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شهرداران مناطق اهواز بعد از 
کارگران حقوق می گیرند

شهردار اهواز گفت: مدیران مناطق شهرداری 
اهواز از این پس باید بعد از کارگران شــهرداری، 

حقوق دریافت کنند.
موســی شــاعری در گفت وگو با ایرنا افزود: 
مدیران هشــت گانه مناطق شــهرداری اهواز، 
معاونان و مدیران درآمد و مالی آنها مشمول این 

بخشنامه هستند.
وی بیان کرد: مدیران مناطق شهرداری اهواز از 
این پس حقوق خود را از منابع و درآمدهای منطقه 
محل خدمت دریافت می کنند. تاکنون این حقوق 
از شهرداری مرکز پرداخت می شد و درواقع حقوق 
آنها تحت تاثیر درآمدهایی که کسب می کردند، 

قرار نمی گرفت.
شاعری گفت: در برخی نقاط مانند منطقه پنج 
و ۶ که به لحاظ درآمدزایی در ســطح پایین تری 
هستند شهرداری مرکز پرداخت بخشی از حقوق 
کارکنان را متقبل شــده اما باز هــم باید حقوق 

مدیران اعالم شده پس از کارگران باشد.
بنابراین گزارش، از ابتدای سال جاری تاکنون 
کارگران برخی نقاط مانند منطقه ۶ اهواز به دلیل 
تاخیر در پرداخت مطالباتشــان دست به تجمع 
می زدند. رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای 
شــهر اهواز نیز چندی پیش از وضعیت کارگران 

شهرداری انتقاد کرده بود.
    

تجمع دانشجویان با لباس 
کارگران در خیابان پاستور

دانشــجویان عدالتخواه که دیــروز در خیابان 
پاستور تجمع کردند، با پوشــیدن لباس کارگران 
اعتراض خود را به وضعیت خصوصی ســازی ها و 

بیکارشدن کارگران نشان دادند.
به گــزارش فــارس، دانشــجویان عدالتخواه 
که صبح دیروز با حضــور در خیابان پاســتور به 
روندخصوصی سازی ها اعتراض کردند با در دست 
داشتن پالکارد هایی که روی آن شعارهایی همچون 
»غارتگران دل نگرانی دارند، ترس از خطر گرفتن حق 
دارند«، »کارخونه رو دزدید باید جواب پس بدید« و 
»خصوصی سازی نابودگر صنعت« اعتراض خود را 

اعالم کردند.
جمعــی از ایــن دانشــجویان با پوشــیدن 
لباس کارگــران اعتراض خــود را بــه وضعیت 
خصوصی سازی ها و بیکار شدن کارگران نشان داند.

فیضی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه سهند 
تبریز در این تجمع با بیان اینکه خصوصی ســازی 
کنونی چوب الی چرخ صنعت گذاشــتن است، 
گفت: آقای رئیس جمهور باید پاسخ دهد که آیا با 
توجه به عملکرد شش سال اخیر آقای پورحسینی 
و عدم توجه به کارگران آیا فرد مناسبی به جز ایشان 

نیست؟
    

در نامه بازنشستگان تامین اجتماعی عنوان شد

ارزش مستمری بازنشستگان به 
یک پنجم سال ۱۳۵۸ رسیده است

بازنشســتگان تامین اجتماعــی در نامه ای به 
کمیسیون اجتماعی مجلس، خواســتار ارتقای 

معیشت و بهبود سطح کیفی زندگی خود شدند.
به گزارش ایلنا، در نامه بازنشســتگان تامین 
اجتماعی خطاب به کمیسیون اجتماعی مجلس 
که در قالب یک کمپین در فضای مجازی به امضای 
تعداد زیادی از بازنشســتگان رسیده، مهم ترین 

خواسته های مستمری بگیران بیان شده است.
در این نامه آمده اســت: »مستمری ۷۵درصد 
بازنشستگان که حداقل بگیر هستند، حدود یک 
میلیون و ۵۰۰هزار تومان اســت که ارزش آن به 
یک پنجم ارزش حقوق دریافتی سال ۱۳۵۸ رسیده 
اســت. با توجه به اینکه خط فقر حدود ۷ میلیون 
تومان اســت، ۹۵درصد بازنشستگان زیر خط فقر 

هستند«.
آنها در این نامه افزودنــد: پرداخت ۷۰درصد 
هزینه هــای درمانی از جیب بازنشســته، کاهش 
شدید ارزش ســرمایه های افراد و دغدغه مسکن 
دغدغه های ماســت و در حالی که ۵۰۰هزار خانه 
خالی در تهران اســت اما بازنشســتگان بسیاری 

خانه ندارند!
آنها در پایان نامه، خواستار ارتقای مستمری ها 
به باالتر از خط فقر، تامین مسکن برای بازنشستگان 
فاقد مسکن و بهبود ســطح خدمات درمانی بیمه 

شدند.
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اخبار کارگری

به باور منتقدان بــا تصویب طرح 
ســاختار جامع تأمیــن اجتماعی در 
اردیبهشت ۱۳۸۳ و تأیید آن از سوی 
شورای نگهبان، زمینه برای تسلط کامل 
دولت ها بر بزرگ ترین صندوق اجتماعی 
فراهم شده است. در واقع سازمانی که 
قرار بود براساس اصل سه جانبه گرایی 
اداره شود به یک نهاد صرفاً دولتی تبدیل 
شده اســت؛ تغییری که البته دست 
دولت ها را بیش از هر زمان دیگری برای 
دخالت در سازمان تأمین اجتماعی باز 

گذاشته است.
در همیــن زمینــه، »علیرضــا 
حیدری« عضو هیات مدیــره کانون 
بازنشستگان تهران بر اصالح ساختار 
سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده 
و گفت: اگر نتوانیم اســتقالل سازمان 
تامین اجتماعی را به دســت بیاوریم و 
حضور صاحبان و مالکان سازمان را در 
تصمیم گیری ها رقم بزنیم، تضاد منافع 
پیش می آید و نمی توانیم انتظار داشته 
باشــیم مدیرانی که منصــوب دولت 

 هستند، تضمین کننده منافع کارگران 
و بازنشستگان باشند.

حیدری با تاکید بــر اینکه تامین 
اجتماعی در همه جهان با عوامل بیرونی 
و درونی ارزیابی می شود، گفت: عوامل 
بیرونی تامین اجتماعی در حوزه رقابت 
اســت، بدین معنا که ده هــا و صدها 
صندوق بیمه گر در یک کشــور وجود 
داشته باشد که هر کدام برای مال خود 
کردن حق بیمه ها، خدمات بیشــتر و 
بهتری ارائه دهند و در مقابل حق بیمه 
کمتری دریافت کنند تا نیروی کار را 
اقناع کنند حق بیمه اش را به آن سازمان 

پرداخت کند.
وی از نبــود عوامــل بیرونــی در 
حوزه تامین اجتماعــی در ایران خبر 
داد و گفــت: رقابت باعث می شــود تا 
شرکت های بیمه گر سعی کنند میزان 
خدمات رسانی خودشان را دائما افزایش 
دهند و گاهی تا نقطه ای می رسند که به 
نقطه تعادل با سودجویی وارد می شوند، 
اما به دلیل اینکــه تامین اجتماعی در 

کشور ما انحصاری اســت و تنها یک 
ســازمان تامین اجتماعی برای بیمه 
کردن تعیین شــده، بنابراین نیروی 
کار چاره ای به غیر از این ندارد که حق 
بیمه اش را به همین سازمان بپردازد و 
انتظار خدمات درمانی، بیمه بیکاری 
و بازنشستگی از همین سازمان داشته 

باشد.
عضــو هیــات مدیــره کانــون 
بازنشســتگان تهران با ابراز تاسف از 
اینکه عوامل بیرونی در انتخاب صندوق 
بیمه گر در کشور ما صفر است و با انحصار 
مطلق روبه رو هســتیم، گفت: نتیجه 
آنکه تنها عوامل درونی در کشور ما قابل 
تعریف است و تنها ســازمانی بیمه ای 

فراگیر، سازمان تامین اجتماعی است.
وی نکته تاســف آورتر در خصوص 
تامین اجتماعی را نداشــتن استقالل 
دانســت و گفت: وقتی تنها یک نهاد 
بیمه گر در کشور ما وجود دارد که دولت 
هم در آن هیچ نقشی ندارد، انتظار داریم 
بیمه پردازان که صاحبان اصلی آن به 

حســاب می آیند تصمیم گیرنده آن 
باشند، اما در واقع همه کاره دولت است 
و هیات مدیره، هیات امنا و مدیرعامل 
این سازمان را دولت تعیین می کند که 
همین مدیر منصوب دولتی نیز ملزم 

به اطاعت از خواسته های دولت است.
حیــدری بــا یــادآوری اینکه در 
تمامی ادوار گذشــته مدیران دولتی 
تضمین کننده منافع تامین اجتماعی 

نبوده اند، گفت: همواره بین کارگران 
و دولت تضاد منافع بــوده به نوعی که 
کارگران می خواستند خدمات بهتری 
از سازمان بگیرند و دولت ها نیز به دنبال 
دست اندازی به اموال تامین اجتماعی 

بوده اند.
وی بدهی ۲۰۷ هزار میلیارد تومانی، 
برخی مصوبات علیه تامین اجتماعی، 
دستور رئیس جمهور مبنی بر واگذاری 
شرکت های شســتا حتی به رایگان و 
ده ها نمونه دیگر را نتیجه تسلط دولت بر 
تامین اجتماعی دانست و گفت: به دلیل 
تضاد منافعی که وجــود دارد، مدیران 
دولتی در سال های گذشته پیگیر منافع 
صاحبان سهام یعنی کارگران نبوده اند.

عضــو هیــات مدیــره کانــون 
بازنشستگان تهران گفت: امروزه دولت 
بدهی خــود را نمی دهد و ســازمان با 
کسری بودجه روبه روست و برای آنکه 
بتواند مســتری بازنشسســتگان که 
دایم در حال افزایش است را پرداخت 
کنــد، ناچار بــه اســتقراض در قالب 
 دریافت تســهیالت با بهره ســنگین 

۳۵درصد است. 
در این شــرایط نیاز داریم سازمان 
مطالبه گری کند و حتی خدمات رسانی 
به آن بخش از نیروهایی که از ســوی 
دولت معرفی شده اما دولت سهم خود 

را ادا نمی کند را متوقف کند.
وی نســبت به وضعیت ســازمان 
تامین اجتماعی هشــدار داد و گفت: 
اگر استقالل تامین اجتماعی با در نظر 
گرفتن نسبت قدرت و مدیریت اعمال 
نشــود، نمی توانیم انتظــار معجزه از 
مدیرعامل تامین اجتماعی داشــته 

باشیم.
حیدری با تاکید بــر اینکه اگر روند 
اســتقراض همین گونه پیش برود، به 
نقطه ای خواهیم رســید که اگر دولت 
بدهی خــودش را یک باره هم بپردازد، 
باید بابت بهره تســهیالت بپردازیم، 
گفت: دولت باید امروز بدهی سازمان را 
بدهد و هر روز تاخیر، سازمان را یک گام 

به بحران اقتصادی نزدیک تر می کند. 
وی بر اصالح ساختار تامین اجتماعی 
تاکید کرد و گفت: نقطه عطف سازمان، 
هیات امنای ســازمان است که هیات 
مدیره و مدیرعامل را منصوب می کند. 

اگر این ســازوکار را اصالح نکنیم و 
قدرت سه جانبه گرایی را به هیات امنا 
 بازنگردانیم سازمان گرفتار مشکالت 

بسیاری می شود.
عضــو هیــات مدیــره کانــون 
بازنشستگان تهران در بررسی بحران 
ســازمان تامین اجتماعــی از منظر 
اجتماعی گفت: وقتی ســازمان توان 
پرداخت مســتمری بازنشستگان و 
ارائه خدمات درمانی را نداشــته باشد، 
با واکنش  های گروهی مواجه شــده و 
در نهایت حقوق بازنشستگان تضییع 

خواهد شد.
وی بهترین گزینه در شرایط کنونی 
را بازگشــت به قانون تامین اجتماعی 
سال ۵۴ دانست و گفت: در قالب قانون 
سابق سه جانبه گرایی شکل می گیرد اما 
حضور کارگــر و کارفرما در کنار دولت 
وضعیت خاصی ایجاد نمی کند و معجزه 
صورت نمی گیرد ولی می توان به توقف 
برخــی رفتارها و زیان های ســازمان 
امیدوار بود و بحران سازمان را به تاخیر 

انداخت.

تضاد منافع دولت و کارگر در بزرگترین صندوق بیمه گر کشور

انحصار و وابستگی، تامین اجتماعی را زمین خواهد زد

خبر

رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه سازی کشور گفت: 
در حال حاضر اگر به قطعه سازها ۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی 
تزریق نشود، متاســفانه با تعطیلی کارخانه و تعدیل کارگران 

روبه رو خواهیم شد.
شهاب الدین بی مقدار در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت در 
تشریح عملکرد فراکسیون حمایت از صنعت قطعه سازی کشور 
گفت: به دلیل اینکه قطعه سازها چند ماه است به مشکل برخورده 
بودند، وظیفه خود دانستم که فراکســیون حمایت از صنعت 
قطعه سازی کشوری را تشــکیل دهم. انجمن های استان ها و 
انجمن کشوری قطعه سازان همکاری صمیمانه ای با ما دارند. 
پیگیر مسائل و مشکالت آنها هستیم و آخرین جلسه را با قائم 
مقام بانک مرکزی، وزارت صنعت معدن تجارت و خودروسازها 
داشتیم. نماینده تبریز در مجلس ادامه داد: متاسفانه به دلیل 
وضعیتی که برای خودروسازان پیش آمده، به راحتی نمی توانند 
هزینه را پرداخت کنند و نیاز به نقدینگی دارند. البته در ابتدا در 
حضور جهانگیری تصویب شده بود تا ۸۴۴ میلیون یورویی اعتبار 
ارزی به اینها بدهند که به دلیل پیچیدگی هایی که در بانک ها و 
بانک مرکزی بود، عملیاتی نشد اما هفته گذشته قبول کردند که 

زمان وام را تمدید کنند و نصف آن را ارزی دهند.
رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه سازی کشور افزود: 

در حال حاضر اگر به قطعه ســازها حدود ۸ هزار میلیارد تومان 
نقدینگی تزریق نشود، متاســفانه با تعطیلی کارخانه و تعدیل 
کارگران روبه رو خواهیم شــد. هدف اصلی این فراکسیون این 
بود که کمک کنیم تا مســائل روزمره را حل کنند و صادرات را 

راه بیندازیم.
وی با بیان اینکــه بازار بزرگی در باکو از ســوی کارآفرینان 
آذربایجان و هلدینگ ترکیه ای ایجاد کردیم، تصریح کرد: یکی 
از کارهایی کــه آغاز کردیم، تامین قطعات بــرای کامیون ها و 
اتوبوس ها بود که خوشبختانه کنسرسیومی که از قبل در تبریز 
درخواست کرده بودم و قطعه ســازها تشکیل شده بود، در این 
زمان به کار آمد و سریعا ارتباط برقرار شد و هیاتی از باکو آمدند و 
از برخی کارخانجات بازدید کردند و انجمن کشوری قول دادند با 
ما همکاری کنند. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
اظهار داشت: چنانچه بتوانیم صادرات قطعه سازی را راه بیندازیم 
مشکل عمده قطعه سازان برای تامین نقدینگی و پول کارگران 
حل می شود، ضمن اینکه می توانند در برابر صادرات نیز واردات 

انجام داده و مشکالت خود را حل کنند.
بی مقدار افزود: یکی دیگر از اهداف این بود تا به داخلی سازی 
کمک کنیم و با شــناختی که از واحدهای قطعه سازی دارم، 
تشویق و حمایت کنیم تا از صندوق نوآوری نیز کمک هایی شود 

و قطعات حساسی که از خارج نمی دهند یا به سختی می توان 
خرید، تولید کنند. همکاری خوبی در این رابطه با وزارت صنعت 
معدن و تجــارت داریم و صحبت هایی نیز با وزیر داشــتیم که 
چنانچه قطعه سازها و خودروسازها بیکار شوند، ۷۰۰هزار نفر 
بیکار می شوند که ۱۵هزار میلیارد تومان فقط حق بیمه پرداخت 
می کنند و از این نیز محروم می شوید. این نماینده مجلس ادامه 
داد: وزارت تعاون قضیه را خیلی جدی نگرفته و متاسفانه وزیر 
اقتصاد اصال در این وادی ها نیست و فکر می کند که نباید وارد 
میدان شود تا از طریق بانک های دولتی تشویق کند تا قطعات 
را بســازند. در واقع وزیر اقتصاد گم شده و معلوم نیست که چه 
کار می کند. وی با ابراز نگرانی از اینکه چنانچه نتوانیم تولیدات 
را در قطعه سازی حفظ کنیم، کارگران بیکار می شوند، افزود: 
در کنار آن مسائل اجتماعی، سیاســی و شورش نیز دامن گیر 
می شود. مشکل اصلی بانک مرکزی است و فقط می خواهد که 
نرخ دالر و تورم را پایین بیاورد و سفت بسته و نه اجازه می دهد 
که قطعات را بدون انتقال ارز وارد کنند و همین باعث می شود که 
خیلی وقت ها به دلیل یک قطعه کوچک، چندین هزار خودرو در 

محوطه بخوابد.
نماینده تبریز گفت: قبال نامه ای محرمانه به عبدالناصر همتی 
نوشته بودم و کلیات این بود که به داد اینها برسید. کمبود و قحطی 

کاال بدتر از گرانی است. هفته گذشته نیز اعتراض کردم و اعتقاد 
دارم که نباید دالر را خیلی پایین بیاورند. البته درست است که 
فکر می کنند با پایین آمدن دالر، در قیمت ها نیز اثر می گذارد اما 
به دلیل کشش بازار اگر دالر هم پایین بیاید، بسیاری از قیمت ها 

دیگر به این زودی پایین نمی آید، مگر اینکه ثبات پیدا کند.
وی ادامه داد: نظر بنده این است که دالر که بین ۱۳ یا ۱۴هزار 
تومان جا افتاده بود را تثبیت کنند تا درآمدی داشته باشند و به 
واحدهای تولیدی کمک کنند که متاسفانه عمل نشده و به دالر 

۴۲۰۰ تومان نیز اعتراض دارم.
بی مقدار گفت: چنانچه بتوانیم دالر را در کشور تک نرخی 
کنیم و حول و حوش ۱۳ تا ۱۴هــزار تومان  نگه داریم و به ثبات 
برســانیم، در این زمان واحدهای تولیدی بهتر می شوند. البته 
واحدهای بورس نیز باید برای تامین نقدینگی اقدام کنند چراکه 
مهمترین مشکل اکثر واحدهای تولیدی، کمبود نقدینگی و 

بخشنامه هایی است که برای واردات و صادرات  صادر می کنند.

روایت بی مقدار از نتایج بررسی وضعیت صنعت قطعه سازی کشور:

نرسیدن نقدینگی ۸ هزار میلیاردی مساوی با بیکاری 700 هزار کارگر است

عضو کانون عالی شــوراهای اســالمی کار، 
توزیع کاالهای اساسی به شکل سهمیه بندی را 
موجب کوتاه شدن دست دالالن بازار دانست و 
گفت: دولت از طریق احیای تعاونی های مصرف، 
می تواند اقالم سهمیه بندی و کاالهای اساسی 

خانوارها را با نرخ مناسب تامین و عرضه کند.
علی اصالنی در گفت وگو با ایســنا گفت: در 
حال حاضر دولت در چند قلم کاالی اساســی، 

سیاست ســهمیه بندی را در پیش گرفته و این 
کار تا حد بسیار زیادی موفقیت آمیز بوده و دست 

دالالن را از بازار کوتاه کرده است.
وی ادامه داد: متولیان تنظیم بازار به خوبی 
از وضعیت کاالهای اساسی روغن و برنج و اقالم 
پروتئینی مرغ و گوشت آگاهند و تحریم ها هم 
به این زودی از بین نمی روند لذا دولت باید اقالم 
ضروری و کاالهای اساســی را هرچه سریع تر 

سهمیه بندی کند. عضو کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار تاکید کرد: متاسفانه قیمت لبنیات 
روزبه روز در حال تغییر اســت و کم کم از سفره 
کارگران حذف می شود. گوشت تنظیم بازاری 
هم که دولت مشغول توزیع آن از طریق برخی 
فروشگاه ها و سایت ها بود، نصیب رستوران ها و 

دالالن شد و به دست کارگران نرسید.
اصالنی گفت: تمام کارخانه ها به خصوص 

کارگاه هایی کــه دارای ۲۰ نفر به باال کارگر 
هســتند، تعاونی  مصرف دارنــد و از طریق 
وزارت تعاون می توانند مقدمات راه  اندازی 
یا احیای تعاونی های مصرف را فراهم کنند 
تا مایحتاج ضروری کارگران مســتقیما از 
داخل کارخانه و بدون واســطه به دســت 

مصرف کننده برسد.
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: 
متاســفانه جامعه کارگری در بحث بسته های 
حمایتی هم نــاکام بود و ســبد کاالی دولت را 
دریافت نکرد. البته بازنشستگان تامین اجتماعی 
این بســته ها را دریافت کردنــد و تعاونی های 

دســتگاه های دولتــی آن را در اختیار اعضای 
خود قرار دادند ولی از جامعه ۱۳ میلیون نفری 
کارگران شاید درصد بســیار کمی توانست از 

مزایای سبد حمایتی دولت بهره مند شود.
اصالنی درباره کســانی که احیای سیستم 
کوپن را فسادآفرین می خوانند، گفت: االن مثل 
دوران قبل نیست و دسترسی به اطالعات بهتر 
و بیشــتر و در کمترین زمان صورت می گیرد 
لذا اگر قرار شــد که کاالهای اساســی به شکل 
سهمیه ای در اختیار کارگران قرار گیرد با مراجعه 
به لیست بیمه شدگان تامین اجتماعی می توان به 

اطالعات مشموالن قانون کار پی برد.

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار:

جامعه کارگری همواره از سبدهای حمایتی محروم می ماند

اگر نتوانیم استقالل 
تامین اجتماعی را به 

دست بیاوریم و حضور 
صاحبان و مالکان سازمان 
را در تصمیم گیری ها رقم 
بزنیم، تضاد منافع پیش 

می آید و نمی توانیم انتظار 
داشته باشیم مدیرانی که 

منصوب دولت هستند، 
تضمین کننده منافع 

کارگران و بازنشستگان 
باشند

اگر روند استقراض سازمان 
تامین اجتماعی از بانک ها 

برای پرداخت مستمری 
بازنشستگان همین گونه 

پیش برود، به نقطه ای 
خواهیم رسید که اگر دولت 
بدهی خودش را یک باره هم 

بپردازد، باید تمام آن بابت 
بهره تسهیالت پرداخته 

شود
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