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وزیر تعاون خواستار شد:
افزایش وام دهی به بازنشستگان 

تامین اجتماعی

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی خواســتار 
افزایش سرمایه بانک رفاه به میزان ۲۰هزار میلیارد 
تومان شد تا قدرت و توان وام  دهی و خدمت رسانی 
این بانک به بازنشســتگان تامین اجتماعی ارتقا 

پیدا کند.
محمد شریعتمداری، افزایش سرمایه بانک رفاه 
را ضروری دانست و گفت: امیدواریم خدمت رسانی 

به جامعه هدف بانک بیش از پیش گسترش یابد.
وی افزود: خدمت رســانی با کیفیت به عموم 
مشــتریان بانک ضروری اســت امــا کارگران و 
بازنشستگان تأمین اجتماعی که در شمار مخاطبان 
این بانک قرار دارند، باید از کرامت واالتری نزد بانک 
برخوردار باشند و خدمات ویژه ای به آنها ارائه شود.

وزیر تعاون با اشــاره به خدمــات بانک برای 
بازنشســتگان ســازمان تأمین اجتماعی گفت: 
تأسیس باشگاه مستمری بگیران تأمین اجتماعی 
یکی از موارد مهم به شمار می رود و قابل تقدیر است. 
افزایش سقف تسهیالت قرض الحسنه از دو به پنج 
میلیون تومان و حذف ضامن، از دیگر امور باارزشی 

است که انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه شرایط مطلوبی فراهم شده 
تا دولت برخی از بدهی های خود را به سازمان تأمین 
اجتماعی بپردازد، گفت: اکنون با اعتمادی که میان 
دولت و تأمین اجتماعی به وجود آمده، بسیاری از 
مطالبات سازمان در حال وصول است و نخستین 
ثمره آن وصول ۳۲هزار میلیارد تومان منابع بوده و 
به زودی مبلغ ۳۰هزار میلیارد تومان دیگر وصول 

و محقق می شود.
شریعتمداری اضافه کرد: با وصول این میزان 
از مطالبات، وضعیت تأمین اجتماعی در شرایط 

مطلوبی قرار می گیرد.

جانبازان شاغل وزارت نفت 
تجمع کردند

جانبازان شاغل در مجموعه های وزارت نفت 
صبح دیروز )اول شــهریور( مقابل ساختمان 
مرکزی شرکت ملی نفت تجمع کردند. آنها به 
حذف آیتم »تقلیل ساعت کار جانبازان حالت 
اشتغال« اعتراض دارند و می گویند که این آیتم 
از حقوق مرداد ماه آنها حذف شده و از بابت تیر 
ماه هم مبلغی به صورت علی الحساب دریافت 

کرده اند.
به گزارش ایلنا و بــه گفته معترضان، تعداد 
جانبازانی که مشمول »حالت اشتغال« هستند 
در کل کشــور حدود ۴هزار نفر است. این عده 
با تایید کمیســیون پرشــکی »ازکارافتاده« 
محسوب می شــوند و حاال با حذف این آیتم، 
نفری یک تا ۳ میلیون تومان از حقوق آنها کسر 

شده است.
جانبازان حالت اشــتغال وزارت نفت تاکید 
دارند: »با توجه به اینکه بخش زیادی از درآمد 
ماهانه خود را صرف هزینه های درمان می کنیم، 

حذف این آیتم به زیان مان است«.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
امیدواریم در روزهای آینده 
خبر خوبی به کارگران بدهیم

رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور گفت: 
اجرای افزایش حداقل دستمزد کارگران را به طور 
جدی پیگیری خواهیم کرد تا در روزهای آینده 

بتوانیم خبر خوبی به آنها بدهیم.
درویشیان در گفت وگو با ایلنا درباره افزایش 
دوباره حقوق کارگران در نیمه دوم سال گفت: در 
جلسه ای که با مسئوالن دولتی داشتیم، افزایش 
حقوق در شش ماهه دوم ســال پیشنهاد شد و 
مســئوالن گفتند که تجدیدنظری در نیمه دوم 

سال خواهند داشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه 
مالک ما قانون است، افزود: بازنگری دو مرتبه در 
سال، تکلیف فانونی نیست. مسئوالن می توانند 
این کار را انجام دهند اما اینکه هر سال باید طبق 
قانون متناســب با تورم حقوق پایــه کارگران را 
تعیین کنند، قانون است که ما نیز این موضوع را 
پیگیری کردیم و به رغم اینکه افزایش این ۵درصد 
بسیار مشکل بود اما خوشــبختانه اضافه شد و 
اجرای این را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد، 
بلکه در روزهای آینده بتوانیم خبر خوبی بدهیم.
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اخبار کارگری

پیام عابدی

سیزدهم اردیبهشــت ماه، مصوبه 
واردات ماشــین آالت راهسازی با عمر 
کمتر از ۵ سال تا پایان سال ۹۹، آزاد شد. 
با این حال »سعید جعفری کرهرودی«، 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان مرکزی، از دستور وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بــرای ممنوعیت ثبت 
سفارش ماشــین آالت دســته دوم و 
فرسوده راهســازی خبر می دهد با این 
هدف کــه از تولید در شــرکت تولید 
تجهیزات ســنگین هپکو که در حال 

حاضر ۷۶۰ کارگر دارد، حمایت شود.
آن گونه که جعفری می گوید، بعد از 
ابالغ این مصوبه از ســوی هیات دولت، 
دیگر ثبت سفارش انجام نمی شود. به 
نظر می رسد که بر ســر ثبت سفارش 
ماشین آالت راهسازی اتفاق نظر وجود 
ندارد. دی ماه سال ۹۶ نیز واردات ۷۵ قلم 
کاال شامل ماشین آالت راهسازی )لودر، 
بلدوزر، لیفت تراک و...( ممنوع شد اما 
به گفته »محمدعلی امین زاده« رئیس 
انجمن تولیدکنندگان ماشــین آالت 
راهسازی، در سال ۹۷، ۲۸ میلیون دالر 
از ماشــین آالتی که ممنوعیت واردات 
داشتند به کشور وارد شده است. وی در 
این مورد گفت: »واقعا برای ما سوال است 
که مگر می شود کاالی ممنوع شده، وارد 
شــود؟ واردات بیل مکانیکی زیر ۲۰۰ 
اسب بخار ممنوع بود. این حجم عظیم 
واردات به صورت کامــال قانونی انجام 
شده است. ســوال اینجاست که به چه 
دلیل یا دالیلی، قانونی که وزارت صمت 
وضع کرده است زیرپا گذاشته می شود«.
»ابوالفضــل روغنــی گلپایگانی« 
مدیرعامل سابق هپکو هم تاکید دارد 

که هپکو، قربانی واردات ماشــین آالت 
دســت دوم شــد. کارگــران هپکو به 
روایت های مختلف ســاالنه ۲۳۰۰ تا 
۳۰۰۰ عدد ماشــین تولید می کردند 
اما در سال های گذشته به سبب تامین 
نیاز راهسازی کشــور از طریق واردات، 
تنها به طور متوسط سالی چند دستگاه 
تولید کرده اند و در ۵ ماهه ابتدای سال 
۹۹ هم تنها موفق به تولید ۱۰ دستگاه 
ماشین شــده اند. از این جهت کارگران 
 هپکو، ســطح تولیــد این شــرکت را 

»خنده دار« می  خوانند.
با این همه، این امیــدواری در میان 
کارگران هپکو وجود دارد که شرکت با 
تغییر مدیرعامل و سهامداری سازمان 
تامین اجتماعی بتواند، آرام آرام تولید 
را از سر بگیرد. به تازگی کارگران هپکو 
پس از بیش از ۱۰ روز اعتراض به محل 
کار خود برگشــتند امــا آنها همچنان 
نگران تحوالتی هستند که در پی تصمیم 
دولت برای تعیین وضعیت سهامداری 
شــرکت اتفاق خواهند افتاد. بر مبنای 
مصوبه هیات دولت در موضوع واگذاری 
۳۲ هزار میلیارد تومان سهام دولت در ۹ 
شرکت به سازمان تامین اجتماعی در 
عوض رد دیون، این سازمان باید سهم 
۵۵درصدی خود از هپکو را تا پایان سال 

۹۹ به ۱۷درصد کاهش دهد. 
البته این ســهم هپکو با قید »عدم 
مدیریت« واگذار شــده اســت. بر این 
اساس، سازمان در مدتی که بیشتر سهام  
هپکو را در اختیار دارد، نمی تواند در عزل 
و نصب ها دخالت کند و ظاهرا »ایدرو« 
یا »ایمیدرو« به جای ســازمان تامین 
اجتماعی، مدیریت را به دست می گیرد. 
اگر ایــن برنامه اجرا شــود، مدیریت و 

مالکیت از هم تفکیک می شوند.

نگرانی جدی از آینده هپکو 
با این اوصاف، باید نگران آینده هپکو 
و ۷۶۰ کارگــر آن بود چرا کــه به نظر 
نمی رســد هپکو و ســایر شرکت های 
ماشین ســازی نظیــر هپکــو، در 
سیاست های وزارت صمت جایی داشته 
باشند. »مازیار رستم نژاد« مدیرعامل 
شرکت تیراژه ماشین می گوید: »در همه 
جای جهان نیاز به ماشین آالت راهسازی 
به حدی اســت که این نوع ماشین ها را 
یکی از شــاخص های توسعه کشورها 
می دانند. یکی از بزرگ ترین مشکالت ما 
در این حوزه، بی قانونی، بی ثباتی قوانین 
و عمر کوتاه آنهاســت. دلیل اصلی این 
وضعیت هم این اســت که این صنعت، 
متولی نــدارد. وزارت صمــت به ظاهر 
متولی این صنعت اســت ولی خودش 
هم شناخت و اطالعات چندانی ندارد. 
حتی تولیدکنندگان اصلی را به درستی 
نمی شناسند. وقتی متولی اصلی، چیز 
زیادی از ما تولیدکنندگان نمی داند از 

جاهای دیگر نمی توان توقع داشت«.
با این وصف، هپکو در تهدید اســت 
و مدیریتی کشــور، باید فکر اساسی به 
حال آن کند، به ویــژه اینکه کارگران 
این شــرکت همواره با عقب افتادگی 
دستمزدها مواجه هستند و در سال های 
پیش هم با برگزاری اعتراض صنفی به 

حقوق خود دست یافته  اند. 
طبیعی است که تشدید مشکالت 
اقتصادی هپکو، مســتقیم بر وضعیت 

کارگران تاثیر می گذارد.
کارگران می گویند از ســال ۸۵ که 
هپکو به بخش خصوصی واگذار شــد، 
حجم واردات ماشــین آالت راهسازی 
و کشاوزی از مبادی رســمی افزایش 
یافت. در واقع هپکوی خصوصی دیگر 

برای دولت وقت اولویــت نبود. رقبای 
بخش خصوصی هم که فضای واردات 
را باز دیدند، ارز گرفتند و تا می توانستند 

ماشین آالت وارد کردند.
 چشم انداز اقتصادی هپکو

 روشن نیست
»ابوالفضل رنجبر« رئیس شــورای 
اســالمی کار شــرکت هپکــو درباره 
وضعیت این شرکت می گوید: »بررسی 
آمارهای واردات ماشین آالت راهسازی 
و کشــاورزی به کشور نشــان می دهد 
که از ســال ۸۵ که هپکو بــرای اولین 
بار به بخــش خصوصی واگذار شــد تا 
ســال های ۹۳ تا ۹۵، چیزی حدود ۳۰ 
تا ۳۲هزار دســتگاه نو یا دســت دوم از 
مبادی رسمی وارد کشــور شد. تقریبا 
تمام این دستگاه ها تا پیش از واگذاری 
هپکو، توسط کارگران تولید می شد یا 
در صورت در عدم تولید به کشــور وارد 
می شــد اما از آن زمان شرکت هایی به 
صورت قارچ  وار برای واردات سبز شدند. 
آرام آرام طوری شد که ۲۰ تا ۳۰ شرکت با 
دریافت ارز کار واردات را انجام می دهند. 
بعضا حتی اسم اشــخاص سرشناسی 
را به عنــوان واردکننده ماشــین آالت 

 راهســازی و کشــاورزی می شنویم«.
وی می افزایــد: »در حال حاضر هم اگر 
مقام های استانی وزارت صمت مدعی 
هستند که جلوی واردات را گرفته اند، 
برای آن مدرک ارائه کنند چرا که به هر 
حال گمرک در این زمینه آماری را اعالم 
نکرده اســت. البته به نطر می رسد که 
حجم واردات ماشین به کشور کاهش 
یافته اســت، چرا که تهیــه ارز نیمایی 
به جهت بازگشــت تحریم هــا و گران 
شــدن قیمت ارز در بازار آزاد، با مشکل 
مواجه اســت. از این رو، حتی اگر واقعا 
واردات ماشــین آالت منع شود، دلیل 
اصلی اش سخت شــدن دسترسی به 
ارز نیمایی و کاهــش فاصله قیمت ارز 
در بازار آزاد با دالر نیمایی اســت. با این 
حال، دولــت باید ســازوکاری را برای 
تحت فشــار گذاشــتن واردکنندگان 
کاالهایی که در داخل تولید می  شوند، 
وضع کند تا هزینه واردات را سنگین تر 
کند. برای نمونه، دولت می تواند درصدی 
از ســود هر واردکننــده را از او بگیرد و 
به حمایت از تولیــد داخل اختصاص 
دهد. البته این را نمی توان منکر شد که 
شرکت های داخلی توان تولید تمام نیاز 
کشور در حوزه راهسازی و... را ندارند و 
باید درصدی از نیاز کشور را وارد کرد اما 
این موضوع نباید به قیمت نابودی صنایع 
داخلی تمام شود. از دولت انتظار داریم 
همان گونه که با ایجاد هزار و یک مانع، 
برای حمایت از خودروسازان هزینه  های 
واردات خودرو را باال می برد، هزینه های 
واردات ماشــین آالت نو، دست دوم و 
مســتهلک را هم باال ببرد تا کارگران به 
راحتی شغل خود را بر باد رفته نبینند. 
طبیعی است که می توان کاستی های 

موجود را از طریق واردات جبران کرد«.
رنجبر با اشــاره به واگذاری شرکت 
هپکو در ســال ۱۳۸۵ می گوید: »سال 
۸۵ که شــرکت به بخــش خصوصی 
واگذار شــد، بیش از ۲۳۰۰ دســتگاه  
ماشین آالت در انبارهای شرکت  موجود 
بود. سهامداران جدید شرکت همین ها 
را به قیمت ۲۸۰ میلیارد تومان فروختند 
در حالی که دولت ارزش سهام شرکت را 
با ۱۲۰ هکتار زمین، ۷۴ میلیارد تومان 
قیمت گــذاری کرد و خریــدار پس از 
پرداخت یک قسط، دیگر تعهدات خود 
را انجام نداد. این به معنای آن است که 
دولت حتی پول ذخیره ماشــین آالت 
هپکو را هم از خریــدار دریافت نکرده 
است. هپکو حتی در سال اول واگذاری 
۲۰ میلیارد تومان سود خالص به دولت 
برگرداند که دولت به جــای اینکه آن 
را در تولید ســرمایه گذاری کند، میان 
سهام داران توزیع کرد. متاسفانه در این 
سال ها نه تنها از واردات لطمه خوردیم 
که حتی دولت برای انعقاد قرارداد ساخت 

ماشین آالت راهسازی با هپکو همکاری 
نکرد در حالی که مرتــب وعده دادند و 
حتی مصوبه دولت دوازدهم در زمینه 
واگذاری ساخت ۳هزار دستگاه توسط 
شرکت هپکو عملیاتی نشد. از آن طرف 
به دلیل اینکه هپکو هزار میلیارد تومان 
بدهی دارد، بانک ها  ضمانت های آن را 
برای پرداخــت وام قبول نمی کنند. در 
نتیجه دســت هپکو از هر نوع حمایت 
خالی اســت و امروز با مشکالتی مانند 
تامین نشــدن قطعه، کافــی نبودن 
نقدینگــی در گــردش، واردات، نبود 
سفارش کار، نبود کار پروژهای و کافی 

بودن نیروی انسانی مواجه است«.
رئیس شورای اسالمی کار شرکت 
هپکو می افزاید: »ســهام دارانی که در 
گذشته به این شرکت آمدند، در عمل 
نشــان دادند که قصد سرمایه گذاری و 
توسعه کار را ندارند. سهام دار اول، نه تنها 
سرمایه گذاری نکرد بلکه بدهی اش را 
هم پرداخت نکرد. حاال هم که صحبت 
سهام داری تامین اجتماعی است. البته 
همچنان ســازمان خصوصی سازی 
۵درصد ســهام هپکــو را در اختیار 
دارد اما ســازمان خصوصی ســازی 
سرمایه گذاری نمی کند چرا که چنین 
وظیفه ای را ندارد و باید سهام خود را تا 
سقف ۱۷درصد واگذار کند. در نتیجه 
وضعیت ســهام داری شرکت متزلزل 
است و چشم انداز اقتصادی مجموعه 

روشن نیست«.
اینکه هپکو چه آینــده ای خواهد 
داشــت، حتی برای ســازمان تامین 
اجتماعی و دولت هم مشخص نیست. 
هپکو نماد سیستمی است که ناکارآمدی 
تنظیم کننــدگان آن بر همه روشــن 
اســت اما صدای واحدی برای رفع این 
ناکارآمدی شنیده نمی شود. در همین 
حال، دست و پا زدن غول ماشین سازی 
کشور در اغما، بسیار زجرآور است به ویژه 
اینکه کارگران آن به نان شــب محتاج 
هســتند و دوره های طوالنی غیرفعال 
شدن خطوط تولید را به چشم خود شاهد 
هستند. نجات هپکو نیازمند یک اجماع 

ملی و صدای واحد است.

واردات، غول صنعتی ایران را از پا درآورده است

هپکو؛ نماد ناکارآمدی سیاست های صنعتی کشور

خبر

عضو کمیســیون اصل ۹۰ مجلس گفت که 
به همراه دو نماینده دیگر تهــران و معاون دیوان 
محاسبات از شرکت هفت تپه بازدید خواهند کرد.

سیدنظام الدین موسوی در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: حدود ۲۰ روز پیش به صورت حضوری 
از شرکت هفت تپه بازدید و با کارگران گفت وگو 
کردیم، با نماینــده آنها در فرمانداری جلســه 
گذاشتیم و با مسئولین اســتانی هم دیداری در 

همین زمینه داشتیم.
وی ادامه داد: بعد از آن سه جلسه در مجلس با 

نمایندگان و همچنین نهادهای نظارتی همچنین 
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و دستگاه های 
مربوطه ازجملــه تامین اجتماعــی، وزارت کار 
و سازمان خصوصی ســازی و مسئولین محلی 
خوزســتان برگزار کردیم که در جلسه آخر وزیر 

اقتصاد و دارایی نیز حضور داشت.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه 
این جلسات به ریاســت »نیکزاد« نایب رئیس 
مجلس برگزار شده، یادآور شد: کارگران هفت تپه 
چند مطالبه عمده داشتند؛ یکی از آنها مربوط به 

حقوق معوقه شان بود که با پیگیری های صورت 
گرفته دوماه از حقوق معوقه )اردیبهشــت ماه و 
خردادماه( پرداخت شد. مطالبه دیگر تمدید بیمه 
تامین اجتماعی بود که با مساعدت وزارت کار و 
تامین اجتماعی دفترچه بیمه آنها تا آخر ســال 
تمدید شد. مطالبه دیگر کشت جدید بود که قرار 
شد ۳ تا ۴هزار هکتار با مساعدت استانداری انجام 
شود. در مورد بازگشــت به کار کارگران اخراجی 
هم این موضوع را با همراهی و مســاعدت وزارت 
کار دنبال می کنیم تا کسانی که مشکل امنیتی 

ندارند به کار بازگردند. نماینده تهران در مجلس 
ادامه داد: مطالبه دیگر کارگران هفت تپه در مورد 
اهلیت مالکیت فعلی شــرکت بود. در این زمینه 
مسئولین دولتی و سازمان خصوصی سازی تصمیم 
قاطعی نگرفته اند اما مجلس، دیوان محاسبات و 
سازمان بازرسی صراحتا عدم اهلیت مالک جدید 
را مطرح کرده اند زیرا وی وضع اشــتغال را دچار 
مخاطره کرده، سطح تولید را پایین آورده و پرونده 
اتهامات اقتصادی در دادگاه دارد. برهمین مبنا ما به 
مسئولین دولتی تاکید کردیم این موضوع تعیین 
تکلیف شود و وزیر اقتصاد هم قول داد طی ۱۵ روز 
آینده و بعد از برگزاری جلسات کارشناسی نظر 
صریح خود را درباره اهلیت یا عدم اهلیت مالک 
جدید اعالم کند. موســوی در پایان خاطر نشان 

کرد: در راســتای تداوم پیگیری این موضوعات 
به همراه آقایان خضری و نادریان با معاون دیوان 
محاســبات و هیات تحقیق و تفحــص دیوان 
محاسبات سفری به خوزستان خواهیم داشت تا 

بازدیدی از هفت تپه داشته باشیم.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد:

بازدید دوباره نمایندگان تهران از شرکت هفت تپه

طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، شرکت های بیمه 
موظف هستند چنانچه کارفرما به هر علت توان پرداخت حق 
بیمه کارگر را نداشت، لیست بیمه را بدون پرداخت رد کنند 
اما تأمین اجتماعی با تخلف از قانون و عدم دریافت لیست 

بیمه بدون پرداخت از کارفرما، مشکالتی را برای کارگران 
به وجود آورده است.

 عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه عدم پذیرش 
لیست بدون پرداخت از طرف کارفرما توسط تأمین اجتماعی 

یک تخلف از نص صریح قانون است، گفت: این عمل سازمان، 
مصداق بارز گروگان گیری منافع کارگران است. علی خدایی 
در گفت وگو بــا خبرگزاری مهر گفت: باید دســتگاه هایی 
همچون سازمان بازرسی کل کشــور با ورود به این مسأله، 

جلوی اجحاف حقوق کارگران را بگیرند. مدیران ارشد تأمین 
اجتماعی هم در مذاکرات مختلفی که صورت گرفته است 
این موضوع را پذیرفته اند که خدمــت برای کارگران نباید 

قطع شود و قول مساعدت داده اند. 
وی افزود: اینکه سازمان تأمین اجتماعی ارائه خدمات 
بیمه ای کارگران اعم از درمانی، بازنشستگی و سایر موارد را 
منوط به پرداخت و تسویه حق بیمه اش می کند یک تخلف 

آشکار است. 

عضو کارگری شورای عالی کار:

تامین اجتماعی، حق عدم پذیرش لیست بیمه کارگران را ندارد

وقتی شرکت به بخش 
خصوصی واگذار شد، 
بیش از ۲۳00 دستگاه  
ماشین آالت موجود 

بود. سهامداران جدید 
دستگاه ها را به قیمت ۲۸0 

میلیارد تومان فروختند در 
حالی که دولت ارزش سهام 

شرکت را ۷۴ میلیارد تومان 
قیمت گذاری کرد

در سال های گذشته به 
سبب تامین نیاز راهسازی 

کشور از طریق واردات، 
تنها به طور متوسط سالی 

چند دستگاه تولید 
کرده اند و در ۵ ماهه ابتدای 

سال 99 هم تنها موفق به 
تولید ۱0 دستگاه ماشین 

شده اند
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