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عضو کارگری شورای عالی کار:
هیات تخصصی دیوان عدالت 

اداری، بخشنامه مزد ۹۹ را باطل کرد
عضو کارگری شورای 
عالی کار از ارجاع پرونده 
شکایت مزدی به هیات 
عمومی دیــوان عدالت 
خبر داد. علی خدایی در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا 

گفت: پیرو شکایات صورت گرفته توسط کانون عالی 
انجمن های صنفی کارگری کشور، کانون هماهنگی 
شوراهای اسالمی کار استان تهران و گروه جهادی 
امام صادق)ع( مبنی بر لزوم ابطال مزد ۹۹ به دلیل 
عدم رعایت بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، اخیراً هیات 
تخصصی دیوان عدالت، به موضوع رسیدگی کرده 
و نظریه خود را مبنی بر ابطال هر دو مصوبه مزدی 
)مصوبه بیســتم فرودین و مصوبه هفدهم خرداد 
۹۹( صادر کرده است. وی با بیان اینکه از نظر هیات 
تخصصی دیوان خوشنودیم و نسبت به آینده کار 
امیدوار شده ایم، افزود: روال کار این است که نظریه 
هیات تخصصــی، در هیات عمومــی دیوان طرح 
می شــود و رای نهایی صادر خواهد شد. امیدواریم 
هیات عمومی دیوان عدالت با توجه به عدم رعایت 
قانون در تصویب مزد ۹۹ و عدم امضای نمایندگان 
کارگری، رای به ابطال مصوبه مزدی و اصالح مزد 

۹۹ بدهد.
    

 ۷۷ درصد دورکاری 
موفق بوده است

رئیس ســازمان امور اداری و استخدامی کشور 
گفت: طبق یک گــزارش از عملکــرد دورکاری در 
دستگاه های اجرایی کشور، حدود ۷۷درصد کارمندان 
دورکار توانسته اند در انجام امور محوله موفق عمل 
کنند و باید بتوانیم این درصــد را افزایش دهیم. به 
گزارش ایرنا، جمشید انصاری گفت: دورکاری به این 
معنی است که دستگاه های اجرایی، زیرساخت هایی 
را فراهم کنند تا کارکنــان بتوانند از خارج از محیط 
اداره وظایف خود را انجام دهند. وی اضافه کرد: باید 
توجه داشت که تعطیلی به معنای دورکاری نیست و 
ما در مقاطعی به دلیل شیوع بیماری کرونا و ضرورت 
سبک کردن حضور کارکنان دولت در محیط اداری 
بخش هایی از کارکنان دولت را تعطیل کردیم که این 
به معنی دورکاری نبود. انصاری با اشاره به برگزاری 
ســاالنه آزمون استخدامی دســتگاه های اجرایی، 
گفت: معموالً نظام اداری کشور به گونه ای است که 
کارکنان می توانند برخی با دالیــل قانونی زودتر از 
۳۰سال بازنشسته شوند ولی ما متوسط دوره خدمت 
را ۳۰سال فرض می کنیم و به همان نسبت یعنی سه 
درصد کارکنان را هرساله در خروجی قرار می دهیم 
ولی این رقم در عمل ممکن اســت کمی باال و پایین 
شود. وی گفت: با توجه به تعداد نیروی انسانی دولت 
که حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است عماًل امسال 
حدود ۷۰هزار خروجی خواهیم داشــت که نیروی 
جایگزین آنها متناسب با خروجی ها و برنامه های دولت 

برای کوچک سازی، استخدام می شوند.
    

۵۰ درصد متقاضیان مسکن ملی 
کارگر هستند

معــاون فرهنگی و 
اجتماعی وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی با 
اشاره به اینکه وزارت راه و 
شهرسازی همه امکانات 
خود را برای ســاخت و 

تأمین مســکن برای اقشــار مختلف مردم بسیج 
کرده، اعالم کرد: در حال حاضر ساخت مسکن در 
تهران و سایر شهرستان ها کلید خورده که براساس 
آخرین آمار از این میزان حدود ۵۰درصد به قشــر 
کارگری اختصاص پیدا کرده و در صورت اجرایی 
شدن این طرح که همان طرح اقدام ملی مسکن نام 
دارد، اتفاقات و تحوالت بزرگی رقم خواهد خورد. به 
گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم صادقی فر اضافه 
کرد: در این زمینه ثبت نام در چندین مرحله برای 
ساخت مسکن ملی و شناسایی متقاضیان در حوزه 
مسکن ملی و مسکن اســتیجاری انجام شده که 
برعهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اســت. 
همچنین مقرر شد از همان تسهیالتی که سایر اقشار 
استفاده می کنند نیز جامعه کارگری و بازنشستگان 
بتواند بهره مند شود. وی ادامه داد: در همین راستا 
یک صد میلیون تومان تسهیالت ۱8درصدی ۱۰ 
ساله برای تأمین هزینه ساخت مسکن در نظر گرفته 
شده که البته در حال حاضر برای کمتر شدن درصد 
کارمزد این تســهیالت در حال بررسی در جلسه 
شورای عالی مسکن هستیم. از سوی دیگر مراحل 
پنج گانه ای برای پرداختی وجود دارد که در هر یک 
از این مراحل ۵ قسط ۴۰ میلیون تومانی پرداخت 
می کند و در ســقف یک صد متر مسکنش ساخته 

شده و آن را تحویل می گیرد.
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اخبار کارگری

یک بار دیگــر به موســم برگزاری 
جلســات تعیین مزد نزدیک شده ایم و 
پای دخل و خــرج مزدبگیران به میان 
آمده است. طبق اخبار، حساب و کتاب 
سبد هزینه های زندگی موضوعی است 
که کارفرمایان دولتی و خصوصی هم آن 
را قبول دارند و منکرش نیستند، برای 
همین اســت که پس از چند ماه وقفه و 
بی خبری، کارگروه مزد شــورای عالی 
کار، محاسبات ســبد معیشت را از سر 
گرفته تا نتیجه آن مبنــای مذاکراتی 
باشد که قرار است از هفته های بعدی در 
شورای عالی کار برای تعیین مزد سال 

۱۴۰۰ انجام شود.
تا پیش از برگزاری آخرین جلســه، 
گروه کارگری شورای عالی کار دو ماهی 
بود که خواســتار تشکیل جلسه فوری 
برای ترمیم شــکاف میان حداقل مزد 
سه میلیون تومانی با خرج ۱۰ میلیون 
تومانی یک زندگی حداقلی در ماه های 
باقیمانده از سال ۹۹ شده بود؛ درخواستی 
که دیگر اعضای شــورای عالی از زمان 
مطرح شدنش در اواخر مهر ماه تا حاال 
کوچکترین توجهی به آن نشان ندادند. 
گرچه کارفرمایان اذعــان دارند که در 
شرایط موجود دخل و خرج زندگی بیش 
از هر زمان دیگری جور نیست، اما دولت 
را مسئول یافتن راهی مناسب برای امرار 
معاش جامعه دانســته و به هیچ وجه 
زیر بار آن نمی روند که غیر از چانه زنی 
برای افزایش دستمزد های سال ۱۴۰۰ 
هیچ جلسه دیگری در ارتباط با بازبینی 

دستمزد ها برگزار شود.
عالوه بر این، جناح کارفرمایی شورای 
عالی کار که تلفیقی از زمامداران اقتصاد 
دولتی و غیردولتی کشــور محسوب 
می شــوند، از ســال های دور همواره 
خط مشــی محافظه کارانه ای در برابر 
تقاضای واقعی شدن دستمزد از سوی 
کارگران داشته اند. در این دیدگاه اگرچه 
اصل محاســبات هزینه هــای زندگی 
و پایین بودن دســتمزد ها هرگز نفی 

نشده، اما همیشــه دالیلی مثل خطر 
تشدید تعطیلی بنگاه ها و بیکاری بیشتر 
کارگران وجود داشــته تا جلو واقعی تر 

شدن افزایش های مزدی را بگیرد.
با این اوصاف دور از ذهن نیست که 
مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ نفس گیر تر 
از هر زمان دیگری باشد. از یک سو میراث 
برجای مانده از مشکالت قدیمی فعاالن 
اقتصادی در ایران و از سوی دیگر بحران 
کرونا و نوسانات اقتصادی امسال دست 
به دســت هم داده اند تا مقاومت گروه 
غیرکارگری شــورای عالی کار در برابر 
افزایش دستمزد های سال جدید بیش 
از هر زمان دیگری باشد. این مقاومت به 
ویژه پس از رفتار غیرمعمولی که گروه 
کارگری شورای عالی کار با امضا نکردن 
مصوبه دستمزد های ســال ۹۹ از خود 
نشان داد و باعث کشدار شدن مسأله شد، 
شدیدتر خواهد شد. اما آیا مشکل اقتصاد 
ایران فقط افزایش بی حساب و کتاب مزد 
ساالنه کارگران است و آیا می توان با عدم 
افزایش مزد یا حتــی افزایش ناچیز آن 
جلو بدتر شدن شرایط را گرفت و برای 

بهبود آن اقدامی کرد؟
»فرامرز توفیقی«، از اعضای کارگری 
شورای عالی کار در گفت وگو با اقتصاد۲۴ 
می گویــد: جلوگیــری از افزایش مزد 
فقط پاک کردن صورت مســأله است. 
سرکوب مزدی یا فریز مزدی نمی تواند 
پایانی بر افزایش بی رویه قیمت ها باشد 
و ساده لوحانه است که باور داشته باشیم 
با ممانعت از افزایش مــزد، کارخانه ای 

تعطیل یا کارگری بیکار نخواهد شد.
وی ادامه می دهد: سرچشمه گرانی 
جای دیگری غیــر از مذاکرات مزدی 
شورای عالی کار است. یادمان نرفته که 
پیش از نوســانات این چند ساله سهم 
نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید 
زیر ۱۰درصد بود و حاال هم وضعیت از 
همان قرار است. دولت نرخ ارز را طوری 
مدیریت می کند کــه تولیدکنندگان 
بی اعتنا به محدودیت ها و معذوریت ها، 

ســالی چند نوبت قیمت هایشــان را 
افزایش می دهند.

توفیقی می افزاید: همین حاال که 
کارگروه مزد شورای عالی کار تازه در 
اول راه قــرار دارد در جامعه صحبت 
از افزایــش ۷۰درصــدی قیمت نان 
اســت. کارگران نانوا با سایر کارگران 
شــرایط مزدی متفاوتی دارند و بعضا 
ممکن است دستمزدشان تا چند سال 
هم افزایش نیابــد. پس دلیل ضرورت 
افزایش بهای نان چیست؟ غیر از این 
است که در تامین و توزیع گندم و انرژی 
اتفاقاتی افتاده که می طلبد بهای گران 

تا ۷۰درصد گرانتر شود؟
این فعــال صنفی کارگــری ادامه 
می دهد: هر طور حساب کنیم خرج ۱۰ 
میلیون تومانی زندگی یک خانوار ۳.۳ 
نفری بر مبنای آمار هایی است که مراجع 
رســمی تهیه کرده اند اما کارفرمایان 
مدعی هستند که در قالب افزایش مزد 
ســاالنه امکان پرداخت همه هزینه ها 

را ندارند. البد حق هــم دارند چون 
شرایط اقتصادی واقعا بد است اما 

انداختن مســئولیت به گردن 
دولت که تفاوتــی در نتیجه 
ایجاد نمی کند. همین دولتی 
که حاال برخالف همه تز های 
خصوصی ســازی وظیفه 
مداخله در امور اقتصادی را 
دارد متولی بخش اصلی 
اقتصاد کشــور است و 
اساسا گران بودن هزینه 
دسترســی به حداقل 

خدمات ضروری نتیجــه اقداماتی 
اســت که دولت بــرای تامین حقوق 

شهروندان کرده است.
وی تصریح می کند: کسی نمی گوید 
که همه مــردم باید خــورد و خوراکی 
آن چنانی داشته باشند اما با شرایطی که 
دولت فراهم کرده دیگر خرج شکم یک 
خانوار متوسط نمی تواند کمتر از ۲.۵ 
میلیون تومان در ماه باشد. این اتفاقی 

است که مشابه آن در تامین بهداشت و 
مسکن و آموزش هم افتاده است. دولت 
مدعی است که در راستای تکالیف تعیین 
شده در قانون اساسی شرایط دسترسی 
مردم به خدمات عمومی را فراهم کرده، 
اما کسی نمی گوید که بهای این خدمات 
حداقلی باید چگونه و چطور تامین شود؟
توفیقی ادامه می دهد: مســکن و 

سرپناه، حق بدیهی هر آدمی است اما 
در ایران آن قدر بازار مسکن حباب و تورم 
دارد که دیگر کمتر خانواده ای می تواند 
به عمــرش طعم صاحبخانــه بودن را 
بچشد اما در همین اوضاع و احوال هزینه 
اجاره و رهن و تعمیر و نگهداری خانه و 
ملک آنقدر باالست که نمی شود آن را 
نادیده گرفت. حتی آمار های خوشبینانه 

مراجع رســمی هم به مســخره بودن 
توانایی درآمد های کنونی برای تامین 
این هزینه ها اذعان دارند، مگر اینکه در 
عصر مدرن شهرنشینی، شهروندان از 
شیوه های جایگزینی مثل چادرنشینی 
و پشــت بام خوابی و ماندن در ماشین 
نیازشان به سقف باالی ســر را تامین 
کنند. حتی اگر این باشد به زودی باید 
شاهد حباب سازی در بازار های رسمی 
و غیررسمی باشــیم که در این حوزه 
شکل می گیرد. چند ماه دیگر که سال 
جدید شروع شود باز هم شاهد افزایش 
هزینه های ملک و امالک خواهیم بود. 
حاال دستمزد ها هر قدر هم که می شود 
افزایش ناچیزی داشــته باشند، چشم 
عرضه کنندگان این بازار برای افزایش 
قیمت ها نه به جیب کارگران که به جای 

دیگری دوخته شده است.
مســئول کمیته مزد شورای عالی 
کار در ادامه بحث هزینه های آموزشی 
را پیش کشیده و می گوید: بزرگترین 
تحولی کــه با آمدن کرونا بــه ایران در 
هزینه های آموزشــی ایجاد شد، کوچ 
اجباری دانش آموزان و دانشجویان به 
محیط های آموزشی مجازی بود. شاید 
هزینه لوازم التحریر در مقایسه با سال 
گذشته کم شده باشد، اما هزینه تهیه 
لپ تاپ و تبلت و گوشی های هوشمند 
و تامین اینترنتی که بــرای حضور در 
کالس های مجازی ضروری اســت به 
حدی کمرشکن هست که در چند ماه 
گذشته شنونده اخبار تلخی باشیم که 
برای دانش آموزانی در گوشــه و کنار 

کشور اتفاق افتاده است.
توفیقی ادامه می دهــد: در همین 
بحث قیمت خــودرو یا عرضــه پیاز و 
سیب زمینی، مگر پای تعیین افزایش 
یافتن قیمت مزد در میان بود که تا به االن 
بهای این کاال ها چند نوبت گران و نایاب 
شده است؟ منطقی است که این گرانی ها 
کوچکترین دخلی به افزایش حقوق و 
مزد ندارند. در اصل در این مناسبات 
حقوق و دستمزد کارگران حکم 
سنگ زیرین آسیاب را دارند و 
همیشه آخرین اتفاقی که در 
چرخه افزایش قیمت ها 
می افتد همین است. این 
افزایــش آن قدر ناچیز 
است که حتی اگر از 
چرخه مناسبات 
اقتصــادی حذف 
شوند باز هم مشکل 
گرانی و نایابی به قوت 

خود باقی خواهد ماند.
مسئول کمیته دستمزد های 
کانون عالی شــورا های اسالمی کار با 
یادآوری اینکه جلساتی مثل کارگروه 
دســتمزد های شــورای عالی کار در 
راستای تکلیفی است که در قانون کار 
تعیین شده، ادامه می دهد: ماده ۴۱ 
قانون کار می گویــد تغییرات تورمی 
هزینه های ماهانه یک خانوار رسمی 
باید مبنای افزایش مزد ساالنه باشد. 

جناح کارفرمایی شــورای عالی کار 
سال هاســت که قرائت مورد قبولش 
را به جلســات مزدی تحمیل کرده و 
ممکن اســت پا به پای طرف کارگری 
در محاسبات سبد هزینه های زندگی 
شــرکت و نتیجه به دســت آمده را با 
اکراه قبول کنند امــا در موقع تعیین 
مزد تورم مدنظر را بر درآمد کارگران 
و نه مخارجشــان اعمــال می کنند، 
برای همین اســت که افزایش ساالنه 
مزد پایه هیچ تناســبی با هزینه های 

زندگی ندارد.
وی تاکید می کند: قیمت ســبد 
هزینه ها به دســت می آید و خروجی 
کار نیز افزایش درآمد کارگران است 
اما مادامی که میان مزد و هزینه شکاف 
وجود داشــته باشــد این افزایش ها 
جوابگــوی زندگی نخواهــد بود. در 
واقع از این شیوه سال هاست که برای 
سرکوب مزدی اســتفاده می شود. به 
ظاهر چیزی به اسم فریز مزدی نداریم 
اما میــزان افزایش ها آن قــدر ناچیز 
است که در طول سالیان سال سرکوب 

مزدی اتفاق می افتد.
توفیقــی در پایان خاطرنشــان 
می کنــد: ســاده بگویــم، اگــر فکر 
می کنید که بــا توقــف افزایش مزد 
مشکل اقتصادی کشــور حل خواهد 
شد، ســخت در اشــتباهید. اقتصاد 
امروز ایران، اقتصاد ســال های جنگ 
و دهه ۶۰ نیســت که مــردم بتوانند 
برای گذران زندگی به در دســترس 
بودن کمک های دولتــی اتکا کنند. 
آن ســال ها اگر مزد کارگــران برای 
هشت سال ثابت ماند در عوض زندگی 
مانند امروز پرهزینــه نبود. برخالف 
امروز که در هر کوچــه و خیابان ده ها 
تابلوی تبلیغات شهری نصب شده در 
آن سال ها در خیابان های شهر چیزی 
غیر از تابلو های خیابانی نبود. امروز هر 
کس در کوتاه ترین مراجعه حضوری 
و مجازی بــه جامعه بــا صد ها تبلیغ 
بازرگانی روبه روســت. هر کدام از ما 
روزانه دریافت کننده تماس های تلفنی 
و پیامکی هســتیم که از طرف یکی از 
شرکت های بازرگانی انجام می شود. 
معلوم اســت که در این شرایط تجربه 
فریز مزدی سال های زمان جنگ دیگر 
جواب نمی دهد. ماهیــت اقتصادی 
دولت سال هاســت که تغییر کرده و 
دیگر به چشــم درآمدزایی به مسأله 

تامین مایحتاج مردم نگاه می کند.

احتمالی که براساس شواهد، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ دور از ذهن نیست؛

سرکوب مزد کارگران به بهانه های واهی

خبر

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی گفت: 
منابــع دریافتی از پروژه های ســاختمانی باید 
۲۰درصد حق بیمه کارگران ساختمانی را تأمین 
کند تا امکان استفاده تمامی کارگران ساختمانی 

از خدمات سازمان فراهم شود.
به گزارش توســعه ایرانی، مصطفی ساالری 
در جلســه ای با حضور نمایندگان تشکل های 
کارگری و بازنشســتگی شهرستان پاکدشت، 
اظهار داشــت: در حال حاضر 8۳۰هزار کارگر 
ساختمانی بیمه هستند و در صورت تأمین منابع 
پایدار امکان اســتفاده حدود ۴۰۰هزار کارگر 
ســاختمانی دیگر از خدمات تأمین اجتماعی 

فراهم می شود.
وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی در 
قبال جامعه تحت پوشش تعهداتی دارد، افزود: 

اولین تعهد تأمین اجتماعــی پرداخت حقوق 
بازنشســتگی مکفی اســت که در سال جاری 
برای بهبود شــرایط بازنشســتگان و افزایش 
حقوق اقدامات اساسی انجام شــده و عالوه بر 
افزایش سالیانه حقوق، متناسب سازی حقوق 

بازنشستگان نیز انجام شد.
ســاالری ادامه داد: تأمیــن اجتماعی تنها 
صندوقی اســت که با مکانیزم های بیمه ای و با 
اتکا به منابع حاصل از حق بیمــه در حال ارائه 
خدمات به جامعه تحت پوشش است و وابسته 

به دولت نیست.
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی ارائه 
خدمات درمانی به جامعه تحت پوشش را دومین 
وظیفه اصلی این سازمان برشمرد و گفت: وظیفه 
ما تأمین خدمات درمانی است که اولویت اصلی 

ما خرید خدمات از وزارت بهداشت و سایر مراکز 
درمانی است.

ساالری با بیان اینکه ترجیح سازمان تأمین 
اجتماعی خرید خدمات درمانی اســت، افزود: 
تولید درمان وظیفه وزارت بهداشــت و خرید 
خدمات وظیفه تأمین اجتماعی است و احداث 
درمانگاه و بیمارســتان توسط سازمان به نوعی 

کمک به وزارت بهداشت است.
وی با اشــاره به محدودیت های موجود در 
شهرســتان پاکدشــت و نیاز این شهرستان به 
افزایش تخت های بیمارســتانی، گفت: آماده 
همکاری با وزارت بهداشت برای افزایش ظرفیت 
بیمارستان ها هستیم و می توانیم در تأمین منابع 
مالی نیز مشارکت کنیم به نحوی که هزینه ها از 

محل خرید خدمات درمانی تهاتر شود.

ســاالری تجهیز و ارتقای خدمات درمانگاه 
تأمین اجتماعی پاکدشت را امکان پذیر دانست و 
گفت: در زمینه جذب نیرو و افزایش تجهیزات این 
مرکز درمانی هیچ محدودیتی نداریم و هرگونه 
تجهیزاتی که مورد نیاز است، خریداری می شود.
وی همچنین از افزایش ۱۰ برابری سهمیه 

وام بازنشستگان نسبت به ســال گذشته خبر 
داد و گفت: پارســال ۱8۰ میلیارد تومان وام به 
بازنشستگان پرداخت شــد و امسال این رقم به 
دوهزار میلیــارد تومان رســیده و تمام فرآیند 
درخواســت تا پرداخت وام به صــورت کاماًل 

غیرحضوری انجام می شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:

۸۳۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه هستند

در شرایط فعلی، تجربه 
فریز مزدی سال های زمان 

جنگ دیگر جواب نمی دهد. 
ماهیت اقتصادی دولت 

سال هاست که تغییر کرده 
و دیگر به چشم درآمدزایی 

به مسأله تامین مایحتاج 
مردم نگاه می کند

سرکوب مزدی یا فریز 
مزدی نمی تواند پایانی بر 
افزایش بی رویه قیمت ها 

باشد و ساده لوحانه است که 
باور داشته باشیم با ممانعت 
از افزایش مزد، کارخانه ای 

تعطیل یا کارگری بیکار 
نخواهد شد
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