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مدیرکل راه آهن آذربایجان:
پیگیر حل مشکالت 

کارگران هستیم
مدیرکل راه آهن آذربایجان با اشاره به اجتماع 
جمعی از پرسنل و کارگران راه آهن تبریز، روی ریل 
قطار گفت: پیگیر حل مشکالت پرسنل و کارگران 
زحمتکش هستیم. شاپور ارصالنی در گفت وگو با 
ایرنا افزود: تعدادی از کارگران حوزه تامین نگهداری 
خطوط راه آهن استان به دلیل تاخیر در پرداخت 2 
ماه حقوق خود از سوی پیمانکار این حوزه در مسیر 
ریل قطار اجتماع کردند. وی اظهار داشت: این تجمع 
موجب شد تا قطار تربیت معلم تبریز از حرکت بازماند 
و قطار مشهد - تبریز نیز در ورودی سکو متوقف شد 
و مسافران مجبور شدند در این محل پیاده شوند. 
مدیرکل راه آهن آذربایجان یادآوری کرد: مسئوالن 
راه آهن پیگیر هستند تا از دولت نقدینگی دریافت 
و از طریق شرکت پیمانکار حقوق معوق کارگران را 
پرداخت کنند. ارصالنی با بیان اینکه حدود 650 نفر 
در زیر مجموعه این شرکت پیمانکاری در راه آهن 
اســتان کار می کنند، ادامه داد: در این اجتماع که 
حدود 100 نفر از کارگران شرکت داشتند هیچ گونه 

خسارت و برخوردی روی نداد.
    

یاوری خبر داد:
پیگیری پرداخت عیدی و 
پاداش کارگران هفت تپه

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح آخرین جزئیات 
پیگیری مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه، گفت: 
پرداخت حقوق معوق، عیدی و پاداش پایان سال 
کارگران در دستور کار جدی وزارت کار قرار دارد. 
کریم یاوری در گفت وگو با ایسنا گفت: در سفرهای 
اســتانی، بازدید وزیر کار از بنگاه های مشکل دار 
صورت می پذیرد که این راستا، ســفر وزیر کار به 
استان خوزســتان و دیدار وی با کارگران شرکت 
نیشکر هفت تپه مورد استقبال کارگران قرار گرفت 
و پیگیری مطالبات و مشکالت در کارگران ایجاد 
شوق و امید کرد. وی گفت: در حال حاضر در گروه 
ملی فوالد حقوق کارگران کاماًل به روز اســت و در 
نیشــکر هفت تپه، کارگران فقط با یک ماه حقوق 
معوقه مواجهند و پیگیری حقوق و عیدی و پاداش 
تمامی کارگران در دســتور کار جدی مســئوالن 
استانی و کشوری وزارت کار قرار دارد. نماینده وزیر 
کار در امور رسیدگی به بنگاه های مشکل دار در عین 
حال از راه اندازی سه خط تولید در گروه ملی فوالد 
خبر داد و گفت: با راه اندازی این ســه خط تولید، 
کارگران در حال کار و فعالیت و تولید هستند. یاوری 
از شناسایی 1۳50 بنگاه اقتصادی مشکل دار تا پایان 
آذر ماه خبر داد و گفت: مشــکالت این بنگاه ها از 
طریق شهرستان ها، استان ها و مراکز در حال رصد و 
پیگیری قرار دارد. البته ممکن است تعداد بنگاه های 
مشــکل دار بیش از این باشــد ولی براساس آمار و 
اطالعات دقیق و مستند و آنچه شناسایی و بررسی 
شده این تعداد بنگاه به دست آمده است و وزارت کار با 
جدیت موضوع صیانت از نیروی کار و پایداری تولید، 
حفظ حیات اقتصادی بنگاه ها و تثبیت اشتغال را 

دنبال می کند.
    

طرحی برای بهره مندی زنان 
شاغل و بازنشسته از حق عائله مندی

رئیس فراکسیون زنان مجلس از تدوین طرحی 
برای بهره مندی زنان مجرد شاغل و بازنشسته از 
حق عائله مندی توســط این فراکسیون خبر داد. 
فریده اوالدقباد در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت 
از تدوین طرح اصالح بند ۴ ماده 6۸ قانون مدیریت 
خدمات کشوری در فراکســیون زنان خبر داد و 
گفت: در حال حاضر به موجب بند ۴ ماده 1۸ قانون 
خدمات کشوری کمک هزینه عائله مندی و اوالد به 
کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر که 
دارای همسر هستند، پرداخت می شود. وی ادامه 
داد: کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر که 
دارای همسر نبوده یا همسر آنان معلول و ازکارافتاده 
کلی باشند یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان 
هستند، از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع 
این بند بهره مند می شوند ولی سایر بانوان شاغل و 
بازنشسته اعم از متأهل و مجرد از این امتیاز محروم 
هستند، بنابراین بر آن شــدیم که طرح مذکور را 
تدوین کنیم. اوالدقباد یادآور شد: براساس طرح 
اصالحیه کمک هزینه عائله مندی و اوالد به تمامی 
کارمندان شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول 
این قانون اعم از زن و مرد معادل )۸00( امتیاز و برای 
هر فرزند معادل )200( امتیاز است و حداکثر سن 
برای اوالدی که از مزایای این بند استفاده می کنند 
به شرط ادامه تحصیل و نیز غیرشاغل بودن فرزند، 
20 سال تمام و نداشتن شوهر برای اوالد اناث خواهد 
بود. فرزندان معلول و ازکارافتاده کلی به تشخیص 
مراجع پزشکی ذی ربط مشمول محدودیت سقف 

سنی مذبور نیستند.
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اخبار کارگری

مذاکرات تعیین دستمزد سال آینده 
کارگران و کارکنان مشمول قانون کار 
که طبق قانون در شــورای عالی کار با 
حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی 
و دولت تعیین می شود، از یکشنبه پنجم 
اسفندماه در شورای عالی کار آغاز شد. 
به رغم اینکه در روزهای پایانی ســال، 
جلسات دستمزد باید در شورای عالی کار 
با فوریت و فوق العاده برگزار شود تا پیش 
از پایان ســال میزان افزایش دستمزد 
نهایی شود، اما نخستین جلسه چانه زنی 
نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این 
شورا یکشنبه هفته گذشته برگزار شد 

که صرفاً مذاکرات اولیه مورد بحث بود.
در همین زمینه حاتم شــاکرمی، 
معاون وزیر کار و دبیر شورای عالی کار 
در گفت وگو با مهر، با امتناع از پاسخگویی 
درباره آخرین وضعیت جلسات دستمزد، 
درباره اینکه نشست بعدی شورای عالی 
کار چه زمانی برگزار می شــود، گفت: 
قطعاً در هفته جاری نشســتی برگزار 
نخواهد شد و نشســت بعد طی هفته 

آینده تشکیل می شود.
بنابراین نشســت بعدی مذاکرات 
دســتمزد ۹۸ بــا فاصلــه حداقل دو 

هفته ای نسبت به نشست قبلی برگزار 
خواهد شــد تا این مذاکرات به واپسین 
روزهای سال موکول شــود. با توجه به 
اینکه چانه زنی نماینــدگان کارگری و 
کارفرمایی مهمترین چالش هر ســاله 
تعیین مذاکرات مزدی است، بنابراین 
وقفه یک هفته ای جلســات دستمزد 
می توانــد مذاکرات نهایــی را به دلیل 

فشردگی سخت تر کند.
در نشست یکشــنبه هفته گذشته 
شورای عالی کار، نمایندگان کارگری 
مواضع خود را برای دستمزد سال آینده 
اعالم کردند. درخواســت و پیشــنهاد 
اصلی نمایندگان تشکل های کارگری 
در مورد دستمزد، جبران قدرت خرید 
از دســت رفته کارگران طی یک سال 

گذشته است.
نمایندگان کارگــری و کارفرمایی 
شورای عالی کار پیش از آغاز مذاکرات 
دســتمزد، در کارگروه مزد این شورا با 
بررسی آمار و ارقام مخارج، حداقل هزینه 
معیشت ماهیانه یک خانوار ۳.۳ نفره را 
برای سال جاری ۳ میلیون و ۷5۹ هزار 
262 تومان استخراج کردند که طبق این 
محاسبات، قدرت خرید کارگران طی 

سال ۹۷ نسبت به سال ۹6 یک میلیون 
و ۸۹ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.

فرامــرز توفیقی رئیــس کارگروه 
دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار، پس از تشکیل نشست هفته گذشته 
شــورای عالی کار درباره زمان تشکیل 
نشست بعدی گفت: با توجه به فرصت 
کمی که تا پایان اسفند باقی مانده است، 
جلسات شــورا باید هر چه زودتر برای 
تعیین تکلیف دستمزد ســال برگزار 
شود. توفیقی البته به این نکته نیز اشاره 
کرد که، برای نمایندگان کارگری زمان 
خیلی پارامتر مهمی نیست که لزوماً تا 
پایان اسفند با هر پیشنهادی موافقت 
کنیم، بلکه مهمتر از آن تعیین دستمزد 

منصفانه برای جامعه کارگری است.
دستمزد متناسب با معیشت 

کارگران تصویب می شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با 
بیان اینکه فرایند تعیین حداقل دستمزد 
کارگران در شــورای عالی کار صورت 
می پذیرد، گفت: دســتور تامین منابع 
پرداخــت عیدی و پاداش پایان ســال 

بازنشستگان فوالد صادر شده است.
محمد شــریعتمداری در پاسخ به 

سوالی درباره افزایش 10 تا ۴0درصدی 
حداقل مــزد کارگران که مــورد نظر 
نمایندگان مجلس است، گفت: تعیین 
حداقل مزد به عهده شــورای عالی کار 
اســت و بقیه طبقات اختیارات قانونی 
شورای عالی کار نیست. نظام پرداخت 
مزد در دولت و سازمان امور استخدامی 
کشور از قانونمندی های جداگانه ای از 
تعیین حداقل مزد نظام متکی بر قانون 
کار تبعیت می کند و لذا به لحاظ قانونی، 

فرایند تعیین حداقل دستمزد کارگران 
باید در شورای عالی کار دنبال شود.

شــریعتمداری ادامه داد: تاکنون 
چندین جلسه در کمیته دستمزد شورای 
عالی کار برگزار شــده و به نتایج خوبی 
رســیده که امیدواریم در جلسات آتی 
شورای عالی کار بتوانیم به نتایج مطلوبی 
قبل از پایان سال برسیم و رقم دستمزد 

را اعالم کنیم.
وزیر کار تاکید کرد: بدون تردید باید 
توجه کنیم که فاصله بین سبد معیشت 
و میزان حداقل مزد متناســب باشــد 
تا کارگران کشــور ما که ستون فقرات 
تولید هستند به یک زندگی عزتمندانه 
ادامه دهند. وی گفــت: کارفرمایان نیز 
در این زمینه همکاری و اهتمام دارند و 
تالش کردیم بین مجموعه کارگران و 
کارفرمایان یک تفاهم سه جانبه تفاهم 
برقــرار کنیم و شــاید در طالیی ترین 
روزهــای همدلــی بین کارگــران و 

کارفرمایان هستیم.
هزینه های زندگی در تهران 
چهار میلیون و ۵۰۰هزار تومان

اعالم ارقام مدنظر برای دســتمزد 
سال آینده کارگران، با وجود خواهش 
نماینــدگان کارگــری بــرای اینکه 
نمایندگان مجلــس در این حوزه ورود 

نکنند، همچنان ادامه دارد.
نادر قاضی پور، نماینده حوزه انتخابیه 
ارومیه و نایب رئیس فراکسیون کارگری 
مجلس شورای اسالمی بر افزایش حقوق 
مناسب کارگران تاکید کرد و گفت: امروز 
بیشتر کارگران حداقل بگیر هستند و 
توان اداره زندگی خود را ندارند، بنابراین 
باید در تصمیم گیری ســال جدید به 
اندازه ای حقوق آنان افزوده شــود که 
بتوانند با گرانی و تــورم فعلی، زندگی 

حداقلی را همچنان ادامه دهند.
قاضی پور با ابراز تاسف از حقوق های 
پایین کارگران، اظهار داشــت: دولت 
در سال های گذشــته به دالیل متعدد 
ازجمله جنگ تحمیلی حقوق کارگران 
را افزایش نداد و کارگران نیز نجابت به 
خرج دادند و برای حفظ نظام و مقابله با 
دشمن از حق خود گذشتند اما اکنون که 
در شرایط مناسب تری قرار داریم، دولت و 

کارفرمایان باید جبران گذشته را بکنند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولت 
و کارفرمایــان 6۷درصد به دســتمزد 
کارگران در طول ســال های گذشــته 
بدهکار هســتند، خاطرنشان ساخت: 
این بدهی بر مبنای دستورالعملی است 
که دولت اعالم کرده و ایــن واقعیت را 
پذیرفته است بنابراین تصور نشود که از 

روی احساسات حرف می زنیم.
نماینده ارومیــه در مجلس تصریح 
کرد: متاسفانه امروزه شرایط زندگی از 
حالت عادی عبور کرده و به دلیل گرانی 
و تورم لجام گسیخته، در مرز بحران قرار 
داریم به همین دلیل افزایش دستمزدها 
باید واقعی تر باشــد تا بتواند معیشت 

کارگران را تامین کند.
قاضی پور بر تامین معیشت کارگران 
تأکید کرد و گفت: نه تنها کارگران توان 
تامین هزینه های روزمره زندگی شان 
را ندارند بلکه به دلیل نداشتن مسکن 
و اجاره نشــینی، ناچار هستند بخش 
عمده ای از حقوق خــود را بابت کرایه 
مسکن بپردازند. نایب رئیس فراکسیون 
کارگری مجلس با تأکید بر اینکه کارگران 
زیر خط فقر زندگی می کنند، اشاره کرد: 
بر مبنای بررسی هایی که انجام داده ایم، 
برای زندگی در تهران حداقل باید چهار 
میلیون و 500 هزار تومان درآمد برای 
یک خانواده چهار نفره وجود داشــته 
باشد تا در نقطه ســر به سر باشد. بدین 
معنا که این حقوق را بگیرد و هزینه های 
درمان، کرایه خانه، خوراک، پوشاک و 

هزینه های جاری اش را تامین کند.

روند مذاکرات دستمزد ۹۸ کند پیش می رود

ابهام در تعیین تکلیف حقوق کارگران تا پایان سال

خبر

رئیس اتحادیه کارگــران قراردادی و پیمانی 
می گوید مصوبه افزایش ۴00هزار تومانی مجلس 
شامل حال کارگران نمی شــود و این مصوبه در 
صورت تصویب نهایی در مورد حقوق کارکنان و 
بازنشستگان دولتی اعمال خواهد شد. وی بر لزوم 
احیای ســتاد بن کارگری تاکید کرد و از مجلس 
خواســت برای افزایش حقوق کارگران با دولت 

مذاکره کند.
فتح اله بیــات در گفت وگو با ایســنا، درباره 
اظهارات برخــی نمایندگان مجلــس مبنی بر 
افزایش 10 تا ۴0درصدی دســتمزد سال آینده 
کارگران، گفت: افزایش ۴00 تا 500هزار تومانی 
حقوق که از تصویب مجلس گذشــته در مورد 
حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت بوده است. 
البته برخی نماینــدگان اظهارنظرهایی درباره 
افزایــش 10 تا ۴0درصدی حقــوق کارگران به 
شــکل پلکانی مطرح کرده اند ولی تا زمانی که 
قانون، شــورای عالی کار را متولی اصلی تعیین 

مزد و گفت وگوی سه جانبه را در تعیین دستمزد 
کارگران مؤثر می داند باید به آن پایبند باشیم.

وی ادامــه داد: ماده ۴1 قانــون کار می گوید 
شــورای عالی کار می تواند همه ساله نرخ حقوق 
و دستمزد را بر مبنای بند یک این ماده که اشاره 
به نرخ تورم و بند دو آنکه اشــاره به سبد معیشت 
خانوار دارد، تعیین کند که بر این اساس هرگونه 
افزایش دستمزد کارگران باید از مجرای شورای 
عالی کار بگذرد. بیات گفت: چنانچه شورای عالی 
کار را نادیده بگیریم ممکن است در برخی شرایط 
موضوع تعیین مزد کارگران به شــکل سلیقه ای 
باال و پایین شود در حالی که وقتی به قانون استناد 
می کنیم، قانون مالک اصلی تعیین حداقل مزد 
است و باید صحبت های کارگران، کارفرمایان و 

دولت در این زمینه شنیده شود.
لزوم مذاکره مجلس با دولت برای 

افزایش حقوق کارگران
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، 

درعین حال از کمیسیون های مجلس خواست در 
مورد افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ با دولت 

مذاکره یا قانون را اصالح کنند.
وی با بیــان اینکه دســتمزد کارگران زمانی 
واقعی می شــود که نرخ تورم واقعی اعالم شود، 
اظهار کرد: اگر نرخ واقعی تورم از سوی مرکز آمار یا 
بانک مرکزی اعالم شود، شورای عالی کار مشکلی 
در تعیین حداقل دســتمزد نخواهد داشت ولی 
متأسفانه دستمزد سال ۹۸ کارگران را بر مبنای 
نرخ تورم ســال ۹۷ تعیین می کنیم در صورتی 
 که کارگران باید با این حقوق یک ســال آینده را 

سپری کنند.
این مقام مسئول کارگری افزود: با وجود آنکه در 
چند ماه گذشته بر لزوم نظارت بر قیمت های بازار 
تاکید کردیم و از دولت خواستیم برای کاهش فشار 
بر کارگران، قیمت اقالم ضروری را ثابت نگه دارد 
ولی همچنان با افزایش سرسام آور قیمت ها در بازار 
مواجه هستیم و چند قلم مایحتاج اساسی کارگران 

نیز مشمول افزایش هزینه ها شده است لذا تا زمانی 
که ثبات به بازار برنگردد و قیمت کاالهای اساسی 
ثابت نشــود، خانوارهای کارگری همچنان در 

سختی امرار معاش خواهند کرد.
به اعتقاد بیات، در حال حاضر بیشترین مصرف 
کننده تولیدات داخلی را جامعه ۴0میلیون نفری 
کارگران تشــکیل می دهند که اگر معیشت آنها 
تأمین نشــود، رکود شــدیدی بر جامعه حاکم 
و کارفرمایــان و جامعه از ایــن وضعیت متضرر 

می شوند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی 
در پایان احیای ســتاد بن کارگری را به منظور 
تقویت قدرت معیشــت خانوارهای کارگری 
خواستار شد و گفت: تاکید ما این است که بن 
کارگری مجدداً احیا شــود تا به کمک حقوق 
و دســتمزد کارگران بیاید و ســبد معیشــت 
خانوارهای کارگری را تأمین کند. بن کارگری 
باعث می شود اقالم مورد نیاز با قیمت پایین تر 
از بازار دست کارگران برســد و از این جهت به 
معیشت خانوارهای کارگری کمک خواهد شد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:

افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق شامل حال کارگران  نمی شود

جمعی از کارمندان وزارت جهاد کشاورزی با تجمع مقابل 
ساختمان مجلس اعتراض خود را نسبت به پایین بودن حقوق و 
مزایا در مقایسه با دیگر وزارتخانه ها نشان دادند. تجمع کنندگان 
معتقدند که وزیر جهاد کشاورزی از فصل دهم قانون خدمات 

کشوری برای بهبود یافتن این وضعیت استفاده نکرده است.
نماینده این معترضان در گفت وگو با ایسنا گفت: پیش از 
ظهر دیروز حدود ۳00 تا ۴00 نفر از کارمندان و کارکنان وزارت 
جهاد کشاورزی از سراسر کشور مقابل مجلس جمع شدند و 

نسبت به این مسأله که چرا وزارت جهاد کشاورزی پایین ترین 
حقوق پرداختی را نسبت به سایر دســتگاه ها دارد، اعتراض 
کردند.  به اعتقاد وی، مواد 65، 66 و 6۸ فصل دهم قانون خدمات 
کشوری مزایایی برای ارتقا و بهبود حقوق کارکنان دولت در نظر 
گرفته است اما با وجود اینکه تقریباً همه دستگاه های اجرایی و 
وزارتخانه ها از این مواد استفاده کرده اند، وزارت جهاد کشاورزی 
از معدود مجموعه های دولتی است که از این مواد قانونی استفاده 
نکرده است. نماینده معترضان گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید 

قانون را اجرا کرده و امتیازاتی برای پرسنل خود در نظر بگیرد 
تا مشــکالت کارمندان این وزارتخانه برطرف شود، چرا که 
فاصله بیش از یک میلیون تومانی حقوق این وزارتخانه با دیگر 

وزارتخانه ها تبعیض است.
در همین راستا یک مقام مسئول در وزارت کشاورزی توضیح 
داد این مسأله هیچ ارتباطی به این وزارتخانه ندارد و برخالف 
ادعای معترضان، فقط چند سازمان و دستگاه از این پتانسیل 

قانونی بهره برده اند.
به گفته وی، بسیاری از وزارتخانه های دولتی مانند وزارت 
جهاد کشاورزی نتوانسته اند از مزایای فصل دهم قانون خدمات 
کشوری استفاده کنند. وی افزود: استفاده از این قانون در حیطه 

اختیارات وزیر جهاد کشاورزی نیست و باید در شورای حقوق و 
دستمزد به تصویب برسد. این کار نیز نیاز به مصوبه دولتی دارد 

که در این شرایط اقتصادی بعید است به تصویب برسد.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: 
پیش از این نیز چنین درخواســتی به رئیس سازمان برنامه 
و بودجه داده شــده و به تأیید هم رســیده بود، اما پس از آن 
مشخص شد که به غیر از تأیید رئیس سازمان برنامه و بودجه به 
مصوبه دولتی هم نیاز است. در مجموع به نظر می رسد چنین 
درخواست هایی باید در شرایط عادی و با آرامش مطرح شود، 
کما اینکه مسئوالن این وزارتخانه در ابتدای دولت دوازدهم هم 

یک بار همین کار را انجام داده بودند.

تجمع کارکنان وزارت کشاورزی در اعتراض به حقوق دریافتی

شریعتمداری: تاکنون 
چندین جلسه در کمیته 

دستمزد شورای عالی کار 
برگزار شده و به نتایج خوبی 

رسیده که امیدواریم در 
جلسات آتی شورای عالی 

کار بتوانیم به نتایج مطلوبی 
قبل از پایان سال برسیم و 
رقم دستمزد را اعالم کنیم

قاضی پور: دولت و 
کارفرمایان ۶۷درصد به 

دستمزد کارگران در طول 
سال های گذشته بدهکار 

هستند. این بدهی بر مبنای 
دستورالعملی است که 
دولت اعالم کرده و این 

واقعیت را پذیرفته است 
بنابراین تصور نشود که 
از روی احساسات حرف 

می زنیم
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