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افزایش مرگ ومیر ناشی از 
حوادث کار در آذربایجان شرقی

مدیرکل پزشــکی قانونی آذربایجان شرقی با 
بیان اینکه ۸۱ نفر طی شش ماهه اول سال جاری بر 
اثر حوادث ناشی از کار در استان جان خود را از دست 
داده اند، گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۲۳ نفر افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا، علی صفایی فرد گفت: در شش 
ماه اول ســال، تعداد ۸۱۰ نفر نیز بر اثر مصدومیت 
ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان 

مراجعه کردند.
وی گفت: در مهر ماه امسال نیز ۱۰ نفر به علت 
حادثه کاری فوت کرده اند که این آمار در مقایسه 
با مدت مشــابه ســال قبل از آن، ۷ نفر کاهش 

داشته است.
وی افــزود: طی همین مــدت، ۱۲۵نفر نیز به 
علت مصدومیت حوادث کاری به ادارات پزشکی 
قانونی استان مراجعه کردند که این آمار نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشــته، یک درصد افزایش 

داشته است.
صفایی فــرد در خاتمه یادآور شــد: تعداد کل 
فوت شدگان حوادث کاری در سال ۹۸ برابر با ۹۶ نفر 
بود که یک نفر از آنان زن و بقیه مرد بودند. همچنین 
تعداد کل مصدومان حوادث کار مراجعه کننده در 
سال ۹۸ برابر با ۱۳۲۵ نفر بود که از این تعداد ۳۵ نفر 

زن و ۱۲۹۰ نفر مرد بودند.
    

مدیرعامل تامین اجتماعی خبر داد:
پیشنهاد بخشودگی جرایم بیمه ای 

کارفرمایان به سران قوا

مدیرعامل تامین اجتماعی گفت: پیشنهاداتی 
به مجلس و ســران قوا مبنی بر بخشودگی جرایم 
بیمه ای کارفرمایان ارائه شده که در صورت تصویب 

اجرایی می شود.
مصطفی ساالری در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
افزود: در مورد بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان 
در حال ارائه پیشــنهاداتی به مجلس هســتیم و 
همچنین به ستاد هماهنگی سران قوا نیز به اتفاق 
ستاد تسهیل بر رفع موانع تولید پیشنهاد مشترکی 
امضا کرده و ارائه کرده ایم که بتوانیم در شــرایطی 

جرایم سابق کارفرمایان را ببخشیم.
وی در پاسخ به این ســوال که آیا دوباره همان 
قانون قبلی بخشودگی جرایم اجرا می شود یا خیر، 
ادامه داد: تقریباً به نوعــی آن را واضح تر کردیم که 
محل تفسیرهای مختلف نباشد و به هر دو مرجع 
پیشنهاد کرده ایم و اگر هر کدام تصویب کند آن را 

اجرایی می کنیم.
مدیرعامــل تأمین اجتماعــی در خصوص 
اینکه آیا هم اکنــون کارفرمایان می توانند برای 
قسط بندی جریمه های خود به تأمین اجتماعی 
مراجعه کنند، تاکید کرد: االن خیر، چون قانونی 
که این اجازه را به ما می داد اردیبهشــت پارسال 
منســوخ شــد، به همین دلیل در حــال حاضر 

نمی توانند این کار را انجام دهند.
    

 تجمع اعتراضی کارگران 
مجتمع تجاری اروند

روز پنجشنبه )ششــم آذر( برخی کارگران 
مجتمع تجاری کنزالمال اروند تجمع اعتراضی 

برگزار کردند.
یکی از این کارگــران به ایلنا گفت: حدود ۴۰ 
کارگر هستیم که در بخش نگهبانی، تاسیسات، 
خدمات و فضای سبز مجتمع تجاری کنزالمال 
یا به عبارتی اروندمال خرمشــهر با ســوابق ۶ تا 
۸ ســال مشــغول کاریم. در حال حاضر سه ماه 
حقوق ماه های شــهریور، مهر و آبان ما کارگران 
پرداخت نشده است. به همین دلیل در اعتراض 
به بی توجهی مســئوالن منطقه آزاد تجاری به 

پرداخت مطالباتمان دست به تجمع زدیم.
وی با بیان اینکه همه ما تحت مسئولیت یک 
پیمانکار تامین نیرو و با نظارت شــرکت توسعه 
تعاون منطقه آزاد تجاری اروند مشــغول کاریم، 
افزود: بارها به  عــدم پرداخــت مطالباتمان به 
این شــرکت اعتراض کرده ایم اما در پاسخ به ما 
می گویند شــما نیروی پیمانکاریــد و ما منابع 
مالی برای پرداخت حقوق نداریم. مگر می شود 
مجتمع بزرگ کنزالمال که در یک قطعه زمین ۱۶ 
تا ۱۷ هکتاری با حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ واحد تجاری 
بزرگ و کوچــک دارد، توانایی مالی ۴۰کارگر را 

نداشته باشد.
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نسرین هزاره مقدم

حداقل دستمزد سال جاری بدون 
توجه به رای و نظر نمایندگان کارگری، 
۲۶درصــد افزایش یافــت آن هم در 
شرایطی که تورم اعالمی بانک مرکزی 
حدود ۴۲درصــد بود و نه تنها ســبد 
معیشت رسمی ۴ میلیون و ۹۰۰هزار 
تومانی کنار گذاشته شــد، بلکه تورم 
رسمی نیز در تصمیم گیری ها دخالت 

نداشت.
بعد از آخرین جلســه رسمی مزد 
۹۹ در خرداد مــاه، رئیس ســازمان 
بازرســی کشــور از قول وزیر کار برای 
ترمیم مزد در نیمه دوم سال خبر داد؛ 
اما خبری از برگزاری جلســه نشد. در 
عین حال نمایندگان کارگری شورای 
عالی کار، بیســت و ســوم مهرماه در 
نامه ای به دبیرخانه و برگزارکننده شورا 
یعنی وزارت کار، خواســتار برگزاری 
جلسه فوق العاده برای ترمیم دستمزد 
و احیــای قدرت خرید از دســت رفته 
کارگران شدند اما به رغم اینکه داده های 
تورمی رسمی همچنان نشان از شتاب 
افسارگسیخته دارد – تنها در آبان ماه 
هزینه های زندگی نسبت به ماه قبل ۵ 
درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 
۴۶درصد افزایش یافته- و براســاس 
قانون باید حداکثر دو هفته بعد از دریافت 

نامه، جلسه شــورای عالی کار برگزار 
شــود، تا امروز که یک ماه و نیم از ثبت 
نامه گذشته، خبری از دعوتنامه برای 

برگزاری جلسه نیست.
»علــی خدایی« عضــو کارگری 
شــورای عالــی کار در ایــن رابطه 
می گوید: براســاس قانون باید ظرف 
دو هفته جلسه برگزار می شد اما گویا 
دبیر این شورا، شخصاً و راساً به صورت 
غیرقانونی با برگزاری جلسه مخالف 
اســت و اجازه برگزاری را نمی دهد. 
در حالی که ما درخواســت برگزاری 
جلسه برای ترمیم مزد را داریم، ظاهراً 
نماینــدگان مجلس خبــر دارند که 
قرار است هفته آینده جلسه شورای 
عالی کار برای بررســی مزد سال بعد 
برگزار شود. ما که نمایندگان کارگری 
هســتیم، هیچ خبری نداریم و هیچ 

دعوتنامه ای دریافت نکرده ایم.
اشــارات خدایی به اظهــارات یک 
نماینده مجلس در ارتباط با دستمزد 
کارگران است. رســانه ها در روزهای 
گذشته از خبری تحت عنوان »پیشنهاد 
جدید نمایندگان مجلس برای افزایش 
حقوق کارگــران« رونمایــی کردند، 
غافل از اینکه حقوق کارگــران باید با 
چانه زنی نمایندگان کارگــری و با به 
 رسمیت شناختن رای و نظر کارگران 

تعیین شود.

وقتی همه خبر دارند اال کارگران
چهارم آذرماه »سیدسلمان ذاکر«، 
عضــو کمیســیون اجتماعی مجلس 
با اشــاره به وضعیــت افزایش حقوق 
کارگران در ســال آینــده، اظهار کرد: 
حقوق کارگران در بودجه ســال آینده 
باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. 
این موضوعی است که همواره دغدغه 
جامعه کارگــری و نمایندگان مجلس 
بوده اما غالبا محقق نشده است. وی از 
برگزاری نشست شــورای عالی کار در 
هفته آینده برای بررسی میزان افزایش 
حقوق کارگران در سال آینده خبر داد 
و گفت: احتمال دارد که جلسه شورای 
عالی کار برای بررســی میزان افزایش 
حقوق و دســتمزد کارگران در ســال 
۱۴۰۰، هفته آینده برگزار شود. عضو 
کمسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: 
قصد داریم گذشــته ها و کاستی ها را 
در میزان افزایش حقوق و دســتمزد 
کارگران جبران کنیم. نمی خواهیم از 
حقوق کارمندان کسر شود اما توازن و 
تعادل میان دریافتی حقوق کارگران و 
کارمندان باید برقرار شود که قصد داریم 
این تعادل در حقوق کارگران و کارمندان 
در بودجه سال آینده لحاظ شود. ذاکر در 
پایان با اشاره به پیشنهادات تعدادی از 
نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق 
کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: 

پیشنهاد داده ایم که حقوق کارگران در 
سال آینده، حداقل بین ۲۵ تا ۳۰درصد 
افزایش یابد. البته این پیشنهاد در جلسه 
هفته آینده شورای عالی کار نیز مورد 

بررسی قرار می گیرد.
بی توجهی به خواسته های 

کارگران
خدایی در ارتباط بــا اظهارات این 
نماینــده مجلــس می گویــد: اوالً ما 
نماینــدگان کارگری هیــچ خبری از 
برگزاری جلســه نداریم. به رغم اینکه 
بیست و ســوم مهر، درخواست برای 
جلسه فوری دادیم تا امروز هیچ دعوتی 
از ما صورت نگرفته اســت. وزارت کار، 
درخواســت اعضای کارگری را پشت 
گوش انداخته و قصــد دارد یک جانبه، 
منویات و خواسته های خود را پیش ببرد. 

آنها ارزشی برای نامه اعضای کارگری 
قائل نشدند و بدانند که جامعه کارگری 
در قبال این بی توجهی سکوت نخواهد 
کرد. دبیر شــورا به طــور یک جانبه و 
غیرقانونی ادعا می کند »اجازه تشکیل 

جلسه نمی دهم«!
این نماینده کارگــری با بیان اینکه 
ناطران قانون یعنی نمایندگان مجلس 
نیز در مقابل ایــن بی توجهی و اهمال، 
هیــچ کاری نکردند، اضافــه می کند: 
ممنونم از نمایندگان مجلس که به فکر 
معیشت کارگران هستند اما چه خوب 
بود قبل از هر نوع اظهارنظر یا تدوین هر 
نوع پیشنهاد، نظر نمایندگان کارگری 
را می پرسیدند. کارگران نمایندگانی 
دارند که وظیفه اصلی این نمایندگان، 
بحث و چانه زنی بر سر دستمزد است. 
می توانستیم اعداد و ارقام و محاسبات 
خود را به نمایندگان مجلس ارائه دهیم 
تا بدانند چند درصد افزایش دستمزد، 

عقب ماندگی ها را جبران می کند.
افزایش دو میلیون تومانی 

هزینه های زندگی در سال جاری
خدایی با تاکید بــر اینکه »افزایش 
۲۵ تــا ۳۰درصــدی مــزد، بحــران 
معیشــت کارگران را حل نمی کند«، 
ادامه می دهد: ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش 
یعنی فقــط ۶۰۰ تا ۷۰۰هــزار تومان 
افزایش ریالی دســتمزد که حتی یک 
ســوم افزایش هزینه ها در سال جاری 
را جبران نمی کند. محاســبات گروه 
کارگری نشــان می دهد فقط در سال 
جاری، هزینه هــای زندگی بیش از دو 
میلیون تومــان افزایش یافته اســت. 
پس افزایش ۲۵ تــا ۳۰درصدی مزد، 
حتی عقب ماندگی های مزدی ســال 
جاری را جبران نمی کند چه برســد به 
اینکه بخواهد فترت های گذشــته را 

مرتفع کند.
به گفته این نماینده کارگری، طرح 
چنین پیشــنهادی نــه تامین کننده 
نظرات نمایندگان کارگری اســت و نه 
مطلوب کارگران است، لذا توقع داریم 
نماینــدگان مجلــس، به جای چنین 
پیشنهاداتی وزارت کار را مجاب کنند 
که مزد ۹۹ در میانه سال ترمیم شود تا 
الاقل بخشی از عقب ماندگی ها قبل از 
رســیدن به مذاکرات مزدی سال بعد 
جبران شود کما اینکه ۲۵ تا ۳۰درصد 
افزایش، برای ترمیم در میانه سال هم 

کافی نیست چه برســد به رقم افزایش 
مزد در سال بعد!

تطابق عدد نمایندگان مجلس با 
الیحه بودجه ۱۴۰۰

دولت در پیش نویس بودجه سال 
بعد افزایش ۲۵درصدی مزد و حقوق 
را هم بــرای کارمندان و هــم برای 
کارگــران بخش خصوصــی مطرح 
کرده است. این رویه ای غلط است که 
هر سال دولت در تنظیم لوایح بودجه 
ســاالنه در پیش می گیــرد. به رغم 
اینکه مرجع تعیین دستمزد، شورای  
عالی کار اســت، دولت خودسرانه در 
لوایح بودجه، میزانی را برای افزایش 
دســتمزد کارگران در نظر می گیرد 
که البتــه به قول دولــت، این رقم ها 
فقط پیش بینی اســت و قرار نیست 

اجرایی شود.
در ســال های گذشــته نیز مزد 
کارگران عماًل بیشتر از رقم پیش بینی 
شده در الیحه بودجه ساالنه افزایش 
یافت. با ایــن همه به نظر می رســد 
پیشــنهاد افزایش ۲۵ تا ۳۰درصدی 
دستمزد کارگران توسط نمایندگان 
مجلس، از همان آبشــخور نشــات 
گرفته و شبیه عددی است که دولت 
قرار اســت در الیحــه بودجه ۱۴۰۰ 

بگنجاند.
خدایی در این رابطه با تاکید بر اینکه 
اعداد لوایح بودجه، هیچ ربطی به مزد 
کارگران که قرار است با مذاکره تعیین 
شــود، ندارند، می گوید: هر سال مزد 
کارگران حداقل ۱۰درصد بیشتر از این 
رقم تعیین شده، بنابراین نمایندگان 
مجلس به جای تکرار اعداد الیحه بودجه، 
بهتر بود اعداد و ارقام را از ما می گرفتند و 
تحلیل ها و محاسبات ما را می شنیدند، 
بعد عدد و رقم برای دستمزد پیشنهاد 

می دادند.

دورخیز دولت و مجلس برای افزایش ۲۵ تا ۳۰درصدی مزد سال ۱۴۰۰

شورای عالی کار از گردونه تصمیم گیری حذف شده است

خبر

نتایج یک مطالعه نشــان می دهد که مشکالت اسکلتی-
عضالنی ناشی از کار در بین کارکنان ایرانی، به ویژه در اندام های 
فوقانی )گردن، شانه ها، مچ دســت ( و اندام های تحتانی )کمر، 
زانو، ران و باسن و فوقانی پشــت( در مقایسه با دیگر کشورها، 

شیوع بیشتری دارد.
به گزارش ایسنا، اختالالت اسکلتی- عضالنی مرتبط با کار 
از عمده ترین عوامل از دست رفتن زمان کار، افزایش هزینه ها و 
آسیب های انسانی نیروی کار و فرسودگی شغلی است. براساس 
برآورد سازمان بین المللی کار، ساالنه حدود ۱۶۰میلیون بیماری 
مرتبط بــا کار در جهان اتفاق می افتد و اختالالت اســکلتی- 

عضالنی رکوردار بیشترین آسیب است.
با توجه به شیوع باالی این اختالالت و اهمیت این موضوع، 

پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه، ایالم، البرز، 
خلخال، اصفهان، زابل و تربت حیدریه در یک مطالعه مشترک، 
شیوع اختالالت اسکلتی ناشی از کار را در ایران، مورد بررسی قرار 
دادند. این مطالعه به صورت فراتحلیل انجام شد و طی آن تمامی 
مقاالت مرتبط با موضوع اختالالت اسکلتی- عضالنی ناشی از 
کار در ایران که بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶ انجام شده بودند، 
مورد بررسی قرار گرفتند. با بررسی مقاالت، در نهایت ۴۵ مقاله 

در این بازه زمانی ۱۵ ساله، ارزیابی شد.
یافته های این مطالعه نشان داد که بیشترین شیوع آسیب های 
اســکلتی- عضالنی اندام های تحتانی، مربوط به کمر و زانو و 
باالترین میزان شیوع در اندام های فوقانی، در گردن است. پس از 
آن آسیب های زانو، شانه، پشت، مچ دست و... به ترتیب بیشترین 

شیوع را داشتند. به گفته پژوهشگران این مطالعه، در مجموع 
نتایج این مطالعه نشان می دهد که مشکالت اسکلتی-عضالنی 
ناشی از کار در بین کارکنان ایرانی، به ویژه در اندام های فوقانی 
)گردن، شــانه ها، مچ دســت ( و اندام های تحتانی )کمر، زانو، 
ران و باسن و فوقانی پشت( در مقایسه با دیگر کشورها، شیوع 

بیشتری دارد.
محققان درباره پیشگیری از شیوع این اختالالت می گویند: 
»در نظر گرفتن سن، سابقه کاری، سال های تحصیل و توانایی 
فیزیکی کارکنان در به کارگیــری آنها در بخش های مختلف و 
آموزش کارکنان در خصوص روش صحیح انجام کار و بهترین 
وضعیت بدنی در حین کار یا نشســتن، ازجمله اقداماتی است 
که می تواند در پیشگیری از اختالالت اسکلتی-عضالنی نقش 

موثری داشته باشد«. این پژوهشگران اضافه می کنند: »اقداماتی 
نظیر کاهش ساعت کاری، تغییر ایستگاه های کاری، طوری که 
صندلی ها و میزهای سفارش داده شده منطبق با اصول ارگونومی 
و متناسب با ابعاد بدنی افراد طراحی شده باشند، می تواند از بروز 
ناراحتی ها جلوگیری کند. همچنین استفاده از زیرپایی های 
مناســب، تعیین زمانی جهت ورزش کارکنان و ارائه دوره های 
آموزشی به کارکنان، به عنوان استراتژی هایی برای کاهش خطر 

ابتال به این اختالالت پیشنهاد می شود«.

یک مطالعه دانشگاهی نشان داد؛

شیوع باالی اختالالت اسکلتی- عضالنی مرتبط با کار در ایران

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: 
شاهد بیکاری در همه بخش ها پس از شیوع کرونا 
هستیم اما این بیکاری در کارگاه های کوچک و 

مشاغل غیررسمی بسیار زیاد است.
فرامرز توفیقی در گفت وگــو با خبرگزاری 
تســنیم: پس از کرونا، فضا در صفحه شطرنج 
بازار کار با تغییرات گسترده ای مواجه می شود 
و مشاغل از شرایط واقعی به مجازی تغییر کرده 
و حتی شیوه های تقاضا هم تغییر می یابد. همه 

اینها ناشی از شوک بزرگ در فضاهای کار هستند 
که قطعا از آثار ســریع و منفی آن تزلزل در بازار 
کار امنیت شغلی است. این گونه تزلزل ها باعث 
افزایش اســترس در نیروی کار می شود که نه 
تنها باعث کاهش بهره وری در عرصه کار، بلکه 
تمامی عرصه های مختلف را تغییر می دهد. آثار 
منفی این گونه تغییــرات در الیه های مختلف 
اجتماعی بروز و ظهور می کند. تغییراتی که در 
حوزه اجتماعی، بهداشــت و سالمتی را تهدید 

می کند، می تواند موجب ناپایداری واحدهای 
کوچک اجتماعی و خانواده در دنیای امروز شود. 
یکی از این معضالت تعدیل یا اخراج نیروی کار 
است که با چتر بهانه تعطیلی بنگاه به دلیل کرونا 

بروز می کند.
وی بیان کرد: اینجاست که دولت ها باید در 
راستای حقوق اجتماعی، سهم پذیری خود را 

افزایش دهند و بدون جا خالی دادن از وظایف 
اولیه خود، به اندازه خانواده های آسیب دیده 
نگران باشد و در این شرایط جنگ بین مرگ 
و زندگی، با سیاست های اســترس زدا باری 
از روی دوش بردارند نه اینکــه خود نمک بر 
زخم بپاشند و باعث به هم خوردن روح و روان 

خانوارهای درگیر شوند.
توفیقی گفت: یکی از این موارد، سهم پذیری 
در بیمه بیکاری است. کارگران هنوز نسبت به 
به میزان و دفعات و روند پرداخت بیمه بیکاری 

مطالباتی دارند.
طبق گزارش مرکــز پژوهش های مجلس، 
تقریبا ۲.۵میلیون نفر تا بیش از ۶میلیون نفر در 

اثر کرونا بیکار شده اند. این در حالی است که در 
حالت طبیعی و عادی، حتی کسان دیگری که 
دارای بیمه و خدمات تامین اجتماعی هستند، 
به ســختی و با طی مراحــل بوروکراتیک، از 
مزایای بیمه بیکاری بهره مند می شوند. طبق 
آمارها بیش از ۶۰درصــد کارگران در صورت 
بیکاری، تحت هیچ شرایطی امکان بهره مندی 
از مقرری های بیــکاری را ندارند. هم اکنون از 
جمعیت بیکار کشور تنها حدود ۸درصد مقرری 
بیکاری دریافت می کنند. این در حالی است که 
در ســال های اخیر، حوادث و فجایع طبیعی و 
انسانی هر بار بخشی از نیروهای کار را به پرتگاه 

بیکاری رانده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار خبر داد:

تشدید بیکاری در کارگاه های کوچک

دولت در پیش نویس 
بودجه سال بعد افزایش 

۲۵درصدی مزد و حقوق 
را هم برای کارمندان و 

هم برای کارگران بخش 
خصوصی مطرح کرده، 

به رغم اینکه مرجع تعیین 
دستمزد کارگران، شورای 

عالی کار است

در سال جاری، هزینه های 
زندگی بیش از دو میلیون 

تومان افزایش یافته و 
افزایش ۲۵ تا ۳۰درصدی 

مزد، عقب ماندگی های 
مزدی سال جاری را جبران 
نمی کند چه برسد به اینکه 
بخواهد فترت های گذشته 

را مرتفع کند
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