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صدها نفر از کارگران ساختمانی به 
دعوت کانون انجمن هــای کارگران و 
استادکاران ساختمانی روز گذشته )۵ 
بهمن( مقابل مجلس حضور یافتند تا 
خواســته های صنفی خود را به گوش 

نمایندگان مجلس برسانند.
به گــزارش ایلنا، حذف ســهمیه 
بیمه کارگــران ســاختمانی و تایید 
نهایی اصالحیه مــاده ۵ بیمه کارگران 
ساختمانی توسط نمایندگان مجلس 
در صحن علنی مجلس و بیمه تمامی 
کارگران و اســتادکاران ســاختمانی 
که در نوبت بیمه هســتند، مهمترین 
خواســته کارگــران در تجمــع روز 
گذشــته بود. بهره مند کردن کارگران 
ســاختمانی از مزایای قانون مشاغل 
سخت و زیان آور و غرامت ایام بیماری، 
صــدور دســتورالعمل های کاربردی 
در الزام کارفرمایان به رعایت مســائل 
ایمنی در صنعت ســاختمان و کاهش 
حوادث ناشی از کار در این صنعت، لغو 
دستورالعمل های یک جانبه سازمان 
تامین اجتماعــی از قبیل حذف بیمه 
کارگــران تاسیســات، لوله کش آب و 
لوله کــش گاز، بررســی دالیل قطع 
بیمه کارگران به بهانــه  عدم پرداخت 
بیمه به مدت ۳ماه و واگذاری بازرسی 
کارگران ســاختمانی به کارگزاری ها، 
بررسی دالیل کاهش پرداخت حق بیمه 

کارگران ساختمانی و تذکر به وزارت راه 
و شهرسازی، وزارت کار و سازمان تأمین 
اجتماعی برای به رســمیت شناختن 
تشکل های کارگری، دیگر خواسته های 

این گروه از شاغالن کارگری بود.
در انی تجمع کارگران با شعارهایی 
ماننــد »مجلــس انقالبــی حمایت، 
حمایت« »کارفرما حمایت، حمایت« 
»تامین اجتماعی حمایت، حمایت« و 
»اصالح ماده ۵ حق مســلم ماست« به 
بیان مطالبات صنفــی خود پرداخته و 
از نمایندگان مجلس خواستند به این 

خواسته ها توجه کنند.
در این تجمع، »بابایــی کارنامی« 
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با 
حضور در جمع کارگران به آنها گفت: 
موضوع بیمه کارگران ســاختمانی و 
اصالح مــاده ۵ در اولویت های مجلس 
اســت. وی گفت: تمــام تالش مان را 
می کنیم تا مسأله کارگران ساختمانی تا 
پایان امسال سروسامان بگیرد اما اگر این 
اتفاق نیفتد این موضوع برای سال آینده 

در اولویت مجلس خواهد بود.
همچنیــن »ولــی اســماعیلی« 
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس، 
»گــودرزی« دیگر عضو کمیســیون 
اجتماعــی مجلــس، »محمــد طال 
مظلومی« نماینده بهبهــان و »بهزاد 
رحیمی« نماینده سقز و بانه، با حضور 

در جمع تجمع کنندگان قول پیگیری 
مشکل بیمه کارگران ســاختمانی را 
دادند. آنها در گفت وگو با کارگران وعده 
دادند جلسه ای با تعدادی از نماینده های 
کارگران، مدیرعامل ســازمان تامین 
اجتماعی و نماینــده وزارت راه برگزار 
می کنیم تا صحبت های کارگران، شنیده 
و  راهکارها برای حل مشــکل کارگران 

ارائه شوند.
وعده مجلس برای بررسی سن 
بازنشستگی کارگران ساختمانی

همچنیــن »اکبــر شــوکت«، از 
فعاالن کارگری صنف ســاختمانی، 
در جمع کارگــران حاضــر در مقابل 
مجلس کــه پیگیر تصویــب اجرای 
اصالحیه ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی 
کارگران ساختمانی بودند، گفت: ۱۴ 
میلیون کارگر در تمامی رســته های 
شــغلی ۵۰درصد حــوادث کار را به 
خود اختصاص می دهند اما یک و نیم 
میلیون کارگر ســاختمانی ۵۰درصد 

دیگر حوادث را.
وی افزود: ۶۰درصد فوتی های کار، 
مربوط به کارگران ســاختمانی است. 
متاسفانه تا زمانی که خودمان حرکت 
نکنیم و برای پایان دادن به این وضعیت 
مطالبه گری نکنیم، همین روال حاکم 

خواهد بود.
شوکت با اشاره به ضرورت همراهی 

وزارت راه و شهرســازی بــا کارگران 
ساختمانی، گفت: اگر می خواهند یک و 
نیم میلیون مسکن بسازند باید از ظرفیت 

کارگران استفاده کنند.
وی افزود: به وزیر راه و شهرســازی 
تذکر می دهیــم که نقــش ناپدری را 
برای کارگران ســاختمانی بازی نکند. 
وزارتخانه به انجمن های صنفی کارگران 
ساختمانی که به عنوان بزرگترین تشکل 
کشور صدها هزار کارگر را تحت پوشش 
دارد، مراجعه کند و با ما جلسه بگذارد 
تا بگوییم باید برای ساخت مسکن چه 
کند. همچنین از ظرفیت های انجمن ها 
برای آموزش های فنی درجــه ۲ و ۱ و 

ساماندهی رتبه بندی استفاده کند.
رئیس کانــون انجمن های صنفی 

استان قم گفت: از کمیسیون اجتماعی 
مجلس هم می خواهیــم که موضوع 
حوادث کار را در دستور کار قرار دهند. 
داربســت های ناایمن موجب شده که 
کارگــران مانند برگ خــزان بر زمین 
بریزند به گونه ای که ساالنه حدود ۷۰۰ 
تا هزار کارگر ساختمانی فوت می کنند.

شــوکت افــزود: کارگــر صدقه 
نمی خواهــد. کارفرمایــان مــا جزو 
ثروتمندین افراد جامعه هستند. سود 
صنعت ساختمان، پول خون کارگران 
است و کارفرمایان با یک بیمه مسئولیت 
مجوز قتــل کارگران ســاختمانی را 
دریافت می کنند. این کارفرمایان حتی 
برای ۲۴ ساعت هم بازداشت نمی شوند.

وی در ادامه با اشــاره به موانع بیمه 
کارگران ســاختمانی، گفت: کارگران 
ســاختمانی حتی در ۶۰ سالگی هم 
بازنشســته نمی شــوند. برخی از این 
کارگران رنگ و بوی بازنشستگی را هم 

نمی بینند.
رئیس کانــون انجمن های صنفی 
استان قم با اشاره به مذکراتی که کانون 
سراسری انجمن های صنفی با نماینده 
شهرضا در مجلس داشته، گفت: ما در 
این مذاکرات بحث ســن بازنشستگی 
را مطرح کردیم و وی پیشــنهاد داد که 
برخورداری از ســن بازنشستگی برای 
بازنشســتگی پیش از موعد و غرامت 
ایام بیماری در دســتور کار قرار گیرد. 
همچنین شــغل کارگران ساختمانی 
باید ســخت و زیان آور محسوب شود. 
این شغل در کنار شــغل معدنکاری از 
سخت ترین کارهاست. داربست بندها و 
چند شغل دیگر نیز باید سخت و زیان آور 

محسوب شوند.
شوکت گفت: کارگران ساختمانی 
ضعیف ترین قشــر کارگران هستند و 
حامی خاصی ندارند. من از نمایندگان 
مجلس می خواهم طرح اصالح ماده ۵ را 
با باالترین رای تصویب کنند. ما ارتباط 
خود را با نمایندگان مجلس تا حصول به 

نتیجه قطعی حفظ خواهیم کرد.
هر الیحه ای را که به نفع کارگران 

باشد، تصویب می کنیم
در ادامه، »محمد دهقان« نماینده 
چناران در مجلس به حاضران در تجمع 
وعده داد که نماینــدگان هر الیحه ای 
را که به نفع کارگران ساختمانی باشد، 

پیگیری و تصویب می کنند.

وی افزود: اگر انقالبی هستیم باید 
همراه شما باشیم. هر قانونی که تصویب 
می کنیم باید طوری باشد که با فسادی 
که شــما را آزار می دهد و با فسادی که 
شــما با آن مواجه شده اید، مقابله کند. 
اگر چنین نکنیم فــردای قیامت باید 

جوابگو باشیم.
نماینــده چناران افــزود: مجلس 
یازدهم از هیچ مطالبه ای کوتاه نمی آید. 
هر الیحه ای که به نفع شــما باشــد را 

تصویب می کنیم.
 به آقای رئیسی

 چک سفید امضا نداده ایم
»ولی اسماعیلی«، عضو کمیسیون 
اجتماعــی مجلس نیز بــا حضور در 
بین تجمع کنندگان گفت: شرمنده  
هستیم که نتوانستیم میزبان خوبی 
برای کارگران باشــیم. ما دو مســأله 
را پیگیــری می کنیــم؛ اول موضوع 
پاالیــش بیمــه 8۰۰هــزار کارگر 
ســاختمانی و اجازه نمی دهیم حق 
کارگری ضایع شــود. موضوع دوم، 
اصالح ماده ۵ قانــون بیمه کارگران 
ساختمانی است. در این مورد وزارت 
راه مقاومــت بســیاری می کند. آنها 
می گویند با این مصوبه قیمت مسکن 
افزایش پیدا خواهــد کرد که ما با این 

استدالل مخالف هستیم.
وی گفت: به دنبال این هستیم که 
برای کارگرانی که کارت مهارت دارند، 

بیمه پرداخت شود.
اســماعیلی گفت: درست است که 
ما نمایندگان از آقای رئیســی حمایت 
کردیم، اما چک سفیدامضا ندادیم که 
مطالبه ای نداشــته باشیم. مشکالت 

کارگران باید حل شود.
وی تاکید کرد: بحــث اصالح ماده 
۵ در مجلس در حال بررســی است و 

امیدواریم به زودی رای بیاورد.

کارگران ساختمانی مقابل مجلس فریاد حمایت طلبی سردادند

بیمه؛ ترجیع بند مطالبات صنفی کارگران

خبر

یک کارشــناس حوزه روابط کار معتقد است 
ایرادی ندارد کــه در تعیین حداقل دســتمزد 
کارگران به جای محاســبه هزینه سبد معیشت 
تعریف خط فقر مبنا قرار گیرد ولی با توجه به آنکه 
در تصمیم گیری های مهم و کالن کشــور به آن 
استناد می شود، رقم اعالمی باید دقیق و درست 

و پایه علمی داشته باشد.
حمید نجف در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
ما می توانیم در فرایند تعیین دســتمزد به جای 
محاسبه هزینه سبد معیشت، خط فقر را لحاظ 
کنیم ولی به شرطی که تعریف ما از خط فقر علمی 
و واقعی باشــد چون قرار است اطالعات مربوطه 
پایه تصمیم گیری های مهــم و بزرگ و کالن در 

کشور باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر با تعدد دستگاه ها 
و مراجع برای محاســبه و اعالم خط فقر مواجه 
هستیم که به طور سلیقه ای و براساس اطالعات 
خود خط فقــر را تعریف می کنند لــذا چنانچه 
بخواهیم به جای سبد معیشت،  خط فقر را مبنا 
و مالک قرار بدهیم باید یک دســتگاه یا مرجع، 

اعالم کننده رقم خط فقر باشد.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: در تعریف 
خط فقر الزم است یک تیم قوی متشکل از بخش 
خصوصی، نمایندگان مجلس، نخبگان، اساتید 
دانشــگاه و صاحب نظران از حوزه های مختلف 
تشکیل شــوند و به طور واقعی تورم و خط فقر را 
محاسبه کنند. معتقدم ایرادی ندارد که به جای 
سبد معیشت از تعریف خط فقر برای تعیین حداقل 

مزد استفاده کنیم اما آمار و اطالعاتی که قرار است 
به آن استناد شود باید پایه های علمی داشته باشد.

نجف با بیان اینکه در تعریف خط فقر مولفه های 
زیادی باید درنظر گرفته شــوند، اظهار کرد: این 
مولفه ها نیازمند به روزرســانی هســتند چون 
پبش نیاز تصمیمات بــزرگ و کالن مدیریتی به 
شمار می روند و اگر مبنای اطالعاتی در رقم خط 
فقر ضعیف و نادرست باشــد نمی تواند به اتخاذ 

تصمیمات درست در کشور منجر شود.
به گفته وی در تعریف خط فقــر، اطالعاتی 
که به دست می آید مهم است چون با آسیب ها و 
ناهنجاری های اجتماعی، طالق، اعتیاد، آمار زاد و 
ولد، افزایش جمعیت و دیگر شاخصه ها و مولفه ها 

ارتباط مستقیم دارد.

کارشناس حوزه روابط کار:

خط فقر دقیق و علمی، مبنای تعیین دستمزد کارگران شود

کارفرمایان صنعت 
ساختمان جزو ثروتمندین 
افراد جامعه هستند. سود 

صنعت ساختمان، پول خون 
کارگران است و کارفرمایان 
با یک بیمه مسئولیت مجوز 
قتل کارگران ساختمانی را 

دریافت می کنند

۱۴میلیون کارگر در 
تمامی رسته های شغلی 

۵۰ درصد حوادث کار را به 
خود اختصاص می دهند 

اما یک و نیم میلیون کارگر 
ساختمانی ۵۰درصد 

دیگر حوادث را. ۶۰درصد 
فوتی های کار هم مربوط به 

کارگران ساختمانی است
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مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:
چالش های پیش روی صندوق 

 بیمه کارگران، جدی است
 اما به آینده خوش بینم

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: به رغم 
اینکه چالش های پیش روی سازمان تأمین جدی 
است اما براســاس ارزیابی و تحلیل تخصصی ذیل 
مسائل مختلف، نسبت به آینده بسیار خوش بین 
هستیم؛ آینده ای که در تعامل مثبت با سایر نهادهای 

دولتی و تقنینی، در مسیر بهبود وضعیت قرار دارد.
به گزارش توســعه ایرانی، میرهاشم موسوی 
خاطر نشان کرد: سازمان چالش های مختلفی دارد 
اما در مقابل فرصت های درونی فراوانی نیز دارد که 

باید احیا شود.
وی ناپایداری منابع را یکی از چالش های سازمان  
دانسته و اظهار کرد: وضعیت سازمان ما به نسبت 
به ســایر صندوق ها بهتر اســت اما باید اصالحات 
ساختاری، پارامتریکی و تغیر رویه ها را مورد توجه 
بیشتر قرار دهیم. مسأله ناپایداری منابع از طریق 
بازمهندسی فرایندها در حال بهبود است. در نسبت 
با اســتان ها نیز ما قائل به تفویض در حوزه عمل و 

اقدامات هستیم.
    

اعتراض کارگران »کشت و 
صنعت میان آب« 9 روزه شد

در حالــی اعتراض 
کارگران شرکت کشت 
و صنعت نیشکر میان آب 
وارد نهمین روز خود شد 
که نماینده فرمانداری 
شهرستان شوش، روز 
دوشنبه با حضور در محل اعتراض این کارگران، با 

آنها به مذاکره پرداخت.
به گزارش ایلنا، عمده ایــن کارگران به صورت 
مزدساعتی طرف  قرارداد هستند که در نتیجه نگران 
برهم خوردن امنیت شغلی خود هستند. به گفته 
کارگران، تعداد همکارانشان از سال ۹۶ که کشت 
و صنعت میان آب به بخش خصوصی واگذار شد، از 
بیش از هزار نفر به حدود ۵۰۰ نفر کاهش یافته است. 
از این تعداد هم حدود ۴۰۰ نفر با شــرکت دیگری 

طرف قرارداد هستند.
این کارگران همچنین خواهــان درج عناوین 
شغلی خود به صورت ثابت در لیست های بیمه ای 
هستند چراکه به گفته آنها عناوین شغلی مختلفی 
در لیست های بیمه ای ذکر شده است. این موضوع 
موجب می شود آن دسته از کارگرانی که شغل شان 
مشــمول بازنشســتگی پیش از موعد در مشاغل 
سخت و زیان آور می شود، دیرتر از موعد بازنشسته 
شوند یا برای احراز سوابق خود و تطبیق آنها با عناوین 

شغلی، درگیر امور اداری شوند.
پرداخت پاداش های بهره برداری و حسابرسی، 
جیــره ارزاق، پــاداش دهــه فجر، حــق لباس و 
دانش آمــوزان ممتاز، به روزرســانی طبقه بندی 
مشاغل، محاسبه ســنوات بازنشســتگی طبق 
عرف سال های گذشــته )۴۵ روز با مزایا(، انتخاب 
شورای کارگری طبق روال ســال های گذشته و 
همسان سازی حقوق پرســنل مانند شرکت های 
مجاور از دیگر خواسته های کارگران میان آب است.

    
 اعالم رقم سبد معیشت
 به هفته بعد موکول شد

نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی 
کار گفت: در ارتباط با محاسبات سبد معاش به توافق 

خوبی رسیده ایم.
به گزارش ایلنــا، فرامرز توفیقــی در ارتباط با 
خروجی جلسه کمیته دســتمزد گفت: در جلسه 
کمیته دستمزد که عصر روز دوشنبه )چهارم بهمن( 
برگزار شد، به جمع بندی خوبی در ارتباط با سبد 
معاش خانوار رسیدیم. وزارت اقتصاد قرار بود سبد 
معاش پیشنهادی را به جلسه بیاورد که در ارتباط با 
فرمول ها و راهکارهای محاسباتی به توافق رسیدیم.
به گفته وی، هفته آینده در جلســه اضطراری 
کمیته دستمزد، ســبد معاش نهایی خواهد شد 
و نرخ آن برای تصمیم گیری به شــورای عالی کار 
ارجاع می شــود.طبق این گزارش، در محاســبه 
ســبد معاش خانوار، همواره ابتدا سبد خوراکی ها 
و آشامیدنی ها محاسبه می شود و سپس براساس 
ضریب اهمیت سبد خوراکی ها، سبد معاش کلی 
به دست می آمد. در جلسه پیشین کمیته دستمزد، 
نمایندگان دولت از لزوم جانمایی مولفه های سبد و 
استفاده از جمع وزنی سخن گفته بودند که بعد از 
بحث و گفت وگوی فراوان مشخص شد که آمادگی 
تعیین نرخ مولفه هایی مانند مسکن و حمل و نقل 
وجود ندارد.توفیقی در این رابطه می گوید: قرار شد 
همچنان از فرمول ضریب اهمیت استفاده کنیم. 
فقط به دلیل تورم متغیر و باالی مولفه های سبد، 
ضریب اهمیت تغییر کرده و تا هفته آینده ضریب 

اهمیت و محاسبات نهایی سبد انجام خواهد شد.

اخبار کارگری

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: 
شورای عالی کار صرف نظر از افزایش ۶۰درصدی 
در پایه حقوق کارگــران باید درصدی هم بابت 
عقب افتادگی مزدی کارگــران درنظر بگیرد 
تا فاصله بین تورم و ســبد معیشت خانوارهای 

کارگری برای سال آینده کاهش یابد.هادی ابوی 
در گفت وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه کمیسیون 
تلفیق در افزایــش ۶۰درصدی حداقل حقوق 
کارمندان اظهار کرد: همــواره در بحث میزان 
حقوق اعالمی کارمندان با کارگران چالش بزرگی 
داشتیم و مذاکرات شورای عالی کار تحت تاثیر 
این مســاله قرار می گرفت و دفاع کارفرمایان 

در جلســات این بود که دولت در الیحه بودجه 
فرضا ۱۰ یا ۱۵درصد برای کارکنان خود درنظر 
گرفته و برای جامعه کارگری هم باید این میزان 

افزایش بدهیم.
وی افزود: آنچه مســلم اســت افزایش ۶۰ 
درصدی که در حداقل حقوق کارمندان لحاظ 
شده نسبت به معیشت محاسبه شده و عددی 

به دســت آمده که این عدد در درصدگیری به 
۶۰درصد رسیده اســت. طبعا فاصله بین تورم 
و سبد معیشت مالک اســت و در بحث حداقل 
دستمزد کارگران هم باید فاصله هزینه های سبد 

معیشت با تورم و خط فقر دیده شود.
به گفته ابوی، حتی اگر پایه حقوق کارگران 
۶۰درصد هم افزایش داده شود، عقب ماندگی 

مزدی سال های قبلی کارگران را جبران نمی کند.
وی افزود: حداقل حقوق کارمندان امسال سه 
میلیون و ۵۰۰هزار تومان و کارگران دو میلیون 
و ۶۰۰هزار تومان بود که یــک میلیون تومان 
فاصله را نشان می دهد؛ یعنی یک میلیون تومان 
عقب افتادگی مزدی با کارمنــدان در حداقل 
حقوق داریم. البته نمی گوییم در بحث تطبیق، 
کارگران و کارمندان را با هم تطبیق بدهند چون 
سازوکارش متفاوت است ولی انتظار داریم که 
این فاصله و اختالف یک میلیون تومانی پوشش 

داده شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار:

پایه حقوق حداقل بگیران کارگری هم باید ۶۰ درصد اضافه شود


