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 ستان تجمع كردندسازي خوز كارگران لوله

 .سازی اھواز در دو روز گذشته خبر داد دبير اجرایی خانه کارگراستان خوزستان از تجمع اعتراضی کارگران لوله
جمعی از کارگران این کارخانه دیروز و امروز در مقابل استانداری و دفتر مدیرعامل این شرکت : به گزارش ایلنا، آقایارحسينی گفت

 .علت این تجمع افزایش مطالبات معوقه کارگران است: دآور شدوی یا. اند تجمع کرده
 .درپی، کارگران ھمچنان بابت سيزده ماه حقوق و مزایا طلبکار ھستند ھای پی به گفته این فعال کارگری با وجود اعتراض

و تغيير متعدد مدیران عامل در حالی در پرداخت سازی    ھای اخير در پی خصوصی سازی اھواز در سال کارخانه لوله: حسينی افزود
 .است  مطالبات کارگران خود دچار بحران است که ھنوز فعاليت توليدی خود راحفظ کرده

 ايران خودرو و بيكارسازي وسيع كارگران شركت هاي خصوصي وابسته به آن
ھر گونه تمدید قرارداد با آن ھا را به  وابسته به خود، خودرو با ارسال نامه ای به چند شرکت خصوصی سرمایه داران دولتی ایران

شركت ھای پی پاک، پيمان پيرو، راستين خدمات و خانه ما از جمله . کارگران موکول كرده اندتعدیل نيروی کار یا اخراج گسترده 
 25تا  20در نامه قيد شده است که ھر کدام از این شرکت ھا باید حداقل . شركت ھايي ھستند که این نامه را دریافت کرده اند

یه داران ایران خودرو در تدارک بيکارسازی کارگران ھستند شروط شرکت ھای یاد شده که خود به اندازه سرما. کارگر را اخراج كند
بيشتر افرادی که . اعSم شده از سوی مدیریت را مائده آسمانی تلقی کرده و بر پایه آن برای اخراج کارگران برنامه ریزی كرده اند

يشينه خود اخطار انضباطی داشته باشند در صف کارگرانی که در پ. سال سابقه کار دارند 10تا  5در ليست اخراج قرار گرفته اند از 
ماه از سال را به  7این کارگران اکنون . بيشتر کارگران معموZً با قراردادھای یک ساله کار می کنند  .مقدم اخراجيان قرارمی گيرند

از پيمانی به قراردادی تبدیل در طول این مدت ھر روز در انتظار بوده اند که بر اساس وعده ھای قبلی کارفرمایان . سر آورده اند
اعSم این خبر ھمه افراد در معرض اخراج را دچار . اما اینک به جای گرفتن احکام قراردادی محکوم به اخراج می شوند. شوند

اکنون نمی دانيم برای نان روزانه . ھمه می گویند ما به حساب داشتن کار زير بار دنيايی بدھکاری رفته ایم. وحشت كرده است
  . ود و خانواده مان چه کنيم و با این بدھکاری ھا چه خاکی بر سر بریزیمخ

 اخراج كارگران شركت راهسازي وابسته به دولت در سنندج
کارگر یکی از شرکت ھای دولتی اداره راه استان که در پروژه دوباندی راه سنندج دیواندره مشغول  22 25/7/88روز شنبه مورخه 

رابطه کار به اداره کار و امور  به کار بودند با اعSم مدیریت و سر پرست کارگاه از کار اخراج شدند و کارگران را جھت اعSم قطع
گفتنی است که کار در این پروژه تا بحال جان چندین کارگر را گرفته و شرایط بسيار وحشتناک حاکم بر . اجتماعی معرفی کردند 

 فضای کارگراه و عدم ایمنی ھميشه باعث ایجاد تنش و تخاصم طبقاتی ميان کارفرما و کارگران بوده است 

 در آستانه اخراج كارخانه تراكتور سازي كردستانكارگران 
این کارخانه با جمع نمودن کارگران از انھا  2تراکتور سازی کردستان طی فراخوانی در روز چھارشنبه در شيفت کارفرمای کارخانه 

رکود اقتصادی جھان باید کارگران خود را برای روزھایی سخت و پر فراز و نشيب اماده نمایند (خواسته است که بنا به دZیل جھانی 
رگران را در اینده نزدیک تایيد کرد و اعSم افزایش ساعات کار را تنھا راه برای برون رفت از و کارفرما صراحتا خبر اخراج جمعی از کا

   گفتنی است این کارخانه در روزھای اخير چندین نفر را به دليل نا توانی از انجام کار اخراج کرده است.مشکSت دانست 

  ها مساله اين است؛ عدم افزايش مستمري
ی که از ابتدای بحران. نتيجه نبوده باشد بحران مالی سازمان بی رسد فارغ از تمامی مسائل بحران مالی در تشدید به نظر می

   .ماندن حقوق کارمندان تقویت شده است ھا و شایعه ثابت عدم افزایش مستمری سال جاری با
ھای  ماه گذشته را به اميد افزایش مستمری 6شدگان بازنشسته و مقرری بگير سازمان تامين اجتماعی  در حالی که ھنوز بيمه

پرداخت  تاکنون برابر قانون نظامحقوق کارمندان بازنشسته و شاغل این سازمان نيز  شود اند، شنيده می خود سپری کرده
  .ھماھنگ افزایش نداشته است

ھای گسترده یک ميليون و دویست ھزار مستمری  اعتراض به گزارش ایلنا، ھر چند سال گذشته مجلس شورای اسSمی در نتيجه
زمان با دریافتی سا بگيران این سازی دریافتی مستمری پوشش سازمان تامين اجتماعی بابت ھمسان بگير و بازنشسته تحت

ماه  6اما تاکنون که بيش از . اختصاص داد 88ميليارد تومان در بودجه سال  ھزار و پانصد 2مستمری بگيران لشکری و کشوری مبلغ 
  .سازی انجام نشده است گذرد ھنوز این ھمان آغاز این سال می از

ھای دولتی این اعتبار را در اختيار سازمان  سھام شقرار بود دولت از محل درآمد حاصل از فرو 88برابر قانون بودجه سال 
  .اجتماعی قرار دھد تامين

شاغل و بازنشسته این سازمان ھمچنان برابر با پايه  شود در کنار این عدم افزایش کارمندان این در حالی است که شنيده می
  .ھستند ن نظام ھماھنگ پرداختھای خود مطابق قانو گيرند و منتظر افزایش دریافتی می حقوقی سال گذشته حقوق

شاغل و بازنشسته سازمان تامين اجتماعی در سراسر  ھزار کارمند 65بایست دریافتی بيش از  براساس این ادعا در حالی که می
که از   ادعایی. است به دليل کمبود اعتبار این مھم ھنوز تحقق نشده. شد درصد زیاد می 20ھماھنگ  کشور مطابق قانون نظام

  .برخی افراد مطلع صحت آن جای تردید دارد نظر
نامه استخدامی سازمان تامين اجتماعی  طبق آئين: گوید می محسن ایزدخواه کارشناس سازمان تامين اجتماعی با تایيد این ادعا

  .بدتورم افزایش یا بازنشسته این سازمان باید طبق حقوق کارمندان شاغل در ابتدای ھر سال برابر مستمری کارمندان
بایست از ابتدای  شاغل در سازمان تامين اجتماعی می به گفته وی از سوی دیگر مطابق قانون نظام ھماھنگ، دریافتی کارمندان
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  .یافت که تاکنون این مسئله محقق نشده است افزایش می درصد 20حداقل  88سال 
نشسته این سازمان از ابتدای ھر سال مطابق قانون و باز ھای قبل دریافتی تمامی کارمندان شاغل و وی با یادآوری این که سال

مسئول سازمان از قوانين و  احتمال دارد که امسال این اتفاق به دليل عدم اطSع مدیران: یافت افزود می ھا افزایش نامه آئين
کارمندان  ر ثابت ماندن حقوقچراکه عSوه ب. منابع نقدی در سازمان افتاده باشد ھا و نيز قوت گرفتن مسائلی چون کاھش نامه آئين
ھا، مراکز پزشکی و پيراپزشکی طرف  بابت نسخه داروخانه ماه گذشته، سازمان برای مدتی در پرداخت تعھدات مالی خود 6در 

  .مشکل بود قرارداد نيز دچار
موضوع پرداخت  بازنشسته سازمان تامين اجتماعی شود به موازات افزایش نيافتن حقوق کارمندان شاغل و وی یادآور می

 .در جریان است سازی مستمری بازنشستگان تحت پوشش سازمان اختصاص داده بود نيز ھمچنان ھمسان ای مجلس بابت بودجه
 

پانصد ميليارد تومان از محل فروش سھام دولتی بابت  ھزار و 2دولت مکلف است مبلغ  88برابر قانون بودجه سال : وی یادآور شد
دZیلی چون کمبود  ميليون و دویست ھزار بيمه شده تامين اجتماعی اختصاص دھد که تاکنون به یکافزایش مستمری بيش از 

  .نقدینگی این مسئله محقق نشده است
شدگان خود  اجتماعی ناچار شد تا بابت افزایش مستمری بيمه نشدن بودجه مقرر سازمان تامين به گفته ایزدخواه در نتيجه پرداخت

  .درصد از بانک رفاه وام بگيرد 13مان با نرخ تو ميليارد 600مبلغ 
ماه بازپرداخت نشود که در نتيجه وضع پيش آمده ھنوز سازمان بابت آن به بانک رفاه بدھکار  2قرار بود این وام : وی تاکيد کرد

  .است
يافتن دریافتی کارمندان تردید به ادعای افزایش ن از سوی دیگر حسن صادقی رئيس اتحادیه پيشکسوتان جامعه کارگری با دیده

سازمان در حالی  مستمری کارگران بازنشسته تحت پوشش: نگرد و تاکيد دارد تامين اجتماعی می شاغل و بازنشسته سازمان
افزایش نيافته است که سازمان تامين اجتماعی از پيش از  ماه گذشته مطابق با مستمری بازنشستگان لشکری و کشوری 6طی 
  .ان شاغل و بازنشسته خود را افزایش داده استکارمند حقوق 88سال 

ای در نظر گرفته نشده بود،  نظام ھماھنگ بودجه چون بابت افزایش حقوق کارمندان سازمان در چارچوب قانون: گوید وی می
درصد دریافت کرد  13بھره  ميلياردتومانی با نرخ 250افزایش حقوق کارمندان خود از بانک مرکزی وامی  سازمان سال گذشته برای

 سازمان تا سقف یک ميليون تومان نيز افزایش یافت و عSوه بر آن مطالبات که در نتيجه آن مستمری برخی از کارمندان بازنشسته
  .معوقه آنھا نيز پرداخت شد

پرداخت نشدن بودجه  حالی صورت گرفت که به دليل به گفته صادقی این استقراض سازمان تامين اجتماعی از بانک مرکزی در
تومان از بانک رفاه  ميليارد 500ھزار بيمه شده خود مبلغ  60افزایش مستمری یک ميليون و دویست و  مصوب دولت، سازمان برای

  .وام گرفته است
د ھا پرداخت ش کارمندان سازمان و نيز مقایسه وام بگير با شدگان مستمری از مقایسه جمعيت بيمه: این فعال کارگری گفت

قانون نظام ھماھنگ  که کارمندان سازمان تامين اجتماعی از ابتدای سال جاری مطالبات خود را طبق توان چنين نتيجه گرفت می
چنانچه دولت نسبت به پرداخت بودجه : وی تاکيد کرد. باید منتظر بمانند اند و تنھا این کارگران بازنشسته ھستند که دریافت کرده

  .داد بازنشستگان تامين اجتماعی اقدام اعتراضی انجام خواھند مجلس اقدام نکند، مصوبه
شدگان و کارکنان سازمان دارد  تعھداتی است که در قبال بيمه بودن یا نبودن، مساله ناتوانی سازمان تامين اجتماعی در عمل به

بحرانی که از ابتدای . يجه نبوده باشدنت بی رسد فارغ از تمامی مسائل بحران مالی در تشدید بحران مالی سازمان می اما به نظر
  .ماندن حقوق کارمندان تقویت شده است ھا و شایعه ثابت مستمری سال جاری با عدم افزایش

 حركت اعتراضي جوانان بوكان

ندار فرما. جوانان معترض بوكان روى ماشين يكى از اعضاى شوراى قSبى شھر بوكان اسيد پاشيده و به آن خساراتى وارد كردند
  .بوكان؛ اين خبر را مورد تاييد قرار داد و آن را نشانه اعتراض مردم شھرستان بوكان دانست

 جمع مردمي در مقابل استانداري آذربايجان شرقي در تبريز ت
شھر، عضو فعلی و ریيس سابق شورای شھر تبریز، به جرم حمایت از مير حسين موسوی در جریان انتخابات دھم و به اتھام 

بریز ھمچنان در ھای داده شده از طرف مسولين قضایی تبریز، این عضو شورای شھر ت ، بر خSف وعده"زمين خواری"مجعول 
 .برد بازداشت و اعتصاب غذا به سر می

به گزارش موج سبز آزادی به نقل از فعاZن سياسی در تبریز، پس از اظھارات نگران کننده مھدی نورمحمدزاده، فرزند عSالدین 
ھمان روزھای اول روز موفق به مSقات با وی شده بود معلوم شد که از  16نورمحمدزاده از وضع جسمانی پدرش که پس از 

بنا بر اظھارات فرزند وی، نورمحمدزاده به دليل اعتصاب غذا و . برد بازداشت، عSالدین نور محمدزاده در اعتصاب غذا به سر می
 .ای دارد کاھش شدید وزن، وضع جسمانی وخيم و نگران کننده

گناه بودن  در حمایت و تاکيد بر بی 11ساعت  از این رو خانواده و جمعی از دوستان و مردم تبریز روز پنج شنبه از حوالی
نورمحمدزاده، در مقابل استانداری آذربایجان شرقی در تبریز تجمع کرده و خواھان آزادی و خاتمه دادن به بازداشت غيرقانونی وی 

نورمحمدزاده خاتمه  ھای مسولين امر مبنی بر آزادی این تجمع آرام مردمی تا عصر روز پنج شنبه ادامه داشت که با وعده. شدند
برای دومين روز  25/7/88اما متاسفانه تا شب روز جمعه خبری از آزادی ایشان نشد و ھمين امر باعث شد روز شنبه . پيدا کرد

 .مردم و خانواده ایشان جلوی استانداری تبریز اقدام به تجمع و اعتراض بکنند
  


