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قالی بافان وام ۱۲میلیون تومانی 
می گیرند

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف 
از پرداخت وام ۱۲ میلیون تومانــی به قالی بافان با 
بازپرداخت ۳۶ ماهه خبــر داد. عبداله بهرامی در 
گفت وگو با ایســنا گفت: در طول ۱٠ ســال اخیر 
تســهیالت کم بهره به قالی بافان یــا وام خرید به 
خریداران فرش داده نشده اســت. وی ادامه داد: در 
حال حاضر دو تفاهم نامه با بانک توسعه تعاون داریم 
که یکی برای حمایت از مصرف کنندگان و خریداران 
فرش دستباف است و براساس آن ۲٠درصد مبلغ 
فاکتور توسط خریدار پرداخت می شود و ۸٠درصد 
مبلغ مابقی را بانک توســعه تعــاون با نرخ مصوب 
بانک مرکزی می پردازد و خریدار در قالب اقســاط 
۳۶ ماهه ظرف مدت سه سال آن را به بانک مسترد 
می کند که این طرح با وجــود منابع محدود بانک، 
گام خوبی در جهت حمایت از تولید و عرضه فرش 
دستباف بوده است. مدیرعامل اتحادیه تعاونی های 
فرش دستباف افزود: تفاهم نامه دوم در حمایت از 
قالی بافان و بافندگان فرش است و به موجب آن هر 
قالی باف می تواند ۱۲میلیون تومان وام از بانک توسعه 
تعاون دریافت کند. بهرامی، نرخ سود وام ۱۲ میلیون 
تومانی را ۱۸درصد با بازپرداخت ۳۶ ماهه ذکر کرد و 
درباره شرایط دریافت وام، گفت: قالی بافانی که عضو 
اتحادیه یا تعاونی های فرش باشند، با معرفی اتحادیه و 
ثبت نام در سایت اتحادیه فرش می توانند از تسهیالت 
خرید مواد اولیه و تاسیسات و ابزارآالت بهره مند شوند 
و برای دریافت وام الزم است در بانک توسعه تعاون 

سپرده گذاری و افتتاح حساب کرده باشند.
    

 خاتمه اعتراض کارگران 
مجتمع تجاری اروند

روز پنجشنبه هفته گذشته با پرداخت یک ماه 
از معوقات مزدی کارگران مجتمــع تجاری اروند 
)کنزالمال( خرمشهر، اعتراض صنفی هفت روزه 
این کارگران خاتمه یافت. به گزارش ایلنا، به دنبال 
تجمع اعتراضی یک هفته گذشته ۴٠ کارگر شاغل 
در مجتمع تجاری اروند )کنزالمال( خرمشهر روز 
پنجشنبه )۱۳آذرماه( کارفرما یک ماه از مطالبات ۳ 
ماهه آنان را پرداخت کرد و کارگران موقتا به اعتراض 

صنفی خود خاتمه دادند.
    

تصادف مینی بوس های حامل 
کارگران، ۳۰ زخمی بر جا گذاشت

رئیس جمعیت هالل احمر مســجد سلیمان 
گفت: تصادف زنجیره ای صبح دیروز )جمعه( چهار 
دستگاه مینی بوس در جاده مسجد سلیمان - اللی 
استان خوزستان حدود ۳٠ مصدوم برجا گذاشت. 
حســین موالیی در گفت وگو با خبرگــزاری ایرنا 
بیان کرد: مینی بوس ها حامل کارگران پتروشیمی 
بودند و به دلیل مه غلیظ این حادثه رخ داده است. 
وی ادامــه داد: مصدومــان این حادثه به وســیله 
آمبوالنس های جمعیت هالل احمر مسجد سلیمان، 
اللی، فوریت های پزشکی و برخی هم با ماشین های 
گذری به بیمارســتان ۲۲ بهمن مسجد سلیمان 
منتقل شدند. مصدومیت بیشتر کارگران شکستگی 
دست و پا بوده اما بررســی دقیق وضعیت و تعداد 

مصدومان در حال انجام است.
    

واگذاری ۷۵هزار واحد مسکونی 
به افراد معلول

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از ۱٠۴هزار 
واحد مسکونی واگذار شده به افراد معلول، ۷۵هزار 
واحد آن در این دولت واگذار شده است. به گزارش 
روابط عمومی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
محمد شــریعتمداری در صفحه شخصی خود در 
فضای مجازی نوشــت : خانه دار شدن افراد تحت 
پوشش سازمان بهزیســتی اولویتی بسیار مهم در 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســت. در روز 
جهانی معلوالن خوشحالم اعالم کنم که از ۱٠۴هزار 
واحد مسکونی واگذار شده به افراد معلول، ۷۵هزار 

واحد آن در دولت تدبیر و امید واگذار شده است.
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اخبار کارگری

افزایش شدید فاصله بین دستمزد 
کارگران با هزینه های زندگی، امسال 
بیش از هــر زمان دیگــری موجب 
اعتراض کارگران شده است. سکوت 
دولت در ایــن زمینه، بــه خصوص 
معاونــت روابــط کار وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی در این بین نیز 
باعث شده اســت تا امیدها به تدبیر 
دولتمردان در این موضــوع به صفر 
برســد و از همین راه، پــای دخالت 
نهادهای دیگری در موضوع دستمزد 

کارگران باز شود.
به گزارش »توسعه ایرانی«، امسال 
دولــت و کارفرمایان بــدون در نظر 
گرفتن رای و نظر کارگران، مزد را به 
صورت یک جانبه تعیین و ابالغ کردند. 
اعتراض کارگران به چنین رویه ای و 
طرح شکایت در دیوان عدالت اداری 
برای ابطال مصوبه مزد سال 99، باعث 
شد تا قوه قضاییه به موضوع دستمزد 
کارگران ورود کند. این شد که رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور، از رایزنی 
این نهاد بــا وزارت کار و نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی ســخن گفت و 
درنهایت اعالم کرد کــه مصوبه مزد 
سال 99، دچار تغییراتی خواهد شد 
که اگر این تغییرات نتوانست، قدرت 
خرید کارگران را بهبــود دهد، قطعا 
در شش ماهه دوم ســال، این مصوبه 
و میزان افزایش مــزد کارگران، دچار 
بازبینی خواهد شد که با وجود افزایش 
تورم و کاهش قدرت خرید، این وعده 
عملی نشد و دیوان عدالت اداری نیز 
در مــورد پرونده شــکایت کارگران 
از مصوبه مزد امســال، جز ســکوت، 

عملکرد دیگری نداشت.
حاال به نظر می رســد در ناامیدی 
کارگران از دولت و قوه قضاییه، این بار 
نمایندگان مجلس به دنبال طرحی 
هســتند که با تصویــب آن، دخالت 
دولــت در تعیین دســتمزد از میان 

برداشته شود.

 سه جانبه گرایی 
به فراموشی سپرده شده است

»علی بابایی کارنامــی« از جمله 
طراحان این طرح در مجلس، با تاکید 
بر اینکــه وزارت کار نبایــد در مقوله 
دستمزد خود را فدای دولت کند، در 
این رابطه می گوید: یکی از مشکالتی 
که در کشور در زمینه تعیین حقوق 
و دستمزد کارگران داریم، این است 
که ســه جانبه گرایی در تعیین مزد 

کارگران رعایت نمی شود.
سخنگوی کمیســیون اجتماعی 
مجلس با بیان اینکه دولت دخالت های 
جــدی در حــوزه تعییــن حقوق و 
دســتمزد کارگران دارد، می افزاید: 
این رویه باید تغییر کند و ما در مجلس 
براساس طرحی خواستار این تغییر 

رویه شده ایم.
بابایی کارنامــی تأکیــد کــرد: 
وقتی دولت در حــوزه تعیین حقوق 
و دســتمزد کارگــران دخالت کند، 
موجب می شــود که فضای منطقی 
و معقــول در این حــوزه تغییر کند. 
بهتر اســت وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، سیاســت های دولت را در 
تشــکل های کارگری دخیل نکند و 
اجــازه دهد کارگران و تشــکل های 
کارگری براساس واقعیت های موجود، 
خودشان درباره میزان افزایش حقوق 

و دستمزدشان تصمیم بگیرند.
 دستمزد کارگران 

باید 3۵درصد اضافه شود
بابایی در ادامه می گوید: مباحث 
مربوط به امور اســتخدامی کشور و 
روابط کاری در حــوزه کاری ازجمله 
اموری هستند که مورد توجه مجلس 

قرار گرفته است.
سخنگوی کمیســیون اجتماعی 
مجلس تصریــح می کند: در مجلس 
یازدهم و به ویژه کمیسیون اجتماعی، 
اقتصاد را از منظر اجتماعی با رویکرد 
عدالت مورد بحث قرار می دهیم و در 

حقیقت یکی از شاخص های عدالت 
اقتصادی، بســتگی به رویکردهای 

اجتماعی است.
سخنگوی کمیســیون اجتماعی 
مجلس با تاکید بر اینکه کمیســیون 
اجتماعی مجلس یازدهم باید در این 
دوره بیش از دوره های قبلی مجلس 
در راســتای تحقق عدالت اجتماعی 
اهتمام داشته باشــد، اظهار می کند: 
کمیسیون اجتماعی مجلس تاکنون 
۱۸ جلسه داشته است و پنج طرح در 
حوزه اجتماعی بررسی و به سرانجام 

رسیده است.
وی به وظیفه نظارتی مجلس اشاره 
و بیان می کند: مجلس یازدهم به دنبال 
این است با اســتفاده از ابزار نظارتی 
خود یعنی ســوال، تذکر و استیضاح 
برای بهبود شرایط اجتماعی و حتی 
اقتصــادی اقدام کند. در این راســتا 
کمیســیون اجتماعی تاکنون از پنج 
وزیر بنا به درخواست های نمایندگان، 
سوال پرسیده و جلسات مشترکی با 
وزرا در حوزه هــای اجتماعی برگزار 

کرده است.
بابایــی به چنــد محــور مهم در 
برنامه هــای کمیســیون اجتماعی 
اشــاره و می افزاید: تعیین و تکلیف 
نیروهــای قــراردادی و شــرکتی و 
همچنین انواع دیگر قراردادها که بنا 
به خواست وزارت خانه ها با کارکنان 
دولت منعقد شده، یکی از اهداف مهم 
کمیسیون اجتماعی اســت که قرار 
است در طرح ســاماندهی کارکنان 
دولت و نهادهای عمومی غیردولتی 
مانند شــهرداری ها به ایــن امر مهم 
رسیدگی شــود. همچنین تجمیع 
صندوق های بازنشستگی و ارزیابی و 
آسیب شناسی عملکرد صندوق های 
بیمه ای از خواسته های مردم است که 

مورد توجه مجلس قرار گرفته است.
وی با اشاره به شــرایط کرونایی 
کشــور، تصریح می کند: نخســتین 

گروهی که به دلیل شیوع این بیماری 
متضرر شده اند کارگران و نیروی کار 
هستند و به همین جهت کمیسیون 
اجتماعی در نظر دارد سبد درآمدی 
نیــروی کار کشــور را اضافــه کند. 
براســاس برآوردی که مجلس دارد، 
حداقل باید ۳۵درصد به دســتمزد 
کارگران اضافه شــود. ایــن برآورد 
براســاس آمایش چند ساله صورت 

گرفته است.
این نماینــده مجلــس در پایان 
می گویــد: نقــش دولــت در تامین 
بســته های حمایتی مهم و اثرگذار 
است و می تواند بخشــی از نیازهای 
کوتاه مدت کارگران و دهک های پایین 

را تامین کند.
امیدی به مسئوالن نداریم

در همین زمینــه، رئیس کمیته 
دســتمزد کانون عالی شــوراهای 
اسالمی کار با اشاره به اینکه در صورتی 
که دســتمزد ترمیم نشود ۶۳درصد 
جامعه آسیب می بینند، گفت: از نظر 
مسئوالن، افزایش ۳٠ تا ۱۸٠درصدی 
قیمت کاالها منطقی است اما افزایش 
و ترمیم دســتمزد کارگــران که از 
 نظر معیشتی تحت فشــار هستند، 

منطقی نیست.
فرامــرز توفیقــی  در گفت وگو با 
خبرگزاری تسنیم گفت: سال هاست 

دستمزد در شــورای عالی کار بدون 
توجه به بندهای مــاده ۴۱ قانون کار 

تعیین می شود.
وی ادامه داد: در سال های گذشته 
نه به بحث تورم و نه سبد معیشت در 
تعیین مزد کارگران توجهی نمی شود. 
در سال گذشــته که کمیته دستمزد 
درباره ســبد معیشــت ذیل شورای 
عالی کار تشکیل شــد، بارها معاونت 
روابط کار فعلی صراحتــاً  اعالم کرد 
اگر مصوبه برگزاری کمیته دستمزد 
مصوبه شورای عالی کار را نداشت، آن 

را منحل می کردیم.
توفیقی گفــت: اکنون فصل پاییز 
رو به پایان است و مشاهده می کنیم 
که خبری از برگزاری کمیته دستمزد 
نیست. در سال پایانی دولت مشاهده 
می کنیم که چــراغ خاموش آرزوی 
دولت در حال تحقق است که کمیته 

دستمزد منحل شود.
رئیس کمیته دســتمزد شورای 
اسالمی کار اظهار داشــت: از روزی 
که کمیته دســتمزد تشــکیل شد، 
نماینــدگان کارگــران بــه خوبی 
می دانستند قدرت جنگیدن و رقابت 
با دو ضلع دیگــر را ندارند، چرا که دو 
ضلع دیگر ماهیت و لباس کارفرمایی 

به تن دارند.
وی ادامــه داد: تنهــا امیدی که 
کارگران داشــتند وزارت کار بود. در 
دولت قبلی، وقتی ســازمان تأمین 
اجتماعی زیرشاخه وزارت کار شد، 
تمام وزارت کار را یک بنگاه اقتصادی 
کامل کردنــد. برای اینکــه بتوانیم 
از ذیل کمیته دســتمزد یک ســبد 
معاش حداقلی به دســت بیاوریم، 
سال های گذشــته در تعامل با ضلع 
کارفرمایــی بودیــم. کارفرمایان و 
دولتی ها می داننــد در بهمن ماه 9۸ 
که مبلغ سبد معیشت برای کارگران 
۴میلیون و 9۴٠هــزار تومان تعیین 
شــد, همان موقع هم سبد معیشت 

حداقلی بود.
توفیقی افزود: بهتر اســت که این 
موضوع علنی شود که چیزی به اسم 
ســه جانبه گرایی وجود نــدارد. این 
موضوع علنی شود و دولت بگوید ارزی 
به اسم ارز ۴۲٠٠ تومانی وجود ندارد و 
کارفرمایان هم تا جایی که بازار کشش 

دارد، می توانند کاالها را گران کند.
وی بیان کرد: مسئوالن در جاهای 
مختلف بارها افزایش قیمت کاالهای 
مختلف را منطقی دانسته اند اما هر گاه 
صحبت از افزایش و بازنگری دستمزد 
شــده، آن را غیرمنطقی خوانده اند. 
به رغم اینکه رئیس سازمان بازرسی 
کل کشور در اواسط بهار اعالم کرد که 
وزیر کار قول داده در نیمه دوم سال، 
دستمزد بازنگری شــود اما خبری از 
بازنگری دستمزد نیســت. توفیقی 
گفت: بارها درخواست تشکیل جلسه 
شورای عالی کار از سوی نمایندگان 
کارگران به وزارت کار ارسال شده اما 

معاونت روابــط کار به صراحت اعالم 
کرده که صالح نمی بینم جلســه ای 
تشــکیل شــود. ما نگران معیشت 
خانوار کارگری هســتیم. با کاهش 
اضافه کاری در زمــان کرونا و افزایش 
هزینه های ســربار بــرای خانوارها، 
 مشکالت معیشتی کارگران چندین 

برابر شده است.
 وی گفت: بــدون شــک باید به 
زودی برای معیشت کارگران فکری 
کنند که اگر نکنند حتی فردا هم دیر 
اســت. نرخ کاالهای مختلف ازجمله 
گوشــت، برنج، شــوینده، لبنیات 
و... هــر روز در حال افزایش اســت. 
متولیان امر می گوینــد این افزایش 
قیمت ها منطقی است اما نمی گویند 
که چه کسی قرار اســت این کاالها را 
بخرد. کارگر و بازنشســته ای که در 
ایده آل ترین شرایط ۳ میلیون تومان 
در ماه حقوق می گیرد که به عبارتی 
روزی ۱٠٠هزار تومان می شود، چگونه 

می تواند با این قیمت ها تاب بیاورد؟
وی ادامــه داد: ســبد معیشــت 
کارگران را با نرخ ۴ میلیون و 9۴٠هزار 
تومان امضــا کردند و حقــوق فقط 
۳میلیون تومان است. از سویی دیگر 
در حال حاضر سبد معیشت به باالی 
۸میلیون تومان رســیده اســت اما 
حقوق ترمیم نمی شود. سال 99 که 
سال انفجار گرانی و تورم بود، چرا باید 
متولیان در برابر ترمیم حقوق کارگران 

سکوت می کنند.
توفیقی گفت: برخی از نمایندگان 
مجلس خبــر از برگزاری جلســه با 
دولت برای ترمیم دستمزد کارگران 
می دهند و می گویند که برای ســال 
۱۴٠٠ فرمول تعیین دستمزد تغییر 
خواهد کرد اما آیا کارگران تا ســال 

۱۴٠٠ دوام خواهند آورد؟
رئیــس کمیته دســتمزد کانون 
عالی شوراهای اســالمی کار گفت: از 
ماه ها پیش بارها گفتیم که قرار است 
جهش های زیادی در سبد معیشت 
کارگــران رخ دهد اما کســی جلوی 
صعود قیمت ها را نگرفت. نمایندگان 
مجلس نمی توانستند ترمز قیمت ها را 
بکشند؟ معیشت کارگران مهم ترین 
موضوع است زیرا ۶۳ درصد جمعیت 
کشور را دربرمی گیرد و اگر به وضعیت 
مزد و معاش این قشــر توجه نشود، 
یعنی معیشــت ۶۳درصد جمعیت 

کشور در معرض تهدید است.

ناامیدی کارگران از قوای سه گانه؛

دریافتی مزدبگیران بر هیچ منطقی استوار نیست

خبر

یک مقام مسئول کارگری پیشنهاد کرد 
حداقل دســتمزد ســال آینده کارگران در 
شورای عالی کار به شــکل پلکانی و با درنظر 
گرفتن معوقات مزدی سال های قبل تعیین 
شــود تا از این طریق بخشــی از هزینه های 

زندگی کارگران جبران شود.
فتح اله بیات در گفت وگو با ایســنا، عدم 
اجرای ماده ۴۱ قانون کار را یکی از مشکالت 
اساسی تعیین دســتمزد کارگران دانست و 
گفت: معتقدم به لحاظ قانونی مشکلی برای 
تعیین دستمزد نداریم و ماده ۴۱ قانون کار 
به صراحت مبنا و مالک تعیین حداقل مزد 
کارگران را که بر پایه نرخ تورم بانک مرکزی 
و سبد معیشت خانوار است، مشخص کرده 
است منتها بحث این است که ماده ۴۱ اجرا 

نمی شود و نرخ تورم مطابق آنچه که از سوی 
مراجع رسمی اعالم می شــود، مدنظر قرار 

نمی گیرد.
وی ادامه داد: در مورد ســبد معیشت هم 
می بینیم کمیته دستمزد شورای عالی کار 
همه ســاله رقم هزینه ماهانه سبد معیشت 
کارگران را پس از جلســات متعدد بررسی، 
اعالم می کند ولی هنگام تعیین مزد فاصله 
زیادی بین دســتمزد مصوب با هزینه سبد 
معاش خانوار کارگری وجود دارد. رقم سبد 
هزینه خانوار ۵ میلیون تومان تعیین می شود 
ولی حقوق کارگر دو میلیــون و ۸٠٠ هزار 

تومان به تصویب می رسد.
 رئیس اتحادیــه کارگران قــراردادی و 
پیمانی با تاکید بر عقب ماندگی دســتمزد 

کارگران طی ســال های اخیر خاطرنشــان 
کرد: در طول ســال های گذشــته به دلیل 
فاصله بین ســبد معیشــت و نــرخ تورم، 
دســتمزد کارگران با عقب افتادگی مواجه 
 شــده و قدرت خریــد کارگران بــه تدریج 

کاهش یافته است. 
بارها اعالم کرده ایم که این عقب افتادگی 
باید به شــکل پلکانی و ظرف ۵ تا ۱٠ ســال 
جبران شود تا بخشــی از هزینه های زندگی 
کارگران کاهش یابد. به گفتــه بیات، امروز 
دریافتی یک کارگر بایــد 9 میلیون تومان 
باشــد ولی روی ســه میلیون تومان مانده 
اســت و به دلیل مباحثی همچون عدم توان 
کارفرمایان یا ریزش نیروهــای کار، قدرت 
خرید خانوارهــای کارگــری افزایش پیدا 

نمی کند. این مقام مســئول کارگری درباره 
نحوه پلکانی شــدن دســتمزد عقب افتاده 
کارگران، گفت: هر درصدی که هر ساله برای 
افزایش حداقل مزد در شــورای عالی کار در 
نظر گرفته و تصویب می شود، ۵ تا ۱٠درصد 
دیگر به آن اضافــه کنند تــا عقب ماندگی 
مزدی جبران شود یعنی اگر فرضا قرار است 

افزایش حداقل دستمزد ۲۵درصد تصویب 
شود، ۵درصد دیگر از معوقات سال های قبل 
روی آن اضافه و ۳۵درصد شود تا از این طریق 
بتوانیم هر ســال درصدی از عقب افتادگی 
دســتمزد کارگران را جبران کنیم و بخشی 
از هزینه های معیشــت خانوارهای کارگری 

را کاهش دهیم.

یک مقام کارگری پیشنهاد کرد:

افزایش پلکانی حقوق کارگران در سال آینده

توفیقی: برخی نمایندگان 
مجلس خبر از برگزاری 

جلسه با دولت برای ترمیم 
دستمزد کارگران می دهند 

و می گویند که برای سال 
1400 فرمول تعیین دستمزد 

تغییر خواهد کرد؛ اما آیا 
کارگران تا سال 1400 دوام 

خواهند آورد

بابایی: گروهی که به دلیل 
شیوع کرونا بیش از همه 
متضرر شده اند، نیروی 
کار هستند. کمیسیون 

اجتماعی در نظر دارد سبد 
درآمدی نیروی کار کشور 

را اضافه کند و براساس 
برآوردها، حداقل باید 
3۵درصد به دستمزد 

کارگران اضافه شود
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