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رئیس اتاق تعاون ایران خبر داد:
راه اندازی سه شهرک مسکونی 
برای کارگران توسط تعاونی ها

رئیس اتــاق تعاون 
ایران گفت: قرار اســت 
سه شــهرک مسکونی 
برای کارگران با کمک 
تعاونی های مســکن 

کشور راه اندازی کنیم. به گزارش مهر، بهمن عبدالهی 
دیروز در مراســم امضــای تفاهم نامه با وزیــر راه و 
شهرسازی، اظهار داشت: ۹۴هزار تعاونی در کشور 
وجود دارد که در حوزه های مختلف فعال هستند. در 
این تعاونی ها یک میلیون و ۷۷۱هزار نفر مشغول به 
کار هستند و تعداد ذی نفعان نیز به ۵۷ میلیون نفر 
می رسد. رئیس اتاق تعاون ایران افزود: ۴ هزار تعاونی 
حمل و نقل داریم که ۶۰درصــد حمل و نقل باری و 
مسافری کشور در این بخش انجام می شود. ۱۲هزار 
تعاونی مسکن نیز داریم که ۱۸درصد از ساخت وساز 
کشور در این بخش است. وی ادامه داد: ایجاد یک شغل 
در کشور به طور میانگین یک میلیارد تومان هزینه 
دربردارد اما در بخش تعاون برای ایجاد یک شغل پایدار 
و مولد به کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان نیاز است. توجه به 
بخش تعاون برای اشتغالزایی هم کاهش بیکاری و هم 

توسعه مناطق محروم را در پی خواهد داشت. 
    

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:
حق عائله مندی بازنشستگان 

کشوری ۱۵درصد افزایش می یابد
مدیرعامل صندوق 
بازنشستگی کشوری 
از افزایش ۱۵درصدی 
ئله منــدی  حــق عا
بازنشستگان خبر داد و 

گفت: این افزایش در حقوق خردادماه بازنشستگان 
پرداخت می شــود. اکبر افتخاری در حاشیه مراسم 
امضای تفاهم نامه ارائــه بیمه نامه های تخفیف دار و 
تخصیصی بیمه ملت به بازنشستگان کشوری گفت: 
صندوق بازنشستگی یکی از اقدامات بسیار مهمی 
که برای بازنشستگان در سال جاری انجام داده این 
است که با افزایش سرانه درمان بازنشستگان از ۶۰ به 
۱۴۰هزار تومان توانسته پوشش تعهدات بیمه تکمیلی 
را به دو برابر افزایش دهد و همچنین در برخی از موارد، 
پوشش های جدید نیز اجرایی شده است. وی افزود: 
از اول خرداد بیمه نامه جدید تکمیلی اجرایی شد و 
بازنشستگان از تسهیالت بیمه درمان برخوردار شدند. 
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشوری تصریح 
کرد: با همکاری این شرکت بیمه ای که در مجموعه 
صندوق کشوری اســت و برخی از بازنشستگان نیز 
سهامدار هستند، بیمه نامه هایی طراحی شده مانند 
بیمه ثالث، بدنه، آتش سوزی، عمر و حوادث و بیمه نامه 
کرونا که بازنشستگان کشوری با تخفیف و تخصیص 
از این بیمه ها برخوردار می شوند. افتخاری گفت: البته 
۲۰درصد باید پیش پرداخت اولیه داشــته باشند و 
مابقی اقساط را طی ۱۲ ماه پرداخت کنند.  مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی کشوری از افزایش ۱۵درصدی 
حق عائله مندی خبــر داد و گفت: ایــن افزایش در 
حقوق خردادماه برای بازنشســتگان ارائه می شود و 
مابه التفاوت فروردین و اردیبهشت نیز واریز می شود. 

    
سقوط از ارتفاع باعث مرگ 

کارگر بابلی شد
کارگر ۴۴ ساله بابلی، روز یکشنبه پس از سقوط 
از طبقه ششم ساختمان در حال ساخت جان باخت. 
این حادثه در ساختمان در حال ساخت و در کمربندی 
امیرکال رخ داد و کارگر بر اثر شدت جراحات وارده در 
دم جان باخت. مرکز فوریت های پزشکی اورژانس 
۱۱۵ بابل اعالم کــرد که پــس از دریافت گزارش 
حادثه بالفاصله تکنســین های اورژانس به محل 
اعزام شدند ولی فرد حادثه دیده را بدون عالئم حیاتی 
یافتند. براساس این گزارش، تکنسین ها پس از انجام 
اقدامات اولیه درمانی، فرد حادثه دیده را به بیمارستان 
شهید بهشتی منتقل کردند که تالش کادر درمانی 

بیمارستان ثمری نداشت.
    

کارگران پیمانکاری حفاری:
حقوق مان را با تاخیر می گیریم

کارگران پیمانکاری حفاری می گویند: شرایط 
شغلی ما نسبت به رسمی ها نامناسب است و همیشه 
دستمزدهایمان با تاخیر پرداخت می شود. به گزارش 
ایلنا، این کارگران می گویند: معموالً حقوق ما با ۱۰ تا 
۲۰ روز تاخیر پرداخت می شود، در حالی که مزایای 
مزدی و دریافتی ما به مراتب کمتر از رسمی هاست. 
این کارگران با بیان اینکه رسمی های شرکت های 
حفاری معمــوالً حقوق خود را بــه موقع دریافت 
می کنند، ادامه دادند: کار سخت و دشوار حفاری در 
این گرمای سخت و اوضاع کرونا بر دوش کارگرانی 
افتاده کــه از کمترین حقوق شــغلی که دریافت 

دستمزد به موقع است، محرومند.
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اخبار کارگری

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس 
روز گذشته و در نخستین روزهای آغاز به 
کار مجلس جدید، گزارشی از وضعیت 
اقتصادی کشور ارائه کرد که عمده ترین 
موارد این گزارش عبارت از نرخ بیکاری 
باال، تولید مشاغل بی کیفیت در کشور، 
کاهش قدرت خرید اقشــار مختلف، 
افزایــش تبعیض در کشــور و افزایش 

کسری بودجه بود.
محمد قاسمی در جلسه علنی دیروز 
پارلمان، در ارائه گزارش مرکز پژوهش ها 
درباره وضعیت اقتصادی کشور، گفت: 
این گزارش براســاس داده های رسمی 
کشــور است که توســط دستگاه های 
اجرایی منتشر شده لذا هیچ نکته ای در 
گزارش وجود ندارد که غیرمستند باشد.

به گفته وی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، 
سه میلیون نفر به تعداد شاغالن اضافه 
شــده که آنهــا عمدتــا خرده فروش، 
عمده فروش و در حــوزه حمل و نقل و 
تعمیرات و... بودند و لذا آن چنان که باید 
معنای ایجاد اشتغال در بنگاه اقتصادی 
نمی دهند. به همین دلیل به رغم ایجاد 
این ســطح از اشــتغال، همچنان نرخ 
بیکاری باالست و همین نرخ باال هم در 
استان ها یکسان نیست، به گونه ای که 
نرخ بیکاری در استانی هشت درصد و در 

استان دیگر ۱۹درصد است.
وی ادامه داد: در ۴۰ ســال گذشته 
شــاهد ضعف های مدیریتــی در اداره 
اقتصاد کشور بودیم که این ضعف های 
ساختاری همچنان وجود دارد. گزارش 
مرکــز پژوهش هــا بر مبنــای الگوی 
کامال معقول اقتصاد است. ضعف های 
ساختاری و عیوب مدیریتی، توان خلق 
ثروت در اقتصاد ایــران را گرفته که این 
توان به تدریج در طول زمان کاهش پیدا 

کرده است.
قاســمی عنــوان کــرد: اگرچه از 
برنامه چهارم تاکنون تاکید شــده که 
باید میانگین رشــد اقتصادی هشت 
درصد باشــد اما عملکردها نسبت به 
این هدف گذاری بسیار فاصله دارد. در 
اقتصاد زمانی می توان رشــد اقتصادی 
داشت که ســرمایه  گذاری کافی وجود 
داشــته باشد. از ســال ۱۳۹۰ ظرفیت 
رشــد اقتصادی که از طریق ســرمایه 
ماشین آالت و ساختمان بیان می شود، 
در حال کاهش بوده و می توان پیش بینی 
کرد که اگر همین وضعیت ادامه داشته 
باشد در سنوات آتی رشد کاهنده اقتصاد 
را شــاهد خواهیم بود. برای برگشت به 
درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ به زمان زیادی 

نیاز داریم.

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس 
درباره نرخ تورم نیــز اظهار کرد: تقریبا 
همه ما با رقم های دورقمی تورم متولد 
شده ایم. این وضعیت نامناسبی است که 
ظاهرا این پدیده در کشور ما عادی است. 
نرخ تورم در ایران جزو باالترین نرخ ها در 
دنیا است. این موضوع از دیدگاه بخش 
خانوار دارای اهمیت زیادی اســت زیرا 
به دلیل کاهش توان ســرمایه گذاری، 
درآمد ســرانه خانوارها در حال کاهش 
است و قدرت خرید افراد نسبت به سال 
۹۰ به یک ســوم کاهش یافته است که 
خانواده های فقیر بیشتر تحت تأثیر قرار 

گرفته اند.
قاسمی اصالح نظام بانکی را امری 
ضروری خواند و گفت: ایجاد شفافیت 
و رقابت برای نظام مجوزدهی مشاغل، 
اصالح نظام مالیاتــی و تصویب قانون 

مالیات بر درآمد، از امور مهم است.
وی تصریح کرد: از دیدگاه شاخص 
نابرابری، نابرابری در حال افزایش است 
و میان استان ها در خصوص نقشه فقر، 
تفاوت زیادی وجــود دارد. رتبه محیط 
کسب و کار به دلیل نامطلوب بودن ثبات 
اقتصادی، کارآیی بازار کاال و کسب و کار 

به شدت کاهش یافته است.
قاسمی غیرقابل پیش بینی بودن 

سیاست های دولت، دشواری تأمین 
مالــی از بانک ها و بی ثباتــی قوانین 
کسب و کار را عمده ترین گالیه فعاالن 
اقتصادی خوانــد و گفــت: در مورد 
شاخص امنیت سرمایه گذاری، تبانی 
و اعمال نفوذ در معامالت و عدم عمل 
مســئوالن ملی و محلی بــه وعده ها 
موجب کاهش امنیت سرمایه گذاری 

شده است.
سرپرســت مرکــز پژوهش های 
مجلس با انتقاد از گسترش هزینه های 
جــاری دولت گفــت: علــت اصلی 
گســترش هزینه های جاری دولت، 
نابه سامانی صندوق های بازنشستگی 
و فشــاری اســت که تأمین مالی این 
صندوق ها به دولت وارد می کند. عالوه 

بر این تأمیــن منابع مالی طرح تحول 
سالمت نیز فشار زیادی به دولت وارد 

کرده است.
قاسمی با تأکید بر اینکه دولت اولین 
قربانی تورم اســت، گفت: فاصله بین 
درآمدها و هزینه هــای دولت موجب 

گسترش کسری بودجه دولت است.
وی با بیان اینکه کسری بودجه دولت 
همیشــه از منابع درآمدی غیرپایدار از 
قبیل درآمدهای نفتی، فروش ســهام 
شــرکت های دولتی و فــروش اوراق 
مشارکت تأمین شــده، افزود: در حال 
حاضر حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان 
بدهی دولت  و ۵۲۵هزار میلیارد تومان 
بدهــی شــرکت های دولتی بــرآورد 
می شــود. دارایی های دولــت ۷هزار 
هزار میلیارد تومان است که عمده این 

دارایی ها غیرمولد است.
کسری بودجه ۱۸۵هزار میلیارد 

تومانی دولت در سال ۹۹
سرپرســت مرکــز پژوهش های 
مجلس با بیان اینکه دولت با کســری 
۱۸۵هزار میلیارد تومانی در ســال ۹۹ 
مواجه خواهد بود، افزود: ساختار مالیاتی 
کشور ما معیوب اســت. در کشورهای 
توسعه یافته بار اصلی مالیات به مصرف 
و درآمد اشخاص اســت اما در کشور ما 
بار اصلی مالیات برعهده شرکت هاست. 
عالوه بر این، در کشورهای توسعه یافته 
هر چه دهــک درآمدی باالتر باشــد، 
مالیات باالتری پرداخت می کنند اما در 
کشور ما بار مالیاتی برای همه دهک های 

درآمدی یکسان است.
قاسمی نسبت به افزایش پایه پولی و 
نقدینگی هشدار داد و گفت: طی ۸ سال 
گذشته نقدینگی کشور ۶.۴ برابر شده 
است. این نقدینگی از طریق نرخ باالی 
ســود در بانک ها محبوس شده بود اما 
از ســال ۹۶ وارد بازار ارز، طال، خودرو و 

مسکن شد.
وی ادامــه داد: در طــول دهه ۹۰ 
وضعیت نامناســب نظام بانکی، موتور 
اصلی خلــق نقدینگی بود اما از ســال 
گذشــته افزایش بدهی دولت به طور 
مستقیم و همچنین خالص دارایی های 
خارجی دولــت موجب خلق نقدینگی 

شده است.
سرپرســت مرکــز پژوهش های 

مجلس تصریح کرد: دولت های یازدهم 
و دوازدهم یکی از اهداف اصلی خود را 
خروج غیرتورمی از رکود قرار دادند اما 
دلیل اصلی شکســت دولت در تحقق 
این هدف، وضعیت نظام بانکی بود. تا 
زمانی که وضعیت نظام بانکی اصالح 

نشود، مشکالت رفع نخواهد شد.
وی تاکید کرد: بخش تولید وابستگی 
زیاد و انکارناپذیری به واردات دارد و این 
امر موجب می شود نوسانات بازار ارز خود 

را در بخش تولید نشان دهند.
قاسمی با بیان اینکه بخش خصوصی 
باید به نظام بانکی و سیاسی دسترسی 
داشته باشد، افزود: با سخنرانی چیزی 
درســت نمی شــود. عناصــری برای 
مدیریت اقتصــادی الزم اســت. مگر 
می شود دولت به حســاب های مردم 
دسترسی نداشته باشد؟ دولت ها باید در 
مسیر حرکت پول نظارت داشته باشند. 
باید سیاست توســعه صنعتی کشور 

روشن شود.
وی با ابراز تأســف از ســردرگمی 
دیپلماســی اقتصــادی بــه دلیــل 
سردرگمی سیاست داخلی کشور گفت: 
ظرفیت های زیادی در کشور ما وجود 
دارد. ذخایر نفت و گاز، گردشــگری و 
موقعیت جغرافیایی و اقتدار منطقه ای از 

ظرفیت های بسیار مهم است.
سرپرســت مرکــز پژوهش های 
مجلس در بخش پایانی ســخنان خود 
و در تشریح راهکارهای حل مشکالت 
اقتصادی گفت: باید اراده ای برای انجام 
اصالحات ساختاری و تغییر نگاه ها به 
نگاه های میان مدت و بلندمدت و اجماع 

سیاستمداران ایجاد شود.

روایت مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت اقتصادی کشور در سال جاری؛

کسری بودجه ۱۸۵هزار میلیارد تومانی و نرخ بیکاری باال

خبر

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد که 
جلسه شورای عالی کار به تاریخ سه شنبه ۱۳ خرداد 
ماه، با حضور وزیر کار و دیگر اعضا با موضوع بررسی 
افزایش کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۹۹ 

برگزار می شود.
به گزارش توســعه ایرانــی، مصوبه حداقل 
دستمزد کارگران در سال ۹۹ در حالی در فروردین 
ماه تایید شــد که نمایندگان کارگران با رشــد 
۲۱درصدی آن نسبت به ســال گذشته موافق 
نبوده و معتقد بودند که ماده ۴۱ قانون کار در این 
مصوبه لحاظ نشده و اعتراض خود را با عدم امضای 
صورتجلسه شــورای عالی کار نشان دادند. پس 
از آن مقرر شد جلســه بعدی شورای عالی کار در 
۲۴ اردیبهشت ماه با حضور ذینفعان برگزار شود 
که بنا به بهانه هایی همچون تغییر وزیر صنعت 
برگزار نشد و همچنان ابهام درباره زمان تشکیل 
جلسه بعدی و تعیین تکلیف مزد ۹۹ کارگران ادامه 

داشت. حال وزارت کار اعالم کرده که در جلسه این 
هفته شــورای عالی کار که فردا برگزار می شود، 
مولفه افزایش حق مسکن کارگران مورد بحث و 

بررسی قرار گیرد.
پایه حقوق مهمتر از حق مسکن است

در همین زمینه، یک مقام مسئول کارگری 
با بیان اینکه خواسته جامعه کارگری جدا از حق 
مسکن، افزایش پایه حقوق اســت، از دبیرخانه 
شورای عالی کار خواست تا تشکیل جلسه شورا 
با این هدف باشــد. فتح اله بیــات در گفت وگو با 
ایسنا گفت: اگرچه دعوتنامه اخیر شورا به منظور 
تعیین حق مسکن کارگران است ولی بحث اصلی 
نمایندگان کارگری اصالح حقوق و دستمزد است 
و اگر هدف جلسه، افزایش حقوق و دستمزد باشد، 
انتظار می رود که این افزایــش روی پایه حقوق 
صورت گیرد. به اعتقــاد رئیس اتحادیه کارگران 
قراردادی و پیمانی، هر گونــه افزایش مزد باید 

روی حداقل دســتمزد کارگران اعمال شــود و 
حداقل دستمزد نسبت به نرخ تورم ۴۱درصدی 
بانک مرکزی اصالح شــود. بیات با اشاره به ترک  
جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار از سوی 
نمایندگان کارگری، گفت: دلیل ترک جلسه و عدم 
امضای صورتجلسه دستمزد از سوی نمایندگان 
کارگری، اجرا نشــدن قانون بود. وقتی قانون به 
صراحت محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت 
را مبنای تعیین حداقل مزد اعــالم کرده، باید از 
آن تمکین کرد ولی متاسفانه در تعیین حداقل 
دستمزد با وجود تورم ۴۱درصدی بانک مرکزی 
افزایش حداقل مزد ۲۱درصد تصویب شد که با این 
مصوبه جدا از عقب افتادگی ســال های گذشته، 
سبد معیشت خانوارهای کارگری تامین نمی شد.

این مقام مســئول کارگری با بیان اینکه حق 
مســکن جزو دریافتی کارگران به شمار می رود 
ولی جزو حقوق مبنا محاســبه نمی شود، اظهار 

کرد: آنچه برای کارگران اهمیت دارد، حقوق پایه 
و مبناست و فراتر از قانون و عمل به ماده ۴۱ قانون 

کار مطالبه دیگری ندارند.
وی ابراز امیدواری کرد رویکردی که در تعیین 
دستمزد سال ۹۹ کارگران در شورای عالی کار در 
پیش گرفته شد، تکرار نشود و افزود: اگر  شورای 
عالی کار بدون توجه به خواســت و نظر کارگران 
تصمیم گیری کند، معنی سه جانبه  گرایی خود 
را از دست می دهد. همچنین »ناصر چمنی« از 

مذاکره کنندگان کارگری شــورای عالی کار نیز 
درباره جلسه روز سه شنبه این شورا به ایلنا گفت: 
حتماً باید در مورد ترمیم حداقل مزد ۹۹ در جلسه 

روز سه شنبه صحبت شود.
وی تاکید کرد: موضوع اصلی جلسه باید ترمیم 
افزایش ۲۱درصدی مزد ۹۹ باشــد. در کنار این 
موضوع اصلی می توان به بحث افزایش حق مسکن 
کارگران نیز ورود کرد اما مهم ترین موضوع ترمیم 

پایه دستمزد است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

برگزاری شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران

عضو شورای اسالمی شهر تهران از تعدیل کارگران هتل 
شــهر که در سال گذشته نســبت به کاهش میزان دستمزد 
اعتراض کرده بودند، انتقاد کرد و خواستار رسیدگی موضوع از 

سوی شهردار تهران شد.
به گزارش ایرنا، افشین حبیب زاده اظهار داشت: هتل شهر 
از مجموعه های مرتبط با سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 
است که از سال ۱۳۸۹ مدیریت این هتل به یکی از شرکت های 

زیرمجموعه سازمان بازنشستگی واگذار شد و پرسنل آن برای 
انعقاد قرارداد به شرکت هادیان شهر معرفی می شود.

وی گفت: مدیریت مجموعه هتل شهر مبادرت به انعقاد 
قرارداد ماهانه با پرسنل شاغل در هتل کرده که این امر موجب 

سلب آرامش و امنیت شغلی کارکنان شده است.
حبیب زاده با بیان اینکه از پاییز سال گذشته میزان دریافتی 
پرسنل نسبت به ۶ ماهه اول ســال کاهش محسوسی یافته، 

گفت: برخی از این کارگران که ســوابق حضورشــان در این 
مجموعه از ۵ تا ۱۸ سال متغیر است، به دلیل کاهش دریافتی 
با مشکالتی مواجه شده و به منظور آگاهی از چرایی این اتفاق 
در دفتر شرکت عمران تهاتر شهر به عنوان بهره بردار هتل شهر 
حاضر و نسبت به این روند اعتراض می کنند که از آن زمان به 
مرور برخی از پرسنل حاضر در آن تجمع اعتراضی تعدیل یا 
اســتعفا کرده اند. رئیس کمیته نظارت شورای اسالمی شهر 
تهران افزود: با شیوع ویروس کرونا در اسفند ماه سال گذشته 
که موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل به ویژه مشاغل مرتبط 
با حوزه گردشــگری و خدمات ازجمله هتل ها شد، کارکنان 
هتل شــهر نیز از این موضوع مســتثنی نبوده و به تعطیلی 

 اجباری رفته و در فروردین ماه منتظر بازگشت به کار بودند. 
وی ادامه داد: اما موج جدیدی از تعدیــل در این مجموعه در 
روزهای ابتدایی ســال جاری آغاز و نفراتــی که در آن تجمع 
حضور داشــتند با نامه پایان همکاری از سوی شرکت عمران 

تهاتر مواجه شده اند.
عضو شورای اسالمی شهر تهران تاکید کرد: هرچند مدیران 
شرکت عمران تهاتر شــهر مازاد بودن نیروها در هتل شهر و 
زیان ده بودن این مجموعه را دلیل این تعدیل مطرح می کنند، 
اما بررسی های به عمل آمده حکایت از آن دارد که در طول این 
مدت نفرات جدیدی در این هتل مشغول به فعالیت شده اند که 

این اقدام جای تامل دارد.

عضو شورای تهران:

تعدیل کارگران هتل شهر باید پیگیری شود

علت اصلی گسترش 
هزینه های جاری دولت، 
نابسامانی صندوق های 
بازنشستگی و فشاری 

است که تأمین مالی این 
صندوق ها به دولت وارد 

می کند. تأمین منابع مالی 
طرح تحول سالمت نیز 

فشار زیادی به دولت وارد 
کرده است

به دلیل کاهش توان 
سرمایه گذاری، درآمد 
سرانه خانوارها در حال 

کاهش است و قدرت خرید 
افراد نسبت به سال ۹۰ به 

یک سوم کاهش یافته است 
که خانواده های فقیر بیشتر 

تحت تأثیر قرار گرفته اند
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