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قانون را اعمال کنید
مطالبه کارگران از شورای عالی کار؛

| نماينده كارگــران در شــوراى عالى كار 
در آستانه برگزارى دومين جلســه تعيين حقوق و 
دستمزد در سال 98 گفت: براى تعيين ميزان افزايش 

دستمزد كارگران خواسته اى فراتر از قانون نداريم.
على خدايى نماينده كارگران در شوراى عالى كار 
گفت: سال گذشته هزينه خانوار 3,3 نفرى كارگران 2 
ميليون و 670 تومان اعالم شد و با افزايش 300 هزار 
تومانى حقوق آنان، ميزان درآمد ماهيانه اين قشر به 

يك ميليون و 570 هزار تومان رسيد.
وى افزود: بــا افزايش 300 هــزار تومانى حقوق 
كارگران در سال 97 حدود 51 درصد از هزينه خانوار 

كارگران پوشش داده مى شد.
نماينده كارگران در شــوراى عالــى كار تصريح 
كرد: طبق بررسى هاى كميته حقوق و دستمزد كه 
براساس آمارهاى ارائه شده از سوى بانك مركزى و 
مركز آمار ايران انجام شده، هزينه خانوار 3 ميليون 
و 750 هزار تومان اعالم شــده كه اين رقم با درآمد 

كارگران يك ميليون و 89 هزار تومان فاصله دارد.
خدايى تصريح كرد: در جلسه شوراى عالى كار كه 
دومين جلسه براى تعيين حقوق و دستمزد كارگران 
در سال 98 است، به دنبال جبران اين فاصله درآمد 
و هزينه خانوار كارگران هســتيم تا اين قشر بيش از 

پيش فقير نشود.
وى خاطرنشان كرد: طبق قانون كار بايد افزايش 
حقوق كارگران با احتساب رشــد نرخ تورم وهزينه 
هاى معيشت صورت بگيرد و ما نيز به دنبال اجراى 

اين قانون هستيم.

تکرار یک مطالبه قانونی
براساس اين گزارش، رئيس كميته مزد كانون عالى 
شوراى اســالمى كار نيز درباره نحوه افزايش حقوق 
كارگران گفت: افزايش حقوق كارگران بايد با توجه 
به تورم و وضعيت هزينه خانوار در قالب سبد معيشت 

آنها انجام شود.
فرامرز توفيقى گفت: بر اساس ماده 41 قانون كار 
بايد افزايش حقوق كارگران با نگاهى بر تورم بر هزينه 
ها و سبد معيشــت كارگران انجام شود در حالى كه 
ميزان واقعى تورم در افزايش حقوق كارگران لحاظ 

نشده است.
وى افزود: براســاس علم اقتصاد، بايــد نرخ تورم 
در هزينه كارگران ضرب شــده و عدد حاصل از مابه 
التفاوت دريافتى و هزينه ها به حقوق كارگران افزوده 
شــود، اما افزايش حقوق كارگران با چنين معيارى 

اعمال نشده است.
رئيس كميته مزد كانون عالى شوراى اسالمى كار 
اضافه كرد: ساليانه اعالم مى شود كه افزايش حقوق 
و دستمزد كارگران، كمى پايين تر از رشد نرخ تورم 
اعمال مى شود، درحالى كه ميزان دريافتى كارگران 

با هزينه خانوار هماهنگى ندارد.

نرخ تورم در حقوق کارگران محاسبه می شود
معاون تنظيم روابــط كار وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى نيز درباره نحوه افزايش حقوق ســال 98 
كارگران گفــت: افزايش حقوق ســال 98 كارگران 
مانند هر سال تعيين مى شود و اين افزايش با هدف 
حمايت از كارگران و برمبناى حفظ اشتغال موجود 

صورت مى گيرد.
حاتم شاكرمى اظهار داشت: امسال ميان دستمزد 
و حداقل هزينه هاى زندگــى كارگران بيش از يك 
ميليون تومان اختالف وجود دارد ولى اين شكاف را 

نمى توان از طريق تعيين افزايش حقوق و دستمزد 
سال آينده كارگران پر كرد.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى تصريح كرد: 
ميزان تورم يكى از موئلفه هاى موثر در تعيين ميزان 

افزايش حقوق كارگران خواهد بود.
بدون ترديد حمايت از كارگــران امرى ضرورى و 
قابل اجتناب اســت زيرا نيروى انسانى از مهمترين 
عوامل افزايــش بهره ورى در واحدهــاى توليدى و 
صنعتى محسوب مى شود بنابراين با افزايش منطقى 
دســتمزد كارگران از يك ســو مى توان بهره ورى 
واحدهاى توليدى را اشتغال داد و از سوى ديگر فرار 
از اشتغال در ميان گروههاى تحصيلكرده و جوان را 

به حداقل رساند.
شــوراى عالــى كار مرجع تعيين دســتمزدهاى 
قراردادهاى كارگــرى منطبق با قانون كار اســت؛ 
رياست اين شــورا با وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعى 
است و نمايندگانى از كارفرمايان و كارگران نيز در آن 

حضور مى يابند.
بر اساس ماده 41 قانون كار، شوراى عالى كار همه 
ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براى 
نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف را با توجه به 
درصد تورمى كه از طرف بانــك مركزى جمهورى 

اسالمى ايران اعالم مى شود، اعالم كند.
تعيين حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمى و 
روحى كارگران و ويژگى هاى كار محول شده را مورد 
توجه قرار دهد، بايد به اندازه اى باشد تا زندگى يك 
خانواده كه تعداد متوســط آن توسط مراجع رسمى 

اعالم مى شود را تامين كند.
افزايش حقوق كارگران با نگرش نسبت به تورم و 

هزينه ها باشد
فرامرز توفيقــى رئيس كميته مــزد كانون عالى 
شوراى اســالمى كار نيز اعالم كرد: افزايش حقوق 
كارگران بايد با توجه به تورم و وضعيت هزينه خانوار 

در قالب سبد معيشت آنها انجام شود.
فرامرز توفيقى گفت: بر اســاس مــاده 41 قانون 
كار بايد افزايش حقوق كارگران با نگاهى بر تورم بر 
هزينه ها و سبد معيشــت كارگران انجام شود و اين 
درحاليست كه ميزان واقعى تورم در افزايش حقوق 

كارگران لحاظ نشده است.
وى افزود: براســاس علم اقتصاد بايد نرخ تورم در 
هزينه كارگران ضرب شــده و عدد حاصــل از مابه 
التفاوت دريافتى و هزينه ها به حقوق كارگران افزوده 
شــود، اما افزايش حقوق كارگران با چنين معيارى 

اعمال نشده است.
رئيس كميته مزد كانون عالى شوراى اسالمى كار 
اضافه كرد: ساليانه اعالم مى شود كه افزايش حقوق 
و دستمزد كارگران، كمى پايين تر از رشد نرخ تورم 
اعمال مى شود، درحالى كه ميزان دريافتى كارگران 

با هزينه خانوار هماهنگى ندارد.

تاکید قانون بر افزایش نقدی دستمزد
وى در پاسخ به ســوالى مبنى براينكه كارفرمايان 
پيشنهاد جبران هزينه و دستمزد كارگران برمبناى 
توزيع كاال با ارز 4200 تومانى و بسته حمايتى مطرح 
مى كنند، آيا اين اقدام مى تواند هزينه هاى معيشت 
كارگران را جبران كند يا خيــر، تصريح كرد: توزيع 
بسته حمايتى و يا كاال با ارز 4200 تومانى به عنوان 
حقوق اجتماعى مردم محسوب مى شود كه به عهده 
دولت است و كارگران نيز همانند ساير اقشار مشمول 

اين شيوه حمايتى مى شوند.

توفيقى تصريح كرد: براســاس ماده 3 قانون كار نيز 
به صراحت اعالم شده كه حق الزحمه كارگران بايد به 
شكل نقدى پرداخت شــود و بدون ترديد قانون فصل 

الخطاب محسوب مى شود.

سود دولت و کارفرمایان از جهش قیمتها
رئيس كميته مزد كانون عالى شوراى اسالمى كار با 
اشــاره به كاهش معنادار قدرت خريد كارگران گفت: 
بررســى هاى كميته حقوق و دستمزد نشان مى دهد 
كه قدرت خريد كارگران يك ميليون و 89 هزار تومان 
كاهش يافتــه كه بايد اين رقم در حقوق ســال آينده 

كارگران از سوى دولت و كارفرمايان جبران شود.
توفيقى مدعى شــد، دولت و كارفرمايان از نوســان 
اقتصادى امســال با دامپينگ ارز، مسكوكات، بورس، 
سودهى بانكى، رانتهاى اطالعاتى و افزايش چندين باره 
قيمت ســود برده اند، اما حقوق كارگران با اين نوسان 

هاى قيمتى به روزرسانى نشده است.

افزایش اثرگذار قیمتها توسط کارفرمایان
توفيقى به اين پرســش كه كارفرمايــان اعالم مى 
كنند، توانايى مالى براى افزايش نقدى حقوق كارگران 
را ندارند و چنانچه دولت به آنهــا كمك نكند، امكان 
تعطيلى واحدهاى توليدى و تعديل نيروى كار وجود 
دارد، آيا اين گفته ها منطبق با واقعيت اقتصادى كشور 
و شرايط واحدهاى توليدى هست يا خير؟ اينگونه پاسخ 
داد: امسال بدون شك بهارطاليى براى توليدكنندگان 
است، زيرا توليد و واردات را با ارز 4200 تومانى انجام 

داده اند، اما قيمت محصوالت خود را براساس نوسان 
بازار و منطبق بر ارز آزاد تعيين كرده و به فروش رسانده 

اند، بنابراين چنين ادعايى صحت ندارد.
رئيس كميته مزد كانون عالى شــوراى اسالمى كار 
افزود: امروز كارفرمايان به دنبال افزايش سرمايه، بهينه 

سازى زيرساخت ها و افزايش سود هستند.
وى درباره پيشــنهاد افزايش 20 درصدى به حقوق 
كارگران براى ســال 98 تصريح كرد: ماههاى گذشته 
شاهد جهش دو تا ســه برابرى قيمت كاالها بوديم كه 
اين امر هزينه خانوار را به شكل خيره كننده اى افزايش 
داده اســت، بنابراين بايد كارفرمايانى كه بى حساب 
و كتاب قيمت كاالهاى خــود را افزايش داده و قدرت 
خريد كارگران را به حداقل رسانده اند با افزايش حقوق 
كارگران كمى از فشارهاى اقتصادى بر روى اين قشر 

را كاهش دهند.

موضوع تعدیل نیرو 
توفيقــى در واكنش بــه تهديد بازار كار از ســوى 
كارفرمايان و از دســت رفتن فرصتهاى شغلى موجود 
گفــت: پس ازاجــراى قانــون هدفمنــدى يارانه ها 
كارفرمايان تا حد امكان نيروى انسانى را تعديل كردند، 
بنابراين براى حفظ واحدهاى توليدى و صنعتى ديگر 

امكان تعديل نيروى انسانى وجود ندارد.
رئيس كميته مزد كانون عالى شــوراى اسالمى كار 
افزود: امروز هر كارگر به جاى سه يا چهار نيروى انسانى 
كار كرده و حداقل هــا را دريافت مى كند، اما به دليل 
شرايط نابسامان اقتصادى و نبود امنيت شغلى چاره اى 

به غير از تحمل شرايط سخت و غيرمنصفانه ندارند.

خروج جوانان از بازار کار 
وى تاكيد كرد: شرايط نابرابر فضاى كار موجب شده 
تا 38 درصد جوانان 19 تا 28 سال از اشتغال دور شوند، 
در حاليكه تا ســال 93 بيشترين فرار شغلى مربوط به 

قشر تحصيلكرده بود.
توفيقى خاطرنشان ساخت:جوانان حاضر نيستند در 
مشاغلى كه در توليد ناخالص داخلى موثر است، فعاليت 
كنند زيرا به اين باور رســيده اند كه نمى توانند با اين 

روش به نيازهاى حداقلى خود پاسخ دهند.
رئيس كميته مزد كانون عالى شــوراى اسالمى كار 
تصريح كرد: گســترش اين ديدگاه در جامعه بســتر 
توسعه مشاغل زيرزمينى و غيرمرتبط با توليد ناخالص 

داخلى را مهيا كرده است.

75 درصد بازنشســته ها کمتر از 2.5 میلیون 
حقوق می گیرند

حقوق هاى پايين بازنشستگان در حالى همواره مورد 
اعتراض بوده و مدتى است كه براى بهبود وضعيت آن 
منابعى در بودجه در نظر گرفته مى شود كه با اين وجود 
در حال حاضر حدود 75 درصد از بازنشسته ها كمتر از 

2,5 ميليون تومان حقوق دريافت مى كنند.
بررســى وضعيت پرداخت حقوق به بازنشسته هاى 
دولت از اين حكايت دارد كه در حال حاضر حدود دو 
ميليون و 111 هزار بازنشسته از دولت حقوق مى گيرند 
كه از اين تعداد حدود 723 هــزار و 37 نفر يعنى 34 

درصد آنها كمتــر از دو ميليون تومــان در ماه و يك 
ميليون و 577 هزار و 814 نفــر كمتر از 2,5 ميليون 

تومان در ماه دريافتى دارند.
اين در حالى اســت كــه دريافت حقــوق باال بين 
بازنشسته ها بسيار محدود بوده و فقط 43 هزار و 770 
نفر از مجموع حدود دو ميليون و 111 نفرى دريافتى 
باالى چهــار ميليون تومان دارند كه البته ســقف آن 

مشخص نيست.
پاييــن بودن حقــوق كاركنــان دولت و بــه ويژه 
بازنشســته ها با توجه به شرايط تورمى موجود موجب 
شــد تا اليحه بودجه ســال آينده در بخش پرداخت 
حقوق ها شرايط متفاوتى را گذرانده و پيشنهاد افزايش 
20 درصدى حقوقى كه دولت مطــرح كرده بود كنار 
گذاشته شده و افزايش يكسان 400 هزار تومانى براى 
تمام حقوق بگيران به عالوه پنج درصد به تصويب برسد.
بر اين اســاس اگر اين قانون به مرحلــه ى اجرا در 
بيايد حقوق بگيــران زير دو ميليون تومــان از جمله 
بازنشســتگان حقوقى در حد دو ميليون و 500 هزار 
تومان و كمتر از 2,5 ميليون تومان در ســال جارى به 
دو ميليون و 797 هزار تومان در ســال آينده افزايش 

حقوق خواهند داشت.
اين در شــرايطى اســت كه طبق ماده (30) قانون 
برنامه ششم توسعه دولت مكلف است بررسى هاى الزم 
جهت برقرارى عدالــت در نظام پرداخت، رفع تبعيض 
و متناسب ســازى دريافت ها و برخوردارى از امكانات 
شاغلين، بازنشستگان و مســتمرى بگيران كشورى و 

لشكرى سنوات مختلف را انجام دهند.
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3  اختصاص تسهیالت ویژه بانک مرکزی

برای صنعت قطعه سازی
| فرشــاد مقيمى معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ديدار با 
نمايندگانى از تشكل هاى تخصصى صنعت قطعه سازى كشور اظهار داشت: بانك مركزى 
تســهيالت ويژه اى براى  اين صنعت اختصاص داده كه با توجه به اتخاذ سياســت هاى 

حمايتى، بهبود وضعيت اين صنعت را مشاهده خواهيم كرد.
فرشــاد مقيمى در نشســت مشــترك با برخى از اعضاى صنعت قطعه سازى كشور 
موضوع هايى نظير مشكل تامين مواد اوليه، ضرورت تداوم تزريق نقدينگى، تسهيل ورود 
مواد اوليه به كشــور، تخصيص ارز مطرح و نمايندگان اين صنعت خواستار بازنگرى در 
قراردادهاى قطعه سازها با خودرو سازان و اصالح قيمت ها با توجه به افزايش هزينه توليد 
شــدند.مقيمى نيز با نگاهى به وضعيت صنعت خودروسازى و قطعه سازى در چند ماه 
گذشته گفت: اتخاذ تدابير مناسب در شرايطى كه صنعت خودرو ايران با محدوديت هاى 
بين المللى روبرو است، موجب شد تا توانستيم روند توليد خودرو در كشور را مديريت 
كرده و توليد كنندگان با قدرت به توليد خود ادامه مى دهند.معاون وزير صنعت ، معدن 
و تجارت ضمن قدردانى از همراهى توليد كنندگان در صنعت قطعه ســازى گفت: بروز 
مشكالت ســرمايه در گردش صنعتگران اين بخش و تاثير اين موضوع در فرايند توليد 
خودرو در كشور، موجب شد تا اعطاى تسهيالت به اين صنعت در دستور كار قرار گيرد 
و با همكارى بانك ها وضعيت اين صنعت كنترل شــد.مقيمى افزود : براساس پيگيرى 
هاى صورت گرفته، بانك مركزى اعتبارات خاصى براى حمايت از اين صنعت اختصاص 

داد و ظرف مدت كوتاهى اين تسهيالت وارد مدار توليد شد.

درآمد ساالنه ی نیروی دیجیتال 500 دالر بیش تر 
از سنتی ها

| در همايش ساليانه ســازمان نظام صنفى رايانه اى كشور مطرح شد كه درآمد 
نيروى كار فعال در اقتصاد ديجيتال در مقايسه با درآمد سنتى ساالنه 500 دالر بيش تر 
است.در همايش ساليانه سازمان نظام صنفى رايانه اى، رسول سراييان دبير كل سازمان 
نظام صنفى رايانه اى كشــور با بيان اين كه اين ســازمان در حال حاضــر در نهادهاى 
حاكميتى نماينده دارد، گفت: اندازه ى بازار ســرمايه در كشــور تا امروز 763 ميليارد 
تومكان بوده اســت كه 7,2 درصد آن در اختيار شركت هاى ســازمان است و اين عدد 

مى تواند افزايش يابد.
وى در ادامه خاطرنشان كرد: سه اولويت راهبردى تحول ديجيتال، اقتصاد ديجيتال و 
هوشمندسازى است كه تمام دنيا روى آن تمركز دارند. سهم اقتصاد ديجيتال از اقتصاد 
جهانى در سال 2016، 15,5 درصد بوده كه پيش بينى مى شود تا 2025 به 24,3 درصد 
برسد. هم چنين درآمد نيروى كار فعال در اقتصاد ديجيتال در مقايسه با درآمد سنتى 

ساالنه 500 دالر بيش تر است.
هم چنين محمدباقر اثنى عشرى، با بيان اين كه صنعت فناورى اطالعات بعد از خروج 
كامل شركت هاى آمريكايى در سال 1358 تاكنون همواره تحريم بوده است، گفت: حفظ 
و توسعه اين صنعت در 40 سال گذشــته توسط بخش خصوصى و با تالش هاى فراوان 
انجام گرفته است. به گونه اى كه در بحران هاى اقتصادى و زمان هايى كه شاخص توليد 
ناخالص ملى و شــاخص هاى صنايع منفى بوده، اين صنعت به طور متوسط 17 درصد 

رشد داشته است. اثرات آن را هم مردم مشاهده مى كنند.

 مشکل اول روستاهای کشور
تامین نقدینگی نیست

| سيدفرهاد قادريان معاون اشتغال و معيشت قرارگاه پيشرفت و آبادانى اعالم 
كرد: مشكل اول روستاهاى كشور تامين نقدينگى نيست؛ طرح رستا در سال اول دوره 

آزمايشى خود در تمام استانها، 110 دهستان و 400 روستا اجرا شده است.
ســيد فرهاد قادريان  در نشست خبرى طرح ملى رســتا (رونق، ساماندهى و تعالى 
اشتغال روستايى)  گفت: اين طرح در سال اول دوره آزمايشى خود در تمام استانها 110 

دهستان و 400 روستا اجرا شده است.
معاون اشتغال و معيشت قرارگاه پيشرفت و آبادانى با يادآورى اينكه اين طرح از نيمه 
دوم سال 96 طراحى شده است، گفت: نيمه دوم سال 96 بيشتر مراحل مقدمات طرح 
و شناسايى سازمان هاى همكار صورت گرفته در سال 97 در واقع استارت كار زده شد و 

قرار بود در فرآيند سه ساله الگو سازى و مدل سازى منطقه اى فراهم شود.
وى گفت: در سال اول اجراى اين طرح در جريان 2100 اقدام توانمندساز 700 شبكه 
شكل گرفت و درباره 400 روستا مطالعه انجام شده است كه بر مبناى اطالعات سامانه 
رصا كه ســامانه رصد، نظارت و پايش آنالين اجراى اين طرح ها  است، تا كنون 1160 

شغل سرشمارى شده است.
به گفته وى در نتيجه اجراى اين طرح همچنين سطح درآمد 3280 روستايى نيز به 
طور ساالنه 3 ميليون تومان افزايش پيدا كرده اســت.مدير طرح رستا دو هدف اصلى 
اجراى اين طرح را اشتغال زايى، تقويت اشتغال مرتبط با مزيت هاى هر روستا و همچنين 

توانمندسازى افراد و باال رفتن سطح درآمد روستاييان برشمرد.

جابجایی کاال در بندر شهید رجایی از 65 میلیون تن 
فراتر رفت

| اله مراد عفيفى پور مديركل بنادر و دريانوردى هرمزگان اعالم كرد: طى 11 
ماهه سال جارى بالغ بر 65 ميليون تن انواع كاال تخليه و بارگيرى شد. 

اله مراد عفيفى پور درباره عملكرد 11 ماهه بندر شهيد رجايى، گفت: از آغاز امسال تا 
ابتداى اسفند ماه جارى، 65 ميليون و 797 هزار و 259 تن انواع كاالى نفتى و غيرنفتى 

در بزرگترين بندر تجارى ايران تخليه و بارگيرى شد.
وى تصريح كرد: از اين ميزان، 42 ميليون و 899 هزار و 791 تن مربوط به كاال هاى 

غيرنفتى و 22 ميليون و 897 هزار و 468 تن نيز به فرآورده هاى نفتى اختصاص دارد.
مديركل بنادر و دريانوردى هرمزگان حجم صادرات غيرنفتى از بزرگترين بندر تجارى 
كشور را 30 ميليون و 984 هزار و 55 تن اعالم كرد و گفت: در دوره زمانى يازده ماهه 
سال جارى، واردات چهار ميليون و 882 هزار و 544 تن از اينگونه كاال ها به ثبت رسيد 

و سه ميليون و 704 هزار و 556 تن، نيز ترانزيت شد.
عفيفى پور از ترانشيپ دو ميليون و 325 هزار و 636 تن كاالى غيرنفتى از طريق بندر 
شهيد رجايى به بنادر ديگر منطقه سخن به ميان آورد و افزود: طى مدت ياد شده، 119 
هزار و 217 تن نيز كابوتاژ (حمل و نقل ساحلى) شــد كه در همسنجى با مدت مشابه 
سال گذشته افزايش 100درصدى داشته است.مدير منطقه ويژه اقتصادى بندر شهيد 
رجايى با اشاره به آمار عمليات نفتى يازده ماهه بندر خليج فارس به عنوان بخش نفتى 
اين منطقه ويژه بندرى، تصريح كرد: صادرات اينگونه كاال ها به شش ميليون و 760 هزار 

و 144 تن رسيد و 38 هزار و 899 تن نيز ترانزيت شد.


