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آقازاده ،استاندار مرکزی پس از جلسهای با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

پرداخت بدهی  ۱۲۰۰میلیاردی درماه آینده
تنها بنبست رونق هپکو رفع میشود

پرداختبدهی ۱۲۰۰میلیاردیدرماهآینده؛تنهابنبسترونقهپکورفعمیشود
ســید علی آقازاده ،اســتاندار مرکزی :بدهی یک هــزار و  ۲۰۰میلیارد تومانی هپکــو از محل اعتبارات در اختیــار وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی ظرف یک ماه آینده پرداخت میشــود .در نشســت روز جاری با وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مســائل و مشــکالت
هپکو موردبررســی قرار گرفت و انشاهلل بهزودی تنها بنبســت رونق تولید در هپکو با پرداخت بدهیهای این شرکت رفع خواهد شد.
نظر وزیر تعاون چه در زمان تصدی وزارت صنعت و معدن و چه در زمان سکانداری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در خصوص رفع
مشکالت هپکو مساعد بوده است .با نظر مساعد وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت بدهیهای هپکو ،بزرگترین مشکل
اساسی پیش روی جهش تولید در بزرگترین واحد صنعتی ماشینآالت راهسازی خاورمیانه حلوفصل میشود  /ایرنا
اولویتپرداختتسهیالتاشتغالزایی
عیسی منصوری ,معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :تاکنون  ۱۳هزار میلیارد تومان اعتبار اشتغال
روســتایی پرداخت شــده است .برای اشتغال در روســتاها  1.5میلیارد دالر از محل صندوق توســعه ملی اختصاص یافت که تاکنون
 13هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده است .پیش از پرداخت تسهیالت روستایی و عشایری ،تنها سه درصد از ایجاد اشتغال جدید
در روستاها اتفاق میافتاد؛ اما با پرداخت تسهیالت به طرحهای اشتغال پایدار روستایی و عشایری ،این رقم اکنون به  29درصد رسیده است...
متأسفانه قبل از انقالب ...اهمیتی به مناطق روستایی وجود نداشت ...یکی از برنامههای اصلی دولت تدبیر و امید تقویت بسترهای مناسب
اشتغالزایی در روستاها و حمایت از اقتصاد روستایی موجب اشتغالزایی بومی و افزایش جمعیت روستایی شده است  /تسنیم
تشکیلکمیتهویژهبرایتعاونیهایمشکلدار
حامد شمس ،رئیس مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت کار :برای تعاونیهای مشکلدار کمیته ویژه تشکیلشده تا به مشکالت
و موانع مالی و اعتباری آنها رسیدگی شود .صاحبان تعاونی مسکن که دچار چنین مشکلی هستند موضوع را از ادارات کل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی استان خودشان پیگیری کنند تا به مشکالتشان رسیدگی شود /اینستاگرام
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چرادستمزدصنعتیهاباالترازسایربخشهاست؟
عالءالدین ازوجی ،مدیرکل توسعه اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :شاخص مهارت و تحصیالت در بخش صنعت ،مؤید
باال بودن دستمزد در این بخش است .در کارگاههای بزرگتر ترجیح کارفرمایان تمرکز بر کاستن از سایر هزینههای تولید نظیر مواد
اولیه ،تجهیزات ،حملونقل ،بازاریابی و  ...بهجای پایین آوردن هزینه جبران خدمت نیروی کار است .بنگاههای متوسط و بزرگ امکان
دور زدن قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار و بیمه نکردن نیروی کار را ندارند و درنتیجه سهم سایر پرداختیها در جبران خدمت آنها
باال است… بازدهی دستمزد در بخش معدن صعودی بوده بدین معنا با افزایش پرداختی به شاغلین این بخش میزان ارزشافزوده
بیشتری تولید شده است /تسنیم
اتصالنسخهالکترونیکتأمیناجتماعیبهنرمافزاربیمارستانها
مصطفی ساالری ،مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جلسه ویدئوکنفرانسی با حضور مدیران درمان تأمین اجتماعی استانهای
سراسر کشور :امکان اتصال نرمافزارهای مورداستفاده درمانگاهها و بیمارستانها با سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی فراهمشده
و برنامه واسط ( )APIپس از اتمام مراحل فنی موردنیاز در دسترس مراکز درمانی و تولیدکنندگان نرمافزارهای متعدد قرار دارد ...مطالبات
ایجادشده از طریق سامانه نسخه الکترونیک تا هفته گذشته بهطور کامل پرداخت شده است /ایرنا
7میلیوننفرفاقدپوششبیمهبازنشستگی
علی حیدری ،نایبرئیس هیات مدیره ســازمان تأمین اجتماعی در ســومین وبینار نظام متمرکز تأمین اجتماعی :اکنون در حوزه
بیمههای بازنشستگی هفت میلیون نفر فاقد پوشش بیمه بازنشستگی هستند .اگر با کمکی که دولت در آزمون وسع میکند این افراد
خودشان در پرداخت حق بیمهشان مشارکت کنند ،بر اساس قانون اعداد بزرگ ،نسبت بستگی صندوقی که اینها را بیمه میکند
رشد خوبی خواهد داشت  /ایسنا
امضایتفاهمنامهارائهخدماتورزشیبهافرادبااختالالتذهنی
محمد نفریه ،معاون توانبخشی سازمان بهزیستی :تفاهمنامه ارائه خدمات ورزشی به افراد با اختالالت ذهنی با موسسه حامی المپیک
ویژه ایرانیان را امضا کردیم .توسعه فعالیتهای بدنی و ذهنی در راستای ارتقای سالمت و بهبود کیفیت زندگی افراد دارای اختالالت
ذهنی و هوشی از محورهای این تفاهمنامه است /ایرنا

کودکآزاردیدهتاکستانیتحتحمایتبهزیستیقرارگرفت
علیرضا وارثی ،مدیرکل بهزیســتی اســتان قزوین :در کمتر از  ۲۴ســاعت از انتشــار فیلمی در فضای مجازی ،با عنایت به همت و
شناسایی کودک معلول آزاردیده
تالش نیروهای خدوم بهزیستی ،اورژانس اجتماعی و همکاری همهجانبه دستگاه قضایی ،موفق به
ِ
و دستگیری پدرخوانده او که مشکوک به اعتیاد نیز میباشد بهعنوان فرد کودکآزار شدیم .هماکنون با دستور قضایی ،نگهداری این کودک
به مراکز بهزیستی سپرده شد /ایلنا
راهاندازیسامانهپیامکیثبتدرخواستوامدرصندوققرضالحسنهشاهد
در ادامه توسعه خدمات غیرحضوری به خانوادههای معظم و معزز شاهد و ایثارگر عضو صندوق ،سامانه پیامکی ثبت درخواست وام
با حضور اعضای هیات مدیره رسماً وارد چرخه خدمترسانی شد و در این خدمت ،اعضا میتوانند با ارسال کد ملی خود بهصورت عدد
 ۱۰رقمی بدون هرگونه فاصله و عالمت اضافی به سر شماره پیامکی  ۳۰۰۰۷۹۲۸۰درخواست دریافت تسهیالت (وام) را ثبت کنند /مهر
***
تمرکز۲کمیسیونمجلسبرحلمشکالتمردمدرحوزهتأمیناجتماعی
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی روسای کمیسیونها :تأمین اجتماعی در اولویت دستور کار
حداقل دو کمیسیون تخصصی مجلس قرار دارد و مسائل آن پیگیری میشود  /باشگاه خبرنگاران
درخواستتحقیقوتفحصازشستادرمجلسکلیدخورد
علی خضریان ،عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود :ثبت درخواست برای تحقیق و تفحص از شستا کلید خورد .برای پیگیری حقوق مردم
و بهویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی درخواست تحقیق و تفحص از شستا (شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی) را در مجلس ثبت کردم /ایسنا
افزایش ۴درصدیتلفاتحوادثکار
در  ۸ماه ســال جاری یک هزار و  ۲۵۸نفر در حوداث ناشــی از کار جان خود را از دست دادند ،این رقم در مقایسه با مدت مشابه
ســال قبل که آمار تلفات یک هزار و  ۲۱۱نفر بود که  ۳.۹درصد بیشــتر شده اســت .از کل تلفات حوادث کار در این مدت یک هزار
و  ۲۳۵نفر مرد و  ۲۳نفر زن بودند ،این در حالی است که تعداد مردان فوتشده در حوادث کار  ۸ماه سال قبل یک هزار و  ۲۰۵و تعداد زنان
 ۶نفر بوده است  /باشگاه خبرنگاران
اجرایطرح ۳۰۷۰منتهیبه ۷۰میلیونبارکاهشمراجعه
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران :تأمین اجتماعی ازجمله دستگاههای دارای مراجعه زیاد اربابرجوع است که این موضوع ضرورت
ارائه خدمات غیرحضوری را دوچندان میکند .با اجرای طرح  ۳۰۷۰در تأمین اجتماعی کاهش مراجعه اربابرجوع محقق میشود که بر اساس
این طرح با ارائه  ۳۰خدمت غیرحضوری  ۷۰میلیون بار مراجعه کم میشود .تسریع و تبادل اطالعات بین دستگاهی و توسعه زیرساختهای
سختافزاری و نرمافزاری و ثبات بخشی به شیوه اجرای خدمت بهصورت غیرحضوری باید موردتوجه جدی قرار گیرد /باشگاه خبرنگاران
روزافزونمستمریبگیرانازخدماتبیمهتکمیلی
نارضایتیهای
ِ
علیاکبر عیوضی ،عضو هیات مدیره کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعی شهرستان تهران :ازآنجاکه کانون عالی بازنشستگان تأمین
اجتماعی بر قراردادی که با شرکت آتیهسازان حافظ بهمنظور ارائه خدمات بیمه تکمیلی منعقد کرده ،نظارتی ندارد ،بازنشستگان متضرر
شدهاند ،و این شرکت روند پرداخت هزینههای درمان تکمیلی بازنشستگان را طوالنیتر و با  ۳تا  ۶ماه تأخیر میپردازد  /ایلنا
عقبماندگی ۶۰۰درصدیدستمزددرپیگرانشدنارز
نرخ ارز  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان شــود ،عقبماندگی مزدی کارگران تشدید خواهد شد.
عبداهلل وطنخواه ،فعال کارگری مســتقل :اگر ِ
اگر امروز عقبماندگی مزدی کارگران ۳۰۰ ،درصد است ،با این تصمیم به  ۶۰۰درصد خواهد رسید /ایلنا
انتشارکتاب«کیفیتزندگیبازنشستگانوشاغالندولتیدرایران»
کتاب «کیفیت زندگی بازنشستگان و شاغالن دولتی در ایران» از سوی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا منتشر شد ...در بخشی از
این کتاب ،خطوط کلی وضعیت کیفیت زندگی دو گروه شاغالن دولتی و بازنشستگان کل کشور در سال  ۱۳۹۸ترسیم شده است /ایلنا
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