اجتماعی

چهارشنبه  6مهر ۱۴۰۱
اول ربیع االول .۱۴۴۴شماره ۲۱۰۴2

رسانه های جهان

گاردین:سه ماه
اســت کــه ایــاالت
متحده ،واکسن
کــوویــد را بــرای
کودکان زیر پنج سال مجاز کرده است،
اما میزان تزریق در این گروه بسیار کم
بوده است .در همین حال ،جو بایدن
روز دوشنبه گفت که همهگیری در
حال پایان است .به گفته مرکز کنترل
و پیشگیری از بیماری آمریکا (،)CDC
بیش از  1400کودک بر اثر کووید در
ایــاالت متحده جان خود را از دست
دادهانــد و حداقل  533مــورد از این
مرگ و میرها در کودکان زیر پنج سال
بوده است .این مسئله کووید را به یکی
از  10عامل اصلی مرگ و میر کودکان
در ایــن کشور تبدیل کــرده اســت .با
این حال ،طبق دادههای  ،CDCتنها
حــدود  6درصــد از کــودکــان زیــر پنج
سال اولین واکسنهای خود را تزریق
کردهاند که کمترین میزان نسبت به
هر سنی است.
آنــاتــولــی:وزارت
بــــــهــــــداشــــــت
تــرکــیــه از ســال
 2017تاکنون
در چــــارچــــوب
اصالحات سالمت  19بیمارستان
را به بهرهبرداری رسانده است .این
تعداد با تکمیل رونــد ساخت و ساز
بیمارستان جدید شهر اتلیک در آنکارا
بــه  20واحــد خــواهــد رســیــد .اولین
بیمارستان شهر در ترکیه در سال
 2017در استان یــوزگــات ساخته
شد .وزارت بهداشت ترکیه از آن زمان
تاکنون در استا نهای مختلف 18
بیمارستان شهر احــداث کــرده و در
این بیمارستانها طی  5سال گذشته
بــه  175میلیون مـــورد رسیدگی
شـــده اســــت .هــماکــنــون ســاخــت و
ســاز  14بیمارستان جدید شهر در
استانهای مختلف ادامه دارد .انتظار
مـــیرود بــا اتــمــام ایــن رونــد مجموع
بیمارستانهای شهر در ترکیه به 33
واحــد برسد .بیشتر اتا قهای بیمار
در بیمارستانهای شهر که با درکی
مبنی بر «یــک اتــاق بــرای هر بیمار»
احـــداث م ـیشــود ،بهمنظور تامین
آسایش بیماران و مالقا تکنندگان
آ نها به امکاناتی مانند دستشویی،
حمام ،تلویزیون ،یخچال و کمد لباس
مجهز است.

پشتپا بهمهارتآموزی!

با وجود تاکید قانون ،شورای عالی آموزش فنی ،حرفه ای و مهارتی طی  5سال گذشته فقط  5جلسه داشته است.
رئیس سابق سازمان فنی و حرفه ای کشور در گفت و گو با خراسان دلیل این موضوع را جایگاه
ضعیف مهارت آموزی در باور مردم و مسئوالن می داند
مصطفی عبدالهی -پنج سال ،پنج جلسه؛
این خروجی آماری یک شورای عالی است که
قرار بود آموزشهای فنی ،حرفهای و مهارتی
را در کشور منسجم کند؛ امــا طبق گــزارش
مرکز پژوهشهای مجلس ،در این کار موفق
نبوده است.
حامی تشکیل شوراهای عالی متعدد نیستیم،
چراکهبسیاریازآنهاناکارآمدیشانثابتشده
استاماالاقلازروینامهمکهبخواهیمقضاوت
کنیم،حتماوقطعا«شورایعالیآموزشوتربیت
فنی،حرفهایومهارتی»یکضرورتبرایکشور
است؛اگرمیپرسیدچرا،بهاینآمارهاوگزارهها
دقتکنید:
▪بیکاری  42درصـــد دانـــش آموختگان
دانشگاهها

* آمارهای رسمی مربوط به وضعیت نیروی کار
نشانمیدهدکه 42.3درصدازبیکارانکشور،
جزودانشآموختگانآموزشعالیهستند(مرکز
آمار-وضعیتنیرویکار،پاییز.)1400
* نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به بهار سال
گذشته افزایش یافت و از  8.8درصد به 9.2
درصدرسید(دنیایاقتصاد-تیر.)1401
*ازنیمهدوم ۱۳۹۰آموزشعالیایرانبهشدت
درگیرکاهشتقاضایورودبودهوبهعنوانمثال
ازسالتحصیلی ۹۳-۹۴تاسالتحصیلی-۹۶
،۹۵جمعیتدانشجوییکاهش ۲۰درصدیرا
تجربهکردهاست(ایسنا-خرداد.)1401
همین چند گزاره کافی است که مطمئن شویم
دانشگاههای ما با وضعیت فعلی ،خروجی
مناسبیبرایتربیتنیرویکارندارندوبسیاری
ازفارغالتحصیالنما،یاتواناییورودبهبازار
را ندارند یا فضای کار مناسبی برای آنها
ایجادنشدهاست.
▪آبان،96تشکیلیکشورایکلیدی

بههمیندلیلاستکهاهمیتآموزشهای
فنی ،حرفهای و مهارتآموزی در کشور
دوچــنــدان م ـیشــود و م ـیتــوان تشکیل
شــورای عالی مربوط به آن در ســال 96را
هم اقدامی مهم و تاثیرگذار دانست .آبان
سال  96بود که قانون «نظام جامع آموزش
و تربیت فنی ،حرفهای و مهارتی» در مجلس
شورایاسالمیتصویبوبرایاجرابهدولت
ابالغ شد؛ قانونی که الاقل روی کاغذ ،بسیار
راهبردیبودوقراربوداهدافکالنیرادنبال
کند ،از جمله« :ترویج و تقویت فرهنگ کار،
تولید ،کارآفرینی» و «آموزش و تربیت نیروی
انسانی متخصص ،ماهر و کارآمد متناسب
با نیازهای بــازار کار فعلی و آتــی» .تحقق این
اهــداف قطعا به یک مدیریت کــان هم نیاز
داشــت و به همین دلیل طبق مــاده  6همین
قانون ،تشکیل «شورای عالی آموزش و تربیت

فنی ،حرفهای و مهارتی» به ریاست معاون اول
رئیس جمهور پیش بینی شد تا بــدون ایجاد
تشکیالتی جدید با نقش سیاستگذاری در
چارچوب اسناد باالدستی ،برنامهریزی کالن،
تنظیمگری ،تضمین کیفیت ،طراحی و نظارت
در اجرای نظام صالحیت حرفهای و نظارت بر
آموزشوتربیتفنی،حرفهایومهارتیفعالیت
کند.
▪نمره مـــردودی شــورا در ارزیــابــی مرکز
پژوهشها

حاال هم آنطور که مرکز پژوهشهای مجلس
در گزارش شهریورماه خود اعالم کرده ،شورای
عالیمذکور،عملکردقابلقبولینداشتهودالیل
اینادعاهمبسیاراست،ازجمله:

رئیس سابق

 این شورای عالی از آبان  96تا پایان تیرماه ،1401فقط  5جلسه داشته اســت .چهار
جلسه در دولت دوازدهــم ( 21خرداد - 98
 29اردیبهشت  8 – 99مهر  11 – 99خرداد
 ) 1400و یک جلسه در دولت سیزدهم (18
خرداد .)1401
 تعیین چارچوب صالحیت حرفهای برایارائه مدارک و گواهینامهها ،یکی از ارکان
اصلی نظام آموزش فنی ،حرفهای و مهارتی
است که در جلسه دوم اردیبهشت  99شورا
تصویب و تقدیم دولــت شــده امــا تاکنون به
تصویب هیئت وزیران نرسیده است.
 طبق تبصره 4ماده  2قانون مصوب آبان،96این شورای عالی باید حداقل هر دو ماه یک
جلسه برگزار کند که

سازمان فنی و حرفه ای کشور:

مهارتآموزیدرغربتاست
همبینمردم،هممسئوالن

درطول 5سالعمرخود،عملکرد
نی،حرفهایومهارتینتوانستهاست
اینکهچراشورایعالیآموزشف
سابقسازمانفنیوحرفهایکشور
ستکه«علیاوسطهاشمی»،رئیس
ا
قابلقبولیداشتهباشد،سوالی
هارتآموزی در کشور ما در غربت
یدهد و میگوید :به طور کلی م

م
در گفت و گو با خراسان به آن پاسخ
اوسطهاشمیمیافزاید:درباره
مسئوالنجایگاهخودراپیداکند.
و
ستونتوانستهاستدربینمردم
شنویمامادرمقاماجرا،ارادههایی
ا
هایبسیارزیباییمیگوییمومی
نظر
ظهار
ا
و
ها
ت
صحب
زی
آمو
مهارت
یهای
کگرای 
توجهاتهمچنانبهسمتمدر 
سیاستهاشود،نمیبینیموعمده
کهمنتجبهتغییرنگاههاو
فارغالتحصیالنیامهاجرتآنها
شیازخروجیاینرویکرد،بیکاری
دانشگاهیاست؛درحالیکهبخ
چارمشکلهستیم،طبیعیاست
سیاستهایکالنمهارتآموزید
در
بودهاست.ویمیافزاید:وقتی
سابقسازمانفنیوحرفهایکشور
جیمناسبینخواهدداشت.رئیس
کهشورایعالیاینحوزههمخرو
الیمتعددیداریماماتازمانیکه
ریحمیکند:درکشور،شوراهایع
تص
بهیکمشکلدیگرهماشارهو
نندمجلسیاسازمانبرنامهوبودجه
خصصیجایگاهیدرنهادهاییما
نظارتومصوباتاینشوراهایت
عالیفعالوپویاییداشتهباشیم.
بایدانتظارداشتهباشیمشوراهای
نداشتهباشد،ن

این تبصره قانونی اجرا نشده است.
 با وجــود تصویب سیاستهای کالن نظامآموزش و تربیت فنی ،حرفهای و مهارتی در 11
خردادماه  ،1400تاکنون گزارشی از روند
اجرای آن و برنامههای دستگاههای اجرایی
در این خصوص منتشر نشده است.
 شــــورای مــذکــور در تــصــویــب چــارچــوباســتــانــداردهــای آمـــوزشـــی ،ارزشــیــابــی و
شایستگی ِحــرف براساس استانداردهای
ملی و بینالمللی تعلل کرده است.
 ارتباط میان  5شورای عالی (کار ،اشتغال،آموزش و پرورش ،عتف و شورای عالی آموزش
و تربیت فنی ،حرفهای و مهارتی) شکل نگرفته
و ش ــورای مــهــارت متناظر در استا نها نیز
تشکیل نشده است.
 «ضعف در هماهنگی کالن ،سیاستگذاری،تنظیمگری و راهبری نظام در چارچوب اسناد
بــاالدســتــی» و «ضــعــف در پیگیری اصــاح
مــقــررات آمــوزشــی دستگا ههای مجری در
چارچوب قانون» نیز دو ایراد واردشده دیگر به
این شورای عالی است.
▪اشکاالت ساختاری

البته مرکز پژوهش های مجلس ساختار این
شورای عالی را هم معیوب ارزیابی و ایراداتی
به آن وارد کرده است ،از جمله :فرادستگاهی
نبودن دبیرخانه شورای عالی ،عدم عضویت
نمایندگان سازمان هــای اصلی در ترکیب
شــورا ،مشارکتی نبودن ســازوکــار انتخاب
دبیر شــورا ،عدم تخصیص اعتبارات کافی،
محدودیت در بهره گیری از توان کارشناسی
مجریان ذیربــط ،مــوازیکــاری نهادهای
مرتبط.بر اســاس این گــزارش ،هما نطور
که در اهمیت و جایگاه این شــورای عالی
تــردیــدی نیست ،در نــاکــارآمــدی فعلی
این شــورا هم نباید تردید کرد و قطعا اگر
اصالحاتی در ساختار ،اعتبارات ،نظم
و نظارت هــای الزم بر آن صــورت نگیرد،
باید نامش را در فهرست شوراهای عالی
ناکارآمد ثبت کرد.
▪ 11هزار مرکز و مخاطب میلیونی

این در حالی است که طبق آمارها ،بیش
از  11هزار مرکز آموزش فنی و حرفهای
دولتی و غیردولتی در کشور فعال است
و جمعیتی بیش از یک میلیون نفر از
دورههــای آموزشی این مراکز استفاده
میکنند؛ آمــاری که به نظر میرسد با
توجه بــه نیاز کشور و اهمیت مهارت
آمـــوزی ،جــای رشــد دارد و مسئولیت
سیاستگذاری و اق ــدام موثر در این
حــوزه ،برعهده شــورای عالی آمــوزش
فنی ،حرفهای و مهارت آموزی است.

۹
گزیده

کمیته امداد خبر داد

جمعآوری  ۱۶میلیارد تومان
صدقه در  ۴ماه ابتدایی امسال

معـاون توسـعه مشـارکتهای مردمـی کمیتـه
امـداد امـام خمینـی(ره) از جمـعآوری ۱۶
میلیارد تومـان صدقـه در چهارماه ابتدایی سـال
 ۱۴۰۱خبر داد و گفت :از این میزان  ۵۰درصد
مربـوط بـه صندوقهـای صدقـات خانگـی و ۵۰
درصـد صندوقهـای معابـر اسـت.
حبیبالـه آسـوده دربـاره تعـداد صندوقهـای
صدقـات در سـطح معابـر و خیابانهـا بـه تسـنیم
اظهـار کـرد :پنجمیلیـون صنـدوق صدقـات
خانگی و حـدود  283هزار صنـدوق صدقات در
معابـر و خیابانهـا و اماکـن وجـود دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کمکهـای مردمـی در
شـرایط اقتصـادی فعلـی نهتنهـا کاهـش نیافته،
بلکـه افزایـش داشـته اسـت ،افزود:هماکنـون
اعتمـاد مـردم بـه مجموعـه امـداد افزایـش
یافتـه اسـت و شـاهد کمکهـای قابـل توجـه
نیکـوکاران هسـتیم.

شرایط پرداخت وام  ۱۲میلیون
تومانی به بازنشستگان اعالم شد
معاون فرهنگی ،اجتماعی و امور استا نهای
سازمان تأمین اجتماعی ،شرایط دریافت وام ۱۲
میلیون تومانی بازنشستگان تأمین اجتماعی
را اعالم کرد .احمد اسفندیاری با اشاره به
برنامهریزی سازمان تأمین اجتماعی برای
پرداخت وام قرضالحسنه به بازنشستگان این
سازمان اظهار کرد :امسال قرار است به 400
هزار بازنشسته وام قرضالحسنه (وام ضروری)
پرداخت شود که از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر
 150هزار نفر از این تسهیالت بهرهمند شدهاند.
وی با اشاره به فرایند پرداخت وام قرضالحسنه
به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی گفت:
ثبتنام متقاضیان تسهیالت  12میلیون تومانی
توسط کانونهای بازنشستگی و به صورت کام ً
ال
غیرحضوری انجام و در ادامه وام به حساب فرد
بازنشسته واریز میشود.
معاون فرهنگی ،اجتماعی و امور استا نهای
سازمان تأمین اجتماعی درباره شرایط پرداخت
وام  12میلیون تومانی به بازنشستگان تأمین
اجتماعی افزود:عالوه بر عضویت بازنشسته در
کانون بازنشستگان و دریافت حقوق بازنشسته از
شعب بانک رفاه ،با توجه به قوانین بانک مرکزی
سن بازنشسته متقاضی وام باید کمتر از  77سال
تمام باشد.
همچنین بازنشسته باید فاقد بدهی بانکی ،
چک برگشتی و اقساط معوقه وام از سایر
بانکهای کشور باشد و بازنشسته نباید در 3
سال گذشته از تسهیالت وام بانک رفاه استفاده
کرده باشد ،عالوه بر اینکه سیم کارت بازنشسته
درخواستکننده باید به نام خودش باشد.

