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اخبار کارگری

افزایش حداقل یک میلیون تومانی حقوق 
ماهانه شاغالن و بازنشستگان زیرمجموعه های 
دولت، یکی از تصمیمات مجلس و دولت در یک 
ماه اخیر اســت، افزایش حقوقی که قرار است 
از مهر اعمال شــود و مابه  التفاوت آن در آذر ماه 
به حساب مشموالن واریز شــود. در کنار این 
موضوع، حقوق نیروهای مسلح نیز ۲۰درصد 

افزایش می یابد.
فعاالن صنفی جامعه کارگــری معتقدند 
افزایش حقوق تمام شــاغالن و بازنشستگان 
امری واجب است اما خط خوردن گروه عظیمی 
از جامعه در این میان، جای انتقاد دارد. وقتی در 
ابتدای سال افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل مزد 
کارگران شاغل و بازنشسته مطرح شد، کسی 
نمی دانست که با تورم ماه های ابتدایی سال، آثار 
افزایش مزد نهایتاً ظرف چند ماه از بین خواهد 
رفت. در عین حال تصور هم نمی شد که اثرات 
تورم بیشتر در زندگی شاغالن زیرمجموعه های 
دولت جدی گرفته شود و با مانور روی درصدهای 
افزایش )1۰درصد افزایش حقوق دولتی ها در 
مقابل ۳۸درصد افزایش مزد کارگران( این تصور 
به جامعه القا شود که تنها نیروی کار زیرمجموعه 
دولت از قطار تورم و افزایش هزینه های زندگی 
جا مانده انــد و کارگران در مقابــل تکانه های 

تورمی، مقاوم خواهند بود.
این مقایسه از نگاه فعاالن جامعه کارگری، 

یک قیاس مع الفارق است چرا که اگر »دریافتی 
واقعی کارگــران« با حقوق ماهانــه نیروهای 
مزدبگیــر دولتی قیاس شــود، عقب ماندگی 
معیشتی طبقه کارگر و سطح نازل درآمدهای 

آنان خودش را به خوبی نشان می دهد. 
»علی خدایی« عضو کارگری شورای عالی 
کار و نماینده ارشد کارگران در مذاکرات مزدی، 
بر لزوم برگزاری سریع نشست های شورای عالی 
کار با موضوع قرار گرفتن موضوع ترمیم مزد در 
باالترین اولویت تاکید می کند و می گوید: نص 
صریح ماده 1۶۸ قانون کار ماه هاست که بر زمین 

مانده است.
    

- مهم ترین درخواســت شما از وزیر 
جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی چیست 
و آیا وی، برنامه ای برای بهبود معیشت 

کارگران، ترمیم مزد و جبران قدرت خرید 
از دســت رفته دارد یا حتی در این مورد 

اظهارنظر هم نمی کند؟
شورای عالی کار باید فوری تشکیل شود و ما 
درخواست برگزاری فوری این نشست سه جانبه 
را داریم. االن ماه هاست که برگزاری این شورا 
دچار فترت شده است. براســاس نص صریح 
ماده 1۶۸ قانون کار، باید جلسات شورای عالی 
کار الاقل ماهی یک بار برگزار شود اما چندین 
ماه است که این الزام قانونی نادیده گرفته شده 
است. ما از زمان پایان وزارت عبدالملکی به بعد، 
فقط یک جلسه شورای عالی کار داشته ایم که با 
حضور معاونت وزارتخانه برگزار شد و در آن فقط 
به موضوعات فرعی پرداخته شد. حاال که وزیر 
جدید آمده و بر صندلی وزارت نشســته، باید 
اولین کاری که می کند، تشکیل جلسه فوری 
شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران 

و کارفرمایان باشد.
- ضرورت این مساله چقدر جدی ا ست 
و االن وضعیت معیشت کارگران را چطور 

می بینید؟
وضعیت معیشــت کارگران در این مقطع 
زمانی، بحرانی ســت. بحران معیشت جامعه 
کارگری، یک بحران جدی ســت کــه نباید و 
نمی توان آن را نادیده گرفت. ســطح پوشش 
حداقل دســتمزد به کمترین میزان خود در 

ســال های اخیر رســیده و حداقل دستمزد 
نمی تواند هزینه های اساسی زندگی را پوشش 
دهد و ماه هاســت که کارگران بــا این بحران 
سنگین دست و پنجه نرم می کنند. در چنین 
شرایطی باید شــورای عالی کار برگزار شده و 
کارگروه مزد ذیل این شورا با فوریت فعال شود. 
باید محاسبات رســمی و دقیق سبد معیشت 
براســاس الزامات بند دوم ماده ۴1 قانون کار 
انجام شود و راهکارهای عملی و اجرایی برای 
بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از 
دست رفته در دستور کار فوری قرار بگیرد. البته 
مسائل دیگری هم هست که باید در شورای عالی 
کار با حضور شــرکای اجتماعی پیگیری شود 
اما معیشت مهم ترین مساله است هر چند آن 

مسائل نیز قطعاً نیازمند پیگیری ست.
- به جز بحث معیشت و جبران قدرت 
خرید، چه مسائلی باید در شورای عالی 

کار پیگیری شود؟
یکی از این بحث ها، امنیت شغلی ست که 
در کمیته امنیت شغلی ذیل شورای عالی کار 
در حال پیگیری بود. با تعطیلی جلسات شورا 
و تغییرات مدیریتی وزارت کار، این مساله نیز 
معوق و معطل مانده است. با دستوری که سابقا 
رئیس جمهور داده بود، وزیر سابق کار، کمیته 
امنیت شــغلی را پی ریزی کــرد و بحث های 
مرتبط با امنیت شــغلی و ماده ۷ قانون کار در 
جلسات این کمیته در حال پیشبرد بود که حاال 
آنها هم معطل مانده است. توقف پیگیری امنیت 
شغلی به ضرر میلیون ها کارگری ست که از رنج 
قراردادهای موقت کار در عذابند؛ کارگرانی که 
در مشاغلی با ماهیت مســتمر اشتغال دارند و 
خالف تصریحات قانون کار، از قراردادهای دائم 
بی بهره مانده اند. این مســاله نیز باید با فوریت 
پیگیری شــود و نتایج عملی و ملموس برای 

جامعه هدف به بار بیاورد.
- مساله دیگر، تصویب تاخیردار حق 
مسکن ۶۵۰هزار تومانی در هیات دولت 

است. حق مســکن ۶۵۰هزار تومانی 
از چه زمانی الزم االجراســت و 
کارگران چگونه باید معوقات آن 

را دریافت کنند؟
حق مســکن ۶۵۰هزار تومانی، 

مصوبه مزدی شورای عالی 
کار و جزو مزایای 
مــزدی 1۴۰1 
اســت. براساس 
تصمیم شورای 

عالی کار و تایید دولت، این مولفه مزدی باید از 
آغاز سال یعنی از فروردین ماه به تمام کارگران 
مشمول قانون کار در تمام کارگاه های دایر کشور 
پرداخت شود بنابراین از ماه آذر، کارگران باید 
۶۵۰هزار تومان به عنوان کمک هزینه مسکن 
دریافت کنند. مابه التفاوت ماه های گذشته یعنی 
از فروردین تا آبان نیز باید توســط کارفرمایان 
به کارگران پرداخت شــود. اگر کارفرمایی در 
پرداخت معوقات حق مسکن تعلل کند یا این 
مابه التفاوت را به کارگران خود نپردازد، مرتکب 
تخلف و جرم شده اســت. گرچه این رقم بسیار 
ناچیز است و نمی تواند بحران مسکن کارگران را 
برطرف کند اما به هرحال پرداخت آن یک الزام 
اســت و نباید در هیچ کارگاهی از این پرداخت 

عدول شود.
- آیا انتظار دارید نشست شورای عالی 
کار، قبل از آغــاز مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ 

برگزار شود و به نتایج قابل لمس برسد؟
دولت در ماه اخیر دســت به ترمیم حقوق 
زیرمجموعه های خودش در حوزه شــاغالن 
و بازنشستگان زده اســت. وضعیت معیشتی 
کارگران به مراتب از نیروی کار بخش دولتی بدتر 
و بحرانی تر است، ضمن اینکه باید حتماً ماهی 
یک بار نشست های شورای عالی کار برگزار شود. 
ما توقع داریم فوری و خیلی زود، اولین نشست 
رسمی شــورای عالی کار برگزار شــود. در این 
نشست حتماً پیشنهاداتی برای بهبود معیشت 
کارگران و جبران قدرت خرید از دســت 
رفته ارائه خواهیم کــرد. این اتفاق 
یعنــی ترمیم قدرت خریــد، باید 
حتماً قبل از آغاز مذاکرات مزدی 
1۴۰۲ بیفتد. بحــث مزد 1۴۰۲ 
جداســت. امروز و همیــن اکنون 
کارگران نیازمند ترمیم 
مزد برای ماه های 
باقیمانده تا پایان 

سال هستند.

درخواست تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار روی میز دولت

حداقل دستمزد نمی تواند هزینه های زندگی را پوشش دهد
وزیر کار:

پایه های حقوقی در کشور 
همسان سازی خواهد شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ســازمان 
امور اداری و استخدامی کشــور تصمیماتی را برای 
همسان ســازی در پایه های حقوقی اتخاذ کرده که 

امیدوارم اجرایی و مشکالت کارمندان حل شود.
به گزارش خبرگزاری مهــر، صولت مرتضوی در 
نشست سراسری زیست بوم ملی اشتغال با اشاره به 
برخی گالیه ها از دریافتی ها و عدم رعایت عدالت در 
پرداخت ها که از ســوی کارمندان ادارات کل تعاون 
استان ها اعالم شده، اظهار کرد: ساماندهی پرداختی ها 
در دستور کار دولت است و الیحه ای در این زمینه داده 

تا گشایشی در این زمینه ایجاد شود.
وی به ظرفیت هــای خالی واحدهــای تولیدی 
تعطیل یا نیمه تعطیل کشور اشاره کرد و افزود: باید 
از ظرفیت های خالی شهرک های صنعتی که صنایع 
و زیرساخت های اولیه و ماشین آالت آن تامین شده 
اما به دلیل عدم به کارگیری دانش یا مشکالت مالی، 
تعطیل شده اند به شــکل مطلوب استفاده کرد تا به 
بهره وری و رشد هشــت درصدی در اقتصاد کشور 

دست یافت.
مرتضوی با اشــاره به وجود برخی مجهوالت در 
ارائه آمار اشتغال ادامه داد: جمعیت فعال کشور ۲۶ 
میلیون نفر است که در بخش های مختلف مشغول 
به کار هستند اما برخی مشاغل در سامانه ثبت نشده 
و از سوی دیگر مطلوب نیست که تعاریف متعددی از 
فرصت شغلی یا اشتغال پایدار در کشور وجود داشته 
باشد. باید سامانه ای تعریف شود تا دیگر روایت های 
مختلف از اشتغال و فرصت های شغلی نداشته باشیم 
و بتوان با دریافت کد ملی فرد، بیکار یا شاغل بودن 
وی را تعیین کرد که بســتر الزم بــرای این بخش 
 وجود دارد و باید از آن برای ســاماندهی این بخش 

بهره گرفت.
    

یک چهارم زنان سرپرست خانوار 
شرایط اشتغال به کار ندارند

مدیرکل دفتر توانمندســازی خانــواده و بانوان 
سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ۲۶۰هزار و ۵۰۰ 
زن سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان اعالم 
کرد: ۲۵درصد از این بانوان سرپرست خانوار شرایط 

اشتغال به کار را ندارند.
نرجس خاتون اسعدی در گفت وگو با ایسنا بیان 
کرد: به منظور تأمین هزینه هــای اولیه زندگی افراد 
و خانواده های تحت پوشــش، ماهانــه مبلغ ثابتی 
براساس بعد خانوار به خانواده های تحت پوشش به 
عنوان مستمری پرداخت می شود که حداقل مبلغ 
این مستمری ۴۲۰هزار تومان و حداکثر یک میلیون 

و ۳۲۰هزار تومان است.
    

مخابرات اصفهان مانع بازگشت به کار 
نمایندگان کارگری شد

دو نفر از نمایندگان کارگری که پیگیر مطالبات 
نیروهای پیمانکاری مخابرات اصفهان بودند و برای 
اجرایی شدن قانون طبقه بندی مشاغل در شرکت 
تالش بســیاری کرده بودند، اجازه بازگشت به کار 

ندارند.
به گزارش ایلنــا و به گفته جمعــی از نیروهای 
پیمانکاری مخابرات اصفهان، این عده که در واکنش 
به روی کار آمدن پیمانکاران محلی، قرارداد کار را امضا 
نکرده و خواستار ادامه کار دو شرکت پیمانکار قبلی 

شده بودند، برای مدتی از کار بیکار شدند.
به اعتقاد این افــراد، روی کار آمدن پیمانکاران 
محلی، مشکالت بسیاری برای آنها ایجاد می کند. بعد 
از اعتراضات بسیار، شرکت پیمانکار شسکام به اجرایی 
کردن قانون طبقه بندی مشاغل رضایت داد اما از آنجا 
که اجرایی کردن این قانون بــار مالی برای مخابرات 
داشت در نتیجه شرکت مخابرات اقدام به حذف این 
شرکت در اصفهان و روی کار آوردن پیمانکار محلی 

کرد تا نیروها به همان وضع سابق برگردند.
حاال بعد از گذشــت چند ماه از پافشاری نیروها 
برای جلوگیــری از روی کار آمدن پیمانکار محلی، 
پیمانکار محلی بدون توجه به خواسته نیروها، روی 
کار آمد و نیروهای مخابرات برای بازگشــت به کار 
مجبور به امضای قرارداد با شرکت پیمانکار محلی 

شدند.
این کارگران می گویند: شرط بازگشت به کار این 
نمایندگان، دادن تعهد به مخابرات و قبول مسئولیت 
اعتراضات و وارد کردن خسارت به شرکت به دلیل  عدم 

حضور چند روزه نیروهاست.

سطح پوشش حداقل دستمزد به 
کمترین میزان خود در سال های 

اخیر رسیده و حداقل دستمزد 
نمی تواند هزینه های اساسی زندگی 

را پوشش دهد و ماه هاست که 
کارگران با این بحران سنگین دست 

و پنجه نرم می کنند

باید محاسبات رسمی و دقیق 
سبد معیشت براساس الزامات بند 

دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام شود 
و راهکارهای عملی و اجرایی برای 
بهبود معیشت کارگران و جبران 

قدرت خرید از دست رفته در 
دستور کار فوری قرار بگیرد

مدیرعامل تأمین اجتماعی با تشــریح برنامه ها، اقدامات و دستاوردهای این 
سازمان و اعالم تســویه مطالبات داروخانه های طرف قرارداد تامین اجتماعی تا 
پایان شهریور ماه، بر ضرورت پیش بینی و درج یک ردیف مشخص در بودجه های 

ساالنه تأکید کرد.
به گزارش توسعه ایرانی، میرهاشم موسوی با حضور در یک برنامه تلویزیونی 
گفت: در سیاســت های ابالغــی تأمین اجتماعی، اســتقرار نظــام چندالیه 
تأمین اجتماعی مشتمل بر الیه حمایتی، الیه بیمه های پایه و الیه بیمه های مکمل 
تجویز شده که باید در بودجه های ســاالنه و در برنامه هفتم توسعه که در دست 

تدوین است، مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: یکی از چالش هایی که در این سیاســت ها نقطه زنی شده، ناترازی 
منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی اســت. امروز یکی از چالش های مهم 
صندوق ها، ضریب پشتیبانی پایین است که در برخی صندوق ها به نقطه سربه سر 
یک بیمه پرداز در مقابل یک بازنشسته رسیده و در برخی صندوق ها نیز حتی منفی 
شده و دولت تمام بودجه این صندوق ها را از محل منابع عمومی تأمین می کند. در 
صندوق تأمین اجتماعی این نسبت حدود ۴.۲ است یعنی به ازای یک بازنشسته، 
۴.۲ بیمه پرداز وجود دارد که استاندارد آن حدود ۶ یا ۶.۵ نفر به ازای هر بازنشسته 
است. فراگیرسازی پوشــش بیمه های اجتماعی، راهکاری برای بهبود شرایط 
نسبت پشتیبانی صندوق های بازنشستگی است که تا حدی ناترازی صندوق ها 

را جبران کند.
موسوی به توسعه پوشــش بیمه های اجتماعی و درمانی در سال های پس از 
پیروزی انقالب اشاره کرد و گفت: به رغم دستاوردهای موجود در این حوزه، هنوز 
بین ۵ تا ۶ میلیون نفر از شاغالن و فعاالن اقتصادی کشور تحت پوشش هیچ  بیمه 

اجتماعی نیستند.
مدیرعامــل تأمین اجتماعی افزود: یکی از مواردی که بــرای جبران ناترازی 
منابع و مصارف صندوق ها تکلیف شده، جلوگیری از انباشت بدهی کارفرمایان و 
دولت است. عدد و رقم این بدهی هم در بخش کارفرمایان و هم در بخش دولت، 
عدد و رقم قابل توجهی است و حسابرسی سال 1۴۰۰ رقم بدهی انباشته دولت را 
حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان نشان داده است. در سال گذشته در بودجه سالیانه 
۹۰هزار میلیارد تومان تأدیه بدهی بیمه ای دولت صورت گرفت و در سال جاری 
نیز با حمایت مجلس، ۹۰هزار میلیارد تومان دیگر برای تأدیه بدهی بیمه ای دولت 
پیش بینی شده اما ضرورت دارد که در بودجه سال 1۴۰۲ و بودجه سال های بعد، 
ردیف بودجه ای مشخصی در بودجه های سالیانه برای اجرای تعهدات جاری دولت 

و بازپرداخت بدهی ها پیش بینی شود که هماهنگی هایی را در این زمینه با سازمان 
برنامه و بودجه و مجلس آغاز کرده ایم و امیدواریم در برنامه هفتم توسعه، این تأدیه 

بدهی به شکل کامل اتفاق بیفتد.
موسوی گفت: یکی از مشکالت مهم تأمین اجتماعی، کسری نقدینگی است. 
ما کسری تعهدی نداریم و اگر بتوانیم بدهی های کارفرمایی و بدهی های دولت را 
وصول کنیم، مشکل خاصی در انجام تعهدات نداریم. در حوزه کارفرمایی حدود 
۲۵هزار میلیارد تومان طلب قطعی شده و حدود 1۵هزار میلیارد تومان هم طلب 
برآوردی داریم که اگر این مطالبات را وصول و وارد فعالیت های ســرمایه گذاری 
پربازده کنیم، می توانیم آسایس و آرامشی را که حق ذی نفعان ماست، فراهم کنیم.
وی همچنین گفت: یکی دیگر از بندهای مهم سیاست های ابالغی، ایجاد ارزش 
افزوده در دارایی ها است. به طور استاندارد، سرمایه گذاری ها باید حدود 1۸درصد 
مصارف را پوشش دهند که در حال حاضر سهم سرمایه گذاری ها در مصارف تنها 

حدود ۶درصد است.

مدیرعامل تأمین اجتماعی، توجه به محاســبات بیمه ای را از بندهای مهم 
سیاست های کلی تأمین اجتماعی دانست و افزود: ضروری است تدابیر و اقدامات 
اصالحی در حوزه های فنی، ساختاری و پارامتریک در صندوق ها اتفاق بیافتد. در 
صندوق تأمین اجتماعی بیش از ۵۰درصد بازنشستگان، پیش از موعد هستند که 
این عدد در سال های ۹۰ و ۹1 حدود 1۹درصد بوده است. در این سال ها قوانینی 
داشته ایم که بدون توجه به محاسبات بیمه ای، بار تعهدات صندوق ها را افزایش 

داده اند. افرادی را داریم که در اوج پختگی و مهارت شــغلی و در سن ۴۰ سالگی 
بازنشسته شده و می شوند. در قوانین بازنشستگی سخت و زیان آور قرار بود عوامل 
زیان آور از محیط کار حذف شوند اما به جای حذف این عوامل، تنها بر خروج پیش 
از موعد عوامل اشتغال از محیط کار تمرکز شده که سن بازنشستگی را به شکلی 

غیرمنطقی و غیرعلمی کاهش داده است.
موسوی در مورد بیمه های حمایتی نیز گفت: بیمه رانندگان و بیمه کارگران 
ساختمانی، از بیمه های حمایتی است که بیمه شده، سهم حداقلی در پرداخت حق 
بیمه دارد. حدود 1۵ میلیون بیمه شده اصلی داریم که 1۰.۵میلیون نفر بیمه شده 
اجباری هســتند که حق بیمه کامل را به ما پرداخت می کنند و مابقی بیمه های 

خاص و بیمه های حمایتی هستند.
وی افزود: در بیمه رانندگان، پرداخت بخشی از حق بیمه را دولت تقبل کرده و 
به هر میزان که دولت منابع را تأمین کرده، رانندگان تحت پوشش قرار گرفته اند. 
تعدادی هم پشت نوبتی داریم که با سازمان برنامه و بودجه مکاتباتی انجام داده ایم 
که آمادگی داریم در صورت تأمین منابع حق بیمه سهم دولت، رانندگان جدید را 
تحت پوشش قرار دهیم. همچنین با اجرای طرح پاالیش بیمه ای و شناسایی افراد، 

رانندگان جدید جایگزین آنان می شوند.
موسوی همچنین در مورد بیمه کارگران ســاختمانی گفت: بیمه کارگران 
ساختمانی، قانون خاص دارد و بخشــی از حق بیمه، از محل عوارض پروانه های 
ســاختمانی تأمین می شــود. در حال حاضر ۸۰۰هزار کارگر ساختمانی تحت 
پوشش این بیمه هستند و حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار پشــت نوبتی هم داریم. این 
صندوق خاص در حال حاضر حدود 1۸هزار میلیارد تومان کسری دارد و منابع 
حاصل از عوارض پروانه های ساختمانی، کفایت الزم را ندارد. طرحی برای اصالح 
ماده ۵ این قانون در مجلس در حال بررسی است که با تصویب آن، آمادگی خواهیم 
داشت همه افراد پشت نوبتی را تحت پوشــش قرار دهیم و امیدواریم با حمایت 
نمایندگان، این اصالحیه هر چه زودتــر در صحن علنی مجلس، طرح و تصویب 

شود.
مدیرعامل تأمین اجتماعی از روند افزایشی تعداد بیمه شدگان خبر داد و گفت: 
بعد از افزایش دستمزد کارگران در سال جاری، برخی پیش بینی کرده بودند که 
شاهد ریزش نیروی انســانی باشــیم اما آمارهای ما از تعداد بیمه شدگان، روند 
افزایشی را نشان می دهد و تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری نیز از ۲۲۰هزار نفر در 
سال 1۴۰۰ به حدود 1۷۰هزار نفر در سال جاری کاهش یافته که نشان می دهد 

روند اقتصاد و اشتغال، مثبت و افزایشی است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

بدهی 400 هزار میلیارد تومانی دولت، علت اصلی مشکالت صندوق بیمه کارگران است

گزارش


