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خبر

دستگیری عامالن تیراندازی 
در کوچصفهان

گیالن امروز- فرمانده انتظامی رشت از دستگیری عامالن درگیری و 
تیراندازی با سالح شکاری در بخش کوچصفهان خبر دارد.

سرهنگ محمود حافظی با تشریح این خبر اظهار کرد: پلیس با تمام 
توان در راستای تامین نظم و امنیت تالش می کند و اجازه نخواهد داد 
مجرمان با اقدامات غیرقانونی، موجب برهم زدن نظم و امنیت شوند.

وی افزود: ماموران انتظامی بخش کوچصفهان در پی وقوع یک فقره 
استحفاظی،  حوزه  سطح  در  تیراندازی  به  اقدام  و  درگیری  و  نزاع 

بالفاصله به محل درگیری اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت با بیان اینکه در این تیراندازی فردی 
۷۰ ساله به دلیل اصابت گلوله برای مداوا به بیمارستان منتقل شد، 
انتظامی در صحنه وقوع جرم  از حضور ماموران  تصریح کرد: پس 
از  سرنخ هایی  یافتن  برای  میدانی  تحقیقات  و  نامحسوس  اقدامات 

عامالن این تیراندازی توسط پلیس آغاز شد.
این مقام انتظامی به شناسایی عامالن این تیراندازی اشاره کرد و گفت: 
هر سه متهم این پرونده در کمتر از ۲۴ ساعت با انجام اقدامات فنی و 
اشرافیت اطالعاتی با هماهنگی قضائی در یکی از دهستان های بخش 

کوچصفهان دستگیر شدند.
سرهنگ حافظی بیان کرد: متهمان ۲۸، ۳۷ و ۴۰ ساله در تحقیقات 
پلیس علت درگیری و تیراندازی را اختالفات قبلی با فرد مجروح اعالم 
کرده و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی 

معرفی شدند.
وی با اشاره به مساعد بودن حال فرد مجروح از استمرار رصد فعالیت 
و اقدامات افراد شرور و اراذل و اوباش خبر داد و خاطرنشان کرد: نظم 
و امنیت مردم خط قرمز پلیس است و افرادی که بخواهند آن را 
خدشه دار کنند با برخورد مقتدرانه و قانونی پلیس مواجه خواهند شد.

مرمت ۵۵ شی تاریخی در موزه رشت
شی   ۵۵ مرمت  از  گیالن  میراث فرهنگی  معاون  امروز-   گیالن 

تاریخی در کارگاه مرمت موزه رشت خبر داد.
ولی جهانی با اعالم این مطلب اظهار کرد: فرآیند مرمت ۴۵ قلم شیء 
از مجموعه اشیای تاریخی موزه رشت به همراه ده قلم از آخرین اشیای 
بدست آمده از فصل پنجم حفاری های محوطه  تاریخی لیارسنگ بن 
در کارگاه مرمتی موزه رشت آغاز شده است.  معاون میراث فرهنگی 
گیالن افزود: مراحل مرمت و مستندسازی این اشیا توسط پیمانکار 
پروژه طرح استانی و همکاران مرمتی موزه رشت در حال انجام است.

جهانی اضافه کرد: مراحل مستندنگاری و پاکسازی اولیه، جداسازی 
وصالی های قبلی، استحکام بخشی و وصالی بازسازی نواحی کمبود 
استحکام بخشی و پوشش نهایی و موزون سازی بر روی هر یک از 
اشیا فوق با روش های علمی توسط تیم مرمتی در حال اجرا می باشند.

راه اندازی اتاق مالقات اختصاصی 
کودک و پدر در زندان مرکزی رشت

گیالن امروز-  مدیرکل زندان های گیالن از راه اندازی اتاق اختصاصی 
مالقات کودک و پدر در آینده ای نزدیک در زندان مرکزی خبر داد و 
گفت: از جمله اهداف راه اندازی اتاق مالقات مخصوص فرزند با پدر در 

زندان مرکزی، ایجاد حس نزدیکی خانواده ها است.
رضا محمدی اصل ، با بیان اینکه توجه به خانواده های زندانیان اولویت 
سازمان زندان هاست، اظهار کرد: برنامه های اجرایی در زندان ها به 
گونه ای است که فشار تحمل حبس برای مددجو کاهش یابد و با 
تدوین اولویت های سازمانی در این راستا، خانواده مددجو نیز مستثنی 
از این امر نیست. وی با بیان اینکه در دین مبین اسالم خانواده نهاد 
و  اولین  قرار دارد، تصریح کرد: خانواده  بوده و مورد توجه  مقدس 
مهمترین نهاد اجتماعی است و ما وظیفه سنگینی در قبال خانواده بر 
عهده داریم لذا زمانی که سرپرست خانواده دوران حبس را می گذارند 
این وظیفه مضاعف می شود.  مدیرکل زندان ها و اقدامات تربیتی و 
تامینی گیالن، یکی از اصلی ترین برنامه هایی خانواده محور در سطح 
زندان های استان را برگزاری دوره های تحکیم بنیان خانواده با هدف 
جلوگیری از آسیب های اجتماعی و توانمندسازی خانواده ها دانست و 
افزود: این دوره ها با حضور روحانیون، اساتید دانشگاهی و روانشناسان 
برگزار می شود و رشد فضائل اخالقی و انسانی را مد نظر دارند تا 
خانواده ها بیش از پیش تقویت شوند.  محمدی اصل، از راه اندازی اتاق 
اختصاصی مالقات کودک و پدر در زندان مرکزی رشت خبر داد و از 
جمله اهداف راه اندازی اتاق مالقات مخصوص فرزند با پدر در زندان 
مرکزی را ایجاد حس نزدیکی خانواده ها دانست و عنوان کرد: خانواده 
به ویژ فرزند مددجو نباید در زمان تحمل حبس احساس سرخوردگی 
کند لذا وظیفه ما حفاظت از معصومیت کودک است، زیرا او نباید 
هیچگونه نگرانی در این زمینه داشته باشد و حس اعتماد، کاهش 

استرس و تقویت اطمینان او را در دستور کار داریم.

جلوگیری از قتل گاه شدن 
زایشگاه ماهیان لنگرود

گیالن امروز- رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود 
گفت: رودخانه های لنگرود از ادوات صید غیرمجاز پاکسازی می شوند 

تا مکانی امن برای ماهیان در فصل تخم ریزی باشند.
ایوب زارع در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه در این موقع از سال 
رودخانه ها زایشگاه ماهیان و سایر آبزیان محسوب می شوند و برخی از 
متخلفین در فکر صید این گونه های ارزشمند هستند، گفت: در فصل 
ممنوعیت صید ماهی برخی از صیادان متخلف اقدام به صید ماهیانی 
می کنند که در فصل تخم ریزی به داخل رودخانه مهاجرت کرده و با 
توجه به موقعیت رودخانه محل امنی برای زادآوری پیدا می کنند، اما 
غافل از اینکه صیادان غیرمجاز و متخلف مانع از ادامه چرخه ذاتی این 
ماهیان می شوند و باعث اخالل در  زادو ولد ماهیان می شوند که نهایتا 

کاهش تولید آبزیان را به همراه دارد.
وی افزود: مأموران محیط زیست شهرستان لنگرود از ابتدای فصل 
تخم ریزی ماهیان تاکنون پایش های مکرر شبانه روزی را در محدوده 
رودخانه های این شهرستان داشتند و گشت و کنترلها تا پاکسازی 

کامل رودخانه های شهرستان ادامه خواهد داشت.
زارع تصریح کرد: طی عملیاتی مشترک، گشت و کنترل آبی و خاکی 
در طول مسیر رودخانه شلمانرود و لنگرود رودخان و محدوده سد 
الستیکی به اجرا در آمد و کلیه آالت و ادوات صیدغیرمجاز از رودخانه 
شلمانرود پاکسازی شده است.  رییس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان لنگرود گفت: این صیادان متخلف بومی هستند و حتما 

با استمرار گشت زنی ها با این متخلفین برخورد قانونی خواهیم کرد.

رئیس مجمع نمایندگان گیالن در میزگرد مطالبه گری روز  کارگر :

کارگر باید حقوق واقعی خود را بگیرد
گیالن امروز- یازدهم اردیبهشت هرسال به مناسبت روز بزرگداشت کار و 
کارگر از سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی سخن می گوییم و در مقام تکریم 
از آن ها برمی آییم اما انگار این تکریم یک هفته ای در سال، بیش از آنکه کارگران 
را خوشحال کند موجبات  ناراحتی آن ها را فراهم می کند چراکه معتقدند این 
تکریم های یک هفته ای  کاماًل تشریفاتی است و تکریم واقعی کارگران باید 

به صورت سالیانه و با پیگیری مداوم مطالبات آن ها صورت بگیرد.
میزگرد خبری مطالبه گری به مناسبت بزرگداشت روز کار و کارگر با حضور 

کارگری  مختلف  گروه های  نمایندگان  از  تعدادی 
نمایندگان  مجمع  رئیس  فرخی  رسول  و  استان 
استان گیالن در تحریریه خبرگزاری فارس گیالن 

برگزار شد.
در این میزگرد خبری موضوعات مختلف کارگری 
برابری  عدم  شغلی،  امنیت  بیمه،  حقوق،  نظیر 
همسان سازی حقوق با سایر گروه ها، بیمه بیکاری، 
تأکید بر لزوم پشتیبانی و مانع زدایی از بخش تولید 
از دغدغه های نمایندگان کارگران بود و رئیس مجمع 
نمایندگان گیالن نیز با شنیدن مطالبات کارگری با 
همکاری سایر نمایندگان پیگیری خواسته های آنان 
به عنوان یکی از قشرهای مؤثر و ارزشمند صنعت 

گیالن را داد.
تبعیض بین بازنشستگان تأمین اجتماعی و 

لشکری و کشوری
شوراهای  هماهنگی  کانون  هیئت مدیره  رئیس 
از نبود  انتقاد  با  کار استان گیالن در این میزگرد 
امنیت شغلی کارگران در سطوح مختلف اظهار کرد: 
قراردادهای متنوع که غالباً ماهیت دائمی ندارند یکی 

از دغدغه های مهم بخش عظیمی از کارگران است.
تکلیف  تعیین  لزوم  بر  تأکید  با  خوالگر  غالمرضا 
در  قراردادها  کردن  یکسان  متنوع،  قراردادهای 
شرکت ها و جلوگیری از انعقاد قراردادهای موقت که 

ماهیت دائمی ندارند، گفت: بهبود وضعیت معیشتی کارگران با توجه به حقوق 
پایین و افزایش تورم از دغدغه های مهم بخش کارگری است.

تومان  هزار   ۶۵۰ و  میلیون  دو  کارگری،  حقوق  حداقل  اینکه  بیان  با  وی 
تعیین شده و در صورت متأهل بودن همراه با دو فرزند این رقم به چهار میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید، ۰تصریح کرد: همسان سازی و متناسب سازی 
حقوق یکی از مطالبات جدی بخش کارگری است و با توجه به مطرح شدن 
افزایش حقوق کارگری باید بگوییم که افزایش حقوق غیرواقعی است و آن گونه 

که مطرح می شود به کارگران پرداخت نمی گردد.
رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای کار استان گیالن با بیان اینکه 
رشت به عنوان یک کالن شهر تنها دارای یک بیمارستان کارگری به نام حضرت 
رسول اکرم )ص( است، افزود: مازندران استان هم جوار ما  در حال ساختن 
ششمین بیمارستان کارگری است و ما در استانی هستیم که بیش از نیمی 
از جمعیت استان را کارگران تشکیل داده و قطعاً یک بیمارستان کارگری 

جوابگوی این جمعیت نخواهد بود.
خوالگر، اعتراض بازنشستگان به حقوق کارگری، ایجاد تبعیض بین بازنشستگان 
تأمین اجتماعی و لشکری و کشوری را از دیگر گله مندی های بخش کارگری 
بازنشستگان، باالی پنج  دانست و بیان کرد: حتی هم اکنون حداقل حقوق 
میلیون تومان است درحالی که کارگران تأمین اجتماعی با داشتن همسر و دو 

فرزند نهایتاً به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رسد.
و  ماهیانه  سود  پرداخت  اجتماعی،  تأمین  به  دولت  بدهی  پرداخت  به  وی 
اختصاص آن و پرداخت همسان سازی حقوق اشاره کرد و گفت: تبدیل وضعیت 
و جذب نیروهایی که به عنوان شرکت خدماتی در شرکت ها خصوصاً در ادارات 
دولتی سال ها مشغول به فعالیت بوده و دارای مدارک تحصیلی باالیی هستند 

از دیگر مطالبات جدی بخش کارگری است.
رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای کار استان گیالن با انتقاد عدم 
برگزاری جلسات مستمر با مجمع نمایندگان برای پیگیری مطالبات بخش 
عظیمی از جمعیت استان گیالن بیان کرد: کارگران از نمایندگان توقع دیدار، 
شنیدن مطالبات و پیگیری خواسته های آنان را دارند و درخواست جلسات 
فصلی با مجمع نمایندگان  استان گیالن یکی دیگر از مطالبات جدی بخش 

کارگری است.
خوالگر با بیان اینکه کارگران انتظار دارند تا مطالبات آن ها از طریق صداوسیما 
مطرح شود، تصریح کرد: متأسفانه امکانی وجود ندارد که نمایندگان کارگری در 
صداوسیما مطالبات را مطرح کنند ازاین رو کارگران وقتی می بینند که صدای 
آن ها شنیده نمی شوند تنها راه شنیدن صدا را از طریق تجمع تلقی می کنند لذا 
ایجاد بستر برای شنیدن صدای کارگران از طریق رسانه ها الزم و ضروری است.

نظارت بر عملکرد حین کار مدیران
نماینده کارگران در هیئت تشخیص اداره کار نیز در این جلسه با انتقاد از 
نحوه پرداخت حقوق کارگران و عدم امنیت شغلی آنان اظهار کرد: بسیاری 
از کارگران باسابقه باال هیچ گاه قرارداد یک ساله امضا نکرده اند و در بسیاری 

از موارد همین اندک حقوق مصوب شده به موقع به دست کارگران نمی رسد.
عباس پیری با تأکید بر لزوم نظارت در عملکرد حین کار مدیران گفت: نظارت 
در زمان عملکرد می تواند بازدهی کار مراکز اقتصادی و تولیدی را باال ببرد، 
عدم نظارت درست بر کار مدیران نتایج نامطلوبی را متوجه جامعه کارگری 

کرده است.
وی به مشکالت نیروهای شرکتی و مستمر، نیروهای پاکبان شهرداری و آب 
و فاضالب اشاره کرد و افزود: در شورای تأمین جلساتی گذاشته می شود اما 
اطالعات مسؤولین ناقص است یعنی اطالعات ناقص به آن ها داده می شود لذا 
ارتباط مستقیم مسؤولین با کارگران و نمایندگان کارگری می تواند راهگشای 

بسیاری از مطالبات باشد.
نماینده کارگران در هیئت تشخیص اداره کار با تأکید بر نظارت دقیق، بر 
مطالبات شرکت ایران پوپلین اشاره کرد و افزود: با تغییر مدیریت در شرکت 
ایران پوپلین و عزم راسخ مدیران شرکت و استان نسبت به بازسازی و افزایش 
تولید از اواخر سال ۹۹ حقوق به روز شده و افزایش تولید تا این تاریخ انجام و 
طبق گفته مدیرعامل جدید در ماه های آینده افزایش بیشتر خواهد داشت ما 

نیز به تحقق این موضوع امیدواریم .
پیری به پرداخت های بیمه بیکاری به ویژه در شرایط  کرونایی اشاره کرد و 
گفت: متأسفانه پرداخت بیمه های بیکاری بسیار ناچیز و فاقد ارزش مالی بوده، 

این مسئله نیز بسیاری از کارگران را دچار مشکل کرده است.
بازنشستگی ۳۵ ساله عادالنه نیست

نائب رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی رشت نیز در این جلسه با اشاره 
به مشکالت و دغدغه های کارگران ساختمانی ازجمله نبود سهمیه بیمه و عدم 
استمرار شغلی آن ها اظهار کرد: متأسفانه با ایجاد محدودیت، ۱۰ هزار نفر از 
کارگران ساختمانی در انتظار بیمه بوده و متأسفانه سهمیه وجود ندارد و با 
توجه به سختی و تعطیلی کار به ویژه در شرایط کرونایی معضالت بیمه کارگران 

ساختمانی نیز دغدغه آن ها را دوچندان کرده است.
قاسم حسینی با اشاره به سختی کار کارگران ساختمانی و فرسودگی جسمی 
آنان به دلیل سختی کار گفت: باوجود مشقت فراوان کاری، اما زمان بازنشستگی 
ساختمانی  کار  فراوان  مشقت  با  موضوع  این  که  کردند  اعالم  سال   ۳۵ را 

به هیچ عنوان همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه کار ساختمانی در سال های مختلف همواره با فرازوفرود همراه 
بوده و تا پیش از کرونا نیز فرایند کار ساختمانی به سمت مقبول در پیش بود، 

تصریح کرد: با توجه به شرایط کرونایی و البته جلوگیری از فعالیت نسخ سازان 
بیکاری کارگران دوچندان شده لذا با ایجاد شرایط مناسب، ارائه پروانه و فرایند 
قانونی به ساختمان سازی،  فعالیت رونق می گیرد و کارگران دوباره به کار 

مشغول می شوند.
پیگیری  بر  تأکید  با  رشت  ساختمانی  کارگران  صنفی  انجمن  رئیس  نائب 
مطالبات کارگران ساختمانی توسط نمایندگان مجلس گفت: استمرار دیدار 
نمایندگان کارگری منجر به پیگیری مطالبات این بخش از کارگران خواهد بود. 

گله مندی از عدم مساوات حقوق بازنشستگی تأمین اجتماعی با 
کشوری و لشکری

رئیس  کانون بازنشستگان کارگران سازمان تأمین اجتماعی شهرستان رشت 
نیز در این نشست با انتقاد از عدم اجرای همسان سازی حقوق تأمین اجتماعی 
تومان  میلیارد   ۸۹ اختصاص  برای  رئیس جمهور  معاون  آنچه  کرد:  اظهار 
همسان سازی حقوق مطرح کرد در حقوق کارگران واقع نشد و مغایرت مطرح 
کردن رسانه ای حقوق کارگران با اجرای آن در فیش حقوقی گله مندی فراوانی 

را همراه داشته است.
ابراهیم یوسف زاده با اشاره به جایگاه واالی کارگران و تقدیم شهدای کارگری در 
انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی گفت: کارگران همیشه در صف اول صحنه های 
مختلف انقالب حضور داشتند و همواره باوجود گله مندی از شرایط اقتصادی، 
اما پای کار انقالب ایستاده اند و توطئه های دشمن را نقش بر آب کرده اند لذا عدم 

توجه به مطالبات آن ها منصفانه نیست.
انتقاد از عدم مساوات حقوق بازنشستگی با کشوری و لشکری بیان  با  وی 
کرد: یکی دیگر از دغدغه های کارگران کم بودن مبلغ وام است بعد از مشقت 
فراوان می توانند وام دریافت کنند که این مبلغ ناچیز دریافت وام در مقایسه 
با کارمندان کشوری قابل مقایسه نیست.  رئیس  کانون بازنشستگان کارگران 
سازمان تأمین اجتماعی شهرستان رشت با تأکید بر لزوم توجه به بازنشستگان 
تأمین  بازنشستگان  اغلب  افزود:  مسؤولین  توسط  اجتماعی  تأمین  سازمان 

اجتماعی بیمار و سالمند شده اند و نیازمند توجه ویژه می باشند.
یوسف زاده با بیان اینکه وجود بیمارستان تأمین اجتماعی به ویژه بیمارستان 
ویژه قلب یکی از نیازهای مبرم استان گیالن می باشد، گفت: صرف داشتن 
برآورده  را  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان  نیاز  )ص(  اکرم  رسول  بیمارستان 
نمی کند و باوجود مجوز بیمارستان قلب پیگیری های شهدی نژاد معاون سابق 

درمان تأمین اجتماعی اما این مسیر هنوز محقق نشده است.
مالیات از حقوق زیرخط فقر

یکی از فعاالن حوزه مطالبه گری کارگری نیز در این نشست با اشاره به مطالبات 
و مشکالت بخش کارگری اظهار کرد: عدم امنیت شغلی، قراردادهای متنوع و 
چندماهه، عدم همخوانی و تناسب سازی  حقوق کارگری با تورم موجود جامعه 
از موضوعات و معضالت بخش های مختلف کارگری است که باید موردتوجه 

قرار بگیرد. 
علی حسین زادفرد با انتقاد از حق مالیات کارگر باوجود دریافت حقوق زیرخط 
فقر گفت: فرق نیروهای شرکتی با سایر نیروهای کارگری به جهت پرداخت 
بخشی از حقوق آن ها به شرکت ها یکی دیگر از گالیه های بخش کارگری است.

وی با بیان اینکه عدم نظارت مستمر موجب می شود که کارفرما بیمه کارگر را 
پرداخت نکرده و از فعالیت مفید کارگر سوءاستفاده کنند، تصریح کرد:  در جا 
زدن کارگر، عدم پیشرفت مالی و اجتماعی آنان یکی دیگر از مطالبات بخش 
کارگری است چرا باید باوجود کارگران باسابقه و ماهر،  مسئول فنی از بیرون  

دعوت شود باوجوداینکه کارگر باسابقه آن کارخانه چنین توانایی را دارد.
این فعال حوزه مطالبه گری کارگری با انتقاد از عدم پرداخت  به موقع حق 
افزود: به محض مصوبه حق مسکن  با توجه به مصوبه هیئت دولت  مسکن 
دیگر  جلسه  برگزاری  بهانه  به  و  پرداخت نشده 
آن را به تعویق می اندازند برای مثال حق مسکن 
نرخ سال گذشته  به  تأخیر محسوس  با  امسال 
پرداخت شد که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

حسین زادفرد عدم تاریخ مشخص برای تعیین 
حقوق کار و کارگر را از دیگر گالیه های بخش 
کارگری دانست و بیان کرد:  باوجوداینکه نماینده 
کارگری با حقوق مصوب مخالفت کرده و آن را 
امضا نمی کند اما بدون رضایت نماینده کارگری 
حقوق مصوب می شود یعنی بدون رضایت کارگر 

کار پیش رفته است. 
نیرو  جذب  مختلف  مدل های  از  انتقاد  با  وی 
ازجمله قراردادی ۶ ماهه، سه ماهه و روزانه تصریح 
کرد: دیدار مستمر نمایندگان کارگری با مجمع 
نمایندگان و نمایندگان مجلس می تواند بسیاری 
از مشکالت را برطرف کند و این موضوع یکی از 

مطالبات جدی کارگران است.
پایین  کارگری  مطالبه گری  حوزه  فعال  این 
از دیگر  را  تأمین اجتماعی  بودن خدمات بیمه 
گالیه های بخش کارگری دانست و خاطرنشان 
کرد: با توجه به جمعیت کارگری استان گیالن 
کفاف  اجتماعی  تأمین  بیمارستان  یک  وجود 
نمی دهد و این موضوع یکی از ضعف های مهمی 
است که باگذشت سال ها از احصای این نیاز کارگری، هنوز گامی مؤثر در آن 

برداشته نشده است.
برون سپاری یا استثمارگری

رئیس مجمع نمایندگان استان گیالن نیز با گرامیداشت روز کار و کارگر با 
تقدیر از مطالبات مطرح شده توسط نمایندگان گروه های مختلف کارگری و 
بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار کرد: روح کار و کارگری یکی از عوامل مؤثر 
در پیشرفت اقتصاد کشور است و همواره پیرامون ابعاد گوناگون کار و کارگری 

مطالباتی وجود دارد. 
رسول فرخی با تأکید بر اینکه مطالبات شنیده شده را مورد پیگیری قرار داده و 
در دو بخش قانون گذاری و مطالبه از دولت پیگیری خواهد کرد، افزود: با توجه 
به درخواست مشترک نمایندگان کارگری با جلسات مستمر موافق بوده و برای 

برگزاری آن از هیچ تالشی دریغ نمی کنم. 
وی با اشاره به برخی از پیگیری های انجام شده خود در حوزه کارگری و بیمه 
کارگران ساختمانی گفت: من نیز خود را کارگر دانسته و مطالبات کارگری را 

جزء وظایف مهم نمایندگی خود می دانم.
شکل  از  تأسف  ابراز  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  الهیجان  مردم  نماینده 
نوع  افزود:  قراردادها  نوع  قالب  و  نیروهای شرکت های خدماتی  به کارگیری 
شرکت های قراردادی و شرکت های خدماتی همواره یکی از نگرانی های بزرگم 
از گذشته بوده و حاال نیز وجود دارد به رئیس جمهور تذکر دادیم که برای یک بار 
هم شده آن را حذف کنند اگر قرار بر برون سپاری است این شیوه برون سپاری 
نیست نامش استثمارگری است چراکه برون سپاری قانون دارد و کارگر باید 

حقوق واقعی خود را بگیرد.
رئیس مجمع نمایندگان استان گیالن با اشاره به مطالبات مطرح شده در این 
نشست گفت: بخشی از مطالب مطرح شده را به عنوان تذکر به وزیر و رئیس 
سازمان تأمین اجتماعی قباًل ارسال کرده و امضای نمایندگان را نیز دریافت و 

تا حصول نتیجه پیگیر خواهم بود.
کارگری  بخش  ارتقای  برای  مجلس  قدم های  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
متناسب سازی با اختصاص ۸۹ میلیارد تومان بوده که بسیاری با اختصاص 
آن مخالفت کردند، افزود: این اختصاص صورت گرفته اگرچه در اجرا مشکل 
دارد اما گامی در متناسب سازی  حقوق بوده، قطعاً ضعف در اجرا به طورجدی 

پیگیری خواهد شد. 
فرخی برخی از مسائل مطرح شده ازجمله بیمه بیکاری، بازنشستگی و حق 
مسکن را از موضوعاتی دانست که  در حوزه اجرایی دچار مشکل است، تصریح 
کرد: برخی از موارد مطرح شده قانون مشخصی در مجلس دارد اما در حوزه اجرا 
دچار نقصان است که با توجه به وظیفه نظارت نمایندگان، به صورت جدی آن 

را پیگیری خواهیم کرد.
رئیس مجمع نمایندگان با استقبال از برگزاری جلسات و مداومت در حوزه 
پیگیری مطالبات کارگری بیان کرد: کاش چنین نشست های  مطالبات کارگری 
در سایر استان ها هم اتفاق می افتد تا  با یک اجماع کلی و ملی بسیاری از 
مطالبات پیگیری شود ما نیز در گیالن با برگزاری مداوم چنین نشست هایی 

این مطالبات را به جریان خواهیم انداخت.
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