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دسترنج

بیکاری بعد از 10-20 سال کار آن 
هم در سنین میانسالی و با تحصیالت 
عالیه و در شرایطی که حتی کار با حداقل 
حقوق هم به سختی پیدا می شود، دلهره 
شدیدی در دل بسیاری از نیروهای کار 

ایجاد می کند.
به گزارش ایلنا، طی روزهای گذشته 
خبرهایی از بیکار شدن برخی نیروهای 
پیمانکاری به گوش می رسد. در این بین 
پرسنل پیمانکاری بخش فروش بلیت 
مترو تازه ترین مواردی هســتند که با 
اشــاره به بیکاری تعدادی از نیروهای 
خطــوط مختلف مترو طــی چند ماه 
گذشته گفتند: »از کل خطوط، 10 تا 
15 نفر بیکار شدند و در روزهای گذشته 
هم به برخی از نیروها گفتند نیایید اما 
بعد منصرف شدند. این طور شنیده ایم 
که می خواهند تا پایان سال تعدادی را 

کنار بگذارند«.
البته این برای نخستین بار نیست 
که پرســنل پیمانکاری بخش فروش 
بلیت مترو از مشــکالت خــود گفته 

باشند. آنها پیشتر هم گفته بودند که کار 
اضافی اجباری انجام می دهند اما پولی 
بابت آن نمی گیرند. گفته بودند که در 
روزهای تعطیل هم کار می کنند اما نه 
تعطیل کاری می گیرند و نه نوبت کاری. 
این پرسنل هم از نیروهایی هستند که 
مانند همه نیروهای پیمانکاری دیگر، 
وضعیتی عجیب دارند؛ کسانی که بعد 
از بیشتر شدن کارشان حقوقشان کمتر 
از قبل شد و بعد از افزایش سابقه شان، 
امنیت شغلی شــان هم کاهش یافته 
است. می گویند: »سال ها کار کردیم. 
خارج از وظایفمان کار روی دوشــمان 
گذاشــتند و حقوقی ندادند. با ترفند 
تغییر نام و شماره کارگاه، سنواتمان را 
بریدند باز هم چیزی نگفتیم تا اخراج 
نشویم اما حاال به راحتی نیروها را تعدیل 
می کنند. کسی که وارد دوره میانسالی 
شده و بیش از 10سال سابقه کار دارد، 
بعد از اخراج چطور باید کار پیدا کند و 

کجا باید برود«.
آنها مدعی هستند که از اواخر سال 

قبل، هیچ قراردادی با این نیروها بسته 
نشده است. می گویند: »قبال سه ماه یک 
بار قرارداد می بستند، بعد یک ماه یک 
ماه شد و حاال هم هیچ قراردادی نداریم. 
همه چیز برای تعدیل فراهم است و هر 
روز که بخواهند می توانند بگویید از فردا 
نیایید. این چه قانونی است که به کارفرما 
اجازه می دهد یک شــبه تمام زحمات 
یک کارگر را از بین ببرد و  بیکارش کند«.

مدیریت منابع انســانی شــرکت 
پیمانکار توسن سها البته این تعدیل ها 
را تکذیب کــرده و در گفت وگو با ایلنا 
گفته که از ابتدای سال تاکنون نیرویی 
تعدیلی نداشته است؛ موضوعی که از 
طرف نیروهای بخش فروش بلیت مترو 
رد می شود. به گفته این نیروها، نه تنها 
تعدادی نیرو تعدیل شــده بلکه دائم از 
طرف مسئوالن خطوط به نیروها گفته 
می شــود که به دنبال کار باشند و قرار 

است به زودی تعدیل شوند.
البته این کارگران تنها نیستند. در 
روزهای اخیر خبر تعدیــل تعدادی از 

نیروهای پیمانکاری در نقاط مختلف 
کشور به گوش رسیده است. سوال این 
است که علت افزایش شمار این تعدیل ها 
چیست؟ در همین رابطه فعاالن کارگری 
می گویند طوالنی شدن جریان تصویب 
طرح ساماندهی اســتخدام کارکنان 
دولت، فرصت کافی در اختیار سازمان ها 
قرار داده تا نیروهای شــرکتی خود را 
کاهش دهند و آنها را کنار بگذارند تا اگر 
طرح به تصویب رسید، بار مالی کمتری 

برایشان داشته باشد و مجبور به جذب 
نیروی کمتری شوند. کاهش نیروهایی 
که تا امروز بخشــی از وظایف سازمان 
مربوطه را انجــام داده اند، نه فقط برای 
نیروی تعدیل شده مشکالت بسیاری 
ایجاد می کند، بلکه به ضرر ســازمان 
و شــرکت تعدیل کننده هم هســت. 
به طور مثال کنار گذاشــتن معلمان 
خرید خدمات در شرایطی که آموزش 
و پرورش با کمبود معلم مواجه اســت، 
آسیب های بسیاری به آموزش و پرورش 
می زند. یکی از معلمان خرید خدمات 
پیشتر گفته بود که در محل خدمت آنها 
دانش آموزان نمی  توانند به رشته فنی و 
حرفه ای بروند چون آموزش و پرورش 

معلمان این بخش را تعدیل کرده است.
همین مســأله در مورد ســازمان 
فرهنگی هنری شــهرداری تهران نیز 
صادق است. شرکت پیمانکار موسسه 
آموزش شــهر که زیر نظر این سازمان 
کار می کند، نیز به تازگی دست به تعدیل 
نیروهایش زده است. آن طور که نیروهای 
شرکتی این ســازمان می گویند این 
شــرکت در نظر دارد یکــی از دو گروه 
مربیان یا پرسنل اداری را نگه دارد و در 
صورت تعدیل هر بخش، بخش دیگر کار 

مربوط به آنها را انجام دهد.
فعاالن کارگری در این میان معتقدند 
حاال که قرار اســت یکــی از مطالبات 
چندین ساله و البته حداقلی کارگران، 
یعنی کنار گذاشــتن پیمانــکاران از 
مراکز دولتی، عمومی و نیمه دولتی، در 
قالب طرح ساماندهی نیروی انسانی به 
سرانجام برسد، باید مقابل چنین عملی 
ایستاد. اگر نمایندگان مجلس به دنبال 
این هســتند تا کاری برای نیروی کار 
انجام دهند، باید در کنار تصویب سریع 
طرح ساماندهی، راه های کنار گذاشتن 
این نیروها و شانه خالی کردن از زیر بار 

اجرای این طرح را ببندند.
»فتــح اهلل بیات« رئیــس اتحادیه 
کارگران قراردادی و پیمانی کشور درباره 
موج جدید اخراج نیروهای پیمانکاری 
می گوید: متأسفانه امروز به نیروی کار 
مانند ابزار نگاه می شــود، در حالی که 

نیروی انسانی برای رشد و پیشرفت یک 
کشور مهم ترین مولفه است. وقتی چنین 
نگاهی غالب باشد، نتیجه این می شود که 
با کوچکترین فشار اقتصادی، کارفرما 
دست به تعدیل نیروی کار خود می زند.

بیات می گوید: قراردادهای موقت، 
شرایط را به نحوی کرده که کارگر نتواند 
حتی با سابقه باال، هیچ ادعایی داشته 
باشــد و به راحتی تعدیل می شود. در 
واقع قراردادهای موقت ابزاری در دست 
کارفرمایان اســت که جلوی مطالبه 

به حق کارگران را بگیرند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و 
پیمانی کشور با اشاره به طرح ساماندهی 
کارکنان دولــت می گویــد: برخی از 
کارفرمایان با تعدیــل نیروی کار خود، 
دست پیش را می گیرند تا به قانون گذار 
بفهمانند کــه زیر بار چنیــن قانونی 
نمی روند. دستگاه های قانون گذار باید 
به نحوی عمل کنند که به کارفرما اجازه 
ندهند هر کاری می خواهد انجام دهد. 

مجلس باید از نیروی کار حمایت کند.
وی تاکید می کند: وقتی مجلس در 
پی تصویب طرحی برای تبدیل وضعیت 
کارگران پیمانکاری و حذف پیمانکاران 
است، کارفرما حق ندارد با تعدیل نیروی 

کار مقابل این تصمیم بایستد.
بیــات می گوید: ســال ها به دنبال 
تصویب چنین طرحی هســتیم. قرار 
نیســت کارگر بعد از ســال ها کار و در 
شرایطی که تجربه کسب کرده، یک باره 
کنار گذاشته شود. قانون گذار باید پشت 
قوانینی که وضع می کند، محکم بایستد 
و اجازه ندهد کارفرمایان به راحتی آن را 
زیر پا بگذارند. باید برخوردی جدی با 
این قبیل رفتارها شود. دولت و مجلس 
باید از نیروی کار و قانون حمایت کنند و 
ضمانت اجرایی قوانین را تضمین کنند.

تعلل مجلس، شیرینی احتمالی طرح ساماندهی را به کام کارگران تلخ کرد 

تعدیلنیروهایشرکتی؛نزدیکترازآنچهمیپندارید

 بیات: برخی از کارفرمایان 
با تعدیل نیروی کار خود، 

دست پیش را می گیرند تا 
به قانون گذار بفهمانند که 

زیر بار قانون ساماندهی 
استخدام در بخش دولتی 
نمی روند. مجلس در این 

میان باید از نیروی کار 
حمایت کند

نیروهای بخش فروش 
بلیت متروی تهران مدعی 
هستند که نه تنها تعدادی 
از نیروها تعدیل شده بلکه 

مدام از طرف مسئوالن 
خطوط به نیروهای 

باقیمانده گفته می شود که 
به دنبال کار باشند و قرار 

است به زودی تعدیل شوند
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عنابستانی با اشاره به تورم باالی ۴۰درصدی:
منتظر نظرات کارشناسی درباره 
خط فقر 20 میلیون تومانی هستیم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: افزایش 
حقوق ها در برابر رشــد تورم در یک اندازه نیســت و 
نمی تواند راهکار درست و منطقی در کنترل تورم باشد.
علی اصغر عنابســتانی در گفت وگو با خبرگزاری 
خانه ملت در مورد رسیدن خط فقر به 20میلیون تومان 
گفت: باید نظرات کارشناســی براساس ادله کافی در 
مورد خط فقر ارائه شود. خط فقر براساس هزینه های 
یک فرد برای حداقل های زندگی تعیین می شــود و 
براساس شرایط هر استانی تغییرپذیر است، نمی توان 
با تعیین رقمی، خط فقر را در استانی مشخص کرد چرا 
که نوع هزینه ها در زندگی افراد با یکدیگر متفاوت است.
وی تاکید کرد: هر میزان انتظارات افراد از زندگی به 
هم شبیه تر باشد نارضایتی کمتری ایجاد می شود، بر این 
اساس باید تورم به قدری کاهش یابد که توقعات افراد از 
زندگی شبیه هم باشد تا شاهد کاهش فاصله طبقاتی 

بین مردم باشیم.
عنابستانی افزایش حقوق کارکنان را حالل مشکل 
تورم ندانست و گفت: قشر اندکی از جامعه ما کارمند 
هستند و افزایش حقوق تنها شــامل حال اندکی از 
جمعیت کشــور می شــود. همچنین در نظر داشته 
باشیم افزایش حقوق ها در برابر رشد تورم در یک اندازه 
نیست و نمی تواند راهکار درست و منطقی در کنترل 
تورم باشد. این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت باید 
با افزایش تولید چرخ های اقتصادی کشور را به حرکت 
درآورد تا شاهد کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم 
جامعه باشیم. در شرایطی که تورم باالی ۴0درصدی را 
تجربه می کنیم پرداخت یارانه و بسته معیشتی، افزایش 
حقوق ، تزریق پول و... نه تنها درمان وضعیت اقتصادی 
نامناسب نیست بلکه مسکن درمانی در مقطعی از زمان 

هم نخواهد بود.
    

استاندار:
اشتغال مهم ترین دغدغه لرستان است

استاندار لرستان گفت: اشتغال و مسائل مرتبط با آن 
از مهم ترین دغدغه های استان لرستان به شمار می رود.

فراد زیویــار در دیدار بــا وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، اظهار کرد: با توجه به تأکید دولت مبنی بر 
رسیدگی به مشکالت لرستان در رابطه با رفع بیکاری 
جوانان، پیگیری ها در سطح وزارتخانه ها با هدف ایجاد 
اشتغال در استان در دستور کار قرار دارد.زیویار ادامه داد: 
لرستان به لحاظ منابع انسانی و نیروی کار تحصیل کرده 
ظرفیت های مهمی دارد که الزم است در زمینه ایجاد 
اشتغال آنها اقدام شود. استاندار لرستان ادامه داد: ایجاد 
تعامالت میان استانداری لرستان و وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی برای استفاده از ظرفیت دستگاه های 
اجرایی وابسته به این وزارتخانه از مهم ترین تصمیماتی 
است که در این جلسه به آن پرداخته شد. وی تصریح 
کرد: الزمه استفاده از توان دستگاه های اجرایی در رفع 
مشکل اشتغال، همکاری و حمایت وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی است و مرتضوی در این رابطه قول مساعد 
داد. در پایان نیز مرتضوی با اشاره به سابقه حضور خود 
در سمت معاونت اجرایی ریاست جمهوری و پیگیری 
مسائل مرتبط با لرستان، گفت: در زمینه رفع مشکالت 
حوزه اشتغال استان و هر گونه اقدام مورد نیاز، همکاری 
و پیگیری های الزم از طریــق وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی صورت خواهد گرفت.
    

عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی را 
مثل کارگران بپردازید

یک فعال صنفی بازنشستگان از تبعیض در مواجه 
دولت با این قشر انتقاد کرد و گفت: کارگران بازنشسته 
توقع دارند امسال براســاس قانون و به اندازه کارگران 

شاغل، عیدی پایان سال بگیرند.
سیداحمد حسینی در گفت وگو با ایلنا می گوید: 
واجب ترین قشــر برای ترمیم مزد، کارگران شــاغل 
و بازنشسته هستند. متوســط حقوق بازنشستگان 
کارگری زیر هشــت میلیون تومان است، با این حال، 
نه دولت و نه مجلس، برنامه ای برای افزایش حقوق این 

گروه از بازنشستگان در نیمه دوم سال ندارند.
به گفته وی، بازنشستگان کارگری بعد از ماه ها انتظار 
از افزایش مزد مصوب شورای عالی کار بهره مند شدند و 
دقیقاً بعد از پایان این ماجرا به صرافت افتادند دریافتی 

بازنشستگان صندوق های دولتی را افزایش دهند.
حسینی به مساله عیدی پایان سال بازنشستگان 
کارگری هم اشاره کرده و می گوید: کارگران بازنشسته 
توقع دارند امسال براســاس قانون و به اندازه کارگران 
شاغل عیدی پایان سال بگیرند. عیدی کارگری، حداقل 
دو برابر حداقل حقوق است اما تامین اجتماعی هر سال 
به بازنشستگان خود عیدی کارمندی می پردازد. وقتی 
ما از همه مزایای کارمندی بی نصیب هستیم چرا باید 
پایان سال یک شبه کارمند شویم و عیدی کارمندی 
بگیریم؟ او تاکید می کند: توقع داریم امسال از همین 
حاال تامین اعتبار پرداخت عیــدی کارگری را انجام 
دهند و به تمام مســتمری بگیران صنــدوق تامین 

اجتماعی به اندازه کارگران شاغل عیدی بپردازند.

اخبار کارگری

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اعالم اینکه تامین 

اجتماعی ماهانه 10هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، 
تاکید کرد که این سازمان می تواند از طریق بنگاه های اقتصادی 
در اختیار، یک توازنی در حوزه صنعت و اشتغال در کشور ایجاد 
کند تا هم مساله اشتغال را حل کند و هم با افزایش ورودی های 

صندوق، این میزان کسری بودجه را جبران کند.
محمد کعب عمیر در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با 
اشاره به مشکالتی که به تازگی در روند ارائه خدمات به افراد 
تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی ایجاد شده، گفت: تمام 
صندوق های بازنشســتگی با این چالش مواجه هستند که 

ورودی های آنها کاهش یافته و خروجی هایشان افزایش پیدا 
کرده است. از ســوی دیگر سازمان تامین اجتماعی ماهانه با 
10هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است، بنابراین 
خدمات خود را کاهش داده تا این میزان کســری بودجه را 

جبران کند.
نماینده شــوش و کرخه در مجلس ادامه داد: این روش 
درست نیست و الزم است تامین اجتماعی به سمتی برود که 
از طریق بنگاه های اقتصادی که در اختیار دارد و با فعال سازی 
بخش صنعتی خود در نقاط محروم و کل کشور یک توازنی 

در حوزه صنعت و اشــتغال ایجاد کند تا هم مساله اشتغال را 
حل کند و هم ورودی های صنــدوق را افزایش دهد که قطعا 
از این طریق کسری بودجه 10هزار میلیاردی آن نیز جبران 

خواهد شد.
وی در پاســخ به اینکه آیا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برنامه ای برای ساماندهی تامین اجتماعی دارد، تاکید کرد: 
مرتضوی در رابطه با اداره این ســازمان یــک برنامه کلی به 
مجلس ارائه داد اما ما همچنان پیگیر خواهیم بود تا وضعیت 
این سازمان را به بهترین نحو ساماندهی کرده و مشکالت افراد 
تحت پوشش این سازمان را رفع کند. عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس یادآور شد: بازنشستگان تامین اجتماعی باید مثل قبل 
از خدمات بیمه درمانی بهره مند شوند و تمام بیمارستان های 
تامین اجتماعی و سایر بیمارستان های طرف قرارداد با این 

بیمه باید به آنها به بهترین نحو ممکن خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

تامین اجتماعی ماهانه ۱0هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد

خبر

شامگاه دوشــنبه )نهم آبان ماه( بر اثر وقوع یک مورد حادثه 
ریزش سقف در تونل شماره 12 و 1۴ معدن زغال سنگ پابدانا از 

معادن زغال سنگ کرمان، چهار کارگر دچار حادثه شدند.
به گزارش ایلنا، در عملیات امداد و نجات این کارگران که تا 
ساعت سه بامداد روز سه شنبه ادامه داشت مشخص شد که در این 
حادثه از چهار کارگری که دچار حادثه شده بودند، دو نفر از آنها با 
جراحت از مرگ نجات پیدا کردند و دو نفر دیگر جان باختند که 
اجساد دو کارگر فوت شده به پزشک قانونی جهت انجام مراحل 

قانونی انتقال داده شد تا پس از صدور جواز دفن، جهت خاکسپاری 
به زادگاه خود منتقل شوند.

طبق این گزارش »محسن قاسمی مارندگان« و »عبدالحمید 
ناصری« دو کارگر تحت مسئولیت شرکت یاقوت شهر بودند که 
بر اثر ریزش بخشی از تونل استخراجی، در عمق زمین و زیر آوار 

محبوس شده و جان باختند.
به گفته کارگــران معدن پابدانا، این دو کارگر که از اســتان 
سیستان و بلوچستان برای کار به کرمان آمده بودند، برای استخراج 

به اتفاق تعدادی دیگر از همکاران خود به عمق زمین رفته بودند 
که با ریزش کارگاه، تعدادی از کارگران اقدام به فرار کردند ولی در 

این بین، این دو نفر محبوس شده و جان خود را از دست دادند.
»حسین امامی پور« رئیس بازرسی اداره کل کار استان کرمان 
در این ارتباط گفت: جدا از دو کار جان باخته، دو کارگری که این 
دو را همراهی می کردند به موقع اقدام به فرار کرده و جان خود را 

نجات دادند.
طبق اظهــارت وی، پیش از این نیز در تاریخ یکم شــهریور 

ماه سال جاری، یک حادثه مشــابه دیگر در معدن زغال سنگ 
»هشونی« از معادن زغال سنگ کرمان در شهرستان کوهبنان رخ 
داده بود که حدود شش کارگر در عمق تونل حین کار تعمیرات بر 
اثر شکستگی سقف دچار حادثه شدند که در نهایت یک نفر جان 

خود را از دست داد.

بر اثر ریزش معدن در شامگاه دوشنبه؛

چهار معدنچی زغال سنگ پابدانا کشته و زخمی شدند

گزارش

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین  اجتماعی گفت: هفته گذشته ۳0هزار 
میلیارد ریال از مطالبات داروخانه ها و مراکز طرف قرارداد پرداخت شد و بخش دیگری 
از مطالبات به زودی پرداخت می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام غفاری افزود: 

تأمین اجتماعی در اجرای طرح دارویاری، همکاری کامل داشته و مطالبات داروخانه ها 
از محل این طرح را تا شهریور ماه پرداخت کرده و تنها مطالبات دو ماه شهریور و مهر باقی 

مانده که به زودی با حمایت مجلس و با همکاری دولت پرداخت خواهد شد.

وی ضمن تشکر از همکاری کلیه مراکز طرف قرارداد به ویژه داروخانه ها، تأکید کرد: 
بیمه شدگان تأمین اجتماعی بدون هیچ اشکالی می توانند با مراجعه به مراکز طرف 

قرارداد، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
غفاری همچنین درباره مصاحبه اخیر یکی از اعضای انجمن داروسازان مبنی بر 
تخصیص مســتقیم یارانه طرح دارویاری به داروخانه ها اعالم کرد: تأمین اجتماعی 
مخالفتی با این پیشــنهاد ندارد، هرچند این مهم، تصمیمی است که باید در سطوح 

مدیریتی باالتر و توسط سیاست گذاران اتخاذ شود.

مدیرکل درمان غیرمستقیم تأمین اجتماعی:

بخش دیگری از مطالبات داروخانه ها به زودی پرداخت می شود


