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چالش صندوق های بحران زده 
در راه است

مجید شاکری، کارشناس اقتصادی

 پس از همسان ســازی و موارد مشابه، اهمیت 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر جدی کرده 
است. صندوق های بازنشستگی که قبل از این هم 
درگیر بحران بودند حاال چــاره ای جز تصمیمات 
شجاعانه و نسبتا پیچیده ندارند و نشست تعیین 
دســتمزد ١٤٠١ هم یک برهه بسیار مهم خواهد 
بود. مدیریت دارایی های متعــدد تحت نظر وزیر 
رفاه و تنسیق و سود ساختن از آنها، نیازمند درک 
درست از حکمرانی شــرکتی و توان باال در تفسیر 
صورت های مالی است. گذار روش سرمایه گذاری 
به ســرمایه گذاری منفعل )چنان که توصیه تیم 
قبلی وزارت رفاه بود( یا حفــظ کنترل و تمرکز بر 
افزایش ROA در هر دو حالت نیازمند تسلط کامل 
به ادبیات مجامع است. این توانمندی ها باید در خود 
وزیر محترم باشد و با معاون و مشاور و قائم مقام سر 
و شکل نمی گیرد. به عالوه دسترسی به شبکه منابع 
انســانی مدیریتی جهت کنترل ساختار مالکیت 
پیچیده بین این دارایی های مختلف ضروری است. 
در نبود توانمندی های فوق، وزیر هر چقدر هم که 
به نیت باج ندادن و اصالح اوضاع آمده باشد مقهور 

ذی نفعان فعلی این دارایی ها خواهد شد.

به دالیل فوق و دالیل دیگر تصور می کنم وزیر 
پیشنهادی فعلی جهت وزارت رفاه )با همه احترام( 
توانمندی الزم برای تصدی چنین وزارتخانه ای را 
ندارند. اضافه می کنم که اگر چه ایشان به یک نظام 
رفاه سناریومحور )و نه صرفا پرداخت یارانه نقدی( 
باور دارند اما ایده هایی که برای چنین سناریوهایی 
مطرح کرده انــد عموما بدون توجه بــه آثار کالن 
آنهاست و با پختگی فاصله جدی دارد. موضوع کار 
وزارت رفاه بسیار فراتر از صرفا توانمندسازی است. 
مجموعا پیشــنهاد من به عنوان یک شــهروند به 
نمایندگان محترم مجلس آن است که از دادن رای 
اعتماد به ایشان خودداری کنند. یک ادامه طبیعی در 
مسیر شغلی ایشان در آینده مسئولیت کمیته امداد 

است نه وزارت رفاه.

سامانه واکسیناسیون کرونا برای 
دریانوردان باز شد

دبیر انجمن صنفی دریانــوردان با اعالم اینکه 
سامانه نوبت دهی واکسیناسیون برای دریانوردان 
باز شــده، جزئیات ثبت نام آنها در این ســامانه را 
تشریح کرد. طبق اعالم سازمان بنادر و دریانوردی، 
سامان رضایی در مورد نحوه ثبت نام دریانوردان در 
سامانه واکسیناسیون کرونا، اظهار کرد: دریانوردان 
 ،salamat.gov.ir می توانند با مراجعه به سامانه
نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. دبیر انجمن صنفی 
دریانوردان افزود: براساس هماهنگی و پیگیری های 
وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی با 
وزارت بهداشت، اسامی و اطالعات ۸۵هزار دریانورد 
اعم از دریانوردان اقیانوس پیمــا، دریانوردانی که 
سفرهای ســاحلی انجام می دهند و نیز کارکنان 
حوزه دریایی، در سامانه مربوط به وزارت بهداشت 
بارگذاری شده است. وی با بیان اینکه شرط سنی 
برای دریانوردانی که اســامی آنها در سامانه وزارت 
بهداشت بارگذاری شده لحاظ نخواهد شد، ادامه 
داد: دریانوردان واجد شرایط با مراجعه به سامانه یاد 
شده، اطالعات خود نظیر کد ملی، شماره تماس، 
شهر محل تزریق واکسن و سایر اطالعات تکمیلی 

را وارد می کنند.
    

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
۴۰درصد اقتصاد ایران مالیات نمی دهد

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: برای 
تحقق دیپلماســی اقتصادی، دولت سیزدهم باید 
تالش کند بازار ســنتی را به بازار مدرن به خصوص 
در کشورهای همسایه تبدیل کند. به گزارش ایسنا، 
مهدی طغیانی اظهار کرد: اولویت مجلس یازدهم، 
رسیدگی به مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم بود 
و هم اکنون ۹٠ طرح اولویت دار تقدیم مجلس شده 
که تکلیف سنگینی را روی دوش مجلس می گذارد. 
وی تصریح کرد: پیچیده شــدن معیشت مردم به 
دلیل تورم و گرانی است. پدیده دائمی که با آن مواجه 
هستیم رشد نقدینگی است و معدل رشد اقتصادی 
ایران در ١٠ سال گذشــته صفر بوده در حالی که در 
همین مدت ۳٠٠درصد رشد پایه پولی داشته ایم و در 
واقع نقدینگی ۷ برابر شده اما در تولید ثابت مانده ایم.
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یادداشت

اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

این روزها صداوسیما در همدستی 
با برخی نمایندگان مجلس و همســو 
با ســرمایه داران ســودجو و اتاق های 
بازرگانی؛ برای احیــای طرح معیوب 
و قرون وسطایی  و اســتثمارگرانه ای 
تالش می کند که در سال های گذشته، 
دمار از روزگار کارگران و تشــکل های 
کارگری درآمد تا توانستند حکم ابطال 
آن را بگیرنــد. این روزهــا تالش برای 
احیای طرح معیوب و ظالمانه »استاد 
- شاگردی« گویا در سرلوحه اقدامات 
دست راســتی ها در آغاز به کار دولت 

سیزدهم قرار دارد.
پنجم مردادماه، شبکه پنجم سیمای 
ملی در برنامــه  ای تحت عنــوان »ما 
ایرانی ها« از مدیرعامل موسسه خیریه 
نذر اشــتغال امام حسین دعوت کرد تا 
بیاید و رموز کارآفرینی محبوب و منتج 
به نتیجه خود را برای مردم تشریح کند. 
او در بخشی از سخنان خود، با صراحت و 
شجاعت تمام گفت: »من قانون کار را دور 
زدم و دستمزد کمتر از حداقل قانون به 
کارگر پرداخت کردم و کارگر هم راضی 

بود چون می خواست بیکار نباشد«.
موسسه خیریه نذر اشــتغال امام 
حســین چندی است که ســردمدار 
و ویترین اصلی مبــارزه علیه حداقل 
دســتمزد و بیمه کارگران است. این 
موسســه و همدســتان آن در سطوح 
مختلف، از مجلــس شــورا گرفته تا 
اتاق های بازرگانــی، ضمن اینکه قصد 
دارند با اصالح قانون کار، الزام به پرداخت 
حداقل دستمزد را از میان بردارند، تالش 

می کنند طرح منفور اســتاد شاگردی 
را بار دیگر احیا کنند تــا نظام »ارباب-

رعیتی« در عرصه روابــط کار، مجدداً 
مستقر شــده و کارفرما مجبور نباشد 
حتی کارگران خود را بیمه کند، چه برسد 
به حق تشکل یا طبقه بندی مشاغل یا 
ایمنی کار و سایر حقوق اولیه! یادمان 
نرود که در طرح های گنج آفرین اما در 
باطن رنج آفرین اتاق های بازرگانی نیز 
از طرح استاد-شاگردی با این استدالل 
که »بیکاری« را از میان برمی دارد و به 
مهارت آمــوزی نیروهای جوان کمک 
می کند، اســتقبال و قدردانی شده بود 
و این طــرح را به عنوان یــک راهکار 
کارآمد و مناســب به دولت سیزدهم 
پیشنهاد داده بودند. پس همه نشانه ها، 
دال بر یک تــالش جمعی برای احیای 
طرح غیرمنصفانه، ارتجاعــی و از دور 
خارج شده استاد شاگردی است؛ طرحی 
که در سال های آغازین دهه ۹٠، فعاالن 
کارگری مرارت های بسیار کشیدند تا 

حکم ابطال آن را بگیرند!
تاریخچه طرح استاد- شاگردی 

و ابطال آن
شــهریور مــاه ۹١، »عبدالرضــا 
شیخ االسالمی« وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی دولت دهم دســتورالعمل 
آموزش مهارت آموزی به روش استاد - 
شــاگردی نوین را برای اجرا به روسای 
ســازمان های فنی و حرفه ای، تامین 
اجتماعی و مدیران کل تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی اســتان ها ابالغ کرد. در 
این دستورالعمل به وضوح آمده بود که 
حداقل دستمزد و بیمه تامین اجتماعی، 

الزامی نیست و محلی از اعراب ندارد.

در ســال های بعــد، کارگــران 
و تشــکل های کارگری تالش بسیار 
کردند تا حکم ابطال این طرح ظالمانه 
را از دولت یازدهم و وزیر کار آن بگیرند. 
برای نمونه، مهر مــاه ۹۲، مجمع عالی 
نمایندگان کارگران ایــران در نامه ای 
سرگشــاده به وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، ابطال بی قید و شــرط طرح 
استاد شــاگردی نوین و احقاق حقوق 
کسانی که از اجرای طرح زیان دیده اند 
را خواستار شد. حتی کارزاری علیه این 
نظام اســتثماری به راه افتاد که همان 
زمان از وزیر کار درخواســت کرد این 
طرح به فوریت ابطال شود. در بخشی 
از این نامه آمده بود: »دســتورالعمل 
آموزش به روش استاد شاگردی مصوب 
وزارت کار دولــت دهــم در چهاردهم 
شــهریور ماه ١۳۹١ جهت اجرا ابالغ 
شــد. از آنجا که روند تصویب این طرح 
و مفاد آن خالف قانون اساسی، ناقض 
حقوق کار و نافی قانون کار اســت و با 
موازین بین المللــی و مقاوله نامه های 
مرتبط ازجمله مقاوله نامه ١٠۵ درباره 
لغو کار اجباری و مقاوله نامه ١٤۲ درباره 
توسعه منابع انســانی مغایرت دارد لذا 
کمیته راهبری کارزار علیه طرح استاد 
شاگردی این طرح را غیرقانونی دانسته 

و خواهان ابطال آن است«.
در نهایت، بعد از تالش های فراوان 
در سال ۹۳، طرح اســتاد شاگردی با 
ابالغیه وزارت کار وقت باطل اعالم شد و 
کارگران توانستند نفسی از سر آسودگی 
بکشند. طرح استاد شاگردی که بیکاری 
و فقدان مهارت نیروی کار را دستاویز 
قرار داده بود، بهترین و آســوده ترین 

مفر را برای فرار از پایبندی به قانون کار 
فراهم می کرد و به پارادایم های معیوبی 
مثل »مزد توافقی« و »اشــتغال بدون 
بیمه و قــرارداد« وجهه قانونی و عرفی 

می بخشید.
 احیای دوباره طرح
 استاد- شاگردی

حاال به نظر می رســد حامیان نظام 
استثماری استاد شاگردی بار دیگر در 
آســتانه روی کار آمدن دولت تازه، به 
میدان آمده اند و عزم خود را جزم کرده اند 
که استاد شاگردی را دوباره با توسل به 
همان دو بهانه سابق »کارگر بیکار است 

و مهارت ندارد« احیا کنند!
»حسین حبیبی«، عضو هیات مدیره 
کانون عالی شــوراهای اسالمی کار به 
اســتدالل اولیه این  گروه ها یعنی نرخ 
باالی بیکاری اشاره می کند و می گوید: 
بیکاری همان موضع ضعفی هست که 
کارگر را وادار می کند تن به توافق کمتر 
از حداقل های قانون کار بدهد و این یعنی 

استثمار. متاسفانه دولت ها و تعدادی 
از نمایندگان مجلس نیز به دنبال این 
نظریه موسسه نذر اشــتغال هستند 
بنابراین باید مراقب بود. براساس الزامات 
روشن قانون اساسی ازجمله اصل ٤۳، 
دولت موظف است برای همه شهروندان 
شغل شایسته با رعایت کرامت و شان آنها 
ایجاد کند، پس مسئولیت رفع بیکاری به 
شیوه شایسته و شرافتمندانه و قانونی، 
برعهده دولت است نه سودجویانی مثل 
موسسه خیریه نذر اشتغال. اینها که در 
جلوی دوربین ها سنگ بیکاری و اشتغال 
را به سینه می زنند، پشت پرده سودهای 
هنگفــت از بی صدایــی و بی حقوق 
نیروی کار غیرمتشکل می برند و باید 
مدال استثمارگران نوین را بدون هیچ 

تردیدی به سینه اینها آویخت.
»فرامرز توفیقــی«، رئیس کمیته 
دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار کشور نیز به بهانه دوم یعنی مهارت 
نداشــتن نیروی کار اشــاره می کند و 
می گوید: از حدود سه ماه قبل، فعاالن 
اقتصادی و نابغه های صنعت کســب و 
کار شروع کردند در رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی تبلیغ و فضاسازی که مشکل 
اساســی عدم اشــتغال، عدم مهارت 
نیروهای تحصیل کرده اســت و مدام 
بر طبل لزوم مهارت آموزی کوبیدند و 
پشت هم تاکید کردند که باید مجاری 
قانونی برای کارآموزی و مهارت آموزی 
ایجاد شود و حلقه مفقوده عدم اشتغال 
کارگران، عدم مهارت است؛ یعنی کار 
به وفور داریم اما کارگری که بتواند کار 

کنیم، نداریم!
او ادامــه می دهــد: تاکیــد بــر 
مهارت آموزی و اشتغال بدون حقوق، 
آن هــم بــرای نیــروی کار جــوان و 
تحصیل کرده، به غایت دردناک است. 
سرنا را از ســر گشــادش می نوازند تا 
خودشان به نان و نوا برسند! در دهه های 
۷٠ و ۸٠ با موج انبوه جمعیت جوان در 
کشور مواجه شدیم و برای اینکه آنها را 
سرگرم کنیم تا از ما کار و درآمد نخواهند، 
دانشگاه های بدون پشــتوانه و بدون 
ارزش زدیم، صدها و هزاران دانشــگاه 
بدون ضابطه و قاعده، بیشــتر از تعداد 
دانشگاه های کل اروپا و اسکاندیناوی 
و بعد هم استاد شــاگردی! حاال دوباره 
خطاب به جوانان جویای کار می گویند 
شما چیزی نمی دانید، مهارت ندارید 
پس بایــد بروید در قالب نظام اســتاد 
شــاگردی کار کنید. ما به شما حداقل 
حقــوق وزارت کار را هم نمی دهیم. در 
واقع می خواهند ظلم و بی عدالتی و فساد 
اخالقی را در قالب های انسان دوستانه 
و حقوق انســانی جا بزنند و به جامعه 
حقنه کنند. وقتی انسانی ده ساعت در 

روز و ۲۸ روز در ماه کار کند و دو میلیون 
حقوق بگیــرد، دیگر کدام انســانیت 
و کدام رفع بیکاری؟ این شــیوه مثاًل 
اشتغال زایی، نماد روشن استثمار است، 
همان برده داری اســت منتها با الفاظ 

شیرین و فریبنده!
اینها همه جا بلندگو دارند

صداوســیما به امثــال مدیرعامل 
موسســه خیریه اصفهانــی، تریبون 
می دهد تا بیایــد از نظریات متحجرانه 
خود دفاع کند. آنها که خود را دلواپس 
اقتصاد و بیکاری جوانان می دانند، یک 
بار هم انگشــت اتهام را به سمت دولت 
و دولت ها نمی گیرند که چرا براساس 
الزامات قانون اساســی شــغل ایجاد 
نکردید، بلکه مدام می گویند قانون کار 
مانع است و حداقل دستمزد نمی گذارد!

حبیبی می گوید: دنبال ارزان سازی 
نیروی کار هســتند و از تمام مجاری 
ممکن و از همه بلندگوهای رســمی 
منویات خود را فریاد می زنند. کارگران 
و تشــکل های کارگری باید به شدت 

مراقب باشند.
توفیقی نیز می گوید: جالب است که 
صداوسیمای مثالً ملی که از قرار »میلی« 
است، دربست در اختیار این دست آدم ها 
و نظریات قرار گرفتــه و به اینها هر روز 
بلندگو می دهد. دریغ بر ما کارگران که 
با پول ما این گونه علیه ما هجمه سازی 

می کنند!
در آســتانه روی کار آمــدن دولت 
جدید، تالش برای احیای طرح استاد 
شاگردی، خطری به غایت جدی است. 
اگر تا پیــش از این به فکر »ســرکوب 
دســتمزدی« و پایین آوردن ســطح 
دستمزد بوده اند، حاال می خواهند کاًل 
دستمزد را به توافق کارفرمای ارباب و 

کارگر رعیت منوط کنند.
کارگر در نظام اســتاد شــاگردی، 
رعیتی است که نه حق اعتراض دارد و نه 
می تواند حقوقش را مطالبه کند. به زعم 
آقایان باید کارگر خیلی هم خوشحال 
باشد که شغل دارد و بیکار نیست؛ همان 
شغلی که حقوقش به اندازه نان خالی 

هم نیست!

تحرک مخالفان قانون کار در آستانه روی کار آمدن دولت جدید افزایش یافت

تالش برای احیای طرح متحجرانه »استاد- شاگردی«

خبر

یک فعال کارگری می گوید با وجود آنکه کارفرمایان در قبال 
تزریق واکسن مسئولیتی ندارند ولی بیشتر آنها حاضرند خودشان 
واکسن کرونا را برای کارگرانشان تامین کنند، منتها شرایطی 

وجود ندارد که مستقیما برای تهیه واکسن اقدام کنند.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: بســیاری از 
کارفرمایان حاضرند خودشان واکسن کرونا را برای نیروهای کار 
خود تامین کنند ولی شرایطی وجود ندارد که مستقیماً ورود 

کنند و برای پرسنل خود واکسن تهیه کنند.
این فعال حوزه کار ادامه داد: تعدادی از کارفرمایان با وجود 
آنکه در قبال تزریق واکسن مسئولیتی ندارند اما اعالم آمادگی 

کردند که نه تنها برای کارگران خود بلکه برای خانواده هایشان نیز 
واکسن تزریق شود. چمنی تصریح کرد: قانون واکسن در تمام 
دنیا یکی اســت و تحت اختیار دولت هاست اما متاسفانه اقدام 
قابل توجهی برای جامعه کارگری در قبال کرونا و تزریق واکسن 
صورت نگرفته اســت، درحالی که بیش از ۵٠درصد جمعیت 
کشور را کارگران تشکیل می دهند. وی ادامه داد: انتظار داریم 
در این شرایط جنگ اقتصادی که با تحریم ها روبه رو هستیم، 
به ســربازان خط مقدم جبهه تولید که بی هیچ چشم داشتی 
در خطوط تولید مشغول فعالیت هستند بها بدهند و با صدور 
دستورالعمل یا بخشنامه ای برای تزریق واکسن آنها را دلگرم 

کنند. این فعال کارگری ادامه داد: ستاد ملی کرونا برای کارمندان 
و کارکنان ادارات و دستگاه های دولتی با صدور دستورالعملی 
امکان دورکاری را فراهم کرد و آنها توانستند از مزایای دورکاری 
و حضور ۵٠درصد و یک سوم استفاده کنند ولی کارگران از هیچ 
امتیازی برخوردار نشدند چون باید سر کار حاضر می شدند و چرخ 
تولید و صنعت را به گردش درمی آوردند. وی، کارگران بخش های 
خدماتی را در اولویت تزریق واکســن دانست و گفت: معتقدم 
کارگران خدماتی باید در اولویت واکسیناسیون قرار بگیرند چون 
مستقیماً با شهروندان سر و کار دارند و در دوران کرونا بیشتر گروه 
مشاغل خدماتی آسیب دیدند و به دلیل رعایت دستورالعمل های 
کرونایی ناچار به تعطیلی شــدند. وی ادامه داد: درست است 
که در مورد برخی کارگران مشاغل ضروری مثل پاکبان ها کار 
واکسیناسیون آغاز شد ولی مهم پیشرفت کار و داشتن برنامه برای 
آغاز و پایان واکسیناسیون است و شروع تبلیغات واکسن برای 

یک گروه از مشاغل مهم نیست. این فعال حوزه کار در پایان گفت: 
امیدواریم در دولت جدید با توجه به آنکه آقای رئیسی ریاست 
ستاد ملی مقابله با کرونا را برعهده دارند، صدور دستورالعمل هایی 
برای جامعه کارگری را شاهد باشیم و کارگران را که در این شرایط 
سخت اقتصادی تالش می کنند تا تولید متوقف نشود، دست کم 

در اولویت پنجم واکسیناسیون قرار بدهند.

یک فعال کارگری خبر داد:

اعالم آمادگی کارفرمایان برای واکسیناسیون کارگران

صندوق بیمه اجتماعی با هدف تســهیل و 
پوشــش بیمه ای رانندگان فاقد بیمه سراسر 

کشور با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کشور تفاهم نامه همکاری امضا کرد. به گزارش 
روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر، هدف از این تفاهم نامه توسعه 
و پوشــش حداکثری بیمه اجتماعی در جامعه 
رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری مشمول 

مطابق ضوابط قانونی، تسهیل در ارائه خدمات 
و دسترسی رانندگان مشــمول به عضویت نزد 
صندوق، حذف بوروکراسی اداری و صرفه جویی 
قابل توجه در زمان و هزینه رانندگان و هزینه های 
اداری دو ســازمان، تحقق دولت الکترونیک و 
کاهش مراجعات حضوری اربــاب رجوعان دو 

سازمان است. براســاس این تفاهم نامه تمامی 
رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری ساکن در 
روستاها، مناطق عشایری و شهرهای زیر ۲٠هزار 
نفر می توانند از مزایای بیمه ای مانند سالمندی، 

ازکار افتادگی و فوت استفاده کنند.
براساس آمارهای ارائه شده تاکنون بیش از 

١٤۵هزار راننده حمل بار و مســافر بین شهری 
ساکن روستاها، مناطق عشــایری و شهرهای 
زیر ۲٠هزار نفر جمعیت تحت پوشش صندوق 
بیمه اجتماعی قرار دارند و با این تفاهم نامه بیش 
از ١٠٠هزار راننده دیگر تحت پوشش بیمه این 

صندوق قرار خواهند گرفت.

بیش از ۱۰۰هزار راننده تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی درمی آیند

وقتی انسانی 1۰ ساعت در 
روز و ۲۸ روز در ماه کار کند 
و دو میلیون حقوق بگیرد، 
دیگر کدام انسانیت و کدام 

رفع بیکاری؟ این شیوه 
مثاًل اشتغال زایی، نماد 

روشن استثمار است، همان 
برده داری است منتها با 
الفاظ شیرین و فریبنده

تالش می کنند طرح 
منفور استاد شاگردی را 

بار دیگر احیا کنند تا نظام 
»ارباب-رعیتی« در عرصه 

روابط کار، مجدداً مستقر 
شده و کارفرما مجبور 

نباشد حتی کارگران خود 
را بیمه کند، چه برسد به 

حق تشکل یا طبقه بندی 
مشاغل یا ایمنی کار و سایر 

حقوق اولیه
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