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اخبار فوالد

وضعیت اصالح مصوبــه افزایش 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
همچنان نامعلوم است. با وجود اعالم 
نظر منفی کمیسیون تطبیق مقررات 
مجلس، هنوز خبری از احتمال اصالح 
این مصوبه در هیات دولت نیســت و 
اظهارات اخیر سخنگوی دولت نشان 
می دهد که دولت قصــد اصالح این 

مصوبه غیرقانونی خود را ندارد.
به گزارش ایمنــا، می توان گفت 
که در این خصوص بازنشستگان با دو 
سناریوی خوش بینانه و بدبینانه روبه رو 
هستند، یعنی یا دولت بالخره مجبور 
به عقب نشینی از موضوع قبلی خود 
می شود و به اجرای قانون تن خواهد داد 
یا اینکه نهایت ایستادگی خود را برای 

حفظ این مصوبه به کار خواهد بست.
در رابطه با سناریوی خوش بینانه 
ماجرا به تازگی »محمدحســن زدا« 
معاون فنی و سرپرست پیشین سازمان 
تامین اجتماعی در صفحه اینستاگرام 

خود نوشت: به استناد 
قانون نحوه اجرای اصل 
۸۵ قانون اساســی، 

مجلــس موضوع 
قانونی بودن نحوه 
افزایش مستمری 
ن  نشســتگا ز با

تامیــن اجتماعی را 
به کمیسیون تطبیق 

مقررات محــول کرد و 
نظر کمیســیون ابطال 
مصوبه بود کــه از طرف 
مجلس بــه دولت ابالغ 

شد.
مطابق این روایت سرپرست 

پیشین سازمان تامین اجتماعی، نوع 
واکنش دولت به ماجرا نشان می دهد 
که اصل ایراد مجلــس را قبول دارد و 
بنابراین به احتمال زیاد طی روزهای 
آینده این مصوبه مــورد بازبینی قرار 

خواهد گرفــت و این بار پیشــنهاد 
سازمان تامین اجتماعی برای افزایش 
۳۸درصدی مســتمری سایر سطوح 

تصویب خواهد شد.
در مقابل اما فرم بدبینانه ای هم 
وجود دارد و آن اصرار هیات دولت 
بر حفظ و اجرای مصوبه افزایش 

۱۰درصدی مستمری سایر 
ســطوح بگیران 

است.

»علیرضا حیــدری«، نایب رئیس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
با چنین دیدی به چالش به وجود آمده 
میان مجلــس و دولت نگاه 

می کند.
وی در ایــن باره 
می گویــد: به نظر 
می رسد دولت قصد 
بازنگری در افزایش 
۱۰درصــدی 

یر  مســتمری سا
سطوح بازنشستگان 
تامیــن اجتماعی را 
نــدارد. بــه صورت 
مشخص اشــاره این 
مقام صنفــی کارگران 

بازنشســته به صحبت هــای اخیر 
رئیس جمهور و ســخنگوی دولت 
است. در روزهای گذشــته ابراهیم 
رئیســی گفت: در رابطه با افزایش 
عادالنه حقوق کارمندان، کارگران و 
بازنشستگان، توجه ما به حقوق همه 
است. این کار باید به نحوی انجام شود 
که هزینه های دولــت افزایش نیابد 

زیرا آثار تورمی در پی خواهد داشت.
ســخنگوی دولــت هــم روز 
چهارشــنبه درباره تعیین تکلیف 
حقوق بازنشستگان گفت: قانون گذار 
تکلیف را مشــخص کرده اســت. 
همچنان افزایش حقوق بازنشستگان 
کشــوری و لشگری توســط هیات 
وزیران انجام می شود اما در افزایش 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
پیش از این در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
افزایش ۱۰درصــدی در نظر گرفته 
شــده بود اما با تدبیر سازمان تامین 
اجتماعی افزایش حقوق بیش از این 
در نظر گرفته شده است تا هم قدرت 
خرید حفظ شود، هم در سقف توان 
تامین این میزان باشد. درمورد این 
مصوبه هیأت تطبیــق نقطه نظر و 
ســواالت و ابهاماتی داشتند و دولت 
 پاســخ آنها را تقدیم هیــأت کرده 

است.
به باور حیــدری، از این 
صحبت هــا می تــوان 
اســتنباط کــرد که 
مقاومــت دولــت در 
برابر ابقای مصوبه پیشین 
هیات دولت همچنــان ادامه 
دارد و قرار نیست افزایش ۱۰درصدی 
مستمری این گروه از بازنشستگان به 
۳۸درصد یا صــورت دیگری تغییر 

کند.
حیــدری در این بــاره می گوید: 
از نظر شــرایط تورمــی، دولت در 
موقعیتی شبیه ســال ۷۴ است. آن 
زمان دولت وقت به دلیل استقراض 
خارجی و کاهش قیمت نفت با تورمی 
نزدیک بــه ۵۰ درصد روبه رو شــد؛ 
برای کنترل وضعیت، نهایت فشار را 

برای تحت کنترل درآوردن تقاضای 
مصرف ایجاد کرد.

وی ادامــه داد: آن زمــان از این 
رهگذر پس انداز ملی صورت گرفت 
و دولت توانست استقراض خارجی 
را بازپرداخت کند، هرچند در سمت 
مقابل قدرت خرید عمومی به صورت 
محدود و کنترل شده در سطح پایین 

باقی ماند.
وی می افزاید: در حال حاضر نیز 
هرچنــد بحث اســتقراض خارجی 
مطرح نیســت اما مقامــات دولت 
ســیزدهم بارها گفته اند که در حال 
بازپرداخــت بدهی های دولت قبلی 

هستند.
حیــدری افــزود: در نتیجه این 
وضعیت تکرار همــان رویه تعدیل 
ساختاری است که در میانه دهه ۷۰ به 
اجرا درآمد. دولت یک بار دیگر تصمیم 
گرفته اســت با پایین نگهداشــتن 
حقوق بازنشستگان، تقاضای مصرف 

عمومی را کنترل کند.
وی افزود: درست است که سازمان 
تامین اجتماعی به اعتبارات دولتی 
وصل نیست اما افزایش مستمری های 
آن می تواند از نظــر دولت به افزایش 

تقاضای عمومــی در جامعه منجر 
شود.

وی ادامه می دهد: البته این سناریو 
تنها مربوط به مستمری بازنشستگان 
نیست. دولت به صورت کلی سیاست 
کنترل حقوق و دستمزد را در پیش 
گرفته اســت و در رابطه بــا افزایش 
دســتمزد کارگران شاغل نیز برنامه 

همین بود.
حیدری یادآور می شود: به صورت 
مشخص حداقل دســتمزد امسال 
رقمی نزدیک به کــف حقوقی بود 
که مجلس و دولت در بودجه ۱۴۰۱ 
برای کارمندان کنار گذاشــتند. در 
مورد کارگران سایر ســطوح بگیر، 
میزان افزایــش مطابق انتظار دولت 
پیش نرفت و در نتیجه حرکت هایی 
برای اصالح آن صــورت گرفت که 

بی نتیجه ماند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان 
کارگری ادامــه داد: در مورد افزایش 
مســتمری دولــت آن طــور کــه 
می خواست ماجرا را پیش برد و بعید 
است که به این راحتی از موضع خود 

عقب نشینی کند.
وی ادامه داد: پیشنهاد توزیع بسته 
حمایتی در میان بازنشستگان تامین 
اجتماعی از چنین خاستگاهی آمده 
است. در این شرایط نظر کمیسیون 
تطبیق مجلس و شــکایت بردن به 
دیوان عدالت اداری اگر با فشار شدید 
افکار عمومی همراه نشود، بعید است 

کمکی به بهبود شرایط بکند.

مقاومت دولت برای ابقای مصوبه افزایش ۱۰درصدی مستمری ادامه دارد 

کنترل تقاضای عمومی با پایین نگه داشتن حقوق بازنشستگان
بازنشستگان تامین اجتماعی

باز هم تجمع کردند

بازنشســتگان تامین اجتماعی در چند استان 
خواستار اصالح سریع تر مصوبه افزایش مستمری ها 

شدند.
به گزارش ایلنا، بازنشستگان کارگری روز شنبه 
)یازدهم تیر( در استان های لرســتان، مازندران و 
خوزستان با حضور مقابل نهادهای مرتبط، خواستار 

اصالح مصوبه افزایش مستمری ها شدند.
بازنشســتگان می گویند: افزایش ۱۰درصدی 
مستمری بازنشستگان سایر سطوح، هم غیرقانونی 
و مخالف الزامات ماده 96 تامین اجتماعی ست و هم از 
این روی که با افزایش هزینه های زندگی در ماه های 

اخیر تطابق ندارد، ناعادالنه است.
مستمری بگیران از رئیس جمهور و هیات دولت 
می خواهند هرچــه زودتر به رای هیــات تطبیق 
قوانین مجلس تمکین کنند و افزایش مستمری ها 

را براساس مصوبات شورای عالی کار اصالح کنند.
    

مرگ کارگر ساختمانی
بر اثر سقوط از باالبر

سقوط باالبر حمل بار در یک کارگاه ساختمانی 
منجر به جان باختن یک کارگر شد.

به گزارش ایلنا، در یک ساختمان در حال احداث 
در مالیر اســتان همدان، یک کارگر با اســتفاده از 
دستگاه باالبر مشــغول حمل بار بود که به یک باره 
سیم باالبر پاره و موجب شد کارگر به همراه باالبر از 

ارتفاع طبقه دوم به طبقات منفی سقوط کرد.
پس از انجام معاینات اولیه از ســوی امدادگران 
اورژانس، مشخص شد این کارگر ۵۵ساله در همان 

لحظات اولیه جان خود را از دست داده است.
    

مقام صنفی کارگری:
مستمری بازنشستگان قبل از پایان تیر 

اصالح شود
هشتم تیر ماه بعد از خاتمه نشست هیات دولت، 
سخنگوی دولت مدعی شــد که دولت در ارتباط 
با حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی با هیات 
تطبیق در مراوده و ارتباط اســت و بــه ابهامات و 

سواالت این هیات پاسخ داده است.
»علی اکبر عیوضی« عضــو هیات مدیره کانون 
بازنشســتگان کارگری تهران در این رابطه گفت: 
برخی مدیران دولتی خودشان از بیت المال حقوق 
می گیرند و گاهی حقوق های نجومی هم می گیرند 
به گونه ای که هر مدیر به اندازه پنج یا ۱۰ بازنشسته 
حقوق ماهانه دارد، آن وقــت فکر می کنند حقوق 
بازنشسته ای که ۳۰ســال، ۳۰درصد حقوقش را 
در صنــدوق تامین اجتماعی ذخیــره کرده، مثل 
خودشان بیت المال اســت و باید دولت و مدیران 

دولت در مورد آن تصمیم بگیرند.

او اضافــه کــرد: صنــدوق تامیــن اجتماعی 
»حق النــاس« و متعلق به یــک جمعیت بیش از 
۴۰ میلیون نفری اســت. تعلق به دولت ندارد که 
دولت بخواهد در مورد میزان مستمری ها و افزایش 
آن تصمیم بگیرد، ضمناً هیچ زمان افزایش حقوق 
بازنشســتگان کارگری در لوایــح بودجه تعیین 
نمی شود. همیشه تامین اجتماعی براساس میزان 
افزایــش هزینه های زندگی که در شــورای عالی 
کار محاسبه و مصوب می شــود، ارقام را به دولت 
پیشنهاد می دهد و دولت صرفاً آن را تصویب و تایید 
می کند. تامین اجتماعی براساس منابع دریافتی 
خود مصارف را تامین می کنــد و حتی یک ریال از 

بودجه دولت بهره نمی برد.
به گفته عیوضی، دولت درحالی که اهتمامی برای 
پرداخت بدهی های خود به سازمان ندارد، افزایش 
حقوق بازنشستگان سازمان را فریز کرده است. این 

نوع برخورد هم غیرقانونی و هم ناعادالنه است.
عیوضی افــزود: انتظار داریم قبــل از پایان تیر، 
دولت اشتباه قبلی را اصالح کند و افزایش مستمری 
بازنشستگان براساس مصوبات شورای عالی کار ابالغ 
شود. دولت باید رای هیات تطبیق را بپذیرد نه اینکه 

مدعی شود به سواالت و ابهامات پاسخ داده ایم.

وضعیت فعلی، تکرار همان 
رویه تعدیل ساختاری 

است که در میانه دهه ۷۰ به 
اجرا درآمد. دولت یک بار 
دیگر تصمیم گرفته است 

با پایین نگهداشتن حقوق 
بازنشستگان، تقاضای 

 مصرف عمومی را 
کنترل کند

حیدری: از صحبت های 
رئیس جمهور می توان 

استنباط کرد که دولت در 
برابر ابقای مصوبه پیشین 
هیات دولت مقاومت کرده 

و قرار نیست افزایش 
۱۰درصدی مستمری 
بازنشستگان به 38 

درصد یا صورت دیگری 
تغییر کند

براساس آمارها سهم شــاغالن بخش های غیررسمی 
طی سال های ۱۳9۸ تا ۱۳99 از شاغالن بخش های رسمی 
پیشی گرفته و بخش خدمات بیشترین تعداد شاغالن را به 

خود اختصاص داده است.
به گزارش ایســنا، به طور کلــی فعالیت های اقتصادی 
کشورها به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم می شوند و 
بررسی این مساله به لحاظ اقتصادی دارای اهمیت فراوانی 
برای تصمیم سازان، سیاســت گذاران و متخصصان بازار 

کار است.
بنا بر این گزارش، بازار کار کشورهای درحال توسعه در 
سال های اخیر با گسترش پدیده ای به نام اشتغال و بخش 
غیررسمی روبه رو شده اســت. بخش غیررسمی به عنوان 
بخشی مهم و جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی بازار کار کشورها محسوب می شود که 

نقش مهمی در ایجاد اشتغال و درآمد، تولید و افزایش تولید 
ناخالص ملی ایفا می کند. اشــتغال غیررسمی به مشاغلی 
اشاره دارد که عمدتا فاقد حمایت های اساسی اجتماعی یا 
قانونی و مزایای شغلی است. منظور از اشتغال غیررسمی، 
فعالیت هایی اســت که در بنگاه ها، سازمان ها یا موسسات 
خصوصی ثبت نشــده یا مشمول حســابداری نمی شود و 
درصورت دریافت حقوق و دستمزد،  حق بیمه و بازنشستگی 
از سوی کارفرما واریز نشود. همچنین فعالیت هایی که فاقد 
کارفرما و به شکل کارکن مستقل بوده و پرداخت مالیات یا 

حقوق دولتی در آن به ندرت دیده می شود.
مرکز برنامه ریزی و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در گزارشی با استناد به گزارش مرکز آمار 
ایران نتایج تفصیلی اشــتغال و بخش رسمی و غیررسمی 
در ســال های ۱۳9۸ تا ۱۳99 را منتشــر کرده اســت. به 

موجب این گزارش، در ســال ۱۳9۸ سهم جمعیت شاغل 
کشور از اشتغال رسمی ۴۰.۷درصد و از اشتغال غیررسمی 
۵9.۲درصد بوده اســت. ایــن آمار به تفکیک جنســیت 
حاکی از آن است که ۴۱.6درصد شاغالن بخش رسمی را 
مردان و ۳6.6درصد را زنان تشکیل می دهند اما در بخش 
غیررســمی، زنان با 6۳.۴درصد بیشترین درصد شاغلین 

غیررسمی را به خود اختصاص داده اند.
در ســال ۱۳99 اگر چه آمار اشتغال غیررسمی نسبت 
به سال ۱۳9۸ اندکی کاهش داشته اما همچنان بر اشتغال 
رسمی پیشی دارد به نحوی که بررسی سهم جمعیت کشور 
بر حسب وضع اشتغال رسمی یا غیررسمی در سال ۱۳99 
بیانگر آن است که ۴۲درصد شــاغالن در بخش رسمی و 

۵۸درصد در بخش غیررسمی اشتغال به کار دارند.
بررســی آمار به تفکیک جنسیت در ســال ۱۳99 نیز 

از پایاپای بودن ســهم مردان و زنان در اشــتغال رسمی و 
غیررسمی حکایت دارد.

نتایج این گزارش نشــان می دهد که طی سال ۱۳99 
بیش از 9 میلیون و ۷6۷هزار نفر در بخش های رسمی و بیش 
از ۱۳میلیون و ۴9۰هزار نفر در بخش های غیررسمی فعالیت 
داشتند و بیشترین تعداد شاغالن در هر دو بخش رسمی و 

غیررسمی متعلق به بخش خدمات بوده است.
همچنین  آمار شاغالن بخش غیررسمی طی سال های 
۱۳9۸ تا ۱۳99 نسبت به بخش رسمی افزایش داشته است.

مرکز اطالعات راهبردی وزارت کار اعالم کرد:

اشتغال 13.5میلیون ایرانی در مشاغل غیررسمی

گزارش

سخنگوی هیات رئیســه مجلس گفت: هیات تطبیق 
قوانین و مصوبات مجلس با افزایش حقوق مشموالن قانون 
کار شاغل در دســتگاه های اجرایی متناسب با قانون کار 

موافقت کرده است.
به گزارش توسعه ایرانی، سیدنظام الدین موسوی درباره 
نظر مجلس برای میزان افزایش حقوق کارکنان دستگاه های 
اجرایی که مشمول قانون کار هستند به خبرنگاران گفت: در 
این باره هیات تطبیق قوانین مجلس پس از بررسی های فنی 
و حقوقی به افزایش حقوق مشموالن قانون کار شاغل در 

دستگاه های اجرایی متناسب با قانون کار رای داد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس افزود: پیش از این هیات 
دولت ضریب افزایش حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی 
که مشمول قانون کار هستند را ۱۰درصد اعالم کرده بود اما 

این مصوبه با ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با 
قوانین در مجلس مواجه شد.

موسوی ادامه داد: پس از این ایراد، دولت در مصوبه ای 
در تاریخ ۱۸ خرداد تصویب کرد که افزایش حقوق کارکنان 
دستگاه های اجرایی که مشــمول قانون کار هستند، تابع 
قانون کار باشــد، بنابراین بــرای این دســته از کارکنان 
دستگاه های اجرایی، حداقل دســتمزد ۵۷درصد و سایر 

سطوح دستمزد تا ۳۸درصد افزایش می یابد.
عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: پس از اعالم 
نظر هیات تطبیق قوانین و مصوبــات، دولت در مصوبه ای 
با افزایش حقوق مشــموالن قانون کار که در دستگاه های 
اجرایی مشغول فعالیت هستند، متناســب با قانون کار 

موافقت کرده است.

رئیس کل داگستری اصفهان در مورد فعالیت ستاد 
اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در 
استان اصفهان گفت: در یک سال گذشته تعداد ۱۳ جلسه 
در حوزه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال برگزار 

شده و ۱۰۵ مصوبه در این زمینه به تصویب رسیده است.
اســداهلل جعفری در گفت وگو با میزان گفت: در این 
زمینه تعداد ۲۷۷ مورد مراجعه حضوری و درخواست کتبی 
از مدیران واحدهای تولیدی و شرکت ها، در دبیرخانه ستاد 

اقتصاد مقاومتی ثبت شده است.
وی ادامــه داد: تعداد ۱۳۴مورد بازدیــد از واحدهای 
تولیدی انجام و 9۷ جلسه راجع به پیگیری مصوبات برگزار 

و تعداد ۴۸۱ مورد مکاتبه قضایی صورت گرفته است.
جعفری گفت: براساس آمارهای ثبت شده از تعطیلی 

۱۰۵ واحد تولیدی شــامل کارخانه، کارگاه و شرکت با 
پیگیری های ستاد احیا جلوگیری به عمل آمده است.

وی گفت: با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی، تعداد ۳ 
هزار و ۲۳۰ کارگر به چرخه کار در واحدهای تولیدی احیا 
شده بازگشته اند و همچنین با پیگیری ستاد جهت حل 
مشکالت واحدهای تولیدی، تعداد ۱۱ هزار و ۵۰۰ فرصت 

شغلی تثبیت شده است.
رئیس کل دادگســتری اصفهان گفــت: با پیگیری 
ســتاد اقتصاد مقاومتی ۲ مورد از مهمترین پرونده های 
اقتصادی کشور مربوط به شرکت پلی اکریل و پتروشیمی 
اصفهان مدیریت شده و پس از 9 سال نسبت به ایجاد ثبات 
مدیریتی در شــرکت های مذکور براساس قانون تجارت 

اقدام شده است.

مجلس موافقت کرد؛

افزایش حقوق کارکنان دولت مشمول قانون کار
رئیس کل دادگستری اصفهان:

سه هزار کارگر به چرخه کار بازگشتند


