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دولــت در تدوین الیحــه بودجه 
۱۴۰۱، قصد داشــت افزایش حقوق 
همــه نیروهــای زیرمجموعــه خود 
ازجمله کارگران مشمول قانون کار را 
به ۱۰درصد محــدود کند؛ از همین رو 
بند ۴-۱ تبصره ۱۲ الیحه بودجه مورد 
اعتراض کارگران شــاغل در نهادهای 
دولتی قرار گرفت و در نهایت اعتراضات 
این کارگران به موضع گیری شــورای 
نگهبان و حــذف این بنــد ناعادالنه 

انجامید.
از همیــن رو در پایان ســال قبل، 
کارگران دولت نفســی از سر آسودگی 
کشــیدند اما این آســایش چندان به 
درازا نکشید. در نیمه های اردیبهشت 
سال جدید دوباره بخشنامه ای توسط 
سازمان امور استخدامی منتشر شد که 
در آن آمده بود مزد کارگران نهادهای 
دولتی باید ۱۰درصد افزایش یابد. این در 
حالی ست که براساس قانون، افزایش 
مزد تمام کارگران مشــمول قانون کار 
صرف نظر از بخش مورد اشتغال، باید 
تابع تصمیمات مزدی شــورای عالی 

کار باشد.
براســاس اظهارات معــاون وزیر 
نفت، این وزارتخانه قصد داشته حقوق 
اردیبهشــت کارگران قرارداد موقت 
را براساس مصوبات شــورای عالی کار 
پرداخت کند اما بخشنامه دولت، این 
افزایش را متوقف کرده و تمام کارگران 
فعاًل مشــمول افزایــش ۱۰درصدی 
خواهند شــد. برای نمونــه کارگران 
معادن زیرمجموعه ایمیدرو از افزایش 
۱۰درصدی مزد اردیبهشت خود خبر 
دادند و اعالم کردند: عادالنه نیست ما 
کارگران معدن که در سخت ترین شرایط 
ممکن کار می کنیم، از افزایش عادالنه 
دستمزد محروم باشیم. کارگران وزارت 
نیرو، مخابرات و سایر نهادهای دولتی 
نیز به این بخشــنامه  که برای اولین بار 
است در دستور کار دولت قرار می گیرد، 

اعتراض دارند.
افزایش ۱۰درصدی حقوق 
کارگران مصوبه ما نیست

در همین زمینه نماینــده ابرکوه، 
بافق، خاتم و مهریز در مجلس با انتقاد 
از اقدام دولت درباره افزایش ۱۰درصدی 
حقوق کارگران مشمول قانون کار تاکید 

کرد که این مصوبه مجلس نیست.
محمدرضا صباغیــان اظهار کرد: 
دولت افزایش حقوق کارگران مشمول 
قانون کار را ۱۰درصد تعیین کرده که 

این مصوبه مجلس نیست و قانون نیز 
بیان کرده که شــورای عالی کار باید 
حقوق کارگران را تعیین کند. در این 
شــرایط ما باید چه جوابی به کارگران 

بدهیم؟
وی با درخواســت از هیات رئیسه 
مجلس برای دفــاع از جایگاه مجلس 
گفت: شــورای عالی اقتصــادی اقدام 
به تصویب قانون می کنــد اما گزارش 
به مجلس نمی دهنــد. همچنین خود 
دولت نیز مصوباتی دارد. در این شرایط 
دیگر چیزی از مجلس قانونگذار باقی 

نمی ماند.

ایــن نماینده مجلــس تاکید کرد 
که کارگران ناراضی هســتند و انتظار 
دارند که مجلس به موضوع ورود کرده 
و از حق کشــی جلوگیــری کند چرا 
که افزایش ۱۰درصــدی حقوق برای 
کارگری که مشــمول قانــون کار و از 
امتیازات دستگاه ها محروم است، رقمی 

محسوب نمی شود.
رحمت اهلل نوروزی، نماینده علی آباد 
کتول در مجلــس نیز با اشــاره به این 
بی قانونی آشکار دولت گفت: افزایش 
۱۰درصدی حقــوق کارگران بخش 
دولتی خالف قانون است که دولت باید 
به آن رسیدگی کند و همچنین از دولت 
می خواهیم هر چه سریع تر بحث تبدیل 
وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی 

را در دستور کار قرار دهد.
 کج فهمی دولت 

در برداشت از قانون
دبیرکل خانــه  کارگــر در رابطه با 
بخشــنامه اخیر دولت و تصمیم برای 
افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران شاغل 
در بخش دولتی می گوید: متاســفانه 
برداشت سازمان امور استخدامی و به 
تبع آن دولت و تفســیر قانون مدیریت 
خدمات کشــوری، صحیح و همگون 
نیست و به نوعی برداشت شتر گاو پلنگ 
دارند. مشخص نیســت به چه چیزی 
اعتقاد دارند؛ آیا به آنچه به عنوان قانون 
مدیریت کشوری تصویب شده اعتقاد 
دارند یا به تفاسیر خودشان؟ در قانون 

مدیریت خدمات کشــوری کارکنان 
دولت به دو دسته تقسیم شده اند؛ یک 
دسته افرادی هستند که براساس قانون، 
کارمند دولت محسوب می شوند اعم از 
آزمایشی، منتظر اســتخدام رسمی و 
رسمی. باقی نیروها، چه حجمی و چه 
غیرحجمی، مشمول قانون کار هستند. 
این نص صریح قانون مدیریت خدمات 

کشوری است.
علیرضا محجــوب اضافه می کند: 
دولتی ها از این قانــون، پدیده ای به نام 
»قرارداد معین« را با تفسیر خودشان 
اســتخراج کرده اند. قرارداد معین در 
قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف 
ندارد اما در قانون کار تعریف شده است. 
قرارداد معین یعنی یک کار مشخص 
مثل باغبانی یا مثاًل ارتقای تکنولوژی 
و اتوماســیون، انجام گیرد. کار معین 
معنای مستمر یا غیرمستمر ندارد. نقطه 
آغاز، زمان شروع کار و نقطه پایان، زمان 
اتمام کار است و بنابراین نمی توان برای 
آن مدت تعریف کرد. اگر سازمان امور 
اســتخدامی یک قرارداد از نیروهای 
دستگاه های دولت را نشان بدهند که 
واقعاً قرارداد معین دارند، ما به آنها جایزه 
می دهیم. در دولت هیچ نیرویی قرارداد 
معین ندارد و اینها همه قرارداد موقت 
دارند امــا برای اینکه از اجــرای قانون 
مدیریت خدمات کشوری فرار کنند، 
ادعا می کنند این نیروها قرارداد معین 
هستند. وقتی می پرسیم پس چه افرادی 

مشمول قانون کار هستند، می گویند 
آنهایی که کار حجمــی می کنند، در 
حالی که کار حجمی به معنای قرارداد 

معین است.
به گفته وی، دولت ها همواره برای  
عدم تمکین به قانون و پیشبرد اهداف، 
تفاسیر خودشــان را از قانون استخراج 
می کنند و معموالً بــه بیراهه می روند 
که البته این موضوع ربطی به این دولت 
ندارد و از ابتدای تصویب قانون کار این 
مشکل همواره پابرجا بوده است و ما نیز 
بارها به دولت ها تذکر دادیم و اعتراض 
کردیم که این برداشت ها خالف قانون 

است.
 دیوان عدالت،

 بخشنامه  دولت را باطل کند
محجوب با بیان اینکه این رویه خالف 
اکنون گریبان گیر کارگران بخش دولتی 
شــده، اضافه می کند: این کارگران که 
اکثر آنها رسمی و قرارداد دائم هستند، 
نه قرارداد معین هســتند و نه مشمول 
قانون مدیریت خدمات کشــوری. به 
صراحت در حکم این کارگران نوشته 
شده »مشــمول قانون کار«. نمی شود 
افراد در یک جایی مشــمول قانون کار 
باشند اما در جای دیگر نباشند. از نظر 
من باید برای همــه نیروهای کارگری 
مشــمول قانون کار، الزامات قانون کار 
اجرایی شود و نهادهای دولتی و سازمان 
امور استخدامی متعهد به اجرای قانون 
کار باشند. بنابراین افزایش ۱۰درصدی 
مزد کارگران دولت غیرقانونی است و 
هیات های حل اختالف وزارت کار باید 
رای به نفع کارگران بدهند و بخشنامه 
دولت نیز باید توسط دیوان عدالت لغو 

و ابطال شود.
دبیــرکل خانه کارگر بــا تاکید بر 
لزوم ابطال بخشنامه دولت می گوید: 
دولت در بخشــنامه خود از اصطالح 
»کارکنان« اســتفاده کرده اســت. 
کارکنان به معنای تمام نیروها و پرسنل 
شاغل اســت. به این ترتیب، کارگران 
را هم مشــمول کارکنان دانسته که 
این رویکــرد دولت به معنــای فرار از 
قانــون و دور زدن آن اســت. در مورد 
کارگران دولــت ما صراحتــاً عبارت 
»مشمول قانون کار« را داریم. کارگر 
رســمی داریم که زیرمجموعه دولت 
کار می کند ولی مشــمول قانون کار 
است. نمی توان قانون دیگری برای این 
کارگر اعمال کرد. برای کارگران سایر 
ســطوح مزدبگیری، افزایش مزدی 

شورای عالی کار، ۳۸.۵درصد به اضافه 
6۰۰هزار تومان مبلغ ثابت اســت اما 
اینها می خواهند ۳۸.۵درصد افزایش 
مزد را غیرقانونی کنار بگذارند و فقط 
6۰۰هزار تومان افزایش را اعمال کنند!

در کنار کارگران ایستاده ایم
محجوب تاکید می کنــد: ما تا آخر 
در کنار کارگران دولت ایستاده ایم و از 
حقوق قانونی آنها دفاع خواهیم کرد. هر 
نوع دفاع و حمایتی از این کارگران الزم 
باشد صورت می دهیم چرا که حق این 
کارگران افزایش مزدی برابر با مصوبات 
شورای عالی کار اســت و دولت نباید 
با رفتار غیرقانونــی، حقوق مزدی این 

کارگران را زیر پا بگذارد.
وی با بیان اینکه »در زمستان سال 
قبل بند ۴-۱ تبصره ۱۲ الیحه بودجه، 
با رای شورای نگهبان با این استدالل که 
این مساله مشمول قانون گذاری است و 
نمی توان در الیحه بودجه آن را منظور 
کرد، حذف شد« می افزاید: از نظر شورای 
نگهبان، این بند کاماًل غیرقانونی بود و 
الجرم حذف شد. االن هم این بخشنامه 
قابل ابطال در دیوان عدالت است. وقتی 
یک بخشــنامه غیرقانونی صادر شود، 
حتماً با پیگیری ابطال خواهد شد. دولت 
فقط مسیر را طوالنی می کند و کارگران 
را دچار دردســر می کند. بدون تردید 
بخشنامه دولت، اجحاف در حق هزاران 
کارگر دولت است و مطمئن باشید در 
مقابل اجحاف در حق هــزاران کارگر 

سکوت نمی کنیم.

کارفرمای بزرگ، قوانین را دور می زند

قرارداد معین؛ راهی برای فرار از پرداخت مزد قانونی

خبر

کارگــران دو پایگاه جهانی چغازنبیل و شــوش در نامه ای 
به »عزت اهلل ضرغامی« وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی نسبت به وضعیت پرداخت حقوق ها و تاخیرهای 
طوالنی مدت و مکرر و بالتکلیفی در قرارداد کار نیروها معترض 
شدند.به گزارش ایسنا، در متن این نامه که به مناسبت روز جهانی 
کارگر برای ضرغامی فرستاده شده،  آمده است: با گذشت بیش از 
صد سال از روز کارگر و اهمیت رسیدگی به وضعیت آنها، کارگران 
شاغل در امور پایگاه ها انتظار توجه و رسیدگی بیشتری دارند. 
امام راحل)ره( هر روز را روز کارگر دانسته و ریاست جمهوری در 
بازدید از میراث جهانی تخت جمشید دستور پرداخت مطالبات 
و بررسی موضوع را داشــته اند. چندی پیش نیز ایشان به تمام 

دســتگاه ها و پیمارنکاری ها دســتور عدم تعلل در پرداخت را 
دادند.در بخش دیگری از این نامه آمده است: حفاظت و معرفی 
صحیح آثار تاریخی از ارکان اساسی توسعه پایدار گردشگری 
کشور است و مهمترین عامل حفاظت و نگهداری این آثار، کادر 
آموزش دیده و دلسوز این مجموعه هاست اما بی پرده عرض کنیم 
گویا وضعیت مان هیچ اهمیتی برای مدیران ستادی نداشته و 
سال هاست حمایت ها در حد شعار باقی مانده است. اصال تاکنون 
از شرایط ســخت معیشتی پرســنل و نابرابری مدیریت مالی 
پایگاه های ملی و جهانی، مطالبی به سمع شما رسیده است؟ آیا از 

وضعیت تورم و وضعیت اقتصادی جامعه اطالعی دارید؟
در بخشــی از این نامه خطاب به ضرغامی آمده اســت: در 

بازدیدهایتان بارها به اقدامات اساســی اشاره کرده اید. در ابتدا 
گمان بردیم شــاید برای تغییر و بهبود امور آمده باشید اما بد 
نیست بدانید برنامه بلندمدت و اساسی دارای الزاماتی است و 
به قول گفتنی مجموعه ای که نتواند در اولین گام به نیروهای 
خود رسیدگی کند مطمئنا در انجام اقدامات بزرگ با چشم انداز 
بلندمدت نیز توفیقی نخواهد داشت. اصال بالتکلیفی وضعیت 
پرسنل و تاخیرهای دائمی پرداخت حقوق خود یکی از نشانه های 
ضعف در مدیریت آثار تاریخی اســت.در بخش پایانی این نامه 
می خوانیم: پرداخت بی نظم و میزان اندک دســتمزد در کنار 
نابرابری و تبعیض در تبدیل وضعیت استخدامی با دیگر نیروهای 
ادارات تابعه، بار خستگی مان را دوچندان کرده و در ادامه از حضور 

محترمتان درخواست رسیدگی به وضعیت استخدامی مان را 
داشته و امضاکنندگان این نامه درخواست دارند مدیران ستادی 
و استانی که در ایجاد وضعیت کنونی نقش مستقیم داشته و در 
بهبود اوضاع کوتاهی کرده اند شناسایی و پرداخت دستمزدشان 
با پرسنل این مجموعه ها همزمان شود تا شاید به درکی بهتر از 
وضعیت نیروهای این مجموعه ها رسیده و تالش شان را برای 

حل مشکالت، مضاعف کنند.

کارگران شاغل در پایگاه های جهانی چغازنبیل و شوش:

بالتکلیفی پرسنل و تاخیر در پرداخت حقوق، نشانه ضعف مدیریت است

محجوب: افزایش مزد 
کارگران سایر سطوح، 
۳۸.۵درصد به اضافه 

6۰۰هزار تومان مبلغ ثابت 
است اما دولت می خواهد 
۳۸.۵درصد افزایش مزد 

را غیرقانونی کنار بگذارند 
و فقط 6۰۰هزار تومان 

افزایش را برای کارگران 
دولتی اعمال کند
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معوقات فروردین بازنشستگان 
کشوری هنوز پرداخت نشده است

یک فعال صنفی بازنشستگان کشوری، خواستار واریز 
معوقات فروردین بازنشستگان شد.

به گزارش ایلنا، در نامه »حمزه رســتمی آقاجری« 
خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده اســت: 
به رغم پیگیری های مکرر و متعدد، متاسفانه کسورات 
حقوق فروردیــن ماه ســال جاری بازنشســتگان به 
ذی حسابی اکثر استان ها واریز نشــده است. استمرار 
جرائم دیرکرد سررسید اقساط وام بانکی، احکام قضایی، 
نفقه، اقساط فروشگاه ها و صندوق های قرض الحسنه 
کانون ها و سایر موارد دیگر به قوت خود باقی ست و مراجع 
پاسخگویی هم دراین راستا وجود ندارد. جهت رفع این 
معضل اجتماعی که گریبانگیر این طیف خدوم شــده 
می طلبد که با اهتمام جدی جنابعالی از طریق ریاست 
سازمان برنامه و بودجه کشور، اقدامات آنی و الزم معمول 
شود تا پیشکسوتان از بالتکلیفی و سرگردانی حادث شده 
نجات یابند.این بازنشسته خواستار پرداخت معوقات 
فروردین طی روزهای آینده شد و تاکید کرد بازنشستگان 

به مابه التفاوت ماه قبل نیاز جدی دارند.
    

مدیرعامل تامین اجتماعی:
افزایش حقوق بازنشستگان بعد از 

تصویب دولت اعمال می شود
مدیرعامــل ســازمان 
تأمین اجتماعــی در رابطه با 
زمان پرداخــت حقوق های 
مستمری بگیران این سازمان 
گفت: بازنشســتگان نگران 
نباشــند. به محض تصویب دولت، افزایش حقوق آنها 
اجرا می شــود.به گزارش »توســعه ایرانی«، موسوی، 
مسأله معیشــت و نیز خدمات سالمت بازنشستگان را 
دغدغه مشترک تأمین اجتماعی و مسئوالن کانون های 
بازنشســتگان اعالم کرد و گفــت: اطمینان می دهیم 
به محض تصویب میزان و چگونگی افزایش حقوق امسال 
بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیأت دولت، مابه التفاوت 
حقوق اردیبهشت ماه این عزیزان را در دو روز پایانی همین 
ماه پرداخت می کنیم و مابه التفاوت مربوط به ماه فروردین 
را هم در ماه های خرداد و تیر به حساب بازنشستگان واریز 
می کنیم. بازنشستگان عزیز ما نگران نباشند. آمادگی 
کامل داریم به محض تصویب موضوع در هیأت وزیران، در 
موعد اعالم شده مطالبات بازنشستگان را پرداخت کنیم.

    
رئیس کانون بازنشستگان ناجا:

برخی از بازنشستگان یارانه نگرفته اند
رئیس کانون بازنشستگان ناجا طی نامه ای به فرمانده 
نیروی انتظامی، پیگیر وضعیت مشکالت بازنشستگان 

ناجا شد که مشمول دریافت یارانه نشده اند.
به گزارش ایلنا، در نامه مســعود جعفری نســب به 
»اشتری« فرمانده نیروی انتظامی آمده است: در طرح 
جدید دولت در اصالح اقتصادی، با هدف توجه بیشتر به 
اقشار کم درآمد و آسیب پذیر، متاسفانه تعداد بسیاری 
از بازنشستگان ناجا به دلیل محاســبات درآمدی که 
عمده آن ظاهرا میانگین برداشت ماهیانه شش ماه اول 
سال ۱۴۰۰بوده )مبلغی حدود سه برابر حقوق دریافتی 
بازنشستگان( از دریافت یارانه محروم شده اند که این امر 
هم ناشی از دریافت تسهیالت از شبکه بانکی و قوانین 
حاکم بر بانک ها در چارچوب ضوابــط پرداخت و اخذ 

اقساط بوده است.
در ادامه ایــن نامه آمده اســت: به نظر می رســد 
دست اندرکاران این طرح به جای برآورد و مالک درآمد 
بازنشستگان، تراکنش های برداشت از حساب را مالک و 
شاخص قرار داده و از این رو بسیاری از بازنشستگان در 
دهک دهم قرار گرفته و از یارانه مصوب محروم شده اند. 
نظر به اینکه این امر منجر به نارضایتی شدید و بازتاب 
گسترده اعتراضات در گروه های مجازی و تماس مکرر 
با کانون شده و از طرفی مجموعه هدفمندی یارانه ها در 
پاسخ به صورت پیام صوتی مشکالت کارکنان نیروهای 
مسلح را به ستاد کل ارجاع می دهد، لذا از شما خواهشمند 
است به منظور احقاق حقوق بازنشستگان و پیشکسوتان 
و جلوگیری از تبعات ناشــی از مشکالت ایجاد شده در 
این زمینه، دســتورات مقتضی را بــه منظور پیگیری 

صادر کنید.
    

 مرگ دو کارگر ساختمانی
 در حوادث جداگانه کار

روز شنبه )۲۴ اردیبهشت( و طی دو حادثه جداگانه، 
دو کارگر ساختمانی در تهران و بیرجند جان خود را از 

دست دادند.
به گزارش ایلنا، در اولین حادثه که حوالی ســاعت 
۱۰:۱۵ صبح شــنبه در یک مجتمــع درمانی در حال 
ساخت رخ داد، یک کارگر ۵۴ساله حین انجام کار از طبقه 
سوم به درون چاهک آسانسور سقوط کرد و جان خود را 

از دست داد.
حوالی ساعت ۱۵ و ۴۰ دقیقه بعدازظهر روز شنبه نیز 
کارگری 6۵ساله در حین کار آواربرداری در ساختمانی 
در خیابان هفده شهریور بیرجند بر اثر سقوط آوار روی 

سرش، جان باخت.

اخبار کارگری

یک کارشناس حوزه کار، فاصله بین خط فقر و 
دستمزد کارگران را ناشی از وجود نگاهی دانست 
که مخالف افزایش حقوق طبقه کارگر اســت و 
تاکید کرد: امسال دســتمزد کارگران افزایش 
یافت و آمارهایی که درباره کاهش تعدیل نیروی 

کار و کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری ارائه 
شده، ناشی از این اقدام بوده است.

ناصر چمنــی در گفت وگو با ایســنا گفت: 
بارها اعالم کردیم یکی از مسائلی که باعث شده 
درصد بیکاری به شدت افزایش پیدا کند، پایین 
بودن دستمزدهاســت. برخی کارفرمایان ادعا 
می کردند که دستمزد باعث تعدیل نیروی کار 
می شود در حالی که دستمزد منطقی و متناسب 

با ۸ ساعت کار روزانه موجب می شود که تقاضا به 
کار بیشتر شود.

وی افزود: چند سال قبل هم که دستمزدها 
باالتر از نرخ تورم افزایش یافت، دیدیم که نه تنها 
درصد تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرد بلکه 
آمار اشتغال و بیمه شــدگان اجباری باال رفت 
و تعداد کارگرانی که از بیمه بیکاری اســتفاده 

می کردند، کم شد.

این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: کسانی 
که سال های سال افزایش دستمزد را به بهانه ای 
برای تعدیل نیروهای کار تبدیل کرده بودند و 
اجازه نمی دادند دستمزد کارگران افزایش یابد، 
موجب لطمه به تولید و از بین رفتن امنیت شغلی 
کارگران شدند. امسال با حمایت دولت و هراهی 
شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، حقوق و 
دستمزد کارگران افزایش یافت و آمارهایی که از 

کاهش شکایات و تعدیل نیرو ارائه شده، ناشی از 
این تصمیم بوده و امیدواری در جامعه کار و تولید 

را به وجود آورده است.
چمنی گفت: آمار کاهش مقرری بگیران و 
تعدیل نیرو در فروردین ماه نشان می دهد کسانی 
که دنبال منطقه ای کردن دستمزدها هستند 
و تالش می کنند تا ماده ۴۹ قانــون کار را از کار 
بیاندازند و سالیان سال است که افزایش دستمزد 
را موجب ریزش نیروی کار می دانند، استداللشان 
غلط بوده و این استدالل باعث شده که معیشت 

جامعه کارگری امروز دچار مشکل شود.

دستمزد منطقی، تقاضای کار را افزایش می دهد

صباغیان: دولت افزایش 
حقوق کارگران مشمول 

قانون کار را ۱۰درصد تعیین 
کرده که این مصوبه مجلس 
نیست. قانون بیان کرده که 
شورای عالی کار باید حقوق 

کارگران را تعیین کند. 
در این شرایط ما باید چه 
جوابی به کارگران بدهیم


