
t oseei r ani . i r
4

دسترنج
 شماره  1189 /       یکشنبه  24 مهر   1401  /     19 ربیع االول  1444  /  16 اکتبر   42022

اخبار کارگری

بزرگتریــن وزارتخانه کشــور که 
متولی اصلی رفاه و معیشــت اکثریت 
مردم به حســاب می آید و قرار بود با 
برنامه ریزی های خود تا پایان امسال، 
فقر مطلق را در کشور ریشه کن کند، 
حدود چهار ماه اســت که بالتکلیف 

است و با سرپرست اداره می شود.
به گزارش »توسعه ایرانی«، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از ادغام 
وزارتخانه های »تعــاون«، »کار و امور 
اجتماعی« و »رفاه و تامین اجتماعی« 
شکل گرفته و به جرات می توان گفت 
که طبق شرح وظایف خود با اکثریت 
قریب به اتفاق جمعیت کشــور سر و 

کار دارد.
وجود زیرمجموعه های مهمی چون 
»سازمان تامین اجتماعی«، »صندوق 
بازنشســتگی کشــوری«، »سازمان 
بهزیستی« و »صندوق فوالد« که هر 
یک دارای زیرمجموعه های متعدد و 
متنوع اقتصادی و اجتماعی هستند، 
از این نهاد یک ابروزارتخانه ســاخته 
است که از موضوع تعیین مزد کارگران 
و بازنشستگان گرفته تا معلوالن را در ید 
قدرت خود دارد. بنگاه های متعددی 
که در ســال های گذشــته و بابت رد 
دیون دولت بــه زیرمجموعه های این 
وزارتخانه واگذار شده اند، بخش بزرگی 
از اقتصاد کشــور را در دســت دارند و 
همین موضوع، حساســیت ها درباره 

این وزارتخانه را به اوج رسانده است.
از همین رو، ابراهیم رئیســی که با 
وعده حل مشــکالت معیشتی مردم 
و ایجاد ســاالنه یک میلیون شغل، به 
عنوان رئیس دولت سیزدهم روی کار 
آمد، تصدی این وزارتخانه معظم را به 
حجت عبدالملکی ســپرد که پیشتر 
معاون اشتغال کمیته امداد بود. به زعم 
رئیســی و اطرافیان وی، عبدالملکی 
می توانســت با توجه به اینکه ادعای 
ایجاد صدهــا هزار فرصت شــغلی را 
در کمیته امداد داشــت، هم به شعار 
اشــتغالزایی وی جامه عمل بپوشاند 
و هم با تدابیر کمیتــه امدادی، چهره 
زشت فقر مطلق را که قریب 35درصد 

از مردم ایــران را دربرگرفته بود، محو 
کند. با این حــال حــدود 9 ماه پس 
از آغــاز مســئولیت عبدالملکی و به 
دلیــل افزایش 57درصــدی حداقل 
مزد کارگران که با انتقاد دیگر اعضای 
کابینه روبه رو شده بود، وی مجبور به 
استعفا شد و در متن استعفانامه خود، 
آنجا که به افزایش هماهنگی در هیات 
دولت اشاره می کرد، به اختالفات خود 

با دیگر اعضای کابینه اشاره کرد.

سرپرست مولتی میلیاردر 
در راس وزارت فقرا

با قبــول اســتعفای عبدالملکی، 
محمدهــادی زاهدی وفا بــه عنوان 
سرپرســت این وزارتخانــه انتخاب 
شــد. زاهدی وفا در طول بیش از سه 
ماه فعالیت در ایــن وزارتخانه، نهایتا 
تســلیم قانون و افکار عمومی شــد و 
افزایش مستمری بازنشستگان تامین 
اجتماعی را که در اقــدام غیرقانونی 
دولت، 10درصد در نظر گرفته شــده 

بود، به 38درصد رساند.
این موضوع باعث شــد کــه اقبال 
تعدادی از فعاالن صنفی و نمایندگان 
مجلس به وی بیشــتر شود و از همین 
رو، رئیسی پس از پایان مهلت قانونی، 
زاهدی وفا را به عنوان گزینه پیشنهادی 
دولت برای تصدی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کند. 
در جلسه رای اعتماد، انتقاد نمایندگان 
مخالف به گزینه معرفی شــده دولت 

بیشتر به مســأله کارنامه اقتصادی و 
مالی زاهدی وفــا و بحث تصدی چند 
هزار میلیارد تومان اموالش اختصاص 
داشــت. زاهدی وفا البته توضیح داد 
که امــالک و اموال یادشــده از طرف 
پدر و برادر وی به او ارث رسیده، با این 
حال نمایندگان مجلس، عدم ارتباط و 
هماهنگی وی با مجلسی ها را در مدت 
سه ماه و نیم تصدی پست سرپرستی 
این وزارتخانه را نیز در آستین داشتند تا 
نهایتا ثروت افسانه ای گزینه پیشنهادی 
و عدم تعامل مناسب وی با نمایندگان 
مجلس باعث شود تا زاهدی وفا موفق 
به کسب رای اعتماد نمایندگان نشود 
و همچنان به عنوان سرپرست در این 

وزارتخانه ایفای نقش کند.
هرچنــد ســخنگوی دولت هفته 
گذشــته اظهار کرد کــه دولت برای 
ابقای زاهدی وفا به عنوان سرپرســت 
تا زمان معرفی وزیــر جدید از رهبری 
اجازه گرفته است اما ادامه بالتکلیفی 
در این وزارتخانه این روزها مورد انتقاد 
بســیاری از نماینــدگان به خصوص 
»کیومرث سرمدی واله« عضو هیات 
رئیسه کمیســیون اجتماعی مجلس 
قرار گرفته است. همین مسأله باعث 
تســریع دولت در بررسی گزینه های 
احتمالی برای معرفی بــه مجلس یا 
سرپرســتی شــد به گونه ای که روز 
گذشــته نام »صولــت مرتضوی« به 
عنوان گزینه پیشنهاد دولت به مجلس 
اعالم شد. این در حالی ست که پیش 
از این نام گزینه های دیگری همچون 
»هادی مقدســی« مدیرعامل شستا 
در دولت احمدی نــژاد، »حمیدرضا 
حاجی بابایی« وزیر آموزش و پرورش 
احمدی نژاد و »مهرداد بذرپاش« مشاور 
احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری 

و شهرداری وی نیز به چشم می خورد.

معاون سیاسی وزارت کشور 
احمدی نژاد در راس وزارت کار

»سیدصولت مرتضوی«، معاون 
اجرایــی رئیس جمهــور در دولت 
فعلی که روز گذشته به عنوان گزینه 

پیشنهادی دولت برای تصدی پست 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
مطرح شد، از یاران دیروز احمدی نژاد 
به حساب می آید. وی که در کارنامه 
خود سابقه ریاست ســازمان اموال و 
امالک بنیاد مستضعفان را ثبت کرده 
اســت، در دولــت دوم احمدی نژاد 
معــاون سیاســی وزیر کشــور بود. 
اســتانداری خراســان جنوبــی و 
همچنین چهار ســال تصدی پست 
شهرداری مشهد )از 139۲ تا 139۶( 
نیز از مناصبی است که وی در سابقه 

خود دارد.
مرتضوی که ششم بهمن 13۴0 در 
باباحیدر استان چهارمحال بختیاری 
به دنیا آمد، در اســتان چهارمحال و 
بختیاری در سمت هایی مانند فرمانده 
بســیج باباحیدر، کارمند فرمانداری 
فارسان، بخشــدار مرکزی فارسان و 
فرماندار لردگان مشــغول به کار بود. 
مرتضوی در ســال 137۶ به عنوان 
فرمانــدار بیرجند انتخاب شــد و در 
سال 1388 از سوی »مصطفی محمد 
نجار« به عنوان معاون سیاسی وزیر 
کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور 
منصوب شــد و تا پایان دوره ریاست 
جمهوری محمود احمدی نژاد در این 

سمت بود.
مرتضوی در مهر 139۲، از سوی 
شورای اسالمی شهر مشهد به عنوان 
شهردار انتخاب شد. در ابتدا به علت 
اینکــه مدرک تحصیلی )لیســانس 
الهیــات( صولت مرتضــوی با قانون 
انتخاب شــهرداران تطابق نداشت، 
حکم وی برای شهرداری مشهد توسط 
وزیر کشور امضا نشد ولی در نهایت این 
حکم به امضای وزیر کشــور رسید و 
مرتضوی به عنوان شــهردار مشهد 
آغاز به کار کــرد. وی بعدهــا با نظر 
دیوان محاسبات کشور از شهرداری 
مشهد عزل شــد و به سمت رئیسی 

حرکت کرد.
وی در انتخابات ریاست جمهوری 
139۶، ریاست ســتادهای استانی 
ابراهیم رئیســی را برعهده داشت و 

تا آبــان 1398 مدیرعامل ســازمان 
موقوفات آســتان قدس رضوی بود. 
در ۲5 شــهریور 1398، مرتضوی به 
ریاست سازمان اموال و امالک بنیاد 
مستضعفان منصوب شد. با رسیدن 
ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری، 
مرتضوی به عنــوان معاون اجرایی او 
منصوب شــد هر چند این سمت در 

سال 139۶ حذف شده بود.

جمع یاران احمدی نژاد 
جمع شد

ابراهیم رئیسی پیشتر و با میدان 
دادن به »میرکاظمی« وزیر بازرگانی 
و نفــت در دولت هــای احمدی نژاد، 
»رستم قاســمی« وزیر نفت دولت 
بهار و »محرابیان« وزیر نیروی دولت 
احمدی نژاد و بســیاری از چهره های 
گمنام یا نام آشنایی که در دولت وی و 
احمدی نژاد، نقش آفرینی می کرده اند، 
این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت 
وی بــه تعبیری همان دولت ســوم 
احمدی نژاد اســت. حال این شائبه با 

میدان دادن دوباره بــه یکی دیگر از 
یاران دیروز احمدی نــژاد پررنگ تر 
شده و با سپردن بزرگترین وزارتخانه 
کشور به یکی از یاران دولت بهار، شائبه 
ایجاد دولت سوم احمدی نژاد تقویت 
خواهد شد. حال سوال این است که آیا 
مجلس که پیشتر به یاران احمدی نژاد 
روی خوش نشان داده و به آنها اعتماد 
می کرد، باز هم به یکــی دیگر از این 
جمع اعتماد خواهد کرد؟ پاسخ این 

سوال به زودی مشخص خواهد شد.

معرفی یکی دیگر از یاران احمدی نژاد برای فتح بزرگترین وزارتخانه؛

مسئول رفاه کشور همچنان بی متولی است
طلب مزدی کارگران خدماتی 

شهرداری الوند دو ساله شد

یکی از پیمانکاران پیشین شهرداری الوند از حدود 
دو سال پیش بابت بخشی از معقوات مزدی 80 کارگر 

خدماتی بدهکار است.
گروهی از کارگران خدماتی شــاغل در شهرداری 
الوند در گفت وگو با ایلنا گفتند: بین سال های 98 و 99 
تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری در شهرداری 
مشغول به کار بودیم اما از زمان خاتمه قرارداد پیمانکار، 
تاکنون نتوانسته ایم مطالبات معوقه خود را از پیمانکار 

دریافت کنیم.
به ادعای این تعداد کارگر خدماتــی، آنها در طول 
زمان 1۶ ماهه ای که زیر نظر پیمانکار مذبور مشــغول 
فعالیت بوده اند بابت حق سنوات، عیدی، اضافه کار، حق 
تعطیل کاری، جمعه کاری، حــق لباس و... طلبکارند.

طبق اظهارات این کارگران، مدیران شهرداری الوند بعد 
از خروج پیمانکار قبلی، قرارداد کار جدیدی را در بخش 
خدمات با پیمانکار جدید منعقد کرده و پیمانکار جدید 
تا امروز حقوق و سایر مزایای کارگران را هر چند نزدیک 

به حداقل حقوق است، به موقع پرداخت کرده است.
بنا بر این گزارش، کارگــران پیمانی واحد خدمات 
شــهرداری الوند در اســتان قزوین خواستار دریافت 
مطالبات معوقه هستند اما مسئوالن شهرداری به عنوان 
کارفرمای اصلی مسئولیت پیگیری پرداخت مطالبات 

کارگران را برعهده نمی گیرند.
به گفته کارگران، هر یک از این کارگران بین ۲5 تا 30 
میلیون تومان براساس برآورد اداره کار از پیمانکار سابق 

طلبکار هستند.
    

ابهام دوباره در تصویب طرح ساماندهی 
استخدام دولتی

اناری: نمایندگان مجلس با روح
و روان کارگران بازی نکنند

با تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت 
در کمیسیون اجتماعی، قرار بود که این طرح به دلیل 
اهمیت و انتظار طوالنی جامعه هدف، با فوریت به صحن 
مجلس بیاید و تصویب شود. اکنون نزدیک سه هفته از 
تصویب در کمیسیون اجتماعی می گذرد اما به گفته 
»رامین اناری« نماینده کارگران شرکتی و قراردادی 
سراسر کشــور، موضع گیری های نمایندگان مجلس 

کارگران را نگران کرده است.
به گــزارش ایلنا، »بهروزی فر« عضو کمیســیون 
اجتماعی مجلس در روزهای اخیر گفته است که طرح 
ساماندهی تا نیمه سال 1۴0۲ به نتیجه می رسد. اناری 
در این رابطه می گوید: هزاران کارگر شرکتی و قراردادی 
سراسر کشور بیش از دو سال است که در انتظار تصویب 
این طرح هستند. اکثریت نمایندگان نیز مدعی شده اند 
که با طرح موافقند. کمیسیون اجتماعی نیز طرح مصوب 
کرده، حاال چرا یک عضو این کمیسیون باید این گونه 

موضع گیری کند؟
او ادامه می دهد: همه مراحل بررســی در صحن، 
تصویب و کارهای اداری باید تا پایان سال جاری به انجام 
برسد. هرچقدر هم کار طوالنی باشد هنوز پنج ماه تا پایان 

سال زمان داریم و نباید باز هم کار را به تعویق بیندازند.
به گفته وی، اظهارات و موضع گیری های نمایندگان 
مجلس باید مسئوالنه و با در نظر گرفتن شرایط دشوار 
جامعه هدف باشد. این نمایندگان اگر اطالعات دقیق 

ندارند، اظهارنظر نکنند.
نماینده کارگران قراردادی و شرکتی سراسر کشور 
تاکید کرد: پیــش از این نمایندگان در کمیســیون 
اجتماعی تمام جزئیات طرح را با دقت بررسی و مصوب 
کرده اند و دیگر بیش از این تاخیر جایز نیســت. برخی 
نمایندگان دوباره ساز مخالف کوک کرده اند و مدعی 
شــده اند دولت باید الیحه بیاورد! آخر چرا یک مسیر 
را باید چند بار طی کنیم و چرا هر بار کارگران امیدوار 
می شوند با این اظهارنظرها امیدواری ها را از بین می برند.

    
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

آسیب های شغلی با حضور بازرسان 
کار کاهش یافته است

براســاس اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
۲1هزار کمیته حفاظت فنی در صنایع تشکیل شده 

و بیش از 800 بازرس کار در سطح کشور فعالیت دارند.
به گزارش ایسنا و طبق گزارش مرکز برنامه ریزی و 
اطالعات راهبردی وزارت کار، تعداد آسیب های شغلی 
در فاصله سال های 1398 تا 1۴00 روند کاهشی داشته 
است، به نحوی که در ســال 1۴00 تعداد آسیب های 
شــغلی برابر 8931 نفرحادثه گزارش شده که سهم 
مردان 9۶.7درصد و تنها 3.3درصد ســهم زنان بوده 

است.

دولت رئیسی پیشتر و با 
میدان دادن به بسیاری 

از چهره های گمنام یا 
نام آشنایی که در دولت 

احمدی نژاد، نقش آفرینی 
می کرده اند، این شائبه را 

ایجاد کرده که دولت وی به 
تعبیری همان دولت سوم 

احمدی نژاد است

9 ماه پس از آغاز مسئولیت 
عبدالملکی و به دلیل 
افزایش 57درصدی 

حداقل مزد کارگران که 
با انتقاد دیگر اعضای 

کابینه روبه رو شده بود، 
وی مجبور به استعفا شد و 
در متن استعفانامه خود، 
به اختالفات خود با دیگر 
اعضای کابینه اشاره کرد

عضو کانون عالی شــوراهای اســالمی کار بر احیای کارخانه هــای راکد و 
بازگشــت کارگران به کارخانه ها تاکید کرد و گفت: انتظار داریم به جای احداث 
کارخانه ها و شهرک های صنعتی جدید، کارخانه های راکد و نیمه تعطیل مورد 
حمایت قرار بگیرند و به چرخــه فعالیت برگردند زیرا رونق بازار کار و اشــتغال 
 و تولید داخلی در گروی احیــای کارخانه های تعطیل و بهبود وضع معیشــت 

کارگران است.
آیت اســدی در گفت وگو با ایســنا اظهار کــرد: بیش از دو دهه اســت که 
خصوصی ســازی در حال پیاده سازی است و شــرکت هایی در این راستا واگذار 
شده اند اما به دالیل مختلف بحران هایی را برای جامعه کارگری و کار و تولید کشور 
ایجاد کرده اند، به نحوی که در سال های اخیر برای ساماندهی این موضوع و حل و 

فصل مشکالت کارگری اقدامات متعددی صورت گرفته است.
وی افزود: با توجه به آنکه راکد بودن بنگاه ها و تعطیلی کارخانه ها آسیب های 
کارخانه ها و بازگشت کارگران استقبال و حمایت می کنیم و انتظار داریم به جای اجتماعی بســیاری را به جامعه کارگری و کشــور وارد می کند، از احیای مجدد 

احداث کارخانه ها و شــهرک های صنعتی جدید، بنگاه های راکد و نیمه تعطیل 
حمایت شوند و به چرخه فعالیت بازگرداند چراکه رونق بازار اشتغال و تولید داخلی 

در گروی احیای کارخانه های تعطیل شده و بهبود وضع معیشت کارگران است.
به گفته عضو کانون عالی شــوراهای اســالمی کار در حال حاضر بســیاری 
از شــهرک های صنعتی با ظرفیــت پایین فعالیــت می کننــد، در حالی که 
 می توان آنها را حمایت و احیــا کرد یا تغییر کاربری داد و به شــرکت های دیگر 

واگذار کرد.
اسدی برای مثال از شهرک صنعتی البرز قزوین نام برد و گفت: در حال حاضر در 
این شهرک صنعتی همه چیز از آب و برق تا امکانات مهیاست و می توان از ظرفیت 
آن به نحو شایسته استفاده کرد. در قزوین شرکت هایی که نتوانستند احیا شوند 
ولی توسط یک شرکت خودروسازی خریداری و تا سه برابر قبل کارگر به خدمت 

گرفته و مشغول کار شده اند.
وی در پایان تشــکیل کارگروهی از دولت، کارفرمایان، کارگران،  کارآفرینان 
و سرمایه گذاران را به منظور بازگرداندن بنگاهای راکد به چرخه تولید پیشنهاد 
کرد و گفت: اکنون فرصت مناسبی اســت که با همت و تالش همه مسئوالن و 
دست اندرکاران بخش خصوصی و دولتی و سرمایه گذاران و با بهره گیری از تجارب 
جامعه کارگری، کارخانه ها و بنگاه های راکد و تعطیل و نیمه فعال مجددا احیا شوند 

و به عرصه تولید و فعالیت برگردند.

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار:

احیای بنگاه های راکد بر ایجاد واحدهای جدید اولویت دارد

خبر

نایب رئیس کمیســیون خدمات فنی و مهندسی اتاق 
بازرگانی ایران گفت: امروز فضای اینترنت، بستر کار است 
و وقتی این فضا بدون اطالع قبلی قطع شود کسب وکارها 

تحت تاثیر قرار می گیرد. بسیاری از رابطه تجاری بازرگانان 
در بستر فضای مجازی شــکل گرفته و هم اکنون همه این 

فعالیت ها معلق شده است.
سادینا آبایی در گفت وگو با ایلنا گفت: دبیرخانه شورای 
گفت وگو اتاق بازرگانی با هدف تاثیر قطعی اینترنت و فیلتر 
شدن پلتفرم های خارجی جلسه ای را با مسئوالن دولتی و 
فعاالن بخش  خصوصی برگزار کرد. در این جلسه هر کدام 
از این گروه ها آماری متفاوت در این زمینه ارائه می دادند و 
این مساله تاسف آور است که نمی توان اطالعات ثابت و قابل 

اعتنایی در این زمینه ارائه و به آن آمارها اعتماد کرد.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاران ترسو و به دنبال فضای 
امن و پایدار برای کسب وکار هستند، افزود: در این شرایط 
تمایل برای ســرمایه گذاری در فضای آی تی تقلیل پیدا 

کرده و کســانی که در این حوزه ورود کردند، بدون تردید 
پیشیمان هستند.

آبایی در پاســخ به گفته وزیر اقتصاد مبنــی بر اینکه 
دولت در حال تدوین مصوبه ای برای جبران خسارت های 
وارده به فعاالن اقتصادی در فضای مجازی اســت، افزود: 
دولت همواره شریک سود مردم است و هیچ اقدامی برای 
کاهش هزینه های فعاالن اقتصادی انجام نمی دهد. به نظر 
نمی رسد طرح های حمایتی انجام شوند چراکه اگر دولت 
 می خواســت کاری کند محیط آرام را برای کسب وکارها 

فراهم می کرد.
عضو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی بــا بیان اینکه 
مشاغل خانگی به سمت کســب وکارهای مجازی هدایت 
شدند، تصریح کرد: کســب وکارهای خانگی یعنی افرادی 

که دست شــان به جایی بند نبود و نمی توانستند از جایی 
امتیازی دریافت کنند. از این رو آنها به این فضا ورود کردند. 
حال که فضا برای کسب وکار این افراد مسدود شده، آنها باید 

چه اقدامی انجام دهند؟
وی ادامه داد: چرا بایــد محدودیت تجاری برای جامعه 
روســتایی و بانوانی که سرپرســت خانوار بودند و در این 
فضا فعالیت می کردند، ایجاد شــود. حاال ایــن افراد از چه 
مجراهایی درآمدزایی کنند؟ فردی یک فروشگاه مجازی 
در اینستاگرام داشــت. آیا بعد از تعطیلی آن نهادی وجود 
دارد که به آن شــخص تضمین بدهد که فروشگاه  را از این 
فضا خارج و به فضای دیگری منتقل می کند تا همان درآمد 
گذشته را داشــته باشد؟ این مهم شــدنی نیست و فضای 
برابری برای تجارت در این پلتفرم ها ایجاد نشده است که 
عالوه بر مسائل اقتصادی، تبعات و پیامدهای اجتماعی هم 

دربرخواهد داشت. 
آبایی در پایان بیان کرد: قانون بهبود فضای مســتمر 
کسب وکار در فضای مجازی خدشه دار شده است و کمتر به 

این نکته توجه می شود.

انتقاد یک کارآفرین از سیاست های محدودکننده دولت در عرصه اینترنت

کسب و کار خانگی بسیاری از زنان سرپرست خانوار تعطیل شده است
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