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کارگران فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه:
ازمهرماهحقوقنگرفتهایم

کارگران پیمانکاری فازهای 20 و 21 عسلویه 
می گویند: از مهرماه حقوق نگرفته ایم.

جمعی از کارگران پیمانــکاری پارس جنوبی 
که به صورت پیمانکاری برای یکی از شرکت های 
زیرمجموعه شرکت نفت و گاز پارس کار می کنند، 
در تماس با ایلنا می گویند از مهــر ماه حقوق آنها 
که تعدادشــان بیش از 100 نفر اســت، پرداخت 
نشده است. کارگران از مراجعات مکرر خود به دفتر 
پیمانکار و کارفرما خبــر می دهند اما تاکنون هیچ 
نتیجه روشنی از این مراجعات حاصل نشده است. این 
در حالی ست که پیمانکار مربوطه کمبود نقدینگی و 
اوضاع بد اقتصادی را دلیل تاخیر طوالنی در پرداخت 

مطالبات کارگران عنوان می کند.
این کارگران می گویند: تاخیر یکی، دو ماهه در 
پرداخت حقوق کارگران پیمانکاری در عســلویه، 
یک عرف معمول است اما این بار تاخیر خیلی به درازا 
کشیده و در این اوضاع و احوال که تورم و گرانی بیداد 
می کند، نمی توانیم بدون دریافت دستمزدهایمان، 

روزگار بگذرانیم.

معضلیبهناممدیریتسرمایه
کارگرانتوسطدولت

حسین حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسالمی کار استان تهران

سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بین النسلی 
است که توسط توسط بیمه شــدگان منابع خود 
را تامین می کند. هــر بیمه شــده ای درصدی از 
درآمد خود را اختصــاص داده تــا در آنجا برایش 
سرمایه گذاری و بلوکه شود و نهایتا موضوع ماده ۳ 
قانون تامین اجتماعی چه در دوران اشتغال و چه در 

دوران بازنشستگی برایش فراهم شود.
متاسفانه مدیریت سازمانی که حق بیمه را توسط 
بیمه شده در حســابش ذخیره کرده و از این منبع 
برداشت کرده و برای موارد الزم هزینه می کند، به 

دست دولت افتاده است.
یک اشکال جدی به تشکل های کارگری در طول 
سالیان گذشته، حساسیت نشان ندادن نسبت به 
این موضوع است. اختیار یک صندوق بین النسلی 
که سرنوشــت تعدادی زیادی از کارگــران به آن 
سپرده شــده است، در دســت دولت است. گرچه 
اصل 2۹ قانون اساسی تکلیف ایجاد تامین اجتماعی 
را برعهده دولت گذاشــته اما این تامین اجتماعی 
با ســازمان تامین اجتماعی متفاوت است. تامین 
اجتماعی اول از محل درآمدهای عمومی دولت باید 
استفاده کند ولی سازمان تامین اجتماعی از محل 
حق بیمه های کارگران تغذیه می کند. متاســفانه 
خیلی از تشکل های کارگری و نمایندگان مجلس 
به این موضوع توجه ندارند. مســاله این است که 
تامین اجتماعی امروز به ناحق مســئول اصل 2۹ 
قانون اساسی شده اســت. دولت دست در جیب 
کارگران می کند و از این محل برداشت می کند تا 
برای گروه های خاصی چتر حمایتی ایجاد کند. 2۶ 
گروه شغلی شامل مشاغل آزاد و بیمه های اختیاری 
از این جمله است. مجلس، دولت را مکلف کرده که 
سهم کارفرمایی اینها را به سازمان تامین اجتماعی 
پرداخت کند. دولت در گذشته به این تعهداتش عمل 
نکرده است. هیچ یک از دولت ها از دولت  سازندگی 
تاکنون بدون استثنا حق بیمه سهم خود را به سازمان 

تامین اجتماعی پرداخت نکرده اند. 
در این حالت یک بدهی برای دولت و یک حق 
مطالبه برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد شد. 
در عین حال دولت نسبت به پرداخت ۳ درصدی 
خود که تکلیفش بوده نیز عمل نکرده است. همه 
این ارقام باید به صورت نقدی پرداخت می شــده 
است با این حال با بررسی های الیحه بودجه ۹۸، 
نمایندگان برای دولت مقــرر کرده اند که حدود 
۵0 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی 
بپردازد اما همه نحوه ایــن پرداخت ها به صورت 
غیرنقدی بوده اســت. در واقع دولت تالش کرده 
اقشــار آســیب پذیر را تحت حمایت قرار دهد و 
بنابراین باید سهم کارفرمایشان را بپردازد اما عماًل 
این حمایت از جیب کارگران بیمه شــده می رود. 
همچنین دولت ســرانه درمان را نیز به سازمان 
پرداخت نکرده است. االن که 1۴ میلیون بیمه شده 
داریم، هر ساله سرانه ای از درمان دارند که این سرانه 

هم پرداخت نشده است.
همچنین دولت این روزها دچار تناقض هم شده 
است. از یک طرف می گوید سازمان تامین اجتماعی 
حق بنگاه داری ندارد و باید سهام داری کند. از طرف 
دیگر برای ســازمان تعهداتی ایجــاد می کند که 
سازمان را به سمت بنگاه داری سوق بدهند. در واقع 
به این روش رد دیون می کند. این نوع تصفیه بدهی 
دولت یادآور عهدنامه های گلستان و ترکمنچای 
است. با ادامه چنین روندی در آینده سازمان تأمین 

اجتماعی بیش از این بحرانی خواهد شد.
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احمد علیرضا بیگــی، نماینده 
مردم تبریز در مجلــس می گوید 
تجدید ارزیابــی دارایی های ثابت 
شرکت هپکو که از سوی دادگستری 
صورت گرفتــه، اهمال ســازمان 
خصوصی ســازی در قیمت گذاری 
و تعیین ارزش سهام کارخانه را به 

اثبات می رساند.
پرســش اینجا اســت که کدام 
قیمت گذاری صحیح بوده اســت؟ 
گویــا وقتی پــای تعییــن ارزش 
دارایی های مردمی در میان است، 
به اسم حمایت از بخش خصوصی در 
محاسبات دست پایین را می گیرند 
اما وقتی پای ســود و تســهیالت 
بخش خصوصی بــه میان می آید، 
در محاســبات دســت باال گرفته 

می شود. 
اخیــراً مــوارد متعــددی از 
قیمت گذاری هــای نامنطبــق با 
ارزش واقعــی بنگاه های اقتصادی 
سبب شــده تا مواردی از تخلفات 
و بازداشــت ها را شــاهد باشــیم. 
تخلفات امثــال قربانعلی فرخزاد 
و امید اســدبیگی نتیجــه همین 
واگذاری هــای بدون پشــتوانه و 
نادقیــق اســت کــه خریــداران 
اهلیــت الزم را ندارنــد. شــرکت 

تولید تجهیزات ســنگین هپکوی 
اراک بــه گفتــه ایــن نماینــده 
مجلس، اخیرا درخواست افزایش 
ســرمایه از محل تجدیــد ارزیابی 
دارایی های شرکت کرده است و با 
قیمت گذاری جدید صورت گرفته 
از سوی دادگســتری، سهام داران 
این شــرکت می تواننــد تقاضای 
دریافــت تســهیالت و وام از بانک 
داشته باشند. در تجدید ارزیابی ها 
 گزارشــات جدیدی ارائه شده که 

حائز اهمیت است.
واگــذاری هپکو در ســال ۹۶ 
واکنش هــای متعددی از ســوی 
نمایندگان مجلس به دنبال داشت. 
در همان ایام نــادر قاضی پور گفته 
بود: فقط برند هپکو میلیاردها تومان 
قیمت دارد. طبق قرارداد شــرکت 
هپکو بایــد با مبلــغ ۳00 میلیارد 
تومان و ضمانت نامــه بانکی 1۵0 
میلیارد تومانی واگذار شــود که در 
این مورد تنها با پرداخت 10میلیون 
تومان حصه نقدی واگذاری صورت 

گرفته است.
در عیــن حــال در گــزارش 
اخیری که عادل آذر، رئیس دیوان 
محاسبات کشــور در مجلس ارائه 
کرد، تاکید شده که روند واگذاری 
هپکو خساراتی را به اموال عمومی 
وارد کرده اســت. ماجرا از این قرار 

است که شرکت هپکو در سال ۸۵ 
حدود 20 میلیــارد و 2۵۷ میلیون 
تومان ســود عملیاتی داشته است 
که عالوه بر سود انباشته این واحد 
تولیدی بوده است. در عین حال در 
سال ۸۵ تولیدات این واحد تولیدی 
حدود 1۸00 بوده اســت. اما این 
روند بعد از واگذاری مجدد نه تنها 
بهبود پیدا نکرد بلکه تولیدات این 
کارخانه اکنون به طرز محسوسی 

افت داشته است.
 خرید هپکو با پرداخت 
تنها ۱۰ میلیون تومان

به گفته علیرضا بیگی، شــرکت 
تولید تجهیزات ســنگین هپکوی 
اراک اردیبهشــت ســال ۹۶ از 
شرکت واگن ســازی کوثر گرفته و 
به شرکت اطلس واگذار شده است. 
چون شرکت واگن ســازی کوثر به 
تعهدات خــود عمل نکــرده بود و 
باعث لطمه و ضــرر به این کارخانه 
 با قدمت شده اســت، واگذاری آن 

ابطال شد.
او می گوید: در ســال ۹۶ مقدار 
۶0.۷درصد از سهام هپکو به سبب 
ماده ۴ قرارداد به مبلغ 21۶ میلیارد 
تومان )ثمــن غیرنقدی معامله( به 
خریدار دوم داده می شــود و ثمن 
نقدی معاملــه تنهــا 10 میلیون 
تومــان تعییــن می شــود. قرار 

 شــد تا باقــی ارزش معامله پس 
از دوره تنفســی دو ســاله ظرف ۶ 
سال از خریدار دریافت شود. یعنی 
پرداخت اقساط از ســال ۹۸ آغاز 
می شــود. بابت فرجــه ای که داده 
می شود حدود ۸۴ میلیارد تومان به 
عنوان سود فروش اقساط در مدت 

۸ سال محاسبه می شود.
در عیــن حــال ایــن نماینده 
مجلــس تاکیــد دارد ســازمان 
خصوصی سازی تعهد می کند بعد 
از دریافت حصه نقدی ثمن معامله 
یعنی 10 میلیــون تومان که در دو 
فیش به حســاب خزانه واریز شده 
اســت، در دفترخانه اوراق اســناد 
مالکیتی را به نــام خریدار منتقل 
کند. این امر نشان می دهد سازمان 

خصوصی سازی چقدر خود را ملزم 
به رعایت تشریفات می داند که البته 
این امر از مصادیق روشــن تضییع 

اموال دولت و بیت المال است.
علیرضــا بیگــی می گویــد: 
باقیمانده ســهام شــرکت تولید 
تجهیزات ســنگین هپکوی اراک 
که حــدود ۳۹.۳درصد بــوده در 
دست اشــخاص حقیقی می ماند، 
یعنی سهام دار عمده هپکو، شرکت 

هیدرو اطلس می شود.
به گفتــه علیرضا بیگــی، کل 
سهام شرکت هپکو از نظر سازمان 
خصوصی سازی در زمانی که واگذار 
می شده، ۳00 میلیارد تومان بوده 
است. یعنی ارزش ۶0.۷درصد سهام 
شرکت را حدود 21۶میلیارد تومان 

تعیین کرده اند.
طبق گزارش موسســه آبتین 
روش آریا که مورد تایید ســازمان 
بورس اســت و توسط سایت جامع 
اطالع رسانی ناشران سازمان بورس 
انتشــار یافته، مجموع بدهی های 
جاری و غیرجاری شرکت در سال 
۹۷ حــدود ۶۷0 میلیــارد تومان 

است. 
در عین حال طی گزارش هیأت 
کارشناسان دادگستری )یک هیأت 
سه نفره( انتشار یافته توسط همین 
ســایت، ارزش دارایی هــای ثابت 
شــرکت که برای تجدید ارزیابی 
دارایی های ثابت این واحد تولیدی 
مورد نیاز بوده، حدود 2 هزار و 200 
میلیارد تومان ارزیابی می شــود. 
این درحالیست که در سال ۹۶ که 
این شــرکت واگذار می شده است، 
تنها ۳00 میلیــارد قیمت گذاری 
ســازمان خصوصی ســازی در 
خصوص دارایی های این شــرکت 
بوده است. این اختالف فاحش در 
دو قیمت گذاری صورت گرفته اولی 
توسط ســازمان خصوصی سازی 
و دومــی توســط دادگســتری 
محرز اســت. حتی اگــر مجموع 
بدهی های شــرکت در ســال ۹۷ 
را نیز به رقم تعیین شــده توســط 
سازمان خصوصی سازی بیفزاییم، 
باز هم ایــن اختالف فاحش توجیه 

نمی شود.
علیرضــا بیگــی ضمــن تایید 
ایــن موضــوع می گویــد: تفاوت 
ن  ما ز ســا ری  قیمت گــذا ر  د
خصوصی ســازی در ســال۹۶ 
نســبت به قیمت گذاری  که برای 
افزایش ســرمایه شــرکت در نظر 
گرفتــه شــده، نشــان می دهد 
سازمان خصوصی سازی در فروش 
دارایی های مردم دست پایین را در 

نظر می گیرد.
او می افزایــد: ایــن امــر اثبات 
می کند نحــوه قیمت گــذاری در 
زمان فروش غیرواقعی بوده است. 
این موضــوع مورد تاکیــد دیوان 

محاسبات در گزارش تفریغ بودجه 
سال ۹۶ بوده اســت. این تنها یکی 
از نمونه های تضییــع اموال دولت 
توسط ســازمان خصوصی سازی 
محسوب می شود. نکته اینجا است 
که ســازمان خصوصی سازی طبق 
مســتند یکی از بندهــای قرارداد 
افزایش ســرمایه را بالمانع اعالم 

کرده است.
علیرضا بیگــی با بیــان اینکه 
سازمان خصوصی سازی همچنین 
با افزایش سرمایه شــرکت تولید 
تجهیزات ســنگین هپکو از محل 
تجدید ارزیابــی دارایی های ثابت 
شــرکت موافقــت کــرده، اذعان 
می کند: به این ترتیب با این افزایش 
ســرمایه خریداران دارای ثروتی 
هســتند که اصالــت و ارزش این 
ثروت محاســبه واقعی شده است. 
آنها به راحتی می توانند نســبت به 
دریافت تسهیالت و وثیقه گذاشتن 
بر مبنای ارزیابی  که صورت گرفته 
اقدام و وام کالنی دریافت کنند. این 
درحالی ست که سهام دار عمده این 
کارخانه تنهــا 10 میلیون تومان 
تاکنون به حصه نقدی در معامالت 
پرداخــت کرده اســت و اقســاط 
ایــن کارخانه نیز از ســال ۹۸ آغاز 
می شود حال آنکه سهامدار عمده 
شــرکت می تواند حدود ۷0درصد 
تسهیالت براســاس ارزیابی جدید 
دارایی هــای ثابت هپکــو دریافت 
کند که چیزی حدود ۹00 میلیارد 
تومان خواهــد بــود. او می گوید: 
مشــخص نیســت با کدام منطق 
ســازمان خصوصی سازی مجوز به 
دســت آوردن چنین سودی را بعد 
از پرداخت تنها 10میلیون تومان 
ســرمایه گذاری اولیه صادر کرده 

است.
کارگــران هپکو مدت هاســت 
نســبت به ادامه فعالیت کارخانه 
ابراز نگرانی می کنند و پایین آمدن 
فاحش تولیدات این کارخانه را دلیل 
نگرانی خود می دانند. واگذاری های 
نادقیق و قیمت گذاری های کمتر از 
ارزش واقعی نه تنها رونقی به تولید 
بازنگردانده اســت، بلکــه بارها به 
اثبات رسیده است که صنایع مهم 

کشور را زمین زده است.

هپکو با ۱۰ میلیون تومان واگذار شد

 چوب حراج سازمان خصوصی سازی به اموال مردم

خبر

عضو کارگری شورای عالی کار نسبت به 
اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر 
افزایش10 تا ۴0 درصدی دســتمزد سال 

آینده کارگران انتقاد کرد.
به گزارش مهر، علی خدایی بــا انتقاد از 
اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس درباره 
افزایش 10 تا ۴0 درصدی دستمزد کارگران 
برای ســال آینده گفت: با توجــه به تعیین 
حقوق کارمنــدان دولت در بودجه ســال 
۹۸ و ایجاد شــبهه در زمینه مزد کارگران و 
همچنین اظهارات عجیب و بی سابقه برخی 
نماینــدگان درباره تعیین دســتمزد، بازار 
شــایعات و اعداد و ارقام مختلف در رسانه ها 

گرم است.

وی با بیان اینکه همین امر موجب شده تا 
سواالت متعدد از سوی کارگران مطرح شود، 
گفت: دستمزد کارگران توسط شورای عالی 
کار تعییــن می شــود و این شــورا هنوز به 

تصمیمی در این زمینه نرسیده است.
عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: 
همچنین میزان افزایش حقوق بازنشستگان 
تأمین اجتماعی نیز هنوز مشــخص نشده 
است. خدایی افزود: بدیهی است اطالع رسانی 
در زمینه مراحــل تعیین مزد در شــورای 
عالی کار را وظیفه خود می دانیم و به اطالع 
کارگران خواهیم رساند. بنابراین کلیه اعداد 
و ارقام مطرح شده در رسانه ها صحت نداشته 

و تکذیب می شود.

گفتنی اســت دیروز مطلبی بــه نقل از 
عباس پاپــی زاده، عضو کمیســیون تلفیق 
مجلس در یکی از رســانه ها منتشــر شــد 
مبنی بر اینکه »حقــوق کارگران بین 10 تا 
۴0درصد افزایش پیــدا می کند. افرادی که 
پایین ترین حقوق را دارند تا سقف ۴0درصد 
و افرادی کــه حقوق های باالتری نســبت 
به گروه قبلــی دارند حداکثــر تا 10درصد 
حقوق آنها افزایش پیدا می کند«. همچنین 
در بخش دیگری از اظهــارات این نماینده 
مجلس آمــده اســت: »کارگرانــی که زیر 
یک میلیون و ۵00هزار تومان ماهانه حقوق 
 می گیرند حقوق آنها تــا ۴0درصد افزایش 

پیدا می کند«.

براســاس ایــن گــزارش، در حالی این 
اظهــارات از ســوی یک نماینــده مجلس 
مطرح می شــود که طبــق قانــون، دولت 
و مجلــس در بودجه هــای ســنواتی فقط 
درباره حقوق کارکنان دولت و دستگاه های 
اجرایــی می توانند تصمیم گیــری کنند و 

مبنــای تعییــن دســتمزد کارگــران و 
مشــموالن قانون کار فقط شــورای عالی 
کار و بــا حضــور نماینــدگان کارگــری، 
کارفرمایی و اعضای دولتی این شورا خواهد 
 بود که جلســات آن از هفته گذشــته آغاز 

شده است.

عضو کارگری شورای عالی کار:

نمایندگانمجلسدربارهدستمزدکارگراناظهارنظرنکنند

واگذاری مجدد شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکوی اراک در سال ۹۶ نتوانست رونق دوباره را به این صنعت مهم 
کشور بازگرداند. نگرانی کارگران هپکو از اهلیت خریدار یک دوره طوالنی تجمع خیابانی را در شهریور ماه سال قبل 

به دنبال داشت. شرکتی که در دوران رونق خود )سال ۸۵( تولیداتش به حدود ۱۸۰۰ ماشین آالت راه سازی مشتمل بر 
بولدوزر، لودر، بیل مکانیکی، گریدر، غلطک، فینیشر و تراکتور می رسید، با کاهش تولید مواجه شده است.

از نظر سازمان 
خصوصی سازی در سال 

۹۶ دارایی های ثابت هپکو 
حدود ۳۰۰ میلیارد تومان 

ارزش داشته است ولی 
کارشناسان دادگستری، 

ارزش دارایی های ثابت 
شرکت را حدود ۲ هزار و 

۲۰۰ میلیارد تومان ارزیابی 
کرده اند

 تفاوت در قیمت گذاری 
سازمان خصوصی سازی 

در سال ۹۶ نسبت به 
قیمت گذاری ای که برای 
افزایش سرمایه شرکت 

هپکو در نظر گرفته شده، 
نشان می دهد که سازمان 
خصوصی سازی در فروش 

دارایی های مردم دست 
پایین را در نظر می گیرد
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