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دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:
دوسوم درآمد کارگران صرف 

اجاره بها می شود
دبیر کانون عالــی انجمن های صنفی کارگران 
کشــور گفت: در حال حاضر بیش از دوسوم درآمد 
کارگران به طور میانگین صرف رهن و اجاره مسکن 
می شود که عدد بسیار زیادی است. هادی ابوی در 
گفت وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: طرحی تحت 
عنوان مسکن کارگری در حال انجام بود که جلسات 
آن با محوریت اتاق تعاون دنبال شد. در حوزه کارگری 
هم  جلساتی با معاونت فرهنگی وزارت کار داشتیم که 
امیدواریم اقدامات مصوب در این جلسات انجام شود. 
وی ادامه داد: عمده مشکالت در حوزه واگذاری زمین 
است. ایده دولت سیزدهم مبنی بر اینکه زمین هایی 
در اختیار ســازمان  ها، ارگان ها و دستگاه هاست را 
برای ساخت مسکن استفاده کنیم و از سوی دیگر 
وام و تسهیالت کم بهره در اقساط بلند به کارگران 
بپردازیم، ایده بســیار خوبی است و اگر دولت آن را 
عملیاتی کند، گام بزرگی در جهت خانه دار شدن 

کارگران است.
    

سرپرست سازمان تامین اجتماعی:
افق آینده صندوق بیمه ای 
کارگران، بازطراحی می شود

سرپرست سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه 
مصمم هستیم جهش انقالبی در همه حوزه های 
این ســازمان ایجاد کنیم، گفت: افق آینده تامین 
اجتماعی را بازطراحی می کنیم. به گزارش توسعه 
ایرانی، میرهاشم موسوی افزود: تأمین اجتماعی 
سازمان بسیار گسترده ای است و شرایط خاصی دارد 
لذا باید از همه فرصت ها استفاده کنیم تا زمینه برای 
ارائه خدمات مناسبت و شایسته به ذی نفعان فراهم 
شود. وی گفت: سه محور اصلی تعیین کرده ایم تا به 
وسیله آن سیستم راهبری شود و همچنین برنامه ها 
و اقدامات مورد ارزیابی قرار گیرد. این محورها تحول، 
عدالت و اعتماد است. سرپرست تأمین اجتماعی 
با بیان اینکه آخرین و جدیدترین نسخه در سطح 
کالن در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، نظام چندالیه 
است، اظهار داشت: وظایف این سازمان در این نظام 
مشخص است و چالش ها معلوم است، از این رو باید 

به مسئولیت خود توجه کافی کنیم.
    

پایان تجمع سه روزه کارگران 
معدن زغال سنگ گلتوت

اعتراض ســه روزه کارگران معدن زغال سنگ 
گلتوت، با وعده مسئوالن فرمانداری زرند خاتمه 
یافت. به گزارش ایلنا، طبق گفتــه این کارگران، 
آنها به ســبب حضور پیمانکار بخش خصوصی از 
دریافت همه مزایای قانونی کار بی بهره اند. در عین 
حال کارفرما به بهانه کمبود منابع مالی دستمزد 
کارگران را به صورت حداقلی بدون در نظر گرفتن 
اضافه کاری ها پرداخت می کند. همچنین به دلیل 
پرداخت حداقلی حق بیمه بــه تامین اجتماعی، 
کسانی که به مرور مشمول بازنشستگی می شوند، 
بعد از بازنشستگی حداقل حقوق را دریافت می کنند. 
طبق این گزارش، روز یکشنبه و به دنبال وعده هایی 
که مســئوالن فرمانداری شهرســتان زرند برای 
پیگیری مطالبــات کارگران معدن زغال ســنگ 
گلتوت زرند دادند، معترضان به تجمع صنفی خود 

خاتمه دادند.
    

مطالبات مزدی کادر درمان 
یاسوجی به هفت ماه رسید

کادر درمانی شهرستان باشت در یاسوج، هفت 
ماه حقــوق نگرفته اند. این نیروهای شــرکتی در 
گفت وگو با ایلنا گفتند: یک ماه از سال 99 و شش ماه 
سپری شده از سال جاری، حتی یک ریال به حساب 
ما واریز نشــده و هرچه مراجعه می کنیم و به این 
مساله معترض می شویم، هیچ فایده ای ندارد. تعداد 
این نیروها حدود ۲۶ نفر است و از طریق آزمون به 
صورت شرکتی جذب دانشگاه علوم پزشکی شده اند. 
این نیروها که قرارداد یک ساله دارند و می گویند: عدم 
پرداخت دستمزدها، زندگی ما را به خطر انداخته 
است. تعدادی از همکارانمان متاهل هستند و این 

شرایط باعث شده همه زندگی شان به هم بخورد.
این نیروها که بین دو تا نه سال سابقه کار دارند، 
می گویند: نمی دانیم دست به دامان چه کسی بشویم 
و داد خود را از که بخواهیم؟ در حالی که در بسیاری 
از اســتان ها به نیروهای کادر درمــان، فوق العاده 
ویژه پرداخت شــده، ما حتی دستمزد عادی خود 

را نگرفته ایم.
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اخبار کارگری

یکشــنبه )بیســت و یکم شهریور 
ماه( نخســتین دیدار وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با نمایندگان تشکل های 
کارگری در محل این وزارتخانه تشکیل 

شد.
به گــزارش »توســعه ایرانی« به 
نقــل از روابط عمومی ایــن وزارتخانه، 
نمایندگان تشکل های کارگری در این 
دیدار، مشکالت اصلی جامعه کارگری 
را تشریح کردند. »علی خدایی«، نایب 
رئیس کانون عالی شــوراهای اسالمی 
کار کشــور در این نشست، مشکالت 
اصلی کارگران را امنیت شغلی، معیشت 

کارگران و تشکل یابی عنوان کرد.
وی گفت: دستمزد دریافتی کارگران 
حداکثر ۳۶درصد از هزینه های زندگی 

یک خانوار معمولی را پوشش می دهد.
به گفته نماینده کارگران در شورای 
عالی کار، درخواست کارگران این است 
که هرچه سریع تر نشست شورای عالی 
کار برای رســیدگی به وضع معیشت 
کارگران و بررســی راهکارهای ترمیم 

قدرت خرید کارگران تشکیل شود.
وی همچنین خواستار جلوگیری 
از نفوذ جریان های سیاســی در حوزه 

تخصصی تشکل های کارگری شد.
 امنیت شغلی، 

خواسته اصلی کارگران
»سیدمحمد یاراحمدی«، نماینده 
مجمع نماینــدگان کارگــری نیز در 
این نشســت گفت: خوشــحالیم که 
رئیس جمهور با کارکنان بهشــت زهرا 
و کارگران معدن زغال ســنگ طبس 
دیدار کرد و این نشان می دهد دولت به 

کارگران توجه ویژه دارد.
به گفته وی، خواسته کارگران امنیت 
شغلی است. در کارگاه های یک تا ۱۰ نفره 
باید نماینده کارگران حضور داشته باشند 
تا صدای کارگران در تشکل ها شنیده 
شود. نهاد نمایندگی کارگری هیچ گونه 
محدودیتــی در کارگاه های کوچک و 
متوسط ندارد و اتفاقاً در کارگاه های بزرگ 
بیشتر از این نهاد استقبال شده است. ما 
در سراسر کشور بیش از ۸هزار کارگاه را 

تحت پوشش نمایندگی کارگری داریم.
به گفته این نماینــده کارگران در 
شــورای عالی کار، هر ســال واژه های 
اقتصادی مطرح می شود اما قراردادهای 
کارگری به ســه ماه و کمتر رسیده در 
حالی که قراردادهای اجاره منزل حداقل 
یک ساله است که با این شرایط کارگر 

امنیت فکری ندارد.
وی خواستار ســه جانبه گرایی در 
اداره تأمین اجتماعی، تهیه اقالم سبد 
معیشت، حل مشکل مسکن کارگران 
و حذف شرکت های پیمانکاری در مورد 

کارگران شد.
 کار شایسته به فراموشی 

سپرده شده است
در ادامــه، »ابوالفضــل اشــرف 
منصــوری«، نماینــده کانــون عالی 
انجمن هــای صنفی کارگران کشــور 
گفــت: تحقق اهــداف کار شایســته 
و پیگیــری و اجرای مصوبــه دولت در 
زمینه کار شایســته، عدالت مزدی در 
کارهای هم ارزش، اجــرای مقاوله نامه 
شماره ۱۰۰ ســازمان بین المللی کار، 
برقراری عدالــت در حوزه اشــتغال و 
حقوق زنــان و اجرای همسان ســازی 
معیشت بازنشستگان مسکن کارگران، 
تضمین حقوق کارگران از طریق الحاق 
به مقاوله نامه های ۸۷ و 9۸ ســازمان 

بین المللی کار، اصالح شورای عالی کار 
به منظور تقویت سه جانبه گرایی، ایجاد 
نظام فراگیر بیمه های اجتماعی و رفع 
موانع بیمه کارگران ساختمانی، ایجاد 
خدمات بیمه ای در کارگــران، ارتقای 
جایگاه مسئوالن ایمنی، اصالح آیین نامه 
مربوط بــه حضور مســئوالن ایمنی و 
بهداشــت، اصالح قانون بیمه بیکاری، 
جلوگیری از قراردادهای موقت و مردمی 
کردن اقتصــاد از طریــق تعاونی های 
کارگری، مهمتریــن مطالبات جامعه 
کارگری از دولت به ویژه وزیر تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی است.

 غیبت نماینده بازنشستگان 
در نهادهای سه جانبه

»محمد اســدی«، نماینده کانون 
عالی کارگران بازنشسته کشور نیز در این 
دیدار گفت: باید به خواسته تشکل های 
کارگــری جامه عمــل بپوشــانید و 
همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرا 
شود. وی افزود: موضوع دیگر قانون الزام 
تأمین اجتماعی به تأمین هزینه درمان 
کارگران بازنشســته است اما چون این 
قانون رعایت نمی شــود بازنشستگان 
مجبورند از بیمه های تکمیلی استفاده 

کنند. 
به گفته اسدی، سال های قبل برای 
بیمه تکمیلی سه هزار تومان پرداخت 
می شود. در دوره قبل این رقم به ۲۱هزار 
تومان افزایش یافت کــه انتظار داریم 
۵۰درصد از حق بیمه تکمیلی را تأمین 

اجتماعی تقبل کند.
نماینده کانون عالی بازنشســتگان 
کشور بیان داشت: با توجه به اینکه حداقل 
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به 
مصوبات شورای عالی کار گره خورده، 
درخواست می کنیم نماینده تشکل های 
ما در جلسات شــورای عالی کار حضور 
داشته باشد. همچنین درخواست حضور 
نماینده بازنشستگان را در هیأت امنای 

تأمین اجتماعی داریم.

جای خالی کارگران و کارفرمایان 
در ساختار حاکمیتی شستا

»ستار حاتم نژاد«، مسئول جامعه 
اســالمی کارگران نیز گفــت: جامعه 
کارگری و کارفرمایی باید در ســاختار 
حاکمیتی شستا حضور داشته باشند. 
اموال شستا و تأمین اجتماعی متعلق 
به جامعه کارگری و کارفرمایی اســت، 
در حالی کــه هیچ یــک از نمایندگان 
تشــکل های کارگری و کارفرمایی در 
سازمان تأمین اجتماعی و شستا دخالتی 
ندارند. وی بیان داشت: ما در کشور یک 
میلیون کارگاه داریم و ۱۳هزار تشکل 
کارگری وجود دارد. یکی از دالیل عدم 
توسعه تشکل های کارگری بی انگیزه 
بودن آنهاســت. باید بــرای کارگران 

دوره های آموزشی در نظر گرفته شود.
حاتم نــژاد ادامه داد: تشــکل های 
کارگری نباید خانه خلوت احزاب باشند. 
همچنین برخی از نمایندگان کارگران 
۲۰ سال در رأس شوراهای حل اختالف 
حضور دارند که این حضور بیش از حد 
باعث فساد می شود. باید بخشنامه ای 
تدوین شــود که هر نماینده کارگری یا 
کارفرما حداکثر دو دوره یا به طور متناوب 
سه دوره در شورای حل اختالف باشد و 
مدت زمان حضور در شورای عالی کار از 

دو به سه سال افزایش یابد.
مزد، دوسوم هزینه های زندگی 

معمولی را پوشش نمی دهد
در ادامــه این نشســت، »حســن 
صادقی«، معــاون دبیرکل خانه کارگر 
گفت: ۲.۳ میلیون عضو غیراجباری در 

خانه کارگر حضور دارند.
وی ادامه داد: باید سیاســت دولت، 
تثبیت نرخ ارز و کنترل نرخ تورم باشد 
چون آتش نرخ تورم از پول پرقدرت به 

وجود می آید.
معاون دبیرکل خانــه کارگر عنوان 
کرد: باید روی ترمیم دســتمزد کارگر 
تمرکز شود. در حال حاضر حداقل مزد 
کارگران می توانــد ۳۳درصد از هزینه 
زندگی معمولی کارگر را پوشش دهد، 
یعنی کارگر ۶۷درصد کســری بودجه 
دارد که مجبور اســت شــغل دیگری 
بگیرد. نیاز داریم از مــردم برای بخش 

مولد اقتصاد دعوت کنیم.
اساسنامه انجمن صنفی رانندگان 

تغییر کند
»هاشــم مظاهری«، دبیر انجمن 
صنفی راننــدگان نیز گفــت: برخی 
تشکل های صوری در انتخابات انجمن 
صنفی رانندگان شــرکت کردند، لذا 
اساسنامه انجمن صنفی رانندگان باید 

تغییر یابد.
وی افزود: بــا وزارتخانه های صمت 
و راه و شهرســازی در مورد عدم اجرای 
قوانین، عدم نظارت و کنترل بر بازار لوازم 

جانبی مورد نیاز رانندگی مشکل داریم.
دبیر انجمن صنفی رانندگان عنوان 
کرد: از مسئوالن بهداشت کار و حفاظت 
و ایمنی فنی می خواهیم بحث سخت 
و زیان آوری رانندگان جاده ها را مطرح 
کنند. مظاهری اظهار داشت: در گذشته، 
در قانون بودجه، یارانه ای برای حق بیمه 

رانندگان در نظر گرفته شده بود که در 
بودجه ۱۴۰۰ لغو شــد. از سال ۱۳9۷ 
هم بحث بیمه رانندگان دچار مشــکل 

شده است.
۵۶درصد از اساتید حق التدریس 

مهاجرت می کنند
همچنین »علی قزل سفلو«، نماینده 
انجمن صنفی اســتادان حق التدریس 
دانشــگاه در ایــن نشســت گفــت: 
جامعــه اســتادان حق التدریس جزو 
مظلوم ترین ها هستند. ۳۰هزار استاد 
حق التدریس داریــم که ۷۰درصد آنها 
حتی شرایط ازدواج پیدا نمی کنند چون 
اصالً بیمه و امنیت شغلی ندارند. در حال 
حاضر ۵۶درصد از حق التدریســان به 

خارج مهاجرت می کنند.
وی گفت: ۳۱۳ مؤسســه آموزش 
عالی در کشور داریم که ۵۰درصد آنها 
فاقد هیأت علمی هســتند. ۵۰درصد 
بقیه نیز برخی افراد بازنشسته را به کار 

گرفته اند تا بیمه ندهند.
قزل ســفلو خاطرنشــان کرد: باید 
در تعامل بین وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی و وزارت علوم، مشــکالت 

استادان حق التدریس حل شود.
 بسیاری از زنان کارگر 

بیمه نیستند
»سمیه گلپور«، رئیس کمیته بانوان 
کانون عالی انجمن صنفی کارگران هم 
اظهار داشــت: ما تشکل های زیادی در 
حوزه زنان کارگری نداریم. بسیاری از 
زنان کارگر بیمه نیســتند، در حالی که 
مانند مردان یا حتی بیشــتر از آنها کار 
می کننــد. وی گفت: برخــی از زنان با 
حقوق ماهیانه ۵۰۰هزار تا یک میلیون 
تومان هــم کار می کنند و مشــکالت 
بنیادی در قرارداد کارگری زنان وجود 
دارد. در برخــی از قراردادهای کارگری 
بــرای زنان کمتــر از ۳۰ روز قــرارداد 
می بندند یا چک ســفیدامضا و سفته 
می گیرند. گلپور گفت: مجلس اگرچه 
تصویب کرده مادر برای دوره زایمان 9 
ماه به مرخصی برود اما باید امنیت شغلی 
او رعایت شود. وی خاطرنشان کرد: هنوز 
کارگروهی برای پیگیری مشکالت زنان 
کارگر نداریم، در حالی که میلیون ها زن 

در کشور مشغول کار هستند.
لزوم تشکیل کمیته های تخصصی 

برای مشکالت کارگران
»علی بابایی«، نماینده مجلس نیز 
در این نشســت گفــت: عدالت مزدی 
باید در بین کارگران برقرار و قانون کار 
اصالح شــود. در حال حاضر کارگران و 

کارفرمایان در مدیریت تأمین اجتماعی 
دخالتی ندارند، در حالی که باید بحث 
سه جانبه گرایی رعایت شــود که اوج 
سه جانبه گرایی در شورای عالی کار است. 
بابایی گفت: باید نشســت های شورای 
عالی کار حداقل هر سه ماه یا ماهی یک 

بار برگزار شود.
عضو فراکســیون تعــاون مجلس 
خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
عنوان کرد: باید کمیته های تخصصی 
برای مسکن کارگران و مشکالت آنان 

تشکیل شود.
 طوالنی بودن فرایند

 شکایت کارگری
یکی دیگر از نمایندگان کارگران هم 
در این جلسه از سامانه جامع روابط کار 
انتقاد کرد و گفت: در گذشته کارگران 
شکایت خود را به شورای حل ا ختالف 
می بردنــد. االن باید در ســامانه جامع 
روابــط کار ثبت نام کننــد و برای یک 
شــکایت کارگــری ۲-۳ روز معطل 
می شــوند. این نماینده کارگری افزود: 
کارگران کوره پزخانه ها، دستمزد اندکی 
می گیرند. ما حدود ۳۰هزار کارگر داریم 
که از حداقل دستمزد شورای عالی کار 
هم محروم هستند. در حال حاضر پنج 
هزار کارگر در نیروگاه دماوند هســتند 
که از دو سال قبل تشکل کارگری ندارند.

بیمه کارگران ساختمانی در 
مجلس معطل مانده است

»اســعد صالحی«، دیگــر نماینده 
کارگران نیز عنوان کرد: بیمه کارگران 
ساختمانی هنوز در مجلس معطل مانده 
و ۲۰۰هزار کارگر ســاختمانی منتظر 
تعیین تکلیف بیمــه تأمین اجتماعی 
هســتند. صالحی گفت: باید با اصالح 
ماده ۵ ســهمیه کارگران ساختمانی را 

آزاد کنیم.
 حل مشکالت کارگران،

 اقتصاد معدن را رونق می دهد
»اکبر شوکت«، دیگر نماینده صنفی 
کارگران در این نشست بیان داشت: اگر 
کارگران ساختمانی بیمه شوند ماهانه 
بین ۷ تا ۱۰هزار میلیارد تومان حق بیمه 
به صندوق تأمین اجتماعی واریز می شود 
در حالی که صندوق تأمین اجتماعی در 
حال حاضر، ماهانه چهار هزار میلیارد 
تومان کســری دارد و کارفرمایانی که 
در کار ســاخت و ساز هستند به راحتی 
می توانند به جبران کســری صندوق 

تأمین اجتماعی اقدام کنند.
وی افزود: خوشبختانه رئیس جمهور 
در نخستین اقدام بین کارگران بهشت 

زهرا و کارگــران معدن رفــت و از آنها 
دلجویی کرد که این نشان می دهد دولت 
می خواهد مشــکالت کارگران معدن 

را حل کند.
نماینده کارگــران در هیات امنای 
سازمان تامین اجتماعی عنوان داشت: 
کشور ما با دارا بودن یک درصد جمعیت 
جهان، ۷درصد معادن جهان را در خود 
دارد و ما باید مشکالت کارگران معدن 
را حل کنیم تا اقتصاد معدن رونق بگیرد.

کارگران داروخانه ها جزو 
فراموش شده ها هستند

یکی دیگر از نمایندگان کارگری در 
این نشست گفت: کارگران داروخانه ها 
همانند کارگران معدن مظلوم هستند. 
۱۵۰۰ انجمن کارگــران داروخانه ها 
و ۲۱ کانون سراســری وجود دارد ولی 
متأسفانه تشــکل های صنفی به جای 
حل و فصل مشکالت صنفی کارگران، 
به فکر مسائل سیاسی هستند. در ادامه 
»ابوالفضل عنابستانی«، عضو فراکسیون 
تعاون و اشتغال مجلس به اصالح قانون 
بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: در شرایط 
کرونا، کارگرانی که در ســازمان تأمین 
اجتماعی ثبت نام نشده بودند، بیکار شده 
و شغل خود را از دست داده اند. وی با بیان 
اینکه الیحه اصالح بیمه بیکاری ۱۰ سال 
است که در مجلس معطل مانده است، 
گفت: هر موقع آن را بررســی می کنیم 
با اصل ۷۵ روبه رو می شــود که مجلس 
نمی توانــد طرحی کــه دارای بار مالی 
است مصوب کند، بنابراین از وزیر جدید 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی می خواهیم 
اصالح قانون بیمه بیکاری را در دستور 
کار قرار دهد. نماینده سبزوار در مجلس 
همچنین در مورد طرح بیمه کارگران 
ساختمانی گفت: حدود ۴۰۰هزار کارگر 
ساختمانی در کشــور داریم که بیمه 
نیستند و سازمان تأمین اجتماعی هم 
زیر بار بیمه آنها نمی رود که باید فکری 

برای کارگران ساختمانی داشته باشیم.
عضو فراکسیون تعاون مجلس گفت: 
باید صندوق تأمیــن اجتماعی و هیأت 
امنای تأمین اجتماعی احیا شود و کار 
آن را به خود کارگران و کارفرمایان واگذار 
کنیم. کارگران قیم نمی خواهند و ما در 
مجلس آمادگی داریــم قانون را اصالح 
کنیم و در فراکســیون تعاون و صحن 
مجلس برای اصالح قانــون کار تالش 
می کنیم. »رحمت اهلل نوروزی«، دیگر 
نماینده مجلس در این نشســت اظهار 
داشــت: در حال حاضر ۱۱هزار و ۳۰۰ 
عنوان قانونی در کشــور داریم که باید 
بســیاری از این قوانین تنقیح شوند که 
بحث امنیت شغلی کارگران و ساماندهی 
قراردادهای موقت کار ازجمله این موارد 
اســت. وی بر اجرای سه جانبه گرایی با 
حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی 
و دولت در مورد قوانیــن کار و کارگری 

تاکید کرد.

نمایندگان تشکل های کارگری در دیدار با وزیر کار مطرح کردند:

معیشت، امنیت شغلی و حق تشکل یابی؛ مثلث مشکالت کارگران
صادقی: باید روی ترمیم 

دستمزد کارگر تمرکز شود. 
در حال حاضر حداقل مزد 

کارگران ۳۳درصد از هزینه 
زندگی معمولی کارگر را 
پوشش می دهد، یعنی 

کارگر ۶۷درصد کسری 
دارد که مجبور است شغل 

دیگری بگیرد

خدایی: درخواست 
کارگران این است که هرچه 

سریع تر نشست شورای 
عالی کار برای رسیدگی به 

وضع معیشت کارگران و 
بررسی راهکارهای ترمیم 

قدرت خرید کارگران 
تشکیل شود

شوکت: اگر کارگران 
ساختمانی بیمه شوند 
ماهانه بین ۷ تا ۱۰هزار 

میلیارد تومان حق بیمه به 
صندوق تأمین اجتماعی 
واریز می شود در حالی که 

این صندوق در حال حاضر، 
ماهانه چهار هزار میلیارد 

تومان کسری دارد

 شماره   888 /       سه شنبه 23 شهریور   1400  /   7 صفر 1443  / 14 سپتامبر   2021


