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 ۶۰۰هزار نفر از کارگران 
استان تهران بیمه نیستند

مدیر اشــتغال و کارآفرینــی اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران گفت: براساس 
شکایت های صورت گرفته و تخمین بازرسان این 
اداره کل و سازمان تامین اجتماعی، ۶۰۰هزار نفر 
از کارگرانی که در واحدهــای صنعتی، خدماتی و 
کارگاه های خصوصی استان تهران مشغول فعالیت 
هستند، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار 
ندارند. به گزارش ایرنا، سعید دهقان افزود: حدود 
۱۷هزار و ۵۰۰ واحد صنفی دارای پروانه و بیش از 
۲۰۰هزار واحد صنفی، صنعتی و خدماتی در استان 
تهران فعال اســت. وی با بیان اینکه چهار میلیون 
کارگر مشمول قانون کار در استان تهران مشغول 
فعالیت هســتند، افزود: از این میزان سه میلیون و 
۴۵۰هزار نفر زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار 
دارند. مدیر اشــتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه عمده 
فعالیت بازرســان اداره کار، تعاون و امور اجتماعی 
درباره مســائل ایمنی و مقررات کار است، تصریح 
کرد: کارگران و افرادی که در کارگاه ها و بخش های 
خصوصی مشغول کار هستند و از سوی کارفرمای 
خود تحت پوشــش بیمه تامیــن اجتماعی قرار 
نگرفته اند برای شکایت به شعب تامین اجتماعی در 
سطح استان مراجعه کنند. دهقان گفت: ۱۳میلیون 
و ۴۵۰هزار نفر بیمه اصلی و ۴۳میلیون نفر همراه با 
خانواده، مشمول قانون کار در کشور تحت پوشش 

بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.
    

اتحادیه جهانی صنایع:
کارگران پیمانکاری چادرملو به 

سر کار بازگردند

اتحادیه جهانی صنایــع )IndustriAll( در 
بیانیه ای به بیکاری حــدود ۳۰۰ کارگر چادرملو 
اشــاره کرده و خواستار بازگشــت به کار آنها شد. 
به گزارش ایلنا، اتحادیه جهانــی صنایع با صدور 
بیانیه ای، خواستار بازگشت به کار حدود ۳۰۰ کارگر 
پیمانکاری معدن چادرملو در استان یزد شده است. 
در این بیانیه از مقامات دولتی خواسته شده اطمینان 
حاصل کنند که این کارگران به سر کار بازمی گردند. 
این اتحادیه جهانی در عین حال خواستار رسمی 
شــدن این کارگران پیمانکاری شده است. هفته 
گذشته کارگران شرکت بهاوند باراد با خاتمه قرارداد 
بیکار شدند. این کارگران به تازگی اقدام به تشکیل 
انجمن صنفی کرده بودند. این کارگران که تعداد آنها 
حدود ۲۳۰ نفر است، در این زمینه به ایلنا گفتند: 
در هفته های گذشته، در اعتراض به بیکاری خود 
تجمعات اعتراضی برگزار کردیم و به همه مقامات 
مسئول نامه نوشتیم اما در نهایت، شرکت تعطیل شد 
و ظاهراً ما طی نامه ای به بیمه بیکاری معرفی شده ایم. 
کارگران بهاوند باراد که این اواخر براساس حقوق 
قانونی خود اقدام به تشــکیل انجمن صنفی کرده 
بودند، می گویند: نه تنها نتوانستیم انجمن تشکیل 
دهیم بلکه شــب عید بیکار شــدیم و با مشکالت 
معیشتی بسیار مواجه هستیم. کارگران می گویند 
کارفرما وعده داده برای آنها رضایت نامه شغلی صادر 
کند تا شاید بتوانند در شرکت های دیگر کار بگیرند.

    
اعتراض کارگران پتروشیمی 

اروند به حجمی شدن قراردادها
اعتراض کارگران بخش های تعمیرات و خدمات 
پتروشــیمی اروند، روز دوشــنبه )۱۴ بهمن ماه( 
وارد دومین روز خود شد. به گزارش ایلنا، کارگران 
بخش های تعمیرات و خدمات پتروشیمی اروند به 
حجمی شدن قراردادهای پیمانکارانی که با آنها کار 
می کنند، معترض هستند و تاکید دارند که حجمی 
شدن قرارداد پیمانکاران ناقض امنیت شغلی آنهاست 
و باید لغو شود. در همین حال کارگران واحد تعمیرات 
که زیرنظر شرکت پیمانکاری »رامپکو« کار می کنند 
به رعایت نشدن حق تخصص در تطبیق مشاغل در 
پتروشیمی اروند اعتراض دارند. روز یکشنبه، مدیر 
امور اداری پتروشــیمی اروند به کارگران گفته که 
حجمی شــدن قراردادها صحت ندارد، با این حال 
»حسن نشان زاده« مدیرعامل شرکت پتروشیمی 
اروند به ایلنا گفــت: حجمی شــدن قراردادهای 
پیمانکاران انجام شده و جز قرارداد حجمی، قرارداد 
دیگری وجود نــدارد. وی اطمینان داد که به دنبال 
حجمی شــدن قراردادهای پیمانکاران هیچ یک از 
کارگران آنها تعدیل نمی شوند چرا که خود او بیشتر از 

همه دغدغه امنیت شغلی کارگران را دارد.
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اخبار کارگری

شورای عالی کار در نشست عصر روز 
یکشنبه، با تعیین دستمزد به صورت 
منطقــه ای مخالفت کــرد و فعالیت 
تشکل های کارگری در مناطق آزاد را 

به رسمیت شناخت.
بنا بر این گزارش، در آخرین نشست 
شورای عالی کار که با حضور معاون روابط 
کار وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و 
نماینــدگان گروه هــای کارگــری و 
کارفرمایی برگزار شد، موضوع تعیین 
دستمزد منطقه ای به طور کامل منتفی 
و مقرر شد تا در نشســت آتی کمیته 
دستمزد شــورا، هر دو گروه کارگری و 
کارفرمایی گزارش نهایی خود را برای 
مشخص شدن رقم هزینه سبد معیشت 
کارگــران و ورود جدی بــه مذاکرات 

دستمزد سال ۹۹ ارائه کنند.
»علی خدایی« عضو کارگری شورای 
عالی کار در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
در این باره اظهار داشت: نشست عصر 
یکشنبه شورای عالی کار با سه دستور 
کار اصالح آیین نامه انجمن های صنفی، 
گزارش کمیته دســتمزد سال آینده 
و همچنین بررســی وضعیت اشتغال 
کارگران در مناطق آزاد تجاری و ویژه 

اقتصادی تشکیل شد.

وی افزود: یکــی از موضوعات مهم 
مطرح شده در شــورای عالی کار ارائه 
گزارش کمیته دستمزد بود و با تصویب 
و نظر مشــترک نمایندگان کارگری، 
کارفرمایی و دولت عضو شورا موضوع 

تعیین دستمزد منطقه ای منتفی شد.
این نماینده کارگری در شورای عالی 
کار همچنین با اشاره به دستور کار دیگر 
این شورا مبنی بر رسیدگی به وضعیت 
کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری 
و ویژه اقتصادی گفت: کارگران شاغل 
در این مناطق به دلیل تبعیت از مقررات 
خاص اشــتغال حاکم بر این مناطق، با 
مشکالت زیادی مواجه هستند. بنابراین 
طبق مصوبه شورای عالی کار به استناد 
رأی ۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری مقرر شد در مواردی که مقررات 
خاص اشــتغال در این مناطق با ضعف 
مواجه است و مسکوت مانده، از قانون 

باالدستی یعنی قانون کار تبعیت شود.
تشکیل کمیته ویژه احصای 
مشکالت کارگران مناطق آزاد

خدایی با تاکیــد بر اینکه با تصمیم 
اعضای شورای عالی کار ورود این شورا 
به مسائل مربوط به روابط کار و اشتغال 
کارگران مناطق آزاد به رسمیت شناخته 

شد، افزود: در همین راستا، در گام اول 
کمیته سه جانبه ای برای بررسی وضعیت 
فعلی کارگران شــاغل در این مناطق 
تشکیل شد تا مشــکالت کارگران این 

مناطق احصا شود.
عضو کارگری شــورای عالی کار با 
تاکیــد بر اینکــه یکــی از مهمترین 
درخواســت های گروه های کارگری 
که مدت ها پیگیر بودیم، ورود شورای 
عالی کار به مشکالت کارگران شاغل در 
مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بود، 
افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد حتی 
مقررات خاص اشــتغالی که برای این 

مناطق نگاشته شده، رعایت نمی شود.
خدایی تاکید کــرد: در حال حاضر 
اتفاقی که رخ داده این است که شورای 
عالی کار به مشــکالت کارگــران این 
مناطق ورود کرده اســت. حتی به رغم 
تاکید مقررات خاص اشــتغال مناطق 
آزاد به اجرای مقاوله نامه های بین المللی 
سازمان جهانی کار، اما بسیاری از این 
موارد ازجمله تساوی مزدی، تشکیل 
تشکل های رسمی، ایمنی و بهداشت 

و بازرسی کار اجرا نمی شود.
وی با اشــاره به اینکه در تمام موارد 
مذکور در مناطق آزاد در حق کارگران 

اجحاف می شــود، گفت: بعد از سال ها 
از تصویب قانون کار تقریبــاً می توان 
گفت نمایندگان کارگری، کارفرمایی 
و دولتی راجع به مشکالت مناطق آزاد 
رفتار منفعالنه داشته اند که امیدواریم 
با پیگیری های انجام شــده در نشست 
روز یکشنبه شورای عالی کار، بتوانیم 
مشکالت کارگران در این مناطق را به 

صورت خاص پیگیری کنیم.
این فعال کارگــری درباره وضعیت 
دســتمزد کارگران مناطق آزاد گفت: 
در این زمینه براساس توافق بین کارگر 
و کارفرما تصمیم گیری می شــود اما 

مشــروط بر اینکه از حداقل دستمزد 
مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد.

خدایی بــا اشــاره به ســرپیچی 
کارگاه های مستقر در مناطق آزاد و ویژه 
از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل گفت: 
مهمترین موضوعی که در این مناطق 
نمایندگان کارگــری را رنج می دهد، 
نداشتن تشکل در این مناطق است و به 
نوعی آزادی تشکل ها در این مناطق به 

رسمیت شناخته نشده بود.
عضو کارگری شورای عالی کار تاکید 
کرد: با توجه به اینکه در این مناطق در 
حوزه تصمیمات کارگری و کارفرمایی 
انسجام وجود ندارد، نظارت ها ضعیف 
اســت و دوگانگی مدیریتی در حوزه 
روابط کار نیز کارگران شــاغل در این 

مناطق را سردرگم کرده است.
اصالح آیین نامه نحوه برگزاری 

انتخابات انجمن های صنفی کارگری
»ناصر چمنــی«، دیگــر نماینده 
کارگران در شورای عالی کار نیز درباره 
جزئیات برگزاری دویســت و هشتاد 
و هفتمین نشست شــورای عالی کار 
به ایسنا، گفت: با توجه به آنکه کمیته 
دســتمزد به دلیل تغییرات ناشــی از 
تغییر نــرخ بنزین که در هزینه ســبد 
معیشت کارگران به وجود آمد، به نتیجه 
واحدی نرسیده بود لذا شورای عالی کار 
مصوب کرد که جلسات کمیته دستمزد 
ذیل شورا هر چه سریع تر برگزار شود و 
همه گروه های کارگری و کارفرمایی، 
دولت و نماینده مرکــز آمار اطالعات و 
گزارش های خــود را در این خصوص 
ارائه کنند تا به یک تصمیم واحد برسیم 
و مثل سال گذشته مبلغ سبد معیشت 

را دربیاوریم.
وی درباره منطقه ای شدن دستمزد 
کارگران گفت: در خصوص این مساله 
نیز در شورا صحبت شد و به دلیل آنکه 
شرایط حاضر اجازه این کار را نمی دهد 
مقرر شــد که شــورای عالی کار تنها 
به دســتمزد ملی ورود کنــد و لذا مزد 

منطقه ای منتفی شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار 
بررسی مشکالت کارگران مناطق آزاد را 
ازجمله محورهای دستور کار این نشست 
عنوان کرد و گفت: متاسفانه مناطق آزاد 

از شمول قانون کار خارج شده اند و این 
مساله باعث شــده بود مشکالتی برای 
کارگران شــاغل در این مناطق ایجاد 
شود. ما با استناد به رأی ۳۶۶ صادره از 
هیات عمومی دیوان عدالت اداری که 
اجازه داده در مواردی که مقررات خاص 
اشتغال در مناطق آزاد با ضعف مواجه و 
مسکوت است، قانون باالدستی یعنی 
قانون کار ورود کند، تشکیل کارگروهی 
برای بررسی مشکالت کارگران مناطق 

آزاد را درخواست کردیم.
چمنی گفت: در این نشست مصوب 
شــد کارگروهی ســه جانبه با حضور 
مسئول مناطق آزاد از طرف وزارت کار 
تشکیل شود و مشکالت کارگران مناطق 

آزاد را شناسایی و بررسی کند.
نماینــده کارگران در شــورای 
عالی کار آخرین دستور کار نشست 
شورای عالی کار را بررسی آیین نامه 
نحوه برگــزاری انتخابــات کانون 
عالی انجمن هــای صنفی کارگران 
عنوان کرد و گفــت: ما معتقدیم که 
انتخابات کانون هــای انجمن های 
صنفی باید سالم و با حضور اکثریت 
انجمن ها باشد لذا درخواست تغییر 
آیین نامه نحوه برگزاری انتخابات و 
اصالح آن را مطــرح کرده بودیم که 
خوشبختانه در این جلسه، موضوع 
رأی وکالتــی به طــور کامل حذف 
و آیین نامه انتخابــات انجمن های 
صنفی و همچنیــن بخش هایی از 
آیین نامــه انتخابــات انجمن های 

صنفی کارفرمایی اصالح شد.

رسمی شدن فعالیت تشکل های کارگری در مناطق آزاد

تعیین دستمزد به صورت منطقه ای منتفی شد

خبر

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس گفت: 
رشد حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم 

جامعه نیست.
سلمان خدادادی در گفت وگو با خبرگزاری 
خانه ملت در مورد افزایش حقوق و دســتمزد 
کارگران و کارمندان در سال ۹۹ گفت: براساس 
ماده ۴۱ قانون کار، بانک مرکزی موظف است در 
پایان هر سال تورم واقعی را در کشور اعالم کند 
و بر مبنای آن در شورای عالی کار میزان افزایش 

حقوق و دستمزد مشخص می شود.
نماینده ملکان در مجلس افزود: روند رشــد 
حقوق کارمندان و کارگران در چند ســال اخیر 
متناسب با رشد تورم در جامعه نبوده است. دولت 
در تنظیم حقوق کارگــران و کارمندان خود به 
عنوان یک کارفرمای بزرگ است که درآمدهای 
خود را مورد سنجش قرار داده و آن گونه که باید 

حقوق کارگران و کارمندان را مدنظر قرار نداده 
است یعنی با یک عقب ماندگی در افزیش حقوق 

کارگران و کارمندان در جامعه مواجه هستیم.
خدادادی تاکید کرد: رشــد بی سابقه تورم 
در جامعه حقیقت تلخی اســت که نمی توانیم 
این واقعیت را با میزان رشــد حقوق کارگران و 
کارمندان تنظیم کنیم. امســال میزان افزایش 
حقوق کارمندان به میــزان ۱۵درصد خواهد 
بود و این افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال 
می شود یعنی حقوق هایی که باال هستند افزایش 
کمتر و حقوق هایی که پایین هســتند افزایش 

بیشتری خواهند داشت.
وی تصریح کرد: طبق آخرین آمار کمیسیون 
تلفیق این افزایش ۱۵درصدی حقوق کارمندان 
متناســب با تورم موجود در جامعه نیســت و 
مشکالت اقتصادی را در آینده به همراه خواهد 

داشت. یکی از مشــکالتی که ما در حاضر با آن 
مواجه هستیم رشد حقوق و دستمزد کارگران 
و کارمندان اســت که هر میزان که این حقوق و 
دستمزد افزایش پیدا می کند ما با رشد تورم در 
جامعه مواجه هستیم. دولت باید در کنار افزایش 
حقوق به بسته های حمایتی و معیشتی کارگران 

و کارمندان هم توجه ویژه ای داشته باشد.
نماینده ملکان در مجلس یادآور شد: عیدی 
کارگران براســاس قانون ســال های پیشین 
به کارگران پرداخت می شــود و کارمندی که 
یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان حقوق دریافت 
می کنــد به همان میــزان عیدی بــه او تعلق 
می گیرد. در این مورد هم متاسفانه بی توجهی 
دولت به قشر ضعیف جامعه کارمندان و کارگران 
بسیار دیده می شود. هر ساله دستمزد واقعی را 
برای کارگران در نظر نمی گیرند طوری که سال 

گذشته که رقم ماهانه سبد معیشتی کارگران 
سه میلیون و ۷۶۰هزار تومان بود، کارگران یک 
میلیون و ۵۲۰هزار تومــان دریافت کرده اند و 
این موضوع تنها در مراکز دولتی مطرح نیست. 
گاهی کارمندان شــرکت های خصوصی هم 
مورد اجحــاف قرار می گیرند و بــه دلیل نبود 
قوانین محکم در راســتای پرداخت حقوق و 
دســتمزد و حتی پرداخت عیدی، کارفرمایان 
خصوصی هم سواســتفاده های اقتصادی در 
شرایط نابسامان اقتصادی انجام می دهند که 

دود آن به چشم قشــر ضعیف جامعه می رود. 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس 
تا حدودی مجاز به ورود مسأله حقوق و دستمزد 
در برنامه و بودجه است. در مورد افزایش حقوق 
کارمندان و کارگران بسیار تالش کرده که این 
افزایش متناسب با رشد تورم در جامعه باشد، بر 
همین مبنا در کمیســیون تلفیق جلساتی در 
راستای رفاه عمومی جامعه تشکیل داد. بدون 
شــک این موضوع مورد توجه نمایندگان قرار 

خواهد گرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

با عقب ماندگی در افزایش حقوق ها مواجه هستیم

یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در خیلی از کشورهای 
پیشرفته، عمده سهم اقتصاد متعلق به شرکت های کوچک و 
متوسط است اما در ایران سهم این شرکت ها کمتر از ۱۵درصد 

است.
به گزارش ایسنا، هادی سلیمی زاده درباره متحول شدن 
اقتصاد کشور گفت: اقتصاد کشور از سال ۱۳۵۰ نفتی بار آمده که 
باعث شده کشور از توجه به بخش خصوصی غافل شود و نمونه 

آن هم تاسیس تعداد زیادی شرکت دولتی است.

این کارشــناس اقتصادی با تاکید بر غیررســمی بودن 
۹۰درصد از تولیدکنندگان در کشور، بیان کرد: به علت سخت 
گرفتن مجوز برای کسب و کار، عده زیادی رو به فعالیت بدون 
مجوز می آورند. از طرفی دولت هم به علت درآمدهای سرشار 
نفتی نیازی به حمایت از بخش خصوصی و تســهیل صدور 

مجوزهای کسب و کار ندیده است.
سلیمی زاده ادامه داد: کاهش درآمدهای نفتی باعث شده 
دولت تمایل به گرفتن مالیات برای جبران درآمدها داشــته 

باشد، بنابراین الزمه افزایش درآمدهای مالیاتی رونق کسب 
و کارهای کشور است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برخی ارگان ها با این 
دلیل که فالن کسب و کار اشباع است از صدور مجوز خودداری 
می کنند، ولی این امر اشــتباه است، چرا که بخش خصوصی 
زمانی که کسب و کاری را سودآور نداند به سمت آن نخواهد 

رفت.
سلیمی زاده افزود: کاهش درآمدهای نفتی باعث شده پس 
از چند دوره، سامانه مجوزهای کسب و کار ایجاد شود و در کنار 
هیأت مقررارت زدایی اقدام به رفع موانع صدور سریع مجوزهای 

کسب و کار کند.
وی گفت: این سامانه می تواند به شفافیت صدور مجوزهای 

کسب و کار کمک شایانی کند. در یک سال اخیر دیوان عدالت 
اداری با حضور فعاالنه در فرآیند صدور مجوزها، توانسته است 

انحصار برخی مشاغل از قبیل نانوایی و کانون وکال را بشکند.
سلیمی زاده افزود: در کشور بیش از پنج میلیون نفر بیکار 
وجود دارد. اگر در برخی مشاغل همانند وکالت و پزشکی سرانه 
را متوسط دنیا در نظر بگیریم، رساندن این سرانه به متوسط دنیا 

می تواند بیش از یک و نیم میلیون شغل ایجاد کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر عده زیادی از حقوق خوانده های 
کشــور بیکار هســتند. اگر انحصار کانون وکال به طور کامل 
شکسته شود، خود می تواند به اشتغال این تعداد درس خوانده 
حقوق کمک کند و حاصل آن ایجاد بیش از ۱۰۰هزار شــغل 

مستقیم است.

یک کارشناس اقتصادی:

انحصارها بشکند چند صد هزار شغل ایجاد می شود

شورای عالی کار مصوب 
کرد که جلسات کمیته 
دستمزد ذیل شورا هر 

چه سریع تر برگزار شود و 
همه گروه های کارگری و 

کارفرمایی، دولت و نماینده 
مرکز آمار اطالعات و 

گزارش های خود را در این 
خصوص ارائه کنند تا مبلغ 

سبد معیشت استخراج 
شود

طبق مصوبه شورای 
عالی کار به استناد رأی 

۳۶۶ هیأت عمومی دیوان 
عدالت اداری مقرر شد 
در مواردی که مقررات 

خاص اشتغال در مناطق 
آزاد با ضعف مواجه است 

و مسکوت مانده، از قانون 
باالدستی یعنی قانون کار 

تبعیت شود
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