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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
بدهیهپکوتهاترمیشود

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی گفت: وزیر 
اقتصاد با تهاتر بدهی هپکو در پاسخ به تقاضای بنده 
موافقت و برای اجرا به ســازمان خصوصی سازی 

ابالغ کرد.
محمد شریعتمداری در حســاب توئیتر خود 
نوشت: به لطف خدا، وزیر محترم اقتصاد با تهاتر بدهی 
هپکو در پاسخ به تقاضای بنده موافقت و برای اجرا به 

سازمان خصوصی  سازی ابالغ کرد.
یک فعال کارگری هپکو به مهــر خبر داده که 
هپکو یک هزار و ۲۰۰میلیارد بدهــی دارد و قرار 
بوده است تهاتر انجام شود اما هنوز خبری از اینکه 
جزئیات این تهاتر به چه صورتی اســت، منتشــر 

نشده است.
امسال، شرکت هپکو به جهت رد دیون دولت به 

سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است.
    

مقتدایی در نامه ای به دادستان کل کشور:
مانعازغارتاموالبازنشستگان

تامیناجتماعیشوید
نماینده اصفهــان در مجلــس، در واکنش به 
مصاحبه خزانه دار فدراســیون فوتبال، با ارســال 
نامه ای به دادستان کل کشــور از وی خواست تا از 
غارت اموال بازنشستگان تامین اجتماعی توسط 

برخی دستگاه ها جلوگیری کند.
به گزارش خبرگــزاری خانه ملــت، عباس 
مقتدایی طی نامه ای از دادســتان کل کشــور 
خواســتار ورود مدعی العمــوم بــه موضــوع 
سوءاســتفاده از محــل منابــع اختصاصــی 

بازنشستگان توسط برخی دستگاه ها شد.
در این نامه آمده اســت: برخی از مســئوالن 
فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان بدون 
توجه به اینکه مبالغ از محــل منابع اختصاصی 
بازنشستگان بوده و ضرورتا براساس مسئولیت 
ذاتی تامین اجتماعی و شســتا بایــد در زمینه 
ســرمایه گذاری و افزایش منابع مالی از طریق 
سرمایه گذاری مورد اســتفاده قرار گیرد، اعالم 
می کنند که دو میلیون یورو تسویه و ۲5میلیارد 
تومان براساس نرخ سال 98 یورو در انتهای سال 
99 قرض خود را تسویه کرده اند درحالی که این 
مبلغ به صورت یورو دریافت شده و حال به صورت 
ریالی با نرخ زمان اســتقراض و تاخیر فراوان از 
موعد بازپرداخت تسویه شده است. همان گونه 
که پیشــتر از جنابعالی درخواست شده بود که 
به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کنید، به 
پیوست برخی از اسناد رسانه ای ارسال می شود 
تا با قاطعیــت از تضییع حقوق بازنشســتگان و 
آنچه برخی از افکار عمومــی تحت عنوان غارت 
اموال بازنشستگان از آن یاد کرده اند، جلوگیری 
کنید و بدین وسیله فضای افکار عمومی از آرامش 
الزم برخوردار شــود و هرگونــه تضییع حقوق 

بازنشستگان متوقف شود.
    

فازدومهمسانسازیحقوق
بازنشستگاناجرامیشود

مدیــرکل هماهنگی امور اســتان های تامین 
اجتماعی گفت: با تامین منابع اعتباری اجرای فاز 
دوم طرح همسان ســازی حقوق بازنشستگان در 

آینده نزدیک انجام می شود.
به گــزارش ایرنا، رضــا امینی افــزود: فاز اول 
همسان سازی حقوق بازنشستگان در کشور انجام 
شده که این اقدام با همکاری و کمک دولت و مجلس 

صورت گرفته است.
وی به اجرای طرح ۳۰۷۰ در کشــور اشاره کرد 
و اظهار داشت: طرح ۳۰۷۰ مبتنی بر تکریم جامعه 
تحت پوشش و با هدف توسعه خدمات غیرحضوری 
به شــرکای اجتماعی و با رویکرد ارتقای ســطح 
رضایت مندی مخاطبان ســازمان طراحی شده 
است. با اجرای طرح ۳۰۷۰ که در راستای تسهیل 
ارائه خدمات و تکریم مردم این کار انجام می شود، 

حفظ صیانت از نیروی انسانی نیز دنبال می شود.
مدیرکل هماهنگی امور اســتان های تامین 
اجتماعی همچنین به ضریب پشتیبانی در تامین 
اجتماعی اشــاره کرد و افزود: اکنون به ازای سه 
بیمه شده یک مســتمری بگیر در لرستان داریم 
که این ضریب پشتیبانی خیلی ضعیف است اما 
این ضریب در کشــور مطلوب تر است و به ازای 
حدود پنج تا شش بیمه شده، یک مستمری بگیر 

وجود دارد.

4
اخبار کارگری

مخالفت با خصوصی سازی، به دلیل 
مصائب رخ داده در طول دو دهه گذشته 
است. نمونه و شــاهد برای ناکارآمدی 
واگذاری های صورت گرفته کم نیست؛ 
از کنتورســازی قزوین کــه روزگاری 
واحد نمونه منطقــه بود و امــروز در 
آســتانه تعطیلی قرار گرفته تا هپکو 
و ماشین ســازی که بعــد از واگذاری، 
آن چنان به سقوط و تنگنا دچار شده اند 
که امروز نفس تولید در آنها به راستی به 

شماره افتاده است.
به گزارش ایلنا،  اعتراض کارگران به 
خصوصی ســازی هم به دلیل اعتراض 
به ورشکستگی تولید و بیکاری است، 
اعتراض به از دست دادن هرچه بیشتر 
امنیت شــغلی و تحمل دستمزدهای 
بســیار پایین، اعتراضی که ریشــه در 
عملکرد اشتباه مســئوالن در جریان 
واگذاری ها دارد. کارگران به وســیله 
اعتراض قانونی، تالش می کنند آینده ای 

تیره و تار را پس بزنند و از سر دور کنند.
در این میان، شــبکه ایــران کاال 
روز بیســت و نهم دی مــاه، کلیپی 5 
دقیقه ای پخش کرده که در آن، کارگران 
و شوراهای اســالمی کار، عامل ایجاد 
اغتشاش و به سرانجام نرسیدن اهداف 
خصوصی سازی معرفی شــده اند. در 
این نمایش، با اشاره به اینکه کارگران 
دائمی و رسمی و شــوراهای اسالمی 
کار، کارگــران را دعــوت بــه تنش، 
تحصن و تجمع می کنند، اعالم شــده 
که خصوصی ســازی، راه رســیدن به 
موفقیت کشور است و شوراهای اسالمی 
کار مدت هاست که از اهداف اصلی خود 
دور شده و به جای اینکه بازوی مدیریت 
در اداره بنگاه باشــند، با دستمایه قرار 

دادن حقوق حق و ناحــق کارگران به 
دنبال مصادره بنگاه هستند و کارگران 
را به اعتراض و تحصن، ترغیب می کنند.

»حسین حبیبی«، عضو هیات مدیره 
کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور 
با تاکید بر اینکه صداوســیما با بودجه 
مردم و بیت المال اداره می شــود و باید 
منافع مردم را مدنظر قرار دهد، می گوید: 
متاسفانه این ســازمان به جای اینکه 
نقش یک رســانه ملی را ایفا کند، ابزار 
سرمایه داری و تفکرات لیبرالی شده و 
قصد دارد کارگــران را از همین حقوق 

حداقلی خود نیز محروم کند.
وی ادامه می دهد: این فیلم این گونه 
القا می کند که ما به دنبال پیشــرفت 
و توسعه جامعه هســتیم اما گروهی از 
کارگران و شوراهای اسالمی کار، مانع 
پیشرفت هستند. شــوراها افرادی را 
وادار به تحصــن و اعتصاب می کنند و 
نمی گذارند پیشرفت و توسعه محقق 
شــود. ادعای این فیلم این اســت که 
نارضایتی کارگران از واگذاری و اعتراض 
به خصوصی ســازی، اعتراضی ناحق و 

مانع پیشرفت است. 
در پاســخ باید گفت کارگــران در 
این مملکــت، حق و حقــوق صنفی و 
اجتماعی دارند و حق دارند که معترض 
باشــند. حق دارند به خصوصی سازی 
اعتراض کنند و نگران معیشــت خود 
باشند. فیلم می گوید کارگران هیچ حقی 
ندارند و باید مطیع سرمایه داری باشند 
و با دستمزدهای بسیار پایین و فقدان 
امنیت شغلی بدون اعتراض و ابراز نظر، 
کنار بیایند، در حالی که کارگران حق 
دارند نگران از دست رفتن امنیت شغلی 
و معیشت خود بعد از خصوصی سازی 

باشند کمااینکه سابقه بنگاه های واگذار 
شده به بخش خصوصی نشان می دهد 
که معاش و امنیت شــغلی کارگران به 

قهقرا رفته است.
حبیبی با اشاره به تاکید کلیپ شبکه 
ایران کاال بر اهمیت خصوصی سازی در 
اهداف عالیه نظــام می گوید: اصل ۴۴ 
قانون اساســی، اقتصاد را به سه بخش 
دولتی، تعاونــی و خصوصی، به ترتیب 
اولویت و اهمیت تقســیم کرده است. 
دولت را دارند تا جایی که ممکن است 
کوچک می کننــد و از تعاونی هم که 

خبری نیست. 
در مورد بخش خصوصی نیز، الزامات 
و بایدها هرگز رعایت نشده است. مگر در 
سیاست های ابالغی اصل ۴۴، شرایط 
و الزاماتی بــرای واگــذاری به بخش 
خصوصی ذکر نشده؟ ســوال من این 
است که در واگذاری های ۲۰سال اخیر، 
کدامیک از این شرایط و الزامات برآورده 
شده است؟ در سیاســت های ابالغی 
اصل ۴۴ قانون اساســی آمده مالکیت 
باید مطابق قانون اســالم و برای رشد و 
توسعه کشور باشد و برای کشور، زیان 
به بار نیاورد. آیا این شرایط، در واگذاری 
بنگاه هایی مانند هپکو، کنتورسازی یا 

هفت تپه، موضوع رعایت شده است؟
با کارگر دائم مخالفند

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها 
اضافه می کند: متاسفانه فیلم یک طرفه 
به قاضی می رود و این گونه القا می کند که 
»کارگران دائم« و »شوراهای اسالمی 
کار« در جهت خالف مصالح کشور عمل 
می کنند. در فیلــم می گوید کارگران 
دائم، مشکل اســت چون اینها مخالف 
امنیت شــغلی و قرارداد دائم هستند 

و می خواهنــد همه کارگران کشــور، 
قرارداد موقتی باشــند تا حق اعتراض 
نداشته باشند و بتوانند به راحتی آنها را 
اخراج کنند. وقتی یک واحدی به بخش 
خصوصی واگذار می شود، منفک کردن 
کارگر دائم از مجموعه بســیار سخت 
است و باید منتظر بازنشستگی او بمانند 
اما کارگر قرارداد موقت را خیلی راحت 
به اسم نیروی مازاد، تعدیل می کنند و 
آب هم از آب تکان نمی خورد. به همین 
دلیل است که علیه کارگر دائم، تبلیغات 
منفی می کنند و ادعــا می کنند همه 
ناکامی های اقتصادی، زیر سر کارگران 
دائم است. موقتی شدن کارگران بنگاه ها 
در شــرایطی که ماهیت کار مســتمر 
است و این قراردادهای موقت، مخالف 
الزامات ماده هفت قانون کار است. مسیر 
خصوصی سازی ســاده و بی دردسر را 
هموار می کند و متاسفانه دادنامه ۱۷9 
دیوان عدالت نیز مجوز موقتی سازی در 
کارهای مستمر را به کارفرمایان داده و 
به طور غیرمستقیم، خصوصی سازی 

ناکارآمد را تسهیل کرده است.
حبیبی ادامه می دهــد: فیلم ادعا 
می کنــد شــوراهای اســالمی کار با 

حاشیه سازی و تنش، تالش می کنند 
خصوصی سازی به سرانجام نرسد. باید 
گفت شوراها نگران معیشت و امنیت 
شغلی کارگران هستند و وقتی می بینند 
تفکر مدیران حاکم، لیبرالی اســت و 
با تفکرات حاکم بر انقــالب از زمین تا 
آسمان تفاوت دارد، با خصوصی سازی 
مخالفت می کنند. وقتی می بینند اکثر 
بنگاه های واگذار شــده که زمانی غول 
صنعتی ایران و منطقه بودند، با واگذاری 
به قهقرا رفته اند، با خصوصی ســازی 
مخالفت می کنند. نمی توانیم نسبت 
به خصوصی سازی که امنیت شغلی و 
حیات کارگران را به خطــر می اندازد، 
بی تفاوت باشــیم و ساکت بنشینیم تا 
سرمایه داران هر بالیی می خواهند به 

سر کارگران بیاورند.
بــه گفته حبیبــی، اصــوالً عموم 
تجربیات خصوصی سازی ایران، ناموفق 
بوده از کشت و صنعت مغان تا آذرآب و 
ماشین سازی و هیچ جا اصول و الزامات 
ابالغیه اصل ۴۴ قانون اساسی، محقق 

نشده است.
حق اعتراض را امنیتی نکنند

این فعــال کارگری با بیــان اینکه 
صداوسیما نباید حق اعتراض را امنیتی 
کند، ادامه می دهد: در ایــن فیلم القا 
می کند که کارگران و شوراهای اسالمی 
کار با حاشیه سازی و ایجاد عدم امنیت، 
به نفع رسانه های معاند عمل می کنند. 
این در حالیســت که حق اعتراض در 
اصل ۲۷ قانون اساســی به رســمیت 
شناخته شده است. این فیلم در حالی 
حق اعتــراض را غیرقانونی می داند و از 
خصوصی ســازی دفاع می کند که قوه 
قضاییه پیگیر تخلفات واگذاری هاست 
و رئیس سابق سازمان خصوصی سازی 
به سال ها زندان محکوم شده است. پس 
چطور ادعا می کنند اعتراض کارگران 

بی مورد و غیرقابل دفاع است؟
او اضافه می کند: اگر خصوصی سازی 
منجر به رشــد و توسعه کشور می شد، 
کارگران هرگز اعتــراض نمی کردند. 
رشد و توســعه یعنی تامین اجتماعی 
فراگیر، یعنی معیشت شایسته، یعنی 
نرخ بیکاری دورقمی نباشد و کارگران 
درگیر بحران معاش نباشند. این عالئم 
و شاخص ها نشــان می دهد که به رغم 
واگــذاری بنگاه های مــادر به بخش 
خصوصی، رشد و توسعه محقق نشده 
است. خصوصی ســازی نباید موجب 
زیان شود ولی چه زیانی فراتر از این که 
با خصوصی ســازی، این همه بیکار به 
جامعه اضافه شــده و تولید در بنگاه ها 
زمین خورده اســت. آیا آن گونه که در 
سیاست های اصل ۴۴ تاکید شده، در 
بنگاه های خصوصی شده، 5درصد سهام 

را به کارگران داد ه اند؟ آیا سطح اشتغال 
در جامعه افزایش یافته اســت؟ نباید 
از کارگران انتظار ســکوت و بی تفاوتی 

داشته باشند.
 شوراها بازوی کارگران هستند

 نه کارفرما
حبیبی به بخشی دیگر از ادعاهای 
فیلم اشاره می کند، به آنجا که می گوید 
شــوراهای اســالمی کار باید بازوی 
مدیریت باشند. او می گوید: در کجای 
قانون شوراها آمده که شوراها باید بازوی 
مدیریت باشند؟ شوراها بازوی کارگران 

و سخنگوی مطالبات آنها هستند. 
شورا بازوی کارگر است نه کارفرما! 
شوراهای اسالمی کار تا امروز در خیلی 
از جاها نتوانســته اند از حــق و حقوق 
کارگران دفاع کنند حاال اینها به مواردی 
که شــوراها به دفاع از حقوق کارگران 
برآمده اند، معترض هستند و می گویند 
شوراهای اســالمی کار قصد مصادره 
بنگاه ها را دارند! باید خطاب به صداوسیما 
گفت شوراهای اسالمی کار، تشکل های 
رســمی و قانونی هســتند و براساس 
آیین نامه، باید پیگیر مطالبات کارگران 
باشند. حاال شما حتی همین تشکل های 
رســمی و قانونی را برنمی تابید و توقع 
دارید کارگران کاماًل مطیع و سربه راه 
باشــند و صددرصد گوش بــه فرمان 

کارفرما.
وی در پایان تاکید می کند: رئیس 
صداوســیما باید در مقام پاسخگویی 
بربیاید و توضیح بدهــد که چرا در این 
کلیپ به کارگران و شوراهای اسالمی 
کار توهین شده و به آنها تهمت بسته اند. 
چگونه مجوز ساخت چنین کلیپی با پول 
بیت المال صادر شده است. تلویزیون با 
پول همین مردم و کارگران می گردد و 
نباید به مردم توهین کند. در عین حال، 
کارگران و شوراهای اسالمی کار، حق 
شکایت دارند و می توانند از صداوسیما 
به قوه قضاییه شکایت کنند. توهین به 
کارگران و طبقه کارگر، در نظام اسالمی 
جایی ندارد و نباید از بلندگوهای رسمی، 
این چنین کارگران را فتنه گر و دنبال 

اغتشاش، خطاب کنند.

حمایت از خصوصی سازی با مالیات قربانیان

صداوسیما تریبون سرمایه داران در رد حقوق کارگر شده است

خبر

مشــاور وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در 
امور بانوان و خانواده گفت: سهم زنان بیمه شده 
سازمان تامین اجتماعی از ۱8.9درصد در سال 
۱۳9۲ به ۲۰.۳درصد تا پایان شــهریور ۱۳99 

افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، وحیده نگین افزود: سهم زنان در 
بین بیمه شده های ورودی جدید حدود ۳5درصد 
است که بیانگر روند رو به رشد سهم بیمه شدگان 

زن در سال های آتی است.

نگین با تاکید بر عدالت جنسیتی از موضوع 
دستمزد خاطرنشان کرد: میانگین دستمزد پایه 
کسور بیمه ای بیمه شدگان زن نسبت به حداقل 
دستمزد در گروه ســنی ۲۰ تا ۲9 سال برابر ۱.۴ 
است، این نسبت برای مردان ۱.۳ اعالم شده که 
نشان دهنده برقراری عدالت دستمزدی جنسیتی 

در بازار کار رسمی است.
وی با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی زنان 
در سال های اخیر همواره صعودی بوده، گفت: این 
نرخ از ۱۳.۴درصد در سال ۱۳9۲ به ۱5.5درصد 

در ســال ۱۳98 ارتقا یافته اما در نیمه اول سال 
۱۳99 به دلیل شــیوع ویروس کرونا این نرخ به 

۱۴.۱درصد کاهش یافته است.
نگین، ترجیح کارفرمایان برای تعدیل نیروی 
کار زن را یکی از دالیل کاهش بیشتر اشتغال زنان 
نسبت به مردان به واسطه شوک کرونا دانست و 
افزود: کارفرمایان به دلیل اینکه مردان را مسئول 
معیشت خانوار می دانند ترجیح می دهند در زمان 

رکود تعدیل زنان را در اولویت قرار دهند.
وی خاطر نشــان کرد: حضور بیشتر زنان در 

بخش خدمات و اثرپذیری این بخش از شــیوع 
ویــرس کرونا و حضور بیشــتر زنــان در بخش 
غیررسمی و اشــتغال پاره وقت و همچنین نبود 
رویکــرد چندبعدی )خانــواده، تربیت فرزندان 
و درآمد( به سیاســت گذاری های اشتغال زنان 
نیز از دیگر دالیل آسیب اشــتغال زنان در زمان 

همه گیری کروناست.

مشاور امور بانوان و خانواده وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خاطر نشــان کرد: در نیمه اول 
سال 99 نسبت به دوره مشابه سال قبل در حدود 
۷۱۷هزار نفر از جمعیت اشتغال زنان کاهش یافته 
است این در حالی است که کاهش اشتغال مردان 
برابر با ۶۳۷هزار نفر بوده است. به عبارتی کرونا بر 

اشتغال زنان بیش از مردان اثرگذار بوده است.
وی با بیان اینکه 85درصد مستمری بگیران 
بازمانده، زنان هســتند، تاکید کرد: این موضوع 
بیانگر نقــش حمایتی بیمه هــای اجتماعی از 
خانوارهای کارگران است. نگین همچنین درباره 
سهم شــرکت های تعاونی فعال زنان گفت: این 
سهم از کل تعاونی های فعال از 9.5درصد در سال 

9۶ به ۱۰.8درصد در سال 99 رسیده است.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

سهمزنانازکلبیمهشدگانبه۲۰.۳درصدرسیدهاست

مدیرعامل ســازمان تأمیــن اجتماعی گفــت: عیدی 
بازنشستگان به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت پس از تعیین مبلغ 

و ابالغ مصوبه هیأت وزیران پرداخت شد.
به گزارش توســعه ایرانــی، مصطفی ســاالری گفت: 
مطابق با مصوبه هیأت وزیران، عیدی برای هر پرونده فعال 

مستمری اعم از بازنشستگی، از کارافتادگی کلی 
و بازماندگان مبلغ یک میلیون و 5۰۰هزار تومان 

تعیین شده است.
وی افــزود: بــا تعیین مبلــغ عیدی 

بازنشستگان در جلسه روز چهارشنبه 

هیأت دولت، بالفاصله نســبت به اخذ مصوبه هیأت مدیره و 
تأمین نقدینگی برای پرداخت عیدی بازنشستگان تأمین 
اجتماعی اقدام شد. صبح روز پنجشنبه تأمین نقدینگی 
در حساب های سازمان تأمین اجتماعی انجام و واریز 

عیدی بازنشستگان انجام شد.
ســاالری افزود: در خصــوص پرونده های 
مســتمری برقرارشــده جدیــد یا 
پرونده های مستمری که به هر علت 
در طول ســال جاری مجدداً فعال 

شده اند، میزان عیدی پرداختی متناسب با ماه های دریافت 
مستمری در ســال جاری بوده و کسری ماه به صورت یک ماه 

کامل محاسبه شده است.
مدیرعامل تأمین اجتماعی گفت: مبلغ عیدی مشمولین 
بند 9۱ قانون بودجه سال ۱۳9۰ کل کشــور، بند ۶۶ قانون 
بودجــه ســال ۱۳9۱ کل کشــور و قانون تعییــن تکلیف 
تأمین اجتماعی اشــخاصی که ۱۰ ســال و کمتر حق بیمه 
پرداخت کرده اند، به نسبت ســنوات پرداخت حق بیمه آنان 

خواهد بود.

ساالری:

عیدیبازنشستگانتأمیناجتماعیپرداختشد

به رغم واگذاری بنگاه های 
مادر به بخش خصوصی، 

رشد و توسعه محقق نشده 
است. خصوصی سازی نباید 

موجب زیان شود ولی چه 
زیانی فراتر از اینکه این همه 

بیکار به جامعه اضافه شده 
و تولید در بنگاه ها زمین 

خورده است

سازمان صداوسیما به 
جای اینکه نقش یک 

رسانه ملی را ایفا کند، ابزار 
سرمایه داری و تفکرات 

لیبرالی شده و قصد دارد 
کارگران را از همین حقوق 

حداقلی خود نیز محروم 
کند
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