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معوقات کارگران شهرداری 
میاندوآب به ۵ ماه رسید

کارگران شــهرداری میاندوآب واقع در استان 
آذربایجان غربی ۵ ماه معوقات مزدی طلبکارند.

به گزارش ایلنا، این کارگران در واحد خدماتی 
شهرداری میاندوآب به صورت قراردادی مشغول 
کارند. آنها صبح روز یکشنبه )ششم شهریور ماه( با 
مراجعه به ساختمان شهرداری به معوقات مزدی 

خود اعتراض کردند.
این کارگران که در پنج ماه گذشــته دستمزد 
و حق بیمه آنها پرداخت نشده، گفتند: در شرایط 
فعلی اقتصاد کشور که هر روز شاهد افزایش قیمت 
اجناس مصرفی و غیرمصرفی هستیم، نگران تامین 

هزینه های زندگی خود شده ایم.
به گفته کارگران شهرداری میاندوآب، شهرداری 
و شورای شهر هیچ برنامه ای برای پرداخت مطالبات 

آنها ندارد.
    

اعتراض بازنشستگان سال ۹۹ به 
پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت

بازنشستگان کشوری و لشگری سال ۹۹ برای 
پیگیری پرداخت پاداش قانونی پایان خدمت خود 

به رئیس جمهور نامه نوشتند.
به گــزارش ایلنــا، در این نامه آمده اســت: ما 
بازنشستگان کشوری و لشگری ســال ۹۹ بعد از 
گذشت یک سال هنوز متاسفانه موفق به دریافت 
پاداش قانونی پایان خدمت خود نشده ایم و این امر 
متاسفانه ناشی از تعلل دولت پیشین است که تا امروز 

به درازا کشیده شده است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: در این 
اوضاع کرونایی و نیز وضعیت وخیم اقتصادی تمام 
چشم امیدمان به شما و تیم قدرتمند اقتصادی تان 
است که با غلبه بر تمامی مشکالت به درخواست ما 
قاطبه بازنشستگان کشوری جامه عمل بپوشید، 
بلکه با این اندک مبلغ، بتوانیم گوشه ای از زخم ها 
و آالم خود را تسکین دهیم. پیش از این به کرات 
پیگیــر بوده ایم؛ چه از طریــق برنامه بودجه، چه 
از طریق ســازمان هدفمندی یارانه هــا و چه از 
طریق وزارتخانه آموزش و پرورش ولی متاسفانه 
پاســخی نگرفته ایم. از شــما به عنوان سکاندار 
دولت درخواســت داریم تا هرچه زودتر پاداش ما 

واریز شود.
    

کارگران پروژه ای ایذه:
خواستار دستمزد شایسته هستیم

کارگران و صنعتگران پروژه ای ایذه می گویند: 
مســئوالن به روابط کار پــروژه ای ورود کرده و 
پیمانکاران را ملزم کننــد حق و حقوق کارگران 

را رعایت کنند.
این کارگران در گفت وگو با ایلنا، نســبت به 
شرایط شــغلی خود اعتراض کرده و می گویند: 
پیمانکاران نسبت به رعایت حق و حقوق قانونی 
کارگران بی تفاوت هســتند. پیمانــکاران فقط 
به سود بیشتر می اندیشــند و توجهی به زندگی 
کارگران ندارند. کارگران پروژه ای عموماً دور از 
خانه در شرایط سخت و به امید دستمزدهای باال 
کار می کنند اما ورود پیمانکاران به تمام عرصه ها، 

دستمزد کارگران را نابود کرده است.
این کارگــران در تبییــن مطالبــات خود 
می گویند: ما دستمزد شایسته و باالتر از خط فقر 
می خواهیم. یکی دیگر از خواسته های اصلی ما، 
رعایت قانون 20 روز کار و 10 روز بیکاری است. 
سه روز یا پنج روز بیکاری ماهانه، به درد کارگری 
که دور از خانواده است و باید بتواند به شهر محل 
سکونت خود سفر کند، نمی خورد. ما باید حداقل 
10 روز در هر ماه را مرخص باشــیم تا بتوانیم به 

شهر خود برویم و برگردیم.
این کارگران روز سه شــنبه بــه فرمانداری 
ایذه مراجعه کرده اند. آنها از نهادهای باالدستی 
ازجمله فرماندار درخواســت دارند به روابط کار 
پروژه ای ورود کرده و پیمانــکاران را ملزم کنند 

حق و حقوق کارگران را رعایت کنند.
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اخبار کارگری

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با 
تشریح برنامه های وزارتخانه متبوع خود 
در زمینه حقوق و دستمزد کارگران، از دو 
اقدام اساسی برای حمایت از کارگران و 
کارفرمایان خبر داد و با بیان اینکه دولت 
رئیسی هماهنگ ترین تیم اقتصادی را 
دارد، تحقق برنامــه ایجاد یک میلیون 

شغل در سال را ممکن دانست.
بــه گــزارش »توســعه ایرانی«، 
حجت اهلل عبدالملکی با بیــان اینکه 
وزارت کار مســئول تنظیم روابط کار 
است، اظهار کرد: براساس آمارها حدود 
1۳ میلیون کارگر در کشــور فعالیت 
می کنند و تالش ما بر این است که خط 
عادالنه ای در حقوق دســتمزد در نظر 
گرفته شود به نحوی که هم ضمن تامین 
رفاه حداقلی کارگران، کارفرمایان هم 

متضرر نشوند.
کارگران نگران کارفرمایان 

هستند
وی افــزود: بخشــی از هزینه های 
کارفرمایان، حقوق و دستمزدی است 
که می پردازند. در نشســت هایی که با 
تشکل های کارگری داشــتیم اعالم 
می کردند که کارگران نگران کارفرمایان 
و تعطیلی بنگاه ها هستند لذا ما در بحث 
حقوق و دستمزد هم از کارگران و هم از 

کارفرمایان حمایت خواهیم کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که 
در یک گفت وگوی تلویزیونی ســخن 
می گفت، به نحوه این حمایت پرداخت 
و اظهار کرد: درصدد هستیم تا با دو اقدام 
یکی بهبود فضای کسب وکار و دوم مهار 
تورم، به کمک کارفرمایان بشــتابیم. 
خوشــبختانه وزارت صمــت و وزارت 
امور اقتصاد و دارایی برنامه جدی برای 
مانع زدایی از مسیر تولید دارند و در تیم 
اقتصادی دولت هم موضوع مهار تورم 

پیگیری خواهد شد.
راه های تقویت دستمزد و حمایت 

از کارفرمایان
عبدالملکــی ادامــه داد: وقتی که 
۵0درصد هزینه های زندگی باال می رود، 
طبیعی اســت که روی دستمزد تاثیر 
می گذارد ولی اگر تورم کنترل شــود، 
فشار بر کارگر و کارفرما کمتر خواهد شد 
بنابراین تالش خواهیم کرد در راستای 
حمایت از کارگــر و کارفرما کنترل و 
مهار تورم و بهبود فضای کسب و کار را 

دنبال کنیم.
وی از وزارت تعــاون کار و رفــاه 
اجتماعی به عنــوان وزارتخانه مردم 
یاد کرد و گفت: هــم اکنون بیش از ۴2 
میلیون نفر بیمه شده تامین اجتماعی و 

در بخش بازنشستگی بیش از 2 میلیون 
نفر با این وزارتخانه مرتبط هســتند. 
آموزش های فنی و حرفه ای صدها هزار 
نفر آموزش مهارتی دیده یا مخاطب این 
آموزش ها هستند بنابراین وزارت کار به 

حق وزارت مردم است.
ایجاد یک میلیون شغل در سال 

شدنی است
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با 
اشاره به موضوع اشتغال در کشور اظهار 
کرد: اینکه گاهی عنوان می شــود که 
اشتغال در حوزه تولید شکل می گیرد، 
درست است و اشــتغال در بخش های 
تولید، معدن، کشــاورزی، خدمات و 
آی تی قابلیت ایجاد دارد که متولی آن 

وزارت صمت، وزارت راه و شهرســازی 
و دیگر دستگاه ها هستند ولی اشتغال 
در کشور ما یک ســتاد فرماندهی دارد 
که فرمانده آن رئیس جمهور به عنوان 
رئیس شورای عالی اشتغال است و وزیر 

کار، دبیر این قرارگاه فرماندهی است.
بــه گفتــه عبدالملکــی، وزارت 
کار درصدد اســت در راستای تقویت 
اشــتغال، موضوع تعامل با نظام بانکی 
و دســتگاه های دیگر را در دستور کار 
قرار بدهد و با ایجاد قرارگاه فرماندهی 
اشتغال کشــور و طراحی نقشه کار، به 
نظارت و تسهیل گری بپردازد تا برنامه 
ایجاد یک میلیون شــغل در ســال را 

محقق کند.
 رئیسی، هماهنگ ترین

 تیم اقتصادی را دارد
این عضو کابینه دولت سیزدهم با 
بیان اینکه در شورای عالی اشتغال نیز 
برنامه تحقق یک میلیون شغل در سال 
پیگیری خواهد شــد، هماهنگ ترین 
تیم اقتصادی دولت را مربوط به دولت 
سیزدهم دانست و تصریح کرد: در این 
دوره تحقق اهداف و برنامه ها از دو جهت 
حائز اهمیت است؛ اول اینکه وزارت کار 
به پشتوانه شــخص رئیس جمهور با 
جدیت در این زمینه ورود کرده و دوم 
اینکه همه اعضای تیم اقتصادی دولت 
هماهنگ با هم عمل می کنند و می توان 
گفت هماهنگ ترین تیــم اقتصادی 
در دولت ها را دولت سیزدهم دارد لذا 
انتظار می رود تعامــل با بانک مرکزی 
و سایر دســتگاه ها حتی وزارت نفت 
با وزارت کار به شــکل مطلوبی برقرار 
و در آینــده نزدیــک خبرهای خوبی 

شنیده شود.
وی با بیان اینکه اگر زنجیره ارزش 
در اقتصاد شکل نگیرد به ایجاد شغل 
یا اشــتغال پایدار منجر نخواهد شد، 
اظهار کــرد: همــه ارکان و اعضای 
دولت این موضــوع را درک کرده اند 
و روش هایی در حال طراحی اســت 
که کســب و کارهای کوچک بتوانند 
راحت تر تســهیالت دریافت کنند. 
وزیر اقتصــاد نیــز برنامه هایی برای 
حمایت از کسب و کارهای کوچک در 
دست دارد که انجام پاره ای اصالحات 

در بازار سرمایه ازجمله آنهاست.

 بنگاه های بزرگ
 منابع بانکی را می بلعند

به گفته عبدالملکــی، در تمام دنیا 
عمــده منابع بازار ســرمایه به مصرف 
کســب و کارها و شــرکت های بزرگ 
می رود درحالی که این روش در کشور ما 
برعکس بوده است. به جای آنکه کسب 
و کارهــای کوچک از این تســهیالت 
بهره مند شــوند، کارخانه های بزرگ 
منابع بانکی را بلعیده اند. اکثر کسب و 
کارهای خرد و کوچک که با مبالغ 10 تا 
20 میلیون تومان می توانند کار خود را 
شروع کنند از این منابع بی بهره هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود 
از فعال کردن ســازمان آموزش فنی و 
حرفه ای خبر داد و گفت در حال حاضر 
مهارت یکی از حلقه هــای مفقوده ای 
است که در عدم جذب کارجویان به بازار 
کار موثر است. اگر آموزش های فنی و 
حرفه ای را توسعه بدهیم، بخش اعظمی 

از معضل بیکاری حل می شود.
بــه اعتقــاد وی، آموزش هــا باید 
بازارمحور شود و تحول جدی در نظام 
آموزش مهارتی و فنــی و حرفه ای به 
وجود آید به همیــن منظور از ظرفیت 
۳۵0 مرکز فنی و حرفه ای استفاده و از 
این طریق به کارآفرینان در کشور کمک 

خواهد شد.
عبدالملکی در عین حــال از فعال 
شــدن بخش ثبت ایده ها و طرح ها در 
ســایت وزارت کار از امروز )پنجشنبه( 
خبر داد و گفت: افراد می توانند با ورود 
به لینک مذکور، پیشــنهادها، ایده ها، 
طرح ها و تجربه هــای موفق را در همه 
حوزه ها و بخش های مربوط به وزارت 
کار ثبت کنند و وزارت کار از این ایده ها 

استفاده خواهد کرد.
 فسادستیزی را از شستا 

شروع کردم
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
از تشــکیل کمیتــه مقررات زدایــی 
و تمرکززدایــی و کمیتــه مبــارزه با 
مفاســد و رفع تعارض منافع خبر داد و 
درباره برنامه فسادستیزی در شستا و 
زیرمجموعه های تابعــه آن اعالم کرد 
که از روز شــنبه و در راستای وعده ای 
که برای مقابله با فساد در مجموعه های 
وزارتخانه متبوع خود ازجمله شســتا 

 داده، برخی افراد را برکنار کرده اســت.
وی با بیــان اینکه رئیس جمهــور از او 
خواســته تا در وزارت کار بــه مقابله با 
فســاد برخیزد، اظهار کرد: اگر شخص 
رئیس جمهور پای مبارزه با فساد باشد 
این جریان حتماً اتفاق می افتد. معتقدم 
این عده مافیا نیستند بلکه قدرت های 
پوشالی هســتند که اهمیتی ندارند. 
شستا و زیرمجموعه های آن امانت مردم 
و بیت المال هستند و ما با پاالیش اساسی 
که ظرف چند ماه انجــام خواهیم داد، 
افراد کارآمد و پاکدست را ارتقا داده و از 
افراد کارآمد و سالم در این مجموعه ها 

استفاده خواهیم کرد.
عبدالملکی در بخش پایانی اظهارات 
خود، تعاون را بخش مورد عالقه خود ذکر 
کرد و گفت: متاسفانه وزارت تعاون از قرار 
گرفتن در کنار وزارتخانه های کار و رفاه 
نتیجه نگرفته و مظلوم واقع شده است. 
برنامه ریزی کرده ایم که در حوزه تعاون 
با کارهای خاصی کــه انجام می دهیم 
ســهم و جایگاه آن را بــاال ببریم. البته 
ادعا نمی کنم کــه بتوانیم ظرف چهار 
سال به سهم 2۵درصدی برسیم چون 
این تکلیف برنامه پنجم توسعه بوده که 
محقق نشده اما با برنامه هایی که دنبال 
می کنیم به ارتقای سهم تعاون کمک 

خواهیم کرد.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
کمک گرفتن از بازار سرمایه، آموزش 
تعاونی ها، تقویت سرمایه بانک توسعه 
تعــاون، حمایت و توســعه صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون و 
اجرای سند توسعه تعاون و اصالح آن 
در صورت نیاز را از مهمترین اولویت ها 
و برنامه هــای خــود در بخش تعاون 

عنوان کرد.

برنامه وزیر کار در بخش حقوق و دستمزد اعالم شد

وعده تکراری مهار تورم و بهبود فضای کسب و کار

خبر

یک فعال کارگری درباره مشکالت معیشتی 
کارگران گفت: از آنجا کــه افزایش قیمت ها هر 
سال چند بار اتقاق می افتد، کارگران نیز خواستار 
افزایش دســتمزد به صورت چندباره هســتند 
اما کنترل نرخ تورم و کنتــرل افزایش قیمت ها 
می تواند به تقویت قدرت خرید کارگران کمک 

کند.
حمیــد حاج اســماعیلی در گفت وگــو 
با خبرگزای تســنیم با اشــاره به اینکه وضعیت 

معیشــتی کارگران بسیار دشــوار است، گفت: 
یکی از مشکالت در مسیر کارگران این است که 
دستمزد کارگران یک ســال جلوتر بدون توجه 
 به وضعیت تورمی ســال بعد تعیین می شــود.
وی ادامه داد: سال هاست که کارگران نسبت به 
دستمزد خود گالیه دارند چرا که تورم افزایشی 
است و دستمزدی که تعیین می شود، جوابگوی 

تورم نیست.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه مهار تورم می تواند 

در تقویت قدرت خرید کارگران موثر باشد، گفت: 
متأسفانه در نیمه اول سال قیمت تعداد زیادی از 
کاالها افزایش یافت بدون اینکه توجهی به وضعیت 
معیشتی کارگران شود. بنابراین این سوال جدی 
برای کارگران ایجاد می شود که چرا در شرایطی 
که قیمت کاالهای اساسی در کشور چندین بار 
 افزایش می یابد، دســتمزد افزایش پیدا نکند؟
این فعال کارگری با اشاره به اینکه از نظر قانونی 
منعی برای افزایش دســتمزد در نیمه اول سال 

وجود ندارد، گفت: در صورتی که ثبات اقتصادی و 
ثبات در حوزه کاالها رخ دهد، مطمئناً  کارگران هم 
کمتر دچار چالش می شوند. کارگران اگر صحبت 
از افزایش مجدد دستمزد می کنند به خاطر این 
است که نرخ کاالها در طول سال چند بار افزایش 

قیمت می یابد.
وی با هشــدار نســبت به افزایش فشــار 
هزینه های مســکن بر معیشــت خانوارهای 
کارگری گفت: هر سال تأکید می کنیم که برای 
کمک به معیشت خانوارهای کارگری، پرداخت 
وام های ودیعه مســکن و تســهیالت ارزان به 
کارگران در دستور کار قرار گیرد ولی متأسفانه 
به دلیل عدم رایزنی قوی در شــورای عالی کار 

این اتفاق نمی افتد.

وی افزود: دولت می تواند بانک مسکن یا چند 
بانک دیگر را به عنوان بانک عامل در پرداخت وام 
ودیعه مسکن در نظر بگیرد و به کارگران مستاجر 
و فاقد مسکن تسهیالت اجاره مسکن با نرخ پایین 
پرداخت کند. این مسأله کمک بسیاری به حل 

مشکالت مسکن کارگران می کند.

یک فعال کارگری:

تورم، چالش اساسی زندگی کارگران است

عضو هیأت امنای تامین اجتماعی به انتقاد از رویکردهایی 
پرداخت که نظام تامین اجتماعی مبتنی بر محاسبات بیمه ای را 
مولفه افزایش سهم منابع انسانی از هزینه های بنگاه داری معرفی 
می کنند. اکبر شــوکت در گفت وگو با ایلنا گفت: در سال های 
گذشته، وزارت صمت به بزرگنمایی نقش تامین اجتماعی در 
هزینه های تولید دست زده و تامین اجتماعی را در کنار ۸ سرفصل 
دیگر به عنوان مقررات مخل تولید معرفی کرده، بدون اینکه به 
واکاوی بی طرفانه نقش تامین اجتماعی بپردازد. شوکت افزود: 
قاعدتا وزیری که به این وزارتخانه آمده باید براساس داده های 
علمی صحبت کند و اولویت های خود را براساس رویکردهای 

عامه پسند، اعالم نکند. متاســفانه در برنامه هایی که از وزاری 
قدیم و جدید صمت می بینیم عوامل مخل تولید، همواره شبیه 
به یکدیگر هستند، در نتیجه مشخص است که اولویت های آنها 
را کارشناسان و مدیران ثابت وزارتخانه و بخش های اقتصادی 
مرتبط با این وزارتخانه، تهیه می کنند. عضو هیأت امنای تامین 
اجتماعی با بیان اینکه گردآوری سیاهه ای از مشکالت در بخش 
صنعت، چندان سخت نیست، گفت: اکثر بررسی هایی که توسط 
مراکز پژوهشــی مانند مرکز پژوهش های مجلس انجام شده، 
نشان می دهند که تامین اجتماعی در اولویت های پایین دستی 
رفع موانع تولید قرار دارد و ســهم آن از ســرجمع هزینه های 
تولید بسته به هزینه های ثابت و متغیر بنگاه ها و تعداد نیروی 
انســانی، در بنگاه های بزرگ، متغیر و بین ۵ تا 10درصد و در 
بنگاه های کوچک و متوسط، حدود 2 تا ۳ برابر این میزان است. 
این فعال کارگری تصریح کرد: دولت به جای اینکه، زمینه های 

بحران مانند نبود بازار، مشکالت زیست محیطی، بدهی بانکی و 
جرایم وارد شده به اصل بدهی و سود آن، زمان بر بودن دریافت 
مجوزها، تحریم و مشــکل تامین مواد اولیــه، واردات بی رویه 
محصوالت مشــابه تولید داخل و مشــکالت گمرکی، ضعف 
دیپلماسی اقتصادی و موانع انتقال ارز به کشور و... را حل کند 
که ۹0درصد مشکالت تولیدکنندگان را شامل می شود، روی 
حذف معوقات کارفرمایان تمرکز می کند یعنی منابع وصول 
حق بیمه و گذران معیشت کارگران. چون زورشان به مشکالت 
باالدستی که عمومیت دارند و همه گیر هستند، نمی چربد، بر 
مسائل پایین دستی که عمومیت ندارند و برای تمام کارفرمایان 
اتفاق نمی افتند، متمرکز می شــوند، بعد هم نتیجه می گیرند 
که باید برای حل مشکل تولیدکنندگان با وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی تفاهم کنیم. آیا تفاهم می کنند که منابع تامین 
اجتماعی را بدون ایجــاد منابع پایدار دیگــر، کاهش دهند؟ 

وی افزود: تامین اجتماعی چک ســفیدامضای وزارتخانه های 
دولت نیست که با تفاهم و توافق آن را تبادل کنند، بدون اینکه 
بیمه شــدگان و بازنشســتگان در مورد آن نظری داده باشند. 
سیاســت های مبتنی بر جداافکنی کارگران از رفاه اجتماعی، 
معنایی جز ویران کردن تامین اجتماعی و نظام بازنشستگی ندارد. 
عضو هیأت امنای تامین اجتماعی افزود: همین امروز هم سازمان 
به دلیل سنگین شدن وزن تعهدات دولت، ماهیانه ۵ تا ۶ هزار 
میلیارد تومان کسری منابع دارد و باید برای جبران آن اموالش 
را بفروشد. در این شرایط سخن از سیاست هایی می شنویم که 
وحشت آفرین است. می خواهند محل ارتزاق ۵۷درصد جمعیت 
کشــور را از بین ببرند. به رئیس جمهوری و وزیر صمت توصیه 
می کنم که مراقب افرادی که در پوشش حمایت از تولید، قصد 
زدن ریشه تامین اجتماعی را دارند، باشند. اینها به باندهای قدرت 
و ثروت وصل هستند و در تمام دولت های گذشته نفوذ کرده اند.

عضو هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی:

کاهش سهم کارفرمایان از بیمه به معنای پشت کردن دولت به کارگران است

اگر تورم کنترل شود، فشار 
بر کارگر و کارفرما کمتر 

خواهد شد بنابراین تالش 
خواهیم کرد در راستای 

حمایت از کارگر و کارفرما 
کنترل و مهار تورم و بهبود 
فضای کسب و کار را دنبال 

کنیم

در نشست هایی که با 
تشکل های کارگری 

داشتیم اعالم می کردند که 
کارگران نگران کارفرمایان 
و تعطیلی بنگاه ها هستند 

لذا ما در بحث حقوق و 
دستمزد هم از کارگران و 
هم از کارفرمایان حمایت 

خواهیم کرد
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