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اخبار کارگری

تکمیل پروژههای نیمهتمام به ۴۰۰هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد

پروژههای نیمهکاره  و  نگرانی  شغلی کارگران پروژهای

قصــه پروژههای نیمــهکاره ،قصه
دیروزوامروزنیست.سالهاستکلنگ
پروژههازدهمیشودامایاساختوسازی
انجامنمیشودیابدترازآنباخرجکردن
میلیونهاتومانپول،کارنیمهتمامرها
میشــود .در این بین کارگرانی که از
طریق کارهای پروژهای در حوزههای
عمرانی ارتزاق میکنند بیش از پیش
دچار مشکل شــده و برای یافتن کار به
بنبستمیخورند.
امسال دولت تالش کرد با افزایش
۱۲درصدی بودجه عمرانی ،کاستیها
در این زمینه را جبــران کند .در الیحه
بودجه سال  ،۹۸بودجه عمرانی به مرز
۷۰هزارمیلیاردتومانرسیدامامهمتراز
رقماختصاصیافتهبرایعمرانکشور،
میزان تخصیــص بودجه اهمیت دارد.
واقعیتایناستکهدراکثرمواقعبودجه
عمرانی به نفع بودجــه جاری کاهش
مییابد.زمانیکهدولتباکاهشدرآمد
روبهروست مجبور میشود برای رتق و

خبر

فتقامورکسریرابهبخشجاریببرد.
درحالیکهبودجهعمرانیناچیزوتقریبا
۱۰درصد نیاز کشور برای تمام کردن
پروژههایعمرانیاستودرشرایطیکه
همینبودجهناچیزهمتزریقنمیشود،
افزایشتعدادطرحهاینیمهکارهکامال
محتمل است .بررسیها نشان میدهد
تعداد طرحهای نیمهتمام در ســطح
اســتانی حدود۷۰هزار ،در سطح ملی
 ۵۸۰۰ودرمجموعحدود۷۶هزارطرح
است که از زمان کلنگزنی برخی از آنها
بیشازدودههمیگذرد.
ریزششغلدرپروژههایعمرانی
براساساعالممرکزآمار،سهمیلیون
و ۳۲۲هزار نفر در ایران بیکار هستند.
تقاضابرایکارباعثمیشودشانسهای
کمتری برای اشــتغال وجود داشــته
باشد و عالوه بر اینکه بیکاران را درگیر
میکند ،شاغالن را نیز نگران از دست
دادن شغلشــان میکند .این نگرانی
وقتیباعدمامنیتشغلیگرهمیخورد،

وضعیت سختی را برای برخی از افراد به
وجودمیآورد.
وضعیتکارگرانپروژهایبهصورت
کلیوضعیتمناسبینیست.آنهابسیار
بیشتر از کارگران قراردادی موقت که
شغلی مستمر دارند ،در معرض تعدیل
نیروقرارمیگیرند.کارکردنآنهامنوط
به ادامه پروژه است و اگر پروژه به پایان
رســید ،آنها امیدوارند کارفرمایشان
موفق به گرفتن پروژه تازهای شــود و
آنها را دعوت به کار کند .عدم تخصیص
بودجههای عمرانی ،نوسانات قیمتی
و به صورت کلی رکــودی که منجر به
نیمهتمام مانــدن پروژههای عمرانی
میشودبهبیکاریکارگرانیمیانجامد
که ســالها از طریــق کار در کارهای
پروژهایمعیشتخودراتامینکردهاند.
امسال باتوجه به رشــد ناچیز بودجه
عمرانی و در شــرایطی که پیشبینی
میشود فشارهای ناشــی از تحریم بر
درآمدهای دولت تاثیر ســوء گذاشته

تعدادطرحهاینیمهتمام
در سطح استانی حدود
۷۰هزار ،در سطح ملی۵۸۰۰
و در مجموع حدود۷۶هزار
طرح است که از زمان
کلنگزنیبرخیازآنها
بیش از دو دهه میگذرد
و دولت را بار دیگر مجبور به کم کردن
بودجه عمرانی به نفــع بودجه جاری
کند،نهتنهاچشماندازروشنیبرایآغاز
پروژههای جدید عمرانی نیست ،بلکه
پیشبینی میشود برخی پروژهای در
حال اجرا نیز متوقف شوند و در نتیجه
تعداد بیشتری از نیروی فعال کشور به
جمعبیکارانبپیوندند.
یک کارشــناس اقتصادی با بیان
اینکه وقتی درآمدهــای پیشبینی
شــده در بودجه محقق نمیشــود،

دولت نمیتوانــد بودجه جاری را کم
کند ،میگوید :بودجه جاری مربوط
به امور جاری کشور است .برای مثال
حقوق کارکنان دولت از طریق بودجه
جاری پرداخت میشود .دولت برای
جبران این کسری درآمد و برای اینکه
بتواند حقــوق کارکنانش را بپردازد،
بودجه عمرانی را کم میکند.
مسعود دانشــمند ادامه میدهد:
کاهشبودجهعمرانیبرتولیدناخالص
ملی و اشــتغال تاثیر میگذارد یعنی با
کاهش بودجه عمرانی کشور هم تولید
ناخالصملیوهمایجاداشتغالکاهش
مییابد.
او با بیان اینکه وقتی ما نتوانیم برای
پروژهایعمرانیسرمایهگذاریکنیم،
طبیعتا شغلی هم ایجاد نمیشود ،بیان
میکند :بر این اساس در زمان تصویب
بودجه باید نسبت به واقعی بودن اعداد
حساسیت داشته باشــیم .وقتی اعداد
واقعینیستند،طبیعیاستکهمشکل
پروژههای نیمهتمام به وجود میآید.
سالهاســت در ایران ایــن اتفاق رخ
میدهد ،یعنی اعــداد بودجه دقیق و
واقعینیستندوبهدنبالکسریبودجه،
بودجهعمرانیکسرمیشود.
دانشمند همچنین عنوان میکند:
اگر فرض کنیم حداقل ۷۵هزار پروژه
ناتمام در کشور وجود دارد ،با این فرض
که در هر پــروژه  ۱۰نفر مشــغول به
کار شوند ،از ســرگیری فعالیت در این
پروژهها میتواند به اشتغال ۷۵۰هزار
نفرمنجرشود.
پرو ژههایعمرانیشاهرگ
حیاتیاقتصادهستند
عضو هیــات مدیره کانــون عالی
انجمنهایصنفیکارگرانایرانعنوان
میکند که در یک سال اخیر جز بخش
کشاورزی ،بخشهای مختلف اقتصاد
نتوانســتهاند انتظارات در زمینه ایجاد
شغلرابرآوردهکنند.

کاهشبودجهعمرانی
برتولیدناخالصملیو
اشتغالتاثیرمیگذارد
یعنیباکاهشبودجه
عمرانیکشورهمتولید
ناخالصملیوهماشتغال
کاهشمییابد
ابوالفضــل فتحاللهی با اشــاره به
اینکه در مــواردی بودجه عمرانی تنها
حدود ۳۰درصد تحقق یافته میگوید:
به دالیــل مختلف ازجملــه حوادث
غیرمترقبه یا اتفاقاتی نظیر تحریم که
به عدم ســرمایهگذاری منجر شــده،
بودجهپروژههایعمرانیبهبخشهای
دیگر رفته است .این در حالی است که
پروژههای عمرانی شــاهرگ حیاتی
اقتصاد ما هستند و ارتباط مستقیمی
بین این بخش و ایجاد اشــتغال وجود
دارد.
او با بیان اینکه در ســالهای اخیر
متوقف ماندن پروژههای عمرانی باعث
از دست رفتن شغل تعداد قابل توجهی
از کارگران شده ،بیان میکند :معیشت
کارگران نیز متاثر از افزایش یا کاهش
سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی
است که به نظر میرسد مجموعهای از
شرایطازجملهبازگشتتحریمهابهآن
ضربهزدهاست.
عضو هیــات مدیره کانــون عالی
انجمنهــای صنفی کارگــران ادامه
میدهد :عالوه بر ایــن ،ناتمام ماندن
پروژهها نگرانی درباره اســتهالک این
پروژهها را به وجود آورده ،یعنی اینکه
ما در مواردی شــاهد این هستیم که
ساختمانیکپروژه۵۰درصدپیشرفت
فیزیکی داشته و به حال خود رها شده و
بدون اینکه اســتفادهای از آن شود ،در
حالخرابشدناست.

یک فعال صنفی:

تعیین اساسنامه تشکلهای کارگری حق کارگران است

یک فعال کارگری گفت :تشکلیابی در بدو
امر به معنای داشتن ســاختار منظم و ادامهدار
برای کارگران یک بنگاه تولیدی است.
حســین اکبری در گفتوگو با ایلنا با اشاره
به اینکه مهمترین راه ابراز مطالبات کارگری از
مسیر تشکلیابی آنان میگذرد ،اظهار داشت:
تشــکلیابی کارگران امروزه مهمترین راهکار
برای بهبود وضعیت معیشــت و دســتیابی به
حقوقشان است.
وی افزود :در برخی صنایــع مادر مثل ایران
خودرو ،ماشینسازیها ،فوالد و نفت به ویژه در
ســالهایی که وضعیت مالی خوبی داشتند ،به
انواع و طرق مختلف موانعی بر سر راه تشکلیابی
کارگران ایجاد میکردند.
این فعال کارگری تصریح کرد :به خاطر دارم
که هنگام برگزاری مجمع عمومی شــوراهای
اسالمی کار در یکی از خودروسازیها ،کارفرما

بستههای غیرنقدی برای کارگران تهیه میکرد
و درست در هنگام برگزاری مجمع آن را توزیع
میکرد تا کسی در مجمع مشارکت نکند .همین
امر باعث میشد که مجمع عمومی به هم بخورد.
این نمونه خود نشان میدهد که خیلی اوقات،
مخالفــت کارفرمایان با تشــکلیابی کارگران
خیلی هم واضح و مشخص نیست.
اکبری با اشاره به تشکیل شوراهای اسالمی
کار در واحدهــای بزرگ بیان کــرد :در برخی
کارخانهها با وجود  ۳هزار کارگر تنها  ۷نماینده
شورای اسالمی کار وجود دارد که آشکارا نشان از
ناکارآمد بودن این تشکل کارگری دارد.
او ادامه داد :عدم تناسب کمیت کارگران یک
بنگاه اقتصادی با تعداد نمایندگانشان ،یکی از
مشکالت شوراهای اسالمی کار است.
اکبری تصریح کرد :خیلی اوقات حتی دولت
و کارفرما نیز خیلی تمایلی ندارند که کارگران

نمایندهداشتهومتشکلباشندوترجیحمیدهند
که شورای اســامی کار در یک واحد تولیدی
شــکل نگیرد .دردسر انگاشــتن تشکلهای
کارگری در پس چنین نگاههایی ملموس است.
این فعال کارگری با تاکید بــر اینکه ناامنی
شغلی کارگران مهمترین مانع تشکلیابی آنان
است ،گفت :بسیار شاهد تحت فشار قرار دادن
نمایندگان شوراهای اسالمی کار بودهایم ،حتی
با اینکه این مســاله خالف قانــون در خصوص
مصونیت نمایندگی کارگران است.
او ادامه داد :کارگران باید بتوانند تشکلهایی
برای طرح مطالباتشان داشته باشند و خودشان
اساســنامه ،قوانین جزئیتــر و درونیتر آن و
مناســبات نماینده کارگر با توده کارگران یک
کارخانه را بنویسند اما شــوراهای اسالمی کار
اساسنامههای از پیش نوشته شده دارند.
وی با بیان اینکه تشــکلیابی در بدو امر به

انتقاد کارگران از رعایت نشدن سهجانبهگرایی در تنظیم سند ملی کار شایسته

نماینده دولت :همه شرکای اجتماعی مشارکت داشتند

تدوین سند ملی کار شایســته در کنار اصالح سهجانبه
قانون کار و طرح بهسازی قراردادهای موقت کار ،واقعی کردن
دستمزد و تقویت قدرت خرید کارگران از مهمترین مطالبات
کارگــران در دورههای مختلف بوده کــه میتوان گفت که
تاکنون عملیاتی نشده است.
ســند کار شایســته در آخرین روزهای اردیبهشت ماه
تصویب شــد اما با مخالفتهایی از ســوی جامعه کارگری
همراه بود .عدم رعایت سهجانبهگرایی در تهیه این سند یکی
از انتقادات جامعه کارگری است و همین موضوع باعث شده
که به اعتقاد کارگران سند تهیه شده سند اشتغال باشد نه کار
شایسته .از ســوی دیگر نماینده دولت معتقد است که این
سند با همکاری و هماهنگی تمام دستگاهها تهیه شده است.
علی خدایی ،عضو کارگری شورای عالی کار در گفتوگو با

تسنیمگفت:دولتهاازبرنامهپنجسالهچهارمتوسعهتاکنون
مکلف بودهاند که ســند ملی کار شایسته را تنظیم و منتشر
کنند .نهایتاً این سند در دولت تصویب شد اما با کمال تأسف
ویژگیهای سند ملی کار شایسته را ندارد.
این فعال کارگری با بیان اینکه این طرح مربوط به حوزه
روابط کار اســت اما در حوزه معاونت اشتغال ،تنظیم و ابالغ
شــده ،گفت :معاونتی که ســند ملی کار شایسته را تنظیم
کرده ،در کارنامه خود طرحهایی مثــل کارورزی را دارد که
در زمان خودش نارضایتــی فارغالتحصیالن ،کارفرمایان و
کارگران را برانگیخت.
خدایی با تأکید بر اینکه اگر به طرحهای گذشته معاونت
اشــتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بنگریم ،متوجه
تجربهشکستآنمیشویم،بیانکرد:علتعمدهاینشکست

معنای داشتن ســاختار منظم و ادامهدار برای
کارگران یک بنگاه تولیدی است ،تصریح کرد:
قانوناً کارگران هر کارخانهای میتوانند تشکل
کارگری داشــته باشــند و باید خودشان برای
تحقق این امر تالش کنند و تا جای ممکن برای
کارآمدی و اســتقالل تشــکلهای خودشان
برنامهریزی کنند.
وی افــزود :البته یــک مشــکل عمدهای
که کارگران صنایــع مادر دارنــد ،ناکارآمدی

عدم رعایت سهجانبهگرایی و مشارکت شرکای اجتماعی در
عرصه تنظیم است و اکنون میبینیم که سند کار شایسته نیز
در کنار طرحهای قبلی قرار گرفته است.
وی ادامه داد :به نظر میرسد که سند کار شایسته بیشتر
اعمال سلیقه شخصی مشــاور معاونت اشتغال است تا چیز
دیگر.نبایدفراموشکردکهمعاونتاشتغالدرگذشتهمدافع
طرحاستادشاگردیومدافعطرحیکخیریهدرحوزهاشتغال
بودهاست.واقعیتایناستکهاینمعاونتبعیداستاساساًبه
حقوق بنیادین کار اعتقادی داشته باشد.
در مقابل مشــاور معاونــت کارآفرینــی وزارت تعاون
میگوید :ویژگی خاص سند ملی کار شایسته این است که
تمام دســتگاهها و ذینفعان در تدوین آن مشارکت داشتند
و این سند متناســب با ظرفیت دستگاههای اجرایی تنظیم
شده است.
محمدرضا کارگر اظهار داشت :ســند ملی کار شایسته
یک سند باالدستی است و مســیر کلی را مشخص میکند
و ضرورتی ندارد در چنین اســنادی اقدامــات اجرایی ذکر

تشکلهایشاناست.خیلیاوقاتکارفرماموانعی
بر سر راه تشکلهای کارگری به وجود میآورد
ال صوری و ناکارآمد باشند.
تا این تشــکلها عم ً
کارگران اما باید در راستای استفاده از تجربیات
متشــکل شــدن کارگران در مناطق دیگر گام
بردارند و سعی کنند که این موانع را خنثی کنند.
وی در پایــان خاطرنشــان کرد :ســاختار
انجمنهای صنفی به نسبت شوراهای اسالمی
کار ،قابلیت بیشتری برای کارآمدی دارد.

شود .آنچه به عنوان ســند ملی کار شایسته ابالغ شد ،سند
اشتغال براساس کار شایسته است و برنامه و اقدامات این سند
متناسب با پتانسیل اجرایی دستگاههای مرتبط تنظیم شده
تا وظایف محوله را عملیاتی کنند.
وی افزود :ســند ملی کار شایسته ،ســند جامعی است
و آنچه به عنوان کار شایســته باید رعایــت کنیم در تنظیم
این ســند وجود دارد اما برخی انتظار دارند راهکار اجرایی
برای حصول به این اصول و جزئیات مشخص شده باشد در
حالیکه راهکارهای اجرایی در خود سند وجود ندارد بلکه در
برنامههای اجرایی ذیل آن آمده است.
وی افزود :در ســند ملی کار شایسته شاخصهایی برای
سنجش اقدامات و برنامهها در دو جلد کتاب ،توسط فعاالن
اقتصادی جمعآوری شــده و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی
میتواندجزئیاتآنرادراختیارعالقهمندانقراردهد.باتوجه
به آسیبشناسیهای انجام گرفته در بازار کار ،گلوگاههای
اصلی بهبود بازار کار شناســایی و برای رفع آنها راهکارهای
کوتاهمدتی نیز ارائه شده است.

در آذربایجان غربی؛

 52درصد حوادث کار مربوط
به کارگران ساختمانی است

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان
غربی گفت :بیش از ۵۲درصد حوادث کار اســتان
مربوط به کارگران ساختمانی است .رضا نقیزاده
در جلســه کمیته راهبری ایمنی در کارگاههای
ساختمانیآذربایجانغربیافزود:طیسالگذشته
 ۵۸۴فقره حادثه در محیطهای کاری استان ثبت
شدکهازاینتعداد ۳۰۹فقرهدرحوزهساختمانبود.
وی ادامه داد :نظارت بر شرایط ایمنی محیطهای
کاری بسیار ضروری است زیرا سال گذشته ۳۱نفر
بر اثر حادثه در محیط کار جان باختهاند که از این
تعداد ۹نفر مربوط به کارگاههای ساختمانی است.
سرپرستمعاونتامورعمرانیاستانداریآذربایجان
غربینیزدراینجلسهگفت:هزاراننفربراثرحوادث
ناشی از کار جان خود را از دست میدهند که سهم
کارگاههایساختمانیوفعالیتهایعمرانیدراین
حوزهقابلتوجهاست.پیمانآراموناظهارامیدواری
کرد که با عقد تفاهمنامه مشــارکت در خصوص
کمیتهراهبریایمنیدرکارگاههایساختمانیبین
استانداری ،ادارات کل راه و شهرسازی و تعاون ،کار
ورفاهاجتماعی ،سازماننظام مهندسیآذربایجان
غربیوشهرداریارومیهشاهدارتقایسطحایمنی
در کارگاههای ســاختمانی و جلوگیــری از وقوع
حوادثناگوارناشیازکاردراستانباشیم.

کارگران «ایرکست شاونبرگ»
خواستار پرداخت معوقات شدند

حدود ۱۰۰نفر از کارگران شــرکت «ایرکست
شاونبرگ» بندر ماهشــهر روز دوشنبه با تجمع
مقابل فرمانداری بندر ماهشهر خواستار پیگیری
وپرداخت 7ماهحقوقمعوقهخودشدند.بهگزارش
ایرنا ،این تجمعکنندگان گفتند :هفت ماه اســت
این شرکت حقوق ،حق بیمه و مزایای کارگران را
پرداخت نکرده است .آنان افزودند :مدیران شرکت
بارها قول پرداخت حقوق کارگــران را دادهاند ولی
تاکنون این وعدهها عملی نشده است .این کارگران
معترض اظهار داشــتند :به تعویق افتادن حقوق
قشر کارگر به مدت هفت ماه در این شرایط دشوار
اقتصادی ،غیرقابل تحمل اســت لذا رســیدگی
به این مشــکل را از مســئوالن ذیربط خوزستان
خواستاریم .نماینده ماهشهر در مجلس با حضور
در جمع کارگران معترض گفت :پرداخت حقوق
کارگراندرزمانمقرریکیازالزامهایشرکتهای
خصوصیودولتیاستکهمتأسفانهدرماهشهراین
مهم رعایت نمیشود .علی گلمرادی اظهار داشت:
برای پرداخت حقوق کارگران شــرکت ایرکست
شاونبرگ به مدیران این شرکت هشدار داده شده و
باید در کمترین زمان ممکن حق و حقوق کارگران
اینشرکتپرداختشود.بنابراینگزارشکارگران
شرکتایرکستشاونبرگماهشهرازسالگذشته
تاکنون شــش بار در اعتراض به پرداخت نشــدن
حقوقومزایایخوددستبهتجمعزدهاند.
ناشی از کمکاری مسئوالن ارزیابی شد

ناکارآمدی قانون
بهبود فضای کسب و کار

نمایندهتهراندرمجلستاکیدکرد:قانونبهبود
فضای کسب و کار در بسیاری از موارد به دلیل عدم
همکاری دولت و کمکاری اتاق بازرگانی دچار رکود
میشود.سهیالجلودارزادهدربرنامهزندهگفتوگوی
اقتصادی درباره اقدامات ضروری برای بهبود فضای
کسبوکاردرایران،قوانینومقرراتدستورالعملها
گفت :قانون بهبود مســتمر فضای کسب و کار به
گونهایتدوینوتصویبشدهتامشکالتراحلکند.
وی گفت :این قانون شورای گفتوگوی بین بخش
خصوصیودولتیراایجادکردهکهبسیارمفیداست
امادربسیاریازمواردبهدلیلعدمهمکاریدولتیا
سستی مسئوالن این شورا و کمکاری اتاق بازرگانی
دچاررکودمیشودوکاراییخودراازدستمیدهد.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس عنوان کرد :ما
عالوه بر عدم اجرای قانون و کمکاریها ،با مشــکل
ساختاروقوانینقبلینیزمواجهیم.همهدستگاههادر
عوایدحاصلازوارداتوصادراتسهیمهستند.این
ساختار غلط و قوانین موجود ،مانع از اجرای صحیح
و سریع کارها میشود .اگر ساختار گمرکات اصالح
شودویکسازمانمستقلبدوندردسروبدونسود
برای وزارت مسکن ،ریاست جمهوری ،استاندارد و
نیروی انتظامی تدارک دیده شــود ،مشکالت حل
خواهدشد.

