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اخبار کارگری

نوزدهــم اســفند ســال 1400، 
شــورای عالی کار در سومین نشست 
ســه جانبه خود برای تعیین مزد سال 
1401، افزایش ۵۷.4درصدی حداقل 
دستمزد کارگران شــاغل را تصویب 
کرد. در همان نشســت برای ســایر 
سطوح، افزایش ۳۸درصدی به اضافه 
مبلغ ثابت ۵1۵هزار تومان مصوب شد 
و ســایر مولفه های مزدی نیز افزایش 
یافتند، از آن جمله حق مســکن که با 
امضای ســه طرف معادله، ۶۵0هزار 
تومان تعیین شد. به عبارتی باید طبق 
این مصوبــه، حق مســکن کارگران 
۶۵0هــزار تومان می شــد اما دولت 
100هزار تومان از آن برداشت و به رغم 
نامه رئیس مجلس مبنی بر غیرقانونی 
بودن این کار و رایزنی های بســیار، تا 
همین امروز دولت حاضــر به احیای 
حق مسکن ۶۵0هزار تومانی کارگران 

نشده است.
با توجه به سبد معیشت ارائه شده 
در همان جلسات از سوی نمایندگان 
وزارت اقتصــاد، ۵۷.4درصــد برای 
حداقل بگیران شــاغل و بازنشسته و 
۳۸درصد برای ســایر سطوح مزدی 
کارگری )که البته برای بازنشستگان 
بعد از پنج ماه مطالبه گری محقق شد( 
در عمل به معنای بهبود معیشت نبود و 
حتی سطح معیشت را در حد اسفند 
ســال قبل حفظ نمی کرد چون امروز 
یک کارگر حداقل بگیر با در نظر گرفتن 

تمام مزایای مزدی، کمتر از ۷ میلیون 
تومان در هر ماه حقــوق می گیرد اما 
سبد معیشــت خانوار که ترجمانی از 
تاثیر تورم بر هزینه های زندگی است، 
مرز 1۳ میلیون تومان را پشــت ســر 

گذاشته است.
»فرامرز توفیقــی« رئیس کمیته 
دستمزد کانون عالی شــوراهای کار 
می گوید: دولت می داند کــه با 10 یا 
۲0درصد یا به عبارت بهتر با دستمزد 
زیر 10 یا 1۵ میلیون تومان به هیچ وجه 
نمی توان زندگی کرد. از همین رو طرح 
جدیدی توسط سازمان امور استخدامی 
و سازمان برنامه و بودجه در دستور کار 
قرار گرفته که قرار است از آخر شهریور 
حقوق شاغالن و بازنشستگان دولت را 
افزایش دهند. به عبارتی وقتی نصف 
سال سپری شــده، دولت فهمیده که 
زیرمجموعه های خودش بدون توجه 
به اینکه رقم ریالی حقوق ماهانه شان 
چقدر اســت، با 10درصــد افزایش 
حقوق نمی توانند از پس تورم سنگین 
هزینه هــای زندگی در ســال جدید 
بربیایند و بنابراین ســطح زیســت و 
معاش شان در حال ســقوط است. از 
این رو می خواهد در نیمه دوم ســال 
حقوق آنها را افزایــش دهد یا به قولی 
مزایای مزدی را برای کارمندان شاغل 
و بازنشسته ترمیم کند اما در این میان 
باید پرسید تکلیف کارگران مشمول 
قانون کار در نیمه دوم سال چیست و 
چرا طرحی برای ترمیم دستمزد ناچیز 

طبقه کارگر در کار نیست؟

سرعت عمل دولت برای 
کارمندان، تاخیر در قبال کارگران

اما موضــوع این افزایــش حقوق 
کارکنان دولتی چیســت و چرا دولت 
حاضر به ترمیم حقوق آنها شــده ولی 
در برابر مشــکالت کارگران ســکوت 

کرده است.
دوم شــهریور مــاه »مســعود 
میرکاظمی« رئیس ســازمان برنامه 
و بودجه در حاشــیه نشســت هیات 
دولت بــه خبرنگاران گفــت: افزایش 
حقوق کارمندان و بازنشســتگان در 
حال بررسی اســت و در صورت تامین 
 منابع طی همین ماه تصمیم گیری و 

در نهایت الیحه برای تصویب به مجلس 
ارائه می شود.

پیــش از آن در بیســت و ششــم 
مرداد ماه، ســخنگو و رئیس شورای 
اطالع رسانی دولت نیز درباره آخرین 
وضعیت حقوق بازنشستگان و کارمندان 
دولت گفت: دولت با پیشنهاد سازمان 
امور اداری و اســتخدامی بــا افزایش 
مستمری صندوق های بازنشستگی 
لشــگری و کشــوری و همچنیــن 
کارمندان موافقت کرده کــه تا پایان 
شهریور ماه نهایی خواهد شد. بهادری 
جهرمی خاطرنشــان کرد: ماه آینده 
شــاهد نهایی شدن پیشــنهاد برای 
 کمک به این دو قشــر در هفته دولت 

خواهیم بود.
سوال اینجاست که چگونه دولت با 
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان 
زیرمجموعه دولت و با طرح سازمان امور 
استخدامی، به سادگی و در کمتر از یک 
ماه به عبارتــی در عرض فقط دو هفته 
موافقت کرده اما چند ماه از آغاز ســال 
می گذرد و دولت هنوز با حق مســکن 
مصوب شورای عالی کار برای کارگران 
موافقت نکرده است. جالب اینجاست 
که ســه وزیر ارشــد دولت در نشست 
نوزدهم اسفند سال قبل شورای عالی 
کار به نمایندگی تــام از جانب دولت 
حضور داشــته اند و پای رقم ۶۵0هزار 
تومان را به عنوان »حق مسکن کارگران 
مشمول قانون کار در سال 1401« امضا 
زده اند. با این حساب، چرا مصوبات دولت 

در زمینه کارگران اجرا نمی شود؟

آورده طرح دولت برای کارمندان
در شرایطی که شاخص های تورمی؛ 
از تــورم نقطه به نقطه گرفتــه تا تورم 
ماهانه، هر ماه رکوردشکنی می کنند، 
ترمیم مزد و حقــوق یک الزام غیرقابل 
انکار است و از سوی دیگر، یک مطالبه 
جمعی هم هست اما چرا این الزام فقط 
برای کارمندان اجرا می شود و در مورد 
کارگران شاغل و بازنشسته، هیچ حرفی 
از ترمیم مزد و مستمری نیست؟ ترمیم 
پیشکش، حتی حق مسکن ۶۵0هزار 
تومانی را برای اجرا ابــالغ نمی کنند، 
۲۵درصد متناسب ســازی 1400 را 
برای بازنشســتگان کارگری اجرایی 
نمی کنند و همان ۳۸درصد بعد از ۵ ماه 
تاخیر قرار است از شهریور ماه در حقوق 

بازنشستگان کارگری اعمال شود.
توفیقی در ارتباط بــا طرح دولت 
برای افزایش حقوق کارمندان شاغل و 
بازنشسته و آورده آن برای جامعه هدف 
می گوید: مصوبه دولت به طور میانگین 
۹00هــزار تومان به بازنشســتگان از 
طریق منابع متناسب ســازی بودجه 
1401و حدود یک میلیــون تومان به 
طور متوسط به شاغلین از طریق متمم 
بودجه اضافه خواهد کــرد و این جدا از 
تمام پرداخت های جبرانی دستگاه های 

اجرایی در طول ۵ماه گذشته است. 
او ادامــه می دهد: بازنشســتگان 
کارگری در میانــه دل نگرانی اجرای 
ماده ۹۶ از یکم فروردین 1401 هستند 
و معطل دریافت مطالبــات قانونی که 
دولت برای گروه های دیگر اقدام عملی 
برای افزایش حقوق صورت داده است. 
دولت جداول امتیازی کارکنان دولت را 
به ۳ هزار رسانده و این به معنای افزایش 
یک میلیون تا یک میلــون و ۵00هزار 
تومان به حقوق کارمندان دولت است. 
در طرح دولت قرار است متناسب سازی 
۹0درصدی برای بازنشستگان دولت 
اجرا شود بنابراین۹0درصد آن افزایش 
حقــوق کارمندان دولــت )۹0درصد 
حداقل یک میلیون تومــان( یا الاقل 
۹00هزار تومان در طرح دولت نصیب 
بازنشستگان خواهد شــد. باید گفت 
به راحتی این کار را صــورت داده اند و 
برای کارمندان خودشان متمم بودجه 
می نویســند و به مجلس می فرستند. 
در واقع امتیازات حقوقی کارمندان را 
افزایش دادند و با متناسب ســازی آن 
را به بازنشستگان هم تسری داده اند و 
برای محدودیت های قانون بودجه نیز 
که اجازه افزایش بیــش از 10درصد را 
نمی دهد، متمم و اصالحیه نوشته اند و 

قرار است به مجلس بفرستند.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی 
اضافه می کند: در این میان کارگران باز هم 
بی نصیب مانده اند و فاصله فاحش میان 
حقوق کارمندان و کارگران بیشتر هم 
خواهد شد. ادعا می کنند حداقل حقوق 

کارگران ۵۷.4درصد زیاد شده اما حقوق 
کارمندان فقط 10درصــد. این قیاس 
فقط بازی با اعداد و ارقام و درصدهاست. 
حقوق کارگــران بــا ۵۷.4درصد به ۷ 
میلیون تومان هم نمی رسد. حال بیایند 
از حقوق کارمنــدان دولت به خصوص 
یقه سفیدان و نجومی بگیران رونمایی 
کنند. اکنون کارمندان یقه سفیدی که 
باالی ۲0 میلیون تومان حقوق ماهانه 
 دارند، قرار است باز هم مشمول افزایش 

حقوق شوند!

عدالتی که بیشتر به محاق می رود
»عدالت«، عدالت واقعی و ملموس، 
همیشه با اعداد و ارقام مخدوش می شود. 
ترمیم حقوق کارمندان رده پایین بسیار 
هم خوب است و اساساً الزم است اما به 
احتمال زیاد اهتمام دولت برای افزایش 
حقوق طبقه کارمند از شــهریورماه، 
معلول نگرانــی برای ایــن گروه های 
کم درآمد نیســت. بســیار محتمل 
است که نجومی بگیران دولت و همان 
یقه سفیدها که بیش از ۲0 یا حتی ۳0 
میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، از تورم 
سنگین سال جدید و افزایش هزینه ها 
شاکی شده باشد. احتماال مجبور شده اند 
بخشــی از مخارج زندگیشان را قیچی 
کنند و همین موجب شده که مدیران 
سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه 
و بودجه به صرافت بیفتنــد تا جدول 
امتیازات کارمندان دولت را دست کاری 

کنند و مزایای مزدی را ارتقا دهند.
در هر حال، از پایان شهریور افزایش 
حقوق زیرمجموعه هــای دولت کلید 
خواهد خورد اما برای بحران معیشت 
طبقه کارگر، هیچ راه حلی در برنامه های 
آتی دولت دیده نمی شــود. پس هنوز 
پاسخی برای این ســوال کلیدی پیدا 
نشده که کارگر یا بازنشسته ای که فقط ۷ 
میلیون تومان حقوق می گیرد و به زمین 
و زمان بابت هزینه های عادی زندگی 
مقروض اســت، چطور باید مهر، آبان و 
ماه های بعدی سال را پشت سر بگذارد. 
اینجاســت که کارگران آرزو می کنند 
کاش مدیران دولتــی و تصمیم گیران 
و تصمیم ســازان، کارگر به حســاب 
می آمدند شاید از راه لطف آنها به خود، 

ترمیم مزدی هم نصیب آنها می شد.

نماینده دشت آزادگان خواستار شد:
به کارگیری جوانان خوزستان 

در پروژه ها و شرکت های نفتی استان
نماینده دشت آزادگان با اشاره وضعیت بیکاری 
در خوزســتان گفت: متاســفانه درصــد بیکاری 
خوزستان ســال به ســال در حال افزایش است و 
شرکت های پیمانکاری و مســتقر در خوزستان، 

جوانان استان را قابل نمی دانند.
به گزارش ایسنا، قاسم ســاعدی تصریح کرد: 
استان ســال های زیادی در زمینه مسئولیت های 
اجتماعی محروم اســت و متاسفانه مورد کم لطفی 
بســیاری از بزرگان وزارت نفت قرار گرفته است. 
انتظار داریم وزیر نفت، دولت و رئیس جمهور برای 
محقق کردن آرمان های انقالب به مناطق محروم به 

خصوص استان خوزستان توجه کنند.
ساعدی عنوان با اشاره به بحث ۳درصدی نفت 
اظهار کرد: محرومیت خوزستان بر کسی پوشیده 
نیست. افتتاح پروژه ها در مناطق مختلف استان را به 
فال نیک می گیریم اما انتظار داریم به همین مقدار 
که به توسعه و افتتاح ها اهمیت می دهیم به اشتغال 

بومی استان نیز توجه کنیم.
وی افزود: در حال حاضر خوزستان از نظر درصد 
بیکاری و نرخ بیکاری در صدر جدول کشور قرار دارد 
و مردم از این بابت ناراحت هستند. با وجود این همه 
توسعه در استان اما متاسفانه درصد بیکاری سال به 
سال در حال افزایش است و شرکت های پیمانکاری 
یا شرکت های مستقر در خوزستان، جوانان استان 

را قابل نمی دانند.
ساعدی عنوان کرد: کسی از ما قبول نمی کند که 
استان با این همه قابلیت و ظرفیت اما در نرخ بیکاری 
رتبه دوم کشور بعد از استان سیستان و بلوچستان 
باشد. اینجا سیستان و بلوچستان نیست و شریان 
حیاتی و قطب انرژی کشور اســت و مستحق این 

میزان نرخ بیکاری نیست.
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان تصریح کرد: 
به عنوان آخرین بحث، در گذشــته به وزیر نفت و 
سازمان محیط زیست کشــور گفتم که طرح های 
نفتی، محیط و طبیعت استان را از بین می برند. باید 
یک نگاه و رویکرد جدیدی را در چارچوب سازمان 

محیط زیست و قوانین محیط زیست اتخاذ کنید.
    

استاندار مرکزی:
قراردادهای موقت کارگری 

عادالنه نیستند
استاندار مرکزی با بیان اینکه موضوع قراردادهای 
موقت کارگری عادالنه نیستند، گفت: موضع رئیس 
جمهور به مسأله قراردادها روشــن است و پیگیر 

تعیین تکلیف این مسأله است.
فرزاد مخلص االئمه در شصت و هفتمین جلسه 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان 
مرکزی افزود: این شــورا محل بحث و تبادل نظر 
دولت و بخش خصوصــی جهت تحقق موضوعاتی 
چون رشــد اقتصادی، رفع موانع بهره وری تولید و 

توسعه صادرات است.

در این جلســه، نماینــده تفرش، آشــتیان و 
فراهان نیز با بیان اینکه کارگروه، تعامل بیشتری با 
نمایندگان داشته باشد چراکه برخی از موارد نیازمند 
اصالح قوانین است، گفت: ارتباط بخش خصوصی 
با دولت در وضعیت اسفباری قرار دارد. دولت برای 
پیشــبرد امور باید با بخش خصوصی تعامل داشته 
باشد. ســرمایه گذاران با مراجعه به ادارات به دلیل 
مواجهه با سیســتم ناکارآمد و مدیــران ناالیق از 

سرمایه گذاری منصرف می شوند.
بیاتی با اشــاره به وضعیت پیمانــکاران افزود: 
پیمانکاران در ابتدای کار بیمه مالیات و... پرداخت 
می کنند اما صورت وضعیت آنها با وقفه ۶ ماه تا یک 
سال پرداخت می شود و این امر بر کارگر تحت امر 

پیمانکار تاثیر منفی می گذارد.
    

مرگ کارگر ساختمانی بر اثر 
سقوط از ارتفاع

یک کارگر ســاختمانی در شــهرک حافظیه 
کرمانشــاه، هنگام کار در یک مجتمع ساختمانی، 

بر اثر سقوط از ارتفاع و برخورد با زمین جان باخت.
به گزارش ایلنا، این کارگر که حدود ۲۸ سال سن 
داشت، به دلیل پاره شدن کمربند ایمنی از ارتفاع 
طبقه دوم به پایین سقوط کرد و متاسفانه تالش های 
 عوامــل اورژانس بــرای نجات جــان وی بی ثمر 

بود.

دولت با افزایش حقوق 
کارمندان و بازنشستگان 
زیرمجموعه، به سادگی و 

در کمتر از دو هفته موافقت 
کرده اما چند ماه از آغاز 
سال می گذرد و هنوز با 

حق مسکن مصوب شورای 
عالی کار برای کارگران 

موافقت نکرده است

نسرین هزاره مقدم

توفیقی: ادعا می کنند حقوق 
کارگران ۵۷.۴درصد زیاد 
شده اما حقوق کارمندان 

10درصد. اینها فقط بازی با 
اعداد و درصدهاست. حقوق 
کارگران به ۷ میلیون تومان 

هم نمی رسد. بیایند از حقوق 
کارمندان دولت به خصوص 

نجومی بگیران رونمایی 
کنند

افزایش حداقل یک میلیون تومانی حقوق کارمندان دولت

کاشمدیراندولتی،کارگرمحسوبمیشدند

براساس یک آمار رسمی، بخش خدمات بیشترین میزان 
جذب نیرو و در عین حال باالترین نرخ ماندگاری اشتغال را در 

مقایسه با صنعت و کشاورزی داشته است.
به گزارش ایلنا، پایگاه مرکز آمار ایران با انتشار گزارش یکی 
از کارشناســان حوزه آمار جمعیت و نیــروی کار خود، درباره 
جابه جایی نیروی کار در بخش های مختلف اقتصادی و تحوالت 
خود نیروی کار از اشتغال به بیکاری اطالعاتی طبقه بندی شده 

ارائه کرد.
براساس این آمار، بخش خدمات بیشــترین جذب نیرو را 

نسبت به ســایر بخش های فعالیت اقتصادی کشور )صعنت و 
کشاورزی( داشته و در عین حال باالترین نرخ ماندگاری اشتغال 

را داشته است.
طبق این مطالعــه آماری، ماندگاری اشــتغال در بخش 
خدمات با میزان ۹0.۵درصد دارای باالترین مقدار است. اشتغال 
در بخش های کشاورزی و صنعت نیز به ترتیب با مقادیر ۸۵ و 
۸۲درصد در رتبه های بعدی قرار دارد. بیشترین درصد انتقال 
در بخش های عمده فعالیت اقتصادی مربوط به تغییر اشتغال 
در بخش صنعت به خدمات از بهار 1400 به بهار 1401 با میزان 

1۳.1درصد است. همچنین کمترین میزان انتقال مربوط به 
انتقال از بخش خدمات به کشاورزی با میزان 1.۹درصد بوده 
است. براساس این آمار، انتقال نیروی کار بخش کشاورزی به 
خدمات نیز ۷.۲درصد بوده که بیش چیزی حدود چهار برابر 
معکوس این جریان انتقال جمعیتی از خدمات به کشاورزی 
بوده است. همچنین انتقال از بخش صنعت به خدمات نزدیک 
به دو برابر بیشتر از انتقال نیروی کار از خدمات به صنعت بوده 

است.
نکته قابل توجه این گزارش این اســت کــه ۲۶.4درصد 

جمعیت بیکار کشــور )بیش از یک چهارم این جمعیت( طی 
سال گذشــته )بهار 1400 تا بهار 1401( از نیروی کار بیکار به 
نیروی »غیرفعال« تبدیل شدند. این درحالی است که معکوس 
این جابه جایی )یعنی تبدیل نیروی کار غیرفعال به بیکار( تنها 

1.۸درصد بوده است.
در مورد زنــان، تغییر وضع فعالیت از بیــکار به غیرفعال با 
4۳درصد، بیشــترین درصد تغییرات در وضع فعالیت است و 
همان طور که انتظار می رود، بیشترین تغییرات در وضع فعالیت 
مربوط به بیکاران بوده و بیکاری بی ثبات ترین وضع فعالیت است.
اشتغال بخشی از زنان به مشاغل کاذب و مجازی )جمعیت 
غیرفعال سربار(، ازدواج و وابستگی به درآمد همسر یا طالق و 
وابستگی به نفقه و مهریه دریافتی، شیوع کرونا و فوت سرپرست 
خانوار، می تواند ازجمله دالیل نرخ باالی تبدیل وضعیت زنان از 

بیکار به نیروی غیرفعال باشد.

مرکز آمار ایران:

۲۶درصد از بیکاران در دولت سیزدهم به نیروی غیرفعال تبدیل شدند

گزارش

کارکنان پیام نور مشهد از مسئوالن این دانشگاه درخواست 
کردند به وضعیت حقوقی و ســایر مطالبات عقب افتاده آنها 

رسیدگی کنند.
تعدادی از این افراد در گفت وگو با ایلنا گفتند: از مسئوالن پیام 
نور مرکز درخواست داریم با تامین منابع مالی به وضعیت تاخیر 

در پرداخت حقوق و سایر مطالبات معوقه ما رسیدگی کنند.
آنها گفتند: در آخرین اجتماع صنفی پرسنل اداری دانشگاه 
پیام نور مشهد که روز چهارشنبه هفته گذشته )دوم شهریور ماه( 
در محوطه داخلی دانشگاه برگزار شد، مدیران و مسئوالن قول 
دادند مطالباتمان را از مرکز پیام نور در تهران پیگیری می کنند 

که هنوز عملی نشده است. کارکنان دانشگاه پیام نور مشهد تاکید 
کردند: تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان پیام نور سراسر کشور 
ازجمله کارمندان رسمی و اساتید شاغل در مرکز پیام نور مشهد 
به کمبود منابع مالی پیام نور مرکز برمی گردد که بودجه کافی را 
برای پرداخت به موقع حقوق و سایر مطالبات کارکنان و اساتید 

تامین نمی کند.
آنها با بیان اینکه همه مزایای کارشناســان شاغل در پیام 
نور مشــهد از سه ســال پیش قطع شــده و معوقات افزایش 
10درصدی حقوق سه ماه )فرودین، اردیبهشت و خرداد( سال 
جاری این کارکنان نیز هنوز پرداخت نشده، گفتند: مزایایی 

شامل اضافه کاری ها، حق بن کارت، حق بهره وری، حق جلسه 
امتحانات و پاداش دانش آموزان ممتاز به دلیل کمبود منابع مالی 

پرداخت نمی شود.
آنها همچنیــن گفتند: پرداخت دو تا ســه مــاه افزایش 
۵0درصدی فوق العاده ویژه کارکنان پیام نور از محل امتیازات 
فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نیز با تاخیر مواجه 

شده است.
کارمندان دانشگاه پیام نور مشــهد در ارتباط با مطالبات 
رفاهی و انگیزشی خود نیز گفتند: حذف مزایای رفاهی همانند 
قطع سرویس ایاب و ذهاب، حق نهار و نبود امکانات رفاهی در 

محل کار همانند پارکینگ و... از دیگر مطالبات کارکنان رسمی 
پیام نور مشهد است.

این نیروها درباره مطالبات همکاران بازنشسته نیز گفتند: 
برخی کارمندانی که از این واحد به مرور بازنشســته شده اند 
امکان دریافت مطالبات ســنوات پایان کار خــود را در موعد 
مقرر ندارند. در واقع پیام نور مطالبات سنواتی همکارانی که 
در سال ۹۹ بازنشسته شده اند را با دو سال تاخیر در سال جاری 

می پردازد.
کارکنان پیام نور مشهد در خاتمه تصریح کردند: مدیریت 
پیام نور مشهد می گوید که بودجه کافی برای پرداخت به موقع 
حقوق و سایر مطالبات کارکنان خود را ندارد، به همین دلیل از 
مدیریت پیام نور مرکز در تهران درخواست داریم با تامین منابع 

مالی پیگیر مشکالت کارکنان پیام نور ازجمله مشهد باشد.

کارکنان دانشگاه پیام نور مشهد خواستار پرداخت مطالبات خود شدند
خبر


