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30هزار میلیارد تومان برآورد شده است
همسان سازی حقوق 

بازنشستگان به اعتبار نیاز دارد
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس می گوید 
همسان ســازی حقوق بازنشســتگان به ۳۰هزار 
میلیارد تومــان اعتبار نیاز اســت و نمایندگان در 
تالشند اعتباری که دولت در الیحه بودجه سال ۹۹ 
برای این امر در نظر گرفته، را افزایش دهند. معصومه 
آقاپور علیشــاهی در گفت وگو با خبرگزاری خانه 
ملت درباره اختصاص 6هــزار میلیارد تومان برای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۹۹، 
گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان ازجمله 
فرهنگیان، نیروهای مسلح، ارتش، تامین اجتماعی 
و... به ۳۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت که 
اعتبار در نظر گرفته شده برای این امر در سال ۹۹ 
حدود یک پنجم است. نماینده شبستر در مجلس 
افزود: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه ســال ۹۹ باید اعتبار در نظر 
گرفته شده برای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
را افزایش دهد، یعنی همان گونه که در بودجه سال 
۹8 از محل افزایش درآمد پاالیشگاه ها و پتروشیمی 
به اعتبار پیش بینی شــده دولت مبلغی افزوه شد، 

برای بودجه سال ۹۹ نیز این اقدام انجام شود. 

وی اظهار کــرد: نمایندگان تــالش می کنند 
اعتبار در نظر گرفته شده در الیحه بودجه ۹۹ برای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان را افزایش دهند 
زیرا با توجه به گرانی کاالها و خدمات، معیشت این 
قشر تحت تاثیر قرار گرفته و آنها را با مشکالت بسیار 
روبه رو کرده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
اضافه کرد: در حال حاضر کشور شرایط اقتصادی 
خاصی را تجربه کرده و قیمت برخی اقالم و مایحتاج 
ضروری خانوارهــا چندین برابر شــده، بنابراین 
همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال 

۹۹ یکی از الزامات است.
    

کارگران پروژه بزرگراه سقز- 
بوکان ۸ ماه حقوق نگرفته اند

کارگران پروژه بزرگراه سقز- بوکان در اعتراض 
به عدم دریافــت 8 ماه حقوق، دو هفته اســت که 
دســت از کار کشــیده اند. به گــزارش ایلنا، این 
کارگران می گویند: 8 ماه حقوق نگرفته ایم و قبال 
هم اضافه کاری و مطالبات مزدی پرداخت نشــده 
داریم. به همین دلیل دو هفته اســت که دست از 
کار کشیده ایم. این کارگران از مقامات و مسئوالن 
درخواســت دارند به وضعیت آنها رسیدگی شود و 
می گویند: در این اوضاع اقتصادی، هشت ماه حقوق 
نگرفتن به معنای از هم پاشیدگی است. در مقابل، 
پیمانکار عدم تخصیص اعتبارات توسط وزارت راه را 
دلیل این تاخیر می داند و می گوید وزارت راه صورت  

وضعیت ها را تسویه نکرده است.
    

تجمع کارکنان بیمارستان 
الزهرای اصفهان

شــماری از کارکنان بیمارســتان الزهرا)س( 
اصفهان در اعتراض به وضعیت مطالبات عقب افتاده 
خود، صبح دیروز تجمعــی را در محوطه این مرکز 
درمانی برگزار کردند. حــدود ۳ هزار و ۵۰۰ نفر در 
بخش خدماتی و درمانی بیمارســتان الزهرا)س( 
اصفهان مشغول کارند که کارانه و اضافه کاری آنها 
طی ۹ ماه گذشته پرداخت نشده، در عین حال در ۲ 

ماه گذشته وعده نهار آنها حذف شده است.
»آرش نجیمی« مدیر روابط عمومی دانشــگاه 
علوم پزشــکی اصفهان در این زمینه به ایرنا گفت: 
تجمع صنفی کارکنان بیمارستان الزهرا)س( در 
ارتباط با عدم پرداخت حق بیمه از سوی سازمان های 
بیمه گر ازجمله بیمه سالمت و تامین اجتماعی است. 
وی با تاکید بر اینکه به محض پرداخت حق بیمه از 
سوی این سازمان ها، کارانه و اضافه کاری کارکنان 
بیمارستان های زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، پرداخت می شــود، تصریح کرد: در ۲ ماه 
گذشته تاکنون هیچ پولی از سوی این سازمان های 

بیمه گر به این دانشگاه پرداخت نشده است.
نجیمی، مجموع مطالبات دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان از سازمان بیمه سالمت از سال ۹6 تا ۹8 را 
۱۹۰ میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان و از سازمان تامین 
اجتماعی از ســال ۹۷ تا ۹8 را ۵۴8 میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان اعالم و اضافه کرد: عدم پرداخت این 
مطالبات باعث ایجاد مشکالت مالی در همه بخش ها 
ازجمله پرداخت به کارکنان، پزشکان، پرستاران و 

اعضای هیات علمی شده است.

4
اخبار کارگری

افزایــش قیمــت بنزین نــه تنها 
باعث فشار بیشــتر زندگی بر طبقات 
حقوق بگیر شده، بلکه سبب شده است 
که کارفرمایان نیز در این باره متحمل 
هزینه های بیشتری از راه افزایش هزینه 
حمل و نقل شوند. در همین باره یک عضو 
جامعه کارفرمایی معتقد است که باال 
رفتن قیمت بنزین، بسیاری از مشاغل 
خرد را تهدید کرده و منجر به تعطیلی 
این واحدها و در نهایت اخراج نیروهای 
کار خواهد شــد؛ امری که می توان آن 
را زیان توامان کارگــران و کارفرمایان 

خواند.
عضو هیــأت مدیره کانــون عالی 
کارفرمایــان با اشــاره بــه مهمترین 
چالش های پیــش روی تولید، گفت: 
اجرای طرح افزایــش قیمت بنزین در 
شرایط فعلی کسب و کارهای کوچک را 

تهدید کرده است.
اصغــر آهنی هــا در گفت وگــو با 
خبرگزاری مهر گفت: یکی از مشکالت 
پیش روی تولید و کارفرمایان، عدم ثبات 
بازار و نوسانات قیمتی به تبع افزایش نرخ 
بنزین است. اجرای این طرح حتی با این 
توجیه که تمام منابع حاصل از افزایش 
قیمت بنزین به مردم پرداخت می شود، 
در شــرایط فعلی منطقی نبود و باعث 
افزایش تورم شده، البته پولی که مردم 
نیز از این بابت دریافت می کنند با تورم 

ایجادی بخار می شود.
عضو هیــأت مدیره کانــون عالی 
کارفرمایان گفت: بســیاری از کسب 
و کارهــای کوچک با توجــه به رکود 
اقتصــادی داخلی به دلیــل مصرف 
کمتر از تولید، قــدرت افزایش قیمت 
ندارند و به ســمت زیان دهی می روند 

که خطر تعطیلی، این کسب و کارها را 
تهدید می کند. آهنی هــا با بیان اینکه 
استراتژی های نامناسب در تصمیمات 
اقتصادی آثار و لطمه های زیادی به بار 
می آورد، گفت: یکی از مشــکالتی که 
کارفرمایان صادرکننــده با آن مواجه 
هستند، موضوع نقل و انتقاالت بانکی 
است. گردش مالی و تولید وجود دارد اما 
مجرای نقل و انتقال پول می تواند تولید 

را به مخاطره اندازد.
 سنگینی سهم ۴درصدی 
سخت و زیان آور پیمانکاران

وی همچنین با اشــاره به مشکل 
برخی صاحبان مشــاغل و کارفرمایان 
با مطالبات معوق ۴درصد سهم تامین 
اجتماعی از بابت ســخت و زیان آوری 
گفت: موارد زیادی مشاهده شده که نوع 
شــغل کارگران در زمان بازنشستگی، 
سخت و زیان آور تشخیص داده شده اما 
کارفرمای قبلی )پیمانکار( سهم ۴درصد 
تامین اجتماعی را پرداخت نکرده و این 
مطالبات را بعــد از زمان قانونی پیمان 
از پیمانکاری که سال ها کار آن خاتمه 
یافته طلب می کنند که این امر ضمن 
اطاله دادرسی مشکالت زیادی ایجاد 

کرده است.
این فعال صنفی ادامــه داد: یکی از 
شکایات متعدد شرکت های پیمانکاری 
این اســت که پرداخت سهم ۴درصد 
ســخت و زیان آوری »کارگران شاغل 
در زمان کارفرما یا کارفرمایان قبلی« 
جزو قرارداد آنها نبــوده، ضمن اینکه 
براساس ماده ۱۳ قانون تامین اجتماعی 
کارفرمای قبلی بایــد مطالبات تامین 
اجتماعی از بابت سهم ۴درصد سخت 

و زیان آوری را پرداخت کند.

کاهش قدرت خرید فقط با افزایش 
دستمزد جبران نمی شود

وی به سهم دستمزد در هزینه تولید 
اشاره کرد و گفت: مشاغل خرد و کوچک 
وابســتگی زیادی به دســتمزد دارند. 
سهم دستمزد در بســیاری از مشاغل 
افزایش چشمگیر داشــته است. البته 
می دانیم که بسیاری از کارگران شرایط 
زندگی ســختی دارند، بنابراین دولت 
باید هزینه های زندگی را کنترل کند 
نه اینکه قدرت خریــد کارگر را صرفا از 
محل افزایش دســتمزد جبران کند. 
بیش از 6۰درصــد هزینه های زندگی 
شامل مسکن، آموزش و درمان است که 
با طرح های حمایتی می تواند کاهش 

چشمگیری داشته باشد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی 
کار گفت: دولت در الیحه بودجه برای 
تامین کاالی اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی 
پیش بینی کرده کــه ما می گوییم باید 
این کاالهای اساسی از طریق تعاونی ها 
و شــبکه کارگری به صورت ســهمیه 
کارگران اختصاص پیدا کند، در حالی 
که اکنون عمده کاالی اساسی با قیمت 
آزاد تهیه می شود و باعث افزایش هزینه 

کارگری می شود.
آهنی ها در پاسخ به این پرسش که 
هزینه متوســط یک خانوار کارگری 
چقدر اســت، گفت: طبــق آمار مرکز 
آمــار میانگین بعــد خانــوار از جمله 
خانوار کارگری ۳.۳ نفر است که هنوز 
برآورد دقیقــی از هزینه های خانوار در 
کمیته های مزد به دست نیامده، اما بحث 
این است که باید معیارهایی تهیه شود که 
بتواند زندگی آبرومندی برای کارگران را                            

با حداقل دستمزد فراهم کند.

وی گفت: البته برای همه کارگران در 
نقاط مختلف کشور مناطق روستایی و 
شهری و شهرهای برخوردار و شهرهای 
کوچــک هزینه ها متفاوت اســت. در 
بعضی جاها ارزانی و در بعضی شــهرها 
گرانــی کاالهــا وجــود دارد و کارگر 
از صنوف مختلف مغــازه دار گرفته تا 
فروشــگاه های بزرگ و از کارگاه های 
کوچک تا کارخانه های بزرگ شرایط 
متفاوتی دارند، اما ما همه آنها را                            به یک 
چشم می بینیم و این یکی از موانع کار 

به شمار می رود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی 
کار اظهار داشت: براساس ماده ۴۱ قانون 

کار باید حداقل های مزد منطقه ای تهیه 
کنیم و مزد کارگر هــم باید منطقه ای 
شود، چون هزینه های کارگر در نقاط 
مختلف متفاوت است و قانون کار گرفته 
حداقل مزد کارگر هر ســال بر اساس 
میزان تــورم برای مناطــق مختلف و 
شغل های متفاوت تهیه شود که تاکنون 

این کار انجام نشده است.
آهنی ها همچنین گفت: در قانون 
اساسی آمده اســت که هزینه تامین 
مســکن، درمان و آمــوزش برعهده 
دولت ها است و این باید از هزینه سبد 
خانوار خارج شود، در آن صورت حداقل 
مزد می توانــد پوشــش هزینه های 

کارگران را                            بدهد.
وی در مورد اینکه آیا بهتر نیست 
به جای پول به کارگران بســته های 
کاالیی داده شــود، گفت: در برخی 
از کشــورها یک بار وام قابل توجه و 
درازمــدت با بهره صفر بــه کارگران 
می دهند که کارگر بتواند مسکن تهیه 
کند و اگر این مسءله را                            در ایران پیاده 
کنیم و هر کارگر ایرانی بتواند مسکن 
مناسبی برای خود تهیه کند، بسیاری 

از مشکالت حل می شود.
عضو هیــأت مدیره کانــون عالی 
کارفرمایان تاکید کرد: یکی از مشکالتی 
که در حوزه تعیین حقوق و دســتمزد 
جامعه کار و تولید کشور وجود دارد این 
است که یک دستمزد واحد برای تمام 
بخش های اقتصــادی و بدون توجه به 
اندازه بنگاه و صنعــت یا حرفه انتخاب 
می کنیم، در حالی که می توانیم با کار 
کارشناسی، دســتمزد را متناسب با 
صنایع و فعالیت های اقتصای به صورت 

متغیر تعیین کنیم.
90 درصد مشاغل در اختیار 
کارگاه های کوچک و متوسط

عضو هیــأت مدیره کانــون عالی 
کارفرمایــان در مــورد آخریــن آمار 
کارگاه ها گفت: ۹۰درصد مشاغل کشور 
در کارگاه های خرد، کوچک و متوسط 
است که کارگاه های خرد معموال زیر ۵۰ 
نفر شــاغل و کارگاه های کوچک ۵۰ تا 
۱۰۰ نفر، کارگاه های متوسط بین ۱۰۰ 

تا ۲۰۰ نفر کارگر دارند.

وی در مورد اینکه آیا کارگاه های 
خــرد از حق بیمــه کارفرمــا معاف 
هســتند، افــزود: کارگاه های معاف 
نداریم و هیچ یک از کارفرماها از حق 
بیمه کارفرما معاف نیستند. در حال 
حاضر حدود ۳ میلیون واحد صنفی 
و حدود ۱۲میلیون کارگر بیمه شده 
در کشور داریم که این نشان می دهد 
تعداد کارگران در این بنگاه ها خیلی 

پایین هستند.
 کارگر 11 ماه کار می کند
 16 ماه حقوق می گیرد

آهنی ها در مورد اینکه یک کارگر 
در سال چقدر حقوق می گیرد و چقدر 
کار می کند، گفت: یک کارگر در سال 
۱6 ماه حقوق شــامل حقوق ماهانه 
به عالوه ۲ ماه عیــدی و یک ماه حق 
سنوات دریافت می کند و در عوض یک 
ماه مرخصی غیر از تعطیالت رسمی و 
غیررسمی و پنجشــنبه و جمعه دارد 
و این عوامل باعث می شــود راندمان 
کار کاهش پیدا کند. باید زمان انجام 
کار افزایش پیدا کند تا بتواند بخشی 
از تعطیالت را                            جبــران کند. در مقابل 
حداقل حقوق کارگر ۲ میلیون تومان 
و با سایر مزایا به ۲ میلیون و ۲۰۰هزار 
تومان می رسد که اگر حق شیفت و حق 

اوالد اضافه شود، باال می رود.
نماینــده کارفرمایان در شــورای 
عالی کار در مــورد اینکــه میانگین 
ســواد کارگران در کشور چقدر است، 
گفت: به صورت کلی میانگین ســواد 
کارگــران دیپلم و زیردیپلم اســت و 
تعداد بیکاران زیر دیپلم بسیار کمتر 
از بیکاران لیسانس و باالتر است؛ یعنی 
تحصیل کرده ها بیشــترین بیکاران 

را                            دارند.

مشاغل خرد با افزایش قیمت بنزین تهدید می شوند

کارفرمایان و کارگران؛ بازندگان شرایط اقتصادی موجود

خبر

کارگران پروژه ســاخت قطار شهری اهواز 
صبح دیروز )دوشــنبه ۱8 آذر ماه( در مقابل 
ساختمان ســازمان قطار شهری اهواز تجمع 

کردند.
به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران گفت: 
طی چند ماه گذشته پیمانکار با پیگیری برخی 
مســئوالن وعده پرداخت بخشی از مطالبات 
۱8 تا ۲۰ ماهه کارگران پروژه ســاخت قطار 
شهری اهواز را داده اما هر روز که مطالباتمان 
را پیگیری می کنیم کارفرما بــه ما می گوید 
منابع مالی کافی برای پرداخت بدهی خود به 

کارگران در دست ندارد.
او بــا بیان اینکه چند ماه اســت مشــکل 
کارگران شــاغل در پروژه قطار شهری اهواز 
با متوقف شــدن فعالیت این پــروژه عمرانی 
غیرقابل حل باقی مانده و کســی پاسخ مان را 
نمی دهد، افزود: جای تاسف دارد بعد از ماه ها 
اعتراض، کســی صدای ما را نمی شنود. با این 
حال کارگران متروی اهواز همچنان خواستار 

احقاق حقوق خود هستند.
وی تاکیــد کــرد: کارگــران خواســتار 

پاسخگویی مدیرعامل قطار شــهری اهواز و 
مدیریت شرکت پیمانکاری کیسون )مجری 
پروژه( در ارتباط با نابه سامانی اوضاع هستند. 
در عین حــال ما نیازمند حمایت مســئوالن 
کشــوری هســتیم تا قانون را بــرای وصول 

مطالباتمان به اجرا درآورند.
»شهرام شــاهین زاده« مدیرعامل قطار 
شــهری اهواز در همین رابطــه ضمن تایید 
وقوع اعتراض صنفی توسط کارگران شرکت 
پیمانــکاری کیســون گفت: همــه صورت 
وضعیت های مالی شرکت پیمانکاری کیسون 
به صورت سندی از سوی سازمان قطار شهری 
اهواز پرداخت شده و پیمانکار حتی یک ریال از 

از سازمان طلبکار نیست.
او دلیل پرداخت نشــدن معوقات حقوقی 
کارگــران پیمانی را بی توجهــی پیمانکار به 
حقوق کارگران دانست و افزود: از نظر پیمانکار 
یک سری اختالف حساب بین آنها و سازمان 

قطار شهری اهواز وجود دارد.
شــاهین زاده با بیان اینکه در همین رابطه 
تقریبا ســه تا چهار ماه پیش شــورای تامین 

مصوبه ای را تصویب کرد که قرار شد ۵۰درصد 
از مطالبــات کارگران را پیمانــکار پرداخت 
کند و مابقی طلب کارگران از ســوی سازمان 
شهرداری ها تامین شود، افزود: این مصوبه به 
تایید هر دو طرف رســیده و در حال حاضر با 
وجود چند مشکل مراحل پایانی خود را طی 
می کند. مدیرعامل ســازمان قطار شــهری 
اهواز با بیان اینکه میــزان مطالبات کارگران 
قطار شهری اهواز به حدود ۱6میلیارد تومان 
می رســد، افزود: حدودا ۲۰۰ کارگر در پروژه 
قطار شهری اهواز طلبکار بودند که طی چند 
ماه گذشته با تسویه حســاب تعدادی از آنها 
هم اکنون تعداد طلبکاران به ۱۵۰ نفر رسیده 
که مرتبا مطالبات خــود را پیگیری می کنند. 
شــاهین زاده درباره وضعیت فعالیت شرکت 
پیمانکاری کیسون مدعی شد: متاسفانه این 
شرکت به تعهدات خود درمورد اجرای پروژه 
قطار شهری به خوبی عمل نکرده و قطار شهری 
به عنوان کارفرما پیگیر وضعیت ادامه فعالیت 
این شرکت است. او با بیان اینکه در یک برهه 
زمانی تا پایان فسخ قرار داد کیسون پیش رفته 

بودیم، اضافه کرد: »دین پرست« معاون وزیر 
کشور در جریان بازدید چند ماه گذشته خود 
از پروژه قطار شهری اهواز به پیمانکار فرصت 
۱۰روزه داده بود که اعالم آمادگی خود را برای 
ادامه روند ساخت پروژه اعالم کند که شرکت 
کیســون دوباره رضایت خود را اعالم کرد اما 
آنچه هم اکنون مانع ادامه روند ساخت پروژه 
شــده نامشــخص بودن وضعیت مطالبات 
کارگران است. اگر وضعیت مطالبات مزدی و 

شغلی کارگران حل و فصل نشود ادامه فعالیت 
کارگاه امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه با راه اندازی مجدد کارگاه 
همه کارگران به محل کار خــود بازخواهند 
گشــت، مدعی شــد: آنچه موجب نگرانی و 
ناراحتی کارگــران قطار شــهری از عملکرد 
شرکت پیمانکاری کیسون شــده، آن است 
که این شــرکت در پرداخت مطالبات مزدی 

کارگران کوتاهی می کند.

تجمع کارگران قطار شهری اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق

یک کارگر در سال 16 ماه 
حقوق شامل حقوق ماهانه 
به عالوه 2 ماه عیدی و یک 

ماه حق سنوات دریافت 
می کند و در عوض یک ماه 
مرخصی غیر از تعطیالت 

رسمی و غیررسمی و 
پنجشنبه و جمعه دارد. 

این عوامل باعث می شود 
راندمان کار کاهش پیدا 

کند

بسیاری از کسب و کارهای 
کوچک با توجه به رکود 

اقتصادی داخلی به دلیل 
مصرف کمتر از تولید، قدرت 

افزایش قیمت ندارند و به 
سمت زیان دهی می روند که 

خطر تعطیلی، این کسب و 
کارها را تهدید می کند
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