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اخبار کارگری

»حوالی ظهر روز دوشنبه شانزدهم 
آبان مــاه، یک راننــده لیفتراک حین 
جابه جایی بار در یک کارگاه صنعتی و 
بر اثر سقوط لیفتراک روی سرش جان 
باخت«. این خبر دردناک چند روز پیش 
همراه با تصویری که از آن کارگر منتشر 
شد، درد دل کارگری را برای ما باز کرد که 
بارها و بارها چنین حادثه ای را دیده اما 

نتوانسته لب به اعتراض بگشاید.
این کارگر که نمی خواســت نامش 
فاش شــود، از لیفتراک هایی گفت که 
نه معاینه فنی دارنــد و نه ایمنی کافی، 
از تصادف هایی گفت که جان کارگران 
بســیاری را به خطر انداخته اما کارگر 
حتی جرأت تماس با پلیس ۱۱۰ برای 
رســیدگی به موضوع را نداشته است: 
»وقتی تصادفــی در کارگاه با لیفتراک 
اتفاق می افتد مثل همه تصادفات دیگر، 
کارگر باید با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرد 
اما در هیچ کدام از حوادثی که من شاهد 
آن بودم کارگر اجازه تمــاس با ۱۱۰ را 

نداشت«.
این کارگر گفت: »تنها یک بار یکی 
از کارگــران با ترس و لرز به ســرویس 
بهداشتی رفت تا بتواند با پلیس تماس 

بگیرد و گــزارش تصــادف را بدهد که 
بعد از مدتی کارفرما متوجه شــد و او را 

اخراج کرد«.
ترس و لرز البته بــرای کارگرانی که 
قرارداد یک ماهه و سه ماهه دارند، کامال 
طبیعی اســت! کارگرانــی که ترجیح 
می  دهند با کارفرما به توافق برســند تا 
اخراج نشــوند؛ گرچه نام آنچه که بین 
کارگر و کارفرما اتفاق می افتد را نمی توان 
توافق گذاشت چون توافق جایی معنا 
می دهد که هر دو طرف رابطه، در موضع 
برابری باشند. وقتی یک طرف این توافق 
در موضع ضعف و طرف دیگر در موضع 
قدرت قرار دارد، وقتی یک طرف، فرمان 
می دهد و طرف دیگر فرمان می پذیرد، 
حتی استفاده از لفظ توافق نیز چیزی 

شبیه شوخی است!

کار با دستگاه فاقد گواهی سالمت، 
خالف قانون است

»شــهرام غریــب« کارشــناس 
ارشد ایمنی و بهداشــت درباره ایمنی 
لیفتراک هــای حاضــر در کارگاه ها 
می گوید: لیفتراک بایــد حتما دارای 
گواهی ســالمت باشــد و در کنار این 
گواهینامه، دســتگاه باید روزانه چک 
شود. گواهینامه سالمت را مراکز معتبر 

صادر می کنند و در واقع این گواهینامه 
تائید می کند که دســتگاه از نظر بدنه و 
فنی و... ســالم و آماده به کار است. این 
دستگاه وقتی به کارگاه می رسد، مجددا 
باید چک شــود ضمن اینکه باید توجه 
کنیم که هر کسی نمی تواند پشت این 

دستگاه بنشیند.
به گفتــه غریــب، لیفتراک ها به 
شــیاطین انبارها معروف هستند و از 
آنجایی که سرعت باالیی دارند می توانند 
آسیب و خسارت باالیی وارد کنند برای 

همین باید روزانه بررسی شوند.
این کارشــناس ایمنــی می گوید: 
چنگال لیفتراک و زنجیرهایی که این 
چنگال به وســیله آن بلند می شــود، 
سالمت اتاقک لیفتراک، آینه بغل، بوق 
دنده عقب و... همه باید بررســی شوند 
و این بررســی در کاهش حــوادث کار 

اهمیت فراوان دارد.
اگر لیفتراک و دستگاه های مشابه 
دیگر، گواهی ســالمت نداشته باشند 
کار کردن با آنها قانونی است؟ غریب در 
پاسخ به این سوال می گوید: در صنعت 
چیزی به عنوان مدرک شفاهی نداریم و 
همه چیز باید مستند باشد بنابراین اگر 
این دستگاه ها گواهی سالمت نداشته 
باشند، با تاکید می گویم که کار کردن 

با آنها خالف قانون است. طبیعتا اگر این 
موارد رعایت نشود، امکان وقوع حادثه 

باال می رود.
غریب می گوید: گواهی ســالمت 
دستگاه هر شــش ماه یک بار یا با کمی 
سهل گیری، ســالی یک بار باید برای 
دستگاه گرفته شود اما باید توجه کنیم 
این به معنای عدم بررسی روزانه ماشین 
نیست. دستگاه باید روزانه از جنبه های 

مختلف توسط مسئول فنی و خود راننده 
چک شــود تا حادثه اتفاق نیفتد. ترمز، 
مرکز ثقل دستگاه، سالمت الستیک، 
روغن ماشین، ترمز، زنجیرها، چنگال ها 
و... همه باید روزانه چک شوند و کوتاهی 
در ایــن مــورد ممکن اســت حوادث 
سنگینی به بار بیاورد. در کنار همه اینها 

باید قوانین لحظه ای نیز اجرا شود.
با توجه به آنچه غریب در مورد ایمنی 
دســتگاه لیفتراک گفت، پاسخ به این 
سوال که چرا کارفرماها در صورت وقوع 
حادثه بــرای تماس بــا ۱۱۰ مقاومت 
می کنند، کمی واضح اســت چون اگر 
نقص فنی لیفتراک ثابت شــود بخش 
زیادی از تقصیر وقــوع حادثه متوجه 
کارفرماســت. در همین زمینه همان 
کارگر می گوید: »خیلی از لیفتراک ها 
برگه معاینــه فنی ندارند، الســتیک 
خیلی هایشان صاف است و انواع و اقسام 
مشــکالت دارند و با همان وضعیت هم 
کار می کنند. برای همین تصادف فنی 
یا خسارت جانی داخل کارگاه ها معموال 

به پلیس ۱۱۰ اطالع داده نمی شود«.

نبود امنیت شغلی، کارگر را 
در موضع ضعف قرار داده است

وقتی خبری از تصــادف بیرون درز 
نمی کند و همه چیز بــا توافق اجباری 
فیصله پیدا می کند، کارفرما هم دلیلی 
نمی بیند تا راه های وقوع دوباره چنین 
حادثه ای را ببندد! کار به همان شــیوه 
کم دردســر و کم خرج گذشــته ادامه 
می دهد و کارگران هم در همان وضعیت 

ناایمن سابق کار می کنند.
»ناصر چمنی« فعــال کارگری در 
این باره می گوید: نبود امنیت شــغلی، 
کارگران را در موضــع ضعف قرار داده و 
آنها نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند. 
برای همین در صــورت وقوع حوادث 
کار، معموال کارگــر نمی تواند مراجع 
ذی صالح را برای بررسی دقیق حادثه 

خبر کند.
وی می گوید: سکوت، ناایمنی کارگاه 
را تشدید می کند چرا که سبب می شود 
کارفرما اهمیت کمتری به موضوع ایمنی 
بدهد در حالی که اگــر کارگر از قدرت 
کافی برای دفاع از حــق خود برخوردار 
بود و می توانســت در صورت مشاهده 
هر گونه ایراد فنی در وسایل، به کارفرما 
اخطار دهــد، کارفرما از ترس پیگیری، 

اهمیت بیشتری به ایمنی می داد.این 
فعال کارگری می گوید: کارفرما تمایل 
به کاهش هزینه دارد غافل از اینکه این 
هزینه ای که به نادرستی صرفه جویی 

می شود را کارگر با جان خود می پردازد.
چمنی به بازرسی کار اشاره می کند 
و می گویــد: وظیفه بازرس کار اســت 
که مدارک سالمت فنی وسایلی چون 
لیفتراک را چک کند اما وقتی بازرسی 
کار ضعیف است و این وسایل به درستی 
و دقیق چک نمی شوند، آمار حوادث کار 
باال می رود. در واقع نبود بازرســی کار و 
امنیت شغلی، آمار حوادث کار را در ایران 

باال برده است.
در کنار دو مؤلفه ای کــه چمنی از 
آنها نام می برد، باید به نبود تشکل های 
مستقل کارگری نیز اشــاره کرد. باید 
یادآوری کرد که بین امنیت شــغلی و 
تشکل های مستقل کارگری رابطه ای 
تنگاتنگ وجــود دارد طوری که نبود 
هر کــدام می تواند اثر نبــود دیگری را 

تشدید کند.
وقتی نه امنیت شغلی وجود دارد و نه 
تشکل مستقلی که بتواند از کارگران برای 
رسیدن به حقوقشــان دفاع کند، نباید 
چندان انتظار بهبود وضعیت کارگران و 
تغییر شرایط موجود را داشت. در چنین 
شرایطی، کارگران وضعیت مشخصی 
دارند؛ با حقوق ناچیزی کــه دارند، هر 
روز کار می کنند و اگر اتفاقی برایشان در 
جریان کار بیفتد، نمی توانند دادخواهی 

کنند.

سکوت معنادار در برابر محیط های ناامن شغلی

کارگرانی که زبان شکایت ندارند
تشکل های بازنشستگان کارگری:

 عیدی بازنشستگان را 
کارمندی حساب نکنید

پرداخت عیدی بازنشستگان طبق قوانین موجود در 
حوزه کارگری، یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان تامین 
اجتماعی است. این بازنشســتگان سال هاست برای این 
موضوع مطالبه گری می کنند.به گزارش ایلنا، روز گذشته 
چند تشکل صنفی بازنشستگان در بیانیه ای اعالم کردند: 
طبق ســنوات تبعیض آمیز گذشته، عیدی بازنشستگان 
تامین اجتماعی را دولت تعیین می کند و مبلغ آن به اندازه 
عیدی کارمندان دولت است در حالی که ما بازنشستگان 
تامین اجتماعی، مشمول قانون کار هستیم. طبق قانون همه 
دریافتی های ما باید مشمول قانون کار باشد نه اینکه مشابه 
کارکنان دولت عیدی بگیریم. در مورد میزان عیدی که به 
ضرر ماست، کارکنان دولت محسوب می شویم ولی در سایر 
موارد می گویند کارگرید! امسال باید سال پایان این تبعیض 
باشد.در ادامه بیانیه می خوانیم: کارگران بازنشسته، براساس 
قوانین کار و تامین اجتماعی، 3۰ سال بیمه را از حقوق خود 
پرداخت کرده  و دولت هیچ درصدی ازحق بیمه را نپرداخته 
است. با این وصف چرا باید عیدی را کارمندی بدهند؟! این 

شیوه پرداخت عیدی، اجحاف و بی عدالتی  محض است.
    

کارگزاران مخابرات روستایی:
 مجلس نسبت به رفع تبعیض 

در محیط کار اقدام کند

نمایندگان جامعــه کارگزاران مخابرات روســتایی 
کشور خواستار ورود نمایندگان مجلس برای پاسخگویی 
به مطالبات خود شدند.این افراد در گفت وگو با ایلنا اظهار 
داشتند: کمیسیون اصل نود مجلس در تاریخ ۱۸مهر ماه 
برگزار شده و طی نامه ای به مدیرعامل شرکت مخابرات 
ایران، فرصت یک ماهه به این شرکت برای مرتفع کردن 
مشکالت کارکنان شــرکت ازجمله کارگزاران مخابرات 
روستایی داده بود.بنا به گفته این افراد این مطالبات عبارت 
بودند از: شمولیت مفاد و مندرجات آیین نامه استخدامی 
سال ۸۹ شرکت مخابرات نسبت به کارگزاران مخابرات 
روستایی، احیای سوابق زمان دولتی کارگزاران که در حال 
حاضر نابود شده و مسئولیت آن مستقیما برعهده وزارت 
ارتباطات است، رفع تبعیض حقوق و مزایا بین کارگزاران 
مخابرات روســتایی و کارکنان شهری شرکت مخابرات، 
شمولیت طرح طبقه بندی مشــاغل کارگزاران و لحاظ 
کردن پایه سنوات کارگزاران طبق رای دیوان عدالت اداری.

به گفته نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی، 
شرکت مخابرات ایران و مدیران ارشــد آن تاکنون اقدام 
عملی برای برآورده کردن این مطالبات صورت نداده اند و 
حتی در جلسات خود نیز  به این خواسته ها اشاره نکرده اند 
و پیداست حتی با گرفتن مجور افزایش تعرفه تلفن ثابت نیز 
اراده ای برای حل این مشکالت نیست.آنها افزودند: جامعه 
کارگزاران مخابرات روستایی از نمایندگان درخواست دارند 
که با تصویب قانونی مبنی بر اینکه »شرکت مخابرات ایران 
مکلف است که حقوق، مزایا و رفاهیات کارگزاران مخابرات 
روستایی را مانند ســایر کارکنان دائمی شهری شرکت 
پرداخت کرده و تبعیضی بین کارکنان دائمی خود قائل 

نشود« این قشر روستایی را حمایت کنند.
    

 تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
باز هم اجرا نشد

آبان هم تمام شــد و خبری از تعرفه گــذاری خدمات 
پرستاری نیست. مسئوالن وزارت بهداشت در شهریور وعده 
دادند تعرفه گذاری با چند هفته تاخیر اجرایی می شود اما با 
گذشت دو ماه خبری از تحقق این وعده نشد.به گزارش ایلنا، 
سازوکار تعرفه گذاری مصوب، مورد تایید پرستاران و فعاالن 
صنفی کادر درمان نیست اما همین تعرفه گذاری هم هنوز 
روی زمین مانده است. این امر موجب انتقاد جدی فعاالن 
صنفی واقع شده است.جواد توکلی در این رابطه می گوید: 
با عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری آن 
هم پس از ۱۵ سال از تصویب قانون و در سومین سال حکم 
حکومتی رهبری، پرستاران دریافتند که وعده ها محملی 
برای تحقق ندارند.وی ادامه می دهد: این همه وعده دادند اما 
عمل به وعده ها در کار نبود. حاال پرستاران منتظر استعفای 
معاون پرستاری وزارت بهداشت، رئیس کل سازمان نظام 
پرستاری و اعضای شــورای عالی پرستاری هستند چون 
دیگر هیچ بهانه ای قابل قبول نیست.»محمد شریفی مقدم« 
دبیر کل خانه پرستار نیز در این رابطه گفت: در پانزدهمین 
سال از تصویب تعرفه گذاری، حتی برای ساکت کردن جامعه 
پرستاری هم نتوانستند این قانون بر زمین مانده را اجرا کنند.

او ادامه می دهد: گر چه روش اجرای تعرفه های پرستاری، 
مورد قبول جامعه پرستاری نیست اما در اجرای همان روش 
غیرقانونی و غیرکارشناسی اجرای قانون تعرفه گذاری هم 
ناتوان مانده اند. معلوم نیست چه تصوری در مورد پرستاران 

و جامعه پرستاری کشور دارند.

زهرا معرفت

غریب: در صنعت چیزی 
به عنوان مدرک شفاهی 

نداریم و همه چیز باید 
مستند باشد بنابراین اگر 

این دستگاه ها گواهی 
سالمت نداشته باشند، 
با تاکید می گویم که کار 

کردن با آنها خالف قانون 
است

چمنی: سکوت، ناایمنی 
کارگاه را تشدید می کند چرا 

که سبب می شود کارفرما 
اهمیت کمتری به موضوع 

ایمنی بدهد در حالی که اگر 
کارگر از قدرت کافی برای 

دفاع از حق خود برخوردار 
بود، کارفرما اهمیت 

بیشتری به ایمنی می داد

یک فعال حوزه کار با تاکید بر ترمیم حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان 
تامین اجتماعی، از آغاز واریز معوقات بازنشستگان سایر سطوح مزدی خبر داد و 
گفت: معوقات ظرف پنج ماه از آبان تا اسفند به حساب بازنشستگان واریز می شود.
رحمت اهلل پورموســی در گفت وگو با ایســنا با تاکید بر لزوم ترمیم حقوق و 
دستمزد کارگران و بازنشستگان اظهار کرد: جامعه کارگری خواهان مهار تورم و 
تثبیت قیمت هاست. هر چند که دولت برای کنترل تورم و ثبات قیمت ها در بازار 
تالش می کند اما در این شــرایط قدرت معیشت کارگران و بازنشستگان و حتی 

کارمندان باید حفظ شود.
وی افزود: با توجه به افزایش هزینه ها و لزوم حفظ قدرت خرید، دولت ترمیم 
حقوق کارمندان و بازنشســتگان کشوری و لشگری را در دســتور کار قرار داد و 

مجلس نیز آن را تصویب کرد.
این فعال حوزه کار با اشاره به هزینه های ســبد معیشت کارگران گفت: این 
هزینه ها شامل هزینه های مسکن، بهداشت و درمان، خوراک و مواد غذایی و... است 
که اگر تورم هر کدام محاسبه شود، می بینیم که حقوق و دریافتی کارگران کفاف 
هزینه های زندگی و سبد معیشت آنها را نمی دهد لذا باید تالش کنیم که تورم در 

بخش های مختلف اقتصاد و جامعه کنترل شود.
پورموسی در ادامه از آغاز واریز معوقات حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین 

اجتماعی خبر داد و گفــت: وزیر کار در روزهای گذشــته اعالم کرد که معوقات 
پنج ماهه بازنشستگان سایر سطوح تا قبل از پایان ســال پرداخت خواهد شد و 
 در همین راســتا از روز شنبه واریز این مبالغ به حســاب بازنشستگان آغاز شده 

است.
وی گفت: پرداخت معوقــه فروردین از این ماه و همزمان با شــروع پرداخت 

مستمری آبان ماه آغاز شده و به تدریج معوقه هر ماه در برج بعد پرداخت می شود به 
نحوی که معوقه اردیبهشت در آذر ماه،  معوقه خرداد در دی ماه و به همین ترتیب 
معوقات پنج ماه تا آخر سال به حساب بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی 

واریز خواهد شد.
این پیشکسوت کارگری تصریح کرد: در ابتدای سال افزایش ۱۰درصد برای 
حقوق بازنشستگان سایر ســطوح تامین اجتماعی در نظر گرفته شد که مورد 
اعتراض قرار گرفت و در نهایت با پیگیری های زیاد، هیات تطبیق قوانین مجلس 
اعالم کرد که باید مصوبه شــورای عالی کار یعنی افزایــش 3۸درصد به اضافه 
۵۱۵هزار تومان اعمال شود و بعد از رایزنی های زیاد موضوع به وزارت کار محول 

شد و وزارت کار نیز براساس مصوبه شورای عالی کار عمل کرد.
پورموسی ادامه داد: بر این اساس احکام حقوق بازنشستگان از شهریورماه صادر 
شد. در واقع احکام بازنشستگان سایر سطوح غیر از بازنشستگان حداقل بگیر از 
اول سال و اول فروردین ۱۴۰۱ اصالح شــد و وزیر کار نیز در روزهای اخیر اعالم 
کرد که از آبان ماه، معوقات پنج ماهه فروردین تا شهریور ۱۴۰۱ به تدریج و تا آخر 

سال پرداخت خواهد شد.
این فعال حوزه کار در عین حال با اشــاره به قول مســاعد مدیرعامل تامین 
اجتماعی مبنی بر اجرای ۲۵درصد باقیمانده همسان سازی حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی اظهار کرد: منابع اجرای این طرح باید از محل پرداخت بدهی های 
دولتی به سازمان تامین شود که با توجه به قول مساعد دولت و تامین اجتماعی و 
اینکه پایان برنامه ششم توسعه تا آخر امسال است، امیدواریم که در چند ماه باقی 
مانده هرچه زودتر ۲۵درصد باقیمانده همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین 

اجتماعی محقق شود.

یک فعال صنفی خواستار شد:

ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی

خبر

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اهمیت در 
دستورکار قرار گرفتن تعیین تکلیف نیروهای شرکتی گفت: 
باید به برده داری مدرن پایــان داد و جوانان نیز منتظر آن 
هستند چرا که دسترنج آنها به جیب دالالن ریخته می شود.

به گــزارش ایلنا، کیومرث ســرمدی واله در نشســت 
علنی دیروز مجلس طی تذکری شــفاهی با انتقاد از نظام 
بودجه ریزی کشور که باعث مشکالتی در منابع و مصارف از 
سوی دولت و مجلس شده که مردم را متوقع کرده، نارضایتی 
عمومی ایجاد کرده و بودجه را ناکارآمد جلوه می دهد، گفت: 

این موضوع در اصل اعتبار خود ما را زیر سوال می برد.

نماینده اسدآباد اســتان همدان در مجلس به گزارش 
دیوان محاســبات درباره تفریغ بودجه اشاره کرد و گفت: 
بر این اســاس ۲۱درصد منابع تحقــق نیافته، ۲۵درصد 
زیر ۵درصد، ۱۷درصد بــاالی ۵۰درصد و 3۶درصد موارد 
۱۰۰درصد تحقق یافته که عمال هر ساله در دیدن منابع و 
بعضا عملیاتی شدن در مصارف مشکل داریم از این رو باید 

منابع واقع بینانه باشد.
وی افزود: پروژه ای ۱۲۰ میلیــارد تومان اعتبار دارد اما 
در تخصیص صرفا ۵۰درصد آن صــورت می گیرد که آن 
هم با اوراق 3ساله و میزان نقدی آن نیز ۲۰درصدی است 

که ته این قصه بیش از ۴۰ میلیارد تومان نمی شود که آن هم 
مشخص نیست عملیاتی شود یا خیر. از این رو اعتماد مردم 

سلب می شود و کارگزاران در مظان اتهام واقع می شوند.
ســرمدی واله با انتقاد از اینکه چرا اعتبار در نظر گرفته 
شده برای اشــتغال در تبصره ۱۸ بودجه جای دیگر خرج 
می شود، اظهار داشــت: این موضوع اعتماد مردم را از بین 
می برد چرا که مردم نام پروژه و ردیف اعتبار آن را دیده اند لذا 
از میرکاظمی انتظار داریم در واقعی سازی آنچه در بودجه 
می نویسد با آنچه تخصیص می دهد، ساماندهی صورت دهد 

و از تخصیص های سلیقه ای خودداری کند.
وی خواستار بازبینی آیین نامه داخلی مجلس شد و عنوان 
کرد: بعضی از مواردی که در جامعه می گذرد با دستورکار 
مجلس ســنخیتی ندارد و مردم فکر می کنند که مجلس 
از موضوعات بی خبر اســت لذا ظرفیتی برای پرداختن به 

مسائل روز با افراد متخصص ایجاد شود.

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با اشاره به اهمیت 
در دستورکار قرار گرفتن طرحی از این کمیسیون درباره 
تعیین تکلیف نیروهای شرکتی که کاری عمیق و ماندگار 
است، خاطرنشان کرد: باید به برده داری مدرن پایان داد و 
جوانان نیز منتظر آن هستند چرا که دسترنج آنها به جیب 

دالالن ریخته می شود.

انتقاد نماینده اسدآباد از وضع نیروهای شرکتی در کشور

سرمدی: باید به برده داری مدرن پایان داد

خبر


