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آیین نامه استاندارد مشاغل 
خانگی این هفته تصویب می شود

رئیس سازمان ملی استاندارد از تدوین آیین نامه 
اســتاندارد مشــاغل خانگی خبر داد. به گزارش 
خبرگزاری مهر، نیره پیروزبخت اظهار داشت: بیشتر 
کسب و کارهای خانگی به صورت صنعتی و انبوه 
ویژگی خاص خود را دارد، مثالً وقتی خانمی در منزل 
ترشی تهیه می کند این محصول، استاندارد خود را 
دارد. وی گفت: آیین نامه ای را برای استاندارد مشاغل 
خانگی تدوین کردیم که با همــکاری وزارت کار و 

معاونت امور زنان هفته آینده تصویب خواهد شد.
    

۳۴هزار نفر از صندوق 
بازنشستگی، دو بار حقوق می گیرند

۳۴هزار و ۱۴۵ نفر ماهیانه دو حقوق از صندوق 
بازنشستگی دریافت می کنند که میزان دریافتی 
برخی آنها به بیش از ۱۰ میلیــون تومان در ماه نیز 
می رسد. به گزارش ایرنا، براساس قانون پس از فوت 
بازنشسته، بازماندگان مشمول دریافت مستمری 
بازماندگان هستند. طبق ماده ۸۶ قانون استخدام 
کشوری، وراث قانونی متوفی، عبارتند از فرزندان، 
زوج یا زوجه دائمی، مادر و پدری که در کفالت متوفی 
بوده اند و همچنین نوادگانی  که پدر و مادرشان فوت 
شده و در کفالت متوفی هستند. در این بین افرادی 
هستند که عالوه بر مستمری خود، همزمان حقوق 
همسر و پدر و مادرشان نیز ماهیانه به حساب آنها 
واریز می شود. تنها در صندوق بازنشستگی کشور با 
یک میلیون و ۴۷۱هزار و ۳۴۳ حکم بازنشستگی، 
۳۴هزار و ۱۴۵ نفر دو حقوق بازنشستگی می گیرند. 
به این صورت که همسر عالوه بر حقوق ماهیانه خود 
مستمری شوهر فوت شــده را دریافت می کند یا 
فرزندان همزمان حقوق بازنشستگی پدر و مادر خود 
را دریافت می کنند. بررسی ها نشان می دهد ۶۷هزار 
و ۷۵۶ نفر فوت شده عضو صندوق بازنشستگی که 
حقوق مستمری دارند بین ۲ تا ۱۲ وارث دارند که 

باید حقوق به حسابشان واریز شود.
    

اعتصاب کارگران پاالیشگاه المرد 
در اعتراض به حقوق معوقه

 کارگران پاالیشگاه گاز پارسیان در المرد استان 
فارس، دیروز در اعتراض به دستمزدهای معوقه خود 
اعتصاب و در محوطه این پاالیشگاه تجمع کردند. 
تصاویر منتشر شده از این اعتصاب نشان می دهد که 
بسیاری از کارگران با زدن ماسک، برای پیشگیری 
از انتقال کرونا، در تجمع حاضر شدند. کارگران این 

پاالیشگاه پیش از این نیز چندبار اعتصاب کرده اند.
المرد، در جنوب اســتان فــارس، نزدیک به 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و بندر عسلویه 
است و پاالیشگاه گاز پارســیان یکی از بزرگترین 

تولیدکنندگان گاز در ایران به شمار می آید.
    

کارشناس روابط کار:
 مسئوالن به ایجاد شغل پایدار 

فکر کنند
یک کارشناس روابط کار معتقد است با توجه به 
شرایط اقتصادی حاضر به جای پرداختن به مقوله 
مرغ و تخم مرغ و تزریق یارانه هایی که ســودی در 
بازار کار و تولید ندارد، باید به سمت تامین کاالهای 
اساسی سبد خانواده ها به شکل غیرنقدی برویم و 
یارانه ها را در مسیر ایجاد اشتغال پایدار هزینه کنیم.

علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
معتقدم در این شرایط که رکود بر بازار حاکم است 
و فروشگاه ها و کسب و کارها عمدتا بی رونق هستند 
باید به تامین ســبد خانواده هــا در قالب کاالهای 

اساسی غیرنقدی ورود کنیم.
وی ادامه داد: اگر این کار صورت گیرد هم انتظار 
تورمی جامعه منتفی می شود و هم کسب و کارها و 
واحدهای تولیدی راکد می توانند به رونق دست پیدا 
کنند ولی تا زمانی که با تزریق پول انتظار در جامعه 
ایجاد کنیم مثل انتظاری که در جامعه بازنشستگان 
ایجاد شده و همسان سازی مرتبا پیگیری می شود، 

کمکی به رونق و تقویت بازار کار نخواهد کرد.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

»مقررات زدایی« یکی از راهکارهای 
همیشــگی طرفداران بازار آزاد برای 
حمایت از تولید است. هر وقت صحبت 
از موانع اشتغال و رفع این موانع به میان 
می آید، قانون کار هدف گرفته شــده و 
ادعا می شــود محدودیت ها و شرایط 
دست و پاگیر این قانون، مانع می شود 
که سرمایه داران در کشور به فکر ایجاد 
کســب و کار جدید بیافتند و به همین 
ترتیب، هر زمان صحبت از بحران های 
بیمه ای و ورشکســتگی صندوق های 
تامین اجتماعی می شود، قوانین تامین 
اجتماعــی را هدف می گیرنــد و ادعا 
می کنند این قوانین به خاطر بخشندگی 
مفــرط و برخــورداری بی حســاب 
مستمری بگیران از منابع صندوق، راه 

را برای ورشکستگی هموار کرده اند.
با همین رویکــرد، در ماه های اخیر 
مقابله با قانــون تامیــن اجتماعی و 
بخشنامه های بیمه ای شدت گرفته و 
دولتی ها سعی دارند به بهانه حمایت از 
جهش تولید و جلوگیری از ورشکستگی 
صندوق تامین اجتماعی، این قوانین را 
یک طرفه و بــدون اعمال نظر کارگران 
و نمایندگان آنها اصــالح کنند. این در 
حالی ست که به گفته »حسین حبیبی« 
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها، 
دولتی که دهه هاست خالف اصل ۲۹ 
قانون اساسی عمل کرده و هیچ گاه سرانه 
درمان کارگران را نپرداخته، حق ندارد 
در ارتباط با منابع، قوانین و ســاختار 
تامین اجتماعی تصمیم گیری کند یا 

نظرات خود را به کرسی بنشاند.
نشانه های بســیاری وجود دارد که 
ثابت می کند دولتمــردان قصد دارند 
اصلی ترین سند باالدستی بیمه ای کشور 
یعنی قانون تامین اجتماعی را اصالح 
کنند. الیحه این اصالحیه تنظیم شده و 

به کمیسیون اجتماعی مجلس تحویل 
داده شده و قرار است به زودی در مورد 

چند و چون آن تصمیم گیری شود.
»اکبر شوکت«، عضو کارگری هیات 
امنای تامین اجتماعــی در این مورد 
می گوید: ما با هر نوع اصالحیه و الحاقیه 
که خارج از ساختار شــورای عالی کار 
و تامین اجتماعی و بــدون اعمال نظر 
نمایندگان کارگری تنظیم شود، شدیداً 
مخالفیم. اگر چنین الیحه ای به مجلس 
فرستاده شــده باشــد، باید بدانند که 
کارگران اجازه تصویب و اجرایی شدن 
آن را نخواهند داد و ناچارنــد آن را در 

همان میانه راه متوقف کنند.
اخبار جلســات متعدد که ظاهراً با 
هدف حمایت از تولید برگزار می شود، 
نشــان می دهد که عزم دولــت برای 
قانون زدایی از قوانین تامین اجتماعی 
جدی ســت. برای نمونه، در جلســه 
هم اندیشــی کــه دوازدهــم مهرماه 
۱۳۹۹ در محــل وزارت کار برگــزار 
شد، درباره ســه موضوع ترکیب هیات 
امنای سازمان تامین اجتماعی، اصالح 
قوانین و بخشنامه های تامین اجتماعی 
و تغییــر ترکیب هیات هــای بدوی و 
تجدیدنظر، تصمیماتی گرفته شد که 
همگی در جهت منافع مشترک دولت 
و کارفرمایان است. براساس مصوبات 
این نشست که بدون حضور و مشارکت 
نمایندگان کارگری برگزار شــد، یک 
نماینده کارفرمایی به هیات امنا اضافه 
خواهد شــد، دو هزار بخشنامه اصالح 
خواهد شد و ترکیب هیات های بدوی و 
تجدیدنظر برای تامین نظر کارفرمایان 

تغییر می کند.
راهکارهایی برای حل بحران 
منابع و مصارف تامین اجتماعی

بحران منابع- مصارف در ســازمان 
تامین اجتماعی بســیار جدی ست. از 
میانه ســال ۹۷، ضریب پشتیبانی این 

سازمان به زیر ۵ رسیده )حدود ۴.۹( و 
براساس همه استانداردهای بیمه ای، 
اگر تمهیدات جدی اندیشیده نشود، این 
صندوق در یک بازه زمانی کوتاه که بیش 
از ۵ سال نخواهد بود، به ورشکستگی 
کامل خواهد رسید. اما مساله اینجاست 
که این تمهیدات جدی برای اجتناب 
از بحران ورشکستگی سازمان چه باید 
باشــد؟ گروه های اجتماعی مختلف، 
راهکارهای متفاوتی برای خروج تامین 
اجتماعی از بحران دارنــد. کارگران و 
فعاالن کارگری معتقدند که تنها راهکار 
خروج از بحــران، پرداخت بدهی های 
انباشته دولت به سازمان است. دولت هر 
ماه بیش از ۳هزار میلیارد تومان، مطالبه 
جدید برای ســازمان می تراشد و با در 
نظر گرفتن بدهی های انباشته سالیان 
گذشته، در پایان نیمه اول سال جاری، 
بدهی دولت به ســازمان به ۳۰۸هزار 
میلیارد تومان رسیده، لذا راهکار اصولی، 
پایدار و قانونی برای جلوگیری از وقوع 
بحران ورشکستگی در تامین اجتماعی، 
پرداخت منظم، نقــدی و به موقع این 
بدهی هــا در یک بــازه زمانی حداکثر 
سه ساله و اجتناب از ایجاد بدهی های 
جدید دولتی است، یعنی دولت سالیانه 
۱۰۰هزار میلیارد تومان از بدهی خود به 
سازمان را نقدا و نه با سهام شرکت های 
ورشکســته یا در آستانه ورشکستگی 
بپردازد و از ســوی دیگــر، بار تعهدات 
بدون پشتوانه را از دوش سازمان بردارد؛ 
یعنی برای ۲۳ گروه بیمه شــده خاص 
که ماهانه بیش از ۲۳۰۰میلیارد تومان 
برای سازمان هزینه دارد، حق بیمه سهم 
کارفرمایی را که براساس قانون برعهده 
دولت است، بپردازد و برای بیمه شدگان 
عادی نیز ۳ درصد حــق بیمه دولت را 
ماهانه و به موقع به حســاب ســازمان 

واریز کند. 
این الزامات اگر اجرایی شود تامین 

اجتماعی دچار بحران منابع و مصارف 
نخواهد شد در غیر این صورت و به گفته 
»شوکت« اگر سازمان همه دارایی ها و 
اموال غیرمنقول خود را به فروش برساند، 
نهایتاً می تواند تا پنج ســال دیگر سر پا 
بماند و مستمری های بازنشستگان را به 
موقع پرداخت کند ولی بعد از آن، دچار 
بحران جدی خواهد شد و در پرداخت 
هزینه های قطعی و مســتمر ماهانه به 

مشکل اساسی برخورد خواهد کرد.
با این حــال دولتی که در دو ســال 
اخیر، ریالی از بدهی خود به ســازمان 
را نپرداخته حاال ســراغ اصالح قوانین 
بیمــه ای و به خصوص قانــون تامین 
اجتماعی با دو هدف ادعایی عمده رفته 
اســت: یک، جهش تولید که با حذف 
یا دســت کاری ماده ۴۱ قانون تامین 
اجتماعی و بخشنامه های مربوطه قرار 
است عملی شود و دســت کارفرمایان 
پیمانــکار را برای عــدم پرداخت حق 
بیمه کارگران پیمانــکاری باز بگذارد 
تا در نتیجه آن، کارگــران را از حقوق 
بیمه ای محروم کنند و دو، جلوگیری از 
بحران منابع-مصارف تامین اجتماعی 
 با انجام اصالحات پارامتریک در قانون 

تامین اجتماعی.

اصالح پارامتریک و سابقه آن
اصالح قانون تامیــن اجتماعی که 
تحت عنوان کلی »اصالح پارامتریک 
قانــون تامین اجتماعی« در دســتور 
کار قرار گرفته، چند شــاخص عمده 
دارد: افزایش سن و سابقه بازنشستگی 
با هدف افزایــش دوران بیمه پردازی 
کارگران شاغل، کاهش میزان مستمری 
بازنشستگان و حذف بازنشستگی سخت  
و زیان آور برای جلوگیری از آنچه آن را 
برداشت بی رویه و غیرمنطقی از منابع 

محدود صندوق می دانند.
اصالحــات پارامتریک امــا پدیده 
جدیدی نیســت و پیش از این هم در 
سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفت ولی 
با اعتراضات گسترده کارگران به نتیجه 
نرسید و  لغو شد. »حبیبی« می گوید: 
امروز هم اگر بخواهند دست به هر نوع 
اصالحی -پارامتریک یا غیرپارامتریک- 
بزنند، کارگران در مقابلشان می ایستند و 
این اجازه را نمی دهند. تنها به اصالحاتی 
اجازه می دهیم که با نظر و رای کارگران 
و در جهت افزایش حمایت های بیمه ای 
و معیشتی از کارگران شاغل و بازنشسته 

صورت بگیرد.
مخالفت کارگران با اصالحات 

پارامتریک و حذف قوانین حمایتی
شاخص های اصلی طرح اصالحی 
ســال ۹۷، افزایــش ســن و ســابقه 
بازنشستگی، کاهش میزان مستمری 
و حذف بازنشستگی سخت و زیان آور 
بود کــه البته ایــن طرح بــا اعتراض 
گســترده کارگران در نطفه خفه شد و 
به جایی نرسید. »عبداهلل وطن خواه« 
فعال کارگری در ارتبــاط با اصالحات 
پارامتریــک قانون تامیــن اجتماعی 
می گوید: »انواع نســخه های صندوق 
بین المللــی پول ازجملــه اصالحات 
پارامتریک، تعهدات اندک قانونی که به 
کارگران داده شده را نیز از آنان می گیرد. 
این نوع طرح ها کارفرمایان را از امتیازات 
ویــژه برخوردار می کند و مســتمری 
منطقی برای کارگران را کاهش می دهد 
تا کارفرما راحت تر بتواند از گرده کارگر 

کار بکشد.
در این بیــن، دولت هایی که قصد 
ندارنــد بدهی هــای خود بــه تامین 
اجتماعــی را بپردازند، جلــوی ایجاد 
بدهــی جدیــد و انباشــت مطالبات 
سازمان را بگیرند، از فرارهای بیمه ای 
کارفرمایان جلوگیری کنند و با ایجاد 
اشتغال شایسته و رسمی، ورودی های 
قانونی سازمان را افزایش دهند، دوباره 
می خواهند با اصالحــات پارامتریک، 
سن و سابقه بازنشســتگی را افزایش 
دهند، میزان مســتمری دریافتی را به 
نسبت حقوق زمان اشــتغال کاهش 
دهند و از بازنشســتگی پیش از موعد 
بازنشســتگان در کارهــای ســخت 
جلوگیری کنند و همــه اینها را با یک 
اســتدالل پیــش می برنــد: »اوضاع 

 تامیــن اجتماعــی بحرانی اســت«.
حبیبی در این بــاره تاکید می کند که 
نه تنهــا کارگران با اصالحــات از باال و 
دولت ساخته مخالفند، بلکه باید ساختار 
دولتی مدیریت سازمان نیز به سرعت 
تغییر کنــد و یک ســاختار مدیریتی 
مشــارکتی و شــورایی با اعمال حق 
تصمیم گیری برای کارگران جایگزین 

آن شود.
شــوکت نیز ضمن تاکید دوباره بر 
غیرقانونی بودن لوایــح اصالح قانون 
تامین اجتماعی که بدون مشــارکت 
کارگران تنظیم شده، در این رابطه به 
اهداف تعدیلی دولت اشــاره می کند و 
می گوید: کارگران دیگــر واقعاً چیزی 
برای از دست دادن ندارند. هرچه قانون 
و مصوبه خوب بوده تا امروز یکی یکی 
با همین کارها از بین رفته اســت. اگر 
قرار اســت امتیازی از جامعه کارگری 
گرفته شود، باید مذاکره شود و در قبال 
آن امتیازی به جامعه کارگری بدهند 
نه اینکه این نوع لوایــح را یک طرفه به 
مجلس ببرند و نظرات و خواسته های 

کارگران را کامالً نادیده بگیرند.
او به یکی از اهــداف تعدیلی برای 
اصالحات در حیطــه تامین اجتماعی 
اشــاره می کند و می گوید: وقتی ادعا 
می کنند قانون مشاغل سخت و زیان آور 
به تامین اجتماعی ضربــه زده، کاماًل 
در اشــتباهند. آیا واقعاً فکر می کنند 
ســختی کار فقط به تامین اجتماعی 
آسیب می زند. آیا کار سخت به کارگر 
ضربه نمی زند؟ اکثــر کارگرانی که با 
سخت و زیان آور بازنشست می شوند، 
درگیر بیماری های صعب العالج هستند 
و میانگین عمرشــان به نســبت سایر 
کارگران، چندین سال کمتر است. چه 
کسی قرار است پاسخگوی آسیب های 
وارده بــه این کارگران باشــد؟ تامین 
اجتماعی باید به دنبال ایجاد راهکارهای 
الزامی برای رفع شــرایط سختی کار 
توسط کارفرمایان باشد نه اینکه صورت 
مســاله را کامل پاک کنند! کل مساله 
را زیر سوال می برند چون دستشان به 
کارفرما نمی رسد و فقط بلدند یقه کارگر 

را بگیرند!

تالش دولت برای افزایش سن و سابقه بازنشستگی

بارمشکالتتامیناجتماعیرابردوشکارگرانمیاندازند

خبر

یک کارشناس روابط کار بر لزوم انجام تحقیق و پژوهش در 
حوزه دستمزدها تاکید کرد و گفت: بیش از سه چهارم بودجه 
کشور ساالنه صرف پرداخت دستمزد می شود ولی عدم تعیین 
حقوق و دستمزد مکفی، یکی از عوامل موثر در کاهش قدرت 

خرید است.
حمید حاج اســماعیلی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
دبیرخانه شورای عالی کار به طور اختصاصی در حوزه دستمزد 
باید تحقیق و بررســی و کار پژوهشی داشته باشد چون یکی از 
چالش های جدی بازار کار و کاهش بهره وری، مساله دستمزد 
است. هر چند مرکز پژوهش ها در این زمینه بررسی هایی داشته 
ولی باید به صورت جدی تر و تخصصی تر به این مساله پرداخت 
چون دستمزد نه فقط در مورد کارگران بلکه در مورد کارمندان 

هم حائز اهمیت است.
وی مرکز ملی بهره وری را ازجمله سازمان هایی دانست که 
الزم است درباره دستمزد به پژوهش بپردازد و این موضوع را در 
حوزه بهره وری نیروی انسانی و بهره وری سرمایه مدنظر قرار دهد.

این کارشــناس روابط کار اظهار کرد: کاهش قدرت خرید 
کارگران و کارمندان ناشی از این است که نتوانستیم دستمزد 
مکفی به آنها پرداخت کنیم و بررســی جامعی برای پرداخت 
دستمزدها در کشــور داشته باشــیم. در حال حاضر حقوق و 
دستمزد بخش عمده و قابل توجهی از بودجه کشور را می بلعد 
از این رو نخبگان و دانشگاهیان باید به ارزیابی و بررسی در حوزه 
دســتمزدها ورود کنند. وی درباره مزد منطقه ای گفت: مزد 
منطقه ای یعنی به تناسب هر منطقه به لحاظ جغرافیایی یا صنفی 
دستمزدهای مختلف پرداخت کنیم. زمانی که دستمزد بررسی 
می شود همه جوانب مزد منطقه ای، معایب و مزایای اجرای آن، 

میزان پرداخت و متفاوت بودن آن باید مدنظر قرار گیرد.
این کارشناس روابط کار گفت: سال های سال است که مقوله 
مزد منطقه ای از زوایا و دیدگاه های مختلف در کشــور مطرح 
می شــود از این رو نباید مانع تحقیق و بررسی در خصوص مزد 
منطقه ای شویم و عالوه بر وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی 
به صورت کالن باید در بحث مقدمات و زیرســاخت های مزد 

منطقه ای در کشور پژوهش هایی صورت گیرد چرا که در حال 
حاضر زیرساخت های اجرای مزد منطقه ای فراهم نیست.

حاج اســماعیلی افزود: مقدمه اجرای مزد منطقه ای بخش 
خصوصی قوی است. متاسفانه هنوز جایگاه بخش خصوصی 
در اقتصاد پررنگ نیست و نتوانسته ایم تصدی گری های دولتی 
را کاهش دهیم. کسانی که تصور می کنند مزد منطقه ای بدون 
شکل گیری بخش خصوصی قابل اجراســت شناختی از این 
مساله ندارند، چون در کشورهای توسعه یافته مزد منطقه ای بر 
مبنای شکل گیری بخش خصوصی کامال فعال در اقتصاد شکل 
گرفته است. در تعیین دستمزد منطقه ای، به جای دولت، بخش 
خصوصی، صنوف و تشکل های کارگری و کارفرمایی در مذاکرات 
نقش دارند. این کارشناس روابط کار، دومین عامل در برقراری 
مزد منطقه ای را ایجاد اقتصاد تولیدی دانست و گفت: بازار کار 
کشور باید به سمت کارهای تولیدی برود و اقتصاد کشور از حالت 
خدماتی به سمت کارهای مولد و تولیدی حرکت کند تا دستمزد 
منطقه ای قابلیت اجرا داشته باشد. وی ثبات بازار کار را سومین 

عامل دانست و گفت: این مساله شــرط جدی در برقراری مزد 
منطقه ای است چون بازار کار باید شرایط طبیعی داشته باشد و 
مشکلی به لحاظ اشتغال و بیکاری در کشور نداشته باشیم. وقتی 
حال اقتصاد طبیعی نیست و با افرادی که عمدتا دنبال کار هستند، 
مواجهیم، طرح چنین موضوعی بیشــتر یک بحث حاشیه ای 
است. حاج اسماعیلی بر لزوم توازن و تعادل در بازار کار به عنوان 
عامل چهارم تاکید و خاطرنشان کرد: برای آنکه بنگاه ها و بخش 
خصوصی بتوانند نقش آفرینی کنند عرضه و تقاضا در نیروی کار 
باید متوازن و متعادل باشد. حتی در عرضه و فروش اجناس نیاز 
به تعادل داریم اگر غیر از این باشد و مزد منطقه ای را اجرا کنیم 
عده ای حاضرند حتی به خاطر ۱۰۰هزار تومان کار کنند چون نرخ 
بیکاری باالست و هزینه های زندگی باال رفته، برای تصدی یک 

شغل رقابت تنگاتنگی وجود خواهد داشت.

کارشناس روابط کار:

مساله دستمزد، چالش جدی بازار کار و دلیل کاهش بهره وری است

 اکبر شوکت، عضو 
کارگری هیات امنای 

تامین اجتماعی: تامین 
اجتماعی باید دنبال ایجاد 

راهکارهایی برای رفع 
شرایط سختی کار توسط 
کارفرمایان باشد نه اینکه 
صورت مساله را پاک کند! 

کل مساله را زیر سوال 
می برند چون دستشان به 

کارفرما نمی رسد و فقط 
بلدند یقه کارگر را بگیرند

اصالح قانون تامین 
اجتماعی که در دستور کار 

قرار گرفته، چند شاخص 
عمده دارد: افزایش سن 

و سابقه بازنشستگی 
با هدف افزایش دوران 
بیمه پردازی کارگران 
شاغل، کاهش میزان 

مستمری بازنشستگان و 
حذف بازنشستگی سخت  

و زیان آور
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