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اخبار کارگری

بازنشستگان تامین اجتماعی درتجمع اعتراضی مقابل مجلس:

مسئوالن به فکر فقرا و رفعتبعیض باشند

عکس :مهدی نصیری

تجمعاعتراضیبازنشستگانتامین
اجتماعی صبح روز چهارشــنبه (۲۹
بهمنماه)باحضورصدهابازنشستهاین
سازمانمقابلمجلسبرگزارشد.
بــه گــزارش «توســعه ایرانی»،
بازنشســتگان در این تجمع اعتراضی
نســبت به نحوه همسانسازی ،پایین
بودن دریافتی خود و عدم انگیزه دولت
برای پرداخت بدهی خود به ســازمان
تامین اجتماعی اعتراض کردند .در این
تجمع«،حسنصادقی»،رئیساتحادیه
پیشکسوتانجامعهبازنشستگان«،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
قطعنامهاینتجمعقرائتشد.
بهاختالففاحشمیان
مستمریبگیرانمعترضیم
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه
بازنشستگاندرمیانبازنشستگانگفت:
امروز مصادف با قیام مردم تبریز است و
ما همراهی خود را با انقالب اســامی و
رهبری اعالم میکنیم .تاکنون شش
تجمع اعتراضآمیز داشــتهایم که دو
تجمعحضوریوچهارموردآنمجازی
بودهاست.
حســن صادقی ادامه داد :وضعیت
معیشــتی طبقه کارگر ناعادالنه است
و همسانســازی که در حال اجراست
بــه دور از انصــاف قلمداد میشــود.
همسانســازی در مشــاغل سختو
زیانآور براساس ســی سیام حساب
میشدامادرحالحاضربرمبنایچهار
سیام محاسبه شده است .ما همچنین
نسبت به اختالف مســتمریبگیران
تامیناجتماعیبادریافتیبازنشستگان

خبر

لشکری و کشــوری معترض هستیم
و ایــن اختــاف فاحــش را ناعادالنه
میدانیم.
وی ادامه داد :تبعیــض در نظام ما
وجوددارد،ایندرحالیستکهرهبری
انقالبمخالفتبعیضاستواینقوانین
ظالمانهبایداصالحشود.مجلسهمباید
به این موضوع ورود کند .امروز شرایط
به گونهای است که کارگران به خیابان
میآیندورسانههایمعاندباموجسواری
براحساساتآنهابازنشستگانرامخالف
نظامنشانمیدهند.
صادقی افزود :دین اســام مخالف
تبعیض است و مقام رهبری نیز همواره
برروانداشتنتبعیضتاکیدکردهاندپس
چرابرخیازمسئوالنباتصمیماتخود
سرعنادبافرمایشاترهبریرادرپیش
گرفتهاند و در جهت از بین بردن نظام
گامبرمیدارند؟
رئیــس اتحادیــه پیشکســوتان
جامعه کارگری با اشــاره به بدهیهای
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 گونهای است که
واجبالخمس و واجبالزکات شــده
اســت .دولت  44هزار میلیارد تومان
در ســال جاری بــه صنــدوق تامین
اجتماعی بدهکار است ،در این شرایط
چگونه بگوییم که ظلم در کشور وجود
ندارد .این درحالیست که حتی نظام
شاهنشــاهی در ســالهای  54تا 56
نسبتبهتعهدخوددرقبالاینصندوق
عمل کرده و سهم خود را میپرداخت!
مجلس اگــر ادعای اســامی بودن را
دارد ،به موضوع بدهی دولت به تامین

اجتماعی ورود کنــد .صادقی توضیح
داد :ما به استناد اصل 29قانون اساسی،
بر حمایت این ســازمان از کارگران و
بازنشستگانتاکیدمیکنیم.
وی افــزود :مــن چگونه به شــما
مجلسیان بگویم باید بر مبنای تعالیم
ودستوراترهبرانقالبعملکنیدوبه
فکرفقراباشید.
او با اشــاره به تجمع قبلی کارگران
و وعدههــای نوبخــت در خصــوص
اجــرای متناسبســازی دریافتــی
مستمریبگیرانگفت:اگرآقاینوبخت
راست میگوید باید به وعده خود عمل
کند و مبلغ90هزار میلیارد تومان برای
ما تخصیص دهد .نکتــه دیگر افزایش
دستمزد در سال آتی است .ما افزایش
دستمزدرابرمبنایمواد 96و 41قانون
کار بیان میکنیم و ناچار هســتیم که
بگوییم کارگران حداقلیبگیر 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
رایگاندراختیاربازنشستگانقرارگیرد
تا به وسیله سود آن ،هزینههای زندگی
خودراتامینکنند.
بازنشستگانازحداقلهاهم
برخوردارنیستند
اکبــر قربانی نیز در بخشــی از این
تجمع گفت :عدالت مهمترین خواسته
ماست و ما به دنبال حق خود هستیم.
امروز در اینجا جمع شدهایم تا بگوییم
بازنشستگانبامشکالتبسیاریروبهرو
هستندوازحداقلهابرخوردارنیستند.
مــا میخواهیم جلــوی بیعدالتی را
بگیریم و چرخ اشــتغال را در کشور به
حرکتدربیاوریم.

دولت باید بدهی خود را
بهنهادتامیناجتماعی
پرداخت کند تا این سازمان
از ورشکستگی خارج
شود .حتی نظام قبلی در
سالهای 54تا 56نسبت
به تعهد خود در قبال این
صندوق عمل کرده و سهم
خود را میپرداخت
اصلسهجانبهگراییرا
زیرسوالبردهاند
علی خدایــی ،ســخنران بعدی
تجمع بود و گفت :کمیته دستمزد در
شورایعالیکاردرحالبرگزاریاست.
موضوعمهمواساسیایناستکهاصل
سهجانبهگرایی از سوی مسئوالن زیر
سوال رفته است .با توجه به این شرایط
شاهد یکهتازی کارفرمایان و حمایت
همهجانبهدولتازآنهاهستیم.
وی با اشــاره به نادیده گرفته شدن
وضعیت سبد معیشت در کمیته مزد
گفت :متاسفانه قیمت سبد معیشت
خانــوار در این جلســات مدنظر قرار
نمیگیــرد و مــا از رســانهها
میخواهیم کــه به صدای ما
گوشدهند.درآمدماناچیز
استوتامینکنندهمعیشت
ما نمیشــود و از مسئوالن
میخواهیم که صدای ما
را بشنوند و به یاریمان
بیایند.
در ایــن تجمــع
بازنشستگان شعارهای
«کشتی بازنشسته اکنون به

گلنشسته»«،ماشینبازنشستهاکنون
به گل نشسته»« ،تا حق خود نگیریم
آروم نمینشینیم» و «بازنشسته ذلت
نمیپذیرد»سردادند.
پس از سخنان خدایی ،قطعنامهای
در خصوص مطالبات جامعه کارگری و
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی
خواندهشد.
تبعیضراازمیانبردارید
اتحادیــه پیشکســوتان جامعه
کارگری در قطعنامــه پایانی تجمع
خود مقابل مجلس ،به مطالبات اصلی
بازنشستگانکارگریاشارهکرد.
متن این قطعنامه به این شــرح
بود :آنچه ما را امروز مجبور به تجمع
دوباره در این مــکان کرده ،الزامات و
ضرورتهایی است که دولت و مجلس
آن را فراهم میکننــد .تبعیضهای
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.
پیشبینی ما با توجه به تغییر نرخ
رســمی ارز تا قیمت  ۱۷۵۰۰تومان
در ســال آینده ،تورم بیسابقه ،حجم
گستردهایازفقر،دوقطبیشدنجامعه
ونهایتاًاعتراضهایگستردهاجتماعی
خواهد بــود که زمینه ســلب اعتماد
عمومی را به دنبال خواهد داشت .امروز
طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت
ازمرز ۳۶۰هزارمیلیاردتومانفراتررفته
است و ارادهای در دولت و مجلس برای
پرداخت این بدهی نمیبینیم .کسری
منابع ،سازمان را به استقراض و فروش
داراییها کشــانده که این خطر جدی
برای سازمان تلقی میشــود چراکه
ذخایر ســازمان باید صــرف تعهدات
بیمهشدگاندرآیندهشود.برایناساس
اعالممیکنیم:
.1جامعهایرانتحملفشاراقتصادی
بیش از این را ندارد و کاهش ارزش پول
ملی در سال آتی این فشــار را فزاینده
کرده و فقرا را قربانی اغنیا میکند .لذا
نرخ برابری و تسعیر ارز را نهتنها با نرخ

مشاور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

مشکالت بنگاههای اقتصادی،کاهش مییابد

مشاور و نماینده ویژه وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت:
وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیپیگیریوشناساییورصدوحل

وفصلمشکالتبنگاههایاقتصادیراباهدفصیانتازنیروی
کاروتداومتولیدوحفظحیاتاقتصادیوتثبیتوتوسعهاشتغال
دنبال میکند .به گزارش ایسنا ،کریم یاوری در سفر به استان
همدان،افزود:صیانتازنیرویکارفقطدررسیدگیهایحقوقی
بهدادخواستهایقانونیکارگرانونیرویکارخالصهنمیشود
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بلکه گرهگشایی از مشــکالت اقتصادی بنگاههای مشکلدار
در اولویت خواستههای کارگران است چراکه با حل مشکالت
بنگاهها ،کارگران به خواستههای قانونی و حقوقی خود دست
پیدامیکنند.ویبابیاناینکهحلمشکالتبنگاههایاقتصادی
درمرحلهاولبهعهدهکارفرمایان،مالکان،سهامدارانومدیران

جبران عقبماندگیمزدیکارگران درگروتعیین خطفقر است

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
بهمنظورانجامپژوهشهایمزدیتاکیدکرد.
حمید حاجاسماعیلی در گفتوگو با ایسنا
درباره راه جبران عقبماندگی مزدی کارگران
اظهارکرد:ازیکیدودههقبلپیشنهاداتیدرباره

جبران عقبافتادگی مزدی گذشــته کارگران
مطرح شــده بود و حتی توافق شد که طی یک
دوره ۵سالهباافزایشنقدیدستمزدفراترازنرخ
رسمیتورماینکارصورتگیردمنتهانهتنهااین
کار انجام نشد بلکه شاخص تورم امکان ارتقای
دستمزدرابرایسالهایبعدنداد.ویادامهداد:
تورمیکهمراجعرسمیآماریاعالممیکنندبا
تورمیکهدرسطحجامعهلمسمیشودتفاوت
داردبنابراینمالکجبرانعقبماندگیدستمزد

 ۱۷۵۰۰تومان ،بلکه بــا نرخ ۱۱۵۰۰
تومانراهمنمیپذیریم.
 .2تبعیض و دوگانگــی در جامعه،
خطر دوقطبی شدن را به همراه دارد و
موجباعتراضاجتماعیخواهدشد.لذا
خواستارتامینمنابعمالیازناحیهدولت
و مجلس برای پرداختهای یکســان
به جامعــه مســتمریبگیران تامین
اجتماعیهمانندسایرینهستیم.
 .3دولــت و مجلس بــرای تامین
هزینه تعهدات جاری ســازمان تامین
اجتماعی باید منابع کافی را هر ساله در
بودجهلحاظکنندچراکهعدمپرداخت
بدهیها ،هزینههای مالی را افزایش و
ذخایرسازمانراکاهشمیدهد.
 .4ســوابق احرازی بازنشستگان
مشاغل ســخت و زیانآور به موجب
قانون مصوب مجلس شکل گرفته و هر
گونهتبعیضودوگانگیدربرخورداری
از مزایــای تامین اجتماعــی ازجمله
متناسبسازی حقوق از نظر ما محکوم
است و ما انتظار داریم بازنگری در نحوه
محاســبه ســوابق این گروه عادالنه و
منطبقباقانونصورتبگیرد.
.5افزایشافسارگسیختهوبیسابقه
قیمتها در ســال جــاری عرصه را بر
کارگران و بازنشستگان تنگ و زندگی
را غیرممکــن کرده اســت .اگر دولت
نمیتوانــد اقدامــی در جهت کنترل
قیمتها انجام دهد باید دستمزدها را
به ســطح عمومی قیمتها برساند .به
همین دلیل از شورای عالی کار انتظار
داریم متناسب با هزینههای معیشت،
مزدرانیزافزایشدهد.
 .6بــه 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 متناسبســازی
در تأمیــن اجتماعی هســتیم و از
ســازمان تأمین اجتماعی انتظار
داریم کــه قبل از پایان ســال
 ۱۳۹۹به این خواسته جامه
عمل بپوشاند.
 .۷اصــاح ســاختار
سازمان تأمین اجتماعی و
توجهبهسهجانبهگراییدر
کلیه سطوح باید با حضور
شــرکای اجتماعی به شکل
واقعیانجامگیرد.

مسئول بنگاههاست ،تصریح کرد :در مرحله دوم وزارتخانهها
و سازمانهای صادرکننده مجوز تأسیس و پروانه بهرهبرداری
بایدمسئوالنبنگاههایاقتصادیمشکلداررادرحلمشکالت
یاریکنندودرمرحلهسوم،بانکهایپرداختکنندهتسهیالت
ومشارکتکنندهدرایجادواحداثبنگاههابایددرحلمشکالت
سهیمباشندوکارفرمایانرادراینزمینهیاریرسانندودرنهایت
کارگروههایتسهیلورفعموانعتولیددراستانهاوستادتسهیل
و رفع موانع تولید تمهیدات الزم برای حل مشکالت بنگاههای
اقتصادیمشکلداررااتخاذکنند.

کارشناس حوزه روابط کار:

تنها نرخ تورم نیســت چون در برخی ســالها
افزایشدستمزددرشورایعالیکاربیشترازنرخ
تورم تصویب شد ولی کمکی به باال رفتن قدرت
خریدکارگراننکرد.
به اعتقاد حاجاســماعیلی ،بــاال بردن نرخ
دســتمزد بیش از نرخ تورم مکانیســم قوی و
کارآمدی نیست و باید به دنبال رفع ضعفهای
اصلی در حوزه شورای عالی کار برای مذاکرات
مزدبرویموقدرتچانهزنینمایندگانکارگری

توجهبهتغییرنرخرسمی
ارز تا قیمت ۱۷۵۰۰تومان در
سال آینده ،تورم بیسابقه،
حجم گستردهای از فقر،
دوقطبیشدنجامعهو
درنهایت اعتراضهای
گستردهاجتماعیخواهد
بودکهزمینهسلباعتماد
عمومی را به دنبال خواهد
داشت

راباتوجهبهاستانداردهایموجودافزایشبدهیم.
اینکارشناسحوزهکار،تعریفشاخصخطفقر
راازجملهراهکارهایموثربرایپیشبردوتقویت
مذاکرات مزد دانست و متذکر شد :در بسیاری
از کشورها تعیین دستمزد ماحصل گفتوگو و
مذاکره دوجانبه میان کارفرمایان و کارگران و بر

پایهشاخصهاییچونتامینهزینههایزندگی
است و دولتها بین کارفرمایان و کارگران نقش
نظارتیوحاکمیتیدارند.
وی درعیــن حال بــر لزوم فعال شــدن
دبیرخانه شــورای عالی کار به منظور انجام
مطالعات و پژوهشهای مــزدی تاکید کرد
و گفت :دبیرخانه شــورای عالی کار میتواند
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 نمیکند.

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  ۱۹و  ۴۵ســاله به شــدت
دچار آسیبدیدگی شــدند که بالفاصله توسط
امدادگــران اورژانــس هوایی بــه نزدیکترین
بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش ایلنا ،مصدومــان این حادثه در دو
نوبت توســط امدادگران هوایی به بیمارســتان
عالمه بهلول گنابادی منتقل شدند.

اعتراضکارگران 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 وعدههای خود عمل نمیکنند؟
این کارگر با بیــان اینکــه از دی ماه حقوق
نگرفتهایم اما مهمتر از آن ،توقف تولید اســت،
گفت :از همین جا و به همگان اعالم میکنیم که
تا حل نهایی مشکالت شرکت هپکو ایستادهایم.

کارگران شهرداریالوند
مشکل بیمهای 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 میکند.
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 رسانهای کردن مشکالت مزدی و بیمهای
کارگران ،کسی از مسئوالن استانی و شهرستانی
نسبت به مشکالتمان واکنش نشان نمیدهند.
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 رســاندهاند 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 شدهاند.
کارگران ارتاویل تایر تاکستان:

طرح طبقهبندی مشاغل
باید اجرا شود

کارگران کارخانــه ارتاویل تایر تاکســتان
خواســتار اجرای طــرح طبقهبندی مشــاغل
هستند.
به گزارش ایلنا ،این کارگران که پیگیر وضعیت
افزایش دســتمزد خود و همکارانشان هستند،
میگویند :دســتمزد ناکافی ما بــه دلیل عدم
اجرای طرح طبقهبندی 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 طبقهبندی مشاغل در کارگاههای
باالی  ۵۰نفر تاکید شده است.
طبق اظهارات کارگران ایــن واحد تولیدی،
مسکوت ماندن اجرای طرح طبقهبندی مشاغل
در مورد جمعیت ۱۰۰نفری کارگران باعث شده
که درآمد مزدبگیران این کارخانه در حد و اندازه
حداقلهای قانونی باقی بماند.

