
t oseei r ani . i r
دسترنج4

عضو شورای عالی کار:
تعیین سقف مدت قراردادهای 

موقت به دولت رفت

عضو کارگری شــورای عالی کار با اشاره به اتمام 
بررســی آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانــون کار در 
کمیســیون اجتماعی دولت، از ارجاع اصلی ترین 
مورد اختالفی میان گــروه کارگری و کارفرمایی به 
کمیسیون اصلی قوه مجریه خبر داد. علی خدایی در 
گفت وگو با ایلنا گفت: اصلی ترین موردی که بر سر آن 
با کارفرمایان اختالف داریم، به کمیسیون اصلی دولت 
ارجاع داده شــد. وی در پاسخ به این پرسش که این 
اختالف بر سر چیست، گفت: اختالف ما با کارفرمایان 
به سقف مدت قرارداد موقت بازمی گردد. عضو کارگری 
شورای عالی کار افزود: نظر گروه کارگری این است که 
حداکثر مدت قرارداد موقت در کارهایی که طبیعت 
آنها جنبه غیرمستمر دارد، باید یک سال باشد چرا که 
کارفرمایان در همین مدت هم می توانند به شناختی 
از کارگران خود برسند اما کارفرمایان می خواهند که 
این سقف ۸ سال باشــد و دولت هم بر ۳ سال تاکید 
می کند. خدایی با بیان اینکه دولت ها سال ها بررسی 
آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را عقب انداخته اند، 
گفت: پس از ســال ها بحث بر سر این تبصره قانونی 
باالخره دولت وارد عمل شد اما انتظار داریم تصمیمی 

اتخاذ نشود که نیروهای کار متضرر شوند.
    

مطالبات معوقه کارگران 
شهرداری محمدیار به 3 ماه رسید

کارگران شهرداری محمدیار واقع در شهرستان 
نقده استان آذربایجان غربی ۳ ماه معوقات مزدی 
طلبکارند. به گزارش ایلنا، این کارگران که در واحد 
اداری و خدماتی شــهرداری محمدیار به صورت 
قراردادی مشــغول کارند، صبح روز یکشنبه )۱۳ 
مرداد ماه( با مراجعه به ســاختمان شهرداری به 
معوقات مزدی خود اعتراض کردند. این کارگران 
که در ســه ماه گذشته دســتمزد و حق بیمه آنها 
پرداخت نشده، گفتند: در شرایط فعلی اقتصاد کشور 
که هر روز شــاهد افزایش قیمت اجناس مصرفی 
و غیرمصرفی هســتیم، نگران تامین هزینه های 
زندگی خود شده ایم. به گفته کارگران شهرداری 
محمدیار، شهرداری و شورای شهر هیچ برنامه ای 

برای پرداخت مطالبات  آنها ندارد.
    

تجمع کارگزاران مخابرات 
روستایی مقابل مخابرات

جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی خراسان 
رضوی با تجمع مقابل ســاختمان مخابرات ایران، 
خواستار اجرای قانون و تمکین شرکت مخابرات به 
آرای دیوان عدالت شدند. »قربان زاده« دبیر کانون 
انجمن های صنفی کارگری مخابرات روستایی استان 
خراسان رضوی در گفت وگو با ایلنا، با بیان اینکه چند 
صد نفر از کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور 
در این تجمع شرکت داشــته اند، افزود: خواسته ما 
اجرای قانون است. ما خواســتار اجرایی شدن آرای 
صادره دیوان عدالت اداری و هیات های حل اختالف 
وزارت کار هستیم. ما درخواست داریم که مخابرات 
به این آرا تمکین کند. این فعــال کارگری، اجرای 
طرح طبقه بندی مشاغل و عقد قرارداد دائم با لحاظ 
کردن همه شرایط قانونی را از مهم ترین خواسته های 
کارگزاران دانست و گفت: فقط انجمن صنفی خراسان 
رضوی تاکنون سه بار به دیوان عدالت شکایت کرده 
و سه رای در دســت دارد. ما می خواهیم این آرا اجرا 
شوند. او تاکید کرد که همکارانش از روستاهای سراسر 
کشور برای پیگیری مطالبات خود به تهران آمده اند 
و بهتر است که مسئوالن صدای این قشر زحمتکش 
روستایی را بشنوند و به خواسته های آنها توجه کنند.

    
کارگران مریوانی:

چاره ای جز کارتن خوابی نداریم
کارگران کم درآمد شهرستان مریوان در نامه ای 
به مسئوالن از گرانی اجاره بهای مسکن انتقاد کردند.
به گزارش ایلنا، مسکن یکی از مهم ترین نیازهای 
هر خانواری است که با گرانی اجاره بها، خانواده های 
کارگری بسیاری را در سراســر کشور نگران کرده 
است. در همین زمینه، کارگران کم درآمد شهرستان 
مریوان در استان کردســتان در نامه ای سرگشاده 
به مســئوالن، کمبود و گرانی مســکن را معضلی 

چاره ناپذیر برای مردم کم درآمد توصیف کرده اند.
در این نامه آمده است: به هر جا مراجعه می کنیم، 
قادر به پرداخت رهن و اجاره ماهانه مسکن نیستیم. 
درآمدمــان کم اســت و نمی توانیــم اجاره های 

درخواستی صاحبخانه ها را بپردازیم.
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روز گذشته نخستین نشست 
مطبوعاتــی مدیرعامل جدید 
ســازمان تامین اجتماعی برگزار 
شد. این نشست که در آستانه روز 
خبرنگار برگزار شد، نشان داد که 
مسئوالن دولتی همچنان اعتقادی 
به وضعیت بحرانی سازمان تامین 
اجتماعــی ندارند و بنا نیســت 
سیاســت های کالن درباره این 
صندوق بیمه گر، تغییر چندانی را 

شاهد باشد.
به گزارش توسعه ایرانی، مصطفی 
ساالری پس از ماه ها اداره سازمان تامین 
اجتماعی با سرپرســت انتخابی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر کرســی 
ریاست بزرگترین صندوق بیمه گر کشور 
نشست. سوابق غیرمرتبط ساالری که در 
رزومه کاری خود، نشانی از مدیریت بر 
چنین نهادهایی را نداشت، به دلیل ماه ها 
تعلل وزرای کار در انتخاب مدیرعامل 
تامین اجتماعی، چندان مورد مناقشه 
قرار نگرفت و وی با امضای تمامی اعضای 
هیأت امنای این سازمان، به مدیرعاملی 
رسید. برگزاری چند نشست هم اندیشی 
میان وی و شــرکای اجتماعی دولت 
)کارگران و کارفرمایان( بیمه شدگان را 
به ایجاد تغییر در سیاست های سازمان 
تامین اجتماعی امیــدوار کرد، چرا که 
طلب سنگین این ســازمان از دولت و 
بدحســابی دولت، سبب شده است که 
توازن منابع و مصارف این سازمان به هم 
بخورد و تامین اجتماعی برای پرداخت 
مستمری بازنشستگان، ماهانه مجبور 

به دریافت وام هایی با بهره ســنگین از 
بانک رفاه شــود. همین موضوع دلیل 
اصلی نگرانی برای آینده این ســازمان 
است اما مدیرعامل جدید، با گفتن این 
جمله که مشکلی در پرداخت مستمری 
بازنشســتگان نداریم، نشــان داد که 
همچون اسالف خود، قصد دارد به رویه 
فعلی سازمان که آن را به ورشکستگی 

سوق می دهد، ادامه دهد.
وی در این نشســت گفت: سازمان 
تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق 
مستمری بگیران و بازنشستگان، مشکل 

و دغدغه ای ندارد.
ساالری با بیان اینکه سازمان تامین 
اجتماعی گرچه مانند نهادهای دیگر که 
متصدی ارائه خدمات هستند، مشکالتی 
دارد اما در اســتمرار خدمات دغدغه و 
مشــکل که نگرانی اساسی ایجاد کند، 
نداریم، افزود: به طــور تقریبی ٩ هزار و 
٢٠٠ تا ٩ هــزار و ۵٠٠ میلیارد تومان 
ماهانه هزینه داریم که ۶۵٠٠ میلیارد 
تومــان مربوط به مستمری هاســت و 
اکنون به جامعه هــدف اعالم می کنم 
دغدغه ای برای پرداخت به موقع حقوق 
مستمری بگیران وجود ندارد و منابع ما 

برای این بخش کفایت می کند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
ادامه داد: هزینه هــای درمان در زمان 
اجرای طرح تحول جهش قابل توجهی 
پیدا کرده بود تا خدمــات ارتقا یابد و به 
همین علت در بخــش درمان معوقاتی 
داریم که برای تسویه آن برنامه خواهیم 

داشت.

وی گفت: حدود ســه هزار میلیارد 
تومان هزینه های متفرقه، پرســنل و 
جاری تامین اجتماعی اســت و حدود 
۸۵٠٠ میلیارد وصولی مســتمر حق 
بیمه داریم. ســاالری ادامــه داد: هزار 
میلیارد تومان باقی مانده را از چند منبع 
دیگر باید تامین کنیم که یکی از آنها از 
محل سود سرمایه گذاری های سازمان 
در شستاســت. یک محل دیگر سهم 
کارفرمایی دولت در بیمه های حمایتی 
اســت که در بودجه های سنواتی دیده 
می شود و امســال هم در بودجه آمده 

است.
منابع همسان سازی حقوق 
بازنشستگان باید تامین شود

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان 
تامیــن اجتماعــی نیز گفــت: برای 
همسان سازی، منابع را باید تامین کنیم 
تا هر زمان که مراحل اجــرای آن آغاز 
شود، بتوانیم نســبت به تعهد خودمان 

برای اجرا به موقع این طرح اقدام کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: بــه همین 
منظور نشست هایی با کانون های عالی 
بازنشستگان برگزار شــده تا نسبت به 
فراهم کردن راهکارهای اساســی آن 
برنامه ریزی کرده و از این طریق به این 

تعهد قانونی خودمان عمل کنیم.
بدهکاری ۱۸هزار میلیارد تومانی 

کارفرمایان به تامین اجتماعی
مدیرعامل تامین اجتماعی گفت: 
در حال حاضر ۱۸هزار میلیارد تومان از 
کارفرمایان و بخش های مختلف مطالبه 

داریم. البته به دلیــل معوقات و بدهی ، 
کارگاهی را تعطیل نمی کنیم.

وی اضافــه کــرد: در مجمــوع 
برنامه ریزی های دقیقی در دست انجام 
داریم و با کمک دولت و مجلس می توانیم 
درآمد و هزینه ها را به ثبات برسانیم. اگر 
دغدغه ای در این زمینه وجود دارد هم در 

ماه های آینده برطرف می کنیم.
 میزان دقیق بدهی دولت به 

تامین اجتماعی اعالم نشده است
وی دربــاره بدهی هــای دولت به 
تامین اجتماعی و نحوه وصول آن گفت: 
هفته گذشته با سازمان برنامه و بودجه 
برای تشــکیل کارگروه مشــترک در 
این زمینه توافق کردیم که مشــخص 
شد اکنون بخشــی از معوقات سنوات 
گذشته حسابرسی شده و برخی هنوز 
حسابرسی نشده  است تا میزان دقیق آن 

را اعالم کنیم.
ساالری اظهار داشــت: درباره نحوه 
محاســبه بدهی در کارگروه مشترک 
اعالم نظر می شــود و دیدگاه دولت این 

است که هر جا نیاز است در موارد مربوط 
به پرداخت حق بیمه کارفرما کمک کند. 
اکنون تامین اجتماعی هم به عموم مردم 
خدمت ارائه می دهد و ما ظرفیت های 
وصول بدهی ها را در کارگروه مشترک 
بررســی می کنیم. مدیرعامل تامین 
اجتماعی ادامــه داد: در بودجه راه های 
شش گانه ای مطرح است که دو سه مورد 
عملیاتی تر است و امیدواریم بخشی از این 

بدهی ها را وصول کنیم.
ساالری در ادامه اضافه کرد: همین 
که وظایف خود را در قبال بیمه شدگان 
به خوبی انجام می دهیــم یعنی اینکه 
ویژه خــواری نمی کنیــم و متعهد به 
انجام وظایف خودمان هستیم. در کنار 
تکالیف اساســی، خدماتی چون طرح 
کرامت رضوی و برخی امــور رفاهی را 
داریم. طرح های همسان سازی و ارائه 

تسهیالت هم اجرا می شود.
وی با اشــاره به اینکه تعداد وام ها را 
دو برابر کردیم که بانک رفــاه آنها را به 
متقاضیان اعطا می کنــد، تاکید کرد: 
تســهیالت دو مرحله داده شده و مبلغ 
۱٠٠ میلیارد تومان اعتبار برای دو فصل 
آینده در نظر گرفته شــده و در دو فصل 
دیگر، دو اعتبــار ۵٠ میلیارد تومانی به 
عنوان وام به بازنشستگان اعطا می شود.
طلب مراکز درمانی به ۱۳هزار 

میلیارد تومان رسید
مدیرعامل تامین اجتماعی درباره 
بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی 
هم گفت: حدود ۱۳هزار میلیارد تومان 
معوقه بــه بخش درمان اعــم از بخش 
دولتی و خصوصی داریم که جلســاتی 
در این زمینه با وزارت بهداشت و بخش 

خصوصی برگزار شده است.
ســاالری ادامــه داد: راهکارهایی 
همچــون پرداخت معوقــات در برابر 
وصول بدهی مان از سایر بخش ها مطرح 
است. البته قرار شد که متعهد شویم از 
این به بعد ۶٠ تــا ۷٠درصد تعهدات به 
موقع پرداخت شود و مابقی را با سازوکار 
دیگر انجام دهیم. وی همچنین اعالم 
کرد که کمتر از دو ماه دیگر امکانی فراهم 
می شود که هر فردی به شعب مراجعه 
می کند می تواند مجموعه سوابق خود 

را از همان شعبه دریافت کند.
ســاالری درباره سیاست شفافیت 
در تامین اجتماعی تصریح کرد: اسامی 
هیات مدیره سازمان منتشر و کارهایی 
در این زمینه شروع شده است. به همین 
دلیل فرایندها شفاف سازی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
در پاسخ به اخباری مبنی بر خالی شدن 

ظرفیت ٢۶٠هزار نفری بیمه کارگران 
ساختمانی و پوشش افراد جدید گفت: 
این آمار، آمار دقیقی نیست که بخواهیم 
٢۶٠هزار نفر را جایگزین کنیم. اکنون 
بیش از ۳۵٠هزار مشمول بیمه کارگران 

ساختمانی داریم.
وی خاطرنشان کرد: براساس روند 
بازرسی های انجام شده مشخص شده 
که برخی از مشموالن این بیمه کارگر 
ساختمانی نیســتند به همین منظور 
سامانه ای تعریف شده که اطالعات افراد 
مشمول که بیمه کارگر ساختمانی دارند 
با دستگاه های مختلف همچون اصناف 
کنترل شود و اگر تعارض وجود دارد این 

افراد حذف شوند.
ساالری افزود: پیش بینی ما این است 
که فهرست قدیم تا ۳٠درصد می تواند 
حذف شود و تغییر کند که در حد حدس 
اســت. کاری را از دو هفته قبل شروع 
کردیم و انجمن کارگران ســاختمانی 
عهده دار کار اســت. تا پایان شــهریور 
کنترل جدی روی مساله بیمه کارگران 
ساختمانی انجام داده می شود و کسانی 
که متقاضی جدید هستند نیز می توانند 
جایگزین شوند. آنها که به صورت قانونی 
می توانند مشمول شوند، تحت پوشش 

درمی آیند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
در پاســخ بــه اینکــه چــرا کارگران 
ساختمانی با ۳۵ سال کار باید بازنشسته 
شده و ۳٠ روز حقوق دریافت کنند، اظهار 

داشت: این مورد الزام قانون است.
ســاالری درباره بدهی شهرداری 
به تامین اجتماعی نیــز گفت: میزان 
بدهی باید قطعی شود به همین دلیل در 
هفته جاری با معاون شهردار جلسه ای 
برگزار شــد تا در این زمینــه توافقاتی 
انجام شود. البته باید گفت نحوه وصول 
بدهی های شهرداری به شیوه ای است 
 که هیچ خللی به خدمات مــردم وارد

 نخواهد شد.

ساالری در نخستین نشست مطبوعاتی:

مشکلی برای پرداخت مستمری بیمه شدگان تامین اجتماعی نداریم

خبر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
در شرایطی که با لشکر بیکاران روبه رو هستیم، 

اعتبارات موجود جوابگو نیست.
به گزارش ایلنا، »رمضانعلی ســبحانی فر« 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در یک 
مناظره اقتصادی بــا »داوود فدایی« عضو هیأت 
علمی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر که از برنامه 
رادیویی »رویداد« پخش شــد، نبود سرمایه در 
گردش و ناتوانی در نوسازی و بهسازی بنگاه های 
تولیدی را ازجمله مشکالتی دانست که منجر به 
بیکاری شاغلین می شود و افزود: اشتغال به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم جزو وظایف وزارت صمت 
است و کمیسیون صنایع تاکنون کمک کننده بوده 

است. وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس باید 
گامی در جهت بهبود اشتغال بردارد، اظهار داشت: 
طرح های نیمه تمام و نوسازی و بهسازی از محل 
رونق تولید باید مورد حمایت باشد و تسهیالت 

دریافت کند.
سبحانی فر خاطرنشان کرد: واحدهای راکد 
باید مجددا باید به چرخــه تولید بازگردند که 
در این صورت اشــتغالزایی را پیش رو خواهیم 

داشت.
در ادامه این مناظره اقتصادی، فدایی، آمار و 
ارقام اعالم شده توسط دولت درباره حفظ اشتغال 
را فقط یک آرزو دانست و افزود: آماری که دولت 
می دهد، برنامه نیســت و فقط آرزوهای دولت 

است و به همین دلیل تمهیداتی برای اجرای آن 
اندیشیده نمی شود.

وی با بیان اینکه باید از مسئوالن سوال شود 
که چرا قانون بهبود فضای کسب و کار هنوز اجرا 
نمی شود و تنها ٢٠درصد آن تحقق یافته، گفت: 
در کشور با وجود مراکز تصمیم گیری متعدد، تولید 
و اشتغال بسیار دشوار شده است. دولت می گوید 
اقداماتی در تسریع اعطای مجوزهای کسب و کار 
ارائه داده ولی در هیچ کشوری همچون ایران مجوز 

با چنین مشکالتی روبه رو نیست.
فدایی ادامه داد: قانونگذاران مجلس حداقل 
باید یک بار کشورهای همسایه را بررسی کنند و 
بدانند در دیگر کشورها چه خبر است. دولت هنوز 

نمی داند چه تعداد پرسنل دارد که این خود، مانعی 
برای کسب و کار است.

وی افزود: هر گاه کارخانــه ای از بین می رود 
یا تعدیل نیرو می کند فقط نسخه ای در راستای 
کمک مالی برای آن می پیچیم در حالی که بسیاری 
از تولیدکننده ها نیازمند کمک فکری هستند تا 

محصول و خدماتی ارائه دهند که نیاز روز باشد.
ســبحانی فر نیز با بیان اینکه سخنان دیگر 
مهمان برنامه نافی اظهارات او نیست، تصریح کرد: 
ما مرتبا این مسئوالن را به کمیسیون دعوت کرده و 

مورد سوال و بازخواست قرار می دهیم.
وی در پاسخ به اعتراض دیگر مهمان برنامه که 
گفت در زمان وضع قانون باید با مجریان جلسه 
برگزار شود تا قابلیت اجرایی بودن قوانین سنجش 
شود، گفت: دستگاه های اجرایی برای اینکه حق 
امضاهای طالیی را از دســت ندهند، در بسیاری 

جاها با ما همکاری نمی کنند.
فدایی نیز در خاتمه این مصاحبه تلفنی اظهار 

کرد: یکی از مشکالت بیکاری و رکود در کشور خود 
دولت است. دولت باید این بخش را به کانون های 

عالی کارفرمایی و انجمن ها بسپارد.
این کارآفرین افزود: چرا بیمه باید فقط طرف 
دولت باشــد و بخش خصوصی ورود نمی کند؟! 

قوانین فعلی باید مورد بازنگری قرار گیرند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

اعتبارات فعلی پاسخگوی لشکر بیکاران نیست

معاون معادن و صنایع معدنی ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت مازندران گفت که در حادثه منجر به مرگ یک کارگر 
در معدن سوادکوه طی هفته اخیر، ســهل انگاری و کوتاهی 

مسئوالن ایمنی و کارگاه معدن محرز است.
به گزارش ایرنا، عصر روز یکشنبه هفته جاری یک کارگر 
حدودا ۴٠ ساله در معدن تاریک دره زغال سنگ در شهرستان 

سوادکوه فوت کرد. این چندمین حادثه طی سال جاری بود که 
سبب شد تا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کند که ۱۱ 

معدن متخلف زغال سنگ را تعطیل کرده است.
عسگر شریفی در این باره گفت: مسئوالن ایمنی و کارگاه 
این معدن نباید به نیروی کار تــازه وارد در این مجموعه اجازه 
ورود و کار در داخــل معدن را می دادند و فــرد ناوارد به خاطر 

ناآشنایی به مسیرهای معدن جان باخت. وی گفت: این کارگر 
که مدتی در تهران مشغول به کار بود بعد از بازگشت از تهران در 
این معدن مشغول به کار شد و در حالی که کمتر از دو هفته از 
ورودش به این مجموعه سپری می شد، برای کار و انجام عملیات 
به درون معدن اعزام شد در حالی که از نظر فنی و ایمنی انجام 
این کار اصولی نیست. معاون صمت مازندران تاکید کرد: حتی 
کارگری با سابقه کار ۱٠ ساله در یک معدن پس از انتقال به یک 
معدن جدید آن هم در استان دیگر باید اول فرصت پیدا کند تا 

با مسیرها و فضای کار در معدن جدید آشنا شود. وی افزود: در 
حادثه اخیر، مسئوالن معدن ازجمله مسئوالن ایمنی و کارگاه 
بدون توجه به این نکته به این فرد اجازه حضور و کار در معدن 
را دادند که منجر به آن شد فرد به دلیل فقر اکسیژن در معدن 
جان خود را از دست بدهد. شریفی اظهار داشت: با بررسی های 
انجام شده توسط کارشناسان به نظر می رسد این فرد به دلیل 
ناآشنایی با مسیرهای معدن راه خروج خود را در داخل تونل ها 

گم کرد و دچار خفگی شد.

سهل انگاری، علت مرگ کارگر معدن در سوادکوه اعالم شد

تقریبا ٩ هزار و ٢٠٠ تا ٩ 
هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان 

ماهانه هزینه داریم که 
۶۵٠٠ میلیارد تومان 

مربوط به مستمری هاست 
ولی دغدغه ای برای 

پرداخت به موقع حقوق 
مستمری بگیران وجود 

ندارد و منابع ما برای این 
بخش کفایت می کند

 برای همسان سازی 
مستمری بازنشستگان 

تامین اجتماعی، باید منابع 
را تامین کنیم تا هر زمان 

که مراحل اجرای آن آغاز 
شود، بتوانیم نسبت به تعهد 
خودمان برای اجرا به موقع 

این طرح اقدام کنیم
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