
یک فعال کارگــری با بیــان اینکه کمتــر از ۱۰درصد 
هزینه های تولید مربوط به دســتمزد کارگران است، گفت: 
جای صرفه جویی در این ۱۰درصد باید به فکر بهبود وضعیت 

۹۰درصد هزینه های دیگر باشند.
»علی اصالنی« عضو کانون شوراهای اسالمی کار به ایلنا 
گفت: قانون کار ایران یکی از مترقی ترین قوانین کار است. با 
وجود این همواره برخی کارفرمایان این حرف را مطرح کرده اند 
که قانون کار در ایران ضداشتغال اســت و باید مورد بازنگری 

قرار گیرد.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که در دهه ۷۰ مطرح شد خارج 
کردن برخی از کارگاه ها از شمول قانون کار بود. در حال حاضر 
مناطق آزاد اقتصادی از شــمول قانون کار خارج هستند یا به 
عبارت دیگر قانون کار ویژه خودشان را دارند. برخی به دنبال 
این بودند که کارگاه های کوچک را هم از شــمول قانون کار 
خارج کنند و مثال در بحث رســیدگی به شکایات کارگران یا 

بازگشت به کار آنها در صورت رای هیات های حل اختالف، برای 
کارگاه هایی با پنج یا ۱۰ نیروی کار تفاوت هایی ایجاد کنند.

این فعال کارگری با بیان اینکه تشکل های کارگری همواره 
مخالف چنین تغییراتی بوده و هستند، گفت: این حرف که قانون 
کار ضداشتغال است، حرف درستی نیست. اگر این طور بود باید 
االن تفاوت محسوسی بین نرخ بیکاری در مناطق آزاد و جایی 
مثل تهران وجود می داشت که این چنین نیست. برعکس ما 
شاهد این هستیم که در این مناطق هم بیکاری باالست، با این 

تفاوت که وضعیت کارگران بدتر در جاهای دیگر است.
اصالنی ادامه داد: رویکردهایی وجود دارد که ضد کارگری 
است و افرادی با فعالیت های مخرب باعث می شوند قانون کار 

اجرا نشود.
این فعال کارگری گفت: زمانــی کارفرمایان دنبال ایجاد 
تغییراتی در ماده ۲۷ قانون کار بودند. براســاس این ماده در 
صورتی که کارفرما بخواهد کارگری با قرارداد رسمی را اخراج 

کند، حتما باید نظر مثبت شورای اسالمی کار را داشته باشد. 
وقتی تغییر در این قانون ممکن نشد، کارفرمایان با گرفتن رایی 
درباره قراردادهای کار عمال بازار کار را به سمتی بردند که کارگر 

رسمی وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۹۵درصد قراردادهای 
کار موقت هستند، عنوان کرد: این اتفاق باعث شده عمال دست 
کارگران بســته باشــد و هیات های حل اختالف هم نتوانند 
حقوق آنها را بگیرند. در واقــع رواج قراردادهای موقت منجر 
به این شده که کارگران امنیت شغلی و امکان پیگیری حقوق 

خود را نداشته باشند.

اصالنی درباره وضعیت بیمه کارگران هم گفت: مشاغل بدون 
بیمه افزایش داشته است. باید دانست که از نظر قانونی نپرداختن 
بیمه کارگر در هیچ صورتی مجاز نیست. ماده ۱۴۸ قانون کار 
صراحت دارد که کارفرما حتی اگر یک کارگر هم دارد باید او را 
براساس پایه حقوقش بیمه کند. اگر مشکلی در این زمینه داریم 

نه ناشی از ضعف قانونی که ناشی از عدم اجرای قانون است.
وی با اشاره به بحث اصالح قانون کار بیان کرد: ما نمی گوییم 
مخالف اصالح قانون کار هستیم اما هدف از اصالح باید بهبود 
آن باشد. برخی به دنبال اصالح قانون کار به این شکل هستند 
که قانون بدتر شود، نه بهتر. ظاهرا در بحث صرفه جویی و زدن 
هزینه ها، دیواری کوتاه تر از کارگران پیدا نکرده اند. نمی توانند 
مشکالت دیگر را حل کنند و فقط به فکر کاهش هزینه های 

کارگری هستند.
عضو کانون شوراهای اسالمی کار گفت: بررسی وضعیت 
معیشت کارگران نشان می دهد آنها با مشکالت زیادی روبه رو 
هســتند. حداقل مزد فاصله زیادی با حداقــل مخارج دارد. 
قراردادهای موقت امنیت شــغلی را از بین برده و نبود نظارت 
باعث شده در مورد حداقل هایی مثل حقوق حداقلی و بیمه، 

قانون گریزی شود که این مشکالت را دوچندان می کند.
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مرکز آمار ایران:
زنان، کار بدون مزد بیشتری 

انجام می دهند
گزارش مرکز آمار ایــران درباره گذران وقت در 
بهار ۹۹ نشان می دهد مردان به طور متوسط حدود 
چهار ساعت بیشتر از زنان، وقت خود را به اشتغال و 

فعالیت های مرتبط برای مزد اختصاص می دهند.
به گزارش ایلنــا، گزارش گذران وقت نشــان 
می دهد افراد روزانه چه زمانی را صرف فعالیت های 
مختلف می کننــد. رســیدگی و خودمرافبتی، 
فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی و تمرین های 
ورزشــی، خدمات خانگی بدون مزد، اشــتغال و 
فعالیت های مرتبط برای مزد و معاشرت و ارتباطات 
اجتماعی ازجمله مهم ترین دســته هایی هستند 
که زمان افراد به آن اختصاص می یابد. در این بین 
اختصاص زمان متقاوت به اشتغال و فعالیت های 

مرتبط برای مزد در زنان و مردان جالب توجه است.
براساس گزارش مرکز آمار، در بین مردان، بعد 
از فعالیت »رســیدگی و خودمراقبتی«، متوسط 
بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز به ترتیب 
مربوط به گروه فعالیت، »اشــتغال و فعالیت های 
مرتبط برای مزد« با ۴ ساعت و  ۴۸ دقیقه، »فرهنگ، 
فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی« با 
۴ ساعت و ۴۷ دقیقه و »معاشرت، ارتباط، مشارکت 
اجتماعی و آداب  ورسوم دینی« با یک ساعت و ۲۵ 
دقیقه بوده اســت. در بین زنان، متوسط بیشترین 
زمان صرف شــده بعد از رسیدگی و خودمراقبتی، 
به ترتیب مربوط به گروه فعالیت »خدمات خانگی 
بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده« با ۴ ساعت 
و ۴۴ دقیقه و »فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، 
تمرین های ورزشی« با ۴ ساعت و ۸ دقیقه در رتبه 
بعدی قرار دارد. مقایســه الگوی گذران وقت بین 
مردان و زنان گویای این مطلب است که زنان نسبت 
به مردان در یک شــبانه روز بیش از ٣ ساعت و نیم 
وقت بیشتری به خدمات خانگی بدون مزد و بیش از 
۴ ساعت زمان کمتری به فعالیت های مرتبط برای 

مزد اختصاص می دهند.
    

دبیر سندیکای تولیدکنندگان سرنگ ایران:
شرکت های دولتی باعث تعطیلی 
بنگاه های بخش خصوصی می شوند

دبیــر ســندیکای تولیدکنندگان ســرنگ و 
سرسوزن ایران با بیان اینکه مهم ترین درخواست 
ما خروج شــرکت های دولتی و نهادهای عمومی 
از حوزه های تولیدی اشــباع شــده است، گفت 
که شــیوه های ناســالم رقابت در کسب مشتری 
شرکت های دولتی در سال های اخیر پنج کارخانه را 

به تعطیلی کشانده است.
خدایار عینی فرح در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
دو شــرکت دولتی در زمینه تولید سرنگ در ایران 
فعال هستند که یکی از آنها زیرمجموعه سازمان 
هالل احمر و دیگری زیرمجموعه وزارت بهداشت 
اســت. این دو بخش از نهادهای عمومی در زمینه 
سالمت و امدادرسانی هستند و هیچ ارتباطی با تولید 
و اقتصاد ندارد و به طور کلی فعالیت آنها در زمینه 

تولید تجهیزات پزشکی عجیب است.
وی افزود: ما این مسأله را به اطالع تمام مقامات 
کشور رســانده ایم، چرا که اساسنامه شرکت های 

دولتی براساس سوددهی نیست.
به گفته این فعال بخــش خصوصی، تولید این 
محصول در شرکت های دولتی کم نشده و به روال 
گذشته ادامه دارد که این روند بزرگترین چالش ها 
و صدمات را به بخش خصوصی وارد کرده تا جایی 
که در ســال های اخیر پنج کارخانه تولید سرنگ 

ورشکسته شده است.
عینی فرح بــا بیان اینکه عمده شــرکت های 
دولتی زیان ده هستند، تصریح کرد: برخالف بخش 
خصوصی، سود و زیان برای شرکت های دولتی معنا 
ندارد و ریخت و پاش در این شــرکت ها زیاد است. 
این شرکت ها برای فروش و بازاریابی به هر روشی 
دســت می زنند، درحالی که این روش ها در توان 
بخش خصوصی که از جیب خودش خرج می کند 
وجود ندارد. به ویژه اینکه شرکت های تولید سرنگ 
براســاس سیاســت های اوایل انقالب در راستای 
پخش کارخانه ها در سراسر کشور در برخی مناطق 
کم برخوردار ازجمله ایالم، اهواز و مهاباد مســتقر 
اســت، بنابراین تعیلی واحدها منجــر به بیکاری 
کارگران در این مناطق و آواره شدن آنها در تهران و 

افزایش حاشیه نشینی می شود.
وی افــزود: برای مثال شــرکت های دولتی در 
مواردی کاالی خــود را ٣۰ تا ۴۰درصد زیر قیمت 
واقعی، با دمپینگ و شیوه های ناســالم رقابت در 
کسب مشتری و با تولید باال بدون هدف و بازدهی 

مالی عرضه می کنند.
دبیــر ســندیکای تولیدکنندگان ســرنگ و 
سرســوزن ایران با بیان اینکه این مسأله فقط در 
تولید سرنگ مطرح نیست، تصریح کرد: مهم ترین 
درخواست ما خروج شرکت های دولتی و نهادهای 

عمومی از حوزه های تولیدی اشباع شده است.
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اخبار کارگری

پرونده دستمزد ۹۹ کارگران که از 
اسفند سال گذشــته باز بود، سرانجام 
پس از افزایش ۲۰۰هــزار تومانی حق 
مسکن کارگران بسته شد، با این حال 
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس 
معتقد است که با توجه به طرح شکایت 
کارگران در دیوان عدالــت اداری، این 

پرونده همچنان مفتوح است.
به گزارش توسعه ایرانی، چانه زنی ها 
برای تعیین دستمزد سال ۹۹ از اوایل 
اسفند ماه سال گذشته شــروع شد و 
در گام نخســت، در اواخر فروردین ماه 
به ۲۱درصد افزایش منجر شــد. این 
افزایش مورد اعتراض نمایندگان جامعه 
کارگری قرار گرفت و بر این اساس وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد که 
حق مسکن به عنوان یکی از ردیف های 
حقوقی کارگران در جلسه شورای عالی 

کار بازنگری می شود.
هفدهم خرداد ماه جلســه شورای 
عالی کار با دستور افزایش حق مسکن 
کارگری که پیــش از آن یک صد هزار 
تومان تعیین شــده بود، در دستور کار 

قرار گرفت. این شورا پیشنهاد افزایش 
حق مسکن تا ســقف ٣۰۰هزار تومان 
را جهت تایید و تصویب نهایی به هیات 
وزیــران ارائه کرد. پیشــنهاد افزایش 
۲۰۰هزار تومانی حق مسکن در بیستم 
مردادماه در کمیسیون اقتصادی دولت 
مصوب و به هیات دولت ارجاع شد و در 
نهایت چهارشنبه هفته گذشته )بیست 

و نهم مردادماه( در دولت تصویب شد.
دستور رئیسی برای بررسی 

دستمزد ها
در همیــن زمینــه، ســخنگوی 
کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه 
دولت ناظر شــورای حقوق و دستمزد 
است نه دخالت کننده، گفت: کارگران 
به همین دلیل به دیوان عدالت درباره 
حقوق شــکایت کرده اند و رئیس قوه 
قضاییه هم برای بررســی دستمزد ها 

دستور عاجل دادند.
علی بابایی کارنامی در گفت وگو با 
خبرگزاری فارس، درباره احتمال ورود 
کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور 
اصالح میزان دستمزد کارگران و ترکیب 

شورای عالی کار اظهار داشت: شورای 
عالی کار یک حکم قانونی بوده و ترکیب 
خوبی دارد زیرا نماینده کارگران، نماینده 
کارفرمایان و دولت در آن حضور دارند. 
وی افزود: در شــرایط فعلی اقتصادی 
ترکیب فعلی شــورای عالی کار غیر از 
این نمی تواند باشد مگر اینکه سازوکار 
اقتصادی کشور بر هم خورده و سپس 
بتوانیم تغییرات الزم را در شورای عالی 

کار ایجاد کنیم.
سخنگوی کمیســیون اجتماعی 
مجلس تصریح کرد: کارگران، دولت را 
بزرگترین کارفرما می دانند در حالی که 
شأن حضور دولت در جلسه شورای عالی 

کار بحث نظارت است نه دخالت.
بابایی کارنامــی گفت: متاســفانه 
»محمد شــریعتمداری« وزیــر کار و 
مدیران ایــن وزارتخانه در جلســات 
شورای عالی کار که درباره تعیین حقوق 
دستمزد سال جاری تشکیل شده بود 
دخالت کردند ولی باید اجازه می دادند 
نماینده کارگران و کارفرمایان به توافق 

برسند.

وی گفت: دولت به صورت یکجانبه 
میزان حقوق و دســتمزد کارگران در 
سال جاری را مشخص کرد در حالی که 
باید میزان درصد افزایش حقوق براساس 
شاخص های تورم، سبد هزینه خانوار 
و میزان افزایش قیمــت ۱۲۰ کاال و در 

نهایت نظر کارگر و کارفرما تعیین شود.
سخنگوی کمیســیون اجتماعی 
مجلس افزود:  همه ساله براساس رویه 
موجود درباره میــزان افزایش حقوق 
کارگران تصمیم گیری می شد اما در سال 

جاری دولت از نقش نظارتی خود خارج 
شده و طرف کارفرما را گرفت.

بابایی کارنامی گفــت: نمایندگان 
شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری 
در مورد عدم رعایت پیش شــرط  های 
الزم جهــت تعیین افزایــش حقوق 
کارگران شکایت کرده اند که در همین 
راستا »رئیســی« رئیس قوه قضائیه 
دســتور داده دیوان عدالت اداری باید 
براساس ارزیابی میدانی این موضوع را 
بررسی کرده و هر حکمی که این دیوان 

بدهد الزم االجراست.
 شکایت جدیدی 

درباره مزد ۹۹ نداشتیم
درباره شکایت کارگران از دستمزد 
مصوب برای ســال جــاری، نماینده 
کارگران در شــورای عالــی کار گفت: 
شکایت جدیدی ثبت نشده است. به رغم 
وعده سازمان بازرســی برای افزایش 
مزد در نیمه دوم امســال، اما وزیر کار و 
معاونان وی زیر بار نمی روند. بر همین 
اساس از دیوان عدالت اداری درخواست 

پیگیری کردیم.
محمدرضا تاجیــک در گفت وگو 
با خبرگزاری تســنیم درباره شکایت 
جدید کارگران به دســتگاه قضایی 
گفت: در اردیبهشــت ماه امســال 
نمایندگان کارگران در دیدار با رئیس 
قوه قضاییه، به طرح مشــکالت مزد 
۹۹ پرداختند. مواردی از قبیل اینکه 
دســتمزد ۹۹ کارگران از هزینه های 
زندگی آنها بسیار کمتر است و مصوبه 
دستمزد مورد تأیید شورای عالی کار 
نیست، مطرح شد و رئیس قوه قضاییه 
نیز به سازمان بازرسی کل کشور برای 
بررسی ابعاد دســتمزد ۹۹ کارگران 

دستور دادند.
وی ادامه داد: شــکایت جدیدی 
درباره دستمزد کارگران ثبت نشده 
است. سازمان بازرسی بارها به موضوع 
مزد امســال ورود کرده است. رئیس 
سازمان بازرسی کشور مدتی قبل در 
صداوسیما اعالم کرد که وزیر کار قول 
بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را 

داده اما وزیر و معاون روابط کار وزیر 
در مصاحبه های خود این مسأله را رد 
کرده اند و گفته انــد که چنین اتفاقی 
قرار نیست رخ دهد. بر همین اساس 
همان موقع کارگران از دیوان عدالت 
اداری درخواست کردند، به شکایاتی 
که در خصوص مزد ۹۹ مطرح شــده 

است رسیدگی کنند.
تاجیک درباره مصوبه حق مسکن 
کارگران گفت: مصوبه حق مســکن 
کارگران در حالی در شــورای عالی 
کار به تصویب رســید که نمایندگان 
کارگران انتظار دارنــد این مصوبه از 
ابتدای سال اجرایی شود. در تهران، 
گرانی اجاره خانه منجر به گســترش 
موج حاشیه نشینی شده است و امروزه 
کارگران در شــهرک های اقماری و 

حاشیه های تهران زندگی می کنند.
وی معتقد است: ۲۰۰هزار تومان 
افزایش حق مســکن عادالنه نیست. 
این افزایش ۲۰۰هزار تومانی آرمان 
و خواســته مطلوب ما نیست. ما فقط 
به قصد همــکاری و تعامــل و برای 
اینکه باری هــر چند کوچک از دوش 
کارگران برداشته شود، حاضر به قبول 
آن شدیم وگرنه روند افزایش دستمزد 
۹۹ هرگز مطلــوب مــا نمایندگان 
کارگــری نبوده اســت کمــا اینکه 
حاضر به امضای مصوبه دســتمزد در 

فروردین ماه نشدیم.

پرونده دستمزد ۹۹ با تصویب حق مسکن بسته شد

پیگیری شکایت کارگران در دستگاه قضا

خبر

عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم از بررسی 
مشکالت بازنشســتگان شــرکت مخابرات و 

کارگزاران مخابرات روستایی خبر داد.
سیدمحسن دهنوی در گفت وگو با خبرگزاری 
خانه ملت، در تشــریح جلســه نایــب رئیس 
دوم مجلس بــا کارگزاران روســتایی مخابرات 
و بازنشســتگان این شــرکت گفــت: در بحث  
بازنشســتگان شــرکت مخابرات ۴۸هزار نفر 
بازنشسته دارد که با مشکل مهمی مواجه هستند.

وی ادامه داد: زمانی کــه مخابرات به بخش 
خصوصی واگذار شد متاسفانه آیین نامه پرداخت 
حق و حقوق بازنشســته ها در ایــن واگذاری به 

درستی دیده نشد.
عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم بیان کرد: بر 
این اساس، کسی که بازنشسته دولتی محسوب 
می شد و بر مبنای مجموعه دولتی، مزایای حقوق 
بازنشستگی و مزایای رفاهی دریافت می کرد، بعد 
از این واگذاری به بازنشســته شرکت خصوصی 

تبدیل شده بود.
وی افزود: بر این اســاس مدل پرداخت تغییر 
پیدا کرده بود و موجب حذف بسیاری از حقوق و 
مزایا آنها شد در حالی که در دوران بازنشستگی 

هزینه های زندگی رو به افزایش می رود.
دهنوی تصریح کرد: نمایندگان بازنشستگان 

یک ماه پیش مجلس آمدند. جلسات متعددی 
با آنها داشتیم و با شرکت مخابرات طرح موضوع 
کردیم. البته مخابرات اقداماتی شــروع کرده و 

پرداخت رفاهیات و مزایا از سر گرفته شده است.
وی عنوان کرد: ســه موضوع مورد بحث قرار 
گرفت و قرار شد در جلسه بعدی جمع بندی شود 
که بخشی به مطالبات بازنشستگان در چند سال 
گذشته برمی گردد. متاسفانه شرکت مخابرات به 

تعهدات ملی خود عمل نکرده است.
عضو هیأت رئیســه مجلــس یازدهم ابراز 
کرد: بخشــی از رفاهیات که طبــق آیین نامه 
هنوز پرداخت نشــده، باید ایــن اقدام صورت 

گیرد و این آیین نامه باید اصالح شــود که در 
رابطه با موارد موجود بحث شد تا ۱۰ روز دیگر 
جمع بندی و مشکالت بازنشستگان حل شود. 
عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم در خصوص 
بحث کارگزاران روستایی شرکت مخابرات هم 
گفت: آنها 6 هزار نفر هستند که در مورد نحوه 
اســتخدام و مدل قرارداد، پایــه حقوق و مزایا 

اعتراض دارند.
وی افزود: مخابرات گروه دو را برای اعمال پایه 
و حقوق مزایا پذیرفته اما کارگزاران روســتایی 
اعتراض دارند و معتقدند استحقاق آنها حداقل 

گروه شش و باالتر است.
دهنوی تصریح کرد: در جلســه ای با حضور 
نماینده وزارت کار، کارگزاران مخابرات روستایی، 
مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت مخابرات 
و »نیکزاد« نایب رئیس مجلس، این موضوعات 

مفصال بررسی شد و پیشنهاداتی به منظور حل 
مشکالت این عزیزان مطرح شــد تا کارگزاران 
روستایی به حق و حقوق خود برسند و مساله از نظر 

قانونی به شکل درستی پیش برود.
وی در پایان گفت: هنوز موضوع جمع بندی 
نشده ولی بیشتر پیشنهادات مطرح و مورد بحث 
قرار گرفت و در نهایت تــا ۱۰ روز آینده با حضور 

عزیزان موضوعات جمع بندی می شود.

عضو هیات رئیسه مجلس خبر داد:

بررسی مشکالت بازنشستگان شرکت مخابرات در مجلس

یک فعال کارگری:

کمتر از ۱۰درصد هزینه های تولید، مربوط به دستمزد است

تاجیک: افزایش 200هزار 
تومانی، مطلوب ما نیست. 

فقط به قصد همکاری و 
تعامل و برای اینکه باری 
هر چند کوچک از دوش 
کارگران برداشته شود، 

حاضر به قبول آن شدیم 
وگرنه روند افزایش 

دستمزد ۹۹ هرگز مطلوب 
نمایندگان کارگری نبوده 

است

سخنگوی کمیسیون 
اجتماعی مجلس: رئیس 
قوه قضائیه دستور داده 

دیوان عدالت اداری باید 
براساس ارزیابی میدانی، 
موضوع دستمزد مصوب 

کارگران را بررسی کرده و 
هر حکمی که این دیوان 

بدهد الزم االجراست
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