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وزیر کار خبر داد:
متناسب سازی برای ۹۰ درصد 
بازنشستگان کشور اجرایی شد

وزیر رفــاه گفت: 
۳.۵ میلیــون نفــر از 
بازنشســتگان تامین 
اجتماعی مشــمول 
متناسب سازی حقوق 

شده اند که در مردادماه با اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومان 
متناسب سازی انجام شــد. به گزارش ایلنا، محمد 
شریعتمداری در مصاحبه با رادیو گفت وگو، تاکید 
کرد: مشابه این اقدام نیز برای بازنشستگان کشوری 
در حال انجام اســت و در مجموع حدود ۹۰ درصد 
حقوق بازنشســتگان از این طریق افزایش خواهد 
داشت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: افزایش 
۳۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران نیز در دولت 
به تصویب رسید و اجرایی می شود. وی به تسهیالت 
قرض الحسنه بازنشســتگان تامین اجتماعی نیز 
اشــاره کرد و گفت: در حال حاضر با افزایش اعتبار، 
سقف تسهیالت آنها به ۵ میلیون تومان رسیده که 

می توانند بدون ضامن از آن برخوردار شوند.
    

در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛ 
هنوز خبری از استخدام 

پرستاران نیست 
دبیــرکل خانــه 
پرســتار در خصوص 
خبر جــذب 1۰ هزار 
پرستار که هفته پیش 
از ســوی دولت مطرح 

شــد، گفت: هنوز هیچ اقدامــی در این خصوص 
صورت نگرفته است.  محمد شریفی مقدم در گفتگو 
با خبرنگار ایلنا، افزود: واقعیت آن اســت که دولت 
برای امسال مجوز استخدام رسمی ۲۰ هزار پرستار 
را صادر کرده اســت اما تاکنون فقط 4 هزار پرستار 
استخدام شده اند که متعلق به سال قبل است. وی با 
بیان اینکه در موضوع استخدام قرار بود از سال 1۳۹7 
هر سال، تعداد 1۰ هزار پرســتار استخدام شوند، 
افزود: متاسفانه ما در سال 1۳۹7 هیچ استخدامی 
در بخش پرستاری نداشــتیم. در سال 1۳۹8 هم 
مجوز 1۰ هزار استخدام در بخش سالمت را دادند که 
از این تعداد فقط 4 هزار نفر پرستار هستند. درنهایت 
در سال 1۳۹۹ نیز فقط همان چهار هزار نفر سال 

1۳۹8 استخدام شدند.
    

پرداخت تسهیالت اشتغال به 
فرزندان بازنشستگان 

مدیــرکل تعاون، 
کار ورفــاه اجتماعی 
هرمــزگان گفت: این 
اداره کل جهت فراهم 
شــدن زمینــه ایجاد 

اشتغال فرزندان بازنشســتگان، آمادگی پرداخت 
تســهیالت و ارائه آموزش به آنهــا را دارد.  هادی 
ابراهیمی با اشاره به اینکه داشــتن مهارت الزمه 
اشتغال است، گفت: برای افزایش مهارت فرزندان 
بازنشستگان که جویای کار هستند با همکاری اداره 
فنی و حرفه ای استان می توان آموزش های الزم و 

متناسب با بازار کار را به آنها ارائه کرد.
    

البرز باالترین و همدان پایین ترین 
نرخ بیکاری زنان را دارند 

اطالعــات آماری 
وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی نشــان 
می دهد زنان در البرز 
و یــزد باالتریــن نرخ 

بیکاری را دارند و در همــدان و زنجان نرخ بیکاری 
آنها بسیار پایین است.   به گزارش ایلنا،  براساس آمار  
سال۹8، البرز با نرخ بیکاری ۳1.۹ درصدی و یزد با 
نرخ بیکاری ۳۰.4 درصدی برای زنان، در رتبه های 
اول و دوم بیکاری زنــان قرار دارنــد. در مقابل در 
همدان، زنجان و خراسان شمالی نرخ بیکاری برای 
زنان به ترتیب 7.۵، 7.۹ و 8.8 گزارش شده است. نرخ 

بیکاری زنان در سایر استان ها دو رقمی است.
    

اعالم اسامی کارگران جانباخته 
در معدن آق دربند سرخس 

اسامی دو کارگر جان باخته در حادثه انفجار معدن 
سرخس مشخص شد. به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر 
چهارشنبه حادثه انفجار در معدن آق دربند سرخس، 
منجر به مرگ دو کارگر شد. بر اثر این انفجار، دو کارگر 
در زیر آوار مدفون شدند که پس از مدتی پیکر بی جان 
آنها توسط اهالی روستا بیرون آورده شد. اجساد این 
کارگران توسط تیم های عملیاتی به پزشکی قانونی 
منتقل شد.  منابع خبری ایلنا، هویت این دو کارگر را 

حامد بالوانه و محمد حیدری اعالم کردند.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

به روندی که در دهه های گذشته با 
دستاویز قرار دادن چند دسته سیاست 
عمده، ازجمله خروج مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی از شــمول قانــون کار و رواج 
شرکت های پیمانکاری و تامین نیروی 
انســانی، در دســتور کار قرار گرفته، 
می توان پروسه ی »کارگِر ساده سازی« 
نــام داد؛ این روند طوالنــی بیش از 8۰ 
درصد طبقــه کارگر ایــران را به کارگر 
ساده ی حداقل بگیر و قراردادموقت )فاقد 
امنیت شغلی( تنزل داده است؛ کارگرانی 
که با از دست دادن امکان تحرک طبقاتی 
و ارتقای جایگاه شغلی، مجبور هستند 
همواره در موقعیت متزلزِل یک کارگر 

ساده درجا بزنند.
روند افول شرایط شغلی، روندی کند 
و بطئی بوده است؛ در این روند آهسته، 
کارگرانی که در روزگاران نه چندان دور 
صاحب امنیت شــغلی، حق اعتراض و 
دستمزدهای شایسته و آبرومند بوده اند، 
در یک چرخه ی بســته ی قراردادهای 
ســاده ی پیمانکاری گرفتــار آمده اند. 
قراردادهایی که هر سه ماه یا درنهایت هر 
شش ماه با هزار بیم و امید تمدید می شود 
و همه آیتم های مندرج در آن، بســیار 

حداقلی است.
در این راســتا، مســیری که ناصر 
آقاجری، فعال کارگری پروژه ای، تصویر 
می کند، مسیِر بی حقوق سازی کارگران 
فنی و متخصــص و ایســتایی ناگزیر 
طبقاتی آنها در دهه های گذشته است؛ 
این کارگران به رغم تخصص بســیار و 
تالش فراوان و با وجود استحقاق و لیاقت 

بسیاری که دارند، باید همیشه یک کارگِر 
حداقل بگیِر ســاده باقی بمانند؛ چراکه 
شرکت های نســل جدید هرگز اجازه 
نمی دهند کارگــران از جایگاه حداقلی 
خود صعود کنند و به برخورداری برسند!
سیر تنزلی در نسل دوم شرکت ها!

رونِد »کارگِر ساده ســازی«، عرف 
کارگاه های قدیمی را نیز دچار تغییرات 
تنزلی کرده اســت؛ آقاجری که سال ها 
ســابقه کار در پروژه های نفــت و گاز 
جنــوب را دارد؛ در ارتباط بــا این افول 
تدریجی می گوید: در دهه های گذشته، 
شــرکت های خصوصی یا نیمه دولتی 
در پایان هر ســال که دولــت درصدی 
به حداقل حقــوق همه کارگــران در 
»سه جانبه گرایی« اضافه می کرد عالوه 
بر این درصد به همان میزان آنها هم به 
حقــوق کارگران خود حتــی کارگران 
معترض اضافه می کردنــد ولی با تداوم 
تعدیل ســاختاری و خصوصی سازی، 
این شیوه ها رنگ باخت و امروزه همین 
شرکت ها با نسل جدید مدیریت ، حقوِق 
کارگــران را از حداقل هــای عرفی هم 
پایین تر محاســبه می کنند و ماه ها از 
پرداخت حقوق نیــروی کار خودداری 
می ورزند. با توجه به این واقعیت که این 
شــرکت ها چند صد تا چند هزار کارگر 
متخصص و فنی را در اســتخدام دارند 
و باتوجه به رقم حقوقــی این کارگران 
متخصص و تکنیسین ها و مهندسان )که 
حقوق های باالیی باید دریافت کنند( هر 
ماه سود کوتاه مدت این عدم پرداخت ها، 
رقم باالیی است که به جیب پیمانکاران و 
مدیران شرکت ها واریز می شود. به گفته 
آقاجری، نســل دوم این شــرکت های 

تولیدی - خصوصی مانند شرکت های 
دولتی و نیمه دولتی، حقوق را در پایان 
هر ماه پرداخت نمی کنند و چندین ماه 
از پرداخت آن خودداری می کنند، عالوه 
بر آن درصد حق بیمه کارگران را نه با نرخ 
واقعی حقوق دریافتــی کارگران، بلکه 
با حداقل حقوق پرداخــت می کنند تا 
نیروی کار از یک بازنشستگی قانونی و 
واقعی برخوردار نشوند و با حداقل حقوق 

بازنشسته گردند.
 چرا شرکت ها تغییر

 رفتار داده اند؟!
»تغییر رفتار این شرکت ها« چرا اتفاق 
افتاده است؛ چه مولفه هایی شرکت هایی 
را که زمانــی با کارگران خــود خوب تا 
می کردنــد به جایی رســانده که امروز 
خیلی راحت از حــق و حقوق کارگران 
می زنند؛ آقاجری در این رابطه می گوید: 
در رقابت با شــرکت های دولتی و نیمه 
دولتی، این شــرکت ها تنها می توانند 
به صورت یک شرکت دســت دوم کار 
ســاخت را در اختیار بگیرند که در این 
صورت مبلغ ســاخت به شدت کاهش 
می یابد و به جیب شرکت های واسطه ای 
می ر ود. رانتی کــه در اختیار »خودی« 
قرار می گیرد باعث می شود شرکت های 
واقعا خصوصی  دسترسی به کارِ دست 
اول را نداشته باشند لذا مجبورند کار را 
به صورت دست دوم از این شرکت های 
دولتی و نیمه دولتِی وابسته به نهادهای 
بیشمار موجود که غیرتولیدی و در حکم 
واســطه بین کارفرمای اولیه یا دولت و 
کارگزار اصلی هســتند، دریافت کنند. 
شرکت های داللی بزرگ پس از دریافت 
امتیاز ساخت پروژه ها، کار را در نهایت 

انجام نمی دهند و آن را بــه مناقصه به 
شرکتی واگذار می کنند که پایین ترین 
نرخ را عرضه کند، ولی افتخار ساخت کار 
تولیدی به نام آن شرکت های واسطه تمام 
می شود، در حالی که کار آنها تنها دست 
به دست کردن قراردادها است. اینگونه 
قرارداد، شرکت های خصوصی را بر سر 
لبه تیغ می کشاند زیرا با تورمی که هرساله 
دولت ایجاد می کند، این شرکت ها دیگر 
به هیچ وجه قادر به خرید متریاِل ساخت، 
از خارج از ایران نیستند و ناچارند متریال 
با اســتاندارد پایین را با سه برابر قیمت 
واقعی از دالالن وطنی تهیه کنند. از این 
رو این شرکت ها دچار زیان های سنگین 
می شــوند و پروژه ســاخت با کیفیت 
مطلوب ساخته نمی شــود. ولی با این 
وجود تعدیل ساختاری یک راه حل برای 
گریز از زیان سرمایه داران فراهم نموده 
است. سرمایه داران بدون تردید می توانند 
زیان خود را جبران کنند البته با تجاوز به 
حقوق کارگران و با استثمار مضاعف آنها. 
با گران شدن انرژی، برق و آب و ورق های 
فوالدی و میلگرد و تیرآهن و ســیمان و 

دیگر مصالح برای تولید، سرمایه دار به 
تنها امکان دیگر کسب درآمد یعنی زدن 
از حق و حقوق قانونی کارگر می پردازد. 
پیمانکاران این هزینه های اضافی دولت 
ســاخته را با کاستن از ســطِح حداقل 
خدمات موظف خود به کارگران خنثی 
می کند و اینگونه اســت که خوابگاه ها 
کوچک و محقر می شوند؛ غذا و خدمات 
دیگر بسیار محدود می شود، حقوق ها 
پرداخت نمی شوند و به حداقل می رسند، 
بیمه را اگر کارگران دنبال نکنند به کلی 
پرداخت نمی کنند و هزاران تخلف دیگر. 
کارگر زمانی متوجه اشتباه خود می شود 
که پس 4۰ سال کار می بیند تنها بیست 
و چند سال کارکرد دارند و در سن هفتاد 
سالگی هنوز سی ســال کار کرد ندارد و 

نمی تواند بازنشسته شود!
افول سطح زیستی کارگران 

شرکت های نسل جدید!
به گفته این فعال کارگری، در جنوب 
در پروژه های تولید و در صنایع مادر، پس 
از شوک درمانی های تعدیل ساختاری 
و خصوصی ســازی، شــرایط کار برای 
کارگران و همه ی نیــروی کار نا ایمن تر 
شده است؛ آلودگی های گازهای مرگبار 
به خصــوص در کارگاه ها، آلودگی های 
صوتــی و عدم وجود آمــوزش ایمنی و 
پیگیری آن در کارهای سخت، هم چون 
بســتن کمربندهای ایمنی در ارتفاع، 
عدم وجود خدمات خوابگاهی، غذایی و 
بهداشتی بخشی از واقعیت های دردناک 
موجود است از ســوی دیگر کارگران با 
کوچکترین اعتراضی به این شــرایط 
ناهنجار به جای پاسخگویی مدیران، در 
اکثر مواقع اخراج می شوند، آنهم بدون 

پرداخت مطالباتشان.
نمونــه ای از رفتارهای نامناســِب 
این شرکت های نســل دوم را در پارس 
جنوبی و در کلونی های پاالیشــگاهی 
می توانیم ببینیم؛ کارگران پیمانکاری 
پارس جنوبی درگیر تبعیضی هستند 
که برای رهایــی از آن، هیچ حربه ای در 
اختیار ندارند. آقاجری به نمونه ای از این 
تبعیض می پردازد: کارگــران و حقوق 
بگیران دولتی در مناطق جنوب یا مناطق 
آزاد تجاری - صنعتی در شرایطی مانند 
شرایطی که کارگران پروژه ای در آن جا 
به کار مشغولند، دو هفته کار و دو هفته 
»رســت« )مرخصی( دارند با روزانه 8 
ساعت کار )به صورت شیفتی، روز کار، 
عصر کار و شب کار( با کلی مزایای ضروری 
ولی کارگران قرارداد موقت )پروژه ای( یا 
همان سازندگان صنایع مادر کشور که 
از نظر کیفی، کاری فنی تر، سنگین تر و 
سخت تر را انجام می دهند، گاهی ۲۵ روز 
کار و ۵ روز »رست« دارند. آن هم با روزی 

1۲ ساعت کار و در برخی پروژه ها با 1۰ 
ساعت کار با ۳۰ دقیقه زمان ناهار و همراه 
با اضافه کار اجباری در صورت ضرورت، 
بدون درصد قانونی بابــت اضافه کاری 
که البته با زمان رفت و آمد از خوابگاه به 
محل کارگاه بیش از 1۲ ساعت از زمان 
زندگی کارگر گرفته می شــود. با یک 
محاســبه قانونی متوجه می شوید این 
۲۵ روز کار کارگران پــروژه ای معادل 
دو ماه کارکرد کارگران و حقوق بگیران 
دولتی اســت و این ۵ روز »رست« آن ها 
یک روز آن با رفتن با اتوبوس به خانه شان 
حذف می شود و یک روز آن، با بازگشتن 
به کار، که در واقع این کارگران تنها ۳ روز 
»رست« دارند و حق دارند با خانواده خود 
پس از یک ماه کار شاق باشند. کارگران 
دولتی از همه ی روزهای تعطیلی و جمعه 
در سال با دریافت حقوق آن روز استفاده 
می کنند و پس از دو هفتــه کار برای دو 
هفته مرخصی، بلیط هواپیما به صورت 

رایگان در اختیارشان قرار می گیرد. 
حقوق  کارگران پروژه ای هم برخالف 
روال و عرف جهانــی و قانونی و برخالف 
ســنت معمول برای کارگران دولتی، با 
ماه ها تاخیر پرداخت می شود. در صورت 
اعتراض، کارگر به راحتی اخراج می شود 
و حتی »بلک لیســت« می شود یعنی 
هیچ شرکتی دیگر به او کار نمی دهد! این 
شمه ای از تجربیات یک فعال کارگری در 
دهه های اخیر است؛ مسیری که آقاجری 
تصویر می کند، مسیِر بی حقوق سازی 
کارگران فنی و متخصص و ایســتایی 
ناگزیر طبقاتی آنها در دهه های گذشته 
اســت؛ این کارگران علیرغم تخصص 
بســیار، علیرغم تالش فراوان و با وجود 
استحقاق و لیاقت بسیاری که دارند، باید 
همیشــه یک کارگِر حداقل بگیِر ساده 
باقی بمانند؛ چراکه شــرکت های نسل 
جدید هرگز اجازه نمی دهند کارگران 
از جایگاه حداقلی خود صعود کنند و به 

برخورداری برسند!

بررسی عملکرد شرکت های پیمانکارِی نسل جدید؛ 

چرا اکثریت کارگران، »کارگر ساده  حداقل بگیر« هستند؟ 

خبر

مدیر اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی المرد، 
گفت: تحلیل حوادث کار، در صنایع معدنی بویژه کارخانه های 
آلومینیوم کشور نشان می دهد که بیشترین جراحت وارده به 

کارگران از نوع ضرب دیدگی، شکستگی و سوختگی است.
به گزارش ایلنا، »محمد جابری« با بیان اینکه این دســت 
حوادث معموالً بر اثر برخورد اشیا یا پاشیدن مواد مذاب بر روی 
کارگران رخ می دهد، گفت:»طبق بررســی های انجام شده در 
کارخانه های آلومینیوم کشور، کارگران مستقر در واحدهای 
ریخته گری، احیا و تعمیرات، بیشتر در معرض آسیب هستند.«

وی با بیان اینکه استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب 
در کاهش حوادث کارگری موثر است، اظهار کرد: »کارگرانی 

که با مواد خورنده سروکار دارند، باید ازکفش های الستیکی یا 
جنس مقاوم در برابر این مواد استفاده کنند. کفش های کارگرانی 
که با فلزات مذاب )کارگران واحد احیا و ریخته گری(، مواد داغ و 
خورنده کار می کنند باید مقاوم بوده و لبه کفش برای جلوگیری 
از نفوذ مواد مذکور به داخل آن کاماًل به پا و قوزک پا چسبیده و 
فاقد سوراخ بند کفش باشد«. مدیر اداره کار منطقه ویژه المرد 
تصریح کرد: »کفش های مورد اســتفاده در عملیات برق باید 
نارســانا و فاقد هر گونه قطعه فلزی بوده، همچنین دارای زبانه 
متصل به دو طرف کفش وساق بلند باشد )کارگران واحد برق و 
رکتیفایر(. در محیط هایی که احتمال بروز جرقه الکتریکی وجود 
دارد، کفش های کارگران باید فاقد هر نوع قطعه فلزی باشد. در 

محیط هایی که احتمال نفوذ اجسام تیز و برنده به کف پا وجود 
دارد، کارگران باید از کفش های مخصــوص که در زیر آن ورق 

فلزی مقاوم به کار رفته است، استفاده کنند.«
جابری ادامه داد: »اجرای آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، 
کارگران و کارآموزان مصوب شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت 
کار در اولویت اداره کار اســت و بازرســان اداره کار با تشــدید 
بازرسی ها تالش خواهند کرد که از حوادث احتمالی جلوگیری 

یا به حداقل ممکن برسد.«
این مقام مسئول تصریح کرد: »مطابق قانون، کارفرما طبق 
ماده دو آیین نامه وسایل حفاظت فردی و ماده ۶1 و ۶۶ آئین نامه 
حفاظت و بهداشــت عمومی در کارگاه ها، مکلف است وسایل 

حفاظت فردی متناسب با محیط کار و مخاطرات احتمالی را به 
تعداد کافی تهیه و به صورت رایگان در اختیار کارگران قرار دهد 
که در همین راستا، تمامی آیین نامه های قانون کار مناطق ویژه به 
منظور صیانت از نیروی انسانی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار، 
به واحدهای مختلف صنعتی ازجمله کارخانه آلومینیوم جنوب، 
ابالغ شده است و بازرسان اداره کار بر تمامی امور نظارت دارند«. 

مدیر اداره کار منطقه ویژه المرد تشریح کرد؛ 

ضرب دیدگی، شکستگی و سوختگی در صدر حوادث کار 

 استاندار قزوین از تامین اعتبار برای پرداخت 
مطالبات مــزدی کارگران ایــن واحد تولیدی 

خبر داد.
به گزارش ایلنا، سوم شهریورماه در جریان 
سفر رئیس محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان 

برنامــه و بودجه به اســتان قزویــن، کارگران 
کنتورسازی قزوین با او دیدار کردند. این کارگران 
مطالبات و خواسته های خود ازجمله پرداخت 
مطالبات مزدی و راه اندازی تولید در کارخانه را با 
رئیس سازمان برنامه و بودجه در میان گذاشتند. 

آنها اعتراض خود نسبت به خصوصی سازی را به 
گوش یکی از باالترین مقام های اجرایی کشور 
رساندند. در نهایت، هشتم شهریورماه استاندار 
قزوین از تخصیص اعتبار برای پرداخت بخشی از 
مطالبات کارگران کنتورسازی خبر داد و گفت: با 
پیگیری صورت گرفته و مساعدت  رئیس سازمان 
برنامه و بودجه 1۵ میلیــارد تومان از مطالبات 
معوقه کارگران شــرکت کنتورسازی تامین و 
جهت پرداخت به حســاب سپرده دادگستری 

شهرستان البرز واریز شد. هدایت اهلل جمالی پور 
افزود: در حاشیه برنامه های معاون رئیس جمهور 
و رییس سازمان برنامه و بودجه به استان قزوین 
دو مشــکل کارگری استان شــامل معوقات 
کارگران شرکت کنتورسازی و مشکل کارگران 
اخراجی عوارضی های استان را با ایشان مطرح و 
درخواست کردم ما را در تامین اعتبار مطالبات 

معوقه کارگران کمک کند.
حاال کارگران کنتورسازی که ۲۶ ماه معوقات 

مزدی پرداخت نشــده دارند، امیدوارند با این 
تخصیص اعتبار هرچه زودتــر معوقات مزدی 

خود را دریافت کنند.
این کارگران می گویند: خواســته اصلی ما 
پرداخت دستمزدهای معوق نیست؛ مهمترین 
مطالبه ما اثبــات عدم اهلیت خریدار اســت و 
خواســته  ما چیزی جز تعیین تکلیف سهامدار 
نیست که انشاهلل این دغدغه ها به ثمر بنشیند و 

سهامداران خلع ید شوند.

نتیجه دیدار کارگران کنتورسازی با نوبخت چه شد؟

 وعده ها برای پرداخت بخشی از مطالبات 

به گفته ناصر آقاجری، 
فعال کارگری پروژه ای، 

درشرکت های پیمانکاری 
نسل جدید، کارگران به رغم 

تخصص بسیار و تالش 
فراوان و با وجود استحقاق 
و لیاقت، باید همیشه یک 

کارگِر حداقل بگیِر ساده باقی 
بمانند؛ چراکه این شرکت ها 
اجازه نمی دهند کارگران از 
جایگاه حداقلی خود صعود 

کنند و به برخورداری برسند! 

نمونه ای از رفتارهای 
نامناسِب شرکت های نسل 
دوم را در پارس جنوبی و در 

کلونی های پاالیشگاهی 
می توانیم ببینیم؛ کارگران 

پیمانکاری پارس جنوبی 
درگیر تبعیضی هستند 

که برای رهایی از آن، هیچ 
حربه ای در اختیار ندارند
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