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آموزشیاران نهضت به صورت 
حق التدریس مشغول به کار می شوند

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
با اشاره به آزمون اخذ شــده از آموزشیاران نهضت 
سوادآموزی برای ورود به دانشگاه فرهنگیان جهت 
طی فرآیند استخدام، گفت: آموزشیاران مردودی 
این آزمون نیز نگران نباشند زیرا می توانند به فعالیت 

حق التدریسی خود ادامه دهند.
به گزارش ایلنا، علیرضا منادی با تقدیر از هیات 
دولت و رئیس جمهوری به دلیل توجه به وضعیت 
شغلی آموزشیاران نهضت سوادآموزی اظهار کرد: 
گروهی از آموزشیاران در امتحان اول مرداد ورودی 
دانشگاه فرهنگیان قبول نشدند اما با پیگیری هایی 
که شد و با همتی که سرپرســت وزارت آموزش و 
پرورش داشت و با موافقت هیات دولت، این عزیزان 
می توانند به صورت حق التدریس به کار قبلی خود 

ادامه دهند.
طبق این گزارش، بیش از ســه هزار آموزشیار 
با ســابقه تدریس در نهضت ســوادآموزی که در 
آزمون یکم مرداد ماه سال جاری در آزمون دانشگاه 
فرهنگیان پذیرفته نشده اند در اعتراض به بالتکلیفی 
وضعیت شــغلی مرتبا در شهرســتان های محل 
اشتغال خود و تهران دست به تجمع صنفی می زدند.

    
کارگران سیمان جوین تجمع کردند

کارگران کارخانه سیمان جوین خراسان رضوی 
روز گذشته )19 مهر ماه( دست از کار کشیدند.

به گزارش ایلنا، این کارگــران گفتند: دی ماه 
سال گذشته نسبت به اجرا نشدن طرح طبقه بندی 
مشاغل اعتراض کردیم و خواهان اجرای آن شدیم. 
گرچه وعده ها از اجرای طرح در فروردین ماه حکایت 
می کرد اما مسکوت ماند و از مزایای آن محروم شدیم. 
به همین دلیل بار دیگر در اردیبهشت ماه برای اجرای 
طرح طبقه بندی مشاغل دست به اعتراض زدیم و 

کارفرما نیز برای حل مشکالت وعده داد.
آنها ادامــه دادند: پــس از پیگیری های فراوان 
ســرانجام توانســتیم به حق خــود یعنی طرح 
طبقه بندی مشاغل دست یابیم. طرح پیشنهادی 
در تیر ماه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم بر این 
شد تا از آبان ماه اجرا شود. اعضای شورای کارگری با 
کارفرما وارد مذاکره شدند. تصمیم گرفته شد مبلغ 
1۰۰هزار تومان علی الحســاب به ازای هر سال به 
کارگران تا زمان اجرای طرح پرداخت شود اما این 

مبلغ پرداخت نشده است.
کارگران توضیح دادند: این موضوع تنها مشکل 
نیست. برخی از کارگران ســابقه 1۰ساله دارند اما 
کارفرما با آنها قرارداد 1۸ یــا ۲۰ روزه منعقد کرده 
است. معوقات مزدی، حق اوالد و دریافت دستمزد 

اضافه کار نیز از دیگر خواسته هایی است که داریم.
در همین زمینــه »محمودرضا تاجیک« عضو 
هیات مدیره این شــرکت گفت: چون طبقه بندی 
مشــاغل در این کارگاه اجرا نشــده بــود، هیات 
مدیره پذیرفت تا ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان 
علی الحساب به حساب کارگران واریز کند و پس از 
اینکه مزد بر مبنای طرح را محاسبه کرد، به وضعیت 
بدهکاری یا بســتانکاری کارگران رسیدگی کند. 
این احتمال وجود دارد که برخی از کارگران مبلغ 
بیشــتری دریافت کنند و آن گروهی که باید مزد 
کمتری بگیرند به صورت اقساط مبلغ پرداخت شده 
از دستمزدشان کسر می شود. تاجیک درباره مدت 
زمان قراردادها گفت: زمان قراردادها بلندمدت است 
و اگر کارگری تخلفی کند مدت زمان قرارداد کوتاه 
می شود. ۳۰۰ نفر در کارخانه مشغول به کار هستند 
و ناچار هستیم تا مدت زمان قرارداد کارگران متخلف 

را برای کنترل اوضاع کوتاه کنیم.
    

 افزایش تعداد شکایات کارگری 
در استان قزوین

از ابتدای ســال جــاری تاکنون هــزار و ۵1۸ 
دادخواســت کارگری در قزوین مورد رســیدگی 
قرار گرفته که نسبت به دوره مشابه قبل در استان، 
1۶درصد رشد داشته است. به گزارش توسعه ایرانی، 
»رضا گروسی« مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان قزوین با بیان این مطلب گفت: این گونه 
اختالفات در مرحله اول از طریق سازش مستقیم 
بین کارفرما و کارگر یا نمایندگان آنها در شــورای 
اسالمی کار و انجمن صنفی کارگران و کارفرما حل 
و فصل می شود و در صورت سازش نیافتن از طریق 
هیأت های تشخیص و حل اختالف مورد رسیدگی 

و حل و فصل قرار می گیرد.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

براســاس مــاده 91 قانــون کار، 
کارفرمایان موظفند برای تامین حفاظت 
و سالمت کارگران در محیط کار، وسایل 
و امکانات الزم ایمنــی را تهیه کرده و 
در اختیار آنها قــرار دهند. کارگران نیز 
ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از 
تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی 
و رعایت دستورالعمل های مربوطه در 
محیط کاری خود هستند. با این وجود 
و مطابق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، تعداد متوفیان حوادث ناشی 
از کار ثبت شده در مراکز پزشکی قانونی 
برحسب علت حادثه در سال گذشته، 
1۸1۷ نفر بوده که بیشترین آنها مربوط 
به حادثه سقوط از بلندی، برخورد جسم 

سخت و برق گرفتگی بوده است.
این آمار نشان می دهد که این ماده 
قانونی که برای اجرای آن، بند و ماده های 
متعدد دیگری نیز در قانون تعبیه شده و 
نهادهای عالی نظارتی ازجمله شورای 
عالی حفاظت فنی در وزارت کار مستقر 
شده، به درســتی اجرا نمی شود. حتی 
اگر فقط یک روز از تقویم را برای نمونه 
در نظر بگیریم، معموالً به چند حادثه 
دردناک منجر به فــوت برمی خوریم؛ 

حوادثی که قربانیان آن، کارگران عموماً 
ســاده و کم تخصصی هستند که برای 
امرار معاش، جان باارزش خود را در این 

شرایط ناایمن قمار کرده اند!
26هزار حادثه شغلی در یک سال

براســاس گــزارش مرکــز آمار 
و اطالعــات راهبــردی وزارت کار در 
حصوص آمار حوادث شــغلی پزشکی 
قانونی، در سال گذشته ۲۶۰۸۷ مورد 
از معاینات پزشکی، مربوط به معاینات 
مصدومین ناشی از حوادث کار بوده که 
این تعداد نسبت به سال 1۳9۸ کاهش 

۷.۵درصدی را نشان می دهد.
آمارها وحشتناک هستند. ۲۶۰۸۷ 
نفر بر اثر حادثه شــغلی در یک ســال 
دچار آسیب می شوند. اگر آمار حوادث 
غیررســمی در کارگاه های زیرپله ای 
و دور از چشــم بازرســان کار را به این 
اعداد رســمی بیفزاییم، احتماال نرخ 
آسیب های ناشی از حوادث کار به بیش 
از ۳۰هزار نفر در ســال می رسد و اگر 
همین ۳۰هزار مورد را مبنا قرار دهیم، 
به نتیجه ای وحشــتناک می رســیم: 
در هر ماه ۲۵۰۰ کارگــر بر اثر حوادث 
شغلی دچار آسیب می شــوند؛ یعنی 

روزی ۲۷ نفر!
همچنین ســال گذشــته از میان 

۲۶هزار و ۸۷ فردی کــه دچار حادثه 
شغلی شدند، 1۸1۷ نفر فوت کرده اند؛ 
یعنی ماهی 1۵1 نفر به طور میانگین 
جان خود را در اثر حوادث شغلی از دست 

داده اند؛ روزی نزدیک به پنج نفر!
اما چرا آمار حوادث کار و آسیب های 
ناشی از آن تا این اندازه باالست و به رغم 
پیشــرفت های تکنولوژیک، باال رفتن 
سطح سواد و آگاهی هر دو طرف )کارگر 
و کارفرما( و باال رفتن حساســیت های 
رسانه ای که مدام اطالع رسانی می کنند، 
باز هم نرخ حوادث کار و مرگ و میر ناشی 
از آن، در قیاس با کشــورهای مترقی 
به شدت باالســت و کارفرمایان تالش 
چندانی برای »ایمن سازی کارگاه ها« 

صورت نمی دهند؟
کاالیی سازی حادثه و مرگ

یکــی از دالیــل اصلــی می تواند 
»کاالیی سازی حادثه و مرگ ناشی از 
آن« به دلیل رواج بیمه های خصوصی 
مسئولیت مدنی باشد؛ بیمه هایی که 
در ازای حادثه و مرگ کارگر، به کارفرما 
پولــی می پردازند تا بتوانــد به راحتی 
دیه کارگران آســیب دیده یا متوفی را 
پرداخت کند. به گفته کارشناسان امر، 
این بیمه ها به نوعی کاالیی سازی مرگ 
ناشی از حادثه را عینیت بخشیده اند؛ 

مرگی که برایش پول تبادل می شود و 
فقط تبدیل به یک اتفاق تحت شمول 

بیمه درمی آید!
»احسان سهرابی« نماینده کارگران 
در شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت 
کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
در ارتباط بــا نرخ باالی حــوادث کار 
می گوید: نرخ حوادث کار در کل کشور 
باالست و متاســفانه در حوادث ناشی 
کار، کالن شهرها مانند اصفهان، تهران 
و مشهد، دائماً مقام اول تا سوم را دارند 
اما چرا آمار تا این اندازه باالست و قصور 
و کوتاهی در ایــن موضوع باالخص در 
حوادث ساختمانی که باالترین رتبه را 
دارد، برعهده کیست؟ پاسخ این است 
که کارفرمایان مســئول اصلی قصور و 

کوتاهی هســتند اما دراین حوزه، قوه 
قضاییه نیز می تواند نقش عمده ای در 
پیشــگیری از این گونه حوادث داشته 
باشــد و از بی توجهــی کارفرمایــان 

جلوگیری کند.
اما قوه قضاییــه و ضابطان قضایی 
چطور می تواننــد کارفرمایان خاطی 
را مجازات کننــد یــا از بی توجهی 
آنهــا جلوگیــری کنند؟ ســهرابی 
در ایــن رابطه می گویــد: ماده ۶1۶ 
قانون مجازات اســالمی می گوید در 
صورتی که قتل غیرعمد به واســطه 
بی احتیاطی یا بی مباالتی یا اقدام به 
امری که مرتکب در آن مهارت نداشته 
یا به ســبب عدم رعایت نظامات واقع 
شود، مســبب به حبس از یک تا سه 
سال و نیز به پرداخت دیه در صورت 
مطالبه از ناحیه اولیــای دم محکوم 
خواهد شد مگر اینکه خطای محض 
باشــد. همچنین در ماده ۲ و ۵ قانون 
مسئولیت مدنی و ماده 9۵ قانون کار، 
مســئولیت اجرای مقررات و ضوابط 
فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا 
مسئوالن واحدهای موضوع ذکر شده 
در ماده ۸۵ این قانون گذاشــته شده 
است. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات 
مذکور از ســوی کارفرما یا مسئوالن 
واحــد، حادثه ای رخ دهد، شــخص 
کارفرما یا مســئول مذکــور از نظر 
کیفری و حقوقــی و نیز مجازات های 
مندرج در این قانون مسئول است اما 
این مسئولیت جدی گرفته نمی شود.

وی ادامه می دهــد: کارفرمایان 
مسئولیتشــان را جدی نمی گیرند. 
امروز بزرگترین ظلم در حق کارگران، 
شــرکت های بیمه گری هستند که با 
بیمه مسئولیت بی نام برای نیروهای 
کار مشــکل ایجــاد کــرده و باعث 
می شــوند کارفرما از جنبه خسارت 
مادی خیالش راحت باشد و با اعتماد 
به نفس، ضوابط ایمنی را رعایت نکند. 
کارفرمایان صاحب بیمه مسئولیت، 
ازجمله دردناک »دیه اش را می دهم« 
استفاده می کنند که کل مساله را به 
یک رد و بدل پول میان بیمه، کارفرما 
و کارگر آسیب دیده یا خانواده کارگر 
متوفی تقلیل می دهد. مرگ انسان ها 
به خصوص کارگران زحمتکشی که 

به دنبال امرار معــاش و نان درآوردن 
برای خانواده هستند، عارضه ای بسیار 
جدی تر از آن است که بتوان با تبادل 
پول یا پرداخت دیه، سر و ته آن را هم 
آورد و اینجاســت کــه بازهم وظیفه 

برعهده قوه قضاییه است.
به گفته ســهرابی، اگر قوه قضاییه، 
باالخص دادســتان ورود کند و جنبه 
عمومی جرم را تفهیم کند و کارفرمای 
خاطــی را بابت جنبــه عمومی جرم، 
تنبیه و مجازات کند، دیگر شــاهد این 
بی توجهی ها یا ساده انگاری ها نخواهیم 
بــود. کارفرمایان بایــد بدانند جریمه 
بی توجهی به جان و سالمت انسان ها، 
ســنگین اســت و به پرداخت جریمه 

محدود نمی ماند.
امروز بیمه های مسئولیت خصوصی، 
جان و ســالمت کارگران را تبدیل به 
کاالیی قابل خرید و فــروش کرده اند. 
کارفرمایان نیز وقتی چند بیمه بی نام 
به تعداد کارگران کارگاه می خرند، دیگر 
هیچ نگرانی بابت اتفاقات محتمل ندارند. 
بیمه کردن کارگران آن هم بدون نام و 
نشان، دقیقاً شبیه بیمه کردن کل یک 
مغازه با همه اجناس آن است. هر بالیی 
ســر کاالهای تجاری تان بیاید، بیمه 
خسارت اش را می پردازد! در این موازنه 
تجاری خشن، دیگر مهم نیست که یک 
کارگر جوان یا میانسال، یک پدر، همسر 
یا برادر، به دلیل بی توجهی یا خساست 
کارفرما که حاضر نشده کاله ایمنی ساده 
برای کارگر بخرد یا از استحکام داربست 
مطمئن شــود، جانش را از دست داده 
است، مساله به ســادگی ختم به خیر 
می شــود چرا که کارفرما با غرور تمام 
می گوید »مساله ای نیست، دیه اش را 

می پردازم«!

کاالیی سازی جان کارگران از سوی کارفرما و به کمک بیمه های خصوصی

مسألهاینیست،دیهاشرامیپردازم!

خبر

مدیرعامل شرکت توسعه نیشــکر از پرداخت نخستین 
حقوق معوقه 1۴۰۰ کارگران شرکت هفت تپه تا پایان هفته 

آینده خبر داد.
عبدعلی ناصری در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما، با 
بیان اینکه شرکت کشت و صنعت هفت تپه حدود ۴۵۰۰ نفر 
کارگر دارد، گفت: کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه، 
ماه های تیر، مرداد و شهریور 1۴۰۰ حقوق دریافت نکرده اند که 
تا 1۰ روز آینده و براساس هماهنگی های انجام شده نخستین 

معوقه حقوق این کارگران پرداخت خواهد شد.

وی افزود: با بانک ملی خوزستان هماهنگی به عمل آمده تا 
در شعبه هفت تپه این بانک، حسابی برای جذب منابع و تامین 

مالی از سوی شرکت توسعه نیشکر و بانک ها افتتاح شود.
ناصری با بیان اینکــه بانک های ملی و صــادرات هر کدام 
۴۰درصد و وزارت جهاد کشــاورزی ۲۰درصد سهام شرکت 
توسعه نیشکر را دارا هســتند، گفت: این سهامداران با همین 
نسبت، سهام شرکت کشــت و صنعت هفت تپه را نیز برعهده 
خواهند داشــت. وی ادامه داد: پس از واگذاری شرکت کشت 
و صنعت هفت تپه به بخش خصوصی و مشــکالت پیش آمده 

پس از واگذاری، این مجموعه دوباره به دولت و مجموعه سازمان 
گسترش عودت داده شد و از آنجا که سازمان گسترش، تخصصی 
در زمینه نیشکر نداشت با هماهنگی های به عمل آمده، شرکت 
کشت و صنعت هفت تپه به مجموعه توسعه نیشکر واگذار شد. 
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر با بیان اینکه پس از واگذاری 
شرکت کشت و صنعت هفت تپه به این مجموعه، اعضای هیأت 
مدیره آن را انتخاب و حکم آنان را ابالغ کرده ایم، گفت: شرکت 
کشت و صنعت هفت تپه ساالنه ظرفیت تولید 1۰۰هزار تن شکر 
سفید را داراست اما تولید کنونی این مجموعه حدود ۲۰هزار تن 

است بنابراین اگر روند تولید در شرکت کشت و صنعت هفت تپه 
عادی شود، با انجام بازسازی در مجموعه های مختلف هفت تپه، 
این شرکت در مدت سه سال سوده می شود و می تواند منابع مورد 

نیاز خود را تامین کند.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر:

نخستین حقوق معوقه کارگران هفت تپه، هفته آینده پرداخت می شود

یک پژوهشگر اقتصاد توسعه گفت: فقر، 
بیکاری و تورم و به طور کلی مسائل جامعه، 
ناشــی از این اســت که جناح های مختلف 
سیاســی ایران به رغم ادعاهای بسیار، فاقد 
برنامه بوده و آنچه به اسم برنامه توسعه ارائه 
شده پروژه هایی اســت که به زور جناح های 
مختلف صرفا با برچســب توسعه ارائه شده 
است؛ پروژه هایی ناهمخوان که راه به جایی 

نمی برند.

به گــزارش ایلنــا، کمال اطهــاری به 
قانون گذاری های بی پایه و اساس اشاره کرد 
و گفت: تحقیقات کمی و کیفی ثابت کرده که 
ایران دچار قانون گذاری پراکنده و تورم طرح 
و قانون است. وی ادامه داد: مثال برای جهش 
تولید مسکن، می گویند زمین می فروشیم 
و صندوق ملی مسکن تاســیس می کنیم. 
خب شــما می خواهید زمین بفروشید و آن 
وقت قیمت زمین باال می رود. اینها کامال در 
تضاد با هم است. با زمین دولتی چنین کاری 
نمی کنند. همین کار را قبال انجام داده اند و 
برنامه جدیدی نیســت، چون از برنامه سوم 

این کار را انجام داده اند.

اطهاری گفت: اینها خالف قانون، خالف 
سیاست های کلی و خالف علم اقتصاد است. 
با این وضعیت هر آنچه قبال رشته بودند، پنبه 

می کنند.
وی ادامه داد: گروهــی دیگر هم از طرح 
نجات اقتصــاد ایران صحبــت می کنند و 
می گویند باید جمعیت را به ســاحل ببریم. 
عجیب اســت. می خواهند طرح اقتصادی 
بدهند اما مثل پادشاهان صحبت می کنند. 
کسانی که این حرف را می زنند می گویند ما 

هزاران ساعت کار کارشناسی کرده ایم!
این پژوهشگر توســعه گفت: حرف های 
عجیب و غریب رایج اســت و معلوم است با 

این وضعیت هیچ چیزی درست نمی شود. 
قیمت ها و نرخ تورم دائم باال می رود و دلیلش 
هم این است که نه برنامه دارند و نه دیپلماسی 
مناسب. دائم می گویند در مذاکرات چنین و 
چنان می کنیم و تبعاتش هم این می شــود 
که قیمت ها باال می رود و رنج مردم بیشــتر 

می شود.
اطهاری بــه افزایش ســکونت گاه های 
غیررســمی و حاشیه نشینی اشــاره کرد و 
گفت: وقتی فقر افزایش پیدا می کند، مسلم 
است که حاشینه نشینی هم بیشتر می شود. 
طبق آخرین اطالعات، چهار دهک جمعیت 
شهری زیر خط فقر هستند. در حال حاضر 

قیمت یک واحد مسکونی به ۷۰ برابر درآمد 
ساالنه یک خانوار رسیده، در صورتی که حد 
قابل تحمل آن ۵ برابر اســت و قبال 1۰ برابر 
بوده اســت. در دوران جنگ این رقم ۴ برابر 
درآمد خانوار بــود و از آن موقع تا االن به ۷۰ 

برابر رسیده است.
وی ادامه داد: گسترش سکونت گاه های 
غیررسمی در این وضعیت امری مسلم است 
به خصوص که تغییرات نامســاعد اقلیمی 
باعث شده روســتاهای کوچک در مناطق 
کوهستانی و گرم در آســتانه تخلیه کامل 
قرار بگیرند. اگــر در دوران پیش از انقالب 
سکونت گاه های غیررسمی بر اثر مهاجرت 
خوش نشــینان و جوانان شکل گرفت، االن 
کل روستا جا کن می شــود. برآورد من این 
است که در آینده نزدیک ۳میلیون نفر از این 

روستاهای کوچک مهاجرت خواهند کرد.

پژوهشگر اقتصاد توسعه:

قیمت یک واحد مسکونی ۷۰برابر درآمد ساالنه یک خانوار است

بزرگترین ظلم به کارگران، 
شرکت های بیمه گری 

هستند که با بیمه مسئولیت 
بی نام، باعث می شوند 

کارفرما از جنبه خسارت 
مادی خیالش راحت باشد 
و با اعتماد به نفس، ضوابط 

ایمنی را رعایت نکند

سال گذشته از میان 26هزار 
و 87 فردی که دچار حادثه 

شغلی شدند، 1817 نفر 
فوت کرده اند؛ یعنی ماهی 

151 نفر به طور میانگین جان 
خود را در اثر حوادث شغلی 

از دست داده اند؛ روزی 
نزدیک به پنج کارگر
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