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محجوب: 
مزد کارگر نباید کمتر از 

دومیلیون و  ۸۰۰هزار تومان باشد

رئیس فراکسیون کارگری مجلس تأکید کرد: 
باید حداقل حقوق کارگران دو میلیون و ۸۰۰هزار 
تومان باشــد. انتظار می رود شــورای عالی کار در 

اصالحات خود به این موضوع توجه کند.
به گزارش ایسنا، علیرضا محجوب در جلسه علنی 
دیروز مجلس، با قدردانی از کارگران برای شرکت در 
مراسم مربوط به روز کارگر و قدردانی از مقام رهبری 
برای توجه به موضوع حداقل دســتمزد کارگران 
گفت: انتظار می رود دولت و شورای عالی کار به نامه 
نمایندگان با بیش از ۱۸۲ امضا توجه کنند. در این 
نامه تأکید شده که نباید حقوق کارگران کمتر از دو 
میلیون و ۸۰۰هزار تومان باشد. امیدواریم شورای 
عالی کار در روز چهارشنبه هفته جاری، اصالحات 

الزم را مدنظر قرار دهد.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس ادامه داد: 
باید کف حقوق دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان شامل 
مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی 

هم شود.
محجوب در پایان در تذکری به وزیر کار گفت: 
سهام شســتا متعلق به صاحبان آن است. انتظار 

می رود که این سهام به آنها داده شود.
    

نقوی حسینی:
حقوق کارگران تضییع شده است

نماینده ورامین در مجلس با بیان اینکه حقوق 
کارگران تضییع شده است، خواستار اجرای قانون 

درباره کف حقوق و دستمزد کارگران شد.
به گزارش ایسنا، سیدحسین نقوی حسینی در 
جلســه علنی صبح دیروز مجلس درباره وضعیت 
بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: ما در قانون، 
همسان سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کردیم 
که درخواست داریم اجرایی شود. دولت باید اعتبار 

الزم را اختصاص دهد.
وی افزود: همکاران اخیرا طرحی را تهیه کردند 
که اگر مجلس در روزهای آخر آن را به ثمر برساند 
خدمتی به بازنشستگان کردیم زیرا شرایط زندگی 

آنها را می دانیم که شرایط سختی است.
نقوی حســینی اضافه کرد: در مورد کارگران 
هم خواســتار اجرای قانون هســتیم، تبصره ۱۲ 
بودجه ســال ٩٩ کف حقوق و دستمزد کارگران را 
مشــخص کرده اما دولت خالف قانون عمل کرده 
و ما درخواســت می کنیم که قانون اجرا شود زیرا 

متاسفانه حقوق کارگران تضییع شده است.
    

ادامه سرگردانی آموزش دهندگان 
نهضت سوادآموزی

آموزش  دهندگان نهضت سوادآموزی می گویند: 
تجمع هفته گذشته ما، نتیجه ای نداشت. همچنان 
منتقد آزمونی هســتیم که قرار اســت خرداد ماه 

برگزار شود.
جمعی از این افــراد در گفت وگو با ایلنا گفتند: 
هرچه تالش کردیم تا امروز به نتیجه نرسیدیم. ما 
خواســتار لغو آزمون جذب برای ورود به دانشگاه 

فرهنگیان هستیم.
این عده می گویند: انتظار داریم همان طور که 
سه گروه دیگر متقاضی ورود به دانشگاه فرهنگیان 
قرار است بدون آزمون وارد شوند، برای ما که سال ها 
سابقه تدریس و کار معلمی داریم نیز آزمون ورودی 
را حذف کنند. علیرغم همه تالش هایی که کردیم تا 
امروز آزمون لغو نشده و ظاهراً قرار است خرداد برگزار 
شود. این درحالی ست که مصوبات مجلس بر لزوم 

جذب آموزش دهندگان تاکید دارند.
طبق این گــزارش، آموزش دهندگان نهضت 
از روزهای پایانی ســال قبل، با ارســال پیامک با 
نمایندگان مجلس، خواسته های خود را طرح کردند. 
آنها از نمایندگان خواستند که شرایط نامناسب و 
بالتکلیفی آموزش دهندگان را درک کنند. هفته 
گذشته نیز تعدادی از آنها به تهران آمدند و مقابل 

مجلس، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
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اخبار کارگری

در شرایطی که شیوع ویروس کرونا 
باعث بیکاری مطلق یــا موقت تعداد 
زیادی از کارگران شد، امنیت شغلی برای 
کارگران معنای دیگری پیدا کرده است. 
این بار کارگران امنیت شغلی را بیشتر از 
گذشته در سکوت و عدم اعتراض خود 

جست وجو می کنند.
در ســالی که با عنوان جهش تولید 
نامگذاری شده است، کارگران هستند 
که می توانند نقش آفرینــی کنند اما 
جهش تولید به عنوان شعار راهبردی 
کشور در ســال ٩٩، در حالی وابسته به 
حرکت و تالش مضاعــف کارگران در 
نظام اقتصادی است که مشکالت مالی 
خانواده های کارگری به بیشترین میزان 
خود در سال های اخیر رسیده و بسیاری 
از آنها از حمایت های معیشتی دولت در 
بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس 
کرونا، محروم مانده اند و حتی وام یک 

میلیون تومانی را هم دریافت نکردند.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند 
که شعار اقتصادی سال ٩٩ ارتباط زیادی 
با بدنه جامعه کارگری دارد. به عبارت 

بهتر، این کارگران هستند که می توانند 
در روند تولیدات صنعتی و غیرصنعتی 
نقش موثــری را ایفا کننــد. بنابراین 
عواملی مانند اشتغالزایی، کارآفرینی، 
تسهیل معیشتی خانواده های کارگری 
و توسعه امنیت شغلی در روند تحقق این 

شعار حائز اهمیت است.
در شــرایطی که کارگران بیشتر از 
سال های گذشته طعم فقر را احساس 
می کنند، انتظار نقــش پررنگ برای 
توســعه پایدار اقتصادی و تحقق شعار 
سال سخت است چراکه نگرانی خانواده 
کارگران این روزها بیشــتر از بیکاری، 
نداشتن امنیت شغلی و نداشتن قرارداد 

دائم کار و غم نان است.
بــه گــزارش تســنیم، »فرامروز 
توفیقــی« در این بــاره می گوید: روح 
قانون کار مصوب ســال ۱36٩ در مواد 
7 و 4۱ خالصه می شــود. ماده 7 راجع 
به قرارداد بین کارفرما و کارگر و ماده 4۱ 
هم راجع به دستمزدها صحبت می کند.

این فعال کارگری افزود: طبق قانون 
کار، وزارت کار متولی ثبت و تشخیص 

و ارائه لیست مشاغل با ماهیت مستمر 
و غیرمستمر و موقت اســت اما تا سال 
۱3٩7 هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاد 
تا جایی که این خال قانونی، عدم انجام 
وظیفه وزارت کار و عدم مطالبه گری قوه 
مقننه مبنی بر چرایی مسکوت ماندن 
این ماده واحده از قانون کار باعث گرایش 
کارفرمایان به سمت ثبت قراردادهایی 
با ماهیت غیردائــم و موقت و درنهایت 

سفیدامضا و شفاهی شد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی 
شــوراهای اســالمی کار با بیان اینکه 
قراردادهای سفیدامضا و شفاهی منتج 
به عدم امنیت شــغلی در کشور شد، 
گفت: عدم امنیت شغلی اثرات مخربی 
بر رابطه بین کارگر و کارفرما و همچنین 
بهره وری نیروی انســانی و استفاده از 

زیرساخت ها گذاشته است.
توفیقی گفت: یک اصالحیه ای برای 
بند یکم از ماده 7 قانون کار درخصوص 
مشاغل موقت انجام شد که بیش از ۲۰ 
ماه در راهروهای هیــأت وزیران خاک 
خورد و درنهایت در ۲۲ بهمن ماه سال 

۱3٩۸ مصوب شد، اما متاسفانه در این 
شــرایط کرونایی همچنان مسکوت 

مانده است.
رئیس کمیته دســتمزد شــورای 
عالــی کار تصریح کــرد: وقتی نیروی 
انســانی امنیت و آرامش نداشــته و از 
آینده کاری خود نیز خبر نداشته باشد 
قطعاً استرس های ناشی از این موضوع 
تمام ســاختارهای فکــری او را برای 
تصمیم گیری به هم می ریزد و در نتیجه 

فرار کاری صورت می گیرد.
وی ادامه داد: متاسفانه امروز جوانان 

تحصیل کرده به دلیل عدم امنیت شغلی 
و استرس های ناشی از عدم توانایی برای 
تصمیم گیری و درآمــد پایین تمایلی 
به اشــتغال ندارند و به سراغ شغل های 

زیرزمینی و غیرمولد می روند.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی 
شوراهای اسالمی کار با اشاره به اینکه 
در دو ماه گذشــته از آغاز سال برخی از 
اقالم حدود ۱۰۰درصد گران شده اند، 
گفت: به نظر می رســد که دیگر نباید 
از دســتمزد به عنوان مانعی برای رشد 

اقتصادی یاد شود.
توفیقی درباره وضعیت بیمه تأمین 
اجتماعــی کارگران نیز گفت: ســهم 
بیمه ای که کارگــران و کارفرمایان در 
کشــور ما پرداخت می کنند نسبت به 
دیگر کشورها بســیار باالست اما سهم 
خدماتی کــه بیمه شــدگان دریافت 

می کنند بسیار ناچیز است.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی 
کار با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی 
از بدو تاســیس حیاط خلوت دولت ها 
بوده اســت، بیان داشــت: متاسفانه 
سازمان تامین اجتماعی کنونی به شدت 
لرزان و به دلیل بدهی های انباشته دولت 
به آن، وضعیت به شدت نگران کننده ای 

دارد.
وی بیان کرد: فضای کســب و کار 
مســاعد یکی از الزمه های رونق تولید 
و بهبود وضعیت معاش کارگران است 
که دولت نقش اصلی را در بهبود این فضا 

بازی می کند.
توفیقی افزود: در این شــرایط که 
تولیدی ها از تمــام ظرفیت های تولید 
خود استفاده نمی کنند دولت نباید به 
فکر احداث واحد های جدید باشد بلکه 
باید در تالش باشد تا تولیدی های راکد 

را به ظرفیت اصلی خود بازگرداند.
رئیس کمیته دســتمزد شورای 
عالــی کار بیان کرد: قانــون بهبود 
فضای کســب و کار حدود 7 سال 
گذشته در کشــور تصویب شد، اما 
متولیان این امر به دلیل نداشــتن 
شناخت کافی از روش های اجرایی، 

این قانون را هنوز به مرحله اجرایی 
نرسانده اند.

توفیقی ادامه داد: قانون بهبود فضای 
کسب و کار بسیار حساس است و دولت 
در اجرا کردن آن باید تمام جوانب را به 
دقت بررســی کند و در صورتی که این 
قانون به خوبی در کشور اجرا نشود ضربه 
اصلی و ســنگینی به کارگران و جامعه 

کارگری وارد می شود.
وی تصریح کرد: پس از اجرای قانون 
بهبود فضای کسب و کار طبیعتاً اقتصاد 
کشــور با جهش تولید مواجه می شود 
که در این صــورت دولت باید در تالش 
باشد تا زمینه های رقابت و عرضه کاالی 
ایرانی در بازار های جهانی را در کشــور 

ایجاد کند.
توفیقی گفت: در صورتی که قانون 
بهبود فضای کسب و کار در کشور اجرا 
و محقق شود یک زمینه بسیار توانمند 
برای کنتــرل نرخ بیــکاری و افزایش 
اشتغال زایی در کشور ایجاد خواهد شد 
و شاهد کاهش مشــکالت خانوار های 

کارگری می شویم.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی 
کار افزود: یکی از دالیلــی که تاکنون 
موجب شده تا فضای کسب و کار کشور 
وضعیت مساعدی نداشته باشد فعالیت 
دالالن و سوداگران در بازار است، پس 
دولت در راستای اجرا کردن این قانون 
باید دســت این افراد را از اقتصاد کشور 

کوتاه کنند.

نگرانی از نان شب و اخراج در سال جهش تولید

فضای کسب و کار نیاز به پوست اندازی دارد

خبر

مدیرکل دفتر سیاســت گذاری و توســعه 
اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
کارفرمایان از چهارشنبه همین هفته می توانند 
برای دریافت تســهیالت کرونایی به تدریج در 

سامانه کارا ثبت نام کنند.
عالالدین ازوجی در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
اظهار داشت: ابتدا پیامک هایی از وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی برای بیــش از یک میلیون 
واحد اقتصادی به شدت آسیب دیده از پنجشنبه 
گذشته آغاز شده و درنهایت روز سه شنبه )امروز( 

به پایان می رسد.
وی ادامه داد: بعد از ارســال پیامک مبنی بر 
اینکه کارفرما می تواند در صورت تمایل ثبت نام 
کند، کارفرمایان از چهارشنبه این هفته به تدریج 
می توانند با مراجعه به سامانه کارا اقدام به ثبت نام 

کنند. مدیرکل دفتر سیاســت گذاری و توسعه 
اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 
روند کار به این صورت است که براساس کد ملی که 
کارفرما وارد سیستم می کند فرایند ثبت نام آغاز 
می شود. سپس مشخصات اولیه کارفرما براساس 

اطالعات تأمین اجتماعی ارائه می شود.
وی گفت: هر کارفرمایی که ثبت نام کند و بتواند 
داده های لیست تأمین اجتماعی در اختیار سازمان 
تأمین اجتماعی قرار دهد، کار تأمین تسهیالتش 

سریع تر انجام خواهد شد.
ازوجــی تصریح کرد: ما یک مرکــز تماس را 
آماده کرده ایم که اگر اعتراضی از سوی کارفرما یا 
خویش فرمایی مبنی بر عدم دریافت پیامک صورت 
گیرد، به صورت شبانه روزی بتواند پاسخ سواالت 

خود را از این مرکز تماس بگیرد.

وی افــزود: بنگاه های مشــمول دریافت وام 
کرونایی، ۱3 رسته شغلی هستند که اسامی آنها 
اخیراً از ســوی بانک مرکزی به روزرســانی شد. 
این بنگاه ها ناشی از شیوع کرونا، به شدت آسیب 
دیده اند. همچنین ستاد ملی مبارزه با کرونا برخی از 
کسب و کارها را باالجبار تعطیل کرده که بر همین 
اساس این بنگاه ها حمایت های بیشتری نسبت 

به بنگاه هایی که تعطیل نبودند، خواهند گرفت.
ازوجی گفــت: نزدیک به 3 میلیون شــاغل 
بیمه شــده در این یک میلیون واحد اقتصادی 
آسیب دیده مشغول به کار بوده اند که در صورت 
تأیید، اطالعات به بانکی که خــود متقاضی در 

سامانه ثبت کرده است، ارسال می شود.
مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: یکی از 

مبناهای اصلی برای ارائه تسهیالت کرونا، نیروی 
کار شاغل بیمه شده در این بنگاه هاست. به ازای 
هر یک نفر شاغل بیمه شــده که در بنگاه فعال 
باشد ۱۲ میلیون تومان وام پرداخت خواهد شد. 
برای واحدهایی که به اجبار تعطیل شده باشند 
این رقم ۱6 میلیون تومــان خواهد بود و تا دو ماه 

 آینده پرداخت ها به طور کامل انجام خواهد شد. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا دریافت وام کرونا 
غیر از موارد مذکور، شرط دیگری هم دارد، گفت: 
بنگاه حتماً باید فعال باشد، نیروی کار را حفظ کند 
و شاغل بیمه شده داشته باشد. اگر یک بنگاه نیروی 
کار خود را تعدیل کرده باشد و نیروی کار جهت 
دریافت بیمه بیکاری به صنــدوق بیمه بیکاری 
مراجعه کرده باشد، مشمول این طرح نخواهد بود.

ازوجی افزود: برای بنگاه های با نیروی شاغل 
کمتر از ۵۰ نفــر، 7۰درصد حمایــت در قالب 
پرداخت دستمزد خواهد بود و 3۰درصد به عنوان 
سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است. برای 
بنگاه های بزرگتر نیز ۵۰درصد به عنوان دستمزد 
و ۵۰درصد به عنوان ســرمایه در گردش منظور 

شده است.

مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار:

ثبت نام کارفرمایان برای دریافت وام کرونایی از چهارشنبه آغاز می شود

کارگران قرارداد پیمانی شــهرداری منجیل در استان 
گیــالن، خواهــان تبدیل وضعیــت اســتخدامی خود و 

برخورداری از قراردادهای دائمی کار هستند.
به گزارش ایلنا، این کارگــران می گویند: نزدیک به 3۵ 
نفر هستیم که برابر مقرارت قانون کار در شهرداری منجیل 

مشغول  کار هستیم.
آنها مدعی اند که در نتیجه حضور پیمانکار، مطالباتشان 

کاهش پیدا کرده و این موضوع آنها را در شــرایط بد مالی 
قرار داده است.

به گفته ایــن کارگران، تبدیل وضعیت اســتخدامی از 
کارگر پیمانکاری به قرارداد مســتقیم مطالبه ای است که 

تمامی این سال ها از جانب آنها دنبال شده است.
یکی از کارگران پیمانکاری شهرداری منجیل در این باره 
گفت: در مجموعه شهرداری منجیل بیشتر از 6 سال است 
به همراه همکارانم تحت مسئولیت یک شرکت واسطه ای 
مشغول کاریم؛ شــرکتی که به بهانه تامین نیرو، عمال هیچ 
نقشی در ارائه خدمات ندارد و به واسطه کار کارگران به سود 

دست پیدا می کند.
وی افزود: حقوقی که از شــرکت  واســطه ای دریافت 
می کنیم کفاف زندگی  مان را نمی دهد. در عین حال با وجود 

تشــابه نزدیکی که میان حرفه ما با برخی نیروهای قرارداد 
مستقیم و حتی رسمی وجود دارد، دستمزدهایی که به ما 
پرداخت می شــود به هیچ وجه قابل مقایسه با همتایانمان 

نیست.
این کارگر پیمانکاری با بیان اینکه بارها مســأله تبدیل 
وضعیت استخدامی خود را از شهرداری و شورای اسالمی 
شهر منجیل مطالبه کرده ایم، افزود: در ماه های پایانی سال 
گذشته، شــهردار منجیل وعده برکناری پیمانکار و عقد 
قرارداد مستقیم را به کارگران پیمانی مجموعه شهرداری 
داد اما با شیوع کرونا، این مطالبه روی زمین ماند و پیگیری 

نمی شود.
او افزود: در چند سال گذشته، حقوق کارگران پیمانی 
معموال با دو تا ســه ماه تاخیر پرداخت می شــد اما حقوق 

کارکنان و کارگران قرارداد مستقیم شهرداری تقریبا به روز 
بوده است. آخرین حقوقی که ما دریافت کرده ایم مربوط به 
آذر و دی ماه ٩۸ است که اخیرا دریافت کرده ایم و خبری از 
پرداخت مابقی مطالباتمان نیست. پیش از این نیز کارفرما 
در پرداخت کامل اضافه کاری ها و حق مسکن کوتاهی کرده 
است. به عنوان نمونه حق مسکن ۱۰۰هزار تومانی را سال 
گذشته هر ماه 4۰هزار تومان دریافت کرده ایم. ما در زمینه 
مشکالتمان به هر مسئولی شکایت می  بریم فقط شنونده 

است و اقدامی نمی کند.
به گفته وی، عــالوه بر پرداخت دســتمزدهای پایین، 
مســأله فقدان امنیت شــغلی نیز ازجملــه نگرانی های 
کارگران پیمانکاری شــهرداری منجیل اســت. به عنوان 
نمونه قرارداد های کوتاه مدت زیر یک سال و سه ماهه و یک 
ماهه موجب شده امنیت شغلی کارگران از دست برود. این 
در حالی ست که در طول این ســال ها بارها کارگران شاهد 
بوده اند بعد از خاتمه قرارداد، از میان همکارانشان شماری 

به عنوان نیروی مازد معرفی و در نتیجه بیکار شده اند.

درخواست کارگران شهرداری منجیل برای حذف پیمانکار

هنوز منتظر دریافت معوقات مزدی و عیدی هستیم

در صورتی که قانون 
بهبود فضای کسب و کار 

اجرا و محقق شود یک 
زمینه بسیار توانمند 

برای کنترل نرخ بیکاری 
و افزایش اشتغال زایی در 
کشور ایجاد خواهد شد و 

شاهد کاهش مشکالت 
خانوار های کارگری 

می شویم

سازمان تأمین اجتماعی 
از بدو تاسیس حیاط 

خلوت دولت ها بوده است 
 و متاسفانه این سازمان 

به دلیل بدهی های 
انباشته دولت به آن، 

وضعیت به شدت 
نگران کننده ای دارد
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