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نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:
 اختالف حقوق پرستاران شرکتی 

با نیروهای رسمی زیاد است

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره 
به ضرورت تبدیل وضعیت هرچه سریع تر پرستاران، 
گفت: نمایندگان مجلس طرحــی را برای تبدیل 
وضعیت پرستاران تنظیم کرده و پس از امضای سایر 
نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کردند که 

به زودی و با قید فوریت در مجلس مطرح می شود.
سیدمحمد پاک مهر در گفت وگو با خبرگزاری 
خانه ملت با بیان اینکه 35درصد کادر پرســتاری 
کشور شــرکتی هســتند، گفت: در حال حاضر 
144هزار پرســتار در بخــش دولتــی و حدود 
60هزار پرســتار در بخش غیردولتی مشغول به 
خدمت رسانی هستند که از مجموع این 200هزار 
پرستار تقریبا یک سوم آنها شرکتی هستند. نماینده 
بجنورد در مجلس افزود: با توجه به اینکه سازمان 
برنامه و بودجــه، ردیف اســتخدامی برای جذب 
پرستاران به صورت رسمی را نمی دهد، دانشگاه های 
علوم پزشــکی برای تامین کمبود پرستار، اقدام 
به جذب نیروی شــرکتی کرده و از منابع درآمدی 
خودشــان حقوق آنها را پرداخت می کنند. البته با 
وجود جذب نیروهای شرکتی نیز تعداد پرستاران 
با حد استاندارد فاصله زیادی دارد چرا که به نسبت 
هر تخت بیمارستانی سرانه 2.5 پرستار الزم است 
اما در کشور ما این تعداد حدود 1.1 است و با کمبود 
شدید پرستار مواجه هستیم. وی تاکید کرد: در این 
روزها که به دنبال احقاق حقوق جامعه پرستاران و 
رفع دغدغه هایشان هستیم باید به این موضوع هم 
بپردازیم که پرستاران به رغم اینکه در سخت ترین 
شرایط کرونایی فعالیت کردند فوق العاده ویژه خود 
را دریافت نکرده اند. مقرر بــود اوایل دی ماه به آنها 
پرداخت شود که متاسفانه شامل پرستاران شرکتی 
هم نمی شود. با وجود اینکه ســطح ارائه خدمات 
پرستاران شرکتی با کادر رسمی و قراردادی تفاوتی 

ندارد اما فاصله دریافتی آنها بسیار زیاد است.
    

برخی کارفرمایان، حقوق دو هفته 
محدودیت کرونایی کارگران را ندادند

نماینده کارگران در شــورای عالی کار گفت: 
متأسفانه همزمان با اعمال محدودیت کرونایی دو 
هفته ای دولت، برخی کارفرمایان حقوق کارگران را 
ندادند. محمدرضا تاجیک در گفت وگو با خبرگزاری 
تسنیم، با اشاره به اینکه حق تعدادی از کارگران به 
ناحق در دو هفتــه محدودیت های کرونایی دولت 
پایمال شد، گفت: با وجود اینکه این مصوبه دولت 
بوده که واحدهای تولیدی باید با ظرفیت کمتر به 
منظور کنترل ویروس فعالیت کنند اما تعدادی از 
کارفرمایان سودجو. کارگران را در این دو هفته بیکار 
کرده،  به آنها حقوق نداده اند و بیان کرده اند مگر برای 

ما کار کرده اید که توقع حقوق و دستمزد دارید؟
    

درخواست مدیرکل کار از شهردار زنجان:
قرارداد فصلی کارگران شهرداری را 

اصالح کنید

مدیرکل تعاون، کار و رفاه استان زنجان با ارسال 
نامه ای از شــهردار زنجان خواست دستور اصالح 
فوری قراردادهای شغلی کارگران فصلی شهرداری 
را به دائمی صادر کند. به گزارش ایلنا، چندین سال 
است که کارگران فضای سبز شــهرداری زنجان 
خواستار برخورداری از قرارداد دائمی کار هستند. 
این کارگران که حدود 10 ســال اســت با قرارداد 
فصلی به صورت دائمی مشــغول کارند، خطاب به 
مدیرکل کار زنجان نامه ای نوشــتند که در پاسخ 
به ماهیت دائمی بودن کار کارگران در شــهرداری 
تاکید شد. بعد از گذشــت چند روز این موضوع با 
توضیحات شــهردار زنجان همراه شد و وی ادعای 
دائمی بودن کار کارگران مناطق 4گانه شهرداری 
زنجان را رد کرد. روز شنبه، »محمدرضا یوسفی« 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان 
با این استنباط که شهرداری از ماهیت فصلی بودن 
کار کارگران شهرداری تفسیر نادرست از قانون کار 
کرده، در نامه ای خطاب به »حبیب یگانه« شهردار 
زنجان، خواستار اصالح قراردادهای این کارگران به 

استناد به مواد ۷ و 21 قانون کار شد.
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اخبار کارگری

با تعطیلی کارخانه قنــد ورامین، 
کارگران آن بیکار شــدند و بخشی از 
چرخه تولید قند و شکر کشور از مدار 
خارج شــد. اهمیت ایــن کارخانه که 
تأسیس آن به سال 1313 بازمی گردد، 
در ایجاد ارتــزاق ورامینی ها تا حدی 
بود که محله ای از شــهر ورامین به نام 
محله کارخانه قند نام گذاری شــد و 
بسیاری از کارگران اسبق آن و فرزندان و 
نوه هایشان از سال های قبل در این محل 
زیسته اند اما این کارخانه باعظمت یکی 
دو دهه است که هرروز کوچک تر شده و 
سرانجام پس از نزدیک به ۹ دهه فعالیت 
با مشــکل قطع زنجیره تولید مواجه و 

تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، یکی 
از مطالبات و درخواست های کارگران 
سابق کارخانه قند ورامین این است که 
این کارخانه از بخش خصوصی گرفته 
شود و دوباره به بخش دولتی بازگردد. 

به گفته آنها مدیران، توانایی مدیریت 
این مجموعه را ندارنــد در صورتی که 
سوابق این کارخانه نشان می دهد که 
در ۸0 سال گذشته این کارخانه اصاًل 
تعطیل نبوده است و زمانی که به بخش 
خصوصی واگذار شد، مقدمات تعطیلی 

آن فراهم شد.
 برخی از کارگران هنوز 
دنبال شغل می گردند

»جمشید امینی« مســئول برق 
کارخانــه قنــد ورامین در ایــن باره 
می گوید: از ســال ۸2 در این کارخانه 
مشغول به کار شدم. با توجه به مهارتی 
که داشــتم در بخش فنی و برقی این 
کارخانه کار می کــردم. این مجموعه 
5 الی 6 مدیر برق کارخانه داشــت که 
زیرمجموعه هر مدیــر 20 کارگر در 
خصوص کارهای فنی و برقی برای این 

کارخانه کار می کردند.
وی ادامــه داد: از زمانــی که این 

کارخانه تعطیل شــد، بعــد از چند 
مدتی دنبال کار بودیم و نهایتاً برخی 
از کارگران کار پیــدا کردند و عده ای 
همچنان بیکار هســتند. 16 سال در 
کارخانه قند بودم و به قولی عمرم را 
در آنجا سپری کردم ولی به ما گفتند 
مواد اولیــه وجود نــدارد و کارخانه 

تعطیل است.
مســئول برق کارخانه قند ورامین 
ادامــه داد: زمانــی کــه کارخانه کار 
می کرد، همه کارگــران راضی بودند و 

یک مجموعه بسیار خوبی داشتیم.
بخش خصوصی موافق تولید نبود

»حمیــد حیدریــان« یکــی از 
بازنشســتگان کارخانه قنــد ورامین 
هم می گویــد: از ســال 13۷1 در این 
مجموعه بزرگ مشــغول به کار و در 
سال ۹3 بازنشسته این کارخانه شدم. 
کارگران ســال های دهــه ۷0 حدود 
600 نفر بودند که در طول برهه زمانی 

این کارگران به 1500 نفر هم رسیدند. 
وی ادامه داد: از سال ۸2 که این کارخانه 
را به بخش خصوصی واگــذار کردند 
مشکالت این کارخانه هم نیز شروع شد. 
بخش خصوصی در ابتدا حقوق کارگران 
را کم کرد و در نهایت با اخراج کارگران 
این کارخانــه را تعطیل کردند. بخش 
خصوصی کارگران این کارخانه را تحت 

فشار می گذاشت و نمی گذاشت تولید 
صورت گیرد.

این بازنشسته کارخانه قند به عنوان 
یکی از کارگران قدیمی این مجموعه 
بزرگ می گوید: نبود شکر خام یکی از 
بهانه های مدیران این مجموعه بود. یاد 
دارم در یکی از ماه های نزدیک به عید 
350هزار تن شــکر برای این کارخانه 
خریداری شد که این شکرها در میان راه 
با قیمت آزاد به فروش رسید. با صراحت و 
با تمام وجودم می گویم که تمام مدیران 
این کارخانه در امر تعطیلی کارگران و 
مجموعه بــزرگ کارخانه قند ورامین 

مقصر بوده اند.
حیدریان خاطرنشــان کرد: هر 
زمانی کــه به دلیل هــای مختلف با 
برخــی از مدیــران کارخانه حرف و 
حدیثی صورت می گرفت، آنها به ما 
می گفتند هر کجا کــه می خواهید 
بروید، هر اداره ای یک قیمتی دارد و 
حرفتان به جایی نمی رسد. مسئولین 
شهرستان ورامین هم در خصوص این 
کارخانه کوتاهی کرده اند و هر چقدر 
فریاد زدیم، مسئولین در آن زمان در 

خواب بودند و صدای ما را نشنیدند.
وی در خصوص احتمال بازگشایی 
این کارخانه افزود: امیــدوارم که این 
کارخانه بــا همت مســئولین مجدد 
بازگشایی بشــود تا جوانان بیکار شهر 
عزیزمان دوباره در این کارخانه مشغول 
به کار بشــوند و در کنار خانواده های 
خود شاد، سالمت و تندرست باشند. 
در یک جمله بگویم که تمامی مدیران 
ایــن کارخانه در طول این ســال ها به 
کارگران وعده های زیــادی داده اند اما 
هنوز که هنوز است این وعده ها عملی 

نشده است.
 اجازه واردات بدهند، 

کارخانه راه می افتد
»علیرضا فداکار« نایب رئیس هیأت 
مدیره کارخانه قند دربــاره وضعیت 

این کارخانه گفت: دولت اجازه واردات 
شکر خام در ســال های گذشته را نداد 
و نمی دهد و عنوان می شــود به صرفه 
نیست شکر خام را به قند و شکر سفید 
تبدیل کنیم. همین امر باعث شد که 
کارخانه قند ورامین با این قدمت و با این 

کارگران رو به تعطیلی برود.
وی اظهار امیدواری کرد دولت در 
تصمیم خود تجدیدنظــر کند و اعالم 
کرد آماده همکاری با دولت برای واردات 

و خرید شکر هستیم.
نایب رئیس هیئت مدیره کارخانه 
قند با بیان اینکه شرایط دولت برای 
تولید شــکر و قند منصفانه نیست، 
یادآور شد: تمام کارگران بازنشسته 
قند ورامیــن تا امــروز کلیه حقوق، 
مزایا و حق ســنوات خود را دریافت 
کرده اند و اگــر کارگری در خصوص 
مزایای خــود مطالبــه ای دارد و اگر 
از طــرف اداره کار و تعــاون نامه ای 
مبنی بر اینکه حقوق خود را دریافت 
نکرده است، بیاورد، ما در خدمت آنها 
هســتیم و تمام مزایا و حقوق آنها را 

واریز می کنیم.
فــداکار در پایان ســخنان خود 
گفــت: تا امــروز که بنــده در حین 
صحبت با شــما عزیزان هستم، هیچ 
بدهی در بخش کارگران قراردادی و 

استخدامی وجود ندارد.

پایان تلخ یک برند شیرین

کارخانه 80 ساله قند ورامین از نفس افتاده است

خبر

براساس آمارهای هزینه - درآمد خانوار در سال 13۹۸، حدود 
۸0درصد از کارمندان دولت در 5 دهک باالی درآمدی و 60درصد در 
سه دهک باالی درآمدی قرار دارند. به بیان ساده تر وضعیت معیشتی 

۸0درصد از کارمندان دولت از متوسط جامعه بهتر است.
به گزارش توسعه ایرانی،  مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 
بررسی الیحه بودجه سال 1400 اعالم کرد که 60درصد کارکنان 

دولت در سه دهک باالی درآمدی قرار دارند.
در این گزارش آمده است:  براساس الیحه بودجه سال 1400، 
افزایش ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر به میزان 25 
درصد تعیین شده است. با توجه به اینکه پرداخت حقوق و مزایای 
کارکنان دولت بخش بسیار زیادی از بودجه دولت را به خود اختصاص 
داده، تصمیم گیری در رابطه با این سیاست نمی تواند بدون توجه به 
سیاست های کالن بودجه ای و پیامدهای اقتصاد کالن آن صورت 
پذیرد. در واقع اگر افزایش حقوق کارکنان منجر به کسری بودجه و آثار 
تورمی شود، در مجموع کارکنان از این سیاست متضرر خواهند شد. به 

عالوه از تورم ایجاد شده سایر اقشار کشور نیز متضرر می شوند. با توجه 
به شرایط ویژه کشور از نظر اقتصادی و تنگنای منابع، تصمیم گیری در 
ارتباط با اولویت مصارف عمومی دولت بسیار حائز اهمیت است و باید به 
منظور پیشگیری از آثار تورمی، مجموع منابع واقعی و قابل تحقق در 
نظر گرفته شده و سپس در رابطه با نحوه اختصاص آن به افزایش حقوق 
کارکنان دولت یا سایر مصارف ضروری مانند حمایت از دهک های 

پایین درآمدی در شرایط سخت اقتصادی تصمیم گیری کرد.
در این گزارش آمده است: اگر هدف از افزایش حقوق کارکنان 
دولت، حمایت از آنها در مقابل گرانی های اخیر است باید توجه کرد 
که منابعی که در اختیار دولت است، منابع عمومی و بیت المال بوده 
و متعلق به همه ملت است. به عبارت بهتر استفاده از سیاست افزایش 
حقوق به عنوان یک ابزار سیاست حمایتی محل تردید است، زیرا 
احتماال اقشار بسیار ضعیف تری نیز در جامعه وجود دارند که الزم 

است مورد توجه و حمایت قرار گیرند.
طبق این گزارش و براساس آمارهای هزینه - درآمد خانوار 

در سال 13۹۸، حدود ۸0درصد از کارمندان دولت در 5 دهک 
باالی درآمدی قرار دارند. به بیان ســاده تر وضعیت معیشتی 
۸0درصد از کارمندان دولت از متوســط جامعه بهتر است. با 
توجه به افزایش حقوق اتفاق افتاده در ســال 13۹۹، احتماال 
بیش از ۸0درصد از کارمندان دولت دارای این ویژگی هستند. 
رقابت گسترده برای مشاغل دولتی تا حد زیادی نشان دهنده 
این واقعیت است. همچنین آمارها نشــان می دهد ۸0درصد 
خانوارهای با سرپرست کارمند دارای خودرو هستند درحالی که 
این نســبت برای ســایر خانوارهای جامعه کمتر از 45درصد 
اســت بنابراین یکی از تصمیمات مهم بودجه ســال 1400، 
انتخاب بین گزینه هایی مانند افزایش زیاد حقوق کارکنان به 
قیمت ایجاد تورم یا افزایــش منطقی حقوق به میزان منابع در 
دســترس و عدم تحمیل تورم به جامعه است. همچنین باید 
با توجه به منابع محدود در اختیــار اولویت بندی دقیقی بین 
افزایش حقوق کارکنان دولت و کمک به معیشت خانوارهای 

 کم درآمد به خصوص در شــرایط شــیوع کرونــا انجام گیرد. 
در پایان این گزارش آمده است: می توان گفت با در نظر گرفتن 
موارد فوق در مورد وضعیت معیشتی کارکنان دولت نسبت به 
سایر اقشار جامعه، کسری بودجه قابل توجه در الیحه بودجه 
سال 1400 و خطر تبدیل آن به تورم، افزایش حقوق اتفاق افتاده 
در سال جاری، افزایش تا 50درصدی امتیازات فصل دهم قانون 
مدیریت خدمات کشوری در بســیاری از دستگاه های دولتی 
براســاس مجوز دولت عالوه بر افزایــش 15درصدی حقوق و 
مزایای کارکنان در قانون بودجه سال 13۹۹ و همچنین نیازهای 
معیشتی سایر اقشار جامعه، سیاست افزایش 25درصدی حقوق 

کارکنان دولت نیازمند بازنگری و اصالح است.

مرکز پژوهش های مجلس:

60 درصد کارکنان دولت در سه دهک باالی درآمدی قرار دارند

نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار با 
هدف بررسی و تعیین هزینه سبد معیشت کارگران این 

هفته برگزار می شود.
»ناصر چمنی« نماینده کارگران در شورای عالی کار با 
تایید این خبر به خبرگزاری ایسنا، گفت: دعوت نامه ها برای 
حضور در جلسه به دستمان رسیده و قرار است سه شنبه 
این هفته اولین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار 

تشکیل شود.
وی ادامه داد: این کمیته ذیل شــورای عالی کار است 
و چند سالی است که زیر نظر شورا آغاز به کار کرده است. 
تبصره یک و دو ماده 41 قانون کار که به نرخ تورم و هزینه 
سبد معیشــت اشــاره دارد، مالک تعیین حداقل مزد 
کارگران است و کمیته دستمزد به تبصره 2 و هزینه سبد 
معیشت خانوار ورود می کند و اقالم مصرفی خانوار را مورد 

بررسی قرار می دهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: سال ها در 

بحث رقم سبد معیشت کارگران مشکل داشتیم تا اینکه در 
شورای عالی کار برای آنکه سبد معیشت را به طور سه جانبه 
و واقعی تعیین کنیم مقرر شد، کمیته دستمزد با هدف 
بررسی آیتم ها و هزینه های ســبد معیشت خانوارهای 

کارگری تشکیل شود.
به گفته چمنی، رقمی که هر ســال به عنوان هزینه 

ماهانه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد 
تصویب می شود مبنای مذاکرات دستمزد سال 

آینده قرار می گیرد که ســال گذشته هزینه 
ماهانه سبد معیشت کارگران چهار میلیون 
و ۹40هزار تومان تعیین شد و امسال نیز با 

توجه به خط فقر اعالمی از سوی بانک 
مرکزی و بررسی 

اقالم مصرفی 
ن،  کارگــرا

کمیتــه 

دستمزد به رقم هزینه سبد معیشــت ورود خواهد کرد. 
وی تصریح کرد: آمار و اطالعاتی کــه از مرکز آمار ایران 
جمع آوری کرده ایم در جلسه روز سه شنبه ارائه خواهیم 
کرد. در بحث تورم ســبد معیشــت خانوار و اقالم مورد 
تایید کمیته دستمزد نیز گزارشی آماده شده و گزارش 
کمیته های استانی دستمزد نیز به دست آمده که آنها را 
جمع بندی کرده ایم و در جلســه ۹ دی با دست پر 

حضور خواهیم یافت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ابراز 
امیدواری کرد که کمیته های دستمزد هفته ای 
یک بار برگزار شود و در کمترین زمان به نتیجه 
برسد تا جلســات اصلی دستمزد در شورای 
عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایی، 
کارگری و دولت برای تصمیم گیری 
درخصوص مزد سال آینده کارگران 

تشکیل شود.

رئیس گروه بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت تأمین اجتماعی از واریز 
مقرری بیمه بیکاری برای ۹1هزار جامانده در هفته آینده خبر داد و گفت: 
اطالعات 15هزار نفر مشکل دارد که برای رفع اشکال به ادارات کار ارجاع 

می شود.
به گزارش توسعه ایرانی، محمد بایندریان گفت: بخشی از بیمه بیکاری 
کرونا که برای ماه های اسفند، فروردین و اردیبهشت برای بیکاران کرونایی 

در نظر گرفته شده بود، پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه ۹1هزار نفر هنوز بیمه بیکاری کرونا را دریافت نکرده اند، 
گفت: در دو مرحله لیست این افراد را برای سازمان برنامه و بودجه ارسال 
کرده ایم و برای هفته آینده به احتمال زیــاد پرداخت آنها صورت خواهد 

گرفت.
بایندریان با اشاره به اینکه افرادی را که بعد از خرداد همچنان بر سر کار 
نرفته بودند و بیکاری آنها ادامه دار بود، بیمه بیکاری کرده ایم، ادامه داد: تامین 
اجتماعی بیمه بیکاری به آنها پرداخت کرده است، هرچند تعدادی از این 
افراد هنوز برای ماه های اسفند، فروردین و اردیبهشت بیمه بیکاری کرونا 

را دریافت نکرده اند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار:

نخستین جلسه کمیته دستمزد، سه شنبه تشکیل می شود
 بیمه بیکاری جاماندگان، 
هفته آینده واریز می شود

دولت اجازه واردات شکر 
خام را نمی دهد و عنوان 
می شود به صرفه نیست 

شکر خام را به قند و شکر 
سفید تبدیل کنیم. همین 
امر باعث شد که کارخانه 

قند ورامین با این قدمت و با 
این کارگران رو به تعطیلی 

برود

از سال ۸۲ که این کارخانه 
را به بخش خصوصی واگذار 

کردند مشکالت این 
کارخانه هم نیز شروع شد. 

بخش خصوصی در ابتدا 
حقوق کارگران را کم کرد و 
در نهایت با اخراج کارگران 

این کارخانه را تعطیل 
کردند
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