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شهرداری

با اجرای طرح سامان دهی نانوایی های غیرمجاز

 200نانواییغیرمجاز،مجازشد
سازمان صنعت و معدن استان :صدور مجوز قانونی برای  200نانوایی طی  83روز در نوع خود بی نظیر است

گزارشمیدانی
رضا میرزاده

•اولین دستاورد طرح احترام به قانون
بود
مهدی مقدســی به چالش های پیش روی طرح

عکس تزیینی است

پــس از گذشــت  83روز از اجرای طرح ســامان
دهی نانوایی های غیرمجاز که باهمکاری رسانه
ای روزنامه «خراسان رضوی» با سازمان صنعت و
معدن استان و اتحادیه نانوایان انجام شد ،اکنون
این طرح به نتایج قابل توجهی رســیده است که
مهم ترین آن دریافت مجوز رسمی  200نانوایی
از نانوایی های غیرمجاز است.
به گزارش «خراســان رضــوی» 21 ،خــرداد در
گزارشــی با تیتــر «تنــور روشــن  1000نانوایی
غیر مجاز در مشهد!» به موضوع فعالیت بی سر و
صدای تعداد زیادی نانوایی در مشهد پرداختیم؛
نانوایی هایی که به دور از نظارت شبکه بهداشت
و بدون دریافت مجوزهای بهداشتی نان تولید و
راهی سفره شهروندان می کردند.نانوایی هایی
که به گفته معــاون اتحادیــه نانوایان مشــهد هر
روز  5عدد به آمارشــان اضافه و نانوایی جدیدی
متولد می شد .پس از درج گزارش های پیگیرانه
روزنامه «خراسان رضوی» در این زمینه ،دستگاه
قضایی برای سامان دهی نانوایی های غیر مجاز
به ماجرا وارد شــد و قاضی بخشی محبی معاون
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان در امور
اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جرم ،بــا صدور
دســتور ویژه قضایــی ،اداره بازرســی ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان را به عنوان متولی
سامان دهی نانوایی های غیر مجاز تعیین کرد.
حال بــا توجه به ایــن کــه  83روز از اجرای طرح
ســامان دهی نانوایی های غیر مجاز می گذرد،
برای اطــاع از نتایــج این طــرح ،با کارشــناس
مســئول اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت
و معدن استان گفت وگو می کنیم.

ســامان دهی نانوایی های غیر مجاز اشــاره می
کند و می گوید :پــس از آن که نگرانــی هایی در
زمینه فعالیت نانوایی های آزادپز به وجود آمد که
هیچ گونه قانون و دســتور العملی را رعایت نمی
کردند ،طبق دســتور معــاون محترم دادســتان
برای ســامان دهی مراکز تولید نــان غیر قانونی
حدود ســه ماه پیش بــه همراه اتحادیــه مربوط و
پلیس اماکن به ماجرا ورود کردیم.
وی می افزاید :در حین اجرای طرح بامشکالت
فراوانــی رو بــه رو شــدیم ،زمانی که طــرح اجرا
شــد اولویــت نظــارت را بــر نانوایــی هایــی قرار
دادیم که در گذشته توســط اداره اماکن اعمال
قانون و پلمب شــده بودند ،ولی قانون را نادیده
گرفته و به فک پلمب ،اقدام کرده بودند ،در این
میان افــرادی بودند کــه بیش از دو یا ســه مرتبه
واحدشان پلمب شــده بود و بی توجه به آن ،فک
پلمب کرده بودند .وی تصریح می کند :در مرحله
اول اجرای این طرح ،توانستیم به جایی برسیم
که با قدرت می توان گفت پلمب هایی که تا سال
گذشته به راحتی فک می شــد ،امروز دیگر فک
نمی شــود و واحد هــای متخلف پــس از دریافت
اولین اخطار قبل از پلمــب به دنبال طی مراحل
قانونی دریافت مجوز مــی روند و حتی در برخی
موارد کار به پلمب هم نمی رسد.

• 200نانوایی سامان دهی و مجاز شدند

کارشــناس مســئول اداره نظــارت و بازرســی
ســازمان صنعت و معــدن اســتان تعــداد پروانه
کسب و مجوز صادر شده را در مدت کوتاهی که
از اجرای طرح می گذرد بی سابقه می داند و می
افزاید :پس از طی مراحل ســخت و دشوار طرح
سامان دهی نانوایی های غیر مجاز  -که انصافا
دستگاه های مربوط برای رسیدن به اهداف در
نظر گرفته شده شــب و روز نداشتند -توانستیم
بیش از  200واحد غیرمجاز را سامان دهی و بعد
از طی مراحل قانونی بــرای آن ها پروانه فعالیت
صادر کنیم که دارای اعتبار  10ساله است.
مقدسی یادآور می شود :این تعداد صدور پروانه
در نوع خود بی نظیر اســت چرا که در  365روز
سال گذشــته ،آمار صدور پروانه فعالیت زیر 10
عدد بود ولی طــی  83روز اجرای طرح ســامان
دهی نانوایی های غیرمجاز بیش از  200واحد
را ســامان دهی کرده ایم که نشــان دهنده عزم
جــدی دســتگاه قضایــی و دیگــر دســتگاه های
اجرایی در این مسئله است.
وی درباره تعــداد متخلفان در اجــرای این طرح
نیز می گویــد :در ایــن مدت حــدود  150واحد
متخلفی کــه به اخطارهــا و دســتورهای قانونی
توجهی نداشــتند پلمب شــدند که تعداد زیادی

از آن ها هــم بعد از طــی مراحل قانونــی ،پروانه
کســب خــود را دریافت کردنــد و بیــش از 350
واحد هم به دلیل نداشــتن پروانه کســب اخطار
ماده  27گرفتند.
وی اظهار می کند :در اجرای طرح سامان دهی
نانوایی های غیرمجاز مشهد تنها در یک صورت
به واحدهای متخلف اجازه فک پلمب موقت داده
می شــد آن هم برای انجام بازرســی ها و گرفتن
تأییدیــه هــای بهداشــتی و ...پــس از آن ،واحد
مذکور به هیچ عنوان اجازه پخت نداشت و مجدد
پس از انجام بازرسی ها و ...پلمب می شد.

•نانوایی هایی که در سامانه سابقه دارند
مشکلی برای صدور پروانه نخواهند
داشت

وی دربــاره محدود شــدن ثبــت نــام متقاضیان
دریافــت پروانه کســب نانوایی از طریق ســامانه
مربوط و تاثیر آن بر طرح ســامان دهــی نانوایی
های غیرمجــاز نیز مــی گویــد :تعداد زیــادی از
نانوایی های غیر مجاز شهر در گذشته در سامانه
ثبت نام کــرده اند ولــی دیگر برای طــی مراحل
مورد نیــاز اقدامی نکــرده اند ،به همیــن دلیل،
محدودیــت ایجاد شــده در ثبــت نام شــامل این
دسته از نانوایی ها نمی شــود و آن ها می توانند
دیگــر مراحل صــدور پروانه کســب خــود را طی
کنند ،اما آن دسته از نانوایی های غیر مجازی که
تا به امروز هیچ گونه اقدامی برای قانونی کردن
فعالیت خود نکرده اند و ســابقه ثبت شده ای در
ســامانه ندارند هنگام ثبت نام با مشکل رو به رو
خواهند شد.
وی همچنیــن با اخطــار بــه نانوایی هــای بدون
پروانــه مــی گویــد :گرداننــدگان واحدهــای
غیرمجاز باید توجه داشته باشند که به هیچ وجه
نمی توانند قبل از دریافت پروانه کسب فعالیتی
داشــته باشــند و نان تولید کنند و حتی داشــتن
صرف یک اســتعالم هم مجوزی برای تولید نان
نمی شود و تنها مالک برای ما و اتحادیه داشتن
پروانه کسب معتبر است.

در طرق زندگی می کنیم و تنها کوچه ای که آســفالت نشده
کوچهابریشم 7است.هرچههمپیاممیدهیمشهرداریمنطقه7
اقدامی نمی کند .پاییز و زمستان در راه است و کوچه ما به باتالق
تبدیلمیشود.شبهاهمازبویبدکمپوستدرعذابیم.
در خیابان بهار  9پارکی بود که از اسفند سال گذشته خراب
شــده و هنوز درست نشــده اســت .لطفا از شــهردار منطقه یک
بخواهید توضیح دهند که چرا  6ماه تابستان این پارک را از مردم
دریغ کردند.
لطفادربارهحقوقاپراتورهایسامانهدوچرخهکهاالنهفت
ماهاستعقبافتاده،پیگیریکنید.بیمههاهمردنمیشودوکسی
همپاسخگونیست.هفتماهاستمدیرعاملپاسخهیچفردیرا
نمیدهد.خواهشمیکنمپیگیریکنید.هرجامراجعهکردیمبه
بنبستخوردیم.

شورایشهر

لطفا برای افزایش قیمت بلیت قطارشــهری و اتوبوس ،توان
مالی مســافران را در نظر بگیرید خصوصا خانــواده هایی که چند
دانشآموزودانشجودارند.

موسساتمالیواعتباری

خبریازتعاونیبدرتوسبگیرید،تکلیفسهامدارانچهشد؟
روز جمعه ،موسسه ثامن حساب ما را به سپرده 9ماهه تبدیل
کرد.بااجازهچهکسیاینکارراانجامدادند؟یککارتعابربانک
بهمادادهاندکههفتهای 2بارمیشودبرداشتکرد.

اتوبوسرانی

اتوبوســرانی توضیح دهد چرا خــط 83و 84از پایانه راه آهن
سرویسدهیخوبینداردوتعداداتوبوسهایایندوخطکماست.
ازسازماناتوبوسرانیخواهشمیکنمفکریبهحالخط۹۹
بکند.اتوبوسدیرمیآید،وقتیهمکهبهایستگاهمیرسدمتوجه
میشویمکمکیاست.سرویسدهیاینخطافتضاحاست.
خواهش می کنم فکری برای اتوبوس های خط( 86مســیر
حرم–کوهسنگی)بکنید.اتوبوسهایاینخطتهویهندارد.دراین
هوای گرم تا به حرم برسیم از گرما خســته می شویم! تابستان که
فصلحضورزائراناستواتوبوسهاشلوغترمیشودفکریبرای
اینمعضلبکنید.
بهرانندگاناتوبوسهایشرکتواحدتذکربدهیدکهازروی
ســرعت گیرها با شــتاب عبور نکنند .چند روز پیش اتوبوس خط
فلسطینبهقدریسریعازروییکسرعتگیرعبورکردکهتعدادی
ازخانمهاازصندلیخودافتادند.

آبوفاضالب

مسئوالنفکریبرایفاضالبشهرکمهرگانبکنند.هرمنزل
دو چاه دارد که باز هم پر شــده است.این مشکل همه اهالی شهرک
مهرگان اســت .چرا شــهرک به این بزرگی نباید به اگو وصل شود؟

بهداشتودرمان

یک هفته اســت از  6صبح به گرفتن نوبت از بیمارستان 17
شهریور اقدام می کنم ولی موفق نمی شوم .یک ربع بعد از آن هم
همهنوبتهاپرمیشود.مگرمیشود؟
مدتی پیش برای درمان کودک  5ساله ام از گناباد به مشهد
آمدم که مرا برای پیگیری درمان به بیمارســتان اکبر در انتهای

تلفن051 37009111 :
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بولوار نماز فرســتادند .در آن جا مشــکالت فراوان اســت و کادر
درمانی هم ازکمبود پرستار و امکانات گالیه داشتند .این ها همه
به کنار ،فرزند من حدود  5روز در بیمارســتان بــود که به همین
دلیل ،من هم باید در بیمارســتان حضور می داشــتم.من داخل
بخش بودم و همسرم در محوطه بیمارستان شب ها را صبح می
کرد .شــبیه ما خانواده های فراوانی بودند که شب تا صبح را در
گوشه و کنار محوطه بیمارستان اکبر به استراحت می پرداختند.
چرا بــرای این بیمارســتان کــه اکثــر مراجعان آن ،شهرســتانی
هستند به فکر جای استراحتی ،حتی با هزینه نیستند؟ فقط که
نباید به فکر ساخت بیمارســتان بود باید فکر رفت و آمد خانواده
های بیمــاران و راه های دسترســی بــه آن را هم کــرد .ای کاش
مســئوالن قبل از ســاخت مراکــز درمانــی و صرف هزینــه های
میلیاردی فکر مراجعان را هم می کردند.

فرودگاه

تاکســیران خطوط مشهد هســتم ،جمعه صبح ســاعت 11
مســافری را به فرودگاه رســاندم .آقایان گیت خروجی پارکینگ،
همگیدریکدکهنشستهوفقطیکالینرابرایخروجبازگذاشته
بودند.بعداز 4دقیقهدرصفبودنمتصدیمربوطاعالمکردکه7
دقیقه داخل بودید و 1500تومان دریافــت کرد .وقتی اعتراض
کردمجوابدادکهماهمخرجداریم!

متفرقه

لطفاگزارشیازتعیینتکلیفنیروهایشرکتیتهیهکنید.بنا
به وعده های قبل ،قرار بود کلیه نیروهای شــرکتی دستگاه های
اجراییدرتیرماهجذبسازمانهایمربوطشوندولیخبرینشد.

شهرستانها

برداشتغیرمجازآبدرفرهادگردهمچنانادامهداردآنهم
دراینوضعیتکمآبی.
لطفا به وضعیت اتوبوسرانی تربت جام توجه کنید .نرخ ها با
وجود مسیرهای کوتاه افسار گسیخته باال می رود .شش ماه است
کهنرخبلیتاتوبوسدرتربتجام 450تومانشدهاست.تازهعصر
پنجشنبهوروزهایتعطیلاصالاتوبوسنمیآید.خواهشمیکنم
رسیدگیکنید.

ادارهثبتاسناد

استعالم ســند در دفترخانه ها بیش از یک ماه زمان می برد.
متوجه شــده ایم در اداره ثبت جا به جایی دارنــد و همه چیز به هم
ریختهاست.لطفاازمسئوالنبخواهیدایننقلمکانهارادرایامی
مثلعیدنوروزو...انجامدهندتامردمگرفتارنشوند.

مخابرات

پیروی مطلب چاپ شــده با عنوان مصائــب واگذاری تلفن
ثابت در مشهد ،عرض شــود که این معضل در همه مراکز وجود
دارد .در بولوار مجیدیه ،خیابان شهید دهقان  4همین مشکل
وجود دارد و دو ســال اســت که با مراجعه مکرر و نامــه نگاری به
مخابــرات منطقه همچنان مشــکل باقی اســت .مســئوالن می
گویند اهالی باید هزینه کابل و ...را بپردازند .خواهشمند است
موضوع را پیگیری کنید.
چندینباربرایحذفپیامکهایتبلیغاتیهمراهاولمراجعه
کردهامولیهربارفقطپیامک«اعالمحذفپیامکطی ۲۴ساعت
آینده» می آید ،ولی باز از فردا روز از نو ،روزی از نو .حتی ســاعت۲
نیمهشبهمپیامکهایمزاحممیآید.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
جمشید جعفری  /شهروندخبرنگار

شهروند خبرنگار

حفره خطرساز در خیابان

موتور و خودرو در خط ویژه اتوبوس!

این عکس را از خط ویژه اتوبوس های بی آر تی گرفته ام .همان طور که می
بینید موتورسیکلت و خودروی شخصی در آن تردد می کنند .این خطوط
ویژه تردد اتوبوس های بی آر تی اســت و تردد موتور و خودرو در آن باعث
کاهش سطح کیفی خدمات دهی این اتوبوس ها می شود چرا که مسیر
شلوغ می شــود و بی آر تی کارکرد خود را از دســت می دهد .از ماموران
راهور تقاضا دارم تمهیداتی بیندیشند که جلوی تردد وسایل نقلیه دیگر
در خطوط ویژه بی آرتی گرفته شود.

شهری

جوابیه

رضا میرزاده

جوابیه کانون انجمن های صنفی کاریابی های استان به گزارش «دفاتر وجه یابی» و پاسخ خراسان

«پارک حجاب واقع در بولوار هدایت ،در ساعت هایی از روز ویژه اســتفاده بانوان است .با وجود این ،نیروهای
خدماتی و حفاظتی پارک که مرد هســتند ،در همین ســاعات در پارک تردد می کنند .آیا تفاوتی بین پرسنل
خدماتی و دیگر آقایان وجود دارد؟ از مسئوالن می خواهیم به این موضوع رسیدگی کنند».

پاسخ شــهرداری به گالیه شــهروندان درباره اســتفاده از پرســنل خدماتی مرد در پارک بانوان حجاب

استفاده از پرسنل مرد در پارک بانوان برای حفظ امنیت است

برخی شهروندان در تماس با گروه حرف مردم روزنامه
«خراســان رضوی» ،اعتــراض خود را به حضور پرســنل
خدماتی مــرد در پــارک بانوان حجــاب اعــام کردند و
خواستار پاسخ گویی مسئوالن در این زمینه شدند.
برای پیگیری موضوع با شــهردار منطقه  2مشهد گفت
و گــو مــی کنیــم .محمدرضــا قلندر شــریف مــی گوید:
در گذشــته تمام نیروهــای داخل پــارک خانــم بودند و
امور مربوط به آن را انجــام می دادند ،امــا پس از مدتی
تعــدادی از بانوانی کــه در پــارک ورزش مــی کردند به
شــهرداری مراجعه و با گالیه از ورود تعدادی از جوانان
بی مباالت در طول روز و ایجاد مزاحمت از ســوی آنان،
اعالم کردند کــه در پارک احســاس ناامنی مــی کنند.
وی می افزاید :متأسفانه پرســنل خانم داخل پارک نیز
قادر نبودند به مواردی از این قبیل رسیدگی کنند و در
نهایت به این نتیجه رسیدیم که نیروهای خدماتی پارک
را آقایان تشکیل دهند تا امنیت برقرار شود .اما با توجه
به درخواســت مجدد تعدادی از بانوان برای استفاده از
پرسنل خدماتی زن در پارک ،قرار شد این موضوع مجدد
بررسی و به حوزه های فرهنگی و خدمات شهری ارجاع
داده شود تا راه حل مناسبی برای آن پیدا شود.

•ضرورت حفظ حجاب در استفاده از فضای
ورزشی پارک

حفاری و انجام عملیات عمرانی در خیابان ،مستلزم مقدماتی مثل توجه
به ایمنی آن اســت که گاه این مســئله نادیده گرفته می شــود .به تازگی
در محدوده بولوار ملک آباد ،حفاری نســبتا عمیقی انجام شده که برای
راننــدگان ،دوچرخــه ســواران و حتی عابران پیاده خطرســاز اســت اما
متأســفانه هیچ عالمت هشــداردهنده و مانعــی بــرای آن در نظر گرفته
نشده و حفره به حال خود رها شده است .از مسئوالن شهرداری منطقه
می خواهیم به این مورد توجه بیشتری داشته باشند.

وی تصریح مــی کند :البته بــر خالف پــارک ریحانه که
خانم ها به دلیل شــرایط خــاص آن آزادانــه ورزش می
کنند ،شــرایط پارک حجاب این گونه نیســت ،با وجود
آن که اســتفاده از پــارک حجاب در طــول روز به بانوان

اختصاص دارد اما اشــراف ســاختمان های مســکونی
به پارک مانــع از آن می شــود که بانــوان بتواننــد با هر
پوششــی که می خواهند از فضای پارک استفاده کنند
و البته ضرورت حفظ حجاب بــه بانوانی که برای انجام
فعالیت های ورزشــی به پارک می آیند اطالع رســانی
شده است.
قلنــدر شــریف مــی افزایــد :عــاوه بــر فضــای عمومی
و ورزشــی باز در پــارک کــه بانوان مــی توانند بــا حفظ
حجاب در آن به فعالیت های ورزشــی بپردازند ،ســالن
سرپوشیده اختصاصی برای ورزش بانوان نیز در پارک
پیش بینی شــده و طبقه همکف فرهنگ سرای حجاب
واقع در پارک به این موضوع اختصاص یافته است.

•برای رفع مشکل مشرف بودن منازل به پارک
حجاب مشاور گرفته ایم

شــهردار منطقه  2مشهد درباره اشــراف منازل اطراف
به پارک حجاب نیز می گوید :با وجود آن که رفع مشکل
مشــرف بودن منازل اطراف به پارک کاری دشوار است
اما با همکاری معاونت خدمات شــهری و سازمان پارک
ها و فضای سبز مشــاور گرفته ایم تا برای محدودسازی
دید ساختمان های مجاور طرحی را تهیه کنیم.
وی می افزاید :عالوه بر مشــکالتی نظیر مشــرف بودن
به پارک ،به دلیل نزدیک بودن منازل مسکونی و ایجاد
مزاحمت بــرای شــهروندان ،در اســتفاده از بلندگو در
فضای پارک نیــز محدودیت داریم و بر خــاف برخی از
پارک های شــهر امکان پخش برنامــه رادیویی در پارک
نیز وجود ندارد.

کانون انجمن های صنفی موسسات مشاوره شغلی و
کاریابی های غیردولتی استان در واکنش به گزارش
روزنامه «خراسان رضوی» با عنوان «دفاتر وجه یابی»
که  6شهریور ماه در همین صفحه منتشر شد جوابیه
ای ارسال کرده که در ادامه می آید.
 -1از خبرنگاران زحمتکش آن روزنامه انتظار نمی
رود بدون تحقیق کافی و با دو تمــاس تلفنی و بدون
رجوع بــه نماینــدگان صنــف کاریابی های اســتان
و بررســی همه جوانب اشــتغال به ارائــه مطلبی در
روزنامه اقدام کنند که باعث خسارت مادی و معنوی
به مجموعــه ای از افراد حقیقــی و حقوقی در بخش
خصوصی شود.
 -2موسســات کاریابــی و مشــاوره شــغلی وظیفــه
اشــتغال زایــی ندارنــد و خــود تحــت تأثیر شــرایط
اقتصــادی و اشــتغال بــازار کار قــرار دارنــد و اتهام
کاریابی برای  15درصد از جوینــدگان کار ثبت نام
شده در کاریابی ها در 4ماهه اول سال  96در حالی
که همین موسســات در ســال  95تعداد  17هزار و
 123نفر به کارگماری داشــته اند (35درصد ثبت
نام شــدگان) کم لطفی بــه زحمتکشــان این صنف
اســت که تنها خدمات دهندگان مشــاوره شغلی به
کارجو و کارفرما در اســتان هســتند آن هم تقریبا به
رایگان.
 -3طبق ابالغیه حق الزحمه دفاتر مشــاوره شغلی
و کاریابی وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی هزینه
ثبت نام و مشاوره شغلی در ســال  1396مبلغ 18

هزار تومان است و طبق تبصره  4ماده یک« :کاریابی
می تواند برای ثبت نام مجدد کارجویی که دو ســال
از تاریخ ثبت نام او گذشته یا مقطع تحصیلی باالتری
ارائه نمایــد ،حق الزحمه ثبت نام و مشــاوره شــغلی
دریافت نمایــد ».که ایــن موضوع در صــورت تمایل
کارجو به ادامه استفاده از خدمات موسسه کاریابی
و مشاوره شغلی بوده و اختیاری است وگرنه چگونه
کارجویی که خدمات مناســبی از موسســه کاریابی
دریافــت نکرده اســت تمایــل بــه پرداخــت هزینه و
استمرار دریافت خدمات دارد؟!
 -4مهم ترین نقشــی که موسســات مشــاوره شغلی
و کاریابی ها در کشــور به عهده دارند ارائه مشــاوره
شــغلی بــه جوینــدگان کار و کارفرمایــان و هدایــت
تحصیلــی ،شــغلی و مهارتــی کارجویــان بســته بــه
وضعیــت کوتاه مــدت و بلندمــدت نیازمنــدی های
کشــور و تأمیــن نیازهــای اطالعاتــی کارفرمایان از
قوانیــن کار و تأمین اجتماعی و کســب و کار اســت
که غالب این خدمات به رایگان ارائه شــده و به علت
آمــاری نبــودن ملمــوس نیســت .در ارائــه گزارش
عملکرد موسسات کاریابی بهتر است به جای تعداد
به کارگماری آماری به میزان جویندگان کار فعال و
باقی مانده در بانک اطالعاتی این موسســات توجه
کرد که این عدد در ســال  94به میــزان 22درصد و
سال 95به میزان  41درصد است ،این نشان دهنده
خــروج  59درصــدی ثبــت نــام شــدگان از گردونه
کارجویی در سال  95است.

 -5در حالی که ســال هاســت افراد و شــرکت های
بســیاری ،بیکاری را دستاویز سوءاســتفاده و کسب
درآمــد از جوینــدگان کار قــرار داده انــد ،وجــود
موسســات قانونی که تحت نظارت مســتمر ادارات
تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی کشــور این مســئولیت
سنگین را بدون کســب درآمد مکفی بر عهده گرفته
انــد غنیمت شــمرده و تــاش نماییــم رونــد قانونی
اشتغال و به کارگماری در جامعه نهادینه گردد.
 -6ضمن دعوت از کارشناسان و خبرنگاران محترم
آن رســانه محتــرم بــه منظور بررســی کارشناســی
موضوع اشــتغال جوینــدگان کاری که بــدون هیچ
پشــتیبان ،ســرمایه و مهارتی امیدشــان بعد از خدا
به دولت ،موسســات کاریابی و مشاوره شغلی است
امیدواریم در سال اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال،
بــه صــورت مشــترک گامــی را به ســوی ایــن هدف
متعالی برداریم.

•پاسخ خراسان
ضمن تشکر از کانون انجمن های صنفی موسسات
مشــاوره شــغلی و کاریابی های غیردولتی اســتان،
موارد ذیل در پاسخ به جوابیه ارسالی می آید:
 -1در بند یک جوابیه مطرح شــده که چرا خبرنگار
بدون رجوع بــه نماینــدگان صنف کاریابــی به تهیه
گزارش اقدام کــرده که باید گفت خبرنــگار روزنامه
«خراســان رضــوی» در گــزارش میدانی بــه عنوان
اربــاب رجوع بــه دو دفتــر کاریابی مراجعه و ســپس

سوژه خود را برایصفحهپیگیریحرف مردم
ارسالکنید

موضوع را از متولی اصلی یعنی مدیرکل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی اســتان پیگیری کــرده و تمام موارد
اشاره شده در گزارش به استناد اظهارات و آمارهای
اعالمی از سوی وی بوده است.
 -2در بند دو جوابیه اشاره شده که اعالم میزان 15
درصد برای کاریابی جوینــدگان کار در  4ماه نوعی
اتهام و کم لطفی در حق موسسات کاریابی و مشاوره
شــغلی بوده اســت در حالی که در گــزارش به  5ماه
اول سال اشاره شده است نه  4ماه .همچنین آماری
که در گزارش «خراســان رضوی» منتشر شده است
توســط مدیرکل تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی اعالم
شده و به استناد آمارهای اعالمی وی بوده است.
 -3در بند ســه جوابیه به ابالغیه حــق الزحمه دفاتر
مشاوره و کاریابی هم اشاره شده بود که در این زمینه
به اطالع می رســاند ،هرچند خبرنگار ما صرفا نظر
مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان را مطرح
کرده است با این حال ،اگر ابالغیه مورد اشاره را هم
مورد بررســی قرار دهیم بــاز در برخــی دفاتر تخلف
صورت پذیرفته است.
چرا که یکی از دفاتــر تاریخ انقضــای دریافت هزینه
ثبت نام را برخالف قانون ،یک ســال بعد از ثبت نام،
عنوان کرده است.
 -4در بنــد چهــار جوابیه هم به آمارها اشــاره شــده
که قابل ذکر اســت آمار های مطرح شده در گزارش
توســط مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم و
بهره برداری خبری از آن شده است.
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