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در هفته هــای پیش، کمیســیون 
تطبیــق قوانین مجلس با اســتناد به 
جزء ۴ بند ۶ سیاست های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی، مصوب کرده بود که تهاتر 
بدهی ها توسط دولت ممنوع است. این 
مصوبه داخلی با انتقاد بازنشســتگان 

تامین اجتماعی روبه رو شد.
به گزارش »توسعه ایرانی«، موضوع 
ممنوعیــت تهاتر بدهی هــای دولت 
از ایــن رو برای بازنشســتگان تامین 
اجتماعی حائز اهمیت است که امسال 
قرار اســت با تهاتر نزدیک به 89هزار 
میلیارد تومــان از بدهی های دولت به 
تامین اجتماعی، منابع متناسب سازی 
مســتمری آنها از این محــل تعریف 
شــود که با مصوبه کمیسیون تطبیق 
قوانین مجلس، نه تنها این منابع تامین 
نمی شد بلکه حجم بدهی های بانکی 
ســازمان تامین اجتماعی، چند برابر 
می شد. حال »علی دهقان کیا«، رئیس 
کانون بازنشستگان کارگری تهران، در 
این رابطه می گوید: این مصوبه متوقف 

شــده و تهاتر بدهی ها برقرار اســت.
وی در ارتباط با پیگیری های صورت 
گرفته، می گوید: کمیســیون تطبیق 
قوانین مجلس به یک قانون سال 9۳ 
ارجاع داده بــود در حالی که بعد از آن 
برنامه پنجم و ششــم توسعه را داریم. 
در برنامه ششــم دولت موظف شده 
کل بدهی های خود به سازمان تامین 
اجتماعی را تا پایان برنامه بپردازد. در 
بند )و( تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ 
نیز مجلس مصوب کرده که دولت باید 
89هزار میلیارد تومان از بدهی خود به 
سازمان را تا پایان سال از طریق تهاتر 
پرداخت کند همان طور که سال قبل 
۳۲هزار میلیارد تومان از طریق تهاتر 
پرداخت کرد، بنابراین نمی توان قوانین 
را به عطف به ماسبق کرد و تهاتر بدهی 

را متوقف کرد.
دهقان کیا ادامه داد: به همین دلیل 
نامه ای به معاون اجرایی رئیس مجلس 
دادیم که این نامه به کمیسیون مربوطه 
به عنوان یک ســند کارشناسی ارجاع 

شــد، ضمن اینکه مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی نیز در نامه ای مکتوب 
به کمیسیون تطبیق قوانین اعتراض 
کرد و خوشبختانه این مصوبه متوقف 

شده است.
وی افزود: البته موضوع عدم پرداخت 
بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی 
همچنان سر جای خودش است. دولت 
باید امســال 89هزار میلیارد تومان به 
سازمان بپردازد و اکنون هشت ماه از سال 
گذشته و هنوز اقدامی صورت نگرفته 
است. ما با جدیت پیگیر پرداخت بدهی 
دولت هستیم و بازنشستگان امیدوارند 
هرچــه زودتر دولت بدهی خــود را به 
سازمان بپردازد تا سازمان بتواند سطح 
خدمات رفاهی خود به بازنشستگان را 
افزایش دهد و در تداوم متناسب سازی 

به مشکل برخورد نکند.
بازنشستگان تامین اجتماعی را 

ناامید نکنید
در همیــن زمینــه، »علی اصغر 
بیات«، رئیس کانــون عالی کارگران 

بازنشســتگان تامین اجتماعی نیز به 
مطالبات و انتظارات بازنشســتگان از 
دولت اشاره کرد و گفت: سطح انتظار 
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین 
اجتماعی از دولت جدید برای کاهش 

و رفع مشــکالت موجــود و برآوردن 
درخواست هایی که سالیان متمادی 
بــرای آنهــا خــون دل خورده انــد، 
باالست، اگر چه از گوشــه کنار اخبار 
و گزارش های ناامیدکننده ای به گوش 

می رسد.
وی در گفت وگــو بــا خبرگزاری 
مهر افــزود: نمونه اخیــر این موضوع 
زمزمه ابطال مصوبه پرداخت 89هزار 
میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان 
تأمین اجتماعی است که متأسفانه بذر 
ناامیدی و یاس را در دل بازنشستگان 
و مســتمری بگیران پراکنده می کند 
و همچنین بحــث واگــذاری بانک 
رفاه. اینکه دیواری کوتاه تــر از دیوار 
بازنشستگان و مستمری بگیران گیر 
نمی آورند مایه تأســف است. یک روز 
می گویند متناسب سازی تورم زا است 
و یک روز دیگر پرداخت بدهی دولت به 

سازمان را به اما و اگر می کشانند.
رئیس کانون عالی بازنشســتگان 
تأمین اجتماعی ادامــه داد: این بحث 
در تضاد با اهــداف و برنامه های دولت 
اســت. نباید بــا بی تدبیــری زمینه 
اعتراض و دل مشــغولی بازنشستگان 
را فراهم کنند. ایــن آرامش و صبوری 
بازنشستگان که با حداقل ها می سازند 
را باید به عنوان یک ظرفیت برای رفع 

مشکالت قدر بدانیم.
 واگذاری بخشی از سهام شستا

 به بازنشستگان
بیــات در ادامه گفــت: معتقدیم 
بازگشت شرکت سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی )شستا( به آغوش سازمان 
که اندوختــه و پشــتوانه اقتصادی 
بین نسلی و حاصل خون دل خوردن 
تک تک مستمری بگیران است، اتفاق 
بسیار خوبی است. این گاهی ارزشمند 
بود و امیدواریم سرآغاز تحوالت دیگر 
باشــد. از ریزبینی و تدبیر وزیر رفاه و 
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی 
کمال تشــکر را داریم. حتمــاً از این 
ظرفیت برای تقویت معیشت و رفع 

نیازمندی های بازنشستگان استفاده 
خواهیم کرد.

بیات تاکید کرد: شســتا ظرفیت 
پاسخگویی و کمک به تأمین نیازهای 
اساسی بازنشستگان ازجمله در حوزه 
وســایل خانگی با تخفیف ویژه را دارد. 
موضوع اعطای ۳درصد از سهام شستا 
به بازنشستگان که در هیأت دولت قبلی 

متوقف ماند را پیگیری خواهیم کرد.
به گفته وی، امیدوار هستیم در تداوم 
گام اول که همان بازگشــت شستا به 
جایگاه اصلی خود بود، زمینه عضویت 
نماینده بازنشســتگان در ارکان اصلی 
سازمان به ویژه هیأت امنا فراهم شود 
تا مدافع حقوق جامعه وســیع تحت 

پوشش خود باشیم.
بیات درخصوص تعامل با وزارت رفاه 
گفت: همراهی و تعامل بســیار خوبی 
با وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و 
همچنین تأمین اجتماعی داریم و در 
حال پیشبرد امور و اولویت های مربوط 
به بازنشستگان هســتیم. قول هایی از 
مسئوالن ســازمان و وزارتخانه برای 
تحقق درخواست هایمان گرفته ایم که 

انشاءاهلل پیگیر خواهیم بود.

امسال ریالی از بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت نشده است

باالرفتن از دیوار کوتاه بازنشستگان

یادداشت
اظهارنظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه 
نه تنها کارگران، بلکه مدیــران و کارفرمایان نیز بابت تورم 
و شــرایط اقتصادی فعلی، قدرت خرید خود را از دســت 
داده اند، با واکنش های متعددی در فضای مجازی روبه رو 
شد که عموماً ادعای کاهش قدرت خرید مدیران را مضحک 

و خنده دار خوانده بودند.
به گزارش »توسعه ایرانی«، بسیاری از کاربران فضای 
مجازی با انتقاد از این اظهارات، مدعی شده بودند که حجت 
عبدالملکی برای فرار از پاسخگویی، این سخنان را مطرح 
کرده و درواقع می خواهد با نمایش این موضوع که کاهش 
قدرت خرید، همه مردم ایران را متاثر کرده است، از تالش 
برای افزایش مناسب مزد کارگران و ترمیم قدرت خرید آنها 

جلوگیری کند.
می توان گفت که ماحصل بسیاری از نوشته ها در فضای 
مجازی در نوشته »مهرداد خدیر« که در عصر ایران منتشر 
شد، جمع شــده که خواندن آن خالی از لطف نیست. متن 

کامل این یادداشت بدین شرح است:
خبرنــگار تلویزیون از »حجــت اهلل عبدالملکی« وزیر 
تعاون، کار و رفاه دولت جدید می پرسد: »آیا شما به عنوان 
وزیــر کار از کاهش قدرت خرید کارگران باخبر هســتید 
و اساســاً در جریان قدرت خرید آنان هســتید که چگونه 
اســت؟«، وزیر جوان اما به جای پاسخ به این پرسش خود 
در مقام سؤال می پرسد: »چرا می گویید کارگران؟ قدرت 
خرید کارمندان و کارشناســان و مدیران ارشد هم کاهش 
پیدا کرده اســت. حتــی کارفرمایان... به خاطر شــرایط 
اقتصادی و تحریم... قدرت خرید ما هم کاهش پیدا کرده 
است. خود ما هم دچار مشکالت معیشتی هستیم به خاطر 

تورم سرسام آور«.
خبرنگار قاعدتا باید در پاســخ بگوید اگر از شما درباره 
کارگران می پرسم به خاطر این است که شما وزیر کار هستید 
و مثال درباره معلمان از وزیر آموزش و پرورش خواهم پرسید. 
)البته دولت هنوز وزیر آموزش و پرورش ندارد هر چند خیلی 
هم اتفاق مهمی رخ نداده و شاید این وضع بهتر هم باشد چون 
شاهد انتصاب داماد و برادرزن در این وزارتخانه دست کم و 

فعال نیستیم!(
به بهانه این ســخنان، اما چند نکته دیگــر را می توان 

یادآور شد:
۱. قدرت خرید همــه کاهش پیدا کــرده اما کارگران 
با دیگر اقشــار از این حیث تفاوت دارند که اوال با شــمول 

خانواده هایشــان، جمعیت گسترده تری هســتند. ثانیا 
افزایش حقوق کارمندان و مدیران ارشد معموال بیشتر است 
تا جایی که در بعضی موارد گاه تا سه برابر هم شده است. ثالثا 
چنانکه اشاره شد آنچه به وزیر کار مربوط است، قدرت خرید 
کارگران است نه معلمان. )به تعبیر عبدالمطلب »انا رب االبل 
و للبیت رب یحفظه«. من صاحب شتران خود هستم. خانه 

برای خود صاحبی دارد که از آن مراقبت می کند(.
۲. کارمندان غیردولتی که مشمول تأمین اجتماعی اند 
نه استخدام رسمی و در ســود بنگاه شریک نیستند نیز در 
شمول قانون کار و در واقع کارگرند و این را باید وزیر کار بهتر 
بداند. مگر کارمندان بخش خصوصی مثل یک کارگر نباید 
به اداره کار مراجعه کنند تــا بیمه بیکاری بگیرند پس چرا 
کارمندان غیرمستخدم رســمی را جدای کارگران مطرح 

می کنند؟
۳. کاش خبرنــگار از وزیر کار می پرســید: با اتومبیل 
شخصی به اداره می آیید یا دولتی؟ پول بنزین و روغن موتور 
می دهید یا نه؟ از بقالی محل خرید می کنید یا با بن فروشگاه 
رفاه؟ برای فرزندان تان شهریه می دهید یا در مدارس خاص 

تحصیل می کنند؟ وقتی نه پول بنزین بدهید، نه 
شهریه مدرسه، نه پول دندان پزشکی، نه بلیت 

هواپیما، نه پول ناهار چــرا قدرت خرید تان 
پایین بیاید؟ می توانید به حقوق تان دست 
نزنید یا در بانک سپرده گذاری کنید و مطابق 

بانک داری بدون ربا ۱9درصد سود بگیرید!
۴. قرار بود دولت آقای رئیســی فاصله ها 

را بردارد اما وزیر کار انگار به ســرعت در قالب 
وزارت فرورفته و وزیر را جدا تصور 

می کند. حتــی وزیران 
یعنی چه؟ تــا دیروز 

مگر وزیر بودید؟
5. وقتی وزیر کار 
می گویــد قدرت 
خرید کارفرمایان 
هم کم شده یعنی 

امکان افزایش دستمزد ندارند و مشکل جای دیگری است. 
مشکل آنجاســت که سرمایه گذاری نمی شــود تا مجال 
افزایش دستمزد فراهم آید و با شعار هم کار درست نمی شود. 
همین که وزیر کار به جای گرانی به تورم اشاره می کند البته 
خوب اســت چون هنوز خیلی ها فکر می کنند مشکل در 
گرانی است، حال آنکه کاهش قدرت خرید به خاطر تورم 
اســت و تورم هم به صرف شــعار مدیریت جهادی و ابداع 
اصطالح تحریم داخلــی در مقابل تحریم خارجی کاهش 
نمی یابد. نیاز به اصالح سیاســت ها و بهبود رابطه با جهان 
دارد و به صورت مشخص باید دید می توانند برجام را احیا 

کنند یا نه یا با همین دست فرمان می خواهند پیش بروند؟
۶. مادام که مدیران ارشــد از اتومبیل دولتی، مدرسه 
خاص، امکانات بهداشتی، خانه سازمانی، وام های کالن و 
مانند اینها اســتفاده می کنند ولو اهل دریافت هیچ امتیاز 
دیگری نباشــند، ادعای کاهش قدرت خریــد پذیرفته 
نیست. تفاوت کارگران با مدیران ارشــد در همین است. 
تمام دریافتی کارگر همان حقوق اوســت. نه اندوخته ای 
در بانک دارد، نه اجاره خانه می گیرد و نه از خدمات رایگان 
بهداشتی برخوردار است. کارمندان غیروابسته 
نیز چنین اند اما مدیری که با ماشــین دولت 
و هواپیمای دولت سفر می کند و بچه ها را در 
مدرسه خاص نام نویسی می کند و نمی داند 
دندان پزشکی چقدر آب می خورد و... نباید 

خود را مقایسه کند.
آقــای عبدالملکی را البته نمی شناســم 
و تازه وزیر شــده ولی کاش از او می پرســید: 
برای فرزندانتان چقدر شهریه دادید؟ 
وقتی به سفر می روید پول هتل 
می دهید یا نــه؟ پول 
بنزین و هزینه تعمیر 
ماشــین چطور؟ ما 
درآمدمان را صرف 
این گونــه امــور 
می کنیــم و از ما 

بهتران اساسا چنین خرج هایی ندارند تا قدرت خریدشان 
مقایسه شــود. بگذریم از اینکه در برخی دستگاه ها اساسا 
کاری انجام نمی شــود و خروجی مولد و مثبتی ندارند تا 
قدرت خرید آنان محل مناقشــه باشــد و این را خودشان 

بهتر می دانند.
خبرنگار اگر می خواســت دقیق تر بپرســد البته باید 
می گفت چــرا نمی گذارید کارگران صاحب ســندیکای 
مستقل شوند تا خودشان به صورت مدنی پیگیر حقوق و 
دستمزد خود باشند نه اینکه وزارت کار هم نقش نماینده 
کارگر را ایفا کند هم طبعا نماینده دولت باشد و هم به خاطر 
تصدی گری جاهایی، نماینده کارفرما تا جایی که مدیرعامل 

شرکت ملی نفتکش را هم وزیر کار منصوب کند!
آقای عبدالملکی در جایی از مصاحبه می گوید نمی تواند 
مصادیق مشــکالت مدیران ارشــد را بگوید اما خبرنگار 
می توانست مصداقی بپرسد و اینکه آخرین بار کی و چقدر 
گوشــت خریدید؟ آخرین بار کی به تعمیــر گاه اتومبیل 
رفتید؟ آخرین بار کی بابت بنزین خودرو شــخصی پول 

بنزین دادید؟
تأکید بر این جزئیات به خاطر این است که طبقه ای شکل 
گرفته که اساسا دور از واقعیت های جامعه زندگی می کند 
و این فاصله را باید بردارند تا باور کنیم نه اینکه آخر هفته ها 
برای هیأت دولت تور بگذاریم تا شنونده بدبختی های مردم 
حاشیه نشین باشند و یک مشت انشاءاهلل و ما شاءاهلل تحویل 

دهند و برگردند.
وزیر کنونی کار البته تازه کار اســت و اگر روی سخن با 
اوست شخص او مدنظر نیســت. طبقه ای است که اتفاقا 
بیشترین ســود را از تحریم ها بردند و بخشــی از بودجه را 
می بلعند و ارزش اندوخته هاشان چند برابر شده و بیرون در 
بخش خصوصی معلوم می شود چقدر هنر دارند. ضمن اینکه 
اگر وزیر جوان از سلک این گونه مدیران نیست دلیلی ندارد 

سنگ آنان را به سینه بزند.
ســال ها پیش در برنامه صندلی داغ، مجری )داریوش 
کاردان( از میهمان )محمد صالح عال( خواست درباره فیلمی 
نظر بدهد. فیلــم مربوط به صید ماهی در ســاحل دریای 
خزر بود. برخی پنداشتند شاعر و ترانه سرای با ذوق از رنج 
صیادان می گوید اما گفت: من طرف ماهی ها هســتم! او 

نگران ماهی های گرفتار آمده در تور بود.
طرف ماهی ها باش آقــای عبدالملکی! صید و صیادی 

متولیان خود را دارند و غم گساران خود را.

واکنش فضای مجازی به ادعای کاهش قدرت خرید مدیران دولتی

آقای وزیر! سنگ کارگران را به سینه بزنید

بیات: اینکه دیواری کوتاه تر 
از دیوار بازنشستگان 

و مستمری بگیران گیر 
نمی آورند، مایه تأسف 

است. یک روز می گویند 
متناسب سازی تورم زا است 

و یک روز دیگر پرداخت 
بدهی دولت به سازمان را به 

اما و اگر می کشانند

دهقان کیا: موضوع عدم 
پرداخت بدهی دولت به 

تامین اجتماعی همچنان 
باقی است. دولت باید 

امسال ۸۹هزار میلیارد 
تومان به سازمان بپردازد 
و اکنون هشت ماه از سال 

گذشته و هنوز اقدامی 
صورت نگرفته است
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کارگران شرکت معادن 
زغال سنگ کرمان تجمع کردند

روز دوشــنبه )۱۷ آبان( کارگران شــرکت 
معادن زغال ســنگ کرمان در اعتراض به  عدم 
دریافت پاسخ در مورد تصمیم »موسسه صندوق 
حمایت و بازنشستگی فوالد« برای واگذاری این 
شرکت به مجموعه فوالد تجارت داالهو )شرکت 
سرمایه گذاری بازنشستگی فوالد( در محوطه 

شرکت واقع در مرکز استان تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، این کارگران که از بخش های 
مختلف شرکت معادن به مرکز استان آمده بودند، 
از روز یکشنبه دســت از کار کشیدند. کارگران 
معادن همکار، حشونی، معدن اصلی، معدن ۴ و 
کارخانه زغال شویی ازجمله واحدهایی هستند 

که به این اعتراض پیوستند.
این عده خواهان جلوگیری از واگذاری شرکت 
هستند و می گویند که حتی اگر بنا بر اجرای این 
واگذاری باشد، ابتدا باید تکلیف تبدیل وضعیت 
استخدامی، اعمال و افزایش ضریب بازنشستگی 
در مشاغل سخت و زیان آور از ۱.5 به ۲ و افزایش 

حقوق و مزایای شغلی اجرا شود.
به گفته کارگران، بیشتر آنها تا سال ۱۴۰۳ 
بازنشســته می شــوند و انتظار دارند که برای 
افزایش مستمری بازنشستگی ، از حالت قرارداد 
موقت خارج و صاحب قرارداد رســمی شوند. با 
توجه به اینکه مزد و مزایای ۲۴ ماه آخر مبنای 
محاسبه مستمری اســت، تبدیل وضعیت در 
این بازه زمانی، می تواند کمــک زیادی به این 

کارگران بکند.
    

کارگران پیمانی شهرداری رودبار 
خواستار حذف پیمانکاران شدند

کارگران شهرداری رودبار زیتون پس از تاخیر 
5 ماهه در دریافت حقوق، خواهان تبدیل وضعیت 
استخدامی خود و و برخورداری از قراردادهای دائمی 

کار شدند.
به گزارش ایلنا، این کارگــران مدعی اند که در 
نتیجه حضور پیمانکار، هر ماه معوقات مزدیشان 
افزایش پیدا کرده و این موضوع آنها را در شرایط بد 

مالی قرار داده است.
یکی از این کارگران گفت: در مجموعه شهرداری 
رودبار بیشتر از ۱8 سال است تحت مسئولیت یک 
شرکت واسطه ای مشغول کار هستیم، شرکتی که 
به بهانه تامین نیرو عمال هیچ نقشی در ارائه خدمات 
ندارد و هر ماه به واسطه کار کارگران به سود دست 

پیدا می کند.
وی با بیان اینکه بارها مســأله تبدیل وضعیت 
استخدامی خود را از شهرداری و شورای اسالمی شهر 
رودبار مطالبه کرده ایم، افزود: طی سال های گذشته 
چندین نامه از وزارت کشور و سازمان شهرداری های 
کشور برای تغییر وضعیت شغلی کارگران شهرداری 
به شهرداری رودبار ارسال شده اما همه این نامه ها 
در سیستم اداری بایگانی شــده و ترتیب اثر داده 

نشده است.
او افزود: در هشــت ماه ســپری شــده از سال 
جدید، فقط دو ماه حقوق دریافت کرده ایم و 5 ماه 

مطالباتمان به تاخیر افتاده است.
    

 کارگر مصدوم حادثه
 »قند هفشجان« جان باخت

یکی از کارگران حادثه کارخانه قند هفشجان 
واقع در استان چهارمحال و بختیاری که بیستم 
شهریور ماه سال جاری بر اثر واژگونی گونی های 
شکر دچار جراحات و قطع نخاع شده بود، بعد از 

گذشت حدود دو ماه بستری شدن، جان باخت.
به گــزارش ایلنا، طبــق اظهــارات یکی از 
کارگران، ایــن کارگر بر اثر ســقوط گونی های 
کیسه شکر روی ســرش در انبار، از ناحیه مهره 
گــردن دچار شکســتگی شــد و در نتیجه آن 
قطع نخاع شــده بود. دلیل مرگ وی نیز شدت 
جراحات وارده و مشکالت تنفسی بعد از حادثه 

اعالم شده است.
 HSE در این زمینه »آرش حیدری« مسئول
کارخانه با ابراز تاســف از وقوع این حادثه گفت: 
حداکثر ارتفاع کیســه های شــکر در انبارهای 
کارخانه قند باید یک متر و 8۰ سانتی متر باشد اما 
به علت تخلیه نشدن انبارها از سوی دولت دچار 
کمبود جا در انبارها هستیم، در نتیجه ناچاریم 
ارتفاع کیسه ها را روی هم باال ببریم و این مسأله 

برای کارگران خطرناک است.

اخبار کارگری


