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اخبار کارگری

تغییر نام «اخراج» به «تعدیل» برای فرار از قانون

مستمری بیکاری حقتمامی کارگران بیمهشده است

نسرین هزاره مقدم

بیمــه بیــکاری ،از بدیهیترین و
ابتداییترینحقوقهرکارگربیمهشده
اســت .البته ابتدا باید چتر بیمه تامین
اجتماعی تا آن اندازه گسترده شود که
حدود 10میلیون کارگر غیررســمی
و بیمهنشده در کشــور نداشته باشیم
(آماری که دو سال پیش ،علی ربیعی،
وزیر کار وقت در ارتباط با گستره وسیع
اقتصاد غیررسمی در ایران طرح کرد) و
بعدازآنبایدچتربیمهبیکاری تاحدی
گسترده شود که هر کارگر بیکارشده،
یکماهبعدازبیکارشدنبتواندازمقرری
مکفیبیکاریبهرهمندشود.
اگر یک کارگر ،ماهانه ســه میلیون
تومان حقوق داشــته باشد ،هر ماه سه
درصد از دریافتی خــود یعنی حدود
۹۰هزار تومان را بابــت بیمه بیکاری
به حســاب صندوق تامین اجتماعی
واریز میکند .بنابرایــن یک کارگر هر
ســال حداقل یک میلیــون و۸۰هزار
تومان بابت بیمه بیکاری واریز میکند
و اگر این کارگر  10سال بعد از اشتغال
بیکار شــده باشــد ،در این  10سال،
10میلیــون و۸۰۰هــزار تومان فقط
بابت بیمه بیکاری به حساب صندوق
بیکاری تامین اجتماعــی واریز کرده
است .چنین کارگری باید بتواند خیلی
راحت از مقرری بیمه بیکاری بهرهمند
شود چراکه پرداخت این مقرری قبل

ازهرچیز،ازمحلذخایرانباشتهسالیان
خودش است ،یعنی این کارگر سالها
بابت بیکاری ناخواسته مبلغی را در یک
صندوق پسانداز کرده و الجرم بعد از
بیکار شدن باید بتواند از همین محل،
ماهانه برداشــت کند تا زندگیاش به
مشکلبرنخورد.
با این حال امســال نــه تنها تاخیر
طوالنی در پرداخــت مقرری بیکاری،
بیکارشــدگان در ســال جاری و بعد
از وقــوع بحــران کرونــا را به ســتوه
آورده (بیکارشــدگانی هســتند که از
میانه اردیبهشــت ماه بــرای دریافت
مقرری بیکاری ثبتنــام کردهاند اما
هنوز پرداخت مقرری بــه آنها برقرار
نشده اســت) و این تاخیرها ،چند صد
هزار بیکارشــده را در شــرایط فقدان
فرصتهــای شــغلی جدیــد ،دچار
مشکالت اساســی کرده ،بلکه گستره
پوشــش بیمه بیــکاری نیــز دچار
کاستیهایاساسیاست.بهواقعنهتنها
باید کارگرانی که در تعبیر قانون بیمه
بیکاری ،متحمل «بیکاری غیرارادی
و ناخواسته» شــدهاند ،بتوانند مقرری
بیکاریبگیرند،بلکههمهبیثباتکاران
و افرادی که گاهی به دلیل عدم تمدید
قراردادهایشغلی،تعدیلمیشوندنیز
باید بتوانند از مقرری بیکاری استفاده
کنند .البته امــروزه در ادبیات حاکم و
در فضای موقتیسازی شده روابط کار،
به اخراج ناشــی از عدم تمدید قرارداد

موقت به جای اخراج ناخواسته ،تعدیل
ناشی از عدم نیاز کارفرما میگویند اما
در کارگاههایی کــه ماهیت کار در آنها
مستمر و دائم است ،نه تنها عقد قرارداد
موقت براســاس ماده هفت قانون کار
غیرقانونی است ،بلکه هر نوع تعدیلی،
مصداق اخــراج اســت و کارگر اخراج
شــده« ،غیرارادی و ناخواسته» بیکار
شــده و الجرم باید بتواند خیلی ساده
مقرری بیکاری را یــک ماه بعد از بیکار
شــدن دریافت کند .مــاده یک قانون
بیمه بیکاری در این باره میگوید :کلیه
مشــمولین قانون تأمین اجتماعی که
تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند
مشمولمقرراتاینقانونهستند.
تبصــره -گروههای زیر از شــمول
مقرراتاینقانونمستثنیهستند:
.1بازنشستگانوازکارافتادگانکلی
 .2صاحبان حرف و مشــاغل آزاد و
بیمهشدگاناختیاری
.3اتباعخارجی
مــاده دوم همین قانون ،شــرایط
دریافت مقرری بیکاری را مشــخص
کرده اســت .این ماده قانونی میگوید:
بیکارازنظراینقانونبیمهشدهایاست
که بدون میل و اراده بیکارشده و آماده
کارباشد.
تبصره  -۱بیمهشدگانی که به علت
تغییراتساختاراقتصادیواحدمربوطه
به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید
شورای عالی کار ،بیکار موقتشناخته

عقد قرارداد موقت
براساس ماده هفت قانون
کار غیرقانونی است و هر
نوع تعدیلی ،مصداق اخراج
است و کارگر اخراج شده
بایدبتواندمقرریبیکاری
را یک ماه بعد از بیکار شدن
دریافتکند
شوند نیز مشــمول مقررات این قانون
خواهندبود.
تبصره  -۲بیمهشدگانی که به علت
بروزحوادثقهریهوغیرمترقبهازقبیل
ســیل ،زلزله جنگ ،آتشســوزی و...
بیکار میشوند با معرفی واحد کار و امور
اجتماعیمحل،ازمقرریبیمهبیکاری
استفادهخواهندکرد.
دریافــت بیمــه بیــکاری ،عالوه
بر «بیکارشــدن غیرارادی» شروط و
شــرایطی هم دارد که در ماده  ۶قانون
تامیناجتماعیآمدهاست:بیمهشدگان
بیکار در صــورت احراز شــرایط زیر
استحقاقدریافتمقرریبیمهبیکاری
راخواهندداشت:
الف -بیمهشده قبل از بیکار شدن
حداقل  ۶ماه ســابقه پرداخت بیمه
را داشته باشد .مشــمولین تبصره ۲
ماده  ۲این قانون از شــمول این بند
مستثنی هستند.

ب -بیمهشــده مکلف است ظرف
 ۳۰روز از تاریــخ بیــکاری بــا اعالم
مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور
اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال
بهکارتخصصییامشابهآناطالعدهد.
مراجعه پس از  30روز با عذر موجه و با
تشخیص هیأت حل اختالف تا سه ماه
امکانپذیرخواهدبود.
ج -بیمهشده بیکار مکلف است در
دورههای کارآموزی و سوادآموزی که
توسطواحدکارواموراجتماعیونهضت
سوادآموزییاسایرواحدهایذیربطبا
تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین
میشود شــرکت کرده و هر دو ماه یک
بار گواهی الزم در این مورد را به شعب
ناجتماعیتسلیمکند.
تأمی 
اخراجدرکارهایمستمر،
غیرقانونیاست
با این تعریف ،همــه آنهایی که به
دلیل عدم تمدید قرارداد در یک کارگاه
ال یک کارگاه
با ماهیت کار مستمر مث ً
الیک
تولیدیلباسیاصنایعفوالدیامث ً
دفتر خدمات بیمه ،بیکار میشــوند و
کارگاه همچنان پابرجاست و کارگران
درآنمشغولبهکارهستند،بایدبتوانند
ازمقرریبیکاریبهرهمندشوند.
«حسینحبیبی»عضوهیاتمدیره
کانون عالی شــوراهای اســامی کار
کشــور در این رابطه میگوید :بیکاری
ناشی از اتمام قرارداد موقت در کارهای
با ماهیت مســتمر ،هدیه تمامنشدنی
دســتورالعمل ۳۵۷۲۳وزارت کار و
دادنامه۱۷۹هیاتعمومیدیوانعدالت
اداری به کارفرمایان بخش خصوصی
و دولتی اســت که کارگــران را راحت
بتوانند اخراج کنند .این نوع بیکاری از
مصادیق بیکاری بدون میل واراده است
و بیکارشدگان براساس قانون ،مشمول
دریافتمقرریبیکاریهستند.
ویبهنکتهدیگرینیزاشارهمیکند،
اینکهنداشتنقراردادمکتوبدرکارهای
با ماهیت مستمر به معنای قرارداد دائم
استوکارفرماحقاخراجبهبهانهتعدیل
وعدمنیازراندارد.
حبیبی تاکید میکند :کارگری که
مدتیبدونقراردادبهکارشادامهدادهو
کارفرمااقدامبهبیکارسازی(اخراج)وی
کند،ضمناینکهبیکاریویبدونمیل
و اراده محسوب شــده و مشمول بیمه
بیکاری است ،مراجع حل اختالف نیز
باید قرارداد کارگر بیکار شده که بدون
میل و اراده بوده را دائم تلقی کرده و رای

فقطیکمیلیونبیکارشده
کروناتوانستهاندسهماه
مقرریبیکاریبگیرند
کهمتوسطمبلغآنیک
میلیون تومان بوده و سایر
بیکارشدگان در چند ماه
گذشتهموفقبهدریافت
مقرریبیکارینشدهاند
به بازگشت به کار وفق ماده  ۱۶۵قانون
کار بدهند ،یعنی این کارگر باید خیلی
سریع بازگشت به کار شود و در این بازه
نیزمقرریبیکاریبگیرد.
این فعال کارگری به موارد دیگری
نیز اشاره میکند :اخراج ،بیکاری بدون
میل و اراده اســت لذا مشمول دریافت
بیمه بیکاری میشود ،حتی اگر کارگر
سنوات و ســایر مزایای خود را دریافت
و با کارفرما تسویه کند چرا که بیکاری
علت و مقدم بر دریافت ســنوات است.
درضمن،کارگریکهدارای ۶ماهسابقه
در دو کارگاه باشــد ،حق دریافت بیمه
بیکاری را دارد چرا که پرداختکننده
بیمه بیکاری ،سازمان تامین اجتماعی
است بنابراین داشتن  ۶ماه یا یک سال
سابقهدرآخرینکارگاهکهدرتفاهمنامه
مشترکذکرشده،فاقدوجاهتقانونی
استوبرایبرخورداریازبیمهبیکاری،
فقط ۶ماهبیمهپردازیکفایتمیکند.
براســاس آخرین اطالعات منتشر
شــده ،حدود یک میلیون بیکارشده
کرونا فقط توانســتهاند سه ماه مقرری
بیکاریبگیرندکهمتوسطمبلغآنیک
میلیونتومانبودهوسایربیکارشدگان
(بیکارشــدگان عــادی) در چند ماه
گذشتهموفقبهدریافتمقرریبیکاری
نشدهاند.آیاکارگریکههمیشهحداقل
حقوق را گرفته ،بــا ارزش پول امروز در
 10ســال بیمهپردازی10 ،میلیون و
۸۰۰هزارتومانبهصندوقبیمهبیکاری،
وجه نقد واریز کــرده ،حق برخورداری
آسان،سریعوعادالنهازمقرریبیکاری
را ندارد؟ آیا واریز ســه درصد از حقوق
ماهانههرکارگربهصندوقبیکاری،برای
چنین روزهای سختی نیست؛ روزهای
سختیکهکارفرمایانبسیاری،درهای
کارگاهها را تخته میکننــد یا به بهانه
«عدم نیاز» ،کارگــران را بعد از خاتمه
قراردادهای موقت سهماهه ،مجبور به
خانهنشینیمیکنند؟

خبر
دبیرکل خانه کارگر:

کند
مزد منطقهای ،حقوق کارگران را تضییع می

دبیرکل خانه کارگر با اشــاره به متمرکز شدن تالشهای
عدهایبرایبهجریانانداختنمزدمنطقهایومزداصنافگفت:
چنین روشهایی برای تعیین دستمزد ،حرکتی علیه کارگران
محسوبمیشوند.
علیرضامحجوبدرگفتوگوباایلنابابیاناینکهدرسالهای
گذشته«موسسهخیریهنذراشتغالامامحسین(ع)»پژوهشی
رویامکاناجرایمزدمنطقهایانجامدادهبودوپژوهشهاییکه
بهجریانافتاده،چیزجدیدینیست،گفت:اشکالیدرپژوهشی
که مجموعههای وابسته به وزارت کار متولی انجام آنها شدهاند،
وجود ندارد .با وجود اینکه قانون چنین ظرفیتی را پیشبینی
کرده ،اما چنین روشهایی برای تعیین دستمزد ،حرکتی علیه
کارگرانمحسوبمیشوندوکارگرانزیانکنندهقطعیهستند.
وی با بیان اینکه زمانی که این موسسه پژوهش خود را آغاز
کرد ،متذکر شــدیم که چنین طرحهایی بنیــان روابط کار را
متزلزلمیکنندوبهتضییعحقوقکارگرانمیانجامند،گفت:
مزد منطقهای و مزد براساس اصناف ،روابط کار را از معنا عاری
میکنند .قطعا حقوق کارگران در چنیــن معادلهای تضییع

میشود .دبیرکل خانه کارگر در مورد خواستگاه صنفی افراد و
گروههاییکهحامیمزدمنطقهایومزداصنافهستند،گفت:
کارفرمایان و تشــکلهای کارفرمایی مبلغ این شیوهها برای
تعیین دستمزد هستند .البته ما مخالف گفتوگو نیستیم اما
هر گفتوگویی باید در شــورای عالی کار انجام شود .البته ما به
مزدمنطقهایومزداصنافاعتقادنداریمونظرخودرابهصورت
روشنچهدرگذشتهوچهامروزبیانکردهایم.
وی افزود :وجود ظرفیت قانونی و امکان مذاکره بر ســر این
ظرفیت ،به معنای وجود خیر جمعی در آن نیســت و کارگران
و مزدبگیران به عنوان گروهی که اکثریت جامعه را تشــکیل
میدهند،حتماازاینشیوهتعیینمزد،متاثرمیشوند.
محجوب با اشاره به آغاز بررسیهای وزارت کار برای اصالح
قانونبیمهبیکاریهمگفت:قانونبیمهبیکارینیازمنداصالح
است اما نه در جهت محدود کردن دامنه حمایتهای آن .این
قانون باید به نحوی اصالح شود که فراگیریاش تقویت شود تا
تمام افرادی که در اصناف مختلف کار میکردند و بیکار شدهاند
و تمام افرادی که به دنبال کار هســتند ،اما جستوجویشــان

بینتیجه مانده ،مورد حمایت قرار گیرند .در اســاس ،قوانین
بیمه بیکاری برای فقرزدایی به اجرا درمیآیند و هر اصالحی در
آن تنها با رعایت سهجانبهگرایی و حفظ هدف غایی قانونگذار
ممکن است .وی افزود :هر اصالحی در قانون بیمه بیکاری ،تنها
بایدباحضورنمایندگانکارگراندرهیاتامنایسازمانتامین
اجتماعی،نمایندگانکارگراندرتشکلهاونمایندگانکارگران
درهیاتنظارتبرسازمانتامیناجتماعیانجامشودتاماهیت
حمایتی این قانون فراگیر شــود .در سالهای گذشته ،بهجای
تقویت قانون بیمه بیکاری ،نهادهای امدادی و خیریهای فعال
شدندکهاینبههیچوجهکافینیست.دبیرکلخانهکارگرباتاکید
براینکهتشکلهایصنفیکارگرانبایدبتوانندبرسراصالحاتی
کهدرقوانینصورتمیگیرد،بادولتوکارفرمایانمجادلهکنند،

معاون روابط کار وزارت تعاون:

تجهیزات غیراستاندارد ،جانکارگران را به خطر میاندازد

معاون روابــط کار وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفت :ســه تفاهمنامه همکاری بین
وزارت کار بــا جهاد دانشــگاهی در زمینههای
مختلفعلمیوپژوهشیمنعقدشد.

به گزارش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
حاتمشاکرمیگفت:یکیازاینتفاهمنامههابین
موسسهعلموفرهنگبامرکزتحقیقات،تعلیمات
حفاظت فنی و بهداشت کار بوده است .به گفته

شاکرمی با بسترهایی که این تفاهمنامه به وجود
آورده جهاد دانشــگاهی و به ویژه دانشگاه علم و
فرهنگ میتواند ماموریتهای حوزه روابط کار
در زمینه آموزشهای ایمنی و تدوین استاندارد

افزود:اینکارتنهابایددرقالبپیمانهایدستهجمعیصورت
گیرد که ظرفیت آن در قانون کار پیشبینی شده است .بهترین
محل برای گفتوگو هم شورای عالی کار است .انتظار داریم که
معاونتروابطکار،بهصورتکاملازظرفیتتشکلهایکارگران
استفادهکندتابعدحمایتیقوانینتقویتشوند.
محجوب افزود :برای نمونه سالهاست که بیش از100هزار
کارگر در مناطق آزاد برای اصالح مقررات اشتغال مناطق آزاد،
متشکل شــدهاند تا بعد حمایتی این قانون تقویت شود .اگر بنا
براصالحاین قانونباشد،حتمابایدنظراینکارگرانجلب شود
چراکهدرغیراینصورتاصالحیکطرفهوبیمعناست.ازدولت
میخواهمکهاگرمیخواهدمتولیاصالحاینقانونباشد،حتما
ازظرفیتمشاورهونظرتخصصیکارگراناستفادهکند.
دبیرکل خانه کارگر در پاســخ به این پرسش که با توجه به
نزدیکشدنبهانتخاباتریاستجمهوریسال،1400موجی
کهبرایاصالحقوانینکاروتامیناجتماعیبهراهافتاده،تبلیغاتی
نیست ،گفت :متولیان حوزههای روابط کار و تامین اجتماعی
حق اظهارنظر را دارند اما من میگویــم که هر تغییری به نفع
کارفرمایان و اتحاد صنفی آنها ،علیه اتحاد صنفی کارگران و به
زیان اکثریت جامعه اســت .بعید میدانم که گروهی بخواهند
با دســتاویز قراردادن قوانین ،علیه اکثریت جامعه ،وارد عمل
سیاسیوتبلیغاتیشوند.

وســایل حفاظت فردی را در آینده توسعه دهد.
ویبااشارهبهاینکهیکیازاولویتهادراینحوزه،
سالمتنیرویکاراست،خاطرنشانکرد:دربحث
ســامت نیروی کار ،آموزش بسیار مهم است و
میتوان در آموزشهــای عمومی و تخصصی از
ظرفیتهایایندانشگاهاستفادهکرد.
شاکرمی افزود :در رابطه با سالمت نیروی

کار به ویــژه در شــرایط تحریم بــه تدوین
استاندارد وسایل حفاظت فردی مورد استفاده
نیروی کار اعم از وســایل تولیــدی داخل و
وارداتی نیازمند هستیم.
شاکرمیگفت:متاسفانهدرکشوربادومشکل
ورود وسایل و تجهیزات غیراستاندارد و تولید به
دلیلتحریمهاروبهروهستیم.

آغاز تحقیقات قضایی درباره جان
باختن چهارکارگر در قشم

رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان از
تحقیقات قضایی درباره جــان باختن چهار نفر از
کارگراندرجزیرهقشمخبرداد.علیصالحیظهر
دیروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد :ســانحه در
شرکتپودرماهیصبامجدقشمکهمتأسفانهمنجر
بهجانباختنچهارنفرازکارگرانومصدومیتیک
نفر شــد .رئیس کل دادگستری استان هرمزگان
ضمنابرازهمدردیوتسلیتبهخانوادههایداغدار
این کارگران بیان کرد :دســتگاه قضایی با جدیت
و قاطعیت تحقیقات الزم را به منظور شناســایی
عوامل مؤثر در این سانحه دلخراش انجام میدهد
ودرصورتمشاهدههرگونهتخلفاحتمالیناشی
از عــدم رعایت موازین فنی بــا متخلفان برخورد
خواهدکرد.
بازداشتکارفرماوپلمبموقتواحد
در همیــن زمینــه فرمانده نیــروی انتظامی
شهرستان قشم نیز گفت :کارفرمای شرکت پودر
ماهی صبا مجد شــهر ســوزا به دنبال این حادثه
بازداشتشدهاست.حسینالهیافزود:اینشرکت
تابررسیدقیقکارشناسانواطالعثانویپلمبشد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث
دانشگاهعلومپزشکیهرمزگاننیزجزئیاتحادثه
ظهریکشنبهدرسوزایقشموفوت ۴کارگرکارخانه
تولید پودر ماهی را تشــریح کرد .حسین قاسمی
گفت :براساس گزارش تیم اعزامی اورژانس ۱۱۵
قشم ،بعد از بررســی اولیه صحنه حادثه ،سه نفر،
یکمصدومآقای۲۰سالهباسطحهوشیاری ۶کهبه
دنبالگازگرفتگیناشیازاستنشاقگازهایمنتشر
شده از تخمیر پسماند ماهی و سقوط دچار تروما و
کاهشسطحهوشیاریشدهبودودونفرکهبهدنبال
کاهشسطحهوشیاریوسقوطدرحوضچهانباشت
آشــغال ماهی فوت شــده بودند ،توسط اورژانس
 ،۱۱۵بررسی و خدماترســانی شدند .وی عنوان
کرد:مصدوماینحادثهبعدازانجاماقداماتدرمانی
اولیه به بیمارستان قشم اعزام شد .مدیر اورژانس
پیشبیمارســتانی هرمزگان خاطرنشــان کرد:
متاسفانهبعدازبررسیثانویهمحلحادثه،مشخص
شد دو تن از کارگران کارخانه مفقود شدهاند که در
نهایت بعد از کاوش مجدد حوضچه ،جسد این دو
کارگرنیزپیداشد.

تاخیر۱۵ماهه در پرداخت دستمزد
کارگران شهرداری حمیدیه

کارگران شهرداری حمیدیه خواستار پرداخت
مطالبات  ۱۵ماهه خود هســتند .این کارگران در
روزهای گذشته بارها مقابل ساختمان شهرداری و
شورای شهر دست به اعتراض صنفی زدند .جمعی
از این کارگران در گفتوگو با ایلنا ،از شرایط دشوار
زندگی خود در نتیج ه عــدم دریافت حدود ۱۵ماه
حقوق خبر دادند و گفتند :در این اوضاع اقتصادی
و با وجود تهدید کرونا ،ما مجبوریم بدون دریافت
حقوق کار کنیم .این کارگران که در ســال جاری
فقط بخش کمــی از مطالبات خــود را به صورت
علیالحساب دریافت کردهاند ،گفتند :شهرداری
حمیدیه ادعا میکنــد بودجه نــدارد و نهادهای
باالدستی نیز همانند شورای شهر هیچ نظارتی بر
اوضاع ندارند و به فکر پرداخــت مطالبات مزدی
کارگراننیستند.اینکارگرانگفتند:جداازمعوقات
مزدی  ۱۵ماهه ،عیدی و سنوات سال  ۹۶و  ۹۷را از
شهرداریطلبکاریم.درعینحالچندینسالاست
فاقد قرارداد کار با شــهرداری هستیم و امیدواریم
شهرداری تصمیم به عقد قرارداد با ما بگیرد و ما را
دوبارهبهدستپیمانکاراننسپارد.
در همین زمینه« ،مهدی ربیعی» سرپرســت
شــهرداری حمیدیه گفت :کارگرانی که نســبت
ب ه عدم پرداخت مطالباتشــان معترض هستند از
کارگران پیمانکاران خدمات شهری ،فضای سبز
و حراست شهرداری هستند که از خرداد سال ۹۷
به دلیل عدم حضور پیمانکار ،بدون قرارداد در حال
همکاریباشهرداریهستندومطالباتشانبهتاخیر
افتادهاست.
وی ادامه داد :مشکل اساسی در عدم پرداخت
مطالبات کارگران ،درآمد شــهرداری است که به
علتعدم وجود منابع درآمدی پایدار و وابســتگی
شــهرداری حمیدیه همانند سایر شهرداریهای
شهرهای زیر ۵۰هزار نفر به واریز مالیات بر ارزش
افزوده است که متاســفانه با کاهش میزان واریزی
پرداخت حقوق و بیمه پرســنل با مشکل مواجه
شدهاست.

