2
◄

اخبار ویژه
رویدادهایآموزشوپرورش

◄

معلمانی که بیمه نشوند بر اساس قانون کار
حق شکایت دارند

آموزشهــای از راه دور قــرار گیرنــد.
وی بابیـــان اینکـــه توســـعههای غیرمســـئوالنه در مراکـــز آمـــوزش از راه دور موجـــب
شـــد کـــه توجـــه بـــه کیفیـــت ایـــن مـــدارس مـــورد غفلـــت قـــرار گیـــرد ،ادامـــه داد :یکـــی
از برنامههـــای اصلـــی مـــا ،توســـعه کیفیـــت آموزشهـــای اصلـــی اســـت و آنهایـــی کـــه
امـــکان حضـــور در کالس را بـــه دالیـــل اقتصـــادی و مختلـــف ندارنـــد ،بتواننـــد تحـــت
پوشـــش آمـــوزش قـــرار گیرنـــد.
ُگــرد بــا اشــاره بــه اینکــه بخشــی از نســل مــا از حضــور در کالس درس محــروم هســتند،
گفــت :مــا بــه دنبــال پوشــش تحصیلــی بازمانــدگان از تحصیــل هســتیم و در ایــن مســیر
بــه توســعه ضابطهمنــد آمــوزش از راه دور اعتقــاد راســخ داریــم و از توســعه بیرویــه
جلوگیــری شــد و تنهــا در مناطــق محــروم ماننــد بوشــهر ،سیســتان و بلوچســتان و هرمــزگان
توســعه مــدارس آمــوزش از راه دور را داشــتیم.
رئیــس ســازمان مــدارس غیردولتــی آمــوزش و پــرورش گفــت 4 :مدرســه غیردولتــی
متخلــف منحــل شــدند و  17مدرســه غیردولتــی هــم کــه شــهریه اضافــی از اولیــا گرفتــه بودنــد
ایــن شــهریه را بــه اولیــا بازگرداندنــد.
مرضیـــه ُگـــرد افـــزود :ایـــن مـــدارس شـــهریه مصـــوب را بـــا شـــهریه کالسهـــای
فوقبرنامـــه ادغـــام کـــرده و مبلغـــی اضافهتـــر از شـــهریه مصـــوب از اولیـــا دریافـــت کـــرده
بودنـــد.
وی تأکیــد کــرد :اخــذ شــهریه الزامــی در مــدارس غیردولتــی بهعنــوان خدمــات
فوقبرنامــه حتمــ ًا بایــد اختیــاری و بــا مجــوز آمــوزش و پــرورش باشــد و در غیــر ایــن
صــورت تخلــف محســوب میشــود.
رئیــس ســازمان مــدارس غیردولتــی آمــوزش و پــرورش گفــت :از  3ســال پیــش بــه
مــدارس غیردولتــی بیکیفیــت بــرای بــاال بــردن کیفیــت آمــوزش تذکــر دادهایــم و ایــن
مــدارس درصورتیکــه امســال نتواننــد تغییــری در کیفیــت آموزشــی خــود ایجــاد کننــد از
ســال تحصیلــی آینــده مجــاز بــه ثبتنــام دانشآمــوز نخواهنــد بــود.
ُگــرد در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه برخــی مــدارس غیردولتــی از هماکنــون شــروع
بهپیــش ثبتنــام و دریافــت شــهریه بــرای ســال تحصیلــی آینــده میکننــد گفــت :ایــن
پیــش ثبت نــام کامــ ً
ال غیرقانونــی اســت و در صــورت مشــاهده و دریافــت شــهریه
بــا مدیــران ایــن مــدارس برخــورد قانونــی خواهــد شــد.
وی تصریــح کــرد :متأســفانه برخــی مــدارس غیردولتــی پیــش ثبتنــام غیرقانونــی را در
مدرســه کام ـ ً
ال قانونــی جلــوه میدهنــد درحالیکــه هیــچ قانونــی در آمــوزش و پــرورش در
ایــن زمینــه وجــود نــدارد.
رئیــس ســازمان مــدارس غیردولتــی ادامــه داد :مدیــران مــدارس غیردولتــی موظــف بــه
بیمــه کــردن معلمــان خــود هســتند و در صــورت ســر بــاز زدن از ایــن موضــوع متخلــف بــوده
و معلمــان حــق اعتــراض بــر طبــق قانــون کار خواهنــد داشــت و مــا نیــز موضــوع را حتم ـ ًا
پیگیــری خواهیــم کــرد.
ُگــرد گفــت :در صــورت مشــاهده تخلــف بیمــه نکــردن معلمــان ،در شــهریه مــدارس
تجدیدنظرخواهیــم داشــت.
وی افــزود :شــهریه همــه مــدارس غیردولتــی شــهر تهــران روی پایــگاه اینترنتــی آمــوزش و
پــرورش قــرار دارد و دریافــت مبلغــی بیشــتر از آن تخلــف بــوده و برخــورد قانونــی آمــوزش
و پــرورش بــا مدیــر مدرســه را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
رئیــس ســازمان مــدارس غیردولتــی آمــوزش و پــرورش همچنیــن بــه پرداخــت
وام شــهریه بــرای دانــش آمــوزان مــدارس غیردولتــی اشــاره کــرد و گفــت :بــهزودی
تفاهمنامــهای بــا یکــی از بانکهــا بــرای پرداخــت وام  10میلیــون تومانــی بــه دانــش آمــوزان
مــدارس غیردولتــی منعقــد خواهیــم کــرد.
وی از رتبهبنـــدی مـــدارس غیردولتـــی خبـــر داد و افـــزود :از ســـال تحصیلـــی آینـــده
م ــدارس غیردولت ــی ب ــر اس ــاس کیفی ــت و امکان ــات آموزش ــی ب ــه  4رتب ــه عال ــی ،ممت ــاز،
خـــوب و متوســـط تقســـیم میشـــوند و شـــهریه دریافتـــی مـــدارس بـــر اســـاس ایـــن
رتبهبنـــدی انجـــام خواهـــد شـــد.

■□■
با ابالغ بخشنامهای اعالم شد

دریافت هزینه از پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی
آموزش و پرورش فع ً
ال ممنوع است

معــاون آموزشــی دانشــگاه فرهنگیــان گفــت :بــا ابــالغ بخشــنامه بــه تمــام پردیسهــای
دانشــگاه اعــالم کردهایــم کــه بــرای ثبتنــام پذیرفتهشــدگان در آزمــون اســتخدامی وزارت
آمــوزش و پــرورش فع ـ ً
ال هزینــهای را دریافــت نکننــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری دانشــجو ،پذیرفتهشــدگان در آزمــون اســتخدامی آمــوزش و
پــرورش نســبت بــه برگــزاری دوره آموزشــی اعتراضاتــی دارنــد .ایــن اعتراضــات عمدتــ ًا
مربــوط بــه اقــدام برخــی پردیسهــای دانشــگاهی بــرای دریافــت شــهریه  2میلیــون تومانــی
از پذیرفتهشــدگان اســت کــه پرداخــت ایــن هزینــه بــرای عمــده افــراد در آســتانه شــب عیــد
دشــوار اســت.
از ســوی دیگــر پذیرفتهشــدگان در آزمــون اســتخدامی بــرای گذرانــدن دوره آموزشــی
بایــد از شــهر خــود بــه منطقــه دیگــری برونــد کــه ایــن موضــوع بــرای افــراد شــاغل و متأهــل
دشــوار اســت بهگونــهای کــه آنهــا مجبورنــد شــغل خــود را رهــا کــرده و بــرای دورههــای
آموزشــی بــه شــهر دیگــری برونــد.
نعمــتاهلل موســی پــور معــاون آموزشــی دانشــگاه فرهنگیــان در خصــوص مشــکالت
پذیرفتهشــدگان در آزمــون اســتخدامی آمــوزش و پــرورش اظهــار داشــت :بــه تمــام
پردیسهــای دانشــگاه اعــالم کردهایــم کــه تحــت هیــچ شــرایطی از هماکنــون بــرای دریافــت
شــهریه اقــدام نکننــد.
وی افــزود :ثبتنــام از پذیرفتهشــدگان بایــد بــدون دریافــت هزینــه انجــام میشــد
چراکــه ابتــدا وزارت آمــوزش و پــرورش بایــد میــزان شــهریه را بــه دانشــگاه فرهنگیــان
ابــالغ کنــد و پــسازآن شــهریه اخــذ شــود همچنیــن نیمــی از هزینــه را داوطلــب و نیمــی دیگــر را
وزارتخانــه پرداخــت خواهــد کــرد.
معــاون آموزشــی دانشــگاه فرهنگیــان گفــت :بــا صــدور بخشــنامهای بــه پردیسهــای
دانشــگاه فرهنگیــان اعــالم کردهایــم کــه انتشــار هــر نــوع اطالعیــه در خصــوص شــهریه
از ســوی مدیــران دانشــگاه ممنــوع اســت و اطالعیههایــی کــه تاکنــون منتشرشــده اســت را
حــذف کننــد.
موســی پــور ادامــه داد :دوره آموزشــی پذیرفتهشــدگان از ابتــدای اســفند آغــاز میشــود
کــه مرحلــه نخســت  10هفتــه و مرحلــه دوم نیــز  10هفتــه و دو هفتــه نیــز بــه فعالیتهــای
فرهنگــی اختصاصیافتــه اســت.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه دانش ــگاه فرهنگی ــان ب ــه لح ــاظ تع ــداد پردیسه ــا محدودی ــت
دارد ،گفـــت :تـــالش کردهایـــم تـــا افـــراد در نزدیکتریـــن مـــکان آمـــوزش ببیننـــد و
نزدیکتریـــن مـــکان بـــرای مـــا محـــل خدمـــت آنهاســـت بهعنوانمثـــال در رشـــته علـــوم
اجتماعـــی کل افـــراد پذیرفتهشـــده در بخـــش زنـــان  25نفـــر و در زیستشناســـی  17نفـــر
هس ــتند در چنی ــن ش ــرایطی چ ــارهای نداری ــم ج ــز آنک ــه تم ــام آنه ــا را ب ــرای آم ــوزش در
ی ــک م ــکان تجمی ــع کنی ــم.

رئیس قوه قضائیه:

رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد

مسئوالن باید
به فکر اشتغال و رکود باشند

رئیس سازمان مدارس غیردولتی در گفتگو با بازارکار:

رئیــس ســازمان مــدارس غیردولتــی ،توســعه
مشــارکتهای مردمــی و خانــواده بــا تأکیــد بــر
بیمــه همــه معلمــان مــدارس غیردولتــی گفــت:
مــدارس غیردولتــی موظــف بــه بیمــه همــه معلمان
خــود هســتند.
بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار مرضیــه ُگــرد
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش در مراســم
آغــاز رســمی فعالیــت ســتادهای اســتانی اولیــن
جشــنواره قلــم کــه در مرکــز آمــوزش از راه دور
صبــا برگزار شــد ،اظهــار داشــت :آمــوزش از راه دور
موجــب شــده اســت ،تعــدادی از فرزنــدان ایــن
مرزوبــوم در نقــاط مختلــف کشــور تحــت پوشــش

◄

رئیـس قـوه قضائیـه بـه وضعیـت فضای کشـور
در فضـای پـس از برجام اشـاره کرد و گفت :کشـور
مـا بـا چالشهایـی مواجـه اسـت کـه بحث اشـتغال
و رکـود اقتصـادی از جملـه ایـن چالشهاسـت و
مسـئوالن بایـد در ایـن زمینههـا بـه فکـر باشـند.
بـه گـزارش میزان،آیـتاهلل آملـی الریجانـی طی
سـخنانی در جمـع مـردم والیتمـدار و شـهیدپرور
تنکابـن بـه وضعیت فضای کشـور در فضـای پس از
برجـام اشـاره کـرد و گفت :کشـور ما بـا چالشهایی
مواجه اسـت که بحث اشـتغال و رکود اقتصادی از جمله

کاهش سهم کشاورزی در اشتغال

ایـن چالشهاسـت و مسـئوالن بایـد در ایـن زمینهها
بـه فکر باشـند.
آیـتاهلل آملـی الریجانـی بـا اشـاره بـه منابـع
غنـی و خـدادادی کشـور مـا اظهـار کـرد :کشـور ما
در بحـث ذخایـر گازی رتبـه اول را در سـطح جهان
دارد .البتـه بـه لحـاظ فشـارها و تحریمها نگذاشـتند
کشـور ما آن رشـد الزم را داشـته باشـد که امیدواریم
بـا حضـور و مشـارکت مـردم درصحنـه مشـکالت
بهتدریـج حـل شـود.
رئیس قوه قضائیه بابیان اینکه مردم در طول  37سال

انواع فشارها و تحریمها را از سوی دشمنان تجربه
کردهاند ،گفت :البته باید بپذیریم که مردم ما در
برخی موارد اسرافکننده هستند ،برای نمونه مصرف
انرژی در کشور ما یک مصرف بیرویه است و در
کشورهای اروپایی که انرژی گران است مردم در
بهرهگیری از آن صرفهجویی میکنند.
وی افـزود :مـا در ایـن کشـور سـرمایههای
خـود را بهطـور هـدر میدهیـم کـه بایـد به ایـن امر
توجه شـود.

در دیدار قائممقام وزیر کار و کمیسیونر امور اجتماعی اتحادیه آفریقا تأکید شد

◄

گسترش مناسبات ایران و آفریقا
درزمینه اشتغال

در دیـدار قائممقـام وزیـر کار و کمیسـیونر امـور
اجتماعـی اتحادیـه آفریقـا ،بر گسـترش مناسـبات با
ایـران درزمینـه اشـتغال و ارائـه آموزشهـای فنـی و
حرفهای به فارغالتحصیالن دانشـگاهی آفریقا تأکید شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی وزارت تعـاون،
کار ورفـاه اجتماعـی ،محمدتقی حسـینی در دیدار با
مصطفـی صدیقی کالوکو ،کمیسـیونر امـور اجتماعی
اتحادیـه آفریقـا ،خواسـتار ارتقـای همکاریهـای
ایـران و آفریقـا درزمینـه امـور اجتماعـی شـد و
گفـت :در چارچـوب سیاسـتها و اسـتراتژیهای
تعریفشـده بـرای کشـور وزارت کار تمایـل خـود
را بـرای توسـعه روابـط بهخصـوص در زمینههـای
اجتماعـی اعـالم مـیدارد.
وی آمادگـی وزارت تعـاون ،کار و رفـاه را بـرای
تبـادل تجربیـات و ارائه آمـوزش به مردم قـاره آفریقا در

◄

زمینههـای آموزشهای فنـی و حرفـهای ،کارآفرینی،
توانمندســازی زنــان ،توانمنـدســازی معلولیـن،
پایدارسـازی صنایـع کوچـک و متوسـط ،بیمههـای
اجتماعـی و ...اعـالم کرد.
قائممقــام وزیــر نیــرو در امــور بینالملــل
افــزود :در حــال حاضــر بهخصــوص درزمینــه
آموزشهــای فنــی و حرفــهای جمهــوری اســالمی
ایــران بــا کشــورهای تانزانیــا ،برونئــی ،زنگبــار،
نیجــر و زیمباوبــوه همــکاری دارد ،امــا؛ ایــن آمادگی
وجــود دارد کــه در قالــب اتحادیــه آفریقــا نیــز ایــن
همکاریهــا بــه شــیوه ارائــه آمــوزش ،برگــزاری
کارگاه آموزشــی ،اعــزام مربــی و یــا هیئتهــای
کارشناســی و تخصصــی صــورت پذیــرد.
همچنیـن مصطفـی صدیقـی کالوکـو بـا تشـکر
میزبانـی جمهـوری اسـالمی ایـران از هیئـت اتحادیه
آفریقـا و ابـراز خشـنودی از مالقـات و مذاکـرات
انجـام شـده ،گفـت :اتحادیـه آفریقـا بـا توجـه

بـه ظرفیت هـا و توانمندیهـای جمهـوری اسـالمی
ایـران و وزارتخانـه شـما در امور اجتماعی خواسـتار
ارتقـای همکاریهـای دو طـرف در تمامـی زمینههـا
بهخصـوص امـور اجتماعـی اسـت.
کالوکـو بـا ابـراز قدردانـی از همکاریهـای
جمهوری اسـالمی ایـران گفت :قـاره آفریقا یک قاره
جـوان بـوده و در حـال حاضـر بـا مشـکالت عدیده
اجتماعـی دسـتبهگریبان اسـت ،مشـکالتی همچون
بیـکاری فارغالتحصیـالن دانشـگاهی ،جوانـان فاقـد
مهـارت بـرای حضور در بـازار کار وزنان سرپرسـت
خانـوار فاقـد درآمد ،در حـال حاضـر زودبازدهترین
راهحـل بـرای مـا ارائـه مهارتهـای فنـی و حرفهای
بـه جوانـان ،فارغالتحصیـالن دانشـگاهی وزنـان
سرپرسـت خانـوار بـرای جـذب در بازار کار اسـت.
خوشـبختانه کشـور شـما در ایـن زمینههـا دارای
توانمندیهـای فراوانـی اسـت و شـما میتوانیـد
بـه مـا در ایـن زمینـه کمـک کنید.

معاون وزیر کار اعالم کرد

بسته سیاستی جدید اشتغال طراحی می شود
معـاون وزیـر کار گفـت :بسـته جدیـد سیاسـتی
اشـتغال بـا شناسـایی بخشهایی کـه  80درصد اشـتغال
کشـور را ایجـاد میکننـد ،در حـال تدویـن اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،عیسـی منصـوری
بـا اعـالم اینکـه بسـته سیاسـتی اشـتغال در حـال
آمادهسـازی اسـت گفـت :اغلب کشـورهایی کـه فرآیند
موفقـی از توسـعه را تجربـه کردهانـد ،بـه موضـوع
اشـتغال توجـه ویـژهای داشـتهاند.
معـاون وزیـر کار توسـعه و رشـد اقتصادی اشـتغال
محـور را حائـز اهمیت دانسـت و افزود :رشـد اقتصادی
کفایـت نمیکنـد و صرفـ ًا بـا افزایـش رشـد اقتصـادی،
کاهـش فقـر و بیـکاری رخ نمیدهـد .بسـته سیاسـتی

دبیـر کل انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران بابیـان
اینکـه ضریـب نفـوذ واردات پوشـاک بـه ایـران
یـک و نیـم برابـر متوسـط جهانـی اسـت ،گفـت :با
رشـد واردات قاچـاق پوشـاک در دهه  80و رسـیدن
آن بـه شـش میلیـارد دالر ،حـدود نیـم تـا یکمیلیون
شـغل در کشـور از بیـن رفـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه صنعتـی
اصفهـان ،محمدمهـدی رئیسزاده در مراسـم افتتاحیه
سـومین دوره مسـابقات ملـی دانشـجویی طراحـی
مهندسـی و هنـری پارچـه و پوشـاک در دانشـگاه
صنعتـی اصفهـان بـا ابـراز خرسـندی از قـرار گرفتن
صنعـت نسـاجی در سـند راهبـردی وزارت صنعت،
معـدن و تجـارت ،گفت :درگذشـته و با غفلت از این
صنعـت مهـم ،در رأس هـرم صنایـع پتروشـیمیها،
صنعـت نفـت ،گاز و فـوالد قرارگرفتـه بودنـد.
وی ،صنعت نسـاجی را صنعتی سـبز با بیشـترین
میـزان اشـتغال و کمتریـن سـرمایهگذاری دانسـت و
افـزود :بحـث قاچـاق مهمتریـن مشـکل پیـش روی
صنعت نسـاجی و بهخصوص پوشـاک کشـور است.
دبیـر کل انجمن صنایع نسـاجی ایـران عزم ملی،
حمایـت از تولیـد داخلـی و اقدامـات فرهنگـی را
مهمتریـن راهـکار در راسـتای مبـارزه با ایـن معضل
دانسـت و ادامـه داد :طبـق آمـار گمـرک واردات
رسـمی نسـاجی و پوشـاک در 10سال گذشـته 23/7
میلیـارد دالر بـود ،اما آمار قاچاق نسـاجی و پوشـاک
در همیـن مـدت  25میلیـارد دالر بـوده اسـت کـه
بدیـن لحـاظ کل واردات پوشـاک و نسـاجی
 60میلیـارد دالر و تنهـا در سـال  10 ،90میلیـارد
دالر بـوده اسـت.

◄

جدیـد اشـتغال که در حال آمادهسـازی اسـت ،مشـتمل
بـر الیههـای اصـالح سیاسـتهای کالن ،هماهنگـی
و تقسـیمکار بیـن دسـتگاهی بـوده و در الیـه اسـتانی
بـر مبنـای مطالعـات صـورت گرفتـه  20درصـد از
بخشهایـی کـه  80درصـد اشـتغال ایجـاد میکننـد
شناساییشـده اسـت.
وی بیان داشـت :وزارت تعـاون ،کار و رفاه اجتماعی
بخشهایـی کـه بیشـترین ظرفیـت اشـتغال در کشـور
در سـطح اسـتانها دارنـد را احصـاء نمـوده کـه یکـی
از اسـتانهای در اولویـت ،سـمنان اسـت .منصـوری
تصریـح کـرد :در خصـوص اسـتان سـمنان مزیتهـای
نسـبی شناساییشـده کـه یکـی از آنها صنعت توریسـم

اسـت و انتظاراتـی در خصـوص نقشآفرینی دسـتگاهها
در تقویـت ایـن صنعـت وجـود دارد.
ایـن مقـام مسـئول در وزارت کار بابیـان برنامههای
جدید معاونت توسـعه کارآفرینی و اشـتغال وزارت کار
بـه دیگـر برنامههـای وزارت متبـوع نظیـر ایجـاد بانـک
اطالعـات تأمیـن مالی از همه دسـتگاهها ،ایجاد سیسـتم
اطالعـات بـازار کار ،فعالسـازی سـامانه رصـد و بروز
سـازی اطالعـات آن اشـاره نمود.

دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران:

◄

نساجی توان ایجاد یکمیلیون شغل را دارد
رئیـسزاده بـا اشـاره بـه سـرمایهگذاری ارزی
 2.6میلیـارد دالری در ایـن مـدت ،نسـبت واردات
بـه سـرمایهگذاری را  27برابـر عنـوان کـرد و
گفـت :بـا رشـد منفـی سـرمایهگذاری در صنایـع
نسـاجی ،قریـب بـه  400تا  700هزار شـغل مسـتقیم
ازدسـترفته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه مزیـت اقتصـادی صنعـت
نسـاجی و میزان بسـیار کم سـرمایه الزم بـرای ایجاد
اشـتغال در صنعـت نسـاجی ،اضافـه کـرد :زنجیـره
عرضـه تولیـدات نسـاجی از کشـاورزی ،چاههـای
نفـت و تولیـد محصوالت پتروشـیمی آغاز میشـود.
وی افـزود :ایـن صنعـت هماینـک زمینـه ایجـاد
بیـش از یکمیلیـون شـغل را در بازار داخلـی دارد و
در بـازار نسـاجی ،پوشـاک و کفـش با حجـم حدود
 20میلیـارد دالر کـه  1.2کل بـازار جهـان اسـت،
مهمتریـن بازار منطقـه خاورمیانـه را در اختیارداریم.
دبیـر کل انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران ارزش
بـازار داخلـی کشـور را بیشـتر از تولیـد ناخالـص
داخلـی  90کشـور دنیـا اعـالم کرد و گفـت :مصرف
سـرانه پوشـاک کشـور بیـش از کشـورهایی ماننـد
چیـن و حـدود یکچهـارم کشـورهای اروپایـی
اسـت کـه در سـالهای اخیـر بیـش از  60درصـد
بـازار داخل بـا بیـش از  10میلیـارد دالر ،تحت نفوذ
واردات بـوده اسـت.

وی ،پوشاک وارداتی به کشور را عمدت ًا از نوع
نامرغوب دانست و گفت :در حال حاضر در بخش
پوشاک تولیدکنندگانی داریم که حتی در شرایط تحریم
نیز محصوالت خود را از طریق ترکیه به اروپا صادر
میکردند و صادرات موفقی نیز داشتند.
دبیـر کل انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران افـزود:
طبـق آخرین آمـار بخش عمدهفروشـی ،بـازار تهران
 56درصد از توزیع پوشـاک کشـور را بـر عهده دارد
کـه از ایـن رقـم  44درصـد قاچـاق و  9درصـد نیـز
همـراه با مسـافر وارد میشـود.
رئیـس زاده حاشـیه سـود بـاال برای فروشـندگان
پوشـاک قاچـاق را مهمتریـن دلیـل برای کسـب رتبه
نخسـت ایـران در قاچـاق منسـوجات و پوشـاک بـا
برندهـای جعلـی دانسـت و افـزود75 :درصـد از کل
کشـفیات پوشـاک قاچـاق در کشـور متعلـق به چین
و  9درصـد متعلـق به امارات اسـت که این کشـورها
در صـدر کشـورهای صادرکننـده پوشـاک بـا برنـد
جعلی هسـتند.
وی ،اصـالح نظـام توزیع ،عـزم ملـی و اقدامات
فرهنگـی بهمنظـور حمایـت از تولیـد داخلـی را
مهمتریـن راهـکار بهمنظـور مقابله با شـرایط موجود
دانسـت و اظهـار کـرد :باوجود کمبودهای کشـور در
بخـش منسـوجات ،میتوانیـم حداقـل  60درصـد از
نیـاز کشـور را در داخـل تأمیـن کنیم.

رئیس جامعه آزمایشگاهی بالینی مطرح کرد

دستمزد کم و نبود امنیت شغلی مهمترین دغدغه
جامعه آزمایشگاهیان در بخش خصوصی

رئیـس هیئتمدیـره جامعـه آزمایشـگاهی بالینـی
گفـت :مهمتریـن دغدغـه مـا وضعیـت عـدم امنیـت
شـغلی و پاییـن بـودن حقـوق همکارانمـان در بخـش
خصوصـی اسـت.
بـه گـزارش ایلنـا حبیـباهلل فاضلیـان دهکـردی
(رئیـس هیئتمدیره جامعه آزمایشـگاهی بالینی کشـور)
با اشـاره بـه مطالبـات این جامعـه در خصـوص مصوبه
مشـاغل سـخت و زیانآور اظهار داشـت :در این زمینه
بـرآورد هزینـه شـده اسـت و  22میلیـارد تومـان اعتبـار

در بودجـه سـال  95در خصـوص مشـاغل سـخت و
زیـانآور بـرای جامعه آزمایشـگاهیان دیدهشـده اسـت.
هیئتمدیـره جامعـه آزمایشـگاهی بالینـی کشـور
ادامه داد :در جلسـهای که با مسـئوالن وزارت بهداشـت
داشـتیم؛ تمـام مطالبـات و راهکارهـا موردبحـث قـرار
گرفـت و در حـال حاضـر بنابرایـن اسـت کـه ایـن
مطالبـات محقـق شـود.
وی ادامه داد :قرار بر این است که نامه جداگانهای
برای هر یک از مطالباتمان به وزارت بهداشت بفرستیم

تا بررسی و دستور اجرای آن صادر شود.
فاضلیـان بابیان اینکـه مهمترین دغدغـه ما وضعیت
عـدم امنیـت شـغلی و پاییـن بـودن حقـوق همکارانمان
در بخـش خصوصی اسـت ،گفت :سـازوکاری را دیدیم
کـه از این وضعیت بیـرون بیابیم و امیدواریم مشـکالت
بهزودی حل شـود.
وی در پایان اظهار کرد :مشکالت جامعه آزمایشگاهیان
کشور به سمت حل شدن میرود ،ولی بههرحال زمان
خود را میبرد.

رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران گفــت :بــه دلیــل
بیتوجهــی نســبت بــه دیپلماســی آب ،اکوسیســتم
کشــور دچــار بحــران شــده اســت و همچنیــن ســهم
بخــش کشــاورزی در اشــتغال کشــور از  26درصــد در
دهــه  70بــه  18.4درصــد کاهــش پیداکــرده کــه یکــی
از علــل مهــم آن بحــران آب اســت.
بـــه گـــزارش ایســـنا ،محســـن جـــالل پـــور
در نشســـت خبـــری همایـــش بزرگداشـــت روز ملـــی
آب کـــه بـــا حضـــور معـــاون امـــور زراعـــت وزارت
کش ــاورزی برگ ــزار ش ــد ،اظه ــار ک ــرد :ش ــعار امس ــال
ســـازمان ملـــل « آب و اشـــتغال» اســـت .ایـــن شـــعار
بـــرای ایرآنکـــه در هـــر دو بخـــش آب و اشـــتغال
بـــا بحـــران دســـتوپنجه نـــرم میکنـــد ،معنایـــی
متفـــاوت و پررنگتـــر دارد.
بــه گفتــه جــالل پــور ،افــت میــزان اشــتغال در
بخــش کشــاورزی بهجــای اینکــه بــه ســمت بخــش
معــدن بهعنــوان جایگزیــن اصلــی ،حرکــت کنــد بــه
بخــش خدمــات منتقلشــده اســت.
رئیــس اتــاق ایــران بــا نگاهــی بــه تصمیــم  15ســال
پیــش اتــاق کرمــان در مــورد تــالش بــرای تغییــر
رویکــرد اشــتغال اســتان از کشــاورزی بــه معــدن ،عنوان
کــرد :بــه دنبــال برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه
شــاهد هســتیم تنهــا اســتانی کــه اشــتغال در کشــاورزی
آن بــه ســمت اشــتغال در معــدن حرکــت کــرده ،اســتان
کرمــان بــوده و بیشــترین ســرمایهگذاری در معــدن و
فرآوردههــای معدنــی در ایــن اســتان صــورت گرفتــه
اســت.
وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت تدویــن اســتراتژی
توســعه اقتصــادی کشــور ،افــزود :مســئله آب ،مســئلهای
فراگیــر اســت و بــه حوزههــای سیاســی ،امنیتــی،
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و بهداشــتی ارتبــاط دارد
و هیــچ حــوزهای نیســت کــه نتــوان آن را بــه مســئله
آب گــره زد.
بــر اســاس اظهــارات رئیــس پارلمــان بخــش
خصوصــی کشــور ،بســیاری از حرکتهایــی کــه در
کشــور درزمینــه آب انجــام شــده ،غیرقابلدفــاع و بــر
روی آن کارشناســی کامــل انجامنشــده اســت .امــروز
گفتــه میشــود بعضــی ســدها نبایــد آبگیــری شــود و
بعضــی بایــد تخریــب شــوند؛ بعضــی ســدها بیــش از
آنکــه بــرای کشــور منفعــت داشــته باشــند ،ضررهایــی
چنــد  10برابــری بــرای کشــور داشــتهاند.
جــالل پــور اضافــه کــرد :بهعنــوان نمونــه حــدود
دو میلیــارد دالر کاال بــا اســتفاده از آبــی کــه بــه دریاچــه
ارومیــه میریختــه ،تولیــد کردهایــم امــا بــه دنبــال آن
 200میلیــارد دالر هزینهبــر کشــور تحمیــل کردهایــم؛
یعنــی صــد برابــر بایــد هزینــه کنیــم تــا جبــران شــود.
وی در ارتبــاط بــا کاشــت محصــوالت آب بــر نیــز
تصریــح کــرد :در تولیــد ،میــزان آب بــر بــودن محصــول
اهمیــت دارد امــا بایــد در کنــار ایــن مســئله بــه مســائلی
نظیــر امنیــت غذایــی و اشــتغال نیــز توجــه داشــته
باشــیم.
بــه گفتــه رئیــس اتــاق ایــران ،تنهــا کشــوری هســتیم
کــه  90درصــد کشــاورزی آن آبــی و  10درصــد آن
دیــم اســت.

■□■

نماینده کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار خبر داد

آخرین وضعیت تعیین حداقل
دستمزد  ۹۵کارگران

نماینــده کارفرمایــان در جلســه شــورای عالــی کار
گفــت :امســال ماننــد ســال گذشــته نیســت کــه ســایر
مــوارد دســتمزد در جلســات مجــزا تعییــن تکلیــف
شــود .دســتمزد  95در یــک بســته کامــل تعییــن
می شــود.
اصغــر آهنیهــا در گفتوگــو بــا خبرگــزاری
تســنیم،درباره جلســه شــورای عالــی کار گفــت :ایــن
جلســه در ادامــه جلســات قبلــی شــورای عالــی کار
برگــزار شــد .شــیوههای نحــوه افزایــش دســتمزد
ســال  95کارگــران ازجملــه مباحــث موردبحــث در ایــن
جلســه بــود.
وی ادامــه داد :صحبتــی از عــدد و رقــم نشــد.
همــان موضوعــات دربــاره ســبد معیشــت خانــوار
کارگــری کــه در کمیتــه تخصصی مــزد در حال بررســی
اســت دنبــال شــد .جلســه بعــدی شــورای عالــی کار
بهاحتمالزیــاد دو هفتــه آینــده اســت .معــاون وزیــر
صنعــت و معــاون وزیــر اقتصــاد و دارایــی در جلســه
حضــور داشــتند .معــاون وزیــر صنعــت گزارشــی را
از وضعیــت صنایــع ارائــه کردنــد.
نماینــده کارفرمایــان در جلســه شــورای عالــی کار
افــزود :امســال ماننــد ســال گذشــته نیســت کــه ســایر
مــوارد دســتمزد در جلســات مجــزا تعییــن تکلیــف
شــود .دســتمزد  95در یــک بســته کامــل در جلســهای
کــه عــدد و رقــم مــزد تعییــن میشود،مشــخص
خواهــد شــد.
ایـــن مقـــام مســـئول کارفرمایـــی کشـــور گفـــت:
م ــا راه ــی ج ــز ای ــن نداری ــم ک ــه در تعیی ــن حق ــوق
و دســـتمزد بهتمامـــی ابعـــاد کار توجـــه کنیـــم
و نمیتـــوان تنهـــا بـــا بررســـی و بیـــان برخـــی
بخشهـــای کار ،در اینبـــاره تصمیمگیـــری کـــرد.
مـــا نمیتوانیـــم بـــدون در نظـــر گرفتـــن شـــرایط
کل ــی اقتص ــادی در ای ــن خص ــوص حرف ــی بزنی ــم و
تصمیمـــی اتخـــاذ کنیـــم.
وی ادامــه داد :بنابرایــن اوضــاع اقتصــادی
بهعنــوان یــک پارامتــر بایــد در نظــر گرفتــه شــود.
متأســفانه در حــال حاضــر بســیاری از صنایــع
دچــار رکــود شــدید و افــت فعالیــت هســتند .برخــی
کارگاههــا تعطیلشــدهاند .پــس در ایــن شــرایط
چگونــه بایــد دســتمزد تعییــن کنیم؟نبایــد بــدون
توجــه بــه شــرایط بیــکاران و اشــتغال کشــور تصمیمی
دربــاره حقــوق گرفتــه شــود .مــا بایــد کاری کنیــم
کــه منجــر بــه حفــظ اشــتغال موجــود و زمینهســازی
بــرای اشــتغالزایی تــازه شــود.

