
رئیس کمتیه دستمزد کانون عالی شــورای اسالمی کار 
گفت: اگر بازار کنترل شــود و در بازه ۵ ساله افزایش دستمزد 
با رقم های مطلوب ادامه یابد، می توان امیدوار بود که حداقل 
دستمزد به سبد معاش خانوار نزدیک شود. فرامرز توفیقی در 
گفت وگو با خبرگزاری میزان گفت: در جلسه شورای عالی کار، 
بعد از ساعت ها بحث و چانه زنی و نظر موافق سه ضلع کارگری، 
کارفرمایی و دولت در نهایت بــه افزایش ۳۹درصدی حداقل 
مزد ماهانه رسیدیم. سایر مؤلفه های دستمزد ازجمله بن، حق 
مسکن و سنوات نیز با رشد همراه شد، طوری که بن ۵۰درصد، 

حق مسکن ۵۰درصد و نرخ پایه سنوات ۴۰درصد افزایش یافت. 
حق اوالد نیز که تابعی از حداقل مزد است با افزایش ۳۹درصدی 
روبه رو شد. وی افزود: لذا حداقل دستمزد با تمام مؤلفه ها برای 
سال ۱۴۰۰، رقم ۴ میلیون و ۱۹۰هزار و ۷۰۷ تومان تعیین شد 
که نسبت به سال ۹۹ به طور کلی با در نظر گرفتن مؤلفه های 

گفته شده ۴۱.۶۴درصد افزایش یافته است.
توفیقی گفت: معتقدم افزایش سال آینده، حرکت مناسبی 
برای حرکت در مدار افزایش قدرت خرید جامعه کارگری است 
اما در این بین شــروطی وجود دارد و باید دولتمردان بازار را 

به درستی کنترل کنند. رئیس کمتیه دستمزد کانون عالی 
شورای اسالمی کار تصریح کرد: اگر همانند سال ۹۹ تکانه ها 
و جهش های شدید قیمتی رخ دهد، مطمئناً کام کارگران نه 
تنها شیرین نمی شود بلکه تلخ هم خواهد شد. توفیقی گفت: 
در درصد پوشش سبد معیشت، جهش خوبی رقم خورد و یک 
میلیون و ۲۳۲هزار تومان به دســتمزد اضافه شد و با توجه به 
اینکه کاهش قدرت خرید مردم یک میلیون و ۹۵۵هزار تومان 
بوده، توانســتیم ۶۳درصد از کاهش قــدرت خرید را جبران 
کنیم. وی تأکید کرد: اگر نتوانیم زیاده خواهی واسطه گران، 

سوداگران و دالالن را کنترل کنیم و مدیریت بازار به درستی 
انجام نشــود، یقیناً این اعداد جوابگوی زندگی شرافتمندانه 

کارگری نخواهد بود.
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 دستمزد ۱۴۰۰، 
محصول سه جانبه گرایی

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار

معتقدم که افزایش ۳۹درصدی حداقل مزد برای 
سال آینده، حاصل اجماع سه جانبه در شورای عالی 
کار بود. اگر چه رقم دستمزد با ایده آل های جامعه 
کارگری فاصله زیادی دارد ولی تالش کردیم با یک 
اجماع سه جانبه به عددی مطلوب برسیم که رضایت 
نسبی را به دنبال داشته باشد. در این شرایط سخت 
ناچاریم با توجه به آسیبی که کرونا به کسب و کارها 
وارد کرده همه مشــاغل و صنوف را در نظر بگیریم 
چون وقتی مزد ملی تعیین می کنیم باید همه جوانب 

را در سطح کشور مدنظر قرار بدهیم.
خط کش مــا مــاده ۴۱ قانون کار اســت و در 
چارچوب این ماده می توانیم تصمیم بگیریم. سال 
گذشته در حالی که نرخ تورم ۳۴درصد بود، حداقل 
مزد ۲۱درصد تصویب شد و سه تشکل کارگری به 
طور مجزا در این زمینه شکایت کردند که در نهایت ۵ 
درصد دیگر روی دستمزد جابه جا شد و افزایش پیدا 
کرد و مبلغ ۲۰۰هزار تومان به حق مسکن اضافه شد.

به نظر من وقتی می خواهیم در چارچوب قانون 
صحبت کنیم بایــد نگاهمان با آمــار و ارقام بانک 
مرکزی و مرکــز آمار منطبق باشــد. البته ممکن 
است آمار را قبول نداشــته باشیم ولی در مذاکرات 
رســمی نمی توانیم فقط آمار و دیدگاه های خود را 
مطرح کنیم و باید به قانون اســتناد کنیم. امسال 
و در حالی که تورم کل کشــوری ۳۴.۲درصد بود، 
درصد افزایش روی پایه مزد ۳۹درصد تصویب شد. 
البته عدد پیشنهادی ما باالتر بود ولی نمی توانیم 
تک بعدی عمل کنیم و نیاز به تفاهم با دیگر شرکای 
اجتماعی داریم تا بتوانیم سایر مسائل کارگری را هم 

با اتفاق نظر در شورای عالی کار پیش ببریم.
البته رقم تصویب شده هزینه های سبد معیشت 
کارگران را پوشش نمی دهد ولی تالش ما این بود که 
روی پایه مزد متمرکز شویم و معتقدیم اگر این روند 
ادامه یابد می توانیم فاصله بین حداقل مزد و معیشت 
کارگران را از بین ببریم. اگر سبد را ۳.۳ نفر در نظر 
بگیریم این رقم حدود ۶۱درصد ســبد معیشت را 
پوشش می دهد. ما سقف دستمزد کارگری را باال 
بردیم که باعث می شود حق اوالد افزایش یابد و برای 

بازنشستگان هم اتفاق خوبی است.
در پایان از دولت و مجلس می خواهم تا کنترل 
و نظارت بر قیمت ها و مهار تورم در ســال آینده را 
در دستور کار قرار بدهند و اهتمام الزم را در جهت 
تحقق این هدف نشــان بدهند. در غیر این صورت 
دستمزد تعیین شــده اثرگذاری الزم را در زندگی 
کارگران نخواهد داشــت و زندگی برای کارگران 
سخت خواهد شــد لذا همه چیز در سال آینده به 
دولت که نقش حاکمیتی در کشور دارد برمی گردد 
که این مساله را با همکاری مجلس به شکل مطلوب 

مدیریت کند.

تجمع دوباره کارگران ابنیه فنی 
راه آهن کرج

صبح روز دوشنبه )۲۵ اســفند ماه( کارگران 
تراورس کرج در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت 
شغلی خود بعد از واگذاری مدیریت شرکت تراورس 
به دولت، مقابل ایستگاه کرج اعتراض صنفی برگزار 
کردند. به گزارش ایلنا، ایــن کارگران با بیان اینکه 
پیش از این در روز ۱۹ اسفند ماه هم دست به اعتراض 
صنفی زدیم و آن روز برخی مسئوالن وعده دادند 
هم وضعیت شغلی و هم مطالباتمان تا روز دوشنبه 
مشخص می شود، افزودند: با بی توجهی مسئوالن به 
مطالبات کارگران در نهایت تصمیم گرفتیم طبق 
فراخوانی که از قبل داده بودیم به اعتراضات صنفی 
خود در چارچوب قانون ادامه دهیم. طبق اظهارات 
یکی از کارگران، طبق رای شعبه ۲۱ مجتمع قضایی 
شهید بهشتی تهران تراورس تا پایان سال جاری به 
دولت واگذار می شود. آنچه کارگران را نگران کرده 
کندی روند واگذاری اســت و نیز نامشخص بودن 
وضعیت شــغلی کارگران و پرداخت مطالباتشان. 
وی گفت: از آذر ماه منتظر تغییر و تبدیل وضعیت 
کارگران به بخش دولتی هســتیم اما هنوز به جز 
واگذاری بخش از امالک و دارایی های تراورس شاهد 
اتفاق خاص دیگری نبوده ایم، ضمن اینکه مدیریت 
راه آهن بارها اعــالم کرده بــه زودی مدیرعامل و 
اعضای هیات مدیره جدید شرکت تراورس را معرفی 

خواهد کرد.
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خبر کارگری

عدم اجــرای صحیح قانــون نظام 
جامع رفاه و تامیــن اجتماعی که ۱۶ 
سال قبل مصوب شد، باعث شده چند 
میلیون ایرانی نتواننــد از خدمات این 
قانون بهره مند شــوند. پس از سال ها از 
تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه 
و تأمین اجتماعی، برخالف آنچه تصور 
می شــد قانون مذکور نه فقط موجب 
فقرزدایی نشد بلکه طبق برخی آمارها 
در حال حاضر چندیــن میلیون نفر در 
کشــور حضور دارند که خود یا اعضای 
خانواده شــان از هیچ پوشش بیمه ای 
بهره مند نیستند. به عبارت دیگر، به نظر 
می رسد در اجرای این قانون تعلل وجود 
داشته است. از سوی دیگر، هنوز بررسی 
جامع و دقیقی انجام نشده تا مشخص 
شود تاکنون اجرای قانون جامع، دقیقاً 
به نفع چه طبقات و اقشاری بوده و چگونه 
و با چه مکانیزمی باید منافع فقرا، تأمین 
شــود و میزان تأثیر اجرای کارشناسی 
و کامل این قانون بر مباحث ملی مانند 
فقرزدایی و کاهش فاصله طبقاتی چقدر 
است؟ »کامبیز لعل« کارشناس تأمین 
اجتماعی تأکید دارد: بنا بوده این قانون، 
به نفع کل مردم و به ویژه اقشاری باشد که 
هیچ گونه پوشش بیمه ای ندارند اما بعد 
از ۱۶ سال که از اجرای ناقص این قانون 
گذشته، این هدف گذاری بنیادین هنوز 
عملی نشده و فقط بخش دولتی از اجرای 
آن، منفعت برده است زیرا توانسته بیشتر 
از دوره قبل این قانون، مداخالت خود را 
گسترش دهد و حتی در عرصه هایی ورود 
کرده که تا پیش از آن مجاز نبود. وی در 
گفت وگو با خبرگــزاری مهر به دالیل 

اجرایی نشدن این قانون پرداخته است.

    
  طبق برخی آمارها، چندین 
میلیون نفر در کشور هستند که 
خود یا اعضای خانواده شان از هیچ 
بیمه ای بهره مند نیســتند. طرح 
جامع چگونه می تواند این قشر را 

زیرپوشش خود قرار دهد؟
تقریباً ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش 
بیمه و درمان تأمین اجتماعی و حدود 
۳۰ میلیــون نفر هم تحت پوشــش 
بیمه خدمات درمانی یا تحت پوشــش 
بیمه های نیروهای مســلح هســتند. 
آمــار بودجــه خانــوار کــه از دل آن 
نمونه گیری های درآمــد هزینه های 
خانوار مرکز آمار اســتخراج می شــود 
نشان می دهد که حدود ۱۰درصد مردم 
هیچ گونه پوشش بیمه ای ندارند. البته 
اگر ســرانه هایی که در بودجه کشــور 
در نظــر می گیرند، با هــم جمع کنیم 
شاید ۱۰ یا ۱۲درصد بیشتر از جمعیت 
کشــور از محل درآمدهــای عمومی 
بودجه می گیرند ولــی عماًل ۱۰درصد 
هیچ گونه پوشش بیمه ای ندارند. البته 
از این مقدار الزاماً همه آنها افراد نیازمند 
نیستند و ممکن است بعضی از این افراد 
خودشان عالقه ای به بیمه شدن نداشته 
باشند مثل کسانی که تمکن مالی الزم را 
دارند. به هرحال، براساس آماری که از 
دیتاهای مرکز آمار ایران قابل استخراج 
است جمعیتی که فاقد پوشش بیمه ای 
هستند ۱۰درصد جمعیت کل کشور 
است و ممکن است برخی وزارتخانه ها 
دسترسی به آمار دیگری داشته اند که 

من اطالعی از آن ندارم.
  این نداشتن پوشش بیمه ای 

گویای ناکامــی قانون نظام جامع 
ساختار نیست؟

دقیقاً همین طور اســت زیرا تقریباً 
در آستانه تصویب این قانون، وضعیت 
همین بــوده و ممکن اســت به جای 
۱۰درصد مثالً ۱۵درصد جمعیت کشور 
بیمه نداشته اند و االن شده ۱۰درصد. 
فلســفه وجودی نظام جامع ساختار یا 
به درستی درک نشده یا شرایط اجرای 
آن به گونه ای بوده که آن اهداف محقق 
نشده و این افراد، االن هیچ گونه پوشش 
بیمه ای ندارند و این واقعیت تلخ، مغایر 
تأکید قانون برنامه سوم و تأکیدهای مکرر 
در هر دوره پیرامــون ضرورت برقراری 

پوشش همگانی بیمه است.
 دالیل محقق نشدن پوشش 

بیمه ای را در چه می دانید؟
نداشــتن پایگاه جامع اطالعاتی را 
می توان یکی از دالیل دانست. در جایی 
مثل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
حتماً در این زمینه تداخل هایی وجود 
دارد یا اگــر تداخل ها برطرف شــده، 
هنوز همپوشــانی کامل شکل نگرفته 
و همین نکته، فرصــت برنامه ریزی و 
سیاست گذاری و توزیع بهینه منابع را 
از مسئوالن گرفته اســت. یکی دیگر از 
دالیل آن می تواند وضعیت نامناســب 
اقتصادی باشد چرا که اگر شغل به اندازه 
کافی برای همه وجود داشته باشد همه 
می توانند شاغل باشند و به دلیل شاغل 
بودن می توانند از بیمه تأمین اجتماعی 

بهره مند شوند.
  به استناد آمارها، کشورمان 
یکی از کشورهای جهان است که 
کمترین میزان مشارکت اقتصادی 

را دارد. علت را در چه می بینید؟
جمعیت در آستانه اشتغال، امیدی 
به یافتن شغل ندارد و این باعث می شود 
آمار مشــارکت و فعالیــت اقتصادی 
نسبت پایینی داشته باشد. همچنین 
اقتصاد ایران، امکان تولید شغل ندارد 
و این نیز برمی گردد به ســاختارهای 

نامناسب اقتصادی. 
براســاس آمار بانک مرکزی تا ۳۰ 
سال اخیر، تقریباً هیچ دو سال متوالی، 
نرخ رشد اقتصادی مثبت نداشته ایم و 
درواقع، دچار دوره های مختلف رکود 
اقتصادی بوده ایم و چنــد دوره رکود 
تورمی را نیز تجربه کرده ایم. اینها همه 
پتانســیل های اقتصاد را بــرای ایجاد 
اشــتغال پایدار گرفته و موجب شده 
برخی از جویندگان کار نتوانند شغلی 
پیدا کنند و از مزایــای بیمه بهره مند 

شــوند. بدون شــک، توزیع 
نامناسب درآمدهای نفتی در 

کشور یکی دیگر از عوامل 
عدم اشتغال زایی است.

  اجرای قانون ساختار نظام 
جامع رفاه و تأمین اجتماعی، بیشتر 

به نفع کدام طبقات و اقشار است؟
بنا بوده این قانــون به نفع کل مردم 
و به ویژه اقشاری باشــد که هیچ گونه 
پوشــش بیمه ای ندارند اما بعد از ۱۶ 
ســال از اجرای ناقص ایــن قانون، این 
هدف گذاری بنیادین، هنوز عملی نشده 
است و فقط بخش دولتی از اجرای آن، 
منفعت برده است زیرا توانسته بیشتر 
از دوره قبل این قانون، مداخالت خود 
را گسترش دهد و حتی در عرصه های 
ورود کرده که تا پیش از آن مجاز نبود. بعد 
از اجرای ناکامل قانون جامع، تغییراتی 
در اساسنامه سازمان ها و صندوق های 
بیمه گر اتفاق افتاد و ســه جانبه گرایی 
بیمه هــا، تقریباً مخدوش شــده زیرا 
بخش دولتی در همه زیرمجموعه های 
بیمــه ای، مداخله رســمی می کند. 
بنابراین به نظر می رسد به جای مردم، 
بخش دولتی برنده اصلی اجرای ناکام 

قانون نظام جامع بوده است.
  این قانون بــا چه مکانیزمی 
می تواند منافع فقرا را تأمین کند و 
اصالً تأثیر اجرای آن در کاهش فقر و 
کم شدن فاصله طبقاتی چگونه 

است؟
اگر تأمین اجتماعی چندجانبه به 
معنای تأمین اجتماعی عام و نه سازمان 
تحقق می یافت، حتماً همــه مردم از 
مواهب آن بهره مند می شدند و سطح فقر 
در جامعه کاهش می یافت ولی هر چقدر 
در اجرا از روح قانون فاصله گرفتیم، این 
اتفاق نیفتاد. می توانم بگویم که در عمل 
جمعیت منفعت برندگان بعد از تصویب 
و اجرای قانون با قبل از آن هیچ تفاوتی 
نکرده است. همان افرادی که به نوعی از 
مواهب رفاه و تأمین اجتماعی بهره مند 
بودند، بعداً هم بهره مند شدند و پس از آن 
هم افرادی منتفع نشدند که قبل از آن 
هم منتفع نبودند. البته در استمرار این 
وضعیت نیز نبود پایگاه جامعه اطالعات 

تعیین کننده بوده است.
  طبق آمارها، حدود ۷ میلیون 
ایرانی با وجود شاغل بودن به علت 
خودداری کارفرمایان از پرداخت 
حق بیمه آنان، عضو هیچ صندوق 
بیمه ای نیستند و ذره بین نهادهای 
نظارتی مانند بازرسی های سرزده 

تأمین اجتماعــی از کارگاه ها هم 
نتوانســته آنــان را از وضعیت 
وخیمشان نجات دهد. نظام تأمین 
اجتماعی برای شناسایی و حمایت 
از این عده، چه تدبیری پیش بینی 

کرده است؟
واقعیت این است که سوای آنهایی 
کــه خودخواســته، بیمــه پرداخت 
نمی کننــد و مــا اصطالحاً بــه آنها 
می گوییــم »فرار دســتمزدی« بقیه 
افرادی که در بخش غیررســمی کار 
می کنند، به دلیل برداشــتی خاص و 
یک سویه از قانون تأمین اجتماعی، حق 
بیمه پرداخت نمی کنند. در هیچ جای 
قانون تأمین اجتماعی ســال ۱۳۵۴، 
تفکیکی بین بخش رسمی و غیررسمی 
اقتصاد صورت نگرفته، بلکه قانون تأکید 
کرده هر کســی که در مقابل مزد کار 
می کند، رسمی است. بنابراین تنبلی ما 
بوده که نتوانسته ایم سازوکارهای الزم 
را طراحی کنیم تا بخش غیررسمی هم 
رسمی تلقی شــود و بگوییم هر کسی 
در بخش رسمی قرارداد داشت، بیاید 
پولش را بدهد تا نامش را وارد فهرست 
بیمه شــدگان کنیم. به نظر می رسد 
شاید االن بعد از گذشــت بیش از ۴۵ 
سال از اجرای قانون، یک بازنگری هم 
اگر در درون سازمان تأمین اجتماعی 
نسبت به روح قانون تأمین اجتماعی 

اتفاق بیافتد، خیلی بهتر است. 
به نظر می رســد چــون طراحی 
سازوکارهایی که بتوانیم بیمه ها را به 
بخش غیررسمی تســری دهیم، کار 
سختی است تا حدودی نخواسته ایم 
این کار ســخت را انجام دهیم اما یکی 
از مســئولیت های اجتماعی ما که در 
سازمان تأمین اجتماعی کار می کنیم، 
باید این باشــد که این ســازوکارها را 
طراحی کنیم. کارگران غیررسمی نباید 
به دلیل ناتوانی ما در سیاست گذاری از 
حق طبیعی شان محروم شوند. وجود 
چنین محرومیت هایی در هیچ جای 
قانون کار مورد اشــاره قــرار نگرفته، 
بنابراین نباید محرومیت های موجود 
را به قانون نســبت دهیــم، بلکه باید 
بپذیریــم ایــن محرومیت هــا در 
برداشت نادرست ما و اجرای 
قانــون نادرســت و ناقص 

قانون ریشه دارد.

نظام جامع تأمین اجتماعی پس از ۱6 سال همچنان اجرا نمی شود

قانونی به نام مردم، به کام دولت

خبر

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان 
اینکه امسال در تعیین دستمزد تالش کردیم تا 
قدرت معیشــت کارگران را برگردانیم، از دولت 
و مجلس خواســت تا در جهت حمایت بیشتر از 
واحدهای خرد و کوچک و حفظ بقا و اشتغال آنها 

در سال آینده گام بردارند.
اصغر آهنی ها در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی 
افزایش ۳۹درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ اظهار 
کرد: سالی که گذشت سال سختی هم برای جامعه 

کارگری و هم واحدهای خرد و کوچک بود ولی به 
هر شکل با توجه به تورم و مباحثی که برای منابع 
انسانی ایجاد شده بود به نقطه ای رسیدیم که قدرت 
خرید بخش کارگری را برگردانیم هر چند احساس 
می کنیم که وضعیت سختی خواهیم داشت اما با 
جمع بندی و اتفاق نظر و مذاکرات فنی و فشرده 
میان بخش های کارفرمایی تصمیم گرفتیم که در 
جهت حفظ قدرت معیشت کارگران گام برداریم.

وی ادامه داد: امسال با مدلی که پیشنهاد دادیم 

و وزیر کار هم با حسن نظر به آن نگاه کردند و چون 
بحث منطقی بود همه همراهی کردند، توانستیم 
هم در زمان ســرعت عمل داشــته باشیم و هم 
یک وحدت عمومی را رقم بزنیم و آرامش نسبی 

ایجاد شد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح 
کرد: ما روزهای سختی را پیش بینی می کنیم و 
امیدواریم با حمایت های دولت در بخش واحدهای 
خرد و کوچک در ســال آینده بتوانیم ادامه بقا و 

حفظ اشتغال داشته باشیم و در خالل فشارهای 
بیرونی غیرمنطقی که به ما وارد شد، تورم داخلی 
و معضالت و ناراحتی هایی کــه به دلیل کرونا به 
وجود آمد، لبخند را بــه روی کارگران ببینیم و با 
همت و تالش بیشتر، بستر سازنده ای برای کشور 

به وجود آوریم.
آهنی ها در پاســخ به این پرســش که آیا 
تصویب این رقم هزینه سبد معیشت کارگران 
را پوشــش می دهد؟ گفت: اگــر دریافتی ها را 

حساب کنیم عیدی و سنوات عدد بزرگی است 
که در محاسبات نیامده و اگر بگوییم دستمزد 
۶۰درصد سبد را هم بپوشــاند با محاسبه آن 
۱۰ تا ۱۵درصد باال مــی رود. البته هزینه های 
اجتماعی که برعهده کارفرما نیســت و در دل 

سبد است را باید در نظر بگیریم.
وی افــزود: بخش کارفرمایی تــالش کرد تا 
سهم خود را در کشور به نحو احسن پیاده کند و 
امیدواریم ســال آینده برای تحقق بندهای ۲۹، 
۳۰ و ۳۱ قانون اساسی که شاید دهه ها از آن غافل 
بودیم برنامه تدوین شــده ای ارائه و در این راه به 
بخش کارفرمایی و کارگری کمک شود و با کاهش 

هزینه ها، بازار کار و اشتغال را حفظ کنیم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار:

۱۴۰۰، سالی سخت برای واحدهای خرد و کوچک خواهد بود

پوشش 6۳ درصدی کاهش قدرت خرید کارگران با دستمزد ۱۴۰۰

جمعیت در آستانه اشتغال، 
امیدی به یافتن شغل 

ندارد و این باعث می شود 
آمار مشارکت و فعالیت 
اقتصادی نسبت پایینی 

داشته باشد. همچنین 
اقتصاد ایران، امکان تولید 

شغل ندارید و این نیز 
برمی گردد به ساختارهای 

نامناسب اقتصادی

اگر سرانه هایی که در 
بودجه کشور در نظر 

می گیرند، با هم جمع کنیم 
شاید ۱۰ یا ۱۲درصد بیشتر 

از جمعیت کشور از محل 
درآمدهای عمومی بودجه 

گرفته می شود ولی عماًل 
۱۰درصد جمعیت کشور 

هیچ گونه پوشش بیمه ای 
ندارند
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