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نماینده بوشهر در مجلس:
دولت حداقل مشاغل موجود را 

به مخاطره نیندازد

نماینده بوشهر در مجلس با بیان اینکه دولت اگر 
نمی تواند جهت رفع بیکاری قدم بردارد شغل های 
ناپایــدار را مختل نکند، گفت: دلیلــی ندارد که با 
مدیریت مصرف سوخت شغل صیادان زحمتکش 

مختل شود.
به گزارش ایسنا، عبدالحمید خدری در جلسه 
علنی صبح دیروز مجلس، در نطق میان دستور خود 
خطاب به رئیس جمهور گفت: آیا روا بود در شرایطی 
که درآمد مردم برابر یک کیلو گوشت منجمد سر 
تعظیم فروآورده است قیمت بنزین را یک شبه سه 
برابر افزایش دهیــد و داد ملت را بلند کنید؟ در پی 
افزایش قیمت بنزین برخی افراد قیمت اجناس و 
کاالهای ضروری مردم را بی رویه افزایش دادند. اگر 
نظارت دقیقی بر این روند صورت نگیرد، این اتفاق 

ادامه دار خواهد شد.
عضو کمیســیون انرژی مجلــس خطاب به 
رئیس جمهور گفت: چرا همسان ســازی حقوق 
کارگران را اجرایی نمی کنید؟ بازنشستگان لشکری 
و کشوری که اکنون باید در آرامش و آسایش زندگی 
کنند با کوله باری از مشکالت از عدم متناسب سازی 
شکایت دارند. از همکاران می خواهم که در الیحه 
بودجه ۹۹ در کمیســیون تلفیق به این مهم توجه 

کنند.
خدری خطاب به رئیس جمهور ادامه داد: آیا خبر 
دارید که خیل عظیم جوانان بوشهر نظاره گر صنایع 
استان هستند و به علت بیکاری حرص این صنایع را 
می خورند. این جوانان با شغل کاذب آینده خود و 

خانواده را به چالش می کشند.
وی ضمن ترسیم وضعیت معیشتی مردم بوشهر 
خطاب به رئیس جمهور گفت: این استان به رغم دارا 
بودن چاه های نفت و گاز، مردمش را در صف نفت 
برای روشن کردن وســایل گرمایشی نگه داشته 
است. آیا روا اســت که مردم این استان برای تهیه 
کپسول های گاز صف طوالنی بکشند؟ آیا رواست 
بوی گاز به مشام مردم برسد اما اندر خم یک کوچه 

باشند؟
نماینده بوشــهر در مجلس در پایان نطق خود 
ضمن تاکید به رفع بیکاری و افزایش بهتر شــدن 
اقتصاد خانواده ها گفت: دولت اگر کاری نمی کند 
با بهانه های واهی شغل های ناپایدار را مختل نکند. 
دلیلی ندارد که با مدیریت مصرف ســوخت شغل 
صیادان را مختل کنید. با تخصیص سهمیه سوخت 
برای قایق های صیادی مجوز صادر کنید و نگذارید 

سفره این افراد خالی شود.
    

سازمان تامین اجتماعی:
امکان تکمیل فواصل میان 
سوابق بیمه  ای وجود دارد

سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد: بیمه شدگان 
در صورتی که برای کارفرمایی کار کرده باشند و حق 
بیمه آنها پرداخت نشده باشــد، راهکارهایی برای 

تکمیل کردن سابقه آنها پیش بینی شده است.
براســاس اعالم ســازمان تامیــن اجتماعی، 
بیمه شدگان در صورتی که برای کارفرمایی کار کرده 
باشند و حق بیمه آنها پرداخت نشده باشد، می توانند 
به شعب تأمین اجتماعی مراجعه کنند و مدارک و 
مستنداتی که حاکی از اشتغال و دریافت دستمزد 
است را به شــعبه ارائه دهند و فرم ادعای سابقه را 

تکمیل کنند.
در شعبه تأمین اجتماعی براساس مدارکی که 
ارائه می شود کمیته ای تشکیل و از همه ابعاد موضوع 
بررسی می شود و در صورت تأیید ادعا، سوابق تأیید 
می شود و به کارفرما اعالم می شود و کارفرما ملزم 
به پرداخت حق بیمه خواهد بود و ســابقه نیز برای 
بیمه شده لحاظ می شود. البته افرادی که کار نکرده 
باشــند و حق بیمه آنها نیز پرداخت نشده باشد و 
مدارکی در این رابطه وجود نداشــته باشد، امکان 
تکمیل سوابق بیمه پردازی برای آنان وجود نخواهد 
داشت. تنها استثنا برای تکمیل سوابق بیمه پردازی 
از سوی بیمه شدگان مربوط به افراد باالی ۶۰ سال 
و دارای سابقه کمتر از ۱۰ سال است. براساس قانون 
این دسته از بیمه شدگان تأمین اجتماعی می توانند 
ســوابق بیمه پردازی خود را تا ســقف ۱۰ سال با 
پرداخت حق بیمه تکمیل کنند. ســازمان تامین 
اجتماعی به بیمه شدگان توصیه کرد که پرداخت 
حق بیمه و تکمیل سوابق خود در تأمین اجتماعی را 
پیگیری کنند و در صورت عدم اشتغال نیز به صورت 

اختیاری به بیمه پردازی ادامه دهند.
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اخبار کارگری

بازار این بار هم از دولت دستور نگرفت. 
با وجود تاکید چند باره مقامات دولتی و 
حکومتی مبنی بر تاثیر اندک افزایش 
قیمت بنزین بر قیمت سایر اقالم مورد 
نیاز زندگی، تغییر قیمت های مندرج 
روی کاالها و خدمات، در همین مدت 
کوتاه، معنادار بوده، لذا نمایندگان جامعه 
کارگری در شورای عالی کار که وظیفه 
چانه زنی برای افزایش مزد سال آینده 
کارگران را برعهده دارند، اعالم کردند 
که به دلیل گرانی بنزین، فعال محاسبات 

را به تعویق می اندازند.
به گزارش توسعه ایرانی، تقریبا تمامی 
کارشناسان اتفاق نظر دارند که افزایش 
دستمزد، به تنهایی چاره ساز نیست و باید 
از طرق دیگر ازجمله تالش برای تامین 
مسکن ارزان قیمت، توزیع مواد غذایی با 
نرخ ارز دولتی و افزایش معافیت مالیاتی 
اقشار ضعیف تر، به حمایت از طبقه کارگر 

در سال آینده پرداخت.
»علی خدایــی« یکــی از اعضای 
کارگری شورای عالی کار در این رابطه 
می گوید: همان طور که قبالً اعالم کردیم، 
برآورد ســبد هزینه زندگی را به تاخیر 
انداختیم. برداشت ما این است که ممکن 
است قیمت اقالم ضروری خانوار افزایش 
یابد و روند جاری در بازار کاالها و خدمات 
نیز نشــان دهنده روند افزایشی ست، 
بنابراین محاسبات ســبد معاش را به 

تاخیر انداختیم.
خدایــی تاکید می کند: عــالوه بر 
تاکیدی که روی رقم سبد معاش خانوار 

داریم، تفاوت سبد معاش سال گذشته 
و امسال برای گروه کارگری بسیار مهم 
اســت. این عدد باید حتما در افزایش 

دستمزد ۹۹ در نظر گرفته شود.
فاصله سبد معاش ۹۸ و سبد معاش 
۹۹، میزان افزایش هزینه های خانوار در 
سال جاری ست. خدایی با تاکید می گوید 
که این رقم باید حتمــا در افزایش مزد 
منظور شود. به گفته او، افزایش هزینه 
بنزین در قیمت ها تاثیرگذار خواهد بود 
و بنابراین ما تصمیم گرفته ایم که بررسی 
هزینه ها با آمار و اطالعات دی ماه انجام 
شود. خدایی اضافه می کند: ما در گروه 
کارگری تعمداً دو جلسه کمیته دستمزد 
را به تعویق انداختیم تا تاثیرات گرانی 

سوخت نهایی شود.
خدایی اعتقاد دارد برای محاســبه 
دقیق باید آمارهای هفته آخر دی ماه یا 
هفته اول بهمن ماه، در نظر گرفته شود 

چرا که دقت و عینیت کافی دارد.
نماینده کارگران در جلسات شورای 
عالی کار به کارگران اطمینان می دهد 
که تنها »نرخ تورم رسمی« معیار تعیین 
دستمزد ۹۹ نخواهد بود و هر نوع افزایش 
قیمت توســط گروه کارگــری در نظر 

گرفته خواهد شد.
او یادآور می شــود: همه هزینه های 
ســبد خانوار و قیمت های ملموس این 
اقالم در بازار بی هیچ کم و کاســت، در 
محاســبات مورد اســتناد قرار خواهد 

گرفت.
وی همچنین درباره سایر تمهیدات 

شــورای عالی کار برای کاستن از رنج 
زندگی کارگران می گوید: در شــورای 
عالی کار، پیگیری موارد قبلی در زمینه 
بحث مســکن کارگــری و تعاونی ها، 
ازجمله اصالح آیین نامه ماده ۱۴۹ قانون 
کار در جریان است و جلساتی با معاونت 
تعاون وزارت کار برگزار کردیم. با معاونت 
اجتماعی وزارت تعاون نیز چند جلسه 
داشتیم. پیش نویس آیین نامه ماده ۱۴۹ 
آماده شده اســت و امیدواریم تا هفته 

آینده در شورای عالی کار مطرح شود.
وی بــا تاکید بر اینکــه موضوعاتی 
که پیش از این آغاز شــده بود، در حال 
پیگیری است، افزود: بحث تعاونی ها و 
مسکن کارگری در حال پیشبرد است 
و در ایــن زمینــه پیگیری هایی انجام 

شده است.
حقوق زیر ۵ میلیون تومان باید از 

مالیات معاف شود
عضو هیات رئیســه کمیســیون 
اجتماعی مجلس در این باره معتقد است 
که می توان با افزایش ســقف معافیت 
مالیاتی حقوق بگیران، کمی از مشکالت 
آنها را کاســت. وی می گویــد: با توجه 
به شــرایط امروز اقتصــادی و افزایش 
هزینه هــای زندگی، ســقف معافیت 
مالیات حقوق بگیران در الیحه بودجه 

۹۹ باید ۵ میلیون تومان لحاظ شود.
روح اله بابایی صالــح در گفت وگو با 
خبرگزاری خانه ملــت، در واکنش به 
اعمال معافیت مالیاتی حقوق بگیران 
با ســقف حقوق 3 میلیــون تومان در 

الیحه بودجه ۹۹، گفت: ایــن اقدام به 
هیچ وجه منصفانه، منطقی و متناسب 
با هزینه های خانوار نیست و باید اصالح 

شود.
عضو هیات رئیســه کمیســیون 
اجتماعی مجلــس با تاکید بــر اینکه 
ســقف معافیت مالیاتی باید براساس 
خط فقر محاسبه شود، افزود: با توجه به 
شــرایط امروز اقتصادی امروز، افزایش 
هزینه های زندگی، قیمت حامل های 
انرژی و مســکن و اجاره بها، باید سقف 
مالیات حقوق بگیران در الیحه بودجه ۹۹ 

براساس خط فقر محاسبه شود.
وی بر این باور است که حقوق زیر ۵ 
میلیون باید از مالیات معاف شود و دولت 
به گونه ای اقدام کند که افزایش حقوق 
متناسب با تورم باشد و به کارگران هم 

توجه ویژه داشته باشد.
نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس 

دهم با تاکید بر اینکــه افزایش حقوق 
باید متناســب با واقعیت های جامعه 
باشــد، تصریح کرد: با توجه به شرایط 
فعلی، حقوق بگیران از پس هزینه های 
زندگی برنمی آیند و باید به دنبال شغل 
دوم و سوم باشند تا بتوانند هزینه های 
زندگی خــود را تامین کننــد. بابایی 
صالح افزود: البته حقــوق مزدبگیران 
کالن شــهرها هم کفــاف هزینه های 
زندگی را نمی دهــد بنابراین در الیحه 
بودجه باید نگاه ویژه ای را به آنها داشته 
باشیم تا بتوانند امورات زندگی خود را 
بگذارنند. نماینده بوئین زهرا در مجلس، 
با یادآوری اینکه مجلس مانند همیشه 
در بودجه از کارمندان و کارگران حمایت 
می کند، گفت: می طلبد دولت در الیحه 
بودجه حمایت مناسبی را از کارمندان 
و کارگران داشته باشد تا نیازی به ورود 

مجلس نباشد.
ساخت خانه های اجاره به شرط 

تملیک برای کارگران
یکــی از راهکارهای ارائه شــده در 
شورای عالی کار برای کمک به کارگران 
که دولت مدعی تالش برای اجرای آن 
است، طرح مســکن ملی است. رئیس 
اتحادیه کارگران قــراردادی، خانه دار 
شدن کارگران از طریق اجاره به شرط 
تملیک را یکی از راهکارهای کمک به 

حل مشکالت این قشر می داند.
فتح اله بیات در گفت وگو با ایســنا 
درباره طرح مسکن ملی کارگران گفت: 
شخصا معتقدم که اگر بخواهند در این 
طرح به کارگران زمین بدهند، کارگران 
توانش را ندارند و نمی توانند ســاخت و 
ساز کنند. ساخت و ساز توسط تعاونی 
مسکن هم خوب است ولی به شرطی که 

به درستی مدیریت شود.
وی ادامه داد: متاســفانه بخشی از 
تعاونی های مســکن در گذشته سابقه 
خوبی از خود به جا نگذاشــته اند و یک 
بی اعتمادی به وجود آمده است لذا روی 
اجاره به شــرط تملیک برای خانه دار 

کردن کارگران تاکید دارم.
رئیس اتحادیــه کارگران قراردادی 
و پیمانی افزود: در طرح اجاره به شرط 
تملیک، کارگر مستاجر است و اجاره ای 
می پردازد و بعد از چند سال صاحبخانه 
می شود. امروز با این حقوق و دستمزد 
و درآمدها و هزینه ها کارگران خانه دار 
شــدن را محال می بینند مگر اتفاقاتی 
بیفتد که آنها را به خانه دار شدن نزدیک 

کند.
بیات دربــاره ســاخت خانه های 

کوچک مقیاس برای کارگران نیز گفت: 
این طرح هم یک راهکار است ولی برای 
زوج های جوان و کســانی که فرزندی 
ندارند می تواند کمکی باشد تا روی غلتک 
بیفتند. هم اکنون کارگران بسیاری داریم 
که صاحب فرزند هستند یا فرزندانشان 
بزرگ شــده اند و هنوز مســتاجرند و 

خانه دار شدن آرزویشان است.
وی با تاکید بر انتشار جزییات طرح 
مسکن ملی کارگران گفت: طبعا جزییات 
طرح باید منتشر شود تا از نحوه خانه دار 
شدن کارگران اطالع پیدا کنیم ولی اگر 
می خواهیم کارگران را به شهرک های 
اقماری سوق بدهیم قابل پذیرش نیست. 
کسی که در پایتخت کار می کند و فرضا 
بخواهد در پردیس یا پرند صاحب خانه 
شــود برایش نمی صرفد چون هزینه 
زیادی را صرف ایاب و ذهــاب کند لذا 
معتقدم باید در تمام نقاط کالن شهرها 
به این مســاله فکر کنیم و بیشتر روی 

بافت های فرسوده تمرکز کنیم.
رئیس اتحادیــه کارگران قراردادی 
و پیمانــی، ســوق دادن کارگــران به 
حاشیه های شــهر را موجب تحمیل 
هزینه سنگین به خانوارهای کارگری 
دانســت و گفت: کارگران چه گناهی 
کرده اند که آنها را به حاشیه شهر برانیم؟ 
شاید برای کسی که محل کارش در جوار 
شهر یا شــهرهای اقماری باشد توجیه 
داشته باشــد ولی اگر بنا باشد کارگران 
در شــهرک های اقماری خانه بگیرند و 
کارشان را از دست بدهند از کجا اقساط 

وام را بپردازند؟
بیات با بیــان اینکه اشــتغال برای 
کارگران از داشتن مسکن مهمتر است، 
افزود: اگر شغل و درآمد نباشد کارگران 
نمی توانند امرار معاش کنند چه برسد 
به اینکه قسط مســکن را هم بپردازند، 
بنابراین امیدواریم طرح مســکن ملی 
کارگران در جزئیات به این موارد پرداخته 
باشد و کارگران را در کوتاه ترین زمان و با 

کمترین هزینه صاحبخانه کند.

محاسبه سبد معیشت حداقلی به آخر دی ماه موکول شد

افزایش دستمزد کارگران زیرسایه گرانی بنزین

خبر

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: 
دولت در محاسبات بودجه ۹۹ دچار اشتباهاتی شده است که 
اجرایی شدن همسان ســازی حقوق بازنشستگان را با مشکل 

مواجه می کند.
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با خبرگزاری خانه 
ملت، درباره بودجه مورد نیاز همسان سازی حقوق بازنشستگان 
گفت: طبق پیش بینی هایی که برای همسان ســازی حقوق 
بازنشستگان شده بود مبلغ ٢۶هزار و ٢۰۰ میلیارد تومان برای 

اجرایی شدن این طرح نیاز است. طبق خبرهای منتشر شده در 
روزهای اخیر، برای همسان سازی مبلغ ۶هزار میلیارد تومان 
در بودجه ۹۹ نظر گرفته شــده که اگر چنین مبلغی در بودجه 
پیشنهادی به مجلس ارائه شــود نیاز به تجدیدنظر دولت در 
این مورد وجود دارد. نماینده رشت در مجلس دهم تاکید کرد: 
برای محاسبه  میزان اعتبار مورد نیاز برای انجام همسان سازی 
بازنشستگان ســه صندوق اصلی )تامین اجتماعی، کشوری و 
فوالد( باید ببینیم تاکنون چه میزان اعتبار داده اند و چه میزان 

باید در قانون بودجه ۹۹ گنجانده شود، البته با این پیش فرض که 
دولت قصد داشته باشد قبل از آغاز سال ۱۴۰۰، »همسان سازی 
حداقلی« را برای بازنشستگان سه صندوق اصلی کشور اجرایی 

کند. 
جعفــرزاده تصریــح کــرد: همسان ســازی و هم ترازی 
بازنشستگان دو مقوله جداگانه هســتند به گونه ای که در ماده 
3۰ برنامه ششم توسعه موضوع همسان ســازی در بین خود 
بازنشستگان را مطرح می کند و دیگری هم ترازی را مدنظر قرار 

می دهد. همسان سازی در برنامه دولت دچار کسری بودجه شده و 
امیدواریم در بودجه ای که به مجلس ارائه می شود به بازنشستگان 
توجه ویژه ای شده باشد و بودجه مورد نظر برای همسان سازی و 

هم ترازی بازنشستگان در نظر گرفته شده باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:

رضایت بازنشستگان در گرو اجرای همسان سازی حقوق است

امروز )دوشنبه( در نشستی به ریاست معاون 
اول رئیس جمهور، مشکالت و مسائل مربوط به 
واحدهای بزرگ صنعتی اراک بررسی و تصمیم 
نهایی درباره آنها اتخاذ می شود. به گزارش ایلنا، 
معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی 
معاون اول رئیس جمهوری در ستاد راهبری و 
مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی گفت: 
در نشستی با حضور معاون اول رئیس جمهور، 
مشکالت و مســائل مربوط به واحدهای بزرگ 
صنعتی اراک ازجمله واگن پارس، هپکو و آذرآب 

را بررســی و تصمیم نهایی در مورد آنها اتخاذ 
می شود. شــیرکوند افزود: امیدواریم بتوانیم با 
همکاری تمام دســتگاه ها تکلیف مالکیت این 
صنایع روشن شــود و شــرایطی از ایجاد شود 
تا مشــکالت این واحدها به حداقل برسد. وی 
تصریح کــرد: برای رفع مشــکالت واحدهای 
صنعتی بزرگ استان مرکزی در گذشته وزرا به 
این استان سفر داشتند اما همچنان مشکالت 
این واحدها برطرف نشده که در جلسه دوشنبه 
ابعاد مختلف مشــکالت این واحدها بررســی 

می شــود. معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی 
و زیربنایی معاون اول رئیس جمهوری تصریح 
کرد: مقام معظم رهبری و ریاســت قوه قضاییه 
بر رونق تولید و نگاه ویــژه به واحدهای تولیدی 
تاکید دارند اما کارشــکنی هایی از سوی برخی 
دستگاه ها سبب سنگ اندازی در راستای فعالیت 
واحدهای تولیدی می شود.  شــیرکوند افزود: 
مسئوالن استانی باید از تمام ظرفیت اختیارات 
خود در استان در جهت رفع مشکالت این واحدها 
بهره ببرند که برای رسیدن به این هدف نیازمند 

مدیریت جهادی است. وی تصریح کرد: عمده 
مشکالت این واحدهای صنعتی بزرگ در استان 
تغییرات زودهنگام سهامدار، ابهام در واگذاری، 
نبود ثبات مدیریتی، مسائل مربوط به مالیات، 

بانک ها و بیمه تامین اجتماعی است. 
»علی آقازاده« اســتاندار مرکزی نیز درباره 
این جلسه گفت: با پیگیری هایی که در استان 
برای حل مشکالت واحدهای صنعتی و آذرآب و 
واگن پارس صورت گرفته، جلسه روز دوشنبه با 
حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرا و مدیران 

مربوطه برگزار می شود که امید است مشکالت 
این واحدها حل شود. آقازاده افزود: دولت می تواند 
بخشی از موانع تولید این واحدها را کارشناسی و 
برطرف کند. استان مرکزی طی سه سال گذشته 
پیوسته رتبه های دوم و سوم را از لحاظ برگزاری 
ستادهای اقتصادی مقاومتی و تحقق مصوبات را 
در کشور به خود اختصاص داده است. استاندار 
مرکزی گفت: تمام شرکت های خدمت رسان 
ازجمله آب، برق، گاز، مخابرات، بانک ها، سازمان 
تامین اجتماعی، امور مالیاتی و ستاد ملی رفع 
موانع تولید آن چــه را که در توان داشــته اند، 
تاکنون برای رفع مشکالت واحدهای صنعتی 

استان گذاشته اند.

امروز طی نشستی در استان مرکزی انجام می شود

بررسی مشکالت آذرآب، هپکو  و  واگن پارس با حضور معاون اول رئیس جمهور

بابایی صالح: افزایش حقوق 
باید متناسب با واقعیت های 

جامعه باشد. با توجه به 
شرایط فعلی، حقوق بگیران 

از پس هزینه های زندگی 
برنمی آیند و باید به دنبال 
شغل دوم و سوم باشند تا 

بتوانند هزینه های زندگی 
خود را تامین کنند

خدایی: تفاوت سبد معاش 
سال گذشته و امسال برای 
گروه کارگری شورای عالی 

کار بسیار مهم است. این 
عدد باید حتما در افزایش 
دستمزد ۹۹ در نظر گرفته 

شود چون فاصله سبد 
معاش ۹۸ و سبد معاش ۹۹، 

میزان افزایش هزینه های 
خانوار در سال جاری ست
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