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مالک »هفت تپه« به ۲۰سال 
حبس محکوم شد 

امید اســدبیگی، 
مالک هفت تپه به ۲۰ 
ســال حبس، رد مال، 
جزای نقدی و انفصال از 
خدمات دولتی محکوم 

شد.  سخنگوی قوه قضاییه با اعالم این خبر و با اشاره 
به محکومیت سایر متهمان پرونده هفت تپه؛ گفت: 
دو نفر از متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر 
دیگر هر کدام به ۱۰ سال و بیش از ۱۷ نفر هر کدام 
به ۵ سال حبس محکوم شــدند. اتهام اسدبیگی 
مشــارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون 
یورو و مباشــرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار 

یورو بوده است.
    

دیوان محاسبات کشور اعالم کرد؛ 
1۰۰۰ مقام دولتی داروخانه دارند

دیوان محاسبات کشور، گزارش داد که ۱۰۰۰ 
مقام دولتی داروخانه دارند و ۱۷۷ نفر از شــاغالن 
بخش دولتــی به  عنوان مســئول فنی در ســایر 
داروخانه ها اشــتغال دارند که که ۶۶ نفر از آنها از 
پرسنل شاغل در دستگاه های حاکمیتی هستند.  
به گزارش ایلنا، طبق بررسی های دیوان محاسبات 
کشور، از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها، 
در موارد متعددی اشخاص موثر در صدور مجوزها 
و شاغل در پســت های حاکمیتی از رانت و منافع 
ویژه برخوردار شده اند. برای نمونه در بررسی های 
انجام شده از داروخانه های سراسر کشور مالحظه 
شد که از حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر 
کشور، موســس ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش 
دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و موسس  
۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست های 
حاکمیتی سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر 

امور دارو هستند.
    

اعتراض ۱۵۰۰ بازنشسته »مخابرات 
راه دور شیراز« به معوقه های ۱۵ ساله 

گــر  ر کا  ۱ ۵ ۰ ۰
بازنشســته »شرکت 
مخابرات راه دور شیراز« 
دیروز )چهارشنبه/۲۱ 
مهر مــاه( در اعتراض 

به ۱۵ ســال تاخیر در پرداخت معوقــات خود، در 
برابر اســتانداری فارس حاضر و خواهان مالقات با 
رئیس جمهور شدند. به گفته ئیس کانون بازنشستگان 
این شرکت؛ نماینده ای از نهاد ریاست جمهوری برای 
گفتگو با معترضان حاضر شد. هاشم شمشیری با بیان 
اینکه بازنشستگان ۱۵ سال معطل شده اند تا پاسخی 
درخور دریافت کنند، گفت: »از رئیس جمهور انتظار 
داریم که موضوع را یکبار برای همیشه حل کنند. بهتر 
این است که خودشان در استان حاضر شوند تا پیگیر 

اجرای وعده های خود شوند.« 
    

 کارگران معدن زغال سنگ 
»آق دربند« ۶ ماه مزد طلبکارند 

منابع کارگری خراســان رضــوی از به تعویق 
افتادن حدود ۶ ماه دستمزد نزدیک به ۱۱۷ نفر از 
کارگران شاغل در معدن زغال سنگ »آق دربند« 
سرخس خبر می دهند. به نقل از کارگران این واحد 
معدنی گفته می شود که طلب انباشته آن ها مربوط 
به دســتمزد ماه های سال گذشــته و سال جاری 
است. عالوه بر این پرداخت حق بیمه کارگران نیز 
با مشکل روبرو اســت. به گفته یکی از کارگران؛ به 
دنبال مراجعات مکرر کارگران معدن زغال سنگ آق 
دربند، فرماندار پیگیر مطالبات کارگران این واحد 

معدنی شده است.
    

اعتراض کارگران پیمانکاری 
»مبین« ادامه دارد 

۲۱ روز از اعتراض 
کارگــران »شــرکت 
پیمانکاری شــرکت 
راه ســازی و معدنــی 
مبین« از پیمانکاران 

دست اول شرکت ملی صنایع مس ایران می گذرد، 
اما مدیران این شــرکت تمایلی برای رسیدگی به 
وضعیت آن هــا ندارند. به گــزارش ایلنا، کارگران 
می گویند: ۲۱ روز است که دست از کار کشیده ایم و 
خواهان رسیدگی به خواسته های خود هستیم. هیچ 
یک از مسئوالن شرکت حاضر به مذاکره و شنیدن 
خواسته ها نیستند. آن ها یکبار به شهر بابک آمدند 
اما حاضر نشدند تا با نماینده کارگران گفتگو کنند. 
ترجیح می دادیم تا مدیرعامل شرکت مبین در جمع 
کارگران حاضر شود و خواسته ها را بشنود. مسئوالن 
شهر و شورای تامین از رسیدگی به خواسته هایمان 
وعده می دهند اما مدیران شرکت مبین هیچ تمایلی 

به حل مشکالت ما ندارند.

4
اخبار کارگری

پیام عابدی

کارگران پــروژه ای که بســیاری از 
آن ها طعم قرار گرفتن در میان رابطه ی 
دولت و پیمانکار را تجربــه کرده اند، به 
ریشه دواندن برونسپاری های بی نتیجه، 
اعتراض دارند. پرســش اینجاست که 
دولت سیزدهم برای پایان دادن به این 
مناقشه و دوران حاکمیت پیمکانکاران 

چه می کند؟ 
»آیا قوانین تعیین کننده  خط مشی 
دســتگاه های اجرایی، »باید« در قبال 
نیرویی که به عنوان »پیمانکار« مشغول 
کار است، حمایت هایی را تعریف کنند؟« 
پاسخ به این پرسش مدت هاست که به 
محل منازعه ی دولت ها با مخالفانشان 
تبدیل شده است؛ منازعه ای سه سویه، 
که عالوه بر کارگر و دستگاه های مشمول 
قانون مدیریت خدمات کشــوری، پای 
پیمانکار را هم به میان می کشد. قانون 
مدیریت خدمات کشوری، به صراحت 
اعالم می دارد که کارکنــان پیمانکار، 
»شــاغل غیردولتی« تلقی می شوند و 
طبق تاکید قانونگذار »دســتگاه های 
اجرایی هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در 

قبال این کارمندان ندارند«. 
با این حال، ماده ۱۳ قانون کار، نافی 
تعهدات دســتگاه های اجرایی در مقام 
کارفرما نیست. بر این اساس، برابر رای 
مراجع رسیدگی به اختالفات روابط کار، 
کارفرما باید قرارداد خود را به گونه ای با 
پیمانکار تنظیم کنــد، که حق و حقوق 
کارگــران در قــرارداد منعقده تضییع 

نشــود؛ چنانچه کارفرما بدون توجه به 
این موضوع و همچنیــن پیش از پایان 
۴۵ روز از تحویل موقت، با پیمانکار تسویه 
حساب کند و دیون کارگران را بپردازد. 
بر این اساس، دولت در مقام کارفرماِی 
عریض یا دستگاه های عمومی غیردولتی 
و نهادهای شبه دولتی، باید پاسخگوِی 
نقض ماده ۱۳ قانون کار باشــند؛ اما در 
این میان، پیمانــکاران به عنوان عوامل 
اجرای امور حاکمیتــی در پروژه های 
بزرگ مقیاس )خدمات زیرســاختی، 
خدمات عمومی و...( و امور غیرحاکمیتی 
)غیرعمومی( مانند خدمات اداری و... هم 
مســئولیت دارند و باید تعهداِت خود را 
آنگونه که در قرارداد تنظیم شــده بجا 

آوردند.
نقض حقوق کارگران

در این میان کارگران می گویند؛ اینکه 
کارفرما و پیمانکار چه حساب و کتابی 
را با یکدیگر دارند، چندان مهم نیست؛ 
مهم اجرای تعهدات آن ها در قراردادی 
است که میان پیمانکار و کارگر منعقد 
می شود؛ گاهی پرداخت دستمزدهای 
کارگــران با یک ســال تاخیــر انجام 
می شود؛ حتی در برخی پیمانکاری ها 
دســتمزدهای کارگران نه به نرخ سال 
جاری که به نرخ ســال های گذشــته 
پرداخت می شــود؛ مانند شــهرداری 
شهرستان سی ســخت که کارگران آن 
در زلزله ی ســال ۹۹ زندگی خــود را از 
دســت دادند اما حدود ۱ سال می شود 
که معوقات خود را دریافــت نکرده اند 
و در ضمن نه نرخ دســتمزد امسال که 

دستمزد سال گذشته را دریافت می کنند.  
اوضاع در سایر پیمانکاری ها هم به انحای 
مختلف برای کارگران رنج آور است؛ یعنی 
حتی در کارگاه هایی که دستمزدهای 
کارگران را به موقع پرداخت می کنند، 
هم کارگران از پیمانکاران راضی نیستند. 
از باب نمونه در معدن »مس میدوک« 
شهرستان بابک استان کرمان از معادن 
زیرمجموعه »شرکت ملی مس ایران«، 
پیمانکار و کارگران در تقابل با یکدیگر 
قرار گرفته اند؛ چراکه کارگران از وجود 
دستمزدهای پایین  سخن می گویند اما 
پیمانکار مدعی است که دستمزدهای 
باالتــری را پرداخت می کنــد. فیش 
مزدی کارگران هم اثبــات می کند که 
دســتمزدهای آن ها پایین تر از میزان 
اعالمی است و فیش هایی که پیمانکار به 
کارفرما ارائه کرده و مدعی پرداخت آن ها 
شده، صحت ندارند. کارگران با مقایسه 
شرایط خود با شــاغالن همتراز قرارداد 
مستقیم شرکت ملی مس، می گویند که 
تفاوت دستمزد آن ها برای مثال برای یک 

راننده ی تراک تا ۲ برابر است.
 وجود یک پیمانکار 
یعنی حدی از تبعیض

در نتیجــه این شــرایط، وجود یک 
پیمانکار یعنی حدی از تبعیض؛ در حالی 
که این تبعیض نه به یکباره که بر اساس 
قوانین موجــود در کشــور و به صورت 
فرایندی، نهادینه شده است. بر اساس 
ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری 
به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود 
که از طریق مناقصه و با عقــد قرارداد با 

شرکت ها و موسسات غیردولتی بر اساس 
فعالیِت مشخص، حجم کار معین، قیمت 
هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و 
مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود 
را تامین کنند.در نتیجه واگذاری کار به 
صورت حجمی مورد تاکید قرار گرفته 
اســت که این خود در پیوند با ماده ۱۸ 
قانون مدیریت خدمات کشوری، معنا 
می یابد؛ چراکه در این ماده تاکید شده که 
دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا 
مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند.   

واگذارنده  پیمان تعهدی ندارد
با همین رویکرد حتی در شهرداری ها 
و شــرکت های دولتی هم سپردن کار 
به صورت حجمی، هیــچ تعهدی برای 
کارفرما در قبال کارگر ایجاد نمی کند؛ 
بویژه اینکه کار حجمی بیشــتر مرتبط 
با موضــوع فعالیت های شــرکت های 
خدمات پشتیبانی است. در ماه جاری، 
خســرو نقوی )رئیس هیئــت مدیره 
شرکت های خدماتی پشتیبانی ایران( 
در توضیحاتی به ایلنا، با اشاره به قدمت 

برون سپاری خدمات دستگاه های دولتی 
به شرکت های پیمانکاری که به گفته ی 
وی به ۴۰ ســال می رسد، یادآور شد که 
بر اســاس مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت 
خدمات کشوری واگذارنده ی پیمان های 
حجمی، هیچ نقش و تعهدی در خصوص 
نیروهای بخش خصوصــی )پیمانکار( 

نداشته و نخواهند داشت. 
با توجه به اینکه وی اذعان داشــته 
که در حال حاضــر از مجموع ۱۰۰ هزار 
شرکت ثبت شده، بالغ بر ۲۰ هزار شرکت 
در ۳۱ استان کشــور فعال و ۲ میلیون 
نیروی کار را تحت پوشش خود دارند، به 
نظر می رسد که قانونگذار حمایت های 
خود را از این تعداد کارگــر دریغ کرده 
است؛ به امید اینکه هزینه های دستگاه ها 
را کاهش دهد. در واقــع نیروی کار را در 
ازای، کاهِش نقش دولــت، تاخت زده 
است اما آیا این تصمیم موجب کوچک 
شــدن اندازه ی دولت شــده است؟ به 
گفته ی نماینده زنجان در مجلس، ۵۰۰ 
هزار میلیارد تومــان از درآمدی نفتی 
کشور در بودجه صرف هزینه های جاری 
دستگاه ها می شود که در واقع بیشتر آن 

صرف پرداخت حقوق ها می شود.
حاکمیت بر پیمانکاران 

با ایــن همه نمی تــوان کتمان کرد 
که حل شــدن پیمانکاران، در اندازه ی 
بزرگ دولت، اتفاقی طبیعی اســت؛ تا 
اندازه ای که دولت ها پیمانــکاران را به 
ســاز خود می رقصانند. رئیس هیئت 
مدیره شرکت های خدماتی پشتیبانی 
ایران هم به همین مسئله اذعان می کند: 
»اصلی ترین علت بی مسئولیتی برخی 
از واگذارندگان کار، عدم تعهد ایشان به 
قراردادهای خود با پیمانکاران است؛ به 
طوری قصور و عدم ایفای تعهد دولت در 
پایبند بودن به قرارداد موجب نارضایتی 
می گردد که در وهله اول پیمانکار بایستی 
جوابگو باشد در صورتی که واگذارنده کار 
اصلی ترین موجب این پیشامدهاست.«

نقوی؛ البته به به علت دوم هم اشاره 
می کند که به گفته  وی به »تخلف برخی 
واگذارنــدگان کار در نحــوه تنظیم و 

واگذاری قراردادها« برمی گردد. 
 واگذاری امور فوق تخصصی 

به افراِد فاقد صالحیت
نماینده ۲ هــزار کارگر پــروژه ای، 
می گوید: پیمانکاران باید در امور واگذار 
شده )خدماتی پشتیبانی( مشغول باشند 
و نه در امور تخصصــی؛ خدمات یعنی 
آبدارخانه ها، رستوران، سرویس حمل 
و نقل و...؛ نه در امور فوق تخصصی نفت 
و گاز! پیمانکارانی کــه امروز در خطوط 

اجــرای پروژه های عظیم نفــت و گاز، 
حضور دارند، دانش الزم برای این کار را 
ندارند. آیا قانونگذار قید کرده که امور فوق 
تخصصی را به افراِد فاقد صالحیت، واگذار 
کنند؟ پیمانکارانی را در تلمبه خانه ها، 
می شناســیم که در حد دوران ابتدایی 
مدرک تحصیلی و ســواد دارند. آیا این 
چنین پیمانکارانی که به گفته ی آقای 
نقوی ۲ میلیون کارگر را زیر پوشــش 
دارند، می توانند کمکی به انجام رساندن 
تمام و کمال یک کار تخصصی بکنند؛ یا 
اینکه کارگران آن ها هستند که به سبب 
برخورداری از تجره، بــار کار را بر دوش 

می کشند؟« 
مازیار گیالنی نــژاد، می افزاید: »در 
کدام بخش از قوانینی که کارفرمایان به 
آن ها استناد می کنند، به پیمانکار اجازه 
داده شده که در یک کانکس خوابگاهی 
۱۲متــری، ۸ نفر را آن هم در شــرایط 
کرونا، جای دهد؟ در کدام بخش از این 
قوانین می توان کارگری را که در دمای 
۵۵ درجه کار می کند، با پای پیاده و یا با 
مینی بوس های بدون کولر حمل کرد و 
به این کارگران سیب زمینی پخته، تخم 

مرغ و یا ماکارونی بی کیفیت داد؟ 
 دولت سیزدهم تحول 

ایجاد می کند؟
شرایط حاکم بر کارگران پروژه ای 
موجب شــده تــا آن ها بــا تمرکز بر 
حرکت هــای اعتراضی،  بــرای چند 
مــاه در پروژه های صنعتی دســت از 
کار بکشــند؛ این گروه از کارگران که 
بســیاری از آن ها طعم قــرار گرفتن 
در میــان رابطه  دولــت و پیمانکار را 
تجربه کرده انــد، به ریشــه دواندن 
برونســپاری های بی نتیجه، اعتراض 
دارند. باید دید که دولت ســیزدهم 
چه رویه ای را در قبــال رابطه خود با 

پیمانکاران در پیش می گیرد؟

 »برون سپاری«، اسم رمز تخلفات گسترده است

کارگران، گرفتار در مناسبات دولت و پیمانکار 

خبر

کارگران قرارداد پیمانی شهرداری تبریز که تحت مسئولیت 
پیمانــکار فعالند، خواســتار تبدیل وضعیت خــود از قرارداد 

پیمانکاری به قرارداد مستقیم با مجموعه شهرداری هستند. 
به گزارش ایلنا، شماری از کارگران قرارداد پیمانی شهرداری 
تبریز که در بخش خدمات به عنوان پاکبان و سبزبان مشغول 
کارند، خواستار تبدیل وضعیت قراردادهای خود از پیمانکاری 

به قرارداد مستقیم هستند.
این کارگران می گویند: چرا در یک مجموعه بزرگ شهری، 
باید بین کارگران تبعیض وجود داشته باشد. تعدادی رسمی و 
قراردادی باشند و دستمزدهای باالتر بگیرند و عده ای نیز مثل 

ما به صورت قرارداد حجمی باشند و طرف حساب شرکت های 
پیمانکاری که اهمیتی به پرداخت مطالباتمان کارگران آن هم 
به صورت قانونی نمی دهنــد. ما نه امنیت شــغلی داریم و نه 

دستمزدمان به اندازه رسمی ها و قراردادی هاست.
آنها می افزایند: نزدیک به ۲ هزار نفر هستیم که برابر مقرارت 
قانون کار در ۱۰ منطقه شهر تبریز تحت مسئولیت ۲۷ پیمانکار 
طرف قرارداد با شهرداری تبریز مشــغول کاریم که در نتیجه 
حضور پیمانکاران مطالبات مان کاهش پیدا کرده و این موضوع 

ما را در شرایط بد مالی قرار داده است.
این کارگران می گویند: رفع تبعیض، یک خواسته قانونی و حق 

مسلم ما کارگران است؛ وقتی ما برای شهرداری در سطح شهر کار 
می کنیم، چرا قرارداد مستقیم نداشته باشیم؟

این کارگران همچنین اظهار می کنند: چندین سال است 
پیگیر تبدیل وضعیت و دریافت مطالبات قانونی از شهرداری 
هستیم که انجام نمی شــود. چند ماه پیش سازمان همیاری 
شــهرداری ها و دهیاری های وزارت کشــور مجوز استخدام و 
تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری از جمله ایثار گران را به همه 
شهرداری ها ابالغ کرده که از قرار معلوم قرار است برای شاغلین 
اداری باالی دیپلم تا دکتری اجرایی شود که هنوز از اجرای آن 

در تبریز خبری نیست. 

کارگران با بیــان اینکه غالب کارگــران خدماتی و پاکبان 
مدارکی پایین تر از دیپلم دارند و کم ســواد وبی سواد هستند، 
می گویند: به نظر می رسد باز هم حق کارگران خدماتی و فضای 

سبز با اجرای این طرح تبدیل وضعیت ضایع شده است.

درخواست کارگران پاکبان شهرداری تبریز برای »تبدیل وضعیت«

بازنشســتگان ســازمان تامین اجتماعی 
خواهان حضــور نماینده ای از میــان خود در 

جلسات مزدی شورای عالی کار شدند.
به گزارش ایلنا، برابر ماده ۱۱۱ قانون تامین 
اجتماعی، حداقل مستمری کارگران بازنشسته 
مشمول این قانون، تابعی از حداقل مزد کارگران 
شاغل است. در نتیجه حداقل مستمری، تابعی 
از مولفه های مندرج در ماده ۴۱ قانون است که 
تعیین مزد بر اساس دو معیار، تورم و هزینه های 

معاش را مورد تاکید قرار می دهد. با توجه به اینکه 
شورای عالی کار مکلف است؛ همه ساله مزد را بر 
اساس معیارهای مندرج در قانون تعیین کند، هر 
ساله، مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی هم 

به میزانی افزایش می یابد.
با این حال، در شــورای عالی کار، ۳ نماینده 
کارگــر در کنــار ۳ نماینــده از کارفرمایــان 
و نماینــدگان دولت حضور دارنــد. به گفته ی 
بازنشســتگان، وزیر رفاه به عنــوان رئیس این 

نهاد، میزان بودجه ی سالیانه تامین اجتماعی 
را تعیین مزد در نظر می گیرد تا این سازمان به 
دلیل تسری ماده ۴۱ به ماده ۱۱۱ قانون تامین 
اجتماعی دچار افزایش هزینه های خود در حوزه 

مستمری ها نشود.
بازنشســتگان تامین اجتماعی بــا اظهار 
نارضایتی از مداخله ی دولت در شــورای عالی 
کار، به ایلنا می گویند: »از آنجا که وزیر رفاه ضمن 
قرار گرفتن در مقام رئیس شــورای عالی کار، 

رئیس هیئت امنای ســازمان تامین اجتماعی 
هم محسوب می شــود، دولت از نفوذ زیادی در 
ســاختارهای قانونی تعیین مزد و مســتمری 
برخوردار است و می تواند با سیاست های خود 
این دو مقوله را پیش ببرد؛ بــه نحوی که مزد و 
مســتمری در ســال های مختلف مطابق نرخ 

واقعی تورم و افزایش هزینه های زندگی تعیین 
نشــده اند و مصلحِت بودجه ی سالیانه سازمان 
تامین اجتماعی، بودجه عمومی کشور و منافع 

کارفرمایان هم در آن لحاظ می شود.«
این بازنشســتگان می افزاینــد: »به نظر 
می رســد که دولت مصالح همه بجز کارگران 
بازنشسته و شاغل را در نظر می گیرد. در این 
میان از آنجــا که بازنشســتگان، نماینده ای 
در شــورای عالــی کار ندارند، سرهایشــان 
بی کاله می ماند. در نتیجــه ضرورت دارد که 
بازنشســتگان در ساختار شــورای عالی کار 
نماینده داشته باشــند تا مالحظات دولت در 

تعیین مستمری به آن ها تحمیل نشود.«

 مستمری بگیران ضمن اعتراض به نداشتن نماینده در شورای عالی کار: 

مالحظات دولت در حوزه مستمری و مزد  تحمیل می شود

کارگران می گویند؛ اینکه 
کارفرما و پیمانکار چه 

حساب و کتابی را با یکدیگر 
دارند، چندان مهم نیست؛ 
مهم اجرای تعهدات آن ها 

در قراردادی است که میان 
پیمانکار و کارگر منعقد 

می شود؛ گاهی پرداخت 
دستمزدهای کارگران با یک 

سال تاخیر و نه به نرخ سال 
جاری که به نرخ سال های 
گذشته پرداخت می شود

اوضاع در پیمانکاری ها 
به انحای مختلف برای 

کارگران رنج آور است؛ 
یعنی حتی در کارگاه هایی 

که دستمزدهای کارگران را 
به موقع پرداخت می کنند، 
هم کارگران از پیمانکاران 

راضی نیستند

 شماره   910 / پنجشنبه 22 مهر   1400  /   7 ربیع االول 1443  / 14  اکتبر   2021


