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یاوری: 
سال گذشته از ریزش 350هزار 

شغل جلوگیری کردیم
مدیرکل حمایــت از مشــاغل و بیمه بیکاری 
وزارت کار بــا اعالم حمایت موثــر از ۱۸۴۱ بنگاه 
اقتصادی از حفظ و تثبیت ۳۵۰هزار شغل در سال 
گذشته خبر داد و گفت: بنگاه هایی که به بازسازی و 
نوسازی نیاز دارند و طرح های نیمه تمام با پیشرفت 
فیزیکی ۶۰درصد از تسهیالت رونق تولید برخوردار 

می شوند.
کریم یاوری در گفت وگو با ایســنا از پرداخت 
بیش از ۴هزار میلیارد تومان تسهیالت به بنگاه های 
اقتصادی طی سال گذشته خبر داد و گفت: این اعتبار 
از محل رونق تولید به منظور تثبیت اشتغال و بهینه 
کردن خطوط تولید و ادامه فعالیت بنگاه ها پرداخت 

شده است.
وی در عیــن حال بــر ضرورت رســیدگی به 
مشکالت بنگاه های اقتصادی تاکید و خاطرنشان 
کرد: به منظور صیانت از نیــروی کار، کارفرمایان، 
کارآفرینان و سرمایه گذاران و حفظ حیات بنگاه ها 
و تثبیت اشتغال، رسیدگی و حل و فصل مشکالت 
بنگاه های اقتصادی باید با جدیت در دســتور کار 
قرار گیرد. به گفته وی، شناسایی، رصد، پیگیری 
و بررسی مشــکالت بنگاه های اقتصادی در ابتدا 
به عهده ســهامداران، مالکان و مدیران بنگاه های 
اقتصادی است و چنانچه موفق به حل مشکل نشوند 
از طریق وزارتخانه صادر کننده مجوز تأســیس و 
بهره برداری و پس از آن از طریق کارگروه های استانی 
و ملی تسهیل و رفع موانع تولید باید پیگیری های 
الزم را صورت دهند. مدیرکل حمایت از مشاغل و 
بیمه بیکاری وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با 
بیان اینکه عمده مشکل بنگاه های اقتصادی تنها 
نقدینگی نیست، افزود: بخشی از مشکالت مثل باال 
بودن هزینه های تولید، انباشت محصوالت تولیدی، 
سومدیریت و اختالف میان سهامداران مشکالت 
درون کارگاهی است و بخشی دیگر نظیر تحریم ها، 
واردات بی رویه، قاچاق کاال و رکود صنعت ازجمله 

مشکالت برون کارگاهی به شمار می رود.
    

کارشناسان شاغل تهرانی ماهانه 
2.8میلیون تومان درآمد دارند

براســاس تازه ترین نظرســنجی انجام شده از 
سوی یک وب سایت استخدامی از حدود ۴۰هزار 
نفر از شاغالن تمام وقت استان تهران در سال ۱۳۹۷ 
متوسط درآمد کارشناســان، ۲.۸میلیون تومان و 

مدیران ارشد ۶.۲میلیون تومان بوده است.
به گزارش ایســنا، نتایج این پژوهش میانگین 
دریافتــی در ســال ۱۳۹۷ در رده کارشــناس را 
۲.۸میلیــون تومــان، در رده مدیــران میانــی 
را ۴.۱میلیــون تومــان و در رده مدیران ارشــد را 

۶.۲میلیون تومان نشان می دهد.
در بخشــی از نتایج این پژوهش که به بررسی 
تأثیر نوع فعالیت شرکت بر میزان حقوق و دستمزد 
پرداخته، مشاهده می شود شاغالن در شرکت های 
بازرگانی )صادرات و واردات( بیشترین دریافتی ها 
را در سطوح مدیریتی نســبت به مدیران در سایر 
گروه ها داشــته اند. افزون بر این، در شــرکت های 
بازرگانی بیشترین تفاوت دریافتی میان رده های 
سازمانی )کارشناس، مدیر میانی و مدیر ارشد( نیز 
مشاهده می شود. همچنین شاغالن در شرکت های 
بزرگ دریافتی بیشــتری نسبت به مجموعه های 
کوچک تر دارنــد. تفاوت میانگیــن دریافتی رده 
سازمانی کارشناس شــرکت های بزرگ و کوچک 
۱۷درصد، برای مدیران میانــی ۲۰درصد و برای 
مدیران ارشد ۱۴درصد است. نکته جالب توجه این 
است که با توجه به روند تغییرات در سه سال گذشته 
به نظر می رسد این تفاوت ها در گذر زمان کمتر شده 
و دریافتی شاغالن در شرکت های کوچک و بزرگ 

در حال نزدیکتر شدن به یکدیگر است.
مقایســه دریافتی افــراد در بخــش دولتی و 
خصوصی نشان می دهد میانگین دریافتی مدیران 
در این دو بخش تقریباً برابر اســت اما کارشناسان 
شــاغل در بخش دولتی حدود ۲۵درصد بیش از 
همتایان خود در بخش خصوصی حقوق می گیرند. 
این در حالی اســت که در شرکت های بین المللی 
تفاوت زیادی در میانگین درآمد به ویژه در ســطح 
مدیران ارشد وجود دارد. براساس داده های موجود 
در سرویس حقوق و دستمزد ایران سلری، میانگین 
دریافتی مدیران ارشــد )ایرانی( در این شرکت ها 
مبلغ ۱۲.۲میلیون تومان است. در مورد تأثیر میزان 
سابقه کاری بر دریافتی به نظر می رسد، بیشترین 
تأثیر در سال های اول کاری تا ۱۵ سال اتفاق می افتد. 
براساس آمار می توان چنین پیش بینی کرد که یک 
مدیر ارشد با دریافتی تقریباً ۳ برابر یک کارشناس 
تازه کار بازنشسته می شــود. همچنین، براساس 
اطالعات سرویس ایران ســلری، یک کارشناس 
در زمان بازنشستگی میانگین دریافتی ای حدوداً 
۱.۸ برابر یک کارشــناس تازه کار در حوزه کاری 

مشابه را دارد.

4
اخبار کارگری

دبیــرکل خانه کارگر در نشســت 
مطبوعاتی هفته کارگــر تاکید کرد: ما 
مطابق هر سال راهپیمایی خواهیم کرد؛ 
چه مجوز بگیریم، چه نگیریم. فلســفه 
اصلــی روز کارگر تجمعــات و هویت 

مطالبه گرانه آن بوده است.
به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب در 
نشست خبری اعالم برنامه های هفته 
کارگر با اشاره به اینکه روز کارگر یک روز 
جهانی است و متعلق به کشور خاصی 
نیست، اظهار داشت: منشا گرامیداشت 
این روز در شــیکاگوی آمریکاست که 

کارگران این روز را جشن می گیرند.
وی افزود: سختی کار و ساعات کار 
زیاد اســاس قیام های کارگران در این 
روز بوده اســت. هنوز هم قانون هشت 
ســاعت کار در مورد کارگران صنفی، 
میادین، مغازه ها و فروشگاه های کوچک 
رعایت نمی شــود در حالی که در سال 
۱۹۱۹ سازمان بین المللی کار موازینی 
را به رعایت سقف ساعت کاری کارگران 
اختصاص داده اســت. در قانــون کار و 
مقاوله نامه های بین المللی هم این مسأله 

تاکید شده  است.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه 
مهمترین موضوع امــروز جامعه نزول 
معیشت شــان اســت، گفت: امروز که 
جامعه ایران یک موقعیت اعتراضی دارد 
باید در روز کارگر هر چه بیشــتر روی 
معیشت و تصمیمات مبتنی بر این حوزه 

تاکید شود.

محجوب با اشــاره به ضرورت توجه 
دولت به جامعه مطبوعاتی گفت: پرسنل 
مطبوعات هم مشمول قانون کار هستند 
و به نوعی کارگر محسوب می شوند اما 
با گران شــدن کاغذ این قشر مشکالت 
زیادی پیدا کرده و از دولت انتظار داریم 
که به حل مشکالت جامعه مطبوعاتی 

توجه کنند.
دستمزد حقیقی سال 97 بیشتر از 

دستمزد حقیقی سال 98 است
وی بــا بیان اینکه گرچــه خط فقر 
در جامعه را باالی ســه میلیون تومان 
پیش بینی کــرده بودیم امــا با وجود 
تالش های شورای عالی کار امروز مجموع 
دریافتی یک خانوار سه نفره به حدود ۲ 
میلیون تومان رسیده است، بیان کرد: 
اگر چه این رقم در مقایسه با سال گذشته 
افزایــش یافته اما تاثیــر آن در زندگی 

کارگران همچنان زیاد نیست.
دبیرکل خانه کارگر افزود: دستمزد 
حقیقی در ســال ۹۷ عمال بیشــتر از 
دســتمزد حقیقی ســال ۹۸ است و 
دستمزد اســمی نباید مالک معیشت 

کارگران قرار بگیرد.
نماینده مردم تهــران در مجلس با 
بیان اینکه درست است که کارفرماهای 
کوچک فشــاری برای پرداخت همین 
میزان از دســتمزد کارگران متحمل 
می شوند اما برای جبران قدرت خرید از 
دست رفته کارگران نباید اهمال کنیم، 
اظهار داشت: متاســفانه بخش دولتی 

هنوز مصوبات شورای عالی کار را امضا 
نکرده و از دولت می خواهیم هرچه زودتر 
تصمیمات این شــورا را تایید و اجرایی 
کند. دولت در مقابل افزایش دستمزد 

کارگران مقابله نکند.
وی افــزود: مــا معتقدیــم در بین 
معضالت کارگری مشکالت معیشتی 

حرف اول را می زند.
فلسفه اصلی روز کارگر، تجمعات و 

هویت مطالبه گرانه آن بوده است
دبیرکل خانه کارگر در بخش دیگری 
از ســخنانش درباره لزوم گرامیداشت 
هفته کارگر گفت: در هــر کارخانه ای 
که کارگری هست باید ستاد و جشنی 
شکل بگیرد. در کنار جشن گرفتن نباید 
فراموش کرد که ماهیت این جشن ها، 
اعتراضی بوده و باید همه جا ابراز شود. ما 
مطابق هر سال راهپیمایی خواهیم کرد؛ 
چه مجوز بگیریم، چه نگیریم. فلســفه 
اصلــی روز کارگر تجمعــات و هویت 

مطالبه گرانه آن بوده است.
محجوب در پاسخ به این سوال که آیا 
با مصوبه جدید مجلس مبنی بر سقف 
سه دوره ای برای نمایندگی در مجلس 
شورای اســالمی در دوره جدید حضور 
نخواهید داشت، پاسخ داد: نمایندگی 
کارگری با من شــروع نمی شود که با 
من ختم بشود. دعوت می کنم از مردم 
که به افرادی که دغدغه کارگری دارند 
و معرفــی خواهیم کــرد، رای بدهند. 
این حق مجلس اســت که مردم بدانند 

که شرایط انتخاب شــوندگان چه باید 
باشد اما محدودیت اعمال کردن برای 
انتخاب شوندگان را درست نمی دانم یا 
مثال اینکه روی مدرک فوق لیســانس 
پافشاری شده که چندان درست نیست.

او ادامــه داد: حق انتخاب شــدن را 
نباید از مردم بگیریــم. بعضی وقت ها 
می بینیم که اهدافــی مثل حذف رقبا 
پشت پرده چنین تصمیماتی از سوی 
مجلس شورای اسالمی است. مجلس 
برای نمایندگان ســاخته نشده است. 
این را باید به مردم بسپاریم که شرایط 
نمایندگانشان را تشخیص بدهند. هر 
کسی که می تواند رای بدهد باید بالقوه 
شرایط انتخاب شــدن هم داشته باشد 
و ما نباید عرصه نمایندگــی را بر مردم 
تنگ کنیم. این مساله با اصل سوم قانون 

اساسی در تناقض است.
نماینده مردم تهــران در مجلس در 
پاسخ به این ســوال که آیا ابالغیه ای در 
مجلس شورای اسالمی مبنی بر تصویب 

اجبار بازنشستگی زنان کارگر بعد از ۲۰ 
سال سابقه کار داده شده است، تصریح 
کرد: این حرف خالف است. من و خانم 
جلودارزاده پیشنهاددهنده این مصوبه 
بودیم. به هیچ وجــه اجباری برای زنان 
کارگر برای بازنشستگی بعد از ۲۰ سال 
وجود ندارد، بلکه طبــق قانون تامین 
اجتماعی بیمه شده می تواند درخواست 
بازنشستگی بدهد. هر کسی هم این امر را 
تکلیف کرده خالف است و دیوان عدالت 
اداری و مجلس شــورای اسالمی آن را 

باطل می کند.
محجــوب در بحــث دیگــری از 
سخنانش با اشاره به افزایش مشکالت 
حقوقــی در جامعه گفت: متاســفانه 
پرونده های دستگاه قضایی نگران مان 
می کند. اختالفات زیــادی به مراجع 
قضایی کشــیده می شــود. این نشان 
می دهد که مشکالت جامعه رو به افزایش 
اســت. مردم به هیأت های تشخیص و 
حل اختالف بــرای اختالفات حقوقی 
مراجعــه می کنند. در ایــن زمینه هم 
باید فرهنگ سازی شود و هم مشکالت 

معیشتی جامعه در نظر گرفته شود.
وی در پاسخ به این سوال که اقدامات 
مجلس برای رونق حوزه استارت آپ ها 
و اشــتغالزایی بــرای فارغ التحصیالن 
چیســت؟ اعالم کرد: معاونت اشتغال 
وزارت کار با همکاری وزارت ارتباطات 
قرار بود تا حوزه استارت آپ ها را تقویت 
کند. جلســات متعددی در این زمینه 
داشتیم که باعث شد بخشی از کار خوب 
پیش برود. بخشی نیاز به فرهنگ سازی 
دارد و بخشی نیز نیاز به زمینه سازی و 
اعالم آمادگی دستگاه های مربوطه دارد. 
از فراکسیون اشتغال مجلس نیز آقای 

کاتب در این زمینه همکاری می کنند.
وی افــزود: دغدغــه اصلــی مــا 
اشــتغال  فارغ التحصیالن است. حدود 
۱۵۰هــزار فرصت شــغلی در ســال 
دوم شــروع کار ایجاد شــده است اما 
هدف گذاری در ایــن زمینه ۳۰۰هزار 
فرصت شغلی اســت اما اکنون در این 
زمینه راه می گشــاییم و امیدواریم به 
هدف برسیم. اگر دستگاه های مختلف 
پیگیرتر باشــند می توان اندکی از بار 
سنگین اشــتغال فارغ التحصیالن را 
کاســت. محجوب با اشاره به اینکه یک 
سوم جمعیت آماده به کار بیکار هستند، 
اظهار داشت: همه این اقشار در مشکل 
معیشت مشترک هســتند و ما معضل 
اصلی سال ۹۸ را کمافی السابق معیشت 
کارگران می دانیم. رئیس فراکســیون 
کارگری مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: عملکرد بازار پول به عنوان یکی از 
بازارهای چهارگانه سرمایه داری بدترین 
ظلم را به کارگران کرده اســت. بازیگر 

اصلی بازار پول دولت بوده و بسیار زودتر 
از اینکه ترامپ تحریم ها را در کشــور 

عملیاتی کند، معضالت ما شروع شد.
او ادامه داد: از ســال ۵۹ تــا ۸۴ در 
شورای عالی کار بودم و طی این مدت، 
همواره نقش دســتمزد در قیمت تمام 
شده کارخانه ها بســیار کم بوده است. 
نقش تورمی باال بردن دستمزدها زیاد 
نیست. ما می گوییم کارگران حق سهم 
تورم شــان را نگرفته اند. نقش تورمی 
افزایش دستمزد بســیار کوچک تر از 
عوامل دیگر است. هر وقت دولت عوامل 
دیگر را حل کرد آن وقت به پایین آوردن 

معیشت کارگران فکر کنند.
دولت به جای نسخه پیچی، 

بدهی های خود را بپردازد
محجــوب در بخــش دیگــری از 
ســخنانش با اشــاره به اینکــه گفته 
آقــای روحانی در خصــوص واگذاری 
شرکت های شستا درست نیست، گفت: 
دولت بهتر است که بدهی های خود را 
بپردازد. در سال گذشته دولت ۷۰ هزار 
میلیاردی که باید به ســازمان تامین 
اجتماعی پرداخت می کرد را نداده است.

او ادامه داد: ما نمی گوییم که سازمان 
تامین اجتماعی بنگاه نداشــته باشد 
چون در این صورت با پولی که در بانک 
ذخیره می شود و تورم ســالیانه ارزش  
پول هایش کاهش می یابد. منابع سازمان 
تامین اجتماعی متعلق بــه کارگران 
است. دولت متاســفانه حتی سهم سه 
درصدی بیمه خود را نیز پرداخت نکرده 
است. این رقم ســالیانه حدود پنج هزار 
میلیــارد تومان می شــود. محجوب با 
بیان اینکه سیاست های سالمت دولت 
بار سنگینی بر دوش ســازمان تامین 
اجتماعی گذاشته است، گفت: اکنون 
می بینیم که سازمان تامین اجتماعی 
در بخش درمان بزرگترین بدهکاری ها را 
به بیمارستان ها دارد. حاال برای رفع این 
مشکل دولت می گوید که شرکت های 
شستا را بفروشید اما حاضر نیست اندکی 

از بدهکاری های خود را بپردازد.

دبیرکل خانه کارگر:

مهمترین معضل امروز جامعه کارگری، نزول معیشت است

خبر

سرپرســت ســازمان تامین اجتماعی با اشــاره به اینکه 
میزان افزایش حقوق مســتمری بگیران این ســازمان، به جز 
حداقل بگیران، ۱۳درصد به عالوه ۲۶۱هزار تومان است، گفت: 
سال ۹۸ مبلغ ۱۷هزار میلیارد تومان بابت افزایش دستمزدها 
متحمل هزینه شدیم که البته سازوکارها آماده اند تا بعد از تصویب 
در هیأت دولت آن را اجرا کنیم. به گزارش ایسنا، محمدحسن زدا 
اظهار کرد: بازنشسته های ما دو دسته حداقلی بگیر و سایر سطوح 
درآمدی هستند که طبق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی میزان 
افزایش حقوق حداقلی بگیران از سوی شورای عالی کار مشخص 

می شود و ما دخالتی در آن نداریم.
وی درباره وصول طلب تامین اجتماعی از دولت نیز گفت: 
در بند و تبصره ۵ بودجه ۹۸ امکان وصول ۵۰هزار میلیارد تومان 
طلب تامین اجتماعی از دولت دیده شده که البته نقدی نیست. 
می تواند تهاتر، ارزش مالکانه و... باشــد که ما چند پیشنهاد را 

تنظیم کردیم.
سرپرســت ســازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تامین 
اجتماعی تنها صندوق سابقه دار اســت که توانسته روی پای 
خودش بایستد و حامی بخش صنعت، تولید و کارآفرینی باشد، 
گفت: اکنون ضریب پشتیبانی ما ۵.۵ است که خوب نیست، ولی 

بحرانی و بد هم نیست.

زدا ادامه داد: مباحثی برای اصالحات پارامتریک در مجلس 
مطرح است که در راســتای افزایش ضریب پشتیبانی و بهبود 
وضعیت است اما جای نگرانی نیست و اجازه نمی دهیم کسانی که 
از قبل با ما قرارداد داشتند مشمول وضعیت جدیدی بشوند که 
برایشان سخت شود. اگر هم قرار باشد قانونی تصویب و تغییراتی 
ایجاد شــود، برای گروه هایی اســت که به تازگی وارد تامین 
اجتماعی می شوند. اجازه نمی دهیم مشکلی برای کارگران و 

ذی نفعان ما ایجاد شود.
وی درباره مطالبه مراکز درمانی طرف قرارداد نیز گفت: انجمن 
داروسازان فروردین ماه برای به روزرسانی مطالبات داروخانه ها 
از تامیــن اجتماعی قدردانی کردند. روز دوشــنبه هم آخرین 
پرداختی را به داروخانه ها داشتیم اما از آزمایشگاه ها، پزشکان 
و بیمارستان های خصوصی که بدهکار آنها هستیم عذرخواهی 
می کنیم، اما نیت ما این است که به سرعت مطالبات را تسویه 
کنیم. ما در اسفند و بهمن ۵ هزار میلیارد تومان پرداختی داشتیم. 
سرپرست ســازمان تامین اجتماعی درباره وضعیت صندوق 
بیمه بیکاری نیز گفت: صندوق بیمه بیکاری، زیان انباشــته 
۷۰۰ میلیاردی در سال ۹۲ داشــت اما سال گذشته اندوخته 
مالی اش به باالی ۷۰ میلیارد تومان رسید و حفره های مالی اش 
رفع و هم پوشانی ها برطرف شدند. منتها در ماه های گذشته روند 

افزایشی داشته که پیشنهادات زیادی در مجلس و دولت برای 
مقابله با بیکاری مطرح است. زدا درباره همسان سازی حقوق 
بازنشســتگان تامین اجتماعی نیز گفت: برای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان مدل های مختلفی ارائه شده است. بر سر 
مدل خاصی با کانون بازنشستگان به توافق رسیدیم که بار مالی 
۱۲هزار میلیاردی دارد. در قانون برنامه ششم توسعه قید شده که 
دولت باید برای تامین بار مالی مشارکت کند که اگر انجام شود 
سازوکارهای ما برای صدور احکام آماده است. سرپرست سازمان 
تامین اجتماعی درباره بدهی های تامین اجتماعی به بانک ها نیز 
گفت: پرداختی های ما بیستم هر ماه شروع می شود ولی وصولی 
حق بیمه ها ۲۹ ام هر ماه صورت می گیرد. ما با بانک تعامل داریم، 
مبلغی از آنها می گیریم و ۲۹ام به آنها برمی گردانیم. پاالیشگاه 
الوان هم برای صدور اسناد خزانه، وثیقه شده است. ما از قوانین 
و ضوابط بانک مرکزی تخطــی نمی کنیم و جای نگرانی وجود 
ندارد. وی ادامه داد: کسری اعتبارات در تامین اجتماعی نداریم و 
اجازه نمی دهیم مشکلی پیش بیاید. زدا درباره سیاست خروج از 
بنگاه داری نیز گفت: در هیأت مدیره سازمان تصمیم گرفته شد تا 
کارگروهی در وزارت رفاه تشکیل و واگذاری ها مورد بررسی قرار 
بگیرد. با این لحن که این بنگاه ها دارند مصادره می شوند، مخالفیم. 
پیشنهاداتی داریم و معتقدیم برخی بنگاه ها با ادغام و تجمیع و 

روش های دیگر بازدهی باالتری خواهند داشت. پیشنهادات به 
گونه ای است که اگر هم قرار است واگذاری داشته باشیم بیشترین 
عواید نصیب بیمه شــدگان بشود. سرپرســت سازمان تامین 
اجتماعی درباره دوشغله ها و مدیران بازنشسته گفت: از اعضای 
هیأت مدیره بازنشسته و دوشغله خواستیم که بروند و استراحت 
کنند، برخی پذیرفتند و برخی را خودمان مشمول کردیم. در 
برنامه داریم که اعالم کنیم برای چند شرکت که به اعضای هیات 
مدیره نیاز داریم افراد رزومه بفرستند تا از طریق مصاحبه آنها که 

شایستگی دارند را انتخاب کرده و جایگزین کنیم.
زدا ادامه داد: در هیأت های تخلفات اداری رفتن بازنشسته ها 
و دوشــغله ها اتفاق افتاده و بــرای اولین بار از نیــروی زن هم 
استفاده کردیم. انتصاب ها در هیأت مدیره شستا هم با سوابق 
و شایستگی ها لحاظ می شود و در تامین اجتماعی از این خبرها 

نیست که ژن های خوب بدون صالحیت منصوب شوند.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی خبر داد:

اعمال افزایش حقوق مستمری بگیران از اردیبهشت ماه

روز اول ماه مه که طبق تقویم ایرانی مصادف با یازدهم اردیبهشت ماه است، به احترام کارگران جان باخته شیکاگویی 
در قیام این عده علیه سرمایه داری با هدف اجبار دولت ها به تدوین مقرراتی برای قراردادها و ساعات کاری، در تمام جهان 
به نام روز جهانی کارگر نامگذاری شده است. در ایران اما روزهای پنجم تا یازدهم اردیبهشت به نام هفته کارگر نامگذاری 

شده است و هر ساله در این مقطع زمانی، برنامه هایی با هدف تکریم و بزرگداشت کارگران برگزار می شود. روز گذشته، 
علیرضا محجوب در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه های ستاد گرامیداشت هفته کارگر پرداخت.

نقش تورمی باال بردن 
دستمزدها زیاد نیست. 

ما می گوییم کارگران 
حق سهم تورم شان را 

نگرفته اند. نقش تورمی 
افزایش دستمزد بسیار 

کوچک تر از عوامل دیگر 
است. هر وقت دولت عوامل 

دیگر را حل کرد آن وقت 
به پایین آوردن معیشت 

کارگران فکر کند

متاسفانه بخش دولتی هنوز 
مصوبات شورای عالی کار 

را امضا نکرده و از دولت 
می خواهیم هرچه زودتر 

تصمیمات این شورا را تایید 
و اجرایی کند. دولت در 
مقابل افزایش دستمزد 

کارگران مقابله نکند
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