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معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
 سامانه ثبت قراردادهای کار 

به زودی اجرایی می شود

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکه آیین نامه امنیت شغلی کارگران مشاغل 
پروژه ای به زودی در دولت تعیین تکلیف می شود، 
از راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار در آینده 

نزدیک خبر داد.
حاتم شــاکرمی در گفت وگو با مهر، با اشاره به 
آخرین وضعیت تصویب آیین نامه تبصره یک ماده 
۷ قانون کار در هیأت دولت با موضوع »ساماندهی 
قراردادهای کار در مشاغل غیرمستمر« که توسط 
وزیر ســابق کار به هیأت دولت رفتــه بود، گفت: 
پیگیری های الزم برای تعیین تکلیف این آیین نامه 
ادامه دارد و در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی 

دولت در حال بررسی است.
معاون امور روابط کار وزیر کار تاکید کرد: پس از 
تعیین تکلیف آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار 
در کمیته تخصصی، موضوع به کمیسیون اقتصادی 
دولت ارجاع داده خواهد شــد و پس از نهایی شدن 

برای ارائه در هیأت دولت آماده می شود.
شــاکرمی با بیان اینکه در حال پیگیری برای 
تعیین تکلیف هر چه سریع تر آیین نامه ساماندهی 
امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر در آینده 
نزدیک هستیم، گفت: موضوع امنیت شغلی ابعاد 
متفاوتی دارد که یکی از ابعاد آن ساماندهی کارگران 

مشاغل غیرمستمر خواهد بود.
وی ادامه داد: در خصــوص قراردادهای موقت 
و سفیدامضا که امنیت شغلی را تهدید می کند، به 
سمت شفاف سازی حرکت کردیم و به زودی سامانه 
جامع روابط کار آغاز بــه کار خواهد کرد که یکی از 
سامانه های وابسته به آن سامانه ثبت قراردادهای 
کار است. معاون روابط کار با تاکید بر اینکه با استقرار 
سامانه جامع روابط کار، باید تمام قراردادهای کار 
در سامانه ثبت شوند، درباره زمان راه اندازی قطعی 
سامانه گفت: در حال حاضر این سامانه در دو استان 
تهران و اردبیل به صورت آزمایشی اجرا شده است 
و در هفته آینده ۵ استان دیگر به صورت آزمایشی 

اجرا خواهد شد.
این مقام مســئول ادامه داد: سرورهای سامانه 
آماده و تجهیز شده اند و هفته آینده در وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی نصب خواهد شد. به هر حال یک 
سامانه ملی و فراگیر است و حساسیت خاص خود 
را دارد. با این حال هفته گذشته سرورها و تجهیزات 

آماده شده اند و به زودی وارد فاز اجرا خواهد شد.
    

تجمع بازنشستگان شرکت مخابرات 
راه دور شیراز مقابل وزارت صمت

حدود ۳۰۰ نفر از بازنشستگان شرکت مخابرات 
راه دور شیراز صبح دیروز، )دوشنبه، ۳۱ تیر( با حضور 
در مقابل وزارت صمت در خیابان سمیه، نسبت به 

عدم دریافت مطالبات ایام اشتغال اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، این بازنشستگان اظهار داشتند: 
مســئوالن هیات حمایت از صنایع بیــش از ۱۲ 
سال اســت که مطالبات ایام اشتغال حدود ۱۲۰۰ 
بازنشســته را پرداخت نمی کنند و در پاسخ به ما 
می گویند که مشــکالت اقتصادی مانع از این کار 

شده است.
آنها افزودند: کارخانه مخابرات راه دور شیراز سال 
۸۵ تعطیل شد و از آن زمان هم در رابطه با احیای آن و 
هم در رابطه با پرداخت مطالبات کارگران بازنشسته 

مرتب وعده داده شد.
به گفته بازنشســتگان، هر کدام از آنها حدود ۵ 
تا ۷۰ میلیون تومان طلب دارند که بیشــتر حجم 

مطالبات آنها به مزایای مزدی شان برمی گردد.
آنها با بیان اینکه کل طلب آنها بدون احتساب 
خســارت تاخیر و تادیه حدود ۳۵ میلیارد تومان 
است، گفت: اگر به بازنشسته ای که ۵ میلیون تومان 
در سال ۸۵ طلب داشت، این پول پرداخت می شد، 
می توانست برای خانه خود وسیله ای تهیه کند اما 
حاال با ۵ میلیون تومان، نمی تــوان یک خودروی 

بی کیفیت هم خرید.
بنا بر این گزارش، نمایندگان کارگران بازنشسته 
مخابرات راه دور شــیراز موفق شــدند نشستی با 
»کالهدوزان« معاون دفتر وزارتی و بازرس ویژه وزیر 
صمت برگزار کنند. یکی از افراد حاضر در این جلسه 
گفت: به رغم اینکه پرداخت مطالبــات کارگران 
بازنشسته با ســال ها تاخیر مواجه است اما آقای 
کالهدوزان تاکید دارد که بازنشستگان باید به حق 
خود دست یابند. امیدواریم که پیگیری های ایشان 

ما را به نتیجه برساند.
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ســاکن پاکدشــت ورامین بوده، 
مســتاجر اتاقی گنبــدی در خانه ای 
قدیمی در یکــی از کوچه های تنگ و 
باریک پاکدشــت. آنجا را با ۵۰۰هزار 
تومان رهن و پرداخت ماهیانه ۱۰۰هزار 
تومان، اجاره کرده بود. سال ها در همان 
اتاق، چهارنفــری زندگی می کردند تا 
اینکه صاحبخانه می گویــد خانه ام را 
می خواهم. از اینجا به بعــد، دربدری 

شروع می شود...
آقا رضا، یک کارگر کشتارگاه مرغ 
است. در یکی از کشتارگاه های حوالی 
پاکدشت کار می کند اما نه بیمه دارد و 
نه قرارداد. تازه چند ماهی است که آنجا 
مشغول شده اســت. قبل تر شاگرد بنا 
بوده و سر ساختمان کار می کرده؛ کاری 
پاره وقت که با رکود گســترده در بازار 

مسکن و زیاد شدن دست، دیگر رونق 
گذشته ها را ندارد. برای همین، رضا کار 
ساختمان را رها می کند و در کشتارگاه 
مرغ شاغل می شود اما امروز او که ماهی 
فقط یک میلیــون و ۴۰۰هزار تومان 
درآمد دارد، نگران چیز دیگری ســت، 
چیزی که برای یک سرپرست خانوار 
از همه چیز مهم تر اســت: »سرپناه«، 

سرپناه برای یک خانواده ۴ نفره...
وی دربه دری و آوارگی این روزهایش 
را این گونه روایت می کند: »امسال موعد 
مقرر که رسید، صاحبخانه گفت تخلیه! 
ما تقاضای فرصت کردیم اما موافقت 
نکــرد. از آن روز خیلی جاهــا را برای 
کرایه اتاق گشتیم اما چون پول پیش 
نداشتیم، هیچ کجا موفق نشدیم. همه 
بنگاه های امالک اول می پرسند چقدر 
پول پیش داری، ۱۰ میلیون، ۲۰ میلیون 
یا...؟ ما فقط یک میلیــون تومان پول 

پیش داشتیم و با آن هیچ جا را نتوانستیم 
کرایه کنیم. در نهایت، یک مشاور امالک 
خیلی راحت و بی رودربایستی به من 
گفت با این یک میلیون تومان چادر بخر 
و برو گوشه خیابان زندگی کن. من هم 

در نهایت همین کار را کردم!«.
رضا در نهایت، یک چادر می خرد؛ 
یک چادر ۴ نفره و برای اینکه فرزندانش 
از گرمای زمخت و بی محابای جنوب 
شهر اذیت نشــوند، چادر را در محله 
»دارآباد« برپــا می کند، آنجا هم گرما 

کمتر است و هم محله امن تر.
بچه ام در چادر مریض شد

رضــا می گویــد: »در همین یکی 
دو هفته آوارگی، بچه ام مریض شــد؛ 
گرما زده شد. مجبور شدیم ببریمش 
بیمارستان. بعد از این مریضی، دیدم 
دیگر نمی توانم ادامه دهم و بچه هایم 
دارند تلف می شوند. مجبور شدم بروم 

دست به دامان جایی شوم، شاید یکی 
پیدا شــود کمکم کنــد. رفتم کمیته 

امداد...«.
او به عنوان یک »پدر« شــرمنده 
است؛ شــرمنده خانواده ای که حدود 
یک ماه اســت طعم تلخ و نادلچسب 

آوارگی را چشیده است؛ خانواده ی که 
هر زوری می زنــد اوضاع را تغییر دهد، 
نمی تواند. همســرش یک ماهی ست 
رفته در یک تولیدی خیاطی در همان 
جنوب شهر شاغل شده اما هنوز حقوقی 
به او نداده اند. روزهــا بچه ها در چادر 
تنها می مانند، مادر، سر کار است و در 
تولیدی خیاطی می کند و پدر دربه در 

خانه و سرپناه.
رضا خودش شــب کار است، از ۱۰ 
شب تا ۱۰ صبح یا اگر بخواهیم دقیق تر 
بگوییم تا هر زمان که »کشــتار مرغ« 
ادامه داشته باشد، ســر کار می ماند. از 
او می پرســم به صاحب کارت در مورد 
اوضاعــت گفته ای. بــه او گفته ای که 
نتوانسته ای خانه گیر بیاوری و شب ها 

را در پارک می خوابی؟
لحظه ای مکث می کنــد اما طولی 
نمی کشد که پاسخ می دهد: »صاحبکار، 
حقوقم را هم زورکی می دهد. چه بگویم 
به او! اگر بفهمد که جــا و مکان ندارم، 
ممکن است حتی عذرم را بخواهد. ما 
چون تازه رفتیم سر کار، حتی قرارداد هم 
نداریم، بیمه هم نداریم. جرات نداریم 
اسم بیمه را بیاوریم. اگر بگوییم بیمه، 

می گویند بفرمایید بیرون!«.
این تازه که رضا می گوید، به معنای 
چندین ماه است. او بیش از سه ماه است 
که در کشتارگاه شاغل شده اما هنوز نه 

خبری از قرارداد است و نه از بیمه!
رضا حاال چند شبی ســت که در 
مسافرخانه به سر می برد اما پولش که 
ته بکشــد، باز مجبور است برگردد به 
خیابان: »رفتم کمیته امداد نوبنیاد. 
۳۰۰هزار تومان بــه من دادند گفتند 
چند شبی برو مســافرخانه تا ببینیم 
چــه کار می توانیــم برایــت بکنیم. 
اثاث و وســایل خانه مان را در همان 
کمیته امداد گذاشتیم و دست بچه ها 
را گرفتیــم رفتیم مســافرخانه. بعد 
یکی، دو روز که برگشــتم گفتند باید 
بروی کمیته امداد همان پاکدشــت. 
اینجا نمی شود کاری برایت کرد. حاال 
می خواهم بروم آنجا. شما فکر می کنید 
به من کمک می کنند؟ نمی دانم اگر 
آنجا هم به دادم نرسند، دیگر باید دست 

به دامان چه کسی بشوم و کجا بروم و 
بگویم من و خانواده ام بــا یک دختر 
نوجوان و یک پسر بچه، بی جا و مکان، 

کنار خیابان مانده ایم؟«.
بغرنجی تمام عیار

رضا، کارگر کشــتارگاه که بیش از 
سه ماه است بدون قرارداد کار می کند 
و البته قبــل از آن ۱۲ ســال، کارگر 
ســاختمانی بدون بیمه بوده و حقوق 
روزمزد گرفته، نتوانســته حتی یک 
اتاق تنگ و نمور بــرای خانواده اش در 
حاشــیه ای ترین نقطه پایتخت اجاره 
کند، چرا که او فقط و فقط یک میلیون 
تومان پول رهن دارد. این، چندان هم 
عجیب نیست. مگر با ماهی یک میلیون 
و ۴۰۰هزار تومان حقوق که با چند روز 
تاخیر پرداخت می شود و با وجود داشتن 

دو فرزند، می توان پس انداز کرد؟!
وضعیت رضا یک »بغرنج« تمام عیار 
است؛ یک »بن بست« دردآور. وضعیت 
رضا آدم را به یاد اصل ۳۱ قانون اساسی 
می اندازد، یاد تعهدات دولت در تامین 
مسکن برای کارگران و روستانشینان. 
بی خانمانی او، آدم را یاد ۵۰۰هزار خانه 
خالی در تهران می انــدازد؛ خانه هایی 
خالی که بدون پرداخت ریالی مالیات 
در مایملک »سالطین آپارتمان« است 
و یک اتاق از آنها به رضــا و فرزندانش 
نمی رسد. راستی چرا رضا و فرزندانش 
باید شب را کنار خیابان بخوابند؟ شاید 
سهم شهروندی رضا از ثروت های ملی 
همان ۳۰۰هزار تومانی اســت که به او 

داده اند؟

روایتی از خانه به دوشی یک خانوار کارگری در پایتخت

دربه در »سرپناه« از پاکدشت ورامین تا دارآباد تهران

خبر

رئیس مجلس گفت: مالکیت سازمان تامین 
اجتماعی متعلق به دولت نیست بلکه متعلق به 

معیشت، درمان و آینده کارگران است.
به گزارش فارس، علی الریجانی روز یکشنبه 
)۳۰ تیرمــاه( با مدیرعامل و مدیران ســازمان 
تامین اجتماعی دیــدار و گفت وگو کرد. وی در 
این نشست با بیان اینکه مالکیت سازمان تامین 
اجتماعی متعلق به کارگران است، گفت: اینکه در 
گذشته دولت ها از منابع تامین اجتماعی استفاده 
کردند خالف بوده است. شما منصوب کارگران 
هستید و باید از حق آنها دفاع کنید و نباید اجازه 
دهید وقتــی دولت ها کم می آورند از ســازمان 

تامین اجتماعی مایه بگذارند.
الریجانی افزود: افراد حرفه ای را به کار گیرید 

و از تفرق در کار بپرهیزید زیرا هزینه ها را افزایش 
و سودآوری را کاهش می دهد. به عنوان حافظ 
منافع کارگران باید در مورد شستا تصمیم گیری 
کنید و برنامه ریزی اصولی ساالنه داشته باشید. 
در برخی مواقع نزاع هایی که در مجلس و افکار 
عمومی پیش می آید در مورد تامین اجتماعی 
نیســت بلکه مربوط به شستاســت، بنابراین 
باید شســتا را ســامان داد و نمی توان گفت که 
سرمایه گذاری نشود زیرا باید پول خلق شود تا 

منافع و آینده کارگران تامین شود.
وی در مورد بدهی دولت به تامین اجتماعی 
یادآور شد: حدود سه سال است که این موضوع را 
در بودجه لحاظ می کنیم. اینجانب تاکید کردم 
که در مراحل مختلف مشخص شود بدهی دولت 

چقدر است. وزیر را مسئول کردیم و باید پاسخگو 
باشد چرا که قانون اجازه داده و باید بدهی خود 

را بگیرید.
وی در مــورد فــروش اموال مــازاد تامین 
اجتماعی بــرای تامین کســری بودجه گفت: 
این اقدام عاقالنه اســت و می توانید اموال مازاد 
را بفروشــید تا کســری خود را تامیــن کنید. 
تامین منابــع بــرای درمان ضروری اســت و 
همیشــه هم گله هایی در ایــن خصوص وجود 
 دارد مبنی بر اینکه شــما منابع درمــان را دیر 

پرداخت می کنید.
رئیس مجلس خطاب به مســئوالن تامین 
اجتماعی با تاکید بر اینکه باید در مورد کارگاه ها 
احساس مســئولیت داشته باشــیم، تصریح 

کرد: شرایط کشــور به گونه ای است که اغلب 
کارگاه هایی که سرپا هستند مشکالت عدیده ای 
دارند بنابراین تا می توانید جریمه نگیرید بلکه 
انگیزه و مشــوق هایی را ایجــاد کنید تا چنین 
کارگاه هایی بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند.

الریجانی ادامه داد: شرایط امروز کشور برای 
تولید سخت است. البته برای داللی سخت نیست 

و نیاز است تامین اجتماعی دردمندانه از تولید 
حمایت کند. البته باید حقــوق کارگران را اخذ 
کرد. در عین حال اگر کارگاهی مشکالتی دارد و 
نمی تواند بدهی اش را پرداخت کند لزومی ندارد 
در شرایط تحریم و سخت بدهی های گذشته را 
پس بگیریم بلکه نیاز است مشوق ایجاد کنیم تا 

بدهی ها پرداخت شوند.

رئیس مجلس:

مالک تامین اجتماعی کارگران هستند، نه دولت

کارکنان دفاتر تعاونی های ســهام عدالت کشور دیروز 
ابتدا به مقابل ســاختمان مجلس رفتند و بــا تجمع مقابل 
مجلس، اعتراض خود را به عدم دریافت معوقات خود مطرح 
کردند و ســپس به ســاختمان معاونت امور تعاون وزارت 
 کار واقــع رفته و با مدیــرکل تعاونی های جدیــد این اداره 

گفت وگو کردند.
به گزارش ایلنا، یکی از کارکنان دفاتر سهام عدالت گفت 
که حوالی ظهر دیروز )دوشنبه ۳۱ تیر ماه( و ساعتی پس از 
آنکه او و همکارانش برای دومین روز متوالی مقابل ساختمان 
مجلس تجمع کردند، گروهی از کارکنان تصمیم گرفتند با 
حضور در مقابل ساختمان معاونت امور تعاون وزارت کار واقع 

در میدان تختی و خیابان صابونچی، خواسته های صنفی خود 
را در این اداره نیز پیگیری کنند. وی در توضیح علت جابه جایی 
محل اجتماع خود و همکارانش گفت: از همان آغاز هدف ما از 
برپایی تجمع صنفی پیگیری خواسته هایمان بود. بعد از انتقال 
مشکالتمان به »نجفی زاده« دبیر کمیسیون اصل۴۴، ایشان 
وعده پیگیری داد، در نتیجــه تصمیم گرفتیم محل تجمع 

خود را تغییر بدهیم.
او گفت: همزمــان با اجتماع مقابل ســاختمان معاونت 
تعاون، جلسه ای با »ناطقی« مدیرکل تعاونی های جدید آن 
معاونت نیز برگزار کردیم و ایشان به صورت جدی مشکالت 
دفاتر تعاونی های سهام عدالت شهرستانی و معوقات حقوق و 

سایر هزینه های جاری را از زبان کارکنان دفاتر سهام عدالت 
گوش دادند.

به گفته وی، انتظار ما این اســت آقای ناطقی به وضعیت 
اشتغال و پرداخت مطالبات کارکنان سهام عدالت که همگی 
از مددجویان تحصیل کرده نهادهای حمایتی بهزیســتی 
و کمیته امداد امام)ره( و از اقشــار ضعیف جامعه اند، توجه 

ویژه کنند.
گفتنی است این عده روز  یکشنبه )۳۰ تیر ماه( نیز مقابل 

ساختمان مجلس واقع در میدان بهارستان حضور یافتند.
این گروه از کارگران که از اســتان ها و شهرســتان های 
مختلف برای پیگیری وضعیت شغلی و مطالبات معوقه خود 

عازم تهران شده اند، می گویند: حدود ۱۵۰۰ نفر هستیم که 
پس از ۱۳سال فعالیت در دفاتر شــرکت های تعاونی سهام 

عدالت، هنوز وضعیت شغلی مان مشخص نیست.
یکی از افراد حاضر در این تجمع گفت: عدم توجه مجلس و 
دولت به امنیت شغلی کارکنان تعاونی های شهرستانی سهام 
عدالت در سطح کشور که ۱۳ سال سابقه کار و بیمه دارند و 
زحمات این  کارکنان، سهام عدالت را به ثمر رسانیده است، 

عامل تجمع کارکنان سهام عدالت شده است.
او در تشریح جزئیات مشکالتشــان افزود: متاسفانه در 
چند سال گذشته سازمان خصوصی سازی به طرق مختلف 
غیرقانونی سعی در حذف دفاتر تعاونی ها داشته و خود که یک 
نهاد دولتی است، مالکیت و مدیریت سهام عدالت را به دست 
گرفته و ســهام عدالت را از جایگاه واقعی خود که باید طبق 

فرمان ۸ ماده ای رهبری پیش رود، دور کرده است.

تجمع کارکنان سهام عدالت مقابل مجلس و معاونت تعاون وزارت کار

یک کارگر کشتارگاه مرغ، مدت هاست که شب ها به همراه خانواده خود در چادر به سر می برد. او حاال دست به 
دامن کمیته امداد شده است. خواسته او فقط یک اتاق است؛ سرپناهی که بتواند او و خانواده اش را از شر »خیابان« 

مصون دارد.

ما فقط یک میلیون تومان 
پول پیش داشتیم و با 

آن هیچ جا را نتوانستیم 
کرایه کنیم. در نهایت، یک 
مشاور امالک خیلی راحت 

و بی رودربایستی به من 
گفت با این یک میلیون 

تومان چادر بخر و برو گوشه 
خیابان زندگی کن. من هم 
در نهایت همین کار را کردم

صاحبکار، حقوقم را هم 
زورکی می دهد. اگر بفهمد 
که جا و مکان ندارم، ممکن 

است عذرم را بخواهد. ما 
چون تازه رفتیم سر کار، 
حتی قرارداد هم نداریم، 

بیمه هم نداریم. جرات 
نداریم اسم بیمه را بیاوریم. 
اگر بگوییم بیمه، می گویند 

بفرمایید بیرون
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