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روزنامه میخواهم .میگوید هنوز روزنامههای امروز نرسیده است .وقتی میبیند با
ابروهای درهم رفته پول را داخل جیبم میگذارم ،میگوید :البته اگر فقط به کاغذش
نیاز داری ،میتوانم از باطلهها برات کنار بگذارم .ارزانتر هم در میآید .این مکالمه
در س�اعت  ۲بعدازظهر اتفاق افتاده اس�ت .وقتی در ژاپن روزنامهها با تیراژ چندین
میلیونی برای نوبت دوم توزیع میش�ود ،اینجا در تبریز هنوز خبری از روزنامههای
مرسوم به «صبح کشور» نیست.

بعد از ردوبدل ش��دن چندجمله میفهمد که خبرنگارم
و مواجه ش��دن ب��ا چنین صحنههایی چق��در برای من و
همکاران��م دردن��اک اس��ت .آقا محس��ن ک��ه در یکی از
مرکزیترین نقطههای تبری��ز بهعنوان دکهدار مطبوعات
فعالی��ت میکند ،میخواه��د از دلم دربی��اورد .میگوید:
عزیز من مگر چندنفر در این شهر نگران به موقع رسیدن
روزنامهها هس��تند؟ مقصد بعدی چهارراه ابوریحان است.
مردی نس��بتا سالخورده که بهگفته خودش سواد خواندن
و نوش��تن هم ندارد ،چندنمون��ه از روزنامههای روز را در
دکهاش چیده .از او س��راغ یک��ی از مهمترین روزنامههای
کش��ور را میگیرم ،میگوید :اگر واقعا میخواهی بخری،
از بس��ته بازش کنم؛ مشتری ندارد .اگر میتوانی با همان
روزنامههای روی می��ز کارت را راه بیندازی ،من خودم را
به زحمت نیندازم.

تامین ۲۵درصد منابع
آبی هرمزگان از دریا

مدیرعامل ش��رکت آب منطقهای هرمزگان
گف��ت :درحال حاضر ،فق��ط  5درصد مصرف
آب اس��تان از منابع آب دریا تامین میش��ود
ک��ه بهدنب��ال افزایش این رقم ب��ه  ۲۰تا ۲۵
درصد هستیم.
هوش��نگ مالیی در گفتوگو با ایرنا افزود:
ش��رکت آب منطق��های هرم��زگان همچنین
در ت�لاش اس��ت  ۱۰ت��ا  ۲۰درص��د مصرف
آب اس��تان را به س��مت منابع سطحی سوق
بدهد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه ط��رح آمایش آب
هرمزگان در حال تدوین اس��ت ،بیانکرد :در
اس��تان هرمزگان  ۸۵درصد مصرف آب ،روی
آب زیرزمینی بارگذاری شده است.
مدیرعامل ش��رکت آب منطقهای هرمزگان
اظهارک��رد :مدیری��ت مناب��ع آب ،مس��تلزم
هم��کاری تمام جوامع و قش��رها ب��ا یکدیگر
اس��ت و با همکاری چندوجه��ی میتوان آب
را به بهتری��ن نحو مدیریت کرد و این میراث
گرانبها را برای آیندگان به یادگار گذاشت.
مالیی ادام��ه داد :یکی از الزامات توس��عه
پایدار در هر منطقهای ،وجود زیرساختهایی
مانند آب اس��ت و این نعمت حیاتی ،آبادانی
را ب��ه همراه دارد و یکی از عوامل مهم تحقق
توسعه پایدار تلقی میشود.
مدیرعامل ش��رکت آب منطقهای هرمزگان
در بخش دیگری از س��خنان خود اظهارکرد:
بنا داریم با همکاری سازمان جهادکشاورزی،
موضوع آب کشاورزی را به صورت شهرستانی
بررس��ی کنیم که ای��ن کار را از شهرس��تان
رودان آغاز کردیم.
مالی��ی با اش��اره به وضعی��ت مدیریت آب
کش��اورزی در شهرستان رودان گفت :کاهش
 ۱۰ت��ا  ۱۵درصدی مصرف آب زیرزمینی در
حوزه کشاورزی میتواند کمک کند که سطح
آب سفرههای دشت رودان کاهش پیدا نکند
و برای رسیدن به این هدف باید تمام عوامل
دخیل در این موضوع همکاری کنند.
وی گف��ت :رودان شهرس��تانی اس��ت که
اقتصاد آن به کشاورزی متکی است و ظرفیت
بس��یار مناس��بی برای توس��عه کش��تهای
گلخانهای دارد.
مدیرعام��ل آب منطق��های هرم��زگان
اظهارک��رد :امروز اگر ایران ب��ا وجود تخاصم
بیگانگان با مش��کل روبهرو نیس��ت به خاطر
فعال بودن تولید در کشاورزی است.
از مجم��وع  ۵۴دش��ت اس��تان هرمزگان
افزون بر  ۱.۴میلیارد مترمکعب آب از طریق
 ۲۳ه��زار حلقه چاه و حدود  ۳۴۰چش��مه و
قنات برداشت میشود.
سهم منابع آبی استان هرمزگان از چاهها و
سدها ۷۱ ،درصد و آبشیرینکنها  ۲۹درصد
اس��ت که پیشبینی میش��ود تا پایان س��ال
جاری ،سهم منابع آبی از آبشیرینکنها به
 ۶۶درص��د افزایش و در بخش چاه و س��د به
 ۳۴درصد کاهش یابد.

عضو هیات رئیس��ه اتاق اصناف مرکز اس��تان بوشهر با اش��اره به اینکه
کرون��ا باعث رکود تاریخی بازار نوش��تافزار ش��ده ،اظهارک��رد :در  6ماه
گذش��ته بس��یاری از فروش��گاههای نوش��تافزار اس��تان بوش��هر تعطیل
شدهاند.
بهگزارش
ب��ه نقل از روابطعمومی اتاق اصناف بوش��هر ،علیرضا
مخبربوش��هری افزود :برگزاری مجازی کالسهای مدرس��ه و دانشگاه در
بس��یاری از مناطق ،بازار فروش نوش��تافزار را به کسادی کشانده و عرضه

نوش��تافزار را ب��ا کاهش بی��ش از  ۵۰درصدی مواجه کرده اس��ت .یکی
از عل��ل ای��ن کاهش عرض��ه ،بالتکلیفی در نحوه تحصیل در س��ال جدید
است.
وی با اش��اره به افزایش نرخ این کاالدر مقایس��ه با س��ال گذشته گفت:
قیمتها حدود  40درصد افزایش داشته است.
رئی��س اتحادی��ه صن��ف فروش��ندگان لوازمالتحری��ر و کتاب روش��ان
شهرس��تان بوش��هر بیان کرد :خرید نوش��تافزار بر خالف سالهای قبل

ب��ا حرکت کن��د در حال انج��ام اس��ت و واحدهای صنفی بس��یار خلوت
هس��تند ،ب��ه نحوی که بوی بهار عل��م و دانش به مش��ام بازاریان و مردم
نمیرس��د .وی مهمتری��ن مش��کل صن��ف نوش��تافزار را گران��ی و نبود
برنامهریزی مناس��ب دانسته و گفت :متاسفانه در چند سال گذشته شاهد
رقابت نهادهای دولتی با بازار هس��تیم .این روندی اس��ت که برای فعاالن
اقتصادی و کس��به صنف نوشتافزار در تمام ش��هرهای کشور ایجاد شده
است.

عکس:

مدی��ر تع��اون اداره کل تع��اون ،کار و رفاه
اجتماع��ی اس��تان ی��زد گفت :م��ا در تعاون
بهدنب��ال عدالتمح��وری هس��تیم و بای��د
جامعهمح��وری بر اقتصادمح��وری ارجحیت
داشته باشد ،کاری که کشورهای توسعهیافته
در زمین��ه ش��رکت تعاونیها انج��ام دادند و
توانستند بسیار موفق عمل کنند.
بهگزارش
 ،میثم لطفی با بیان اینکه
تعاونیه��ا باید در کش��ور م��ا دارای اولویت
بر س��ایر ش��رکتها باش��ند ،گفت 6 :هزار و
۱۲۰ش��رکت تعاونی در استان یزد ثبت شده
اس��ت که از این تعداد  3هزار و  100شرکت
تعاونی فعال هستند که برای  30هزار و ۵۰۰
نفر اشتغالزایی ایجاد کردهاند .بیش از  2هزار
تعاونی غیرفعال نیز در اس��تان یزد داریم که
بهزودی تعیینتکلیف خواهند شد.
وی بیان کرد :براس��اس سیاستهای کلی
اص��ل  ۴۴بای��د  25درص��د اقتصاد کش��ور
از تعاونیه��ا تأمی��ن ش��ود ،هرچن��د در این
مس��یر تعاونیه��ا با مش��کالت زی��ادی اعم
از کمب��ود امکان��ات و مش��کالت فرهنگی و
عدمفرهنگس��ازی تعاون��ی در جامعه مواجه
هستند.
لطف��ی ب��ا بیان اینک��ه قوانین در س��طح
تعاونیها بهطور کامل در کش��ور اجرا نشده،
گف��ت :ش��رکت تعاونیهایی ک��ه اظهارنامه
مالیات��ی خ��ود را در زمان مق��رر ارائه کنند
از چن��د درصد تخفی��ف مالیات��ی برخوردار
میش��ود .وی اف��زود :ش��اخصههای پایداری
شرکتهای تعاونی استان یزد در کشور رتبه
اول را دارد.

استانها

این ،واقعیتی
تلخ است که
روزنامه در
کشور ما دیگر
خریدار ندارد
و تلختر از آن،
تبدیل دکههای
عرضه محصوالت
فرهنگی به
دکههای عرضه
دخانیات است

 نرخ هر پاکت سیگار ،معادل فروش  ۱۰نسخه
روزنامه

«س��یگار ...دارید؟»؛ این س��وال جوانی  ۲۰یا  ۲۱س��اله
اس��ت که مکالمه من و دکهدار را قطع میکند؛ البته چهره
دکهدار نش��ان میده��د چندان هم از ای��ن قطع مکالمه و
درخواس��ت مش��تری جدید بدش نیامده .پاکتی سیگار به
جوان میدهد ،او درخواس��ت فندک هم میکند .کارتخوان
را جل��و م��یآورد ۲۴ :توم��ن بکش عزیز .س��رش را از باجه
بی��رون میآورد؛ وقت��ی از رفتن جوان و حضور من مطمئن
میشود ،میگوید :اگر این سیگار لعنتی نبود ،چرخ زندگی
ما با روزنامه میچرخید؟ س��وال مهمی اس��ت .در سالهای
اخیر بیش��تر دکهداران مطبوعاتی از طریق فروش تنقالت
و بهوی��ژه س��یگار ،گذران زندگی میکنن��د .این ،با کاهش
چشمگیر تیراژ نشریات و روزنامهها و گسترش بیحد و مرز
فضای مجازی بیربط نیس��ت .یکی از دکهداران در منطقه
تربی��ت تبریز به خبرن��گار مهر میگوید که این روزها حتی
م��ردم چند لحظه مقابل دکه برای مرور تیتر اول روزنامهها
هم توقف نمیکنند ،ش��ما انتظار داری��د 2هزار تومان پول
پرداخت کنند و همان اخباری را که در گوش��یها دست به
دست میشود ،بخرند؟

 فضای مجازی هم مقصر است

گس��ترش فضای مجازی و دسترسی آزاد به اطالعات ،اما
در همه کشورها منجر به کمرونق شدن بازار روزنامهها نشده
اس��ت .آساهی شیمبون در ژاپن روزانه به تیراژ  ۶میلیون و
 ۶۰۰هزار نسخه به چاپ و فروش میرسد .در هند ،روزنامه

باسکار تیراژی  ۳میلیونی دارد .تیراژ رفرنسنیوز در چین نیز
این روزها به  ۳میلیون و  ۷۳هزار نسخه در روز رسیده است.
این در حالی است که مطرحترین و معتبرترین روزنامههای
ایران ،روزانه رقم خیلی کمی از این آمار به چاپ میرسانند
که البته کمتر از نصف کل تیراژ به فروش میرسد .دکههای
مطبوعاتی در تبریز چگونه فعالیت میکنند؟ با این وضعیت
روزنامهخوانی در کشور چه حمایتهایی از آنها میشود؟ آیا
به حال خود رها شدهاند؟

 فعالیت  ۷۵دکه صرفا مطبوعاتی در تبریز

ابراهیم محمدی ،مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی
مش��اغل ش��هرداری تبریز با بیان اینکه در سطح شهر تبریز
 ۱۱۷دک��ه وج��ود دارد ،میگوی��د :از این تع��داد ۷۵ ،دکه
مطبوعاتی هس��تند و  ۴۳دس��تگاه دیگ��ر در حوزه عرضه
تنق�لات فعالیت میکنن��د .او درباره ق��رارداد دکهداران با
ش��هرداری میگوید :در قرارداده��ای دکههای مطبوعاتی
ذکر ش��ده که دکهداران باید  ۸۰درصد ظرفیت دک هشان را
برای فروش روزنامه و فقط ۲۰درصد را برای فروش تنقالت
اختص��اص بدهن��د که با کاهش میزان فروش نش��ریات در
س��الهای اخیر ،این روال اکنون چندان رعایت نمیش��ود.
محم��دی میگوی��د :در تبری��ز  5یا  6دکه وج��ود دارد که
صرفا از طریق فروش روزنامه درآمد کس��ب میکنند و این
در حالی اس��ت که سایر دکهها اعم از مطبوعاتی و تنقالتی
دیگر اتکای چندانی به فروش مطبوعات ندارند .به گفته او،
س��ازمان میادین ش��هرداری تبریز پیش از سال  ۹۵تعداد
قابلتوجهی از دکههای س��طح ش��هر را نوس��ازی کرده و از
نظر بصری توجه ویژهای به این موضوع داشته است؛ اما هم
اکنون نیز  ۴۰دکه وضعیت خوبی ندارند و برای ساماندهی
آنها نیز برنامهریزیهای الزم انجام شده است.

 آمادگی برای احداث ایستگاه مطالعه

محم��دی معتقد اس��ت با اندیش��یدن برخ��ی تدبیرها،
میتوان دوباره مردم را برای خواندن یا خرید روزنامه ترغیب
ک��رد .وی میگوی��د :م��ا آمادگی الزم را داری��م که در کنار
چند دکه ،ایس��تگاه مطالعه روزنامه و نش��ریه احداث کنیم
که میتواند در بلندمدت به آش��تی شهروندان با رسانههای
مکتوب بینجامد .محم��دی البته الزمه این امر را همکاری
تش��کلهای رسانهای ،مطبوعاتی و فرهنگ و ارشاد اسالمی
میدان��د و میگوید :ما هم میدانیم ک��ه در دنیای امروز با
ف��روش روزنامه نمیتوان گ��ذران زندگی کرد .این تعبیری
اس��ت که مدیرعامل میادین درب��اره وضعیت دکهداران به

بندرخشک پیشگامان نمونه موفق ایجاد ارزشافزوده

نماینده مردم یزد در مجلس ش��ورای اس�لامی در بازدید از
بندرخشک پیش��گامان بر ضرورت مشارکت مردم در طرحهای
تعاونی تاکیدکرد .بهگزارش روابطعمومی بندرخشک پیشگامان،
محمدصالح جوکار با بیان اینکه گروه تعاونی پیشگامان در جلب
اعتماد مردم برای مش��ارکت در پروژهه��ای تعاونی و همچنین
پاسخگویی به آنها بسیار موفق عمل کرده ،گفت :اقتصاد دولتی
به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد و مشارکت
م��ردم در قالب تعاونیها هم برای تولی��د و ارائه خدمات و هم
برای رونق اقتصاد موثر اس��ت .جوکار بندرخشک پیشگامان را
نمونه موفق و خوبی از ایجاد اش��تغال و ارزشافزوده در کش��ور
دانس��ت که متناس��ب با ش��رایط و آمایش س��رزمینی فعالیت
میکند و افزود :بندرخشک پیشگامان برند و تابلوی خوبی برای

استان یزد در فعالیتهای اقتصادی تعاونی است .نماینده مردم
یزد در مجلس ش��ورای اس�لامی اظهار امیدواری کرد با شتاب
گرفتن فعالیتهای بندری در بندرخش��ک پیش��گامان در کنار
فعالیتهای حملونقلی و اس��تارتآپی ،رونق اقتصادی استان و
کشور نیز سرعت بیشتری بگیرد.

زینب زارع -سرپرست اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت:
ساخت کمپ ملی کارگری استان یزد در حال پیگیری است.
بهگزارش
از یزد ،عماد تشکری در نشست خبری ضمن بیان این مطلب،
گفت :امس��ال  ۱۲تعاونی برتر و یک تعاونی موفق و موثر در تحقق ش��عار سال را
معرفی خواهیم کرد که باید دارای فاکتورهای بکارگیری نیروی کار جدید ،تولید
بیشتر و اصالح مدیریتی و کمک به جامعه در شرایط کرونا را داشته باشد.
وی گف��ت :رس��انهها میتوانن��د در بخش ات��اق فکر و ایدهپ��ردازی به صورت

کار میب��رد و اضاف��ه میکند :ما برای حمایت از این قش��ر،
اجاره بهای ماهانه دکههای مطبوعاتی را بسیار اندک در نظر
گرفتهایم .او میگوید عالوه بر این ،میزان اجاره بهای تمامی
دکههای سطح شهر هر سال  ۱۵درصد افزایش پیدا میکند
در حالیک��ه این میزان افزایش ب��رای دکههای مطبوعاتی
فقط  ۵درصد اعمال میشود .در تحقیقات محلی و میدانی
ما از دکههای مطبوعات س��طح تبریز ،مشخص شد فروش
روزنامه در بهترین شرایط ،ماهانه  ۲۰۰یا  ۳۰۰هزار تومان
برای دکهداران س��ود به همراه دارد ،این در حالی اس��ت که
با فروش تنقالت و س��یگار میتوان دس��تکم در هر ماه ۳
میلیون تومان کاسب شد.

 دریغ از درآمد روزانه

یک��ی از دک��هداران که میخواهد نام��ش در این گزارش
منتش��ر نشود ،میگوید :من  ۴۰س��ال از عمر خود را برای
ف��روش روزنامه صرف کردهام ،بدون اینکه از س��وی نهادی
حمایت ش��وم یا بیمه داشته باش��م .مطالبه او این است که
در این ش��رایط ،مسئوالن متولی در گام نخست برای نحوه
کس��ب درآمد دکهداران مطبوعات��ی فکری بکنند و در گام
دوم ب��ه فکر راهکارهایی اساس��ی برای گس��ترش فرهنگ
روزنامهخوانی باش��ند .محمدحسین حسینی ،رئیس گروه
امور رس��انه و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
آذربایجان ش��رقی هم موافق است که دکهداران مطبوعاتی
اکن��ون جزو قش��ر ضعیف و آس��یبپذیر جامعه بهش��مار
میآیند .او میگوید :در سالهای اخیر کاهش سرانه مطالعه
مطبوعات و نش��ریات در جامعه با گسترش فضای مجازی،
آسیبهایی جدی به تیراژ روزنامهها و همچنین کسبوکار
دکهداران وارد کرده است .حسینی شرح میدهد که برخی
از دکهداران مطبوعاتی باوجود اینکه  ۳۰یا حتی  ۴۰س��ال
است در این حوزه فعالیت میکنند ،اما از سوی هیچ نهادی
م��ورد حمایت نبوده و از کوچکتری��ن حقوقی مانند بیمه
بیبه��ر ه هس��تند .او میگوید برخی از دک��هداران به قدری
به ش��غل خود عالقه دارند که با وجود درآمد بس��یار کم از
محل فروش نش��ریات ،همچن��ان  ۹۰درصد دکه خود را به
مطبوعات اختصاص میدهند.

 بروزرسانی آییننامهها

رئی��س گروه ام��ور رس��انه و تبلیغات فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی آذربایجان ش��رقی یکی دیگر از دالیل آسیبپذیر
بودن دک��هداران مطبوعاتی را به روز نبودن آییننامهها در
ای��ن ح��وزه عنوان میکند .یکی دیگر از مش��کالتی که در

سالهای اخیر عالقهمندان روزنامهها با آن مواجهند ،عرضه
دیرهنگام نش��ریات به دکهها بوده که حس��ینی علت آن را
هم همان کاهش شدید استقبال از نشریات مکتوب میداند.
او میگوید :در گذش��ته که روزنامههای سراس��ری در تیراژ
باالیی به چاپ میرس��ید ،این روزنامهها با نخس��تین پرواز
صبح همان روز به ش��هر ما میرس��ید و طبیعتا تا ساعت ۹
صب��ح در دکهها قابل عرضه بود ،ام��ا اکنون به خاطر تیراژ
پایین و نبود صرفه اقتصادی با ماشین حمل بار از تهران به
تبریز ارس��ال میشود .به گفته رئیس امور رسانه فرهنگ و
ارشاد استان ،بیشتر دکهداران برای دریافت روزنامه به مرکز
توزیع مراجعه نمیکنند ،بلکه فردی با یک ماشین شروع به
توزیع روزنامهها میکند که این پروسه باعث میشود برخی
اوقات تا نیمههای روز ،روزنامهها به دست دکهها نرسد.
او از تیراژ بس��یار پایین روزنامههای سراس��ری س��خنان
تلخی به میان میآورد .میگوید :برای مثال روزانه دو یا سه
نسخه از روزنامههای مهمی مانند روزنامه ایران ،سه نسخه
روزنامه خبر ورزش��ی ،سه نسخه روزنامه جامجم در اختیار
دکهها قرار میگیرد که حتی این تعداد کم نیز گاهی اوقات
برگردانده میشود.

 تبلیغات به جای تنقالت

حس��ینی اما ب��رای افزایش درآمد دکهه��ای مطبوعاتی
و صرفنظ��ر از ف��روش س��یگار و تنق�لات در ای��ن دکهها
پیش��نهادی برای ش��هرداری دارد و میگوید :ش��هرداری
میتواند در همان دکهها اجازه استفاده از فضای تبلیغاتی به
دکهداران بدهد تا آنها بتوانند از این محل نیز درآمدی کسب
کنند .البته او معتقد است باید در ازای این امتیاز تبلیغاتی،
اج��ازه فروش  ۲۰درصدی تنق�لات از دکههای مطبوعاتی
س��لب ش��ود .رئیس امور رسانه فرهنگ و ارش��اد استان با
پیش��نهاد ش��هرداری درب��اره ایجاد ایس��تگاههای مطالعه
نش��ریات در برخی معابر پرتردد هم موافق است و میگوید:
ما آمادگی الزم را برای تأمین محتوای این ایستگاهها داریم.
دس��تکم نس��خههایی از روزنامههای محلی را خریده و در
این ایس��تگاهها بهطور رایگان برای مطالعه شهروندان ارائه
میکنیم .این ،واقعیتی تلخ اس��ت که روزنامه در کش��ور ما
دیگ��ر خریدار ندارد و تلخت��ر از آن ،تبدیل دکههای عرضه
محصوالت فرهنگی به دکههای عرضه دخانیات است .البته
آنچه از صحبتهای دکهداران پیداس��ت ،آنها هم با چنین
تغییری در منبع درآمدش��ان موافق نیستند ،اما میگویند:
خرج زندگی این چیزها سرش نمیشود.

بازدید مسئوالن ایمپاسکو از عملیات راهسازی بافق

مدی��ر نظارت ش��رکت تهی��ه و تولید مواد معدنی ای��ران به همراه
هیاتی متش��کل از مدیر مجتمع ،مدیر فنیمهندس��ی و کارشناسان
عمران��ی مجتم��ع مع��ادن س��نگ آهن ف�لات مرک��زی و مدیران
دس��تگاه نظ��ارت و پیمان��کار پروژه ضمن بازدید از ج��اده بافق-چاه
گ��ز از پیش��رفت عملیات راهس��ازی و مش��کالت ای��ن محور مطلع
شد .بهگزارش روابطعمومی مجتمع معادن سنگ آهن فالت مرکزی،
در ادام��ه ای��ن بازدید در نشس��ت ابوطالب اش��کوری ،مدیر نظارت
ایمپاس��کو و مدیران مجتمع با نمایندگان ش��رکت فراگیتی اندیشان
(دستگاه نظارت) و شرکت جهاد نصر یزد (پیمانکار پروژه) ضمن بحث
و تبادلنظر درباره مس��ائل و مش��کالت پروژه برای بهبود و تسریع در
عملیات اجرایی برنامهریزی شد .حمید رحیمی ،مدیر فنیمهندسی
مجتمع معادن س��نگ آهن فالت مرکزی در حاش��یه این نشس��ت با

پیگیری ساخت کمپ ملی کارگری در یزد

مشارکتی با ما همراه باشند و سود آن را بدنه کارگری خواهد برد.
تشکری عنوان کرد :در بحث روابط کار ،افزایش تعداد ارتقای سطح تشکلهای
کارگری را دنبال و همچنین کاهش زمان رس��یدگی در شوراهای حل اختالف و
رسیدگی به شغلهای سخت و زیانآور را تسهیل میکنیم.
تشکری به یکی از بزرگترین طرحهای اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
یزد اش��اره کرد و گفت :س��اخت کمپ ملی کارگری استان یزد در حال پیگیری
اس��ت ،بهطوری که  ۵۰هزار کارگر یزدی در آن سهام داشته باشند و از سود آن

اش��اره به اینکه این پروژه درحالحاضر  ۸۰درصد پیش��رفت فیزیکی
دارد ،گف��ت :محور بافق-چاه گز  ۶۶کیلومتر اس��ت که درحالحاضر
بیش از  ۱۶کیلومتر آن آس��فالت ش��ده و  ۱۲کیلومتر آن آماده جهت
انجام آسفالت است .گفتنی است این محور بیش از  ۳۰دهانه پل آب
راه وجود دارد که بزرگترین پل آن ،پل رودخانه شور است.

بهرهمند شوند.
وی درباره اهمیت تعاونیها گفت :کشورهای توسعهیافته تعاونیهای بزرگ و
پیشرفتهای دارند و تعاونی میتواند مهاجرت از روستا به حاشیه و مراکز شهرها
را کاهش دهد و همچنین برای قش��رهای کمدرآم��د و آنهایی که توانایی کاری
دارند ،اما امکانات الزم را ندارند ،میتوانند نقش مثبتی ایفا کنند .تشکری معتقد
اس��ت حوزه مدیریت تعاونیها نیاز به اصالح دارد و هر دوره که به تعاونی توجه
شد ،دهک پایین جامعه ارتقا پیدا کرد.

