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یادداشت

خبر

»اجــرای مــاده ۸۵، افزایش حقوق 
متناسب با تورم و تثبیت همسان سازی« 
به عنوان مهم ترین مطالبات بازنشستگان 
کشوری است که نمایندگان کانون های 
بازنشستگی کشــوری دیروز در جریان 
برگزاری آیین بزرگداشت روز خانواده و 

تکریم بازنشستگان مطرح کردند.
به گزارش ایرنا، در جریان این مراسم 
که در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد 
»قریشــی« به عنوان نخستین نماینده 
بازنشستگان حاضر در این آیین با اشاره 
به مشکالت این قشر از جامعه گفت: رفع 
تبعیض بین یک بازنشسته با بازنشسته 
دیگر در شرایط مســاوی و رفع تبعیض 
یک بازنشسته با یک شاغل هم تراز یکی 
از مهم ترین دغدغه های بازنشســتگان 

کشوری است.
وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه ها 
مکلفند کمک های نقــدی و غیرنقدی 
را همانند شــاغالن به بازنشستگان هم 
بدهند، اظهار داشت: متاسفانه هنوز برخی 
دســتگاه ها به این قانون عمل نمی کنند 
و اولین درخواســت ما رفع تبعیض بین 

بازنشستگان دستگاه های اجرایی است.
وی دومین خواســته بازنشستگان 
را عمل به قوانین خواند و گفت: از ســال 
۸۶ تاکنون هنوز آیین نامه ماده ۸۵ قانون 
مدیریت خدمات کشوری که باید توسط 
دولت تدوین شود، نوشــته نشده است. 
این قانون تاثیر به ســزایی در معیشــت 
بازنشســتگان دارد. خانواده هایــی را 
می شناســیم کــه بیــش از ۵۰درصد 
درآمدشان صرف هزینه های درمانشان 

می شود.

الیحه دائمی شدن همسان سازی 
به مجلس برگردد

قریشــی به وضــع روحــی و روانی 
بازنشســتگان نیز اشــاره کرد و گفت: 
مشــکالت مالــی بــر ســالمت روان 
بازنشستگان نیز تاثیرگذار است. باید به 

بهبود روحیه بازنشســتگان کمک کرد. 
آنچه مهم اســت احترام به بازنشستگان 

است.
وی با تاکید بر اینکه نظارت بیشتری 
بایــد روی صنــدوق بازنشســتگی و 
شرکت های آن صورت گیرد، گفت: باید 
در این زمینه به بازنشستگان اختیاراتی 
داده شود و در فرآیندهای نظارتی از توان و 

کمک بازنشستگان استفاده شود.
نماینــده بازنشســتگان حاضر در 
همایش بزرگداشت روز خانواده و تکریم 
بازنشستگان، مساله مهم دیگر را اجرای 
درست و تثبیت همسان سازی عنوان کرد 
و گفت: هنوز به ۹۰درصد پوششی که مقرر 
شده بود، نرسیده ایم و از مدیرعامل صندوق 
بازنشستگی درخواســت داریم ترتیبی 
دهند تا الیحه دائمی شدن همسان سازی 
به مجلس برگردد و این الیحه دائمی شود.

میانگین حقوق بازنشستگان حدود 
۷میلیون و ۹۰۰هزار تومان است

به گفته قریشــی، میانگین حقوق 
بازنشستگان کشــوری در حال حاضر 
حدود ۷میلیون و ۹۰۰هزار تومان است 
و با توجه به شــرایط اقتصادی کشوری، 
یک میلیون تومان هم برای بازنشستگان 

بی تاثیر نیست.
وی تصریح کرد: احــکام ۱۵درصد 
افزایش های بازنشستگان علوم پزشکی 
صادر شــده ولی هیــچ پرداختی انجام 
نگرفته است و این شرایط مناسبی برای 
بازنشستگان نیست که باید اصالح شود و 
منابع الزم برای پرداخت این افزایش ها و 

معوقات باید پرداخت شود.
ایــن بازنشســته عضــو کانــون 
بازنشستگان ســازمان مدیریت با ارائه 
دو پیشــنهاد گفت: اوال جایگاه صندوق 
بازنشستگی کشــوری باید به سازمان 
بازنشســتگی ارتقا پیدا کنــد چراکه 
مشکالت بارنشستگان فقط اقتصادی 
نیست و مســائل و نیازهای اجتماعی 

و فرهنگی هم هســت. به طور قطع اگر 
صندوق به سازمان ارتقا یابد، بعد از برنامه 
هفتم به جایی می رســیم که سازمان 

بازنشستگی خودکفا خواهد شد.
وی درباره پیشنهاد دوم خود گفت: 
کانون های بازنشستگی در کشور بسیار 
زیاد هســتند بنابراین تشکیل شورای 
عالی کانون های بازنشستگی را پیشنهاد 
می کنیم. به این ترتیب هم مجلس و هم 
دولت و هم سایر ارگان ها می دانند که با 
چه کسانی طرف هستند. این چنین هم 
مسائل بازنشســتگان را احصا می کند و 
پیشنهاد مشخص و شسته و رفته ای به 

مسئوالن ارائه می دهد.

به درددل بازنشستگان
گوش داده شود

»اشرف« دیگر نماینده بازنشستگان 
و عضو کانون بازنشستگان سازمان برنامه 
و بودجه نیز در ســخنانی با بیان اینکه 
شمارش تنگناهای زندگی بازنشستگان 
و ترمیم معیشتشان را نمی توان شرح داد، 
گفت: وقتی می توان تکریم بازنشستگان را 
بیان کرد که به درددل بازنشستگان گوش 
داده شود. فقط تعیین یک روز در تقویم به 
نام بازنشستگان و سالمندان کافی نیست.
وی تصریح کرد: تورم ســال گذشته 
۴۰ تا ۵۰درصد بوده ولی افزایش حقوق 
۱۰درصد است. سوال اساسی این است 

که آیا مسئوالن می توانند با حقوق های 
فعلی بازنشستگان یعنی میانگین حدود 
۸ میلیون تومان، برنامه ای برای مدیریت 

زندگی بازنشستگان ارائه بدهند؟
وی ادامه داد: افزایش حقوق مطابق 
با تورم، دائمی شــدن همسان ســازی، 
بیمه درمان بازنشستگان، ماده ۸۵ قانون 
مدیریت خدمات کشوری، کمک به ایجاد 
تشکل های فراگیر بازنشستگی، افزایش 
طرح های خدمات محــور، ابالغ ۹هزار 
میلیارد تومان مربوط به همسان سازی، 
تعیین تکلیف چرایی حذف یارانه برخی 
بازنشســتگان، تشــکیل فراکسیون 
بازنشســتگان در مجلــس و همگانی 
شدن کد رهگیری بیمه سالمت ازجمله 
مهم ترین نیازها و مطالبات بازنشستگان 

از مسئوالن است.

اجرای طرح یاری برای افزایش 
قدرت خرید بازنشستگان کشوری

پس از پایــان ســخنان نمایندگان 
کانون های بازنشســتگی، مدیرکل امور 
فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی 
کشوری با بیان اینکه طرح های حمایتی 
برای بازنشستگان این صندوق طراحی و 
در دست اجراست که ازجمله این طرح ها 
می توان به طرح یاری جهت افزایش قدرت 
خرید بازنشســتگان با حفظ منزلت آنها 
اشاره کرد، گفت: امکان خرید تخفیفی و 
اقساطی از این طریق برای بازنشستگان 

فراهم شده است.
محمــود مرتضایی فرد با اشــاره به 
برگزاری حضوری این مراســم پس از دو 
سال وقفه به واسطه کرونا اظهار کرد: طی 
این دو ســال، آیین بزرگداشت و تکریم 
بازنشســتگان به صورت مجازی برگزار 

شده بود.
وی افزود: جشنواره های ورزشی ویژه 
بازنشستگان اخیرا و به تازگی آغاز شده 
و این جشــنواره در دهه والیت با حضور 
۴۰۰۰ نفر از بازنشستگان در هشت رشته 

در مجموعه های ورزشی و خانه های امید 
در سطح استان های مختلف برگزار شد.

مدیرکل امور فرهنگــی و اجتماعی 
صندوق بازنشستگی کشــوری به آیین 
پیاده روی بازنشستگان کشوری در هفته 
گذشــته و اهدای جوایز به برگزیدگان 
جشنواره ورزشی نیز اشاره و عنوان کرد: 
مسئولیت اجتماعی در صندوق ازجمله 
موارد حائز اهمیت اســت که به یک اصل 
اساســی تبدیل شــده و همه مدیران و 
معاونین بخشــی از انرژی خود را در این 
مسیر صرف می کنند و عالوه بر پرداخت 
حقوق به ایفای مسئولیت اجتماعی نیز 

توجه می کنند.
مرتضایی فرد ادامــه داد: طرح های 
حمایتی برای بازنشستگان این صندوق 
طراحی و در دست اجراست که در طرح 
یاری، مبلغی در فیش حقوق بازنشستگان 
شارژ می شــود و آنها می توانند با مراجعه 
به فروشــگاه های مدنظر کاالهای مورد 
نیازشــان را در قالب تخفیف و اقســاط 

خریداری کنند.

اصالح »سن بازنشستگی«
 در دستور کار است

در پایان ایــن مراســم، مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی کشــوری با تاکید 
بر اینکه قوانین بازنشستگی باید اصالح 
شــوند، گفت: اصالحات پارامتریک باید 
اجرا شود که یکی از آنها سن بازنشستگی 
است. امید به زندگی بهبود یافته اما سن 
بازنشستگی را پایین آورده ایم و برعکس 
عمل کرده ایم. اصالحاتی از این دســت 

خیلی جدی در دستورکار قرار دارند.
محمد اسکندری با بیان اینکه معیشت 
بازنشستگان ازجمله موارد مدنظر صندوق 
بازنشستگی اســت درباره گالیه از عدم 
پرداخت برخــی معوقات گفت: صندوق 
بازنشستگی کشــوری در حوزه حقوق 
بازنشســتگان تابع کامل سازمان برنامه 
و قانون بودجه اســت و پیگیر مطالبات 

هستیم.
وی با بیان اینکه معیشت بازنشستگان، 
دغدغه همیشگی ماست، اظهار کرد: ایراد 
جدی در کشور تورم است و هر چه می دویم 
به تورم نمی رسیم. این یک مسأله جدی 
است. اینکه ریشه تورم کجاست و عاملش 
چیست، باید مدنظر قرار بگیرد. معیشت 
بازنشستگان دغدغه همیشگی ماست، چه 

در باب حقوق و چه بیمه تکمیلی.
مدیرعامــل صندوق بازنشســتگی 
کشــوری افزود: ماده ۸۵ قانون مدیریت 
خدمات کشــوری در این کشــور اجرا 
نمی شود یا تبعیض وجود دارد که به شدت 
پیگیر حل آن هستیم. برخی دستگاه ها 
که خوب بودجه می گیرند به پرســنل و 
بازنشستگان خوب می رسند ولی برخی 
که پرسنل و بازنشسته پرتعداد دارند این 

رسیدگی را ندارند.

اســکندری ضمن اعالم این خبر که 
امکان خریدهای تخفیفی و تقســیطی 
دوبــاره و گســترده تر راه افتاده اســت، 
گفت: بازنشستگان می توانند تا سقف ۵۰ 
میلیون تومان خرید داشته باشند که البته 
میزان دقیق آن بستگی به میزان حقوق 
دریافتی شان دارد. نرخ کارمزد آن پایین 

آمده و شش درصد شده است.
وی ادامــه داد: اخبار مربــوط به وام 
ضروری بازنشســتگان نیز اعالم شد. وام 
ازدواج فرزندان بازنشســتگان را یک بار 
به روز کردیم و به متقاضیان پرداخت شد. 
امیدواریم بتوانیم یک بار دیگر در آینده 
نزدیک وام را به همه کســانی که در صف 

هستند، اعطا کنیم.
مدیرعامــل صندوق بازنشســتگی 
کشوری درباره گالیه برخی بازنشستگان 
پیرامــون قطع یارانه شــان گفت: ما هم 
درخواست کرده ایم که یک دسترسی به 
مرکز تماس ما بدهند که به بازنشستگان 
پاسخگو باشــیم. منتها فقط در این حد 
می توانیم اقدام کنیم و پاسخگو باشیم که 
چرا یارانه شان قطع شده اما به طور کلی این 
موضوع در حوزه ما نیست ولی امیدواریم با 
پیگیری هایی که انجام می دهیم، بتوانیم 

پاسخ و اقدام مناسبی انجام بدهیم.
اســکندری دربــاره ســن پاییــن 
بازنشســتگی در کشــور نیز اظهار کرد: 
قانون بازنشستگی در کشور ما مشکالت 
عدیده دارد. یک کف ســن بازنشستگی 
باید در نظر گرفته شود. اکنون میانگین 
سن بازنشستگی صندوق کشوری حدود 
۵۱ سال است. این سن تازه ابتدای پختگی 
و شــکوفایی به ویژه در عرصه مدیریتی 
است. در حوزه بازنشستگی سیاست هایی 

داشتیم که به نظرم اشتباه هستند.
وی ادامــه داد: ابالغ سیاســت های 
رهبری در حــوزه تامیــن اجتماعی به 
این معناست که شــروع به اصالح کنیم. 
پیش نویس پیشنهادی خود را برای وزیر 
ارسال کرده ایم و این قوانین بازنشستگی 
باید اصالح شوند. اصالحات پارامتریک باید 
اجرا شود که یکی از آنها سن بازنشستگی 
است. امید به زندگی بهبود یافته اما سن 
بازنشستگی را پایین آورده ایم و برعکس 
عمل کرده ایم. اصالحاتی از این دســت 

خیلی جدی در دستورکار قرار دارند.

نمایندگان بازنشستگان کشوری خواستار شدند:

افزایشحقوقمتناسبباتورموتثبیتهمسانسازی
ضرورت افزایش ضریب پشتیبانی 

صندوق ها با کشف شاغلین غیررسمی

در کشــور 23میلیون و ۵۷۱هزار و ۱۹۰ نفر شاغل 
وجود دارد که بخش خدمات ۵2درصد، بخش صنعت 
32درصد و بخش کشــاورزی ۱۶درصد آن را تشکیل 
می دهد و عدد ذکر شده در حوزه اشتغال خالص و کامل 
در کشور است یعنی اشتغال کامل و ۸ ساعت کار در روز 

و هفته ای ۴۴ساعت.
البته در بخش کشــاورزی ســاعت کار موضوعیت 
ندارد و منظور اشــتغال کامل در آن بخش است. تقریبا 
2۰ میلیون نفر هم شــاغل ناقص و بدون بیمه در کشور 
وجود دارد. اگر نصف این نفرات که اکثرا در شمول قانون 
کار مشغول هستند، به صندوق تأمین اجتماعی اضافه 
شوند، ضریب پشتیبانی و منابع مالی ناشی از پرداخت 
حق بیمه بســیار زیادی برای صندوق تامین اجتماعی 

ایجاد خواهد شد.
تعلل در بازرســی ســازمان تامین اجتماعی و عدم 
فرهنگ ســازی آینده نگری برای کارگران و توده مردم 
و عــدم رونق اقتصادی کــه کارگاه هــای کوچک را به 
کارگاه های بزرگتر با توان مناســب پرداختی و بیمه ای 
تبدیل کند، باعث شــده تا ضریب پشتیبانی صندوق 
تأمین اجتماعی به ۴/3 تقلیل پیدا کند. به عبارت بهتر به 

ازای ۴ نفر شاغل یک نفر بازنشسته در کشور وجود دارد.
صندوق تامین اجتماعی برای بقای خود باید ضریب 
پشتیبانیش را به ۷ به ۱ برســاند، یعنی باید اشتغال در 
تامین اجتماعی به 2۰ میلیون نفر حداقل برسد. با این 
سطح اشتغال موجود و وضعیت نابه ســامان کارگران 
غیررسمی، باید فقط طلب سازمان تامین اجتماعی از 
دولت و کارفرمایان بدهکار احصا شود، در غیر این صورت 
خلق پول هزار میلیاردی در بانک ها برای تأمین کسری 
ســازمان تامین اجتماعی خواهیم داشت و همین امر 
باعث خواهد شد که پایه پولی رشد و دوباره تورم گریبان 

جامعه را بگیرد.
از طرفی به علت کسری بودجه دولت، سرعت رشد 
تورم به حدود ۵۰درصد رسیده اســت که خرداد ماه از 
۵۸درصد هم در نرخ تورم ماهانه عبور کرده است یعنی 
پایه پولی ما در فروردین ماه  ۴۸هــزار و ۴32هزار هزار 
میلیارد بوده یعنی 3۴۰ برابر حجم تولید کشور بوده است. 
همین امر بزرگترین عامل تورم محسوب می شود و یعنی 
اینکه دولت برای کسری بودجه خودش خلق نقدینگی 
می کند و اصلی ترین پرداخت کنندگان هزینه این تورم 
فرودستان هستند. بنابراین چه خلق پول برای سازمان 
تامین اجتماعی و چه خلــق پول برای دولت نتیجه اش 
تورم باالی ۵۰درصد خواهد بود. طبقه متوسط را به زیر 
کشیده و بازنشستگان به اشتغال دوباره کشیده می شوند 
و در نهایت بی نظمی بازار اشتغال و بحران بیکاری برای 

جوانان به علت اشتغال کهنساالن است.
به نظر می رسد اکنون وقت آن است که کانون های 
بازنشستگی و دوستانی که نماینده کارگری شورای عالی 
کار هستند، روی موضوعات اقتصادی با دولت وارد بحث 
شوند. البته بعضی از بدیل های ما در برابر بحران اقتصادی، 
رکود تورمی تا حدی سیاسی است و خود نظام باید درباره 
حل آنها تصمیم بگیرد. بخشی از این مشکالت مربوط به 
مذاکرات برجام و تعامل اقتصادی با کشورهای دنیاست. 
به عبارت بهتر با رونق اقتصادی، اشتغال خالص و کامل 
ایجاد می شود و سرمایه گذاری ها روی پروژه های عمرانی 
و زیرساختی از سر گرفته خواهد شد که ارتباطات جهانی 
یکی از شروط آن است. با این حال به نظر می رسد که با 
افزایش بازرسی ها و کشف شاغالن غیررسمی و هدایت 
آنها به سوی بیمه پردازی در سازمان تامین اجتماعی، 

می توان بخشی از مشکالت فعلی را حل کرد.

سرپرست وزارت رفاه:
تالش می کنیم تا 1404 همه 

کارمندان، صاحب خانه شوند
سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، از 

به روزرسانی بانک اطالعاتی خانوار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمــد هادی زاهدی 
وفا گفت: طبقه پیشکسوت مســتحق ترین افراد برای 
دریافت خدمات هســتند. باید کاری کنیم که دغدغه 
خدمات بهداشتی را برای پیشکسوتان نداشته باشیم 
اما یک اشکالی است در نظام ارجاع که باید اصالح شود و 

خدمات درمانی باید افزایش پیدا کند.
وی درباره قطع یارانه برخی از بازنشستگان گفت: 
بخشی از این کار برعهده ماست و برخی هم مربوط 
به ستاد هدفمندی یارانه هاست . بانک اطالعاتی در 
دولت گذشته به روز نشده بود و ترکیب بندی خانوارها 
اصالح نشده بود و این شاید دلیل همان پرداختی های 
نامرتب بود. سعی کردیم که این لیست ها به روز شود و 
فرآیند روبه تکامل است و همه موارد اصالح می شود 
و کســانی که اعتراض دارند به ســایت مراجعه یا با 

۶3۶۹ تماس بگیرند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 
مشکل مسکن کارکنان، خاطرنشان کرد: با احیای تعاونی 
مسکن به دنبال این هستیم که تا پایان دولت کارمندی 

نداشته باشیم که مسکن نداشته باشد.

اسکندری: ایراد جدی 
کشور، تورم است و هر چه 

می دویم به تورم نمی رسیم. 
اینکه ریشه تورم کجاست 

و عاملش چیست، باید 
مدنظر قرار بگیرد. معیشت 

بازنشستگان دغدغه 
همیشگی ماست، چه در باب 

حقوق و چه بیمه تکمیلی

اصالحات پارامتریک باید 
اجرا شود که یکی از آنها سن 

بازنشستگی است. امید 
به زندگی بهبود یافته اما 

سن بازنشستگی را پایین 
آورده ایم و برعکس عمل 

کرده ایم. اصالحاتی از 
این دست خیلی جدی در 

دستورکار قرار دارند

مهرداد دارانی- پژوهشگر تامین اجتماعی

صبح دیروز تعدادی از پرسنل و کارگران شرکت تولی پرس 
قزوین با تجمع در مقابل استانداری قزوین، به تداوم روند معوقات 
حقوقی و خطر بیکاری برای کارگران این شرکت اعتراض کردند. 
به گزارش ایلنا و به گفته یکی از کارگران، از اسفند سال گذشته 
این شرکت به عنوان یکی از زیرمجموعه های هولدینگ داروگر 
درگیر مشکالت اقتصادی بوده و از آن تاریخ کارگران معوقات 
پرداختی و حقوقی دارند که هنوز وصول نشــده است. ضمن 
اینکه پیش از این کارگران در محوطه شرکت چندین بار اقدام 
به اجتماع اعتراضی پیرامون وضعیت حقوقی خود کرده بودند.

»عیدعلی کریمی« دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با تایید 
این خبر اظهار کرد: کارگران تولی پــرس قزوین مانند دیگر 
شرکت های این مجموعه در قزوین ازجمله تولیددارو تاکستان 
در شهر صنعتی البرز استان قزوین، با وجود تورم قیمتی مواد 
شــوینده و ضروری بودن این اقالم و با وجود وضعیت خرید و 
فروش مناسب، به دلیل مشکالت مدیریتی ناشی از واگذاری 

مجموعه داروگر با مشکالتی مواجه شده اند.
وی درباره علت اعتراض و اجتماع کارگران تولی پرس گفت: 
علت اعتراض اخیر این است که صرف نظر از مشکالت قبلی، 
از ماه اخیر شرکت تصمیم گرفته تا به دلیل آنچه رکود تولید 
می نامد، به کارگران بیمه بیکاری به جای حقوق پرداخت کند 

و مراجعه کارگران به اداره کار شهر و اداره کل تعاون، کار و رفاه 
استان نیز بی نتیجه بوده است. کریمی با اشاره به اینکه کارکنان 
این شرکت به همراه تولیددارو مشتمل بر خانوارهای خود بیش 
از یک هزار نفر هستند، گفت: اکنون در شرایط معیشتی فعلی 
مدت هاست کارگران این شرکت با مشکل بی حقوقی مواجه 
هســتند و به  آنها وعده حقوق ناچیز بیمه بیکاری داده شده 
که الزم است مســئوالن وزارت کار و مسئوالن استانی به این 
وضعیت رسیدگی کنند. طبق این گزارش، »بیژن اسماعیلی« 
مدیر مجموعه هولدینگ داروگر، اسفند ماه سال گذشته و در 
نامه ای خطاب به معاون دادستان کل کشور، علت مشکالت 
تولی پرس را مطالبات غیرقانونی یک بانک خصوصی از شرکت 

عنوان کرده بود.

کارگران تولی پرس مقابل استانداری قزوین تجمع کردند
خبر

حدود 3۱ کارگر پارس پامچال که برای دریافت حقوق 
و پرداخت حق بیمه بالتکلیف شده اند، بارها به نهادهای 
مختلف مراجعه کرده انــد اما تاکنون از ایــن رایزنی ها 

نتیجه ای حاصل نشده است.
به گزارش ایلنا، این کارگران گفتند: بارها برای پیگیری 
مطالباتمان به مسئوالن استان قزوین و فرمانداری مراجعه 
کرده ایم اما جز وعده پیگیری مطالباتمان، کاری برای ما 

انجام نمی دهند.
این کارگــران گفتند: حدود ۸ماه اســت که حقوقی 
دریافت نکرده ایم و بیمه هایمــان ۱۰ ماه به تاخیر افتاده 
است. به هر مسئولی هم شکایت می کنیم فقط شنونده 

است و اقدامی نمی کند.
به ادعای آنها، تعداد زیــادی از کارگران این کارخانه با 
سوابق کار ۱۵ تا 2۰ساله به دلیل نگرانی بابت از دست دادن 
شغل، مشکالتشــان را از طریق نامه یا حضوری به گوش 
مسئوالن می رسانند اما کســی برای پیگیری وضعیت 

کارخانه و کارگران آن اقدامی انجام نمی دهد.
به گفته یکی از این کارگران، جدا از مسئوالن استانی 
مشکالتمان را به وزیر مستعفی وزارت کار هم در آخرین 
سفر رئیس جمهور به قزوین رسانیدیم. حتی در آن روزها 

با پافشاری کارگران یکی از نمایندگان تیم همراه رئیس 
جمهور از کارخانه پارس پامچــال دیدن کرد و از نزدیک 
با مشــکالت کارگران و کارخانه آشنا شد و قول پیگیری 
مشکالت این واحد را از جانب رئیس جمهور داد و حتی از 
کارگران عذرخواهی کرد اما تا امروز که دومین روز مرداد 
ماه سال ۱۴۰۱ را سپری می کنیم هیچ خبری از اجرایی 

کردن وعده ها نیست.
این کارگر گفت: بعد از بدقولی کارفرما، حدود 2۱ نفر از 
کارگران به صورت مجزا به اداره کار شهرک صنعتی البرز 
شکایت کردند و اداره کار حکم به پرداخت مطالبات ما داد 
اما کارفرما تمکین نکرد و پرونده برای اجرای احکام به سایر 

مراجع قضایی انتقال پیدا کرد.

خبر

بالتکلیفی کارگران پارس پامچال برای دریافت هشت ماه دستمزد


