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ناامیدی جامعه کارگری از دولت 
سیزدهم برای برقراری عدالت مزدی 
در کشور باعث شــده است تا فعاالن 
جامعه کارگری با طرح ده ها شکایت 
از دولت، خواستار ورود دستگاه قضا 
به ماجرای مزد 1401 کارگران شوند.
به گزارش »توسعه ایرانی«، ماجرا 
از آنجا شروع شد که دولت به عنوان 
یکی از شــرکای اجتماعی حاضر در 
شــورای عالی کار با مصوبه افزایش 
57درصدی مزد کارگران حداقل بگیر 
و رشــد 38درصدی ســایر سطوح 
مــزدی موافقت کند امــا در بدعتی 
جدید و بــا صدور بخشــنامه ای که 
فعــاالن کارگــری آن را غیرقانونی 
می خوانند، افزایش 10درصدی مزد 
کارگران زیرمجموعه دولت را تکلیف 
کرد. بدین ترتیب برای اولین بار پس 
از تصویب قانون کار در ایران به سال 
1369، نوعی دوگانگــی و تبعیض 
ظاهرا قانونی در کشور باب شد به این 
معنا که کارگــران بخش خصوصی 
از افزایــش 38 تــا 57درصدی مزد 
بهره مند شــدند اما کارگران دولتی 
تنها 10درصد رشــد را در فیش های 

حقوقی خود دیدند.
همین موضوع که به تعبیری دور 
زدن قانون شورای عالی کار بود، سبب 
شــد تا برخی نهادهای عمومی مثل 
شهرداری تهران نیز از فرصت استفاده 
کرده و با سوءاستفاده از اقدام دولت، 
تنها 10درصد به حقوق کارگران خود 
اضافه کنند، امری کــه به اعتصاب 
رانندگان شــرکت واحد منجر شد و 
نهایتا شــهرداری تهران را مجبور به 

عقب نشینی کرد.
حال کارگران قصد دارند با طرح 
شــکایت در دیوان عدالــت اداری، 
این بخشــنامه غیرقانونــی دولت را 
ابطال کنند و همان گونه که مقاومت 
رانندگان شرکت واحد، آنها را به حق 
و حقوق قانونی خود رساند، کارگران 
دولتــی را از این تبعیــض فاحش و 

آشکار نجات دهند.

در همیــن زمینــه »حســین 
حبیبی«، عضو هیــات مدیره کانون 
عالی شوراهای اســامی کار کشور 
در گفت وگو با ایلنا، از مصوبه افزایش 
10درصدی مزد کارگران دولت که از 
طریق یــک تصویب نامه در پانزدهم 
اردیبهشــت، وجهه قانونــی یافته، 

انتقاد کرد و گفت: تعیین دســتمزد 
کلیه کارگران برعهده شــورای عالی 
کار اســت و حال که دولــت به رغم 
انتقادات بسیار راضی به ملغی کردن 
این مصوبه غیرقانونی نشــده، تنها 
مرجع رسیدگی کننده دیوان عدالت 
است. در همین راستا، تا امروز بیش 
از صد شــکایت از جانــب کارگران، 
تشکل های کارگری و فعاالن صنفی 

در دیوان عدالت ثبت شده است.
حبیبی که خود یکی از شــاکیان 
در دیوان است، از این مرجع قضایی 
درخواست دارد به سرعت تصویب نامه 
دولت را ابطال و حکم به پرداخت مزد 
قانونی براساس مصوبات شورای عالی 

کار بدهد.
او در ارتبــاط بــا متن شــکایت 
می گوید: در این شکایت، دو خواسته 
را مطــرح کرده ایــم؛ ابتــدا صدور 
دستور موقت برای توقف اجرای این 
تصویب نامه و سپس صدور حکم نقض 
تبصره ۲ بند 3 تصویب نامه ۲1487. 
امیدواریم دیوان عدالت، حداکثر قبل 
از پایان خرداد به این شکایات ترتیب 
اثر داده و کارگران دولت را از تضییع 

حقوق مزدی برهاند.

راه اندازی کارزاری برای لغو افزایش 
10درصدی حقوق کارگران دولت

عاوه بر شکایت در مراجع رسمی، 
گروهی از کارکنــان بخش دولتی نیز 
در کارزاری از »ابراهیــم رئیســی« 
رئیس جمهور و »محمدباقر قالیباف« 
رئیس مجلس خواستند تا در تصمیم 
افزایش 10درصدی حقوق کارکنان 

دولت تجدیدنظر کنند.
متن این کارزار به شــرح زیر است: 
»طبق قانــون بودجه ســال 1401 
افزایش حقوق کارمنــدان 10درصد 
اعام شده اســت، در حالی که با توجه 
به مــاده 1۲5 قانون مدیریت خدمات 
کشوری، میزان افزایش حقوق کارکنان 
دولت باید حداقل به میزان نرخ تورمی 
که بانک مرکزی اعام می کند، تعیین 
شــود. متأســفانه چندین سال است 
که این امــر تحقق نیافتــه و حقوق 
کارکنان دولت متناســب با افزایش 
تورم افزایش نداشته و میزان دریافتی 
آنان و قدرت خریدشــان سال به سال 
کاهش چشمگیر داشته است. با توجه 
به اینکه تنها محل درآمد بســیاری از 
کارکنان دولت، صرفاّ حقوق دریافتی 
از دولت است، به جرأت می توان گفت 

حقوق دریافتی بسیاری از آنها کفاف 
هزینه هــای 10 روز اول مــاه را هــم 
نمی دهد. لذا با توجه بــه تورم حدود 
40درصدی، از رئیس جمهور و مجلس 
انتظار می رود به این قشر زحمتکش و 
مظلوم توجه ویژه داشته و در خصوص 
میزان افزایش حقوق ســال آینده که 

اخیرا اعام شده تجدیدنظر کنند«.
 دولت به تبعیض میان

 بخش دولتی و خصوصی دامن نزند
عاوه بر اینکــه دولت بــا صدور 
بخشنامه، مصوبه شورای عالی کار را 
دور زده است، در روزهای اخیر شایعاتی 
مبنی بر تعلل عامدانه دولت در تایید 
و اباغ مصوبه حقوق بازنشســتگان 
و مســتمری بگیران ســازمان تامین 
اجتماعــی نیــز بــه گوش رســیده 
اســت. برخی از فعاالن تشــکل های 
بازنشستگی تامین اجتماعی معتقدند 
دولت بــه دنبــال تغییــر در مصوبه 
شورای عالی کار درباره میزان افزایش 
سایر سطوح مزدی ســت و به همین 
دلیل از تصویب افزایش مســتمری 
بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی 

خودداری می کند.
از سوی دیگر برخی شــنیده ها از 
برگزاری جلســات مســتمر با برخی 
فعاالن اقتصادی و مقامات ذی صاح 
ازجمله رئیس سازمان برنامه و بودجه 
و سایر مســئوالن درباره تعیین یک 
ســازوکار مشــخص بــرای افزایش 

دریافتی ها توسط دولت حکایت دارد.
»علی اصغــر آهنی هــا« عضــو 
کارفرمایی شــورای عالی کار و عضو 
کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق 
بازرگانی می گوید: بــا توجه به اینکه 
بودجه مصرفی توســط دولت پیش از 
این به وسیله مجلس تعیین و محدود 
شــده، لذا به طور طبیعــی دولت در 
تطبیق هزینه ها با درآمدها مشــکل 
دارد. با این حال شــورای عالی کار با 
توجه به مسئولیت و مصوباتش، اباغیه 
افزایش حقوق را ارائه کرده و در نهایت 
دستورات این شــورا هم برای نیروی 
کار دولتی و هم نیروی کار خصوصی 

الزم االجراست.
وی با تاکید بر این مســأله که »اگر 
دولت در تامین دریافتی و دستمزدهای 
کارکنان خود مشکل بودجه ای دارد، 
باید یک بودجه اصاحی را در راستای 
اجرای مصوبات قانونی شــورای عالی 

کار به مجلس بفرستند«، گفت: تصور 
می کنیم که دولت در نهایت این مصوبه 
را اجرا کند زیرا تاکنون بســیاری در 
بخش خصوصــی و بخــش عمومی 
غیردولتی، این مصوبه را اجرا کردند. 
دولت نیز باید مثــل این دو بخش این 
مصوبه را اجرا کند زیــرا در این زمینه 
الزام قانونی و حقوقی بــرای افزایش 

دستمزد وجود دارد.
آهنی ها بــا تاکید بــر اینکه »این 
افزایش بایــد انجام شــود مگر اینکه 
یک راهــکار جدیــد بــرای حل آن 
اندیشیده شود«، ادامه داد: البته هنوز 
هیچ راهکار جدی و مشــخصی برای 
حل مشــکل دولت بــرای انجام این 
پرداخت ها مطرح نشده است. شورای 
عالی کار نیز جلســه ای پیرامون این 
چالش دولت نداشته است اما اخیرا با 
بخش های حســابداری و حسابرسی 
دولــت و همچنین ســازمان برنامه و 
بودجه جلسات مشترکی در این زمینه 
داشــته ایم گرچه این جلســات هیچ 
خروجی مشخصی که راهکاری از آن 

استخراج شود، نداشته است.
این فعال کارفرمایی در پایان اضافه 
کرد: با وجــود بی نتیجه بــودن این 
جلسات، صحبت و موضع ما این است 
که میزان افزایش دستمزدها در کلیه 
بخش ها ازجملــه بخش های دولتی و 
عمومی باید انجام شود و فقط از بخش 
خصوصی نمی تــوان در این زمینه به 
شــکل تبعیض آمیز انتظــار افزایش 

حقوق مطابق قانون را داشت.

بخشنامه غیرقانونی دولت، صدای همه فعاالن اقتصادی را درآورد

تظلم خواهی کارگران از دستگاه قضا

خبر

رئیس کانون عالی بازنشســتگان سازمان تامین اجتماعی 
با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، خواســتار توجه به مسائل و 

مشکات بازنشستگان و مستمری بگیران کارگری شده است.
علی اصغر بیات در گفت وگو با مهر، به جزئیات این نامه اشاره 
کرد و گفت: زیبنده نیســت هر روز شاهد فریاد عدالت خواهی 
بازنشستگان و بی توجهی به امور بدیهی و اولیه از سوی مسئوالن 

باشیم.
بیات در ادامه افزود: چند صباحی از تصویب افزایش سنواتی 
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی مطابق با 
اصول و مواد قانونی مشخص و مصرح ازجمله مصوبات شورای 
عالی کار گذشته اســت. اعتراض، ناخرسندی و نگرانی بر حق 
تشکات و کانون های بازنشستگی سراسر کشور که جمعیتی 
بالغ بر 1۲میلیون نفر را نمایندگی می کنند، از گوشــه کنار به 
گوش می رسد. سایه بی اعتمادی و خطر کاهش بیش از پیش 
سرمایه اجتماعی و جنب و جوش فرصت طلبان داخلی و خارجی 
روزبه روز بیشتر می شود و وعده های گاه و بی گاه مسئوالن و بیان 
عذرهای بدتر از گناه، روح و روان بازنشستگان و مستمری بگیران 

را به بازی گرفته است. بیش از 60درصد مستمری بگیران تأمین 
اجتماعی که حداقل بگیرند، در سال های پرمناقشه، پر فراز نشیب 

و بی ثبات اقتصادی، ناتوان، درمانده و دل نگران هستند.
وی با مخاطب قرار دادن رئیس جمهور، گفت: حواشی تعلل 
و تأخیر در تصویب و اباغ افزایش مســتمری بازنشستگان و 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی توسط هیأت دولت متأسفانه 
اصل اقدام را به حاشیه رانده و تبعات منفی و روزافزونی را با خود 

به همراه آورده است.
بیات ادامه داد: صبر و متانت بازنشستگان و مستمری بگیران 
نباید مصروف چنین درخواست های ابتدایی و ساده ای شود. آنها 
بر سر سفره خودشان که با زحمت و تاش طاقت فرسا و چندین 
ساله حاصل شده، حاضرند و منت هیچ احد و گروه و دسته ای بر 

سرشان نیست.
این مقام صنفی با طرح این ســوال که آیا رسیدگی و اقدام 
به موقع دولتمــردان و از باتکلیفی خارج شــدن بیش از یک 
ششم جمعیت کشــور از اولویت کافی و الزم برخوردار نیست، 
گفت: توقع داریم مسئوالن امر، اقدام امیدوارکننده ای که پس 

از سال ها به لحاظ جبران بخشی از عقب ماندگی های افزایش 
حقوق و دستمزد و مستمری بازنشستگان با نرخ فزاینده تورم 
در سال جاری ایجاد شــده را با پایان خوش و امیدبخش همراه 
کنند و اجازه ندهند بدخواهان و سوءاستفاده کنندگان از جریان 
اصیل مطالبه گری و حق جویی بازنشستگان و مستمری بگیران، 
بهره برداری کنند و اینگونه القا کنند که کم توجهی به مطالبات 

حقه آنها توسط مسئوالن به رویه ای معمول بدل شده است.
وی افزود: در کنار تســریع تصویب و ابــاغ افزایش حقوق 
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی باید فکر و اقدامی 
عاجل، دوراندیشانه و پایدار به منظور تقویت بنیان های حمایتی 
و معیشــتی برای جلوگیری از آســیب پذیری اقشار کارگران 
بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی کرد چرا که در 
رهگذر جراحی اقتصادی و اجرای طرح افزایش یارانه ها، تضمین 
حفظ و بهبود شرایط معیشتی مستمری بگیران از واجبات است.

بیات با بیان این مطلب که متأسفانه زمزمه هایی نیز از گوشه و 
کنار به گوش می رسد مبنی بر اینکه افزایش حقوق بازنشستگان 
و مستمری بگیران تورم زا است، گفت: بسترهای افزایش تورم 

را باید در عرصه های دیگر جســت وجو کرد نه افزایش منطقی 
دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان.

وی در پایان از رئیس جمهور درخواست کرد موضوع تصویب 
و اباغ افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی با قید فوریت در دستور کار هیأت وزیران قرار 
گرفته و زمینه های تسریع در پرداخت مطالبات مستمری بگیران 

تأمین اجتماعی فراهم شود.

رئیس کانون عالی مستمری بگیران تامین اجتماعی:

وعده های بی پشتوانه دولت، روح و روان بازنشستگان کارگری را به بازی گرفته است
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کارگران شهرداری  قروه خواستار 
دریافت معوقات مزدی خود شدند

کارگران شــهرداری قروه گفتند: بابت ۲ ماه 
مطالبات مزدی ســال جاری طلبکاریم و با توجه 
به مخارج سنگین زندگی از شهرداری می خواهیم 

بخشی از این طلب مزدی را پرداخت کند.
به گزارش ایلنا، این عده تاکید کردند: مشکات 
ما ناشــی از کمبود منابع مالی در شهرداری است 
و امنیت شــغلی و معیشــتی حــدود 70 کارگر 
پیمانکاری شاغل در مجموعه شهرداری به خطر 

افتاده است.
آنها گفتنــد: تنها نگرانی ما انباشــته شــدن 
مطالباتمان در ماه های آینده است و اینکه اگر در هر 
ماه بخشی از آنها پرداخت نشود، بار دیگر مطالباتمان 

افزایش می یابد.
به گفته این کارگران، اگر مدیریت شــهرداری 
راهکاری برای پرداخت بدهی های خود به کارگران 
پیدا نکند همه کارگران بــرای تامین هزینه های 

زندگی خود دچار مشکل خواهند شد.
    

راهبران متروی تهران:
مصوبه مزدی شورای عالی کار 
باید بدون کم یا زیاد اجرا شود

راهبران متروی تهران در بیانیه ای خواستار 
اجرای دقیــق مصوبه مزدی شــورای عالی کار 

شدند.
به گزارش ایلنا، در بیانیه راهبران مترو که در 
اعتراض به عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار از 
سوی شــهرداری تهران نوشته شده، آمده است: 
پرسنل حمل و نقل عمومی تهران از گذشته تا به 
حال در سخت ترین روزها ازجمله آلودگی شدید 
هوا، سرما و گرمای جان فرسا و دوران پاندمی کرونا 
و... در صف اول خدمت رسانی به مردم شریف این 
شهر و سرزمین بوده و این خدمت رسانی صادقانه 
را وظیفه و مایه مباهات خــود می دانند. مصوبه 
مورخه 15 اردیبهشت 1401 هیات وزیران مبنی 
بر افزایش 10درصدی حقــوق کارگران دولتی 
و تایید ضمنی این مصوبه توسط شهردار تهران 
موجب دلســردی کلیه کارکنان مشــمول این 

مصوبه شد.
در ادامه این بیانیه آمده است: پرسنل حمل و نقل 
عمومی شهر تهران خواستار اجرای کامل بخشنامه 
شورای عالی کار برای سایر سطوح مزدی هستند 
و هرگونه تصمیم شورای شــش نفره که تشکیل 
آن جهت دست کاری و اعمال نظر روی بخشنامه 
شورای عالی کار مسبوق به سابقه نبوده را به هیچ 
عنوان نخواهند پذیرفت و یقینا با اعتراض این صنف 

روبه رو خواهند شد.
راهبران مترو در پایان خواستار آزادی رانندگان 
بازداشتی شــرکت واحد و افزایش دستمزد تمام 
کارگران شهرداری به اندازه مصوبات شورای عالی 
کار شدند. آنها اعام کردند معوقه حقوق فروردین 

هم باید به زودی پرداخت شود.
    

دفاع خبرگزاری فارس از دولت:
افزایش قیمت کاالهای اساسی، 

ضریب جینی را کاهش خواهد داد
خبرگزاری فارس نوشــت: بررسی های یک 
مرکز پژوهشی نشــان می دهد یارانه های 300 و 
400هزار تومانی سبب افزایش چشمگیر قدرت 
خرید اقشار کم درآمد و متوسط در جامعه خواهد 
شــد که نتیجه آن را در شــاخص ضریب جینی 

خواهیم دید.
این خبرگزاری براســاس بررســی های این 
مرکز پژوهشــی که نام آن را در خبر خود نیاورده 
است، نوشت: شــاخص ضریب جینی در نتیجه 
اصــاح توزیع یارانــه کاالهای اساســی به رقم 
0.347 واحد خواهد رســید کــه کمترین رقم 
پس از انقاب اســت. پیش از ایــن کمترین رقم 
ضریب جینی در کشــور مربوط به سال های پس 
از اجرای هدفمندی یارانه هــا در دولت دهم بود 
اما متاســفانه در دولت های یازدهم و دوازدهم به 
علت سیاست های نادرســت اقتصادی ازجمله 
توزیــع ارز 4۲00 تومانــی، پولدارهــا پولدارتر 
و فقرا فقیرتر شــدند و ضریب جینی به شــدت 
افزایشی شد و اکنون به نظر می رسد که با افزایش 
چشمگیر قدرت خرید اقشار کم درآمد با یارانه های 
400هزار تومانی، شکاف درآمدی دهک ها به طور 
چشمگیری کاسته شود و ضریب جینی به بهترین 

وضعیت خود برسد.

اخبار کارگری

معاون اشــتغال وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی گفت: بســته تشــویقی جدید 
کارفرمایان برای جــذب نیروهای جدید در 
مراحل پایانــی تصویب در دولت قــرار دارد 
که جزئیات آن پس از تصویــب نهایی اعام 

می شود.

به گزارش ایرنا، محمود کریمی بیرانوند در 
نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس 
با اعضای اتاق بازرگانــی اردبیل با بیان اینکه 
در تعیین نرخ دســتمزد توسط شورای عالی 
کار، نمایندگان بخــش کارگری و کارفرمایی 
خودشان به توافق رســیدند، گفت: دولت در 
تعیین نرخ افزایش دستمزد کارگران در شورای 
عالی کار فقط نقش قاضــی، داور و هماهنگ 

کننده را داشت.
وی در عیــن حال گفــت: البتــه دولت 
هم چانه زنــی و صحبت می کنــد ولی دولت 

تعیین کننده نیســت و فضا کامــًا رقابتی و 
چالشی است.کریمی بیرانوند گفت: اثر افزایش 
دســتمزدها بر حوزه تورم به لحاظ علمی در 
کشــور ایران اثبات نشــده و گزارش سازمان 

جهانی کار  نیز بر این نکته تاکید دارد.
معاون اشــتغال وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی با بیان اینکه براســاس اطاعات و 
مبناهای علمی که در کشور وجود دارد، چرخه 
دســتمزد - تورم خیلی در ایران اثبات نشده 
اســت، در پاســخ به اظهارات یکی از اعضای 
اتاق در این خصوص خاطرنشــان کرد: البته 

نرخ دســتمزد بین 10 یا 8درصد اثراتی دارد 
که چند و چون آن محل بحث است و منتهی 
منظور اثر موثر اســت. بعضی از دوســتان در 
مصاحبه هایشــان تا 50درصد هم می گفتند 

که این رقم اصا مبنای علمی دقیقی ندارد.
کریمی ادامه داد: از ســوی دیگر براساس 
آنچه در فضای اقتصاد دیده می شود، افزایش 
دســتمزد به لحاظ علمی تقاضــای موثر را 
افزایش می دهــد و در نهایت می تواند فروش 

محصوالت را هم افزایش دهد.
وی یادآور شد: با توجه به طرح مردمی کردن 

یارانه ها امســال باالخره یک مقــدار افزایش 
قیمت براســاس این طرح خواهیم داشت و 
اگر درصد افزایش قیمت دســتمزد بیشتر از 
سال های گذشته نبود، این قشر شاید امسال 

آسیب جدی می دید.
کریمی خاطرنشــان کــرد: در مجموع از 
جهات مختلف این تصمیم چندان غیرمنطقی 
نبود ولی در عین دولت بسته تشویقی را به طور 
جدی پیگیری می کند و کمیسیون اجتماعی 
همه حمایت های الزم را کرده و نگرانی بخش 

خصوصی را از این بابت برطرف می کنیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

بدون افزایش دستمزد، کارگران در جریان مردمی کردن یارانه ها، آسیب جدی می دیدند

حبیبی: چون دولت راضی 
به ملغی کردن مصوبه 

غیرقانونی مزدی خود 
نشده تا امروز بیش از صد 

شکایت از جانب کارگران، 
تشکل های کارگری و 

فعاالن صنفی در دیوان 
عدالت اداری ثبت شده 

است

آهنی ها: افزایش 
دستمزدها طبق مصوبه 
شورای عالی کار باید در 

کلیه بخش ها ازجمله 
بخش های دولتی و عمومی 
انجام شود و نمی توان فقط 
از بخش خصوصی به شکل 
تبعیض آمیز انتظار افزایش 

حقوق مطابق قانون را 
داشت


