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روز چهارشــنبه، نشست مجازی 
دبیران اجرایی خانه های کارگر سراسر 
کشــور با حضور »علیرضا محجوب«، 
دبیرکل این تشکیالت و دبیران اجرایی 
خانه های کارگر برگزار شــد. در این 
نشست مجازی، سخنرانان به نقد طرح 
نمایندگان مجلس برای توافقی کردن 
دســتمزد کارگران پرداختند و اعالم 
کردند که تحت هیــچ عنوان، چنین 

طرح هایی را نمی پذیرند.
به گــزارش »توســعه ایرانی«، در 
این جلســه علیرضا محجوب با اشاره 
به وظیفه اصلی تشکل های کارگری 
و خانــه کارگر گفــت: وظیفه اصلی و 
ذاتی تمام تشکل های کارگری و این 
تشکیالت، حمایت از کارگران است. 
اصل ما حمایت از دولت های مســتقر 
است؛ اما این مانع از آن نمی شود که از 

حقوق کارگران دفاع نکنیم.
دبیرکل خانه کارگــر تاکید کرد: 
اساس ما تضعیف هیچ دولتی نیست 
اما بر سر حقوق کارگران نیز مسامحه 
نمی کنیم. در ماه هــای اول روی کار 
آمدن هر دولت و مسئولی، فرصت برای 
آنها وجود دارد تا کار را به دست بگیرند 

و بیشتر با مسائل آشنایی پیدا کنند.
محجوب با اشاره به برگزاری مراسم 
روز ۲۹ آبان گفت: در شرایطی که برخی 
نمایندگان مجلــس به دنبال تصویب 
طرح هایــی مثل اصالح قانــون کار و 
توافقی کردن مزد هســتند، برگزاری 
چنین جلساتی بســیار اهمیت دارد. 
دبیران اجرایی خانه کارگر باید در این 

مسیر پیشقدم باشند.
وی تاکیــد کرد: عــده ای به بهانه 
حمایت از تولید روستایی می خواهند 
به قانون کار تعرض کنند. باید هر کاری 
برای جلوگیری از به سرانجام رسیدن 
چنین تصمیماتی انجــام دهیم. بعد 
از آنکه این طرح ها نهایی شــود دیگر 

نمی توانیم کاری کنیم.
دبیــرکل خانــه کارگــر تصریح 
کرد: خط ما دفــاع از نظام و حمایت از 
کارگران است و این دو هیچ مغایرتی 

با هم ندارند.
 وضعیت تامین اجتماعی
 بسیار نگران کننده است

در ادامه این جلســه مسئول امور 
شهرستان های خانه کارگر نیز گفت: 
ما همواره در خــط مقدم مطالبه گری 
بوده ایم و باید مســائل روز کارگران را 
دنبال کنیم؛ از وضعیت سازمان تامین 
اجتماعی تا تصمیماتی که برای بانک 
رفاه گرفته می شود و موضوعات مربوط 
به حقوق و قانون کار و... مسائلی است 

که باید حواسمان به آنها باشد.
وی ادامــه داد: وضعیــت امــروز 
صنــدوق تامیــن اجتماعی بســیار 
نگران کننده اســت. تامین اجتماعی 
اکنون ۱۲۰هزار میلیارد تومان به بانک 
رفاه بدهی دارد. در واقع این بانک نقشی 
که بانک مرکزی برای دولت دارد را برای 
تامین اجتماعی ایفا می کند. امروز این 
بانک در مسیر غیرقابل قبول واگذاری 
است و اگر این بانک واگذار شود، عمال 
دست ســازمان از منابعی که می تواند 

با سهام شرکت های شستا تهاتر کند، 
کوتاه می شــود. با این وضعیت اگر تا 
عید دچار مشــکل نشــویم حتما در 
اردیبهشت ماه با مشکل تامین منابع 

مالی و حقوق مواجه خواهیم شد.
صادقی بیان کرد: تشکیالت خانه 
کارگــر و دبیران اجرایــی آن به هیچ 
وجه نباید در مقابــل این تصمیمات 
ســکوت کنند.وی با اشــاره به طرح 
مجلس برای توافقی کــردن مزد در 
روســتاها گفت: همان طور که دیدیم 
اکثر نمایندگان مجلس از تبعات این 
طرح ناآگاه بودند و واکنش تشکل های 
کارگری و اظهاراتی که انجام شد، آنها 
را نسبت به موضوع روشن کرد. ما حتی 
گفتیم اگر این اتفاق بیفتد در کل کشور 

دست به اعتراض می زنیم.
معاون دبیرکل خانه کارگر اظهار 
کرد: سازمان تامین اجتماعی به شدت 
وضعیت شکننده ای دارد و اگر ما نتوانیم 
سهمی برای این ســازمان در بودجه 
ببینیم، قطعا با مشکل پرداخت حقوق 
مواجه می شویم. اگر سهمی در بودجه 
۱4۰۱ برای تامیــن اجتماعی دیده 
نشود باید اعتراض می کنیم اما قبل از 
آن زمینه را باید آماده کنیم. در واقع ما 
باید با مطالبه گری دولت را به انجام این 
مهم ترغیب کنیم و اگر این کار را انجام 

نداد، اعتراض کنیم.
صادقی تاکید کرد: حواسمان باید 
جمع باشــد و بدانیم با چه مســائل و 
مشکالتی در اســتقرار دولت جدید 
مواجه هستیم. بزرگترین مسأله در این 

مســیر به مراودات ما با جامعه جهانی 
برمی گردد که این در نهایت تاثیر خود 
را بر اقتصاد کالن و به تبع آن بر اقتصاد 

خانوارها خواهد گذاشت.
وی گفت: بــا روی کار آمدن دولت 
جدید انتظاراتی شــکل گرفت، مبنی 
بر اینکه تورم کنترل می شود و ما شاهد 
سیر منفی قاعده تورمی خواهیم بود اما 
متاسفانه وضعیت فعلی چنین چیزی 

را نشان نمی دهد.
صادقی گفــت: اگر بودجه ســال 
آینده ریاضتی بسته شــود و در کنار 
آن تحریم ها لغو شود، توافق هسته ای 
حاصل شود و دوره کرونا به پایان برسد، 

می توان به بهبود وضعیت اقتصادی تا 
حدودی امیدوار شد.

صادقی با اشــاره بــه اهمیت لغو 
تحریم ها برای خــروج از این وضعیت 
گفت: مشــکالت ناشــی از تــورم و 
ســرمایه گذاری پایین در بلندمدت 
گریبانگیر کشــور خواهد بــود. البته 
اگر مراودات اقتصادی مــا با دنیا حل 
شود و برجام هم به ســرانجام برسد، 
مــا بالفاصله بــه وضعیــت متعادل 

برنخواهیم گشت.
معاون دبیرکل خانه کارگر تاکید 
کــرد: راه خــروج ما از رکــود، جذب 
سرمایه خارجی است. سرمایه جایی 
می رود که امنیت وجود داشــه باشد 
و امنیت زمانی شــکل می گیرد که ما 
بتوانیم برای سرمایه گذاران اطمینان 
حاصل کنیم. لغــو تحریم ها می تواند 
چشــم اندازی برای بهبــود وضعیت 
سرمایه گذاری باشد مشروط بر اینکه 
سیاســت تفاهــم را پیــش بگیریم. 
سیاست تفاهم با کشــورهای جهان 
اگر بلندمدت باشــد اقتصاد ما نیز به 
شرایط متعادل می رسد و چشم انداز 
ایران برای رشــد اقتصادی به سمت 
امیدوارکننده مــی رود. اگر توافقات 
موقت باشــد ما رشد مقطعی خواهیم 
داشــت و مجــدداد به تــورم و رکود 

برمی گردیم.
صادقی همچنین به کسری بودجه 
کشور اشاره کرد و گفت: کسری بودجه 
باعث تورم می شود و این باعث افزایش 

قیمت ها در سال آینده خواهد شد.
وی ادامه داد: شاهد رشد نقدینگی 
در شــرایط کنونی هستیم. در همین 
یک ماه گذشــته ۱4۶هــزار میلیارد 
به نقدینگی اضافه شــده اســت. این 
موضوع ضریب فزاینــده تورم را دامن 
می زند و شــکاف بزرگی بین هزینه و 
دستمزد ایجاد می کند. این مشکل تنها 
مختص کارگران نیست اما بدون شک 
کارگران و اقشار ضعیف بیشتر آسیب 

خواهند دید.
صادقی افزود: باید سیاست گذاران 
مشــخص کنند چه تصمیمــی قرار 
اســت برای ایــن کشــور بگیرند. به 
دنبال درمان های موقت هستند یا به 
دنبال درمان های ریشــه ای؟ نتیجه 
راه حل های کوتاه مدت فقر گســترده 
مردم است که بیشــترین آسیب را به 
کارگران می زنــد. این وضعیت طبقه 
متوسط را هم به ســمت دهک های 
پایین می کشــاند. طبقه متوســط از 
بین می رود و با یک وضعیت دو قطبی 

ثروتمند - فقیر مواجه می شویم.
وی تاکید کرد: بــرای مقابله با این 
شرایط نیاز به جراحی عمیق اقتصادی 
و تغییر ســالیق مدیران داریم. منافع 
مشــترک ما با دنیا باید در نظر گرفته 
شــود. ما نیازمند به مدیرانی با نگرش 
جدید هســتیم به نحوی که تعارض 

منافع بین همین مدیران بروز نکند.
صادقی به مسأله برجام اشاره کرد 
و گفت: سه منتقد اصلی برجام در تیم 
جدید برجام هستند. قبال گفته می شد 
اگر توافق بر ســر برجام در دوره آقای 
روحانی صورت نگیرد در دولت بعدی 
نمی توان انتظار احیای برجام را داشت. 
به نظر می رسد این پیش بینی به تحقق 
برسد. این برای اقتصاد ایران خطرناک 
است. هرچند دولت آقای رئیسی بارها 
بر این نکته که مشکلی با مذاکره ندارند 
تاکید کردند اما چشم انداز روشنی در 

این موضوع نمی بینیم.
معاون دبیرکل خانه کارگر تاکید 
کرد: اگر این تحریم ها لغو نشود و ما به 
معیارهای اقتصاد کالن خود برنگردیم، 
قطعا شرایط تورمی در کشور ادامه پیدا 
خواهد کرد و در این شرایط کارگران 
آسیب می بینند. شــرایط اقتصادی 
کشور به نفع کارگران نیست.صادقی 
بیان کرد: ما از یک طرف باید مصلحت 
نظام را مورد توجه قرار دهیم و از طرف 
دیگر بر مطالبه گری حقوق کارگران 
پافشــاری کنیم. تمرکز بــر گره کور 
اقتصاد ایران و تاکید بر برقراری روابط 
اقتصادی با دنیا که مشی اصالح طلبانه 

است، از وظایف ماست.

تشکیل دوقطبی فقیر و غنی در نبود طبقه متوسط

فرجام کارگران به برجام گره خورده است

خبر

عضو کارگری شورای عالی کار از در دستور 
کار قرار گرفتن اصالح قانون کار در نشست بعدی 

شورای عالی کار انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، علی خدایی در پاسخ به این 
ســوال که چرا اصالح قانون کار در دستور کار 
شورای عالی کار قرار گرفته، می گوید: دعوتنامه 
شورا روز سه شنبه به دســتمان رسیده و در آن 
موضوعاتی چون »گزارش کمیته دســتمزد، 
اصالح آیین نامه ماده ۱4۹ قانون کار و مســکن 
کارگری و در نهایت اصالح قانون کار« به عنوان 
دستور کار نشست آمده است. به عنوان نماینده 
کارگر نمی دانم اصالح قانون کار از کجا در بین 
برنامه ها سر درآورده و در دستور کار قرار گرفته 

است.

او اضافه می کند: ما نمایندگان کارگری شورا 
نمی دانیم چرا در این شــرایِط بحران معیشت، 
اصالح قانون کار را در برنامه نشســت سه جانبه 
گنجانده اند! ســوال اینجاســت که در روزها و 
هفته های اخیر، مدعیان اصالح قانون کار چطور 
این قدر فعال و دارای نفوذ شده اند؟ از یک طرف 
از مجلس صــدای اصالح قانــون کار و تخریب 
دستمزد می آید و از ســوی دیگر، بدون اطالع 
نمایندگان کارگر، اصالح قانون کار در دســتور 

کار شورای عالی کار قرار می گیرد.
به گفته خدایی، دبیرخانه شورای عالی کار، 
نقش و وظایف خود را نمی شناسد. هر موضوعی 
که قرار است در شورا مطرح شود، حتما باید قبل 
از آن، در اختیار اعضا قرار بگیرد تا نظر بدهند و 

مطالعه کنند و اعضا باید بدانند موضوعات چطور 
در دستور کار قرار می گیرند.

وی تاکید می کند: چــرا می خواهند ما را در 
مقابل کار انجام شــده قرار دهند و چرا یک عده 
با این قدرت و نفوذ، برای اصالح قانون کار فعال 
شــده اند. ما خواســتار از دور خارج شدن طرح 
تخریبــی مجلس و خاتمه گفتمــان مبتنی بر 

اصالح قانون کار هستیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: 
در این مقطع زمانی، نظر مثبتی نسبت به اصالح 
قانون کار نداریم. هر فرد یــا نهادی که مدعی و 
طرفدار اصالح قانون کار است، ابتدا باید تکلیف 
بندهای مهم و بر زمین مانــده قانون کار مانند 
مواد ۷، 4۱ و ۲۷ را مشخص کند. معیشت، امنیت 

شغلی و تشکل یابی، سه ضلع مثلث مطالبه گری 
کارگران را تشکیل می دهند و تا زمانی که مواد 
قانونی مربوط به این سه مطالبه مهم اجرا نشوند، 

نمی توان و نباید به سراغ اصالح قانون کار رفت.
خدایی با بیان اینکه »هر اصالحی که تا امروز 
مطرح شده فقط با هدف کاستن از حمایت های 
قانونی و و در جهت مقررات زدایی بوده« اضافه 
می کند: دو مساله مطرح است؛ چطور موضوعی 
به این مهمی بدون اطالع نمایندگان کارگران 
در دستور نشســت قرار می گیرد و دوم اینکه، 
واقعاً اصالح قانون کار در این موقعیت فعلی، چه 
لزومی دارد؟ کارگران دچار بحران معیشت جدی 
هستند و نمایندگان کارگری بارها درخواست 
کرده اند به موضوع معیشت و ترمیم قدرت خرید 
دســتمزد با جدیت ورود شود. در نشست قبلی 
شــورای عالی کار، مواردی مطرح شد که اجازه 
بحث جدی در ارتباط با حل بحران معیشــت را 
نداد و به این ترتیب، با طرح موضوع اصالح قانون 
کار، در نشست شــنبه نیز نخواهیم توانست به 

بحث معیشت با جدیت بپردازیم. در یک نشست 
دو ســاعته چطور می توان به این همه موضوع 
پرداخت؟ گویا آقایــان نمی دانند بحث بحران 
معیشــت و ناکافی بودن دســتمزد، مهم ترین 

مساله کشور است.
این نماینــده کارگری در پایــان می گوید: 
امیدواریم دولت و وزارت کار با درک درســت از 
اولویت ها، اجازه بدهند در ارتباط با راهکارهای 
ترمیم قدرت خرید کارگــران بحث و گفت وگو 

شود و مشکالت به صورت ساختاری حل شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار:

ترمیم دستمزد و حل بحران معیشت، مهم ترین مساله کشور است
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نماینده کارگران:
 سه میلیون کارگر فاقد بیمه

 در کشور داریم
عضو شورای عالی کار گفت: حدود ۱4.8میلیون 
نفر کارگر بیمه شده اصلی در کشور داریم و حدود 3 
میلیون کارگر غیربیمه ای هم در کشور کار می کند؛ 
یعنی در مجموع نزدیک به ۱۷.8میلیون کارگر در 

کشور وجود دارد.
فرامرز توفیقی در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
در مورد عیدی کارگران گفت:  براساس قانون کار، 
عیدی کارگران دو برابر پایه حقوق آنهاست، به شرط 
آنکه از سه برابر حداقل دستمزد باالتر نباشد. با توجه 
به اینکه امســال حداقل حقوق کارگران برای یک 
ماه ۲۶میلیون و 554هزار و ۹5۰ ریال بود، بنابراین 
حداقل عیدی بــرای کارگران حداقل بگیر که یک 
ســال کار کرده اند، 53میلیون و ۱۰۹هزار و ۹۰۰ 
ریال و حداکثر عیدی کارگران امسال ۷۹میلیون و 

۶۶4هزار و 85۰ ریال خواهد بود.
وی در مورد اینکه عیدی امسال کارگران از چه 
زمانی پرداخت می شود، گفت: بستگی به شرایط 
کارفرما دارد. بعضی از کارفرمایان معموال در شهریور 
ماه به خاطر بازگشایی مدارس نصف عیدی کارگران 
را می دهند و بقیه را آخر سال می پردازند. برخی از اول 
زمستان شروع به پرداخت می کنند و پرداخت عیدی 
کامل به شرطی است که کارگر یک سال کامل برای 
کارفرما کار کرده باشد، وگرنه به ازای هر ماهی که 
کار کرده به میزان یک دوازدهم عیدی ساالنه یا به 
ازای هر روز یک 3۶5ام عیدی را دریافت خواهد کرد.

    
رئیس فراکسیون زنان مجلس:

مصوبه دورکاری مادران دارای 
فرزند زیر ۶ سال اجرا نمی شود

نماینده تهران در مجلس خواستار اجرایی شدن 
مصوبه دورکاری مادران شــاغل دارای فرزند زیر ۶ 

سال و دبستانی شد.
به گزارش ایسنا، فاطمه قاسم پور در جلسه علنی 
دیروز مجلس، در تذکری شفاهی خطاب به رئیس 
جمهور بیان کرد: یکی از مســائل مهم در حمایت 
از زنان شاغل اســتفاده از ظرفیت دورکاری تحت 
شرایط ویژه است. مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت از 
معلوالن، زنان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول 
در صورت نگهداری فــرد دارای معلولیت در منزل 
می توانند از خدمت نیمه وقت بــا حقوق و مزایای 
کامل استفاده کنند اما متاســفانه بعضا این قانون 
اجرایی نمی شــود و بانوان کارمند به خاطر برخی 
بخشــنامه های متفاوت دســتگاه ها از این قانون 

بهره مند نمی شوند.
رئیس فراکسیون زنان مجلس افزود: عالوه بر این 
۱۲ آبان ماه از سوی فراکسیون زنان مجلس نامه ای 
به رئیس جمهور ارسال شد که با توجه به مصوبه لغو 
دورکاری در ستاد کرونا، بانوان شاغل دارای فرزند 
زیر ۶ سال و دبستانی از این مصوبه مستثنا شوند چون 
مدارس به صورت کامل حضوری نیست و زنان شاغل 
با مسائل بسیاری مواجه هستند. متاسفانه معاونت 
اداری و استخدامی بحث مجاز بودن دستگاه ها از 
دورکاری را مطرح کردند و مکلف بودن دستگاه ها 
برای ارائه دورکاری به زنان شاغل را مطرح نکردند 
که الزم است دولت در اســرع وقت به این موضوع 
رسیدگی کند و تا بازگشایی مدارس زنان بتوانند از 

این دورکاری بهره مند شوند.
    

انتقاد بازنشستگان از معطل ماندن 
الیحه همسان سازی در مجلس

بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از معطل 
ماندن الیحه دائمی شدن همسان سازی در مجلس، 

برای چندین ماه انتقاد کردند.
»براتی« بازنشسته حداقل بگیر در قروه کردستان 
در این رابطه با بیان اینکــه از نمایندگان مجلس 
انتظار داریم به معیشت گروه های فرودست ازجمله 
مستمری بگیران کم درآمد توجه کنند، به ایلنا گفت: 
به نظر می رســد قصد دارند الیحه را آن قدر معطل 
کنند تا برنامه ششم به پایان برسد. ماه هاست که این 
الیحه در مجلس معطل مانده و گاهی خبر می رسد 
که نمایندگان در حال امضا جمع کردن برای از دور 
خارج کردن آن هستند. این اخبار موجب نگرانی 

بازنشستگان می شود.
طبق گفته وی، بازنشستگان خواستار تصویب 
و ابالغ الیحه دائمی شــدن همسان سازی قبل از 
فرارسیدن زمستان و داغ شدن بحث های بودجه 
در مجلس هستند چراکه اگر بحث و بررسی بودجه 
سال آینده با جدیت آغاز شود، تمام طرح ها و لوایح 

برای مدتی معوق می مانند.

اخبار کارگری

صبح روز سه شــنبه )۱۶ آذر ماه( جمعی 
از کارگران شــرکتی صنعت برق کشور که به 
صورت پیمانکاری مشــغول کارند، با تجمع 
مقابل ساختمان وزارت نیرو خواستار پیگیری 

وضعیت شغلی و استخدامی خود شدند.
به گزارش ایلنا، یکی از کارگران حاضر در این 
اجتماع صنفی گفت: تجمع اعتراض ی کارگران 
شرکتی صنعت برق کشور برای مشخص شدن 

وضعیت شغلی آنها برپا شد. ما خواستار حذف 
پیمانکاران در مجموعه وزارت نیرو هستیم.

وی با اشاره به اینکه به صورت قرارداد شرکتی 
و حجمی در شرکت های مختلف پیمانکاری به 
کار مشغول هستیم، گفتند: می خواهیم وضعیت 

استخدامی ما به قرارداد مستقیم تبدیل شود.
یکی دیگر از معترضان با انتقــاد از ابالغیه 

سازمان اداری و اســتخدامی کشور که امکان 
تبدیل وضعیت همکاران ایثارگر را فراهم کرده، 
گفت: ما از تامین شدن امنیت شغلی همکاران 
ایثارگر خود خرســند هســتیم اما معتقدیم 
دولت باید امکان تبدیل وضعیت همه کارگران 
را که امنیت شغلی و معیشــتی خوبی ندارند، 

فراهم کند.

تجمع کارگران شرکتی صنعت برق مقابل وزارت نیرو

صادقی: گسترش بیشتر 
فقر مردم، بیشترین آسیب 

را به کارگران می زند. این 
وضعیت طبقه متوسط را هم 

به سمت دهک های پایین 
می کشاند. طبقه متوسط از 
بین می رود و با یک وضعیت 

دو قطبی ثروتمند - فقیر 
مواجه می شویم

محجوب: عده ای به بهانه 
حمایت از تولید روستایی 

می خواهند به قانون کار 
تعرض کنند. باید هر 

کاری برای جلوگیری از به 
سرانجام رسیدن چنین 
تصمیماتی انجام دهیم 

چون اگر چنین طرح هایی 
نهایی شود، دیگر 

نمی توانیم کاری کنیم


