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اخبار کارگری

بیمــه کارگــران ســاختمانی 
جزو اولین لوایحی بــود که محمود 
احمدی نژاد در ماه نخست مسئولیت 
خود در پست ریاست جمهوری آن را 
به مجلس ارسال کرد. این پیشنهاد 
دولت در مجلس برای بررســی های 
کارشناسی سه ســال خاک خورد تا 
در نهایت »قانون بیمه های اجتماعی 
کارگران ساختمانی« از آن استخراج 
و تدوین شــد. این متن ۱۴ ماده ای 
دربــاره بیمــه اجبــاری کارگران 
ساختمانی بود؛ کارگرانی که همواره 
در معرض بیشترین تهدیدات ایمنی 
کار و خطر از دســت دادن جان نیز 

مواجه هستند.
به گــزارش ایلنا، ایــن قانون در 
دولت احمدی نــژاد ابالغ شــد اما 
مانند بســیاری از قوانیــن بیمه ای 
کشــور همچنان خاک خورده ادامه 
پیدا نکرده است. عمده دالیل وجود 
مشــکل در اجرای طــرح همگانی 
بیمه، بحث جمعیت بسیار زیاد این 
کارگران و منابع محــدود دولت در 
حمایت بیمه ای از آنان اســت. این 
قانون یک بار دیگر هم در سال ۱۳۹۳ 

اصالح شد.
به تازگی »علی اصغر عنابستانی« 

نماینده ســبزوار و عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی 
اصالحیه ماده ۵ قانــون بیمه های 
کارگــران ســاختمانی، اظهار کرد: 
اکنون شمار کارگران ساختمانی در 
کشور برابر با یک میلیون و ۴۰۰هزار 
نفر برآورد شده و از این تعداد، حدود 
۷۳۵هزار نفر )براساس آخرین آمار 
تامیــن اجتماعی( مشــمول بیمه 
کارگران ساختمانی هستند و مابقی 

)بیش از ۶۵۰هــزار نفر( نیز در نوبت 
شمول این بیمه قرار دارند.

»اکبر شــوکت«، رئیس کانون 
انجمن هــای صنفــی کارگــران 
ساختمانی کشور با اشاره به آمارهای 

مطرح شده از سوی تامین اجتماعی 
درباره بیمه شــدگان مرتبط با بیمه 
کارگران ســاختمانی گفت: تعداد 
بیمه شــده ها دیگر ۷۵۰هــزار نفر 
نیست و به زیر ۶۵۰هزار نفر رسیده 
است. ما سال گذشــته یک میلیون 
بیمه شــده داشــتیم کــه بیش از 
۳۵۰هــزار نفر آنان با قطــع بیمه از 
طرف تامین اجتماعی مواجه و حذف 

شدند.

وی با اشــاره به اینکــه آمارهای 
دولت، مجلــس و تامین اجتماعی از 
بیمه شدگان معموال با اغراق همراه 
اســت، اظهار کرد: برای افرادی که 
بیمه شان قطع شده هیچ جایگزینی 

برای بیمه معرفی نشــده است. بعدا 
قانونی تصویب کردند که هر دو نفری 
که به هر دلیلی با شناســایی تامین 
اجتماعی از دریافــت بیمه کارگران 
ساختمانی محروم می شود، باید به 
جای آن یک نفر بیمه شــده جدید 
به صندوق معرفی شــود که طبیعتا 
این ایده عملی نبود. بــرای مثال در 
استان قم ۶هزار نفر از بیمه کارگران 
ساختمانی حذف شدند و تنها ۱۰۰ 
نفر سهمیه جدید به صندوق تامین 
اجتماعی برای دریافت خدمات بیمه 
معرفی شدند! باقی استان ها نیز وضع 

مشابهی را دارند.
شــوکت با اشــاره به اینکه قرار 
بود منابع الزم بــرای بیمه کارگران 
ســاختمانی بــا کمــک دولــت و 
نمایندگان کارفرمایی اصالح شود، 
گفت: قانون قبلی در بحث ماده ۵ نه 
تنها اصالح نشد که تخریب هم شد. 
برخی نمایندگان مجلس، نمایندگان 
کارفرمایــی و دولت از همــان ابتدا 
نیز عالقه ای به بیمه شــدن کارگر 
ساختمانی نداشتند. در این زمینه با 
وجود اینکه رای گیری صورت گرفته 
و کلیات طرح اصالح مــاده ۵ قانون 
رای آورده اما همچنان کمیســیون 

اجتماعی و فراکســیون کارگری به 
دلیل تالش برای تصویب این اصالح 
قانون بیمه کارگران ســاختمانی به 
شــدت تحت فشار اســت. دو نفر از 
اعضای هیات رئیســه مجلس نیز به 
شدت فشار می آورند که رای گیری 
برای اصالح این طرح ملغی شــود. 
هدف آنها این است که قانون را دوباره 
به کمیسیون اجتماعی برده و کار را 
به بیراهه بکشند تا نمایندگان مجبور 
شــوند به جای اصالح جزیی الزم، از 

ابتدا دوباره قانون بنویسند!
عضو ســابق هیات امنای تامین 
اجتماعی گفــت: از ۱۵درصد رقمی 
که در گذشته برای دریافت حق بیمه 
از پروانه ســاخت مطرح شده، تنها 
می توان ۲۵۰ الــی ۳۰۰هزار کارگر 
ساختمانی را پوشــش داد و مابقی با 
کســر منابع مجبور به بیمه هستیم. 
علت آن این اســت که شهرداری ها 
مبلغ واقعی عوارض پروانه ساخت را 
اعالم نمی کنند. در واقع شــهرداری 
خود را به جای مجلس تنها به شورای 
شهر پاسخگو می داند. به این ترتیب 
اگر این درصد از ۱۵ به ۶۰درصد هم 
برسد باز همان مبالغ سابق پرداخت 
می شود. مثال قراردادی برای ساخت 
با پروانه ساخت یک میلیارد تومانی 
بسته می شــود اما از مبلغ آن پروانه 
ساخت یک میلیاردی، تنها ۱۰درصد 
)۱۰۰میلیون تومان( آن در اســناد 
دولتی قید می شود. قوانین شهرداری 
دارای تفاسیر مختلف دارد و می تواند 
حداقل رقم را به تامیــن اجتماعی 

بدهد.
وی در پاســخ بــه کســانی که 
می گویند تصویب اصالحیه ماده ۵ 
قانون بیمه کارگران ساختمانی و الزام 
دولت به برخورداری همه کارگران از 
بیمه باعث گران شــدن ساختمان و 
امالک می شــود، توضیح داد: ما از ۵ 
سال گذشته تاکنون افزایش قیمت 
نزدیک ۷۰۰ تــا ۱۰۰۰درصدی در 
قیمت مسکن داشــتیم درحالی که 
تغییری در بحــث بیمه کارگران رخ 
نداد و اتفاقا آمار بیمه شدگان کمتر 
هم شده اســت. در صنعت ساخت و 

ساز ساختمان، هزینه دستمزد کارگر 
ساختمانی ۰.۵درصد از هزینه تولید 
مسکن است. علت ســکوت برخی 
نمایندگان مجلــس و کارفرمایان 
و دولت در این رابطه این اســت که 
افزایــش قیمت مســکن به جیب 
ســوداگران بازار مستغالت می رود، 
اما از این سو اندکی افزایش حق بیمه 

صداهای زیادی درمی آورد!
دبیر اجرایی خانه کارگر اســتان 
قم در پاسخ به منتقدان اصالح قانون 
بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: 
گفته می شود که کارگران ساختمانی 
دائما بر ســر کار نمی روند و ماهیت 
شغل آنها فصلی است اما همین امر 
هم در قانون کار ما مشــمول داشتن 
بیمه اســت. ما کارگران ساختمانی 
چیزی بیــش از آن مبالغ حق بیمه 
 ماه هایــی کــه در آن کار می کنیم، 

طلب نکردیم.
وی با تاکید بر اینکه »کارفرمای 
کارگر ســاختمانی موظف اســت 
۲۰درصد حق بیمه خود را پرداخت 
کند« تصریح کرد: ما از مجلسی ها و 
نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی 
و فراکســیون کارگری می خواهیم 
کارگران ساختمانی کشور را از نظر 
بیمه از بالتکلیفی خارج کنند. نباید 
متنی تصویب شود که دوباره کارگران 
را با تامین اجتماعی طرف کند. تامین 
اجتماعی در این میان فقط به دنبال 
قلع و قم افراد مشمول بیمه کارگران 
ساختمانی است. ما حتی از مجلسی ها 
خواهش می کنیم که اگر قرار است 
قانون قبلی را به کلــی عوض کنند، 
اصال از خیــر اصالح ایــن قانون نیز 
بگذرنــد و آن را مســکوت بگذارند 
زیرا روی این اصالح چند ســال کار 
پژوهشی در مراکز مختلف ازجمله 
مرکز پژوهش های مجلس و... انجام 

شده است.
شــوکت در پایان ابراز امیدواری 
کرد: امیدواریم مجلس روی موضع 
خود که اخذ حق بیمه از پروانه ساخت 
برمبنای متراژ و محل ساخت است، 
محکم بایســتد و ما نیــز از مجلس 

حمایت می کنیم.

سهم بیمه کارگران ساختمانی به جای افزایش، در شرف حذف گسترده است؛

مسکنسازانبیپناه
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

دغدغه اصلی رئیس جمهور، 
ریشه کنی فقر مطلق است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ارائه الیحه 
ترمیم حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری 
و لشگری به مجلس گفت: امیدوارم مجلس این الیحه 
را با اصالحاتی که اگر احتماال ضرورت داشــته باشد، به 
تصویب نهایی برســاند و برای اجرا ابالغ کند تا قدری از 
شرمندگی بنده به عنوان خادم بازنشستگان در وزارت 
تعاون، کار رفاه اجتماعی کاسته شود. صولت مرتضوی در 
گفت وگو با ایسنا در پاسخ به پرسشی پیرامون برنامه های 
این وزارتخانه برای ارتقای معیشــت و وضعیت رفاهی 
بازنشستگان اظهار کرد: تمام دغدغه دولت مخصوصا 
شخص رئیس جمهور این است که فقر مطلق در کشور ما 
ریشه کن شود و فقر نسبی کاهش یابد. وی افزود: رئیس 
جمهور همچنین بر رعایت عزت پیشکسوتان که اکنون 
بازنشسته هستند و زحمات فراوانی را متقبل شده اند، 
تاکید دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به 
اینکه اخیرا دولت الیحه ای را برای ترمیم حقوق کارمندان 
دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری تقدیم مجلس 
کرده اســت گفت: امیدوارم مجلس همانطور که با قید 
فوریت این الیحه را در دستورکار قرار داد، با اصالحاتی که 
اگر احتماال ضرورت داشته باشد، به تصویب نهایی برساند 

و برای اجرا ابالغ کند. 
    

وزارت کار، دستورالعمل سازش 
درون کارگاهی را ابالغ کرد

معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
دســتورالعمل ســازش درون کارگاهی را ابالغ کرد. به 
گزارش ایســنا، در خصوص اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار 
مبنی بر حصول سازش مستقیم بین کارفرما، کارگر یا 
کارآموز یا نمایندگان آنان قبــل از اقامه دعوا در مراجع 
حل اختالف کار، »دستورالعمل سازش درون کارگاهی« 
ابالغ شد. طبق این گزارش، دستورالعمل شورای سازش 
سابق به دلیل ایراداتی که در آن وجود داشت به موجب 
دادنامه شماره ۱۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
ابطال و پس از طرح موضوع در جلسات مشترک با شرکای 
اجتماعی و قضات دیوان عدالت اداری و کارشناسان خبره 
متن پیش نویس دستورالعمل سازش درون کارگاهی با 
لحاظ مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به 

تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. 
برابر دســتورالعمل ابالغی، رسیدگی به اختالفات 
کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار قبل 
از طرح دعوا در مراجع حل اختالف کار موضوع فصل نهم 
قانون کار در تشکل کارگری مستقر در کارگاه ذیربط انجام 
خواهد گرفت و در صورت عدم حصول سازش فی مابین 
طرفین اختالف، موضوع در مراجع حل اختالف کار مطرح 
و مطابق مقررات کار رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

    
موسوی:

 واگذاری سهام به تأمین اجتماعی
در مراحل نهایی است

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، آخرین جزئیات 
واگذاری سهام ۹۰هزار میلیاردی دولت به این سازمان را 
تشریح کرد.میرهاشم موسوی در گفت وگو با مهر گفت: در 
حال حاضر در بخش درمان مستقیم مشکل خاصی وجود 
ندارد و عمالً هیچ پرداختی از جیب مردم انجام نمی شود.

وی درباره واگذاری سهام در سال گذشته، افزود: در 
سال گذشته با همکاری هیأت دولت با تأمین اجتماعی 
تمامی سهام به تأمین اجتماعی واگذار شد و اتفاق خوبی 
که رخ داد این بود که در گذشته برخی شرکت های ضررده 
به تأمین اجتماعی واگذار می شــد اما در این دوره این 
اتفاق رخ نداد طوری که حتی یک یا دو بار مصوبه هیأت 
دولت را اصالح کردیم که سهام ارزنده ای را به ما بدهند 
که در نهایت این اتفاق رخ داد. مدیرعامل سازمان تأمین 
اجتماعی تاکید کرد: تســویه بدهی های در این حجم 
تاکنون سابقه نداشته و ما توانستیم با این سهام، بدهی 

۸۸هزار میلیاردی بانک رفاه را تسویه کنیم. 
موسوی افزود: در ســال جاری نیز قرار است بیش 
از ۹۰هزار میلیارد تومان بــه تأمین اجتماعی پرداخت 
شود که تمامی سازوکارهای آن انجام و مصوبه دولت در 
خصوص واگذاری ابالغ شده طوری که پیشنهادهایی 
داشته ایم که بتوانیم سهام را به نقدینگی تبدیل کنیم 
تا برخی از مشــکالتمان برطرف شود. وی گفت: در این 
خصوص پیش نویسی را به دولت ارائه داده ایم تا سهام را 
به مجموعه اقتصادی واگذار کنیم و بتوانیم با نقدینگی که 
دریافت می کنیم تعهدات خود را به بیمه شدگان تأمین 
اجتماعی انجام دهیم. موسوی افزود: پیشنهاداتی را به 
دولت ارائه داده ایم که امیدواریم تعیین تکلیف و به زودی 

واگذاری ها عملیاتی شود.

از ۵ سال گذشته تاکنون 
افزایش قیمت نزدیک ۷۰۰ 

تا ۱۰۰۰درصدی در قیمت 
مسکن داشتیم درحالی که 

تغییری در بحث بیمه 
کارگران رخ نداد و اتفاقا 

آمار بیمه شدگان کمتر هم 
شده است

در استان قم ۶هزار نفر از 
بیمه کارگران ساختمانی 
حذف شدند و تنها ۱۰۰ نفر 
سهمیه جدید به صندوق 

تامین اجتماعی برای 
دریافت خدمات بیمه معرفی 

شدند! باقی استان ها نیز 
وضع مشابهی دارند

نمایندگان مجلس شورای اســالمی با افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروهای 
مسلح موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان 
بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد الیحه دوفوریتی 
متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری پیشنهاد 
احمد امیرآبادی فراهانی در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروی انتظامی 

و نیروهای مسلح را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
امیرآبادی فراهانی در توضیح پیشــنهاد خود در بند ۱ ماده واحده این الیحه 
دوفوریتی، بیان کرد: پیشنهاد بنده این است که حقوق و مزایای نیروهای مسلح و 
نیروهای انتظامی  مطابق با تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ۲۰ 
درصد نسبت به سایر کارکنان لشکری و کشوری افزایش یابد. پیشنهاد بنده این 
است که در این اصالحیه تاکید شود که این ۲۰ درصد به صورت واقعی اعمال شود.

وی گفت: امروز حقوق بخشــی از این نیروها نســبت به سایرین کمتر است. 
حق این افراد نیســت که حقوق کمتری دریافت کنند. آن هایی که در ارتفاعات 
استان های شمال غربی کردستان و سایر نقاط مرزی و یا در داخل شهرها مشغول 

به تامین امنیت مردم هستند حقشان است که از این ۲۰ درصد برخوردار شوند.
در نهایت نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.

در این پیشنهاد آمده است که در اجرای این بند در خصوص نیروهای مسلح 
مطابق با تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشــوری پرداخت صورت 

خواهد گرفت.
در تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشــوری، آمده اســت که 
درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح 
از مقررات فصل دهم و ســیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با 
رعایت مقررات ماده )۱۳۶( قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه 

به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب )۱/۲( محاسبه و پرداخت 
می شــود. کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق 
مقررات استخدامی این نیرو عالوه بر فوق العاده های مذکور در فصل دهم این 

قانون برخوردار هستند.

مجلس حقوق نیروی انتظامی را 20 درصد افزایش داد
خبر

نماینده چناران در مجلس با اشــاره به ضعف نظارت دولت بر قیمت کاالهای 
اساسی گفت: بی ثباتی در بازار و ضعف نظارت در این دولت مشهود است و افزایش 

قیمت ها نگران کننده شده است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حســین امامی راد در نشســت علنی روز 
یکشنبه )۸ آبان ماه( مجلس، در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: حذف گسترده بیمه کارگران 
ساختمانی به ویژه در یک سال اخیر و در شرایط سخت کرونایی و معیشتی اجحاف 
به حق این قشر زحمتکش است. اگر سهم بیمه این عزیزان را افزایش نمی دهید 

حداقل همین سهم کم را از بین نبرید.

نماینده چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس در تذکر دیگر خود خطاب به وزیر 
آموزش و پرورش افزود: تصویب قانــون رتبه بندی یکی از افتخارات این مجلس 
است که بعد از ۱۲ سال به تصویب رسید. اجرای صحیح این مصوبه مهم می توانست 
یکی از درخشش های کارنامه دولت باشد اما متأسفانه تأخیر در نگارش آیین نامه، 
شیوه نامه و تأخیر در پرداخت ها و بالتکلیفی ۷۶هزار نیروی طرح مهرآفرین و عدم 
پرداخت پاداش خدمت ۱۴۰۰ فرهنگیان و استمرار این وضعیت، زحمات همه را 

زیر سوال می برد و به نارضایتی ها نیز دامن می زند.
وی تصریح کرد: در چند ماه اخیر مبالغی به عنوان حداقل مکالمات در قبوض 
خطوط ثابت مشترکین درج و اضافه شده است. هرچند این مبلغ هزینه نگهداری 
و مرسوم است لکن نه در زمان و نه در هزینه تدبیر درستی انجام نشد و الزم است 

وزیر ارتباطات برای آن فکری کند.
امامی راد در تذکر پایانی خود خطاب به رئیس جمهور با انتقاد از ضعف نظارت بر 
قیمت ها گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش یارانه ها قابل تقدیر بود اما ضعف 

نظارت در این دولت مشهود است و عدم ثبات قیمت ها جای نگرانی دارد.

انتقاد نماینده چناران از حذف گسترده بیمه کارگران ساختمانی:

برخی دستگاه های اجرایی به نارضایتی ها دامن می زنند

خبر


