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رئیس کانون کاریابیهای کشور خبر داد

شرایط دریافت بیمه بیکاری از کاریابیها

فرمانــده قــرارگاه مهارت آمــوزی کارکنان
وظیفه نیروهای مسلح با اشاره به شرکت
 100هزار نفــر از نیروهای وظیفه در آزمون
مهارت ســنجی ظــرف ســال  1396گفت:
دورههــای مهارتــی ســربازان بــا همکاری
ســازمان فنــی و حرفــهای کشــور برگــزار
میشــود و پــس از ارائــه ایــن دورههــای
آموزشــی ،آزمون مهارت ســنجی در سال

 1396برای  100هزار نفر از نیروهای وظیفه
برگزار خواهد شد.
بــه گزارش ایســنا ،ســردار ســیدمهدی
فرحــی ،فرمانده قــرارگاه مهــارت آموزی
کارکنــان وظیفــه نیروهای مســلح ،گفت:
توســعه مهــارت در طــول دوره خدمــت
از اهــداف قــرارگاه مهارتآمــوزی کارکنان
وظیفه نیروهای مسلح محسوب میشود

رئیس پلیس «راهور»:

سال  97طرح ترافیک تغییر نمیکند

رئیس پلیس راهور بزرگ درباره طرح
زوج و فــرد در ســال آینده گفت :طرح
زوج و فــرد بــدون هیچگونــه تغییری
در ســال  ۱۳۹۷ماننــد ســالجاری
اجرا خواهد شــد .ســهمیههای اقشار
مختلف بــرای ورود به طــرح ترافیک
نیــز در جای خــود باقی خواهــد ماند.
مســألهای که اکنون داریم روی آن کار
میکنیم ،بحث نحوه پرداخت است که حتماً به نفع مردم خواهد بود .سردار محمدرضا
میهماندار درباره نحوه اجرای طرح زوج و فرد و طرح ترافیک در سال  ۱۳۹۷گفت :در دو-
ســه هفت ه اخیر که بحث طرح ترافیک و زوج و فرد و تغییرات آن مطرح شــد ،ذهن خیلی
از همشــهریان مشوش شد و نگران شــدند که چه اتفاقی قرار است رخ دهد .این اطمینان
خاطر را به شــهروندان میدهم که همه دســتگاههای مســئول اعم از پلیس ،شــهرداری و
وزارت کشور ،مهمترین دغدغهشان آسایش مردم است و نباید هیچ طرحی ،اجرا شود که
بهمردم فشارمضاعفی بیاورد یا دغدغهای را به دغدغههای آنها اضافه کند .دلیل این همه
کار کارشناسی و طوالنی شدن موضوع هم رفع همین نگرانیها و دغدغهها است.
وی افزود :هنوز هیچ چیزی نهایی نشــده اســت ،اما داریم روی آن کار کارشناسی انجام
میدهیم .تاکنون اجرای این طرح در حوزه زوج و فرد منتفی شده است و در سال ۱۳۹۷هم
مانند سالجاری این طرح بدون هیچ گونه تغییری اجرا خواهد شد .ما چند شرط گذاشتیم
و الزاماتی را برای اجرای این طرح مطرح کردیم .البته همه دستاندرکاران نیز نگران بودند
که باید الزاماتی رعایت شود .ما تأکید داریم که هرگونه تغییر نباید میزان ترافیک تهران را
در محدوده طرح ترافیک افزایش دهد .مورد دوم این است که آلودگی تهران نباید افزایش
یابد و موضوع سوم نیز این است که اگر قرار است طرحی اجرا شود ،حتماً باید سازوکارهای
اجرایــی آن فراهــم شــود مانند نصب دوربینهــا و امکاناتی که بتوانیم نحوه اجــرای آن را
مدیریــت کنیم .معتقدیم که هرگونه محدودیت باید راهکار جدیــدی را نیز به مردم ارائه
دهد .او درباره ســهمیه اقشــار مختلف برای ورود به طرح ترافیک اظهار داشــت :در مورد
طرح ترافیک ســهمیههایی نیز وجود داشــت که به بعضی از اقشــاری که ضرورت ایجاب
میکرد وارد طرح شوند داده میشد ،مانند خبرنگاران که برای تهیه خبر و پزشکان که برای
مراجعه به بیمارستان نیازمند ورود به محدوده طرح ترافیک بودند و همچنین جانبازان
محتــرم .طبق توافقــی که صورت گرفته این ســهمیهها در جــای خود باقــی خواهد ماند.
مسألهای که اکنون داریم روی آن کار میکنیم ،بحث نحوه پرداخت است که حتماً به نفع
مردم خواهد بود .اقشاری که سهمیه ورود به طرح ترافیک داشتند ،به جای اینکه در ابتدا
هزینه را پرداخت کنند و سپس کارت سهمیه را دریافت کنند ،د ر همان ابتدا کارت سهمیه
را دریافت میکنند و فقط نحوه پرداخت با مدیریت خودشان و به ازای تعداد ورودی است
که به محدوده طرح ترافیک خواهند داشت و تفاوت زیادی هم با مبالغ سال گذشته ندارد.
ســردار میهماندار همچنین گفــت :با تمهیداتی که پیشبینی شــده ،هیچ تغییری در
میزان ســهمیهها و میزان فروش روزانه طرح ترافیک به وجود نخواهد آمد .اکنون ۲۰هزار
برگ به صورت روزانه توســط شــهرداری فروخته میشــود که در ایام آلودگی نیز توسط ما
ممنوع میشود که این تعداد در سال جدید نیز بیشتر نخواهد شد .در نتیجه هیچ تغییری
در محدوده طرح ترافیک تهران به وجود نخواهد آمد بلکه با واگذار کردن مدیریت آن به
خود افراد حتی ممکن است شاهد کاهش ترافیک در این محدوده نیز باشیم .یعنی در سال
 ۱۳۹۷هم مانند سالجاری این طرح اجرا خواهد شد و فقط نحوه پرداخت هزینه متفاوت
شــده اســت؛ یعنی قبالً در ابتدا هزینه ورود به طرح دریافت میشــد اما اکنون بتدریج و بر
حسب ورود به محدوده طرح صورت میگیرد.
ëëتعیینتکلیف«طرحنشینان»درطرحجدیدترافیک
رئیس کمیسیون سالمت شورای اسالمی شهر تهران ،ری و تجریش در تشریح تعیین
تکلیف تردد ســکنهای کــه در محدوده طرح ترافیک قرار میگیرند ،گفــت :برای هر یک از
زومها براســاس ساعت ورود و خروج ساکنین شــرایط ویژهای در نظر گرفته میشود که به
طور حتم معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران ظرف چند روز آینده توضیحاتی را
برای شهروندان ارائه خواهد داد.زهرا صدراعظم نوری افزود :این الیحه از جانب شهرداری
تهران پیشــنهاد شده که باید شــورای شهر تهران آن را مورد بررسی قرار دهد ،براین اساس
الزماستموضوعدرکمیسیونهایمختلفومربوطهشوراموردبررسیقرارگیردونظرات
و دیدگاههای اعضای کمیسیونها درباره جزئیات این طرح مطرح شود.

چراکــه ســربازان یــک ثــروت عظیم ملی
تلقی میشوند که طی دو سال انجام دوره
خدمت فرصت بزرگی را فراهم میکند تا
حداکثر بهرهوری از توان و نیروی ســربازان
انجام شود.
وی افــزود :در حــال حاضــر در کشــور
با مشــکل اشتغال مواجه هســتیم لذا در
این مســیر میتوان با برگــزاری دورههای

مهارتآمــوزی به نیروهای وظیفه امکان
بهــرهوری از توان آنها و اشتغالشــان پس
از دوره خدمــت را فراهــم کــرد .ســاالنه
بیــش از 400هــزار نفــر خروجــی دوره
خدمت وظیفه وجــود دارد که میتوان با
برنامهریزی دقیق عالوه بر مهارت آموزی
این نیروها ،از توان آنها بهرهوری مناسب
را نیز داشته باشیم تا به این ترتیب عالوه

بیخبری کسبه
از ساخت پالسکوی جدید

عکس :سایت به آموز

شرکت  40هزار سرباز در آزمون سراسری مهارت سنجی

خبر
عکس :ایسنا

چند ماه پیش مســئوالن وزارت تعاون،
کار و رفــاه اجتماعــی خبــر دادنــد کــه
برخــی امــور غیــر حاکمیتــی همچــون
بیمه بیــکاری بــه مراکــز کاریابی بخش
خصوصی واگذار میشــود که هماکنون
ایــن بــرون ســپاری خدمــت در چهــار
اســتان قزویــن ،تهــران ،ســمنان و البرز
بــه صورت پایلوت در حال انجام اســت
و بــا تفویض ایــن اختیار از ســوی وزارت
کار به کاریابیها ،فرآیند تشــکیل پرونده
که در گذشــته به نســبت میزان بیکاران
متقاضی دریافتکننــده بیمه بیکاری و
انــدازه شــهر ،بین یک هفته تــا  ۵ماه به
طول میانجامید ،اخیراً به طور متوسط
به  ۳روز کاهش پیدا کرده است.
به گزارش «ایران»« ،تشکیل پرونده»،
«ثبت نــام مشــاوره شــغلی»« ،معرفی
بــه فنیوحرفــهای»« ،نهضــت ســواد
آموزی(بــرای افــراد کم ســواد)« ،حضور
و غیــاب هفتگی» و «معرفی بــه کار و به
کارگمــاری»  6مرحله ای اســت که برای
معرفی مقرری بگیــران بیمه بیکاری به
بازار کار انجام می شود.
محمد اکبرنیا ،مدیرکل دفتر هدایت
نیــروی کار و کاریابیهــای وزارت کار نیز
پیش از این اعالم کــرد ،جویندگان کار و
کارفرمایان بهعنــوان متقاضیان نیروی
کار دو عامل مهم و تعیینکننده در بازار
کار به شمار میروند و نحوه ارتباط مؤثر
و کارآمد آنها با یکدیگر نیازمند آگاهی از
فرصتهای موجود در بازار کار است .از

طرفی بیشــترین تعداد مقــرری بگیران
در تهران هستند و هدف از واگذاری بیمه
بیکاری به کاریابیها این اســت که وقتی
فــرد بیکار میشــود از طریق مراجعه به
مراکز کاریابی زمینه اشــتغال مجدد وی
به وجــود آید .البته افرادی که مشــمول
بیمــه بیکاری میشــوند بایــد دورههای
ش اشــتغال مجدد را در کاریابیها
آموز 
بگذرانند تا شــرایط برای حضــور دوباره
آنها در بازار کار فراهم شود.
رئیــس کانــون کاریابیهای کشــور ،با
اشــاره بــه فرآینــد جدید دریافــت بیمه
بیــکاری پــس از تفویــض ایــن اختیار در
 ۴اســتان بــه کاریابیها گفــت :عملیات
توجوی شــغل بــرای ایــن افــراد
جســ 
انجام میشود.
بابکهاشمیپوربااشارهبهوضعیت
نامناســب اقتصادی کاریابیها گفت :به
دالیل مختلفی از جملــه رکود در تولید،
تقاضــای نیروی کار از ســمت کارفرما به
کاریابیها کاهش پیدا کرده؛ بهطوری که
در ســالجاری ،ایــن تقاضا حــدود  ۶۰تا
 ۷۰درصد نســبت بهمدت مشــابه سال
گذشته ،کاهش داشته است.
وی ادامــه داد :از ســوی دیگر ،بخش
قابل توجهی از کارفرمایان در پی جذب
افراد دارای مهارت و باسابقه با پرداخت
حداقل حقوق مصوب هستند؛ درحالی
کــه بخــش عمــده تقاضــای کشــور ،در
بخش افــراد بیکار بدون ســابقه اســت؛
عالوه بر این برای افراد باسابقه ،دریافت

حداقــل حقوق توجیه اقتصادی ندارد و
به همین دلیل شــغلهای کم کیفیت و
غیرمرتبط با مهارت یا رشــته تحصیلی
خود را به شــغلهای با دریافت حداقل
حقوق ترجیح میدهند.
رئیس کانون کاریابیهای کشورگفت:
در کل کشــور ۸۰۰ ،دفتــر کاریابی داخلی
و  ۱۳۰دفتــر کاریابــی خارجــی فعالیــت
میکنند یا زیان ده هستند.
وی با بیان اینکه طبق پیشبینیهای
انجام شده ،هر کاریابی باید در شهرهای
کوچک به  ۵۰تا  ۶۰بیکار در ماه مشــاوره
شــغلی ارائه دهد که هزینه این مشاوره
بــه ازای هــر نفــر  ۱۸هــزار تومان اســت،
گفــت :این میزان در حــال حاضر  ۵نفر
و حداکثــر  ۱۰نفــر اســت .همچنیــن در
شــهرهای بزرگ ،درحالی کــه برآورد ما
ثبتنــام بیــن  ۱۰۰تــا  ۱۵۰فرد بیــکار در
کاریابیها در هر ماه است ،اما این تقاضا
بیش از  ۱۵تا  ۲۰نفر نیست.
رئیــس کانــون کاریابیهــای کشــور
ادامــه داد :در صورتی که متقاضی پس
از مشــاوره شــغلی ،از طــرف کاریابــی
جــذب بــازار کار یــا بــه اصطــاح «بــه
کارگمــاری» شــود ۵۰ ،درصــد از حقوق
پایــه مــاه نخســت وی بایــد بــه کاریابی
مربوطه بهعنــوان حقالزحمه پرداخت
شــود؛ امــا ایــن در بســیاری از مواقــع در
خوشــبینانهترین حالــت ،یــک ســوم
حقــوق پایه از طــرف فــرد بهکارگمارده
شده پرداخت میشود.

ëëفرآیندمراجعهبهکاریابیها
برایدریافتبیمهبیکاری
رئیــس کانــون کاریابیهــای کشــور
در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره چگونگــی
مراجعــه بــه کاریابیهــا بــرای دریافــت
مقــرری بیمــه بیــکاری گفــت :در چهار
اســتانی که در مرحله اول ،بیمه بیکاری
بــه کاریابیهــای آنهــا تفویــض شــده،
ابتــدا متقاضی به یکــی از دفاتر کاریابی
منتخــب اســتان مراجعــه میکنــد کــه
میتواند نام و آدرس این دفاتر منتخب
را از اداره کار دریافت کند.
وی بــا بیــان اینکــه متقاضیــان بایــد
مدارک شناسایی و گواهی شغلی مبنی
بــر اینکه پیــش از این شــاغل بودهاند را
ارائه کنند ،گفت :البته در پی آن هستیم
تــا ســامانه کاریابیهــا بــه ســامانههای
وزارت کار و ســازمان تأمیــن اجتماعــی
متصل شــود تــا صرفاً بــا وارد کــردن کد
ملــی ،تمام اطالعات شــغلی متقاضی
دریافت شود و نیازی به دریافت مدارک
نباشد؛ اما تا اجرای این طرح ،متقاضی
بایــد تمــام مــدارک را با خود بــه همراه
داشته باشد.
هاشــمیپور افــزود :پــس از مراجعه،
برایفردمتقاضیبرقراریبیمهبیکاری،
پرونده تشــکیل میشــود که ایــن فرآیند
کامالً الکترونیکی خواهد بود .پس از این
اقدام ،پرونده فرد متقاضی برای تأیید به
مراجع ذیربط ارجاع داده میشود که در
هر مرحله ،فرآیند از طریق پیامک به فرد
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ëëدر صورتی که متقاضی پس از مشاوره شغلی ،از طرف کاریابی جذب بازار
کاریابهاصطالح«بهکارگماری»شــود ۵۰،درصدازحقوقپایهماهنخست
ویبایدبهکاریابیمربوطهبهعنوانحقالزحمهپرداختشود

ëëدرچهاراستانیکهدرمرحلهاول،بیمهبیکاریبهکاریابیهایآنهاتفویض
شده،ابتدامتقاضیبهیکیازدفاترکاریابیمنتخباستانمراجعهمیکند
کهمیتواندناموآدرسایندفاترمنتخبراازادارهکاردریافتکند.

اعالم میشود .رئیس کانون کاریابیهای
کشــور ادامــه داد :پــس از برقــراری بیمه
توجوی شــغل
بیــکاری ،مرحلــه جســ 
و بهکارگمــاری فــرد مقرریبگیــر توســط
کاریابی آغاز میشود؛ به طوری که در این
بخش ۶ ،فرآیند پیشبینی شده است.
وی ادامــه داد :در مرحلــه اول ،فــرد
بــه لحاظ میــزان دانــش و مهــارت مورد
ارزیابی قرار میگیرد و اگر تشخیص داده
شــد که باید ســواد فرد ارتقا یابــد ،وی به
نهضت ســواد آموزی معرفی میشــود؛
همچنین اگر فرد به لحاظ سواد و دانش

بــر کمــک به بحــث اشــتغال بــرای دوره
خدمت ســربازی نیز ایجــاد انگیزه کنیم.
ســردار فرحی ادامه داد :نیروهای وظیفه
پــس از مهارت آموزی گواهینامه مهارتی
دریافــت خواهند کرد و امــروز  22دی ماه
نخســتین نوبت از آزمون مهارت سنجی
ســربازانی که ظرف مدت یکسال یا 6ماه
مهارتهایــی را در حوزههــای مختلــف

مورد پذیرش بود؛ اما مهارت الزم را برای
ورود به بازار کار نداشــته باشــد ،متناسب
با عالقهمنــدی و نیــاز بــازار کار ،به مراکز
آموزش فنی و حرفــهای معرفی خواهد
شد .هاشــمیپور با بیان اینکه در مرحله
بعــد و در طــول دریافــت بیمــه بیکاری،
فرد مدام مــورد پایش قرار میگیرد تا در
صورت اشتغال ،بیمه بیکاری وی حذف
شــود ،گفــت :در طــول دریافــت مقرری
بیمه بیکاری ،تمام تالش کاریابیها برای
بهکارگماری این افراد به کار گرفته خواهد
شد تا سریعاً جذب بازار کار شوند.

در دوره خدمــت کســب کردنــد برگــزار
میشود .در این آزمون حدود  40هزار نفر
در سراسر کشور شرکت کردند.
وی تأکیــد کــرد :برای امســال دو نوبت
آزمــون دیگــر در  13بهمــن مــاه و هفتــم
اســفند ماه برگزار میشــود که در مجموع
بــرای امســال  100هــزار نفــر در آزمــون
مهارتسنجی شرکت خواهند کرد.

صبــح دیــروز احمــد مســجدجامعی؛ عضــو شــورای شــهر تهــران بــه همراه
تهرانگــردان بــه خیابــان جمهــوری رفــت و در آســتانه یک ســالگی تخریب
ساختمان پالسکو ضمن بازدید از مخروبههای ساختمان ،به مدرسه هدایت
(ژاندارک سابق) و کلیسای ژاندارک رفت چراکه این دو در همسایگی پالسکو
قرار دارند و حادثه پالسکو و فعالیت آن روی زندگی و فعالیت مدرسه هدایت
و کلیسای ژاندارک تأثیرگذار بوده است.
به گزارش ایسنا ،در حالی مسئوالن پارکینگ اکبر و کسبه اطراف پالسکو که در
زمان امدادرســانی به دستور دادستانی تخریب شــدهاند از ساخت ساختمان
جدیــد پالســکو ابــراز بیاطالعــی میکننــد کــه بنــا بــه گفتــه حجــت ،معاون
شهرســازی شــهرداری تهران قرار است در شب ســالگرد حادثه پالسکو یعنی
هفته آتی کلنگ ساختمان جدید به زمین بخورد.
مســجدجامعی با حضور در پارکینگ ضلع شــمالی ســاختمان پالســکو پس
از اســتماع درد دلهــای مالــک «پارکینــگ اکبــر» گفــت :پالســکو در زمانــی
کــه ســاخته شــد بــا اســتفاده از یــک رانــت ویــژه و پشــتیبانی خاص ،ســاخته
شــد؛ چراکــه در آن زمــان رعایــت حقوق همســایگان بســیار اهمیت داشــت
و ایــن در حالــی بــود کــه پالســکو درصــدد رصد ســطح اشــغال خود ســاخته
شــد و در چهــار طــرف و بــه ســمت خانههــای پیرامونــی نیــز پنجــره داشــته
اســت در حالــی کــه ایــن ســبک ســاخت و ســاز در گذشــته و حتــی حــاال هــم
مرسوم نیست.
خلیلــی مالک مغازههایی که در حادثه پالســکو به خاطرامدادرســانی بهتر و
اطفای حریق به دســتور دادســتانی تخریب شــد گفت :آن زمان به من گفتند
که اجازه بده مغازهات را تخریب کنیم تا بتوانیم بهتر امدادرسانی کنیم و قول
دادند که  14روزه مغازه من را درست کنند اما میبینید که هیچ اتفاقی نیفتاده
و حاال از رســانهها میشــنویم که قرار است ساختمان پالسکوی جدید ساخته
شود.
همچنین مالک «پارکینگ اکبر» که بنا به گفته مســئوالن شهرداری قرار است
ضمیمــه ســاختمان جدید پالســکو شــود نیــز ضمن ابــراز بیاطالعــی از این
موضوع گفت :چطور میخواهند این پارکینگ بیش از  2000متر را بسازند که
ما خبر نداریم؟ حتی حاضر نشدند خاک تونلهایی که حفر کردهاند را از این
پارکینگ خارج کنند و هر وقت به آنها میگوییم حداقل بیایید خاک را خالی
کنید میگویند پول نداریم.
در ادامه مســجدجامعی به کلیســای ژاندارک رفت و یکی از خواهران مستقر
در این کلیسای کاتولیکها با بیان اینکه ساختمانی که در ضلع جنوب پالسکو
اســت که درواقع همان ادامه پالسکو میشــود برای ما مشکالت زیادی ایجاد
کرده اســت ،گفت :در همه اطراف ســاختمان پالســکو پنجره وجود داشــت و
بعضاً به درون کلیسا زباله پرتاب میشد یا کسبه درهای پنجره را بازمیکردند
هرچند که در ابتدا به ما گفتند این پنجرهها را برای کانال کولر میزنند اما بعد
از مدتی دیدیم که مزاحمتها آغاز شد.

