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اخبار کارگری

چنــد روز پیش ســازمان تامین 
اجتماعی در گزارشــی اعالم کرد که 
این سازمان در سال گذشته در ۴۵هزار 
و ۹۰۴ مورد حادثه ناشی از کار، ضمن 
ارائه خدمات درمانــی و بازتوانی برای 
بیمه شــدگان حادثه دیده، تعهدات 
قانونی کوتاه مدت و بلندمدت را حسب 
شــرایط و الزامات قانونــی در مورد 

حادثه دیدگان انجام داد.
به گزارش »توســعه ایرانی«، در 
گزارش سازمان تامین اجتماعی قید 
شده است که این آمارها تنها مربوط 
به مواردی از حوادث ناشی از کار است 
که برای برقراری حمایت های بیمه ای 
و درمانی به تأمین اجتماعی ارجاع شده 
و آمار واقعی تعداد حوادث ناشــی از 
کار که به دالیل مختلف بخشی از آنها 
هرگز از سوی کارگر یا کارفرما گزارش 

نمی شوند، بیشتر از این آمار است.
طبــق این گــزارش، علــت بروز 
۸۱درصد از این حوادث، بی احتیاطی 

گــزارش شــده و ۹۶درصــد از 
حادثه دیدگان مــرد و ۵۴درصد آنان 
مجرد بوده اند. بیشترین فراوانی نوع 
حادثه نیز مربوط به »ضرب خوردگی، 
ســقوط کردن و لغزیــدن و بریدگی 
و قطع اعضا« به ترتیب بــا ۲۵، ۱۶ و 

۱۰درصد بوده است.
همچنین بنا بر آمــاری که بارها از 
سوی مسئوالن وزارت کار اعالم شده 
است، بخش ساختمان با وجود آنکه 
کارگران این بخش از حمایت های کافی 
بیمه ای برخوردار نیستند و بنابراین 
آمار حوادث این بخش به طور واقعی 
در گزارش تامین اجتماعی منعکس 
نمی شود، با دارا بودن حداقل ۴۰درصد 
از حوادث شغلی، پیشتاز بخش های 
مختلف اقتصادی است، چنانچه »علی 
حسین رعیتی فرد« معاون روابط کار 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز 
بیست و ششــم دی ماه سال گذشته 
در نشست ویژه کمیسیون اجتماعی 

مجلس که در اهواز برگزار شد، گفت: 
۴۰ درصد از حوادث ناشی از کار در بین 
کارگران ساختمانی است و در راستای 
کاهش حوادث ناشی از کار، کارفرمایان 
و پیمانــکاران بایــد تایید صالحیت 
حفاظت و ایمنــی را از حوزه معاونت 

روابط کار دریافت کنند.
با ایــن اوصــاف توجه بــه بیمه 
اجتماعی کارگران این بخش، کامال 
مشهود است ولی اصالحیه ماده ۵ بیمه 
کارگران ساختمانی که بعد از یک سال 
تعلل، شانزدهم فروردین ماه به صحن 
علنی مجلس رفت تا بعد از تصویب، به 
بزرگترین مشکل کارگران ساختمانی 
پایان دهد، همچنان روی میز مجلس 
خاک می خورد. این اصالحیه آن زمان 
با مخالفت یکی از نمایندگان مجلس 
به صحن علنی مجلس بازگشت تا بعد 
از حل مشکل کمتر از یک ماه مجددا 
به صحن علنی مجلس بازگردد. از آن 
تاریخ تــا امروز پنج مــاه می گذرد اما 

همچنان این اصالحیه پشت درهای 
صحن علنی مجلس مانده است.

کارگران ساختمانی بازیچه
 هیات رئیسه مجلس شده اند

»اکبر شــوکت«، رئیس انجمن 
صنفی کارگران ســاختمانی درباره 
آخرین وضعیت اصالحیه ماده ۵ بیمه 
کارگران ساختمانی گفت: ما بازیچه 
دست هیأت رئیسه مجلس شده ایم! 
به رغم اینکه کمیســیون اجتماعی 
مجلس چند ماه پیــش در خصوص 
مشــکالت وارده بر طــرح، جوابیه 
فرســتاده اســت اما همچنان هیأت 
رئیســه مجلس، به خصوص شخص 
آقای قالیباف، مانع ورود این اصالحیه 

به صحن علنی مجلس می شوند.
شــوکت می گوید: هفته گذشته 
برای پیگیری موضوع به کمیســیون 
اجتماعی رفتم و متوجه شدم اعضای 
این کمیســیون از به تعویق انداختن 
هفته به هفته ورود این طرح به صحن 

علنی مجلس ناراضی هستند.

او می گویــد: طبق اخبــاری که 
نمایندگان مجلس به ما رســانده اند، 
شخص آقای قالیباف مرتب این طرح را 
به بخش ها و افراد مختلف ارائه می کند 
تا نظر آنها را راجع به این طرح بداند، در 
حالی که طبق قانون، تنها کمیسیون 
اجتماعی صالحیت اظهارنظر در این 
خصوص را دارد که آنها نیز خیلی وقت 
است طرح را برای ورود به صحن علنی 

مجلس آماده کرده اند.

بهانه های واهی برای تعلل
 در تصویب بیمه کارگران

به گفتــه ایــن فعــال کارگری، 
کمیســیون اجتماعــی، مرکــز 
پژوهش های مجلــس، نمایندگان 
مخالف و موافق همه طی جلســاتی 
طرحی آماده کرده اند و راجع  به زوایای 
مختلف آن صحبت کرده اند و به متن 
نهایی رسیده اند. این طرح دو بار وارد 
صحن علنی مجلس شده و هر دو بار به 
بهانه های واهی به کمیسیون اجتماعی 

مجلس برگشته است.
این فعال کارگــری می گوید: طی 
دو سال گذشته بیمه ۳۰۰هزار کارگر 
ساختمانی و خانواده هایشان قطع شده 
است و متاسفانه ما هر روز شاهد فوت 
تعدادی از این کارگران هستیم. شوکت 
می گوید: اگر هیأت رئیســه مجلس 
موافقت کند این طرح باید بعد از حدود 
دو سال به صحن بیاید و تعیین تکلیف 
شود. وقتی این اتفاق نمی افتد یعنی 
هیأت رئیسه مجلس مخالف آن است.

عده ای به دنبال شکست اصالحیه 
بیمه کارگران ساختمانی هستند

به گفتــه وی، ایــرادی کــه روز 
شانزدهم فروردین ماه به اصالحیه ماده 
۵ بیمه کارگران ساختمانی وارد شد در 
همان صحن هم می توانست برطرف 
شــود اما طرح برگشــت خورد و دو 

هفته بعد از آن این ایراد در کمیسیون 
اجتماعی برطرف شــد. پنج ماه از آن 
زمــان می گذرد و هنوز ایــن طرح به 

صحن علنی مجلس برنگشته است.
رئیس انجمن صنفــی کارگران 
ساختمانی می گوید: اصالحیه ماده ۵ 
به لحاظ مالی بررسی شده و در صحن 
علنی از نظر موارد مالی در ۱۶ فروردین 
ماه رأی آورده است. تنها موردی که در 
آنجا به آن ایراد وارد شد، مغایرت بخشی 
از اصالحیه با قانون اساسی بود که آن 
هم اصالح شد اما اینکه مجددا در برخی 
از محافل در خصوص مسائل مالی بیمه 
کارگران ساختمانی صحبت می شود، 
به نوعی بازگشــت به عقــب و تمایل 
برای به تعویــق انداختن تصویب این 

طرح است.
شــوکت می گویــد: زمزمه هایی 
می شــنویم که برخی از نمایندگان 
مجلــس می گوینــد رأی گیری ۱۶ 
فروردین ماه قبول نیســت و مجددا 
باید در صحن علنی مجلس رأی گیری 
شود. تمام اینها نشان می دهد عده ای 
به جد به دنبال  عدم به نتیجه رسیدن 

این طرح هستند.
این فعال کارگری می گوید: هیأت 
رئیســه مجلس باید تکلیــف خود را 
روشن کند که آیا حامی کارگرانی که 
سال ها تحت ظلم قرار گرفته اند هست 

یا خیر؟

هیأت رئیسه مجلس؛ مانعی بر سر راه بیمه کارگران ساختمانی

پرحادثه ترین شغل، همچنان از مزایای حمایتی محروم است
برگزاری تجمع کارگری 
مقابل شهرداری شوشتر

تعدادی از کارکنان بخش اداری شهرداری شوشتر در 
اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و معوقات حقوقی شان، 

مقابل دفتر شهردار تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، یکی از کارکنان گفت: ۳ماه از حقوق و 
سه ماه بیمه معوقه کارگران مجموعه شهرداری شوشتر 
هنوز پرداخت نشده اســت. در عین حال اخیرا بودجه 
خاصی برای پرداخت مطالبات مزدی و بیمه کارگران 
از ســوی دولت در اختیار شــهرداری ها قرار گرفته که 
سهم شــهرداری شوشــتر حدود ۱۲۰ میلیارد تومان 
است. بر همین اساس بخشنامه ای از سوی استانداری 
استان خوزستان به شهرداری های استان ابالغ شده که 
در آن پرداخت حقوق معوقه و بیمه کارگران در اولویت 

هزینه های شهرداری قرار گرفته است.
او با بیان اینکه برخی اعضای شــورای شهر مخالف 
پرداخت حقوق های معوقه کارگران از این کمک مالی 
دولت هستند، افزود: در مجموع شهرداری برای پرداخت 
طلب سه ماهه کارگران حدود ۲۱ تا ۲۲ میلیارد تومان 
منابع مالی نیاز دارد که این رقم به نسبت ۱۲۰ میلیارد 
تومان کمک دولت به شــهرداری شوشــتر رقم باالیی 
نیست و شهرداری می تواند مابقی این پول را برای انجام 

پروژه های عمرانی و آبادانی شهر خرج کند.
آنها از مخالفت اعضای شــورای شهر برای پرداخت 
حقوق کارگران انتقاد کرده و اظهار داشــتند: متاسفانه 
برخی اعضای شورای شهر شوشــتر از گذشته تا امروز 
به خواســته های قانونی و مشکالت معیشتی کارگران 
اهمیتی نداده اند. آنها می خواهند این منبع مالی را خرج 

پروژه های دیگر شهر کنند.
آنها تاکید کردند: طی روزهای گذشــته که پیگیر 
مطالبات خود بودیم مسئوالن شهرداری و شورای شهر 
به مشکالتمان اهمیت ندادند، به همین دلیل تصمیم 
گرفتیم صدای خود را به مراجع باالتر برســانیم تا شاید 

مشکالتمان مرتفع شود.
    

کارگران فصلی مزرعه در 
خراسان رضوی دچار حادثه شدند

در روزهای گذشته یک حادثه جاده ای منجر به فوت 
و مصدومیت ۲۲ نفر از کارگران فصلی مزرعه شــد. این 
کارگران برای جمع آوری پیاز و زعفران با یک دســتگاه 
خودرو وانت نیسان از روستای قلعه نو )خواف( به مقصد 

روستای فتاباد )رشتخوار( در حال حرکت بودند.
به گزارش ایلنا، این خودرو وانت که اقدام به ســوار 
کردن کارگران فصلی برای جابه جایی کارگران در قسمت 
حمل بار کرده بود، در میانه راه واژگون شد که در نتیجه 
از مجموع ۲۲ کارگر فصلی سوار بر خودرو وانت نیسان 
یک کارگر در دم جان خود را از دســت داد و ۲۱ نفر هم 
دچار مصدومیت شده اند که سه مصدوم به دلیل شدت 
جراحات به نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل شدند و ۱۸ 
نفر دیگر به صورت سرپایی توسط نیروهای امداد و نجات 

و نیروهای اورژانس درمان شدند.
دوازدهم شهریور ماه سال جاری نیز به دنبال برخورد 
یک دستگاه تریلی با مینی بوس حامل کارگران فصلی در 
محور جاده ای شهرک اندیشه و پل کابلی شهر شوشتر 
در استان خوزستان، ۱۶ نفر جان باخته و ۹ نفر مصدوم 

شدند.
    

زمان واریز معوقات بازنشستگان 
کارگری فعال مشخص نیست

مدیرعامل تامیــن اجتماعی از آغــاز واریز حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی از روز یکشنبه به روال هر 
ماه خبر داد و گفت: حقوق غیرحداقلی بگیرها نیز مطابق 
با احکام اصالح شده و افزایش ۳۸درصدی به عالوه مبلغ 

ثابت ۵۱۵هزار تومان پرداخت می شود.
به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی گفت: براساس 
قولی که قبال داده بودیم و برنامه ریزی که برای نرم افزار و 
پیاده سازی احکام انجام شده بود و احکام را هم بارگذاری 
کرده بودیم، از روز یکشنبه طبق روال هر ماه که پرداخت 
حقوق ها از بیستم آغاز می شود و تا پایان ماه ادامه دارد، 
حقوق ها براســاس احکام جدید و اصالح شــده، واریز 

می شود.
وی در پاســخ به اینکه حداقل و حداکثر دریافتی به 
چقدر می رسد؟ گفت: متفاوت است و از یک تا هفت برابر 
حداقل دستمزد است که تناسب با همان افزایش اتقاق 

افتاده است.
موســوی درباره زمان واریز معوقــات نیز گفت: در 
حال برنامه ریزی هستیم و نشســت هایی نیز با کانون 
بازنشستگان داشته ایم تا ســازوکار پرداخت معوقات 

مشخص شود.

اصالحیه ماده ۵ بیمه 
کارگران ساختمانی که بعد 
از یک سال تعلل، شانزدهم 
فروردین ماه به صحن علنی 
مجلس رفت تا به بزرگترین 
مشکل کارگران ساختمانی 

پایان دهد، همچنان روی 
میز مجلس خاک می خورد

شوکت: شخص قالیباف 
مرتب طرح بیمه کارگران 
ساختمانی را به بخش ها و 

افراد مختلف ارائه می کند تا 
نظر آنها را راجع به این طرح 

بداند، در حالی که طبق قانون، 
تنها کمیسیون اجتماعی 

صالحیت اظهارنظر در این 
خصوص را دارد

نایب رئیس اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری با 
اشاره به افزایش نرخ تورم و باال رفتن قیمت ها گفت: مشکل 
معیشت صرفا با افزایش حقوق مطابق با مصوبه شورای عالی 
کار قابل جبران نیست بلکه سیاست های اقتصادی دولت 
باید به گونه ای باشــد که جلوی باال رفتن سرسام آور نرخ 

تورم را بگیرد.
به گزارش ایلنا، »علیرضا حیدری« روز گذشته در نشست 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که در محل خانه کارگر 
برگزار شد، افزود: افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح 
مطالبق با مصوبه شــورای عالی کار نشان داد که با حرکت 

جمعی و پیگیری های منظم، حقوق دست یافتنی است و از 
این طریق می شود به مطالبات رسید.

وی به مشــکالت درمان کارگران و بازنشستگان اشاره 
کرد و گفت: باید راهی برای عبور از این وضعیت پیدا کنیم. 
البته درمان عمومی مشــکل دارد و این صرفــا مربوط به 

بازنشستگان تامین اجتماعی نمی شود.
حیدری ضمن انتقاد از سیاست واگذاری سهام بانک رفاه 
گفت: بانک رفاه بزرگترین بنگاه تأمین منابع سازمان تأمین 
اجتماعی و متعلق به کارگران و بازنشستگان است. متأسفانه 
مقرر کرده اند که سهام این بانک تا پایان سال ۱۴۰۲ واگذار 

شود. سازمان تامین اجتماعی به واسطه این بانک نقدینگی 
خود را تأمین می کرد.

وی ادامه داد: سال هاست که در بزنگاه پرداخت حقوق 
بازنشستگان، سازمان از طریق بانک رفاه تأمین نقدینگی 
می کند و با کمک این بانک حقوق بازنشســتگان به موقع 
پرداخت می شود. اگر سهام بانک رفاه واگذار شود ما با مشکل 
تأمین نقدینگی برای پرداخت حقوق، حداقل در یک مدت 
کوتاه مواجه خواهیم شــد چرا که مطمئنیم هیچ بنگاهی 

حاضر نیست کار بانک رفاه را انجام دهد.
وی افزود: ما باید با سیاست گذار اقتصادی مذاکره کنیم 
و خواســته خود را از هر طریقی که می توانیم به گوش آنها 
برسانیم. این روزها صحبت هایی از احتمال افزایش قیمت 
حامل های انرژی ازجمله بنزین می شــنویم که اینها ما را 
نگران می کند چرا که تاثیر بســیاری بر افزایش قیمت ها 

خواهد گذاشت.

حیدری به بی انضباطی مالی و کسری بودجه اشاره کرد و 
گفت: این مسائل باعث افزایش نقدینگی می شود و افزایش 

نقدینگی هم عامل اصلی باال رفتن نرخ تورم است.
وی تأکید کرد: کلید حل مشــکل معیشت کارگران از 
افزایش مســتمری و مزد نمی گذرد. ما در طول سال یک 
بار حقوق می گیریم اما در طول ۱۲ ماه بارها افزایش تورم 

را تجربه می کنیم و دولت باید جلوی این وضعیت را بگیرد.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

مشکل معیشت صرفا با افزایش حقوق حل نمی شود

خبر

برخی از نیروهای پیمانکاری شرکت مخابرات که بیشترین 
مشکالت را در شرکت مخابرات دارند، می گویند: با سابقه باالی 
۱۵ سال، هنوز نیروی پیمانکاری هستیم و حقوق و مزایای 

بسیار کمتری از نیروهای قراردادی و رسمی می گیریم.
جمعی از این افراد در گفت وگو با ایلنا با اشاره به صحبت های 
اخیر مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل مخابرات گفتند: وی 
از لزوم توسعه مخابرات صحبت می کند اما ما معتقدیم توسعه 

مخابرات از بهبود وضعیت نیروهایش آغاز می شود.
آنها می گویند: ۴۰هزار نفر نیروی شــرکتی در مخابرات 
کار می کنند که این نیروها از مشکالت بسیاری رنج می برند. 
زیربنای توسعه و ســرمایه گذاری در ارتباطات ثابت بهبود 

شرایط این نیروهاست.
به گفته این نیروها، اگر قرار باشد کاری اساسی در راستای 

توسعه مخابرات صورت گیرد این کار نه صرفا از مسیر افزایش 
تعرفه ها بلکه از مسیر توجه به مشکالت نیروها می گذرد چرا 
که این نیروهای شرکت هســتند که می توانند با انجام کار 
دقیق و درست، مخابرات را به سمت توسعه ببرند و چنانچه 
نیروها از امنیت شغلی برخوردار باشند تعلق خاطر بیشتری 

به کار خود پیــدا می کنند و در کار خود منســجم تر عمل 
می کنند. به گفته آنها، امنیت شغلی نیروهای شرکتی پایین 
است، به همین دلیل این نیروها مجبورند کار بیشتری نسبت 
به سایر نیروهای قراردادی و رسمی انجام دهند و دستمزد 
کمتری دریافت کنند. اعتراض به این وضعیت باعث اخراج 

نیروها می شود.
آنها به طرح ســاماندهی کارکنان دولت اشاره می کنند 
و می گویند: ما از مجلس می خواهیم کــه در تصویب طرح 
ساماندهی کارکنان دولت، نیروهای مخابرات را از قلم نیندازند 
و همچنین از مدیران مخابرات می خواهیم با طرح ساماندهی 
شروع به تبدیل وضعیت نیروها کنند تا بخشی از مشکالت 

حل شود.
این افراد با ابراز نگرانی نسبت به تمایل شرکت مخابرات 
برای خروج از طرح ســاماندهی کارکنان دولت می گویند: 
شرکت مخابرات مدعی است که یک شرکت خصوصی است و 
در صورت تصویب طرح ساماندهی مشمول اجرای آن نمی شود 
اما با توجه به اینکه یکی از بزرگترین سهامداران آن ستاد اجرایی 
فرمان امام است، نمی توان آن را تماما یک شرکت خصوصی 

دانست. طبق آنچه نمایندگان مجلس گفته اند هر نهاد عمومی 
باید مشمول طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت شود و 

شرکت مخابرات ایران نیز یک نهاد عمومی است.
طبق این گزارش، طی چند سال گذشته اخبار مربوط به 
کارکنان قرارداد موقت و شــرکتی مخابرات به کرات منتشر 
شده است. مسائلی چون اخراج نیروهای شرکتی مخابرات 
خوزستان، عدم تبدیل وضعیت ایثارگران مخابرات، مشکالت 
مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل نیروهای شرکتی مخابرات 
اصفهان و گیالن و... ازجمله مواردی اســت که بارها از سوی 
رسانه ها و حتی نمایندگان مجلس پیگیری شده اما شرکت 
مخابرات تاکنون قدمی در راستای حل مشکالت این نیروها 

برنداشته است.
در همین راستا، اواسط شهریور ماه کمیسیون اجتماعی 
مجلس جلسه ای با حضور وزیر ارتباطات و برخی از مدیران 
مخابرات برگزار کرد که در آن جلســه به مشــکالت نیروها 
پرداخته شد. طی گزارشات رسیده از آن جلسه وزیر ارتباطات 
و مجلس به شرکت مخابرات ایران اخطار دادند تا ظرف مدت 

معینی مشکالت این نیروها را حل کند.

نیروهای شرکتی مخابرات:

کار بیشتر و حقوق و مزایای کمتر، سهم ماست

گزارش

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، بهترین 
ســازوکار تامین مســکن کارگران را تعاونی های مسکن 

کارگری می داند.
به گزارش ایســنا، هادی ابوی با بیــان اینکه ۸۰درصد 

دریافتی کارگران را مسکن و اجاره بها می بلعد، معتقد است: 
برای خانه دار شدن کارگران از طریق تعاونی ها الزم است در 
ابتدا تعاونی های مسکن کارگری تشکیل و سپس توسط آنها 

وام های بدون بهره با اقساط بلند به کارگران پرداخت شود.

ابوی، تامیــن زمین رایگان، پرداخــت وام های ارزان و 
نظارت بر ساخت و ســاز را ازجمله اقدامات موثر در تامین 
مســکن کارگران عنوان کرده و می گویــد: کارگران برای 
خانه دار شــدن آورده کمی دارند لذا اگر قرار است مسکن 
کارگری با قیمت مناســب ســاخته و تحویل آنها شــود، 
بهترین راه این است که کارگران در قالب تعاونی های مسکن 

ســاماندهی شــوند و دولت و وزارت تعاون بر عملکرد آنها 
نظارت کند. به گفته دبیــر کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران، دریافتی کارگران آن قدری نیســت که بتوانند 
اقساط سنگین وام و تســهیالت بانکی را پرداخت کنند به 
همین دلیل الزم است وام های بدون بهره با اقساط بلندمدت 

در اختیار کارگران قرار گیرد.

۸۰ درصد دریافتی کارگران صرف اجاره بها می شود


