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تجمع فرهنگیان تبریز
 17سال برای تحویل 
واحدهای مسکونی

صبح دیروز )بیســتم بهمن مــاه( جمعی از 
معلمان و فرهنگیان تبریــز با حضور مقابل اداره 
راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، نسبت به عدم 
تحویل واحدهای مسکونی خود اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا، این فرهنگیــان می گویند: 
اعضای فاز پنج پروژه بعثت هستیم. 17 سال برای 
تحویل واحدهای مسکونی انتظار کشیده ایم اما 
خبری از تحویل آنها نشد. حاال از راه و شهرسازی 

درخواست داریم به شرایط ما رسیدگی کنند.
ایــن فرهنگیان عــدم تحویــل واحدهای 
مسکونی را موجب به هم خوردن آرامش زندگی 
خود می دانند و می گویند: سال هاست در انتظار 

خانه دار شدن هستیم.
    

آفریده:
 برون سپاری درمان 

تامین اجتماعی ممنوع است

مدیرکل درمان مستقیم ســازمان تامین 
اجتماعی گفت: درمان بیمه شــدگان و حفظ 
کرامت انسانی آنها، خطر قرمز سازمان تامین 

اجتماعی است.
ابوالفضل آفریده با تاکیــد بر اینکه درمان 
جزو الینفک تامین اجتماعی است، اظهار کرد: 
برون سپاری حوزه درمان در این سازمان مطلقا 
ممنوع است و سازمان با همه توان و امکانات به 
بهترین وجه در حوزه درمان به مردم خدمات 

الزم ارائه می دهد.
وی با اشــاره به برخی نگرانی های جامعه 
کارگــری درباره طــرح موضــوع واگذاری و 
برون ســپاری حوزه درمان تامین اجتماعی 
اظهــار کــرد: واگــذاری بخــش درمــان و 
برون سپاری آن از نظر تامین اجتماعی مطلقا 

ممنوع است.
آفریده بیان کرد: ساختار تامین اجتماعی 
به سمت عملکرد بهتر و چابک تر و فعالیت در 
حوزه درمان به صورت علمی تر و تخصصی تر 
است تا بتوان امید به زندگی را در بین مردم و به 

ویژه بیمه شدگان افزایش داد.
وی تصریح کرد: حفظ و حراست از سالمتی 
بیمه شــدگان مهمترین رویکرد حوزه درمان 
و سالمت سازمان اســت و تامین اجتماعی با 
اولویت بندی مشــکالت و نیازها، تمام تالش 
خود را برای برآوردن مطالبات مردمی در حوزه 

درمان به کار بسته است.
آفریده با اشاره به اینکه ۹۰درصد تشخیص 
و درمان یک بیمار براساس معاینه و شرح حال 
و تنها در پنج درصــد پاراکلینیک نقش دارد، 
افزود: متاسفانه در کشــور ما عمده تمرکز در 
حوزه پاراکلینیک اســت و ایــن روند هزینه 
پرداختی سازمان برای درمان را افزایش داده 
است. وی تاکید کرد: تک تک برگه های دفترچه 
بیمه مانند چک های ســفیدامضایی است که 
بابت آن باید هزینه پرداخت کرد و این پرداخت 

هزینه از حساب بیمه شده خارج می شود.
    

کارگران چادرملو منتظر 
بازگشت به کارند

کارگران بهاوند باراد می گویند: خواســتار 
بازگشت به کار هستیم.

به گزارش ایلنا، در هفته های گذشته، یکی 
از شــرکت های پیمانکاری چادرملو )شرکت 
بهاوند باراد( با کارگران خود که حدود 23۰ نفر 
هستند، تسویه حســاب کرد و تالش های این 
کارگران برای تمدید قراردادهای شغلی که در 
همان روزها منقضی شده بود، بی نتیجه ماند. 
حاال این کارگران می گویند: به نظر می رســد 
شرکت مجدداً شروع به کار کرده و دو، سه نفر از 
کارگران شرکت را به سر کار بازگردانده اند. ما 
خواستار این هستیم که همه کارگران شرکت 
به ســر کار خود بازگردند و نگرانیم که نکند از 

شرکت های دیگر نیرو بیاورند.
این کارگران که پیــش از این از کارفرمای 
پیمانــکار، رضایت نامــه دریافــت کرده اند، 
می گویند: کار پیدا کردن در شب عید برای ما 
ساده نیست، از کارفرمای چادرملو می خواهیم 
پیمانکار را نسبت به بازگشت به کار کارگران 

ملزم کند.

4
اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

شاید گفت وگوهای مزدی امسال 
یکــی از چالش برانگیزترین مذاکرات 
مزدی از ابتدای دهه ۹۰ باشد. با ترویج 
گفتمان »سبد معیشــت خانوار« در 
سه سال گذشــته، مذاکرات مزدی از 
دایره بســته تورم رسمی )موضوع بند 
یک ماده ۴1 قانون کار( خارج شده و به 
سمت بحث های مرتبط با هزینه های 
زندگی یا همان سبد معاش میل کرده 
است. این تغییر مسیر، از یک زاویه به نفع 
کارگران است و بدون تردید گامی بلند 
برای احقاق مطالبات مزدی کارگران 
به شــمار می آید اما اگر ابعــاد عینی و 
ملموس موضوع را نگاه کنیم، شــاید 
فشار مذاکرات و امضاهایی که دولت و 
کارفرمایان اسفند ماه گذشته پای سبد 
3 میلیون و 7۵۰هزار تومانی گذاشتند، 
تا حدودی در مذاکــرات اقناعی برای 
پذیرش رقم افزایــش 3۶.۵درصدی 
حداقل دستمزد ۹۸ موثر واقع شده باشد 

اما در مجموع باز هم دستمزدی که برای 
ســال جاری به تصویب نهایی رسید، 
یک دوم ســبد معاش محاسبه شده و 

توافق شده بود.
اگر با اغمــاض، دریافتی یک کارگر 
حداقل بگیر را با تمــام مزایای مزدی، 
2 میلیون تومان در نظــر بگیریم، در 
فروردیــن ۹۸، بین ســبد حداقلی 3 
میلیون و 7۵۰هزار تومانی و دستمزد 
2 میلیون تومانی، فاصله بسیار عمیقی 
وجود داشت. در واقع حداقل دستمزد 
فروردین ماه، تنها ۵3درصد سبد معاش 
حداقلی و توافق شــده را پوشش داده 
است. سوال اینجاست که تعیین حداقل 
دستمزدی که با احتســاب مزایا تنها 
۵3درصد ســبد حداقلی و البته توافق 
شده توسط خود دولتی ها و کارفرمایان 
را پوشــش می دهد، چگونه قرار است 
از معیشــت طبقه کارگر و بازنشسته 

صیانت کند.
متاسفانه محاســبات سبد معاش 
حداقلی تا پیش از این، هیچ گاه مبنای 

دقیق و رسمی تعیین دســتمزد قرار 
نگرفته و همواره فاصلــه عمیقی بین 
هزینه های زندگی و حداقل مزد تعیینی 
وجود داشته اما مســاله این است که 
محاسبات ساالنه سبد معاش خانوار، 
می تواند یک مزیت کلی داشته باشد. این 
محاسبات سه جانبه مشخص می کند 
که در طول یک ســال گذشته چقدر 
هزینه های حداقلــی زندگی افزایش 

یافته است.
»علی خدایی« عضو کارگری شورای 

عالی کار تاکید می کند که موضوع مهم 
برای کارگری ها، تورم سبد است و میزان 
ریالی تورم سبد معاش باید به حداقل 
دستمزد افزوده شــود. با این حساب، 
درصد افزایش حداقل مزد، شــاخصه 
اصلی مذاکرات مزدی نیســت و باید 
افزایش ســاالنه هزینه های زندگی به 

دستمزد کارگران افزوده شود.
معنای ایــن حرف این اســت که 
مذاکرات مجدد سبد معاش که بهمن ماه 
یا اسفند ماه صورت می گیرد و برای نمونه 
امسال قرار است چند روز بعد با در دست 
داشتن آمارهای تورمی رسمی دی ماه، 
آغاز شود، نشان می دهد که در طول یک 
سال چقدر هزینه های حداقلی زندگی 
خانوار افزایش یافته اســت. پس تورم 
سبد معاش که مولفه اصلی در مذاکرات 
مزدی است، نشان دهنده میزان افزایش 
هزینه های حداقلی زندگی خانوار است. 
این شاخص مشــخص می کند که در 
مجموع، هزینه های زندگی که برآیندی 
از مولفه های مختلــف )خوراکی ها و 
آشــامیدنی ها، مســکن، حمل ونقل، 
آموزش، بهداشت و درمان و هزینه های 
متفرقه( است، در طول یک سال چقدر 
زیاد شده است. این میزان، عددی ریالی 
است که برای حفظ »سطح قدرت خرید 
کارگران« باید به حداقل دستمزد اضافه 
شود. در واقع اگر تفاوت ریالی هزینه های 
زندگی در طول یک ســال گذشته به 
حداقل دستمزد کارگران اضافه نشود، 
به معنای این خواهد بود که دستمزد به 
اندازه افزایش هزینه ها باال نرفته است و 
عقب ماندن افزایش دستمزد کارگران از 
افزایش هزینه ها، به معنای عقب افتادن 
سطح معاش کارگران و از دست دادن 
بخشــی از قدرت خرید است. لذا برای 
حفظ قدرت خرید )نــه ارتقای قدرت 
خرید و سطح معیشت، بلکه تنها حفظ 
آن( دســتمزد باید همپــای هزینه ها 

افزایش یابد.
به باور نمایندگان کارگران در شورای 
عالی کار، تنهــا راه ممکن برای حفظ 
قدرت خرید کارگــران، افزودن میزان 
افزایش ریالی هزینه های زندگی یا همان 
تورم ریالی سبد معاش به دستمزد سال 
بعد است. باید دقت کرد که با این راه حل، 
ســطح معاش یا قدرت خرید کارگران 
فقط حفظ می شود اما بدیهی ست که 
عقب ماندگی های دســتمزد و قدرت 

خرید، با این شیوه جبران نخواهد شد 
یعنی با افزایش دستمزد به میزان ریالی 
تورم سبد، همان ســطحی که معاش 
کارگران مثاًل در اســفند ۹7 دارند، در 
فروردین ۹۸ هم حفظ خواهد شــد به 
این شرط که سال بعد، اقالم سبد معاش 
گران نشوند. با توجه به اینکه همین االن 
هم پیش بینی ها برای تورم ســال بعد، 
نرخی باالی ۴۰درصد است، این حفظ 
قدرت خرید یا حفظ سطح معاش، فقط 
برای فرودین ماه سال آینده اعتبار دارد 
و پس از تاثیرات تورم اتفاقی، این سطح 

دوباره افول خواهد کرد.
حال سوال اینجاست که آیا این اتفاق 
)حفظ سطح قدرت خرید کارگران( در 
مذاکرات مزدی ۹۸ یعنی در اسفند ماه 
گذشته رخ داده اســت؟ در اسفند ماه 
۹۶، ســبد معاش حداقلی 2 میلیون و 
۶7۰هزار تومان تعیین شد و دولتی ها 
و کارفرمایان نیز این رقم را قبول کردند. 
یک سال بعد، در اسفند ۹7، سبد معاش 
توافقی و سه جانبه )با امضای کارگران، 
کارفرمایان و نمایندگان دولت( به رقم 3 
میلیون و 7۵۰هزار تومان رسید. با این 
حساب، افزایش هزینه های زندگی در 
طول سال ۹7 یا همان تورم سبد معاش، 
یک میلیون و ۸۰هزار تومان بوده است 
و برای حفظ قدرت خریــد کارگران، 
باید این یک میلیون و ۸۰هزار تومان در 
افزایش دستمزد در نظر گرفته می شد 
و دســتمزد تعیینی برای سال ۹۸ باید 
یک میلیون و ۸۰هزار تومان از دستمزد 
۹7 باالتر تعیین می شد اما در عمل این 

اتفاق نیفتاد.
افزایش ریالی دستمزد ۹۸ )نزدیک 
به ۵۰۰هــزار تومان( گرچــه از تورم 
رسمی زمستان ۹7 که حدود 2۰درصد 
اعالم شده بود، بسیار بیشتر بود اما باز هم 
به پای تورم ریالی ســبد )یک میلیون 
و ۸۰هــزار تومان( نمی رســید. از این 
بگذریم که موج های تورمی سنگین و 
پی درپی، در ماه های ابتدایی ۹۸ از راه 
رسید و نرخ ســبد معاش، رو به صعود 
گذاشــت تا جایی که بنا بر محاسبات 
مستقل کمیته دســتمزد کانون عالی 
شوراهای اسالمی کار، در شهریور ماه 
۹۸، نرخ سبد به ۸میلیون و ۵۰۰هزار 

تومان رسید!
امسال همه منتظرند که نرخ سبد 
تقلیلی و توافقی براســاس آمارهای 

تورمی دی ماه در جلســات سه جانبه 
تعیین شود. باید در نظر داشت که نرخ 
۸ میلیون و ۵۰۰هــزار تومانی گرچه 
با مبنــا قرار دادن ســبد خوراکی ها و 
آشامیدنی ها و محاســبات اقالم آن 
براساس داده های انســتیتو پاستور 
ایران و مرکز آمار و با شیوه ای صددرصد 
علمی تعیین شــده، اما نرخی توافقی 
و سه جانبه نیســت و باید محاسبات 
مجددی در جلسات سه جانبه کمیته 
مزد ذیل شــورای عالــی کار صورت 

بگیرد.
هر چقدر هم تقلیل گرایانه به موضوع 
محاسبات سبد نگاه کنند، بدون تردید 
حداقــل 2 تــا 3 میلیــون افزایش در 
نرخ ســبد معاش اتفاق خواهد افتاد و 
حداقلی ترین مطالبه مزدی این است که 
این افزایش ریالی به دستمزد ۹۸ اضافه 
شود تا میزان تعیین شده برای دستمزد 
۹۹، حداقل قادر به حفظ قدرت خرید 

کارگران باشد.
در این بین، تنها معیــار بااهمیت، 
همین افزایش ریالی هزینه هاســت و 
جنگ زرگری دولتی هــا و نمایندگان 
بر ســر درصد افزایش مــزد، می تواند 
موضوعی انحرافی تلقی شــود. دولت 
خود در الیحه بودجه سال آینده، میزان 
افزایش حقوق را فقــط 1۵درصد در 
نظر گرفته و البد توقع دارد نمایندگان 
کارگران نیز فقط برای چند درصد باالتر 
از همین رقم پیشنهادی چانه زنی کنند 
غافل از اینکه آنچه برای کارگران مهم 
اســت، افزایش هزینه های زندگی یا 
همان بند دوم ماده ۴1 قانون کار است 
نه درصدهای رسانه ای شده که وقتی 
به ریال تبدیل می شــوند، عددی که 
حاصل می شود، نه به درد حفظ قدرت 
خرید می خورد و نه سطح معاش را بهبود 

می بخشد.

تدبیر نمایندگان کارگری برای حفظ قدرت خرید کارگران

تورم  ریالی سبد معاش به دستمزد ۹۹ افزوده شود

خبر

چند تن از اعضای فراکسیون کارگری مجلس 
در جشن بزرگداشــت پیروزی انقالب اسالمی، 
بر پیگیری نماینــدگان مجلس بــرای اجرای 
قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین 

اجتماعی و سایر مطالبات کارگران، تاکید کردند.
به گزارش ایلنا، رئیس فراکســیون کارگری 
مجلس در این مراســم گفت: براســاس توافق 
حاصل شده دولت قرار اســت 2۵هزار میلیارد از 
طلب تامین اجتماعی را بپردازد که به محض این 
پرداخت، همسان سازی  حقوق بازنشستگان هم 

اجرا می شود.
علیرضا محجوب با اشــاره بــه اینکه انقالب 
اسالمی متعلق به مردم اســت و به ویژه کارگران 
با اعتصابات خــود نقش مهمــی در این انقالب 
داشته اند، گفت: بسیاری از کسانی که آن روزها 
اعتصابات کارگــری را برگزار کردنــد، امروز به 
کسوت بازنشستگی درآمده اند. باید به این افراد 

توجه ویژه ای داشت.
وی عنوان کرد: یکــی از بحث های مهم این 
روزها در رابطه با بازنشستگان بحث همسان سازی 
حقوق بازنشستگان اســت که وعده هایی برای 

عملیاتی شدن آن داده شده است.
نماینده تهران در مجلس با اشاره طلب سازمان 
تامین اجتماعی از دولت، گفت: براســاس توافق 
حاصل شده دولت قرار اســت 2۵هزار میلیارد 
از این بدهــی را بپردازد که بــه محض پرداخت 
همسان ســازی  حقوق بازنشســتگان هم اجرا 

می شود.

وی در رابطه با فرمول همسان ســازی  عنوان 
کرد: همسان ســازی  براســاس فرمولی صورت 
می گیرد که کانون بازنشستگان تهیه کرده است. 
براساس این فرمول مقداری به پایه حقوق اضافه 
شــده و بعد همسان ســازی  گروه های مختلف 

بازنشستگان اجرا می شود.
بادامچی: توسعه کار از فروپاشی خانواده ها 

جلوگیری می کند
در ادامه این مراســم، نماینده دیگر تهران در 
مجلس گفت: در مجلس دنبال پیدا کردن راه هایی 
برای توسعه کار هستیم. اگر توسعه کار اتفاق بیفتد 
بسیاری از مشکالت رفع می شود و این چنین از 

فروپاشی خانواده ها جلوگیری می شود.
محمدرضا بادامچی با اشاره به اینکه کسانی 
که در قالب تشکل های صنفی فعالیت می کنند، 
پیشرو هســتند، عنوان کرد: افتخار می کنم که 
در جمع اعضای یکی از تشکل های صنفی یعنی 
اعضای خانه کارگر هستم. وی ادامه داد: در شرایط 
کنونی مسائل مختلفی داریم. تحریم، تورم، بیکاری 
و... وجود دارد که این برای خانواده ها مشکالتی به 
وجود آورده اســت و آنها را آزار می دهد. نماینده 
تهران در مجلس با اشاره به وضعیت کار در ایران، 
عنوان کرد: در حوزه روابط کار یکی از مشکالت این 
است که روزبه روز تعداد کارآفرینان کم شده است 
و این اتفاق بهره وری را کاهش داده است. تشکل ها 
می توانند در تشویق کارآفرینی نقش آفرینی کنند. 
وی با بیان اینکه درصد زیادی از درآمدهای کشور 
ازجمله درآمدهای نفتی صرف هزینه های جاری 

می شود، گفت: کشور ما ذخایر زیادی دارد. از منابع 
طبیعی مثل نفت و گاز که بگذریم، ما بیش از 2۰ 
میلیون نفر با تحصیالت عالی داریم و زیبنده نیست 
کشوری با این همه منابع گرفتار فقر و آسیب های 
اجتماعی باشد. باید دست به دست هم دهیم و برای 
جوانان کار و نشاط ایجاد کنیم. بادامچی عنوان 
کرد: در مجلس دنبال پیــدا کردن راه هایی برای 
توسعه کار هستیم. اگر توســعه کار اتفاق بیفتد 
بسیاری از مشکالت رفع می شود و این چنین از 

فروپاشی خانواده ها جلوگیری می شود.
جلودارزاده: تحریم انتخابات دستاوردی 

برای کارگران ندارد
یک نماینده دیگر تهران در مجلس نیز با اشاره 
به اینکه جامعه کارگری در سال های گذشته بیش 
از همه اقشار ضربه خورده است، عنوان کرد: با این 
همه ما انتخابات را تحریم نمی کنیم، می ایستیم 
و حق مان را می گیریــم. از ردصالحیت های رخ 
داده متاســفیم اما می دانیم با پشــت کردن به 
مخالف به هیچ جا نمی رسیم. سهیال جلودارزاده 
با بیان اینکه وقتی مشــکالت مردم را در جریان 
مالقات های مردمی می شــنویم، می بینیم که 
هر سال دریغ از پارســال است، گفت: در مجلس 
پنجم که من نماینده بودم مســائل مورد بحث 
مواردی مانند مرخصی زایمان، بیمه کارگران یا 
جلوگیری از تغییر قانــون کار بود اما در مجالس 
بعد چالش های جدیدی ایجاد شد. وی ادامه داد: 
برای تشکیل مجلس ششم انتخابات خوبی برگزار 
شد و افرادی باســواد که از مشکالت مردم درک 

درستی داشتند به مجلس راه یافتند. با وجود این، 
در این مجلس و به رغم همکاری هایی که وجود 
داشت باز هم نتوانستیم سه جانبه گرایی در زمینه 
تامین اجتماعی را محقق کنیم و این سازمان که 
گردش ثروت عظیمی دارد، زیرمجموعه وزارت 
رفاه شد. نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه 
مقاومت هایی از طــرف دولت ها بــود تا تامین 
اجتماعی به صاحبان اصلی خود یعنی بازنشستگان 
و کسانی که حق بیمه می پردازند برنگردد، تصریح 
کرد: نتیجه این شــد که امثال سعید مرتضوی 
مدیریت این ســازمان را برعهــده گرفتند و آن 

اتفاقاتی افتاد که نباید می افتاد.
وی ادامه داد: برخی گمــان می کنند تامین 
اجتماعی صندوق پس انداز خودشــان است و از 
یاد می برند که صاحــب اصلی این صندوق 12 تا 
13 میلیون آدمی هستند که حق بیمه پرداخته 
یــا می پردازند. جلودارزاده به مشــکالتی که در 

مجالس هفتم، هشتم و نهم در نبود فراکسیون 
قدرتمند کارگری رخ داد، اشــاره کرد و گفت: در 
مجلس دهم فراکسیون قوی کارگری تشکیل شد 
و ما توانستیم گام هایی را در راستای گرفتن حق 
کارگران برداریم، ازجمله اینکه همسان ســازی  
حقوق بازنشستگان در برنامه ششم گنجانده شد و 
در صورت پرداخت طلب تامین اجتماعی این طرح 
امروز هم اجرا می شــود. وی ادامه داد: با این همه 
مشکالت ریز و درشتی هست و هر گاه فرصت کنند 
سراغ کارگران و بازنشستگان می آیند و به ضرر آنها 
کار می کنند. نمونه آن طرح واگذاری بانک رفاه بود 
که برای دو ســال جلوی آن را گرفتیم یا موضوع 

واگذاری شستا که با مشکالتی روبه رو است.
جلودارزاده توضیح داد: ما می پرســیم مگر 
جاهایی که واگذار شد، آباد شدند که می خواهید 
با شستا این کار را بکنید؟ همه را خوردند و بردند و 

کارخانه ها تعطیل شدند و کارگران بیکار.

در مراسم بزرگداشت انقالب اسالمی صورت گرفت

تاکید اعضای فراکسیون کارگری مجلس بر پیگیری مطالبات کارگران

اگر با اغماض، دریافتی یک 
کارگر حداقل بگیر را با تمام 

مزایای مزدی، ۲ میلیون 
تومان در نظر بگیریم، 
در فروردین ۹۸، بین 

سبد حداقلی ۳ میلیون و 
۷۵۰هزار تومانی و دستمزد 

۲ میلیون تومانی، فاصله 
عمیقی وجود داشت

به باور نمایندگان کارگران 
در شورای عالی کار، تنها 

راه ممکن برای حفظ قدرت 
خرید کارگران، افزودن 

میزان افزایش ریالی 
هزینه های زندگی یا همان 
تورم ریالی سبد معاش به 

دستمزد سال بعد است

 شماره   453   /      دوشنبه 21 بهمن   1398  /   15 جمادی الثانی 1441  /   10  فوریه   2020


