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اخبار کارگری

صدور دستورالعمل های نهادهای 
اجرایی که گاهی متــن صریح قانون را 
زیر سوال می برند یا مخدوش می کنند، 
امری مسبوق به سابقه است. این موضوع 
در مجموعــه وزارت کار که باید تعبیر 
قانون زدایی را بــرای آن به کار گرفت، 
پیش از این هــم اتفاق افتاده اســت. 
نمونــه معروف و بــارز ایــن دور زدن 
قانون، بخشــنامه ای در دهه ۷۰ است 
کــه قراردادهای موقت را در مشــاغل 
با ماهیت مســتمر به ضرر کارگران و 
خالف رای ماده ۷ قانون کار به رسمیت 

شناخت.
به گــزارش »توســعه ایرانی«، در 
آخرین روز سرپرســتی »زاهدی وفا« 
در وزارت کار نیز دستورالعمل جدیدی 
توسط وی صادر شده که به گفته »آرمین 
خوشوقتی« کارشناس ارشد حقوق و 
روابط کار، موجب زیر سوال رفتن قانون 

و سردرگمی کارگران می شود.
او در ایــن رابطــه می گویــد: 
دستورالعمل »سازش درون کارگاهی« 
دقیقاً در همــان روزی کــه »صولت 
مرتضوی« از مجلس رای اعتماد گرفت، 
توسط سرپرســت موقت وزارت کار، 
امضا و ابالغ شد. این دستورالعمل بسیار 
ناشیانه و اشتباه نوشته شده و ایرادات به 
این دستورالعمل از دو جنبه وارد است: 
یکی جنبه شــکلی و نحوه صدور آن و 

دیگری ایرادات ماهیتی.

ایرادات شکلی و نحوه 
صدور دستورالعمل سازش 

درون کارگاهی
خوشوقتی در ارتباط با ایراد شکلی و 
نحوه صدور این دستورالعمل می گوید: 
منشا صدور دســتورالعمل های وزرا، 
اصــل ۱۳۸ قانون اساسی ســت که 
می گوید هر کــدام از وزرای دولت در 
حدود وظایف شــان حق وضع کردن 
آیین نامه و بخشــنامه دارنــد. نکته 
اینجاست که اصل ۱۳۸ به عبارت »هر 
یک از وزیران« اشــاره کرده بنابراین 
سرپرســت یک وزارتخانــه، آن هم 
سرپرســتی که موفق به دریافت رای 
اعتماد از مجلس نشــده، در چارچوب 
ایــن اصــل نمی گنجــد و نمی تواند 
دســتورالعمل صادر کند. در فراز دوم 
اصل ۱۳۵ قانون اساســی تاکید شده 
که رئیس جمهور می توانــد برای هر 
کدام از وزارتخانه هایی که وزیر ندارند 
حداکثر برای سه ماه سرپرست انتخاب 
کند بنابراین تفاوتی بین سرپرســت 
وزارتخانــه و وزیر و اختیــارات این دو 

وجود دارد.
به گفته وی، نکته بعــدی، تفاوت 
اختیارات وزیــر کار با ســایر وزرا در 
بحث صــدور دستورالعمل هاســت 

چرا که در قانون کار، صدور بســیاری 
از دســتورالعمل ها توســط وزیــر به 
پیشنهادات محدود شده یا پیشنهاداتی 
که وزیر کار به هیــات وزیران می دهد 
یا پیشنهاداتی که وزیر کار مشترکاً با 
وزرای دیگر مثالً وزیر بهداشت به هیات 
وزیران می دهد و البتــه یک جاهایی 
هم دستورالعمل هایی هست که وزیر 
کار به پیشــنهاد شــورای عالی کار به 
تصویب می رساند، مثل مقررات مربوط 
به تعیین اعضای هیات های تشخیص و 

حل اختالف.
خوشوقتی با بیان اینکه »اختیارات 
وزیر کار برای وضع دستورالعمل محدود 
است اما اینجا نه تنها وزیر که سرپرست 
وزارت کار دســتورالعمل جدید صادر 
کرده«، ادامه می دهد: سرپرست وزارت 
کار راســاً بدون اینکه پیشــنهادی از 
شــورای عالی کار داشــته باشد، این 
دســتورالعمل را صادر کرده و همین 
مساله، ایراد اصلی دستورالعمل سازش 
درون کارگاهی ست. وزیر نمی تواند به 
تنهایی در امور مربوط به حل اختالف 

و مراجع آن دخالت کند.

حرکت بر خالف قانون
مساله بعدی، به قواعد آمره و دستوری 
قانون کار برمی گردد کــه به گفته این 
کارشــناس روابط کار، بیش از صد بار 
عبارت های »مکلف است« و »موظف 
است« و مشابه اینها در قانون کار تکرار 
شده است. او اضافه می کند: ماده ۱۵۷ 
قانون کار که به نحوه حل و فصل اختالف 
بین کارگــر و کارفرمــا پرداخته، هیچ 
تکلیفی برای دو طــرف تعیین نکرده و 
نگفته کارگر برای حل اختالف با کارفرما 
باید چه بکند. این ماده فقط گفته اختالف 
کارگر و کارفرما در مرحله اول از طریق 
سازش مســتقیم حل می شــود و اگر 
سازش رخ نداد، باید از طریق هیات های 
تشــخیص و حل اختالف حل شــود. 
ناگفته پیداست که وقتی کارگر به مراجع 
حل اختالف مراجعــه می کند یعنی 
سازش مستقیم و مذاکره ممکن نبوده 
اما متاســفانه ماده یک دستورالعمل 
درون کارگاهی، به طرز ناشیانه ای کارگر 
و کارفرما را مکلف کرده قبل از طرح دعوا 
در مراجع حل اختالف، ابتدا به تشکل 
کارگری مستقر در کارگاه بروند و برای 
ســازش تالش کنند و جالب است که 
این تکلیف را فقط متوجه کارگر کرده و 

کارفرما در این میان تکلیفی ندارد.
وی می گویــد: نمی توانیم کارگر را 
برخالف قانون مکلف کنیم که قبل از 
رفتن به هیات تشخیص یا حل اختالف، 
اول به تشــکل کارگری مراجعه کند. 
نکته بعد این است که اگر کارگر مکلف 
شود قبل از مراجعه به مراجع، به تشکل 
کارگــری مراجعه کنــد، خالف اصل 
سرعت در رسیدگی ســت که یکی از 
اصول پنجگانه مقدمه آیین نامه دادرسی 

کار اســت بنابراین همیــن ماده یک 
دســتورالعمل، با آیین دادرســی کار 
مغایرت دارد؛ آیینی که شــورای عالی 
کار طبق ماده ۱۶۴ قانون کار آن را تهیه 
کرده و شخص وزیر کار و نه سرپرست 
وزارتخانه، آن را تصویب کرده اســت. 
پس یک مقرره قانونی داریم که یک وزیر 
براساس پیشنهاد شورای عالی کار و در 
حدود اختیــارات قانونی خود تصویب 
کرده و یک دستورالعمل هم داریم که 
یک سرپرست برخالف قانون تصویب 

کرده و این دو با هم مغایرت دارند.

اشکاالتی اساسی در تدوین و 
نگارش دستورالعمل

عالوه بر اینها، اشــکاالت اساســی 
در تدوین و نگارش این دســتورالعمل 
وجود دارد که خوشوقتی به چند نمونه 
اشاره می کند: ماده ۳، تشکل کارگری را 
مکلف به برگزاری جلسه سازش کرده 
است. اینجا چند سوال پیش می آید؛ اگر 
تشکل کارگری شورای اسالمی کار باشد 
یکی از اعضای آن نماینده کارفرماست. 
آیا در تصمیم گیری برای ســازش این 
نماینده کارفرما هم نقش دارد؟ موضوع 
بعدی، مالک تصمیم گیری تشــکل 
کارگری ست. نحوه تشکیل جلسات حل 
اختالف، آیین نامه و دستورالعمل دارد. 
در آیین نامه دادرسی کار گفته شده که 
جلسه با چند نفر رسمیت می  یابد یا آرا با 
چند نفر نافذ است اما در این دستورالعمل 
معلوم نیست نشست تشکل کارگری 
برای سازش با چند نفر رسمیت می یابد 
یا آرا با چند نفر به رسمیت می رسد. آیا 
رای صادره حکم محسوب می شود؟ اگر 
نه، چرا تشریفات زائد درست کرده اند و 

اگر بله، اجرای احکام دادگستری بر این 
اساس باید اجراییه صادر کند. آیا با اجرای 
احکام دادگستری هماهنگی شده است؟ 
بنابراین نحوه تشکیل جلسات و صدور 
رای و نحوه اجرای رای، همگی در هاله ای 

از ابهام است.
او ادامــه می دهــد: نکتــه بعدی 
مــاده ۶ دســتورالعمل اســت کــه 
می گوید ســازش نامه صــادره قطعی 
نه  ســفا متا ســت.  ا الجر م ا الز و 
تدوین کننــدگان این دســتورالعمل 
با اصول اولیه قانون کار و ســایر متون 
قانونی آشنا نبوده اند چراکه ماده ۶ این 
دستورالعمل، رســیدگی دو مرحله ای 
را که ماده ۶ آیین نامه دادرســی کار بر 
آن تاکید دارد، تبدیــل به یک مرحله 
کرده و آن را نیــز در صالحیت مرجعی 
قرار داده کــه آرا و احکامش الزم االجرا 
نیست و اجرای احکام دادگستری آن را 
به رسمیت نمی شناسد. بعد فراتر رفته 
و گفته این سازش نامه قطعی است. حاال 
اگر کارگری به این سازش نامه معترض 
باشــد آیا باید برای نقض آن به دیوان 
عدالت اداری مراجعه کند؟ اصاًل دیوان 

عدالت اینها را قبول دارد؟ موضوع مبهم 
بعدی این است که بسیاری از کارگران 
نمی دانند کارگاه شان تشکل کارگری 
دارد یا نه. کارگــران صنایع بزرگ مثل 
فوالد و نفت گاهی نمی دانند که کارگاه 
تشکل کارگری دارد یا نه چون تشکل 
مثاًل در کارخانه اســت و اینها در دفتر 
مرکزی کار می کنند یا برعکس. آیا اگر 
تشــکل در کارخانه و در شهر دیگری 
باشد، کارگر برای رسیدگی به اعتراضش 
باید به آن شهر برود یا تشکل کارگری 
باید بیاید به محل کار کارگر و به موضوع 

سازش ورود کند؟
خوشــوقتی به نکته دیگری اشاره 
می کنــد: تشــکل کارگــری مکلف 
شده ظرف پنج روز جلســه سازش را 
تشــکیل دهد و نتیجه را اعالم کند. در 
ماده ۵ این دستورالعمل گفته تشکل 
کارگری مکلف شده اگر جلسه تشکیل 
نشد یا ســازش حاصل نشد، موضوع را 
صورتجلسه کند و به کارگر بدهد. سوال 
این است که اگر تشکل ظرف پنج روز 
تشکیل جلسه نداد، به این تخلف چگونه 
رسیدگی می شود؟ اگر تشکیل جلسه 
داد اما صورتجلسه و مدرک به کارگر نداد، 
کارگر چه باید بکند؟ اینها همه مسائل با 

اهمیتی  هستند که دیده نشده اند.
او نتیجــه می گیــرد: طراحان این 
دستورالعمل به این موضوعات و ابهامات 
توجه نکرده اند. ماده ۱۱ دستورالعمل 
اختیار ابطال ســازش نامه را به مراجع 
حل اختالف داده است. آیا اساساً دادن 
چنین صالحیتی به مراجع حل اختالف، 
جزو حیطه اختیارات وزیر یا سرپرست 
وزارتخانه هست؟ اما نکته مهم تر، ماده 
۱۴ دســتورالعمل اســت که گفته در 
صورت ابهام در اجرای این دستورالعمل، 
نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت 
وزارت کار الزم االتباع است. باید یادآوری 
کنم دادنامه ای در ســال ۹۷ توســط 
هیات عمومــی دیوان عدالــت اداری 
صادر شد که صراحتاً اعالم کرد مدیرکل 
جبران خدمت و روابط کار وزارت کار از 
وضع قواعد آمره و تعیین تکلیف برای 
مراجع حل اختالف منع شده بنابراین 
به نظر می رسد در تدوین و طراحی این 
دستورالعمل نه تنها به آیین نامه دادرسی 
کار و قوانین آمره توجهی نشده بلکه به 
نحوه عملکرد دستگاه های متعامل مانند 

دادگستری نیز بی توجهی شده است.
این کارشــناس ارشــد حقوق کار 
در پایان با بیان اینکه »اجرایی شــدن 
این دســتورالعمل موجب هرج و مرج 
و تضییح حقوق کارگران می شــود«، 
تاکید می کند: پیشنهاد من این است 
که قبل از اینکه این دستورالعمل تازه 
در دیوان عدالت اداری، ابطال شــود، 
خود وزارتخانه دســتور متوقف کردن 
آن را صادر کند. انتظار ما این است که 
وزیر کار بعد از اســتقرار و قبل از درگیر 
شدن تعداد زیادی کارگر، در اسرع وقت 
دستور توقف این دستورالعمل را صادر 
کند چراکه در نهایت این دستورالعمل 
در دیوان عدالت اداری ابطال خواهد شد.

ابالغ دقیقه نودی یک دستورالعمل دردسرساز

سازش درون کارگاهی؛ راهی برای دور زدن حقوق کارگر تاخیر سه ماهه در پرداخت مزد 
کارگران کیش چوب

جمعی از کارگران کارخانه کیش چوب از شــرایط 
دشــوار زندگی خود در نتیجه  عدم دریافت چندین ماه 
حقوق خبر دادند و گفتند: در ایــن اوضاع اقتصادی که 
قیمت اجناس تا این حد گران شــده، حقوق کارگران 
کیش چوب ســه ماه به تاخیر افتاده است. این کارگران 
به ایلنا گفتند: در آخرین پیگیری ها، مسئوالن شرکت 
وعده کرده بودند هر ماه یک حقوق به حساب کارگران 
واریز می کنند اما در حال حاضر بیش از ۴۰ روز از آخرین 
پرداختی گذشــته و کارگران در انتظار دریافت حقوق 
هســتند. این کارگران با بیان اینکه حدود ۳۰ کارگر در 
کارخانه چوب کیش شاغل هستند که اکثرا از شهرها و 
استان های مختلف کشور برای کار به این کارخانه واقع 
در جزیره کیش مهاجرت کرده اند، افــزود: هر کدام از 
ما کارگران دور از خانوادهایمــان در حالی در این واحد 
مشغول کاریم که قرار بود بخش زیادی از درآمدمان را 
برای خانوادهایمان ارسال کنیم اما حداقل دریافتی ما 
کفاف مخارج خوراک خودمان را هم نمی دهد چه برسد 

به خانواده هایمان.
    

تامین اجتماعی بخشی از مطالبات 
مراکز درمانی را پرداخت کرد

معاون برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی تأمین اجتماعی 
از پرداخت بخشــی از مطالبات داروخانه هــا و مراکز 
درمانی دولتی و خصوصی طرف قرارداد این ســازمان 
در هفته جاری و اســتمرار این فرایند تا تسویه بخش 
قابل توجهی از مطالبات ایــن مراکز خبر داد. به گزارش 
ایســنا، جمیل حق پرســت در این باره گفت: در اولین 
مرحله از پرداختی ها، این هفته بیش از ۳۰هزار میلیارد 
ریال از مطالبات داروخانه ها و مراکز درمانی طرف قرارداد 
پرداخت خواهد شــد. در هفته پیش رو نیز با همکاری و 
مساعدت دولت و مجلس در زمینه پرداخت مطالبات 
ســازمان تأمین اجتماعی، فرایند پرداخت مطالبات تا 
تسویه بخش قابل توجهی از مطالبات مراکز درمانی ادامه 

پیدا خواهد کرد.
    

مرتضوی: 
بیش از تعهدمان شغل ایجاد کرده ایم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بالغ بر ۷۰۰هزار 
فرصت شغلی در کشور ایجاد شده که بیش از ۵۰درصد 
تعهد داده شده بوده اســت. به گزارش خبرگزاری مهر، 
صولت مرتضوی گفت: عملکرد اشــتغال در کشــور 
براساس اسناد باالدستی و وعده هایی که داده شده تقریباً 
برای ایجاد بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰هزار شغل در کشور 
برنامه ریزی شده است. وی افزود: تقریباً بالغ بر ۷۰۰هزار 
فرصت شــغلی در کشور ایجاد شــده که یعنی بیش از 
۵۰درصد تعهد داده شده عملی شده و در سامانه رصد و 
اشتغال، حدود ۴۰۰هزار فرصت شغلی بارگذاری شده 
است. وزیر کار ادامه داد: ۵۷۰هزار فرصت شغلی تاکنون 
ثبت، رصد و راستی آزمایی شده و برنامه ریزی دستگاه ها 
برای سایر فرصت های شغلی تا سقف تعهد هم پیش بینی 
شده است. مرتضوی افزود: آنچه مهم و حائز اهمیت است 
اســتان هایی که ضریب اشتغال شان از میانگین کشور 
پایین تر بوده در این برش توفیقات خوبی داشــته و در 
استان سیستان و بلوچستان فرصت های شغلی خوبی 

ایجاد شده است.
    

بیگی نژاد: 
بد نیست رئیسی از کارکنان 

پتروشیمی ها هم نظرسنجی کند
نماینده مالیر در مجلس از انتصابات حوزه پتروشیمی 
بدون کسب نظر از کارگران و کارکنان بخش پتروشیمی و 
واگذاری سهام دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 

به بخش خصوصی انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، »هادی بیگی نژاد« عضو کمیسیون 
انرژی مجلس، در حســاب فضای مجازی خود نوشت: 
بی توجهی دولت به سرمایه اجتماعی عجیب است. رئیس 
سابق صداوسیما بی هیچ سابقه و تجربه ای، رئیس یکی از 
بزرگترین قدرت های پتروشیمی کشور می شود. حاال 
هم قرار است سهم دولت از هلدینگ خلیج فارس واگذار 
شود. آقای رئیسی بد نیست در مورد تصمیمات گرفته 
شده، از کارکنان پتروشیمی ها یک نظرسنجی کنید! وی 
همچنین نوشت: پارسال دولت می خواست سهام خود را از 
هلدینگ خلیج فارس واگذار کند که با مخالفت دلسوزان 
لغو شد اما امسال مجددا در دستور کار است. مسلماً کسی 
غیر از دستگاه های دولتی قدرت خرید این سهام بزرگ را 
ندارد یعنی تبدیل دولتی با قابلیت نظارت به دولتی بدون 

امکان نظارت و رسیدگی به فسادهای احتمالی!

 انتظار کارگران این است که 
وزیر کار بعد از استقرار و قبل 
از درگیر شدن تعداد زیادی 

کارگر، در اسرع وقت دستور 
توقف دستورالعمل سازش 
درون کارگاهی را صادر کند 
چراکه این دستورالعمل در 
دیوان عدالت اداری ابطال 

خواهد شد

اصل ۱۳۸ قانون اساسی به 
عبارت »هر یک از وزیران« 

اشاره کرده بنابراین 
سرپرست یک وزارتخانه، آن 

هم سرپرستی که موفق به 
دریافت رای اعتماد از مجلس 

نشده، در چارچوب این 
اصل نمی گنجد و نمی تواند 

دستورالعمل صادر کند

جمعی از پرسنل شرکتی سازمان فرهنگی شهرداری تهران می گویند: بین 
۱۰ تا ۲۵ سال سابقه کار داریم و بعد از این همه سال حاال می گویند بروید چون به 

شما نیاز نداریم!
این نیروها که با شرکت موسسه آموزش شهر زیر نظر سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران کار می کنند، به ایلنا می گویند: شرکت می گوید بودجه نداریم، 
برای همین نه حقوق مهر ماه را پرداخت کرد و نه برای ماه جدید قراردادی با ما امضا 
شد. آنها می گویند: بین ۱۰ تا ۲۵ سال سابقه کار داریم و بعد از این همه سال حاال 

می گویند بروید به شما نیاز نداریم!
این نیروها طی روزهای گذشــته با تجمع مقابل سازمان فرهنگی شهرداری 

تهران خواستار پیگیری مسأله و بازگشت به کار شدند.
آنها می گویند: ریاست سازمان فرهنگی شهرداری تهران حاضر به مالقات با ما 

نشد و نماینده او نیز صرفا وعده و وعید می دهد. این نیروها که مدارک کارشناسی، 
ارشد و دکتری دارند، می گویند: به ما گفته اند یا کادر اداری بماند یا مربی  و برای 

نگه داشتن هر دو گروه بودجه نداریم.
آنها می گویند: از نداشتن امنیت شغلی و بستن قراردادهای چند ماهه خسته 
شده ایم. امروز هم دیدیم که نتیجه این قراردادهای موقت و چند ماهه چیزی جز 

بیکار شدن بعد از سال ها کار نبود.
طبق گزارش ایلنا، طی روزهای اخیر نیروهای شرکتی بسیاری از سازمان ها 

خبر از عدم تمدید قرارداد با شرکت پیمانکار خود داده اند.
از آنجا که طرح ســاماندهی کارکنان دولت در مجلس در حال بررسی است و 
امکان تصویب آن طی ماه های آینده وجود دارد، احتمال می رود سازمان هایی که 
مشمول این طرح می شوند، به دنبال تعدیل نیروهای خود هستند تا در صورت 

تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولتی و بخش های عمومی، نیروهای 
کمتری را به استخدام خود درآورند. اگر این طرح به تصویب برسد، پیمانکاران از 
سازمان های دولتی، عمومی و نیمه دولتی حذف و تمام کارکنان باید با سازمان 

مربوطه قرارداد مستقیم ببندند.

پرسنل موسسه آموزش شهر:

بعد از ۱۰ تا ۲۵ سال کار، می گویند به ما نیاز ندارند

گزارش

رئیس کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعی تهران 
گفت: شرکت بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی، 
قرارداد خــود را با تعدادی از بیمارســتان ها لغو کرده در 

حالی که این موضوع خالف تعهدات است.
علی دهقان کیا در گفت وگو با مهر گفت: بیمه آتیه سازان 

یک سری از قراردادهای بیمارستان ها را لغو کرده است. با 
پیگیرهایی که انجام دادیم مشخص شد با توجه به افزایش 
هزینه های درمانی، این قرارداد لغو شده که خالف تعهدات 
این شــرکت بیمه ای با تأمین اجتماعی اســت و باعث 

سردرگمی بازنشستگان و مستمری بگیران شده است.

وی تاکید کرد: از این شــرکت بیمــه ای انتظار داریم 
خســارت های درمانی بیمه شــدگان و بازنشستگان را 
پرداخت کند و چنانچه بیمه آتیه سازان به تعهدات خود 

عمل نکند از این شرکت شکایت می کنیم.
دهقان کیــا از مدیرعامل تأمین اجتماعی خواســت 

تا هرچه سریع تر مشــکالت درمانی بازنشستگان را در 
شرایطی که این افراد از نظر حقوقی و معیشتی در تنگنا 

هستند، برطرف کند.
وی با اشاره به اینکه پایان آبان ماه مهلت قرارداد بیمه 
تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی به اتمام می رسد، 
گفت: کانون عالی بازنشســتگان و ســازمان برای بیمه 
تکمیلی سال آینده بازنشستگان با چندین شرکت بیمه ای 

وارد مذاکره و رایزنی می شوند.

لغو قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان با تعدادی از بیمارستان ها


