 4دسترنج
اخبار کارگری

کارگر پتروشیمی تندگویان
قربانی حادثهکار شد

روابط عمومی پتروشــیمی شهید تندگویان،
ضمن تکذیب خبر انفجار و آتشســوزی در این
پتروشــیمی اعالم کرد :حادثهای در حین تعمیر
یک دستگاه تهویه ،منجر به فوت یک کارگر واحد
تهویهشدهاست.
روابط عمومی این پتروشیمی با تاکید بر اینکه
متأسفانه بعدازظهر روز سهشــنبه (دوم آذرماه)
به دلیل حادثهای خارج از خطــوط تولید یکی از
کارکنان واحد تهویه در حین تعمیر یک دستگاه
تهویهدچارمصدومیتشدیدمیشود،تصریحکرد:
بهمحضاطالعازمصدومیتاینهمکار،مصدومبه
بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر «ممکو»
منتقل شد ولی متأسفانه وی بر اثر جراحات وارده
درگذشت.
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صید ماهی فراوان در آب گلآلود مناسبات اداری ادامه دارد

مبارزه با نجومیبگیری یا نمایش صوری؟

کارگر متروی تهران،

قربانی حادثهکار شد

قائممقــام عملیات شــرکت بهرهبــرداری
مترو تهران در مورد حادثه روز سهشــنبه یکی از
تعمیرکارانمتروتوضیحاتیارائهکرد.
بهگزارشایسنا،رستمیگفت:روزسهشنبهدر
یکیازتجهیزاتریلیایستگاهارمسبزدرخطچهار
مترو مشکلی ایجاد شــد که این مشکل مربوط به
تعویضخطقطارهامیشد.
ویبابیاناینکهباتوجهبهنوعاختاللیکهایجاد
شــده بود تیم نگهداری و تعمیرات با هماهنگی
مرکزفرمانوکنترلسریعابهمحلاعزامشدندوبه
داخل تونل رفتند تا بتوانند هرچه سریعتر خرابی
را رفع کنند تا حرکت قطارها در ساعت پیک دچار
اختالل نشود ،گفت :هنگامی که تیم تعمیرات در
حال کار بود این همکار که از پیمانکاران شرکت
بهرهبرداری مترو نیز بود از گروه تعمیرات و محل
امن جدا شده و متاسفانه در مسیر تردد قطار قرار
میگیرد.
رستمی با بیان اینکه قطار خروجی از ایستگاه با
اینفردبرخوردمیکند،اضافهکرد:باتوجهبهشدت
جراحاتواردههمکارمانفوتمیکند.
کارشناسروابطکار:

دوران زندگی با ۵۰۰هزار تومان
گذشته است

یک کارشــناس
حــوزه کار بــا بیان
اینکه مزد منطقهای
و مزد توافقی فراتر از
مزد حداقلی اســت
و نمیتــوان آنهــا را
جایگزین حداقل مزد کارگران کرد ،نســبت به
عواقب منفی این کار و رواج مهاجرت گسترده از
روستاها به شهرها هشدار داد.
حمید حاجاســماعیلی در گفتوگو با ایسنا
درباره طرح تعدادی از نمایندگان مجلس برای
تعیین دســتمزد توافقی و الحاق تبصره به ماده
 ۴۱قانون کار ،گفت :این طرح دارای اشکال است
چون غیر از اینکه هزینهها به صورت سراسری در
همه کشور باالست نباید فکرکنیم که در روستاها
میشود با دستمزدهای پایینتر ،یک زندگی را
اداره کرد.
وی با بیان اینکه دوره زندگی با ارقام و اعدادی
مثل۵۰۰هزارتوماندیگرگذشتهاست،ادامهداد:
ما موافق اصالح قانون کار هستیم نه با این دیدگاه
ورویکردیکهمجلسودولتدنبالمیکنندولی
همین مقدار قانون کار را هم باید غنیمت بدانیم
که اکنون در اختیار داریم چون اگر همین قانون
هم نبود تامین خواستههای کارگران به صورت
حداقلی و پیگیری مطالبات کارگران در کشور با
مشکالت جدی روبهرو میشد.
این کارشــناس حوزه کار با بیان اینکه مزد
منطقهایومزدتوافقیفراترازمزدحداقلیاستو
نمیتوان این دو را جایگزین مزد حداقلی دانست،
تصریح کرد :اینها مانورهای اشــتباهی است که
درباره دستمزد در حال شــکلگیری است .هر
گونه اصالحی که حداقلهای قانون کار را برای
حقوق کارگران در کشــور تحت تاثیر قرار بدهد
و محلی برای سوءاســتفاده افراد سودجو باشد
به ضرر کشور ،منافع ملی و کارگران خواهد بود.
به گفته حاجاسماعیلی ،طرحی که در مجلس
برای الحاق یک تبصره به مــاده  ۴۱قانون کار در
دست انجام است به زیان نیروی کار است و اینکه
عدهای درصدد هستند برای روستاها مزد توافقی
در نظر گرفته شود ،کار شایسته و درستی نیست و
عواقب منفی برای کشور به دنبال دارد.
وی تاکید کرد :با چنین اقدامات و طرحهایی
زمینه گســترش مهاجرت از روستاها به شهرها
و کالن شــهرها در کوتاهترین زمــان به وجود
خواهد آمد.

نسرین هزاره مقدم

«نجومیبگیری»یکیازنقاطتاریک
تاریخدولتهاپسازجنگدرایرانبوده
است.درسالهایگذشته،هرچهفاصله
ســطح زندگی عموم مردم با خط فقر
افزایشیافته،اقلیتمتصلبهنهادهای
دولتی و حاکمیتی به ســودهای انبوه
بیشتری دست یافتهاند ،به عبارتی در
دهههای اخیر ،متوسطزدایی از اقتصاد
همــراه و همراســتای نجومیبگیری
خواص و نزدیکان به بلوکهای قدرت،
رشد کرده و افزایش نرخ ضریب جینی،
خود شــاهد روشــنی برای اثبات این
ادعاست.
ضریب جینی ،شاخصی است که در
اقتصاد برای سنجش نابرابری در توزیع
درآمد جامعه از آن اســتفاده میشود.
این ضریب عددی بین صفر و یک است.
هر چه این عدد به صفر نزدیکتر باشد
وضعیت توزیع درآمــد در جامعه بهتر
و هرچه به یک نزدیک باشــد نابرابری
درآمدی در جامعه بیشتر است .ضریب
جینی در ابتدای دولت یازدهم ۰.۳۶۵
بود .این رقــم در پایان ســال  ۹۹به ۴
رســیده و به طور کلی از سال ۹۲تا۹۹
ضریب جینی در اقتصاد و جامعه ایران
روندصعودیداشتهاست.
در چنیــن چیدمانــی اســت که
نجومیبگیری به عنوان معضلی بسیار
برجسته مینماید؛ معضلی که تا امروز
به جز درز اخبار پراکنده در رسانههای
جمعی یــا اخراجهای فــردی و گاه به
گاه ،هیچ اقدام درخــوری برای از میان
برداشتن آن صورت نگرفته است .حتی

سامانهایکهدرسالهایقبلبرایثبت
دریافتیواقعیمدیرانقراربودطراحی
شده و در دســترس عموم قرار بگیرد،
هرگزبهجایینرسید.
البتــه نجومیبگیــری در تمــام
بخشهای اقتصاد وجود دارد اما وجود
مدیران نجومیبگیــر در بخش دولتی
به مراتب آزاردهندهتر است .در بخش
خصوصی،اگرمدیرینجومیبگیرباشد،
طبعاً دریافتی او بخشی از ارزش افزوده
کارخانه و برداشتی از انباشت سرمایه
اســت هر چند این دریافتهای کالن
مدیرانخصوصیبااهدافکالناقتصاد
و قانون اساسی ایران تعارض دارد اما در
بخش دولتی موضوع از اساس متفاوت
اســت .در این بخش ،نجومیبگیری
به معنای برداشــت بیرویــه از خزانه
بیتالمــال و از اموال ملت اســت و در
شرایطی که کشــور با کمبود و کسری
شــدید بودجــه مواجــه و در معرض
تحریمهای غرب قرار دارد ،برداشــت
بیرویه از خزانــه بیتالمال ،گناهی به
مراتببزرگترازهمیشهاست.
اخراجسهمدیروممنوعیت
گرفتنکارتهدیهوسکه
نجومیبگیــری همچنــان در
زیرمجموعه دولت برقرار اســت .دوم
آذرماه«معاوناموراقتصادیوزیرتعاون،
کار و رفاه اجتماعی» برکناری سه نفر از
مدیرانشرکتهایزیرمجموعهوزارت
کاررابهعلتفیشهایحقوقینجومی
از محل کارت هدیه و سکه توییت کرد.
احمد خانینوذری در صفحه شخصی
خودتوییتکرد«:بخشزیادیازمبالغ
فیشهــای نجومی در شــرکتهای

زیرمجموعــه وزارت کار از محل کارت
هدیه و سکه بوده است .با ابالغ وزیر در
هفته گذشته ،هر گونه خرید و اعطای
ســکه ،کارت هدیه و بودجه محرمانه
ممنوعاست».
چند روز پیشتر ،فیشهای نجومی
و غیرمتعارف چند مدیر از شرکتهای
زیرمجموعه وزارت تعــاون در فضای
مجازی منتشــر شــد که مورد انتقاد
بسیاری از کاربران فضای مجازی قرار
گرفــت .نجومیبگیــری در دولت آن
هم در مجموعه وزارت کار که اساســاً
باید حامی و مدافع منافع فرودستان و
کارگرانوبازنشستگانکمدرآمدباشد،
موضوعی اســت که موجب انتقادات
بسیار میشــود .چرا در چنین نهادی
باید مدیرانی باشــند که دریافتیهای
بســیار کالن دارند و چرا در شرایطی
که بیش از 10میلیون خانوار کشور از
بیمهشــدگان این وزارتخانه با حداقل
حقوق۴میلیونتومانیبهسختیبسیار
روزگار میگذرانند و بــا بیماریهای
سنگین ناشــی از ســالها اشتغال در
مشاغل سخت و پرخطر دست و پنجه
نرم میکنند ،مدیران پشت میزنشین،
باید حقوقهــای 100یا 200میلیون
تومانیبگیرند؟!
مبارزهصوری
باحقوقبگیراننجومی
رویه این ســالها نشــان داده که
مبارزه با نجومیبگیری تنها به اخراج
چند نفر محدود است و هیچ حساب و
کتابی برای این برداشتهای بیرویه
از برداشتکنندگان صورت نمیگیرد!
این اخراج نیز بعد از انتشــار فیشهای

در بخش دولتی،
نجومیبگیریبهمعنای
برداشت بیرویه از اموال
ملت است .در شرایطی
کهکشورباکسریشدید
بودجه مواجه و در معرض
تحریمهای غرب قرار
دارد ،برداشت بیرویه از
بیتالمال،گناهیبهمراتب
بزرگتر از همیشه است
نجومیدرفضایمجازیصورتگرفت
و سوال این اســت که اگر این فیشها
دست به دست نمیچرخید و رسوایی
به پا نمیکرد ،آیا اساساً اخراجی اتفاق
میافتاد؟
بعد از انتشار این خبر «محمدرضا
میرتاجالدینی»نایبرئیسکمیسیون
برنامهوبودجه مجلسبا اشارهبه انتشار
فیش حقوقــی نامتعارف تعــدادی از
مدیران زیرمجموعــه وزارت کار که با
واکنش گسترده فعاالن فضای مجازی
مواجه شــد ،گفت :با توجــه به محرز
بودن تخلف ،هیأت تحقیق و تفحص از
حقوقهاینجومیودیوانمحاسباتبا
جدیتبهاینمسألهورودخواهدکرد.
وی با اشــاره به الزام دستگاههای
دولتــی در عملیاتی کردن ســامانه
ثبت حقوق کارکنــان دولتی ،گفت:
براساس یکی از مواد بودجه کل کشور،
دستگاههای دولتی موظفاند تمامی
اطالعات مربوط بــه پرداخت حقوق و
مزایای کارکنان خود را در ســامانهای

تحت عنــوان پاکنا بارگــذاری کنند.
در صورت اجرای دقیــق این مصوبه،
قطعا دیگر شــاهد چنین تخلفات در
دستگاههایدولتینخواهیمبود.
اما مشــخص نیســت در آیندهای
نزدیک و پس از خوابیــدن موج اخبار
و کهنه شــدن خبر اخراج ســه مدیر
نجومیبگیروزاتکار،آیابازهماهتمامی
برایبرخوردجدیوجودخواهدداشت
و آیا واقعاً «هیــات تحقیق و تفحص از
حقوقهاینجومیودیوانمحاسبات»
به موضوع ورود خواهنــد کرد و آیا این
بار واقعاً سامانه ثبت حقوق کارکنان و
مدیراندولتیبهجاییمیرسد؟
سالهاستکهبحثالزامبهاستفاده
از این ســامانه مطرح است اما در عمل
هیچزمانمدیرانخودراموظفبهثبت
دریافتیهای خود در این سامانه یا هیچ
جای دیگر ندیدهاند .وقتی شــفافیت
و پاســخگویی در کار نیست ،آیا اخراج
سه نفر میتواند «مشــکل» را اساسی
حلکند؟!
لزوممبارزهبافسادبهشیوهواقعی
«حسینحبیبی»،عضوهیاتمدیره
کانونعالیشوراهایاسالمیکارسراسر
کشــور در این رابطه میگوید :اینکه
فقط اعال م میشــود یک نجومیبگیر
برکنارشده،یعنیاینکهنجومیبگیری
همچنان برقــرار و محرز اســت اما آیا
نباید یک مدیــر نجومیبگیر ،مبالغی
ک ه گرفته و به نــاروا به جیب زده را پس
بدهد یا موقعی که وزیر طی بخشنامه
 ۱۶۰۲۵۹ابالغ میکند خرید ســکه،
کارت هدیه یا تصویب بودجه محرمانه
و سایر اشــکال مربوطه ممنوع است،
نباید اعالم کنند چه افرادی به چنین
فســادهایی مبادرت میورزیدهاند و
احتماالًهنوزهممیورزند!
حبیبیبابیاناینکه«نجومیبگیری
و برداشتهای غیرقانونی در وزارت کار
یعنی برداشــت از اموالی که متعلق به
کارگران است» ،اضافه میکند :همین
مدیران وقتی پای دادن حقوق کارگر
در میان باشــد مثــا در مراجع حل
اختالف ،کارهای ســخت و زیانآور،
اجرای ماده  ۳۶قانون تامین اجتماعی،
بیمهبیکاری،مستمریازکارافتادگیو
مستمریبازنشستگیوبیماریودرمان
یاهمسانسازی،هموارهیامخالفبودند
یا قطرهچکانی و برای ســاکت کردن
کارگــران ،حقوق قانونــی را پرداخت
کردهانــد .بارها واویال ســر دادهاند که
دلمان با کارگران اســت امــا پولی در

حبیبی:مدیراندولتی
وقتی پای دادن حقوق
کارگر در میان باشد بارها
واویال سر میدهند که
دلمان با کارگران است
اما پولی در بساط نیست و
خزانه خالیست اما برای
خودشانهمیشهپولو
بودجه به وفور هست
بساطنیستوخزانهخالیستامابرای
خودشان همیشه پول و بودجه به وفور
هست!
به گفته وی ،مبارزه واقعی با فســاد
یعنی اخراج ،برگردان حقوق دریافتی
غیرقانونی ،معرفی متخلف به کارگران
و قوه قضاییه و در نهایت ،محرومیت از
هرگونهخدماتدولتی.
این فعال کارگــری تاکید میکند:
تا زمانی کــه شــفافیت و آزادی عمل
تشکلهایمدنیوکارگریغایبباشد،
مبارزه واقعی و جدی با فســاد صورت
نخواهد گرفت .یک تعداد محدودی از
نجومیبگیران دولت ،گاه و بیگاه برای
راضی نگاه داشتن افکار عمومی اخراج
میشوند اما یک درصدیها همچنان
از قبال حقوق نود و نه درصدیها پول
کالن به جیب میزنند .در این شرایط،
از بخشــنامه  ۱۶۰۲۵۹وزیــر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی نیــز کار چندانی
برنخواهدآمد.
درمقولهفساد،مبارزهواقعیبامبارزه
نمایشی ،از زمین تا آسمان تفاوت دارد.
اولین ســوال این اســت که امثال این
سه مدیر اخراجی ،چند سال است که
نجومیبگیر هســتند و از حقوق حقه
کارگران ،برداشتهای کالن داشتهاند.
میزان داراییها و امالک ثبت شــده به
نام خود و افراد فامیل و خانوادهشــان
واقعاًچقدراستوآیاقراراستپولهای
غیرقانونی را برگرداننــد یا اموال غیر را
برای خود نگه داشــته و فقط از پشت
صندلی مدیریت کنار میروند؟ سوال
مهمتراینکهواقعاًچنددهنفریاچندصد
نفر دیگر مثل این سه مدیر ،در سیستم
عریض و طویل دولــت وجود دارند که
در این شرایط تحریم و بیپولی ،هر ماه
بیش از 20برابر یک کارگر زحمتکش،
پول به جیب میزننــد و خیلی راحت
قسردرمیروند؟

خبر

یک فعال کارگری:

اصالح قانونکار را شمشیری برگردنکارگرانکردهاند

یکفعالکارگریبابیاناینکهبااصالحقانونکاردرجهتحمایتبیشترازکارگران
موافقیم ،گفت :مجلس و دولت ماده ۷قانون کار را اصالح و به بستن قراردادهای موقت
درکارهایدائمپایاندهند.
رحمتاله پورموسی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :قطعا قانونی که ۳۰سال پیش
نوشته شده با شــرایطی که امروز در آن قرار داریم متفاوت است پس این مسأله ثابت
میکند نمیتوان گفت که روی قانون کار اصالح انجام نشود.وی ادامه داد :ما با اصالح
مخالف نیستیم ولی معتقدیم اصالح باید به سمت و سویی برود که حمایت از کارگر را
بیشترکندنهآنکهحداقلهایزندگیکارگرانراازبینببرد.اینفعالکارگریتصریح
کرد :متاسفانه مواردی که مطرح میشود مثل ماده  ۴۱قانون کار ،ماده  ۲۷قانون کار
یا بعضی از موارد دیگر که دنبال اصالحش هســتند به مثابه این است که شمشیر را
برداشتهاندومیخواهندگردنکارگررابزننددرحالیکهاسماینکاراصالحنیست.

پورموسیافزود:اگرمنظورازاصالحقانونکار،ضرروزیانکارگرانوبرچیدنمطالبات
حداقلیآنهاستمابهاصالحنیازنداریموهمینقانونبرایکارگرانخوباست.متاسفانه
برخیازکارفرمایانوبدنهایازدولتدنبالموارددیگریازاصالحقانونکارهستندکه
مااینمسألهرابرنمیتابیموتحملنمیکنیم.ویمتذکرشد:اصالحقانونکاراگربرای
بهبودوضعیتکارگروبهنفعجامعهکارگریباشد۱۰۰درصدباآنموافقهستیمولی
اگر بخواهد کوچکترین خدشهای به جامعه شریف کارگری وارد شود با آن مخالفت
میکنیم.
اینفعالحوزهکاربابیاناینکههرگونهاصالحقانونبایدبامشورتونظرهمهشرکای
اجتماعیباشد،تاکیدکرد:دربحثاصالحبایدنظراتهمهشرکایاجتماعیدرشورای
عالی کار گرفته و حتما از نظرات استفاده شــود ،بدون رعایت این مسأله اصالح مورد
رضایتمانیست.

پورموسیبهموادمورداصالحقانوناشارهوتصریحکرد:برخیموادمثلماده ۷قانون
کار باید اصالح شود .در کارهای دائم بســتن قراردادهای موقت معنی ندارد .متاسفانه
قراردادموقتباعثسوءاستفادهواستثمارکارگرانشدهلذاانتظارداریممجلسودولت
این ماده را اصالح کنند و به بستن قرارداد موقت در کارهای مستمر و دائم پایان دهند و
فقطبرایکارهایپروژهاییاموقتیبانیرویکارقراردادموقتبستهشود.

نگران ورود کارگران چینی به ایران نباشید

حریری :ارزانترازنیرویکارایرانیدر دنیا وجود ندارد

رئیس اتاق مشترک ایران و چین در واکنش
به ورود نیروهای انســانی چینی برای ساخت
مســکن در ایران ،گفت :این طرح در وزارت راه
و شهرسازی مطرح شــده و بخش خصوصی

فعال درگیر آن نیست اما درباره موضوع ساخت
مسکن نه تنها با کشور چین بلکه با کشور ترکیه
هم صحبت شده است.
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان،
مجیدرضا حریری درباره نگرانیهای نیروی کار
ایرانی در این زمینه گفت :اینکه بخواهند نیروی
کار چینی وارد کنند ،اصــا منطق اقتصادی

ندارد .هر شرکت خارجی که در ایران بخواهد
سرمایهگذاری کند ،سود میکند به دلیل اینکه
ارزان قیمتتر از نیروی کار ایرانی وجود ندارد.
متخصصان ما در ایران بیشــتر از  ۵۰۰دالر و
همین طور نیروی کار ساده هم بیشتر از ۲۰۰
دالرحقوقنمیگیرند.پسمطمئنباشیدبرای
هیچ شرکتی صرف نمیکند عمده نیروی کار

خود را از چین بگیرد.رئیس اتاق مشترک ایران
و چین گفت :شرکتهای چینی ممکن است،
درصدی از افراد در ســطوح باالی مهندسی و
فناوری را با خود به ایــران بیاورند اما نیروهای
اجرایی و ساده حتما ایرانی هستند.
حریری درباره ساخت مشارکتی مسکن با
کشور چین توضیح داد :اینکه ساخت مسکن

باید از شکل سنتی به شــکل مدرن و صنعتی
تغییر پیدا کند ،ایده درســتی است زیرا ما در
فرآیندهاوفناوریساختمانسازیازدنیابسیار
عقب هستیم .اگر بخواهیم یک میلیون مسکن
در سال بسازیم ،به طور متوسط بیش از دو سال
طول خواهد کشــید و حتی تجربه تاریخی ما
بیش از  ۵سال بوده است اما اگر همه امکانات را
فراهم کنیم ،میتوانیم دو ساله تمام کنیم .برای
اینکه فناوری ساخت مسکن را ارتقا دهیم ،باید
از کشورهای پیشرفته در قالب قرارداد و پروژه
کمکبگیریم.

