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از نیروهای وزارت نیرو تا پرستاران، از 
کارگران شهرداری ها گرفته تا نیروهای 
متخصص نفــت، از شــمال گرفته تا 
جنــوب، میلیون ها کارگر کشــور در 
انتظــار تصویب طرحی هســتند که 
قرار بود حداکثر در زمســتان ســال 
قبل در صحن علنی مجلــس طرح و 
به تصویب برســد؛ طرحی که طی آن 
قرار است امنیت شغلی نیم بندی برای 
این قشــر به ارمغان بیاید.امروز یکی از 
اصلی ترین دغدغه های نیروی کار در 
ایران، حذف پیمانکاران، ســاماندهی 
قراردادهــای کار و تامیــن حداقلی از 
امنیت شغلی است که با تصویب »طرح 
ساماندهی استخدام کارکنان دولت« 
به سرانجام می رسد اما تاخیر طوالنی در 
تصویب نهایی این طرح، آهسته آهسته 
امیدواری ها را به ناامیدی بدل می کند. 
اما این طرح کجا معطل مانده و چرا بعد 
از این همه انتظار به تصویب نمی رسد؟ 
نگاه نماینــدگان مجلس و نگاه فعاالن 
کارگری به این طرح چیست و آیا واقعا 
البی های قدرتمند پیمانکاران توانسته 
با نفوذ در الیه های باالیی قدرت، مقابل 
منافع میلیون ها خانواده کارگری کشور 
تا جایی ترک تــازی کنند که قطعیت 
تصویب طرح که بارها توسط نمایندگان 
مجلس وعده داده شده بود، از اساس زیر 

سوال برود؟
نگران مهاجرت نیروهای 

متخصص هستیم
»حشمت اهلل سلیمانی« فعال صنفی 
کارگران عسلویه و پارس جنوبی در این 
رابطه می گوید: امیدوارم هرچه زودتر 
این طرح به تصویب برســد. اگر خدای 
ناکرده »عدالت در پرداخت« مورد نظر 
نهادهای دولتی به کرســی بنشیند و 
باز هم پیمانکاران ســر جای خودشان 
باقی بمانند، همه چیز به هم می ریزد. 
کارگران پیمانکاری نفت مدت هاست 
که امید دارند با تصویب طرح ساماندهی 
وضعیت شان بهبود یابد. غیر از این هر 
چه باشد، شاهد موج مهاجرت کارگران 
متخصص نفــت و گاز به کشــورهای 
همسایه خواهیم بود چون حداقل آنجا 

چند برابر ایران دستمزد می گیرند.
به گفته وی، حاال که دســتمزدها 
در ایران در قیاس با کشورهای منطقه 
و حاشــیه خلیج فارس به شدت پایین 
اســت، الاقل با تامین میزانی از امنیت 

شغلی و امید به آینده از طریق تصویب 
طرح ساماندهی، کارگران را به ادامه کار 
امیدوار کنند و قدری رضایت شــغلی 

برای نیروها فراهم آورند.
زمانی برای راستی آزمایی 
ادعاهای نمایندگان مجلس

»رامین انــاری« نماینده کارگران 
قراردادی و شرکتی کشور، مدت هاست 
پیگیر تصویب این طرح در راهروهای 
مجلس است. به گفته وی، ورود ریاست 

مجلس به بحث طرح ساماندهی و تاکید 
وی بر آمدن طرح به صحن علنی مجلس، 
می تواند گام مثبتی رو به جلو باشــد. 
می گوید: حاال دیگر همه چیز برای آمدن 
طرح به صحن علنی و تصویب نهایی آن 

فراهم است و نباید تاخیر روا دارند.
او اضافه می کند: در روزهای گذشته، 
جلســه ای با حضور برخی نمایندگان 
مجلــس و مدیــران ســازمان امور 
استخدامی برگزار شد که طبق اخبار و 
اطالعاتی که به دستم رسیده، برآیند 
جلسه بســیار مثبت بوده است. ما به 
نمایندگان مجلس تاکید کرده ایم که 
نمی خواهیم به هیچ وجه واســطه ها و 
پیمانکاران باقی بمانند و آنها هم به ما 
امیدواری داده اند که به هیچ وجه چنین 
خبری نیست و طرح ساماندهی با تمام 
کلیات و جزئیات خود به صحن علنی 
می آید و مصوب می شود. دستور ویژه 
قالیباف، بر آمدن طرح به صحن علنی 
است و همین امر کمک زیادی کرده تا 

مسیر هموار شود.
به گفتــه وی، طرح ســاماندهی، 
مخالفان محدود و انگشت شماری در 
مجلس دارد و اکثریت نمایندگان با آن 
موافقند و پیش بینی این است که حتی 
قبل از پایان اردیبهشــت این طرح به 

صحن بیاید و کلیات آن تصویب شود.
اناری معتقد است »طرح شفافیت 
آرای نمایندگان« می تواند کمک موثری 

در روند تصویب طرح باشد. با این طرح 
به روشنی می فهمیم کدام نمایندگان 
مجلس بــا طرح ســاماندهی مخالف 
هســتند و در جبهه مقابــل کارگران 
ایستاده اند. با این طرح، دوغ از دوشاب 
و ســره از ناسره مشــخص می شود. 
می خواهیم بدانیم واقعــا کدام یک از 
نماینــدگان مجلس هم دســت البی 

پیمانکاران هستند.
دیدگاه اکثریت نمایندگان به 

ساماندهی قراردادهای کار، مثبت است
زمســتان ســال قبل نیز اعضای 
کمیســیون اجتماعی مجلــس بارها 
وعده دادند که این هفته یا هفته بعد با 
جمع آوری ۵۰ امضا، طرح ساماندهی به 
صحن می آید و تصویب می شود اما یک 
فصل و دو فصل گذشت و خبری از عمل 
به این وعده نشد. حاال نمایندگان مجلس 
می گویند تا قبل از پایان اردیبهشــت، 
طرح به صحن می آید و تصویب می شود. 

آیا واقعاً این اتفاق می افتد؟
»حســن لطفی« عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس در این رابطه با تاکید 
بر ضرورت حذف پیمانکاران و واسطه ها 
و برقراری قرارداد مستقیم با نیروهای 
شاغل در بدنه دولت و نهادهای عمومی 
می گوید: بدون تردید طرح ساماندهی تا 
پایان اردیبهشت به صحن علنی مجلس 
می آید. با توجه به دیدگاه مثبت اکثریت 
نمایندگان مجلس، بی شک طرح با رای 

باال به تصویب می رسد و هیچ مشکلی 
پیش نخواهد آمد.

به گفتــه وی، وجود شــرکت های 
پیمانکاری بین نیروی انسانی و دولت، 
موجب تضییع حقوق کارگران اســت 
و بودجه هنگفتی به جیب پیمانکاران 
سرازیر می شــود، بدون هیچ منفعتی 
بــرای دولت یا نیروی انســانی. لطفی 
تاکید می کند: قرار اســت جلساتی با 
اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس 
و دولت برگزار شــود اما مطمئناً طرح 
ســاماندهی تا پایان ماه جاری تعیین 

تکلیف خواهد شد.
در عین حال، هفدهم اردیبهشــت 
»علی بابایی کارنامی« رئیس فراکسیون 
کارگری مجلس در صفحه توئیتر خود 
نوشت: »در مجموعه جلسات فشرده ای 
که بین معاونت اداری و اســتخدامی 
ریاست جمهوری و کمیسیون اجتماعی 
مجلس برگزار شد، آخرین وضعیت طرح 
ساماندهی کارکنان دولت بررسی شد. 
امیدواریم به زودی حامل اخبار خوش 

برای این قشر شریف باشیم«.
نمایندگان مقابل البی های 

قدرتمند پیمانکاران کوتاه نیایند
همه این اظهارات، امیدبخش است به 
شرط آنکه باز در آخرین لحظه، اتفاقات 
سال قبل تکرار نشود، سنگی از ناکجا 
مقابل گام های تصویب طرح ساماندهی 
نیفتد و همه چیز دچار توقف اجباری 
نشود. هشتگ »طرح ســاماندهی«، 
»حــذف پیمانــکاران« و »تبدیــل 
وضعیت« هفته هاســت کــه فضای 
مجازی را پر کرده اســت. کارگران زیر 
پست ها و صحبت های تمام مسئوالن، 
از نمایندگان مجلس گرفته تا وزیر کار 
و اعضای کارگری شورای عالی کار، مدام 
از آخرین وضعیت این طرح می پرسند 
و تاکید می کنند هیــچ راهکاری برای 
بهبود وضعیت، به جز حذف پیمانکاران 
از طریق تصویب و ابالغ این طرح وجود 

ندارد.
»علی خدایــی« عضــو کارگری 
شــورای عالی کار در این باره می گوید: 
بــدون تردیــد یکــی از دغدغه های 
جدی کارگران کشــور، امروز همین 
بحث تبدیل وضعیــت و تصویب طرح 
ساماندهی اســت. جمعیت انبوهی از 
کارگران شاغل کشور با بیم و امید چشم 
به مجلس دوخته اند تا اختاپوس هزارپای 
شرکت های پیمانکاری از میان برداشته 

شود. کارگران مدام می پرسند پس چه 
شد و چرا به وعده ها عمل نکردند!

او تاکید می کند: آخر اردیبهشت، 
آخرین مهلتی اســت که بایــد برای 
تصویب طرح ساماندهی در نظر بگیرند. 
نمایندگان مجلس با تصویب این طرح با 
رای باال، ثابت کننــد که همان طور که 
مدعی می شوند نماینده اکثریت مردم 
یعنی کارگران و طبقات فرودست کشور 
هستند. هیچ بهانه و توجیهی برای تاخیر 
کار پذیرفتنی نیست. باید به منافع جمع 
بیندیشند و در مقابل البی های قدرتمند 
پیمانکاران و واسطه ها کوتاه نیایند. از 
زمستان سال قبل، به کارگران امید دادند 
که طرح ساماندهی به صحن مجلس 
می آید و به تصویب می رســد اما هنوز 
جلسه پشت جلسه با دولتی ها برگزار 
می کنند. واقعاً پیمانکارانی که بخش 
عمده ای از سرمایه پروژه های کشور را 
به جیب می زنند چه منفعتی برای کشور 
و اقتصاد دارند که برای حذف شان تا این 
اندازه تعلل می شود؟ بدون تردید، حذف 
پیمانکاران موجب کاهش هزینه های 

سربار دولت و بخش عمومی می شود.
همه منتظرند که این طرح با اکثریت 
آرا در مجلس شورای اسالمی به تصویب 
برسد. تا امروز همه چیز به مصاحبه های 
پی درپــی و وعده های ریز و درشــت 
نمایندگان مجلس و ســوگیری های 
معکــوس مســئوالن ســازمان امور 
اســتخدامی محدود مانده است اما آیا 
واقعاً آخر اردیبهشت، نقطه پایانی بر این 

انتظار طوالنی چندماهه است؟

ضرب االجل دوهفته ای برای تصویب ساماندهی قراردادهای شغلی

آغاز دوباره زورآزمایی پیمانکاران و کارگران در مجلس

خبر

دبیر اجرایی خانه کارگر کرمــان در نامه ای 
خطاب به »پورابراهیمی« نماینده کرمان و رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس، به سوگیری های این 
نماینده علیه افزایش حداقل دستمزد اعتراض 

کرد.
به گزارش ایلنا، در متن این نامه که به امضای 
عباس کاربخش رسیده، آمده است: در پی مواضع 
شما درباره حقوق و دستمزد کارگران و درخواست 
تشکیل جلسه با سران سه قوه و وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی که در جلســه بزرگداشت هفته 
کارگر در سالن اجتماعات شهید مرتضوی کرمان 
ابراز کردید، الزم دانستم مطالبی هر چند کوتاه و 
مختصر در این مورد به عرض جنابعالی برسانم. آیا 

شما سبد معیشت کارگری را مورد بررسی قرار 
داده اید و به عنوان شــخصی که در رأس مسائل 
اقتصادی کشــور قرار دارد، معنی و مفهوم سبد 
معیشت را می دانید که از چند قلم کاال تشکیل 
می شود و برای آن چه مبلغی نیاز است تا کارگری 
که هیچ مهارتی ندارد و به عنوان کارگر ساده در 
جایی مشغول است بتواند با آن یک زندگی ساده با 

حداقل نیازها را داشته باشد؟
در ادامه این نامه آمده است: اعمال سیاست های 
اقتصادی مدنظر شما به عنوان رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس، چه ره آوردی برای کشور داشته 
اســت؟ کدام یک از سیاســت های شما موجب 
کاهش تورم و نرخ بهره بانکی و کنترل قیمت ها 

و جلوگیری از گران فروشی شده است؟ اگر یک 
مورد را ســراغ دارید بگویید تا از آن به عنوان یک 
دســتاورد اقتصادی تجلیل کنیم. در عین حال 
جهت یادآوری اشاره می شود که خودتان خط فقر 

در کشور را ماهانه ۹ میلیون تومان اعالم کرده اید.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: آقای 
پورابراهیمی همچنان که دغدغه سرمایه داران 
را برای ســرمایه گذاری و ایجاد اشــتغال دارید، 
کارگران و فقرای کشور هم دغدغه امنیت شغلی 
و تامین هزینه زندگی خود در شــرایط بســیار 
دشوار اقتصادی کشور را دارند. لذا انتظار دارد در 
مواضع خود تجدیدنظر کرده و وضعیت بســیار 
دشوار کارگران و بازنشستگان را ببینید. آیا برای 

ارضای خاطر بخش سرمایه و پول کشور در فرآیند 
تولید کاال یا خدمات، عوامل موثر در تعیین قیمت 
واحد کاال یا خدمات تنها حقوق کارگر و دستمزد 
نیروی کار است یا عوامل دیگری هم وجود دارد؟ 
قطعا از تبعیض های ناروا، بی عدالتی ها، تشریفات 
زائد اداری و مالی و... بهتر خبر دارید. آیا راهی جز 
کاهش مزد کارگران وجود ندارد چون نمی توانم 
این مطلب را درک کنم چگونه است که چشمان 
اقتصاددانان کشور رقم کوچک حقوق و دستمزد 
کارگر و بازنشسته سه برابر زیر خط فقر را مشاهده 
می کنند اما برج های سر به فلک کشیده لواسانات 

و شهرهای دیگر کشور را نمی بینند.
در بخش پایانی این نامه با اشاره به اینکه رئیس 

کمیســیون اقتصادی مجلــس، نماینده مردم 
کرمان نیز هست، سوال شــده است، گاهی که 
برای امور تبلیغاتی به نقاط مختلف استان کرمان 
سفر می کنید، چه احساسی دارید وقتی هزاران 
کپرنشــین بی خانمان را از مرکز استان گرفته تا 
جنوب شهرهای استان را که زیر خط فقر زندگی 
می کنند، مشاهده می کنید؟ حتما فقر، فالکت، 
بیکاری و نابرابری هــا را مالحظه می کنید ولی 

نمی دانم چه احساسی دارید.

دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان در نامه به »پورابراهیمی«:

مخالفت با افزایش مزد کارگران، ندیدن واقعیت های جامعه است

لطفی: بدون تردید 
طرح ساماندهی تا پایان 

اردیبهشت به صحن علنی 
مجلس می آید. با توجه 

به دیدگاه مثبت اکثریت 
نمایندگان مجلس، بی شک 

طرح با رای باال به تصویب 
می رسد و هیچ مشکلی 

پیش نخواهد آمد
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نسرین هزاره مقدم

ثبت نام وام بازنشستگان 
تامین اجتماعی به زودی آغاز می شود

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی 
گفت: ثبت نام وام قرض الحســنه ۱۰ میلیون تومانی 

بازنشستگان تامین اجتماعی به زودی آغاز می شود.
احمد اســفندیاری در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
گفت: براساس تصمیم گرفته شده، رقم وام بازنشستگان 
از ۷ میلیون به ۱۰میلیون تومان در سال جاری افزایش 

پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: بازنشستگان می توانند از خرداد ماه از 
طریق دفاتر کانون بازنشستگی در استان های مختلف 

نسبت به ثبت نام خود و بارگذاری مدارک اقدام کنند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان های سازمان 
تأمین اجتماعی گفت: همچنین به زودی سایتی از سوی 
سازمان تأمین اجتماعی جهت ثبت نام بازنشستگان برای 
وام قرض الحسنه اعالم خواهد شد و بازنشستگان از این 

طریق هم می توانند نسبت به ثبت نام وام اقدام کنند.
اســفندیاری گفت: ســازمان تأمیــن اجتماعی 
محدودیتی برای ثبت نام ندارد و امسال ۵۰۰هزار نفر از 

بازنشستگان از این تسهیالت بهره می برند.
    

تجمع بازنشستگان هفت تپه مقابل 
اداره کار شهرستان شوش

جمعــی از کارگــران 
بازنشسته مجتمع هفت تپه 
در اعتراض به طوالنی شدن 
روند رسیدگی به شکایت 
خود در هیات تشــخیص 
اداره کار پیش از ظهر روز 
یکشنبه )۱۸ اردیبهشــت ماه( برای چندمین مقابل 

ساختمان اداره کار شوش تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، یکی از این بازنشستگان با بیان اینکه 
بیش از یک سال است به دنبال وصول بخشی از مطالبات 
جا مانده خود از کارفرما هستیم گفت: در نتیجه بی توجهی 
کارفرما به پرداخت مطالباتمان، ناچار شدیم بعد از یک 
سال دوندگی، در هیات تشخیص اداره کار شهرستان 
شوش طرح شکایت کنیم ولی روند رسیدگی به شکایات 
در هیات تشخیص اداره کار شوش در حالی از بدو تشکیل 
پرونده به کندی دنبال می شود که بارها این موضوع را به 
مسئوالن اداره کار شوش گزارش داده ایم اما مثمرثمر 

واقع نشده است.
وی با بیان اینکه هیات تشخیص به مستندات ارائه 
شده از سوی کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه توجه 
نمی کند و با رد شــکایت آنان تاکید کرده باید موضوع 
شکایت خود را مستقیما به دیوان عدالت اداری ببرند، 
اضافه کرد: طبق قانون کار هر گونه اختالف فردی بین 
کارفرما و کارگر، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم 
بین کارفرما و کارگر و یا نمایندگان آنها در شورای اسالمی 
کار و در صورتی که شورای اسالمی کار در واحدی نباشد، 
از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران 
و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت  عدم سازش 
از طریق هیأت تشخیص و هیأت حل اختالف و در نهایت 
دیوان عدالت اداری به ترتیب، رســیدگی و حل و فصل 

خواهد شد.
او گفت: مستندات ما بازنشستگان شامل آرای عمومی 
دیوان عدالت اداری )برای پرداخت ســنوات شــغلی و 
مرخصی ذخیره(، نامــه اداره کل کار و تامین اجتماعی 
استان و اداره کار شهرستان شوش است که در آن کارفرما 
ملزم به پرداخت )حق بیمه و ایاب و ذهاب( شده است. 
هیات تشخیص همه این مستندات قانونی را فاقد ارزش 
حقوقی دانسته و موضوع شکایت کارگران را پیگیری 

نمی کند.
    

شناسایی 5/4 میلیون کم درآمد 
جهت پوشش بیمه رایگان

مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی جزئیاتی از شناسایی و تهیه فهرست 
افراد کم درآمد فاقد بیمه و ارســال آن به سازمان بیمه 
سالمت جهت برخورداری از پوشش بیمه ای خدمات 

درمانی خبر داد.
هادی موسوی نیک در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به 
اینکه آیا فهرست ارسال شده به سازمان بیمه سالمت 
شامل همه افراد فاقد بیمه در کشور است؟ اظهار کرد: این 
فهرست مربوط به دهک های پایین درآمدی و در بیانی 
دقیق تر مربوط به ســه دهک پایین درآمدی است که 
تکلیف قانونی در این زمینه داشتیم تا این افراد به صورت 
رایگان بیمه شوند. حتما در دهک های درآمدی دیگر هم 
افراد فاقد بیمه وجود دارند که در صورت تمایل می توانند 
با تخفیف هایی در حق بیمه، تحت پوشش بیمه سالمت 

قرار بگیرند.
وی اعالم کرد که فهرســت ارسالی به سازمان بیمه 
سالمت، پنج میلیون و ۴۰۰هزار نفر هستند. آمار کلی 
و نهایی مجموع افراد فاقد بیمه را نمی توانیم به صورت 
قطعی اعالم کنیم چرا که آمارهای بیمه های تکمیلی و 
پایه ای دیگر غیر از بیمه سالمت در حال تکمیل است که 
دهک های دیگر درآمدی را هم شامل می شود. مهمترین 
بخش کار هم همین بود و مهمترین گــروه هدف این 
سیاســت همان دهک های کمتر برخودار هستند که 

شناسایی شدند.

اخبار کارگری

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
با انتقاد از شــیوه یارانه پرداختی به کاالهای اساســی گفت: 
 افــراد پولدار، بیشــتر از ایــن یارانه ها بهره مند می شــوند.

داریوش ابوحمزه در گفت وگو با شبکه خبر سیما اظهار داشت: 
بررسی ها و گزارش های وزارت بهداشــت و مرکز آمار نشان 
می دهد که میزان مصرف گوشــت سفید در بین دهک سوم 
جامعه روزانه ۶۴ گرم اســت در حالی که مقدار مصرف روزانه 
دهک دهم جامعه ۱۲۴ گرم است.وی افزود: در مصرف لبنیات 
نیز سهم دهک سوم روزانه ۱۲۰ گرم است و دهک دهم جامعه 
۲۱۹ گرم است.ابوحمزه ادامه داد: هدف از اختصاص یارانه ها 

این بوده که حمایت ها را طوری متمرکز کنیم که سهم اقشار 
کم درآمد و دهک های پایین جامعه از این یارانه ها بیشتر باشد 

در حالی که آنچه در واقعیت اتفاق می افتد، غیر از این است.
معاون وزیر رفاه افزود: در جامعه ای که به لحاظ درآمدی، 
قرار است اقشار پایین دست را بیشتر حمایت کند، می بینیم که 

دهک های باال بیشتر از این یارانه ها برخوردار می شوند.
ابوحمزه اظهار داشت: مکانیزم تزریق یارانه ها به گونه ای 

است که معلوم نیست این یارانه ها لزوماً به انتهای زنجیره برسد 
به گونه ای که شــواهد میدانی و همچنین گزارش های مرکز 
پژوهش های مجلس نیز این موضوع را ثابت می کند. ضمن 
اینکه لزوماً این یارانه ها به دهک های پایین جامعه نمی رسد و 
اگر به دست مصرف کننده برسد، سهم افراد پولدار بیشتر است.
معاون وزیر رفاه با عنوان این مطلب که مسیرهای متعددی 
برای نشت یارانه های تزریقی وجود دارد، گفت: منطق کار ایراد 
دارد و به هدف نمی رسد و اصالً نمی توان با نظارت این مشکل را 
حل کرد. از سال ۹۷ که این برنامه شروع شد، این ایرادات وجود 
داشت.ابوحمزه تاکید کرد: اگر می خواهیم منابع کشور به هدر 

نرود، طبیعتاً باید منطق آن را اصالح کنیم.

معاون وزیر رفاه:

یارانه کاالهای اساسی بیشتر به ثروتمندان می رسد

خدایی: آخر اردیبهشت، 
آخرین مهلتی است که 
باید برای تصویب طرح 

ساماندهی در نظر بگیرند. 
نمایندگان مجلس با 

تصویب این طرح، ثابت 
کنند همان طور که مدعی 
می شوند نماینده اکثریت 

مردم یعنی کارگران و 
طبقات فرودست کشور 

هستند


