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اخبار کارگری

تب و تاب رفتن به دریــا، صیادان 
را بی قرار کرده ولی با وجود گذشــت 
یک ماه از آغاز فصــل صید و صیادی، 
تورهای صیادان پر از ماهی نیســت و 
حال و روز آنها مانند این روزهای خزر 
و رودخانه های منتهــی به آن خوش 

نیست.
کاهش صیــد، الیروبی نشــدن 
رودخانه هــا، تخریــب بســتر و 
زیســتگاه های آبزیان، آلودگی دریا 
و صید غیرمجاز، تورهــای صیادان را 
خالی تر از قبل کرده و رمق آنان را برای 
ادامه صید و صیادی از بین برده است. از 
سوی دیگر افزایش هزینه های صیادی، 
گرانی تور و ادوات، باال بودن تعرفه بیمه 
و سخت و زیان آور نشدن شغل صیادی 
مشــکالت را دوچندان کرده و سبب 
شده تا صید و صیادی نفس های آخر 

را بکشد.

تعاونی های صیادی
 ورشکسته هستند

»موسوی« پیرمردی که سال ها در 

شغل صیادی و ماهیگیری مشغول کار 
است، کمبود منابع مالی و کاهش صید 
را از دغدغه های صیــادان ذکر کرده و 
گفت: هزینه های خرید تــور و ادوات 
صیادی هر سال گران تر از قبل می شود 
درحالی که درآمد صیــادان روزبه روز 

کمتر می شود.
وی در گفت وگــو با خبرنگار مهر با 
بیان اینکه رودخانه گرگان رود، تجن و 
نکا رودخانه های مهم شیالتی هستند 
اما ساخت سد الستیکی در باالدست 
و نزدیک به دریا ذخایــر را از بین برده، 
افزود: ســال قبل با ۶۲۰هزار تومان به 
خانه هایمان رفتیم و کاهش منابع مالی 
سبب شده تا اکثر شرکت های تعاونی 

ورشکسته شوند.
این ماهیگیر، صید غیرمجاز، تأمین 
سوخت و باالبودن تعرفه بیمه را از دیگر 

مشکالت صیادان برشمرد.

وضعیت بابل رود،
 بحرانی و نیازمند الیروبی است

در حال حاضر ۵۴ شرکت تعاونی 

از رامسر با چهار هزار و ۲۰۰ شرکت در 
صیادی مشغول فعال هستند و اکثر 
ماهی های صید شــده شامل سفید، 
کفال و کپور بوده و عالوه بر صید ماهی 
اســتخوانی ماهی غضروفی نیز برای 

بازسازی ذخایر صید می شود.
»مهرداد قلی پور«، رئیس اتحادیه 
کیلکا مازندران با بیــان اینکه بیش 
از ۳۳هزار پرورش دهنــده، خوراک 
آبزیان شــامل پودر ماهی را از کیلکا 
تأمین می کنند، ادامــه داد: بین ۱۵ 

تا ۲۰درصد کیلکا به مصرف انســانی 
می رسد.

وی، الیروبــی رودخانه ها ازجمله 
بابل رود را یک مســأله ملی ذکر کرد و 
گفت: شهرداری ها بودجه الزم را برای 
الیروبی ندارند و نیازمند آن هستیم که 
برای بندر و رودخانه بابلسر یک الیروب 

داشته باشیم.
قلی پور با عنوان اینکه خرید الیروب 
به دلیل قیمت باال از توان شــهرداری 
خارج است، گفت: باید همه سازمان ها 
ازجمله بنادر و دریانوردی و... بســیج 
شــوند و برای الیروبی رودخانه اقدام 

کنند.
رئیس اتحادیه کیلکا با بیان اینکه 
از شــرکت های صیادی نیز ۳۰ تا ۵۰ 
میلیون تومان برای الیروبی جمع آوری 
کردیم، گفت: با مشــارکت شهرداری 
بابلســر در تالش هســتیم بخشی از 

الیروبی مسیر رودخانه انجام شود.
وی بــا اظهــار اینکــه میلیون ها 
مترمکعب گل و الی در رودخانه بابل رود 
انباشته شده است، گفت: اگر نسبت به 

الیروبی اقدام نشود مطمئناً با یک بحران 
روبه رو می شویم.

قلی پور از مسئوالن استانی و ملی 
خواســت برای الیروبــی رودخانه ها 
ازجمله بابل رود ورود پیدا کنند، گفت: 
این رودخانه عالوه بر جاذبه شیالتی، 

جاذبه گردشگری نیز خواهد داشت.

توقف سخت و زیان آور نشناختن
شغل صیادی

رئیس اتحادیه کیلــکا مازندران با 
بیان اینکه سخت و زیان آور بودن شغل 
صیادی از سال ۸۷ مصوب شده است، 
گفت: این طرح تا سال ۹۲ اجرا می شد 
امــا از ۹۲ تاکنون این طــرح متوقف 

مانده است.
قلی پور یادآور شد: متأسفانه صیادان 
به عنوان لنج باربری معرفی می شوند در 
حالی که در مازندران لنج باربری نداریم 
و براســاس این نامه جلوی ســخت و 
زیان آور بودن این شغل گرفته می شود.

رئیس اتحادیه کیلکا با بیان اینکه 
با یک نامه سازمان بازرسی در سال ۹۳ 
جلوی اجرای قانون گرفته شد، با اشاره 
به دو بندر صیادی امیرآباد و بابلســر 
گفت: بیش از ۴۵۰ سهامدار در اتحادیه 
کیلکا وجود دارد و بیش از هزار فرصت 
شغلی در اسکله بابلسر ایجاد شده است.

در همین زمینه »علــی باقری«، 
مدیرکل تعاون مازندران با بیان اینکه 
صیادان برای مشمولیت طرح مشاغل 
سخت و زیان آور باید فرم مخصوصی را 
تکمیل کنند، گفت: در کمیته بررسی و 
تشخیص مشاغل سخت و زیان آور این 

درخواست ها بررسی می شود.
وی با بیان اینکه اگر فرمی تکمیل و 
مطرح شود، براساس ماهیت کار تأیید 
می شــود، گفت: تاکنون صدها مورد 
داشتیم و باید برای بهره مندی از سخت 
و زیان آور بودن، صیادان مشمول قانون 
کار باشند. باقری گفت: ما تمایل داریم 
که صیادان از مزیت شغل سخت و زیان 
آور برخوردار شوند اما تأیید صالحیت 

بازنشستگی با تأمین اجتماعی است.

ذخایر دریای خزر 
کاهش یافته است

بیش از ۲۵ روز از شروع فصل صید 

و صیادی می گذرد و صیادان مازندران 
امســال ۱۸۰هزار تن ماهی به ارزش 
۳۰ میلیــارد تومان صیــد کردند که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 

۱۸درصدی داشته است.
»قاسم کریم زاده« مدیرکل شیالت 
مازندران با اشــاره بــه دالیل کاهش 
صید گفت: کاهش ذخایر دریای خزر 
ازجمله دالیل کاهش است زیرا یک دهه 
وضعیت مطلوبی نداریم و از بین بردن 
زیستگاه های طبیعی دریا و رودخانه 
و ورود انواع آالینده ها شــرایط زیست 

محیطی را نگران کننده است.
مدیرکل شیالت مازندران با بیان 
اینکــه ۹۰درصد گونه هــای دریای 
خزر رودکوچ هســتند و برای زیست 
و زادآوری بایــد بــه رودخانه ها کوچ 
کنند، خواســتار توجه برای بهسازی 
زیستگاه ها شد و گفت: در سال گذشته 
در هشت رودخانه شــیالتی مستقر 
شدیم و دو تن استحصال تخم داشتیم 
و ۶۵ میلیون قطعه ماهی ســفید، ۱۲ 
میلیون قطعه کپور و ۵۰۰هزار قطعه 
ماهی خاویاری تولید و رهاسازی کردیم. 
وی تعامل بین دستگاه های متولی را 
برای الیروبی رودخانه ها الزم دانست 
و گفت: باید ماهی بتواند برای زادآور به 

باالدست و رودخانه کوچ کند.
در پایان باید گفت نامناسب بودن 
وضعیت جوی خزر نیز بر انبوه مشکالت 
صیادان افزوده است. طی حدود یک ماه 
گذشته میزان دریاروی صیادان ماهیان 
اســتخوانی در مازنــدران ۳۵درصد 
نسبت به مدت مشابه قبل کمتر شده 
اســت. این وضعیت درحالی ست که 
چهار هزار نفر روزانه چشمشان به دریا 
است تا از دل امواج خروشان آن روزی 

حالل کسب کنند.

نفس صید و صیاد در شمال کشور به شماره افتاده است

خوانگستردهخزر،آرامآرامجمعمیشود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:
آغاز پرداخت معوقات بازنشستگان 

غیرحداقل بگیر تامین اجتماعی از ماه جاری
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطالعیه ای 
اعالم کرد: طبق اعالم مدیرعامل ســازمان تأمین 
اجتماعی، پرداخت معوقات ۵ماهه بازنشســتگان 
سایر ســطوح، از آبان ماه ســال جاری آغاز خواهد 
شد و تا قبل از پایان ســال جاری، کلیه معوقات این 
گروه از بازنشستگان از محل افزایش ۳۸درصدی به 
عالوه مبلغ ثابت ۵۸۵ هزار تومان )حسب مفاد مواد 
۶۹ و ۸۸۸ قانون تأمیــن اجتماعی و تصمیم وزرای 
عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی( تسویه 

خواهد شد.
    

حقوق کارکنان شوراهای
حل اختالف اصالح شود

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس خواســتار 
رسیدگی قوه قضاییه و سازمان برنامه و بودجه به حقوق 
کارکنان شوراهای حل اختالف شد که هر ماه با کاهش 
روبه رو است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مهدی 
سعادتی بیشه سری گفت: مشکل پرداختی کارکنان 
شوراهای حل اختالف باید حل شود که هر ماهه کاهش 
یافته و اکنون به ۴ میلیون و ۵۰۰هزار تومان رســیده 
اســت. وی همچنین خطاب به وزیر جهاد کشاورزی 
خاطر نشان کرد: الزم است از کشاورزان و به خصوص 
باغداران حمایت شــود که در این موضوع در اســتان 
مازندران، باغداران حوزه کاشت کیوی نیاز به حمایت 

بیشتری دارند.
    

نماینده جامعه کارفرمایی:
نظام بانکی از بنگاه های اشتغالزا 

حمایت نمی کند

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره دیدار 
با وزیر کار گفت: مقرر شد کارفرمایان در اتاق فکری که 

برای شناسایی و رفع موانع تولید است، حضور یابند.
علی اصغر آهنی ها در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم 
گفت: در این جلسه عالوه بر این، راهکارهایی برای حل 

مشکالت تولید ارائه شد.
وی گفت: یکی از موضوعاتی که در جلســه با وزیر 
کار مطرح شد، رســیدگی به قانون سخت و زیان آور 
بود. بعضی از مشاغل  نباید در لیست سخت و زیان آور 
باشند. این مســأله باعث می شــود که نیروی کار با 
۲۰سال درخواست بازنشســتگی دهد و از کار خارج 
شود و در آینده ای نه چندان دور بحران نیروی کار ماهر 

را خواهیم داشت.
وی حل مشکالت تولید را ضروری خواند و تأکید 
کرد: در صورت رفع موانع در مسیر ایجاد شغل می توان 
کسب و کار را رونق داد .در ایجاد اشتغال عالوه بر کاهش 
نرخ بیکاری باید توسعه صادرات و ارزآوری برای کشور 

در نظر گرفته شود.
آهنی ها ادامه داد: ۹۲درصد کارگاه های کشــور 
زیر ۱۰ نفر هستند. حجم عمده اشتغال کشور متعلق 
به کارگاه های خرد و کوچک است. مشکل اصلی این 
واحدها عالوه بر نقدینگی این است که حمایت از این 
بخش که بزرگ است، بسیار اندک است. به طور مثال 
تســهیالت بانکی تنها به ۵ تا ۶درصد از این ۹۲درصد 
اختصاص یافته است. نظام بانکی در پرداخت تسهیالت 
با صنایع بزرگ همکاری دارد و حمایتی از صنایع کوچک 
نیست در صورتی که بخش عمده ای از اشتغال متعلق به 

صنایع خرد و کوچک است.
    

بازنشستگان تامین اجتماعی:
 خبری از پرداخت معوقات 

در فیش های حقوقی آبان نیست
بازنشســتگان غیرحداقل بگیر تامین اجتماعی از 

صادر نشدن فیش معوقات حقوقی ابراز نگرانی کردند.
به گزارش ایلنا و به گفته این بازنشستگان، با نزدیک 
شدن به زمان پرداخت مستمری آبان، فیش مستمری 
آبان صادر شده و در سامانه قابل دستیابی است اما فیش 
معوقات صادر نشده در حالی که مدیرعامل سازمان قول 
داده بود یک ماه از معوقات پنج ماهه در آبان پرداخت 
شود. بازنشستگان خواستار صدور فیش معوقات برای 
پرداخت در آبان هستند و می گویند: اگر قرار باشد بخشی 
از معوقات این ماه پرداخت شود باید فیش آن قبل بیستم 
صادر شود چرا که از بیستم هر ماه، پرداخت ها براساس 

حروف الفبا آغاز می شود.
بازنشستگان از شهریور در انتظار دریافت معوقات 
پنج ماه اول سال هستند. آنها می گویند: باید حداقل یک 

ماه معوقه همراه حقوق آبان پرداخت شود.

سخت و زیان آور بودن 
شغل صیادی سال ۸۷ 

مصوب شد و این طرح تا 
سال ۹۲ اجرا می شد اما از 

سال 13۹3 و با یک نامه 
سازمان بازرسی جلوی 
اجرای قانون گرفته شد

بیش از ۲۵ روز از شروع 
فصل صید و صیادی 
می گذرد و صیادان 

مازندران امسال 1۸۰هزار 
تن ماهی به ارزش 3۰ 
میلیارد تومان صید 

کردند که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل کاهش 
1۸درصدی داشته است

رئیس مجلس روز گذشته و در پاسخ به اخطار قانون اساسی 
نماینده بجنورد نسبت به ضرورت در اولویت قرار گرفتن طرح 

ساماندهی نیروهای غیررسمی یادآور شد که این موضوع در 
دستور کار مجلس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد وحیدی در نشست 
علنی دیروز مجلس در اخطار قانون اساسی گفت: مطابق ماده 
۳ قانون اساسی ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیالت 
غیرضرور مورد تاکید قرار گرفته در حالی که به دلیل عدم طرح 
ساماندهی نیروهای غیررسمی در آموزش و پرورش، طرحی 

در این زمینه با ۱۲۰ امضا در اولویت قرار دارد.
نماینده بجنورد در مجلس اظهار کــرد: معاونت قوانین 
چندین بار این طرح را در دستورکار قرار داده اما از دستورکار 
خارج شده لذا نتیجه این شد که اکنون در آموزش و پرورش 
برای پرکردن کالس های خالی از بازنشسته ها دعوت می شود.

وی ادامه داد: بازنشسته ای که چندین سال از کالس درس 
فاصله گرفته مجددا بازمی گردد یا برخی از بازنشســتگان را 
به مناطق مختلف برای رفع نیــاز اعزام می کنند در حالی که 
باید برای نیروهای تحصیل کرده پاســخی داشــته باشیم. 
امروزه موضوع اقتصاد، معیشــت و اشــتغال پاشنه آشیل 
خیلی از جریانات داخل کشــور اســت ولی ما برای جوانان 
فارغ التحصیل اشتغال ایجاد نمی کنیم و بازنشستگان را سر 

کار بازمی گردانیم.
وحیدی تصریح کرد: آموزش و پرورش هم بدون دریافت 
مجوز از مجلس با یک ســری از نیروها قــرارداد می بندد که 
باعث شده مردم نسبت به نحوه مدیریت در آموزش و پرورش 
اعتراض کنند. همچنیــن پاداش بازنشســتگان ۱۴۰۰ را 

نمی دهیم اما از آنها می خواهیم که در کالس درس حاضر شوند. 
معاونت قوانین باید عنوان کند چرا ترتیب امضای نمایندگان را 

رعایت نکرده است.
محمدباقر قالیباف در پاســخ به این اخطار گفت: بحث 
ساماندهی نیروهای غیررسمی از دستورکار خارج نشده و در 

ردیف ۱۴ دستورکار قرار دارد.
رئیس مجلس تصریح کرد: خیلی ها به من مراجعه می کنند 
و می گویند شما مخالف این امر هســتید در حالی که من با 
ساماندهی مخالف نیستم بلکه موافقم. البته بنا بر این است 
که این موضوع با معاونت امور استخدامی ریاست جمهوری و 
کمیسیون اجتماعی مورد توافق قرار بگیرد تا مسائلی مانند بار 

مالی و اصالح ساختار رعایت شود.
وی تصریح کرد: در رابطه با بازنشستگان معلم نیز هفته 
گذشته این موضوع را مطرح کردم و اکنون نیز به وزیر آموزش و 
پرورش تذکر می دهم که خالف قانون بازنشستگی نباید عمل 
کند و کمیسیون آموزش مجلس این موضوع را رسیدگی کند.

مخالفت ضمنی رئیس مجلس با ساماندهی استخدام نیروهای دولتی

قالیباف: طرح ساماندهی نیروهای غیررسمی باید با دولت هماهنگ شود

خبر

نماینده تهران در مجلس گفــت: در مصوبه اخیر مجلس، 
سقف حقوقی باال رفت و با احتساب سایر تغییرات، سقف حقوق 
۵۰ میلیون تومانی در کشور قانونی شــد. چرا باید فاصله بین 

حقوق ها این همه زیاد باشد؟
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مالک شریعتی نیاسر در 
نشست علنی صبح دیروز مجلس گفت: مجلس در دو سال اخیر 
اقدامات خوب و مهمی انجام داده که تاثیر بســیاری از آنها در 
میان مدت و بلندمدت آشکار خواهد شد. تصویب قوانین کلیدی، 
مداومت بر روند تنقیح قوانین و پیگیری اجرای آنها با اقدامات 

نظارتی ازجمله مهمترین تالش های مجلس بود.
وی افزود: به رغم همه این اقدامات، راه نرفته بسیار است. در 
این میان اما گاهی برخی تصمیمات آزاردهنده است. در مصوبه 

اخیر افزایش حقوق، یک میلیون تومان افزایش حداقل حقوق، 
ســقف را ۷ میلیون تومان باال برد و با احتساب سایر تغییرات، 

سقف حقوق ۵۰ میلیون تومانی در کشور قانونی شد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: تفاوت در مهارت، کارآیی، 
تخصص، سابقه، سختی کار و مسئولیت را قبول داریم اما این 
فاصله ها اصال منطقی نیست. مگر چند هیأت علمی و قاضی 
نیازمند عدم رعایت سقف داشتیم که به خاطر آنها کل این دو 
قشر را نزد مردم بی ضابطه معرفی کردیم؟ چرا از ظرفیت موجود 
برای استثنا کردن برخی مشاغل خاص و ذیحق استفاده نکرده 
و نمی کنیم؟چرا به جای آن یک صنف و یک دستگاه را مستثنی 
می کنیم؟ این همه استثنا قانون را تبدیل به آبکش و از کارآیی 
ساقط کرده است. چرا یک کارمند اداری در شرکت دولتی نفت 

یا برق ۲ الی ۳ برابر همان شغل درآموزش و پرورش دریافتی دارد.
شریعتی خاطر نشان کرد: این کشور جمهوری اسالمی است 
نه جمهوری کارمندان. اگر منابع کشور محدود است که هست، 
باید برای همه محدود باشد. وقتی میانگین دریافتی کارکنان 
شرکت های دولتی کشور، ۲.۵برابر شرکت های خصوصی است، 
وقتی دوسوم حقوق بگیران از بیت المال در یک سوم باالی درآمد 
یک کشورند، همه تالش می کنند کارمند رسمی حقوق بگیر 
شوند. باید این چرخه را متوقف کنیم. مهم ترین شرکت دولتی 
کشور شرکت ملی نفت ایران است که استخراج نفت و گاز، فروش 
و صادرات را برعهده دارد که هم در منابع و هم در مصارف نیازمند 
دقت بیشتر و شفافیت کامل است. سیستم حسابداری شرکت 
نفت ایران ماقبل تاریخ است و هنوز به روز نشده است. برخی از 

منابع کالن در بودجه کشور نیست و در اختیار هیأت مدیره این 
شرکت اســت. اعدادی که می گویم به معنای فساد نیست اما 
به معنای بستر فساد اســت. درآمد وزارت نفت از محل فروش 
ال سی جی سال گذشــته از ۶۷هزار میلیارد تومان پیش بینی 
شده به ۱۱۳همت رسید و امســال پیش بینی می شود بالغ بر 

۱۷۰همت شود. باید این منابع در بودجه بیاید.

نماینده تهران در مجلس:

تبعیض در افزایش حقوق بین اقشار مختلف جامعه قابل قبول نیست

خبر

نماینده پیرانشهر در مجلس خواستار توجه مسئوالن به رفع مشکل معیشت 
مرزنشینان شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، کمال حسین پور در نشست 

علنی دیروز مجلس در تذکری به رئیس جمهور گفت: در سفر استانی دولت به 
آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه قول دادید برای تجارت مرزی و معیشت 
مرزنشینان اقدام کنید اما پس از گذشت ماه ها هنوز اقدامی نشده است. نماینده 
پیرانشهر و سردشت در مجلس اظهار کرد: متاسفانه نرخ بیکاری باالست و شاهد 
مهاجرت جوانان هستیم در حالی که پیکر بی جانشان از کشورها بازمی گردد. 

این در حالی است که سرمایه گذاری در این مناطق صورت نمی گیرد و ایمیدرو 
و شستا نیز اقدامی نکرده اند. وی افزود: باید با تصمیم منطقی مرزهایی مانند 
تمرچین و... که بسته شــده و به نوعی خودتحریمی هســتند با آیین نامه ای 
مشخص باز کنیم تا عالوه بر اینکه به تولید آسیب نزند به معیشت مرزنشینان 

نیز کمک کند.

نماینده پیرانشهر:

دولت به معیشت مرزنشینان توجه کند


