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معاون وزیر کار خبر داد:
بسته حمایت از کارآفرینان پیشرو 

به دولت رفت

معاون توســعه کارآفرینی و اشتغال وزیر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی از ارائه بســته 
سیاست های تشویق و حمایت از کارآفرینان 

پیشرو به دولت خبر داد.
عیسی منصوری در گفت وگو با مهر اظهار 
داشــت: برای حمایت از کارآفرینان مجموع 
سیاست های تشویق و حمایت از کارآفرینان 
پیشــرو در وزارت کار تدوین شده است. این 
بســته در وزارت کار نهایی و هفته گذشــته 

تقدیم دولت شد.
وی درباره مهمترین ویژگی این بسته افزود: 
سیاســت ها و حمایت های دولت ها در ادوار 
مختلف معموالً معطوف به بنگاه ها و بنگاه محور 
بوده است. به عنوان مثال یکی از این حمایت ها 
تأمین ســرمایه در گــردش از طریق اعطای 
تسهیالت بوده اســت اما در بسته جدیدی که 
مبتنی بر حمایت از کارآفرینان تهیه شــده، 
»کارآفرین« محور حمایت قــرار می گیرد و 

حمایت ها معطوف به شخص کارآفرین است.
معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی همچنین درباره آخرین وضعیت 
راه اندازی سامانه اشــتغال ایرانیان گفت: این 
ســامانه آماده شــده و به زودی برای پایش 
اطالعات و داده های بازار کار مورد بهره برداری 

قرار خواهد گرفت.
    

ساالری:
 خدمات غیرحضوری 

تامین اجتماعی گسترش می یابد
مدیرعامل تامین اجتماعی تعادل درآمد ها 
و هزینه های این ســازمان برای انجام به موقع 
پرداخت ها، تعهدات، ارائه و گسترش خدمات 
غیرحضوری این سازمان را اولویت های کاری 

مهم خود برشمرد.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی تامین 
اجتماعی، مصطفی ساالری اظهار کرد: نزدیک 
کردن و تعادل درآمدها و هزینه های سازمان 
اولویت اول ماســت تا بتوانیــم پرداخت ها و 

تعهداتمان را به موقع انجام دهیم.
او افزود: اولویت دیگری که دنبال می کنیم 
ارائه و گسترش خدمات غیرحضوری سازمان 
و بی نیازی مردم از مراجعه حضوری به شعب 
و کارگزاری ها برای دریافت خدماتی همچون 
کمک هزینه ازدواج، اروتز و پروتز، غرامت ایام 

بیماری و... است.
ساالری ادامه داد: در حال حاضر ۴۵ خدمت 
eservices.tamin. غیرحضوری در سامانه
ir قابل دسترس است ولی تک تک آنها را مجدد 
رصد و بررسی می کنیم تا مطمئن شویم هیچ 
اشکالی ندارند و سپس آنها را به صورت رسمی 

به مردم اعالم خواهیم کرد.
    

 14کارگر »آتیال ارتوپد« 
تعدیل شدند

۱۴ نفر از نیروهای شــرکت تولیدی آتیال 
ارتوپد سنندج باالجبار تعدیل شدند.

به گزارش ایلنا، ســال ۹۷ مدیران شرکت 
آتیال ارتوپد در نامه ای به وزیر بهداشت، با اشاره 
به محصوالت تولیدی شــرکت، درخواســت 
کردند بــا ممنوعیــت واردات اقالم مشــابه 
تولیــدی آنــان، از محصوالت این شــرکت 

حمایت شود. 
با گذشــت چندین ماه از ارائه درخواست 
یادشده هنوز خبر رسمی مبنی بر انجام اقدامی 
عملی در پاسخ به این درخواست منتشر نشده 
و شرکت مجبور شده که ۱۴ نفر از نیروهایش 

را تعدیل کند.
این کارگران تعدیلی که می گویند شرکت 
همه تالش خود را برای حفظ اشتغال ما و سرپا 
ماندن خود، صورت داده، می گویند: این وظیفه 
دولت است که از اشــتغال موجود به خصوص 
در استان های محروم مثل کردستان حمایت 

کند.
به گفتــه این کارگــران، تــداوم واردات 
تجهیزات پزشــکی، می تواند به بیکاری همه 
کارگران این صنعت بیانجامد و در این زمینه، 

یک اقدام عاجل، ضروری ست.

4
اخبار کارگری

شرکت ســرمایه گذاری سازمان 
تامین اجتماعی )شستا( چند سالی 
می شود که به محل مناقشات متعدد 
میان شــرکای اجتماعی )کارگران، 
کارفرمایــان و دولــت( و نیــز افکار 
عمومی تبدیل شــده اســت. پس از 
تحقیق و تفحص از ســازمان تامین 
اجتماعــی در دوره هشــتم مجلس 
شورای اســالمی بود که این شرکت 
عظیم اقتصادی مورد توجه بیشتری 
قرار گرفــت. اخبــار و گزارش های 
منتشر شده درباره حضور جریان ها 
و افراد سیاسی در این نهاد و نیز سود 
غیرقابل اعتنای این شرکت در مقابل 
سرمایه های فراوانی که در آن موجود 
است، سبب شــده که این شرکت و 
به تبع آن، سازمان تامین اجتماعی 
و وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
آماج انتقادات فراوان از جانب فعاالن 
کارگری، تشــکل های کارفرمایی، 
نمایندگان مجلــس و نیز دولت قرار 
گیرد، هر چنــد بســیاری ازجمله 
ســهیال جلودارزاده، نماینده تهران 
در مجلس اعتقــاد دارند که عملکرد 
دولتمردان و نماینــدگان مجلس و 
نیز جریان های سیاسی کشور، علت 
اصلی ناکارآمدی این شرکت عظیم 

اقتصادی است.
این نماینــده مجلس بــا انتقاد از 
کم لطفی هایی که در حق کارگران و 
بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی 
صــورت می گیــرد، گفــت: تامین 
اجتماعی از حق بیمه کارگران شکل 
گرفته و بدون کمک دولت به صورت 
درآمد - هزینه ای مدیریت می شود اما 
هر چقدر این سازمان نجابت بیشتری 

می کند، به همان اندازه دست اندازی به 
آن بیشتر می شود و در جهت نابودی 

منابعش بیشتر گام برمی دارند.
وی افــزود: دیگــر تضییع حقوق 
تامیــن اجتماعی بس اســت و باید 

عدالت برقرار شود.
عضو فراکسیون کارگری مجلس با 
اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی 
بیش از ۴2 میلیون جمعیت کشور را 
پوشش می دهد، خطاب به مسئوالن 
گفت: اگر می خواهیم نظام پابرجا باشد 
باید از تامین اجتماعی حمایت کنیم 
زیرا به خطر افتــادن صندوق تامین 
اجتماعی مساوی با بحران برای نیمی 

از جمعیت کشور است.
کارگران نقشی در مدیریت 

تامین اجتماعی ندارند
وی با انتقاد از سیاسی کاری در اداره 
تامین اجتماعی گفت: اداره سازمان 
باید به صورت سه جانبه گرایی باشد، 
درحالی که کارگران هیچ نقشــی در 
آن ندارند و می بینیم که هر بار مدیری 
سیاسی در تامین اجتماعی منصوب 
می کنند، آینده سازمان تهدید می شود 
که به اعتقاد من، بدتریــن نمونه آن 
دوران مدیریت ســعید مرتضوی بر 
تامین اجتماعی بــود و عواقب آن را 

هم دیدیم.
جلودارزاده با اشاره به اینکه بدترین 
دوره تامین اجتماعــی در دولت های 
نهم و دهم بود، گفــت: اصالح قانون 
تامیــن اجتماعی در دوره ریاســت 
جمهوری احمدی نژاد صورت گرفت و 
باعث شد نقش کارگران و کارفرمایان 
در تامین اجتماعی بســیار کمرنگ 
شــود. خروج کارگاه های زیر ۵ نفر از 

شــمول قانون کار نیز در همین دوره 
باعث شد پرداخت حق بیمه کاهش 
چشــمگیری داشته باشــد و درآمد 
تامین اجتماعی از محل حق بیمه ها 

کاهش یابد.
برخی از نمایندگان مجلس، 

معامله گر هستند
وی با انتقــاد از عملکــرد برخی 
نماینــدگان مجلس گفــت: هرگاه 
که ســعی کردیم دولــت را وادار به 
عقب نشینی از دست اندازی به اموال 
تامین اجتماعــی کنیم، بــه دنبال 
تصویب قانــون منطقی بودیــم و از 
نمایندگان برای بازخواســت از وزرا 
امضا جمع کردیم، یک باره می دیدیم 
که برخی نماینــدگان فقط با گرفتن 
یک دســتگاه آمبوالنس برای حوزه 
انتخابیه  خــود، امضایشــان را پس 
گرفتند. این امر بیانگر معامله گر بودن 

برخی نمایندگان است.
نماینده تهــران در مجلس با ابراز 
تاسف از اینکه سابقه مدیریت تمامی 
دولت ها بیانگر آن بــوده که از ثروت 
کارگران برداشته اند تا مشکالت دولت 
را مرتفع کنند، گفت: نتیجه این همه 
دست اندازی به اموال تامین اجتماعی 
این شد که بدهی دولت ها در تمام این 
سال ها انباشته شــود و اکنون به مرز 
20۷هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب 
معیشــت کارگران و بازنشســتگان 
گفت: اکنون مستمری بگیری داریم 
که ماهیانه ۴00هــزار تومان حقوق 
می گیرد و بازنشسته  ای هم داریم که 
تمام حقوق خود را در ابتدای ماه و به 
محض دریافت برای خرید داروهای 

مصرفی یک ماهش می پردازد و بقیه 
ماه زندگی خود را با کمک بستگانش 
ادامــه می دهد. بــا این شــرایط آیا 
درســت اســت که دولت باز هم به 
اموال تامین اجتماعی چشــم طمع 
داشته باشد و ســازمان را تحت فشار 

قرار دهد.
جلودارزاده از دیدارش با مدیرعامل 
جدید تامین اجتماعی خبــر داده و 
گفت: با ساالری اتمام حجت کردیم 
که باید حــق تامین اجتماعــی را از 
دولت بگیرد و از حقوق قانونی سازمان 
پایین نیاید و در این راستا از کارگران و 
بازنشستگان انتظار داریم برای دفاع از 

حق سازمان استقامت کنند.
 مدیران ناالیق شستا 

باید عوض شوند
وی با انتقاد از اظهارات روحانی در 
خصوص واگذاری شرکت های شستا 
گفت: رئیس جمهور چرا از واگذاری 
رایگان اموال تامین اجتماعی سخن 
می گوید؟ اگر شــرکت های شســتا 
زیان ده شــده به دلیل رانت و فسادی 
است که در برخی از شرکت ها وجود 
دارد. امروزه مشکل اصلی شرکت های 

شستا، مدیران ناالیق و ناکارآمد است 
و هر کجا سازمان زیان داده، از ناحیه 
مدیر ناالیق بوده اســت. به جای آنکه 
شرکت های شستا را رایگان به مردم 
بدهیم، مدیران ناالیق را عوض کنیم و 

افراد توانمند را منصوب کنیم.
نماینده تهران در مجلس، دالیل 
استیضاح ربیعی در سال ۹6 را تشریح 
کرد و گفت: برخی نمایندگان مجلس 
که به اســتیضاح ربیعــی رای دادند، 
به دنبــال گرفتن امتیــاز بودند. آنها 
می خواستند فرزندانشان را به عنوان 
مدیر و هیات مدیره به شــرکت های 
شســتا تحمیل کنند یا خواسته های 
غیرمعقول دیگری داشــتند و چون 
ربیعی با این خواســته آنان مخالفت 

می کرد، استیضاحش کردند.
وی خطاب به تشکل های کارگری 
گفت: شــما به دنبال سه جانبه گرایی 
هستید که ما نیز موافق هستیم اما باید 
در این مسیر اســتقامت کنید و بر سر 
حقوقتان سازش نکنید و افراد همسو با 
خودتان را در همه قوا شناسایی کنید.

جلودارزاده افزود: دیر بجنبید همه 
چیز کارگران و بازنشستگان را می برند 
همان گونه که تاکنون بخشی از منابع 
سازمان را برده اند و کاری از دست تان 

برنیامده است.
همه باید تاوان شرایط بد 
اقتصادی کشور را بدهند

وی با تاکید بر اینکــه نظام برای 
اســتمرار حیات خود به مــردم نیاز 
دارد، گفت: نظام مورد حمایت ماست 
اما مدام از ســوی دشــمنان تهدید 
می شــود؛ از تهدید نظامی تا تحریم 
و محاصره اقتصــادی گرفته تا دیگر 
فشارهای سیاسی، اما اگر قرار است 
برای استقالل کشورمان تاوان بدهیم، 
باید همگان تاوان بدهند و قرار نیست 
تاوان استقالل و اســتقامت نظام را 

فقط کارگران و بازنشستگان بدهند.
عضو فراکسیون کارگری مجلس، 
بهترین راهکار برای صیانت از تامین 
اجتماعی را سه جانبه گرایی واقعی با 
آرای برابر توصیف کرد و گفت: شاید 
سه جانبه گرایی تعیین کننده قطعی 
نباشد اما می تواند مانع دست اندازی 
به اموال تامین اجتماعی باشد و جلوی 
بدتر شدن اوضاع را بگیرد، زیرا کارگران 
و بازنشســتگان از تامیــن اجتماعی 
حمایت می کنند، سازش نمی کنند 

و کوتاه نمی آیند.
وی خطاب به رئیس جمهور، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل 
تامین اجتماعی گفت: آقایان بدانند ما 
با کسی دعوا نداریم اما هشدار می دهیم 
که با تمام توان در برابر تضییع حقوق 

کارگران و بازنشســتگان می ایستیم 
و از اموال تامیــن اجتماعی حمایت 

می کنیم.
جلودارزاده با اشــاره به انتخابات 
مجلس در سال جاری گفت: اکنون که 
نمایندگان رای می خواهند، بهترین 
زمان برای طــرح اصالح ســاختار 
ســازمان و اجرای ســه جانبه گرایی 
اســت. تشــکل های کارگــران و 
بازنشســتگان باید بــا نمایندگان 
استان ها اتمام حجت کنند و هر کس 
نسبت به ســه جانبه گرایی رای داد، 
شــما هم به او رای بدهید و اگر کسی 
رای نداد، شما هم بی تعارف آرای خود 
را به صندوق او نریزیــد و فردی را به 
مجلس یازدهم بفرســتید که حامی 

کارگران و بازنشستگان باشد.
وی بر وحدت تشکل های کارگری و 
بازنشستگان تاکید کرد و گفت: اکنون 
باید متحد و یکصدا باشید و مطالبات 
خودتــان را بخواهید. فراموش نکنید 
که اگر در بین شــما تفرقه باشد، در 
مســیری گام برداشــته اید که هرگز 
به نفع ســازمان و منافــع کارگران و 

بازنشستگان نخواهد بود.
نماینده تهران در مجلس، شــرط 
حمایت از هر فرد، گــروه و جریانی را 
حرکت در مســیر دریافت مطالبات 
کارگران و بازنشستگان دانست و گفت: 
امروز هر کس با فراکســیون کارگری 
مجلس همســو بود و بــه مصوبات 
کارگری و بازنشستگان رای داد، شما 
نیز نام او را به خاطر داشته باشید و هر 
کس از حقوق کارگر دفاع نکرد شما نیز 
نامش را برای همیشه از ذهنتان پاک 
کنید. زیرا مدعیــان حمایت از کارگر 
باید ادعای خود را در عمل نشان دهند.

جلودارزاده با اشاره به جلوس آقازاده ها در هیات مدیره شرکت های زیرمجموعه شستا:

دولت، دست خود را از جیب تامین اجتماعی بیرون بکشد

خبر

رئیــس فراکســیون کارگــری مجلس 
تاکید کــرد: حقوق پرداختی بــه کارگران، 
کشاورزان، بازنشســتگان و کارمندان حتی 
کفاف هزینه سفره آنها را نمی دهد، چه برسد 
به اجاره مسکن، هزینه تحصیل و هزینه های 

متعددی که هر روز بر آنها بار می شود.
علیرضا محجوب در جلســه علنی دیروز 
مجلس شورای اسالمی و در نطق میان دستور 
خود با اشــاره به وضعیت دشــوار و سخت 
معیشتی کارگران، کشاورزان، بازنشستگان 
و حقوق بگیــران گفــت: برخــی از افــراد 
مستمری های کوچک از نهادهای حمایتی 
دریافت می کننــد اما برخــی دیگر همین 
حمایت ناچیز را ندارند ولــی من امیدوارم 
کسی در ایران اسالمی، آنها را فراموش نکند.

وی ادامه داد: بیایید یــک لحظه خود را 
جای آنها بگذاریم که ندارند و سفره هایشان 
خالی است و در به در به دنبال خانه و مسکن 
اجــاره ای می گردند. رئیس جمهــور، وزرا، 
مدیران، نمایندگان و کارگزاران، خودشان را 

لحظه ای جای آنها بگذارند و بپرسیم در این 
ماه پنجم سال ۹۸ به چه میزان به موضوعاتی 
که به آنها متعهــد بوده ایم همانند تخصیص 
۱۴ میلیــارد دالر برای کاالهای اساســی، 
کاالبرگ و کارت کاال که می تواند سفره های 

آنها را کمی رنگین کند، اندیشیده ایم؟
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس بیان 
کرد: اگر این امور توزیع شده، رانت چه کسانی 
شده و کدام تجار، رانت ناشی از این امر را چه 
در گذشته و چه اکنون دریافت کرده است؟ 
مسکن کارگران و کشاورزان در اولویت قانون 
اساسی بوده اما در مقابل کسانی که در پنت 
هاوس ها و قصرها زندگی می کنند، کسانی 
هم در یک اتاق ۱2 متری زندگی می کنند. 

آیا این وضعیت جای سوال ندارد؟
عضو فراکســیون امید فزود: اعالم آمار، 
مشکل مســکن را حل نمی کند بلکه راه حل 
مشــکل مســکن، تدابیری مانند مالیات بر 
خانه های خالی را می طلبد که هرگز تا امروز 
اجرا نشــده و البته معلوم اســت که صدای 

ثروتمندان از صدای ضعفا قوی تر است.
وی ادامــه داد: امروز حقــوق پرداختی 
به کارگران، کشــاورزان، بازنشســتگان و 
کارمندان حتی کفاف هزینه ســفره آنها را 
نمی دهد، چه برسد به اجاره مسکن و هزینه 
تحصیل و هزینه های متعددی که هر روز بر 

آنها بار می شود.
محجوب گفت: وضع بازنشســتگان که 
همسان ســازی برای آنها اجرا نشده، روز به 
روز بدتر می شود و صدای آنها بلندتر می شود 
لذا فراکسیون کارگری مجلس تقاضا دارد که 
مجدداً به این امر و وضع معیشتی کارگران و 

بازنشستگان رسیدگی شود.
وی تاکید کرد: ما خواستار اصالح وضعیت 
مزدی و اصــالح وضعیت مســتمری های 
مســتمری بگیران، کارمنــدان، کارگران و 
حقوق بگیران هســتیم. همچنین کارگران 
ســاختمانی در شــرایط امــروزی به دلیل 
بیمه اذیت می شــوند لذا توجه به آنها و حل 

مشکالت آنها را دنبال می کنیم.

محجوب در ادامه گفت: طبق گزارش ها 
در مناطق جنوبی تهران و تازه تأســیس آن 
مانند منطقه 22 حدود 22هــزار معلم کم 
داریم که اگر جذب نشــود بایــد 2۵0هزار 
ســاعت حق التدریس پرداخت شود، ضمن 
آنکه 220هزار ساعت و حدود ۷0هزار کمبود 

کالس در حاشیه داریم.
عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس 

در پایان از نبــود بیمارســتان در بومهن و 
پردیس، کمبود 2 هزار واگن در مترو تهران 
و بی توجهــی به مشــکل ورزش جوانان در 
تابســتان انتقاد و تاکید کرد: تمام سالن ها 
واگذار شده و فرزندان فقرا نمی توانند به هیچ 
ورزشــگاهی بروند. حق است وزارت ورزش 
و جوانان یک برنامــه جامع در این خصوص 

تدوین کند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس:

حقوق کارگران و بازنشستگان کفاف هزینه سفره آنها را نمی دهد

مستمری بگیری داریم 
که ماهانه 400 هزار 

تومان حقوق می گیرد و 
بازنشسته  ای هم داریم 

که تمام حقوق خود را 
در ابتدای ماه و به محض 

دریافت برای خرید 
داروهای مصرفی یک 

ماهش می پردازد و بقیه 
ماه زندگی خود را با کمک 

بستگانش ادامه می دهد

نظام مورد حمایت ماست، 
اما اگر قرار است برای 

استقالل کشورمان تاوان 
بدهیم، باید همگان تاوان 
بدهند و قرار نیست تاوان 

استقالل و استقامت 
نظام را فقط کارگران و 

بازنشستگان بدهند
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