
سازمان تامین اجتماعی، بیمه گر پایه کشور 
با ٥ میلیون و ٩٤٨ هزار و ٤٦٧ نفر مستمری بگیر 
اصلی و تبعی، همچنان با سرپرست اداره می شود 

و مدیرعامل ندارد.
دو هفته پیش بعد از چنــد ماه بالتکلیفی و 
انتظار، زمزمه های انتخاب مدیرعامل سازمان و 
تشکیل جلسه هیات امنا برای تصمیم گیری در 
مورد آن به گوش رسید اما گویا اراده ای قوی برای 
انجام این مهم و به ســرانجام رساندن آن وجود 
نداشته است. اســتنکاف از انتخاب مدیرعامل 
برای سازمانی که به گفته اولیا علی بیگی، عضو 
کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، 
حدود نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش 
قرار می دهد، برای کارگران و تمام ذینفعان این 
سازمان نگران کننده است، آن هم در شرایطی که 

نسبت پشتیبانی این سازمان برای اولین بار در 11 
سال گذشته به زیر پنج رسیده و در آستانه بحران 
منابع - مصارف قرار دارد. چرا برای این سازمان 
گسترده و بســیار بااهمیت مدیرعامل انتخاب 
نمی شود و نگاه اعضای کارگری هیات امنای این 
سازمان به موضوع چگونه است؟ علی بیگی در این 
رابطه می گوید: یکی از مهم ترین مسئولیت های 
قانونی هیات امنا، انتخــاب مدیرعامل و هیات 
مدیره است؛ مسئولیتی که باید بگذارند به نحو 

احسن انجام شود و به سرانجام برسد.
وی تاکید می کند: به رغــم اینکه قانونگذار 
اختیار داده که تامین اجتماعی تا شــش ماه با 
سرپرست اداره شود اما اســتفاده از این فرصت 
شش ماهه برای ســازمانی با این گستردگی و 
تنوع خدمات و با توجه به گســتره وسیع افراد 

تحت پوشش آن، به نظرم »فرصت سوزی« است.
به گفته عضو کارگری هیــات امنای تامین 
اجتماعی، اداره این سازمان به شکل سرپرست، 
حتی برای یک ماه یا دو ماه هم صحیح نیست و 
باید برای این ســازمان، فردی با شناخت کافی 
نسبت به مســائل به عنوان مدیرعامل انتخاب 
شود تا اختیار تام داشته باشد و بتواند تصمیمات 

و راهکارهای مدیریتی درست اتخاذ کند.
رئیس کانون عالی شــوراهای اسالمی کار 
کشور با تاکید بر اینکه نزدیک به نیمی از جمعیت 
کشور، تحت پوشش این بیمه گر پایه هستند، 
اضافه می کند: برای خود ما در هیات امنا جای 
سوال است که چرا مســاله تعیین مدیرعامل با 
این سطح از ارزش و اهمیت در جلسات مطرح 

نمی شود؟

او در پاسخ به این سوال که اعضای کارگری 
هیات امنا برای پیگیــری موضوع چه کرده اند، 
می گوید: اعضای کارگری بارها مساله را پیگیری 
کرده و خواستار طرح موضوع در جلسه هیات امنا 
شدیم. اوایل استدالل وزیر کار این بود که در حال 
رایزنی با افراد با تجربه هستیم که در آن مقطع، این 
استدالل پذیرفتنی و منطقی بود ولی وقتی بیش 
از شش ماه گذشته، دیگر هیچ توجیه منطقی 
برای استنکاف از طرح موضوع در جلسه هیات 
امنا وجود ندارد، لذا امیدواریم هرچه ســریع تر 

موضوع انتخــاب مدیرعامــل در هیات امنای 
تامین اجتماعی مطرح شده و در این خصوص، 
تصمیم گیری شــود. علی بیگی در پایان تاکید 
می کند: اگر فردی یا نهادی غیر از هیات امنا قرار 
است در مورد انتخاب مدیرعامل تصمیم بگیرد، 
شهامت قبول و اعالم آن را به هیات امنا و ذینفعان 
)کارگران و کارفرمایان( داشته باشد و اعالم کنند 
که مصوبه صریح مجلس را قبول ندارند و افرادی 
غیر از هیات امنای تامین اجتماعی قرار اســت 

مدیرعامل این سازمان را تعیین کنند.
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عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس:

موضوع افزایش حقوق ها باید 
در نشست غیرعلنی بررسی شود

عضو هیات رئیسه کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس پیشنهاد داد که موضوع 
افزایش حقوق کارکنان و اختالف دولت و مجلس 

در این زمینه در نشستی غیرعلنی بررسی شود.
محمدجواد جمالــی نوبندگانی در گفت وگو با 
خبرگزاری خانه ملت، با اشــاره به اختالف دولت و 
مجلس در اجرای قانــون افزایش حقوق کارکنان 
در ســال ٩٨ گفت: افزایش حقوق هــا مربوط به 
بودجه ریزی است. در زمســتان گذشته دولت در 
این زمینه اعالم موضع کرد که رئیس مجلس تاکید 
داشت که موضوع مطرح شده، مغایر با مصوبه مجلس 
است و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور باید به 
قانون تمکین کنــد. وی ادامه داد: نوبخت هم بیان 
داشت که با وجود اینکه نظر دولت در اجرای افزایش 
حقوق ها متفاوت با مصوبه مجلس است اما در نهایت 
دولت به اجرای دقیق قانــون مجلس تن می دهد. 
نماینده فسا در مجلس با اشاره به اختالف نظر اخیر 
بین مجلس و دولت در زمینه افزایش حقوق ها، عنوان 
کرد: اخیرا برخی نمایندگان و مرکز پژوهش های 
مجلس اعالم کرده اند فرمولی که دولت برای افزایش 
حقوق ها در نظر گرفته و تبدیل ٤00هزار تومان به 
ضریب، ضمن اینکه مصوبه مجلس را زیر پا گذشته، 
سقف افزایش حقوق ها نیز در آن رعایت نشده است. 
وی اظهار داشت: از آنجایی که به نظر می رسد این 
اختالف نظر به دلیل تفاوت در دیدگاه و برداشت از 
قانون است، باید در گام نخست این اختالف نظر در 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مورد بررسی 
قرار گیرد. جمالی نوبندگانی با بیان اینکه مجلس 
در مســائل مختلف نشســت غیرعلنی برگزاری 
کرده، گفت: در صورتی که اختالف نظر در نشست 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات برطرف نشد، 
پیشنهاد می شود که در نشستی غیرعلنی موضوع 
پیگیری شود. این نماینده مجلس بیان کرد: الزم 
اســت دولت در نشستی یک ســاعته و غیرعلنی 
دالیل و توضیحات خود را مطرح کند تا باالخره بعد 
از گذشت سه ماه از سال، این تفاوت دیدگاه برطرف 
شود. عضو هیات رئیســه کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: باید هر چه 
زودتر تکلیف مردم برای دریافت حقوق ها مشخص 
شود. کارمندان برای مدیریت هزینه زندگی خود 
باید بدانند چه میزان حقــوق می گیرند تا بتوانند 

هزینه های زندگی را مدیریت کنند.
    

تجمع کارگران پتروشیمی 
لردگان در اعتراض به بیکاری

به دنبال اعتراض روز شنبه کارگران پتروشیمی 
لردگان، فرماندار این شهرستان در استان چهارمحال 
و بختیاری گفت: کارگران تعدیلی در مراحل ساخت 

پروژه پتروشیمی لردگان فعالیت داشته اند.
به گزارش ایلنا، برهان حسن پور آقایی در واکنش 
به اعتراضــات دو روز پیش کارگران پتروشــیمی 
لردگان اظهار داشت: پتروشیمی لردگان در مرحله 
بهره برداری قرار دارد به همیــن دلیل تعدادی از 
نیروی انسانی که در مراحل ساخت پروژه فعالیت 

داشتند، به مرور تعدیل خواهند شد.
فرماندار شهرستان لردگان افزود: حدود ۲ هزار 
و 1٦0 کارگر در مرحله ساخت پتروشیمی لردگان 
مشغول کار شده اند که ٦٥درصد این تعداد نیروی 
کار را افراد بومی منطقه فالرد تشکیل می دهند. از 
مجموع این تعداد نیرو که از مراحل اولیه ساخت این 
واحد فعال بودند، تاکنون یک هزار و ٦00 نفر تعدیل 
شــده اند. وی با بیان اینکه بیشتر نیروی کار به کار 
گرفته را کارگران ساختمانی تشکیل می دهند که 
برای عملیات احداث پتروشیمی به کار گرفته شده 
بودند، افزود: این افراد در حالی خواستار جذب در 
پتروشیمی و جلوگیری از تعدیل نیرو هستند که با 
آغاز فعالیت پتروشیمی نیروی کار متخصص جذب 
خواهد شد که از قرار معلوم فرایند استخدامی آنان 
نیز سپری شده است. پورآقایی از رایزینی فرمانداری 
لردگان با اداره کار برای به کارگیری کارگران تعدیل 
شده پتروشیمی لردگان خبر داد و گفت: چند طرح 
عمرانی دیگر همانند پروژه سد خرسان ۳ در منطقه 
در دست ساخت است که قرار شــده این کارگران 
براساس مهارتی که دارند در بخش های مختلف این 

پروژها به کار گرفته شوند.
فرماندار شهرســتان لردگان همچنین گفت: 
تعدادی از تجمع کنندگان، خواســتار استخدام 

100درصدی نیروهای بومی منطقه فالرد بودند.
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تصویب سندی با عنوان »سند ملی 
کار شایسته« در ۲٩ اردیبهشت سال 
جاری موجی از واکنش هــا را از طرف 
فعاالن حوزه کارگری به دنبال داشت. 
در این سند ایجاد و توسعه فرصت های 
اشتغال مولد، برخورداری از حمایت های 
اجتماعی، تضمین حقــوق بنیادین 
کار و تقویت گفت وگوهای اجتماعی، 
محور های کار شایسته معرفی شده اند. 
یک کارشناس روابط کار می گوید: برنامه 
چهارم توسعه تدوین سند کار شایسته را 
الزامی کرده بود و در قانون برنامه پنجم 
این الزام تکرار شــد و بار دیگر در برنامه 
ششم توسعه نیز دولت موظف به تدوین 

این سند شد.
فرشاد اسماعیلی می افزاید: بررسی 
سند تصویب شــده تحت عنوان سند 
ملی کار شایسته نشان می دهد این سند 
بسیار فقیر اســت و از نظر ضمانت اجرا 
هیچ تمهیدی اندیشــیده نشده است. 
انتظارات از این سند بسیار بیشتر بود اما 

آنچه ما اکنون مشاهده می کنیم کاری 
ویترینی اســت. به نظر می رسد مانند 
منشور حقوق شهروندی، در زمینه سند 
ملی کار شایســته نیز با کاری نمایشی 
رو به رو هستیم و بر این اساس نمی توان 
انتظار داشت تصویب این سند مشکالت 

کارگران را رفع کند.
به گفتــه او، کار شایســته زمانی 
ایجاد خواهد شــد کــه فرصت های 
شغلی ایجاد شــوند و توســعه پیدا 
کنند، به این معنا که همه جویندگان 
کار برای دســتیابی به شغل فرصت و 

شانس برابر داشته باشند.
این حقوق دان و کارشناس روابط 
کار ادامه می دهد: این فرصت ها باید 
براساس برابری جنسیتی فراهم شود. 
به دلیل سیاســت هایی که دولت ها و 
نهاد های مختلــف در ادوار مختلف 
پیش گرفته اند، این شــرایط وجود 
ندارد و باید وضعیــت زیربنایی برای 

کار شایسته فراهم نیست.

شرایط مناسب برای ایجاد 
سندیکا ها فراهم آید

وی با بیان اینکه باید به تعریف کار 
شایسته از طرف سازمان های بین المللی 
در سال 1٩٩٨ و مقاوله نامه های بعدی 
رجوع کنیم، می گوید: یکی از مولفه های 
اصلی کار شایسته براســاس تعاریف 
ســازمان های بین المللــی، آزادی 
تشکل ها و انجمن هاست. البته در سند 
کار شایسته تصویب شده در ایران نیز 
به این موضوع اشاره شده است اما به نظر 
می رسد شرایط برای ایجاد این تشکل ها 
به صورت کامل فراهم نیست. باید تابوی 
آوردن نام سندیکا نزد قانونگذار شکسته 
شود و عالوه بر آن، شرایط مناسب برای 

ایجاد سندیکا ها فراهم آید.
اسماعیلی عنوان می کند: عضویت 
در سازمان ملل و ســازمان بین المللی 
کار شرایطی دارد و ما با عضویت در این 
ســازمان ها متعهد به اجرای مقررات و 
قوانین بین المللی هستیم. کار شایسته 

از جمله مواردی است که سازمان های 
بین المللی ما را ملزم به زمینه ســازی 
برای آن کرده اند. یکــی از الزامات کار 
شایسته متعهد بودن به حقوق بنیادین 
کار اســت. حقوق بنیادین کار از طرف 
حقوق دانان بین المللی تعریف شده است 
و به مقاوله نامه های مشخصی اشاره دارد. 
هشت مقاوله نامه در این زمینه وجود 

دارد که همه دولت ها ملــزم به اجرای 
آن هستند.

این کارشــناس روابــط کار با بیان 
اینکه ســه ویژگی می توان برای سند 
تصویب شده با عنوان ســند ملی کار 
شایسته برشــمرد، تاکید می کند: این 
سند ویترینی است چرا که شرایط ایجاد 
کار شایسته وجود ندارد. ویژگی دیگر 
آن تکرار برخی موارد است که قبال به آن 
پرداخته شده است. برای مثال براساس 
این ســند کار کودکان منع شده است. 
واقعیت این است که منع کار کودکان 
سال ها پیش در ایران اتفاق افتاده است و 
در این زمینه نکته جدیدی وجود ندارد. 
ما به مقاوله های بین المللی در این زمینه 
پیوسته ایم اما اینکه تا چه حد مواردی 
مثل ممنوعیت کار کودکان یا برابری 
جنسیتی برای یافتن شغل محقق شده 

است، بحث دیگری است.
او ادامــه می دهــد: در برخــی 
شــهرداری ها، خیریه ها و بازار تهران، 
کودکان به کار گمارده می شوند. حتی 
این کودکان در مواردی لباس رسمی 
داشته و کار آنها شــکلی مرسوم دارد. 
شواهد نشان می دهد کار کودک در ایران 
وجود دارد و مساله پنهانی هم نیست. 
می شــود در این زمینه سیاست هایی 
اتخاذ کرد و مانع کار کودکان شــد اما 
در این زمینه برخورد مناسبی صورت 
نگرفته است. باید بررسی کرد در موردی 
مثل کار کــودکان تاکنون چند نفر در 
دادگاه محکوم شــناخته شده اند؟ من 
چنین چیزی ســراغ ندارم، بنابراین به 
نظر می رسد قوانین در این زمینه ضمانت 
اجرایی ندارند. اسماعیلی با تاکید بر اینکه 
ویژگی دیگر سند ملی کار شایسته نبود 
ضمانت اجرایی است، می گوید: جای 
منشورنویسی و تدوین سند بهتر است 
شرایط اجرای اسناد را به وجود بیاوریم. 
حقوق روی کاغــذ دردی از کارگران 
دوا نمی کند و ما در این زمینه نیازمند 

ضمانت اجرا هستیم.

 سه جانبه گرایی 
در ایران ممتنع است

به گفته او، در بند آخر مصوبه کار 
شایسته به گفت وگوی اجتماعی اشاره 
شده اســت. گفت وگوی اجتماعی یا 
سه جانبه گرایی در ایران ممتنع است، 
چون نمایندگان کارگران باید در این 
گفت وگو برآمده از تشکل های واقعی 
باشند. دسته های مختلف کارگران از 
جمله کشاورزان، کارگران پیمانکاری 
و... باید تشکل های مستقل داشته و 
نمایندگان خــود را برای گفت وگوی 

اجتماعی تعیین کنند.
این کارشــناس روابط کار تصریح 
می کنــد: در برخی کشــور ها عنوان 
می شود که سه جانبه گرایی به عالوه 
دیگران، یعنی دیگرانی هســتند که 
طیف خاصی از کارگران را نمایندگی 
می کنند. این نمایندگان در تقنین و 

اجرای قوانین نقش دارند.
 در کشــور ما ســه جانبه گرایی 
واقعی وجود ندارد و اقشار خاص هم 
نمایندگان واقعی خــود را در تقنین 
و اجرای قوانیــن ندارند. واقعیت این 
اســت که شــرایط بنیادین اجرای 
 ســند ملــی کار شایســته در ایران 

فراهم نیست.

انتقاد یک کارشناس روابط کار از فقر سند ملی کار شایسته:

حقوقرویکاغذ،دردیازکارگراندوانمیکند

خبر

به دلیل اهمیت و کاربرد اطالعات مربوط به دســتمزد 
نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی ملی و استانی در 
برآورد هزینه های طرح های عمرانی دولت، مرکز آمار ایران 
از ســال 1۳٦٥ جمع آوری آمار مذکور را در دستور کار خود 

قرار داده است.
نتایج آمارگیری از دســتمزد نیروی انســانی شاغل در 
طرح های عمرانی اســتان تهران در نیمه دوم سال 1۳٩٧ 
نشان داد که شغل »استادکار کابل کش فشار قوی« با ساعتی 
۲٧هزار و ٦۲۳ تومان بیشترین میزان دستمزد و کارگر ساده 
با 10هزار و ٥٦٦ تومان کمترین متوسط دستمزد ساعتی را 

به خود اختصاص داده اند.
طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی از سال 1۳٦٥ تا 
سال 1۳٧0 تهیه و به صورت شش ماهه در تمامی استان های 

کشور اجرا و نتایج آن منتشر شده است. از سال 1۳٧٤، این 
طرح با انجام تغییراتی در سطح استان تهران و در دو مرحله 
شش ماهه در هر سال اجرا و نتایج آن منتشر شده است. در این 
گزارش با توجه به اهمیت تغییرات صورت گرفته در میزان 
متوسط دستمزد ساعتی در هر یک از مشاغل در گروه های 
مختلف شــغلی، نتایج این طرح در نیمه دوم سال 1۳٩٧ و 

نیمه مشابه سال قبل مقایسه شده است.
با بررسی متوسط دستمزد ســاعتی در نیمه دوم سال 
1۳٩٧، می توان دید که شغل »اســتادکار کابل کش فشار 
قوی« در گروه کابل کش و مفصل بند فشــار قــوی با رقم 
۲٧٦,۲۳٤ ریال بیشــترین دســتمزد را به خود اختصاص 
داده است. متوسط دستمزد ســاعتی در این شغل، افزایش 

1٩.٤درصدی نسبت به نیمه مشابه سال قبل داشته است.

نتایج نشــان می دهد که بیشــترین تغییر در متوسط 
دستمزد ساعتی در نیمه دوم ســال 1۳٩٧ نسبت به نیمه 
مشابه سال قبل، مربوط به مشاغل »راننده ماشین های سبک 
سواری« از گروه شغلی رانندگان ماشین آالت حمل و نقل با 
۳0.1درصد، »راننده دامپر و راننده جرثقیل های کفی« از 
گروه شغلی رانندگان ماشین آالت حمل و نقل با ۲٩.٩درصد، 
»راننده غلتک« از گروه شغلی رانندگان ماشین های سنگین 
با ۲٩.٩درصد و »راننده تراکتور« از گروه شــغلی رانندگان 

ماشین آالت حمل و نقل با ۲٨.٥درصد بوده است.
کمترین متوســط دستمزد ســاعتی در نیمه دوم سال 
1۳٩٧ نیز مربوط به »کارگر ســاده« از گروه شغلی کارگر 
با 10٥,٦٦٧ ریال است. متوسط دســتمزد ساعتی در این 
شغل، افزایش ۲1.۳درصدی نسبت به نیمه مشابه سال قبل 

داشته است. بررسی ها نشان می دهد که کمترین تغییر در 
متوسط دستمزد ساعتی در نیمه دوم سال 1۳٩٧ نسبت 
به نیمه مشابه ســال قبل، مربوط به مشاغل »سنگ تراش 
درجه دو« با ٩.٥درصد و »عایق کار و آســفالت کار درجه 
یک« با ٩.٧درصد از گروه شغلی عایق کار و آسفالت کار ابنیه 
ساختمان و »کمک آرماتوربند« از گروه شغلی آرماتوربند 
و »ابزار زن ســنگ پالک« از گروه شــغلی ســنگ کار با 

10.٩درصد است.

مرکز آمار ایران خبر داد:

افزایش 9 تا 30درصدی دستمزد کارگران شاغل در طرح های عمرانی

رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور:

اداره تامین اجتماعی با سرپرست، فرصت سوزی است

یکی از مولفه های اصلی 
کار شایسته براساس 
تعاریف سازمان های 

بین المللی، آزادی تشکل ها 
و انجمن هاست اما به نظر 

می رسد شرایط برای ایجاد 
این تشکل ها به صورت 

کامل فراهم نیست. باید 
تابوی آوردن نام سندیکا 

نزد قانونگذار شکسته شود 
و شرایط مناسب برای ایجاد 

سندیکا ها فراهم آید

سند ملی کار شایسته، 
بسیار فقیر است و ضمانت 

اجرایی ندارد. انتظارات 
از این سند بیشتر بود اما 
آنچه مشاهده می کنیم 
کاری ویترینی است. به 

نظر می رسد مانند منشور 
حقوق شهروندی، در 

زمینه این سند نیز با کاری 
نمایشی رو به رو هستیم
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