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معلمان حق التدریسی خواستار 
استخدام شدند

جمعی از معلمان حق التدریس کشــور دیروز 
)چهاردهم مرداد( با تجمــع مقابل وزارت آموزش 
و پرورش خواستار رسیدگی به اوضاع شغلی خود 

شدند.
به گزارش ایلنا، این معلمان می گویند: خواسته ما 
استخدام و جذب در بدنه آموزش و پرورش براساس 
قوانین مصوب مجلس اســت. ما حــدود 30هزار 
معلم حق التدریس در سراســر کشور هستیم که 
از دستمزد مناسب و امنیت شغلی بی بهره ایم و از 
آموزش و پرورش می خواهیم که به خواسته های 

ما رسیدگی کند.
این معلمان روز یکشــنبه هم مقابــل وزارت 

آموزش و پرورش جمع شده بودند.
    

تامین اجتماعی، محدودیتی برای 
بازنشستگی خبرنگاران ندارد

قائم مقام تامین اجتماعی اعالم کرد در صورتی که 
کارفرما لیست حق بیمه خبرنگاران را عادی رد کند، 
این لیست در کمیته های استانی مشاغل سخت و 

زیان آور بررسی می شود.
»محمدحســن زدا« با انتشــار  پســتی در 
اینستاگرام، با تبریک 17 مرداد )روز خبرنگار( به 
سختی و زیان آور بودن کار خبرنگاران اشاره کرد 
و نوشت: در حال حاضر خبرنگارانی که بخواهند 
با 20 ســال ســابقه بازنشسته شــوند براساس 
مصوبه سخت و زیان آور بودن حرفه خبرنگاری 
می توانند به ادارات کار و کمیته  کارهای سخت 
و زیان آور مراجعــه و پس از تاییــد آنها، تامین 
اجتماعی اقدام بــه صدور حکم بازنشســتگی 

خبرنگاران مربوطه خواهد کرد.
وی افزود: تامین اجتماعی برای بازنشســتگی 
خبرنگاران با شرایط اشاره شده محدودیتی ندارد 
و در صورت ارائه درخواست متقاضیان به دبیرخانه 
کمیته های، مراتب را مورد تطبیق قرار می دهد و 
در صورت احراز سوابق بازنشستگی، مستمری آنها 

توسط تامین اجتماعی برقرار می شود.
زدا در ادامه نوشت: در صورتی که کارفرما لیست 
خبرنگاران را عادی رد کند در کمیته مورد بررسی 
قرار گرفتــه و خبرنگارانی که 20 ســال متوالی یا 
25 ســال متناوب به عنوان خبرنگار جزو مشاغل 
سخت و زیان آور محسوب شوند، می توانند حکم 

بازنشستگی دریافت کنند.
    

حقوق خرداد ماه کارگران 
راه آهن آذربایجان پرداخت شد

کارگران ابنیه فنی راه آهن ناحیه آذربایجان از 
واریز دستمزد خرداد ماه خود خبر دادند.

به گزارش ایلنــا، این کارگــران می گویند: 
طبق اطالعیــه واحد مالی شــرکت پیمانکاری 
»گسترش آهن راه« حقوق خردادماه کارگران 
ابنیه فنــی ناحیه آذربایجان روز یکشــنبه )13 
مرداد ماه( به همراه عیدی و سنوات واریز شده و 

قابل برداشت است.
    

یاوری:
 ایام مقرری بیمه بیکاری 
جزو سابقه بیمه ای است

مدیرکل حمایت از پایداری مشــاغل و بیمه 
بیکاری وزارت کار با اشــاره به اشــتغال مجدد 
حدود 1۸هزار مقرری بگیر بیمه بیکاری، گفت: 
هم اکنون حدود 2۶2هزار نفــر از مقرری بیمه 

بیکاری استفاده می کنند.
کریم یــاوری تاکید کرد: ایــام مقرری بیمه 
بیکاری جزو سابقه بیمه ای قابل قبول برای ایام 

بازنشستگی کارگران محاسبه می شود.
    

»رادیو بازنشسته« راه اندازی شد
روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری 
اعالم کرد: برنامه صوتی »رادیو بازنشسته؛ آوای 
تجربه« با هدف ارتباط دوســویه این صندوق با 

بازنشستگان راه اندازی شد.
بنا بر ایــن گزارش، قرار اســت برنامه صوتی 
»رادیو بازنشسته، آوای تجربه« در قالب یک فایل 
صوتی در بستر فضای مجازی و اینترنت منتشر 
شــود که عالوه بر انتشــار صدای بازنشستگان 
در قالب نظرات، پیشــنهادات و انتقادات، پاسخ 
کارشناسان به برخی مسائل مورد نیاز مخاطبان 

نیز در آن ارائه شود.
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اخبار کارگری

دهه هاست که فقدان امنیت شغلی، 
کارگران را از بخش اعظــم حقوق کار 
محروم کرده اســت. به گفتــه »اولیا 
علی بیگی« رئیس هیات مدیره کانون 
عالی شوراهای اسالمی کار کشور، ماده 
7، روح قانون کار است اما روحی که انگار 

از قانون گرفته شده است.
سال گذشــته بعد از نزدیک به 2۸ 
سال غفلت، شورای عالی کار، آیین نامه 
تبصره یک ماده 7 قانون کار را تدوین و 
تصویب کرد و اکنون بیش از یک سال 
است که این آیین نامه در انتظار تصویب 
نهایی و ابالغ توسط دولت است. گرچه 
ابالغ این آیین نامه نمی تواند به تنهایی 
گره ای از مشکالت انبوه بی ثبات کاران 
بگشاید اما می تواند مقدمه ای باشد بر 

اجرای به تعویق افتاده ماده 7 قانون کار.
از سال ۶۹ که قانون کار تصویب شد تا 
امروز، هیچ یک از الزامات این ماده قانونی 
فراگیرنده که دربرگیرنده شروط اولیه 
برای اجرای بسیاری دیگر از مواد قانون 
کار است، اجرا نشده است. نه حاکمیت 
اراده کارگر در عقد قرارداد به رسمیت 
شناخته شده اســت، نه حداکثر مدت 
زمان قراردادهای موقت تعیین شده و 

نه در کارهایی با ماهیت مستمر، قرارداد 
دائم منعقد شده است.

علی بیگی، مســیری که پشت سر 
گذاشته ایم و وضعیتی که امروز در آن به 
سر می بریم را این گونه توصیف می کند: 
»امروز ۹5 درصد کارگران، به رغم اینکه 
بخش اعظم آنها در مشــاغل با ماهیت 
مستمر مشغول به کار هستند، قرارداد 
موقت دارند و هر روز هــم به این تعداد 
افزوده می شود چرا که به جای کارگرانی 
که بازنشسته می شوند یا کارگر جدید 
جذب نمی شــود یا اگر هم جذب شود، 
فقط با قرارداد موقت است. ما معتقدیم 
وزارت کار باید سازوکارهایی را طراحی 
کند که در میان نیروی کار، انگیزه کافی 

فراهم شود«.
به گفته وی، این سازوکارها یا باید از 
روی مکانیسم های توصیه شده سازمان 
بین المللــی کار، الگوبرداری شــود یا 
براساس تجربیات جهانی، طراحی بومی 

صورت بگیرد.
ساماندهی قراردادهای موقت کار 

یکی از مطالبات کارگران
علی بیگی ادامــه می دهد: کارگری 
که نمی داند ماه آینده می تواند در شغل 

فعلی خود ادامه فعالیــت دهد یا نه، آیا 
انگیزه ای بــرای کار دارد؟ وقتی انگیزه 
نباشد، آیا انتظار داریم معجزه ای اتفاق 
بیفتد تا بهره وری کارگر افزایش یابد؟ 
اگر به دنبال این هستیم که بهره وری در 
محیط کار افزایش یابد، باید کارگر را به 
کار دلبسته کنیم و یکی از راه های ایجاد 
این دلبستگی و ایجاد عشق و اشتیاق در 
کار، ایجاد اطمینان و آرامش است و تنها 
راهکار آن نیز، ساماندهی قراردادهای 

کار است.
این فعال کارگــری ادامه می دهد: 
ساماندهی قراردادهای موقت کار، یکی از 
مهم ترین و اساسی ترین مطالبات جامعه 
کارگری از دولت و مجلس است. خواسته 
زیادی هم نیســت. کارگران خواستار 
ایجاد تعریف جامع و کامل از قراردادها 
هســتند به این معنا که کارگری که در 
کارهای با ماهیت مستمر کار می کند، 
قرارداد دائم داشــته باشد، کارگری که 
در کارهای با ماهیت فصلی کار می کند، 
قرارداد فصلی داشته باشد و در کارهایی 
که با ماهیت پروژه ای و مقطعی هستند، 
کارگر قرارداد موقت داشــته باشد. این 
زیاده خواهی نیســت. ما نمی خواهیم 

همه کارگران در همه کارگاه ها، قرارداد 
اصولی داشته باشند. باید تعریفی منطقی 
و اصولی از قراردادهای کار داشته باشیم 

که تقسیم بندی ها را درست انجام دهد.
پیشنهادهای سازمان جهانی کار 

را جدی بگیریم
علی بیگی به توصیه های ســازمان 
بین المللی کار اشــاره می کند: حدود 
۴ سال پیش، ســازمان بین المللی کار، 
کارگاهی در اصفهان برگزار کرد که چند 
تن از کارشناســان ILo در همایشی با 
موضوع قراردادهای کار شرکت کردند. 

در آن همایش، راهکارهایی مطرح شد که 
می تواند در دستور کار قرار بگیرد. به هر 
حال کشور ما عضو هیات مدیره سازمان 
جهانی کار است و شاید یکی از 50 کشور 
اولیه ای باشیم که به این سازمان جهانی 
ملحق شده است، بنابراین وقتی به یک 
ســازمان جهانی ملحق می شویم، باید 
توصیه ها و الزامات آن سازمان جهانی 
را هم بپذیریم. الحــاق نباید صرف این 
باشــد که ســاالنه مبالغ هنگفتی را به 
عنوان حق عضویت بپردازیم و ســالی 
یک بار هم دولت به همراه گروه کارگری 
و کارفرمایی در اجالس و نشست های 
این سازمان شرکت کنند و دست خالی 

برگردند!
به گفته او، اگر توصیه های سازمان 
بین المللــی کار اجرایی شــود، بخش 
عظیمی از مشکالت امروزی کارگران، 

حل خواهد شد.
اما پیشنهادهای سازمان بین المللی 
کار برای ســاماندهی قراردادهای کار 
چیست. رئیس هیات مدیره کانون عالی 
شوراها می گوید: »این سازمان با فرد کار 
ندارد و مشاغل را تعریف و دسته بندی 
می کند. این سازمان دو راهکار را برای 
تامین امنیت شغلی پیشنهاد می دهد؛ 
در توصیه اول، شغلی که سه سال متوالی 
دوام داشته باشــد، به آن با ماهیت دائم 
نگاه می شود و کارگری که در آن شغل، 
مشغول به کار است، قرارداد دائم دارد. 
در پیشــنهاد دوم، 70درصد کارگران 
هــر کارگاه با قرارداد دائم مشــغول به 
کار می شوند و فقط 30درصد، قرارداد 
موقــت دارند. آن 30 درصــد هم برای 
احتیاط و پیش گیری از بروز شــرایط 
خاص در کارگاه است. می توان به این دو 
راهکار توجه کرد و جامعه کارگری را از 

نابه سامانی نجات داد«.
 نیاز باشد، 

باید قانون کار اصالح شود
علی بیگی تاکید می کند: مهم ترین 
مشکل کارگران، عدم امنیت شغلی است 
و مهم ترین اقدام هم باید ســاماندهی 
قراردادهای موقت کار باشد. ماده 7 به 
راستی روح قانون کار است و اگر این ماده 
قانونی، به درستی اجرا شود و هر جا نیاز 

به اصالح دارد، آن را اصالح کنیم، مشکل 
فقدان امنیت شغلی برطرف می شود. 
باید بپذیریم که بخش هایی از قانون کار 
نیازمند اصالح است چرا که مثال یک ماده 
قانونی، دو تبصره دارد که اولی، دومی را 
و دومی، اولی را به راحتی نقض می کند. 
در شرایط موجود باید اقدامات الزم برای 
ســاماندهی قراردادها توسط دولت و 

مجلس انجام شود.
به گفته او، ساماندهی قراردادهای 
موقت در نهایت به نفع کشــور و جامعه 
اســت چرا که برای ارتقای بهره وری در 
محیط کار، کارگر حتماً باید دارای امنیت 

شغلی باشد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار ادامه می دهد: امنیت شغلی، اطمینان 
و آرامش می آورد و فقط در این شرایط 
است که کارگر می تواند با انگیزه کامل 
و با تمــام توان برای ارتقــای بهره وری 
بکوشد. نیروی کاری که 20 سال تمام 
در یــک کارگاه ثابت با قــرارداد موقت 
یک ماهه کار می کنــد و هیچ امیدی به 
آینده ندارد، بــرای خانواده خودش هم 
نمی تواند برنامه ریزی کند، چه برســد 
که از او انتظار داشته باشیم برای جامعه و 

تولید، بهره وری و خالقیت داشته باشد!

روح قانون کار را از آن گرفته اند

انتظار افزایش بهره وری از کارگران مستاصل

خبر

نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در ســال 
گذشته نشان می دهد که جویندگان کار از طریق 
پرس و جو از دوست و آشنا و پس از آن مراجعه به 
دفاتر کاریابی تمایل بیشــتری برای پیدا کردن 

شغل مورد نظر خود داشته اند.
به گزارش ایســنا، مطالعه بــازار کار ایران در 
دهه های اخیر نشان می دهد از بین رفتن تعادل 
میان عرضه و تقاضای در بــازار کار و هجوم یک 
باره صدها هزار نیروی بیکار، نحوه یافتن شــغل 
را نیز دســتخوش تغییر کرده است به نحوی که 
جویندگان کار به ویژه تحصیل کــردگان برای 
یافتن شغل ناچارند به روش های دیگری متوسل 
شوند و از ابزار جدیدی برای داشتن شغل استفاده 
کنند که ازجمله این شیوه ها می توان به مطالعه و 
پیگیری آگهی های استخدام روزنامه ها، مراجعه به 

مراکز کاریابی و شرکت در آزمون های استخدامی 
اشاره کرد، هر چند که در سال های اخیر پرس و 
جو از دوست و آشنا و آشنابازی نیز به روشی موثر 
برای پیدا کردن شــغل در میان بیکاران تبدیل 

شده است.
۳۴درصد افراد با پرس وجو از دوست و 

آشنا دنبال کار می گردند
اطالعات نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در 
ســال 13۹7 حاکی از آن است که 33.۹درصد از 
اقدامات انجام شده برای جست وجوی کار از سوی 
بیکاران از طریق پرس و جو از دوستان و آشنایان، 
21درصد ثبت نام یا پیگیــری از مراکز خدمات 
اشتغال و دفاتر کاریابی غیردولتی، 1۶.7درصد 
درج آگهــی در روزنامه یا مطالعــه آگهی های 
استخدامی و 1۶.1درصد تماس با صاحب کار و 

کارفرما بوده است. با توجه به تعداد سه میلیون و 
2۶0هزار و 7۹۶ نفری بیکاران در سال گذشته به 
طور متوسط هر بیکار از سه راه دنبال کار می گردد. 
نکته قابل توجه اینکه در ســال 13۹۶ نیز 
چهار روش به عنوان عمده ترین اقدامات صورت 
گرفته برای یافتن شغل از سوی بیکاران اعالم 
شــده بود که از بین اقدامات صــورت گرفته 
توسط بیکاران به ترتیب سهم تماس با کارفرما 
1.1درصد، جست وجوی منابع مالی و امکانات 
برای شــروع فعالیت خوداشتغالی 0.۸درصد، 
پرس و جو از دوستان و آشــنایان 0.۸درصد، 
سایر روش ها 0.7درصد و تقاضای جواز کسب 
یا پروانــه کار 0.2درصد افزایش داشــته و در 
مقابل ثبت نام یــا پیگیری در دفاتــر کاریابی 
غیردولتی 0.۶درصــد و درج آگهی در روزنامه 

یا پیگیری آگهی های اســتخدامی 1.۹درصد 
کاهش داشته است.

براساس گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، پرس و جو از 
دوستان و آشنایان عمده ترین روش جست وجوی 
کار در سال گذشته بوده، به نحوی که در سال ۹7، 
دو میلیون و ۹۹5هزار و 10۴ نفر از طریق پرس و 

جو از دوستان و آشــنایان به دنبال شغل بوده اند 
که از این تعداد، دو میلیــون و ۹۴هزار و 227 نفر 
را مردان و ۹00 هزار و ۸77 نفر را زنان تشــکیل 
داده اند. پس از پرس و جو از دوســتان و آشنایان، 
بیشــترین تمایل افراد برای کار از طریق ثبت نام 
در مراکز کاریابی غیردولتی و پیگیری آگهی های 

استخدام در روزنامه ها بوده است.

وقتی روش های رسمی جواب نمی دهد

پرس و جو از آشنایان؛ رایج ترین راه پیدا کردن شغل

عضو فراکســیون امید مجلس، از بی توجهی مســئوالن 
به فعالیت کودکان در قالب نیروی کار ســیاه در تولیدی ها و 
کارگاه های اقتصادی رسمی که نه اسامی آنها ثبت می شود و نه 

تحت پوشش بیمه قرار می گیرند، انتقاد کرد.
طیبه سیاوشی شاه عنایتی در گفت وگو با خبرگزاری خانه 
ملت، در مورد سوءاستفاده برخی از کارفرمایان از کودکان کار 
در قالب نیروی کار سیاه، گفت: کارفرمایان حق به کارگیری 
کودکان را در کارگاه های فعال تولیدی و اقتصادی رسمی ندارند 
اما در شرایط نامطلوب اقتصادی کنونی، تعدادی از سازمان های 
مردم نهاد که در زمینه حمایت از حقوق کودکان فعال هستند، 

از به کارگیری این نیروها در این مراکز خبر می دهند.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: یکی از مشکالت موجود 
این است که در قانون کار نوجوانان باالی 15 سال می توانند به 
طور رسمی کار کنند اما تامین اجتماعی آنها را از 1۸ سالگی 

بیمه می کند.
وی تصریح کرد: البته در شرایط کنونی تعدادی از کودکان 
کمتر از 15 ســال نیز در کارگاه های تولیدی و سایر بخش ها 
مشغول به کار هستند و از آنها به عنوان نیروی کار سیاه استفاده 
می شود، چرا که نه اسامی آنها جایی ثبت شده و نه تحت پوشش 
بیمه قرار می گیرند و نه حقوق تعیین شده از سوی وزارت کار را 

دریافت می کنند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان 
کرد: همه در جریان فعالیت تعدادی از کودکان کشور در قالب 
نیروی کار سیاه هستند و به طور قطع توسط برخی مسئوالن 

نیز اعالم شده است.
وی یادآور شد: هر چه شــرایط اقتصادی کشور سخت تر 
می شود، جمعیت نیروی کار سیاه که نیروی ارزان قیمت نیز 
تلقی می شوند، افزایش پیدا می کند و بخش های بیشتری از 

ظرفیت آنها استفاده می کنند.
این نماینده مجلــس، در مورد دلیل نبــود عزم جدی در 
مسئوالن برای ســاماندهی کودکان کار، تاکید کرد: یکی از 

مشکالت موجود در این زمینه ناشی از این است که اکثر این 
کودکان از اتباع خارجی هستند که راهکاری برای ساماندهی 
قطعی آنها وجود ندارد. از سوی دیگر ساماندهی کودکان کار در 
قالب قرار دادن آنها در کنار خانواده هایشان امکان پذیر بوده و 
اگر قرار است به عنوان نیروی کار رسمی فعالیت داشته باشند 

باید سن آنها باالی 15 سال باشد.
عضو مجمع نمایندگان اســتان تهران در مجلس ، اظهار 
کرد: برای ساماندهی کودکان کار که سنشان کمتر از 15 سال 
بوده و اکثر آنها نیز از اتباع خارجی هستند و به اقداماتی در قالب 
تکدی گری و مشاغل کاذب روی آورده اند، الزم است در کمپ 
در کنار خانواده هایشان نگهداری شوند، در غیر این صورت باید 
از ورود کودکان کار خارجی که روی دست مسئوالن مانده اند 

به طور جدی خودداری شود.

عضو فراکسیون امید مجلس:

کودکان، نیروی کار تولیدی ها و کارگاه های اقتصادی رسمی شده اند

کارگری که در کارهای با 
ماهیت مستمر کار می کند، 

باید قرارداد دائم داشته 
باشد، کارگری که در 

کارهای با ماهیت فصلی 
کار می کند، قرارداد فصلی 
داشته باشد و در کارهایی 

که با ماهیت پروژه ای و 
مقطعی هستند، کارگر 

قرارداد موقت داشته باشد

کارگری که 20 سال تمام در 
یک کارگاه ثابت با قرارداد 

موقت یک ماهه کار می کند 
و امیدی به آینده ندارد، 

برای خانواده خودش هم 
نمی تواند برنامه ریزی کند، 

چه برسد که از او انتظار 
داشته باشیم برای جامعه و 
تولید، بهره وری و خالقیت 

داشته باشد
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