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دسترنج

هیأت بررســی و تطبیق مصوبات 
دولت با قوانین در جلســه عصر روز 
دوشنبه خود با توجه به چندین جلسه 
کارشناســی و دعوت از نمایندگان 
دولت، ســازمان تأمین اجتماعی و 
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی 
و اســتماع نظرات آنها، در جلســه 
فوق العاده خود مصوبه هیأت وزیران 
درباره تعیین مستمری بازنشستگی، 
ازکارافتادگی و بازماندگان در ســال 
۱۴۰۱ را مورد ایــراد قانونی و مغایر 
قانون شناخته و برای اصالح به دولت 

ارجاع کرد.
به گزارش »توســعه ایرانی«، این 
دومین مصوبه مزدی دولت است که 
در هیات بررســی و تطبیق مصوبات 
دولت با قوانین مغایر قانون شناخته 
شــده و برای اصالح به هیات دولت 
ارجاع داده می شود. مصوبه نخست، 
تعیین افزایش مزد کارگران دولت بود 
که در هیات دولت ۱۰درصد تعیین 
شــد و نهایتا دولت مکلف به تمکین 
از مصوبه شــورای عالی کار مبنی بر 
افزایش 38درصدی این رقم شد. حال 
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی 
نیز امیدوارنــد تا هر چه ســریع تر، 
دومین مصوبــه غیرقانونــی هیات 
دولت نیز اصالح شود و بازنشستگان 
غیرحداقل بگیــر ســازمان تامین 
اجتماعی از افزایش مزد 38درصدی 

در سال جدید بهره مند شوند.
در همیــن زمینــه »قربانعلــی 

مهری« دبیر هیأت بررسی و تطبیق 
مصوبات دولت با قوانین در گفت وگو 
با خبرگزاری خانه ملت گفت: هیأت 
بررســی و تطبیق مصوبات دولت با 
قوانین به اســتناد اصول 85 و ۱38 
قانون اساسی و قانون نحوه اجرای این 
اصول به طور مستمر در جلسات خود 
تمامی مصوبــات و تصویب نامه های 
هیأت وزیران را بررسی و نظرات خود 
را در ایــن خصوص با تأیید ریاســت 

مجلس به دولت اعالم می کند.
دبیر این هیأت با تشــریح فرایند 
بررسی و رسیدگی به مصوبات اظهار 
داشت: به استناد قانون نحوه اجرای 
اصول 85 و ۱38 قانون اساسی، نتیجه 
بررسی های ابتدایی هیأت، به دولت 
اعالم می شــود تا از فرصــت قانونی 
حداکثــر ۱۰ روزه نســبت به اصالح 
مصوبه مورد ایراد یا ارســال پاســخ 

مستند و مستدل اقدام کند.
وی ادامه داد: روز دوشنبه نیز پس از 
چندین جلسه بررسی و استماع آرای 
کارشناسی کلی اطراف ذینفع، مصوبه 
موضوع تعیین مستمری بازنشستگی، 
ازکارافتادگی و بازماندگان در ســال 
۱۴۰۱ مغایر با قوانین تشخیص داده 
شده و موارد مغایرت را با عنوان رأی 

مقدماتی به دولت اعالم کردیم.
مهری افزود: دولــت بعد از وصول 
ایراد هیأت، یک هفتــه مهلت دارد تا 
نسبت به اصالح مصوبه خود اقدام کند 
و در غیر این صورت یا عدم وصول پاسخ 

مستند و مستدل از سوی دولت، نظر 
هیأت تطبیق قطعی شده و به دولت 
اعالم خواهد شــد و پس از آن مصوبه 

دولت ملغی االثر خواهد شد.
دبیر هیأت تطبیــق مصوبات در 
پایان با تشریح ابعاد حقوقی این مصوبه 
اعالم کرد: با تعامــل خوبی که میان 
دولت و هیأت تطبیق برقرار اســت، 
اطمینان داریم بهترین تصمیم گرفته 
خواهد شد و با اصالح مصوبه، مشکلی 

وجود نخواهد داشت.

فرصت یک هفته ای دولت 
برای اصالح مصوبه

رئیس کانون عالی بازنشستگان 
ســازمان تامین اجتماعی نیز گفت: 
هیأت دولت فرصت یــک هفته ای 
دارد تا مصوبه افزایش حقوق را اصالح 
کند در غیر این صــورت نظر هیأت 
تطبیق مقــررات مجلس الزم االجرا 

خواهد بود.
علی اصغر بیــات در گفت وگو با 
خبرگزاری مهر گفــت: همان گونه 
که قباًل نیز اعالم کرده بودیم مصوبه 
هیــأت دولت مبنــی بــر افزایش 
۱۰درصدی حقوق مستمری بگیران 
غیرحداقل بگیر در تضاد آشــکار با 
ماده ۹۶، مصوبــه هیأت امنا و هیأت 
مدیره ســازمان تأمین اجتماعی به 
عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی بود 
لذا با پیگیری های زیادی که داشتیم 
در نهایت این مصوبه توســط هیأت 

تطبیق مقررات مجلس باطل و جهت 
اصالح به هیأت دولت ارسال شد.

وی افزود: کانون عالی پس از ابالغ 
مصوبه هیأت دولت، نشست اضطراری 
با حضور رؤســای کانون های استانی 
برگزار کرد و در ادامه نیز با تشــکیل 
جلسات رایزنی متعدد با نمایندگان 
مجلــس به ویــژه رئیــس و اعضای 
کمیسیون های اجتماعی و اقتصادی، 
مسئوالن وزارتخانه و سازمان تأمین 
اجتماعی با حساسیت و جدیت این 
موضــوع را که مطالبــه ای عمومی و 
به حق بود، دنبال کــرد. در مکاتباتی 
هم که با مسئوالن عالی کشور انجام 

شد، نسبت به تبعات منفی اقدام دولت 
هشدارهای الزم را دادیم.

دولت از اتفاقات اخیر،
 درس بگیرد

رئیس کانون عالی بازنشســتگان 
سازمان تأمین اجتماعی، برداشت های 
سلیقه ای و غیرکارشناسی از ماهیت 
و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی را 
مسبب بروز چنین مشکالتی دانست 
که متأســفانه زمان و هزینه زیادی را 
در ابعاد مختلف به کشور تحمیل کرد 
و نارضایتی های گسترده بازنشستگان 
و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را 
به همراه داشت. وی همچنین گفت: 
باید از اتفاقات اخیــر درس و تجربه 
اندوخته شود. بیات، استقالل اداری 
و مالی ســازمان تأمیــن اجتماعی و 
قوانین حاکم بر آن را ضامن دوام و قوام 
سیاست های کالن کشــور و امنیت 
خاطر میلیون ها بازنشسته دانست و 
گفت: یکی از ابعاد مهمی که به وضوح 
مشاهده شد، بدعت گذاری ناصواب 
در زمینه بی توجهی به قوانین، اعمال 
تغییر مصوبات شورای عالی کار، هیأت 
امنا و هیأت مدیره بــود. معتقدیم به 
هیچ وجه نباید بــه بهانه مالحظات 
سیاسی و گروهی، ســازمان تأمین 
اجتماعی مورد تهدید قرار گیرد. این 
ســازمان مأمن و پناهگاه میلیون ها 

بیمه شده و بازنشسته است.
رئیس کانون عالی بازنشســتگان 
تأمین اجتماعی تصریح کرد: مسئوالن 
کانون ها و تشــکالت بازنشستگی در 
این مدت در کنار یکایک بازنشستگان 
و مســتمری بگیران خون دل هــای 
زیــادی خوردنــد، فشــارهای 
بی ســابقه ای متحمل شدند و شاهد 
هجمه های زیادی بودند. اما به فضل 
خدا با کار تشــکیالتی، گفت وگوها 
و رایزنی های گســترده ای که انجام 
شد، در نهایت توانستیم بازنشستگان 
و مســتمری بگیران را به حقشــان 
برسانیم و در این مسیر بیش از پیش 

مصمم هستیم.

رضایت بازنشستگان 
از رای هیات تطبیق

عضــو هیــات مدیــره کانــون 
بازنشستگان تهران نیز در رابطه با اقدام 
مجلس در ابطال مصوبه افزایش مزد 
بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: 
رای هیات تطبیــق قوانین مجلس 
الزم االجراســت. این رای بعد از طی 
مراحل اداری از طریق ریاست مجلس 
به دولت ابالغ می شــود و دولت باید 
این رای را اجرا کند. به گفته علی اکبر 
عیوضی، بازنشســتگان با این رای به 
یک موفقیت دســت یافتنــد و حاال 
انتظار داریــم رای و نظر هیات مدیره 
سازمان که براساس مصوبات مزدی 
شورای عالی کار تنظیم شده بود، برای 

بازنشستگان اجرایی شود.

عیوضــی اضافــه کــرد: در 
اردیبهشــت مــاه، هیــات مدیره 
ســازمان تامین اجتماعی، افزایش 
مستمری بازنشســتگان را براساس 
مصوبات مزدی شــورای عالی کار و 
در راســتای اجرای ماده ۹۶ قانون 
تامین اجتماعی به دولت پیشــنهاد 
داد اما دولت افزایــش 38درصدی 
مستمری میانه بگیران را به ۱۰درصد 
تقلیل داد. با پافشاری بازنشستگان و 
تشکل های صنفی آنها، نمایندگان 
مجلس بــه میــدان آمدنــد و رای 
به ابطال ایــن مصوبــه دادند. حاال 
میلیون ها بازنشسته کشور می توانند 
نفسی از سر آســودگی بکشند و در 

انتظار اجرای قانون باشند.
او با بیــان اینکه »انتظــار داریم 
دولــت در کمترین زمــان ممکن 
به قانــون تمکیــن کنــد«، گفت: 
در شــرایطی که همــه هزینه های 
زندگی سر به فلک کشیده، افزایش 
۱۰درصدی مستمری بازنشستگان 
غیرحداقل بگیــر، هیچ تناســبی با 
افزایش هزینه های زندگی نداشت، 
ضمــن اینکــه ســازمان تامیــن 
اجتماعی، یک نهاد بیمه گر مستقل 
و عمومی اســت و دولت نباید هیچ 
نقشی در تعیین مستمری ها داشته 
باشد. تعیین مســتمری ها برعهده 
تامین اجتماعی اســت و دولت فقط 

تصویب کننده اعداد و ارقام است.
این فعال صنفی بازنشســتگان 
افزود: بعــد از ابالغ مصوبــه دولت، 
بازنشســتگان اعتراضــات فراوانی 
کردند و در نهایت نمایندگان مجلس 
به ماجرا وارد شدند. به عنوان نماینده 
بازنشســتگان از اعضای کمیسیون 
اجتماعی، اقتصادی و اعضای هیات 
تطبیق قوانیــن تشــکر می کنیم. 
اصالح مصوبه دولت براساس ماده ۹۶ 
قانون تامین اجتماعی، نتیجه حضور 
بازنشســتگان و ورود نماینــدگان 
مجلس است که امیدواریم به زودی 

محقق شود.

پافشاری موسفیدهای یقه آبی جواب داد

دولت مکلف به اصالح مصوبه افزایش 
مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی شد

خبر
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نیروی کار شهرداری خرمشهر:
حقوق کارگران نباید به صورت 

علی الحساب پرداخت شود
کارگــران شــهرداری خرمشــهر از پرداخــت 

علی الحساب حقوق خود انتقاد کردند.
این کارگران در گفت وگو بــا ایلنا با بیان اینکه ۱۷ 
ماه حقوق معوقه طلبکارند، گفتند: بعد از ماه ها انتظار 
کارگران برای دریافت حقوق، روز دوشنبه شهرداری 
خرمشهر مبالغ کمی را به حســاب کارگران به عنوان 
علی الحساب حقوق اردیبهشت واریز کرده که موجب 

نارضایتی کارگران شده است.
آنها با بیــان اینکه تاخیــر در پرداخت حقوق ها، 
کارگران شهرداری را به تنگنا کشانده، افزودند: متاسفانه 
شهرداری پیش از این در روز ۱8خرداد ماه به حساب هر 

یک از کارگران مبلغ دو میلیون تومان واریز کرد.
کارگران با بیان اینکه جدا از حقوق، بیمه کارگران 
هم پرداخت نشــده، گفتند: البته براســاس اطالع 
روابط عمومی شهرداری خرمشهر، بخشی از مطالبات 
بیمه ای کارگران به تامین اجتماعی واریز شده و فعال 

امکان استفاده از خدمات درمانی را داریم.
    

کارگران ایران مایه تبریز: 

بالتکلیفیم
کارگران ایران مایه تبریز 
می گوینــد: اداره کار بــه ما 
پیشنهاد تســویه حساب و 
گرفتن بیمه بیکاری می دهد 
اما ما بعد از ۱۰ تا ۱5سال کار 
در این شرکت نمی توانیم به راحتی تسویه حساب کنیم 
و با این سن و سال به سراغ کار دیگری برویم. به گزارش 
ایلنا، این کارگران که به دلیل تعطیلی کارخانه حدود 
یک سال بیکار هستند، می گویند: در سفر رئیس جمهور 
به استان آذربایجان شرقی، در مورد مشکالت کارگران و 
تعطیلی شرکت نامه ای به »طالبی دارستانی« مدیرکل 
دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی وزارت کار 
تقدیم کردیم و وی دستور بررسی موضوع ظرف ۱۰ 
روز آینده را دادند اما با گذشت سه هفته هیچ اتفاقی 
نیفتاده است. کارگران می گویند: رأی پیشین ما در 
گرفتن حق السعی با شکایت کارفرما از طرف دیوان 
عدالت اداری لغو شد لذا منتظریم که مجددا جلسات 
هیأت های تشخیص و حل اختالف برگزار شود تا مجدد 
این موضوع را پیگیری کنیم. به گفته آنها، مسئوالن 
در حالی که از یک سال گذشته قول پیگیری موضوع 
و واگذاری شرکت از کارفرمای خارجی به کارفرمای 
ایرانی را می دادند اما اکنون می گویند چون شرکت 
خصوصی است کاری از دستمان برنمی آید. کارگران 
نگران این هستند که در جلسه هیأت تشخیص و حل 
اختالف، حکم به تسویه حساب آنها داده شود که در 
این صورت امکان پیگیری موضوع واگذاری شرکت 

به تعویق می افتد. 
    

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر:
مجلس بیمه کارگران ساختمانی 

را پیگیری کند
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران 
اعالم کرد که وضعیت بیمه کارگران ساختمانی باید 

توسط مجلس پیگیری شود.
به گزارش ایســنا، مهدی عباســی در تذکری 
در شــورای شــهر تهران، با بیان اینکه در حادثه 
متروپل تعدادی از کارگران ساختمانی جان خود 
را از دســت دادند، گفت: کارگران معموال به دلیل 
عدم برخورداری از بیمه در زمان حادثه یا فوتشان 

مستمری به خانواده های  آنها تعلق نمی گیرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه کارگری جزو مشاغل 
سازمان یافته نیست و ارکان اصلی  آن یعنی کارگر، 
کارفرما و کارگاه ساختار مناسبی ندارند به همین 
دلیل بیمه کارگری نمی شوند، افزود: براساس آمار 
بین المللی از هر 5 مرگ در محل کار یک مورد مربوط 
به بخش ساختمان سازی است. براساس اعالم وزارت 
راه و شهرسازی جمعیت کارگران ساختمانی یک 
میلیون و ۷۰۰هزار نفر است که تنها 5۰۰هزار نفر در 
قالب پیمانکاری فعالیت کرده و مابقی به صورت آزاد 
مشغول به فعالیت هستند و تفاوت کارگران شرکتی 
و آزاد به نحوه ساماندهی آنها برمی گردد و کارگران 
ساختمانی غیر شرکتی تحت پوشش بیمه نیستند 
و الزم اســت که قانون گذار فکری در این خصوص 
انجام دهد. عباسی با بیان اینکه در سال 8۶ قانونی 
در راستای حمایت از کارگران ساختمانی تصویب 
شد اما به دلیل ضعف در یکی از موادش این قانون به 
طور کامل اجرا نشد، گفت: از مجلس می خواهیم 
که اقداماتی در این زمینه انجام دهد و از شــهردار 
تهران نیز می خواهیم که سازوکار فعالیت کارگران 
ســاختمانی را ارتقا دهد. مهــدی چمران، رئیس 
شورای شهر تهران در و اکنش به این تذکر تصریح 
کرد: بیمه کارگران ساختمانی مبلغ بسیار پایینی 
بود که به یک باره افزایش یافــت و این افزایش بر 

قیمت تمام شده ساختمان اثر گذاشت. 

اخبار کارگری

فرودین ماه سال گذشــته خبر تعطیلی معدن کرومیت 
آسمینون کرمان خبرساز شد. تعطیلی این معدن، ۱3۰۰ 
کارگر را بیکار کرده بود و کارگران در اعتراض به این تعطیلی 
برای مدتی مســیر ترانزیتی اســتان هرمزگان، کرمان و 
سیستان و بلوچستان را بستند؛ مســأله ای که باعث ورود 
مســتقیم فرماندار، اســتاندار، نماینده مجلس و سازمان 
صنعت و معدن کرمان و بعد از مدتی مشکل رفع شد و فعالیت 

کارخانه مجددا از سر گرفته شد.
به گــزارش ایلنا، کمی بعــد از آغاز فعالیــت معدن، در 
اردیبهشت ماه سال گذشــته، کارگران به دنبال مطالبات 
خود به مدت سه روز دســت به اعتراض زدند. اجرای طرح 
طبقه بندی مشاغل، انعقاد قرارداد یک ساله به روال سال های 
گذشته و برداشتن ســقف پرداخت حق اوالد از مهم ترین 
مطالبات این کارگران بود که با پیگیری های مسئوالن وقت، 

کارفرما ملزم به اجرای تعهدات شد.

در همین خصوص »منصور شکراللهی« نماینده کرمان 
در مجلس گفته بود: »مدیرعامل مجتمع معدنی کرومیت 
فاریاب متعهد شد تا این موارد را هرچه سریع تر در راستای 
بهبود اوضاع کســب و کار، ایمنی و بهبود وضع معیشــتی 
معدن کاران معدن کرومیت فاریــاب انجام دهد. اگر حق و 
حقوق کارگران پرداخت نشود طبق قانون پروانه بهره برداری 
ملغی می شود و ســرمایه گذاری به کســی دیگری واگذار 

خواهد شد«.
حاال بعد از گذشته یک سال از پیگیری ها، کارگران معدن 
کرومیت از تکرار اتفاقات سال گذشته خبر می دهند. به گفته 
آنها، معدن دوباره تعطیل شده و ۱3۰۰ کارگر با سابقه های 

باال از 5 سال تا ۱8 سال بیکار شده اند.
این کارگران می گویند: به دنبال جلساتی که سال گذشته 
برگزار شد، قرار بود امسال قرارداد یک ساله با ما بسته شود اما 

قراردادی که کارفرما جلوی ما گذشت خالف این وعده بود.

به گفته آنها، قراردادی که برای امضای کارگران آورده شده 
ظرف چند ساعت جمع شده است. این در حالی است که این 
کارگران به صورت شیفتی کار می کنند و به گفته خودشان 
حداقل باید سه روز فرصت به کارگران برای امضای قرارداد 
داده می شد. کارگران می گویند: کارفرما به این بهانه که ما 
قرارداد را امضا نکردیم، شــرکت را تعطیل کرد و رفت و ما 

حدود یک ماه است که بیکار و سرگردان شده ایم.
آنها می گویند: کارگران پیگیری کار را به اســتانداری و 
فرمانداری ســپردند و آنها هم پیگیر هستند. نامه زدند که 
کارفرما دیگر صالحیت اداره این شرکت را ندارد اما فعال هیچ 

اتفاقی نیفتاده است.
این کارگران می گویند: سال گذشــته کارفرما کمبود 
سیمان را بهانه کرد و شرکت را تعطیل کرد اما صنعت و معدن 

جنوب کرمان این مشکل را رفع کرد.
کارگران می گویند: پارسال شــرکت را یک ماه تعطیل 

کردند و االن هم کارفرما می خواهد کاری کند که در نهایت ما 
قرارداد را با پیمانکار امضا کنیم، در حالی که حاضر به انعقاد 

قرارداد با شرکت های پیمانکاری نیستیم.
در همین خصوص »جمشید سراجی« فرماندار شهرستان 
منوجان ضمن تأئید خبر تعطیلی معدن کرومیت آسمینون 
به ایلنا گفت: به همراه استاندار در حال پیگیری این موضوع 
هستیم. ما در کنار کارگرانیم و از آنها خواستیم تا موضوع را از 

مجاری قانونی پیگیری کنند.
فرماندار شهرســتان منوجان گفت: بــه زودی در این 

خصوص به طور کامل اطالع رسانی خواهیم کرد.

۱۳۰۰ کارگر معدن کرومیت آسمینون کرمان دوباره بیکار شدند

بیات: هیأت دولت فرصت 
یک هفته ای دارد تا 

مصوبه افزایش حقوق 
بازنشستگان تامین 

اجتماعی را اصالح کند در 
غیر این صورت نظر هیأت 

تطبیق مقررات مجلس 
الزم االجرا خواهد بود

عیوضی: با پافشاری 
بازنشستگان و تشکل های 

صنفی آنها، نمایندگان 
مجلس به میدان آمدند و 

رای به ابطال مصوبه افزایش 
مزد بازنشستگان دادند. 

حاال میلیون ها بازنشسته 
می توانند نفسی از سر 

آسودگی بکشند

جمعی از کارگران شهرداری ایالم از شرایط دشوار زندگی خود در نتیجه  عدم 
دریافت چندین ماه حقوق خبر دادند و گفتند: در این اوضاع اقتصادی که قیمت 

اجناس گران شده، حقوق کارگران شهرداری ایالم سه ماه به تاخیر افتاده است.
به گزارش ایلنا، این کارگران می گویند: عالوه بر دستمزد پرداخت نشده جاری، 
مزایای مزدی معوق نیز از قبل داریم و همچنین نگران حق بیمه هایی هستیم که 

گاه به موقع به حساب تامین اجتماعی واریز نمی شود و در برخی ماه های سال برای 
دریافت خدمات درمانی با مشکل مواجه می شویم.

این کارگران افزودند: بارها از سوی مسئوالن وعده پرداخت حقوق می شنویم 
و در همین زمینه رئیس شورای شهر هم وعده پرداخت بخش از مطالباتمان را تا 

پایان هفته جاری داده لذا منتظر عملی شدن این وعده هستیم.

کارگران شهرداری ایالم سه ماه حقوق 
معوقه طلبکارند


