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تجمع کارگزاران مخابرات 
روستایی مقابل مجلس

دبیــر کانــون انجمن های صنفــی کارگری 
کارگزاران مخابرات روســتایی کشــور از تجمع 
کارگزاران مخابرات روستایی مقابل مجلس خبر داد.

قربانزاده به ایلنا گفت: از چند اســتان کشــور 
ازجمله خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان 
جنوبی، قزوین، گیالن، همدان، خوزستان، لرستان 
و  هرمزگان به تهران آمدیم و مقابل مجلس جمع 
شدیم تا شاید نمایندگان مجلس صدای دادخواهی 
ما را بشنوند. وی با تاکید بر اینکه مهم ترین خواسته 
ما رفع تبعیض مزدی در مخابرات است، مطالبات را 
در چهار دسته گروه بندی کرد: مطالبه اول پایبندی 
مخابرات به توافقنامه ســوم اردیبهشت سال 98 
است. این توافقنامه با حضور نمایندگان مجلس  بین 
کارگران و مخابرات تنظیم شــد. دومین خواسته، 
رفع تبعیض در پرداخت حقوق، مزایا و رفاهیات بین 
کارگران مخابرات روســتایی و کارکنان مخابرات 
شهری است که خواسته بســیار مهمی است. این 
خواسته عرف کارگاه اســت و محمل قانونی دارد. 
خواســته بعدی، انعقاد قرارداد دائم بــا تعدادی از 
کارگزاران مخابرات روستایی است که هنوز قرارداد 
با آنها منعقد نشده درحالی که قرارداد دائم، آرای حل 
اختالف و دیوان عدالت اســت. در نهایت خواستار  
واریز بیمه معوقه تعدادی از  پرسنل، مربوط به قبل 
و بعد سال 88 هستیم. این فعال صنفی تاکید کرد: 
امیدوارم نمایندگان مجلس به داد ما برسند و برای 

پیگیری مطالبات برحق و قانونی ما گام بردارند.
    

حقوق کارکنان شرکتی تامین 
اجتماعی ۳۰درصد افزایش می یابد

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان 
تأمین اجتماعی گفت: اقدامات الزم برای افزایش 
حدود ۳۰درصدی حقــوق و افزایش مدت قرارداد 
کارکنان شرکتی این ســازمان آغاز شده است. به 
گزارش روابط عمومی تأمین اجتماعی، هادی زبده 
شیرکوهی اظهار داشت: با توجه به متناسب سازی 
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از محل وصول 
بخشی از مطالبات این سازمان از دولت و همچنین 
مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش 
فوق العاده موضوع فصل پنجم آیین نامه استخدامی 
سازمان تأمین اجتماعی برای تمامی کارکنان، بهبود 
شرایط شغلی و قراردادی همکاران شرکتی شاغل 
در شرکت کار و تأمین و سایر شرکت ها نیز پیگیری 
و با حمایت و موافقت مدیرعامل ســازمان به اجرا 
گذاشته شد. وی افزود: تمهید مقدمات، محاسبات 
و نهایتا اعمال افزایش حــدود ۳۰درصدی حقوق 
کلیه همکاران شرکتی ترجیحا به موازات اجرای 
طبقه بندی مشاغل در اسرع وقت انجام خواهد شد. 

    
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

 صندوق های خطرپذیر 
تشکیل می شوند

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، از تشــکیل 
صندوق های خطرپذیر با مشارکت بخش دولتی و 
غیردولتی و نیز در نظر گرفتن خط اعتباری با نرخ 

ترجیحی برای تعاونی های جوانان خبر داد.
محمد شریعتمداری در صفحه شخصی خود در 
توییتر نوشت:  در راستای حمایت از اشتغال جوانان 
با ایجاد مراکز نوآوری و توسعه تعاون، امکان تشکیل 
صندوق های خطرپذیر با مشارکت بخش دولتی 
و غیردولتی فراهم و خط اعتباری با نرخ ترجیحی 
برای  تعاونی های جوانان ایجاد می شود. تضمین اصل 
سرمایه سرمایه گذاران در بخش تعاون از طرح های 

نوین ماست.
    

 استخدام نیروی غیربومی 
در خوزستان ممنوع شد

مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: 
استخدام نیروی کار غیربومی در خوزستان ممنوع 
شد. به گزارش ایلنا، ارســالن غمگین اظهار کرد: 
شرکت های صنعتی، پتروشــیمی، نفت، فوالد و 
کشاورزی در استان برای استخدام نیروی کار جدید 
ملزم به به کارگیری افراد بومی شدند مگر اینکه افراد 

بومی تخصص الزم را نداشته باشند.
وی با تاکید بر ضرورت رعایت این مصوبه افزود: 
رؤسای ادارات کار در شهرستان ها پیگیر این موضوع 
هستند و اگر شــرکتی تخلف کند با آن برخورد و 

نیروی مذکور اخراج خواهد شد.

4
اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

به رغم تاکیــد قانون کار بــر لزوم 
برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی 
کار، بعد از جلسه هفدهم خرداد، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماه های تیر 
و مرداد، اهتمامی برای برگزاری جلسات 
شــورای عالی کار از خود نشان نداد. در 
نهایت بعد از دو ماه پیاپی که کارگران 
همچنان منتقد وضعیت بد معیشتی 
خود بودنــد و برای بهبود معیشــت، 
مطالبه گــری می کردند، روز شــنبه 
مشخص شــد که قرار است سه شنبه 
)هجدهم شهریور( جلسه شورای عالی 

کار برگزار شود.
اما در دســتور کار جلســه که به 
دســت نمایندگان کارگری رسیده، 
خبــری از »ترمیم مــزد«، »بهبود 
معیشــت« یا »راهکارهــای جبران 
کاهش قدرت خرید کارگران« نیست. 
در دستور کار این جلسه، دو مورد به 
چشــم می خورد: بحث حق الزحمه 
طبقه بنــدی مشــاغل و بررســی 

مشکالت سامانه جامع روابط کار.
کارگرانی که ایستادگی طرف های 
دولتــی و کارفرمایی در پنج جلســه 

فشــرده مــزد 99 را مقابــل افزایش 
دســتمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار 
دیده انــد، قاعدتاً چنــدان امیدی به 
وعده های »ترمیم دستمزد در نیمه دوم 
سال« ندارند اما اظهارات رئیس سازمان 
بازرسی کشور در خرداد ماه، مبنی بر 
اینکه وزیر کار قول ترمیم دستمزد را 
داده است و همچنین تکرار این وعده ها 
در تابستان سال جاری، با واقعیت های 
عینی و رفتار مسئوالن در تضاد است. 
از این روست که وقتی دعوتنامه جلسه 
شورای عالی کار بعد از دو ماه به دست 
نمایندگان کارگری می رسد، خبری 
از مقوله ترمیم مزد در آن نیست. این 
در حالی ســت که در بخشــنامه مزد 
99، احتمال ترمیم دســتمزد منتفی 
دانسته نشــده و در یک بند از آن آمده 
که می توان در مورد مزد در میانه سال 
گفت وگو کرد. حــال وقتی همه اینها 
را کنار هم می گذاریم درمی یابیم که 
به رغم وعده و وعیدها، دولت اهتمامی 
برای ترمیم دســتمزد ندارد. در عین 
حال، هم سازمان بازرسی کشور )قوه 
قضاییــه( و هم فراکســیون کارگری 
مجلس )قوه مقننه( مدت هاست که در 
ارتباط با عقب ماندگی دستمزد از سبد 

هزینه های زندگی صحبت می کنند 
و بارهــا اعالم کرده اند کــه باید مزد و 

دریافتی کارگران افزایش یابد.
 کارگران نمی توانند
 ادامه زندگی دهند

»علــی بابایی کارنامــی«، رئیس 
فراکسیون کارگری مجلس یازدهم، در 
رابطه با ضرورت بهبود معاش کارگران 
می گوید: یک واقعیت بدیهی و مسلم 
وجود دارد. کارگران با این تورم موجود 
نمی توانند ادامه زندگی بدهند، منتها 
سازوکار بهبود معاش را باید دولت ارائه 
بدهد. کارگران در شــرایط فعلی، در 
دشواری های بسیار به سر می برند و ما 
هم اعتقاد داریم که مزد باید افزایش یابد 
اما این را هم باید در نظر گرفت در شرایط 
فعلی، اوضاع کارفرمایــان هم چندان 
مطلوب نیست و دولت نباید بار همه چیز 
را بر دوش کارفرمایان بیندازد. در این 
اوضاع، وظیفه دولت جدی تر می شود. 
دولت باید با تمام توان به میدان بیاید و 
بهبود معیشــت کارگران را در دستور 

کار قرار دهد.
این نماینده مجلس به راهکارهای 
پیشــنهادی برای بهبود معیشــتی 
کارگران می پردازد: دولت باید بسته های 

معیشتی و رفاهی به کارگران بدهد. یک 
پیشنهاد فراکســیون کارگری به وزیر 
کار این بود که با استفاده از اعتبار تامین 
اجتماعی و با کمــک بانک مرکزی، به 
هر کارگر در هر ســال، کارت خرید تا 
ســقف ۱۰ میلیون تومان با سود ۲ تا 
۴درصد بدهند یا مثالً تسهیالت مسکن 
ارزان قیمت به کارگران بدهند. پیشنهاد 
دیگر، ارائه بسته معیشــتی ماهانه به 

کارگران حداقل بگیر است.
به گفتــه بابایــی، دولــت باید به 
کارگــران حداقل بگیــر کــه حدود 
۲میلیون و ۵۰۰هــزار تومان حقوق 
می گیرند، بسته معیشتی ماهانه بدهد؛ 
یعنی هر ماه، دولت بســته معیشتی 

 کارگران حداقل بگیر داشــته باشــد. 
رئیس فراکســیون کارگری مجلس با 
تاکید بر اینکه بهبود معیشت کارگران 
و رفع فاصله دستمزد با سبد معیشت، 
در شرایط فعلی، وظیفه اساسی دولت 
است، می گوید: دولت باید آستین باال 
بزند و از کارگــران در این اوضاع تورمی 

حمایت کند.
با این همه به نظر نمی رسد که دولت 
الاقل برای جلسه سه شنبه، برنامه ای 
برای مذاکره در حول و حوش »بهبود 
معیشت کارگران« و ترمیم قدرت خرید 
آنها داشته باشد. در دعوتنامه نه حرفی 
از ترمیم مزد هســت و نه قرار است در 
مورد راهکارهای جبرانی برای تامین 
ســبد معاش خانوار صحبت شود ولی 
آیا نمایندگان کارگری شورای عالی کار 
می توانند موضوع ترمیم مزد را که در واقع 
مهم ترین خواسته و دغدغه طبقه کارگر 
در مقطع کنونی ست، در جلسه سه شنبه 
طرح و دنبال کنند؟ آیا این کار را صورت 

خواهند داد؟
 موضوع ترمیم مزد را 

مطرح می کنیم
»فرامرز توفیقــی« رئیس کمیته 
دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار و از نمایندگان کارگری در این رابطه 
می گوید: حتماً نماینــدگان کارگری 
موضوع ترمیم مــزد را مطرح خواهند 
کرد. شــرایط زندگی کارگران بسیار 
دشوار است و موضوع اینجاست که االن 
ما دو مدل تورم داریم، یکی تورم رسمی 
که مرکز آمار اعــالم می کند و دیگری 
تورم واقعی و ملموس زندگی کارگران. 
نماینــدگان مرکز آمار، خودشــان به 
این صرافت افتاده اند که تورم واقعی از 
تورم رسمی بسیار بیشتر است چرا که 
در گزارش تورم مردادماه اشاره کرده اند 
»علت اینکه مردم آمار و ارقام ما را  قبول 
ندارند، این است که تورم سبد خودشان 
را می بینند نه تورمی که ما در سبد کاالها 

محاسبه می کنیم«.
توفیقی با بیان اینکه در حال حاضر، 
تورم سبد معیشــت باالی ۴۵درصد 
است، ادامه می دهد: افزایش ۱۱درصدی 
یک ماهــه قیمت مســکن و زمین )از 
خرداد تا تیرماه( یک نمونه بی نظیر در 

دنیاست. شما ببینید کاالهای اساسی 
زندگی کارگران تا چه اندازه دچار گرانی 
است. در عرض سه سال، قیمت امالک و 
مستغالت، پنج برابر شده است. در این 
شرایط، بدیهی است که سبد معیشت 
خانوار، دســتخوش تغییرات عجیب و 
غربیی شده است؛ از هزینه های سربه 
فلک کشیده خوراکی ها گرفته تا گرانی 
مســکن، گرانی آموزش و بــاال رفتن 
هزینه های بهداشت و درمان. این اواخر، 
قیمت گوشت گرم، طی دو روز ۱۷هزار 

تومان گران شد.
این نماینده کارگری بر این باور است 
که »ترمیم مزد« حتماً باید اتفاق بیفتد. او 
باز هم تاکید می کند نمایندگان کارگری 
در جلسه سه شنبه حتماً موضوع ترمیم 
دستمزد 99 را مطرح خواهند کرد چرا 
که عاجل ترین و ضروری ترین موضوع 
برای بحث و مذاکــره، همین موضوع 

دستمزد است.
به رغم همه این بدیهیات اقتصادی 
)تورم باالی ۴۰درصد، ناکامی کارگران 
در تامین هزینه هــای ابتدایی زندگی 
حتی هزینه سبد خوراکی ها و دسترس 
ناپذیرشدن بسیاری از اقالم ازجمله خانه 
و آپارتمان( به نظر نمی رسد که اراده ای 
برای بهبود معیشت کارگران و جبران 
قدرت خرید از دســت رفته آنها وجود 
داشته باشد. در دعوتنامه روز سه شنبه 
خبری از ترمیم مزد نیســت. حتی اگر 
مطالبات را در سطحی پایین تر پیگیری 
کنیم، همان کارت خرید ۱۰ میلیون 
تومانی پیشنهادی نمایندگان مجلس 
نیز هنوز اجرایی نشده است. حال سوال 
این است که آیا در چنین سال سختی، 
دولت برنامه ای برای کاستن از ناکامی 

معیشتی طبقه کارگر ندارد؟

شورای عالی کار توجهی به خواسته های کارگران ندارد

جای خالی ترمیم مزد و بهبود معیشت در دستور کار جلسات فرمایشی

خبر

صبح دیروز گروهی از پذیرفته نشدگان آزمون 
اســتخدامی آموزشــیاران و آموزش دهندگان 
نهضت ســوادآموزی با حضور مقابل ساختمان 
مجلس، برای چندمین بار خواستار رسیدگی به 

وضعیت شغلی خود شدند.
به گــزارش ایلنا، این گــروه از کارکنان که 
از نقاط مختلف کشــور برای پیگیری وضعیت 
شــغلی خود عازم تهران شــده اند، می گویند: 
حدود ۶ هزار نفر هســتیم که پس از ۱۰ تا ۱۵ 
ســال فعالیت شــغلی در نقاط محروم کشور 
به عنوان آموزش یــار و آموزش دهنده نهضت 
ســوادآموزی، بعد از پذیرش نشدن در آزمون 
استخدامی بیستم تیر ماه شغلمان را از دست 
داده ایــم و در عیــن حال ســازمان آموزش و 
پرورش به عنوان متولی مــا نهضتی ها، مالک 
ادامه فعالیت ما را قبولی در آزمون اعالم کرده 
و اخیرا نیز بخشنامه ای به همه دفاتر استان ها 

و شهرستان ها برای ترک  کار نهضتی هایی که 
در آزمون پذیرفته نشده اند، ارسال کرده است.

یکی از این آموزشــیاران با ناعادالنه خواندن 
آزمون آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مقایسه 
با نیروهای حق التدریس پیش دبستانی و سرباز 
معلمان، گفت: همه این گروه ها بدون آزمون وارد 
دانشگاه فرهنگیان شــدند اما برای آموزشیاران 
چنین شرایطی به وجود نیامد و برای ادامه فعالیت 
آزمون برگــزار کردند. این تبعیض محســوب 
می شود. از یک نهضتی بعد از ۱۴ تا ۱۵ سال خدمت 
چرا باید االن آزمون  استخدامی گرفته شود؟ چرا از 
بدو شروع به کارمان از ما آزمون نگرفتند تا امروز 
در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مشکالتمان با از 

دست دادن شغل چند برابر نشود؟
وی افزود: در بدو شــروع به کارمان به ما گفته 
بودند پس از دو ســال کار در نهضت سوادآموزی 
در وزارت آموزش و پرورش استخدام می شویم اما 

حاال بعد از ۱۴ سال پشت سد آزمون جا مانده ایم.
این آموزش دهندگان با بیان اینکه برای سایر 
گروه ها مثل ســرباز معلمان، حق التدریسی ها 
و... آزمون را حذف کرده اند، افزود: نباید در مورد 
آموزش دهندگان نهضتی تبعیض روا می داشتند. 
آموزش دهنــدگان نهضت ســال ها با کمترین 
دستمزد در مناطق دورافتاده و روستایی کشور 
کار کرده اند و استحقاق توجه بیشتر را از مسئوالن 
داشتند نه اینکه بعد از سال ها خدمت شغلمان را از 

ما بگیرند و ما را به حال خود رها کنند.
وی با بیان اینکه در تجمعات قبلی که در روز 
۲9 و ۳۰ تیر ماه انجام دادیــم از طرف تعدادی از 
نمایندگان مجلس به ما وعده داده شد که بعد از 
تعطیالت ماه محرم موضوع طرح جذب شش هزار 
نفر نهضتی پذیرفته نشده را در صحن علنی مجلس 
مطرح و پیگیری کنند، گفــت: نماینده مراغه و 
عجب شــیر در مجلس، طرح حذف آزمون برای 

همه مشمولین وزرات آموزش و پرورش را نوشته 
و قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود.

یکی دیگر از معترضان حاضر در این تجمع نیز 
گفت: با وجود اینکه حدود ۷۰درصد از همکاران 
ما در آزمون ۲۰ تیر ماه با کسب نمره قبولی پذیرفته 

شــدند، این آزمون مالکی خوبی بــرای ارزیابی 
صالحیت استخدام نهضتی ها نبود.

به گفته وی، با شروع ســال تحصیلی جدید 
همکاران پذیرفته شــده در آزمون استخدامی 

شروع به فعالیت کرده اند.

تجمع دوباره پذیرفته نشدگان آزمون استخدامی نهضت سوادآموزی مقابل مجلس

کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن شــاهرود از عملکرد 
پیمانکار در رویه پرداخت حقوق خود ناراضی هستند.

به گزارش ایلنا، این کارگران در تشــریح مشکالت خود 
گفتند: هر ماه پیمانکار ۵۰درصد از حقوق مان را با یک الی دو ماه 
تاخیر به حساب کارگران واریز می کند که این موضوع مشکالت 

زیادی را برای ما که حداقل بگیر هستیم، به وجود آورده است.
آنها با بیان اینکه دریافتی ماهانه ما کفاف معاش زندگی مان 
را نمی دهد، افزودنــد: تنها کاری که کارگــران ابنیه فنی در 
پیگیری مطالبات معوقه خود می توانند انجام بدهند رسانه ای 

کردن مشکالتشان است تا شاید صدایشان به گوش مسئوالن 
باالدستی برسد. به گفته کارگران، حدود ۲۰۰ نفر در محور ریلی 
تهران به مشهد در ناحیه شاهرود تحت مسئولیت یک شرکت 
پیمانکار مشغول کار هستند و آنها هر ماه منتظرند حقوق خود 
را کامل و بدون تاخیر دریافت کنند اما تقریبا از یک سال پیش 
هر ماه نیمی از حقوق خود را با تاخیر یک الی دو ماهه دریافت 
می کنند. آنها با بیان اینکه پرداخت قطره چکانی حقوق آنها را 
نگران می کند، درباره مشکالت بیمه ای و برخی مطالبات دیگر 
خود گفتند: ما در زمینه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و 

بیمه تکمیلی، پرداخت برخی مزایای قانونی و عرفی دیگر نیز 
دچار مشکل هستیم.

آنها در تشریح مشکالت بیمه تکمیلی خود گفتند: با وجود 
آنکه کارفرما همه کارگران را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار 
داده و هر ماه مبالغی از حقوق آنها بابت بیمه تکمیلی کســر 
می شــود اما کارگران از خدمات بیمه تکمیلی به دلیل آنچه 
واریز نشدن حق بیمه تکمیلی به حساب شرکت بیمه گر عنوان 
می شود، بهره مند نیستند و برخی از آنها نیز به دلیل  نارضایتی 
از شــرایط خدمات بیمه تکمیلی از دریافــت بیمه تکمیلی 

صرف نظر کرده اند.
کارگران ابنیه فنی درباره دریافــت لباس وکفش کار نیز 
گفتند: حدود دو ســال اســت که لباس و کفش کار دریافت 
نکرده ایم. برخی همکاران ناچارا بــرای تهیه لباس و کفش از 

جیب هزینه کنند و برخی دیگر بــا همان لباس و کفش های 
کهنه و مستهلک به فعالیت شغلی روزانه خود ادامه می دهند.

آنها تاکید کردند: در ماه های گذشته در استان های مختلف 
تجمعاتی صورت گرفت در عین حال مکاتباتی با مســئوالن 
دولتی و دیگر مقامات ذیربط انجام شــد ولی این اعتراضات 
و مکاتبات هیچ نتیجه ای نداشــته و به جایی نرسیده است. با 
ادامه این شرایط کارگران نمی دانند صدایشان را به گوش چه 

کسی برسانند.
کارگران ابنیه فنــی در پایان با بیان اینکــه این حجم از 
نارضایتی در میان کارگران ابنیه فنی، موجب نگرانی ســت، 
افزودند: دولت و مسئوالن باید بدانند که خواسته های کارگران 
ابنیه فنی راه آهن هم صنفی ســت و هم قانونــی و اگر به این 

خواسته ها ترتیب اثر داده نشود، مشکالت حادتر خواهد شد.

کارگران ابنیه فنی شاهرود:

حقوق نیروی کار با حدود دو ماه تاخیر، پرداخت می شود

نماینده کارگران: در جلسه 
سه شنبه شورای عالی 
کار حتماً باید موضوع 

ترمیم دستمزد ۹۹ مطرح 
شود چراکه عاجل ترین 
و ضروری ترین موضوع 

برای بحث و مذاکره، همین 
موضوع دستمزد است

رئیس فراکسیون کارگری 
مجلس: یک واقعیت 

بدیهی و مسلم وجود دارد. 
کارگران با این تورم موجود 

نمی توانند ادامه زندگی 
بدهند، منتها سازوکار 

بهبود معاش را باید دولت 
ارائه بدهد
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