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اخبار کارگری

اصالحیــه ماده ۵ بیمــه کارگران 
ســاختمانی، بعد از گذشت حدود دو 
سال از ورود به مجلس و بحث و بررسی 
بر سر آن، باالخره چهارشنبه ۲۵ آبان ماه 
برای بار سوم وارد صحن علنی مجلس 
شد. این اصالحیه یک بار اوایل خرداد 
۱۴۰۰، بار دیگر اواسط فروردین ۱۴۰۱ 
و در نهایت ۲۵ آبان ماه وارد صحن علنی 
مجلس شده بود که این آخرین ورود، 
البته بسیار متفاوت با دوره های قبل بود.
موضوع از این قرار بود؛ اصالحیه ای 
که کلیات آن پیشتر در فرودین ماه به 
تصویب رسیده و به دلیل پذیرش ایراد 
یکی از نمایندگان مجلــس و ادعای 
مغایرت با قانون اساسی به کمیسیون 
اجتماعی برگشته بود، بعد از گذشت 
هشت ماه با تغییراتی اساسی به صحن 
برگشــت اما در این هشــت ماهه چه 
اتفاقی بــرای اصالحیه مــاده ۵ بیمه 
کارگران ســاختمانی افتــاد؟ »اکبر 
شوکت« رئیس انجمن صنفی کارگران 
ساختمانی کشور می گوید: »خرابش 

کردند و از بین رفت«.

داستان یک دگردیسی
و قلب محتوا

فروردین ماه امســال، بعد از ماه ها 
بحث و بررسی بر سر این طرح و بعد از 
آنکه مرکز پژوهش های مجلس و تأمین 

اجتماعی موافقت خــود را با این طرح 
اعالم کردند، منابع مالی اصالحیه ماده 
۵ بیمه کارگران ساختمانی در صحن 
تصویب شــد. به گفته شــوکت، رأی 
مجلس به منابع مالی به این معنا بود که 
هیچ مشــکلی برای بیمه یک میلیون 
و ۲۰۰هزار کارگر ســاختمانی وجود 
ندارد و صرفا قرار بود همان ایراد مختصر 
در کمیسیون اجتماعی اصالح و طرح 

هر چه سریعتر به صحن برگردد.
»نباید به مجلس اعتماد می کردیم«. 
شوکت با بیان این مطلب ادامه می دهد: 
»گرچه به اعتقاد ما همان زمان هم ایراد 
وارد شده به طرح به نوعی البی کردن 
برای به تعویق انداختن آن بود اما به هر 
حال منتظر ماندیم تا این مشــکل هم 
حل شود تا کارگران ساختمانی بتوانند 

به حداقلی ترین حقوق خود برسند«.
این بار اما البی بر ســر بــه تعویق 
انداختن طرح نبود بلکه هدف، تغییر 
طرح و فرستادن طرحی جدید به صحن 
علنی مجلس بود. رئیس انجمن صنفی 
کارگران ســاختمانی می گوید: »من 
نماینده کارگر خجالت می کشم بگویم 
که بعد از این همه مدت، در کمیسیون 
اجتماعی جلسه ای تشکیل می شود 
و افراد مخالف اصالحیه در آن جلسه، 
طرحی جدید ارائه می دهند در حالی که 
حتی روح ما از این جلسه خبر نداشت«.

می گویــد: »تمــاس گرفتــم که 
چرا به مــن خبر ندادید تــا من هم به 

عنوان نماینده کارگران در این جلسه 
شرکت کنم؟ گفتند ببخشید دعوت 
نبودید«. رئیس انجمن صنفی کارگران 
ساختمانی با تعریف آنچه در کمیسیون 
اجتماعــی مجلس و بــدون حضور او 
گذشــته، ادامه می دهد: »به یک باره 
هیأت رئیسه مجلس همراه با مخالفان 
اصالحیه ماده ۵، بدون حضور نماینده 
کارگــر وارد کمیســیون اجتماعی 
می شوند، دو جلسه برگزار می کنند و 
طرحی نو می نویسند! در این جلسات، 
کمیسیون اجتماعی از مصوبه اول خود 
که کلیات آن در صحن علنی تصویب 
شده نیز عدول می کند! متعجیم که چرا 
کمیسیون اجتماعی زیر بار این تغییر 

طرح رفته است«.

کمیسیون اجتماعی
 دور می خورد

در همان جلسه روز چهارشنبه و در 
صحن علنی مجلس، »عباس گودرزی« 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به 
موضوع موردنظر شــوکت اشاره کرد. 
گودرزی در آن جلســه گفت: »در این 
طرح، هزینه بیمه کارگران شهرستانی 
در شهرستان با باالشــهر تهران هر دو 
۴درصد گرفته شده در حالی که ارزش 
افزوده ای که کارگر ســاختمانی روی 
ملک ایجاد می کنــد در این دو مکان 
متفاوت است. خواهش می کنم ضریب 
را به جــای ۴ درصد ۲ تــا ۶ درصد با 

میانگین ۴درصــد بگیریم«. گودرزی 
در بخشی دیگر از صحبت هایش گفت: 
»تایید این ۴درصد را با اصرار گرفتند در 
حالی که اعضای کمیسیون اجتماعی 

هم موافق این قضیه نبودند«.
اشاره عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس بــه »اجبار« بــرای پذیرش 
۴درصــد، البتــه خیلی هــم دور از 
ذهن نیست اما به هر حال اینکه چرا 
کمیسیون اجتماعی به عنوان متولی 
طرح، بعد از نزدیک به دو ســال بحث 
و بررســی بر ســر طرح قبلی، حاضر 
به پذیــرش این طرح جدید شــده 

جای ســوال و البته تعجب دارد! بعد 
از پیشــنهاد گودرزی یکی از اعضای 
هیأت رئیســه مجلس تذکر داد که 
»این موضوع قبــال رأی آورده و دیگر 

قابل طرح نیست«.
شــوکت می گوید: »همین طرح 
جدیدی که وارد مجلس شــد هم روز 
چهارشنبه با تغییرات مصوب شد یعنی 
همان ها که به کمیســیون اجتماعی 
وعده داده بودند باز هم سر حرف خود 
نماندند و طرح را در صحن علنی مجلس 

تغییر دادند«.

طرح اولیه بیمه کارگران 
ساختمانی

اما طرح قبلی چه می گفت و تفاوت 
آنچه مصوب شد با طرح قبلی چیست؟ 
طبق طرح قبلی، ضریب تعیین شده 
برای پرداخت حق بیمــه در مناطق 
مختلف با توجه به قیمت زمین و شرایط 
محیطی از ۰.۵ تا ۱۴درصد متغیر بود. 
با این اوصاف، کارفرمای ساختمانی در 
روستاها نیم درصد حق بیمه پرداخت 
می کرد و کارفرمای ساختمانی که مثال 
در شمال شهر تهران یا نقاط گران قیمت 
فعالیت می کــرد، ۱۴درصد حق بیمه 

می پرداخت.
شوکت با اشاره این طرح می گوید: 
»در این طرح هزینه چندانی روی دوش 
کارفرمای ساختمانی کوچک نمی افتاد 
اما کارفرمای ساختمان های گران قیمت 
که درآمدهای کالن درمی آوردند، باید 
۱۴درصد حق بیمه پرداخت می کردند 
که این در مقابل ســودی که به دست 

می آوردند، عددی نبود«.
وی ادامــه داد: »مــا واحدهایــی 
داریم که متــری ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون 
تومان فروخته می شوند که پرداخت 
۱۴درصد حق بیمه بــرای کارفرمای 
آنها چیزی نیســت. طرح قبلی، عین 
عدالت اجتماعی بود و معتقدم کسانی 
که با این طرح مخالفت کردند، همراهان 
و طرفــداران ســرمایه داران بودند نه 
ضعیفان جامعه. آنها درواقع نگران خارج 
شــدن پول از جیب عده ای ثروتمند و 

قدرتمند بودند«.
به گفتــه رئیس انجمــن صنفی 
کارگران ســاختمانی، موافقت های 
این طرح پیش از این گرفته شده بود. 
مرکز پژوهش های مجلس، کمیسیون 
اجتماعــی، تشــکل های کارگری و 
کارفرمایــی همه در جلســات اعالم 
رضایت کرده بودند امــا ظاهرا قدرت 

مخالفان بیشتر بود!
اما طرح جدیدی چــه می گوید؟ 
طبق طرح جدید ضریب تعیین شده 
برای پرداخــت حق بیمــه، از یک تا 
۱۴درصد بــه یک تا ۴درصــد تغییر 

یافته که به معنای کاهش منابع تأمین 
اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی 
است. شوکت در این خصوص می گوید: 
مجلس در این مــدت، منابع را حداقل 
یک ســوم کاهش داده اســت. اینکه 
نماینــدگان مجلس و بــه خصوص 
کمیسیون اجتماعی چطور راضی به 
این کار شدند برای ما جای سوال دارد. 
آنها فکر نکردنــد منابع بیمه کارگران 
ســاختمانی با این کاهش ضریب حق 
بیمه، چطور باید تأمین شــود؟ آیا باز 
هم قرار اســت کارگران ساختمانی در 
سهمیه بیمه قرار بگیرند و برای رسیدن 
به حداقلی ترین حقوقشــان سال ها 

منتظر بمانند؟

پشت کارگران را خالی کردند
در جلسه روز چهارشنبه، چندین 
بار موضوع گرانی مســکن مطرح شد؛ 
موضوعی که مخالفان طرح اصالح ماده 
۵ بیمه کارگران ساختمانی، بارها و بارها 
آن را مطرح کرده بودنــد و اصال دور از 
ذهن نیست که با همین بهانه، حداکثر 
سهم حق بیمه را از ۱۴درصد به ۴درصد 
کاهش داده  باشند؛ موضوعی که به گفته 
فعاالن کارگری و با استناد به مطالعات 
مرکز پژوهش های مجلس، استداللی 
اشتباه و صرفا یک بهانه است و هدف، 
حمایت از ثروتمندترین کارفرماهای 
این کشــور در مقابــل ضعیف ترین 

کارگران این کشور بوده است.
شوکت می گوید: این طرح را به اسم 
کارگر به مجلس برده اند اما واقعیت این 
است که در پوشش دفاع از کارگر پشت 

او را خالی می کنند.
حال معلوم نیســت بیمه کارگران 
ســاختمانی با چنین طرحی به کجا 
می رســد و اینکه تأمیــن اجتماعی 
می تواند از پس کسری بودجه بیمه تمام 
کارگران ساختمانی برآید یا نه، جای 

سوال و البته شک بسیار دارد.
رئیــس انجمن صنفــی کارگران 
ســاختمانی می گوید: به عنوان فعال 
کارگری پشیمانیم که از مجلس یازدهم 
استمداد طلبیدیم. این مجلس با این 
طرح ما را از حل مشکل بیمه کارگران 

ساختمانی ناامید کرد.

اصالحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در وقت های اضافه، عوض شد

به نام ضعیف ترین ها و به کام ثروتمندان
یک فعال کارگری:

کارگران منطقه آزاد اروند خواستار 
رسیدگی به استخدام های بی ضابطه هستند

یک فعال کارگری گفت: چرا کارگرانی که سال ها در 
کارهای با ماهیت دائم کار می کنند، باید قرارداد حجمی 
و شرکتی داشــته باشــند اما عده ای به راحتی و سریع 
استخدام می شوند؟ مجتبی نورانی در گفت وگو با ایلنا 
گفت: مدیریت جدید منطقه آزاد اروند، نیروهایی خارج از 
سازمان را به استخدام رسمی درآورده که هیچ گونه سابقه 
کار در این ســازمان ندارند. این درحالی است که برای 
گرفتن پست مدیریتی باید مراتبی طی شود. وی گفت: 
بسیاری از پرسنل ما باالی ۱۰ تا ۱۸ سال سال سابقه کار 
دارند اما هنوز به استخدام سازمان درنیامده و قراردادی و 
نیروی شرکتی هستند چراکه طبق ابالغیه دبیرخانه، به 
دلیل کمبود بودجه، سازمان حق استخدام نیروی جدید 
ندارد. با این حال تعدادی نیرو بعد از تغییر مدیریت، جذب 
یکی از شرکت های ســازمان منطقه آزاد اروند شده اند 
و حقوق های باال می گیرند. نورانی گفت: اگر قرار است 
استخدامی صورت بگیرد چرا این استخدام برای کارگر 
باسابقه باال نیست؟ اگر بودجه ندارند چرا عده ای به راحتی 
وارد سازمان می شوند و از همان اول با حقوق باال استخدام 
می شوند؟ کارگران اعتراض خود را به گوش عبدالملکی 
رساندند و وی قول داد انتصابات جدید را پیگیری کند. این 
فعال کارگری گفت: این سازمان حدود هزار و ۲۰۰ نیرو 
دارد که از این تعداد نزدیک به ۷۰۰ نفر، نیروهای قراردادی 
و شرکتی هســتند. این کارگران خواستار اجرای طرح 

طبقه بندی مشاغل و تبدیل وضعیت ایثارگران هستند.
    

عضو هیات رئیسه مجلس:
زیرساخت ها و لوازم فنی 

کاالبرگ الکترونیکی تکمیل شد

عضو هیات رئیســه مجلــس در توئیتــی از تکمیل 
زیرســاخت ها و لوازم فنی طرح کاالبرگ الکترونیکی با 
پیگیری هیات رئیسه مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری 
خانه ملت، محســن دهنوی در توئیتی با اشاره به »طرح 
کاالبرگ الکترونیکی« نوشت: ماه هاست که مجلس، اجرای 
طرح کاالبرگ را به دولت تکلیف کرده و با پیگیری رئیس 
مجلس، جلسه ای برای بررسی فنی زیرساخت  این طرح در 
سازمان برنامه و بودجه برگزار کردیم. اکنون دیگر تمامی 
کارشناسان و تیم های فنی اذعان دارند که زیرساخت ها 
و لوازم فنی طرح تکمیل شده است. این طرح، هفته های 
آینده در استان هرمزگان به صورت آزمایشی اجرا خواهد 
شد. برای ما در مجلس مهم است که یارانه اعطایی به مردم 
در طول زمان و بر اثر تورم، ناچیز نشود. البته حق هر شخص 

است که بین دریافت نقدی یا کاالیی یارانه ها انتخاب کند.
    

تامین اجتماعی ۲۵ درصد باقیمانده 
متناسب سازی بازنشستگان را پرداخت کند

در روزهای گذشــته، »مرتضوی« وزیر کار در مورد 
مطالبات تامین اجتماعی از دولت که قرار اســت امسال 
۹۰هزار میلیارد تومان وصول شــود، اظهــار کرد: این 
مطالبات را امســال دریافت می کنیم. به گزارش ایلنا، 
»مروتی« بازنشسته کارگری با اشــاره به این اظهارات 
می گوید: وارد نهمین ماه از سال شده ایم اما هنوز یک ریال 
از این ۹۰هزار میلیارد تومان را نپرداخته اند، حال چطور در 
این چند ماه باقیمانده، قرار است این مطالبات وصول شود؟ 
چگونه است که دولت برای تمام زیرمجموعه های خودش 
از صندوق لشگری گرفته تا کشوری ها بودجه و اعتبار دارد 
اما برای کارگران و تامین اجتماعی پول ندارد؟به گفته وی، 
اگر دولت بدهی خود را بپردازد، امکان اجرای باقیمانده 
متناسب ســازی در همین ماه های باقیمانــده تا پایان 
سال هست.او توضیح می دهد: بازنشستگان ۲۵درصد 
متناسب سازی سال قبل را از سازمان طلبکارند. اگر دولت 
۹۰هزار میلیارد تومان ســازمان را بپردازد، اعتبار برای 
اجرای باقیمانده متناسب سازی فراهم می شود و سازمان 
می تواند آن را اجرایی کند و مابه التفاوت ماه های سپری 

شده از ابتدای سال را به بازنشستگان بپردازد.
    

یک کشته و  ۱۴ زخمی بر اثر واژگونی 
وانت حامل کارگران

به دنبال واژگونی یک دستگاه وانت بارحامل کارگران 
کشاورزی، یک کارگر زن کشته و ۱۴ کارگر دیگر زخمی 
شدند.به گزارش ایلنا، حوالی ساعت ۱۵:۲۱روز سه شنبه 
)یکم آذر ماه( بر اثر واژگونی یک دستگاه وانت بار حامل 
کارگران کشــاورزی در محور جاده شــوش به اهواز در 
اســتان خوزســتان، یک کارگر زن ۳۹ســاله کشته و 
۱۴ کارگر دیگر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند. 
مصدومان این حادثه پنج کارگر زن و ۱۰ نفر مرد بودند که 
با وانت جابه جا می شدند. گفته می شود وضعیت جسمی 

دو نفر از مصدومان وخیم است.

طبق طرح جدید مجلس، 
ضریب تعیین شده برای 

پرداخت حق بیمه، از 
یک تا ۱۴درصد به یک تا 
۴درصد تغییر یافته که 
به معنای کاهش منابع 

تأمین اجتماعی برای بیمه 
کارگران ساختمانی است

زهرا معرفت

شوکت: طرح قبلی، عین 
عدالت اجتماعی بود. 

معتقدم کسانی که با این طرح 
مخالفت کردند، همراهان 
و طرفداران سرمایه داران 
بودند نه ضعیفان جامعه. 

آنها نگران خارج شدن پول 
از جیب عده ای ثروتمند و 

قدرتمند هستند

در حالی مستمری آبان ماه مددجویان دو نهاد حمایتی 
بهزیســتی و کمیته امداد با افزایش ۳۰درصدی به حساب 

آنها واریز شــده که کمیته امداد اعالم کرده ۲۴ ساعت پس 
از پرداخت مســتمری آبان ماه مددجویــان، مابه التفاوت 
مســتمری مهرماه را نیز واریز کرده اما ســازمان بهزیستی 
می گوید معوقات مهرماه در اسرع وقت به حساب مددجویان 

پرداخت خواهد شد.
به گزارش ایسنا، الیحه اصالح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 
کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و 
لشگری به تصویب نمایندگان مجلس رسید که در بخشی از 
این مصوبه قید شد که مستمری مددجویان تحت پوشش 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی به میزان ۳۰درصد افزایش 
می یابد. پیش از این مصوبه، مبالغ مســتمری معیشــتی 

مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی 
برای خانواده یک نفره ماهانه ۴۲۰هزارتومان، خانواده دو نفره 
۶۰۰هزار تومان، ســه نفره ۸۴۰هزار تومان، چهار نفره یک 
میلیون و ۸۰هزار تومان و پنج نفره یک میلیون و ۳۲۰هزار 
تومان بود که با افزایش ۳۰درصدی، مستمری مددجویان 
تحت پوشــش به این ترتیب برای خانوارهــای یک نفره به 
حدود ۵۵۰هزارتومان، دو نفره ۷۸۰هزارتومان، ســه نفره 
یک میلیون و ۹۰هزار تومان، ۴ نفره یک میلیون و ۴۰۰هزار 
تومان و برای ۵ نفر به باال یک میلیون و ۷۲۰هزار تومان رسید.
در عین حال قرار شــد اجرای این قانــون از اول مهر ماه 
لحاظ شود. آبان ماه هم سازمان بهزیستی درخصوص زمان 

پرداخت معوقه مستمری مهرماه مددجویان تحت پوشش 
اعالم کرد که همزمان با پرداخت مستمری آبان ماه، قرار است 
دولت مابه التفاوت مســتمری مهرماه مددجویان نهادهای 
حمایتی را نیز پرداخت کند تا آن را به حســاب مددجویان 

واریز کنیم.
اما »علیرضا انجالســی« سرپرســت معاونت توســعه 
مدیریت و منابع ســازمان بهزیستی کشــور در حالی ۲۶ 
آبان ماه از پرداخت مستمری مددجویان سازمان بهزیستی 
با افزایش ۳۰درصدی نسبت به شهریور ماه سال جاری خبر 
داد اما در عین حال تاکید کرد مابه التفاوت مستمری مهر ماه 
در اسرع وقت به حساب مددجویان این سازمان واریز خواهد 
شد موضوعی که پیشتر عنوان شده بود همزمان با پرداخت 
مســتمری آبان ماه، دولت مابه التفاوت مستمری مهرماه 

مددجویان نهادهای حمایتی را نیز پرداخت می کند.

معوقات افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی پرداخت نشد
گزارش

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که 
با تالش های انجام شده در شورای عالی حفاظت فنی، مطالبه 
ثبت شغل دریانوردی در فهرست مشاغل سخت و زیان آور به 
سرانجام رسید.به گزارش توسعه ایرانی، علی حسین رعیتی فرد 
در جریان ســفر به عســلویه، به مطالبات و خواســته  های 
دریانوردان رســیدگی کرد که طوالنی بودن مدت زمان کار 
روی دریا و لزوم تعیین زمان کوتاه تر برای هر فرد، تعیین شغل 
دریانوردی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور، ارائه تسهیالت و 
همچنین ارائه پوشش  های مشاوره ای برای خانواده دریانوردان 

ازجمله مطالبات دریانوردان در این نشست بود.

وی پس از شنیدن دغدغه های دریانوردان، با بیان اینکه 
قرارداد کار دریانوردان یکی از دغدغه هایی بود که امســال 
تالش کردیم که برای حمایت از این قشــر به انجام برسد، 
اظهار داشت: شاید نتوانیم سختی کار دریانوردی را در این 
چند ساعت درک کنیم اما حضورمان در اینجا بهانه ای بود تا از 
نزدیک قدردان زحمات دریانوردان باشیم و با توان عملیاتی 

آنان آشنا شویم.
رعیتی فرد اضافه کرد: رئیس جمهوری به تازگی کمیته ای 
تشکیل داده تا برای شغل هایی که جنبه مستمر دارند، قرارداد 
دائم تدوین شود که باید یک سری اصالحات روی آن انجام 

شود و در این ارتباط پیگیر هستیم تا به زودی این اصالحات را از 
دولت به مجلس ببریم. معاون وزیر، تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تاکید کرد: اوایل امسال نخستین نوع قرارداد کار دریانوردی 
تدوین شد و دغدغه ای که دریانوردان برای نوع قرارداد داشتند، 
با کمک تشکل  های مربوط به حوزه دریانوردی به نتیجه رسید.

وی بیان داشت: دغدغه ثبت شــغل دریانوردی در حوزه 
مشــاغل ســخت و زیان آور با توجه به جبران ناپذیر بودن 
خسارت ها و دشواری  های این شغل، مطالبه به حقی است و ما 
در شورای عالی حفاظت فنی و با کمک دیگر دستگاه ها تالش 

کردیم تا این مطالبه به سرانجام برسد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد: با توجه به 
مصوبات قانونی در حوزه ارائه تسهیالت به دریانوردان، پیگیری 
خواهیم کرد تا شرکت ملی نفتکش ایران تسهیالت الزم را در 

اختیار دریانوردان قرار دهد.

معاون وزیر کار:

شغل دریانوردی در فهرست مشاغل سخت ثبت می شود

خبر


