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مدیرعامل تامین اجتماعی خبرداد:
300هزار میلیارد تومان بدهی 
دولت به صندوق بیمه کارگران

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به 
ارائه خدمات رایگان به ۴۵میلیون نفر از بیمه شدگان 
گفت: ۶۱ مرکز درمانی و ۳۵۷ تخت بیمارستانی 

احداث و اضافه شده است.
به گزارش توسعه ایرانی، مصطفی ساالری گفت: 
در بحث نســخه الکترونیک نیاز به یک الزام جدی 
داریم اما به دالیل عدم زیرساخت به تعویق می افتاد 
اما امروز که در ۹۰درصد روستاهای ما اینترنت وجود 
دارد امکان نسخه نویسی الکترونیک هم برقرار است.

وی بیان کرد: در خرداد ســال گذشته گام اول 
این امکان برداشته شــده و تا اسفند سال گذشته 
دفترچه جدیدی داده نشده اســت چون امروز در 
همه جای ایران خدمات الکترونیکی درمانی قابل 
انجام است و کافی است با نرم افزار واسط افرادی که 
در حوزه درمانی فعالیت می کنند سامانه خود را به 

ما متصل کنند.
مدیرعامل تامین اجتماعی تصریح کرد: تعداد 
بیمارستان ها را در شهرستان هایی که بیمارستان 
تامین اجتماعی نداریم بیشتر کرده و ارائه خدمات 
را برای ۴۵ میلیون نفر رایگان کرده ایم. همچنین 
درمان را برای افراد ۶۵ ســال به بــاال کاماًل رایگان 
کردیم و برای بیماران صعب العالج نیز مشــروط 
به تشــکیل پرونده خودشــان ۱۰۰درصد هزینه 

درمانی شان را رایگان کرده ایم.
وی درباره وصول مطالبات ســازمان از دولت 
اظهار کرد: ۱۲۰هزار میلیارد تومان از مطالبات خود 
را وصول کرده ایم. این مبلغ در کنار سود سهامی ما 
هزینه های متناسب ســازی حقوق بازنشستگان 
را تضمین می کند ولی همچنان بیش از ۳۰۰هزار 

میلیارد تومان از دولت طلب داریم.
    

کارگران آبفای هویزه ۸ ماه 
حقوق معوقه طلبکارند

کارگران شرکت آب و فاضالب هویزه حدود ۸ ماه 
حقوق و ۳ سال حق بیمه پرداخت نشده دارند. این 
کارگران روز یکشنبه )۱۷ مرداد( مقابل اداره آبفای 

این شهردست به تجمع زدند.
یکی از کارگــران آبفای هویزه بــه ایلنا گفت: 
کارگران شاغل در آبفای هویزه که به عنوان کارگران 
خدمات و اپراتور ایســتگاه های آب و فاضالب در 
مناطق مختلف شهر هویزه مشغول به کار هستند، 
حدود ۸ ماه حقوق و حدود ســه ســال حق بیمه 

طلبکارند. 
این کارگر با اشــاره به میانگین ۱۵ تا ۱۹ سال 
سابقه کاری خود همکارانش در آبفای هویزه گفت: 
ما کارگران با روزی ۱۲ ســاعت کار مداوم و سخت 
از حداقل های مزدی محروم هســتیم و مسئوالن 
اداره آب و فاضالب هویزه به مشکالت مان اعتنایی 
نمی کنند. وی در ادامه یادآور شد: سال هاست پیگیر 
وضعیت شغلی مان از مسئوالن آبفای هویزه هستیم 
اما تاکنون آنها تصمیم جدی برای حل مشکالتمان 
نکرده اند و این موضوع هر روز نگرانی ما را بیشــتر 
می کند چراکه جدا از مشــکل ناکافی بودن مزد، 
کارفرما نیز در مقاطعی حــق بیمه ما به طور کامل 

پرداخت نکرده است.
    

کارگران شهرداری سی سخت:
شرایط زندگی ما روزبه روز 

سخت تر می شود
کارگران شــهرداری سی سخت می گویند ۸۷ 
کارگری که در این شهرداری مشغول به کار هستند، 
حدود یک ســال حقوق خود را دریافت نکرده اند و 

دچار مشکالت عدیده ای هستند.
به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران با بیان اینکه 
متاسفانه مسئوالن در ارتباط با وضعیت کارگران 
شهرداری کمتر احساس مسئولیت می کنند، ادامه 
داد: روزگار کارگران شهرداری سی سخت به سختی 
می گذرد. از یک طرف محدودیت های کرونا و ترس 
از ابتال و از طرف دیگر مشــکالت زلزله که برخی از 
ما همچنان بی سرپناهیم. کارمان چند برابر شده 
و نیازمند وصول طلب های مالی خود برای تامین 

خوراک و سرپناه برای خانوادهایمان هستیم.
وی با بیان اینکه هر کدام از ما به صورت میانگین 
از صبح زود تا ســاعت ۱۱ شــب در شهر مشغول 
خدمت رسانی به مردم و شهروندان هستیم، افزود: 
آخرین حقوق خود را دو ماه پیش دریافت کرده ایم 
که مربوط به مرداد ۹۹ بود، یعنی یک سال تاخیر در 

پرداخت حقوق.
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نسرین هزاره مقدم

در روابط کار همه چیز وابســته به 
چانه زنی است. وقتی قدرت چانه زنی 
طبقه کارگر، چــه در درون کارگاه و 
چه در بیــرون کارگاه، پایین باشــد، 
نمی توان انتظار داشــت »دریافتی و 
حقوق کارگران« بــا کاری که انجام 
می دهند، تناســب ماهوی داشــته 
باشــد. از کارگران بی صــدا، روزهای 
تعطیل و جمعــه و خارج از ســاعات 
کار کار می کشــند اما جمعه کاری و 
اضافه کاری نمی دهند. مدت هاست که 
از حق السعی و پاداش تولید در بسیاری 
از کارگاه های دایر کشور خبری نیست 
حتــی در کارگاه هایی کــه پرداخت 
آکورد یا پاداش تولید، زمانی نه چندان 
دور، جزو عــرف کارگاه بــود و طرح 
طبقه بندی نیز که ماهیتاً نظامی برای 
جلوگیری از بهره کشــی و اســتثمار 
است به حدی دچار تضعیف شده که 
از آن فقط پوسته ای بی جان روی کاغذ 
باقی مانده و به همین دلیل اســت که 
حقوق کارگران در ۱۴۰۰ به نســبت 
افزایش سرسام آور هزینه های زندگی 
و شاخص های متوســط درآمدی، به 

شدت پایین است.
رو روابط کار همه چیــز به قدرت 
چانه زنی وابســته اســت. چانه زنی 
کارگران در سطح کارگاه به دلیل تفوق 
قراردادهای موقــت و بی ثبات کاری 
برآمده از دادنامــه ۱۷۹ دیوان عدالت 
و ســلب حق تشــکل یابی به تبع آن، 
بسیار پایین اســت یعنی حتی اگر در 

یــک کارگاه، هــزار کارگر متخصص 
مشغول به کار باشند، باز هم نمی توانند 
مطالبــه پرداخــت پــاداش تولید یا 
برخورداری از یــک طرح طبقه بندی 
عادالنه را به کرســی بنشانند. قدرت 
چانه زنی کارگــران در بیرون کارگاه و 
در ســطح اجتماع نیز به شدت پایین 
است و دلیل آن نیز ارتش انبوه بیکاران 
و فارغ التحصیالن دانشگاهی است که 
نرخ تقاضای کار را به نسبت عرضه آن 
به میزان قابل توجهــی افزایش داده و 
در این شرایط، وقتی یک کارگر برای 
مصاحبه کار مراجعه می کند، »قدرت 
ذاتی« ندارد تا بتواند بر ســر حقوق و 
مزایای مزدی با کارفرمــا چانه بزند و 

مطالبه دریافتی بیشتر کند.
برآیند این علل ساختاری، فضایی را 
در روابط کار امروز ایران به وجود آورده 
که دیگر در آن از پاداش و حق السعی 
خبری نیست و طرح طبقه بندی نیز اگر 
برای خالی نبودن عریضه و رفع تکلیف 
کارفرمایان اجرا می شود، طرحی عقیم 
و ســترون و بدون رعایت معیارهای 

عادالنه است!
حق السعی نداریم فقط مزد خالی

طبق مــاده ۳۴ قانــون کار، کلیه 
دریافت هــای قانونی کــه کارگر به 
اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، 
کمــک عائله منــدی، هزینه هــای 
مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای 
غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود 
ساالنه و نظایر آنها دریافت می کند را 
حق السعی می گویند. با این حساب، 
حق الســعی همان »دریافتی کارگر« 

است اما نکته اینجاست که میزان آن 
وابسته به »قرارداد کار« است و وقتی 
کارگر هیچ اختیاری در تنظیم قرارداد 
نداشته باشــد، بدیهی است که در آن 
خبری از پاداش، سود ساالنه یا هزینه 

ایاب و ذهاب نخواهد بود.
به گفته »حســین حبیبی« عضو 
هیات مدیره کانون عالی شــوراهای 
اســالمی کار کشــور، دادنامه ۱۷۹ 
دیوان عدالت با به رســمیت شناختن 
قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت 
مستمر، عمالً اراده کارگر در عقد قرارداد 
کار را از میدان خارج کرده و صفر تا صد 
کار را به دست سودجوی کارفرما سپرده 
و در واقع هرچه بنویسند کارگر مجبور 

است زیرش امضا بزند.
این »هرچه بنویسند، کارگر مجبور 
اســت امضا بزند« در بــازار کار امروز، 
یک واقعیت بســیار آشناست، حتی 
در نهادها و ارگان هــای دولتی. یکی از 
پرسنل شرکتی مخابرات در این رابطه 
می گوید: »متن قرارداد را پیمانکار به 
دلخواه خود می نویســد و برای صدها 
پرسنل تحصیل کرده و باسابقه می آورد 
که امضا کنند. می پرسید اگر امضا نکنیم، 
چه می شــود، اول از مزایای مزدی مان 
می کاهنــد و بعد فشــار می آورند و در 
نهایت، کار می تواند به تعدیل و اخراج 
بکشد! روابط کار معیوب و ورود خشن 
پیمانکاران، این همه کارگر متخصص 
و تحصیل کرده را از حق ابــراز نظر در 
ارتباط با حیاتی ترین مسائل سرنوشت 
شغلی خود محروم کرده است؛ به همین 

سادگی«.

پاداش بی پاداش
بدیهی ســت وقتی اختیار تنظیم 
قرارداد صرفاً با کارفرما باشــد و کارگر 
هیچ نقشی در تنظیم آن نداشته باشد، 

پاداش تولید هم به یغما می رود!
در اجرای مــاده ۴۷ قانــون کار، 
کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون 
کار، اقدام به انعقاد قــرارداد پرداخت 
پاداش افزایش تولید با کارگران خود 
می کنند. قــرارداد پرداخــت پاداش 
افزایــش تولید، قرارداد کتبی اســت 
که بین شورای اسالمی کار یا انجمن 
صنفی یا نمایندگان رسمی یا منتخب 
کارگران کارگاه از یک طرف و کارفرما و 
نمایندگان قانونی وی از طرف دیگر به 
منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و با 
کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و باال بردن 
سطح درآمد کارگران با رعایت اصول 
کلی انعقاد قراردادها و مطابق فرم نمونه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد 
می شود. اما وقتی کارگر نه تشکل دارد 
و نه قدرت چانه زنــی، چنین قرارداد 
مکتوبی یا اصاًل منعقد نمی شود یا اگر 

هم بشود، عایدی چندانی برای کارگر 
نخواهد داشت. حتی در برخی کارگاه ها 
که ســال های پیش از این، همیشــه 
پاداش تولید پرداخت می شده و الجرم 
یک حق عرفی محسوب  می شود، حاال 
خبری از آن نیســت! بهانه هم رکود 

تولید و نبودن نقدینگی است.
نمونــه آن نیــز شــرکت هپکو 
اراک اســت که کارگــران آن بعد از 
خصوصی ســازی و مشــکالت و 
سردرگمی های بعد از آن، به خصوص 
در دو سال اخیر، رنگ »پاداش تولید« 
را ندیده اند چون اصــوالً تولیدی در 
کار نبوده که پاداشی در کار باشد. در 
نمونه ای دیگر، یک کارگر شــاغل در 
یک کارگاه قطعه سازی حاشیه تهران، 
در ارتباط با کاســتی گرفتن مزایای 
عرفی ازجمله آکــورد تولید )همان 
پــاداش در اصطالح خودروســازان( 
می گوید: »قباًل پاداشی که کارگران 
در همین کارگاه می گرفتند، چند برابر 
مبلغ فعلی آن بود. کارفرمایان سال به 
سال از مزایای عرفی ازجمله از آکورد 
تولید کاسته اند و ما هم حق اعتراض 
نداریم. می سوزیم و می سازیم. در واقع 
دســتمزد واقعی ما در یک دهه اخیر، 
شاید به نصف رســیده است. ۱۰سال 
پیش، قدرت خریــد حقوق کارگران 
همین کارگاه، دو برابر  مقدار فعلی آن 

بود اما آن روزهای خوش گذشت...«.
طبقه بندی توخالی در کارگاه ها

حاال که حق السعی و پاداش تولید 
و سود ســالیانه همگی با هم به یغما 
رفته اند، تنها شــاخصی که می تواند 
دریافتی کارگر را از ســطح ناچیز مزد 
پایه بــه اضافه مزایای همه شــمول 
باالتر بیــاورد و کمــی افزایش دهد، 
»طرح طبقه بندی مشــاغل« است؛ 
طرحی که براســاس الزامــات ماده 
۴۸ قانون کار، راهکاری اســت برای 
جلوگیری از اســتثمار و بهره کشــی 
از کار دیگران. مســاله اینجاست که 
طرح طبقه بندی باید در کمیته ای با 
حضور دو نماینده کارگر، دو نماینده 
سرپرســت و یک نماینــده کارفرما 
تنظیم شود و وقتی کارگران نماینده 
واقعی ندارند و در شرایطی که دادنامه 
اخیر دیوان عدالت به شماره ۳۶۹ حق 
وتوی کارگران و الــزام به حداقل یک 
رای مثبت نمایندگان کارگری برای 
تصویب طرح را از میان برداشته، طرح 
طبقه بندی برای کارگران مشمول، به 
هیچ وجه مطلوب نیست و نمی تواند 
دریافتی آنها را عادالنه و مطابق قانون 

افزایش دهد.

»صالحی پــور باورصــاد« دبیر 
اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی 
ماهشــهر و بندر امــام، ادعا می کند 
در هیچ کــدام از کارگاه های دایر در 
ماهشهر، کارگران از طرح طبقه بندی 
اجرا شده رضایت ندارند. یک کارگر 
شــرکتی بندر امام نیز که به تازگی 
طــرح طبقه بنــدی مطابــق میل و 
منویات کارفرما برایش اجرا شــده، 
در این رابطه می گوید: »ما کارگران 
پیمانکاری نه تشکل داریم و نه شورا. 
نماینده کارگر هم نداریــم. به طور 
صوری دو نفــر از کارگران نزدیک به 
خودشان را بردند در کمیته نشاندند 
و از آنها برای طرحی کــه مورد نظر 
خودشــان بود، امضــا گرفتند و بعد 
هم آمدنــد و گفتنــد بفرمایید این 
هم طرح طبقه بندی تــان! دیگر چه 

می خواهید؟«.
با این حساب، باز هم به همان ادعای 
اول بازمی گردیم. تا زمانی که کارگران 
الاقل در درون کارگاه، تشکل قدرتمند 
و مستقل و حق چانه زنی ندارند، حقوق 
آنها محدود به دستمزد خالی است و 
اگر کارفرما منصف باشد، مزایای همه 
شمول مثل سنوات و حق اوالد نیز به 
پرسنل خود پرداخت می کند اما دیگر 
خبری از آکورد تولید و حق الســعی 
پر و پیمــان و طبقه بنــدی عادالنه 
نیست. یادمان نرود که صدها و هزاران 
کارگر هم هستند که در کارگاه های 
کوچک صنفی و تولیدی های کوچک 
و زیرپله ای کار می کنند و حقوق شان 
فقط همــان حقوق پایــه وزارت کار 
اســت و هیچ یک از مزایای مزدی به 
آنها تعلق نمی گیــرد. این کارگران از 
زور ناچاری صدایشان درنمی آید و با 
همان دستمزد پایه کار می کنند، بدون 
اضافه کار، بدون پرداخت جمعه کاری 
و بدون برخورداری از مزایای حداقلی. 
ایــن جمعیت انبوه، پــاداش تولید و 
آکورد را حتی در خواب هم نمی بینند!

طبقه بندی، حق السعی و پاداش؛ ازجمله حقوق فراموش شده نیروی کار هستند

مزایاییکهبهرویابدلشدهاند

خبر

یک اقتصاددان گفت: یکی از وظایف مهم دولت بازتوزیع 
درآمد است، اما متاسفانه دولت های مختلف تاکنون به دالیل 
مختلف که مهمترین آن ساختار سیاسی معیوب کشور است، 

نتوانسته اند این وظیفه  را به درستی انجام دهند.
به گزارش ایلنــا، ســیدعزیز آرمن دربــاره مجموعه ی 
سیاست هایی که باعث بحران معیشت کنونی شده، گفت: در 
ابتدا باید به شرایط و سیاست هایی اشاره کنم که باعث روابط 
اقتصادی ضعیف کشور و جایگاه اندک ایران در اقتصاد جهانی 
شده است. در نتیجه سیاست های نادرست کشور در سال ها 
و چند دهه اخیر، ما امروز در اقتصاد بین الملل ســهمی اندک 
داریم و اگر نفت را کنار بگذاریم، در صادرات ســهم چندانی 

نداریم و این در صورتی است که ظرفیت باالیی داریم.
وی با بیان اینکه مواضع کلی سیاسی وضعیت ما را به اینجا 
رسانده، ادامه داد: در عصری زندگی می کنیم که نمی توانیم با 
دیوارکشی به جایی برســیم و معنای استقالل هم این نیست 
بنابراین ما باید مسیرها را باز کنیم چراکه امروز دیگر اقتصاد از 

نفس افتاده است.
آرمن ادامه داد: وقتی نمی  توانیم در اقتصاد بین الملل سهمی 
داشته باشیم، باید به پتانسیل های داخل کشور توجه بیشتری 
داشته باشیم که این مسأله هم تاکنون به دالیلی که با دلیل باال 
بی ارتباط نیســت، امکان پذیر نبوده است. آینده کشوری که در 
بعد سیاسی با نظم جهانی در تنش باشد و همواره دچار بی ثباتی، 

نااطمینانی و ســردرگمی اقتصادی باشد، غیرقابل پیش بینی 
می شود. در این شرایط سرمایه گذار به خصوص سرمایه گذار بخش 
خصوصی تمایل به سرمایه گذاری ندارد. وقتی سرمایه گذاری 
نباشــد نباید انتظار رشد اقتصادی داشته باشــیم و وقتی رشد 

اقتصادی نباشد درآمد سرانه هم پایین می آید.
این اقتصاددان با اشــاره به بحث توزیــع درآمد ادامه داد: 
یکی از وظایف مهم دولت بازتوزیع درآمد است اما دولت های 
مختلف تاکنون به دالیلی که مهمترین آن ســاختار سیاسی 
معیوب کشور است، نتوانسته اند این وظیفه  را به درستی انجام 
دهند. در نتیجه این وضعیت عده ای روزبه روز فقیرتر و عده ای 

هم ثروتمندتر شده اند.
وی با اشــاره به نحوه توزیع یارانه ها گفت: سیاست دولت 
در توزیع یارانه که یکی از سیاســت های بازتوزیعی اســت، 
به گونه ای ست که نه تنها اهداف سیاست بازتوزیعی را پوشش 

نمی دهد بلکه از آن اهداف دورتر هم می شود.
آرمن گفت: بــرای مثال تخصیص ارز دولتی باعث شــده 
عده ای به ارز با نرخ پایین دولتی دسترسی داشته باشند و بعد 
آن را در بازار آزاد با نرخ باال بفروشند یا به جای وارد کردن کاالی 
اساسی، کاالی دیگری وارد کنند. مورد دیگر مسئولیت بانک 
مرکزی در نظارت بر عملکرد بانک هاست که بر اساس قانون 
باید بر عملکرد بانک ها نظارت کند. اگر این بانک نتواند به اندازه 
کافی به مسئولیت خود عمل کند، نتیجه این می شود که امروز 

می بینیم؛ عملکردی که عمدتا منجر به افزایش نقدینگی فراتر 
از نرخ هدف و نرخ های تورم باال و نهایتا متضرر شدن دهک های 
پایین درآمدی جامعه شده اســت. اینجاست که می گوییم 
دولت ها در سیاست های بازتوزیعی خود درست عمل نکرده اند.

وی درباره حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفــت: بهترین کار، 
تک نرخی کردن ارز است اما اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف 
کنند و سیاست جبرانی برای خنثی ســازی تبعات آن روی 
قیمت ها در کنار این نباشد، اشــتباه است. به هر حال بخشی 
از کاالها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود و کمابیش با قیمت 
پایین به دست مردم می رسد هرچند که مقدار آن هم چندان 
معلوم نیســت. حال اگر این سیاســت به یک باره تغییر کند، 
ممکن است باز هم قیمت ها افزایش یابد. دولت باید با انتخاب 
سیاست های مکمل، فشــار بر اقشــاری که از این سیاست 
ضربه می بیننــد را کاهش دهد. اینکه می گوینــد ارز دولتی 
فسادآور است و باید آن را حذف کنیم کافی نیست. دولت باید 

مجموعه ای از سیاست های مکمل را تنظیم و اعمال کند.
آرمن با اشــاره به بحرانی که در خوزســتان و سیستان و 
بلوچستان به وجود آمده، گفت: سیستم حکمرانی ما به گونه ای 
است که حتی منابع کمیاب خود را هم نمی توانیم درست توزیع 
و مدیریت کنیم. در این سیســتم هر کس که قدرت بیشتری 
داشته باشد بهره ی بیشتری هم می برد. عده ای به طبیعت ضربه 
می زنند، مردم را در تنگنا قرار می دهند و هزینه های کالنی بر 

بیت المال تحمیل می کنند تا آب را برای رســیدن به سودی 
موقت و غیربهینه منتقل کنند. اینکه آب را با صرف هزینه های 
گزاف به جایی منتقل کنیم که یک دهم هزینه انتقال آن درآمد 
ایجاد می کند، نشان از معیوب بودن سیستم تصمیم گیری در 

سطح کشور دارد.
وی در ادامه درباره شکاف و فاصله طبقاتی ایجاد شده طی 
ســال های متمادی گفت: نرخ تورم باال در سال های اخیر به 
تدریج باعث شده آنهایی که درآمدشان نسبتا ثابت است یا هر 
سال تغییر اندکی می کند، هر روز ضعیف تر شوند و در مقابل، 
افرادی که از انواع رانت های موجود استفاده می کنند هر روز 
ثروتمندتر شوند. همه اینها در واقع به دلیل عدم شفافیت در 
سیاست ها و وجود رانت و فســاد در کشور است که نتیجه آن 
شرایط موجود معیشتی است که در حال حاضر با آن مواجهیم.

کارشناس مسائل اقتصادی:

ضعف دولت ها در بازتوزیع درآمد، به نابرابری دامن زده است

دادنامه دیوان عدالت به 
شماره ۳۶۹ حق وتوی 

کارگران و الزام به حداقل 
یک رای مثبت نمایندگان 

کارگری برای تصویب 
طرح طبقه بندی را از میان 
برداشته، یعنی طبقه بندی 

نمی تواند دریافتی کارگران 
را عادالنه و مطابق قانون 

افزایش دهد

دیوان عدالت با به رسمیت 
شناختن قراردادهای 

موقت در کارهای با ماهیت 
مستمر، عماًل اراده کارگر در 
عقد قرارداد کار را از میدان 

خارج کرده و صفر تا صد 
کار را به دست سودجوی 

کارفرما سپرده است
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