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خصوصی سازی یا 
خصوصی خوری

نصراهلل دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران

براساس قانون اساسی، اقتصاد ایران از سه رکن 
دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل می شود. بخش 
دولتی وضعیت خوبی نــدارد و برخالف تاکیدات 
قانونی، بخش تعاون هم نتوانسته سهم 25درصدی 
خود را از اقتصاد بگیرد. از همین رو، در ســال های 
گذشته برنامه ای برای خصوصی سازی پیاده شد 
اما خصوصی ســازی صورت گرفته برخالف قانون 

اساسی و نظرات بزرگان کشور در این زمینه بود.
باید عنوان کرد که هیچ گونه خصوصی سازی 
اصولــی و درســتی صــورت نگرفتــه و نتیجه 
خصوصی سازی تعطیلی کارخانه ها، تعدیل نیرو، 
حقوق معوقه و مشــکالت اقتصادی و معیشــتی 
برای کارگران بوده اســت. بر این اساس باید عنوان 
کرد که خصوصی سازی صورت نگرفته، بلکه شاهد 

خصوصی خوری بوده ایم.
بــرای مثــال می تــوان بــه مشــکالتی که 
خصوصی ســازی برای کارگران نیشکر هفت تپه 
به وجود آورده است، اشــاره کرد. شایسته نیست 
در شــرایطی که درگیر بحران اقتصادی هستیم، 
کارگران تحت فشــار مضاعف باشند. درخواست 
ما این است که دولت مســئولیت اداره واحد های 
مشــکل دار را برعهده بگیرد تا مشکالت ادامه پیدا 

نکند.

همچنین بایــد به مــاده ۳۶ تامین اجتماعی 
که این روزها باید به آن توجه بیشــتری داشت، 
اشاره کرد. طبق این ماده، وقتی بحرانی به وجود 
می آید و کارفرما قادر به پرداخت حق بیمه نیست، 
شایسته نیست که تامین اجتماعی از ارائه خدمات 
به کارگران به بهانه اینکه بیمه آنها تمدید نشــده 
خودداری کند. شــاهد این هستیم که در شرایط 
ســخت کنونی، افرادی بــه درمانگاه های تامین 
اجتماعی مراجعه می کنند اما با این مساله رو به رو 
هستند که این درمانگاه ها از ارائه خدمات به بهانه 
معوق ماندن حق بیمه خودداری کنند. درخواست 
ما رســیدگی به این مشــکل تا زمان رسیدن به 

وضعیت عادی است.
بحث کارگران ساختمانی هم از دیگر مشکالت 
روز جامعه کارگری اســت. با تالش های صورت 
گرفته در ســال های گذشته، توانســتیم بیمه 
کارگران ســاختمانی را برقرار کنیم اما از آنجا که 
رابطه کارگری و کارفرمایی در مــورد آنها وجود 
ندارد، آنها مشمول مستمری بیکاری نشدند که 
البته این مشکل را می توان رفع کرد و کاری کرد 

آنها از این خدمت نیز بهره ببرند.
در پایان باید به بروز مشــکلی که در سال های 
اخیر با آن مواجــه بوده ایم و در مــواردی از آن، 
کارفرمایان هم مقصر نبودند، اشــاره کنم. برخی 
از کارگران پیمانکاری، ماه ها حقوق نمی گیرند و 
پیمانکاران هم می گویند چون دولت یا کارفرمای 
اصلی طلب آنها را نداده، آنها هم قادر به پرداخت 
حقوق کارگران خود نیستند. از دولت تقاضا داریم 
در شــرایط کنونی با پرداخت به موقع مطالبات 
پیمانکاران، زمینه پرداخت حقــوق کارگران را 

فراهم کند.

احتمال بازگشایی کارخانه 
مخابرات راه دور شیراز

در پی دســتور رئیس قــوه قضاییه برای 
پیگیری مشکالت کارگری استان فارس، روز 
گذشته جلسه ای در مورد کارخانه مخابرات از 

راه دور شیراز )iti( برگزار شد.
به گزارش فــارس، این جلســه با حضور 
استاندار فارس، رئیس کل دادگستری استان، 
دادستان مرکز استان، رئیس هیات حمایت از 
صنایع کشــور، دبیر کارگروه رفع موانع تولید 
کشور و ســهامدار عمده کارخانه و جمعی از 

مدیران اجرایی این استان برگزار شد.
قاضی آسیابی، دادستان مرکز استان فارس 
با اشاره به این موضوع اظهار کرد: پس از تبادل 
نظر اعضای جلســه، تدابیر الزم جهت تعیین 
تکلیف مطالبات کارگران و بازگشایی کارخانه 
اتخاذ شــد و مقرر شــد ظرف چند روز آینده 
مصوبات جلسه اجرایی و ظرف مهلت تعیین 
شــده از ناحیه ریاســت قوه قضاییه کارخانه 

بازگشایی شود.
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یادداشت

خبر کارگری

روز گذشــته و در جلســه هیات 
وزیران، افزایش مستمری بازنشستگان 
و مســتمری بگیران ســازمان تأمین 
اجتماعی در ســال ۱۳۹۹ به تصویب 

رسید.
به گزارش توســعه ایرانی به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
بر این اســاس از تاریخ یکــم فروردین 
مــاه امســال، کلیه مســتمری های 
بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع 
مســتمری بازماندگان مشــمولین 
قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال 
۱۳۹۸ برقرار شــده، بــه ترتیب برای 
دریافت کنندگان حداقل مســتمری 
و ســایر افرادی که به نسبت پرداخت 
حق بیمه برقرار شــده است، به میزان 
2۶درصد و برای ســایر سطوح باالتر از 
حداقل مستمری به میزان ۱5درصد 
مستمری آنان در پایان اسفند ماه سال 
۱۳۹۸ به عالوه مبلغ ثابت یک میلیون 
و ۶۶0هزار و ۱40 ریال افزایش می یابد.

با این حال، وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی وعده داده اســت که مزایای 
جانبی بازنشســتگان با تصمیم هیات 
امنای سازمان تامین اجتماعی افزایش 
خواهــد یافت و حتــی زمزمه هایی به 
گوش رسید که قرار است مزایای مزدی 
بازنشستگان را به پایه شاغالن برسانند.

محمد شــریعتمداری همچنین 

درباره وعده چندین ساله همسان سازی 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در 
گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، 
اظهار کــرد: وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در دو بخــش پیگیر حقوق 
بازنشستگان اســت؛ یک بخش پیگیر 
حقوق بازنشستگان کشوری و بخش 
دیگر بازنشســتگان تامین اجتماعی 
است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکه در حــوزه افزایش حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری 
نیازمند مساعدت دولت هستیم، افزود: 
در خصوص حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی دست ما با بورسی شدن شستا 
بیشــتر باز شــده و امیدوار هستیم در 
سال جدید با کمک دولت کمبود ها را 
با دریافت برخــی از بدهی های موجود 

رفع کنیم.
وی افــزود: لیســتی از دارایی های 
قابل واگذاری دولت به سازمان تامین 
اجتماعی تهیه شده و در اولین فرصت 
در جلسه هیات دولت پیگیری می شود.

مشکالت معیشتی 
بازنشستگان، بسیار است

در همیــن زمینه، عضــو کارگری 
هیات امنای سازمان تامین اجتماعی 
گفت: باید کف مستمری بازنشستگان 
کارگری به دو میلیون و ۸00هزار تومان 

برسد.

اولیــا علی بیگی با اشــاره به روند 
تعیین مســتمری ها می گوید: بحث 
مســتمری و دریافتی بازنشستگان 
علی القاعده براســاس آن چیزی که 
همیشه مرســوم بوده، در هیات امنا 
مطرح نمی شود. هر ساله مدیرعامل 
با همــکاری هیات مدیره ســازمان 
و مشــورت و پیگیری کانــون عالی 
بازنشستگان به یک توافق می رسیدند 
و پیشــنهاد را نهایــی می کردند و به 
هیات وزیران ارســال می شــد و به 
تصویب می رسید. هر ساله شیوه کار 
این گونه بوده اســت اما امسال بحث 
رســاندن دریافتی بازنشســتگان به 
شاغالن از طریق مزایای مزدی طرح 
شده که قرار اســت در هیات امنای 

سازمان پیگیری شود.
وی به عنوان عضــو کارگری هیات 
امنا تاکید می کند: مــا در هیات امنای 
ســازمان تامیــن اجتماعــی، خود 
را نماینده کارگران، بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران می  دانیم و وظیفه 
داریم مطالبات به حق اینها را پیگیری 
کنیم، بنابراین قطعا از هر پیشنهادی که 
در این شرایط دشوار اقتصادی، معیشت 
بازنشستگان را بهبود بخشد، استقبال 

می کنیم.
علی بیگی ادامه می دهد: ما وظیفه 
خود می دانیم برای بهبود معیشــت 

بازنشســتگان نهایت تالش خود را به 
کار بندیم. متاسفانه در شرایط دشوار 
و سخت معیشــتی به سر می بریم. هم 
کارگران شاغل و هم کارگران بازنشسته 
سفره های شــان خالیست اما برخالف 
تصور برخی، هزینه های بازنشستگان 
از ســایر گروه ها به مراتب بیشتر است. 
عالوه بر سن باال و بیماری های مربوط 
به کهولت ســن که هزینــه زیادی به 
بازنشستگان تحمیل می کند، بزرگ 
شدن فرزندان و ازدواج آنها، هزینه های 
خانواده بازنشستگان را افزایش می دهد 
لذا امروزه بازنشستگان بیشتر از شاغالن 

دشواری معیشتی دارند.
وی تاکیــد می کند: انتظــار داریم 
که تمامی بازنشستگانی که حق بیمه 

کامل پرداخــت کرده انــد، از حداقل 
معیشت برخوردار باشــند و الاقل دو 
میلیون و ۸00هزار تومــان را بگیرند. 
باید کف مســتمری به این رقم برسد و 
ما وظیفه شرعی و قانونی خود می دانیم 
که در این مســیر با جدیت تمام تالش 
کنیم. هر پیشنهادی در جهت افزایش 
مزایای مزدی در هیات امنا طرح شود، ما 
نمایندگان کارگری از آن استقبال کرده 

و با تمام توان دفاع خواهیم کرد.
افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی

عضو دیگر هیات امنای ســازمان 
تأمین اجتماعی نیز با اشــاره به واریز 
میانگیــن 400هــزار تومــان برای 
بازنشستگان حداقل بگیر این سازمان در 
ماه جاری گفت: تکلیف حق بن و مسکن 
هنوز مشخص نشده و به محض موافقت 

دولت واریز می شود.
اکبــر شــوکت در گفت وگــو بــا 
خبرگزاری مهر دربــاره آغاز پرداخت 
افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان 
تأمین اجتماعی اظهار داشت: سازمان 
از روز یکشــنبه پرداخت مابه التفاوت 
افزایش حقوق تیر مــاه را آغاز کرده و 
طی هفته جــاری به حســاب تمامی 

بازنشستگان واریز می شود.
وی با اشاره به اینکه به طور میانگین 
400هزار تومان به حقوق حداقل بگیرها 
واریز شده اســت، گفت: مابه التفاوت 
فروردین و اردیبهشت ماه نیز با حقوق 

تیر ماه )در پایان تیر( واریز خواهد شد.
عضو هیات امنای ســازمان تأمین 
اجتماعی گفت: البته مزایای جانبی حق 
مسکن و بن نیز به حقوق بازنشستگان 
اضافه می شود که باید ابتدا هیات دولت 
موافقت کند و سپس در جلسه هیات 
امنا مطرح می شود. البته ما حرفی روی 
آن نداریم و ســریع تصویب و اجرایی 

خواهد شد.
شوکت با اشاره به اینکه حق مسکن 
۳00هزار تومان و حق بــن 400هزار 
تومان خواهد بود، گفــت: باید منتظر 
باشیم و ببینیم که از این مزایا نیز حق 
بیمه کسر خواهد شد یا خیر. اگر کسر 
نشود عالوه بر 400هزار تومان افزایش 
اولیه حدود ۷00هزار تومان نیز به حقوق 
بازنشســتگان افزوده خواهد شد و در 
صورت کسر حق بیمه مبلغی از آن کسر 

می شود.
عضو هیات امنای ســازمان تأمین 

اجتماعــی ادامه داد: ســازمان تأمین 
اجتماعی برای مصارف خود باید منابعی 
در نظر بگیرد و در شــرایط فعلی بدون 
تخصیص منابع این امکان وجود ندارد 
به همین دلیل موافق کسر حق بیمه از 

مزایای جانبی است.
شــوکت تصریــح کــرد: حقوق 
بازنشســتگان حداقل بگیــر تأمین 
اجتماعی بــه صورت پلکانــی اضافه 
می شــود. به طــور مثال فــردی که 
ســال گذشــته حدود یک میلیون و 
500هزار تومان دریافت می کرد امسال 
2۶درصد به حقوق او اضافه می شود و 
بازنشسته دیگر با دریافت کمی بیشتر 
از حداقل بگیر با تعاریفــی که تأمین 
اجتماعی دارد، حدود همان 2۶درصد 
و شــاید کمی کمتر به حقوقش اضافه 

خواهد شد.
وی افزود: بازنشســتگان در سایر 
ســطوح مزدی ۱5درصد بــه عالوه 
۱۶4هزار تومان ثابــت در ماه دریافت 
می کنند که این درصد افزایش معموالً 
برای بازنشستگانی است که حقوقشان 
چند برابر حداقل حقوق است که البته 

تعداد آنها زیاد نیست.
عضو هیات امنای ســازمان تأمین 
اجتماعی در پاســخ به این سوال که 
با در نظــر گرفتن افزایش هــا باز هم 
حقوق بازنشســتگان بــه دو میلیون 
و ۸00هزار تومان نمی رســد، اظهار 
داشــت: مشخص اســت که سازمان 
تأمیــن اجتماعی اعتبــار کافی برای 
افزایش یک بــاره حداقل یک میلیون 
و ۳00هزار تومان به بازنشســتگان را 
ندارد و به این علــت مابه التفاوت آن 
باید از همسان سازی تأمین شود که آن 
هم در دست بررسی است و امیدواریم 

به زودی به نتیجه برسد.

احتمال رشد 7۰۰هزار تومانی مزایای بازنشستگان

افزایش 26درصدی حقوق مستمری بگیران تصویب شد

خبر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته 200هزار 
پروانه کار برای افغانستانی های شاغل در ایران صادره شده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
»محمد شریعتمداری« در دیدار با »سید انورسادات« وزیر کار 
کشور افغانستان، اظهار کرد: ایران و افغانستان دو ملت دوست و 
همسایه هستند و از لحاظ فرهنگی و تاریخی شباهت های فراوانی 
دارند. شریعتمداری با بیان اینکه انعقاد موافقت نامه تبادل نیروی 
کار ماهر و متخصص بین دو کشور ایران و افغانستان از اهمیت 
بسیاری برخوردار است، گفت: الزمه تبادل نیروی کار کنترل 
مرزها و مهاجرت قانونی است و اگر مرزی برای تردد وجود نداشته 

باشد اثری از نظم و قانون نخواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: شرایط کار مهاجران 
افغانســتانی در ایران روند مطلوبی دارد. این مهاجران به حوزه 

کارفرمایی نیز وارد شده اند و بیش از ۳0هزار کارفرمای افغانی 
در ایران فعالیت دارند. وی تصریح کرد: براســاس گزارش ها و 
اطالعات ما، اتباع افغانستان در ایران ساالنه ارقام قابل توجهی 
از محل درآمد خود برای خانوده هایشــان در افغانستان ارسال 
می کنند و زندگی بسیاری از این خانواده ها از محل این درآمدها 
تأمین می شود. شریعتمداری خاطر نشــان کرد: ایجاد هویت 
برای مهاجران افغانستانی نیز حائز اهمیت است و امیدواریم با 
توجه به امضای توافق سیاسی و شکل گیری دولت در افغانستان، 
ترتیبی اتخاذ شود تا در اسرع وقت، کار تثبیت هویت اتباع افغان 
در کشورمان آغاز شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه حضور بدون برگه هویت رسمی و بدون عبور از مرزهای 
رسمی باعث هرج و مرج می شود، گفت: بیش از ۳ میلیون نفر از 
اتباع افغانستان در ایران زندگی می کنند که داشتن برگه هویتی 

کمک می کند آمار دقیق تری از آنها داشته باشیم.
وی افزود: پیش از این یادداشت تفاهمی بین دو وزارتخانه به 
امضا رسیده و در آن سند به تمام زمینه های همکاری دوجانبه بین 
ایران و افغانستان اشاره شده و پیشنهاد می کنم برای پیگیری 

توافقات آن کمیته مشترک تشکیل و فعال شود.
شریعتمداری با اشاره به فعالیت های مشترک با افغانستان در 
حوزه اجتماعی نیزاظهار داشت: وجود کودکان کار یک معضل و 
با قوانین جهانی مغایر است. بیش از ۸0درصد کودکان کار از اتباع 
غیرایرانی هستند که به دلیل مشکالت اقتصادی به ایران می آیند 

و مشکالت زیادی این کودکان را تهدید می کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: باید در مسأله 
کودکان کار به یک جمع بندی برســیم و شــرایط را برای این 
کودکان بهینه کنیم. شریعتمداری گفت: موضوع بعدی ازدواج 

اتباع ایرانی ها و افغانستانی هاست که تالش کردیم بنا به توافقات 
مادران ایرانی با تقاضای خود بتوانند برای فرزندان خود شناسنامه 
بگیرند. وی خاطر نشــان کرد: پیش از این، فقط پدران ایرانی 
می توانستند برای فرزندانشان شناسنامه بگیرند اما توانستیم 
این شرایط را برای مادران ایرانی دارای همسر غیرایرانی نیز فراهم 
کنیم تا انتقال هویت از طریق آنها انجام و زندگی غیررسمی کمتر 
تشکیل شود و مشکالت در زندگی زوج های ایرانی و افغانستانی 

کاهش یابد.

وزیر کار خبر داد:

صدور ۲۰۰هزار پروانه اشتغال به کار برای اتباع افغان

مصائب پرستاران، مثنوی هفتاد من کاغذ 
است. این قشر که معموال در مناسبت های خاصی 

از آنها با عنوان سفیران از خودگذشتگی و فداکاری 
تقدیر می شود، آنقدر مشکالت ریز و درشت دارند 

که در مواردی اخباری مبنی بر مهاجرت شان به 
کشور های همسایه به گوش می رسد. ازجمله 
مصائب پرســتاران که در هفته های اخیر و در 
شرایطی که کشــور درگیر مبارزه با کروناست، 
مورد توجه قرار گرفت قراردادهای کوتاه مدت 
موســوم به ۸۹ روزه اســت. ایــن قرارداد های 
ناعادالنه باعث شــد که در استان های مختلف 
گروه های مختلف پرستاران دست به اعتراض 

بزنند و خواستار ساماندهی قرارداد های موقت 
کار در حوزه پرستاری شوند.در همین زمینه، یک 
نماینده مجلس گفت: وقتی قرارداد ۸۹ روزه با 
پرستاران بسته می شود، یعنی اینکه نیاز به نیروی 
پرستاری وجود دارد، منتها تالش دارند این نیاز را 

با استخدام ناقص رفع کنند.
»ملک فاضلی« نماینده سراوان و مهرستان 
در مجلــس در گفت وگو با ایلنا، بــا بیان اینکه 

شاید پرستاران را بتوان موثرترین نیروی درمان 
توصیف کرد، گفت: در نظام آموزشی ما سال ها 
وقت و هزینه صرف شــده تا نیروی متخصص 
تربیت شود تا به کار جامعه بیایند. پرستاران مانند 
درختان رسیده ای هستند که به بار نشسته اند 
اما میوه آنها را دیگران می چیننــد و نمود آن را 
در مهاجرت و به کارگیــری گروه هایی از آنها در 

کشور های دیگر شاهد هستیم.

نماینده سراوان و مهرستان در مجلس:

پیگیر ساماندهی قرارداد های ۸۹ روزه پرستاران هستیم

شوکت: تأمین اجتماعی 
اعتبار کافی برای افزایش 

یک باره حداقل یک 
میلیون و ۳۰۰هزار تومان 
به بازنشستگان را ندارد و 

به این علت مابه التفاوت آن 
باید از همسان سازی تأمین 

شود که آن هم در دست 
بررسی است و امیدواریم به 

زودی به نتیجه برسد

علی بیگی: متاسفانه در 
شرایط دشوار و سخت 

معیشتی به سر می بریم. 
هم کارگران شاغل و 

هم کارگران بازنشسته 
سفره های شان خالیست 
اما برخالف تصور برخی، 
هزینه های بازنشستگان 
از سایر گروه ها به مراتب 

بیشتر است
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