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وام ضروری بازنشستگان کشوری 
پرداخت شد

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری 
گفت: پرداخت نوبت سوم وام ضروری بازنشستگان 
و وظیفه بگیران مشمول روز یکشنبه انجام شد. به 
گزارش اداره کل روابط عمومی صندوق بازنشستگی 
کشــوری، علی خدامی گفت: با هماهنگی بانک 
عامل، سومین نوبت وام ضروری ۱۰میلیون تومانی 
بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق دیروز به 
حســاب ۲۳هزار و ۶۵۰ نفر از مشموالن واریز شد. 
طبق این گزارش، ثبت نام اینترنتی این مرحله از وام 
ضروری به مبلغ ۱۰ میلیون تومان در اردیبهشت ماه 
۱۴۰۰ به صورت اینترنتی انجام و ۱۲۹هزار و ۷۵۰ 

نفر واجد شرایط دریافت این نوع تسهیالت شدند.
    

 کارگران حمل و نقل بار یاسوج،
۱۰ ماه مزد طلبکارند

حدود ۵۰ کارگر سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری یاسوج دست کم ۱۰ ماه مطالبات مزدی 
طلبکارند. به گزارش ایلنا، این کارگران که مدعی 
هستند تعویق ۱۰ماهه حقوق، آنها را در وضعیت بد 
معیشتی قرار داده، گفتند: عدم پرداخت دستمزد 
کارگران درحالی ست که بارها به شهرداری و شورای 
شهر یاســوج مراجعه کرده ایم. به گفته کارگران، 
شهرداری در پاسخ به پیگیری کارگران می گوید 

برای پرداخت حقوق هیچ بودجه ای ندارد.
    

آغاز تبدیل وضعیت کارکنان 
ایثارگر علوم پزشکی مشهد

با صدور بخشنامه ای، تبدیل وضعیت کارکنان 
ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد کلید خورد. به 
گزارش ایلنا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با 
صدور بخشنامه ای، تبدیل وضعیت ایثارگران درمان 
زیرمجموعه این دانشگاه را کلید زد. ایثارگران درمان 
باید درخواست کتبی خود به همراه مدارک مورد نیاز 
را به دبیرخانه دانشگاه تحویل دهند تا مراحل اداری 
کار آغاز شود. در این بخشــنامه قید شده، تبدیل 
وضعیت از قراردادی به رســمی می تواند صندوق 
بیمه ای فرد شاغل را تغییر دهد به گونه ای که او از 
کارگر تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی به 
کارمند رسمی دولت و تحت پوشش قانون مدیریت 
خدمات کشوری تبدیل شود که این امر، می تواند 
تغییراتی در حقوق و مزایای زمان اشتغال و همچنین 
در مستمری زمان بازنشستگی به وجود آورد و به 
همین دلیل است که تبدیل وضعیت براساس تقاضا 

و تمایل خود شاغالن ایثارگر انجام می گیرد.
    

تشکل های صنفی در پارس 
جنوبی تاسیس می شوند

در جلسه رسیدگی به وضعیت کارگران منطقه 
پارس جنوبی، شکل گیری تشــکل های صنفی 
کارگری تصویب شــد. به گزارش ایلنا، در جلسه 
رسیدگی به وضعیت کارگران منطقه پارس جنوبی 
نمایندگان کارگران به شــرایط اقلیمی، وضعیت 
اسکان، دســتمزد و مرخصی اعتراضاتی وارد و از 
تبعیض آشکار میان کارگران، مدیران و کارفرمایان 
سخن گفتند. در این جلســه تصیم گرفته شد تا 
نمایندگان کارگری به منظور ایجاد ســاختاری 
نظام مند و حقوقی، با حمایت و راهنمایی کانون عالی 
اقدام به تشکیل انجمن های صنفی تخصصی کنند. 

    
 شریعتمداری از مردم 

خداحافظی کرد
وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با انتشار 
نامه ای با مردم خداحافظی کــرد. به گزارش ایلنا، 
در بخشی از نامه محمد شریعتمداری آمده است: 
لطف خداوند مهربان شامل حال من شد که بیش از 
یک هزار روز از عمر خدمتی خود در نظام جمهوری 
اســالمی را که یکی از ارکان آن استضعاف ستیزی 
اســت، در وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشم؛ 
آن هــم در زمانــه ای که به رغم همــه تالش های 
گذشتگان، به دلیل برخی عوامل داخلی و خارجی، 
امید و اعتماد اجتماعی رو به افول گذاشته بود، فقر و 
تبعیض رو به افزایش بود، مسائل حل نشده فراوانی 
در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی روی زمین مانده 
و کلکســیونی از مطالبات تاریخی و انباشت شده 
گروه های هدف وزراتخانه، نظیر بازنشســتگان، 
کارگران، تعاونگران، مددجویان بهزیستی، اقشار 
دارای معلولیت های گوناگون، زنان سرپرست خانوار 

و... باید پاسخ داده می شد.

4
اخبار کارگری

اواخر هفته ی گذشــته حجت اهلل 
عبدالملکی توانست با کسب رای اعتماد 
از نمایندگان مجلس یازدهم بر صندلی 
وزارت کار تکیه بزند. وزارتی که نقش 
تعیین کننــده ای در زندگی کارگران 
و بازنشســتگان و ارتباط مستقیمی با 
مسئله ی معیشت و رفاه بخش زیادی 
از مردم جامعه دارد. عبدالملکی خود 
این وزارتخانه را »وزارت مردم« می داند 
و معتقد است اگرچه سابقه ای طوالنی 
نداشته و هنوز جوان است اما به دلیل 
»تجربه ی موفقی« که در مدیریت های 
قبلی داشــته، توانایی سکانداری این 
مجموعه ی بسیار بزرگ و پراهمیت را 
دارد. البته باید دید تعریف موفقیت از 
دید وزیر جوان دولت سیزدهم چیست. 
عبدالملکی برای حل مشــکالت 
کارگران و بازنشســتگان کار سختی 
پیــش رو دارد؛ او باید بتوانــد - و البته 
بخواهد - که در مقابل بسیاری از رویه ها 
و آیین نامه ها بایستد و همچنین باید 
توان مقابله با چالش بزرگ صندوق های 
بازنشستگی را داشته باشد. خبرنگار ایلنا 
در خصوص ریشــه ای ترین مشکالت 
کارگران و بازنشستگان و وظایف دولت 
ســیزدهم برای رفع آن ها با سه فعال 
کارگری به گفتگو نشســته است که 

مشروح آن در ادامه می آید.
احیای امنیت شغلی و ایستادن 

مقابل خصوصی سازی
محسن باقری، عضو هیات مدیره 
کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار 
استان تهران، در خصوص وظایف دولت 
ســیزدهم در قبال کارگران با تاکید بر 
اهمیت ایجاد اشتغال و کارآفرینی گفت: 
اگرچه می دانیم اشتغال تنها مربوط به 
حوزه ی وزارت کار نیســت و تیمی در 
هیئت دولت باید دســت به دست هم 
دهند تا وضعیت اشتغال بهبود یابد اما 
تفکرات آقای عبدالملکــی می تواند 
 در حــوزه ی کارآفرینــی و اشــتغال 

مفید باشد. 
وی با تاکید بر لزوم توجه به امنیت 
شغلی کارگران گفت: ما بارها در رابطه با 
مسئله ی امنیت شغلی کارگران صحبت 

کرده ایم و به ســاماندهی قراردادهای 
موقت پرداخته ایم. با توجه به گسترش 
قراردادهای موقت امکان تشکل یابی 
و همچنین تعیین دستمزد منصفانه 

برای کارگران وجود ندارد. 
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی 
شوراهای اســالمی کار استان تهران 
امکان فعالیت تشکل های کارگری را 
وابسته به امنیت شغلی و از بین رفتن 
قراردادهــای موقت دانســت و گفت: 
اگر قراردادها دائم نباشــد، از آنجا که 
کارگران امنیت شغلی نخواهند داشت 
بنابراین تشکل یابی هم ضعیف می شود 
و با ضعف تشکل های کارگری امکان 
چانه زنِی پُرقدرت از دســت می رود و 
عمال نمایندگان کارگران در مذاکرات 

سه جانبه ضعیف وارد می شوند. 
باقری همچنین به مسئله ی افزایش 
روند خصوصی سازی در ایران اشاره کرد 
و گفت: افزایش خصوصی سازی طی 
۲۰ سال گذشته سبب شده که دولت 
اختیارات خود را واگذار کند و متاسفانه 
کوچک شدن دولت باعث ناکارآمدی 

شده است. 
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی 
شوراهای اسالمی کار بیان کرد: بسیاری 
از افراِد فاقِد صالحیت، به طمع ســود 
بردن از زمین ها، مدیریت کارخانه ها 
را به دســت می گیرند و شــرکت ها را 
زیان ده نشان می دهند. از جمله ی این 
شرکت ها می توان به آذراب، هفت تپه 
و چغندر نقده اشــاره کرد که سالهای 
سال است درگیر هســتند و منطقه را 
دچار چالش کرده انــد. ببینید وقتی 
یک کارخانه در منطقه ای دچار مشکل 
می شود این موضوع روی کل محصوالت 
آن منطقه اثر می گــذارد و در نهایت 
کل کشور متاثر از وضعیت آن منطقه 

می شود. 
وی با بیان اینکه با خصوصی سازی 
بنیان های اشتغال پایدار در کشور از بین 
رفته اســت، گفت: وقتی دولت درگیر 
بستن قرارداد با شرکتهای پیمانکاری 
و یا واگذار کردِن شــرکت ها به بخش 
خصوصی اســت و از طرفــی هم توان 

نظارت بر کار آن ها را ندارد، هم اقتصاد 
و هم اشتغال در کشور آسیب می بیند. 

باقری تاکید کــرد: در کنار بحث 
امنیت شغلی، بحث خصوصی سازی از 
اهمیت قابل توجهی برخوردار است و از 
جمله درخواستهای ما از وزیر کار توجه 
به این دو موضوع ریشــه ای و اساسی 
است تا بتوانیم مشکالت کارگران را به 

طور جدی حل کنیم. 
عمل به قانون اساسی مهم ترین 
اقدامی است که می توان برای 

کارگران انجام داد
ناصر آغاجری، فعال مسقل کارگری، 
نیز در خصوص اقداماتی که باید برای 
بهبود وضعیت کارگران انجام شــود، 
گفت: عمل به قانون اساسی مهم ترین 
اقدامی اســت که باید انجام شــود که 
متاسفانه در کشــور ما قانون اساسی 

نادیده گرفته می شود. 
وی ادامه داد: اصــول ۳۰.۳۱ و ۴۳ 
قانون اساسی به بخش قابل توجهی از 
منافع کارگران مثل آموزش و پرورش 
رایگان، بهداشــت رایگان، مســکن 
شایســته و... توجه کرده؛ این حقوق 
همچنیــن در قانــون کار - البته نه به 
شکل کامل - آورده شده است. بنابراین 
انتظار کارگران این است که کسانی که 
به تازگی روی کار آمده اند به این اصول 

پایبند باشند و آن را اجرا کنند. 
آغاجری گفــت: دولت باید مجری 
قانون اساسی باشد اما متاسفانه تاکنون 
اجراکننــده ی تعدیل ســاختاری و 
خصوصی سازی بوده و با اجرای تعدیل 
ســاختاری، بحران اقتصادی به وجود 
آورده اســت. در واقع دولــت از طرفی 
مدعی جنگ با امپریالیســم است و از 
طرفی دیگر پیشــنهادهای اقتصادی 
آن ها را اجرا می کند و قوانینی که منافع 
مردم را در نظر گرفته، نادیده می گیرد. 
بنابراین دولت جدید اگر صداقت داشته 
باشند و بخواهد کاری انجام دهد باید 
همه ی اصول قانون اساسی را پیاده کند. 
این فعال مستقل کارگری همچنین 
با اشاره به مشــکالت کارگران صنایع 
نفت اظهار کرد: کارگران صنایع نفت به 

خصوص قرارداد موقتی ها متخصصینی 
هستند که در زمان تحریم، پاالیشگاه ها 
و پتروشیمی ها را ســاختند بنابراین 
باید تشویق شوند اما متاسفانه به جای 
اینکه مورد توجه قرار بگیرند، از حقوق 
قانونی خود نیز بی بهره مانده اند. آن ها 
مجبورنــد ۲۵روز در مــاه کار کنند و 
تنها ۵ روز مرخصی بروند و با وجود این 
شرایط سخت کاری، حقوقشان چند 
روز در جیب پیمانکار می ماند و با تاخیر 
پرداخت می شود.  آغاجری در پایان به 
لزوم وجود تشکلهای مستقل کارگری 
اشــاره کرد و گفت: ایجاد سندیکای 
مستقل کارگری به کارگران این اجازه را 
می دهد که هم از حقوق خود دفاع کنند 
و هم به تولید کمک کنند؛ اما متاسفانه 
دولت با ایجاد تشــکل های مســتقل 

کارگری مخالف است. 
اقدام موثر برای کاهش چالش های 

صندوق های بازنشستگی
علیرضا حیــدری، فعال کارگری و 
کارشناس تامین اجتماعی، نیز با اشاره 
به گســتردگی وظایف وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: از زمانی که 
وزارت کار و وزارت تعاون تلفیق شدند 

و مسئولیت آن به یک وزیر سپرده 
شد، ابعاد مسئولیت این وزارت نیز 

گسترش پیدا کرد. 
وی بــا اشــاره بــه چالش 
صندوق هــای بازنشســتگی 
گفت: مشــکالت مربــوط به 
این صندوق هــا در دوره های 

مختلف وجود داشته است؛ در دوره ی 
آقای روحانی بحث کمبــود منابع و 
عدم تعادل منابع و مصارف شروع شد 
و همچنان نیز ادامــه دارد که احتماال 
در دولت آقای رئیســی این مشــکل 
تشدید خواهد شد. بنابراین مدیریت 
این صندوق هــا یکــی از مهم ترین 
دغدغه های ذی نفعان و مدیرانی است 
که مسئولیت این صندوق ها را برعهده 
می گیرنــد.  این کارشــناس تامین 
اجتماعی اظهار کرد: در ســال ۱۴۰۰ 
بودجه ی تامین اجتماعی حدود ۲۷۰ 
هزارمیلیارد تومان شد که این بودجه 
نسبت به سال گذشته دست کم چیزی 
حدود ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان رشــد 
داشــت اما ما همچنان با مشکل  عدم 
تعادل بیــن منابع و مصــارف مواجه 

هستیم. 
وی ادامه داد: اگر براساس مصوبه ی 
مجلس و بند واو تبصــره ی دو، دولت 
موظف بــه پرداخت حــدود ۸۲هزار 
میلیارد تومان از تعهدات گذشته ی خود 
به این صندوق نمی شد، االن سازمان 
تامین اجتماعی با مشکل جدی تامین 
منابع بــرای ایفای تعهــدات مواجه 
می شد. کما اینکه در بودجه ۱۴۰۰ هم 
بیش از ۵۰هزارمیلیارد تومان مربوط به 

تعهدات جاری دولت است. 
حیدری بیان کــرد: این تعهدات 
سال به ســال روند فزاینده می گیرد و 
با این وضعیت مدیرانی که به سازمان 
وارد می شوند باید بتوانند تعامل بسیار 
سازنده و فعال و هدفمندی با گروه های 
ذی نفع برقرار کنند و این مشکالت را 
کاهش دهد. من معتقدم مشکالت به 
طور کامل برطرف نخواهد شــد و اگر 
مدیریت کارامدی نتواند این حوزه را 
مدیریت کند روند مشکالت فزاینده 

خواهد شد. 
وی با اشــاره به بحث نقدیندگی 
صندوق های بازنشستگی ادامه داد: اگر 
نتوانیم برای مشکالت این صندوق ها 
سازوکار اجرایی بلندمدت پیدا کنیم، 
با یکی از چالش های بــزرگ خود در 
عرصه ی اجتماعــی مواجه خواهیم 
شد. بنابراین کسانی که مدیریت این 
صندوق ها را در دست می گیرند باید نگاه 
واقع بینانه ای به صورت مسئله داشته 
باشند. مدیران سازمان تامین اجتماعی 
هر گاه نــگاه سیاســی و راه حل های 
سیاسی پیش گرفتند نه تنها کاری از 
پیش نبردند بلکه مشکالت را بزرگتر 

کرده اند. 

حیدری گفت: مشکالت سازمان 
تامین اجتماعی را نه فقط کارشناسان 
داخلی بلکه سازمان های بین المللی 
بی طرف نیز گوشزد کرده اند. در واقع 
ما برای مشــاوره و کارشناسی به این 
ســازمان ها مبلغی داده ایم تا وضعیت 
صندوق را برای ما پیش بینی کنند پس 
مشکالت این صندوق به استناد همین 

کارشناسی ها جدیست. 
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری ابراز امیدواری کرد که 
مجریان با پذیرش مسئولیت و مشارکت 
دادن تمام ذی نفعان به شکل عملی و نه 

شعاری، از پس مشکالت بربیایند. 
وی بــا تاکید بر رفتن به ســمت 
اصالحات پارامتریک و سیستماتیک 
گفت: انجام اصالحــات پارامتریک 
البته به دلیل مواجه شدن با مقاومت 
اجتماعی ســخت خواهد بــود، اما 
اختیار انجام اصالحات سیستماتیک 
به دســت مدیران است و بعضا بدون 
آنکه نیاز به انجــام اصالحات چالش 
برانگیزی وجود داشته باشد می توان 
این اصالحات را انجام داد.  حیدری 
گفت: این اصالحات اکنون بســیار 
کند و آهسته و ناکارامد در حال انجام 
است و من امیدوارم مدیران جدید با 
توجه به اهمیت این اصالحات جدیت 
بیشتری در این زمینه داشته باشند 
تا بتوانیم از دستاوردهای آن استفاده 

کنیم و مشکالت را کم کنیم.  
این فعال کارگری همچنین بیان 
کرد: ارتباط مســتقیمی بین حوزه ی 
تامین اجتماعی و شاغلین وجود دارد؛ 
به عبارتــی از آنجا کــه پرداخت حق 
بیمه ی شاغلین از منابع اصلی درآمد 
سازمان تامین اجتماعی است، بنابراین 
اصالح ساختارها در حوزه ی روابط کار 
و همچنین سرمایه گذاری که به شکل 
غیرمستقیم به تامین اجتماعی ارتباط 
پیدا می کند، جزو دغدغه هایی است که 

باید برای آن راه حل پیدا کرد. 
اگــر در پایداری اشــتغال و ایجاد 
اشــتغال جدید اقدامات موثری انجام 
ندهیم مــا بازهم با مشــکالت جدی 
مواجه خواهیم شد.  وی در پایان 
گفت: اگر قرار باشد راه حلی 
برای این مشکالت پیدا 
کنیــم هیــچ فرمولی 
به غیر از مشــارکت و 
همفکری و هم آوایی 
بــا تمــام گروهای 
 اجتماعــی ذی نفع 

وجود ندارد.

در گفت وگو با فعاالن کارگری مطرح شد؛ 

 کارگران از وزیر کار جوان چه انتظاراتی دارند؟ 

خبر

رئیــس کانــون انجمن هــای صنفــی کارگــران 
ســاختمانی کشــور درباره طومــار رئیس فراکســیون 
کارگــری مجلــس دربــاره تخصیــص ســهیمه برای 
بیمــه کارگــران ســاختمانی گفــت: قــدردان آقــای 

 بابایی هســتیم اما این موضــوع تاثیری مقطعــی دارد.
به گزارش ایلنا، »علی بابایی کارنامی« رئیس فراکســیون 
کارگری بــا هدف تخصیص ســهمیه جدید بــرای بیمه 
کارگران ساختمانی، اقدام به تهیه طومار و جمع آوری امضا 
از نمایندگان مجلس کرده اســت. اکبر شوکت در ارتباط با 
این موضوع اظهار کرد: نمایندگان مجلــس در این نامه از 
رئیس جمهور درخواست کرده اند تا سهیمه ای جدید برای 
این بیمه درنظر گرفته شــود. معتقدم رئیس فراکســیون 

کارگری می توانست نامه ای به منظور بررسی وضعیت بیمه 
کارگران ساختمانی و اصالح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی 
در مجلس تنظیم کند تا این موضوع اولویت دار شود. عضو 
هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: اگر آقای 
بابایی نامه ای برای اینکه طــرح در اولویت کار مجلس قرار 

گیرد، تهیه می کرد، مشکل به صورت ریشه ای حل می شد.
به گفته وی، اختصــاص تعدادی ســهمیه به صورت 
مقطعی دردی از دردهای مزدبگیران صنعت ســاختمان 

را درمان می کند. در خوش بینانه ترین حالت ممکن، تنها 
۱۰۰هزار سهمیه جدید به کارگران اختصاص داده خواهد 

شد درحالی که ۳۴۰هزار نفر در لیست انتظار قرار دارند.
شوکت افزود: در حق کارگران ساختمان ظلم می شود 
و وضعیت این گروه شغلی با اصل ۲۹ قانون اساسی مغایرت 
دارد. اگرچه برخــی از کارگران بیمه هســتند اما عده ای 
در صف انتظار جانشان را از دســت می دهند و پس از آنها 

خانواده هایشان با مشکالت متعددی روبه رو می شوند.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی:

اجحاف زیادی در حق کارگران ساختمانی می شود

عضو هیات مدیره کانون 
هماهنگی شوراهای 

اسالمی کار استان تهران: 
در کنار بحث امنیت شغلی، 

بحث خصوصی سازی 
از اهمیت قابل توجهی 

برخوردار است و از جمله 
درخواست های ما از وزیر 

کار توجه به این دو موضوع 
ریشه ای و اساسی است تا 
بتوانیم مشکالت کارگران 

را به طور جدی حل کنیم

عبدالملکی برای حل 
مشکالت کارگران و 

بازنشستگان کار سختی 
پیش رو دارد؛ او باید بتواند 

- و البته بخواهد - که در 
مقابل بسیاری از رویه ها 

و آیین نامه ها بایستد و 
همچنین باید توان مقابله با 
چالش بزرگ صندوق های 

بازنشستگی را داشته باشد
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