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در اعتراض به مطالبات معوقه صورت گرفت؛
تجمع کارگران آبفای اهواز 
مقابل شرکت آب و فاضالب

صبح دیروز شماری 
از کارگران پیمانکاری 
اداره آب و فاضالب اهواز 
در اعتراض به پرداخت 
نشدن حقوق معوقه خود 

در مقابل ساختمان شرکت آب و فاضالب خوزستان 
تجمع کردند. یکی از کارگران در تشریح جزئیات 
تجمع همکاران خود به خبرنگار ایلنا گفت: ۳۰۰ 
کارگر شــرکت که به صورت قــراردادی به عنوان 
موتورچی و پمپ چی آب در سطح شهر اهواز فعالیت 
دارند با ســوابق کاری ۱۰تا ۱۵سال، هر ماه حقوق 
خود را به صورت  علی الحســاب دریافت می کنند. 
در عین حال میزان دریافتی کارگران پیمانکاری 
به نسبت سایر کارگران قراردادی به ویژه رسمی ها 
به صورت حداقلی پرداخت می شــود. به گفته این 
کارگر تلمبه چی شاغل در اداره آب و فاضالب اهواز؛ 
حق بیمه این کارگران نیز در ماه های بهمن و اسفند  
سال گذشته به حساب ســازمان تامین اجتماعی 
واریز نشده است. او گفت: برخی مسئوالن شرکت 
آب و فاضالب خوزستان بعد از اطالع از خواسته های 
کارگران جلسه ای تشکیل دادند و از قرار معلوم در 
این جلسه  پیمانکار شرکت آبفای اهواز موظف به 
پرداخت معوقات حقوقی و بیمه ای کارگران شده 

است.
    

در هشتمین روز از اعتراضات صنفی مطرح شد؛
دولت به جای پاسکاری هپکو، 

برای توانمندسازی آن اقدام کند
کارگــران هپکــو 
می گوینــد: دولــت به 
جای پاســکاری هپکو، 
باید برای توانمندسازی 
این واحد صنعتی اقدام 

کند.  کارگران شــرکت هپکو در هشــتمین روز 
از تجمع صنفی خود در داخل محوطه شــرکت، 
خواستار پاسخگویی مسئوالن شدند. به گفته این 
کارگران، از آنجا که تیم مدیریتی جدید نتوانسته 
تولید را در کارخانه احیا کند، دولت باید به مسئولیت 
خود در قبال این واحد صنعتی عمل کند. به گفته 
کارگران معترض، واگذاری سهام به تامین اجتماعی 
نمی تواند مشــکالت هپکو را برطرف سازد؛ بلکه 

بیشتر به نگرانی ها دامن زده است.  
      

پرداخت تسهیالت خرید کاال به 
بازنشستگان تا پایان مرداد

پرداخت مرحله دوم تســهیالت ۱۲ میلیون 
ریالی خرید کاال بانک صادرات ایران در قالب طرح 
»یاری« به بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق 
بازنشستگی کشوری تا پایان مرداد ماه سال جاری 
ادامه دارد. به گزارش ایلنا، در این مرحله بازنشستگان 
و وظیفه بگیران طبق اعالم صندوق بازنشستگی 
کشوری، می توانند از این تسهیالت بهره مند شوند. 
بر اساس این طرح، بازنشستگانی که از طرح یاری 
برای خرید کاال استفاده می کنند، می توانند با اعتبار 
ایجاد شــده در کارت خود از همه کاالهایی که در 
فروشگاه های رفاه عرضه می شود تا سقف ۱۲میلیون 

ریال در مردادماه جاری خرید کنند.
    

 با 5 ماه مطالبات معوق و عیدی 
سال های 96، 97 و 98؛

کارگران شهرداری میرجاوه 
دست یاری طلبیدند

کارگران شهرداری 
میرجــاوه در اســتان 
سیستان و بلوچستان 
با بیان اینکه مشــکل 
شــهرداری این شــهر 

»کمبود نقدینگی« است، می گویند: دولت، سازمان 
شهرداری ها و دهداری ها و دیگر نهادها به شهرداری 
میرجاوه کمک کنند تا از بحران مالی خارج شود. به 
گزارش ایلنا، شهرداری به آنها که با احتساب مرداد 
ماه، ۵ ماه مطالبات معوق دارند، وعده داده اســت 
به مرور با بهبود وضعیت مالی شهرداری معوقات 

مزدی شان پرداخت می شود. 
کارگران همچنین منتظر پرداخت عیدی سال 
۹۶ ، ۹۷ و ۹۸ خود هستند. به گفته یکی از کارگران 
شهرداری میرجاوه، این مجموعه دست کم ۱۰۰ 
کارگر  شاغل دارد که ادامه وضعیت فعلی، امنیت 
شغلی و معیشت  آنها را به خطر انداخته است. عزیز 
احمدبیگی، شــهردار میرجاوه، در همین راســتا 
با انتشــار نامه ای ضمن درخواســت از مسئوالن 
برای کمک به شــهرداری میرجاوه، گفته اســت: 
خواهشمندم ترتیبی اتخاذ شود تا مسئولین محترم 
همکاری و مســاعدت الزم را جهت تامین اعتبار 

معمول دارند.
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اخبار کارگری

محمدجواد صابری

در شــرایطی که دستمزد اشتغال 
کامل نیز جوابگــوی مخارج کارگران 
نیســت، بعد از پشت ســر گذاشتن 
محدودیت های ناشی از کرونا، برخی 
کارفرمایان از کارکنان خود می خواهند 
به صورت ناقص کار کننــد و از برخی 

حقوق و مزایای خود دست بکشند.
 »هفته دوم اســفند سال گذشته 
باالخره کارفرما قبول کرد که دورکاری 
کنیم. من در یک آژانس گردشــگری 
محتوا بــرای درج در ســایت تولید 
می کنم. شاید برخی از کارکنان دیگر 
که با ارباب رجوع ســر و کار داشتند، 
نمی توانســتند از خانه کار کنند، اما 
دورکاری در مورد من کامال امکان پذیر 
بود. خوشحال بودم که هم توانسته ام 
کارم را حفظ کنم و هم به دلیل ماندن 
در خانه از ابتال به کرونا در امان بمانم.«

ایــن گفته های یکــی از کارکنان 
آژانس گردشگری اســت که اوضاع و 
احوال خوبی ندارد. بعد بیش از ســه 
ماه تعطیل و نیمــه تعطیل بودن، تازه 
برای خرداد امسال مجوز برگزاری تور 
گرفته است. این آژانس مثل بسیاری 
دیگر از آژانس ها و مشــاغل دیگر در 
ایام کرونا قبول کــرده که کارکنانش 
دورکاری کننــد و البتــه مثل خیلی 

از کســب و کار های دیگر وقتی دیده 
اوضاع خوب نیســت بــه فکر کاهش 
هزینه های خود افتاده اســت، منتها 
از روشی اســتفاده می کند که به ضرر 
کارکنانش است؛ روشــی که اگر رویه 
شود، بیش از پیش معیشت افراد را به 

خطر می اندازد.
مسئول تولید محتوای سایت این 
آژانــس می گوید: »حقوق اســفند و 
فروردین با کمی کسری پرداخت شد 
و من چون می دانستم وضعیت آژانس 
خوب نیست، اعتراضی نکردم و گفتم 
من هم به نوبه خودم سهمی در جبران 
خسارت داشته باشم. به هر حال شرایط 
بحرانی است و باید هر طور می توانیم 
به هم کمک کنیم، اما در اردیبهشت 
اتفاقی افتاد که دیگر برایم قابل تحمل 
نبود. حاضــر بودم از ابتــدای این ماه 
ســر کار بروم، اما کارفرما گفت نیازی 
به این کار نیســت و از همان خانه کار 
کن. قرارداد جدیدی تنظیم شد که بر 
اساس آن من دیگر نیروی ثابت نیستم 
و به ازای کاری کــه می کنم دریافتی 
خواهم داشت. این به معنای آن است 
که من اگر همان کار قبلی را بکنم نصف 
قبل دریافتی دارم و خبری هم از بیمه 

نیست.«
شیوع بیماری کرونا کسب و کار ها 
را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. 

درخواست بیش از ۸۰۰ هزار نفر برای 
دریافت مستمری بیکاری و خبر هایی 
که از بیکاری کارگران ســاختمانی، 
کارگران فصلی و ... به گوش می رسد، 
زنگ خطر را به صدا درآورده اســت. 
بسیاری در فکر کاهش هزینه های خود 
هستند و البته دیواری کوتا ه تر از نیروی 

کار پیدا نکرده اند.
در شرایطی که بحران کرونا منجر 
به تــن دادن برخــی کارفرمایان به 
دورکاری کارکنان شان شــده، انگار 
این نوع کار زیر زبان شان مزه کرده و به 
این فکر افتاده اند که چرا اصال بخشی از 
کار هایشان را به افرادی نسپارند که در 
خانه می توانند همان وظیفه دفتر کار را 
انجام دهند؟ به این ترتیب هم هزینه ها 
پایین می آید و هم می تــوان در مورد 
پرداخت ها تجدیدنظر کــرد. در واقع 
کرونا و دورکاری برخی کارفرمایان را به 
فکر دریافت خدمت از افرادی انداخته 

که اشتغال ناقص دارند.
شمایل اشتغال ناقص در ایران

مطابق آخرین آمار مرکز آمار ایران، 
از بیش از ۲۳ میلیون شاغل حدود دو 
میلیون و ۴۲۸ هزار و ۳۴۶ نفر اشتغال 
ناقص زمانی دارند، یعنی کمتر از ۴۴ 
ساعت در هفته کار کرده و آماده برای 

انجام کار اضافی بوده اند.
هر چند دریافتی کسی که اشتغال 

ناقــص دارد، لزوما کمتــر از فردی با 
اشــتغال کامل نیســت، اما در اغلب 
موارد چنین افرادی دریافتی کمتری 
دارنــد و در بحث بیمــه و دیگر مزایا 
نیز با مشــکالتی رو به رو هستند. در 
شرایطی که حقوق در نظر گرفته شده 
برای اشتغال کامل جوابگوی نیاز های 
کارگران نیست، دریافتی اشتغال ناقص 
می تواند پول بخور و نمیری باشــد که 
به شدت معیشت نیروی کار را تهدید 
می کند. با این همه به انبوه مشکالتی 
که کرونا برای نیروی کار به وجود آورده 
باید این مشکل را هم اضافه کنیم که 
 اشــتغال ناقص در حال افزایش است.

در حالی که  رئیــس اتحادیه کارگران 

قراردادی و پیمانکاری کشور، می گوید 
بر اســاس قانون، دریافتی کارگران با 
هر نوع اشتغالی نباید کمتر از حداقل 
دستمزد تعیین شده باشد، اما بررسی ها 
نشــان می دهد برخی کارفرمایان به 
بهانه اینکه افراد بــه صورت ناقص کار 
می کنند، دستمزدی به مراتب کمتر از 
حداقل دستمزد به کارگران می دهند 
و از پرداخت حق بیمه آنها هم ســر باز 

می زنند.
فتح اهلل بیات، بــه ایلنا می گوید: بر 
اساس قانون اگر کارگری قرارداد دارد 
و بعد اتفاقات اخیر کارفرما به او گفته 
دورکاری کند، باید حقوق این فرد کامل 
پرداخت شود. در صورتی که کارفرما 
قصد دارد تغییراتی در قرارداد به وجود 
بیاورد، باید در زمان عقد قرارداد جدید 
با کارگر توافق کند. بــا این وجود این 
توافق به معنای آن نیست که دریافتی 
فرد کمتر از حداقل دســتمزد تعیین 
شده باشد، همانطور که قانون صراحت 

دارد که نیروی کار باید بیمه شود.
بخشیدن عطای شکایت به 

لقایش
در حالی که قانون درباره بسیاری 
از موارد مرتبط با کار صراحت دارد، اما 
از آنجا که افــراد برای احقاق حق خود 
مجبور به شکایت هستند و این شکایت 
ممکن است به قیمت از دست دادن کار 
آنها تمام شود، در بسیاری موارد عطای 
شکایت را به لقایش می بخشند. مساله 
این است که قرارداد های کار در ایران 
موقت و در بسیاری موارد زیر یک سال 
است. در نهایت فرد حتی اگر شکایت 
کند و حق هم به او داده شــود، ممکن 
اســت در زمان پایان قــرارداد از کار 

برکنار شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی 
و پیمانکاری کشــور در ایــن باره که 
بسیاری از کارگران از ترس تعدیل اقدام 
به شــکایت نمی کنند و تن به شرایط 
می دهنــد، می گوید: »ایــن موضوع 
واقعیــت دارد، اما شــرایط کنونی به 
گونه ای است که باید دست به انتخاب 
زد. بر اساس قانون همانطور که عنوان 
شد امکان تبدیل قرارداد کار کامل به 
قرارداد کار ناقص وجــود ندارد. حتی 
اگر فردی به صورت ناقص کار کند، باید 
حداقل دستمزد را بگیرد و بیمه نیز حق 
اوســت. اینکه چنین مواردی رعایت 
نشود تخلف اســت، اما از طرف دیگر 

این واقعیت هم وجود دارد که به دلیل 
موقت بودن قرارداد ها، شکایت می تواند 
منجر به قطع همکاری کارفرما با کارگر 

شود.«
او بیان می کند: »واقعیتی که وجود 
دارد این اســت که به دلیل شــرایط 
پیش آمــده اقتصاد و اشــتغال دچار 
مشــکالت جدی شــده اند. مشاهده 
می کنیم که کسب و کار های مختلف 
مانند کسب و کار های حوزه گردشگری، 
مواد غذایی و ... به شــدت خســارت 
دیده اند و به همین دلیل ممکن است 
بنگاه های فعال در این زمینه ها دست 
به تعدیل نیرو بزنند یا کارکنان شان را 

مجبور به اشتغال ناقص کنند. 
در ایــن شــرایط بایــد بــر لزوم 
حمایت های دولتی تاکید کنیم. دولت 
باید در اســرع وقت حمایت های الزم 
از کسب و کار های آســیب دیده را در 
دســتور کار قرار دهد. به این صورت 
می توان امیدوار بود که کارفرمایان نیز 
دست به تعدیل نیرو یا تحمیل شرایط 

ناعادالنه به نیروی کار خود نزنند.«
شــرایط پیش آمده ناشی از شیوع 
کرونــا کارفرمایان و کارگــران را در 
وضعیتی قرار داده که ممکن اســت 
دچار تنش های جدی شوند. از بحث 
سوءاســتفاده برخی کارفرمایان که 
بگذریم، در مواردی آنها هم شــرایط 
مساعدی ندارند و چاره ای جز کاهش 

هزینه های خود نمی بینند. 
وعده داده شده که از کسب و کار های 
آسیب دیده از کرونا حمایت می شود اما 
هنوز این وعده عملی نشده است. دولت 
باید هرچه زودتــر وام های حمایتی را 
اعطــا و از کارفرمایــان بخواهد از این 
حمایت در راســتای حفظ نیروی کار 

خود استفاده کنند.

کرونا موجب افزایش اشتغال ناقص و در مواردی لغو قرارداد کار کامل شده است

کاهش درآمد در فضای نامطمئن دورکاری

خبر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب افزایش ۲۰۰ 
هزار تومانی حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی 

دولت خبر داد.
به گزارش وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی، »محمد 
شــریعتمداری« گفت: کمیســیون اقتصادی دولت، به 
اتفاق آرا افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران را 
که پیش از این در شورای عالی کار پیشنهاد و تصویب شده 

بود به تصویب رساند .
وی یادآور شد: با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت، 

این موضوع برای تصمیم گیری نهایــی و طرح به  هیات 
دولت ارجاع شد.

وزیر تعاون افزود: با توجه به اهمیت موضوع این امر طی 
جلسات آینده در هیات دولت تصویب می شود.

یکی از بندهای مــورد بحث در افزایش مزد ســاالنه 
کارگران، حق مسکن اســت که رقم آن در شورای عالی 
کار توســط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس 
از تعیین به هیات وزیران پیشنهاد داده می شود و باید در 

جلسه هیات دولت به تصویب برسد.

در آخریــن مصوبــه شــورای عالــی کار کــه ۱۷ 
خردادماه بــرای تغییرات مزد ۹۹ کارگران برگزار شــد، 
پیشــنهاد افزایش هزینه مســکن تا ســقف ۳۰۰ هزار 
 تومان جهــت تایید و تصویــب نهایی به هیــات وزیران 

ارائه شد.
»حاتم شاکرمی«، معاون روابط کار وزارت تعاون پیش 
از در گفت و گو بــا ایرنا درباره تاخیر تعیین حق مســکن 
کارگران در هیات دولت، گفت: موضوع تاخیر بررسی حق 
مسکن کارگران، الیحه اصالح قانون مالیات ها بود و این 

باعث شد کمیسیون اقتصادی بر آن متمرکز شود اما با این 
حال انتظار می رود ظــرف دو هفته دیگر در دولت طرح و 

به تصویب برسد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

تصویب افزایش 200 هزارتومانی حق مسکن کارگران

نیروهای شرکتی شاغل در حوزه  بهداشت 
و درمان کشور مقابل استانداری های مختلف 

کشور تجمع کردند.
بــه گــزارش ایلنــا، اســتان های یزد، 
خوزستان، کرمان، مرکزی، لرستان، خراسان 
رضوی، آذربایجان غربی ازجمله استان هایی 
هستند، که معترضان مقابل استانداری های 

آنها حضور یافتند.
معترضان خواهان دخالت وزارت بهداشت 
برای حذف شرکت های پیمانکاری هستند؛ 
شرکت هایی که صرفا در چارچوب قانون کار 
پرداختی دارند؛ درحالی که شاغالن رسمی 

حوزه بهداشت و درمان کشور چند برابر این 
میزان را از وزارت بهداشت دریافت می کنند.

به  طور معمول، حقوق یک نیروی شرکتی 
شــاغل در حوزه بهداشــت و درمان، ۲ تا ۳ 
میلیون تومان است؛ اما پیمانی ها و رسمی ها 
به طور معمول ۵ تــا ۷ میلیون تومان حقوق 
دریافت می کنند. معترضان می گویند: حتی 
اگر دانشگاه های علوم پزشکی مایل نیستند 
که وضعیت استخدامی ما را به پیمانی تبدیل 
کنند، حداقل می توانند قرارداد مســتقیم 
منعقد کننــد تا از زیر نظر شــرکت ها خارج 

شویم.

معترضان به صحبت هــای خود افزودند: 
نیروهای شرکتی از امتیازاتی مانند ۵۰ درصد 

امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات 
کشــوری و فوق العاده ویژه محروم هستند؛ 
درحالی که نیروهای رسمی این امتیازات را به 
راحتی کسب می کنند که در نتیجه افزایش 

مناسبی را در حقوق خود شاهد هستند.
آنها با اشــاره به در پیش بــودن آزمون 

اســتخدامی وزارت بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشــکی، برای اســتخدام ۲ هزار 
و ۲۰۰ نیــروی قــراردادی، افزودنــد: این 
وزارتخانه قصد دارد، هزاران نفر را در قالب 
قراردادی جذب کند. همچنین صدور مجوز 
اســتخدام پیمانی ۳ هزار نفر که در آزمون 
۳۰ آبان ۹۸ شرکت کرده اند، در حال انجام 
است؛ با این حال تکلیف نیروهای شرکتی را 

روشن نمی کند.
نیروی های شــرکتی می گویند که حتی 
در صورت شرکت در آزمون های استخدامی 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، 
هیچ امتیازی نسبت به نیروهای تازه وارد که 
در آزمون ورودی نمــره الزم را برای جذب 
کســب می کنند، ندارند و باید در یک رده با 

دیگر متقاضیان رقابت کنند.

درخواست معترضین طرف قرارداد شدن با دانشگاه های علوم پزشکی به جای واسطه هاست 

تجمع نیروهای شرکتی بهداشت و درمان مقابل استانداری ها

رئیس اتحادیه کارگران 
قراردادی و پیمانکاری 
کشور:  بر اساس قانون 

امکان تبدیل قرارداد کار 
کامل به قرارداد کار ناقص 

وجود ندارد. حتی اگر فردی 
به صورت ناقص کار کند، 
باید حداقل دستمزد را 

بگیرد و پرداخت بیمه نیز 
حق اوست

انگار دورکاری زیر زبان 
برخی کارفرمایان   مزه 

کرده و به این فکر افتاده اند 
که چرا اصال بخشی از 

کار هایشان را به افرادی 
نسپارند که در خانه 

می توانند همان وظیفه دفتر 
کار را انجام دهند؟ اینطور 
هم هزینه ها پایین می آید 

و هم می توان در مورد 
پرداخت ها تجدیدنظر کرد

 شماره   585 /       سه شنبه 21 مرداد   1399  /   21  ذی الحجه 1441  /  11  اوت   2020


