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بیمه شدگان و بازنشستگان سازمان 
تامیــن اجتماعی این روزهــا با نگرانی 
به اتفاقاتی که حــول و حوش صندوق 
بیمه ای آنها در جریان است، می نگرند؛ 
نگرانی از ورشکستگی آخرین صندوق 
بازنشستگی کشور که قرار بوده و هست 
چتر رفاهی آنها در ســال های اشتغال و 
بازنشستگی باشد.البته تامین اجتماعی 
همواره از سوی دولت ها و مجالس پس از 
انقالب تهدید شده و بار سنگین تعهدات 
دولتــی و حاکمیتی بــر دوش آن قرار 
داده شده اما این روزها، ادامه حیات این 
صندوق و آسایش بیمه شدگان آن بیشتر 
در معرض مخاطرات قرار گرفته است. 
»اولیا علی بیگی« رئیــس کانون عالی 
شوراهای اســالمی کار و عضو کارگری 
هیأت امنای این ســازمان در گفت وگو 
با ایلنا، زمینه های تاریخی پیدایش این 
مخاطرات و بایدهای الزم برای رهایی از 

آنها را تشریح می کند.
***

 بدهی بزرگ تلنبار شده دولت 
در سال های پس از انقالب، عمده 
ذخایر سازمان تامین اجتماعی را که 
قاعدتا باید سرمایه گذاری می شدند 
تا اساس بیمه ای و بنیان بین نسلی 
سازمان را حفظ کنند، بلیعده است. 
دولت  ها تاکنون نخواستند بدهی 
اسالف خود را بپذیرند و برای کاهش 
آن قدم بردارنــد و حتی زمانی که 
مجلس تصویب کرد که دولت باید 
واگذاری ۸۹هزار میلیارد تومان 
سهام را برای تسویه بخشی از بدهی 
خود در ســال ۱۴۰۰ در نظر بگیرد، 
دولت سیزدهم برای تسویه نکردن 
آن با مجلس وارد البی شــد تا با 
استفاده از اصالحیه ماده ۶ اصالحی 
قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ 
قانون اساسی و ارجاع آن به هیأت 
تطبیق مصوبات، برای خود وقت 
بخرد و طلب ســازمان را به عوض 
واگذاری ســهام، پرداخت نکند. 
البته نهایتًا سران سه قوا سازمان 
تامین اجتماعــی را از این مصوبه 
معاف کردند اما فرار از پرداخت طلب 
سازمان، در تمام دولت های گذشته 
و حال شایع بوده و هست. با توجه به 
این وضعیت، اصلی ترین مطالبه شما 
به عنوان نماینده کارگران در هیأت 

امنای ســازمان از دولت و مجلس 
چیست؟

دولت ها و نمایندگان حاضر در ادوار 
مجالس، شناخت دقیقی از سازمان تامین 
اجتماعی ندارند، به همین دلیل همیشه 
برای سازمان ایجاد مزاحمت کرده اند. این 
مزاحمت ها موجب شده که سازمان به 
مرز بحران برسد. سازمان تامین اجتماعی 
یک نهاد عمومی غیردولتی است که منابع 
آن حاصل دســترنج کارگران است. در 
واقع، ســازمان بدون اینکه کوچکترین 
کمک مالی از دولت ها دریافت کند، امور 
خود را پیش برده و می برد. در همین حال، 
کارگران با همه مشقت های معیشتی که 
دارند، بخشی از دستمزد خود را به عنوان 
حق بیمه به این صندوق واریز می کنند. 
تامین اجتماعی امروز، از منابع حق بیمه 
کارگران و بازنشســتگانی که در زمان 
اشتغالشــان حق بیمه می پرداختند، 
تشکیل شده اســت. معتقدم دولت ها و 
مجالســی که در ادوار مختلف تشکیل 
شده اند و می شوند، باید قدردان جامعه 
کارگری باشــند. دولت طبق اصل ۲۹ 
قانون اساســی، موظف است که تامین 
اجتماعی را از نظر بازنشستگی، بیکاری، 
پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرســتی، 
درراه ماندگی، حوادث و ســوانح، نیاز به 
خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های 
پزشــکی به صورت بیمه و... برای آحاد 
جامعه فراهم کند امــا تمام دولت ها در 
زمینه اجرای این اصل از قانون اساسی، 
کوتاهی کردند. بیمه اجتماعی حق همه 
مردم است و درمان وظیفه دولت است، 
اما جامعه کارگری از خودگذشــتگی 
کرده و با هزینه خود، سازمانی را تشکیل 
داده که این خدمات را از آن دریافت کند. 
حتی مســائل مربوط به حمایت های 
بازنشستگی هم مربوط به دولت هاست. 
طبق قانون اساسی، دولت باید مسئولیت 
تامین درمان آحاد جامعــه را برعهده 
بگیــرد. متاســفانه دولت هــا به جای 
اینکه قدردان ســازمان باشــند و برای 
جامعه کارگری مزاحمت ایجاد نکنند، 
برعکس عمــل می کنند!انتظاری که 
از دولت و مجلس داریم این اســت که 
به ســازمان تامین اجتماعی به چشم 
»سازمان دولتی« نگاه نکنند. اگر با این 
چشــم به ما بنگرند، خروجی  سازمان 
یک نهاد حمایتی خواهــد بود که هیچ 

هدفی جز حمایت از تمام آحاد جامعه 
نخواهد داشــت، در صورتی که سازمان 
به افرادی خدمت می دهد که مشترک و 
بیمه پردازش هستند. اساسنامه سازمان 
هم هرگونــه نگاه حمایتی بــه آن را رد 
می کند. به همین دلیل، دیدگاه من این 
اســت که حتما دولت و مجلس باید از 
ایجاد تکالیف بدون پشتوانه برای سازمان 
خودداری ورزند. سازمان تامین اجتماعی 
برای هزینه های روزمره اش گرفتار شده 
است. باید بگذارند که این سازمان بنابر 
وظایف ذاتی خود عمل کند. واقعیت این 
است که به لحاظ شرایط ظالمانه تحریم 
و شــیوع ویروس کرونا، منابع سازمان 
تحت تاثیر قرار گرفته و تضعیف شــده 
است. با این شرایط، دولت و مجلس باید 
هوای سازمان تامین اجتماعی را داشته 
باشند. دولت و مجلس باید تالش کنند 
که بدهی های انباشته شده دولت های 
گذشته را که از سال ۵۴ تاکنون، یعنی 
۴۶ سال انباشته شده را به تدریج و طی 
یک حرکت برنامه ریزی شده پرداخت 
کنند. راهکار هم باید این باشــد که این 
بدهی تا جای ممکن با پول نقد پرداخت 
شــود، یعنی همان گونه که در این ۴۶ 
سال برداشت شده اســت! اگر هم قرار 
باشــد که این بدهی به اعتبار واگذاری 
سهام شــرکت ها انجام شود، حتما باید 
از واگــذاری مجموعه  هــای زیا ن ده و 
شــرکت هایی که رو به زوال هستند و 
سهم  های پرریسک و کم بازده، خودداری 
شود. نباید اینها را به سازمان از بابت رد 
دیون تحمیل کنند چرا که نه تنها مشکلی 
حل نمی شود بلکه مشکالتی جدید سربار 
می شــوند. اگر این روند اصالح نشود، 
کیفیت خدمات سازمان به بیمه شده  ها 

و بازنشسته ها، نازل می شود که موجبات 
ناراضایتی این ذی نفعان را فراهم می کند.
 یکی از خواســته های جامعه 
کارگری از دولت و مجلس، بازگشت 
سه جانبه گرایی به اداره این سازمان 
از طریق احیای شورای عالی تامین 
اجتماعی اســت. وزیر کار دولت 
سیزدهم در آغاز کار وعده داد بود که 
سه جانبه گرایی را بازمی گرداند اما 
اسلوب آن را مشخص نکرد. با توجه 
به اینکه اخیرا اعضای هیأت امنای 
سازمان با محوریت کاهش یک نفر 
از نمایندگان دولت معرفی شده  اند، 
انتظار تقویت سه جانبه گرایی به 
وجود آمد اما توام با آن، این احساس 
هم به وجود آمد که سه جانبه گرایی 
مدنظر دولت، همین است؛ یعنی 
شاید از ابتدا هم قرار نبوده که تغییر 
اساسی در این زمینه ایجاد شود. 

نظر شما در این مورد چیست؟
۱۵ سال اســت که در حوزه تامین 
اجتماعی حضــور دارم و معتقدم که با 
احیای شورای عالی تامین اجتماعی یا 
ادامه هیأت امنا تفاوت آن چنانی ایجاد 
نخواهد شد. سال های سال شورای عالی 
تامین اجتماعی برقرار بود اما آیا این شورا 
می توانست مدیرعامل سازمان را انتخاب 
کند؟ در عمل تفاوتــی بین هیأت امنا و 
شــورای عالی وجود ندارد. معتقدم که 
باید تفکر دولت ها و مجالس نســبت به 
سازمان تغییر کند. با تغییر عنوان هیأت 
امنا تغییری ایجاد نمی شــود. تا زمانی 
که تفکر دولت ها و مجالس نســبت به 
سازمان تغییر نکند، چه هیأت امنا باشد 
و چه شورای عالی، خروجی اش کمکی 
به بیمه شدگان نمی رساند لذا این تفکر 
باید تغییر کند. سازمان تامین اجتماعی 
یک ســازمان عمومی غیردولتی است. 
دولت ها و مجالس نباید تکالیف حمایتی 
را بدون پیش بینی بار مالی به ســمت 
سازمان روانه کنند. دولت ها و مجالس 
احساس کرده اند که قلکی به نام سازمان 
تامین اجتماعی وجود دارد که هر زمان 
که بخواهند به ســمت آن دست درازی 
کنند. ۴۶ سال است که این کار را را انجام 
می دهند. برایشان تفاوتی نمی کند که 

هیأت امنا مستقر باشد یا شورای عالی.
باید در عمل به سمتی حرکت کنیم 
که سازمان تامین اجتماعی نهاد حمایتی 
و خیریه تلقی نشود. در این راه باید تفکر 
همه تغییر کند. اگر این تغییر را شاهد 
باشــیم، آنگاه می توانیم احساس کنیم 
که از دســت درازی خالصی یافته ایم. 
الزم است که اضافه کنم سه جانبه گرایی 
به این معنا نیســت که دولت، کارگر و 
کارفرما به یک میزان وزن داشته باشند. 
پایداری سازمان قطعا با این وضعیت هم 
محقق نمی شــود. البته دولت ها به رغم 
قرار گرفتن در هیأت امنای ســازمان، 
در ســاختار اقتصادی تامین اجتماعی 
سرمایه گذاری نکردند ولی حضور دولت 
و وزن بیشتر آن نســبت به کارگران و 
کارفرمایان به این معنی است که دولت 
باید مراقــب اوضاع باشد.ســازمان به 
حمایت و کمک دولت نیاز دارد. در تمام 
جهان هم، اوضاع به همین روال اســت. 
مشکل اینجاست که دولت ها همیشه 
به سازمان چشم طمع داشتند. در نتیجه 
اینکه دولت ها به سهم خود راضی نیستند 
و سازمان را حیاط خلوت خود می کنند، 

ربطی با حضور بیشــتر آنها در مدیریت 
سازمان ندارد. سازمان بین المللی کار در 
اجالس سالیانه خود، همواره نمایندگانی 
بیشتری از دولت ها را نسبت به کارگران 
و کارفرمایــان فرامی خوانــد. همواره 
اعضای دولتی ســازمان بین المللی کار 
دو برابر کارگران و کارفرمایان هستند. 
اگر بپذیریم که سازمان جهانی کار، نماد 
سه جانبه گرایی است، پس باید به ساختار 
آن هم ایراد بگیریم اما این ســازمان، به 
جهت مســئولیت دولت ها و پشتوانه 
مالی که دارند، آنها را مورد توجه بیشتر 
قرار می دهد. به هر حال دولت  ها باید در 
شرایط خاص و بحرانی، منابع را به میدان 
بیاورند تا نظام های تامین اجتماعی را از 

سقوط نجات دهند.
با اینکه کارگر، کارفرما و دولت به اندازه 
یکدیگر در هیأت امنای ســازمان، وزن 
ندارند اما مهم این است که هر کدام از آنها 
به وظایف ذاتی شان عمل کنند. ممکن 
است که یک نماینده کارگر به سبب اینکه 
جایگاه خودش را درک نکرده، ضررش 
بیشتر از یک عضو دولتی باشد. می خواهم 
بگویم تفکر حاکم بر شورای عالی تامین 
اجتماعی با تفکر حاکم بــر هیأت امنا 
تفاوتی چندانی ندارنــد. دولت هم باید 
واقع بینانه به سازمان تامین اجتماعی نگاه 
کند و سازمان را حیاط خلوت خود نبیند. 
باید به سازمان تامین اجتماعی، براساس 
نظام درآمد و هزینه ، نگاه شود. این گونه 
منابع سازمان تقویت می شوند، نه اینکه 
به آن دســت اندازی و برای سیاسیون 

حیاط خلوت درست کنند.

 ســازمان تامین اجتماعی این 
روزها بابت مصوبه مجلس در زمینه 
واگذاری سهام بانک رفاه کارگران 
زیر فشار قرار دارد، به نحوی که باید 
۶۷درصد سهام آن را واگذار کند. 
حتی اگر این مصوبه مبنای قانونی 
داشته باشد، زیان هایی به سازمان 

وارد می شود.
معتقدیم تصمیم هایــی که دولت و 
مجلس می گیرند باید عاقالنه باشــند. 
دولت ها به ایجــاد بانک های خصوصی 
کمک کرده انــد اما از این طرف فشــار 
می آوردند تا بانک رفــاه را که منابعش 
متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، 
جدا کنند و به زیرمجموعه خود ببرند. در 
واقع می خواهند به بانک رفاه کارگران 
»رنگ دولتی« بزننــد. این کار در تضاد 
با سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون 

اساسی اســت. با توجه به اینکه سازمان 
تامین اجتماعی نهــاد عمومی دولتی، 
محســوب نمی شــود و اصال از دولت 
بودجه دریافت نمی کند، جدایی بانک 
رفاه، مانند این اســت که یک مجموعه 
خصوصــی را به یک مجموعــه دولتی 
تبدیل کنند. به همین دلیل اســت که 
می گویم در ارتباط با ســازمان تامین 
اجتماعی تا تفکرات تغییر نکند، تغییر 
عناوین و جایگاه ها، کمکی به پیشرفت 
امور نخواهد کرد.بانک رفاه با اهداف خاص 
و برای کمک به رفاه کارگران ایجاد شد و 
حتی اگر امروز برای واگذاری آن مبنای 
قانونی ایجاد کرده باشند، سازمان تامین 
اجتماعی متضرر می شــود. از این پس، 
قطعا شــرایط برای ذی نفعان سازمان 

دشوارتر خواهد شد.
 کارفرمایان معتقدند که تامین 
اجتماعی بابت بیمه پردازی اجباری، 
آنها را زیر فشار قرار داده و از طرفی 
هم سازمان با محدودیت در وصول 
حق بیمه و ناترازی سطح ورودی 
و خروجی خود، روبه رو است. این 
شرایط، سازمان را برای سخت گیری 
در وصول حق بیمه به عنوان منبع 
اصلی تامین تعهــدات بیمه ای و 
بازنشستگی زیر فشار می گذارد. 
با توجه به اینکه الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
هم به مجلس ارائه شــده، دولت و 
مجلس چگونه می توانند به سازمان 

کمک کنند؟
منابع ســازمان تامیــن اجتماعی 
طبق قانون وصول می شــود و مصادیق 
قانونی آن که به ماهیت ســازمان گره 
خورده، مشخص هســتند. کارفرمایان 
باید به وظایف قانونی شان عمل کنند. 
اگر آنها مسئولیت های خود را به موقع 
انجام دهند، سازمان هم به هزینه کردن 
برای انجام بازرســی های بیمه ای نیاز 
نخواهد داشت. مشــکل اینجاست که 
نهادهایی مانند اتــاق بازرگانی با طرح 
مســائل این چنینی می خواهند که از 
اجرای قانون فرار کنند یا اینکه به طریقی 
تالش کنند که قانون را دور بزنند. اصرار ما 
برای حمایت از سازمان تامین اجتماعی 
هم به این برمی گردد که این سازمان به 
هر حال، ابتدا باید از محل حق بیمه ها به 
حیات خود ادامه دهد. اگر نظام دریافت 
حق بیمه تضعیف شود، ســازمان هم 
آسیب می بیند و وابسته می شود و این 
وابستگی زمینه ساختن حیاط خلوت 
از آن را فراهم می کنــد. تالش ما باید بر 
حفظ و تقویت وصول حق بیمه متمرکز 
باشد.دولت هایی که ســر کار می آیند، 
باید به پرداخت مطالبات سازمان اقدام 
کنند و مجلس هم بــر آن نظارت کند و 
این نظارت را هم به واسطه وضع قوانین 
تقویت کند. باید به گونه ای عمل شــود 
که سازمان بتوانند به حیات خود در قالب 
دریافت حق بیمه ادامه دهد. سازمان باید 
احساس کند که در بودجه های سنواتی 
طرف توجه قرار می گیرد و مطالباتش 
گنجانده و بدون واسطه و اما و اگر پرداخت 
می شود. نمایندگان باید در قانون بودجه 
ســال آینده، ســازمان را تقویت کنند. 
کمک نمی خواهیم، بلکه بدهی دولت ها و 
تعهدات آنها به بیمه شدگان را خواستاریم. 
بودجه باید جامع و با در نظر گرفتن بیش 
از ۴۴ میلیون ذی نفع ســازمان تنظیم 
شــود. انتظار داریم که همه نهادها در 
این مورد شــفاف عمل کنند و بودجه را 
متناسب با خواسته های نیمی از جمعیت 
کشور، تنظیم کنند. ذی نفعان سازمان 
باید احساس امنیت کنند و بودجه باید 

چنین امنیتی را ایجاد کند.

چاله های دولتی به خرج کارگران پر می شوند

دست درازی ادامه دار دولت به قلک تامین اجتماعی

خبر

پس از گذشت حدود ۲۰ماه از تعدیل ۱۲۰ کارگر قراردادی کارخانه کنتورسازی 
ایران در استان قزوین، هنوز این کارگران برای بازگشت به کار خود معطل مانده اند.

کارگران کارخانه کنتورسازی که از ابتدای فروردین ماه سال گذشته )۹۹( تا امروز 
بیکار شده اند، خواستار بازگشت به کار خود شدند.

این کارگران در تماس با ایلنا گفتند: پس از نزدیک به ۱۵ تا ۱۸ سال فعالیت از سوی 
کارفرما به عنوان نیروی مازاد تلقی شده و در نتیجه از ابتدای فروردین ماه سال ۹۹ بیکار 

شده  و مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنیم.
یکی از کارگران واحد تولیدکننده کنتورهای برق که در شهرک صنعتی البرز قزوین 
واقع شده است، در توضیح این ماجرا گفت: کارفرما از اوایل فروردین ماه سال ۹۹حدود 
۱۵۰ کارگر را به دلیل شیوع کرونابه خانه فرستاد و گفت در صورت بهبود شرایط همه 

آن ها را دوباره استخدام می کند با این حال تاکنون فقط با حدود ۳۰ نفر از کارگران به 
مرور تماس گرفته شده و مابقی با دریافت مقرری بیمه بیکاری نگران وضعیت شغلی و 
معیشتی خود هستند.وی افزود: این کارخانه دارای ظرفیت های تولید و اشتغال زایی و 
ماشین آالت روز دنیاست. با این حال در یک مقطع مسئوالن تصمیم گرفتند کارخانه 
را زمانی در اوج قرار داشت، به بخش خصوصی واگذار کنند اما خریدار به جای توسعه 
فعالیت های آن، کارخانه را به تعطیلی کشاند.وی ادامه داد: از زمان تغییر ساختار، در 
این مدت شاهد اتفاق خاصی برای توسعه کارخانه نبودیم و تنها چیزی که مشاهده شد 
تعدیل و تعطیلی کنتورسازی بود که تجمعات کارگری را در پیش داشت. به هر صورت 
کنتورسازی امروز از واحدهایی ست که از سوی مسئوالن به حال خود رها شده و با اجاره 
دادن دو سالن خود به دو واحد مجزای دیگر تولید جدی ندارد.او گفت: کارگران اخراجی 

کارخانه کنتورسازی، در حال حاضر تحت پوشش بیمه بیکاری هستند و مقرری بیمه 
بیکاری شماری از آن ها هم به اتمام رســیده است.به گفته وی؛ همه کارگران با ۱۸ تا 
۱۹سال سابقه کار به دلیل آنکه از نظر سن و سابقه در آستانه بازنشستگی قرار دارند، 

خواهان بازگشت به کار قبلی خود هستند.

سرگردانی کارگران بیکار شده »کنتورسازی« برای بازگشت به کار

دولت ها به ایجاد بانک های 
خصوصی کمک کرده اند 

اما فشار می آوردند تا 
بانک رفاه را که منابعش 
متعلق به سازمان تامین 

اجتماعی است، جدا کنند و 
به زیرمجموعه خود ببرند. 

در واقع می خواهند به بانک 
رفاه کارگران، رنگ دولتی 

بزنند
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 دفاع معاون رئیس جمهور 
از افزایش سن بازنشستگی:

 معلم نباید با ۲۴ سال کار
 بازنشسته شود

رئیس ســازمان برنامه و بودجه از افزایش سن 
بازنشستگی به ۳۲ سال دفاع کرد.

به گزارش خبرآنالین، از ســال آینده حداقل و 
حداکثر سن بازنشستگی دو سال افزایش خواهد 
یافت؛ این پیش بینی دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 

است.
در همین زمینه »مسعود میرکاظمی« معاون 
رئیس جمهور در یک نشست خبری گفت: زمانی 
که فردی بازنشسته می شود، به غیر از پاداش پایان 
خدمت باید از صندوق نیز حقوق دریافت کند. این در 
حالی ست که در حال حاضر بیش از ۹۲درصد پول 

صندوق ها را دولت می دهد.
وی عنوان کرد: بــرای مثال، وقتــی در مورد 
فرهنگیان یک فرد دو سال در سربازی است و چهار 
سال هم دانشجو و عمال ۲۴ سال فعالیت می کند، 
در زمانی که به ثمردهی می رســد باید بازنشسته 
شــود. بنابراین با توافقی که داشــته ایم مقرر شد 
یک تنفس دو ساله به دولت داده شود تا بتواند این 
جریان را بازیابی و در روند صندوق های بازنشستگی 

بازنگری شود.
    

عبدالملکی:
 هزینه سبد معیشتی کارگران

 به شورای عالی کار ارائه می شود
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میزان 
هزینه ســبد معیشــتی کارگران به دقت توسط 
موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی بررسی و 

به شورای عالی کار ارائه می شود.
بــه گــزارش خبرگــزاری آنــا، »حجت اهلل 
عبدالملکی« در ســیصدمین نشســت شورای 
عالی کار گفت: این دومین نشست شورا در دولت 
ســیزدهم اســت که امیدوارم با تدوین تقویمی 
مشخص، در پایان سال به توافق همه جانبه و کامل 
درباره میزان حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ برسیم.

عبدالملکــی ادامــه داد: برگــزاری منظــم 
نشست های شورای عالی کار، در دستور کار جدی 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.
وی با تأکید بر اهمیت نهاد شــورای عالی کار 
افزود: تصمیمات این مجموعه بر کل اقتصاد کشور 

اثرگذار است.
او با اشاره به تأکید دولت سیزدهم بر حمایت از 
اقشار کم درآمد و قشر کارگر، گفت: میزان هزینه 
سبد معیشتی کارگران به دقت توسط موسسه عالی 
پژوهش تأمین اجتماعی بررسی و به شورای عالی 

کار ارائه می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به انعقاد 
تفاهم نامه ساخت ۴۰۰هزار مسکن کارگری تأکید 
کرد: تأمین مسکن برای کارگران در وزارت مردم با 

جدیت پیگیری می شود.
در ادامــه ایــن نشســت، »علــی حســین 
رعیتی فرد«، معاون روابــط کار وزارت تعاون کار 
و رفاه اجتماعی ضمن تشــریح گــزارش کمیته 
تخصصی مزد گفت: با توافق اعضا مقرر شد تا پایان 
ســال به طور منظم، هر دو هفته یک بار روزهای 
دوشــنبه با حضور نمایندگان دولت و شــرکای 
اجتماعی برای رسیدن به توافقات جدی نشست 

برگزار شود.
وی ضمن اشاره به اصالح آیین نامه ۱۴۹ قانون 
کار که یکی از دســتورات این نشست بود، گفت: 
مسکن کارگری از دغدغه های جامعه کار و تولید 
کشور اســت و آیین نامه آن بررسی و پیش نویس 

تهیه شده است.
وی ضمن تأکید استفاده تمام کارگران مشمول 
قانون کار از ظرفیت های ایــن آیین نامه گفت: با 
موافقت اعضای شورای عالی کار، کمیته ای متشکل 
از نماینــدگان گروه های کارگــری و کارفرمایی 
و مراجع ذی ربط برای بررســی این پیش نویس 
تشکیل و پس از تائید برای تصویب نهایی به هیأت 

دولت ارسال شود.

اخبار کارگری

باید در عمل به سمتی 
حرکت کنیم که سازمان 

تامین اجتماعی نهاد 
حمایتی و خیریه تلقی 

نشود. در این راه باید تفکر 
همه تغییر کند. اگر این 

تغییر را شاهد باشیم، آنگاه 
می توانیم احساس کنیم 

که از دست درازی خالصی 
یافته ایم


