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مرگ کارگر کارخانه ایران 
رادیاتور  بر اثر حادثه کار

بر اثر وقوع یک مورد حادثه کار در کارخانه ایران 
رادیاتور رشــت، یک کارگر جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا، این کارگر با نام »میرحسین.ص« از 
یک سال پیش در کارخانه ایران رادیاتور در شهرک 
صنعتی رشت در استان گیالن مشغول کار بود. وی 
هنگام حادثه، مشغول کار با دستگاه کات پرس پره های 
رادیاتور بود که ناگهان دچار حادثه می شود. به دنبال 
وقوع این حادثه ماموران امداد و نجات بدن بی جان 
این کارگر را از زیر دستگاه بیرون کشیده و برای سیر 
مراحل قانونی تحویل پزشکی قانونی دادند. علت مرگ 
این کارگر از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

    
 گسترش پوشش تأمین اجتماعی 

در ایران  تایید شد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در اجالس 
جهانی تأمین اجتماعی که در بروکســل بلژیک 
برگزار شد، گزارش جامعی از اقدامات و فعالیت های 
این سازمان به شرکت کنندگان ارائه کرد. به گزارش 
روابط عمومی تامین اجتماعی، مصطفی ساالری 
طی سخنانی در نشست تخصصی پوشش فراگیر 
تأمین اجتماعی برای جوامع رو به تحول در اجالس 
جهانی تأمین اجتماعی در بروکسل بلژیک، گزارش 
جامعی از اقدامات و فعالیت های ســازمان تأمین 
اجتماعی در جهت گسترش دامنه پوشش بیمه ای 
به اقشار خاص را ارائه کرد. ساالری در این نشست 
با اشــاره به اصل ۲۹ قانون اساسی درباره ضرورت 
برخورداری همگانی اقشار جامعه از مزایای تامین 
اجتماعی، روح بشردوستانه حاکم بر قوانین تأمین 
اجتماعی را منشــأ تحوالت و اصالحات قوانین و 
مقررات گسترش دامنه پوشش به اقشار خاص در 
ایران برشمرد. وی با برشــمردن گروه های شغلی 
خاص شامل کارگران ساختمانی، زنان خانه دار، زنان 
سرپرست خانوار، بافندگان فرش و گلیم، رانندگان، 
خادمین مساجد، باربران، زنبورداران، نویسندگان، 
کارکنان صنایع دستی، کارکنان صنوف، سازوکار 
نحوه شناسایی شــاغالن در این گروه های شغلی 
و همچنین فرایند بیمه پــردازی و مزایای متعلقه 
را شرح داد. طرح گســترش دامنه پوشش تامین 
اجتماعی در رقابت تجربه موفق ایســا در اجالس 
منطقه ای آسیا و اقیانوسیه ۲۰۱۸ به تشخیص مرکز 
تعالی اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی منطبق 
بر رهنمودهای ایســا در زمینه حکمرانی خوب، 
کیفیت خدمات، وصول حق بیمه و رعایت مقررات و 
بخشنامه ها و گسترش دامنه پوشش، موفق به اخذ 

گواهی تأیید تجربه موفق از هیأت داوران شد.
    

انجام ۲۸۰۰ مورد بازرسی از 
بنگاه های اقتصادی لرستان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرســتان 
از انجام دو هزار و ۸۰۰ مورد بازرســی از بنگاه های 
اقتصادی این استان طی شش ماه نخست امسال خبر 
داد. به گزارش ایلنا، علی آشتاب گفت: هدف از این 
بازرسی ها اجرای صحیح قانون کار در محیط های 
کار و تولید، استیفای حقوق کارگران و کارفرمایان، 
ارائه مشاوره های تخصصی به کارگران و کارفرمایان 
و همچنین کاهش حوادث ناشی از کار بوده است. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان افزود: با 
تالشی که در این حوزه صورت گرفته، خوشبختانه 
حوادث ناشی از کار طی مدت زمان یاد شده نسبت به 

سال گذشته ۳۷درصد کاهش یافته است.
    

کارشناسان روابط کار در 
هفت تپه مستقر می شوند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان بر 
ضرورت استقرار کمیته ای متشکل از کارشناسان 
خبره حوزه روابط کار بــرای رصد و اجرای تعهدات 
طرفین در محل شرکت نیشکر هفت تپه تاکید کرد. 
به گزارش ایلنا، ارســالن غمگین در جلسه بررسی 
مشکالت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گفت: از 
ظرفیت شورای اسالمی کار باید برای کاهش تنش ها 
و چالش ها و رفع مسائل و معضالت این شرکت بهره 
خواهیم برد. وی با بیــان اینکه، کارگر نباید دولت را 
در تقابل با خود بداند، افزود: فلسفه وجودی تشکیل 
شورای اسالمی کار ایجاد رابطه دوسویه بین کارگر و 
کارفرما برای ارتقای سطح تولید است. مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خوزستان تاکید کرد: همان گونه 
که کارفرما ملزم به رعایت حقوق کارگران اســت، 
کارگران نیز در قبال کارفرمای خود تعهدهایی دارند 

که ملزم به رعایت و پایبندی به این الزامات هستند.

4
اخبار کارگری

وضعیــت بــازار کار را رویه هایــی 
پیچیده تــر می کند کــه هیچ محمل 
قانونی ندارند. به دالیل متعدد ازجمله 
نرخ باالی بیکاری و نبود امنیت شغلی، 
جوینــدگان کار مجبور به تــن دادن 
به تعهداتی می شــوند که عمال آنها را 
از پیگیری حقوق اولیه شــان محروم 
می کند، مثل قرارداد های ســفیدامضا 
که غیرقانونی اســت اما رواج عجیب و 
غریبی دارد. بسیاری از کارفرمایان در 
کارگاه های مختلف هم در ازای استخدام 
نیروی کار از آنها وثیقه هایی مانند چک یا 

سفته می گیرند.
»سمیه گلپور« رئیس کمیته بانوان 
کانون عالی انجمن های صنفی کارگری 
زنان کشور می گوید: بسیاری از زنان در 
مراجعه به تشکل های کارگری از دریافت 
چک های ســفیدامضا و سفته توسط 
کارفرمایان گله می کنند. کارفرمایانی 
که در اســتخدام زنان، موارد قانونی را 
رعایت نمی کنند بــرای جلوگیری از 
شکایت های آنان از چک های سفیدامضا 
و سفته استفاده می کنند تا اگر روزی هم 
شکایتی صورت گرفت ضرر مالی خود 

را با کمک آنها جبــران کنند. این اقدام 
کارفرمایان گروگان گیری است که باید 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارت 
جدی بر این موضوع داشــته باشد و در 
صورت مواجهه برخورد قانونی و قاطع 
با این سوءاســتفاده کنندگان صورت 
گیرد. چرا این رویه غیرقانونی وجود دارد 
و کارگرانی که با آن مواجه می شوند برای 
احقاق حق خود باید به کجا مراجعه و چه 

کار کنند؟
 روایتی از عمل غیرمنصفانه

 یک کارفرما
»چند وقت پیش خانمی به شورای 
حل اختالف مراجعه کرده بود و می گفت 
کارفرمایی کــه او را هفــت ماه پیش 
استخدام کرده سه ماه و نیم از حقوقش 
را نداده اســت. او نه تنهــا این حقوق را 
پرداخت نمی کند که سفته ۲۰ میلیونی 
این خانم را به اجرا گذاشته بود. وقتی با 
کارفرما صحبت کردیم که چرا این کار 
را کرده با وقاحــت تمام گفت این خانم 
به من بدهکار است. او مدعی بود که به 
این فرد پــول قــرض داده و در ازای آن 
سفته ۲۰ میلیونی گرفته است. دروغ او 

کامال معلوم بود چرا که چطور می توان 
باور کرد کســی که طی هفت ماه سه 
ماه و نیم حقوق معوقه دارد به کارگرش 
قرض داده باشــد. با این همه مشکالت 
قانونی برای آن خانم وجود داشت چرا 
که او به کارفرمایاش ســفته داده بود«. 
این روایت را »هادی ابوی« دبیر کانون 
عالی انجمن های صنفی کارگران ایران 
تعریف می کند. او می گوید: طبق قانون 
کارفرما حق ندارد در ازای به کارگیری 
کارگر از او ضمانت هایی در قالب چک 

یا ســفته دریافت کند اما در بســیاری 
از کارگاه ها ایــن رویه غیرقانونی وجود 
دارد و عاملی برای ترســاندن کارگران 
و پیشگیری از شــکایت های احتمالی 
اســت. دبیر کانون عالــی انجمن های 
صنفی کارگران ایــران ادامه می دهد: 
براساس قانون، چک یا سفته ای که در 
ازای ضمانت گرفته می شــود نباید به 
اجرا گذاشته شود یعنی در مرحله اول 
گرفتن چک و سفته خالف قانون است 
و در مرحله بعد کارفرما اگر چک و سفته 
گرفت، نمی تواند آن را به اجرا بگذارد اما 
متخلفان با استفاده از روش های مختلف 
نامنصفانه با وثیقه های دریافتی، کارگران 

را تحت فشار قرار می دهند.
او با بیان اینکــه یکی از عمده دالیل 
دریافت چک و سفته در ازای استخدام 
این اســت که کارگــر را بترســانند، 
می گوید: کارفرمایان متخلف وقتی نیاز 
فرد به کار را می بینند او را با دســتمزد 
پایین و بــدون رعایــت حقوقی مانند 
بیمه استخدام می کنند. آنها می دانند 
که تخلــف کرده اند و کارگــر می تواند 
شکایت کرده و جریمه بگیرد، بنابراین از 
او درخواست دادن چک یا سفته می کنند 
و به این ترتیب کاری می کنند که او پیگیر 
حقوق خود نباشد. ابوی ادامه می دهد: 
کارفرمایان چــون می دانند که چک و 
سفته ای که به صورت ضمانت دریافت 
شده اعتبار قانونی ندارد، چک و سفته 
را بدون قید اینکه وثیقه استخدام است 
دریافت می کنند و وقتی کار به شکایت و 
شکایت کشی رسید عنوان می کنند که 
کارگر به آنها بدهکار است و چک یا سفته 

را در ازای قرضش داده است.
او با بیان اینکه بســیاری از کارگران 
بی اطالع هستند و می ترسند برایشان 
مشــکل حقوقی پیش آید، می گوید: 
توصیه اول من این است که کارگران از 
دادن چک و سفته برای استخدام اجتناب 
کنند. آنها باید این را بدانند که کارفرمایی 
که از آنها چک و سفته می خواهد در واقع 
قصد دارد حق شان را ضایع کند. در اغلب 
موارد ارزش ندارد که ایــن کار را قبول 
کنند، یعنی اینکه در نهایت کار به اینجا 

می کشد که چند ماهی برای یک نفر کار 
می کنند، حقوق شان نصفه نیمه پرداخت 
می شود و آخر سر هم اگر شکایت کنند 
سفته شان به اجرا گذاشــته می شود. 
یعنی نه تنها سودی از کار نمی برند که 

ضرر هم می بینند.
ابوی ادامه می دهد: توصیه دوم من 
این اســت که کارگرانی که به هر دلیل 
چک و سفته گذاشته اند اوال آن را با قید 
ضمانت کار بگذارند و در ثانی از شکایت 
نترسند و از طریق شورای حل اختالف 

پیگیر حقوق خود باشند.
او با بیان اینکه در تدارک تهیه نامه ای 
برای فرستادن به قوه قضاییه هستیم، 
عنوان می کند: درخواست ما این است 
که مشکل چک و سفته هایی که در ازای 
ضمانت کار گرفته می شــود رفع شود، 
یعنی اینکه قوه قضاییه این مجوز را به 
شورا های حل اختالف بدهد که ضمن 
بررسی شکایت کارگران اگر چک و سفته 
دریافت شــده، آن را بررسی کنند. در 
واقع روال درست این است که در همان 
شورای حل اختالف چک و سفته بررسی 
شده و اگر اطمینان پیدا شد که این چک 
و ســفته برای ضمانت کار گرفته شده، 

همان جا آن را باطل کنند.
کارگران بی جیره و مواجب

در بازار کار ایران مشکالت عدیده ای 
وجود دارد و شــرایط به گونه ای است 
که در بســیاری موارد حقوق کارگران 
ضایع می شــود. کارگران ایــران برای 
یافتن کار باید مدت ها بگردند، چرا که 
تعداد بیکاران باالســت و رقابت در این 
زمینه شدید است. همین مساله باعث 
می شود در بســیاری موارد آنها تن به 
شــرایطی دهند که در آن عمال حقوق 
کارگران ضایع می شــود. کارفرمایان 
براساس قانون کار موظف هستند با کارگر 
قرارداد مشخص ببندند، او را بیمه کنند و 
حداقل حقوق را به او بپردازند. در مواردی 
کارفرمایان حتی حاضر به رعایت همین 
حقوق حداقلی هم نیستند، بنابراین برای 
پیشگیری از شکایت کارگران اقداماتی 
انجام می دهند که تنها می توان از تعبیر 
نامنصفانه برای آن استفاده کرد. گرفتن 

ضمانت هایی مانند چک و سفته عمدتا 
در مورد کارگاه هایی اتفاق می افتد که 
صاحبان آن قصد ندارند حقوق متعارف 
را پرداخت کنند. آنها ممکن است اصال 
قراردادی با کارگر خود نبندند یا کارگر 
را وادار به فعالیت با قرارداد سفیدامضا 
کنند. حق بیمه در چنین کارگاه هایی 
پرداخت نمی شود و در مواردی دیده شده 
که کارگران با حقوقی بسیار پایین مجبور 
می شوند کار کنند. مشکل عمده ای که 
در این زمینه وجود دارد این اســت که 
افراد وقتی مدت ها بیکار مانده اند برای 
امرار معاش خود را مجبور به تن دادن به 
این شرایط می بینند. برخی کارفرمایان 
حتی پا را از این هم فراتر می گذارند. آنها 
نه تنها درخواست چک یا سفته می کنند 
که حاضر نیســتند قید کنند که چک 
یا سفته دریافتی در ضمانت استخدام 
گرفته شده اســت. به این صورت عمال 
کارگران ضمانتی را می سپارند که هر 
آن امکان آن وجود دارد که با بهانه های 
مختلف به اجرا گذاشته شــود. وقتی 
وثیقه کارگر به اجرا گذاشــته می شود، 
دیگر شورا های حل اختالف که در زمینه 
اختالفات کارگران و کارفرمایان قضاوت 
می کنند تصمیم گیرنده نیستند. بر این 
اساس تشکل های کارگری به دنبال این 
هستند که مجوزی از قوه قضاییه دریافت 
کنند که به شورا های حل اختالف امکان 
بررسی ضمانت هایی مانند چک و سفته 
را می دهد. اگر این مجوز صادر شود، گام 

بلندی برداشته شده است.

قراردادهایی که بوی بیگاری می دهند

سفته های غیرقانونی؛ ابزاری برای فشار به کارگران مستاصل

خبر

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر حذف موانع 
پیش روی کارآفرینان گفت: جزیره ای عمل کردن 
دستگاه ها و نبود عزم و اراده جدی در تغییر فرایند 
کسب و کار و کاهش زمان صدور مجوزها موجب 
شده تا نه تنها فضای کسب و کار در کشور بهبود 
نیابد بلکه مشکالت عدیده ای برای صاحبان کسب 

و کار ایجاد شود.
رضا وفایی یگانه در گفت وگو با ایســنا، دلیل 
طوالنی شدن فرایند صدور مجوزهای کسب و کار 
را عدم توسعه دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: 
معتقدم در بیشتر جاها صدور مجوزهایمان باید 
به این سمت برود که به صورت کامال الکترونیکی 
و بدون حضور فیزیکی افراد انجام شــود. اگر این 
امر از طریق توســعه دولت الکترونیکی صورت 
بگیرد، ارتباطات چهره به چهــره از بین می رود، 
مفسده های احتمالی اقتصادی کمتر می شود و کار 

با سرعت باال و هزینه کمتر پیش می رود.
وی عدم شــفافیت را دلیل دیگر این مساله 
دانست و گفت: قرار شد براساس قانون اصل ۴۴ 

هیات هایی برای مقررات زدایی تشــکیل شود تا 
مقرراتی که الزم نیستند یا باید با هم تجمیع شوند، 
در وهله اول شناسایی و در وهله دوم تا جای امکان 
حذف شوند ولی متاسفانه این کار صورت نگرفته 
است. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در برخی 
موارد دلیل عدم حذف مقررات زاید و دست و پاگیر 
شاید این باشد که منافع دســتگاه های اجرایی 
ایجاب می کند که این قانون حذف نشود. مثال یک 
دستگاه اجرایی مجوزی صادر می کند که آن مجور 
محلی برای تامین بودجه آن دستگاه است و چون 
بودجه کشور کاهش پیدا کرده، این مجوز راهی 
برای تامین مالی بودجه آن سازمان یا دستگاه به 
شمار می رود. وفایی یگانه افزود: در واقع عدم حذف 
مقررات زاید صرفا به این دلیل نیست که فردی در 
سازمانی دنبال مفسده اقتصادی و گرفتن مجوز و 
امضای طالیی است بلکه این مجوز راهی برای بقای 
آن سازمان است لذا حذف کردن آن مجوز سخت 
می شود چون این دستگاه به سازمان برنامه مراجعه 
می کند و می گوید مجوز مرا حذف کن ولی قبل آن 

مشکل تامین مالی مرا حل کن، ولی چون بودجه 
کشور محدود است، به آن دستگاه اجازه می دهند 

صدور مجوز را داشته باشد.
این کارشــناس اقتصادی تعــدد مجوزها را 
از دیگر مشــکالت موجود عنوان کــرد و گفت: 
متاســفانه بعضا می بینیم بــرای راه اندازی یک 
فعالیت و کسب و کار، باید ۴۰ تا ۵۰ مجوز مختلف 
را بگیریم در حالی که می توان همه آنها را تجمیع 
کرد و از ســوی دیگر فرایند اخذ این مجوزها به 
قدری طوالنی می شــود که ناخودآگاه به سمت 

مفسده های اقتصادی پیش می رود.
وفایی یگانه درباره راهکار ساماندهی مقررات 
زاید و حذف بروکراســی های اداری گفت: برای 
هم افزایی و ســاماندهی مجوزهای کسب و کار، 

هیات های مختلفی ایجاد شــده که ازجمله آنها 
هیات مقررات زدایی اســت ولی این هیات ها به 
دالیلی نتوانسته اند راهگشا باشند، از جمله اینکه 
هیاتی در یک وزارتخانه فقط زورش به وزارتخانه 
خودش رســیده و ازعهده دیگــر وزارتخانه ها 

برنیامده لذا این کار به مشکل خورده است.
وی با بیان اینکه نباید درآمد دســتگاه های 
اجرایی از محل ارائه و صدور مجوز باشد، گفت: 
وقتی دولت تامین مالی شــرکت زیرمجموعه 
خــودش را برعهده بگیــرد، ســازمان یا نهاد 
دولتی دیگر برای تامین بودجه به صدور مجوز 
تکیه نمی کند ولی وقتی این اتفاق نمی افتد و 
کمکی به بودجه آن دســتگاه نمی شود راهی 
جز ایــن نمی ماند که اجازه صــدور مجوز را به 
دستگاه اجرایی بدهیم، در حالی که باید نگاه ما 
بلندمدت و میان مدت باشد و به این جمع بندی 
برسیم که اگر فضای کسب و کار راه بیفتد پولی 
که دنبالش هســتیم، بعدا از محــل مالیات ها 
جبران می شــود و با گردش چرخ اقتصاد، این 
پول در ازای صدور مجــوز از محل مالیات ها به 
دست می آید. به گفته وی، جزیره ای عمل کردن 
دستگاه ها و نبود عزم و اراده برای تغییر فرایند 
کسب و کار و کاهش زمان صدور مجوز موجب 
شده تا فضای کسب و کار در کشور نه تنها بهبود 

نیابد بلکه مشــکالتی را برای صاحبان کسب و 
کار ایجاد کند.

این استاد دانشــگاه با بیان این که وضعیت 
فضای کسب و کارها از زمان اجرای قانون اصل 
۴۴ بدتر شــده است، گفت: متاســفانه از سال 
۱۳۸۷ که قانون اجرایی سیاست های اصل ۴۴ 
تصویب شد، شرایط فضای کسب و کار روزبه روز 
بدتر شده و این قابل توجیه نیست. وقتی قانونی 
را تدوین می کنیم، باید به پیامدهای آن توجه 
کنیم و برای پیامدهای آن راهکار داشته باشیم. 
وفایی یگانه تصریح کرد: چرا قانونی که در اجرا 
به موانعی برمی خورد مشکل ساز می شود، چون 
راهکاری برای رفع موانع ندیدیم و پیامدهای آن 
تصمیم را در نظر نگرفتیم. هنگام تدوین قانون 
باید می نوشتیم که با حذف مجوز، بودجه فالن 
دستگاه قطع می شود و جایگزینی برای درآمد 
آن دستگاه پیش بینی می کردیم اما از بودجه 
دستگاه غافل بودیم. این کارشناس اقتصادی 
گفت: درست اســت که امروز بر بهبود فضای 
کســب و کار، تســهیل امور و حذف مقررات 
زاید تاکید داریــم ولی قوانینی کــه در میانه 
راه به مشــکل برمی خورند، عمدتــا از کارایی 
الزم برخوردار نیســتند و منطبق بر واقعیات 

اقتصادی ما تدوین نشده اند.

یک کارشناس اقتصادی:

فضای کسب و کار هر ساله بدتر می شود

مدیرعامل شرکت زغال ســنگ پرورده طبس، از ریزش 
معدن سامان کاوش متعلق به بخش خصوصی این شهرستان 

خبر داد و گفت: متاسفانه دو کارگر در این حادثه جان باختند.
رمضان کریتی ثانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ساعت 
۱۳ روز پنجشنبه، تونل کارگاه شرکت سامان کاوش از مجموعه 
پروده ۴ ریزش کرد و تا ساعت ۱۶ عملیات امدادرسانی ادامه 

داشت.
وی افزود: طی این حادثه دو کارگر غیربومی که از شــمال 

کشور مشغول فعالیت در این معدن بودند، مجروح می شوند.
مدیرعامل شرکت زغال سنگ پرورده طبس بیان کرد: به 
دلیل تاریکی هوا امکان پرواز اورژانس هوایی وجود نداشت و 
نیروهای اورژانس این دو نفر را به منطقه زغال سنگ طبس برای 

رسیدن به منطقه ای مساعدتر منتقل می کنند.
کریتی یادآور شــد: عملیات احیا روی این دو کارگر انجام 

می شود که به دلیل مساعد نبودن حال آنها فوت می شوند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز 

در این باره گفت: در اثر ریزش بخشی از تونل استخراجی معدن 
بلوک ۴ پرورده ۴ طبس دو نفر از کارگران و پرسنل معدن زیر 

آوار ماندند.

داوود شهرکی ادامه داد: این دو نفر پس از تالش نیروهای 
امداد و خروج از زیر آوار و انتقال به بیمارستان فوت کردند.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
بیان کرد: در حال حاضر حادثه کنترل شده است و اکنون مورد 

دیگری در این معدن وجود ندارد.
شهرکی با بیان اینکه این ریزش مقطعی بوده است، تصریح 
کرد: این معدن از معادن طرح توســعه ای است که از طریق 

ایمیدرو انجام شده و از محدوده های جدید واگذاری است.
وی یادآور شد: خراسان جنوبی در مجموع با وجود داشتن 
۵۰ معدن و تونل استخراجی، کمترین حادثه را در معادن داشته 

است که امیدواریم دیگر شاهد حوادث این چنینی نباشیم.

جان باختن دو کارگر در پی ریزش معدن طبس

طبق قانون کارفرما حق 
ندارد در ازای به کارگیری 

کارگر از او ضمانت هایی 
در قالب چک یا سفته 

دریافت کند اما در بسیاری 
از کارگاه ها این رویه 

غیرقانونی وجود دارد 
و عاملی برای ترساندن 
کارگران و پیشگیری از 

شکایت های احتمالی است

اقدام کارفرمایان برای 
گرفتن چک و سفته، نوعی 

گروگان گیری است که 
وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی باید نظارت جدی 
بر آن داشته باشد و در 

صورت مواجهه برخورد 
قانونی و قاطع با این 

سوءاستفاده کنندگان 
صورت گیرد
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