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آغاز فعالیت ۴۵ واحد تولیدی 
مشکل دار در آذربایجان غربی

 سرپرست ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجان غربی گفت: ۴۵ واحد راکد و مشکل دار 
استان به چرخه تولید بازگردانده شد. به گزارش ایلنا، 
محمد دهقان اظهار کرد: با بررسی ها و پیگیری های 
انجام شده توسط کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
استان تاکنون موانع و مشــکالت ۴۵ واحد راکد و 

مشکل دار، رفع و به چرخه تولید بازگردانده شدند.
وی افزود: در ســال گذشــته مبلغ ۲ هزار و ۶۲ 
میلیارد ریال تســهیالت برای ۱۴۳ واحد توسط 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید پرداخت شد. با 
اقدامات صورت گرفته جهت رفع موانع واحدهای 
تولیدی صنعتی استان تعداد ۳ هزار و ۵۳۵ موقعیت 
شغلی ایجاد یا حفظ شــد. وی درباره اقدامات این 
کارگروه در دو ماهه امسال عنوان کرد: مبلغ ۲۲۳ 
میلیارد ریال برای مرتفع ساختن مشکالت ۹ واحد 
صنعتی تولیدی جهت حفظ یــا ایجاد تعداد ۱۶۴ 
موقعیت شغلی پرداخت شــد. سرپرست سازمان 
صنعت، معدن و تجــارت آذربایجان غربی تصریح 
کرد: هم اکنون در استان تعداد دو هزار و ۳۳۶ واحد 
صنعتی با حجم ســرمایه گذاری ۵۵هزار و ۴۱۳ 
میلیارد ریال و با ایجاد ۵۹هزار و ۶۷۱ فرصت شغلی 

پایدار در حال فعالیت هستند.
    

فقر و اعتیاد مهمترین علت 
پیدایش کودکان کار است

مســئول امور اجتماعی بهزیســتی بروجرد 
گفت: بنا بر بررســی هایی که روی کودکان کار 
صورت گرفته، فقر، مشکالت اقتصادی و مساله 
اعتیاد در خانواده مهمترین علت پیدایش و بروز 
کودکان کار است. مهین گودرزی در گفت وگو با 
ایرنا اظهارداشت: مســائل و مشکالتی همچون 
طــالق و جدایی والدیــن، فوت یکــی از آنها و 
سرخوردگی و شکســت های تحصیلی از دیگر 
عوامل مؤثری هستند که منجر به بروز کودکان 
کار می شــود. وی افزود: کودکان کار شهرستان 
بروجرد همگی خانــواده دارنــد و در پایان روز 
به خانه بازمی گردند بنابرایــن چیزی به عنوان 

کودک خیابانی در این شهرستان وجود ندارد.
    

مطالبات کارگران کشتارگاه 
ایالم پرداخت شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایالم گفت: 
با آغاز فعالیت مجدد کشتارگاه صنعتی ایالم پس از 
۱۶ ماه تعطیلی مطالبات کارگران با مدیریت جدید 
پرداخت شد. به گزارش ایرنا، شکراهلل شیرخانی در 
نشست با مدیرعامل، کارکنان و کارگران کشتارگاه 
صنعتی ایالم اظهار داشــت: ۱۶ ماه از تعطیلی این 
کارخانه به دلیل سوءمدیریت پیشین می گذرد که 
با سرمایه گذاری مالک و مدیرعامل جدید، پرداخت 
بدهی کارگران در اولویت قــرار گرفت. وی با بیان 
اینکه فعالیت این کشــتارگاه از ســر گرفته شده، 
افزود: مدیریت جدید با رونق تولید و برنامه مناسب 
با حفظ کارگران قبلی ۱۰۰ نیروی جدید نیز جذب 

خواهد کرد.
    

کارگران کاشی نیلوفر بیرجند 
در انتظار دریافت حقوق

کارگران کاشی نیلوفر بیرجند انتظار دارند این 
هفته مطالبات مزدی آنها به تدریج پرداخت شود. به 
گزارش ایلنا، کارگران کاشی نیلوفر بیرجند تا ۹ ماه 
مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند. کارفرما علت 
عدم پرداخت را کمبود نقدینگی و وضعیت نامناسب 
اقتصادی عنوان کرده  است. روز پنجشنبه جلسه 
کمیسیون کارگری در استانداری خراسان جنوبی با 
شرکت تعدادی از کارگران و مدیران کارخانه برگزار 
شــد و مدیران به کارگران وعده دادند که پرداخت 
مطالبات آنها از هفته جاری آغاز شــود. کارگران 
می گویند: اگرچه قرار نیست همه مطالبات ما یک  جا 
پرداخت شــود اما همین پرداخــت قطره چکانی 
نیز برای ما کــه ماه ها در انتظــار دریافت بوده ایم، 
غنیمت است. امیدواریم ظرف هفته های آتی همه 
مطالباتمان را بعد ماه ها بگیریم. از قرار معلوم، از نیمه 
سال ۱۳۹۵ تاکنون، اضافه کاری کارگران پرداخت 
نشده و از تیرماه تا دی ماه ۱۳۹۷ و همچنین از ابتدای 
سال جاری تا امروز حقوق کارگران پرداخت نشده 
است. استانداری خراسان جنوبی با تایید این خبر 
اعالم کرد: نتیجه کمیسیون کارگری به نفع کارگران 

است و انشاهلل مشکالت حل می شود.
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اخبار کارگری

موضوع همسان ســازی حقوق 
بازنشستگان و مســتمری بگیران 
دســتگاه های مختلف، چند سالی 
است که به عنوان یکی از چالش های 
میان دولت و سازمان های بیمه گر، 
باعث شده تا قشر عظیمی از جامعه 
که ۳۰ سال تالش و خدمت کرده اند 
تا شــاید روزگار بــدون دغدغه ای 
سپری کنند، همچنان آزار ببینند. 
این در حالی اســت که این مصوبه 
بــرای بازنشســتگان لشــکری و 
کشوری از امسال اجرایی شده و تنها 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی، از 
مزایای این مصوبه محروم مانده اند.

سازمان تأمین اجتماعی حدود 
۳ میلیون و ۵۰۰هزار بازنشســته و 
مستمری بگیر را تحت پوشش خود 
دارد که عالوه بر پرداخت مستمری 
ماهیانه، خدمــات مختلف درمانی، 
بیمه ای و... را نیز به آنها ارائه می کند. 
در حال حاضــر مهمترین موضوع 
و البته مشــکلی که بازنشستگان و 
خانواده های آنان مواجه هســتند 
مســاله همسان ســازی حقوق و 
مستمری این افراد اســت چرا که 
در شــرایط فعلی با حقوق کمتر از 
۲ میلیون تومان، نیازهای اولیه آنها 

نیز برطرف نمی شود.
براســاس آمارهــای تأمیــن 
اجتماعی، ۳۳درصد بازنشستگان، 
فتــادگان و  ا ر زکا ۸۱درصــد ا
۵۶درصد پرونده هــای فوتی مبلغ 
مســتمری معادل حداقل دستمزد 
و ۱۶درصد بازنشستگان، ۱۱درصد 
ازکارافتادگان و ۸درصد پرونده های 
فوتی مبالــغ مســتمری کمتر از 
حداقل دستمزد دریافت می کنند. 

بر همین اســاس جمعیت زیادی از 
بازنشســتگان و خانواده های آنان 
برای گذران زندگی با ســختی های 
زیــادی مواجه هســتند طوری که 
افزایش ۳۶.۵درصدی حداقل مزد 
حقوق بگیرها نیز نتوانســت گره ای 

از مشکالت آنها باز کند.
در شــرایطی که کارشناسان و 
متخصصیــن اقتصــادی خط فقر 
را ۴ میلیــون و ۵۰۰هــزار تومان 
اعالم کرده اند حقوق بازنشستگان 
حداقل بگیر با افزایش های امســال 
به حدود یک میلیــون و ۶۰۰هزار 
تومان رســیده و بازنشستگان سایر 
سطوح نیز با موارد جانبی به حدود 
یک میلیــون و ۸۰۰هــزار تومان 
رسیده است. بنابراین در این شرایط 
می توان گفــت که تقریبــاً تمامی 

بازنشستگان زیر خط فقر هستند.
بر همین اســاس همسان سازی 
حقوق بازنشستگان شــاید بتواند 
تا حــدودی این کمی حقــوق را و 
دســتمزد را ترمیم کند؛ قانونی که 
از سال ۸۸ به تصویب رسید و در آن 
زمان مصوب شد که دولت ۲.۵۰۰ 
میلیارد تومــان بدین امر اختصاص 
دهد اما تنها یک هزار و ۱۰۰ میلیارد 
آن تخصیــص پیدا کــرد و همین 
موضوع باعث اجرای ناقص آن شــد 
و با اعتراض هایی که صورت گرفت 
نماینــدگان قول دادنــد در برنامه 
ششــم توســعه، دولت را مکلف به 
همسان سازی حقوق بازنشستگان 
کنند. از آن زمان تاکنون ۱۰ ســال 
می گذرد و هر ســال نیز قول سال 

آینده را می دهند.
البته در ابتدای سال جاری مصوبه 

همسان سازی حقوق بازنشستگان 
کشوری و لشــکری از سوی معاون 
اول رئیس جمهور ابالغ شــد که در 
آن میزان افزایش حقوق براســاس 
امتیــازات و گروه هــای شــغلی 
اعالم شــد. این در حالی اســت که 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی که 
حقوقشان پایین تر از بازنشستگان 
کشــوری اســت از همسان سازی 
بی نصیب مانده اند و در مصوبه دولت 
نه اعتبــاری در نظر گرفته شــده و 
نه حرفــی از بازنشســتگان تأمین 

اجتماعی به میان آمده است.
تبعیض میان بازنشستگان 
تأمین اجتماعی و کشوری

علی اصغــر بیــات، رئیــس 
کانــون عالــی بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران تأمین اجتماعی 
به خبرنگار مهر می گوید: در شرایط 
فعلی جامعــه و افزایــش ناگهانی 
تورمی که در ســال گذشته رخ داد 
حقوق و مســتمری بازنشستگان، 
پاســخ نیازهای اولیه آنــان را نیز 
نمی دهد لــذا انتظــار داریم برای 
جبران این موضوع دولت بودجه ای 
را بــرای همسان ســازی حقــوق 
بازنشستگان که سال ها قبل وعده 

آن را داده است، تخصیص دهد.
وی با اشــاره به اینکه ۶۰درصد 
بازنشســتگان از حداقــل حقوق 
برخوردارنــد، تاکید کــرد: اجرای 
قانون همسان سازی تکلیف برنامه 
ششم توســعه اســت و باید از سال 
۹۵ اجرایی می شــد اما تاکنون این 
برنامه عملیاتی نشده و بازنشستگان 
همچنــان در انتظــار اجــرای آن 
هستند. امسال دولت همسان سازی 

حقــوق بازنشســتگان لشــکری 
و کشــوری را ابــالغ کــرد و بازهم 
سر بازنشســتگان تأمین اجتماعی 
بی کاله ماند و تبعیض شــامل حال 

این قشر زحمتکش جامعه شد.
وی ادامه داد: نباید دولت تفاوتی 
میان بازنشستگان نهادها قائل شود 
چرا که تمامی این افراد ســال های 
ســال برای این مملکــت زحمت 
کشــیده اند و باید بعد از ۳۰ ســال 
کار، شــرایط راحتی برای زندگی 
برایشان فراهم کند و همان طور که 
بودجه ای برای بازنشستگان کشوری 
تخصیص داده برای بازنشســتگان 
تأمین اجتماعی نیز این امر محقق 

شود.
رئیس کانون عالی بازنشستگان 
تأمین اجتماعی با اشــاره به اینکه 
در ســال گذشــته کمیته ای برای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان 
با حضور نمایندگان کارشناســان 
در ســازمان برگزار شــد، افزود: در 
این جلســه مدل های خوبی برای 
اجرای قانون همسان سازی حقوق 
بازنشستگان مطرح شد و قرار بود در 
جلسه آخر تصمیم نهایی نیز گرفته 

شود اما متأســفانه این جلسات به 
سرانجام نرسید.

همسان سازی نباید منوط به 
پرداخت بدهی دولت باشد

بیــات گفــت: از دولــت انتظار 
داریم که هر چــه زودتر تصمیمی 
بــرای اجرایــی شــدن قانــون 
 همسان سازی حقوق بازنشستگان 

اتخاذ کند. 
وی در پاســخ به این ســوال که 
آیا اجرای همسان ســازی منوط به 
پرداخت بدهی های دولت به تأمین 
اجتماعی است یا خیر، گفت: نباید 
این گونه باشــد چرا که شاید دولت 
بدهی های خود را بــه این زودی ها 
پرداخــت نکند و باید اجــرای این 
قانون را به صــورت جداگانه ببینند 

و شرایط آن را فراهم کنند.
همسان سازی ۱۲هزار میلیارد 

بودجه نیاز دارد
محمدحســن زدا، سرپرســت 
تأمین اجتماعی می گوید: براساس 
قانون برنامه ششــم توسعه دولت 
مکلف است همسان ســازی را اجرا 
کنــد و در صــورت تأمیــن منابع 
می توانیم این قانون را اجرایی کنیم.

وی با اشــاره بــه اینکــه برای 
اجرایی شدن همسان سازی حقوق 
بازنشســتگان به ۱۲هزار میلیارد 
تومان نیاز داریم، افــزود: خودمان 
نمی توانیم ایــن اعتبــار را تأمین 
کنیم و باید دولــت به ما کمک کند 
و همان طــور که بودجــه ای برای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان 
لشــکری و کشــوری اختصــاص 
داده و به آنها کمــک کردند، برای 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی نیز 
این اتفاق رخ دهــد و به ما نیز کمک 

کنند.
وی در پاسخ به این سوال که اگر 
دولت بودجه ای نداد در این صورت 
تکلیف همسان سازی چه می شود، 
گفت: همسان سازی تصویب شده و 

دولت نمی تواند بگوید نه.
علی دهقان کیــا، رئیس کانون 
بازنشستگان و مســتمری بگیران 
اســتان تهران نیــز در ایــن باره 
گفت: یکــی از مطالبــات اصلی ما 
از دولــت و تأمیــن اجتماعــی، 
همسان سازی حقوق بازنشستگان و 
مستمری بگیران این سازمان است. 
از چندین سال قبل تاکنون هر سال 
دولت و مجلس قول همسان سازی 
را می دهند اما تاکنون اجرایی نشده 

است.
دهقان کیا با اشــاره به اینکه در 
ســال جاری حقوق بازنشســتگان 
حداقل بگیــر ۳۶.۵درصد افزایش 

یافت، گفت: همچنین بازنشستگان 
سایر ســطوح مزدی نیز ۱۳درصد 
همراه با ۲۶۱هزار تومان حقوقشان 
افزایش یافت اما متأسفانه در شرایط 
فعلی جامعه و تورمی که بسیار بیش 
از این مبالغ اســت افزایش حقوق 
نتوانست تأثیری در بهبود وضعیت 
معیشتی بازنشستگان داشته باشد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان 
استان تهران با اشاره به کاهش قدرت 
خرید بازنشستگان گفت: با اجرایی 
شدن همسان سازی شــاید بتوان 
حقوق این افــراد را ترمیم و قدرت 

خرید را تا حدودی باال برد.
وی گفت: در شــرایطی که بیش 
از ۶۰ درصد بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی زیر خط فقر هستند، بهتر 
اســت دولت هر چه زودتر نسبت به 
اجرای همسان ســازی حقوق آنها 
اقدام کنــد و نبایــد تبعیضی میان 
بازنشســتگان کشــوری و تأمین 

اجتماعی قائل باشند.
دهقان کیا افزود: در شــرایطی 
که تأمیــن اجتماعــی در وضعیت 
خوبی به سر نمی برد و اعتباری نیز 
برای اجرای این قوانین ندارد، بهتر 
اســت دولت همانند بازنشستگان 
کشوری و لشــکری اعتباری برای 
اجــرای همسان ســازی در نظــر 
بگیــرد چرا که وضعیت معیشــتی 
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی 
مناســب نیســت یا اینکه بخشی 
از بدهی هــای خود را به ســازمان 
پرداخت کند تا بتوان به واسطه آن 
 حقوق و مســتمری بازنشستگان را 

همسان سازی کند.
دهقان کیا با اشــاره بــه اینکه 
تاکنون بارها نسبت به اجرایی شدن 
همسان سازی و مشــکالت تأمین 
اجتماعی به وزیر رفاه و سایر مقامات 
نامه نگاری کرده و مطالب را عنوان 
کرده ایم، گفت: متأسفانه اعتراضات 
ما تاکنون نتیجه ای نداشته و ادامه 
این وضعیت می تواند به ضرر جامعه 

و نظام باشد.

بیداد تبعیض در نظام پرداخت مستمری

سر بازنشستگان تأمین اجتماعی از همسان سازی حقوق بی کاله ماند

خبر

نماینده پیشــین مجلس گفت: از ابتدای 
سال گذشــته تا پایان زمستان ۹۷، طی ۹ ماه 
۷۴۴هزار کارگر بیکار شده اند که این وضعیت 
را وخیم کرده، چرا کــه از لحاظ اجتماعی این 

افراد ضربه شدیدی می خورند.
احمد توکلی در گفت وگو با خبرگزاری خانه 
ملت با انتقاد از اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی 
توسط دولت گفت: تا زمانی که سیاست ارزی 
دولت تغییر نکند، توزیع نامناسب کاالها ادامه 
خواهد داشت، بنابراین دولت باید روش خود 

را تغییر دهد.
رئیس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت 
و عدالت با بیان اینکه ارز، ابزار سیاست گذاری 
دولت است، افزود: اگر پول ملی تضعیف شود 
تمام ملت ضرر می کننــد و اختالل جدی در 

اقتصاد ایجاد می شود.
وی با تاکید بر اینکه از ابتدا سیاست ارزی 
دولت غلط بود و عــدد ۴۲۰۰ تومان یک عدد 
من َدرآَوردی بود، ادامه داد: زمانی که بنده به 

این سیاست اعتراض کردم و گفتم که چگونه 
این عدد را به دست آورده اید گفتند که با روش 
»برابری قدرت خرید« این عدد را به دســت 
آورده اند. روش برابری قدرت خرید مدلی است 
که مشخص می کند پول ملی و پول خارجی 
باید چگونه بــه یکدیگر تبدیل شــوند و نرخ 

تسعیر را مشخص می کند.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با 
بیان اینکه دولت برای به دســت آوردن رقم 
ارز دولتی باید ســه پیش فرض داشته باشد، 
تصریح کرد: نخســت اینکه دو کشور ایران و 
آمریکا با یکدیگر رابطه تجاری گسترده داشته 
باشند، دوم اینکه در یک سطح اقتصادی باشند 
و سوم هر دو کشور بازار آزاد داشته باشند که 
هیچ کدام از این سه مولفه درباره ایران و آمریکا 

صدق نمی کند.
توکلی با بیان اینکه قیمت ها به چند دلیل 
افزایش یافت، افزود: زمانی که دولت نتوانست 
قیمت ارز را کنترل کند و بحران ارزی طوالنی 

شــد انتظارات بــرای افزایش قیمت ســایر 
کاالها باال رفت و زمانــی که قیمت ارز کاهش 
یافت، قیمت سایر کاالها بازنگشت و در واقع 
چســبندگی قیمت ها ایجاد و زندگی مردم 

دچار تالطم شد.
وی با اشاره به اینکه میانگین تورم ۱۲ ماه 
ســال ۹۷ حدود ۴۷.۵درصد بود، ادامه داد: 
کارگری که حداقل حقوق دریافت می کرد و 
در ابتدای سال گذشته حقوقش یک میلیون 
و ۳۵۰هزار تومان بود، در پایان ســال قدرت 
خریدش حدود ۶۵۰هزار تومان شد. حال این 
سوال مطرح می شود که آیا دولت حقوق این 
فرد را در سال جاری دو برابر کرده است؟ دولت 
نتوانسته حقوق این فرد را دو برابر کند و فقط 
حقوق این کارگر را به یک میلیون و ۵۰۰هزار 
تومان افزایش داده، یعنــی ۲۰درصد از این 
کاهش را جبران کرد و مابقی یعنی خالی شدن 

سفره مردم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 

اینکه تورم به تمامی حوزه ها فشار وارد می کند، 
تاکید کرد: خطرناک تر از سیاســت های غلط 
دولت در حــوزه ارزی این موضوع اســت که 
کارخانه ها دچار رکود شده اند و کارخانه هایی 
که بــا ارز ۳۸۵۰ تومانی مواد اولیــه خود را 
خریداری می کردند، اکنون باید با ارز ۱۲هزار 
تومانی وارد کنند یعنی ۳ برابر بیشتر سرمایه 
در گردش می خواهند و به دلیــل اینکه این 
ســرمایه در گردش تامین نمی شود، گرفتار 

می شوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر همه کاالها 
باید با یک ارز وارد کشــور شود تا کسی نتواند 

از این رانت اســتفاده کند، تصریــح کرد: اگر 
سیاست تک نرخی شدن ارز، درست و باقدرت 
اجرا شود، فساد از بین می رود و کشور درآمد 
بیشتری کسب کرده و صرف تامین سبد مواد 
غذایی، بهداشتی و دارویی می کند و اصلی ترین 

مشکالت مردم رفع می شود.
نماینــده ادوار مجلس افــزود: کاالبرگ 
الکترونیکی در حال حاضر چــاره کار دولت 
برای تامین کاالهای اساســی است، چرا که 
کاالبرگ الکترونیکی هم اکنون در آمریکا که 
مهد سرمایه داری دنیاســت، هم رسم بوده و 

اجرایی می شود.

نماینده پیشین مجلس خبر داد:

بیکاری 7۴7هزار کارگر در 9 ماه نخست سال گذشته

دهقان کیا: بیش از ۶۰درصد 
بازنشستگان تأمین 

اجتماعی زیر خط فقر 
هستند. دولت باید هر چه 

زودتر نسبت به اجرای 
همسان سازی حقوق آنها 
اقدام کند و نباید تبعیضی 

میان بازنشستگان کشوری 
و تأمین اجتماعی قائل 

باشد

سرپرست تامین اجتماعی: 
برای اجرایی شدن 

همسان سازی حقوق 
بازنشستگان به ۱۲هزار 

میلیارد تومان نیاز داریم. 
خودمان نمی توانیم این 

اعتبار را تأمین کنیم و باید 
دولت به ما کمک کند
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