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۸۶درصد مهاجران افغان برای 
کسب و کار وارد ایران شده اند

مدیرکل اشــتغال اتباع خارجــی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اعتبار پروانه 
کار همه اتباع خارجی بــدون نیاز به مراجعه 
حضوری به طور خودکار تا پایان بهمن امسال 

تمدید می شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، محسن ابراهیمی اظهار داشت: 
اعتبار پروانه کار همه اتباع خارجی بدون نیاز 
به مراجعه حضوری به طور خــودکار تا پایان 
بهمن امســال تمدید می شــود. هدف از این 
طرح رعایت دســتورالعمل ها و پروتکل های 

بهداشتی و قطع زنجیره کروناست.
وی با بیــان اینکه ۸۶درصــد مهاجرین از 
افغانستان برای کسب و کار وارد کشور شده اند، 
گفت: ۶۰درصد آنها در صنعت ســاختمان و 
مابقــی در بخش های کشــاورزی، خدمات و 

تولید اشتغال دارند.
    

گالیه کارگران شهرداری سی سخت 
از روند پرداخت حقوق

جمعی از کارگران شهرداری سی سخت در 
کهگیلویه و بویراحمد گفتند: در ۱۱ ماه سپری 
شــده از ســال جاری، فقط حقوق فروردین 
را آن هــم دو ماه پیش گرفته ایــم و ۱۰ ماه از 

مطالباتمان به تاخیر افتاده است.
این کارگران در گفت وگو بــا ایلنا گفتند: 
شــهردار جدید که از حدود یک ســال پیش 
مدیریت شهر سی سخت را برعهده گرفته، در 
روز معارفه خود وعده به روز کردن مطالباتمان 
را داد اما بعد از گذشت بیش از یک سال هنوز 

هیچ اقدام جدیدی صورت نگرفته است.
یکی از کارگران واحد خدمات شــهرداری 
سی سخت با بیان این پرسش که چرا اعضای 
شــورای شــهر سی ســخت هیچ نظارتی بر 
پرداخت مطالبات کارگــران ندارند، گفت: ما 
از شورای شــهرمان در مقام ناظر بر عملکرد 
شهردار انتظار داریم چاره ای برای تامین منابع 
مالی شهرداری و پرداخت دستمزد نیروی کار 

شهرداری بیندیشند.
    

 نگرانی کارگران مخابرات 
از گسترش تبعیض

کارگران شــرکتی مخابرات از گســترش 
تبعیض و عدم اجرای صحیح طرح طبقه بندی 

مشاغل انتقاد دارند.
این کارگران در گفت وگو با ایلنا، از نامه ای 
خبر دادند که خطاب به ادارات کل تهران ارسال 
شــده و پرســنل پیمانکاری را به سه قسمت 
تقسیم کرده اســت: آنها که قرار است در سال 
بعد ادامه کار ندهند، پرســنل ضعیف که باید 
قرارداد یک ماهه یا دوماهه داشــته باشــند و 
پرسنل باکیفیت که می توانند قرارداد سه ماهه 

داشته باشند.
شــرکتی ها بــا انتقــاد از ایــن رویکرد 
می گوینــد: چــرا امنیــت شــغلی و امید به 
آینــده پیمانکاری هــای مخابــرات هر روز 
در معرض تهدید بیشــتر قــرار می گیرد. از 
 این همه تبعیض و بی عدالتی خســته شده و 

به ستوه آمده ایم.
یک پرسنل شرکتی در رابطه با این تبعیض 
می گوید: من و یک همکار رسمی در یک اتاق 
می نشینیم و کارمان هم تقریباً یکی است ولی 
من سه میلیون تومان حقوق می گیرم و ایشان 

۱۰میلیون! سابقه کار ما هم یکسان است.
پرسنل شــرکتی مخابرات از عدم اجرای 
طرح طبقه بندی مشــاغل براســاس الزامات 
قانونی انتقــاد دارند و می گویند: خواســتار 
اجــرای دقیــق و عادالنه طــرح طبقه بندی 
هستیم؛ طرحی که با مشارکت خود ذی نفعان 

باید تدوین شود.
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روز شــنبه )هجدهم بهمــن ماه( 
تعدادی از کارگران هپکو به نمایندگی 
از جانب همکاران خود به تهران آمدند و 
مقابل سازمان تامین اجتماعی و وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.

به گــزارش ایلنــا، ایــن کارگران 
می گوینــد: بــرای چندمین بــار به 
نمایندگی از کارگران شــرکت هپکو، 
تالش داریم صدای خــود را به گوش 
مســئوالن ذیربط برســانیم. مقابل 

سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و 
مجلس حضور پیدا کردیم تا خواستار 
تسریع در اجرای وعده های داده شده 

مسئوالن باشیم.
آنها می گویند: سهام بلوکی شرکت 
هپکو بعد از کش و قوس های فراوان از 
مرداد ماه سال جاری به سازمان تامین 
اجتماعی انتقال یافت و مقرر شده بود 
که دولت بحث تهاتر بدهی های هپکو 
را حل کند اما متاســفانه بارها از زبان 

برخی مسئولین می شنویم که در حال 
پیگیری هستند و جلسات متعددی نیز 
در این خصوص برگزار شده اما تاکنون 
حاصلی بــرای این مجموعــه بزرگ و 
استراتژیک نداشته است. در شرایطی 
که تمامی حســاب های بانکی شرکت 
به دلیل بدهی ای که نمی دانیم بخشی 
اعظم آن چگونه و از کجا به وجود آمده 
و نیاز به بررسی و حسابرسی ویژه دارد، 
قفل است، چگونه می توان از مدیریت 

فعلی، انتظار معجزه کار و تولید داشت. 
اگر مسئولین به فکر احیای شرکت هپکو 
هستند باید هرچه سریعتر ساختار مالی 
این شرکت را سروسامان دهند و سرمایه 
در گردش مورد نیاز تولید در اختیار این 

شرکت قرار داده شود.
حاضــران در ایــن تجمــع اضافه 
کردند: در ماه های گذشــته جلسات 
مختلفی برگزار شــده که می توان به 
جلسه استاندار استان مرکزی به همراه 

نماینده مجلس با وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اشاره کرد که در ۱۹ دی برگزار 
شد و بعد از جلسه اعالم کردند که تا یک 
ماه آینده مشــکل تهاتر بدهی ها حل 
می شــود که تاکنون به این وعده عمل 
نشده و همچین جلسه ای که اخیرا وزیر 
کار و وزیر اقتصاد داشته اند و اعالم کردند 
که برای حل این مشــکل وزیر اقتصاد 
موافقت کرده و ابالغیه ای را به سازمان 
خصوصی سازی زده شده است اما هیچ 
توضیحی در خصوص نحوه اجرا و زمان 

آن داده نشده است.
کارگران گفتند: آیا باز هم مسئولین 
می خواهند با فرصت ســوزی و زمان 
خریدن مشــکالت را نادیده بگیرند؟ 
با توجه به پایان عمــر دولت فعلی این 
مشــکل احتماال مانند مسائل دیگر به 
دولت بعدی تحویل داده می شود. بهتر 
نیســت که با توجه به صدر اخبار بودن 
مشکالت شــرکت هپکو در چند سال 
اخیر مسئوالن با حل کردن مشکالت 
این شرکت که اصال هم پیچیده نیست و 
راه حل های بسیار منطقی و شدنی دارد، 
حداقل یک کارنامه قابل قبول از خود 

برای آیندگان به جای بگذارند.
آنها ادامه دادند: زمان برای مجموعه 
شرکت هپکو بسیار مهم است چرا که 
با تالش تیم مدیریت، تفاهم نامه های 
کاری داخلــی و خارجــی صــورت 
گرفته که تمام آنها نیاز به ســرمایه در 
گردش و باز شدن حساب های بانکی 

و صدور کارت بازرگانی دارد که اگر به 
موقع اقدام نشــود و بدعهدی از طرف 
مجموعــه هپکو صورت گیــرد قطعا 
آخرین فرصت ها را نیز از دست خواهیم 
داد و خــود باعــث دادن هزینه های 
جبران ناپذیر مــادی و معنوی خواهد 
شد. ما کارگران هیچ وقت در اعتراضات 
صنفی خــود از حقــوق عقب افتاده 
صحبت نکرده ایم و جزو اولویت های 
اولیه خود ندانسته ایم چراکه اولویت 
اول برای ما احیــای مجموعه هپکو و 
رونق تولید است هر چند در حال حاضر 
با توجه به تورم سرســام آوری که در 
جامعه وجــود دارد تحمل حتی یک 
ماه حقوق عقب افتاده بسیار سخت و 

طاقت فرساست.
کارگران هپکو در پایان افزودند: یک 
بار دیگر به نمایندگی از پرسنل شرکت 
هپکو از تمامی مسئولین مربوطه تقاضا 
داریم رفع مشکالت شرکت هپکو که 
بارها و بارها توضیح داده شــده است و 
راهکارهای برون رفت نیز ارائه شــده را 
تسریع ببخشــند و هرچه زودتر اقدام 
شود و زمانی واقعی برای حل بخشی از 

مشکالت اعالم کنند.
طبق این گــزارش، کارگران هپکو 
همزمان با ســفر نمایندگان شــان به 
تهران، زیر پل شهید بختیاری در اراک 
دست به اعتراض زدند و خواستار حل 
هرچه سریع تر مشکالت این مجموعه 

شدند.

تجمع نمایندگان کارگران هپکو مقابل وزارت کار و تامین اجتماعی

مسئوالن فرصت سوزی را ادامه دار نکنند

خبر

خبر

رئیس فراکســیون کارگری مجلس، با بیان 
اینکه دولت باید آیین نامه های مرتبط با قوانین 
حوزه کارگری را به گونه ای تدوین کند که آنها جزو 
طبقات محروم نباشند، از تالش این فراکسیون 
برای اصالح قانون کار به گونه ای که تامین کننده 

منافع کارگران باشد، خبر داد.
علی بابایی کارنامی در گفت  وگو با خبرگزاری 
خانه ملت با اشاره به ضعف های موجود در ماده 4۱ 
قانون کار گفت: متاسفانه نمایندگان کارگران برای 
اصالح این قانون طرحی ارائه نمی دهند در حالی 
که تمام آن به ضرر کارگران بوده و تنها برگ برنده 

کارگران در این قانون ماده 27 آن است.
نماینده ســاری و میاندرود در مجلس ادامه 
داد: در ماده 27 قانون کار آمده که هر گاه کارگر در 
انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین نامه های 
انضباطی کارگاه را پــس از تذکرات کتبی، نقض 
کند، کارفرما حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت 

شورای اســالمی کار، عالوه بر مطالبات و حقوق 
معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه 
آخرین حقوق کارگر را به عنوان »حق سنوات« به 

وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.
وی تصریح کرد: البته در این ماده نیز منافعی 
برای کارگران ایجاد نمی شود چرا که در آن آمده 
است که اگر کارگر رسمی بوده و قرار باشد اخراج 
شود حتما باید نظر مثبت شــورای اسالمی کار 
را بگیرد و بدون آن کارفرمــا نمی تواند به این امر 
مبادرت ورزد. اما معتقدم وقتــی کارگری وارد 
دستگاهی شد به هیچ وجه نباید اخراج شود مگر 
براساس ضوابط و آیین نامه های انضباطی که در 

تمام دنیا برای آن وجود دارد.
سخنگوی کمیســیون اجتماعی مجلس، 
خاطرنشــان کرد: آیین نامه های انضباطی برای 
کارگاه هایی تدوین شــده اســت که بیش از 35 
کارگر در آن فعالیت داشته باشند و در آنها نماینده 

کارگران و کارفرمایان حضــور دارند و وقتی یک 
کارگری به 3۰ امتیاز منفی برسد در پی اخطارها و 

تذکرهایی که دریافت کند، اخراج می شود.
بابایی کارنامی بیان کرد: هم اکنون قانون کار 
اصال به نفع کارگران نیست کمااینکه ماده 3 قانون 
کار در مورد قرارداد موقت کار به هیچ عنوان به نفع 
این قشر نیست، بنابراین باید قانون کار را طوری 
اصالح کنیم که هر زمــان یک بنگاه به هر دلیلی 
فردی را چه در کارگاه هــای دارای کمتر از 5 نفر 
و چه در زمان تعیین مزدهای توافقی جذب کرد، 

برای آن قرارداد تنظیم کند.
وی افزود: ادوار گذشته مجلس تاکنون به این 
موضوع ورود پیدا نکرده اند چرا که مجامع کارگری 
معترض هستند و همان امنیت شغلی که در ماده 
27 قانــون کار آمده مبنای این اعتراض اســت. 
کارشناسان این بخش معتقدند ۶3 ماده و تبصره 
قانون کار برای تامین رفاه کارگران اجرا نشده است 

و دولت از سال ۶۹ که این قانون تصویب شده است 
هنوز آیین نامه آن را ننوشته است، بنابراین چطور 
می توانیم انتظار داشته باشیم که رفاهی برای آنها 

ایجاد شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در تمام دنیا 
کارگران در زمره نیروی انســانی قرار می گیرند 
امــا در ایران آنهــا را در گــروه محرومــان قرار 
می دهند و این در حالی اســت کــه دولت باید 
آیین نامه های مرتبط با قوانیــن حوزه کارگری 

 را به گونه ای تدوین کند که به آنها ترحم نشــود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس یادآور شد: ما در 
فراکسیون به این موضوع ورود پیدا کرده و به دنبال 
الگویی هستیم تا ساختار سازمان تامین اجتماعی 
را اصالح کنیم و اگر دولت کمک کند اداره صندوق 
تامین اجتماعی در قالب هیات امنایی بر مبنای 
قانون مصوب سال 5۸ تغییر پیدا کند و از حالت 
دولتی بودن خارج شــود تا بتوان مشکالت این 

بخش را برطرف کرد.

یک کارشــناس حوزه روابط کار با بیان اینکه بدون تعریف 
خط معیشت، امکان تعیین دستمزد کارگران به صورت جدی 
و منطقی در کشور وجود ندارد، گفت: تجربه سال های گذشته 
نشان داده نتوانستیم دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی 
تعریف کنیم و این مساله تاثیر جدی بر معیشت خانوارها داشته 

است.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: در 
سال های اخیر در خصوص تعیین دستمزد بر مبنای خط فقر 

اهتمام کافی صورت نگرفته و هر سال درگیر مباحث حاشیه ای 
در این زمینه بوده ایم در حالی که باید به طور شفاف شاخصی در 

زمینه تعیین دستمزد تعریف کنیم.
وی تعریف خط معیشت را یکی از مقدمات تعیین مزد دانست 
که در همه کشورها وجود دارد و گفت: اینکه برای یک منطقه 
جغرافیایی یا شهرهای کوچک و بزرگ قرار است چگونه تعریف 
شود، بحث دیگری است ولی این مولفه در تعیین مزد باید مداخله 
داشته باشد. همان طور که برای حداقل مزد به نرخ تورم رسمی 

نیاز داریم به همان میزان نیازمند تعریف خط معیشت هستیم.
این کارشناس حوزه کار با اعتقاد به اینکه تعیین مزد برای 
۱2 ماه آینده کار سختی است، اظهار کرد: بدون تعریف خط فقر 
امکان تعیین مزد به صورت جدی و منطقی وجود ندارد و تجربه 
سال های گذشته نشان داده نتوانسته ایم دستمزدها را متناسب 

با شرایط اقتصادی برای خانوارهای کارگری تعریف کنیم.

حاج اسماعیلی افزود: دولت ها باید درباره مولفه های اقتصادی 
مورد تایید سازمان های رسمی کشور مثل بانک مرکزی پاسخگو 
باشند. اگر چنین تعاریفی داشته باشیم مسئوالنه تر می توانیم به 
مبحث دستمزد ورود کنیم. وی متذکر شد: مجلس در سال های 
گذشته مرکز آمار را به عنوان مرجع رسمی اعالم خط معیشت 
معرفی کرده و اعالم نرخ تورم و باقــی آمارها از وظایف جدی و 
اساسی مرکز آمار است. بانک مرکزی هم به دلیل سیاست های 
پولی و مالی یکی دیگر از مراجع رسمی کشور است و به آمارهایی 
که اعالم می کند اتکا و اعتنا می شــود ولی یک بخش دیگر هم 
ماموریت اعالم آمار را دارد و آن بخش رفاهی وزارت کار اســت 
و اساسا تعریف خط معیشــت جزو وظایف معاونت رفاهی این 
وزارتخانه است. حاج اسماعیلی ادامه داد: ارزیابی و بررسی میدانی 
خط فقر، حمایت های اجتماعی، تامین نیازهای مردم و مشکالت 
معیشتی ازجمله وظایف معاونت رفاه وزارت کار است بنابراین 

وقتی متولی این کار را در کشور داریم باید تعریف آن را به عنوان 
یکی از مولفه های اساسی در تعیین دستمزد مدنظر قرار بدهیم.

این کارشــناس حوزه کار درعین حال بــه نمایندگان 
کارگران در شورای عالی کار توصیه کرد تا از دبیرخانه شورا 
بخواهند خط معیشت را به عنوان یک مطالبه اساسی از بانک 
مرکزی، مرکز آمار و معاونت رفاهی وزارت کار استعالم کند 
تا آنها با مباحث شــفاف تری در خصوص تعیین مزد و سبد 
معیشــت با دولت و کارفرمایان چانه زنی کنند. وی گفت: تا 
تشکیل جلسه نهایی دستمزد حداقل یک ماه فرصت داریم 
و تا آن زمان نمایندگان کارگری می توانند به صورت رسمی 
این موضوع را از مراجع رسمی آماری مطالبه کنند. اگر این 
کار انجام شود هم قدرت چانه زنی نمایندگان کارگری برای 
مذاکرات مزد بیشتر می شود و هم مباحث مربوط به تعیین 

حقوق و دستمزد کارگران سامان می یابد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس:

عملکرد ما، کارگران را در زمره محرومان قرار داده است

کارشناس حوزه روابط کار:

شورای عالی کار، مسیر سختی برای تعیین دستمزد دارد

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی در 
بخشنامه ای جزئیات حذف دفترچه درمانی از 
ابتدای اسفندماه امسال را به تمامی واحدهای 
اجرایی ستادی و اســتانی این سازمان ابالغ 

کرد.

بــه گــزارش توســعه ایرانــی، در ایــن 
بخشنامه آمده اســت با توجه به فراهم شدن 
امکان ارائــه خدمات )ویزیــت، تجویز دارو، 
پاراکلینیک شــامل آزمایشــگاه تشخیص 
طبی، تصویربــرداری، فیزیوتراپــی و...( در 

بســتر الکترونیک برای تمامی پزشــکان و 
ارائه کنندگان خدمات تشــخیصی و درمانی، 
با صدور این بخشــنامه، چــاپ دفترچه های 
درمانی جدید از اول اســفند ماه سال ۱3۹۹ 

متوقف می شود.
براساس این بخشــنامه، از اول اسفندماه 
سال  ۱3۹۹ صدور دفترچه درمانی در تمامی 

شعب و کارگزاری های سازمان تامین اجتماعی 
متوقف خواهد شد و تمامی افراد تحت پوشش 
این ســازمان می تواننــد با ارائــه کارت ملی، 
شناســنامه یا جلد دفترچه درمانی در اختیار 
خود از خدمات تشخیصی و درمانی مورد تعهد 
سازمان برخوردار شــوند و در زمان مراجعه به 
پزشک و موسسات تشخیصی و درمانی الزامی 

به ارائه دفترچه درمانی از سوی بیمار نیست.

کارت ملی جایگزین دفترچه بیمه تامین اجتماعی می شود

 شماره   730 / یکشنبه 19 بهمن   1399  /   24 جمادی الثانی 1442  / 7 فوریه   2021


