رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر:

ﺻﺪور  43ﻫﺰار ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل  ۴۳ﻫﺰار ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ  ۲۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن اﺳﺖ و  ۱۸ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺮای
ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻣﺎده  ۲۸ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﻤﺸﯿﺪ اﻧﺼﺎری ﻋﺼﺮ ﺷﻨﺒﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اداری اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎم اداری ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺪف
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ از اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ
اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻫﺪاف ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ورود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﺟﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم اداری ،اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺪی آن ﺑﺎ دوﻟﺖ
اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :در ﻧﻈﺎم اداری دو ﻫﺪف ﻃﺮﯾﻘﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
دارﯾﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻫﺪف ﻃﺮﯾﻘﯽ ،آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای اداره ﮐﺸﻮر در آﯾﻨﺪه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻠﻤﺎن و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن ﺟﺰ اﻫﺪاف ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮ اﻫﺪاف ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺼﺎری اداﻣﻪ داد :ﻫﺮ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ اول ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﯾﺎ در ﻣﺪارس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮدﻣﯽ درس ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ در ﻣﺪارس ﻏﯿﺮ
اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮو ﺣﻞ ﺷﻮد؟ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﻃﺮﯾﻘﯽ را در ﻧﻈﺎم اداری ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﻢ .آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﮔﺰﯾﻨﯽ را ﻃﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﻮﻧﺪ!؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاران اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﺨﺒﮕﺎن
را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ از ﻣﺮدم در ﺧﺼﻮص
ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻃﺮﺣﯽ ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در  ۳۱اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر و
ﻧﺼﻒ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺑﻪ ﯾﮏ اداره ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﯽ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺮدم از
ﮐﺮده اﺳﺖ در ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی او از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آن اداره ﺳﻮال ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠ ِ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺼﺎری اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل  ۴۳ﻫﺰار ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ  ۲۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن اﺳﺖ و  ۱۸ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻣﺎده  ۲۸ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام
ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﺣﺪود  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ او ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮط ﻋﻘﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪم ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ دور اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮدارﯾﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮای ﻫﺮ  ۱۵داﻧﺶ
آﻣﻮز ،ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪارس ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﻓﻀﺎی
ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺪرﯾﺲ دور ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﻼس
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮای  ۱۸.۷۲ﻧﻔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ.
اﻧﺼﺎری اﻓﺰود :ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  ۱۸ﺳﺎل اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﮐﺸﻮر  ۱۶ﺳﺎل اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺮداﺧﺘﯽ
ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﮐﺸﻮر)اﻣﺴﺎل( در ﻣﺎه  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  ۴۷ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻤﺎم ﻣﺠﻮزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﯾﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪار
اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺴﺎل ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ۱۰ ،ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.
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