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کارگران سد بیجار مطالبات مزدی 
معوقه دارند

حدود ۴۲ کارگر شــاغل در پروژه ساخت سد 
مخزنی شهر بیجار استان گیالن، دست کم ۱۴ماه 

مطالبات مزدی پرداخت نشده، دارند.
به گــزارش ایلنا به نقل از این کارگــران، آنها از 
طریق یک شرکت تامین نیرو با نظارت شرکت آب 
و منطقه ای گیالن در منطقه روستایی شهر بیجار 
روی رودخانه »زیلکی« مشــغول کارند. شرکت 
پیمانکار عالوه بر تاخیر در پرداخت مطالبه مزدی 
آنها، در پایان آبان ماه، ۴ تا ۵ نفر از کارگران بومی را به 
دلیل  عدم نیاز با اتمام قرارداد کار تعدیل کرده است.

این کارگران که هنوز حق ســنوات و عیدی و 
پاداش پایان سال ۹۸ خود را از کارفرما طلبکارند، 
گفتند: پیمانکاری که ما در استخدامش هستیم 
حدود ۸ ما حقوق سال گذشــته را به همراه ۶ ماه 
حقوق سال جاری به ما بدهکار است. همچنین حق 
بیمه کارگران این پروژه با مشکل پرداخت مواجه 
است طوری که دفترچه های درمانی ما در برخی از 

ماه های سال فاقد اعتبار می شود.
این کارگران اظهار داشــتند: آخرین حقوقی 
که دریافت کرده ایم حدود یــک هفته پیش بوده 
که کارفرما به صورت علی الحســاب مبلغ ۳ و نیم 
میلیون تومان به حساب مان واریز کرد. در عین حال 
اردیبهشت ماه سال جاری مبلغ دو میلیون تومان 

دریافت کردیم.
    

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
هزینه اجرای نظام متمرکز تامین 
اجتماعی از جیب کارگران نباشد

رئیس اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری 
معتقد است که اجرای برنامه »ایجاد نظام متمرکز 
تامین اجتماعی« ضروری است اما اجرای این برنامه 

نباید به تامین اجتماعی تحمیل شود.
به گزارش ایلنا، حسن صادقی گفت: ایجاد برنامه 
نظام متمرکز تامین اجتماعی برای تمام آحاد مردم، 
وظیفه ای درست اســت و نظام باید سال ها قبل به 

وظیفه خود عمل می کرد.
وی ادامه داد: اما وقتی که موضوع نظام متمرکز 
تامین اجتماعی مطرح می شــود، نگاه ها به سوی 
تامین اجتماعی فعلی اســت در حالی که سازمان 
تامین اجتماعی، آن نظــام جامع تامین اجتماعی 
هدف گذاری شــده نیســت بلکه بیمه اجتماعی 
کارگران است. همین خلط مبحث باعث شده در 
طول ۴0 سال نظام جمهوری اســالمی، همواره 

بارهای متعددی به تامین اجتماعی تحمیل شود.
رئیس اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری 
توضیح داد: ما با اصل طرح متمرکز تامین اجتماعی 
مخالفتی نداریم ولی مساله این است که چرا تامین 
اجتماعی باید هدف این طرح باشد؟ تامین اجتماعی 

متعلق به کارگران است.
    

اعضای شورای عالی نظام پرستاری:
مطالبات پرستاران را بپردازید

اعضای شورای عالی نظام پرستاری طی نامه ای 
به رئیس جمهوری، مشکالت و مصائب پرستاران را 

طرح کردند.
به گزارش ایلنا، در متن نامه اعضای این شورای 
عالی و روســای ۱۴0 هیات مدیره نظام پرستاری 
سراسر کشور به رئیس جمهور آمده است: متأسفانه 
در بیمارستان های درگیر کرونا به رغم نیاز و کمبود 
شدید پرســتار، نه هنوز نیروی پرســتار کافی و 
متناسب جذب و به کارگیری شده، نه توسط مدیران 
و مسئوالن عملیاتی در دانشگاه های علوم پزشکی 
و بیمارســتان ها به انگیزه مدافعین سالمت توجه 
کافی می شود. نه حقوق و دستمزد آنها متناسب این 
روزهای سخت و پرخطر پرداخت می شود و نه علت 
این همه ابتال شهید و انفکاک نیروی متخصص از 

خدمت بررسی و رسیدگی می شود.
در بخش دیگــری از این نامه آمده اســت: در 
بیمارستان ها به دلیل عملی نشدن یا اجرای بسیار 
ناقص مصوبات، نه تنها در بین سرمایه های انسانی 
رضایت مندی ایجاد نشده بلکه هر ماه به بهانه کاهش 
درآمدها، از مبالغ دســتمزدها و کارانه ها به شدت 
کاسته می شود و در نحوه محاسبه قانون بهره وری، 
رفتارهای سلیقه ای می کنند و در مقابل نص صریح 
قانون تفسیرها و اعمال سلیقه های شخصی می کنند 
و حقوق حقه پرستاران را آن هم در این شرایط رعایت 
نمی کنند و در بسیاری از بیمارستان ها اعتراض به 

حق پرستاران را برانگیخته است.
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اخبار کارگری

نماینــدگان تشــکل های صنفی 
کارگــران و بازنشســتگان تامیــن 
اجتماعی، روز گذشته در یک نشست 
خبــری مشــترک، از وضعیــت بد 
معیشتی گروه هایی سخن گفتند که 
نمایندگی آنها را برعهده دارند. نماینده 
بازنشستگان از خم شدن کمر این قشر 
زیر بار زندگی گفت و نماینده کارگران، به 
انتقاد از عملکرد دولت در حوزه توجه به 

معیشت گروه های کم درآمد پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس 
کانون بازنشســتگان تامین اجتماعی 
تهران، در این نشست خبری، وضعیت 
معیشتی بازنشستگان در شرایط حال 

حاضر را بسیار وخیم توصیف کرد.
علی دهقان کیا گفت: در آخر سال ۹۸ 
سبد هزینه خانوار ۴ میلیون و ۹۴۶ هزار 
تومان بود و امروز به ۱0 میلیون تومان 

رسیده است.
وی با اعالم اینکه در ابتدای سال ۹۹ 
برای بازنشستگان کشوری و لشکری 
افزایش حقوق و متناسب سازی انجام 
شد، افزود: انتظار داشتیم دولت بدهی 
خودش به تامیــن اجتماعی را بپردازد 
تا سازمان تامین اجتماعی هم بتواند از 
آن محل، متناسب سازی را یک مرتبه 

دیگر انجام دهد.
دهقان کیا ادامــه داد: باید به همان 
میزان افزایش حقوق بازنشســتگان 
کشوری و لشکری، حقوق بازنشستگان 

تامین اجتماعی هم افزایش می یافت.
وی بــا اعــالم اینکــه ۶0درصد 
بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی، 

صــد  ر ۱د ۴ و  قلی بگیــر  ا حد
زیرحداقلی بگیر هســتند، گفت: سبد 
هزینه خانوار در ۹ ماهه اول سال با توجه 
به افزایش دو برابری تــورم در تمامی 
اجناس باید دو برابر افزایش یابد و توقع 
ما این است که جلســات شورای عالی 
کار برای تعیین دستمزد زودتر تشکیل 
شــود. دولت قانون گریزی کرده و ماده 
۴۱ قانون کار را مبنی بر افزایش حقوق 
و دســتمزد متناســب با تورم اجرایی 
نمی کنــد در حالی که در پایان ســال 
گذشته ۵0درصد حقوق شاغلین خود را 
افزایش داد و برای بازنشستگان لشکری 
و کشوری نیز دو بار متناسب سازی شد.

دهقان کیــا افــزود: ظاهــراً بدنه 
وزارتخانه آمادگی تشــکیل جلسات 
شــورای عالی کار را ندارد در حالی که 
پارســال در همین زمان، کمیته های 
شورای عالی کار فعال شده بودند. انتظار 
ما این اســت که دولت بدهــی خود را 
پرداخت کند تا بتوانیم متناسب سازی 

را به معنای واقعی انجام دهیم.
رئیس کانون بازنشستگان سازمان 
تأمین اجتماعی تهــران تصریح کرد: 
بدهی دولت تا پایان ســال ۹۸ حدود 
۳00هزار میلیارد تومان اســت. در پی 
تصویب ۲۶ قانــون تحمیلی به تأمین 
اجتماعی ۳ میلیون و ۲00هزار نفر بر 
ســفره تأمین اجتماعی اضافه شدند 
طوری که ۷درصد حــق بیمه را خود و 
مابقی را باید دولت پرداخت می کرد که 

آن را انجام نمی دهد.
وی با اشــاره به اینکه بدهی جاری 

دولت به تأمین اجتماعی ماهانه سه هزار 
و ۵00میلیارد تومان است، خاطرنشان 
کرد: بدهی قطعی شده تأمین اجتماعی 
از سال ۸۳ تا ۹۵ حدود ۹۲هزار و ۵00 
میلیارد تومان بود که دولت از این رقم 
۵۸هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان کم کرد و 
دلیلش این بود که بدهی تأمین اجتماعی 
با بهره مرکب محاسبه شده در حالی که 

نباید این گونه باشد.
دهقان کیا گفــت: اگر دولت بدهی 
خــود را به موقــع پرداخــت می کرد 
مــا می توانســتیم در جایــی دیگر 
ســرمایه گذاری کنیم و در حال حاضر 
صاحب بیش از یک تریلیون و ۴00هزار 
میلیارد تومان بودیم در حالی که امروز 
از ۳00هزار میلیــارد تومان بدهی ما، 

۸۸0هزار میلیارد تومان کم شده است.
رئیس کانون بازنشستگان سازمان 
تأمین اجتماعی تهران افزود: براساس 
قانون بدهی دولت به تأمین اجتماعی 
باید به روزرسانی شــود در حالی که 
دولت این موضوع را اجرایی نمی کند 
و به آن پای بند نیســت. براساس بند 
»ن« تبصره ۵ الیحــه بودجه ۱۴00 
محاســبه بدهی تأمین اجتماعی با 
بهره ســاده در نظر گرفته شده که ما 
به شــدت با آن مخالفیــم و اگر این 
اتفاق رخ دهد با عکس العمل جامعه 

کارگری مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: از شــورای عالی کار 
انتظار داریم با توجه به افزایش دوبرابری 
نرخ تورم، سبد هزینه خانوار را تنظیم و 
مبلغ واقعی حقوق را در نظر بگیرد چرا 

که بسیاری از بازنشستگان در وضعیت 
خوبی به سر نمی برند.

دهقان کیا به وضعیت نامناســب 
بیمه تکمیلی درمان و خروج ۷۹ قلم 
دارو از شمول بیمه اشــاره و تصریح 
کرد: هزینه درمان از ســال گذشته 
تاکنون دو تا ســه برابر افزایش یافته 
در حالــی که ۷۹ قلــم از داروهای ما 
را از شــمول بیمه خــارج کردند و ما 
عماًل درمانمان را از دســت داده ایم. 
در خصــوص ثبت نــام وام ضروری 
بازنشســتگان اقدامات خوبی انجام 
شده طوری که طی ماه گذشته ۷هزار 
نفر از بازنشستگان برای دریافت وام 
اقدام کردند و همچنین کمک تأمین 
اجتماعی برای پرداخت سرانه بیمه 
تکمیلی سه هزار تومان بود که امسال 
در قرارداد جدید بــه ۲۱هزار تومان 

افزایش یافته است.

عملکرد دولت درباره معیشت 
کارگران قابل دفاع نیست

در ادامه این نشست خبری، رئیس 
کانون شوراهای اسالمی کار هم گفت: 
عملکرد دولت درباره معیشت کارگران 

طی دو سال گذشته قابل دفاع نیست.
علی خدایی درباره تعیین دستمزد 
۹۹ کارگــران و بازنشســتگان، افزود: 
متأسفانه طرف دولتی اصرار بر افزایش 
۱۵درصدی مزد داشــت و معتقد بود 
تورم باید مهار شود و در حالی که ما با آن 
مخالف بودیم، بدون موافقت کارگران، 

دستمزد به تصویب رسید.
وی تصریح کرد: در سال جاری نیز 
چندین بار خواســتار تشکیل جلسه 
شورای عالی کار برای بازنگری در مزد ۹۹ 
بودیم اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد و در 
حالی که براساس قانون باید هر ماه یک 
بار جلسه شورای عالی کار برگزار شود، از 
ابتدای سال تاکنون فقط سه بار جلسات 
شــورای عالی کار برگزار شــده که دو 

جلسه مربوط به دستمزد سال ۹۹ بود.
خدایــی دربــاره تعیین ســبد 
هزینه های کارگران نیز افزود: فرمولی 
برای استخراج هزینه های سبد زندگی 
مشخص شده که البته قیمت های آن، 
نرخ میادین میوه و تره بار است و واقعی 
نیستند و با این حســاب هزینه های 
معیشت ســال ۹۹ حدود ۴ میلیون 
و ۹00هزار تومان بــود، با این حال در 
شورای عالی کار مزد تعیین شده برای 
خانوار بــا بُعد ۳ نفره بــه دو میلیون و 

۷00هزار تومان نیز نرسید.
رئیس کانون شوراهای اسالمی کار 
اســتان تهران درباره سبد هزینه های 
۱۴00 تأکید کــرد: با همــان ارقام و 
محاسبات سال گذشــته، برای سال 
۱۴00، سبد هزینه های خانوار که آن را 
تعیین کرده ایم به ۷ میلیون و ۴۸۲هزار 
تومان می رسد که البته باید مورد توافق با 

کارفرمایان و دولت نیز قرار گیرد.
وی با اشــاره به اینکــه بارها اعالم 
کرده ایم که آموزش از سبد هزینه های 
معیشــت خانوار حذف شده، گفت: در 
حال حاضر نیز متأسفانه اقالم خوراکی 
و آشامیدنی از سبد معیشت حذف شده 
که این موضوع زنگ هشــداری برای 

مسئوالن است.
خدایی با اشــاره به اینکه عملکرد 
دولت در خصوص معیشــت کارگران 
طی دو سال گذشته قابل دفاع نیست، 
گفت: وضعیت افزایش دستمزد قابل 
پیش بینی نیست اما می توان گفت که 
دستمزد واقعی چقدر باید باشد و فاصله 

ریالی بین سبد معیشت سال گذشته و 
امسال باید مبنا و مالک تعیین حقوق 

کارگران در سال آینده قرار گیرد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه حدود 
۱۵میلیون نفر به طور مستقیم متأثر 
از دستمزدهای تعیین شــده زندگی 
می کنند، گفت: ۳.۵میلیون بازنشسته 
و ۱۱.۵میلیون بیمه شــده کارگری در 
تأمین اجتماعی داریم که با احتســاب 
خانواده هایشان حدود ۵0میلیون نفر 

می شوند.
خدایی افزود: قانون ما مترقی ترین 
قانون اســت امــا اجرای آن دســت 
غیرمترقی ترین انسان های دنیا افتاده 

است.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای 
کار با اشاره به اینکه خط فقر ۱0میلیون 
تومان اعالم شــده، گفت: چرا از حقوق 
۳ میلیون تومانی کارگران مالیات کم 
می کنند اما از پزشــکان و طالفروشان 
و...، نمی توانند مالیات بگیرند. کجای 
دنیا این گونه است که از افرادی که زیر 

خط فقر هستند نیز مالیات می گیرند.
وی افزود: در ســال جاری ۳۲هزار 
میلیــارد تومان بابت بدهــی دولت به 
تأمین اجتماعی پرداخت شد در حالی 
که بخشــی از این پرداختی، واگذاری 
شرکت هایی مانند هپکو اراک بوده که 
قابلیت فروش و تبدیل به پول را ندارند. 
دولت شرکت هایی را به تأمین اجتماعی 
بابت تعهــدات خود واگــذار کرده که 

مورددار هستند.
خدایی گفت: متناسب سازی حق 
اولیه بازنشستگان بود که امسال اجرایی 
شــد و افتخاری برای دولت محسوب 
نمی شود و به هیچ عنوان جای تقدیر و 

تشکر از کسی وجود ندارد.
وی تأکید کرد: تأمیــن اجتماعی 
از ابتدای ســال تاکنون ۱۵هزار و ۶00 
میلیارد تومان حق بیمه از بیمه شدگان 
خود دریافت کرده، در حالی که افزایش 
حق مســکن و حق بُن بازنشستگان را 

پرداخت نمی کند.

نمایندگان تشکل های کارگری و بازنشستگی:

وضعیت معیشتی کم درآمدها، فاجعه بار است

خبر

میزان ساعت کاری شاغالن ازجمله شاخص  های کلیدی 
بازار کار به شمار می رود که براساس استانداردهای بین المللی در 
تمام کشورها مورد اندازه گیری قرار می گیرد. میزان ساعات کار 
متاثر از عوامل متعددی است که ازجمله آنها می توان به دستمزد، 
وضع معیشت افراد، فرهنگ کار و میزان اشتغال کشور اشاره کرد.
به گزارش »توسعه ایرانی« و براســاس گزارش مرکز آمار و 
اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بررســی 
ساعت کاری هفتگی شــاغلین در بخش های عمده اقتصادی 
نشان دهنده این است که میانگین ســاعت کاری معمول در 
هفته برای شاغلین در بخش خدمات بیشترین میزان و در بخش 
کشاورزی کمترین میزان را دارد. در سال ۹۸ میانگین ساعت 
کاری هفتگی افراد شاغل در بخش خدمات ۴۵ساعت و ۱۸دقیقه، 

برای بخش صنعت ۴۴ســاعت و ۴۲ دقیقه، برای ســاختمان 
۴0ساعت و ۲۴ دقیقه و برای کشاورزی ۳۷ ساعت و ۱۲دقیقه 
بوده است. این در حالی ست که میانگین ساعت کاری هفتگی 
طی سال های ۹۲ الی ۹۸ در همه بخش های اقتصادی با کاهش 
مواجه بوده است و بیشترین کاهش به بخش کشاورزی و کمترین 

کاهش به بخش خدمات اختصاص داشته است.
طبق این گزارش، در ســال گذشــته بیش از ۹ میلیون و 
۴۴۴هزار و ۸۷۸ نفر از شاغلین زن و مرد ۴۹ ساعت و بیشتر در 
هفته کار کرده اند که ۸ میلیون و ۸۱۵هزار و ۷۲۷ نفر از این گروه 
از شاغلین، مرد و ۶۲۸هزار و ۴۸۵ نفر از این شاغلین، زن بوده اند.

مطابق آمارهای به دست آمده از طرح آمارگیری نیروی کار 
در سال ۱۳۹۸ شاغلینی که به طور معمول ۴۹ ساعت و بیشتر در 

هفته کار کردند با ۳۸.۹درصد بیشترین سهم را نسبت به سایر 
شاغلین داشتند. در حال حاضر میانگین ساعت کار معمول در 
هفته در کشورها بین ۴0 تا ۴۴ ساعت است و این شاخص نشان 
می دهد که سهم زیادی از شاغلین بیش از استاندارد کار می کنند.

مقایسه ساعت کاری هفتگی مردان و زنان شاغل در سال 
گذشته حاکی از آن است که شاغلین مردی که در هفته ۴۹ 
ساعت و بیشــتر کار کردند با ۴۴.۲درصد بیشترین سهم را 
نسبت به سایر شاغلین مرد داشتند، در حالی که زنان شاغل 
که به طور معمول بین ۴۱ تا ۴۸ ســاعت در هفته کار کردند 
با ۲۵.۴درصد از بیشترین سهم نســبت به سایر زنان شاغل 

برخوردار بودند.
مطابق آمار ارائه شــده از بررســی توزیع شاغالن بر حسب 

ســاعات کاری در ســال های ۹۲ تا ۹۸، در بخــش تولیدی و 
غیرتولیدی، میانگین ساعت کاری معمول در هفته برای شاغلین 

در بخش تولیدی همواره کمتر از غیرتولیدی است.
مقایسه میانگین ساعت کار معمول هفتگی در بخش تولیدی 
و غیرتولیدی در سال ۹۸ نشان می دهد که میانگین ساعت کاری 
در بخش غیرتولیدی به میزان ۳ساعت و ۱۲دقیقه بیشتر از بخش 

تولیدی است.

مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار:

بخش زیادی از شاغالن، بیش از ساعات استاندارد کار می کنند

یک اســتاد دانشــگاه و جامعه شناس 
گفت: در دوران شیوع کرونا که بسیاری از 
مشاغل دچار مشکل شده اند، نیاز است که 
دولت حمایت های اقتصادی از خانواده ها را 

افزایش دهد.
امان اهلل قرایــی مقــدم در گفت وگو با 
خبرگزاری ایرنــا افزود: کرونــا از ابتدای 

شیوع تاکنون اثرات زیادی را بر خانواده ها 
و همیــن طور تامین ســطح معــاش آنها 
گذاشــته و با اعمال محدودیت های بیشتر 
و تعطیلــی بســیاری از اماکــن تجاری و 
 کســب و کارها ایــن تاثیر بیشــتر جلوه 

کرده است.
وی ادامه داد: کرونا هرچند از نظر روانی 

و عاطفی نیز بر خانواده ها تاثیر گذاشــته و 
موجب شده روابط خانوادگی کمتر شود و 
از نظر جامعه شناسی خانواده ها را به سمت 
خودمحوری و خودمداری پیش برده اما از 
نظر اقتصادی نیز بر خانواده ها تاثیر گذاشته 

است.
قرایی مقدم افزود: از زمان شیوع ویروس 

کرونا در جهان و همین طور در ایران تدابیر 
خاصی برای حمایــت از خانواده ها صورت 
گرفته اما در ایران با توجه به تورم و مشکالت 
اقتصادی این میزان حمایــت برای تامین 

معاش خانواده ها کافی نیست. 
وی تاکید کرد: بسیاری از خانواده ها به 
دلیل اینکه حقوق بگیر نیســتند یا اینکه از 
درآمد ثابتی ندارند، بیشتر در معرض آسیب 
هستند بنابراین نیاز است که دولت بیشتر 
به آنها توجه کند. این جامعه شناس تصریح 

کرد:  اکنون با توجه به آمارهای موجود در 
جامعه می توان گفت کــه ۷0میلیون نفر 
نیازمند کمک هستند و باید از نظر معیشتی 
مورد حمایت قــرار گیرند تا بتوانند مخارج 

خود را تامین کنند.
 قرایی مقــدم ادامه داد: از ســوی دیگر 
وقتی در شــرایط کرونایی، مردم خود را با 
جوامع و کشورهای دیگر مقایسه می کنند، 
این موضوع ســبب بدبینــی و نارضایتی 

می شود.

یک جامعه شناس:

حمایت های اقتصادی از خانواده ها در دوران کرونا افزایش یابد

خدایی: چرا از حقوق ۳ 
میلیون تومانی کارگران 
مالیات کم می کنند اما از 

پزشکان و طالفروشان و... 
نمی توانند مالیات بگیرند. 
کجای دنیا این گونه است 
که از افرادی که زیر خط 
فقر هستند مالیات نیز 

می گیرند

دهقان کیا: ۶۰درصد 
بازنشستگان تامین 

اجتماعی، حداقلی بگیر و 
۱۴درصد زیرحداقلی بگیر 
هستند، در حالی که دولت 

در پایان سال گذشته 
۵۰درصد حقوق شاغلین 

خود را افزایش داد و حقوق 
بازنشستگان لشکری 

و کشوری نیز دو بار 
متناسب سازی شد
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