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شریعتمداری ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد:

انتصابات شفاف و مبتنی برشایستهساالری
درهیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری

دلنوشتهشریعتمدارییکسالپسازهجرتسردار
محمد شریعتمداری ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :شهادت؛ هنر مردانی است که خداوند ،آنان را چون نشانی افتخاری بر سینه
احســن الخالقین دوخته اســت .مردانی که َص َدقوا ما عا َه ُدوا ََّ
ضی نَحبَهُ ...و حاج قاسم از آن جمله است...
الل َعَلی ِه َف ِمن ُهم َمن َق ٰ
آن جا که شــما بال کشیدید پر جبرائیل عقل ،میسوزد .شهادت شما فنای فی اهلل و بقای در اوست .دعایمان کنید رفیق .دعایمان
بر اهلل قلوباً ال یَعلم بکسِرها ِسواه .مگر ما را پند ندادید که " واهلل واهلل
کنید که در انتظاریم و از بد حادثه ،نفسهامان تنگ آمده ستَ .ج َ
واهلل از مهمترین شئون عاقبت به خیری ،نسبت شما با جمهوری اسالمی و انقالب است و رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با حکیمی
است که امروز سکان انقالب را به دست دارد .ما همه سربازیم .دعایمان کنید که جاماندهایم .بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی
میکند؟ نیک میدانیم که اگر مالک افتاد زمین ،تیغ ،ولی دست علی ست /....ایرنا
انتصاباتشفافومبتنیبرشایستهساالریدرهیاتمدیرهصندوقبازنشستگیکشوری
محمد شریعتمداری ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :انتصابات در اعضای هیات مدیره زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری
پس از بررسی و تصویب در کمیته انتصابات و با رعایت فیلترهای مختلف و با تکیه بر شایستهساالری بهطور شفاف صورت میگیرد.
برقراری شفافیت باعث شد تا چشم تیزبین منتقدان بر ترازنامه شرکتهای صندوق گشوده شود و همه فعالیتها قابل ارزیابی و نقد
باشد ...صندوق بازنشستگی کشوری باید ساماندهی مجدد بیمههای تکمیلی را در دستور کار قرار دهد  ۲۵ ...شرکت کاغذی صندوق
بازنشســتگی کشوری در سال جاری منحل شدند .میزان ســودآوری شرکتها نیز از  2هزار میلیارد تومان به  ۱۰هزار میلیارد تومان
افزایش یافته  ...در هیات مدیره شرکتها ،تالش شده ترکیب کاملی از اعضای حقوقدان ،فنی ،متخصص و چهرههای مؤثر حضور
داشــته باشند ...بیش از  ۷۵درصد منابع پرداختی بازنشستگان کشــوری از سوی دولت و از منابع بودجه عمومی تأمین میشود /
پایگاه اطالعرسانی وزارت کار
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دردوسالگذشته،بخشتعاون 68هزارشغلدرکشورایجادکرد
محمد شــریعتمداری وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی در آیین نهمین جشــنواره ملی تعالی مدیریــت تعاونی :بخش تعاون
در دو ســال گذشــته توانســت نزدیک به  ۶۷هزار و  ۸۳۶شغل با ســرمایهگذاری  ۶هزار و  ۹۰۰میلیارد تومانی در کشور ایجاد کند
 ...تعاونیها میتوانند در جلب مشــارکت مردم در جذب ســرمایههای خرد و ایجاد ســرمایههای بزرگ و متمرکز و ایجاد زندگی
مســئولیتپذیر و مشــارکتجو کمک کنند ...عالوه بر این ،تالش کردهایم برای تقویت بنیانهای تعاون نیز گامهای مؤثری برداریم
بهطور مثال ،سرمایه بانک توسعه تعاون افزایش پیدا کرد ...امسال  ۲هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان خط اعتباری برای شرکتهای تعاونی
دانشبنیان و جوانان و مراکز نوآوری بخش تعاون اختصاص داده شده است /پایگاه اطالعرسانی وزارت کار
 ۳هزارو ۹۰۰میلیاردریالبهتعاونیهایکشوراختصاصیافت
محمدجعفر کبیری ،معاون امور تعاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در نشست بررسی مسائل و مشکالت تعاونیهای استان
با حضور استاندار آذربایجان غربی :سه هزار و  ۹۰۰میلیارد ریال تسهیالت ،در راستای کمک به اجرای طرحهای تعاونیها در کشور
در نظر گرفته شــده  ...تشکیل تعاونیهای توسعه و عمران در شهرستانها ،فرصتی جدی برای سرمایهگذاری در مناطق مختلف
و توســعه فرهنگ تعاون است ...فرمانداران طرحهای نیمهتمام یا اقتصادی را در راستای فعالیت این تعاونیها معرفی میکنند
و پس از بررســی و جذب منابع مردمی ،صندوق ضمانت ســرمایهگذاری تعاونیها تا ســقف  ۳۰۰میلیارد ریال تا  ۲ســال اصل
این سرمایهگذاری را تضمین میکند...در راستای ارتقای فرایند نظارت بر کارکرد تعاونیها در کشور ،اعتبار بخش نظارت و حسابرسی
در سالجاری  ۱۲برابر شده است /ایرنا
اختصاص100میلیاردتومانبهطرحهایروستاییکهگیلویهوبویراحمد
عیسی منصوری ،معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای اشتغال و سرمایهگذاری
کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج ۱۰۰ :میلیارد تومان تسهیالت جدید از صندوق توسعه ملی برای طرحهای استان اختصاص یافت.
همچنین  ۲۰میلیارد تومان تسهیالت قرضالحسنه برای حمایت مالی از کسبوکارهای خانگی نیز به این استان اختصاص یافته...
بر اساس طرحهای وزارت کار همچون اشتغال روستایی تاکنون برای  ۱۳هزار نفر در استان اشتغال ایجاد شده است  /ایلنا

اشتغالفقطدرپتروشیمیوفوالدایجادنمیشود
حجتاهلل میرزایی ،معاون امور اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در نشست جمعبندی و مصوبات سفر معاونین وزیر
و مدیران عامل بانکهای تابعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در یاسوج :بهرغم دارا بودن نرخ یکدرصدی جمعیت کل کشور
متأسفانه نرخ بهرهوری در استان نامطلوب بوده و سرمایهگذاری انسانی ایجاد نشده است 50 .درصد جمعیت استان در دو شهرستان
بویراحمد و دنا هستند که تداوم و ادامه این روند خطرناک و نگرانکننده است  /پایگاه اطالعرسانی وزارت کار
گروهتحقیقاتوتعلیماتحفاظتفنیوبهداشتکارهرمزگانافتتاحشد
حاتم شــاکرمی ،معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشــتکار
هرمزگان با هزینه  150میلیارد ریال ایجاد شــده که  ...با افتتاح فعالیت این گروه ،شــاهد افزایش ایمنی و ارتقای آموزش کارگران
و کارفرمایان و کاهش حوادث ناشی از کار خواهیم بود /پایگاه اطالعرسانی وزارت کار
اطالعیهوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیدربارهچگونگیشناساییمشمولیندریافتیارانهمعیشتی
اطالعیه مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :به دنبال طرح برخی سؤاالت از سوی شهروندان
عزیز در خصوص عدم دریافت بسته حمایت معیشتی کرونایی بهرغم داشتن شرایط ،یادآوری نکات ذیل را ضروری میداند ... :وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی صرفاً مسئول شناسایی مشمولین است و پرداخت برعهده این وزارتخانه نیست  ...فرایند شناسایی افراد
مشمول بسته حمایت معیشتی بر اساس دادههای  ... 50منبع دادهای معتبر در کشور تشکیل شده است ،ازاینرو ،امکان بروز خطا
در شناسایی افراد بسیار اندک است  ...برای راستی آزمایی این فرایند ،جلب اعتماد و اطمینان بخشی به مردم عزیز کشورمان  ...رسانهها
میتوانند  10کدملی شهروندانی که به هر شکل اعالم کردهاند ،واجد هستند اما بسته حمایت معیشتی کرونایی را دریافت نمیکنند
به رابط این مرکز با آن رسانه ارسال کنند تا پس از بررسی ،علت عدم مشمول بودن افراد ،در کوتاهترین زمان ممکن اعالم شود  ...این مرکز
آمادگی دارد در نشستی با نمایندگان رسانهها نسبت به فرایند شناسایی مشموالن اقدام کند /پایگاه اطالعرسانی وزارت کار
***

مخالفتمجلسباکلیاتطرحبازنشستگیپیشازموعد
علی بابایی کارنامی ،ســخنگوی کمیســیون اجتماعی :طرح بازنشستگی پیش از موعد بازنشستگان از دســتور کار خارج نشده اما اعضای
کمیسیون اجتماعی مجلس با کلیات آن ،مخالفت دارند ...برای مخالفت اعضای کمیسیون اجتماعی با کلیات این طرح یکی بحث هزینه و بار
مالی اجرای طرح برای کشور و دلیل دیگر مخالفت اعضا ،با کاهش سن بازنشستگی است  ...زمانی که فردی با سن پایین ،مشمول بازنشستگی
پیش از موعد بازنشســته شود ،به خانهنشینی تن نمیدهد ،بلکه بالفاصله به جســتوجوی شغل دیگری میپردازد ...با توجه به مخالفت
اکثریت اعضای کمیسیون با کلیات «بازنشستگی پیش از موعد» ،طبیعتاً ،احتمال رأی نیاوردن طرح ،بیشتر از احتمال رأی آوردن آن است /ایرنا
پیگیریپرداختیارانه120هزارتومانیبهمردمتوسطقالیباف
قالیباف ،رئیس مجلس (چهارشنبهشــب) در نظارت میدانی با حضور در منازل برخی اهالــی محله امامزاده یحیی ...ازجمله
موضوعاتی که پیگیری کرد ،واریز یارانه  120هزار تومانی مصوب مجلس بود که در بهرهمندی از این کمکها پاسخ این خانوادهها
منفی بود ... .برخی از آنها حتی تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی قــرار دارند ،به دکتر قالیباف اعالم کردند که فقط یارانه
 45هزار و  500تومانی را دریافت میکنند و نهتنها یارانه  120هزار تومانی اخیر که مصوبه مجلس است بلکه حتی یارانه معیشتی
که سال گذشته و پس از افزایش قیمت بنزین بنا بود به خانوادههای ایرانی پرداخت شوند را نیز دریافت نمیکنند /خانه ملت
 ۱۰میلیونکارگرزیرزمینیباحقوق ۷۰۰تا ۸۰۰هزارتومانیدرکشور
علی اصالنی ،عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار :ما در کشور قریب به  ۱۰میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم .کارگرهایی که هیچکس
بر حقوق آنها نظارت نمیکنند و همهشــان از حداقل مزد تعیینشده هم حقوق کمتری میگیرند .بعضیها ماهانه  ۷۰۰یا  ۸۰۰هزار
تومان دستمزد دارند  ...اگر حقوق منطقهای تصویب بکنیم ،قابلیت اجرایی این طرح با چه ارگان و گروهی خواهد بود؟  /ایسنا
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