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حقوق بازنشستگان کشوری، 
۱۵۰هزار تومان افزایش یافت

مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشوری از 
ارائه خدمات غیرحضوری به بازنشستگان کشوری 
خبر داد و گفت: با افزایش حق عائله مندی و اوالد، 
میانگین ۱۵۰هزار تومان به حقوق ها اضافه می شود.
به گزارش مهر، اکبر افتخاری گفت: در ابتدا قرار 
بود حق عائله مندی و اوالد بازنشستگان ۱۵درصد 
افزایش پیدا کند اما براســاس تبصره ۴ ماده ۱۰۹ 
قانون مدیریت خدمات کشوری که باید کمک هزینه 
عائله مندی و اوالد بازنشســتگان و وظیفه بگیران 
معادل شاغلین افزایش پیدا کند و با توجه به اینکه 
امســال اعتبارات فصل دهم این قانــون در مورد 
شاغلین با افزایش ۵۰درصدی روبه رو بود، تالش 
کردیم تا این ماده شامل حال بازنشستگان نیز شود.

وی گفت: بر همین اساس طی هفته های گذشته 
در کمیته ویژه همسان ســازی حقــوق و مزایای 
بازنشستگان کشوری این موضوع مطرح و در نهایت 
با حمایت ســازمان برنامه و بودجه، موافقت شد تا 
هزینه عائله مندی و حق اوالد بازنشستگان کشوری 

۵۰درصد افزایش پیدا کند.
به گفته وی، با افزایش ۵۰درصدی حق اوالد و 
عائله مندی بازنشستگان کشوری به طور میانگین 
۱۵۰هزار تومانی حقوق بازنشستگان افزایش پیدا 
می کند. افزایش ها برای افرادی که یک فرزند دارند 
حدود ۱۲۰هزار تومان، دو فرزندها حدود ۱۴۰ و سه 

فرزندی ها حدود ۱۷۰هزار تومان است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید 
کرد: پرونده این موضوع در تیر بسته می شود و همه 
بازنشستگان کشوری از افزایش ۵۰درصدی حق 

اوالد و عائله مندی برخوردار می شوند.
    

تجمع آموزش دهندگان نهضت 
سوادآموزی مقابل مجلس

صبح دیروز گروهی از آموزش دهندگان نهضت 
سوادآموزی که از شــهر ها و استان های مختلف به 
تهران آمده بودند، برای سومین بار در یک ماه گذشته 

مقابل مجلس تجمع کردند.
به گــزارش ایلنا، ایــن تجمع کننــدگان که 
خواســتار لغو اجرای قانون جذب آموزشــیاران و 
آموزش دهنــدگان نهضت ســوادآموزی مصوب 
مجلس هستند، می گویند: مجلس دهم قانونی برای 
جذب استخدام آموزشــیاران و آموزش دهندگان 
نهضت سوادآموزی تصویب کرده که به موجب آن 
آموزشیاران و آموزش دهندگان باید از طریق آزمون 
تبدیل وضعیت شوند، درحالی که از سال گذشته از ما 
خواسته شده برای ادامه همکاری در آزمون دانشگاه 
فرهنگیان شرکت کنیم و در صورت عدم قبولی باید 

به همکاری خود با آموزش و پرورش خاتمه دهیم.
آنها می گویند: ما خواهان لغو قانون اســتخدام 
آموزشــیاران و آموزش دهندگان حق التدریسی 
نهضــت ســوادآموزی همانند ســایر گروه های 
آموزشی شامل حق التدریسی ها، سرباز معلم ها و 
خریدخدمتی ها هسیتم که این آزمون برای همه 
آنها حذف شده اما قرار است این آزمون روز جمعه 

بیستم تیر ماه برای نهضتی ها برگزار شود.
طبق اظهارات این گروه، با وجــود اعتراضات 
تعدادی از جمعیت ۲۴هزار نفری آموزشــیاران و 
آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در خصوص 
لغو آزمــون اســتخدامی و قول هــای بی نتیجه 

مسئوالن، هنوز کسی پاسخگو نیست.
    

تجمع اعتراضی اپراتورهای 
برق خوزستان

اپراتورهای قرارداد معین برق خوزســتان در 
اعتراض به عدم تبدیل وضعیت روز گذشته تجمع 

اعتراضی برگزار کردند.
به گزارش ایلنا، حاضران در تجمع می  گویند: همه 
بخشنامه ها و آیین نامه های مربوط به تبدیل وضعیت 
تا امروز اجرایی نشده است. به دلیل کرونا نتواستیم 
به تهران بیاییم اما با این اعتراض می خواهیم صدای 
نارضایتی خود را به گوش مســئوالن وزارت نیرو 

برسانیم.
به گفته آنها، به رغم اخــذ مجوزهای الزم برای 
استخدام کاله زردها، ســازمان توانیر چارت خالی 

برای تبدیل وضعیت اپراتورها اختصاص نمی دهد.
تجمع دیروز مقابل برق منطقه ای خوزســتان 
برگزار شــد. تجمع کننــدگان می گویند دیگر به 
صورت قرارداد کار معین حاضر به کار نیستیم و طبق 

قانون باید قرارداد دائم شویم.

4
اخبار کارگری

پــس از چند ماه آرامــش، بار دیگر 
هفت تپه به کانون بحران های کارگری 
تبدیل شد، با این حال، عده ای معتقدند 
که بحران امســال، سناریویی است که 
کارفرمای شــرکت برای فرار از دست 

قانون تهیه و تنظیم کرده است.
به گزارش »توســعه ایرانی«، بعد از 
تجمعات چند روزه کارگران در شرکت 
و عدم پاسخگویی مدیریت این شرکت 
به مطالبات آنها، روز شــنبه در آخرین 
روز از فصل بهار، کارگران این بار به مقابل 
فرمانداری شوش رفتند تا مطالبات خود 
را از مسئوالن محلی پیگیری کنند. با این 
حال درباره این تجمع و دالیل برگزاری 
آن، دو روایت عنوان شده است؛ روایاتی 
که هر چند هــر دو آنها بر تعویق حقوق 
کارگران تاکید دارد، اما یکی از آنها، دلیل 
تجمع مقابل فرمانداری شوش را صنفی 
خوانده و دیگــری آن را برنامه کارفرما 
برای فشار بر دســتگاه قضایی توصیف 

کرده است.
روایت اول: هدف کارگران، 
پیگیری مطالبات صنفی بود

خبرگزاری کار ایــران )ایلنا( به نقل 
از یکی از کارگران حاضر در این تجمع، 
هدف کارگــران از برپایی تجمع های 
صنفی اخیر را پیگیری مطالبات معوقه 

خوانده است. به گزارش این خبرگزاری، 
ایــن کارگر هفت تپــه با بیــان اینکه 
بی توجهی کارفرما به طوالنی شدن زمان 
پرداخت معوقات مزدی باعث نارضایتی 
کارگران شــده، مدعی شده است که با 
احتساب خرداد ماه، کارگران این مجتمع 
سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده 
طلبکارند و بخش دیگری از اعتراضات نیز 
ناشی از عدم پرداخت حق بیمه کارگران 

در بخش درمان است.
این کارگــر در ادامه با بیــان اینکه 
همچنان از پرداخــت مطالبات پایان 
خدمت کارگران نی بر خبری نیســت، 
تاکیــد کــرد: در عین حــال هزینه 
بازنشستگی شماری از کارگران کارخانه 
پرداخت نشــده و این کارگران معطل 
بازنشستگی خود هستند. بعد از گذشت 
۵ ســال از واگذاری مجتمع کشــت و 
صنعت هفت تپه بــه بخش خصوصی، 
هنوز وضعیت این مجتمع و کارگران آن 
به درستی مشخص نیست و مطالبات 
مزدی آنها با تاخیر چند ماهه پرداخت 
می شــود. وی در پایان گفته اســت: با 
حضور در مقابل فرمانداری، از مسئوالن 
فرمانــداری می خواهیم بــه وضعیت 
بالتکلیف کارخانه و پرداخت مطالبات 

معوقه کارگران آن رسیدگی کنند.

روایت دوم: سناریویی برای فشار 
به دادگاه مفاسد اقتصادی

بــا این حــال، خبرگــزاری فارس 
در گفت وگــو با عضو شــورای مرکزی 
بسیج دانشــجویی دانشگاه امیرکبیر، 
تجمعات اخیر را بــازی روانی کارفرما 
برای تحت الشــعاع قــرار دادن دادگاه 
خود خوانده اســت. ابوالفضل لطفی با 
اشاره به تالش دانشجویان این دانشگاه 
بــرای پیگیــری مطالبــات کارگران 
شرکت هفت تپه گفت: اخیرا در همین 
راستا با یکی از کارگران شرکت کشت 
و صنعــت نیشــکر هفت تپــه درباره 
مشــکالتی که دارند، صحبت کردیم. 
وی در گفت وگویــی که با ما داشــت 
گفت که حق بیمه کارگــران و حقوق 

سه ماهه اول امسال آنها پرداخت نشده 
اســت. وی گفت: آن گونه که کارگران 
شرکت هفت تپه اظهار کردند مطالبه 
جدی آنها خلع ید، »امید اسدبیگی« و 
»مهرداد رســتمی« از مدیران گذشته 
است. این کارگران همچنین گفتند با 
اینکه اعتراض به حقی دارند، اما هیچ گاه 
دست از کار نکشیدند و شرکت تعطیل 
نشده و شایعه های مطرح شده پیرامون 

این موضوع، صحت ندارد.
لطفی در ادامه گفت:  یکی از کارگران 
معتقد بود که در بین کارگران عده ای از 
عوامل کارفرمای شرکت به عنوان کارگر 
هفت تپه، اعتراضاتی داشــتند و سعی 
دارند تمامی کارگران را تحریک کنند 
که مقابل فرمانداری شوش تجمع کنند 
تا از این طریق منفعتی نصیب کارفرمای 
هفت تپه شود و در نتیجه دادگاه متهمان 

ارزی هفت تپه تاثیرگذار باشند.
این فعال دانشــجویی تصریح کرد: 
این کارگر شــرکت کشــت و صنعت 
نیشــکر هفت تپه همچنین به ما گفت 
که اعتراضات روز ۳۱ خرداد ۹8 مقابل 
فرمانداری شــوش، از قبل برنامه ریزی 
شده و با هدف سپر قرار دادن کارگران 
هفت تپه برای نجات رســتمی و امید 
اسدبیگی از دادگاه متهمان ارزی است 
و ما این اعتراضــات را تایید نمی کنیم 
و در آن شــرکت نخواهیم کرد و فقط 
عده ای از افراد گماشته در این اعتراضات 

حضور دارند!
لطفــی در پایــان گفت: بســیج 
دانشجویی دانشــگاه امیرکبیر پیگیر 
مســأله کارگران و مســائل مربوط به 
شــرکت ها و موانع تولید است و برنامه 
ویژه برای پیگیری مشکالت مربوطه به 

خصوصی سازی های نادرست و اصالح 
برخی قوانین مربوط به اصل ۴۴ قانون 
اساسی دارد و تا به ثمر رسیدن این مسأله 

از پای نخواهد نشست.
محجوب: هیات حمایت از صنایع 

وارد عمل شود
فارغ از اینکه انگیــزه اصلی برای 
حضــور کارگــران هفت تپــه مقابل 
فرمانداری شــوش چه بوده، واقعیت 
این است که پرداخت سه ماه از حقوق 
کارگران این مجتمع به تعویق افتاده 
اســت و کارگرانی که ســال گذشته 
هم بحران های شــدیدی را از ناحیه 
ســوءمدیریت متحمل شــدند، تاب 

تحمل شرایط فعلی را ندارند.
در همیــن زمینــه، »علیرضــا 
محجوب« دبیرکل خانه کارگر با ارسال 
نامه ای به »اسحاق جهانگیری« معاون 
اول رئیس جمهور، خواســتار مداخله 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت در 
حواشی پدید آمده در شرکت هفت تپه 

شد.
در این نامه آمده است: »روز شنبه 
مورخ ۳۱ خــرداد، دو تــن از اعضای 
محترم شورای اسالمی شرکت بالدیده 
هفت تپه با دلی پردرد به نمایندگی از 
کارگران مظلوم این واحد به واســطه 
عدم پرداخت ســه ماه از حقوق آنان 
که ناشی از تخلفاتی است که در زمینه 
ارزی، گردانندگان آن شرکت مرتکب 
شده اند، در تشــکیالت مرکزی خانه 
کارگر حضور پیدا کردند. این کارگران 
اکنون در وضعیت معیشتی دشواری 

قرار گرفته اند«.
در بخش دیگری از ایــن نامه آمده 
اســت: »اینجانــب به واســطه وضع 

ویژه ای که در ســال های اخیــر و بر اثر 
خصوصی سازی به کارگران این واحد 
تحمیل شده است، این نامه را خدمت 
جنابعالی ارسال می کنم به امید آنکه با 
دستور شما، وزارت صمت از طریق هیات 
حمایت از صنایع، از کارگران ستم دیده 
این واحد در شرایطی که بیماری کرونا در 
استان خوزستان بیداد می کند، اقدام به 
تعیین مدیر و اداره واحد تا تعیین وضعیت 
کند و در بازه زمانی مشخصی، مشکالت 

موجود را حل و فصل کند«.
چشم امید کارگران به تدبیر دولت

کارگران مستاصل این شرکت عظیم، 
بنگاهی که در سال ۱۳۳8 با نام »شرکت 
کشت و صنعت نیشــکر هفت تپه« در 
چهارده کیلومتری شــهر شوش و ۱۰ 
کیلومتری معبد تاریخــی چغازنبیل 
بنا نهاده شــد، چشــم بــه تصمیمات 
دولتمــردان دوخته انــد. مشــکالت 
هفت تپه به امروز و دیروز برنمی گردد، 
حداقل ۱۵ سال اســت که کارگران این 
شــرکت، بحران را به طــور روزمره در 
این شــرکت تجربه کرده اند، درست از 
همان زمانی که کارخانه مشمول قانون 
خصوصی سازی شــد و مدیریت وقت 
شــرکت، به بهانه واگذاری کارخانه به 
بخــش خصوصی، حقــوق کارگران را 
پرداخت نکرد. این مسأله اعتصاب های 
گاه گاه کارگران هفت تپه را که از ســال 
۱۳8۴ به دلیل پرداخت نشدن حقوق 
آغاز شده بود، شــدت بخشید و در سال 
گذشته به اوج خود رسید. حال باید دید 
سرنوشت این صنعت عظیم که حدود 
۱۵ سال است دچار بحران های کارگری 

است، در نهایت به کجا ختم می شود.

هفت تپه دوباره ناآرام شد

کارگران؛ قربانیان اصلی خصوصی سازی پرحاشیه

خبر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفــت: تمامی مجوزهای 
۴۰گانه صادره از سوی وزارت تعاون و سازمان های تابعه در درگاه 
ملی مجوزهای کشــور، بارگزاری و متناظر با آن، پنجره واحد 
اطالع رسانی و درخواست مجوزهای مرتبط در وزارت تعاون نیز 

طراحی شده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت کار، محمد شریعتمداری 
افزود: ۴۰ عنوان مجوز با معرفی کامل شــرایط و فرآیندهای 
اخذ آن به صورت شفاف در دســترس عموم قرار گرفته و بیش 
از ۶۰درصد مجوزها دست کم در یک مرحله الکترونیکی شده 
و بقیه نیز با برنامه ریزی های انجام شــده ظرف ســه ماه آینده 

الکترونیکی می شود.

وی با بیان اینکه ایجاد پنجره واحد مجوزها، نقش مهمی در 
بهبود شاخص های فضای کسب و کار دارد، افزود: برای تبادل 
 GSB داده بین دستگاه ها، تمامی ســرویس های موجود در
)درگاه تبادل داده بین دستگاهی( بدون محدودیت در چارچوب 
مقررات مربوطه در اختیار همه دستگاه ها قرار خواهد گرفت و 
کمیته تبادل داده این وزارتخانه مسئولیت روان سازی، تسهیل و 

تسریع تبادل بین دستگاه ها را عهده دار خواهد بود.
وزیر تعاون اضافه کرد: یکی از مهم ترین اقداماتی که دولت 
و رئیس جمهوری بر آن تاکید دارند، توسعه دولت الکترونیک 
تا پایان سال جاری اســت به گونه ای که باید با تامین و تجهیز 

زیرساخت ها، دولت الکترونیک به بلوغ کامل برسد.
شریعتمداری گفت: تمام تالش خود را در این زمینه به کار 
خواهیم گرفت بــه گونه  ای که با تکمیل و نهایی شــدن دولت 
الکترونیک، ارائه خدمات به مخاطبان و جامعه هدف با رشــد 
قابل توجهی روبه رو شــود. وزیر کار به اقدامات سازمان تامین 
اجتماعی در حوزه خدمات الکترونیک به جامعه هدف اشــاره 

کرد و افزود: با توجه به گستردگی مخاطبان این سازمان، با ارائه 
خدمات الکترونیکی مراجعه حضوری ۳۷ میلیون نفر کاهش 

پیدا کرده است. 
وی با تاکید بر اینکه توسعه خدمات الکترونیک باید با قوت 
بیشتری پیگیری شــود، تصریح کرد: با راه اندازی سامانه های 
الکترونیکی در معاونت هــای این وزارتخانــه ازجمله روابط 
کار، بســیاری از خدمات به صورت غیرحضوری ارائه می شود. 
شــریعتمداری بر ضرورت تحــول دیجیتــال در واحدهای 
زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی تاکید و اظهار 
کرد: می توان از نهادهای دارای منابع مالی این وزارتخانه با رعایت 
مســئولیت اجتماعی در جهت الکترونیکی کردن خدمات در 
سازمان های زیرمجموعه این وزارتخانه استفاده کرد. وزیر تعاون، 
از پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان به عنوان یک دستاورد بزرگ ملی 
یاد کرد و افــزود: راه اندازی این پایــگاه موجب جبران خال فقر 

اطالعات و جلوگیری از هدررفت هزینه ها می شود.
وی بر ضرورت حمایت مادی و معنوی از این پروژه ملی تاکید 

کرد و افزود: تامین همه نیازهای این پایــگاه اعم از تجهیزات 
سخت افزاری و نرم افزاری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

شریعتمداری تصریح کرد: با نگاه کالن به این موضوع می توان 
پیشــنهاد تبدیل پایگاه رفاه ایرانیان به سازمان ملی اطالعات 
رفاهی ایرانیان را مطرح کرد. وزیــر تعاون در خصوص اهمیت 
پایگاه رفاه ایرانیان گفت: شناسایی اقشار کم درآمد، اختصاص 
یارانه معیشتی به آنان، شناسایی 88هزار نفر تحت پوشش کمیته 
امداد امام)ره( که یارانه معیشتی دریافت نمی کردند، شناسایی 
خانه های اســتیجاری و افراد فاقد خودرو با تشکیل پایگاه رفاه 

ایرانیان، میسر شد.
وی تصریح  کرد: آگاهــی از وضعیت اقتصادی و جغرافیایی 
جمعیت کشور، دارایی بسیار باارزشــی است که در این پایگاه 

وجود دارد.
شریعتمداری، صیانت از این پایگاه را مهم ارزیابی کرد و افزود: 
حفظ نیروی انســانی و تامین امنیت شغلی مورد نیاز برای این 

پایگاه الزم و ضروری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

پنجره واحد مجوزها، نقش مهمی در بهبود فضای کسب وکار دارد

مصوبه افزایش ۲۶درصدی حداقل دستمزد 
ابالغ شد. براساس این مصوبه حداقل مزد از اول 
تیرماه ۹۹روزانه ۶۳۶هزار و 8.۹ ریال تعیین شد. 
به گزارش »توسعه ایرانی« در این بخشنامه که به 
امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده، 
آمده است: به منظور بهبود وضعیت معیشتی 
کارگران در سال جهش تولید و در اجرای بندهای 
۷ و 8 بخشنامه مزد و مستند به ماده ۴۱ قانون کار 
و بهره مندی تمامی کارگران اعم از کارگران بدون 

سابقه و باسابقه از افزایش مزد »شورای عالی کار« 
با حضور نمایندگان سه گروه )دولت، کارفرمایان 
و کارگران( موارد زیر را به اجتماع و اتفاق آرا مورد 
تصویب قرار داد. ۱- با جابه جایی مبلغ روزانه ۲۵ 
هزار ریال از مبلغ پایه سنواتی و اضافه کردن آن به 
حداقل مزد روزانه از اول تیر ماه ۹۹ موافقت شد. 
بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیر ماه ۹۹روزانه 
۶۳۶هزار و 8۰۹ ریال تعیین می شود. همچنین 
سایر سطوح مزدی از ابتدای تیر ماه سال ۹۹ به 

میزان روزانه ۱۵درصد آخرین مزد ســال ۹8 
)ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار( به اضافه 

روزانه ۵۵هزار و ۳۳8 ریال افزایش می یابد.
تبصره- از اول تیر ماه سال ۹۹ با اعمال افزایش 
این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های 
طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید 
از مبلغ روزانه ۶۳۶هزار و 8۰۹ ریال موضوع بند 

۱ کمتر شود.

۲- به کارگرانی که از اول تیر ماه ســال ۹۹ 
دارای یک سال سابقه کار شــده یا یک سال از 
دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد. 
روزانه مبلغ ۳۳هزار و ۳۳۳ ریال نیز به عنوان پایه 
سنوات پرداخت خواهد شد. تبصره ۱- از اول تیر 
ماه سال ۹۹ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی 
کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل 
مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر 
گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به 
دستورالعمل و جدول اعالمی توسط »اداره کل 

روابط کار و جبران خدمت« صورت می گیرد.
تبصره ۲- به کارگران فصلی به نسبت مدت 
کارکردشان در سال ۹8، میزان مقرر در این بند 

یا تبصره ۱ آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۳- براساس مصوبه شورای عالی کار و 
در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی 
تمام کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران 
با سابقه از اول تیرماه سال ۹۹ همه کارگران دارای 
قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای 
یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت 
آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته 
باشد،  اعم از اینکه حق ســنوات یا مزایای پایان 
کار خود را تسویه حســاب کرده باشند یا خیر، 
مشمول دریافت پایه سنوات خواهند شد. سایر 
مفاد بخشنامه قبلی مزد کماکان به قوت خود 

باقی است.

ابالغ مصوبه دستمزد کارگران در سال جاری

افزایش  درصدی حداقل مزد، از تیرماه اجرایی می شود

یک روایت از تجمع این 
است که عده ای سعی دارند 

کارگران را تحریک کنند 
که مقابل فرمانداری شوش 
تجمع کنند تا از این طریق 
منفعتی نصیب کارفرمای 
هفت تپه شود و در نتیجه 

دادگاه متهمان ارزی 
هفت تپه تاثیرگذار باشد

بعد از گذشت ۵ سال از 
واگذاری مجتمع کشت و 
صنعت هفت تپه به بخش 
خصوصی، هنوز وضعیت 

این مجتمع و کارگران آن به 
درستی مشخص نیست و 

مطالبات مزدی آنها با تاخیر 
چند ماهه پرداخت می شود
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