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هجمه  به مصوبه مزدی شورای عالی 
کار برای سال 1401 از همان اسفندماه 
سال قبل شروع شد. نمایندگان اتاق های 
بازرگانی، انجمن های خیریه و برخی 
فعــاالن کارفرمایی مدعی شــدند با 
افزایش دســتمزد 1401 کمر تولید و 
کارگاه های کوچک می شکند. آن زمان 
البته فقط صحبت از کارگاه های کوچک 
بود و کارفرمایان کوچکــی که ارزش 
افزوده چندانی ندارنــد و نمی توانند از 
پس افزایش دستمزد بربیایند؛ یعنی 
فقط صحبت از این دست کارفرمایان 

بود و بس.
در همان ایــام و به لطــف مصوبه 
مزدی شــورای عالــی کار، کارگران 
دولت توانســتند حکم ابطال افزایش 
10درصدی دستمزد خود را از شورای 
نگهبان بگیرنــد و نمایندگان مجلس 
نیز بند 4-1 تبصره 1۲ الیحه بودجه را 
در آخرین روزهای بررسی بودجه حذف 
کردند. با این حال، بخشنامه پانزدهم 
اردیبهشت سازمان برنامه و بودجه، کل 
معادالت را به هم ریخت. به رغم اینکه 
پیشتر تصور می شد برخی کارفرمایان 
بخش خصوصی با افزایش دســتمزد 
کارگران مخالفند ولی مشــخص شد 
دولت با افزایش تنها 10درصدی مزد 

کارگران خود موافق است.
فعاالن کارگری و نمایندگان کارگران 
در شورای عالی کار به این تصمیم دولت 
اعتــراض جــدی دارنــد و می گویند 
کارگران توقع ندارنــد دولت به عنوان 
بزرگ ترین کارفرمای کشور و به عنوان 
یک شخصیت حقوقی که پای مصوبه 
مزدی شورای عالی کار را امضا گذاشته، 

این مصوبه را زیر سوال ببرد.
احتمال تسری قانون گریزی دولت 

به کارفرمایان بخش خصوصی
»فرامرز توفیقــی«، رئیس کمیته 
دســتمزد کانون عالی شــوراهای کار 
کشور، می گوید: دولت یکی از سه ضلع 
شورای عالی کار اســت و وقتی مصوبه 

دســتمزد را امضا می کند، باید به آن 
پایبند بماند. این مصوبه برای هر ســه 
ضلع شورا الزم االجراست. همان طور 
که کارگران و کارفرمایــان باید به آن 
پایبند باشند، دولت نیز باید به مصوبه ای 
که خودش امضا کرده تعهد کامل داشته 
باشد. اینکه بگوییم »مرگ خوب است 
اما برای همسایه« اصاًل درست نیست. 

اینکه دولت قصد دارد دستمزد کارگران 
شاغل در بخش دولتی مشمول قانون 
کار را فقط 10درصد اضافه کند، کاماًل 
خالف قانون و مصــداق قانون گریزی 

یکی از سه ضلع شورای عالی کار است.
او ادامه می دهــد: در این روزها که 
شــوک های اقتصادی بــه گروه های 
پایین جامعه وارد شده، سزاوار نیست 
خانواده های کارگــری را دچار دلهره و 
نگرانی بیشتر بکنیم و این نگرانی را به 

نارضایتی افزایش قیمت ها بیافزاییم.
به گفته توفیقی، عدم پایبندی دولت 
به مصوبات شــورای عالی کار می تواند 
به کارگاه ها و شرکت های کوچک نیز 
تســری یابد. ما کارگاه هایی در کشور 
داریم که کارفرمایان به رغم گذشــت 
دو ماه از ســال جدید، هنوز به افزایش 
دستمزد تمکین نکرده اند. اگر بپرسیم 
چرا، احتماالً می گویند وقتی دولت مزد 
قانونی به کارگران خود نمی دهد، ما چرا 

زیر بار پرداخت آن برویم؟
تضمینی برای اجرای مصوبات 

مزدی وجود ندارد
نماینده کارگران در شــورای عالی 
کار ادامه می دهد: چگونه می توانیم به 
کارگران این کارگاه ها بگوییم برو اداره 

کار شکایت کن؟ دولت باید بداند که به 
عنوان یک ضلع در شــورای عالی کار، 
مصوبه افزایش مزدی 1401 را پذیرفته 
و خودش آن را منتشر کرده و بنابراین 
همان طور که این مصوبه برای دیگران 
الزم االجراســت، برای دولت نیز بدون 

هیچ تردیدی الزم االجراست.
توفیقــی می افزاید: دولــت باید با 
صدور یک بخشنامه جدید، تصویب نامه 
پانزدهم اردیبهشت را ملغی کند. دولت 
بزرگ ترین کارفرمای کشــور است و 
اگر کارفرمای بزرگ قانون شکنی کند، 
چه تضمینــی وجود دارد کــه قوانین 
مزدی اصوالً پابرجا بمانند. در صورت 
قانون گریزی بزرگ تریــن کارفرمای 
کشور، نمی توان از کارفرمایان کوچک 
انتظار پایبندی به قانون داشت. الغای 
این تصویب نامــه غیرقانونی، بهترین 
راه حل موجود است که می تواند هزاران 
خانواده کارگری را از نگرانی نجات دهد. 
اصاًل خوب نیست که دولت قانون را زیر 
پا بگذارد و آن وقت دیوان عدالت بیاید 

قانون گریزی دولت را ابطال کند.
افزایش 10درصدی مزد در زمان 

آزادسازی قیمت ها، خالف قانون است
»حســین حبیبی«، عضو هیات 

مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار کشــور، نیــز یکــی از منتقدان 
تصویب نامــه پانزدهم اردیبهشــت 
دولت است. او در این رابطه می گوید: 
وفق بند 4 تبصــره 1۲ قانون بودجه 
ســال 1401 کل کشــور مصــوب 
مجلــس، کارگران مشــمول قانون 
کار دولــت از افزایــش 10درصدی 
دستمزد مستثنا شــده اند و بنابراین 
مشمول افزایش مزدی مصوب شورای 
عالی کار هســتند اما دولت مرتکب 
تخلف شــد و طی تبصره ۲ بند سوم 
تصویب نامه ۲14۸۷ مورخ پانزدهم 
اردیبهشــت خود، مصوبــه افزایش 
دستمزد کارکنان مشمول قانون کار 
در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی 

را وتو کرد.
به گفته حبیبــی، تخلف در فصل 
جراحــی اقتصــادی و آزادســازی 
قیمت ها، هم تامل برانگیز است و هم 
جای انتقاد دارد. وی می گوید: زمان، 

زمان قانون شکنی نیست.
او در پاسخ به این سوال که کارگران 
چه باید بکنند، به ســه راهکار اشاره 
می کند؛ راهکارهایی بــرای احیای 
حقوق مزدی هزاران کارگر شاغل در 

نهادها و وزارتخانه های دولتی:
1- مجلس برای دفــاع از جایگاه 
خود، باید ضمن ابطــال تصویب نامه 
۲14۸۷، دولت را مورد سوال قرار دهد.

۲- دیوان عدالــت اداری به علت 
آنکه تصویب نامــه ۲14۸۷ موجب 
خســارت بــرای جامعــه کارگری 
کشور می شود، ضمن صدور دستور 
موقت به منظور جلوگیری از اجرای 
تصویب نامه، نسبت به ابطال تبصره 
۲ بند ســوم تصویب نامه اقدام کند. 
نگذارند زمان بگــذرد و حقوق مزدی 
کارگران دولت چند ماه تضییع شود. 
دستور برای جلوگیری از اجرا بدهند 
و بعــد تصویب نامه را باطــل کنند. 
کارگران از ۲۶ اردیبهشــت شروع به 
شکایت کرده اند و شکایت ها همچنان 

ادامه دارد.

۳- کارگــران جامعــه هــدف 
تصویب نامه ۲14۸۷ و سایر کارگران 
و همچنین تشکل های کارگری نیز 
اقدام به طرح شــکایت جهت ابطال 

تصویب نامه ۲14۸۷ کنند.
فعــاالن کارگــری در پایان یک 
پرسش اساسی مطرح می کنند »آیا 
دولت تصویب نامه ۲14۸۷ را ملغی 
می کند یا اگر حاضر به این کار نیست 
آیا دیوان عدالت به عنوان عالی ترین 
مرجع دادخواهی، دستور توقف این 
تصویب نامه را به دلیل تغایر اساسی 
با قوانین باالدستی صادر می کند؟«. 
دو ماه اســت که کارگران دولت زیر 
فشــار عدم افزایش دســتمزد قرار 
گرفته اند. بــرای آنهــا در فروردین 
دستمزد علی الحساب به اندازه حقوق 
سال قبل و در اردیبهشت دستمزد با 
افزایش 10درصدی پرداخت شــد. 
زمان مشــخص خواهد کرد که این 
کارگران خواهند توانست از افزایش 
قانونی دســتمزد برخوردار شوند و 
مابه التفاوت دو ماه اخیــر را بگیرند 

یا خیر.

کارفرمای بزرگ مرگ را می خواهد، اما برای همسایه

بطالن ادعای دولت در پایبندی به سه جانبه گرایی و قانون

خبر

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره 
آخرین تحوالت افزایش حقوق بازنشســتگان 
و شــایعات مطرح شــده در زمینــه مذاکرات 
غیررســمی برای کاهش میزان افزایش حقوق 
مســتمری گفت: هیچ مذاکــره ای را در قالب 
کانون های غیررســمی و افراد دربــاره افزایش 
حقوق بازنشستگان نداشتیم. تنها در این رابطه با 
کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مذاکره 
رسمی شده و در این رابطه کسانی که اظهارنظر 

می کنند خود باید پاسخگوی شایعات باشند.
میرهاشم موســوی به ایلنا گفت: به عنوان 
مســئوالن تامین اجتماعی و براساس ماده ۹۶ 
و 111 قانون تامیــن اجتماعی باید جمع بندی 
خود را اعــالم و مصوبه مزدی خود را براســاس 
جمع بندی در هیــأت امنای ســازمان تامین 

اجتماعی انجام می دادیــم که این اقدام صورت 
گرفت و مصوبه خود را به دولت ارســال کردیم. 
همچنین در جلسات کارشناسی کمیسیون های 
دولت نیز حضور یافته و از مصوبات ســازمان با 

استدالل های خود دفاع کردیم.
وی با تاکیــد بر اینکه دولــت نیازمند بحث 
کارشناسی فرابخشی برای اجرای مصوبه اعالمی 
افزایش حقوق بازنشستگان اســت، ادامه داد: 
طبق قانون موظف به اجــرای نظر نهایی هیأت 

دولت هستیم.
مدیرعامل تامین اجتماعی با اشــاره به ماده 
۹۶ و 111 قانون تامین اجتماعی که در آن گفته 
شده »مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری 
بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در 
هر حالتی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر 

باشد«، اظهار کرد: اهل فن می دانند معنای ماده 
۹۶ و ماده 111 قانون تامین اجتماعی چیست و ما 
براساس این دو ماده مصوبات خود را اعالم کردیم. 
البته سنواتی وجود داشته که عدد پرداختی کمتر 
از این عدد مطابق با این مواد قانون بوده است اما 
نتیجه اعالمی کار کارشناســی ما این بوده که 
همان عدد مطابق با مــواد قانونی باید پرداخت 
شود. اجرای این جمع بندی کارشناسی ما البته 
منوط به تصمیم هیأت دولت است و هر چه دولت 
تصویب کند ما در نهایت موظف به اجرای همان 

مصوبه نهایی هستیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف 
احیای شورای عالی تامین اجتماعی بیان کرد: 
پس از ابالغ سیاست های کلی تامین اجتماعی، 
نظرات کارشناســی مختلفی برای ایجاد یک 

سازوکار هماهنگی و تصمیم گیری در یک سطح 
باالتــر از مجموعه های کوچک تر مطرح شــد. 
برخی معتقدند ساختار نظام جامع رفاه می تواند 
به تنهایی این هماهنگــی را انجام دهد و برخی 
کارشناسان یک نهاد هماهنگ کننده باالدستی 
کامال مستقل را پیشنهاد می دهند و برخی نیز 
بحث احیای شــورای عالی تامین اجتماعی را 
مطرح کردند. البته این پیشنهاد نیز مطرح است 
که یک نهاد فراتر از سه قوه در زمینه هماهنگی 
سیاست های تامین اجتماعی الزم است که آن 
نیز بحث کارشناسی دیگری است اما به هر حال 
ما نیاز به یک اجماع تجربی درباره مسیر الزم در 

هماهنگی سیاست های تامین اجتماعی داریم.
موسوی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور 
درباره خصوصی سازی ها و پرداخت بدهی های 
دولت به تامین اجتماعــی از طریق واگذاری ها 
در دور جدیــد خصوصی ســازی و واگــذاری 
شــرکت های دولتی گفت: آنچه دولت متعهد 
به اجرای آن بوده اعطا و فروش ســهام ۹0هزار 

میلیارد تومان از شــرکت های دولتی است که 
تاکنون ۷۳هزار میلیارد تومان آن از شرکت های 
غیرزیان ده واگذار شده اســت. البته دورنمای 
واگذاری ها برای انجام تعهدات دولت می تواند 
بیشــتر از رقم ۹0هزار میلیارد تومان باشد اما 
با توجه به شــرایط موجود کشور فعال به تحقق 
همان ۹0هزار میلیارد تومان )1۷هزار میلیارد 
تومان سهام شرکت های باقی مانده( نیز راضی 

هستیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

حقوقبازنشستگانرامطابقنظردولتافزایشمیدهیم

توفیقی: عدم پایبندی 
دولت به مصوبه شورای 

عالی کار می تواند به 
شرکت های کوچک نیز 

تسری یابد. ما کارگاه هایی 
در کشور داریم که 

کارفرمایان به رغم گذشت 
دو ماه از سال جدید، هنوز 

به افزایش دستمزد تمکین 
نکرده اند
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نسرین هزاره مقدم

کارگرانشهرداریفسا
دوماهمزدطلبکارند

پرداخت حقوق کارگر خدماتی و فضای ســبز 
شهرداری فســا در اســتان فارس دو ماه به تاخیر 

افتاده است.
به گزارش ایلنا کارگرانی که تحت مســئولیت 
دو شرکت پیمانکاری در نقاط مختلف شهر فسا به 
کارهای خدماتی و فضای سبز مشغول اند، حقوق 
فروردین و اردیبهشت ماه ســال جاری را دریافت 
نکرده اند.این دو شــرکت پیمانکاری در مجموع 
حدود ۳00کارگر دارند که هر ماه حقوق کارگران 
را با تاخیر پرداخت می کنند. آخرین حقوقی که این 
کارگران دریافت کرده اند مربوط به اسفند ماه سال 
گذشته است که آن هم با تاخیر در 1۵ فروردین ماه 

سال جاری پرداخت شد.
    

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس:
قراردادهایموقتکار
سریعترساماندهیشوند

نایب رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس از دولــت و وزارت کار خواســت تا هرچه 
ســریع تر موضوع قراردادهای موقت را ساماندهی 

کنند.
به گزارش ایسنا، ســیدمحمد مولوی نماینده 
آبادان در توئیتر نوشت: »جوان امروز همچون نسل 
اول انقالب تمام تالشش، پیشرفت و توسعه اقتصادی 
کشور است. دولت و وزارت کار هرچه سریع تر موضوع 
قراردادهای موقت را ساماندهی کند. طبق قانون، 
شغل و امنیت شغلی جزو حقوق شهروندان است. 
بدون شک با برچیده شــدن قراردادهای موقت، 
هم جهش تولید خواهیم داشت هم کانون خانواده 

گرم تر خواهد شد«.
    

شرطخانهدارشدنکارگران،
داشتنامنیتشغلیاست

عضو کانون عالی شــوراهای اسالمی کار اولین 
شرط برای خانه دار شدن کارگران را داشتن امنیت 
شغلی آنها دانست و گفت: کارگری که قرارداد کارش 
موقت و سه ماهه و شش ماهه باشد چطور می تواند 
خانه ای را یک ســال اجاره کند یا از عهده پرداخت 

اقساط وام مسکن برآید؟
علی اصالنی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
معتقدم ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی 
با شــعار صورت نمی گیرد و باید در عمل به تولید 
مسکن روی آوریم. در حال حاضر شرایط برای ورود 
به طرح های مسکن دشوار اســت چون کارگران 
آورده ای ندارند و اگر داشته باشند توانایی پرداخت 

اقساط سنگین وام مسکن را ندارند.
وی افزود: اگر حداقل مبلغ قسط سه میلیون تا 
چهار میلیون تومان باشد کارگری که دریافتی اش 
هم زیاد شود باز هم باید بیش از دوسوم حقوق خود را 

برای پرداخت قسط وام اختصاص بدهد.
عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار درعین 
حال مهم ترین بحث در خصوص مسکن کارگری را 
داشتن امنیت شغلی دانست و در توضیح آن گفت: 
کارگر بدون امنیت شغلی جرات گرفتن وام از بانک 
مسکن را هم ندارد چون نمی داند تا سر برج سر کار 
هست یا نه و به این ترتیب زیر بار اقساط وام ودیعه 
مســکن نمی رود.وی تصریح کرد: اگر حقیقتا به 
دنبال ساخت مسکن کارگری هستیم باید شرایط 
را برای ورود به آن تســهیل کنیــم و ریل گذاری 
صحیحی داشته باشیم. یکی از شرایط کار این است 
که آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار تدوین شود تا 
تکلیف شغل های مستمر و غیرمستمر و بحث امنیت 
شغلی و قراردادها مشخص شود و کارگر دلگرم باشد 
که اگر در کارخانه ای مشغول کار است، قراردادی 
دارد و با خیال آسوده وام برمی دارد و به جای کرایه 

خانه، قسط وام مسکن را می دهد.
به گفته اصالنی وقتی کارگر مســتاجر اســت 
می تواند از صاحبخانه بــرای پرداخت کرایه وقت 
بگیرد ولی اگر قسط بانک عقب بیافتد بانک بابت 
یک ماه تاخیر جریمه می کند و دغدغه امنیت شغلی 
باعث شــده کارگران خیلی از طرح های مســکن 
استقبال نکنند.رئیس کانون شورای اسالمی کار 
البرز در پایان گفت: اگر حقیقتا به دنبال ســاخت 
مسکن کارگری هستیم باید از طریق تعاونی های 
مســکن اقدام شــود و این تعاونی هــا را در داخل 
کارخانه ها راه اندازی کنیم تا کارگران عضو شوند و 
کارفرمایان هم در بحث تامین مسکن به کارگران 

کمک کنند.

اخبار کارگری

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
با اشــاره به تعلــل دولــت در افزایش حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: گویا این 

زمینه حجت بر مسئولین تمام نشده است.
به گزارش ایلنا، حســن صادقی در جمع 
بازنشستگان با بیان اینکه »دولت هنوز روی 
تعدیل دستمزدها تاکید دارد«، تصریح کرد: 

چند تن از وزیــران و اعضــای هیأت دولت 
اخیرا با طرفین کارفرمایی و کارگری در این 
زمینه جلسه ای داشتند و در آن جلسه دولت 
افزایش ۵۷درصدی حداقل بگیران را پذیرفته 
ولی برای ســایر ســطوح دریافتــی به جای 
افزایش قانونی ۳۸درصــدی، بحث افزایش 
10درصدی حقوق را مطرح کرده اند. در ادامه 
طرف کارفرمایی نیز بــا افزایش 10درصدی 
سایر سطوح موافقت کرده اما جلسه به دلیل 
اظهارات وزیر اقتصاد درباره شــروط افزایش 
10درصدی به حاشیه کشیده شده و به نتیجه 

نرسیده است.

وی با تاکید بر اینکــه دولت در حالی مدعی 
تصمیمات سخت است که در این مورد تبعیض 
قائل می شود، افزود: آیا هدف دولت از جراحی 
اقتصادی رفاه حــال چند ابربدهــکار بانکی 
اســت؟ تاکید داریم که جراحی اقتصادی اول 
در بودجه باید رخ دهد نــه اینکه مخارج دولت 
آن قدر افزایش یابد که دیگــر بودجه عمرانی 

دولت محو شود.
این فعــال صنفــی اظهــار کــرد: تعداد 
حداقل بگیــران صنــدوق تامیــن اجتماعی 
)۹00هزار نفر( بسیار بیشتر از حداقل بگیران 
سایر صندوق هاست. همچنین ۷00هزار نفر 

از بازنشســتگان دو برابر حداقل بگیران حقوق 
می گیرند و ۶00هزار نفر سه برابر حداقل حقوق 

می گیرند.
وی در ادامــه افزود: دولت بایــد بداند که با 
یک جامعه متنوع حقوق بگیر طرف اســت و 
اگر می خواهد برای مخارج کشــور به صورت 
غیرمســتقیم مالیاتی بگیرد باید از افراد دارای 
دریافتی بیــش از ۲0میلیون تومــان مالیات 
بگیرد. دولت نباید بدهی های خود را از حساب 
فقرا و کف بگیر و متوسط بگیران صندوق تامین 

اجتماعی بگیرد.
صادقی با اشــاره به اینکه »سقف دریافتی 

تامین اجتماعی 1۷میلیون اســت ولی سقف 
دریافتی بازنشستگان کشوری ۳۶میلیون نفر 
است و این تبعیض اســت«، گفت: اکنون سه 
ماه حقوق معوقه داریم کــه از نظر آقایان باعث 
تورم است. من امروز از آنها می خواهم یک نفر 
از اقتصاددانان مورد تایید کارفرمایان و دولت را 
معرفی کنند تا در اینجا جرات به انجام مناظره 
داشته باشد و نشان دهیم اثر حقوق ما روی تورم 

چقدر است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با 
بیان اینکه »آثار برخی تصمیمات در بحث یارانه 
باعث تورم شده نه افزایش حقوق و حاضریم این 
را اثبات کنیم«، ادامه داد: بازنشستگان باید برای 
دفاع از حقوق خود یک طرح مدون داشته باشند. 
باید در شبکه های اجتماعی حضور داشته و با 

رسانه ها ارتباط بگیریم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

دولتجراحیاقتصادیراازخودشروعمیکردنهبازنشستگان

حبیبی: وفق بند ۴ تبصره 
1۲ قانون بودجه سال 

1۴01 کل کشور، کارگران 
دولتی مشمول قانون 

کار از افزایش 10 درصدی 
دستمزد مستثنا شده اند و 

بنابراین مشمول افزایش 
مزدی مصوب شورای عالی 

کار هستند


