
یک کارشــناس حوزه روابط کار با بیــان اینکه ظرفیت 
استخدام در حوزه دولت محدود است، می گوید: برای ایجاد 
اشتغال میلیونی در کشور راهی جز مشارکت مردم، تشکیل 

بخش خصوصی واقعی و واگذار کردن اقتصاد توســط دولت 
نداریم. 

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، ایجاد اشتغال در 
کشور را نیازمند رفع موانع موجود دانست و گفت: در حال حاضر 
باید موانع بزرگی که در مسیر ایجاد اشتغال است از میان برداریم 
چرا که برخی از این موانع ساختاری است و در کوتاه مدت امکان 

رفع آنها وجود ندارد و باید اقدامات اساسی طی چند سال برای 
رفع این موانع صورت بگیرد. وی به موانع پیش روی اشتغال در 
کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران یک اقتصاد 
دولتی و خدماتی است که مانع جدی و بزرگی در مسیر افزایش 
ظرفیت های اشتغال کشور به شمار می رود، بنابراین اقتصاد 
کشور حتما باید از درآمدهای نفتی و سیطره دولت جدا شود و 

بخش خصوصی واقعی با مشارکت مردم در حوزه اقتصاد شکل 
بگیرد. حاج اسماعیلی با بیان اینکه بدون توسعه بخش خصوص 
در ایران امکان ظرفیت سازی اشتغال ممکن نیست، افزود: در 
حال حاضر ظرفیت های استخدام در دایره دولت محدود است 
و امکان اینکه ما بتوانیم بیش از یک میلیون شغل در سال برای 
کارجویان ایجاد کنیم وجود ندارد لذا برای اینکه جمعیت بزرگ 
بیکاران که بالغ بر پنج میلیون نفر است را به کار برگردانیم راهی 
جز مشارکت مردم در حوزه اقتصاد و تشکیل بخش خصوصی 
واقعی نداریم به همین منظور در گام نخست دولت باید اقتصاد 

و تصدی های خود را واگذار کند.
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 حل مشکل بیمه
 ۱۰هزار تاکسیران تهرانی

مدیرعامل ســازمان تاکســیرانی شهر تهران 
جزئیات بیمه شــدن رانندگان تاکسی جامانده از 

بیمه را تشریح کرد.
روشــنی در گفت وگو با ایســنا با بیان اینکه از 
سال ۹۵ به بعد بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی 
ازجمله رانندگان تاکسی متوقف شد، گفت: به رغم 
پیگیری های متعددی که انجام شده بود اما بیمه 
شدن رانندگان تاکســی نیز در آن زمان به مانند 
ســایر رانندگان حمل و نقل عمومی متوقف شد. 
وی با بیان اینکه با تالش مجلس چندین جلسه با 
مسئوالن ســازمان تامین اجتماعی برگزار شد تا 
درباره وضعیت بیمه رانندگان تاکسی به خصوص 
در شهر تهران رایزنی کنیم، افزود: خوشبختانه این 
رایزنی ها به نتیجه رسید و قرار شد با حذف رانندگان 
تاکســی غیرفعال، بیمه آنها جایگزین رانندگان 
فعال بدون بیمه شود. روشنی با بیان اینکه ۱۰هزار 
راننده تاکسی فعال بدون بیمه هستند، تصریح کرد: 
براساس آمارهای احصا شده تا اسفند سال گذشته 
۸۰۰۰ راننده تاکسی از گردونه تاکسیرانی خارج 
شدند که باید به مرور بیمه این ۸۰۰۰  نفر جایگزین 
شود. وی گفت: لیست ۳۰۰۰ راننده تاکسی برای 
جایگزینی بیمه تحویل مســئوالن ذیربط شد که 
امیدواریم هر چه زودتر این عده جایگزین رانندگان 

بدون بیمه شوند.
    

با ارسال نامه ای به رئیس جمهور آینده؛
کادر درمان مطالبات اصلی خود 

را یادآوری کردند
کادر درمان )پرستاران، کارشناسان اتاق عمل 
و هوشــبری و بهیاران( با ارســال نامه ای خطاب 
به سیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهور منتخب، 

مطالبات خود را یادآوری کردند.
به گزارش ایلنا، در این نامــه مطالبات جامعه 

پرستاری کشور به این شرح آمده است:
۱. اجرای کامل قوانین مشاغل سخت و زیان آور 
پرستاری توســط تامین اجتماعی از طریق ابطال 
رای هیــأت عمومی دیــوان عدالــت اداری و لغو 
بخشنامه ناعادالنه سازمان تامین اجتماعی و تایید 
بازنشستگی پرســتاران طبق مصوبات مجلس و 

تاییدیه هیأت وزیران با ۲۰ سال سابقه
۲. برقراری ســریع فوق العاده ویژه پرستاران و 

کادر درمان تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد و شاهد
۳. تســریع در روند رســیدگی به درخواست 
استفساریه قوانین بازنشستگی شاغلین مشاغل 

سخت و زیان آور توسط مجلس
۴. پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق ســال 

۱۳۹۹ از اسفند ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۳۹۹
۵. افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ و همسان سازی 
احکام حقوقی مطابق با احکام حقوقی پرســتاران 
دانشگاه علوم پزشکی با توجه به افزایش نرخ تورم 

موجود و سختی معیشت پرستاران و کادر درمان
۶. اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 

طبق فرمایش رهبری
۷. برقراری حق نــوار مــرزی و مناطق کمتر 
توسعه یافته به کارکنان سازمان تامین اجتماعی که 

در مناطق مرزی خدمت می کنند.
    

پرداخت معوقات کارگران پروژه 
قطار شهری اهواز

شــماری از کارگران پروژه قطار شهری اهواز از 
پرداخت مطالبات معوقه چندین  ساله شماری از 
همکاران خود خبر دادنــد. این عده در گفت وگو با 
ایلنا گفتند: به دنبال پیگیری چندین  ساله کارگران 
قطار شهری اهواز برای مطالبات معوقه، سرانجام 
پیمانکار مطالبات شماری از همکاران را پرداخت 
کرد. یکی از این کارگران گفت: حدود ۱۲۰کارگر در 
بخش حراست، انبار و تاسیسات این پروژه مشغول 
کار بودند که از ســال ۹۶ تا پایان ۹۹ برای دریافت 
معوقات مزدی و سنوات پایان خدمت معطل مانده 
بودند. وی با بیان اینکه حدود دو سال است فعالیت 
پروژه متوقف شده و ما به رغم شکایت به نهاد قضایی 
اســتان امکان دریافت مطالبات خود را نداشتیم، 
درباره وضعیت مطالبات خود و همکارانش گفت: 
میانگین طلب هر یک از کارگران که شماری از آنها 
از محل کار خود رفته اند حداقل ۳۰ و حداکثر ۴۰ تا 
۵۰میلیون تومان بوده است که کارفرما حدود نیمی 
از طلب کارگران را پیشتر در چند مرحله به حساب 

کارگران واریز کرده بود.
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نسرین هزاره مقدم

جوامع توسعه یافته، دستمزد کارایی 
یا دســتمزد براســاس بهره وری را راه 
رســیدن به بهره وری از طریق تامین 
»رضایــت شــغلی کارگــران« حتی 
کارگران ســاده و غیرماهر می دانند. با 
این حال در ایران برخی تصور می کنند 
هر چه دســتمزد کارگر پایین تر باشد، 
موانع اشتغال زایی کمتر است و امکان 
ســرمایه گذاری و تولید بیشتر فراهم 

می شود.
»دستمزد کارایی«، دستمزدی است 
که تضمین می کند کارگر، با کارایی باال و 
با انگیزه به کار خلق و تولید می پردازد و 
اگر کارفرما او را اخراج کند، ضرر بزرگی 
متوجه کارگر می شود، پس می کوشد 
که با دل و جان از شغل خود و از پایداری 
خطوط تولید دفاع کنــد. در دهه های 
اخیر بیشتر اقتصاددانان به این نتیجه 
رســیده اند همان طور که چپ گرایان 
تاکید داشــته اند، نیروی کار، کاالیی 
معمولی و عادی نیست و بازار کار مانند 
بازار خرید کاال نیســت کــه معادالت 
ســاده عرضه و تقاضا بر آن حاکم باشد، 
پس باید به مولفه های خرسندی کارگر 
توجه شود. »کیفیت کار« که شاخصی 
برآمده از »رضایت شغلی کارگر« است، 
مولفه ای تاثیرگذار در رونــق این بازار 
است و بنابراین اگر یک کارگر باسابقه، 
چند برابر حداقل دستمزد رایج در یک 
کشور حقوق بگیرد، حتی اگر کار او یدی 
و در ظاهر بسیار ساده و غیرماهرانه هم 
باشد، باز هم به نفع تولید و کارفرماست 
چون کارگر با گرفتن چنین دستمزدی، 
هم انگیزه بیشتری دارد و هم خیالش از 

بابت تامین هزینه های زندگی راحت تر 
است و بدون تردید با دل و جان، پای کار 

و تولید می ایستد.
گذر نظام های مترقی از دوران 

سخت دیکنزی
گذر از »دوران سخت دیکنزی« یک 
گام بلند در اقتصادهــای موفق جهان 
است. آنچه اقتصاددانان رفاه و توسعه، 
دوران سخت دیکنزی می نامند، اشاره ای 
است به فضای اســتثمارگرانه توصیف 
شده در رمان های چارلز دیکنز از روابط 
کار قرن نوزدهم انگلســتان که در آن، 
کارگران فقط ابزاری برای بهره کشــی 
توسط کارفرما بودند. ساعات کار طوالنی، 
دستمزدهای بســیار پایین تر از خط 
فقر و مشــارکت در حد صفر کارگران 
در امور اداره کارگاه، از مشــخصات بارز 
این دوران سخت اســت. حال که تمام 
اقتصادهای موفق از ایــن دوران عبور 
کرده اند، سوال اینجاســت که آیا چرا 
برخی دست راستی ها اقتصادی در ایران، 
با دفاع از مولفه هایی مانند »مزد توافقی« 
یا »قانون کار استانی« به دنبال تبدیل 
بازار کار ایران به همان دوران ســخت 

دیکنزی هستند؟
البته نظام سرمایه داری به فکر آتیه 
کارگر نبود که استثمار را رها کرد، بلکه 
رونق تولیــد، باال رفتن نمــودار تقاضا 
برای کاالهای ســاخت داخل و گردش 
بیشتر پول در جامعه که خود منجر به 
اشتغال زایی بیشتر می شود، دالیل عبور 
از اســتثمار دیکنزی بوده است. وقتی 
کارگر پول دارد، با بهــره وری بهتر کار 
می کند و تولید ملی رونق می گیرد. وقتی 
کارگر پول دارد، این پول را صرف خرید 
کاالها و خدمات ساخت داخل می کند و 

باز هم تولید رونق می گیرد. وقتی کارگر 
پول دارد، نیاز به خدمات بیشــتر مانند 
رستوران، مراکز خرید و... پیدا می کند 
و بنابراین نرخ اشــتغال زایی تبعی آن 
باال می رود. حال چطور اســت که این 
رهیافت های بسیار ساده جهان مدرن، 
در اندیشه گروه هایی که از نهادینه شدن 
استثمار به انحای مختلف دفاع می کنند، 

جایی ندارد؟
قانون کار استانی و مزد توافقی

در دهه ۹۰، بارهــا چارچوب های 
ذهنی متعدد استثمارگونه، مورد دفاع 
گروه های مختلف قرار گرفته اســت. 
بارزترین حامی ایــن پارادایم ها، یک 
انجمن ظاهرا خیریه در اصفهان است که 
سال هاست در حال رایزنی برای به کرسی 
نشاندن منویات استثمارگرانه خود است. 
این انجمن با مجلس و نهادهای پژوهشی 
و تحقیقاتی البی می کند و با دولتی ها در 
سطح کالن و محلی وارد مذاکره به نفع 
خود می شود و تالش دارد مزد توافقی و 
برداشتن الزام به حداقل مزد و همچنین 
اصالح قانون کار را قانونی کند. البته تا 
امروز به هدف غایی خود دســت نیافته 
اما در ســال جاری، از گفتمان جدیدی 
برای گسترش استثمار رونمایی شده 
که همان »قانون کار اســتانی« است. 
اگر تا قبل از این، از اصــالح قانون کار و 
به طور مشخص، اصالح ماده ۴۱ برای 
گره زدن مزد به بهره  وری و خواســت 
کارفرما صحبت می کردند، در طر ح های 
اخیر ازجمله طرح »بنــای ایران« اتاق 
بازرگانی، یکی از راهکارهای رفع موانع 
کسب و کار، »قانون کار استانی« بیان 

شده است.
این راهکار اخیر، به غایت خطرناک 

است و می تواند حمایت های قانونی را 
منوط به جغرافیای محل سکونت کارگر 
کند. با این حساب، یک کارگر سیستان 
و بلوچستانی چون در منطقه ای زندگی 
می کند که عرضه کار به نســبت تقاضا 
برای آن به شدت پایین است، باید به مثابه 
بازار خرید کاال عمل کند و رضایت دهد 
نیروی باارزش کار خود را به دستمزد زیر 
خط فقر بفروشد تا کارفرمایی که مثاًل 
لطف کرده و در سیستان و بلوچستان 

کارآفرینی کرده، راضی باشد!
می خواهند همه را از حقوق قانونی 

محروم کنند
قانــون کار اســتانی، یعنی حذف 
حمایت هــای قانونی بــرای کارگران 
مناطق و اســتان های مختلف و یعنی 
فقر و بی حقوقی بیشتر. به گفته »ناصر 
آقاجری« فعال کارگری پروژه ای، با این 
پارادایم، همان بالیی که دهه هاست بر 
ســر کارگران متخصص نفت و گاز در 
جنوب، ذیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
آمده را می خواهند به تمــام کارگران 

کشور تســری دهند یعنی همگان را از 
تمامی حقوق قانونی محروم کنند.

این فعال کارگری در توضیح بیشتر 
می گوید: کارگران نفــت و گاز که زمان 
جنگ، مردانه ایستادند و نگذاشتند کار 
پاالیشگاه ها و اســتخراج نفت بخوابد، 
چون آن زمان به خاطر جنگ و شرایط 
ملتهب، از حقوق قانونی خود برای مدتی 
به نفع کشور دست کشیدند، مرخصی 
نرفتند، ســاعات کار را رعایت نکردند 
و حاضر شــدند بــدون افزایش حقوق 
سالیانه سر کنند، برای سودجویان این امر 
مشتبه شد که اینها هیچ حقوقی ندارند! 
بعد از جنگ آمدند این مناطق سودآور 
پاالیشــگاهی را به اســم مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی از شمول قانون کار خارج 
کردند و کارگران را تحت ضوابط قانونی 
به نام »مقرات ویژه اشــتغال در مناطق 

آزاد« به استثمار کشیدند.
وی به نتیجه یک پژوهش علمی در 
این باره اشــاره کرده و می گوید: طبق 
گزارش سازمان جهانی بهداشت، ساعات 
کار طوالنی باعث مرگ صدها هزار نفر در 
سال می شــود. اولین پژوهش جهانی 
در این نوع نشان داده که ۷۴۵هزار نفر 
در ســال ۲۰۱۶ میالدی در اثر سکته 
مغزی و بیماری قلبی ناشــی از ساعات 
کار طوالنی فوت کرده انــد. نتایج این 
پژوهش نشــان می دهد که ۵۵ ساعت 
کار یا بیشتر در هفته خطر سکته مغزی 
را ۳۵درصد بیشتر و خطر مرگ ناشی از 
بیماری قلبی را ۱۷درصد بیشتر می کند. 
این رقم با میزان کار ۳۵ تا ۴۰ ساعت در 
هفته مقایسه شده است. این پژوهش با 
همکاری سازمان جهانی کار انجام شده 
و کامالً علمی و معتبر است. حاال خودتان 
ببینید چه بر ســر کارگران پیمانکاری 
نفت و گاز می آید کــه در منطقه آلوده 
عسلویه، روزی ۱۲ ساعت و گاهی بیش 
از ۲۳ روز در هر ماه کار می کنند. این از 
نتایج خروج از شمول قانون کار است که 
نه ساعت کار اعتباری دارد نه حقوق کار 
و نه تشکل یابی و کشنگری صنفی! حاال 
همین بال را می خواهند سر کارگران تمام 

کشور بیاورند.
آقاجری در توصیف شرایط سخت 
کارگــران پیمانکاری پــارس جنوبی 
می گوید: با توجه بــه دوری از خانواده، 
کارگر تنهــا پــس از ۲۵ روز کار آن هم 
اگر پیمانکار به حضــور فنی و ضروری 
او نیازمند نباشــد، می تواند بــه ۵ روز 
مرخصی برود که مســافرت با اتوبوس 
برای رفــت و برگشــت، دو روز آن را از 
میان می برد و کارگــر در ماه تنها ۳ روز 
خانواده اش را می بینــد، آن هم با تنی 
رنجور و خســته که باید این سه روز را 
برای تجدید قوا، بخوابــد در حالی که 

رسمی های نفت را پس از دو هفته کار، به 
دو هفته مرخصی با هزینه بلیط هواپیما و 
حقوق فوق العاده تر می فرستند. در قانون 
کار و قانون اساســی این گونه تبعیض 
وحشتناک درباره کارگران پیش بینی 
نشده اســت. کارگران در اردوگاه های 
کار تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، 
به تدریج فرسوده شده و با بیماری های 
چربی خون، کبد چرب، قند و سرطان 
ناشی از زندگی کردن در آلودگی های 
گازی پاالیشــگاه ها و پتروشیمی ها و 
فشارهای ســنگین کارهای سخت با 
زمان بندی های محدود و نفس گیر، از 

میان می روند.
 تبدیل کارگر به کاال 

در اقتصاد ایران
به نظر می رسد برخی می خواهند 
بازار کار را در همه جای ایران تبدیل 
به بازار خرید کاال کننــد؛ بدون هیچ 
حمایتی و بــدون توجه بــه الزامات 
باالدستی قانون اساسی که در آن فقط 
قانون خشن عرضه و تقاضا حاکم باشد 
و هر جا کار کم است و کارگر زیاد، مزد 
کارگر فقط هزینه خریــد نان خالی 
شود. در واقع می خواهند همه کارگران 
به سرنوشت کارگران مناطق آزاد دچار 
شــوند و در همه اســتان های کشور، 
مقررات ویژه اشتغال حاکم باشد و هیچ 
اثری از قانون کار سراسری باقی نماند.
بدون تردید کارگــران به رغم عدم 
برخورداری از تشکل های قدرتمند و 
سراســری و با وجود ضعف ساختاری 
چانه زنی، این اجازه را به دست راستی ها 
و حامیان خشن ترین نوع نئولیبرالیسم 
نمی دهنــد و نمی گذارند کــه دوران 
سخت دیکنزی، در کشور نهادینه شود 
همان طور که پیش از این نگذاشته اند 
اما سوال اینجاست آنهایی که به ظاهر 
اسم پژوهشگر و محقق اقتصاد را یدک 
می کشند، با اتکا به کدام ره یافت های 
اقتصادی و با توســل به کــدام اصول 
انســانی و قانونی ادعا می کنند قانون 
کار دست و پاگیر است و باید مقررات 

اشتغال، استانی شود؟

تالش برای مقررات زدایی گسترده از بنگاه های اقتصادی

روابط و حقوق کار ایران در حال عقب گرد است

خبر

نماینده کارفرمایان در شــورای عالی کار با 
اشــاره به اینکه موانع تولید باید رفع شود، گفت: 
در صورتی که از تولید حمایت شود و هزینه های 
داللی افزایش یابد، هم اشتغال و هم درآمد خانوار 

رونق می گیرد.
اصغر آهنی ها در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم 
گفت: تولید ثروت در کشــور باید با بخش واقعی 
اقتصاد همراه باشد. زمانی که تولید ارزش پیدا کند 

موفق بوده ایم. باید با وضع قوانین، هزینه داللی و 
سوداگری را باال ببریم و برعکس هزینه کارهای 
تولیدی از قبیل صنعت، کشــاورزی و خدمات را 
کاهش دهیم. در آن صورت اگر تولید رونق پیدا 
کند، هم مشکل اقتصاد مردم حل می شود، هم 

اشتغال و درآمد خانوار باال می رود.
وی ادامه داد: برای گرفتن تسهیالت بانکی 
اگر یــک تولیدکننــده و یک دالل بــه بانک 

مراجعه کنند، بانک ها رغبت بیشــتری دارند 
که تســهیالت به دالل بدهند تا تولیدکننده. 
همچنین در بخش تولید یک کارفرما با نیروی 
انســانی کار می کند،  انواع قوانیــن بازدارنده 
برایش وجــود دارد، باید کارگــر را بیمه کند، 
مالیات بپــردازد و همه مــوارد ایمنی، محیط 
زیست و قوانین تامین اجتماعی را رعایت کند 
اما کســی که به داللی می پردازد، هیچ قانونی 

مزاحم او نمی شــود. نه شناســنامه ای دارد 
که ســازمان مالیاتی ســراغ او برود و نه کسی 
مزاحم او می شود. آهنی ها با بیان اینکه عده ای 
می گویند بخش مسکن، پیشران اقتصاد است، 

گفت: اعتقاد من این اســت که قوانین 
مرتبط با تولید باید با هم تغییر پیدا 
کند، هم دیپلماسی اقتصاد به نفع 
تولید فعال شود، هم نخبه گرایی و 
نیروی متخصص بر سر کار بیاید و هم 

کسانی که در دولت با بخش 
تولیــد ســروکار 
دارند؛ آنهایی که 
کوچک تریــن 

اطالعی از مسائل واقعی تولید ندارند. باید قوانین 
مانع تولید را برطرف کنند و به جای اینکه هزینه 
تولیــد را افزایش دهنــد، باید هزینــه داللی و 
واسطه گری را باال ببرند. این فعال بخش کارفرمایی 
با بیان اینکه در زمینه مســکن دولت به 
راحتی می تواند زمین در اختیار مردم 
قراردهد و با انبوه سازی مسکن تولید 
کند، گفــت: در صورتــی که هزینه 
ساخت مســکن کاهش یابد، در آن 
صورت دالالن به این نتیجه 
می رسند که صرفه ای 
نــدارد تا در مســکن 

سرمایه گذاری کنند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار:

رونق درآمد خانوار در گرو افزایش هزینه داللی است

یک کارشناس حوزه روابط کار:

بخش خصوص واقعی امکان ایجاد اشتغال میلیونی دارد

آغاجری: طبق گزارش 
سازمان جهانی بهداشت، 
ساعات کار طوالنی باعث 

مرگ صدها هزار نفر در سال 
می شود. حال ببینید چه بر 

سر کارگران پیمانکاری نفت 
و گاز می آید که در منطقه 
آلوده عسلویه، روزی ۱۲ 

ساعت و گاهی بیش از ۲۳ 
روز در هر ماه کار می کنند

آنچه اقتصاددانان رفاه 
و توسعه، دوران سخت 

دیکنزی می نامند، 
اشاره ای است به فضای 

استثمارگرانه توصیف شده 
در رمان های چارلز دیکنز 
از روابط کار قرن نوزدهم 

انگلستان که در آن، 
کارگران فقط ابزاری برای 
بهره کشی توسط کارفرما 

بودند
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