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یادداشت

خواستههای جامعه کارگری از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری

امنیت شغلی ومسکن؛
دغدغه این روزهایکارگران

گرفتار ادعاهای سرمایهداران ودالالننشوید

با نزدیک شــدن به زمان برگزاری
انتخابــات ریاســت جمهــوری،
کاندیداهایانتخاباتیبهدلیلجمعیت
باالی کارگران و بازنشستگان کارگری،
برنامههای خود برای این قشر را تشریح
میکنند .به گزارش «توسعه ایرانی»،
موضوع روابــط کار ،ایجاد اشــتغال،
تالش برای ایجاد زمینههای الزم برای
تامین معیشت و زندگی مناسب برای
مزدبگیران ،ارتقای امنیت شــغلی و
ساماندهی به قراردادهای رایج کار در
کشورو...ازجملهخواستههاییاستکه
در چند سال گذشته ،به کرات از سوی
فعاالن کارگران و تشکلهای کارگران
بهعنوانمطالباتاصلیاینقشرعنوان
شدهاست،بااینحال،اینخواستههادر
برنامههایاعالمشدهازسوینامزدهای
انتخاباتیدیدهنشدهودر مواردیحتی
آنچهبهعنوانخطقرمزجامعهکارگری
اعالم شــده اســت ،در برنامههای این
کاندیداهاخودنماییمیکند.
در همین زمینه« ،علیرضا زاکانی»
کاندیدای اصولگرای انتخابات ریاست
جمهوری ،در پاســخ به اظهارات یکی
از نمایندگان جامعــه کارگری درباره
بیتوجهی به مطالبات صنفی کارگران
درمناظرههایانتخاباتیونیزمشکالت
جامعهکارگریدرحوزهقراردادهایکار،
گفت:نوعنگاهبهخلقثروتوکارآفرینی
و کارگری ،نگاه نادرســتی است و برای
اینکه بتوانیم نظام منطقی و مناسبی
بین کارگر و کارفرما برقرار کنیم ،قانون
فعلیکاربایدبازنگریشود.

خبر

قانونکارفعلی،
کارگررااجیرمیداند
زاکانی در توضیح این مسأله گفت:
قانونفعلیکارمبتنیبرحداقلیازعقود
اسالمی است و کارگر را به عنوان اجیر
کردن به حساب آورده ،در حالیکه باید
نقش مشارکت و خالقیت برای کارگر
تعریف شود تا عواید خلق ثروت نصیب
کارگرنیزبشود.
ایننامزدانتخاباتریاستجمهوری
تصریحکرد:ازسال 92بهدنبالبازنگری
در قانون کار بودهایــم اما برخوردهای
سیاسی عدهای در مجلس باعث شده
تا این کار معطل بماند چرا که عدهای تا
سراغقانونکارمیرویمفریادمیزنندو
میگوینددستنزنید!
وی افزود :در حــال حاضر 10هزار
و  500قانون در کشــور داریــم که با
آییننامههایآنهابه 50تا60هزارقانون
و مقرره میرسد .به دنبال این هستیم
که اینها را در قالب  43جلد قانون مادر
تعریف کنیم تا فرصــت ورود دزدان با
چراغکهازقانونسوءاستفادهمیکنند،
گرفته شــود .ظرف 3سال باید این کار
را انجــام دهیم و همزمــان در جامعه
فرهنگسازیصورتبگیرد.
زاکانــی همچنیــن در خصوص
موضوعقانونیشدناعتصاباتکارگری
نیز گفت :اگر موضوع حق اعتراض همه
اقشــار جامعه ازجمله کارگران طبق
قانون  27قانون اساسی نهادینه و اجرا
شود ،دیگر نوبت به اعتصاب نمیرسد
ومشکالتکارگرانحلخواهدشد.

ناکارآمدیادعاییقانونکار،
محصولعملشماست
در واکنــش به چنیــن ادعاهایی،
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره
کانونعالیشوراهایاسالمیکارکشور
در نامهای که به تمامــی کاندیداهای
ریاســت جمهوری  ۱۴۰۰نوشــت،
به تشــریح مطالبات جامعه کارگری
پرداخت .در این نامه آمده است :تامین
و تضمیــن امنیت شــغلی ،خط قرمز
کارگران اســت .مدعیــان در مجلس
و دولت و بخشهایی از کارشناســان
اقتصادیمیگویندقانونکارناکارآمد،
ضدتولید و ضد اشتغال است .باید گفت
قراردادهای کار موقت در کارهایی که
طبعیت آنهاجنبه مستمر دارد با صدور
بخشنامه  ۲۵۷۲۳سال  ۷۲وزارت کار
و نهایتا دادنامه  ۱۷۹ســال  ۷۵هیات
عمومی دیوان عدالــت اداری ،افزایش
و گســترش یافــت و اینچنین قانون
کار از حیز انتفاع ســاقط شــد .امنیت
شغلی کارگران از بین رفت تا بهانهای
شــود تا قانون کار ناکارآمد جلوه داده
شود .لذا تکلیف قانونی و شرعی است
پیگیریشودتاقراردادهایموقتصرفا
یکسویهوباارادهکارفرمامنعقدنشود.
حبیبی در ادامه آورده است :وزارت
کار و هیات وزیــران ،منفعالنه و به نفع
کارفرمایان ،تصویب آییننامه تبصره
۱ماده  ۷را  ۲۹سال به تاخیر انداختند
تا بهانهای داشــته باشــند کــه کلیه
قراردادهای کار با طبیعت مســتمر را
هم به طور موقت منعقد کنند .ضمنا در

گذشته کارگاههای ۵نفره و کمتر از۱۰
نفرهرابهبهانهاشتغالزاییازشمولقانون
کار خارج کردند .سوال این است که آیا
اشتغال ایجاد شــد یا بیکاری افزایش
یافت؟مردموبهویژهکارگرانوضعشان
بهبودیافتیاروزبهروزبررنجودردشان
افزودهشد؟سرمایهگذاریرونقگرفتیا
کارگاههاوبنگاههایاقتصادیبهتدریج
تعطیل شدند؟ آیا مدعیان ناکارآمدی،
ضدتولید و ضداشتغال بودن قانون کار
رویشانمیشوداهمالوسودجوییهای
خودشانرامتوجهقانونکاربدانندوآیا
اینیعنیاوجبیشرمیونامردینیست؟
در ادامــه این نامه آمده اســت :ما
کارگران ،مخالف افزایش سن ،سابقه

زاکانی :قانون فعلی کار
مبتنیبرحداقلیازعقود
اسالمی است و کارگر را
به عنوان اجیر به حساب
آورده ،در حالیکه باید نقش
مشارکت و خالقیت برای
کارگر تعریف شود تا عواید
خلقثروتنصیبکارگر
نیزبشود

فرامرزتوفیقی،رئیسکمیتهدستمزدکانونعالیشورایاسالمیکار

و افزایش نحوه محاسبه مستمری دو
سالآخرخدمتدرطرحتوانمندسازی
نمایندگان مجلس به سه سال و نهایتا
به  ۲۰سال خدمت هستیم و معتقدیم
با ایجــاد امنیت شــغلی کارگران که
همان ساماندهی قراردادهای موقت
و دائمی شــدن قرارداد کارهایی که
طبعیت آنهــا جنبه مســتمر دارد و
حاکمیت بخشیدن به اراده کارگر در
عقد قرارداد کار ،ثبات و پایداری شغل
و شاغل موضوع اصل ۲۸قانون اساسی،
ایجاد میشود و در نهایت بیمهپردازی
نیز به عنوان اصلیترین منابع سازمان
اســتمرار و افزایش مییابــد و تامین
اجتماعی دیگر دچار بحران و کسری
منابع نخواهد شد ،همچنین معتقدیم
از دهه  ۹۰شــاهد حضــور نیروهای
جوان در بنگاههای تولیدی و خدماتی
هستیم و لذا سازمان تامین اجتماعی
به ســمت تعادل و توازن بین منابع و
مصارف در حرکت اســت و تا  ۲۰سال
آینده با این حجم از گستردگی برای
بازنشستگی ،مواجه نخواهد شد.
در بخش دیگری از ایــن نامه آمده
اســت :کارگــران خواســتار متوقف
شدن خصوصیسازی هســتند چرا
که خصوصیسازی اعمال شده مغایر
اصل  ۴۴بوده و باعث افزایش بیکاری و
تعطیلی کارگاهها شده و منافعی برای
مردم و کشور نداشــته و مغایر شرع و
قانون اساسی است .معتقدیم در وهله
اول خصوصیسازی باید متوقف شود و
در صورت ادامه روند خصوصیسازی،
ابتدا سهام ترجیهی آن واحد واگذاری
به کارگــران همان واحد داده شــود و
سپس با تقویت تعاونیهای کارگری،
باقیمانده ســهام واحدهای فوق را به
تعاونیهاواگذارکنند.اینفعالکارگری
در ادامه آورده است :مناطق آزاد تجاری
وصنعتیراگسترشدادندوآنقدرافراط
کردند که در همیــن حوالی تهران نیز
ایجاد مناطــق آزاد را تصویب کرده و
میکنند .سوال این است که آیا اشتغال
ایجاد شد و رشد سرمایهگذاری تحقق
یافــت؟ در این مناطق کــه قانون کار
حاکم نیست .آیا مناطق آزاد ،درآمد و
منابع ریالی و ارزی به ســرزمین اصلی
تزریق کردند یا اینکــه رهآورد مناطق
آزاد ،قانونگریزی ،تبعیض ،گسترش
وارادات و قاچاق بوده اســت .در بخش
پایانی این نامه آمده است :کاندیداهای
محترم ریاســت جمهوری ،میدانیم
دولت ،مجلس ،کانونهای کارفرمایی،
اتاق بازرگانی تهران و اتــاق بازرگانی

حبیبی :قانون کار را
کاملنمیدانیم،ولی
اعتقاد داریم قانون
کار ۶۹اجرایی نشده و
اشکاالت و ضعفهایی
که سرمایهداران و
سیاستمدارانطرفدار
آنهابهقانونکارمنتسب
میکنند،درستنیست
ایران و موسســاتی مانند نذر اشتغال
امام حســین(ع) در اصالح قانون کار و
قانون تامین اجتماعی ،مصمم و همسو
هستند .هشــدار میدهیم که مجلس
و دولت و کال بدنه نظــام باید در جهت
خدمترسانیبهمردمبهویژه۶۵درصد
جمعیت کشور کارگران باشند و اعالم
میکنیمقانونکارسال،۶۹قانونیاست
برگرفتهازقانوناساسیواصولمقدس
شرع اسالم .نه اینکه قانون کار را کامل
بدانیم و نیاز به اصالح ندارد ،بلکه اعتقاد
داریم قانــون کار  ۶۹اجرایی نشــده و
اشکاالتوضعفهاییکهسرمایهداران
و سیاستمداران طرفدار آنها به قانون
کار منتسب میکنند ،درست نیست و
چنانچهاصالحیهمقرارهستصورت
بگیرد بایــد مورد تاییــد نمایندگان و
فعالین کارگری شــاغل و تشکلهای
کارگری باشد ،آنهم با رویکرد افزایش
چترهایحمایتیازکارگران.کالمآخر
اینکه به قول امام صادق(ع) اگر عدالت
اجراشودهمهمردمبینیازشوند،یعنی
جامعه منهای فقر و اگر غیر این باشــد
ظلم اســت نه عدل و هر چه از عدل نیز
گفته شــود برخالف واقعیت عدالت و
لوثکردنعدالتاست.بههمینمنظور
ما نمایندگان و تشکالت کارگری آماده
هستیم در جهت تامین امنیت ،آزادی،
برابریوکرامتانسانیکارگرانوتحقق
عدالتباشماهمکاریوگفتوگوکنیم،
مطمئنباشیدغیرازاینباشدضمنآنکه
باخشمکارگرانمواجهمیشوید،اعتبار
نمایندگی مردم نیز از شــما به واسطه
آنکه سوگند و عهد موضوع اصل ۱۲۱
قانون اساسی را زیر پا گذاشتید ،از شما
ساقطمیشود.

مدیرعامل تأمین اجتماعی خبر داد:

پرداخت پاداش ایامکرونا بهکارکنان مراکز درمانی

مدیرعامل تأمین اجتماعی از ارســال پیشنهادی به هیات
مدیره این ســازمان برای اخذ مصوبه برای پرداخت پاداش ایام
کرونابهکارکنانمراکزدرمانیدرگیرکروناتامعادل۱۰۰درصد
یکماهحقوقخبرداد.
به گزارش توســعه ایرانی ،مصطفی ســاالری در جلســه
ساماندهی نظام پرداخت به کارکنان تأمین اجتماعی ،از ابالغ
بخشنامهشیوهمحاسبهوکسر۷درصدحقبیمهسهمهمکاران
متقاضیبازنشستگیدرمشاغلسختوزیانآورخبرداد.
وی اظهار داشت :با ابالغ این بخشنامه ،بابت سنوات سخت
و زیانآور پرستاران در حین بازنشستگی۲۰ ،درصد حق بیمه
 ۵ساله برعهده ســازمان و فقط۷درصد کسورات برعهده خود
آنانخواهدبودکهبهموجباینبخشنامهسهمکارمندازمحل

پاداشپایانخدمتیاطی ۲۴ماهکسرازمستمریبازنشستگی
قابلتادیهخواهدبود.
ساالری همچنین از ابالغ دســتورالعمل جدید محاسبه و
پرداختپرکیسبهپزشکانازدیسال ۹۹خبردادوافزود:عالوه
بر این ،با ابالغ دســتور اداری جبران کاهش غیرارادی عملکرد
پرکیس پزشکان در ایام کرونا ،جبران کاهش عملکرد پزشکان
مشمولازاولتیر ۱۳۹۹بهبعد،محاسبهوپرداختخواهدشد.
مدیرعامل تأمین اجتماعی از ارســال پیشنهادی به هیأت
مدیره بــرای پرداخت معوقــه فوقالعادههای ســختی کار و
نوبتکاری خبر داد و افزود :احتماالً ظــرف هفته آینده هر دو
موضوع به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید که به محض ابالغ
مصوبه،مراتببرایاجرابهاستانهاابالغخواهدشد.

ساالری با اشاره به درخواست از سازمان اداری و استخدامی
کشوردررابطهبامجوزافزایشفوقالعادهویژهکارکنانمتناسب
با شرایط رســتههای مختلف شــغلی ،ضمن ابراز قدردانی از
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و رئیس هیأت امنای سازمان،
خاطرنشانکرد:بهمحضاخذمجوزشورایحقوقودستمزدو
ابالغپاسخمرجعمذکور،اقداماتالزمدرسازمانبالفاصلهانجام
خواهد شد .وی با اشاره به اصالح و تصویب شاخصهای ارزیابی
در محاسبه مزایای انگیزشی در کمیته اصلی مزایای انگیزشی
سازمان ،از بازبینی و اصالح سقف پرداخت مزایای انگیزشی به
کارکنانبهمنظوررعایتعدالتدرپرداختها،خبرداد.
مدیرعامل تأمین اجتماعی همچنین از شفافسازی درباره
نحوه محاسبه ســاعت کارکرد و اضافهکار کارکنان در معرض

شریعتمداری در نامهای خطاب به نوبخت:

اعتباربیمهقالیبافانوشاغالن صنایعدستیدر بودجهتامین شود

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در نامهای
به رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعالم اینکه
اعتبار مربوط به بیمه قالیبافان و شــاغالن
صنایعدستی در بودجه  1400حذف شده،
خواستار احیای مجدد آن در بودجه شد.
به گزارش فارس ،محمد شریعتمداری در

نامهای به نوبخت اعــام کرد که اعتبار بیمه
قالیبافان و شــاغالن صنایعدستی از بودجه
 1400حذف شــده و به این ترتیب ممکن
اســت امکان تداوم بیمه اقشــار مشمول و
اجرای تکالیف قانونی میسر نباشد.
در ایــن نامه آمــده اســت :همانگونه

که مســتحضرید در بنــد (ش) تبصره 14
قانون بودجه ســال  1386و قانون بیمههای
اجتماعــی و قالیبافان ،بافنــدگان فرش و
شاغالن صنایعدستی شناسنامهدار (کددار)
مصوب مجلس مقرر شــده تا ده بیســت و
هفتم حق بیمه رانندگان ،بیســت بیســت

خطر اشــعه در مراکز درمانی و ابالغ مکاتبات مرتبط برای اجرا
بهاستانهاخبرداد.
ساالریتأکیدکرد:صدوراحکامکارگزینیمربوطبهافزایش
حقوق سال  ۱۴۰۰کارکنان شــاغل در تأمین اجتماعی انجام
و پرداخت حقوق خرداد همکاران نیز براســاس احکام صادره
جدید صورت میگیرد و معوقات مربوط به احکام سال ۱۴۰۰
نیزدرآیندهنزدیکپرداختمیشود.

و هفتم حــق بیمه خادمین ثابت مســاجد،
کارگران باربر و قالیبافان ،بافندگان و شاغالن
صنایعدستی شناسنامه دار (کددار) از محل
اعتبارات عمومی تامین و پرداخت شود که در
سال  1386ردیفی ذیل وزارت متبوع ایجاد
و اعتبار آن در قانون بودجه و مصوب میشد.
در الیحه بودجه  1400نیــز ذیل برنامه
توسعه خدمات بیمهای از محل بند 25 - 11
جدول تبصــره یارانهها اعتبــاری به مبلغ
 20700میلیــارد ریــال در ردیــف وزارت

تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی بابــت موارد
مذکور پیشبینی شد که در مجلس تصویب
و به تایید شورای نگهبان رســید و نهایتا از
طرف رئیس مجلــس به دولت ابالغ شــد.
ولی متاســفانه در ابالغیه مجلس که توسط
دولت وصول شــده ،اعتبار مذبور از جدول
تبصــره  14حذف و صرف عنــوان باربران و
خادمین مساجد بدون اعتبار بند  13جدول
 13جــدول تبصره ( 14پیوســت  )3اضافه
شده است.

درباره مطالبات کارگران از دولت ســیزدهم
باید گفت که یکی از مهمترین مواردی که مدنظر
کارگران اســت و ســالها اجرایی نشده است،
امنیت شغلی است.
سال  1372بود که بخشنامهای توسط وزارت
کار و امــور اجتماعی وقت صادر شــد و در آن به
استعالم تعدادی از شــرکتهای خصوصی که
پرســیده بودند آیا قراردادهای موقت در صورت
تمدید ،دائمی تلقی میشــود یا نه ،پاســخ داده
شــد که «نه ،این قراردادها در صــورت تمدید،
کماکان موقت هستند» .به دنبال آن ،اعتراضات
و شکایاتی به دیوان عدالت شد که دیوان در سال
 ،1375دادنامه  179هیات عمومی را صادر کرد.
در آن دادنامه به صراحت گفته شد که مستفاد از
مفهوم مخالف تبصره دو مــاده هفت قانون کار
مصوب ســال  ،1369در صورت ذکــر مدت در
قرارداد کار ،قرارداد تنظیمی موقت و غیردائمی
خواهد بود .این دادنامه دیوان ،به دســتورالعمل
 35723وزارت کار و امــور اجتماعی که اعتقاد
داشــتیم و داریم خالف قانون کار است ،وجهه
قانونی بخشید .لذا از ســال  1375به این سو ،با
در اختیار داشتن این حربه قانونی ،قراردادهای
موقت کار افزایش یافت و هیاتهای تشخیص و
حل اختالف قانون کار نیز به استناد همین رای
دیوان عدالت اداری ،قراردادهــای موقت را در
کارهای با ماهیت مســتمر ،قانونی دانســتند و
ترویج کردند.

آنچه که بــرای کارگران مهم اســت تعیین
تکلیف تبصره دو ماده  7قانون کار است تا کارگران
مشاغل مستمر تعیین تکلیف شوند و وزارت کار
با تعریف درست از مشاغل مستمر و تعیین مدت
زمان انعقاد قراردادهــای کار فیمابین کارگران
و کارفرمایان ،امنیت شــغلی را بــرای کارگران
کارهای مستمر و دائم حاکم کند ،دغدغه امروز
کارگر این است.
همچنین انتظار داریم که کاندیداها جلسهای
با کارگران بگذارند و دغدغه کارگران را بشنوند.
برای مثال درحالیکه ســبد معیشت کارگران
نزدیک به 7میلیون تومان تعیین شــده است و
حقوق یک کارگران حدود 4میلیون است اما باز
هم دستمزد کارگر ،مشــمول مالیات میشود و
باید مالیات بپردازد.
همچنین باید به کاهش ســرانه مصرف مواد
پروتئینی و کاهش ســرانه مواد مناسب در سبد
غذایی کارگران اشاره کرد .توجه به حاشیهنشینی
در بین کارگران و افزایش فقر مسأله دیگری است
که باید به آن پرداخته شود .هم ه نگران مالیات و
سود و حاشیه سود کارفرمایان هستند ولی چرا
هیچکس به درآمد و مالیــات بر درآمد کارگران
توجهی ندارد؟ همین االن کارگر حداقلبگیری
که چهار میلیون و خــردهای درآمد دارد ،چون
ســقف معافیت مالیاتی 4میلیون تومان است،
باید ماهیانه مالیات بپردازد و اگر دســتمزدش
4میلیــون و 200هزار تومان اســت ،باید ماهی
20هزار تومان مالیات بدهد .این در حالیست که
کمینه سبد معیشت خانوار6 ،میلیون و 895هزار
تومان است و با این حساب ،کارگران حداقلبگیر
همگی زیر خط فقر هســتند اما باز هم به دولت
مالیات میدهند.
در پایان باید گفت ماده  41قانون کار موضوع
دیگری اســت که باید مورد توجه رئیس جمهور
آینده باشد .موضوع مســکن کارگران هم باید با
برنامه دنبال شــود .ارائــه برنامههایی در زمینه
مســکن که پشــتوانه دقیق نــدارد ،دردی از
درد مردم کــم نمیکند .افزایش حق مســکن
دوای درد جامعــه کارگری نیســت و باید ماده
 41قانون کار اجرا شــود .در راستای چارچوب
ماده  41قانون کار ،اگر مزد کارگران به درســتی
اجرا و متناســب با شــرایط اقتصادی کشــور
تعریف شــود ،در افزایش قدرت خرید و کاهش
هزینههــای زندگی آنها اثرگذار اســت .اجرای
ماده  41قانون کار بهترین مالک تعیین دستمزد
کارگران است چون از گذشــته تا به امروز ماده
 41قانون کار تنها مبنا و مالک تعیین دستمزد
کارگران بوده اســت لــذا اجرای کامــل قانون
کمک میکند تا دســتمزد کارگران به ســمت
واقعی شدن برود.

