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موضــوع عیــدی پایــان ســال 
بازنشستگان کارگری، مساله ای مهم و 
جنجالی است. سال هاست بازنشستگان 
تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی 
که تعداد آنها حــدوداً ۴.۵ میلیون نفر 
اســت و نماینده ۴.۵ میلیون خانواده 
در کشور محسوب می شوند، خواستار 
همسان ســازی عیدی خود با شاغالن 

هستند.
مطابق قانون، عیدی بازنشستگان 
کارگری با تصویب هیات دولت و با ابالغ 
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی 
پرداخت می شــود اما در ســال های 
گذشته، میزان آن همیشه برابر با عیدی 
دریافتــی کارمندان و بازنشســتگان 
زیرمجموعه دولت بوده است. از همین رو 
هفدهم بهمن ماه »میرهاشم موسوی« 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در 
ارتباط با مبلغ عیدی و همچنین زمان 
پرداخت آن به بازنشستگان خاطرنشان 
کرد: مــا منتظر مصوبه هیــأت دولت 
هستیم و به محض اینکه این مصوبه به 
ســازمان تأمین اجتماعی ابالغ شود، 
فرآینــد پرداخت آن انجام می شــود. 
همچنین در ارتباط با مبلغ آن نیز منتظر 

تصمیم هیأت دولت هستیم.
بــا ایــن حــال، همیشــه عیدی 
بازنشســتگان کارگری، برابر با عیدی 

کارمندی بوده است. در چنین شرایطی، 
یکی از مهم ترین مطالبات بازنشستگان 
تامین اجتماعی، افزایش عیدی پایان 
ســال به اندازه کارگران شاغل است.  
بازنشســتگان می گویند وقتی میزان 
افزایش مستمری ساالنه ما، کارگری و 
براساس مصوبات مزدی شورای عالی 
کار تعیین می شود و هیچ یک از امتیازات 
کارمندان دولت به ما تعلق نمی گیرد، 
چرا در پایان ســال ما را کارمند در نظر 
می گیرند و بســیار کمتر از یک حقوق 
کامل و تقریباً یک سوم کارگران شاغل 
به ما عیدی می پردازند. این ناهماهنگی 
و سیاست های یک بام و دو هوا، مخالف 

حقوق مزدی بازنشستگان است.
قانون مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس، 
تکلیف میزان عیدی کارگران شــاغل 
را روشن کرده اســت. طبق این قانون 
حداقل عیدی، 6۰روز حداقل دستمزد 

روزانــه و حداکثــر آن، 9۰روز حداقل 
حقوق روزانــه کارگران اســت. با این 
حساب، حداقل عیدی امسال، ۵میلیون 
و ۳۱۰هزار تومــان و حداکثر عیدی، 

۷میلیون و 966هزار تومان است.
 طرحی برای همسان سازی

 که مبنای عادالنه ندارد
بــا این تفاســیر، همسان ســازی 
عیدی بازنشســتگان و شاغالن، یک 
مطالبه اساســی و جدی است که تمام 
بازنشستگان کارگری کشور در پیگیری 
آن شریک هستند اما طرحی که اخیراً به 
پیشنهاد برخی فعاالن کارگری خراسان 
رضوی به کمیسیون اجتماعی مجلس 
تحت عنوان »همسان ســازی عیدی 
بازنشستگان با شاغالن« پیشنهاد شده، 

مبنای عادالنه و درستی ندارد.
هفدهــم بهمن مــاه، یــک فعال 
حوزه کار از ارســال طرح پیشنهادی 
همسان ســازی عیدی بازنشستگان 
تامین اجتماعی به وزارت کار توســط 

کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد.
او گفت: براســاس آخرین اخبار و 
اطالعات و پیگیری های صورت گرفته 
از ســوی اعضای کمیسیون اجتماعی 
و نماینــدگان مشــهد و کالت، مطلع 
شــدیم که کمیســیون به دلیل آنکه 
تصمیم گیری در خصــوص حقوق و 
دســتمزد شــاغالن تامین اجتماعی 
برعهده شورای عالی کار است، این طرح 

را به وزارت کار ارســال کرده تا از سوی 
شرکای اجتماعی و اعضای شورای عالی 
کار مورد بررســی قرار گیرد. پیشنهاد 
کردیم با توجه به آنکه ۱۴میلیون کارگر 
شــاغل تامین اجتماعی داریم که به 
سازمان بیمه پردازی می کنند، از میران 
عیدی و پاداش آنها ۲۰درصد حق بیمه 
کسر شود که ۱۳درصد آن سهم کارفرما 
و ۷درصد سهم کارگر است. اگر کارگران 
بدانند که در دوران بازنشستگی عیدی 
کارگری می گیرند، قطعــا از این طرح 
استقبال می کنند.»دســت کردن در 
جیب کارگران فقیر برای افزایش درآمد 
بازنشستگان فقیر« این تعبیر »حسن 
صادقی« رئیس اتحادیه پیکســوتان 
جامعه کارگــری در ارتبــاط با طرح 
مطرح در کمیسیون اجتماعی مجلس 
می گوید و معتقد است نباید به خاطر 
افزایش عیدی بازنشستگان از حقوق 

حقه کارگران شاغل کاست.
کسر ۲۰درصد حق بیمه از عیدی 
و پاداش پایان ســال کارگران شاغل و 
افزودن به عیدی کارگران بازنشسته از 
این محل، گرچه توسط فعاالن کارگری 
خراســان رضوی به نماینــدگان این 
استان در مجلس ارسال شده اما کانون 
شوراهای استان خراسان رضوی نیز این 
طرح را قبول ندارد.»احسان سهرابی« 
فعال کارگری و دبیر کانون هماهنگی 
شوراهای اســتان خراسان رضوی نیز 

درباره این طرح می گوید: درباره طرح 
افزایش عیدی و پاداش بازنشســتگان 
و ارائه آن توسط نمایندگان مشهد در 
مجلس که کمیسیون اجتماعی آن را 
در دستور کار قرار داده، باید اذعان کرد 
هیچ کس با افزایش عیدی پرداختی به 
بازنشستگان مخالف نیست اما این طرح 
معایب بسیار دارد. کارگران تنها وجه 
تمایزی که با کارمنــدان دولت دارند، 
همین مصوبه مجلس است که مبنای 
محاسبه عیدی را 6۰ تا 9۰ برابر حداقل 
دستمزد روزانه مشــخص کرده است. 
متاســفانه همین تمایز منجر شده که 
مستخدمین دولت غبطه خورده و در 
فضای رسانه ای مدام این تمایز را مطرح 
می کنند اما اینکه از عیدی شــاغالن 
۲۰درصد کم کنند و به بازنشســتگان 

بدهند، اصالً مورد قبول نیست.
او اضافه می کند: بازنشستگان ۳۰ تا 
۳۵سال بیمه پرداخته اند و از محل این 
حق بیمه ها، شرکت های سرمایه گذاری 
شستا ایجاد شده که پشتوانه این صندوق 
بین النسلی و حمایتی است. از محل سود 
این شرکت ها باید عیدی بازنشستگان 
تامین شود نه از جیب کارگران شاغل! 
اگر سیاست های غلطی در شستا حاکم 
است باید اصالح شــود و انضباط مالی 
برقرار و جلوی هزینه های غیرمتعارف 
گرفته شود. بازنشســته ۳۰ سال حق 
بیمه پرداخته تا امــروز از آن بهره ببرد 
و دغدغــه ای برای همسان ســازی و 
افزایش عیدی نداشته باشد حال چرا 
می خواهنــد از عیدی کارگر شــاغل 
حداقل بگیــر که تنها امیــدواری یک 

خانواده در شب عید است، بکاهند؟
ســهرابی تاکید می کند که کانون 
شوراهای اسالمی کار خراسان رضوی 
با ایــن طرح پیشــنهادی به شــدت 
مخالف اســت و جالب اینجاســت که 
فعاالن صنفی کارگران و بازنشستگان 
و هیچ کدام از تشکل های صنفی موجود، 
حامی این طرح نیستند. وی می گوید: 
دولت یا سازمان تامین اجتماعی باید بار 
افزایش عیدی بازنشستگان را بر دوش 
بکشد نه کارگر شاغل و حداقل بگیری 
که تنها امیدش چند میلیون عیدی و 
پاداش پایان سال است. کسر ۲۰درصد از 
عیدی و پاداش به عنوان حق بیمه، یعنی 
کم شدن حداقل یک میلیون تومان از 
دریافتی پایان سال یک خانواده کارگری.

حسن صادقی نیز در انتقاد از این طرح 
می گوید: آنچه در قانون کار به عنوان مزد 
و مزایای مزدی تعریف شده، مشمول 
دریافت حق بیمه می شود. عیدی پایان 
سال، جزو مزایای مزدی قانون کار نیست 
و تاکنون نیز مشــمول کسر حق بیمه 
نبوده و از این به بعد هم نباید باشد. حال 

آقایان می خواهند با دســت کردن در 
جیب کارگر حداقل بگیر، منبعی برای 
افزایش عیدی بازنشسته پیدا کنند و 

این اصالً عادالنه نیست.
صادقی معتقد اســت باید از محل 
سرمایه گذاری های ســازمان تامین 
اجتماعی، منابع الزم بــرای پرداخت 
حداقل یک ماه حداقل حقوق به عنوان 
عیدی بازنشســتگان فراهم شــود. او 
در توضیح بیشــتر می گوید: سازمان 
باید از درآمدهای امالک و مســتغالت 
خود یا از محل شــرکت های شستا و 
سود سهام شرکت هایی که در اختیار 
دارد، منابع ریالی بــرای پرداخت یک 
ماه حداقــل حقوق به عنــوان عیدی 
بازنشســتگان تامین کند. درســت 
است که وضعیت مالی سازمان تامین 
اجتماعی خوب نیســت اما وضعیت 
معیشتی و مالی جامعه کارگری از آن 
هم خراب تر اســت و لذا درست نیست 
منابع عیــدی بازنشســتگان از جیب 
خالی کارگران تامین شــود.او با بیان 
اینکه »با حرکت های پوپولیستی نباید 
به دنبــال رای جمع کــردن و رضایت 
جامعه هدف بود«، می افزاید: طرح های 
نماینــدگان مجلس باید بــه گونه ای 
تدوین شود که ذینفعان و جامعه هدف 
ضرر نکنند. صادقی اضافه می کند: »به 
سازمان پیشنهاد داده ایم سالی یک ماه 
حداقل حقوق از محل سود شرکت های 
سرمایه گذاری به بازنشستگان به عنوان 
عیدی بپردازد. درصدی برای بنگاه های 
اقتصادی زیرمجموعه خــود تعیین 
کنند که آخر سال برای پرداخت عیدی 
کنار گذاشته شود یا می توانند از دولت 
بخواهند که پرداخت بخشی از عیدی 
بازنشســتگان مثاًل ۳۰ یــا ۴۰درصد 
منابع عیــدی را از محــل درآمدهای 
عمومی تامین کند. از محل برداشت از 
عیدی و پاداش شــاغالن که نمی توان 
به بازنشستگان عیدی پرداخت. عیدی 
و پاداش مشــمول حق بیمه نیست و 
نمی توان ۲۰درصــد از دریافتی ناچیز 
کارگران زیر خــط فقر به ایــن بهانه 

کاست«.

پی ریزی طرحی برای پرداخت عیدی بازنشستگان از راه کاهش حقوق کارگران

کمک به فقیر از جیب بینوا

خبر

یک مقام مسئول کارگری معتقد است از آنجا 
که خط فقر دربرگیرنده و برگرفته از هزینه های 
سبد معیشت کارگران اســت چنانچه به طور 
واقعی در کشور اعالم شود، مانعی در جایگزینی 
آن به جای هزینه سبد معیشت در تعیین حقوق 

و دستمزد وجود ندارد.
فتح اهلل بیات در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
تعیین رقم سبد معیشت کارگران در شورای عالی 
کار، درباره محاسبه و مبنا قرار دادن خط فقر برای 

تعیین حقوق و دستمزد ابراز عقیده کرد و گفت: 
خط فقر و هزینه سبد معیشت می تواند هر دو در 
تعیین دستمزد مبنا قرار گیرد ولی اگر به درستی 

تعیین شود، نتیجه بخش است.
وی ادامه داد: آنچه مسلم است قانون در ماده 
۴۱ مــالک و معیار تعیین حداقل دســتمزد را 
مشخص کرده است. ماده ۴۱ می گوید نرخ تورم 
و سبد معیشت در تعیین دستمزد باید محاسبه 
شود و سبد معیشت در زندگی کارگران تاثیرگذار 

است اما تاکنون خط فقر مبنای تعیین دستمزد 
قرار نگرفته و تعریف واحد و مشخصی در مورد 
آن ارائه نشده اســت.این مقام مسئول کارگری 
متذکر شد: ایرادی ندارد که در تعیین حقوق و 
دستمزد به جای محاسبه هزینه سبد معیشت، 
خط فقر مدنظر قرار گیرد چون خط فقر به نوعی 
دربرگیرنده و برگرفته از هزینه های سبد معیشت 
است و لذا اگر خط فقر واقعی اعالم شود مانعی در 
جایگزینی آن به جای سبد معیشت وجود ندارد.

بیات تصریح کرد: در حال حاضر عمده اجناس 
و کاالها لحظه ای با تغییر قیمت مواجه می شوند 
ولی می بینیم خط فقر ثابت می ماند در حالی که 
مصرف کننده و کسی که در بازار خرید می کند 
کاهش قیمت را احساس نمی کند و اقالم مصرفی 
خود را روزبه روز در حال تغییر قیمت می بیند به 
همین دلیل تاکید داریم که سبد معیشت حائز 
اهمیت اســت و اگر به طور واقعی تعیین شود، 
کارگران و دستمزد آنها نیز واقعی و به خط فقر 

نزدیک می شود.
به اعتقاد رئیس اتحادیه کارگران قراردادی 
و پیمانی، دولت ها به رغــم تالش های صورت 
گرفته نتوانسته اند قیمت ها را در بازار ثابت نگه 

دارند و تورم را مهار کنند، از این رو نباید به بهانه 
تورم، نســبت به افزایش دســتمزدها مقاومت 

صورت گیرد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی:

خط فقر واقعی جایگزین سبد معیشت شود

 پیشنهاد شده که 
20درصد از عیدی و پاداش 

۱۴میلیون کارگر شاغل 
تامین اجتماعی کاسته 

شود و از منابعی که به این 
ترتیب به دست می آید، 
به همسان سازی عیدی 

بازنشستگان تامین 
اجتماعی پرداخته شود

درست است که وضعیت 
مالی سازمان تامین 

اجتماعی خوب نیست 
اما وضعیت معیشتی و 
مالی جامعه کارگری از 

آن هم خراب تر است، لذا 
درست نیست منابع عیدی 
بازنشستگان از جیب خالی 

کارگران تامین شود
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علی دهقانی، دبیر اجرایی خانه کارگر یزد

نسرین هزاره مقدم

مدیران نآاگاه؛ مروجان ناامیدی 
در جامعه

ایــن روزهــا نیروهای 
ناکارآمــد، نــاآگاه و ناتوان 
در وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی بــه وضــوح در 
حال به کارگیری هســتند و 
متاســفانه افرادی در وزارت کار روی کار آمده اند که 
با توجه به پیشــینه عمده آنها، نگاه کمیته امدادی 
دارند و درک درستی از تعاون، اشتغال و حل مسائل 
کارگری و کارفرمایی ندارند.برای مثال آمارهایی که 
از سوی مسئوالن وزارت کار اعالم می شود، موید این 
نکته است که این آقایان درک درست و شناخت کافی 
از جایی ندارند که در آنجا مسئولیت گرفته اند. برای 
مثال هنگامی که معاون رفاهی وزیــر کار در مقابل 
دوربین صداوسیما و چشــم مردم اعالم می کند که 
خط فقر ۴میلیون تومان است و با اصرار بیهوده از این 
ادعای خود دفاع می کند و آمار سایرین ازجمله همین 
مقامات کمیته امداد را زیر سوال می برد، باید فاتحه 
وزارت کار را بخوانیم.متاســفانه با وجود گستردگی 
وظایف و مســئولیت ها در وزارت کار، نگاه تخصصی 
در بین مدیران فعلی آن وجود نــدارد. افرادی در این 
وزارتخانه عریض و طویل و البته تخصصی به کار گرفته 
شده اند که با چالش های کارگر و کارفرما بیگانه هستند، 
اشتغال زایی را متوجه نمی شوند و بسیاری موارد دیگر 
که انتخاب ها و انتصاب ها را زیر سوال برده است.معتقدم 
وقتی از اشــتغال زایی و فرصت شغلی درک درستی 
وجود نداشته باشد، عالی ترین مقام مسئول وزارت کار 
اعالم می کند با یک میلیون تومان هم می شود شغل 
ایجاد کرد و به دفعات از این نظریه هم دفاع می کند. لذا 
باید نسبت به تبعات اظهارات غیرکارشناسانه و اعالم 
عدد و ارقام غیرمنطقی از سوی دولتمردان به دولت و 
مجلس هشدار داد. هنگامی که یک وزیر یا معاون وزیر 
از اعداد و ارقامی سخن می گویند که با واقعیت ها بیگانه 
است، مردم به ویژه دهک های پایین جامعه که با سختی 
و مشقت زندگی خود را می گذرانند، از وجود چنین 
مدیران ناآگاهی احساس ناامیدی می کنند.براساس 
آمارهای موجود، بیش از 6۰درصد جامعه زیر خط فقر 
قرار دارند و جای تاسف بسیار دارد که معاون وزیر کار 
معتقد است با ۴ میلیون تومان می توان زندگی کرد، در 
صورتی که ۴ میلیون تومان هزینه های نیمی از روزهای 
ماه را تامین نمی کند.به عنوان یــک فعال کارگری 
مشــاهده می کنم که از زمــان روی کار آمدن دولت 
سیزدهم، هیچ تحولی در عرصه تولید، اشتغال و روابط 
کارگر و کارفرما به وجود نیامده است و شرایط بحرانی 
امروز ناشی از مدیران ناکارآمد و مدیریت اتوبوسی در 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. از همین رو باید 
از رئیس جمهور که با شعارهای دفاع از فرودستان روی 
کار آمد، پرسید که چرا افراد ناآگاه، ناتوان و نامطلع را 
روی کار می آورید و آیا نمی دانید مدیر ناکارآمد و ناآگاه، 
عملکرد تمام دولت را زیر ســوال می برد؟معتقدم در 
شرایطی که بحران های جدی بنگاه های اقتصادی، 
تولید و اشتغال را فرا گرفته، باید افرادی مسلط و آگاه 
روی کار می آمدند. اما امروزه افرادی سر کار آمده اند که 
با آمارسازی های غیرواقعی و اظهارات غیرکارشناسانه، 
روح و روان جامعه را تخریب می کنند و باعث ناامیدی 
مردم می شــوند.در پایان خطاب بــه رئیس دولت 
سیزدهم می گویم که کاش با کســانی که شناخت 
درستی از رابطه کارگر و کارفرما، تولید و بنگاه اقتصادی 
دارند، مشورت می کردید و از آنها می خواستید مدیرانی 
توانمند و کارآمد را به شما معرفی کنند تا این چنین بذر 

ناامیدی را در جامعه پراکنده نمی کردید.

کارگر جوان در پی ریزش چاه 
مدفون شد

زمان  ســخنگوی ســا
آتش نشــانی تهران از ریزش 
چاه در حال حفــر و دفن یک 
کارگر در میــدان بهاران خبر 
داد.ســیدجالل ملکــی در 
گفت وگو با ایسنا گفت: روز پنجشنبه یک مورد حادثه 
تخریب چاه و گرفتار شــدن فرد داخل آن به آدرس 
میدان بهاران، خیابان ســجاد جنوبی به سامانه ۱۲۵ 
اطالع داده شــد که بالفاصله پس از آن سه ایستگاه 
آتش نشانی به همراه تجهیزات پشتیبانی به محل اعزام 
شدند.وی ادامه داد: آتش نشانان مشاهده می کنند که 
در کنار خیابان چندین حلقه چاه کنار هم و با فاصله های 
مشخص حفر شده است. این حلقه های چاه کاربری 
انتقال و هدایت فاضالب تولیدشده را داشتند. زمانی 
که کارگران در حــال کار بودند حد فاصل بین دو چاه 
که حدودا ۲۰ متر بود، به یک باره دچار ریزش می شود. 
تعدادی از کارگران توانســته بودند در لحظات اولیه 
خارج شوند اما یک نفر از کارگران در زیر حجم زیادی 
از خاک گرفتار شد. که پس از پایان عملیات، پیکر این 
کارگر جوان ۱9 ساله افغان از زیر حجم زیاد خاک خارج 

و توسط عوامل اورژانس فوت وی تایید شد.

یادداشت

اخبار کارگری

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس 
گفت: زمزمه های حذف ترجیحی باعث افزایش نرخ کاالهای 
اساسی شده اســت. هنوز پیگیری های مجلس و دولت برای 
کنترل قیمت ها نتیجه بخش نبوده و همچنان شاهد افزایش 

روزانه قیمت ها در کشور هستیم.
غالمرضا نوری قزلجه در گفت وگو با ایلنا در پاســخ به این 

پرسش که هر روز شاهد افزایش نرخ کاالهای اساسی در کشور 
هستیم آیا مجلس برنامه ای برای کنترل قیمت ها دارد؟ گفت: 
مجلس برای ایجاد سازوکار برای کنترل قیمت ها در کشور با 
حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد و تا به امروز هم در دیدگاه خود 

پافشاری کرده است.
نماینده بستان آباد در مجلس تصریح کرد: خبر حذف ارز 
ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی به بازار شوک وارد و ما 
شاهد افزایش نرخ ها شدیم. متاسفانه روند افرایش قیمت ها 
همچنان حتی بعد از خبر اجرایی نشدن آن ادامه دارد و هنوز 

نتوانستیم ترمز افزایش قیمت ها را بکشیم.

این نماینده مجلــس یازدهم، نظارت هــای میدانی در 
دســتگاه های ذی ربــط را ضعیف عنــوان کــرد و افزود: 
کمیسیون های تخصصی مجلس با وزرا و معاونان آنها جلسات 
زیادی برگزار کردند و از آنها خواسته شــد که در این زمینه 
شفاف سازی کنند و چرایی به وجود آمدن این مشکالت را برای 
مجلسیان باز کنند. همچنین راهکارهای برون رفت از شرایط 

فعلی را نیز از آنها جویا شدیم.
وی در پاسخ به این پرســش که آیا این جلسات منتج به 
نتیجه شد؟ گفت: پاسخ به این پرسش منفی است چرا که هنوز 
نتوانستیم روند افزایشی قیمت کاالهای اساسی را کنترل کنیم 

و نرخ ها همچنان روزانه باال می روند. از سوی دیگر بخشی از 
افزایش قیمت ها می تواند با نظارت موثر کنترل شوند.

نوری قزلجه ادامه داد: کمیســیون تلفیق بودجه مجلس 
موافق حذف ارز ترجیحی نیست و ما امیدواریم که همچنان 
بر این نظر پابرجا باشد. ۲ ماه پیش دولت در قالب الیحه بحث 
حذف ارز ترجیحی را مطرح کرد که مجلس با قاطعیت به آن 
الیحه رای منفی داد و من پیش بینی می کنم که صحن مجلس 

با حذف ارز ترجیحی مخالفت خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، 
خاطر نشان کرد: حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت ها را تشدید 
می کند و بســته های حمایتی که دولت در الیحه حذف ارز 
ترجیحی پیش بینی کرده بود یک سوم هزینه های خانوارها 
را جبران می کرد و دوم ســوم آن را مردم بایــد از جیب خود 

پرداخت می کردند.

نماینده بستان آباد در مجلس:

دولت نتوانسته ترمز افزایش قیمت ها  را بکشد


