
ایرنا- ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی از تایید ســامت برنج تراریخته در آزمایشگاه 
دانشگاه علوم پزشکی یزد و تاخیر چندین ماهه تا یکساله 
در پرداخــت اضافه کار و کارانه پزشــکان، پرســتاران و 

پیراپزشکان خبر داد.
ایــرج حریرچی در نشســت خبری هفتگــی خود با 
خبرنگاران و در پاسخ به پرسشــی درباره برنج تراریخته 
گفت: سیاست وزارت بهداشت درباره محصوالت تراریخته 
و هر محصول جدید غذایی این است که حتما باید آزمایش 
ها و تاییدیه های الزم را داشته باشد، دنیا در حال پیشرفت 
است و تولید محصوالت کشاورزی اصاح شده و از حمله 

دستکاری ژنتیکی سالهاست که انجام می شود.
وی گفت: در مورد برخی از این محصوالت مانند سویا 
بازار دنیا تقریبا در انحصار محصوالت تراریخته اســت، در 
کشور ما نیز برخی از این مصوالت با مجوز وزارت بهداشت 
وارد بازار شــده اســت و به مردم اطمینان می دهیم که 
محصولی که با تاییدیه وزارت بهداشت وارد بازار شده باشد، 

کاما سالم است.
حریرچی درباره برنج تراریخته نیز تایید کرد: آزمایش 
برنج تراریخته در آزمایشــگاه دانشگاه علوم پزشکی یزد 

نشان داده است که این محصول مشکلی نداشته است.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا محصول تراریخته 
ای بوده که وزارت بهداشت رد کرده باشد، گفت: در پاسخ 

به این پرسش باید بررسی کنم.
* وزارت بهداشت با پزشکانی که چند بیمار را 

همزمان معاینه کند، برخورد می کند
سخنگوی وزارت بهداشت درباره تخلف برخی پزشکان 
در مطــب که چند بیمار را با هم معاینه می کنند، گفت: 
این تخلف در برخی مطب ها وجود دارد و موضوع جدیدی 
نیســت، در بخش دولتی به علت کمبود پزشک عمومی 
و متخصص در مواقعی یک پزشــک مجبور است در یک 
شــیفت کاری 50 تا 70 بیمار ر ویزیت کند و نمی تواند 
وقت الزم را برای هر بیمار اختصاص دهد اما در مطب های 
خصوصی که کمبود نداریم، این مسئله قابل قبول نیست.

وی گفت: بر اســاس مصوبه دولت هر پزشک عمومی 
باید 15 دقیقه، هر متخصص 20 دقیقه، هر پزشــک فوق 
تخصص 25 دقیقه و هر متخصص روانپزشکی 30 دقیقه 
برای هر بیمار وقــت بگذارد و باید حریم خصوصی بیمار 
رعایت شود بنابراین از پزشکان درخواست داریم از ویزی 

چند بیمار به طور همزمان خودداری کنند.
حریرچــی افزود: از مردم نیز مــی خواهیم در صورت 
مشــاهده چنین مواردی موضوع را گزارش کنند و حتما 
با پزشکان متخلف برخورد می شود البته نظارت بر مطب 

های خصوصی به عهده سازمان نظام پزشکی است.

وی گفت: در بخش دولتی هم کمبود پزشــک داریم و 
هم توزیع پزشــکان نا متقارن است امیدواریم با مصوبات 
مجلس و افزایش ظرفیت پذیرش پزشک و افزایش پذیرش 

بومی در 10 سال آینده این مشکل بر طرف شود.
قائم مقام وزیر بهداشت درباره جلسه روز یکشنبه وزیر 
بهداشت با انجمن بیهوشی درباره اعتراض این متخصصان 
به کاهش تعرفه ها گفت: اساس صحبت های این جلسه بر 
تفاهم و همکاری بود. این مسئله از حدود 8 تا 9 ماه پیش 
مطرح است، برخی از نهادها و سازمانها پیشنهاد کردند که 
در شــهریور ماه کتاب تعرفه های پزشکی اصاح شود که 

در حال بررسی این پیشنهاد هستیم.
* وزارت بهداشت با واقعی شدن تعرفه ها موافق 

است
حریرچی گفت: وزارت بهداشت همواره با واقعی شدن 
تعرفه های پزشکی موافق است و باید سازمان های بیمه 
گر و بودجه های دولتی بتوانند فاصله تعرفه های پزشکی تا 
قیمت واقعی را جبران کنند، امیدوارم منابع الزم در بودجه 
کشور دیده شــود و با اصاح تعرفه ها مشکات بر طرف 
شود و در آینده نزدیک با تقویت منابع مالی بیمه ها، رابطه 

مالی پزشک و بیمار نیز از بین برود.
قائم مقام وزیر بهداشــت گفت: پزشــکان همیشه در 
صحنه های ســخت تاریخی مانند دوران انقاب، جنگ و 
تحریم در کنار مردم بوده اند، در اوایل انقاب عمل جراحی 
باز قلب فقط در تهران انجام می شد اما اکنون نه تنها در 
تمام مراکز اســتانها بلکه در بسیاری از شهرهای رده دو و 
ســه آنها نیز انجام می شــود و در کشوری با 80میلیون 
جمعیت سالی کمتر از هشت بیمار برای درمان به خارج 

اعزام می شوند.
وی افــزود: بعیــد می دانــم خبر کاهــش خدمات 
متخصصان بیهوشی واقعی باشد و این پزشکان در ساعات 
کاری کم کاری کنند و امیدوارم این مشکل هر چه زودتر 
حل شــود. خود ما در وزارت بهداشت در این مورد تحت 
فشار هستیم و امیدواریم اتفاق معناداری نیفتد و تاکنون 
در هزار بیمارستان کشور اتفاق خاصی نیفتاده است، فقط 
ممکن اســت در برخی جاها برخی پزشکان به مرخصی 

رفته باشند.
حریرچی در پاسخ به پرسشی درباره انتصابات فامیلی 
در برخی دانشگاه های علوم پزشکی با رد این ادعا گفت: 
مسئولیت در نظام جمهوری اسامی به معنای خدمت به 
مردم و فداکاری است و با توجه به نظارت های دقیقی که 
وجود دارد امکان سوء استفاده وجود ندارد و هر جا نیز که 

شائبه ای باشد به صورت با آن برخورد می شود.
وی گفت: اگر در جایی انتصاب ها مطابق ضوابط نباشد 
در صورتی که گزارش شــود بــا آن برخورد می کنیم اما 

انتصاب یک فامیل به عنوان رئیس یک کلینیک، ســوء 
استفاده از موقیت نیست ضمن اینکه در برخی شهرها به 
علت تشابه فامیل افراد این نوع سوء تفاهم ها به وجود می 
آید، در عین حال از طریق نمایندگان مجلس در استانها بر 

عملکرد مسئوالن محلی نظارت داریم.
* طب اســامی در هیچ یکی از متون قانونی و 

سیاست های کشور جایگاهی ندارد
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره 
علت رد طب اســامی در وزارت بهداشت گفت: زدن این 
حرف که چیزی به عنوان طب اسامی نداریم، کار آسانی 
نیســت و این کار پس از بررســی های طوالنی در متون 
قانونی و اسناد باال دستی و متون فقهی انجام شده است و 
فرایند پیچیده ای داشته است و البته ممکن است تبعاتی 

هم داشته باشد.
وی گفت: در زمینه مسائل اسامی از مقام معظم رهبری 
باالتر که نداریم در سیاست های کلی سامت اباغی مقام 
معظم رهبری نیز کلمه ای به عنوان طب اسامی قید نشده 
است و از طب ایرانی صحبت شده است، البته همه قبول 
داریم که پیامبر و ائمه اطهار معجزه و شفا داشته و دارند 
اما این مسئله موضوعی جداگانه است و با ادعاهایی که به 

نام طب اسامی مطرح می شود متفاوت است.
حریرچی افزود: همه علما نیز امروزه برای درمان بیماری 
از طب مدرن و درمان بیمارســتانی اســتفاده می کنند و 
بســیاری از آنان نیز بارها گفته اند که اگر بوعلی نیز امروز 
زنده بود از کتاب قانون برای طبابت استفاده نمی کرد بلکه 

از علم روز استفاده می کرد.
وی گفت: برخی افراد از طب روایی ســخن می گویند 
و معتقدنــد با احادیث و روایات می توان بیماران را درمان 
کرد، در حالی که بســیاری از این روایت سندیت ندارند 
و آن هایی که ســندیت دارند نیز بیشتر مربوط به سبک 
زندگی و آداب تغذیه است و درباره درمان بیماری ها نیست 
در حالی که برخی از افراد مدعی هستند با یک جوشانده 
می-توان سرطان یا برخی بیماری های مادرزادی، دردهای 
سیاتیک یا سایر بیماری های شدید را درمان کنند که هیچ 

جایگاهی ندارد و تخلف آشکار است.
قائم مقام وزیر بهداشــت گفت: برخی از این مدعیان 
می گویند درمان ما رایگان اســت و به دنبال پول نیستیم 
اما داروهایی را با نسخه های 150 یا 200 هزار تومانی به 
افراد می دهند که کاما شائبه سوء استفاده مالی و تخلف 
دارد. چنین کارهایی هم سامت مردم را به خطر می اندازد 
و هم قداســت اســام و ائمه را خدشه دار می کند و قابل 

تحمل نیست.
وی دربــاره ارجاع بیمــاران برای درمان بــه خارج از 
بیمارستان نیز گفت: در مورد افراد بستری در بیمارستان 

به هیچ وجــه ارجاع برای دارو و لوازم پزشــکی یا انجام 
آزمایش و تصویربرداری به خارج از بیمارستان نداریم مگر 
اینکه در چرخه ارجاع بیمارستان صورت گیرد و هر گونه 
پرداخت خارج از صندوق بیمارستان نیز ممنوع و تخلف 

است.
حریرچــی ادامه داد: در مورد نوبت های پیوند نیز باید 
گفت که وضعیت ایــران به خصوص در مورد پیوند کلیه 
از بســیاری از کشورهای پشرفته نیز بهتر است در برخی 
کشورها مانند انگلیس انتظار برای پیوند کلیه تا 12 سال 
طول می کشــد البته یک علت آن نبود پیوند از فرد زنده 
اســت. البته داروهای بیماران پیوندی اغلب گران و خارج 
از تعهد بیمه هســتند که امیدواریم بیمه ها این داروها را 

پوشش دهند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: برخی از افزایش سهم 
سامت از تولید ناخالص ملی گله دارند و معتقدند این پول 
ها اسراف است و باید صرفه جویی شود و همزمان از ضعف 
از پوشش هزینه های بیماران و پشت نوبتی ها گله دارند 
که در این سخنان تضاد وجود دارد.نمی توان انتظار داشت 
که تولید ناخالص ملی ایران در دنیا در رتبه 80باشد و سهم 
کافی از ســامت نیز اختصاص داده نشود و آن وقت هم 
 سطح پیشرفته ترین کشورها به مردم خدمات سامت ارائه 

شود.
حریرچــی درباره تاخیر در پرداخت اضافه کار و کارانه 
پزشکان، پرســتاران و پیراپزشــکان گفت: در این مورد 
هیــچ وقت قضاوت نکنید که این افــراد اعتراض دارند یا 
انگیزه کار آنان کاهش یافته اســت، همــه کادر درمانی 
بدون کوچکترین خدشــه ای خدمات رسانی به مردم را 
در مراکــز درمانی انجام می دهند البته به علت تاخیر در 
پرداخت بیمه ها، مطالبات آنها مانند کارانه و اضافه کار در 
بیمارستان های مختلف بین چهار ماه تا یکسال با تاخیر 
پرداخت می شــود و مدت این تاخیر اســتان به استان و 

بیمارستان به بیمارستان متفاوت است.
وی افزود: در حادثه تصادف داراب یکی از مجروحان که 
از نزدیک فعالیت پرستار و کمک پرستار را دیده بود توصیه 
کرد که از کار این افراد کم کنیم در واقع این فرد جراحت 
خود را فراموش کرده بود و تحت تاثیر فعالیت کادر درمانی 
قرار گرفته بود. حریرچی گفت: تاخیر بیمه ها باعث شده 
که تنها مطالبات پرســنل بیمارستان ها با تاخیر پرداخت 
شود بلکه هزینه شــرکت های تجهیزات پزشکی و تامین 
غذای بیمارستان ها نیز با تاخیر پرداخت می شود اما هیچ 
خللی در خدمات رســانی در بیمارستان ها رخ نداده است 
گر چه قسمتی از هزنیه های زندگی این افراد از این طریق 
تامین می شــود و تاخیر در این پرداخت ها زندگی آنان را 

به مشکل می اندازد.
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معاون روابط کار وزیر کار از فراهم شدن شرایط آغاز فعالیت سامانه ثبت قراردادهای کار در ۴ استان کشور خبرداد.
احمد مشیریان، از آماده شدن سامانه جامع روابط کار برای مدیریت روابط کارگر و کارفرما خبرداد و گفت: زیرساخت ها و مقدمات آغاز فعالیت این سامانه فراهم شده است و به زودی آغاز به کار می کند. وی افزود: سامانه جامع روابط کار در فاز اول در ۴ استان تهران، البرز، اردبیل و 

سمنان به طور آزمایشی اجرایی  خواهد شد و پس از حدود یک ماه و شناسایی و رفع ایرادات نرم افزاری، فرآیندی و سخت افزاری فعالیت سامانه در سراسر کشور اجرایی می شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور روابط کار ادامه داد: ذیل سامانه جامع روابط کار حدود ۳۲ نرم افزار فعالیت خواهند کرد که یکی از مهم ترین این نرم افزارها سامانه ثبت قراردادهای کار است که یک بانک اطالعات از وضعیت قراردادهای در کار ایجاد خواهد شد و از 
طریق آن می توان قراردادهای موقت و سفید را شناسایی کرد؛ به این ترتیب می توان میزان قراردادها اعم از دائم یا موقت را تعیین کرد. مشیریان با بیان اینکه سامانه جامع روابط کار در راستای ارتقای امنیت شغلی نیروی کار تهیه شده است افزود: یکی دیگر از امکانات این سامانه ثبت 

شکایات و دادخواست های مربوط به روابط کار است. 

آغاز فعالیت 
سامانه ثبت 

قراردادهای کار؛ 
به زودی

سالمت »برنج تراریخته« تایید شد
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد:

مهر نوشــت: ماموری که به عنوان مطلع در دادگاه حضور داشت در اواسط دفاعیات خود 
حالش بد شد و غش کرد.

در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قتل بنیتا نماینده دادستان، معاون 
حقوقی فرماندهی استان تهران، نمایندگانی از نیروی انتظامی پاکدشت و کارآگاهان حضور 
داشتند. در اواسط جلسه رئیس کالنتری خاتون آباد )از توابع پاکدشت( به عنوان مطلع و با 

درخواست قاضی پرونده در جایگاه حضور یافت.
وی درخصوص اقدامات انجام شــده از سوی کالنتری منطقه گفت: محلی که ماشین در 

آن پیدا شده یکی از خیابان  های کم جرم منطقه بوده است.
وی افزود معموال ما بر اساس جغرافیای جرم واحدهای گشت خود را فعال می  کنیم.

این سروان نیروی انتظامی توضیح داد: من حتی نمی دانستم سارق چه کسی است و متهم 
ردیف اول را اکنون و برای بار اول در دادگاه می بینم. با توجه به اینکه خیابان مورد نظر از 

جمله خیابان  های کم جرم خیز بوده واحدهای گشت ما در آنجا کمتر تردد داشتند.
این مامور مي خواست مابقی اقدامات کالنتری مربوطه را ارائه دهد که ناگهان غش کرد و 
روی زمین افتاد. غش کردن این مامور نیروی انتظامی که به عنوان مطلع در دادگاه حضور 
داشت تنها حاشیه جلسه نبود. مادربزرگ بنیتا هم پس از حضور متهم ردیف اول در جایگاه 
و با دیدن وی حالش بد شــد و با حالتی بســیار بد به بیرون از جلسه انتقال داده شد تا به 
بیمارستان اعزام شود. اگرچه خانواده بنیتا در طول قرائت کیفرخواست و همچنین دفاعیات 
متهم با اشــک و ناله به حرف هاي آن  ها گــوش می دادند اما در لحظه ای که وکیل مدافع 
خانواده بنیتا پس از حضور در جایگاه شیشه شیر و شیرخشک بنیتا را به حضار دادگاه و رئیس 
دادگاه نشان داد عالوه بر خانواده بنیتا و بستگانش بسیاری از حضار نیز با مادر بنیتای هشت 
ماهه همدردی کردند. کوشا وکیل مدافع خانواده مقتول با در دست داشتن شیشه شیر بنیتا 
خطاب به متهمان گفت: شــما می توانستید فقط چند قطره آب یا کمی شیر از ساک بچه 

بیرون آورده و به وی بدهید تا تلف نشود.

دادســتان عمومی و انقالب شهرستان نظرآباد از بازداشت سه نفر از اعضای شورای شهر 
نظرآباد خبر داد. محمد قیومی اظهار کرد: ســه نفر از اعضای شورای شهر نظرآباد به جرم 

البی گری و اخذ رشوه برای تعیین شهردار منتخب این شهر بازداشت  شده اند.
وی با تأکید بر اینکه تحقیقات اولیه نشــان از اخذ رشوه و البی گری برای تعیین شهردار 
دارد، گفت: این سه نفر که در میان آن ها یک خانم نیز است، روز پنجشنبه بازداشت  شده اند.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان نظرآباد با بیان اینکه قرار قانونی برای این افراد صادر 
شده است، گفت: تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

قیومی در ادامه با اشــاره به اینکه شهردار منتخب نیز بازداشت  شده است، گفت: در این 
پرونده دو نفر دیگر نیز که نقش واسطه داشته اند، بازداشت شده اند.

وی همچنین از بلوکه شــدن ۵۰ میلیون در یکی از بانک هــا خبر داد که مربوط به این 
پرونده است.

تســنیم نوشت: نتایج آزمون سراسری سال ۹۶ احتمااًل در اواخر هفته جاری یا اوایل 
هفته آینده اعالم می شــود همچنین دانشــگاه آزاد اســالمی زمان اعالم نتایج را ۲۳ 

شهریور اعالم کرده است.
طبق اعالم حســین توکلی مشــاور عالی سازمان ســنجش قرار بود تا نتایج کنکور 

کارشناسی سال ۹۶ در دهه سوم شهریور اعالم شود.
برهمین اســاس نتایج آزمون سراسری ســال ۹۶ احتمااًل اواخر هفته جاری یا اوایل 
هفته آینده )شنبه( اعالم خواهد شد. دانشگاه آزاد اسالمی نیز زمان اعالم نتایج کنکور 
کارشناســی سال ۹۶ را اعالم کرده است، بنا به گفته های امیررضا شاهانی رئیس مرکز 
سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اســالمی، نتایج نهایی آزمون کارشناسی این دانشگاه 
تا تاریخ ۲۳ شــهریور ۹۶ اعالم می شــود. در مقطع کارشناسی پذیرش دانشگاه آزاد به 
دو صورت با آزمون و بدون آزمون اســت که ۹۶ درصد ظرفیت پذیرش رشته محلهای 

این دانشگاه بدون آزمون است.

رئیس شــورای مرکزی کارآفرینان از پیگیری ها برای تاســیس ســازمان ملی 
کارآفرینی تا آذر خبرداد و گفت: توســعه نهادهای مالی حمایت از کارآفرینی و 

صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر با جدیت پیگیری می شود.
حســین ســاح ورزی در گفتگو با مهر، با اشــاره به آخرین وضعیت تاسیس 
»ســازمان ملی کارآفرینــی ایران« به عنوان یک تشــکل خصوصی و حمایت از 
کارآفرینان گفت: در راســتای اجرای ماده 5 قانون بهبود مســتمر محیط کسب 
و کار مبنی بر ســاماندهی، ایجاد و ثبت تشــکل ها برای فعالیت های اقتصادی، 
موافقت اصولی تشــکیل کانون های کارآفرینی اســتانی از اتــاق بازرگانی ایران 
 دریافت شده که تا پایان آبان در این کانون ها در 31 استان کشور تشکیل خواهند 

شد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: مجوز تاسیس سازمان ملی کارآفرینی نیز 
به عنوان یک تشکل ملی و باالدستی کانون های کارآفرینی استانی دریافت شده 
که در حال پیگیری تاسیس این سازمان تا پایان آبان ماه و اوایل آذرماه هستیم.

وی درباره آخرین تصمیمات گرفته شــده در شورای مرکزی کارآفرینان کشور 
گفت: در جلســات این شــورا که به صورت ماهیانه برگزار می شود در خصوص 
فرآیند ثبت و تدوین اساسنامه فعالیت  سازمان، ارتباط با مجلس شورای اسامی 
از طریق تعامل با فراکســیون کارآفرینی مجلس، تبادل نظر با معاونت توســعه 
کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تعامل با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، 

نحوه تبادل نظر با نهادهای بین المللی بحث و بررسی شده است.
رئیس شــورای مرکزی کارآفرینان کشــور با بیان اینکه تدوین ســازوکارهای 
تاســیس ســازمان ملی کارآفرینی از اهم موضوعات قابل پیگیری در شورا بود، 
حمایت همه جانبه از اســتارت آپ ها را یکی از محوری ترین فعالیت های سازمان 
ملی کارآفرینی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر استارت اپ های فعالی در کشور 
وجود دارند که در شروع فعالیت  آنها مانع تراشی می شود که امیدواریم سازمان 
بتوانــد در این زمینه با جدیت حمایت از این بخش را به عنوان یکی از اولویت ها 

در دستور کار قرار دهد.
ســاح ورزی بازگشایی مســیری برای حمایت از کارآفرینی را از اهداف دیگر 
و مهم ســازمان ملی کارآفرینی عنوان کرد و گفت: تعریف کارآفرینی مبتنی بر 
خلق ایده همراه با پذیریش ریسک است که در این زمینه باید بتوان از این افراد 

حمایت کرد.
وی بــا بیان اینکه نهادهای حمایت کننده مالی از جمله صندوق های ســرمایه 
گذاری ریســک پذیر و صندوق های حمایت از استارت اپ ها را باید توسعه دهیم 
گفت: باید نسبت به تاسیس و توسعه نهادهای حمایت کننده مالی از کارآفرینی 

با جدیت و در زمان کوتاه اقدام کرد که پیگیر این موضوع نیز خواهیم بود.
رئیس شورای مرکزی کارآفرینان کشور افزود: همچنین باید سازو کار و مبانی 
حقوقی و بســترهای الزم را در راســتای تامین مالی و جذب ســرمایه گذاری 

خارجی برای ایده های کارآفرینی فراهم کنیم.

حواشی دادگاه رسیدگی به قتل بنیتا 
 از غش کردن مامور کالنتری تا گریه های حضار برای بنیتا

بازداشت ۳ عضو شورای شهر نظرآباد به جرم اخذ رشوه برای تعیین شهردار

 شهردار هم بازداشت شد

نتایج آزمون سراسری احتمااًل 
اواخر هفته اعالم می شود

دست اندرکاران بازار کار از تغییر نیازهای بازار تاسیس سازمان ملی کارآفرینی تا آذرماه
کار تــا دو دهه آینده خبــر می دهند؛ بر همین 
اساس مطالعه و شناسایی مشاغل جدید مبتنی 
بر فناوری اطاعات در کشور کلید خورده است.

همگام با توســعه تکنولوژی و فناوری اطاعات، 
شکل و شــمایل و رویکرد بســیاری از مشاغل 
تغییر کرده است به طوری که با پیدایش مشاغل 
مبتنی بر فناوری اطاعــات نیاز به مهارت های 

جدید نیز بیشتر شده است.
برهمین اساس، در بسیاری از کشورهای دنیا با 
توجه به تغییر رویکرد مشاغل، به انجام تحقیقات 
و آینــده پژوهی در زمینه نیازهای بازار کار روی 
آورده شده است؛ در کشور ما نیز با توجه به نیاز 
روزافزون بازار کار به فرصت های شــغلی جدید 
ناگزیر به آینده پژوهی درباره نیازهای بازار کار در 
یک تا دو دهه آینده هستیم چراکه نیاز 20 سال 
آینده بــازار کار به نیروی کار دارای مهارت های 
جدید با نیاز امروز بازار کار متفاوت خواهد بود.

به گــزارش خبرنگار مهــر، در همین ارتباط، 
مجید تهرانیان، مشاور ســازمان آموزش فنی و 
حرفــه ای در امور آموزشــگاه های آزاد در گفت 
وگو با خبرنگار مهر می گویــد: باید یک جریان 

آینده پژوهی در خصوص نیازهای بازار کار در یک 
دهه آینده رخ دهد که در همین راســتا از سال 
گذشــته با همکاری و تعامل با وزارت ارتباطات 
و فناوری اطاعات، شناسایی رویکردهای جدید 
شغلی مبتنی بر فناوری اطاعات )IT( آغاز شده 
تا مشاغل جدید احصا شــوند چراکه عمده نیاز 
بازار کار همراه با توسعه IT در حال تغییر است.

دانش آموزان از نظام آموزشی جلوترند!
تهرانیان با بیان اینکه در شناســایی مشــاغل 
جدید باید تجارب و تغییر رویکرد دنیا نســبت 
به مشاغل نیز مد نظر باشد گفت: در حال حاضر 
نظام آموزشی کشور به گونه ای است که افراد را 
برای نیازهای فعلــی بازار کار تربیت می کند در 
حالی که تربیت شــغلی باید مبتنی بر نیاز بازار 
در دو دهه آینده باشــد تا مشخص شود کودک 
امروز که جوان آینده خواهد بود در 20 ســالگی 
چه مهارت هایی برای ورود به بازار کار نیاز دارد.

وی با تاکید بر اینکه یقینا نظام تعلیم و تربیت 
باید در جهت ارتقای ســطح مهارتی کودکان و 
نوجوانان در حــوزه فناوری اطاعات گام بردارد 
گفت: واقعیت این اســت که امــروز علم دانش 
آموزان و فرزنــدان ما در حوزه فناوری اطاعات 

به شدت از نظام آموزشی در مدارس جلوتر است 
بنابراین نظــام تعلیم و تربیت بــا هدف تربیت 
جوانــان دارای مهارت های جدیــد، نیاز به یک 
بازنگری اصولی دارد و در این زمینه سرفصل های 

برنامه های درسی باید دگرگون شود.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران 
گفت: ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به 
عنوان مهم تریــن رکن ارائه آموزش های مهارتی 
در حال تغییر رویکرد در جهت ارائه آموزش های 
مهارت محور اســت اما تجهیز و به روزرســانی 
کارگاه های آموزشی یک ضرورت اجتناب ناپذیر 

است که اعتبارات زیادی نیاز دارد.

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی با 
بیان اینکه حذف واژه طالق باعث بدبینی نســبت به زنان 
و دختران می شود، گفت: باید فرهنگ سازی کنیم و به زنان 
این شانس را بدهیم تا بعد از طالق دوباره ازدواج کنند و به 

دلیل مطلقه بودن طرد نشوند.
زهرا ســاعی، نماینده مردم تبریز، آذرشــهر و اســکو در 
گفت وگو با ایلنا درباره حذف واژه طالق از شناســنامه زنان 
مطلقه گفت: در جامعه ما اگرچه نگرش به طالق نسبت به 
دهه ۶۰ و ۷۰ بهتر شــده اما همچنان نگاه منفی به طالق 
وجود دارد و این طرح می تواند؛ تبعات منفی داشته و موجب 

سلب اعتماد عمومی از جامعه شود.

او با بیان اینکه جامعه ما یک جامعه سنتی است، ادامه داد: 
این طرح باعث بدبینی مردان و خانواده های آن ها به زنان و 
دختران می شود و هنگام انتخاب یک دختر شک و دودلی در 
آن ها ایجاد می شود که مبادا این فرد در گذشته ازدواج کرده و 
در حال حاضر این موضوع را پنهان می کند. این مسئله باعث 
وسواس بیشتر مردان شــده و ممکن است؛ تالش کنند تا 
بیشتر درباره گذشته خانم مطلع شوند که بی شک مشکالتی 

و آسیب هایی را به همراه خواهد داشت.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بنای 
زندگی و ازدواج باید بر مبنای صداقت باشد، خاطرنشان کرد: 
طالق به هر دلیلی از جمله اعتیاد همسر یا سلب مسئولیت 

مردان ممکن اســت؛ اتفاق بیفتد، بنابراین بهتر اســت این 
فرهنگ را در جامعه ایجاد کنیم که نگاه منفی نســبت به 
زنان مطلقه برداشته شود، البته این موضوع نسبت به گذشته 
بسیار بهتر شده و موضوع طالق امروزه بیشتر از قبل مورد 
پذیرش خانواده هاست. ساعی با بیان اینکه ما نباید صورت 
مســئله را پاک کنیم، گفت: با اجرای این طرح بدبینی را در 
جامعه نسبت به تمام دختران ایجاد می کنیم که شاید این فرد 
در قبل ازدواجی داشته و در حال حاضر کتمان می کند و این 
باعث می شود، اعتماد عمومی در جامعه پایین بیاید. ما باید 
فرهنگ سازی کنیم و به زنان این شانس را بدهیم تا بعد از 
طالق دوباره ازدواج کنند و به دلیل مطلقه بودن طرد نشوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به اینکه دانشجویان 
بدون کســب مهــارت الزم وارد بازار کار می شــوند گفت: برخی 
متغیرها می توانند تحصیات را به سمت سواد ببرند و بتواند وضع 

جامعه را بهتر کند.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی گفت: 
بدون تردید تعداد فارغ التحصیان و مهندســان ما در مقایسه با 
شاخص های جمعیتی و GDP )تولید ناخالص داخلی( از جوامع 
توســعه یافته بیشتر است، اما علت اینکه دوران گذار ما به سمت 
توسعه اینقدر طوالنی است به سواد و مهارت برمی گردد. امیدوارم 

بتوانیم این خاها را پر کنیم.
وی با بیان اینکه دانشــجویان بدون کســب مهــارت الزم وارد 
بازار کار می شــوند و مســئله اصلی در کشــور ســواد و مهارت 
اســت، ادامه داد: کدام متغیرها می توانند تحصیات را به سمت 
ســوادی ببرند که بتواند وضع جامعه را بهتر کند و آســیب های 
 اجتماعــی کاهش یابد؟ امــروز باید به جامعه با ســواد هم فکر 

کنیم.
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به اینکه چه بخواهیم 
و چه نخواهیم »تکنولوژی« خودش را به زندگی ما تحمیل کرده 
اســت گفت: وقتی سواد اســتفاده از دیجیتال را نداشته باشیم، 
مصــرف ما در فضــا و محیط مجــازی به انحراف مــی رود. این 
تکنولــوژی چه بخواهیم و چه نخواهیم خــودش را به زندگی ما 
تحمیل کرده اســت. چگونه باید از این محیط برای آموزش برتر 
استفاده کنیم؟ نگاه انتقادی به فضای مجازی دارم و باید درست 

استفاده کردن از آن را بدانیم.
 ربیعــی ادامه داد: امروز فرزندانی پر از وســعت اطاعات داریم 
ولی بسیار کم عمق هســتند. فضای دیجیتال عمق سواد را کم و 
وســعت اطاعات را زیاد کرده است. شــور معلمی و آموختن در 
فضــای دیجیتالی وجود ندارد. میان خوانــدن رمان، دیدن فیلم 
آن در سینما و حتی دیدن همان فیلم در تلویزیون تفاوت وجود 
دارد و احســاس کودک از خواندن ژول ورن و رفتن به عمق دریا 
و ماه با دیدن فیلم آن بســیار متفاوت است. بارها فیلم بینوایان 
را دیده ایم، اما خواندن آن مزه دیگری داشت. دیجیتال دارد این 

مزه را از ما می گیرد.
 وی با بیــان اینکه تلفن های همراه عامــل زندگی های بی مزه 
شده است و در عصر بی مزگی به سر می بریم، گفت: احساسی که 
کودکان امروز با خواندن قصه ها در فضای دیجیتال دارند با زمان 

ما متفاوت است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تلویزیون ما را تنها کرد، 
اما امروز هر کودکی یک تبلت به دســت دارد. گوشی های تلفن 
همــراه ما را به طور عجیبی تنها کرده  و عامل زندگی های بی مزه 

شده اند و  همین ست که ما در عصر بی مزگی به سر می بریم.

تغییر نیاز بازار کار تا دو دهه آینده 

آغاز شناسایی مشاغل جدید

ادعای نماینده مجلس:  
حذف واژه طالق از شناسنامه باعث بدبینی به دختران می شود

دانشجویان، بدون مهارت 
الزم وارد بازار کار می شوند


