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اعتبار ۱.۵میلیون تومانی برای 
خرید بازنشستگان کشوری

مدیرکل امور فرهنگــی و اجتماعی صندوق 
بازنشستگی کشوری از انعقاد قرارداد جدید بین این 
صندوق و یک فروشگاه زنجیره ای خبر داد. به گزارش 
خبرگزاری مهر، محمود مرتضایی فرد با بیان اینکه 
»طرح فروش اعتباری کاالهای مصرفی پیش از این 
با همکاری فروشگاه های زنجیره ای رفاه برقرار بود«، 
گفت: با توجه به درخواست های مکرر بازنشستگان 
برای افزایش شعب و مکان های خرید و استفاده از 
این طرح رفاهی و دسترسی همه بازنشستگان در 
سراسر کشور به مزایای این طرح، تفاهم نامه ای با 
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش منعقد 
شده تا شعب این فروشگاه در سراسر کشور در طرح 
خرید اعتباری کاالهای مصرفی مورد اســتفاده 
بازنشستگان و وظیفه بگیران قرار گیرند. وی گفت: 
سقف خرید اعتباری در این تفاهم نامه یک میلیون 
و ۵۰۰هزار تومان است که اقساط آن طی سه ماه، با 
اقساط مساوی و بدون کارمزد از حقوق بازنشستگان 

و وظیفه بگیران کسر خواهد شد.
    

وزیر کار:
فقط ۳.۵ درصد از سهم بخش 

تعاون تحقق یافته است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس 
برنامه ششم توســعه باید در حوزه تعاون به سهم 
۲۵درصدی می رسیدیم ولی امسال در سال آخر این 
برنامه هستیم و سهم بخش تعاون حدود ۳.۵درصد 
است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حجت عبدالملکی 
اظهار داشت: بخش تعاون در ادغام وزارتخانه تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی مظلوم واقع شده و ما باید سهم 
تعاون را افزایش دهیم. وی افزود: سهم بخش تعاون 
را باال خواهیم برد و بیشترین تمرکز روی بخش تعاون 
قرار می دهیم زیرا منجر به ایجاد اشتغالزایی و رفاه 
اجتماعی می شود. وزیر کار با بیان اینکه وزارتخانه 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک نهاد مردمی است، 
گفت: مردم در تعاون و مشارکت متجلی می شوند 
از این رو روی تعاون کار می کنیــم. وی ادامه داد: 
سند توســعه تعاون را که مصوب سال ۹۲ است به 
جد پیگیری می کنیم. عبدالملکی با بیان اینکه بانک 
توســعه تعاون را نیز تقویت می کنیم، گفت: از این 
طریق تعاونی ها را تقویت و پشتیبانی خواهیم کرد. 
وی تاکید کرد: برنامه ریزی هایی می کنیم تا از بازار 

سرمایه به نفع تعاونی ها استفاده شود.
    

 هزینه های درمان ناباروری 
تحت پوشش بیمه قرار گرفت

با تصویب هیأت دولت، هزینــه درمان نازایی و 
ناباروری تحت پوشش بیمه های پایه قرار گرفت.

به گزارش توسعه ایرانی، »محمد مخبر« معاون 
اول رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران درباره 
تحت پوشــش بیمه پایه قرار گرفتن هزینه های 
درمان ناباروری و نازایی را به وزارت بهداشت، وزارت 

کار و سازمان برنامه و بودجه ابالغ کرد.
در این تصویب نامه آمده براساس بند الف ماده ۹ 
قانون احکام دائمی کشور خدمات نازایی و ناباروری 
تحت پوشش بیمه های پایه قرار می گیرد. براساس 
این مصوبه، شورای عالی بیمه سالمت مکلف است 
تا دستورالعمل خرید خدمت این موضوع را تصویب 

و ابالغ کند.
بار مالی ناشی از این مصوبه از محل منابع مربوط 
به درمان نازایی و ناباروری به دستگاه های بیمه گر 

پایه منتقل خواهد شد.
    

ایمنی محوری باید در روابط کار 
حاکم شود

یک کارشــناس ایمنی و بهداشت کار گفت: تا 
زمانی که بازبینی مجــدد روی فرهنگ ایمنی کار 
اتفاق نیفتد، از جایی که االن هستیم فراتر نخواهیم 

رفت.
به گزارش ایلنا، شــهرام غریب گفت: تا االن هر 
کس که آمده در خصوص ایمنی و بهداشت صحبت 
کرده اما در نهایت چیزی حاصل نشده است. در واقع 
ایمنی یک فرهنگ است و باید نهادینه شود. ایمنی 
از منظر شعار به جایی نخواهد رسید و در مقام عمل 
است که می توانیم بگوییم حرفی برای گفتن داریم. 
شعار »اول ایمنی، بعد کار« بسیار اشتباه است بلکه 
همیشه و لحظه به لحظه باید به ایمنی توجه داشت. 
درواقع ایمنی توأم با کار باید باشد و این گونه است که 

ایمنی جواب می دهد.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

»دســتمزد« مهم تریــن مولفه 
شــغلی و کلیدی ترین خصیصه  در 
انتخاب شــغل اســت. در همه جای 
جهــان، اولیــن دغدغــه نیروهای 
جویای کار، میزان دستمزدی ســت 
که در ازای ســاعات مشــخصی از 
کار به آنهــا پرداخت می شــود و در 
همین راستاســت که اصلی ترین و 
محوری ترین مقاوله نامه های سازمان 
بین المللــی کار، به موضــوع مزد و 
دستمزد شایسته اختصاص دارد. اما 

معنای دستمزد شایسته چیست؟
مناقشه بر ســر چگونگی تعیین 
دســتمزد و ماهیت دستمزد عادالنه 
و دستمزد شایســته، میان دولت ها 
و کارفرمایان از یک ســو و کارگران 
از ســوی دیگــر، ســابقه ای بــس 
طوالنی دارد. شــاید بتوان ادعا کرد، 
بعد از انقالب صنعتی در انگلســتان 
و جایگزیــن شــدن دســتگاه های 
نخ ریســی به جای بافندگی دستی، 
این مناقشات آغاز شده است. می توان 
گفــت در بســیاری از کشــورهای 
پیشرفته، اتحادیه ها و سندیکاهای 
کارگری توانســته اند بعد از دهه ها 
جنگ نابرابر، به تعاریف دقیق و تقریباً 
قابل قبولــی از دســتمزد عادالنه و 

شایسته برسند.
دستمزد شایســته، دستمزدی 
اســت که یک خانــواده بتواند با آن، 
تمام مخارج یک زندگی شرافتمندانه 
و شایســته را تامین کند و در دام فقر 
نیفتد. با این حســاب در هر اقتصاد، 
دســتمزد شایســته میزانی باالتر از 
خــط فقر و حتــی خط فقر نســبی 
است اما متاســفانه در ایران، حداقل 

دستمزد دریافتی بیش از ۶۰درصد 
طبقه کارگر شــاغل و بازنشسته، نه 
تنها از خط فقر نســبی فراتر نیست 
بلکه پایین تر از خــط فقر مطلق قرار 
می گیرد اگر ســبد معیشــت بسیار 
حداقلی و تقلیل یافته محاسبه شده 
توسط کمیته دستمزد شورای عالی 
کار را ترجمانــی از خــط فقر مطلق 
بدانیم. بر این اساس، خط فقر مطلق 
در ســال جاری، همان ابتدای سال، 
حدود ۷ میلیــون تومان نرخ گذاری 
شــد در حالی که مزد و مستمری به 

زحمت به ۴ میلیون تومان رسید!
پس از دهه ها چانه زنی و مناقشه، 
جهان پذیرفته کــه مزایای پرداخت 
دستمزد شایسته به کارگران، به کل 
اقتصاد و تمام طبقات مردم تســری 
می یابد. با پرداخت دستمزد شایسته، 
اقتصاد با باال رفتــن تقاضای جمعی 
برای کاالها و خدمات رونق می یابد، 
تضــاد منافع، پرخاشــجویی و تنفر 
جمعی میان کارگــران زحمتکش و 
یقه سفیدان و مدیران دولتی از میان 
برداشــته می شــود، ضریب جینی 
کاهش و رفــاه اجتماعــی افزایش 

می یابد.
»گوســتا اســپینگ اندرسن« 
جامعه شــناس دانمارکی، در کتاب 
»سه جهان ســرمایه داری رفاهی« 
اســتدالل می کنــد کــه تعمیــم 
مناســبات بازاری به حوزه دستمزد 
)یا همان کاالیی شــدن نیروی کار( 
چــه پیامدهای منفی بــرای حیات 
اجتماعــی در پــی دارد.  او ادامــه 
می دهد: »بر این  اساس باید دانست 
که حفاظت از دستمزد شایسته یک 
خیر جمعــی اســت، همان گونه که 
آموزش عمومی و ســالمت و حضور 

دولت  در روابط سه جانبه مزدی باید 
در این راستا درک شــود، به ویژه در 
وضعیتــی که نیــروی کار از حداقل 
توان چانه زنی متشکل محروم مانده 

است«.
هرچند صاحب نظــران زیادی، 
حفاظت از دســتمزد شایسته برای 
کارگــران را یک خیــر جمعی تلقی 
می کنند اما آخرین مطالعات فقر در 
ایران نشان می دهد که به دلیل عدم 
تناسب حداقل دستمزد و سبد هزینه 
خانــوار، ما با پدیده رو به گســترش 
»شاغالن فقیر« مواجهیم. شاغالن 
فقیر بــه معنای تمام افرادی اســت 
که تمام وقــت کار می کنند اما هنوز 
در زمره فقرا جای دارند و با ســقوط 
به دهک های فرودســت تر، فقیرتر 
هم می شــوند. امروز در ایران، بخش 
اعظمی از کارگران شاغل و بازنشسته 
در دسته شاغالن فقیر قرار می گیرند 
و اتفاقاً نکته اینجاســت که دولتی ها 
با اتخــاذ راهبردهــای تبعیض آمیز 
و با دامن زدن به تضــاد منافع میان 
الیه هــای مختلــف مزدبگیــران، 
سیاست حمایت نسبی از یقه سفیدان 
زیرمجموعــه خود و فقیرترســازی 
کارگران شــاغل و بازنشســته را با 

جدیت بسیار دنبال می کنند.
گسترش نارضایتی و تضاد 

منافع بین نیروهای کار
نمونــه روشــن از ایــن دســت 
سیاســت ها، تالش بــرای افزایش 
آیتمــی حقوقی به نــام »فوق العاده 
ویژه کارمندان« در آخرین هفته ها و 
روزهای صدارت دولت دوازدهم است. 
مدیران دولت دوازدهــم در آخرین 
روزهای ریاســت خود، زیرپوستی و 
به نام مصوبه و الحاقیه، باز هم حقوق 

مزدبگیران دولــت را افزایش دادند و 
کاری کردند که آنهــا بتوانند با موج 
خیزنده تورم ۱۴۰۰ بهتر و آســان تر 
مقابله کنند. این در حالی ســت که 
در همیــن زمــان، هیــچ اهتمامی 
بــرای ترمیم مــزد ۱۴۰۰ کارگران 
صــورت نگرفت و در همیــن موقع، 
هیات عمومی دیوان عدالت نیز رای 
مردودی به شــکایت ابطال مزد ۹۹ 
کارگران داد و ادعــای ابطال مزد را 

وارد ندانست.
در ماه ها و هفته های پایانی دولت 
روحانی، درخواســت ســازمان ها و 
وزارتخانه های مختلف برای استفاده 
از ظرفیت فوق العاده ویژه و فوق العاده 
خاص برای افزایش چشمگیر حقوق 
کارکنان بــه اوج خود رســید و این 
نهادها تالش کردنــد با همراه کردن 
سازمان برنامه و بودجه و بعضاً مجلس، 
این خواسته خود را به تصویب رسانده 

و اجرایی کنند.
در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت 
خدمات کشــوری درباره فوق العاده 
ویژه آمده اســت: »فوق العاده ویژه 
در موارد خاص با توجــه به عواملی 
از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، 
ریســک پذیری، تأثیــر اقتصــادی 

فعالیت هــا در درآمد ملــی، انجام 
فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و 
تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد 
سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز 
ویژه ای برای حداکثــر )۲۵درصد( 
از مشــاغل، در برخی از دستگاه های 
اجرایی تا )۵۰درصد( ســقف امتیاز 
حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر 
مذکور در این فصــل در نظر گرفته 

خواهد شد«.
بعد از چراغ سبزی که »محمدباقر 
نوبخــت« رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه در اواخــر بهمن ماه ۹۸ یعنی 
در اوج کسری بودجه درباره اعطای 
فوق العاده ویژه به میزان ۵۰درصد به 
کارکنان دستگاه های اجرایی نشان 
داد، دور جدیدی از درخواست های 
ســازمان ها و وزارتخانه های مختلف 
برای اســتفاده از ظرفیت فوق العاده 
ویژه برای افزایش چشــمگیر حقوق 
کارمندان آغاز شد و در ماه های بعدتر 

شدت گرفت. 
در همیــن راســتا، می تــوان 
به نامــه »محمد شــریعتمداری« 
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
به رئیس ســازمان برنامــه و بودجه 
برای برقــراری فوق العــاده ویژه به 
میزان ۵۰درصد برای کارمندان این 
وزارتخانه و همچنین نامه »عبدالرضا 
رحمانی فضلی« وزیر کشور به رئیس 
سازمان برنامه و بودجه برای برقراری 
فوق العاده ویژه بــه میزان ۵۰درصد 
برای کارمندان این وزارتخانه اشاره 

کرد.
در نهایــت، بیســت و ششــم 
خردادماه ســال جاری خبر آمد که 
شورای حقوق و دســتمزد با افزایش 
ســقف فوق العاده ویــژه معلمان و 
کارمندان به ۵۰درصد موافقت کرده 
است. عالوه بر کارمندان وزارت کار و 
وزارت کشور که از این مزیت مزدی 
بهره مند شــدند، بــرای معلمان نیز 
پرداخت فوق العــاده ویژه به تصویب 
رسید )هرچند هنوز سر تامین اعتبار 
مورد نیاز برای آن مناقشــه اســت( 
و هفدهم مرداد، قانــون فوق العاده 
خاص کارمندان سازمان های پزشکی 
قانونی کشــور و انتقال خــون ایران 
مصوب چهارم اردیبهشــت ۱۳۹۰ و 
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و 
تربیتی کشور مصوب بیست و هفتم 
اسفند ۱۳۹۱ به کارکنان قوه قضائیه، 
ســازمان ها و دســتگاه های وابسته 

تسری یافت.
اشتراک منافع مدیران و 

یقه سفیدان
در آخریــن روزهــای کار دولت 
دوازدهم، با توسل به تبصره و الحاقیه 
و از طریــق ارجــاع بــه تصمیمات 

درون ســازمانی، حقــوق کارمندان 
قوای مجریــه و قضاییه )به خصوص 
کارمندان رسمی و رده باال( به میزان 
قابل توجهــی افزایش یافــت اما به 
گفته »علی خدایــی« عضو کارگری 
شورای عالی کار »ســر کارگران در 
این میــان، کاماًل بــی کاله ماند چرا 
که مدیران دولتی کــه در این عرصه 
تصمیم گیرنده هستند، خودشان قرار 
است در دولت بعد و دولت های بعدتر، 
از امتیازات مزدی کارمندان رده باالی 
دولت ازجمله بحــث فوق العاده ویژه 
مستفیض شــوند، بنابراین اهتمام 
جدی بــه کار بردند یعنی اشــتراک 
منافع موجب شد که مدیران تالش 
کننــد مزایــای مــزدی کارمندان 

افزایش یابد«.
او بــه عنــوان نماینده رســمی 
میلیون ها کارگر شاغل و بازنشسته، 
»ترمیــم دســتمزد ۱۴۰۰« در 
اولین مــاه از نیمه دوم ســال را یک 
مطالبــه جدی و کلیــدی می داند و 
می گوید: »دولت ســیزدهم و وزیر 
کار آن بایــد بداننــد، هیــچ چیز به 
اندازه ترمیم عاجل دســتمزد برای 
کارگران شــاغل و بازنشســته حائز 
اهمیت نیســت. کارگران هــر ماه و 
هر سال، از قطار مواهب و ثروت های 
اقتصــادی و اجتماعــی عقب تــر 
می مانند و فاصله ســطح زیســتی 
آنهــا با کارمنــدان و ســایر طبقات 
 مزدبگیر، افزایش می یابد و این، اصاًل 

قابل پذیرش نیست«.
بدون تردید، امــروز کارگرانی که 
روزی حداقــل ۸ ســاعت و هفته ای 
الاقــل ۴۴ ســاعت کار می کنند و 
بازنشســتگانی که ۳۰ ســال کمر 
خدمت بــه تولید مملکت بســته و 
برای آبادانی ایران عــرق ریخته اند، 
عمومــا در زمره شــاغالن فقیر قرار 
دارند و سیاست های توزیعی و مزدی 
دولت ها )به خصوص دولت هشــت 
ســاله تدبیر و امید( فقیرترســازی 
آنها را بــا جدیت تمــام دنبال کرده 
اما به راستی مشــخص نیست قطار 
گســترش تضاد منافع و بی توجهی 
به خیرجمعی دستمزد شایسته، کی 
 به ایستگاه آخر می رسد و چه زمانی 

متوقف می شود؟

بی توجهی گسترده به خیرجمعی دستمزد شایسته

»فوق العاده ویژه«، سهم کارمندان و »هیِچ بزرگ«، سهم کارگران!

خبر

کارشناس مسائل اقتصادی درباره ادعای حل مشکالت 
اقتصادی از طریق آزادسازی قیمت ها و حذف قیمت گذاری 
دســتوری گفت: این بازی که ما همه چیز را به دســت بازار 
بسپاریم، بازی مسخره ای شده است. همه اینها زیر سر دولت 
اســت و حتی باالتر از دولت، دست کســانی است که مسیر 
اقتصاد را تعیین می کنند. گران شــدن دالر، افزایش ســود 
بنگاه های خصولتی و رانتی و داغ کردن بورس چیزی است 
که آنها می خواهند و با این کارهاســت که مــردم روزبه روز 

بیشتر غارت می شوند. 
احسان ســلطانی در گفت وگو با ایلنا ادامه داد: سپردن 
قیمت ها به دست بازار به معنای گرانی است. ما در وضعیت 
نرمال قرار نداریم بلکه در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. از 
طرفی اقتصاد ما نه دولتی است و نه خصوصی. در واقع وضعیت 
االن ما نه مثل دوران جنگ است که دولت در اقتصاد دخالت 
می کرد و به هر حال نظم و نسقی به وضعیت می داد و نه بخش 
خصوصی فعال است که بگوییم عرضه و تقاضا و مبانی بازار 
مسیر را تعیین می کند. اقتصاد ما یک اقتصاد شبه دولتی است 
و هرج و مرج در آن وجود دارد. بخشــی که نه خصوصی و نه 

دولتی، همه چیز را تعیین می کند. 

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: ما چندسال 
است درگیر تحریم ها هستیم و اقتصاد ما کوچکتر و مصرف 
کاالیی خانوارها تقریبا نصف شــده اســت. ســال گذشته 
۱۵۰۰میلیارد تومان از جیب مردم برداشــت شده است. در 
همین ســال و در حالی که دولت ۲۵۰هزار میلیارد کسری 
بودجه داشت و رشــد اقتصادی منفی بود، ۲۰بنگاه بورسی 
رانتی ۲۵۰هزار میلیارد تومان سود خالص داشتند که همه 

این سود به خاطر رانت منابع و گرانی دالر بود.
وی ادامه داد: در همین وضعیت فقط سه میلیارد تومان 
ارز صرف خرید خانه در ترکیه شده است. نمی توانیم به این 
وضع بگوییم اقتصاد، بلکه این هرج و مرج و تخریب و دزدی 
است. اینکه گفته می شــود با حذف قیمت گذاری دستوری 
و آزاد کردن بازار، وضعیت درســت می شــود، در واقع بازی 
مسخره ای ســت که عده ای ذی نفع راه انداخته اند. اقتصاد 
دســت عده ای ســت و همان عده هم پول مــردم را غارت 

می کنند.
سلطانی افزود: قیمت دالر که در راس همه چیز قرار دارد، 
آزاد است آن وقت می گویند قیمت ها دستوری است. قیمت 
فوالد طی ۱۲ سال گذشــته ۴۵ برابر شده اما آیا قیمت آب و 

برق و گازی که به فوالد تخصیص داده شــده هم باال رفته؟ 
زمانی گفتند قیمت فوالد باال رفته و مردم ضرر کردند و قرار 
شد صادرات را کم کنند اما به چند روز نرسید که آن مصوبه 

را لغو کردند.
وی ادامه داد: در سال ۹۰ مالیات بنگاه ها در ایران ۱۳.۲ 
میلیارد دالر بوده اما ســال پیش مالیات ۲میلیارد دالر شده 
یعنی درآمد بنگاه ها بــه دالر باال رفته اما بــه ریال مالیات 

داده اند.
این کارشــناس اقتصادی بیان کرد: در اینجا دســتمزد 
کارگران و هزینه بنگاه ها پایین نگه داشــته می شــود و از 
طرفی قیمت ها آزاد است. دولت هم نهایتا می گوید مقداری 
مالحظه کنید که اینها اســم این وضعیــت را قیمت گذاری 

دستوری می گذارند.
وی تاکید کرد: االن در شرایط نرمالی نیستیم. قرار گرفتن 
در شرایط جنگ اقتصادی باعث می شود عده ای فرصت طلب 
به شدت پولدار شوند و به ثروت افسانه ای برسند. در ۸ سال 
جنگی هم که با عراق داشــتیم اگر دولت اقتدار نداشــت و 
وضعیت را کنترل نمی کرد، همین اتفاق می افتاد. در این ۱۰ 
سال جنگ اقتصادی چون دولت همه چیز را رها کرده، عده ای 
به ثروت افسانه ای رسیده اند و در مقابل مردم هر روز فقیرتر 
شده اند. تنها راه حل خروج از این وضعیت این است که دولت 

نرخ دالر را واقعی کند و دولت می تواند این کار را انجام دهد.
این کارشــناس اقتصــادی درباره شــکایت دامداران و 

کشــاورزان از ضرری که دیده انــد، گفت: دولــت از بنگاه 
خصولتی خود مثل فوالد و صنایع پتروشیمی و امثال آن مایه 
نمی گذارد و فشار خود را به بخش خصوصی واقعی می آورد. 
به طور مثال برای کنترل نرخ تورم به گندم کار می گوید باید 
قیمت گندم را پایین نگه دارد اما به هیچ وجه قیمت فوالد را 
ســرکوب نمی کند. دولت درواقع هزینه غارتی که در بخش 
خصولتی می شود را از دامدار و کشاورز می گیرد و می خواهد 

نرخ تورم را کنترل کند.
وی افزود: دومین دلیل ضرر این گروه این است که مردم 
قدرت خرید ندارند و نمی توانند شیر و گوشت قرمز بخورند. 
االن اگر پولی در جیب مردم باشد صرف اجاره مسکن و پول 

آب و برق و حداقل نیازهای زندگی می شود.

کارشناس مسائل اقتصادی:

درآمد عده ای به دالر و مالیاتشان به ریال است

در آخرین روزهای کار دولت 
دوازدهم، با توسل به تبصره 
و الحاقیه و از طریق ارجاع به 

تصمیمات درون سازمانی، 
حقوق کارمندان قوای 

مجریه و قضاییه به میزان 
قابل توجهی افزایش یافت

دستمزد شایسته باالتر 
از خط فقر و حتی خط فقر 
نسبی است، اما متاسفانه 

در ایران، حداقل دستمزد 
دریافتی بیش از ۶۰درصد 

طبقه کارگر شاغل و 
بازنشسته، پایین تر از خط 

فقر مطلق قرار می گیرد
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