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مصدومیت دو معدنچی بر اثر 
ریزش معدن در بجستان

در پی حادثه ریزش معدن که روز دوشــنبه 
پیش در روســتای آهنگ شهرســتان بجستان 
رخ داد، دو کارگــر ۱۹ و ۴۵ ســاله به شــدت 
دچار آسیب دیدگی شــدند که بالفاصله توسط 
امدادگــران اورژانــس هوایی بــه نزدیک ترین 

بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش ایلنا، مصدومــان این حادثه در دو 
نوبت توســط امدادگران هوایی به بیمارســتان 

عالمه بهلول گنابادی منتقل شدند.
    

 اعتراض کارگران هپکو 
به بالتکلیفی

کارگران هپکو دیروز )بیســت و نهم بهمن( 
در محوطه ایــن مجتمع تجمــع کردند و قصد 
بیرون رفتن از این مجتمع برای برگزاری تجمع 
اعتراضی را داشتند که با وساطت یکی از مدیران 

اسبق این مجموعه، منصرف شدند.
به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران گفت: تا 
چه زمانی باید به مسئوالن وقت بدهیم و چرا آنها 

به وعده های خود عمل نمی کنند؟
این کارگر با بیــان اینکــه از دی ماه حقوق 
نگرفته ایم اما مهم تر از آن، توقف تولید اســت، 
گفت: از همین جا و به همگان اعالم می کنیم که 
تا حل نهایی مشکالت شرکت هپکو ایستاده ایم.

    
 کارگران شهرداری الوند 

مشکل بیمه ای دارند

تامین اجتماعی شــهرک صنعتــی البرز از 
ابتدای آبان ماه سال جاری از دریافت لیست بیمه 
تعدادی از کارگران خدماتی شهرداری الوند در 

استان قزوین خودداری می کند.
به گزارش ایلنــا، کارگران شــهرداری الوند 
گفتند: از آبان ماه سال جاری مدیریت شهرداری 
الوند به دلیل مشکالت مالی توان پرداخت حق 
بیمه کارگران را به صورت ۱۰۰درصدی ندارد و با 
وجود رسانه ای کردن مشکالت مزدی و بیمه ای  
کارگران، کسی از مسئوالن استانی و شهرستانی 

نسبت به مشکالتمان واکنش نشان نمی دهند.
به گفته یکی از کارگــران این واحد، کارگران 
شــهرداری الوند مشــکالت صنفی خــود را به 
اطالع مســئوالن به ویژه تامین اجتماعی و اداره 
کار شهرستان رســانده اند اما هنوز مسائل آنها 
پیگیری نشده است. وی با بیان اینکه وظیفه اداره 
بازرسی تامین اجتماعی است که نظارت خود را 
بر واحدها در پرداخت حق بیمه کارگران بیشتر 
کند، اظهار داشت: در حال حاضر کارگران بخش 
خدماتی شهرداری الوند از خدمات بیمه تامین 
اجتماعی برخوردار نیســتند و در این خصوص 

دچار مشکل شده اند.
    

کارگران ارتاویل تایر تاکستان:
 طرح طبقه بندی مشاغل 

باید اجرا شود
کارگران کارخانــه ارتاویل تایر تاکســتان 
خواســتار اجرای طــرح طبقه بندی مشــاغل 

هستند.
به گزارش ایلنا، این کارگران که پیگیر وضعیت 
افزایش دســتمزد خود و همکارانشان هستند، 
می گویند: دســتمزد ناکافی ما بــه دلیل عدم 
اجرای طرح طبقه بندی مشــاغل در این واحد 

تولیدی است.
به گفته کارگران ایــن کارخانه، اصرار آنها به 
این دلیل اســت که در قانون کار بر الزامی بودن 
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های 

باالی ۵۰ نفر تاکید شده است.
طبق اظهارات کارگران ایــن واحد تولیدی، 
مسکوت ماندن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل 
در مورد جمعیت ۱۰۰نفری کارگران باعث شده 
که درآمد مزدبگیران این کارخانه در حد و اندازه 

حداقل های قانونی باقی بماند.
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تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین 
اجتماعی صبح روز چهارشــنبه )۲۹ 
بهمن  ماه( با حضور صدها بازنشسته این 

سازمان مقابل مجلس برگزار شد.
بــه گــزارش »توســعه ایرانی«، 
بازنشســتگان در این تجمع اعتراضی 
نســبت به نحوه همسان سازی، پایین 
بودن دریافتی خود و عدم انگیزه دولت 
برای پرداخت بدهی خود به ســازمان 
تامین اجتماعی اعتراض کردند. در این 
تجمع، »حسن صادقی«، رئیس اتحادیه 
پیشکسوتان جامعه بازنشستگان، »اکبر 
قربانی«، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب 
تهــران و »علــی خدایــی«، نماینده 
کارگران در شــورای عالــی کار برای 
حاضران سخنرانی کردند و در انتها نیز 

قطعنامه این تجمع قرائت شد.
به اختالف فاحش میان 

مستمری بگیران معترضیم
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
بازنشستگان در میان بازنشستگان گفت: 
امروز مصادف با قیام مردم تبریز است و 
ما همراهی خود را با انقالب اســالمی و 
رهبری اعالم می کنیم. تاکنون شش 
تجمع اعتراض آمیز داشــته ایم که دو 
تجمع حضوری و چهار مورد آن مجازی 

بوده است.
حســن صادقی ادامه داد: وضعیت 
معیشــتی طبقه کارگر ناعادالنه است 
و همسان ســازی که در حال اجراست 
بــه دور از انصــاف قلمداد می شــود. 
همسان ســازی در مشــاغل سخت و 
زیان آور براساس ســی سی ام حساب 
می شد اما در حال حاضر بر مبنای چهار 
سی ام محاسبه شده است. ما همچنین 
نسبت به اختالف مســتمری بگیران 
تامین اجتماعی با دریافتی بازنشستگان 

لشکری و کشــوری معترض هستیم 
و ایــن اختــالف فاحــش را ناعادالنه 

می دانیم.
وی ادامه داد: تبعیــض در نظام ما 
وجود دارد، این در حالی ست که رهبری 
انقالب مخالف تبعیض است و این قوانین 
ظالمانه باید اصالح شود. مجلس هم باید 
به این موضوع ورود کند. امروز شرایط 
به گونه ای است که کارگران به خیابان 
می آیند و رسانه های معاند با موج سواری 
بر احساسات آنها بازنشستگان را مخالف 

نظام نشان می دهند.
صادقی افزود: دین اســالم مخالف 
تبعیض است و مقام رهبری نیز همواره 
بر روا نداشتن تبعیض تاکید کرده اند پس 
چرا برخی از مسئوالن با تصمیمات خود 
سر عناد با فرمایشات رهبری را در پیش 
گرفته اند و در جهت از بین بردن نظام 

گام برمی دارند؟
رئیــس اتحادیــه پیشکســوتان 
جامعه کارگری با اشــاره به بدهی های 
دولت به ســازمان تامیــن اجتماعی 
گفت: دولت باید بدهــی خود را به نهاد 
تامین اجتماعی پرداخــت کند تا این 
سازمان از ورشکســتگی خارج شود. 
وضعیت ســازمان به گونه ای است که 
واجب  الخمس و واجب الزکات شــده 
اســت. دولت ۴۴ هزار میلیارد تومان 
در ســال جاری بــه صنــدوق تامین 
اجتماعی بدهکار است، در این شرایط 
چگونه بگوییم که ظلم در کشور وجود 
ندارد. این درحالی ست که حتی نظام 
شاهنشــاهی در ســال های ۵۴ تا ۵6 
نسبت به تعهد خود در قبال این صندوق 
عمل کرده و سهم خود را می پرداخت! 
مجلس اگــر ادعای اســالمی بودن را 
دارد، به موضوع بدهی دولت به تامین 

اجتماعی ورود کنــد. صادقی توضیح 
داد: ما به استناد اصل ۲۹ قانون اساسی، 
بر حمایت این ســازمان از کارگران و 

بازنشستگان تاکید می کنیم.
وی افــزود: مــن چگونه به شــما 
مجلسیان بگویم باید بر مبنای تعالیم 
و دستورات رهبر انقالب عمل کنید و به 

فکر فقرا باشید.
او با اشــاره به تجمع قبلی کارگران 
و وعده هــای نوبخــت در خصــوص 
اجــرای متناسب ســازی دریافتــی 
مستمری بگیران گفت: اگر آقای نوبخت 
راست می گوید باید به وعده خود عمل 
کند و مبلغ ۹۰هزار میلیارد تومان برای 
ما تخصیص دهد. نکتــه دیگر افزایش 
دستمزد در سال آتی است. ما افزایش 
دستمزد را بر مبنای مواد ۹6 و ۴۱ قانون 
کار بیان می کنیم و ناچار هســتیم که 
بگوییم کارگران حداقلی بگیر توانایی 
تامین تنها 37درصد از معیشت خود 
را دارند. وی با اشــاره به فروش ســهام 
شرکت شســتا توضیح داد: معتقدیم 
بخشی از سهام شســتا باید به صورت 
رایگان در اختیار بازنشستگان قرار گیرد 
تا به وسیله سود آن، هزینه های زندگی 

خود را تامین کنند.
بازنشستگان از حداقل ها هم 

برخوردار نیستند
اکبــر قربانی نیز در بخشــی از این 
تجمع گفت:  عدالت مهمترین خواسته 
ماست و ما به دنبال حق خود هستیم. 
امروز در اینجا جمع شده ایم تا بگوییم 
بازنشستگان با مشکالت بسیاری روبه رو 
هستند و از حداقل ها برخوردار نیستند. 
مــا می خواهیم جلــوی بی عدالتی را 
بگیریم و چرخ اشــتغال را در کشور به 

حرکت دربیاوریم.

 اصل سه جانبه گرایی را
 زیر سوال برده اند

علی خدایــی، ســخنران بعدی 
تجمع بود و گفت: کمیته دستمزد در 
شورای عالی کار در حال برگزاری است. 
موضوع مهم و اساسی این است که اصل 
سه جانبه گرایی از سوی مسئوالن زیر 
سوال رفته است. با توجه به این شرایط 
شاهد یکه تازی کارفرمایان و حمایت 

همه جانبه دولت از آنها هستیم.
وی با اشــاره به نادیده گرفته شدن 
وضعیت سبد معیشت در کمیته مزد 
گفت: متاسفانه قیمت سبد معیشت 
خانــوار در این جلســات مدنظر قرار 

نمی گیــرد و مــا از رســانه ها 
می خواهیم کــه به صدای ما 
گوش دهند. درآمد ما ناچیز 
است و تامین کننده معیشت 
ما نمی شــود و از مسئوالن 

می خواهیم که صدای ما 
را بشنوند و به یاری مان 

بیایند.
در ایــن تجمــع 

بازنشستگان شعارهای 
»کشتی بازنشسته اکنون به 

گل نشسته«، »ماشین بازنشسته اکنون 
به گل نشسته«، »تا حق خود نگیریم 
آروم نمی نشینیم« و »بازنشسته ذلت 

نمی پذیرد« سر دادند.
پس از سخنان خدایی، قطعنامه ای 
در خصوص مطالبات جامعه کارگری و 
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی 

خوانده شد.
تبعیض را از میان بردارید

اتحادیــه پیشکســوتان جامعه 
کارگری در قطعنامــه پایانی تجمع 
خود مقابل مجلس، به مطالبات اصلی 

بازنشستگان کارگری اشاره کرد.
متن این قطعنامه به این شــرح 
بود: آنچه ما را امروز مجبور به تجمع 
دوباره در این مــکان کرده، الزامات و 
ضرورت هایی است که دولت و مجلس 
آن را فراهم می کننــد. تبعیض های 
نــاروا، دوقطبی کــردن جامعه و به 
وجود آوردن شرایط سخت اقتصادی 
در زمان حال و آینده بــرای جامعه 
کارگری و بازنشستگان ازجمله این 

الزامات است.
پیش بینی ما با توجه به تغییر نرخ 
رســمی ارز تا قیمت ۱7۵۰۰ تومان 
در ســال آینده، تورم بی سابقه، حجم 
گسترده ای از فقر، دوقطبی شدن جامعه 
و نهایتاً اعتراض های گسترده اجتماعی 
خواهد بــود که زمینه ســلب اعتماد 
عمومی را به دنبال خواهد داشت. امروز 
طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت 
از مرز 36۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته 
است و اراده ای در دولت و مجلس برای 
پرداخت این بدهی نمی بینیم. کسری 
منابع، سازمان را به استقراض و فروش 
دارایی ها کشــانده که این خطر جدی 
برای سازمان تلقی می شــود چراکه 
ذخایر ســازمان باید صــرف تعهدات 
بیمه شدگان در آینده شود. بر این اساس 

اعالم می کنیم:
۱. جامعه ایران تحمل فشار اقتصادی 
بیش از این را ندارد و کاهش ارزش پول 
ملی در سال آتی این فشــار را فزاینده 
کرده و فقرا را قربانی اغنیا می کند. لذا 
نرخ برابری و تسعیر ارز را نه تنها با نرخ 

۱7۵۰۰ تومان،  بلکه بــا نرخ ۱۱۵۰۰ 
تومان را هم نمی پذیریم.

۲. تبعیض و دوگانگــی در جامعه، 
خطر دوقطبی شدن را به همراه دارد و 
موجب اعتراض اجتماعی خواهد شد. لذا 
خواستار تامین منابع مالی از ناحیه دولت 
و مجلس برای پرداخت های یکســان 
به جامعــه مســتمری بگیران تامین 

اجتماعی همانند سایرین هستیم.
3. دولــت و مجلس بــرای تامین 
هزینه تعهدات جاری ســازمان تامین 
اجتماعی باید منابع کافی را هر ساله در 
بودجه لحاظ کنند چرا که عدم پرداخت 
بدهی ها، هزینه های مالی را افزایش و 

ذخایر سازمان را کاهش می دهد.
۴. ســوابق احرازی بازنشستگان 
مشاغل ســخت و زیان آور به موجب 
قانون مصوب مجلس شکل گرفته و هر 
گونه تبعیض و دوگانگی در برخورداری 
از مزایــای تامین اجتماعــی ازجمله 
متناسب سازی حقوق از نظر ما محکوم 
است و ما انتظار داریم بازنگری در نحوه 
محاســبه ســوابق این گروه عادالنه و 

منطبق با قانون صورت بگیرد.
۵. افزایش افسارگسیخته و بی سابقه 
قیمت ها در ســال جــاری عرصه را بر 
کارگران و بازنشستگان تنگ و زندگی 
را غیرممکــن کرده اســت. اگر دولت 
نمی توانــد اقدامــی در جهت کنترل 
قیمت ها انجام دهد باید دستمزدها را 
به ســطح عمومی قیمت ها برساند. به 
همین دلیل از شورای عالی کار انتظار 
داریم متناسب با هزینه های معیشت، 

مزد را نیز افزایش دهد.
6. بــه دلیــل تفاوت چشــمگیر 
پرداخت مســتمری و بازنشستگی 
بین مشــموالن صندوق کشوری و 
لشــکری و تأمین اجتماعــی، ما از 
مجلس خواستار تأمین منابع برای 
اجرای مرحله دوم متناسب ســازی 
در تأمیــن اجتماعی هســتیم و از 
ســازمان تأمین اجتماعی انتظار 
داریم کــه قبل از پایان ســال 
۱3۹۹ به این خواسته جامه 

عمل بپوشاند.
7. اصــالح ســاختار 
سازمان تأمین اجتماعی و 
توجه به سه جانبه گرایی در 
کلیه سطوح باید با حضور 
شــرکای اجتماعی به شکل 

واقعی انجام گیرد.

بازنشستگان تامین اجتماعی در تجمع اعتراضی مقابل مجلس:

مسئوالن به فکر فقرا  و  رفع تبعیض باشند

خبر

مشاور و نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری و شناسایی و رصد و حل 

و فصل مشکالت بنگاه های اقتصادی را با هدف صیانت از نیروی 
کار و تداوم تولید و حفظ حیات اقتصادی و تثبیت و توسعه اشتغال 
دنبال می کند. به گزارش ایسنا، کریم یاوری در سفر به استان 
همدان، افزود: صیانت از نیروی کار فقط در رسیدگی های حقوقی 
به دادخواست های قانونی کارگران و نیروی کار خالصه نمی شود 

بلکه گره گشایی از مشــکالت اقتصادی بنگاه های مشکل دار 
در اولویت خواسته های کارگران است چراکه با حل مشکالت 
بنگاه ها، کارگران به خواسته های قانونی و حقوقی خود دست 
پیدا می کنند.  وی با بیان اینکه حل مشکالت بنگاه های اقتصادی 
در مرحله اول به عهده کارفرمایان، مالکان، سهامداران و مدیران 

مسئول بنگاه هاست، تصریح کرد: در مرحله دوم وزارتخانه ها 
و سازمان های صادرکننده مجوز تأسیس و پروانه بهره برداری 
باید مسئوالن بنگاه های اقتصادی مشکل دار را در حل مشکالت 
یاری کنند و در مرحله سوم، بانک های پرداخت کننده تسهیالت 
و مشارکت کننده در ایجاد و احداث بنگاه ها باید در حل مشکالت 
سهیم باشند و کارفرمایان را در این زمینه یاری رسانند و در نهایت 
کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها و ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید تمهیدات الزم برای حل مشکالت بنگاه های 

اقتصادی مشکل دار را اتخاذ کنند.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

مشکالت بنگاه های اقتصادی، کاهش می یابد

یک کارشناس حوزه روابط کار با بیان اینکه 
کارگران باید کرسی رسمی در شورای عالی کار 
داشته باشند و تنها در مقاطع خاص مثل تعیین 
دستمزد در جلسات شــورا حضور پیدا نکنند، 
بر لزوم فعال شــدن دبیرخانه شورای عالی کار 

به منظور انجام پژوهش های مزدی تاکید کرد. 
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا 
درباره راه جبران عقب ماندگی مزدی کارگران 
اظهار کرد: از یکی دو دهه قبل پیشنهاداتی درباره 

جبران عقب افتادگی مزدی گذشــته کارگران 
مطرح شــده بود و حتی توافق شد که طی یک 
دوره ۵ ساله با افزایش نقدی دستمزد فراتر از نرخ 
رسمی تورم این کار صورت گیرد منتها نه تنها این 
کار انجام نشد بلکه شاخص تورم امکان ارتقای 
دستمزد را برای سال های بعد نداد. وی ادامه داد: 
تورمی که مراجع رسمی آماری اعالم می کنند با 
تورمی که در سطح جامعه لمس می شود تفاوت 
دارد بنابراین مالک جبران عقب ماندگی دستمزد 

تنها نرخ تورم نیســت چون در برخی ســال ها 
افزایش دستمزد در شورای عالی کار بیشتر از نرخ 
تورم تصویب شد ولی کمکی به باال رفتن قدرت 

خرید کارگران نکرد. 
به اعتقاد حاج اســماعیلی، بــاال بردن نرخ 
دســتمزد بیش از نرخ تورم مکانیســم قوی و 
کارآمدی نیست و باید به دنبال رفع ضعف های 
اصلی در حوزه شورای عالی کار برای مذاکرات 
مزد برویم و قدرت چانه زنی نمایندگان کارگری 

را با توجه به استانداردهای موجود افزایش بدهیم. 
این کارشناس حوزه کار، تعریف شاخص خط فقر 
را ازجمله راهکارهای موثر برای پیشبرد و تقویت 
مذاکرات مزد دانست و متذکر شد: در بسیاری 
از کشورها تعیین دستمزد ماحصل گفت وگو و 
مذاکره دوجانبه میان کارفرمایان و کارگران و بر 

پایه شاخص هایی چون تامین هزینه های زندگی 
است و دولت ها بین کارفرمایان و کارگران نقش 

نظارتی و حاکمیتی دارند. 
وی درعیــن حال بــر لزوم فعال شــدن 
دبیرخانه شــورای عالی کار به منظور انجام 
مطالعات و پژوهش های مــزدی تاکید کرد 
و گفت: دبیرخانه شــورای عالی کار می تواند 
براســاس قانــون در طول ســال جلســات 
کارشناسی متعددی با حضور دولت، کارگران 
و کارفرمایان با هدف انجام کارهای پژوهشی 
در حوزه تعیین دستمزد برگزار کند و صرف 
برگزاری چند جلسه در طول سال کفایت الزم 

را نمی کند.

کارشناس حوزه روابط کار:

جبران عقب ماندگی مزدی کارگران در گرو تعیین خط فقر است

توجه به تغییر نرخ رسمی 
ارز تا قیمت ۱۷۵۰۰ تومان در 
سال آینده، تورم بی سابقه، 

حجم گسترده ای از فقر، 
دوقطبی شدن جامعه و 
درنهایت اعتراض های 

گسترده اجتماعی خواهد 
بود که زمینه سلب اعتماد 
عمومی را به دنبال خواهد 

داشت

دولت باید بدهی خود را 
به نهاد تامین اجتماعی 

پرداخت کند تا این سازمان 
از ورشکستگی خارج 

شود. حتی نظام قبلی در 
سال های ۵4 تا ۵6 نسبت 
به تعهد خود در قبال این 

صندوق عمل کرده و سهم 
خود را می پرداخت
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