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اخبار کارگری

در آستانه بیســت و نهم آبان ماه، 
سالروز تصویب قانون کار، عده ای در 
کشور مجددا به فکر منطقه ای کردن 
مزد کارگران افتاده اند! سال گذشته 
نیز درســت همین روزها، طرحی در 
مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده 
۴۱ قانون کار و توافقی شــدن مزد در 
روستاها مطرح شد که البته با اعتراض 
گسترده فعاالن کارگری، کنار گذاشته 
شد. البته تالش برای اصالح قانون کار، 
چیز جدیدی نیست. تقریبا هر چند ماه 
یک بار و به بهانه های مختلف، صدای 
طرفداران اصــالح قانون کار به گوش 
می رســد؛ افرادی که معتقدند برای 
رشد تولید و کاهش نرخ بیکاری باید 

قانون کار را تغییر داد.
در همین رابطه خبرگــزاری کار 
ایران )ایلنا( با »علــی خدایی« عضو 
کارگری شورای عالی کار گفت وگویی 

ترتیب داده است.
    

اغلب فعــاالن کارگری روی 
این موضوع که ضمانت اجرایی 
قانون کار طی سال های گذشته 
و بــا مصوبــات، آیین نامه ها 
و دســتورالعمل ها از بین رفته، 
اتفاق نظر دارند. برای برگرداندن 
ضمانت اجرایی قانون کار از کجا 
باید شروع کرد و چه کسانی باید 

قدم اول را بردارند؟
متأسفانه بعد از تصویب قانون کار، 
اولین ضربه از ناحیــه ماده ۷ به قانون 
کار وارد شــد. این ضربه کاری ترین 
ضربه بود و بیشترین خســارت را به 
کارگــران وارد کرد. بــه اعتقاد من، 
ابهامی که در مــاده ۷ قانون کار وجود 
داشت، یک ابهام آگاهانه بود که بعدتر 
در اوایل دهه ۷۰ از آن سوءاستفاده شد 
و با ارائه تفســیر متفاوت از این ابهام، 

عمال قراردادهای موقت رواج یافت و 
روزبه روز امنیت شغلی کارگران از بین 
رفت. با از دست رفتن امنیت شغلی، ما 
با کارگران بی دفاعی مواجه شدیم که 
امروز حتی توان دفاع از ابتدایی ترین 
حقوق خود را هم ندارند. با از دســت 
رفتن امنیت شــغلی، البته باقی مواد 
قانون کار هم اعتبار و ارزش خود را از 
دست دادند. به همین دلیل معتقدم 
رســیدگی به موضوع امنیت شغلی 
کارگران مهم ترین مسأله است و باید 
از این نقطه آغــاز کنیم؛ موضوعی که 
سال هاســت فعاالن کارگــری روی 
آن کار می کننــد. در همین راســتا، 
آیین نامه تبصره یک مــاده ۷ قانون 
کار، که حدود ۲۶ ســال مســکوت 
مانده بود، در ســال ۹۶ تصویب شد. 
این آیین نامــه باالخره حداکثر مدت 
برای کارهای با جنبه غیرمســتمر را 
تعیین کرد. در مورد بنــد دو تبصره 
۷ نیز که مفهوم مخالف از آن ســبب 
رواج قراردادهای موقت کار شد، قضیه 
ادامه دارد. بارها کمیته های مختلف در 
دوره های مختلف برای پیگیری این 
موضوع تشکیل شده ولی معتقدم باید 
یک خواسته جمعی شکل بگیرد. در 
دوره وزارت عبدالملکی هم کمیته ای 
تحت عنــوان کمیته امنیت شــغلی 
تشکیل شد اما این کمیته هنوز به جای 
مشخصی نرسیده است. تاکید می کنم 
برای اینکه بتوانیم قانون کار را دوباره 
احیا کنیم و قدرت اجرایــی را به آن 
برگردانیم، مهم ترین کار برگرداندن 

امنیت شغلی به کارگران است.
امنیت شغلی با حذف دادنامه 
۱۷۹ قابل برگشت است یا با اصالح 

قانون کار؟
ببینید دادنامــه ۱۷۹ به ماجرای 
کاهش امنیت شــغلی رسمیت داده 

است. به نظر من هر دو مسیر قابلیت 
پیگیری دارد یعنی هم با حذف دادنامه 
۱۷۹ و هم با تفســیر درست از تبصره 
دو ماده ۷ و تعریف مــدل جدید از آن 
می توانیم از این مشکل بیرون بیاییم. 
تشــکل های کارگری نیز این موارد را 
به صورت هدفمنــد دنبال می کنند، 
البته شاید این تالش در بیرون مشهود 
نباشــد اما ایــن مســائل را پیگیری 
می کنیــم. در واقع گروهی مســأله 
دادنامه ۱۷۹ را پیگیــری می کنند و 
گروهی دیگر که من جزو آنها هستم، 
به دنبــال اصالحات اساســی ماده ۷ 

هستیم.
برخــی از فعــاالن کارگری 
اصــالح قانون کار را به شــرط 
حمایتی تر کردن آن، یعنی تغییر 
به نفع کارگران، می پذیرند. غیر 
از تبصره دو مــاده ۷ قانون کار، 
مواد دیگری هست که بتوانیم با 
اصالح آنها، ضمانت اجرای قانون 

کار را باال ببریم؟
اگــر بتوانیم اصل موضــوع قانون 
کار را حل کنیم، مشکالت دیگر حل 
شدنی است. اول همه باید بپذیرند که 
اصل قانون کار، حمایت از کارگر است 
نه تنظیم بازار کار. ما قوانین متعددی 
در حوزه صنعت و... داریم و قانون کار 
صرفا برای حمایت از کارگران اســت 
اما متاســفانه چون چنیــن تفکری 
وجود ندارد، ما با هــر آیین نامه و هر 
روشــی هم که جلو برویم به مشکل 
می خوریم. ضمنا مــواد متعددی از 
قانون کار مسکوت مانده است. به طور 
مثال ماده۲۷ که مهم ترین عامل دفاع 
از منافع کارگر در مقابل اخراج است، به 
دلیل قراردادهای موقت دیگر کارایی 
الزم را ندارد. شــخصا نظرم این است 
که در بحث قانون کار، به غیر از مسائل 

جدید، هیچ مشکلی با قانون کار نداریم 
و فقط بــا اجرای قانون کار اســت که 
می توانیم مشکالت را حل کنیم. البته 
با توجه به مشــاغل نوین ایجاد شده و 
پیشرفت تکنولوژی و تغییر بازار کار، 
مکلف هستیم که برای شرایط جدید 
هم پیش بینی هایی در قانون داشــته 
باشیم که اسم این تکمیل کردن قانون 
اســت نه اصالح. من کماکان به فکر 
اصالح قانون کار نیســتم بلکه به فکر 

اجرای آن هستم.
کسانی که روی اصالح قانون 
کار تاکید دارند و معتقدند قانون 
کار فعلی منافــع کارفرمایان را 
هدف گرفته، دقیقا به دنبال چه 

هستند؟
معتقدم طرف مقابل ما می داند که 
این قانون برای ما کارایی ندارد اما حتما 
به صورت هدفمند به دنبال ســرگرم 
کردن ما برای حفظ دســتاوردهای 
گذشته است. موضوع این است که روی 
کاغذ حق و حقوقی به رسمیت شناخته 
شده و فعاالن کارگری به دنبال اجرایی 
کردن آن هســتند اما طــرف مقابل، 
کامال هوشیارانه و زیرکانه هر دفعه بنا 
دارد چیزی را مطرح کند تا کارگران 
به جای اینکه به دنبال پیگیری حق و 
حقوق خود باشند، به فکر حفظ همان 
باقیمانده ها باشند. تاکید می کنم که 
آنها به صورت هدفمند ما را ســرگرم 
می کنند. به اعتقاد من برای برون رفت 
از این شرایط، کارگران باید هدفمند و 
مشخص راجع به حقوق خود مطالبه 
جدی داشته باشــند و جدی مقابل 
این افراد بایســتند. اتــاق بازرگانی و 
شورای گفت وگو به چه حقی به مسائل 
مشاغل سخت و زیان آور ورود می کنند 
و راجع به مسائل مختلف کارگری نظر 
می دهند؟ البته نظر دادن برای همه 
آزاد است اما نظری که با حضور دولت 
رســمیت پیدا می کنــد و به مجلس 
می رود و ســاعت ها وقت مجلسی ها 
را می گیرد و باعث می شــود فعاالن 
کارگری ساعت ها و ماه ها در راه روهای 
مجلس به دنبال لغو آن باشند، چیزی 
فراتر از نظر است. همان طور که گفتم 
باید هدفمندتر جلو برویــم. اگر اتاق 
بازگانی و شــورای گفت وگو به رویه 
خود ادامــه بدهند، حتمــا با هجمه 
مســتقیم ما مواجه خواهند شد. قرار 
نیست هر کس در گوشــه ای برای ما 
دردسر درست کند. مدت هاست اتاق 
بازرگانی بــرای آزار کارگران هزینه 
می کند و طرح های مختلف را از مجاری 
مختلف به مجلس می فرستد و فعاالن 
کارگری هم مجبورند دائم رصد کنند و 

حواسشان باشد که چه توطئه ای برای 
کارگران دیده اند!

در مورد مــاده ۴۱ قانون کار، 
چقــدر از این ماده کــه یکی از 
مهم ترین مواد بــرای کارگران 

است، اجرایی می شود؟
خارج از هر گونه تعارف، باید بگویم 
که قانون کار ما یکــی از مترقی ترین 
قوانین کار در دنیاست. بند دوم ماده 
۴۱ قانون کار که به موضوع معیشت 
پرداختــه یک بحــث اســتاندارد و 
بین المللی است. اگر امروز نحوه تعیین 
دســتمزد را در دنیا بررسی کنیم به 
آیتم های مختلف اشاره شده که یکی 
نرخ تورم اســت و دیگری همین سبد 
معیشت که عناوینی مثل قدرت خرید 
یا هزینه هــای زندگــی و... هم به آن 
می دهند. البته در برخی از کشــورها 
نیز تــوان اقتصادی و تــوان پرداخت 
کارفرمــا یا میانگین ســطح عمومی 
دستمزدها را هم مالک قرار می دهند 
اما پرتکرارترین ها، همین دو مولفه ای 
اســت که ما داریم؛ یعنی نرخ تورم و 

هزینه های زندگی.
سال ها از بحث هزینه های زندگی 
در تعییــن حداقل دســتمزد غفلت 
شــده و این باعث ایجاد خالیی شده 
اســت. اگرچه در سال های اخیر روی 
بند دوم ماده ۴۱ و نرخ سبد معیشت 
تمرکز بیشتری شده اما واقعیت این 
اســت که با توجه به شرایط اقتصادی 
باز هم ما موفق بــه پر کردن این خالء 
نشــدیم. هر چه دســتمزد را باالتر از 
نرخ تورم افزایش می دهیم که بتوانیم 
این خالء را پر کنیم باز هم با فشارهای 
اقتصادی، این افزایش دستمزد بی اثر 
می شود. یک عده هم از این وضعیت 
اســتفاده می کنند و دلیل این تورم را 

افزایش دســتمزد می دانند. یکی از 
بی شرمانه ترین نظریه های به اصطالح 
کارشناســی همین اســت که تاثیر 
حذف نرخ ارز ترجیحی و اســتفاده از 
تکنولوژی های از رده خارج و تحریم را 
در افزایش نرخ تورم نبینیم و در عوض 
عامل تورم را صرفا دستمزد کارگران 
بدانیم! معتقدم نگاه ها باید تغییر کند. 
ماده ۴۱ هیچ نقضی ندارد بلکه باید به 

سمت اجرای کامل آن برویم.
به عنــوان ســوال آخر، در 
مورد فصل ششــم قانون کار و 
تشــکل های کارگری، در قانون 
کار چه محدودیتی برای فعالیت 

تشکل های کارگری وجود دارد؟
در بحث تشــکل ها مشکل قانون 
کار نیست. اگر دوستان مدعی هستند 
که در قانون کار یا قانون های مختلف، 
به شوراهای اســالمی کار اختیارات 
ویژه ای داده شــده که باقی تشکل ها 
این اختیارات را ندارند یا کمتر است، 
باید بگویم که این موضــوع به قانون 
اساسی برمی گردد. تشکیل شوراها به 
قانون کار ارتباطی ندارد و اگر بنا باشد 
اصالحی صورت بگیرد باید در قانون 
اساسی صورت بگیرد اما سه گانه بودن 
تشکل در فصل ششم، عمال در جایی 
مانع از اتحاد تشــکل ها شده که باید 
فکری به حال آن کرد. موضوع بعدی 
در فصل ششــم به غیر از بخش اتحاد 
تشکل ها این اســت که به گروه های 
کارگری چندگانگــی و در مقابل به 
گروه های کارفرمایی یگانگی داده شده 
اســت. در واقع گروه کارفرمایی صرفا 
انجمن صنفی کارفرمایی دارد اما برای 
گروه کارگری امکان تشکیل سه تشکل 
دیده شــده که این به نظر من نیاز به 
اصالح دارد. موضوع بعدی محدودیت 
فعالیت سه تشکل به صورت همزمان 
در کارگاه اســت. این مغایــر با عرف 
بین المللی است. ما می توانیم هر سه 
تشــکل را به طور همزمان در کارگاه 
داشته باشــیم. این را هم باید اضافه 
کنم که تشکل های کارگری به واسطه 
همان بحث اول، یعنــی از بین رفتن 
امنیت شــغلی کارگران، قدرت خود 
را از دســت داده اند و بــرای پیگیری 
حقوق کارگران با هزار جور مشــکل 

مواجه هستند.

حمله به قانون کار، تاکتیکی برای انفعال بیشتر جامعه کارگری است

بازی هدفمند سرمایه داران برای تداوم وضع موجود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

تولید اشتغال آفرین مورد حمایت 
دولت است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شــرکت »ایران 
یاســا تایر و رابر« به عنوان اولین تولید کننده تایر در 

کشور بازدید کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ســیدصولت مرتضوی در 
این بازدید، گسترش تولید و اشتغال را مهم ترین بستر 
برای شکســت تحریم ها عنوان کرد و اظهار داشــت: 
اشتغال آفرینی مهم ترین مطالبه به حق جوان ایرانی 
اســت. وی افزود: اراده الزم برای توسعه کشور در بدنه 
دولت مردمی وجود دارد و تالش می کنیم با رفع موانع 

به تولید اشتغال آفرین و دانش بنیان کمک کنیم.
وزیر کار با تأکید بر لزوم بهره مندی از فناوری های 
نو در شرکت های تولیدی زیرمجموعه، گفت: غفلت از 
ظرفیت ها و منابع داخلی و کم کاری در توسعه اقتصادی 

نابخشودنی است.
مرتضوی بیان کرد: توســعه خط تولید مجموعه 
ایران یاسا برای اشتغال جوانان مورد حمایت همه جانبه 
ماست. وی با اشاره به اهمیت مدیریت درآمد و تالش 
برای تولید بیشتر در شرکت های متعلق به صندوق های 
بازنشستگی، افزود: تخصص و مهارت جوانان نخبه ایرانی 
با حمایت و هدایت گری می تواند شاخص های توسعه 

کشور را ارتقا دهد.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی در ابتدای این 
بازدید با حضور در خط تولید این کارخانه، با کارگران و 
تکنسین های بخش های مختلف آن گفت وگو کرد و در 

جریان مطالبات و مشکالت آنان قرار گرفت.
ایران یاسا به عنوان اولین تولیدکننده تایر در کشور 
از سال ۱۳۴۷ بیش از ۱۲۰۰ نفر اشتغال زایی مستقیم 

دارد.
    

پرداخت مستمری مددجویان 
بهزیستی با افزایش ۳۰  درصدی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان 
بهزیستی کشــور از پرداخت مســتمری آبان ماه 
مددجویان سازمان بهزیستی با افزایش ۳۰درصدی 
نسبت به شهریور ماه سال جاری از روز شنبه خبر داد.

به گزارش »توســعه ایرانی«، علیرضا انجالسی 
گفت: با همراهی دولت و مجلس و با استناد بند ۵ قانون 
اصالح بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترسیم حقوق 
کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری، مستمری 
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور 

افزایش یافت.
وی افزود: با افزایش ۳۰درصدی مستمری نسبت 
به شهریور ماه در خانوارهای یک نفره از ۴۲۰ هزار به 
۵۴۶هزار تومان، در خانوارهای دونفره از ۶۰۰ هزار به 
۷۸۰هزار تومان، در خانوارهای سه نفره از ۸۴۰هزار 
به یک میلیون و ۹۲هزار تومان، در خانوارهای چهار 
نفره از یک میلیون و ۸۰هزار به یک میلیون و ۴۰۴هزار 
تومان و در خانوارهای پنج نفر و بیشتر از یک میلیون و 
۳۲۰هزار به یک میلیون و ۷۱۶هزار تومان مستمری 

افزایش و در آبان ماه واریز شده است.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع تاکید 
کرد: مابه التفاوت مستمری مهر ماه نیز در اسرع وقت 

به حساب مددجویان این سازمان واریز خواهد شد.
    

رئیس کمیته امداد:
مستمری مددجویان از روز شنبه 

واریز می شود

رئیس کمیته امــداد گفت: مســتمری آبان ماه 
مددجویان همراه با افزایش ۳۰درصدی شنبه ۲۸ آبان 

به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
به گزارش ایسنا، سیدمرتضی بختیاری با اشاره به 
مصوبه مجلس درباره افزایش مستمری مددجویان 
افزود: مســتمری مددجویــان به همــراه افزایش 
۳۰درصدی شــنبه )۲۸ آبان ماه( پرداخت می شود. 
با اجرای این مصوبه، مستمری خانوار تک نفره تحت 
حمایت به ۵۵۰هزار تومان و مستمری خانواده دو نفره 

به ۷۸۰هزار تومان افزایش خواهد یافت.
بختیاری تاکید کرد: مستمری خانوار سه نفره به 
یک میلیون و ۹۰هزار تومان، مستمری خانواده چهار 
نفره به یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان و مستمری خانوار 
پنج نفره و باالتر به یک میلیــون و ۷۲۰هزار تومان 

خواهد رسید.
وی گفت: مابه التفاوت افزایش مستمری مهرماه 
مددجویان نیز تا ۴۸ ساعت پس از پرداخت مستمری 

آبان، به حساب مددجویان واریز می شود.

یکی از بی شرمانه ترین 
نظریه های به اصطالح 

کارشناسی همین است 
که تاثیر حذف نرخ ارز 
ترجیحی و استفاده از 

تکنولوژی های از رده خارج 
و تحریم را در افزایش نرخ 

تورم نبینیم و در عوض 
عامل تورم را صرفا دستمزد 

کارگران بدانیم

خدایی: طرف مقابل، 
هوشیارانه و زیرکانه هر دفعه 

چیزی را مطرح می کند تا 
کارگران به جای اینکه به 

دنبال پیگیری حق و حقوق 
خود باشند، به فکر حفظ 

همان باقیمانده ها باشند. 
آنها به صورت هدفمند ما را 

سرگرم می کنند

بحث گندم، آرد و نان از مباحث استراتژیکی است که همیشه دولت و مردم روی آن 
حساسیت باالیی نشان داده اند.

به گزارش خبرآنالین و به گفته کارشناســان، دولت برای پیشگیری از خروج آرد 
از چرخه تولید، اقدام به نصب کارت خوان های هوشمند در واحدهای نانوایی کرد که 
هزینه باالیی نیز به همراه داشت اما به شکست انجامید. به گفته فعاالن صنف نانوایی، 
اشتباه دولت در این بود که تصور می کرد اگر نانوا یک یا دو کیسه از آرد سهمیه ای خود را 
که مازاد می آید به صورت آزاد بفروشد باعث رقم خوردن قاچاق نان می شود در حالی که 
این ارقام اصال قابل مقایسه با ارقام اعالمی از سوی مسئوالن نیست و آرد از مبادی دیگری 
خارج می شود. از سوی دیگر بنا به حساسیت دولت روی مساله نان که ارتباط مستقیمی 
با سفره مردم دارد، دولت بر خرید تضمینی گندم پافشاری دارد و هر سال نرخ خرید 
تضمینی گندم را افزایش می دهد تا ضمن حفظ تولید به افزایش انگیزه برای کشاورزان 

و توسعه کشت گندم نیز کمک کند.
با تمام این تفاسیر واحدهای نانوایی از سال های دور با مشکلی ثابت و همیشگی 
مواجه هستند و آن به روز نبودن نرخ نان اســت که دولت ها از واقعی کردن آن امتناع 
می کنند. فعاالن صنف نانوایان کشور می گویند: با روندی که دولت در اعالم کردن نرخ 
نان با فواصل چندساله در پیش گرفته عمال عایدی نانواها به نرخ دو سال پیش است و 

خرج شان به نرخ روز و با تورم ۴۰درصدی و این به معنای عدم همخوانی دخل و خرج 
نانوایان با هم است.

»بیژن نوروز مقدم« رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در این خصوص می گوید: 
دولت فقط ۱۵درصد برای تامین مقداری از هزینه های اجاره بهای ملک، نرخ کارگری 
و... را داده که جوابگو نیست چون به عنوان مثال قیمت دستمزد کارگران در ابتدای 

سال ۵۷درصد افزایش پیدا کرد و به تبع آن مزایای قانونی که به کارگر تعلق می گیرد نیز 
اضافه شد. وی خاطر نشان می کند: از یک سو به ما نرخ نمی دهند و از سوی دیگر برای 
واحدهای نانوایی جرایم سنگین تعیین می کنند، به این معنا که نه تنها نرخ نداده اند بلکه 
تاکید دارند به نرخ قبلی نان بفروشیم. در این شرایط فروش نان به نرخ سال ۹۹ برای هیچ 
واحد نانوایی صرف ندارد، پس واحد نانوایی مجبور است به هر نحوی شده باال و پایین 

کند تا بتواند هم نان مردم را تامین کند و هم مزد کارگر را بدهد.
همچنین یکی دیگر از اصلی ترین مسائل و چالش هایی که واحدهای نانوایی با آن 
مواجه هستند، در کنار پایین بودن کیفیت آرد به دلیل عدم ترکیب شدن با آردهای 
خارجی، بحث خروج کارگران خبره از این صنف اســت که این دو عامل خود موجب 

کاهش یافتن نان های بخش سنتی می شود. 
»احمد محمدی« فعال صنف نانوایان در پاسخ به این سوال که چرا نان های سنتی 
مانند گذشته کیفیت ندارد و آیا ناشی از بی کیفیتی آرد است یا عوامل دیگری بر آن موثر 
است، گفت: مهمترین عامل موثر بر این امر این است که در بخش نان سنتی مثل سابق 
که استادکارهای قدیمی و کهنه کار روی کار بودند حضور ندارند که به اصطالح از ۴ صبح 
مشغول کار می شدند و خمیری با کیفیت تولید کنند. قامتعلی عزیزی فعال این بخش نیز 
می گوید: مساله امروز ما این است که به دلیل عدم توانایی واحدهای نانوایی در پرداخت 

هزینه های کارگری، به ناچار به تدریج خبره های کار از این صنف بیرون می روند.
وی افزود: اگر بخواهیم حقوق کارگر نانوایی تامین شود باید نرخ عادالنه ای برای نان 
داده شود نه اینکه انتظار داشته باشیم واحدهای نانوایی به نرخ دو سال پیش نان بفروشند 
و به نرخ روز کارگر خود را راضی نگه دارند. در غیر این صورت قاعدتا هر روز شاهد خارج 

شدن کارگران دوره دیده یا ماهر از این صنف خواهیم بود.

قیمت نان؛ جنگ پیدا و پنهان نانوایان و تعزیرات

کارگران خبره از واحدهای نانوایی خارج می شوند

گزارش

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که اجرای قانون افزایش حقوق 
کارمندان دولت و بازنشستگان از مهر ماه خواهد بود و به احتمال زیاد این قانون از 

اواخر آبان اجرایی شده و دولت معوقه مهر را نیز پرداخت می کند.

به گزارش ایسنا، ولی اســماعیلی ادامه داد: اجرای این قانون بر عهده دولت 
است لذا به احتمال زیاد این قانون از آبان ماه اجرا می شود و دولت معوقه مهر را نیز 

پرداخت می کند.

وی همچنین به مصوبه مجلس در تخصیص ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای 
فوق العاده ویژه مشاغل کارکنان دولت اشاره و اظهار کرد: اینکه فوق العاده ویژه 
مشاغل مشمول کدام دستگاه ها و با چه درصدی شــود، در اختیار دولت است و 
مشخصا متولی آن سازمان امور استخدامی است. مجلس این اختیار را به دولت 

داده که تا ۵۰درصد فوق العاده مشاغل را اجرایی کند.

فوق العاده ویژه برخی از مشاغل دولتی تا 50 درصد افزایش خواهد یافت


