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بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران:
صداوسیما، اعتراضات کارگران 

هفت تپه را سانسور می کند
بسیج دانشجویی دانشــگاه های تهران، شهید 
بهشتی و شریف، طی نامه ای به »علی عسگری« رئیس 
سازمان صداوسیما با تعیین ضرب االجلی یک ماهه 
برای پوشش صریح و بی پرده مطالبات کارگری تصریح 
کردند: در صورت نپرداختن به موضوع در مدت زمان 
معین شده، بسیج دانشجویی مستندی در این زمینه 
تهیه و راساً رسانه ای خواهند کرد. به گزارش ایسنا، در 
این نامه خطاب به علی عسگری آمده است: »چند 
سالی است، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با 
مشکالت عدیده کارگری و مدیریتی مواجه است که به 
علت برخورد غلط نهادهای ذی ربط به ویژه در یک سال 
اخیر تبدیل به بحران جدی شده است. رسانه ملی، 
همان طور که از اسمش پیداست باید متعلق به مردم 
به خصوص قشر فرودست و رنج کشیده باشد که عمال 
چنین نیست. ازجمله مطالبات اساسی و مهم کارگران 
این شرکت نیز پوشش رســانه ای بدون سانسور و 
صریح اعتراضات در صداوســیما است. اندک موارد 
پوشش این اتفاقات توسط صداوسیما نیز در تناقض 
با واقعیت بوده یا دست کم از گزند تلخیص و سانسور 
در امان نبوده است. بسیج دانشجویی دانشگاه های 
تهران، در این یک سال با حضور خود در بین کارگران 
سعی بر پیگیری و حل و فصل مشکالت آنها و رساندن 
صدای اعتراضات کارگری به گوش مسئولین و مردم 
جهت پر کردن خال حضور صداوسیما در بین آنها را 
داشته است. از این رو بسیج دانشجویی، ضرب االجلی 
یک ماهه برای صداوسیمای جمهوری اسالمی جهت 
پوشش صریح و بی پرده مطالبات کارگری و انعکاس 
تصویر درستی از شرایط بغرنج موجود، تعیین می کند. 
در صورت نپرداختن به موضوع در مدت زمان معین 
شده، بسیج دانشجویی، مستندی در این باره تهیه 
کرده و راسا رسانه ای می کند. طبعا این اقدام نشانگر 
عدم کفایت و استطاعت صداوسیما در بدیهی ترین 
وظیفه خود اســت و این لکه ننگ به دامان این نهاد 

باقی خواهد ماند«.
    

 مرگ دو مقنی حین حفر چاه 
در جمال آباد لوشان

حادثه گازگرفتگی منجر به مــرگ دو کارگر 
مقنی در عمق ۱۰ متری چاه شد. به گزارش ایلنا، 
این اتفاق روز جمعه )۱۹ مهــر ماه( زمانی افتاد که 
دو کارگر که یکی از آنها تبعه افغانستان بود در یک 
باغ در منطقه جمال آباد لوشــان مشغول حفر چاه 
بودند. طبق این گزارش، در ابتدا کارگر افغان دچار 
گازگرفتگی می شود و سپس همکار او که یک کارگر 
ایرانی و از اهالی منطقه لوشان بود، برای نجات وی 
اقدام می کند که در نهایت هر دو جان خود را از دست 

می دهند.
    

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
 آزادی کارگران هفت تپه، 

صرفًا کافی نیست

نماینــده اهــواز در مجلس گفــت: مطالبات 
کارگران هفت تپه و ابهامات خصوصی ســازی را از 
مجاری قانونی دنبال خواهم کرد. به گزارش ایلنا، 
عصر هفدهم مهرماه، کارگران بازداشتی مجتمع 
نیشــکر هفت تپه بعد از دو روز بازداشت از زندان 
دزفول آزاد شــدند. این کارگران خواستار دیدار با 
نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با 
مطالبات و دغدغه های صنفی خود بودند. کارگران 
نیشکر هفت تپه و نمایندگان آنها مدعی هستند که 
خصوصی سازی هفت تپه، علت العلل همه مشکالت 
این واحد قدیمی است. »علی ساری« نماینده اهواز 
در مجلس می گوید: با کارگران هفت تپه در ارتباط 
هستم. با کارگرانی که قرار بود مشکالت صنفی خود 
را در کمیسیون اجتماعی مجلس طرح کنند، در 
تهران و اهواز نشست هایی خواهم داشت و موضوعات 
و دغدغه های آنها را تا جایی که میسر باشد، از دولت و 
وزرای مربوطه دنبال خواهم کرد. وی تاکید کرد: در 
مورد خصوصی سازی هفت تپه ابهاماتی وجود دارد 
که این ابهامات را از طریق هیات تحقیق و تفحص 
سازمان خصوصی سازی پیگیری خواهم کرد. ساری 
ادامه داد: تاکید می کنم که همه مطالبات صنفی 
کارگران در چارچوب قانون قابل پیگیری اســت و 
مجلس با تمام توان در کنار کارگران و مشکالت آنها 
ایستاده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
اضافه می کند: صرف اینکه این کارگران آزاد شدند، 
برای ما کافی نیست. تا احقاق حق کارگران و گرفتن 
مطالباتی که در قانون مدون شده، موضوع را پیگیری 
خواهم کرد. کارگران از این نظر کامالً مطمئن باشند.
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اخبار کارگری

قانون کار درباره طبقه بندی مشاغل 
صراحت دارد اما بسیاری از کارفرمایان 
به انحای مختلف از زیر بار این کار شانه 
خالی می کنند. موقتی بودن مشــاغل 
یکــی از دالیل اصلی عــدم تمکین به 

طبقه بندی مشاغل است.
طبق ماده 48 قانون کار، »به منظور 
جلوگیری از بهره کشی از کار افراد، وزارت 
کار و امور اجتماعی موظف است نظام 
ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده 
از استاندارد مشــاغل و عرف مشاغل 
کارگری در کشور تهیه کرده و به مرحله 
اجرا درآورد«. همچنین ماده 4۹ قانون 
کار به طبقه بندی مشاغل اختصاص دارد 
و ساالنه این وزارتخانه جداول مربوط به 

طبقه بندی مشاغل را منتشر می کند.
طبق قانون طبقه بندی مشــاغل 
که سابقه آن در الزامات قانونی به سال 
۱۳۵۲ می رسد، قرار است افراد براساس 
تحصیالت، مهارت، سابقه و... دریافتی 
متفاوتی داشته باشــند. بر این اساس 
وقتی یک فرد با تحصیالت کارشناسی 
مرتبط همان کاری را می کند که یک 
فرد دارای مدرک دیپلم انجام می دهد 
باید حقوق بیشــتری بگیرد. به همین 
ترتیب کسی که سابقه بیشتری دارد، 
ولو اینکه وظایف و مســئولیت هایش 
مانند یک نیروی تازه کار باشــد، باید 
دستمزد بیشــتری دریافت کند. هر 

چند طبقه بندی مشاغل در مورد ادارات 
و ســازمان های دولتی و عمومی اجرا 
می شود اما اگر در بخش خصوصی کار 
کنید این نوع نظام پرداختی حقوق در 

بسیاری موارد رعایت نمی شود.
برابری ناعادالنه در محیط کار

برابری در بسیاری موارد به یک آرزو 
و رویا تبدیل شــده، با این حال »همه 
با هم برابرند« همه جــا و در مورد همه 
چیز هم خوب نیست. یکی از این موارد 
برابری در دریافت حقوق بدون توجه به 
مهارت، تحصیالت، سابقه و... است اما از 
قضا یکی از مواردی که قاعده همه با هم 
برابرند درباره آن رعایت می شود، همین 
پرداخت دستمزد هاست. اینکه فردی با 
سابقه ای چند ساله، با تحصیالت مرتبط 
با فعالیتی که می کند و با مهارت بیشتر 
به اندازه یک تازه کار، بدون تحصیالت 
مرتبط و بــا کاری کمتر حقوق بگیرد، 
قطعا ناعادالنه است. طبقه بندی مشاغل 
به همین منظور مورد تاکید اســت اما 
خیلی از کارفرمایان عالقــه ای به این 

طبقه بندی ندارند.
»فتح اهلل بیات« دبیر اجرایی خانه 
کارگر شــرق تهران می گوید: در حال 
حاضر در بعضی از کارگاه ها طبقه بندی 
مشاغل به درستی انجام نمی شود و بعضا 
تفاوتی بین نیروهای کار تحصیل کرده و 
غیرتحصیل کرده و نیروهای کار قرارداد 

دائم و موقت دیده نمی شود. ممکن است 
فردی مدرک تحصیلی نامرتبط با شغلی 
که به او محول شــده داشته باشد ولی 
دریافتی او با نیروی کار با سابقه ای که 
دارای مدرک تحصیلی مرتبط اســت، 
یکی باشــد یا کارگری دارای سابقه و 
تخصص باالیی باشــد ولی حقوقش 
از کارگری که ســابقه کمتر و مدرک 
تحصیلی باالتری دارد کمتر باشد که این 
امر نشان می دهد طبقه بندی در کارگاه 
به درســتی اجرا و حقوق نیروهای کار 
متناسب با وضعیت او رعایت نشده است.

 شروع از صفر؛ 
عبارت آشنای بازار کار ایران

حتی اگر سال هاست کار می کنید 
با تعبیر »شروع از صفر« آشنا هستید. 

واقعیت این اســت که در بازار کار ایران 
فردی که می خواهد ۳۰ سال سابقه خود 
را پر کند تا به مرحله بازنشستگی برسد 
ممکن است بار ها محل و حتی نوع کار 
خود را عوض کند. عوض کردن نوع کار 
محل بحث نیست اما عادالنه نیست که 
با تغییر محل کار، همه چیز از نو شروع 
شــده و با یک فرد با تجربــه مثل یک 

تازه کار برخورد شود.
اگر از فعاالن کارگری، کارشناسان 
روابــط کار و حتی مســئوالن درباره 
مشــکالت بازار کار ایران بپرســید، از 
موقتی بودن قرارداد ها به عنوان مشکلی 
عمده در این زمینه یاد می کنند. یکی 
از تبعات موقتی بودن قرارداد های کار 
این است که افراد مجبورند بار ها از اول 
شــروع کنند چرا که بنگاهی که در آن 
کار می کرده انــد گرفتــار تعدیل نیرو 
شده و آنها به دنبال کار به بنگاهی دیگر 
رفته اند. در بسیاری موارد کارفرمایان، 
کارگران نیازمند و مشــتاق بــه کار را 
استخدام می کنند، بدون اینکه در ازای 
ســابقه و تخصص آنها حقوق پرداخت 
کنند. آنها با افراد با تجربه مثل تازه کار ها 
برخورد می کنند، آن هم نه در مورد کار 
و مسئولیت هایی که به آنها می سپارند، 

بلکه در مورد حقوق و دستمزد.
»کاظــم فرج اللهــی« در این باره 
می گوید: در چهار دهه گذشته افزایش 
حقوق ســاالنه اغلب کمتر از نرخ تورم 
بوده است. طبقه بندی مشاغل ابزاری 
در دســت کارگران است تا از طریق آن 
بتوانند تفاوت میــزان افزایش حقوق 
را با تورم جبران کنند اما بســیاری از 
کارفرمایان به انحای مختلف این ابزار را 
از دست آنها می گیرند و نتیجه تعمیق 

شکاف بین درآمد و هزینه می شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه موقتی 
بودن مشاغل، دلیل اصلی عدم رعایت 
طبقه بندی مشاغل است، عنوان می کند: 
درباره وضعیت مشــاغل و اینکه اغلب 
قرارداد های موقت با نیروی کار بســته 
می شود، اطالع کافی داریم. این معضل 
باعث می شود افراد با داشتن تجربه در 
چرخه شــروع از اول بیافتند. یک فرد 
بار ها باید از اول شروع کند، حال آنکه اگر 
نظام درست و دقیقی درباره سوابق کار 
و ارزیابی مهارت هــا بود، چنین اتفاقی 

نمی افتاد.

وی ادامــه می دهــد: ایــن به نفع 
کارفرمایان است که افراد با تجربه را به 
عنوان تازه کار به اســتخدام دربیاورند، 
آن قدر که در مواردی شاهدیم که آنها 
حاضرند نیرو های باتجربه خود را اخراج 

و نیرو های جدید استخدام کنند.
این فعال صنفی می گوید: اغلب وقتی 
درباره تعدیل نیرو حرف زده می شــود 
عنــوان می کنند که به دلیل شــرایط 
بد اقتصــادی و کاهش تولیــد و موارد 
این چنینی، کارفرما مجبور به تعدیل 
نیروی کار خود شده اما خیلی وقت ها 

هم این تعدیل از سر سودجویی است.
به گفته فرج اللهی، کارگری که برای 
مدتی طوالنی در جایــی کار می کند 
انتظار دارد حقوقش براســاس سابقه، 
تجربه و مهارتش تعیین شود. او ممکن 
است این را تاب نیاورد که فردی تازه کار 
که همان کار را می کند برابر با او حقوق 
بگیرد. بر این اساس با کارفرما مشکل پیدا 
می کند و کارفرما یا قراردادش را تمدید 
نمی کند یا به نوعی بدرفتاری می کند که 

او مجبور به ترک شغل شود.
او با بیان اینکــه همین فرد به دلیل 
بیکاری مجبور است به کارگاهی دیگر 
برود و حتی حقوق کمتری دریافت کند، 
تاکید می کند: اینجا بحث طبقه بندی 
مشــاغل مطرح اســت. طبقه بندی 
مشــاغل باید با دقت صــورت گیرد و 
نظارت کافی در مورد آن وجود داشته 
باشــد. باید هیاتی بی طرف با توجه به 
حقوق کارگران طبقه بندی مشاغل را 
انجام دهد و باید نظارت شــود که همه 

کارفرمایان این را رعایت کنند.
این فعال کارگــری می گوید: البته 
ریشه این مشــکالت در جای دیگری 
است. همان طور که گفته شد وضعیت 
قرارداد ها باعث می شــود کارگران در 
بســیاری موارد از حقوق خود محروم 
شوند. اگر مشکل موقتی بودن قرارداد ها 
حل شــود، خود به خود مواردی چون 
عدم تمکین کارفرمایان به طبقه بندی 
مشاغل نیز حل می شود. باید این مهم 
جا بیافتد که مواردی چون طبقه بندی 
مشاغل، پایداری شــغل و... به افزایش 
بهره وری کمک می کند و در نهایت به 

نفع کارفرمایان هم هست.
انگیزه کشی در بازار کار ایران

کارشناسان مدیریت نیروی انسانی 

و روابط کار بر این نظر هستند که انگیزه، 
مهم ترین اصــل در افزایش بهره وری 
اســت. متخصص ترین نیروی کار هم 
بدون داشــتن انگیزه کافــی به ورطه 
روزمرگی و کم کاری می افتد اما یک فرد 
با تخصص و مهارت نسبی اگر راه پیش رو 
را باز ببیند فعالیتش را دوچندان می کند 
و به این ترتیب بهره وری افزایش می یابد.
در بازار کار ایران یکی از مشکالت 
بنیادین این اســت کــه کارفرمایان 
در بســیاری موارد بدون دوراندیشی 
به دنبــال منافع مقطعی هســتند. 
بی ثباتی اقتصادی که باعث می شود 
بنگاه داری بی ثبات شود یکی از دالیل 
این رویکرد است. به همان صورت که 
یک نیروی کار طی دوران کاری خود 
بار ها مجبور به تغییر شغل می شود، 
یک کارفرما نیز ممکن است بار ها کار 
عوض کند، چرا که نوسانات اقتصادی 
به یک باره کاری را از رونق می اندازد 
و به یک باره وضعیت کاری را ســکه 
می کند. کارفرمایی کــه فرض دارد 
کارش موقتی اســت با نیــروی کار 
خود هــم موقتی برخــورد می کند. 
نتیجه کار این می شود که فرد دنبال 
نیرویی بدون خالقیــت می گردد و 
فقط انتظار دارد فرد اســتخدام شده 
دقیقا در مســیر تعیین شده حرکت 
کند. طبقه بندی مشاغل، بدون ثبات 
اقتصادی و ثبات شــغلی امکان پذیر 
نیست. الزامات قانونی می تواند مسیر 
را نشــان دهد اما اگر شــرایط برای 
اجرای قانونی وجود نداشــته باشــد 
یا بدتــر از آن راه هــای قانون گریزی 
باز باشــد، اینکــه بر مــوردی مثل 
طبقه بندی مشــاغل تاکید شــود و 
حتی ســاالنه جداول مربوط به آن را 

منتشر کنند، بی فایده است.

طبقه بندی مشاغل، بدون ثبات اقتصادی و ثبات شغلی امکان پذیر نیست

برابری ناعادالنه؛ گریبان گیر نیروی کار ایرانی

خبر

مرکز آمار در تازه ترین گــزارش خود درباره 
وضعیت اشــتغال و بیکاری اعالم کــرد که نرخ 
بیکاری در تابستان امسال نسبت به تابستان سال 
گذشــته ۱.8درصد کاهش یافته است. گزارش 
مرکز آمار نشان می دهد: جمعیت شاغالن ۱۵ساله 
و بیشتر در این فصل ۲4میلیون و ٧۵۱هزار نفر 
بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 844هزار 
نفر افزایش داشته است. طبق این گزارش، بررسی 
اشــتغال در بخش های عمده اقتصادی نشــان 
می دهد که در تابســتان ۱۳۹8، بخش خدمات 
با 4۹.۱درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود 
اختصــاص داده و در مراتب بعــدی بخش های 

صنعت با ۳۲ و کشاورزی با ۱۹درصد قرار دارند.
»مسعود دانشــمند« کارشــناس مسائل 

اقتصادی با اشاره به اینکه برای تحلیل درست آمار 
باید مبانی آماری را بشناســیم، به ایلنا می گوید: 
مرکز آمار وقتی درباره کار کردن صحبت می کند 
دو ساعت کار در هفته را مبنا قرار می دهد. به این 
صورت کسی که دو ساعت در هفته کار کند شاغل 

به حساب می آید.
او ادامه می دهد: این مبنا همان مبنایی است که 
سازمان بین المللی کار در نظر گرفته اما در کاربرد 
آن در ایران مشکالت عدیده ای وجود دارد، آن قدر 
که باید گفت اســتفاده از چنین مبنایی درست 
نیست و نباید کســی را که در ایران دو ساعت در 

هفته کار می کند شاغل به حساب آید.
این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه باید 
پرسید آن دو ساعت کاری که انجام می شود چه 

کاری است و چقدر درآمد برای فرد به همراه دارد، 
می گوید: ممکن است کسی ماشین کسی را بگیرد 
و دو ســاعت در هفته مسافرکشی کند. با مبنای 
مرکز آمار این فرد شاغل محسوب می شود اما او 

واقعا چقدر درآمد داشته است؟
وی ادامه می دهد: شــاغل کســی است که 
درآمدی به اندازه تامین نیاز های خود داشته باشد. 
ما حتی سبد معاش را که نزدیک به هشت میلیون 
تومان است در نظر نداریم، بلکه می گوییم حداقل 
حقوق تعیین شده را داشته باشد اما با دو ساعت کار 
در هفته در ایران چنین حقوقی به دست نمی آید.

به گفته دانشــمند، اینکه مبنای ســازمان 
بین المللی کار دو ســاعت کار در هفته است به 
دلیل این اســت که ضوابط کار ســاعتی کامال 

مشخص است و فردی با این میزان کار از حقوق 
خود محروم نمی شود. سازمان بین المللی کار بر 
مبنای کار در کشور های پیشرفته دو ساعت کار 
در هفته را اصل قرار داده و چنین چیزی در کشور 

ما درست نیست.
وی درباره اینکه عنوان می شود نرخ بیکاری 

در تابستان امســال به دلیل بارش های 
خوب ابتدای امســال کاهشی 

شده، چرا که کشاورزی رونق 
یافتــه، عنــوان می کند: 
زمانی ما می توانیم عنوان 
کنیم رونق کشاورزی در 

کاهش اشتغال تاثیر داشته 
که سطح زیر کشت افزایش 
چشمگیری داشته باشد. 
آب سالی منجر به افزایش 
چشــمگیر ســطح زیر 
کشــت نشــده، بلکه 

بهره وری کشاورزی را افزایش داده است.
این کارشناس اقتصادی توضیح می دهد: بر این 
اساس درآمد کشاورزان ممکن است بیشتر شده 
باشد اما رونق کشاورزی لزوما به معنای افزایش 

تعداد شاغالن در بخش کشاورزی نیست.
وی با تاکید بر اینکه اگر می خواهیم ارزیابی 
درســتی از وضعیت اشــتغال در ایران داشــته 
باشــیم باید معیار و مبنای درســت و واقعی در 
نظر بگیریم، می گوید: شواهد و قرائن و اخباری 
که درباره واحد های تولیدی به گوش می رسد 
نشان دهنده رشد اشتغال نیست. بر این اساس 
آمار اعالم شــده بیش از آنکه در تحلیل های 
اقتصــادی بــه کار آیــد جنبه 
تبلیغاتی دارد، حال آنکه 
بهبود در وضعیت کار و 
اقتصاد نیازمند داشتن 
اطالعــات درســت 

است.

واکنش یک کارشناس اقتصادی به کاهش ۱.۸درصدی نرخ بیکاری:

جزئیات مشاغل ایجاد شده و درآمد آنها باید منتشر شود

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: از اینکه در ایام بحرانی شرکت آذرآب، 
هیأت مدیره و مدیرعامل و مدیران اصلی در شرکت حضور 
ندارند و این شرکت بزرگ با سرپرستی موقت اداره می شود، 

بسیار متعجب هستم.
کریم یاوری در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به اختالف میان 
سهام داران آذرآب گفت: اختالف نظر بین سهامداران، کارگران 
این مجموعه را دچار مشکالتی نظیر پرداخت نشدن چندماه 

دستمزد و بالتکلیفی کرده است.

وی افزود: از اینکه در ایام بحرانــی آذرآب، هیأت مدیره 
و مدیرعامل و مدیران اصلی در شــرکت حضور ندارند و این 
شــرکت بزرگ با سرپرســتی موقت اداره می شود، بسیار 

متعجب هستم.
یاوری با بیان اینکه آذرآب فقط یک کارگاه نیست، بلکه 
یک بنگاه اقتصادی است، گفت: آذرآب ظرفیت بسیار باال با 
توانمندی های خاص برای ساخت پروژه های بزرگ نفتی، 
پتروشیمی، پاالیشگاهی و سایر نیازمندی های کشور را دارد.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی افزود: از همه مهمتر، این شرکت از سرمایه و 
نیروی انسانی بسیار ماهر، مجرب، توانمند و دلسوز برخوردار 
است که در ســاخت مهمترین ســفارش ها و قراردادها به 

شرکت، امتحان خود را پس داده اند.
وی درباره دالیل بــروز مشــکل در آذرآب، گفت: نبود 
سفارش کار و منعقد نشدن قراردادهای بزرگ ازجمله دالیلی 

است که این مشکالت را به وجود آورده اند.
یاوری در مــورد معوقات کارگران این شــرکت و زمان 
پرداخت آنها، گفت: معوقات کارگران کــه مربوط به پایان 

مردادماه است، طی هفته جاری پرداخت می شود و کارگران 
فقط حقوق شهریور ماه را طلب دارند.

نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسیدگی به 
بحران های واحدهای تولیدی، گفت: بانک کشــاورزی به 
عنوان سهامدار عمده شرکت آذرآب بی توجهی فراوانی به 
وظایف سهامداری خود نشان  می دهد. کارگران به شدت از این 
موضوع  نگران و گله مند هستند. این بانک در شرایط بحرانی 
فعلی باید به وظایف خود به عنوان سهامدار اصلی اهتمام کند.

یاوری گفت: از مسئوالن استان و اعضای شورای تامین و 
به طور خاص از نیروی انتظامی که مدبرانه و برادرانه، با مدارا 
و دلسوزی با کارگران  معترض آذرآب مواجه شده اند، تشکر 

می کنم.

مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار:

بانک کشاورزی به وظایف خود در قبال آذرآب، بی توجه است

وضعیت قرارداد های کار 
باعث می شود کارگران در 

بسیاری موارد از حقوق خود 
محروم شوند. اگر مشکل 

موقتی بودن قرارداد ها 
حل شود، خود به خود 

مواردی چون عدم تمکین 
کارفرمایان به طبقه بندی 

مشاغل نیز حل می شود

اینکه فردی با سابقه ای 
چند ساله، با تحصیالت 

مرتبط با فعالیتی که 
می کند و با مهارت بیشتر 

به اندازه یک تازه کار، بدون 
تحصیالت مرتبط و با کاری 

کمتر حقوق بگیرد، قطعا 
ناعادالنه است. طبقه بندی 

مشاغل به همین منظور 
مورد تاکید است
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