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چرا کارگران و فعــاالن کارگری 
با حضور پیمانــکاران تامین نیروی 
انسانی مخالف هستند؟ برای پاسخ 
به این پرسش هیچ چیز به اندازه شرح 
وضعیت کارگران پیمانکاری نمی تواند 
حق مطلب را ادا کند. در همین زمینه 
جمعی از پرسنل پیمانکاری متروی 
تهران که در بخش فروش بلیت کار 
می کنند به توضیــح وضعیت کاری 

خود می پردازند.
مثل بســیاری از دیگر کارگران، 
در ابتدا قول مخفی ماندن نامشان را 
گرفته و بعد می گویند: کارمان زیاد 
است و مجبور به اضافه کاری هستیم. از 
تعطیل کاری، نوبت کاری و پایه سنوات 
خبری نیست، پول اضافه کاری ما را 
نمی دهند، قراردادهایمان یک ماهه 

است و….
این کارگران ادامه می دهند: گاهی 
مجبور می شویم جمعه ها هم سر کار 
باشیم. نیرو کم است و شرکت به جای 
به کار گرفتن نیروی جدید، روزهای 

تعطیل ما را می گیرد.
اجبار بــه کار در روزهای تعطیل 
یک طرف، اینکه برای این اضافه کار 
اجباری، هیچ مزدی پرداخت نشود 
طرف دیگر! آنها می گویند: مبلغی به 
ازای اضافــه کار دریافت نمی کنیم. 
۱۰۰ ساعت اضافه کار هم که داشته 
باشیم باز حقوقمان همان است. البته 
گاهی به ازای کار در روز تعطیل یک 
روز مرخصی در طول هفته می گیریم 

اما این هم تضمینی نــدارد. اگر نیرو 
باشد می توانیم از این حق مان استفاده 
کنیم و اگر هم نباشد نمی توانیم و باید 

کل هفته را کار کنیم.
این نیروهــا می گوینــد: وقتی 
اضافه کار نمی دهند معلوم است که 
تعطیل کاری هم نمی گیریم. تعطیالت 
ما در نوروز امســال مثل ســال های 
قبل تنها دو روز بود و حقوق روزهای 
تعطیلی ما به عنوان روز عادی محاسبه 
شد.به گفته آنها، شرکت پیمانکاری 
حتی حق استفاده از مرخصی قانونی 
برای پرسنل را نیز قائل نیست، ضمن 
اینکه از کارهایی می گویند که جزو 
وظایفشان نیست اما مجبورند انجام 
دهند: »بعد از پایان شــیفت کاری، 
هر شخص باید پول های نقد صندوق 
ایســتگاه را جمع آوری و در حساب 
شخصی خود واریز و از طریق دستگاه 
پوز به حساب شرکت واریز و تسویه 
کند. این کار وظیفه متصدی است و 
با وجود اینکه انجام این کار از ما وقت 
می گیرد و خارج از ساعات کاری است 
اما ریالی بابت آن دریافت نمی کنیم. 
یک تا دو ســاعت از زندگی مان را هم 
باید صرف کارهایی کنیــم که به ما 
هیچ ربطی ندارد«.به گفته این افراد، 
قرارداد کاری آنها قبال به صورت سه ماه 
یک بار تمدید می شد اما از ابتدای سال 
گذشــته قراردادها به صورت ماهانه 

تمدید می شود.
آنها همچنین از حذف پایه سنوات 
خود در ســال جدید می گویند، در 
حالی که طبق قانــون، کارگران، چه 

کارگر رسمی و چه کارگر قراردادی، 
بعد از یک سال کار در یک کارگاه باید 
پایه سنوات دریافت کنند و چنانچه 
کارفرمــا از پرداخت پایه ســنوات 

ممانعت کند، تخلف کرده است.

خبری از حقوق کار نیست
کارگــران پیمانــکاری مترو در 
دو شــیفت صبح و عصــر به صورت 
گردشــی کار می کننــد. طبق ماده 
۵۵ قانــون کار، کاری که در طول ماه 
گردش دارد، به نحوی که نوبت های 
آن در صبح یا عصر یا شب واقع شود، 
نوبت کاری نام دارد. همچنین برابر با 
ماده ۵۶ قانــون کار »کارگری که در 
طول ماه به طــور نوبتی کار می کند 
و نوبت هــای کار وی در صبح و عصر 
واقع می شــود ۱۰درصد و چنانچه 
نوبت های وی در صبح و عصر و شب 
قرار گیرد، ۱۵درصد و در صورتی که 
نوبت ها به صبح و شب یا عصر و شب 
بیافتد ۲۲.۵درصد عــالوه بر مزد به 

عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت 
خواهد کرد«. بــا این قانون، کارگران 
پیمانــکاری مترو بایــد ۱۰درصد 
فوق العاده نوبت کاری دریافت کنند 
در حالی که به گفته آنهــا، کارفرما از 
پرداخت این مزد طفره می رود. به واقع 
این کارگران نه با ضوابطی که قانون 
برای آنها تعیین کرده، بلکه با ضوابط 
کارفرمای پیمانــکار کار می کنند و 
چون قراردادهایشــان موقت است، 

راهی جز اطاعت از کارفرما ندارند.
آنهــا می گویند: ما حــق نداریم 
کوچکترین اعتراضی بــه این همه 
بی قانونی داشته باشیم چون بالفاصله 

اخراج می شویم.

 عدم نظارت شهرداری
 بر کار پیمانکاران

عضو سابق شورای شــهر تهران 
و رئیس ســابق فراکسیون کارگری 
شــورای شــهر، درباره وضعیت این 
کارگران پیمانکاری مترو می گوید: 
در دوره ای که در شورای شهر بودیم، 
این موضوعات در فراکسیون کارگری 
مطرح شد. آن زمان بررسی کردیم و 
دیدیم کارگرانی که در بخش فروش 
بلیت مترو زیرنظر یکی از شرکت های 
پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری 
کار می کنند، دچار مشکالتی هستند. 
همان زمان با پیمانکار مربوطه جلسه 
گذاشــتیم و از آن پیمانکار توضیح 
خواستیم.»افشــین حبیب زاده«، 
ادامه داد: البته این تذکر فقط مربوط 
به یــک پیمانکار خاص نبــود بلکه 

دســتورالعملی صادر کردیم و در آن 
تکالیف قانونی پیمانــکاران را به آنها 
متذکر شدیم. از طرفی به بخش های 
مختلف شــهرداری تذکر دادیم که 
از پیمانــکاران بخواهند تــا قانون را 

رعایت کنند.
وی می گوید: در آن زمان قرار شد 
لیست سیاهی از پیمانکارانی که قانون 
کار را رعایت نمی کنند، تهیه کنیم و در 

مقطعی هم این اتفاق افتاد.
به گفته حبیب زاده، در آن مقطع 
با نظارت هایی که از طرف شهرداری 
و شورا انجام می شــد تا حدودی این 

مشکالت کمتر شده بود.
حبیب زاده می گوید: جمع کردن 
مســتندات در مورد اینکه پیمانکار 
خالف می کند یا نه خیلــی هم کار 
سختی نیست. می توان با چک کردن 
ساعات کار، میزان حضور و دستمزدی 
که کارگر دریافــت می کند عملکرد 
پیمانکار را بررسی کرد. در واقع بازرسی 
دوره ای می تواند به بهبود اوضاع کمک 
کند.عضو سابق شورای شهر تهران 
می گوید: اگــر امروز با این مســائل 
مواجه هستیم به این دلیل است که 
پیمانکاران از وظایــف قانونی خود 
عدول می کنند و بازرسی هم صورت 
نمی گیرد. اولین نهادی که باید به این 
مسائل رسیدگی کند شهرداری است.

حبیــب زاده می گویــد: االن 
قانون اجــازه برون ســپاری کار را به 
بخش های مختلــف می دهد. برای 
حذف پیمانکاران تنها راه این اســت 
که مجلس در این زمینه قانون گذاری 
کند. مجلس می تواند با قانون گذاری، 
دســتگاه ها را از برون ســپاری منع 
کند. البته شاید در برخی از زمینه ها 
برون ســپاری بتواند به پیشبرد کار 
کمک کند اما مسلم است که در همه 
زمینه ها این گونه نیســت. در حال 
حاضر تمایل به برون ســپاری بسیار 
است در حالی که خیلی از کارهایی که 
برون سپاری شده می تواند به صورت 

مستقیم انجام شود.

 قرارداد موقت 
آن هم با پیمانکار

از دهه 7۰ بــه بعــد و در جریان 
سیاست های تعدیل ســاختاری و 
با هدف کوچک کــردن بدنه دولت، 
چابک سازی دستگاه های اجرایی و 
کاهش هزینه های واحدهای بزرگ 
صنعتی به تدریج پای پیمانکاران به 

بخش ها و خدمات مختلف باز شــد. 
افزایش حضور پیمانــکاران در کنار 
رشــد قراردادهای موقت که نتیجه 
دادنامه ۱7۹ دیوان عدالت اداری بود، 
بیش از پیش عرصه را بــر کارگران 

تنگ کرد.
در چنین فضایی، کارگران قرارداد 
موقتی که با پیمانکاران کار می کنند، 
رهاشده ترین کارگران هستند. آنها 
به رغم اینکه قرارداد موقت هستند، 
به دلیل کار با پیمانکاران، عمال قدرت 
مانور کمتری نســبت بــه کارگران 
قرارداد مســتقیم دارند. پیمانکاران 
که بیش از هــر چیز به ســود خود 
می اندیشند تا جایی که می توانند از 
کارگر برای رسیدن به سود بیشتر بهره 
می برند و هیچ کس حتی کارفرمای 
اصلی، به رغم صراحت قانون، تمایلی 
به دخالت در این رابطه ناعادالنه ندارد.

از ایــن رو حذف پیمانــکاران در 
کنار لغو دادنامــه ۱7۹ دیوان عدالت 
اداری، مهم تریــن مطالبه کارگران 
طی سال های گذشــته بوده چون تا 
زمانی که قراردادهــای موقت بازار 
کار را فراگرفتــه و پیمانکاران بدون 
کوچکتریــن نظارتــی یکه تــازی 
می کنند، تضمینی برای اجرای قانون 

کار وجود ندارد.
در همین راســتا شــهریور سال 
گذشته، طرح ساماندهی استخدام 
کارکنــان دولت، بــه منظور حذف 
پیمانکاران و تبدیل وضعیت کارگران 
شاغل در نهادهای دولتی، نیمه دولتی، 
خصولتی و عمومی، وارد کمیسیون 
اجتماعی مجلس شد؛ طرحی که از 
همان ابتدا با مخالفت شدید سازمان 
امور استخدامی و البته پیمانکارانی 
که دستی در قدرت دارند، مواجه شد؛ 
مخالفت هایی که باعث شده طرح تا به 
امروز به نتیجه نرسد و به باور برخی از 
فعاالن کارگری به نتیجه رسیدن آن 
در شــرایطی که طرفداران پرقدرت 
سیاســت های نولیبرالی امور را اداره 

می کنند، چیزی شبیه معجزه است!

روایت کارگران مترو از فعالیت زیر سایه پیمانکاران تامین نیروی انسانی

دِر خروج همیشه به روی کارگر معترض باز است
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سرپرست پیشین تامین اجتماعی:
 سیاست های مزدی دولت

مصداق یک بام و دو هواست
سرپرســت پیشــین 
سازمان تأمین اجتماعی 
گفــت: نمی توانیــم در 
هنگام دریافت حق بیمه 
قانــون را رعایــت کنیم 
امــا در هنــگام پرداخت 

مستمری آن را رعایت نکنیم.
به گزارش ایلنا، محمدحســن زدا با انتقاد از سیاست 
افزایش ۱۰درصــدی حقوق بازنشســتگان کارگری 
غیرحداقل بگیر گفت: طی چند روز گذشته دولت میزان 
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را اعالم کرد 

که واکنش های بسیاری به همراه داشت.
این کارشناس تامین اجتماعی گفت: ما در سال های 
گذشته سیاست های ابالغی تامین اجتماعی را نداشتیم 
که امسال این اتفاق افتاد و مسئوالن فعلی هم روی این 
سیاست ها تبلیغات بسیاری کردند. البته این موضوع جای 

خوشحالی دارد اما به شرط اینکه به آن عمل شود.
وی گفت: تصمیم گیری در مورد حقوق بازنشستگان 
در واقع اولیــن آزمون بود بــرای اینکه ببینیــم به این 
سیاست های ابالغی عمل می شود یا نه. بند ۵ سیاست های 
ابالغی از حفظ قدرت خرید اقشــار آسیب پذیر صحبت 
می کند. سوال این اســت که با ۱۰درصد افزایش حقوق 
در برابر 7۰درصد تورم، قدرت خرید را افزایش می دهیم 

یا نابود می کنیم؟
زدا ادامه داد: همچنین در بند ۹ سیاست های ابالغی 
آمده که تمام تصمیمات کالن کشور باید پیوست تامین 
اجتماعی داشته باشد. در تصمیمی که دولت برای حقوق 

بازنشستگان گرفته، این پیوست کجاست؟
وی گفت: وزیر کار می گوید عدالت بــرای اولین بار 
رعایت شده است! وی با پیشنهاد ۳۸درصد افزایش حقوق 
سایر سطوح بازنشســتگان موافقت کرد اما االن دولت 
۱۰درصد افزایش حقوق بازنشستگان را پذیرفته است. اگر 
به این ۱۰درصد افزایش حقوق، عدالت می گویند پس چرا 
با آن ۳۸درصد موافقت کردند؟ آیا با علم به اینکه افزایش 

۳۸درصدی ناعادالنه بود، آن را امضا کردند؟
وی تصریح کرد: این تصمیم اگر پیوست بیمه ای داشت 
باید عدالت رعایت می شد. ما باید از کسانی که بیشترین حق 
بیمه را دادند و بیشترین سنوات را پرداخت کردند، حمایت 
کنیم تا دیگران را به پرداخت حق بیمه بیشتر تشویق کنیم. 

باید به این افراد حقوق بیشتری پرداخت کنیم.
سرپرست پیشین تأمین اجتماعی گفت: چرا قانون 
7 برابر حداقل دستمزد هنگام گرفتن حق بیمه به شدت 
رعایت می شود اما در پرداخت مســتمری ها این اتفاق 
نمی افتد. همین االن بین حداقل و حداکثر در پرداخت 
حق بیمه فاصله رعایت شده و تعادل ایجاد شده اما آیا در 

پرداخت مستمری هم این موضوع رعایت شده است؟
    

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان 
استان تهران:

 تامین اجتماعی 
فکری به حال درمان بیمه شدگان کند

عضــو هیــأت مدیره 
کانــون بازنشســتگان 
اســتان تهران با اشاره به 
اینکه بازنشســتگان در 
شرایط ســختی زندگی 
می کنند، گفــت: اگر به 
دلیل حقوق های پایین، ســفره های بازنشستگان 
خالی است، به دلیل ضعف درمان نیز با انواع بیماری ها 

دست و پنجه نرم می کنند.
به گزارش ایلنا، فضل اهلل کشــاورز با اعالم اینکه 
بازنشســتگان با چالش بزرگ دارو، درمان و پزشک 
روبه رو هســتند، گفت: برای آنکه یک ویزیت ساده 
انجام بدهیم، باید ساعت ها در صف انتظار بمانیم که 
در بسیاری از مواقع، شــاهد انتقال بیماری به دلیل 
محیط های سربسته و غیراستاندارد درمانی هستیم.

رئیس کانون بازنشســتگان شهرســتان قدس 
با اعالم اینکه بیمارســتان شــهر قدس با مشکالت 
بسیاری روبه رو است، گفت: شــهر قدس ۵۰۰هزار 
جمعیت دارد که بیشتر آنان را کارگران و بازنشستگان 
تشکیل می دهند و باید برای درمان آنها چاره اندیشی 
شود. حتی یک ســالن انتظار در بیمارستان تامین 
اجتماعی وجــود ندارد و بیمه  شــدگان در روزهای 
سرد زمستان باید در ســرما، منتظر ویزیت شوند و 
در گرمای تابستان نیز باید آفتاب را تحمل کنند.وی 
با اعالم اینکه بازنشستگان از صبح زود برای گرفتن 
نوبت مقابل بیمارستان تجمع می کنند، گفت: یک 
روز می گویند پزشــک نیامده و روز دیگر می گویند 
نوبت نمی رسد زیرا مراجعه کننده بسیار است. اکنون 
شرایط به جایی رسیده که برای گرفتن نوبت باید از 
شب قبل مقابل بیمارستان چادر بزنیم و برای نوبت 
بخوابیم.کشــاورز خطاب به معاونت درمان سازمان 
تامین اجتماعی گفت: باید هرچه ســریعتر فکری 
برای درمان بیمه شــدگان داشته باشــید زیرا این 

شرایط درست نیست.

اخبار کارگری

کارگران قرارداد موقتی که 
با پیمانکاران کار می کنند، 

رهاشده ترین کارگران کشور 
هستند. آنها به رغم اینکه 
قرارداد موقت هستند، به 

دلیل کار با پیمانکاران، عمال 
 قدرت مانور کمتری 

 نسبت به کارگران قرارداد 
مستقیم دارند

حبیب زاده: قانون اجازه 
برون سپاری کار را به 

بخش های مختلف می دهد و 
برای حذف پیمانکاران تنها 

راه این است که مجلس در این 
زمینه قانون گذاری کند

زهرا معرفت

سربازرس سامانه رفاهی کارگران ساختمانی 
استان آذربایجان غربی گفت: دو کارگری که چند 
روز گذشته بر اثر تندباد در ارومیه جان خود را از 

دست دادند، بیمه نداشتند.
چنگیز عمری در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه 
۱۰هزار کارگر ساختمانی در ارومیه بیش از سه 
سال است در لیست انتظار بیمه قرار دارند، گفت: 
آمار حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان در 
این استان زیاد است و طی چند روز گذشته سه 
کارگر بر اثر همین حوادث در ارومیه جان خود را 
از دست داده اند.وی گفت: نمایندگان مجلس باید 
پاسخگو باشند و بگویند پشت پرده مجلس چه خبر 
است که طرح اصالح بیمه کارگران ساختمانی دو 

بار به صحن علنی مجلس رفته و متاسفانه مافیای 
ساخت و ساز اجازه تصویب آن را نداده است.

سربازرس سامانه رفاهی کارگران ساختمانی 
استان آذربایجان غربی با بیان اینکه این طرح در 
پانزدهم فروردین ماه با ایرادات کوچک در مجلس 
به کمیسیون اجتماعی بازگشت داده شد، گفت از 
آن روز تاکنون ایرادات این طرح برطرف شده ولی 
تاکنون مجلس هیچ اقدامی برای تصویب این طرح 

انجام نداده است.
وی گفت: هم اکنون ۲۵هزار کارگر ساختمانی 
در اســتان آذربایجان غربی در صف انتظار بیمه 
قرار دارند که از این تعداد ۱۰هزار کارگر در ارومیه 
هستند.عمری با بیان اینکه متاسفانه نمایندگان 

مجلس بیشتر در مواردی که در حوزه اختیار آنها 
نیست اظهارنظر می کنند، گفت: تعجب آور است 
که چرا این نمایندگان در مــورد بیمه کارگران 
ساختمانی هیچ اقدامی انجام نمی دهند و چرا باید 
پشت نماینده کارفرمایان بیشتر از کارگران گرم 
باشد؟ سربازرس سامانه رفاهی کارگران ساختمانی 
استان تصریح کرد: متاسفانه در ماجرای مرگ دو 
کارگر ساختمانی ارومیه ای که سقوط کردند، ناظر 
و مجری پروژه کوتاهی کرده اند و این کارگران از 

لوازم ایمنی الزم برخوردار نبودند.
وی با بیان اینکه، طبق مصوبه دولت تمامی 
کارگران ســاختمانی می توانند از مزایای بیمه 
اســتفاده کنند، گفت: قرار بود ۲۰درصد از حق 

بیمه کارگران ساختمانی توسط شهرداری و از 
محل پروانه ساختمانی که برای کارفرمایان صادر 
می کند، کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی 
واریز شود، ۳درصد توســط دولت و 7درصد هم 

توسط  کارگران ساختمانی واریز شود که این مورد 
به سرانجام نرسیده و همین موضوع موجب شده که 
تعداد زیادی از کارگران ساختمانی از مزایای بیمه 

تامین اجتماعی بی بهره بمانند.

یک فعال صنفی:

کارگران ارومیه ای که در توفان سقوط کردند، بیمه نبودند

خبر

مرکز اطالعات راهبردی وزارت کار:

مزد کارگران در سال های گذشته بیش از تورم افزایش یافته است
بررسی حداقل دستمزد کارگران 
طی ۱۱ سال اخیر نشــان می دهد که 
حداقل دســتمزد به جز ۴ ســال از 
سال های مورد اشــاره، همواره از نرخ 

تورم اعالمی پیشی گرفته است.
به گزارش توسعه ایرانی، مرکز برنامه ریزی 
و اطالعات راهبردی وزارت کار در گزارشی 

به روند مقایسه دستمزد ۱۱ سال کارگران 
طی ســال های ۱۳۹۱ تــا ۱۴۰۱ پرداخته 
است. به موجب این گزارش، بررسی حداقل 
دستمزد اعالم شده طی سال های ۱۳۹۱ تا 
۱۴۰۱ نشان می دهد که قبل از سال ۱۳۹۳ 
افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم کمتر 
بوده اما از ســال ۱۳۹۳ به بعد به جز دو سال 

۱۳۹7 و ۱۳۹۹ همواره نــرخ افزایش مزد 
بر نرخ تورم فزونی داشــته است. به عبارتی 
حداقل دستمزد کارگران در ۴ سال ۱۳۹۱، 
۱۳۹۲، ۱۳۹7 و ۱۳۹۹ پایین تر از نرخ تورم 
اعالمی تصویب شــده و در ســال ۱۳۹7 با 
وجود نرخ تورم ۲۶.۹درصدی، حداقل مزد 
۱۹.۵درصد و در ســال ۱۳۹۹ با وجود نرخ 

تورم ۳۶.۴درصدی، حداقل مزد ۲۱درصد 
افزایش یافته اســت. البته خرداد ماه سال 
۱۳۹۹ شــورای عالی کار با تشکیل مجدد 
جلســه، پایه حقوق کارگران را تغییر داد و 
در ازای کاهش 7۵هزار تومانی پایه سنوات 
کارگــران، افزایش حداقل دســتمزد را از 
۲۱درصد به ۲۶درصد رساند اما این افزایش 

باز هم از نرخ تورم ۳۶.۴درصدی کمتر بود.
نتایج این گــزارش همچنین نشــان 
می دهد در حالی که نرخ تورم ســاالنه در 
اسفند ۱۴۰۰ عدد ۴۰.۲درصد بوده است 
اما افزایــش حداقل دســتمزد کارگران 
۵7.۴درصد و ۱7درصــد باالتر از نرخ تورم 

تصویب شده است.


