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»قانون کار« در رویکردهای کلی 
خود تامین نیازهای طبیعی انسان را 
مالک قرار داده است؛ نیازهایی مانند 
امنیت و منزلت. خدشه دار نشدن این 
رویکردها با تاب آوری جامعه ارتباط 
مستقیم دارد چرا که امنیت و منزلت 
بنیادی ترین احساسات بشر نیازمند 
کار را تشکیل می دهد. سالروز تصویب 
قانون کار از این جهت دارای اهمیت 
اســت که یادبودی بــرای این قانون 
و رویکردهــای کلی آن محســوب 
می شود. امسال برگزاری مراسم ۲۹ 
آبان، با حواشی جمع آوری امضا توسط 
نمایندگان مجلس برای تصویب طرح 
الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار با 
مضمون حذف حداقل دستمزد همراه 
شد؛ موضوعی که موجب به هم خوردن 
آرامش کارگران و حتی بازنشستگان 
شده است.به همین دلیل برای بررسی 
تاثیر تصویب این طرح بر حوزه درآمدی 
ســازمان تامین اجتماعی و آثار آن بر 
جنبه های آمرانه قانون، خبرنگار ایلنا 
با »علی دهقان کیــا«، رئیس کانون 
بازنشستگان کارگری شهرستان تهران 
و نماینده اســبق کارگران در شورای 
عالی کار، گفت وگو کرده است که در 

ادامه می خوانید.
**

 قانون کار در مســیر تصویب 
خود بــا چالش هــا و تغییرات 
متعددی مواجه شده است. این 
تغییرات چه آســیب هایی را به 
محیط روابط کار وارد کرده است؟

قانون کار به ســبب ذات خود که 
شــامل نوعی حمایت گری مبتنی بر 
حقوق اساســی ملت اســت، در یک 
شــرایط ویژه و مخاطره آمیز تصویب 
شــد. مخاطره آمیز از ایــن جهت که 
کارگر از حقوقی بهره مند شــد که از 
همان ابتدا تالش شد که به رسمیت 
شناخته نشوند. با گذشت 3۱ سال هنوز 
از این شرایط فاصله نگرفته ایم. در تمام 
این مدت، دولت ها به اجرای این قانون 
متعهد نبودند و برای مثال تبصره ۱ و 
۲ ماده ۷ قانون کار جدی گرفته نشد. 
هنوز دولت تکلیف موضوع قرارداد کار 
در مشاغل پروژه ای و فصلی را مشخص 
نکرده چرا که باید آیین نامه جامع آن را 

بنویسد و مشخص کند که مصادیق 
مشــاغل پروژه ای و فصلی چیست و 
سقف مدت قرارداد برای این مشاغل 

را تعیین کند.
اگر این موارد مشــخص شــوند، 
ادارات کار و هیأت های تشــخیص و 
حل اختالف تکلیف خود را می دانند. در 
حال حاضر کارگران پیش از اتمام مدت 
قرارداد به راحتی از پروژه ها و مشاغل 
فصلی کنار گذاشته می شوند. از طرفی 
شرکت های سیمان، پتروشیمی و... را 
داریم که با وجود اینکه کارگران آنها باید 
قرارداد دائم داشته باشند، با قراردادهای 
یک ماهه و سه ماهه و حتی روزانه کار 
می کنند. خطر اخــراج این کارگران 
همیشه بیخ گوششان است. قاعدتا اگر 
امنیت شغلی باشد، روی کیفیت کار و 
بهره وری تاثیر می گذارد. البته خصلت 
قراردادهای موقت برای کارفرمایان و 
دولت این است که کارگران جوان به 
دنبال حرکت های صنفی نمی روند و 

هر شرایطی شغلی را تحمل می کنند.
 در بحث ماده ۴۱ قانون کار هم 
عینا همین وضعیت مصداق دارد. 
معیشت کارگران دچار تنگناست 
و چون مصوبه مزد، مبنای تعیین 
مستمری بازنشستگان کارگری 
قرار می گیرد، همین وضعیت را 
در حوزه مستمری هم شاهدیم. 
چه میزان عقب ماندگی در حوزه 

معیشت وجود دارد؟
در رابطه با ماده ۴۱ قانون کار در این 
3۱ سال شاهد تصویب دستمزدهایی 
هستیم که از اســاس با روح حاکم بر 
این ماده در تضاد هستند. اگر حداقل 
دستمزد با تورم و هزینه های زندگی 
رشــد می کرد، امروز حداقــل به ۱۱ 
میلیون تومان می رســید. البته تورم 
موضوعی نیســت که از تسری آن به 
هزینه های زندگی و متعاقب آن افزایش 
دســتمزد حمایت کنیم با این همه، 
در حال حاضــر حداقل بگیران دچار 
عقب ماندگی مــزدی قابل توجهی 
نسبت به هزینه های تامین معیشت 
هستند؛ موضوعی که به واسطه ماده 
۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به حداقل 

مستمری هم تسری یافته است.
 حداقل بگیــران بازنشســته بین

 3 میلیــون و ۷۰۰ تــا ۴ میلیــون 
و ۲۰۰هــزار تومان حقــوق دریافت 
می کنند. با این مستمری به زحمت 
می تــوان هزینه های ۱۰ تــا ۱3 روز 
زندگی را تامین کرد. شکافی که بین 
حداقل دستمزد و ســبد هزینه های 
خانوار ایجاد شــده، به اندازه ای است 
که نمی توان هیــچ توجیهی برای آن 

تراشید!
 اخیرا جمعــی از نمایندگان 
مجلس طرحی را امضا کرده اند 
که مبنای خارج شدن کارگاه های 
روستایی از شــمول قانون کار 
 اســت. این طرح چه عواقبی را

 بر جای می گذارد؟
نمایندگان به دنبال اضافه کردن 
یک تبصره به مــاده ۴۱ قانــون کار 
هســتند که بر مبنای آن کارگاه های 
کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل 
مزد موضوع این مــاده که طبق قانون 
باید هر ساله با توجه به نرخ رسمی تورم 
و هزینه های زندگی تعیین شود، کنار 
گذاشته شــوند. این موضوع می تواند 
مورد سوءاستفاده کارفرمایان متمول 
قرار گیــرد. برای مثال یــک کارگاه 
تولیدی داخل شهر، می تواند در قالب 
راه اندازی کارگاه در منطقه روستایی 
که در حاشیه شهر واقع شده، کارگران 
خود را از حداقل دستمزد محروم کند. 
اما چرا باید این کارگاه ها معاف شوند 
چون با این وضعیت می تواند ۱۰ نرخ 
متفاوت برای حداقل مزد در ۱۰ کارگاه 
روستایی مستقر در یک ناحیه تعریف 

شود.
مزد توافقــی در قالب ســپردن 
کارگاه های کمتــر از ۱۰ نفر کارگر به 
بی قانونی، موجب می شود که بخشی 
از جامعه توان معیشتی خود را به کل 
از دست بدهد. در حال حاضر ۶۰درصد 
مزد و مستمری بگیران، زیر خط فقر ۱۰ 
میلیون تومانی و سبد معیشت حدود 
۱۱ میلیون تومانی به ســر می برند. 
انتظار ما از این مجلس مدعی این بود 
که به داد جمعیت مزدبگیر برســد نه 
اینکه آنها را چند پله دیگر به پایین پرت 
کنند. با این وضعیت کارگر دیگر چیزی 
را برای از دست دادن ندارد و ظرفیت 
اعتراضــی اش را که به واســطه رواج 

قراردادهای موقــت به تعلیق درآمده 
بود، بروز می دهد.

 به نظر می رســد طرح الحاق 
یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، 
منابع تامین اجتماعی را هم کمتر و 
بخش وصول حق بیمه این سازمان 
را دچار مشکالت اساسی می کند. 
عمق آسیب هایی که تصویب این 
طرح می تواند به دنبال داشــته 

باشد، چه میزان است؟
معتقدم وضعیت ســازمان تامین 
اجتماعی بــه طور جــدی بغرنج تر 
می شود. ســقوط ســازمان تامین 
اجتماعی با طرح نمایندگان مجلس 
برای معافیت کارگاه های روســتایی 
از حداقل دســتمزد جدی اســت، 
چرا که نزدیک بــه ۴ میلیون کارگر 
حداقلی بگیر، حداقل 3۰ تا ۵۰درصد 
درآمد ماهیانه خود را از دست می دهند؛ 
درآمدی که در مجموع خود، مبنای 
کسر ۲۷درصد حق بیمه قرار می گیرد. 
با سقوط تامین اجتماعی صندوق های 
دیگر هم فــرو می ریزنــد. منظورم 
صندوق های کشوری و لشگری است 
که در سال ۱۴۰۰، مجموعا ۱۰۰هزار 
میلیارد تومان از دولت بودجه دریافت 
می کنند. تامیــن اجتماعی با حدود 
۲۹۰هــزار میلیارد تومــان تعهدات 
سالیانه، حدود 3 برابر این صندوق ها 
تعهد دارد که با این حساب این تعهدات 
هم روانه حساب های دولت می شود تا 
با نرخ تصاعدی در بودجه ســال های 
آینده قرار گیرد. از این منظر، تصمیم 
معاف سازی کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر 
از ماده ۴۱ قانون کار، بسیار خطرناک 
است. اگر این طرح به قانون تبدیل شود، 

دیگر این نمایندگانی هیچ جای دفاعی 
برای خود باقی نمی گذارند. کســری 
ماهانه فعلی ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومانی 
تامین اجتماعی، واقعیتی است که این 

آقایان نمی بینند.
 اخیــرا با مقام های کشــور 
جلسه ای داشته اید که تبعاتی 
را که از آنها یــاد کردید، متذکر 

شوید؟
با آقای »آقامحمــدی« از اعضای 
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، 
جلسه ای داشــتیم. هشدارهای الزم 
را در رابطه با ضرورت اصالح ساختار 
ســازمان و بدهی تامین اجتماعی به 
دولت را به ایشــان منعکس کردیم. 
در رابطه با تبعات واگذاری شســتا و 
بانک رفاه کارگران هم هشدار دادیم و 
یادآور شدیم که اگر این اتفاق رخ دهد، 
هزینه های گزافی را برای نظام خواهد 
داشت. سازمان تامین اجتماعی مبتنی 
بر حــق بیمه های کارگران و ســهم 
کارفرمایان از آن اداره می شود و دولت 
تنها ناظری در ســاختار آن محسوب 
می شــود که البته بیشترین حضور را 
در آن نسبت کارگران، بازنشستگان 
و کارفرمایان دارد. دولــت در هر ماه 
به میزان ۴۵۰۰ میلیــارد تومان را از 
جیب سازمان برمی دارد، آن هم برای 
میهمانان ناخوانده ای که تنها ۷درصد 
حق بیمه ســهم کارگر را می پردازند. 
منظورم قالیبافان، کارگران ساختمانی 
و... است. در کلیت کار، سازمان تامین 
اجتماعی مجری تعهدات حاکمیت 
درباره بیمه آحاد جامعه شــده است. 
می توان گفت که ســازمان به سبب 
متمایل شــدن به دولت و سهم دادن 
به آن هم پیاز را خورد، هم فلک شــد، 

هم پول داد!
 اخباری در مورد محاسبه سود 
طلب سازمان تامین اجتماعی 
از دولت به دوش می رسد که اگر 
واقعیت داشــته باشند، طلب 
سازمان توسط دولت سیزدهم، به 
درستی لحاظ و پرداخت نخواهد 

شد. ماجرا چیست؟
به رغم اینکه با شکایت بازنشستگان، 
رای هیأت عمومی دیوان را علیه دولت 
دریافت کردیم، دولــت بدهی اش را 
براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه 
و تامین اجتماعی پرداخت نمی کند 
و خبرهای رسیده حاکی از این است 
که دولت نمی خواهد زیر بار رای هیأت 
عمومی دیوان برود و بدهی اش را به نرخ 
روز و براساس اوراق مشارکت پرداخت 
کند. متاســفانه زمزمه های محاسبه 
سود طلب ســازمان تامین اجتماعی 
به نرخ ساده به گوش می رسد. این در 
حالی است که ۹ اقتصاددانی که سال 
گذشته برای محاســبه میزان واقعی 
طلب سازمان تامین اجتماعی اقدام 
کردند، دریافتند که میزان واقعی این 
طلب براساس نرخ بازدهی بازارهای 
مختلف تا بیــش از یــک تریلیون و 
۴۵۰هزار میلیارد تومان هم می رسد، 
در حالی کــه بــر مبنای نــرخ اوراق 
مشارکت تا ۴۰۰هزار میلیارد تومان 

برآورد می شود.
 در قضایایی کــه یاد کردید، 
غفلت نمایندگان مجلس مزید 

بر علت است. برخی می گویند 
که نماینده ها هر طرحی را امضا 
می کنند و خیلــی از تبعات آنها 
باخبر نیستند. البته عده ای هم 
بسیار آگاهانه پای این طرح ها را 

امضا می زنند.
مــن از نماینده هــا می خواهم با 
مطالعه طرح بدهند و اسیر دیدگاه های 
شــتاب زده، بی حاصل و سودجویانه 
گروه هایی که حذف حداقل دستمزد 
را دنبال می کنند، نشوند. نمایندگان 
بدانند چه مصوبه ای را امضا می کنند. 
هر طرحی که زیر دستشان می فرستند 
بدون اینکه جنبه هــای مختلف آن 
را درک کننــد، امضا نکننــد. از آنها 
می خواهم که به عنــوان قانون گذار، 
ماشین امضای ســودجویان تبدیل 
نشــوند. نماینــده اهــر و هریس در 
مجلس، از نمایندگانی است که طرح 
الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار را 
امضا کرده است. زمانی که به او اعتراض 
کردیم، از آن اعالم بی خبری کرد! اگر 
ایشان این طرح را آگاهانه امضا نکرده، 
پس چگونــه از او امضا گرفته اند؟ چرا 
طرحی با این ابعاد گسترده اجتماعی و 

سیاسی باید نخوانده امضا شود؟
آیا نمایندگان نمی دانند که تامین 
اجتماعی همین حاال هم با ســیلی 
صورت خود را ســرخ نگه می دارد تا 
در انتهای ماه واژگون نشود. نماینده 
مجلس به جــای پیگیــری اجرای 
مصوبه واگــذاری ۸۹هــزار میلیارد 
تومان از دیون دولت به سازمان تامین 
اجتماعی در سال ۱۴۰۰، سهم اندک 
بیمه پردازان را هم از ســبد سازمان 
حذف می کند! البته اگر نمایندگان، 
قانونی را تصویب می کنند که به اجرای 
آن اعتقاد ندارند، بحث دیگری است. 
نماینده باید در طول ســال رصد کند 
قانونی را که وضع کرده توسط دولت 
اجرا می شود یا نه؟ از دولت هم انتظار 
داریم که عملکرد بهتــری را از خود 
نشان دهد. ســپاه و بسیج مهمترین 
ذخایر انقالب هستند. به سبب حضور 
بخشی از آنها در دولت سیزدهم و در 
میان نمایندگان مجلس، انتظار داریم 
که وضعیت را بهتر از سایرین درک و 

سامان دهند.

مجلس، تامین اجتماعی را به سمت سقوط هل می دهد

تبدیل قانون گذار به ماشین امضای سودجویان

خبر

رئیس مجمع نمایندگان یزد در مجلس گفت: 
کارگران نســبت به تورم باالی موجود در جامعه 
حقوق اندکی دریافت می کننــد و ما در مجلس 

پیگیر حل مشکالت معیشتی این قشر هستیم.
به گزارش ایسنا، محمدصالح جوکار در آیین 
گردهمایی کارگران یزدی به مناســبت سالروز 
تصویب قانون کار، بیان کرد: از همه مشــکالت 
جامعه کارگری و معیشتی آنان به خوبی مطلع 
هســتم. می دانم که کارگران نســبت به تورم 

۴۸درصدی، حقوق اندکی دارند و مستمری ها 
همسان ســازی نشــده و پیگیر این موضوع در 
مجلس هستیم.وی با اشاره به ارائه طرح تبصره 
الحاقی به ماده ۴۱ قانون کار، تصریح کرد: فردی 
طرحی را در این زمینه بارگذاری کرده و تعدادی 
از نمایندگان امضا کرده اند اما این امضا به منزله 
تصویب و اجرای آن طرح نیست و تا تصویب شدن 
راه طوالنی و فرآیند پیچیده ای دارد. هر طرحی 
نیاز به بررسی های کارشناسی در کمیسیون ها 

دارد تا به صحن بیاید.جوکار بیان کرد: قطعا این 
طرح رای نمی آورد و نتیجه نخواهد داشت زیرا در 
بررسی ها و نظراتی که داده شده مشخص شد این 
طرح برخالف قوانین است و با قانون اساسی کشور 
هم هیچ همخوانی ندارد. مجلس و دولت برای حل 
مشکالت قشر زحمتکش جامعه در حال تالش 
هستند و از تشــکل های کارگری و نمایندگان 
تشکل ها می خواهم مشــکالت و مباحثی را که 

دارند در اختیار ما قرار دهند.

رئیس مجمع نمایندگان یزد:

مجلس و دولت پیگیر حل مشکالت جامعه کارگری هستند

9 اقتصاددانی که سال 
گذشته برای محاسبه میزان 
واقعی طلب تامین اجتماعی 

از دولت اقدام کردند، 
دریافتند که میزان واقعی 

این طلب براساس نرخ 
بازدهی بازارهای مختلف 

تا بیش از یک تریلیون و 
۴۵۰هزار میلیارد تومان هم 

می رسد

در کلیت کار، سازمان 
تامین اجتماعی مجری 

تعهدات حاکمیت درباره 
بیمه آحاد جامعه شده 

است. می توان گفت که 
سازمان به سبب متمایل 

شدن به دولت و سهم دادن 
به آن هم پیاز را خورد، هم 

فلک شد، هم پول داد
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رونمایی از شغل هایی که یک میلیون تومان 
سرمایه می خواهند

 عبدالملکی: چرخ تولید
 و زندگی کارگران با هم بچرخد

وزیر تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی ضمن 
اشاره به جزئیات ایجاد 
اشتغال با سرمایه های 
اندک یک تا دو میلیون 
تومانــی، گفــت: در 
راستای متناسب سازی رشــته های دانشگاهی، 
وزارت علــوم، تحقیقات و فنــاوری و وزارت کار 
با همکاری یکدیگر بحث آمایش ســرزمینی در 

رشته های شغلی را دنبال خواهند کرد.
به گزارش ایســنا، حجت عبدالملکی اظهار 
کرد: وزارت کار در ارتباط با موضوع کار و اشتغال 
در کشور دو مسئولیت دارد؛ اول ایجاد هماهنگی 
بین دستگاه های مختلف و دوم، تنظیم روابط کار 
بین کارفرمایان و کارگران. حقوق کارگر و کارفرما 
در این تعامالت حفظ می شود تا هم چرخه تولید 
بچرخد و هم درآمد و رفاه برای کارگر به وجود آید.

وی افزود: اشــتغال و تولید دو روی یک سکه 
هســتند و تولید در بخش صنعت، کشــاورزی 
گردشگری، بهداشــت و درمان، معدن و فناوری 

اطالعات شکل می گیرد.
وزیر کار با بیان اینکه گرچه مسأله اشتغال در 
کشور حائز اهمیت اســت ولی بیکاری در کشور 
عمیق تر از آن اســت، گفت: در حال حاضر با چند 
گروه از جویندگان کار و بیکاران مواجهیم که در 
سیاست های اشتغال باید به آنها اعتنا کنیم. گروه 
اول که اولویت اصلی ما به شمار می روند، افراد فاقد 
شغل هستند که حتی یک ســاعت هم در هفته 
کار انجام نمی دهند. گروه بعد از آن افراد ناامید از 
یافتن کار هستند که تصور می کنند گشتن برای 
کار فایده ای ندارد. گروه دیگــر جوانان بیکار تازه 
فارغ التحصیل شده از دانشگاه هستند و عالوه بر 
اینها با گروه زنان سرپرست خانوار مواجه هستیم.

وی افــزود: براســاس برآوردهــای ما حدود 
۲میلیون نفر ناامید از یافتن شغل داریم که جزو 
جامعه بیکار محسوب می شوند و باید به آنها توجه 
کرد. همچنین ۲.۲میلیون نفر افراد دارای اشتغال 
ناقص داریم کــه ۱۵ تا ۲۰ ســاعت در هفته کار 
می کنند ولی این عده آن شغل شایسته که مدنظر 
ما باشد را ندارند لذا مسأله تحلیل بازار کار در کشور 

را نمی توان با عدد نرخ بیکاری جمع بندی کرد.
عبدالملکــی بــه ایجــاد اشــتغال بــا 
سرمایه گذاری های پایین نظیر یک و دو میلیون 
تومان هم اشــاره کرد و گفت: در حاضر سازمان 
آموزش فنــی و حرفه ای به دنبــال برگزاری یک 
نمایشگاه به عنوان مشــاغل کم سرمایه بر هست 
و غیر از آن بــا فعال کردن برخی صنایع دســتی 
مثل رنگ آمیزی ســفال، پرورش کرم ابریشــم 
و نوغان داری و فروش محصــوالت و مصنوعات 
چرمی یا تعمیر موبایل می توان مشاغل با سرمایه 

کم راه اندازی کرد.
    

 زمزمه های عقب نشینی دولت
 از وعده های اشتغالزایی

محرم خانی: گفتیم فرصت شغلی 
نه شغل جدید

رئیس مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه های 
اشتغال با بیان اینکه کشور ما کاماًل ظرفیت ایجاد 
۱.۸میلیون فرصت شغلی را دارد، چگونگی ایجاد 

این مشاغل تا پایان سال ۱۴۰۱ را تشریح کرد.
مرتضی محرم خانی در گفت وگو با مهر اظهار 
کرد: اگر اشتغال را به یک موجود زنده تشبیه کنیم، 
عوامل مختلفی برای زنده ماندن یا تولد یک شغل 
نیاز است که ما این عوامل را تحت عنوان حلقه های 
ایجاد شــغل در نظر گرفتیم که اگر کنار هم قرار 
بگیرند ایجاد ۱.۸میلیون فرصت شــغلی دور از 

ذهن نیست.
محرم خانی گفت: تبدیل مشــاغل غیررسمی 
به رسمی و تثبیت مشاغل را در زیست بوم اشتغال 
دیده ایم. فرصت شغلی صرفاً به معنای ایجاد اشتغال 
جدید نیست و حتی افرادی که درآمد مناسبی هم 

ندارند در این زیست بوم مورد اشاره قرار گرفته اند.
وی با بیان اینکه کشور ما کاماًل ظرفیت ایجاد 
۱.۸ میلیون فرصت شــغلی را دارد، گفت: اگرچه 
تحریم ها یک عامل محدودکننده اســت اما ما در 
فضای کسب و کار، تحریم ها را به عنوان یک فرصت 
می بینیم. پیش بینی این است که اگر با یک نگاه نو 
به کسب و کار بنگریم ظرفیت اشتغال زایی مناسبی 

را خواهیم داشت.
محرم خانی تصریح کرد: ریل گذاری هایی ازجمله 
منابع اشتغال روستایی و کم برخوردار، تسهیل صدور 
مجوزها و حمایت از کسب و کارها از گذشته صورت 
گرفته بود که دولت سیزدهم می خواهد این برنامه ها 
را با یک رویکرد جدید ادامه دهد و مسائل ابترمانده 

را احیا کند.

اخبار کارگری


