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اخبار کارگری

بعد از دو ماه انتظار تــوام با نگرانی 
و اعتراض بازنشستگان و 9 روز بعد از 
اعالم رای هیات تطبیق مجلس مبنی 
بر لزوم ابطال مصوبه افزایش مستمری 
بازنشستگان کارگری، سخنگوی دولت 
گفت: »قانون گذار تکلیف را مشخص 
کرده است. افزایش حقوق بازنشستگان 
کشوری و لشکری توسط هیات وزیران 
انجام می شــود اما در افزایش حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی پیش از 
این در الیحه بودجــه ۱۴۰۱ افزایش 
۱۰درصدی در نظر گرفتــه بود اما با 
تدبیر سازمان تامین اجتماعی افزایش 
حقوق بیش از این در نظر گرفته شده تا 
هم قدرت خرید حفظ شود هم در سقف 
توان تامین این میزان باشــد. در مورد 
این مصوبه هیأت تطبیق، نقطه نظر و 
سواالت و ابهاماتی داشتند و دولت پاسخ 
آنها را تقدیم هیأت کرده است. پس از 
دیدار رئیس جمهور با بازنشستگان، وی 
دستوری را به معاون اول داد که او هم 

جلسه ای با طرف ها داشت«.
»علی بهادری جهرمی« سخنگوی 
دولت ابتدای مسیر را درست می رود؛ 
قانون گذار تکلیف را مشــخص کرده 
اســت. همچنــان افزایــش حقوق 
بازنشســتگان کشــوری و لشکری 
توســط هیات وزیران انجام می شود. 
بعد از آن »اما« مسیر عوض می شود و 
به نظر می رسد آنچه می گوید با آنچه 
اتفاق افتاده و الزامات قانون، همخوانی 
ندارد. در الیحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش 
حقوق بازنشستگان کارگری به هیچ 
وجه، ۱۰درصد نبــود. ماجرا فقط بر 
سر یک ویرگول بود که آن نیز با تالش 
فعاالن صنفی بازنشستگان برداشته 

شد و در نهایت در بودجه نهایی، فقط 
تعیین افزایش حقوق بازنشســتگان 
صندوق های دولتــی برعهده دولت 
گذاشته شد. این همان روندی است که 
در قوانین بودجه ساالنه اتفاق می افتد 
و هیچ سالی تعیین افزایش مستمری 
بازنشستگان کارگری برعهده دولت 
نبوده است و قانون نیز به لحاظ استقالل 
نهادی ســازمان تامین اجتماعی این 

اجازه را نمی دهد.
»علی دهقان کیــا« رئیس کانون 
بازنشستگان کارگری تهران در رابطه 
با ایــن بخش از اظهارات ســخنگوی 
دولت می گوید: در زمان بررسی الیحه 
بودجه ۱۴۰۱، یک ویرگول دردسرساز 
بود که آن زمان گفتند خطای سهوی 
بوده و در نهایت نیز برداشــته شد. آن 
۱۰درصد مربوط به افزایش مستمری 
بازنشستگان کشوری و بازنشستگان 

صندوق تامین اجتماعــی نیروهای 
مسلح است. سازمان تامین اجتماعی 
همیشــه و همواره صندوقی مستقل 
بوده و براساس منابع و مصارف، حقوق 

بازنشستگان خود را تعیین می کند.
در بخشــی دیگــر از اظهــارات 
بهادری جهرمی به »تدبیر ســازمان 
و ســقف تامین میزان افزایش حقوق 
بازنشستگان« اشاره شــده که در این 
رابطه، دهقان کیا می گوید: بحث تدبیر 
یا سقف تامین اساســاً مطرح نیست. 
ســازمان تامین اجتماعی براســاس 
قانون مستمری ها را افزایش می دهد 
که مهم ترین بندها، مــواد ۱۱۱ و 9۶ 
قانــون تامین اجتماعی اســت. از آن 
گذشته، سازمان اتکا به تناسب و تعادل 
منابع و مصارف دارد. امسال منابع آن با 
افزایش ۵۷درصدی حق بیمه کارگران 
حداقل بگیر و ۳۸درصــدی به اضافه 
۵۱۵هزار تومان برای کارگران ســایر 
سطوح تامین می شود که همین ارقام در 
بخش مصارف به بازنشستگان هم تراز 
تعلق می گیرد بنابرایــن ورودی ها و 
خروجی ها تناسب دارد و بحث سقف 
تامین برای سازمانی که بودجه دولتی 
ندارد و با حق بیمه شــاغالن، حقوق 
بازنشستگان را می پردازد اصاًل خارج 

از موضوع است.
دهقان کیا به بخشی دیگر از اظهارات 
بهادری جهرمی در رابطه با ابهامات و 
سواالت هیات تطبیق اشاره می کند و 
می گوید: هیات تطبیق رای به ابطال 
مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان 
به دلیل تغایر با قانون داده است. بحث 
ابهام و سوال در کار نیست. نمایندگان 
مجلس نیز بارها از دولت خواســته اند 
زودتر مصوبــه افزایش مســتمری 
بازنشستگان را اصالح کند. نمونه اش 

اظهارات رئیس فراکســیون کارگری 
مجلس در هشــتم تیر ماه است که از 
دولت خواســته مصوبه غیرقانونی را 

اصالح کند.
او اضافه می کند: به نظر می رســد 
نمایندگان دولت ماده 9۶ قانون تامین 
اجتماعی را نخوانده انــد. در این ماده 
گفته شده افزایش مستمری ها براساس 
افزایش هزینه های زندگی صورت گیرد 
و هیات دولت افزایش مستمری ها را 
به همان میزان تصویب کند. به همان 
میزان یعنی به اندازه افزایش هزینه های 
زندگی. افزایــش هزینه های زندگی 
هیچ معیاری نــدارد جز آن ارقامی که 
در شــورای عالی کار در اسفند سال 
قبل مصوب شده اســت. تازه افزایش 
سرسام آور هزینه های زندگی در سال 
جاری را کنار می گذاریم. در اســفند 
سال قبل، شــورای عالی کار افزایش 

هزینه های زندگی را براساس داده های 
رســمی مرکز آمار محاســبه کرده و 
براســاس آن، افزایش مــزد کارگران 
حداقل بگیر و ســایر سطوح را مصوب 
کرد. تامین اجتماعی نیز همان اعداد 
را برای بازنشستگان پیشنهاد داد. ماده 
9۶ می گوید هیات دولت افزایش را به 
همان میزان تصویب کند. پس قانون 
رعایت نشده و افزایش به همان میزان 
مصوب نشده است. حاال نمی دانم چرا 
بحث از سواالت هیات تطبیق و پاسخ 
به این سواالت می کنند. کدام سوال و 

کدام ابهام؟!

انتظارات از دولتی 
که  اصرار به اشتباه دارد

با این حساب، بازنشستگان انتظار 
داشتند سخنگوی دولت بعد از جلسات 
هیات دولت بگوید مصوبــه افزایش 
مستمری بازنشستگان امروز اصالح 
شد. حتی انتظار داشتند مصوبه افزایش 
حق مســکن کارگران که ۱۰۰هزار 
تومان از حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی 
مصوب شــورای عالی کار کاسته، در 
یکی از نشست های هیات دولت اصالح 

شود اما...
»فرامرز توفیقــی« از نمایندگان 
کارگری دستمزد در مورد این انتظارات 
می گوید: ما هر یکشنبه و چهارشنبه 
منتظر هســتیم که سخنگوی دولت 
بیاید و اعالم کند اشــتباهات اخیر در 
رابطه با کاهش غیرقانونی حق مسکن 
و دست بردن در مصوبه شورای عالی 
کار در مقوله حقوق بازنشستگان اصالح 
شده است اما متاسفانه هر بار می بینیم 
بر همان رویکردهای قبلی اصرار دارند.

او اضافه می کند: سخنگوی دولت 
باید کاماًل نســبت به قوانین اشــراف 
داشته باشــد. وی می گوید در بودجه 
افزایش حقوق بازنشستگان ۱۰درصد 
بــوده اســت. ۱۰درصد فقــط برای 
بازنشستگان کشوری و لشگری است و 
سازمان تامین اجتماعی، مستقل است. 
جالب اینجاست که سخنگوی دولت 
در اظهاراتش این اســتقالل را قبول 
دارد. باید پرسید اگر سازمان مستقل 
است چرا حق تعیین افزایش مستمری 
بازنشستگان را ندارد؟ چرا دولت این 
حق را از یک سازمان غیردولتی سلب 
کرده است؟ ســخنگوی دولت بعد از 
این اظهارات، یک سری مراحل رفت و 
برگشتی بین دولت و مجلس را تشریح 
کرده است اما حاضر به اذعان این مساله 
نیست که دست بردن در مصوبه شورای 
عالی کار، غیرقانونی و اشــتباه است. 
نمی گوید چرا مــاده 9۶ قانون تامین 

اجتماعی را اصالح نکرده اند؟
به گفتــه توفیقی، اشــتباه اصلی 
در دولت احمدی نــژاد رخ داد وقتی 
که ســازمان تامین اجتماعی را ذیل 

وزارتخانه دولتی بردند و شورای عالی 
آن را منحل کردند. او می افزاید: حاال 
هم دولت به جای اینکه در مورد نحوه 
افزایش حقوق بازنشستگان در صندوق 
بین النسلی و غیردولتی تامین اجتماعی 
صحبت کند بهتر اســت در ارتباط با 
وظایف قانونی خود و نحــوه عمل به 
تعهدات توضیح بدهد. مثال اینکه بدهی 
بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومانی دولت 
به سازمان تامین اجتماعی چگونه، چه 
وقت و براســاس چه مکانیسمی قرار 

است پرداخت شود.
او تاکید می کند: دولت اشتباهات 
خــود در زمینه حقوق و دســتمزد را 
بپذیرد و اصالح کند؛ هم حق مسکن 
۶۵۰هــزار تومانی اعاده شــود و هم 
مصوبات شــورای عالــی کار و ماده 
9۶ قانــون تامیــن اجتماعــی برای 
بازنشستگان اجرا شــود. نمی توان با 
فرافکنی و توضیحــات غیرمرتبط با 
قانون، این اشتباهات را انکار یا توجیه 

کرد.

قیمت خوراک از کل حداقل 
حقوق باالتر رفته است

براســاس آخرین محاســبات و با 
اســتناد به داده های رســمی تورمی 
اردیبهشت ماه، ســبد خوراکی های 
خانوارهای کارگری به حدود ۶ میلیون 
و ۳۰۰هزار تومان رســیده است و این 
در حالی ست که افزایش ۱۰درصدی 
برای بازنشسته سایر سطوح که فقط 
۵ میلیون و خورده ای حقوق می گیرد، 
نهایتاً می تواند همان ســبد خوراکی 
تقلیل یافته را جبران کند. شاخص های 
تورمــی خرداد مــاه نیز صعــودی و 
رکوردشکن هســتند. در این شرایط 
است که دهقان کیا می پرسد: »چگونه 
بر همان ۱۰درصد اولیــه خود اصرار 
دارند و حاضر به اصالح اشتباهاتشان 

نیستند«.

آب پاکی سخنگوی دولت روی دست بازنشستگان

دولت حاضر به اصالح مصوبه مزدی مستمری بگیران نیست بیکاری 1200کارگر به دلیل تعطیلی 
معدن کرومیت کرمان

تعطیلی معدن کرومیت آســمینون در جنوب 
کرمان به حدود ۴۰ روز رسید.

به گزارش ایرنا، مشــکل این معدن به امسال و 
تعطیلی آن از اول خرداد سال جاری برنمی گردد. 
این معدن طی چندســال اخیر همواره مشــکل 
داشته و کارگرانش دچار نارضایتی بوده اند و هربار 
به شــکل های مختلف درخواست هایشان را نشان 
داده اند اما امســال نزدیک به ۴۰ روز اســت که از 
تعطیلی معدن آسمینون شــرکت معادن فاریاب 
می گذرد و در شــرایطی که یک هزار و ۲۰۰ کارگر 
بیکار شــده و چرخ تولید کرومیت استان کرمان از 
حرکت ایســتاده، کارفرما علت تعطیلی را نداشتن 

توافق با کارگران اعالم کرده است.
بنا بر ایــن گــزارش، کارگران ایــن معدن در 
اردیبهشت و آذرماه سال گذشته طی ۲ مرحله برای 
تامین امنیت اشــتغال، طبقه بندی شغلی و سایر 
مطالبات رفاهی خود دســت به اعتراض صنفی و 
تجمع در محور ترانزیتــی کرمان - بندرعباس زده 
بودند. دو تجمع سال گذشته کارگران پای استاندار 
کرمان، نمایندگان مجلس و سایر مدیران را به ماجرا 
کشاند و در این میان رئیس معدن کرومیت فاریاب با 
وعده هایی مثل انعقاد قرارداد یک ساله با کارگران و 
اجرای طرح طبقه بندی شغلی و استفاده از ظرفیت 

مدیران متخصص بومی مانع ادامه تجمع ها شد.
پس از این وعده ها یک هــزار و ۲۰۰ نفر کارگر 
معدن به کار بازگشــتند. این افراد اعالم کردند که 
حتی باوجود تعویق پرداخت حقوق و مزایا و محقق 
نشدن مطالباتشان پای فعالیت های تولیدی معدن 
می مانند و شرایط نیز تا زمان پایان قراردادهای یک 
ســاله کارگران به خوبی پیش رفت اما از روز یکم 
خردادماه ســال ۱۴۰۱ با پایان یافتن قراردادهای 
ســال گذشــته، انعقاد قراردادها با شــرکت های 
پیمانکاری و همچنین زمان انعقاد قراردادها سبب 
شد تا یک بار دیگر کارفرما با کارگران به توافق نرسد 
و به علت امضا نشــدن قراردادها توسط کارگران، 

اعالم تعطیلی کند.
اکنــون ۴۰ روز اســت که خبرهایــی مبنی بر 
تعطیلی کامل معدن آســمینون شــرکت معادن 
فاریاب به گوش می رســد هر چند کارگران مدعی 
هستند که اعالم ورشکستگی معدن حربه ای برای 

نگهداشتن مطالبات کارگران است.
    

چرا بیمه راهنمایان گردشگری
و فعاالن صنایع دستی قطع شد؟

مدیرکل امور بیمه شــدگان ســازمان تامین 
اجتماعی دربــاره چرایی قطع بیمــه راهنمایان 
گردشــگری و فعاالن صنایع دستی گفت: در سال 
جاری حدود ۴۱۵۰ نفر مشمول این بیمه بودند که 
اگر قرار باشد بیمه شان را در سال ۱۴۰۱ تداوم دهیم 

رقمی بالغ بر ۴۴ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
مهدی شــکوری در گفت وگو با ایســنا درباره 
مشکالت ایجاد شده برای بیمه فعاالن صنایع دستی 
و علت قطع این بیمه از ابتدای ســال ۱۴۰۱ با بیان 
اینکه تا پایان ســال ۱۴۰۰ بیش از ۶۰۰۰ میلیارد 
تومان ســهم حق بیمه کارفرمایی دولت بابت این 
قشر پرداخت نشده و باقی مانده است، گفت: طبق 
قانون ازجمله ماده ۷۱ قانون احکام دائمی توسعه، 
اگر قرار باشد ســرویس و خدماتی به بیمه شدگان 
ارائه شود که دولت بخشی از سهم حق بیمه را  تقبل 
کرده باشد، باید حتما بودجه الزم برای آن در قوانین 
بودجه سنواتی درنظر گرفته شــود. بر این اساس 
تا بار مالی تامین نشــود اجرا بــرای صندوق های 

بازنشستگی، ممنوع است.
شــکوری ادامه داد: بــا این حال، ایــن بیمه را 
کماکان ادامه می دهیم و افرادی که از گذشته بیمه 
ما بوده اند، مادامی که هفت درصد حق بیمه  سهم 
خودشان را پرداخت می کنند، ما آن ۲۰درصد سهم 
دولت را کماکان به حساب دولت منظور می کنیم به 

هیچ وجه قطعی بیمه برای این افراد نداریم.
    

دو نفر دیگر از کارگران حادثه 
صنایع رفاه شیمی قم جان باختند

با فوت دو کارگر دیگر، شمار فوت شدگان حادثه 
شــرکت صنایع رفاه شــیمی قم واقع در شهرک 

شکوهیه، به شش نفر رسید.
به گزارش ایلنا، حوالی ساعت ۱۶ روز هفتم تیر 
ماه، حادثه انفجار در شرکت صنایع رفاه شیمی قم 
واقع در شهرک شــکوهیه، به مرگ آنی ۴ کارگر و 
مصدومیت جدی ۷ کارگر دیگــر انجامید. همان 
زمان، حال شش نفر از مصدومان وخیم گزارش شد.
بنا به این گزارش، دو نفر از این مصدومان تقریبا 
دو روز بعد از حادثه با ســوختگی باالی 9۰درصد 
فوت کردند و با این حساب، شمار کارگران فوتی به 

شش نفر رسید.
هم اکنــون، چهار کارگــر مصــدوم دیگر در 

بیمارستان های تهران و اصفهان بستری هستند.

نسرین   هزاره مقدم

بهادری جهرمی: افزایش 
حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی در الیحه بودجه 

۱۰درصد در نظر گرفته 
شده بود اما با تدبیر تامین 
اجتماعی، افزایش حقوق 
بیش از این در نظر گرفته 
شده تا هم قدرت خرید 
حفظ شود هم در سقف 

توان تامین این میزان باشد

دهقان کیا: نمایندگان 
دولت ماده ۹۶ قانون 

تامین اجتماعی را 
نخوانده اند. در این 

ماده گفته شده افزایش 
مستمری ها براساس 

افزایش هزینه های زندگی 
صورت گیرد و هیات دولت 

افزایش مستمری ها را به 
همان میزان تصویب کند

توفیقی: هر هفته منتظریم 
سخنگوی دولت اعالم کند 

اشتباهات اخیر در رابطه 
با کاهش غیرقانونی حق 
مسکن و دست بردن در 

مصوبه شورای عالی کار در 
مقوله حقوق بازنشستگان 

اصالح شده اما هر بار بر 
همان رویکردهای قبلی 

اصرار دارند

بیست و یکم خرداد ماه سال جاری، بعد از نزدیک به سه 
ماه، هیات دولت افزایش حق مســکن کارگران را ابالغ کرد. 
کمک هزینه مسکن ۱۴۰۱ در آخرین نشست مزدی شورای 
عالی کار در نوزدهم اسفند ســال گذشته، ۶۵۰هزار تومان 
تعیین شــد اما هیات وزیران به جای تصویب مبلغ مصوب 
شده در شورای عالی کار، دست به تعیین مبلغ جدیدی زد 
و براساس ابالغیه دولت، حق مسکن ۱۴۰۱ کارگران مبلغ 

۵۵۰هزار تومان شد.
»سعید ناصری« اســتاد حقوق کار در دانشگاه و مدرس 
دانشگاه تهران با بیان اینکه ماده واحده مصوب مجلس درباره 
لزوم تصویب حق مسکن اعالمی از سوی شورای عالی کار در 
هیات دولت، نیازمند بازنگری و اصالح است، گفت: شورای 
عالی کار باالترین مرجع قانونی تعیین حداقل مزد کارگران 
است که نمایندگان دولت نیز به عنوان متولی جلسات در این 
شورا حضور دارند. مصوبه لزوم تصویب حق مسکن اعالمی 
از سوی شورای عالی کار در هیات دولت که در سال ۱۳۷۰ در 
مجلس تصویب شده، نه تنها مشکلی از دوش جامعه کارگری 
برنمی دارد بلکه در سال های اخیر مشــاهده شده به دلیل 

زمان بر بودن طرح موضوع در جلســات هیات دولت، باعث 
سردرگمی کارفرمایان و کارگران شــده به گونه ای که حق 
مسکن اعالمی شورای عالی کار گاهی بعد از ماه ها معطلی و 

تاخیر، در هیات دولت به تصویب می رسد.
عضو مراجع حــل اختالف وزارت کار گفــت: از آنجا که 
نمایندگان دولت در جلسات رسمی شورای عالی کار حضور 
دارند، دیگر نیازی به تایید مبلغ حق مسکن در هیات دولت 
نیست. همین حضور نمایندگان دولت و وزرا، بهترین دلیل 
اســت که باید ماده واحده مجلس اصالح شود و اختیار حق 
مسکن کارگران تمام و کمال به شورای عالی کار تفویض شود.

ناصری، فلسفه قانون گذار از تصویب ماده واحده فوق را 
بررسی مجدد هیات دولت در حوزه بازار مسکن از زاویه کمک 
به جامعه کارگری درباره هزینه های مسکن که بیش از نیمی 
از درآمد کارگران را تحت الشعاع قرار می دهد، دانست و گفت: 
این اختیار به دولت داده شده تا چنانچه در شورای عالی کار 
حق مسکن براساس نرخ تورم افزایش نیافت و با توجه به تورم 
بازار مسکن ناکافی بود، دولت مصوبه را عودت دهد و تعیین 
حق مسکن مبتنی بر نرخ تورم و شرایط بازار مسکن را مطالبه 

کند که به نظر می رسد با توجه به حضور وزاری مرتبط در این 
شورا، این مرحله اضافی، صرفاً باعث اطاله زمان و سردرگمی 

جامعه کارگری و کارفرمایی شده است.
او اضافه کرد: فلســفه قانون گذار، کمک به کارگران بوده 
تا اگر مبلغ متناسب و مکفی برای حق مسکن تصویب نشد، 
دولت به عنوان یک نهاد باالســری به میدان بیاید و احقاق 
حق کارگران را مطالبه کند اما به نظر می رسد این هدف به 
معکوس خود بدل شده و دولت دست به کاهش مبلغ مصوب 

زده است.
این مدرس دانشگاه با انتقاد از کاهش حق مسکن توسط 
هیات دولت، این اقدام را مغایر با نرخ افزایش اجاره بها و رشد 
عجیب قیمت مسکن عنوان کرد و گفت: جای شگفتی دارد 
در حالی که در سال جدید شاهد تورم سنگین در حوزه مسکن 
هستیم و در تمام شهرهای کشور نرخ اجاره خانه بیش از ۵۰ 
یا ۶۰درصد افزایش یافته، دولت به جای اینکه خواستار ارقام 
باالتر برای کمک هزینه مسکن کارگران شود، از حق مسکن 
ناچیز ۶۵۰هزار تومانی، ۱۰۰هزار تومان کم می کند. این اقدام 
مخالف با تعهدات دولت در قانون اساسی است، تعهداتی که 

در حوزه مسکن دیده شده و مهم ترین تبلور آن در اصل ۳۱ 
است. براساس متن آمره این اصل قانون اساسی، دولت متولی 
اصلی برای تامین مسکن کارگران است اما جای تعجب بسیار 
دارد که ۱۰۰هزار تومان از حق مسکن مصوب شورای عالی 

کار قیچی می کند!
ناصری در پایان گفت: کاهش حق مسکن در سال جاری، 
برخالف همان ماده واحده سال ۱۳۷۰ مجلس است چراکه 
در این ماده واحده، تعیین مبلغ برعهده شــورای عالی کار و 
تایید نهایی و امضا برعهده هیات دولت است. با استناد به حکم 
قانون، هیات دولت در صورت مخالفت با مبلغ حق مســکن 
سال جاری، باید مخالفت خود را به شــورای عالی کار ابالغ 
و از این شــورا، مصوبه جدید را مطالبه می کرد نه اینکه راساً 
مبلغ جدید اعالم کند. به طور خالصه می توان نتیجه گرفت 
اتفاقاتی که امســال برای حق مسکن کارگران افتاده، کاماًل 

خالف قانون است.

یک مدرس حقوق کار:

کاهش 100هزار تومانی حق مسکن مخالف تعهدات دولت و قانون است

بررسی


