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اخبار کارگری
اواخر مــرداد ماه ســال جاری در 
نشست شــورای عالی تصمیم گیری 
اقتصادی، سران ســه قوه بر موضوع 
مشــوق های تولیــد و حمایــت از 
کارفرمایان تاکیــد کردند که یکی از 
آنها، بحث مشــوق ها )معافیت ها( در 

زمینه جرایم بیمه ای کارفرمایان بود.
در مصوبه سران ســه قوه ایده ای 
کلی مطرح شــده بود که براساس آن 
کارفرمایان واحدهایی که در ســال 
جاری نیــروی کار جدید اســتخدام 
کرده و حق بیمــه آنهــا را بپردازند، 
مشمول بخشودگی جریمه های ناشی 
از نپرداختن به موقع حق بیمه نیروی 

کار خود خواهند شد.
از آنجا که طبــق اعالم مدیرعامل 
ســازمان تامین اجتماعــی، حجم 
بدهی های بخش خصوصــی به این 
سازمان از محل نپرداختن حق بیمه 
چیزی حدود ۴۰هزار میلیارد تومان 
اســت که به نظر نیمی از آن )۲۰هزار 
میلیارد تومان( جریمه است، لذا به نظر 
می رسد کارفرمایان زیادی هستند که 
می توانند با استخدام نیرو، مشمول این 

بخشودگی شوند.
حال با گذشــت نزدیک به دو ماه 
از اجرای این مصوبه، رســانه ها خبر 
داده اند که تاکنون شــش هزار و ۳۶۰ 
واحد تولیدی از سوی دولت مشمول 

این معافیت های بیمه ای شدند.
با این حال سوال این است که اساسا 
آیا چنین طرح هایی قادر به اشتغالزایی 
پایدار در اقتصاد خواهند بود یا اینکه 
صرفا به دستاویزی برای فرار بیمه ای 

کارفرمایان بدل خواهد شد؟
»مهرداد دارانی«، کارشناس تامین 
اجتماعی، به ادعای استخدام بیش از 
۱۲هزار نیروی کار جدید به واســطه 
اجــرای این طرح توســط واحدهای 
اقتصادی اشاره کرد و گفت: از دیدگاه 
کارگران و بازنشســتگان، مهمترین 
موضوع، پایــداری منابــع صندوق 
تامین اجتماعی و دچار نشدن آن به 

سرنوشت سایر صندوق هاست.
وی ادامه داد: از زمانی که سازمان 
تامین اجتماعی در قالب یک صندوق 
تامینی در سال ۱۳۲۰ تاسیس شد، 
مدیریت منابع آن از طریق محاسبات 
اکچوئــری )بیمــه ای( بوده اســت. 
این محاسبات به این شــکل بود که 
۱۴درصــد از منابع بــرای پرداخت 
مستمری در نظر گرفته شده و ۳درصد 
برای بیمه بیــکاری اختصاص یافت. 
همچنین 9درصد برای درمان و مابقی 

برای تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت 
در نظــر گرفته شــد. براســاس این 
محاســبات، باید ۷ نفر ورودی شاغل 
باید در این صندوق باشــد و یک نفر 
بازنشســته از محــل دریافتی های، 

مستمری بگیرد.
دارانــی تصریح کرد: بــا توجه به 
نرخ بیــکاری موجــود و کاهش نرخ 
رشــد جمعیت، ضریب پشــتیبانی 
صندوق تامین اجتماعــی به حدود 
۳/۳ ورودی شــاغل حق بیمه پرداز 
و یک نفر بازنشســته دریافت کننده 
مستمری رسیده اســت. همچنین 
عالوه بر بحث بحران ورودی، 9 گروه 
مشــمول حمایت امدادی نیز خود را 
ذیل صندوق تامیــن اجتماعی قرار 
دادند که بــه بحران های این صندوق 
دامن زده اســت. به عبارت بهتر، اگر 
همان حق بیمه ۳۰درصد کارگران به 
طور کامل به صندوق واریز می شــد، 
با همین محاسبات بیمه ای و نسبت 
پشتیبانی شاغل از بازنشسته، بحران 
خاصی در صنــدوق تامین اجتماعی 

وجود نداشت.
ایــن کارشــناس حــوزه تامین 
اجتماعــی با بیــان اینکــه »هزینه 
مدیریت ســازمان تامین اجتماعی 
ماهیانه حدود ۳۰هزار میلیارد تومان 
یا )یک میلیارد دالر( اســت«، اضافه 

کرد: بسیاری مشــوق هایی که باید 
در حوزه های دیگر عرضه می شــد را 
روی دوش سازمان تامین اجتماعی 
بار می کنند. این مشــوق ها عالوه بر 
آن گروه های ناخوانده که امروزه ۲۷ 
گروه شده اند و دیگر 9 گروه نیستند، 
بار زیادی روی دوش ســازمان تامین 

اجتماعی است.
وی تصریح کرد: عالوه بر گروه های 
ناخوانده صندوق تامین اجتماعی که 
دولت منابع الزم برای بیمه کردن آنها 
را به تامین اجتماعی نمی دهد، افزایش 
مشوق ها و بخشودگی های مالیاتی و 
بیمه ای نیز شرایطی را ایجاد می کند که 
اشتغال در عین افزایش تورم، افزایش 
یابد. در شرایطی که نرخ تورم کار را به 
جایی رسانده که سبد معیشت ماهانه 
زندگی در شهر تهران به ۱9 میلیون 

تومان رسیده، بخشش ارقامی که برای 
به روزرسانی ریالی تعهدات هستند، 
مانع از واقعی شدن ریالی ارزش حق 

بیمه ها خواهد شد.
این کارشناس حوزه رفاه با تاکید 
بر آثار مشــوق های بیمــه ای برای 
کارفرمایــان گفت: ایــن موضوع از 
یک طرف به دلیــل اینکه باعث رفتن 
نقدینگــی از جیب دولت می شــود، 
تورم ایجاد خواهد کرد و از سوی دیگر 
خود ســازمان تامین اجتماعی را به 
دلیل محرومیت از منابع حقیقی خود 
)به روز شــده ارزش ریالی حق بیمه( 
محروم می کند و باعث مقروض شدن 
این صندوق می شود. شــاید برخی 
کارفرمایان از این اقدام سود کنند اما 
در ابعاد گسترده تر، نظم سازمان تامین 

اجتماعی دچار مشکل خواهد شد.

دولت هزینه- فایده طرح های 
اقتصادی خود را محاسبه کند

»علیرضا حیــدری«، نایب رئیس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، 
نیز درباره وعــده داده شــده درباره 
اســتخدام نیروی کار حق بیمه پرداز 
در مقابل بخشــودگی جرایم بیمه ای 
توضیح داد: یک اصل اقتصادی درباره 
اشتغال از دیرباز وجود داشته و آن این 
است که اگر هزینه نهایی نیروی کار از 

درآمد نهایــی به کارگیری نیروی کار 
کمتر باشــد، بنگاه اقتصادی به طور 
طبیعی نیروی جدید استخدام می کند. 
در چنین شرایطی دیگر نیاز به مشوقی 
وجود ندارد و واحــد اقتصادی ایجاد 

اشتغال خواهد کرد.
وی افزود: هر عامــل خارجی که 
تالش کند هزینه نهایــی نیروی کار 
را کاهش دهد )شامل کاهش هزینه 
استخدام، دســتمزد، بیمه و...( باعث 
افزایش تمایل به ایجاد اشتغال خواهد 
شــد. این البته محدود به نیروی کار 
نیست. هر عامل تولیدی دیگری که 
منجر به افزایش هزینه تولید باشــد 
در صورتی که دولت بــه عنوان عامل 
خارجی بتواند هزینه آن را بکاهد، در 
اشــتغال موثر خواهد بود. برای مثال 
اینکه دولت برای ورود نهاده های تولید، 
ماشــین آالت و حتی وام تخفیفاتی 
در نظر بگیرد، موثــر خواهد بود. مثال 
اگر دولت با قانون گذاری دستور دهد 
که دســتمزد کارگران نصف حداقل 
دستمزد فعلی شــود، شاهد افزایش 
میزان استخدام خواهیم بود اما پرسش 
نهایی این اســت که این ورود عامل 
خارجی )دولت( برای کاهش هزینه ها، 
چه اثری بر سایر بخش ها به جز اشتغال 
خواهد داشت و چه چیزهایی در این 

میان ممکن است قربانی شوند؟
عضــو هیــات مدیــره کانــون 
بازنشستگان تامین اجتماعی تهران 
اظهار کــرد: هر نوع مداخلــه به نفع 
کارفرما از سوی عامل خارجی )مثل 
دولــت(، هزینه هایــی دارد که باید 
دید هزینه - فایــده آن از نظر عقالنی 
منطقی است یا خیر، ضمن اینکه دولت 
باید ببیند چه میزان هزینه باید صرف 
کند که کارفرما مجاب به اســتخدام 
نیروی کار جدید شود و این میزان آیا 
در حوزه های دیگر با ســرمایه گذاری 
هدایت شده اشــتغال بیشتر را فراهم 
می کند یا نه؟ اینکه چه میزان موفقیت 
در اجــرای این طرح وجــود دارد، در 
گروی این اســت که کارفرما تضمین 
دهد که نیروی کار به کار گرفته شده 
یک »اشــتغال خالــص« دارد. بحث 
خالص اشــتغال به این معناست که 
کارفرما وقتی اقــدام به جذب نیروی 
جدید می کند، از سوی دیگر در پرتو 
فقدان نظارت دولت، نیروی کار دیگر 
خود را به بهانه هــای مختلف اخراج 

نکند.
حیدری با اشاره به این مطلب که 
»کاش دولت مشــموالن بخشودگی 

جریمه هــا و مشــوق های بیمه ای 
بنگاه هــا را با گذشــت چند مــاه از 
تصویب این طرح معرفــی می کرد و 
اندکی تعلل می کرد تا بحث استخدام 
و اشتغال خالص واحدها پس از چند 
ماه را راســتی آزمایی کند«، تصریح 
کرد: قبــال هم طرح های مشــابه در 
کشــور برای افزایش اشتغال مطرح 
شــد. مثال در زمان دولت اصالحات 
»طرح ضربتی اشــتغال« مطرح شد 
و وام قرض الحسنه ۵ میلیون تومانی 
به کارفرمایان بــه ازای ایجاد هر یک 
فرصت شــغلی در آن زمــان مصوب 
شد. کارفرمایان اشــتغال زا مشمول 
دریافت وام می شــدند و بسیاری نیز 
وام گرفتنــد. در دولت های بعدی نیز 
مشوق های مشابه در حوزه های دیگر 
وجود داشت ولی جملگی این طرح ها 

ضریب موفقیت پایینی داشتند.
وی در پایان با اشاره به موفقیت تنها 
۳۰درصدی وام های کم بهره اشتغال 
کارفرمایــان در دولــت اصالحات و 
مهرورزی، اظهار کرد: بعدها روشن شد 
دولت با سرمایه گذاری در حوزه های 
عمرانی دیگر می توانســت موفق تر 
در حوزه اشــتغال عمل کند. یکی از 
مشکالت پول پاشــی در حوزه های 
اقتصادی در ایران این است که به دلیل 
ساختار غیرشفاف و مشکالت نهادی، 
بسیاری از منابع توزیع شده در میان 
بخش ها به هدف خود اصابت نمی کنند 
و در بحث حمایت های اشــتغالی نیز 
معموال چنین بوده و بستر سوءاستفاده 
و عدم اشــتغال در بلندمدت فراهم 
شده است. در اینجا نیز در صورت عدم 
پیگیری دولت برای پایش محل اصابت 
منابع اشــتغال زا، ما تنها شاهد هدر 
رفتن منابع بین نسلی صندوق تامین 
اجتماعی و تضییع بیت المال به اسم 
ایجاد اشتغال خواهیم بود. به این ترتیب 
در فقدان سازوکار نظارتی بر بنگاه های 
مشمول بخشودگی و مشوق بیمه ای 
در حوزه حفظ و افزایش اشتغال، این 

سیاست به ثمر نخواهد رسید.

انتقاد فعاالن کارگری از بخشش منابع تامین اجتماعی توسط قوای سه گانه

خرج که از کیسه مهمان بود...
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای کار:

افزایش ۵۷ درصدی حقوق، 
اثر خود را از دست داده است

عضو هیأت مدیره کانون عالی شــوراهای اسالمی 
کار کشــور گفت: با وجود اینکه امسال حقوق نسبت به 
سال های گذشته بیشتر افزایش پیدا کرد اما به دلیل تورم 
باال اثری در زندگی کارگر نداشت. به طور مثال، دارویی 
که فروردین ماه ۷هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشت االن به 
۱۷هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است یعنی باالی ۱۰۰درصد 
گران شده اســت. این گرانی را در بخش مواد خوراکی و 

شوینده ها هم می توان دید.
به گزارش ایلنا، علی اصالنی درباره لزوم ترمیم حقوق 
کارگران گفت: گروه کارگری شورای عالی کار چندین بار 
درخواست ترمیم حقوق کارگران را داشته اما توجهی به 

این خواسته ها نشده است.
اصالنی به افزایش نرخ تورم و گرانی کاالها اشاره کرد 
و گفت: در حال حاضر مردم قدرت خرید ندارند و طبعا 
ظرفیت تولید شــرکت ها هم پایین می آید بنابراین به 
نوعی ترمیم حقوق، کار سختی است و کارفرمایان راضی 

به این کار نمی شوند.
اصالنی بیان کرد: سال گذشته نیز حقوق کارکنان 
دولت ۵۰درصد در میانه سال افزایش پیدا کرد و امسال 
دوباره در میانه سال افزایش یافت. با توجه به این افزایش 
حقوق، حداقل حقوق کارکنان ۶ میلیون و ۶۰۰ تومان و 
حداقل حقوق کارگران در صورت داشتن یک سال سابقه 
کار ۵میلیون و ۷۰۰هزار تومان است که اگر سابقه کار 

نداشته باشند، از این هم کمتر می شود.

وی بیان کــرد: ایــن بی عدالتی در مــورد حقوق 
بازنشســتگان کشــوری و لشــگری از یــک طرف و 
بازنشســتگان تامین اجتماعی از طرف دیگر نیز وجود 

دارد. دولت باید این ناعدالتی را از میان بردارد.
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار 
تاکید کرد: حقوقی که کارگران می گیرند تنها کفاف ۱۰ 
روز از ماه را می دهد. قیمت مسکن از ابتدای سال حدود 
۶۰درصــد افزایش یافته و برآمــدن از پس هزینه های 

زندگی با حداقل حقوق غیرممکن است.
اصالنی به وضعیت درمان کارگران و بازنشســتگان 
نیز اشاره کرد و گفت: کارگران و بازنشستگان از درمان 
غیرملکی تامین اجتماعی ناامید شده اند و تقریبا هیچ 
امکانی و امتیازی در بیمارستان های غیرملکی ندارند با 
این اوصاف تنها در بیمارستان های تحت پوشش تامین 
اجتماعی می توانند خدمات بگیرند. این در حالی است 
که آنها بسیاری اوقات مجبور می شوند به بیمارستان های 
غیرملکی هم مراجعه کنند و هزینه درمان را از جیب خود 
بدهند. وی ادامه داد: با این اوصاف کارگران و بازنشستگان 
وضع خوبی ندارند. از دولت می خواهیم چاره ای بیندیشد 
و حداقل امسال قبل از شروع بحث حقوق، برای کارگران 

ترمیم حقوق در نظر بگیرد.
    

مرگ یک کارگر نساجی در سمنان
عصر روز پنجشــنبه )۲۸ مهر ماه( یکی از کارگران 
شاغل در واحد نساجی »کویر جین« حین کار با دستگاه 
در پروسه تولید نخ دچار حادثه کار شد و به دلیل کشیده 
شدن به داخل غلطک های دستگاه جان خود را از دست 
داد. به گزارش ایلنا، نام این کارگر »مهدی جهانی« حدود 

۲۵ساله اهل گرگان و ساکن سمنان بود.
بنا بر این گزارش، در حادثه ای مشابه که آبان ماه سال 
گذشته در کارخانه ریسندگی »نساجی کویر سمنان« 
رخ داد، یک کارگر زن ۲۱ساله به نام »مرضیه طاهریان« 
حین کار به علت گیر کردن مقنعه ســرش در دستگاه 
رینگ ریسندگی و کشیده شدن سر به داخل دستگاه 

جان خود را از دست داد.
    

معوقات مزدی کارگران 
شهرداری اندیمشک پرداخت شد

همه معوقات مزدی کارگران مجموعه شــهرداری 
اندیمشک در استان خوزستان پرداخت شد. به گزارش 
ایلنا، کارگران شهرداری اندیمشک گفتند: شهرداری 
اندیمشــک همه معوقات مزدی کارگــران مجموعه 

شهرداری را با دریافت حق آالیندگی پرداخت کرد.
این کارگران با بیان اینکه سال ها با چالش کارگری 
روبرو بودیم و در طول این ســال ها مطالباتمان با تاخیر 
پرداخت می شــد، افزودنــد: در مجموعه شــهرداری 
اندیمشک حدود ۷۰۰ کارگر مشغول کارند که بین ۵ تا 

۱۲ ماه مطالبات معوقه مزدی طلبکار بودند.
آن ها گفتند: شهرداری اندیمشک هر بار در پاسخ به 
کارگران کمبود نقدینگی و کاهــش درآمد را دلیل این 
تاخیر عنوان می کرد اما خوشبختانه با پرداخت مبالغ 
زیادی از عوارض حق آالیندگی شهر به شهرداری تا حد 

زیادی مشکالت مالی شهرداری مرتفع شد.

یکی از مشکالت پول پاشی 
در حوزه های اقتصادی این 

است که به دلیل ساختار 
غیرشفاف و مشکالت نهادی، 

بسیاری از منابع توزیع شده 
در میان بخش ها به هدف خود 

اصابت نمی کنند

حیدری: کاش دولت 
مشموالن بخشودگی 
جریمه ها را با گذشت 

چند ماه از تصویب این 
طرح معرفی و اندکی تعلل 
می کرد تا بحث استخدام 

و اشتغال خالص واحدها را 
راستی آزمایی کند

از ابتدای خرداد ماه سال جاری حدود ۴۲ کارگر کارخانه چدن کویر خاوران 
واقع در شهرستان خوسف به دلیل مشکالت مالی بیکار شده و به رغم وعده ادامه 

همکاری، وضعیت آنها مشخص نیست و همچنان منتظر بازگشت به کار هستند.
به گزارش ایلنا، برخی از این کارگران اظهار کردند: مسئوالن وعده بازگشت به 
کار کارگران را می دهند و اعالم کرده اند به زودی با از سرگیری فعالیت کارخانه، 
کارگران تعدیلی بازگشت به کار می شوند اما انتشار این اخبار موجب خوشحالی 
کارگران نمی شود زیرا اعتمادی به وعده ها احســاس نمی شود و همچنان قول 

بازگشت به کار تعدادی از کارگران بعد از گذشت ۱۲۰ روز عملی نشده است.
این عده در تشــریح مشــکالت خود گفتند: فعالیت فاز اول کارخانه چدن 
کویرخاوران از سال 9۸ با سرمایه گذاری یک شرکت چینی در حالی آغاز شد که 
پیمانکار چینی این کارخانه در این مــدت کوتاه چندین بار فعالیت تولیدی این 
واحد عظیم صنعتی را به بهانه های مختلف بــا حدود ۴۶۲ کارگر ایرانی و چینی 

متوقف کرده است.
کارگران تصریح کردند: پیمانکار چینی یک بار در سال 9۸ به بهانه شیوع کرونا 
اقدام به تعطیلی کارخانه و تعدیل حدود ۲۵۰ کارگر کرد که در نهایت خرداد ماه 

سال گذشته )۱۴۰۰( با اعالم وضعیت سفید کرونا، فعالیت کارخانه دوباره از سر 
گرفته شد و تعداد زیادی از کارگران تعدیلی بازگشت به کار شدند.

کارگران با بیان اینکه بعد از گذشــت یک ســال )خرداد ماه ســال ۱۴۰۱( 
کارفرمای چینی دوباره فعالیت کارخانــه را متوقف کرد و این بار به بهانه کاهش 
هزینه ها اقدام به تعدیل ۴۲ کارگر قرارداد موقت کرد، گفتند: کارگران تعدیلی به 
دنبال ایجاد شرایط برای بازگشت به کار هستند و مسئوالن نیز در جلسات مختلف 

وعده بازگشت به کار به آنها داده اند.
طبق اظهارات کارگران، مدیریت کارخانه چدن کویــر خاوران با کارفرمای 
چینی اســت و انتظار داریم با حمایت مسئوالن و حضور شــرکت های ایرانی، 

مدیریت آن تغییر کند.
کارگران تعدیلی چدن کویر خاوران بــا بیان اینکه کارگران قراردادی امنیت 
شغلی ندارند، گفت: خواسته کارگران تعدیل شده کارخانه تولیدکننده شمش 
چدن بازگشت به کار ســابق و عقد قرارداد بلندمدت است تا امنیت شغلی شان 

تامین شود.
پیشتر »عباس جرجانی« مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
در جمع خبرنگاران اعالم کرده بود که به زودی کارگران تعدیلی کارخانه چدن 
کویر خاوران با شروع به کار دوباره کارخانه بعد از گذشت ۴ ماه به کار سابق خود 

بازمی گردند.

کارگران چدن کویرخاوران:

کارفرمای چینی به بهانه های مختلف، تعدیل نیرو می کند

خبر

یک فعال کارگری خواســتار حمایت بانک ها از تولیدکنندگان داخلی شــد 
و گفت: چرا کاالیی که می توان مشــابه آن را در داخل تولید کرد، وارد می شــود 
 که هم کارفرمایان ضرر کننــد و هم باعث بیکاری کارگــران و جوانان مملکت 

شود؟
رحمت اهلل پورموسی در گفت وگو با ایسنا، احیای مجدد کارخانه های تعطیل و 
نیمه فعال را در رونق بازار کار، ایجاد فرصت های شغلی جدید و بهبود وضع معیشت 
کارگران موثر خواند و گفت: اگر تاکیــد داریم که از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و 
بر تولید داخل متمرکز شــویم، باید به سمت تقویت بنگاه های اقتصادی و تولید 

داخل برویم.
وی افزود: اگر درصدد رقابت پذیری هستیم باید به کارخانه ها و تولید داخلی 

اهمیت بدهیم و احیای کارخانه های تعطیل و راکــد، گام موثری در تحقق این 
هدف است. آقای رئیسی در زمانی که رئیس قوه قضاییه بودند، این هدف را دنبال 
می کرد. حال که رئیس دولت شده باید فعال سازی کارخانه های راکد را با جدیت 

بیشتری ادامه دهد.
این فعال کارگری با بیان اینکه موانع پیش روی تولیدکنندگان باید برداشته 
شود، افزود: بیشــترین محدودیت ها و موانعی که تولیدکنندگان با آن دست به 
گریبان هستند، مسائل مالیاتی، بدهی های بانکی، نبود نقدینگی و واردات بی رویه 

محصوالت خارجی هستند.
پورموسی با بیان اینکه واردات بی رویه کمر تولیدکننده داخلی را شکسته است، 
اظهار کرد: چرا کاالیی که می توانیم مشابه آن را در داخل تولید کنیم، وارد می شود 

که هم به تولید داخل لطمه بزنیم و باعث بیکاری کارگران و جوانان مملکت شود و 
هم کارفرمایان ضرر کنند؟ وی ابراز امیدواری کرد: با اصالح نظام بانکی در کشور، 

بانک ها بیش از گذشته در خدمت تولید و تولیدکنندگان داخلی باشند.

یک فعال کارگری:

بانک ها از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند

گفت وگو


