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هفته گذشته دو فوریت طرحی تحت 
عنوان »طرح حمایــت از کارخانجات 
و واحدهــای صنعتــی و تولیدی« در 
مجلس به تصویب رسید که به موجب 
آن ممنوعیت توقیف اموال، منع اعمال 
محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی 
از قبیل بهره مندی از حســاب بانکی، 
دســته چک و کارت بازرگانــی برقرار 
می شــود. طراحان این طرح، هدف از 
این کار را حمایت از تولید و تولیدگران و 
واحدهای صنعتی به بهانه کرونا و حفظ 

اشتغال و... خوانده اند.
نایب رئیس هیأت مدیره ســازمان 
تامین اجتماعی در این زمینه می گوید: 
از دیرباز در کشور ایران طرح ها و لوایح 
زیادی به اسم حمایت از تولید تصویب 
شــده اســت که هزینه های زیادی را 
برای دولت ایجاد می کند و یارانه های 
پنهان، ضمنی و غیرهدفمند بســیار 
زیادی را شکل می دهد که به نوعی رانت، 
امتیاز و انحصار غیررقابتی محســوب 
می شود. همچنین این طرح ها سازمان 
تامین اجتماعی را بــا افزایش مصارف 
و هزینه ها و کاهــش وصولی ها و منابع 
مواجه می کند یا ابزار مندرج در قانون 
کار بــرای صیانت از حقــوق بنیادین 
نیروی کار را محو یا تضعیف می کند و 
هیچ کدام هم منجر به رونق واقعی تولید 
نشده و نمی شود و فقط عده ای خاص 
از کارفرمایان با مصــادره به مطلوب از 
این قوانین به نفع خود، از آنها برای عدم 
پرداخت حق بیمه، مالیات و سایر حقوق 
و عوارض و تعرفه های دولتی استفاده 
می کنند. به ویژه آنکه بســیاری از این 
کارفرمایان، تولیدکننده واقعی نیستند 

بلکه واردکنندگان یا نمایندگان فروش 
محصوالت خارجی هســتند که فقظ 
مشــغول تغییر مارک و برنــد و تغییر 
بسته بندی کاالهای وارداتی و قاچاق 

تحت عنوان تولید ملی هستند.
علی حیدری در گفت وگو با »توسعه 
ایرانی« می افزاید: نکتــه دیگر اینکه 
تمامی طرح هایی که طی ادوار مختلف 
بــرای حمایت از تولید تصویب شــده 
فقط به سمت یکی از عوامل تولید یعنی 
»سرمایه« تمایل داشته و از سایر عوامل 
تولید به ویژه منابع انسانی غافل بوده اند 
در حالی که لزوم »بهره مندی عادالنه 
عوامل تولید« یک اصل پذیرفته شده 
در دنیاســت. به همین سبب در بند ۵ 
سیاست های ملی اقتصاد مقاومتی آمده 
است که ســهم بری عادالنه عوامل در 
زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش 
آنها در ایجاد ارزش بــه ویژه با افزایش 
سهم سرمایه انسانی و در بند ۴ آن تاکید و 
تصریح شده است که باید هدفمندسازی 
یارانه ها معطوف به ارتقای شاخص  های 

عدالت اجتماعی باشد.
وی ادامه می دهد: نتیجه آنکه طی 
چند گذشــته یک »تولیــد زرورقی« 
مبتنی بر آب، برق، گاز و سایر حامل های 
انرژی ارزان، معــاف از مالیات، معاف از 
حق بیمه یا با تخفیف بیمه ای، عوارض 
و تعرفه های غیرواقعــی، برخوردار از 
تســهیالت ارزان قیمت بانکی فراوان 
بــدون لــزوم بازپرداخت بــه موقع و 
بــا ارزش واقعی اصل و فرع و... شــکل 
گرفته که غالبــاً مبتنی بــر واردات و 
قاچاق محصوالت آماده در بسته های 
بزرگ است که فقط در کارخانجات به 

اصطالح تولیدی در بسته های کوچکتر 
قرار می گیرند. همه قوانین و مقررات، 
قواعد و تنظیمات کشور در عرصه های 
حقوقی، قضایی، بانکی، مالیاتی، مالیاتی، 
گمرکی، بیمــه ای و... باید در خدمت 
آنها قرار گیرد و چه بسا بسیاری از این 
تولیدات، به لحــاظ قدمت تکنولوژی، 
کیفیت، میزان مصرف انرژی، آالیندگی 
و... در ســرجمع، به ضرر کشور و مردم 

است.
 از واژه مقدس تولید، 
سوءاستفاده می شود

نایب رئیس هیات مدیره ســازمان 
تامین اجتماعی می گویــد: از طرفی 
بخش زیــادی از افرادی کــه خود را 
تولیدکننده قلمــداد می کنند غالباً از 
تولید و کارخانجات و طرح های تولیدی 
خود به عنوان محمل و محلل دریافت 
تسهیالت ارزان قیمت استفاده می کنند 
و پس از برپایی یک سوله یا یک کارخانه 
و جذب تعداد اندکی نیرو، بخش اعظم 
تســهیالت دریافتی را در بازار زمین و 
مسکن، سفته بازی، سوداگری و داللی 
وارد می کنند و سپس با عدم پرداخت 

اقســاط وام های رایگان و ارزان قیمت 
دریافتی، عمالً از آب تولید، کره می گیرند 
و هر موقع هم که بانک ها برای دریافت 
اقســاط وام ها که با توجه به نرخ تورم 
سرســام آور و کاهش ارزش پول ملی 
دیگر ارزش زیادی نــدارد اقدام کنند، 

فریاد واتولیدا سر می دهند.
حیــدری ادامــه می دهــد: اتفاقاً 
اعالم تعلیق و توقــف تولید کارخانه یا 
ورشکستگی بنگاه یکی از شگردهای این 
افراد برای فرار از پرداخت اقساط و فرار از 
پرداخت مالیات و به ویژه فرار از پرداخت 
حق بیمه و حق و حقوق کارگران است. 
جالب آن که همین افراد ورشکســته 
به تقصیر، چند صباح دیگر با یک اسم 
دیگر، یک شرکت دیگر ثبت می کنند و 
باز روز از نو و روزی از نو و در این میان هیچ 
خبری از صدور حکم توقف تاجر توسط 

محاکم و مراجع ذیربط نیست.
وی با بیان اینکه فصل یازدهم قانون 
تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ به موضوع 
ورشکســتگی می پردازد و قانون اداره 
تصفیه امور ورشکستگی )مصوب سال 
۱۳۱۸( برای جلوگیری از ادامه فعالیت 
مخرب ورشکستگان به تقصیر یا قصور 
تصویب شده، می گوید: ماده ۴۱۲ قانون 
تجارت اشعار می دارد که ورشکستگی 
تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از 
تادیه وجوهی که برعهده اوست، حاصل 
می شــود. حکم ورشکستگی تاجری 
را که حین الفــوت در حال توقیف بوده 
تا یک ســال بعد از مرگ او نیز می توان 

صادر کرد.
حیدری می افزاید: متاســفانه طی 
چند دهه اخیر کشور با خیل عظیمی از 

ورشکستگان به تقصیر و قصور مواجه 
است که بدون ترس از صدور حکم توقف 
تاجر با تغییر نام شرکت یا تغییر حوزه 
جغرافیایی و... مجدداً و مکرراً شــرکت 
ثبت می کنند، حساب بانکی باز می کنند، 
دسته چک می گیرند، تسهیالت ارزی و 
ریالی می گیرند و منابع حاصله را صرف 
سوداگری، داللی و سفته بازی می کنند 
و در این میان حقوق دولتی )بیت المال( 
و حقوق کارگــران و کارمندان و حقوق 
مردم )حق النــاس( را ضایع می کنند و 
هر زمان هم که قرار است حساب کشی 
و حسابرسی شــود و وصول اصل یا فرع 
مطالبات بیمــه ای، بانکــی، مالیاتی، 
گمرکــی، ارزی و... انجــام یا پیگیری 
شود، فریاد واتولیدا ســر می دهند و از 
واژه مقدس تولید و سرمایه گذاری مولد 

سوءاستفاده می کنند.
 طرح مجلس عمال

 به حقوق کارگران تعدی می کند
نایب رئیس هیات مدیره ســازمان 
تامیــن اجتماعی در ادامــه می گوید: 
شــاید دولت و مجلس دوست داشته 
باشند نسبت به بخشش حقوق دولتی 
)بیت المال( برای این قبیل کارخانه ها 
اقدام کنند، ولی اخالقاً، شــرعاً و قانوناً 
نمی توان حق الناس دیگران را بخشید. 
لذا پیشنهاد می شود در فرایند بررسی 
طرح فوق الذکر، مطالبــات مربوط به 
کارگــران و کارمنــدان کارخانه های 
تولیدی و بنگاه های اقتصادی از شمول 
طرح یاد شده، مستثنی شوند چرا که 
این قبیل مطالبات مربــوط به حقوق 
دولتی نیست که مجلس و دولت بتوانند 
ببخشــند یا حکم منع تعقیب و منع 

پیگیری برای آن صادر کنند.
وی ادامه می دهــد: در حال حاضر 
تعــدادی از کارفرمایان نــه تنها حق 
بیمه ســهم کارفرمایی کارگران خود 
را نمی دهند بلکه حتــی ۷درصد حق 
بیمه ای را که از حقــوق ماهانه کارگر 
کسر کرده اند به حساب سازمان تامین 
اجتماعی واریز نمی کنند. اگر قرار باشد 
ســازمان تامین اجتماعی نتواند برای 
وصول این مطالبــات از ظرفیت های 
قانونی موجود در قانون تامین اجتماعی 
استفاده کند عماًل این تعدی به حقوق 
کارگران و کارمندان محسوب می شود 
به ویژه آن که به موجب ماده ۴۹ قانون 
تامین اجتماعی »مطالبات ســازمان 
ناشــی از اجرای این قانــون در عداد 
مطالبات ممتاز است« و باید در اولویت 
وصول اموال مدیونیــن طبق ماده ۵۰ 
همان قانون قرار گیــرد. صرف نظر از 
اینکه به موجب مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون 
کار، پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی 

جزو حقوق بنیادین کار اســت و عدم 
پرداخت آن مســتحق اعمال جریمه 
است ولی هیچ گاه این حکم قانون کار 

اجرایی نشده است.
 احتمال اختالل جدی

 در روند کار تامین اجتماعی
حیــدری در بیان نتایــج این طرح 
معتقد است که تصویب طرح پیشنهادی 
نمایندگان بدون مســتثنی شــدن 
مطالبات مربوط بــه حق الناس )کارگر 
و کارمند( می تواند به تشدید روند فرار 
بیمه ای )قشــری، بنگاهی، تعدادی و 
ریالی( منجر شــود، رونــد عدم تعادل 
منابــع و مصارف و کســری نقدینگی 
سازمان تامین اجتماعی را تشدید کند، 
کارگران و کارمنــدان را از حقوق حقه 
خود محــروم کنــد و در نهایت اینکه 
روند خدمات رســانی به بیمه شدگان 
و مســتمری بگیران را با اختالل جدی 

مواجه کند.
وی در پایان می گوید: دولت و مجلس 
طی دو سال گذشته منابع و اعتبارات 
زیادی را برای حمایت از دستگاه های 
اجرایی دولتی در قبــال بحران کرونا 
اختصاص داده اند ولی یک ریال از این 
کمک ها، به سازمان تامین اجتماعی داده 
نشده و در نقطه مقابل به خاطر همین 
بحران کرونا می خواهنــد ابزار قانونی 
سازمان برای وصول مطالبات بیمه ای 
مربوط به حق و حقوق کارگران را نیز از او 
سلب کنند، درحالی که غالب دولت های 
دنیا بــه خاطر بحران کرونــا به کمک 
نظامات بیمه اجتماعی خود شتافته اند. 
لذا از نمایندگان محترم مجلس اسالمی 
تقاضا می شود که اگر کمک مساعدی 
به سازمان تامین اجتماعی نمی کنند 
حداقل بــه آن ضربه نزنند و شــرایط 
عدم تعادل منابع و مصارف و کســری 

نقدینگی این سازمان را تشدید نکنند.

خالصه شدن حمایت از تولید به پشتیبانی از سرمایه

بخشش حق الناس، اخالقی، شرعی و قانونی نیست

خبر

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از حذف مصوبه افزایش 
سن بازنشستگی از الیحه بودجه خبر داد.

ولی اســماعیلی در گفت وگو با خبرگزاری مهر گفت: در 
جلسه کمیســیون اجتماعی، بند مربوط به افزایش دو سال 
سن بازنشستگی کاًل حذف شد و همچنین قسمت مربوط به 
میانگین پرداخت مستمری بازنشستگان از ۲ سال به سال ۳ 
نیز حذف شد.رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس افزود: در 

حال حاضر سن بازنشستگی برای لیسانس ها ۳۰ سال و برای 
فوق لیسانس ها ۳۵ سال اســت. دولت در الیحه بودجه برای 
این افراد ۳۲ سال و ۳۷ ســال دیده بود تا کمکی به صندوق ها 

بازنشستگی شود اما این راه حل اصلی و اساسی نیست.
اسماعیلی تاکید کرد: ما خودمان طرح پایداری درآمدهای 

صندوق ها را در کمیسیون در دست بررسی داریم.
در همیــن زمینــه، »علــی دهقان کیا« رئیــس کانون 

بازنشستگان و مســتمری بگیران تهران نیز با اشاره به حذف 
بند مربوط به افزایش سن بازنشستگی در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
اظهار کرد: براساس آنچه که اعالم شده این بند حذف شده و 

فعاًل قرار نیست اجرایی شود.
طرح افزایش ســن بازنشســتگی که در الیحــه بودجه 
پیشــنهادی ۱۴۰۱ آمده بود با واکنش های کارشناســان و 
متخصصان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی مواجه شد طوری که 
بســیاری از متخصصان این موضــوع را به ضــرر کارگران و 
کارمندانی که چندین سال سابقه کار دارند و همچنین افزایش 
آمار بیکاری می دانستند. این عده معتقد بودند طرح افزایش 
سن بازنشستگی دارای ابهامات زیادی است که در نهایت این 

طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس حذف شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

افزایش سن بازنشستگی از الیحه بودجه حذف شد

تصویب طرح پیشنهادی 
نمایندگان بدون مستثنی 

شدن مطالبات کارگر و 
کارمند می تواند به تشدید 

روند فرار بیمه ای منجر شود 
و عدم تعادل منابع و مصارف 

و کسری نقدینگی تامین 
اجتماعی را تشدید کند

شاید دولت و مجلس 
دوست داشته باشند 

نسبت به بخشش حقوق 
دولتی )بیت المال( برای 

سرمایه داران و کارخانه ها 
اقدام کنند، ولی اخالقاً، 
شرعاً و قانوناً نمی توان 

حق الناس را بخشید
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 بازنشستگان مخابرات راه دور شیراز
 در دیدار با استاندار فارس:

 مصوبات سفر استانی دولت
 اجرا نشده است

کارگران بازنشسته شــرکت مخابرات راه دور 
شیراز روز شــنبه )۱۱ دی( با استاندار فارس دیدار 

کردند.
به گزارش ایلنا، دیروز کارگران بازنشسته شرکت 
مخابرات راه دور شــیراز، مقابل خانه کارگر استان 
فارس واقع در شهرستان شــیراز تجمع کردند و 
خواهان مالقات با استاندار شدند. بنا بر این گزارش، 
»محمد هادی ایمانیه« استاندار فارس، در محل خانه 
کارگر حضور یافته و کارگران بازنشسته مخابرات راه 

دور توانستند با وی مالقات کنند.
در این دیدار، بازنشستگان مخابرات راه دور شیراز 
به اجرا نشدن مصوبات سفر استانی دولت اعتراض 
کردند. بر اساس این مصوبات، باید زمینه پرداخت 
مطالبات ایام اشتغال کارگران بازنشسته این شرکت 

که از دهه ۸۰ بالتکلیف باقی مانده، فراهم شود.
طبق این گزارش، حدود ۱۳۰۰ کارگر بازنشسته 
این شــرکت، بیش از ۳۵ میلیــارد تومان طلبکار 
هســتند. این طلب مربوط به خسارت های تاخیر 
و تادیه اســت که تاکنون به ســبب روشن نشدن 
وضعیت کارخانه که در بحــران اقتصادی دهه ۸۰ 

تعطیل شد، تعیین تکلیف نشده است.
    

کمیپین حمایت از افراد دارای معلولیت:
مجلس، بودجه سال آینده را 

عادالنه اصالح کند
کمیپین حمایت 
رای  د دا فــرا ا ز  ا
معلولیت با انتشــار 
نامه ای خطــاب به 
نمایندگان مجلس، 
خواهان اصــالح بودجه پیشــنهادی دولت برای 

معلوالن شد.
به گزارش ایلنا، در بخشــی از ایــن نامه آمده 
اســت: افراد دارای معلولیت به رغم تصویب قانون 
حمایت از حقوق معلوالن در اســفند ماه ۱۳۹۶ از 
سوی نمایندگان مجلس و الزم االجرا شدن آن در 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، هنوز مورد غفلت واقه شده اند؛ 
غفلتی که ناشی از عدم حاکمیت قانون یاد شده است 
چرا که بخش عمده ای از قانــون حمایت از حقوق 
معلوالن ازجمله بند یک مــاده ۲۷ آن در خصوص 
الزام دولت به پرداخت حداقل دستمزد حقوق کار به 
افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید و تکلیف 
سازمان بهزیستی به پرداخت حق پرستاری به افراد 
دارای معلولیت شدید و خیلی شدید و افراد دچار 
معلولیت های چندگانه مطابق ماده ۷ به بهانه کمبود 
بودجه تا تحقق و اجرای کامل فرسنگ ها فاصله دارد. 
این در حالی است که پیشنهاد قانون از طریق الیحه 
بوده و در نهایت توانســته، نظر شورای نگهبان را از 
حیث  عدم مغایرت با شــرع و قانون اساسی به ویژه 

اصل هفتاد و پنجم تامین کند.
در ادامه این نامه آمده اســت: در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ مبلغ ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان برای اجرای 
قانون حمایت از حقــوق معلوالن اختصاص یافته 
در حالی که بودجه پیش بینی شــده برای اجرای 
این قانون در ســال آینده ۳۱هزار میلیارد تومان 
است. لذا با توجه به اینکه اعتبار اختصاص یافته در 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ جوابگوی جامعه هدف نیست، 
مستدعی ست عبارت افراد دارای معلولیت شدید و 
خیلی شدید موضوع ماده ۷ و ۲۷ قانون حمایت از 
حقوق معلوالن بعد از عبــارت اولویت در بند )ب( 
تبصره ۱۴ الیحــه بودجه ۱۴۰۱ اضافه شــود تا 
بدین وسیله بخشی از منابع حاصل از حذف یارانه 
پردرآمدها به اجرای ماده ۲۷ و ۷ قانون حمایت از 

حقوق معلوالن میسر شود.
    

کارگران آبفای اهواز:
مجلس، طرح ساماندهی 

نیروهای شرکتی را تصویب کند
کارگران پیمانکاری آبفای اهواز خواستار تصویب 
طرح تبدیل وضعیت شــغلی خود از نمایندگان 

مجلس شدند.
به گزارش ایلنا، حدود ۷۵۰ کارگر به عنوان اپراتور 
در شرکت آب و فاضالب اهواز زیر نظر پیمانکار تامین 
نیرو مشغول کار هستند که پیگیر تبدیل وضعیت 

شغلی خود هستند.
این گروه از کارگران می گویند: قرار است بررسی 
موضوع طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، 
شرکتی و حجمی در صحن علنی مجلس به پایان 
برســد، به همین دلیل ما کارگران شرکتی آب و 
فاضالب اهواز به نیابت از سایر کارگران صنعت آب 
و فاضالب استان انتظار داریم نمایندگان با تصویب 
این طرح، امنیت شغلی را به همه کارکنان قراردادی 
و شرکتی شاغل در تمام بخش های دولتی، عمومی 

و نیمه دولتی کشور بازگردانند.

اخبار کارگری

معاون روابــط کار وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی با بیان اینکه تاکنون ســه جلســه 
تخصصی کمیته مزد برگزار شده، گفت: تا اسفند 

ماه ۸ تا ۹ جلسه دیگر هم برگزار می شود.
علی حســین رعیتی فــرد در گفت وگو با 

خبرگزاری فــارس در مورد اینکــه آیا تعیین 
ســبد معیشــتی خانوار کارگری در جلسات 
کمیته دستمزد انجام شــده،  گفت: قرار است 
وزارت اقتصاد، آمار شــاخص های اقتصادی را 
اعالم کند که هنوز جمع بندی نکرده و بعد از آن 
سبد معیشت خانوار میانگین کارگری مشخص 
خواهد شــد.وی گفت: به نظر من تا اسفند ماه 
امسال در مجموع ۸ تا ۹ جلسه کمیته دستمزد 
کارگران برگزار خواهد شــد. جلسات شورای 

عالی کار هم هر ماه یک جلســه طبق تقویم در 
شنبه های هر ماه برگزار می شود.

رعیتی فرد در مورد این که آیا آخر سال حداقل 
مزد کارگران برای سال آینده مشخص خواهد 
شد، تأکید کرد: قبل از پایان سال حتماً تعیین 
حداقل مزد کارگران برای سال آینده مشخص 

می شود.
وی در مــورد اینکه تاکنون مشــکالت چه 
تعداد از کارگاه های دارای مشــکل حل شده، 

 گفت: برای رفع مشــکل کارگاه ها و بنگاه های 
تولیدی پیگیری می کنیــم و هر کارگاهی که 
مشکلی داشته و مراجعه کند، برای رفع آن اقدام 
می شود و تاکنون نیز مشکل بسیاری از کارگاه ها 

حل شده است.
معاون روابــط کار وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت:  آیین نامــه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ 
قانون کار که در مورد تأمین مسکن کارگران است 
در جلسه بعدی شورای عالی کار بررسی می شود. 

البته قباًل آیین نامه ای در این زمینه تهیه شده 
بود اما مشخص نبود که کدام کارگران ذینفع و 
کدام ها نیستند، لذا قرار اســت این آیین نامه 
مجددا براساس نظر شــرکای اجتماعی یعنی 
کارگران، کارفرمایان و دولت در دستور شورای 

عالی کار قرار گیرد و یک بار دیگر بررسی شود.
رعیتی فرد در مورد وضعیت شرکت هفت تپه 
بعد از برگشت دولت نیز گفت: بعد از اینکه به دلیل 
عدم اهلیت فرد خریداری شده، این شرکت به 
دولت برگشت در اختیار صنایع نیشکر کارون 
قرار گرفته و تصمیم بــرای واگذاری مجدد آن 

برعهده سازمان خصوصی سازی قرار دارد.

حداقل مزد سال 1401 کارگران تا پایان سال جاری مشخص خواهد شد


