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معاون روابط کار وزارت تعاون:
میزان و تاریخ اجرای حق مسکن 

کارگران را دولت تعیین می کند
معــاون روابط کار 
وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی از ارسال 
مصوبه حق مسکن به 
هیأت دولت خبر داد و 

گفت: بدیهی است میزان و تاریخ اجرای پیشنهاد 
مزبور بعد از تصویب نهایی در هیأت وزیران مشخص 
خواهد شد. حاتم شاکرمی در گفت وگو با خبرگزاری 
تسنیم گفت: براساس ماده 2 اصالحی قانون راجع به 
طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن 
کارگری مصوب سال 1370 مجلس، کمک هزینه 
مسکن برای کارگران مشــمول قانون کار سالیانه 
توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیات 
وزیران می رسد. وی ادامه داد: لذا در راستای اجرای 
قانون مذکور، شــورای عالی کار با افزایش کمک 
هزینه مســکن کارگری از مبلغ ماهانه 300هزار 
تومان به مبلغ ماهانه 450هزار تومان موافقت کرده و 
متعاقب آن پیشنهاد مزبور به موجب نامه وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی بــرای طرح در هیات وزیران به 
معاون اول ریاست جمهور ارسال شده است. شاکرمی 
درباره زمان اجرای این مصوبه گفت: بدیهی است 
میزان و تاریخ اجرای پیشنهاد مزبور بعد از تصویب 

نهایی در هیأت وزیران مشخص خواهد شد.
    

 جلوگیری از ریزش ۳۰۰هزار 
نیروی کار در سال گذشته

وزیر تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعی اعالم 
کرد: معاونت اشتغال 
ایــن وزارتخانــه در 
ســال گذشــته بــا 

ایجاد مرکز اورژانس کســب و کار و  مرکز پایش 
سیاست های اشتغال از ریزش 300هزار نیروی 
کار جلوگیــری کرد. به گزارش توســعه ایرانی، 
محمد شــریعتمداری در حساب خود در فضای 
مجازی نوشت: معاونت اشتغال در سال گذشته، 
نوآورانه با ایجاد مرکز اورژانس کسب و کار و مرکز 
پایش سیاست های اشــتغال از ریزش 300هزار 
نیــروی کار جلوگیری کرده و کشــور را با رصد 
مستمر از مشکالت کسب و کارها، پیش از بحران 
باخبر می کند. با این تحول، سیاســت گذاری در 

حوزه اشتغال کارآمدتر شد.
    

بازنشستگان در تجمعات اعتراضی چند شهر:
 از بس دروغ شنیدیم، 

ما دیگه رای نمیدیم
دیروز بازنشستگان 
در چند شــهر کشور 
تجمعات اعتراضی برپا 
کردند و  شعار »از بس 
دروغ شنیدیم، ما دیگه 

رای نمیدیم«  سر دادند. به گزارش اصالحات نیوز، 
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی 
دیروز بار دیگــر در شــهرهایی ازجمله تهران، 
خرم آباد، اراک، رشت، شیراز، اردبیل، اصفهان، 
قزوین، گرگان، ایالم، کرمان، سمنان، نیشابور، 
شوش و تبریز در برابر ساختمان سازمان تامین 
اجتماعی شهرشــان تجمع کردند و شعارهای 

اعتراضی دادند.
    

هشدار اتاق اصناف:
وضعیت قرمز شود، سه میلیون نفر 

بیکار می شوند
دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشــاره به اینکه 
در شرایط قرمز کرونایی، فقط مشاغل گروه یک 
مجاز به فعالیت هستند، اظهار کرد: بیش از یک 
میلیون واحد صنفــی در وضعیت قرمز کرونایی 
تعطیل می شوند که با توجه به متوسط اشتغال 
صنوف می توان گفت در شرایط قرمز کرونایی سه 

میلیون نفر در کشور بیکار خواهند شد. 
محمدباقر مجتبایی در گفت وگو با ایســنا، 
اظهار کرد: براساس اطالعات ســامانه ماسک، 
شهرها روند افزایشی به ســمت نارنجی و قرمز 
شدن دارد طوری که 47 شهرستان قرمز، 12۶ 
شهرســتان نارنجی، 247 شهرستان زرد و فقط 
2۸ شهرســتان آبی هســتند. بنابراین شرایط 
سخت کرونایی در پیش است و الزم است مردم 
و صنوف به رعایت پروتکل های بهداشتی پایبند 
باشــد. وی با بیان اینکه ســامانه ماسک نسبت 
به افزایش روند بســتری در سراســر کشور ابراز 
نگرانــی و پیش بینی کرده به زودی شــهرهای 
بیشــتری ازجمله تهران، کــرج و اصفهان قرمز 
شود، تصریح کرد: در صورت تداوم این وضعیت، 
 نه تنها محدودیت تردد، بلکه تعطیلی مشاغل هم 

اجرا خواهد شد.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

»معلوم نیست برخی از نمایندگان 
مجلس با کدام نماینــده کارگری یا با 
کدام تشکل کارگری جلسه گذاشته اند 
که این چنیــن در ارتباط با مســائل 
کارگری، البته با سویه ضدکارگری، نظر 
می دهند و مانیفست صادر می کنند«. 
این جمالت، واکنش »علی خدایی«، 
عضو کارگری شورای عالی کار در انتقاد 
به هجمه های اخیر نمایندگان مجلس و 
گروه های دست راستی موافق آزادسازی 
هر چه بیشتر بازار کار است؛ هجمه هایی 
که حداقلی ترین منافع و حقوق کارگران 
را نشــانه رفته و به نظر می رسد باز هم 
قصد قانون زدایی بیشتر از محیط های 

کار را دارند.
یازدهــم فروردین مــاه، »ابراهیم 
رضایی« نماینده دشتستان در مجلس با 
اشاره به نام گذاری سال جدید به نام سال 
»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
گفت: یکی از مشــکالت مــا در بحث 
تولید، موضوع قانون کار است که گرچه 
در ظاهر از کارگر حمایت می کند اما به 

شدت ضدتولید و ضداشتغال است.
این نماینده مجلس البته مشخص 

نکرده که چرا قانــون کار »ضدتولید« 
و »ضداشــتغال« اســت؛ اما اگر ادامه 
اظهارات این نماینده مجلس به اصطالح 
انقالبی و حامی طبقات فرودســت را 
رمزگشایی کنیم، می بینیم در مشکالت 
تولید، حداقــل در حــوزه وکالت این 
نماینده یعنی برازجان، رد پایی از قانون 
کار و محدودیت های ناشی از آن نیست!

رضایی در ادامه اظهــارات خود به 
چند مانع تولید اشاره می کند، ازجمله 
ناچیز بودن تسهیالت بانکی ارائه شده 
به تولیدکننــدگان و قوانین مالیاتی. 
وی می گویــد: در شــهرک صنعتی 
برازجان چهــار واحد تولیدی، تعطیل 
و اکثر واحدهــا در حالت نیمه تعطیل 
هســتند که مشــکل عمده آنها عدم 
ارائه تســهیالت بانکی است. مشکل 
اینجاست که بانک ها عمده منابع خود 
را به جای ارائه تسهیالت به بخش تولید 
در بخش های دیگــر هزینه می                                   کنند و 
منابعی هم که به عنوان تسهیالت برای 
تولیدکنندگان در نظر می گیرند عموما 
با سود باالســت و بازپرداخت آن برای 

تولیدکنندگان بسیار سخت است.
وی افــزود: از دیگر مشــکالتی که 
واحدهای تولیدی این شهرک صنعتی 

با آن مواجه اند موانعی اســت که بر سر 
راه آنها در حوزه محیط زیست، مسائل 
مالیاتی و... وجود دارد که باید رفع شود 
و البته پیگیری هایی در این زمینه انجام 

شده است.
 به مرگ می گیرند تا کارگران 

به تب راضی شوند
با این حساب، مشخص نیست چرا 
این نماینده مجلس، شمشــیر را برای 
کارگران از رو کشــیده و قانــون کار را 
مانع اصلی و ضد تولید و ضد اشــتغال 
دانسته، آن هم در شرایطی که کارگران 
ایران امروز در بدترین شرایط زیستی 
و معیشــتی به ســر می  برند؛ بیش از 
۹۶درصد شاغالن، قرارداد موقت دارند و 
حداقل دستمزد به زحمت، نیمی  از سبد 
معیشت بسیار حداقلی و تقلیل یافته را 

پوشش می دهد.
بــه نظــر می رســد رایزنی هــا و 
تالش های گروه های دست راســتی 
که به دنبال ارزان سازی هر چه بیشتر 
کارگران هستند و این مسیر را از ابتدای 
دهه ۸0 شروع کرده اند، امروز به باالترین 
الیه های قانون گذاری و اجرایی رسیده 
اســت. آنها در دولت حامیانی دارند و 
حاال نمایندگان مجلســی که خود را 

حامی فرودســتان و کارگران معرفی 
می کنند نیــز به صف طرفــداران این 
گروه پیوسته اند! آیا قرار است کارگران 
را به مــرگ )یا همان اصــالح و حذف 
حمایت های قانون کار( بگیرند تا به تب 
)یا همان دســتمزدهای زیر خط فقر 
و قراردادهای موقــت به ظاهر قانونی( 

رضایت دهند؟
شعار سال را تحریف می کنند

»علــی خدایی«، عضــو کارگری 
شــورای عالــی کار در ارتبــاط بــا 
سوگیری های اخیر نمایندگان مجلس 
که آنها را تماماً »ضدکارگری« می داند، 

می گوید: متاســفانه بعد از اعالم شعار 
سال، گروه های خاصی شروع کرده اند 
به شیپور را از سر گشاد نواختن و همه 
کاسه کوزه ها را سر قانون کار و کارگران 
شکســتن. این تبلیغات و تالش ها به 
نوعی تحریف شــعار سال است چراکه 
تقلیل مشــکالت تولید بــه الزامات و 
مقررات قانون کار، بزرگترین خیانت به 

تولید ملی است.
وی می گویــد: از اوایل دهه ۸0، هر 
زمان حــرف از رفع موانع تولید شــد، 
عده ای سودجو که منافع خودشان را در 
بی حقوق سازی طبقه کارگر می بینند، 
شــروع به خط دهــی بــه نهادهای 
تصمیم گیر و قانون ساز می کنند که به 
جای رفع موانع اصلی تولید، سراغ قانون 
کار و حقوق کارگران بروند. این اتفاق، 
اصالً جدید نیست و نزدیک دو دهه است 
که شــاهد این تالش ها هستیم. بعد از 
تصویب قانون کار به سرعت قراردادهای 
موقت با شعار حمایت از تولید و افزایش 
اشتغال جاری شــد و گسترش یافت 
که در نهایت یک مصیبت بزرگ به بار 
آمد. امروز بیــش از ۹۶درصد کارگران 
کشــور، غیررســمی و قرارداد موقت 
هســتند و بیش از 3.5میلیون کارگر 
کشور به صورت غیررسمی کار می کنند 
و از حداقل های قانونی محروم هستند. 
در این شــرایط، یک عده ای وقیحانه، 
دســتاورد موقتی ســازی قراردادها را 
بهانه ای کرده اند تا ســایر مــواد قانون 
کار ازجمله »حداقل دســتمزد« را زیر 
سوال ببرند. آنها روی آواری که تصمیم 
اشتباه قبلی بر سر کارگران فروریخته، 
نشسته اند و مصمم هســتند آوارهای 

بیشتری بر سر کارگران فرو بریزند.
 زنجیره طویل مقررات زدایی 

از روابط کار
در طــول دو دهــه گذشــته، 
مقررات زدایی های بســیاری در حوزه 
روابط کار رخ داده اســت. اگر به عقب 
بازگردیم، دنباله طویلی از حق زدایی ها 
می بینیم که به بهانه واهی رونق تولید 
و اشــتغال، در عرصه روابط کار اتفاق 
افتاده اســت. خدایی به تعدادی از این 
قانون زدایی ها اشــاره می کند: »رواج 
قراردادهای موقت کار و قانونی سازی 
آن، خــروج کارگاه های زیــر 10نفر از 

برخی مقررات کار، خروج مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی از شــمول قانون کار، 
حذف حداقل دستمزد در مجتمع های 

فرشبافی و...«.
به گفته وی، با وجود اینکه هیچ کدام 
از این قانون زدایی هــا به هدف اعالمی 
یعنی رونــق تولیــد نیانجامیده، خیز 
برداشته اند که سراغ تنها سند حمایتی 
از کارگر یعنی قانــون کار بروند و هزار 
تاسف که یک سری نمایندگان مجلس 
بــا این گونــه صحبت هــا و تالش ها، 

هم صدایی می کنند.
وی تاکید می کند: این نمایندگان 
مجلس که چنین اظهارات ضدکارگری 
را رسانه ای می کنند، نه از عواقب سوء 
قانون گریزی های قبلی اطالع چندانی 
دارند و نه حاضر هســتند پای صحبت 
نمایندگان کارگری بنشــینند. فقط 
تعداد محــدود و انگشت شــماری از 
نمایندگان مجلس یازدهم با فعاالن و 
نمایندگان کارگری ارتباط دارند و باقی 
شده اند سخنگو و حامی دست راستی ها 
و منویات آنها را دنبــال می کنند. باید 
از نمایندگانی که تریبون ها را اشــغال 
کرده انــد و حرف از اصــالح قانون کار 
می زنند، داد حمایــت از مزد توافقی یا 
منطقه ای سر می دهند یا علیه کارگران 
موضع می گیرند، پرسید که شما واقعاً 
نماینده چه گروه هایی از مردم هستید؟ 
آیا جامعه بیــش از 42 میلیون نفری 
کارگری، موکالن شــما نیستند؟ چرا 
صدای کارگران را اصاًل و به هیچ عنوان 
نمی شنوید؟ توقع کارگران از مجلس 
انقالبی این بود که انقالب در معیشت 
کارگران به وجود آورد نه اینکه انقالبی 

علیه حقوق کارگر شکل دهند.

خیزش نمایندگان انقالبی علیه قوانین حمایتی از کارگران

سوءاستفاده از شعار سال برای محو قانون از محیط های کار

خبر

بررســی آمارها حاکی از این است که در 
زمستان سال گذشته نسبت به فصل مشابه 
ســال ۹۸، حدود ۶۸1هــزار و 33۸ نفر از 

شاغالن بخش خدمات بیکار شده اند.
به گزارش خبرگــزاری ایرنا، بیش از یک 
ســال از همه گیری بیماری کرونا می گذرد. 
در این مدت بسیاری از کسب و کارها آسیب 
دیــده و فعالیت آنها متوقف شــد. بیشــتر 
مغازه ها، پاســاژها، هتل ها، آرایشــگاه ها، 
مراکــز گردشــگری و حمل و نقــل که در 
 حوزه خدمات فعال بودند تعطیل یا با رکود 

مواجه شدند. 
همچنین به دلیل محدودیت های ترددی 
و رعایت پروتکل های بهداشتی انجام بسیاری 
از امور همچون مسافرت، گردشگری، خرید 

کاال، استفاده از خدمات رستوران ها، فست 
فودها، باشــگاه ها و مراکز تفریحی کاهش 
یافت و به این ترتیب بخش خدمات از کرونا 

آسیب جدی دید.
برابــر آخریــن داده هــای مرکــز آمار 
از وضعیــت اشــتغال در زمســتان ســال 
گذشــته، 50.4درصــد اشــتغال کشــور 
مربوط بــه این بخــش بــود و در مجموع 
 11میلیــون و ۶۶۶هزار نفــر در این بخش 

فعالیت می کردند. 
بررســی ها گویــای این مطلب اســت 
کــه مشــاغل بخش خدمــات همــواره از 
ثبات و پایــداری الزم برخوردار نیســت و 
در بحران هایــی همچون شــیوع بیماری 
کرونــا بســیاری از ظرفیت های اشــتغال 

در این حوزه دســت خوش تغییــر خواهد 
بــود. طبــق آخریــن داده هــای آماری 
اشــتغال در بخــش خدمات در زمســتان 
سال گذشــته 2.3درصد نسبت به زمستان 
۹۸ با کاهش همــراه بوده و در بــازه  زمانی 
 مذکور ۶۸1هزار و 33۸ نفــر در این بخش 

بیکار شدند.
اگرچه صاحب نظران بازار کار بر بی ثباتی 
مشــاغل خدماتی تاکید دارنــد اما همواره 
بسیاری از جوانان و زنان به مشاغل خدماتی 
گرایش دارند و مهمترین دلیل آن این است 
که این حوزه گنجایش بیشتری برای جذب 
جوانان و زنان در مقایسه با بخش های دیگر 
اقتصادی دارد و بستری برای حضور بیشتر 
این افراد در عرصــه فعالیت های اقتصادی و 

اجتماعی است. براساس این گزارش میزان 
اشتغال در زمستان سال ۹۹ نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از آن در شرایطی که کشور 

با بحران شیوع بیماری کرونا، در بخش های 
صنعت و کشاورزی به ترتیب 2.1 و 0.2درصد 

رشد داشت.

کرونا، 681هزار نفر را در بخش خدمات بیکار کرده است

مدیرعامل تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگان با 30 سال 
سابقه از فروردین ماه 1400، حدود 4 میلیون و 200 تا چهار 

میلیون و 300هزار تومان دریافت می کنند.
به گزارش توسعه ایرانی، مصطفی ســاالری افزود: 
بازنشستگان این سازمان با بیش از 30 سال سابقه نیز با 

توجه به سنوات بیش از این مبلغ و بازنشستگان 
کمتر از 30 ســال ســابقه نیز کمتر از این 

میــزان را )با توجه به ســنوات( دریافت 
خواهند کرد.

وی تصریــح کــرد: مرحله اول 

متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مرداد 
ماه ۹۹ اجرایی و مبلغ یک میلیون و 200هزار تومان نیز 
در اسفند ماه این سال به صورت علی الحساب به 

حساب این جمعیت واریز شد.
ساالری ادامه داد: با توجه به متناسب سازی 
برخی از صندوق های بازنشستگی، یک مطالبه 
به حق از جانب جمعیت بازنشسته  تامین 

اجتماعی شکل گرفت.
وی افزود: در اسفندماه ۹۸ میزان 
پرداختی صندوق بازنشســتگی 

کشوری نسبت به فروردین 1400 بیش از 130درصد افزایش 
یافت و تأمین اجتماعی نیز درصدد افزایشــی مشابه با هدف 

برقراری عدالت شد.
ساالری با بیان اینکه مجموع مبلغ پرداختی بازنشستگان 
تأمین اجتماعی )فروردین ماه سال ۹۸( برابر با ۶۸00 میلیارد 
تومان بــود، اضافه کرد: این رقــم امروز به بیــش از 15هزار 
میلیارد تومان رسیده و سازمان تأمین اجتماعی نیز افزایشی 

130درصدی را اعمال خواهد کرد.
مدیرعامــل تأمیــن اجتماعی افــزود: بر این اســاس 
حداقل بگیران با 30 ســال خدمت که برابــر با یک میلیون و 

۶00هزار تومــان دریافت می کرده انــد، در فروردین 1400 
با احتساب یک همســر و دو فرزند، 4 میلیون و 200هزار تا 4 

میلیون و 300هزار تومان دریافت می کنند.
ساالری با اشــاره به همکاری ریاست جمهوری و مجلس 
در تأمین منابع رد دیون و بودجه 1400 تاکید کرد: سازمان 
به منظور تأمین اعتبارات متناسب سازی حقوق بازنشستگان 

نیز با مشکلی مواجه نخواهد شد.
وی درباره مبلغ پرداختی اســفند ماه ۹۸ نیز یادآور شد: 
پرداخت یک میلیون و 200هزار تومان علی الحساب اسفندماه 
مرتبط به افزایش حقوق فروردین نخواهد بود و مبلغی از حقوق 

بازنشستگان بر این اساس کسر نمی شود.
وی یادآور شد: از روز 15 فروردین ماه نیز امکان صدور احکام 
فراهم شده و واریز حقوق بازنشســتگان نیز مشابه با ماه های 

گذشته پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل تأمین اجتماعی:

بازنشستگان با ۳۰ سال سابقه حداقل چهار میلیون تومان دریافت می کنند

باید از نمایندگانی که 
تریبون ها را اشغال کرده اند 

و حرف از اصالح قانون کار 
می زنند، داد حمایت از مزد 

توافقی یا منطقه ای سر 
می دهند یا علیه کارگران 

موضع می گیرند، پرسید که 
واقعاً نماینده چه گروه هایی 

از مردم هستند؟

بعد از اعالم شعار سال، 
گروه هایی همه کاسه 

کوزه ها را سر قانون کار و 
کارگران شکستند. این 

تبلیغات و تالش ها، تحریف 
شعار سال است چراکه 

تقلیل مشکالت تولید به 
الزامات و مقررات قانون 
کار، بزرگترین خیانت به 

تولید ملی است
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