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یک کارگر معترض:
مطالبه کارگران هپکو خلع ید 

مدیریت کارخانه است

اعتراض صنفی کارگران هپکو روز دوشــنبه  
)۲۷مرداد ماه( وارد سیزدهمین روز شد. کارگران این 
واحد همچنان دست از کار کشیده و بر تعیین تکلیف 
وضعیت کارخانه پافشاری می کنند. یکی از کارگران 
شاغل در شرکت هپکو به ایلنا گفت: کارگران هپکو 
اراک امــروز خلع ید مدیریت کارخانــه را مطالبه 
کردند. وی با بیان اینکه با گذشت ۸ ماه از آغاز فعالیت 
مدیریت کنونی، هنوز اقدامی در جهت راه اندازی 
تولید در این کارخانه صورت نگرفته و کارگران به 
حال خود رها شــده اند، افزود: در سال جاری که به 
عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده، مدیریت 
جدید هیچ برنامه ای در زمینه تولید ندارد و در حال 
حاضر حدود ۵۳ روز اســت که در کارخانه حضور 
فیزیکی ندارد. معترضان در خاتمه تاکید کردند: با 
توجه به اینکه در حال حاضر شاهد واگذاری شرکت 
هپکو به تامین اجتماعی هستیم از مسئوالن این 
سازمان درخواست داریم هرچه سریعتر با خلع ید 
مدیران فعلی هپکو، افرادی الیق و اهل فن را در راس 
مدیریت کارخانه منصوب کنند تا هرچه سریعتر 

تولید در این واحد صنعتی بزرگ آغاز شود.
    

معلمان مدارس غیرانتفاعی:
دستمزدمان ناکافی است و 

امنیت شغلی نداریم
روز یکشنبه بیست و ششــم مرداد ماه، وزارت 
آموزش و پرورش از متوســط حقوق ۵ میلیون و 
۵۰۰هزار تومانی معلمان رسمی خبر داد. بعد از اعالم 
این خبر، معلمان مدارس آزاد که در بخش خصوصی 
آموزش یا همان مدارس غیرانتفاعی کار می کنند، 
در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا از روند تبعیض آمیز در 
آموزش کشور انتقاد کردند. آنها گفتند: دستمزد ما 
ساعتی و بر مبنای حداقل حقوق ساعتی وزارت کار 
پرداخت می شود در حالی که ما هم همان کار معلمان 
رســمی را انجام می دهیم و به اندازه آنها کارایی و 
کیفیت داریم. آنها ادامه دادند: متوسط دستمزد ما 
یک میلیون و نیم یا با خیلی ارفاق دو میلیون تومان 
است اما متوسط دریافتی معلمان رسمی ۵ میلیون و 
نیم است. آیا این عدالت است؟ معلمان غیرانتفاعی از 
آموزش و پرورش درخواست دارند در سال تحصیلی 
جدید فکری به حال امنیت شغلی و معیشت معلمان 
آزاد بکند. آنها خواســتار جذب در بدنه آموزش و 
پرورش و یکسان سازی شــرایط کار هستند. آنها 
می گویند: قانون کار یکسان- مزد یکسان که یک 
قانون باالدستی و الزم االجرا در همه محیط های کار 

است، در آموزش و پرورش اجرا نمی شود.
    

تهدید امنیت شغلی کارگران و 
مهمانداران خطوط ریلی

در ماه های اخیر هر بار که در خبرها از کارگران 
ریلی به ویژه مهمانداران و کارگران فنی شــرکت 
راه آهن نامی به میان آمده، پای مطالبات صنفی 
معوقه آنها در میان بوده است. اگرچه این کارگران 
هنوز موفق بــه وصول مطالبات خــود به صورت 
کامل نشده اند اما این بار آنها نگران تامین امنیت 
شغلی خود با ادامه روند شــیوع کرونا شده اند. بنا 
بر اطالعاتی که از ســوی این کارگران در اختیار 
خبرگزاری ایلنا قرار گرفته، در طول ۵ ماه گذشته 
تعداد زیادی مهماندار و نیروهای خدماتی و فنی 
شــرکت های مختلف ریلی که طرف قــرارداد با 
شرکت های پیمانکاری مختلف بوده اند، همزمان یا 
شیوع ویروس کرونا پس از خاتمه زمان قرارداد یا به 
بهانه کم شدن سیر قطارها و کاهش مسافر تعدیل 
شده اند. این کارگران اظهار داشتند: کارگران بیکار 
شده از شرکت های ریلی رجا، فدک، جوپار، بنیاد 
)بن ریل(، مهتاب )مهتاب ســیر جم(، ریل ترابر 
سبا، نورالرضا، هســتیا، پارس الریم، رعد تبریز و 
شرکت قطارهای مسافری کوثر بوده اند که به بهانه 
کمبود مسافر در مرحله نخســت اقدام به حذف 
قطارها از ریل و در مراحــل بعدی اقدام به تعدیل 
نیروی کار این قطارها به ویژه مهمانداران شــده 
است. آنها با بیان اینکه برخی از شرکت های ریلی 
حدود ۷۰درصد از نیروی کار خود را بیکار کرده اند، 
افزودند: هنوز شــمار زیادی از کارگران موفق به 
دریافت مقرری بیمه بیکاری خود نشــده اند. به 
گفته یکی از مهمانداران، در سال های گذشته با 
عدم اجرای طرح های جایگزینی واگن های فرسوده 
شاهد بیکاری تعداد زیادی از همکارانمان با سوابق 

ده تا ۱۵ ساله بوده ایم.
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اخبار کارگری

مراسم تقدیر از بازنشستگان نمونه 
سازمان تامین اجتماعی به مناسبت روز 
خانواده و تکریم بازنشستگان، با حضور 
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی برگزار شد.
در این مراســم، وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: سیاســت دولت 
معطوف به همه بازنشســتگان است. 
متناسب ســازی حقوق بازنشستگان 
یقینا اجرای یک عدالت بیمه ای است که 
امیدواریم برای بازنشستگان کشوری 

نیز به زودی محقق شود.
شریعتمداری گفت: از ابتدای فعالیت 
این دولت یکی از تاکیدات اساسی رئیس 
جمهوری توجه به همه مردم ایران به 
خصوص افراد با درآمدهای ثابت ازجمله 

بازنشستگان بوده است.
وی با اشــاره به قوانیــن موجود در 
خصوص بازنشستگان گفت: سازمان 
تامیــن اجتماعی متناســب با همین 
قوانین می تواند برای حل مشــکالت 

بازنشستگان اقدام کند.
شریعتمداری پیگیری مطالبات 
صنفی از سوی کارگران، بازنشستگان 
و ســایر گروه ها را یک حــق قانونی 
برشــمرد و گفت: همه همکاران در 

وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی 
مکلف هســتند با مجموعه کارگران، 
تعاونگران، بازنشستگان و مخاطبان 
ایــن وزارتخانــه صمیمانه و از ســر 

کرامت رفتار کنند.
وی افزود: وظیفه ما صیانت از اموال 
و دارایی های ذی نفعان این مجموعه و 

ارائه خدمات به آنان است.
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
درباره مجموعه اقدامات انجام شــده 
برای بازنشستگان گفت: متناسب سازی 
حقوق، افزایش نزدیــک به ۱۱ برابری 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه، خرید 
متناسب تر برای بازنشستگان و تالش 
برای ارتقای بیمه تکمیلی، ازجمله این 

اقدامات است.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی 
با صــدور بخشــنامه های مربوط به 
رونق تولید در جهــت تحقق منویات 
مقام معظم رهبری توانســت گام های 
ارزشمندی بردارد. در حوزه الکترونیکی 
کردن فعالیت ها هم کارهای بســیار 
خوبی انجام شــده اما نیاز بــه تداوم و 

گسترده تر شدن دارد.
شریعتمداری افزود: کاهش هزینه ها 
و مراجعات حضوری به این سازمان به 

میزان ۷۵درصد )۹۷ میلیون مراجعه( 
بسیار امیدبخش است.

وی گفت: در زمینه سه جانبه گرایی 
هــم حتمــا از رئیــس کانــون عالی 
بازنشســتگان دعوت می شــود تا در 
جلســات هیات امنــای صندوق های 
بازنشســتگی حضور داشــته باشند. 
کمیته ای نیــز عالوه بــر کمیته های 
چهارگانــه بــرای پیگیــری امــور 
بازنشســتگان در هیات امنای تامین 

اجتماعی تشکیل خواهد شد.
ساالری: متناسب سازی براساس 

نظرات بازنشستگان اجرا شد
در ادامــه این مراســم، مدیرعامل 
ســازمان تامین اجتماعی گفت: برای 
متناسب ســازی حقوق بازنشستگان 
ساالنه بیش از ۱۶هزار میلیارد تومان 
هزینه می شــود و این طرح براســاس 
نظرات تشکل های بازنشستگان اجرایی 

شد.
مصطفــی ســاالری بــا اشــاره 
به اینکه امســال با متناسب ســازی 
حقوق بازنشستگان یکی از مهمترین 
مطالبات این عزیزان محقق شــده، 
گفت: خدمت رسانی به بازنشستگان 
متناسب با ظرفیت و بضاعت سازمان 

افزایــش می یابد و تــالش می کنیم 
بــا ایجــاد منابــع جدیــد ظرفیت 

خدمت رسانی افزایش یابد.
مدیرعامــل تامیــن اجتماعــی 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان را 
گامی بلند برای تحقق مطالبه چندین 
ســاله این عده عنوان کرد و گفت: پس 
از قطعی شدن دریافت منابع مورد نیاز 
از سوی دولت، طی جلسات متعددی 
با نمایندگان تشکل های بازنشستگی 
دیدگاه های این عزیــزان برای اجرای 
قانون متناسب سازی کاماًل مورد توجه 
قرار گرفت و تالش شــد کــه بودجه 
۱۶هزار میلیارد تومانی تخصیص یافته 
به بهترین نحو و با رعایت عدالت و انصاف 

توزیع شود.

ساالری اظهار داشت: متناسب سازی 
حقوق بازنشستگان با دریافت مطالبات 
این ســازمان از دولت محقق شده و با 
توجه به حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و همراهی و مساعدت سایر 
وزرا و معاونین رئیس جمهور امیدواریم 
تا قبل از پایان سال جاری بخش دیگری 
از مطالبات این ســازمان از دولت نیز 

دریافت شود.
وی بــا اشــاره بــه برنامه هــای 
ویژه بازنشســتگان گفــت: خدمات 
رفاهی و طــرح کرامت رضــوی برای 
مســتمری بگیران این ســازمان در 
سال های گذشــته انجام می شد که به 
دلیل کرونا برنامه ها متوقف شــده و به 
محض پایان این وضعیت این برنامه ها 

از سر گرفته می شود.
مدیرعامــل تأمیــن اجتماعی از 
به روزرسانی و ارتقای تبادل اطالعات 
با سازمان ثبت احوال خبر داد و گفت: 
با همکاری ســازمان ثبــت احوال در 
آینده نزدیک امکان توســعه خدمات 
غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی 
فراهم می شود و براساس برنامه ریزی 
صورت گرفته میزان مراجعات حضوری 
مردم به شعب و کارگزاری های تأمین 
اجتماعی در بهمن سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال قبل حدود ۷۵درصد 

کاهش خواهد داشت.
»علی اصغر بیــات« رئیس کانون 
عالی بازنشســتگان تأمین اجتماعی 
نیز در این جلسه گفت: متناسب سازی 
حقوق بازنشســتگان کاری بزرگ و 
تاریخی اســت که همزمان با حقوق 
مرداد پرداخت شده و رضایت مندی 
بازنشستگان را به همراه داشته و این 
خاطره شیرین در اذهان بازنشستگان 

باقی خواهد ماند.
وی افــزود: نظرات ما در جلســات 
مختلف بررسی و تصمیم گیری نحوه 
اجرای متناسب سازی کامال محقق شد 
و سعی شده که عدالت بیمه ای با اجرای 

متناسب سازی محقق شود.
بیات در ادامه احیای شــورای عالی 
تأمین اجتماعی و تقویت سه جانبه گرایی 
را مورد تأکید قــرار داد و گفت: انتظار 
داریــم که در شــورای عالــی تأمین 

اجتماعی، بازنشســتگان نیز به عنوان 
خدمت گیرندگان این سازمان عضویت 

داشته باشند.
وی همچنین خواســتار حمایت 
بیشــتر تأمین اجتماعــی از بیمه 
تکمیلی بازنشســتگان شد و گفت: 
برخــورداری از خدمــات درمانی 
مناسب حق بازنشســتگان است و 
بیمه تکمیلی بازنشستگان را باید با 

جدیت پیگیری کنیم.
»حســن صادقی« رئیس اتحادیه 
پیشکســوتان جامعه کارگری گفت: 
متناسب ســازی حقوق بازنشستگان 
کار بزرگی است که با تالش و پیگیری 
ساالری و حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی به نتیجه رسید.
وی افــزود: متناسب ســازی در 
شرایط اقتصادی نامناسب کشور بسیار 
ارزشــمند اســت و این کار در شرایط 
اقتصادی و درآمدهای ارزی نامناسب 

کشور انجام شده است.
صادقی ادامه داد: متناسب ســازی 
حقوق بازنشســتگان به نحو مطلوب 
و با مشــورت نمایندگان تشکل های 

بازنشستگان اجرا شده است.
در این مراسم که به همت اداره کل 
فرهنگی اجتماعی معاونت فرهنگی 
ســازمان تامین اجتماعی برگزار شد 
و مدیران عالی ســازمان و روســای 
کانون های بازنشســتگی نیز در آن 
حضور داشتند، از تعدادی بازنشسته 

برگزیده تقدیر به عمل آمد.

شریعتمداری در مراسم تقدیر از بازنشستگان همزمان با روز خانواده:

دولت به شرایط افراد با درآمدهای ثابت توجه دارد

خبر

یک کارگر شهرداری می گوید که بعد از ۱۲ 
سال کار مدام، اخراج شده است.

به گزارش ایلنــا، خــودش را کارگر یکی از 
شــهرداری های یکی از اســتان های جنوبی 
معرفی می کند که ســال ها در بخش پاکبانی 
شهرداری کار کرده است؛ ۱۲ سال تمام اما همه 
این ۱۲ ســال را کارگر پیمانکاری بوده اســت، 
یعنی بعد از ۱۲ ســال کار مدام و خدمت برای 
نظافت شهر، شهرداری حاضر نشده با او قرارداد 
مستقیم منعقد کند و او را از هول و نگرانی تغییر 

پیمانکار برهاند.
این کارگر از اخراج خود خبر می دهد، بیکار 

شــدن بعد از ۱۲ ســال جارو زدن خیابان ها و 
جمع کــردن زباله های مردم؛ کار ســختی که 

دشواری های بسیار دارد.
او می گوید: پیمانکار جدید من را نخواســت 
و قراردادم را تمدید نکــرد، در نتیجه بعد از ۱۲ 
سال اخراج شدم! در این مدت ۱۲ سال هیچ گاه با 
شهرداری قرارداد نداشتم و هر سال ما را به یک 
شرکت پیمانکاری جدید می دادند؛ هر سال یک 

کارفرمای جدید.
این کارگر با بیان اینکه بعد از ۱۲ سال کار ثابت 
و یکســان باید »کارگر دائم« محسوب شود، از 
عدم حمایت قانونی خبر می دهد و می گوید: بعد 

از مراجعه به اداره کار متوجه شدم که چون کارگر 
پیمانکاری هستم، شهرداری هیچ مسئولیتی در 
مقابل بیکار شدن و عدم تمدید قرارداد من ندارد 

و باید از پیمانکار شکایت کنم.
وی ادامه می دهد: ســال ها به عنوان کارگر 
شهرداری کار کردم، لباس کارگر شهرداری را بر 
تن کردم و خیابان ها را تمیز کردم، حاال شهرداری 
می گوید: کارگر پیمانکار به پیمانکار مربوط است 

و به ما ربطی ندارد.
به گفته این کارگر، وقتی در کشور خیلی ها 
از امکانات و مواهب بهره های آن چنانی می برند، 
این عادالنه نیست که یک کارگر رفتگر بعد از ۱۲ 

سال بیکار باشــد و نتواند خرج زندگی خانواده 
خود را تامین کند.

این کارگــر در پایان می گویــد: مگر برای 
کار ســخت رفت و روب خیابان ها، چقدر به ما 

حقوق می دهند؟ من به همان حداقل حقوق 
کارگری راضی هستم. عمری شرافتمندانه با 
حداقل حقوق زندگی کــرده ام، حاال چرا باید 

بیکار باشم؟

اخراج به دلیل تغییر ساالنه پیمانکار

بعد از ۱۲ سال جمع کردن زباله های مردم، بیکار شدم

در ســال های اخیر یکــی از جنجالی تریــن اتفاقات در 
حوزه صیادی، صید ترال بوده که عالوه بــر صیادان، صدای 
دوستداران محیط زیست را هم درآورده است و این گمانه که 
این صید توسط خارجی ها صورت می گیرد، ابعاد پیچیده تری 

به موضوع داده است.
به گزارش ایلنا، صید ترال به صیدی گفته می شود که در آن با 
استفاده از توری قیف شکل، آبزیان عمق دریا کف روبی می شوند. 
اعتراض به این نوع صید به این دلیل است که استفاده از تورهای 
بزرگ عمقی موجب صید بی رویه شده و ذخایر آبی را به خطر 
می اندازد. در سال های اخیر که مواردی از صید ترال در آب های 
ایران صورت گرفت، این گمانه که خارجی ها در حال بردن ذخایر 
آبی ما هســتند و نان صیادان را بریده اند، حاشیه ساز شد. این 
موضوع البته بارها تکذیب شد. آن طور که مسئوالن می گویند 

صیادی ترال با مجوز صورت می گیــرد و خارجی ها هم بعضا 
فقط اجرای کار را برعهده دارند. اما آن طور که مسئوالن صنفی 
صیادان می گویند به بهانه کنترل صید ترال، برخی نمایندگان 
مجلس و مسئوالن محلی در حال پیگیری طرحی هستند که 

در صورت اجرا چندین برابر خطرناک تر از صید ترال است.
ســخنگو و مدیر دریایی و بندری اتحادیه صیادی کشور 
می گوید: »در حال حاضر ۱۲هزار شــناور صیــادی در ایران 
به صورت قانونی فعال هســتند. از این ۱۲هزار شناور، هشت 
هزار شناور قایق های صیادی و چهار هزار فروند لنج صیادی 
هستند. برخی به دنبال افزایش تعداد شناورهای صیادی بوده 
و می خواهند تعداد آنها را به ۴۰هزار فروند برسانند؛ اتفاقی که 
می تواند به شدت ذخایر دریایی را تحت الشعاع قرار داده و عالوه 
بر آسیب های زیست محیطی، معیشت صیادان را هم به خطر 

بیندازد«. کاپیتان سیدحسن گیتی پسند در گفت وگو با ایلنا 
عنوان می کند: ماجرا از این قرار است که به بهانه ایجاد شغل، 
طرحی جایگزین بــرای صید ترال دنبال می شــود که خود 
می تواند خسارت بیشتری داشته باشد. صید ترال در آب های 
ایران صورت می گیرد. این یک روش صید است که اگر با ضابطه 
باشد مضر نیست. فرض بر این است که با این نوع صید، ماهیان 
حرام گوشت صید شوند. نظارت بر صید ترال و کنترل میزان آن 
می تواند باعث شود این نوع صید هم در کنار صیدهای دیگر 
باشد اما برخی بر این نظر پافشــاری می کنند که صید ترال 

کال ممنوع شود و جای آن به شناورهای بیشتری )حدود ۳.۵ 
برابر شناورهای فعلی( مجوز دهند. می گویند این چنین برای 
ساحل نشینان شغل ایجاد می شــود. درست است که باید به 
فکر اشتغال و معیشت ساحل نشینان بود اما روش کار درست 
نیست. آن طور که این مسئول صنفی صیادان می گوید برخی 
به جای استفاده از روش هایی علمی و درست، دنبال آباد کردن 

جایی با خراب کردن جای دیگر هستند.
گیتی پسند عنوان می کند: سیاســت در حوزه صیادی 
در سال های اخیر کاهش تعداد شــناورهای صیادی و ترویج 
آبزی پروری و پرورش ماهی و میگو در قفس بوده است. اگر دنبال 
رعایت ضوابط زیست محیطی هستیم و می خواهیم ذخایر 
دریایی خود را حفظ کنیم باید هر چه می توانیم از صید دریایی 
بکاهیم. در شمال و جنوب طرح هایی برای آبزی پروری و پرورش 
در قفس اجرا شده است. باید این طرح ها توسعه یابند. این طور 
اشتغال و درآمد ایجاد می شــود اما اگر مدام استفاده از ذخایر 
دریایی را بیشتر کنیم چند سال دیگر چیزی برای صید نیست 

و صیادان هم بیکار می شوند و معیشت شان به خطر می افتد.

هشدار درباره اجرای طرحی که نان صیادان را می برد

اعتراض جامعه صیادی به افزایش شناورها

شریعتمداری: از رئیس 
کانون عالی بازنشستگان 

دعوت می شود تا در 
جلسات هیات امنای 

صندوق های بازنشستگی 
حضور داشته باشند. 
کمیته ای نیز عالوه بر 

کمیته های چهارگانه برای 
پیگیری امور بازنشستگان 

در هیات امنای تامین 
 اجتماعی تشکیل 

خواهد شد

ساالری: برای 
متناسب سازی حقوق 

بازنشستگان سالیانه بیش 
از ۱۶هزار میلیارد تومان 

هزینه می شود و این طرح 
براساس نظرات تشکل های 

بازنشستگان اجرایی شد
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