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سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد:
پرداخت ۳۲هزار میلیارد تومان از 
بدهی دولت به تامین اجتماعی

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره 
به بدهی 250هزار میلیارد تومانی دولت به تامین 
اجتماعی گفت: با اجرای همسان ســازی حقوق 
بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان، فقط 
32هزار میلیارد تومان از این بدهی پرداخت خواهد 
شد. علی بابایی کارنامی در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس با بیان اینکه به دلیل شــیوع کرونا در کشور 
تقریبا یک میلیون شــغل تحت تأثیر قرار گرفته، 
اظهار داشــت: دولت تالش کرد بیمــه بیکاری           به 
این عده پرداخت کند ولی فقط 300هزار نفر بیمه 
بیکاری گرفته اند. وی با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم 
خواهان پرداخت بیمه بیکاری ناشی از آسیب های 
اقتصادی کرونا به دو میلیون شــغل است، افزود: 
کمیسیون اجتماعی بنا دارد ساماندهی قراردادهای 
کار را در دســتورکارهای خود قرار دهد زیرا شاهد 
نابه سامانی زیادی در این حوزه هستیم. سخنگوی 
کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار داشت: دولت 
250هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار 
است ولی گویا بنا ندارند این بدهی را           به قشر کارگر 
بدهند. بابایی کارنامی خاطرنشان کرد : در صورتی که 
این بدهی همین امروز پرداخت شود اتفاقات بسیار 
خوبی در زندگی کارگران و مستمری بگیران تأمین 
اجتماعی رخ خواهد داد، هر چند که با فشار مجلس 
32هزار میلیارد تومان از این بدهی در قالب طرح 
همسان سازی حقوق بازنشستگان پرداخت شده 
اما مجلس بنا دارد بدهی دولت به تأمین اجتماعی 

را           صفر کند.
    

سازمان ملل:
درآمد نیمی از جوانان بر اثر 

کرونا کاهش یافته است

بدنه کارگری ســازمان ملل متحد در مطالعه 
جدید خود متوجه شد که حدود ۴2درصد از جوانان 
جهان که به رغم پاندمی هنوز کار می کنند، شاهد 
ســقوط درآمد خود به علت بحران کرونا بوده اند. 
دروگاردینر، متخصص اشتغال جوانان در سازمان 
ملل متحد، روز چهارشنبه به سی ان بی سی گفت 
که جوانان حتی قبل از ضربه پاندمــی در بازار کار 
در وضعیت نامطلوبی قرار داشتند. گزارشات نشان 
می دهد که این امر احتماالً به این علت اســت که 
جوانان در بخش هایی فعال بودند که بیشتر تحت 
تأثیر پاندمی و مشکالت ناشی از بیماری و قرنطینه 
قرار گرفته است. سازمان جهانی کار در گزارش قبلی 
خود با اشاره به این امر هشدار داده بود که شوک های 
گوناگون پاندمی بر افراد جــوان می تواند منجر به 
آسیب دیدن یک نســل در دوران قرنطینه شود. 
گاردینر گفت: از ابتدای پاندمی تاکنون از هر ۶ جوان 

یک نفر دست از کار کردن کشیده است.
    

مرکز پژوهش های مجلس:
آزمون داخلی آموزش دهندگان 

نهضت حذف شود
مرکز پژوهش های مجلس، آزمون داخلی برای 
آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی 
را هزینه اضافه دانســت و خواستار حذف آن شد. به 
گزارش ایلنا، در گزارش این مرکز آمده است: در 10 
سال گذشته حدود 50درصد نیروی مورد نیاز آموزش 
و پرورش براساس مصوبات مجلس )قوانین تعیین 
تکلیف حق التدریسی و...( و مجوزهای مقطعی جذب 
نیروی انسانی بدون در نظر گرفتن کیفیت ورودها، 
شــیوه های علمی جذب و سنجش صالحیت های 
تخصصی و حرفه ای جذب وزارت آموزش و پرورش 
شده اند. نیروهای فوق انطباق کمتری با نیاز واقعی 
مناطق از حیث دوره تحصیلی، جنســیت و محل 
خدمت داشته اند، مضافا آنکه افراد استخدامی مذکور 
در زمان استخدام از شرایط سنی مناسبی برخوردار 
نبوده و حداقل ۴درصد از آنها در زمان استخدام بیش 
از ۴۶ سال سن داشته  اند و 1۹درصد آنها فاقد مدرک 
تحصیلی دانشــگاهی بوده اند. در ادامه این گزارش 
می خوانیم: با توجه به نیاز وزارت آموزش و پرورش 
به نیروی انســانی در ســال های آتی و افزایش نرخ 
بازنشستگی، ضرورت دارد مجلس، وزارت آموزش و 
پرورش را مکلف به ارائه برنامه کوتاه مدت و بلندمدت 
برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کند و در صورت 
اصرار نمایندگان به رفع تبعیض ناروا میان گروه های 
استخدامی مورد نظر، به جای حذف آزمون از گروه 
آموزشیاران نهضت ســوادآموزی، شرط قبولی در 
آزمون داخلی آمــوزش و پرورش به دیگر گروه های 

استخدامی مورد نظر تسری داده شود.
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اخبار کارگری

»سند ملی کار شایسته« با هدف 
دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، 
مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای، 
حمایت از مشــاغل کوچک خانگی 
و دانش بنیان بر مبنــای کاهش نرخ 
بیکاری حداقــل به میزان ســاالنه 
0.۸درصد در طول ســال های اجرای 
قانون برنامه پنج ســاله ششم توسعه 

تنظیم شده است.
اجرای کامل سند ملی کار شایسته 
پس از قانــون کار یکــی از مطالبات 
اساســی جامعه کارگری به شــمار 
می رود. رعایت حداقل مزد متناسب 
با معیشــت، کرامت و امنیت نیروی 
انســانی و منع تبعیض در اشتغال و 
حرفه از ویژگی هایی اســت که سند 
کار شایسته بر آن استوار است و وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیگیری و 
نظارت بر روند اجرای صحیح سند را 

برعهده دارد.
به رغم آنکه برخی کارشناســان و 
فعاالن حوزه کار اجرای مفاد سند کار 
شایسته را نیازمند داشتن اقتصادی 
پویــا و رو به رشــد و مبتنــی بر نرخ 
بیکاری پاییــن و تعادل میان عرضه و 
تقاضا در بازار کار می دانند، در مقابل 
برخی دیگر تاکید دارند که این سند، 
ترسیمی از چشم انداز آینده بازار کار 
ایران است و همه بخش ها و دستگاه ها 
باید با همراهی و همفکری یکدیگر در 
جهت تحقق اهــداف آن گام بردارند 
و بــه وظایف خود در قبال این ســند 

عمل کنند.
هیأت دولت اردیبهشت ماه سال 
گذشته به پیشنهاد وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، اتاق تعــاون ایران و 
سازمان برنامه بودجه و به استناد قانون 
برنامه ششم توسعه، ســند ملی کار 

شایسته را به تصویب رساند.
»هادی ابوی«، فعال حوزه کار در 
این باره به ایسنا می گوید: سند ملی کار 

شایسته به حل بسیاری از مسائل حوزه 
روابط کار اعم از دســتمزد کارگران 
و قراردادهــای کار کمــک می کند 
و شــاخصه هایی همچون دستمزد 
شایسته، کار شایسته و شأن و کرامت 

کارگر و نیروی کار را حفظ می کند.
وی می افزاید: درســت اســت که 
ســند ملی کار شایسته تصویب شده 
و هم اکنــون تحت پایــش و نظارت 
وزارت کار در حال اجراست، ولی نباید 
توقع داشته باشــیم که اقتصاد کشور 
به سرعت مراحل رشد و پویایی خود 

را طی کند.
این فعال حوزه کار معتقد است این 
سند عالوه بر مقوله دستمزد و معیشت 
نیروی کار به مباحثی همچون تولید 
و بهره وری، حقوق بنیادین کار، ثبات 
و امنیت شغلی و اشتغال می پردازد و 
مجموعه ای از راهبردهای مختلف و 
بســته کاملی از کسب و کارهای خرد 
و کوچک، تأمین مالی بنگاه ها، بهبود 
فضای کسب و کار و سیاست های موثر 
در بازار کار است، به همین دلیل الزم 
است همه دستگاه ها به میدان بیایند و 
در قبال تحقق اهداف سند کار شایسته 

به وظایف خود عمل کنند.
کار شایسته؛ دسترسی به 

فرصت های برابر
براساس تعریف ســازمان جهانی 
کار، کار شایسته به منزله  دسترسی به 
فرصت های برابر برای زنان و مردان در 
رسیدن به کار مناسب و مولد با حفظ 

کرامت انسانی است.
کار شایسته بر ابعاد مختلف کمی 
و کیفی کار در جامعــه تأکید دارد که 
آزادی انتخاب شغل، ترویج کار مولد 
و ســازنده، رعایت حرمــت و کرامت 
انسانی، تضمین امنیت نیروی کار در 
محیط کار و داشتن درآمد مکفی و مزد 
مناسب در کنار ساعات کار مطلوب از 

ویژگی های بارز آن به شمار می رود.

9 راهبرد اساسی در سند ملی 
کار شایسته

سند کار شایســته از چهار محور 
»ایجاد و توسعه فرصت های اشتغال 
مولــد، برخــورداری از حمایت های 
اجتماعی، تضمین حقــوق بنیادین 
کار و تقویت گفت وگوهای اجتماعی« 
تشکیل شده و »اشتغال محور کردن 
سیاســت های مالی، پولی ، تجاری و 
ابزار حمایتی و تشــویقی، بهســازی 
نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای 
کســب و کار، بهســازی نظام تأمین 
مالی کسب و کارهای خرد و کوچک 
و مشاغل خانگی، توسعه منابع انسانی، 
کارآفرینی و بهبود مهارتی، توســعه 
مشاغل سبز، توسعه اشــتغال زنان، 
ایجاد اشتغال از طریق مشارکت های 
مردمی، ایجــاد ســازوکارهای الزم 
برای گذر از اشــتغال غیررســمی به 
رســمی در حوزه قانون کار، توسعه و 
سرمایه گذاری معطوف به نیروی کار  و 
طرح های عمومی کار«، ۹ راهبرد این 
سند به شــمار می رود که وزارت کار 
وظیفه پایش و نظــارت بر اجرای آنها 

را برعهده دارد.
با توجه بــه نقش فعاالنــه وزارت 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در حوزه 
سیاست گذاری اشتغال و نقش نظارتی 
آن بر روند اجرای این ســند، وزارت 
کار موظف اســت ضمــن پیگیری 
اجرای صحیح برنامه، گزارش ساالنه 
اقدامات و درصد پیشرفت را براساس 
شــاخص های مندرج از دستگاه ها و 
نهادهای مرتبــط دریافت و وضعیت 
اثربخشی برنامه را در بازه های زمانی 
سه ماهه و وضعیت اثربخشی سند را 

همه ساله به هیأت وزیران ارائه کند.
بر این اســاس، کمیته هماهنگی 
اجرای ســند ملــی کار شایســته و 
سیاست های اشــتغال مبتنی بر این 
سند به منظور ســنجش دستاوردها 

و خروجی های این برنامــه با حضور 
نمایندگان تمامی دستگاه ها و ذینفعان 
آن در وزارت کار تشکیل شده و اعضای 
کمیته براساس ماموریت ابالغی خود 
باید نسبت به تشــکیل کمیته های 

تخصصی دو یا چندجانبه اقدام کنند.
 کار شایسته؛ 

سندی پویا و باالدستی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سند 
ملی کار شایسته را یک سند باالدستی 
و پویا دانسته و می گوید: در تنظیم این 
سند، تمام موارد مربوط به کار شایسته 
مورد توجه قرار گرفته و سازوکارهای 
مناسب برای تحقق اهداف این برنامه 

اندیشیده شده است.
عیســی منصــوری می گویــد: 
در ارتباط با اشــتغال محــور کردن 
سیاست های پولی، ایجاد سازوکارهای 
مناسب برای تعیین تعرفه ترجیحی 
و تجارت آزاد با تأکید بر رســته های 
پرظرفیت مورد توجه واقع شده که به 
صورت ساالنه در شورای عالی اشتغال 
پیشــنهاد خواهد شــد. همچنین با 
توجه به آنکه بخشی از اشتغال ایجاد 
شــده در زمره مشــاغل غیررسمی و 
فاقد بیمه هستند، تدوین راهکارهای 
مناسب برای تبدیل مشاغل غیررسمی 
به رســمی و حمایت پایه از شاغالن 
در سه حوزه گســترش حمایت های 

اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار 
و تقویــت گفت وگوهای اجتماعی در 

دستور کار قرار دارد.
 کار آزمایشی در تضاد 

با کار شایسته است
ماده 11 قانون کار، به کار آزمایشی 
اختصاص دارد. چند نکته مهم در این 
ماده وجود دارد. براســاس قانون، کار 
آزمایشــی با توافق کارگــر و کارفرما 
صــورت می گیرد و هــم کارگر و هم 
کارفرما اختیار دارند بدون اخطار قبلی 
همکاری را قطع کننــد. اگر کارفرما 
قطع همکاری کند باید تمامی حقوق 
و مزایای دوره آزمایشی را بدهد و اگر 
کارگر قطع همکاری داشته باشد، به 
مدت روزهایی کــه کار کرده حقوق 
و مزایــا می گیرد. نکتــه دیگر در این 
ماده قانونی این اســت که مدت زمان 
کار آزمایشــی برای کارگران ســاده 
حداکثر یک ماه و برای کارگران ماهر 

سه ماه است.
یک نیــروی کار دفتری که هم در 
دفاتر پیشخوان کار کرده و هم منشی 
بوده در این باره، می گوید: من جاهای 
مختلفی کار کرده ام و تقریبا بالاستثنا 
همه ایــن جاها دوره کار آزمایشــی 
داشته اند. این دوره ها از دو هفته شروع 
شده و به شش ماه و یک سال هم رسیده 
است. جایی کار کرده ام که بعد گذشت 
شش ماه هنوز وقتی می گفتیم قرارداد 
ببندید، می گفتند آزمایشی هستید. 
البته حقوق را پرداخت می کردند اما 
همه چیز علی الحساب بود. در مواردی 
هم بــرای دوره آزمایشــی نه حقوق 
داده و نــه بیمه پرداخته انــد، یعنی 
 حقوق و بیمه را از بعد دوره آزمایشی 

محاسبه کرده اند.
»عبداهلل مختاری« کارشــناس 
روابط کار و فعــال کارگری در این 
باره به ایلنــا می گوید: قانون درباره 
کار آزمایشــی صراحت دارد، کما 
اینکه در مورد بسیاری از چیزهای 
دیگــر ازجملــه قــرارداد کار هم 
صراحت دارد اما برداشــت اشتباه 
یا قانون گریزی، منجــر به تضییع 

حقوق کارگران می شود.
وی ادامه می دهد: بررسی قانون کار 
نشان می دهد در مورد مشاغل دائمی 
چیزی با عنوان قــرارداد موقت وجود 
ندارد و فقط دوره آزمایشــی آن هم 
حداکثر سه ماه موقتی است. چیزی 
که در این بین اهمیت دارد این است 
که حقوق و مزایای کار آزمایشی باید 
پرداخت شود، ازجمله اینکه باید حق 

بیمه پرداخت شود.
این فعال کارگری دربــاره اینکه 
برخــی کارفرمایان از کار آزمایشــی 
سوء اســتفاده می کنند و بخشــی از 
کار خود را با اســتخدام مــدام کارگر 
آزمایشــی پیش می برند، می گوید: 
همان طور که عنوان شد عدم اجرای 
قانون ذهنیت هــا و رویکردهایی را به 

وجود آورده که موجب تضییع حقوق 
کارگران می شود. برخی کارفرمایان 
فکر می کننــد نباید هیــچ پولی به 
کارگر آزمایشــی بدهنــد و در کمال 
تعجب برخی از کارگران هم این طور 
فکــر می کنند و پیگیــر حقوق خود 

نمی شوند.
وی تصریح می کند: مواد مختلف 
قانون مثل حلقه هــای زنجیر به هم 
متصل اند و عدم اجــرای یکی باعث 
ایجاد اختالل در دیگری می شود. برای 
مثال براساس قانون، کارفرما باید یک 
نسخه از قرارداد، چه دائمی چه موقتی 
را به کارگر بدهد. ایــن خود مدرکی 
است که کارگر در صورت بروز مشکل 
می تواند در هیات حــل اختالف ارائه 
دهد. برخی کارفرمایان نه تنها این کار 
را نمی کنند که در پرداخت حقوق هم 
طوری عمل می کنند که ردی از آنها بر 
جا نماند، مثال حقوق دستی پرداخت 
می کنند. همین اتفاقات باعث می شود 
فردی که آزمایشــی کار می کند در 
صورت بروز اختــالف نتواند مدرکی 

در هیات های حل اختالف ارائه دهد.
مختاری با ناســالم خواندن روابط 
کار در برخــی محیط هــای کاری 
می گوید: این واقعیت تاثیر خود را در 
انگیزه نیروی کار نشــان می دهد. اگر 
کیفیت و کمیت تولید ما مشکل دارد، 
یکی از اصلی تریــن دالیل آن همین 

بی انگیزگی است.
در شــرایط فعلی کارگــران کم 
مشــکل ندارند؛ دســتمزدها کفاف 
زندگی را نمی دهد و مزایای حداقلی 
تامین کننده حداقل های زندگی افراد 
نیست. در شرایطی که اکثر کارگران 
به هــر دری می زنند تا شــغل دوم و 
سوم پیدا کنند، استثمار نیروی کار به 
شکل های مختلف ازجمله عدم رعایت 
الزامات قانونی کار آزمایشی، بیش از 
پیش وضعیت نیــروی کار را پیچیده 
می کند. در این بین بازرسی از کارگاه ها 
برای اجرای قانون، وظیفه ای برعهده 
وزارت کار است که ســر باز زدن از آن 
مشکل ساز شده است. در عین حال که 
باید کارگران را نسبت به حقوق خود 
آگاه کرد، الزم است بر نظارت بر اجرای 
قانون نیز تاکید شود و آنچه وزارت کار 
تحت نام سند کار شایســته ملزم به 
اجرای آن شده است، در کشور ساری 

و جاری شود.

به هم ریختگی فضای روابط کار در میان غفلت دستگاه های اجرایی و نظارتی

سند کار شایسته باید چشم انداز بازار کار را روشن کند

خبر

یک فعال کارگری ضمن تشــریح نتایج 
جلســه کمیســیون اصــل  ۹0 مجلس در 
مورد شــرکت هفت تپه، گفت: حقوق معوق 
اردیبهشــت و خرداد تا چهارشــنبه هفته 

پیش رو پرداخت می شود.
به گزارش مهر، با توجه به حجم مشکالت 
شرکت کشــت و صنعت نیشــکر هفت تپه 
و تــداوم اعتراضات کارگران، چهارشــنبه 
هفته گذشته، کمیســیون اصل ۹0 مجلس 
جلســه ای را درباره بررســی مشکالت این 

شرکت برگزار کرد.
در همین زمینه، یکی از فعالین کارگری 
در مورد جزئیات جلسه مذکور اظهار داشت: 
طبق مصوبات جلسه قبلی کمیسیون اصل 
۹0 مجلس مقرر شــد که ظــرف یک هفته 
مواردی همچون تمدید دفترچه های بیمه 

کارگران، پرداخت حقوق معوقه، بازگشــت 
به کار کارکنان اخراجی و از همه مهم تر خلع 
ید بخش خصوصی پیگیــری و نتیجه آن به 

فعالین کارگری اعالم شود.
وی که خواست نامش ذکر نشود، افزود: 
در این جلســه فعالین کارگری نیــز با بیان 
مشکالت معیشتی کارگران، حقوق معوقه، 
وضعیت کارکنان بخش دفع آفات، کارکنان 
غیرنیشــکری و کارکنان فصلــی کارخانه، 
تجهیزات، مشکالت بازنشستگان و موضوع 
خلع ید خواســتار دریافت جواب قطعی در 

تمامی این موارد شدند.
وی با اشــاره به نتایج حاصله از جلســه 
کمیســیون اصل ۹0، گفت: در مورد بحث 
تمدید دفترچه های بیمه مصوب شــد که تا 
پایان سال دفترچه ها تمدید و مباحث مربوط 

به این مشکل برطرف شود.
این مقام آگاه افزود: در خصوص پرداخت 
حقوق معوقه نیز مصوب شد که تا چهارشنبه 
هفته آینده حقــوق اردیبهشــت و خرداد 
کارگران به طور کامل پرداخت شود و ضمانت 
اجرای این مسأله به عهده وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی سپرده شد.
وی ادامــه داد: همچنیــن در خصوص 
بازگشت به کار کارکنان اخراجی، استاندار 
خوزستان مکلف شد که ظرف یک هفته این 

مسأله را حل کند.
این فعــال کارگری با اشــاره به موضوع 
خلع ید، تصریح کــرد: در خصوص خلع ید 
بخش خصوصی، متأســفانه باز هم همچون 
جلسه گذشته به علت عدم شفافیت از سوی 
نمایندگان دولتی حاضر در جلســه ازجمله 

رئیس سازمان خصوصی سازی که براساس 
مصوبه جلسه قبلی و اظهار صریح خود مبنی 
بر اینکه خلع ید قطعاً 20 مرداد تصمیم گیری 
خواهد شــد اما باز هم شــاهد عدم پیگیری 
جدی و سخنان غیرشفاف آقای صالح بودیم.

وی افزود: به همین دلیل بــه علت قانع 
نشــدن فعالیــن کارگــری و نماینــدگان 
مجلس از نحوه پاســخگویی رئیس سازمان 

خصوصی ســازی مجدداً از ســوی مجلس 
به ایشــان تکلیف شــد که باید در نهایت تا 
چهارشــنبه آینده به عنوان آخرین فرصت 

صراحتاً نظر خود را اعالم کنند.
این مقام آگاه گفت: در این جلسه فعالین 
کارگری هیچ گونه مصوبه ای را امضا نکرده اند 
و جلســه بعــدی در کمیســیون اصل نود 

چهارشنبه این هفته برگزار خواهد شد.

یک فعال کارگری:

حقوق معوقه کارگران هفت تپه تا چهارشنبه واریز می شود

آزادی انتخاب شغل، ترویج 
کار مولد و سازنده، رعایت 

حرمت و کرامت انسانی، 
تضمین امنیت نیروی کار در 

محیط کار و داشتن درآمد 
مکفی و مزد مناسب در 

کنار ساعات کار مطلوب 
از ویژگی های بارز کار 

شایسته به شمار می رود

قانون درباره کار آزمایشی 
صراحت دارد، کمااینکه در 
مورد بسیاری دیگر ازجمله 

قرارداد کار هم صراحت 
دارد، اما برداشت اشتباه 
یا قانون گریزی، منجر به 
تضییع حقوق کارگران 

می شود
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