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کارگران ارکان ثالث شرکت گاز اصفهان:
چند ماه حقوق و عیدی طلبکاریم

کارگران ارکان ثالث شرکت گاز اصفهان از عدم 
پرداخت مطالبات مزدی خود انتقاد دارند. به گزارش 
ایلنا، کارگران ارکان ثالث یا پیمانکاری شرکت گاز 
استان اصفهان مشــغول در این ارتباط می گویند: 
برخی از ما هنوز حقوق بهمن را نگرفته ایم و با وضعیت 
موجود امیــدی نداریم قبل از پایان ســال بتوانیم 
مطالبات مزدی خود را دریافت کنیم. این کارگران 
از عدم پرداخت عیدی هــا انتقاد دارند و می گویند: 
به رغم ورود به نیمه اسفند هنوز عیدی ما را پرداخت 
نکرده اند. این کارگران می گویند: اگر شرکت گاز با 
ما قرارداد مستقیم منعقد کند، مشکالت به صورت 
اصولی حل خواهد شد و معیشت ما بهبود پیدا خواهد 
کرد. چرا وقتی کار ما دائم و همیشــگی است، باید 
با شــرکت های پیمانکاری قرارداد داشته باشیم و 
همیشه ارکان ثالث باقی بمانیم؟ یکی از این کارگران 
با بیان اینکه شب عید خرج داریم و باید فکری به حال 
پرداخت معوقات مزدی ما کنند، از مسئوالن ارشد 
و کارفرمایان اصلی درخواســت کرد با تحت فشار 
گذاشتن پیمانکاران، آنها را مجبور کنند مطالبات 
مزدی کارگران را پرداخت کنند تا کارگران، شــب 

عید شرمنده خانواده خود نباشند.
    

تجمع بازنشستگان فوالد مقابل مجلس
صبــح دیــروز )۱۶ اســفندماه( شــماری از 
بازنشســتگان صنعت فوالد کشور با تجمع مقابل 
ساختمان مجلس، خواستار رسیدگی به وضعیت 
بازنشستگان صنعت فوالد در الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
شــدند. به گزارش ایلنا، تجمع کنندگان خواستار 
اصالح احکام همسان سازی و برداشتن سقف، مکلف 
کردن دولت به اجرای تعهدات و پرداخت مطالبات 
قانونی بازنشستگان فوالد مطابق آیین نامه فوالد، 
پرداخت به موقع  هزینه های درمانی بازنشسته فوالد 
از بودجه های سنواتی، قرارداد درمان برابر آیین نامه 

استخدامی و دستورالعمل های فوالد شدند.
    

 کارگران شهرداری 
»کوت سیدنعیم« معوقات مزدی دارند

کارگران مجموعه شهرداری کوت سیدنعیم از 
توابع بخش مرکزی شهرســتان دشت آزادگان در 
استان خوزســتان گفتند که حدود ۷ماه دستمزد 
پرداخت نشــده دارند و بیمه آنها نیز چندین ماه 
پرداخت نشده است. به گزارش ایلنا، این کارگران 
از افزایش میزان مطالبــات مزدی خود در ماه های 
آینده ابراز نگرانی کردند و گفتند: مشکالت معیشتی 
و عدم پرداخت مطالبات، در آستانه سال نو مشکالت 
بسیاری برای خانواده های ما به وجود آورده است. به 
گفته یکی از کارگران، به رغم اینکه مسئوالن شهری 
از وضعیت مطالبات آنها باخبرند اما درباره پرداخت 
مطالبات مزدی کارگران اقدامی صورت نگرفته است. 
او گفت: آنچه کارگران شهرداری کوت سید نعیم هر 
ماه به عنوان دستمزد می گیرند حداقل های مزدی 
قانون کار است اما این حداقل ها کفاف معیشت ما را 
نمی دهد. از طرفی حقوق کارگران تنها یک بار در 
سال افزایش پیدا می کند و آن هم به گونه ای تعیین 
می شود که با هزینه های زندگی و نرخ تورم واقعی 

همخوانی ندارد.
    

دو کارگر قربانی تخریب غیراصولی 
ساختمان شدند

روز جمعه )۱5 اسفند ماه(، تخریب غیراصولی 
موجب ریــزش آوار و جــان باختــن دو کارگر و 
مصدومیت یکی از کارگران ساختمانی در ماهشهر 
شد. به گزارش ایلنا، ســه کارگر روز جمعه در حال 
تخریب و نوسازی ساختمانی در خیابان مطهری 
بندرامام بودند که در اثر رعایت نشدن اصول ایمنی 
در تخریب یک اتاقک، ناگهان دیوارها فرو ریخته و سه 
کارگر زیر آوار محبوس شدند. نجاتگران همزمان با 
ایمن سازی محل با استفاده از تجهیزات نجات شروع 
به آواربرداری کردند. طبق این گزارش، متاسفانه دو 
کارگر جان خود را از دست داده بودند و نفر سوم که به 
شدت مصدوم شده بود، برای درمان به بیمارستان 

منتقل شد.
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اخبار کارگری

همزمــان بــا تجمــع دیــروز 
بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل 
ســاختمان مجلس، مدیرعامل این 
ســازمان از پرداخت علی الحســاب 
اجــرای مرحله دوم همسان ســازی 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 

طی چند روز آینده خبر داد.
به گزارش »توســعه ایرانی«، روز 
گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی 
با فراخــوان اتحادیه پیشکســوتان 
جامعه کارگری، مقابل مجلس تجمع 
کردند. مطالبــه این تجمع کنندگان، 
تصویب اعتبار ۹۰هزار میلیارد تومانی 
سازمان تامین اجتماعی بود؛ اعتباری 
که نهایتا با کاهش یــک هزار میلیارد 
تومانی از ســوی مجلس تصویب شد. 
این بازنشســتگان نگــران بودند که 
نمایندگان مجلــس در صحن علنی 
سهم ۹۰هزار میلیارد تومانی سازمان 
تامین اجتماعــی را تصویب نکنند یا 
از این اعتبار بکاهند. این ســهم قرار 
است پرداخت بخشــی از دیون دولت 
به تامین اجتماعی باشد تا منبع اجرای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان و 

مستمری بگیران شود.
همزمان با ایــن تجمع »مصطفی 
ساالری«، مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی، نشستی خبری تشکیل داد 

تا در آن اهم برنامه های این ســازمان 
ماننــد نســخه الکترونیــک، توقف 
انتشــار دفترچه بیمــه، مرحله دوم 
همسان ســازی حقوق بازنشستگان 

تأمین اجتماعی و... را تشریح کند.
وی در مورد نسخه الکترونیک گفت: 
طرح نسخه نویسی الکترونیک از مدتی 
قبل آغاز شده اما از اول خرداد ماه سال 
جاری تمدید دفترچه حذف شد و از اول 
آبان ماه نیز نسخه نویسی الکترونیک 

در تمام مطب های درمانی آغاز شد.
ساالری افزود: از ابتدای اسفند ماه 
نیز صدور دفترچــه در کارگزاری ها 
حذف شد اما اگر بیمه شده ای به مرکز 
درمانی کــه امکانات اجرای نســخه 
الکترونیکــی را نــدارد، مراجعه کند 
همچنان از دفترچه بیمه یا از سربرگ 
پزشــک برای نسخه نویسی استفاده 

می شود.
 مصالح جامعه کارگری 
در تعیین مزد لحاظ شود

مدیرعامــل تأمیــن اجتماعــی 
همچنین درباره همسان سازی حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: 
با اختصاص ۹۰هــزار میلیارد تومان 
بابت رد دیــون به تأمیــن اجتماعی 
کــه از ســوی مجلــس انجام شــد، 
مرحلــه دوم همسان ســازی حقوق 

 بازنشســتگان را آغــاز می کنیــم. 
وی افزود: از هفته گذشــته همکاران 
ما در معاونت های مختلف با همکاری 
کانون عالــی بازنشســتگان اقدام به 
تشکیل جلســات برای اجرایی شدن 
مرحله دوم و فرمول اجرایی آن را آغاز 
کردند و مرحله دوم از اول اسفند آغاز 
شــده و به زودی مبلغی را به صورت 

علی الحســاب بابــت مرحله 
دوم متناسب ســازی بــه 

بازنشستگان پرداخت 
می کنیم.

ی  ر ال ســا
گفت: تاریخ اجرا 
اسفند ماه خواهد 
بود و طــی چند 

روز آینــده فرمول 

نهایی اجرا مشخص و علی الحساب آن 
پرداخت می شود.

وی افزود: ۹۰هزار میلیارد تومان 
بابت رد دیون و پرداخت بدهی دولت به 
تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و از 
لحاظ مالی این امکان را فراهم می کند 
که بتوانیم بخشی از این اعتبار را برای 
همسان ســازی حقوق بازنشستگان 

هزینه کنیم.
وی در مــورد پیشــنهاد تأمیــن 
اجتماعی بــرای افزایش دســتمزد 
۱۴۰۰ گفت: مرجــع تصمیم گیر در 
این خصوص شــورای عالی کار است 
و ســازمان تأمین اجتماعی حتی در 
آن عضویــت ندارد، بــه همین دلیل 
نمی توانیم میزان دقیقی را پیش بینی 
و اعالم کنیم اما با توجه به میزان تورم 
و همچنین ســبد هزینه خانوار، باید 
افزایش ها مشــخص شــود و اقدامی 
است سه جانبه که در آن تصمیم گیری 
می شــود و قطعاً مصالح کلی جامعه 

کارگری مدنظر قرار می گیرد.
فرانشیز برای بیماران باالی 

65سال حذف می شود
ســاالری در ادامــه با اشــاره به 
اینکــه از روز عید مبعــث در تمامی 

شهرســتان های کشــور که فاقد 
مراکــز ملکــی هســتند، 

درمان بیمه شــدگان در 
بیمارســتان های دولتی 

رایگان خواهد شــد، گفت: همچنین 
بــرای بیمــاران باالی ۶5 ســال نیز 
فرانشــیز درمان در بیمارستان های 
دانشــگاهی در تمامی شهرستان ها 

صفر خواهد شد.
مدیرعامل تأمین اجتماعی ادامه 
داد: حذف فرانشــیز درمانــی برای 
بیماران صعب العالج نیز یکی دیگر از 
طرح هایی است که در دستور کار داریم 

که به زودی اجرایی خواهد شد.
به گفته وی، تمامــی این طرح ها 
بدون اجرایی شــدن نسخه نویســی 

الکترونیک میسر نمی شده است.
مدیرعامــل تأمیــن اجتماعــی 
همچنین به سایر مدارک شناسایی به 
جز کارت ملی برای پذیرش بیماران در 
مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: تمامی 
مراکز درمانی موظف هستند با کارت 
ملی، شناسنامه یا صفحه اول دفترچه 
بیمه و در مجموع مدارک شناســایی 

معتبر، اقدام به پذیرش بیمار کنند.
واگذاری دو درصد از سهام 

شستا به بازنشستگان
مدیرعامــل ســازمان تامیــن 
اجتماعــی در بخــش دیگــری از 
صحبت های خــود دربــاره اصالح 
سن بازنشســتگی نیز گفت: این 
موضوع از اختیارات قانونگذار 
است. اینکه در خصوص 
سن بازنشســتگی چه 
فتــه  گر تــی  تصمیما

می شود از جمله مباحث بنیادی است 
و در تمام دنیا مطرح اســت و شــامل 

تامین اجتماعی نیست.
ساالری با اشاره به اینکه واگذاری 
دو درصد سهام شستا به بازنشستگان 
مصوبــه هیأت امنا را گرفته اســت، 
گفت: این موضوع به معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری ارجاع شده تا آنها 
نظر بدهنــد زیرا مباحــث حقوقی 

درباره آن مطرح است.
وی افزود: واگذاری سهام مراحلش 
را در وزارتخانه طی کــرده و اگر منع 
حقوقی نداشته باشد وزیر تمایل دارد 

این کار انجام شود.
وی بــا تاکید بــر اینکــه بیش از 
5۰درصد ســهام هپکو بابت رد دیون 
به تامین اجتماعی داده شــد، گفت: 
هپکو به بانک ها یک هزار و ۱۰۰میلیارد 
تومان بدهکار اســت. مزیت واگذاری 
هپکو به ما این بود که ۱۱۰۰ میلیارد 
بدهی با طلب تامین اجتماعی از دولت 
تهاتر شــود که این رابطه مالی را بین 
خودمان حل کنیم که باعث می شود 
امالک و دارایی هپکو آزاد شود و بتواند 

فعالیت مالی انجام دهد.
به گفتــه وی، این واگــذاری یک 
گشایش اساسی اســت که هپکو 
به جــای بدهی هــای متعدد به 
بانک ها یک بدهی بــه تامین 
اجتماعی داشــته باشد که این 
هم با راهکارهایی فی مابین حل 

و تا آخر سال نهایی می شود.

همزمان با تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی اعالم شد؛

اجرای مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان در اسفندماه

خبر

نایب رئیــس جامعه بومگردی کشــور در 
واکنش به هشدارهای پی درپی درباره ممنوعیت 
سفر، شــکایت های این صنف را درباره ۱۳ ماه 
بیکاری و تعطیلی صنعت گردشگری مطرح کرد.
اکبر رضوانیان در واکنــش به اظهارات وزیر 
بهداشت در ارتباط با مخالفت با هر نوع سفر به 
ویژه در تعطیالت نوروز، به ایسنا گفت: بیش از 
یک سال است که درگیر ویروس کرونا هستیم، 
نه فقط بوم گردی هــا، بلکه تمام تاسیســات 
گردشگری و البته همه کشور. آیا به فرض اینکه 
واکسن وارد شــود به منزله نابودی این بیماری 
اســت؟ در تمام دنیا گفته می شود این ویروس 
به زندگی روزمره وارد شــده و باید متناسب با 

آن چاره اندیشی کنیم اما آیا با نشستن در خانه 
مشکل حل می شود؟ تا کی می توان فقط به این 
شیوه متکی بود؟ مثال می آورند مشکل جهانی 
است اما آیا در سایر کشــورها با مشاغلی مانند 
گردشــگری این گونه برخورد می کنند؟ شیوه 
برخــورد این گونه نبوده؛ یا تامیــن می کنند یا 
تدبیر. نمی شــود که نه تدبیر باشد نه تامین. آیا 

تدبیر یعنی تعطیل کردن؟
وی افــزود: چرا این تعطیلــی فقط مختص 
صنعت گردشگری است؟ همه مشاغل از حمل و 
نقل عمومی گرفته تا سوپرمارکت ها باز هستند. 
آیا خطر سفر بیشتر از شلوغی های مترو تهران 

است؟

رضوانیان با اشاره به بیکاری و تعطیلی بیش از 
یک ساله صنعت گردشگری در ایران، اظهار کرد: 
در کجای کشور خبری درباره اعتراض مشاغل 
گردشگری شــنیدید؟ آیا در این یک سال که 
بالتکلیف و بیکار بودیــم، اعتراضی کردیم؟ در 
اســفندماه ۹۸ بدون هیچ دستور مکتوبی همه 
تاسیسات گردشــگری برای همکاری با ستاد 
کرونا تعطیل شــدند. آن موقــع باید همراهی 
می کردیم اما االن ۱۳ ماه از آن روزها گذشته است 
و نمی شود همان هشدارها و پیام ها و اقدامات را 
تکرار کنند و تدبیری هم نداشته باشند، درحالی 
که در تمام تاسیاســت گردشگری تاکنون یک 

گزارش از فوتی بر اثر ویروس کرونا نداشته ایم.

وی گفت: باید واقع بین باشــیم، مشــاغل 
زیان دیده بعد از یک ســال چگونــه می توانند 
دوام بیاورند؟ به یاد هم داشــته باشیم که تا یک 
ماه دیگر سررسید پرداخت وام کروناست. فقط 
هشــدار می دهند مردم اگر در خانه ننشینند 

وضعیت شهرها قرمز می شــود. اگر قرار است 
ســفر انجام نشــود براســاس متد جهانی باید 
عمل کرد. بــه دادمان برســند و حداقل تامین 
 کنند، دیگر جان و توانی از صنعت گردشــگری 

باقی نمانده است.

انتقاد نایب رئیس جامعه بومگردی کشور از ممنوعیت دوباره سفر:

پس از 13 ماه بیکاری؛ نه تدبیر  دیده ایم نه تامین

دبیر کانــون عالی انجمن  های صنفی کارگران کشــور 
گفت: رقم پیشــنهادی ما برای حقوق کارگران در ســال 
آینده ۶ میلیون و ۸5۰هزار تومان است که این رقم با توجه 
به اعداد و ارقام تورم استخراج شــده و در حال بررسی در 

جلسات شورای عالی کار است.
هادی ابوی در گفت وگو با تســنیم اظهار داشت: معیشت 
کارگران، یکی از اصلی ترین مشکالت جامعه کارگری است که 

امیدی به حل آن نداریم. برخالف برخی ادعاها، همه کارگران 
ذره ذره افزایش تورم و سختی های ناشی از آن را با تمام وجود 

لمس کرده و می کنند.
ابوی با بیان اینکه حقوق دریافتی کارگران، به زور پاسخگوی 
یک هفته از زندگی آنهاست، گفت: نتیجه این حقوق کم این 
اســت که تمامی کارگران مقروض بوده و مجبور هســتند با 

اضافه کاری یا کار در شیفت های بعدی این خال را پر کنند.
وی خاطرنشان کرد: عالوه بر این بسیاری از کارگران ممکن 
است مجبور شوند تا زیورآالت خانواده شــان را برای گذران 

زندگی روزمره بفروشند.
ابوی افزود: مدت زیادی است که گوشت از سبد خرید غذایی 
بسیاری از کارگران حذف شده و نکته نگران کننده اینجاست که 

در قشر کارگری متوسط نیز این مسأله وجود دارد. دبیر کانون 
عالی انجمن  های صنفی کارگران کشور با اشاره به این موضوع که 
جامعه کارگری توقعی جز ثبات قیمت کاالهای اساسی از سوی 
دولت ندارد، خاطرنشان کرد: کارگر و کارفرما در این موضوع به 
خوبی یکدیگر را درک می کنند و بسیاری از کارفرمایان با دیدن 

شرایط معیشت کارگرانشان، بسیار نگران هستند.
وی بیان کرد: طبیعتا این مشغله های ذهنی روی کیفیت 

کار نیز تاثیر خود را خواهد گذاشت.
ابوی ادامه داد: تمامی این مشــکالت مربــوط به زندگی 
روزمره کارگران است و اگر در این میان فرزندشان ازدواج کند، 
تامین هزینه های عروسی و جهیزیه تبدیل به مصیبتی بزرگ 

خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اگر کارگری دچار بیماری 
شود، با مشکالت عمده در بخش درمان و عدم پاسخگویی بیمه 

تامین اجتماعی روبه رو خواهد شد.
وی افزود: به دلیل عدم همخوانی میزان حقوق پرداختی 
تامین اجتماعی با شبکه بهداشت کشــور و کم بودن مقدار 
آن، انگیزه کادر درمان شاغل در این مراکز و در نتیجه کیفیت 
خدمات پزشکی پایین اســت. دبیر کانون عالی انجمن  های 
صنفی کارگران کشور اظهار داشت: رقم پیشنهادی ما برای 
حقوق کارگران در سال آینده ۶میلیون و ۸5۰هزار تومان است 
که با توجه به اعداد و ارقام تورم استخراج شده و در حال بررسی 
در جلسات شورای عالی کار است. در صورت تصویب این رقم، باز 

هم این حقوق 5۰درصد میزان خط فقر خواهد بود.

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

مزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ باید 6 میلیون و ۸5۰ هزار تومان باشد

با اختصاص ۹۰هزار میلیارد 
تومان بابت رد دیون به 

تأمین اجتماعی که از سوی 
مجلس انجام شد، مرحله 
دوم همسان سازی حقوق 
بازنشستگان آغاز شده و 
به زودی مبلغی به صورت 
علی الحساب بابت مرحله 

دوم متناسب سازی به 
بازنشستگان پرداخت 

می شود

مرجع تصمیم گیر درباره 
مزد کارگران، شورای عالی 

کار است اما با توجه به میزان 
تورم و همچنین سبد هزینه 

خانوار، باید افزایش ها 
مشخص شود و قطعاً مصالح 
کلی جامعه کارگری مدنظر 

قرار گیرد
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