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 آخرین جزئیات حادثه 
معدن منگنز قم 

حادثه معدن منگنز »ونــارچ« قم با مرگ یک 
کارگر همراه بود. به گــزارش خبرنگار ایلنا، در پی 
حادثه ای بخش هایی از سقف تونل منگنز روستای 
»ونارچ« فرو ریخت. در حالیکه اخبار غیررسمی از 
مرگ ۴ کارگر حکایت می کردند؛ مسئوالن استان قم 
از مرگ یک معدنچی و مصدومیت سه کارگر دیگر 
خبر دادند.  مهدی گلپایگانی، مدیر روابط عمومی 
اداره کل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی ق، در ارتباط 
با این حادثه گفت: ســاعت ۱۲ ظهر روز پنج شنبه 
)۳۰ بهمن ماه( خبر حادثه بــه اورژانس گزارش و 
بالفاصله سه دســتگاه آمبوالنس به محل حادثه 
اعزام می شوند. عملیات نجات برای یافتن ۴ کارگر 
محبوس، آغاز و ۳ کارگر نجات می یابند. متاسفانه 
یکی از کارگران در پی حادثه جان خود را از دست 
داده اســت. بنابر گزارش اورژانس قم، مصدومیت 
کارگران جزئی بوده و آن ها به بیمارســتان اعزام 
نمی شــوند.  به گفته گلپایگانــی؛ در حال حاضر، 

شرایط معدن طبیعی است.
    

 انفجار دیگ بخار، 
سه کارگر را به کام مرگ فرستاد

رئیس اورژانس ۱۱۵ بابل گفت: براثر انفجار دیگ 
بخار شرکت دام و طیور در بابل سه نفر جان باختند 
و سه نفر مصدوم شدند. ابوالقاسم لعلی در گفت وگو 
با فارس اظهار کرد: در این حادثه دیگ بخار شرکت 
خــوراک دام و طیور و آبزیان شــمال در محدوده 
روستای چمازکال در جاده قائم شهر دچار انفجار و 
آتش سوزی شد. وی افزود: در این عملیات ۶ دستگاه 
آمبوالنس از پایگاه های دانشــگاه )۲ دســتگاه(، 
رضیاکال، هتکه پشت، هلیدشت و قراخیل به محل 
حادثه اعزام شدند. رئیس اورژانس ۱۱۵ بابل تصریح 
کرد: در این حادثه سه تن به علت شدت جراحات 
وارده در دم جان باختند. لعلی خاطر گفت: این حادثه 
تلخ، سه مصدوم نیز در پی داشت که به بیمارستان 
شهید بهشتی منتقل شدند. حال یکی از مصدومان 
نامساعد بوده و در بخش مراقبت های ویژه اورژانس 

تحت مراقبت و درمان است.
    

۶ معدنچی آزادشهری دچار 
گازگرفتگی شدند

معدن زمستان یورت آزادشهر به دلیل دپوی 
زغال سنگ استخراجی و انباشــت گاز در تونل 
شماره ســه دچار حادثه شــد که در نتیجه آن 
۶ کارگر به دلیل گازگرفتگی راهی بیمارســتان 
شدند. »سیدرسول حسینی« فرماندار آزادشهر 
با تایید این خبر به ایرنا گفت: از مجموع کارگران 
آســیب دیده دو نفر به صورت ســرپایی درمان 
شــده و بقیه به مراکــز درمانی منتقل شــدند 
که حال همه آنها مســاعد اســت. ایــن حادثه 
منجر به انفجار یا ریزش معدن زمســتان یورت 
نشد. »هادی حق شناس« اســتاندار گلستان با 
حضور در بیمارســتان حضــرت معصومه)س( 
آزادشــهر از مصدومان این حادثه عیادت کرده 
و به دســتگاه های مربوطه دســتور داد ضمن 
انجام بررســی های الزم، تالش کنند این معدن 

استانداردهای الزم را ارتقا دهد.
    

با ظرفیت اشتغال ۵۹ کارگر 
کارخانه رب گوجه فرنگی هفت تپه 

شروع به کار کرد 

کارخانــه رب گوجه فرنگی مجتمع کشــت 
وصنعت هفت تپه با ظرفیت اشتغال ۵۹ نفر افتتاح 
شد.  به گزارش ایلنا، روابط عمومی مجتمع کشت 
وصنعت هفت تپه گفت: کارخانه رب گوجه فرنگی 
مجتمع کشت وصنعت هفت تپه از روز چهارشنبه 
با حضور تعدادی از کارگران ومسئوالن محلی رسما 
فعالیت تولیدی خودرا با اشتغال ۴۴ نیروی کار مولد 
و ۱۵ نیروی اداری آغاز کرد. به گفته وی؛ این کارخانه 
در زمینی مساحت ۲۴۰۰۰ متر مربع وبا اعتباری 
بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال راه اندازی شده است و برای 
توسعه تولید و افزایش اشتغال برنامه ریزی خوبی 

در دست است.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

مطالبات بازنشســتگان کارگری 
و عقب ماندگی معیشــتی آنها که در 
تجمع های اخیــر فریاد زده شــده را 
می توان در دو بُعد بررسی کرد؛ مدیریت 
کالن تامین اجتماعی که دولتی است و 
هیچ سطحی از پاسخگویی در ارتباط 
با نحوه هزینه کرد منابع مالی سازمان 
وجود نــدارد. دیگر اینکــه در تامین 
اجتماعی و زیرمجموعه های آن ازجمله 
شســتا و هلدینگ های آن، کسانی بر 
مسند اداره اموال کارگران نشسته اند 
که چندین برابر کارگران، درآمد دارند 

و حقوق می گیرند.
فرض کنید شما و دوستانتان پولی را 
در جایی ذخیره کرده اید برای روز مبادا 
و برای اینکه در آینده دور یا نزدیک، از 
آن پول بردارید و بــه زخم زندگی تان 
بزنید اما ناغافل، یک عده از باال می آیند 
و اداره این اموال را در دست می گیرند، 
برای خود پول هــای گزاف برمی دارند 
و هر طور که می خواهند تصمیم گیری 
می کنند. همین اتفاق برای بازنشستگان 
کارگری افتاده تا جایی که »حســین 
حبیبی«، عضو هیــات مدیره کانون 
عالی شوراهای اســالمی کار کشور، 
غیردولتی ســازی تامین اجتماعی را 

یکی از اصلی ترین مطالبات کارگران 
شاغل و بازنشسته می داند.

او می گوید: از آنجا کــه اداره تامین 
اجتماعی دولتی است، هر زمان که تضاد 
منافع میان کارگران و دولت پیش بیاید، 
بیم آن هست که سازمان جانب دولت را 
بگیرد. در مقوله همین نامه اخیر معاون 
حقوقی رئیس جمهور بــرای نابودی 
سایر سطوح مزدی و حداقل بگیرسازی 
کارگران، چون ســازمان دولتی است، 
این نگرانی وجود دارد که برود ســمت 
دولت و منافــع کارگــران را به منافع 
دولتی ها و البی های پشــت پرده آنها 
بفروشــد، بنابراین بازنشستگان باید 
احیای شورای عالی تامین اجتماعی و 
غیردولتی سازی این سازمان را با قدرت 

تمام، پیگیری کنند.
»سعادتی« یک بازنشسته کارگری 
ســاکن مشــهد پا را از این هــم فراتر 
می گذارد و می گویــد: کار را به جایی 
رســانده اند که بازنشستگان به اصالت 
وجودی سازمان مشــکوک شده اند. 
اگر بازنشســتگان کارگری خودشان 
۳۰درصد حقوق  ماهانه شان را در امالک 
سرمایه گذاری می کردند یا بیمه عمر 
می خریدند یا در بانک، حساب پس انداز 
طوالنی مدت باز می کردنــد، در زمان 
بازنشستگی، شاید بیش از ده برابر مبلغی 

که ســازمان در حال حاضــر به عنوان 
مستمری بازنشستگی به آنها می پردازد، 

درآمد داشتند.
جدا از ایــن بُعد ماجرا که بســیار 
پراهمیت اســت، ماجرا بعد دیگری 
هم دارد که نحوه تعامل دولت با تامین 
اجتماعی اســت. دولت نه تنها بدهی 
خود به تامین اجتماعی و بیمه شدگان 
آن را نمی پردازد بلکه برای مبلغ ناکافی 
بند )و( در تبصــره دو قوانین بودجه 
ســالیانه که قرار است صرف پرداخت 
بدهی دولت به تامین اجتماعی شود، 

مدام شریک می تراشد!
»اکبر شوکت«، عضو کارگری هیات 
امنای ســازمان تامیــن اجتماعی در 
ارتباط با این رویکــرد دولت می گوید: 
در سال های پیشتر قرار بود اعتبار بند 
)و( فقط مختص تامین اجتماعی باشد و 
هرچه در آن اعتبار می گذارند، به حساب 
ســازمان برود. با تالش تشــکل های 
کارگری در ســال های ۹۷ تــا ۹۹، هر 
ســال ۵۰هزار میلیارد تومــان اعتبار 
در این بند بودجه گنجانده شــد اما دو 
سال پیشــتر، آمدند شیطنت کردند و 
متن بند )و( را برای باز شــدن راه تعبیر 
و ســوءتعبیر، تغییر دادند. در سال ۹۹ 
آمدند تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
را نیز به آن اضافه کردند و در میانه سال 

هم قصد تغییر داشــتند کشوری ها را 
هم بگنجانند. در الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
نیز در بند )و( کلی شریک برای تامین 
اجتماعی تراشیده اند و این نگرانی وجود 
دارد که در میانه سال، تعداد این شرکا را 

بازهم افزایش دهند.
متن اصالحی بند )و( که توســط 
دولت به مجلس ارائه شد به این شرح 
است: »به منظور کمک به صندوق های 
بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت 
به ســازمان تامین اجتماعی، تامین 
بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان 
دســتگاه های اجرایــی ، رتبه بندی 

معلمان ، تأمین بخشــی از مطالبات 
ایثارگران و بیمه های تکمیلی، تأمین 
پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی 
شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول 
قانون حالت اشتغال و متناسب سازی 
حقــوق شــهدای بازنشســته و 
همسان ســازی حقوق اعضای هیات 
علمی، مطالبــات قانــون حمایت از 
حقوق معلوالن و نظام تامین اجتماعی 
فراگیر به دولت اجازه داده می شــود 
تا ســقف یک میلیــون و ۲۵۰هزار 
میلیارد ریال از محل ارائه حق االمتیاز، 
واگــذاری ســهام و حقــوق مالکانه ، 
واگذاری طرح های تملک دارایی های 
سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری 
متعلق به دولت و شرکت های دولتی و 
همچنین واگذاری اموال و دارایی های 
غیرمنقول مازاد تأمین کند. واگذاری ها 
در چارچوب قوانین و مقررات به تأیید 
هیأت وزیران می رســد. واگذاری ها 
از محــل این بنــد بــه صندوق های 
بازنشستگی به عنوان مطالبات دولت 

از این صندوق ها قلمداد می شود«.
نگرانی بابت شریک شدن 

یقه سفیدها
شــوکت با اشــاره به رفتار دولت 
می گوید: امیدواریم که در سال ۱۴۰۰، 
دیگر برای ســازمان شریک نتراشند و 
غیر از ۳۰درصدی که از ۹۰هزار میلیارد 
تومان اعتبار اولیه بنــد )و( قرار بود به 
سازمان بدهند، باید این ۳۵هزار میلیارد 
تومانی که در اصالحیه دولت افزوده اند، 
کامل به ســازمان پرداخت شود، البته 
باز هم کم است و قرار بود اعتبار بند )و( 
را بیش از اینها افزایــش دهند. در این 
میان خواســته بازنشستگان کارگری 
روشن است؛ پرداخت حداقل ۹۰هزار 
میلیارد تومان بــه تامین اجتماعی که 
ســازمان را مکلف کند حداقل نیمی 
از ایــن مبلغ را صرف همسان ســازی 
حقوق بازنشستگان کند. از سوی دیگر، 
سازمان بخشی دیگر از مطالبات خود 
را در ســال جاری از دولــت بگیرد و با 
آن، در آخرین ماه از ســال جاری، دور 
دیگری از متناسب سازی را اجرایی کند. 
بنابراین اگر نمایندگان مجلس یازدهم 
در آخرین بازبینی الیحه بودجه، واقعا 
قصد حمایت از کارگران و بیمه شدگان 
کم درآمد تامین اجتماعی را دارند، باید 

دو اقدام اساسی انجام دهند:

 اول، حداقل ۳۰هزار میلیارد تومان 
به اعتبــار ۱۲۵هزار میلیــارد تومانی 
بند )و( بیفزاینــد و دوم، به این بند یک 
الحاقیه روشن، مشخص و غیرقابل تغییر 
بیفزایند که درآن مشخص شود، ۹۰هزار 
میلیارد تومان از این اعتبار، سهم تامین 
اجتماعی است تا دولت نتواند دوباره در 
میانه سال برای اعتبار این بند، شریک 
بتراشد و سهم ســازمان را هر دفعه به 

بهانه ای کاهش دهد.
 سازمان در ۱۴۰۰، 

کسری خواهد داشت
شــوکت در ارتباط بــا وضعیت 
سازمان تامین اجتماعی و نیاز مبرم 
به اعتبار پرداخت در ۱۴۰۰ می گوید: 
اگر اعتبار بند )و( زیاد شده، به همت 
فعاالن کارگری و بازنشســتگی بوده 
که دوندگی بســیار کرده اند پس این 
افزایش، ســهم اختصاصــی تامین 
اجتماعی است و نباید به شرکا برسد! 
نمایندگان مجلس باید وخامت اوضاع 
سازمان و بیمه شــدگان آن را درک 
کنند. در صــورت پرداخــت ۶۰ یا 
۷۰هزار میلیارد تومان اعتبار بند )و( 
به سازمان، باز هم در ۱۴۰۰ سازمان 
حداقل ۴۰هزار میلیارد  تومان کسری 
خواهد داشت که این کسری معنایی 
ندارد جز اســتقراض از نظام بانکی و 
کاستن از سطح کمی و کیفی خدمات 

ارائه شده به بیمه شدگان!
او تاکید می کند: از دولت فعلی آبی 
برای سازمان گرم نشــد، مدام در پی 
شریک تراشیدن برای سازمان و دور زدن 
قانون بوده اند و همواره معادالت را به ضرر 
بازنشستگان می چینند. سال دیگر هم 
که سال آخر این دولت است و امید تغییر 

رویه و بهبود رویکرد نمی رود!

بودجه دولت همچنان با تامین اجتماعی نامهربان است

مهمانان ناخوانده، پای سفره باز کارگران

خبر

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی از صعود 
۲۶ پله ای رتبه ایران در شاخص کارآفرینی بین 

سال های ۹۲ تا ۹۸ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری گفت: بهبود 
شاخص های اقتصادی با نگرش اقتصاد مقاومتی، 

از مهمترین اهداف این سیاست  است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خصوصیت 
مهم سند اقتصاد مقاومتی را، انعطاف پذیری در 
فعالیت اقتصادی، فرصت ســازی، مولد بودن، 
درون زا بودن، درونگرایی و پیشرو در برونگرایی 
دانست که همه این خصوصیات در امر کارآفرینی 

و نگاه کارآفرینان نهفته است .
وی تاکید کرد: کارآفرینان خالق نقش موثری 
در توسعه اقتصادی دارند و این کارآفرینان هستند 

که رقابت را معنا می بخشند و ایجاد اشتغال را از 
اهداف مهم خود می داننــد بنابراین کارآفرینی 

برای ما اهمیت ویژه ای دارد.
شریعتمداری گذر از اقتصاد متکی بر منابع و 
وصول به اقتصاد دانش بنیان را از طریق تشویق 
کارآفرینان امکان پذیر دانســت و تصریح کرد: 
اگر ما از این قشــر حمایت نکنیم، اقتصاد سنتی 

خواهیم داشت.
وی بی توجهی به آینده بــازار کار و حمایت 
نکردن از فعالیت های نوآور را نوعی بی تعهدی بیان 
کرد و گفت: حمایت از اقتصاد سنتی نیز از وظایف 
ماست اما ما باید برای آینده بازار کار نیز پایه گذاری 
کنیم و این از طریق حمایت از کارآفرینی خالق 
و نوآور میســر می شود و بر این اســاس نهادها و 

بنیادهای خصوصی و دولتی تاسیس شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تأســیس 
بنیاد فناوری نوین و بنیاد ملی توسعه محصوالت 
دیجیتال اشاره کرد و گفت: این بنیادها نه تنها در 
سطح ملی بلکه بین المللی فعالیت خالق و نوآوری 
داشــته و ترویج، آموزش و حمایت از کارآفرینی 
خالق و نوآورانه را برعهده دارد و مسیر ما را برای 

اشتغال جدید ریل گذاری می کند.
وی با بیان اینکه ایــران در تولید محصوالت 
دانشگاهی و خلق فرهیختگان توفیقات زیادی 
داشــته اســت، از صعود ۲۶ پله ای رتبه ایران در 
شاخص کارآفرینی در بین ســال های ۹۲ تا ۹۸ 

خبر داد.
شریعتمداری تصریح کرد: با تشکیل کانون های 
کارآفرینی در استان ها شرایطی را فراهم کردیم تا 
خانه های خالق استانی با حضور نخبگان کارآفرین 

تشکیل شوند و اتاق فکری برای سیاست گذاری 
منطقه ای و محلی باشند و اشتغال و کارآفرینی 

توسعه یابد.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین 
در پیامی توئیتری گفت: به استناد بررسی های 
شورای اجرایی فناوری اطالعات دولت، وزارت  
تعاون، کار و رفاه اجتماعی رتبه اول شــفافیت 

را به دست آورد.

در متن پیام تویتتری وزیر کار آمده اســت: 
تالش های شــبانه روزی همکارانــم در زمینه 
شــفافیت یک ثمره نسبتا شــیرین داشت. به 
استناد بررسی شورای اجرایی فناوری اطالعات 
دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رتبه 
اول شفافیت را به دســت آورد. از این موفقیت 
خوشــحالیم اما این پایان راه ما در اســتقرار 

شفافیت نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

صعود ۲۶ پله ای شاخص کارآفرینی در کشور

نماینده شهرســتان های رشــت و خمام در مجلس 
در اظهاراتی عجیب با انتقاد از تعلــل در تعیین حقوق 

و دستمزد کارگران گفت: ســال گذشته تعیین حقوق 
کارگران به اوایل امسال کشــید که مشکالتی را در پی 
داشــت لذا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید قبل 
از پایان ســال ورود کند و با توجه به اینکه تقریبا میزان 
افزایش مزد کارگران مشــخص شده، دیگر دلیلی برای 

برگزار نشدن جلسات مزدی وجود ندارد.
جبار کوچکی نــژاد در گفت وگــو با ایســنا افزود: 

هرگونه تعلل مانند ســال گذشــته چندیــن میلیون 
بازنشسته را با مشــکل مواجه می کند. شورای عالی کار 
متشــکل از نماینده کارگران و کارفرمایــان و نماینده 
دولــت، با توجه بــه اینکه اســفند فرارســیده و زمان 
 محدود اســت، حقوق و دســتمزد کارگــران را قبل از 

پایان سال مشخص کنند.
کوچکی نــژاد دربــاره حقوق بازنشســتگان تامین 

اجتماعی نیز خاطرنشــان کرد: دولــت، تبصره ۲ بند 
»و« که اختصاص به حقــوق بازنشســتگان دارد را از 
۹۰هزار میلیارد تومان در اصالحیه به ۱۲۴هزار میلیارد 
تومان افزایش داد تا بتواند مشــکل مســتمری بگیران 
تامین اجتماعی، بازنشســتگان کشــوری و همچنین 
همسان ســازی حقوق، پاداش پایان خدمت کارکنان 

دولت را از این محل تامین کند.

اظهارات عجیب نماینده رشت در مورد برگزاری جلسات شورای عالی کار

نمایندگان مجلس باید 
وخامت اوضاع تامین 

اجتماعی و بیمه شدگان 
آن را درک کنند. در صورت 

پرداخت ۶۰ یا ۷۰هزار 
میلیارد تومان اعتبار بند 
)و( بودجه به سازمان، باز 

هم در ۱۴۰۰ سازمان حداقل 
۴۰هزار میلیارد  تومان 

کسری خواهد داشت

از آنجا که اداره تامین 
اجتماعی دولتی است، هر 
زمان که تضاد منافع میان 

کارگران و دولت پیش بیاید، 
بیم آن هست که سازمان 

جانب دولت را بگیرد 
بنابراین بازنشستگان 

باید احیای شورای 
عالی تامین اجتماعی 

و غیردولتی سازی این 
سازمان را با قدرت تمام، 

پیگیری کنند
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