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شعار امســال یعنی »رشد تولید و 
افزایش اشتغال« این روزها به اسم رمز 
سرکوب مزد کارگران و هجمه به قانون 
کار بدل شده است. نمایندگان مجلس 
که پیشــتر از اصالح قانــون کار گفته 
بودند، به دنبال تصویب طرحی هستند 
تا مزد را در روستاها توافقی اعالم کنند؛ 
طرحی که به نظر می رســد می تواند 
مقدمه ای برای توافقی شــدن مزد و از 
اعتبار انداختن ماده 41 قانون کار باشد.

»علی اصالنی«، عضو هیأت مدیره 
کانون عالی شــوراهای اســالمی کار 
کشــور درباره این طرح می گوید: این 
قبیــل طرح هایی کــه حداقل حقوق 
کارگران را نشــانه گرفته، مسبوق به 
سابقه است. ســال گذشته نیز شورای 
عالی کار به دنبال آن بود تا دستمزد را 
منطقه ای کند که با اعتراض و پیگیری 
فعاالن کارگری از انجام آن منصرف شد 
و در نهایت حداقل دستمزد به روال هر 

سال تعیین شد.
وی ادامه داد: ۳۸ نفر از نمایندگان 
مجلس به اسم حمایت از تولید و صنعت 
و رونق اشتغال در روستاها طرح توافقی 
کردن دستمزد را امضا کردند. معتقدم 
این تصمیمات نه تنها به اقتصاد مملکت 
و افزایش اشتغال کمک نمی کند، بلکه 
نتیجه معکوس می دهد و صدها مشکل 

دیگر به بار می آورد.
عضو هیــأت مدیره کانــون عالی 
شوراهای اســالمی کار سراسر کشور 
با تاکید بر اینکه احتمــاال نمایندگان 

مجلس از عواقب اجرای چنین طرحی 
آگاهی ندارند، گفت: با یکی از نمایندگان 
امضاکننده این طــرح صحبت کردم و 
متوجه شدم که او توجیه خاصی برای 
امضای این طرح ندارد. حتی قرار شــد 
ما در جلسه ای در دفتر کانون شوراهای 
اســالمی کار در خدمت برخی از این 
نمایندگان باشیم تا صحبت های آنها 

را بشنویم.
وی بیان کرد: مــاده 41 قانون کار و 
الزام به تعیین دســتمزد براساس نرخ 
تورم و سبد معیشت تاکنون اجرا نشده و 
حاال با تصویب چنین طرح هایی به طور 

کلی ریشه این ماده زده می شود.
کاربرایحداقلحقوقنمیصرفد

اصالنــی در ادامه گفــت: تحلیل 
نمایندگان این است که حداقل دستمزد 
باالست و در روستاها توان پرداخت آن 
وجود ندارد و این مانع ایجاد اشــتغال 
می شود. باید به این نمایندگان یادآوری 
کرد که همین االن هم نیروی کار حاضر 
به کار در کارخانه ها و کارگاه ها با حداقل 
حقوق مصوب شورای عالی کار نیست. 
حداقل دستمزد نسبت به هزینه ها به 
قدری پایین اســت که برای یک جوان 
صرف نمی کند سر کاری برود که در آن 
هم آسیب جسمی می بیند و هم آسیب 
روحی و در نهایت هم حقوقی را دریافت 
می کند که 10روز از ماه را بیشتر کفاف 
نمی دهد، آن هم اگر کارفرما حقوق را 

تمام و کمال و سروقت بپردازد.
اصالنی ادامه داد: اگــر همان فرد، 

مسیر تهران تا کرج را دو بار مسافر ببرد، 
روزی حدود ۳00هــزار تومان درآمد 
دارد، یعنی پولی که از مسافرکشــی به 
دست می آید از حداقل حقوق شورای 
عالی کار بیشتر است. در چنین وضعیتی 
مجلس با چه استداللی به دنبال توافقی 

کردن مزد است.
بیکاری،ضمانتتوافق
بینکارگروکارفرما

عضو هیــأت مدیره کانــون عالی 
شــوراهای اســالمی کار تصریح کرد: 
نکته دیگر این اســت که مزد توافقی با 
کدام شاخص ها می خواهد انجام شود؟ 
واقعا االن اقتصاد ایران و روابط کارفرماها 
و کارگران بــه این حد رســیده که در 
کنار هم در مورد مزد به توافق برسند؟ 

ضمانت اجرایی این طرح چیست؟
اصالنی ادامه داد: در حال حاضر که 
هم تشکل های قانونی و هم هیأت های 
تشخیص و حل اختالف و بخشنامه های 
شورای عالی کار وجود دارد، باز کارفرما 
زیر بار پرداخت حقوق نمی رود. در این 
وضعیت چگونه می توان امیدوار بود که 
کارگر و کارفرما سر مزد به توافق برسند 

و کارگر هم راضی باشد؟
وی تاکیــد کــرد: در خیلــی از 
کشــورهایی که حقوق توافقی در آنجا 
مطرح است، شاخص هایی برای توافق 
کارگــر و کارفرما بر ســر حقوق وجود 
دارد. به طور مثال در ژاپن و کره جنوبی 
حداقل حقوق تعریف شده و کارفرماها 
باید حداقــل را بپردازند و بعد بر ســر 

بیشتر از حداقل مزد با کارگرانشان به 
توافق برســند، یعنی وقتی تراز مالی 
کارخانه و سود حاصل از تولید در آخر 
سال مشخص می شود، توافق می کنند 
که از این ســود چند درصد به کارگران 

تعلق بگیرد.
اصالنی گفت: آیا امکان پیاده کردن 
چنین چیزی در ایران هم وجود دارد؟ 
آیا کارفرمایان ما به این سطح رسیده اند؟ 
اگر کارفرمــا ترس از شــکایت کارگر 
نداشته باشد، باز حاضر است با کارگر به 

توافق برسد؟
وی گفت: در صورت اجرایی شدن 
طرح هایی چون منطقــه ای کردن و 
توافقی کردن مــزد، کارگران ترجیح 
می دهند به جایــی مهاجرت کنند که 
حقوق بیشــتری بگیرند. در عمل این 
طرح ها نه تنها به اشتغال روستاها کمک 

نمی کند بلکه انگیزه کار را از کارگران 
می گیرد و آنها تمایل بــه انجام کاری 
که حقوق آن پایین تر از حقوق مصوب 

شورای عالی کار باشد را ندارند.
ادعایواهیپایینبوده

هزینههایزندگیدرروستا
اصالنی تاکید کرد: مســأله بعدی 
این اســت که نمایندگان با کدام ادله 
می گویند قیمت ها در روستاها پایین 
است؟ آیا آمار دقیقی دارند؟ یعنی اگر 
گوشــت در تهران کیلویی 140هزار 
تومان است در شهرستان ۸0هزار تومان 
است؟ آنچه در مورد پایین بودن هزینه 
در روستاها می گویند خیلی مورد تائید 
نیست و صرفا یک ادعاست. نمی توان 
طرحی این چنین مهم و سرنوشت ساز 
را براســاس یک ادعای بی پایه و اساس 

تصویب کرد.
وی تاکید کرد: ما در شرایطی نیستیم 
که بخواهیم مزد توافقی را اجرایی کنیم. 
کارگران همین االن هم دچار مشکالت 
بسیاری هســتند. مجلس باید کاری 
کند تا مشکل آنها حل شــود نه اینکه 

مشکالتشان را بیشتر کند.
اصالنی گفت: اگــر مجلس واقعا به 
دنبال این است که مشکل کارگران را 
حل کند، در بودجه سنواتی خود ردیفی 
را هم برای کارگران ببینند. دولت حقوق 
لشگری و کشــوری ها را از بودجه نفت 
پرداخــت می کند اما بــه کارگران که 
می رسد می گوید کارفرمای خصوصی 
باید حقوق کارگران را پرداخت کند. در 
شورای عالی کار هم به این دلیل که به 
کارفرما آسیب وارد می شود، حقوق ها 
را پایین نگــه می دارنــد. یعنی از یک 
طرف حقوق ها پایین اســت و از طرفی 
دیگر دولت به وظایف خود که در قانون 
اساسی آمده عمل نمی کند و از هر طرف 

به کارگر فشار وارد می شود.
عضو هیــأت مدیره کانــون عالی 
شــوراهای اســالمی کار گفت: دولت 
حتی ســرانه درمان کارگــران را هم 
نمی پردازد. امسال سرانه درمان هر فرد 
۳۲هزار و ۸00تومــان بود. دولت بابت 
هر ایرانی این مبلغ را به حساب وزارت 
بهداشت می ریزد تا آن را هزینه درمان 
کند اما حتی همیــن را هم به کارگران 
نمی دهند. آنها می گویند صندوق تامین 
اجتماعی که متعلق به کارگران است، 
خصوصی است و سوال ما این است که 
اگر خصوصی اســت چرا مدیرعامل و 
اعضای هیأت امنای آن را دولت انتخاب 

می کند؟

بخشیازحقمسکنوبنکارگری
رادولتبپردازد

اصالنی تاکید کرد: اگر نمایندگان 
مجلس واقعا می خواهنــد به کارگران 
کمک کنند دولت را مکلف کنند برای 
کارگران هم در بودجه ردیفی ببینند. 
به طور مثال حق مسکن را دولت بپردازد 
یا در کنار حق مسکن و بن کارگری که 
کارفرما مکلف است به کارگر پرداخت 
کند دولت هم مبلغی را بگذارد تا بخشی 
از مشکل کارگران حل شود. واقعا االن با 
4۵0هزار تومان کسی می تواند مسکن 
اجاره کند؟وی تصریح کرد: ما انتظارمان 
از مجلس این بود که چنین تصمیماتی 
بگیرد اما متاســفانه به دنبال تصویب 
قوانینی هستند که وضعیت کارگران 
را بدتر از چیزی که هســت، کنند. آیا 
نمایندگان فکر می کنند کارگران دست 
روی دســت می گذارند تا آنها چنین 
طرح هایی را تصویب کنند؟ کارگران 

دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.
اصالنــی گفــت: اگــر نمایندگان 
می گویند با این طرح ها کارگاه ها افزایش 
پیدا می کند و مشــکل اشــتغال رفع 
می شود، پس چرا با خروج کارگاه های 
زیر ۵نفر از شمولیت قانون کار این اتفاق 
نیفتاد؟ چرا این کارگاه ها شکوفا نشدند؟ 
اینها بهانه است و کاری از پیش نمی برد. 
اگر واقعا کارگاه های زیر ۵ نفر اوضاعشان 
خوب اســت ما حرفی نداریم این طرح 
را تصویب کنند اما حتــی آنها هم بر اثر 
فشــاری که به خاطر شرایط اقتصادی 
روی آنهاست، دچار مشکالت بسیاری 
هســتند. مزد کارگران تنها 10درصد 
هزینه ها را دربرمی گیرد پس برای اینکه 
یک کارگاه رونق پیدا کند نباید به دنبال 
سرکوب دستمزد بود. ۹0درصد مشکل 
جای دیگری است. پس با تاکید روی این 
10درصد هزینه نمی توان مشکل اقتصاد 

کشور را حل کرد.

درآمدمسافرکشیازحداقلمزدبیشتراست

بی انگیزگی نیروی کار برای اشتغال در بنگاه های اقتصادی

رئیــس کانون عالــی بازنشســتگان و 
مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی 
از انعقــاد قــرارداد جدید بیمــه تکمیلی 
بازنشستگان خبر داد و گفت: بازنشستگان 
از ابتــدای آذر 1400 از افزایــش تعهدات 
بهره مند شوند.علی اصغر بیات در گفت وگو 
با مهر با تاکید بر اینکــه مهم ترین مطالبه 

بازنشســتگان تأمین اجتماعی پس از مستمری ماهیانه، بحث 
درمان و رضایت مندی کمی و کیفــی از خدمات بیمه تکمیلی 
آنهاست، اظهار داشــت: مبلغ بیمه تکمیلی در قرارداد جدید به 
ازای هر نفر ۹1هزار تومان است که به ازای هر بازنشسته در نظر 
گرفته شده است. این مبلغ با احتساب مشارکت تأمین اجتماعی 
در تقبل بخشی از هزینه است که با مساعدت مدیرعامل سازمان و 
مصوبه هیأت مدیره انجام خواهد شد.وی افزود: در قرارداد جدید 
بیمه تکمیلی سقف تعهدات با افزایش قابل قبولی همراه بوده، 
به عنوان مثال تعهدات مربوط به بستری فوق تخصصی شامل 
درمان جراحی سرطان، تومورهای بدخیم، اعمال جراحی مغز 
و اعصاب و نخاع، قلب، آنژیوپالستی، عروق محیطی، پیوند ریه، 
پیوند قلب، پیوند کلیه، پیوند مغز اســتخوان، کبد، کلیه و... با 
افزایش 1۲.۵درصدی از مبلغ 400میلیون ریال به 4۵0میلیون 
ریال افزایش یافته اســت.بیات اظهار داشت: تعهدات بستری 
عمومی شامل هزینه های درمانی بیمارستانی و اعمال جراحی 
به شرط بستری شدن در بیمارستان و مراکز جراحی آنژیوگرافی 
قلب، چشــم )پیوند قرنیه و...( با افزایــش ۸۵درصدی همراه 

شده اســت. همچنین تعهدات پاراکلینیکی و 
خدمات تشخیصی درمانی و سرپایی شامل انواع 
آنژیوگرافی، ســی تی آنژیوگرافی، انواع اسکن، 
اسکن ۳بعدی، انواع سی تی اسکن و... ۳۵درصد 
افزایش یافت. عالوه بــر این، تعهدات مربوط به 
اعمال مجاز ســرپایی 44درصد، آزمایش های 
پاتولوژی ۵۵درصد، لیزیک ۳00درصد، بیماران 
خاص و صعب العالج ۵0درصد و هزینه های مربوط به آمبوالنس 
نیز ۵0درصد افزایش یافته اســت.وی افزود: در قرارداد قبل هم 
کمترین مشکل را در بحث تأخیر در پرداخت هزینه ها داشتیم. بنا 
به نظرسنجی ها و بررسی های انجام شده، وضعیت خدمات دهی 
بیمه طرف قرارداد را در حد مطلوب ارزیابی می کنیم، ضمن آنکه 
در امور مربوط به کسر مبالغ بیمه تکمیلی از حقوق بازنشستگان و 
پرداخت به شرکت بیمه توسط سازمان نیز مشکلی نداشتیم.وی 
تأکید کرد: با توجه به آغاز قرارداد جدید از ابتدای آذرماه، افراد تحت 
پوشش که تاکنون از این خدمت بهره مند بوده اند، مشخصات آنها 
به صورت خودکار در سامانه تمدید خواهد شد و نیازی به مراجعه 
حضوری به کانون ها ندارند ضمن آنکه افرادی که تاکنون تحت 
پوشش بیمه تکمیلی نبوده اند و مایل هســتند از مزایای بیمه 
تکمیلی استفاده کنند، سه ماه فرصت دارند با مراجعه به دفاتر 
کانون ها نسبت به ثبت مشخصات خود و افراد تحت تکفل اقدام 
کنند. همچنین مهلت سه ماهه برای افرادی که درخواست لغو 
عضویت در بیمه تکمیلی دارند، در نظر گرفته شده و چنانچه حق 
بیمه ای از مستمری آنها کسر شده باشد، عیناً مسترد خواهد شد.

صبح روز دوشــنبه )یکم آذر 
ماه( تعــدادی از کارگران بیکار 
شــده معدن طــالی آق دره در 
اســتان آذربایجــان غربی در 
اعتراض بــه تصمیــم کارفرما 
مبنی بر تعدیل نیروی کار، تجمع 

اعتراضی برپا کردند.
به گزارش ایلنا، مشکل کارگران بیکار شده که اکثرا 
بومی هستند، فصلی بودن کارشان است. آنها مدعی اند 
کار ثابت در این واحد معدنی به کارگران غیربومی داده 
شده و کارگران بومی که ســهم زیادی از این معدن 
دارند، شــش ماه از ســال بیکارند و هیچ کاری برای 
انجام ندارند.کارگران بیکارشده از مسئوالن کشوری 
و استانی خواستند فکری به حال اشتغال آنها کنند. 
این کارگران می گویند به دلیل فصلی بودن کارمان، 
معاش خانواده هایمان در روستاهای اطراف معدن 

طالی آق دره با مشکل مواجه شده است.
یکی از کارگران حاضر در این تجمع گفت: معدن 
طالی آق دره در مراتع روستاهای ما در آق دره علیا، 
آق دره سفلی و آق دره وسطی واقع شده است. بیشتر 
کارگران شاغل در این معدن غیربومی هستند و فقط 
40 تا ۵0 نفر از اهالی روستاهای اطراف در این معدن 
کار می کنند، آن هم با قراردادهای فصلی. ما کارگران 
به نشانه اعتراض به بیکاری، از بین رفتن مراتع مان و 

قراردادهای فصلی، دست به تجمع 
زدیم. اعتراض ما مســالمت آمیز و 
خواسته هایمان اشتغال دائم در این 

معدن است.
او گفت: پیمانــکار معدن طالی 
آق دره سال هاست که با فشار به منابع 
طبیعی، مالک زمین های کشاورزی 
و مراتع روستاییان شده و ما در فصول بیکاری حتی 
امکان کشــاورزی و دامــداری نداریم.به گفته وی، 
مســئوالن معدن به فکر منافع خود هستند و سهم 
بومی ها از این معادن ارزشمند طال، فقط گرد و خاک 
و خرابی های حاصل از انفجارهای متعدد در آن است. 
خانه هایمان ویران شده و گرد و خاک امانمان را بریده 
اســت.طبق اظهارات کارگران، مشکالت معیشتی 
کارگران فصلی معدن طالی آق دره بارها از ســوی 
مسئوالن کشوری و حتی نمایندگان مجلس مورد 
تحقیق و بررســی قرار گرفته اما نتایجی برای بهبود 
وضعیت آنها حاصل نشــده است.طبق این گزارش، 
از صبح روز دوشنبه )یکم آذر ماه( قرارداد کار حدود 
100 نفر از کارگران فصلی معدن طالی آق دره از سوی 
کارفرمای شرکت پیمانکار تمدید نشده و این کارگران 
پشت در باقی مانده اند و طبق روال هر سال مجموع 
کارگران تعدیلی تا یک ماه آینده به حدود ۲۵0 تا ۲۷0 

کارگر می رسد.

 جزئیات قرارداد جدید بیمه تکمیلی
 بازنشستگان تامین اجتماعی اعالم شد

 کارگران اخراجی معدن طالی آق دره
 تجمع اعتراضی برپا کردند

بااجرایطرحهاییچون
منطقهایکردنوتوافقی

کردنمزد،کارگرانترجیح
میدهندبهجاییمهاجرت
کنندکهحقوقبیشتری

بگیرند.درعملاینطرحها
نهتنهابهاشتغالروستاها
کمکنمیکندبلکهانگیزه
کارراازکارگرانمیگیرد

دولتسرانهدرمان
کارگرانراهمنمیپردازد.
امسالسرانهدرمانهرفرد
۳۲هزارو800تومانبود.
دولتبابتهرایرانیاین
مبلغرابهحسابوزارت
بهداشتمیریزدتاآنرا
هزینهدرمانکنداماحتی
همینراهمبهکارگران
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عضوشورایعالیکار:
راهکار افزایش قدرت خرید کارگران 

فقط افزایش دستمزد نیست
نماینده کارگران در شــورای عالی کار با بیان 
اینکه احتمال افزایش دســتمزد کارگران را باید 
بعد از تشکیل جلسات و بررسی روند پیشبرد آنها 
پیش بینی کرد، گفت: راهکار افزایش قدرت خرید 

کارگران الزاماً افزایش دستمزد نیست.
علی خدایی در گفت وگو با میزان گفت: براساس 
گزارش های واصله کمیته دستمزد شورای عالی کار 
با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و نمایندگان 
دولت به زودی فعالیت خود را شروع خواهد کرد تا 
راهکارهای افزایش قــدرت خرید کارگران در این 
کمیته بررسی خواهد شد.نایب رئیس کانون عالی 
شورای اسالمی کشــور افزود: طبق توافق صورت 
گرفته و برنامه زمان بندی تعیین شــده در اولین 
جلسه شورای عالی کار، جلسات بعدی این شورا در 

سومین شنبه هر ماه برگزار خواهد شد.
خدایی تأکید کرد: نمایندگان جامعه کارگری 
راهکارهــای کوتاه مدت و بلندمدتــی که بتوانند 
مشکل معیشتی کارگران را حل کند، آماده کرده اند 
و در اولین جلســه تعیین دســتمزد کارگران این 

راهکارها را ارائه خواهند کرد.
    

 تجمع کارگران کارخانه فریکو
 در سیرجان

ز  ا ی  ر شــما
کارگــران کارخانــه 
روغن خوراکی بخش 
خصوصــی فریکو در 
ســیرجان اســتان 
کرمان در حالی روز دوشنبه در اعتراض به پرداخت 
نشــدن چندماه دستمزدشــان تجمع کردند که 
فرماندار شهرستان می گوید حل مشکل در دست 
پیگیری قرار دارد.به گزارش ایرنــا، این کارگران 
که تعدادشــان افزون بر ۵0 نفر برآورد می شد به 
نمایندگی از سایر کارگران مقابل کارخانه در منطقه 
ویژه اقتصادی شهرستان حاضر شدند و اعالم کردند 
که سه ماه دستمزد و نیز چهار ماه بیمه تکمیلی آنان 
پرداخت نشده اســت.مدیر این کارخانه گفت: بنا 
به برخی مشکالت ازجمله مواد اولیه، در چند ماه 
اخیر کارخانه تعطیل بوده اما وظیفه کارفرماست 
که حقوق و تمامی مزایای کارگران را پرداخت کند.

وی تاکید کرد: جلســه ای با حضور مسئوالن 
شهرســتان و مدیران کارخانه برگزار و مشکالت 
پیگیری خواهد شد.»سهراب بهاءالدینی« فرماندار 
سیرجان نیز در این باره گفت: حل مشکل پرداخت 
دستمزد این کارگران در دست پیگیری قرار دارد و 
جلسه ای با حضور مدیران شرکت مذکور با هدف 

حل مشکالت کارگران برگزار خواهد شد.
    

 دیدار کارگران 
صنعت برق مازندران با عضو 
کمیسیون اجتماعی مجلس

چند نفر از کارگران پیمانــکاری صنعت برق 
مازندران در دیدار با »علی بابایی کارنامی« نماینده 
مازندران و عضو کمیســیون اجتماعی مجلس، 
مشکالت سختی کار، تبدیل وضعیت و مشکالت 

معیشتی خود را به اطالع وی رساندند.
به گزارش ایلنا، در این دیــدار، یکی از کارگران 
عضو کمپین حامیان صنعت برق گفت: کارشکنی 
شــرکت های پیمانکاری توزیع نیروی برق کشور 
در تبدیل وضعیت شغلی و ثبت اطالعات استخدام 
کارگران شرکتی و حجمی در سامانه سازمان امور 
اداری و استخدامی کشــور مشکالت زیادی را برای 
کارگران ایجاد کرده اســت.به گفتــه وی، با وجود 
پیگیری های الزم جهــت تبدیل وضعیت کارگران 
پیمانکاری توزیع برق از قرارداد کار حجمی به قرارداد 
دائم و مستقیم، کماکان شرکت توزیع برق کشور از 
اجرای آن با بهانه های مختلف سر باز می زند.این کارگر 
افزود: چگونه است که شغلی با این میزان حساسیت 
و نیاز به تخصص، دچار بی میلی مســئولین شده 
است. بعد از سال ها خدمت صادقانه، امروز امیدمان 
به نماینــدگان کارگری در مجلس برای ســامان 
گرفتن است.به گفته وی، از دیگر مشکالت کارگران 
پیمانکاری شرکت توزیع برق، عدم ثبت اطالعات 
استخدام کارگران شــرکتی و حجمی در سامانه 
استخدامی کشور است.او گفت: به  رغم ابالغ بخشنامه 
شــفاف و صریح ثبت اطالعات کارکنان شرکتی، 
حجمی و... توسط سازمان امور اداری و استخدامی 
کشور، شرکت های توزیع نیروی برق کشور همچنان 
از ثبت اطالعات کارگران خود خودداری می کنند.

این کارگر ابراز امیدواری کرد که از طریق نماینده 
منتخب اســتان خود بتوانند بــه مطالبات برحق 
خود برسند و از این طریق، با کنار رفتن واسطه ها و 
شرکت های پیمانکاری، رفع بالتکلیفی آنها عملی 
شــود.در این دیدار، بابایی کارنامی، وعده پیگیری 

مشکالت و مطالبات کارگران صنعت برق را داد.

اخبار کارگری


