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اجرای طرح «ایران مهارت» برای دانشآموزان
رئیس ســازمان آموزش فنــی و حرفهای
کشــور از اجــرای طــرح «ایــران مهــارت»
بــرای دانشآمــوزان خبــر داد و گفــت:
امســال اگــر نظــام جامــع آمــوزش فنی
و مهارتــی تدویــن شــود به ســمت نظام
صالحیت حرفهای حرکت میکنیم.
سلیمان پاک سرشت با تأکید بر رویکرد
مهارتســازی در نظام آموزشی گفت :با

اخـــبار

فتاح :فعالیت بازرگانی برای کمیته امداد
ممنوعاست

رئیــس کمیته امداد گفــت :کمیته امــداد فعالیــت بازرگانی نمیکند،
ایــن کار ممنوع اســت و اعتقــاد نداریم که کمیته امداد به ســمت یک
بنگاه اقتصادی شــدن پیش برود .ســید پرویز فتاح گفت :اگر گزارشــی
در این زمینه وجود دارد اطالعرســانی شــود چرا که ما این قبیل کارها را
در مجتمع اقتصــادی خود ممنوع کردهایم .رئیس کمیته امداد اظهار
داشــت :آنچه دنبال میکنیم این اســت که قرضالحسنه تقویت شود
و برای جامعه هدف افزایش یابد .ما ســال  ،۹۶هزار میلیارد تومان وام
قرضالحسنهدادهایمکهتمامایناعتبارباکمکدولتیاازسویمردم
نبودهاستبلکهتماممنابعامدادرابهصندوققرضالحسنهآوردهایم
و آن را تبدیل به وام کردهایم .فتاح افزود :در ســال جدید نیز اعتبار وام
قرضالحسنه۱۵۰۰میلیاردتومانخواهدشدکهازمنابعخودمانتأمین
میشودوایناعتباربهسایرمنابعفشارینمیآورد.
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رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور خبر داد

خانهتکانیگسترده
در سطح رؤسای دانشگاه آزاد استانها

دانشــگاه آزاد در نخســتین روزهای ســال جدید شــاهد یک خانه تکانی گســترده در
مدیریتهای استانی شده است .فرهاد رهبر ،رئیس این دانشگاه که سال گذشته بعد
از کنار گذاشتن حمید میرزاده رشته ریاست این مجموعه را در دست گرفت با صدور
احکامی جداگانه 10 ،نفر از رؤسای استانهای دانشگاه آزاد اسالمی را منصوب کرد.
فرهاد رهبر در انتخابات ریاســت جمهوری  96دســتیار ارشد ابراهیم رئیسی ،رقیب
حسن روحانی بود .پیشاز این احکام صادره دیگر رئیس دانشگاه آزاد برای عضویت
امامــان جمعــه شــهرها در هیــأت امنــای دانشــگاههای آزاد بحث انگیز شــده بود.
براساس احکام صادر شده از سوی فرهاد رهبر محمدکاظم کاوه پیشقدم بهعنوان
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس و واحد شیراز ،عباسعلی حیدری بهعنوان
رئیس دانشــگاه آزاد اســامی اســتان مرکزی و واحد اراک ،محمدمهدی طهرانچی
بهعنوان رئیس دانشــگاه آزاد اســامی اســتان تهران و واحد تهران مرکزی ،عبداهلل
خالصیدوست بهعنوان رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان سمنان و واحد سمنان،
ابراهیم چیرانی بهعنوان رئیس دانشــگاه آزاد اســامی اســتان گیالن و واحد رشت،
ســیامک بهاروند بهعنوان رئیس دانشــگاه آزاد اســامی لرســتان و واحد خرمآباد،
حمداهلل منظری توکلی بهعنوان رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی استان کرمان و واحد
کرمان ،مهدی ملکنژاد بهعنوان رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان خراسان رضوی
و واحد مشــهد ،احمد آذین بهعنوان رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی استان اصفهان و
واحد اصفهان (خوراســگان) و اسحق رســولی بهعنوان رئیس دانشگاه آزاد اسالمی
استان اردبیل و واحد اردبیل منصوب شدند .فرهاد رهبر در نامههای خود تأکید کرده
است :از رؤسای منتخب انتظار میرود با بهرهگیری از کلیه امکانات مادی و معنوی
و سرمایههای انسانی دانشگاه و تأکید بر خالقیتهای فردی و مدیریت اسالمی ،در
جهت اعتالی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان بکوشند.
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همکاری آموزش و پــرورش؛ طرح ایران
مهارت اجرا میشود و در هنگام تحصیل
به تناســب نیازهای ســنی و توانمندیها
بــه دانشآمــوزان فرصتــی بــرای
آشــنایی با فضاهــای کار داده میشــود و
دانشآموزان با فضاهای اشــتغال آشــنا
میشوند.
وی ادامــه داد :نظــام آمــوزش عالــی نیز

در تابســتان بــه ایــن موضوع میپــردازد
تــا دانشــجویان در رشــتههای کارگاهــی
و کارآمــوزی ،در کارگاههــای ســازمان
فنــی وحرفــهای حضــور یابنــد و ســپس
بــا دریافــت گواهــی مهارتافزایــی ،این
موضــوع در کارنامــه تحصیلــی آنهــا
لحاظ میشود و ســازمان فنی وحرفهای
دفتــری را در دانشــگاهها مســتقر میکند

تــا دانشــجویان بــا امکانات و رشــتههای
مهارتی این سازمان آشنا شوند.
معاون وزیرتعــاون ،کارورفــاه اجتماعی
گفــت :با اجرای این طــرح دانشآموزان
میتواننــد مجمــوع تجــارب ،مــدارک
و ســوابق حرفــهای خــود را تبدیــل بــه
گواهینامهای کنند که صالحیت حرفهای
آنها را در درجات مختلف تأیید میکند.

وی تأکیــد کــرد :بهجــای ایجــاد مراکــز
ثابــت آموزشــی بهدنبــال گســترش
آموزشهای سیار هستیم و آموزشهای
مهارتافزایی در مناطق حاشــیه نشین،
میــان گروههــای آســیب دیــده هماننــد
معتــادان بهبــود یافتــه و همچنیــن
گروههــای روســتایی و عشــایری افزایش
پیدا میکند.

با ابالغ بخشــنامه دستمزد سال  97از سوی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

افزایش حقوق کارگران از فروردین ماه اجرا میشود

با امضای وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
بخشنامه افزایش  ۱۹.۵درصدی حداقل
دســتمزد و افزایــش  ۱۰.۴بــرای ســطوح
مــزدی و بــه اضافه رقم ثابــت  ۸۴هزار و
 ۶۲۴تومان بهصورت ماهانه ابالغ شد.
بــ ه گــزارش «ایران»طبــق مصوبه هفته
گذشته شورای عالی کار ،دستمزد کارگران
بــرای دو گروه از کارگران یعنی «حداقلی
بگیران» و «ســایر ســطوح مــزدی» به دو
صــورت مختلف تعییــن شــد .کارگرانی
که دســتمزد پایه آنها در سال  96معادل
 929هــزار و 931هزار تومان بود «کارگران
حداقلی بگیر» تلقی شــدند که دستمزد
این گروه از کارگران در ســال  97به میزان
19.5درصــد افزایــش یافــت .همچنیــن
دســتمزد حداقلی بگیران در ســال  96با
افزایــش 181هــزار و 336تومانی به یک
میلیون و 111هزار و 267تومان رســید،اما
دستمزد سایر کارگران که حقوق پایه آنها
در سال  96بیشتر از  929هزار و  931تومان
اســت ،در گروه «ســایر ســطوح مــزدی»
قرار میگیرند .دســتمزد «ســایر ســطوح
مــزدی» بهصورت ترکیبــی از «درصد» و
«رقــم ثابت» تعیین شــد .به این ترتیب
که عالوه بر افزایش  10.4درصد نسبت به
پایه حقوق  ،96رقم ثابت  84هزار و 624

تومــان به مــزد پایه ایــن گــروه از کارگران
اضافه خواهد شد.
در بخشنامه دستمزد 97که از سوی علی
ربیعــی وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
ابالغ شده است آمده است:
شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه
گروه (دولــت ،کارفرمایــان و کارگران) در
جلســه مــورخ  1397/1/22پــس از بحث
و بررســی راجــع بــه تعیین حداقــل مزد
ســال  ،1397در اجــرای مــاده  41قانــون
کار بــا در نظــر گرفتــن مصالــح کارگــران
در انطبــاق هر چه بیشــتر میــزان درآمد
آنــان بــا ســطح معیشــت و همچنین با
توجه به مقتضیــات بنگاههای تولیدی و
کارفرمایان و شــرایط اقتصــادی جامعه
مــوارد زیــر را به اجمــاع و اتفــاق آرا مورد
تصویب قرار داد.
 -1از اوایــل ســال  1397حداقل مزد روزانه
با نرخ یکســان برای کلیه کارگران مشمول
قانــون کار (اعم از قــرارداد دائم یا موقت)
 370هــزار و  423ریــال تعییــن میشــود.
همچنین از اوایل ســال  1397سایر سطوح
مــزدی نیــز روزانــه  10.4درصد مــزد ثابت
یا مزد مبنــا (موضوع مــاده  36قانون کار)
بــه اضافــه روزانــه  28208ریال به نســبت
آخرین مزد در سال  1396افزایش مییابد.

تبصــره :با اعمــال افزایش ایــن بند مزد
شــغل کارگــران مشــمول طرحهــای
طبقهبنــدی مشــاغل مصــوب وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و نیــز مزد
ثابت ســایر کارگران نبایــد از  370هزار و
 423ریال بند یک کمتر شود.
 -2بهکارگرانــی کــه در ســال  97دارای
یک ســال ســابقه کار شــده یا یک سال از
دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته
باشــد ،روزانــه مبلــغ  17.000ریــال نیــز
بهعنوان پایه (ســنوات) پرداخت خواهد
شد.
تبصــره  :1پرداخت مبلغ مربــوط به پایه
ســنواتی کارگــران مشــمول طرحهــای
طبقهبنــدی مشــاغل مصــوب وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا در نظر
گرفتن رقــم فوقالذکر برای گــروه یک با
توجه به دســتورالعمل و جدول اعالمی
توســط اداره کل روابــط کار و جبــران
خدمت صورت میگیرد.
تبصــره  :2بهکارگــران فصلی به نســبت
مدت کارکردشان در ســال  ،1396میزان
مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب
مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصــره  :3بــر اســاس مصوبــه مــورخ
 1397/1/22شــورای عالــی کار و در

حداقل مزد ماهانه
بن کارگری
حق مسکن
حق اوالد
پایه سنوات
مجموع (کارگری با یک فرزند)

مقایسه حداقل دستمزد ماهانه در دو سال  96و 97
سال ( 1397هزار تومان)
سال ( 1396هزار تومان)
1111
930
110
110
40
40
111
93
51
51
1423
1224

راســتای تقویــت مهــارت محــوری و
بهرهمنــدی تمامی کارگــران و در نتیجه
رضایتمندی کارگران با سابقه ،از ابتدای
ســال  1397همه کارگران دارای قرارداد
دائــم و موقــت مشــمول قانــون کار کــه
دارای یک ســال ســابقه کار شــده یا یک
ســال از دریافــت آخرین پایه (ســنوات)
آنان در همان کارگاه گذشــته باشد ،اعم
از اینکه حق ســنوات یــا مزایای پایان کار
خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر،
مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند
بود.
 -3بر اساس مصوبه مورخ 1387/7/21
شــورای عالــی کار و در جهــت افزایــش
رضایتمنــدی کارگــران و کارفرمایان و به

منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران،
اعــم از دائم و موقت مقرر شــد از ابتدای
ســال  97کمــک هزینــه اقــام مصرفــی
خانوار بهعنوان مزایای رفاهی و انگیزهای
موضــوع تبصــره  3مــاده  36قانــون کار
بابت هر کارگر (اعــم از متأهل یا مجرد)
ماهانــه مبلــغ  1.100.000ریــال از ســوی
کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
 -4ضوابــط مربــوط بــه چگونگــی نحوه
اعمــال افزایش مقــرر در بنــد  1و تبصره
یــک بنــد  2در کارگاههایــی کــه دارای
طرح طبقهبندی مشــاغل هســتند و نیز
در مــورد کارگــران کارمــزدی و همچنین
چگونگی ارتقای طبقه شغلی به موجب
دســتورالعملهای اداره کل روابــط کار و

مساعدت دولت برای اتمام چند پروژه ملی «شستا»

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین
اجتماعی(شستا)گفت:آخرینوضعیت
ســه پروژه بزرگ ملی کشور شــامل پروژه
ســد کوهرنــگ ،متــرو کــرج و پــروژه ســد
چمشــیر گچســاران بررســی و مقــرر شــد
دولت مســاعدتهای الزم را برای تسریع
و اتمــام ایــن پروژههــا صــورت دهــد .بــه
گزارش «ایران» مرتضــی لطفی در دیدار
مدیران این شرکت با محمدباقر نوبخت
معــاون رئیس جمهوری ،اظهار داشــت:
پــروژه مترو کــرج تا پایــان ســال  96مبلغ
 700میلیارد تومان کار انجام شــده اســت
که شرکت سابیر نیز مبلغ زیادی مطالبات
دارد و بــا توجــه به اختصاص مبلــغ 186
میلیارد تومان توســط دولت در ســال 95
در صورت پرداخت به شرکت سابیر پروژه

با برنامه زمانبندی شده پیشرفت خواهد
داشت و باقیمانده پروژه در فاز یک مبلغ
 2هزار میلیارد تومان برآورد شــده اســت.
لطفی افزود :پروژه ســد چمشــیر با حجم
 3،2میلیارد متر مکعب که از بزرگترین
پروژههای سدســازی وزارت نیرو اســت از
ســال  86به دلیل عــدم اختصاص منابع
کافیتنها 40درصدپیشرفتداشتهاست.
مطابــق برنامه ریزی انجام شــده توســط
شــرکت ســابیر در صورت تخصیص 200
میلیــارد تومان در ســال  ،97ســی درصد
پیشــرفت خواهــد داشــت و حجــم کار
انجام شــده بــه  70درصد خواهد رســید.
مدیرعامل شســتا در ادامه گزارشی از سد
کوهرنــگ بــه کارفرمایــی وزارت نیــرو در
اســتان چهارمحال و بختیــاری ارائه کرد و

گفت :قــرارداد ایــن پروژه که در ســال 88
به مبلغ  87میلیارد تومان با شــرکت آب
منطقهای اســتان اصفهان منعقد شــده
بــود به دلیــل تغییــر طراحی اولیــه پروژه
توسط کارفرما و مسائل زیست محیطی و
همچنین عدم تخصیص اعتبار الزم تنها
 26درصدپیشرفتداشتهاست.ویتأکید
کرد :قرارداد اولیه براساس فهرست بهای
سال  88منعقد شده و براساس فهرست
بهای جدید حقــوق قــراردادی این پروژه
عالوه بر مبلغ اولیه قرارداد تا  400میلیارد
تومان افزایش خواهد داشت و پیش بینی
شده است در صورت تأمین اعتبار الزم از
سویدولتظرف 18ماهپروژهخاتمهیابد
و اوایل ســال  99افتتاح شــود .مدیرعامل
شستا درخصوص بازســازی و نوسازی دو
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جبران خدمت خواهد بود.
 -5مقــررات ایــن مصوبــه شــامل حــال
دانشآموزان و دانشــجویانی کــه در ایام
تعطیالت تابســتانی در ســال  97بهطور
موقــت در کارگاههــا اشــتغال مییابنــد،
نخواهدشد.
 -6واحدهــای مشــمول قانــون کار
بهمنظور ایجاد رابطه هر چه بیشــتر مزد
و مزایــا بهــرهوری و تولید و ایجــاد انگیزه
بیشــتر در بیــن کارکنــان خــود ،عــاوه بر
اجــرای این مصوبه میتوانند نســبت به
افزایــش و برقراری مــزد و مزایا در قالب
موافقتنامههــای کارگاهــی و پیمانهــای
دســتهجمعی و پــس از تأییــد وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

شــرکت چوب و کاغذ ایران و چوب اسالم
که از شــرکت های قدیمی شستا است نیز
به ترتیب  100میلیارد و  80میلیون تومان
منابعموردنیازاستکهدرخواستتأمین
اعتبــار آن را داریــم .محمدباقــر نوبخت،
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان
برنامــه و بودجــه ضمن تأکید بــر نقش و
اهمیت شســتا در عملکرد وزارت تعاون،
کار و رفــاه اجتماعــی و تشــکر از اقدامــات
مهــم انجــام شــده توســط مدیرعامــل و
هیأت مدیره شستا اعالم کرد ،همه تدابیر
و حمایت الزم برای اجرای سه پروژه ملی
فوق و جایگزینی اوراق با تضامین دولتی
و همچنین منابع مورد نیاز برای بازسازی
و نوسازی دو شرکت چوکا و اسالم صورت
خواهدگرفت.

مشاور معاون درمان در امور بیماریهای وزارت بهداشت عنوان کرد

جزئیات تخصیص اعتبار ۳میلیاردی برای درمان بیماران «پروانهای»
مشاور معاون درمان در امور بیماریهای
وزارت بهداشــت دربــاره جزئیــات
تخصیص اعتبار  ۳میلیــارد تومانی برای
درمــان مبتالیــان بــ ه «ای بــی» گفــت:
ردیــف اعتبــاری کــه بــرای ارائــه خدمات
درمانــی به این بیمــاران تعریف شــده با
اعتبــاری بالغ بر دو تا ســه میلیــارد تومان
در ســال اســت .در حال حاضر حدود ۶۰۰
بیمار مبتال به ایبــی را ثبت کردهایم و به
آنها خدمــات ارائه کرده و بســته خدمات
درمــان و پانسمانهایشــان را بــه صورت
رایــگان ارائه میدهیــم .باید توجه کرد که
خدمات درمانی که در این بســته خدمتی
دیده شــده شــامل ویزیتهای تخصصی
و فوقتخصصــی ،آزمایــش خــون و ادرار،
تصویربــرداری ،ســونوگرافی ،امآرآی و
سیتیاســکن ،نمونهبــرداری از بافــت و
پاتولوژی از پوست برای تشخیص بیماری،
آندوســکوپی ،دندانپزشــکی و جراحــی
پالســتیک در ســطح تخصصــی هســتند.
بــه این ترتیب هر اســتان و دانشــگاهی که
توانایی ارائه این خدمات را داشــته باشــد،
آنهــا را به بیمــاران ایبــی ارائــه میدهد.
در غیرایــن صورت فضا را باز گذاشــتیم تا
بیماران به تهران مراجعه کرده و خدمات
توانبخشیودندانپزشکیرادریافتکنند.
دکتــر جمشــید کرمانچــی بــا اشــاره بــه
اقدامات معاونت درمان وزارت بهداشت
بــرای ارائــه خدمــات درمانی بــه بیماران
ایبی ،گفــت :برنامه حمایــت از بیماران
ن مــاه ســال  ۱۳۹۵آغــاز و
ایبــی از بهمــ 

منابــع مالی و ردیــف اعتبــاری الزم برای
پوشــش و حمایــت از خدمــات درمانــی
مورد نیاز این بیماران دیده شد .همچنین
اطالعــات مربــوط به ایــن بیمــاران از کل
دانشگاههای علوم پزشــکی سراسر کشور
جمعآوری شد و خانه ایبی هم بهعنوان
انجمن حمایتی از این بیماران اطالعاتی
در اختیــار وزارت بهداشــت گذاشــت .وی
بــا بیان اینکــه پیش از این دانشــگاه علوم
پزشــکی ایران با تفاهمنامهای که با بنیاد
مستضعفان ،خانه ایبی و بنیاد بیماران
خاص بســته بــود ،بهعنــوان متولــی ارائه
خدمــت به بیمــاران ایبی فعالیتهایی
داشــت ،افــزود :در عیــن حــال قصــد
مــا ایــن بــود کــه ارائــه خدمــت از حالــت
متمرکــز خارج شــود و بتوان در کل کشــور
خدمــات درمانی مــورد نیاز ایــن بیماران
را فراهــم کرد .بر همین اســاس از تمامی
دانشــگاههای علــوم پزشــکی اســتعالم
کردیــم و نهایتــاً  ۱۰دانشــگاه در کل کشــور
اعالم کردند که آمادگی خدمترسانی به
این بیماران را دارند.
کرمانچــی ادامــه داد :در همیــن راســتا با
مرکــز دندانپزشــکی بیمارســتان مفیــد
دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی در
تهران هماهنگیهایی برای ارائه خدمات
دندانپزشــکی به این بیماران انجام شد.
در عیــن حــال برنامــ ه ما این اســت که در
ســایر اســتانهای بزرگ هم بتوانیم برای
این بیماران مرکز دندانپزشکی مجهزی
ایجاد کنیم .وی همچنین گفت :یکی دیگر

از مشــکالت این بیماران چسبندگیهای
گوارشــی آنهاســت؛ بهطوری کــه بیماران
ایبــی هــر چنــد وقت دچــار چســبندگی
میشــوند و باید عمل شــوند .در گذشــته
فقط یک تا دو مرکز در کشــور این اقدام را
انجــام میدادنــد ،اما ما برای توســعه آن
برنامهریــزی کردهایــم و در حــال حاضــر
دانشــگاه تهران متولی این موضوع شــده
اســت و قبول کردند که خدمات گوارشــی
بیماران ایبی را ارائه دهند.
البتــه بــا برنامهریزیهــای انجــام شــده
بناســت این خدمت به شهرهای دیگری
چون مشهد ،اصفهان و ...هم توسعه یابد.
مشاور معاون درمان در امور بیماریهای
وزارت بهداشــت دربــاره نحــوه حمایــت
مالی از این بیمــاران و چگونگی پرداخت
هزینــ ه خدمات تعریف شــده بــرای آنها،
گفت :مقرر شده اســت که بیماران ایبی
دفترچــه بیمه پایه داشــته باشــند .به این

ترتیــب اگر بیمار شــهری باشــد ،دفترچه
خدمات درمانی یا تأمین اجتماعی دارد و
اگر روســتایی باشد ،میتواند با فرم ارجاع
پزشــک روســتا به شــهر آمــده و خدمات
مورد نیازش را دریافت کند.
این خدمات هم مشــمول بیمه هســتند
و بخشــی از فرانشیز ســهم بیمار را وزارت
بهداشــت پوشــش میدهد .هدف ما این
اســت که پرداختــی از جیب بیمــار تا حد
ممکــن بــه صفــر نزدیــک شــود.در حال
حاضر حدود  ۶۰۰بیمار ایبی ثبت شــده
اســت ،اما برآورد میشــود که بــا توجه به
آمــار شــیوع جهانــی ایــن بیمــاری و آمار
شــیوع آن در ایــران ۸۰۰ ،بیمــار دیگــر نیز
در کشور وجود داشته باشد .شیوع جهانی
ایبــی  ۹نفــر مبتــا در هــر یــک میلیــون
جمعیــت اســت و در ایــران نیز هفت نفر
در هر یــک میلیون نفر جمعیــت برآورد
شده است.

