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اخبار کارگری

چهارشــنبه نهم شــهریور ماه 
»حســین الفتی«، ســیمبان جوان 
یکی از شرکت های پیمانکاری توزیع 
برق کرمانشــاه، حین انجام عملیات 
دچار برق گرفتگی شد و جان باخت. 
تصاویری که از مرگ ســیمبانان به 
دســت می رســد به قدری دردناک 
هستند که حتی امکان انتشار آن هم 

وجود ندارد.
آمار حوادث منتشــره مربوط به 
ســیمبانان در پنج ماه ابتدایی سال 
جاری، رقم باالی حوادث کار بین این 
کارگران را نشان می دهد درحالی که 
تنها تعدادی از این حوادث رسانه ای 
می شوند و هستند سیمبانانی که دچار 
حادثه می شوند اما اخبار آنها به گوش 

ما نمی رسد.
بیست و دوم مرداد ماه دو سیمبان 
در اســتان کرمانشــاه در دو حادثه 
متفاوت دچار مصدومیت شدند. یک 
سیمبان از کنگاور به دلیل دررفتگی 
قالب کمربند از تیرک برق ســقوط 
کرد و دیگری سیمبانی از شهرستان 
صحنه بود که بر اثر اتصالی تابلو برق، 
دچار سوختگی و آسیب دیدگی شد. 
دوازدهم همین مــاه نیز خبر مربوط 
به سقوط یک سیمبان به دره منتشر 
شــد. این حادثه در باغ ملــک اتفاق 
افتاد و علت این سقوط، خیس بودن 
تیر چوبی و سستی زمین عنوان شد؛ 
حادثه ای کــه در دوره بارندگی های 
سیل آسای موسوم به مانسون و زمانی 
که محیط به لحاظ جغرافیایی مساعد 

نبود، اتفاق افتاد.
چند روز قبل از ایــن حادثه و در 
هشتم و نهم مرداد ماه هم دو سیمبان 
دیگــر در رشــت و اصفهــان دچار 
برق گرفتگی شــدند و جان باختند. 
»عارف فرح« نام سیمبانی بود که در 
رشــت حین کار تعمیرات در ارتفاع، 
دچار برق گرفتگی شــد و جانش را از 
دست داد و »مسلم استکی« سیمبان 
جوان دیگری بود که در بخش تعمیرات 
اداره برق اصفهان کار می کرد و به علت 
شوک الکتریکی و ســقوط از تیر برق 
جان باخت. همکاران مســلم علت 
اصلی ایــن حادثــه را افزایش تعداد 
شیفت کاری و خســتگی زیاد عنوان 

کردند.
هر چند تیر ماه خبــری از حادثه 
کار سیمبانان منتشر نشــد اما این را 
نمی توان به پای نبود حادثه در این ماه 
گذاشت بلکه احتماال خبری به گوش 
ما نرسیده بود. بیســت و دوم خرداد 
ماه هم سیمبان جوان دیگری باز هم 
در کرمانشاه جان خود را از دست داد. 
این ســیمبان نیز برای یک شرکت 
پیمانکاری کار می کرد و همکارانش 

افزایــش شــیفت های کاری و نبود 
نیروی کافی و در نتیجه خســتگی 
ناشی از کار را یکی از مهم ترین دالیل 

وقوع این حادثه عنوان کردند.
چهاردهم خرداد ماه دو سیمبان 
دیگر این بار در بوشــهر دچار حادثه 
شدند که یکی از آنها بر اثر بر  ق گرفتگی 
و سقوط از ارتفاع جان باخت و دیگری 
مجروح شد و آخرین مورد یا بهتر است 
بگوییم اولین خبر بد منتشرشــده 
امســال، مرگ یک ســیمبان جوان 
از نیروهای شــرکت پیمانکار توزیع 
برق کرمانشــاه بود که در چهاردهم 
فروردین ماه بر اثر برق گرفتگی جان 

باخت.
این حوادث باالی کار و مرگ های 
دردناک پی درپی چــه علتی دارند؟ 
به نظر می رســد هیچ کس به اندازه 
سیمبانان صالحیت پاســخ به این 
سوال را ندارد. آنها هستند که از پیدا 
و پنهان ماجرا باخبرنــد و می توانند 
روایــت نزدیکتری از ماجرا داشــته 
باشند. به همین دلیل به سراغ دو تن 
از سیمبانان باسابقه رفتیم تا از آنها در 
مورد مهم ترین علل وقوع حوادث کار 

بپرسیم.

کوتاهی پیمانکاران 
در تأمین تجهیزات ایمنی

برخــورداری از لباس و تجهیزات 
ایمنی شــاید اولین موردی باشد که 
برای جلوگیری از وقوع حوادث ناشی 
از کار بــه ذهن می رســد. طبق ماده 
۹۱ قانــون کار، وظیفــه حفاظت از 
سالمت کارگر برعهده کارفرماست 
و او باید تجهیزات ایمنــی الزم را در 
اختیار کارگران بگذارد. بنابراین وقتی 
در واحدی شــمار وقوع حوادث کار 
باال می رود در بررســی علل وقوع آن 
حوادث در ابتدا باید دست روی کم و 

کیف تجهیزات ایمنی گذاشت.
اولین ســیمبان درباره وضعیت 
تجهیزات ایمنــی کاِر ســیمبانان 
می گوید: شــرکت های توزیع برق، 
تجهیزات و امکانات اســتانداردی در 
اختیار نیروها قــرار نمی دهند و نبود 
تجهیزات، سختی کار را صدچندان 
می کنــد. در این صــورت باید وقت 
بیشتری پای کار گذاشت و در نهایت 
حتی کیفیت و نتیجه ای که باید از کار 

حاصل نمی شود.
این سیمبان با مثال یک نوار چسب 
ساده، توضیح واضح تری از وضعیت 
موجود به ما می دهد: اولین چیزی که 
در مورد کارهای مرتبط با برق به ذهن 
می رسد اســتفاده از نوار چسب برق 
است. نوار چسب ابتدایی ترین وسیله 
کار ماست اما مسئوالن خرید شرکت ها 
ارزان ترین نوار چسب بازار را برای ما 
تهیه می کنند. از همین نوار چســب 

ساده می توان به باقی قضایا پی برد.

ترجیح پیمانکاران برای استفاده 
از تجهیزات دست چندم

دومین ســیمبان هــم از کهنه و 

بی کیفیتی تجهیزات ایمنی می گوید: 
در آخریــن جایی کــه کار می کردم 
پیمانکار مدعی بــود تمام تجهیزات 
ایمنی اش به روز است اما وقتی به محل 
کار رفتم متوجه شــدم همه پتوهای 
عایق او پاره اســت در حالی که پتوی 
عایق یکی از ضروری ترین تجهیزات 

کار یک سیمبان است.
او می گوید: افزایش قیمت برخی از 
این تجهیزات سبب شده کارفرما سراغ 
خرید وسایل دســت اول و با کیفیت 
نرود. مثال ۱0-۱2 سال پیش قیمت 
یک هلدینگ دو متری حدود ۶00هزار 
تومان بود اما بعد از تحریم ها نزدیک به 
۱۸ میلیون تومان شــد و دیگر کمتر 
پیمانکاری این وسایل را دست اول تهیه 
می کند. آنها معموال لوازم دست دوم 
پیمانکار قبلی را خریداری می کنند که 

این لوازم کیفیت الزم را ندارند.
این سیمبان می گوید: گاهی اوقات 
کهنه و کثیف بودن این وسایل خود 
حادثه ساز می شــود. مثال اگر سبد 
دستگاه باالبر کثیف باشد یا یک سوراخ 
کوچک داشته باشد، به آتش کشیده 
می شود و اینها همه جان سیمبان را به 

خطر می اندازد.
به گفته این ســیمبان، در هنگام 
برگــزاری مناقصــه بــرای انتخاب 
پیمانکار، گاهی پیمانکاران برای تائید 
و گرفتــن کار، مدعی می شــوند که 
تجهیزات ایمنــی الزم را دارند. آنها 
برای روز بازدید، وسایل با کیفیت جور 
می کنند اما بعد از آنکه کار را گرفتند، 
همان وسایل قدیمی و بی کیفیت خود 

را در اختیار سیمبان قرار می دهند.
البتــه اینکه پیمانــکاران برای به 
جیب زدن سود بیشتر از ابتدایی ترین 
و ارزان ترین تجهیزات کار نیروی خود 

می زننــد، موضوع جدیدی نیســت. 
نه فقط ســیمبانان بلکه بســیاری از 
کارگــران، درگیر چنیــن وضعیتی 
هســتند و به جرأت می توان گفت که 
سودجویی برخی کارفرمایان، یک روی 
ثابت تمام حوادث ناشــی از کار است. 
جایی که سود کارفرما بر جان کارگران 
ترجیح داده می شود، باید شاهد چنین 

حوادث دردناکی هم باشیم.

چرا کارگران اعتراض نمی کنند؟
اما چرا سیمبانان به این وضعیت 
اعتراض نمی کنند؟ ســیمبان اول 
در پاســخ به ایــن ســوال می گوید: 
قراردادهای ما موقت است و کارفرما هر 
زمانی که بخواهد می تواند ما را اخراج 
کند. پس برای ماندن در کار مجبوریم 
به این وضعیت تن بدهیــم و در یک 

کالم بگوییم چشم!
او ادامــه می دهد: گاهــی اوقات 
شــرایط جوی سخت اســت. برف و 
تگرگ می آید یا گرما شــدید است 
اما وقتی کارفرما می گویــد کار باید 
انجام شود دیگر نمی توانیم از دستور 
او سرپیچی کنیم در حالی که در این 
شرایط امکان وقوع حوادث کار بیشتر 

است. مثال در پی بارندگی های اخیر 
چند نفر از همکاران ما در سطح کشور 

فوت کردند.
ســیمبان دوم نیز دلیلی مشــابه 
مــی آورد. او می گویــد: در یکــی از 
مأموریت ها، پیمانکار که تجربه کاری 
چندانی نداشت به عنوان سرپرست 
وارد شــد و از ما که تجربه بیشــتری 
داشتیم خواست که عملیات را به نحوی 
که او می گوید انجــام دهیم. مطمئن 
بودم آنچه می گوید حادثه ساز می شود 
و کار را انجام ندادم اما همکارم دستور 
او را اجرایی کــرد و حادثه اتفاق افتاد. 
در واقع خیلی از نیروها از ترس اخراج 
شدن مجبورند به دستور پیمانکار عمل 
کنند در حالی که می دانند ممکن است 
انجام آن کار جانشان را به خطر بیندازد.

کار سریع،
 اولویت نخست پیمانکاران

یکی از این ســیمبانان می گوید: 
خیلی اوقات پیمانکار برای آنکه کار 
سریع به اتمام برســد نیرو را مواخذه 
می کند که چرا یک کار را با ســرعت 
بیشــتری انجام نمی دهد. سیمبان 
حتی برای انجام یک کار ســاده هم 
باید مقدمات ایمنی را جور کند و این 
زمان می برد اما گاهی فشار پیمانکار و 
سرپرست او برای باال بردن سرعت کار 
باعث می شــود ایمنی رعایت نشود و 

جان سیمبان به خطر بیفتد.
او می گوید: سرپرست برای نشان 
دادن خود به پیمانکار و پیمانکار برای 
ثابت کردن خود به کارفرمای اصلی از 
جان نیروی کار مایه می گذارد و چنین 
فشــاری به نیروی کار در نبود امنیت 
شغلی و بازرسی کار، به راحتی منجر به 

وقوع حوادث دردناک می شود.
البته همــه چیز بــه تجهیزات 
برنمی گردد. هر دو سیمبان در ادامه 
به مشکالت معیشتی و انگیزه پایین 
نیروها اشــاره می کنند. یکی از آنها 
می گوید: ما در حــوزه خط گرم یک 
شــعار داریم که اولین اشتباه آخرین 
اشتباه اســت بنابراین تمرکز ما باید 
خیلی باال باشد اما خیلی از همکاران 
انگیزه و روحیه بسیاری پایینی دارند 
و به خاطر مشکالت معیشتی و مسائل 
مربوط به امنیت شغلی و حاشیه ها و 
درگیری هــای کار، نمی توانند کامل 

روی کار تمرکز کنند.
نبود لباس و تجهیــزات ایمنی، 
فشار پیمانکار برای انجام کار بیشتر و 
سریع تر، خستگی ناشی از کار بسیار، 
نداشــتن تمرکز و انگیزه، مشکالت 
معیشتی، نبود بازرســی کار همه و 
همه دســت به دســت هم داده اند و 
شمار حوادث کار را باال برده اند اما شاید 
بتوان همه اینها را در یک چیز خالصه 
کرد و آن هم ضعف نیروی کار است. 
واقعیت این است که کارگری که توان 
اعتراض ندارد و از تشکل قدرتمندی 
هم برخوردار نیست، نمی تواند از حقوق 
مسلم خود دفاع کند. او هر لحظه و هر 
ثانیه در معرض خطر حوادث ناشی از 

کار است.

نه تجهیزات ایمنی دارند و نه امکانات استاندارد

سیمبانان، معلق در فرامین پیمانکار و مشکالت ریز و درشت
افزایش حقوق بازنشستگان دانشگاه های 

علوم پزشکی پرداخت نمی شود
معوقات حقوقی بازنشســتگان دانشگاه های علوم 
پزشکی پرداخت نشده است. این معوقات فقط محدود 
به پاداش پایان خدمت نیست و ۱۵درصد ترمیمی سال 

گذشته هنوز به این بازنشستگان پرداخت نشده است.
به گزارش ایلنــا، »عبدالرضا جهانمــردی« فعال 
صنفی بازنشســتگان در این رابطــه می گوید: بیش از 
یک سال است که 200هزار بازنشسته علوم پزشکی در 
انتظار صدور احکام ترمیمی هستند. ۱۵درصد ترمیم 
حقوق که پانزدهم تیرماه ۱۴00 مصوب شده، هنوز به 
بازنشستگان پرداخت نشده است. سیزده ماه از تصویب 
آن گذشته اما هنوز مصوبه اجرایی نشده و مشخص نیست 
چه زمانی قرار اســت اجرایی شود. به گفته وی، مدیران 
صندوق بازنشستگی ادعا می کنند نقدینگی نداریم و 
نمی توانیم خلق پول بکنیم و مدیران ســازمان برنامه و 
بودجه اعتبار الزم برای پرداخت معوقات بازنشستگان 

اختصاص نمی دهند.
جهانمردی اضافه می کنــد: ده ها رای قطعی دیوان 
عدالت داریم که این ۱۵درصد ترمیمی الزم االجراست 
و باید صندوق به فوریت معوقات بازنشستگان را پرداخت 
کند اما تامین اعتبار انجام نمی شود و توضیحات روشنی 
در ارتباط با زمان پرداخت نمی دهند. همین ترمیم برای 
برخی دانشگاه های کشور اجرا شــده اما بازنشستگان 

دانشگاه های علوم پزشکی محروم مانده اند.
این فعال صنفی به ســایر مطالبات بازنشســتگان 
علوم پزشکی اشاره می کند: دو سال است افزایش گروه 
بازنشستگان قبل از ۹۶ پرداخت نشــده و برای اجرای 
متناسب سازی نیز اعتبار الزم اختصاص نداده اند، ضمن 
اینکه حق مناطق جنگی بازنشستگان نیز نادیده گرفته 
شده است. جهانمردی می گوید: انتظار داریم قبل از پایان 
سال احکام ترمیمی 200هزار بازنشسته علوم پزشکی 
صادر شود و مقدمات پرداخت معوقات سیزده ماه قبل 

نیز فراهم آید.
    

احکام بازنشستگان به زودی
صادر می شود

رئیس کانون بازنشســتگان تهران گفــت: احکام 
بازنشستگان به زودی در سامانه بارگذاری می شود.

به گزارش ایلنا، علی دهقان کیا می گوید: بازنشستگان 
نگران نباشند. پیگیری های ما نشان داده احکام جدید 
مستمری بگیران سایر سطوح صادر شده و کار به پایان 
رســیده اســت. او اضافه می کند: ظرف روزهای آینده 
احکام جدید در سامانه بارگذاری می شود و بازنشستگان 

می توانند آنها را رویت و دریافت کنند.
دهقان کیا به اظهــارات مدیرعامل تامین اجتماعی 
اشاره می کند و می گوید: مدیرعامل سازمان اظهار داشت 
که کار صدور احکام در حال انجام است و حقوق شهریور 
براساس احکام جدید پرداخت خواهد شد، بنابراین هیچ 
جای نگرانی نیست و این ماه بازنشستگان سایر سطوح 
افزایش ۳۸درصدی به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵هزار تومان را 
دریافت خواهند کرد. او در ارتباط با زمان پرداخت معوقات 
پنج ماه اول سال گفت: همان طور که مدیرعامل وعده داده 
در ارتباط با زمان پرداخت به زودی اطالع رسانی خواهد 
شد. بازنشستگان در انتظار دریافت معوقات خود هستند 

و در این شرایط اقتصادی به این پول نیاز دارند.
    

کارگران مراقب درج صحیح 
عنوان شغلی در لیست بیمه باشند

یک کارشناس روابط کار درباره اینکه کارگر چگونه 
متوجه شــود ســختی کار به او تعلق گرفته، می گوید: 
اگر کارگر بخواهد متوجه سختی کار شود، می تواند به 
شعبه تامین اجتماعی مربوطه مراجعه کند و ببیند که 

آیا ۴درصد سختی کار را کارفرما پرداخت کرده یا خیر.
به گزارش تسنیم، مریم زنده دل ادامه داد: اگر عنوان 
شغلی کارگر در لیست بیمه درست قید شده باشد در واقع 
کارفرما سختی کار کارگر را پذیرفته اما اگر به عنوان مثال 
به جای جوشکار، کارگر ساده رد شده باشد به این معنی 
است که کارفرما نمی خواهد سختی کار را پرداخت کند. 
اگر چنین موضوعی برای کارگران پیش آمد باید مدارک 
و مستندات را به کمیته مشاغل سخت و زیان آور ارسال 

کنند تا به نوعی عنوان شغلی صحیح اثبات شود.
وی بیان کرد: عنوان شغلی در صالحیت اداره کار قرار 
گرفته یعنی کارگران می توانند در اداره کار دادخواستی 
مربوط به عنوان شغلی تنظیم کنند. اگر در اداره کار عنوان 
شغلی احراز شــود، در مرحله بعد کارگر باید به کمیته 
مشاغل سخت و زیان آور مراجعه کند. همچنین در زمان 
بازنشستگی اگر کارفرما مبلغ ۴درصد را پرداخت نکرد، 
می توانند شخصاً این مبلغ را پرداخت و بعد از بازنشست 

شدن اقدام به طرح دعوی علیه کارفرمای خود کنند.

زهرا   معرفت

برخورداری از لباس و 
تجهیزات ایمنی شاید 
اولین موردی باشد که 

برای جلوگیری از وقوع 
حوادث ناشی از کار به 

ذهن می رسد. طبق ماده ۹۱ 
قانون کار، وظیفه حفاظت 
از سالمت کارگر برعهده 

کارفرماست

نبود لباس و تجهیزات ایمنی، 
فشار پیمانکار برای انجام کار 

بیشتر و سریع تر، خستگی 
ناشی از کار بسیار، نداشتن 
تمرکز و انگیزه، مشکالت 

معیشتی، نبود بازرسی کار 
همه و همه دست به دست 

هم داده اند و شمار حوادث 
کار را باال برده اند

۴۱ کارگر شاغل آب معدنی داماش که در مناطق جنگلی 
روستای توریستی داماش واقع در استان گیالن کار می کنند، 

دو ماه است که حقوق نگرفته اند.
به گزارش ایلنا، یکی از کارگران شاغل در این کارخانه گفت: 
دو ماه حقوق طلبکاریم و آخرین پولی کــه دریافت کرده ایم 
حقوق خرداد مــاه بود اما تا این لحظــه در خصوص پرداخت 
حقوق باقیمانده کارگران در این واحد تولیدی اقدامی صورت 

نگرفته است.
وی در ارتباط با وضعیت فعلی این کارخانه گفت: از ابتدای 
سال جاری وضعیت تولید در این واحد تولیدی خوب بود و همه 

انبارهای کارخانه پر از بطری های تولید شده آب معدنی بود و به 
نظر نمی رسید این واحد تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه باشد.
این کارگر اضافه کرد: بــا این حال به رغم پیگیری هایی که 
انجام دادیم مسئوالن کارخانه می گویند که منابع مالی کافی 
برای پرداخت حقوق ندارند. وی گفت: پیگیری هایمان از سوی 

کارفرمای اصلی هنوز به نتیجه ای نرسیده است.
در همین زمینه مدیر داخلی آب معدنــی داماش با تایید 
مطالبات کارگران این واحد تولیدی گفت: حدود ۴۱نفر در این 
واحد مشغول کارند که مطالباتشان دو ماه به تاخیر افتاده است.

کاری با بیان اینکه در فصول گرم سال قرار داریم اما تولیدات 

کارخانه به سختی به فروش می رســند، افزود: تمام انبارهای 
کارخانه پر از محصول است و حدود ۸0 تریلی آب قابل واگذاری 

برای فروش داریم.
به گفته وی، افزایش تورم و ناتوانی قدرت خرید مردم یکی 
از عوامل به فروش نرفتن محصول این کارخانه است و در عین 

حال رقابت در بازار آب بسیار زیاد شده است.
کاری درباره مطالبــات کارگران گفت: بــا پیگیری که از 
سهامداران کارخانه با درخواست کارگران انجام دادم قرار است 
تا پایان هفته جاری یک ماه حقوق معوقه کارگران پرداخت شود.

او درباره وضعیت مطالبات کارگران بیکار شده و بازگشت به 

کار آنها افزود: این کارگران در زمان مالکان قبلی تعدیل شده اند و 
امکان بازگشت آنها با توجه به شرایط فعلی کارخانه فراهم نیست 
اما در زمینه پرداخت مطالبات کارگرانی که هنوز نتوانسته اند 

طلب خود را وصول کنند، پیگیری صورت می گیرد.

کارگران آب معدنی داماش دو ماه حقوق طلبکارند
خبر

کارگران پیمانکاری حراســت مترو هشــتگرد برای 
دریافت حقوق همچنان با مشکل مواجه هستند.

یکی از این کارگران در گفت وگو با ایلنا اظهار داشــت: 
با وجود رسانه ای شدن مشکالت معوقات مزدی کارگران 
پیمانکاری حراست مترو هشــتگرد در استان البرز، هنوز 

نهادی به مشکالت ما رسیدگی نکرده است.
این کارگر گفت: جدا از معوقات مزدی، در سال جاری 
هنوز افزایش حقوق کارگران اعمال نشده و ما همچنان با 

حقوق سال گذشته به سختی امرار معاش می کنیم.
بــه گفتــه وی، در پیگیــری مطالبــات کارگــران 

هیچ یک از مسئوالن شــرکت پیمانکاری طرف قرارداد 
 با کارگران پاســخگو نیســتند و مرتبا وعــده پرداخت 

حقوق می دهند.
او با بیان اینکه پنجشنبه هفته گذشته حقوق کارگران 
تعمیرات راه آهن پرداخت شده اما هنوز از پرداخت حقوق 

کارگران حراست مترو هشــتگرد خبری نیست، افزود: 
پرداخت حقوق و مطالبات کارگران مترو هشتگرد اغلب 

با تاخیر مواجه است.
این کارگر گفت: نه حقوق به موقــع می گیریم و نه از 

پرداخت مطالبات عقب افتاده مان خبری هست.
وی در خاتمــه گفت: کارگــران به دلیل مشــکالت 
معیشــتی از مســئوالن دولتی در اســتان البرز ازجمله 

استانداری خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده اند.

مشکل معوقات مزدی کارگران حراست مترو هشتگرد ادامه دارد
خبر


