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نوزدهم اسفند ماه ۱۴۰۰ شورای 
عالی کار حداقل دســتمزد ۱۴۰۱ 
کارگران را بــا ۵۷.۴درصد افزایش 
نسبت به سال قبل اعالم کرد که طبق 
آن حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز 
ماهانه چهار میلیون و ۱۷۹هزار تومان 
شد با این حال بیست و یکم اسفند ماه 
که متن بودجه سال بعد منتشر شد 
در بند ۴-۱ تبصره ۱۲ آن صحبت از 
افزایش ۱۰درصدی حقوق و مزایای 
کارکنان تابع قانون کار شرکت های 

دولتی به میان آمده بود.
به گزارش »توسعه ایرانی«، وقتی 
که بودجه برای بررســی به شورای 
نگهبان ارســال شــد، این شورا بند 
افزایش ۱۰درصدی حقوق کارگران 
دولــت را به مجلــس برگرداند و آن 
طور که »طحان نظیف«، سخنگوی 
شــورای نگهبان اعالم کــرد: بحث 
افزایش ۱۰درصدی مشموالن قانون 
کار که شاغل در دستگاه های اجرایی 
هســتند که مصوبه مجلس است، 

ابهام داشت و جزو مواردی بود که به 
مجلس بازگردانده شد.

در ادامه مجلس به اصالح این بند 
اقدام کرد و حقــوق کارگران دولتی 
را همپای مصوبه شــورای عالی کار 
دانست لذا در پایان سال قبل، کارگران 
دولت نفسی از سر آسودگی کشیدند 
اما این آسایش چندان به درازا نکشید. 
در نیمه های اردیبهشت سال جدید 
دوباره بخشــنامه ای توسط سازمان 
امور استخدامی منتشر شد که در آن 
آمده بود مزد کارگران نهادهای دولتی 
باید ۱۰درصد افزایش یابد. همچنین 
براساس اظهارات معاون وزیر نفت، 
این وزارتخانه قصد داشــت حقوق 
اردیبهشت کارگران قرارداد موقت 
خود را براســاس مصوبات شــورای 
عالی کار پرداخت کند اما بخشنامه 
دولت، این افزایش را متوقف کرده و 
تمام کارگران دولت مشمول افزایش 
۱۰درصدی شــدند. حتی کارگران 
معادن زیرمجموعــه ایمیدرو نیز از 

افزایش ۱۰درصدی مزد اردیبهشت 
خــود خبر دادنــد و اعــالم کردند: 
عادالنه نیست ما کارگران معدن که 
در سخت ترین شــرایط ممکن کار 
می کنیم، از افزایش عادالنه دستمزد 
محروم باشیم. کارگران وزارت نیرو، 
مخابرات و سایر نهادهای دولتی نیز 
به این بخشنامه  که برای اولین بار است 
در دســتور کار دولت قرار می گیرد، 

اعتراض داشتند. این اعتراضات نهایتا 
باعث شد بیش از هزار شکایت از دولت 
به دیوان عدالت اداری ارســال شود. 
تعدد شــکایات و اطالع دولت از نظر 
دیوان عدالــت اداری مبنی بر نقض 
صریح قانون از ســوی دولت، نهایتا 
باعث شد که دولت عقب نشینی کند 
و کارگران زیرمجموعــه دولت، به 
حقوق خود مطابق مصوبه شــورای 
عالی کار دست یابند.در همین زمینه 
پایگاه اطالع رسانی دفتر هیأت دولت 
روز شنبه )بیست و یکم خرداد ماه( 
نوشت: »هیأت وزیران در جلسه مورخ 
۱۱ خرداد ۱۴۰۱، به پیشنهاد سازمان 
اداری و استخدامی کشور و به استناد 
اصل )۱۳۸( قانون اساسی، با اصالح 
تبصره )۲( بنــد )۳( مصوبه هیأت 
وزیران درخصــوص تعیین میزان 
ضریب حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱ 
و الحاق یک تبصره بــه آن به عنوان 
تبصره )۳( موافقــت کرد. به موجب 
این اصالحیه، رشــد حقوق، مزایا و 

فوق العاده های مشموالن قانون کار 
که در دستگاه های اجرایی مشغول به 
کار هستند، تابع ضوابط مقرر در قانون 
کار خواهد بود. همچنین براســاس 
تبصره الحاقی یاد شده، تبصره ماده 
)۱۲۴( قانــون مدیریــت خدمات 
کشوری درخصوص مشموالن این 
تبصره الزم الرعایه است«. طبق این 
اصالحیه، حقوق تمامــی کارگران 
بخش دولتــی مشــمول قانون کار 
باید مطابق با مصوبه مزدی شورای 
عالی کار افزایش پیدا کند و افزایش 
۱۰درصدی حقوق خالف قانون است. 
بنابراین حقوق کارگران حداقل بگیر 
بخــش دولتی ۵۷درصــد و حقوق 
متوســط بگیران ۳۸درصد افزایش 

پیدا خواهد کرد.

 خوشحالی کارگران 
از احقاق حقوق

در همیــن زمینــه اپراتورهــای 
پســت های فشــار قوی برق کشور از 
ابطال افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران 

دولت ابراز خشنودی کردند.
نمایندگان کاله زردها که در ماه های 
گذشته مطالبات گســترده ای برای 
ابطال افزایش ۱۰درصدی دســتمزد 
کارگــران دولت صــورت داده اند، در 
گفت وگو با ایلنا گفتنــد: انتظار داریم 
در ماه خــرداد مابه التفاوت دو ماه قبل 
به حساب مان واریز شــود. ماه اول را با 
دستمزد ســال قبل و اردیبهشت را با 
افزایش ۱۰درصدی مزد ســر کردیم 
ولی امیدواریم که در خرداد ماه، همراه 
با واریز مزد قانونی، مابه التفاوت ماه های 

قبل نیز به حساب مان واریز شود.
این کارگران می گویند: انتظار داریم 
همین اتفاق در مورد عیدی پایان سال 
نیز رخ بدهد و ما کارگران دولت مشمول 

عیدی کارگری بشویم.
نمایندگان کاله زردهــا در پایان از 
تمام افراد، رسانه ها و فعاالنی که در این 
مدت پیگیر اصالح مزد کارگران دولت 

بوده اند، تشکر کردند.

احتمال افزایش قانونی مستمری 
بازنشستگان غیرحداقل بگیر

البته اقدامــات غیرقانونی دولت 
در جلوگیــری از افزایــش مــزد در 
ســال جاری تنها به کارگران دولتی 
محدود نبود. تصمیم دولت در افزایش 
۱۰درصدی مستمری بازنشستگان 
غیرحداقل بگیــر صنــدوق تامین 
اجتماعی، بیش از یک هفته است که 
آرامش را از این قشــر گرفته و باعث 
شــده تا این عده تجمعات متعدد و 
گسترده ای را در نقاط مختلف کشور 
برگزار کنند.همین اعتراضات نیز باعث 
شده که ظاهرا دولت در این موضوع نیز 
دست به عقب نشینی بزند. عصر روز 
شنبه )۲۰ خرداد( سخنگوی دولت از 
دستور ابراهیم رئیسی به معاون اول 
دولت برای بازنگری حمایتی درباره 
وضعیت دریافتی بازنشستگان با حضور 
نمایندگان بازنشســتگان و سازمان 

تامین اجتماعی خبر داد.
علی بهــادری جهرمی در حســاب 
توئیتــری خــود نوشــت: »در پــی 
ز  درخواســت های گروه هایــی ا
بازنشســتگان محتــرم درخصــوص 
وضعیت دریافتی خود در ســال جاری 
از رئیس جمهور، رئیســی به معاون اول 
دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان 
بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی 
بررسی و پیشــنهادات حمایتی خود را 
ارائه کنند«. حال مســتمری بگیران و 
بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی نیز 
امید دارند تا ادامه مطالبه گری هایشان، 
آنها را نیز به حقوق خودشــان برساند و 
مستمری آنها طبق مصوبه شورای عالی 

کار )۳۸درصد( افزایش یابد.

در پی اعتراض 
بازنشستگان، سخنگوی 

دولت از دستور ابراهیم 
رئیسی به معاون اول دولت 

برای بازنگری حمایتی 
درباره وضعیت دریافتی 

بازنشستگان با حضور 
نمایندگان بازنشستگان 

و سازمان تامین اجتماعی 
خبر داد
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کاهش حق مسکن، پایمال کردن 
حقوق کارگران است

رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار کشور از کاهش ۱۰۰هزار تومانی حق 

مسکن کارگران در هیات دولت انتقاد کرد.
فرامرز توفیقی به ایلنا گفت: دولت نباید مصوبات 
مزدی شــورای عالی کار را تغییر دهد یا به دلخواه 
آن را دچار کاهش کند. گویــا دولتی ها نمی دانند 
وظیفه شان تنفیذ نهایی مصوبات مزدی شوراست 

نه تعیین و دست کاری آن.
وی با بیان اینکه »رویکرد دولت، کاستن از اعتبار 
شــورای عالی کار و محدود کردن سه جانبه گرایی 
اســت«، گفت: وزیر کار هنگام صحبــت به نقل از 
رئیس جمهور حرف از عدالت سخن می گوید. این 
چه عدالتی است که در مورد بازنشستگان افزایش 
مستمری و در مورد کارگران حق مسکن مصوب را 
برخالف قانون، زیرپا می گذارند؟ مگر مسئول اصلی 
تعیین دستمزد کارگران براســاس قانون، شورای 
عالی کار نیســت؟ چرا مداخلــه می کنند و حقوق 

قانونی کارگران را زیر پا می گذارند.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی اضافه کرد: 
در ماه های اخیر تورم چنــد ده درصدی در بخش 
مسکن داشتیم. در سه سال گذشته مسکن بیش از 
۳۰۰درصد رشد قیمت داشته اما دولت حاضر نیست 
۶۵۰هزار تومان حق مســکن به کارگران بپردازد؛ 
کارگرانی که با سیاست های تعدیلی بخش مسکن، 
دیگر هرگز نمی توانند خانه دار شــوند و در حسرت 
یک سرپناه حداقلی هستند. ۶۵۰هزار تومان حتی 
یک سوم اجاره خانه در شــهرهای بزرگ و کوچک 

کشور نیست.
توفیقی یادآور شد: از نمایندگان مجلس انتظار 
داریم در نقــش ناظران بر اجرای قانــون به میدان 
بیایند و از دولت بخواهند مصوبه حق مسکن را باطل 
کند، در غیر این صورت، مجبور می شویم به دیوان 
عدالت شکایت کنیم. زیر پا گذاشتن قوانین مزدی و 
مصوبات شورای عالی کار در این شرایط اقتصادی، 

پذیرفتنی نیست.

    
کارشناس حوزه کار:

دولت در حال یک جانبه گرایی 
در روابط کار است

در حالی که شــورای عالــی کار مبلغ کمک 
هزینه مســکن کارگران برای ســال ۱۴۰۱ را 
۶۵۰هزار تومان تصویب و پیشــنهاد کرده بود، 
هیات وزیران ایــن رقم را به ۵۵۰هــزار تومان 

کاهش داد.
»حمید حاج اسماعیلی« کارشناس حوزه کار در 
گفت وگو با ایسنا در ارزیابی دلیل تغییر این مصوبه 
گفت: این کار به لحاظ حقوقی صحیح نیست و اگر 
قرار بود این مبلغ تغییر کند یا کاهش یابد یا هرگونه 
اعتراض، بازنگری و تفسیری در مصوبه شورای عالی 
کار اتفاق بیفتد باید به خود شورای عالی کار برگشت 
داده می شــد تا دوباره با حضور نمایندگان دولت، 

کارگر و کارفرما مورد بازنگری قرار گیرد.
وی ادامه داد: در رویه های گذشــته مداخله 
دولت در تغییر مصوبه شورای عالی کار به لحاظ 
قانونی سابقه نداشته است. مصوبات شورای عالی 
کار غیرقابل تغییر است و شورای عالی کار مرجع 
تعیین حداقل دســتمزد و افزایش سایر سطوح 
مزدی هم برای کارگران و هم برای بازنشستگان 
تامین اجتماعی است لذا این اقدام یک جانبه را 
به نفع بازار کار نمی دانم و معتقدم نباید بدعتی 

جدید در مصوبات شورای عالی کار ایجاد کنیم.
حاج اســماعیلی بــه بیــان دلیــل کاهش 
۱۰۰هزار تومانی حق مسکن کارگران پرداخت 
و گفت: اعتقاد من این است که این تغییر که به 
لحاظ قانونی صحیح نبــود، در توجیه مداخله 
صورت گرفته در خصوص ســایر سطوح مزدی 
مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی 
بوده تا عنوان شود همان طور که مصوبه شورای 
عالی کار در مورد حقوق بازنشستگان تغییر کرد، 
حق مســکن کارگران نیز قابل تغییر و مداخله 
اســت و این حق وجود دارد که مورد ارزیابی و 

بررسی مجدد در هیات دولت واقع شود.
این کارشــناس حوزه کار اظهــار کرد: حق 
مســکن بخشــی از دســتمزد کارگران است. 
شــورای عالی کار یک نهاد قانونی و مهم است و 
نباید جایگاه و شــأن آن را دچار خدشه و تزلزل 

کنیم و سه جانبه گرایی را زیر سوال ببریم.

اخبار کارگری

با اصالح مصوبه هیأت 
وزیران درخصوص 

تعیین میزان ضریب 
حقوق کارکنان در 

سال ۱۴۰۱، رشد حقوق، 
مزایا و فوق العاده های 

مشموالن قانون کار که 
در دستگاه های اجرایی 
مشغول به کار هستند، 

تابع ضوابط مقرر در قانون 
کار خواهد بود

عقب نشینی دولت در راند اول زورآزمایی با مصوبات شورای عالی کار؛ 

کارگران دولتی به حقوق قانونی خود دست یافتند

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه 
با مشکل کسری نقدینگی مواجه هســتیم، گفت: در 
سال گذشــته ۲۰هزار میلیارد تومان از بانک وام گرفته 

شده است.
میرهاشم موسوی در گفت وگو با خبرگزاری مهر درباره 
کسری تأمین اجتماعی در پرداخت حقوق بازنشستگان و 
مطالبات بیمه شدگان گفت: در حال حاضر کسری تعهدی 
نداریم و اینکه عنوان می شود تأمین اجتماعی وضعیت 

بحرانی دارد، در واقعیت این گونه نیست.
وی ادامه داد: البته ضریب پشــتیبانی ما پایین آمده 
اما مانند صندوق های دیگر نیستیم که بگوییم ضریب 
پشتیبانی ما زیر یک است. هم اکنون این ضریب در تأمین 
اجتماعی ۴.۲ است که به دلیل تغییر و تحول جمعیتی 
و اوضاع کسب و کار ایجاد شــده و باید با توسعه پوشش 
بیمه ای و بهره وری دارایی ها، منابع خود را افزایش دهیم.

موسوی افزود: در مجموع با کسری تعهدی مواجه نیستیم 
اما با کسری نقدینگی روبه رو هستیم. این کسری به دلیل 
بدهی دولت و کارفرمایان بخش خصوصی به وجود آمده 
که در حال رایزنی و تعامل با آنها هستیم تا بتوانیم هر ماه 
مستمری بازنشستگان را پرداخت کنیم. در مجموع در 
پرداخت مستمری بازنشستگان، مشکلی نداریم اما در 
برخی تعهدات مشــکل نقدینگی داریم مانند تعهدات 

درمانی.مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی تصریح 
کرد: براساس تالش ها و برنامه ریزی های صورت گرفته 
تا امروز حتی یک ساعت پرداخت حقوق بازنشستگان 
عقب نیفتاده اســت.وی ادامه داد: تأکید بر این است که 
با روش های دیگر منابع خود را تأمین کنیم و به ســمت 
استقراض از بانک نرویم اما بعضی وقت ها اگر اقتضای کار 
این باشد که مجبور باشیم بنا به شرایط وام بگیریم، این هم 
یکی از روش های تأمین مالی است. وام گرفتن از سر نداری 
نیســت. ما بزرگترین طلبکاری هستیم که بدهکار هم 
هست.موسوی افزود: یکی از روش های جایگزین توسعه 
پوشش های بیمه ای است. اینکه یک میلیون بیمه شده 
به جمعیت هدف ما اضافه شده به این معناست که عدد 
درآمدی ما افزایش یافته اســت. در سال گذشته رشد 

منابع مان نسبت به سال ۹۹ حدود ۵۷درصد بوده است.

عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس با انتقاد از 
برگزاری جلســه با وزرا به صورت غیرعلنی، تصریح 
کرد: متاسفانه شاهد این هســتیم که ۴۰۰ قلم کاال 
افزایش قیمت داشته اند و فشار روی دوش کارمندان، 
کارگران، بازنشســتگان و اقشار آســیب پذیر بیشتر 

شده است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رحمت اله نوروزی 
در نشست علنی روز یکشنبه )۲۲ خرداد ماه( مجلس 
با بیان اینکه متاسفانه با وجود اینکه کشاورزی بخش 
اصلی اقتصاد کشور است اما روزی ۵ ساعت چاه های 
کشاورزی از برق محروم هستند، گفت: همین مسأله 
در کنار نبود پــول کلزا و گندم موجب آشــفتگی در 
محصوالت کشاورزی شده و حتی نانوایی های استان 

گلستان نیز بسیار شلوغ است.
نماینده علی آباد در مجلس با انتقاد از تصمیم هیات 
رئیســه مبنی بر غیرعلنی کردن جلسه با حضور وزرا 
ادامه داد: چرا با وجود اینکــه وزرای تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و جهاد کشاورزی در جلسه حضور داشتند، 
جلسه غیرعلنی برگزار شد. ما صدای مردم هستیم و از 
دولت با رأی اعتماد خود به وزرا حمایت کردیم چرا باید 

جلسات به صورت غیرعلنی برگزار شود.
وی تصریح کــرد: مردم باید در جریــان امور قرار 

گیرند. همه چیز گران شــده و ۴۰۰ قلم کاال افزایش 
قیمت داشته است. امروز فشــار روی بازنشستگان، 

کارمندان، کارگران و اقشار آسیب پذیر است.
نوروزی با بیان اینکه مردم از مــا انتظار دارند که 
جلوی وزرا حرف خود را بزنیم، گفت: مردم با پیامک 
مطالبه خود را به ما عنوان کردند و می خواهند صدای 

آنها باشیم.
عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس اضافه کرد: 
عنوان شده که قیمت روغن مجددا ۱۷درصد گران تر 
خواهد شــد. دو هفته تمام در حــوزه انتخابیه بودیم 
و صدای مردم را شــنیدیم. جوجه ریزی در اســتان 
گلستان که حدود ۵۰۰ تن است و میدان بهمن تهران 
را تامین می کند، دچار کاهش تولید شده و این موضوع 

به چرخه تولید مواد غذایی آسیب می زند.

کسری نقدینگی در صندوق تامین  اجتماعی

موسوی: ضریب پشتیبانی 4.2 است، اما بحران زده نیستیم
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

فشار گرانی ها بر اقشار آسیب پذیر افزایش یافته است

خبرخبر

صندوق بازنشستگی کشوری اعالم کرد: براساس نتایج 
پرســش از یک هزار نفر از بازنشستگان کشوری، دریافت 
مزایا و بیمه تکمیلی درمان همانند شــاغالن، مهم ترین 
مطالبات بازنشســتگان کشوری از دســتگاه های محل 

خدمت است.
به گزارش »توسعه ایرانی«، جدیدترین آمار تجمیعی 
طرح رضایت سنجی بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق 

بازنشستگی کشوری که به صورت هفتگی و از طریق تماس 
تلفنی انجام می شود، نشــان می دهد که دریافت مزایای 
همانند شــاغالن و بیمه تکمیلی درمان همانند شاغالن 
دو اولویت مهم در میان مطالبات بازنشستگان کشوری از 
دستگاه محل خدمت است. براساس جدیدترین نتایج این 
طرح که به صورت تجمیعــی از یک هزار و ۷۲نفر در دوره 
یک ماهه مشخص شــده، ۲۲۹ نفر معادل ۲۱.۳۶درصد 

»ارائه مزایای شاغلین به بازنشستگان ازجمله مناسبت ها، 
اعیاد، مــاه رمضــان، تولدهــا و...« و ۲۲۰ نفــر معادل 
۲۰.۵۲درصد »ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان همانند 
شــاغالن« را به عنوان مهم ترین مطالبه خود از دستگاه 
اجرایی محل اشــتغال مطرح کردنــد. همچنین »ارائه 
خدمات تفریحی و گردشــگری همانند شاغالن« برای 
۱۴۹ نفر معادل ۱۳.۹درصد، »ارائه وام به بازنشســتگان 
با شرایط شاغالن« برای ۱۳۵نفر معادل ۱۲.۵۹درصد و 
»استخدام فرزندان بازنشستگان« برای ۱۰۹نفر معادل 
۱۰.۱۷درصد به عنــوان مطالبات مهم از دســتگاه های 

اجرایی محل خدمت اعالم شده است.

از سوی دیگر ۷۰نفر معادل ۶.۵۳درصد نیز اعالم کردند 
که هیچ انتظاری از دستگاه اجرایی محل خدمت خود ندارند.

براساس این گزارش، تکریم بازنشستگان مثل برگزاری 
جشن بازنشســتگی، اعیاد، تولد، مناســبت ها و احترام و 
پاسخگویی مناسب دستگاه به بازنشستگان با ۴.۲۰درصد، 
امکان برخورداری از مزایای فروشگاه های تعاونی دستگاه با 
۲.۴۳درصد، استفاده از تجربیات بازنشستگان و به کارگیری 
آنان با ۲.۳۳درصد، جویا شــدن از حال بازنشســته پس از 
بازنشستگی با ۱.۶۸درصد و تعدیل در گروه هنگام بازنشستگی 
با درصدی کمتر از یک، در ردیف های بعدی مهم ترین مطالبات 

بازنشستگان کشوری از دستگاه های اجرایی قرار گرفته اند.

صندوق بازنشستگی کشوری: 

همسان سازی و درمان، مهم ترین مطالبات بازنشستگان  است


