهارتــی را بــه ســمت ایجــاد اشــتغال
و کاهــش فقــر هدایــت کــرد.
پــاک سرشــت فضــای حاضــر و رویکــرد اقــای ربیعــی وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی را بــرای توجــه بیــش از
پیــش بــه موضــوع مهــارت بســیار مســاعد توصیــف کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه در آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای بــا یــک نقطــه عطــف روبــرو هســتیم ،گفــت :بــا توجــه بــه
فضــای ایجــاد شــده و بــا کمــک اســناد باالدســتی مــی تــوان بنیــاد محکــم و زیرســاخت هــای مقرراتــی خوبــی
بــرای آمــوزش هــای مهارتــی فراهــم کــرد.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور افــزود  :بایــد بــه نهــاد هــای تصمیــم گیــر و تصمیــم ســاز ایــن
پیــام را بدهیــم کــه در صورتــی مــی توانیــم فرهنــگ مهــارت آمــوزی را تقویــت کنیــم کــه موانــع موجــود را از
بیــن ببریــم.
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پــاک سرشــت گفــت  :توانمنــدی هــای مهارتــی بخشــی از ثــروت نســلی اســت و مهــارت آمــوزی بــه عنــوان
موضوعــی مهــم در کنــار اهــداف کاهــش فقــر و ایجــاد اشــتغال در وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی دنبــال مــی
شــود.
معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی یــادآور شــد :بــدون مداخــات مهــارت آمــوزی در اقدامــات خــود بــرای
کاهــش فقــر و ایجــاد اشــتغال موفــق نخواهیــم بــود و جامعــه توانمنــد از عهــده ایجــاد اشــتغال بــر خواهــد آمــد.
وی افزود  :آموزش های مهارتی می تواند اشتغال پذیری را افزایش دهد.
پــاک سرشــت اظهــار کــرد :ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور بــه عنــوان نهــاد همــکار در طــرح هــای بــزرگ
اشــتغال کشــور اشــتغال فراگیــر و اشــتغال روســتایی فعالیــت مــی کنــد.
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صالحیت مهارتی متقاضیان وام اشتغال روستایی چگونه سنجیده میشود؟

معــاون وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی دربــاره نقــش ســازمان فنــی و حرفــه ای در تســهیالت روســتایی
گفت:ماموریــت اصلــی ســازمان در جریــان اجــرای ایــن برنامــه هــا ایــن اســت کــه بررســی کنیــم افــراد متقاضــی
دریافــت تســهیالت صالحیــت هــای مختلــف بــرای اســتفاده از منابــع را داشــته باشــند.
•	 ۰۱بهمن ۹۲:۲۱ - ۶۹۳۱
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم ،در شــرایطی کــه بســیاری از کارشناســان اقتصــادی بخشــی
از مشــکالت بیــکاری را ناشــی از عــدم مهــارت نیــروی کار مــی داننــد کســب مهــارت مــی توانــد در حــل معضــل
نیــروی کار بــرای حضــور در کارگاه موثــر باشــد.
در حالــی کــه در اغلــب کشــورهای دنیــا مهــارت آمــوزی بســیار مــورد توجــه اســت و بخشــی از نیــروی مــورد نیــاز
بــازار کار از ایــن طریــق تربیــت و تأمیــن مــی شــود ،در کشــور مــا هنــوز آن طــور کــه بایــد و شــاید دوره هــای
آمــوزش عملــی جــدی گرفتــه نمــی شــود.
ایــن در حالــی اســت کــه کارشناســان معتقدنــد توجــه بــه دوره هــای مهــارت آمــوزی مــی توانــد ضمــن ایجــاد
زمینــه بــرای اشــتغال زایــی ،کمــک شــایانی بــه حــل مشــکل بیــکاری کنــد و همچنیــن منجــر بــه افزایــش میــزان
تولیــد شــود و حرکتــی رو بــه جلــو در ایــن زمینــه باشــد .البتــه مشــروط بــه آنکــه نــوع مهــارت هــا و دوره هــای
آموزشــی براســاس برنامــه ریــزی کامــل و جامــع و بــا نــگاه دقیــق بــه نیــاز بــازار کار و همچنیــن براســاس آمایــش
ســرزمینی باشــد.
ســلیمان پــاک سرشــت ،معــاون وزیــر کار 3اســتراتژی جدیــد آموزشــهای مهارتــی را بــر مــی شــمارد.معاون وزیــر
کار بااشــاره بــه اینکــه آموزشــهای هدفمنــد ،فعاالنــه واثربخــش 3اســتراتژی جدیــد ســازمان در ارائــه آمــوزش هــای
مهارتــی هســتند،از توافــق بــا وزارت علــوم بــرای حضــور دانشــجویان در کارگاه هــای آموزشــی خبــرداد.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور ادامــه داد :یکــی از موضوعــات مدنظــر مــا تاکیــد بــر تمرکــز
زدایــی بــود کــه در ایــن زمینــه نیــز توفیقاتــی حاصــل شــده اســت .چــرا کــه یکــی از نقدهــای وارده بــه ســازمان،
همــواره ایــن بــود کــه سیاســت هــا و تصمیماتــی کــه گرفتــه مــی شــود متمرکــز بــر ســتاد اســت و اســتان
هــا صرف ـاً مجــری هســتند امــا در دوره مدیریــت جدیــد تاکیــد مــا ایــن اســت کــه تهیــه هــر برنامــه و سیاســت
در توســعه محلــی مناطــق مختلــف کشــور بایــد مبتنــی بــر اقتضائــات همــان اســتان و منطقــه باشــد؛ بنابرایــن
سیاســت هــا و مراکــز تصمیــم گیــری در حــوزه ارتقــاء فرهنــگ مهــارت آمــوزی و مداخــات توســعه ای از ســتاد
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بــه  13اســتان تامیــم داده شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه  3اســتراتژی جدیــد ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــرای ارتقــاء مهــارت آمــوزی گفــت:
معتقدیــم آمــوزش هــای مهارتــی بایــد مبتنــی بــر 3ویژگــی «هدفمنــد»« ،فعاالنــه» و «اثربخــش» باشــد.
معــاون وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی گفــت :در ویژگــی «هدفمنــد» مــا مشــخص خواهیــم کــرد کــه چــه
کســانی در جامعــه نیــاز بــه آمــوزش هــای مهارتــی دارنــد .بــه ایــن ترتیــب کــه در ایــن مرحلــه بایــد جامعــه مــورد
نیــاز را شناســایی کنیــم .ضمــن اینکــه بایــد محتــوای آموزشــی در کارگاه هــای فنــی و حرفــه ای متناســب بــا نیــاز
بــازار کار هــر منطقــه از کشــور متغیــر باشــد؛ در ویژگــی آمــوزش هــای مهارتــی بتنــی بــر «فعاالنــه» نیــز قــرار
نیســت مــا صرفـاً بــه عنــوان متولــی ارائــه آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای مســئولیت آمــوزش را برعهــده داشــته
باشــیم بلکــه بایــد پیگیــری شــود آیــا پــس از ارائــه آمــوزش هــای مهارتــی ،اهــداف تعییــن شــده یعنــی اشــتغال و
کاهــش فقــر محقــق شــده اســت یــا خیــر .بنابرایــن در ایــن زمینــه حلقــه هــای مکمــل بــا سیاســت هــای آموزشــی
مدنظــر قــرار دارنــد.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه عــاوه بــر آمــوزش بایــد بــه دنبــال
مداخــات توســعه ای بــه عنــوان سیاســت گــذار در بــازار کار باشــیم افــزود :در ایــن زمینــه بایــد اســناد باالدســتی
و طــرح هــای اشــتغال نیــز بــه خوبــی مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
وی بــه ویژگــی «آمــوزش هــای اثربخــش» بــه عنــوان یکــی دیگــر از ســه اســتراتژی جدیــد ایــن ســازمان اشــاره
کــرد و گفــت :در ایــن فــاز بایــد پیگیــری کنیــم آیــا آمــوزش هــای ارائــه شــده در همــان مســیر پیــش بینــی شــده
هدایــت شــده انــد یــا خیــر و آیــا اگــر هــدف از آمــوزش ایجــاد اشــتغال و اتصــال بــه بــازار کار بــود ایــن مهــم
تحقــق یافتــه اســت؛ بنابرایــن اگــر یــک نظــام هدفمنــد بــرای آمــوزش هــای مهارتــی وجــود نداشــته باشــد ،نمــی
توانیــم مدعــی باشــیم آمــوزش هــای مــا فعاالنــه و اثربخــش بــوده اســت.
* نقش سازمان فنی و حرفه ای در تسهیالت روستایی
معــاون وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه نقــش ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور در اجــرای
برنامــه اشــتغال فراگیــر و اشــتغال روســتایی نیــز گفــت :ماموریــت اصلــی ســازمان در جریــان اجــرای ایــن برنامــه
هــا ایــن اســت کــه بررســی کنیــم کــه افــراد متقاضــی دریافــت تســهیالت صالحیــت هــای مختلــف بــرای اســتفاده
از منابــع را داشــته باشــند .کــه ایــن صالحیــت هــا صرف ـاً مهــارت هــای فنــی نیســت بلکــه بررســی صالحیــت
متقاضــی از جنبــه هــای مهــارت هــای بــازار کار ،مهــارت هــای کارآفرینــی ،مهــارت هــای عمومــی و ...نیــز خواهــد
بو د .
پــاک سرشــت ادامــه داد :در همیــن راســتا بــه زودی دســتورالعملی بــه اســتان هــا ابــاغ مــی شــود تــا در هــر
اســتان بــه تفکیــک نیازهــای آموزشــی شناســایی و بــر اســاس آن آمــوزش هــای مهارتــی ارائــه شــوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از دغدغــه هــای جامعــه ،فقــدان مهــارت در بیــن جمعیــت فــارغ التحصیــل
دانشــگاهی اســت ،گفــت :در حــال حاضــر بخشــی از فــارغ التحصیــان بــرای دریافــت آمــوزش هــای مهارتــی
در کارگاه هــای آموزشــی فنــی و حرفــه ای شــرکت مــی کننــد .در همیــن راســتا در جهــت ســاماندهی و ارتقــاء
مهــارت دانشــجویان در حیــن تحصیــل طبــق مذاکــره و توافــق بــا وزارت علــوم ،دانشــجویان در هنــگام تحصیــل
خــود مــی تواننــد در کارگاه هــای آموزشــی و مهارتــی ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای شــرکت کننــد کــه ایــن
موضــوع در مرحلــه نخســت کنتــرل شــده خواهــد بــود.
معــاون وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی ادامــه داد :عــاوه بــر ایــن ،طبــق توافــق صــورت گرفتــه بــا وزارت علــوم
قــرار اســت رشــته مدیریــت آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای بــه مجموعــه رشــته هــای آمــوزش عالــی اضافــه شــود؛
در حــال حاضــر بالــغ بــر  01هــزار آموزشــگاه آزاد فنــی و حرفــه ای در کشــور فعالیــت مــی کننــد کــه از ایــن
حیــث ضــرورت ارتقــاء مهــارت هــای آموزشــی مدیــران ایــن آموزشــگاه هــا احســاس مــی شــود .بنابرایــن اضافــه
شــدن ایــن رشــته آموزشــی بــه مجموعــه رشــته هــای آمــوزش عالــی مــی توانــد در جهــت ارتقــاء ســطح علمــی
مدیــران آموزشــگاه هــا کمــک کنــد.

56

www.Afarinesh-daily.com

نهادهای مالی

انجمنبينالملليدانشگاهها

مهارتی برای
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آفرینش در گفتگو با دکترکاکائی پژوهشگر و کارشناس
مسائل ترکیهبررسی کرد؛

""شاخهزیتون"وسیاست
«صبر و انتظار» در تحوالت سوریه

شماره 5761

صفحه 3

سال بيستم هشت صفحه

سوالی که فدراسیون

هفتادمین اجالس هیأت مدیره

باید پاسخ دهد

6

1000تومان

چرا قطر توانست،
ما نتوانستیم؟

10تا 11اکتبر  ،2006تیان جین ،چین

8

دكتر عبداهلل جاسبي

سري دوم 2-
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تالش وزارت علوم برای
پرداخت هزینههای پژوهش به
دانشجویاندکتری

بانک صادرات  -آمار فعالیت های ارزی شبکه بانک صادرات ایران از سال
 1392تا پایان آذر ماه سال  9٦نشان می دهد که سودآوری این بانک در بخش
داخل و
درآمد های کارمزدی از محل ارائه خدمات متنوع ارزی به
مشتریانداخلی با
تولید خودروهای
احتساب هزینه های آلودگي
نسبت
نحوی
کهمي زند
ملي ضربه
بهبه اقتصاد
خارج از کشور همچنان سیر افزایشی خود را حفظ کردههوا
به س��ال  ،92جمع کل کارمزد های دریافت ش��ده در سال  93قریب به 48
سال آینده
یارانه بگیران
افزایش را
درصد
درصد ،س��ال  94بیش از  77درصد ،س��ال  9٥بیش از 23
مشخص شدند
ثبت نموده است.
خدمهجمع
ص��ادرات ،
ب��ه گزارش آفرین��ش به نقل ازرواب��ط عمومی بانک
بیمه عمر هر یک از
تومان
میلیون
100
سانچی
های دولت
کارمزد ها و درآمد های خدمات ارزی بانک از این محل طی سال
بوده است
یازدهم و  9ماه ابتدای س��ال جاری روند مثبتی داش��ته و از میزان قریب به
ساخت و
ابتدای
برخورد باماه
ضرورتو 9
 3930میلیارد ریال در س��ال  92در سال های 9٥ ،94 ،93
سازهايغیرمجاز
س��ال 9٦به ترتیب ٥813میلیارد ریال ٦9٥٦ ،میلیارد ریال  48٥0 ،میلیارد
الریجانی:
آیت اهلل آملی
ریال رس��یده و تداوم روند درآمد زایی در اینخبربخش
میلیارد
ریال و 433٥
ها
پرونده
به
اشراف
بدون
قضات،
آرایانداز مثبت خود را حفظ خواهد کرد.
حمله بهچشم
توقیف کشتی ایرانی در کویت به دلیل قاچاق پرنده
براي دانشآموختگان خارج از کشور؛

صفحه 3

قائم مقام وزیر بهداشت در پاسخ به آفرینش؛

صفحه 3

آمریکا به دنبال استراتژی حضور بلند مدت در سوریه است
آستانه صبر روس ها عدم آسیب به مذاكرات سوچی است
حضور و عملیات نظامی تركیه در سوریه بلند مدت نیست
حمالت نظامی ترکیه علیه مناطق کردنش��ین سوریه و عفرین همچنان
ادامه دارد و آن چنان که رییس جمهور این کش��ور میگوید این حمالت تا
رسیدن به اهداف نهایی ادامه خواهد داشت.
صفحه 2

با افزایش موج سرما،
صفحه 4

صفحه 6

a.f.far99@gmail.com

ش های
ر بخش
�تی در
ش فقر

سازمان
ش��تغال
د و این
کشور بر
است.
یری��ت
ر مقطع
ته های
م اکنون
افرادی
ر عهده

ود ک��ه
متوجه
��انه ها

ب��ا افزای��ش جمعی��ت جه��ان و نی��ز آلودگیهای
فزایندهی زیس��تمحیطی ،کمآبیها و خشکسالیهای
رو به گس��ترش ،تهیهی غذا و س��یرکردن گرس��نگان،
آذر فخری
ب��ه مهمترین دغدغ��هی جهانی بدل شدهاس��ت.براین
اساس ،بسیار طبیعی و نیز انسانی است که کارشناسان و دانشمندان در پی
روشهایی برای رفع نیازغذایی مردم باشند .
یک��ی از تدابیر تازه اندیش��یده ش��ده «تراریزش» اس��ت .در این روش،
ژنهای گیاهان و یا جانوران بهوس��یلهی انس��ان ،دستکاری میشوند .هدف
این دس��تکاریها ک��ه اغلب در مورد گیاهان و محصوالت کش��اورزی انجام
میش��ود ،تولید گیاهانی است که ضمن نیاز کمتر به آب ،در برابر آفات نیز
مقاوم باش��ند .تراریزش و تولید محص��والت تراریخته ،دو جبههی مخالف و
موافقِ قوی دارد ،که در تالش��ند هر دو روی این سکه را چنان بنمایانند که
به ترویج یا حذف این روش بینجامد و البته هر دو سوی ماجرا ادلهی علمی
و حقوقی محکمی برای رد یکدیگر دارند .با توجه به هر دوی این دیدگاهها،
هنوز نمیتوان به درس��تی یا نادرس��تی و نیز مضر یا مفیدبودن این روش،
حک��م قطعی داد و آنرا رد یا اثبات کرد .چ��را که این روش ،با تمام مزایا و
ومعایبی که برمیشمرند ،مثل هر روش دیگری در طول سالیان ،اثر و نتایج
خود را نشان خواهد داد و به این زودی نمیتوان در مورد آن قضاوت کرد.
موافق��ان تراریختگی ،معتقدن��د با واردکردن ژنهای مقاوم نس��بت به
آف��ات گوناگون و نیز دس��تکاریهای ویژهی دیگر ،بذرهایی تولید ش��دهاند
ک��ه میتوان آنه��ا را در اقلیمهای کمآب و با خاک ضعی��ف ،پرورش داد ،
نی��ز میتوان با این روش ،به گونههای پرمحصول و زودبازده دس��ت یافت و
چه چیزی بهتر از این ،برای کش��ورهایی که آب و خاک و اقلیم نامناس��ب
و جمعیت بس��یار دارند .اما آن چه مخالفان میگویند نیز قابل تامل اس��ت؛
دس��تکاریهای ژنتیکی و خوردهش��دن محصوالت تراریخته توسط انسان،
موجب ادامهی زنجیرهی تغییرات و جهشهای ژنیتیکی در انسان شده و در
طوالنیمدت ،آس��یبهایی جدی به گونهی انسان وارد خواهدکرد .در عین
حال مخالفان مطرح میکنند چه تضمینی وجود دارد که دولتها از چنین
روش��ی برای اعمال نفوذ در سیستم سالمت ،دارو و غذای کشورهای رقیب
اس��تفاده نکنند؟ مخالفان در این میان ،به کش��ور س��وئیس اشاره میکنند
که بزرگترین تولید وصادر کنندهی محصوالت تراریخته اس��ت در حالیکه
مصرف این محصوالت در س��وئیس بهطور کلی ممنوع اس��ت ! اتحادیه اروپا
نیز نظر مس��اعدی در این مورد ندارد و قوانین محدود کنندهای وضع کرده
است.
ایران جزو  28کش��وری اس��ت که کش��ت و نیز وارد کردن محصوالت
تراریخت��ه ،طبق مجوز ش��ورای عالی گس��ترش آموزش عال��ی ،مرکز ملی
تحقیقات ژنتیک و تکنولوژی زیستی و نیز سازمان محیط زیست ،آزاد است.
این روند البته نیاز به شفافس��ازیهایی در مورد اس��تانداردهای خاص این
محصوالت ،چه آندس��ته که در داخل کاش��ت و برداشت میشوند و چه آن
انواعی که از خارج کش��ور وارد میش��وند ،دارد و محصوالت تراریختهای که
وارد بازار میش��وند باید برچسبدارشوند ،زیرا محصول تراریخته ،طعم و یا
ش��کل خاصی برای شناسایی ندارد و الجرم.مصرفکننده محق است نسبت
به نحوهی تولید و فرآوری مواد غذایی موجود در بازار ،آگاه باش��د و با طیب
خاطر و آرامش دست به انتخاب بزند .

صفحه 6

رییس کل بیمه مرکزی:

عکس :اکبر بدرخانی

ات��اق فک��ر در جه��ت توانمند س��ازی
آزم��ون های مهارت ،مس��ابقات ملی و
بی��ن المللی مه��ارت ،ارتق��ا مربیان و
آموزش��گاه های آزاد در سازمان آموزش
فنی و حرفه ای کشور خبر داد.
مربی�انایرانح�ق
اس�تخدام
سیر صعودی مصرف گاز در
التدریس�ی س�ازمان آم�وزش فنی و
رایزنی برای تاسیس شعب بانکهای
حرفه ای
ایران در سوئیس
پاک سرش��ت در خصوص استخدام
سرمقاله
مربیان حق التدریس��ی سازمان آموزش
محصوالت تراریخته و
ایو اگرهای
فن��ی و حرف��ه اما
داش��ت400 :
بی��ان
سیاستهای غذایی
ه��زار نف��ر از اف��راد کارجوی��ی ک��ه به
کاریاب��ی ه��ای مراجع��ه ک��رده
ان��د ام��ا فاق��د مه��ارت هس��تند ب��ر
اس��اس درخواس��ت کاریاب��ی ه��ا
آم��وزش های مه��ارت مورد نی��از ارائه
می شود.
وی در خص��وص مربی��ان ح��ق
التدریس��ی س��ازمان آم��وزش فن��ی و
حرفه ای کش��ور اظهار داش��ت :از 294
نفر مربی حق التدریسی ،هنوز  110نفر
وضعیت استخدامی آنها مشخص نیست
که بزودی تکلیف این افراد هم مشخص
می ش��ود .پ��اک سرش��ت در خصوص
آموزش های مهارت کارگران ساختمانی
گف��ت70 :درص��د آزمون ه��ای مهارت
ب��رای کارگ��ران س��اختمانی عمل��ی و
تنه��ا 30درص��د کتب��ی اس��ت ک��ه با
توجه به پایین بودن س��طح س��واد این
کارگ��ران می ت��وان بتدریج به س��وی
آزمون ه��ای عملی گام برداریم .معاون
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اش��اره
به نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای

صفحه 5

ب��ا تقدیر از اس��اتيد  ،مراس��م بهره برداری از داروی «اوروس��يترا»برای بيماران کليوی با حضور رئيس س��ازمان غذا و دارو ،مع��اون تحقيقات و فناوری
وزیر بهداشت ،رئيس دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی و رئيس مرکز تحقيقات بيماری های کليوی در بيمارستان شهيد لبافی نژاد برگزار شد.

رئیس قوه قضاییه هجم��ه برخی صاحبان تریبون
به آرای قضات ،بدون اش��راف به محتوی��ات پرونده ها
را غیرقابل قبول دانس��ت وگفت :تا زمانی که اشتباه یا
تخلف ی��ک قاضی در صدور رأی قضایی محرز نش��ود
کسی حق تعرض به رأی او را ندارد.
به گ��زارش اداره کل روابط عموم��ی قوه قضاییه،
آیت اهلل صادق آملی الریجانی درجلسه مسئوالن عالی
قضایی با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) افزود:
قوه قضاییه باید نقطه آخری باش��د که همه در برابر آن
تس��لیم باش��ند و بر این اس��اس تا زمانی که اشتباه یا
تخلفی در رأی یک قاضی محرز نشود کسی حق ندارد
به این رأی تعرض کند.
به گفته وی ،ای��ن توهین ها و تخریب ها غیرقابل
قبول اس��ت .هزاران قاضی شریف ،متدین ،اهل فضل و
پرتالش درس��خت ترین شرایط و با باالترین حجم کار،
درحال خدمت رسانی هستند اما متأسفانه برخی همه
ای��ن موارد را نادیده می گیرند و علیه قضات س��خنان
ناصحیح به زبان می آورند.
برخی سخنان اخیر بنده در مورد برخورد با
قضات را تحریف كردند

قابل هضم نیست

که البت��ه یک مورد آن هم برای دس��تگاه قضایی زیاد
اس��ت .لذا معتقدیم همه باید نسبت به تخلفات قضایی
حساس باش��ند تا هیچ موردی از تخلف و فساد ،چهره
قوه قضاییه را مشوه نکند».
هم�واره از قضات در براب�ر هجمه ها دفاع
می كنم
آی��ت اهلل آملی الریجانی ب��ا تاکید بر دفاع تمام قد
خود و سایرمس��ئوالن عالی قضایی از قضات شریف قوه
قضایی��ه در برابر هجمه ها و تخریب ها ،بیان داش��ت:
تکلیف دش��من بیرونی در حمله به دس��تگاه قضایی و
قضات ش��ریف آن روشن است اما تاس��ف ما از افراد و
جریان های داخلی اس��ت که برخ��ی از این افراد حتی
مدع��ی حقوق دان بودن هم هس��تند اما می بینیم که
بدون داش��تن اش��راف به محتویات پرون��ده ای و عدم
تسلط به جزییات آن ،وقوف به جریان تحقیقات و حتی
ش��نیدن س��خنان اطراف دعوا صرفاً با اس��تناد به یک
برگه و انتش��ار آن در فضای مجازی  ،علیه قضات صادر
کنن��ده رأی مطالبی بیان می کنن��د .چنین رویکردی
واقع��اً غیرقابل قبول اس��ت و به هیچ عن��وان پذیرفته
نیست.

صفحه 4

شهردار اهواز مطرح کرد؛

صفحه 7

مقام��ات کویت��ی از توقیف یک فروند کش��تی ل ِنج ایرانی و بازداش��ت
 6سرنشین ایرانی آن خبر دادند.
ب��ه گزارش عصرایران به نقل از روزنامه کویتی القبس ،دلیل توقیف این
کش��تی ،انتقال غیرقانونی و مخفیانه پرونده های نادر ش��کاری و در معرض
انقراض "حباری" اعالم شده است.
برای��ن اس��اس ،نیروه��ای مرزبان��ی کویتی ،تع��داد  12صن��دوق حاوی
 120پرنده نادر شکاری را که در این کشتی مخفی کرده بودند ،کشف کردند.
در این خبر آمده که پرنده ها تحویل سازمان حفاظت از محیط زیست
کویت و افراد بازداشت شدند.

بازدید مدیرعامل بانک ملت از گروه شیرین
عسل در تبریز
رئیس قوه قضاییه با اش��اره به س��خنان اخیر خود
مبنی بر برخورد با قضات خاطی نیز اظهارکرد :متاسفانه
برخی این س��خنان را تحریف کردند .برخورد با قضات
خاطی همواره مورد تاکید بوده اما برخی از سخنان اخیر
بنده این تفسیر را کرده اند که فساد در میان قضات به
حدی زیاد اس��ت که خود رئیس قوه قضاییه نیز به این
امر اذعان کرده و خواستار برخورد شده است.
«در حالیک��ه بنده باره��ا گفت��ه ام اکثریت قاطع
قض��ات دس��تگاه قضایی افرادی پاکدس��ت ،مس��تقل،
ش��جاع ،متدین و اهل فضل هس��تند و قاضی خاطی و
فاس��د در این دس��تگاه یک استثناء به ش��مار می آید

کره شمالی :آمریکا بزرگترین مانع در بهبود
روابط دو کره است

بانک ملت  -دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت در جریان سفر
به آذربایجان ش��رقی از بخش های مختلف مجموعه بزرگ شیرین عسل ،از
مشتریان بزرگ این بانک ،دیدن کرد.
رهبر حزب اپوزیسیون :سیستم قضائی ترکیه
کنترل اردوغان
حیدرالعبادی :یک لشکر ب��ه گزارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی بانک تحت
دکتراستبیگدلی با
ملت،
تروریست درسوریه
آموزش می بیند ،آمریکا
ابراز خرسندی از فرصت بازدید از تعدادی از شرکت های گروه شیرین عسل،
وروسیه کاری نمی کنند
گف��ت :با توجه به ارزش آفرینی مطلوب و اش��تغال زایی قابل توجه در این
مجموعه ،به طور کامل از این مشتری ارزنده حمایت می کنیم.
حیدرالعبادی نخست وزیر عراق گفت یک لشکر تروریست انتحاری درسوریه درحال آموزش هستند اما آمریکا و روسیه هیچ
کاری انجام نمی دهند.به گزارش ایرنا ،العبادی در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در گفت وگویی با سی
ان ان که منتشر شد و در رسانه های عراقی نیز بازتاب یافت ،گفته است :نهاد اطالعاتی عراق اطالعات دقیق دارند مناطق امنی در
س��وریه وجود دارد که در آن پایگاه های بزرگ تروریس��ت ها واقع شده است و تروریست های انتحاری را با توانمندی باال آموزش
می دهند و آماده می کنند.وی گفت :این تروریس��ت ها قرار اس��ت علیه کشورهایی که در جنگ علیه داعش مشارکت داشتند از
جمله عراق ،اقدام کنند.العبادی در این گفت و گو همچنین از این که روسیه و آمریکا برای از بین بردن این گروههای تروریستی
که هم اکنون در سوریه در حال آموزش دیدن هستند ،هیچ کاری نمی کنند بشدت ابراز شگفتی کرد.

س��خنگوی وزارت خارجه کره شمالی اعالم کرد آمریکا بزرگترین مانع
برای بهبود روابط دو کره است.
به گزارش ایرنا از روزنامه 'رودونگ س��ینمون' کره شمالی ،این سخنگو
گفت��ه اس��ت آمری��کا از زمانی ک��ه دو ک��ره وارد گفت و گو ش��ده اند مانع
تراش��ی ها را ش��روع کرده اس��ت.او تالش های آمریکا برای ایجاد مانع در
روابط دو کش��ور را محکوم کرد.کره شمالی تحریم ها و فشارهای اقتصادی
آمریکا را نیز محکوم کرده و همزمان تاکید کرده اس��ت این کش��ور دست از
رزمایش های مشترک با کره جنوبی برنمی دارد.

رهبر حزب اپوزیسیون ترکیه با اعالم اینکه اعضای سیستم قضائی ترکیه
تحت فرامین حزب حاکم "عدالت و توسعه" قرار دارند گفت :سیستم قضائی
کش��ور توسط حاکمیت سیاس��ی اداره میش��ود.به گزارش ایسنا ،به نقل از
روزنام��ه حریت ،کمال قلیچداراوغلو ،رهبر حزب مردم جمهوریخواه ترکیه
در مراس��می در آنکارا اعالم کرد :هیچ گونه عدالتی در ترکیه وجود ندارد و
هیچکس جرات ندارد درباره عدالت صحبتی کند .سیس��تم قضائی کش��ور
توس��ط حاکمیت سیاسی محاصره شده است و بر همین اساس این سیستم
نمیتواند منطبق با قانون تصمیم بگیرد .آنها منتظر دس��تور از س��وی کاخ
ریاست جمهوری برای اتخاذ تصمیمات خود هستند.

استخدام  ۳00زن در وزارت دادگستری
عربستان برای نخستینبار

درخشش سامانه خانه پارسیان در دومین
جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی

ترکيدگی لوله و نشست زمين در تقاطع 15خرداد قم

یخ بستن آبشار گنجنامه در همدان

برای نخس��تین بار در تاریخ عربس��تان ،وزارت دادگس��تری این کشور
 ۳00زن را استخدام میکند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از النشره ،به دنبال تصمیم ولید صمعانی ،وزیر
دادگستری عربس��تان مبنی بر ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان سعودی،
منابع عربستان از تصمیم این وزارتخانه درباره استخدام  ۳00زن خبر دادند.
این اقدام برای نخس��تین بار در تاریخ وزارت دادگس��تری صورت میگیرد و
زنان عربستانی استخدام شده در قسمت مطالعات اجتماعی ،قضایی ،حقوقی
و دستیار امور اداری فعالیت خواهند کرد.
اس��تخدام زنان عربستانی تنها در پنج ش��هر ریاض ،مکه ،جده ،دمام و
مدینه منوره خواهد بود.

بانک پارسیان  -در دومین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایران،
س��امانه خانه پارسیان بانک پارس��یان از میان ش��انزده محصول برترایرانی
معرفی شده ،مورد تقدیر ویژه کمیته ارزیابی تخصصی قرار گرفت.به گزارش
آفرینش به نقل ازروابط عمومی بانک پارس��یان ،در دومین جش��نواره ملی
نوآوری محصول برتر ایرانی که با همکاری و تالش دانش��گاه صنعتی شریف
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وزارت نیرو درخواست هزینه مجدد برای
انشعابات مسکن مهر نداشته است

نماینده تام االختیار وزیر نیرو در مس��کن مه��ر گفت :به هیچ وجه ،نه
در ش��هر هشتگرد و نه در هیچ نقطه کشور ،مجموعه وزارت نیرو درخواست
دریافت پول مجدد برای حق انشعاب را نداشته است.
محمدرضا امیرکمالی نماینده تام االختیار وزیر نیرو در مس��کن مهر در
گفتوگو با تس��نیم در خصوص ادعای دریافت دوباره حق انش��عاب برق در
واحدهای مس��کن مهر شهر هش��تگرد گفت :اگر از مشترکی مطالبه وجهی
به عنوان حق انش��عاب برق و یا آب ش��ده که این مشترک پیش از این حق
انشعاب خود را پرداخت کرده ،وی با مراجعه به ادارات توزیع برق و یا ادارات
آب و فاضالب ش��هر خود ،با در دست داشتن فیش واریزی حق انشعاب این
موضوع را مطرح کند.
وی افزود :به هیچ وجه ،نه در ش��هر هشتگرد و نه در هیچ نقطه کشور،
مجموع��ه وزارت نیرو درخواس��ت دریاف��ت پول مجدد برای حق انش��عاب
را نداش��ته اس��ت؛ بلکه در هر نقطه هر مش��ترک باید یکب��ار به طور کامل
حق انش��عاب آب و حق انش��عاب ب��رق خود را پرداخت کن��د و در صورتی
که مش��ترکی به طور کامل این هزینه را پرداخت کرده باش��د و تحت این
عنوان از وی دوباره درخواس��ت پول شده با مراجعه به ادارات مربوطه اعالم
وضعیت کند.
امیرکمالی در خصوص اینکه برخی از مالکان واحدهای مسکن مهر شهر
هش��تگرد اعالم کرده اند ،پرداخ��ت هزینه ای یک میلیون تومانی بابت حق
انش��عاب برق از آنها خواس��ته شده در حالی که حق انشعاب خود را پیش از
ای��ن پرداخت کرده اند ،گفت :وزارت نیرو هیچ اعالمی برای پرداخت هزینه
جدید در زمان نقل و انتقال از مشترکان مسکن مهر هشتگرد نداشته ،شاید
این مبلغ را شرکت عمران هشتگرد از مشترکان مطالبه کرده که در صورتی
که مش��ترک مذکور حق انشعاب خود را پیش از این به طور کامل پرداخت
کرده ،باید مش��خص شود این مبلغ درخواستی برای چه بوده است اما هیچ
گزارش��ی یا مستنداتی تا امروز در این خصوص به شرکت های زیر مجموعه
وزارت نیرو ارائه نشده است.

ات��اق فک��ر در جه��ت توانمند س��ازی
آزم��ون های مهارت ،مس��ابقات ملی و
بی��ن المللی مه��ارت ،ارتق��ا مربیان و
آموزش
آموزش��گاه های آزاد در سازمان
یارانه بگیران سال آینده مشخص شدند
فنی و حرفه ای کشور خبر داد.
اس�تخدام مربی�ان ح�ق
التدریس�ی س�ازمان آم�وزش فنی و
حرفه ای
پاک سرش��ت در خصوص استخدام
مربیان حق التدریس��ی سازمان آموزش
فن��ی و حرف��ه ای بی��ان داش��ت400 :
ه��زار نف��ر از اف��راد کارجوی��ی ک��ه به
کاریاب��ی ه��ای مراجع��ه ک��رده
ان��د ام��ا فاق��د مه��ارت هس��تند ب��ر
اس��اس درخواس��ت کاریاب��ی ه��ا
آم��وزش های مه��ارت مورد نی��از ارائه
می شود.
وی در خص��وص مربی��ان ح��ق
التدریس��ی س��ازمان آم��وزش فن��ی و
حرفه ای کش��ور اظهار داش��ت :از 294
نفر مربی حق التدریسی ،هنوز  110نفر
وضعیت استخدامی آنها مشخص نیست
که بزودی تکلیف این افراد هم مشخص
می ش��ود .پ��اک سرش��ت در خصوص
آموزش های مهارت کارگران ساختمانی
گف��ت70 :درص��د آزمون ه��ای مهارت
ب��رای کارگ��ران س��اختمانی عمل��ی و
تنه��ا 30درص��د کتب��ی اس��ت ک��ه با
توجه به پایین بودن س��طح س��واد این
کارگ��ران می ت��وان بتدریج به س��وی
آزمون ه��ای عملی گام برداریم .معاون
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اش��اره
به نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای
عضو کمیس��یون تلفیق بودجه  97گفت :طبق تصمیم این کمیس��یون
مقرر ش��د کلیه مش��موالن «کمیت��ه امداد ام��ام خمینی(ره) و «س��ازمان
بهزیستی»« ،همه جمعیت روستایی ایران» و «خانوارهای شهری کمدرآمد
با تشخیص دولت» در سال  97یارانه نقدی دریافت کنند.
به گزارش میزان ،احمد امیرآبادی فراهانی گفت :طبق تصمیم کمیسیون
تلفیق الیحه بودجه  ،97مقرر شد کلیه مشموالن «کمیته امداد امام خمینی
(ره) و «س��ازمان بهزیستی»« ،همه جمعیت روستایی ایران» و «خانوارهای
شهری کمدرآمد با تشخیص دولت» در سال  97یارانه نقدی دریافت کنند.
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نهادهای مالی

با توافق وزارت علوم و سازمان فنی و حرفه ای؛

مهارتی
مثبتهای
آموزش
امکان فراگیری
برایصادرات از کارمزد
بانک
درآمد
روند
دانشجویان در حال تحصیل
خدمات ارزی
روند مثبت درآمد بانک صادرات از کارمزد
خدمات ارزی

مع��اون وزی��ر تع��اون،کار و رف��اه
اجتماع��ی گفت :بر اس��اس توافق انجام
ش��ده ب��ا وزارت علوم قرار اس��ت از این
پس دانش��جویانی که تمایل به فراگیری
مه��ارت دارند در حی��ن تحصیل با ثبت
نام از طریق پرتال س��ازمان آموزش فنی
و حرفه ای برای مهارت آموزی ثبت نام
کنند.
به گ��زارش آفرینش،س��لیمان پاک
سرشت در نخستین نشست خبری خود
در محل سازمان آموزش فنی و حرفه ای
کشور بیان داشت :این توافق در مراحل
اولیه در خصوص رش��ته های فنی است
که کارگاههای تخصصی را برای این امر
قرار خواهیم داد.وی اظهار داش��ت :هم
اکنون در خصوص ظرفیت انجام این کار
نمی توان رقم دقیقی را مشخص کرد اما
بی تردید به مرور وسعت این آموزش ها
گسترش می یابد.
پاک سرش��ت با اش��اره ب��ه اهمیت
آموزش های مه��ارت گفت2.8 :واحد از
رشد هشت درصدی که در برنامه ششم
هدفگذاری شده است باید از طریق ارتقا
به��ره وری عوام��ل تولید ص��ورت گیرد
که بخش��ی از عوامل تولید در خصوص
مهارت نیروی کار است.
رئی��س س��ازمان آم��وزش فن��ی و
حرفه ای کش��ور ب��ا بیان اینک��ه اتفاق
خوبی در ح��وزه مهارت آم��وزی در راه
است ،یادآور شد :مهارت آموزی در همه
عرصه های اش��تغال از مش��اغل خانگی
حت��ی در ترمی��م باف��ت های فرس��وده
می تواند ورود کند.
پاک سرشت اظهار داشت :متاسفانه
در س��ال های گذش��ته فرهنگ مهارت
آموزی به فراموش��ی س��پرده ش��ده بود
ک��ه بای��د این ضع��ف فرهنگ��ی ترمیم
شود.
به گفته وی ،زمانی شغل فرد ،هویت
او را تشکیل می داد اما متاسفانه امروزه

ات��اق فک��ر در جه��ت توانمند س��ازی
آزم��ون های مهارت ،مس��ابقات ملی و
بی��ن المللی مه��ارت ،ارتق��ا مربیان و
آموزش��گاه های آزاد در سازمان آموزش
فنی و حرفه ای کشور خبر داد.
اس�تخدام مربی�ان ح�ق
التدریس�ی س�ازمان آم�وزش فنی و
حرفه ای
پاک سرش��ت در خصوص استخدام
مربیان حق التدریس��ی سازمان آموزش
فن��ی و حرف��ه ای بی��ان داش��ت400 :
ه��زار نف��ر از اف��راد کارجوی��ی ک��ه به
کاریاب��ی ه��ای مراجع��ه ک��رده
ان��د ام��ا فاق��د مه��ارت هس��تند ب��ر
اس��اس درخواس��ت کاریاب��ی ه��ا
آم��وزش های مه��ارت مورد نی��از ارائه
می شود.
وی در خص��وص مربی��ان ح��ق
التدریس��ی س��ازمان آم��وزش فن��ی و
حرفه ای کش��ور اظهار داش��ت :از 294
نفر مربی حق التدریسی ،هنوز  110نفر
وضعیت استخدامی آنها مشخص نیست
که بزودی تکلیف این افراد هم مشخص
می ش��ود .پ��اک سرش��ت در خصوص
آموزش های مهارت کارگران ساختمانی
گف��ت70 :درص��د آزمون ه��ای مهارت
ب��رای کارگ��ران س��اختمانی عمل��ی و
تنه��ا 30درص��د کتب��ی اس��ت ک��ه با
توجه به پایین بودن س��طح س��واد این
کارگ��ران می ت��وان بتدریج به س��وی
آزمون ه��ای عملی گام برداریم .معاون
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اش��اره
به نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای
کش��ور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر
و اشتغال روس��تایی نیز گفت :ماموریت
اصلی س��ازمان در جریان اجرای برنامه
اش��تغال فراگیر بررس��ی افراد متقاضی
دریافت تس��هیالت اس��ت به طوری که
صالحیت های گوناگونی را برای استفاده
از منابع داشته باشند.

بانک صادرات  -آمار فعالیت های ارزی شبکه بانک صادرات ایران از سال
 1392تا پایان آذر ماه سال  9٦نشان می دهد که سودآوری این بانک در بخش
درآمد های کارمزدی از محل ارائه خدمات متنوع ارزی به مشتریان داخل و
خارج از کشور همچنان سیر افزایشی خود را حفظ کرده به نحوی که نسبت
به س��ال  ،92جمع کل کارمزد های دریافت ش��ده در سال  93قریب به 48
درصد ،س��ال  94بیش از  77درصد ،س��ال  9٥بیش از  23درصد افزایش را
ثبت نموده است.
ب��ه گزارش آفرین��ش به نقل ازرواب��ط عمومی بانک ص��ادرات  ،جمع
کارمزد ها و درآمد های خدمات ارزی بانک از این محل طی سال های دولت
یازدهم و  9ماه ابتدای س��ال جاری روند مثبتی داش��ته و از میزان قریب به
 3930میلیارد ریال در س��ال  92در سال های  9٥ ،94 ،93و  9ماه ابتدای
س��ال 9٦به ترتیب ٥813میلیارد ریال ٦9٥٦ ،میلیارد ریال  48٥0 ،میلیارد
ریال و  433٥میلیارد ریال رس��یده و تداوم روند درآمد زایی در این بخش
چشم انداز مثبت خود را حفظ خواهد کرد.

بانک صادرات  -آمار فعالیت های ارزی شبکه بانک صادرات ایران از سال
 1392تا پایان آذر ماه سال  9٦نشان می دهد که سودآوری این بانک در بخش
شیرینداخل و
مشتریان
درآمد های کارمزدی از محل ارائه خدمات متنوع ارزی به
بازدید مدیرعامل بانک ملت از گروه
در تبریز
نحوی که نسبت
خارج از کشور همچنان سیر افزایشی خود را حفظ کردهعسلبه
به س��ال  ،92جمع کل کارمزد های دریافت ش��ده در سال  93قریب به 48
درصد ،س��ال  94بیش از  77درصد ،س��ال  9٥بیش از  23درصد افزایش را
درخشش سامانه خانه پارسیان در دومین
ثبت نموده است.
جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی
ب��ه گزارش آفرین��ش به نقل ازرواب��ط عمومی بانک ص��ادرات  ،جمع
کارمزد ها و درآمد های خدمات ارزی بانک از این محل طی سال های دولت
یازدهم و  9ماه ابتدای س��ال جاری روند مثبتی داش��ته و از میزان قریب به
 3930میلیارد ریال در س��ال  92در سال های  9٥ ،94 ،93و  9ماه ابتدای
پرداخت بالغ بر  35هزار فقره تسهیالت
مسکنمیلیارد
48٥0
ریال
میلیارد���ریال،
ترتیب٥813
9٦به
بانک،ملی
����  ٦9٥٦میلیارد توسط
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ریال و  433٥میلیارد ریال رس��یده و تداوم روند درآمد زایی در این بخش
چشم انداز مثبت خود را حفظ خواهد کرد.
مدرک تحصیل��ی در اولویت قرار گرفته
اس��ت ،اف��راد را بیش از آنک��ه با مهارت
فردی بشناس��یم با مدرک دانش��گاهی
شناسایی می کنیم.
وی که از جمله مسئوالنی است که
معتقد است ثروت اصلی جامعه را نیروی
انسانی توانمند می س��ازد ،بیان داشت:
ثروت مهارتی ب��ه اندازه ای اهمیت دارد
ک��ه باید همه فناوری ها را برای آن بکار
ببریم.
ایج�اد ش�ورای راهبری در
سازمان آموزش فنی و حرفه ای
وی ب��ا اش��اره ب��ه ایج��اد ش��ورای
راهب��ری در س��ازمان آم��وزش فن��ی و
حرفه ای کشور افزود :با ایجاد این شورا
از توانمندی کارشناس��ان فعلی و تجربه
افراد توانمندی که بازنشس��ته شده اند،
استفاده خواهیم کرد.
پاک سرش��ت اظهار داشت :طی سه
ماهی که مسئولیت آموزش های مهارت
را در س��ازمان آم��وزش فنی و حرفه ای
کش��ور بر عهده گرفته ام ،تالش شده از
تمرکز زدایی اجتناب شود به طوری که
آموزش های مهارتی را بر اساس نیازهای
هر استان تدوین شود و مراکز استان ها
را به  31مرکز ارتقا دهیم؛ نیاز اس��ت که
واحدهای فعال و هش��یار در اس��تان ها
داشته باشیم.

به گفته پاک سرش��ت،آموزش های
مهارتی باید هدفمند ،فعاالنه و اثر بخش
باش��د و بتوان با اس��ناد باالدس��تی در
طرح ه��ای ایجاد اش��تغال ،کاهش فقر
مرتبط باشیم.
معاون وزیر کار تصریح کرد :سازمان
به عنوان نهاد همکار در ایجاد اش��تغال
کش��ور ایف��ای نقش م��ی کن��د و این
مسئولیت از سوی ستاد اشتغال کشور بر
عهده این سازمان قرار داده شده است.
وی همچنی��ن از رش��ته مدیری��ت
آموزش ه��ای فنی و حرفه ای در مقطع
کارشناسی ارشد در مجموعه رشته های
آموزش عالی خبر داد و گفت :هم اکنون
10هزار آموزش��گاه آزاد داریم و افرادی
که مدیریت این آموزشگاهها را بر عهده
دارند باید دارای صالحیت باشند.
وی یک��ی از متخصصان��ی ب��ود ک��ه
در س��ال های گذش��ته جامعه را متوجه
بح��ران ج��دی آب کرد ،نقش رس��انه ها
را در توس��عه فرهن��گ مه��ارت آم��وزی
مه��م دانس��ت و اف��زود :س��هم بودج��ه
آم��وزش های غیر رس��می در بودجه کل
کشور 1.3درصد است و با چنین بودجه ای
نمی توان این پیام را به جامعه انتقال داد
که آموزش های مهارتی جدی است.
مع��اون وزی��ر تع��اون ،کار و رف��اه
اجتماع��ی همچنی��ن از تش��کیل چهار
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بانک ملت  -دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت در جریان سفر
به آذربایجان ش��رقی از بخش های مختلف مجموعه بزرگ شیرین عسل ،از
مشتریان بزرگ این بانک ،دیدن کرد.
ب��ه گزارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی بانک ملت ،دکتر بیگدلی با
ابراز خرسندی از فرصت بازدید از تعدادی از شرکت های گروه شیرین عسل،
گف��ت :با توجه به ارزش آفرینی مطلوب و اش��تغال زایی قابل توجه در این
مجموعه ،به طور کامل از این مشتری ارزنده حمایت می کنیم.

بانک پارسیان  -در دومین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایران،
س��امانه خانه پارسیان بانک پارس��یان از میان ش��انزده محصول برترایرانی
معرفی شده ،مورد تقدیر ویژه کمیته ارزیابی تخصصی قرار گرفت.به گزارش
آفرینش به نقل ازروابط عمومی بانک پارس��یان ،در دومین جش��نواره ملی
نوآوری محصول برتر ایرانی که با همکاری و تالش دانش��گاه صنعتی شریف
و حمایت س��تاد توس��عه فرهنگ ،علم و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی
و فناوری ریاس��ت جمهوری و پژوهشکده سیاس��ت گذاری علم  ،فناوری و
صنعت دانشگاه صنعتی شریف  ،مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت آموزش و پژوهش وزارت
صنعت معدن و تجارت برگزار ش��د ،س��امانه خانه پارسیان مورد تقدیر ویژه
کمیته ارزیابی تخصصی قرار گرفت .

بانک ملی  -بانک ملی ایران در راس��تای کمک به رونق بازار مس��کن،
تعداد  3٥هزار و  290فقره تس��هیالت در نه ماه ابتدای س��ال جاری در این
بخش پرداخت کرده اس��ت.به گزارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی بانک
ملی ایران ،آمار تس��هیالت پرداختی به بخش های مختلف اقتصادی توسط
این بانک نشان می دهد که سهم بخش مسکن و ساختمان از این تسهیالت
از ابتدای س��ال جاری تا پایان آذرماه مبلغ نه هزار و  ٦97میلیارد ریال بوده
است.
بانک ملی ایران همچن��ان در جهت کمک به رونق بخش های مختلف
اقتصادی تعداد  47هزار و  7٦4فقره تس��هیالت کشاورزی و صنایع تبدیلی
ب��ه ارزش  21ه��زار و  1٦3میلیارد ریال و  20هزار و  ٥74فقره تس��هیالت
صنع��ت و مع��دن به ارزش  ٦٦ه��زار و  91٦میلیارد ری��ال در مدت مذکور
پرداخت کرده است.

شیرین
بازدید مدیرعامل بانک ملت از گروه
خبــر
عسل در تبریز
رایزنی برای تاسیس شعب بانکهای ایران در
سوئیس

بانک ملت  -دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت در جریان سفر
به آذربایجان ش��رقی از بخش های مختلف مجموعه بزرگ شیرین عسل ،از
مشتریان بزرگ این بانک ،دیدن کرد.
ب��ه گزارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی بانک ملت ،دکتر بیگدلی با
حمایت از صنایع خرد ،کوچک و متوسط در
دولتشیرین عسل،
گروه
ابراز خرسندی از فرصت بازدید از تعدادی از شرکت های
دستور کار
گف��ت :با توجه به ارزش آفرینی مطلوب و اش��تغال زایی قابل توجه در این
مجموعه ،به طور کامل از این مشتری ارزنده حمایت می کنیم.
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رئیس کل بانک مرکزی ،در دیدار س��فیر س��وییس در تهران ،خواستار
همکاری بانک مرکزی و نهاد نظارتی سوئیس در سرعت بخشیدن به فرآیند
صدور مجوز برای تاسیس شعب بانک های ایران در این کشور شد.
به گزارش بانک مرکزی ،در این دیدار ،ولی اله سیف ضمن ابراز خرسندی
از روابط بانکی دو کشور گفت :بانک های ایران در چارچوب مقررات بین المللی
فعالیت می کنند و گام های بلندی برای تطبیق با استانداردهای جهانی برداشته
ش��ده است.وی ادامه داد :برنامه اصالح ساختار بانکها در دو زمینه استاندارد
ک��ردن عملیات بانکی و تطبیق با مقررات بینالمللی و اصالح اس��تانداردهای
حسابداری و نظارتی در حال انجام است .رئیس کل بانک مرکزی درباره اصالح
اس��تانداردهای حس��ابداری و نظارتی بانک های ایران گفت :بانکهای ایرانی
تحت ارزیابی کیفیت دارایی قرا دارند و باتوجه به نتیجه بررس��یها ،برای هر
بانک ،برنامه اصالح ساختار خاص طراحی خواهد شد.

س��ازمان صنایع کوچک ،ش��هرک ه��ای صنعتی ای��ران و معاونت امور
اقتص��ادی و بازرگان��ی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و ات��اق اصناف ایران
تفاهم نامه ای برای اجرای هرچه بهتر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و
در راستای حمایت از توسعه بنگاه های خرد ،کوچک و متوسط امضاکردند.
ب��ه گزارش ایرنا ،فراهم ش��دن زمینه های الزم ب��رای ایجاد هم افزایی و
تدوین برنامه های یکپارچه و منسجم در زمینه توسعه بنگاه های خرد ،کوچک
و متوس��ط ذیل سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه های راهبردی
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت از اهداف این تفاهم نامه اعالم ش��ده اس��ت.
انجام هماهنگی های الزم بین دستگاههای زیرمجموعه وزارت صنعت ،معدن
و تجارت و دیگر دستگاههای اجرایی ،تدوین برنامه های حمایتی از بنگاههای
خرد ،کوچک و متوس��ط با رویکرد ش��بکه سازی و توسعه منطقه ای کسب و
کار حمایت از مصرف کاالهای تولید داخل ،توس��عه و نوین سازی شبکه های
توزیع  ،توس��عه خوشه ها و شبکه های کس��ب و کار ،حمایت از اتحادیه ها و
اتحادیه های صادراتی ،حمایت از ش��کل گیری و حمایت از برندهای ایرانی از
دیگر اهدافی است که در این تفاهم نامه به آن اشاره شده است.

درخشش سامانه خانه پارسیان در دومین
جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی
����� ������ ���� ��� 1396/10/26 :
����� ������ ���� ��� 1396/11/10 :

���� ��� ����� � ���� ���� – ���������

بانک پارسیان  -در دومین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایران،
س��امانه خانه پارسیان بانک پارس��یان از میان ش��انزده محصول برترایرانی
معرفی شده ،مورد تقدیر ویژه کمیته ارزیابی تخصصی قرار گرفت.به گزارش
آفرینش به نقل ازروابط عمومی بانک پارس��یان ،در دومین جش��نواره ملی
نوآوری محصول برتر ایرانی که با همکاری و تالش دانش��گاه صنعتی شریف
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رت

شود

باشند،افزود:اگر هدف آموزشهاي مهارتي ايجاد شغل و کاهش فقر است،آموزش مهارت
به تنهايي کارساز نيست،بلکه بايد مهارتپذيري را هم افزايش بدهيم.رئيس سازمان آموزش
فني و حرفهاي کشور تاکيد کرد :ايجاد شغل و کاهش فقر مستلزم مداخالتي در جامعه است
که بخشي از آن مداخله توسعهاي و بخشي ديگر مداخله مهارت آموزي است.معاون وزير
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي ادامه داد:در حال حاضر  10هزار آموزشگاه آزاد در کشور داريم
و افرادي که مديريت اين آموزشگاهها را برعهده دارند ،بايد از صالحيت و توانمنديهاي
کافي برخوردار باشند که رشته مذکور به اين منظور اضافه خواهد شد.

گفت:همواره تصور ميشود افرادي که تواناييها و استعدادهاي کافي ندارند بايد به سراغ
آموزشهاي مهارتي بروند و گواهينامه مهارتي بگيرند درحالي که اين امر يک آسيب جدي
است و براي رفع آن بايد نخبگان،مديران و آحاد جامعه مهارت آموزي را در راستاي تقويت
و پرورش نسلي مورد توجه قرار بدهند.وي ادامه داد:به منظور ارتقاي مهارتهاي فردي
و شايستگيهاي شغلي دانشجويان،طي مکاتبه با آموزش عالي و وزارت علوم اين امکان
را فراهم کردهايم که دانشجويان از کارگاههاي فني و حرفهاي بازديد و استفاده کنند و با
شرکت در کارگاههاي فني و حرفهاي ضمن ارتقاي توانمنديهاي مهارتي خود گواهينامه
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دکتر احمد توکلي:

بخش اقتصادي:رئيس سازمان فني و حرفه اي کشوربا بيان اينکه چالش فقر مهارت در
کشور بايد جدي گرفته شود گفت:مهارت ها و توانمندي هاي حرفه اي بخشي از دارايي
و ثروت يک نسل است.به گزارش خبرنگار ما،سليمان پاک سرشت درجمع خبرنگاران
گفت:همواره تصور ميشود افرادي که تواناييها و استعدادهاي کافي ندارند بايد به سراغ
آموزشهاي مهارتي بروند و گواهينامه مهارتي بگيرند درحالي که اين امر يک آسيب جدي
است و براي رفع آن بايد نخبگان،مديران و آحاد جامعه مهارت آموزي را در راستاي تقويت
و پرورش نسلي مورد توجه قرار بدهند.وي ادامه داد:به منظور ارتقاي مهارتهاي فردي
و شايستگيهاي شغلي دانشجويان،طي مکاتبه با آموزش عالي و وزارت علوم اين امکان
را فراهم کردهايم که دانشجويان از کارگاههاي فني و حرفهاي بازديد و استفاده کنند و با
شرکت در کارگاههاي فني و حرفهاي ضمن ارتقاي توانمنديهاي مهارتي خود گواهينامه

قرارداد گازي با شرکت نروژي رعايت نشده است
پاک سرشت:

چالش فقر مهارت
در کشور بايد
جدي گرفته شود

غالمرضا تاجگردون:

مهارتي هم دريافت کنند.پاک سرشت افزود:اين امربه زودي به نتيجه ميرسد تا دانشجويان
در طول دوران تحصيل مهارتهايي را با استفاده از کارگاههاي ما کسب کنند.وي درادامه با
بيان اينکه آموزشهاي مهارتي بايد سه رويکرد هدفمندي،اثربخشي و فعاالنه بودن را داشته
باشند،افزود:اگر هدف آموزشهاي مهارتي ايجاد شغل و کاهش فقر است،آموزش مهارت
به تنهايي کارساز نيست،بلکه بايد مهارتپذيري را هم افزايش بدهيم.رئيس سازمان آموزش
فني و حرفهاي کشور تاکيد کرد :ايجاد شغل و کاهش فقر مستلزم مداخالتي در جامعه است
که بخشي از آن مداخله توسعهاي و بخشي ديگر مداخله مهارت آموزي است.معاون وزير
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي ادامه داد:در حال حاضر  10هزار آموزشگاه آزاد در کشور داريم
و افرادي که مديريت اين آموزشگاهها را برعهده دارند ،بايد از صالحيت و توانمنديهاي
کافي برخوردار باشند که رشته مذکور به اين منظور اضافه خواهد شد.

معامالت ربوي
در پوشش قرارداد مضاربه

رئيس کميسيون تلفيق بودجه با بيان اينکه بايد
به منظور فروش گاز شيرين پااليشگاه هفتم پارس
شفاف شود که آيا مي خواهيم يارانه نقدي را حذف
منعقد شد ،تا اين شرکت ،گاز ايران را در
4جنوبي
اقتصادي
کنيم يا نه ،گفت :دولت اشتباه فاحشي کرد که در
خليجفارس تحويل گرفته و با تبديل آن به گاز مايع
غالمرضا تاجگردون:
دکتر احمد توکلي:
» خبر
نداد.
افزايش
انرژي را
هاي
است قيمت
چندسال
طيشرکت نروژياين
قرارداداين
کند.پيش از
هاي اخير بود
در سال
فاحش دولت
انرژي،اشتباه
حاملقيمت
عدم افزايش
رعايت نشده
گازي با
روي کشتي اقدام به فروش آن منافع ملي در
 ۲۰علت مخالفت  ۱۲۰نماينده مجلس
به گزارش مهر،غالمرضا تاج گردون با حضور در برنامه
/3/962الف مورخ  1396/08/29به
شماره
به
نامه
با کليات بودجه ۹۷
گفتگوي ويژه خبري شب شبکه دو سيما درباره علت
جنابعالي ضمن بيان انتقادهاي کارشناسان نسبت به
رد کليات اليحه بودجه توسط مجلس گفت :رد کردن
اين قرارداد ،خواستار توقف فروش گاز به اين شرکت
اليحه بودجه به اين شيوه اولين بار بود که اتفاق افتاد
نروژي-ايراني به منظور حفظ منافع ملي شدم.روابط
و بر اساس آيين نامه ،اليحه بودجه دوباره بايد به را در مجلس شوراي اسالمي اصالح يا تکميل کنيم.
عمومي شرکت ملي نفت در واکنش به اين نامه مطالبي
کميسيون تلفيق برگردد تا اصالحات الزم در آن انجام رئيس کميسيون تلفيق افزود :تقريباً از سه سال پيش،
منتشر کرد که نه تنها به ايرادات مطرح شده پاسخ
شود.وي با اشاره به اينکه رد کليات اليحه بودجه علل پيش از بررسي بودجه ،جدول را ارائه مي کنيم چه
نداد ،بلکه شيوه پاسخگويي بر نگراني افزود.شما نيز
رئيس کل بيمه
مرکزي:که نوع نگاه اقتصادي و تحليلي بسا اگر جدول را با چند روز تأخير ارائه مي کرديم
است
داشته
متعددي
با اشاره به يکي از ايرادهاي مربوط به اين قرارداد از
خسارت نفکتش سانچي پرداخت مي شود
از جمله آن است ،افزود :اين يک تجربه و فرصت کليات اليحه بودجه رأي مي آورد اما معتقدم بايد
اصالح آن گفتيد که جاي تقدير دارد؛ اما نسبت به
است و اينکه نمايندگان مجلس چنين کاري کردند شفاف عمل کنيم و کميسيون تلفيق شفاف سازي
ساير ايرادهاي مطرح شده موضعي گرفته نشده است.
نشان دهنده حساسيت آنان است.تاج گردون افزود :کرد.تاج گردون گفت :امسال براي بررسي بودجه،
برخي از آنها را که اساسيتر است و اصالح نشدن آنها
کوهكن  :مازاد نياز داخلي و قيمت محصوالت
بايد از اين فرصت استفاده کرد و فرآيند قانونگذاري تعارضات برنامه اي نداشتيم.
منتفي نميسازد.
ملي را
منافع
زيان
تعيين شود
بورس کاال
بهکانال
بايد از
معدني

در طول تاريخ مجلس،لوايح زيادي بوده که کلياتش در صحن علني مجلس مورد
مخالفت نمايندگان قرار گرفته اما  120راي مخالف مجلس به کليات اليحه بودجه
 97که مهمترين سند مالي ساالنه دولت به شمار ميرود اتفاق نادري بود که نشان
از حساسيت مجلس نسبت به شرايط اقتصادي جامعه و دولت دارد.به گزارش
ايسنا،در جلسه علني (يکشنبه) مجلس براي بررسي کليات بودجه ،محمدحسين
فرهنگي ،جالل ميرزايي ،سيدمحمد جواد ابطحي ،بهروز بنيادي ،عليرضا سليمي ،زهرا
سعيدي ،حميدرضا فوالدگر ،علياکبر کريمي ،محمد حسين حسينزاده بحريني و
نادر قاضي پور به عنوان مخالفان کليات پشت تريبون مجلس قرار گرفتند و نکاتي
را به عنوان نقاط ضعف بودجه  97مورد اشاره قرار دادند که مهمترين آنها در زير
آمده است .1:گسترش استفاده از اوراق مشارکت(194هزار ميليارد تومان) و سوق
دادن آن به سمت بودجههاي جاري .2کاهش 19هزار ميليارد تومان از يارانه
نقدي و قطع يارانه بيش از  30ميليون نفر .3افزايش بودجه جاري .4کاهش 17
درصدي بودجههاي عمراني .5عدم افزايش قيمت حاملهاي انرژي .6مغايرت
بودجه 97با اسناد باالدستي به ويژه برنامه ششم توسعه .7افزايش برداشت از
صندوق توسعه ملي .8افزايش 60درصدي حجم بودجه .9عدم توجه به کاهش
حجم دولت و متورمتر شدن آن .10عدم توجه به حل مشکل صندوقهايي از جمله
تامين اجتماعي و بازنشستگي .11تعيين سقف افزايش حقوق براي اعضاي هيئت
علمي و قضات .12کمبود منابع طرح تحول سالمت .13استاني شدن آموزش
و پرورش و بنياد شهيد .14بيتوجهي به معوقات بازنشستگان و فرهنگيان.15
هزينههاي باالي شرکتهاي دولتيهاي زيانده .16تعيين قيمت نفت بشکهاي
 55دالر .17حجم ماليات  111هزار ميليارد توماني .18عدم توجه به صادرات
غيرنفتي .19وابستگي هزينههاي جاري دولت به درآمدهاي نفتي .20بيتوجهي
به همسان سازي حقوق کارکنان کشوري و لشکري.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به لزوم اجراي ماده  37قانون رفع
موانع توليد ،گفت:اگر تحت شرايط خاص در بحث صادرات قرار برخام فروشي در
محصوالت معدني باشد به طور يقين بايد از کانال بورس کاال ميزان مازاد داخلي و
قيمت واقعي آن تعيين شود .به گزارش پايگاه خبري بورس کاالي ايران ،محسن
کوهکن درباره قانون رفع موانع توليد و ماده  37اين قانون ،گفت :در مورد محصوالت
معدني به ويژه سنگ آهن نبايد خام فروشي صورت گيرد و اين خالف قانون
است اما آنچه که مسلم است اگر تحت شرايط خاص همچون مازاد نياز داخل به
ناچار بخواهيم خام فروشي انجام دهيم به طور يقين در بحث صادرات بايد منافع
کالن کشور در نظر گرفته شود که اين اتفاق در گرو قيمت واقعي است؛ از اين
رو قيمت به هر جهت بايد در قالب بورس کاال تعيين شود.

يس کل بيمه مرکزي با
نعت بيمه داخلي پرداخت
دنه نفتکش است به مجرد
سايه سانچي اين هزينه
دالناصر همتي افزود :بيمه
ي بر عهده شرکتي از کره
ه آن را به صورت فوب
درصد تعهد بدنه نفتکش
بيمه اي از نروژ است که
ت آمادگي خود را اعالم کرده
گارما؛ عبدالناصر همتي در
 30درصد از  32ميليون
ء تعهدات دو شرکت البرز
زي در حدود  10ميليون
ي از آن نزد بيمه مرکزي و
ت.رئيس کل بيمه مرکزي
ق بيمه به خدمه نفتکش
ئوليت خدمه کشتي ها را
و همچنين خسارت هاي
ت محيطي را تعهد کرده

علي احمدي
يکي از بانکها تسهيالتي را در قالب عقد مضاربه ،به يک شخص
حقوقي که يک بنگاه توليدي است پرداخت ميکند .اين قراردادها
که بارها به عنوان قرارداد جديد تمديد شده است ،که حاصل آن
بعد از حدود  6سال ،و با احتساب سود در سود (ربح مرکب) به
چندين برابر اصل سرمايه تبديل شده است که به داليل ذيل با
قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب  1362/6/10مجلس شوراي
اسالمي ايران ،آييننامههاي اجرايي قانون عمليات بانکداري بدون ربا و
مصوبات شوراي پول و اعتبار مغايرت دارد .در نتيجه از مصاديق ماده
( )595کتاب پنجم قانون مجازات اسالمي (تعزيرات و مجازات هاي
بازدارنده) ،مصوب  1375/3/2بوده و به موجب ماده ()10
قانون مدني ،نافذ نخواهد بود:
الف  -اعطاي تسهيالت به بنگاههاي توليدي ،در مواد (،)11( ،)7
( )12و ( )13قانون بانکداري بدون ربا به صورتهاي « مشارکت»« ،
فروش اقساطي (براي مواد اوليه يا ماشينآالت)»« ،اجاره به شرط
تمليک (براي ماشينآالت)»« ،فروش نسيه (براي مواد اوليه)» و «
پيش خريد (براي محصوالت بنگاه توليدي)» را تجويز نموده است.
مالحظه ميگردد که قانونگذار با امعان نظر به ماهيت مضاربه( ،که
در قانون بانکداري بدون ربا ،آييننامه اجرايي فصل سوم قانون عمليات
بانکي بدون ربا مصوب هيئت وزيران و قانون مدني تبيين شده است)
چنين عقدي را براي بنگاههاي توليدي جايز نميداند.
ب  -مواد ( )36تا ( )39آييننامه اجرايي فصل سوم قانون عمليات
بانکي بدون ربا (بهره) مصوب  1362/10/14هيئت وزيران و مواد
( )546تا ( )560قانون مدني به چگونگي عقد مضاربه پرداخته که
حائز چند نکته بسيار مهم است که عدم رعايت هريک از آنها ،موجب
بطالن عقد مضاربه خواهد بود.
 - 1مضاربه براي انجام تجارت است نه توليد.
 - 2طرفين در سود تجارت شريک هستند.
 - 3بانکها مجاز به مضاربه با بخش خصوصي در امر واردات
نيستند.
 - 4هزينههاي قابل قبول در مضاربه وجود دارد (که بانک مرکزي
تعيين ميکند)
 - 5سرمايه بايد وجه نقد باشد.
 - 6حصه هريک از طرفين در منافع تجارت ،بايستي جزء مشاع از
کل (نظير ربع ،ثلت و غيره) باشد.
 - 7حصه هريک بايد در قرارداد مضاربه مشخص باشد.
... - 8
که در قراردادهاي منعقده هيچ يک از نکات فوق لحاظ نشده
است.
ج  -در ماده ( )551قانون مدني موارد فسخ عقد مضاربه احصاء شده
که يک از آنها «عدم امکان تجارتي مورد نظر طرفين» است.
د  -در ماده ( )558قانون مدني آمده است« :اگر شرط شود که
مضارب ضامن سرمايه خواهد بود يا خسارات حاصله از تجارت
متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اينکه بطور لزوم
شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلف
مجاناَ بمالک تمليک کند».
هـ  -در بند ( )1ماده ( )20قانون عمليات بانکداري بدون ربا (بهره)
به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران (شوراي پول و اعتبار) اجازه
داده شده تا حداقل يا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عمليات
مشارکت و مضاربه را تعيين کند که اين نسبتها ممکن است در
هر يک از رشتههاي مختلف ومتفاوت باشد.
بدين ترتيب مالحظه ميگردد :اوالَ عقد مضاربه ،فيمابين بانک و
بنگاه توليدي ،محلي از اعراب ندارد .ثانياَ در پايان قرارداد ،بايستي
سود حاصل از تجارت مشخص و بانک مالک سرمايه و حصه خود از
منافع مضاربه خواهد بود .ثالثاَ در صورت تمديد قرارداد مضاربه ،سهم
سود طرفين تغيير نخواهد کرد .رابعاَ بانک نميتواند در پايان قرارداد،
با احتساب بهره به سرمايه ،اقدادم به عقد قرارداد جديد نموده و اصل
و بهره را به عنوان سرمايه نقدي در قرارداد ذکر نمايد.
لذا با توجه به جميع جهات (که ذکر همه آنها از حوصله اين مقال خارج
است) اين قراردادها (که با مفاد قانون بانکداري بدون ربا آييننامههاي
اجرايي قانون عمليات بانکي بدون ربا مطابقت ندارد) مشمول ماده
( )15قانون عمليات بانکداري بدون ربا و تبصره ( )1ماده واحده الحاق
دو تبصره به ماده ( )15قانون عمليات بانکداري بدون ربا نخواهد بود.
در نتيجه قراردادهاي مذکور قراردادهاي عادي هستند که:
الف  -به جهت «لحاظ نمودن شرط اضافه با همان جنس» از مصاديق
ماده ( )595کتاب پنجم قانون مجازات اسالمي ،ربا محسوب و جرم
شناخته ميشود و مرتکبين اعم از ربادهنده ،رباگيرنده و واسطه بين
آنها عالوه بر رد اضافه به صاحب مال به  6ماه تا سه سال حبس
و تا ( )74ضربه شالق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي
نقدي محکوم ميگردند.
ب  -از نظر اينکه مغاير ماده ( )595کتاب پنجم قانون مجازات
اسالمي و مفاد مواد مواد ( )36تا ( )39آييننامه اجرايي فصل سوم
قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب  1362/10/14هيئت
وزيران و مواد ( )546تا ( )560قانون مدني است ،به موجب ماده
 10قانون مدني نافذ نيز نميباشند.
راستي چرا برخي بانکها يک نسخه از قراردادهاي منعقده را به مشتريان
خود تحويل نميدهند؟ آيا به اين دليل نيست که خودشان هم به
ربوي بودن معامالتشان واقف هستند؟

»
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ه وزير نفت نوشت :قراردادي
و شرکت«آيافالانجي» به
پااليشگاه هفتم پارس جنوبي
رعايت نشده است.به گزارش
س هيئت مديره سازمان مردم
دالت در نامهاي به بيژن نامدار
 5آبان سال جاري قراردادي
و شرکت «آيافالانجي»

يادداشت »

عدم افزايش قيمت انرژي،اشتباه فاحش دولت در سالهاي اخير بود
»

توکلي در نامهاي به زنگنه وزير نفت نوشت :قراردادي
مابين شرکت ملي نفت و شرکت«آيافالانجي» به
منظور فروش گاز شيرين پااليشگاه هفتم پارس جنوبي
منعقد شد که منافع ملي رعايت نشده است.به گزارش
فارس ،احمد توکلي رئيس هيئت مديره سازمان مردم
نهاد ديده بان شفافيت و عدالت در نامهاي به بيژن نامدار
زنگنه وزير نفت نوشت 5 :آبان سال جاري قراردادي
مابين شرکت ملي نفت و شرکت «آيافالانجي»

بخش اقتصادي :رئيس کل بيمه مرکزي با
اشاره به اينکه سهم صنعت بيمه داخلي پرداخت
 30درصد خسارت بدنه نفتکش است به مجرد
رمزگشايي از جعبه سايه سانچي اين هزينه
پرداخت مي شود.عبدالناصر همتي افزود :بيمه
محموله نفتکش ايراني بر عهده شرکتي از کره
جنوبي بود که هزينه آن را به صورت فوب
پرداخت کرده و  70درصد تعهد بدنه نفتکش
نيز بر عهده شرکت بيمه اي از نروژ است که
براي پرداخت خسارت آمادگي خود را اعالم کرده
است.به گزارش خبرنگارما؛ عبدالناصر همتي در
نشست خبري گفت 30 :درصد از  32ميليون
دالر ارزش کشتي جزء تعهدات دو شرکت البرز
و ملت است که چيزي در حدود  10ميليون
دالر مي شود که نيمي از آن نزد بيمه مرکزي و
حساب اتکايي ويژه است.رئيس کل بيمه مرکزي
در مورد پرداخت حق بيمه به خدمه نفتکش
سانچي نيز گفت :مسئوليت خدمه کشتي ها را
شرکت پي اند کالب و همچنين خسارت هاي
آلودگي احتمالي زيست محيطي را تعهد کرده

به منظور فروش گاز شيرين پااليشگاه هفتم پارس
جنوبي منعقد شد ،تا اين شرکت ،گاز ايران را در
خليجفارس تحويل گرفته و با تبديل آن به گاز مايع
روي کشتي اقدام به فروش آن کند.پيش از اين طي
نامه به شماره /3/962الف مورخ  1396/08/29به
جنابعالي ضمن بيان انتقادهاي کارشناسان نسبت به
اين قرارداد ،خواستار توقف فروش گاز به اين شرکت
نروژي-ايراني به منظور حفظ منافع ملي شدم.روابط
عمومي شرکت ملي نفت در واکنش به اين نامه مطالبي
منتشر کرد که نه تنها به ايرادات مطرح شده پاسخ
نداد ،بلکه شيوه پاسخگويي بر نگراني افزود.شما نيز
با اشاره به يکي از ايرادهاي مربوط به اين قرارداد از
اصالح آن گفتيد که جاي تقدير دارد؛ اما نسبت به
ساير ايرادهاي مطرح شده موضعي گرفته نشده است.
برخي از آنها را که اساسيتر است و اصالح نشدن آنها
زيان به منافع ملي را منتفي نميسازد.

رئيس کل بيمه مرکزي:

رئيس کميسيون تلفيق بودجه با بيان اينکه بايد
شفاف شود که آيا مي خواهيم يارانه نقدي را حذف
کنيم يا نه ،گفت :دولت اشتباه فاحشي کرد که در
اين چندسال قيمت حامل هاي انرژي را افزايش نداد.
به گزارش مهر،غالمرضا تاج گردون با حضور در برنامه
گفتگوي ويژه خبري شب شبکه دو سيما درباره علت
رد کليات اليحه بودجه توسط مجلس گفت :رد کردن
اليحه بودجه به اين شيوه اولين بار بود که اتفاق افتاد
و بر اساس آيين نامه ،اليحه بودجه دوباره بايد به
کميسيون تلفيق برگردد تا اصالحات الزم در آن انجام
شود.وي با اشاره به اينکه رد کليات اليحه بودجه علل
متعددي داشته است که نوع نگاه اقتصادي و تحليلي
از جمله آن است ،افزود :اين يک تجربه و فرصت
است و اينکه نمايندگان مجلس چنين کاري کردند
نشان دهنده حساسيت آنان است.تاج گردون افزود:
بايد از اين فرصت استفاده کرد و فرآيند قانونگذاري

را در مجلس شوراي اسالمي اصالح يا تکميل کنيم.
رئيس کميسيون تلفيق افزود :تقريباً از سه سال پيش،
پيش از بررسي بودجه ،جدول را ارائه مي کنيم چه
بسا اگر جدول را با چند روز تأخير ارائه مي کرديم
کليات اليحه بودجه رأي مي آورد اما معتقدم بايد
شفاف عمل کنيم و کميسيون تلفيق شفاف سازي
کرد.تاج گردون گفت :امسال براي بررسي بودجه،
تعارضات برنامه اي نداشتيم.

دريافتي در سه رشته بيمه ثالث  ،درمان تکميلي
و جامع زندگي بوده که اين امر نشان مي دهد
بيمه هاي بازرگاني به متن زندگي جامعه وارد
شده است .وي همچنين ابراز اميدواري کرد :از
 26بهمن طبق توافق دولت با نيروي انتظامي،
اين نيرو سامانه حوادث رانندگي را در اختيار
سازمان هاي بيمه گر قرار دهد.
وي ادامه داد :هدايت و نظارت الکترونيکي بيمه
در حال تکميل و عملياتي شدن است و اميدواريم
اين سامانه بسياري از اشکاالت و تخلفات موجود
در صنعت بيمه را کشف و پيگيري کند.رئيس
کل بيمه مرکزي در خصوص مديريت ريسک
نيز گفت :اين امر نيز جزء دستورکار بيمه مرکزي
قرار گرفته چرا که در حوادث اخير ديديم
بيمه گذاران و بيمه گرها  ،خيلي به مديريت
ريسک توجهي ندارند و از سوي ديگر بيمه مرکزي
اقداماتي را آغاز کرده تا در چند روز آينده بعد
از مدت ها تعطيلي به واحدهاي صنعتي برتر
از نظر پيشگيري و ايمني جوايزي داده شود و
اين واحدها به مردم معرفي شوند .

خسارت نفکتش سانچي پرداخت مي شود
است با اين حال يکي از شرکت هاي بيمه اي
داخلي براي خدمه  100ميليون تومان بيمه
مسئوليت پرداخت خواهد کرد.وي افزود:در 9
ماه اول امسال از طريق  30شرکت بيمهاي کشور
 42ميليون و  700هزار بيمه نامه صادر و 41
ميليون و  200هزار فقره خسارت پرداخت شد.وي

از رشد  20درصدي حق بيمه خبر داد و گفت:
رشد خسارت با  23درصد رشد به  145هزار
ميليارد ريال رسيد.وي گفت :در  9ماه اول امسال
از طريق  30شرکت بيمهاي کشور  42ميليون و
 700هزار بيمه نامه صادر شده است.رئيس کل
بيمه مرکزي گفت 70 :درصد حق بيمه هاي

دريافتي در سه رشته بيمه ثالث  ،درمان تکميلي
تاکيد بر اهميت آموزش سرمايه انساني در بانک شهر
اطالعيه
و جامع زندگي بوده که اين امر نشان مي دهد
شرکت برق منطقه اي کرمان در نظر دارد جهت تامين برق مطمئن و پايدار مشترکين محترم خانگي  ،کشاورزي  ،تجاري  ،صنعتي و
 50732ه...بيمه هاي بازرگاني به متن زندگي جامعه وارد
احداث خطوط  132کيلو ولت ارتباطي پست اسماعيليه – فارياب  2احداث نمايد لذا در اجراي مصوبه شماره  /12727ت
مورخ  94/2/6هيئت دولت موضوع حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق باشد به منظور اطالع صاحبان حقوق واقع در
مسير و حريم خط فوق طبق کروکي ترسيمي و جلب توجه آنان به قانون سازمان برق ايران و ساير مقررات مبادرت به درج آگهيشده است .وي همچنين ابراز اميدواري کرد :از
به شرح ذيل مي نمايد
انتقال نيروي برق فوق به شرح کروکي زير احداث خواهد شد لذا طبق مقررات حريم نهايي خط حسب طراحي 26بهمن طبق توافق دولت با نيروي انتظامي،
نظر به اينکه خط
خط مذکور  9متر از هادي هاي کناري به طرفين مي باشد و مطابق ماده  6آئين نامه فوق الذکر در حريم مذکور اقدام به هر گونه
عمليات ساختماني و ايجاد تاسيسات مسکوني و دامداري يا باغ و درختکاري و انبارداري ممنوع بوده صرفا زراعت فصلي و سطحياين نيرو سامانه حوادث رانندگي را در اختيار
پرداخت بالغ بر  35هزار فقره تسهيالت مسكن
 ،حفر چاه قنات و راهسازي و ايجاد شبکه آبياري با هماهنگي اين شرکت بالمانع
خواهداينبود .اطالعيه هرگونه ادعا يا اعتراض خودسازمان هاي بيمه گر قرار دهد.
توسط بانک ملي ايران در  ۹ماه امسال
مالکين و اشخاص حقيقي و حقوقي الزم است حداکثر ظرف  20روز پس از تاريخ درج
را به همراه اسناد مالکيت و مدارک مربوطه به دفتر حقوقي
نمايند .شرکت برق منطقه اي کرمان واقع در کرمان بلوار شهيد عباسپوروي ادامه داد :هدايت و نظارت الکترونيکي بيمه
( پاراديس ) ساختمان شماره يک اعالم و رسيد دريافت
بديهي است هرگونه ممانعت از اجراي طرح عمراني و دولتي مذکور در حين عمليات اجرايي جرم و مشمول کيفر مذکور در ماده
اعم از8در حال تکميل و عملياتي شدن است و اميدواريم
اليحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق کشور ( 61روز تا شش ماه حبس و جبران خسارت وارده ) بوده و با متخلفين
اشخاص حقيقي وحقوقي ( آمر و مامور ) طبق مقررات برخورد خواهد شد .
اين سامانه بسياري از اشکاالت و تخلفات موجود
شرکت برق منطقه اي کرمان
خبر
»
در صنعت بيمه را کشف و پيگيري کند.رئيس
بزرگترين نمايشگاه صنعت در و پنجره
خصوص مديريت ريسک
خاورميانهدر
مرکزي
گشايشمييابد
کل بيمهمنطقه
عضو هيئت مديره بانک رفاه:
نيز گفت :اين امر نيز جزء دستورکار بيمه مرکزي
شبكه هاي اجتماعي و بانكداري بين الملل
قرار گرفته چرا که در حوادث اخير ديديم
از تحوالت عمده در نظام بانكي است
است با اين حال يکي از شرکت هاي بيمه اي از رشد  20درصدي حق بيمه خبر داد و گفت :بيمه گذاران و بيمه گرها  ،خيلي به مديريت
داخلي براي خدمه  100ميليون تومان بيمه رشد خسارت با  23درصد رشد به  145هزار ريسک توجهي ندارند و از سوي ديگر بيمه مرکزي
مسئوليت پرداخت خواهد کرد.وي افزود:در  9ميليارد ريال رسيد.وي گفت :در  9ماه اول امسال اقداماتي را آغاز کرده تا در چند روز آينده بعد
ماه اول امسال از طريق  30شرکت بيمهاي کشور از طريق  30شرکت بيمهاي کشور  42ميليون و از مدت ها تعطيلي به واحدهاي صنعتي برتر
 42ميليون و  700هزار بيمه نامه صادر و  700 41هزار بيمه نامه صادر شده است.رئيس کل از نظر پيشگيري و ايمني جوايزي داده شود و
بازديد مديرعامل بانک ملت از گروه
هزار
شيرين200
ميليون و
فقره خسارت پرداخت شد.وي بيمه مرکزي گفت 70 :درصد حق بيمه هاي اين واحدها به مردم معرفي شوند .
تبريز
عسل در

معاون اداري و توسعه منابع انساني بانک شهر با تاکيد بر اهميت تکريم ارباب رجوع در اين
بانک گفت :بانک شهر به عنوان بانکي جوان ،طي سال هاي اخير با تاکيد بر اهميت آموزش
نيروي انساني ،به مشتريان خدمات رساني کرده است.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط
عمومي بانک شهر،حسن رستم پناه با بيان اينکه مهمترين دغدغه مديران اين بانک ،آموزش
نيروي انساني متعهد و متخصص است،افزود:درحال حاضر دارايي هاي ثابت به هيچ عنوان
حرف اول را در آينده سازي يک سازمان اقتصادي نمي زند،بلکه سرمايه هاي فکري موثر
و نيروي کارآمد از مهم ترين ارکان در پيشبرد اهداف يک سازمان است.وي تصريح کرد :
سازماني که نيروي انساني متخصص،متعهد و خالق نداشته باشد،درآينده با مخاطره رو به رو
خواهد شد.رستم پناه در ادامه با اشاره به برخي برنامههاي اين بانک خاطر نشان کرد:کار
پژوهشي با عنوان تاثير سرمايه فکري برعملکرد سازماني بانک شهر آغاز شده که اميدواريم
در آينده نزديک اثرات آن در عملکرد و پيشرفت کارکنان شاهد باشيم.

بانک ملي ايران در راستاي کمک به رونق بازار مسکن ،تعداد  35هزار و  290فقره تسهيالت
در  9ماه ابتداي سال جاري در اين بخش پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومي بانک
ملي ايران ،آمار تسهيالت پرداختي به بخش هاي مختلف اقتصادي توسط اين بانک نشان
مي دهد که سهم بخش مسکن و ساختمان از اين تسهيالت از ابتداي سال جاري تا پايان
آذرماه مبلغ  9هزار و  697ميليارد ريال بوده است.بانک ملي ايران همچنان در جهت کمک
به رونق بخش هاي مختلف اقتصادي تعداد  47هزار و  764فقره تسهيالت کشاورزي و
صنايع تبديلي به ارزش  21هزار و  163ميليارد ريال و  20هزار و  574فقره تسهيالت
صنعت و معدن به ارزش  66هزار و  916ميليارد ريال در مدت مذکور پرداخت کرده است.
سهم بخش بازرگاني از اين تسهيالت پرداختي نيز  92هزار و  800فقره به ارزش  48هزار
و  404ميليارد ريال است.بخش هاي خدمات و صادرات نيز به ترتيب بيش از يک ميليون و
 92هزار فقره تسهيالت به ارزش  375هزار و  856ميليارد ريال و  617فقره تسهيالت به
ارزش  2هزار و  490ميليارد ريال تا پايان آذرماه امسال دريافت کرده اند.

وزارت نيرو
شرکت سهامي برق منطقه اي کرمان

تاريخ چاپ  96/11/10 :خ ش 96/11/10 :
شناسه آگهي 134945

عضو هيئت مديره بانک رفاه گفت :شبکه هاي اجتماعي از ابزارهاي فناوري اطالعات و بانکداري
بين الملل از تحوالت عمده در نظام بانکي هستند.به گزارش روابط عمومي بانک رفاه ،فرشيد
فرخ نژاد در همايش معاونان اعتباري مديريت شعب استان هاي اين بانک طي سخناني با
اشاره به سلطه شبکه هاي اجتماعي و نقش و تاثير آن بر عمليات بانکداري خاطر نشان
ساخت:امروزه ابزارهاي فناوري اطالعات و از جمله شبکه هاي اجتماعي تغييرات و تحوالت
عديده اي در نظام بانکي ايجاد کرده است .الزم است در حوزه عرضه محصول از اين ظرفيت
استفاده شود.وي ديگر تحول عمده در نظام بانکي به ويژه بانک رفاه را تحول در حوزه
بانکداري بين الملل عنوان کرد و اظهار داشت :خوشبختانه پس از برجام در حوزه بين الملل
توانسته ايم سهم بازار مطلوبي را به دست آوريم  .البته بايد توجه داشت هنگام افزايش سهم
بازار،مطالبات بانک افزايش نيابد.

دکتر محمد بيگدلي مديرعامل بانک ملت در جريان سفر به آذربايجان شرقي از بخش هاي
مختلف مجموعه بزرگ شيرين عسل ،از مشتريان بزرگ اين بانک ،ديدن کرد.به
گزارش روابط عمومي بانک ملت ،دکتر بيگدلي با ابراز خرسندي از فرصت بازديد از
تعدادي از شرکت هاي گروه شيرين عسل ،گفت :با توجه به ارزش آفريني مطلوب
و اشتغالزايي قابل توجه در اين مجموعه ،به طور کامل از اين مشتري ارزنده حمايت
مي کنيم.وي با اشاره به حجم سرمايه گذاري مناسب شرکت هاي زيرمجموعه شيرين
عسل و کاهش وابستگي خارجي در محصوالت توليدي آن ها تصريح کرد :فعاليت هاي
اين مجموعه مصداق عينيت بخشيدن به اقتصاد مقاومتي است.

وزارت نيرو
شرکت سهامي برق منطقه اي کرمان

اطالعيه

بخش اقتصادي:نهمين نمايشگاه بين المللي صنعت در و پنجره جمعه
سيزدهم بهمن ماه به روي مردم گشوده مي شود ،نمايشگاهي که
بزرگترين نمايشگاه صنعت در و پنجره منطقه خاورميانه است و در
آن صدها شرکت ،کارخانه و واحد توليدي داخلي و خارجي جديدترين
توليدات و خدمات خودشان را به نمايش خواهند گذاشت.به گزارش
روابط عمومي و اطالع رساني نهمين نمايشگاه بين المللي در و پنجره و
صنايع وابسته :در اين نمايشگاه که در فضايي بالغ بر  43هزار متر مربع
و در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برپا خواهد شد410 ،
شرکت حضور دارند که از اين تعداد  356شرکت داخلي و  54شرکت
نيز خارجي و از کشورهاي ترکيه ،چين ،آلمان ،بلغارستان ،ايتاليا ،امارات
متحده عربي و اسپانيا هستند.فرهاد امينيان رئيس ستاد برگزاري اين
نمايشگاه گفت :نمايشگاه بين المللي در و پنجره از نخستين دوره برپايي
آن در سال  1388تا به امروز از رشد صعودي بسيار مناسبي برخوردار بوده
و مورد استقبال مطلوب شرکت ها و واحدهاي فعال در اين صنعت واقع
شده است.امينيان افزود :با توجه به کيفيت و کميت مطلوب برگزاري،
نمايشگاه بين المللي در و پنجره به عضويت اتحاديه جهاني نمايشگاه ها
(يو اف آي) درآمده است که اين امر افتخار بزرگي براي اين نمايشگاه به
شمار مي آيد زيرا نمايشگاه هايي که عضويت اتحاديه جهاني نمايشگاه ها
را دارند از اعتبار و شهرت بين المللي برخوردارند و همواره مورد توجه
مخاطبان صنعت نمايشگاهي قرار دارند.وي اضافه کرد :نهمين نمايشگاه
بين المللي در و پنجره و صنايع وابسته به صورت تفکيک شده و در سالن هاي
مجزا برگزار مي شود که شامل گروه هاي پروفيل «يو پي وي» سي،
گروه در و پنجره «يو پي وي سي» ،گروه ماشين آالت و تجهيزات و
گروه در و پنجره آلومينيومي است که هرکدام يک يا چند سالن مستقل
را در اختيار دارند و مابقي گروه ها مانند يراق آالت ،شيشه پنجره ،توري
پنجره  ،نشريات تخصصي و ساير حوزه هاي مرتبط در ميان گروه هاي
اصلي جانمايي شده اند.اين نمايشگاه از  13تا  16بهمن ماه هر روز از
ساعت  9تا  17در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران آماده
بازديد عالقه مندان است.
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اذان ظهــر  12:18اذان مغرب 17:49

حديث

نیمه شب شرعی 23:35
اذان صبح  5:40طلوع آفتاب 7:06

امام صادق سالم ا ...علیه:
بــدون ترديــد  ،خداوند بر بنده خود به خاطر شــ ّدت محبّــت به فرزندش ،
رحم میكند .

شعر روز

كافی  ،ج  ،6ص  ،50ح 5؛ حکمتنامه كودك ،ص 224

هر ذره كه بر روی زمینی بوده است
خورشید رخی زهره جبینی بوده است
گـرد از رخ آستین بـه آزرم افشان
كـان هم رخ خوب نازنینی بـوده است

خیام نیشابوری

عکس روز:

میثاق نامه
روزنامه نگار برای پاسداشــت ارزش های الهی و انسانی از جمله عدالت
طلبی ،آزادیخواهی ،صلح و امنیت بشر ،استقالل و پیشرفت فرهنگی ،اجتماعی و

اقتصادی ملتها و فرهنگ ها ،احترام خاص قائل است.

گوناگون
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حمايت آسياتك از مسابقات بوچيا

به گزارش روابط عمومی شــرکت انتقال داده های آسیاتک ،مسابقات لیگ باشگاه های
بوچیا جام فجر از اول تا هشتم بهمن با حضور تیم های آقایان و بانوان از استانهای کشور
در فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین برگزار شد.
امام صادق سالم ا ...علیه:
اذان ظهــر
17:49های بوچیا کشور به عنوان
مغربباشگاه
اذان لیگ
12:18برگزاری
آسیاتک طول
بنابر این گزارش شــرکت
حديث بــدون ترديــد  ،خداوند بر بنده خود به خاطر شــ ّدت محبّــت به فرزندش  ،شعر روز
اوقات شرعی
کنارشب
نیمه
23:35کشــور بود و جوایــز نهایی را تامین و به
شرعیگرامی
توانیابان
تهرانمعنوی در
مادی و
حامــی
رحم میكند .
به افق
اذان صبح  5:40طلوع آفتاب 7:06
كافی  ،ج  ،6ص  ،50ح 5؛ حکمتنامه كودك ،ص 224
برندگان مسابقات اهدا کرد.
در پایان این دوره از مســابقات کاپ های تیم های قهرمان توســط مدیر روابط عمومی
عکس روز:
نامه
میثاق
آسیاتک اهدا گردید.

صاحب امتیاز :تعاونی فرهنگی آموزشی نشر مهر دانش روز
دبیرکل کانون:غالمرضا مهرعبداله ئی
هر ذره كه بر روی زمینی بوده است
خورشید رخی زهره جبینی بوده است
گـرد از رخ آستین بـه آزرم افشان
كـان هم رخ خوب نازنینی بـوده است

مدیر مسئول و سردبیر:منا مهرعبداله ئی
معاون سردبیر:امیر مهرعبداله ئی
تلفن روابط عمومی66028129:

خیام نیشابوری

تلفکس تحریریه66028128:
توزیع تهران:امورمشترکین سامانه کسب و کار88260447

روزنامه نگار برای پاسداشــت ارزش های الهی و انسانی از جمله عدالت
بشر،وزير
معاون
کرد :اجتماعی و
عنوانفرهنگی،
راهپیشرفت
استقالل و
طلبی ،آزادیخواهی ،صلح و امنیت
بافت های ناکارآمد
اصلی
اقتصادی ملتها ومحور
بازآفرينیاست.
احترام خاص قائل
فرهنگ ها،
افزوده شدن مفهوم «انسان محوری» و «شهروند محوری» به جریان بازآفرینی شهری ،
چاپخانه:کاروکارگر66817317
روز برفی  -تهران
گوناگونجدید نوسازی و بازسازی بافت فرسوده شهرهاست.
وجه تمایز الگوی
3623
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بــه گزارش پایگاه خبری بانک مســکن -هیبنا ،محمدســعید ایزدی دبیر شــورای عالی
حمايت آسياتك از مسابقات بوچيا
صاحب امتیاز :تعاونی فرهنگی آموزشی نشر مهر دانش روز
خبری
هایگذشته از نظام
باشگاهدهه
لیگدر سه
محوری
انسان
مفهوم
اینکه
بیان
با
کشور
معماری
شهرسازی و
به گزارش روابط عمومی شــرکت انتقال داده های آسیاتک ،مسابقات
دبیرکل کانون:غالمرضا مهرعبداله ئی
شهروند محوری
محوری و
هایاظهار
تیماند،
شــده
هشتمایران
شــهری
برنامه
کشور
انساناستانهای
کرد:بانوان از
آقایان و
حذفحضور
بهمن با
ریزیاز اول تا
جام فجر
بوچیا
مدیر مسئول و سردبیر:منا مهرعبداله ئی
شد .اســت این در حالی است که در نظام برنامه
شــهری
برنامهریزی
ورزشهاینظام
ترین ارکان
در اصلی
معلولین برگزار
جانبازان و
فدراسیون
گرفتنکشور به
های بوچیا
کشورلیگ
برگزاری
آسیاتک
ریزیگزارش
بنابر این
عنوان توجه به کالبد
شهروندان،
باشگاهنادیده
ایران ،با
طول در
گذشته
شــرکت دهه
شهری طی 3
معاون سردبیر:امیر مهرعبداله ئی
است.جوایــز نهایی را تامین و به
بوده بود و
کشــور
برنامهگرامی
توانیابان
معنوی در
مادی و
حامــی
ریزان
مرکزکنارتوجه
بیشتر در
شهری
تلفن روابط عمومی66028129:
داد :اهدا
مسابقات
کرد.صرف به کالبد شهری سبب شده تا پس از گذشت سال ها ،شهرهای
تمرکز
برندگانادامه
وی
تلفکس تحریریه66028128:
در پایان این دوره از مســابقات کاپ های تیم های قهرمان توســط مدیر روابط عمومی
کشــور حال و روز خوشی نداشته باشــند و در پهنه های مختلف با مسائل جدی از جمله
آسیاتک اهدا گردید.
توزیع تهران:امورمشترکین سامانه کسب و کار88260447
تنزل کیفیت زندگی روبه رو شوند.
حرفــه ای
آمــوزش فنــی و
بــر اســاس توافــق انجــام شــده بــا
شهرستان88991927:
ســازمان توزیع
کرد:های گذشــته غفلت از حلقه انســان
عنوانســال
راهکرد :طی
تصریح
شهرســازیوزير
معاون وزیر راه و معاون
2٩4ازنفــر
داشــت :از
کشــور اظهــار
وزارت علــوم قــرار اســت از ایــن پــس
اساسی نظام برنامه ریزی شهری
هایاصل
بافتعنوان
محوری به
اصلی و محله
همسایگی
محوری ،واحد
دانشگاه شریف-جنب بانک مسکن-شماره
آزادی-بعد
نشانی:خیابان
ناکارآمد
بازآفرينی
محور
پنجمهنــوز  110نفــر
-517واحدــی،
مربــی حــق التدریس
دانشــجویانی کــه تمایــل بــه فراگیــری
هایی شده است که
ساختمان
گیری
شکل
به
منجر
دنیا،
موفق
و
شــده
تجربه
الگوهای
در
محوری» و «شهروند محوری» به جریان بازآفرینی شهری ،
«انسان
مفهوم
افزوده شدن
چاپخانه:کاروکارگر66817317
مشــخص
وضعیــت اســتخدامی آنهــا
فرسوده زندگی
الزم برای
تمایزدلیل
وجهبــه
ـارت دارنــد در حیــن تحصیــل بــا ثبــت
مهرـان
نیازمند تجدید نظر و بازخوانیروزطرحبرفی  -ته
شهرهاست.
کیفیتبافت
برخورداریوازبازسازی
عدمجدید نوسازی
الگوی
هستند.بانک مســکن -هیبنا ،محمدســعید ایزدی دبیر شــورای عالی
پایگاه خبری
گزارش
شهری
بــههای
نیســت کــه بــزودی تکلیــف ایــن افــراد
نــام از طریــق پرتــال ســازمان آمــوزش
سازهای خبری
ساخت ونظام
دههدرگذشته از
محوری در سه
مفهوم وانسان
کشور با
معماری
شهری
شــهرها
تاب آوری
اینکه ایمنی
لحاظبیانفاکتور
حال به
شهرسازی وعین
وی در
هــم مشــخص مــی شــود.
فنــی و حرفــه ای بــرای مهــارت آمــوزی
شهروند
محوری و
شــده اند،
شــهری
برنامه
محوریاساسا به آن بی
شــهری
ریزی
انسان برنامه
کرد:جریان
اظهار در
دیگری که
حذفمهم
ایراننکته
افزود:
ریزیکرد و
اشــاره
پــاک سرشــت در خصــوص آمــوزش
ثبــت نــام کننــد.
اصلیترین ارکان نظام برنامهریزی شــهری اســت این در حالی است که در نظام برنامه
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی
توجهی شده است مساله ایمنی و تاب آوری شهرها است .حذف این فاکتور از مفاهیم اصلی
هــای مهــارت کارگــران ســاختمانی
ســلیمان پــاک سرشــت» روز دوشــنبه
ریزی شهری طی  3دهه گذشته در کشور ایران ،با نادیده گرفتن شهروندان ،توجه به کالبد
بیش از  140هزار هکتار بافت فرسوده و  2هزار و
اکنون
هم
تا
شده
سبب
شهری
توســعه
شهری بیشتر در مرکز توجه برنامه ریزان بوده است.
گفــت70 :درصــد آزمــون هــای مهــارت
در نخســتین نشســت خبــری خــود در
وجود ازآید.
صرفدربهنقاط
ناکارآمد
وی700
گذشت سال ها ،شهرهای
به تا پس
کشورشده
شهری سبب
کالبد شهری
محلهتمرکز
ادامه داد:
بــرای کارگــران ســاختمانی عملــی و تنهــا
محــل ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه
نیستند .بلکه در کنار
شــهرهای
بحرانی
تنهادرنقاط
محدوده ها
افزود:روزالبته
کشور از جمله
مسائل جدی
مختلف با
پهنه های
باشــند و
ایننداشته
خوشی
ایزدیحال و
کشــور
30درصــد کتبــی اســت کــه بــا توجــه بــه
ای کشــور بیــان داشــت :ایــن توافــق در
روبهورو شوند.
هایزندگی
کیفیت
ناکارآمد شهری ،در سایر محالت شهری مشکالت عدیده ای از بابت
فرسوده
تنزلبافت
شــده بــا
بــر
ایــن بــودن ســطح ســواد ایــن کارگــران
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــهپایی
خصــوص رشــته هــای
انجــامــه در
توافــقــل اولی
اســاس مراح
گذشــته غفلت از
کرد:چهطی ســال
وزیرو راه و
معاون
انســان هستند .باید از
بازنگری وحلقهبازخوانی
های نیازمند
ســریع تر
تصریحهر
شهرســازیدارد که
بحران وجود
ایمنی
نفــر
2٩4
از
داشــت:
اظهــار
کشــور
پــس
ایــن
از
اســت
قــرار
علــوم
وزارت
شهری
ریزی
برنامه
ریزیبه عنوان
محوری
مفاهیممحله
همسایگی و
طریقواحد
محوری،
مــی تــوان بتدریــج بــه ســوی آزمــون
فنــی اســت کــه کارگاههــای تخصصــی را
دهیم .چرا که اگر
تغییر
شهر
نظامرا از
اساسیخود
اصل تلقی
شــهری،
برنامه
بازخوانی
مربــی حــق التدریســی ،هنــوز  110نفــر
دانشــجویانی کــه تمایــل بــه فراگیــری
در الگوهای تجربه شــده و موفق دنیا ،منجر به شکل گیری ساختمان هایی شده است که
هــای عملــی گام برداریــم.
قــرار خواهیــم داد.
بــرای ایــن امــر
تلقی ما از شــهر مجموعهای از راهها و خیابانها باشد فارغ از انسان محوری شهرهای ما
وضعیــت اســتخدامی آنهــا مشــخص
بــه دلیل عدم برخورداری از کیفیت الزم برای زندگی نیازمند تجدید نظر و بازخوانی طرح
مهــارت دارنــد در حیــن تحصیــل بــا ثبــت
پزشک عمومی  -جام جم
وی اظهــار داشــت :هــم اکنــون در وی تاکیــد کــرد :در اقتصــاد دانــش بنیــان وی همچنیــن از رشــته مدیریــت آمــوزش معــاون وزیــر تعــاون کار و رفــاه
شهرهای کنونی خواهد بود.
هایهمین
شهری هستند.
نیســت کــه بــزودی تکلیــف ایــن افــراد
نــام از طریــق پرتــال ســازمان آمــوزش
مقطــع اجتماعــی بــا اشــاره بــه نقــش ســازمان
اجتماعی باید کیفیت
اینوسازمان
که در
اجتماعی است
معتقد
ـت
ـوص
خصـ
مشــخصای در
هــمحرفــه
انجــام ایــن کار نمــی تاکیــد اصلــی بــر توانمنــدی نیــروی هــای فنــی و
سازهای شهری
ساخت
شــهرها در
سازمانیتاب آوری
شهر ایمنی و
هســتیمفاکتور
حال به لحاظ
ویامادرماعین
مــی شــود.
ـوزی
ظرفیـآمـ
مهــارت
ـرای
فنــی و حرفــه ای بـ
باشد.
کمیت
بر
مقدم
بی
آن
به
اساسا
شــهری
ریزی
برنامه
جریان
در
که
دیگری
مهم
نکته
افزود:
و
کرد
اشــاره
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور در
کــرد
مشــخص
را
دقیقــی
رقــم
تــوان
رشــته
مجموعــه
در
ارشــد
کارشناســی
ـا
ـ
ب
ـون
ـ
اکن
ـم
ـ
ه
ـفانه
ـ
متاس
ـت،
ـ
اس
ـانی
ـ
انس
پــاک سرشــت در خصــوص آمــوزش
ثبــت نــام کننــد.
اشارهاصلی
مفاهیم
ناکارآمدفاکتور از
هایحذف این
بافتاست.
بازســازیشهرها
برایو تاب آوری
اولیهایمنی
مقدماتمساله
شده است
کرد و گفت:
شــهری
توجهی به
وی
ســاختمانیـرای برنامــه اشــتغال فراگیــر و اشــتغال
گفــت :اجـ
کارگــران
هــای آمــوزشهــای
تردیــد بــه
برای پــاک امــا بــی
سرشــت» روز
ســلیمان
مهــارت داد و
عالــی خبــر
دوشــنبهمــرور وســعت ایــن نیــروی انســانی کــه مهــارت مــورد نیــاز را
هزار وو
مهندسانو 2
بافت فرسوده
همکاریهکتار
گذشتهازبا 140هزار
اکنون بیش
بازنگری،تادرهم
مسیر سبب شده
شروعشهری
توســعه
صنفی
انجمن
مشاور
جامعه
ماه
3
مهــارت
هــای
آزمــون
70درصــد
ـت:
ـ
گف
در
خــود
خبــری
نشســت
نخســتین
در
افزايش چند برابری زمان و حجم اينترنت رايگان آسياتك
هــم اکنــون 10هــزار آموزشــگاه آزاد روســتایی نیــز گفــت :ماموریــت اصلــی
آمــوزش هــا گســترش مــی یابــد.
کســب نکــرده اســت ،مواجــه ایــم.
 700محله ناکارآمد در نقاط شهری کشور به وجود
مورد
اندیشــی وآید.تجدید نظر در نظام برنامهریزی شهری
مهندســان معمار و شهرساز هم
بــرای کارگــران ســاختمانی عملــی و تنهــا
آمــوزش فنــی و
محــل
ســازمان در جریــان اجــرای برنامــه
در فرودگاه ها
سرشــت بــا
ســازمان پــاک
حرفــهاشــاره بــه اهمیــت پــاک سرشــت تاکیــد کــرد :جامعــه ای داریــم و افــرادی کــه مدیریــت ایــن
ایزدی افزود :البته این محدوده ها تنها نقاط بحرانی شــهرهای کشور نیستند .بلکه در کنار
توجه قرار
30درصــد کتبــی اســت کــه بــا توجــه بــه
ای کشــور بیــان داشــت :ایــن توافــق در
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ،در سایر محالت شهری مشکالت عدیده ای از بابت
ـارت گفــت2.۸ :واحــد کــه توانمنــد بــه لحــاظ نیــروی انســانی آموزشــگاهها را بــر عهــده دارنــد بایــد اشــتغال فراگیــر بررســی افــراد متقاضــی
به گزارش روابط عمومی شــرکت انتقال داده های آســیاتک ،با توجه به برف و سرمای
آمــوزش هــای مهـ
پاییــن بــودن ســطح ســواد ایــن کارگــران
شهری ،اولیــه در خصــوص رشــته هــای
بازآفرینی مراحــل
محوری»
«شهروند
محوری» و
شــدن
جریانباید از
بازخوانیبههستند.
بازنگری و
نیازمند
«انسان ســریع تر
مفهومکه هر چه
وجود دارد
افزودهبحران
ایمنی و
دریافــت تســهیالت اســت بــه طــوری
شــدید و تاخیر و کنسل شدن پروازها ،این شرکت جهت حفظ ارتباط مسافرین محترم،
از رشــد هشــت
درصراــدی کــه در برنامــه اســت مــی توانــد حرفــی در ایجــاد دارای صالحیــت باشــند.
مــی تــوان بتدریــج بــه ســوی آزمــون
فنــی اســت کــه کارگاههــای تخصصــی
شهرهاست.
فرسوده
بافت
بازسازی
و
نوسازی
جدید
الگوی
تمایز
وجهبازخوانی مفاهیم برنامه ریزی شــهری ،تلقی خود را از شهر تغییر دهیم .چرا که اگر
طریق
برداریــم .در کــه صالحیــت هــای گوناگونــی را بــرای
اقدام به افزایش  10برابــری زمان و  ۵0برابری حجم خدمات وای فای رایگان خود به
متخصصانــیگامبــود کــه
هدفگــذاری شــده اســت بایــد از اشــتغال و کاهــش فقــر بزنــد.
وی یکــی از هــای عملــی
ششــمخواهیــم داد.
ایــن امــر قــرار
بــرایعالی
دبیرماشــورای
محوریایزدی
محمدســعید
مســکن-باشدهیبنا،
شــهر پایگاه
بــه ازگزارش
شهرهای
فارغ از انسان
بانکو خیابانها
خبری راهها
مجموعهای از
تلقی ما
جم
جام
عمومی
پزشک
اســتفاده از منابــع داشــته باشــند.
میزان  10ساعت زمان و  ۵گیگ حجم در فرودگاه های کشور کرد.
عوامــل
ارتقــا
جامعــه را
ســال
ـورای ازراهب
ـاد شـ
ـانـه ایجـ
ـارهـ بـ
ـاد بـدانـاـ اش
تولیــددر اقتصـوی
متوجــه و رفــاه
تعــاون کار
گذشــته وزیــر
هــای معــاون
اکنــون
طریــقهــم
اظهــار داشــت:
ـوزش
ـریمدیریــت آمـ
رشـــته
همچنیــن
وی
ـشـبنی
ـد کــرد:
بهــرهدروری وی تاکیـ
خواهد
شهرهایوکنونی
همین
بود .با بیان اینکه مفهوم انسان محوری در سه دهه گذشتهویاز نظام
کشور
معماری
شهرسازی
ســازمان
ـش
ـ
نق
ـه
ـ
ب
اشــاره
ـا
ـ
ب
ـی
ـ
اجتماع
فقــط
هــا
صالحیــت
وی،
گفتــه
بــه
کیفیت
باید
اجتماعی
سازمان
این
در
که
است
اجتماعی
سازمانی
شهر
هســتیم
معتقد
اما ما
کار نمـ
صــورت ایــن
محوری ظرفیــت انجــام
برنامه ریزی شــهری ایران حذف شــده اند ،اظهار کرد :انسان محوری و شهروندخصــوص
شایان ذکر است کلیه مسافرین در فرودگاه های مهرآباد  ،امام خمینی  ،مشهد ،اصفهان،
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مقدم بر کمیت باشد.
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مهــارتکشــورمهـدرـارت هــای فنــی نیســت بلکــه بررســی
کرمــان ،اهواز ،گرگان ،تبریز ،یزد ،اردبیل ،بندرعباس و زاهدان تحت پوشــش خدمات
ـت،کار
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برنامه
اصلیترین ارکان نظام برنامهریزی شــهری اســت این در حالی است که در نظام
وی به مقدمات اولیه برای بازســازی بافت های ناکارآمد شــهری اشاره کرد و گفت :برای
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توانمنــدی کارشناســان فعلــی و تجربــه آمــوزی مهــم دانســت و افــزود :ســهم صالحیــت متقاضــی از جنبــه هــای
پابیلک وای فای رایگان آسیاتک می باشند
اســت.
صنفی توجه به کالبد
شهروندان،
ریزی شهری طی  3دهه گذشته در کشور ایران ،با نادیده گرفتن
شروع مسیر بازنگری ،در  3ماه گذشته با همکاری جامعه مهندسان مشاور و انجمن
افزايش چند برابری زمان و حجم اينترنت رايگان آسياتك
روســتایی نیــز گفــت :ماموریــت اصلــی
آمــوزش هــا گســترش مــی یابــد.
هــم اکنــون 10هــزار آموزشــگاه
کســب نکــرده اســت ،مواجــه ایــم.
بودجــهآزادآمــوزش هــای غیــر رســمی در مهــارت هــای بــازار کار ،کارآفرینــی،
است.
تجدیدبوده
برنامه وریزان
توجه
بیشتر ودر مرکز
شهری
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه افــراد توانمنــدی کــه بازنشســته شــده
نظام برنامهریزی شهری مورد
نظر در
اندیشــی
شهرساز هم
مهندســان معمار
پــاک سرشــت بــا اشــاره بــه اهمیــت پــاک سرشــت تاکیــد کــرد :جامعــه ای داریــم و افــرادی کــه مدیریــت ایــن ســازمان در جریــان اجــرای برنامــه
در فرودگاه ها
ویقرارادامه داد :تمرکز صرف به کالبد شهری سبب شده تا پس از گذشت سال ها ،شهرهای
بودجــه کل کشــور 1.3درصــد اســت و بــا عمومــی و برخــی از مهــارت هــای دیگــر
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آمــوزش هــای مهــارت گفــت2.۸ :واحــد کــه توانمنــد بــه لحــاظ نیــروی انســانی آموزشــگاهها را بــر عهــده دارنــد بایــد اشــتغال فراگیــر بررســی افــراد متقاضــی
به گزارش روابط عمومی شــرکت انتقال داده های آســیاتک ،با توجه به برف و
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دهه مبارک فجر از  ۵0درصد تخفیف در قیمت رمز یاب سخت افزاری
ســپهر
شهرسازی و معماری کشور با بیان اینکه مفهوم انسان محوری در سه دهه گذشته از
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ســازمان
حتــی در ترمیــم بافــت در
**ايجــاد چهــار اتــاق فکــر در هــا ابــالغ خواهــد شــد تــا هــر اســتانی
فرســوده
هــای
برنامه ریزی شــهری ایران حذف شــده اند ،اظهار کرد :انسان محوری و شهروند محوری
گرفتــه ام،
عهــده
کشــور بــر
حرفــه ای
( )Tokenبهره مند شوند.
هایی شده است
ساختمان
منجراینبه درشکل
ریزی موفق
شــده و
الگوهای
در
که خصــوص مهــارت نیــروی کار کشــور افــزود :بــا ایجــاد ایــن شــورا از هــا را در توســعه فرهنــگ مهــارت مهــارت هــای فنــی نیســت بلکــه بررســی
نیازهــایاردبیل ،بندرعباس و زاهدان تحت پوشــش خدمات
گرگان،وتبریز ،یزد،
کرمــان ،اهواز،
تولیــد در
نظام برنامه
گیریکه در
حالی است
دنیا،اســت
شــهری
تجربهبرنامه
ارکان نظام
اصلیترین
ظرفیــت هــا
بــه تفکیــک
مــی توانــد ورود کنــد.
تــالش شــده از تمرکــز زدایــی اجتنــاب ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران ،این بانک با هدف توسعه و ترویج خدمات
طرح
کالبدبازخوانی
تجدید بهنظر و
زندگی نیازمند
الزم برای
کیفیت
توانمنــدی کارشناســان فعلــی و تجربــه آمــوزی مهــم دانســت و افــزود :ســهم صالحیــت متقاضــی از جنبــه هــای
پابیلک وای فای رایگان آسیاتک می باشند
اســت.
شهروندان ،توجه
نادیده گرفتن
ایران ،با
برخورداریدراز کشور
عدم 3دهه گذشته
دلیلطی
بــهشهری
ریزی
آموزشــی شناســایی شــود تــا آمــوزش
پــاک سرشــت اظهــار داشــت :متاســفانه شــود بــه طــوری کــه آمــوزش هــای ای کشــور
در حوزه اینترنت بانک ســپهر اعالم کرد :آندســته از مشــتریانی که از تاریخ دوازدهم
هستند.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه افــراد توانمنــدی کــه بازنشســته شــده بودجــه آمــوزش هــای غیــر رســمی در مهــارت هــای بــازار کار ،کارآفرینــی،
توجه برنامه ریزان بوده است.
شهری مرکز
هایبیشتر در
شهری
هــای الزم در آن اســتان ارائــه شــود.
در ســال هــای گذشــته فرهنــگ مهــارت
برخــیکاراز و
تعــاون،
معــاونبــاوزیــر
ـور هــر
نیازهــای
جاری (ایام مبارک دهه فجر) نسبت به ثبت درخواست
بهمنماه سال
سختبیست و
رمز ياب لغایت
شهرهای
در ها،
شــهرهاسال
آوریاز گذشت
تابتا پس
سببوشده
لحاظکالبد
صرف به
تمرکز
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سازهایای کشـ
1.3درصــد اســت و
اســاسـه کل کشـ
مهارتــی را بــر بودجـ
ـور بــا بیــان اینکــه اتفــاق خوبــی انــد ،اســتفاده خواهیــم کــرد.
صادرات
دومبانك
افزاری
تخفيف  ٥٠درصدی
تشــکیل چهــار وی تصریــح کــرد :ســازمان در صــدد
ـتــود
ـده ب
ـاک شـ
ـپرده
فراموشـ
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ـتاننمـهـ
مراکــز
ـنـهشــود و
اظهــار اس
خواهــد بــود.
اجتماعــی نیــز
فجر«رمزیاب جدید» در ســایت اینترنتی بانک صادرات ایران (www.
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سرشـ
ـی سـپـ
هایاهلل دهه
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ايران به
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روبه رو
زندگی
ایرانبرخـ
صادرات در
خصوصــی را
ـنـت کــه بخــش
ســازیدر همیـاسـ
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ـف فرهنگـ
آمــوزیـندر ضعـ
مهــارتبایــد ایـ
اصلیشــد :کــه
ـار داشــت:
جهــتــت اظهـ
فکــر پدرــاک سرش
توانمنــد
انتقــالـتداد کــهاتــاق
همــه
،یــادآور
جامعــهــاز اسـ
دهیــم؛ نی
آمــوزش مرکـ
مســئولیترا بــه 31
آمــوزش
ـز ارتقـراـابــه
هــای
ـیکــه
ماهــی
ایمنی و تاب آوری شهرها است .حذف این فاکتور از مفاهیم
است
کیفیتشده
تنزلتوجهی
بانک اقدام کنند ،از  ۵0درصد تخفیف در هزینه خرید
شعب این
 )bsi.irو
اینترنت
مراجعه دربه سامانه
درخواستیا عضویت
ـیتوانند با ثبت
می
مشــتریان بانک
معاون وزیر راه و شهرســازی تصریح کرد :طی ســالهای گذشــته غفلت از حلقه انســان
دســتورالعملی
ـتاناســت.آزمــون هــایراســتا بـ
ـتغال
فرسوده و 2عرصــه
جــدی
مهارتــی
مبارک دولت
دههبخــش
درــار
ســپهراختی
بانکــه در
اســتانرشــته هــا ک
ملــیبــه از
فنــی
آمــوزش
هزار هوــای اشـشـ
ـزودیمســابقات
مهــارت،
در اسـ
هــایهشــیار
ـایوفعــال و
واحدهـ
ـود.از مشــاغل خانگــی مهــارت را در ســازمانکــه
رمزیاب یاب
هایقیمت رمز
تخفیف در
فجرـاز
توســعه شهری سبب شده تا هم اکنون بیش از  140هزار هکتار بافت
افزاری( )Tokenبرخوردار خواهند شد.
سختافزاری
سخت
ـی ۵0درصددستگاه
محوری ،واحد همسایگی و محله محوری به عنوان اصل اساسی نظام برنامه ریزی شهری
ـانهـوـر اســتانی
مربی تـــا
ارتقـــدـا شــد
ـارت،خواه
المللــیهــامهابـــالغ
هــای
حتــی در
ـن در
فکــر
گرفتــه ام،
حرفــه
بــهمند شوند.
( )Tokenوبهره
همیــن ســبب
اســت ،فعــال کنــد
وجود آید.
کشور
شهری
ناکارآمد
محله
در 700
ـرد،ایهویــت
فرســوده شــغل فـ
وی ،زمانــی
بافــتــه
ترمیــمــه گفت
ب
باشــیم**.ايجــاد چهــار اتــاق و بیـ
عهــدهداشــته
کشــور بــر هــا
بنا براین گزارش ،اســتفاده از رمز یاب ســخت افزاری ( )Tokenدر شبکه بانکداری
ساختمان هایی شده است که
شکلبهگیری
منجر به
نقاطدنیا،
شــده ودرموفق
تجربه
الگوهای
نیازهــای
و
هــا
ظرفیــت
تفکیــک
بــه
ـد.
ـ
کن
ورود
ـد
ـ
توان
ـی
ـ
م
متاســفانهتمرکــز زدایــی اجتنــاب ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه
تــالش شــده از
صادرات ایران ،این بانک با هدف توسعه و ترویج خدمات
روابط عمومی
به
نیستند .بلکه در کنار
شــهرهایو کشور
زندگیبحرانی
برای نقاط
الزم تنها
محدوده ها
افزود :البته
بانکوجــود
خصوصــی
گزارشــش
انتظــار از بخ
ـگاه هــای آزاد در ســازمان آمــوزش ایــن
او را تشــکیل مــی داد امــا
بــه گفتــه پــاک سرشــت،آموزش هــای آموزشـ
بازخوانی طرح
نیازمند تجدید نظر
ایناز کیفیت
برخورداری
ایزدی عدم
بــه دلیل
اینترنتی این بانک ،امکان دریافت رمز ورود (مســتقل و یک بار مصرف) به سامانه برای
آموزشــی شناســایی شــود تــا آمــوزش
ـاک
ایـ
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ،در سایر محالت شهری مشکالت عدیده پ
سرشــت اظهــار داشــت :متاســفانه شــود بــه طــوری کــه آمــوزش هــای ای کشــور
توســعهکرد :آندســته از مشــتریانی که از تاریخ دوازدهم
ســپهر اعالم
بانک
اینترنت
حوزه
در
بابت
از
هستند.
شهری
های
دارد کــه دایــره عمــل خــود را
امــروزه مــدرک تحصیلــی در اولویــت مهارتــی بایــد هدفمنــد ،فعاالنــه و فنــی و حرفــه ای کشــور خبــر داد.
انجام هر تراکنش و امضای دیجیتال را برای برخی مبادالت فراهم
در ســال هــای گذشــته فرهنــگ مهــارت مهارتــی را بــر اســاس نیازهــای هــر معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه هــای الزم در آن اســتان ارائــه شــود.
لغایت بیست و دوم بهمنماه سالجاری (ایام مبارک دهه فجر) نسبت به ثبت درخواست
سازهای
نیازمندساخت و
شــهرها در
تاب آوری
بحران لحاظ
عین حال به
وی در
شهری هستند .باید از
بازخوانی
بازنگری و
ســریع تر
ایمنیهروچه
فاکتور که
وجود دارد
ایمنی و
صــددـد.
اســتخدامدر دهـ
قــرار گرفتــه اســت ،افــراد را بیــش از
خصــوص
سرشــت» در
پــاک
بتــوان بــا
باشــد و
استفاده های احتمالی از رمز های اختصاصی مشتری را بر
بانکاین
اینترنتیو به
می آورد
کــرد :ســازمان
تصریــح
چهــار وی
اســناد تشــکیل
همچنیــن از
اجتماعــی
بخــشهــا
اثــرــز اســتان
آمــوزی بــه فراموشــی ســپرده شــده بــود اســتان تدویــن شــود و مراک
سوء(www.
ترتیبایران
صادرات
های «عضویت» یا «رمزیاب جدید» در ســایت
تغییرآن بی
اساسا به
شــهری
ریزی
برنامه
ریزیدر جریان
دیگری که
مهم
بازخوانی نکته
طریقکرد و افزود:
اشــاره
اگر
که
چرا
دهیم.
شهر
از
را
خود
تلقی
شــهری،
برنامه
مفاهیم
معــاون وزیــر کار ادامــه داد :بــه همیــن
بشناســیم
مهــارت
آنکــه بــا
ـازمان آمـ
مربیــان
فکــرـاددراشـ
ـای ایجـ
ـتــرح هـ
ـتی اسدرـ ط
ـوزش در برخــی
خصوصــی را
ـیبخســـش
التدریسکـــه
ســازیحــق اســت
ترمیــم
فرهنگــی
کــه بایــد ایــن ضعــف
خرید مشتریان بانک ایجاد می کند.
هزینهبرای
اعتمادی را
قابل
طرفازو۵0بستر
ـتغال،توانمنــد
جهــت
اتــاق
باالدسـنیــاز
مرکــزبــاارتقــا دهیــم؛
فــردیرا بــه 31
توجهی شده است مساله ایمنی و تاب آوری شهرها است .حذف این فاکتور از مفاهیم اصلی
تخفیف در
درصد
 )bsi.irو یا مراجعه به شعب این بانک اقدام کنند،
محوری شهرهای ما
تلقی ما از شــهر مجموعهای از راهها و خیابانها باشد فارغ از انسان
رمزیابفنــی
آمــوزش
دلیــل ســازمان
ـش دولتــی
ـار بخـ
ـت:اختیـ
داشـهـ در
ـانــا کـ
ـته ه
واحدهـکنی
ـایی مــی
شــود.
هزار
400
حرفــه ازایرشـبیـ
ـی و
هــای مهــارت ،فنـ
باشــیم.
ـتانمرتبــط
فقــر
ملــی
مســابقات
آزمــون
کاهــشدر اسـ
ـم.ــال و هشــیار
ـایـ فع
مــدرک دانشــگاهی شناسـ کــه
توســعه شهری سبب شده تا هم اکنون بیش از  140هزار هکتار بافت فرسوده و  2هزار و
یاب خواهند
برخوردار
سختوافزاری
دستگاههای
شد.پیامک»« ،رمز یاب نرم افزاری( » )USSDو «رمز یاب ســخت
ایســتا با
حرفــه(«)Tokenرمز
همین شهرهای کنونی خواهد بود.
ســبب
همیــن
بــه
و
کنــد
فعــال
اســت،
 700محله ناکارآمد در نقاط شهری کشور به وجود آید.
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افزاری» ســه نوع رمز یاب برای احراز هویت مشتری در بانک صادرات ایران هستند که
کیفیت
باید
اجتماعی
سازمان
کشوراین
شــهرهایکه در
اجتماعی است
شهر
هســتیم
معتقد
اما
کنار
در
بلکه
نیستند.
سازمانی بحرانی
ها تنها نقاط
محدوده
البته این
ایزدی ماافزود:
ـود
ـ
وج
ـی
ـ
خصوص
ـش
ـ
بخ
از
انتظــار
ایــن
متاســفانه
معتقــد امــا
او را تشــکیل مــی داد
ـوزش
ـتغالســازمان آمـ
آزاد در
ـگاه هـ
هــای
سرشــت،آموزش
اصلــیگفتــه
ثــروت بــه
اینترنت برای
ســامانهبه سامانه
ورودیکبهبار مصرف)
(مســتقل و
دریافت
اینترنتی
ـوزش
امکانـه آمـ
بانک،تــا بـ
ـکاینکنــد
مراجعــه کــرده انــد امــا فاقــد خصوصــی کمـ
جامعــه
اســت
هــای
ـایاشـ
ایجاد
آموزشـدر
ـاد همــکار
ـوان نهـ
پــاکرا بــه عنـ
بانک و همچنیــن امضای دیجیتال تراکنش های مالی
رمز ورود جهت
کمیتو باشد.
بافتمقدم
ناکارآمد شهری ،در سایر محالت شهری مشکالت عدیده ای از بابت
هایبرفرسوده
دارد کــه دایــره عمــل خــود را توســعه
امــروزه مــدرک تحصیلــی در اولویــت مهارتــی بایــد هدفمنــد ،فعاالنــه و فنــی و حرفــه ای کشــور خبــر داد.
در را برای برخی مبادالت فراهم
دیجیتال
تراکنش
ـر هر
انجام
امضایاکنــون
ـد.وهــم
ورود کنـ
مهــارت هســتند بــر اســاس درخواســت هــای جدیدتـ
نیــروی انســانی توانمنــد مــی ســازد ،بیــان کشــور ایفــای نقــش مــی کنــد و ایــن
مورد اســتفاده قرار می گیرند و اســتفاده هم زمان و یا انتخاب هر یک توسط مشتری
اشارهباید از
هستند.
ناکارآمدبازخوانی
بازنگری و
نیازمند
بازســازی تر
هر چه ســریع
اولیه که
وجود دارد
ویوبهبحران
ایمنی
برای
گفت:
و
کرد
شــهری
های
بافت
برای
مقدمات
ـد.
ـ
ده
از
بیــش
را
افــراد
اســت،
گرفتــه
قــرار
اســتخدام
خصــوص
در
سرشــت»
پــاک
اســناد
بــا
بتــوان
و
باشــد
بخــش
اثــر
می آورد و به این ترتیب سوء استفاده های احتمالی از رمز های اختصاصی مشتری را بر
داشــت :ثــروت مهارتــی بــه انــدازه ای مســئولیت از ســوی ســتاد اشــتغال کشــور کاریابــی هــا آمــوزش هــای مهــارت حــال شــکل دادن حلقــه هایــی هســتیم
جامعهدهیم .چرا که
شهر تغییر
گذشــته باخود را از
شــهری ،تلقی
مفاهیم برنامه
بازخوانی
طریق
امکان پذیر اســت.گفتنی است ،با اتکا بر این ســخت افزار امنیتی به عنوان یکی از سه
انجمن
همکاری
ریزی 3ماه
بازنگری ،در
مسیر
شــروع
بــا مهــارت فــردی بشناســیم بــا باالدســتی در طــرح هــای ایجــاد اشــتغال ،مربیــان حــق التدریســی ســازمان آمــوزش معــاون وزیــر کار ادامــه داد :بــه همیــن
مهندســاناگرمشاور وآنکــه
طرف و بستر قابل اعتمادی را برای مشتریان بانک ایجاد می کند.
تلقی ما از شــهر مجموعهای از راهها و خیابانها باشد فارغ از انسان محوری شهرهای ما
کــه چگونــه ایــن آمــوزش هــا را
فقــرهــا
ـاوری
ـم.ـد همــه فنـ
بایـ
داردمـک
اهمیـ
دلیــلمــی
نیــاز ارائــه
داده بیـشـ
مرتبــط بــر عه
ســختتراکنش های انجام شــده در اینترنت بانک صادرات
مشــتری ،تعداد
بــهیاب نرم مولفه احراز
شــود.آمــوزش فنــی و حرفــه
ســازمان
ـیــهکنیـ
ـتــایی
شناس
شهریدانشــگاهی
ریزیــدرک
صنفی مهندســان معمار و شهرساز هماندیشــی و تجدید نظر در نظام برنامه م
مــوردهزار
ـدهداشــت400 :
ـان
ـرارـه ای
ـازمانوقـحرفـ
باشــیم.ــده ایــن سـ فنــی
کاهــش
هویت و «رمز یاب
افزاری(» )USSD
«رمز یاب ایســتا با پیامک»« ،رمز
همین شهرهای کنونی خواهد بود.
کنیــم.
واگــذار
خصوصــی
بخــش
بــرای
التدریسـ
آمادگـــق
ـورـان ح
مربیـ
ـرد :ســازمان نفــر از افــراد کارجویــی کــه بــهوی در
ـت.
ببریــم.معــاون وزیــر کار تصریـاس
مورد توجه قرار گرفته اســت که در  3سطح شهر و ســرزمین و محله مورد تجدید
ـیــه بخــش
ـه ب
ـی دارد کـ
ـوص کشـ
خصـ ای
بــکارکــه
آن اســت
ـئوالنی
نظرـهواز جملــهرا مسـ
وی کـ
کاریابــی
میلیونکهفراتر رفته است.
بانکماه ٩٦
طی آذر
افزاری» ســه نوع رمز یاب برای احراز هویت ایران
ـحـکـ
 13هستند
صادرات ازایران
مشتری در
اما ما معتقد هســتیم شهر سازمانی اجتماعی است که در این سازمان اجتماعی باید کیفیت
معتقــد اســت ثــروت اصلــی جامعــه را بــه عنــوان نهــاد همــکار در ایجاد اشــتغال هــای مراجعــه کــرده انــد امــا فاقــد خصوصــی کمــک کنــد تــا بــه آمــوزش
کمیتقرارباشد.گیرد.
بازنگری
جهت ورود به ســامانه اینترنت بانک و همچنیــن امضای دیجیتال تراکنش های مالی
مقدم بر
ـروی بهانســانی توانمنــد مــی ســازد ،بیــان کشــور ایفــای نقــش مــی کنــد و ایــن مهــارت هســتند بــر اســاس درخواســت هــای جدیدتــر ورود کنــد .هــم اکنــون در
که آن نیـ
طرحها
مشاهده
ناکارآمدباالدستی
هایمتعدد
بافتهای
بازســازیطرح
اولیه بهبرایرغم تهیه
مقدماتکرد:
وی تاکید
مورد اســتفاده قرار می گیرند و اســتفاده هم زمان و یا انتخاب هر یک توسط مشتری
کنیمبرای
میگفت:
کرد و
شــهری اشاره
وی به
داشــت :وثــروت مهارتــی بــه انــدازه ای مســئولیت از ســوی ســتاد اشــتغال کشــور کاریابــی هــا آمــوزش هــای مهــارت حــال شــکل دادن حلقــه هایــی هســتیم
تالشی برای گفت
مهندســان چرا
دست هستند.
طرحباهای
پیوندی با
دچار عدم
امکان پذیر اســت.گفتنی است ،با اتکا بر این ســخت افزار امنیتی به عنوان یکی از سه
مشاورکهو انجمن
پایینجامعه
همکاری
گذشــته
بازنگری،همدر  3ماه
شدتمسیر
شــروع
بــه
را
هــا
آمــوزش
ایــن
چگونــه
کــه
ـا
ـ
ه
ـاوری
ـ
فن
ـه
ـ
هم
ـد
ـ
بای
ـه
ـ
ک
دارد
ـت
ـ
اهمی
بــر عهــده ایــن ســازمان قــرار داده شــده مــورد نیــاز ارائــه مــی شــود.
است.و تجدید نظر در نظام برنامهریزی شهری
اندیشــی
شهرساز هم
مهندســان معمار
مولفه احراز هویت مشــتری ،تعداد تراکنش های انجام شــده در اینترنت بانک صادرات
نگرفته
محالت وصورت
صنفی با مردم
گو
وی در خصــوص مربیــان حــق التدریســی بخــش خصوصــی واگــذار کنیــم.
محالتآن بــکار ببریــم.
ریزی ازرا بــرای
اســت.
نظر و
تجدید
در مورد
محله
تجربهســرزمین و
 ۸0شهر و
دههسطح
اســتکهکهدردر 3
ایران طی آذر ماه  ٩٦از  13میلیون فراتر رفته است.
برنامه
نظــام
ارزشــمندی
گرفتهاســت
توجهدرقرارحالی
موردایــن
شــهرهایگیرد.
بازنگری قرار
زاهدان ،سنندج و برخی شهرها آغاز شــد و در این راه به نظام کارآمدی دست
وی تاکید کرد :به رغم تهیه طرحهای متعدد باالدستی مشاهده می کنیم که آن طرحها به
معــاون مهندســی پــارس خودرو:اســفندماه« ،برلیانــس» بــا موتــور کــه دارای عملکــرد بســیار مناســب تــری اســت ،بــر روی ایــن کشــور کالیبــره شــده و تمــام آزمایــش هــای فنــی و کیفــی بــه  114اســب بخــار افزایــش یافتــه اســت و بــا تغییــر ضرایــب
یافتیم که مبنای آن برنامهریزی مشــارکتی و هم پیوندی با خواستهای مردم و از سویی
شدت دچار عدم هم پیوندی با طرحهای پایین دست هستند .چرا که تالشی برای گفت و
شــرکت بازرســی و اســتاندارد را نیــز بــا موفقیــت گذرانــده اســت .دنــده بــه میــزان 1۵درصــد شــتاب خــودرو همچنیــن قابلیــت
محصــوالت نصــب خواهنــد شــد.
و گیربکــس جدیــد عرضــه مــی شــود
حوزه شهری و شهرسازی بود.
باالدستی
مردمطرح
گو بادیگر
در است.
نگرفته
هایصورت
محالت
 :شــرکت پــارس خــودرو از گــروه خودروســازی ســایپا بــا هــدف وی افــزود :ایــن شــرکت بــه منظــور احتــرام بــه مشــتریان و طهماســبی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه تولیــد خــودرو بــا کمتریــن خــودرو بــرای مســیرهای شــیب دار بهبــود زیــادی داشــته اســت.
نظام برنامهریزی
نیازمند
شهرها
کهدرهرکدام
نشان میدهد
گفته
به
محالت
ریزی از
نظــام ازبرنامه
ارزشــمندی
گذشتهتجربه
هایدهه ۸0
تجربهکه در
ویاســت
حالی
ایــن در
مشــتری مــداری و افزایــش کیفیــت ،برلیانــس را بــا موتــور و ارتقــای کیفیــت ،خانــواده برلیانــس ســری  300و برلیانــس میــزان مصــرف ســوخت و آالیندگــی در دســتور کار ایــن شــرکت در حــال حاضــر شــرکت پــارس خــودرو ،محصــوالت برلیانــس را
باالدستی خود باشد.
طرحهای
شــد وهم
نظامآغازباید در
برخیاین
کهوالبته
هستند
شــهرهایخود
خاص
کارآمدی دست
پیوندی بهبا نظام
در این راه
شهرها
سنندج
زاهدان،
تغییــر ضرای
ـشعـیافتــه
ـب سبخــ
ـورــه 114
کیفــیموتـ ب
فنــی
آزمایــش
تمــام
کشــور
گیربکـایــن
ـور بـوـر روی
ـت،
ـری اس
ـد.موتــور کــه دارای عملکــرد بســیارکـمناسـ
ـس»کنبـــا
ـفندماه،
معــاون مهندســی پـ
ـب دو خانــواده ســری  H200و  H300تولیــد مــی
مــدل،ـدر
ـالوه باســـرـت و بــادر ٩
افزایــد
ـار جدی
ـی
1٦۵0ساســـی
ـان وکــرد:
هــای بیـ
ـرار دارد
ـه قـ
شــده وعرضـ
کالیبــره بــازار
یافتــه بــه
ـس ارتقــاء
موتــ
ـب تراـ بــا
ـراس
«برلیانـــی
عرضــه م
خودرو:اســـد
ـارسـس جدی
گیربکـ
مباحثسویی
مردم و از
خواستهای
تالشپیوندی
مشــارکتی و هم
طولریزی
حالآندربرنامه
عینمبنای
یافتیم که
تاب آوری شهری
گنجاندن
شــد بابرای
دولت یازدهم
در
قابلیــت
همچنیــن
دنــده
اســـت.
گذرانـ
موفقیـ
ـدـشـ
پــارســوالت نص
طهماســبی معــاون مهندســی محص
شــهریارــی شــود
و گیربکــس جدیـ،ـد عرضــه م
ـرکت از ابتــدای اســفند مــاه ســال جــاری محصــوالت
ـن شـ
خــودرو کند.ایـ
شــتابدارای
1۵درصــدمشــابه
میــزانـه هــای
بــهـه نمونـ
ـبت بـ
ـدرت ،نسـ
ـدهو ق
ـتاور
ـشـتگشـ
شــرکت بازرســی و اســتاندارد را نیــز بــاافزایـ
ـیـد.کنــد.
خــودرو،ــببــاخواهنـم
ریزیشهری و
برنامه حوزه
باالدستی در
در طرح
دیگر
بود .پر خطر را شناسایی کنیم و شهرداری را
شهرسازیهای
شــهری ،پهنه
های نظام
مفاهیم
اســـت.
داشــته
ـود زیــادی
ـیرهای شــیب دار بهبـ
ـودرو بوــرای مسـ
کمتــری خـ
کمتریــن
مصــرفــودرو بــا
ـب کــه تولیــد خ
ـامــن مطلـ
ـان ای
ـا بیـ
ـبی ببـــا
طهماسـ
مشــتریان
احتــرام پـبــه
منظــور
ـسایــن
افــزود:
ـازیاسســـایپا ب
خودروسـ
ـنـروه
ـودرو ایازـگـ
ـراس(H330 ،دســتی و اتومــات) و( H320دســتی و
ـس ک
برلیانـ
اســتانداردهای
منطبــق بــا
بــوده
ســوخت
آزمایش
انجـ
کرد:
ـودروو تصریــح
ـارس خـ
مهندســی
بــهـاون
شــرکت معـ
جدیــد
ـدفــور وویگیربکـ
ـتفادهــاازهـموت
ـت:
خبــر گفـ
 :شــرکت پــارساعخـــالم
به گفته وی تجربههای گذشته
ریزیحاضر پهنه
برنامهحال
نظام در
نیازمندندهد.
شهرهاانجام
هرکدامپراز خطر
میرادهددرکهمناطق
نشانساز
ســاخت و
مجاب کردیم تا
های مــداری و افزایــش کیفیــت ،برلیانــس را بــا موتــور و ارتقــای کیفیــت ،خانــواده برلیانــس ســری  300و برلیانــس میــزان مصــرف ســوخت و آالیندگــی در دســتور کار ایــن شــرکت در حــال حاضــر شــرکت پــارس خــودرو ،محصــوالت برلیانــس را
مشــتری
خاص خود هستند که البته این نظام باید در همپیوندی با طرحهای باالدستی خود باشد.
اتومــات) را بــا موتــور 1٦۵0ســی ســی و گیربکــس جدیــد بــه
بــر روی محصــوالت برلیانــس ســری  300آغــاز شــده و از ابتدای هــای متعــدد بــا همــکاری شــرکت کــره ای هیوندایــی پاورتــک ،آالیندگــی یــورو  ۵اســت.
شیراز و
کــراس را بــا موتــور و گیربکــس ارتقــاء یافتــه بــه بــازار عرضــه قــرار دارد بیــان کــرد :موتــور 1٦۵0ســی ســی جدیــد عــالوه بــر در  ٩مــدل ،در دو خانــواده ســری  H200و  H300تولیــد مــی
ـس جدیــد عرضــه مــی کنــد.
پر خطر شــهر تهران شناسایی شــده و شناسایی پهنههای پر خطر البرز ،اصفهان،گیربکـ
در عین حال در طول دولت یازدهم تالش شــد برای گنجاندن مباحث تاب آوری شهری
ـوالتخواهــد کــرد.
عرضــه
بــازار
ـبمـبخ
 103اساســ
ـرکتآناز از
ـوان
ـور
دارایتغییــر موتـ
ـابه بــا
ـرد:
تصریــ
ـوایـبت بــهوی
آبـ و ه
گشـــا و
ـاده ه
ـد.ــه جدیــد موتــور وگیربکــس جدیــد بــا شــرایط ج
ـعهکنـیافت
ـور و
ـاری موتـ
معــاونــال جـ
ـفندماه س
اسـ
ـارــال جــاری محصـ
ـاهـس
ـفند
ابتــدای
ـن تشــ
کند.ایـ
ـح کمشــ
ـای
نمونــه ه
ـدرت،ـ نسـ
ـتاور و ق
افزایـــش
توســـی
ـس م
گیربکـبــا
خــودرو،
پــارس
مهندســی
طهماســبی
 ،شــهریار
است.
برنامهکار
مفاهیمدرنظامدستور
در تبریز
شــهری ،پهنههای پر خطر را شناسایی کنیم و شهرداری را
ریزی
توزیع شهرستان88991927:

نشانی:خیابان آزادی-بعد از دانشگاه شریف-جنب بانک مسکن-شماره
-517واحد پنجم

کاریکاتور

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی

اتفاق خوبی در حوزه مهارت آموزی در راه است

کاریکاتور

اتفاق خوبی در حوزه مهارت آموزی در راه است

یادداشت

یادداشت

معاون مهندسی پارس خودرو:اسفندماه« ،برلیانس» با موتور و گیربکس جدید عرضه می شود

معاون مهندسی پارس خودرو:اسفندماه« ،برلیانس» با موتور و گیربکس جدید عرضه می شود

مجاب کردیم تا ســاخت و ساز را در مناطق پر خطر انجام ندهد .در حال حاضر پهنههای
پر خطر شــهر تهران شناسایی شــده و شناسایی پهنههای پر خطر البرز ،اصفهان ،شیراز و
تبریز در دستور کار است.

اعــالم ایــن خبــر گفــت :اســتفاده از موتــور و گیربکــس جدیــد
بــر روی محصــوالت برلیانــس ســری  300آغــاز شــده و از ابتدای
اســفندماه ســال جــاری موتــور و گیربکــس توســعه یافتــه جدیــد

معــاون مهندســی پــارس خــودرو تصریــح کرد :بــا انجــام آزمایش
هــای متعــدد بــا همــکاری شــرکت کــره ای هیوندایــی پاورتــک،
موتــور وگیربکــس جدیــد بــا شــرایط جــاده هــا و آب و هــوای

مصــرف ســوخت کمتــری بــوده و منطبــق بــا اســتانداردهای
آالیندگــی یــورو  ۵اســت.
وی تصریــح کــرد :بــا تغییــر موتــور تــوان آن از  103اســب بخــار

برلیانــس کــراس(H330 ،دســتی و اتومــات) و( H320دســتی و
اتومــات) را بــا موتــور 1٦۵0ســی ســی و گیربکــس جدیــد بــه
بــازار عرضــه خواهــد کــرد.
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