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نمایندگان مجلس:
دستمزد کارگران دو بار در سال 

افزایش یابد

جمعی از نماینــدگان مجلــس در نامه ای به 
رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار تغییر در 
روش تعیین حقوق و دستمزد کارگران در بودجه و 
افزایش حقوق کارگران در هر شش ماه شدند. »علی 
بابایی« سخنگوی کمیســیون اجتماعی مجلس 
در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، از نامه جمعی از 
نمایندگان مجلس به رئیس سازمان برنامه و بودجه 
درباره وضعیت معیشتی کارگران خبر داد و اظهار 
کرد: در این نامه، خواستار اصالح روش های تعیین 
حقوق و دســتمزد کارگران در بودجه سال آینده 
شده ایم. وی ادامه داد: در این نامه از رئیس سازمان 
برنامه و بودجه و دولت خواسته ایم که چاره اساسی 
برای روش تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران 
بیاندیشند زیرا با روش فعلی نمی توان اقداماتی برای 
بهبود وضع معیشتی کارگران انجام داد. سخنگوی 
کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در این نامه 
خواسته شده که میزان حقوق کارگران در سال دو 
بار و با توجه به نوسانات قیمت ها و نرخ تورم افزایش 
یابد و حمایت های بیشتری از این قشر صورت گیرد. 
بابایی اضافه کرد: البته در پیشنهاد دیگری مطرح 
کرده ایم که حمایت های معیشتی از کارگران صرفاً 
منوط به افزایش حقوق نباشد و سبد کاالیی ویژه ای 
نیز برای آنها در نظر گرفته شود زیرا کارگران امروز از 
عهده مخارج زندگی برنمی آیند و چاره ای برای آن 
باید اندیشیده شود. سخنگوی کمیسیون اجتماعی 
مجلس خاطرنشان کرد: در شــرایط موجود باید 
از کارگران حمایت شــود. جلسات متعددی برای 
حمایت از کارگران با مسئوالن ســازمان برنامه و 
بودجه و وزارت تعاون داشته ایم که این جلسات نیز 

تداوم خواهد داشت.
    

راه اندازی ۳۰ مرکز فوریت های 
بررسی مشکالت تولیدی ها

قائم مقام رئیس ســتاد تســهیل و رفع موانع 
تولید کشــور گفت: تاکنون ۳۰ مرکز فوریت های 
بررسی مشــکالت واحدهای تولیدی و طرح های 
سرمایه گذاری در ۳۰ استان کشور راه اندازی شده و 
امروز )شنبه( هم برای آخرین استان افتتاح می شود.

به گزارش ایســنا، بابک دین پرست اظهار کرد: 
نمایندگان دســتگاه های متولی از ساعت ۸ تا ۲۰ 
در این مراکز حضور دارند و پاســخگوی مشکالت 
واحدهای تولیدی هســتند. وی دربــاره تملک 
زمین ها و امــالک واحدهای تولیدی ها توســط 
بانک ها هم گفت: در دو سال گذشته، چند دستور از 
رئیس جمهور و معاون اول گرفتیم تا این واحدهای 
تولیدی به چرخه تولید برگردد. دین پرست ادامه 
داد: براســاس آخرین آمارها ۱۷۱۸ واحد تولیدی 
تحت تملک داریم که مقرر شد وزارت اقتصاد و بانک 
مرکزی در مدت یک هفته، آخرین وضع این واحدها 
را به ستاد اعالم کنند و سازوکار ویژه ای برای برگشتن 
این واحدها به چرخه تولید پیش بینی شود. قائم مقام 
رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره 
به دســتور رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه نباید 
تملک واحدهای تولیدی منجر به تعطیلی آنها شود، 
گفت: در جلسه مصوب کردیم بخشنامه ای از طرف 
وی داشته باشیم تا هر بانکی که از این دستور، تخلف 

کرد، پیگیری و معرفی شود.
    

عضو اتاق بازرگانی تهران:
خصوصی سازی ایرانی فاصله زیادی 

با استانداردهای جهانی دارد
عضــو هیــأت نماینــدگان اتــاق بازرگانی 
تهران می گوید آنچــه که در ایــران تحت عنوان 
خصوصی ســازی اجرایی شــده، فاصله ای قابل 
توجه با اهداف و برنامه ها و اســتانداردهای جهانی 
دارد. عباس آرگون در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
ارزیابی ها از وضعیت خصوصی سازی و فعال کردن 
بخش غیردولتی در اقتصاد ایران نشان می دهد که 
ما در سطح جهان رتبه ۱۳۰ را داریم که این مسأله به 
خوبی نشان می دهد عملکرد ما در این حوزه چگونه 

بوده است. 
به گفته وی، با وجود تمام شعارها، امروز همچنان 
بخش عمده ای از اقتصاد ایران در اختیار دولت است 
و با عملکرد ضعیف و عجیب در خصوصی ســازی، 
بســیاری از نهادهای دولتــی عمــال در اختیار 
شــبه دولتی یا خصولتی ها قرار گرفته اند و به این 
ترتیب خصوصی سازی اشتباه، خود به مشکالت 

موجود در اقتصاد ایران اضافه کرده است.
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اخبار کارگری

با شــیوع بیماری کرونا بسیاری از 
کســب و کارها تعطیل و خسارت های 
زیادی را متحمل شــدند. در این بین 
برخی رسته های شغلی بیشتر متضرر 
شده اند. آموزشگاه های آزاد ازجمله این 
واحدها هستند که برخی از فعاالن در 
این عرصه پیش بینی می کنند تا پایان 
امسال ۵۰درصد این واحدهای آموزشی 
تعطیل شود. فعالیت آموزشگاه های آزاد 
منوط به حضور فراگیران و مدرســان 
در محیط های آموزشــی اســت، اما 
فعالیتشان به علت شیوع کرونا متوقف 

شد زیرا باید تعطیل می شدند.
نایــب رئیس شــورای هماهنگی 
موسسات آموزشــگاه های آزاد تهران 
درباره مشکالت این صنف به خبرگزاری 
ایرنا گفت: با شــیوع بیمــاری کرونا 
آموزشــگاه های آزاد به مدت چهار ماه 

تعطیل شدند و خرداد ماه بود که برای 
مدت یــک ماه دوباره فعالیــت خود را 
آغاز کردند که با همه گیری بیشتر کرونا 

دوباره تعطیل شدند.
اســداهلل بردپیشــه افزود: پیش 
از شــیوع کرونــا یک هــزار و ۲۰۰ 
آموزشگاه آزاد در سراسر کشور و ۷۰۰ 
آموزشگاه در تهران فعالیت می کردند 
که پیش بینی می کنیم تا پایان امسال 
۵۰درصد این آموزشــگاه ها تعطیل 

شود.
فقط ۱۵درصد آموزشگاه ها 
تسهیالت کرونایی گرفتند

وی دربــاره دریافت تســهیالت 
کرونایی آموزشــگاه های آزاد گفت: 
آموزشگاه های آزاد جزو رسته هایی 
بود که مشــمول دریافت تسهیالت 
حمایتی کرونا بودند امــا واحدها در 

دریافــت و پرداخــت تســهیالت با 
مشکالت زیادی مواجه بودند.

به گفته ایــن فعال صنفــی تنها 
۱۵درصد آموزشــگاه ها تســهیالت 

کرونایی دریافت کردند.
رئیس انجمن صنفی آموزشگاه های 
زبان شهر تهران درباره مشکالت دریافت 
تسهیالت کرونایی گفت: قرار بود این 
تسهیالت در اسفند ماه پرداخت شود 
اما بسیاری از همکاران ما شهریور ماه وام 
دریافت کردند و در عمل این تسهیالت 
وقتی به آموزشگاه ها رسید که تعطیل 

شده بودند.
وی ادامه داد: از طرفی نرخ بهره این 
تسهیالت ۱۲درصد است و آموزشگاه ها 
باید ظرف دو سال تسویه کنند که این 

زمان کمی است.
بردپیشه گفت: متاسفانه بانک ها 

نیز در پرداخت تســهیالت همکاری 
نمی کنند و برای مبالغ بیشتر وثیقه 
ملکی تعیین می کنند یا اینکه طبق 
قانون قرار بود شروع اقساط با تنفس 
۶ ماهه باشــد اما بالفاصلــه پس از 
 واریز وام پرداخت اقســاط از ماه بعد

شروع می شود.

»علی عروجی«، نماینده شــورای 
موسسان آموزشگاه های شهر ری نیز 
به خبرگزاری ایرنا گفت: بســیاری از 
آموزشــگاه ها پیــش از اتمــام دوره 
ثبت نام برای دریافت تسهیالت کرونا 
درخواست خود را ثبت کردند اما تاکنون 

موفق به دریافت وام نشدند.
وی افزود: تسهیالت پرداختی به این 
آموزشــگاه ها در مبالغ کم ۱۰ میلیون 
تا ۳۰ میلیون بوده اســت در حالی که 
بســیاری از آموزشگاه ها خسارت های 
۲۰۰ تــا ۳۰۰ میلیونــی و حتی یک 

میلیاردی متحمل شدند.
طبق این گزارش، وثایق الزم برای 
دریافت تسهیالت، سفته و چک است. 
برای ۱۶ میلیون تومان یک سفته یا چک 
الزم است. یک سفته یا چک همراه با یک 
ضامن برای بنگاه هایی است که ۱۶ تا 
۴۸ میلیون تومان تسهیالت دریافت 
می کنند. وثیقه تسهیالت ۴۸ تا ۱۶۰ 
میلیون تومانی یک سفته یا چک، همراه 
دو ضامن است و برای تسهیالت ۱۶۰ 
تا ۲۰۰ میلیون تومانی عالوه بر چک و 
سفته باید سه ضامن معرفی کنند و برای 
بیش از ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت نیز 
باید از سوی صندوق های ضمانت یا بنا 

به تشخیص بانک باید وثیقه ارائه شود.
نکته قابل توجه اینکه ســقف مبلغ 
سفته ۱.۵ برابر اصل و سود تسهیالت 
اســت. همچنین یکی از موانع پیش 
رو برای دریافت تســهیالت حمایتی 
کرونا، نداشــتن چک برگشتی بود که 
کارگروه این شرط را از مقررات پرداخت 
تسهیالت بانکی مستثنی کرد تا روند 
پرداخت تسهیالت کرونا به متقاضیان 

و صاحبان کسب و کارها تسهیل شود.
۲ هزار و ۷۰۰ آموزشگاه برای 

دریافت وام کرونا ثبت نام کردند
مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت 

تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در این 
باره گفت: براســاس اعالم کارگروه 
مقابله با پیامدهــای اقتصادی کرونا، 
آموزشگاه های آزاد جزو اولویت های 

پرداخت تسهیالت کرونا بود.
حســین محمودی افزود: تاکنون 
۲ هــزار و ۷۱۲ پرونده درخواســت 
تســهیالت کرونــا مربــوط بــه 
آموزشگاه های آزاد با ۳۳هزار و ۵۰۶ 

اشتغال ثبت شده است.
وی گفت: تسهیالت درخواستی 
آموزشــگاه های آزاد پنج هزار و ۷۱۲ 
میلیارد ریــال بود که ۲ هــزار و ۷۵ 

میلیارد ریال آن پرداخت شده است.
محمودی ادامه داد: ۱۵۷ مجتمع 
و انستیتو آموزشی با سه هزار و ۱۶۸ 
اشــتغال نیز برای دریافت وام کرونا 
به مبلغ ۵۰۲ میلیــارد ریال ثبت نام 
کردند که تاکنون ۱۳۶ میلیارد ریال 

از این مبلغ پرداخت شده است.
مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: 
ثبت نــام متقاضیان بــرای دریافت 
تســهیالت کرونا تا پایان مهر ماه بود 
اما براســاس اعالم کارگــروه مقابله 
بــا پیامدهــای اقتصــادی کرونــا، 
 پرداخت تســهیالت تا پایان آبان ماه

 ادامه دارد.

تدابیر دولت برای نجات از ورشکستگی بنگاه ها در روزهای کرونایی کافی نیست

پیش بینی تعطیلی ۵۰ درصد آموزشگاه های آزاد تا پایان سال

خبر

معاون اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با 
اشاره به اینکه ایجاد اشــتغال با هزینه کمتر را در دستور 
کار قرار داده ایــم، گفت: برنامه هــای وزارتخانه به عنوان 
مصادیق سیاست هــای فعال بازار کار و توسعه اشــتغال و 
مشاغل خرد هســتند که هم اکنون در سطح استانها در 

حال اجرا هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عیسی منصوری با بیان اینکه 
بسته های جدید توسعه اشتغال در وزارت کار با هدف صیانت 
از نیروی کار و ایجاد اشــتغال های جدید ادامه  خواهد یافت، 
گفت: از برنامه های اجرایی از طرف استان ها که دارای الگوی 

توسعه ای و در راســتای توسعه اشــتغال ارائه شود، حمایت 
می کنیم.

وی افزود: بسته های جدید توسعه اشتغال در وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی ادامه  خواهد یافت و اشتغالزایی و صیانت از 

نیروی کار به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
منصوری با اشــاره به برنامه هــای وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعی ازجملــه طــرح کارورزی دانشآموختگان 
نشگاهی، طرح معافیتهای بیمه کارفرمایی،  دا
طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی، طرح یارانه 
دستمزد و برنامه تامین مالی خرد، گفــت: معتقدیــم 

 هزینــه ایجاد اشــتغال بــا ایــن رویکــرد پایین اســت.
وی بیان کرد: مجموعه سیاستهای وزارت کار، سعی در ایجاد 
تغییرات الزم در بازار کار و کیفیت عرضه نیروی کار داشته و 
با ایجــاد تحرک در عرضه نیروی کار و توسعه اشتغال با ایجاد 
مهارتهای جدید، باعــث کاهش بار تعهدات کارفرما و دولت 

می شوند.
وی افزود: میانگین هزینه برای هر فرصت شغلی حدود ۳۰ 
تا ۳۵ میلیون ریال است. هزینه سرانه اشتغال برای طرحهای 
معافیت بیمه کارفرمایی و پرداخت یارانه دستمزد در سال 9۸ 
کمتر از ۱۰۰ میلیــون ریال بوده است که در مقایسه با هزینه 

ایجاد اشتغال از طریق ایجاد و راه اندازی یک واحد کسب و کار 
در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، بسیار کمتر و از این 
لحاظ اجرای طرحهای اشتغالزای مورد اشاره برای مناطق 

مختلف بسیار مقرون به صرفه است.

معاون اشتغال وزارت تعاون:

صیانت از کارگران، محور اصلی سیاست های وزارت کار است

نتایج اجرای طرح پایش محیط کسب و کار بخش تعاون 
در تابستان امسال نشــان می دهد که وضعیت کسب و کار 
نسبت به فصل قبل تفاوت محسوســی نداشته و نامساعد 

بوده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون، بهبود فضای کسب و 
کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به 
شمار می رود. هر چه محیط کسب کار شرایط بهتری داشته 
باشد، بهره مندی از فرصت های کارآفرینی بیشتر خواهد شد 
که نتیجه آن خلق ارزش و ثروت برای جامعه است. محیط 
کسب و کار شامل مجموعه عواملی است که بر عملکرد یا اداره 
بنگاه های اقتصادی موثر هستند اما تقریباً خارج از کنترل 
مدیران بنگاه ها قرار دارند. عواملی همچون قوانین و مقررات، 
میزان بارندگی و فرهنگ کاری که در هر منطقه جغرافیایی و 

در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.
براســاس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب  و کار 
ایران در تابســتان 99، رقم شاخص ملی بخش تعاون ۶.۰۱ 
)نمره بدترین ارزیابی ۱۰ اســت( محاســبه شد که تفاوت 
محسوسی نسبت به ارزیابی فصل گذشــته )بهار ۱۳99 با 

میانگین ۶.۰۲( نشــان نمی دهد و همچنان 
وضعیت کســب و کار در وضعیــت خوبی به 

سر نمی برد.
در طرح پایش تابســتان 99، تعداد ۲۶۲ 
فعال اقتصادی بخش تعاون در تمامی رشته 

فعالیت ها و در همه استان ها مشارکت داشتند. براساس این 
گزارش، نامناسب ترین مولفه های محیط کسب و کار بخش 
تعاون در تابستان 99 شامل بی  ثباتی و غیرقابل پیش  بینی 
بودن قیمت  ها، دشــواری تامین مالی از بانک ها و بی ثباتی 

سیاست  ها، مقررات و رویه  های اجرایی بوده است.
همچنین مناســب ترین مولفه های محیط کسب و کار 
بخش تعاون در تابستان امسال شامل محدودیت  دسترسی 
به آب، محدودیت  دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت 
و نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و 

محصول می شود.
براساس این برآورد، »کشاورزی« بهترین محیط کسب 
و کار و »خدمات« بدترین محیط کســب و کار )با توجه به 
محدودیت ها جهت کنترل ویروس کرونا، در دو فصل اخیر 

بیشترین آسیب را رشته های خدمات دیده اند( بوده اند.
براســاس این گزارش اســتان های  مازندران، گیالن و 
کردستان به ترتیب بهترین محیط کسب و کار و استان های 
ســمنان، تهران و چهارمحال و بختیاری به ترتیب بدترین 

محیط کسب و کار را ثبت کرده اند.
فعالیت های حمــل و نقل و انبــارداری، 
بهترین محیط کسب و کار و استخراج معدن، 
بدترین محیط کسب و کار را براساس پایش 
محیط کسب و کار بخش تعاون براساس رشته 

فعالیت ها داشته اند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد اعالم کرد: حقوق 
بازنشستگان فوالد از ماه آبان همسان سازی می شود.

به گــزارش واحــد مرکزی خبــر، برای اجــرای طرح 
همسان سازی حقوق بازنشســتگان فوالد، ۱۲۰۰ میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده است و میانگین حقوق این افراد که 
سال گذشته ۳ میلیون و ۷۰۰هزار تومان بود، با همسان سازی 
و ۱۵درصد افزایش اول سال، حدود ۵۲درصد افزایش پیدا 

کرده و به ۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان می رسد.
رضا مســرور درباره تاخیر پرداخت معوقــات گفت: با 
اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان پرونده معوقات صندوق فوالد 
بسته شد. مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد گفت: هفته 
پیش مجوز اجرای همسان سازی در صندوق بازنشستگی 
فوالد دریافت شد و از همین ماه پرداخت حقوق بازنشستگان 

فوالد با احتساب همسان سازی خواهد بود.
وی افزود: بودجه ای که برای اجرای متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان فوالد در نظر گرفته شده سالیانه ۱۲۰۰ میلیارد 
تومان است که بخشی از آن از طریق منابع داخلی صندوق 
و بخشی نیز از طریق حمایت های ســازمان برنامه و بودجه 

تامین می شود.
مســرور با اشــاره به اینکه همسان سازی 
حقوق بازنشســتگان فوالد فقط یــک بار در 
ســال 9۱ انجام شــد، گفت: بعد از آن دیگر 
همسان ســازی اجرا نشــد و با توجه به اینکه 

بازنشستگان فوالد دارای سخت ترین مشاغل بودند، امسال 
همسان سازی را توانســتیم اجرا کنیم. مدیرعامل صندوق 
بازنشســتگی فوالد با اشــاره به اینکه ســرانه درمان برای 
بازنشستگان فوالد از سایر صندوق های بازنشستگی بیشتر 
است، افزود: سرانه درمان برای بازنشستگان ۱۷۵هزار تومان 
است و حق عائله مندی بازنشستگان فوالد ۵۰درصد افزایش 

یافته که بار مالی این افزایش ۱۰۰ میلیارد تومان است.
مســرور با بیان اینکه ۸۷هزار مستمری بگیر از صندوق 
بازنشســتگی فوالد خدمــت دریافت می کننــد، گفت: 
متناسب سازی و اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان هر 
صندوق با سایر صندوق ها متفاوت است و بر اساس کسوراتی 
که پرداخت کرده اند همسان سازی اجرا می شود و 9۰درصد 
پرداختی ها به مشاغل هر صندوق باید به بازنشستگان تعلق 
گیرد و شــاید در برخی از صندوق ها کمتر و شاید در برخی 

بیشتر باشد.
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی فــوالد درباره اعطای 
تســهیالت به بازنشســتگان این صندوق گفــت: از منابع 
داخلی صندوق تســهیالت ۴ میلیون تومانی بدون سود به 
بازنشستگان اعطا می شود و به دنبال آن هستیم 
که رقم تسهیالت را افزایش دهیم. همچنین 
تفاهم نامه ای را با صنــدوق کارآفرینی امید 
داشتیم تا در اعطای تسهیالت بازنشستگان 

صندوق بازنشستگی فوالد همکاری کند.

اتاق تعاون:

محیط کسب و کار در تابستان امسال هم نامساعد بود
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد:

حقوق بازنشستگان فوالد از آبان ماه، همسان سازی می شود

تسهیالت پرداختی به 
آموزشگاه های آزاد در 

مبالغ کم حدودا ۱۰ تا ۳۰ 
میلیونی بوده است در حالی 
که بسیاری از آموزشگاه ها 

خسارت های ۲۰۰ تا 
۳۰۰ میلیونی و حتی یک 

میلیاردی متحمل شده اند

پیش از شیوع کرونا یک 
هزار و ۲۰۰ آموزشگاه 

آزاد در سراسر کشور و 
۷۰۰ آموزشگاه در تهران 

فعالیت می کردند که 
پیش بینی می شود تا 

پایان امسال ۵۰ درصد این 
آموزشگاه ها تعطیل شود
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