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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد:
ضرورت به کار گیری حداکثر توان 

برای همسان سازی حقوق بازنشستگان 

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی می گوید اگر 
چه برای برای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
حدود ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شد اما 
با توجه به محدودیت های بودجه ای تنها ۳۷درصد 

آن تخصیص پیدا کرده است.
محمد شریعتمداری در گفت وگو با خبرگزاری 
خانه ملت با بیــان اینکه وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی براســاس اعتبار مصوب قانونی حدود 
14 تا 18درصد در زمینه همسان ســازی حقوق 
بازنشســتگان حرکت روبه جلو داشــت که این 
درصد نیز بخش کوچکی از مســیر اســت، افزود: 
امیدوارم از محل تامین منابع از سایر حوزه ها به ویژه 
پیش بینی اعتبارات موردنیاز در بودجه سال 99، 
همسان سازی حقوق که یکی از مهم ترین نیازهای 
جامعه بازنشستگان کشور است، تامین شود. وی با 
بیان اینکه همسان سازی یکی از مطالبات به حق 
بازنشستگان است که باید اجرایی شود، اضافه کرد: از 
آنجایی که صندوق بازنشستگی کشوری 1.5میلیون 
بازنشسته و صندوق تامین اجتماعی ۳.2میلیون 
بازنشسته دارد باید تمام تالش و توان خود را برای 

همسان سازی حقوق بازنشستگان به کار بریم.
    

سازمان پزشکی قانونی:
حوادث کار در شش ماه نخست 
سال جاری ۸۹۸ قربانی گرفت

898 نفر نیمه نخست امســال در حوادث کار 
جان خود را از دســت دادند. این رقم در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات 8۳۶ نفر بود، 
۷.4درصد بیشتر شده است اما آمار مصدومان این 

حوادث کمتر شده است.
بــه گــزارش اداره کل روابط عمومــی و امور 
بین الملل سازمان پزشکی کشور، در شش ماهه اول 
سال جاری از کل تلفات حوادث کار 89۰ نفر مرد و 

8 نفر زن بودند.
سقوط از بلندی در حوادث کار بیشترین علت 
مرگ افراد را به خود اختصاص می دهد به نحوی که 
در شش ماهه اول امسال ۳9.4درصد از کل تلفات 
حوادث کار به دلیل ســقوط از بلنــدی جان خود 
را از دســت داده اند. در این مدت ۳54 نفر به دلیل 
ســقوط از بلندی، 2۳2 نفر به دلیل اصابت جسم 
ســخت، 14۰ نفر به دلیل برق گرفتگی، ۷8 نفر به 
دلیل ســوختگی، 4۳ نفر به دلیل کمبود اکسیژن 
و 51 نفر به سایر دالیل دیگر جان خود را در حوادث 
کار از دست داده اند. در این مدت استان های تهران 
با 25۰، خراسان رضوی با 5۷ و مازندران با 5۳ فوتی 
بیشترین و استان های چهارمحال و بختیاری با سه، 
کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان هر 
کدام با شش و خراسان جنوبی با هفت فوتی کمترین 
آمار تلفات حوادث کار را داشته اند. براساس آمارهای 
موجود در نیمه نخست سال جاری 14هزار و 2۰۰ 
مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی کشور 
مراجعه کردند که از این تعــداد 1۳هزار و 551 نفر 
مرد و ۶49 نفر زن بودند. این آمار در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل ۳.1درصد کمتر شده است.
    

 تجمع دوباره کارگران 
کشاورزی هفت تپه

صبح دیروز شماری از کارگران شاغل در بخش 
کشاورزی مجتمع نیشــکر هفت تپه بار دیگر در 
اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود تجمع 
کردند. به گــزارش ایلنا، این کارگــران گفتند: دو 
ماه از مطالبات مزدی مربوط به شــهریور و مهر ماه 
سال جاری خود را دریافت نکرده ایم. در عین حال 

مطالبات دیگری از کارفرما طلبکاریم.
به گفته این کارگران، پرداخت سختی کار و حق 
سنوات بازنشستگی کارگران مشمول، اجرای طرح 
طبقه بندی مشاغل، همسان سازی حقوق، پرداخت 
مطالبات بیمه تامین اجتماعی و تامین امنیت شغلی 
کارگران ازجمله مطالبات قانونی کارگران مجتمع 

نیشکر هفت تپه است.
روابط عمومی مجتمع نیشکر هفت تپه ضمن 
تایید این تجمع اعالم کرد: مدیریت بنا به خواست 
هیات مدیره مجتمع کشــت و صنعت هفت تپه، 
درصدد پرداخت حقوق و دستمزد کارگران است 
و با پرداخت بخش از مطالبــات مزدی کارگران در 
روزهای آینده، با از سرگیری فعالیت بخش صنعت و 
تولید شکر و بهبود وضعیت مالی شرکت، باقیمانده 

مطالبات کارگران هم پرداخت خواهد شد.
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اخبار کارگری

در روزهای اخیر نخســتین جلسه 
کمیته دستمزد شورای عالی کار با هدف 
بررسی رقم ســبد معیشت خانوارهای 
کارگری بــا حضور نماینــدگان گروه 
کارفرمایی و کارگری برگزار شــد و به 
عبارتی شــروع غیررســمی مذاکرات 
سه جانبه با هدف تعیین حداقل دستمزد 

سال آینده کارگران کلید خورد.
طبق گفته نماینــدگان کارگری، 
جلسه بعدی کمیته دستمزد به منظور 
ارائه گزارش وضعیت معیشت کارگران و 
نزدیک شدن دیدگاه های دو طرف اواخر 
آبان ماه برگزار می شود. کمیته دستمزد 
بهمن ماه سال گذشته رقم ماهانه سبد 
معیشــت خانوارهای کارگری )چهار 
نفره( را ســه میلیون و ۷۶۰هزار تومان 
تعیین کــرد ولی آخرین محاســبات 
گروه های کارگری نشــان می دهد این 
برآورد به باالی ۶میلیون تومان در سال 

جاری رسیده است.
در همین زمینــه، دبیر کانون عالی 
انجمن های صنفی کارگــران معتقد 
است اگر کارفرمایان توان افزایش نقدی 
دستمزد سال آینده کارگران را ندارند 
آن را به شکل غیرنقدی افزایش دهند 
تا بخش اعظمی از هزینه سبد معیشت 

خانوارهای کارگری جبران شود.
هادی ابوی در گفت وگو با ایســنا، 
اظهار کرد: هر سال برای افزایش حداقل 

دستمزد کارگران وعده های مختلفی 
داده می شود ولی وقت تصویب می شود 
می بینیم کــه با وضع معیشــت و مزد 
واقعی کارگــران فاصلــه دارد و کفاف 
هزینه های زندگی آنها را نمی دهد. وی 
ادامه داد: حداقل دستمزد براساس نرخ 
تورم اعالمی از ســوی مراجع رسمی 
بانک مرکزی و مرکــز آمار ایران تعیین 
می شــود ولی با وجود آنکه چند سالی 
است دستمزد بیشتر از نرخ تورم تصویب 
می شود بازهم گره ای از مشکالت زندگی 
کارگران باز نمی کنــد و رضایت خاطر 

جامعه کارگری را به دنبال ندارد.
دبیر کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران افزود: دولت ها تالش می کنند 
همه ساله نرخ تورم تا پایان سال کاهش 
پیدا کند ولی ما دســتمزد را براساس 
تورم همان ســال و برای ســال آینده 
تعیین می کنیم که منطقی نیست چون 
اطالعی از شرایط اقتصاد و نوسان بازارها 

در سال آینده نداریم.
 دستمزد سال ۹۹

 به سمت واقعی شدن برود
ابوی با بیان اینکه بایــد الگویی در 
تعیین دستمزد رعایت شود که حداقل 
دستمزد را به سمت واقعی شدن ببرد، 
اظهار کرد: اگر دستمزد و درآمد کارگر 
را کنار بگذاریم هزینه های معیشتی در 
داخل کشــور را همه می دانند و نیازی 

نیست که اعالم کنیم. کمیته دستمزد 
کانون در طول سال فعال است و براساس 
گزارش های میدانی و آنالیز اطالعاتی 
که از نقاط مختلف کشــور در خصوص 
هزینه های زندگی کارگران به دســت 
می آورد رقم سبد معیشت کارگران را 

استخراج می کند.
وی در پاسخ به این پرسش که رقم 
سبد معیشت خانوارهای کارگری )چهار 
نفره( نسبت به رقم سه میلیون و ۷5۰ 
هزار تومان سال گذشته چقدر افزایش 
یافته است؟ گفت: با گزارش هایی که از 
وضع معیشت کارگران گرفته ایم خارج 
از مسائل رفاهی و پس انداز و مسافرت، 
حداقل های زندگی یک خانوار کارگری 
اعم از خوراک،  درمان، ایــاب و ذهاب، 
اجاره بها و تحصیل فرزنــدان به رقم ۶ 

میلیون تومان در ماه رسیده است.

 رقم سبد زندگی کارگران 
باالی ۶ میلیون تومان است

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: 
ممکن است آمار و ارقام دیگری هم ارائه 
شده باشد ولی با جمع بندی ما رقم شش 
میلیون تومان برای یک خانواده چهار 
نفره قطعی اســت و رقم سبد معیشت 
کارگران بیش از ســه میلیــون تومان 
است، لذا معتقدم شورای عالی کار دنبال 
این نباشد که تورم جامعه چقدر است و 
بر مبنای آن دستمزد را تعیین کند بلکه 
به دنبال واقعی کردن دستمزد کارگران 
باشد و به نحوی حداقل مزد را به تصویب 
برساند که کارگران افزایش دستمزد را در 

زندگی خود احساس کنند.
به گفته ابوی، کارگران بدنه تولید و 
اشتغال کشور هســتند و رفاه و آرامش 
و امنیت شغلی این قشــر تالشگر باید 

مدنظر قرار بگیرد.
وی، احیای بــن کاالی کارگران را 
خواستار شــد و گفت: اگر کارفرمایان 
به دلیل مشــکالت تولید توان افزایش 
دســتمزد را ندارند می توانیم بخشی از 
دستمزد را به شکل غیرنقدی افزایش 
بدهیم. طبعا هزینه خوراکی ها در سبد 
کارگران رقم باالیی است که می توان از 

این طریق جبران کرد.
 دستمزد باید کارگر را 
به رفاه حداقلی برساند

همچنین نایب رئیس کانون عالی 
انجمن هــای صنفی کارگــران با بیان 
اینکه دســتمزد باید به کارگران رفاه و 
دلخوشــی در زندگی بدهــد، گفت: تا 
زمانی که تعیین دســتمزد در کشور ما 
توسط گروه های کارفرمایی و کارگری 
صورت نگیرد و از تجربه موفق کشورهای 
دیگر استفاده نشود، دستمزد کارگران به 

سمت واقعی شدن نخواهد رفت.
سیدابوالفضل علی اشرف منصوری 
با اشاره به تشکیل اولین کمیته دستمزد 
شورای عالی کار درباره هزینه های سبد 
معیشت کارگران اظهار کرد: اگر خط فقر 
را مبنا قرار بدهیم باید براساس خط فقر 
روی دستمزد کارگران کار کنیم. در حال 
حاضر مذاکرات و نظرات کارشناســی 
زیادی در خصوص ارقام و اعداد دستمزد 
صورت می  گیرد ولی اگر آنهــا را کنار 
بگذاریم سبد معیشت و بن خوارباری که 

برای کارگران درنظر گرفته می شود در 
شان کارگران نیست.

وی ادامــه داد: چند ســال قبل از 
تلویزیون برنامه ای پخش می شــد و از 
مردم ســوال می کرد که چقدر حقوق 
بگیرند راضی هستند؟ در آن برنامه یکی 
می گفت ۷۰۰هزار تومان، یکی می گفت 
یک میلیون تومــان و یک نفر هم گفت 
5 میلیون تومان بگیرد راضی است. به 
او گفتند دیگران چنین رقمی را اعالم 
نکردند. پاسخی که داده شد جالب بود و 
گفت آنها می خواهند زنده بمانند ولی من 
می خواهم زندگی کنم. بنابراین ما باید 
ببینیم حقوقی که به کارگران می دهیم 
آنها را زنده نگه می دارد یا رقمی است که 

بتوانند با آن زندگی کنند.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران درباره اختصاص سبد 
کاالی حمایتی یا بن خواربار برای تقویت 
معیشــت کارگران گفت: معتقدم بن 
خواربار و سبد کاالی حمایتی و ارقام و 
اعدادی که به عنوان حداقل دســتمزد 
برای کارگران در نظــر می گیریم برای 
زندگی کردن آنها نیست و معیشت آنها 
را بهبود نمی بخشــد. اگر می خواهیم 
کارگران در این کشور زندگی کنند باید 
دســتمزد به گونه ای تعیین شود که به 
رفاه نسبی برسند و در زندگی دلخوشی 

داشته باشند.
وی تعییــن دســتمزد به شــیوه 
کشــورهای دیگر را مورد اشــاره قرار 
داد و گفت: در کشــورهای دیگر کارگر 
و کارفرما می نشــینند و دربــاره مزد 
تصمیم گیــری می کنند چــون آنها 
رضایت نسبی کارگران را به این شکل 
ایجاد کردند و بــا گفت وگوی دوجانبه 
میان کارگر و کارفرما دستمزد کارگران 

تعیین و تصویب می شود.
به گفته اشــرف منصوری، شــیوه 
تعیین دستمزد ســاالنه در کشور باید 
به این سمت و سو برود و از تجربه موفق 

کشورها در این زمینه استفاده شود.
دستمزد کارگر چینی بیشتر از 

کارگر ایرانی است
نایب رئیس کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران با مقایسه دستمزد کارگر 
ایرانی و خارجی گفت: زمانی صنعتگران 
ایرانی حق الزحمه کارگــر ایرانی را باال 

می دانستند و در کشورهایی مثل آفریقا 
یا چین ســوله  می گرفتند و کارگاهی 
راه اندازی می کردنــد و از کارگر چینی 
که دستمزد پایینی داشــت استفاده 
می کردند. حتی حاضر بودند گمرکی آن 
کاال را بپردازند و وارد کشور کنند چون 
برایشــان به صرفه بود ولی االن شرایط 
به گونه ای است که کارگران افغانستانی 
که ســال ها در ایران زندگی می کردند 
به دلیل پایین آمدن سطح دستمزد  به 

کشورشان برگشته اند. 
متاســفانه امروز حقوق و دستمزد 
یک کارگر چینی از کارگر ایرانی بیشتر 
است که نشان می دهد ما راه را به درستی 
نرفته ایم و دســتمزد کارگــر را قربانی 

مشکالت تولید کرده ایم.
اشرف منصوری در پایان پیشنهاد 
تعیین بخشی از دســتمزد کارگران 
از ســوی انجمن های صنفی و صنوف 
وابسته را مطرح کرد و گفت: در حالی 
که در کشــورهای دیگــر تعاونی ها و 
تشکل ها تصمیم گیرنده هستند ولی در 
کشور ما از ظرفیت تشکل ها و انجمن ها 
استفاده نمی شــود. در بحث دستمزد 
یک مبنای حقوق ســالیانه داریم که 
شــورای عالی کار مصوب می کند ولی 
غیر از آن باید به انجمن ها و تشکل های 
کارگری هم اجازه بدهیم در این زمینه 
وارد عمل شوند و صنف هر شغل مثال 
صنف جوشــکار یا نقاش ســاختمان 
مابقی دســتمزد را به شکل تخصصی 
و متناسب با آن حرفه تعیین کند. اگر 
این اتفاق بیفتد هم تقسیم عادالنه تری 
برای دســتمزد خواهیم داشت و هم 
رضایت نسبی در جامعه کارگری ایجاد 

خواهد شد.

دستمزدی برای زنده ماندن یا زندگی کردن

فعاالن کارگری: شیوه تعیین مزد باید تغییر کند

خبر

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارکنان 
مخابرات استان قم طی نامه ای از رئیس مجلس 
درخواست کرد موضوع واگذاری مخابرات از جایگاه 

نظارتی قوه مقننه بررسی و پیگیری شود.
به گزارش ایلنا، میثم باقری در نامه ای به علی 
الریجانی به بندهایی از مصوبه هیات وزیران  که 
چارچوب اولیه و قانونی واگــذاری مخابرات به 
بخش غیردولتی است، اشاره کرده و نوشت: طبق 
این مصوبه »کلیه تعهدات شرکت مخابرات ایران 
به کارکنان )اعم از حقوق،  مزایا،  بیمه، بازنشستگی 
و ســایر تعهدات( کماکان محفــوظ و در تعهد 
شرکت واگذار شده اســت«. همچنین براساس 
مصوبه هیات وزیران درباه واگذاری مخابرات، در 

سال 89 آیین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات 
ایران توسط هیات مدیره وقت مخابرات به تصویب 
رسیده و مورد تایید وزارت کار نیز قرار گرفته است 
ولی متأسفانه پس از چندین سال از تصویب، این 
آیین نامه نه تنها به طور کامل به اجرا در نیامد، بلکه 
در مواردی با شــیوه های خاصی با اجرای ناقص 
یا عدم اجرای بندها و تعهدات آن به نفع کارفرما 
روبه رو شــده اســت. این موضوع سبب شده که 
شکایت های متعددی از کارکنان و بازنشستگان 
مخابرات بــه مراجع قضایــی و هیات های حل 
اختالف ادارات کار در سراسر کشور سرازیر شود 
و در پی به نتیجه نرسیدن مذاکرات نمایندگان 
صنفی  کار کنان با مدیریت ، تجمعات صنفی در 

مناطق مخابراتی شــکل بگیرد. نماینده صنفی 
کارکنان مخابرات اســتان قم در ادامه نامه خود 
نوشــت: به دنبال نارضایتی های شکل گرفته و 
به درخواست تشــکل های  کارگری مخابرات و 
مجمع نمایندگان استان مازندران از کمیسیون 
اجتماعی مجلس، موضوع مطالبات معوق کارکنان 
و بازنشســتگان مخابرات که وزیر ارتباطات نیز 
در چند مقطع مختلف بر آن صحه گذاشــته اند 
مطرح شده است ولی تاکنون به نتیجه مشخصی 

نرسیده است. 
باقری در انتهای نامه خود بــه الریجانی، به 
بخشی از سخنان وی در جلسه مشترک 18 آبان 
ماه رئیس مجلس با هیات مدیره مخابرات اشاره 

کرده و نوشته است: شما گفتید »شرکت مخابرات 
صرفاً بخش خصوصی محســوب نمی شــود و 
مدیران آن مدیران حاکمیتی هستند«. با توجه 
به وابستگی سهام مدیریتی مخابرات به نهادهای 
انقالبی، دستور دهد تا از طریق کمیسیون های 
تخصصی مرتبط در مجلــس، موضوع واگذاری 
مخابرات از لحاظ رعایت مصوبه هیات وزیران و 

قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین قانون 
جامع خدمت رسانی به ایثارگران از جایگاه نظارتی 
قوه مقننه بررسی و پیگیری شود تا مجموعه بزرگ 
کارکنــان مخابرات که با تعهــد و تخصص خود 
مســئولیت عظیم نگهداری و توسعه ارتباطات 
کشور را برعهده دارند، با دلگرمی بیشتر به وظیفه 

خود عمل کنند.

خواسته یک فعال صنفی از رئیس قوه مقننه:

مجلس، واگذاری مخابرات را بررسی کند

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: تا پایان شهریور ماه بیش از 12۰۰ بنگاه 

مشکل دار شناسایی شدند.
کریم یاوری در گفت وگــو با ایلنا، با بیــان اینکه بیش 
از 2۰۰هزار فرصت شــغلی در شــش ماهه اول سال 98 
تثبیت شــدند، گفت: در ایــن مدت با پیگیــری و تالش 
مســئوالن کشــوری و اســتانی در حل و فصل مشکالت 
بنگاه های اقتصادی و همراهــی و همکاری موثر کارگران، 
کارفرمایان، کارآفرینان و مدیران بنگاه ها و دســتگاه های 
اجرایی ذی ربط و بانک ها و بیمه ها، حدود بیش از 2۰۰هزار 

 فرصت شــغلی تثبیت و از خــروج نیــروی کار از بنگاه ها 
جلوگیری شد.

وی افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر حمایت موثر 
و جدی در جهت تثبیت اشــتغال نیروی کار در بنگاه های 
اقتصادی تاکیــد دارند و دســتورات موکدی بــه تمامی 
زیرمجموعه های وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در این 
خصوص را صادر کرده اند. مشکالت بنگاه های اقتصادی در 
ابتدا باید توسط کارفرمایان، مدیران و سهامداران و مالکان 
بنگاه ها حل و فصل شود و در صورت ادامه مشکل، وزارتخانه ها 
و دستگاه های صادرکننده مجوز برای فعالیت بنگاه باید به 

صورت موثر در حل و فصل مشــکالت اهتمام کنند. یاوری 
تصریح کرد: بدیهی است در صورت نیاز، مشکالت بنگاه ها در 
کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استانداران و 
عضویت دستگاه های اجرایی مرتبط و بانک های عضو کارگروه 
در مرکز هر اســتان مورد بحث و بررسی و رسیدگی و حل و 

فصل قرار می گیرد. نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در رسیدگی به وضعیت بنگاه های مشکل دار اعالم کرد: یکی 
از وظایف اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صیانت از 
نیروی کار شاغل در بنگاه های اقتصادی است و برای صیانت 
از اشتغال و نیروی کار موجود در بنگاه ها حسب تاکید وزیر، 
این وزارتخانه در این مســیر در تمامی کارگروه های مرتبط 

حضوری فعال و موثر دارد.
یاوری گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور نیز 
در حمایت از رونق تولید مستمراً جلسات رسیدگی و حل 
و فصل موانع تولید را در دســتور کار دارد. تا پایان شهریور 
ماه سال جاری بیش از 12۰۰ بنگاه مشکل دار شناسایی و 
رصد و پیگیری حل و فصل مشــکالت آنها در دستور کار 
کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها و ستاد 

تسهیل و رفع موانع تولید در کشور قرار گرفته است.

مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار خبر داد:

شناسایی ۱۲۰۰ بنگاه مشکل دار  در کشور

اشرف منصوری: باید به 
انجمن ها و تشکل های 

کارگری اجازه بدهیم در 
زمینه تعیین دستمزد وارد 
عمل شوند و صنف هر شغل 
مثال صنف جوشکار یا نقاش 

ساختمان مابقی دستمزد 
را به شکل تخصصی و 

متناسب با آن حرفه تعیین 
کند

ابوی: اگر کارفرمایان توان 
افزایش نقدی دستمزد 
سال آینده کارگران را 

ندارند آن را به شکل 
غیرنقدی افزایش دهند 
تا بخش اعظمی از هزینه 
سبد معیشت خانوارهای 

کارگری جبران شود
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