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اخبار کارگری

خصوصیسازی ایرانی؛ نمونهای از یک تجربه عبرتآموز

بخشش بیتالمال زیرتابلوی واگذاری

نسرین هزاره مقدم

حدود هفت هزار کارگــر تراورس
که مســئول نگهداری خطوط و ابنیه
فنی راهآهن در اســتانهای مختلف
کشور هستند ،از اردیبهشت امسال تا
روزهای ابتدایی آذر ماه ،روزگار سخت
و پردلهرهای را پشت سر گذاشتند .این
کارگرانکهشرایطشغلیواقعاًدشواری
دارند و در هر وضعیــت آب و هوایی و
اقلیمــی ،باید از خطــوط و تجهیزات
راهآهندردورافتادهترینمناطقکشور
حفاظتکنند،امسالبارهادلهرهازاین
دستبهآندستشدنراتجربهکردند.
روز نهــم آذر مــاه ،روابطعمومی
شرکتپیمانکاری تراورس اطالعیهای
صادر کــرد .در این اطالعیــه آمده که
دادگاه تجدیدنظر شــعبه  ۲۱حقوقی
مجتمع شهید بهشــتی تهران ،رای به
بازگرداندن شرکت خدمات مهندسی
خط و ابنیه فنــی راهآهن (تراورس) به
راهآهن جمهوری اســامی ایران داده
است.
کارگران تــراورس در ارتباط با این
حکم قضایی به ایلنــا گفتند :در حالی
روز نهــم آذر ،دادگاه تجدیدنظر رای
به واگــذاری مجدد شــرکت تراورس
به راهآهــن داده که ما کارگــران بارها
مخالفت خود را بــرای ادامه همکاری
با شــرکت ابنیه فنی تــراورس اعالم
کردهایم.
«نصراهللپژمانفر»رئیسکمیسیون
اصل  90مجلس نیــز در ارتباط با این
رای گفت :با پیگیریهای چند ســاله،
شرکتتراورسکهدرزمانوزارتعباس
آخوندیدروزارتراهبهبخشخصوصی
واگذار شده بود ،اخیرا با رأی دادگاه به
شرکت راهآهن بازگردانده شد .نماینده
مشــهد و کالت در مجلــس گفت :در
طولمدتیکهشرکتتراورسبهبخش
خصوصی واگذار شده بود ،کارگران این
شرکت از ســوی جریانهای مختلف

خبر

تحتفشاربودندتادررفتوآمدقطارها
درخطوطریلیکشوراخاللایجادکنند
اما کارگران این شــرکت با وجود آنکه
حق و حقوقشــان هم ضایع میشد،
به هیچوجه تحتتأثیر فشارهای این
جریانهاقرارنگرفتند.
رای نهــم آذر مــاه کــه کارگران
امیدوارند زمینههای اجرایی آن هرچه
ســریعتر فراهم شــود و به سرنوشت
رای اردیبهشت ماه دچار نشود ،نقطه
عطفی در کنشــگریها چندماهه یا
شاید چندساله کارگران تراورس تلقی
میشــود .این کارگران ماههاست که
درگیرمناقشاتطوالنیبرسربازگشت
بهدولتهستند.
شــرکت فنی و ابنیه خطوط ریلی
تراورس ،اردیبهشت امســال با تأیید
سازمان خصوصیسازی به شرکت رجا
واگذار شد .پیش از آن ،کارگران ماهها
بود که به دلیل بسته شدن حسابهای
اصلی صاحبان این شرکت و مناقشات
به وجود آمده بر سر تخلفات اقتصادی،
حقوق خود را با تاخیر بســیار دریافت
میکردند و برای دریافت مزایای مزدی
خود ماهها انتظار میکشــیدند اما این
واگذاری که میتوانســت در نوع خود
بارقه امیدی برای کارگران خســته از
نامالیماتمعیشتیباشد،پایانراهنبود.
آبان ماه،پساز ۶ماه،در سکوتخبری،
هیات داوری سازمان خصوصیسازی
رأیبهبازگشتاینشرکتبهصاحبآن
راصادرکرد.آبانماهراکارگرانبهدلهره
و نگرانی گذراندند و بارها در نامههایی
خطاب به مقامات مختلف نوشتند :چرا
واگذاری به «راهآهن» در عرض پنج ماه
وچندروز،ملغیشد؟
امیدواریها
ونگرانیهایکارگران
کارگــران تــراورس میگویند :از
اردیبهشــت تا آبان ،مقدمات اجرایی
بازگشــت به راهآهن بــه مرحله اجرا
درنیامدو ما شاهدنتایجابطالواگذاری

نبودیمبنابراینامیدواریماینبارکهرای
محکم قوه قضاییه مبنی بر بازگشت به
دولت صادر شــده ،خیلی سریع از زیر
قیومیت صاحب فعلی خارج شده و به
دولتبازگردیم.ضمناقبلازبازگشتبه
دولت ،پیمانکار باید مطالبات کارگران
ازجملهحقبیمههایمعوقراپرداخت
کند .کارگرانی هســتند که مشمول
بازنشستگیسختوزیانآورمیشوند
اما به دلیل نپرداختن حق بیمه توسط
کارفرما،امکاناستفادهازآنراندارند.
به گفته کارگران ،بازگشت به دولت
به معنای احیای امنیت شغلی از دست
رفته و تضمینی برای دریافت به موقع
حقوق و مزایای مزدی است؛ موهبتی
که کارگران حدود  10ســال از زمان
واگذاری به پیمانکار بخش خصوصی
ازآنمحرومبودهاند.
دردســرهای کارگران تراورس در
دهه  ۸۰خورشیدی آغاز شد .تراورس
درسال ۸۹ودرراستایاجرایاصل۴۴
قانوناساسیبهبخشخصوصیواگذار
شد .به گفته کارشناســان ،واگذاری
تراورس ،یکی از دهها واگذاری پرشائبه
سازمان خصوصیسازی در سالهای
اولاجرایاصل ۴۴قانوناساسیبود.
کارگرانیکههمچنانمنتظرند
به نظر میرســد ســرگردانیها و
مرارتهای این  ۷هــزار کارگر بعد از
مدتهارفتوبرگشت،سرانجامبهپایان
رسیده است« .بازگشت به دولت» یک
خبر خوش برای همه کارگران شاغل
در بخش خصوصی ناکارآمد اســت؛ از
کارگران هفتتپه گرفته که در انتظار
اجرای رای دیوان محاسبات برای لغو
واگذاری و بازگشت به دولت هستند تا
کارگران هپکو که بعد از واگذاری
۵۵درصدسهامشرکتبهتامین
اجتماعی ،روزگار بهتری را
تجربه میکننــد و توقع
دارند ســهام شرکت
دوباره به بخش

خصوصیسازیمطلوب،
هیچ فرمول واحدی حتی در
یک کشور ندارد .برحسب
رشتهفعالیتهایمتفاوت،
برحسبنوعبنگاهوحتی
برحسبمناطقمتفاوت
کشور،بایدشیوههای
متفاوتیبرگزیدهشود
خصوصیواگذارنشود.
چهاردهــم آذر مــاه ،خبر خوش
دیگری هــم به گوش رســید .برخی
منابعکارگریازابطالواگذاریشرکت
فوالدمیبدتوسطهیاتداوریسازمان
خصوصیسازی خبر دادند .گویا واحد
تولیــدی «مجتمع فــوالد میبد» که
از ســال  ۹۱به دلیل مشــکالت مالی
فعالیت تولیدی خود را متوقف کرده ،با
حمایت قوه قضاییه قرار است به زودی
لغو واگذاری شــده و فعالیــت خود را
مجددا ًازسربگیرد.
کارگرانبا
خصوصیسازیمخالفند
تخلفات سازمان خصوصیسازی
ایران به خصوص در دهه ۸۰بر کســی
پوشیده نیست .نمایندگان مجلس و
کارشناساناذعانداشتهاندکهاکثریت
قریب به اتفاق واگذاریها در دهههای
 ۸۰و  ۹۰شمســی ،ناموفق و شکست

همسانسازی مستمری۱۲۰هزار
بازنشسته روستایی و عشایر

خورده بوده است؛ هم کارگران آسیب
دیدهاند و هم ســطح تولید به شــدت
کاهش یافته و در مواردی مانند همین
مجتمعفوالدمیبد،بهدلیلعدماهلیت
ال
و کارشکنیهای بســیار ،تولید کام ً
متوقفشدهاست.
اصــو الً خصوصیســازی در
اقتصادهاینوپاودرحالتوسعهکهالبته
توصیه صندوق بینالمللی پول و بانک
جهانیاست،درتضادبامنافعملیورشد
تولیدناخالصدولتیاست.
چهاشتباهاتیدر
خصوصیسازیرخداد
«فرشاد مومنی» عضو هیات علمی
دانشگاه عالمه نیز در این رابطه با تاکید
بر شکست تجربه خصوصیسازی در
ایران میگوید :کافیســت نگاهی به
تجربه کشورهای موفق و پیشرفته در
این زمینه بیندازیم .دو نمونه انگلیس
و آلمان در این زمینه بسیار عبرتآموز
اســت .این اقتصــاددان میگوید :در
انگلیس گفتوگوهــای اجتماعی یا
حتی رفراندوم بر سر واگذاریها شکل
گرفت و در آلمان ،سه تضمین کلیدی
از طرف خصوصــی میگرفتند و بعد،
بنگاه را واگذار میکردنــد .آیا در ایران
اینمیزانازدقت،وجودداشتهاست؟
وی ادامــه میدهــد :در تجربــه
انگلســتان ،آن چیــزی کــه متمایز
اســت ،وجه معرفتی -برنامهای برای
خصوصیسازی است .آنها میگویند
خصوصیســازی مطلــوب ،هیــچ
فرمــول واحدی حتی در یک کشــور
مانند انگلستان ندارد .برحسب رشته
فعالیتهای متفاوت و برحســب نوع
بنگاه و حتی برحسب مناطق متفاوت
کشور،بایدشیوههایمتفاوتیبرگزیده
شــود .اینکه به صورت کلیشهای یک
فرمان صادر کنیم و به آن شــمول عام
بدهیــم ،مهمترین دلیل شکســت
اســت .انگلیســیها حتی در بعضی
موارد ،خصوصیســازی یــک بنگاه
مثال خودروی جگوار را بــه رفراندوم
گذاشتند .این کمپانی بعد از شکست و
افت تولید در بخش خصوصی ،مدتها
تحت کنترل دولت بود تا ســرپا بشود
و بعد که میخواســتند واگذار کنند،
مجبور به برگزاری رفراندوم شــدند.
آنقدرگفتوگوهایگستردهدرسطح
ملی در این رابطه شــکل گرفت که در
نهایت ،رفراندوم برگزار شــد و البته در
آن،اکثریتمردمگفتندهمچنانتحت
مدیریتدولتباقیبماندتامراقبتهای
شایستهصورتبگیرد.تجربهانگلستان
مملو از این دقتهــا و گفتوگوهای
طوالنی است .گاهی خصوصیسازی
رافقطازطریقواگذاریبهاتحادیههای
تخصصیمجازمیدانستندوگاهینیز
بنگاهرابهمردمدادندیعنیمدیریتآن
را«سهامیعام»کردند.گاهینیزبرای
باال بردن اهداف انگیزشی ،بنگاه به
کارکنانخودشواگذارشدهیعنی
بیشــمار اقدام و بیاندازه برنامه

مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار:

کنند
خدماتیها ،بیش از سایر شاغالنکار می
بررسی ســاعت کار هفتگی شــاغالن بخشهای عمده
اقتصادی در سال گذشته نشان میدهد که میانگین ساعت
کار معمول هفتگی برای شاغالن بخش خدمات بیشتر و برای
شاغالن بخش کشاورزی کمتر از میانگین کشوری است.
به گزارش ایسنا ،براساس تعریف به فرد در سن کار که در
طول زمان مرجع حداقل یک ســاعت در شغل خود فعالیت
داشته یا بنا به دالیلی ترک موقت از شغل داشته باشد ،شاغل
میگویند .میانگین ساعت کار معمول ،متوسط ساعت کار
واقعی شــاغل طی دوره زمانی مورد نظر است .میانه ساعت
کار معمول نیز مقدار متوسط ســاعت کاری معمولی است
که ۵۰درصد شاغالن بیشتر یا کمتر از آن در طول هفته کار
میکنند.
براســاس نتایج یک پژوهش ،طی سال گذشته میانگین
ساعت کار هفتگی افراد شاغل در بخش خدمات ۴۵ ،ساعت

و  ۱۸دقیقه و بخش صنعت  ۴۴ساعت و  ۴۲دقیقه بوده است.
این شاخص در بخشهای ساختمان و کشاورزی به ترتیب با
 ۴۰ساعتو ۲۴دقیقهو ۳۷ساعتو ۱۲دقیقهکمترینمیزان
بوده است .بررسی میانه ساعت کار هفتگی شاغالن نیز حاکی
از آن اســت که این میزان در بخش خدمات  ۴۶ساعت و ۴۲
دقیقه و در بخش صنعت  ۴۶ساعت و  ۳۰دقیقه بوده است در
حالیکهبخشساختمانبا ۴۲ساعتو ۳۶دقیقهوکشاورزی
با  ۳۹ساعت و  ۵۴دقیقه کمترین میانه ساعت کاری هفتگی
را به خود اختصاص دادهاند.
گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار نشــان
میدهد که طی ســالهای  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۸میانگین و میانه
ســاعت کار هفتگی در همه بخشهای اقتصادی با کاهش
همراه بوده و بیشترین کاهش به بخش کشاورزی و کمترین
کاهش به بخش خدمات تعلق داشــته اســت .براساس این

گزارش ،در فاصله سالهای  ۱۳۹۲تا  ،۱۳۹۸میانگین و میانه
ساعت کاری معمول در هفته برای شاغالن بخش کشاورزی
کمتر از بخش غیرکشاورزی بوده است به نحوی که در سال
گذشته این میزان در بخش غیرکشــاورزی  ۷ساعت و ۱۲
دقیقه بیشتر از بخش کشاورزی بوده است .همچنین میانه
ساعت کار معمول هفتگی در بخش غیرکشاورزی به میزان
 ۶ساعت و  ۱۲دقیقه بیشتر از بخش کشاورزی بوده و بیشتر
بودن ساعت کار در بخش غیرکشاورزی با توجه به عدم انجام
فعالیتهای کشــاورزی در برخی از فصول سال ،بدیهی به
نظر میرسد .نکته قابل توجه اینکه میانگین و میانه ساعت
کار معمول هفتگی در سال  ۱۳۹۸نسبت به سال  ۱۳۹۲در
هر دو بخش کشاورزی و غیرکشاورزی با کاهش روبهرو بوده
اســت در حالی که در هر دو بخش با افزایش تعداد شاغالن
روبهرو بودهایم.

درمقطعی،میخواستند
کلواحدهایصنعتی
آلمان شرقی را در یک
دوره کوتاه خصوصی کنند.
۸۵درصد این بنگاهها به
قیمت یک مارک واگذار
شد،امامطلق ًاشائبهفساد
پیشنیامد
متفاوت تحت یک عنــوان واحد یعنی
خصوصیسازیمشاهدهمیکنیم.
مومنی اضافه میکنــد :در تجربه
آلمان آن چیزی که مــورد توجه قرار
گرفت و تقدیر شــد ،مراقبت و نظارت
بــود .در یــک دورهای ،کل واحدهای
صنعتی یک کشور یعنی آلمان شرقی
را میخواســتند در یــک دوره کوتاه
خصوصی کنند۸۵ .درصد این بنگاهها
به قیمت یک مــارک واگذار شــد اما
مطلقاً شائبه فساد پیش نیامد .مساله
اصلــی ،برنامهریــزی ،هدفگذاری و
تضمینهاییاستکهاعمالشدهاست.
این تجربه بســیار عبرتآموز است .در
آلمان ســه گروه عمده از تصمینها از
طرف خصوصی میگرفتند .تضمین
شماره یک ،تضمین درباره قیمت بود
به این شــکل که نباید ســود از طریق
افزایــش بیضابطه قیمــت محصول
حاصل شــود بلکه ســود باید از کانال
ارتقای بهرهوری حاصل شود .تضمین
دوم که آنها گرفتنــد و بعد به تصویب
 ILOهمرسید،تضمیندربارهاشتغال
بود به این شکل که حداکثرسازی سود
نباید از طریق اخراج وسیع نیروی کار
انجام شود .درواقع اخراج نیروی کار را
ممنوعمیکردندوازصاحبانبنگاههای
خصوصی شــده تضمین میگرفتند
که باید افراد مازاد ،تعیین تکلیف شده
و مشمول مهارتآموزی شوند .وقتی
آموزش تمام میشد ،دولت مسئولیت
تامینمالیرابرعهدهمیگرفتتابدون
هیچ بحران اجتماعی ،یک واحد جدید
کوچک راهاندازی شده و این افراد در آن
کار کنند .به این شــکل ،هیچ گروهی
متضررنمیشد.
ســومین تضمین نیز که درســی
برای تمام دنیاســت ،تضمین درباره
ســرمایهگذاری بود .بنگاههای به ارث
مانده از آلمان شرقی سابق ،یک ویژگی
مشترک داشــتند و آن اینکه قادر به
رقابت در مقیــاس جهانــی نبودند.
دولت آلمان با مطالعــات دقیق درباره
پیشگامان در زمینه مربوطه و وضعیت
بنگاه مورد نظر ،شــرایط مــورد نیاز را
تدوینکردوازمالکباجزئیاتتضمین
گرفته میشد که به چه میزان و در چه
حیطههایی باید سرمایهگذاری کند تا
قابلیت رقابتی برای بنگاه حاصل شود.
بنابراین در این کشور ،خصوصیسازی
تبدیل به «بازی برد -برد برای دولت و
جامعه»شد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستاییان و عشــایر از همسانسازی مستمری
۱۲۰هزاربازنشستهروستاییوعشایرخبرداد.
علی شــیرکانی در گفتوگو با خبرگزاری مهر
گفت:مستمریافرادیکه ۱۵سالقبلبازنشسته
شده بودند با کسانی که به تازگی بازنشسته شدند
همسانسازیشدهاست.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روســتاییان و عشــایر تاکیــد کرد :مســتمری
بازنشستگان روســتایی و عشایری که پایه حقوق
آنها پایین بود و سنواتشان نیز زیاد نبود ،از افزایش
خوبیبرخوردارشد.

وی با اشاره به اینکه به طور میانگین مستمری
مســتمریبگیران۵۲درصد افزایش یافته ،گفت:
افزایش مســتمریها و مابهالتفاوت مســتمری
بازنشســتگان صنــدوق بیمههــای اجتماعی
روستاییان و عشــایر را از ابتدای ســال محاسبه
کردیم و پرداختیهایی که انجــام دادیم  ۴.۲برابر
پرداختیهایماههایقبلبود.
شیرکانیبااشارهبهاینکهعالوهبرهمسانسازی
مستمری ،سنوات  ۸ماه هم محاسبه و واریز شده،
افزود :امیدواریم در شرایطی که شیوع کرونا فشار
اقتصادیزیادیرابهمردمواردکرده،همسانسازی
مستمریها بتواند التیامی بر دردهای آنها باشد و
مقداری از کســریهای مالی بازنشستگان تحت
پوششراکاهشدهد.
وی در مورد اعتبار همسانسازی مستمریها
گفت :اعتبار مورد نیاز همسانســازی را از محل
اعتبارات داخلی صندوق تأمین کردیم و به اعتبار
مستمریها۵۰،درصداضافهشد.

همسانسازیحقوق بازنشستگان
مشاغل سخت ،اصالح شد

اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی از
اجراییشدناصالحاتدرهمسانسازیمستمری
بازنشستگانخبردادند.
به گزارش ایلنا ،اصالحات همسانسازی برای
بازنشستگان ســخت و زیانآور اجرایی شده و در
آذرماه یعنی همین ماه جاری پرداخت میشود .در
ضمندرآذرماهمتناسبسازیجزوپایهحقوققرار
گرفتهاست.
در روزهای گذشته ،بازنشستگان از عدم اجرای
اصالحات در فیشهای حقوقــی خود خبر دادند
حاال اما اعضای کانون میگویند :فیشهای جدید
صادر خواهد شــد و هم در این فیشهــا و هم در
احکام،اصالحاتهمسانسازیبرایبازنشستگان
سخت و زیانآور اجرایی شــده و آذرماه حقوق این
بازنشستگانافزایشخواهدیافت.

کارگران شهرداری یاسوج
معوقاتمزدی دارند

کارگران شــهرداری یاســوج از عدم پرداخت
مطالباتمزدیخودخبردادند.
به گزارش ایلنا ،این کارگــران که پیمانکاری و
طرف قرارداد شرکتهای خصوصی هستند ،بعضاً
تاچهاریاپنجماهدستمزدمعوقدارند.
این کارگــران میگویند :عالوه بر دســتمزد
پرداخت نشــده ،مزایای مزدی معوق نیز داریم و
همچنیننگرانحقبیمههاییهستیمکهبهموقع
به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمیشود.
دراینصورت،مادردریافتخدماتدرمانیوتمدید
دفترچههایخودبامشکلمواجهمیشویم.

سرگردانی پنج ماهه کارگران
بیکارشده کمربند سبز اهواز

 ۲۲کارگر پیمانکاری کمربند ســبز اهواز که از
ابتدای تیر ماه بیکار شدهاند ،بهرغم دریافت حکم
بازگشت به کار ،هنوز فعالیت شــغلی خود را آغاز
نکردهاند.
این کارگران در گفتوگو با ایلنا گفتند :قرارداد
شغلی همه کارگران بیکار شده بعد از گذشت پنج
ماه بیکاری از تاریخ هشتم آذر ماه به مدت یک سال
تمدید شد اما فعالیت شــغلیمان هنوز آغاز نشده
است.اینکارگرانکهدوماهمزدو ۴ماهحقبیمهآنها
پرداختنشده،گفتند:بعدازپنجتاششماهبیکاری
با عقد قراداد یک ســاله بازگشت به کار شدهایم اما
نمیدانیمچراپیمانکارمارابهکارنمیگیرد.

