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اخبار کارگری

»۹۵درصد از اهداف محقق شده 
است«. این جمله، بخشی از اظهارات 
»مهدی مسکنی« معاون تعاون وزارت 
کار در جمع خبرنگاران در دوم آذر ماه 
اســت. او با دفاع از عملکرد وزارتخانه 
کار در حــوزه تعاونی ها و با بیان اینکه 
»به رغم تصویری که در کشور وجود 
دارد، مدل تعاونی ها موفق است«، پنج 
درصد عدم توفیق خود را به تکانه های 
بازار و شــرایط اقتصــادی متالطم 
منتسب می کند و می گوید که »این 
موضوع اجتناب ناپدیر اســت و البته 
اینها را باید بــا پیش بینی مدل هایی 

حل کرد«.
این دفــاع حداکثــری از عملکرد 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
در حــوزه تعاونی هــا بــه خصوص 
تعاونی های مســکن در شرایطی که 
نتیجه روشنی از تحقق وعده »ساخت 
سالی یک میلیون مسکن« نمی بینیم، 
از ســنخ ارائه عدد و آمار اقناع بخش 
بدون نتیجه روشن در واقعیت است. 
چگونه ۹۵درصد از اهداف تعاونی ها 
در واقعیت محقق شده است و آقایان 

مســئول با کدام نمودار و آمار به این 
نتیجه  رسیده اند؟ در خوانش اظهارات 
معاون تعاون وزارت کار، چند ســطر 
باالتر می آییم. همان دوم آذر، مسکنی 
در ارتباط با موفقیت خانه سازی برای 
کارگــران می گویــد: »در خصوص 
ثبت نام مســکن کارگری، ۴۶۰هزار 
کارگر در طرح نهضت ملی مســکن 
تاکنون ثبت نــام کردند که اطالعات 
آنها در سامانه بارگذاری و برای معاونت 
رفاه فرستاده شده است. کارگران باید 
در سایت نهضت ملی مسکن ثبت نام 
کنند، بررســی اولیه انجام می شود و 
اطالعات برای ما ارســال و در نهایت 
ما این اطالعــات را بــه معاونت رفاه 
می دهیم تا دهک بندی مشــخص و 
بعد در قالب تعاونی ها این درخواست 

پیگیری می شود«.
ثبت نام ۴۶۰هــزار کارگر در طرح 
نهضت ملی مســکن در شــرایطی 
کنار موفقیت ۹۵درصدی تعاونی ها 
گذاشته می شــود که در کشور هنوز 
آمار روشنی از تعداد کارگران صاحب 
خانه نداریم. طبــق داده های میدانی 
و اطالعات آماری مربوط به سال های 
گذشــته، بیش از ۵۰درصد کارگران 

کشور مستاجرند. اگر جمعیت جامعه 
کارگری کشــور با احتساب شاغالن 
و بازنشســتگان را ۴۳ میلیون نفر در 
نظر بگیریم، آمار ۵۰درصدی نشــان 
می دهد کــه ۲۰ میلیون نفر از جامعه 
کارگری کشور از خانه ملکی برخوردار 
نیســتند. با ضریب بعد خانوار ۳ نفره، 
یعنی حدود ۶ میلیون خانوار کارگری 
در کشــور داریم که خانــه ندارند و با 
توجه به فاصله عمیق درآمد ســاالنه 
کارگران با قیمت مسکن، در شرایط 

فعلی نمی توانند خانه دار شوند. درآمد 
ساالنه یک کارگر شاغل یا بازنشسته 
حداقل بگیر، کمی بیش از ۸۰ میلیون 
تومان است؛ دقیقاً برابر با قیمت یک 
تا دو متر آپارتمان نوســاز در تهران! با 
این شرایط ۳۰ ســال کار کردن یک 
کارگــر و پس انــداز کل درآمد بدون 
ریالی خرج کرد، می شــود ۳۰ تا ۶۰ 
متر آپارتمان و بنابراین خانه دار شدن 

کارگران، فرضی محال است.
از این معادله نابرابر درمی گذریم. 
چطور ثبت نام ۴۶۰هــزار کارگر در 
طرح نهضت ملی مسکن وقتی حدود 
۶ میلیون خانواده کارگری خانه ندارند 
و محتاج تامین مسکن توسط دولت 
هســتند، یک موفقیت ۹۵درصدی 
محسوب می شود؟ معاون تعاون وزارت 
کار، »موفقیت در رسیدن به اهداف« را 
با چه متر و معیاری محاسبه می کند 
و کدام نمــودار عملکــردی را مقابل 
خود روی میز گذاشته که به موفقیت 
۹۵درصدی یعنی یک موفقیت نسبتاً 

کامل و عالی رسیده است؟

کارگران توان پرداخت
 اجاره خانه هم ندارند

»محمــدی« یــک بازنشســته 
کارگری کــه به خاطــر گرانی کرایه 
خانه هــا در پایتخت بعد از ۴۰ ســال 
زندگی در شرق تهران، مجبور به کوچ 
اجباری به اسالمشهر شده، می گوید: 
حتی نمی توانیم در تهران اجاره خانه 
بدهیم. بچه هایم بعد از ســال ها خو 
گرفتن با محیط شرق تهران، به خاطر 
نداری من و به خاطر بازار به امان خدا 
رها شــده اجاره خانه، مجبور شدند با 
تمام دوستان و آشنایان و خاطره های 
خود خداحافظی کنند و به یک محیط 
نامانوس پا بگذارند. برای خود من این 
کوچ اجباری خیلی ســخت بود. ۳۰ 
سال کار کنی و در دوران بازنشستگی 
حتی نتوانی اجاره خانه بدهی، خیلی 
درد دارد.او ادامه می دهد: بگویند کدام 

کارگران یا بازنشستگان با طرح های 
جورواجور مســکن، خانه دار شده اند 
و چقدر آورده داشــته اند. چطور این 
طرح ها با توان مالی کارگران مطابقت 
دارد؟ اصالً بگویند با دستمزد ۷ میلیون 
تومانی و خرج دو فرزند، چطور می شود 
در این طرح ها ثبت نام کرد و قســط 
وام ها را پرداخت. اصاًل راهکاری دارند؟ 
چطور ادعــا می کننــد تعاونی های 
کارگری ۹۵درصد موفقیت داشته اند؟
پرس و جوی میدانــی از کارگران 
و بازنشستگان ساکن در حاشیه های 
تهران نشــان می دهد کــه کارگران 
حتی توان پرداخت اجاره خانه در این 

حاشیه ها را هم ندارند.
»محمد« یک کارگــر تولیدی در 
تهــران از رهن کامــل ۲۵۰ میلیون 
تومانــی در یکــی از برج های شــهر 
پردیس می گوید و روزی ۳ ســاعت و 
نیم رفت و آمــد از خانه به محل کار. او 
از وام گرفتن خود برای پرداخت همان 
رهن ۲۵۰ میلیون تومانــی و روزی 
بیش از ۲۰هزار تومــان هزینه رفت و 
آمد که البته بخشی از مسیر را با مترو 
و اتوبوس می رود، ناراضی است. او نیز 
می گوید: چرا ما جــزو آن ۹۵درصد 
نیســتیم؟ چگونه قرار است ثبت نام 
کنیم و خانه دار شــویم؟ دولت چقدر 
به ما کمک می کند؟ بــه جای دادن 
اعداد و ارقام، اعالم کنند دولت چقدر 
به تعاونی های مسکن کمک می کند و 
تعاونی های مسکن چقدر به کارگران 
کمک می کنند که خانه دار شــوند. 
بگویند با دستمزد ۱۰ میلیون تومانی، 
من نوعی با چه نقشه راهی می توانم تا 

روزی که زنده هستم، خانه دار شوم!

قانون درباره مسکن کارگران 
چه می گوید؟

مشــکل بی خانگی، یک مشکل 
بزرگ و عمیــق برای طبقــه کارگر 
اســت، هرچند معاون تعاون وزارت 
کار، از موفقیت ۹۵درصدی تعاونی ها 

در رسیدن به اهداف می گوید! در این 
شرایط بهتر اســت به دو اصل قانونی 
نگاهی بیندازیم تا ماجرا روشن تر شود:

اصل ۳۱ قانون اساســی می گوید 
که داشــتن مسکن متناســب با نیاز 
حق هر فــرد و خانواده ایرانی اســت. 
دولت موظف اســت با رعایت اولویت 
برای آنها که نیازمندترند به خصوص 
روستانشینان و کارگران زمینه اجرای 
این اصل را فراهم کند«. در ماده ۱۴۹ 
قانون کار هم قید شده که کارفرمایان 
مکلفند با تعاونی های مســکن و در 
صورت عدم وجــود ایــن تعاونی ها 
مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت 
تامین خانه های شــخصی مناســب 
همکاری الزم را انجام دهند و همچنین 
کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف 
به احداث خانه های سازمانی در جوار 
کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند. 
در تبصره ۱ این ماده هم آمده که دولت 
موظف است با اســتفاده از تسهیالت 
بانکــی و امکانات وزارت مســکن و 
شهرســازی، شــهرداری ها و سایر 
دســتگاه های ذی ربط همکاری الزم 

را انجام دهد.
این دو اصل قانونــی، بیش از ۴۰ 
سال اســت که فقط روی کاغذ تحکم 
می کنند و اراده ای برای اجرایشــان 
نیســت اما مســئوالن همچنــان از 
موفقیت ۹۵درصدی در رســیدن به 

اهداف می گویند.

اظهارات عجیب معاون وزارت کار درباره تحقق 95 درصدی اهداف تعاونی ها

وقتیثبتنام10درصدیکارگراندرحوزهمسکن،موفقیتتلقیمیشود
حادثه کار در فوالد بافق

سه کشته و زخمی به جای گذاشت
حوالی ساعت ۱۵:۰۵ بعدازظهر روز جمعه )چهارم 
آذر ماه( سه کارگر در شرکت فوالد بافق بر اثر حادثه 

کار کشته و زخمی شدند.
به گزارش ایلنا، این حادثه برای سه کارگر شرکت 
فوالد ابوئی بافق که برای عملیات جوشکاری به ارتفاع 
۴ متری تاسیسات رفته بودند، اتفاق افتاده که بر اثر 
انفجار ناگهانی کپسول گاز دچار حادثه می شوند. در پی 
این اتفاق، یکی از کارگران از ارتفاع سقوط می کند که 
جان خود را از دست می دهد. دو کارگر دیگر نیز که به 
محل انفجار کپسول نزدیک تر بودند، دچار سوختگی 
می شوند که با حضور گروه های امدادی به بیمارستان 

ولی عصر یزد منتقل می شوند.
روابط عمومی مجتمع معدنی صنعت و آهن فوالد 
بافق با تایید این خبر گفت: سه نفر از کارگران فوالد 
تکنیک به عنوان پیمانکار در پروژه آهن اسفنجی در 
حال جوشکاری بودند که متاسفانه به علت سوختگی 
یکی از کارگران به نام آقای »میثم اسماعیلی« از ارتفاع 
سقوط کرده و جان باخت. به گفته این مرکز، علت بروز 

این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

با عزل محمد اسکندری؛ 
نعمت اهلل ترکی، رئیس صندوق 

بازنشستگی کشوری شد

پس از ماه ها حاشیه بر سر حضور محمد اسکندری 
در صندوق بازنشستگی کشور، باالخره سیدصولت 
مرتضوی، محمد اسکندری را از صندوق بازنشستگی 
کشــوری عزل کرد و نعمت اهلل ترکــی را به عنوان 

سرپرست این سازمان منصوب کرد.
به گزارش رویداد۲۴، محمد اسکندری از نزدیکان 
حجت عبدالملکی بود کــه در دوره او جذب وزارت 
کار شــد و پس از خروج عبدالملکی از وزارتخانه، او 
همچنان پســت خود را حفظ کرده بود، با این حال 
انتقادها از نحوه مدیریت او در صندوق بازنشستگی 
آنقدر باال گرفت که روز چهارشنبه در اتفاقی بی سابقه، 
کارکنان صندوق با او درگیر شدند. از تصمیمات عجیب 
اسکندری در صندوق بازنشستگی این بود که مصوبه 
»شورای عالی کار« که ریاست آن با وزیر است توسط 
محمد اسکندری در صندوق بازنشستگی کشوری لغو 
شده بود. نعمت اهلل ترکی، سرپرست کنونی صندوق 
بازنشستگی کشوری پیش از این در سمت معاونت 
توسعه مدیریت و منابع سازمان انرژی اتمی مشغول 

به کار بوده است.

بازنشستگان آینده ساز خواستار 
افزایش قانونی حقوق شدند

روز گذشــته )پنجم آذر( جمعی از بازنشستگان 
آینده ساز با تجمع مقابل دفتر صندوق بازنشستگی 
در خیابان میرداماد تهران، خواستار افزایش قانونی 
مســتمری ماهانه خود شــدند. به گــزارش ایلنا، 
حاضران در این تجمع صنفی می گویند: چرا به رغم 
اینکه افزایش مزد مصوب شــورای عالــی کار برای 
بازنشستگان سایر سطوح ۳۸درصد است، مستمری 
ماهانه ما فقط ۱۰درصــد افزایش یافته اســت. ما 
خواستار افزایش قانونی حقوق ماهانه خود هستیم. 
این بازنشستگان می گویند: برخورداری از مستمری 
شایسته و متناسب با نرخ تورم، حق تمام بازنشستگان 
کشور است. بازنشستگان آینده ســاز در عین حال 
مطالبات دیگری ازجمله درمــان، بیمه تکمیلی و 
خدمات رفاهی مکفی دارند کــه از مدیران صندوق 

انتظار دارند در جهت تحقق این مطالبات اقدام کنند.

مسمومیت کارگران پتروشیمی ایالم 
بر اثر نشت گاز

تعدادی از کارگران پتروشیمی ایالم )الفین ایالم( 
بر اثر نشــت گاز مســموم و روانه بیمارستان شدند. 
به گزارش ایلنا، جمعه شب، نشــت گاز در مجتمع 
پتروشیمی ایالم )الفین ایالم( حدود ۲۰ نفر از کارگران 
را روانه بیمارســتان امام خمینی و شهید مصطفی 
خمینی ایالم کرد. براساس اعالم اورژانس ایالم، این 
حادثه تلفات جانی نداشته اما وضعیت ۴نفر از کارگران 
خوب نیست. طبق این گزارش، شرایط تحت کنترل 

بوده و علت حادثه در دست بررسی است.

درآمد ساالنه یک کارگر 
شاغل یا بازنشسته 

حداقل بگیر، کمی بیش 
از ۸۰ میلیون تومان است؛ 

دقیقاً برابر با قیمت یک 
تا دو متر آپارتمان نوساز 

در تهران! با این شرایط 
خانه دار شدن کارگران، 

فرضی محال است

نسرین هزاره مقدم

مسکنی: در خصوص ثبت نام 
مسکن کارگری، ۴۶۰هزار 
کارگر در طرح نهضت ملی 

مسکن تاکنون ثبت نام کردند 
که اطالعات آنها در سامانه 

بارگذاری و برای معاونت رفاه 
فرستاده شده است

سقف تعهدات بیمه تکمیلی جدید بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جاری 
به ۷۵ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی از اول آذرماه با بیمه آتیه سازان منعقد شد و براساس آن حق بیمه از ۹۱هزار 
تومان به ۲۰۵هزار تومان افزایش یافت و بر همین اساس اعمال جراحی به سقف 
۷۵ میلیون تومان رسید در حالی که سال گذشته این میزان ۴۵ میلیون تومان بود.

»علی دهقان کیا« رئیس کانون بازنشستگان تهران از رایزنی برای پرداخت نیمی 
از حق بیمه تکمیلی توسط تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: پیگیری های الزم از 
سوی کانون ها درحال انجام است و امیدواریم تأمین اجتماعی ۵۰درصد سهم حق 

بیمه تکمیلی بازنشستگان را پرداخت کند.
وی افزود: سال گذشته از ۹۱هزار تومان حق بیمه ۴۵هزار تومان را سازمان تقبل 
کرد اما حال به دلیل افزایش هزینه های درمان سهم پرداختی بیمه شدگان به بیش 
از ۲.۵ برابر افزایش یافته و به همین دلیل امســال نیز از مسئوالن می خواهیم که 

۵۰درصد حق بیمه را پرداخت کنند.
دهقان کیا گفت: در بیمه تکمیلی امســال سقف اعمال جراحی سرطان، مغز و 

اعصاب، نخاع، قلب، پیوند کلیه، ریه، مغز استخوان، دیالیز، خدمات بیماری کرونا، 
کلیه آزمایشات مرتبط با بیماران خاص و صعب العالج و غیره به ۷۵ میلیون تومان 

افزایش یافته است.
وی افزود: همچنین هزینه بستری عمومی و اعمال جراحی به شرط بستری در 
بیمارستان و مراکز جراحی محدود با بیش از ۶ ساعت بستری در بخش غیراورژانس 

به ۳۵ میلیون تومان رسیده است.
به گفته این مقام مسئول، خدمات پاراکلینیکی و خدمات تشخیصی، درمانی، 
سرپایی مانند انواع آنژیوگرافی و سیتی آنژیوگرافی، انواع اسکن سه بعدی دندان، 
ماموگرافی، پزشکی هسته ای، نوار قلب، عضله و غیره به ۵ میلیون تومان رسیده است. 
همچنین خدمات تشخیصی درمانی و سرپایی مانند جبران هزینه های جراحی مجاز 
سرپایی بدون بستری مانند بخیه، رادیوتراپی، تخلیه کیست و لیزردرمانی در موارد 
غیرزیبایی و هزینه های مربوط به جراحی های سرپایی مانند شکستگی، دررفتگی، 

گچ گیری و غیره به سه میلیون تومان افزایش یافته است.
رئیس کانون بازنشستگان تهران تأکید کرد: هزینه های آزمایشگاهی و پاتولوژی 
به یک میلیون و ۷۵۰هزار تومان و هزینه رفع عیوب انکســاری چشم ۴ میلیون و 

۵۰۰هزار تومان برای یک چشم و ۹ میلیون تومان برای هر دو چشم در نظر گرفته 
شده است.

دهقان کیا گفت: برای پوشش هزینه های درمان بیماران خاص و صعب العالج نیز 
مانند تومورهای بدخیم سرطانی، شیمی درمانی، تأمین هزینه داروهای اختصاصی 
درمان و داروهای جانبی، تاالسمی، هموفیلی، دیالیز و غیره به ۲۵ میلیون تومان 
رسیده است. همچنین برای انتقال بیماران با آمبوالنس در داخل شهر یک میلیون 

تومان و بین شهری نیز دو میلیون تومان اختصاص یافته است.

جزئیات تعهدات بیمه تکمیلی جدید بازنشستگان اعالم شد
گزارش

یک فعال کارگری گفت: وقتی قبال با بیمه آتیه ســازان 
حافظ قرارداد بســتیم و ۹۰درصد از کارگران با این بیمه 
مشــکل پیدا کردند، چرا دوباره با این شرکت قرارداد بیمه 

تکمیلی می بندیم؟
به گزارش ایلنا، عیدعلی کریمی گفت: آزموده را آزمودن 
خطاست. برای بیمه تکمیلی کارگران یا باید به سراغ شرکتی 

توانمند رفت و یا با شــرکت های مختلف قرارداد بست. هر 
شرکت می تواند با ۳ یا ۴ اســتان قرارداد ببندد که در این 
صورت هم کنترل راحت تر اســت و هم شرکت ها بیشتر 

می توانند به تعهدات خود عمل کنند.
کریمی بیان کرد: بیمه آتیه سازان سال گذشته از ضرر 
میلیاردی خود خبر داد. اگر ایــن صحت دارد چرا دوباره با 
این شرکت قرارداد می بندیم؟ البته من نسبت به اصل این 
ضرر تردید دارم چون اگر بحث زیان در میان است چرا هر دو 

طرف تمایل به بستن قرارداد مجدد دارند؟
دبیر اجرایــی خانه کارگر قزوین گفــت: نظر و رضایت 
بازنشستگان هر اســتان برای بســتن بیمه تکمیلی باید 
پرسیده شود. اینکه می گویند ما قرارداد می بندیم و هر کس 

خواست حذف کند، قابل قبول نیست.
کریمی ادامه داد: طبق قانون الــزام، صفر تا صد درمان 
باید رایگان باشــد اما نه این قانون اجرا می شود و نه تأمین 

اجتماعی زیر بار تعهدات دیگر خود می رود. تأمین اجتماعی 
حتی با پرداخت ۵۰درصد هزینه بیمه تکمیلی هم مخالفت 

می کند.
این فعــال کارگری گفت: پیشــنهاد ما این اســت که 
مناقصه رســمی برگزار و یک ماه دیگــر روی این موضوع 
کار کارشناســی کنند. این موضوع امــری حیاتی برای 
بازنشستگان است و باید با شــرکتی قرارداد بسته شود که 
بعدا باری روی دوش کارگران نباشد. بازنشستگان هزینه 
بسیاری بابت درمان پرداخت می کنند و بیمه تکمیلی باید 

بتواند مشکل آنها را حل کند.
کریمی تأکید کرد: ما در ســال های گذشــته در همه 
زمینه ها با آتیه سازان مشکل داشتیم، هم بیمارستان های 
طرف قرارداد و هم بیمارســتان های خصوصی هیچ کدام 
پاسخگوی بازنشستگان نبودند. خیلی از بیمارستان های 
خصوصی لغو قراداد کرده بودند چون آتیه ســاز تعهدات 

خود را اجرایــی نمی کرد. این فعــال کارگری به وضعیت 
بیمارستان ها اشاره کرد و گفت: در بیمارستان های طرف 
قرارداد قبل از انجام هر کار، پول را از بیمار می گیرند و بعد 
می گویند پول را از بیمه آتیه سازان حافظ بگیر. این موضوع 
نه صرفا در مورد بیمه تکمیلی بلکــه در مورد بیمه تأمین 
اجتماعی هم اتفاق افتاده یعنی گاهی پیش می آید که بیمار 
نه می تواند از بیمه تامین اجتماعی و نه تکمیلی اســتفاده 
کند. درحالی که یک بازنشسته از دوران کار تا بازنشستگِی 
خود، سه بار حق بیمه پرداخت کرده و حق دارد از خدمات 

مناسبی برخوردار باشد.
کریمی گفت: بارها درخواست کردیم که برای پیگیری 
امور مربوط به بیمه و قراردادهایش کمیته فنی تشــکیل 
شود و نظارت همه جانبه وجود داشته باشد. در مورد قرارداد 
با شرکت آتیه سازان حافظ، قرارداد کامال یک طرفه بوده و 

هیچ نظارتی وجود نداشته است.
وی ادامه داد: بیمه تکمیلی باید بیمه مکمل باشــد تا 
از طریق آن بتوان هزینه درمــان را پرداخت کرد نه اینکه 
باری بیشتر روی دوش بیمه شده باشــد و بعد از پرداخت 
هزینه درمان تازه به دنبال احیای پول خود باشد و آن هم 

نتواند بگیرد!

یک فعال کارگری:

بازنشستگان مخالف بستِن قرارداد با بیمه آتیه سازان حافظ هستند

خبر


