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معاون وزیر تعاون:
تحریم ها هیچ واحد تولیدی را 

تعطیل نکرده است
معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: با وجود تحریم ها و مشکالت 
اقتصادی اجازه نداده ایم هیچ واحد تولیدی تعطیل 
شود و تالش شده تا واحدها فعال و چرخه اقتصادی 
رونق داشته باشــد. به گزارش ایرنا، علی سرزعیم 
افزود: پرداخت پیمانکاران بــه کارگران از طریق 
روابط کار رصد می شــود و هرجا مشــکلی وجود 
داشته باشــد به طور یقین وارد و از حقوق کارگران 
دفاع می شود. وی اظهار داشــت: ورود به بازارهای 
جهانی روزبه روز ســخت تر می شــود و اکنون در 
شرایط تحریم این دشواری به مراتب بیشتر است 
ولی با این حال چنانچه امــروز به بازارهای جهانی 
ورود شود شرایط آغاز فرایند این ورود سهل تر از ۱۰ 
سال آینده است. معاون  اقتصادی وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: با وجود اینکه در شرایط تحریم 
کل اقتصاد با رکود مواجه شده، صادرات غیرنفتی و 
طرح های گردشگری امسال رشد قابل توجهی پیدا 
کرده است. وی افزود: در حوزه پرداخت های وام های 
اشتغال روستایی نیز آمار اشتغال در روستاها افزایش 
یافته به نحوی که سال گذشته 3۰۰هزار شغل در 

این بخش ایجاد شد.
    

نماینده تهران در مجلس:
 عامالن بیکاری کارگران، 

شیعه نیستند
نماینــده تهــران در مجلــس گفت: شــیعه 
امام حســین)ع( دزدی، اختالس، ظلم و ســتم 
نمی کند. به گزارش ایلنا، سهیال جلودارزاده، رئیس 
اتحادیه زنان کارگر در مراسم عزاداری دهه اول محرم 
در محل خانه کارگر، با بیان اینکه در دهه هایی که از 
زندگی من می گذرد شاهد خوانش های متعدد و 
مختلفی از امام حسین)ع( بوده ام، عنوان کرد: قبل 
از انقالب اسالمی، امام حســین)ع( نماد آزادگی و 
مقابله با ظلم بود و زمانی که بعد از انقالب هم دیدیم 
امام حسین)ع( به نماد شهادت و ایستادگی تبدیل 
شد و کسانی با الگو گرفتن از ایشــان راه شهادت 
را پیش گرفتنــد. وی ادامه داد: بــرای عده ای هم 
امام حسین)ع( وسیله کسب درآمد و قدرت است. 
این اتفاق در ۱4۰۰ سال گذشته و حتی پیش از آن 
برای پیامبران و آزادگان دیگر هم بوده و کسانی با 
استفاده از آنها خواســته اند پرچم آزادگی را پایین 
بیاورند. رئیس اتحادیه زنان کارگر با بیان اینکه کسی 
که معبود خود را می شناسد و شیعه امام حسین)ع(، 
از ریا و تظاهر دوری می کند، عنوان کرد: شیعه امام 
حسین)ع( از ترس به دور است مثل شهدای ما که کار 
و تحصیل و زن و بچه شان را رها کردند و به جبهه ها 
رفتند تا خدا را پیدا کنند. جلودارزاده با بیان اینکه 
شیعه امام حسین)ع( حق اهلل و حق الناس را رعایت 
می کند، گفت: آن کسی که با واردات باعث تعطیلی 
کارخانه ها می شود، کارگران را بیکار و حق الناس را 

ضایع می کند، شیعه امام حسین)ع( نیست.
    

تجمع کارگران آذرآب در 
میدان شهدای اراک

کارگــران شــرکت آذرآب اراک در اعتراض به 
معوقات مــزدی و بالتکلیفی شــرکت، در میدان 
شهدای این شــهر جمع شــدند. به گزارش ایلنا، 
کارگران این واحد تولیدی، دستمزد ماه های تیر و 
مرداد را دریافت نکرده اند و بخشی از دستمزد خرداد 
را نیز طلب دارنــد. کارگران می گویند: بالتکلیفی 
وضعیت کارخانه مهم ترین مشکل ما کارگران است. 
ما از مسئوالن انتظار داریم وضعیت تولید و کارخانه را 
روشن کنند. »محمدتقی آبایی« مدیرکل تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی اســتان مرکزی در این باره گفت: 
تعیین تکلیف وضعیت مدیریت و مالکیت شرکت 
و دو ماه حقوق معوقه دلیل اعتراض کارگران است. 
وی افزود: روز دوشنبه در تهران جلسه ای با حضور 
مسئوالن برگزار شــد که در این جلسه قرار شد تا 
بانک کشاورزی به عنوان ســهامدار عمده آذرآب 
طی 48 ساعت وضعیت مدیریت شرکت را مشخص 
کند. متاسفانه مشارکت بانک کشاورزی در بحث 
هیأت مدیره آذرآب بســیار ضعیف است. اکنون 
مدیرعامل شرکت استعفا داده است. آبایی تصریح 
کرد: روز دوشنبه مشخص شد که کارخانه به مپنا 
یا شرکتی مشابه واگذار شود. آذرآب خوشبختانه 
با مشکل کمبود سفارش مواجه نیست بلکه مشکل 
اصلی این واحد تولیدی، مشــخص نبودن تکلیف 

مدیریت است.
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بازنشستگان و بیمه پردازان تامین 
اجتماعی، تغییر نظام مدیریتی تامین 
اجتماعی، تقویت ســه جانبه گرایی 
و مدیریــت شــورایی آن را یکــی از 
مهم ترین مطالبات خــود می دانند. 
طبق اساسنامه ســاختار هیأت امنا 
به این شکل اســت که ۶ نفر از اعضای 
هیات امنا توسط وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تعیین می شوند و سه عضو 
دیگر براســاس قانون ســاختار نظام 

جامع رفاه و تامین اجتماعی.
دو عضــو کارگــری و یــک عضو 
کارفرمایی در هیات امنا حضور دارند و 
مطابق تبصره سه ماده هفت اساسنامه 
صندوق تامین اجتماعی، جلســات 

هیات امنا با حضور ۶ عضو رســمیت 
می یابد و تصمیمات آن با رای حداقل 
۵ عضو قطعیت می یابد. بنابراین بدون 
حضور سه عضو غیردولتی، کار هیات 
امنا راه می افتد و منافع دولت تضمین 
می شود. همین ساختار معیوب سبب 
می شود تا سازمان تأمین اجتماعی در 
مناسبات قدرت قرار بگیرد و مشکالت 
آن چند برابر شود و دولت این اختیار 
را به دست می آورد تا تصمیمات خود 
را درباره عزل و نصب مدیران اجرایی 
کند. مشــکالت مدیریــت موجب 
بحران های امروزی تامین اجتماعی 
شده و همین است که موضوع خیلی 
از اعتراضات بازنشستگان تغییر نظام 

مدیریتی تامین اجتماعی و شورایی 
شــدن مدیریت آن اســت. »فرشید 
یزدانی« کارشــناس ارشــد تامین 
اجتماعی معتقد است که از زمان دولت 
دهم که اساسنامه سازمان تغییر کرد، 
تامین اجتماعی وارد چرخه ای معیوب 
شــد و حاال هر چقدر هم که پول وارد 

این سیستم شود، نابود خواهد شد.
یزدانی با اشــاره بــه اینکه بحران 
کنونی صندوق تامین اجتماعی بیش 
از هر چیز ناشی از بحران نظام مدیریتی 
سازمان است، اظهار داشت: تا زمانی 
که این نظام مدیریتی بــدون تغییر 
باقــی بماند، هر چقدر هــم پول وارد 
چرخه تامین اجتماعی شــود، در اثر 

ناکارآمدی ها نابود می شود.
وی افزود: البته باید تاکید کنم که 
بحران ناشی از نظام مدیریتی سازمان 
تامین اجتماعی است، نه مدیران آن. 
در دولت دهم نظام مدیریتی سازمان 
تخریب شــد و پس از آن نیــز ادامه 
پیدا کرد. در دولت فعلی بنا بود نظام 
مدیریتی به لحاظ ســه جانبه گرایی 
اصالح شود و نشد و مداخالت مختلفی 
در این سازمان صورت گرفت تا امروز 

به وضعیت کنونی برسیم.
یزدانی با بیان اینکه در دولت دهم 
اساسنامه تامین اجتماعی تغییر داده 
شــد، بیان کرد: طی این تغییر تقریباً 
سه جانبه گرایی از ساختار مدیریتی 

سازمان حذف شــد. همین امر سبب 
شد تا استقالل اداری سازمان گرفته 
شود و مداخالت دولت از طریق وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجلس 
در ســازمان تامین اجتماعی افزایش 

پیدا کرد.
وی با بیان اینکه بعــد از تغییرات 
اساســنامه در دولت دهم، فســاد در 
ســازمان تامین اجتماعــی به طور 
سیستماتیک گســترده شد، تصریح 
کرد: در همــان زمــان 8 مدیرعامل 
شســتا تغییر کرد و این ســازمان در 
مناســبات قدرت قرار گرفت. قدرت 
تامیــن اجتماعی و تســلط آن برای 
مدیریت سرمایه گذاری ها از بین رفت.

او ادامــه داد: بــر همین اســاس 
شکل گیری فساد در این سازمان نیز 
گســترده شد. حجم فســادی که در 
سیستم مکانیزم دولتی وجود دارد به 
سمت تامین اجتماعی نیز سرازیر شد 

و رفته رفته شدت گرفت.
این کارشناس تامین اجتماعی با 
تاکید بر اینکه با توجه به این تغییرات، 
نظام نظارتــی بر تامیــن اجتماعی 
حذف شد، بیان کرد: حذف و کمرنگ 
کردن سه جانبه گرایی مغایر با اصول 
ســازمان های بین المللــی ILO و 
صندوق های بیمه ای اســت. طبیعتا 
حذف سه جانبه گرایی موجب آسیب 

بر نظارت و مدیریت این سازمان شد.
یزدانی با اشاره به اینکه انتظار این 
بود که این دولت اقداماتی بر اســاس 
افزایــش نظارت و ســه جانبه گرایی 
انجام دهد که تحقق پیدا نکرد، گفت: 
مناســبات قدرت در ســازوکار این 
سازمان درونی شــده و عماًل راه را بر 

اصالح روند گذشته بسته و هنوز این 
مشکالت ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکــه تا وقتی که 
نظــام مدیریتی تامیــن اجتماعی با 
همین روند معیوب ادامه کار می دهد، 
بحران و مشکالت این صندوق بیمه ای 
حل شدنی نیســت، تصریح کرد: در 
دولت هــای مختلــف در خصــوص 
عزل و نصــب مدیران دخالت شــد. 
دولتی هــا دخالت کردنــد و به جای 
اینکه سیاستگذاری کنند، سازمان را 

دچار مشکل کردند.
این کارشناس تامین اجتماعی در 
پایان خاطرنشــان کرد: 8 مدیرعامل 
در مدت چند ســال در شستا تغییر 
کرد و این تغییــرات مبنای کارآمدی 
و ناکارآمــدی نیز نداشــت. همین 
امر سبب شــد تا ســرمایه گذاری ها 
 افــت کنــد و مشــکالت شســتا

 بیشتر شود.

کارشناس ارشد رفاه و تامین اجتماعی:
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معاون مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اجرای 
طرح یارانه دستمزد موجب گشــوده شدن جبهه جدید 
اشــتغال و بازار کار است، گفت: مقرر شــده این طرح در 
استان های محروم و کم برخوردار از اشتغال اجرایی شود 
که در حال حاضر به صورت پایلوت در هشت استان کشور 
اجرا خواهد شــد که یکی از آنها چهارمحــال و بختیاری 

است.
به گزارش ایسنا، محمد آذرپناه اظهار کرد: طرح یارانه 
دستمزد به عنوان بخشی از سیاســت های فعال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی بــوده که برای گروه خاصی از 
جوانان که ابزاری برای راه اندازی شغل در اختیار نداشته 

اجرایی می شود.
وی با اشاره به اینکه اجرای طرح یارانه دستمزد موجب 
گشــوده شــدن جبهه جدید در امر اشــتغال و بازار کار 

است، افزود: مقرر شده این طرح در استان های محروم و 
کم برخوردار از اشتغال اجرایی شود که در حال حاضر به 
صورت پایلوت در هشت استان کشور اجرا خواهد شد که 

یکی از آنها چهارمحال و بختیاری است.
آذرپناه با اشاره به اینکه اقتصاد کشور بر پایه سه بخش 
دولتی، تعاونی و خصوصی اســتوار است، تصریح کرد: از 
زمان تاسیس دانشگاه ها در کشور تاکنون حدود ۱3 تا ۱4 
میلیون نفر تحصیالت دانشگاهی را کسب کردند که تا قبل 
از انقالب هیچ فارغ التحصیل دانشگاهی وجود نداشته که 
در بخش خصوصی فعالیت کنــد. وی ادامه داد: در بحث 
سرمایه انســانی بخش خصوصی و تعاونی بسیار ضعیف 
هستیم زیرا توســط نیروی انسانی توســعه و بهره وری 

پیش می رود.
معاون مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی با اشــاره به اینکه 

ضعف هایی نیز در سیستم دانشــگاهی وجود دارد، بیان 
کرد: افراد در طول زمان تحصیل خــود از جامعه فاصله 
می گیرند، دانشــگاه دانش الزم را به دانشجوی خود ارائه 
می دهد ولی نمی تواند توانمندی را به دانشــجو یاد دهد، 
بنابراین بعد از فارغ التحصیلی به ســراغ بخش خصوصی 

و تعاونی ها می روند که پذیرشی برای آنها وجود ندارد.
وی گفت: نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی دو 

برابر سایر اقشار جامعه بوده که این امر یک آسیب است.
آذرپنــاه بیان کــرد: اگــر نیروهــای تحصیل کرده 
دانشگاهی وارد بنگاه های اقتصادی شــوند قطعا عالوه 
بر ایجاد اشتغال، در پیشبرد کارهای آنها تاثیرگذار است.

وی افزود: به رغــم محدودیت بودجه ای در کشــور، 
بودجه ایــن طرح ۱۰۰درصد تخصیص داده شــده که با 
ابالغ این طرح  به استان های پایلوت کشور، تاکنون ۱۲4 
قرارداد به دبیرخانه طرح ارسال و مبلغ به حساب آنها واریز 

خواهد شد.معاون مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه 
اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سهمیه 
این استان در طرح یارانه دستمزد، جذب یک هزار و 4۰۰ 
نفر بوده که در صورت جذب تمامی افــراد تا پایان فصل 
پاییز، برای فصل زمســتان یک هزار و 4۰۰ نفر دیگر به 

استان اختصاص می یابد. 
وی با اشاره به اینکه اجرای طرح کارورزی به منظور رفع 
بیکاری نبوده بلکه با هدف ورود افراد به بازار کار بوده است، 
تصریح کرد: یکی از طرح های موفق طرح کارورزی بوده 

که ۲۹هزار نفر در کشور جذب شدند.

یک مقام مسئول در وزارت کار:

اجرای طرح یارانه دستمزد، گشایشی جدید در امر اشتغال است

استاندار مرکزی گفت: ۵۰۰ میلیارد ریال 
تسهیالت برای پرداخت حقوق معوق کارگران 
و خرید مواد اولیه تولید به شرکت هپکو اراک 

پرداخت می شود.
سیدعلی آقازاده در گفت وگو با ایرنا افزود: 
در نشست مجمع نمایندگان و استاندار مرکزی 
با وزیر صنعــت، معدن و تجارت، سرپرســت 
ســازمان خصوصی ســازی، رئیس سازمان 
گســترش و صنایع ایران، مدیران عامل بانک 
ملی و کشــاورزی، مدیران مپنا، مدیر قرارگاه 
خاتم االنبیا، معاونان وزارت اقتصاد، نیرو و تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و رئیس کل دادگســتری 
استان، مقرر شــد باقیمانده تسهیالت ۹۰۰ 
میلیارد ریالی شرکت هپکو اراک به مرور توسط 

بانک ملی ایران پرداخت شود.
وی ادامه داد: در این نشست مقرر شد مدیر 
هلدینگ هپکو براساس وکالت نامه ای که مالک 
کنونی این شرکت به سازمان خصوصی سازی 

داده تا روز پنجشنبه تعیین و مستقر شود.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: بانک ملی 
در این نشست مکلف شد، باقیمانده تسهیالت 
شرکت هپکو اراک را به شــرطی که عالوه بر 
پرداخت حقوق کارگران، برای تامین مواد اولیه 
و قطعات مورد نیــاز و تولید محصوالت هزینه 

شود، به این شرکت پرداخت کند.
آقازاده گفــت: برای پرداخــت باقیمانده 
تسهیالت شرکت هپکو مدیریت این شرکت 
باید قرارداد دریافت تســهیالت را با بانک ملی 

منعقد کند.
وی ادامه داد: امید اســت بــا این تصمیم و 
تعیین مدیریت جدید شــرکت هپکو، حقوق 
کارکنان این شــرکت تا پایان شــهریور ماه 

پرداخت شود.
اســتاندار مرکزی افزود: همچنین در این 
نشست مقرر شــد پیگیری قراردادهای خرید 
محصوالت شــرکت هپکو با برخی سازمان ها 
ازجمله خانه معدن ایران، ســازمان راهداری 
کشور و بخشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

که نیازمند محصوالت این شــرکت هستند، 
توسط نمایندگان مجلس پیگیری شود.

آقازاده خاطرنشــان کرد: فرمانده قرارگاه 
خاتم االنبیا نیز در این نشست گفت این قرارگاه 
به دلیل برخی مشکالت ازجمله طلب 33۰هزار 
میلیاردی از کارفرمایان، شهرداری ها و بخش 
خصوصی، تــوان خرید و رفع مشــکالت این 

شرکت را ندارد.
مدیریت جدید آذرآب اراک به زودی 

مشخص می شود
اســتاندار مرکزی همچنین گفت: در این 
نشســت مقرر شد سهام بانک کشــاورزی در 
شرکت آذرآب واگذار و مدیریت این شرکت تا 
روز پنجشنبه توسط سهامدار عمده که اکنون 

بانک کشاورزی است، معرفی شود.
آقازاده افزود: همچنین مقرر شــد ســهام 
شرکت آذرآب اراک در مرحله بعدی به مپنا یا 

یک شرکت مشابه مپنا واگذار شود.
وی با یادآوری حضور نمایندگان شــرکت 

مپنا در این نشســت گفت: نماینــدگان این 
شرکت استقبالی خوبی از واگذاری سهام بانک 
کشاورزی نداشــته و مقرر شد ظرف مدت ۱۰ 
روز آینده نمایندگان مپنا با گزارش کاری که از 
آذرآب به دست می آورند، نتیجه را اعالم کنند.

اســتاندار مرکزی همچنین اظهار داشت: 
براساس تصمیم گیری های انجام شده در این 
نشست شــرکت واگن پارس اراک به صورت 

قطعی به شرکت مپنا واگذار می شود.
آقازاده افــزود: موافقت اولیــه مپنا برای 
واگذاری سهام واگن پارس اراک به این شرکت 

نیز در این نشست صادر شد.
وی ادامه داد: شــرکت واگن پارس اراک به 
احتمال قوی ظرف مدت چند هفته آینده پس 
از انجام مراحل قانونی به شــرکت مپنا واگذار 

می شود.
استاندار مرکزی با یادآوری نشست مجمع 
نمایندگان و نماینده ارشــد دولت در استان 
با رئیس مجلس گفت: در این نشســت عالوه 
بر دغدغه های نمایندگان اســتان مســائل و 
مشکالت شرکت های هپکو و آذرآب نیز مطرح 

و مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار مرکزی:

حقوق معوق کارگران هپکو تا پایان شهریور ماه پرداخت می شود

بحران، ناشی از نظام 
مدیریتی سازمان 

تامین اجتماعی است، نه 
مدیران آن. در دولت دهم 

نظام مدیریتی سازمان 
تخریب شد و پس از آن نیز 

ادامه پیدا کرد
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