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اخبار کارگری

جامعه کارفرمایی کشــور و به طور 
خاص، اعضــای اتاق بازرگانــی ایران 
سال هاســت که با معرفی قانون کار به 
عنوان یک سد و مزاحم برای رونق تولید 
و اشتغال، سعی در تغییر مواد این قانون 
دارند. در مقابل، فعاالن جامعه کارگری 
معتقدند که این قانون از سال 1369 که به 
تصویب رسیده تا امروز، به طور کامل اجرا 
نشده و لذا بهانه های جامعه کارفرمایی 
تنها به این دلیل است که حق و حقوق 
کارگران را حتی از روی کاغذ و آرشــیو 

قوانین نیز حذف کنند.
در همیــن زمینــه خبرگــزاری 
ایلنا در آستانه بیســت و نهم آبان ماه، 
ســالروز تصویب قانون کار سراغ »اولیا 
علی بیگی«، رئیس کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار و عضو کارگری هیأت امنای 
سازمان تامین اجتماعی رفت و درباره 
قانون کار، ضمانــت اجرایی این قانون، 
امنیت شغلی کارگران و تالش عده ای 
برای اصالح قانــون کار با وی گفت وگو 

کرده است.

این فعال کارگــری درباره ضمانت 
اجرایی قانون کار گفت: معتقدم قانونی 
که ضمانت اجرایی ندارد، قانون نیست. 
وقتی قانونی وضع می شود همه موظف به 
اجرای آن هستند. در مورد قانون کار نیز 
در ابتدا باید به هدف تصویب قانون کار 
اشاره کنیم. هدف از تصویب قانون کار 
حمایت و صیانت از نیروی کار است اما 
متأسفانه از بدو تصویب قانون کار عده ای 
سر ناسازگاری و مخالفت با آن گذاشتند.

وی گفت: کارگران حداقل نیمی از 
جمعیت کشور را تشــکیل می دهند و 
وضع قوانین حمایتی برای آنها الزامی 
است. بعد از وضع قانون، دولت باید نقش 
نظارتی خود را به درســتی انجام دهد. 
در مورد قانــون کار این وظیفه برعهده 
بازرسان کار اســت تا بر حسن اجرای 

قوانین نظارت کنند.
علی بیگی در ادامــه به نقش آگاهی 
کارگران از قوانین و مواد حمایتی قانون 
کار اشــاره کرد و گفت: اطالع کارگران 
از قانون و مطالبه گری آنها نقش مهمی 

در اجرای قانــون کار دارد، ضمن اینکه 
کارفرمایــان هم باید ایــن را بدانند که 
مشکل کارفرمایان در قانون کار نیست 
بلکه بایــد در قوانین دیگر ســراغ آن را 
بگیرند. متاسفانه کارفرمایان علت ضعف 
تولید و صنعت را بیشــتر در قانون کار 
می بینند در حالی که این موارد ربطی به 
قانون کار ندارد اما دیوار کارگران از همه 
کوتاه تر است و هر مســأله ای را به آنها و 

حقوق آنها ربط می دهند.
در شرایطی که کارگران امنیت شغلی 
ندارند، چطور می توان به ضمانت اجرای 

قانون امیدوار بود؟ علی بیگی در پاســخ 
به این ســوال گفت: یکی از مهم ترین و 
اساسی ترین مشکالت کارگران نداشتن 
امنیت شغلی است. ما کارگرانی داریم که 
20 سال در یک مجموعه کار کرده اند اما 
همچنان قرارداد سه ماهه و شش ماهه 

دارند.
وی ادامــه داد: قراردادهای موقت 
امنیت شغلی کارگران را مخدوش کرده 
و حتی قدرت تشــکل های کارگری را 
نیز ســلب کرده اســت. وقتی کارگری 
که نماینده صنفی کارگران است، خود 
قرارداد ســه ماهه دارد طبیعی است که 
آزادی عمــل و قدرت الزم بــرای دفاع 
از موکلین خــود را نــدارد. او به محض 
ایستادگی مقابل کارفرما و بعد از پایان 
قــراردادش از کار برکنار می شــود. به 
همین دلیل معتقدم یکی از اساسی ترین 
کارهایی که باید پیگیری شود ساماندهی 
قراردادهای موقت اســت تا کارگران در 

محیط کار به آرامش برسند.
علی بیگی همچنیــن درباره ماده ۷ 
قانون کار گفت: مــاده ۷ قانون کار، روح 
قانون کار است اما ایرادی در تبصره 2 این 
ماده وجود دارد که در تناقض با امنیت 
شــغلی کارگران اســت. معتقدم باید 
الزامات و توصیه های سازمان جهانی کار 
را در مبحث قراردادهــا مورد توجه قرار 
دهیم. ما عضو ســازمان بین المللی کار 
هستم و باید الزامات و توصیه های آن را 

مورد توجه قرار دهیم.
وی ادامه داد: زمانی همایشی از سوی 
این سازمان در اصفهان برگزار شد که دو 
توصیه خوب از ســوی کارشناسان آن 
سازمان درباره قراردادهای موقت در آن 
همایش شد. اول اینکه آنها توصیه کردند 
ما در بحث قراردادها به سمت شغل برویم 
نه شاغل، یعنی اگر در کارگاهی شغلی 
سه سال متوالی وجود داشته باشد هر 

کارگری که در آن شغل قرار بگیرد باید 
با قرارداد مستمر مشغول به کار شود.

علی بیگی افزود: مــورد دیگر وجود 
درصدی از نیروی کار با قــرارداد دائم 
در کشــور اســت. ببینید در برخی از 
کشورهای توسعه یافته حداقل ۷0درصد 
از نیروی کار با قرارداد مستمر مشغول 
کار هســتند و تنها 30درصد شاغالن 
قرارداد موقت هستند که آن هم به خاطر 

چالش های احتمالی اقتصادی است.
این فعال کارگری تأکید کرد: ما در هر 
کارگاهی آیین نامه انضباطی داریم که 
خود کارفرمایان آن را تنظیم می کنند و 
به تایید وزارت کار می رسد. این آیین نامه 
که با حضور نماینــده کارگر و کارفرما و 
سرپرســتان تنظیم می شود، تخلفات 
کارگری را بررسی می کند. در صورتی 
که تخلف محرز شود، با کارگر، چه رسمی 
و چه موقت در کمیته انضباطی برخورد 
قانونی می شود. پس نباید تصور کرد که 
کارگری که دائم است دیگر هیچ اراده ای 
برای برخورد با او وجود ندارد و در هر حال 
قانونی وجود دارد که به تخلفات رسیدگی 
کند اما آنچه امروز حاکم است اتفاقا چیز 
فرای قانون است. کارفرما نباید فکر کند 
که چون کارفرماست می تواند سرنوشت 
انســان ها را تغییر دهد و هــر گونه که 

خواست با نیروی کار خود رفتار کند.
علی بیگی درباره اصرار عده ای برای 
اصالح قانون کار گفت: من هم از اصالح 
قانون دفاع می کنم اما قبــل از آن باید 
ببینیم منظور از اصالح چیســت. اگر 
هدف از اصالح قانون کار، مشخص و در 
جهت حمایت از نیروی کار باشــد آن 

را می پذیریم. به هر حال ضعف ها و 
ایرادات قانون کار باید برطرف شود 

و مواد حمایتی از نیروی کار باید 
تقویت شود اما متاسفانه آنها 

که به دنبال اصالح قانون 

کار هستند، هدفشان حمایت از نیروی 
کار نیست بلکه تجربه نشــان داده آنها 
به دنبال محروم کردن هرچه بیشــتر 
کارگران از حقوق حداقلی اشان هستند. 
پس اگر هدف از اصالح تضعیف حقوق 

بنیادین نیروی کار باشد با آن مخالفیم.
این فعال کارگری بیان کرد: یک نکته 
دیگر درباره اصالح قانون کار این است که 
زمان انجام این اصالحات مهم است. به 
اعتقاد من اگر قرار است اصالحی صورت 
بگیرد باید در شرایطی که کشور به لحاظ 
اقتصادی در آرامش است این اتفاق بیفتد 

تا تصمیم درست و منطقی اخذ شود.
علی بیگی تصریح کــرد: قانون کار 
برای مهم ترین عامل تولید، یعنی نیروی 
کار تدوین شــده اســت. نیروی تولید 
مهم ترین عامل توسعه هر کشوری است 
بنابراین رعایت این قانون، کشــور را به 
سمت توسعه می برد و تضعیف آن نتیجه 
عکس برای توسعه کشور دارد. این حق 
کارگران است که از قانونی محکم و بدون 
ابهام و نیاز به تفسیر برخوردار باشند تا 
بتوانند با صراحت 
منافع و حقوق 
 خود را پیگیری 

کنند.

به بهانة 29 آبان ماه، سالروز تصویب قانون کار

اصالح؛ اسم رمز تضییع حقوق بنیادین نیروی کار اضافه کار کارکنان مشمول قانون 
جدید افزایش حقوق می شود

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
افزایش جدید حقوق کارمندان در حقوق پایه رخ داده و به 
اضافه کار و... نیز تعلق می گیرد. محسن زنگنه در گفت وگو 
با خبرگزاری خانه ملت درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر 
اینکه افزایش حقوق کارمندان که از ابتدای مهرماه اعمال 
شده به اضافه کار تعلق نمی گیرد، گفت: افزایش حقوق ها 
در حقوق پایه رخ داده و همه چیز به آن تعلق می گیرد زیرا 
در جریان افزایش حقوق 3 هزار امتیاز به امتیاز کارمندان 
اضافه شده است. وی افزود: ترمیم حقوقی که از مهر ماه 
اعمال می شود، به مولفه های حقوقی مانند اضافه کار، 

سختی کار و... نیز تعلق می گیرد.
    

 اعتراض کارگران داروگر تهران
به معوقات مزدی

صبح دیروز کارگران شاغل در کارخانه داروگر تهران 
به بی توجهی کارفرما در پرداخت مطالبات معوقه مزدی 
اعتراض کردند. یکی از این کارگران به ایلنا گفت: اعتراض 
کارگران به  عدم پرداخت چهار ماه حقوق و 6 ماه حق بیمه 
توسط کارفرماست. وی گفت: در آخرین اعتراض صنفی 
کارگران داروگر تهران، مدیران و مسئوالن کارخانه قول 
دادند بخشی از مطالبات را پرداخت کنند اما هنوز عملی 
نشده است. به گفته این کارگر، مشکل اصلی پرداخت 
نشــدن حقوق و حق بیمه تامین اجتماعی است که به 
ترتیب ۴ و 6 ماه به تاخیر افتاده و با پرداخت نشدن حق 
بیمه، کارگران از دریافت خدمات تامین اجتماعی محروم 
شده اند. وی گفت: بعد از 1۵ تا 20سال بیمه پردازی به 
دلیل پرداخت نشدن شــش ماه حق بیمه، کارگران و 
خانواده هایشان که در بیمارستان ملکی تامین اجتماعی 
بستری هستند، امکان دریافت خدمات درمانی ندارند 
و هزینه ها را از جیب پرداخت می کنند یا امکان بستری 
شدن در بیمارستان را ندارند. از کارفرما درخواست داریم 
حداقل مشکالت بیمه درمان کارگرانی که درگیر بیماری 

و بیمارستان هستند را حل کند.

    
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
 ۴۰۰  هزار فرصت شغلی 

بدون تقاضا داریم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس آمار 
مرکز آمار ایران، از ابتدای امسال تا پایان آبان ۷۵0هزار 

فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است.
به گزارش ایرنا، ســیدصولت مرتضوی در نشست 
هم اندیشی با اعضای شورای عالی استان  ها افزود: برای 
راستی آزمایی این آمار سراغ سازمان تامین اجتماعی رفتم 
که براســاس داده های موجود، یک میلیون و ۴۵0هزار 
نفر در مدت یاد شده بیمه گذاری جدید داشتیم که این 
هم پوشانی آماری، موید کاری بزرگ است. با این وجود 

مشکل بیکاری هنوز حل نشده است.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اظهــار کرد: این 
وزارتخانه در اشتغال کشــور نقش متولی و نخ تسبیح 
اشتغال را دارد بنابراین باید تمام نهادها به ویژه تعاونی ها به 

کمک دولت بیایند تا بتوانیم مشکل اقتصاد را حل کنیم.
مرتضوی با تاکید بر اینکه در حوزه تحصیالت تکمیلی 
نرخ بیکاری ما باالست، اظهار داشت: در آماری که وجود 
دارد نزدیک به 300 تا ۴00هزار فرصت شغلی بدون تقاضا 
وجود دارد که یا متخصص آن وجود ندارد یا عالقه ای برای 

گرفتن آن مشاغل نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تربیت 
نیروی انسانی نکته ای بسیار مهم است، اظهار داشت: ما 
نظام استاد و شاگردی را تعطیل کردیم و معتقدیم باید 
دانش آموزان در کنار آموزش، فن و تخصص هم یاد بگیرند 
تا نیروی انسانی متخصص تربیت شود و عالوه بر تامین نیاز 

کشور بتوانیم نیروی کار متخصص صادر کنیم.
مرتضوی گفت: به اســتناد قانون اساسی، مکلف به 
تامین عدالت هستیم و تاکید دولت بر حذف فقر مطلق 
است از این رو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با برنامه 
مدون به دنبال زدودن فقر مطلق و کاهش فقر نســبی 
است. وی یادآوری کرد: مشکالت شدیدی مانند پایین 
بودن بهره وری وجــود دارد و دولت هــم در این زمینه 
ماموریت هایی دارد هم وجود دارد. بهره وری به این معنا 
که در کنار کاهش هزینه، درآمــد افزایش یابد که برای 
برون رفت از این مشــکل دولت باید از بنگاه داری نجات 

پیدا کند، از این رو به دنبال افزایش بهره وری هستیم.

وقتی کارگری که نماینده 
صنفی کارگران است، 

قرارداد سه ماهه دارد طبیعی 
است که آزادی عمل و قدرت 

الزم برای دفاع از موکلین 
خود را ندارد. او به محض 

ایستادگی مقابل کارفرما و 
بعد از پایان قراردادش از کار 

برکنار می شود

اگر قرار است اصالحی در 
قانون کار صورت بگیرد باید 

در شرایطی که کشور به 
لحاظ اقتصادی در آرامش 

است این اتفاق بیفتد تا 
تصمیم درست و منطقی 

اخذ شود

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه پیش بینی 
می شود بعد از تصویب ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، 
این قانون از ماه آینده وارد فاز اجرایی شــود، گفت: اجرای این 

قانون در حالی به 1۴هزار میلیارد تومان اعتبارات نیاز دارد.
علی بابایی کارنامی در گفت  وگو با خبرگزاری خانه ملت در 
تشریح نتیجه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی 
در مورد طرح اصالح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی 
در صحن علنی مجلس گفت: اجرای این قانون که به پوشش 
بیمه ای یک میلیون و 200هزار کارگر ساختمانی که در کشور 
فعالیت دارند، منتهی می شــود در حالی به 1۴هزار میلیارد 
تومان اعتبارات نیاز دارد که تامیــن اجتماعی برای اجرای 

آن با 8هزار میلیارد تومان کســری بودجه مواجه است. وی 
ادامه داد: کلیات و فوریت این طرح به تصویب مجلس رسیده 

و روز چهارشنبه نیز بررسی جزئیات آن در دستورکار صحن 
قرار داشت و اکثر بندهای این ماده واحده مصوب شد و تنها 
تعدادی از پیشنهادات نمایندگان درباره طرح باقی مانده که 
در نشســت بعد از اتمام تعطیالت مجلس مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد با اشاره به 
دغدغه تعدادی از نمایندگان، تصریح کرد: برخی نمایندگان این 
نگرانی را داشتند که اگر این طرح به تصویب برسد نرخ ساخت و 
ساز در کشور کاهش پیدا کند اما هم ایجاد شرایط مطلوب برای 
روستاییان و هم تعیین مشوق های بیمه ای و مالیاتی در سراسر 

کشور مندرج در طرح مذکور این نگرانی را رفع می کند.

این نماینده مجلس یادآور شد: هم اکنون به ازای هر مترمربع 
80هزار تومان اخذ می کنند که در پی آن در روستاها تقریبا رقم 
کاهش پیدا می کند و در کالنشهرها این عدد دو برابر و برای 100 
متر بنا این رقم 16 میلیون تومان می شود. این در حالی است 
که برای این ساختمان 6 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده 
بنابراین پوشــش بیمه ای کارگران فعال در این ساختمان ها 
هم موافق با اصل 3 قانون اساسی مبتنی بر عدالت اجتماعی 
است، هم از حوادث ناشی از کار که در این حرفه فراوان وجود 
دارد، پیشگیری می کند، کما اینکه ساالنه بیش از هزار فوت و 
بیش از ۵0 نفر قطع نخاع ناشــی از این حرفه در سراسر کشور 

گزارش می شود.
رئیس فراکســیون کارگری مجلس با یــادآوری اینکه 
پیش بینی می شــود که این قانون در ماه آینده اجرایی شود، 
تاکید کرد: امیدواریــم با تصویب این قانــون بالفاصله تمام 
کارگران ســاختمانی در یک فرآیند یک روزه تحت پوشش 

بیمه قرار گیرند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس:

قانون بیمه کارگران ساختمانی احتماال از ماه آینده اجرایی خواهد شد

خبر

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه کارگران 
نباید نگران از دست دادن شغلشان باشند، گفت: ماده ۷ قانون کار و تبصره های آن نیازمند 
اصالح و بازنگری است زیرا مشکالتی را برای جامعه کارگر و کارفرمایان ایجاد کرده است.

شهال عموری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: ابهاماتی در ماده ۷ قانون کار و تبصره های 
آن وجود دارد که باعث بروز مشکالتی برای جامعه کارگری و کارفرمایی شده است.

وی افزود: این ماده قانونی نیازمند بازنگری مشترک از سوی دولت و مجلس است تا از 
این طریق امنیت شغلی پایداری را برای کارگران در جامعه شاهد باشیم نه اینکه کارگران 

نگران از دست دادن شغلشان باشند.

دبیر شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه با توجه 
به ابهامات موجود در ماده ۷ قانون کار نگرانی هایی درباره اشتغال پایدار کارگران وجود 
دارد، گفت: مساله اشتغال یکی از مهمترین مسائل دولت هاست. در این زمینه با توجه 
به مشکالتی که در بحث اشتغال در استان وجود دارد باید اشتغال موجود در بخش های 

مختلف حفظ شود. 
عموری ادامه داد: نرخ باالی بیکاری در استان هایی مثل خوزستان اهمیت این مساله 
را دوچندان می کند. در این زمینه باید با رفع موانع آیین نامه ای و چالش های مربوط به این 

حوزه زمینه را برای اشتغال پایدار افراد فراهم کنیم.

وی با اشاره به ایرادات کارشناســی و فرآیندی ماده ۷ قانون کار، گفت: برابر با این 
قانون، »قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن، کارگر در قبال 
دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت )برای کارفرما( انجام 
می دهد« و همین مساله باعث می شــود تا نگرانی هایی درباره حفظ شغل یک کارگر 

وجود داشته باشد.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: اینکه محدودیت 
زمانی برای قراردادهای کار موقت به صورت مشخص برای کارگر و کارفرمایان وجود 
ندارد هر دو طرف قرارداد را با مشکالتی مواجه کرده و اصالح این مساله می تواند بسیاری 

از دغدغه ها را مرتفع کند. 
عموری ادامه داد: تعیین حداکثر مدت موقت در فعالیت هایی با ماهیت غیرمستمر 
هیچ توجیهی ندارد و باید این موضوع در قانون اصالح شود. به منظور اصالح این ماده 
 قانونی، پیشــنهاد می کنیم که واژه »غیر« از متن تبصره یک مــاده هفت قانون کار 

حذف شود.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان:

کارگران نباید نگران از دست دادن شغل خود باشند

خبر

نماینده شاهین دژ در مجلس گفت: مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در 
مورد افزایش ضریب معدل ظلم است. با این مصوبه فرزند کارگر تا آخر کارگر مانده 
و فرزند آنکه پول دارد، می تواند در بهترین دانشگاه ها درس بخواند. این ترویج 
سرمایه داری است. قرار نیست هر کس پول داشــته باشد، در بهترین رشته ها 
تحصیل کند. رئیس جمهور مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی را حل و فصل 

کند تا مردم از این مشکل رهایی یابند.
به گزارش ایلنا، حســن همتی گفت: وزارت علوم به ویژه سازمان سنجش، 
داوطلبان دانشگاه را تعیین تکلیف نمی کند. افرادی به علت ادعای تقلب دچار 

مشکل شده اند. اگر مستند قانونی دارند، عمل کنند. با احتمال و تصور نمی شود 
با آبروی مردم بازی کرد. این افراد را تعیین تکلیف و خانواده آنها را از اســترس 

خارج کنید.
نماینده شــاهین دژ و تکاب در مجلس یازدهم ادامــه داد: اگر به هر طریقی 
سواالت به بیرون درز کرده، مشکل مدیران است و به مردم ارتباطی ندارد. باید با 
مدیران متخلف برخورد شود. وی در ادامه تصریح کرد: از کمیسیون اجتماعی 
درخواست دارم طرح به کارگیری و ســاماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی 
هر چه سریعتر مجدداً به مجلس بازگردانده شود. امروز 2۷ نوع حقوق پرداخت 

می شود و حذف شرکت های واسطه واقعاً الزم است. برخی از این شرکت ها حقوق 
را نصفه پرداخت می کنند و بیمه ها را نیز واریز نمی کنند. بیش از یک میلیون نفر 

منتظر تصویب این طرح هستند.

نماینده شاهین دژ:

مصوبه جدید کنکور، نظام طبقاتی را احیا خواهد کرد


