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مفتح:
 رشد دستمزد با نرخ تورم 

تناسب ندارد

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس گفت: با توجه به نرخ تورم و رشد باالی قیمت 
کاالهای اساســی، مصوبه دولت دربــاره افزایش 
۲۵درصدی حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۰ کافی 
نیســت و دولت براساس شــاخص مرکز آمار یک 
درصد افزایش مناســب مصوب کنــد. به گزارش 
خبرگزاری آنــا، محمدمهدی مفتــح گفت: رقم 
افزایش دستمزد با توجه به افزایش سرسام آور قیمت 
کاالها در کشور مناسب نیست و دولت باید براساس 
شاخص قیمت های مرکز آمار نرخ افزایش حقوق را 
در سال بعد تعیین کند. وی با اشاره به اینکه تورم در 
کشورمان رشدی بیش از ۲۵درصد داشته، افزود: 
قیمت کاالها به ویژه اقالم اساسی و مواد غذایی رشد 
باالیی داشــته و اگر بخواهیم زندگی مردم در حد 
نیمه اول امسال در سال بعد هم سپری شده و مردم 
قدرت خرید خود را در ســال ۱۴۰۰ حفظ کنند، 
باید میزان افزایش حقوق بیش از ۲۵درصد باشد. 
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با تاکید بر اینکه امکان اصالح میزان افزایش 
حقوق در الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه و 
صحن علنی مجلس وجود دارد، بیان کرد: البته اقدام 
مجلس برای اصالح نرخ افزایش حقوق ها کار توازن 
را سخت می کند و بهتر آن است که دولت هزینه های 
جاری را با توجه به درآمدهای خود به نحوی کاهش 
دهد تا ضمن ایجاد توازن در بودجه، میزان افزایش 

حقوق کارکنان هم به نوعی تنظیم شود.
    

 تجمع کارکنان شرکتی 
بهداشت و درمان مقابل مجلس

نیروهای شرکتی بهداشت و درمان کشور روز 
یکشــنبه )۱3 مهر( در اعتراض به طوالنی شدن 
روند رسیدگی به تبدیل وضعیت استخدامی خود، 
مقابل مجلس و ســازمان برنامه و بودجه اجتماع 
صنفی برگزار کردند. به گزارش ایلنا، این عده قرارداد 
شرکتی را تبعیض می شمارند و خواهان رفع تبعیض 
میان خود با نیروهای قراردادی، رسمی پیمانی و... 
شدند. پرستارانی که در این اجتماع صنفی شرکت 
داشتند، خواهان پرداخت فوق العاده ویژه پرستاری 
به نیروهای شرکتی شدند. آنها با یادآوری حضور 
خود در بیمارستان ها و مراکز درمانی برای کمک 
به درمان بیماران کرونایــی، خواهان توجه وزارت 
بهداشت به وضعیت معیشتی خود شدند. در کنار 
نیروهای شرکتی درمان، کارکنان حوزه بهداشت 
هم حضور داشتند. آنها با اشاره به بدتر شدن وضعیت 
شیوع کرونا در کشور و تالش های شبانه روزی شان 
برای غربالگری و دیگر امور کلیدی در پیشگیری از 
شیوع هرچه بیشتر این ویروس، خواهان توجه به 

شرایط معیشتی خود شدند.
    

 کاهش ارزش پول 
به دلیل نبود تولید است

یک کارشــناس حوزه کار بر سوق دادن مردم به 
ســمت پس اندازهای خرد و تبدیل نقدینگی ها به 
کسب و کارهای تولیدی تاکید کرد و گفت: اگر تولید 
در کشوری اتفاق نیفتد و مردم فقط مصرف کننده و 
منتظر یارانه باشند، ارزش پول در کوتاه ترین زمان 
از دست می رود. علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که می تواند به افزایش 
درآمدهای دولت و جبران کاهش درآمدهای نفتی 
کمک کند، ایجاد بنگاه های کوچک و متوسط اشتغالزا 
در روستاها و شهرهای کمتر توسعه یافته است. جمع 
کردن سرمایه های مردمی و سوق دادن آن به سمت 
تولید و احیای کارخانه ها به افزایش قدرت خرید منجر 
می شود ولی اگر تولید در کشور اتفاق نیفتد، ارزش 
پول در کوتاه ترین زمان از دست می رود. وی با اشاره به 
ظرفیت های بسیاری که در روستاها وجود دارد، ادامه 
داد: باید اقتصاد روستا را تقویت کنیم مثل بینشی که 
در بنگالدش با راه اندازی گرامین بانک دنبال شد و 
مردم را به سمت پس اندازهای خرد سوق داد تا اقتصاد 
خرد را در جوامع بهبود بخشد. در حال حاضر بیش از 
۸۰ کشور دنیا مبحث اقتصاد روستا را در دستور کار 
قرار داده و ایده راه اندازی کسب و کارهای اجتماعی 
را به منظور بهبود وضع اقتصاد روستا دنبال کرده اند. 
این کارشــناس حوزه کار گفت: احیای مسئولیت 
اجتماعی بنگاه های تولیدی با رویکرد توانمندسازی 
مردم ما را به سمت درآمدزایی و اشتغالزایی بیشتر 

سوق می دهد. 
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اخبار کارگری

در شــرایطی که حداقل دستمزد 
اعالمــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی نیــز جوابگــوی تأمین 
هزینه های زندگی کارگران نیســت، 
کارفرمایانی هستند که به بهانه های 
واهی، حقوقی کمتــر از حداقل ها را 
پرداخت می کنند و مدعی هستند که 
این دستمزد مورد رضایت کارگر است.

بحث »مزد توافقی« سال هاست که 
در میان کارگران و کارفرمایان سودجو 
عملیاتی می شــود. با این رسم تقریباً  
مرسوم در بسیاری از کارگاه ها نه تنها 
طرح طبقه بندی اجرایی نمی شــود 
بلکه همان افزایش دســتمزد سالیانه 

که به نوعــی در تأمیــن هزینه های 
ســال بعد تأثیری ندارد، با این بهانه از 
سوی کارفرمایان سودجو به کارگران 
پرداخــت نمی شــود و کارفرمایان با 
این بهانه واهی و غیرانســانی که خود 
کارگر راضی است و توافق کرده، همان 
حق قانونی حداقلی را هم به کارگران 

نمی پردازند.
در شــرایطی که صف بیــکاران 
روزبــه روز در حال افزایش اســت و با 
کرونا این صف طویل تر هم شده است، 
کارگر انتخابی جز قبول توافق اجباری 
ندارد چراکه اگر این توافق را نپذیرد، 
سرنوشــتش بیکاری و تعدیل است 

بنابراین ناچار اســت که تن به توافقی 
ندهد که کمتر از حقش است.

در شــرایطی که کارگران به دلیل 
نداشــتن تشکل های مســتقل، حق 
اعتراض ندارنــد و در داخــل کارگاه 
قدرت چانه زنی آنها با فشــار درون و 
برون کارگاهی به حداقل رسیده است، 
اینکه کارفرمایان بیان کنند که حقوق 
کمتــر از حداقــل وزارت کار توافق 
کارگران بوده است، چیزی جز اجحاف 

در حق کارگران بی پناه نیست.
»حســین حبیبی«، عضو هیات 
مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار کشــور در گفت وگو با خبرگزاری 

تســنیم دربــاره اینکه ایــن روزها 
کارفرمایانی هســتند کــه حقوقی 
کمتر از حقــوق وزارت کار پرداخت 
می کنند و مدعی هســتند که کارگر 

موافق ایــن حقوق اســت، می گوید: 
هر پرداختــی کمتر از حــق قانونی و 
واقعی کارگر، مصداق بهره کشی آشکار 
اســت. کارگران بســیاری این روزها 
مجبور شــده اند با کمتر از حق واقعی 
خود بســازند و ســکوت کنند یعنی 
همان افزایش ناقابل دســتمزد نیز در 
مورد آنها اجرایی نمی شــود. این امر، 
مصداق عینی و مسلم استثمار است. 
با این حال، چون یک توافق با رضایت 
خود استثمارشونده در جریان است، 
نمی توان هیچ دسترسی به کارگرانی 
که در این وضعیت قرار دارند، داشت یا 

آمار دقیقی از آنها به دست آورد.
وی بیان کرد: زمانی که کارگر کمتر 
از حداقــل وزارت کار یعنــی حقوقی 
کمتر از دو میلیون و 6۱۱هزار تومان 
می گیرد. در شــرایطی که فاصله بین 
سبد معیشت و دستمزد بیداد می کند، 
کدام کارگری است که از این دستمزد 
رضایت داشته باشد؟ مشخص است که 

رضایت کارگر از سر اجبار است.
وی با بیان اینکه نه تنها دســتمزد 
قانونی حق کارگر اســت بلکه اجرای 
»طرح طبقه بندی مشاغل« نیز حق 
قانونی کارگران است، افزود: حتی در 
آیین نامه طرح طبقه بندی مشــاغل، 
باید امکان تنزل شــغلی با رضایت و 
توافق کتبی خود کارگر حذف شــود 
چرا که با اخذ تعهد کتبــی از کارگر و 
رضایت نامه های اجبــاری نمی توان 

گروه شغلی او را تنزل داد.
حبیبی با اشــاره به ماده ۴۸ و ۴9 
قانون کار گفت: در قانون کار نیز، هدف 
از اجرای طرح طبقه بندی، جلوگیری 

از بهره کشی از کار دیگری عنوان شده 
است و کارفرمایان موظف هستند طرح 
طبقه بندی مشــاغل کارگاه را تهیه و 
به تایید ادارات کار برســاند. اگر طرح 
طبقه بندی مشــاغل اجرا شود, حق 

کارگران کمتر پایمال می شود.
وی افزود: در مــاده ۴۸ قانون کار 
آمده اســت به منظــور جلوگیری از 
بهره کشی از کار دیگری، وزارت کار و 
امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی 
و طبقه بندی مشــاغل را با اســتفاده 
از استاندارد مشــاغل و عرف مشاغل 
کارگری در کشــور تهیه و به مرحله 
اجرا درآورد. در ماده ۴9 این قانون نیز 
آمده است به منظور استقرار مناسبات 
صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد 
و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه 
مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، 
کارفرمایان مشمول این قانون موظفند 
با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل 
کارگاه و یا موسســات ذیصالح طرح 
طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس 
از تاییــد وزارت کار و امور اجتماعی به 

مرحله اجرا درآورند.

دستمزدبرخیکارگران،کمترازحداقلهاست

مزدتوافقی؛بهانهجدیدکارفرمایانبرایبهرهکشی

خبر

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 
گفت: براساس جدیدترین نتایج نظرسنجی این 
موسسه از متقاضیان بیمه بیکاری که همچنان 
بیکارنــد، 6۰درصد بیکاران سرپرســت خانوار 
و ۵۸,۴درصــد متقاضیــان بیمه بیــکاری هم 

مستاجرند.
بــه گــزارش روابط عمومی موسســه عالی 
پژوهش تامین اجتماعــی، روزبه کردونی گفت: 
این نظرسنجی، وضعیت حدود بیش از ۷۰۰هزار 
متقاضی بیمه شده تامین اجتماعی را که در سامانه 
بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند، مورد ارزیابی قرار 
داده است. برخی نتایج به دســت آمده )برای آن 
دسته از افرادی است که همچنان پس از درخواست 

مقرری بیمه بیکاری، بیکار هستند( نشان می دهد 
۴۰,۴درصد از پاسخگویان در این نظرسنجی زن و 

۵9,6درصد مرد بوده اند.
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 
اظهار کرد: ۲۱,۲درصد از پاســخگویان مجرد و 

۷۲,۴درصد متأهل هستند.
وی با بیان اینکه ۲۲,6درصد از پاســخگویان 
دارای قرارداد دائم و ۷۷,۴درصد نوع قراردادشان 
موقت بوده، افزود: ۸6,۴درصد آنها قبال مقرری 
بیمه بیــکاری دریافــت نکرده انــد. همچنین 
۷6,۷درصد از آنهــا اعالم کرده که خودشــان 

درخواست بیمه بیکاری را ثبت کرده اند.
کردونی ادامه داد: براســاس این نظرسنجی، 

۷۷,۱درصد پاسخ دهندگان در بخش خدمات، 
۱,۴درصد در بخش کشاورزی و ۲۱,۵درصد در 

بخش صنعت مشغول به کار بوده اند.
وی در مــورد نوع قــرارداد این افــراد گفت: 
۷6درصــد به صــورت تمام وقــت و ۲۴درصد 
ســاعتی بوده و ۵۸,۲درصد آنها اعالم کرده که 
کارفرماهایشــان نســخه ای از قرارداد را به آنها 
تحویل نداده اند. رئیس موسســه عالی پژوهش 
تامین اجتماعی گفت: 6۱,9درصد پاسخگویان، 
سرپرست خانوار بوده  و این درحالی است که فقط 
۲۷,۱درصد پاســخگویان بیان کرده اند که فرد 

دیگری در خانواده آنها، حقوق بگیر است.
وی افزود: طبق این نظرسنجی ۵۸,۴درصد 
پاسخگویانی که همچنان بیکار بوده، مستاجر و 

۴۱,6درصد مالک هستند.
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 
گفت: درباره اقساط ماهیانه این افراد، ۲۵,۵درصد 

آنها بین ۵۰۰هزار تا یک میلیون تومان، ۲۵درصد 
بین یک تا دو میلیون تومــان، ۱6درصد کمتر 
از ۵۰۰هــزار تومان، ۱۵,6درصد بدون قســط، 
۱۰درصد بین دو تا ســه میلیون تومان، ۴درصد 
بین ســه تا چهار میلیون تومــان و 3,۷درصد 

 بیش از چهار میلیون تومان گزارش شــده است.
کردونی تصریح کرد: ۸۷,9درصد از پاسخگویان 
اظهار کرده اند که یارانه ۴۵هزارتومانی دریافت 
می کننــد و ۵۴,6درصــد نیز یارانه معیشــتی 

می گیرند.

رئیسموسسهعالیپژوهشتامیناجتماعی:

۶۰درصد بیکاران، سرپرست  خانوارند

دبیــرکل خانه کارگر با اشــاره بــه انتقادهایی که 
نســبت به رفتار ادارت تامین اجتماعــی با متقاضیان 
بیمــه بیکاری مطرح شــده اســت، گفــت: بیکاران 
مســتحق ایــن برخوردهــا نیســتند و اســتداللی 
مانند اینکه شــدت مراجعــات در روزهــای ابتدایی 
اعــالم قرنطینــه و آغــاز تعطیلی ها موجــب چنین 
 برخوردهایی شــده، کم حوصلگی دست اندرکاران را 

توجیه نمی کند.
علیرضا محجوب در گفت وگو با رادیو گفت: ادارات 
تامین اجتماعی باید فرصت می گذاشتند و به متقاضیان 
بیمه بیکاری توضیح می دادنــد و نباید با بی حوصلگی 
برخورد می کردنــد. بیکاران مســتحق برخوردهای 
ادارت تامین اجتماعی نیستند، چرا که خیلی از اینها 
در عمرشــان کامپیوتر ندیده اند تــا بتوانند به صورت 

غیرحضوری ثبت نام کنند.

وی با بیان اینکه قانون بیمه بیکاری هیچ الزامی را 
در زمینه ثبت نام غیرحضوری تعریــف نکرده، گفت: 
بهتر این بود که ثبت نام از متقاضیان بیمه بیکاری هم 
به صورت ســنتی و هم اینترنتی انجام می شد و دولت 
آنها را برای ثبت نام از طریق ســامانه مجبور نمی کرد، 
ضمن اینکه قانون بیمه بیکاری تغییر نکرده اســت که 
حاال بگوییم باید به این شــیوه ثبت نــام از متقاضیان 
را انجام دهیم. قانون باید اجرا شــود و مــر قانون هم 

مشخص است.
دبیرکل خانــه کارگر بــا بیان اینکه عــدد واقعی 
متقاضیان بیمه بیکاری در دســترس ما نیست، گفت: 
اگر می دانستیم چه تعداد از متقاضیان بیمه بیکاری به 
دلیل مشکالتی که بر ســر ثبت نامشان و برخوردهای 
صورت گرفته انصراف داده اند، می توانســتیم دقیق تر 
در مورد کیفیت کار اظهارنظر کنیم اما هرچه هســت 
قوانیــن کار و تامین اجتماعی چارچوب را مشــخص 
 کرده اند و نمی توانیم خالف موارد درج شــده در آنها 

رفتار کنیم.
محجوب با بیان اینکه در مــورد بیکاران کرونا حق 
مطلب ادا نشده، گفت: تعداد افرادی که مقرری بیکاری 
دریافت کرده اند با حدسیات اولیه از تعداد افرادی که از 
ناحیه شیوع سراسری ویروس و اعمال قرنطینه بیکار 
می شوند، فاصله دارد و به نظر نمی رسد که تمام آنها زیر 

پوشش قرار گرفته باشند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به 
ارسال نامه ای به کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی 
معیشت کارگران گفت: به لطف تدبیر دولت، شرایط زندگی 
کارگران به تالش برای زنده ماندن رسیده است. امیدواریم 

مجلس اقدامی کند.
ناصر چمنی درباره مشکالت جامعه کارگران گفت: زمانی 
بود که شرایط زندگی کارگران بسوز و بساز بود اما االن شرایط 

معیشتی کارگران مرگ و زندگی است.
وی با بیان اینکه کارگران برای زنده ماندن تالش می کنند، 
گتف: برای کمک به معیشت کارگران دولت باید به میدان 
بیاید. دولت یک کارفرمای بزرگ است لذا در جلسات بررسی 
مزد و معیشــت کارگران هیچ گونه ســه جانبه گرایی دیده 
نمی شود بلکه جلســات به صورت دوجانبه بین کارگر و دو 
ضلع دیگر کارفرمایی برگزار می شود. به همین دلیل همواره 

دستمزد کارگران عقب ماندگی دارد.
چمنی ادامه داد: شرایط دســتمزد کارگران به گونه ای 
است که ابتدای امسال رهبر معظم انقالب هم درباره اصالح 
آن دستور دادند. ما پیگیر وضعیت معیشتی کارگران هستیم.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفــی کارگران گفت: 
نامه ای به کمیسیون مجلس ارسال کردیم و خواستار رسیدگی 
به بحث معیشتی کارگران شده ایم. امیدواریم هر چه سریعتر 

جواب نامه ما ارسال شود.
وی درباره عدم انعطاف کارفرمایان بــرای افزایش مزد 
گفت: کارفرمایان برای دستمزد کارگران بیشتر بهانه تراشی 

می کنند. بــا افزایش قیمت هــا، میزان ســرمایه و دارایی 
کارفرمایان افزایش یافته و این کارگــران بودند که دارایی 
نداشتند و پول ودیعه مســکن آنها هم از ارزش افتاد. زمانی 
بیان کردند اگر دستمزد را افزایش دهیم تورم افزایش می یابد. 
میزان دستمزد کمتر از تورم اعالمی افزایش یافت اما مشاهده 
می کنیم که نرخ تورم افسارگســیخته باال می رود، بنابراین 

دلیل کارفرمایان بیهوده بود.
چمنی بیان کرد: ســال های قبل هــم کارفرمایان بیان 
می کردند اگر دستمزد بیشــتر از نرخ تورم اعالمی مراجع 
رسمی افزایش یابد باعث بیکاری می شود. این در حالی است 
که چند سال قبل دستمزد بیشتر از نرخ تورم اعالمی افزایش 
یافت ولی نه تنها بیکاری زیاد نشد بلکه تعداد بیمه شدگان 
تأمین اجتماعی رشد یافت. تجربه ثابت کرده است که بهانه 
کارفرمایان برای بیکاری و افزایش تورم با افزایش دستمزد 

واهی است.

دبیرکلخانهکارگر:

آمار واقعی متقاضیان بیمه بیکاری در دسترس نیست
رئیسکانونعالیانجمنهایصنفیکارگران:

کار از بسوز و بساز گذشته، کارگران برای زنده ماندن تالش می کنند

درشرایطیکهصفبیکاران
روزبهروزدرحالافزایش
استوباکرونااینصف
طویلترهمشدهاست،
کارگرانتخابیجزقبول

توافقاجبارینداردچراکه
اگراینتوافقرانپذیرد،
سرنوشتشبیکاریو
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اگرکارگریکمترازدو
میلیونو۶11هزارتومان
بگیرد،درشرایطیکه

فاصلهبینسبدمعیشت
ودستمزدبیدادمیکند،
بدیهیاستکهرضایت
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