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ایجاد دفتر اطالعات رفاه 
ایرانیان در وزارت کار

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 
بر ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی و تأکید وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنــی بر پایدار ماندن 
فعالیت های مرتبط با پایگاه ملی رفــاه ایرانیان و 
به روزرسانی ها در ساختار رســمی وزارتخانه و در 
انطباق با بند م ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه 
و تأمین اجتماعی، با پیشنهاد مرکز فناوری اطالعات، 
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 
رفاه ایرانیان، تشریک مساعی با دستگاه های ذیربط 
برای تبادل اطالعات آنالین بــرای ارتقای کمی و 
کیفی پایگاه ملی اطالعات رفاه ایرانیان، انسجام، 
یکپارچگی و تسهیل در خدمات رسانی به متقاضیان 
در راستای پنجره واحد خدمات، ارزیابی خدمات 
رفاهی با استفاده از پایگاه ملی اطالعات با ایرانیان از 

مهم ترین وظایف دفتر اطالعات رفاه ایرانیان است.
    

کارگران شهرداری بندر لنگه:
شش ماه است حقوق نگرفته ایم

کارگران مجموعه شهرداری بندر لنگه در استان 
هرمزگان از پرداخت نشــدن شــش ماه حقوق و 
مطالبات خود خبر دادند. تعدادی از این کارگران 
در گفت وگو با ایلنا گفتند: عــدم پرداخت منظم 
دستمزد در مجموعه شهرداری بندر لنگه مشکالت 
خانوادگی و معیشتی زیادی برای کارگران به وجود 
آورده است. این کارگران می گویند: اغلب کارگران 
به علت  عدم پرداخت منظم دستمزدها با مشکل 
روبه رو هستند. طی این مدت از همه آشنایان قرض 
کرده ایم ولی به علت مشــکالت مالی شهرداری و 
پرداخت نشدن شش ماه از دستمزدهایمان، هر روز 
سفره هایمان به نسبت روز قبل کوچکتر می شود. این 
کارگران که برای دریافت معوقات مزدی خود بارها 
به نهادهای مسئول مراجعه کرده اند، هنوز پاسخی 
دریافت نکرده اند. آنها همچنین نگران پرداخت حق 
بیمه های خود هستند و می گویند: نمی دانیم چند 
ماه حق بیمه های ما به حساب تامین اجتماعی واریز 
نشده است. کارگران شــهرداری بندر لنگه با بیان 
اینکه برای وصول مطالباتمان تجمعات زیادی را 
مقابل شــهرداری و نهادهای اجرایی استان انجام 
داده ایم، می گویند: وقتی کارگر حامی ندارد مسلما 
اعتراضات او هم به جایی نمی رسد. در عین حال از 
مسئوالن در شهرستان گله مندیم که سکوت اختیار 
کرده و در پیگیری مطالباتمان هیچ واکنشی جدی از 

خود نشان نمی دهند.
    

مرگ کارگر سردشتی بر اثر 
گازگرفتگی

یک کارگر نگهبان در روستای گل نقده شهرستان 
سردشت دچار گازگرفتگی شــده و جان خود را از 
دســت دادند. به گزارش ایلنا، این کارگر نگهبان 
شاغل در روستای »گل نقده« حومه شهر سردشت 
در استان آدربایجان غربی بر اثر مسمومیت با گاز 
مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادند. براساس 
گفته کارگران، متوفی »خسرو ابراهیمی« نام داشت 
و در یک چادر دربسته مشغول نگهبانی بود که بر اثر 
تنفس گاز منواکسید کربن جان خود را از دست داد. 
وی از اهالی روستای »بریسو« از توابع سردشت و پدر 

سه فرزند بوده است.
    

 کاهش ساعت کار کارگران 
در ماه رمضان رعایت نمی شود

دبیر کانون عالــی انجمن های صنفی کارگران 
می گوید: می توان همچنان که هیئت وزیران کاهش 
ســاعت کار کارمندان در ایام رمضان را پیشنهاد 
می دهد این امتیاز را در خصوص کارگران هم قائل 
شد و در شــورای عالی کار به طور جداگانه در این 

خصوص تصمیم گیری کرد.
»هادی ابوی« به ایسنا می گوید: عمده فعالیت 
کارگران یدی اســت و بعضا تا ساعت های طوالنی 
در طول روز مشغول کار هستند که با در نظر گرفتن 
مشقات و سختی هایی که با وجود روزه داری متحمل 
می شوند، کاهش ســاعات کار آنها در ماه رمضان 

ضروری است.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

شیشه نازک اشــتغال کارگران در 
کارگاه های کوچک کشور هر لحظه در 
حال ترک برداشتن و شکستن است. به 
نظر می رسد در همین فروردین ماه و با 
بحرانی شدن وضعیت کرونایی کشور، 
موج جدید بیکاری در راه است؛ موجی به 
مراتب سنگین تر از سال قبل و قربانیان 
اصلی آن نیز هــزاران کارگران کارگاه 
کوچک در سراسر کشور هستند که به 
نظر می رسد مجبورند میان »جان« و 
»نان« یکی را انتخاب کنند؛ انتخابی که 

اصال کار ساده ای نیست!
همیشه همه چیز به ضرر کارگران 
کارگاه های کوچک بــوده اما با آمدن 
کرونا، وضعیت کارگران این کارگاه ها 
دیگر بدتر از قبل شده است. کارفرمایان 
در بسیاری از این کارگاه ها یک جمله 
ثابت را خطاب به کارگران تکرار می کند: 
»دورکاری نداریــم. اگــر می خواهید 
می توانیــد شــیفتی کار کنیــد اما از 
حقوق تان کسر می شود و فقط به تعداد 
روزهایی که ســر کار باشــید، حقوق 

می گیرید«.
دلهره ها و نگرانی های کارگران

در روزهای اخیر کارگران بسیاری 
از فقــدان فرصــت دورکاری و اجازه 
نــدادن بــرای شــیفت کاری انتقاد 
داشته اند. یکی از آنها زنی سرپرست 
خانــوار در یــک کارگاه تولیــدی 
کوچک مواد غذایی و ســبزیجات در 

حاشــیه های تهران است. او به شدت 
نگران وضعیت فعلی خود است: »کار 
ما طوری اســت که بایــد در کارگاه 
باشــیم و مواد غذایی را بسته بندی 
کنیم. تجهیــزات و امکانــات مورد 
نیاز در منزل فراهم نیست و بنابراین 
نمی توانیــم دورکاری کنیم. کارفرما 
اجازه شیفتی شدن را نمی دهد یعنی 
اجازه می دهد اما می گوید آنهایی که 
می خواهند مرخصی بــدون حقوق 
بگیرند. روزهایی که سر کار نیایید از 

حقوق هم خبری نیست«.
او که نگران فرزندانش است، اکنون بر 
سر یک دوراهی بزرگ گیر افتاده؛ کار را 
ادامه دهد یا به مرخصی اجباری و بدون 
حقوق حداقل برای روزهایی از هفته تن 
بدهد: »با حقوق کامل که سال قبل دو 
میلیون تومان بود، نمی شــد زندگی را 
گرداند. من و فرزندانم در یک سوئیت 
کوچک و بدون امکانات مستاجر هستیم 
اما بیشتر حقوق من پای اجاره همان به 
اصطالح خانه می رود. ریالی پس انداز 
ندارم که بگویم اشکال ندارد از آن خرج 
می کنم. همیشه برای اینکه تا آخر ماه 
تاب بیاوریم و گرســنه نمانیم، نصف 
هزینه ها را قیچی می کنیم حاال چطور 

از بخشی از حقوقم بگذرم«.
این دوراهی، کارگران بســیاری را 
امروز گرفتار خود کرده اســت؛ آیا باید 
دستمزد کامل را چسبید که البته کامل 
آن هم ناچیز و ناکافی اســت یا باید به 

مرخصی اجباری و بدون حقوق رفت؟

نگرانی ها و مشکالت کارگران وقتی 
برجسته تر می شود که در نظر بگیریم 
کارمندان با اولین بخشــنامه کرونایی 
دولت، راحت شیفتی می شوند، در خانه 
و دور از خطر ابتال می نشینند و حقوق 
کامل خــود را به همراه تمــام مزایای 
مزدی می گیرند. در میان کارگران اما 
سلسله مراتب امنیت و خرسندی داریم؛ 
وضع رسمی ها بهتر از قراردادی ها و وضع 
قراردادی ها بهتر از پیمانکاری هاست، 
همان طــور کــه وضعیــت کارگران 
کارگاه های بزرگ به مراتب مرتب تر و 

بهتر از کارگاه های کوچک است.
برای مثال کارگران پیمانکاری پارس 
جنوبی نیز از عدم رعایت پروتکل های 
کرونا در برخی شرکت های پیمانکاری 
انتقاد دارنــد و می گویند: وضعیت غذا 
و استراحت ما نامناســب است. هر آن 
احتمال ابتــال به کرونــا و انتقال آن به 
خانواده ها در کمین مان نشسته و در این 
شرایط بحرانی، نیازمند نظارت نهادهای 

باالدستی هستیم.
 تامین ایمنی و بهداشت؛ 
وظیفه دولت و کارفرمایان

براساس قانون کار، رعایت بهداشت 
و ایمنی کار، ابتدا برعهده دولت و وزارت 
کار و سپس برعهده کارفرمایان است. 
ماده ۸۵ قانون کار، وظایف کارفرمایان 
در قبال »صیانــت از نیــروی کار« را 
مشخص کرده و این وظایف را به تمام 
کارگاه ها حتــی کارگاه های کوچک و 
خانگی تسری داده است، یعنی همه جا 

بالاستثنا الزم االجراست: »برای صیانت 
نیروی انســانی و منابع مادی کشــور 
رعایت دستورالعمل هایی که از طریق 
شورای عالی حفاظت فنی )جهت تامین 
حفاظت فنی( و وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی )جهت جلوگیری از 
بیماری حرفه ای و تامین بهداشت کار 
و کارگر و محیط کار( تدوین می شود، 
برای کلیــه کارگاه هــا، کارفرمایان، 

کارگران و کارآموزان الزامی است.
تبصــره: کارگاه هــای خانوادگی 
نیز مشمول مقررات این فصل بوده و 
مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت 

کار هستند«.
ماده ۹۱ نیز تهیه وسایل و امکانات 
بهداشتی را وظیفه کارفرمایان می داند. 
البته دولت وشورای عالی حفاظت فنی 
باید در این زمینه بخشــنامه و ابالغیه 
صادر کند: »کارفرمایان و مســئوالن 
کلیه واحدهای موضــوع ماده ۸۵ این 
قانون مکلف هستند براساس مصوبات 

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 فوق الذکر را 
به آنان بیاموزنــد و در خصوص رعایت 
مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت 
کنند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و 
نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی 
فردی و اجــرای دســتورالعمل های 

مربوطه کارگاه هستند«.
پس در شرایط فعلی، اولین گامی که 
باید برداشته شود، صدور بخشنامه های 
عاجل و قاطع با هدف تامین برابری میان 
نیروهای بخش هــای مختلف )دولتی 
و خصوصی( اســت. هرچــه در زمانه 
کرونا نصیب کارمندان دولت می شود 
باید نصیب کارگران هم بشــود چراکه 
جان انســان ها همه جا ارزشمند است 
و در زمینه حفظ جان نباید هیچ فرقی 
میان نیروهای کار قائل شوند. کارگر و 
کارمند، فرقی نمی کنــد، وقتی اوضاع 
بحرانی است، اگر امکانش هست باید 
دورکار و اگر نیست باید شیفتی شوند 
و این وظیفه وزارت کار است که چنین 
بخشنامه های قاطعانه ای صادر و اعالم 
کند. مقررات ایمنی که شامل کارمندان 
است، مشمول کارگران نیز می شود و 
اگر کارفرمایی تخلف کند مجازات در 

انتظارش است.
امــا گام بعــدی، میــزان عمل به 
ایــن دســتورالعمل ها و ابالغیه ها در 
کارگاه های کوچک و خانگی است که 
اگرچه قانون فرقی میان این کارگاه ها و 
کارگاه های بزرگ از منظر الزام به رعایت 
بایدها قائل نشده اما این کارگاه ها خود 
را خارج از شمول قانون کار می دانند و 
همان طور که بــه الزامات مزدی قانون 
عمل نمی کنند و بســیار دیده شــده 
به کارگران خود دســتمزدی بســیار 
پایین تر از مزد مصوب شورای عالی کار 
می پردازند، به بخشنامه های جانبی نیز 

تمکین نمی کنند.
ایــن در حالی ســت که بــه گفته 
»حسین حبیبی« عضو هیات مدیره 
کانون عالی شــوراهای اســالمی کار 
کشور مشــکل از جای دیگری است: 
»اگر در طول ســال های قبل که ما تا 
این اندازه مطالبه گــری کردیم و فریاد 
زدیــم، قراردادهــای دائــم کار احیا 
و دادنامــه ۱۷۹ دیــوان عدالت ابطال 
می شد، امروز در زمانه بحران تا این اندازه 
شاهد تفاوت و تبعیض میان کارگران و 

کارمندان نبودیم. کارگر دائم می تواند 
از حقوق و حقوق خــود به خوبی دفاع 
کند و دیگر کارفرما نمی تواند او را برای 
اینکه سالمت بماند و خدای ناکرده از 
کرونا نمیرد بــه مرخصی بدون حقوق 

بفرستد«.
»فتح اهلل بیات«، رئیــس اتحادیه 
کارگران قراردادی و پیمانی کشور نیز 
دوراهی سر راه کارگران را تنها محدود 
به انتخاب بین حقــوق کامل و حقوق 
نصفه نیمه نمی دانــد: »بخش بزرگی 
از کارگران دارای قــرارداد کوتاه مدت 
هســتند و نگرانند با گرفتن مرخصی 
اتمام کار بخورنــد، یعنی آخر ماه دیگر 
کاری در کار نباشــد، از این رو ترجیح 
می دهند کرونا بگیرند ولی کار خود را از 

دست ندهند«.
شهروندانی که باید برابر باشند

هرچه قرمزی و التهاب رنگ بحران 
کرونا بیشتر می شود، مشکالت کارگران 
نیز حادتر می شــود. اگــر کارفرمایان 
کارگاه هــای کوچــک واقعــا آن قدر 
اســتطاعت ندارند که کارگران را برای 
جلوگیری از خطر کرونا شیفتی کنند، 
دولت به میدان بیایــد و از آنها حمایت 
کند، همان طور که از کارمندان خود در 
هر بحرانی با تمام توان حمایت می کند 
اما به هر شکلی که می توانند اجازه دهند 
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 

در میان نباشد.
اگر همه شــهروندان کشور برابرند 
این برابری باید همه جــا و همه وقت 
برقــرار باشــد و در دوران بحران هــا 
»برقرارتر« شود. جان همه عزیز است 
و نباید دوراهی سر راه بخش عمده ای از 
کارگران کشور که قرارداد موقت هستند 
و امیدی به آینده ندارند، دوراهی بر سر 

»جان« یا »نان« باشد.

حقوق کارگران در شیفت بندی های کرونایی کسر می شود؛ اما کارمندان نه!

هر دو تعطیلند؛ اما اين كجا و آن كجا؟!

خبر

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشــور با اشاره به 
اینکه چالش جدید کارگران، حذف دفترچــه بیمه و افزایش 
هزینه های درمانی است، گفت: این مشکل در کنار عدم امنیت 
شغلی، عقب ماندگی مزدی و افزایش فقر به مشکالت کارگران 

اضافه شده است.
حمیدرضا امام قلی تبار در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم 
گفت: در یکی دو دهه اخیر جامعه کارگری کشورمان به دالیل 
مختلف، مشکالت بی شماری را تجربه کرده است. با توجه به اینکه 
این قشر به همراه افراد تحت تکفل خود بیش از نیمی از جمعیت 
کشورمان را شامل می شوند، بنابراین بررسی و حل چالش های 
این قشر یعنی کاهش دغدغه های اکثریت جامعه که متأسفانه 

این امر تاکنون محقق نشده است.

وی ادامه داد: وجود مشــکالت باالدستی این قشر که عدم 
امنیت شــغلی، عقب ماندگی مزدی و افزایش فقر ازجمله آن 
اســت، نیازمند اراده دولت و مجلس و مستلزم اصالح یا ایجاد 
زیرساخت های مورد نیاز است. مشکالت پایین دستی جامعه 
کارگری هم به وفور در زندگی روزمره این قشر مشهود است که 
با نظارت دستگاه های ذی ربط به حداقل می رسد که در بخش 

بهداشت و درمان به چشم می خورند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور افزود: با اجرای 
طرح حذف دفترچه ها در مراکز درمانی، گرچه در ظاهر انتظار 
می رفت فرآیند دریافت خدمات برای خدمت گیرندگان بهتر 
شود اما متاسفانه برخی خبرها نشان از خروجی معکوس برای 
بعضی مراجعه کنندگان دارد. عدم استقرار برخی مراکز خصوصی 

به سامانه استعالم اعتبار بیمه تامین اجتماعی و بهانه قطع بودن 
ارتباط سیستم با سرور تامین اجتماعی باعث پرداخت هزینه 
مضاعف به صورت تعرفه آزاد برای مراجعه کنندگان شــده که 
از هنگام اجرای طرح یاد شده انتقاداتی از سوی این قشر مناطق 

مختلف کشور را به دنبال داشته است. 
اســتفاده از مراکز درمانی و آزمایشــگاهی و داروخانه های 
خصوصی و پرداخت هزینه های یاد شــده به نــرخ آزاد هم در 
شرایط بحرانی کرونا که مراکز دولتی با سیل مراجعه کنندگان و 
محدودیت مواجه هستند، اجتناب ناپذیر است. امام قلی تبار بیان 
کرد: مشکل دیگر جامعه کارگری در بحث درمان، خرید برخی 
اقالم دارویی تشخیصی صرفاً بیمارستانی است که برای تشخیص 
بیماری کارگران و افراد تحت تکفل آنان است. متأسفانه این داروها 

در بیمارستان ها و مراکز درمانی در دسترس نبوده و آنها را مجبور 
می کند، به واسطه نیاز خود با ده ها برابر قیمت نرخ بیمارستانی از 

فروشگاه های خصوصی تهیه کنند.
وی ادامه داد: اینکه چرا یک داروی بیمارســتانی در مراکز 
مربوطه موجود نبوده ولی در مراکز خصوصی با قیمتی گزاف به 
راحتی در دسترس است چالشی است که خدمت گیرندگان از آن 

به عنوان مشکلی اساسی برای درمان بیماری خود یاد می کنند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور:

حذف دفترچه بیمه، هزینه های درمان را افزایش داده است

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 بی توجهی 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 
شهرداری  شهر خرمشهر در حالی ادامه دارد 

که مرتب از سوی مسئوالن شهرداری و شورای 
شهر گفته می شود شهرداری به دلیل رکود در 
بازار مســکن همانند اغلب شهرهای کشور با 
چالش جدی روبه رو 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 

مربــوط به ماه های 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 
پیگیری هــای الزم انجام شــود و مطالبات 

کارگران پرداخت شود.
علوانی با اشــاره به افزایــش حقوق های 

دریافتی کارگران برای امسال گفت: با افزایش 
حقوق ها کار تسویه مطالبات آنها کمی برایمان 

دشوارتر خواهد شد.
وی در پایــان افــزود: تمام تالشــمان را 
خواهیم کرد تا مطالبات به حــق کارگران را 
هر چه سریع تر پرداخت کنیم و نهایتا تا پنجم 
اردیبهشت حداقل حقوق یک ماه کارگران را 

پرداخت خواهیم کرد.

تجمع کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی

دوراهی سختی، کارگران 
بسیاری را در روزهای 

کرونایی گرفتار خود کرده 
است؛ آیا باید دستمزد 

کامل را چسبید که البته 
کامل آن هم ناچیز و ناکافی 

است یا باید به مرخصی 
اجباری و بدون حقوق رفت

اگر در طول سال های قبل، 
قراردادهای دائم کار احیا و 
دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت 

ابطال می شد، امروز در 
زمانه بحران تا این اندازه 

شاهد تفاوت و تبعیض 
میان کارگران و کارمندان 

نبودیم
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