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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی:

خبری از ضرب وشتم کارگران 
هپکو نشنیده ام

فضای مجازی در دو روز گذشــته شــاهد 
انتشار خبرهایی مبنی بر ضرب وشتم گسترده و 
بازداشت کارگران معترض هپکو بوده است. این 
کارگران روز دوشنبه در اعتراض به بالتکلیفی 
ســهامدار کارخانه و همچنین عدم پرداخت 
معوقات مزدی خود، تجمــع اعتراضی برگزار 
کرده بودند و خــط راه آهن اراک را مســدود 

کردند.
به گزارش ایلنــا، »محمدتقی آبایی هزاوه« 
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
مرکزی در ارتباط با آنچــه در راه آهن اراک رخ 
داد، این گونه می گویــد: به رغم مذاکراتی که با 
نمایندگان کارگران مبنی بر پیگیری مطالبات 
آنها داشتیم، متاســفانه روز دوشنبه کارگران، 
ریل راه آهن را چند ساعتی بسته بودند که سبب 
شد استاندار مرکزی در جمع کارگران معترض 
حاضر شد و با آنها صحبت کند. فرمانده سپاه و 
جانشــین فرمانده انتظامی نیز در جمع حاضر 
شــدند و با کارگران مذاکره کردند اما کارگران 

قانع نشدند.
به گفته آبایی هزاوه، این وضعیت تا ساعت 
7 بعدازظهر ادامــه پیدا کــرد و قطارها برای 
تردد معطل مانده بودند کــه در نهایت، نیروی 
انتظامی وارد عمل شــد و ظرف مدت بســیار 
کوتاهی، ریل راه آهن باز شــده و تردد قطارها 
از سر گرفته شد. مداخله نیروی انتظامی نیز با 
هدف جلوگیری از اختالل عبور و مرور و بازشدن 
مسیر قطارهایی صورت گرفت که معطل مانده 

بودند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا در جریان 
ضرب وشــتم احتمالی و بازداشــت کارگران 
هســتید یا خیر، می گوید: از بازداشت و ضرب 
و شــتمی که منجر به مجروحیت شده باشد، 
اطالعی ندارم. در این موارد چیزی نمی دانم اما 
در جریان مداخله استاندار و نیروی انتظامی و 
همچنین باز شــدن ریل راه آهن توسط نیروی 

انتظامی هستم.
    

کارگران معدن »آق دربند« 
۱۰ماه مزد طلبکارند

تعــدادی از کارگران معدن زغال ســنگ 
»آق دربند« سرخس روز دوشنبه )۲۵ شهریور 
ماه( در مقابل ساختمان فرمانداری سرخس 

تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، معدن زغال سنگ آق دربند 
بزرگترین و قدیمی ترین معدن زغال سنگ در 
شمال شرق کشور است که در کنار روستایی 
به همین نام در شهرســتان سرخس و ۱۴۱ 
کیلومتری مشهد واقع است و کارگرانی که در 
این معدن کار می کنند حدود ۱۰ ماه بابت مزد 
معوقه طلبکارند. عالوه بــر این پرداخت حق 

بیمه این کارگران نیز با مشکل روبرو است.
به گفته یکی از کارگران، به دنبال اعتراض 
کارگران، نشستی با حضور فرماندار و دادستان 
سرخس در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار 
شد که در نتیجه آن مسئوالن حاضر در جلسه 

وعده پیگیری مطالبات را دادند.
»حمید علیزاده« دادستان سرخس در این 
نشست با اظهار تاسف از عملی نشدن مصوبات 
آخرین جلسه ســال ۹۶ که مقرر شده بود از 
محل فروش ملکی در مشــهد معوقات مزدی 
و بیمه ای کارگران پرداخت و بخشی از درآمد 
آن در بخش تهیه تجهیــزات و افزایش ایمنی 
کارگاه هزینه شــود، گفت: آنچه ما بعد از سه 
سال پیگیری شاهد آن هســتیم، حل نشدن 
مشــکالت کارگران معدن آق دربند است که 

ناشی از سوءمدیریت مدیرعامل است.
وی با بیان اینکه سهامداران و به خصوص 
هیأت مدیره شرکت مدت ها از مزایای معدن 
استفاده کرده و از پرداخت هزینه های معدن 
طفره می رفتند، افــزود: از آنجا که ۳۱درصد 
سهام متعلق به آســتان قدس رضوی است، 
لذا سهامداران الزم است به طور جدی در رفع 
این مشکل ورود پیدا کنند و با تغییر مدیریت 
و حتی اساسنامه یا ســهیم کردن کارگران با 
توجه به معوقاتی که دارند، این چرخه اشتغال 

و تولید را مدیریت کنند.

4
اخبار کارگری

یازدهم شــهریورماه، مدیرعامل 
تامین اجتماعی طی نامه ای به مدیران 
استانی دستور داد برای پرداخت بدهی 
مراکز درمانی، امالک مازاد ســازمان 
تامین اجتماعــی را فروخته و پول آن 
را در دو مرحله به حساب مراکز طرف 

قرارداد واریز کنند.
در متن این نامه آمده است: »منابع 
نقدی حاصل از وصول مطالبات و فروش 
امالک مازاد با هماهنگی و لحاظ نظر 
استانداری، توســط مدیریت درمان 
اســتان ها بدین شــرح هزینه خواهد 
شد که ۵۰درصد برای تادیه مطالبات 
معوق مراکــز درمانــی و الباقی بابت 
پرداخت مطالبات قطعی شده آنان در 
همان ماه )هر دو صرفاً در همان استان( 

اختصاص یابد«.
محتوای این نامــه برای ذی نفعان 
سازمان تامین اجتماعی نگران کننده 
است. اینکه بخواهند امالک مازاد تامین 
اجتماعی را صرف پرداخت مطالبات 
معوق مراکز درمانــی در بخش دولتی 
کنند، می تواند برای آینده این سازمان 

بین النسلی، مخاطره آفرین باشد.
»اولیا علی بیگــی« عضو کارگری 
هیات امنای سازمان تامین اجتماعی 
و رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار سراسر کشور در رابطه با این نامه و 
عواقب آن برای آینده طبقه کارگر ایران 
می گوید: در نامه مدیرعامل ســازمان 

تامیــن اجتماعی، ابتــدا باید ببینیم 
منظــور از »امالک مازاد« چیســت؟ 
اگر منظور امالک مازاد بر نیاز سازمان 
است، فروش این امالک اشکالی ندارد 
اما نقدینگی حاصل از فروش این اموال 
و دارایی های مازاد کارگران، باید حتماً 
جایی سرمایه گذاری شود که نسل های 
آینده بتوانند از آن استفاده کنند و بهره 
ببرند نه اینکه اموال را بفروشیم و پول آن 

را صرف هزینه های جاری کنیم!
یکی از مهمترین معضالت سازمان 
تامین اجتماعی در حال حاضر، بدهی 
انباشته این ســازمان به مراکز درمانی 
در بخش دولتی است. وزارت بهداشت 
برای تادیه این بدهی به سازمان فشار 
می آورد. حتی روســای علوم پزشکی 
برخی استان های کشور ازجمله اصفهان 
اعالم کرده اند که اگر تامین اجتماعی 
بدهی های خود را نپــردازد، از ابتدای 
مهر ماه، خدمات رسانی به بیمه شدگان 
این ســازمان در مراکز درمانی دولتی 
متوقف خواهد شد. علی بیگی در ارتباط 
با این بدهی ها و فشار وزارت بهداشت 
می گوید: برای بدهــی بخش درمان 
می شود با دولت تهاتر کرد چرا که بدهی 
دولت به سازمان مشخص است و از قضا، 
عدم پرداخت همین بدهی اســت که 
فشار مضاعفی بر سازمان وارد آورده و 
اوضاع را خراب کرده اســت؛ بدهی ای 
که تا امروز از مرز ۲۰۰هــزار میلیارد 

تومان هم گذشته است. سوال این است 
که چرا دولت بخشــی از این بدهی را با 
بدهی سازمان به مراکز درمانی »تهاتر« 

نمی کند؟!
پول فروش امالک مازاد در بورس 

سرمایه گذاری شود
رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار سراسر کشور تاکید می کند: اینکه 
اموال ســازمان فروخته شود و پول آن 
هزینه شود، کار معقولی نیست و به این 
ترتیب، امانت داری رعایت نشده است. 
اموال کارگران در دست سازمان، امانت 
است و نمی توان آن را صرف هزینه های 

جاری و امور مختلف یومیه کرد.
وی راهکاری بــرای فروش مالک 
مازاد دارد: »اگر اموال و امالک مازاد را 
می فروشــند، پول آن یا باید در بورس 
سرمایه گذاری شود یا در مجموعه های 
ســودآور دیگر تا منافع بیمه شدگان 

تامین شود«.
علی بیگی با بیــان اینکه فروش 
امالک بــرای پرداخــت هزینه های 
درمــان غیرمســتقیم، در تضــاد با 
منافع بیمه شــدگان و بازنشستگان 
است، تاکید می کند: سازمان تامین 
اجتماعی، یــک نهاد بین النســلی 
اســت و ما حق نداریــم منابع مالی 
سازمان را بفروشــیم و بخوریم، بلکه 
باید به گونه ای این اموال و دارایی ها 
را سرمایه گذاری کنیم که نسل های 

بعدی هــم بتواننــد از آن بهره مند 
شوند.

او در پایان اضافــه می کند: باز هم 
تاکید می کنم باید مشخص شود چه 
نوع امــوال و امالکی را مــازاد در نظر 
گرفته اند. باید این مساله، شفاف و دقیق 

مشخص شود.
 فروش بانک رفاه کارگران، 

جرم آشکار است
رئیس فراکسیون کارگری مجلس 
نیز درباره فروش دارای های کارگران 
می گوید: فروش ســهام بانــک رفاه 

کارگران بدون جلب رضایت کارگران 
و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی 

یک جرم آشکار ملی است.
علیرضا محجوب در پاســخ به این 
پرسش که چرا با توجه به نقش محوری 
بانک رفــاه کارگــران در تامین مالی 
تعهدات ســازمان تامیــن اجتماعی، 
دولت بر واگــذاری آن اصرار می کند، 
گفت: بانک رفاه سرمایه کارگران است. 
اگر در قانون گفته شده که ۲۰ الی ۳۰ 
درصد )معادل ۲درصد از دارایی های 
بانک( قابل فروش و واگذاری هستند، 
باید توجه داشته باشــیم که سازمان 
تامین اجتماعی حــدود ۴۲ میلیون 
خدمت  بگیر و حداقل حدود ۱۴ میلیون 
سهام دار دارد. بدون جلب رضایت آنها، 
فروش سهام بانک رفاه یک جرم آشکار 

ملی است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس 
در پاسخ به این پرسش که فروش اموال 
ســازمان تامین اجتماعی به منظور 
پرداخت بدهی مراکــز درمانی دولت 
چه اندازه سازمان را آسیب پذیر می کند، 
گفت: اگر دولت بدهی سازمان تامین 
اجتماعی را پرداخــت می کرد، نیاز به 
فروش اموال نبود اما بــه نظر من باید 
در تادیه بدهی های وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی سرعت به 

خرج داده شود.
وی افزود: اگــر چه ما موافق فروش 
یک سر سوزن از اموال بیمه شدگان در 
ســازمان تامین اجتماعی نیستیم اما 
باید بدهی های سازمان تامین اجتماعی 
پرداخت شود. در این راه می توان یا اصل 
اموال را منتقل کرد یا درآمدهای حاصل 
از آنها را اما بهتر است که زوائد و اضافیات 

فروخته شوند.
دبیر کل خانه کارگر همچنین در 
واکنش به گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس با عنوان »چالش ها و راهکاری 
رونق تولید در سال ۹۸« که عواملی که 
می توانند در تعیین دستمزد مداخله 
داده شوند را مورد بررسی قرار می دهد، 
گفت: تبصــره ۲ مــاده ۴۱ قانون کار، 
تاکید دارد که حداقل مزد بدون آن که 
مشخصات جسمی و روحی کارگران 
و ویژگی های کار محول شــده را مورد 
توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشــد 
تا هزینه های معاش خانوار کارگری را 

تامین کند. وی افزود: در تعیین سبد 
هزینه های خانوار همه عوامل اجتماعی 
مهم هســتند و باید در تعیین حداقل 
دســتمزد لحاظ شــوند. ما با افزودن 
عواملی که هزینه هــای اجتماعی را 
تامیــن می کنند، مخالفتــی نداریم، 
به این شــرط که ببینیم چه تاثیری بر 
حداقل دســتمزد می گذارند. بعضی 
از این عوامل ظاهر افزاینــده دارند اما 

عملشان کاهشی است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس 
با اشــاره به تعلل دولــت در برگزاری 
جلسات شورای عالی کار، گفت: طبق 
آیین نامه شورای عالی کار، این نهاد باید 
مرتب تشکیل جلسه دهد ولی معموال 
و فقط در هنگام نزدیک شــدن به ایام 
پایان سال که حداقل دستمزد تعیین 
می شــود، شــورای عالی کار تشکیل 

جلسه می دهد.
محجوب افزود: این در حالی است 
که رصد وضعیت حقوق و دســتمزد 
وظیفه دستگاهی مانند وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســت. بهترین 
رصدگر هم شــورای عالی کار است 
بنابراین بهتر است هر ۱۵ روز یا یک 
ماه جلسه ای تشکیل شود. حتی اگر 
این جلسه کمکی به بهبود رفاهیات یا 
افزایش قدرت خرید کارگران نکند، 
سبب رصد می شود. پس می خواهیم 
کارگران و خودشــان را از این رصد 

محروم نکنند.

بحران، پشت در های تامین اجتماعی است

فروش اموال برای پرداخت مخارج جاری

خبر

یک کارشناس اقتصادی، تعیین دستمزد واحد را مصادیق 
بارز نادیده گرفتن نقش کارگر و کارفرما در تولید دانست و گفت: 
دستمزد باید با توجه به موقعیت جغرافیایی و متناسب با صنایع 

مختلف تعیین شود.
داود خدابنده در گفت وگو با مهر، با اشاره به اینکه در فرایند 
تعیین دستمزد عالوه بر توجه به منطقه جغرافیایی و وضعیت 
کارگاه ها و صنایع مختلف گفت: تحقق رونق تولید و بهبود فضای 
کسب و کار در گروی اقدام جدی در رفع موانعی است که در مسیر 
تولید وجود دارد و بســنده کردن به حرف و شعار موجب رونق 

تولید نخواهد شد.
خدابنده درباره نقش نیروی کار در رونق تولید گفت: بدون 
تردید یکی از عواملی که نقش اساسی در تولید ایفا می کند، نیروی 
کار است. وجود هرگونه سازوکار نامناسبی که روابط بین کارگر 
و کارفرما را به اختالل بکشاند، قطعا مانعی بزرگ در مقابل رونق 

تولید خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی، درباره نقش دستمزد در روابط کارگر 
و کارفرما نیز افزود: دستمزد کارگران مقوله  بسیار مهمی در روابط 
بین کارگر و کارفرما است. برای کارگران از آن حیث اهمیت دارد و 

به نوعی حیاتی محسوب می شود که رفع نیازهای اساسی و تامین 
معیشت در گرو میزان آن است و از طرف مقابل برای کارفرمایان 
از آن حیث حائز اهمیت است که سود و زیان واحد تولیدی و حتی 
رقابت پذیری محصوالت تا حد زیادی وابسته به این امر است، 
لذا در تعیین مقدار دســتمزد باید هر دو طرف کارگر و کارفرما 

لحاظ شود.
خدابنده در خصوص نادیده گرفتن شرایط هر کدام از کارگر 
و کارفرما در تعیین دســتمزد بیان کرد: نادیده گرفتن شرایط 
معیشتی کارگران موجب عدم تامین معیشت آنها و به تبع آن 
کاهش بهره وری نیروی کار خواهد شد. از سوی دیگر باال بودن 
دستمزد نیروی کار بدون در نظر گرفتن ظرفیت واحد تولیدی 
در پرداخت دستمزد، ممکن است موجب تعطیلی واحد تولیدی 
یا تعدیل نیروی کار شود، مساله ای که در سال های اخیر شاهد 
آن بوده ایم. کارگر و کارفرما به مثابه دو بازوی تولید هستند که 
نادیده گرفتن شــرایط هر کدام بدون دیگری ثمری در تولید 

نخواهند داشت.
لزوم توجه به توانایی واحد تولیدی در پرداخت دستمزد

وی با انتقاد از عــدم اجرای ماده ۴۱ قانــون کار، تعیین 

دســتمزد سراســری را یکی از مصادیق بارز نادیده گرفتن 
نقش این دو عامل اساسی در تولید دانســت و افزود: الزمه 
تعیین یک دستمزد برای کل کشور، لحاظ شرایط کارگران و 

کارفرمایان همه مناطق است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دستمزدی که برای کل 
کشور تعیین می شود، هیچ گاه رضایت کارگران و کارفرمایان را 
به همراه نداشته است چرا که الزمه  تصویب و اعالم یک حداقل 
مزد مصوب برای سراسر کشور این است که باید وضعیت صنایع 
مختلف، به خصوص مواردی که در آستانه تعطیلی قرار دارند یا 

ارزش افزوده چندانی ندارند، مدنظر قرار گیرد.
خدابنده گفت: بر این اساس حداقل مزدی که اعالم می شود 
هیچ گاه نتوانســته رضایت کارگران را جلب کند زیرا هیچ گاه 
دستمزدی که برای کل کشور تعیین شده مطابق با سبد معیشت 
بخش زیادی از جامعه کارگری که در شهرهای بزرگ زندگی 
می کنند، نبوده است. اجحاف بزرگتر در حق کارگران شهرهای 
کوچک و روستاها صورت گرفته است چرا که افزایش قابل توجه 
حداقل دستمزد در مناطقی همانند روستاها و شهرهای کوچک 
که هزینه زندگی پایین تری از حداقل دستمزد مصوب دارند، به 

علت تحمیل هزینه اضافی به کارفرما، موجبات اخراج کارگران 
را فراهم کرده و فشار بیشتری به کارگران را به همراه داشته است. 
در نتیجه هم کارفرما مجبور به تعطیلی واحد تولیدی و هم کارگر 

بیکار می شود.
خدابنده اضافه کرد: اگر شورای عالی کار تفاوت هزینه های 
زندگی در نقاط مختلف کشور و ظرفیت واحدهای تولیدی در 
پرداخت دستمزد را در تعیین حداقل مزد لحاظ می کرد، آنچنان 
که در ماده ۴۱ قانون کار بدان تصریح شده و شورای عالی کار را 
موظف کرده است، دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و 
صنایع مختلف تعیین کند، هم شاهد وضعیت بنگاه های اقتصادی 
بهتر بود و هم شاهد افزایش فقر در جامعه کارگری به دلیل بیکاری 

برخاسته از تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای تولیدی نبودیم.

دفاع یک کارشناس اقتصادی از منطقه ای شدن مزد

حداقل حقوق فاصله زیادی با هزینه های کارگران دارد

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اذعان 
کرد که 7۰درصد از اشتغال ایجاد شده در مناطق 
روستایی در سال گذشته فاقد پوشش بیمه ای 
است. به گزارش تسنیم، عیسی منصوری با اشاره 
به ایجاد ۴۶۴هزار فرصت شغلی در سال گذشته 

به استناد آمار مرکز آمار ایران، بیان کرد: براساس 
اطالعات احصا شده، در سال گذشته ۴7۱هزار 
شغل جدید ایجاد شده که این آمار ثبتی و کاماًل 
قابل دفاع اســت. البته بخش قابــل توجهی از 
این اشتغال مربوط به اشتغال کم کیفیت است 

و حدود ۱۸۰هزار شــغل ایجاد شده از پوشش 
بیمه ای محروم هســتند اما نکته ای که وجود 
دارد این است که بخشــی از این فقدان بیمه ای 
افراد، داوطلبانه و بخشی نیز به دلیل عدم تطبیق 
تحصیالت با فضای کار یا تخطی کارفرمایان است. 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی 
صنعت کارخانه ای کشور، اشتغالزا نیست، افزود: 
در سال گذشــته خالص اشتغال بخش صنعت 
منفی ۳۹هزار شغل بوده که به این معنی است 
که صنعت کارخانه ای در کشــور فعاًل اشتغالزا 
نیست بنابراین باید سیاست های اشتغال کشور 
در سایر بخش های اقتصادی متمرکز شود. وی 

افزود: از میان ۴7۱هزار اشتغال ایجاد شده بیش 
از ۱۴۳هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری 
ایجاد شده که حاصل استفاده از منابع صندوق 
توســعه ملی و منابع داخلی چهار بانک عامل 
اجرای برنامه اشــتغال روستایی و عشایر است. 
به این ترتیب سهم اشــتغال جدید روستایی از 
صفر درصد طی یک دهه اخیر در سال گذشته 

به حدود ۲۵درصد رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

۷۰درصد شاغالن جدید روستایی در سال ۹۷ بیمه نیستند

محجوب: اگر دولت بدهی 
سازمان تامین اجتماعی 

را پرداخت می کرد، نیاز به 
فروش اموال نبود،  اما به نظر 
من باید در تادیه بدهی های 

وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی سرعت به 

خرج داده شود

علی بیگی: اینکه اموال 
سازمان فروخته شود و پول 
آن هزینه شود، کار معقولی 

نیست. اموال کارگران در 
دست سازمان، امانت است 

و نمی توان آن را صرف 
هزینه های جاری و امور 

مختلف یومیه کرد
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