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پرداخت حقوق مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی تا ۲۷ اسفند

پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری  بگیران 
سازمان تأمین اجتماعی از ۱۵ اسفند آغاز شده و تا 
۲۷ اسفند و براســاس حروف الفبا به حساب آنان 
واریز می شــود. به گزارش اداره کل روابط عمومی 
سازمان تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگانی که 
نام خانوادگی آنها با آ و الف شروع می شود، روز شنبه 
به حساب آنان واریز شده و سایر بازنشستگان تأمین 
اجتماعی نیز مطابق با روال همیشگی این سازمان 
براساس حروف الفبا تا ۲۷ اسفند ۹۹ حقوق خود را 
دریافت می کنند. پیشتر »ناهید حیدری« مدیرکل 
مستمری های تأمین اجتماعی از پرداخت حقوق 
اسفند بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان 
زودتر از موعد مقــرر خبر داده بــود. به گفته وی، 
بازنشستگان و مستمری بگیران مشاغل سخت و 
زیان آور به همراه مستمری اسفند ۹۹ مبلغ ترمیم 

شده متناسب سازی را هم دریافت می کنند.
    

برگزاری تجمع کارگران تراورس 
زاگرس و لرستان

صبح روز یکشــنبه )۱۷ اســفند ماه( کارگران 
تراورس لرســتان و زاگرس در اعتراض به پرداخت 
نشدن حدود سه ماه معوقات مزدی و عیدی در این 
دو منطقه دست از کار کشیدند. به گزارش ایلنا، به 
دنبال برپایی تجمعات صنفی اخیر کارگران تراورس 
در برخی نواحی مختلف ریلی، صبح دیروز گروهی از 
کارگران شرکت پیمانکاری ابنیه فنی مناطق لرستان 
و زاگرس به صورت جداگانه و به رغم حضور در محل 
کار خود از انجام فعالیت روزانه خودداری کردند. به 
ادعای این کارگران، پرداخت مطالبات مزدی ماه های 
دی، بهمن و اسفند برخی از آنها به تاخیر افتاده است. 
گفته می شود در سال جاری جدا از پرداخت نشده 
عیدی نیمه دوم سال جاری، کارگران حق لباس و بن 
ماه مبارک رمضان خود را هنوز طلبکارند. به ادعای 
این کارگران، شرکت تراورس در نواحی ریلی کشور 
حدود ۷ هزار کارگــر دارد که مجموع این کارگران 
از شرایط موجود نگران هستند. کارگران تراورس 
لرستان و زاگرس یادآور شدند: کارگران نگرانند در 
آستانه سال نو همزمان با اتمام فعالیت پیمانکار سابق 
شرکت تراورس، آنها نتوانند معوقات مزدی خود را 
دریافت کنند، بنابراین قصد دارنــد قبل از خروچ 
پیمانکار بخش خصوصی از راه آهن همه طلب های 

مالی خود را از کارفرما وصول کنند.
    

کارگرانشهرداریخرمآباد:
 واگذاری بخش فضای سبز 
به پیمانکار نگران کننده است

شــماری از کارگران فضای ســبز شهرداری 
خرم آباد از احتمال واگذاری بخشی از فعالیت این 
واحد به یک تعاونی وابسته به سازمان زندان های 
این شــهر ابراز نگرانی کردند. به گزارش ایلنا، این 
کارگران گفتند: اخیراً اخباری مبنی بر برنده شدن 
یکی از تعاونی های وابســته به ســازمان زندان ها 
در مزایده واگذاری بخش فضای ســبز شهرداری 
خرم آباد قــوت گرفته، در نتیجــه نگرانیم امنیت 
شغلی ما در معرض تهدید قرار بگیرد. این کارگران 
با بیان اینکه مدیران شــهرداری و اعضای شورای 
شهر خرم آباد در صورت صحت این موضوع باید به 
وضعیت شــغلی کارگران توجه کنند، افزودند: باز 
شدن پای یک نهاد غیرمرتبط با فعالیت شهرداری، 
وضعیت امنیت شغلی و معیشتی ما کارگران را به 
طور جدی آسیب پذیر خواهد کرد. آنها با بیان اینکه 
این تعاونی با هدف حمایت از خانواده های زندانیان 
استان ایجاد شده و قرار اســت برای فعالیت های 
خود در بخش فضای سبز از خانواده زندانیان و خود 
زندانیان استفاده کند، افزودند: همین موضوع باعث 
شده تا کارگرانی که سال های زیادی است در قالب 
پیمانکارهای مختلف در فضای سبز شهر فعالیت 
می کنند از کار بیکار شوند. در حال حاضر پیمانکار 
فضای سبز شهرداری چندین ماه حقوق معوقه به 
کارگران بدهکار است. استفاده از زندانیان در امور 
نگهداری از فضای سبز هرچند ممکن است از لحاظ 
اخالقی و انسانی کار پسندیده ای باشد اما تکلیف 
ما کارگران و وضعیت معیشت خانواده های ما چه 
می شود. کارگران شهرداری خرم آباد با بیان اینکه با 
این موضوع کنار نخواهیم آمد، افزودند: وقتی کسی 
حامی ما کارگران نیســت مخالفت مان به جایی 
نمی رسد. در عین حال از مسئولینی در شهرستان 
گله مند هستیم که سکوت اختیار می کنند و هیچ 

واکنشی از خود نشان نمی دهند.
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روزهای پایانی ســال را کارگران با 
نگرانی به اتمام می رســانند؛ نگرانی از 
میزان افزایش مزد خود در سال آینده 
از یک سو و بیم از تمدید شدن یا نشدن 

قراردادهای کار خود در سال آینده.
به گزارش »توسعه ایرانی«، امسال 
هم به سنت تمامی سال های گذشته، 
شورای عالی کار در بهمن و اسفند ماه 
به فکر تشکیل جلسه برای تعیین مزد 
کارگران افتاد. تاکنون دو جلسه از سلسله 
نشست های این شورا برگزار شده است و 
تنها خروجی آن این بوده که مزد امسال 
هم به صورت ملی تعیین خواهد شد و 
بحث مزد منطقه ای و اصناف، امســال 

هم جایگاهی در کشور نخواهد داشت.
یکــی از انتقــادات همیشــگی 
نماینــدگان حاضر از ســوی جامعه 
کارگــری در شــورای عالــی کار، 
نقش آفرینی دولت در این جلســات 
است. به باور این عده، دولت قرار است 
به عنوان یک ضلع از شرکای اجتماعی، 
نقش بی طرف و ناظری را در این جلسات 
داشــته باشــد تا دیدگاه های جامعه 
کارگــری و کارفرمایــی را به یکدیگر 
نزدیک کند اما در تمام سال هایی که این 
شورا تشکیل جلسه داده است، به دلیل 

اینکه دولت خود بزرگترین کارفرمای 
کشور محسوب می شــود، نتوانسته 
این نقش را به خوبی ایفــا کند و بنا به 
ذات کارفرمایی خــود، همواره در کنار 
کارفرمایان ایســتاده و به دیدگاه های 

کارگران، بی توجهی کرده است.
در همین زمینــه، معاون روابط کار 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در 
گفت وگویی کــه با خبرگــزاری ایرنا 
داشته، سعی کرده است که به این اتهام 

پاسخ دهد.
حاتم شاکرمی در این گفت وگو گفت: 
در قانون به صراحت آمده که تنها مرجع 
تعیین دستمزد کارگران، شورای عالی 
کار بوده و دولت موظف به تعدیل نظرات 
ذینفعان است و ما نیز بنا نداریم در این 

موضوع دخالت کنیم.
وی افزود: همان طــور که در قانون 
آمده، دولت در تعیین دســتمزد نقش 
تعیین کننده ندارد و سعی می کند تفاهم 
و تعادل را بین کارگر و کارفرما ایجاد کند 
و وزارت تعاون نیز بنا نــدارد که در این 
موضوع دخالت کند بلکه تنها تعدیل 
نظرات طرفین را در دســتور کار دارد و 
نقطه اثرگذار این است که بین کارگر و 

کارفرما تفاهم ایجاد شود.

معــاون روابــط کار وزیــر تعاون 
درخصوص دلیل تعیین دســتمزد در 
روزهای پایانی ســال گفت: این امر به 
دو دلیل است؛ یکی اینکه می خواهیم 
افزایش دســتمزد کارکنان دولت در 
مجلس کــه در پایان ســال در بودجه 
مصوب تعیین می شود، مشخص شود 
زیرا در کشور باید هماهنگی بین افزایش 

مزدها وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: دیگــر اینکه یکی از 
شاخص های تعیین دستمزد تورم و 
تعیین قیمت ســبد معیشت زندگی 
است و این شــاخص ها در پایان سال 
نهایی می شود بنابراین تعیین مزد به 
پایان سال کشیده می شود و این مهم 
تنها در کشور ما نیســت بلکه عمده 
کشورها مزد کارگران را در پایان سال 

تعیین می کنند.
رشددودرصدیدریافتی
کارگراننسبتبهنرختورم

شــاکرمی دربــاره رونــد افزایش 
دســتمزد در دولت یازدهم و دوازدهم 
گفت: در بحــث افزایش مزد از ســال 
۹۲ تاکنون، همواره دولت تالش کرده 
میانگیــن افزایش حداقــل دریافتی 
کارگران بیش از تورم باشــد. از همین 

رو توانســتیم میزان دریافتی کارگران 
را بیش از دو درصد نسبت به نرخ تورم 

افزایش دهیم.
وی افزود: ســال گذشته در تعیین 
دســتمزد ۹۹ حداقل مــزد و مزایای 
کارگران ۴۲درصد افزایش داشت اما در 
طول سال با وجود تحریم ها و مشکالت 
اقتصادی با افزایــش قیمت ها مواجه 
شدیم که این امر میزان افزایش خوب 
حداقل دریافتی کارگران را کم رنگ کرد 
و امروز شاهد هستیم با این افزایش هنوز 
کارگران در بحث تامین هزینه زندگی 

خود مشکل دارند.
این مقام مسئول اظهار داشت: در دو 

سال گذشته، مزد کارگران در سال ۹۸ را 
۳۶.۵درصد افزایش دادیم و در سال ۹۹ 
با وجود نرخ تورم ۳۴.۸درصد، حداقل 
دریافتی  کارگران ۴۲درصد رشد داشت.

وی ادامه داد: کمک هزینه مسکن تا 
قبل از دولت یازدهم ۴۰هزار تومان بود و 
این رقم در دو سال اخیر )سال ۹۸ و ۹۹(، 

به ۳۰۰هزار تومان رسیده است.
معاون وزیر تعاون با اشاره به اینکه از 
دو دهه قبل بین افزایش حقوق کارگران 
و میزان هزینه زندگی آنها شکاف وجود 
دارد، گفت: ترمیم یک باره شکاف بین 
افزایش حقــوق و هزینه های زندگی 
بــرای اقتصاد ما و فعــاالن اقتصادی و 
بنگاه ها شوک آور است و به دلیل شرایط 
اقتصادی حاکم، واحدهای تولیدی ما 

تاب آوری ترمیم این شکاف را ندارند.
قانوناجازهتعیینمزدچندباره

درسالرانمیدهد
وی در پاسخ به این سوال که آیا قانون 
اجازه می دهد چند بار در ســال برای 
دســتمزد تصمیم بگیریم؟ گفت: در 
ماده ۴۱ قانون کار به صراحت گفته شده 
سالی یک بار دستمزد تعیین شود یعنی 

تصمیم سالیانه در قانون آمده است.
شــاکرمی افزود: اما اینکه تعیین 
دستمزد برای کل کشور یکسان خواهد 
بود یا خیر، این ظرفیت تحت عنوان مزد 
ملی و منطقه ای در قانون پیش بینی شده 
و شــورای عالی کار می تواند دستمزد 
منطقه ای یا برای صنایع خاص نیز در 

نظر بگیرد.
وی با اشاره به اینکه زیرساخت  تعیین 
مزد منطقه ای فراهم نیســت، افزود: 
تعیین مزد منطقه ای دو بار در کشــور 
تجربه شد؛ یکی قبل از انقالب که به مدت 
دو سال این تصمیم اجرا شد اما به دلیل 
افزایش مهاجرت و احساس تبعیض و 
بی عدالتی مزدی این تصمیم اصالح و 

بار دیگر به مزد ملی بازگشت.
معاون وزیر تعاون ادامه داد: در سال 
۱۳۸۵ نیز مقرر شد مزد متفاوت برای 
قراردادهای دائم و موقت اعالم شــود 
و با وجود اینکه تفــاوت حداقل مزدی 
برای این دو گروه زیاد نبود اما احساس 
تبعیض کارگران قراردادی دائم موجب 
اعتراضات گسترده ای شد و شورای عالی 

کار در میانه سال مصوبه خود را اصالح 
کرد و به مزد یکسان برگشت.
دولتمخالفتی

بامزدمنطقهایندارد
شاکرمی اظهار داشــت: بسیاری 
از افرادی که طرفدار مــزد منطقه ای 
هســتند در مذاکرات عنوان می کنند 
که حداقل مزد حذف شــود اما وزارت 
تعاون با این موضوع مخالف است چرا که 
باید حداقل ها را برای مناطق پیش بینی 
کنیم اما در مجموع اگر کارگر و کارفرما 
در بحث تعیین حداقل مزد منطقه ای یا 
صنایع مختلف موافقت داشته باشند، 

دولت مخالفتی با آن نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: امروز تشــکل های 
کارگری و کارفرمایی در صنایع و مناطق 
مختلف می توانند براساس ظرفیت های 
موجود در قانون کار در قالب مذاکرات و 
پیمان های دسته جمعی حقوق متفاوت 
غیر از حداقل پیش بینی شده در مصوبه 

شورای عالی کار تعیین کنند.
شاکرمی با تاکید بر اینکه دولت 
مخالــف حذف حداقل مزد اســت، 
گفت: ما قائل به تعیین حداقل مزد 
حتی در مزد متفــاوت منطقه ای و 

صنایع خاص هستیم.
معاون وزیر تعــاون گفت: در بحث 
تعیین دستمزد کارشناســان و افراد 
متفاوت در مســئولیت های مختلف 
اظهارنظر می کنند اما این اظهارنظرها 
شخصی است و تنها مرجع تصمیم گیری 
در مورد تعیین حداقل مزد، شورای عالی 
کار است و غیر از این شورا هیچ مرجعی 
در قانون برای تعیین دستمزد پیش بینی 
نشــده و این تصمیم تنهــا در اختیار 

شورای عالی کار قرار دارد.

تاکیددولتمردانبربیطرفیدرمذاکراتمزدی

وظیفه دولت، هم سو کردن نظرات کارگران و کارفرمایان است

گزارش

روز گذشــته )هفدهم اسفند( بازنشســتگان کارگری در 
شــهرهای مختلف با وجود وعده مدیرعامل ســازمان تامین 
اجتماعی مبنی بر آغاز دور جدیدی از همسان سازی مستمری ها 
و نیز مصوبه مجلس برای پرداخت ۸۹هزار میلیارد تومان از بدهی 
دولت به تامین اجتماعی، با تجمع مقابل ادارات تامین اجتماعی 

این شهرها، به وضع نامناسب معیشتی خود اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، حاضران در این تجمع ها، خواستار افزایش 
مزد و مستمری به اندازه سبد معیشت خانوار و هزینه های زندگی 
شدند و اعالم کردند در جلسه شورای عالی کار، باید به الزامات 
قانونی در تعیین مزد و مستمری توجه شود. تجمع کنندگان، 
خواسته های دیگری نیز مطرح کردند؛ اولویت همسان سازی 
برای بازنشستگان ۹۹، شــروع دور جدیدی از همسان سازی 
در ســال جاری، رفع تبعیض میان بازنشستگان صندوق های 
مختلف و ارائه خدمات درمانی رایگان و مکفی. آنها همچنین 
خواستار برقراری حق مشــارکت در تعیین سرنوشت شدند و 
اعالم کردند باید نمایندگان بازنشستگان در اداره تامین اجتماعی 

نقش داشته باشند.
این تجمع ها در شهرهای تهران، کرمانشاه، تبریز، مشهد و 
برخی شهرهای دیگر کشــور برگزار شد. در پایان تجمع دیروز 

بازنشســتگان کارگری در تهران قطعنامه ای صادر شد. در این 
قطعنامه، مطالبات اصلی بازنشستگان تشریح شد که متن آن به 
این شرح بود: ما بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تأمین 
اجتماعی پس از سال ها کار و تالش صادقانه، امروز اینجا جمع 
شده ایم تا در درجه اول مراتب تشکر خود را از نمایندگان مجلس 
جهت تخصیص ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به 
سازمان تامین اجتماعی برای اجرای همسان سازی مستمری ها 
و رفع تبعیض بین بازنشســتگان صندوق تأمین اجتماعی با 
صندوق های کشوری و لشکری ابراز داریم و در درجه بعدی نظر 

این نمایندگان را به موارد زیر جلب کنیم:
۱. لــزوم رفع کامــل تبعیض بین بازنشســتگان صندوق 
تأمین اجتماعی با دو صندوق کشــوری و لشــگری در اجرای 
همسان سازی های آینده، شامل سطوح مختلف بازنشستگان، 
مســتمری بگیران، ازکارافتادگان، بازماندگان، بازنشستگان 
مشاغل سخت و زیان آور، رزمندگان دفاع مقدس و بازنشستگان 

سال ۹۹
۲. اجرای صحیح همسان ســازی مطابق مــاده ۹۶ تامین 
اجتماعی براساس نرخ واقعی تورم سالیانه برای تمام سطوح به 
صورت عادالنه به استناد بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه

۳. به کارگیری باقیمانــده ۳۲هزار میلیــارد تومان برای 
متناسب سازی مرحله دوم سال ۱۳۹۹

۴. به کارگیــری اعتبــار ۹۰هــزار میلیــارد تومانی برای 
همسان سازی کامل حقوق در سال ۱۴۰۰

۵. دائمی سازی همسان سازی جهت بهبود دائمی وضعیت 
زندگی کارگران بازنشسته

۶. پرداخت کلیه دیون دولت به ســازمان تامین اجتماعی 
جهت تقویت پشتوانه صندوق

۷. پرداخت مزایای شغلی چون کمک معیشت، حق مسکن، 
حق عائله مندی و اوالد به بازنشستگان و مستمری بگیران تامین 

اجتماعی متناسب با شاغلین
۸. الزام بر اجرای صحیح ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی در 
خصوص پوشش کامل درمان بازنشستگان توسط سازمان و لغو 

بیمه های تکمیلی
۹. حذف ۲درصد درمان ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی

۱۰. رفع کامل مشــکالت بازنشســتگان مشاغل سخت و 
زیان آور

۱۱. پرداخت عیدی برابر با شاغلین کارگری به بازنشستگان 
و مستمری بگیران صندوق تأمین اجتماعی

۱۲. ابطــال ماده ظالمانــه ۶۹ آیین نامه داخلی ســازمان 
تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۶ در جهت رفع تبعیض بین 

بازنشستگان همکار و غیرهمکار
۱۳. جلوگیری از اهمال کاری هــا در خصوص هزینه کرد 
دسترنج بازنشســتگان و شــاغلین بیمه پرداز اجباری برای 

گروه های تحت حمایت
۱۴. پیگیری در جهت اخذ امتیازاتی از منابع ملی و بودجه 

کشور نظیر صندوق های کشوری و لشکری
۱۵. تخصیص ۵درصد سهام شستا به بازنشستگان با قیمت 

پایه
۱۶. تخصیص ســهام عدالت به بازنشستگانی که موفق به 

ثبت نام سهام عدالت شده اند ولی به آنها برگه سهام نداده اند.
۱۷. اصالح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی از هیات امنایی 
به شورایی و افزایش تعداد نمایندگان کارگران و بازنشستگان در 
شورای مرکزی تأمین اجتماعی، هیات مدیره و بازرسان سازمان.

وعدههایمجلسوتامیناجتماعیچندانموثرنبود

تجمع دوباره بازنشسته های کارگری در استان های مختلف

رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسالمی کار 
گفت: گام اول افزایش دستمزد، جبران افزایش 
یک میلیــون و ۹۵۵هزار تومانی هزینه ســبد 

معیشت کارگران در سال ۹۹ است.
فرامرز توفیقی در گفت وگــو با خبرگزاری 
تسنیم گفت: فاصله زیادی بین هزینه زندگی و 

دستمزد کارگران وجود دارد. این فاصله 
همیشه وجود داشته اما در سال ۹۹ این 
فاصله بسیار زیاد شده به گونه ای که 
همگان اذعان به این موضوع دارند اما 

تاکنون اقدامی برای حل این 
مشکل انجام نشده است. 

توفیقی با بیان اینکه دیگر صحبت درمانی و 
همدردی درباره وضعیت دشوار معیشت 
کارگران فایده ندارد، گفت: مطابق آماری که 
وزارت کار اعالم کرده، نرخ تورم تولیدکننده 
در ســال ۹۹ حدود ۲۳.۶درصد و نرخ 
تورم مصرف کننده در ســال ۹۹ 

حدود ۳۵درصد اســت. اگر این آمار را بپذیریم 
که اعتقاد داریم این تفاوت بســیار بیشتر است 
اما باز هم طی سال همواره سود به جیب کارفرما 
رفته است. افزایش قیمت ها، نهاده ها، مواد اولیه 
و گران شــدن ارز، کمبود مواد اولیه و... نه تنها 
کارفرمایان را متضرر نکرده بلکه باعث شده به 

این بهانه افزایش قیمت های آنچنانی در کاالی 
خود داشته باشند.

رئیس کمیته دســتمزد شوراهای اسالمی 
کار با اشاره به سبد معیشت کارگران ۴میلیون و 
۹۴۰هزار تومانی در سال ۹۹ گفت: امسال هزینه 
سبد معیشتی که کمیته دستمزد تصویب کرد 
حدود ۶میلیون و ۸۵۰هزار تومان تعیین شد. 
اگر کارفرماها و دولت بخواهند این مابه التفاوت 
را جبران کنند، تازه قدرت خرید از دست رفته 

کارگران در سال ۹۹ جبران می شود.

رئیسکمیتهدستمزدشوراهایاسالمیکار:

گام اول افزایش دستمزد، جبران رشد دو میلیون تومانی سبد معیشت است

بسیاریازافرادیکه
طرفدارمزدمنطقهای

هستنددرمذاکراتعنوان
میکنندکهحداقلمزد

حذفشوداماوزارتتعاون
بااینموضوعمخالفاست
چراکهبایدحداقلهابرای

مناطقپیشبینیشود

سالگذشتهدرتعیین
دستمزد۹۹حداقلمزدو
مزایایکارگران۴۲درصد
افزایشداشتامادرطول

سالباوجودتحریمها
ومشکالتاقتصادیو

افزایشقیمتها،میزان
افزایشحداقلدریافتی

کارگرانکمرنگشد
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