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اخبار کارگری

حقوق کارگران درشیفتبندیهای کروناییکسرمیشود؛ اما کارمندان نه!

هردوتعطیلند؛ اما اينكجا وآنكجا؟!

نسرین هزاره مقدم

شیشه نازک اشــتغال کارگران در
کارگاههای کوچک کشور هر لحظه در
حال ترک برداشتن و شکستن است .به
نظر میرسد در همین فروردین ماه و با
بحرانی شدن وضعیت کرونایی کشور،
موججدیدبیکاریدرراهاست؛موجیبه
مراتب سنگینتر از سال قبل و قربانیان
اصلی آن نیز هــزاران کارگران کارگاه
کوچک در سراسر کشور هستند که به
نظر میرسد مجبورند میان «جان» و
«نان»یکیراانتخابکنند؛انتخابیکه
اصالکارسادهاینیست!
همیشه همه چیز به ضرر کارگران
کارگاههای کوچک بــوده اما با آمدن
کرونا ،وضعیت کارگران این کارگاهها
دیگربدترازقبلشدهاست.کارفرمایان
در بسیاری از این کارگاهها یک جمله
ثابتراخطاببهکارگرانتکرارمیکند:
«دورکاری نداریــم .اگــر میخواهید
میتوانیــد شــیفتی کار کنیــد اما از
حقوقتان کسر میشود و فقط به تعداد
روزهایی که ســر کار باشــید ،حقوق
میگیرید».
دلهرههاونگرانیهایکارگران
در روزهای اخیر کارگران بسیاری
از فقــدان فرصــت دورکاری و اجازه
نــدادن بــرای شــیفتکاری انتقاد
داشتهاند .یکی از آنها زنی سرپرست
خانــوار در یــک کارگاه تولیــدی
کوچک مواد غذایی و ســبزیجات در

حاشــیههای تهران است .او به شدت
نگران وضعیت فعلی خود است« :کار
ما طوری اســت که بایــد در کارگاه
باشــیم و مواد غذایی را بستهبندی
کنیم .تجهیــزات و امکانــات مورد
نیاز در منزل فراهم نیست و بنابراین
نمیتوانیــم دورکاری کنیم .کارفرما
اجازه شیفتی شدن را نمیدهد یعنی
اجازه میدهد اما میگوید آنهایی که
میخواهند مرخصی بــدون حقوق
بگیرند .روزهایی که سر کار نیایید از
حقوق هم خبری نیست».
اوکهنگرانفرزندانشاست،اکنونبر
سر یک دوراهی بزرگ گیر افتاده؛ کار را
ادامه دهد یا به مرخصی اجباری و بدون
حقوقحداقلبرایروزهاییازهفتهتن
بدهد« :با حقوق کامل که سال قبل دو
میلیون تومان بود ،نمیشــد زندگی را
گرداند .من و فرزندانم در یک سوئیت
کوچکوبدونامکاناتمستاجرهستیم
اما بیشتر حقوق من پای اجاره همان به
اصطالح خانه میرود .ریالی پسانداز
ندارم که بگویم اشکال ندارد از آن خرج
میکنم .همیشه برای اینکه تا آخر ماه
تاب بیاوریم و گرســنه نمانیم ،نصف
هزینهها را قیچی میکنیم حاال چطور
ازبخشیازحقوقمبگذرم».
این دوراهی ،کارگران بســیاری را
امروز گرفتار خود کرده اســت؛ آیا باید
دستمزدکاملراچسبیدکهالبتهکامل
آن هم ناچیز و ناکافی اســت یا باید به
مرخصیاجباریوبدونحقوقرفت؟

نگرانیها و مشکالت کارگران وقتی
برجستهتر میشود که در نظر بگیریم
کارمندان با اولین بخشــنامه کرونایی
دولت،راحتشیفتیمیشوند،درخانه
و دور از خطر ابتال مینشینند و حقوق
کامل خــود را به همراه تمــام مزایای
مزدی میگیرند .در میان کارگران اما
سلسلهمراتبامنیتوخرسندیداریم؛
وضعرسمیهابهترازقراردادیهاووضع
قراردادیها بهتر از پیمانکاریهاست،
همانطــور کــه وضعیــت کارگران
کارگاههای بزرگ به مراتب مرتبتر و
بهترازکارگاههایکوچکاست.
برایمثالکارگرانپیمانکاریپارس
جنوبی نیز از عدم رعایت پروتکلهای
کرونا در برخی شرکتهای پیمانکاری
انتقاد دارنــد و میگویند :وضعیت غذا
و استراحت ما نامناســب است .هر آن
احتمال ابتــا به کرونــا و انتقال آن به
خانوادههادرکمینماننشستهودراین
شرایطبحرانی،نیازمندنظارتنهادهای
باالدستیهستیم.
تامینایمنیوبهداشت؛
وظیفهدولتوکارفرمایان
براساس قانون کار ،رعایت بهداشت
و ایمنی کار ،ابتدا برعهده دولت و وزارت
کار و سپس برعهده کارفرمایان است.
ماده  ۸۵قانون کار ،وظایف کارفرمایان
در قبال «صیانــت از نیــروی کار» را
مشخص کرده و این وظایف را به تمام
کارگاهها حتــی کارگاههای کوچک و
خانگی تسری داده است ،یعنی همه جا

اگر در طول سالهای قبل،
قراردادهای دائم کار احیا و
دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت
ابطال میشد ،امروز در
زمانه بحران تا این اندازه
شاهدتفاوتوتبعیض
میان کارگران و کارمندان
نبودیم
بالاستثناالزماالجراست«:برایصیانت
نیروی انســانی و منابع مادی کشــور
رعایت دستورالعملهایی که از طریق
شورایعالیحفاظتفنی(جهتتامین
حفاظتفنی)ووزارتبهداشت،درمان
و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از
بیماری حرفهای و تامین بهداشت کار
و کارگر و محیط کار) تدوین میشود،
برای کلیــه کارگاههــا ،کارفرمایان،
کارگرانوکارآموزانالزامیاست.
تبصــره :کارگاههــای خانوادگی
نیز مشمول مقررات این فصل بوده و
مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت
کار هستند».
ماده  ۹۱نیز تهیه وسایل و امکانات
بهداشتیراوظیفهکارفرمایانمیداند.
البتهدولتوشورایعالیحفاظتفنی
باید در این زمینه بخشــنامه و ابالغیه
صادر کند« :کارفرمایان و مســئوالن
کلیه واحدهای موضــوع ماده  ۸۵این
قانون مکلف هستند براساس مصوبات

ایجاد دفتر اطالعات رفاه
ایرانیان در وزارت کار

شورای عالی حفاظت فنی برای تامین
حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران
در محیط کار ،وســایل و امکانات الزم
را تهیــه و در اختیار آنان قــرار داده و
چگونگی کاربرد وســایل فوقالذکر را
بهآنان بیاموزنــد و در خصوص رعایت
مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت
کنند.افرادمذکورنیزملزمبهاستفادهو
نگهداریازوسایلحفاظتیوبهداشتی
فردی و اجــرای دســتورالعملهای
مربوطهکارگاههستند».
پسدرشرایطفعلی،اولینگامیکه
بایدبرداشتهشود،صدوربخشنامههای
عاجلوقاطعباهدفتامینبرابریمیان
نیروهای بخشهــای مختلف (دولتی
و خصوصی) اســت .هرچــه در زمانه
کرونا نصیب کارمندان دولت میشود
باید نصیب کارگران هم بشــود چراکه
جان انســانها همه جا ارزشمند است
و در زمینه حفظ جان نباید هیچ فرقی
میان نیروهای کار قائل شوند .کارگر و
کارمند ،فرقی نمیکنــد ،وقتی اوضاع
بحرانی است ،اگر امکانش هست باید
دورکار و اگر نیست باید شیفتی شوند
و این وظیفه وزارت کار است که چنین
بخشنامههای قاطعانهای صادر و اعالم
کند.مقرراتایمنیکهشاملکارمندان
است ،مشمول کارگران نیز میشود و
اگر کارفرمایی تخلف کند مجازات در
انتظارشاست.
امــا گام بعــدی ،میــزان عمل به
ایــن دســتورالعملها و ابالغیهها در
کارگاههای کوچک و خانگی است که
اگرچه قانون فرقی میان این کارگاهها و
کارگاههایبزرگازمنظرالزامبهرعایت
بایدها قائل نشده اما این کارگاهها خود
را خارج از شمول قانون کار میدانند و
همانطور که بــه الزامات مزدی قانون
عمل نمیکنند و بســیار دیده شــده
به کارگران خود دســتمزدی بســیار
پایینتر از مزد مصوب شورای عالی کار
میپردازند،بهبخشنامههایجانبینیز
تمکیننمیکنند.
ایــن در حالیســت که بــه گفته
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره
کانون عالی شــوراهای اســامی کار
کشور مشــکل از جای دیگری است:
«اگر در طول ســالهای قبل که ما تا
این اندازه مطالبهگــری کردیم و فریاد
زدیــم ،قراردادهــای دائــم کار احیا
و دادنامــه  ۱۷۹دیــوان عدالت ابطال
میشد،امروزدرزمانهبحرانتاایناندازه
شاهد تفاوت و تبعیض میان کارگران و

دوراهی سختی ،کارگران
بسیاری را در روزهای
کرونایی گرفتار خود کرده
است؛ آیا باید دستمزد
کاملراچسبیدکهالبته
کامل آن هم ناچیز و ناکافی
استیابایدبهمرخصی
اجباری و بدون حقوق رفت
کارمندان نبودیم .کارگر دائم میتواند
از حقوق و حقوق خــود به خوبی دفاع
کند و دیگر کارفرما نمیتواند او را برای
اینکه سالمت بماند و خدای ناکرده از
کرونا نمیرد بــه مرخصی بدون حقوق
بفرستد».
«فتحاهلل بیات» ،رئیــس اتحادیه
کارگران قراردادی و پیمانی کشور نیز
دوراهی سر راه کارگران را تنها محدود
به انتخاب بین حقــوق کامل و حقوق
نصفهنیمه نمیدانــد« :بخش بزرگی
از کارگران دارای قــرارداد کوتاهمدت
هســتند و نگرانند با گرفتن مرخصی
اتمام کار بخورنــد ،یعنی آخر ماه دیگر
کاری در کار نباشــد ،از این رو ترجیح
میدهند کرونا بگیرند ولی کار خود را از
دستندهند».
شهروندانیکهبایدبرابرباشند
هرچه قرمزی و التهاب رنگ بحران
کرونابیشترمیشود،مشکالتکارگران
نیز حادتر میشــود .اگــر کارفرمایان
کارگاههــای کوچــک واقعــا آنقدر
اســتطاعت ندارند که کارگران را برای
جلوگیری از خطر کرونا شیفتی کنند،
دولت به میدان بیایــد و از آنها حمایت
کند ،همانطور که از کارمندان خود در
هر بحرانی با تمام توان حمایت میکند
امابههرشکلیکهمیتواننداجازهدهند
کارگران نیز ماننــد کارمندان کمتر از
خانه خارج شوند و روزهایی از هفته را
سر کار نروند ،البته با خیال خرسند در
خانه و دور از ویــروس مرگبار بمانند و
ترس از بیکاری و از دســت دادن شغل
درمیاننباشد.
اگر همه شــهروندان کشور برابرند
این برابری باید همه جــا و همه وقت
برقــرار باشــد و در دوران بحرانهــا
«برقرارتر» شود .جان همه عزیز است
و نباید دوراهی سر راه بخش عمدهای از
کارگرانکشورکهقراردادموقتهستند
و امیدی به آینده ندارند ،دوراهی بر سر
«جان»یا«نان»باشد.

خبر
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور:

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشــور با اشاره به
اینکه چالش جدید کارگران ،حذف دفترچــه بیمه و افزایش
هزینههای درمانی است ،گفت :این مشکل در کنار عدم امنیت
شغلی ،عقبماندگی مزدی و افزایش فقر به مشکالت کارگران
اضافهشدهاست.
حمیدرضا امامقلیتبار در گفتوگو با خبرگزاری تســنیم
گفت :در یکی دو دهه اخیر جامعه کارگری کشورمان به دالیل
مختلف،مشکالتبیشماریراتجربهکردهاست.باتوجهبهاینکه
اینقشربههمراهافرادتحتتکفلخودبیشازنیمیازجمعیت
کشورمان را شامل میشوند ،بنابراین بررسی و حل چالشهای
این قشر یعنی کاهش دغدغههای اکثریت جامعه که متأسفانه
اینامرتاکنونمحققنشدهاست.

وی ادامه داد :وجود مشــکالت باالدستی این قشر که عدم
امنیت شــغلی ،عقبماندگی مزدی و افزایش فقر ازجمله آن
اســت ،نیازمند اراده دولت و مجلس و مستلزم اصالح یا ایجاد
زیرساختهای مورد نیاز است .مشکالت پاییندستی جامعه
کارگری هم به وفور در زندگی روزمره این قشر مشهود است که
با نظارت دستگاههای ذیربط به حداقل میرسد که در بخش
بهداشتودرمانبهچشممیخورند.
بازرسمجمععالینمایندگانکارگرانکشورافزود:بااجرای
طرح حذف دفترچهها در مراکز درمانی ،گرچه در ظاهر انتظار
میرفت فرآیند دریافت خدمات برای خدمتگیرندگان بهتر
شود اما متاسفانه برخی خبرها نشان از خروجی معکوس برای
بعضیمراجعهکنندگاندارد.عدماستقراربرخیمراکزخصوصی

دربیمارستانهاومراکزدرمانیدردسترسنبودهوآنهارامجبور
میکند،بهواسطهنیازخودبادههابرابرقیمتنرخبیمارستانیاز
فروشگاههایخصوصیتهیهکنند.
وی ادامه داد :اینکه چرا یک داروی بیمارســتانی در مراکز
مربوطه موجود نبوده ولی در مراکز خصوصی با قیمتی گزاف به
راحتیدردسترساستچالشیاستکهخدمتگیرندگانازآن
بهعنوانمشکلیاساسیبرایدرمانبیماریخودیادمیکنند.

تجمع کارگران شهرداریخرمشهردراعتراض بهپرداختنشدن معوقاتمزدی
گروهی از کارگران شــهرداری خرمشهر،
صبح دیــروز در اعتراض به عــدم پرداخت
چندین ماهه مزد خود دست از کار کشیده و
در مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کردند.

به گزارش ایلنا ،این کارگران مدعی هستند
که بیتوجهی مسئوالن شهرداری و شورای
شهر خرمشهر به پرداخت مطالبات آنها باعث
شده آنها بارها برای وصول مطالباتشان دست
به اعتراض صنفی بزنند.
طبق اظهــارات این کارگــران ،تاخیر در
پرداخت مطالبات مزدی کارگران در مجموعه
ی شهر خرمشهر در حالی ادامه دارد
شهردار 

که مرتب از سوی مسئوالن شهرداری و شورای
شهر گفته میشود شهرداری به دلیل رکود در
بازار مســکن همانند اغلب شهرهای کشور با
چالش جدی روبهرو شده و منابع مالی خود را
از دست داده است.
«منصور علوانی» شهردار خرمشهر با تایید
اعتراض کارگران شهرداری خرمشهر گفت:
علت تجمــع کارگران شــهرداری مطالبات

کارگران شهرداری بندر لنگه:

شش ماه است حقوق نگرفتهایم

کارگرانمجموعهشهرداریبندرلنگهدراستان
هرمزگان از پرداخت نشــدن شــش ماه حقوق و
مطالبات خود خبر دادند .تعدادی از این کارگران
در گفتوگو با ایلنا گفتند :عــدم پرداخت منظم
دستمزددرمجموعهشهرداریبندرلنگهمشکالت
خانوادگیومعیشتیزیادیبرایکارگرانبهوجود
آورده است .این کارگران میگویند :اغلب کارگران
ت عدم پرداخت منظم دستمزدها با مشکل
به عل 
روبهروهستند.طیاینمدتازهمهآشنایانقرض
کردهایم ولی به علت مشــکالت مالی شهرداری و
پرداختنشدنششماهازدستمزدهایمان،هرروز
سفرههایمانبهنسبتروزقبلکوچکترمیشود.این
کارگران که برای دریافت معوقات مزدی خود بارها
به نهادهای مسئول مراجعهکردهاند،هنوزپاسخی
دریافتنکردهاند.آنهاهمچنیننگرانپرداختحق
بیمههایخودهستندومیگویند:نمیدانیمچند
ماهحقبیمههایمابهحسابتامیناجتماعیواریز
نشده است .کارگران شــهرداری بندر لنگه با بیان
اینکه برای وصول مطالباتمان تجمعات زیادی را
مقابل شــهرداری و نهادهای اجرایی استان انجام
دادهایم،میگویند:وقتیکارگرحامینداردمسلما
اعتراضات او هم به جایی نمیرسد .در عین حال از
مسئوالندرشهرستانگلهمندیمکهسکوتاختیار
کردهودرپیگیریمطالباتمانهیچواکنشیجدیاز
خودنشاننمیدهند.

مرگکارگر سردشتیبراثر
گازگرفتگی

حذف دفترچهبیمه ،هزینههای درمان را افزایش داده است

بهسامانهاستعالماعتباربیمهتامیناجتماعیوبهانهقطعبودن
ارتباط سیستم با سرور تامین اجتماعی باعث پرداخت هزینه
مضاعف به صورت تعرفه آزاد برای مراجعهکنندگان شــده که
ازهنگاماجرایطرحیادشدهانتقاداتیازسویاینقشرمناطق
مختلفکشوررابهدنبالداشتهاست.
اســتفاده از مراکز درمانی و آزمایشــگاهی و داروخانههای
خصوصی و پرداخت هزینههای یاد شــده به نــرخ آزاد هم در
شرایطبحرانیکروناکهمراکزدولتیباسیلمراجعهکنندگانو
محدودیتمواجههستند،اجتنابناپذیراست.امامقلیتباربیان
کرد :مشکل دیگر جامعه کارگری در بحث درمان ،خرید برخی
اقالمداروییتشخیصیصرفاًبیمارستانیاستکهبرایتشخیص
بیماریکارگرانوافرادتحتتکفلآناناست.متأسفانهاینداروها

رئیس مرکز اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری
وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعــی از ایجاد دفتر
اطالعات رفاه ایرانیان ذیل معاونت رفاه اجتماعی
این وزارتخانه خبر داد .به گزارش توســعه ایرانی،
سیدجواد رضوی گفت :در راستای تکالیف مبنی
برایجادنظاممتمرکزتأمیناجتماعیوتأکیدوزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مبنــی بر پایدار ماندن
فعالیتهای مرتبط با پایگاه ملی رفــاه ایرانیان و
بهروزرسانیها در ساختار رســمی وزارتخانه و در
انطباقبابندمماده ۱۶قانونساختارنظامجامعرفاه
وتأمیناجتماعی،باپیشنهادمرکزفناوریاطالعات،
ارتباطات و تحول اداری و تأیید امور ســاختارهای
سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور« ،دفتر
اطالعات رفاه ایرانیان» ذیل معاونت رفاه اجتماعی
ایجاد شــد .وی افزود :تقویت پایگاه ملی اطالعات
رفاهایرانیان،تشریکمساعیبادستگاههایذیربط
برای تبادل اطالعات آنالین بــرای ارتقای کمی و
کیفی پایگاه ملی اطالعات رفاه ایرانیان ،انسجام،
یکپارچگیوتسهیلدرخدماترسانیبهمتقاضیان
در راستای پنجره واحد خدمات ،ارزیابی خدمات
رفاهیبااستفادهازپایگاهملیاطالعاتباایرانیاناز
مهمترینوظایفدفتراطالعاترفاهایرانیاناست.

مربــوط به ماههای تیــر ،مرداد ،شــهریور و
مقداری هم از شش ماهه دوم سال گذشته بود.
شــهردار خرمشــهر افزود :بــا توجه به
مطالباتی که شــهرداری خرمشــهر از سایر
ادارات دارد ،درصــدد ایــن هســتیم کــه
پیگیریهــای الزم انجام شــود و مطالبات
کارگران پرداخت شود.
علوانی با اشــاره به افزایــش حقوقهای

دریافتی کارگران برای امسال گفت :با افزایش
حقوقهاکارتسویهمطالباتآنهاکمیبرایمان
دشوارتر خواهد شد.
وی در پایــان افــزود :تمام تالشــمان را
خواهیم کرد تا مطالبات به حــق کارگران را
هر چه سریعتر پرداخت کنیم و نهایتا تا پنجم
اردیبهشت حداقل حقوق یک ماه کارگران را
پرداخت خواهیم کرد.

یککارگرنگهباندرروستایگلنقدهشهرستان
سردشت دچار گازگرفتگی شــده و جان خود را از
دســت دادند .به گزارش ایلنا ،این کارگر نگهبان
شاغلدرروستای«گلنقده»حومهشهرسردشت
در استان آدربایجان غربی بر اثر مسمومیت با گاز
مونوکسیدکربنجانخودراازدستدادند.براساس
گفتهکارگران،متوفی«خسروابراهیمی»نامداشت
ودریکچادردربستهمشغولنگهبانیبودکهبراثر
تنفسگازمنواکسیدکربنجانخودراازدستداد.
ویازاهالیروستای«بریسو»ازتوابعسردشتوپدر
سهفرزندبودهاست.

کاهش ساعتکارکارگران
در ماه رمضان رعایت نمیشود

دبیر کانون عالــی انجمنهای صنفی کارگران
میگوید:میتوانهمچنانکههیئتوزیرانکاهش
ســاعت کار کارمندان در ایام رمضان را پیشنهاد
میدهد این امتیاز را در خصوص کارگران هم قائل
شد و در شــورای عالی کار به طور جداگانه در این
خصوصتصمیمگیریکرد.
«هادی ابوی» به ایسنا میگوید :عمده فعالیت
کارگران یدی اســت و بعضا تا ساعتهای طوالنی
درطولروزمشغولکارهستندکهبادرنظرگرفتن
مشقاتوسختیهاییکهباوجودروزهداریمتحمل
میشوند ،کاهش ســاعات کار آنها در ماه رمضان
ضروریاست.

