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رئیس فراکسیون کارگری مجلس:
همسان سازی حقوق 

بازنشستگان حداقل به ۱۰هزار 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: نزدیک 
به ۱۰هزار میلیارد تومان منابع برای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان احتیاج داریم. علیرضا محجوب 
در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، در پاســخ به 
سوالی مبنی بر اینکه آیا رقم ۶ هزار میلیاردی در نظر 
گرفته شده برای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
در بودجه سال ۹۹ کافی اســت یا خیر، گفت: این 
رقم ۶ هزار میلیارد تومان نیســت و ۴ هزار میلیارد 
تومان است. نماینده تهران در مجلس در توضیح این 
موضوع، افزود: این مسأله در ردیف های بودجه سال 
۹۹ معادل ۴ هزار میلیارد تومان است اما در تبصره 
۶ هزار میلیارد تومان عنوان شده که نشان دهنده 
تناقض بسیار زیاد میان ردیف و تبصره بودجه است. 
وی ادامه داد: برای تحقق همسان ســازی حقوق 
بازنشستگان به ۱۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز 
اســت چرا که این پرداخت بــه کل پرداخت های 
سنوات قبلی هم افزوده خواهد شد و همسان سازی 
پرداخت یک نوبتی نیست. عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس تاکید کرد: اگر ما بخواهیم عالجی برای کل 
واقعه داشته باشیم و همه فاصله ها را جبران کنیم، 
به ۳۰هزار میلیارد تومان منابع احتیاج داریم. اگر 
بخواهیم نصف این واقعه را عالج کنیم، به ۱۵هزار 
میلیارد تومان منابع احتیاج داریم و اگر بخواهیم به 
این زخم نمک نپاشیم و مرهمی بسازیم، به ۱۰هزار 

میلیارد تومان منابع احتیاج داریم.
    

برگزاری تجمع اعتراضی 
کارگران نی بر هفت تپه

کارگران نی بر هفت تپه در اعتراض به وضعیت بد 
معیشتی دست به تجمع زدند. به گزارش ایلنا، این 
کارگران می گویند: هر کدام از ما ۲۵ یا ۳۰ سال سابقه 
کار در این مجتمع داریم و از خرداد و تیر ماه، حقوق 
طلب داریم. به اداره کار شکایت کردیم و قرار بود رای 
به نفع ما صادر کنند. این کارگران می گویند: شرکت 
را به روزرسانی کردند اما می گویند دیگر به نی برها 
حقوق نمی دهیم. به ما گفتند بروید سراغ کار دیگر؛ 
کشاورزی، دامداری یا مسافرکشی. این در حالی ست 
که ما سال ها در این مجتمع کار کرده ایم اما حاال ما را 
به کار نمی گیرند و می گویند دیگر نمی خواهیم کار 
کنید. کارگران نی بر اضافه می کنند: حقوق ما سه 
میلیون تومان است. از مزایای مزدی ما زدند و کار را به 
پیمانکار دادند. ما اکثریت غیربومی هستیم و یک عده 
جزئی بومی داریم. االن فقط بیمه ما را واریز می کنند 
اما حقوق نمی دهنــد. می خواهند همین طور حق 
بیمه ما را بپردازند تا ما بازنشسته شویم. این کارگران 
که تعداد آنها ۱۰۵ نفر است، خواستار روشن شدن 
اوضاع شغلی خود هستند و می گویند: با این وضعیت 

چگونه می توانیم زندگی کنیم!
    

برق گرفتگی مرگبار کارگر 
ساختمانی در کرمان

یک کارگر ســاختمانی که در منطقه خیابان 
گلدشت کرمان مشــغول به کار بوده است، دچار 
برق گرفتگی شــد. به گزارش ایلنا، این کارگر در 
اثر برق گرفتگی با کابل های برق فشار قوی، صبح 
دیروز )۸ دی ماه( دچار حادثه شــده و جان خود را 

از دست داد.
    

 صیادان تا پایان ماه 
سهمیه بنزین می گیرند

سهمیه ۱۲۰۰ لیتری بنزین صیادان احتماال 
تا پایان ماه در اختیار آنها قرار می گیرد. به گزارش 
ایلنا، پس از تاخیری ۴۰ روزه باالخره سهمیه بنزین 
صیادان مشخص شــد. »نبی اهلل خون میرزایی« 
رئیس سازمان شیالت ایران گفت: سهمیه بنزین 
یارانه ای ۱۵۰۰تومانی در قالب ۱۲۰۰لیتر در ماه 
برای صیادان به تصویب رسید. »یعقوب دوجی« 
رئیس اتحادیه صیادی کل کشــور نیز با تایید این 
خبر اعالم کرد: اطالعات صیادان مجاز ثبت و روند 
کار برای تخصیص بنزین به آنها آغاز شــده است. 
احتماال تا پایــان ماه صیادان بنزین ســهمیه ای 
می گیرند. وی دربــاره صیادان غیرمجاز نیز گفت: 
سهمیه به این دســته از صیادان تعلق نمی گیرد. 
آنها باید ابتدا مجوز بگیرند و دادن مجوز به آنها نیز 
شرایط و استاندارد هایی دارد. اگر قرار است به این 
افراد مجوزی داده شود باید ارزیابی درستی از ذخایر 

دریایی صورت گیرد.
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اخبار کارگری

سال هاست مسئوالن می گویند 
ز  عــم ا شــاغالن غیررســمی ا
دستفروشــان و پیک موتوری ها را 
ســاماندهی می کنند، اما هر روز به 
تعداد این افراد اضافه می شــود. چرا 
صاحبان مشــاغل غیررسمی تن به 

ساماندهی نمی دهند؟ 
 به گــزارش خبرنــگار ایلنا، آنها 
انگار خواب و خوراک ندارند؛ صبح، 
ظهر، شب و نیمه شــب اگر گذرتان 
به خیابان های شــهر بیفتد، آنها را 
می بینید که سعی می کنند خود را 
قبراق و پر انرژی نشان دهند. آنها یا 
می خواهند اجناس شان را بفروشند 
یا دنبال شکار مسافر هستند یا باری 
سبک یا ســنگین را حمل می کنند. 
این حکایــت گروهی از شــاغالن 
مشاغل غیررســمی در ایران است 
که بیش از دیگر افرادی که مشاغل 
غیررسمی دارند توی چشم هستند و 
به جزئی از شهر های کوچک و بزرگ 
ایران تبدیل شده اند؛ دستفروشان و 

پیک موتوری ها.
دامنه مشــاغل غیررســمی از 
مشــاغل خانگی گرفته تــا کار در 
کارگاه های زیر پله ای گسترده است. 
با این همه به دلیل قابل مشــاهده 
بودن دستفروشان، پیک موتوری ها، 
مســافرکش ها و ... تعبیر »مشاغل 
غیررســمی« مــا را یاد ایــن افراد 
می اندازد. قابل مشــاهده بودن این 
دسته از شاغالن مشاغل غیررسمی 
که گاه برای آنهــا از تعبیر صاحبان 
مشــاغل کاذب هم یاد می شــود، 
باعث می شود همواره اظهارنظرات 
مختلفی درباره آنها بیان شــود. شاه 

بیت گفته های مسئوالن شهری این 
اســت که این افراد باید ساماندهی 
شــوند. صد ها بار مسئوالن، اعضای 
شورا های شهر، نمایندگان مجلس 
و ... از اجــرای طرح هایــی بــرای 
ســاماندهی دستفروشــان، پیک 
موتوری هــا و ... خبــر داده اند، اما 
تقریبــا تمامی شــهروندان اذعان 
دارند که تعداد ایــن افراد نه تنها کم 
نشده که روز به روز هم به آنها اضافه 
می شود. حاال دیگر از جاهایی مثل 
مترو تهران با عنــوان »بزرگ ترین 
فروشگاه متحرک« یاد می شود و در 
مناطقی از پایتخت مثل بازار تهران 
آنقدر موتورسوار شاغل و بیکار پرسه 
می زند که جا برای پیاده ها نیســت؛ 
حتی توی پیاده رو ها. چرا شــاغالن 
مشاغل غیررســمی زیاد شده اند؟ 
چرا آنها تن به ســاماندهی و رسمی 

شدن نمی دهند؟
لشکر آماده به کار ها

بر اساس گزارش های مرکز آمار 
ایران از ســال ۱۳۸۵ تاکنون بیش 
از ۱۶ میلیــون نفر بــه جمعیت در 
سن اشتغال ایران اضافه شده است. 
بررسی گزارش های مربوط به ایجاد 
اشتغال نشــان می دهد که هرگز در 
۱۳ سال اخیر این تعداد شغل ایجاد 
نشده است. آمار های مختلفی درباره 
ایجاد اشتغال ساالنه منتشر می شود 
که اگر آنها را به صــورت خام مورد 
اســتفاده قرار دهیــم، راه به جایی 
نمی بریــم. زمانی که مســئوالن از 
انقــالب در حــوزه کارآفرینی خبر 
داده انــد قصــد تحقق ایجــاد یک 
میلیون شغل در ســال را داشته اند؛ 

اتفاقی که در اکثــر مواقع رخ نداده 
و به صورت میانگین ســاالنه حدود 
۵۰۰ هزار شغل در ایران ایجاد شده 
اســت. تعداد شــاغالن ایران از ۲۰ 
میلیون و ۴۷۴ هزار نفر در سال ۸۵ 
به ۲۴ میلیون و ۷۵۱ نفر در ســال 
جاری رســیده اســت. حتی اگر در 
نظر داشــته باشــید که تعدادی در 
این ۱۳ سال بازنشســته و تعدادی 
از جوینــدگان کار جایگزیــن آنها 
شده اند، به ســختی می توان این را 
بیان کرد که نیمی از ورودی ها به بازار 
کار، جذب این بازار شده اند. افرادی 
که نتوانســته اند خــود را در آمار ها 
جا دهند و جزء شــاغالن به حساب 
آیند، کجــا رفته اند؟ آنهــا یا بیکار 
هستند یا برای امرار معاش مشاغل 
غیررســمی را برگزیده انــد. اینکه 
جمعیت شاغالن غیررسمی را گاه تا 
۱۰ میلیون نفر هم تخمین می زنند 

چندان بیراه به نظر نمی رسد.
خرداد ســال گذشــته عیسی 
منصوری )معاون توسعه کارآفرینی 
و اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی( از افزایــش اشــتغال 
غیررسمی در کشور خبر داد و گفت: 
معمــوال در دوره های رکود شــاهد 
افزایش این نوع از اشتغال هستیم، 
 طــوری کــه در حال حاضر ســهم 
اشتغال غیررســمی از بازار اشتغال 
کشــور به ۵۰ درصد می رسد، این 
در حالی اســت که این رقم باید ۳۰ 

درصد باشد.
سوال اساســی این است که چرا 
این افراد کــه به هر حال مشــغول 
کاری هســتند و در اقتصاد کشــور 

نقش دارند، ساماندهی نمی شوند یا 
تن به ساماندهی نمی دهند؟

 ساماندهی حمایت باشد
 نه کاسبی

عبــداهلل مختاری )کارشــناس 
روابــط کار( بــا بیان اینکــه وقتی 
می گوییم چرا شــاغالن غیررسمی 
ساماندهی نمی شوند یا ساماندهی 
آنها ناموفق اســت بایــد به مواردی 
اشــاره کنیم و زمانی که می گوییم 
چرا تن بــه ســاماندهی نمی دهند 
به مواردی دیگر، بــه ایلنا می گوید: 
واقعیت این است که طرح هایی که 
با عنوان ســاماندهی اجرا می شود 
عمدتــا حمایتــی نیســتند، بلکه 
سعی دارند شــاغالن غیررسمی را 
در چارچوبــی قرار دهنــد و از آنها 

درآمدزایی کنند.
او تصریح می کند: در ســال های 
اخیــر همــواره عنــوان شــده که 
مسئوالن در تالشــند دستفروشان 
را ساماندهی کنند. طرح همیشگی 
در ایــن زمینــه دادن غرفه هایــی 

بــه دستفروشــان بــرای عرضــه 
اجناس شــان اســت. بازار روز ها یا 
غرفه هــای مناســبتی در مواردی 
مورد استقبال قرار نمی گیرند، چون 
افرادی کــه دســتفروش بوده اند و 
قبال نه اجاره می داده اند، نه مالیات، 
مجبور هستند پولی به عنوان اجاره 

پرداخت کنند.
این کارشناس روابط کار با بیان 
اینکه در ســاماندهی باید حمایت 
مدنظر باشــد نه کاســبی، عنوان 
می کنــد: باید در شــروع به صورت 
مجانی مکان هایی به دستفروشــان 
داده شــود. اگر کار آنها رونق بگیرد 
اتوماتیــک وار به ســمت قانونی و 
رســمی شــدن و پرداخت اجاره، 
مالیات و ... می رونــد. نگاه مان باید 
به این افراد حمایتی باشــد، چون به 
هر حال این افراد در حال کار کردن 
هســتند و بیکاری آنها برای دولت 
هزینه های اقتصــادی و اجتماعی 

دارد.
او ادامــه می دهــد: در مــورد 
دستفروشان، پیک موتوری ها و ... که 
مدام اخباری درباره ساماندهی شان 
می شــنویم شــاهد این هستیم که 
ساماندهی جوری طراحی شده که 
هزینه های آنهــا را اضافه می کند. 
اینجا می توانیم پــی ببریم که چرا 
آنها تن به ســاماندهی نمی دهند. 
فرد کنار خیابان ایستاده، جنسش 
را می فروشــد و بدون اینکه مالیات 
و اجاره دهــد، کار می کنــد. پیک 
موتوری که ســر چهار راه می ایستد 
هم همینطور. مســافری را ســوار 
می کند یا باری را جا به جا می کند و 
کم یا زیاد مزدی را که می گیرد توی 
جیب خودش می گذارد. چه لزومی 
دارد کمیســیون به شرکت حمل و 
نقل بدهد؟ بر اســاس گزارش های 
مرکــز آمار ایــران از ســال ۱۳۸۵ 
تاکنون بیــش از ۱۶ میلیون نفر به 
جمعیت در سن اشتغال ایران اضافه 
شده اســت. بررســی گزارش های 
مربوط به ایجاد اشــتغال نشان می 
دهد که هرگز در ۱۳ سال اخیر این 

تعداد شغل ایجاد نشده است.
مختاری بــا بیان اینکــه زمانی 
می توانیم انتظار داشــته باشــیم 
شاغالن غیررسمی تن به ساماندهی 
دهند که امتیازاتی بــه آنها بدهیم، 
می گوید: باید دید آن دستفروشــی 
که به اصطالح غرفه دار شده یا پیک 
موتوری که جذب شرکت های ویژه 
این کار شــده اســت چه امتیازاتی 
نســبت به دیگــران دریافت کرده 
است. بررســی ها نشــان می دهد 

خبری از امتیاز نیســت. این چنین 
نمی تــوان انتظار داشــت این افراد 
تن به ســاماندهی دهند، حال آنکه 
عدم ساماندهی شاغالن غیررسمی 
مشــکالت اقتصــادی، اجتماعی، 

شهری و ... به وجود می آورد.
 برای درآمد ناچیز 
دندان گردی نکنید

این ذهنیت که فرد دستفروش، 
روزانه صد ها هزار تومان می فروشد 
یا یک پیک موتــوری درآمد خوبی 
دارد، افسانه ای اســت که صاحبان 
مشاغل رسمی ساخته اند. آنها البته 
حق دارند چــون اجــاره و مالیات 
می دهند و حاال رقبایی پیدا کرده که 
چون هزینه عرضه کاال و خدمات شان 
کم است، می توانند ارزان بفروشند و 
مشتریان آنها را شــکار کنند. با این 
همه درآمد شــاغالن غیررســمی 
آنقدر ها هم زیاد نیست، چنانکه اگر 
بنا باشد تن به روال رسمی و قانونی 
دهند کمابیش کار کردن برایشــان 
صرف نمی کند. شاغالن غیررسمی 
چون دستفروشان، پیک موتوری ها و 
... را نباید به عنوان آسیب های شهری 
دید. آنها به هر حال بخشی از اقتصاد 
هستند و اگر مورد حمایت قرار گیرند 
می توانند جذب بخش رسمی شده و 
از مزایای چنین چیزی بهره ببرند. 
آنها نیز مانند شــاغالن رسمی حق 
دارند بیمه داشته باشند و برای خود 
آینده ای با تامین اجتماعی حداقلی 
را تصور کنند. اگر کار و کاسبی آنها 
راه بیفتد در ادامه و وقتی قرار است 
کسب و کارشان توسعه یابد می توان 
آنها را در چارچوب هایی قرار داد که 
در نهایت به نفع دولــت و نهاد های 
شــهری هم هســت. عجالتا بدون 
چشمداشت باید آنها را مورد حمایت 
قرار داد نه آنکه به ساماندهی مشاغل 
غیررســمی به عنوان طرحی برای 

کسب درآمد نگاه کرد.

»حمایت« راهکار رسمی کردن غیررسمی ها

کاسبی با ساماندهی مشاغل غیررسمی ممنوع!

خبر

عضو کارگری شــورای عالی کار با اشاره به 
مذاکرات تعیین دستمزد با حضور وزرای اقتصاد 
و صنعت در شورای عالی کار، از ترکیب این شورا 

انتقاد کرد.
علی خدایــی در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
با اشــاره به اظهارات برخی نمایندگان مجلس، 
اظهار داشت: درباره حداقل دستمزد کارگران و 
حقوق کارمندان گاهی اظهارنظرهایی از سوی 
برخی نمایندگان مجلس انجام می شود که از دو 

قطب ماجرا هستند.
وی با اشــاره بــه اظهارنظرهایــی مبنی بر 
احتمال افزایش ۱۵درصدی دستمزد کارگران 
برای ســال آینده افزود: بعضــی از نمایندگان 
مجلس از کم بــودن میزان افزایش دســتمزد 
صحبت می کنند و به واقع جریان سازی می کنند 
اما ما به عنوان نمایندگان کارگران در جلسات 
شورای عالی کار اعالم می کنیم حتی باالترین 
رقم هایــی که بــرای افزایش دســتمزد اعالم 

می شود، مورد تأیید نیست.
عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: در 
عین حال برخی نماینــدگان مجلس از افزایش 

۱۵درصدی دســتمزد دفاع می کنند. به عنوان 
یک شــهروند اعالم می کنم افزایش این میزان 
دســتمزد حتی برای کارمندان دولت به هیچ 
عنوان پاسخگوی رشد هزینه ها نخواهد بود و به 
عنوان یک کنشگر اجتماعی نیز بر این باورم که 
حقوق کارمندان دولت هم باید حداقل معادل 
نرخ تورم که بیش از ۴۰درصد است، افزایش یابد.
خدایی تاکید کرد: اما دربــاره کارگران باید 
این نکته را به نمایندگان مجلس و سایر افرادی 
که در این زمینه اظهار نظر می کنند اعالم کنیم 
که دســتمزد کارگران باید در شورای عالی کار 
تصویب شود و در این شورا نمایندگان کارگری، 

کارفرمایی و دولت نیز حضور دارند.
وی با بیان اینکه ما قطعاً به حمایت مجلس 
نیاز داریم اما نوع حمایت قطعاً به این شیوه ای که 
ارقام غیرواقعی اعالم می شود، نباید باشد، گفت: 
اعالم هر عدد و رقم، مداخله در امور شورای عالی 
کار و ساقط کردن اعتبار این شورا است و به معنای 
حمایت نیست. بنابراین حفظ شأن شورای عالی 
کار و به رســمیت شناختن ســه جانبه گرایی، 
مهمترین اولویت ماســت و به هیچ وجه اجازه 

دخالت در این شورا را نخواهیم داد. عضو کارگری 
شورای عالی کار تاکید کرد: بارها اعالم کردیم اگر 
نمایندگان مجلس می خواهند به وظیفه ذاتی 
خود در احقاق حقوق کارگــران عمل کنند بر 
اجرای قانون کار در شورای عالی کار نظارت کنند. 
به عنوان مثال بارها از نمایندگان درخواســت 
کردیم که به استناد ماده ۱۶۷ قانون کار، ترکیب 

شورای عالی کار اصالح شود.
وی با بیان اینکه اعضای شــورای عالی کار 
طبق قانون کار ســه نفر نماینده کارگر، ســه 
نفر نماینده کارفرما، وزیــر کار به عنوان رئیس 
شــورا و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه های 
اجتماعی و اقتصادی به انتخاب وزیر کار هستند، 
گفت: عماًل با تجربه ای که کشورهای موفق در 
این زمینه دارند، ایــن دو نفر افراد بصیر و مطلع 
قطعاً بایــد از افراد غیرذینفع باشــند. طبیعی 
اســت که کارفرما به دنبال پرداخت دستمزد 
کمتر و نمایندگان کارگری بــه دنبال افزایش 
هر چه بیشتر دســتمزد است. در اینجا نقش دو 
کارشناس بی طرف می تواند در خصوص میزان 

دستمزد، تعیین کننده باشد.

عضو کارگری شــورای عالی کار ادامه داد: 
این در حالی است که طی ســال های متمادی 
و در دولت های مختلف، ایــن دو فردی که باید 
غیرذینفع باشــند، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت 
معرفی می شــوند که به اعتقاد ما دو وزارتخانه 
کارفرمایی هستند. در عین حال وزارت کار هم 
بعد از ادغام به یک وزارتخانه کارفرمایی تبدیل 
شده است. عماًل ما در شورای عالی کار در حوزه 
چانه زنی و تعیین دســتمزد با ســه کارفرمای 

خصوصی و نیمه خصوصی و سه کارفرمای دولتی 
مواجه هستیم.

خدایی افزود: اگــر نمایندگان مجلس بنای 
حمایت دارند، اجرای صحیــح قانون را مطالبه 
کنند و دولت را متقاعد کننــد تا دو فرد مطلع و 
بصیر، طبق نص صریح قانون از افراد کارشناس 
امور اجتماعی و اقتصادی باشند نه اینکه دولت 
دو وزیر اقتصاد و صنعت را برای تعیین دستمزد 

در شورای عالی کار معرفی کند.

انتقاد نماینده کارگران از ترکیب شورای عالی کار

خدایی: در مذاکرات مزدی با شش کارفرمای دولتی و خصوصی مواجه هستیم

کارشناس روابط کار: باید 
در شروع به صورت مجانی 

مکان هایی به دستفروشان 
داده شود. اگر کار آنها رونق 

بگیرد اتوماتیک وار به 
سمت قانونی و رسمی شدن 

و پرداخت اجاره، مالیات 
و ... می روند. نگاه مان باید 

به این افراد حمایتی باشد، 
چون بیکاری آنها برای 

دولت هزینه های اقتصادی 
و اجتماعی دارد

بر اساس گزارش های مرکز 
آمار ایران از سال ۱۳۸۵ 

تاکنون بیش از ۱۶ میلیون 
نفر به جمعیت در سن 

اشتغال ایران اضافه شده 
است. بررسی گزارش های 

مربوط به ایجاد اشتغال 
نشان می دهد که هرگز در 

۱۳ سال اخیر این تعداد 
شغل ایجاد نشده است
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