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کارگران شهرداری رودبار   زیتون مدعی شدند:
 دریافت دو حقوق علی الحساب 

در شش ماه گذشته

کارگران پیمانکاری شهرداری رودبار زیتون به 
پرداخت علی الحساب حقوق خود از سوی شهرداری 
به شدت انتقاد کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران 
که مدعی هستند چهار ماه حقوق ســال جاری با 
احتساب تیر ماه را طلبکارند، گفتند: بعد از چهار ماه 
انتظار کارگران برای دریافــت حقوق، دو روز پیش 
شهرداری رودبار مبالغی را به حســاب کارگران به 
عنوان علی الحساب حقوق اســفند ۹۹ واریز کرده 
که موجب نارضایتی کارگران شده است. آنها با بیان 
اینکه تاخیر در پرداخت حقوق ها، کارگران شهرداری 
را به تنگنا کشانده، افزودند: متاسفانه شهرداری روز 
بیست و یکم تیر ماه به حســاب هر یک از کارگران 
مبلغ دو تا سه میلیون تومان واریز کرد. جدا از حقوق 
اسفند، حقوق بهمن ماه ســال ۹۹ کارگران هم به 
صورت علی الحساب پرداخت شده است. کارگران 
با بیان اینکه جدا از حقوق، دو ماه حق بیمه کارگران 
پرداخت نشده، گفتند: متاسفانه اعضای شورای شهر 
به خواسته قانونی و مشــکالت معیشتی کارگران 

شهرداری اهمیتی نمی دهند. 
    

معوقه متناسب سازی تیرماه ۹۹ 
بازنشستگان فوالد پرداخت شد

معوقات متناسب سازی مستمری تیر ماه ۹۹ 
بازنشستگان فوالد پرداخت شد. به گزارش توسعه 
ایرانی، روابط عمومی صندوق بازنشستگی فوالد 
اعالم کرد که با دستور مدیرعامل صندوق و پیگیری 
معاونت مالی و منابع انسانی، معوقه متناسب سازی 

تیر ماه ۹۹ به بازنشستگان فوالد پرداخت شد.
    

رئیس انجمن صنفی کارگران خباز مشهد:
سرکوب قیمت نان، منجر به بروز 

مشکالت کارگری شده است

کارگران نانوایی های سراســر کشور نسبت به 
وضعیت دستمزد خود اعتراض دارند و دریافتی خود 
را ناعادالنه می دانند. این کارگران در برخی از مناطق 
کشور حتی از دستمزد ثابت روزانه محروم هستند و در 
قبال تعداد فروش نان، دستمزد می گیرند. »علی اکبر 
صاحبقرانی« رئیس انجمن صنفی کارگران خباز 
مشــهد در گفت وگو با ایلنا دربــاره تجمع نانوایان 
مشــهدی گفت: نانوایان در اعتراض به ثابت ماندن 
نرخ نان و افزایش هزینه های جاری نانوایی معترض 
هســتند و برخی نیز پخت نوبت عصــر را متوقف 
کرده اند. آنها معتقدند که قیمت فعلی نان پاسخگوی 
مخارج آنها نیست. همچنین کارگران خواهان افزایش 
دستمزد خود هستند.  به گفته وی، قیمت نان به دلیل 
مالحظات سیاســی و جلوگیری از اعتراضات دیگر 
صنوف سرکوب شده است. سال ۹۳، قیمت نان کمی 
افزایش یافت و برای مدت پنج سال ثابت ماند. اگرچه 
نرخ تورم در این سال ها به صورت سرسام آور یکه تازی 
می کرد و قیمت اجناس چندصد برابر شد ولی بهای 
نان تنها چند درصد افزایش یافت. به ســبب گرانی 
اندک قیمت نان، مزد کارگران نیز به صورت جزئی 
افزایش یافت. این شرایط سبب شد تا برخی از کارگران 
از ادامه همکاری با کارفرما دست بکشند و آردفروشی 

میان نانوایان به شدت افزایش یافت.
    

کارکنان بازنشسته تامین اجتماعی:
قانون متناسب سازی مستمری ها را 

صحیح اجرا کنید
هیات هفــت نفره منتخب کانون های ســی 
و شش گانه کارکنان بازنشســته سازمان تامین 
اجتماعی سراسر کشور در خصوص  عدم اجرای 
صحیح متناسب سازی و اعمال ماده ۶۹ آیین نامه 
استخدامی سازمان، به مدیرعامل این سازمان، 
نامه نوشــتند. به گزارش ایلنا، کانون های سی و 
شــش گانه کارکنان بازنشسته تامین اجتماعی 
طی نامه ای به مدیرعامل ســازمان، ضمن اشاره 
به عدم اجرای صحیح متناسب ســازی و اعمال 
ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی سازمان برای سال 
۱۴۰۰، خواهان اجرای صحیح متناسب ســازی 

حقوق بازنشستگان شده اند.
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اخبار کارگری

گردهمایی سالروز تامین اجتماعی 
صبح دیروز )2۳ تیرماه( در مقابل خانه 
کارگر واقع در خیابان ابوریحان، با حضور 

تعدادی از بازنشستگان برگزار شد.
»علیرضا محجوب« دبیرکل خانه 
کارگر در ابتدای این گردهمایی ضمن 
عرض تبریک به مناسبت سالروز تامین 
اجتماعی گفت: موضوع همسان سازی 
برای سازمان برنامه و بودجه ظاهراً تمام 
شده اما این موضوع تمام شده نیست زیرا 
باید تمامی مطالبات گذشته هم پرداخت 
شود. چطور می شود به صندوق تامین 
اجتماعی توجه نکرد درحالی که نیمی 
از جمعیت کل کشــور به این صندوق 

وابسته هستند؟
وی با اشــاره به تفاوتــی که دولت 
بین صندوق های مختلف قائل شــده، 
گفت: این روا نیســت که به ما بگویند 
اعتبارات همسان سازی را از منابع خود 
سازمان تامین اجتماعی تامین کنید 
اما برای صندوق های کشوری و لشگری 

اعتباراتی جدا در نظر گرفته شود.
محجوب گفت: ما انتظار داریم که 
در روز و هفتــه تامیــن اجتماعی اوال 
دستگاه های ذیربط تامین بودجه با یک 
چشم همه صندوق ها را نگاه کنند چراکه 
این رفتــار، اجحاف در حــق صندوق 
کارگران اســت و زور گفتن به صندوق 
کارگران مبنــی بر اینکــه اعتبارات 
همسان سازی را خودتان تامین کنید، 

اصال قابل توجیه نیست.
دبیرکل خانه کارگر در ادامه گفت: 
صندوقی کــه متعلق بــه کارگران و 
بازنشسستگان است، باید بیش از همه 
تقویت شــود نه اینکه به صندوق های 
دیگر توجه شــود و این صندوق را کنار 
بگذارند. به خصوص کــه ما معتقدیم 
حقوق نیروی کار و حقوق بازنشســته 
به این جهت از دست رفته که نرخ تورم 
افزایش بسیاری داشته و متاسفانه دولت 
هم در جهت رفع این تورم و جبران آن 

در حقوق بازنشســتگان اقدامی انجام 
نداده است. وی تاکید کرد: این جبران 
باید توسط دولت صورت بگیرد. دولت، 
مجلس و سازمان برنامه و بودجه، همه 
باید بدانند که حقوق بازنشســتگان، 
کارگران، بازماندگان و ازکارافتادگان 
نباید تا این اندازه عقب تــر از نرخ تورم 
باشد. دبیرکل خانه کارگر در پایان گفت: 
سازمان تامین اجتماعی یعنی سازمانی 
که باید نیازهای اجتماعی را تامین کند 
و این نیز نیازمند کمک هایی است که از 

سوی دولت باید به سازمان بشود.
 مقابل روزنامه کیهان 

هم تجمع می کنیم
در ادامه این گردهمایی »حســن 
صادقی«، رئیس اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری گفت: ابتدا بنا بود ما این 
برنامه را مقابل سازمان برنامه و بودجه 
برگزار کنیم تا طی آن ســه دوازدهم 
۸۹هزار میلیارد تومان و نیز رفع تبعیض 
بین بازنشســتگان تامین اجتماعی با 
سایر صندوق های کشوری و لشگری 

را مطالبه کنیم.
صادقی گفت: بــه گفته مدیرعامل 
تامین اجتماعی، قرار بود ۸۹هزارمیلیارد 
تومان تا پایان این دولت تسویه حساب 
شود که دو وزارتخانه مخالفت کردند؛ 
یکــی وزارت صمت و دیگــری وزارت 
نفت. دولت البته در حال چانه زنی با این 
دو وزارتخانه است و از همین رو ما فرصت 

دیگری به آنها داده ایم.
وی با اشاره به صحبت های »الیاس 
نادران« نماینده مجلس و »حســین 
شریعتمداری« مدیر مسئول روزنامه 
کیهان مبنی بر تــورم زا بودن حقوق 
بازنشســتگان گفت: برخی دوستان 
پیشــنهاد کردند گردهمایــی خود را 
جلوی دفتر روزنامه کیهان برگزار کنیم 
اما به احترام برخی بــزرگان این کار را 
انجام ندادیم و در نهایت خانه کارگر را 

برای گردهمایی خود انتخاب کردیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
کارگری گفت: اگر کیهان بخواهد به این 
روند ادامه بدهد، ما حتما تجمعی مقابل 
کیهان برگزار خواهیم کرد. نمی شود 
شما در مقطعی دلتان برای بازنشستگان 
بسوزد و در مقطعی دیگر و دولتی دیگر 
بگویید که حقوق بازنشستگان تورم زا 

است!
صادقی ضمن تبریک به مناسبت 
سالروز تامین اجتماعی گفت: ما هم باید 
از این سازمان مطالبه گری داشته باشیم 

و هم مواخذه گر از آن باشیم.
وی گفت: نبایــد تامین اجتماعی 
زیر بیرق هیچ دولتی قرار بگیرد. اموال 
ســازمان تامین اجتماعــی متعلق به 
کارگران و سازمان به عنوان یک صندوق 
بین النسلی است، از این رو سازمان باید 
برنامه مدونی برای انجام وظایف خود 
داشــته باشد و نســبت به مطالبات ما 

پاسخگو باشد.
صادقی با اشاره به تعهدات دولت ها 
نســبت به این ســازمان گفت: همه 
دولت ها مکلف هستند سه درصد سهم 
بیمه خود را پرداخت کنند و اگر این را 
پرداخت انجام ندادند، ســود مرکب به 
این تاخیر تعلق می گیرد. اینکه دولت ها 
از زیر تعهدات خود شانه خالی می کنند 

نه قابل قبول است و نه قانونی.
 انقالبی گری یعنی 
حمایت از محرومان

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
کارگری تاکید کرد: نمی شود مجلس 
در این دولت بگوید حقوق بازنشستگان 
را افزایش بدهید و در دولت بعدی مدعی 
شود که این افزایش حقوق تورم زاست! 
مجلسی که مهر انقالبی گری به پیشانی 
آن خورده باید بدانــد که انقالبی گری 

یعنی حمایت از محرومان.
وی گفت: وای بر افرادی که خالف 
منافع طبقه مستضعفین رفتار می کنند. 
تاکید می کنم نماینده ای که از تورم زا 

بودن حقــوق بازنشســتگان زده باید 
توبیخ شود.

صادقی بیان کرد: اگر الیحه ای که 
دولت ارائه داده تمــام و کمال تصویب 
نشود و بین صندوق تامین اجتماعی با 
سایر صندوق های کشوری و لشگری 
فرق باشد، جامعه بازنشستگان کارگری 
هر روز مقابل مجلس اجتماع خواهند 
کرد. وی تاکید کرد: چطور اســت که 
افزایش حقوق بازنشستگان تورم ایجاد 
می کند اما ســقف حقوق ۳۶ میلیون 
تومانی حوزه های نفت و پتروشیمی، 

تورم زا نیست؟!
صادقی گفت: مجلســی ها بدانند 
که الیحه اســتمرار و قانونمند شدن 
متناسب ســازی صندوق کشــوری و 
لشــگری عینا باید برای بازنشستگان 
صندوق تامین اجتماعی هم تصویب 
شود. این متناسب سازی باید از محل 
درآمدهای عمومی به سازمان پرداخت 
شود نه اینکه به ما بگویند شما از جیب 

خود هزینه کنید.
رئیــس اتحادیــه پیشکســوتان 
جامعه کارگری تاکید کرد: سهم ما در 
درآمدهای عمومی و الیحه باید دیده 
شود که اگر دیده نشود فراخوان عمومی 
می دهیم و اجتمــاع ۱۰۰هزار نفری 

تشکیل خواهیم داد.
در پایان این مراســم نیز قطعنامه 

پایانی گردهمایی سراسری بازنشستگان 
و مســتمری بگیران به مناسبت هفته 
تامین اجتماعی منتشــر شد. در متن 
این قطعنامه آمده است: سازمان تأمین 
اجتماعی با ســابقه بیــش از نیم قرن 
در ایران در حال حاضــر بیش از نیمی 
از جمعیت کشــور را زیر پوشش یکی 
از مهمترین نیازهای جامعه بشــری 
امروز قرار داده است؛ نیازی که بعضاً در 
کشورهای توسعه یافته و ثروتمند منجر 
به تغییر دولت ها می شود. ابعاد پوشش 
ریســک زندگی بشــر در طول دوران 
حیات از بدو تولد تا مرگ در قالب نهادی 
به نام سازمان تأمین اجتماعی در ایران 
سبب شده اهمیت حفظ و استمرار این 
سازمان دوچندان شود. اگر بخواهیم از 
ابرچالش های آینده نام ببریم بی تردید 
نهاد تأمین اجتماعی یکی از آنهاســت 
که نه تنها دغدغه دولت هــا بلکه باید 
دغدغه نظام و حکومت باشد چرا که همه 
دولت ها در در دوران حاکمیت خود و در 
عرصه های مختلف با مشکالت و مسائل 
تأمین اجتماعی روبه رو هستند. با این 
توصیف به نظر می رسد نگاه به تأمین 
اجتماعی همواره باید فراجناحی و به دور 
از اغراض سیاسی باشد. تأمین اجتماعی 
یک نهاد اقتصادی - اجتماعی است و 
باید نگاه نظام های سیاســی به آن نه از 
بعد سیاسی بلکه صرفاً از بعد اقتصادی 
و اجتماعی باشــد. این ضرورت سبب 
می شود ســاختار این سازمان نیازمند 
چیدمانی فراتر از تغییر در دولت ها باشد 
و عقالنیت حاکم بر آن فارغ از تغییرات 
سیاسی در کشور از ثبات و پایداری قابل 
اعتمادی برخوردار باشــد تا این نهاد با 
اهمیت بتواند در سیاست گذاری، اجرا، 
نظارت و پایش تحــوالت اجتماعی و 
اقتصادی به دور از طوفان های سیاسی 
عمل کند چرا که ضامن حفظ و پایداری 
حکومت ها بدون تردید ثبات و پایداری 

این نهاد مهم است.
در ادامه این بیانیه آمده است: پس از 
انقالب، تأمین اجتماعی در ایران مثل 
ســایر نهادهای دولتی و شبه دولتی با 
تغییر دولت ها دچار عارضه های سیاسی 
شده و سبب تغییرات گسترده مدیریتی 
در سطوح مختلف شده است؛ تغییراتی 
که الزاماً موضوع شایسته ساالری در آن 
رعایت نشده و بعضاً از خوی و خصلت 
سیاســی تبعیت کرده و همین سبب 
شده که زیان های اجتماعی و اقتصادی 
به ســازمان تحمیل و ذینفعان آن که 
بیمه شدگان و مســتمری بگیران این 

سازمان هستند از آن آسیب ببینند.
در ادامه این بیانیــه می خوانیم: در 
حال حاضــر ۳.۵میلیون نفــر به طور 
مستقیم از سازمان ماهانه مبلغی حدود 
۱۷هزار میلیــارد تومان مســتمری 
می گیرند و حدود ۴هزار میلیارد تومان 
ماهانه هزینــه درمان نزدیــک به ۴2 
میلیون نفر بیمه شده این سازمان است 
و همچنین بودجه ساالنه این سازمان 

نزدیک به ۴۰درصــد بودجه عمومی 
کل کشــور اســت. مالحظه می شود 
که در قیاس با بســیاری از کشورهای 
دنیا، سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ 
جمعیــت و حجم عملیاتــی مالی، نه 
یک نهاد بلکه خود یک کشــور است 
و لذا از نظر ســطح اهمیت و آثاری که 
می تواند در سطح جامعه از خود برجای 
بگذارد باید با آن به مثابه یک کشــور 
نگریست. چالش های سازمان در آینده 
خود را به شــکل یــک فرآیند مزمن 
نشان می دهد و اگر دچار عارضه جدی 
شود حل آن بعضاً از عهده دولت ها هم 
خارج است. لذا نگاه بیمه ای به سازمان 
و الزام به رعایت همه قواعد مرســوم در 
نظام آکچوئری باید در این سازمان به 
کار گرفته شود. اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری ضمن تبریک سالگرد 
تولد این نهاد مهــم اجتماعی به همه 
بیمه شدگان، بازنشستگان و کارکنان 
صدیق و زحمتکــش تأمین اجتماعی 
در حوزه های درمانی و بیمه ای و دیگر 
حوزه ها یادآوری می کند که ســاختار 
سه جانبه گرایی در این سازمان می تواند 
این نهاد مهم را از طوفان های سیاسی 
مصون داشته و ثبات، کارایی و استقالل 

آن را تضمین کنند.
در بخــش پایانــی ایــن بیانیــه، 
خواسته های بازنشستگان کارگری از 
مجلس، دولت و قوه قضاییه در چهار بند 

به شرح ذیل عنوان شد:
حقــوق  زی  متناسب ســا  .۱
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی 
همان گونه کــه برای بازنشســتگان 
صندوق کشــوری و لشــکری انجام 

می شود، صورت پذیرد.
2. دولــت باید در الیحه اســتمرار 
متناسب سازی ملزم به پرداخت بدهی 
خود در یــک بازه زمانی پنج ســاله به 
ســازمان تأمین اجتماعی شود و کلیه 
طلب سازمان را ظرف پنج سال پرداخت 

یا تهاتر کند.
۳. مجلــس باید دولــت را مکلف و 
موظف کند تا سهم سازمان را در بودجه 

جاری کشور دیده و پرداخت کند.
۴. ســازمان تأمین اجتماعی الزم 
اســت طبق وعده ای که داده اســت 
حداکثر تــا ۱۰ مردادماه نســبت به 
پرداخت مابه التفاوت متناسب سازی 

فروردین ۱۴۰۰ اقدام کند.

بازنشستگان کارگری در گردهمایی سالروز تامین اجتماعی:

تبعیضمیانصندوقهایبیمهایرابرنمیتابیم

خبر

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری 
کشور گفت: اتحادیه تاکســیرانی های شهری 
کشــور از تامین اجتماعی به علــت عدم اجرا و 
به روزرسانی فهرســت رانندگان و عدم اجرای 
صحیح قانون بیمه تامین اجتماعی رانندگان به 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کرده است.

به گزارش ایســنا، مرتضــی ضامنی گفت: 
مجلس در راســتای حمایت از رانندگان حمل 
و نقل عمومــی و با هــدف جبران بخشــی از 
هزینه های این قشر جامعه در  بند »ب« از ماده 
۷ قانون هدفمندسازی یارانه ها، دولت را مکلف 
کرد از محل منابع ســازمان هدفمندســازی 
یارانه ها ۵۰درصد از ســهم رانندگان را در طرح 
بیمه تامین اجتماعی بــه عنوان یارانه پرداخت 
کند، اعتباری که در هر سال در بودجه سنواتی 

کشــور پیش بینی و به تصویب می رسد. به رغم 
پیش بینی اعتبــار الزم در ســنوات مختلف، 
متاسفانه از سال ۱۳۹2 تامین اجتماعی با بهانه 
تکمیل ســقف اعتباری این بخش، از پذیرش 
رانندگان جدید و به روزرسانی فهرست رانندگان 

موجود خودداری کرده است.
وی ادامــه داد: بــرای حل این مشــکل در 
ســال ۱۳۹۸ طبق تفاهم منعقده بین سازمان 
شهرداری ها و دهیارهای کشور و تأمین اجتماعی 
مقرر شد با هدف ساماندهی فهرست های موجود 
و جلوگیری از هدررفت یارانه پرداختی دولت و 
احقاق حقوق فعالیــن واقعی حوزه حمل و نقل 
شهری، بانک اطالعاتی تامین اجتماعی در بخش 
رانندگان توســط وزارت کشــور مورد پاالیش 
قرار گیرد. پس از انجام فرایند فوق مشــخص 

شد مشــخصات حدود ۵۰درصد از افرادی که 
به عنوان راننده از یارانــه دولتی در بیمه تامین 
اجتماعی اســتفاده می کننــد، در هیچ یک از 
بانک هــای اطالعاتی موجود کشــور به عنوان 

راننده وجود ندارد.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری 
کشور تاکید کرد: مقرر شد فرایند حذف افراد فوق 
و اضافه شدن رانندگان واقعی تا سقف موجود و 
بدون نیاز به اعتبار جدید به مرحله اجرا درآید که 
متأسفانه تامین اجتماعی بارها به دالیل گوناگون 
از اجرای این طــرح خودداری کــرده و به رغم 
برگزاری جلسات بســیار و پیگیری های مکرر 

موضوع اجرایی نشده است.
ضامنی گفت: با توجه به موارد فوق و با عنایت 
به اینکه پیگیری های مکرر طی چند سال گذشته 

از سازمان تامین اجتماعی به نتیجه نرسیده و نظر 
به اینکه اجرای فرایند بیمه رانندگان و تداوم این 
طرح بدون تحمیل بار مالــی جدید برای دولت 
اســت، به منظور اجرای دقیق قانون مطابق با 
نظر مقنــن و همچنین حمایت از این قشــر و 
برخورداری آنها از تنها امکان تعریف شده برای 
رانندگان که با عملکرد نادرست تامین اجتماعی 

غیرقابل اجرا شده، به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
جهت بررســی و اقدامات الزم در خصوص حل 
مشــکل بیمه تامین اجتماعی رانندگان حوزه 
حمل و نقل عمومی شکایت کردیم که امید است 
با حسن توجه و مساعدت مسئوالن امر بتوان در 
راستای حل این مشکل و کمک به این قشر گام 

موثر و مثبتی برداشت.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور خبر داد:

شکایت از تامین اجتماعی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

صادقی: الیحه استمرار 
و قانونمند شدن 

متناسب سازی صندوق 
کشوری و لشگری عینا باید 

برای بازنشستگان تامین 
اجتماعی هم تصویب شود. 

این متناسب سازی باید از 
محل درآمدهای عمومی به 

سازمان پرداخت شود

محجوب: معتقدیم 
حقوق نیروی کار و حقوق 
بازنشسته به این جهت از 
دست رفته که نرخ تورم 

افزایش بسیاری داشته و 
متاسفانه دولت هم در جهت 

رفع این تورم و جبران آن 
در حقوق بازنشستگان 
اقدامی انجام نداده است
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