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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
وجود فقر در کنار تاسیسات 
عظیم عسلویه منطقی نیست

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وجود 
چهره خشــن فقر و بیکاری در کنار تاسیســات 
عظیم نفــت و گاز و پتروشــیمی در عســلویه 
پذیرفتنی نیست و تقاضای مردم عسلویه برای 

اشتغال به حق است.
محمــد شــریعتمداری در مراســم افتتاح 
طرح های دهه فجر در عســلویه اظهار کرد: هیچ 
منطقی بیکاری و فقر را در کنار این تاسیســات 

عظیم نمی پذیرد.
وی بیان کرد: بعد از تامین حداقل های مورد 
نیاز مردم در این منطقه باید توانمندسازی ایشان 
در دستور کار قرار گیرد و صنایع نفت و گاز متعلق 
به وزارت تعاون باید در راه انــدازی مراکز فنی و 

حرفه ای در منطقه اقدام کنند.
شــریعتمداری عنوان کرد: اســتخدام های 
خارج از فراخوان و استفاده از نیروهای غیربومی 
در فراخوان های استخدام را ممنوع کردیم و در 
این آگهی ها اولویت با نیروهای شایســته بومی 

خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی بیان کرد: 
نرخ مشارکت اقتصادی اســتان بوشهر از ۴۰ به 
۴۴درصد و نرخ بیکاری هم از ۱۰.۵ به ۹.۴درصد 

رسیده است.
شــریعتمداری از پرداخــت تســهیالت 
قرض الحسنه به ۱۶هزار روستایی تحت پوشش 
بیمه روستاییان و عشایر خبر داد و گفت: صندوق 
بیمه روســتاییان و عشــایر کشــور به ۱۶هزار 
روستایی تحت پوشش مبلغ ۳ میلیون تومان وام 
قرض الحسنه پرداخت می کند، ضمن اینکه یک 
میلیون و ۵۰۰هزار نفر نیز تحت پوشش صندوق 

توسعه بیمه روستاییان و عشایر قرار گرفته اند.
وی افزود: در شــرایط ســخت مالی کشور 
بیش از ۲۰هزار پروژه عمرانی با بیش از ۴۰هزار 
میلیارد تومان در شهرهای مختلف کشور در دهه 

فجر افتتاح می شود.
    

معاون قضایی دادستان خبر داد:
پیشگیری از بیکاری حدود 

۱۰هزار کارگر
معاون قضایی دادســتان کل کشور گفت: در 
شــش ماه اخیر از بیکاری حدود ۱۰هزار کارگر 

به واسطه مشکالت کارخانه ها جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، ســعید 
عمرانی گفت: در شــش ماه اخیر حدود ۱۰هزار 
کارگر به واسطه مشکالت کارخانه ها در آستانه 
بیکاری بودند که بــا حمایت هــای رئیس قوه 
قضاییه و پیگیری دادستان کل کشور از بیکاری 

این افراد جلوگیری شد.
وی گفت: هم اکنون ۲ هــزار و ۵۰۰ کارگاه 
تولیدی ورشکســته داریم که ما باید از ظرفیت 
خود برای احیــای این کارخانه هــا و کارگاه ها 

استفاده کنیم.
    

ساالری خبر داد:
پرداخت 3هزار میلیارد تومان 
از بدهی های تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت 
۳۰۰۰میلیارد تومان از مطالبات دانشگاه های علوم 

پزشکی طی هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی ســاالری 
گفت: بدهی ما به دانشــگاه علوم پزشکی ۴هزار و 
۵۰۰میلیارد تومان بود که ۳هزار میلیارد تومان آن 
را از طریق اسناد خزانه که از دولت دریافت کرده ایم، 
پرداخت خواهیم کرد. با پیگیری های انجام شده، از 
اوایل هفته آینده پرداخت ها شروع می شود و وجوه 

نقدی آن نیز فراهم می شود.
وی در مورد بدهی به مراکز غیردانشگاهی نیز 
گفت: در پایان امسال ۵هزار میلیارد تومان مجموع 
کارکرد و بدهی های معوق است که برای تسویه آن 
برنامه ریزی شده و سال آینده را بدون بدهی به مراکز 

طرف قرارداد شروع خواهیم کرد.
مدیرعامل تأمین اجتماعــی درباره پرداخت 
مطالبات به مراکز درمانی بیان کرد: هفت ماه پیش 
به وزیر بهداشت قول دادیم که بدهی ها را به موقع 
پرداخت کنیــم و حدود ۱۶هــزار میلیارد بدهی 
قبلی را نیز پرداخت کرده ایم. از آن روز به بعد تمام 

پرداخت ها به روز انجام شده است.
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اخبار کارگری

هیات وزیران در آخرین جلســه 
خود، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعــی، حداکثر مدت موقت 
برای کارهایی کــه ماهیت آنها جنبه 
غیرمســتمر و غیردائم دارد را ۴ سال 
تمام تعیین کرد. تصویب این موضوع 
از آن جهت حائز اهمیت اســت که به 
موجب تبصره یک ماده ۷ قانون کار، 
وزارت کار مکلف به تدوین آیین نامه 
حداکثر مدت موقت برای کارهای با 
ماهیت غیرمستمر شده بود ولی این 
آیین نامه از سال ۱۳۶۹ تاکنون تدوین 

نشده و بالتکلیف بود.
به گزارش توســعه ایرانی، هیات 
وزیران در راســتای ایجــاد امنیت 
شــغلی کارگران، با توجه به افزایش 
روزافزون قراردادهــای موقت کار در 
سال های اخیر و به منظور جلوگیری 
از سوءاستفاده از عدم تعیین حداکثر 
مدت موقــت کار، آیین نامه اجرایی 

تعیین حداکثر مــدت موقت را برای 
کارهایــی کــه طبیعت آنهــا جنبه 
غیر مســتمر دارد، تصویــب کرد. بر 
این اســاس در کارهایی کــه قبل از 
ابالغ این تصویب نامه وجود داشــته 
حداکثر مدت موقت از تاریخ ابالغ این 

تصویب نامه محاسبه خواهد شد.
در همین راســتا وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در حساب توئیتر خود 
نوشت: »در اجرای تکلیف تبصره یک 
ماده هفت قانون کار در جلسه هیات 
دولت به ریاســت دکتــر روحانی در 
آستانه دهه مبارکه فجر، به پیشنهاد 
وزارت کار آرزوی ۲۸ ســاله جامعــه 
کارگری ایران که همانا تعیین حداکثر 
مدت موقت برای کارهایی که طبیعت 
آنها جنبه غیرمســتمر دارد، از زمان 
این تصویب نامه به مدت چهار ســال 

تعیین شد«.
بنا بر ایــن گزارش، تیر ماه ســال 

گذشته، پیش نویس آیین نامه تعیین 
مشاغل مســتمر از غیرمستمر بعد از 
۲۸ سال از تصویب قانون کار با حضور 
شرکای اجتماعی تهیه و از بالتکلیفی 
خارج شــد و وزیر وقت کار، آیین نامه 
اجرایی تعییــن حداکثر مدت موقت 

برای کارهایی کــه ماهیت آنها جنبه 
غیرمســتمر دارد را برای ساماندهی 
شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، 
به معاون اول رئیس جمهوری ارسال 
کرد تا پس از تصویب در هیأت وزیران، 
برای اجرا ابالغ شود اما به دنبال معرفی 
شــریعتمداری به عنوان وزیر جدید 
کار، سرنوشت این آیین نامه در هیات 
دولت مشــخص نشــد. این در حالی 
بود که مقامات کارگــری بر ضرورت 
تصویب هرچه سریع تر این آیین نامه 
تاکید داشــتند تا اینکــه وزیرکار به 
برگزاری جلســه اخیــر هیات دولت 
اشاره و اعالم کرد تعیین حداکثر مدت 
موقت برای کارهایی که طبیعت آنها 
جنبه غیرمستمر دارد به مدت چهار 

سال تعیین شد.
بر این اساس حداکثر مدت موقت 
برای کارهایی کــه ماهیت آنها جنبه 
غیرمســتمر دارد ۴ سال تمام خواهد 
بود و لذا انعقاد قرارداد موقت از سوی 
کارفرمایان با کارگرانی که ۴ سال در 

مشاغل غیرمستمر نظیر سدسازی و 
پروژه های عمرانی به شکل متوالی یا 
متناوب مشغول کارند ممنوع بوده و 
از این پس با این دســته کارگران باید 
تا پایان پروژه قرارداد دائم منعقد شود.
تصویب مدت زمان قراردادهای 

موقت، گام ابتدایی است
در همیــن زمینــه، اتحادیــه 
پیشکسوتان جامعه کارگری با انتشار 
بیانیه ای، اظهار امیــدواری کرد که با 
اجرا شــدن آیین نامه اجرایی تبصره 
یک ماده ۷ قانــون کار، تا حدی آالم 
و دغدغه های کارگــران در ارتباط با 

امنیت شغلی کاهش دهد.
در بیانیه این تشــکل صنفی آمده 
اســت: »تصویب آیین نامــه اجرایی 
تبصره یک ماده ۷ قانــون کار یکی از 
خواسته های دیرینه جامعه کارگری در 
راستای احیای امنیت شغلی کارگران 
بود که پس از تالش های فراوان توسط 
بخش کارگری و همچنین همراهی 
جامعه کارفرمایی و اراده شخص وزیر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی 
دولت و شــخص رئیس جمهور شکل 
گرفــت. جامعــه کارگری ایــران به 
خصوص بخش شاغلین که ذینفعان 
اصلی این مصوبه هستند، امید دارند 
که اجرا شدن مصوبه مذکور تا حدودی 
آالم و دغدغه های آنهــا را در ارتباط با 
امنیت شــغلی کاهش دهد. البته ما 
معتقدیم این اول راه است و حتماً باید 
در ادامه اقدامات تکمیلی در خصوص 
مشاغلی که ماهیت استمراری دارند 
هم صــورت پذیــرد. بر این اســاس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
که همــواره در همه عرصه هــا اعم از 
حوزه شاغلین و بازنشستگان پیشگام 
مبارزه جهت استیفای حقوق است، 
بر خود واجب می داند مراتب قدردانی 
خــود را از تالش های مســتمر وزیر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی جناب 
آقای شریعتمداری که در این موضوع 
خاص نقــش برجســته، تأثیرگذار و 
بی بدیلی را داشته اند، اعالم کند. البته 
باید از برادران دیگری که در کســوت 
نمایندگان جامعــه کارگری همانند 
آقای علــی خدایی، عضــو کارگری 
شــورای عالی کار که تــالش وافری 
داشــته اند، قدردانی کرده و انشاءاهلل 
در حرکت رو به رشد خدمت رسانی به 

جامعه کارگری مؤفق و مؤید باشند«.

کارگران مشاغل غیرمستمر از بالتکلیفی درآمدند

تصویب حداکثر مدت زمان قراردادهای کار پس از 28 سال

خبر

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان 
اینکه معاون وزیر کار اعالم کــرده از ۴۳۰هزار 
اشتغال جدید فقط ۳۷درصد دارای پوشش بیمه 
بودند، گفت: سوال این است که نمایندگان دولت 

و بازرسان کار کجا هستند.
علی خدایی در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
گفت: باید از آقای معاون وزیر پرسید شما چه کار 
می کنید و بازرسی وزارت کار چه کاره است چون 
مشاغل جدید باید دارای پوشش بیمه ای باشد. 
اگر نمی توانید، بازرســی کار و ادارات عریض و 
طویلی که از جیب بیت المال حقوق می گیرند 

را تعطیل کنید.
وی در مورد اینکه گفته می شــود در شرایط 
رکودی نمی توان به بنگاه هــا برای بیمه کردن 
کارگر اجبار کرد ،  گفت: تنها شــرایط رکودی 
نیست بلکه شرایط تورمی هم هست و معیشت 
کارگران در این شــرایط واقعا با مشکل روبه رو 
است و امکان سوءاستفاده و بهره کشی از نیروی 

کار در سایه نبود نظارت فراهم است. این وظیفه 
نهاد حاکمیتی است که نظارت کند تا قانون اجرا 
شود و به افراد کارگر آسیبی نرسد اما متاسفانه 
کارگاه ها رها شــده، کارگر بیمه نمی شود و در 
بســیاری موارد حتی حداقل حقوق کارگر هم 

نمی دهند و این به خاطر عدم نظارت است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: 
با این وجود عده ای برای منحرف کردن اذهان 
عمومی از مســأله حداقل مزد کشور یک بحث 
انحرافی به نام مزد منطقه ای مطرح می کنند که 
با این کار می خواهند زمینه اجحاف به کارگران 

را فراهم کنند.
خدایــی در مــورد اینکــه در بســیاری از 
کارگاه های قالیبافی، کارگران قالیباف پوشش 
بیمه ای ندارند و حتی حداقل مزد را هم دریافت 
نمی کنند، گفت: اینها به خاطر این اســت که 
نظارتی نمی شــود. از طرفی قانونی در سال ۸۰ 
تصویب شد که از سال ۸۵ اجرا شد و کارگاه های 

قالیبافی را از شــمول قانون کار خارج کردند و 
این باعث شد به بســیاری از کارگران قالیبافی 
اجحاف شــود یعنی قانون حمایــت نمی کند 
که حداقل مــزد به کارگر داده شــود. به خاطر 
این اســت که کارگرانی می بینید که ۴۰ سال 
قالیبافی می کنند، نور چشــم و سالمت خود را 
از دست داده اند اما نه پوشش بیمه ای دارند و نه 
حداقل حقوق را می گیرند و وقتی پیر شدند باید 

چشم شان به دست این و آن باشد.
وی گفــت: آن معاون وزیــری که می گوید 
در شــرایط رکودی نمی توان انتظار داشــت تا 
کارگاه ها کارگران را پوشش بیمه ای کنند، اگر 
نمی تواند نظارت کند، باید استعفا دهد. ما نباید 
زمینه اجحاف کارفرما بــه کارگر را فراهم کنیم 
و اگر هم کارفرما مشــکل دارد باید دولت زمینه 
اتصال محصول کارفرما به بــازار را فراهم کند و 

مشکل کارفرما را هم حل کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار 

داشت:  نباید همه مشکالت کشــور را از جیب 
کارگر حل کرد. تا مشکلی برای کارگاه یا اقتصاد 
پیش می آید اولیــن چیزی که بــه آن تعرض 
می شود دســتمزد کارگر است یا بیمه او را قطع 
می کنند در حالی که باید کارگر به عنوان رکن 

مهم تولید حمایت شود.
خدایی در مورد اینکه کارفرما هم ادعا می کند 
که قالی که بافته است توسط دالالن صادر شده و 
سود اصلی دالل می برد و در حد دستمزد و هزینه 
مواد اولیه به او می دهند، گفــت:  دولت باید به 
کمک کارفرماهایی برود که نمی توانند محصول 
خود را صادر کنند و باید آنها را به بازار داخلی یا 

خارجی متصل کند. نباید اجازه اجحاف دالالن 
به کارگران و کارفرمایان را بدهد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: 
این ظلم بزرگی است که دالالن حاصل دسترنج 
کارگران را ببرنــد و کارگری که برای تولید یک 
فرش چشم و سالمتی خود را از دست داده، بهره 

بسیار ناچیزی از محصول تولیدی ببرد.
خدایی گفــت: در حــال حاضــر حدود 
۸۰درصد از کارگران حداقــل مزد را دریافت 
می کنند اما چون آماری نداریم نمی دانیم چند 
درصد از کارگران از این حداقل مزد هم کمتر 

دریافت می کنند.

عضو کارگری شورای عالی کار:

63درصد از کارگران جدید بیمه نمی شوند

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: فرهنگیان 
شــهر ری ازجمله پیشــگامان این منطقه هستند که 

همواره برای تحقق مطالباتشان تالش کرده اند.
به گــزارش ایلنــا، علیرضــا محجوب در دیــدار با 
تشکل های فرهنگیان در شهر ری به مشکالت فرهنگیان 
و کارگران پرداخته و اظهار داشت: از اعضای شورای شهر 
و خانه کارگر شــهر ری درخواســت می کنم که هر چه 
بیشتر نسبت به مشکالت شهر ری اهتمام به خرج دهند.

وی با اشــاره به اینکــه انجمن معلمان شــهر ری 
از ابتــدای انقالب، همــواره همراه و همــدل با انقالب 
اســالمی بوده اســت، تصریح کرد: همیشــه که نباید 
ما به شــما درس مشــارکت در انتخابــات بدهیم. در 

 واقع این شــما هســتید کــه به مــا درس
 مشارکت می دهید.

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به تالش های 
فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی 

بــرای همسان ســازی حقــوق 
بازنشســتگان بیان کرد: ما در 

آینده چه در مجلس باشیم 
و چه نباشــیم، به پیگیری 

مطالبــات شــما ادامه 
خواهیم داد. متاسفانه 

د در  یــا فاصلــه ز
پرداخت هــا در بین 

معلمان و کارگران ناراحتی هایی به وجود آورده است 
که باید پیگیر آن باشیم.

جلودارزاده: خون دل خوردیم تا 
بتوانیم برای کشورمان تصمیم بگیریم

در ادامه این دیدار، نماینده دهمین دوره 
مجلس گفت: مردم ایران پیــش از انقالب 
یاد گرفته بودند که شــاه به جایشان تصمیم 
بگیرد و کاری به امور کشــور نداشته 
باشند. ما برای انقالب خون دل 
زیادی خورده ایم تا بتوانیم 
 نظرات خود را در کشــور 

اعمال کنیم. 
سهیال جلودارزاده 
اظهار داشت: ما برای 
حق و عــدل انقالب 
کردیم و نمی توانیم 

نظام تک حزبی و تک نفری داشــته باشــیم. نه تسلیم 
زور، نه قدرت های اقتصادی و نه تســلیم فریب کاری ها 

نمی شویم. 
جلودارزاده خاطرنشــان کرد: خیلی از دوســتان ما 
خرده می گیرند که چرا انصراف نمی دهید چرا که خیلی 
از دوستان ما تایید صالحیت نشدند. ما نمی توانیم تمام 
آرزوهای کارگران و تشکیالتی که درست کرده اند، رها 

کنیم.
نماینــده دهمین دوره مجلس شــورای اســالمی 
تصریح کرد: همیشه انجام وظیفه  بهتر از کنار نشستن 
بوده است. یادم هســت که وقتی بختیار و ازهاری آمده 
بودند، مــردم برای امام و انقالب شــعار می دادند. روی 
پله های خانه نشســته بودم و دعای فــرج می خواندم. 
کمتر از دو ماه نکشــید که مشکالت ما حل شد بنابراین 
 اعتقــاد داریم کــه در ســخت ترین شــرایط خداوند

 به ما کمک می کنند.

حضور اعضای فراکسیون کارگری مجلس در جمع فرهنگیان شهرری:

حل مشکالت مردم ری نیاز به اهتمام بیشتری دارد

اجرا شدن این مصوبه تا 
حدودی آالم و دغدغه های 

کارگران را در ارتباط 
با امنیت شغلی کاهش 

می دهد ولی حتماً باید در 
ادامه اقدامات تکمیلی 

در خصوص مشاغلی که 
ماهیت استمراری دارند هم 

صورت پذیرد

حداکثر مدت موقت برای 
کارهایی که ماهیت آنها 
جنبه غیرمستمر دارد 
۴ سال تمام خواهد بود 
و انعقاد قرارداد موقت 

با کارگرانی که ۴ سال در 
مشاغل غیرمستمر نظیر 

سدسازی و پروژه های 
عمرانی به شکل متوالی 

یا متناوب مشغول کارند، 
ممنوع است
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