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تجمع کارگران نیروگاه دماوند در 
اعتراض به تغییر شرکت بهره بردار

تعدادی از کارگران نیروگاه دماوند صبح روز 
یکشــنبه )۲۹ تیر( در محوطه شرکت مدیریت 

بهره برداری نیروگاه دماوند تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، کارگران نیــروگاه دماوند به 
تالش   سهامدار اصلی نیروگاه برای تغییر شرکت 
بهره برداری مدیریت تولید برق دماوند به شرکت 
مپنا معترض اند. معترضــان معتقدند با توجه به 
سابقه کار شــرکت بهره برداری مپنا، این انتقال 

امنیت شغلی آنها را به خطر می اندازد.
کارگــران اظهار داشــتند: ما انتظــار داریم 
برای مشــکالت این نیروگاه به صورت ریشه ای 
چاره اندیشی شــود. از وقتی که نیروگاه دماوند 
در سال ۹۱ از سوی بنیاد شهید به یکی از بانک ها 
واگذار شد، به رغم سود به دست آمده، کارگران 
دچار مشــکل شــده اند. از شــش ماه پیش نیز 
مســئوالن این بانک در تالش هستند مدیریت 
شــرکت بهره برداری تولید برق را به شــرکت 
بهره بردار مپنا واگــذار کنند و این موضوع باعث 

نگرانی کارگران باسابقه این واحد شده است.
آنها با تاکید بر اینکه خواسته ما تامین امنیت 
شغلی است، افزودند: این واحد نیروگاهی حدود 
۶۰۰ کارگر شــاغل قرارداد دائم دارد که در حال 
حاضر  با شائبه تغییر مدیریت بهره بردار نگرانی 

آنها بیشتر شده است.

انتقــاد دیگر کارگــران این نیــروگاه بزرگ 
سیکل ترکیبی به صندوق قرض الحسنه ای است 
که منابع مالی آن بدون اجازه کارگران برداشت 
شده است. کارگران اظهار داشتند: مدیریت این 
صندوق از بدو استخدام )از ۱۵ تا ۱۶ سال پیش( 
ماهانه مبلغ ۵۰۰هزار تومان از حساب هر یک از 
کارگران و کارکنان نیروگاه کسر کرده اما امروز 
اعالم می شود ذخیره صندوق به یک باره ناپدید 
شده و شنیدن این خبر، کارگران نیروگاه دماوند 

را به شدت متاثر کرده است.
به گفته کارگران، در مدت ۹ ماه گذشته، شش 
بار مدیر نیروگاه دماونــد تغییر کرده با این حال 
نبود ثبات مدیریتی در نیــروگاه دماوند لطمات 
زیادی هم به نیروگاه و هــم کارگران و کارکنان 

وارد کرده است.
    

مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار:
723هزار نفر بیمه بیکاری 
کرونایی دریافت می کنند

مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی از ثبت نام 
بیش از ۸۶۳ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری 
خبر داد و گفت: از ایــن تعداد ۷۲۳هزار و ۵۰۰ 
نفر مشــمول دریافت بیمه بیکاری شــناخته 

شده اند.
مســعود بابایی در گفت وگو با ایســنا درباره 
متقاضیان بیمه بیکاری کرونا که از خرداد بیکار 
شده اند، گفت: کســانی که از ابتدای خرداد ماه 
بیکار شــدند یا افرادی که بیکاری آنها از اسفند 
سال گذشــته تاکنون استمرار داشــته باید به 
ســامانه مراجعه و نوع بیکاری خــود را از طریق 

خوداظهاری اعالم کنند.
وی گفــت: در حــال حاضر این ســامانه در 
پنج اســتان فارس، قزوین، اردبیل، هرمزگان و 
سمنان به شکل آزمایشــی فعال است و در مورد 
باقی استان ها در تالشــیم تا از ماه آینده برقرار 

و فعال شود.
به گفته بابایی آن دسته از متقاضیانی که طی 
۱۰ روز اول اسفند بیکار شده اند از طریق سازمان 
تامین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری آنها واریز 
شده و براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
کســانی که از ۱۰ اســفند تا ۳۱ اردیبهشت ماه 
بیکار شده اند، خزانه داری کل کشور بیمه بیکاری 

آنها را واریز می کند.
مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی درباره علت 
عدم پرداخت مقرری بــه برخی از متقاضیان نیز 
گفت: لیست آن دسته از کسانی که از اسفند سال 
گذشته بیکار شده و در ســامانه ثبت نام نکرده 
بودند را از طریق کمیته های استانی جمع آوری و 
به سازمان تامین اجتماعی ارسال کردیم تا واریز 
بیمه بیکاری به آنها نیز صــورت گیرد. در حال 
حاضر اطالعات افراد تکمیل نشده و پس از پایش 
در کمیته های استانی تکمیل و به تامین اجتماعی 

ارسال خواهد شد.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

»مزد توافقی« همواره مورد عالقه 
سرمایه داران اســت. هر جا انتقادی 
از کم بودن دســتمزد کارگران شده، 
بخش سودجوی ســرمایه داری که 
همــواره ادعای ضداشــتغال بودن 
قانون کار و قوانیــن حمایتی دیگر را 
دارد، با این اســتدالل جلو آمده که 
»کارگر خودش راضی ست، لطفاً دایه 

مهربان تر از مادر نشوید!«.
این در حالی ســت که هیچ توافق 
عادالنه و قابل اعتباری در شــرایط 
نابرابر و وقتی یکی از طرفین زیر ضرب 
اجبار قــرار دارد، شــکل نمی گیرد. 
کارگری که می داند اگــر این توافق 
اجباری را نپذیرد، سرنوشتش بیکاری 
اســت و تعدیل، به ناچــار می گوید 
»موافقــم«. کارگــری کــه نه حق 
اعتراض دارد، نه تشکل مستقلی که 
صدایش باشــد، کارگری که قدرت 
چانه زنی او در محل کار با فشارهای 
درون کارگاهــی و برون کارگاهی به 
حداقل ممکن رسیده و حق چانه زنی 
او در بیرون محل کار به خاطر فشــار 
ارتش انبوه بیــکاران نزدیک به صفر 
است، اگر از حق قانونی خود گذشت 
کند و تن بــه یک توافــق ناعادالنه 
بدهــد، چندان هم عجیــب و دور از 

انتظار نیست.

در چنیــن شــرایطی اســت که 
کرونا و بی نظمی های ناشــی از آن، 
دستاویز مضاعفی شده برای بخشی 
از کارفرمایان ســودجو کــه انجماد 
مزدی را با هزاران ترفنــد و در قالب 
توافق هــای شــفاهی و نانوشــته با 

کارگران اجرایی کنند.
در ماه هــای ابتــدای ســال، 
کارفرمایان با وضوح و به آشــکاری 
تمام از سرکوب دستمزد دفاع کردند. 
ترفندی که برخــی از کارفرمایان به 
کار بستند، فسخ قرارداد با کارگران 
باسابقه و عقد قرارداد جدید با حداقل 
دستمزد و بدون برخورداری از مزایای 
مزدی مثل حق سنوات بود. این دسته 
از کارفرمایان با این ادعا که خط قرمز 
قانون، فقط و فقــط پرداخت حداقل 
دستمزد است، با پایین آوردن سطح 
دســتمزد کارگران باسابقه به سطح 
حداقل مــزد، قصد فــرار از افزایش 

دستمزد در سال جاری را داشتند.
با این حســاب کارگری که سال 
گذشته، با احتســاب مزد و مزایای 
مزدی، مثاًل ۳ میلیون تومان دریافتی 
داشته است، طوری قرارداد جدید را 
برای او تنظیم می کننــد که نه تنها 
افزایش مــزد اجرایی نشــود، بلکه 
دستمزد دریافتی اش از سال گذشته 
نیز کمتر شــود، یعنــی از ۳ میلیون 
پارسال برســد به ۲ میلیون و ۵۰۰ یا 

۲ میلیون و ۷۰۰هزار تومان در سال 
جاری!

ظاهــراً تامین اجتماعــی مقابل 
این ترفند ایستادگی کرد و با استناد 
به حقوق درج شــده در لیست های 
بیمه، اجازه نــداد کارفرمایان خیلی 
آشــکار و بدون پرده پوشــی، فریز 
مــزدی را اجرایــی کننــد. تامین 
اجتماعی با احتســاب افزایش مزد و 
مزایای مزدی، حقوق درج شــده در 
لیســت های بیمه را ارزیابی می کند 
و هرچند کارفرمایــان و نمایندگان 
سرمایه داری نئولیبرال در اتاق های 
بازرگانی در جلساتی که در خردادماه 
در صحن اصلــی کمیته مــاده ۱۲ 
برگزار کردند، قصد مقررات زدایی از 
دســتمزد و گرفتن مجوز برای فریز 
مزدی داشتند، اجازه نداد که تثبیت 
مزدی یا تقلیل مزدی کارگران خیلی 
راحت و بدون پرده پوشــی و استتار 

اجرایی شود.
 ترفند جدید 

برای توافق ناعادالنه
با این همــه صحبت های برخی از 
کارگران نشــان می دهد که هنوز در 
برخی از کارگاه ها و پشت پرده، فریز 
مزدی در جریان است و کارفرمایان با 
ترفند جدیدتری از افزایش دستمزد 
مطابــق مصوبات شــورای عالی کار 

طفره می روند.

ظاهــراً کارفرمایــان طرفداری 
انجماد دستمزد، با استفاده از آنچه 
خودشان »توافق با کارگر« می دانند، 
در لیســت های بیمه افزایش حقوق 
را اعمال می کنند و بیمــه کارگر را 
براساس دستمزدهای افزایش یافته 
در ســال جدید را ارســال می کنند 
اما آنچه به عنوان دســتمزد ماهیانه 
به حســاب کارگر واریز می شــود، 
همان دســتمزد ســال قبل یا حتی 
کمتر اســت. یعنی تخلــف مزدی 
به شــیوه پنهان تر و زیرپوســتی تر 
در جریــان اســت. کارفرمایانی که 
نگــران بازخواســت های احتمالی 
ســازمان تامین اجتماعی هستند، 
بیمه را صحیح پرداخــت می کنند 
ولی دســتمزد را ناصحیح و کمتر از 
میزانی که باید، می پردازند. کارگر هم 
مجبور است رنج جانفرسای دستمزد 

ناعادالنه را به جــان بخرد و باالجبار 
سکوت کند.

»علی« کارگر یک واحد متوسط 
تولیدی در تهران اســت. او در مورد 
رنج توافق ناخواسته می گوید: امسال 
کارفرما به ما گفت حق ســنوات را به 
شــما نمی پردازم. حتــی در ارتباط 
با حق مســکن اعالم کرد در صورت 
تصویب حق مسکن ۳۰۰هزار تومانی، 
قادر به پرداخت آن نیستم. خالصه در 
توافقی که با من و بســیاری دیگر از 
کارگران به صورت شــفاهی صورت 
گرفته، دستمزد ما نسبت به پارسال 

ریالی زیاد نشده است.
او در پاسخ به این ســوال که چرا 
اعتراض نمی کنیــد، می گوید: وقتی 
خودم از روی ناچــاری این وضعیت 
را پذیرفتــه ام و رضایت داده ام، دیگر 
چگونه اعتراض کنم؟ اگر اعتراض کنم 
کارفرما مجبور می شود حقوق های ما 
را اصالح کند و حتی شاید جریمه اش 
کنند اما من هم پایان تابستان مجبور 
خواهم شد از کارگاه خداحافظی کنم 
و بروم چون قرارداد من تا آخر تابستان 
است و کارفرما بعد از شکایت، نهایتاً 
تا پایان ایــن قرارداد مــن را تحمل 
می کند، بعد از آن، عدم نیاز می زند و 

می گوید خداحافظ...
در حالی کــه به گفته »حســین 
حبیبی« عضو هیــات مدیره کانون 
عالی شوراهای اسالمی کار کشور، هر 
پرداختی کمتر از حق قانونی و واقعی 
کارگر، مصداق بهره کشــی آشــکار 
اســت، کارگرانی این روزها مجبور 
شــده اند با کمتر از حق واقعی خود 
بسازند و ســکوت کنند، یعنی همان 
افزایش ۲۶درصدی دستمزد نیز در 
مورد آنها اجرایی نمی شود. این امر، 
مصداق عینی و مسلم استثمار است، 
با این حال چون یک توافق با رضایت 
خود استثمارشونده در جریان است، 
نمی توان هیچ دسترسی به کارگرانی 
که در این وضعیت قراردارند، داشت 

یا آمار دقیقی از آنها به دست آورد.
 طبقه بندی مشاغل، 

حق کارگر است
به گفته حبیبی، نه تنها دستمزد 
قانونی حق کارگر اســت بلکه اجرای 
»طرح طبقه بندی مشاغل« نیز حق 

قانونی کارگران است.
او ادامه می دهد: حتی در آیین نامه 
طرح طبقه بندی، بایــد امکان تنزل 
شــغلی با رضایت و توافق کتبی خود 

کارگر حذف شود چرا که با اخذ تعهد 
کتبی از کارگــر و رضایت نامه های 
اجباری نمی توان گروه شــغلی او را 

تنزل داد.
در قانون کار نیــز، هدف از اجرای 
طــرح طبقه بنــدی، جلوگیــری از 
بهره کشی از کار دیگران عنوان شده 
اســت و کارفرمایان موظف هستند 
طرح طبقه بندی مشــاغل کارگاه را 
تهیه و به تایید ادارات کار برســانند. 
کافیست به مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار 

نگاهی بیندازیم:
ماده ۴۸- به منظور جلوگیری از 
بهره کشی از کار دیگری، وزارت کار 
و امور اجتماعی موظف اســت نظام 
ارزیابــی و طبقه بندی مشــاغل را با 
استفاده از استاندارد مشاغل و عرف 
مشاغل کارگری در کشور تهیه کند و 

به مرحله اجرا درآورد.
ماده ۴۹- بــه منظور اســتقرار 
مناســبات صحیح کارگاه یا بازار کار 
در زمینه مزد و مشخص بودن شرح 
وظایف و دامنه مســئولیت مشاغل 
مختلــف در کارگاه، کارفرمایــان 
مشــمول ایــن قانــون موظفند با 
همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل 
کارگاه یا موسســات ذیصالح طرح 
طبقه بنــدی مشــاغل را تهیه کنند 
و پــس از تاییــد وزارت کار و امــور 

اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.
این در حالی ســت که در بسیاری 
از کارگاه ها نه تنها طرح طبقه بندی 
اجرایی نمی شود بلکه همان افزایش 
دستمزد سالیانه هم به لطایف الحیل 
ملغی شده و کارفرمایان با این بهانه 
واهی و غیرانســانی که خــود کارگر 
راضی است و توافق کرده، همان حق 
قانونــی حداقلی را هم بــه کارگران 
نمی پردازند. آیا در این فضای بســته 
و ناعادالنه و با قدرت چانه زنی در حد 
»صفر«، کارگری که مجبور شــده 
رضایت بدهد حقش را نپردازند، راه 

به جایی دارد؟

روایتی از یک گروگان گیری مدرن در بازار کار

وقتی طلب افزایش مزد مساوی بیکاری است

خبر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا پایان 
سال مالی ۹۸، رقم بدهی دولت ۲۵۰هزار میلیارد 
تومان بود ولی ســازمان برنامه معتقد به ۷۰هزار 
میلیارد تومان بدهی است اما باالخره قانون حاکم 
است و همه چیز قابل حساب و کتاب است. بدهی 

موردی نیست که بشود آن را پنهان کرد.
به گزارش ایلنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
افزود: اداره کلی در وزارت امور اقتصاد و دارایی به 
نام اداره کل شناسایی بدهی های دولت وجود دارد 
که این موضوع را رسیدگی می کند. بدون تردید 
دولت نمی خواهد از صندوق های بازنشســتگی 
پولی به جیب خزانه بریزد، آن هــم به این دلیل 
که اگر این صندوق ها ورشکسته شوند، سرآخر 
دولت هزینه های آنها را پرداخت می کند. دولت 
نمی خواهد پایداری صندوق های بازنشستگی 
را تهدید کند چراکه خود باید متکفل هزینه های 

آن شود.
وی درباره بدهی سازمان تامین اجتماعی به 
مراکز درمانی و کاهش اعتبار دفترچه بیمه های 
تامین اجتماعی، گفت: بیمه سالمت و سازمان 
تامین اجتماعی، باید نسبت به مراکز طرف های 
قرارداد کــه از آنهــا خرید خدمــت می کنند، 
خوش حساب باشند. زمانی که به وزارتخانه آمدم، 
سازمان تامین اجتماعی ۶ هزار میلیارد تومان به 

بخش غیردولتی و ۱۰ هزار میلیارد تومان به بخش 
دولتی بدهکار بود اما امروز بدهی سازمان تامین 
اجتماعی به روز شــده است. ما همه اسناد بدهی 
را در مدت تعیین شده تعیین و تکلیف می کنیم. 
امروز اعتبار دفترچه  بیمه های تامین اجتماعی 

بازگشته است.
وی افــزود: پرداخت بدهی ســازمان تامین 
اجتماعی به بخش های درمانی، براساس اصرار 
خودمان است چرا که می خواهیم بیمه شدگان 
خدمات مستمر و بهتری را دریافت کنند. موضوع 
دوم کاهش هزینه های درمان است. در این راستا 
ســازمان تامین اجتماعی آمادگی الکترونیکی 
کردن ۱۰۰درصد دفترچه بیمه ها را دارد. سازمان 
می توانــد در چارچوب نظــام هماهنگ متصل 
خدمات، نســخه الکترونیک را اجرایی کند اما 
می خواهد همپای سایر دستگاه ها که متکفل این 

امر هستند، کار را پیش ببرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
با الکترونیکی شــدن دفترچه  بیمه ها بیشتر از 
۳۰درصد از هزینه های بیمه ها کاهش می یابد، 
افزود: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ایجاد 
پایگاه اطالعات رفاهی ایرانیــان که به ۶۰ پایگاه 
متصل است توانستیم همپوشانی های بیمه ای 
را برطرف کنیــم. در این راســتا ۶ میلیون نفر را 

شناسایی کردیم که ۲ دفترچه بیمه داشتند. رفع 
همپوشانی های بیمه ای از طریق پایگاه اطالعات 
رفاهی ایرانیان، افتخار و دســتاورد بزرگی برای 

دولت محسوب می شود.
شریعتمداری در پاسخ به این پرسش که سهم 
بخش درمان از یک میلیارد یورو منابع صندوق 
توسعه ملی که برای مبارزه با کرونا اختصاص یافته، 
چه میزان افزایش یافته، گفــت: معادل ۱۳هزار 
میلیارد تومان از این پول در اختیار وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی قرار گرفت. باید توجه 
داشت که سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی 
از وزارت بهداشت بیمارستان های ۸۰ گانه خود 
را در اختیار بیماران کرونایی قرار داده و ۳۰هزار 

نفر از بیماران در این بیمارستان ها بستری شدند.
وی افــزود: براســاس ارزیابی مرکــز عالی 
پژوهش های تامین اجتماعی، ۷۷درصد بیمارانی 
که در بیمارستان های خوزستان بستری شدند در 
سطح خوب و خیلی خوب از خدماتی که دریافت 

کرده اند، راضی بودند.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی در مورد 
برگزاری آزمون ارزیابی وسع بیمه شدگان بیمه 
سالمت، برای قطع یا استمرار پرداخت یارانه بیمه 
هم گفت: براساس مصوبه هیآت وزیران، آزمون 
ارزیابی وســع دو بار در سال انجام می شود. طبق 

قاعده ای که وجود دارد پس از برگزاری این آزمون، 
یارانه بیمه افراد قطع یا برقرار می ماند اما در این 
زمان به دلیل بیکاری ناشی از کرونا و عدم فعالیت 
بنگاه  های اقتصادی و شــرایط نه چندان خوبی 
که در قیمت ها اتفاق افتــاده، دولت نمی خواهد 
ســفره مردم را از طریق کاهش یارانه ها کوچک 
کند. بنابراین در شــرایط بهتری ارزیابی وســع 

انجام می شود.
شریعتمداری در پاسخ به پرسش دیگری مبنی 
بر اینکه چرا دولت از بودجه عمومی پرداخت حقوق 
بازنشستگان کشوری و لشگری و همسان سازی 
را برعهده می گیرد اما این کار را برای ســازمان 
تامین اجتماعی از محل تامین منابع داخلی انجام 
می دهد، گفت: دولت  بــه تمام صندوق ها کمک 
می کند و نمی توان بین صندوق ها خط کشی کرد. 
دولت همین امســال بیش از ۱۱۰هزار میلیارد 
تومان از بودجه حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومانی 
کشــور را به صندوق های بازنشستگی پرداخت 

می کند.
وی افزود: همین حاال حقوق بازنشستگان و 
کارکنان نیروهای مسلح از بودجه عمومی تامین و 
پرداخت می شود اما باید توجه داشت که سازمان 
تامین اجتماعی از محل کســر حقــوق کارگر و 
کارفرما منابع و مصارف خود را تامین می کند به 

همین خاطر نهاد عمومی غیردولتی محســوب 
می شــود. اینکه چرا تامین اجتماعی نتوانست 
همسان سازی را اجرایی کند، به دلیل دستکاری 
نظام های ساختاری و اصول پارامتریک حاکم بر 
شرکت ها، موسسات و صندوق های بازنشستگی 
اســت. همین حاال دولت ۷۵ تا ۸۰درصد حقوق 

بازنشستگان کشوری را پرداخت می  کند.
وی افــزود: یک دلیــل اجرا نشــدن قانون 
همسان سازی در ســازمان تامین اجتماعی این 
است که هر ســال از ناحیه تعهدات دولت ۲۰ تا 
۲۵ هزار میلیارد طلب جدید برای سازمان ایجاد 
می شــد. با پرداخت این ۳۲هزار میلیارد تومان 
می توان همسان ســازی را در این صندوق پیاده 
کرد. بنابراین چون سازمان نهاد عمومی غیردولتی 
است، منابع همسان سازی از محل طلبش تامین 
می شــود اما در مورد ســایر صندوق ها به سبب 
مشکالت ساختاری آنها، دولت متضمن تامین و 
پرداخت منابع است اما در کل هرگاه صندوق ها 
از پس تعهدات خود برنیایند دولت کسری آن را 
تامین می کند و هیچ گاه از انجام این کار خودداری 

نورزیده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

دولت، ضامن تامین و پرداخت کسری منابع صندوق های بازنشستگی است

کارفرمایانی که نگران 
بازخواست های احتمالی 
سازمان تامین اجتماعی 

هستند، حق بیمه را به طور 
قانونی پرداخت می کنند، 
ولی دستمزد را ناصحیح 
و کمتر از میزانی که باید، 

می پردازند

کرونا و بی نظمی های ناشی 
از آن، دستاویز مضاعفی 

شده برای بخشی از 
کارفرمایان سودجو که 

انجماد مزدی را با هزاران 
ترفند و در قالب توافق های 

شفاهی و نانوشته با 
کارگران اجرایی کنند
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