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 پاداش بازنشستگان 
آموزش و پرورش واریز نشد

بازنشستگان سال ۹۹ 
وزارت آموزش و پرورش 
از پرداخت نشدن پاداش 
پایان خدمت خود خبر 
دادند و اعــام کردند که 

ســازمان برنامه و بودجه به آن ها »پاسِخ سرباال« 
می دهد. به گزارش ایلنا، بازنشســتگان آموزش و 
پرورش می گویند که یک مسئول سازمان مرکزی در 
پاسخ به آن ها اعام کرده که فعا باید منتظر بمانند تا 

بودجه آن تامین شود.
    

کارگران پیمانکاری صنعت نفت:
 عده ای سنگ اندازی می کنند 

تا ما به مطالبات خود نرسیم
کارگران پیمانکاری 
صنعت نفــت در پیامی 
با بیان اینکــه »عده ای 
ســنگ اندازی می کنند 
تا ما به مطالبــات خود 

نرســیم«، خواســته  اصلی خود را حــذف کامل 
پیمانکاران عنوان و تاکید کردنــد که از پیگیری 
مطالبات خود کوتاه نمی آینــد. در پیام کارگران 
پیمانکاری صنعت نفت آمده است: »چند صباحی 
است که نیروهای ارکان ثالث نفت برای شناساندن 
خود به مسئولین کشــور جهت رساندن مطالبات 
خود به گوش آنها تصمیم گرفتند تا در رویدادهای 
مهم سیاسی مانند انتخابات و امثال آن با اسم جامعه 
کارگری ارکان ثالث یــا پیمانکاری حضوری فعال 
داشته باشند. متاسفانه اخیرا متوجه شدیم عده ای 
فرصت طلب که مرتبا بدنبال منافع خود هستند با 
سنگ اندازی تمام تاش خود را به کار گرفته اند تا 
مانع رسیدن هر پیام و صدای مطالبه گری از سوی 
کارگران ارکان ثالث به وزیر نفت و سایر مسئوالن 
شــوند. آن ها هر وقت نامه ای یا پیامــی از طرف 
کارگران ارکان ثالث دریافت می کنند تا آن را به وزیر 
انتقال دهند یا آن را به مقصد نمی رسانند و اگر هم 
می رســانند آن را از طرف گروهی دیگر از کارگران 
صنعت نفت همانند کارگران قــراردادی معرفی 
می کنند. مــا کارگران ارکان ثالــث یا پیمانکاری 
صنعت نفت این اقدامــات غیراخاقی را محکوم 
و اعام می کنیم ذره ای از مطالبــه اصلی خود که 
حذف پیمانــکار و تغییر وضعیت شــغلی و نظام 
عادالنه پرداخت است، تحت هیچ شرایطی کوتاه 

نخواهیم آمد.«
    

وزیر بهداشت خواستار شد؛ 
 پرداخت پاداش انگیزشی کرونا

 به کادر سالمت 
وزیر بهداشت، درمان 
و آمــوزش پزشــکی در 
نامه ای به رئیس سازمان 
برنامــه و بودجــه از وی 
خواســت که اعتبار الزم 

برای پرداخت پاداش انگیزشی کرونا به کادر سامت 
کشــور را تامین کند. به گزارش ایلنا، در نامه بهرام 
عین الهی به مســعود میرکاظمی، ضرورت تامین 
منابع الزم برای پرداخت فوق العاده سختی پرستاران 

نیز مطرح شده است.
    

نیروهای شرکتی اداره کل راهداری استان لرستان:
همان حداقل حقوِق وزارت کار را 

هم نمی گیریم
نیروهای شــرکتی 
اداره کل راهداری استان 
لرستان ســه ماه معوقه 
مــزدی دارنــد و همان 
حداقل حقوِق وزارت کار 

را هم دریافت نمی کنند. تعدادی از نیروهای شرکتی 
اداره  کل راهدارای و حمل و نقل اســتان لرستان 
در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: حدود ۴۶۰ نفر از 
پرسنل شرکتی اداره کل راهداری، سه ماهِ تیر، مرداد 
و شهریور را حقوق نگرفته اند. این کارگران درمورد 
مشکات معوقات مزدی خود گفتند: با توجه به اینکه 
اکثر ما مستاجر هستیم و حداقل حقوق را دریافت 
می کنیم، هیچ پس اندازی نداریم و ســه ماه  عدم 
دریافت حقوق همه ما را در مضیقه قرار داده است. این 
نیروهای شرکتی افزودند: همیشه اول مهر به دلیل 
بازگشایی مدارس هزینه خانواده ها زیاد می شود، ما 
نمی دانیم با این وضعیت چگونه فرزندانمان را برای 
مدرسه آماده کنیم. آن ها یادآور شدند: سایر پرسنل 
ایــن اداره حقوق خود را دریافــت کرده اند و حتی 
مبلغی نیز برای بازگشایی مدارس به آن ها پرداخت 
شده است؛ اما ما همان حداقل حقوِق وزارت کار را هم 
نمی گیریم و هیچ کس پیگیر این موضوع نیست. اگر 
اعتراض کنیم، می گویند نیرو زیاد است و به راحتی 

اخراج مان می کنند.

4
اخبار کارگری

پیام عابدی

نگاهی به آمار نشــان می دهد که 
حوادث کار بر شــیب صعودی اُفتاده 
اســت و تعداد کارگرانی که برای آنها 
حادثه پیش آمده با ســرعت در حال 
افزایش اســت. از باب نمونــه با اینکه 
برابر ســالنامه آماری »سازمان تامین 
اجتماعــی« تعداد حــوادث منجر به 
غیرفوت از ۹۰۲۵ مورد در سال ۹۸ به  
۸۵۴۴ مورد در سال ۹۹ کاهش یافته 
اســت اما در همین بازه ی زمانی تعداد 
حادثه دیدگان از ۲۱۵۶۲ مورد در سال 
۹۸ بیش از ۲ برابر شــده و به ۴۴۴۹۱ 
مورد رسیده است؛ به بیان دیگر با وجود 
اینکه رقم کلی حوادث کار کاهش یافته 
اما تعداد حادثه دیدگان تنها در عرض 
یک سال، بیش از ۱۰۰ درصد، افزایش 
یافته است. نکته اینجاست که تا سال 
۹۴ تنها ۱۸۷۸۶ حادثه در کارگاه های 
مشمول بازرســی کار گزارش شده که 
در نتیجه این رقم، در مدت ۵ سال، ۲.۳ 
برابر شده است. در همین حال، تعداد 
بیمه شدگان مشمول حوادث کار هم به 
تفکیک تعداد بیمه                                             شدگان در هر سال 
افزایش یافته و از ۱۸۷۸۶ حادثه دیده 
به ازای ۱۲ میلیــون و ۷۶۴ هزار بیمه 
شده در سال ۹۴ به ۲۱۵۶۲ حادثه دیده 

به ازای ۱۳ میلیــون و ۲۷۷ هزار و ۲۶۱ 
بیمه شده در سال ۹۹ رسیده است. در 
نتیجه »ضریب شیوع« حوادث رخ داده 
برای بیمه شدگان از ۱.۴۷ در سال ۹۴ به 
۱.۶۵ در سال گذشته رسیده است که 
نوعی رکورد، در این مســیر، محسوب 
می شود. در زمینه کارگاه های خارج از 
شمول قانون تامین اجتماعی آماری در 
دست نیست و سازمان تامین اجتماعی 
هم به سبب نداشتن مسئولیت بازرسی 
در آنها، آماری را منتشر نمی کند، اما این 
سیر افزایشی می تواند در کارگاه های 
کوچِک خارج از شــمول قوانین کار و 

تامین اجتماعی بیشتر هم باشد.
ترکیب جنسی حادثه  دیدگان

آمار حوادث رخ داده در کارگاه های 
مشــمول قوانین بازرسی دولت، نشان 
می دهد که مردان بیشتر از زنان دچار 
حادثه شــده اند. این امر قاعدتا به نبود 
توازن جنسیتی در بازار کار بخش صنعت 
در کارگاه  های کوچک، متوسط و بزرگ 
مقیاس مربوط می شــود اما در کل نه 
تنها در میان مردان که در میان زنان هم 
حوادث کار شیب افزایشی داشته است. 
بر این اســاس، تعداد کارگران حادثه 
دیده مرد از ۱۸۲۴۹ مورد در سال ۹۴ به 
۴۲۸۹۸ مورد در سال ۹۹ رسیده است. 
در نتیجه ۹۶ درصد حوادث کار در سال 

گذشــته مربوط به مردان است. سهم 
زنان از حوادث کار از ۵۳۷ نفر در سال ۹۴ 
به ۱۵۹۳ در سال ۹۹ رسیده است؛ در 
نتیجه حوادث در میان زنان، در همین 
مدت ۲.۹ برابر شده؛ در حالی که مردان 

افزایش ۲.۳ برابری را تجربه کرده  اند.
عادی شدن فجایع کارگاهی برای 

دستگاه های ذی ربط 
جا اُفتــادن حــوادث کار و عادی 
شــدن آن؛ موضوعــی اســت کــه 
کنشگران اجتماعی و فعاالن صنفی 
بارها بــه آن واکنش نشــان داده اند. 
آنها بارها از دســتگاه های حاکمیتی 
مانند وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، نفت، راه و شهرسازی، صمت، 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
و دادگستری خواســته اند که نسبت 
به امنیت جانی نیــروی کار بی تفاوت 
نباشند و با استقرارِ موشکافانه  و وسیع 
نظام بازرسی  و ارجاع تخلفات به مراجع 
رســیدگی، به موقع از به خطر افتادن 
جان آنها جلوگیری کنند اما نبود بازرس 
به تعداد کافــی، در کنار کم توجهی و 
حتی بی توجهی به موارد متضمن حفظ 
جان انسان ها در محیط های صنعتی، 
»عادی شــدن حــوادث کارگاهی« 
را تثبیــت کرده اســت؛ به طوری که 
حساسیت چندانی پس از شنیدن اخبار 

حوادث، بروز نمی یابد و دستگاه های 
حاکمیتی مگر در مواردی ویژه که ابعاد 
حادثه گسترده باشد، از خود واکنش 
نشــان می دهند. در میــان تمام این 
دســتگاه ها نقش وزارت کار برجسته 
است؛ چرا که عمده مسئولیت بازرسی 
شغلی بر عهده  آن است اما ناکافی بودن 
تعــداد بازرس ها مانــع از تکمیل کار 

شده است.
 ناکافی بودن تعداد
 بازرسی و بازرسان

به گفته  »حاتم شاکرمی«، معاون 
روابط کار و جبران خدمت این وزاتخانه، 

به طور اســتاندارد، باید به ازای هر ۱۰ 
هزار نفر یک بازرس کار وجود داشــته 
باشــد اما در ایران به ازای هر ۱۵ هزار 
نفر یک بازرس وجود دارد. وی خرداد 
ماه امســال اعام کرد که ۳۰۰ بازرس 
دیگر جذب می شــوند تا این نقصان 
جبران شــود. با این حساب، این ۳۰۰ 
بازرس باید مسئولیت نظارت بر محیط 
کار ۳ میلیون کارگر را برعهده بگیرند 
اما با توجه به اینکه ایران در نقطه  ثقل 
حوادث کار قرار دارد، به نظر نمی رسد 
که با این تعداد بازرس هــم بتوانند ۳ 
میلیون کارگر را پوشش دهند.  در این 
میان وزارت کار  بــرای جبران کمبود 
بازرس، به گفته معــاون روابط کار از 
ظرفیت ۲۰هزار »کمیته حفاظت فنی 
و بهداشت کار« هم استفاده می کند اما 
از سویی نهادهای صنفی مرتبط با این 
کمیته ها، از این همکاری رضایت ندارند 

و نقش خود را کمرنگ می خوانند.
 افزایش تعداد بازرس 

پیشگیرانه نیست
رئیس کانون سراسری انجمن های 
صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و 
بهداشت کار کشور، در این مورد به ایلنا،  
گفت: »حاکمیِت نظــارت بر مباحث 
ایمنی، به طور صد درصدی در اختیار 
دولت است و هیچکدام از انجمن های 
صنفی، موسســات خصوصی و حتی 
شرکت های خصولتی، فرصت ورود به 
این حوزه را ندارند و زیرســاخت های 
مربوط به مسائل ایمنی در ایران ضعیف 
اســت.  اگر تعداد بازرسان کار افزایش 
یابد، باز هم تاثیری در ایمنی کارگاه ها 
نخواهد داشت. تا ابتدای سال جاری، 
حدود ۱۲۰۰ بازرس کار مســئولیت 
نظارت بر کارگاه ها را برعهده داشتند 
اما من معتقدم اگر تعداد آنها به ۱۰ هزار 
نفر هم برسد، باز هم هیچ تغییر خاصی 
ایجاد نمی شود. مضاف بر اینکه بازرسانی 
که باید به جهت انجام های نقش نظارتی 
و البته ستادی، در الیه ی دوم قرار داشته 
باشــند، خود به عنوان بازوی دولت، 
نقش اصلی را بازی می کنند؛ در حالی 
که تجارب گذشته نشــان می  داد که 
افزایش بازرس به معنای ایجاد سد در 
برابر جریان سیال و پیش رونده  حوادث 
نیســت و تاثیر چندانی در پیشگیری 

ندارد.«

نقش انجمن ها در بازرسی 
کارسازتر است

»ابوالفضــل اشــرف منصوری« 
افزود: »زمانی که انجمن های صنفی 
و سمن های مستقل از حاکمیت، وارد 
الیه  اول نظارت ها شوند، دیگر، دولت 
نیاز به استخدام بازرس ندارد. وزارت 
کار هر تعداد بازرس که استخدام کند، 
نمی تواند تمام کارگاه ها را پوشــش 
دهد؛ تازه ده ها هزار کارگاه غیررسمی 
چه می شوند؟ مگر در آنها کم حادثه 
داریم؟ اما نه نظــام جامعی نظارتی و 
خود مراقبتی موثری از درون کارگاه  ها 
شــکل گرفته و نه اینکه  بازرســان 
می توانند در بیش از ۱ میلیون کارگاه  
رسمی کشــور حاضر شوند و با صدها 
هزار پیمانکار و کارفرما صحبت کنند و 
ریز به ریز نقاط حادثه خیز و تجهیزات 
کارگاهی را رصــد کنند؛  همین حاال 
هــم کارگاه ها هر چند ســال یکباره 
امکان بازرســی و نظارت حضوری را 
پیدا می کنند. شاید تا موعد بازرسی، 
کارگران آنها بــه دلیل مخاطراتی که 
انتظارشــان را می کشند، خانه نشین 
و معلول شــده باشــند. این در حالی 
است که انجمن ها با بهره گیری از توان 
بازرسی و اتصال به مسئولین ایمنی و 
یا نفر ایمنی که بــازوی نظارتی آن در 
ســطح کارگاه ها محسوب می شوند، 
هم می توانند حــوادث را رصد کنند 
 و هــم اینکه وقــوع آنهــا را به موقع 

پیش  بینی کنند.« 

 معضلی که حساسیت دستگاه های حاکمیتی نسبت به آن از کف رفته است؛ 

ایران در نقطه  ثقل حوادث کار

خبر

»شرکت پیمانکاری شرکت راه سازی و معدنی 
مبین« مسئولیت معدن »میدوک« شهر بابک 
اســتان کرمان را برعهده دارد، اما اختاف میان 
کارفرمای مادر و شــرکت پیمانکاری سبب بروز 

مشکاتی برای مزدبگیران شده است.
به گزارش ایلنا، کارگران »شرکت پیمانکاری 
شرکت راه سازی و معدنی مبین«، از پیمانکاران 
دســت اول شــرکت ملی صنایع مس ایران، در 
اعتراض به وضعیت خود و بازداشت ۴ کارگر مقابل 

اداره کار و اداره اماکن شهر بابک تجمع کردند.
به گفته این کارگران؛ پیــش از این، کارگران 
نسبت به وضعیت خود معترض بودند و پیمانکار 

تصمیم به اخراج آن ها داشت اما درنهایت تصمیم 
بر این شد تا کارگران با همان شرایط به کار خود 
ادامه دهند و کارفرما هیچ کارگری را اخراج نکند. 
اگرچه تصمیم بــر عدم اخراج کارگــران بود اما 
شرکت پیمانکار ۷ نفر از کارگران را روز اول مهرماه 
اخراج می کند. به گفته برخــی منابع کارگری؛ 
اخراج ۷ نفر از نیروی کار این شــرکت ســبب 
درگیری میان مدیران شــرکت و دیگر کارکنان 
شــد. بر اثر این اتفاق، چند نفر از مدیران شرکت 
پیمانکاری در درگیری آسیب دیدند و متعاقب 
آن۴ کارگر بازداشــت شــدند.  کارگران مدعی 
هستند؛ بازداشت شــدگان در درگیری حضور 

نداشته اند اما به دلیل پیگیری مطالبات از سوی 
شرکت پیمانکاری متهم به ضرب و جرح شده اند. 
آنها همچنین خواهان آزادی همکاران بازداشت 

شده خود و رسیدگی به مطالباتشان هستند.
درخواست کارگران فراتر از قانون است

معاون اجرایی شرکت راهســازی و معدنی 
مبین درباره شرایط این شــرکت توضیح داد: ما 
مســئولیت اجرایی معادن متعددی را برعهده 
داریم و بیش از ۳۰ سال است که مدیریت معدن 
میدوک شهرستان بابک یکی از پروژه های ماست. 
وحید محمدی ادامه داد: در این معدن مســائلی 
مثل دستمزد کارگران و طرح طبقه بندی مشاغل 

که مورد تایید قانون کار است، از سوی شرکت مورد 
توجه قرار گرفته است. شرایط پرداخت کارگران 
نیز بر اساس قانون است اما مزایای شغلی و طرح 
طبقه بندی مشاغل به مراتب فراتر از الزامات قانون 
کار است. به گفته معاون اجرایی این شرکت؛ به 
دلیل اینکه کارگران درون معدن اشتغال دارند، 
مدیران شــرکت معتقدند تــا پرداختی مزایای 
کارگران بیشــتر از حداقل های قانونی باشد. اما 
آنچه که مورد نظر کارگران است، پر شدن اختاف 
دســتمزد میان کارگران پیمانکاری و نیروهای 
شرکت ملی مس اســت که نوع بیان این موضوع 
می تواند موجب تشویش شود. وی ادامه داد: پس 

از ایجاد فضای تشویش در میان کارگران، عوامل 
مذکور به محیط کارگاه رفتند و معاون کارگاه را 
که خواهان گفتگو با کارگــران بوده مورد ضرب 
و شــتم قرار دادند.  معاون اجرایی شرکت یادآور 
شد: این عده، دیگر مدیران را نیز تهدید به ضرب 
و شتم کردند که این موضوع هم اکنون در شورای 
تامین و دادگســتری در حال رسیدگی است و 
رای نهایی صادر خواهد شد. به گفته محمدی، به 
دلیل نامساعد بودن شرایط، در حال حاضر کارگاه 

تعطیل شده است.

اختالف کارفرمای مادر و شرکت پیمانکاری در شهربابک، دامن همه را گرفت

اخراج و بازداشت کارگران و ضرب وشتم مدیران در معدن »میدوک« 

یکی از کارگران شهرداری دهدشت گفت که همسرش در 
پی نداشتن توان مالی برای خرید لوازم مدرسه فرزندان، دست 
به خودسوزی منجر به فوت زده است. »محمدجواد عرفانی« که 
۳۹ سال و ۱۵ سال سابقه کار قراردادی در حوزه نقلیه شهرداری 
دهدشت دارد، به ایسنا گفت: حقوق ماهیانه  ام ۵ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان است و در ۵ ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده ام  و 
اگر یک روز هم دیرتر بر سر کار حاضر می شدم برایم غیبت رد 
می شــد. وی با یادآوری این مطلب که چند روز قبل از حادثه 
خودسوزی همســرم، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و 
مطالباتمان مقابل شهرداری تجمع کردیم، اما کسی به دادمان 

نرسید، ادامه داد: پسر بزرگم اول راهنمایی و دخترم اول ابتدایی 
است، یک دختر سه ســاله نیز دارم. در این شرایط چه کسی 
پاسخگوی دل ســوخته فرزندانم است. این کارگر شهرداری 
دهدشت با بیان اینکه فاقد منزل مسکونی هستم، خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه در آســتانه ماه مهر و بازگشایی مدارس 
بودیم پول نداشــتم که برای فرزندانم لوازم التحریر و وسایل 
مورد نیاز مدرسه را تهیه کنم و همسرم از ناراحتی این مساله، 
اقدام به خودسوزی کرد و زندگی و خانه ام ویران شد و هم اکنون 
مشکات و نداری از یک طرف خراب شدن زندگی و از دست 
دادن مادر فرزندانم از طرف دیگر زندگی ام را روی سرم آوار کرد. 

وی ادامه داد: همسرم می گفت کجا دیده ایم کسی در اداره ای 
کار کند اما حقوق به او ندهند و حتی نتواند برای فرزندان خود 
وسایل مدرسه و قلم و دفتر بخرد؛ که به حیاط رفت و از نفتی که 
آنجا بود روی خود ریخت و خود را آتش زد. با پسرم تاش کردیم 
که خاموشش کنیم اما از ناحیه دو دست، شکم، گردن و صورت 
دچار سوختگی شدم،  و همسرم نیز ۸۰ درصد سوختگی داشت 

که همسرم را به بیمارستان اهواز و خودم را به بیمارستان یاسوج 
اعزام کردند که البته خانمم به علت شدت سوختگی از دنیا رفت.
شهردار دهدشت، مرکز شهرستان کهگیلویه در گفت و  گو 
با خبرنگار ایســنا در خصوص حقوق کارگــران و کارمندان 
شــهرداری گفت: کارگران و کارمندان شهرداری دهدشت 
حدود ۴ ماه است که حقوق نگرفته اند  و یک ماه حقوق آنها سه 

شنبه یا چهارشنبه هفته جاری پرداخت می شود.
»احسان تابش  نژاد«، درخصوص علت این مشکل افزود: 
باتکلیفی شورای شهر دهدشت و برگزار نشدن کمیسیون ها 
و ... از مهمترین دالیل این مســاله بوده و مشــکات شورای 
شهر همچنان ادامه دارد. وی با بیان اینکه حدود ۲۰۰ کارگر و 
کارمند مجموعه شهرداری دهدشت با همین مشکل و وضعیت 
مواجهند، بیان  کرد: شهرداری دهدشت از مردم و دستگاه های 

مختلف دولتی ۲۸ میلیارد تومان طلب دارد.

شهردار: کارگران 4 ماه است حقوق نگرفته اند

خودسوزی و فوت همسر کارگر شهرداری دهدشت به دلیل فقر

جا اُفتادن حوادث کار و 
عادی شدن آن؛ موضوعی 

است که کنشگران 
اجتماعی و فعاالن صنفی 
بارها به آن واکنش نشان 

داده اند. آنها از دستگاه های 
حاکمیتی خواسته اند که 

نسبت به امنیت جانی 
نیروی کار بی تفاوت نباشند 

و با استقراِر نظام بازرسی  
و ارجاع تخلفات به مراجع 

رسیدگی، از به خطر افتادن 
جان کارگران جلوگیری 

کنند

نگاهی به آمار نشان 
می دهد که حوادث کار 
بر شیب صعودی اُفتاده 

است. از باب نمونه تعداد 
حادثه دیدگان از ۲۱۵۶۲ 
مورد در سال ۹۸ بیش از 
۲ برابر شده و در سال ۹۹ 
به 444۹۱ مورد رسیده 

است؛ به بیان دیگر تعداد 
حادثه دیدگان تنها در 

عرض یک سال، بیش از ۱۰۰ 
درصد افزایش یافته است
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