
t oseei r ani . i r
دسترنج4

بازنشستگانشرکتواحدتجمعکردند

بازنشستگان شرکت واحد روز چهارشنبه )نهم 
تیرماه( مقابل اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی 
تهران تجمع اعتراضی ترتیب دادند. به گزارش ایلنا، 
رانندگان بازنشســته شــرکت واحد در اعتراض به 
عدم پرداخت مطالبات مزدی، مقابل اداره مرکزی 
شرکت واحد جمع شدند. این بازنشستگان مهم ترین 
مطالبات خود را بــه ترتیب زیر برشــمردند: عدم 
پرداخت کامل حق سنوات، عدم پرداخت ۴درصد 
حق بیمه کارهای سخت و زیان آور و عدم واریز ۶درصد 
حق کارگران از صندوق ذخیره کارکنان شهرداری 
تهران. »محمود ترفع« مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی 
تهران درباره این تجمع گفت: اسفندماه سال گذشته 
بیش از ۸۰۰ نفر از پرسنل شرکت واحد بازنشسته 
شدند و از آنجا که در گروه مشاغل سخت و زیان آور 
قرار دارند و با ۲۰ سال سابقه بازنشسته می شوند، باید 
۴درصد عالوه بر مبالغی که در حین خدمت ماهانه به 
بیمه پرداخت کرده ایم به تامین اجتماعی بپردازیم 
و عالوه بر آن مزایای ســنوات خدمت هم به پرسنل 
پرداخت کنیم. وی ادامه داد: مبالغ ۴درصد پرداخت 
شده و بخش عمده مزایای سنوات خدمت نیز پرداخت 
شده است. روز سه شــنبه نیز مجددا به حساب آنها 
مبلغی واریز شد. ترفع با اشاره به تجمع دیروز گفت: 
با توجه به شــرایط تورم و اقتصادی کشور وقتی به 
صورت اقســاط مطالبات آنها را پرداخت می کنیم، 
رضایت بخش نیســت و باید به این عزیزان حق داد.  
وی با بیان اینکه عمده مزایای بازنشستگان پرداخت 
شده، گفت: حدود ۲۲درصد از مزایا باقی مانده که طی 

روزهای آینده پرداخت خواهد شد.
    

ثبتناموامبازنشستگان
تامیناجتماعیازشنبه

مدیرکل امــور فرهنگی و اجتماعــی تامین 
اجتماعی با اشاره به اینکه ثبت نام وام بازنشستگان 
سازمان از روز شنبه آینده آغاز می شود، گفت: حدود 
۴۰۰هزار نفر وام ۷ میلیون تومانی دریافت می کنند. 
علی جهانی در گفت وگو با خبرگزاری مهر ادامه داد: 
افزایش تعداد وام گیرندگان و افزایش ســقف وام 
نیاز به توافق، هماهنگی و برنامه ریزی بیشــتری 
با بانک عامل دارد. در حــال حاضر تمامی امکانات 
نرم افزاری و پیاده سازی سیستم ثبت نام وام آمده اما 
براساس توافق نامه ای با بانک، ضرورت دارد فرایند 
ثبت نام و پرداخت وام اصالح و روان شود و همچنین 
دسترسی راحت تر صورت گیرد. به همین دلیل باید 
چند روزی صبر کنیم که بانک بتواند کارهایش را 
انجام دهد. وی با تاکید به اینکه پرداخت وام در چند 
مرحله انجام می شود، گفت: بازنشستگان تأمین 
اجتماعی می توانند برای ثبت نام به سامانه پرداخت 
وام مســتمری بگیران مراجعه و ثبت نام کنند که 
توسط کانون های بازنشستگی فعال شده و نیازی به 
مراجعه حضوری نیست. جهانی گفت: سال گذشته 
۳۳۰هزار نفر به طور متوسط هر نفر ۵ میلیون تومان 
وام دریافت کردند. از زمانی که فرد برای وام ثبت نام 
می کند تا زمانی که وام به حساب بازنشسته واریز 

می شود نهایت سه روز طول می کشد.
    

۷۳۷کارگراستانمرکزی
حقوقمعوقدارند

مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
مرکزی گفت: تعداد واحدهای دارای حقوق معوق 
این اســتان در خردادماه امســال نسبت به مدت 
مشابه قبل، ۵۰درصد کاهش یافته است. به گزارش 
روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
مرکزی، بهزاد سام دلیری افزود: تعداد شرکت های 
دارای حقوق معوق اســتان مرکزی در خردادماه 
پارسال به ۳۰ شرکت رسید که این مهم در خردادماه 
امسال به ۱۵ واحد کاهش یافته است. وی بیان کرد: 
تعداد کارگران دارای حقوق معوق استان مرکزی 
نیز در این مدت از ســه هزار و ۲۱۸ نفر به ۷۳۷ نفر 
رسیده است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان مرکزی ادامه داد: تعداد ماه های حقوق معوق 
کارگران این اســتان در خردادماه امسال با کاهش 
۵۴درصدی همراه شــده و از ۱۰۷ مــاه به ۵۸ ماه 

رسیده است. 
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

در دهه های اخیر، چندین گفتمان 
جدید لیبرالی در فضای بازار کار و اقتصاد 
ایران ظهور کرده است؛ گفتمان هایی که 
بدون توجه به زیرساخت های اقتصادی 
و بدون در نظر گرفتــن الزامات قوانین 
باالدســتی ازجمله قانون کار و قانون 
اساسی، خشــن ترین چهره تعدیل و 
خصولتی سازی را به نمایش گذاشته اند.

نمونه هــای ایــن گفتمان هــای 
ضدتولیدی و ضدکارگری بســیارند، 
از تالش برای گســترش هرچه بیشتر 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که از قوانین 
حمایتی سرزمین اصلی مستثنا شده اند، 
گرفته تا خصوصی سازی صنایع مادر 
و معادن که برخالف تصریحات قانون 
اساســی بدون در نظر گرفتن بایدها و 
الزامات با سرعت پیش برده شده اند. ورود 
»پیمانکاران« یا »مقاطعه کاران« به بازار 
کار، یکی از جدیدترین این گفتمان های 

تخریبی ست.
اگر خصوصی سازی کامل یک بنگاه 
یا یک واحد تولیــدی را بتوانند با اصل 
۴۴ قانون اساســی و ایده هایی مانند 
چابک ســازی یا کوچک کــردن بدنه 
دولت توجیه کننــد )هرچند الزامات 
ابالغیه اجرایی اصــل ۴۴ در هیچ کدام 
از واگذاری های چند دهه اخیر رعایت 
نشــده( اما پیمان ســپاری کارهای 
با ماهیت مســتمر را نمی توان با هیچ 
چسبی به ناف قوانین مادر ازجمله قانون 
اساسی یا قانون کار یا قانون تجارت بست. 
ورود پیمانکاران به عرصه های روابط کار 
به خصوص در صنایع مادر و زیرساختی 
ازجمله نفت و گاز، با هیچ توجیه قانونی 
حتی توجیــه تنزل یافتــه و صوری از 

قوانین، همخوانی ندارد.
»ناصر آقاجری«، فعــال کارگری 
پروژه ای می گوید: اتفاقاتی که در چند 
وقت اخیــر رخ داده، اثبــات کرده که 
حق کشی فقط محدود به مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی یا همــان جاهایی که 
کارگران را از قانون کار مستثنا کرده اند، 
نیست. در ســرزمین اصلی نیز با ورود 
پیمانکاران، انگار همه کارگران از شمول 
قانون کار و حمایت های قانونی خارج 
شده اند. هر جا نشــانی از سود هست، 
پیمانکاران هم هستند و نمونه اش در 

کالن شهرها و همین تهران!
 پیمانکاران و مقاطعه کاران 

در قانون
آیا پیمانکاران یا همان مقاطعه کاران 
جایی در قوانین مادر و باالدستی دارند؟ 
در زمــان تصویب قانون کار در ســال 
۱۳۶۹، بیــش از ۹۰درصــد کارگران 
کشور، قرارداد دائم و یک چند درصدی 
که در پروژه های با ماهیت موقت مثل 
سدسازی یا راهســازی کار می کردند، 
قرارداد موقت بودنــد. به همین دلیل 
است که شرط و بسط چندانی در ارتباط 
با پیمانکاران در این قانون نمی بینیم. 
تنها یک ماده )مــاده ۱۳( از این قانون 
به شــرایط و ضوابط کار پیمانکاری یا 
مقاطعه ای اختصاص دارد: »در مواردی 
که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، 
مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود 
را با مقاطعه کار به نحوی منعقد کند که 
در آن مقاطعه کار متعهد شود که تمامی 
مقررات این قانون را در مورد کارکنان 

خود اعمال کند«.
در تبصره یک این مــاده هم آمده، 
مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده 
و کارفرمایان موظف هســتند بدهی 
پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع 
قانونی از محل مطالبات پیمانکار، ازجمله 
ضمانت حسن انجام کار، پرداخت کند. 
در تبصره دوم این ماده هم آمده، چنانچه 
مقاطعه دهنده برخــالف ترتیب فوق 
به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد 
یا قبــل از ۴۵ روز از تحویــل موقت، 
تسویه حساب کند، مکلف به پرداخت 
دیــون مقاطعه کار در قبــال کارگران 

خواهد بود.

تنها همین بنــد از قانــون کار به 
پیمانکاران اشــاره دارد و تازه این بند 
هم یک شرط دارد؛ »در مواردی که کار 
از طریق مقاطعه انجام می یابد« اما در 
عمل کار به شیوه ای پیش رفته که امروز 
مثاًل در عسلویه، تعداد پیمانکاری ها دو 
برابر رسمی ها و قراردادی هاست. حاال 
سوال اینجاست که در چه مواردی کار 

مجاز است از طریق مقاطعه انجام یابد؟
برای پاسخ به این سوال، باید سراغ 
سایر قوانین برویم. در تعریف اصطالحی 
مقاطعه کار آمده است: کسی که ضمن 
عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس 
مناقصه، انجام هرگونه عمل یا فروش 
کاالیی را با شــرایط مندرج در قرارداد 
یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در 
قبال مزد یا بها و به مدت معین متعهد 
کند )ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد و 
امالک مزروعی و مستغالت و حق تمبر 

مصوب۱۳۳۵/۱/۱۶ (.
مطابق ماده ۱۱ قانــون مالیات بر 
درآمد ۱۳۳۹، مقاطعه کاری ســه نوع 
اســت: ســاختمان و پل و راه سازی و 
تأسیسات دیگر، حمل و نقل مانند نفرات 
یا محموالت نفتی و فــروش یا تهیه و 

تدارک کاال
آنچه در مورد قرارداد مقاطعه کاری 
رایج است، همان »قرارداد پیمانکاری 
یا مقاطعه دولتی« است که طبق شرایط 
عمومی پیمان، مقاطعــه کار که یک 
شخصیت حقوقی است، اجرای عملیات 

موضوعی را به عهده می گیرد.
بنابرایــن در قوانین باالدســتی، 
فقط در پروژه هایی که ســاخت و ساز 
تاسیســات اســت یا حمل و نقل مثل 
حمل محموله های نفتــی یا فروش و 
تدارک کاالســت، اجازه ورود پیمانکار 
یا مقاطعه کار فراهم است. با این حساب، 
ورود این میزان از پیمانکاران آن هم در 
یک سیستم سلسلسه مراتبی یا الیه ای 
)مثالً شرکت نفتی A کار محوله را نصف 
کرده و به دو شرکت پیمانکار زیرین B و 

C می دهد، باز هر کدام از این شرکت ها، 
چهار یــا پنــج شــرکت پیمانکاری 
زیرمجموعه دارند و... و هرچه پایین تر 
می آییم میــزان حقوق و دســتمزد و 
امنیت شغلی کارگران نیز افول می کند( 
هیچ سنخیتی با قوانین ندارد. در همه 
مواردی که ماهیت کار به پیمان سپرده 
شده، »مستمر« و »دائمی« است باید 
قرارداد به پیمان سپاری لغو و با کارگران 

قرارداد مستقیم منعقد شود.
دقیقاً بــه همین دلیل اســت که 
کارگران پیمانکاری نفت، مثالً کارگران 
پیمانکاری عسلویه، نمودار مطالبات 
شــغلی خود را در قالب یــک مثلث به 
شــکل زیر توصیف می کنند، مثلثی 
که قاعــده آن، »حــذف پیمانکاران و 
انعقاد قرارداد مســتقیم« اســت و دو 
ساق آن، یکی »حق تشــکل« است و 
دیگری »دســتمزد شایسته«؛ مثلثی 
که قاعده ندارد، نمی تواند سر پا بایستد 
و بنابراین تا وقتی که حذف پیمانکاران 
و عقد قرارداد مستقیم به نتیجه نرسد، 
کارگران پیمانکاری نمی توانند تشکل 
قدرتمنــد ایجــاد کنند یــا از قدرت 
چانه زنی برخوردار باشند همان طور که 
نمی توانند به دستمزد شایسته حداقل 

۱۲ میلیون تومانی دست پیدا کنند.
در موارد بســیاری که کار، ماهیت 
پروژه ای دارد مثاًل قرار اســت حفاری 
صورت بگیــرد یا از تاسیســات نفتی 
نگهداری شود، می توان به جای سپردن 
غیرقانونی کار به پیمانکاران، با کارگران 
»قرارداد معین« منعقــد کرد. قرارداد 

معین، قراردادی است که با خود کارگر 
به طور مستقیم منعقد می شود و مزیت 
آن این اســت که دیگر هیچ واسطه و 
داللی در میان نیست که از حق و حقوق 
کارگر برای خود بردارد و جیب هایش 

را پر کند.
قــرارداد معین، در مــواردی معنا 
پیدا می کند که ماهیت کار، پروژه ای و 
حجمی است و معموالً سطح دستمزد و 
شرایط کار آن، هم از کارگران پیمانکاری 
و هم از کارگران »قرارداد موقت« بهتر 
است. در قرارداد معین، کارفرما بر کار 
طرف مقابل )کارگــر( نظارت می کند 
و کارگر تابع ســازمان کارگاه است و به 
تبعیــت از کارفرما بایــد کار معینی را 
انجام دهد اما در قــرارداد پیمانکاری، 
خط مشــی کلی کار توســط کارفرما 
مشخص می شود و در مورد نحوه انجام 
کار و راه های وصول به نتیجه مورد نظر )و 
قاعدتاً در مورد حقوق و دستمزد و امنیت 
شغلی کارگران( پیمانکاران دارای آزادی 
عمل هســتند و تنها نتیجه مطلوب از 

پیمانکار مطالبه می شود. 
لذا معیار وابستگی نزدیک به صفر 
است و پیمانکاری که کاری را حجمی 
گرفته، می تواند از حداقل تعداد کارگر 
استفاده کند و به این کارگران حداقلی، 
حداقلی ترین دستمزد را نیز بپردازد و 
به همین دلیل است که برخی معتقدند 
کار پیمانکاری »انعطاف زیادی« دارد 
یعنی پیمانــکار می تواند خیلی راحت 
حق و حقــوق کارگر را پایمــال کند و 
براساس همین استدالل از پیمانکاران 
دفاع می کنند! اما اگر خــود کارگران، 
کار حجمی را به صورت قرارداد معین به 
عهده بگیرند، کارفرمای اصلی »ملزم« 
بــه پرداخت تمــام حقــوق و مزایای 
کارگران است و کارگران می توانند سر 
دستمزد چانه بزنند ضمن اینکه تعدیل 

کارگر هم دیگر ساده نیست.
جمع بندی اینها را »سروش« کارگر 
پیمانکاری عسلویه که چند روزی ست 
در اعتراض به شرایط ناگوار شغلی، نبود 
امنیت شغلی و دستمزد پایین، دست 
از کار کشــیده و عســلویه را به مقصد 
شهرستان محل سکونت خانواده اش 
ترک کــرده، در یک جملــه خالصه 
می کند: »پیمانــکاران را حذف کنند. 
با برخی که ماهیت کارشــان پروژه ای 
اســت، قرارداد معین ببندند و باقی را 
قرارداد مستقیم کنند. هیچ راه میان بر 

دیگری هم وجود ندارد«.
خطر ورود شرکت های خصولتی

در شــرایطی کــه قاعــده مثلث 
مطالبه گری کارگران پیمانکاری نفت 
که حدود یک هفته اســت در اعتراض 
به ســر می برند، حذف شــرکت های 
پیمانکاری اســت، دولت و نمایندگان 
مجلس دغدغه های دیگــری را دنبال 
می کننــد؛ دغدغه هایی کــه به گفته 
کارگران معترض پیمانکاری، از ســر 
شکم سیری مطرح شــده و متعلق به 
یقه ســفیدان شــرکت نفت یا اقلیت 

برخوردار رسمی است. »فریدون عباسی 
دوانی« عضو کمیسیون انرژی مجلس و 
نماینده کازرون در این رابطه می گوید: 
»در جلســه ششــم تیر ماه تصمیم 
گرفتیم رســمی های نفت را از سقف 
افزایش حقوق قانون بودجه مســتثنا 
کنیم تا فردی کــه ۳۲ میلیون تومان 
حقوق می گیرد هم بتواند مشــمول 
افزایش حقــوق و اضافه کاری شــود. 
برای پیمانکاری ها هم حاال طرح هایی 
مطرح شده مثاًل چند شرکت بزرگ با 
مدیرعامل ها و هیات مدیره های دولتی 
ایجاد کنیم و همه شرکت های کوچک 
در آنها ادغام شوند البته این راهکار هنوز 

پیش نرفته است«.
ظاهراً در گیرودار اعتراض کارگران 
پیمانکاری، رســمی ها از آب گل آلود 
ماهی گرفتــه و در آخریــن روزهای 
صدارت دولت دوازدهم تــا جایی که 
می توانسته اند از دولت و مجلس امتیاز 
گرفته اند. قرار است طرحی دوفوریتی 
در دســتور کار قرار بگیرد که براساس 
آن، رسمی های نفت از محدودیت های 
افزایش حقوق قانون بودجه ۱۴۰۰ به 
کلی مستثنا شوند اما همین نمایندگان 
مجلس یازدهــم با این همــه ادعای 
انقالبی گری و دفاع از محرومین، صدای 
دادخواهی پیمانکاری ها را نشنیده اند یا 
در بهترین حالت، راهکارهایی در ذهن 
دارند که بازهم انحرافی و غیرقابل قبول 
است: چند شــرکت بزرگ خصولتی 
با مدیران دولتــی بزننــد و کارگران 

پیمانکاری بینوا را به آنها حواله دهند!
»ناصر آقاجری« فعال کارگری در این 
رابطه می گوید: پیمانکاران و واسطه ها 
مخالف قانون کار و قانون اساسی هستند 
و باید کامل از میان برداشــته شــوند. 
خصوصی و خصولتی ندارد، خصولتی 
بدتر از خصوصی، کارگران را از چاله به 

چاه نیندازند.
»ســروش« کارگــر ارکان ثالث 
عســلویه در ارتبــاط با ایــن راهکار 
تعدیلی که باز هم قرار اســت ســود 
سرشار نصیب مدیران یقه سفید نفت 
کند، می گوید: »وای بــر ما کارگران 
پیمانــکاری، کارگــران بی طبقــه، 
بی تشکل و بی صدا که قرار است مدام 
در جا بزنیم. این همه اعتراض کردیم 
باز هم مــا را شــهروند درچه چندم 
می دانند. باز هم ما حق ورود به طبقه 
قراردادی ها و رسمی ها را نداریم! آنجا 

جای از ما بهتران است«.

مقدماتی که دفاع جانانه دولت و مجلس از پیمانکاران نفتی  فراهم کرد

حضور خصولتی ها در عرصه پیمانکاری صنعت نفت

خبر

رئیــس کانون عالــی انجمن هــای صنفی 
کارگران گفــت: وزیر نفت می گوید مشــکل 
کارگران به ما مربوط نیســت و این افراد قانون 
کاری هستند در حالی که در صنعت نفت اجازه 

اجرای کامل قانون کار را نمی دهند.
ناصر چمنی در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
در مورد اعتراض کارگران پیمانی صنعت نفت، 
اظهار داشت: اعتراض کارگران نشأت گرفته از 
یک تبعیض بزرگ اســت. تبعیض عاملی است 
که هم انگیزه و هم رفتار کارگر را دچار خدشــه 
می کند. متأســفانه در صنعت نفت قراردادها با 
روش های خاصی منعقد می شــوند که موجب 

بروز تبعیض می شود.
وی افزود: اینکه وزیر نفت معتقد است مشکل 

کارگران پیمانی صنعت نفــت فقط مربوط به 
قانون کار بوده و اعتراضات آنها فراقانونی است 
نشان می دهد که مشکل صنعت نفت از همین 
دیدگاه وزیر نشأت گرفته است. در صنعت نفت، 
کارکنان رســمی، کارکنان با قــرارداد موقت و 
کارکنان پیمانی کار یکســان دارند و حتی در 
اغلب مواقع کارگران پیمانی و قــراردادی کار 
بیشتری هم نسبت به رسمی ها انجام می دهند 
اما دریافتی ها فاصله بسیار زیادی دارد. دستمزد 
کارگر رسمی بعضاً ۴ تا ۵ برابر کارکنان قراردادی 

و پیمانی است.
چمنی ادامه داد: وقتــی کارگر این تبعیض 
واضح را می بیند چاره ای جز اعتراض پیش روی 
خود ندارد. از سویی دیگر نیز حتی همین حداقل 

حقوق هم بــا تأخیر واریز می شــود. وی گفت: 
جالب نیست که در یک مجموعه کاری تا این حد 
تبعیض وجود داشته باشد و وزیر نفت هم صرفاً 
اعالم کند که کارها برون سپاری شده و مسائل 
به ما مربوط نیست و این اعتراضات به قانون کار 
مرتبط است. عضو شورای عالی کار در مورد علت 

عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و سختی 
کار در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، تصریح کرد: 
متأسفانه شاهد عدم اجرای این قوانین هستیم. 
در واقع حتی همین قانون کاری که آقای زنگنه 
به آن اشــاره می کند، در مجموعه صنعت نفت 
اجرا نمی شود. ماده ۴۹ قانون کار مختص طرح 

طبقه بندی مشاغل است که اگر اجازه اجرا پیدا 
کند از میزان این تبعیض کاسته می شود.

وی افــزود: از یــک طــرف می گویند این 
کارگران قانون کاری هستند و از آن طرف اجازه 
اجرای کامل قانون کار را در مجموعه های خود 
نمی دهنــد. در مجموعه ای مثل پتروشــیمی 
طــرح طبقه بندی اجرا شــده و ایــن تبعیض 
کمتر شــده اما در بخش نفت اجرا نشده است. 
می تواننــد طــرح طبقه بندی مشــاغل ذیل 
 قانــون کار را در بخش نفت هم اجــرا کنند تا 

تبعیض ها کمتر شود.
چمنی در مورد تأثیر جلســات مجلس در 
حل مشــکالت گفت: مجلس جلسه می گذارد 
اما از نمایندگان کارگری در این جلسات دعوت 
نمی کند. بایــد از نمایندگان پرســید در این 
جلســات از نمایندگان کارگران معترضین هم 
دعوت به عمل آمده اســت یا خیر؟ اگر مجلس 
صرفاً با دولت جلسه بگذارد و مذاکره کند مشکل 

کارگران حل نخواهد شد.

رئیس کانون انجمن های صنفی:

انتقادکارگراننفتبهتبعیضاست

پیمانکاران و واسطه ها 
مخالف قانون کار و قانون 

اساسی هستند و باید کامل 
از میان برداشته شوند. 

خصوصی و خصولتی ندارد، 
خصولتی بدتر از خصوصی، 

کارگران را از چاله به چاه 
نیندازند

در همه مواردی که ماهیت 
کار به پیمان سپرده شده، 
مستمر و دائمی است باید 
قرارداد به پیمان سپاری 
لغو و با کارگران قرارداد 

مستقیم منعقد شود
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