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نسرین هزاره مقدم

انتظــار طوالنــی کارگــران برای 
برگزاری جلسه شــورای عالی کار، در 
نهایت دوم مهر ماه به سرانجام رسید ولی 
جلسه ای که قرار بود با محوریت »افزایش 
قدرت خریــد کارگران« یــا »ترمیم 
غیرمســتقیم و غیرریالی دستمزد« 
برگزار شــود، نتایج چندان قابل توجه 
و چشــمگیری برای کارگران نداشت. 
به نظر می رســد باز هم بوروکراســی 
اصالحات کاغذی کلید خورده اســت؛ 
اصالحاتی که در گیرودار رفت و برگشت 
از شــورای عالی کار به هیات دولت و از 
هیات دولت به وزارت کار، چندان چیزی 

نصیب طبقه کارگر نخواهد کرد.
به گفته اعضای کارگری شــورای 
عالی کار، نتایج جلسه شامگاه دوم مهر 
ماه، دستاورد کوتاه مدتی برای کارگران 
نخواهد داشت. این نتایج را در چند محور 

کلی می توان تقسیم بندی کرد.
اولیــن خروجی، تصویــب اصالح 
آیین نامه تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون 
کار اســت. ماده ۱۴۹ قانون کار به لزوم 
تامین مســکن برای کارگران از طریق 
تعاونی های مسکن یا خانه های سازمانی 
اشــاره دارد و می گویــد: »کارفرمایان 
مکلفند با تعاونی های  مسکن و در صورت 
عدم وجود این تعاونی ها مســتقیما با 
کارگــران فاقد مســکن جهت تامین 

خانه های شــخصی مناسب همکاری 
الزم را کنند و همچنیــن کارفرمایان 
کارگاه هــای بزرگ مکلــف به احداث 
خانه های ســازمانی در جوار کارگاه یا 

محل مناسب دیگر هستند«.
در تبصره این ماده قانونی هم آمده 
است: دولت موظف اســت با استفاده 
از تســهیالت بانکی و امکانات وزارت 
مسکن و شهرسازی، شــهرداری ها و 
سایر دســتگاه های ذی ربط همکاری 
الزم را بکند. در تبصــره بعدی همین 
ماده، مشــارکت و همــکاری دولت را 
منوط به تدوین آیین نامه ای کرده که 
باید توســط وزارتخانه های کار و امور 
اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به 
تصویب هیات وزیران برسد. حال همین 
آیین نامه که نسخه اولیه آن در دهه ۷۰ 
تنظیم شده اما هرگز اجرا نشده )چراکه 
هیچ زمان دولت کمــک چندانی برای 
خانه دار شــدن کارگران صورت نداده( 

قرار است بازنویسی شود.
تنها مصوبه ای که جلسه دوم مهر ماه 
در زمینه تامین مسکن کارگری داشته، 
بازنویسی یک آیین نامه بعد از چند دهه 
است که مشخص نیست چقدر قرار است 
طول بکشــد و بعد از بازنویسی نیز، چه 
دستاوردی برای کارگران خواهد داشت.

جالب اینجاست که گروه کارگری 
شــورای عالی کار، در پیشــنهاداتی 
که بیش از ســه هفته قبــل در اختیار 

دبیرخانه شورا گذاشتند، راهکار مدون 
و طبقه بندی شده ای برای تامین مسکن 
ارزان از طریق تعاونی های دموکراتیک 
کارگری ارائه داده بودند؛ راهکاری که در 
آن دولت باید فقط زمین را فراهم می کرد 
و بانک رفاه، تســهیالت بانکــی را و در 
نهایت تعاونی های کارآمد کارگری باید 
با پیمانکاران مسکن، در زمینه ساخت 
واحدهای مسکونی قرارداد می بستند. 
سوال اینجاست که چرا دولت این راهکار 

را نپذیرفته است؟!
دومیــن خروجــی، تصویب طرح 
راهکارهای تامین مسکن در هیات دولت 
است. آیا آنچه قانون اساسی و قانون کار بر 
آن تاکید دارد نیازمند تصویب مجدد در 
هیات دولت است؟ فلسفه طرح در هیات 
دولت، تامین و تخصیص اعتبار مورد نیاز، 
اعالم شده اما آیا نمی توان از بانک های 
عامل کارگری به عنــوان ارائه دهنده 

تسهیالت مسکن استفاده کرد؟
در نهایت، یکی دیگر از خروجی های 
این نشســت، تالش برای گســترش 
تعاونی های مصرف کارگری است. قرار 
شده در نشســتی که اعضای کارگری 
شورای عالی کار با معاونت تعاون وزارت 
کار برگزار می کنند، گسترش تعاونی ها 
بحث و بررســی شــود. در حال حاضر 
بیش از ۱۴۰۰ تعاونی در کشــور وجود 
دارد. سوال اینجاســت که آیا در حال 
حاضر، همین تعاونی ها، اقالم خوراکی 

را با قیمــت ارزان و دولتــی در اختیار 
کارگران قرار می دهند که بخواهیم آنها 
را گسترش دهیم؟ آیا نمی توان براساس 
پیشــنهادی که گروه کارگری قبال به 
دبیرخانه شورای عالی کار ارائه داده، از 
»بن کارت الکترونیکی« برای هر خانوار 
کارگری استفاده شود تا مساله تامین 
سبد خوراکی های خانوارهای کارگری 
به سرانجام برســد و چقدر زمان برای 
گسترش، اصالح و بازسازی تعاونی ها 

نیاز است؟
اینها همه ابهامات و تردیدهایی ست 
که نتایج جلســه دوم مهرماه به دنبال 
می آورد اما ســوال اساسی همچنان 
پابرجاست. ترمیم واقعی دستمزدی 
که در حال حاضر فقط حدود ۲۰درصد 
ســبد معاش ۷میلیــون و ۵۸۰هزار 
تومانی را پوشــش می دهــد، کجای 

این معادالت و تصمیمــات قرار دارد؟ 
»فرامــرز توفیقی« رئیــس کمیته 
دستمزد کانون عالی شــوراها که در 
تدوین پیشنهادات گروه کارگری و ارائه 
آنها به دبیرخانه شورای عالی کار، نقش 
به سزایی داشته است، در مورد خروجی 
جلسه دوم مهرماه می گوید: دولتمردان 
اصال نمی خواهند بپذیرند که وظیفه ای 
در قبال کارگران دارند. گویا با عباراتی 
مانند »موظف است«، »مکلف است« و 
»باید« که در قانون اساسی به صراحت 
آمده، آشنا نیستند و نمی دانند که اینها 
ادبیات آمره است و جای بحث و چون 

و چرا ندارد.
وی ادامه می دهد: کســانی که در 
جلسه می نشینند بعضا با ادبیات و شاکله 
سبد معیشت آشنا نیستند و نمی دانند 
قانونگزار به صراحت اعالم کرده ســبد 
معیشت چون از جنس دستمزد است 
باید همه موارد آن ذیل شورای عالی کار 
بحث شود. این آقایان همه نوع »آیتم« و 
»پیشنهاد« می آورند در جلسه اما به سبد 

معیشت نمی پردازند!
توفیقی تاکید دارد: واقعیت این است 
که اول از همــه دولت باید وظیفه اش را 
بپذیرد. دوم اینکه هر نوع تصمیم سازی 
باید ذیل کمیته های مصوب ذیل شورای 
عالی کار یعنی کمیته دســتمزد انجام 
شود. این مر صریح قانون است. از سوی 
دیگر، بحــث تعاونی های دموکراتیک 
باید جدی گرفته شود. از کل تعاونی های 
مسکن، ۲۰درصد کارگری و ۴۵درصد 
کارمندی است. ســهم پوشش بسیار 
قلیل خانوارهای کارگری در مقایســه 
با خانوارهای کارمندی، نشــان دهنده 
بی اعتمادی محض کارگران نسبت به 
تعاونی های مسکن موجود است یعنی 
کارگران با ساختار فعلی تعاونی ها مشکل 
دارند، پس ایــن تعاونی ها باید اصالح و 
بازسازی و همچنین بازطراحی شوند. 
وی در ارتباط با پیشنهاد تامین مسکن 
کارگری توسط تعاونی ها و تعلل دولت 
در این زمینه می گوید: »ما کارگران از 
دولت پول نمی خواهیم. دولت ســهم 
خود را به صورت زمین بدهد. در زمینه 
تامین مسکن برای کارگران، طرح های 
زمین مانده به درد نمی خورد. واحدهای 
مسکن مهر باقیمانده از دولت قبل به درد 
کارگران نمی خورد. دولت باید بپذیرد 
که در شــورای عالی کار یک رای دارد، 
کارفرما هم یک رای و کارگر هم یک رای 
دارد لذا نمی تواند یک طرفه، طرح های 

شکســت خورده را روی میــز بیاورد و 
تحمیل کند. دولت فقط زمین بیاورد و 
هزینه آماده سازی هم از دو بانک رفاه و 

توسعه و تعاون فراهم می شود«.
پیشــنهاد دوم کارگــران، تامین 
سبد خوراکی ها و اقالم ضروری به نرخ 
دولتــی و از طریق تعاونی ها و شــبکه 
توزیع سالم بوده است. توفیقی در این 
ارتباط می گوید: سبد معیشت و اقالم 
اساسی آن، به آن سوی مرز وصل نیست. 
گوشت، برنج، پنیر، شیر و میوه در همین 
داخل فراهم اســت. همین االن دولت 
ماهانه ۹۰۰ میلیون یــورو برای تهیه 
اقالم ضروری هزینه می کند و با فرض 
اینکه ۵۰درصد جمعیــت، کارگران و 
بازنشستگان هســتند، در یک فرایند 
سیستماتیک و دموکراتیک و با حذف 
دالل گــری از زنجیره توزیــع، دولت 
می تواند ۵۰درصــد هزینه کرد خود را 
برای تامین اقالم ضــروری خانوارهای 
کارگری به کار گیــرد. کارفرما هم در 
حال حاضر، ماهانه مقــداری برای بن 
می پردازد. پس اگر زنجیره توزیع سالم 
داشته باشیم اقالم ضروری خانوارهای 
کارگری قابــل ارائه اســت آن هم به 
شــیوه »از مزرعه تا ســفره«. این قدر 
فروشــگاه های زنجیره ای و حلقه های 
ارتباطی داریم که می توانیم این مسیر 
را فراهم کنیم. بهترین راه، اســتفاده از 
امکانات دولت الکترونیک است تا روند 

»از مزرعه تا سفره« مهیا شود.
او در پایان تاکید می کند: باید به دنبال 
راهکارهای عینی، ملموس و قابل اجرا در 
کوتاه مدت برای ترمیم دستمزد کارگران 
باشند. راهکارهای غیرقابل وصول یا قباًل 
حساب پس داده، فقط با اهداف خاص 
مطرح می شود؛ مثال برای رای آوردن و 

پیروزی در انتخابات.

ترمیم واقعی دستمزد؛ شاید وقتی دیگر

پیشنهادهایکاغذیازپسحلمشکالتواقعیبرنمیآید

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

فوالدگر خبر داد:
 کاهش سهام تامین اجتماعی 

در بانک رفاه طی پنج سال

رئیس کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملی 
گفت: ســهامدار حقوقی بانک رفاه سازمان تامین 
اجتماعی است که مقرر شد سهام این سازمان در 

بانک رفاه کارگران در بازه ای پنج ساله کاهش یابد.
حمیدرضا فوالدگر در گفت وگو با خبرگزاری 
خانه ملت گفت: در نخستین دستور کار کمیسیون، 
گزارش رونق تولید مورد بررسی قرار گرفت و مقرر 
شد این گزارش هفته آینده تقدیم رئیس مجلس 
شــود. در این گزارش راهکارهای رفع موانع تولید 
مانند چالش های بانکی، بیمــه ای، ارزی و.... برای 
۱۲ بخش مانند صنعت، کشاورزی، گردشگری و... 

ارائه شده است.
نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه دومین 
دستور کار کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملی 
بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از 
سقف مجاز تملک سهام بانک های تجاری غیردولتی 
بود، افزود: سهامدار حقوقی بانک رفاه سازمان تامین 
اجتماعی است که براساس طرح ارائه شده مقرر شد 
سهام سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه کارگران 

در بازه ای ۵ ساله کاهش یابد.
    

مرگ کارگر جوان بعد از 20 روز بیهوشی مطلق
حادثه در معادن سنگ الیبید، 

قربانی می گیرد

کارگری که ۱۴ مرداد ماه در معدن ســنگ 
الیبیــد میمه اصفهــان دچار حادثه شــد، روز 

پنجشنبه در بیمارستان نجف آباد فوت کرد.
به گزارش ایلنــا، نامش »احمدرضا کریمی« 
بود؛ ۲۴ ساله بوده و ساکن شهر الیبید اصفهان. 
جوانی در ابتدای راه جوانی که هنوز هزاران آرزو 
برای زندگی داشت. عموی وی می گوید: »دیروز 
که جسم جوانش را به ســردخانه منتقل کردیم 
هیچ کدام از اعضای خانواده باورشــان نمی شد. 
باورشان نمی شد که قصه »احمدرضا« این طوری 

تمام شده باشد. مگر می شود؟!«
احمدرضــا کریمی مدتی بود کــه در یکی از 
معادن ســنگ تزئینی در الیبیــد اصفهان کار 
می کرد. گزارش رســمی حادثه، نــام کارگاه را 
»ســینه کار ۸« معرفی می کند؛ یکی از معادن 
سنگ تزئینی در میمه استان اصفهان و می گوید: 
حادثه در تاریخ ۱۴ مردادماه سال ۹۸ در ساعت 

۱۲:۱۰ ظهر رخ داده است.
در متن گزارش رســمی منتشر شده از سوی 
وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی مقابل ردیف 
»شــرح واقعه« آمده اســت: »در ساعت مذکور 
هنگامــی که کارگــر مصدوم از مقابل ســیم بر 
قواره ســاز تردد می کرده، حفاظ سیم بر ناگهان 

پاره شده و به سر نامبرده برخورد کرده است«.
همــکاران احمدرضا نیز حادثــه را این گونه 
توصیف می کنند: »در معدن، سنگ ها را الماسه 
برش می دهد. در آن روز زنجیر برش پاره می شود 
چون ایمنی درست و حســابی ندارد و این روش 
بــرش کاماًل قدیمی اســت. بعد از پاره شــدن، 
موتوری که بــا ۳۰۰ دور در دقیقــه می چرخد، 
می خورد به ســر کارگر و ســر را کامل منهدم 

می کند«.
بعد از حادثــه احمدرضا را به بیمارســتانی 
در نجف آباد اصفهان منتقــل می کنند. او تا روز 
پنجشنبه )چهارم شــهریور ماه( در کما بود و در 
آن روز فوت می کند. احمدرضا از روز حادثه یعنی 
چهاردهم مرداد ماه، دیگر هرگز چشم هایش را 
باز نمی کند و هرگز به هــوش نمی آید. در واقع 

بیش از ۲۰ روز در کما بود و آن گاه تمام می کند.
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در دویست و هشتاد و پنجمین نشست شورای 
عالی کار که با حضور معاونان وزیر کار و نمایندگان 
گروه کارگری و کارفرمایی برگزار شد، راهکارهای 
تقویت تعاونی های مســکن و مصرف کارگران و 
سازوکارهای تامین مسکن مشارکتی مورد بحث 
و بررســی قرار گرفت و مقرر شد تا آیین نامه های 
تبصره ۲ ماده ۱۴۹ و ۱۵۳ قانون کار در خصوص 

تامین مسکن کارگری اصالح شود.
دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
معتقد اســت: اگر ســاخت و ساز مســکن را به 
تعاونی های مسکن کارگران بسپاریم در خانه دار 
شدن کارگران موثرتر است تا اینکه دست انبوه ساز 
بدهیم که فرایندش طوالنی و قیمتش گران شود.

هادی ابوی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
تعاونی ها بخش مردمی اقتصاد به شمار می روند 
و اگر مسئوالن به این بخش اعتقاد داشته باشند 
از طریق تعاونی ها می توانیم بهتر به نتیجه برسیم 

و کارهای بزرگی انجام دهیم. وی با اشاره به جلسه 
اخیر شورای عالی کار در خصوص تامین مسکن 
کارگران، افــزود: در این جلســه از اتحادیه های 
بزرگ تعاونی مصرف و مســکن هم دعوت شده 
بود تا دیدگاه ها و پیشنهادات خود را مطرح کنند 
ولی معتقدم تعاونی ها دســت خالی نمی توانند 
کاری کنند و باید دولت هم به کمک بیاید و تبصره 
و ماده ای به تصویب برســد که بتوانیم از ظرفیت 
تعاونی ها در حوزه مصرف و مسکن و توزیع استفاده 
کنیم. دبیر کانــون عالی انجمن هــای صنفی 
کارگران با اشــاره به قدیمی بودن آیین نامه های 
مربوط به تامین مســکن کارگــران گفت: این 
آیین نامه ها امروز قابلیت اجــرا ندارد و باید به روز 
شود. از طرفی یک سری قوانین دست و پاگیر هم 
داریم که نیاز به اصالح و حذف آنها است. در حال 
حاضر تعاونی های مسکن بسیاری در کشور داریم 
که پس از پایان ماموریت خــود راکد و غیرفعال 

باقی مانده و باید تعیین تکلیف شــوند. این مقام 
مسئول کارگری با اشاره به عدم استقبال کارگران 
از تعاونی های مسکن گفت: متاسفانه استقبال از 
تعاونی های مسکن بسیار کم است. دلیلش این 
است که برخی از آنها به وظایفشان عمل نمی کنند 
و در سال های اخیر مشکالتی را برای اعضای خود 
به وجود آورده اند در حالی کــه اگر تعاونی های 
مسکن قدرتمند و تحت نظارتی داشته باشیم که 
عملکرد شفاف و مطلوبی دارند و به جای آوردن 
مدیرعامــل از بیرون از خود کارگــران در هیات 
مدیره ها اســتفاده کنیم، کارگران از عضویت در 
تعاونی ها استقبال می کنند. ابوی درباره مصوبه 
افزایش تعداد تعاونی های مسکن برای خانه دار 
شدن کارگران، گفت: با باال بردن آمار تعاونی ها به 
جایی نمی رسیم. ما می گوییم به جای زیاد کردن 
تعداد تعاونی ها شرایط عضوگیری و فعالیت آنها 
تسهیل شود. وقتی کارگران از تعاونی ها استقبال 

نمی کنند افزایش آنها چه فایده ای دارد؟ اگر اداره 
و ساخت و ساز مســکن را به تعاونی های مسکن 
کارگری بسپاریم بهتر است تا اینکه آن را به دست 
انبوه ساز بدهیم که فرایند ســاختش طوالنی و 
قیمتش گران شود. وی با بیان اینکه بدون کمک 
دولت و حمایت بانک ها از تعاونی های مســکن و 
مصرف، تشکیل شرکت های تعاونی بدون نتیجه 
است، واگذاری ساخت و ساز مسکن به تعاونی های 
باســابقه و خوش نامی را که در پروژه های بزرگ 

مشارکت داشتند، خواستار شد.
ابوی درباره تقویت قدرت معیشت کارگران 

از طریق تعاونی های مصرف نیز گفت: دولت باید 
بانک ها را موظف کند بــه تعاونی های مصرف و 
توزیعی تســهیالت ارزان قیمت بدهند تا قدرت 
خرید از تولیدکننده را داشــته باشــند. یکی از 
مشــکالت تعاونی های توزیعی این اســت که 
نقدینگی الزم برای خرید ارزاق و کاال از کارخانه ها و 
تولیدکنندگان را ندارند. از آن طرف، کارخانه های 
تولیدی می گویند مشــتری ندارند لذا باید این 
زنجیره را به هم متصــل و تعاونی های مصرف را 
تقویت کنیم تا قدرت خرید از تولیدکننده و عرضه 

به مصرف کننده را به دست آورند.

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

ساخت مسکن کارگران را به انبوه سازان ندهید

خبر

دولت ماهانه 900 میلیون 
یورو برای تهیه اقالم 

ضروری هزینه می کند. در 
یک فرایند سیستماتیک 

و دموکراتیک و با حذف 
دالل گری از زنجیره 

توزیع، دولت می تواند 
50درصد هزینه کرد خود 

را برای تامین اقالم ضروری 
خانوارهای کارگری به کار 

گیرد

در زمینه تامین مسکن 
کارگران، طرح های زمین 
مانده و واحدهای مسکن 

مهر باقیمانده از دولت قبل 
به درد کارگران نمی خورد. 

دولت فقط زمین بیاورد و 
هزینه آماده سازی هم از دو 
بانک رفاه و توسعه و تعاون 

فراهم می شود
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