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دولت سیزدهم را عالوه بر رکوردزنی 
در صدور دســتورهای بی نتیجه مثل 
»قیمت کاالها افزایش نیابد«، »فقط 
چهار قلــم کاالی اساســی باید گران 
شود«، »ساختمان های فرسوده ایمن 
شــوند« و... باید با صفت دیگری نیز 
شناخت؛ صدور مصوباتی که همگی 
زندگی کارگران را هدف گرفته است از 
قبیل تالش برای جلوگیری از افزایش 
مزد کارگران دولتــی طبق قانون کار، 
کاهش حق مســکن مصوب شورای 
عالی کار و نیز افزایش 10درصدی مزد 
بازنشستگان کارگری غیرحداقل بگیر، 
آن هم وقتــی که مواد قانــون تامین 
اجتماعی و مصوبات شورای عالی کار، 
افزایش 38درصدی مزد را مشــخص 

کرده اند.
متاسفانه امسال برای اولین بار است 
که در اجرای ماده ۴1 قانون کار و قوانین 
باالدستی دســتمزد کارگران )ماده 
واحده کمک هزینه مسکن( با برداشت 
100هزار تومان از مبلغ مصوب شورای 
عالی کار، خلل ایجاد می شود. در عین 
حال، اولین بار است که مصوبات مزدی 
شــورای عالی کار که براســاس ماده 
۹۶ قانون تامین اجتماعی حق مسلم 
تمام بازنشستگان کارگری ست، ماه ها 
نادیده گرفته می شود و برای اولین بار 
است که در حین مذاکرات طوالنی و تا 
امروز بی نتیجه اصالح مصوبات مزدی 
طبقه کارگر، افزایش حقوق کارمندان 
شاغل و بازنشسته خبرساز می شود و 
رسانه ها تیتر می زنند »طرح سازمان 
امور اســتخدامی برای افزایش حقوق 
شاغالن بازنشســتگان صندوق های 

لشگری و کشوری«. »حسین حبیبی« 
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای 
اســالمی کار کشور این شــرایط را با 
یک جمله خطاب به دولت ســیزدهم 
توصیف می کند: »اول برادری خود را 
با اجرای قانون ثابت کنید، بعد ســراغ 
 افزایــش حقــوق زیرمجموعه های 

خود بروید...«.

طرحی برای افزایش
 حقوق دولتی ها

دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و 
بودجه و سازمان امور استخدامی که از 
قضا هر دوی این سازمان ها در ماه های 
گذشته از سال 1۴01 نشان داده اند که 
با کارگران و بازنشستگان کارگری سر 
سازش ندارند، قصد دارد کمک هزینه 
اوالد و حق عائله منــدی را برای همه 

گروه های حقوق بگیر منهای کارگران 
و البته شامل ردیف های نجومی بگیر 
مانند اعضای هیات علمی دانشگاه ها 

و قضات افزایش دهد.
این طرح تابستانی دولت را بگذاریم 
کنــار اینکه دولت ماه هاســت ســر 
100هزار تومان حق مسکن کارگران 
مشمول قانون کار که اکثراً حداقل بگیر 
هستند و نصف خط فقر درآمد دارند، 
نشست می گذارد و برخی مدیران در 
دولت نمی خواهند قبول کنند که حق 
مســکن الزم االجرا و مصوب شورای 
عالــی کار ۶۵0هزار تومان اســت نه 
۵۵0هزار تومــان. این خاصه خرجی 
میانه ســال را بگذاریم کنار مخالفت 
پنج ماهه بــا افزایــش 38درصدی 
حقوق بازنشســتگان ســایر سطوح 
که حداقلی ترین برداشــت از اجرای 
ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی ست و 
دهه هاست که حقوق بازنشستگان به 

همین شیوه زیاد شده است.
در این شــرایط، اگر دولت و به طور 
مشخص ســازمان امور استخدامی و 
سازمان برنامه و بودجه، طرحی برای 
افزایش حقوق کف بگیران صندوق های 
لشگری و کشوری برنامه ریزی می کرد، 
مشــکلی نبود. در این صندوق ها هم 
بازماندگان و مستمری بگیرانی هستند 
که زیر شــش میلیون تومان حقوق 
ماهانه دارند امــا اینکه دولت تصمیم 
گرفته متناسب ســازی را برای همه 
کارمندان شــاغل و بازنشســته جزو 
حقوق بیاورد در حالی که هنوز ۲۵درصد 
متناسب سازی 1۴00 بازنشستگان 
کارگری اجرایی نشده و در این فضای 
پرچالــش افزایش مســتمری، هیچ 
خبــری از اجــرای متناسب ســازی 

1۴01 نیست و همچنین حق اوالد و 
عائله مندی را برای همه کارمندان حتی 
قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه ها 
زیاد کند، جای انتقــاد دارد. آیا در این 
شرایط که ادعا می شود پولی در بساط 
نیست و حتی تا امروز حاضر به افزایش 
حقوق بازنشســتگان صندوق تامین 
اجتماعی از اندوخته خودشان نشده، 
قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه ها 

نیاز به حق عائله مندی دارند؟!
البته این موضوع، مسبوق به سابقه 
است. در خرداد ماه ســال 13۹۹ نیز 
»محمدباقــر نوبخــت« رئیس وقت 
ســازمان برنامه و بودجه، بخشــنامه 
افزایــش ۵0درصــدی امتیــازات 
فصل دهم قانــون مدیریت خدمات 
کشوری را ابالغ کرد و با احتساب این 
۵0درصد، حقوق کارمندان شــاغل 
و بازنشســته دولت در آن سال حدود 
۷۵درصــد افزایش یافت. آیــا باز هم 
دولت می خواهد در میانه سال حقوق 
زیرمجموعه های خود را افزایش دهد، 
آن هم در شرایطی که هیچ اهتمامی 
برای عمل به قانــون در مورد کارگران 

ندارد؟
عالوه بر ایــن در جــزء 3 بند الف 
تبصره 1۲ قانون بودجه 1۴01 آمده 
»صدور هر گونه مجــوز جدید برای 
افزایش حقــوق و مزایای مســتمر و 
فوق العاده ها و نظایر آن توسط مراجع 
ذی ربط تحت هر عنوان و از محل هر 
نوع اعتبار خارج از افزایش های قانون 
بودجه ممنوع اســت«. این بخش از 
قانون بودجه، افزایش بیش از 10درصد 
مزد را در همه نهادهای دولتی ممنوع 
کرده است لذا بدون شک، این اقدام نیاز 
به اصالح قانون بودجه دارد اما چرا در 
یک بخش، فراتر از قانون اجرا می شود و 
در یک بخش، حتی تفسیر تقلیل یافته 
از قانون بر زمین می مانــد؟ ماده ۴1 
قانون کار می گوید افزایش حداقل مزد 
براساس سبد معیشت و ماده ۹۶ قانون 
تامین اجتماعی می گویــد افزایش 
مستمری براساس هزینه های زندگی 
که هیچ یک از این مواد قانونی اجرایی 
نشــده و حتی افزایش 38درصدی به 
اضافه مبلــغ ثابت ۵1۵هــزار تومان 
مستمری بازنشستگان پنج ماه است 
که بالتکلیف است و مدام کارشناسی 

می شود!

کاش با قانون آشنا بودند
»فرامرز توفیقــی« رئیس کمیته 
دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار کشــور در این رابطه به اظهارات 
چهارشنبه گذشته سرپرست وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه 
جلسه هیات دولت اشــاره می کند و 
می گوید: زاهدی وفا در مورد مستمری 
بازنشستگان کارگری اعالم کرد زمان 
بیشتری برای بررســی نیاز است تا به 
توافق برســیم. آیــا می خواهند ماده 
۹۶  قانون تامین اجتماعی و ماده ۴1 

قانون کار را تغییر دهند یا روش تعیین 
حق مسکن کارگران را عوض کنند؟ 
اینکه می گویند نیاز به جلسات بیشتر 
داریم نشان از ناآشنایی با قانون دارد. 
دولت حقی در مورد تامین اجتماعی 
و تصمیم گیری در مورد افزایش حقوق 
بازنشســتگان آن ندارد، ضمن اینکه 
هیچ حقی در مورد تعیین مولفه های 
مزدی کارگران ازجمله حق مســکن 
ندارد. چرا در مــورد چیزهایی بحث 
می کنند و جلسه می گذارند که قانون 
صراحت دارد و تکلیف را روشن کرده، 
آن وقت در مورد حقوق نجومی بگیران 
خاصه خرجی می کنند و هیچ توجهی 
به ادعاهای کمبــود بودجه یا عدالت 

مزدی ندارند؟
به گفتــه وی، مجموعــه وزارت 
کار و برخی مدیــران در دولت، هیچ 
اهتمامی برای اجــرای قوانین مزدی 
کارگران ندارند و ظاهراً هیچ اعتنایی 
به قانــون ندارنــد. در یــک صندوق 
انتفاعی بین النســلی، دولت یک تنه 
تصمیم گیری می کند و توجه ندارند که 
بیش از پنج ماه است میلیون ها نفر در 
انتظار اجرای قانون هستند. در پرداخت 
حق الناس تعلل می کنند و در این میان، 
به جای اینکه به سرعت مقدمات اجرای 
قانون را فراهم کنند و میلیون ها نفر را از 
بالتکلیفی نجات دهند، طرح و برنامه 
می دهند برای کارمندان دولت یا بهتر 

بگوییم خودشان!
توفیقــی اضافه می کنــد: دولت 
فهمیده که پــس از جراحی اقتصادی 
و تورم باالی 100درصد، نمی شــود 
با 10درصد افزایــش حقوق زندگی را 
اداره کرد، منتها باز هم رویکردشــان 
تبعیض آمیــز اســت و خــودی و 
غیرخودی درآورده اند، بــه این معنا 
که حق مسکن ۶۵0هزار تومانی را که 
حق مسلم کارگران اســت و افزایش 
مطابق مصوبات شورای عالی کار را که 
حق مسلم بازنشستگان سایر سطوح 
اســت، هنوز نداده اند. البته مجبورند 
بپردازند اما به تبع آن می خواهند برای 

فرزندان خودشان خاصه خرجی کنند. 
در واقع این حقوق مســلم را تا امروز 
گروگان گرفته بودنــد و امروز که قرار 
اســت این حقوق پرداخت شود، اول 
سهم خاص به کارمندان می دهند. ما 
منکر وضع معیشــتی بد کارمندان و 
بازنشستگان دولت نیستیم اما چند ماه 
است کارگران زیر خط فقر منتظرند و 
باید اول حقوق مزدی آنها استیفا شود. 
کارگران در این شرایط تورمی نیاز به 
ترمیم دســتمزد دارند. بازنشستگان 
کارگری عالوه بر آن 38درصد نیاز به 
اجرای متناسب سازی و سیاست های 
جبرانی دارند. همان طــور که به فکر 
زیرمجموعه های خودشان هستند، به 

فکر کارگران هم باشند!

بودجه ای که برای برخی
 هیچ وقت کم نیست

دولت از یک ســو، بــرای اجرای 
قانون مرتبط با کارگران بیش از ۵ ماه 
معطل می کند و در سوی دیگر، طرح 
جدید برای افزایش حقوق کارمندان 
و بازنشســتگان زیرمجموعه خود را 
می دهد، آن هم طرحی همه شمول که 
حتی نجومی بگیران را دربرمی گیرد. 
حسین حبیبی در این رابطه می گوید: 
آنهایی که افزایش حقوق و دســتمزد 
براســاس ماده ۴1 و مصوبه شــورای 
عالی کار را قبول ندارنــد و هر روز یک 
بهانه جدید می تراشــند، آیا به راستی 
نمی دانند که میلیون هــا نفر پنج ماه 
اســت با تورم بیــش از 100درصدی 
دست و پنجه نرم می کنند در حالی که 
حقوق شان فقط شش یا هفت میلیون 
تومــان اســت؟ حاضر بــه پذیرش 
100هزار تومان حق مسلم کارگران 
در مقوله کمک هزینه مسکن کارگران 
نیستند و رقم مصوب شــورای عالی 
کار را نمی پذیرند اما طرح جدید برای 
افزایش حقوق کارمندان می دهند. این 
طرح اندازی جدید دیگر واقعاً نوبر است!

به گفته وی، بیش از ۷0 یا 80درصد 
بازنشســتگان کارگری زیر 8 میلیون 
تومان حقوق می گیرند و از همه مزایای 
کارمندان دولت ازجمله پاداش پایان 
خدمت چند صــد میلیــون تومانی 
محروم اند. اگر انصاف دارند ابتدا حقوق 
این گروه ها را استیفا کنند و با افزایش 
38درصــدی حقوق اینهــا مخالفت 

نکنند.
بخــش الحاقــی طرح ســازمان 
امور اســتخدامی و ســازمان برنامه و 
بودجه یا همان افزایش حــق اوالد و 
عائله مندی بــرای افرادی مثل قضات 
و اعضــای هیات های علمی، نشــان 
می دهد که ادعای نداشــتن بودجه به 
هیچ وجه شامل یک سری گروه های 
خاص نمی شود. خواص همیشه و در 
هر شــرایطی در رفاهند و برخوردار از 
تمام مزایای مــزدی و فقط کارگران و 
بازنشستگان اند که حقوق قانونی شان 

به رسمیت شناخته نمی شود.
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کارگران شهرداری هویزه
سه ماه حقوق طلبکارند

جمعی از کارگران شهرداری هویزه از عدم 
پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند.

تعدادی از این کارگران در گفت وگو با ایلنا 
گفتند: عالوه بر سه ماه حقوق معوقه، بخشی از 
مطالبات بیمه ای ما به تامین اجتماعی پرداخت 

نشده است.
به گفته کارگران، مســئوالن شهری پاسخ 
قانع کننــده ای به درخواســت های کارگران 
نمی دهند. ایــن کارگران کــه در بخش های 
خدمــات و فضای ســبز کار می کنند، گفتند: 
در شرایط ســخت کار می کنیم اما از دستمزد 
خبری نیست! بیشــتر همکاران، نمی توانند 
نیازهای ضروری خانواده هایمان را تامین کنند 
لذا انتظار داریم شهرداری هر ماه حداقل بخشی 

از مطالباتمان را بپردازد.
طبق اظهارات این کارگــران، یکی از منابع 
درآمدی شهرداری از راه دریافت ارزش افزوده 
است که این مبلغ ناچیز کفاف حقوق کارگران را 
هم نمی دهد، از همین رو شهرداری ناچار است 
از درآمد عوارض اخذشده شهری استفاده کند 

که آن هم به درستی پرداخت نمی شود.
    

تجمع ایثارگران مقابل ساختمان 
سهامدار شرکت مخابرات

تعــدادی از ایثارگران شــرکتی مخابرات 
مقابل ســاختمان یکی از ســهامداران تجمع 
کردند. به گزارش ایلنا، روز گذشــته تعدادی 
از ایثارگران شــرکتی مخابرات از استان های 
مختلف به تهران آمدند و مقابل ساختمان یکی 
از سهامداران در خیابان ساعی تجمع کردند. این 
عده با بیان اینکه تبدیل وضعیت ما جزو الزامات 
قانون بودجه سال قبل بود اما مخابرات به قانون 
تکمین نکرد، می گویند: در بسیاری از نهادها، 
تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی کلید خورده 
و مراحلی را پشت سر گذاشته اما در مخابرات به 
دلیل مخالفت یکی از سهامداران، کار متوقف 

مانده است.

ایثارگــران مخابــرات، خواســتار حذف 
پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات 
هستند. آنها می گویند همه راه های مطالبه گری 
را طی کردیم، بارها نامه نگاری و رایزنی کردیم 
اما نتیجه نداشت لذا تصمیم گرفتیم به تهران 

بیاییم و حقوق خود را مطالبه کنیم.
    

مرگ کارگر ساختمانی
بر اثر سقوط از ارتفاع

یک کارگر ساختمانی در شهرک علوی ساوه 
واقع در استان سمنان، هنگام کار در یک مجتمع 
ساختمانی بر اثر ســقوط از ارتفاع و برخورد با 
زمین جان باخت. به گزارش ایلنا، این کارگر به 
دلیل  عدم استفاده از تجهیزات ایمنی از ارتفاع 
طبقه چهارم به پایین سقوط کرده و متاسفانه 
تالش های عوامل اورژانس برای نجات جان وی 

بی ثمر بود.
    

مرگ یک کارگر معدن
بر اثر سقوط سنگ

یک راننده بلدوزر که در حال اجرای عملیات 
برداشــت خاک و ســنگ در معدن کرومیت 
روستای »گفت« در شهرستان جغتا در استان 
خراسان رضوی بود، با ریزش دیواره کوه روی 
کابین بلدوزر مدفون و جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، »هادی چوپانی« سرپرست 
اداره صنعت، معدن و تجــارت در ارتباط با این 
حادثه گفت: به دنبال وقوع این حادثه و بازدید 
مسئوالن سازمان صمت استان خراسان رضوی 
و کارشناس این سازمان از معدن، مشخص شد 
پیشکار این معدن غیراستاندارد است، به همین 

دلیل دستور پلمب آن صادر شد.

اخبار کارگری 

دسترنج

پرداخت حقوق حقه کارگران در گرو افزایش مزد دولتی ها

بودجه ای که هست و نیست

حبیبی: بیش از 70 یا 
80درصد بازنشستگان 
کارگری زیر 8 میلیون 

تومان حقوق می گیرند و از 
همه مزایای کارمندان دولت 
ازجمله پاداش پایان خدمت 

چند صد میلیون تومانی 
محروم اند. اگر انصاف دارند 

ابتدا حقوق این گروه ها را 
استیفا کنند

توفیقی: در پرداخت 
حق الناس تعلل می کنند 

و در این میان، به جای 
اینکه به سرعت مقدمات 

اجرای قانون را فراهم 
کنند و میلیون ها نفر را از 
بالتکلیفی نجات دهند، 

طرح و برنامه می دهند برای 
کارمندان دولت یا بهتر 

بگوییم خودشان

نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس گفت: احکام حقوقی 
بازنشســتگان و کارکنان دولت، نهادهــا و نیروهای پرتالش 

انتظامی هیچ سنخیتی با تورم این روزها ندارد.
به گزارش خبرگــزاری خانه ملت، ســمیه محمودی در 
نشست علنی دیروز مجلس، در نطق میان دستور گفت: آقای 
رئیسی، وضعیت بسیار نامناسب معیشتی مردم، شرایط ناپایدار 
اقتصادی، تورم افسارگسیخته، زخم های عمیق باقیمانده بر تن 
مردم پس از جراحی اقتصادی بدون برنامه ریزی، عدم هماهنگی 
تیم اقتصادی دولت و عدم توانایــی برخی مدیران در کنترل و 

نظارت بر بازار قابل چشم پوشی نیست.
وی با بیان اینکه متاســفانه شــاهد کوچک و حتی حذف 
سفره های مردم هستیم، گفت: اقشار متوسط جامعه، ضعیف و 

اقشار مظلوم و ضعیف جامعه در حال نابودی هستند.

سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس افزود: پس از 
گذشت 1۵0 روز از آغاز سال 1۴01، حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی بالتکلیف اســت. رتبه بندی معلمان و ساماندهی 
نیروهای شرکتی و قراردادی دولت در حد حرف  باقی مانده و 
تبدیل وضعیت ایثارگران در برخی از دستگاه های اجرایی اجرا 

نشده است.
عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس خاطرنشان کرد: در 
حوزه زنان و جوانان برنامه قابل قبولی توسط دولت ارائه نشده 
و عدم برنامه ریزی و اقدامات موثر در وزارت جهاد کشــاورزی، 
صنعت دام و طیور را در سراشیبی سقوط و نابودی قرار داده است.

این نماینده مجلس بیان کرد: خبری از تحقق وعده ساخت 
یک میلیون واحد مسکونی در سال نیست و قیمت دارو افزایش 
قابل توجهی داشته و وزیر بهداشت نه برنامه ای دارد و نه پاسخگو 

اســت. وی تاکید کرد: بیمه تکمیلی رانندگان تمدید نشده و 
کسی هم پاسخگو نیست. توزیع الســتیک های وارد شده به 
کشــور و تخصیص روغن با نرخ دولتی به انجمن های صنفی 
وضعیت نابه سامانی دارد. مصوبات سفرهای استانی در پیچ و 
خم بروکراسی اداری بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های 
اجرایی بی نتیجه مانده و در استان اصفهان باز هم بی عدالتی، 
کج ســلیقگی و تبعیض در توزیع منابع مالی حاصل از ســفر 
رئیس جمهور، موج می زند و موجب نارضایتی مردم شهرستان ها 

شده و گوش شنوایی هم برای اجرای عدالت وجود ندارد.
محمودی ادامه داد: آقای رئیس جمهور! بالغ بر ۵ ماه است 
به بهانه کنترل تورم، پرداخت تسهیالت خرد با مبالغ کمتر از ۵0 
میلیون تومان بیش از ۹0درصد کاهش داشته، به گونه ای که 
فقط در حوزه انتخابیه من، بالغ بر 1۵00فقره درخواست مردم 

برای دریافت وام آن هم برای دارو و درمان، پرداخت رهن و اجاره 
مسکن و خرید اقالم ضروری بدون پاسخ باقیمانده است.

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با اشــاره به سفرهای 
رئیس جمهور به استان ها افزود: اکنون که سفرهای استانی به 
اتمام رسیده، لطفا با تمرکز بیش از پیش به مشکالت کالن کشورو 
تغییر برخی از مدیران ناکارآمد و بی برنامه به فریاد مردم برسید. 
وی در پایان تصریح کرد: متاسفانه به دلیل عدم پیش بینی دولت 
در تامین بودجه دارو و درمان جانبازان و ایثارگران، این عزیزان 
با مشکالت عدیده مواجه هستند  که در صورت عدم ورود جدی 

دولت، حوزه دارو و درمان بحرانی و غیرقابل جبران خواهد شد.

نماینده شهرضا در مجلس:

زخم های ناشی از جراحی اقتصادی دولت، قابل چشم پوشی نیست

خبر


