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دادستان منوجان خبر داد:
 برخورد با مقصران حادثه 

معدن فرکروم
دادســتان منوجان از برخورد بدون اغماض با 
مقصران حادثه معدن فرکروم منوجان گفت: مدیران 
و مسئول واحد ایمنی و امداد این معدن به دادستانی 
احضار شده اند. به گزارش روابط عمومی دادگستری 
کرمان، امید رضایی درباره ریزش معدن فرکروم و 
جان باختن یکی از کارگــران این معدن، گفت: در 
این رابطه پرونده ای در دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان منوجان تشکیل شده و بازپرس پرونده 
به صورت ویژه تحقیقات مقدماتی را آغاز کرده است. 
وی اعالم کرد: با توجه به اینکه این دومین حادثه ای 
است که طی یک هفته اخیر در معادن استان کرمان 
رخ داده، ضرورت دارد ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت و سایر دستگاه های مسئول و متولی موضوع 
ایمنی و امداد را در معادن به صورت ویژه تری دنبال 
کنند. دادستان منوجان با اشاره به اینکه علل حادثه 
در حال بررسی است، هشدار داد: با مقصران احتمالی 
بدون اغماض و توجه به جایگاهشان برخورد قضایی 
صورت خواهد پذیرفت. الزم به ذکر است عصر روز 
شنبه یکی از کارگران معدن فرکروم در شهرستان 
منوجان به دلیل ریزش معدن جان خود را از دست 
داد. مرداد ماه نیز یکی از کارگران این واحد معدنی 

در حادثه ای مشابه جان خود را از دست داده بود.
    

رشد ۱۲۰۰درصدی شکایات 
کارگران برای دریافت حقوق معوقه

تعداد شکایات کارگری از عدم پرداخت معوقات 
در ســال ۱397 با بیش از ۱۲۰۰درصد رشــد به 
۱۴۵هزار فقره شکایت رســید. به گزارش ایلنا و 
براساس آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
تعداد شکایات کارگری از عدم پرداخت معوقات در 
سال ۱39۶ حدود ۱۰هزار و ۸۸9 فقره بوده که این 
تعداد با رشد بیش از ۱۲۰۰درصدی در سال 97 به 
۱۴۵هزار فقره شکایت و در سال 9۸ نیز به ۱۴3هزار 

فقره شکایت رسیده است.
    

 یک کارگر کرجی قربانی 
حوادث کار شد

یک کارگر حین انجام کار در یک واحد صنعتی 
در کمال شهر کرج، بر اثر سقوط درب کرکره ای روی 
سرش جان باخت. به گزارش ایلنا، »سیدمجید فیض 
جعفری« معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی 
استان البرز گفت: پس از حضور گروه های امدادی در 
محل مشخص شد عدم رعایت نکات ایمنی در حین 
کار  باعث وقوع این حادثه شده است. به گفته وی، در 
تحقیقات به عمل آمده مشخص شد این فرد حین کار 
به خاطر سقوط کرکره ای به سرش فوت کرده است. 
در عین حال جسد این کارگر برای بررسی بیشتر به 

پزشکی قانونی منتقل شد.
    

معاون استاندار تهران:
 پیگیری مطالبات کارگری 

ضرورت دارد
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران با اشاره 
به ضرورت پیگیری مطالبات کارگری بر فعال عمل 

کردن اصناف کارگری تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری تهران، 
شکراله حسن بیگی در جلسه کمیسیون کارگری با 
اشاره به ضرورت پیگیری مطالبات کارگران اظهار 
داشت: مسائل صنفی و کارگری باید در قالب صنف 
مربوطه پیگیری شود و منتج به نتیجه شود که در 

این زمینه اصناف کارگری باید فعال تر اقدام کنند.
وی ادامه داد: فرمانداران در شهرستان ها، اهتمام 
الزم را داشته باشند تا جلسات کمیسیون کارگری به 
صورت متناوب و به شکل فعاالنه برگزار و موضوعات 
در سطح شهرستان مرتفع شود و نیاز به مطرح شدن 

موضوعات در جلسات استان نباشد.
معاون سیاســی و اجتماعی اســتاندار تهران 
عنوان کرد: هر ۱۵ روز جلسات کمیسیون کارگری 
تشکیل و با حضور فرمانداران گزارشی از وضعیت 

شهرستان ها ارائه شود.
حسن بیگی با اشاره به ضرورت مشارکت فعاالنه 
اداره کل کار در جلسات کمیسون کارگری تاکید 
کرد: اداره کل کار باید در جلســات مشارکت فعال 
داشته و با ارائه آمار واحد های تعطیل و نیمه تعطیل 
اطالعات دقیقی ارائه کند تا بر مبنای اطالعات مزبور 
تصمیمات مناسبی برای کارگران و رفع دغدغه ها و 

مطالبات آنها گرفته شود.

4
اخبار کارگری

»مدت ها درباره میزان حق مسکن 
حرف زدند و در این باره بحث کردند که 
زمان اعمال افزایش حق مسکن کارگران 
چه زمانی است. باالخره مرداد امسال 
حق مسکن قطعی شد اما با حقوق این ماه 
حق مسکن ما را نپرداختند و می گویند 
قرار نیست با حقوق شــهریور هم رقم 
افزایش یافته برای مرداد محاسبه شود. 
قولی که داده اند این است که حق مسکن 
شهریور و نیمه دوم سال کامل پرداخت 
شــود«. این گفته های یک کارگر خط 
تولید کاشی و سرامیک در اطراف تهران 
است. گفته های او بارها به انحای مختلف 
از طرف کارگران دیگر و فعاالن کارگری 
بیان شده است. امسال حق مسکن به 
دالیل مختلف بــه موضوع پیچیده ای 
تبدیل شد. به رغم افزایش نسبتا باالی 
این مولفه مزدی، تاخیر در اجرا تقریبا 
آن را بی اثــر کرد. با وجــود این، برخی 
کارفرمایان راضی به تاخیر چهار ماهه 
نشده و می خواهند یک ماه دیگر هم به 
این تاخیر اضافه کنند؛ حق مسکن را با 
حقوق مرداد با این بهانه که خیلی دیر 
اعالم شده، نپرداخته اند و بنا هم ندارند 

در شهریور آن را جبران کنند.
کارگری که مدعی است حق مسکن 
مرداد وی پرداخت نشده است، درباره 
اینکــه می توانــد از کارفرمایش بابت 

نپرداختن حق مســکن شکایت کند، 
می گوید: فرض کنید شکایت کردم و 
۲۰۰هزار تومــان اضافه گرفتم. به نظر 
شما این پول ارزشش را دارد که کارم را 

از دست بدهم؟
وی ادامه می دهــد: فکر می کنید 
همین یک مورد است؟ کارگران اینجا 
جای دو مــاه عیدی، یک مــاه عیدی 
می گیرند، طبقه بندی مشاغل معنایی 
ندارد و کارگران چه با سابقه و چه تازه کار 
تقریبا یکسان حقوق می گیرند، قرارداد 
بعد از پایان کار به امضای ما می رســد، 
یعنی شش ماه که گذشــت قراردادی 
جلو ما می گذارند و می گویند امضا کن؛ 
قراردادی که اول کار باید امضا می کردیم 
و.... ما می دانیم که همه اینها را می شود 
پیگیری کرد و حتی حکم مساعد هم 
گرفت اما چون قرارداد ما موقتی است، 
این پیگیری به بهای از دست رفتن شغل 

تمام می شود.
 ارتباط وکیل و موکلی 
تشکل ها و کارگران 

»علیرضا حیدری«، کارشــناس 
روابط کار و فعــال کارگری، در این باره 
می گوید: در قانون کار نظارت بر حسن 
اجرای قانــون برعهده ســازمان های 
دولتی قرار گرفتــه و آنها نباید منتظر 
شکایت کارگر بمانند، بلکه خود فعاالنه 

باید اگر تخلفی صورت گرفته با کارفرما 
برخورد کنند.

وی توضیح می دهــد: فرض کنید 
کارفرمایــی حــق بیمه کارگــران را 
نمی پــردازد یا مــواردی مثل حداقل 
دستمزد رعایت نمی شود، مولفه های 
مزدی نادیده گرفته می شود و...  مواردی 
از اینها ارقام چندان بزرگی نیســتند و 
کارگر وقتی ســبک سنگین می کند، 
می بیند نمی ارزد که برای دریافت آنها 
شکایت کرده و احیانا کارش را از دست 
بدهد. بازرسان کار مثل ضابطان قضایی 
هستند. آنها مثل مدعی العموم می توانند 
از کارفرمای قانون گریز شکایت کنند و 
در مواردی که ایمنی کار رعایت نشده، 

حتی می توانند کارگاه را پلمب کنند. 
حیدری با بیان اینکه آنچه درباره 
نظارت بر حسن اجرای قانون گفتیم 
یک وظیفه دولتی اســت، می گوید: 
موضوع را جور دیگری هم می شــود 
بررسی کرد. ریشه اتفاقات این چنینی 
در بــازار کار ایران چیســت؟ کار کم 
اســت و مدت زمان پیدا کردن شغل 
طوالنی اســت، یعنی اینکه فرد مدت 
زیادی بیکار می ماند، حال آنکه زمان 
بیکاری هم از خدمات مناسبی بهره مند 
نمی شود. نتیجتا فرد وقتی شغلی پیدا 
می کند سعی می کند آن را حفظ کند و 

قراردادهای موقت کار دست او را برای 
پیگیری حقوقش می بنــدد. به ناچار 
افراد زیادی در شــرایط ضعف نظارت 
بر قانــون کار، از برخــی حقوق خود 

چشم پوشی می کنند.
او ادامه می دهد: چاره کار اول این 
است که شــرایط کار در کشور بهبود 
یابد کــه این اتفاقی در ســطح کالن 
اســت. راهکار دوم فعالیــت فراگیر 
تشکل های مستقل کارگری و ایجاد 
ارتباط وکیل و موکلی بین تشــکل و 
کارگر است، یعنی الزم نباشد کارگر 
راسا اقدام به پیگیری حقوق خود کند. 
در چنین شرایطی می توان امیدوار بود 

بخش زیادی از مشکالت رفع شود.

 96 درصد قراردادهای 
کار موقت است

»فرامرز توفیقــی«، رئیس کمیته 
دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار، نیز با اشــاره به اینکــه 9۶درصد 
قراردادهای کار، موقت است، می گوید: 
به صورت حدودی 3۵درصد از 9۶درصد 
کارگــران دارای قراردادهای موقت، از 

مزایای شغلی بهره مند نیستند.
وی درباره کارگرانی که مزایای قانون 
کار را دریافــت نمی کننــد، می گوید: 
متأســفانه شــاهد این هســتیم که 
کارگرانی در جامعه مشــغول فعالیت 
هســتند که حداقل های قانونی کار را 
دریافت نمی کنند. ایــن کارگران در 
بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت 
می کنند و مشمول سایر مزایا نمی شوند.

توفیقــی با بیــان اینکــه یکی از 
دالیلی که نمایندگان کارگران مصوبه 
دستمزد 99 را امضا نکردند، بحث این 
بود که کارفرمایان بسیاری در کشور 
وجود دارند که حق و حقوق کارگران 
را به صورت کامل پرداخت نمی کنند، 
ادامه داد: درســت است که پرداخت 
حق سنوات، بن خواروبار و حق مسکن 
یک قانون اســت اما به بســیاری از 

کارگران پرداخت نمی شود.
وی می گویــد: وقتی مــن کارگر، 
قرارداد یک ماهه یا سه ماهه یا حتی یک 
ســاله دارم اما حتی یک نسخه از آن به 
ادارات کار ارسال نشده، چطور می توانم 
از کارفرما شــکایت کنم؟ آیــا پس از 
شکایت، می توانم به سر کار بازگردم؟ آیا 
بعد از آن، کارفرما قرارداد من را تمدید 

خواهد کرد؟
توفیقی بیــان کــرد: دولتمردان 
می گوینــد اگــر کارگری ایــن مزایا 
را دریافــت نمی کند، بــه ادارات کار 
شکایت کند اما به راستی کدام کارگر 
شکایت می کند؟ کارگری که قرارداد 
شفاهی دارد، شــکایت کند؟ کارگری 
که طبق ماده 7 قانــون کار قراردادش 
لحاظ نمی شــود و حتی یک نسخه از 
قراردادش در اداره کار نیست شکایت 
کند؟ کارگری که از تــرس بیکاری و 
نداشتن امنیت شــغلی کار می کند، 
شکایت کند؟ کارگری که هیچ دفاعی 

ندارد، شکایت کند؟
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی 
شــوراهای اســالمی کار با بیان اینکه 
3۰سال از تصویب قانون کار می گذرد اما 
قانون کار برای کارگران در کارگاه های 
کوچک اجرا نمی شود، می گوید: بهتر 
است برای افزایش دستمزد، پایه حقوق 
افزایش پیدا کند که اگر کارگری مزایای 

حقوق را دریافت نکــرد بتواند از پس 
هزینه های زندگی بربیاید.

وی می افزاید: دولت برای کارمندان 
خود اعالم کرده است که مزد و تفاوت 
تطبیق باید ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان 
شود. نمایندگان کارگران هم همین نظر 
را دارند. می گوییم دســتمزد کارگران 
باید ۲میلیــون و ۸۰۰ شــود چرا که 
کارمندان مطمئن هســتند که دولت 
مزایا را پرداخت می کند اما کارگران با 
کارفرماهایی روبه رو هستند که امکان 
پرداخت نکردن مزایا را دارند. بنابراین 
مجبوریم مولفه هایــی را لحاظ کنیم 
که قابلیت اجرا داشته باشد.  توفیقی با 
اشاره به اینکه 9۶درصد قراردادهای 
کار موقت است، می گوید: می توانیم 
به صورت حــدودی بگوییم حداقل 
3۵درصــد از قراردادهــای موقــت 
این گونه هستند یعنی حقوق و مزایای 
شغلی را دریافت نمی کنند. افزایش 
بهره وری، سبد معیشت و ماده ۴۱ در 
دستمزد امســال اجرا نشد. دستمزد 
کارگــران از کارمندان کمتر اســت 
و دولــت و کارفرمایان بــه قول خود 
عمل نکردنــد و حداقل دســتمزد 
کارگــران مطابق هزینه های ســبد 
معیشت بسیار از هزینه های زندگی 

کمتر است.
در پایــان باید گفت هــر چند در 
ســال های اخیر با افزایــش آگاهی 
نســبت بــه حقــوق کار، کارگران 
بیشتری توانسته اند با شکایت حقوق 
خود را دریافت کننــد اما اکثر مواقع 
این کار بعد از پایــان قرارداد صورت 
گرفته است. واقعیت این است که در 
اغلب موارد تا زمانی که کارگر شکایت 
نکند، حقوق ضایع شده او برگردانده 
نمی شود. این در حالی است که نظارت 
بر حسن اجرای قانون خود یک وظیفه 
قانونی اســت و نهادهایــی ازجمله 
وزارت کار موظفند قبل از شــکایت، 
مــوارد قانون گریزی را پیــدا و با آن 

برخورد کنند.

نیروی کار؛ معلق در برزخ پیگیری حقوق یا بیکاری

هیس!کارگرانفریادنمیزنند

خبر

فعاالن صنفی بازنشستگان با تاکید بر اینکه 
مهم تریــن خواســته بازنشســتگان کارگری، 
افزایش مستمری ها مطابق سبد معیشت است، 
بر غیرقانونی بودن مزد و مســتمری سال جاری 

تاکید دارند.
به گزارش ایلنا، با اجرای همسان ســازی در 
مردادماه دریافتی یک بازنشسته تامین اجتماعی 
با 3۰ سال سابقه به ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان 
رسیده است. »سعیدی« بازنشسته مشاغل سخت 
و زیان آور با تاکید بر اینکه اشکاالت همسان سازی 
باید برطرف شود، معتقد اســت که این مبلغ به 
هیچ وجه کافی نیست و با خط فقر بسیار فاصله 
دارد. »احمــد پنجکی« دبیر کانــون کارگران 
بازنشســته اســتان تهران نیز تاکید دارد آنچه 

مهم تر از اجرای همسان ســازی است، عمل به 
ماده 9۶ قانون تامین اجتماعی اســت. این ماده 
قانونی هیچ زمان اجرایی نشده است و به همین 
دلیل است که بازنشستگان کارگری دچار ناکامی 
معیشتی هستند. ماده 9۶ قانون تامین اجتماعی 
تاکید دارد مستمری بازنشستگان باید مطابق با 
افزایش هزینه های زندگی افزایش یابد. در همین 
رابطه »آیت نیافر« فعال صنفی بازنشستگان نیز با 
تاکید بر اینکه امسال نه ماده ۴۱ قانون کار رعایت 
شــد و نه ماده 9۶ قانون تامین اجتماعی، ادامه 
می دهد: مهم ترین خواسته بازنشستگان قبل از 
هر چیز، افزایش مســتمری ها مطابق نرخ سبد 
معیشت است. سبد معیشت در اسفند ماه چهار 
میلیون و 9۴۰هزار تومان برآورد شــد اما امروز 

نرخ آن به هفت میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسیده 
است و یک بازنشسته حتی نصف سبد معیشت هم 
دریافتی ندارد. وی ادامه می دهد: بعد از افزایش 
مســتمری ها مطابق نرخ سبد معیشت، مطالبه 
همسان سازی قرار دارد. باید بگویم همسان سازی 
برای بازنشسته همه چیز نیست چرا که بازنشسته 
خواسته های مهم تری دارد. به گفته نیافر، اگر دولت 
به تعهدات خود در قبــال تامین اجتماعی عمل 
نکند، بهبود معیشــت بازنشستگان امکان پذیر 
نخواهد بود. پنجکی نیز با تاکید بر اولویت باالتر 
عمل به ماده 9۶ قانون تامین اجتماعی بر اجرای 
همسان سازی یا متناسب ســازی، پیش شرط 
اصلی برای برآورده شدن مطالبات بازنشستگان 
را پرداخت بدهی ســنگین دولت به ســازمان 

می داند و می گوید: اگر دولت مطالبات سازمان را 
نپردازد، تامین اجتماعی هم نمی تواند مطالبات 
بازنشســتگان را برآورده کند یا در جهت بهبود 

معیشت آنها گام بردارد.
به این ترتیب، به رغم جنجال ها و چانه زنی های 
فراوان بر ســر همسان ســازی و چندوچون آن، 
افزایش عادالنه مســتمری ها براساس خط فقر 
اعالمی و هزینه های زندگی، برای بازنشستگان 

اهمیت و اولویت بیشتری دارد.
به همین دلیل، آیت نیافر با تاکید بر اعتراض 
گسترده کارگران شاغل و بازنشســته به مزد و 
مستمری تعیین شده سال جاری می گوید: اساس 
کار ایراد دارد. وقتی حداقل مزد کارگران را بدون 
توجه به الزامات ماده ۴۱ قانون کار، فقط ۲۶درصد 
افزایش دادند، بدیهی ســت که این مساله و ایراد 
به تعیین مستمری ها هم تسری می یابد چرا که 
سال هاست براســاس یک خوانش ناقص از ماده 
۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، حداقل مستمری 

بازنشستگان دقیقاً برابر با حداقل مزد کارگران زیاد 
می شود. به دلیل همین ایرادات ساختاری است 
که اعتقاد داریم مزد امسال غیرقانونی است و باید 
ابطال شود. منتها نه تنها گامی در جهت ابطال مزد 
برنداشتند، بلکه هیچ خبری از بازنگری یا ترمیم 
دستمزد هم نشد. فقط با اجرای همسان سازی ادعا 
کردند معیشت بازنشستگان را بهبود بخشیده اند 
در حالی که دو میلیــون و ۸۰۰هزار تومان کجا و 

چهار میلیون و 9۰۰هزار تومان اسفندماه کجا؟

فعاالن صنفی بازنشستگان:

مستمری ها باید مطابق هزینه های زندگی افزایش یابد

عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس، با انتقاد از 
اینکه صندوق های بازنشستگی به حیات خلوت دولت ها تبدیل 
شده اند، تاکید کرد که این صندوق ها از منابع اقتصادی مطلوبی 
برخوردار هستند و اگر به درستی مدیریت شوند می توانند تا 

۱۰ سال آینده منبع درآمدی خوبی برای بازنشستگان باشند.
صدیف بدری در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت در مورد 
اعتراض کارگران بازنشسته مبنی بر اینکه حقوق آنها حتی بعد از 
همسان سازی هم پاسخگوی نیازهای زندگیشان نیست، گفت: 
ما پیش از این در فراکسیون کارگری نشستی با وزیر تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی داشتیم و براساس گزارشی که ارائه داد، قرار بود 
از اول مردادماه همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرا شود 

که باید این مورد توسط این فراکسیون راستی آزمایی شود.
نماینــده اردبیل در مجلــس ادامه داد: اقشــار مختلف 
بازنشسته کارگری که یا با بیش از ۱۰ سال بازخرید شده اند و 
حقوق بازنشستگی دریافت می کنند یا به دلیل ازکار افتادگی 
از مزایای این بخش بهره مند می شوند حتی با همسان سازی 
هم حقوق کمی دریافت می کنند. وی تصریح کرد: البته تمام 
کارگران به این دلیل که نسبت به ســایر بازنشستگان از پایه 

حقوق محدودی برخوردار هستند حتی با همسان سازی هم 
تغییر محسوسی در دریافتی آنها ایجاد نشده و با وجود شرایط 
اقتصادی کنونی حقوقشان پاسخگوی نیازهای زندگی آنها 

نیست. بدری اظهار کرد: اغلب این طور تصور 
می کنند که بازنشستگان مخارج کمتری 
نسبت به ســایر افراد جامعه دارند و این 

در حالی است که به دلیل داشتن 
عروس، داماد و نــوه هزینه های 
زندگی آنها بیشتر است، بنابراین 

الزم اســت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــرای 
 ارتقــای وضعیت حقــوق این قشــر تدبیری بیندیشــد. 
وی خاطر نشــان کرد: هم اکنون منابع اقتصادی مطلوبی در 
اختیار صندوق های بازنشســتگی اعم از تامین اجتماعی و 
کشوری وجود دارد اما سوءمدیریت باعث شده که حق و حقوق 
بازنشستگان به نحو مطلوب پرداخت نشود چرا که معموال این 
صندوق ها به حیات خلوت دولت ها تبدیل شده اند که به صورت 
ابزاری از آنها استفاده می کنند و در نهایت به بازنشستگان ضرر 
می رسد. این نماینده مجلس تاکید کرد: مسئوالن باید به این 
نکته توجه کنند که در صندوق های بازنشستگی به گونه ای 
عمل نشود که در حق این قشــر اجحاف شود، چرا که حقوق 
این افراد حق الناس بوده و باید در قبال هر نوع بی عدالتی که در 
حقشان می کنند هم در این دنیا و هم آخرت پاسخگو باشند.

عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری:

منابع صندوق های بازنشستگی نیازهای ۱۰ سال آینده آنها را تامین می کند

توفیقی: متأسفانه شاهد 
این هستیم که کارگرانی 

در جامعه مشغول فعالیت 
هستند که حداقل های 

قانونی کار را دریافت 
نمی کنند. این کارگران در 

بهترین حالت تنها پایه 
حقوق را دریافت می کنند 

و مشمول سایر مزایا 
نمی شوند

حیدری: فرض کنید 
کارفرمایی حق بیمه 

کارگران را نمی پردازد 
یا مواردی مثل حداقل 

دستمزد رعایت نمی شود. 
کارگر وقتی سبک سنگین 
می کند، می بیند نمی ارزد 

که برای دریافت آنها 
شکایت کرده و احیانا 
کارش را از دست بدهد
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