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عصــر روز سه شــنبه )ششــم 
اردیبهشــت( و در دومین روز از هفته 
کارگر، سی و ســومین جشنواره ملی 
امتنان برای تقدیر از کارگران، گروه های 
کار و واحدهای نمونه کارگری در یکی 
از کارخانه هــای تولید تایــر در تهران 

برگزار شد.
به گزارش »توسعه ایرانی«، رئیس 
جمهور در این مراسم با تبریک روز کارگر 
و نیز تبریک به برگزیدگان جشــنواره 
گفت: کارگر ستون و محور تولید است 
و تجلیل از کارگران نباید به هفته کارگر 
محدود شــود. کارگران محور تحقق 
اقتصاد مقاومتی و ســاختن کشوری 
مســتقل و قدرتمند و ایجــاد امنیت 
اقتصادی هســتند لذا همه ما به ویژه 
مســئوالن دولت باید به فکر تامین و 
ارتقای معیشت کارگران و مهارت افزایی 

آنها باشیم.
تعلل در پرداخت حقوق کارگران، 

پذیرفتنی نیست
ابراهیم رئیسی تصریح کرد:  مسائلی 

نظیر بیمه، خدمات اجتماعی و درمانی 
به کارگــران و پرداخت به موقع حقوق 
ازجمله مسائلی است که باید در اولویت 
توجه مسئوالن امور کارگری باشد. بنده 
صراحتاً اعالم کردم که هیچ شــرکت، 
پیمانکار یا واحد تولیدی به هیچ وجه حق 
ندارد در پرداخت منظم و به موقع حقوق 
کارگران تعلل کند و اگر واحدی مشکل 
مالی داشته باشد هم باید این مشکل را 
در بخش دیگری حل کند و اجازه ندارد 

تبعات آن را متوجه حقوق کارگران کند.
وی با اشاره به موضوع امنیت شغلی 
کارگران که از ســوی همه نمایندگان 
تشکل های صنفی کارگران به عنوان 
یک دغدغه مطرح شده، گفت: از وزیر 
کار می خواهم که این دغدغه را با در نظر 
گرفتن همه اقتضائات و جوانب موضوع 
و با مشــارکت خود کارگران، فعاالن 
کارگری و اقتصادی و همه بخش های 
مرتبط و مســئول پیگیری و برطرف 
کنند تا یک اطمینان و آرامش نســبی 

برای کارگران ایجاد شود.
رئیسی توجه بیشــتر به آموزش و 
مهارت افزایی، ارتقای شــرایط ایمنی 
و بهداشــت فضای کار و تامین مسکن 
کارگری را از دیگر مسائلی برشمرد که 
باید به طور جدی از ســوی مسئوالن 
امور کارگری مورد پیگیری قرار گیرد 
و خاطرنشان کرد: ساخت ساالنه یک 
میلیون واحد مسکن هم نیاز کشور، هم 
از برنامه های دولت و هم تکلیف قانونی ما 
براساس مصوبه مجلس است. در همین 

راستا تعامل مسئوالن وزارت کار و وزارت 
راه و شهرسازی و نیز تشکل ها و جوامع 
کارگری زیرمجموعه این دو وزارتخانه 
می تواند در حل مشــکل کارگران در 

زمینه مسکن راهگشا باشد.
رئیس جمهور با اشاره به دغدغه دیگر 
مطرح شده در این جلسه درباره داللی 
نیروی انســانی از ســوی شرکت های 
واسطه کاریابی افزود: وزیر کار با همکاری 
تشــکل های کارگری و با فعال کردن 
ســامانه کاریابی این وزارتخانه هر چه 
سریع تر بســاط داللی نیروی انسانی 
را جمــع کنند تا کارگــران بتوانند در 
سامانه جامع کار بدون واسطه و با حفظ 
کرامت و احترام توانمندی های خود را 
به کارفرمایان معرفی و کارفرمایان نیز با 
رعایت احترام از آنها دعوت به کار کنند.

جلوگیری از واردات بی رویه 
پیش  نیاز رونق تولید   است

وی جلوگیری از واردات بی رویه را 
موضوعی بسیار مهم توصیف کرد و اظهار 
داشــت: جلوگیری از واردات بی رویه 

پیش  نیاز رونــق فعالیت های تولیدی 
است و وزرای مربوطه باید به طور جدی 
این موضوع را پیگیــری کنند، چرا که 
واردات کاالهایی که تولید مشابه داخلی، 
استاندارد و قابل رقابت با نمونه خارجی 
در کشور دارند، خنجری بر پشت تولید 
در کشور و مانع تحقق اقتصاد مقاومتی 
است.رئیسی با تاکید بر لزوم راه اندازی 
ســامانه جامع کار تصریح کرد: وزارت 
کار و سازمان تامین اجتماعی دغدغه 
آن دسته از کارگران را که مشاغل آنان 
جزو مصادیق مشاغل سخت و زیان آور 
است مورد توجه قرار دهند و در اجرای 
این قانون با سهولت و عدم سخت گیری 

عمل کنند.
وی در پایان این دیدار و در پاسخ به 
درخواست یکی از حاضران درباره اینکه 
تولیــدات داخلی به جای رســیدن به 
دست مصرف کنندگان واقعی به دست 
واسطه ها می رسد، از وزیر صنعت، معدن 
و تجارت خواســت که بــرای رفع این 
مشکل اقدام جدی و فوری به عمل آورد.

تعدیل نیرو در فروردین ماه 
امسال کاهش یافت

وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
نیز در این نشســت و پیش از سخنان 
رئیس جمهور با بیــان اینکه کارگران 
ســتون فقرات اقتصاد کشور هستند و 
نقش موثری در پیــروزی و بقای نظام 
داشته اند، گفت: در فروردین امسال با 
کاهش ۳۸درصدی تعدیل نیروی کار 
نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه 
بودیم که این حکایــت از رونق تولید و 
افزایش امیدواری فعاالن اقتصادی دارد.

عبدالملکی از راه اندازی ۱۱۰ خانه 
بهداشت کارگری، راه اندازی ۳۰۰ کانون 
یاریگری کار و تولید در زمینه رسیدگی 
به آسیب های اجتماعی جامعه کارگری 
و تالش جــدی ایــن وزارتخانه برای 
پایبندی کامل به قاعده سه جانبه گرایی 
در تصمیم گیری های مرتبط با کارگران 

خبر داد.
همچنیــن ۶ تــن از نمایندگان و 

روسای تشــکل های صنفی کارگران 
نیــز در این جلســه در ســخنانی به 
طرح دغدغه هــا و دیدگاه های جامعه 
کارگری پرداختند. تاکیــد بر تداوم 
پایبندی بر اصل ســه جانبه گرایی در 
تصمیم گیری هــای مربوط به جامعه 
کارگری، حضور کارگران در شــورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، 
حمایت از توسعه و تقویت انجمن های 
کارگری، اجرایی شــدن ســند کار 
شایســته، توجــه بــه مهارت افزایی 
کارگــران، ارتقــای شــرایط ایمنی 
و بهداشــت کارگری، تامین مسکن 
کارگران، اصــالح وضعیت قراردادی 
کارگران و حــذف قراردادهای کاری 
کوتاه مدت، اصالح ســاختار سازمان 
تامین اجتماعی و افزایش سهم کارگران 
در مدیریت ایــن مجموعه، تخصیص 
ســهام عدالت به کارگران جامانده از 
این سهام، حذف شرکت های واسطه 
کاریابی، مبــارزه بــا واردات بی رویه 
کاال، اجرای ســهل تر قانون مشاغل 
سخت و زیان آور و تســریع در اجرای 
سیاســت های کلی تامین اجتماعی 
ازجمله درخواست ها و مطالب مطرح 
شده از ســوی نمایندگان انجمن ها و 
تشکل های کارگری در این جلسه بود.

در این مراســم همچنین با اهدای 
لوح، از ۱۰ نفر از کارگران نمونه کشور، 
۳ گروه کارگری نمونه و ۵ واحد نمونه 

کارگری تجلیل و قدردانی شد.

رئیسی در مراسم تجلیل از کارگران نمونه کشور:

بساط داللی نیروی انسانی به سرعت جمع شود

خبر

جمعی از نیروهای فنی و حرفه ای کشور در اعتراض به کم 
بودن حقوق و دستمزد خود روز سه شــنبه )۶ اردیبهشت( 
مقابل ســاختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع 

کردند.
به گزارش ایلنا، این عده می گویند دستمزد نیروهای فنی و 
حرفه ای کشور با سابقه باالی ۱۵ تا ۲۰ سال ۳ و نیم تا ۵ میلیون 
تومان اســت. به گفته آنها، رفاهیات کارکنان سازمان فنی و 
حرفه ای از مربی گرفته تا کارمند اداری و حراست، بسیار کم 

است و اکثر نیروها دچار مشکالت شدید معیشتی هستند.
مربیان ســازمان فنی و حرفه ای در ایــن تجمع گفتند: 
تحصیالت باالی فوق لیسانس تا دکترا داریم اما با حقوقمان 
هزینه تحصیل فرزند خود و خرج روزمــره را هم نمی توانیم 

پرداخت کنیم.
برخی از این نیروها بــا انتقاد از بیمه تکمیلی ســازمان 
می گویند: این بیمه پایین ترین اشل را بین بیمه های تکمیلی 

دیگر دارد و نمی تواند پاسخگوی نیاز درمان ما باشد.

این نیروها می گویند: کرامت ما به عنوان نیروی باسابقه و 
تحصیل کرده حفظ نمی شود. با کار در سازمان فنی و حرفه ای 
کشور، به شکل های مختلف از دستمزد پایین گرفته تا عدم 
پرداخت اضافه کاری و اجبار به انجام کارهای خارج از وظیفه، 

تحقیر می شویم.
طبق این گزارش، در جریان تجمع این نیروها، جلسه ای با 
حضور تجمع کنندگان و »حسینی نیا« رئیس سازمان فنی و 

حرفه ای در سالن همایش های وزارت کار برگزار شد.
در این جلســه، نماینده کارکنان سازمان فنی و حرفه ای 
گفت: معیشت مهم ترین مشکل ماست. می دانیم این مشکل 
به راحتی حل نخواهد شد و نیازمند این است که دولت و مجلس 
به طور جدی فکری به حال معیشت کارکنان سازمان فنی و 

حرفه ای کشور بکنند.
وی گفت: گفته می شــود قرار اســت موضوع رتبه بندی 
معلمان در برنامه هفتم دیده شــود اما خیلی به این موضوع 
خوشبین نیستیم و فکر نمی کنیم به نتیجه برسیم. به جای 

پرداختن به رتبه بندی از دولت می خواهیــم که فوق العاده 
خاص را برای همه کارکنان و نه فقط برای مربیان اجرایی کند.

نماینده تجمع کنندگان گفت: بــا توجه به اینکه دولت از 
جانب مجلس در مورد پرداخت فوق العاده خاص تام االختیار 
اســت، از وزیر کار و دولت می خواهیم با پرداخت فوق العاده 
خاص به همه کارکنان تا حدودی مشــکل معیشت ما را حل 

کنند.
وی ادامه داد: مطالبه بعدی ما ظرفیت قانونی فوق العاده 
ویژه است که تا ۳۵درصد تصویب شــده اما تا ۵۰درصد هم 
قابل افزایش است. با توجه به اینکه سازمان ما تخصصی است 
این ظرفیت وجود دارد که تا سقف ۵۰درصد اعمال شود. اگر 
همین دو مورد را برای ما اجرا کنید بخشی از مشکالت ما حل 

خواهد شد.
در این جلسه »حسینی نیا« رئیس سازمان فنی و حرفه ای 
گفت: فقط شش ماه است که کار را به دســت گرفته ایم و از 
مشکالت شــما آگاهیم و به دنبال حل این مشکل هستیم. 

یکی از بزرگترین دغدغه های وزیر کار معیشت نیروهای فنی 
و حرفه ای کشور است.به گفته وی، در حال حاضر ۱۳هزار و 
۲۰۰نفر در سازمان فنی و حرفه ای کار می کنند اما پایه بودجه 
این سازمان بسیار ضعیف است. اگر همه بودجه این سازمان 
هم برای حقوق کارکنان این سازمان در نظر گرفته شود باز هم 

این کسری جبران نمی شود.
وی گفت: بودجه سازمان فنی و حرفه ای ۱۳۰۰میلیارد 
تومان است و این چیزی است که تعیین شده و کاری نمی شود 

کرد. باید با همین بودجه مشکالت را حل کنیم.

نیروهای فنی و حرفه ای مقابل وزارت کار تجمع کردند

حقوق ۳ میلیون و 5۰۰ هزار تومانی در ازای 15 سال سابقه کار

هیچ شرکت، پیمانکار یا 
واحد تولیدی حق ندارد در 

پرداخت منظم و به موقع 
حقوق کارگران تعلل کند 
و اگر واحدی مشکل مالی 

داشته باشد باید این مشکل 
را در بخش دیگری حل کند 

و اجازه ندارد تبعات آن را 
متوجه حقوق کارگران کند

وزارت کار و سازمان 
تامین اجتماعی دغدغه 

آن دسته از کارگران را که 
مشاغل آنان جزو مصادیق 

مشاغل سخت و زیان آور 
است مورد توجه قرار دهد 

و در اجرای این قانون با 
سهولت و عدم سخت گیری 

عمل کند
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عضو کارفرمایی شورای عالی کار:
مصوبه دستمزد تغییر نمی کند

عضو کارفرمایی شورای عالی کار ضمن رد برگزاری 
جلسه شــورای عالی کار برای تغییر دستمزد، تاکید 
کرد که هیچ یک از اعضای شورا، یک طرفه نمی توانند 

مصوبه را لغو کنند یا اصالحاتی انجام دهند.
اصغر آهنی ها در گفت وگو با مهــر در مورد اینکه 
آیا اخیراً در مورد تغییر دســتمزد کارگران صحبتی 
شــده، اظهار کرد: هیــچ صحبتی در مــورد تغییر 
دستمزد نداشــته ایم و همه ذی نفعان باید براساس 
صورتجلســه ای که اســفند ماه مصوب و ابالغ شد، 

دستمزدها را بپردازند.
وی افزود: شورای عالی کار براساس نظر اکثریت، 
تصمیم گیری می کند و هیچ یک از اعضای شــورا 
یک طرفه نمی توانند مصوبه را لغو یا اصالحاتی انجام 
دهند.آهنی ها تصریح کرد: به نظر می رســد برخی 
از جریان ها با انتشــار اخبار نادرست در مورد تغییر 
دســتمزد به دنبال بهره های خود هستند. تاکنون 
در نشست هایی که داشتیم نظر کسی بر تغییر مزد 

نیست.
وی گفت: اینکه برخی از بنگاه ها در فروردین ماه 
حقوق کمتر از مصوبه دادند به دلیل این است که باید در 
سیستم های خود اصالحات حسابرسی را انجام دهند 
و بر همین مبنا در اردیبهشت ماه باید مابه التفاوت را 

بپردازند.
    

کارگران کوت عبداهلل:
 بین پیمانکاران

 بالتکلیف مانده ایم
کارگران شــهرداری کوت عبــداهلل از عدم حل 
مشکالت و پرداخت نشدن ۳ ماه از حقوق خود خبر 

دادند.
به گزارش ایلنا و به گفته آنهــا، این کارگران روز 
چهارشنبه )۷ اردیبهشت( برای پیگیری حقوق خود 
به شهرداری و فرمانداری رفتند اما موفق به مالقات با 
مسئوالن نشدند.آنها می گویند: بیمه برخی از ماه ها 
با وجود اینکه کامل سر کار بوده ایم، ناقص رد شده و 
معلوم نیست با این وضعیت ارسال لیست بیمه ها، تا 
کی باید کار کنیم و اصال می توانیم روزی بازنشسته 

شویم یا نه؟
به  گفته این کارگران، از روز بیســتم اسفند سال 
گذشته پیمانکار جدید روی کار آمده اما این پیمانکار 

هم هنوز حقوق کارگران را پرداخت نکرده است.
آنها می گویند: پیمانکار جدید علت  عدم پرداخت 
حقوق را عدم عقد قــرارداد با شــهرداری می داند و 
می گوید هر زمان شــهرداری با من قــرارداد ببندد 
حقوق ها را پرداخت می کنم. حــاال ما بین پیمانکار 
قبلی و جدید گیر افتاده ایم و نه از پیمانکار قبلی حقوق 

گرفتیم و نه از پیمانکار جدید.
کارگران شهرداری کوت عبداهلل می گویند: عید 
سعید فطر نزدیک است اما حتی توان خرید یک جعبه 

شیرینی را هم نداریم.
    

 افزایش مستمری بازنشستگان
 تامین اجتماعی تصویب شد

به نظر می رســد انتظار طوالنی بازنشســتگان 
کارگری باالخره به ســرانجام رسیده است. »حسن 
صادقی« رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
می گوید: خوشبختانه افزایش مستمری بازنشستگان 
و مستمری  بگیران سازمان تامین اجتماعی در هیات 

مدیره سازمان مصوب و به هیات دولت ارسال شد.
به گزارش ایلنا و به گفته وی، آنچه در هیات مدیره 
سازمان به تصویب رسیده، افزایش مستمری به اندازه 
مصوبات شورای عالی کار به اضافه متناسب سازی است.
صادقی اضافه کرد: امیدواریم هیات دولت کار تصویب 
افزایش مستمری بازنشستگان را به سرعت به انجام 

برساند و احکام جدید صادر شود.
وی تاکیــد کرد: حســب قولی کــه مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی پیشتر داده بود، انتظار داریم 
احکام حقوقی جدید بازنشستگان با در نظر گرفتن 
افزایش ساالنه به اضافه متناسب سازی تا قبل از پایان 
اردیبهشت صادر شود. خوشبختانه تا اینجای کار پیش 
رفته و اکنون مصوبه هیات مدیره سازمان در اختیار 
دولت است. امیدواریم کار زودتر به سرانجام برسد و 

احکام صادر شود.

اخبار کارگری

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
می گوید در اقتصاد ایران تمــام تصمیمات از 
سوی دولت گرفته می شود و بخش خصوصی در 

این فرایند هیچ نقشی ندارد.
به گزارش ایسنا، مهدی معصومی اصفهانی 
اظهار کرد: در کشور ما تقریباً همه کارها در دست 
دولت اســت و حتی اموری که ظاهراً در اختیار 
بخش خصوصی قرار دارد از این قاعده مستثنی 

نیست. به بیان ســاده تر، بخش خصوصی فقط 
مجری است و مســئوالن دولتی در اتاق های 
دربســته برای همه مردم تصمیم می گیرند و 
اجازه نمی دهند کــه مخاطبان این تصمیمات 
حتی در جریان آن قرار گیرند و از این تصمیمات 
آگاه شوند. برای مثال به ما تولیدکنندگان اعالم 
 می شــود که این کاال را به این میــزان و با این 
روش تولید کنید. در واقع، اگرچه تولید توسط 
بخش خصوصی صورت می گیرد اما اختیاری 
راجع به اینکه چه کاری را انجــام دهد، ندارد. 
من به ایــن نمی گویــم بخش خصوصی، بلکه 

فعاالن اقتصادی رابه عنوان مجری اوامر دولتی 
می شناسم.

وی با اشــاره به اینکه تنها جایی که اکنون 
 می تواند به عنوان تریبون بخش خصوصی مورد 
اتکا باشد، اتاق بازرگانی اســت، گفت: البته در 
سال های گذشته، برخی از مهمترین اختیارات 
اتاق ها نظیر صدور و تمدید کارت بازرگانی نیز 
سلب شده و تنها اختیار باقیمانده ارائه مشاوره 
به قوای سه گانه است. طبیعتا وقتی این وظیفه 
را هم از آن ســلب کنند، دیگر هیچ کارکردی 
نخواهد داشــت. در واقع، ایــن آخرین پایگاه 

بخش خصوصی نیــز اکنون در معــرض انواع 
هجمه ها قرار گرفته است.

عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: مباحثی هم 
که در مورد تقویت بخش خصوصی در محافل 
دولتی شنیده می شود، از این سنخ است که »ما 
می گوییم، بخش خصوصی اجرا کند«. این دولت 
است که دســتور  می دهد به حقوق کارمندان 
۱۰درصد و به حقوق کارکنان بخش خصوصی 
۵۸درصد اضافه شود. دولت فرمان می دهدکه 
قیمت کاالها نباید نسبت به قبل از عید باال برود 
اما در مقابل حقوق پرسنل در کنار سایر هزینه ها 

ازجمله هزینه حمل و نقل حــدود ۵۰درصد 
افزایش می یابد. باید و نبایدها از دســتگاه های 
اجرایی صادر  می شــود و بخش خصوصی تنها 
مجری است و در این میان مشاوره های اتاق های 
بازرگانی نیز چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. 
این رویکرد تنها به دنبال تضعیف اتاق بازرگانی 

است.
معصومــی اصفهانی گفــت: هجمه های 
امروز تنها تالشی است برای تضعیف اتاق های 
بازرگانی. اگر این هجمه ها را بررســی کنید، 
درمی یابیــد که این رویکرد بــر جملگی آنها 
حاکم است که فعاالن بخش خصوصی افرادی 
خالفکار و سواستفاده گر هستند و دولت نیز 
در ســلب اختیارات آنها، صحیح عمل کرده و 
این گونه در حال پاک کردن صورت مســاله 

بخش خصوصی هستند.

عضو اتاق بازرگانی تهران: 

دولت به بخش خصوصی اجازه نفس کشیدن نمی دهد


