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مشکل فقر و بیکاری با پول پاشی حل نمی شود
ایرنا  -وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :رفع فقر نیاز به برنامه  20ساله دارد؛ فقر با
پاشیدن پول حل نمی شود ،همانطور که بیکاری با پاشیدن ...
وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

Feb 14, 2018

سال بیست و سوم شماره 6307

افزایش «حق بیمه» پرداختی بیمهشدگان در سال آینده
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر سطوح دستمزدی و
مبلغ حق بیمه کشاورزان و روستاییان در سال  97را اعالم کرد ...

 ۳۶۵روز بالتکلیفی برای "ارج" و "آزمایش"
هرچند در مورد واگذاری کارخانه "آزمایش" از همان ابتدا نیز امیدی وجود نداشت اما بر
اساس اظهارات اعالمی مسئوالن وقت و کنونی وزارت صنعت به ...

معاون وزیر راه و شهرسازی:

االن هم برای ارتقای
استانداردهای خودرو دیر
است

بودجه بافت فرسوده بیاید توسعهگران
تشویق میشوند

وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـارت گفت همیـن االن نیز
بـرای ارتقای اسـتانداردهای خودرو دیر شـده اسـت.
مشـتری خودروی بااسـتاندارد مطلـوب میخواهد و در
ایـن رابطـه بـا کسـی رودربایسـتی نداریـم و در کنار
سـازمان ملی اسـتاندارد ایران هسـتیم.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمـد شـریعتمداری دیـروز در
مراسـم تحویـل  ۲۰۰دسـتگاه خـودروی تجـاری
سـایپا دیـزل اظهـار کـرد :منظـور مـا از تعمیـق
سـاخت داخـل در صنعـت خـودرو همـراه بـودن آن با
رعایـت استانداردهاسـت .درسـت اسـت کـه راهها و
جادههـا مشـکل دارنـد امـا مـا میتوانیـم بـا اجـرای
اسـتانداردهای روز دنیـا بـه گونـهای عمـل کنیـم کـه
تلفـات سـوانح رانندگـی کاهـش یابـد.
وی ادامـه داد :طـی برنامـه سـه سـاله در سـالهای
آتـی  ۲۰۰هزار دسـتگاه خـودروی فرسـوده تجاری-
بـاری ،نوسـازی خواهـد شـد .بـه گونـهای کـه برای
سـال آینـده نیز برنامـه جایگزینـی  ۷۰هزار دسـتگاه
خـودرو چیده شـده اسـت.
او بـا بیـان اینکـه بـا اجـرای ایـن طرح بـه دنبـال از
بیـن بـردن منابـع آالیندگـی در کالنشـهرها و کاهش
مصـرف سـوخت بـه عنـوان یـک سـرمایه بیـن نفتی
هسـتیم ،اظهـار کـرد :یـک کشـنده قدیمـی در ۱۰۰
کیلومتـر پیمایـش  ۶۰لیتـر سـوخت مصـرف میکنـد
کـه ایـن میـزان با طـرح نوسـازی نـاوگان فرسـوده
کاهـش خواهـد یافت.
وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـارت افـزود :طبـق
یـک تحقیـق صـورت گرفتـه  ۲۷درصـد مجموعـه
آالیندهسـازهای متحـرک مربـوط بـه خودروهای حمل
و نقـل باری اسـت کـه مخصوصا در شـبها مشـغول
جابهجایـی مصالـح سـاختمانی و بـار هسـتند.
وی ادامـه داد :بـرای شـرکتهای خودروسـازی کـه
نتواننـد تامین منابـع مالی الزم برای نوسـازی ناوگان
فرسـوده بـاری را فراهـم کننـد ،صندوق توسـعه ملی
نیـز وارد عمـل خواهد شـد.
شـریعتمداری تصریـح کـرد :در این طـرح  ۵۰درصد
ارزش خـودرو را راننـده پرداخـت میکنـد و مابقی نیز
به صـورت تسـهیالت در اختیـار وی قـرار میگیرد.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت :هنــوز ســه
شــرط الزم بــرای ترغیــب بخــش خصوصــی بــرای
ورود بــه برنامــه ملــی بازآفرینــی شــهری یعنــی
امنیــت ،تســهیالت و مشــوقها فراهــم نشــده امــا
بــه زودی شــرایط مهیــا خواهــد شــد.
محمــد ســعید ایــزدی در گفتوگــو بــا ایســنا
اظهــار کــرد :نوســازی بافتهــای ناکارآمــد بــه
طــور جــدی در دســتور کار دولــت قــرار دارد امــا
هنــوز کامــا تبییــن نشــده کــه بخــش خصوصــی
ورود کنــد و بایــد مقــداری صبــر کــرد تــا کارهــا در
روال خــود قــرار گیــرد .توســعهگران مطمئــن باشــند
در آن زمــان شــرایط متحــول خواهــد شــد.
وی افــزود :تــا کنــون بســته تشــویقی بافتهــای
فرســوده عملیاتــی نشــده کــه توســعهگر بدانــد از
چــه مشــوقها و تســهیالتی بــا چــه نــرخ ســودی
بهرهمنــد میشــود .همچنیــن معلــوم نیســت
دقیقــا اراضــی و امــاک کجــا هســتند .اگــر
وعدههایــی کــه دادهایــم تحقــق پیــدا کنــد،
توســعهگران بــا میــل و رغبــت ورود پیــدا میکننــد.
معــاون معمــاری و شهرســازی وزیر راه و شهرســازی
بــا بیــان اینکــه دولــت یــک تیــم اجرایــی را بــرای
موضــوع بافتهــای فرســوده بســیج کــرده اســت
گفــت :تیــم مذکــور بایــد بنشــینند یکــی یکــی
برنامههــا را اجرایــی و عملیاتــی کننــد.
ایــزدی ادامــه داد :ایــن گونــه نیســت کــه

توســعهگران اســتقبال نکــرده باشــند بلکــه
توســعهگران نــه برنامــه را دیدهانــد و نــه
بســتههای حمایتــی کــه دکتــر روحانــی اشــاره
کردنــد شــامل آنهــا شــده اســت .االن اگــر
توســعهگران بــه بانــک مســکن مراجعــه کننــد،
هیــچ تســهیالتی بــه آنهــا پرداخــت نمیشــود.

سیاســتی ابــاغ شــده امــا بــرای اجرایــی شــدن آن
برنامــه بایــد تدویــن شــود کــه بایــد متولیــان خــود
را پیــدا کنــد ،منابــع اعــام شــود و فرآینــد در مســیر
خــود قــرار گیــرد.
بــه گفتــه وی بایــد منابــع در بودجــه ســال ۱۳۹۷

لحــاظ شــود .هنــوز تخصیــص منابــع نشــده کــه
بانــک مســکن بگویــد چــه میــزان تســهیالت را
بــرای بافتهــای فرســوده در نظــر میگیــرد.
ایــزدی تاکیــد کــرد :توســعهگر امنیــت میخواهــد
کــه مــا تضمیــن میکنیــم ،تســهیالت میخواهــد
کــه مــا شــرایط را فراهــم میکنیــم ،امکانــات و
بســتههای تشــویقی میخواهــد کــه شــهرداری
اعــام آمادگــی کــرده اســت .ولــی تــا زمانــی
کــه ایــن ســه شــرط الزم مهیــا نشــود ،هیــچ
توســعهگری ریســک نمیکنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،برنامــه ملــی بازآفرینــی شــهری
پنجشــنبه  ۱۹بهمنمــاه بــا دســتور رییــس جمهــور
آغــاز شــد .همزمــان اقدامــی تقویتــی توســط بانــک
مســکن بــرای کاهــش  ۱.۵درصــدی نــرخ ســود
اوراق مســکن در بافــت فرســوده انجــام شــد و ایــن
نــرخ از  ۱۷.۵درصــد بــه  ۱۶درصــد رســید .مــدت
بازپرداخــت آن هــم از  ۱۲بــه  ۱۵ســال افزایــش
پیــدا کــرد.
هدفــی کــه مجلــس بــرای دولــت تعییــن کــرده
ایــن اســت کــه تــا پایــان برنامــه ششــم حــدود
نیمــی از بافتهــای ناکارآمــد ،نوســازی شــود کــه
 ۱۲۳تریلیــون تومــان بودجــه نیــاز دارد و بخــش
خصوصــی مــی توانــد بــا حضــور موثــر در ایــن
بافتهــا ایــن بــازار بــزرگ را بــه خــود اختصــاص
دهــد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر اعالم کرد

افزایش «حق بیمه» پرداختی بیمهشدگان در سال آینده
مدیرعامـل صنـدوق بیمـه اجتماعـی کشـاورزان،
روسـتائیان و عشـایر سـطوح دسـتمزدی و مبلـغ
حـق بیمه کشـاورزان و روسـتاییان در سـال  97را
اعلام کرد.
محمدرضـا واعـظ مهـدوی در گفتوگـو با ایسـنا،
دربـاره میـزان افزایـش سـقف و کـف سـطوح
درآمـدی بیمـه شـدگان تحـت پوشـش ایـن
صنـدوق در سـال آتـی اظهـار کـرد :کـف سـطح
درآمـدی در سـال آینـده  480هزار تومـان خواهد
بـود ،بـر ایـن اسـاس میـزان حـق بیمـه پرداختی
از سـوی بیمـه شـدگان ماهانـه  20هـزار تومان و

سبد معیشت کارگران  26میلیون و  450هزار ریال تعیین شد
ایرنـا -عضـو هیـات مدیره کانـون هماهنگـی شـوراهای اسلامی کار تهران
گفـت :شـورای عالـی کار در نشسـت دیـروز مجمـوع هزینه سـبد معیشـت
یـک خانـوار  3.3نفـری برای امسـال را  26میلیـون و  450هزار ریـال تعیین
کرد«.علیرضـا فتحـی» شـامگاه دوشـنبه بـه خبرنـگار ایرنا اعالم کـرد :طبق
بررسـی امروز شـورای عالی کار و براسـاس اسـتانداردهای مشـخص شده،
ایـن مبلغ شـامل هزینه مسـکن ،بهداشـت ،آمـوزش و خوراکی و آشـامیدنی
می شـود .فتحـی ادامه داد :سـبد خوراکی ها و آشـامیدنی هـا  25.9درصد تا
 27.1درصـد بر سـبد دسـتمزد  1397تاثیرگذار اسـت.
بـه گفتـه وی ،ایـن میزان درصـد برای خانوار  3.3نفر براسـاس سـال  1395اسـت که پارسـال  3.5نفر
بـود.وی میـزان تاثیـر سـبد خوراکیها بـر دسـتمزد  1397را  25.9درصد بـرای خانوار  3.3نفـر خواند و
گفـت :هر سـه گروه حاضر در شـورای عالـی کار (نماینـدگان دولت ،کارگـران و کارفرمایـان) همه تالش
خـود را مـی کنند که دسـتمزد  1397در نشسـت فـردا نهایی شـود.عضو هیـات مدیره کانـون هماهنگی
شـوراهای اسلامی کار تهران ابـراز امیدواری کـرد وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در جلسـه اسـتیضاح
مجلـس شـورای اسلامی که فـردا برگـزار می شـود ،رای دوبـاره نماینـدگان را بگیـرد تا شـورای عالی
کار تشـکیل شـود .در نشسـت نوزدهم اسـفندماه شـورای عالـی کار دربـاره تعیین دسـتمزد  1397که با
 2هفته تاخیر تشکیل می شد ،سبد مواد خوراکی کارگران به روز رسانی شد.
شورای عالی کار موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال  1397را در دست بررسی دارد.
بـر اسـاس مـاده  ٤١قانون کار ،حداقل دسـتمزد بر اسـاس نـرخ تورم که از سـوی مراجع رسـمی اعالم
مـی شـود و همچنین سـبد هزینـه خانوار چهـار نفره تعیین می شـود.

عرضه سهام هشتمین شرکت بورسی لغو شد
در حالـی کـه قرار بـود امـروز  ۱۰درصد از سـهام شـرکت پرداخت
الکترونیـک سـامان کیش (سـپ) در بـورس عرضه شـود این عرضه
بـه دلیـل ابهـام در ارزش گذاری سـهام لغو شـد.به گزارش ایسـنا،
قـرار بـود امـروز  ۱۰درصـد از سـهام پرداخـت الکترونیک سـامان
کیـش کـه در حـوزه پرداخـت و تجـارت الکترونیـک کار مـی کند در
بـورس عرضه شـود اما مدیریت پذیـرش برس اوراق بهـادار تهران
طـی اطالعیـه ای اعلام کـرد کـه ابهاماتـی در مـورد قیمتگـذاری
سـهام وجـود دارد و مدیـر عرضه ایـن ابهامات را رفع نکرده اسـت.
آن طـور که شـرکت بـورس اعالم کرده عرضـه اولیه این سـهام منوط به ارسـال گـزارش ارزش گذاری
و تصمیـم بـورس در مـورد این گزارش شـده اسـت.مدتها بود که خبرهایی منتشـر میشـد که شـرکت
دیگـری در عرضـه خدمـات الکترونیـک در راه بـازار سـرمایه اسـت و قـرار بـود ایـن شـرکت امـروز به
عنـوان هشـتمین شـرکت عرضه شـده در بورس در سـال  ۱۳۹۶وارد بازار سـرمایه شـود.

دبیر سابق انجمن شرکتهای هواپیمایی:

وظیفه وزیر نظارت بر فعالیت ایرالین نیست
دبیر سـابق انجمن شـرکتهای هواپیمایی در خصوص اسـتیضاح وزیر راهوشهرسـازی در راسـتای سـانحه سـقوط
هواپیمـای آسـمان ،گفـت :وظیفـه وزیـر نظارت بـر عملیـات و فعالیت ایرالیـن نیسـت .کار وزارت راهوشهرسـازی
سیاسـتگذاری اسـت و بنـده معتقـدم کـه در دوره وزارت آخونـدی سیاسـتهای مهـم و تأثیرگـذاری در پیـش
گرفته شـده اسـت.به گزارش ایسـنا ،حمید غوابش در رابطه با سـانحه سـقوط هواپیمای تهران-یاسـوج شـرکت
هواپیمایـی آسـمان اظهـار کـرد :ایـن سـانحه بـر اثـر اختلال در یـک سیسـتم عملکـردی عملیـات یک شـرکت
هواپیمایـی شـکل میگیـرد و زنجیرههـای بسـیاری را شـامل میشـود که یکـی از آنها خلبان اسـت.وی افـزود :ما
نبایسـت تصـور کنیـم کـه هـر سـانحهای تنها یـک عامـل دارد .هر سـانحهای که اتفـاق میافتـد ناشـی از اختالل
در یک سیسـتم اسـت.
دبیـر سـابق انجمـن شـرکتهای هواپیمایـی با بیـان اینکـه وقتـی سـانحهای در یـک شـرکتهای هواپیمایی رخ
میدهـد نشـان از یـک نقـص مهم در سیسـتم عملیات آن شـرکت اسـت ،بیان کـرد :بایـد این نواقص ریشـهیابی
شـوند ،امـا بهصراحـت عنـوان میکنـم کـه ایمنـی در وقوع سـانحه ،ارتبـاط مسـتقیمی با سـن هواپیمـا ندارد.این
کارشـناس صنعـت هوایـی بـا بیان اینکه سـانحه نیـز میتوانـد در هواپیماهای با سـن پاییـن هم رخ دهـد ،گفت:
دلیـل هیچ سـانحهای سـن نـاوگان نیسـت ،عواملی کـه باعث وقوع سـانحه میشـود روندهـای عملیـات و تعمیر و
نگهـداری در ایرالیـن اسـت؛ بـه همیـن جهت اگـر این فراینـد به خوبـی انجام نشـود جای نگرانـی دارد.

سـاالنه  240هـزار تومـان خواهـد بـود.
وی افـزود :سیاسـت مـا ایـن اسـت که بیشـتر در
ایـن سـطح در آمـدی پیـش برویم.
بـه گفتـه مدیرعامـل صنـدوق بیمـه اجتماعـی
کشـاورزان ،روسـتائیان و عشـایر ،باالترین سطح
در آمـدی نیز بـه حـدود  860تا  900هـزار تومان
میرسـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،پاییـن تریـن سـطح درآمدی
ماهیانه مشـموالن در سـال  350 ،96هـزار تومان
و بیشـترین درآمـد ماهیانـه  800تومـان بـود کـه
بـرای سـال آینـده مشـمول افزایش خواهد شـد.

ربیعی:

مشکل فقر و بیکاری با پول پاشی حل نمی شود

ایرنــا  -وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
گفــت :رفــع فقــر نیــاز بــه برنامــه  20ســاله
دارد؛ فقــر بــا پاشــیدن پــول حــل نمــی شــود،
همانطــور کــه بیــکاری بــا پاشــیدن پــول حــل
نمــی شــود
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،علــی
ربیعــی روز ســه شــنبه در جلســه اســتیضاحش
در مجلــس شــورای اســامی اظهــار داشــت :در
مقــام کنشــگر اجتماعــی بــا چهــار دهــه ســابقه
و پنــج ســال در وزارت کار درس هــا و تجــارب
ارزشــمندی در اختیــار دارم کــه مــی توانــم
چالــش هــا را بدرســتی ترســیم کنــم.
وی بــا بیــان اینکــه مجلــس عصــاره مجلــس
اســت ،افــزود :مشــارکت مــردم ،ســئوال از ســوی
مجلــس و اســتیضاح ،آن چیــزی اســت کــه از
نوجوانــی بــرای آن مبــارزه کــرده ام و مســیر
پیشــرفت کشــور هــم همــان اســت.
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی خطــاب بــه
هیــات رئیســه مجلــس گفــت :آنچــه کــه در
اســتیضاح بایــد مطــرح مــی شــد ،آن چیــزی
نبــود کــه بایــد بــر اســاس ســنت مجلــس عمــل
مــی شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در  29مــرداد ســال 1396
برنامــه ای بــه مجلــس ارائــه دادم کــه رای 191
نفــری نماینــدگان مجلــس را بــه همــراه داشــت،
اضافــه کــرد :نماینــدگان مجلــس انحــراف مــرا
از ایــن برنامــه هــا اعــام کننــد؛ بــا چنیــن
گزاره های کلی نمی توان استیضاح کرد.
ربیعــی بــا تاکیــد بــر ینکــه اگــر رای نیــاورد
بــاز هــم ســرباز نظــام اســت ،خطــاب بــه
اســتیضاح کننــدگان اظهــار داشــت :بایــد
شــاخص هــا را اعــام کنیــد کــه چــه درصــدی
از مشــکالت ســاختاری و مدیریتــی بــوده اســت.
وزیــر کار گفــت 90 :درصــدی مباحثــی کــه
موفقــان اســتیضاح در جلســه امــروز بیــان
کردنــد ،مربــوط بــه شــرکت هــای وابســته
بــه وزارت کار بــود و بایــد گفــت متاســفانه
کارکردهــای اجتماعــی وزارتخانــه مهمــی چــون
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــه مجموعــه ای
از شــرکت هــا چــون شســتا و نظایــر آن تقلیــل
یافتــه اســت.
ربیعــی خطــاب بــه نماینــدگان گفــت :اجــازه
دهیــد مــن نــه بــه عنــوان یــک وزیــر بلکــه
بــه عنــوان یــک کنشــگر اجتماعــی بگویــم کــه
مســایل بنیادینــی در پیــش داریــم؛ بجــز سیاســت
خارجــی و خشکســالی کــه از اهمیــت باالیــی
برخــوردار اســت ،مشــکالت و آســیب هایــی
چــون عدالــت ،فقــر ،آینــده ریســک زندگــی
مــردم در قالــب صنــدوق هــای بازنشســتگی و
بیــکاری مزمــن شــده در پیــش اســت.

ربیعــی بــه ناآرامــی هــای دی مــاه گذشــته اشــاره
کــرد و بــا یــادآوری اینکــه وزارتخانــه متبوعــش
بــا امنیتــی تریــن مســائل ســر و کار دارد ،گفــت:
بیشــتر دســتگیر شــدگان در ایــن حــوادث دارای
شــغل بودنــد؛ اغتشاشــات اخیــر آژیــر بــود کــه
تنهــا بــه موضــوع بیــکاری مربــوط نبــود.
* فقــر و بیــکاری بــا پــول پاشــی حــل
نمــی شــود
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی گفــت:
همــواره دارای انگیــزه و پــر تــوان بــودم؛ در
حــوزه کار و رفــاه اجتماعــی و تعــاون دارای
نظریــه هســتم و تیــم خوبــی را بــه کار گرفتــم.
ربیعــی گفــت :وزارتخانــه ای کــه ســاالنه 300
میلیــون بــار مراجعــه کننــده دارد ،بایــد دارای
برنامــه هایــی باشــد کــه ثبــات نظــام را افزایــش
دهــد.
بــه گفتــه وی ،اشــتغال خــرد مــی توانــد فقــر
مطلــق را از بیــن ببــرد کــه کارهــای خوبــی در
ایــن حــوزه و همچنیــن حــوزه تعــاون طــی پنــج
ســال گذشــته انجــام شــده اســت.
وی تاکیــد کــرد :وزارتخانــه تابــع مــن سیاســت
هــای فقــر زدایــی را در دســتور کار قــرار داده
اســت؛ فقــر زدایــی 20ســال برنامــه نیــاز دارد و
بــا پاشــیدن پــول نمــی تــوان فقــر را کاهــش داد
همانگونــه کــه اشــتغال بــا پاشــیدن پــول حــل
نمــی شــود.
* اصــاح صنــدوق هــای بازنشســتگی
را مــن مطــرح کــردم
ربیعــی بــا بیــان اینکــه اصــاح صنــدوق هــای
بازنشســتگی را بــرای نخســتین بــار خــود وی
مطــرح کــرده اســت ،گفــت :طــرح موضــوع
اصــاح ســاختار صنــدوق هــا از دوره حضــور وی
در ایــن وزارتخانــه کلیــد خــورد.
ربیعــی بــا بیــان اینکــه بخشــی از وظایــف وی
بــه بهبــود وضعیــت صنــدوق هــای بازنشســتگی
بــاز مــی گــردد ،اظهــار داشــت :ســهم صنــدوق
هــا از اقتصــاد کشــور حــدود  1.4درصــد تولیــد
ناخالــص ملــی اســت.
وزیــر کار یکــی از برنامــه هــا بــرای کارآمــد
کــردن صنــدوق هــا را شــفاف ســازی عنــوان
کــرد و گفــت :بــه عنــوان نظریــه مبــارزه بــا
فســاد بایــد بــه ســمت بنگاهــداری برویــم.
وی بــا برشــمردن اقــدام هایــی کــه طــی
حضــورش در صــدر ایــن وزارتخانــه انجــام
داده اســت ،گفــت :ارائــه برنامــه بــرای کاهــش
آســیب هــای اجتماعــی بــه رهبــر معظــم انقــاب
نیــز از ســوی وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
مطــرح شــد.
وی ادامــه داد :پیشــی گرفتــن مــزد بــر نــرخ
تــورم نخســتین بــار در دولــت تدبیــر از ســوی

وزارتخانــه تابــع مــن اتفــاق افتــاد.
وزاتخانه تابع من شروع شد.
* صندوقــی نقشــی در پرونــده هــای
فســاد نداشــتند
ربیعــی بــا بیــان اینکــه بارهــا مفاســد گوناگونــی
از ســه هــزار تــا  100میلیــارد تومــان افشــا شــده
اســت ،خطــاب بــه نماینــدگان مجلــس گفــت:
هیچــگاه صنــدوق هــای بازنشســتگی در ایــن
مفاســد نقشــی نداشــتند چــرا ایــن را نمــی بینیــد؟
وی تاکیــد کــرد :رونــد ســالمی در صنــدوق هــای

ناخالــص ملــی را بــر عهــده بگیریــم در حالــی
کــه در برخــی کشــور صنــدوق هــا ســهم
100درصــدی در تولیــد ناخالــص ملــی خــود
دارنــد.
* کارگران ،کارفرمایان من هستند
ربیعــی بــا بیــان اینکــه در ســال  54کــه کارگــر
کارخانــه بــوده و همــواره بــا وجــود آنکــه فــردی
سیاســی بــوده از کارفرمــا هــراس داشــت ،گفــت:
بخــدا امــروز کارگــران بــرای مــن حکــم کارفرمــا
دارنــد و مــن از هرگونــه اهمالــی کــه در حــق

بازنشســتگی ادامــه داشــت؛ تیمــی کــه امــروز
در شــرکت ســرمایه گــذاری تامیــن اجتماعــی
(شســتا) اســت از نظــر ســامت اقتصــادی در
باالتریــن ســطح هســتند.
وی گفــت :پرونــده صنــدوق هــای بازشســتگی
را خــودم در مجلــس بــاز کــردم؛ آیــا بایــد ایــن
پرونــده ای کــه مــن بــاز کــردم علیــه خــودم
اســتفاده شــود؟
*90درصد شرکتها در بورس هستند
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان
اینکــه هرجــا تخلفــی بــوده ،بــه ســرعت بــا آن
مخالفــت کــرده اســت ،گفــت :امــروز 90درصــد
شــرکت هــای زیرمجموعــه شســتا در بــورس
هســتند و همــه اطالعــات آنهــا در ســامانه کــدال
ســازمان بــورس بــورس قابــل دسترســی اســت.
ربیعــی اعــام کــرد :تــا شــهریور  97شــرکت
هــای کــم بــازده از شســتا خــارج مــی شــوند
و ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه ایــن پــول
را هزینــه جــاری کنیــم؛ ایــن یــک پــول بیــن
النســلی اســت و در دیگــر شــرکت هــا ســرمایه
گــذاری خواهــد شــد.
وی افــزود :امــروز بهینــه ســازی ســرمایه گــذاری
را شــروع کــرده ایــم؛ بایــد در بــازار ســرمایه
حضــور داشــته باشــیم و ســه درصــد تولیــد

آنهــا شــده باشــد مــی هراســم.
وزیــر کار تاکیــد کــرد :امــروز کارگــر را کارفرمای
خــود مــی بینم.
* مجلس باید به من پاداش بدهد
ربیعــی گفــت :بخاطــر شــفافیت و اینکــه بــه
ســمت خــروج صنــدوق هــا از بنگاهــداری
حرکــت مــی کنیــم ،مجلــس بایــد بــه مــن
پــاداش بدهــد.
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اظهــار
داشــت :زمانــی میــزان کل فــروش شــرکت هــای
وابســته بــه صنــدوق هــا 8800میلیــارد تومــان
بــود امــا امــروز بــه 21هــزار میلیــارد تومــان ســود
خالــص رســیده اســت .آیــا اینهــا اتفاقــی بــوده یــا
بــه دلیــل برنامــه هــای شــفافی اســت کــه مــا در
دولــت تدبیــر و امیــد پیشــه کــرده ایــم.
* وارث شرایط دشواری بودیم
وزیــر کار یــادآور شــد :وقتــی کــه عهــده دار
وزارت کار شــدم ،شــرایط ســختی را تحویــل
گرفتــم؛ صنــدوق هــای بازنشســتگی سیاســت
هــای غلطــی را در پیــش گرفتــه بودنــد امــا تــا
پیــش از آن هیچکــس صدایــش درنیامــده بــود.
ربیعــی واگــذاری شــرکت هــای دولتــی در قالــب
رد دیــون دولــت بــه تامیــن اجتماعــی و صنــدوق
هــای بازنشســتگی را تــا پیــش از دولــت تدبیــر
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و امیــد نادرســت دانســت و گفــت :تــا آن زمــان
تنهــا  19درصــد واگــذاری ســهام و شــرکت
هــای دولتــی بــه بخــش خصوصــی واقعــی
انجــام شــده بــود.
وی خطــاب بــه نماینــدگان اظهــار داشــت:
اکنــون هــر اتوبوســی کــه در جــاده تصــادف
کنــد ،آیــا وزارت تعــاون مقصــر اســت؟
*  80درصــد ســود از 20درصــد
ســرمایه گــذاری
وی تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا دفــاع از
عمکــرد شــرکت هــای تابعــه ایــن وزارتخانــه
در دوره وزارتــش ،اظهــار داشــت :امــروز
80درصــد ســود حاصلــه ،متعلــق بــه 20درصــد
ســرمایه گــذاری اســت کــه در ایــن دوره انجــام
شــده اســت.
ربیعــی بــا اشــاره بــه وضعیــت نامناســب صنــدوق
بازنشســتگی فــوالد گفــت :صنــدوق فــوالد در
بدتریــن شــکل واگــذار شــد و همــه مــی داننــد
مــا در چــه وضعیتــی تحویــل گرفتیــم.
وی یــادآور شــد :صنــدوق ،شــرکتی را بــه
ارزش  2500میلیــارد تومــان تحویــل گرفــت
در حالــی کــه اکنــون  500میلیــارد تومــان هــم
نمی خرند و ما وارث چنین شرایطی هستیم.
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا تاکیــد بــر
اینکــه قصــد دارد ســود شــرکت هــا را بــه 80
درصــد برســاند ،گفــت :مــی خواهیــم صنــدوق
هــا را از غــل و زنجیــر رهــا کنیــم و بــه ســرمایه
گــذاری در صنــدوق هــا بپردازیــم.
ربیعــی گفــت :اگــر قــرار بــود بدرســتی تصمیــم
گیــری نکنیــم ،امــروز بــا تعــداد زیــادی بیــکار
مواجــه بودیــم؛ تــاش کردیــم بــه زیاندهــی
نرســیم در حالــی کــه  34شــرکت زیــان ده در
تهــران داریم.وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
گفــت :ذوب آهــن قبــل از واگــذاری هشــت هــزار
پرســنل داشــت امــا امــروز  16هــزار نفــر پرســنل
دارد؛ ضــرر ایــن شــرکت در ســال  94برابــر
 1300میلیــارد تومــان بــود امــا اکنــون بــه 110
میلیــارد تومــان ســودآوری رســیده اســت.
ربیعــی خطــاب بــه نماینــدگان ادامــه داد :آیــا در
موقعیــت کنونــی شــهر اصفهــان مــی توانســتیم
10هــزار نفــر را اخــراج کنیــم؟ ببینیــد کــه چــه
بــه مــا تحویــل دادنــد و اکنــون چــه چیــز
تحویــل مــی گیرنــد.
وی در پایــان بخــش نخســت دفــاع خــود اظهــار
داشــت :وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
در دوره مــن بــرای کاهــش فقــر و نابرابــری،
جلوگیــری از بیــن نســلی شــدن فقــر و کاهــش
ریســک زندگــی مــن تــاش کــرد؛ مــا نــه تنهــا
ناموفــق نبودیــم حتــی حرکــت هــای ســالمی
هــم داشــتیم.

 ۳۶۵روز بالتکلیفی برای "ارج" و
"آزمایش"
هرچنـد در مورد واگـذاری کارخانه "آزمایـش" از همان ابتـدا نیز امیدی
وجـود نداشـت امـا بـر اسـاس اظهـارات اعالمـی مسـئوالن وقـت و
کنونـی وزارت صنعـت بـه نظـر میرسـید کـه کارخانـه "ارج" در سـال
 ۱۳۹۶واگـذار شـود کـه ایـن وعـده نیز عملی نشـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،مهرمـاه سـال جـاری بـود کـه مسـئوالن وزارت
صنعـت ،معـدن و تجـارت از واگذاری قطعـی کارخانه ارج خبـر دادند و
اعلام کردنـد ایـن مسـئله در کمتـر از یکماه به سـرانجام میرسـد،
اتفاقـی کـه نـه تنهـا با رسـیدن بـه پایـان سـال  ۱۳۹۶قطعی نشـد
بلکـه حتـی مشـخص نیسـت چـه سرنوشـتی در انتظـار ایـن کارخانه
قدیمی و اسـم و رسـم دار اسـت.
پرونـده واگـذاری دو کارخانـه ارج و آزمایـش از مدتهـا قبـل کلیـد
خـورده اسـت و در حالـی که به نظـر میرسـید حداقل تکلیـف کارخانه
ارج تـا تـا نیمـه سـال جاری مشـخص شـود ،اما ایـن اتفـاق رخ نداد
و سرنوشـت ایـن کارخانـه در روزهـای منتهـی بـه سـال  ۱۳۹۶نیـز
کماکان مشـخص نیسـت.
در سـوی دیگـر امـا در مـورد واگـذاری کارخانـه آزمایـش از همـان
ابتـدای امـر نیـز شـرایط امیـدوار کننـدهای وجود نداشـت و بـه دلیل
مشـکالت موجـود واگـذاری ایـن کارخانـه منتفـی بـه نظر میرسـید.
کارخانـه آزمایـش درگیر مسـائل عدیدهای اسـت کـه با توجـه به این
مشـکالت تنهـا راهـکار موجـود واگـذاری برنـد ایـن کارخانه اسـت و
آنگونـه کـه مسـئوالن بـه ایسـنا اعلام کردهاند واگـذاری کلـی این
کارخانـه منتفـی بـه نظر میرسـد.
ارج و اخبار ضد و نقیض در سال ۹۶
ابتـدای اردیبهشـت مـاه سـال جـاری بـود کـه مدیـرکل دفتـر صنایع
فلـزی و لـوازم خانگـی وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت بـرای اولین
بـار از احتمـال واگـذاری کارخانـه ارج تـا یـک مـاه آینـده خبـر داد و
اعلام کـرد که قیمـت پایـه کارشناسـی این کارخانه مشـخص شـده
و سـرمایهگذار نیـز قبـول کـرده ایـن قیمت پایـه را بپذیـرد و عالوه بر
ایـن وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت نیـز یـک گـروه تولیدی بسـیار
قـوی نیـز در کنـار سـرمایهگذار قـرار خواهـد داد تـا راهانـدازی ایـن
کارخانـه بـه صـورت مشـترک قـرار گیرد.ایـن مقـام مسـئول مجـددا
در گفـت و گـوی دیگـری و در پاسـخ بـه ایـن کـه قـرار بود تـا اوایل
خردادمـاه سـال جاری موضـوع واگـذاری کارخانـه ارج در دسـتور کار
قـرار گیـرد ،بـه ایسـنا گفـت :بـا توجـه بـه محدودیتهای موجـود در
سیسـتم بانکـی سـرمایهگذار ایرانـی کـه اعتباراتـش خارج از کشـور
قـرار دارد بـا مشـکالت انتقـال پـول مواجـه شـده و اعلام کـرده که
ایـن اتفـاق زمانبـر است.هاشـمی امـا در مهرمـاه سـال جـاری طـی
گفتوگـوی دیگـری با ایسـنا از واگـذاری قطعـی کارخانـه ارج قطعی
خبـر داد و تاکیـد کـرد کـه درصورت مهیا شـدن شـرایط طـی کمتر از
یکمـاه بـه سـرانجام میرسـد.
مدیـرکل دفتـر صنایـع فلزی و لـوازم خانگـی وزارت صنعـت ،معدن و
تجـارت صحبـت هایـش را ایـن گونـه ادامـه داد کـه پـروژه واگذاری
کارخانـه ارج قطعـی اسـت و اگر طرفین با سـخت گیریهـای کمتری
کار را پیـش ببرنـد در کمتـر از یـک مـاه این واگـذاری در دسـتور کار
قـرار میگیرد.
آزمایش ،کارخانهای بدون خریدار
شـرایط امـا در خصـوص کارخانـه آزمایـش از همـان ابتـدای امـر هم
مشـخص بـود و بـه نظـر نمـی رسـد کـه واگـذاری ایـن کارخانـه به
سـرانجام برسـد چـرا بـه گفتـه مسـئوالن وزارت صنعـت ،معـدن و
تجـارت کارخانـه آزمایـش در اختیار بانک ملـت قرار گرفتـه و مالکیت
آن مربـوط بـه بخـش خصوصی اسـت که به ایـن بانک بدهکار اسـت.
در همـان ابتدای سـال جاری اعالم شـد که واگـذاری کارخانه آزمایش
بـه یـک بخـش خصوصـی دیگر بـا مشـکالت خاصـی مواجه شـده و
علیرغـم جلسـات متعـددی که با مدیـران و هیـات مدیـره بانک ملت
در جهـت حـل و فصـل ایـن مسـائل انجـام شـده امـا تـا ایـن لحظه
موضـوع واگـذاری پیش نرفته اسـت.
اردیبهشـت مـاه سـال جـاری بود کـه مدیـرکل دفتـر صنایـع فلزی و
لـوازم خانگـی وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت بـا تاکیـد بـر اینکه
وضعیـت کارخانـه آزمایـش در فرایند گیـرودار و مذاکره بـا مالک قبلی
ایـن کارخانـه اسـت ،بیـان کـرد واحـد آزمایش تهـران به مرودشـت
شـیراز منتقل شـده اسـت و در تهـران ایـن کارخانه هیچگونـه ماهیت
تولیـدی ندارد.

