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مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:

در تهیۀ لباس فرم مدارس ایراد داریم /دانشآموزان آسیبدیده شناسایی میشوند

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان در نشســت
خبــری بــه مناســبت بازگشــایی مــدارس ،دربــارهی تهی ـهی
لبــاس فــرم مــدارس در اســتان و مشــکالت ایــن حــوزه
گفــت« :پاســخگویی دربــارهی لبــاس مــدارس بــا آمــوزش
و پــرورش اســت امــا در واقــع خانــوادهای کــه میخواهــد
فرزنــدش را بــه مدرســه بفرســتد بایــد لبــاس او را تهیــه
کنــد».
بــه گــزارش خبرنــگار فردایکرمــان ،احمــد اسکندرینســب
بــا بیــان اینکــه ســازمان صمــت مســئول تاییــد کیفیــت
پارچــهی فــرم مــدارس بــود ،گفــت« :کارشناســی رنــگ و
کیفیــت فــرم مــدارس بــه عهــدهی آمــوزش و پــرورش نبــوده
و مــا فقــط بــا توجــه بــه ظرفیــت تولیدیهــا ،مــدارس را بــه
آنهــا معرفــی کردیــم» .وی اظهــار کــرد« :مــا بایــد نمونـهی
فــرم را در مدرســه نصــب کنیــم و خانــواده از هــر جــا
دوســت دارد آن را تهیــه کنــد امــا در چنــد ســال گذشــته
بــرای اینکــه تولیدیهــای اســتان رونــق بگیــرد ،در ایــن
خصــوص تصمیماتــی اخــذ شــد».
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان افــزود« :زمــان
اســتانداری آقــای رزمحســینی بــا همــکاری عطــا احمــدی

(خیــر مدرسهســاز) طرحــی ارائــه شــد کــه فــرم مــدارس
ّ
از تولیدیهــای اســتان تهیــه شــود تــا اشــتغال در اســتان
شــکل بگیــرد و از طرفــی بــه کارگاههایــی کــه در اســتان
ایجــاد شــده کمــک شــود».
وی بیــان کــرد« :بــر اســاس ایــن طــرح ،پارچــه از دو منبــع
معتبــر در اختیــار تولیدیهــا قــرار گرفــت امــا متاســفانه
چــون متولــی ایــن کار چنــد حــوزه بــود منجــر شــد کــه
تصمیمگیریهــا بــه موقــع اجرایــی نشــود».
اسکندرینســب یــادآور شــد« :کارخانــه پشــمبافی آســیا
متعهــد شــد پارچـهی باکیفیــت و الزم را بــه موقــع در اختیار
تولیدیهــا قــرار دهــد و تولیدیهــا بــا توجــه بــا ظرفیتــی
کــه داشــتند کار را انجــام دهنــد».
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان بــا بیــان
اینکــه میپذیریــم امســال نقصهایــی وجــود داشــت،
گفــت« :در شــهر کرمــان بعضــی تولیدیهــا نتوانســتند
بــه تعهــد خــود عمــل کننــد امــا بایــد کمــک دهیــم ایــن
نقصهــا برطــرف شــود».
وی افــزود« :تولیدیهایــی کــه نتوانســتند پارچــهی مــورد
نیــاز را از کارخانههــای آســیا یــا فــدک تهیــه کننــد قــرار
شــد از کارخانــه زریــن اصفهــان کمــک بگیرنــد».
اسکندرینســب بیــان کــرد «:ظــرف یکــی دو مــاه آینــده
نقصهــای ایــن کار را رصــد میکنیــم».
وی بــا بیــان ایــن کــه ســازمان صمــت مســئول تاییــد

کیفیــت پارچــه بــود ،خاطرنشــان کــرد« :کارشناســی رنــگ و
کیفیــت فــرم مــدارس بــه عهــدهی آمــوزش و پــرورش نبــوده
و مــا فقــط بــا توجــه بــه ظرفیــت تولیدیهــا ،مــدارس را بــه
آنهــا معرفــی کردیــم».
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه
نیــت خوبــی اســت و بــه رونــق اشــتغال و اقتصــاد اســتان
کمــک میکنــد ،گفــت« :بایــد ضعفهــا را شناســایی کنیــم
تــا در ســال آینــده برطــرف شــود».
اسکندرینســب توضیــح داد« :بــرای جلوگیــری از
آســیبهای اجتماعــی طــرح نمــاد در دســتور کار قــرار
دارد کــه ســال گذشــته در راور ،کرمــان و بــم اجــرا شــد
و امســال نیــز ایــن طــرح بــا همــکاری  ۱۴دســتگاه اجــرا
میشــود کــه بــر اســاس آن دانشآمــوزان غربالگــری
میشــوند و اگــر دانشآمــوزی مشــکلی داشــته باشــد بــرای
رفــع آن تــاش میشــود» .وی یــادآور شــد ۲۸۰« :مدرســه
شــبانهروزی در اســتان دایــر اســت کــه  ۳۲هــزار دانشآمــوز
در ایــن مــدارس تحصیــل میکننــد».
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان از تحصیــل
قریــب  ۳۴هــزار دانشآمــوز اتبــاع خارجــه در مــدارس
اســتان خبــر داد و افــزود« :حمایــت كمیســاریای ســازمان
ملــل در امــور پناهنــدگان در ایــن زمینــه بســیار کــم اســت
و فقــط هفــت مدرســه مخصــوص اتبــاع در اســتان ســاخته
شــده اســت».

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد :

 ۹واحد از  ۷۹۵واحد تولیدی متقاضی تسهیالت بانکی ،وام گرفتند

وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت اعــام کــرده اســت کــه
دوره اســفند  ۹۷تــا پایــان مــرداد مــاه امســال از  ۷۹۵واحد
معرفــی شــده بــه بانــک بــرای دریافــت تســهیالت برنامــه
تولیــد و اشــتغال ،فقــط تعــداد  ۹واحــد از تســهیالت
بانکــی برخــوردار شــدند.
معاونــت طــرح و برنامــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
در قالــب جــداول آمــاری افــزوده اســت تعــداد واحــد هــای
معرفــی شــده متقاضــی اخــذ  ۵۰هــزار و  ۳۱۴میلیــارد
ریــال بودنــد و دریافــت کننــدگان تســهیالت از یکهــزار و
 ۸۹میلیــارد ریــال بهــره منــد شــدند.

بــر اســاس آمــار مــورد بررســی بیشــترین آمــار اســتانی
معرفــی شــده بــه بانــک مربــوط بــه اســتان اصفهــان بــا ۵۸
واحــد و مبلــغ ســه هــزار و  ۶۸۳میلیــارد ریــال بودنــد کــه
تــا پایــان مــرداد مــاه پرداختــی بــه آنهــا صــورت نگرفــت.
همچنیــن از مجمــوع  ۲۶۶ثبــت نــام صــورت گرفتــه در
اســتان مازنــدران ،هیــچ واحــدی بــه بانــک معرفــی نشــدند
و اســتان کردســتان نیــز فاقــد واحدهــای ثبــت نامــی
بــرای دریافــت تســهیالت بــوده اســت.
بــر پایــه آمارهــای مــورد بررســی از مجمــوع  ۹واحــد
دریافــت کننــده تســهیالت در دوره ایــن گــزارش ،اســتان
هــای البــرز و فــارس هریــک بــا واحــد بــه ترتیــب  ۲۰۰و
 ۱۴۰میلیــارد ریــال از تســهیالت را دریافــت کردنــد.
عــاوه بــر ایــن اســتان هــای چهارمحــال و بختیــاری،
ســمنان ،تهــران ،مرکــزی و هرمــزگان هریــک بــا

اختصــاص تســهیالت بــه یــک واحــد بــه ترتیــب از ۴.۸
میلیــارد ریــال ۵۲۵ ،۱۵۰ ،۶۰ ،و  ۹.۵میلیــارد ریــال
برخــوردار شــدند.
آمارهــای وزارتخانــه یــاد شــده گویــای آن اســت کــه تعداد
 ۲۴اســتان در دوره ایــن گــزارش در ارتبــاط بــا تســهیالت
برنامــه تولیــد و اشــتغال تخصیصــی نداشــته انــد.
برابــر جــداول آمــار بررســی شــده بیشــترین ثبــت نــام
کننــدگان اســتانی بــرای دریافــت تســهیالت در زمینــه
یــاد شــده مربــوط بــه اســتان اصفهــان اســت و تعــداد
 ۳۶۲واحــد متقاضــی بودنــد کــه  ۵۸واحــد بــه بانــک
معرفــی شــدند و اســتان سیســتان و بلوچســتان نیــز
بــا  ۱۴واحــد ثبــت نامــی کمتریــن متقاضــی را داشــته
کــه یــک واحــد بــرای اخــذ  ۱۰میلیــارد ریــال بــه بانــک
معرفــی شــده اســت.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور :

معاون وزارت آموزش و پرورش :

باید در تعیین دهک های اقتصادی به صداقت مردم اعتماد کرد

دسته بندی دانشآموزان به گروه قوی و ضعیف تخلف است

عضــو کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی
کشــور در مجلــس گفــت :معیــار قابــل اعتنــا
بــرای تعییــن دهــک هــا اقتصــادی فایــل هــای
اطالعاتــی اســت کــه افــراد بــرای پرداخــت
مالیــات هــای خــود بــه صــورت خوداظهــاری
اعــام کــرده انــد و مــا مبنــا را بــر صداقــت مــی
گذاریــم ،مگــر آنکــه خــاف آن ثابــت شــود.
«محمدجــواد کولیونــد» در گفــت و گــو بــا ایرنــا
بــا تاکیــد بــر آنکــه مجلــس در جزئیــات تعییــن
دهــک هــا توســط دولــت دخالــت نمــی کنــد،
خاطرنشــان کــرد :موافــق بررســی حســاب هــای
شــخصی بــه شــکل کلــی توســط دولــت نیســتم
امــا بــه صــورت مــوردی ،فرضــا اگــر مــن کــه
حســاب یارانــه ام قطــع شــده اســت بــروم و بــرای
اثبــات حقــم اجــازه بررســی حســاب هــای بانکــی
ام را بدهــم ،مســاله متفــاوت مــی شــود.
نماینــده مــردم کــرج در مجلــس دربــاره علــت
مخالفــت خــود تاکیــد کــرد :ممکــن اســت البــه
الی ایــن کار هــزار هــدف ســوء دیگــر ایجــاد
شــود .ایــن نماینــده اصولگــرای مجلــس معیارهای
تعییــن دهــک هــای مختلــف جامعــه را دســتمزد
و درآمــد افــراد دانســت و گفــت :معیــار قابــل

اعتنــا بــرای تعییــن دهــک هــای اقتصــادی فایــل
هــای اطالعاتــی اســت کــه افــراد بــرای پرداخــت
مالیــات هــای خــود بــه شــکل خوداظهــاری اعــام
کــرده انــد.
کولیونــد تصریــح کــرد :مــا مبنــا را بــر صداقــت
مــی گذاریــم ،مگــر آنکــه خالفــش ثابــت شــود.
مــا نبایــد بدبیــن باشــیم .وی خاطرنشــان کــرد :در
کشــور نزدیــک بــه  ۷۶میلیــون نفــر یارانــه مــی
گیرنــد کــه بــه نظــر مــن نیمــی از ایــن تعــداد
بایــد یارانــه بگیرنــد .حــاال ایــن کــه بــا چــه روش
هایــی ایــن افــراد را مــی تــوان شناســایی کــرد بــر
عهــده دولــت اســت.
براســاس قانــون بودجــه ســال  ،۹۸امســال بایــد
یارانــه ســه دهــک بــاالی درآمــدی از فهرســت
یارانــه بگیــران حــذف شــود .هیــات دولــت
تیرمــاه امســال ،دســتگاه هــای مربوطــه را موظــف
بــه شناســایی ایــن دهــک هــا کــرد و طبــق گفتــه
علــی ربیعــی ســخنگوی دولــت از مهــر مــاه یارانــه
 ۲۰۰هــزار خانــوار یعنــی جمعیــت حــدود ۸۰۰
هــزاری نفــر قطــع و بــه تدریــج نســبت بــه
شناســایی و حــذف ســه دهــک بــا درآمــد بــاال
از فهرســت یارانــه اقــدام مــی شــود.

معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و
پــرورش بــا بیــان اینکــه دســته بنــدی دانــش
آمــوزان ابتدایــی در گروههــای قویتــر و
ضعیفتــر تخلــف اســت تأکیــد کــرد :والدیــن
مــوارد را گــزارش کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــوان حکیــم زاده معــاون
آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و پــرورش بــا
اشــاره بــه نقــش اساســی معلمــان بــه ویــژه در
مقطــع ابتدایــی گفــت :آمــوزگار دوره ابتدایــی
مســئول همــه درسهاســت و بــه جــای چهــار
روز پنــج روز در مدرســه حضــور دارد کــه
ایــن موضــوع فشــار زیــادی بــه ایــن قشــر وارد
میکنــد .وی افــزود :مســئولیت اصلــی معاونــت
آمــوزش ابتدایــی ،برنامهریــزی بــرای اجــرای
برنامــه هــای درســی ایــن مقطــع تحصیلــی و
ارزیابــی و نظــارت بــر کیفیــت انجــام فعالیــت
هاســت .معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش
و پــرورش بــا اشــاره بــه ســختی کار آمــوزگاران
ابتدایــی اظهارکــرد :مــا بــرای ایــن مســئله ،یــک
طرحــی تدویــن کردیــم .آمــوزگاران ابتدایــی
در گذشــته بــه خاطــر ســختی کار ،یــک فــوق
العــاده ویــژهای دریافــت مــی کردنــد امــا بــه

تدریــج ایــن امتیــاز شــامل حــال همــه معلمــان
شــد و تمایــز آمــوزگاران ابتدایــی از بیــن رفــت.
ایــن مقــام مســئول عنــوان کــرد :مــا بــا
همــکاری شــوراهای آمــوزش و پــرورش ،در
تالشــیم پیشــنهادی آمــاده و بــه وزیــر ارائــه
کنیــم تــا ســختی کار و ایجــاد انگیــزه بــرای
مانــدگاری در دوره ابتدایــی ،کــه مــورد تأکیــد
ســند تحــول بنیادیــن اســت در دریافتــی
آمــوزگاران ایــن مقطــع لحــاظ شــود و شــرایط
کار را بــرای آنهــا تــا حــدودی تســهیل کنیــم.
حکیــم زاده از وجــود  ۴۹هــزار کالس چندپایــه
آمــوزگاران ســخن گفــت و افــزود :برخــی
آمــوزگاران در نقــاط دوردســت و صعــب العبــور
بــا چنــد پایــه دانــش آمــوز در یــک کالس کار
مــی کننــد و کمتــر دیــده مــی شــوند امــا بــا
همــه ایــن ســختیها زحمــات زیــادی متقبــل
مــی شــوند.
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آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان
صنعت آب و برق تدوین می شود
معــاون تحقیقــات و منابــع
انســانی وزارت نیــرو بــا
تاکیــد بــر اینکــه در پــی
تدویــن آییننامــه حمایــت
از شــرکتهای دانشبنیــان
صنعــت آب و بــرق هســتیم،
گفــت :در آییننامــه مکانیزمهــای مناســبی بــرای کمــک
بــه شــرکتهای دانــش بنیــان در نظــر گرفتــه شــده تــا بــا
ایجــاد یــک خــط ویــژه حمایتــی بتوانیــم بــه لحــاظ مالــی،
فنــی و ...از آنهــا حمایــت کنیــم.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی وزارت نیــرو« ،محمدصالح
اولیــا» در حاشــیه بازدیــد از پانزدهمیــن نمایشــگاه
بینالمللــی صنعــت آب و تاسیســات آب و فاضــاب ایــران بــا
اشــاره بــه رشــد هفــت برابــری حضــور شــرکتهای دانــش
بنیــان در ایــن رویــداد بینالمللــی ،ادامــه داد :برخــی از ایــن
شــرکتها بــه مرحل ـهای رســیدهاند کــه وارد تجاریســازی
و تولیــد شــده و بخشــی از صنعــت آب و بــرق مشــتری آنهــا
محســوب میشــوند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه برخــی از ایــن شــرکتها بــه
موفقیتهــای تجــاری بســیار خوبــی رســیدهاند ،گفــت:
دســتاوردهای ارائــه شــده در ایــن شــرکتها بــه لحــاظ
تکنولوژیــک قابــل رقابــت بــا محصــوالت خارجــی اســت
و در صــورت ترویــج و توســعه آنهــا شــاهد حضــور ایــن
محصــوالت در بازارهــای بینالمللــی خواهیــم بــود.
اولیــا بــا اشــاره به توســعه مناســب فنــاوری در عرصــه صنعت
آب و بــرق ،افــزود :بــه دلیــل تحریمهــا برخــی از محصــوالت
تکنولوژیــک مــا دارای توجیــه اقتصــادی شــده اســت .همیــن
امــر موحــب شــده تــا ایــن شــرکتها ضمــن حضــور در
بــازار داخلــی و یافتــن مشــتریان مناســب بخــش خصوصــی،
در بخــش دولتــی و شــرکتهای زیرمجموعــه وزارت نیــرو
نیــز محصــوالت آنهــا مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.
معــاون تحقیقــات و منابــع انســانی وزارت نیــرو بــا تاکیــد بــر
اینکــه در پــی تدویــن آییننامــه حمایــت از شــرکتهای
دانشبنیــان هســتیم ،گفــت :در آییننامــه مکانیزمهــای
مناســبی بــرای کمــک بــه شــرکتهای دانــش بنیــان در
نظــر گرفتــه شــده تــا بــا ایجــاد یــک خــط ویــژه حمایتــی
بتوانیــم بــه لحــاظ مالــی ،فنــی و ...از آنهــا حمایــت کنیــم.
وی تاکیــد کــرد :بــا تدویــن ایــن آییننامــه ضمــن حمایــت
از شــرکتهای دانشبنیــان ،نیازهــای صنعــت آب و بــرق
را نیــز میتوانیــم از طریــق شــرکتهای یــاد شــده تامیــن
کــرده و چــه بســا محصــوالت قابــل رقابــت بــا تجهیــزات
خارجــی را وارد صنعــت آب و بــرق کنیــم.

دست خریداران محصوالت سایپا برای
انتخاب بیمهگر باز شد
گــروه خودروســازی ســایپا اعــام کــرد :بیمــه مرکــزی
جمهــوری اســامی ایــران بــا شــروع فعالیــت مجــدد شــرکت
کارگــزاری رســمی بیمــه ســایپا موافقــت کــرد و بــه ایــن
ترتیــب دســت خریــداران محصــوالت ســایپا بــرای انتخــاب
بیمهگــر بــاز شــد.
بــه گــزارش گــروه ســایپا ،بــا اعــام بیمــه مرکــزی جمهــوری
اســامی ایــران ،فعالیــت و تعامــل گــروه خودروســازی ســایپا
بــا صنعــت بیمــه از طریــق شــرکت کارگــزاری بیمــه ســایپا
از ســر گرفتــه شــد.
قــرار اســت بــا تاکیــد مدیریــت ســایپا و در راســتای ارتقــای
ســطح رضایتمنــدی مشــتریان ،از ایــن پــس امــکان
انتخــاب بیمهگــر مــورد نظــر بــرای همــه خریــداران
محصــوالت ایــن مجموعــه در زمــان خریــد خــودرو فراهــم
شــود.
ایــن خدمــت ب ـهزودی از طریــق ســامانه فــروش اینترنتــی
محصــوالت ســایپا در اختیــار مشــتریان قــرار خواهــد گرفــت.
همچنیــن شــرکت کارگــزاری بیمــه ســایپا همچــون گذشــته،
بــه ایفــای تعهــدات خــود در زمینــه پرداخــت مطالبــات
شــرکتهای بیمــه عمــل خواهــد کــرد و خدمــات خــود را
در اختیــار مشــتریان قــرار خواهــد داد.

