
رئیــس کانون عالــی انجمن های صنفی 
کارگران ایــران گفت: در جریــان مذاکرات 
مزدی ســال آینده بــه هیچ وجه تســلیم 
اظهارنظرهای یک طرفه، غیرکارشناســی و 

ضدکارگری نمی شویم.
ناصر چمنی در گفت وگو بــا ایلنا، با بیان 
اینکه حداقل دستمزد سال 99 باید به گونه ای 
تعیین شــود که افزایش قیمــت کاال های 
ضروری و تمام آنچه در سبد مصرفی کارگران 
می گنجد را پوشش دهد، گفت: »محمدباقر 
نوبخت« رئیس ســازمان برنامــه و بودجه 
به تازگــی اعالم کرده کــه میانگین افزایش 

حقوق و دستمزد در سال 98 حدود 15درصد 
است. این گونه اظهارنظرها هیچ هماهنگی با 

واقعیت های اقتصادی جامعه ندارد.
وی افزود: شــوک های تورمــی جامعه را 
تهدید می کننــد و کارگران بیش از ســایر 
گروه های جامعه بر اثر ضربات این شــوک ها 
آسیب می بینند. آنها زیر بار افزایش قیمت ها 
فرصت نفس کشیدن ندارند. امروز به صورت 
خلق الساعه قیمت یک کاال افزایش می یابد 
و چند روز بعــد، گران شــدن کاالیی دیگر 
آرامش این مصرف کنندگان گنجشک روزی 
را بر هم می ریزد. در این شــرایط جز تعیین 

یک حداقــل دســتمزد مکفی برای ســال 
98 چــاره ای نداریــم. رئیس کانــون عالی 
انجمن های صنفی کارگران ایران که منتقد 
رویکردهای دولت در جلســات شورای عالی 
کار ویژه تعیین حداقل مزد اســت، ادامه داد: 
دولت در حالی در مذاکرات مزدی شــرکت  
می کند که راهبرد مشــخصی بــرای راضی 
کردن کارگران ندارد. دولت کامال یک طرفه 
اظهارنظر می کند و این نمایندگان کارگران 
را نگران می کند. الزم اســت که تاکید کنم 
در جریان مذاکــرات مزدی پایان ســال به 
هیچ وجه تســلیم اظهارنظرهای یک طرفه، 

غیرکارشناسی و ضدکارگری نمی شویم. وی 
در پاسخ به این پرسش که در جریان مذاکرات 
تعیین مزد 99، چه رویکردی مشخصی برای 
مقابله بــا هجمه های صــورت گرفته دارید، 
گفت: بدون در نظر گرفتــن هیچ مصلحتی 
تغییرات قیمتی سبد معیشــت را بر سر میز 
مذاکره می بریم تــا به یک راه حــل معقول 
برسیم. جامعه ای که ما به عنوان نمایندگان 
آنها در جلسات حضور داریم، نیازمند خوراک، 
پوشاک، سوخت و... اســت و نمی توان بدون 
برخورداری از راه حل آنها را رها کرد. نماینده 
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران 

در شورای عالی کار افزود: تبصره 2 ماده 41 
قانون کار ابزار قدرت مندی برای تاثیرگذاری 
روی مذاکرات مزدی است اما کارایی این ابزار 
زمانی تثبت می شود که دولت تن به پذیرش 
آن بدهد. متاسفانه دولت این تبصره را مورد 
هجمه قــرار می دهد تا کارگــران را تضعیف 
کند. این رویکرد موجب شده تا صالح ضعفا 
در سایه صالح صاحبان سرمایه از دست برود.

کارگران احیا صنعــت ادوات اراک که به عنوان یک 
شرکت تعمیراتی ریلی زیرمجموعه واگن پارس فعالیت 
می کند، از تعطیلی یکی از سایت های تعمیراتی راه آهن 
اراک و بیــکاری بیش از 5۰ نفر از کارگران این ســایت 

ابراز نگرانی کردند. به گزارش ایلنا، کارگران می گویند: 
شرکت احیا صنعت سال گذشــته با 4.5میلیون تومان 
اختالف در مزایده دوم شد درحالی که طبق نامه وزیر راه 
و شهرسازی، استاندار مرکزی و نمایندگان استان باید 

سایت راه آهن با ترک تشــریفات به احیا صنعت واگذار 
می شــد. »عبداهلل ابراهیمی« رئیس شــورای اسالمی 
کار احیا صنعت در این باره اظهار داشــت: سال گذشته 
کارگران اعتراضاتی داشــتند تا مانع از برگزار مزایده از 

سوی راه آهن شوند اما این اعتراضات بی نتیجه ماند.
وی ادامه داد: احیا صنعت یک شرکت تعمیراتی است 
که بیش از 2۳۰ کارگر دارد. ســایت تعمیراتی راه آهن 
توســط کارگران احیا صنعت تعمیر و بازســازی شد و 

اکنون که به مرحله بازدهی کامل و بهره برداری رسیده 
باید شاهد واگذاری آن به شرکتی فاقد هر گونه تجهیزات 

و امکانات مرتبط با تعمیرات ریلی باشیم.
ابراهیمی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر بیش از 
5۰کارگر احیا صنعت واگن پــارس در معرض بیکاری 
هستند. البته برخی مســئوالن متعهد شده اند که این 
کارگران به کار خود در این واحد صنعتی ادامه دهند اما 

تضمینی برای این مسأله وجود ندارد.
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سقوط یک پله ای زنان 
کارآفرین ایران در جهان

مسترکارد در گزارشی، آمریکا را بهترین کشور 
برای زنان کارآفرین معرفی کرد. به گزارش ایسنا، 
امسال نیز رتبه بندی برخی از کشورهای جهان از نظر 
شاخصه های مطلوب برای فعالیت زنان کارآفرین با 
استناد به داده ها و آمارهای نهادهای معتبری نظیر 
سازمان جهانی کار، یونسکو، بنیاد پایش کارآفرینی 
جهانی و بانک جهانی توسط مسترکارد منتشر شد. 
بر همین اساس 58 کشور جهان که 8۰درصد زنان 
جهان در آنها زندگی می کنند مــورد ارزیابی قرار 
گرفته و به آنها، امتیازی بین صفر تا 1۰۰ تخصیص 
داده شده که صفر بیانگر کمترین امتیاز و صد بیانگر 
بیشترین امتیاز بوده اســت. به گفته مسترکارد، 
بیشــترین افزایش امتیازها در گزارش امسال به 
نسبت گزارش سال قبل مربوط به فرانسه، تایوان و 
اندونزی و بیشترین کاهش امتیاز در مقایسه با سال 
قبل مربوط به مکزیک، سوئد و عربستان سعودی 
بوده اســت. ایران در گزارش امسال با 42.۳ امتیاز، 
باالتر از عربستان، الجزایر، بنگالدش و مصر و پایین تر 
از کشــورهای تونس، هند، ترکیه و اتیوپی در رده 
54 جهان ایستاده است. امتیاز ایران در مقایسه با 
سال قبل 1.۷ امتیاز )معادل چهار درصد( کاهش 
داشته است که همین مساله نیز باعث شده ایران در 

رتبه بندی امسال یک رتبه نزول کند. 
    

مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار:
تعطیلی هفت تپه، زیان های 

جبران ناپذیری دارد

مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــی از کارفرمای 
شرکت کشــت و صنعت نیشــکر هفت تپه برای 
پرداخت نکردن دســتمزد کارگران این شرکت 
و تعطیلی این بنگاه انتقاد کــرد. کریم یاوری در 
گفت وگو با ایلنا گفت: متاســفانه وعده کارفرما 
برای پرداخت حقوق شهریور ماه کارگران حداقل 
در نیمه اول مهر ماه تحقق پیــدا نکرد و کارگران 
واحد موصوف با ســه ماه مطالبات مزدی مواجه  
هســتند. وی افزود: مدیرعامل شرکت کشت و 
صنعت  نیشکر هفت تپه طی نامه ای بنگاه مذکور 
را از تاریخ 98/8/29 تعطیل اعــالم کرده که این 
نامه اثــرات منفی بر روحیه کارگران گذاشــته و 
استداللی ندارد. به وی موکداً توصیه می  کنم ضمن 
لغو فوری نامه مذکور، در اســرع وقت مبادرت به 
پرداخت مطالبات  قانونی کارگران کند. اداره امور 
کارگاه های بزرگ با تشریک مساعی با کارگران به 
ویژه نمایندگان قانونی آنان قطعاً روند بهبود پیدا 
خواهند کرد. یاوری با بیان اینکه هفت تپه از طریق 
سازمان خصوصی سازی واگذار شده و این نهاد یک 
طرف قرارداد محسوب می شــود، گفت: سازمان 
خصوصی سازی مطابق با قرارداد نحوه واگذاری 
و از آنجا که در قرارداد واگذاری احتماال پرداخت 
مطالبات کارگران پیش بینی شده، سریعاً مداخله و 
حل مشکل را پیگیری کند. وی یادآور شد: اعتراض 
کارگــران هفت تپه، صنفی و صرفــاً برای تامین 
مطالبات معوق است. نامه کارفرما برای تعطیلی 
کارگاه قطعاً زیان های جبران ناپذیری را متوجه 

شرکت و کارگران و کارفرما می کند.
    

شناسایی ۴۸هزار تبعه شاغل 
غیرمجاز در کشور

آمار وضعیت اشتغال اتباع بیگانه در کشور نشان 
می دهد سال گذشته بیش از 48هزار تبعه شاغل 
غیرمجاز در کشور شناســایی و در همین ارتباط، 
حدود 19 هزار کارفرمای متخلف به مراجع قضایی 
معرفی شــدند. به گزارش مهر، جدیدترین آمار از 
وضعیت فعالیت اتباع بیگانه، اشــتغال غیرمجاز و 
کارفرمایان متخلف نشان می دهد در سال گذشته 
88هزار و ۷2۰ بازرسی در این حوزه انجام شده که 
در نتیجه آن 48هزار و 241 تبعه شاغل غیرمجاز 
شناسایی شده است. همچنین سال گذشته 19هزار 
و ۶1۷ کارفرمای متخلف به دلیل به کارگیری تبعه 
غیرمجاز جریمه شــده و 8هزار و 91۳ کارفرمای 
متخلف به دلیل سنگین بودن نوع تخلف، به مراجع 

قضایی معرفی شدند.
آمار وضعیت صدور پروانه اشــتغال برای اتباع 
بیگانه نیز حاکی از آن است که در سال گذشته برای 
حدود ۷ هزار و 9۰۰ تبعه خارجی پروانه کار صادر 
شده که این میزان در سال پیش از آن )9۶(، 5 هزار و 

۶۶9 پروانه بوده است.
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ناآرامی هــای اخیــر در کشــور و 
متعاقــب آن، قطعــی اینترنت باعث 
تغییر روند فعالیت برخی از کســب و 
کارهای اینترنتی شــده است. آنها که 
مشــتریان خود را در فضای مجازی از 
دست داده اند، ناچار به روش های سنتی 

گذشته روی آورده اند.
تا چند سال پیش کسی فکر نمی کرد 
که خبرهای قطعــی اینترنت در صدر 
بازدیدها قرار گیرد و قطعی اینترنت تا 
این حد زندگی مردم را تحت الشعاع قرار 
دهد، طوری که افراد مدام از هم بپرسند 
»اینترنت وصل شد؟«. پس از اعتراض ها 

به افزایش قیمت بنزیــن، »اینترنت 
بین المللی« به دالیل امنیتی قطع شد 
و وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات 
اعالم کرد که برای حل مشکل سیستم 
بانکی، کســب  و کارهــای اینترنتی و 
دسترسی به سایت های داخلی شبکه 

ملی اطالعات را راه اندازی کرده است.
در این میان بسیاری از سایت های 
خرید و فروش آنالین که سرور داخلی 
داشتند کسب و کار خود را ادامه دادند. 
البته چون در این سال ها مردم از طریق 
جســت وجو در گوگل به سایت مورد 
نظر خود دسترسی می یافتند، آدرس 

سایت های داخلی را کســی به خاطر 
نداشت، بنابراین میزان فروش بسیاری 

از این سایت ها نیز در این مدت کم شد.
البته در این بین عالوه بر پژوهشگران 
و دانشجویان و شرکت های دانش بنیان، 
صفحــات خرید و فــروش اینترنتی و 
تبلیغاتی در اینستاگرام و تلگرام که در 
این فضا فعالیت می کردند به طور کامل 

متوقف شدند.
»مریم« دختر جوانی که پیش از این 
در اینستاگرام بدلیجات دست ساز خود 
را می فروخت، به ایرنا گفت: در روزهای 
اول فکر می کردم کــه قطعی اینترنت 

مقطعی است و خیلی زود دوباره وصل 
می شود و دوباره فعالیت خود را شروع 

می کنم اما وقتی اینترنت وصل نشد به 
این فکر افتادم کــه محصوالت خود را 
در قطارهای مترو بفروشم. »مهسا« که 
شاهد گفت وگو بود نیز بیان کرد: من نیز 
در تلگرام کانال فروش پوشاک داشتم و 
از این طریق کرایه خانه را تامین می کردم 
اما در این چند روز که اینترنت قطع شد، 

فروشی نداشتم و تقریبا بیکار بودم.
وی بــا ابراز نگرانــی از ادامه قطعی 
اینترنت گفت: نگران هستم که با ادامه 
این روند مشتری های خود را از دست 
بدهم. با صحبت هایی که با دوســتان 
و آشنایان داشــتم تصمیم گرفتم که 
با ادامــه این روند کاالهای خــود را در 
ایستگاه های مترو و حتی در خیابان های 

پررفت و آمد از سر بگیرم.
در این راســتا عضو هیــات مدیره 
کسب و کارهای اینترنتی در گفت وگو 
با ایرنا درباره میزان خسارت وارد شده 
به کســب و کارهای اینترنتی، اظهار 
داشت: تاکنون برآورد دقیقی از میزان 
خســارت های قطعی اینترنت وجود 
ندارد و ارقامی که ذکر می شود، تحلیل 

خود افراد است.
»رضا الفت نسب« بیان کرد: قطعی 
اینترنت موجب شده در حوزه کسب و 
کارهای اینترنتی شاهد اتفاقات مختلفی 
باشیم. در ابتدا سایت ها باال نمی آمد و 
پس از اینکه سایت های اینترنتی پایدار 
شد، کاربران تا حدودی به سایت هایی 
که هاست آنها در داخل بود، دسترسی 

یافتند.
عضو هیات مدیره کسب و کارهای 
اینترنتی گفت: موضــوع دیگری که 
در این روزها مساله ســاز بود، این بود 

که کاربران عادی در فضای ســایبری 
برای پیگیری موضوعات از موتورهای 
جست وجو کمک می گیرند و در کشور 
ما نیز این رفتار وجود دارد و مردم به طور 
دائم از گوگل برای یافتن ســایت های 
داخلی همچون دیجــی کاال و علی بابا 
استفاده می کنند. این موضوع مهمی 
است که موجب شد تعداد زیادی کاربر 
نتوانند وارد وب سایت شوند و خریدی 

انجام نشود.
وی اضافه کرد: ایمیل هــا نیز ابزار 
مهمی برای کسب و کارهای اینترنتی 
است که به دلیل قطعی اینترنت بسیاری 
از خریدها انجام نشد و فروش ها کم شد، 
به گونه ای که فروش برخی سایت های 
بزرگ نصف شد و سایت های کوچک تر 
نیز تا یک دهم و یک بیســتم کاهش 

یافت.
عضو هیات مدیره کسب و کارهای 
اینترنتی ادامه داد: حتی وب سایت هایی 
که در داخل شهرســتان ها مدیریت 
می شــدند به دلیل قطعی اینترنت و 
کمبود منابع و عدم دسترسی های الزم 

فروش آنها صفر شد.

بازار کساد کسب و کارهای کوچک در فضای مجازی

قطعی اینترنت، تعداد دست فروشان را افزایش داد

خبر

معاون اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره 
به اینکه بسته های تثبیت اشــتغال باید اجرایی شود، گفت: 
۳5درصد افراد در اشتغال روستایی بیمه بودند. با تفاهم نامه ای 
که منعقد شد دیگر تمام افراد باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

عیسی منصوری در گفت وگو با تسنیم گفت: برای توسعه 
اشتغال، نیازمند مهارت، ارتقای فناوری و سرعت بخشیدن به 
برنامه ها هستیم. آنچه اشتغال ایجاد می کند تنها وام نیست، 
بلکه برای رسیدن به برنامه های واقعی اشتغال همه دستگاه های 

اجرایی باید نقش ایفا کنند.
منصوری تثبیت اشتغال موجود کنار ایجاد و توسعه اشتغال 
را مهم ارزیابی کرد و افزود: بســته های تثبیت اشتغال باید 
اجرایی شود. بخش زیادی از افرادی که  سال گذشته ریزش 
پیدا کردند در محیطی دیگر مشغول کار شدند. بخش زیادی از 
این افراد به صورت بیمه نشده مشغول کار شدند. سهم اشتغال 
غیررسمی در سال های اخیر، افزایش پیدا کرده است. وی با 

بیان اینکه حدود 58درصد اشتغالی که هر ساله ایجاد می شود، 
غیررسمی است، ابراز کرد: در یک تقسیم بندی کلی سه مسیر 
برای ایجاد اشتغال وجود دارد. مســیر اول سرمایه گذاری و 
تشکیل سرمایه و مســیر دوم افزایش بهره وری و مسیر سوم 
اشتغال اســت. در کشور ما در ســال های اخیر نرخ تشکیل 
سرمایه منفی بوده است، معنی آن این است که حتی اگر وام 
دهیم منجر به شکل گیری سرمایه گذاری درستی نمی شود که 
اشتغال ایجاد کند. معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار 
گفت: سرمایه گذاری برای ایجاد شغل بستگی به رشته فعالیت 
دارد. این موضوع در بخش روســتایی تا حدی متفاوت است. 
در بخش روســتایی کارآفرین نیازمند سرمایه است و اگر آن 
سرمایه در اختیارش قرار بگیرد، می تواند بهره ورتر عمل کند و 
بخش خدمات، گردشگری و صنایع دستی، طبیعت گردی و 

روستایی گردی توسعه یابد.
منصوری ادامه داد: سال گذشته تشکیل سرمایه در بخش 

صنعت، منفی بود. در شرایط تحریم اگر به صنعت سنتی خود 
بپردازیم، باید هدفمند ورود کنیم. البته باز هم این سیاســت 
برای همه رشته ها حاکم نیست. دو ابزار دیگر بهره وری و اشتغال 
باقی می ماند. تأکید ما این است که در این شرایط به سراغ این 

دو روش برویم.
معاون اشــتغال وزیر کار با اعالم اینکه »میزان اشتغال در 
سال گذشته 14۳هزار نفر بوده که حدود ۳۰درصد آنها تحت 
پوشش بیمه قرار گرفتند و تا پایان امســال جمعاً 25۰ هزار 
اشتغال روستایی با احتساب سال گذشته خواهیم داشت«، 
گفت: حدود 1۰۰هزار نفر در طرح اشتغال روستایی تا پایان 
سال بیمه خواهند شد. به همین منظور توافقی با سه صندوق 
بیمه ای برای بیمه شاغالن روستایی منعقد کرده ایم. منصوری 
با بیان اینکه ۳5درصد افراد در این طرح بیمه شده بودند، اضافه 
کرد: در راستای تمام شماری که از طریق سامانه ناظر صورت 
داده ایم متوجه شدیم که تعداد بیمه شدگان بسیار کم است. 

در همین راســتا برنامه ریزی کردیم که سازوکاری طراحی 
کنیم که شاغالن اجباراً یکی از بیمه های مذکور را انتخاب کنند 
و تحت پوشش بیمه قرار بگیرند تا بتوانند از مزایای وام اشتغال 

روستایی برخوردار باشند.
معاون اشتغال وزارت کار گفت: این تفاهم نامه بین سازمان 
تأمین اجتماعی، صندوق روستاییان و عشایر، صندوق بیمه 
محصوالت معدنــی و صندوق بیمه محصوالت کشــاورزی 
منعقد شده است. هدف از این تفاهم نامه این بود که هر کسی که 
از تسهیالت اشتغال روستایی استفاده کرد، نیروی کارش الزاماً 

در این مکانیسم بیمه شود.

معاون اشتغال وزارت تعاون:

5۸درصد اشتغالی که هر ساله ایجاد می شود، غیررسمی است

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

تعیین واقعی سبد معیشت کارگران را قربانی مصلحت اندیشی نخواهیم کرد

کارگران »احیا صنعت« واگن پارس اراک:

سایت تعمیراتی راه آهن را واگذار نکنید

در روزهای اول فکر 
می کردم که قطعی اینترنت 

مقطعی است و خیلی زود 
دوباره وصل می شود و 

دوباره فعالیت خود را شروع 
می کنم اما وقتی اینترنت 

وصل نشد به این فکر افتادم 
که محصوالت خود را در 
قطارهای مترو بفروشم

به دلیل قطعی اینترنت 
بسیاری از خریدها انجام 

نشد و فروش ها کم شد، به 
گونه ای که فروش برخی 

سایت های بزرگ نصف شد 
و سایت های کوچک تر نیز 

تا یک دهم و یک بیستم 
کاهش یافت
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