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اخبار کارگری

طبق اخبار و شنیده ها ترمیم حقوق 
کارمندان دولت قرار نیست به همان 
10 یا 15 درصدی که از مهر ماه و طبق 
مصوبه مجلس اعمال شــده، محدود 
بمانــد. »فوق العاده ویژه« اســم رمز 
دیگری ست برای ترمیم دوباره حقوق 
بخشی از زیرمجموعه های شاغل دولت 
و به عبارتــی، افزایش مضاعف حقوق 
گروهی از کارمندان رسمی شاغل در 

نهادها و دســتگاه های مختلف اداری 
و اجرایی.

با این حساب، بجز آن افزایش 10 
تا 20درصدی که برای شاغالن تحت 
پوشش صندوق های کشوری و لشگری 
از مهرماه براساس الیحه مصوب مجلس 
اعمال شد و مشموالن در آبان توانستند 
این افزایش به اضافه مابه التفاوت ماه 
قبل را دریافت کنند، »تا قبل از پایان 
ســال جاری« موج افزایــش حقوق 
دیگری می تواند در کار باشــد، بسته 
به اینکه یک نهاد یا دستگاه اجرایی تا 
چه میزان توان گرفتن اعتبار از بودجه 
را دارد و براســاس چه متر و معیاری 
کارمندان و نیروهای خود را دسته بندی 
می کند. این افزایــش می تواند تا مرز 
50درصد نیز باشد؛ رقمی قابل توجه 
که چون ظاهــراً به اختیــار متولیان 
دســتگاه های اجرایی کشور گذاشته 
شده، قرار اســت یک خبر حاشیه ای 

باشد و زیاد در متن غوغا نکند!

اعتبار ۷هزار میلیارد تومانی
 برای ترمیم مزد برخی از کارمندان

نگاهی به اظهــارات اخیر رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این 
موضوع را تایید می کند. حاجی بابایی 
از اعتبار ۷هزار میلیارد تومانی جداگانه 
برای افزایش فوق العــاده ویژه احکام 

حقوقی کارکنان دولت در قانون ترمیم 
حقوق ها خبر داده و اطمینان می دهد 
که این اعتبار توسط سازمان برنامه و 
بودجه به تمامی پیش بینی شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس در توضیح بیشــتر می گوید: 
»دســتگاه ها می توانند با مجوز دولت 
تا 50درصد نیز تحت عنوان فوق العاده 
ویــژه و کارآمــدی احــکام حقوقی 

بپردازند«.
اینکه »کدام دستگاه ها«، براساس 
»کدام اولویت« و تا چــه میزان از این 
اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی جداگانه 
بهره مند خواهند شد، موضوعی ست که 
به اولویت بندی نهادهای اجرایی کشور 
بستگی دارد. بدون تردید، گروه های 
مزدی مانند پرستاران حتی پرستاران 
بیمارســتان های دولتــی که مجبور 
شده اند به مبلغ ناچیز کارانه قاصدک به 
جای تعرفه گذاری 15 سال مسکوت 
مانده بسنده کنند، جزو مشموالن این 
فوق العاده ویژه 50درصدی نخواهند 
بود و خــواص دولت و دســتگاه های 
اجرایی بیشترین نصیب را از این ترمیم 
فوق العاده و مثاًل حاشــیه ای خواهند 
بــود؛ همان هایی که احتمــاالً از آذر 
50درصد دیگر افزایش حقوق خواهند 
داشت. حتی در خود زیرمجموعه های 
دولت، تبعیض آشــکاری وجود دارد. 

پرستاران 15 سال برای تامین اعتبار 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری، قانونی 
که به تصویب کامل رسیده بود، دوندگی 
کردند و آخر سر هم اعتبار هزار میلیارد 
تومانی برای این کار اختصاص دادند 
که به گفته »محمد شــریفی مقدم« 
فقط صرف پرداخت مبالغ ناچیزی به 
پرستاران شاغل در بخش دولتی و در 
بیمارستان های زیرمجموعه دانشگاه  
شد و ســایر گروه های پرستاری از آن 

بی نصیب ماندند.

دبیرکل خانه پرســتار می گوید: 
پرســتاران بیمارســتان های تامین 
اجتماعی، نیروی مســلح و خیریه از 
همین تعرفه گــذاری ناقص و ناکافی 
نیز محروم شــدند. آیا بعد از ســال ها 
دوندگی باید اعتبار هزار میلیارد تومانی 
اختصاص می دادند و سهم پرستاران 

فقط همین است؟
پرســتاران از مهم ترین نیروهای 
زیرمجموعه دولت هســتند که کار 
اساسی مراقبت از بیماران و ارائه خدمات 
درمانی را برعهده دارند. سوال اینجاست 
که وقتی برای اینها فقط هزار میلیارد 
تومان اعتبار اختصــاص داده اند، آن 
۷ هزار میلیاردی که کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس مدعی اختصاص آن 
است، قرار اســت نصیب کدام نیروها 
در کدام دســتگاه های اجرایی شود، 
اولویت گذاری چگونه است و چرا این 
تخصیص اعتبار هیچ برون داد روشن 

و دقیقی ندارد؟

قانون هایی که برای کارگران
 اجرا نمی شود

از اینها گذشــته، وقتــی ۷ هزار 
میلیارد تومان فقط بــرای فوق العاده 
ویژه برخــی دســتگاه های اجرایی 
در کشــور اختصاص داده می شــود 
تا حقوق نیروها به صورت گزینشــی 
تا مــرز 50درصد ترمیم شــود، چرا 
۹0هزار میلیــارد تومان قانون بودجه 
به تامین اجتماعی پرداخت نمی شود 
و چرا اراده ای بــرای اجرای 25درصد 
متناسب سازی باقیمانده از سال قبل 
نیست و در شورای عالی کار، اهتمام و 
اراده ای برای ترمیم مزد کارگران شاغل 
و بازنشسته مشمول قانون کار در نیمه 

دوم سال، حاکم نیست؟
»احمدی« بازنشسته کارگری در 
این رابطه می گویــد: وقتی می توانند 
ماهانه ۷ هــزار میلیــارد تومان برای 
برخی کارکنان دستگاه های اجرایی 
اختصاص دهند، چرا هــر ماه همین 
مبلغ بــه تامین اجتماعــی پرداخت 
نشــد؟ چرا ۹0هزار میلیارد تومان که 
الزام قانون است، پرداخت نشد تا الاقل 
همان بدهی معوق 5 ماهه بازنشستگان 
کارگری یک جــا پرداخت شــود؟ با 
۹0هــزار میلیارد تومــان، هم اعتبار 
پرداخت معوقات فراهم می شد و هم 

اعتبار مورد نیاز برای اجرای باقیمانده 
متناسب سازی.

با وجود تاکیــدان وزیر کار مبنی بر 
عزم دولت در زمینه اجرای قانون بودجه، 
هنوز اراده ای بــرای پرداخت ۹0هزار 
میلیارد تومان تامین اجتماعی وجود 
ندارد و این در شرایطی ست که با ورود 
به نهمین ماه از ســال، هنوز 25درصد 
متناسب سازی سال قبل بازنشستگان 
کارگری باقی مانده است. فعاالن صنفی 
بازنشستگان انتظار دارند این باقیمانده 
نهایتاً تا دی ماه تعیین تکلیف شــود و 
اینجا سواالت بدون پاسخی وجود دارد: 
چرا این میزان مقاومت برای تخصیص 
بودجه یک اعتبار پیش بینی شــده در 
قانون وجود دارد و چــرا دولت ابتدا به 
تکالیف قانونی عمل نمی کند و بعد مزد 

برخی از خواص را افزایش دهد؟
مساله بعدی، ضرورت ترمیم مزد 
مشموالن قانون کار در نیمه دوم سال 
است. ترمیم مزد به اندازه سبد معیشت 
حداقلی نیز یک الزام اساسی ست که 
مدام نادیده گرفته می شود. »حسین 
حبیبی« عضو هیات مدیــره کانون 
عالی شــوراهای اســالمی کار کشور 
معتقد است »باید شورای عالی کار مزد 
کارگران را برای نیمه دوم سال ترمیم 
کند. دولت فقط به فکر زیرمجموعه های 
خودش اســت و می خواهــد رضایت 
آنها را با ترمیم هــای گوناگون جلب 
کند و هیچ توجهی به بحران معیشت 
کارگران ندارد. مزد کارگران در گروی 
تصمیم شورای عالی کار است و باید یک 
تصمیم کلی گرفته شود. کارفرمایان تا 
تحت فشار و اجبار قرار نگیرند حاضر به 
افزایش دستمزد کارگران نمی شوند«.

به نظر می رسد گفتمان هایی مثل 
»جبران قدرت خرید« و »کاالبرگ« 
بدون هیچ ارجاع عینــی به واقعیت، 
مختص کارگران اســت و فوق العاده 
ویژه و ترمیم حقوق، مختص خواص 
دولت و نهادهای اجرایــی. در چنین 
چیدمانی باید پرســید آیا تخصیص 
ســلیقه ای اعتبارات دولتــی بدون 
توجه به اولویت گــذاری جامعه هدف 
و تقسیم همین اعتبارات در نهادها و 
دستگاه های مختلف، راهکار اصولی 
حل بحران معیشت است؛ بحرانی که 
قاعدتاً فقط خواص و کارکنان دولت را 

درگیر نکرده است.

احتمال ترمیم ۵۰ درصدی حقوق کارکنان دولت؛ یک بار دیگر

وعده ها برای کارگران؛ »فوق العاده ویژه«ها از آِن کارمندان
 وزیر کار مدعی پرداخت بدهی دولت

به تامین اجتماعی شد
مرتضوی: از کمند نداری پول گذشتیم

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی از پرداخت حقوق 
بازنشستگان و مطالبات مراکز بهداشتی و درمانی در ماه 
جاری بدون کسری بودجه و مازاد برداشت از حساب های 
بانکی خبر داد و با بیان اینکه از کمند نداری پول گذشتیم 
و تا آخر سال نفس راحتی می کشیم، گفت: بدهی دولت به 
تامین اجتماعی بیش از آنچه در قانون پیش بینی شده بود، 
پرداخت شد. به گزارش ایسنا، صولت مرتضوی اظهار کرد: 
تامین اجتماعی مطالبات انباشته از دولت داشت و ارثی 
که از دولت قبل رســیده بود، ۹۸هزار میلیارد تومان بود 
که با دستور رئیس جمهور در انتهای سال قبل کارسازی و 
پرداخت شد. وی ادامه داد: برای حقوق بازنشستگان در سال 
جاری سازمان تامین اجتماعی حدود ۹0هزار میلیارد تومان 
کسری داشت که در الیحه بودجه پیش بینی شد از سهام 
دولت در تامین اجتماعی واگذار شــود. یک سری معاذیر 
حقوقی و قانونی وجود داشت که در دستور کار مسئوالن و 
سران مختلف قرار گرفت و با حسن نظر سران تصمیمات 
خوب و مطلوبی اتخاذ شد. وزیر کار گفت: خوشبختانه از 
کمند نداری پول گذشتیم و توانستیم منابع را تامین کنیم. 
وی درباره باقی مانده همسان سازی حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی نیز گفت: امســال هم همسان ســازی 
حقوق ها اجرا شد و هم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
براساس افزایشی که صورت گرفت پرداخت شد. در برنامه 
هفتم توسعه و در الیحه بودجه 1۴02 هم تیم های ما در 
وزارتخانه تجهیز شدند و تصمیمات الزم را خواهیم گرفت.

    
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی:

کارکنان دولت باید از امنیت شغلی 
برخوردار باشند

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: رئیس 
مجلس تاکید دارد تا قبل از بررســی طرح ساماندهی 
استخدام کارکنان دولت در مجلس، نشست مشترکی 
بین مجلس و رئیس ســازمان امور استخدامی تشکیل 
شــود که انتظار می رود ظرف روزهای آینده این جلسه 
برگزار و این طرح در صحن مجلس بررســی شود. ولی 
اسماعیلی در گفت وگو با ایســنا بیان کرد: نمایندگان 
مجلس با 1۶0 امضا درخواست داشتند تا رسیدگی به 
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با اولویت در 
دستور کار مجلس قرار بگیرد و قرار بود در جلسه یکشنبه 
مجلس این درخواست مورد بررسی قرار گیرد اما رئیس 
مجلس برای رعایت برخی از مالحظات تاکید داشــت 
جلسه ای با رئیس سازمان امور استخدامی کشور برگزار و 
سپس این درخواست بررسی شود که ظرف یکی دو روز 
آینده این جلسه مشترک برگزار خواهد شد. وی اظهار 
کرد: طرح ساماندهی اســتخدام کارکنان دولت دنبال 
این است تا واسطه های بین نیروها و دستگاه ها و به نوعی 
کارمندان شرکتی، طرحی و حجمی و عناوین مشابه را 
از بین ببرد. در نهایت یک امنیت شغلی برای کارمندان 
قراردادی، شــرکتی و حجمی دولت ایجاد خواهد شد. 
نماینده گرمی در مجلس تصریح کرد: بدین ترتیب نیروها 
به طور مســتقیم قراردادهای کار معین با دستگاه های 
مربوطه خواهند بست، واسطه ها حذف خواهند شد و بعد 
از این نیز هر کسی بخواهد وارد مجموعه دولت شود حتما 
باید آزمون داده باشد و به نوعی جلوی امضاهای طالیی 
نیز گرفته خواهد شد. اسماعیلی تاکید کرد: ایجاد امنیت 
شغلی برای کارمندان دولت و حذف امضاهای طالیی 
از اهداف اساسی این طرح است که منجر به ساماندهی 

کارکنان حجمی، شرکتی و قراردادی دولت خواهد شد.
    

پرداخت وام ۱۲میلیون تومانی
به ۳۰  هزار بازنشسته تامین اجتماعی

معاون فرهنگی تأمین اجتماعی گفت: سومین مرحله از 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه سال جاری بازنشستگان 
تأمین اجتماعی به بیش از ۳0هزار بازنشسته در حال انجام 
است. به گزارش توسعه ایرانی، احمد اسفندیاری با اشاره به 
اینکه مبلغ ریالی این تسهیالت از ۷0 میلیون ریال در سال 
1۴00 به 120 میلیون ریال در سال جاری افزایش یافته، 
گفت: طی سه مرحله پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
در سال جاری، تاکنون قریب 102هزار فقره تسهیالت به 
بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش این سازمان 
پرداخت شــده و امیدواریم تا پایان سال، بتوانیم مراحل 
دیگری از پرداخت تســهیالت را نیز انجام دهیم. برخی 
شرایط پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به بازنشستگان و 
مستمری بگیران تحت پوشش این سازمان دارا بودن خط 
تلفن همراه به نام متقاضی، نداشتن سابقه چک برگشتی و 
مسدودی حساب، نداشتن بدهی معوق به سیستم بانکی 
کشــور )بابت شــخص متقاضی یا ضمانت وام دیگران(، 
استفاده نکردن از تسهیالت مشــابه و قرار داشتن در بازه 

سنی 1۸ تا ۷۸ سال است.

حاجی بابایی: اعتبار ۷هزار 
میلیارد تومانی جداگانه 
برای افزایش فوق العاده 

ویژه توسط سازمان برنامه 
پیش بینی شده و دستگاه ها 

می توانند با مجوز دولت تا 
۵۰درصد نیز تحت عنوان 

فوق العاده ویژه و کارآمدی 
احکام حقوقی بپردازند

حبیبی: شورای عالی کار 
مزد کارگران را برای نیمه 

دوم سال ترمیم کند. دولت 
فقط به فکر زیرمجموعه های 

خودش است و می خواهد 
رضایت آنها را با ترمیم های 
گوناگون جلب کند و هیچ 
توجهی به بحران معیشت 

کارگران ندارد

صبح روز یکشنبه )ششــم آذر ماه( نمایندگان مجلس با طرح اصالحیه ماده 
5 بیمه کارگران ساختمانی موافقت کردند. این طرح البته با طرحی که کلیاتش 
فرودین ماه امسال به تصویب رسید، متفاوت بود. در طرح جدید، ضریب تعیین 

شده برای پرداخت حق بیمه، از یک تا 1۴ درصد به 1 تا چهار درصد تغییر یافت.
به گزارش ایلنا، اگرچه اصالحیه ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی بعد از سال ها 
معطلی باالخره تعیین تکلیف شد اما نگرانی هایی از جانب برخی از فعاالن کارگری 
همچنان مطرح است. به گفته این فعاالن آنچه در نهایت در مجلس تصویب شد، 
متفاوت از طرحی است که از سوی مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد شده بود و 
همین موضوع نگرانی ها نسبت به این طرح و پایداری منابع آن را بیشتر کرده است. 
طرح جدید، هم به دلیل کاهش سقف ضریب حق بیمه از 1۴ به ۴درصد و هم به 
دلیل در یکسان انگاری کارفرمایان کوچک و بزرگ شهرها برای پرداخت ۴درصد 

حق بیمه، مورد انتقاد است.
»اکبر شوکت« رئیس انجمن صنفی کارگران ســاختمانی در این باره گفت: 
ایراد نمایندگان این است که به گذشته قانون بیمه کارگران ساختمانی توجهی 
نمی کنند. طرح بیمه کارگران ساختمانی از سال ۸۶ تصویب شده و 5 سال قبل از 
آن نیز در مورد آن صحبت شده یعنی ما 20 سال است که درگیر این قانون هستیم.

وی گفت: دریافت حق بیمه از محل عوارض و مالیات پروســه ای اســت که 
کشورهای صاحب سبک در حوزه بیمه آن را پیاده کرده و به نتیجه رسیده اند. این 
نشــان می دهد که قانون بیمه کارگران ساختمانی که در سال ۸۶ تصویب شده، 
اتفاقا قانونی مترقی بود اما متأسفانه چون برای اولین بار در کشور ما اجرا می شد و 

همچنین به دلیل قدرت زیاد دالل ها در کشور، موفق نشد.
شوکت بیان کرد: این قانون در طول 15- 1۶ ســال گذشته به این دلیل که 

نتوانســت اعتبارات الزم را برای بیمه کارگران تأمین کند، بارها دچار تغییر شد 
 و ترس ما این اســت که همین اتفاق دوباره برای قانــون جدید مصوب مجلس، 

تکرار شود.
این فعال کارگری تأکید کرد: در بحث قوانین بیمــه ای، در ابتدا بار مالی و در 
کنار آن، پایداری آن قانون مهم است که در مورد اصالحیه ماده 5 بیمه کارگران 

ساختمانی مصوب مجلس هر دو نگرانی وجود دارد.
شوکت به طرح اولیه مجلس برای اصالحیه ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی 
اشاره کرد و گفت: طرح اولیه ای که در مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد، به 
عدالت اجتماعی نزدیک تر بود. طبق آن قرار بود از کارفرمایانی که در مناطق شهری 
ارزان قیمت ساخت و ساز می کنند حق بیمه کمتر و برعکس، از کارفرمایانی که در 

مناطق شهری گران قیمت کار می کنند، حق بیمه بیشتری گرفته شود.
وی ادامه داد: در طرح قبلی، حق بیمه کسی که مثال در منطقه رباط کریم خانه 
می ساخت با کسی که در شمیرانات خانه می ساخت، متفاوت بود اما در طرح جدید، 
کارفرمای ساختمانی مناطق شهری در هر جا که ساخت و ساز کند، باید ۴درصد 

حق بیمه بپردازد.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: ترس ما این است که این قانون 
پایداری الزم را نداشته باشد. آیا نمایندگان مجلس تضمین می کنند که بعدها 
نمایندگان شــهرهای مختلف به این قانون معترض نشوند و به دنبال اصالح آن 
نباشند؟ 1۹ سال اســت که این  عدم پایداری قانون، کارگران را عذاب می دهد. 
سال هاست کارگران با هزار زحمت بیمه می شوند و در نهایت تامین اجتماعی به 

دلیل نداشتن اعتبار، بیمه آنها را قلع و قمع می کند.
وی بیان کرد: در دو سال اخیر بیمه ۳00هزار کارگر قطع شده بدون آنکه یک 

کارگر جایگزین شود. اینها همه نشان می دهد طرح قبلی پایداری الزم را نداشته 
و ما این ترس را برای طرح جدید نیز داریم.

شوکت افزود: طرحی که در نهایت در مجلس تصویب شد، بدون حضور نماینده 
کارگری و به نظر می رسد با فشار هیأت رئیســه مجلس تغییر کرد. اگرچه ما از 
کمیسیون اجتماعی مجلس بابت به سرانجام رساندن این اصالحیه تشکر می کنیم 
اما از تغییر دوباره اصالحیه نگرانیم چراکه معتقدیم آن طور که باید روی آن کار 

کارشناسی نشده و بعدا مورد اعتراض کارفرمایان قرار می گیرد.
وی گفت: تامین اجتماعی باید خود را مکلــف به اجرای این طرح ببیند و کل 
کارگران ساختمانی را پوشش دهد و مجلس نیز باید بر حسن اجرای قانون نظارت 

کند تا مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شود.
شوکت تأکید کرد: بسیاری از کارگران ساختمانی با وجود سابقه باال یک روز 
هم سابقه بیمه ندارند. کارگرانی را می شناسیم که ۶0 سال سن و ۴0 سال سابقه 
کار دارند اما بیمه نیستند. این در حالی ســت که شغل ساختمانی جزو مشاغل 
سخت و زیان آور است و این را از آمار باالی حوادث کار در این شغل می توان متوجه 
شد. کارگران ساختمانی در طول این مدت از طرف کارفرمای خود ظلم دیدند و 

امیدواریم وضعیت آنها رو به بهبودی برود.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی:

نگران پایداری منابع برای بیمه کارگران ساختمانی هستیم

گزارش

نسرین هزاره مقدم

آموزش و پرورش از تخصیص کامل اعتبار پاداش پایان خدمت سرپرســت معاونت برنامه ریزی و توســعه منابع وزارت 

همکاران فرهنگی که در سال 1۴00 بازنشسته شدند، خبر داد. 
به گزارش ایلنا، بازنشستگان فرهنگی که سال قبل بازنشست 
شده اند، ماه هاست در انتظار واریز پاداش پایان خدمت خود 
هستند. طبق این گزارش، تاکنون 20درصد از پاداش پایان 

خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 1۴00 به حساب آنها واریز 
شده که با تخصیص کامل انجام شده و ظرف روزهای آینده و 
با همکاری خزانه داری کل کشور، تسویه کامل پاداش پایان 

خدمت برای ۷2هزار بازنشسته فرهنگی انجام می شود.

تا چند روز آینده؛

 پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی واریز می شود


