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اخبار کارگری

اواخــر اردیبهشــت ماه امســال 
»کاظم اسماعیلی قله زو« کارگر شاغل 
در معدن زغال ســنگ طــزره، حین 
رانندگی با یک دستگاه خودرو نیسان 
به دره سقوط کرد و جان باخت. به گفته 
همکارانش تنها ۴ ماه تا بازنشستگی این 

کارگر باقی مانده بود.
کاظم اسماعیلی بعد از ۲۲ سال کار 
سخت و در حالی که به دلیل مشکالت 
تنفسی ناشی از کار، بنا به دستور پزشک 
از ادامه کار در واحد استخراج تونل منع 
شده بود و آخرین سال های اشتغال خود 
را به عنوان راننده در معدن می گذراند، 
نتوانست به دوران بازنشستگی برسد. 
او درســت چند ماه قبل از آنکه برای 
همیشه از این کار ســخت و به معنای 
واقعی کلمه زیان آور رها شود و زمانی 
که قرار بود ثمره سال ها کارش در معدن 
را ببیند و صبح های خــود را به جای 
گذراندن در داالن های تنگ و تاریک 
معدن در کنار خانواده اش سپری کند، 
بر اثر حادثه ناشی از کار، جان باخت و این 

دردناک ترین اتفاقی بود که می توانست 
برای وی و خانواده او بیفتد.

جدا از تبعات روحی ناشــی از این 
مرگ دردناک و این ناکامی برای خانواده 
کارگر، فوت این دست از کارگران، آن هم 
پیش از رسیدن به موعد بازنشستگی، 
مشکالت دیگری هم برای خانواده آنها 
ایجاد می کند؛ تأمین اجتماعی سوابق 
این کارگران متوفــی را برای برقراری 
مســتمری بازماندگان آنها به صورت 
عادی رد می کند. یعنی کارگری که قرار 
بود بعد از ۲۲ سال کار در مشاغل سخت 
و زیان آور بازنشسته شود، حاال خانواده 
او بعد از فوتش تنها حقوق ۲۲ روز در ماه 

را دریافت می کنند.
ســازمان تأمین اجتماعی نه تنها 
مســتمری بازماندگان این کارگران 
متوفی، بلکه مستمری کارگران سخت 
و زیان آوری که مشمول ازکارافتادگی 
کلی می شوند را نیز عادی رد می کند. 
تصور کنید کارگری بعد از سال ها کار 
ســخت، چند ماه یا چند ســال مانده 
بــه پایــان دوران اشــتغالش، دچار 
ازکارافتادگی کلی شــود. مستمری او 

بعد از خانه نشین شــدن و در حالی که 
حاال نیاز بیشتری به بهره مندی از ثمره 
سال ها کار سخت خود را دارد، به صورت 
عادی محاســبه و تمام آن سال ها کار 

سخت نادیده گرفته می شود.
»محسن باقری« عضو هیأت مدیره 
کانون عالی شوراهای اسالمی کار استان 
تهران در این خصــوص می گوید: اگر 
بعد از فوت کارگر یا ازکارافتادگی کلی 
او درخواست بازنشســتگی از جانب 
خانواده داده شــود، تأمین اجتماعی 
براســاس ســوابق عادی مستمری را 
محاســبه و آن را برقــرار می کند. در 
واقع نظر ســازمان تامیــن اجتماعی 
این است که قوانین مربوط به سخت و 
زیان آور بودن شغل صرفا برای کارگران 
شاغل و مربوط به بازنشستگی است و 
بازماندگان و کارگران ازکارافتاده کلی 

از آن بهره مند نمی شوند.
اما آیا ایــن رأی ســازمان تأمین 
اجتماعــی غیرقابل اعتراض اســت؟ 
باقری برای پاسخ به این سوال به قانون 
استفساریه ۱۳۹۰/۶/۲۹ مجلس اشاره 
می کند و می گویــد: برابر با این قانون، 

ســابقه پرداخت حق بیمه در کارهای 
ســخت و زیان آور به هر میزان، قبل یا 
بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای 
هر سال سابقه، یک و نیم سال محاسبه 
خواهد شد. در این استفساریه، مجلس 
بازماندگان و ازکارافتــادگان کلی را از 
مشمولیت این قانون جدا نکرده و بیان 
کرده که در هر صورت ســوابق سخت 
زیان آور هر یک سال به میزان یک سال 

و نیم محاسبه می شود.
باقری ادامه می دهد: پس با توجه به 
این استفساریه، پاسخ سوال منفی است 

و بازماندگان و ازکارافتادگان می توانند 
بابت رأی سازمان تأمین اجتماعی و بعد 
از برقراری مستمری به دیوان عدالت 

اداری شکایت کنند.
به گفته عضو هیــأت مدیره کانون 
عالی شــوراهای اســالمی کار استان 
تهران، ســازمان تأمین اجتماعی در 
حالت عادی بــه قانون استفســاریه 
عمل نمی کند و مســتمری بگیر برای 
بهره مندی از مزایای قانون ســخت و 
زیان آور حتما باید شــکایت کند و از 

دیوان رأی بگیرد.
دیوان هم در نهایــت رأی را به نفع 
بازمانــدگان و ازکارافتــادگان صادر 
می کند اما مشــکل این است که این 
یک پروســه بســیار طوالنی اســت. 
باقری می گویــد: از زمانی که بازمانده 
و ازکارافتاده برای محاســبه سختی 
کارش به دیوان عدالت اداری مراجعه 
می کند، ۴ الی ۵ سال طول می کشد تا 
شکایت او به نتیجه برسد. این افراد باید 
دو سال در دیوان عدالت اداری رفت و 
آمد کنند تا در نهایت رأی بگیرند. ضمن 
اینکه سازمان تأمین اجتماعی هم در 
این مدت سنگ اندازی می کند و ممکن 
است به رأی اعتراض کند و مجموع اینها 
باعث طوالنی شدن این پروسه می شود.
این فعال کارگری می گوید: اگرچه 
سرعت رســیدگی به پرونده در دیوان 
عدالت اداری نسبت به سال های قبل 
افزایش پیدا کــرده اما بــا این وجود، 
باز امکان ندارد فرد زیر ســه ســال به 
نتیجه برسد. طرف تا رأی دیوان و بعد 
اجرائیه دادگســتری را بگیرد، زمان 
می برد و بعد هم ایــن رأی در اداره کل 
بررسی می شود و به شعبه ارجاع داده 
می شــود. این ارجاعات از شعبه ای که 
فرد حقوق دریافت می کند به شعبه ای 
که مستمری را برقرار کرده ادامه پیدا 
می کند و مجددا بررســی می  شود تا 
فرد معوقات را بگیرد و بعد سختی کار 

اعمال شود.
عضو هیــأت مدیره کانــون عالی 
شوراهای اسالمی کار تهران به موردی 
اشــاره می کند که بعد از ۵ سال رفت و 
آمد به دیوان باالخره موفق به گرفتن 

رأی برای برقراری و محاســبه سختی 
کار همســر ازکارافتاده خود شده بود: 
این خانــم بعد از ۵ ســال دوندگی و با 
پیگیری های بسیار باالخره رأی گرفت 
که متأسفانه بعد از آن هم همسرشان 

فوت کرد.
باقری می گوید: دیوان باید سازمان 
را مکلف کند که از همان ابتدا، مستمری 
بازماندگان و ازکارفتادگان مشــاغل 
سخت و زیان آور را براساس استفساریه 
مجلس صــادر کند. در حــال حاضر 
این رأی به صورت مــوردی از طرف 
دیوان عدالت اداری صادر می شــود 
و باید ایــن ســختی را از روی دوش 
کسانی که سال ها کار سخت کرده اند 

و بازمانده های آنها برداشت.

فشار بر کارگران برای جبران 
بحران منابع - مصارف

بحران جدی منابــع و مصارف در 
سازمان تأمین اجتماعی سبب شده 
که این صندوق به طــرق مختلف به 
دنبــال کاهش مصارف خود باشــد. 
سازمان تامین اجتماعی در طول این 
سال ها به تدریج و تا جایی که توانسته، 
تعهدات خود را به بیمه شدگان کاهش 
داده است. مقاومت در برابر محاسبه 
ســختی کار در برقراری مستمری 
بازماندگان و ازکارافتادگان کلی را نیز 
باید در همین چارچوب دید. اما مسأله 
این است که هزینه بحران این صندوق 
را نباید از جیــب کارگرانی پرداخت 
کرد که ســال ها کار سخت کرده اند. 
حذف محاســبه ســختی کار برای 
ازکارافتادگان کلی و بازماندگان و وادار 
کردن آنها به پیمودن مسیری سخت و 
طوالنی برای برقراری آنچه متعلق به 
خودشان است، نه در چارچوب قانون 

است، نه عدالت و نه انصاف.

سنگ اندازی های بی پایان تامین اجتماعی بر سر راه مشموالن کارهای سخت

گرفتن یک حق قانونی نیازمند سال ها دوندگی است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
نظام رفاهی دولت برای جبران 

گرانی ها مشخص نیست
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت: با 
وجود اینکه مسئوالن سازمان برنامه و بودجه در پاسخ 
به انتقادات و سواالتی که درباره نحوه حذف ارز ترجیحی 
و تبعات آن مطرح شــد، تاکید کردنــد تنها چند قلم 
کاال گران خواهد شــد اما تورم ماهانه ۱۲.۲درصدی و 
همچنین تورم ۲۵.۴درصدی خوراکی ها در خرداد ماه 
امسال، بر دوش تمام اقشار و دهک ها سنگینی می کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، »مهدی عسگری« 
نماینده کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس با اشاره به 
تورم خرداد ماه نوشــت: تورم ماهانه ۱۲.۲درصدی و 
همچنین تورم ۲۵.۴ درصــدی خوراکی ها در خرداد 
ماه امسال، زنگ هشــدار باالترین تورم ماهانه پس از 
انقالب است و باید پرسید بسته تورمی تیم اقتصادی 

دولت چیست؟
وی افزود: مسئوالن سازمان برنامه و بودجه در پاسخ 
به انتقادات و سواالتی که درباره نحوه حذف ارز ترجیحی 
و تبعات آن در مجلس مطرح کردیم، تاکید کردند تنها 
چند قلم کاال گران خواهد شــد و تــورم حاصل از این 
حذف، 7.۶درصد بوده و در مورد برآورد تورم انتظاری، 
پاسخ درخوری نداشتند. اکنون این تیم، هم باید نسبت 
به شرایط فعلی پاسخگو باشــند و هم به مردم توضیح 
دهد که بابت ۹ ماه باقیمانده سال ۱۴۰۱ چه نوع بسته 
ضدتورمی را برای سیاســت های مالی و پولی در نظر 
گرفته اند و کدام نظام رفاهی برای جبران قدرت خرید 
مردم پیش بینی شده است و چرا جراحی را از نظام بانکی 

و شکستن احتکار زمین آغاز نمی کنیم؟
عسگری اظهار داشت: ضمن یادآوری هشدارهای 
قبلی که در نقد نحوه آزادسازی قیمت ها مطرح کردم، 
تاکید می کنم این روند اگر مدیریت نشود رکوردهای 
دیگری خواهد شکســت. دولت باید گام های اساسی 
برای مردمی سازی اقتصاد و کاهش فشار بر مردم بردارد 
و مهمترین آنها شکستن انحصار و احتکار زمین و دادن 
حق بهره برداری به مردم برای تامین مسکن، اشتغال و 

تولید است.
    

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:
قانون تعرفه گذاری پرستاری پس از 
۱۵ سال بالتکلیفی در حال اجراست

رئیس کمیسیون بهداشــت مجلس با بیان اینکه 
مجلس یازدهم ۵ هزار میلیارد تومان در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ برای اجــرای قانون تعرفه گذاری پرســتاری 
پیش بینی کرده، گفت: این قانون پس از حدود ۱۵ سال 
بی تفاوتی دولت ها و وزرای مختلف، با تالش های مجلس 
و وزارت بهداشت در حال اجرایی و عملیاتی شدن است.

حسینعلی شهریاری در گفت وگو با خبرگزاری خانه 
ملت گفت: این قانون در سال ۱۳8۶ تصویب شد اما طی 
این ســال ها هیچ دولتی آن را اجرا نکرد. امسال به رغم 
اینکه دولت در الیحه بودجه پولی برای اجرای این قانون 
پیش بینی نکرد اما مجلس منابع الزم را برای اجرای آن 

در بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی کرد.
نماینده زاهدان در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه 
نباید انتظار داشت سال ها عقب ماندگی های دولت ها 
و وزارت بهداشت را بتوان سریعا جبران و آنها را برطرف 
کرد، گفت: امیدواریم با تــالش دولت اختالفات میان 
اســتان های برخوردار و غیربرخــوردار کاهش یابد و 
منابع کافی در اختیارشان قرار گیرد تا بتوانند بخشی 
از عقب افتادگی ها را جبران کنند. البته متاسفانه دولت و 
وزیر قبلی قول و قرارهایی و تعهداتی را بر جای گذاشتد 
که شاید اجرای آنها به سادگی امکان پذیر و مقدور نباشد.

    
حمایت خانه پرستار مشهد 

از کارکنان بیمارستان پاستور
خانه پرستار مشــهد طی بیانیه ای از خواسته های 
کارکنان بیمارستان پاستور حمایت کرد. به گزارش ایلنا، 
در روزهای گذشــته، کارکنان و پرستاران بیمارستان 
پاستور در مشــهد، نســبت به عدم دریافت مطالبات 
مزدی و سطح پایین حقوق های خود اعتراض کردند. 
خانه پرستار مشهد، در این رابطه بیانیه ای صادر کرد که 
در آن آمده است: در پی اعتراض همکاران بیمارستان 
پاستور مشهد به دلیل عدم پرداخت معوقات و  مطالبات 
و برگزاری تجمع اعتراضــی آرام در محیط داخلی این 
بیمارســتان و در عین حال ارائه خدمــت به بیماران 
اورژانســی و بخش های ویژه، از اعتراض مدنی و حقوق 
قانونی همکاران پرستاری و سایر کادر درمان، حمایت 

تمام قد می کنیم.
در این بیانیه تاکید شــده که پرســنل بسیاری از 
بیمارســتان های خصوصی در طول پاندمی کرونا، پا 
به پای ســایر مراکز درمانی از جان و ســالمتی خود و 
خانواده های خود مایه گذاشته و با مراقبت موثر خود باعث 
کم شدن اثرات مخرب کرونا شدند و در این راه از بذل جان 
و سالمتی خود دریغ نکردند. با توجه به تاکیدات رهبری 
در رسیدگی به وضعیت معیشتی و امنیت شغلی و روانی 
پرستاران ، امید است به درخواست های قانونی پرستاران 
و کادر درمان کشور توجه شود و دیگر شاهد اعتراض و 

انتقاد همکاران خود نباشیم.

زهرا   معرفت

فوت کارگران مشاغل 
سخت پیش از رسیدن 
به موعد بازنشستگی، 

مشکالتی برای خانواده 
آنها ایجاد می کند چون 
تأمین اجتماعی سوابق 

این کارگران متوفی را 
برای برقراری مستمری 

بازماندگان آنها به صورت 
عادی رد می کند

حذف محاسبه سختی 
کار برای ازکارافتادگان 

کلی و بازماندگان و وادار 
کردن آنها به پیمودن 

مسیری سخت و طوالنی 
برای برقراری آنچه متعلق 

به خودشان است، نه در 
چارچوب قانون است، نه 

عدالت و نه انصاف

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با انتشار یک نامه 
سرگشاده خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقاداتی را 
به تجربه خصوصی ســازی در ایران و تالش های جدید دولت و 

دستگاه ها برای تداوم آن مطرح کرد.
به گزارش ایلنا، داود گودرزی در این نامه به مسأله ضرر و زیان 
کارگران و نیروی انسانی شرکت ها در اثر این واگذاری ها اشاره و به 
موج بیکاری پس از این خصوصی سازی ها نیز پرداخته است. وی 
در این نامه به مشکالت عدیده اقتصادی اشاره کرده که بیشترین 
نتایج این مشکالت روی اقشار فرودست جامعه قرار داشته و عدم 
رسیدگی به آن را باعث کاهش سرمایه  اجتماعی نظام ارزیابی 

کرده است.
در این نامه آمده اســت: امروزه کشور با مشکالت اقتصادی 
عدیده ای مواجه اســت که زندگی آحاد مردم به خصوص قشر 
مســتضعف جامعه را در تنگنا قرار داده، از این رو ضرورت گام 
برداشتن در مسیر حل این مشکالت که منجر به تقویت سرمایه 

اجتماعی نظام می شود، بر همگان عیان و واجب است.

در این نامه آمده است: مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد 
کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده که 
تقویت بخش هــای تعاونی و خصوصی همــواره دغدغه نظام 
بوده است. در همین راستا سیاست های کالن اجرای این اصل 
در سال ۱۳8۴ از سوی رهبری ابالغ شد. در مقدمه این ابالغیه 
وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها با اتخاذ تدابیر الزم 
و همکاری دستگاه های مسئول و حتی ارائه گزارش های نظارتی 
به صورت سالیانه برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار 
گرفته، لکن ارائه این گزارش های نظارتی طی این سال ها از سوی 
آن مجمع مغفول مانده و در عمل نیز به بخش تعاونی کم توجهی و 
موضوع خصوصی سازی صرفاً به امر واگذاری محدود شده است. 
در همین راستا از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به 
امروز حدود ۹۰۰ بنگاه که دولت در آنها سهام داشته به نحو کاماًل 
معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده که ارزش این واگذاری ها 

بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.
در بخش دیگری از این نامه آمده اســت: بــا اندک تأملی بر 

احوال اقتصــادی می توان دریافت طی ســال های بعد از ابالغ 
سیاست های اصل ۴۴ رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته، 
گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم 
عظیمی از سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری به جای 
آنکه به ســمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت 
ســازمان ها و نهادهای طلبکار از دولت یا شبه دولتی ها منتقل 
شــده اند و بیش از ۶۱هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد 
دیون دولتی بوده که این امر مغایر بــا بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای 
اصل ۴۴ است، شاخص بهره وری تفاوتی نکرده، در اغلب ارکان 
۱۲گانه شاخص رقابت پذیری جهانی، امتیاز پایینی کسب شده، 
سهم بخش تعاونی فقط ۳.8درصد از اقتصاد کشور و سهم بخش 
خصوصی تنها ۱7درصد از کل واگذاری ها بوده در حالی که حجم 
بودجه شرکت های دولتی )پس از خصوصی سازی( ۲۰درصد 
رشد داشته و سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس انداز 

خانوارها کاهش داشته است.
در این نامــه آمده اســت: در مجموع هیچ کــدام از اهداف 

سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده، موضوعی که 
در تک گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی آن مجمع نیز بر 
آن صحه گذاشته است. کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت 
هفت تپه، ماشین سازی تبریز، رشت الکتریک، نساجی مازندران، 
آلومینیوم المهدی، پاالیشــگاه کرمانشــاه، فوالد خوزستان، 
کنتورسازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین سازی اراک و بسیاری 
مجموعه صنعتی دیگر را می توان نمود بیرونی شکســت این 
خط مشی دانست که بســیاری از مجموعه های واگذارشده را 
به سمت کاهش تولید و بهره وری، تعدیل بالغ بر ۵۰۰هزار نیروی 
انسانی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی کامل کشانده و خلع ید 

برخی از این واگذاری ها نیز مؤیدی بر این ادعاست.

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی:

بیش از ۵۰۰  هزار کارگر در اثر خصوصی سازی بیکار شده اند

خبر

عضو هیات مدیره کانون عالی شــوراهای اسالمی کار کشور از تعطیل نشدن 
کارگران در روزهای آلودگی هوا انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، حسین حبیبی در این رابطه می گوید: شاهد تبعیض هستیم. 
کارمندان دولت که عموماً در فضای بسته و پشت میز کار می کنند، تعطیل می شوند 
ولی کارگران بخش خصوصی که بیشتر در فضای باز کار می کنند و کارشان هوازی 
و یدی است، مشمول تعطیلی نمی شوند. گویا کارکنان دولت ریه، خون، اعصاب 
و روان شان از کارگران رنگین تر است که در آلودگی هوا و کرونا تعطیل می شوند. 

همیشه تعطیلی برای پرسنل دولت است و کارگران بی نصیبند.
به گفته وی، این تبعیض آشکار در تمام دولت ها بوده و امروز هم تداوم دارد. 
دولت به جای اینکه در تهران »تعطیل عمومی« اعالم کند و برای همه شاغالن 

امکان در خانه مانــدن و دوری از هوای آلوده را فراهم کنــد، فقط کارمندان را 
تعطیل می کند.

این فعال کارگری اضافه می کند: آیین نامه ها و دســتورالعمل های حفاظت 
فنی، کار کردن در شرایط پرخطر را ممنوع کرده اما یک کارگر تهرانی که قرارداد 
موقت است و دولت از او حمایت نکرده، چطور می تواند از کار کردن در این هوای 

آلوده و پرخطر امتناع کند یا در خانه بماند؟
حبیبی تاکید می کند: یا کارگران قلب و ریه و شــش ندارنــد یا دولت فکر 
می کند باید جان و سالمتی شــان را در راه منافع کارفرمایــان فدا کنند؟ اگر 
مشکل یا بیماری جسمی و روحی برای کارگران در این هوای آلوده و میکروبی 
به وجود آید، مقصر کیست و چه کسی خســارات بی شمار آن را تقبل می کند؟ 
بسیاری از کارگران ســاختمانی و آنهایی که در فضای باز کار می کنند، حتی 
 یک بیمه ساده ندارند که اگر مریض شــدند، بتوانند درمان شوند یا غرامت ایام 

بیکاری بگیرند.

گالیه عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار:

کارگران ریه و شش ندارند؟

خبر


