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مرگ یک کارگر معدن سنگ 
»پشت بیره« کرمانشاه

یک منبع کارگری در شهرستان اسالم آباد غرب 
در استان کرمانشاه، از مرگ یک معدنچی در معدن 
سنگ »پشــت بیره« بر اثر حادثه کار خبر دادند. به 
گزارش ایلنا، روز شنبه )نهم شــهریور ماه( یکی از 
کارگران شاغل در معدن سنگ های تزئینی »پشت 
بیره« شهرستان اسالم آباد غرب در استان کرمانشاه 
حین قواره کردن سنگ دچار حادثه می شود و به دلیل 
شدت جراحات وارده جان باخت. دوشنبه دو هفته 
پیش )۲۸ مرداد ماه( نیز رها شدن یک تکه سنگ در 
معدن سنگ »چک زرد« واقع در روستای اسحاق وند 
علیا شهرستان هرسین استان کرمانشاه سبب کشته 
شدن یک کارگر شد. دهم مرداد ماه سال جاری نیز 
بر اثر سقوط سنگ در معدن ســنگ »مهاجران« 

شهرستان بهار استان همدان یک کارگر جان سپرد.
    

اعتراض کارگران قند فسا به 
عدم پرداخت معوقات مزدی

کارگران قند فســا از عدم پرداخت دســتمزد 
خرداد، تیر و مرداد ماه، انتقاد دارند و می گویند: باید 
تکلیف اوضاع شغلی ما روشن شود. به گزارش ایلنا، 
کارگران کارخانه قند فسا روز یکشنبه با مراجعه به 
فرمانداری فســا، به عدم پرداخت معوقات مزدی 
خود اعتراض کردند. حــدود ۲60 کارگر کارخانه 
قند فسا، دستمزدهای خرداد، تیر و مرداد ماه خود 
را نگرفته اند. این کارگــران در روزها و هفته های 
گذشته بارها به مقامات مســئول مراجعه کرده و 
خواستار پرداخت معوقات خود شده اند. فرماندار ویژه 
شهرستان فسا، علت اعتراض کارگران کارخانه قند 
فسا را عدم دریافت حقوق و مطالبات خرداد و تیرماه 
عنوان کرد و افزود: طی توافق با مالکین کارخانه قرار 
شد حقوق خرداد ماه پرداخت شود. در همین زمینه، 
»عبدالرضا خراسانی« عضو شورای اسالمی کارخانه 
قند فسا معتقد است باید مسئوالن فکری بکنند تا 
مشکل نقدینگی کارخانه حل شود. او با بیان اینکه 
مشکل از »خصوصی سازی« آغاز شد، می گوید: اگر 
بخش خصوصی توان تامین نقدینگی مورد نیاز را 

ندارد باید دولت فکری به حال این کارخانه بکند.
    

کارگران شهرداری اردستان 
۳ماه مزد طلبکارند

به دلیل آنچه که کاهش درآمد شهرداری اردستان 
عنوان می شود، کارگران این مجموعه دست کم سه 
ماه معوقات مزدی طلبکارند. سرپرست شهرداری 
اردستان با تایید معوقات مزدی کارگران شهرداری 
این شهر، کمبود منابع مالی را دلیل به تاخیر افتادن 
مطالبات مزدی کارگران شــهرداری عنوان کرد. به 
گزارش ایلنا، »داوود احمدی« روز یکشنبه )۹ شهریور 
ماه( با بیان اینکه شــهرداری اردستان دچار کمبود 
منابع مالی است و نبود درآمد کافی و وجود مطالبات 
موجب شده تا شهرداری نتواند ۱۲ میلیارد ریال، برابر 
سه ماه دستمزد کارگران و کارکنان شاغل در مجموعه 
خود را بپردازد، افزود: کارگران به رغم اینکه به دلیل 
دریافت نکردن  سه ماه دســتمزد دچار مشکالت 
معیشتی هستند اما با صبوری و نجابت خود، همچنان 
در حال انجام خدمات رسانی به شهروندان هستند. 
به گفته وی، شهرداری اردستان ۴۱ میلیارد ریال به 
نیروی کار خود و پیمانکاران بدهکار است که در تالش 
هستیم با تامین منابع مالی بخشی از آن را تا اول مهر 
سال جاری پرداخت کنیم. الزم به ذکر است پیشتر، 
کارگران مجموعه شهرداری اردستان در اعتراض به 
معوقات مزدی مقابل ساختمان شهرداری دست به 

اعتراض صنفی زده بودند.
    

دبیرکل خانه کارگر:
 حقوق کارگر جزو 
دیون ممتازه است

دبیرکل خانه کارگر گفت: حتــی اگر کارفرما 
ورشکســته شــود اولویتش باید پرداخت حقوق 
کارگران و بعد تامین سایر هزینه ها باشد. علیرضا 
محجوب با اشاره به رد طرحی در مجلس بر مبنای 
ماده ۱۹۱ قانون تجارت گفت: قرار بود بر مبنای این 
طرح کسی که اعالم ورشکستگی می کند پرداخت 
دســتمزد کارگران را با توجه به شرایط خود عقب 
بیاندازد. این در حالی است که قانون کار به صراحت 
تاکید کرده حقوق کارگر جزو دیون ممتازه اســت 
یعنی حتی اگر کارفرما ورشکسته شود اولویتش باید 
پرداخت حقوق کارگران و بعد تامین سایر هزینه ها 
باشــد. آقای قاضی پور رد این طــرح را در مجلس 

پیگیری کردند و به نتیجه رساندند.

اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

صورتش آفتاب ســوخته است. 
مقابلت که می نشــیند، بوی آفتاب 
و کار می دهد؛ بوی داغی و ســوزش 
تند پوســت زیر نور تند و مالل آور 
خورشــید. آن قدر تیره و گندمگون 
اســت که قبــل از اینکه زبــان به 
سخن بگشــاید، معلوم است که از 
چه می خواهد بگوید؛ از ســاعت ها 
ایستادن روی داربست و کار مداوم 
با دردی تلخ در راسته ستون فقرات، 
از ماه های طوالنی دوری از خانواده 
و دلتنگــی همیشــگی در خواب و 
بیــداری و از آن بدتــر، از روزهای 

بیکاری و انتظار مدام در پایتخت.
از کارگران مهاجر اســت، از آنها 
که از فــرط بیکاری و نبــودن کار، 
کوله بر پشــت می نهنــد و کوه ها و 
جاده ها را پشت سر می گذرانند تا به 
پایتخت و حاشیه هایش برسند؛ به 
تهران، پردیس و دماوند، به شهرها و 
مناطقی که سال هاست برج ها به زور 
سرمایه باال می روند، البته به ظاهر به 
زور سرمایه اما در اصل با قوت بازوی 
کارگران شهرستانی. از آن کارگرانی 
که ماه هــا دور از شــهر و دیار خود، 
زندگی ســخت در اتاقک های نمور 
کارگری را تــاب می آورند و بعضا به 
مرگ زودرس دچار می شــوند و کم 
نیستند اخبار این مرگ های اتفاقی 

و زودرس...
پنجم شــهریور ماه سال جاری، 
»احمد درویشی« کارگر زحمتکش 
اهل روســتای »اویهنگ« سنندج 
و مقیــم شهرســتان دماوند پس از 
دو سال دســت و پنجه نرم کردن با 
بیماری سرطان درگذشت. درویشی 
تنها کارگر فصلی نیســت که به این 
سرنوشت دچار می شود. بیماری های 
ناشی از ســال ها کار سخت، فقدان 
ایمنــی و بهداشــت کار و حوادث 

غیرمترقبه جــاده ای، از مهم ترین 
خطراتی است که در کمین کارگران 
فصلی است. در واقع می توان گفت، 
در دسته بندی کارگران برای ایمنی 
و امید به زندگی، پــس از کارگران 
رسمی، قراردادی ها قرار می گیرند، 
بعد از آنهــا پیمانکاری ها و در پایین 
جدول و در بدترین مرتبه، کارگران 

فصلی هستند.
 تعداد کارگران فصلی 

مشخص نیست
اینکه چه تعداد از کارگران فصلی 
در تهران و محدوده های آن، فعالیت 
دارند، به طور دقیق مشخص نیست. 
آمار پراکنده و ناقص اســت و جای 
خالی یک سامانه ثبت اطالعات این 
دسته از کارگران، به خوبی احساس 

می شود.
نوزدهم دی مــاه ۹6، مدیرعامل 
سازمان خدمات اجتماعی شهرداری 
تهران با اشــاره به راه اندازی سامانه 
کارگران ساختمانی در سطح مناطق 
۲۲ گانه گفت: ۲۸هزار کارگر فصلی 
و ساختمانی در شهر تهران فعالیت 
می کنند که از ایــن تعداد اطالعات 
۱۲هزار کارگر ساختمانی در سامانه 

شهرداری تهران ثبت شده است.
با این حال جالب اســت که شش 
ســال و چند مــاه پیــش از آن، در 
اردیبهشــت ســال ۱۳۹0، معاون 
سازمان خدمات رفاه و مشارکت های 
مردمی شــهر تهــران گفتــه بود: 
براســاس آمارهای موجــود تعداد 
کارگران فصلی تهران حدود ۵0هزار 

نفر برآورد می شود.
حال ســوال اینجاســت که چرا 
تعداد دقیق کارگران فصلی اســتان 
تهران مشخص نیســت؛ تعداد آنها 
که فقط برای کار بــه صورت فصلی 
و بیشــتر در ماه های سردتر سال به 
تهران می آیند و بعــد از چند ماه به 
زادگاه خودشــان برمی گردند. این 

فقدان هنگامی برجسته تر می شود 
که بخواهیم مشکالت این کارگران 
و حمایت های الزم را دسته بندی و 
استخراج کنیم. برای هر نوع حمایت 
جامع و کامل از این گروه از کارگران، 
نیازمند پایگاه های اطالعاتی، دقیق، 
به روز شده و حتی تفکیکی هستیم. 
مثاًل باید بدانیم در ســال چه تعداد 
کارگر فصلی ســاختمانی از استان 
کردستان به تهران می آیند، متوسط 
دستمزدشان چقدر است، چه تعداد 
از آنها به صورت دائم یا نیمه دائم در 
تهران ســکونت دارند و در نهایت، 

چند درصد آنها، بیمه هستند؟
»اکبر شــوکت« رئیــس کانون 
انجمن هــای صنفــی کارگــران 
ساختمانی کل کشــور، خرداد ماه 
ســال جاری در ارتباط با اطالعات 
آمــاری کارگــران فصلــی گفت: 
»۱۵درصد از کارگران ســاختمانی 
را کارگران فصلی تشکیل می دهند. 
مابقی افرادی هستند که استادکار، 
کمــک اســتادکار ســاختمانی یا 
کارگران حرفه ای هستند که شناخته 
شده اند و سرچهارراه ها نمی ایستند. 
حدود ۲00هزار نفر در سطح کشور را 
کارگران فصلی تشکیل می دهند. از 
این تعداد حدود یک پنجم در تهران 
کار می کنند یعنــی چیزی حدود 
۴0هزار نفر در استان تهران مشغول 
به کار هستند. از این تعداد هم حدود 
۸هزار نفر کارگر ساختمانی توسط 
مراکز ساماندهی شهرداری در حوزه 

خدمات اجتماعی ثبت نام شده اند.
 این افراد اغلب به کار کشاورزی، 
دامــداری یــا صنایعی کــه از بین 
رفته اند، مشــغول بــه کار بودند و 
پس از بیکار شدن، سر چهارراه های 
شــهرهای بزرگ در جست و جوی 
کار کارگری ســاختمان هستند«. 
وی البته در رابطه با مشــکالت این 
کارگران، با بیان اینکه برخی کارگران 

فصلی بیش از دو ســال است که در 
انتظار بیمه شدن هســتند، اضافه 
کرد: »در ۵ ســال اخیــر نزدیک به 
۲00درصد تورم داشــتیم. در سال 
۱۳۹۲ مزد کارگــر روزی ۵0هزار 
تومان بود و امســال رقمی بین 60 
تا ۸0 هزار تومان روزانــه به کارگر 
پرداخت می شــود. با توجه به اینکه 
یک کارگر در طول مــاه در بهترین 
حالت ۱۵ روز کار می کند، به عبارتی 
تنها یک میلیون و ۲00هزار تومان 
دریافتــی ماهانه او می شــود که از 
میزان حداقل حقــوق کارگری هم 
کمتر است. باید فکری کرد و چاره ای 

اندیشید«.
 مردانی که در جوانی، 

پیر شده اند
یــن کارگــران  روزگار بــا ا
فصلــی مهاجر کــه ظاهــراً تعداد 

تقریبی شــان در اســتان تهران به 
۴0هزار نفر می رســد، نامراد است؛ 
آن چنان نامراد کــه »مرد«، یکی از 
این کارگران فصلــی، وقتی مقابلت 
می نشیند، محاسنش 60 ساله یا در 
حداقل ترین شــکل ۵۵ ساله نشان 
می دهد اما خــودش می گوید تازه 
وارد ۴۲ سالگی شده است. او که کار 
کردن روی داربســت و عرق جبین 
ریختن را از ۱۳ سالگی شروع کرده، 
در ۴۲ ســالگی خود را در پایان راه 
می بیند. دردهای متناوب و نفس گیر 
مهره های کمر، مشــکالت گوارشی 
متعدد و ناامیدی سترونی نسبت به 
ســال های آینده و پیری، او را از پای 

درآورده است.
»میکائیــل صدیقــی« رئیس 
انجمن صنفی کارگران ساختمانی 
اســتان کردســتان در ارتبــاط با 
زندگی کارگران فصلی کردســتانی 
در پایتخــت و مناطق اطــراف آن 
می گوید: استان کردستان ازجمله 
اســتان هایی بــا باالتریــن تعداد 
کارگران ساختمانی است اما بخش 
عظیمی از این کارگران به دلیل نبود 
کار، راهی غربت می شوند تا بتوانند 
امرار معاش کنند اما آنها آنچنان که 
باید مورد حمایت مسئوالن نیستند.

او تاکید می کنــد: نگاه به جامعه 
کارگران ســاختمانی در کشــور به 
ویژه در اســتان های محــروم، نگاه 
حمایتــی نیســت. خیــل عظیم 
مهاجران روستایی که به دلیل نبود 
کار به شهرهای بزرگ می روند و رونق 
ساخت و ســاز را موجب می شوند، 
مورد حمایت نهادهای فرادســتی 
نیســتند. با این وجــود، مهاجرت 
کارگران فصلی از روستاها به شهرها 
و از شهرهای کوچک به کالن شهرها 
و پایتخــت، به رغــم پاییــن بودن 
دســتمزد، عدم ایمنی و نداشــتن 

قرارداد کار، با نرخ باال تداوم دارد.
صدیقــی دربــاره سرنوشــت 
کارگران فصلی که ساکن شهرهای 
مرزی هســتند، می گوید: کارگران 
شــهرهای مــرزی بــرای کار بــه 
کردســتان عراق، تهــران و تبریز 
می روند. البته بیشتر از همه تهران. 
خیلی ها در اتاقک های کارگری با ۵ 
یا ۱0نفر دیگر زندگی می کنند و بعضا 
بعد از چند سال خانواده های خود را 

به محالت حاشیه نشــین مثل قلعه 
حســن خان تهران می برند. در قلعه 
حســن خان، تعداد زیادی کارگران 
مریوانی با خانواده هایشــان زندگی 
می کنند امــا عمومــاً زندگی بدی 
دارند چون کار ســاختمانی ماهیتاً 
فصلی اســت و ضمانــت کار ندارد. 
خیلــی از این کارگــران حتی بیمه 
ندارند. در نقاط دیگر اســتان تهران 
هم کارگــران فصلی زیــادی مقیم 
هستند.  مثاًل از روستای »اویهنگ« 
ســنندج معموالً برای کار به دماوند 
می رونــد و گردو جمــع می کنند. 
 چند صد خانــواده کارگــری آنجا 

ساکن هستند«.
وی با بیان اینکه در هر سال بین 
۸00 تا ۱000 کارگر ســاختمانی 
در اثر حوادث شــغلی جان خود را 
از دســت می دهند، اضافه می کند: 
بیشــتر این کارگران دور از خانواده 
و زادگاه، جــان خــود را از دســت 
می دهند. بیشــتر کارگران فصلی و 
مهاجر، بیمه نیستند. حتی اگر بیمه 
داشته باشــند، چون فصلی هستند 
نمی توانند با 60  یا حتی 6۵ ســال 
ســن، بازنشست شــوند. مشکالت 
کارگــران فصلی و دشــواری های 
آنهــا، به خصــوص معضــل بیمه 
 آنهــا را بایــد نماینــدگان مجلس 

پیگیری کنند.
آمــار حداقــل ۴0هــزار نفری 
کارگران فصلی که فقط در اســتان 
تهران مشــغول به کار هســتند و 
بــا ماهی متوســط یــک میلیون و 
۲00هــزار تومــان، حاضــر به کار 
کردن هستند، نشــان می دهد که 
مولفه  های »اشــتغال شایسته« که 
توصیه شــده ســازمان جهانی کار 
اســت، در مورد بخــش عظیمی از 
کارگران ساختمانی رعایت نمی شود. 
از مهم ترین شــاخص های اشتغال 
شایســته، دســتمزد مکفی برای 
زندگی، بیمه و خدمات اجتماعی و 
حق چانه زنی جمعی ا ست. هیچ کدام 
از اینها را امثال »احمد درویشــی« 
کارگــر زحمتکش اهل روســتای 
»اویهنــگ« که دو ســال تمــام با 
سرطان دست وپنجه نرم کرد، هرگز 

نداشته اند.

کارگری با درد مداوم ستون فقرات و ماهی یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان درآمد

روزگار نامراد ۴۰ هزار کارگر فصلی در تهران

خبر

۸0 کارگر باقی مانده کارخانه روغــن نباتی جهان که طی 
یک سال گذشته به دلیل متوقف شدن فعالیت تولیدی کارخانه 
وضعیت شــغلی نامعلومی دارند، روز یکشنبه )۱0 شهریور( با 
طرح شکایت در اداره کار شهرســتان زنجان، پیگیر مطالبات 

صنفی خود شدند.
به گزارش ایلنا، این کارگران که بین ۱0 تا ۱۸ ســال سابقه 
کار دارند، گفتند: با گذشت 6 ماه از سال جدید مطالبات مزدی 
مربوط به سال های ۹۳ تا شهریور ۹۸ خود را دریافت نکرده ایم. 
البته پیش از این نیز )سال گذشته( در این خصوص به اداره کار 
طرح شــکایت کرده بودیم. هر یک از کارگران بیش از ۳0 ماه 

مطالبات بیمه ای نیز طلبکارند.
به گفته کارگــران، جدا از کارگران شــاغل کارخانه روغن 
نباتی جهان، حدود ۴0 نفر از کارگرانی که طی سه ماه گذشته به 
مرور توسط کارفرما تعدیل شده اند نیز مطالبات خود را دریافت 
نکرده اند. این تعداد کارگر نیز با طرح شکایت به اداره کار حکم 

توقیف اموال کارخانه را گرفته اند. طبــق ادعای این کارگران، 
کارگرانی که پس از پیگیری های حقوقی ســرانجام توانستند 
حکم توقیف اموال کارخانه را برای دریافت طلب شان بگیرند به 
مرور اجازه ورود به محل کارشان از آنها سلب شد و این کارگران 

هم اکنون بیکار شده اند.
آنها گفتند: در این کارخانه بزرگ تولید روغن در حال حاضر 
۸0 کارگر مشغول به کار هستند که به دلیل متوقف شدن فعالیت 

خطوط تولیدی کارخانه، کاری برای انجام ندارند.
کارگران روغن نباتی جهان افزوند: از آنجا که کارخانه ظرفیت 
اشــتغال حداقل ۳00 کارگر را دارد و برای فروش محصوالت 
تولیدی خود مشکلی ندارد، از مسئوالن درخواست داریم برای 
رفع مشکالت پیش آمده که امنیت شغلی کارگران را به خطر 

انداخته، چاره اندیشی کنند.
در این زمینه »علی کریمی« معاون روابط کار اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: در صورتی که کارگران 

این واحد تولیدی شکایت خود را در اداره کار مطرح کرده  باشند 
به صورت جدی پیگیر مطالبات کارگران به صورت خارج از نوبت 
هستیم. به گفته وی، هر ماه بازرسان اداره کار با مراجعه به کارخانه 
روغن نباتی جهان پیگیر وضعیت این واحد تولیدی و کارگرانش 
هســتند و به خوبی آن را از هر لحاظ حتی ایمنی  بهداشت کار 

رصد می کنند.
او با بیان اینکه مطالبات کارگر از کارفرما جزو دیون ممتازه 
اســت، افزود: کارگرانی که در اداره کار طرح دعوی کرده اند، به 

دنبال دریافت مطالبات معوقه خود هستند.
معاون روابط کار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
زنجان با بیان اینکه پیگیر مشکالت روغن جهان و کارگرانش 
هستیم، افزود: مشکالت این کارخانه از ســال ۹۲ همزمان با 
خصوصی سازی کارخانه آغاز شده و تاکنون ادامه پیدا کرده است.
او گفت: خوشــبختانه مواد اولیه کارخانه تامین شده و تنها 
مشکل آن تامین یکی از قطعات اصلی خطوط تولیدی است که به 

دلیل تحریم های اقتصادی، کارفرما در تامین این قطعه با مشکل 
روبه رو شده بود اما اخیرا تولیدکنندگان داخلی موفق به ساخت 
این قطعه شده اند، در نتیجه فعالیت کارخانه با نصب این قطعه از 

سر گرفته خواهد شد.
 وی درباره معوقات مزدی کارگــران روغن نباتی جهان نیز 
گفت: کارگران کارخانه هر کدام دست کم ۵0 میلیون تومان از 
کارفرما طلبکارند و این مطالبات شامل دستمزد عقب افتاده، 
بیمه، ســنوات، طرح طبقه بندی مشــاغل و اضافه کاری های 

کارگران است.

ثبت شکایت کارگران روغن نباتی جهان در اداره کار

مولفه  های اشتغال 
شایسته که توصیه شده 

سازمان جهانی کار است، 
در مورد بخش عظیمی 
از کارگران ساختمانی 

رعایت نمی شود. مهم ترین 
شاخص های اشتغال 

شایسته، دستمزد مکفی 
برای زندگی، بیمه و خدمات 

اجتماعی و حق چانه زنی 
جمعی ست

در دسته بندی کارگران 
برای ایمنی و امید به زندگی، 

پس از کارگران رسمی، 
قراردادی ها قرار می گیرند، 
بعد از آنها پیمانکاری ها و در 

پایین جدول و در بدترین 
مرتبه، کارگران فصلی 

هستند
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