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اجتماعی

درخواست اندونزی برای همکاری با ایران در زمینه فناوری نانو
وزیر علوم ،فناوری و آموزش عالی اندونزی در دیدار دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
جمهوری اسالمی ایران و هیئت همراه خواستار همکاری با ایران در زمینه تبادل استاد
و دانشجو و برگزاری کارگاهه ا و دورههای آموزشی مشترک در حوزه فناوری نانو شد.به
گزارش ایرنا ،محمد نصیر ضمن ابراز عالقه برای همکاری با ایران ،اعالم کرد به صورت جدی
از دانشگاهه ا و مراکز تحقیقاتی کشورش برای همکاری با ایران حمایت خواهد کرد.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

يک��ي به معين بگه آفت��اب يزديها
خودشون هم شوکه شدن! !
روزنامه اجارهاي رو چه به وزين!
محمود نخعي :در مورد خبر «پاسخ
معين به کيه��ان» خواس��تم بگم البته
کيهان قب�ل ً
ا هم همين رويه را داش��ت
و اکن��ون در مس��ير قديمي خ��ود گام
برميدارد نباي��د انتظاري بيش از اين از
آن داش��ت .اين افراد هس��تند که چشم
خود را بستهاند و يا قدرت برخورد با آن
را ندارند.
محمدرضا :از اين به بعد لطفا خيلي
خيلي بيشتر مراقب موضعگيريهايتان
باشيد!!!
صالح�ي :در مورد گزارش «پاس��خ
معي��ن ب��ه کيه��ان» خواس��تم حقيقتا
خودمون��ي بگم دمت گ��رم دکتر به اين
نام��ي که براي ص��دا وس��يما و کيهان
آوردي.
تحليل کيانوش راد ضعيف بود.
بسيار تحليل جالبي بود همه جانبه
ودر نظرگرفت��ن نکات ري��ز اصولگرايي
(بيانيه فرار از اصولگرايي)
0912...

با س�لام و س��پاس از تهيه گزارش
مرب��وط به سيس��تم آموزش��ي فنالند.
گزارش��هايي از اي��ن نوع بس��يار مهم و
تأثيرگذار هس��تند .س��پاس ف��راوان از
تالش مؤثر روزنامه آفتاب يزد.
0912...

باتوجه به تفاوت وزني ايران و روسيه
ارتباط استراتژيک معنا نداشته بنابراين
هر حرکتي از روسها محتمل است.
واقع��اً چقدر تناقض��ات در اين متن
گ��زارش «آق��اي رئيس��ي! چرا ف��رار از
اصولگرايي؟» وجود دارد.
سالم .من در بهمنماه از جزيره زيبا
و شگفتانگيز هرمز ديدن کردم .در آنجا
کشتيهايي را ديدم که به گفته محليها
براي بردن خاک س��رخ آمده بودند ،اگر
اين حجم صادرات خاک درس��ت باشد،
ميزان خاکي که توريس��تها در شيشه
ميبرند ،قابل ذکر نيس��ت .در ضمن ،ما
زبال��ه زيادي نديديم و گ��روه ما به نوبه
خود ،ب��ه تميز کردن س��احل پرداخت.
صنايع دس��تي مختصري ک��ه با کمک
خاک رنگي و صدف تهيه ميگردد ،ممر
درآم��دي براي مردم تنگدس��ت جزيره
اس��ت و با غارت مناب��ع طبيعي ،فاصله
زيادي دارد.
در م��ورد گ��زارش «بيانيه ف��رار از
اصولگرايي» خواس��تم بگم اوالً حس��ن
روحان��ي در انتخاب��ات  92اع�لام کرد
ميان��هرو و معت��دل و فراجناح��ي ام��ا
اصالحطلب��ان که کس��ي رو ب��راي ارائه
نداشتن خودشون رو آويزون وي کردن.
دوماً آقاي رئيس��ي خواستن اعالم کنن
درگي��ر ک��ش و قوسه��اي سياس��ي و
جناحي نش��ده و هدف اصلي و س��ريع
معيش��ت مردمه که خ��ب خيلي خيلي
بازخورد مثبت خواهد داش��ت البته که
همه ميدونيم خاس��تگاه آقاي رئيس��ي
تفکر اصولگرايي است.
در مورد يادداش��ت «آقاي رئيس��ي!
چرا فرار از اصولگرايي؟ » خواس��تم بگم
رئيسي از جناح راست سنتي است .خب،
معلوم است در دايره اصولگرايي با فشار
جامعه روحانيت قرارش دادند.
حض��ور او هم (در ص��ورت اجماع همه
جريان��ات اصولگراي��ي) بهترين فرصت
براي پي��روزي روحاني ب��ا رأي حداقلي
اس��ت! راست س��نتي و دوستان رئيسي
گمان ميکنند ب��ا معرفي چنين فردي
ميت��وان مردم را قانع ک��رد آنچنان که
سال  76رخ داد .راست سنتي با يک تير
دو ه��دف ميزند :اول اينکه اگر بر فرض
محال رئيس��ي رأي بياورد که به قدرت
مجدد رسيدهاند هرچند يک درصد هم
ممکن نيست!
دوم اينک��ه اگ��ر رأي ني��اورد ک��ه ب��از
س��هم خود را از روحان��ي در حد همين
وزارتخانههاي دس��ت رحماني فضلي و
دادگستري و ارش��اد ميگيرند! روحاني
قطعا و حتماً بازنده اس��ت و رئيسي هم
هرگز رأي نميآورد.
پیامهای مردمی در صفحات23-21-6-2

آفت�اب ی�زد -مریم مظف�ری :مع��اون پژوهش و
فناوری وزارت علوم در حاشیه نشست انعقاد تفاهمنامه
همکاری پژوهش��گاه نیرو ،پارک علم و فناوری یزد و
دانش��گاه یزد از آغاز به کار رس��می منطقه ویژه علم
وفناوری در ی��زد خبرداد.وحید احمدی پارک یزد را
از پارکهای قدیمی و مطرح کشور دانست و اظهار داشت :پارک
علم و فناوری یزد یکی از اجزای اصلی منطقه ویژه علم و فناوری
در یزد اس��ت که نقش پررنگ و فعالی را در این زمینه ایفا کرده

میز خبر

تقویت نظارت وزارت علوم

معاون آموزش��ی وزارت علوم از جدی شدن
نقش نظارت��ی وزارت علوم در س��ال جاری
خب��ر داد و گفت :امس��ال دانش��گاهها باید
براساس سیاس��تهای نظارتی آموزش عالی
برنام��ه ریزی ک��رده و فعالیت کنند.مجتبی
شریعتی نیاسر در گفتگو با مهر گفت :با ابالغ
آیین نامه تفوی��ض اختیار بازنگری و تدوین
برنامههای درسی ،به دانشگاههای سطح یک
و دو اختیار داده ش��د تا نس��بت به بازنگری
درسی و تدوین برنامه جدید اقدام کنند.وی
ادامه داد :این آییننامه از سال جاری اجرایی
میش��ود و براس��اس آن دانشگاههای سطح
یک و س��طح دو به خوب��ی میتوانند بدون
وابستگی به وزارت علوم در تدوین و بازنگری
برنامهها به صورت مستقل عمل کنند.معاون
آموزش��ی وزیر علوم در ادامه به نقش جدی
نظارتی وزارت علوم در سال جاری اشاره کرد
و گفت :درسال جاری تمام مراکز دانشگاهی
باید براساس سیاس��تهای نظارتی دستگاه
آموزش عالی برنامه ریزی و فعالیت کنند.

تنوع روشهای جذب معلم

معاون آموزش��ی دانشگاه فرهنگیان از روشی
جدید برای جذب نی��روی تربیت معلم خبر
داد.موس��یپور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران
جوان؛با بیان اینکه بر اس��اس تصمیم هیئت
امنا سه روش برای جذب نیروی تربیت معلم
عنوان کرد :پذیرش از دیپلم برای کارشناسی،
پذی��رش فارغالتحصیالن کارشناس��ی برای
اعطای گواهی صالحیت معلمی و پذیرش از
ی با سایر دانشگاهها
دیپلم به شیوه مش��ارکت 
م��وارد در نظ��ر گرفته ش��ده هس��تند.وی با
اش��اره به اینکه روش آخر برای تربیت معلم
نوظه��ور اس��ت بیان ک��رد :امیدواری��م برای
پذیرش دانش��جویان در س��ال  96بتوان این
طرح را عملیاتی کرد.معاون آموزشی دانشگاه
فرهنگیان اظهار کرد :برای تدوین مقدمات این
کار باید شیوه مشارکت ،برنامهریزی درسی و
تعیین تکلیف برای صدور مدرک انجام ش��ود
و پ��س از طی این مراحل ای��ن طرح اجرایی
میشود.موسیپور گفت :هر دانشجویی که در
رشتههای تربیت معلم آغاز به فعالیت میکند
باید از نظر تأمین س��رانه دانش��جویی شرایط
دانشگاه ،تخصیص بودجه و چگونگی تشکیل
کالسها وضعیت روشنی داشته باشد.

اطالعیه آموزشو پرورش

مرک��ز برنامهری��زی مناب��ع انس��انی وزارت
آموزشوپ��رورش با ص��دور اطالعیهای اعالم
کرد :افرادی که در آزمون استخدامی سال۹۴
موفق به کس��ب حدنصاب امتیاز الزم نشدند
همراه با قبولش��دگان س��ال  ۹۵ب��ه مراکز
دانش��گاهی معرفی ش��وند.به گزارش میزان،
نتای��ج نهایی مرحله تکمی��ل ظرفیت آزمون
اس��تخدامی وزارت آموزش و پرورش شامگاه
دوش��نبه 21فروردین  96از س��وی سازمان
س��نجش اعالم شد و برایناس��اس داوطلبان
پذیرفتهشده در س��ومین آزمون استخدامی
متمرکز دس��تگاههای اجرایی ب��رای آموزش
و پ��رورش باید برای طی س��ایر مراحل قبل
از اس��تخدام (بررسی صالحیتهای عمومی،
گواه��ی عدم س��وء پیش��ینه ،آزمایش��ات و
معاینات پزشکی ،تشکیل پرونده استخدامی
و دوره مهارتآم��وزی) اق��دام کنند.مرک��ز
برنامهریزی منابع انس��انی و فناوری اطالعات
وزارت آموزشوپرورش ب��ا صدور اطالعیهای
درخص��وص پذیرفتهش��دگان نهای��ی آزمون
اس��تخدام پیمانی سال  94اعالم کرد :افرادی
ک��ه بهدلیل عدم مراجعه یا عدم کس��ب حد
نصاب امتی��از الزم ،موفق ب��ه گذراندن دوره
مزب��ور نش��دهاند چنانچ��ه دارای اعالم نظر
مثبت از سوی هسته گزینش هستند ،همراه
با قبولش��دگان آزم��ون اس��تخدام پیمانی
س��ال 1395به مراکز دانشگاهی محل آزمون
معرفی شوند.مش��خصات این اف��راد تا تاریخ
 5اردیبهش��ت به اداره کل امور اداری ارس��ال
ش��ود تا پ��س از تأیی��د نهایی اقدام��ات الزم
انجام شود.

بیشترین سهم بیمه بیکاری

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه استان تهران درباره
مق��رری بگیر بیمه بیکاری گفت :براس��اس
قان��ون کارگرانی که مش��مول بیمه بیکاری
میش��وند پرداخت بیش��ترین س��هم بیمه
بی��کاری  ۸۵درصد حقوق افراد اس��ت.حاتم
ش��اکرمی در گفتگو با تسنیم ،درباره میزان
مقرری بگیر بیمه بیکاری گفت:بیمه بیکاری
مطابق با افزایش حداقل دس��تمزد در سال
96افزایش یافت .بر اس��اس قانون کارگرانی
که مش��مول بیمه بیکاری میشوند پرداخت
بیشترین سهم بیمه بیکاری 85درصد حقوق
افراد است که 55درصد بهعنوان حداقل مزد
س��ه ماه آخر پرداخت میش��ود و 10درصد
حق همس��ر و10درصد برای دو فرزند است.
مدی��رکل تع��اون ،کار و رفاه اس��تان تهران
گفت :متناس��ب با سابقه کار و عایلهمندیها
در می��زان بیمه بیکاری اثر بخش اس��ت .در
استان تهران 49هزار نفر تحت پوشش بیمه
بیکاری هستند.در حال حاضر کمترین مدت
پرداخ��ت مقرری بیمه بیکاری ش��ش ماه و
بیشترین پرداخت 50ماه است.

سیاست وزارت علوم تقویت پارکها و مراکز رشد است

اس��ت.وی افزود :افزای��ش امکانات و تس��هیالت و
همافزایی بیشتر میان مراکز سرمایه گذاری ،تولیدی،
دانشگاهی و صنعتی از اهداف اساسی فعالیت مناطق
ویژه علم و فناوری در کشور است که در حال حاضر
در استانهای یزد ،اصفهان ،بوشهر ،آذربایجان شرقی
و خراس��ان رضوی به صورت رسمی ش��روع به فعالیت کرده اند.
احمدی با اشاره به نامگذاری سال 96به سال " اقتصاد مقاومتی،
تولید و اشتغال" عنوان کرد :سیاست وزارت عتف ،تقویت مراکز

رش��د و پارکهای علم و فناوری یزد از لحاظ ابعاد و زیرساختها
همچنین فراهم کردن تس��هیالت مادی مورد نیازشان است که
در این راس��تا در سال گذشته ،مشکالت زمین و زیرساختهای
10پارک علم و فناوری کشور رفع شد.وی در پایان گفت :افزایش
اعتبارات و فضا برای حمایت از شرکتهای مستقر در پارک علم
و فناوری یکی دیگر از سیاس��تهای این وزارت اس��ت که به این
منظور صندوقهای پژوهش و فناوری توسعه داده شد.

از امروز اجرا میشود

افزایشمستمری

مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
مددجویان شناسایی شده و نیازمند از شنبه به ترتیب در خانوارهای
یک نفره  16درصد حداقل دستمزد ،دو نفره  27درصد دستمزد ،سه نفره 35درصد
حداقل دستمزد 4 ،نفره  45درصد دستمزد و  5نفره و بیشتر 50درصد دستمزد
ماهانه اعالم شده امسال یارانه دریافت خواهند کرد
آفتاب یزد -گروه اجتماعی :افزایش مستمری
مددجویان بهزیستی و کمیته امداد موضوعی بود
که در اواخر سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس
تصویب ش��د و آفتاب یزد نیز در گزارشی جزئیات
آن را اع�لام کرد .حال قرار اس��ت که این موضوع
از امروز اجرا ش��ود.البته برخی رسانههای مخالف
دولت از این اقدام به عنوان یک اقدام انتخاباتی از
سوی دولت و با هدف جذب آرای مردم نام بردند
این در حالی است که افزایش مستمری مددجویان
بهزیستی و کمیته امداد بر اساس مصوبه مجلس
در جریان بررس��ی الیحه بودجه 96صورت گرفته
است .نمایندگان مجلس چند ماه پیش در جریان
بررس��ی جزئیات الیحه بودجه مقرر کردند س��ال
آینده مس��تمری مددجویان تحت پوشش کمیته
امداد وبهزیستی به اندازه 20درصد حداقل حقوق
مص��وب ش��ورایعالی کار افزایش یاب��د .از طرف
دیگر چ��ون اصل ای��ن موضوع در برنامه شش��م
توس��عه آمده ،دستکم برای 5س��ال این افزایش
پرداختها ادامه خواهد داشت.محمد وحدتی عضو
کمیسیون اجتماعی مجس شورای اسالمی پیشتر
در گفتگو با آفتابیزد تصریح کرد :حدود 6میلیون
نفر مستمری بگیر بهزیستی و کمیته امداد وجود
دارند که ماهانه حدود  40تا 50هزار تومان دریافت
میکنند که این مبلغ جوابگوی نیازهای معیشتی
آنها نبود و در زندگی آنها تاثیر مثبتی نداش��ت .از
این رو مجلس وظیفه خود دانس��ت که این مبلغ
را افزای��ش دهد و در مصوبه خ��ود تاکید کرد که
مستمری این اقشار به یک چهارم حداقل دستمزد
افزایش یابد.

مددجویان شناسایی ش��ده و نیازمند از شنبه به
ترتیب در خانواره��ای یک نفره 16درصد حداقل
دس��تمزد ،دو نفره 27درصد دس��تمزد ،سهنفره
35درص��د حداقل دس��تمزد 4 ،نف��ره 45درصد
دس��تمزد و  5نفره و بیش��تر  50درصد دستمزد
ماهانه اعالم شده امس��ال یارانه دریافت خواهند
ک��رد.وی تصریح کرد :حداقل دس��تمزد امس��ال
930هزار تومان تعیین شده که خانوارهای مددجو
و نیازمند نهادهای حمایتی بسته به تعداد خانوار و
بر اساس درصد اعالم شده یارانه دریافت میکنند.
ربیعی با ذکر نمونهای یادآور شد :خانوار پنج نفره
که ش��امل این مهم میش��وند اگر پایه حقوق را
930ه��زار تومان به ازای هر ماه محاس��به کنیم
50درصد این دس��تمزد یعنی 465هزار تومان را
نی��ز در قالب یارانه حمایت��ی دریافت خواهد کرد
و ای��ن هزینه غیر از میزان یاران��ه ماهیانه به این
خانوار پرداخت میش��ود.وزیر تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعی تاکید کرد :برنامه آموزش ،حمایت این
خانوارها و رس��اندن آنها به اش��تغال است اما اگر
خانوارهایی امکان توانمند شدن نداشتند همچنان

حمایتهای نقدی بر اس��اس این طرح ادامه پیدا
خواهد کرد.ربیعی گفت :همچنین به خانوارهایی
ک��ه قابلی��ت توانمند ش��دن دارن��د آموزشهای
حرفهای داده ش��ده و مورد حمای��ت برنامههای
اش��تغال حمایتی قرار میگیرند.وی یادآور ش��د:
عالوه بر این سیاست رفاهی و مبارزه با فقر دولت
در سه سال گذشته سعی کردیم با حمایت غذایی،
سوء تغذیه را هدف گیری کنیم و بخشی از منابع
دول��ت و هدفمندی را به این امر اختصاص دادیم.
به گفته وزیر رفاه ،توزیع ش��یر و یک وعده غذای
گ��رم در مهد روس��تاهای محروم ،بیم��ه درمان
گسترده و افزودن سرانه خدمات دریافتی ،مسکن
حمایت��ی ب��ا الیه بندی اف��راد نیازمن��د از جمله
اقدامات دول��ت در راس��تای برنامههای حمایتی
است .ربیعی تاکید کرد :در سال  96هر روز برنامه
حمایتی از دهکهای پایین در ابعاد مختلف برنامه
ریزی و اعالم خواهد شد.
اطالعیه سازمان هدفمندی یارانهها

سازمان هدفمندی یارانهها اعالم کرد :مددجویان

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی در  19اسفند سال  95به بررسی جزئیات افزایش مستمری مددجویان
کمیته امداد و بهزیستی پرداخته بود.

اظهاراتربیعی

وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی با اش��اره به عزم
راس��خ دولت بر ادامه حمایت از اقشار کم درآمد،
از افزایش مستمری مددجویان و دهکهای پایین
کشور خبر داد و گفت که دولت برنامههای مدون
و گس��تردهای را برای اقشار آسیب پذیر دارد.علی
ربیع��ی در گفتگو با ایرنا اظهار کرد :مددجویان بر
اساس برنامه ریزیهای انجام شده عالوه بر یارانه
معم��ول ،کمکهای جدیدی را بر اس��اس میزان
نفرات خانوار خود دریافت میکنند.وی ادامه داد:

سخنگوی کمیسیون آموزش:

تنوعمدارسبهشکافطبقاتیدامنزدهاست

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
معتقد است اگرچه تنوع مدارس به طبقاتیشدن
جامعه و ش��کاف طبقاتی آم��وزش دامن زده و
پیامده��ای اجتماعی دارد ام��ا منافع عدهای به
ایجاد این مدارس گره خورده است.سید حمایت
میرزاده در گفتگو با خانه ملت ،با انتقاد از تنوع
22گانه مدارس در نظام آموزش و پرورش ،گفت:
در حالی تنوع مدارس در ایران فوقالعاده باالست
که در هیچ نظام آموزش��یای در سراسر کشور
چنین تنوعی وجود ندارد و با وجود آنکه این تنوع
به طبقاتی شدن جامعه و شکاف طبقاتی آموزش
دام��ن زده و پیامدهای اجتماعی دارد اما منافع
عدهای به ایجاد این مدارس گره خورده اس��ت.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :باید بخش��ی از آسیبهای اجتماعی،
بیمهارت��ی جوانان ،عدم اعتماد به نفس و توقع
باالی آنه��ا از جامعه را در تبعیض و تقس��یم
آنه��ا در م��دارس مختل��ف در دوران تحصیل

وزیر آم��وزش و پرورش ،ش��جاعت ،خالقیت و
ایدهپردازی را از مش��خصههای ی��ک کارآفرین
دانست.به گزارش ایسنا ،فخرالدین دانش آشتیانی

امروز اگر شاهد
بیکاری برخی
ازفارغالتحصیالن
دانشگاهها در سطح
جامعه هستیم ،علتش
این است که افراد
مهارتهای الزم
در دوران کودکی
و نوجوانی راکسب
نکرده اند

جس��تجو کرد .وی معتقد اس��ت دانش آموزان
تیزهوش ،ع��ادی و حتی کمهوش باید در کنار
هم تحصیل کنند چراکه قرار است در جامعه در
کنار هم زندگی و کار کنند.میرزاده اصلیترین راه
کاهش تعداد این مدارس را برچیدن تشکیالت
اداری دانست و افزود :بهترین کار این است قبل
از ه��ر اقدامی درخصوص م��دارس فوق و ایجاد
مش��کل و نگرانی برای خانوادها و دانشآموزان
فقط تش��کیالت اداری آنها را حذف کرد تا هر
مقطع تحصیلی تنها همه زیرنظر یک مدیرکل
اداره ش��ود .س��خنگوی کمیس��یون آموزش و
تحقیقات در حالی که معتقد است وزیر تازه نفس
آموزش و پ��رورش اراده حذف ای��ن مدارس را
دارد ،افزود :مس��ئوالن باید اجازه ادامه تحصیل
به دانشآموزان فعلی این م��دارس را داده اما با
عدمپذیرش دانشآم��وز جدید در هر مقطع در
یک بازه زمانی  4س��اله م��دارس غیرضروری و
کاربردی را منحل کنند.

زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان
بهزیستی کش��ور ،در فروردین ماه افزون بر یارانه،
مس��تمری دریافت میکنند.س��ازمان هدفمندی
یارانهها در اطالعیهای اعالم کرد :همسو با اجرای
قانون بودجه سال  1396کل کشور و برای افزایش
حداق��ل مس��تمری خانواره��ای مددجوی تحت
حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و س��ازمان
بهزیستی کش��ور ،مس��تمری مددجویان کمیته
امداد و سازمان بهزیستی به صورت علی الحساب
افزای��ش یافته و افزون بر یارانه پرداختی فروردین
ماه در س��اعت  24بیست و شش��م فروردین ماه
(ش��نبه آتی) به حساب سرپرستان خانوارها واریز
میشود و قابل برداشت است.بر اساس این گزارش،
ب��ه خانوارهای یک نفره  950ه��زار ریال ،دو نفره
یک میلیون و 890هزار ریال ،سه نفره 2میلیون و
530هزار ریال ،چهار نفره سه میلیون و 370هزار
ریال و پنج نفره و بیش��تر سه میلیون و 650هزار
ریال واریز میشود.

اعزازی مطرح کرد

ضرورتاجرایدرستطرحهدایتتحصیلی

عضو کمیسیون آموزش مجلس معتقد است اگر
طرح هدایت تحصیلی در مدارس و دانشگاهها
بر اساس عالقمندی ،استعداد و نیازهای کشور
اجرا شود؛ میتواند تاثیرات آموزشی ،اقتصادی،
اجتماع��ی و فرهنگی به دنبال داش��ته باش��د.
اعزازی در گفتگو با خانه ملت ،به ضرورت اجرای
درس��ت طرح هدایت تحصیل��ی دانشآموزان
اشاره کرد و گفت :هدایت تحصیلی در مدارس
و دانش��گاهها باید به معنای واقعی و براس��اس
نیاز صنعتی کشور با هدف اشتغالزایی و تقویت
تولیدات داخلی صورت گیرد اما متاسفانه زمانی
این مهم تنها بر اس��اس عالقه فردی و خواست
یافتاد و ام��روز نیز پس از
خانوادهها اتف��اق م 
تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش هم با
ایراداتی رو به رو اس��ت و دقیقا به همین دالیل
"نبود شغل برای تحصیلکردگان بیکار" معضل
امروز جامعه ش��ده اس��ت؛ مگر آنکه نواقص در
ش��یوهنامه جدید رفع شده باشد.نماینده مردم

وزیرآموزش و پرورش:

شجاعت را باید در دانش آموزان تقویت کنیم

در دیدار با کارکنان دانشگاه شهید رجایی با اشاره
به ایام مبارک ماه رجب و ایام البیض ضمن ابراز
امیدواری از خدمتگزاری شایس��ته مسئوالن به
نظام تعلیم و تربیت کش��ور ،گفت :در نظامهای
تعلیم و تربیت دنیا ،هدف گذاریها برمبنای آن
اس��ت که دانش آموز به گونهای تربیت شود که
پ��س از فراغت ازتحصیل ،کارآم��دی الزم برای
ورود به بازار کار را داش��ته باش��د .وی با اش��اره
به نامگذاری امس��ال که تاکید عمدهای برتولید
و اش��تغال دارد ،افزود :مسئولیت اصلی تولید و
اشتغال برعهده آموزش و پرورش است ،بنابراین
اگر بخواهیم تولید و اشتغال واقعی داشته باشیم،
باید نیروی انس��انی کارآم��د ،متخصص و دارای
مهارت و شایس��تگیهای الزم در مدرسه تربیت
کنیم .وزیرآم��وزش و پرورش تصریح کرد :امروز

برخی رسانههای
مخالف دولت از
این اقدام به عنوان
یک اقدام انتخاباتی
از سوی دولت و با
هدف جذب آرای
مردم نام بردند این
در حالی است که
افزایش مستمری
مددجویان بهزیستی و
کمیته امداد بر اساس
مصوبه مجلس در
جریان بررسی الیحه
بودجه 96صورت
گرفته است

اگر ش��اهد بی��کاری برخی ازف��ارغ التحصیالن
دانش��گاهها در سطح جامعه هستیم ،علتش این
است که افراد مهارتهای الزم در دوران کودکی
و نوجوانی راکسب نکرده اند و دورههای آموزشی
دانش��گاه نیز اثر چندانی برتخصص ومهارت آنها
نداشته است ،زیرا افراد در سنین پایین مهارتها
را عمیق تر و اساسی تر فرا میگیرند .وی تخصص
را یک��ی از عوام��ل کارآفرینی دانس��ت و افزود:
البته تخصص به تنهای��ی برای کارآفرینی کافی
نیس��ت بلکه افراد باید دارای ش��جاعت و قدرت
ریسکپذیری باالیی باشند و این تفکر ،یک مهارت
موثر درکار آفرینی اس��ت .وی خاطر نشان کرد:
در فرآیند آموزشی باید شجاعت را در دانشآموزان
تقویت کنیم ت��ا آنها از ق��درت تصمیمگیری و
تفکر که الزمه کارآفرینی است ،بهره مند شوند.

بناب در مجلس شورای اسالمی معتقد است اگر
"طرح هدایت تحصیلی" دانشآموزان بر اساس
عالقمندی ،اس��تعداد و نیازهای کش��ور اجرا و
همچنین امکانات و زیرس��اختهای الزم برای
دانشآموزان در رشتههای مهارتی فراهم شود؛
میتواند تاثیرات آموزشی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی بسیاری برای دانشآموزان ،خانوادهها و
جامعه به دنبال داشته باشد .اعزازی همچنین
افزود :اجرای نادرست این برنامه سبب میشود؛
دانشآموزان به رشتههای نامناسب وارد شوند
و این خود در بلندمدت افت تحصیلی ،کاهش
بازدهی آموزشی ،افزایش میزان ترکتحصیل،
نارضایت��ی و ناراحتیه��ای روح��ی و روان��ی
دانشآم��وزان و خانوادهها را در پ��ی دارد .وی
افزود :برای اجرای درست هدایت تحصیلی باید
امکانات آموزش و پرورش از نظر نیروی انسانی،
تجهیزات مدارس ،کارگاهه��ا و ...مطابق با نیاز
بازار کار کشور تکمیل شود.

وزیرآموزش و پرورش خالقیت و ایده پردازی را از
دیگر مشخصههای کارآفرینی عنوان کرد و افزود:
ارائه آموزشهای حافظه محور باعث شده تا افراد
علی رغم دارا بودن مدارک تحصیلی باال ،مهارت
کارآفرینی نداشته باش��ند.وی اضافه کرد :طبق
برنامه ششم توسعه باید  50درصد دانش آموزان
در رش��تههای فنی و حرفهای تحصیل کنند که
اجرایی کردن این موض��وع نیازمند ایفای نقش
کلیدی دانش��گاه شهید رجایی در تربیت دبیران
فنی اس��ت .دانش آش��تیانی اظهارکرد :در اغلب
کش��ورها دانش آموزان پس از فراغت از تحصیل
و اخذ م��درک دیپلم تمایلی ب��ه ادامه تحصیل
ندارند و مستقیما وارد بازارکار میشوند زیرا درآن
کشورها به جای اهمیت دادن به مدرک تحصیلی
برای کارواش��تغال ارزش و اهمیت قائل هستند،
بنابراین اگر بخواهیم فارغ التحصیالن ما نیز پس
از اتمام دوران تحصیالت متوسطه ،وارد بازار کار
شوند باید برای کار واشتغال بیش از پیش ارزش
قائل شویم.

