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اخبار کارگری

از مرداد ماه امســال جلســاتی آغاز 
شده که فعاالن کارگری از آنها به عنوان 
نشست هایی نگران کننده  برای کارگران 
نام می برند؛ جلساتی که متولی آنها اتاق 
بازرگانی ســت و تحت عنوان »شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی« 
برگزار می شود اما مضامین آنها، مربوط 

به مسائل کارگری ست.
بــه بــاور نماینــدگان جامعــه 
کارگری، دقیقاً در همیــن بازه زمانی، 
سه جانبه گرایی به عنوان یکی از اصول 
اولیه، الزامــی و مورد تاکید ســازمان 
بین المللی کار که در قانــون کار ایران 
در قالب ماده ۱۶۸ ساختاربندی شده، 
متوقف مانده است. از مرداد ماه تا پایان 
آبان ماه فقط یک نشست شورای عالی کار 
به عنوان متولی تصمیم سازی برای روابط 
کار برگزار شده و در همین دوران فترت 
که وزارت کار، بدون وزیر اداره می شــد، 
بخش های دیگر دولت و بخش خصوصی 
در قالب شورای گفت وگو، نشست های 
مکرری با موضوعــات کارگری برگزار 

کردند و به تولید محتوا پرداختند.
طبق قانون، متولی مسائل کارگری، 

وزارتخانه عریض و طویلی به نام وزارت 
کار اســت که چند ماه با سرپرست اداره 
شد و به همین بهانه، تمام مسائل کارگری 
و دغدغه های طبقه کارگر از امنیت شغلی 
گرفته تا ترمیم مزد بر زمیــن ماند. در 
این میان، وزارت اقتصاد از مجرای اتاق 
بازرگانی و در پوشش شورای گفت وگو به 
همین مسائل به شیوه ای معکوس ورود 
پیدا کرده و در تالش است حقوق قانونی 
کارگران را نشانه گرفته و از سر و ته حقوق 

صنفی کارگران بزند.

ماه های پر کار برای یک تشکل 
تماما کارفرمایی

جلسات مرداد ماه شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی ابتدا به مساله 
آیین نامه مشــاغل ســخت و زیان آور 
پرداخت، به این بهانه که ســختی کار 
قابل زدودن اســت و پرداخت ۴درصد 
برای بازنشستگی پیش از موعد توسط 
کارفرمایان این مشاغل، کار تولید را لنگ 
می کند و اشــتغال آفرینی را به دردسر 
می اندازد. از این نشست ها، متنی به نام 
اصالح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور 
بیرون آمد که ظاهراً به وزارت اقتصاد ارائه 
شده در حالی که مسائل مربوط به مشاغل 

سخت و زیان آور و کارگران این مشاغل، 
در حیطه وظایف شورای عالی حفاظت 
فنی وزارت کار است و هر اصالحی باید از 
دل این شورا بیرون بیاید و با صحه دولت 
برای تصویب به مجلس برود. با این حال 
شورای گفت وگو یک سند اصالحی تهیه 
کرده و به وزارتخانــه ای نامتولی به نام 
وزارت اقتصاد فرستاده که این اصالحیه 
کارفرمایی، متنی فراقانونی ســت که 
از مســیری غیرقانونی قرار است مسیر 

تصویب را پشت سر بگذارد!
این نشست ها در شــهریور و بعد از 
آن نیز ادامه پیدا کــرد و موضوع فقط به 
مشاغل سخت محدود نماند. در ماه های 

بعد، موضوعات دیگری در دســتور کار 
شــورای گفت وگو قرار گرفــت. »مزد 
منطقه ای« یکی از این مســائل است. 
هجدهم آبان ماه شــورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی، از نمایندگان 
دولت و کارفرمایان دعــوت کرد و یک 
جلسه با موضوع بررسی راهکارهای مزد 
منطقه ای برگزار کرد در حالی که طبق 
قانون، تنها محل پیش بینی شده برای 
رسیدگی به مسائل مربوط به دستمزد 
کارگران مشمول قانون کار، شورای عالی 
کار اســت که در آن، نمایندگان رسمی 
سه ضلع سه جانبه گرایی یعنی دولت، 

کارگران و کارفرمایان حضور دارند.

نارضایتی کارگران از مداخالت 
اتاق بازرگانی در روابط کار

مداخالت اتاق بازرگانــی ایران در 
مســائل کارگری و به طور مشــخص 
حقوق اولیه و بدیهی کارگران، موجب 
انتقاد و نارضایتی فعاالن صنفی شــده 
اســت. بنا به باور این عــده، نمی توان با 
نام گذاری های شــورایی و با دستکاری 
عناوین، نهادهای به ظاهر زیبنده طراحی 
کرد اما در عمل، حقوق بدیهی میلیون ها 
نفر از فرودست ترین دهک های کشور را 
نشانه گرفت. شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی، فارغ از نام آن که تداعی 
ماهیت دوجانبه این نهاد است، در عمل 
محفلی نئولیبرال و دست راستی ست 
که منویات سرمایه داری را با دست درازی 
به حقوق کارگران پیش می برد اما این 
پیش روی خزنده و آرام، به گفته »مازیار 
گیالنی نژاد« فعال کارگری، با سد محکم 

مخالفت کارگران روبه رو خواهد شد.
او در رابطــه با این دســت درازی ها 
می گویــد: شــورای گفت وگــو کــه 
زیرمجموعه اتــاق بازرگانی ســت، با 
برگزاری جلســات منظــم، اهدافی از 
قبیل اصالح آیین نامه مشــاغل سخت 
و زیان آور، باال بردن ســن بازنشستگی 
به ۶۵ ســال، حذف حداقل دستمزد و 
منطقه ای کردن آن، حذف ۸ ساعت کار 

روزانه و مهم تر از همه نابودی ســازمان 
تامین اجتماعی و خصوصی سازی کامل 
درمان کارگران را دنبال می کند. این شورا 
جلسات منظم و سازمان یافته خود را از 
مرداد ماه سال جاری آغاز کرده و بدون 

وقفه به دست درازی ادامه داده است.
گیالنی نژاد ادامه می دهد: شــورای 
گفت وگو که در ظاهر برای گفت وگوست 
در باطن برای سلب حقوق طبقه کارگر، 
هم از سوی ســرمایه داران و هم از سوی 
نهادهای به ظاهر خیریه مانند نذر اشتغال 
اصفهان، حمایت می شــود و تمام هم و 
غم خود را معطوف به موضوعاتی کرده 
که هیچ ارتباطی به اتاق بازرگانی ندارد. 
شــورای گفت وگو و اتاق بازرگانی برای 
نابودی قوانین حمایتی کارگران بسیار 
فعال اند ولی جالب است که به موضوعاتی 
مانند ریزش معدن کوهبنان و مرگ دو 
کارگر در اثر سودجویی و اهمال کارفرما 
یا مرگ دو کارگر در حادثه ریزش تونل 
فاضالب شرف آباد کرمان در سیزدهم آبان 
هیچ ورودی نمی کنند! این حوادث فقط 
به دلیل ســودجویی کارفرمایان و ایمن 
نکردن عمدی محیط کار کارگران روی 
داده اند اما شورای گفت وگو و اتاق بازرگانی 
نه تنها به این دســت مسائل ورود جدی 
نمی کنند بلکه بــه کارفرمایان متخلف 

حتی یک تذکر کوچک هم نمی دهند!

حقوق کارگران
در معرض خطر جدی

این فعال کارگری بــه نکته جالبی 
اشاره می کند، مسائلی که قانوناً در حیطه 
مسئولیت های اتاق بازرگانی ست اما این 
نهاد خود را به تجاهل زده و این وظایف را 
کنار گذاشته است: »چرا اتاق بازرگانی به 
اموری که از وظایف اصلی این اتاق است 
ازجمله کم فروشی، گران فروشی در حوزه 
محصوالت غذایی و دارویی و واردات همه 
چیز حتی دسته بیل، کش شلوار، دان مرغ 
و کود آن هم از کشورهایی مانند چین و 
امارات نمی پردازد و چشم خود را به روی 
خروج ارزهای گرانبهای کشــور در این 

موقعیت حساس اقتصادی بسته است؟ 
این چشم پوشی عمدی اتاق بازرگانی چه 

معنایی دارد؟«.
به نظر می رسد در این مقطع زمانی، 
حقوق کارگران در معرض خطر است، از 
یک سو به دنبال استقرار مزد منطقه ای و 
حذف حداقل دستمزد سرتاسری هستند 
و از سوی دیگر، نشست های شورای عالی 
کار را برگزار نمی کنند. در سمتی، بانک 
رفاه را بــه بهانه اجرای اصــل ۴۴ قانون 
اساسی به حراج گذاشته اند و می خواهند 
حق تملک طبقه کارگر را مخدوش کنند 
و فراتر از اینها، به افزایش هزینه های دارو 
و درمان دست زده اند که دقیقاً بخشی از 
مسیر طراحی شده برای خصوصی سازی 
و کاالیی سازی درمان است. در این میانه، 
نشست های شــورای گفت وگو به دور 
از هیاهوی رســانه ها و با حضــور تجار و 
اعضای اتاق بازرگانی که عموما در بخش 
بازرگانی اشتغال دارند و جزو کارفرمایان 
مولد محسوب نمی شوند، به دنبال حذف 
تمام حقوق صنفی تاریخی کارگران است 
و باید گفت این روزها کارگران از همه سو با 
سودجویان و نئولیبرال ها احاطه شده اند.

انفعال وزارت کار و ورود مداخله جویانه وزارت اقتصاد به موضوع روابط کار

اتاق بازرگانی برای حذف تمامی حقوق کارگران دورخیز کرده  است
عضو شورای عالی کار:

 96 درصد کارگران 
قرارداد موقت دارند

عضو شورای عالی کار گفت: در حال حاضر حدود 
9۶درصد از کارگــران دارای قراردادهای موقت کار 

هستند.
علی خدایی در گفت وگو بــا خبرگزاری فارس  در 
مورد جزئیات آخرین جلسه شورای عالی کار گفت: 
این جلسه آیین نامه ماده ۱۵3 قانون کار و بحث امنیت 
شغلی کارگران و گزارشــی از کمیته امنیت شغلی 

مطرح شد.
وی گفت: 9۶درصد کارگران دارای قراردادهای 
موقت هســتند. البته اینها به جز کارگرانی هستند 
که در کارگاه های زیرزمینی مشغول کار هستند و از 
حداقل های قانونی هم برخوردار نیستند و بنابراین 

امنیت شغلی هم ندارند.
خدایی افزود: کمیته ای برای رسیدگی به وضعیت 
کارگران در وزارت کار تشکیل شــده که تاکنون ۸ 
جلسه برگزار کرده و پیشنهادهایی برای اصالح مواد 7، 
9، ۱0 و 27 قانون کار داده اما هنوز اختالف نظرهایی 
بین گروه های کارگــری و کارفرمایــی وجود دارد 
بنابراین مقرر شد در جلسات بعدی هم این موضوعات 

ادامه داشته باشد.
خدایی در پاســخ به اینکه آیا جلســات کمیته 
تخصصی مزد برای حداقل مزد ســال آینده تشکیل 
شده، گفت: این جلسات تشــکیل نشده و پیشنهاد 
کردیم در جلسه آینده این شــورا مورد بررسی قرار 

گیرد.
عضو شورای عالی کار مهمترین دلیل اینکه بنگاه ها 
اقدام به انعقاد قراردادهای موقت با کارگران می کنند، 
گفت: عدم اجرای دقیق قانون کار و فهم ناصحیح از 
قانون باعث این مسأله می شــود. اختالفاتی که در 
ماده 27 قانون کار وجود دارد ازجمله این موارد است 
بنابراین باید بحث امنیت شغلی کارگران در راستای 

ارتقای بهره وری دنبال شود.
    

معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری:
معوقه مهر ماه بازنشستگان
با حقوق آبان واریز شد

معاون امور فنی صندوق بازنشســتگی کشوری 
جزئیات ترمیم حقوق بازنشستگان و موظفین این 

صندوق را تشریح کرد.
به گزارش توسعه ایرانی، اکبر شیرمحمدی با اشاره 
به جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان کشوری گفت: 
براساس بند )۱-2( ماده واحده قانون مجلس، مبلغ 
900هزار تومان به حقوق بازنشســتگان و موظفین 
مشــمول قانون بودجه ۱۴0۱ از تاریخ اجرای قانون 
که ابتدای مهرماه ۱۴0۱ است و همچنین به میزان 
۵درصد حقوق شهریور ماه، برای تعداد یک میلیون 
و ۵۸9هزار نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران ذینفع 

اضافه شده است.
وی به افزایش ۵0درصــدی مبلغ کمک هزینه 
عائله مندی بازنشستگان کشوری اشاره کرد و گفت: 
این مبلغ از ۴07هزار و 3۸9 تومان به مبلغ ۶۱۱هزار و 
۸۴ تومان افزایش یافته است. تعداد افراد مشمول این 

کمک هزینه 9۶7هزار و ۸90 نفر است.
معاون امور فنی صندوق بازنشســتگی کشوری 
همچنین تصریح کرد: مبلغ حق اوالد نیز به ازای هر 
فرزند با افزایش ۱00درصدی از مبلــغ ۱0۵هزار و 
۶۱9 تومان به مبلغ 2۱۱هزار و 239 تومان بهبود یافته 
است. البته با توجه به عدم بارگذاری اطالعات افزایش 
مبلغ عائله مندی و اوالد توسط دستگاه ها، افزایش حق 
عائله مندی، اوالد و معوقات مهر ماه و آبان ماه همراه با 

حقوق آذر ماه پرداخت خواهد شد.
وی یادآور شد: مطابق توضیحات تبصره بند )2-۱( 
برای افرادی که پس از اجرای این قانون یعنی پس از 
تاریخ اول مهر ۱۴0۱ بازنشسته شده یا می شوند نیز 
900هزار تومان به حقوق بازنشســتگی آنان اضافه 

می شود.
به گفته شــیرمحمدی، بــا افزایش های صورت 
گرفته، میانگین حقوق بازنشستگان کشوری از مبلغ 
7میلیون و 9۵3هزار و ۵۴۶ تومان در نیمه اول سال 
۱۴0۱، به مبلغ 9میلیــون و 2۴۱هزار و 29۸ تومان 
در مهر ماه سال جاری )به طور میانگین ۱۶.2درصد( 
ترمیم یافته که افزایش های مربوط به عائله مندی و حق 

اوالد نیز مازاد بر آن خواهد بود.
طبق این گزارش، بازنشستگان کشوری با مراجعه 
به درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشســتگی 
کشــوری یک روز پس از پرداخت حقــوق آبان ماه 
می توانند نسبت به دریافت فیش حقوقی خود اقدام 

کنند.

نسرین هزاره مقدم

گیالنی نژاد: شورای گفت وگو 
اهدافی از قبیل اصالح 

آیین نامه مشاغل زیان آور، 
باال بردن سن بازنشستگی، 

حذف حداقل دستمزد 
و منطقه ای کردن آن، 

حذف ۸ ساعت کار روزانه 
و نابودی تامین اجتماعی و 

خصوصی سازی کامل درمان 
کارگران را دنبال می کند

وزارت اقتصاد از مجرای 
اتاق بازرگانی و در پوشش 

شورای گفت وگو به مسائل 
روابط کار به شیوه ای 

معکوس ورود پیدا کرده و 
در تالش است حقوق قانونی 

کارگران را نشانه گرفته 
و از سر و ته حقوق صنفی 

کارگران بزند

نماینده اراک در مجلس گفت: کلیات طرح اصالح قانون بیمه 
کارگران ساختمانی هفته گذشته در خانه ملت تصویب شد.

به گزارش ایرنا، محمدحسن آصفری در آیین گرامیداشت 
سالروز تصویب قانون کار افزود: هفته آینده باید ایرادات 2 ماده 

قانونی دیگر رفع و پس از تایید نهایی به تصویب برسد.
وی ادامه داد: اجرای قانون کار به رغم معایبی که دارد الزامی 
است. همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از مواردی است که 
باید به آن به عنوان یک اصل مهم توجه شود اما این مهم به واسطه 
واگذاری های نامناسب، مشکالت زیادی برای واحدهای تولیدی 

ایجاد کرده اســت. آصفری تصریح کرد: هر کــدام از واحدهای 
تولیدی استان مرکزی که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار 
شده اند، با توجه به ظرفیت باالیی که دارند باید دو برابر بیشتر از 
شرایط کنونی نیروی کار داشته باشند اما به دلیل واگذاری های 
نامناسب امروز برخی از این واحدها تعطیل یا نیمه تعطیل هستند.

وی افزود: برخی از مدیران این واحدهای تولیدی، توانمندی 
مدیریتی ندارند. مدیری که بیــش از ۵0 میلیون تومان حقوق 
می گیرد مکلف اســت که دغدغه کار و کارخانه را داشته باشد و 

برای ایجاد اشتغال از هیچ کوششی دریغ نکند.

نماینده اراک در مجلس، نبود امنیت شغلی را یکی از مشکالت 
برخی کارگران دانست و عنوان کرد: متقاضیان کار، درخواست 
استخدام در واحدهای تولیدی بزرگ دارند چرا که کارخانه های 

کوچک حداقل امنیت شغلی را دارند.
وی خاطرنشــان کرد: بیش از ۶00 واحد صنعتی اســتان 

مرکزی تعطیل یا نیمه تعطیل هستند و مشکالت این واحدها 
باید فهرست بندی و در جهت حل آنها اقدام شود.

آصفری اضافه کرد: اعتراض کارگران نباید منجر به زندانی 
شدن آنها شود، بلکه در این بین کارفرما و عدم پیگیری و توجه او 
نسبت به ایجاد کار و اشتغال نیز تاثیر داشته و مدیر نیز باید پاسخگو 

باشد، مدیران باید با مسئولین مربوطه رایزنی داشته باشند.
در این نشســت، مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی 
نیز عنوان کرد: بدهی برخی از صنایع اســتان ازجمله آذرآب، 
ماشین سازی و واگن پارس تقسیط شده و مشکلی در این خصوص 

وجود ندارد. 
علیرضا حســینی افزود: ضریب نسبت پشــتیبانی ابتدای 
انقالب 20 نفر بیمه پرداز و یک نفر مستمری بگیر بود در حالی که 
هم اکنون به ۴.2 رسیده و در استان مرکزی که صنعتی است به 

3.۵ رسیده است.

نماینده اراک در مجلس:

اعتراض کارگران نباید منجر به زندانی شدن آنها شود

خبر

روز یکشنبه تعدادی از کارگران شرکت الستیک  سازی ایران 
تایر در اعتراض به تبعیض های شغلی و پرداختی میان کارکنان 

این شرکت بر سر کار خود حاضر نشدند.
به گزارش ایلنا، »اکبر قربانی« دبیر اجرایی خانه کارگر غرب 
تهران در این باره گفت: بیشتر نیروهای شرکت ایران تایر، نیروهای 
پیمانی و روزمزد هســتند که از طریق واسطه های شرکت های 
پیمانکاری به کار گمارده شده اند. بسیاری از این نیروها به وضعیت 

متفاوت حقوقی خود اعتراض دارند.
وی با بیان اینکه تعداد این نیروها حدود ۶00 نفر است، اظهار 
کرد: ماهیت و شکل کار این نیروها هیچ تفاوتی با سایر نیروهای 
قراردادی و رسمی شرکت ندارد اما کارکنان این شرکت از تبعیض 
در پرداخت ها، پاداش های تولید، مزایای شغلی و... میان نیروهای 
پیمانی و قراردادی و نیروهای قراردادی با نیروهای رسمی و ثابت، 

احساس نارضایتی دارند.

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهــران با بیان اینکه اعتراض 
کارگران ایران تایر صرفا صنفی است، اظهار کرد: در صورت از بین 
نرفتن تبعیض های شغلی میان نیروهای مختلف و اختالفات در 
پرداخت ها بین نیروها، ما شاهد مشکالت بغرنجی برای تولید برای 

تمامی شرکت هایی خواهیم بود که دچار این وضعیت هستند.
قربانی با انتقاد از رواج پدیده شرکت های پیمانکاری نیروی 
انسانی و شرکت های صوری پیمانی گفت: برخی که ارتباط و رانتی 
با مدیران شرکت های مختلف دارند، در سال های اخیر با ثبت یک 
شرکت، اقدام به تاسیس یک شرکت پیمانکاری می کنند و برای 
خطوط و پروژه های شــرکت های مختلف خصوصی و دولتی و 
نیمه خصوصی نیرو جذب می کننــد. کارگرانی که آنها جذب 
می کنند، بدون قرارداد اســتاندارد صحیح به صورت پیمانی و 
روزمزد با حداقل حقوق نسبت به سایر نیروهای قراردادی و رسمی 
کار می کنند و حتی از نیروهای با قرارداد موقت نیز وضعیت بدتری 

دارند. وی با بیان اینکه برخی نیروهای پیمانی با انجام کار تخصصی 
مزدی به اندازه نیروهای حداقل بگیر ســاده دریافت می کنند، 
توضیح داد: شرکت های پیمانکاری در حقیقت هیچ کار خاصی 
نمی کنند و تنها با هماهنگی شرکت ها در جذب نیروی کار ارزان و 
فاقد امنیت شغلی و غیر بهره مند از مزایا و پاداش های تولید، باعث 
کاهش هزینه برای مدیران شرکت از طریق عدم پرداخت عادالنه 

حقوق و مزایا می شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران گفت: بررسی ها نشان 
می دهد که در ایران تایر امکانات متعدد مانند بازنشستگی زودتر 
از موعد، مزایای متفرقه و پاداش های تولید، دریافتی های مازاد 
بیشتر برای نیروهای رسمی و قراردادی، باعث آزردگی نیروهای 
پیمانی و روزمزدی شــده که همان کارها را حتی گاه با مشقت 
بیشتر انجام می دادند. این وضعیت منحصر به ایران تایر نبوده و 
امروزه در بسیاری از شرکت ها و واحدهای تولیدی چنین امری 

مشاهده می شود.
قربانی در پایان تصریح کرد: برخی از کارگران احساس می کنند 
که از آنها سوءاستفاده می شود. شرکت های پیمانکاری مسئولیت 

را از دوش مدیران در حوزه های مختلف ســلب و با برون سپاری 
کارها، امکان جــذب نیروی بســیار ارزان را ممکن کردند. این 
درحالی است که طبق قانون کار، این قراردادها هیچ ارزشی ندارند. 
طبق ماده 2۴ قانون کار در کلیه مشاغلی که ماهیت کار آنها ثابت 
اســت، جذب نیرو دیگر ماهیت پیمانی ندارد و کار پیمانکاری 
مربوط به کار معین با مدت انجام موقت است لذا پیمانکاران هیچ 
مسئولیتی را از روی دوش مدیران شرکت ها در قبال نیروی کار 
نمی توانند سلب کنند و در نهایت مدیران هستند که باید حقوق 

نیروی کار خود را  رعایت کنند.

گزارش

پرستاران از خلف وعده ها در زمینه قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری انتقاد دارند، خلف وعده هایی که به گفته »رحمان پناه« 
قائم مقام خانه پرستار و فعال صنفی پرســتاران، بیش از هر چیز 
دست پخت سازمان نظام پرســتاری و معاونت پرستاری وزارت 

بهداشت است.

به گزارش ایلنا، او تاکید می کند: وقتی کارانه قاصدک را به جای 
تعرفه گذاری جا زدند و به وزارت بهداشت ارائه دادند، حواس شان 
نبود که جامعه پرستاری رضایتی از این امر ندارد! بعد از ۱۵ سال 
غفلت از اجرای قانون، حاال پرستاران را دور زده اند و ادعا می کنند 
شــیوه نامه قاصدک همان نظام تعرفه گذاری ســت در حالی که 

تعرفه گذاری تعریــف دیگری دارد و باید شــیوه نامه و نظام آن با 
مشارکت نمایندگان واقعی جامعه پرستاری کشور تنظیم می شود.
به گفته رحمان پناه، حاال سازمان نظام پرستاری و رئیس آن، 
حق اعتراض ندارند چراکه آنچه امروز می بینیم نتیجه عملکرد خود 
اینهاست. همین ها در سال 93 و 9۴ شیوه مراقبتی کیس متد را با 
قاصدک مخلوط کرده به عنوان تعرفه گذاری به مجلس وقت دادند 
و حاال هم صفر تا صد شیوه نامه قاصدک را به جای تعرفه گذاری به 

دولت و وزارت تحویل دادند. وی در پایان اضافه می کند: عوام فریبی 
کافی ست. جامعه پرستاری آگاه و هشیار است و به حقوق قانونی 
خود آشناست. جامعه پرستاری کشور رضایتی از این تعرفه گذاری 
که دست پخت آقایان است و واقعاً تعرفه گذاری نیست، ندارد. حق و 
حقوق پرستاران بعد از دو سال کرونا و دردسرهای بسیار آن بیش از 
این است که کارانه قاصدک را جای تعرفه گذاری جا بزنند و بگویند 

قانون اجرا شد!

پرستاران خواستار پاسخگویی نظام پرستاری هستند

کارگران ایران تایر دست به اعتصاب زدند


