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مدیرکل مستمری های تأمین اجتماعی:
حقوق بازنشستگان مشاغل سخت 

از اسفند ماه ترمیم می شود

مدیرکل مستمری های سازمان تأمین اجتماعی 
از ترمیم حقوق بازنشستگان مشاغل سخت طی ماه 
جاری خبر داد و گفت: حقوق بازنشستگان سازمان 
زودتر از موعد پرداخت می شــود. به گزارش روابط 
عمومی ســازمان تامین اجتماعی، ناهید حیدری 
افزود : با دستور مساعد وزیر کار  و مصوب کردن این 
درخواســت، پرداخت مابه التفاوت متناسب سازی 
مستمری های بازنشستگان مشاغل سخت در دستور 

کار قرار گرفت و در اسفند ماه پرداخت می شود. 
    

 احیای کارخانه پارس المع 
با ۲۰۰ کارگر

قوه قضاییه از احیای کارخانه پــارس المع در 
استان البرز با ۲۰۰ کارگر خبر داد. مرکز رسانه قوه 
قضاییه اعالم کرد: کارخانه پــارس المع صبح روز 
سه شنبه به چرخه تولید بازگشت تا یکی دیگر از ده ها 
کارخانه ای باشد که چرخ های آن طی یک سال اخیر 
در نتیجه ورود دستگاه قضایی و با تدابیر اتخاذ شده از 
ناحیه مسئوالن قضایی، به حرکت درآمده است. این 
کارخانه واقع در شهرستان ساوجبالغ استان البرز 
است که حدود ۱۱ سال قبل با داشتن بدهی به ۱۵ 
طلبکار ازجمله دو بانک، ورشکسته شد اما در پی سفر 
استانی دی ماه ۹۸ رئیس قوه قضاییه به استان البرز، 
به ریاست کل دادگستری کل استان البرز ماموریت 
داده شــد تا اقدامات الزم جهت حل مشکالت این 
واحد تولیدی انجام شود. »سعید عمرانی« معاون 
قضایی دادستان کل کشور در این مراسم گفت: در 
حال حاضر این کارخانه با ۲۰۰ نفر مشــغول به کار 
است و امید داریم که در آینده ای نزدیک به ۵۰۰ تا 

۶۰۰ نفر برسد.
    

تجمع بازنشستگان فوالد در 
استان های اصفهان و خوزستان

بازنشســتگان فــوالد بــا حضــور مقابــل 
اســتانداری های اصفهان و خوزســتان، به نحوه 
تخصیص بودجه ســال بعد اعتــراض کردند. به 
گزارش ایلنا، روز گذشته )سیزدهم اسفند( جمعی 
از بازنشســتگان فوالد در اســتان های اصفهان و 
خوزستان با حضور مقابل این دو استانداری، خواستار 
برآورده شدن مطالبات خود شدند. یکی از حاضران 
در این تجمع با بیان اینکه فوالدی ها در تخصیص 
بودجه، مظلوم مانده انــد، در رابطه با مطالبات این 
بازنشستگان می گوید: خواسته های متعدد است 
اما مهم ترین این خواســته ها به شــرح زیر است: 
اصالح احکام همسان ســازی و برداشتن سقف، 
انعقاد قرارداد درمان برابر آیین نامه اســتخدامی 
و دســتورالعمل های فوالد، پرداخــت بن مطابق 
آیین نامه استخدامی فوالد و دیگر واحدها، پرداخت 
مطالبات ســال های ۹۱ و ۹۹، انعقــاد بیمه عمر و 
حوادث برابر دیگر واحدهای فوالدی و به کارگیری 
فرزند بازنشســتگان در ذوب آهن و شرکت های 

زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد.
    

کارگران پروژه ریلی سیریز به زرند 
کرمان معوقات مزدی طلبکارند

جمعی از کارگران پیمانکاری پروژه ریلی سریز 
به زرند کرمان از به تاخیر افتادن پرداخت مطالبات 
مزدی خود خبر دادند. به گزارش ایلنا، این کارگران 
که تعداد آنها ۶۰ نفر اســت، در پروژه احداث ریل 
سیریز به زرند کرمان مشغول به کار هستند که با 
احتساب اســفند ماه نزدیک به ۳ ماه مزد و مزایای 
مزدی طلبکارند. یکی از این کارگران گفت: کارگران 
این پروژه عمرانی که سال هاست در پروژه ساخت 
محور ریلی سیریز به زرند مشغول کارند، به دلیل 
دریافت نکــردن چندین ماه حقوق با مشــکالت 
بســیار دســت و پنجه نرم می کنند. ایــن کارگر 
گفت: پیمانکار پروژه می گوید کــه به دلیل  عدم 
تامین اعتبار، از پرداخت دستمزد و سایر مطالبات 
کارگران ناتوان اســت در حالی که کارگران اعتقاد 
دارند کارفرما مطالبات خــود را از کارفرمای اصلی 

وصول کرده است.

4
اخبار کارگری

در نخستین جلسه دستمزد شورای 
عالی کار که عصر روز سه شنبه برگزار 
شد، پیشــنهاد نمایندگان کارفرمایی 
برای تعیین مزد منطقه ای پذیرفته نشد 
و مقرر شد که برای سال ۱۴۰۰، تعیین 
مزد ملی همچون روال سال های قبل در 

دستور کار قرار گیرد.
در این جلسه که با حضور نمایندگان 
کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشــکیل 
شــد، وزارت کار در دو بخش گزارشی 
از چگونگی تعیین ســبد معیشــت 
خانوارهای کارگری در کمیته دستمزد 
و تورم کاالهای مصرفــی و خوراکی و 
همچنین هزینه هــای کارفرمایان و 
بنگاه های تولیدی ارائه کرد. نکته قابل 
توجه در گزارش ارائه شــده این بود که 
هزینه های تولید کارفرمایان در مقایسه 
با سال گذشــته کاهش پیدا کرده بود 
و در مقابل هزینه های ســبد معیشت 
خانوارهای کارگری نسبت به پارسال 

روند افزایشی را نشان می داد.
 هفته آینده وارد تعیین 

رقم مزد می شویم
در همین زمینــه، »ناصر چمنی« 
نماینده کارگران در شــورای عالی کار 
در گفت وگو با ایسنا گفت: نمایندگان 
کارفرمایی در این جلسه مجددا بحث 

مزد منطقه ای را مطرح کردند که قرار بر 
این شد کار کارشناسی در این خصوص 
صورت گیرد و کمیتــه ای راهبردی به 
این منظور تشکیل شــود. همچنین 
مرکز عالی پژوهــش تامین اجتماعی 
گزارشــی در این زمینه تهیــه و آماده 
کند و نماینده کارگر و کارفرما با حضور 
در کمیته راهبردی، ساختارهای خود 
از مزد منطقه ای را تعریــف و نظرات و 

دیدگاه های خود را مطرح کنند.
وی ادامه داد: بــا توجه به زمان باقی 
مانده تا پایان سال طبعا فرصتی برای 
بررسی و ورود به موضوع مزد منطقه ای 
نداریم و لذا امســال نیز همچون روال 
سال های گذشته مزد ملی در دستور کار 
قرار می گیرد و دستمزد به شکل ملی در 

شورای عالی کار تصویب می شود.
به گفتــه چمنی، دومین جلســه 
دســتمزد به دوشــنبه هفتــه آینده 
موکول شده و شورای عالی کار از هفته 
بعد مســتقیما به بحث تعیین حداقل 

دستمزد سال ۱۴۰۰ ورود خواهد کرد.
 همه موافق پایین بودن 

مزد کارگر هستند
دیگر نماینده کارگران در شــورای 
عالی کار نیــز درباره اولین نشســت 
شــورای عالــی کار، گفــت: در این 
نشست نمایندگان سه گروه کارگری، 

کارفرمایی و دولت روی عدد ۶.۸میلیون 
تومانی سبد معیشت خانوار کارگری 
توافق کردند. آیت اسدی در گفت وگو 
با فارس اضافه کرد: شرکای سه جانبه 
یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان 
و دولت همگی قبول داشــتند که مزد 
دریافتــی کارگران در حــال حاضر با 
توجه به تورم و هزینه های ایجادشــده 
واقعا پایین است اما درباره اینکه چگونه 
قدرت خرید کارگران را جبران کنیم، 

نظرات مختلفی وجود دارد.
اســدی گفت: برخــی نمایندگان 
مجلس اخیراً بدون مطالعه مباحثی در 
مورد مزد منطقه ای صحبت می                                   کنند، 
در حالی که قانون گذاران باید شــرایط 
را درک کنند و امســال امکان تعیین 
مزد منطقــه ای در شــورای عالی کار 

وجود ندارد.
نماینده کارگران در شــورای عالی 
کار با بیان اینکه در بررسی از بنگاه های 
مختلف از بخش دولتــی و خصوصی، 
هم کارگــران، هم کارفرمایــان و هم 
نمایندگان دولت حدود 7۰ تا ۸۰درصد 
گرفته بودند که مزد کارگران کم است 
ولی در مورد جبران این عقب ماندگی 
مزد هنوز توافقی حاصل نشده گفت: اگر 
دستمزد کارگران به واقعیت نزدیک تر 
شــود، نمود آن در افزایش تولید نشان 

داده می شود. وی در مورد اینکه سهم 
دســتمزد از هزینه تولید چقدر است، 
گفت: در صنایع مختلف متفاوت است اما 
این نکته را بگویم که کارفرمایان امسال 
با افزایش قیمت مواد اولیه تولید مواجه 
شده اند اما وقتی صحبت از افزایش مزد 
کارگران می شود، در مقابل آن موضع 

می گیرند.
اسدی گفت: امســال نرخ تورم در 
همه اســتان ها به طور میانگین باالی 
۳۳.۵درصد بوده در حالی که سال های 
قبل در برخی اســتان ها تورم کمتری 
شاهد بودیم و انتظار داریم کارفرمایان 
و دولت بیشــتر به حفظ قدرت خرید 

کارگران توجه کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار 

اظهار داشت: امســال چند هزار کارگر 
بیکار شــدند اما با این وجود در شهری 
ماننــد قزوین کارگر ماهر به ســختی 
پیدا می شــود چون کارگــر باتجربه و 
ماهر حاضر نیســت با دستمزد ماهی 
۲ میلیون تومان کار کند، این درحالی 
است که حدود ۹۰درصد کارفرمایان هم 
معتقدند حقوق کارگران پایین است. 
بنابراین باید در تعیین حداقل دستمزد 
برای سال آینده این مسأله جبران شود.

 مزد منطقه ای برای ۱۴۰۰ 
مطرح نیست

عضو دیگر شورای عالی کار نیز با بیان 
اینکه در جلسه روز دوشنبه شورای عالی 
کار، در مورد عقب افتادگی دســتمزد 
نسبت به تورم صحبت شد، گفت: تعیین 
مزد بــه صورت منطقه ای برای ســال 

۱۴۰۰ مطرح نیست.
محمدرضا تاجیــک در گفت وگو 
با مهر اظهار داشــت: این جلسه، اولین 
نشست شورای عالی کار بعد از برگزاری 
کمیته دســتمزد و تعیین هزینه سبد 
معیشت بود و با توجه به اینکه تعدادی 
از نمایندگان کارگــری که عضو اصلی 
شورای عالی کار هســتند، در کمیته 
دستمزد حضور ندارند، از این رو در این 
جلســه کلیه اتفاقات کمیته دستمزد 
شرح داده شد. البته روال هر ساله همین 
است که شرح کمیته دستمزد در جلسه 

اول شورای عالی کار ارائه می شود.
عضو کارگــری شــورای عالی کار 
افــزود: اطالعات خوبی هم از ســوی 
کارشناســان روابط کار وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی درباره عقب افتادگی 
دستمزد نسبت به تورم و چگونگی تهیه 
عدد سبد معیشــت ارائه شد. وی ادامه 
داد: برخی از نمایندگان مجلس بدون 
اتکا و استناد به بررسی های تخصصی 
و کارشناســی، اظهارنظرهایی درباره 
مزد منطقه ای کرده انــد، در حالی که 
بررسی آمار و اطالعات مرکز آمار ایران 
برای سال ۹۹ نشان می دهد که تورم در 
مناطق روســتایی یک درصد بیشتر از 
مناطق شهری است و عالوه بر آن باید 
توجه داشت که تعداد خانوار کارگران 
در مناطق روســتایی بیشتر از مناطق 
شهری است و شرایط خاص خود را دارد.

وی ادامه داد: برخــی از کارفرماها و 
برخی نمایندگان مجلس که اطالعات 

کامل ندارند، معتقدند که مزد در مناطق 
روستایی باید کمتر باشد. این افراد باید 
بدانند که نمی توانند بروند در روستا و به 

کارگر یک میلیون تومان حقوق دهند.
تاجیــک تاکیــد کــرد: بحــث و 
گفت وگو برای تعیین دستمزد ۱۴۰۰ 
حقوق بگیران مشمول قانون کار طبق 
روال سال های گذشته آغاز شده و بحث 
تعیین مزد به صورت منطقــه ای و بر 
مبنای صنایع مختلف برای مزد ســال 

آینده مطرح نیست.
امیدواری نمایندگان کارگر به 

رفتار متفاوت دولت و کارفرمایان
»فرامرز توفیقــی« از نمایندگان 
کارگری حاضر در جلسه شورای عالی 
کار نیز می گوید: جلسه بعدی شورای 
عالی کار دوشنبه هفته آینده )هفدهم 
اســفند( خواهد بود و در آن جلسه، به 
بحث تعییــن دســتمزد ۱۴۰۰ ورود 

خواهد شد.
توفیقی به ایلنا گفــت: نمایندگان 
دولت اصــرار دارند با توجــه به نتایج 
مستدل و قابل قبول کمیته دستمزد و 
با توجه به اینکه زمان چندانی تا پایان 
ســال باقی نمانده، شــورای عالی کار 
هرچه سریع تر به تعیین مزد ۱۴۰۰ ورود 
کند. امیدواریم شرکای اجتماعی امسال 
متفاوت از سال گذشته عمل کنند و سبد 
محاسبه شده در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ 

مبنا قرار بگیرد.
به گفته وی، در جلسه دوشنبه آینده 
چانه زنی هــای جدی بر ســر موضوع 
دستمزد آغاز می شود و کارگران تاکید 
دارند که مــزد ۱۴۰۰ باید براســاس 
افزایش هزینه های زندگی تعیین شود 

تا بحران معیشتی کارگران تقلیل یابد.

تشریح نخستین نشست شورای عالی کار از زبان نمایندگان کارگری

روال تعیین مزد کارگران تغییر نکرد

خبر

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی از اجرای 
احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین 

اجتماعی از ابتدای سال ۱۴۰۰ خبر داد.
به گــزارش ایرنــا، محمد شــریعتمداری 
در مراســم بهره برداری از مرکــز ملی پاالیش 
کســب و کار، دربــاره همسان ســازی حقوق 
بازنشســتگان تامین اجتماعــی گفت: حقوق  
بازنشســتگان تأمین اجتماعی از ابتدای سال 
۱۴۰۰ همسان سازی می شود تا عالوه بر امتداد 
مرحله اول طرح در امسال، تبعیض موجود بین 
حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی و سایر 

صندوق های بیمه ای رفع شود.
در ادامه، وزیر تعاون درباره مرکز ملی پاالیش 

کسب و کار وزارت تعاون گفت: اکنون ۵۰هزار 
میلیارد تومان دارایی واحدهای تولیدی تعطیل 
شده و بر زمین مانده وجود دارد که از آن استفاده 

نمی شود.
وی افزود: براساس طرح اورژانس کسب و کار 
می خواهیم حداقل ۵۰درصد از این واحدهای 

تعطیل شده را نجات دهیم.
شریعتمداری گفت: ساالنه ۳۰۰هزار اشتغال 
در کشــور از بین می رود که چنانچه با اورژانس  
کسب و کار بتوانیم ۴۰درصد از آن را جلوگیری 
کنیم، ســاالنه تا ۲۱هزار میلیــارد تومان برای 

اقتصاد کشور منفعت ایجاد می کنیم.
در ادامه این مراسم »عیسی منصوری« معاون 

توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: در نظــام حکمرانی که در 
کشور جاری است بین حوزه سیاست گذاری و 
نتیجه فاصله وجود دارد کــه برای پر کردن این 

خأل نهادهایی باید در نقش پلتفرم ایجاد شوند.
وی افزود: با این رویکرد و بــا تاکید وزیر کار 
برای صیانت از اشــتغال موجود، مرکز اورژانس 
کســب و کار را ایجاد کردیم تا با در حوزه حفظ 

اشتغال برای جامعه هدف خود مفید باشد.
منصوری تصریح کرد: ما در این حوزه عالوه 
بر توسعه کسب و کار بنا داریم به حوزه مشاغل 
خرد و خانگی هم توجه ویژه داشــته باشیم که 
البته این طرح یعنی طرح حمایت از مشاغل خرد 

و خانگی ابتدا به صورت پایلوت اجرا شد و سپس 
در سراسر کشــور به اجرا درآمد و االن همکاران 
من تثبیت توسعه کســب و کار خرد و خانگی را 
در پیش گرفته اند و مطمئن هستم این برنامه ها 

نهادینه می شود.
طبق این گزارش، اورژانس کسب و کار بخشی 

از سازوکار مرکز فرماندهی و کنترل سیاست ها 
و برنامه های اشتغال کشــور بوده که در وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی )دبیرخانه شــورای 
عالی اشتغال( مستقر شــده و در راستای برنامه 
حفظ، تثبیت و صیانت از اشــتغال نیروی کار 

کشور تنظیم شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

اجرای احکام حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از ۱۴۰۰

عضو هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه 
بدهی دولت به سازمان بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومان است، 
گفت: نحوه پرداخت ۱۵۰هزار میلیارد تومان مصوب مجلس 

به تامین اجتماعی مشخص نشده است.
اکبر شوکت در گفت وگو با خبرگزاری مهر درباره مصوبه 
جدید مجلس مبنی بر افزایش بودجــه برای پرداخت بدهی 
سازمان تأمین اجتماعی گفت: این مصوبه از سوی نمایندگان 
به تصویب رسید اما مشخص نیست چه شرکت هایی را قرار 
است در قبال ۱۵۰هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تأمین 

اجتماعی به این سازمان واگذار کنند. وی افزود: بودجه مربوط 
به همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز از همین اعتبار تأمین 
خواهد شد و در مجموع ۱۵۰هزار میلیارد تومان برای پرداخت 

تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است.
شوکت با اشاره به اینکه بدهی جاری به سازمان سالیانه 

۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان اســت، اظهار داشت: این 
در حالی است که در الیحه بودجه در نهایت 

۱۰هزار میلیارد تومان به این منظور در نظر 
گرفته شده است.

عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی افزود: قرار بود 
تا پایان برنامه پنجم توســعه بدهی دولت به سازمان تأمین 
اجتماعی پرداخت شــود. اگر حداقــل ۵۰هزار میلیارد 
تومان مصوب طی چند سال گذشته پرداخت می شد 
تاکنون دولت بدهی های خود را تسویه کرده بود اما 

متأسفانه این اتفاق رخ نداده است.
وی خاطرنشــان کرد: ۱۵۰هزار میلیارد 
تومان به تصویب رسیده و از این پس نحوه 
پرداخت این مبلغ به رایزنی های مدیرعامل 

سازمان تأمین اجتماعی و مسئوالن ذیربط با دولت بستگی 
دارد. شوکت ادامه داد: امیدواریم در سال پایانی دولت حداقل 
چند شرکت پرسود و همچنین معدن در قبال بدهی ها به تأمین 
اجتماعی واگذار شود. در غیر این صورت اگر دولت بخواهد چند 
شرکت کم بازده و ورشکسته را به تأمین اجتماعی بدهد، هیچ 

سودی برای ما نخواهد داشت.
وی با اشــاره به اینکه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
۴ تا ۵ ماه باقیمانده از دولت را برای رایزنی و دریافت ۱۵۰هزار 
میلیارد تومان فرصت دارد، تصریح کرد: اگر این زمان بگذرد در 

دولت بعدی بعید می دانم بتوانیم این اعتبار را به دست آوریم.
عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: بدهی 
دولت به ســازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر به بیش از 

۳۰۰هزار میلیارد تومان می رسد.

عضو هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی:

نحوه پرداخت ۱5۰هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت هنوز مشخص نیست

در بررسی از بنگاه های 
مختلف از بخش دولتی 
و خصوصی، حدود 7۰ تا 

8۰درصد از کارگران، 
کارفرمایان و نمایندگان 

دولت معتقدند که مزد 
کارگران کم است ولی 

در مورد جبران این 
عقب ماندگی مزد توافقی 

وجود ندارد

طبق گزارش وزارت 
کار، هزینه های تولید 

کارفرمایان در مقایسه با 
سال گذشته کاهش پیدا 

کرده و در مقابل هزینه های 
سبد معیشت خانوارهای 
کارگری نسبت به پارسال 

روند افزایشی را نشان 
می دهد
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