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اخبار کارگری

بهرغم بروز موجهای سنگین تورمی مطرح شد؛

۹۵درصد حوادث شغلی مربوط
به مردان است

وعده ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال

نسرین هزاره مقدم

از اولین روزهای بهار امسال ،قیمت
کاالهای اساسی خانوار با سرعت بسیار
درحالافزایشیافتناستاماآنچیزی
که نصیب کارگران شده فقط۲۶درصد
افزایش دســتمزد به اضافــه افزایش
مزایای مزدی مانند حق مســکن و بن
خوارباراست.
در فروردین ماه ،ابتدا حمل و نقل و
سبدخوراکیهاازجملهحبوباتومیوه
گران شدند .بعد از آن نوبت به گرانیها
در سطوح کالنتر رســید و مسکن و
اجارهبهای مسکن و همچنین قیمت
ارز و طال سر به فلک کشــید .امروز در
روزهای نیمه اول تیر مــاه ،دالر به مرز
۲۰هزار تومان رسیده است و خود این
مساله ،هم موج روانی و هم موج واقعی و
عینیتورمرادرپیخواهدداشت.
در اردیبهشــت  ۹۹و براســاس
آمارهای رسمی ،مســکن ۱۱درصد
گران شد و در خرداد ماه این روند گرانی
ادامه یافت .هزینههــای حمل و نقل
براساسآخریندادههابیشاز۴۰درصد

خبر

افزایشراتجربهکردهاندوپیشبینیها
نشــان میدهد که در ماههای آینده با
موجهایسنگینترتورمروبهروخواهیم
بود که پیامد گرانی دالر خواهد بود .هر
چند دولت و اقتصاددانان دستراستی
از سیاست گرانی ارز به انحای مختلف
دفــاع میکنند اما به گفته «احســان
سلطانی» کارشناس اقتصادی ،دلیل
آن دستکاری بازارها برای سودجویی
عدهایخاصاست.
وی میگویــد :در هیچ جــای دنیا
این میزان اتقافــات عجیب در اقتصاد
رخ نمیدهد .باید منافع عدهای تامین
شود .کسانی که به رانتهای اطالعاتی
دسترســی دارند ،میدانند چه زمانی
چه بخرند و چه زمانی آن را بفروشــند.
برخی رسانهها دائما روی این موضوع
کارمیکنندکهرقابتپذیریدراقتصاد
کشورمختلشده،صادراتازبینرفته،
صنعت نابود شــده و مواردی اینگونه
را تبلیغ میکنند .گفتنــد راهکار این
اســت که ارز را گران کنیــم ،آن وقت
همه مشــکالت حل میشــود اما این
غوغاساالری رســانهای به اینجا منجر

شده است! اینها همه برنامهریزی شده
بود و در نتیجه میبینیم که چه اتفاقی
افتاد.
ســودجویی گروههای خــاص از
گران شــدن دالر (به صورت مستقیم
و غیرمستقیم) یک وجه قضیه است و
متضرر شدن قاطبه مردم یعنی طبقه
کارگر از تورم هولناک کاالهای اساسی
وجهی دیگر .کارگران دیگر حتی قادر
به تامین ابتداییترین نیازهای خانوار
نیستند.براینمونهلبنیاتبعدازگرانی
۳۰درصدیاخیردرحالحذفشدناز
سفرههای مردم است و کارگران دیگر
قادر نیســتند شیر ،ماســت و لبنیات
بخرند .در این شــرایط دشــوار ،تمام
چراغهای قرمز معیشتی روشن شده
وآژیرهایهشداربهصدادرآمدهاست.
بازهموعدهدرمانی
در چنین شرایطی است که به نظر
میرسد بعد از شوکدرمانی ناعادالنه
اقتصاد ،قصد دارند کارگــران را باز هم
«وعدهدرمانــی» کنند یعنــی به آنها
وعده و وعید بدهند که دستمزدشــان
در طول ســال جــاری یکبــار دیگر

هزینههایحملونقل
براساس آخرین دادهها
بیش از۴۰درصد افزایش
را تجربه کردهاند و
پیشبینیهانشانمیدهد
که در ماههای آینده با
موجهایسنگینترتورم
روبهرو خواهیم بود که
پیامد گرانی دالر خواهد
بود
ترمیم شــده و افزایــش خواهد یافت.
چهارم تیرماه« ،درویشــیان» رئیس
سازمانبازرسیکلکشورگفت:باتوجه
به دریافت کم حقوق کارگران و افزایش
تورم با کمک دولت و جلســاتی که با
نمایندگان کارگران داشتیم 5 ،درصد
به حقوق کارگران اضافه شد و وزیر کار
قول دادهاند این مبلغ در  ۶ماه دوم برای
افزایشمجددبررسیشود.
آیــا روی این وعده یعنــی افزایش
مجــدد مــزد ۲۶درصــدی در نیمه

دوم ســال ،میتوان حســاب باز کرد؟
همــان افزایش ۵درصدی دســتمزد
که در هفدهم خرداد ماه مصوب شــد
و همچنین افزایــش۲۰۰هزار تومانی
حق مسکن که حق مسکن را از ۱۰۰به
۳۰۰هزارتوماندرماهرساند،قراراست
از تیرماه اجرایی شــود و یک ریال بابت
مابهالتفاوتاینافزایشهاقرارنیستبه
کارگران پرداخت شود ،یعنی مجموعه
دولت و وزارت کار از ابتدای ســال قول
و وعده افزایش حق مســکن در سال
 ۹۹را بارها تکرار کردنــد اما در نهایت،
کارگران فقط سهچهارم سال مشمول
این افزایش شــدند و کل بهار را مجبور
شدند با مزد ۲۱درصدی و حق مسکن
۱۰۰هزارتومانیسرکنند.
حال که وعد ه افزایش حق مسکن
که از اسفند ماه داده شــده بود ۴ ،ماه
بعد به بار نشسته است ،چطور میتوان
امیــدوار بــود که طرفهــای مقابل
کارگران یعنی کارفرمایان و دولتیها
حاضر به مذاکره مجدد و افزایش مجدد
دستمزد در نیمه دوم سال شوند .وقتی
دولت حاضر نشــد ۲۰۰هــزار تومان
افزایش حق مسکن را عطف بهماسبق
کند و آن را از ابتدای سال به کارگران
بپردازد ،چطــور در نیمه دوم ســال
راضی به مذاکره مجدد بابت دستمزد
ال این مذاکرات چه زمانی
میشود؟ اص ً
قرار است آغاز شــود ،چه زمانی قرار
است به انجام برسد و از چه زمانی قرار
است اجرایی شود؟
برداشت ۵۰هزارتومان
ازجیبکارگران
ت بارها از افزایش ۳۶درصدی یا
دول 
۴۰درصدی دریافتی کارگران در سال
جدید ،ســخن گفته و ادعا میکند با
افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن و
افزایش ســایر مزایای مزدی ،دریافتی
کارگران بیش از ۳۵درصد زیاد شــده
استاما«فرامرزتوفیقی»رئیسکمیته
دستمزد کانون عالی شوراها میگوید:
دولتیها در تمام مصاحبهها و اظهارات
خــود۲۰۰ ،هزار تومان حق مســکن
یا افزایش ۲۶درصدی دســتمزد را از

دولتمردان در اظهارات
خود۲۰۰،هزار تومان
حقمسکنیاافزایش
۲۶درصدی دستمزد را از
ابتدای سال حساب کرده
و پای افزایش دریافتی
کارگران میگذارند ،در
حالیکه آن را سه ماه سال
از کارگران دریغ کردهاند

ابتدای سال حساب کرده و پای افزایش
دریافتیکارگرانمیگذارنددرحالیکه
آن را ســه ماه ســال از کارگران دریغ
کردهاند! عددسازی و آمارسازی فقط
مربوط به نرخ تورم و پایین کشــیدن
نرخ تورم نیســت بلکه گویا عددسازی
به درد باال بردن نرخ افزایش دســتمزد
هممیخورد.
وی معتقد اســت دولت باید زمان
اجرایحقمسکن۳۰۰هزارتومانیرااز
ماهابتدایسالیعنیفروردینماهابالغ
میکرد تا کارگران میتوانستند برای
سه ماه آغازین ،هر ماه ۲۰۰هزار تومان
مابهالتفاوتبگیرند.
توفیقــی تاکید میکنــد :گرچه
۶۰۰هزار تومان رقم بزرگی نیست ،اما
اگر قرار باشد میزان افزایش دریافتی
کارگران در طول سال محاسبه شود،
این رقم باید از میزان دریافتی سالیانه
کارگران کسر شود چون سه ماه اول
سال کارگران همان ۱۰۰هزار تومان
را بابت حق مسکن گرفتهاند.
تصمیم دولت برای اجرای افزایش
حق مســکن از تیرماه ،خالف عدالت
مزدی اســت و کارگران را از دریافت
۶۰۰هزار تومان مابهالتفاوت محروم
کرده اســت .همین ۶۰۰هزار تومان
را اگر به  12ماه ســال تقسیم کنیم،
میشــود ماهــی ۵۰هــزار تومان،
بنابراین بــا تصمیم اخیــر وزیر کار
و دولت بــرای اجرای حق مســکن
ال
۳۰۰هــزار تومانی از تیرمــاه ،عم ً
ماهی ۵۰هزار تومان از جیب کارگران
برداشته شده است.

ندادن عیدی و حقوق معوقه؛ بیشترین دادخواست کارگران

فعالکارگری :تضمینی برای اجرای قانونکار وجود ندارد

بررســی پروندههای حقوقــی و دعاوی کار
کارگران در ســال گذشته نشــان میدهد که
بیشترینثبتدادخواستهاوپروندههایحقوقی
در هیاتهای تشخیص مربوط به عدم پرداخت
عیدی و پاداش ،سنوات خدمت و حقوق معوقه
بودهاست.
بهگزارشایسناومطابقسالنامهآماریوزارت
کاردرسال،۱۳۹۸بیشترینتعدادمواردخواسته
در هیاتهای تشــخیص برحســب نوع دعاوی
متعلقبهعیدیوپاداشبا۱۳۰هزارو ۳۴۹مورد،
سنوات خدمت با ۱۲۲هزار مورد ،حقوق معوقه
با۱۱۸هزار و ۶۷۲مــورد و حق بیمه اجتماعی با
۱۰۹هزار و  ۳۰۲مورد بــوده و طرح طبقهبندی
مشاغل و تغییر شرایط کار کمترین میزان ثبت
دادخواسترابهخوداختصاصدادهاست.
«حمید حاجاســماعیلی» کارشناس روابط
کار دربــاره چالشهای میان کارگــر و کارفرما
و عدم رعایت حقوق کار میگویــد :برای اینکه
چالشهای روابط کار را در کشــور کاهش دهیم
الزم است اصالحاتی را در قانون کار انجام بدهیم
چونبخشیازاینمسائلناشیازسوءتفاهمهایی

استکهنسبتبهبرداشتهاازقانوناست.مثالدر
بحثقراردادهادرماده ۷قانونکارهمبحثقرارداد
کتبی و هم قرارداد شفاهی مطرح است در حالی
که وقتی کارگر قرارداد نداشته باشد امکان اینکه
بتواندرابطهکارگریوکارفرماییخودرادرادارات
اثبات کند ،سخت اســت و این مساله باعث شده
که چالشهای زیادی بین کارگران و کارفرمایان
را شاهد باشــیم لذا اصالح قانون کار میتواند به
کاهشچالشهایروابطکارکمککند.
وی میافزاید :از طرفی مکانیســمهایی که از
گذشتهدربحثبازرسیونظارتوجودداردواقعا
ناکارآمد است و این مکانیسمها باید تغییر کند و
بهتقویتنظارتهاوبازرسیهامنجرشود.اگردر
کارگاهها بازرس و ناظر وجود داشته باشد جلوی
سوءاستفادههارامیگیردوامنیتخاطریرابرای
کارگران ایجاد میکند تــا در معرض تهدیدها و
سوءاستفادههادرمحلکارنباشند.
به گفته این کارشــناس روابــط کار ،یکی از
چالشهای جــدی در حوزه روابــط کار ازدیاد
تقاضای کار و عرضه کم است که به بازار کار لطمه
میزند چــون وقتی بیکاری در کشــور افزایش

مییابد،تقاضایکارباالمیرود،عدمامنیتشغلی
و عدم توازن در عرضه و تقاضای بازار کار به وجود
میآیدوحقوقکارتحتتاثیرقرارمیگیردلذاباید
قراردادها در کشور اصالح شود تا رابطه سالمتری
بینکارگروکارفرمابهوجودآیدوسوءاستفادههای
احتمالیدرحقوقکارکاهشیابد.حاجاسماعیلی
درعینحالدربارهبیشترینپروندههایشکایت
در هیاتهای تشخیص و حل اختالف میگوید:
در حــال حاضر بیشــترین دادخواســتها در
خصوص عدم پرداخت حقــوق و عیدی و پس از
آن حق سنوات و حق بیمه است .در بحث روابط
کار شاهدیم که حقوق اساسی کارگران پرداخت
نمی شود و تضمینهای الزم برای اجرای قانون
کار هنوز در کشور وجود ندارد یعنی اگر کارگری
عیدیوسنواتشرانمیگیردیاحقوقکمتریبه
او پرداخت میشود ناشــی از این است که برخی
کارگاهها ،اجرای قانون را جدی نمیگیرند .وی
ادامهداد:درحالحاضرخیلیازکارگاههابهشکل
زیرزمینیمشغولفعالیتهستندوکارگرانآنها
از حقوق و بیمه تامین اجتماعی محرومند .این
امر نشان میدهد که هدفگذاری صورت گرفته

رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری:

حقوقکارگران در شرکتهای پیمانکاری پایمال میشود

رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری با اشاره به
اینکه کارگران خواستار از بین رفتن شرکتهای پیمانکاری
هســتند ،گفت :بخش زیادی از حق و حقــوق کارگران در
شرکتهایپیمانکاریازبینمیرود.
ناصر چمنی در گفتوگو با خبرگزاری تســنیم گفت :با
توجهبهرویکارآمدنمجلسجدید،انتظارداریمکهبهبحث

کارگرانقراردادموقتوپیمانکاریرسیدگیشود.
وی گفت :بخــش زیادی از حــق و حقــوق کارگران در
شــرکتهای پیمانکاری از بیــن میرود .مدتی اســت که
نمایندگان کارگران برای جلوگیری از هدررفت حق و حقوق
نیرویکار،پیشنهادحذفپیمانکاریرادادهاند.عمدهمشکالت
این دســته از کارگران در حوزه پرداخت دستمزد و حق بیمه

برای ساماندهی بازار کار هنوز با نقصهای جدی
روبهرواستوبدونداشتنبانکجامعاطالعاتیو
ساماندهیبازارکار،امکانبازرسیونظارتبربازار
وجودندارد.اینکارشناسروابطکارمعتقداست
درصورتیکهاینموانعبرطرفنشوددراداراتکار
وهیاتهایتشخیصوحلاختالفباپروندههای
بسیارزیاددعاویکارگروکارفرمامواجهمیشویم
کههمبهکارگاههاآسیبمیزندوهمخانوارهای
کارگری را دچار مشــکل میکند و هزینههای
اجتماعیراباالمیبرد.
به گفته وی ،بهرغم آنکه در بسیاری از ادارات
میز خدمت تعریف شده ولی هنوز کارگران برای
دادن دادخواســت دچار مشــکل هستند چون

از سوی کارفرماســت .چمنی بیان کرد :فعالیت شرکتهای
پیمانکاریتأمیننیرویانسانی،شرایطرابرایتضییعحقوق
کارگران مهیا میکند .این شرکتها سود باالیی دارند اما این
ســود از جیب کارفرمایان برداشت نمیشود بلکه با پرداخت
نکردنحقوقکارگرانوپایمالشدنحقوحقوقآنهاازجیب
کارگربرداشتمیشود.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری با اشاره به اینکه
هنگامیکهکارگرانازشرکتهایپیمانکاریاخراجمیشوند
نمیتوانندحقوحقوقخودرابگیرند،گفت:چندینبارپیش
آمدهکهکارفرمایادستگاهدولتیشرکتپیمانکاریرامعرفی

راهنمایخوبیدراداراتکاربرایکارگرانتعریف
نشده اســت .به طور معمول کارگر از زمانی که
دادخواست خود را مطرح میکند نزدیک به یک
ماه بعد جلسه هیات بدوی آن برگزار میشود که
این اتفاق به دلیل کم بودن تعداد هیاتها نسبت
بهپروندههایموجودمیافتد.
این کارشناس روابط کار ،پروندههای روابط
کاررایکیازبیشتریننزاعهابینکارگروکارفرما
به لحاظ پروندههای حقوقی در کشــور دانست
که از پروندههای دادگستری بیشتر است و ابراز
امیدواری کرد با استفاده از تکنولوژی و امکانات
جدید دوره رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما
کاهشیابد.

ال پاسخگو نیســت و هنگامی که کار کارگر به
میکند که اص ً
شکایتمیرسد،دستکارگربهجاییبندنمیشود.
چمنی افزود :در شرایطی که هر روز بر هزینههای زندگی
کارگرانافزودهمیشود،بهدلیلترسازبیکاریوتمدیدنشدن
قرارداد،ازمطالباتخودچشمپوشیمیکنند.بههمیندلیل
در شرکتهای پیمانکاری حق و حقوقشان پایمال میشود.
شخانوادهراهیکارگاهها
کارگراندرجستوجویتامینمعا 
میشوند،برایهمینطبیعیاستکهبرایحفظاینموقعیت
مالحظهکردهوازسایرمطالباتقانونیخودنظیررعایتاصول
ایمنی،حقوقبهموقعو...درمحیطکارچشمپوشیکنند.

بیش از ۹۵درصد از حوادث شــغلی ثبت شده
در پزشکی قانونی در ســال  ۹۸مربوط به مردان و
کمتر از پنج درصد آن مربوط به زنان بوده است .به
گزارش ایلنا ،اطالعات مندرج در ســالنامه آماری
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد که
سال  ۱۳۹۸حدود 28هزار و  208مورد از معاینات
پزشــکی قانونی ،مربوط به معاینــات مصدومان
ناشی از حوادث کار بوده اســت۹۵.۲ .درصد این
معاینات مربوط به مردان و تنها ۴.۸درصد مربوط
بهزنانوتعدادمتوفیانحوادثشغلیگزارششده
توسط این سازمان  ۱۷۵۳نفر بوده است .اطالعات
این گزارش نشــان میدهد بخش ســاختمان،
صنعت (ســاخت) و حمــل و نقــل ،ارتباطات و
انبارداری به ترتیب با ۳۵،۳۸و۱۰درصد بیشترین
آسیبدیدگانشغلیرادرخودجادادهاند.بیشترین
حوادث شغلی در رده سنی ۳۰تا ۳۴سال رخ داده و
بیشترین معاینات مصدومان ناشی از حوادث کار
ارجاعیبهمراکزپزشکیقانونیبهترتیبمربوطبه
اصفهان،تهرانوخراسانرضویبودهاست.
کارگران شهرداری مریوان:

کنیماماازمزدخبرینیست
کارمی

جمعی از کارگران شــهرداری مریوان از عدم
پرداخت مطالبــات مزدی خود خبــر دادند .این
کارگران به ایلنا گفتند :عالوه بر عیدی و اضافهکار
سال قبل که پرداخت نشده ،در سال جدید نیز سه
ماه دســتمزد معوق داریم که مشخص نیست چه
زمانی قرار است پرداخت شــود .به گفته کارگران،
حتی برخی کارگران از ســال  97مطالبات مزدی
پرداخت نشــده دارند که زمان واریز آنها مشخص
نیســت .این کارگران کــه در بخشهای مختلف
پاکبانــی ،پارکبانی و فضای ســبز کار میکنند و
تعدادشان بیش از صد نفر اســت ،میگویند :کار
میکنیم اما از دســتمزد خبری نیست! در شرایط
اقتصادیفعلی،حتیاگرکارگردستمزدهمبگیرد،
نمیتواند نیازهای ضروری خانوار را تامین کند چه
برسد به ما که پرداخت دســتمزدهایمان ماهها به
تعویقافتادهاست.

کارگران شهرداری اندیمشک
یک سال معوقات مزدی دارند

کارگران شــهرداری اندیمشــک در استان
خوزستانحدودیکسالمطالباتمزدیپرداخت
نشدهدارند.عضوشورایشهراندیمشکمیگوید:
مطالباتمعوقهکارگرانمربوطبهسنواتگذشته
است«.علیگلاندام»عضوشورایشهراندیمشک
در گفتوگــو با ایلنا گفت :کمبــود منابع مالی در
شهرداریباعثتاخیردرپرداختدستمزدکارگران
شده است .وی در ارتباط با مطالبات کارگران گفت:
همزمان با آغاز فعالیت شورای شهر اندیمشک ۴ماه
از مطالبات معوقه کارگران شــهرداری اندیمشک
که به  ۱۴تا  ۱۵ماه میرســید ،پرداخت شد .عضو
شورایشهراندیمشکبابیاناینکهمطالباتاین
کارگرانمربوطبهسنواتگذشتهمیشود،افزود:
معوقات مزدی کارگران طی 10سال گذشته به
مرورایجادشدهطوریکهدرحالحاضرکارگران
حدود یک ســال معوقات طلبکارند .وی اظهار
داشت:شهرداریاندیمشکدرهرنوبتپرداخت
عالوه بر معوقات مزدی جاری ،دو ماه از مطالبات
معوقهکارگرانرانیزپرداختکردهاست.

راهاندازی سامانه جدید
بیمهبیکاری در پنج استان

مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری
وزارت کار از راهانــدازی زیرســامانه جدید بیمه
بیکاری در پنج استان به صورت آزمایشی خبر داد.
به گزارش تسنیم ،مســعود بابایی با اعالم این
مطلب اظهار داشت :متقاضیان بیمه بیکاری در 5
استان قزوین ،سمنان ،اردبیل ،هرمزگان و فارس
میتوانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت برای
احراز هویت ،نســبت به دریافت نام کاربری و رمز
عبور اقدام کننــد .وی افــزود :متقاضیان پس از
دریافت نام کاربری و گذر واژه با ورود به ســامانه
 prkar.mcls.gov.irباید نسبت به بارگذاری
مدرک خود اقــدام کنند .مدیــرکل حمایت از
مشاغل و بیمه بیکاری یادآور شد :پس از طی دوره
آزمایشی در  5استان مذکور این سامانه در سراسر
کشور عملیاتی خواهد شد.

