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یک فعال صنفی:
طبقه بندی مشاغل نیازمند 

اصالح است

یک کارشناس بازار کار بازنگری و اصالح طرح 
طبقه بندی مشاغل را خواســتار شد و گفت: طرح 
طبقه بندی مشاغل باید در کارگاه های کمتر از ۵۰ 
نفر هم توسعه یابد. از آن گذشــته مشاغل زیادی 
در کشور تعریف شــدند و اکنون نزدیک به 6۰۰۰ 
شغل جدید در کشــور داریم که نسبت به  آنچه در 
طرح طبقه بندی تعریف شده، دو برابر شده لذا باید 
طرح طبقه بندی مشاغل با تکیه بر شرایط جدید 
بازار کار و نیازمندی های بازار تعریف شود. حمید 
حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی 
از اصالحات الزم برای افزایش دستمزد نیروی کار در 
کشور این است که طرح طبقه بندی مشاغل و خود 
قانون کار را اصالح کنیم. وقتی دستمزد کارگران 
پایین است، با نوسانات و تحوالتی که در حوزه اقتصاد 
اتفاق می افتد امکان حمایت های جدی از نیروی کار 
در کشور وجود ندارد. طی چند سال گذشته هم به 
این تجربه رســیده ایم که نتوانستیم از کارگران به 
درستی حمایت کنیم. وی با تاکید بر لزوم اصالح 
طرح طبقه بندی مشاغل گفت: از طرفی در بحث 
گروه پایه و تخصیص حقوق و دستمزد به افراد در 
طرح طبقه بندی مشاغل هم باید بازنگری صورت 
گیرد، چون با وجود آنکه طرح طبقه بندی مشاغل 
در خیلــی از کارگاه ها اجرا می شــود، مزد کارگر 
پایین است که نشان می دهد که این گروه پایه ها و 
ضرایب آنها باید بازنگری شود. این کارشناس بازار 
کار ادامه داد: قانون گذار ملــزم کرده طبقه بندی 
در کارگاه هایی که باالی ۵۰ نفر کارگر دارد به اجرا 
درآید در صورتی که معتقدم این کار باعث می شود 
حقوق بخش زیادی از کارگران در کشــور تضییع 
شــود و ناچارا حداقل ها را بگیرند که از این جهت 
در بحث بازرســی و نظارت ها هم دچار مشکالت 
جدی می شویم. حاج اســماعیلی افزود: در حال 
حاضر خیلی از کارگاه های تخصصی، کارگاه های 
کوچک، استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان 
ممکن است نیروی کارشان کم باشد ولی گردش 
مالی باالیی دارند و حقوق آنها بــه اندازه بهره وری 
و فعالیتی که در این کارگاه ها و شــرکت ها انجام 

می دهند تصحیح می شود. 
    

حبیبی: کارگران، اعتماد خود را 
به وعده ها از دست داده اند

دبیر کانون هماهنگی شــوراهای اسالمی کار 
استان تهران معتقد اســت کارگران اعتمادشان را 
به تمام وعده و وعیدها از دست داده اند. بهتر است 
به جای مانور تبلیغاتی روی قطع یارانه، راهی برای 
کاستن از هزینه های سرســام آور زندگی مردمی 
بیابند که دستمزدشان برای یک هفته در ماه هم 
کافی نیست. حســین حبیبی ادامه داد: در حال 
حاضر همه چرخ های روزگار برای سرمایه داران و 
اغنیا می گردد که از هیچ ترفندی برای باال بردن سود 
سرمایه های خود ابا ندارند. حتی وزرای دولت نیز از 
سرمایه داران هستند. از یک طرف می گویند یارانه 
اغنیا را قطع می کنیم و از طرف دیگر هزینه آب، برق 
و تلفن را باال می برند که بعضا افزایش آن به بیش از 
۵۰درصد می رسد. این ترفند یعنی دست در جیب 
مردم کردن. او تاکید می کند: اغنیا و ثروتمندان با 
قطع یارانه مشــکلی ندارند ولی عموم مردم با این 
افزایش نجومی قبوض مشترکات بیچاره می شوند. 
وقتی هزینه کاال و خدمــات را بدون رضایت مردم 

افزایش می دهند، یعنی گران فروشی می کنند. 
    

تکذیب خبر اخراج تعداد 
دیگری از کارگران هفت تپه

معاونت سرمایه انسانی و پشــتیبانی کشت و 
صنعت هفت تپه، خبر اخراج تعدادی دیگر از کارگران 
این مجتمع را تکذیب کرد. کاویانی در گفت وگو با 
ایلنا، در رابطه با صحت خبر منتتشر شده در فضای 
مجازی مبنی بر اخراج تعدادی دیگــر از کارگران 
این مجتمع اظهار کرد: به هیچ عنوان خبر صحت 
ندارد و به عنوان معاون مدیرعامل شرکت این خبر 
را تکذیب می کنم. او با بیان اینکه عده ای ســودجو 
قصد برهم زدن آرامش و مخدوش کردن وضعیت 
کارخانه و کارگران شرکت را دارند، در خصوص عدم 
تمدید قرارداد کاری ۲۰ نفر از کارگران که پیش از 
این اسامی آنها منتشر شده و پرونده شکایت آنها در 
اداره کار در حال بررسی است، اظهار داشت: در حال 
بررسی وضعیت کارگران تعدیلی هستیم و در صورت 
موافقت، این کارگران به کار سابق خود بازمی گردند.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

در 6۰ سالگی تقاضای بازنشستگی 
نکرد. تجربــه  به او آموختــه بود که به 
ســرمایه دار جماعت نمی توان اعتماد 
کرد. در این شرایط، پیرمرد هفت سال 
دیگر کار کرد و در 6۷ سالگی تقاضای 
بازنشستگی داد. فکر می کرد حاال که 
۱۴ سال معلمی اش در آموزش و پرورش 
محاسبه نمی شــود، حداقل باید صبر 
کند تا کار در صنایع نفت که به صورت 
قرارداد موقت بوده، به ۳۰ ســال برسد 
تا در نهایت، تامین اجتماعی با ۳۰ روز 
حقوق، او را بازنشســته کند ولی مثل 
اینکه اگر از آسمان دو سنگ پشت سر 
هم ببارد، اولین آن بر سر پیرمرد کارگر 
می خورد و دومی هم در انتظار می ماند 
تا جای دیگر ســرش را شدیدتر بکوبد. 
در هر صورت پس از کلــی رفت و آمد 
گفتند: دولت اعالم کرده برای محاسبه 
مستمری بازنشستگی به جای ۲ سال 

آخر ۵ سال آخر در نظر گرفته می شود.
با اینکه پیرمرد در ســال های کار 
در پروژه ها، این ۱۰-۱۵ سال آخر را  با 
رتبه سوپروایزی )سرپرستی کارگاه( 
کار می کرده، پیمانکاران با اطمینان از 
حمایت نهادهای دولتی، هنگام بیمه 
کردن او و دیگــران، درصدی از حداقل 
حقــوق را به تامین اجتماعی ارســال 

می کردند.
با اطالعات ناخوشایندی که داشت، 
پیش از بازنشستگی به سراغ پیمانکار 
رفت و از مدیرعامل شرکت پیمانکاری 
تقاضا کرد بیمــه اش را طبق حقوقش 
پرداخت کنند. آنها نپذیرفتند و مخالفت 
کردند. قبال همین شرکت برای حفظ 
نیــروی کار با تجربــه اش خیلی مایه 
می گذاشت. مثاًل هر سال وقتی دولت 
درصد افزایش حداقــل حقوق را اعالم 
می کرد، شــرکت عالوه بر درصد اعالم 
شــده دولت، به همان میزان و گاهی 
بیش از آن، به حقوق نیروی کارش اضافه 

می کرد تا کارگران ماهرش را از دست 
ندهد ولی حاال که تعدیل ساختاری با 
قدرت کاربردی می شود، دیگر به نیروی 
کار ماهر اعتنایی ندارد چون کافی ست 
اراده بکند، آن قدر بیکار متخصص وجود 
دارد که با حقوق کمتــر، با کمال میل 

حاضر به کار هستند.
به همین دلیل رئیــس با تقاضای 
پیرمــرد که خواســته بود بــا حقوق 
واقعی اش لیست بیمه اش را رد کنند، 
مخالفت کرد. پیرمرد که می دانست به 
عدالت و انصاف پیمانکار و تازه به دوران 
رسیده ها نمی توان امید بست، پیشنهاد 
داد لیست بیمه را با حقوق حقیقی رد 
کنند ولی اختــالف ۲۰درصدش را از 
حقوق خودش کم کنند که در نهایت، 
مدیرعامل این شــرایط را پذیرفت و از 
ماه دیگر به جای حداقل حقوق با حقوق 
سوپروایزری، بیمه او را رد می  کردند، ولی 
این وضعیت تنها سه ماه دوام آورد. گویی 
مدیرعامل از اینکه به یک کارگر قدیمی، 

آنچه استحقاقش را دارد، بدهد و برایش 
امکان زندگی بهتر در سالمندی فراهم 
کند، ناراضی بود. به همیــن دلیل او را 
اخراج کرد و همان فــردای این اخراج، 
فرد دیگری را به جای او استخدام کرد، 

آن هم با حقوق پایین تر.
زندگی پیرمرد ادامه داشــت. او باز 
هم کار کرد. در پروژه های نفتی جنوب، 
همه نیروهای کار از تالش های او اطالع 

دارند و پیرمرد ما هم به پرکاری و انجام 
کارهای ســخت معروف بود. از این رو 
مدیــر ایرانی یک شــرکت اروپایی در 
عسلویه او را استخدام کرد و این شرکت 
از همان روز اول، لیســت بیمــه او را با 
حقوق سوپروایزری پرداخت می کرد و 
پیرمرد هم با عالقه بیشتر کار می کرد و 
برج های مرتفع را بازدید فنی می کرد تا 
کار پاالیشگاه طبق استاندارد کاربردی 
شود ولی مدیر ایرانی با اینکه چند برابر 
دیگران از او کار می کشــید، نتوانست 
او را بیش از دو ســال تحمل کند. تاثیر 
شیوه کار و گفت وگوهای این کارگر در 
میان کارگران و همکاران به کنار، زمانی 
که شنیده شد او در میان کارگران چند 
شرکت در حال جمع آوری عضو برای 
یک اتحادیه کارگری است، مدیر دیگر 
تردید نکرد و مطمئن شــد که باید این 
خطر بالقوه برای موقعیت شغلی خود را 
از کار اخراج کند. پیرمرد قصه ما بی خبر از 
این تصمیم گیری ها وقتی برای مرخصی 
به خانه رفته بود، به او اطالع دادند به دفتر 
شرکت در تهران برود و تسویه حساب 
کند. به قول همکارانش، پشت سرش 
می گفتند: »این عمو، حالیش نیست 
کجا زندگی می کنه و عقل معاش نداره و 

هنوز به دنبال اتحادیه و سندیکاست«.
در 6۷ ســالگی اخراج شد و تامین 
اجتماعی هم در همان زمان اعالم کرد 
۵ سال آخر کار را برای محاسبه حقوق 
دوران بازنشســتگی در نظر می گیرد. 
پس از بسته شدن حساب و کتاب او در 
تامین اجتماعی، دولت باز اعالم کرد از 
این به بعد برای بازنشســتگان دو سال 
آخر محاسبه می شود نه ۵ سال. این هم 
عجایب روزگار بود که »دشــواری ها و 
مصائب« تنها سراغ پیرمرد می آمد. از 
این وضعیت بدتر محاســبه سال های 
کار بود. او که حتی ســابقه بیمه تامین 
اجتماعی در ســال ۵۴ را هم داشــت 
همه این ســال های کار را که روی هم 
ریختند، تنها شد ۲۵ سال یعنی بیش 
از ۱۵ سال از فعالیت وی به این آسانی 

باال کشیده شد!
دلیل این اتفاق هم این بود که بیشتر 
پیمانکاران از یک سال کار، تنها ۲ ماه آن 

را بیمه رد کرده بودند در حالی که سوابق 
کار او از ســال ۵۴ در بیمه وجود داشت 
و در مجموع با آنکه ۴۰ ســال کارکرد 
داشــت، با ۲۵ ســال آن هم با حداقل 

حقوق بازنشسته شد.
پس از رها شدن از فشــارهای این 
همه دوندگی، پیرمرد کــه دید با این 
حقوق و یک دانشجوی فارغ التحصیل 
بیکار نمی تواند زندگی کند، باز به کار 
در پروژه هــا ادامه داد. دو ســال دیگر 
در یک شرکت دســت دوم در عسلویه 
ادامه داد تا اینکه شــرکت های بزرگی 
که صاحبکاران اصلی بودند، او را به جرم 
حق خواهی صنفی و سابقه مطالبه گری، 
وارد لیست سیاه کردند و به پیمانکاران 
دست چندم هم اعالم خطر کردند که 
»این فرد می خواد سندیکا راه بیندازه 
و کار همه تون رو دچار مشکل می کنه. 
باید اون را برای همیشــه از محیط کار 
اخراج کنید«. بدین ترتیب، این کار را 
هم از دست داد و جای دیگری هم او را 
اســتخدام نکردند. در پایان، پیرمرد با 
حداقل حقــوق ۲۵ روز، کلی بیماری 
و یک فرزنــد بیکار و کلــی گرفتاری، 

خانه نشین شد.
زندگی او چکیده سختی های زیست 
برخی کارگران ایرانی است؛ زندگی ای 
که با دوندگی و کار زیر آفتاب ســوزان 
جنوب شروع شــد و ورود به »لیست 
سیاه« به خانه نشینی مبدل شد. از یک 
کارگر ماهر صنعتی امروز فقط »درد« 
مانده اســت؛ درد بی پولی و اندوه بابت 

روزهایی که بی حاصل دوید.

حکایتی از زندگی یک کارگر صنعتی پس از 40 سال تالش:

ورود به لیست سیاه و بازنشستگی با حداقل مزد

خبر

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اعتراض کارگر قطعا باید 
شنیده شود، گفت: معتقدم این اعتراض ها به دلیل مشکالتی 
است که کارگران دارند و این مشکالت باید پیش از آنکه جنبه 

قضایی یابد، توسط دولت و مجلس شنیده و حل و فصل شود.
به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی 
در دیدار رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس با تاکید بر لزوم 
دقت نظر کافی در بیان برخی مسائل و موضع گیری ها در سطح 
رسانه توسط نمایندگان و سایر مسئوالن تصریح کرد: بعضی 
اظهارات متاسفانه براساس اطالعات و گزارش های غیردقیق 
است که این اظهارات نیز اغلب موجب برانگیختن احساسات 
در جامعه می شود. گاهی ممکن است یک اظهارنظر نادرست 
به دلیل سهو لسان باشد که می توان آن را اصالح کرد اما اینکه 
کسانی براساس مواضع شخصی و سیاســی به بیان مطالب 

غیرواقعی بپردازند و بعد از روشن شدن موضوع نیز همچنان بر 
سخن خود اصرار کنند، بسیار نادرست است و باید از این قبیل 

اقدامات پرهیز کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشــاره به برخی انتقادات از برخورد با 
اعتراضات کارگری تصریح کرد: معتقدم اعتراضات کارگری 
به دلیل مشکالتی اســت که کارگران دارند و این مشکالت و 
اعتراضات باید پیش از آنکه جنبه قضایی یابد، توسط دولت و 

مجلس شنیده و حل و فصل شود.
رئیسی ادامه داد: شما به عنوان قانونگذار و ناظر، دستتان 
باز است و می توانید این مشکالت را پیگیری کنید. قطعا باید 
اعتراض کارگر شنیده شود. وقتی کارخانه ای به یک فرد واگذار 
شده که اهلیت الزم را ندارد و بعد تولید این کارخانه رو به افول 
می رود و نهایتا تعطیل می شود، طبعا کارگران بیکار می شوند 

و وقتی حقوقی نگرفتند، اعتراض می کنند. این اعتراض ها باید 
در وقت خود شنیده شود و اساســا نباید اجازه داد کار به اینجا 
بکشد. باید در هنگام واگذاری، اهلیت فرد بررسی شود و بعد از 
واگذاری نیز دولت با پرداخت تسهیالت و سایر مشوق ها اقدام 
به توانمندسازی کند. مجلس نیز به عنوان نهاد ناظر باید بر این 
روند نظارت داشته باشد و اصال اجازه ندهیم که این موضوعات 

جنبه قضایی پیدا کند.
وی با اشاره به ابزار نظارتی مجلس برای گفت وگو با دولت و 

حل و فصل مشکالت یادآور شد: امروز در جایگاه نماینده باید 
مسائل را واقعی دید و واقعی نظر داد. اگر مردم مشکلی دارند 
باید ببینید مشکل آنان چیست. هر یک از ما فرصت کوتاهی در 
اختیار داریم که با استفاده از امکانات و تریبون خود می توانیم 
به مردم خدمت کنیم. امیدوارم به گونه ای عمل کنیم که بعدها 
حسرت نخوریم که چرا برای حل مشــکالت مردم پیگیری 

نکردیم.
رئیسی با بیان اینکه در مقابله با فساد باید آهنگ همه قوا 
یکی باشد و هیچ یک فســاد را برنتابیم، تصریح کرد: عمل به 
قانون امروز یک ارزش اســت و نباید اجــازه دهیم هیچ کس 
با هیچ گرایش سیاســی، قانون را نقض کند. هیچ مســئول و 
شهروندی نباید اجازه نقض قانون پیدا کند. کشور باید بر مدار 
قانون اداره شود و آنچه از ســوی مقام معظم رهبری به عنوان 
سیاست های کلی قانونگذاری ابالغ شد، نیز تاکید بر همین امر 
است. هیچ کس در هیچ جایگاهی نباید از چراغ قرمزها و حتی 
چراغ زردها عبور کند و قانون گرایــی باید تبدیل به فرهنگ 

عمومی شود.

رئیس قوه قضاییه:

اعتراض کارگر باید شنیده شود

یک کارشناس حوزه روابط کار با بیان اینکه 
هدف بیشتر واگذاری ها در کشور تولید نبوده 
است، گفت: چرا از کارخانه های باسابقه ای که 
سال تاسیسشــان به ۴۰ سال قبل برمی گردد 
و هنوز تولیداتشــان در خانه های مردم است 

سراغی نمی گیریم؟
عبداهلل مختــاری در گفت وگو با ایســنا 
با اشــاره به روند خصوصی ســازی در کشور، 
درباره مشکالت کارخانه هایی نظیر هپکو ابراز 
عقیده کرد: اگر چه ایــن واگذاری ها را با هدف 
خصوصی ســازی انجام دادیم ولی متاسفانه 
نتیجه بیشتر واگذاری ها، تولید و کار نبوده بلکه 

داللی و ایجاد مشکل برای اقتصاد بوده است.
وی افزود: بارها تاکید کرده ایم که در جریان 
واگذاری ها، شــرکت ها و کارخانه ها را به خود 
کارگران بدهند تا هم با انگیزه بیشتر و کیفیت 
بهتری کار کنند و هم کارخانــه به بهره وری و 

رونق تولید برسد.
این کارشــناس حوزه کار با تاکید بر سهیم 
کــردن کارگــران در واگــذاری کارخانه ها و 
شرکت ها گفت: چرا اکنون که بحث واگذاری 
شرکت های شستا مطرح اســت آنها را به خود 
بیمه شــدگان تامین اجتماعــی نمی دهند 
که از منافعش بهره مند شــوند؟ اگر مدیریت 

شرکت های سیمان و پتروشیمی به کارگران و 
بیمه شدگان سپرده شود این بنگاه ها از خطر 
رانت خواری و حیــاط خلوت بــودن در امان 

می مانند.
وی با بیان اینکه عمده کسانی که شرکت ها و 
کارخانه های دولتی را خریداری کردند، نیتشان 
فروش آنها با سود بیشتر بود، اظهار کرد: امروز 
کارخانه های باسابقه ای که سال تاسیسشان به 
۴۰ سال قبل برمی گردد و هنوز تولیداتشان در 
خانه های مردم است کجا هستند؟ چرا سراغی 
از آنها نمی گیریم و حالی از آنها نمی پرســیم؟ 
کیفیت تولیدات این کارخانه ها به حدی است 

که هنوز در حال کار کردن هستند ولی در عوض 
دستگاه ها و تولیدات امروزی فقط ظاهر دارند اما 

از داخل ریالی نمی ارزند.
این کارشــناس حوزه کار تصریح کرد: در 
داخل همیــن کارخانه های فراموش شــده، 
هنرســتان های فنی بــود و هــر جوانی که 
می خواســت پشــت خط تولید بنشیند باید 
کالس های آموزشی و فنی را می دید ولی امروز 

چه بالیی ســر این کارخانه ها آمده و چرا برای 
کسی اهمیت ندارد که به چه وضعیتی افتاده اند؟ 
مختاری خاطرنشان کرد: فروش شرکت ها به 
اسم خصوصی سازی به ثمن بخس، خیانت به 
کشور و مردم بود چون این شرکت ها بیت المال 
است و نمی توانیم برای آن تصمیم بگیریم. شاید 
بتوانیم از یک فرد رضایت بگیریم ولی نمی توانیم 

از بیت المال حاللیت بگیریم.
وی با تاکید بــر نظارت بر رونــد واگذاری 
کارخانه ها گفت: وقتی مجموعه ای ملی واگذار 
می شود باید یکی از شــرایط واگذاری، نظارت 
باشد تا به انحراف نرود و سرنوشت آن به تعدیل 
نیرو، برج سازی یا تبدیل شدن به انبار غله نباشد.

به گفتــه وی، اگــر تحقیــق و تفحص از 
خصوصی سازی فایده ای دارد و نتیجه می دهد 

مجلس می تواند به آن ورود کند.

کارشناس حوزه روابط کار:

نتیجه واگذاری بنگاه های تولیدی، فساد و رانت خواری بوده است

زندگی پیرمرد قصه ما چکیده سختی های زیست طبقه کارگر ایرانی است؛ زندگی ای که با دوندگی و کار زیر 
آفتاب سوزان جنوب شروع شد و در نهایت با انتقال به »لیست سیاه« به خانه نشینی مبدل شد.

با اینکه پیرمرد در 
10-15 سال آخر با رتبه 

سوپروایزری )سرپرستی 
کارگاه( کار می کرده، 

پیمانکاران با اطمینان از 
حمایت نهادهای دولتی، 

هنگام بیمه کردن او و 
دیگران، حق بیمه حداقل 

حقوق را به تامین اجتماعی 
ارسال می کردند

بیشتر پیمانکاران از یک 
سال کار، تنها ۲ ماه آن 

را بیمه رد کرده بودند در 
حالی که سوابق کار او از 
سال 54 در بیمه وجود 

داشت و در مجموع با آنکه 
40 سال کارکرد داشت، با 
۲5 سال آن هم با حداقل 

حقوق بازنشسته شد
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