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اخبار کارگری

تعیین دستمزد منطبق با سبد معیشت نیست

سازمان تامین اجتماعی:

نبود فهم مشترک در موضوع حقوقکارگران

اوضاعمعیشتیصاحباندرآمدهای
ثابت ،این روزها بــه بدترین وضعیت
ممکن رســیده اســت .دوران گذار از
دولت دوازدهم به سیزدهم که به نظر
میرسد کشــور را با نوعی رهاشدگی
رودرروکرده،بهمسابقهایبرایافزایش
روزانه قیمت کاالهــای ضروری بدل
شــده ،بهگونهای که در همین فاصله،
قیمت یک دبه ماست متاثر از افزایش
50درصدیقیمتشیرخام،به50هزار
تومانرسیدهاست.
در این میــان ،کارمنــدان دولت و
بازنشســتگان کشــوری و لشگری به
لطفافزایشمناسبحقوقآنهاازسوی
دولتدوازدهمکمترتحتفشارهستند
اما اوضاع بــرای خانوادههای کارگران
و مســتمریبگیران و بازنشســتگان
صندوق تامین اجتماعی ،بسیار بغرنج
شده است ،چرا که افزایش 39درصدی
درآمدآنهاتحتالشعاعتورم50درصدی
تاپایانمردادماهقرارگرفتهاست.

درهمینزمینه،یککارشناسحوزه
کار با بیان اینکه هزینه ســبد معیشت
کارگــران دو برابر درآمد آنهاســت،
میگوید :تا زمانی کــه با ترکیب نابرابر
شورای عالی کار روبهرو باشیم و به فهم
مشــترکی درباره مــاده ۴۱قانون کار
نرســیم ،هیچگاه مزد واقعی و مناسب
برایکارگرانتعییننخواهدشد.
قانون،سلیقهایتفسیرمیشود
علیرضــا حیــدری در گفتوگو با
ایســنا درباره قانون تعیین دســتمزد
که وزیر پیشــنهادی تعاون ،کار و رفاه
اجتماعــی از اصــاح آن خبــر داده،
اظهــار کــرد :معتقدم مشــکل ما در
بحث دستمزد ،فهم مشترک است در
حالیکه میتوانیم ماده ۴۱قانون کار را
به سادگی و صراحت ،تحلیل و براساس
آنتصمیمگیریکنیم.
وی افزود :تصمیمات شورای عالی
کار سهجانبه گرفته میشود؛ مجموعه
گروههای ذینفع اجتماعی در این شورا

مینشیند و درباره مزد کارگر تصمیم
میگیرندودرنهایتبهتوافقمیرسند.
البته این توافق هیچگاه رضایتمندی
گروه کارگری را به دنبال نداشــته چرا
که در شورای عالی کار براساس سالیق،
قانونتفسیرمیشود.
این کارشــناس حوزه کار ادامه داد:
متاسفانه در بحث دستمزد ،تورم سبد
معیشــت کارگران لحاظ نمیشود در
حالیکه تاکید داریم تــورم بر مخارج
کارگراستومبنایتورمیکهبرمخارج
اواتفاقافتادهبایددرتعییندستمزدها
لحاظ شود چرا که هزینه سبد معیشت
کارگردوبرابردرآمدکارگراست.
حیدریخاطرنشانکرد:ازطرفیهم
با ترکیب ناعادالنه و نابرابر شورای عالی
کار روبهرو هستیم که باعث میشود به
فهممشترکیدربارهدستمزدنرسیم.ما
با همین قانون طی سالها ،دستمزدی
منطبقبرسبدمعیشتتعییننکردیم
به همین دلیل اســت که دســتمزد

تا زمانی که ترکیب شورای
عالی کار نابرابر باشد و
شرکایاجتماعیبهفهم
مشترکی درباره ماده۴۱
قانون کارنرسند ،هیچگاه
مزد واقعی و مناسب برای
کارگرانتعییننخواهدشد
کارگران هیچگاه واقعی تعیین نشــده
است.
مشکلتامیناجتماعی،
ساختاریاست
این کارشــناس روابط کار ،در ادامه
درباره شفافسازی دخل و خرجهای
ســازمان تامین اجتماعی هم گفت:
جامعه کارگری و کارفرمایی سالهای
سال است خواهان شفافسازی دخل
و خرجهای تأمین اجتماعی هســتند
ولی مشــکل ما در تامیــن اجتماعی

پرداخت حقوق مردادماه
بازنشستگان متوقفنشده است

مشــکل ســاختار و ارکان اســت.
حیــدری گریزی بــه قانــون تامین
اجتماعــی مصوب ســال  ۱۳۵۴زد و
در ادامه توضیــح داد :یکی از امتیازات
بسیارارزشمندقانونسال ۱۳۵۴تامین
اجتماعی داشــتن ترکیب مشخص،
استقاللکاملووجودشرکایاجتماعی
و موثر در تصمیمگیریها بود .قوانین
ســازمان تامین اجتماعــی از ارکان
گرفته تا سایر قوانین مترتب بر آن که
تأمینکننده منابع و مصارف سازمان
بوده و هستند و به طور طبیعی قوانین
بیمهای حاکم بر این سازمان با توجه به
متغیرهایتاثیرگذاردرمنابعومصارف
آن زمان ،ســازمان تامین اجتماعی را
سازمانی ســاخته بود که میتوانست
قدمهای محکمی بردارد و به تعهدات
کوتاهمدتوبلندمدتخودعملکند.
اینکارشناسحوزهکارلزومبررسی
و آسیبشناسی تحلیل منابع سازمان
تامیناجتماعیطیاینسالهارایادآور
شدوباطرحاینپرسشکهچراسازمان
نمیتواندخدماتمناسبیدرحوزههای
مختلف ارائــه بدهد و تعــادل منابع و
مصارف آن کامال بههم ریخته اســت؟
افزود :در حالیکه باید ذخایر ســازمان
که شــامل حق بیمههــای پرداختی
افرادی اســت که منتظرند وارد حوزه
بازنشستگی،درمانومستمریبگیران
شوند و هنوز در حال پرداخت حق بیمه
هســتند ،در جایی انباشته شده باشد،
میبینیم که این ذخایــر تحلیل رفته
و مشــکالت و نارضایتیهایی را ایجاد
کرده است لذا معتقدم که این تغییرات
و مســائلی مثل ارکان و ساختار تامین
اجتماعی که میتوانــد زمینه برخی
تخلفــات و سوءاســتفادهها را فراهم
کند ،باعث شده تا امروز این سازمان با
مشکالتیروبهروشود.
شعارمبارزهبافساد،
گرهایازکارنمیگشاید
به اعتقاد حیدری ،چون نهاد دولت
حاکم بر این ســازمان است و شرکای

جامعه کارگری و کارفرمایی
سالهای سال است
خواهان شفافسازی دخل
وخرجهایتأمیناجتماعی
هستند،ولیمشکلمادر
تامیناجتماعیمشکل
ساختار و ارکان است
اجتماعی هیچ تاثیرگــذاری در روند
تصمیمگیری مدیران تامین اجتماعی
ندارنــدو نمیتوانند اعمــال نظارت و
پیگیری حقوقی و قضایی کنند ،نتیجه
این میشــود که هر کســی که به این
ســازمان میآید تعارض منافع در آن
ایجادمیشود.
این کارشــناس حــوزه کار درباره
فسادستیزی و مقابله با فساد و رانت در
شستانیزگفت:تمامدولتهاووزراییکه
بهسازمانتامیناجتماعیواردشدهانداز
همانروزنخست،بهبحثمبارزهبافساد
ومبارزهباروابطوموضوعاتیمثلحیاط
خلوت نشدن سیاسیون اشاره و تاکید
کردهاند ،ولی آیا گره کار باز شده است؟
تا زمانی که این ساختار اصالح نشود هر
وزیر دیگری که به این وزارتخانه بیاید
کاریازپیشنخواهدبرد.
حیدری در عین حال درباره سامانه
اشــتغال ایرانیان که در حال حاضر در
وزارت کار فعال است و وزیر پیشنهادی
کار از راهانــدازی آن خبــر داده گفت:
شخصاعدمآشناییباوزارتخانهرادراین
زمینهموثرمیدانموطبیعیاستکهبا
ورودافرادجدیدچنیناتفاقیبیفتدولی
معتقدم رمز موفقیت هر سازمانی با هر
ویژگی،انباشتدانشآنسازماناست.
به اعتقاد وی ،طرحها و برنامههایی
که در دست اجرا اســت باید دنبال و از
ظرفیتهای موجود که برای آن وقت
گذاشته و هزینه شــده استفاده شود و
در صورت نیاز ،طرحها مــورد اصالح
قرارگیرد.

خبر
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

آستانهتحمل وتابآوری بازنشستگان پایین است

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعیگفت:براساستصمیمیکهبرایتقسیم
سودسهامشستادرمجمعگرفتهخواهدشد،سود
همهسهامدارانبهویژهسهامدارانخرد،تضمین
شدهوبهآنهاپرداختمیشود.
به گزارش توســعه ایرانی به نقــل از مرکز
روابطعمومی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
حجتاهلل میرزایی توضیح داد :بازنشستگان از
تابآوری و آستانه تحمل پایینی برخوردارند
و در مقابل نوســانات اقتصادی آسیبپذیرند
لذا پرداخت به موقع و بیکم و کاســت حقوق
و مســتمری آنان اولویتی جــدی و غیرقابل
اغماض است.
وی افزود :با همه محدودیتهایی که تامین
اجتماعی در شرایط کاهش درآمد ناشی از کرونا

با آن روبهرو بوده ،تاکنون حقوق بازنشستگان را
به موقع و براســاس جدول زمانبندی پرداخت
کردهاست.
میرزایی با بیان اینکه شســتا ،بخش مهمی
از ذخایر مالی بازنشســتگان و ســازمان تامین
اجتماعیاست،افزود:اینسازمانحدود5درصد
از منابع مالی خود را از محل سود حاصل از شستا
تامینمیکند.اگرچهاینرقمدربودجه270هزار
میلیارد تومانــی تامین اجتماعــی رقم باالیی
نیست اما در جلوگیری از تاخیر یا نوسان ،بسیار
تعیینکنندهاست.
وی تاکید کرد :جلوگیری یــا هر نوع اخاللی
در انجام تعهدات شستا به بازنشستگان با وجود
اضطراری که برای پرداخت حقــوق آنان وجود
دارد،همازحیثآثارروانیدرسطحخانوادهبزرگ

بازنشستگان و هم از حیث اجتماعی به هیچوجه
قابلتحملومدارانیست.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی بیان کرد :مدیر ســابق شستا از انجام
تعهدی که امضا کرده بود ،ســر بــاز زد و با رفتار
غیرحرفهای و بدون پاسخ گذاشتن پیگیریهای
مستمری که از تیرماه گذشته انجام شد ،سطح و
دامنهنگرانیهابرایپرداختحقوقبازنشستگان
راافزایشداد.
میرزایــی تصریح کــرد :متاســفانه عدم
پاســخگویی به پیگیریهــا ،تماسها و عدم
شــرکت در جلســات تصمیمگیری برای این
مهم ،راهی جز برکناری از سوی هیئت مدیره
باقی نگذاشــت .تردیدی ندارم که حذف یک
عضو در مجموعــهای که بــه اخالقمداری و

طی  ۴ماه اول امســال بیش از ۱۵هزار و ۸۶۴
میلیارد ریال تسهیالت تبصره ( ۱۸برنامه تولید و
اشــتغال) به بنگاهها و واحدهای تولیدی پرداخت
شده است .براساس آمار ارائه شده از سوی معاونت
طرح و برنامه وزارت صمت ،این میزان تسهیالت به
 ۱۷۴بنگاه و واحد تولیدی در ۴ماه اول سال۱۴۰۰
پرداختشدهاست.برایناساسازابتدایفروردین
تاپایانتیرماهامسالدرمجموع ۳۷۲واحدتولیدی
برای دریافت تســهیالت برنامه تولید و اشــتغال
(تبصره)۱۸ثبتنامکردهبودند.پراکندگیپرداخت
اینتسهیالتدر ۳۱استانکشورومناطقآزادبوده
است.دراینبازهزمانیهمچنین ۲۲فقرهمعرفیبه
بانکبرایدریافتبیشاز۳هزارو ۶۲۶میلیاردریال
تسهیالتانجامشدهاست.

کارگران باید 44ساعت درهفته
کار کنند

کار حرفهای شــهره اســت ،تصمیمی ناگزیر
بوده است.
وی بــا تاکید بر ضــرورت رفتــار مدبرانه،
غیرهیجانــی و اخالقمــدار گفت ،شــرایط
کنونی کشور تاب کوچکترین نگرانی یا اخالل
در زندگــی گروههــای آســیبپذیری چون
بازنشستگان را ندارد.
وی با طرح این پرسش که چرا برخی مدیران

متناسبسازیحقوق بازنشستگان براساستورم باشد

رئیساتحادیهپیشکسوتانجامعهکارگریمعتقداستکه
متناسبسازیمستمریبازنشستگانتامیناجتماعیسیاست
جبرانی نشــات گرفته از نرخ تورم اســت لذا استمرار اجرای
متناسبسازیبراساستورماعالمیدردستورکارقرارگیرد.
بهگزارشایلنا،حسنصادقیدرپخشزندهاینستاگرامی
برنامه«صدایبازنشسته»گفت:اگردومرحلهمتناسبسازی
درتامیناجتماعیاجرانمیشد،شکافتورمومستمریبسیار
عمیق میشــد .در واقع متناسبســازی بهروز کردن ارزش
مستمرینسبتبهسالبرقراریمستمریاست.
وی با بیپایه خواندن گفتههــای نمایندگان مجلس در
مورد تورمزا بودن اجرای متناسبسازی در تامین اجتماعی و
همسانسازیدرصندوقهایکشوریولشکری،گفت:تورمی

بهرهمندی  ۱۷۴بنگاهتولیدی
از وام تولید و اشتغال

یک مشاور روابط کار:

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

کهنمایندگانازآنصحبتمیکنند،محصولکسریبودجه،
دستبردندولتبهتنخواهگردانبانکمرکزی،سستکردن
پایهپولیوخلقپولپرقدرتازسویبانکها،افزایشچندصد
درصدیقیمتارز،مسکن،اقالمبادوام،کاالهایاساسی،هزینه
بهداشت و درمان ،افزایش بیپشتوانه سقف مصارف بودجه از
سوینمایندگان،افزایشاستقراضدولتازطریقاوراقبدهی،
بیانضباطی مالی در درون دولت ،افزایش چند صد درصدی
حقوق ،پاداش ،حق ماموریت ،حق جلسه ،حق منشی ،راننده
ومشاورمدیراناستونهمحصولاجرایمتناسبسازی.
صادقی افزود :متناسبســازی و همسانســازی نشات
گرفته و زاییده تورم است و نه عامل آن .اینهایی که بیمحابا به
متناسبسازی میتازند ،باید ریشــه تورم را در آیندهفروشی

بهدنبالانتشارخبریمبنیبرتاخیردرپرداخت
مســتمری مرداد بازنشستگان ،ســازمان تأمین
اجتماعی در اطالعیهای اعالم کرد که در پرداخت
حقوق مرداد ماه بازنشســتگان تامین اجتماعی
هیچگونهتاخیروتوقفیایجادنشدهاست.
به گزارش توسعه ایرانی به نقل از روابطعمومی
سازمانتامیناجتماعی،درایناطالعیهآمدهاست:
باتوجهبهاعالموزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیمبنی
برتاخیردرپرداختمستمریمردادماهبازنشستگان
بهدلیلتعطیلیچندروزهکشوربهاطالعمیرساند
در پرداخت حقوق مرداد ماه بازنشســتگان تامین
اجتماعی هیچگونه تاخیر و توقفی ایجاد نشــده
و منظور وزیر ،ایجاد تاخیر در ســایر صندوقهای
بازنشستگی که منابع مالی آنها از محل بودجه کل
کشورتامینمیشود،بودهاست.
طبق ایــن اطالعیه ،این ســازمان براســاس
برنامهریزی منابــع و مصارف ســالیانه و ماهیانه
مندرجدربودجهسالیانه،طبقروالگذشتهبهرغم
مشــکالت ،با اتکا به منابع داخلی اعــم از وصولی
(درآمد) ماهیانه ،سود سهام سازمان در شرکتها و
وصولمطالباتازاشخاصازجملهدولت،مستمری
رادرموعدمقررواریزکردهاست.
حقوقمستمریبگیرانسازمانتامیناجتماعی
بههمراهمابهالتفاوتفروردین،درمردادماهبراساس
حروفالفباپرداختشد.

پنهان در بودجه بجویند .آیا بازنشستگان عامل آیندهفروشی
هستند؟
رئیــس اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگــری گفت:
خوشحالم که آقای رئیسی از ضرورت همسانسازی حقوق با
تورمسخنگفتهاند.ایننگرشاگرحاکمشود،متناسبسازیرا
باواقعیتتورمیموجودبرایتمامصندوقهاوشاغالنممکن
میکندونهاینکهمستمریزمانبرقراریمالکقرارگیردچرا
که نرخ تورم ماه به ماه به میزانی در حال حرکت به جلوســت.

پاییندست با غیرحرفهایترین روش در فصول
خاصتغییررفتارمیدهند،سازمانباالدستخود
راگممیکنندودربزنگاههایمالی،بهنگرانیهای
اجتماعی دامن میزنند ،ادامه داد :متاســفانه با
داستانپردازیبرخیرسانهها،برکناریرضوانیفر
به دالیلی چون فسادستیزی نسبت داده شد اما
نامبردهفقطیکیازمجریانبرنامهشفافیتفراگیر
وبیکموکاستوزارتکاربود.

برای مثال تورم۵۹درصدی نقطه به نقطه از مرداد ۹۹تا مرداد
 ۱۴۰۰ایجاد شده است .قاعدتا اگر رویکرد آقای رئیسی اجرا
شــود ،ما از افزایش مبلغ متناسبسازی متناسب با نرخ تورم
استقبالمیکنیم.
ویافزود:دولتبایداشتغالمولدراتشویقکندتاصندوقها
از رکود خارج شــوند .به جای اینکه علت را شناسایی کنند،
معلولرادربوقمیکنند.ایننمایندگانبایدبهمابگویندوقتی
صندوقیمانندتامیناجتماعیبدهیخودراازدولتدریافت
میکند ،چرا باید تورم ایجاد شود؟ متناسبسازی عامل تورم
نیستبلکهمعلولآناست.امیدوارمکهدولتاستمراراجرای
متناسبسازی را به نرخ تورم گره بزند تا تامین اجتماعی و۱۷
صندوق دیگری از مزایای آن بهره شوند .تقاضای ما این است
که اجرای متناسبسازی براساس تورم ،در دستور کار دولت
باشد .متاسفانه دولت گذشــته تنها خانواده خود را در اجرای
همسانسازی ذینفع کرد و به مســائل صندوقهای دیگر
بیتوجهبود.

یکمشاورروابطکارگفت:درصورتیکهساعت
کار کارگران در روزهای شنبه تا چهارشنبه به ۴۴
ساعتبرسد،ساعتکاریپنجشنبهوجمعهبایدبه
صورتاضافهکارتعیینشود.
بهگزارشخبرگزاریتسنیم،وحیدحاجیزاده
گفت :مجموعههایی وجود دارد که ســاعت کاری
آنهاازروزشنبهتاروزچهارشنبهتعریفشدهوطبق
قانونباید 44ساعتدرهفتهراپرکنند.
وی ادامه داد :در قانون کار هفته تعریف شده که
به این ترتیب به غیر از روز جمعه ،کارفرما میتواند
ساعاتکارهفتهرادرششروزدیگرتقسیمکنداما
بایدبهایننکتهتوجهشود،شرکتهاییکهازشنبه
تاچهارشنبهکارمیکنندوپنجشنبهاشتغالبهکار
ندارند،باتوجهبهاینکه 44ساعتکاریآنهادرهفته
تکمیل شده ،پنجشنبه آنها اضافهکاری محسوب
میشود.حاجیزادهافزود:مالککاردرهفتهتعداد
روزهای کاری نیست ،بلکه ساعات کاری است لذا
ممکن هست شرکتی  44ساعت هفتگی را در سه
یاچهارروزتقسیمکند.

مرگیککارگر براثر ریزشچاه

روز سهشــنبه در عملیات حفر چاه در منزلی
مسکونی واقع در منطقه نظرآباد کرج ،یک کارگر
چاهکن که به همراه همکار خود مشغول حفر چاه
بود ،بر اثر ریــزش دیواره چاه زیــر خروارها خاک
مدفونشد.
به گزارش ایلنا ،سســت بودن خاک حیاط این
منزل مسکونی و فرو نشســتن آن هنگام حفر چاه
باعث ریزش دیواره چاه شده بود .با تالش ماموران
آتشنشانیپیکربیجاناینکارگرچاهکن۳۰ساله
اززیرخروارهاخاکبیرونکشیدهشد.

