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تجمع کارگران پروژه ای 
پتروشیمی ایالم

گروهی از کارگران پروژه ای شرکت پتروشیمی 
ایالم در اعتراض به مفاد شــیوه نامه جذب، دیروز 
)یکشنبه، ۳ اسفند( مقابل این شرکت تجمع کردند. 
به گزارش ایلنا، تعداد معترضــان حدود ۱۰۰ نفر 
بود و بیشتر آنها اهالی شهرستان »چوار« هستند؛ 
شهرســتانی که همجوار با محل این استقرار این 
تاسیسات است. این گروه از کارگران به صورت ۱۵ 
روزه به عنوان جوشکار و نیروی فنی در مجتمع الفین 
این شرکت مشغول به کار هستند. آنها می گویند که 
براساس قانون نفت، ساکنان مناطق همجوار صنایع 
باید در اولویت جذب باشــند. به گفته معترضان، 
مطابق شــیوه نامه جدید، تنها آن گروه از کارگران 
جذب می شــوند که در ۶ ماه اول سال ۹۹، حداقل 
یک ماه سابقه بیمه پردازی داشته باشند، در حالی 
که کار به شــکل پروژه ای انجام می شود و بسیاری 
از این کارگران در بازه زمانــی مدنظر در محل کار 
حضور نداشــتند. کارگران پروژه ای پتروشــیمی 
ایالم می گویند: به دلیل اینکه از هفته های گذشته 
اعتراض خود را آغاز کرده ایم، شرکت گروهی کارگر 
را از اســتان های همجوار ایالم به عنوان جایگزین 
به استان آورده اســت. در همین زمینه »کمالوند« 
فرماندار چوار به ایلنا گفت که کمیسیون کارگری 
به تازگی مصوب کرد که کارگران ۱۵ روزه کماکان 
به کار مشغول باشــند تا کار خود را از دست ندهند. 
به گفته وی، کمیسیون کارگری مصوب کرده که 
اجرای شیوه نامه ای که مطابق با آن تعدادی جذب 
می شوند، به دلیل ایراداتی که در کمیسیون کارگری 

به آن وارد شد، به تعویق بیفتد.
    

معوقات مزدی کارگران خط ۵ 
مترو تهران پرداخت نشد

بیش از صد کارگر در خط متروی ۵ تهران - کرج 
فعالیت دارند که از ایــن تعداد ۹۰ نفــر در واحد 
انتظامــات و ۸۰ نفر هم در بخــش نگهداری خط 
۵ متروی تهران تحت مســئولیت یک شــرکت 
پیمانکاری مشغول به کار هســتند اما حدود سه 
ماه حقوق و ۴ ماه حق بیمه پرداخت نشده دارند. به 
گزارش ایلنا، این کارگران می گویند: مهم ترین عامل 
پرداخت نشدن مطالبات مزدی ما کمبود نقدینگی 
و نبود منابع مالی است اما متاسفانه مسئوالن نسبت 
به این وضعیت هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهند. 
طبق ادعای این کارگران، آخرین حقوقی که آنها 
دریافت کرده اند متعلق به آبــان ماه بوده و در حال 
حاضر حقوق ماه های آذر، دی و بهمن آنها به تاخیر 
افتاده اســت. همچنین حق بیمه ماه های خرداد، 
مرداد، مهر، دی و بهمن ماه آنها به تامین اجتماعی 
پرداخت نشده اســت. این کارگران با بیان اینکه 
حداقل حقوقی که دریافت می کنند کفاف مخارج 
زندگی شان را نمی دهد، می گویند: با شرایط سخت، 
مشغول خدمت رسانی به مردم هستیم اما مسئوالن 
مترو توجهی به وضعیت معیشــتی ما کارگران در 
آستانه ســال نو ندارند. آنها می گویند: فاقد امنیت 
شغلی هستیم و پیمانکاران هر زمانی که اراده کنند 

ما را از کار بیکار می کنند.
    

تجمع دوباره بازنشستگان مقابل 
ادارات تامین اجتماعی

بازنشســتگان و مســتمری بگیران تامیــن 
اجتماعی دیــروز نیز در تهران مقابل ســازمان 
تامین اجتماعی و در شهرستان ها مقابل ادارات 
تامین اجتماعی تجمع کردنــد. به گزارش ایلنا، 
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی 
مانند تجمع های ماه های گذشته خواهان ترمیم 
قدرت خرید خود متناســب با مــاده ۹۶ قانون 
تامین اجتماعی شــدند و از مقام های این نهاد 
عمومی غیردولتی خواســتند که در سال جاری 
مبلغ متناسب ســازی حقوق آنها را ترمیم کند. 
معترضان در عین حال خواهــان اجرای کامل 
همسان ســازی حقوق بازنشســتگان مشاغل 
سخت و زیان آور متناسب با ۳۰سال بیمه پردازی 
و بازگرداندن سرمایه های شستا به سازمان تامین 

اجتماعی شدند.
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اخبار کارگری

برگزاری ده هــا تجمع از ســوی 
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی 
در نقاط مختلف کشور و نامه نگاری ها 
و رایزنی با مجلس و دولت، نهایتا هیچ 
ثمری برای حل مشکالت معیشتی این 
قشر بزرگ جامعه نداشت و از همین رو، 
این بازنشستگان با ارسال نامه ای به دفتر 

رهبری، از ایشان استمداد طلبیدند.
رئیس کانون عالی بازنشســتگان 
سازمان تأمین اجتماعی در گفت وگو با 
خبرگزاری مهر از ارسال این نامه خبر داد 
و گفت: عاجزانه خواستار رفع چالش ها و 
مشکالت بازنشستگان تامین اجتماعی 

از سوی مقام معظم رهبری هستیم.
علی اصغر بیات گفت: بــا توجه به 

مشــکالت معیشــتی بازنشستگان 
سازمان اجتماعی، همسان سازی ناقص 
حقوق و عدم تخصیص بودجه شفاف 
در الیحه بودجــه ۱۴۰۰ و همچنین 
تبعیضی که میان بازنشســتگان این 
سازمان با بازنشستگان سایر صندوق ها 
به خصوص کشــوری و لشکری وجود 
دارد، کانــون عالی بازنشســتگان به 
نمایندگی از بازنشســتگان سراســر 
کشور با ارســال نامه ای به مقام معظم 
رهبری، رسیدگی به مشکالت این قشر 

زحمتکش را عاجزانه درخواست کرد.
وی افــزود: در نامــه کانــون 
بازنشستگان تأمین اجتماعی به مقام 
معظم رهبری آمده است بازنشستگان 

با جمعیتی بالغ بر ۳ میلیون و ۶۰۰هزار 
نفر که با احتســاب عائله خود بیش از 

۱۱ میلیون نفر را شــامل می شــوند، 
ســرخورده، مأیــوس و دل خون در 
شرایطی به سر می برند که به هیچ وجه 

سزاوار آن نیستند.
رئیس کانون عالی بازنشســتگان 
سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: امروز 
کارگران بازنشسته و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی که عمــر گرانبهای 
خــود را در زمان اشــتغال و تولید، به 
امید برخورداری از دوران بازنشستگی 
بدون دغدغه صرف کرده اند، با تحوالت 
و اقدامــات اخیر مســئوالن ناامیدانه 
به دنبــال پیگیری درخواســت ها و 
انتظارات بر حق خود هســتند که اگر 
در بدو امر به این نیازها و مطالبات توجه 
می شــد، نیازی به برگزاری تجمعات 
اعتراضی مقابل سازمان ها و نهادهای 
حاکمیتی نبود چون بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران تنها در پی استقرار 
عدالــت و رفع تبعیض هــای موجود 

هستند.
به گفتــه وی، حلقه گم شــده در 
مطالبات بر حق اقشــار بازنشســته و 
مستمری بگیر تأمین اجتماعی تحقق و 
عینیت یافتن مواردی است که متأسفانه 
در طی ســال های متمادی و بعضاً به 
صورت عامدانه توجهی به آنها نشــده 
و تلخ تــر از آن تبعیضی اســت که در 
خصوص اجرای همسان سازی حقوق 
میان مستمری بگیران تأمین اجتماعی 
و ســایر صندوق هــا رخ داده و بیم آن 
می رود با تداوم شــرایط موجود، آثار و 

تبعات منفی آن افزایش یابد.
بیات گفت: در بخشی از نامه آمده 
اســت که تحریم های ظالمانه در کنار 
برخی ســوءمدیریت ها در سال های 
اخیر فشــار اقتصادی و معیشتی را بر 
دهک های پاینی جامعه تحمیل کرده 
اســت. در این میان بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران تأمین اجتماعی 
به ویژه حــدود ۶۵درصــد از آنها که 
حداقل بگیرنــد و به ســختی روزگار 
می گذراننــد، در شــرایط کرونایی و 

تهدیدات متعدد سالمت و بهداشت، 
در وضعیت بغرنجی به سر می برند. فارغ 
از مسائل و مشــکالت موجود ازجمله 
عدم اجرای سه جانبه گرایی، انباشت 
بدهی های معوقه و کالن سهم دولت 
به ســازمان، اجرای ناقص قانون الزام، 
عدم توجه به افزایش مناســب حقوق 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران 
متناســب با تورم و... اساســی ترین 
و مهم تریــن مســأله حــال حاضر 
بازنشســتگان و مستمری بگیران این 
سازمان، تبعیض و نگاه دوگانه در اجرای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان و 
مســتمری بگیران تأمین اجتماعی و 

سایر صندوق های بازنشستگی است.
وی اظهار داشــت: اگرچه سازمان 
تأمین اجتماعی در سال جاری نسبت 
به اجرای متناسب سازی اقدام کرد اما 
نتایج حاصله حاکی از شکاف و اختالف 
معنادار در مقایســه با اقدام مشابه در 
صندوق های لشــگری و کشــوری 
آن هم بــا اســتفاده از منابع عمومی 
کشور بوده است که مسئوالن ذیربط 
به خوبی به آن معتــرف و آگاهند. در 
همین خصوص جلســات، مذاکرات و 
رایزنی های متعددی توسط تشکالت 
و کانون های بازنشستگی با مدیران و 
مسئوالن عالی مراکز تصمیم گیری با 
هدف رفع نواقص و ترمیم مســتمری 
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین 
اجتماعی انجام شد. لیکن با عنایت به 
آنکه الیحه بودجه ۱۴۰۰ کشور به عنوان 
سند باالدســتی و سمت وسودهنده 
سیاست ها و رویکردهای کالن دولت، 
نقش تعیین کننده ای در تداوم اجرای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان و 
مســتمری بگیران تأمین اجتماعی و 
همچنین توانمندسازی این سازمان 
در عمل به تعهــدات و ارائه خدمات به 
خدمت گیرندگان خود دارد، بســیار 

حائز اهمیت است.
رئیس کانون عالی بازنشســتگان 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی افزود: 

متأســفانه به رغم اصالحات به عمل 
آمده در بودجه ۱۴۰۰ کشور، آنچنان 
که باید شــفافیت و صراحت الزم در 
زمینه تعیین اعتبار و سهم مشخص 
ســازمان تأمین اجتماعی به عنوان 
بزرگترین و حســاس ترین صندوق 
بازنشستگی کشور در بند »و« تبصره 
۲ اعمال و منظور نشده و اعتبار مربوطه 
برای مصارف و اهداف متعددی در نظر 
گرفته شده است. لذا از محضر رهبری 
که همواره با تأکیدات عالمانه مکرر و 
مصرح خود به مسئوالن و کارگزاران 
نظام به لحاظ توجه جدی به وضعیت 
معیشتی اقشار آسیب پذیر قوت قلب 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران 
بوده اند، عاجزانه تمنا و استدعا کردیم 
دستور فرمایند با نگاهی مسئوالنه به 
مواد قانونی مندرج و مرتبط با سازمان 
تأمین اجتماعــی در بودجه ۱۴۰۰ 
کشور و رفع مشکالت و چالش های 
موجود به خصوص پیش بینی سهم 
مشخص ســازمان تأمین اجتماعی 
و همچنین التفــات ویژه به موضوع 
مهــم همسان ســازی حقــوق 
بازنشستگان و مســتمری بگیران 
تأمین اجتماعی، دغدغه چندین و 
چند ساله این قشر معزز با استیفای 

حقوق آنها برطرف شود.

استمداد بازنشستگان تامین اجتماعی از رهبری

سرخوردگی و یأس، سزاوار کارگران دیروز کشور نیست

خبر

ادامه مشکالت شرکت هپکو با وجود گذشت مدت طوالنی 
از وعده مســئوالن برای حل این معضالت، باعث شد که دیروز 
خیابان های شهر اراک، شاهد تشــییع جنازه نمادین نماد این 

شرکت از طرف کارگران باشد.
به گزارش توسعه ایرانی، روز یکشنبه )سوم اسفند ماه( جمعی 
از کارگران هپکو با در دست داشتن تابوت نمادین هپکو، در مرکز 

شهر اراک و نزدیک سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.
این کارگران با بیان اینکه به هیچ کدام از وعده ها عمل نشده، 
گفتند: مسئوالن را در عدم حل مشکل بدهی ها و رونق نگرفتن 
تولید مقصر می دانیم. رایزنی ها و مطالبه گری های ما در ماه ها 
و هفته های اخیر به جایی نرسیده است، همچنان همه قفل ها 
مسدود اســت و مشکل بدهی ها حل نشــده است. حتی سفر 
نمایندگان ما به تهران و برگزاری جلســات با مسئوالن امر نیز 

منتج به نتیجه نشده است.
این کارگران می گویند: از دی ماه حقوق نگرفته ایم و قبل از 
آن هم مزایای مزدی به ما نپرداختند. نگران آینده تولید هستیم 

و از بدعهدی ها به ستوه آمده ایم.

کریمی: الاقل حقوق عقب افتاده کارگران هپکو 
پرداخت شود

در همین زمینه، نماینده اراک در مجلس خواســتار  
واریز حقوق عقب افتاده کارگــران هپکو و تعیین تکلیف 

تهاتر بدهی های این شرکت شد.
علی اکبر کریمی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، 
در تذکری شــفاهی گفت: از مرداد ماه امســال ســهام 
شرکت هپکو از ســوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی 
واگذار شــد. موضوع تهاتــر بدهی های این شــرکت به 
عنــوان اصلی ترین مانع ادامــه فعالیــت از همان زمان 
 در دست پیگیری اســت اما متأســفانه هنوز به سامان 

نرسیده است.
نماینده مردم اراک ضمن درخواست از مسئوالن برای 
پیگیری هر چه سریعتر ماجرای تهانر بدهی ها گفت: انتظار 
داریم حقوق عقب افتاده کارکنان شریف هپکو در آستانه 
آغاز ســال جدید و در پایان ســال ۹۹ با حمایت سازمان 

تأمین اجتماعی پرداخت شود.

 تامین اجتماعی، 
اراده ای برای حل مشکالت هپکو ندارد

دیگر نماینده اراک در مجلس نیز با اشاره به عدم دریافت دو ماه 
حقوق و اعتراض کارگران شرکت هپکو از رئیس مجلس خواست 

که مطالبات این افراد را در شورای عالی سران قوا پیگیری کند.
محمدحسن آصفری در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، 
در تذکری شــفاهی خطاب به رئیس مجلس گفت: به موضوع 

کارگران کارخانه هپکوی اراک ورود کنید.
نماینده اراک در مجلس با بیان اینکــه هیچ اراده ای در 
دولت برای حل مشکالت کارگران هپکو وجود ندارد، گفت: 
متاسفانه در اوایل مجلس یازدهم گفته شد به جای اینکه در 
اتاق وزرا موضوعات را پیگیری کنیم، وزرا را به مجلس خواهیم 
آورد. وزرا آمدند اما به تعهداتشــان عمل نکردند. با توجه به 
مشکل کارخانه هپکوی اراک، کارگران این کارخانه دو ماه 
است که حقوق دریافت نکرده اند و با کفن در راه آهن تجمع 

کردند و آرام اعتراض می کنند.
وی خطاب به محمدباقر قالیبــاف گفت: وزرا جواب ما را 

نمی دهند. شما در شورای هماهنگی سران قوا مسأله کارخانه 
هپکو را پیگیری کنید زیرا با توجه به اینکه در آســتانه سال 
جدید و عید نوروز هســتیم کارگران در وضعیت نامناسب 
اقتصادی به ســر می برند. وزیر کار و رئیس ســازمان تامین 
اجتماعی نیز هفته گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس 
وعده پیگیری این مسأله را دادند اما با گذشت یک هفته هنوز 
اتفاقی رخ نداده اســت. آصفری افزود: ما از روز اول گفتیم که 
سازمان تامین اجتماعی اراده ای برای حل مشکل کارگران هپکو 
ندارد و امروز در این سازمان به نوعی گروکشی صورت می گیرد. 
می گویند اول فالن کار را کنند تا حقوق کارگران پرداخت شود. 

گناه کارگران چیست؟

تشییع جنازه نمادین هپکو از سوی کارگران در خیابان های اراک

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره 
به پیشــنهاد برخی از نمایندگان مجلس برای 
خصوص افزایش ۳۵درصدی دستمزد کارگران 
در سال آینده گفت: نگاه گروه کارگری به ماجرای 
دســتمزد، فراتر از اعداد و ارقام است. اینکه در 
رسانه ها اعالم می کنند دستمزد ۲۵، ۳۰ و ۳۵ 
درصد افزایش پیدا کند، به هیچ عنوان منطقی 
نیست. مدنظر ما سبد معیشــت خانوار است و 

اینکه باید قدرت خرید جبران شود.
علی خدایی در گفت وگو با عصر ایران اظهار 
کــرد: در زمینه همین پیشــنهاد مجلس، اگر 
۳۵درصد یک میلیون و ۹۱۰هزار تومان به ریال 
تبدیل شــود، عددی کمتر از 7۰۰هزار تومان 

خواهد بود. سوال ما این است که آیا هزینه های 
زندگی خانوار طی یک سال گذشته برای چهار 
نفر حدود 7۰۰هزار تومــان در ماه افزایش پیدا 
کرده اســت؟ قطعا ارقام واقعی خیلی بیشــتر 
از اینهاســت. این آقایان به جای اعالم درصد، 

این گونه نظر دهند کــه ۶۰۰هزار تومان 
به درآمد کارگر اضافه شــود. آن موقع 

می توانیم بررسی کنیم که این اعداد 
و ارقام کافی است یا خیر.
خدایی افزود: از نظر 
بنده این اعداد به هیج 

عنوان راضی کننده 
نیست و به همین 

دلیل وارد بازی با این اعداد نخواهیم شد چون 
هزینه ها بسیار بیشتر از حداقل دستمزد است 

و باید فاصله جبران شود.
نماینده کارگران در شــورای عالــی کار با 
بیان اینکه افزایش دســتمزد بــه صورت رقم 
ثابت عملی نیســت، عنوان کرد: تاکنون 
چنین پیشنهادی را مطرح نکردیم و 
احتماال سوءبرداشتی از گفته های ما 
شــده که برخی این گونه برداشت 
می کنند. در صورت افزایش عدد 
ثابت روی دستمزد کارگران، 
فاصله دستمزدی سابقه 
و مهــارت از بیــن 

می رود و ضمن اینکه این موضوع برای بازار کار و 
طبقه بندی مشاغل تصمیم مناسبی نخواهد بود.
خدایی به طوالنی شدن جلسات برای تعیین 
سبد معیشت اشاره کرد کرد و گفت: متاسفانه 
گروه کارفرمایی در هر جلسه از زیر بار تعیین رقم 
سبد فرار می کند اما امیدواریم در جلسه آینده که 
روز دوشنبه برگزار می شود، رقم سبد نهایی شود. 
اگر هم تحت هر شرایطی نهایی نشود با توجه به 
توافقات قبلی، گروه کارگری به صورت یک جانبه 

این عدد را اعالم و روی آن پافشاری خواهد کرد.
وی درباره اینکه آیا جلسات دستمزد باز هم 
طوالنی خواهد شد، تاکید کرد: اگر در ۱۰ دقیقه 
اول طرف مقابل عدد منطقی را پیشنهاد دهد، 
حتما می پذیریم. در جلسات سال های گذشته 
گروه کارفرمایی اعداد غیرمنطقی پیشــنهاد 
می دادنــد و به همین دلیل جلســات طوالنی 
می شد. طبیعتا وقتی گروه کارفرمایی با پیشنهاد 

عدم افزایش و دولت با افزایــش ۱۵درصد وارد 
مذاکره می شود، نیاز به ساعت ها چانه زنی است 

تا رقم منطقی تصویب شود.
خدایی گفت: برای ســال آینده پیش بینی 
نمی کنم کــه مزد چقدر و چــه زمانی تصویب 
می شود. اگر گروه کارفرمایی پیشنهاد دهد که 
افزایش اندکی باید صورت بگیرد، نیاز به چندین 
جلسه است و اگر با پیشنهاد خوبی وارد مذاکره 
شوند شاید خیلی زود تصویب شود و دیگر نیازی 
به بازی رسانه ای و بازی با روح و روان مردم نباشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار 
کرد: کل جامعــه می داند که اکثریــت رای در 
جلسات شورای عالی کار را گروه کارفرمایی دارد 
لذا در زمینه افزایش دســتمزد نمی توانم قولی 
به کارگران بدهم اما به عنوان نماینده کارگران 
نهایت تالش را می کنم تا در ســال آینده اتفاق 

خوبی رقم بخورد.

عضو شورای عالی کار:

شرکای اجتماعی کارگران، با روح و روان مردم بازی نکنند

اساسی ترین و 
مهم ترین مسأله حال 
حاضر بازنشستگان 

و مستمری بگیران 
سازمان تامین اجتماعی، 

تبعیض و نگاه دوگانه در 
اجرای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان 

و مستمری بگیران 
این سازمان و سایر 

صندوق های بازنشستگی 
است

بازنشستگان تامین 
اجتماعی با جمعیتی بالغ بر 
۳ میلیون و ۶۰۰هزار نفر که 

با احتساب خانواده هایشان 
بیش از ۱۱ میلیون نفر را 

شامل می شوند، سرخورده، 
مأیوس و دل خون در 

شرایطی به سر می برند 
که به هیچ وجه سزاوار آن 

نیستند
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