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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی:

حقوق آذرآبی ها هنوز 
پرداخت نشده است

در یکی، دو ماه گذشته، دو واحد بزرگ صنعتی 
استان مرکزی )هپکو و آذرآب( روزهای بحرانی را 
پشت سر گذاشتند. در نهایت سهام هپکو به طور 
موقت به دولت واگذار شــد که در اختیار سازمان 
خصوصی سازی کشــور قرار گرفت تا مجدداً این 
سهام به بخش خصوصی واگذار شود. در عین حال، 
وعده داده شــد که وضعیت آذرآب از منظر سطح 
تولید و پرداخت معوقات مزدی کارگران، بهبود یابد.

»محمدتقی آبایی هزاوه« مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان مرکزی در ارتباط با این دو 
واحد صنعتی به ایلنا می گوید: حقوق شهریور ماه 
کارگران آذرآب هنوز پرداخت نشــده است. این 
درحالی ست که بانک کشاورزی پیشتر وعده داده 
بود معوقات مــزدی کارگران بــه زودی پرداخت 
می شود. در یکی، دو هفته گذشته، فقط مانده حقوق 
مرداد ماه کارگران واریز شد اما حقوق شهریور ماه 

پرداخت نشد.
وی ادامه داد: بانک کشــاورزی قــول داده 15 
میلیارد تومان تسهیالت به آذرآب بپردازد که این 

مبلغ هنوز پرداخت نشده است.
به گفته آبایی، ایــن مبلغ قرار بــود به عنوان 
»سرمایه در گردش« هم صرف راه اندازی تولید شود 

و هم معوقات کارگران از این محل پرداخت شود.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
مرکزی در مورد تعیین تکلیف ســهام هپکو هم 
می گوید: هنوز تکلیف هپکو روشن نشده است. در 
مورد این واحد تولیدی، دولت مصوباتی داشته که 
هیچ یک از این مصوبات، هنوز عملیاتی نشده است. 

سهام این مجتمع، همچنان در اختیار دولت است.
    

قرار داد بیمه تکمیلی بازنشستگان 
تامین اجتماعی نهایی شد

رئیــس کانــون عالــی بازنشســتگان و 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی از انعقاد قرارداد 
جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان این سازمان خبر 
داد و گفت: در قرارداد جدید سقف تعهدات درمانی 
15درصد افزایش یافت. علی اصغر بیات به مهر گفت: 
قرارداد جدید بیمه تکمیلی پس از برگزاری مناقصه، 
بازگشــایی پاکت ها و پس از مذاکرات الزم و با در 
نظر گرفتن افزایش سطح خدمات بیمه تکمیلی با 

شرکت بیمه ای آتیه سازان حافظ منعقد شد.
وی با اشاره به اینکه قرارداد جدید از ۳۰ آبان به 
مدت یک سال اعتبار دارد، گفت: تا اول آذرماه سال 
آینده بازنشستگان می توانند برای استفاده از خدمات 
درمانی به مراکز درمانی طرف قرارداد مراجعه و از 

بسته جدید تکمیل درمان بهره مند شوند.
رئیــس کانــون عالــی بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران تأمین اجتماعی بــا تأکید بر 
اینکه حق بیمه تکمیل درمان بازنشستگان تأمین 
اجتماعی از ۳۸هزار و ۲۰۰ تومان در سال گذشته به 
۴۴هزار تومان افزایش یافته، گفت: به طور متوسط 
تعهدات درمانی در بیمه تکمیلی جدید 15درصد 
افزایش یافته است. به گفته وی، بیش از سه میلیون 
و ۳۰۰هزار نفر بازنشســته و مستمری بگیر تحت 
پوشش تامین اجتماعی هستند که از بیمه تکمیل 
درمان اســتفاده می کنند. بیات خاطرنشان کرد: 
بازنشستگانی که در گذشته بیمه بوده اند، در صورتی 
که نمی خواهند دیگر از خدمــات بیمه تکمیلی 
استفاده کنند حداکثر ســه ماه )تا ۳۰ بهمن ماه( 

فرصت دارند تا انصراف خود را اعالم کنند.
    

کاهش ۳درصدی مقرری بگیران 
بیمه بیکاری در مهر ماه

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تعداد کل 
مقرری بگیران مهر ماه سه درصد کاهش یافته، گفت: 
تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در مهر ماه ۹۸ به 
حدود ۲55هزار نفر کاهش یافته است. به گزارش 
تسنیم، کریم یاوری گفت: تعداد کل مقرری بگیران 
بیمه بیکاری در شهریور ماه حدود ۲6۳هزار نفر بوده 
که این تعداد در مهر ماه ۹۸ به حدود ۲55هزار نفر 
کاهش یافته است. وی اعالم کرد: کارگرانی که بدون 
میل و اراده از کار بیکار شوند با رعایت سایر شرایط 
قانون بیمه بیکاری ماهانه برحســب میزان سابقه 
بیمه پردازی به مجردان حداقل 6 ماه و حداکثر ۳6 
ماه و به متأهلین حداقــل 1۲ ماه و حداکثر 5۰ ماه 

مقرری بیمه بیکاری پرداخت می شود.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

بدعت گذاری در قراردادهای کار، 
پدیده نســبتاً متاخری در بــازار کار 
ایران اســت. از اوایل دهه ۸۰ با ظهور 
شرکت های پیمانکاری که در مسابقه 
بی امان سود آوری، پروژه های مختلف 
صنعتی و خدماتی را از دولت و بخش 
خصوصی، به پیمان گرفتنــد، انواع 
»قراردادهــای کار« بــدون توجه به 
الزامات و شــرایط اســناد باالدستی 
ازجمله قانون کار، در دنیای اشــتغال 
ایــران ظهور کردنــد. در ایــن بین، 
ســوگیری ها و تالش هــای بســیار 
برای »کوچک ســازی بدنــه دولت« 
مزید بر علت شــد. ایــن قراردادهای 
عجیب الخلقه و نامانوس، کارگران را 
به گروه بندی ها و دسته جاتی تقسیم 
کرد که تــا پیش از آن هرگز ســابقه 
نداشته است: »کارگران پیمانکاری«، 
»کارگران ارکان ثالــث« و در نهایت 

»کارگران حجمی«.
امــا یکــی از پیچیده تریــن و 
مغشــوش ترین ایــن قراردادهــا، 
قراردادهــای حجمــی اســت؛ 
قراردادهایی که جایــگاه آن در بازار 
کار، مرزبندی و تعریف دقیقی ندارد. 
براساس اسناد قانونی، قرارداد حجمی 
فقط باید در محدوده واگذاری پروژه 
به پیمانکار، آن هم در شــرایط بسیار 
خاص، وجود داشــته باشــد و نباید 
بین کارگــر و کارفرمــا، رابطه ای به 
نام »حجمی« شــکل بگیرد. در واقع 
»کارگر حجمی« هیچ استناد و مبنای 

قانونی ندارد.
تولد یک پدیده شوم

اما قراردادهــای حجمی چگونه 
متولد شــدند؟ هجدهم فروردین ماه 
سال 1۳۹1، دفتر ریاست جمهوری 
وقت در نامــه ای خطاب بــه کانون 
انجمن های صنفی کارفرمایان، مجوز 

واگذاری پروژه های خدماتی به صورت 
حجمی را در زیرمجموعه های دولت 
صادر کرد. در ایــن نامه چهار ویژگی 
برای قراردادهای حجمی تعریف شد. 
در تعریف چهار مشخصه اصلی آمده 
اســت: »کمیت پذیر بوده، حجم کار 
و قیمت هر واحد کار مشخص و قابل 
تعیین باشد، همچنین فعالیت هایی 
که ارتباطی با وظیفه اصلی دســتگاه 
نداشــته باشــد، نیاز به به کارگیری 
نیروی انسانی تمام وقت نباشد و برای 
انجــام خدمات نیازی به اســتفاده از 

امکانات دستگاه ها نباشد«.
به این ترتیــب، واگذاری حجمی 
پروژه ها در دولت کلید خورد. معنای 
واگذاری به صورت حجمی این است 
که واگــذاری بدون در نظــر گرفتن 
تعداد کارگر و ویژگی های روابط کار 
اســت. مثال نظافت یک ساختمان را 
به پیمانکار واگذار می کنند. نامبرده 
با هر تعداد دلخواهی کارگر، می تواند 
کار را انجام دهد و دســتگاه مربوطه 
یا کارفرمــای مادر، دخالتــی در این 
موضوع نخواهد داشت. با این حساب، 
کارفرمــای پیمانــکار خیلی راحت 
می تواند با تعداد بسیار کمی کارگر، کار 
را به سرانجام برساند و از این کارگران 
بیش از تعداد ساعت یا حجم قانونی، 
کار بکشــد و حتی آنها را بیمه نکند. 
کارفرمای مادر یا شــرکت دولتی به 
پیمان دهنــده، هیــچ نظارتی روی 
عملکــرد پیمانکار نــدارد و نه تعداد 
کارگران و نه قــراردادی کــه با این 
کارگــران منعقد می شــود، برایش 

اهمیتی ندارد.
پــس از این مجوز قانونــی بود که 
بســیاری از دســتگاه ها، نه تنها در 
زیرمجموعه های دولت، بلکه در بخش 
عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها، 
فعالیت های خدماتی و اجرایی خود را 
به صورت حجمی به شرکت ها واگذار 

کردند. شهرداری ها، نگهداری فضای 
ســبز یا خیابان ســازی را به صورت 
حجمی به شــرکت ها دادنــد و این 
شــرکت ها نیز بعضاً کارگران خود را 
بیمه نکردند، برای آنها شــیفت های 
اضافی کار تعریف کردند و حتی چند 

ماه از دستمزد کارگران را نپرداختند.
پای قراردادهــای حجمی حتی 
به وزارت نفت هم رســیده است. در 
روزهای ابتدایی آبان مــاه، کارگران 
زیرمجموعه وزارت نفــت از نگرانی 
بابت انعقــاد »قراردادهای حجمی« 
خبر دادند. این کارگــران می گویند: 
برخالف صورتجلســه مورخ هشتم 
مرداد 1۳۹۸ کمیســیون اجتماعی 
مجلس که مقرر شده بود روند حجمی 
کردن پیمان های تامین نیروی انسانی 
متوقف شــده و پیمان های جدید نیز 
به روال ســابق یعنی نیروی انســانی 
و ســود مدیریتی برگردنــد، با کمال 
تاسف شنیده ها حاکی از آن است که 
برخی پاالیشــگاه ها و شــرکت های 
زیرمجموعه نفت، قصد دارند پیمان 
جدید تعمیــرات خــود را به صورت 

حجمی منعقد کنند.
این کارگران بــا بیــان اینکه در 
قراردادهای حجمی، حقوق کارگران 
ضایع می شود، اظهار می کنند: معموال 
وقتی قراردادهای تعمیرات به صورت 
حجمی منعقد می شــود، دستمزد 
کارگران بــا ماه ها تاخیــر پرداخت 
می شود و نســبت به ســایر حقوق 

کارگران نیز بی توجهی می شود.
در این شــرایط، مدت هاست که 
بسیاری از ارگان ها، کارها، پروژه ها و 
فعالیت های خود را به صورت حجمی 
برون سپاری می کنند و در قراردادی که 
با شرکت برنده مناقصه می بندند، فقط 
حجم کار، قیمت مقطــوع کار و زمان 
اتمام فعالیت آمــده و هیچ اطالعاتی 
در مورد تعداد نیروی کار، ساعات کار 

و میزان دســتمزد این نیروها نیامده 
است.

به رغم اینکه واگــذاری حجمی، 
حقوق کارگــران را به یغمــا می برد، 
قانون گریــزی بــه همین جــا ختم 
نمی شــود. بســیاری از شرکت های 
پیمانکاری که کار را به صورت حجمی 
از کارفرمای مادر می گیرند، با کارگران 

خود نیز »قرارداد حجمی« می بندند.
 قرارداد حجمی 

بین کارگر و کارفرما
»علی« ســیم بان برق در یکی از 
استان های غربی کشــور است. او به 
عنوان یک کارگر بــا کارفرمای خود 
قرارداد حجمــی دارد، یعنی کارفرما 
به ازای میزان کاری که انجام داده، به 
او دستمزد می دهد )دستمزد توافقی( 
و در مورد بیمه هم توافق می شود. در 
ضمن کارفرما کاری ندارد که علی چند 
ساعت در هر روز و چند روز در هر هفته 

مشغول به کار بوده است.
علی در مورد شــرایط کاری خود 
می گوید: »نزدیک ۲۹ ماه با یک شرکت 
برای اداره برق به صورت کارگر سیم بان 
و به صورت حجمی مشــغول به کار 
هســتم. توافق بیمه این طور بود که 
5۰درصد را خودمان پرداخت کردیم 
و 5۰درصد را شــرکت پرداخت کرد. 

تا امروز عیدی نگرفته ایم. هیچ زمان 
حقوق مان سر وقت نبود و تمام و کمال 
نیز پرداخت نمی شد. در سال های ۹5 
و ۹6، به دلیل مشکالت از قبیل نبود 
پلمپ یا نبود قرارداد یا مثال برودت هوا 
که هیچ کدام اینها تقصیر ما کارگران 
نبود، شش ماه کار تعطیل شد و در این 
مدت به ما یک ریال هم ندادند. من در 
این ۲۹ ماه فقــط 1۸میلیون دریافت 
کردم که دستمزد کار حجمی بود که 

انجام دادم«.
علی در این شرایط کاری ناعادالنه 
تنها نیست. در حالی حجمی سازی به 
یک گفتمان غالب در بــازار کار ایران 
تبدیل شده و به همه سطوح این بازار 
سرایت کرده که قرارداد حجمی میان 
کارفرما و کارگــر، به هیچ وجه قانونی 
نیست. »حسین حبیبی« عضو هیات 
مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار کشــور در رابطه با قانونی نبودن 
قــرارداد کار حجمی می گوید: »فقط 
با الفاظ بازی می کنند. مــا در قانون 
کار، یک کار ســاعتی داریم، یک کار 
روزمزدی داریــم و یک کار کارمزدی 
هم داریم، منتها حجمی نداریم. کار 
حتی اگر کارمزدی هم باشد، مشمول 
قانون کار اســت و باید شرایط تبصره 
یک و دو ماده ۳5 قانــون کار رعایت 
شود«. ماده ۳5 قانون کار و تبصره های 
آن، به دقت و صراحت تمام، شــرایط 
کار ساعتی و کارمزدی را تعریف کرده 
است: »مزد عبارتست از وجوه نقدی یا 
غیرنقدی یا مجموع آنها که در مقابل 

کار به کارگر پرداخت می شود.
تبصره 1- چنانچه مزد با ســاعات 
انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و 
در صورتی که براساس میزان انجام کار 
یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و 
چنانچه براساس محصول تولید شده 
یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، 

کارمزد ساعتی، نامیده می شود.
تبصره ۲- ضوابط و مزایای مربوط به 
مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد 
و مشــاغل قابل شــمول موضوع این 
ماده که با پیشــنهاد شورای عالی کار 
به تصویب وزیــر کار و امور اجتماعی 
خواهد رسید تعیین می شود. حداکثر 
ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از 
حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز کند«.

کارگر »مقاطعه کار« نیست
با این حساب، هیچ کارفرمایی نباید 
با کارگر خود قرارداد حجمی ببندد و 
به او براساس حجم کار، حقوق بدهد. 
این پدیده متاخر بازار کار، حداقل در 
قانون کار، هیچ محمل قانونی یا توجیه 

حقوقی ندارد.
»فرشاد اســماعیلی« کارشناس 
حقوقی در این بــاره می گوید: »این 
قراردادها هیچ ســابقه ای در قوانین 
و مقررات موجــود ندارند. منظور این 
است که کار به صورت حجمی و یک باره 
و مقطعی به کارگر واگذار می شود. این 

قرارداد به این شکل، همان مقاطعه ای 
حقوق مدنی اســت. یعنی به ادبیات 
حقوق خصوصی و قراردادهای توافقی 
نزدیک اســت تا حقــوق عمومی اما 
به رغم اینکه ماهیت آن در قانون کار 
پیش بینی نشده متاســفانه به شکل 
زیادی رواج دارد. در ایــن قراردادها، 
دســتمزدها به نوعی توافق مقطوعی 
است که می تواند زیر حداقل دستمزد 
باشــد و دیگر مزایا، بیمه، ســنوات و 

عیدی به آن تعلق نمی گیرد. 
در این قرارداد صرفا حق الســعی 
فروش نیروی کار بــه کارگر پرداخت 
می شود چون از شمول قانون کار خارج 
می شود؛ یعنی با این نیت که کارگران 
را از شــمول قانون کار خــارج کنند، 
قرارداد حجمی منعقد می کنند. بیمه 
هم به آنها تعلق نمی گیرد و از خیلی از 
مزایا محروم می شوند. در اصل مثل یک 
مقاطعه کار با کارگر برخورد می شود اما 
هیأت های تشــخیص و حل اختالف 
اداره کار نباید به این قراردادها رسمیت 
دهند و باید بخشــنامه جدیدی برای 
برچیده شــدن قراردادهای حجمی 
صادر کننــد یا رویه ای اعمال شــود 
که قراردادهای حجمــی به کل کنار 

بروند«.
به رغــم همــه ایــن تاکیــدات، 
در بســیاری ادارات و ارگان هــا از 
شــرکت های زیرمجموعــه نفــت 
گرفته تا ادارات برق و گاز و همچنین 
شهرداری ها، کارگران بسیاری بدون 
پوشــش بیمه مناسب، ســاعت کار 
عادالنه و دســتمزد مکفی، به صورت 
حجمی یــا به عبارت بهتــر، خارج از 
شــمول قانــون کار، کار می کنند، 
آن هم در شــرایطی که بســیاری از 
فعالیت های سخت و بسیار بااولویت 
ماننــد تعمیر، نگهــداری و حفاظت 
از دســتگا ه ها را همیــن کارگــران 
حجمی انجــام می دهنــد، از فضای 
سبز شهرها حفاظت می کنند، مراقب 
ســیم های برق هســتند و فلرهای 
پاالیشــگاه ها را تعمیــر می کنند. با 
این وجود، بــا این مــردان کارهای 
ســخت، نه مثل کارگــری که حق و 
حقوقی دارد، بلکه مانند مقاطعه کار 
 رفتار می شــود؛ مقاطعــه کاری که 

هیچ حقوقی ندارد!

بازی با الفاظ برای ندادن حق کارگر

»قراردادهای حجمی«؛ راهکاری برای فرار از تعهدات قانونی

خبر

جمعی از کارگران صنایع بزرگ مســتقر 
در اراک، در آســتانه برگزاری جلسه بررسی 
مشــکالت واحدهای بزرگ تولیدی استان 
مرکزی، طی نامه ای، مهم ترین خواسته های 

خود را مطرح کردند.
به گزارش ایلنا، در این نامه آمده اســت: 
پس از وقوع مشکالت بسیار برای صنایع مهم 
کشور در اســتان مرکزی، اعضای عالی رتبه 
دولت در ســطح معاون اول، وزرای اقتصاد، 
کار، صنعت، راه، کشــور و استاندار مرکزی، 
جلســه ای را با عنوان »بررســی مشکالت 
واحدهای بزرگ تولیدی استان مرکزی« در 
روز یکشــنبه )۲6 آبان ۹۸( برگزار  خواهند  
کرد. طی سال های گذشته، به اسم اصل ۴۴ 
قانون اساسی و خصوصی سازی، شرکت های 

راهبردی و بسیار بزرگی به اشخاص واگذار 
شده که نتیجه آن پسرفت این صنایع و بروز 

مشکالت متعدد بوده است.
در بخش دیگــری از این نامه می خوانیم: 
بی شک تکرار روند قبلی، خالف شرع، عقل 
و قانون است و مردم، کارگران و کارشناسان 
موافق واگذاری  این شرکت ها به یک شخص 
نخواهد بود. براساس قانون، واگذاری صنایع 
راهبردی و حیاتی به یک فرد، چه در سطح 
مالکیت و چه در ســطح مدیریت، اشتباهی 
بزرگ و ادامه دور باطل مسائل کنونی است. 
پیکره زخمــی این صنایع به ســهامداران و 
مدیران امیــن و دارای اهلیت نیــاز دارد. بر 
همین اساس تنها راه نجات این مراکز حیاتی، 

تحقق این فرآیند است:

1. بازگشت صنایع آسیب دیده به دولت
۲. حسابرســی امــوال و دارایی هــا، 
 انجــام و تخلفــات و متخلفیــن بــه مردم

 معرفی شوند.
۳. برگردانــدن ســرمایه هایی کــه بــا 
سوءمدیریت هدررفته یا با سودجویی غارت 

شده اند.
۴. واگذاری به مجموعــه حقوقی امین و 
دارای اهلیت یا سازمان اقتصادی تایید شده 
و توانمند، طی یک فرآیند شــفاف، همراه با 
اخذ تعهدات دارای ضمانت اجرایی و نظارت 

کامل و دائمی
5. انتخــاب مدیرعامــل از نیروهــای 
متخصص و بومی این شــرکت ها و دوری از 
دســته بندی ها و گروه گرایی ها در انتخاب 

هیــأت مدیــره و مدیرعامل. ایــن موضوع 
مهمی است که در سال های گذشته نادیده 

 گرفته شده و زمینه ســاز مشکالت بسیاری 
بوده است.

کارگران اراکی خواستار شدند:

بازگشت صنایع آسیب دیده، حسابرسی اموال و برگرداندن سرمایه های هدررفته

ما در قانون کار، یک کار 
ساعتی داریم، یک کار 

روزمزدی داریم و یک کار 
کارمزدی هم داریم ولی کار 

حجمی نداریم. کار حتی 
اگر کارمزدی هم باشد، 

مشمول قانون کار است و 
باید شرایط تبصره یک و دو 

ماده ۳۵ قانون کار رعایت 
شود

براساس اسناد قانونی، 
قرارداد حجمی فقط باید در 
محدوده واگذاری پروژه به 
پیمانکار، آن هم در شرایط 
خاص، وجود داشته باشد و 
نباید بین کارگر و کارفرما، 

رابطه ای به نام حجمی 
شکل بگیرد. در واقع کارگر 

حجمی هیچ استناد و 
مبنای قانونی ندارد
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