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اخبار کارگری

طی یک نظرسنجی از بازنشستگان 
عضو یا مرتبط با کانون بازنشستگان تامین 
اجتماعی، مطالبــات و اولویت های این 

گروه از جامعه مورد سنجش قرار گرفت.
این نظرسنجی توســط خبرگزاری 
کار ایران )ایلنا( بــا روش مصاحبه ای و 
از طریــق تماس تلفنــی و از میان ۲۵۰ 
بازنشسته عضو کانون بازنشستگان تامین 
اجتماعی تهیه شده اســت. این نمونه 
آماری از میان حدود 3۰ هزار نفر از اعضا 
یا افراد مرتبط با کانون بازنشستگان تامین 
اجتماعی کل کشور انتخاب شده است. 
براساس این نظرســنجی، اولویت های 
بازنشستگان تامین اجتماعی، مسائلی 
چون افزایش حقوق بازنشستگان و اندک 
بودن مستمری دریافتی به نسبت هزینه ها 
و چالش مسکن بازنشســتگان تامین 

اجتماعی بوده است.
در این نظرســنجی حدود 48درصد 
بازنشستگان عدم تمایل خود را به شرکت 
در انتخابات کانون بازنشستگان مطرح 
کردند. تنها دو درصد از بازنشستگان اظهار 
کردند که در زمینه دریافت مســتمری 

و کفایت آن برای زندگی نگرانی ندارند.
اصلی ترین اعتراض این بازنشستگان 
به ســازمان تامین اجتماعــی برخورد 
نامناسب با آنان در هنگام مراجعه است. 
بیش از 4۱درصد از پرسش شوندگان نیز به 
بی توجهی به بازنشستگان هنگام مراجعه 

بــه ادارات مربوط به عنــوان نقد اصلی 
اشــاره کرده اند. 63درصد بازنشستگان 
در این نظرسنجی اعالم کردند که پس 
از سال ۱3۹۰ بازنشست شده اند. نیمی 
از بازنشســتگان نیز اعالم کردند که در 
سن بازنشســتگی هنوز از داشتن منزل 
شخصی بی بهره هستند و مشکل مسکن 

از دغدغه های اصلی آنهاست.

نگرانی های بازنشستگان
در ادامه دغدغه های بازنشستگان و 
اولویت های آنها به ترتیب میزان نگرانی 
بازنشســتگان پاســخگو و عضو کانون 
بازنشستگی تأمین اجتماعی فهرست 

شده است:
الف- ۹8درصد بازنشستگان به میزان 
زیاد از پایین بودن مبلغ دریافتی مستمری 

خود نگرانند.
ب- 8۲درصد به میزان زیاد از تأمین 

هزینه درمان و سقف اندک آن نگرانند.
ج- ۷۲درصــد به میــزان زیــاد از 
دسترســی به خدمات درمانی و کیفیت 

آن نگران هستند.
د- ۵6درصد به میزان زیاد از ناتوانی 
صنــدوق در پرداخت مســتمری های 

موجود نگران هستند.
ه- 4۷درصد به میزان زیــاد، نگران 
ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی 

هستند.
و- جالب تر از همه اینکه وضعیت شستا 
به عنوان یکی از منابع تامین مالی صندوق 

تامین اجتماعی، بازنشستگان را نگران 
نمی کند و فقط ۱8درصدشان به میزان 
زیاد نگران سرنوشت شرکت های شستا یا 
فروش آنها به عنوان بازوی سرمایه گذاری 

ثروت های درون صندوق هستند.
ز- در مجمــوع ۹۷درصــد اعضا به 
میزان زیاد نگران آینده خود در سال های 

باقیمانده زندگی خویش هستند.

مهم ترین نقد
 به سازمان تأمین اجتماعی

در این نظرسنجی بیش از 3۰درصد 
اعضا، نداشتن سیاست روشن برای حل 
مشــکالت مالی صنــدوق را مهم ترین 
نقد خود به ســازمان تأمیــن اجتماعی 
دانسته اند. ۲۷درصد نیز نداشتن برنامه 
روشــن برای حــل مشــکالت رفاهی 
بازنشستگان را مهم ترین نقد دانسته اند. 

همچنیــن 4۱درصــد از بی توجهی به 
بازنشســتگان هنگام مراجعه به ادارات 
مربوط، گالیه کرده اند. در حقیقت نقد سوم 
که فقط نیازمند یک اصالح رفتاری است، 
می تواند موجب رضایت مندی زیادی میان 
بازنشستگان شود. شاید یکی از علل باال 
بودن میزان نگرانی های آنان همین نوع 

برخوردها و بی توجهی ها باشد.

آشنایی با کانون بازنشستگان
 و انتظارات از آن

براســاس این گــزارش، 8۵درصد 
پاســخگویان عضو کانون بازنشستگان 
منطقه خود بودند و 8۱درصد پاسخگویان 

با کانون آشنایی داشتند.
براســاس این نظرســنجی، از میان 
کســانی که با کانــون آشــنایی دارند، 
درباره مأموریت هــای کانون تفاوت نظر 
نســبی وجود دارد. حدود ۵۰ درصد از 
آنان مأموریت اصلــی کانون را پیگیری 
مطالبات بازنشستگان از دولت و صندوق 
معرفی کردند، ۲۹درصد نیز انجام مستقل 
برخی خدمات مثل پیگیری وام، خرید 
کاال و کمک در امور درمانی و... را مأموریت 
اولویت اول دانستند و ۹درصد نیز معتقدند 
که کانون کار چندانی نمی تواند انجام دهد.

از میان این افراد فقط 3۱درصد تاکنون 
در انتخابات کانون شــرکت کرده اند و 
بیش از دو سوم آنان هیچ گاه در انتخابات 
کانون شــرکت نکرده اند و این ظرفیت 
باالیی برای جذب افراد جهت شــرکت 

در انتخابات بعدی ایجاد کرده است. نکته 
مهم تر اینکه ۲4درصد از پاســخگویان 
شرکت نکرده در انتخابات، گفته اند که با 
شرکت خود می توانند کانون قوی تری 
تشــکیل دهند. البته تعداد افراد ناامید 
بیشتر هستند و 4۲درصد بازنشستگان 
را تشکیل می دهند. در مجموع اگر افراد 
را به سه دسته مساوی تقسیم کنیم، یک 
دسته در انتخابات شرکت کردند، دسته 
دوم شرکت نکردند ولی به شرکت و قدرت 
بخشیدن به کانون اعتقاد دارند و دسته 
سوم شرکت نکردند و چنین اعتقادی هم 
ندارند پس در ادامه هم شرکت نخواهند 
کرد. بنابراین تقریبا بیش از آن اندازه که 
گفته اند در انتخابات پیش رو شــرکت 
خواهند کرد، ظرفیت ایــن وجود دارد 
که افراد جدید را به شرکت در انتخابات 

جذب کرد.
از پاسخگویان پرسیده شــد که آیا 
از فعــاالن کانون که بیــش از همه برای 
بازنشســتگان کار می کند، کســی را 
می شناســند که فقط ۲6درصد پاسخ 
مثبت داده اند. هنگامی که گفته شــده 
است آنان را نام ببرید، کمتر از ۲۰درصد 
پاســخ دادند. پاســخگویان در پاسخ به 
این پرســش که »آیا این بار در انتخابات 
کانون بازنشستگان شــرکت خواهید 
کرد؟« 38درصد پاســخ مثبــت داده و 
۱6درصد پاســخ منفی اعــالم کردند. 
همچنین 46درصد از بازنشستگان اعالم 
کردند که هنوز تصمیمی نگرفتند. در این 
میان 3۷درصد اعــالم کردند که کانون 
بازنشستگان تامین اجتماعی عملکرد 
خوب یا متوسط داشته و مابقی )48درصد 
ضعیف و ۱4درصد اعالم بی اطالعی از نوع 

مدیریت( را اظهار کردند.
بازه هــای ســنی و بازنشســتگی و 
جنســیتی این نظرســنجی نیز به این 
شرح اســت: ۷۹درصد پاسخگویان مرد 
و ۲۱درصد زن هســتند. ۱۲درصد آنان 
پیش از ســال ۱38۵ بازنشسته شدند. 
۱۵درصد در فاصله ســال های ۱38۵ 
تا ۱3۹۰ بازنشسته شــدند. 3۱درصد 
در فاصله ســال های ۱3۹۱ تــا ۱3۹۵ 
بازنشسته شــدند. 3۲درصد در فاصله 
ســال های ۱3۹6 تا ۱4۰۰ بازنشسته 
شدند. این موضوع شــاید نشان دهنده 
افزایش تعداد بازنشستگان در سال های 

پیش رو باشد.
همچنین میانگین دریافتی مستمری 
پاسخ دهندگان حدود 6.۱میلیون تومان 

در ماه اســت. 3۷درصد، مبلغ 4 میلیون 
تومان و کمتر مستمری دریافت می کنند 
و 3۱درصد، بین 4 تــا 6 میلیون تومان، 
۲۰درصــد بین 6 تا ۹ میلیــون تومان و 
۷.۵درصد پرسش شــوندگان نیز اعالم 
کردند که مستمری باالی ۹ میلیون تومان 

دریافت می کنند.
ســطح تحصیالت بازنشســتگان 
شــرکت کننده در این نظرســنجی به 
این ترتیب اســت: ۲3درصد زیردیپلم، 
64درصد دیپلم و فوق دیپلم و ۱4درصد 
کارشناســی و باالتر هستند. بیشترین 
نسبت بازنشستگان در میان کسانی است 
که تعداد اعضای خانوار آنان 3 نفر است که 
3۹درصد آنان را شامل می شود. میانگین 
اعضای خانوار اندکی بیش از 3 نفر یعنی 

3/۱ نفر است.
اکثر بازنشســتگان اعالم کردند که 
وضعیت مسکن آنان اصال مطلوب نیست 
و آمارگیری به عمل آمده نشــان داد که 
در بحث مســکن بازنشســتگان تامین 
اجتماعی به نسبت هم ســن های خود 
خارج از این صندوق، از میانگین کشــور 
برخورداری پایین تری را دارند. در میان 
بازنشســتگان حاضر در این نظرسنجی 
فقط ۵۱درصدشان دارای واحد مسکونی 
ملکی بودند و ۲درصد نیــز در خانه های 
سازمانی زندگی و 4۷درصد بقیه مستأجر 
هســتند. به عبارت دیگر کوشش برای 
صاحب مســکن کردن آنــان مهم تر از 
هر چیز دیگری اســت. منطقه سکونت 
بازنشستگان عضو، بیش از هر جا در مناطق 
۱۰، ۱۱ و ۱۲ تهران است که نشان دهنده 
نفوذ کمتر کانون در مناطق کارگرنشین تر 

تهران مثل مناطق ۱6 تا ۱۹ است.
۱۷درصد پاســخگویان خودشان یا 
یکی از اعضای خانواده شــان دچار یک 
بیماری مزمن و خاص بودند و این هزینه 
سنگینی را بر آنان بار می کند. حدود نیمی 
از این گروه دارای بیماری مزمن و خاص 
دچار سرطان بوده اند )خود یا همسرشان 
که خوشــبختانه حدود ۹۹درصد کل 
پاسخگویان بیمه تکمیلی دارند که بخش 
مهمی از این هزینه ها را پوشش می دهد(.

نیمی از بازنشستگان با مشکل جدی مسکن روبه رو هستند

نگرانی مستمری بگیران از آینده سازمان تامین اجتماعی
یک فعال کارگری:

مجلس، حقوق مزدی کارگران
و بازنشستگان را احیا کند

بیست و نهم تیرماه رئیس مجلس در نامه ای رسمی 
خطاب به رئیس دولت، اصالح دو مصوبه را خواستار 
شد؛ افزایش مستمری بازنشستگان و کمک هزینه 
مسکن کارگران. در این نامه، مهلت دولت یک هفته 
ذکر شده بود اما اکنون با گذشت بیش از هشت روز از 

این نامه، هیچ کدام از این مصوبات اصالح نشده است.
به گفته »فرامرز توفیقی« از نمایندگان کارگری 
در شــورای عالی کار، احیای حق مسکن 6۵۰هزار 
تومان یک الزام است و دولت باید ابالغیه اجرایی آن 

را صادر می کرد.
او می گوید: دولت نباید کارگران و بازنشستگان را 
با عدم تمکین به قانون، معطل نگه دارد. حدود و ثغور 
وظایف اجرایی قوه مجریه در قانون مشخص است. اگر 
این حدود و مرزها رعایت نشود، آسیب های بسیار برای 
کارگران و بازنشستگان خواهد داشت. امسال اولین 
سال در بیش از 4۰سال گذشته است که به رغم گذشت 
پنج ماه از سال، هنوز تکلیف مزایای مزدی کارگران 
مشمول قانون کار مشخص نشده و بازنشستگان نیز 
همچنان در بالتکلیفی و نگرانی به سر می برند. توصیه 
ما به دولت این است که از کارشناسان خبره و دلسوز 
یاری بگیرد و هرچه زودتر به نامه رئیس مجلس که 

همان اجرای قانون است، تمکین کند.
توفیقی اضافه می کند: مگر عمل به مصوبه شورای 
عالی کار در مورد حق مسکن، یک الزام نیست، پس چرا 
از اجرای آن عدول می شود؟ دولت حتی متن روشن 

قانون را نادیده می گیرد.
این فعال کارگری اضافه می کنــد: قانون و عمل 
به قانون، دیگر بحث و تبصــره نمی خواهد. مجلس 
امروز باید مقتدرانه به میدان بیاید و راساً حق مسکن 
6۵۰هزار تومانی کارگران را ابالغ کند. در عین حال 
باید رئیس مجلس در ارتباط با مستمری بازنشستگان، 
فرمان اجرای همان پیشــنهاد قبلی سازمان تامین 

اجتماعی را صادر کند.

به گفته وی، به رغم اینکــه الزامات قانون بودجه 
در زمینه لزوم بازگشــت قیمت ها به شهریور ۱4۰۰ 
اجرایی نشده، همان ۱۰۰هزار تومان حق مسکن از 
کارگران دریغ می شود آن هم در شرایطی که هر روز با 

جهش های قیمتی مواجه هستیم.
توفیقی می گوید: وقتی در زمینه مسکن، درمان و 
آموزش، گامی در جهت اجرای الزامات قانون اساسی 
برداشــته نشــده، الاقل به قوانین باالدستی مزدی 
عمل کنند. به بازنشستگان غیرحداقل بگیر افزایش 
38درصدی را بپردازند و برای کارگران کمک هزینه 
مسکن مصوب شورای عالی کار را احیا کنند. امیدوارم 
هرچه زودتر به قانــون بازگردند و شــرایط را برای 
طبقه کارگر سخت تر نکنند. امروز کارگران شاغل و 
بازنشسته، از نظر معیشت یکی از دشوارترین دوران ها 

را می گذرانند.
    

دو ماه حقوق معوقه کارگران 
شهرداری چم گلک پرداخت شد

شهردار چم گلک از پرداخت بخشی از حقوق معوق 
کارگران خدماتی این شــهرداری خبر داد و گفت: با 
تالش و حمایت اعضای شورای اسالمی این شهر، دو 

ماه حقوق از معوقات پارسال کارگران پرداخت شد.
میثم اصغرپور در گفت وگو با ایرنا افزود: کارگران 
شرکتی این شهرداری چند ماه حقوق معوق دارند که 
تالش می شود با حمایت مسئولین شهرستان و استان 

پرداخت این مطالبات با سرعت بیشتری انجام شود.
وی اظهار داشت: این شهرداری 3۷ نیروی کارگری 
و ۱۰ کارمند دارد که به دلیل مشکالت مالی بخشی از 
حقوق کارگران از پارسال تاکنون پرداخت نشده است.
اصغرپــور بیان کــرد: با وجود مشــکالت مالی، 
برنامه ریزی های خوبی برای بهبــود خدمات دهی 
شهری، تحقق طرح های عمرانی و فضای سبز شهری 
انجام شده است. چند طرح اقتصادی نیز با هدف ایجاد 
درآمد پایدار در شهرداری هدف گذاری شده که تالش 
می شود سریع تر محقق شوند. وی ابراز امیدواری کرد 
با تحقق این طرح ها وضعیت پرداخت حقوق کارگران 
این شهرداری بهبود یابد. شهردار چم گلک از حمایت 
مسئوالن ارشد شهرستان در راستای حل مشکالت 

شهرداری این شهر قدردانی کرد.
شهر چم گلک از توابع بخش مرکزی اندیمشک 
دارای جمعیت ثابت پنج هزار و ۵۰۰ نفر است که به 
دلیل مهاجرپذیری، چندیــن هزار نفر در فصل های 
مختلف ســال در مناطق حومه ای این شهر سکونت 

دارند.

یش از ۳۰درصد 
پاسخ دهندگان، نداشتن 
سیاست روشن برای حل 

مشکالت مالی را مهم ترین 
نقد خود به تأمین اجتماعی 

دانسته اند. ۲۷درصد نیز 
نداشتن برنامه روشن 

برای حل مشکالت رفاهی 
بازنشستگان را مهم ترین 

معضل دانسته اند

اصلی ترین اعتراض 
بازنشستگان به برخورد 

نامناسب با آنان در 
هنگام مراجعه به شعب 

سازمان تامین اجتماعی 
است. بیش از ۴۱درصد 
از پرسش شوندگان به 

بی توجهی به بازنشستگان 
به عنوان یک مشکل اصلی 

اشاره کرده اند

مهرداد دارانی- عباس عبدی

تعدادی از کارگران کارخانه داروگر تهران در اعتراض به عدم 
پرداخت مطالبات و معوقات حقوقی شان، صبح دیروز )هشتم 
تیر ماه( مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، یکی از کارگران در مورد دالیل این اعتراض 
گفت: 4 ماه از حقوق و ســه ماه بیمه معوقه کارگران داروگر 
تهران هنوز پرداخت نشده است. در عین حال کارگران فاقد 
امنیت شغلی هستند و مرتبا تعدادی تعدیل یا تهدید به اخراج 
می شوند. با کنار گذاشتن پیمانکار، سرویس ایاب و ذهاب نیز 

حذف و تولید در کارخانه متوقف شده است.
او با بیان اینکه در ادامه بالتکلیفی و طوالنی شــدن زمان 
پرداخت دســتمزد کارگران، تعداد ۲۰ تا 3۰ کارگر با سوابق 
پایین خودخواسته محل کار را ترک کرده و شغل دیگری پیدا 
کرده اند، افزود: کارگرانی که سوابق باالتری دارند ناچار شرایط 
سخت کارخانه را برای بازنشستگی تحمل می کنند. آنها برای 
تامین مخــارج زندگی به انجام کارهای ســاختمانی، پیک 

موتوری و رانندگی در موسسات کرایه خودرو دست می زنند.
این کارگر تصریح کرد: در آخرین تجمع کارگران در خارج 
از کارخانه در حاشیه جاده مخصوص که بیست و یکم تیرماه 
۱4۰۱ صورت گرفت، در جلسه ای مشترک با مسئوالن اداره 

کار، وعده پرداخت معوقات 4 ماهه به کارگران داده شــد که 
مسئوالن کارخانه از انجام آن خودداری می کنند.

یکی دیگر از کارگران این کارخانه نیز اضافه کرد: مشکل 
اصلی حال حاضر ما پرداخت نشــدن حقــوق و حق بیمه 
تامین اجتماعی اســت که به ترتیب 4 و 3 ماه به تاخیر افتاده 
است. بسیاری از کارگران با مشکل بی پولی امکان تهیه اقالم 
خوراکی شان را ندارند. همچنین با پرداخت نشدن حق بیمه، 
کارگران از دریافت خدمــات درمان رایگان تامین اجتماعی 

محروم شده اند.
این کارگر گفت: بعد از ۱۵ تا ۲۰سال بیمه پردازی به دلیل 
پرداخت نشدن سه ماه حق بیمه، این کارگران و خانواده هایشان 
که در بیمارستان ملکی تامین اجتماعی بستری هستند امکان 
دریافت خدمات درمانی ندارند و هزینه ها را از جیب پرداخت 
می کنند یا امکان بستری شدن در بیمارســتان را ندارند. ما 
از کارفرما درخواســت داریم حداقل مشکالت بیمه درمان 

کارگرانی که درگیر بیماری و بیمارستان هستند را حل کند.
او با بیان اینکه کارگران داروگر خواســتار آن هســتند تا 
مسئوالن وزارت کار در مقام تنها مرجع قانونی رسیدگی به 
مطالبات کارگران چاره ای برای پرداخت دستمزد نیروی کار 

شرکت داروگر بیندیشد، تاکید کرد: طی چهار ماه گذشته که 
پیگیر مطالبات خود بوده ایم هیچ مسئولی در غرب تهران به 
مشــکالتمان اهمیت نداد بنابراین تصمیم گرفتیم صدای 
خود را به مراجع باالتر برسانیم تا شاید بخشی از مشکالتمان 

مرتفع شود.

زندگی بدون دریافت چهار ماه حقوق 
امکان پذیر نیست

در همین زمینه »حسین حبیبی« عضو هیات مدیره کانون 
عالی شوراهای کار در رابطه با وضعیت این کارگران می گوید: 
چند صد کارگر چهار ماه است که حقوق نگرفته اند ولی کسی 
توجهی ندارد. در ســال جدید همه کاالهــا و اقالم زندگی 
چند برابر شــده اما کارگران داروگر حتی حقوق عادی خود 
را نگرفته اند. در سال جدید کارفرما فقط یک بار حقوق داده 
است آن هم بعد از اعتراضات کارگران. حق بیمه کارگران نیز به 

حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.
او ادامه می دهد: کارگران چطور باید زندگی کنند؟ چرا برای 
پرداخت حقوق معوق کارگران متخصص داروگر، تامین اعتبار 
نمی شود و چه مساله ای مهم تر از پرداخت حقوق کارگران در 

این شرایط بد اقتصادی ست؟ حبیبی از بی توجهی مسئوالن 
انتقاد می کند و می گوید: از مقامات اداره کار استان تهران تقاضا 
داریم با جدیت به این مساله ورود کنند. چطور یک کارفرما 
در شرکتی به معروفیت و اهمیت داروگر، چندین ماه حقوق 
کارگران خود را نمی پردازد؟ مســئوالن اداره کار باید به داد 
این کارگران برسند. رنج معیشــت از یک سو و عدم پرداخت 
حق بیمه از سوی دیگر، کارگران را آزار می دهد. اگر یک کارگر 
یا یکی از اعضای خانواده اش مریض شود، در این شرایط وقتی 
حق بیمه پرداخت نشده، چگونه از پس هزینه های سنگین 

درمان بربیاید؟
به گفته این فعال کارگری، کارگران داروگر در ماه های اخیر 
به هر دری زده اند تا مشکالت حل شود اما به هیچ نتیجه ای 
نرسیده اند لذا انتظار داریم مقامات و مسئوالن امر، کارفرما را به 

پرداخت حقوق و حق بیمه های معوق کارگران مجاب کنند.

کارگران داروگر تهران مقابل وزارت کار تجمع کردند
گزارش

بازنشستگان در اهواز و شوش، خواســتار اجرای مصوبات مزدی شورای 
عالی کار شــدند. به گزارش ایلنا، این بازنشســتگان با حضور مقابل ادارات 

تامین اجتماعی، نسبت به عدم اصالح مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان 
کارگری اعتراض کردند. این بازنشســتگان ضمن انتقــاد از عدم تمکین به 

قانون می گویند: بیش از نه روز از نامه رســمی رئیس مجلس گذشته و دولت 
باید تاکنون مصوبه افزایش مستمری ها را اصالح می کرد. خواسته ما احیای 
افزایش 38درصدی به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵هزار تومان برای بازنشستگان 

سایر سطوح است.
بازنشستگان خواستار پاســخگویی مقامات دولت شدند و عنوان کردند: 

انتظار ما اصالح و پرداخت مابه التفاوت ها در کمترین زمان ممکن است.

بازنشستگان کارگری خوزستان:

دولت افزایش مصوب شورای عالی کار را ابالغ کند


