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کارشناسان آموزشی در گفت و گو با «ایران» تأکید کردند

رونق بازار کمک آموزشی ها بخاطر حجیم بودن کتاب های درسی
هدی هاشمی
خبرنگار

دو روز پیــش رئیــس ســازمان پژوهش
و برنامهریــزی آموزشــی کشــور اعــام
کــرد کــه حجــم کتــب درســی ســنگین
نیســت و انتقاداتی که مطرح میشــود
غالباً کلیگویی اســت .حجتاالســام
علــی ذوعلم از معلمهــا ،خانوادهها و
دانشآموزان خواســت تــا برایش نامه
بنویســند و عنوان کنند کــه حجم کدام
کتاب زیاد است.
ایــن موضــوع البتــه از ســوی
حجتاالســام علی ذوعلــم در حالی
عنوان میشود که در این سالها سختی
و حجــم کتابهــای درســی صــدای
بســیاری از خانوادههــا ،دانشآمــوزان
و معلمــان را در آورده اســت تــا جایی
کــه برخــی از خانوادههــا بــه مســئوالن
آموزش و پــرورش انتقــاد کردند که به
علت ســخت بودن برخی از کتابهای
درســی آنهــا نمیتواننــد پاســخگوی
نیازهــای علمــی دانشآموزانشــان در
خانــه باشــند بــرای همیــن بســیاری از
خانوادهها مجبورند از کتابهای کمک
درســی ،کالسهای مؤسسات آموزشی
و معلم خصوصی استفاده کنند.
از ســوی دیگر این مســئوالن آموزش و
پرورش هســتند که صــدای خانوادهها
و دانشآمــوزان را شــنیدهاند .چنــدی
پیــش وزیــر آمــوزش و پــرورش درباره
حجم کتابهای درسی اظهار داشت«:
حجم ســنگین محتوای درسی ،بچهها
را دلــزده کــرده اســت بــرای همیــن
برنامههــای آموزشــی بایــد اصــاح
شــود ».با این همه چند سالی است که
میلیونها دانشآموز دغدغه سنگینی
و سختی کتابهای درسی را دارند ،این
درحالیست که رئیس سازمان پژوهش
و برنامهریــزی کشــور کــه فقــط چنــد
ماهی بر صندلی این ســازمان نشســته

اســت برخالف وزیر آمــوزش و پرورش
اعتقادی به سنگینی این کتابها ندارد.
مهــدی بهلولــی معلم ریاضــی درباره
اینکــه آیــا حجــم کتابهــای درســی
سنگین است ،میگوید :این صحبتها
نشان میدهند که مسئول این سازمان
ارتباطــی بــا دانشآمــوزان و حتــی
مها ندارد.
معل 
کاهش حجم کتابهای درسی خواسته
چنــد ســاله معلمــان و دانشآمــوزان
بــوده اســت و در دولــت یازدهــم و
دوازدهم روند کاهش کتابهای درسی
آغاز شــده اســت .به عنوان یک معلم
ریاضی میگویم بسیاری از مباحثی که
دانشآموزان در سال چهارم متوسطه
یاد میگیرند در ترم یک یا دو دانشــگاه
هم دوباره میخوانند.
در ســالهای گذشــته انتگــرال را بــه
دانشآمــوزان آمــوزش میدادیــم
همین مبحــث را دانشآموزان ریاضی
وقتــی وارد دانشــگاه میشــدند هــم
میخواندنــد همیــن موضــوع موجب
شــد تا دو ســالی میشــود کــه موضوع
انتگــرال از کتابهای درســی برداشــته
شــد .یا هماکنون دانشآموزان ریاضی
مشــتق را در مدرســه میخواننــد و
همین بحــث را دوباره در دانشــگاه یاد
یگیرند.
م 
وی تأکیــد میکنــد :هیــچ کــدام از
معلمــان از حجــم کتابهــا راضــی
نیستند .معلمان میخواهند که حجم
کتابها به گونهای باشد که آنها بتوانند
در تدریسشان از پژوهش دانشآموزان
هــم اســتفاده کنند .امــا هماکنــون این
چنین نیست.
از طرفی برخی از معلمان بر این باورند
کــه حجم کتابهای درســی به گونهای
اســت کــه دانشآمــوزان بایــد از کمک
آموزشــیها اســتفاده کننــد موضوعــی
که محمــد نیکنژاد دبیر فیزیک بر آن
اشاره میکند و میگوید:حجم کتابها

شکایت پلیس بابت اخذ عوارض زوج و فرد
شهرداری تهران منتفی است
معــاون حملونقل و ترافیک شــهرداری
ل و فصــل موضوع شــکایت
تهــران از حــ 
پلیــس راهــور از شــهرداری تهــران در
خصوص ادعای اخذ غیرقانونی عوارض
ورود به طرح زوج یا فرد خبر داد.
به گزارش ایســنا محســن پورســیدآقایی
گفــت :پــس از طــرح ایــن موضــوع طــی
جلســهای کــه بــا حضــور نماینــدگان
پلیــس ،معــاون حملونقــل و ترافیــک،
دو نفر از اعضای شــورای شــهر و نماینده
دادســتان کشــور در فرمانــداری تهــران
برگزار و مســتندات الزم و مصوبه شورای
اســامی شــهر در ایــن جلســه ارائه شــد،
اغلب اعضای حاضر در جلســه ازجمله
فرمانده راهور تهران پس از استماع دالیل
شــهرداری اقناع شــدند که اخــذ عوارض
از ورودهــای غیرمجاز به محــدوده زوج یا
فردبراساسمصوبهشورای اسالمیشهر

اقدامی قانونی بوده است.
وی تصریــح کــرد :شــکایت مربــوط بــه
ســه مــاه قبل اســت و بــا مکاتبــهای که با
فرماندهــی جدیــد راهــور ناجــا صــورت
پذیرفته دســتور بازنگــری در این موضوع
داد ه شــده اســت .منتظریــم تــا اقدامات
رسمی از سوی اداره حقوقی پلیس راهور
ناجا در این خصوص صورت گیرد.
پورسیدآقایی خاطرنشان کرد :آن دسته از
شــهروندانی که عوارض ورود به محدوده
طــرح ترافیــک و زوج یــا فــرد بهحســاب
شهروندیشــان منظور شده ،میتوانند از
طریق سامانه «تهران من» مانند جرائم
راهنمایــی و رانندگی بهصورت انتخابی و
اقساطی عوارض خود را پرداخت کنند.
وی اظهارکــرد :معتقــدم عــوارض ورود
بــه محدودههــای مذکــور حــق تمامــی
شهروندان است و باید اخذ شود.

بطحایی :حجم سنگین محتوای درسی ،بچهها را دلزده کرده است برای همین برنامههای آموزشی باید
اصالح شود.
نیم نگاه
ëëبهلولی  :هیچ کدام از معلمان از حجم کتابها راضی نیستند .معلمان میخواهند که حجم کتابها
به گونهای باشد که آنها بتوانند در تدریسشان از پژوهش دانشآموزان هم استفاده کنند .اما هماکنون این چنین نیست.
ëëنیــک نــژاد  :حجم کتابها به گونهای اســت که این فشــار به معلم و یا دانشآموزان وارد میشــود تا از کمک آموزشــیها
استفاده کنند .این موضوع به فرهنگ غالب در مدارس تبدیل شده است.
ëëنهضت  :نسبت به نظام تحصیلی گذشته ،محتوا و حجم کتابها سبکتر شده و در درسهای منطق و فلسفه از لحاظ
محتوا بسیار بسیار پیشرفت داشته است.
به گونهای اســت که این فشار به معلم
و یــا دانشآمــوزان وارد میشــود تــا از
کمک آموزشــیها اســتفاده کننــد .این
موضــوع به فرهنگ غالــب در مدارس
تبدیل شده
اســت یعنی دانشآموزان و خانوادهها
میدانند که در برخی از درسها باید از
کمک آموزشیها استفاده کنند چرا که
کتاب درسی آنها را قانع نمیکند.
او بــه زمــان آمــوزش در کالس درس
اشاره میکند و اظهار میکند :مسئوالن
آمــوزش و پــرورش در حال کــم کردن
حجــم کتابهــای درســی هســتند .اما
در کنــار کــم کــردن حجــم کتابهــای
درســی ســاعتهای آمــوزش هــم کم

وزیر آموزش و پرورش خبر داد

همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال۹۸
همسانســازی حقــوق بازنشســتگان
فرهنگــی برای ســال  ۹۸در مقایســه با
سال  ۹۷خیلی جدیتر اتفاق میافتد
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما،
سیدمحمد بطحایی افزود :این موضوع
بــه دلیل حجــم اعتباراتی که نیــاز دارد
در یک بازه زمانــی کوتاه اتفاق نخواهد
افتــاد امــا شــیب به نســبت مناســبی را
طــی میکنــد .وی گفــت :امیدواریم با
تــاش نمایندگان مجلــس و دولت در
ســریعترین زمان ممکن بازنشســتگان
از حیــث نظــام پرداختها با شــاغالن
برابر شوند.
بطحایی افزود :حقوق بازنشســتگان از
اختیــار دســتگاه اجرایی نیســت به این
معنــا کــه دولــت توســط صندوقهای
بازنشستگی انجام میدهد اما به عنوان
عضــوی از خانــواده آمــوزش و پرورش

حریرچی ۲۵ :درصد دانشآموزان چربی خون باال دارند
معاون کل وزارت بهداشــت گفــت :از هر
 ۱۰نوجــوان ۸ ،نفــر کمتــر از یــک ســاعت
فعالیــت ورزشــی دارنــد و  ۲۵درصــد
دانشآموزان چربی خون باال دارند.
ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت
در مراســم سفیران سالمت دانشآموزی
اظهار داشت :از زحماتی که دوستان برای
ســامت دانشآموزی کشــیدهاند ،تشکر
میکنم.
وی گفــت :افتخــار دارم در خدمــت
نمایندگان سفیران سالمت دانشآموزی
شآموزان
باشم که این افراد  ۱۶درصد دان 
را تشــکیل میدهنــد و نقــش کلیــدی در
ســامت جامعــه ایفــا میکنند؛ ســامت
نســل بعدی با رفتارهــای دوران نوجوانی
و دانشآموزی شــکل میگیرد و بســیاری
از رفتارهــای پرخطــر و غربگرایانه مانند
رفتارهایــی نظیــر چاقی و مصــرف غذای
ناســالم و تمایل به مصــرف مواد مخدر و
رفتار پرخطر جنســیتی در این ســن شکل
میگیرند.
حریرچی افزود :اقدامات مهمی در زمینه
سالمت دانشآموزان شکل گرفته و بهبود
زیادی داریم؛ از هر  ۱۰نوجوان  ۸نفر کمتر
از یک ســاعت فعالیت ورزشــی دارد؛ ۲۵
درصــد دانشآمــوزان چربــی خــون بــاال
دارند و از هر  ۱۰نوجوان یک نفر چاق ،یک
نفر اضافه وزن و دو نوجوان چاقی شکمی
شآموزان
دارند .وی گفت ۲۵ :درصد دان 

بهطــور مرتب مســواک نمیزننــد و یکی
میان وعده ناســالم مصرف میکند؛ باید
دســت در دست هم دهیم تا رفتار خود را
تصحیح کنیم و آن را به عادت و خصیصه
تبدیــل کنیم کــه معلمان و مســئوالن در
ایــن زمینــه نقش مهمــی دارنــد .معاون
کل وزارت بهداشــت تصریــح کــرد۸۰ :
درصــد مرگومیرها به دلیل بیماری غیر
واگیر است؛  ۳۲درصد بالغین یک عامل
روانپزشــکی دارنــد کــه نیازمنــد مداخلــه
اســت .حریرچی گفــت :در بالغین باالی
 ۴۰ســال شــاخص پوســیدگی و پرکــردن
و کشــیدن دنــدان حــدود  ۱۲نفر اســت که
دنــدان پوســیده دارند و ریشــه آن رعایت
نکردن بهداشت دهان در کودکی است.
ëëســاالنه  ۴۳۰نفــر بــه دلیــل هزینههــای
درمانیزیرخطفقرمیروند
حریرچــی  ،قائــم مقــام وزیــر بهداشــت
روز گذشــته در مراســم افتتاح بخشهای
جدید بیمارستان فوق تخصصی جراحی
عروق علــوی نیز با تأکید بر اینکه بدترین
نوع فقر ،فقر ناشــی از بیماری اســت و در
ایران ســاالنه  ۴۳۰نفــر بخاطر هزینههای
درمانی زیر خط فقر میروند افزود:وقتی
بیمــاری ،علت فقر اســت ،فرد نمیتواند
کار کنــد ،هزینههــای باالیــی را متحمــل
میشــود و در حلقــه معیــوب میافتــد.
طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت ،در
دنیا ســاالنه حدود  ۱۰۰میلیون نفر بخاطر

کردند یعنی اگر ســال گذشته  4ساعت
آمــوزش فیزیــک در مدرســه داشــتیم
هماکنون دو ســاعت شــده است و این
موضــوع موجــب شــده تــا معلمــان
مطالب را فشرده آموزش دهند .عالوه
بــر این معلمــان اگــر با یــک تعطیلی
ناخواســتهای مثــل آلودگی هــوا مواجه
شــوند نمیداننــد چگونــه بایــد عقــب
افتادن محتوای درسی را جبران کنند.
ëëمعلمــان درباره ســنگینی محتوا نظر
دهند
برخــی از کارشناســان تعلیــم و تربیت
هم بــر این باورند که اصوالً نمیتوانیم
بگوییم کتابها ســنگین است یا خیر؟
مگــر آنکه تــک تک کتابهای درســی

هزینههــای بهداشــتی و درمانــی زیر خط
فقر میروند ،در حالی که نصف مردم دنیا
خدمات بهداشتی درمانی ناقص دریافت
میکنند.
حریرچی تصریح کرد :این آمار در کشور ما
قبل از اجرای طرح تحول ســامت ۰٫۸۳
درصــد بــود ،یعنــی ســاالنه  ۰٫۸۳درصد
مــردم ما زیر خط فقــر میرفتند .این آمار
شــامل  ۶۸۰نفر میشــود .بعــد از اجرای
طــرح تحــول ســامت اتفاقــات مهمــی
افتاد .این آمار در حال حاضر  ۰٫۵۱درصد
رسیده که شامل حدود  ۴۳۰نفر میشود.
وی ادامــه داد :بدترین نوع تأمین منابع در
ی است که موقع دریافت
نظام سالمت پول 
خدمــت ،دریافــت میشــود و در واقــع
سوبســید فقیر به غنی اســت .بدترین نوع
پرداخــت در تمــام دنیا پرداختــی از جیب
اســت کــه متوســط آن در دنیــا  ۱۸درصــد
است .این آمار در کشور ما قبل اجرای طرح
تحول سالمت  ۵۴درصد بود و در سال ۸۹
به  ۵۸٫۶درصد هم رسیده بود .این آمار در
سال  ۹۵به ۳۵٫۱درصد رسید .اما هنوز هم
این آمار خیلی باالســت .یعنی یک ســوم
هزینههای ســامت را مردم از جیب خود
پرداخــت میکننــد .این رقم طبــق برنامه
ششم توسعه باید به زیر ۲۵درصد برسد.
قائــم مقــام وزارت بهداشــت ،درمــان و
آموزش پزشکی در مورد راه حل برای این
هزینههای کمرشــکن و پرداختی از جیب

وظیفــه داریــم ایــن موضــوع را بــرای
بازنشستگان فرهنگی پیگیری کنیم.
وی در پاســخ به پرسشــی دربــاره بیمه
تکمیلــی فرهنگیــان گفــت :بــرای رفع
مشــکالتی کــه در فرآیندهــای بیمــه
تکمیلــی داریــم ،برخــی از نماینــدگان
نظراتــی داشــتند کــه مــا آنهــا را بــه کار
خواهیم گرفت.
بطحایــی افــزود :یکــی از مهمتریــن
مــواردی کــه نماینــدگان در کمیســیون
بهداشت و درمان بر آن تأکید داشتهاند
ایــن بود که اگر بیمه تکمیلــی از حالت
متمرکــز خــارج شــده باشــد و آن را در
اختیــار اســتانها قــرار دهیــم ،کارآیی و
عملکردش افزایش پیدا میکند.
وی ادامــه داد :بناشــد بــرای دور جدید
بیمــه تکمیلــی فرهنگیــان از اواســط
تابستان این کار را به اجرا دربیاوریم.

مــردم عنوان کــرد :معموالً در کشــورهای
مشــابه مــا نمیتواننــد تمــام هزینههــا را
تأمیــن کننــد حتــی در اروپــا و امریــکا هم
اینگونهاست.
برخــی ایــاالت امریــکا  ۷۰درصــد
بیمارستانهایشان خیریه است .در کشور
ما سه درصد بیمارســتانها خیریه است.
حریرچی با تأکید بر اینکه مفهوم خیریه
بهداشتی درمانی در ذهن ما بد جا افتاده،
گفت :مفهوم غیر عادی در خیریههایمان
راه افتــاده کــه میگوینــد مــن خیریــهام،
بیمارســتان را میســازم و مــیروم و ایــن
بیمارســتان باید خودگــردان اداره شــود و
کار خیریــه کنــد .این موضــوع امکانپذیر
نیست.
ســال  ۹۶و  ۹۷را نگاه کنید دستمزد عمل
کیسه ســنگ صفرا در بیمارســتان دولتی
بــدون بیمه بیــن  ۴۰۰تــا  ۵۰۰هزارتومان،
در بیمارســتان خصوصــی یــک میلیون و
 ۸۰۰هزارتومــان و در بیمارســتان خیریــه
یــک میلیون و  ۴۰۰هزار تومان بود .تعرفه
در بیمارستان خیریه سه برابر دولتی و سه
چهارم خصوصی است .برای عمل سنگ
کیســه صفرا فــرد اگر بیمه داشــته باشــد،
بیمــه هزینــه دولتــی را پوشــش میدهد؛
یعنــی در بیمارســتان خیریه تــا  ۴۰۰هزار
تومان را بیمه پوشــش میدهد و اختالف
 ۴۰۰هــزار تا یک میلیون و  ۴۰۰هزار را باید
فرد از جیب خود پرداخت کند.

را بررســی کنیم.موضوعــی کــه رضــا
نهضــت معلــم عربــی بــر آن تأکیــد
دارد و میگوید:بــرای ایــن کــه ببینیــم
آیا محتوای کتابهای درســی ســنگین
هســت یا نیســت؟ باید چند نکته را مد
نظــر داشــته باشــیم .اول ایــن کــه اکثر
نظراتــی کــه در این باره بیان میشــود،
مســتدل نیســت و کار کارشناســی
شــدهای روی آن انجــام نشــده اســت.
برخی ،حس خودشــان را به عنوان کار
کارشناسی جا میزنند.
وی با تأکید بر اینکه موضوع ســنگینی
محتــوای کتابهــای درســی چنــدان
دقیــق نیســت؛ میگوید:بایــد تک تک
کتابهای منتشــر شــده را بررسی کرده

اعزام دائمی دانشجو به خارج قطع شد

باشــیم و بعــد بــه ایــن نتیجــه رســیده
باشیم؛ که ما کتابها را بررسی نکنیم،
از ســنخ مغالطــه تعمیــم شــتاب زده
اســت .همچنیــن بــرای نظــر دادن در
این باره ،باید چنــد چیز را لحاظ کنیم؛
اول نــوع مدرســه و ســاعاتی کــه در آن
مدرسه ،کتاب تدریس میشود .مسلماً
مدرســهای که دانشآموز گزینش شده
درســی و اخالقــی دارد ،با یک مدرســه
دولتی عادی از این حیث ،تفاوت دارد.
دوم ،ســاعات تعطیلــی ناخواســتهای
اســت که در طول سال تحصیلی پیش
میآیــد .همــه اینهــا در داوری درباره
این که آیا محتوای کتاب ســنگین است
یا خیر؟ مهم است.
نهضــت بــا اشــاره بــه اینکــه مفهــوم
ســنگین یا ســبک بــودن ،یــک مفهوم
کیفی اســت و قابل اندازهگیری نیســت
میگویــد :در بســیاری از مواقــع هــم،
ممکــن اســت معلمــی بگویــد کتــاب
ســنگین اســت و معلمــی هــم بگویــد
سبک است .با این حال مهمترین داور
در ایــن باره به نظــرم ،معلمانیاند که
آن کتابهــا را تدریــس میکننــد .بنده
کتابهــای منطــق ،فلســفه و عربــی را
تدریس میکنم.
نســبت بــه نظــام تحصیلــی گذشــته،
محتوا و حجم کتابها ســبکتر شده و
در درسهای منطق و فلســفه از لحاظ
محتوا بســیار بســیار پیشــرفت داشــته
اســت .تــا جایــی هــم کــه از همکارانم
پــرس و جــو میکنــم ،بســیاری از
کتابهــای دیگــر هــم ،چنیــن وضعی
دارند .البته برخی کتابها به علت تازه
تألیف بودنشان ،ممکن است در عمل،
حجم زیادی داشــته باشند که معموالً
بر ای ســال بعد متناســب میشوند.در
کل میتــوان ایــن نکتــه را بیــان کرد که
روال در ایــن چنــد ســال کــه میبینیم،
این اســت که حجم کتابها نســبت به
گذشته کمتر شده است.

وزیــر علوم از قطع اعزام دانشــجو به خارج از کشــور خبر داد و
گفت :این اعزام فقط برای تعداد رشتههای محدود و شرایط
اخبـــار خاص صورت خواهد گرفت به گونهای که در سالجاری کمتر
توگو با ایســنا
از  ۲۰نفــر اعزام دائمی خواهیم داشــت .دکتر منصور غالمی در گف 
ضمــن بیــان این مطلب به برنامه وزارت علوم در حوزه ارز دانشــجویی و فرصت
مطالعاتــی در ســالجاری اشــاره و اظهار کرد :سیاســت ما در ایــن زمینه تغییری
نکرده و همان برنامه سال گذشته است و تالش داریم از این برنامه حمایت کنیم،
اگرچه بیشــتر ،اعزام دانشــجویان به فرصت مطالعاتی داخل را توصیه میکنیم
چــرا کــه این نوع فرصت مطالعاتی مزیتهای زیــادی دارد .وی در ادامه تصریح
کرد :حضور دانشجویان در فرصت مطالعاتی دانشگاههای داخل موجب خواهد
شد که آنها با امکانات و تجهیزات این مراکز و پژوهشگاههای داخل کشور آشنایی
کافی پیدا کنند همچنان که بعضاً مشاهده میکنیم دانشجویانی که از فرصتهای
مطالعاتی خارج از کشــور برمیگردند اذعــان دارند که تصور نمیکردند در داخل
دانشــگاه در رشته خود امکانات فعلی در دانشــگاهها وجود داشته باشد .بنابراین
حضور در فرصت مطالعاتی داخل کشــور ارتباطات علمی دانشجویان را توسعه
میدهد ضمن اینکه مشکلی برای اعزام دانشجویان به خارج از کشور نداریم.

پرداخت  ۱۵هزار میلیارد تومان وام ازدواج

معــاون وزیــر ورزش و جوانان :ســال گذشــته  ۱۵هزار میلیــارد تومــان وام ازدواج
پرداخت کردیم و امسال به  ۳۰هزار میلیارد تومان میرسد .به گزارش خبرگزاری
صداوسیما؛ محمدمهدی تندگویان در نشست بررسی نقش و جایگاه جوانان در
توســعه اســتان تهران با بیان اینکه امروز پرداخت وام ازدواج به روز شــده است،
افــزود :وام ازدواج را بــه محــض ثبت نــام زوجین پرداخت میکنیــم .وی با بیان
اینکه آمادگی کامل داریم تا دفاتر مشــاورههای قبل از ازدواج را در ســطح استان
تهران توســعه و گســترش دهیم ،گفت :در کشــور  ۲۵میلیون نفر جوان داریم که
بایــد دغدغههــای آنهــا را مورد توجه قــرار دهیم و یکــی از اولویتهای مهم رفع
مشکالت اشتغال جوانان است که امسال با افزایش دو برابری وام ازدواج ،دولت
متعهد به پرداخت  ۳۰هزار میلیارد تومان وام ازدواج به جوانان است.

آیا حق مسکن  ۱۰۰هزار تومانی
در فیش حقوقی اردیبهشت اعمال می شود؟

علی خدایی از لزوم تصویب هرچه سریعتر افزایش حق مسکن خبر داد و گفت:
انتظارمان این اســت که افزایش حق مســکن هرچه زودتردر فیشهای حقوقی
کارگران اعمال شود .به گزارش خبرنگار ایلنا ،هفته گذشته معاون روابط کار وزیر
کار از تصویب حق مســکن  100هزار تومانی در کمیســیون اجتماعی دولت خبر
داد .ســؤال اینجاســت که آیا این افزایش ،در فیش حقوقی اردیبهشــت کارگران
اعمال خواهد شــد؟ علی خدایی (عضو کارگری شــورای عالی کار) با بیان اینکه
تــا همین حــاال هم خلف وعــده صــورت گرفته ،میگویــد :براســاس وعدههای
وزیــر کار انتظــار مــا این بــود که افزایــش حق مســکن در فروردین مــاه در هیأت
دولــت تصویب شــود و به حقــوق فروردین کارگران برســد .وی ادامــه میدهد:
معالوصف انتظارمان این اســت که هرچه زودتر افزایش حق مســکن در هیأت
دولت به تصویب نهایی برسد و ابالغ شود .افزایش  60هزار تومانی حق مسکن
در جلســه بهمن ماه شــورای عالی کار تصویب شد؛ بر اســاس این مصوبه ،حق
مسکن کارگران از  40هزار تومان به  100هزار تومان افزایش یافت .با این حال این
افزایش نیازمند تصویب در هیأت دولت است.

