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کارگران کنتورسازی قزوین: 
بالتکلیفیم

کارگران کنتورسازی قزوین می گویند: به رغم 
نامه نگاری های متعدد، هنوز تکلیفمان روشــن 
نشده و برای بازگشت به کار ما کاری صورت نداده اند.

کارگران کنتورســازی قزویــن در گفت گو با 
ایلنا، گفتند: ۱۲۴ نفــر از ما پس از تعطیالت نوروز 
به بیمه بیکاری معرفی شــده ایم اما همچنان در 
انتظار تصمیم گیری مسئوالن برای بازگشت به کار 
هستیم. این کارگران می گویند: نامه ای به رئیس قوه 
قضاییه نوشتیم و درخواست کردیم که به وضعیت 
کنتورسازی رسیدگی شــود اما متاسفانه تا امروز 
پاسخ این نامه را دریافت نکردیم. چند بار هم مقابل 
استانداری قزوین تجمع کردیم اما مسئوالن به داد 
ما نرسیدند و همچنان بیکار و بالتکلیفیم. کارگران 
کنتورسازی قزوین ماه ها مطالبات مزدی پرداخت 
نشده دارند. دستمزد این کارگران در سال گذشته 
پرداخت نشده است و از سال ۹۵ بخشی از معوقات 
مزدی آنها معوق شده است. با این حال، این کارگران 
که تا پایان اسفندماه در کارخانه مشغول به کار بودند، 
خواســتار رفع مشــکالت تولید و بازگشت به کار 
هســتند و می گویند نباید تولید حتی برای مدت 

کوتاهی متوقف شود.
    

اعتراض کارگران شهرداری 
کوت عبداهلل به معوقات مزدی

شماری از کارگران شهرداری کوت عبدااله دیروز 
مقابل ساختمان استانداری خوزستان برای وصول 
مطالبات معوقه خود حضور یافته و به عدم دریافت 

معوقات خود اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، کارگران مدعی هستند حقوق 
اسفند و فروردین خود را به همراه سنوات سال ۹۸ 
دریافت نکرده اند. طبق این گزارش، شهردار کوت 
عبداهلل اعالم کرده به دلیل شیوع ویروس کرونا منابع 
درآمدی شهرداری همچون ارزش افزوده و عوارض 
ساخت و ساز کاهش یافته و این شهرداری با مشکل 

مالی مواجه است.
    

امنیت شغلی در گرو افزایش 
تولید است

رئیس مرکز ملی پایش مطالعات بهبود محیط 
فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: در صورت 
تحقق افزایش تولید، قراردادهای بلندمدت نوشته 
خواهد شد و امنیت شــغلی کارگران هم خود به 
خود به وجــود می آید و حتی نیــازی هم به قانون 

خاصی نیست.
علی فیروزی در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: 
امنیت شــغلی کارگران فقط با وضع قانون حاصل 
نمی شود و با مولفه های دیگر می توان امنیت شغلی 
را برای کارگران ایجاد کرد. فیــروزی افزود: اگر در 
راستای تحقق جهش تولید، مقررات دست و پاگیر 
و مجوزهای زائد را بــرای کارآفرینان و کارفرمایان 
حذف کنیم خود به خود به کارگر مهارت محور نیاز 
پیدا خواهیم کرد. وی گفت: ما در سال جهش تولید از 
طرفی باید میزان نیاز به کارگر را زیاد کنیم و از طرفی 
کارگران هم به سمت مهارت محوری حرکت کنند 

تا بهره وری نیروی کار افزایش پیدا کند.
رئیس مرکز ملی پایش مطالعات بهبود محیط 
فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با 
بیان اینکه بنگاه های اقتصادی و کارفرمایان برای 
افزایش بهره وری نمی توانند به دنبال کارگر تازه کار 
باشــند، گفت: این گونه کارگران، چه قانونی باشد 
یا نباشد، ممکن است با قراردادهای موقت مواجه 
شــوند. »علی بابایی کارنامی« نماینده منتخب 
مجلس یازدهم هم امنیت شغلی کارگران در ایران را 
از بحث های چالش برانگیز در سال های اخیر خواند 
و گفت: جا دارد که مرکز پژوهش های مجلس دوره 
یازدهم این بحث را جدی پیگیری کند. وی اظهار 
کرد: تا زمانی که عرضه و تقاضای نیروی کار در ایران 
به خاطر رشد منفی اقتصادی توازن نداشته باشد 
اســتثمار کارگران هم ادامه پیدا خواهد کرد. او با 
اشاره به وجود ۵ میلیون جوان فارغ التحصیل بیکار 
در کشــور گفت: تا زمانی که مشکل این ۵ میلیون 
جوان بیکار مانند تجربه کشــورهای توسعه یافته 
حل نشود شــک نکنیم که ناامنی شغلی کارگران 
در کشــور وجود خواهد داشــت و نــرخ بیکاری 
۱0.۱۲درصد همچنان در ایران ثابت خواهد ماند. 
بابایی گفت: بسیاری از تبصره های قانون کار فقط در 
ظاهر طرفدار کارگر است و در جهت امنیت شغلی 

کارگران نیست.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

میــزان بدهــی انباشــته دولت 
بــه ســازمان تامیــن اجتماعی که 
بزرگترین ســازمان بیمه گر کشور 
اســت و حیات و ممات ۴۳ میلیون 
نفر از جمعیت کشور شامل کارگران 
شاغل و بازنشسته و خانواده های آنها 
به سرپا ماندن آن بســتگی دارد، از 
مرزهای »قابل تحمــل عبور« کرده 

است.
به گفته کارشناســان بیمه ای و 
فعاالن صنفی بازنشســتگان، دولت 
تا پایــان فروردین مــاه ۹۹ چیزی 
حدود ۲۶0 هزار میلیــارد تومان به 
ســازمان تامین اجتماعــی بدهکار 
است. این بدهی محصول بی توجهی 
چندین ســاله به انجــام تعهدات در 
قبال بیمه شــدگان کارگری و قصور 
از پرداخــت حق بیمــه کارفرمایی 
۲۳ گروه بیمه شــده خاص است که 
براساس قانون، دولت متولی پرداخت 
حق بیمه کارفرمایی آنهاســت. حاال 
با آمدن کروناویــروس، بحران منابع 
- مصارف ســازمان تامین اجتماعی 
که پیــش از این وجود داشــته و در 
سال ۹۷ با به زیر پنج رسیدن ضریب 
پشــتیبانی، به نقطه اوج خود رسید، 

عمیق تر هم خواهد شد.
 بار بیمه بیکاری کرونا

 بر دوش سازمان
آیا برای ۶۶۷ هزار مشــمول بیمه 
بیــکاری کرونا که در ســامانه بیمه 
بیکاری ثبت نــام کرده انــد، اعتبار 
خاص از خزانه دولت اختصاص داده 
خواهد شد یا این مشــموالن نیز به 
روال گذشــته، باری بر دوش تامین 
اجتماعی خواهند بود و سازمان باید 
از محل منابع محــدود خود، به اینها 

مقرری بیکاری بپردازد؟
سیزدهم اردیبهشت ماه، مدیرکل 
حمایت از مشــاغل و بیمــه بیکاری 
وزارت تعاون اعالم کرد تاکنون مبلغی 

برای این منظور تخصیص پیدا نکرده 
اســت و اعتبار مدنظر باید از سازمان 
برنامــه و بودجه به ســازمان تامین 
اجتماعی ابالغ تا به مشموالن مقرری 

بیمه بیکاری پرداخت شود.
اما بــدون در نظــر گرفتن بحث 
بیکاری کرونا و مقــرری آن، باز هم 
عدم انجام تعهــدات دولت و بحران 
نقدینگــی در تامیــن اجتماعی به 
اندازه کافی نگران کننده اســت. در 
قانون بودجــه ۹۸ حــدود ۵0 هزار 
میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت 
بدهی های دولت به تامین اجتماعی 
در نظر گرفته شــده بود )الزم به ذکر 
اســت تا زمان تنظیم الیحه بودجه 
۹۸، میزان بدهی دولت به سازمان از 
مرز ۱۵0هزار میلیارد تومان گذشته 
بود(. با این حال تا انتهای ســال ۹۸، 
به یک روایت فقط ۵ هــزار میلیارد 
تومــان و بــه روایت دیگــر »هیچ« 
یعنی صفــر هزار میلیــارد تومان به 
حساب ســازمان واریز شد. در قانون 
بودجــه ۹۹ نیز به روال ســال قبل و 
بدون توجه به اینکــه تا زمان تنظیم 
الیحه، بدهی دولت به مرز ۲۵0هزار 
میلیارد تومان رسیده بود، باز هم فقط 
۵0هزار میلیارد تومان برای پرداخت 
پیش بینی شد که تا امروز که بیش از 
یک ماه و نیم از سال جدید گذشته، 
ریالی از این ۵0 هــزار میلیارد تومان 
به حساب سازمان واریز نشده است؛ 
۵0 هزار میلیــارد تومانی که به گفته 
اعضــای کانون های بازنشســتگان 
تامین اجتماعــی، ۳0درصد آن قرار 
بود صــرف اجرای همسان ســازی 
مســتمری بازنشســتگان تامیــن 
اجتماعی شود؛ منتها با عدم پرداخت 
که تبدیل به یک سنت شده است، نه 
تنها عدم موازنــه در منابع و مصارف 
سازمان، عمیق تر شده بلکه سازمان 
تامین اجتماعی کــه پیش از این، به 
مســتمری بگیران خود وعده شروع 
اجــرای همسان ســازی از ماه های 

انتهایی ســال ۹۸ داده بــود، قدمی 
برای تحقق این وعده برنداشته است.

پانزدهــم اردیبهشــت مــاه، 
»حســینعلی حاجــی دلیگانــی« 
نماینده شاهین شــهر در مجلس از 
احتمــال پرداخت بدهــی دولت به 
تامین اجتماعی ظرف یک ماه آینده 
خبر داد و در ارتباط با مشخص نبودن 
میزان پرداخت بدهی در ســال ۹۸، 
روایت پرداخت ۵ هزار میلیارد تومانی 
را زیر سوال برد و گفت: یکی از احکام 
بودجه ســال قبــل پرداخت بدهی 
۵0 هــزار میلیارد تومانــی دولت به 
تامین اجتماعی بود. جلســه ای هم 
با طرح ماده ۲۳۴ که متولی آن وزیر 
اقتصاد بود برگزار شد. در آنجا گفته 
شــد ۳ هزار میلیارد تومان پرداخت 
شــده که البته در جلســه  ای که در 
کمیســیون برنامه و بودجه با حضور 
رؤســای ســازمان برنامه و بودجه و 
خزانه برگزار شد آقای نوبخت گفتند 
۵ هزار میلیارد پرداخت شده است که 

باز هم در این مورد ابهام وجود دارد.
این عضــو کمیســیون برنامه و 
بودجــه مجلــس ادامــه داد: گفته 
می شــود ۹۷درصد بودجه سال ۹۸ 
اجرایی شده اســت. اگر دولت بدهی 
ســازمان تامین اجتماعی را داده که 
یک بحث اســت ولی اگر نــداده این 
۹۷درصدی کــه گفته می شــود از 
بودجه سال ۹۸ محقق شده چیست؟

 عواقب عدم پرداخت
 بدهی های دولت

در این شرایط، اگر دولت باز هم به 
تعهدات خود در قبال سازمان تامین 
اجتماعی عمل نکنــد، معادالت به 
کدام ســمت خواهد رفت؟ به گفته 
»علی اکبــر عیوضی« عضــو کانون 
بازنشســتگان تامین اجتماعی شهر 
تهران، اگر دو ســال دیگر اوضاع به 
همین منوال پیش بــرود، نه از تاک 
نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان؛ 
یعنی ســازمان تامین اجتماعی در 

بحرانی که ایجاد شــده غرق خواهد 
شــد و الجرم بازنشســتگان امروز و 
کارگران شاغل که بازنشستگان فردا 
هستند و در این کشتی نشسته اند، به 
همراه ســازمان به قعر بحران سقوط 
می کنند و شــریک این »غرق شدن 

بحرانی« خواهند بود.
»علیرضا حیــدری« نایب رئیس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
در رابطه با عواقب عدم پایبندی دولت 
به تعهــدات خود در قبال ســازمان 
تامین اجتماعی می گوید: قانون برای 
اجرا نوشــته می شــود، منتها قانون 
بودجــه قانون پیش بینی هاســت و 
در پایان هر ســال مشخص می شود 
که چــه میــزان از پیش بینی های 
بودجه ای محقق شــده است. اینکه 

قانونگذار بودجــه را مصوب کرده و 
به دولــت ابالغ می کند، بــه معنای 
اجرای کامل و صددرصدی آن نیست. 
اجرای قانون بودجه به توان و اهتمام 
دولت بســتگی دارد. اکنون به علت 
بحران کرونا، بخشــی از توان دولت 
گرفته شــده اما این جمله به معنای 
دفاع از دولت نیســت. دولــت باید 
برای »تامین اجتماعی« هم ســنگ 
و هم اندازه »بحــران کرونا« اولویت 
قائل شــود. بحران منابع - مصارف 
تامین اجتماعی جدی است. تامین 
اجتماعی، منابع کافی و پایدار ندارد 
اما مصــارف قطعــی ماهانــه دارد. 
۶۵درصد مصارف قطعی ســازمان 
مربوط به پرداخت مســتمری های 
ماهانه است و ۳۵درصد آن مصارف 

حوزه درمان است.
حیــدری در ارتبــاط بــا میزان 
مصارف سازمان می گوید: ۹0درصد 
از بودجه ســاالنه ۱۷0هزار میلیارد 
تومانی ســازمان یعنی چیزی حدود 
۱۵0 تــا ۱۶0هزار میلیــارد تومان، 
هزینه های قطعی اســت. متناسب با 
افزایش حقوق و مستمری و افزایش 
هزینه های درمــان، مصارف قطعی 
ســازمان هم افزایش می یابد و شاید 
بتوان گفت تامیــن اجتماعی در هر 
ماه، بین ۱۲ تا ۱۲هزار و ۵00 میلیارد 

تومان، مصارف قطعی دارد.
وی تاکیــد می کنــد: وقتــی در 
بودجــه ۹۹ دولت مکلف شــده که 
پرداخت هایی را با روش های تعیین 
شده به ســازمان داشــته باشد، این 
پرداخت ها باید حتماً محقق شود که 
اگر نشود، سازمان در سال جاری در 
اجرای تعهدات خود به بیمه شدگان 
و مســتمری بگیران، دچار مشــکل 

اساسی خواهد شد.
حیدری می گوید: دولت باید ظرف 
یک ماه آینده بخشــی از بدهی های 
خود را به سازمان تســویه کند. این 
یک الــزام قطعی اســت امــا اینکه 
دولت به این الــزام پایبند می ماند یا 
خیر، باید بگوییم با توجه به ســابقه 
تاریخــی دولت، کاماًل موجه اســت 
که مستمری بگیران و بازنشستگان 
چندان خوشبین نباشند. اگر سابقه 
تاریخــی دولــت در بی توجهــی به 
مطالبات سازمان تامین اجتماعی را 
در نظر بگیریــم، ناامیدی کاماًل قابل 

درک اســت مگر اینکه دولت امسال 
سنت شــکنی کرده و مسیر تاریخی 

گذشته خود را تغییر دهد.
او تاکید می کند: اگــر این اتفاق 
نیفتد و دولت بخواهد باز هم به روال 
سال های گذشــته از زیر بار تعهدات 
خود در قابل تامیــن اجتماعی فرار 
کند، چالش بزرگ و احتماالً غیرقابل 
ترمیمی به وجود خواهد آمد. ۱۲هزار 
میلیــارد تومان هزینه هــای ماهانه 
سازمان، عدد بســیار درشتی است و 
تامین منابع ریالــی برای اجرای این 
هزینه ها، کار بســیار سختی است. 
تعهدات دولت باید بــه موقع انجام 
شود تا ســازمان بتواند از پس اجرای 
تعهدات خود در حوزه های درمان و 

مستمری بربیاید.
با توجه به اینکه تامین اجتماعی 
در هر ماه حداقل ۱۲هــزار میلیارد 
تومان مصارف قطعی دارد، اگر دولت 
سنت شــکنی کند و امسال ۵0هزار 
میلیــارد تومان از بدهــی ۲۶0هزار 
میلیــارد تومانی خــود را پرداخت 
کند، ایــن پرداخت فقــط معادل ۴ 
ماه هزینه های قطعی سازمان است. 
پس این رقم بســیار حداقلی است و 
دولت باید بیش از اینها آســتین باال 
بزند. نماینــدگان مجلس باید دولت 
را متعهد کنند که عالوه بر پرداخت 
۵0 هزار میلیارد پیش بینی شده در 
قانون بودجه امسال، ۵0هزار میلیارد 
پرداخت نشــده در ســال ۹۸ را نیز 

بپردازد.
۳0درصــد از ۵0 هــزار میلیارد 
اعتبار پیش بینی شده در سال جاری 
باید صرف »همسان ســازی حقوق 
بازنشستگان تامین  اجتماعی« شود 
و تردیدی نیســت که باید حتما این 
اتفاق بیفتــد چراکــه همین دولت 
۱0هزار میلیــارد تومان برای اجرای 
همسان ســازی حقوق بازنشستگان 
کشوری و لشگری اختصاص داده )که 
البته آن رقم هم ناکافی است( و باید 
معیشــت ۶۵ درصد از بازنشستگان 
کشــور یعنی کارگران بازنشسته را 
نیز در نظر بگیرد. اما آیا بازنشستگان 
تامین اجتماعی می توانند به پرداخت 
۵0 هزار میلیارد در یکی دو ماه آینده 
و کلید خوردن اجرای همسان سازی 

امیدوار باشند؟

عبور بدهی دولت از مرزهای قابل تحمل

تامیناجتماعیدرآستانهسقوطقدممیزند

خبر

یک فعــال کارگری با بیان اینکــه در حال حاضر حق 
کارگران در حال پایمال شدن است، گفت: دیوان عدالت 
اداری باید هر چه سریعتر شکایت کارگران را پیگیری و در 

صورت صحت ادله، مصوبه دستمزد را ابطال کند.
محمدرضا تاجیک در گفت وگو با خبرگزاری مهر اظهار 
داشت: بعد از دســتور رئیس قوه قضاییه، هفته گذشته 
جلسه ای با سازمان بازرســی کل کشور درباره چارچوب 
تعیین مزد، شکایت تشکل های کارگری به دیوان عدالت 
اداری در مورد دستمزد و عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار 
داشتیم و طی یک نامه این موارد را ذکر و به سازمان ارائه 

کردیم.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران افزود: 
همچنین نامه ای که در مورد شکایت جامعه کارگری به 

دیوان عدالت اداری بود را هم به ســازمان بازرســی ارائه 
دادیم که پیگیری کنند. 

وی ادامه داد: درخواســت جامعه کارگری این است 
که شــکایتی که به دیــوان عدالت اداری تحویل شــده 
است در اســرع وقت بررسی شــود و اگر حرف کارگران 
درست است بخشنامه دســتمزد ابطال شود. تاجیک با 
بیان اینکه یک میلیون و ۱۸0هزار تومان اختالف ســبد 
معیشت سال ۹۷ و ۹۸ بود اما حقوق بسیار کمتر افزایش 
یافت، گفت: در حال حاضر حق و حقوق کارگران در حال 
پایمال شــدن اســت، از این رو باید دیوان عدالت اداری 
ســریع تر این موضوع را بررســی کند زیرا اگر قرار باشد 
 مانند پرونده های دیگر بررســی شــود، فرایند ارزیابی 

بسیار زمان بر خواهد بود.

وی تصریح کرد: جلسه هفته پیش با سازمان بازرسی 
جلســه خوبی بود و اگر قرار باشد روی درخواست جامعه 
کارگری ترتیبی دهند باید دیوان عدالت اداری نظر خود را 

اعالم و رأی را ابطال کند.
تاجیــک ادامه داد: نیــازی به برگزاری هیچ جلســه 
دیگری حتی در دیوان عدالت اداری هم نیست زیرا همه 
چیز شفاف و مشخص اســت و ما تاکنون براساس قانون 
کار صحبت کرده ایم و ادلــه آورده ایم. این فعال کارگری 
افزود: رهبری هم چند روز پیش تاکید کردند که با توجه 
به اینکه در سال جهش تولید هســتیم باید کارگران در 
این سفره سهیم باشــند. پس از ســخنان رهبری آقای 
شــریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی فقط 
افزایش حق مســکن را مطرح کرد این در حالی است که 

فقط حق مسکن مطرح نیست بلکه بحث چارچوب تعیین 
دستمزد مطرح اســت که مورد اعتراض جامعه کارگری 
 قرار گرفته زیرا این موضوع مطابق با قانون انجام نشــد. 
وی گفت: جای تعجب است که خود آقای شریعتمداری 
اعالم می کردنــد که با توجه به میــزان حقوق کارمندان 
دولت، هیچ کارگری کمتر از ۲ میلیون و ۸00هزار تومان 
نگیرد اما دیدیم که در عمل این اتفــاق نیفتاد و دیدگاه 

کارگران مورد توجه قرار نگرفت.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران:

دیوان عدالت اداری شکایت دستمزد را سریع پیگیری کند

تامین اجتماعی ماهانه 
۱۲هزار میلیارد تومان 

مصارف قطعی دارد. 
اگر دولت سنت شکنی 

کند و امسال ۵۰ هزار 
میلیارد تومان از بدهی 

۲۶۰هزار میلیارد تومانی 
خود را پرداخت کند، این 

پرداخت فقط معادل ۴ ماه 
هزینه های قطعی سازمان 

است

بحران منابع - مصارف 
تامین اجتماعی جدی 

است. تامین اجتماعی، 
منابع کافی و پایدار ندارد 
اما مصارف قطعی ماهانه 
دارد. ۶۵ درصد مصارف 
قطعی سازمان مربوط به 
پرداخت مستمری های 

ماهانه است و ۳۵ درصد آن 
مصارف حوزه درمان است
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