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حقوق بازنشستگان همراه با 
همسان سازی پرداخت می شود

رئیــس کانــون عالــی بازنشســتگان و 
مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از پرداخت 
حقوق بازنشستگان همراه با همسان سازی حقوق 
طی روزهــای آینده خبــر داد. علی اصغر بیات در 
گفت وگو با خبرگزاری مهر گفت: به مناسبت ایام 
فرخنده عید غدیرخم، تمامی اقدامات الزم برای 
پرداخت حقوق بازنشستگان همراه با همسان سازی 
انجام شــد. وی افزود: مصوبه هیأت امنای تامین 
اجتماعی را گرفته و بخشــنامه ابالغ و احکام نیز 
صادر شده است. رئیس کانون عالی بازنشستگان 
و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی تاکید 
کرد: بر همین اساس بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی حقوق مردادمــاه خود را همراه با 
همسان سازی دریافت خواهند کرد. به گفته وی، 
زمان پرداخت مســتمری ها نیز همانند ماه قبل و 

براساس حروف الفبا از چند روز آینده آغاز می شود.
     

سهام دار کردن کارگران از 
مشکالت خصوصی سازی  می کاهد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری 
کشور گفت: کسانی که با رانت، کارخانه ها را در اختیار 
گرفتند، عامل مشــکالت امروز کارگرانی هستند 
که بــرای دریافت حقوق خود مجبــور به اعتراض 
شــده اند. به گزارش ایلنا، فتح اهلل بیات عنوان کرد: 
خصوصی سازی  در ایران در چارچوب قانون اساسی 
اتفاق نیفتاد و شاهد این بودیم که افرادی با باند و رانت 
کارخانه ها را در اختیار گرفتند، بدون اینکه اهلیت و 
سرمایه داشته باشند. وی ادامه داد: حتی این افراد 
از برند کارخانه ها برای دریافت وام استفاده کردند 
و کارخانه هایی را که زمانی ســودده بودند و هزاران 
فرصت شغلی ایجاد کرده بودند، غرق در بدهی کردند. 
او با اشــاره به اینکه راه حل مشکالت سهیم کردن 
کارگران در مدیریت و سود کارخانه هایی است که 
بنای واگذاری آنها وجود دارد، بیان کرد: اگر کارگر در 
اموال، دارایی و تولید کارخانه سهیم باشد، وضعیت 
تولید از نظر کمی و کیفی بهبــود می باید. راهکار 
سهیم کردن کارگران در کارخانه ها واگذاری سهام به 
کارگران است. به این شکل از آسیب های واگذاری ها 
کاسته می شود و شاهد مشــکالتی که اکنون با آن 

مواجه هستیم، نخواهیم بود.
    

تحقیق و تفحص از کارخانه های 
خصوصی شده انجام شود

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
با تاکید بر اختصاص درصدی از ســهام کارخانه ها 
به کارگران، تحقیــق و تفحــص از کارخانه های 
خصوصی سازی شده را خواستار شد. ناصر چمنی 
در گفت وگو با ایســنا گفت: اگر برای کارگران در 
مجموعه هایی که کار می کنند، درصدی از سهام آن 
مجموعه در نظر گرفته شود خوب است، همچنان 
که در اصل 44 هم تاکید شده که درصدی از سهام 
کارخانه ها هنگام واگــذاری باید به کارگران تعلق 
بگیرد اما این مساله در شــرایط کنونی قابل تامل 
است. وی گفت: بخشی از کارخانه هایی که در اصل 
44 به اسم خصوصی سازی واگذار شده اند، با مشکل 
مدیریتی مواجهند و اهلیت در آنها رعایت نشده است. 
کارگران شرکت هایی مثل هپکوی اراک و نیشکر 
هفت تپه، تاوان عدم احساس مسئولیت و مدیریت 
را می دهند و جایگاه کارگران در واگذاری ها دیده 
نشده است. چمنی هر گونه واگذاری سهام کارخانه ها 
در بورس بدون توجه به کارگران را مردود دانست 
و گفت: باید درصدی از ســهام کارخانه ها هنگام 
واگذاری به کارگران آنها اختصاص یابد و کارگران 
صاحب سهم و سهامدار شوند، در غیر این صورت 
واگذاری نتیجه مثبتی نخواهد داشت. وی در عین 
حال تحقیق و تفحص از کارخانه هایی که در جریان 
خصوصی سازی واگذار شــده اند را خواستار شد و 
گفت: اگر می خواهیم مشکل بنگاه هایی که در اصل 
44 واگذار شده اند، حل شود باید تحقیق و تفحص 
از آنها صورت گیرد. رئیس کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران با اشاره به ورود دیوان محاسبات به 
تحقیق و تفحص از شرکت هفت تپه، تصریح کرد: این 
کارخانه و کارخانه های نظیر آن همگی بیت المال 
هستند که توســط عده اندکی از جامعه مدیریت 
می شوند که ممکن است اهلیت و شایستگی الزم را 
در این خصوص نداشته باشند. معتقدم یک راه خوب 
برای شروع مبارزه با بی عدالتی های دوران گذشته، 

تحقیق و تفحص از آنهاست.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

دست هایش کوچک است و جثه اش، 
ظریف و بی جان. با این همه، کیسه گونی 
سنگین زباله های بازیافتی را چنان بر 
دوش می کشد که یاد مورچه ها می افتی؛ 
مورچه هایی که چند برابر توان جسمی 
خود بار برمی دارند؛ مورچه های ظریف 

کارگر
»محمد« مهاجر نیست. ایرانی است 
و خانواده اش ساکن روستایی دورافتاده 
در تربت جام خراسان جنوبی هستند، 
از آن روســتاهایی که پدیده بد یمن و 
منحوس خشکسالی، رمق جانشان را 
کشیده و تمام آب ها را خشکانده است. 
محمد که سال های ابتدایی کودکی اش 
با مرگ پدر و بعد هم بیماری مادر گره 
خورده، اینجا در کنار عموی کارگرش در 
اتاقکی کارگری شب را به صبح می رساند 
و روزها همچنان زباله گردی می کند. 
به رغم ترس و نگرانی بابت کرونا، او هنوز 
دست ها را تا آرنج در سطل های بزرگ 
زباله ها فرو می کنــد و گونی های آلوده 
زباله های بازیافتی را از این ســو به آن 
سو می کشــد. محمد و امثال محمد را 
در روزهای نیمه مــرداد ماه گرم تهران 
در خیابان ها می بینی که با سرعت تمام، 

با پیشانی درهم کشیده و اخم آلود از این 
سطل زباله سراغ سطلی دیگر می رود.
ممنوعیت زباله گردی کودکان

بیست و پنجم خرداد ماه سال جاری، 
شهردار تهران در ابالغیه ای، زباله گردی 
کودکان در پایتخــت را ممنوع اعالم 
کرد. حناچی در این ابالغیه  با اشــاره 
به زباله گردی کودکان و مســئولیت 
شهرداری تهران اعالم کرد: شهرداری 
تهران آمادگی دارد با تشدید نظارت خود 
بر پیمانکاران بازیافت، مانع از به کارگیری 
کودکان در این بخش شده و مسئولیت 

قانونی خود در این بخش را ایفا کند.
وی در این ابالغیه نوشــت: راه حل 
نهایی از منظر شهرداری تهران، اصالح 
الگوی جمع آوری پسماند شهر تهران 
اســت که برنامه ریزی برای آن انجام 
شــده که با اجرای آن پدیده موسوم به 
زباله گردی از میان خواهد رفت اما تا آن 
زمان ضروری است برای منع به کارگیری 
کودکان در فرآیند جمع آوری و تفکیک 
پسماند خشــک، اقدام جدی صورت 
گیرد. براســاس طرحی که همکاران 
من در معاونت اجتماعــی و فرهنگی 
شــهرداری تهران با کمــک معاونت 
خدمات شــهری، ســازمان پسماند و 
سازمان بازرسی شهرداری و مشارکت 

همه ذینفعان در سطح استان و مدیریت 
شهری تهیه کرده اند، شهرداری تهران 
آمادگی دارد با تشــدید نظارت خود بر 
پیمانکاران بازیافت مانع از به کارگیری 
کودکان در این بخش شده و مسئولیت 
قانونی خود در این بخش را ایفا کند. در 
این طرح، شهرداران مناطق، مسئول 
برخورد با پیمانکارانی هســتند که از 
کودکان برای جمع آوری زباله خشک 
استفاده می کنند. از همشهریان تهرانی 
هم تقاضا می کنم هر مورد تخلفی را به 

۱۳۷ اطالع دهند.
به نظر می رسد که شهردار تهران از 
وضعیت بغرنج کــودکان کار در بخش 
زباله گــردی آگاه اســت و می داند که 
ممنوعیــت بــه تنهایــی نمی تواند 

نجات دهنده این کارگران باشد.
در بخشــی دیگــر از ایــن ابالغیه 
می خوانیــم: در اجرای ایــن طرح هر 
گونه تعرض نســبت به کودکان خط 
قرمز شهرداری تهران اســت و تنها از 
طریق مجازات پیمانــکاران متخلف 
باید بــه این پدیده مذمــوم پایان داده 
شــود. کار کودکان در حوزه پســماند 
خشک، فقط جمع آوری زباله از مخازن 
سطح شهر نیست بلکه آنان در ساعات 
دیگری از روز در گاراژ ها و انبار هایی که 

بســیاری از آنها خارج از محدوده شهر 
تهران است، مشــغول به کارند. اغلب 
این کودکان در همین گاراژ ها و گود ها 
زندگی می کنند و شرایط زندگی آنان 
در این اماکن بسیار تلخ و تکان دهنده 
است. هدف شــهرداری تهران از ورود 
به حوزه زباله گــردی و ممنوعیت کار 
کودکان، فقط رویت ناپذیر کردن آنها از 
سطح شهر و بی توجهی به شرایط آنها در 
گاراژ ها و کارگاه ها نیست. نظارت بیشتر 
بر پیمانکاران و جلوگیری از به کارگیری 
کودکان باید گاراژ ها و گود های اطراف 
تهران را نیز شامل شــود و موفقیت در 
اعمال این ممنوعیت، همکاری ســایر 

نهاد ها و ارگان های ذیربط را می طلبد.

آیا ممنوعیت جواب می دهد؟
اما آیا تماس تلفنی شــهروندان با 
۱۳۷ و حضور ماموران شــهرداری در 
محل، می تواند کودکانی مانند محمد 
را از زباله گردی بازدارد؟ آیا این اقدامات 
بازدارنده و تنبیهــی می تواند زندگی 
محمد را از چرخه نگران کننده ویروس 
و بیماری نجات دهــد؟ آیا راهی به جز 
زباله گردی برای محمد و امثال او وجود 
دارد و آیــا برخورد بــا پیمانکارانی که 
کودکان را بــه کار می گیرند و اصالح 
الگوی جمع آوری پسماند شهر تهران 

می تواند راه حل موثر باشد؟
در زباله گردی بســیاری از کودکان 
کار مانند محمد، پای هیچ پیمانکاری در 
میان نیست. اینها اصوالً برای پیمانکاران 
کار نمی کنند بلکه خودشان با شناسایی 
گودهای تفکیک زباله در حاشیه شهرها، 
به صورت فــردی یا گروهــی اقدام به 
حمل زباله های خشک به این محل ها 
می کننــد و پول را همان جــا نقدی از 
تفکیک کننــدگان زبالــه و مافیاهای 
احتمالی کــه خریداران بالقــوه زباله 

خشک هستند، دریافت می کنند.
آمار کودکان زباله گرد پایتخت

در همان روزی که ابالغیه شهردار 
تهران مبنی بر منع زباله گردی کودکان 
صادر شد، مقام مسئول دیگری آماری 
از زباله گردی کودکان پایتخت منتشر 
کرد: 4هزار کودک زباله گرد در تهران 

وجود دارد.
»محمدرضا جوادی یگانه« معاون 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در 
بیست و پنجم خرداد ماه، یعنی سه ماه 
بعد از آمدن کرونا ویروس و البته ماه ها 
بعد از ممنوعیت زباله گردی در اسفند 
ماه گفت: شــهرداری تهران برآوردی 
از تعداد کــودکان زباله گرد نــدارد اما 
براســاس برآوردهای آماری ناشی از 
زباله های شــهر تهران، توان کودک در 
حمل پسماندهای خشــک و...، حدود 
چهار هزار کودک زباله گــرد در تهران 

وجود دارد.
قبل از آن، در تابســتان گذشــته 
»مجید فراهانی« عضو شــورای شهر 
تهران، اعالم کرده بود ۱4 هزار زباله گرد 
در تهران وجود دارد که چهار هزار و ۷٠٠ 

نفرشان کودک هستند.

اگر عــدد 4 هــزار نفــر را برای 
کودکان زباله گرد مبنــا قرار دهیم، 
باید بپرسیم که برای چه تعداد از آنها، 
ابالغیه شــهردار تهران و تماس های 
احتمالــی مردمی بــا ۱۳۷ می تواند 
مانع زباله گردی و خطر کردن شود؟ 
اگر ابالغیه شهردار تهران در روزهای 
پایانی خردادماه چاره ساز و موثر بود، 
چرا باید در نیمه مرداد ماه هنوز شاهد 
کودکانی باشــیم که در خیابان های 
تهران بــزرگ مشــغول زباله گردی 

هستند؟
استدالل عجیب و غریب محمد

محمد در مورد کرونــا اطالعات 
چندانی ندارد اما اســتدالل بســیار 
غریبی دارد. شــاید با این اســتدالل 
غیرموجه و عجیب و غریــب، از نظر 
ذهنی خودش را متقاعد کرده اســت 
که »بایــد« و »می توانــد« که ادامه 
دهــد. او می گویــد: کرونــا بیماری 
بچه پولدارهاست و ســراغ ما فقیر و 
بیچاره ها نمی آید. مــا دیگر این قدر 
بدبختی و گرسنگی کشیده ایم که به 

کرونا نمی رسد!
او گرچه خــودش را متقاعد کرده 
از کرونا نترسد اما در واقعیت، کرونا و 
بیماری، او را کوچه به کوچه و سطل 
به سطل تعقیب می کند. محمد شاید 
چاره دیگری ندارد که به این استدالل 
تلخ و غیرواقعی پناه آورده اســت. او 
با یک مادر بیمار و بــدون پدر، هزار 
کیلومتر دورتر از روستای قحطی زده 
و خشک محل تولدش، در پایتخت چه 
می تواند بکنــد، چگونه نان دربیاورد 
اگر زباله هــا را برای کاغــذ و مقوا و 
شیشه کندوکاو نکند و آیا ترس برای 
کودکی مثل محمد، هیچ تناسبی با 

واقعیت های تلخ زندگی دارد؟

تداوم زباله گردی کودکان در پایتخت

دستهایکوچکیکهبویعفننابرابریمیدهند

خبر

نماینده شوش در مجلس گفت: اعتراضات کارگران هفت تپه، 
صنفی، بحق و مشروع است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد کعب عمیر گفت: 
کارگران هفت تپه تاکنون ۵۲ روز تجمع اعتراضی داشتند. در 
چهلمین روز با صحبت هایی که با کمیسیون اصل ۹٠ داشتیم 
به اتفاق سه نفر از اعضای این کمیسیون در شرکت حضور پیدا 

کردیم و با آنها گفت وگو و مشکالت را بررسی کردیم.
وی بیان داشت: در برنامه کوتاه مدت الزم است به روزرسانی 
حقوق را انجام دهیم. حقوق ماه های اردیبهشت، خرداد و تیرماه 
پرداخت نشده است. همچنین مسأله کشت باید حل شود. نیشکر 
تقویم زمانی دارد و اگر در زمان مشخص کشت صورت نگیرد تا 
یک سال دیگر نمی توانیم کشت را انجام دهیم و ضرر زیادی به 

شرکت و شریان اقتصادی زده می شود.
کعب عمیر افزود: موضوع بعدی، بیمــه تأمین اجتماعی 

کارگران است که پیگیری کردیم و تا آخر تیرماه را تمدید کردیم 
اما برای تمدید مجدد تأمین اجتماعی اجازه نداد به این خاطر که 
حدود ۵۳٠ میلیارد تومان این سازمان از شرکت نیشکر طلب 

دارد. این مسأله را نیز بررسی کردیم.
نماینده شــوش در مجلس گفت: خصوصی سازی در این 
شرکت موفقیت آمیز نبوده و ســازمان خصوصی سازی بدون 
بررسی صالحیت کارفرما این شرکت را واگذار کرد که این موضوع 
کم لطفی در حق شهرستان و استان است. در جلساتی با حضور 
فرماندار و شورای تأمین استان این مسأله را بررسی و موضوع را 
در کمیسیون اصل ۹٠ به اتفاق تعدادی از نمایندگان کمیسیون 

اجتماعی بررسی کردیم.
این مقام مســئول ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس 
به صورت تخصصی این موضوع را از ماه قبل شروع به پیگیری 
کرد چرا که روابط کار و کارگری در حیطه و تخصص کمیسیون 

اجتماعی اســت. در حضور معاون مجلس جلسه برگزار شد و 
سایر نمایندگان، دیوان محاسبات کشور، نمایندگان کارگری 
و سازمان بازرسی و ســازمان خصوصی سازی حضور داشتند 
و موضوع را بررســی کردیم. او افزود: شخصاً به معاون سازمان 
خصوصی سازی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس جلسه تأکید داشتم 
که اجازه نمی دهیم که شرکت به شخصی حقیقی واگذار بشود. 
من گزینه های خودم را که چند نهاد دولتی هستند، معرفی کردم. 
سازمان خصوصی ســازی تقریباً پذیرفته که این افراد اهلیت و 
صالحیت ندارند و این شرکت را باید به گروهی توانمند بدهند که 
بتوانند به نحو احسن مدیریت کنند که در این راستا مسئوالن نیز 
قول پیگیری دادند. کعب عمیر بیان داشت: حقوق پرسنل، بیمه 
تأمین اجتماعی و کشت در کوتاه مدت باید حل شوند. سازمان 
خصوصی سازی پولی ندارد که بخواهد حقوق پرداخت کند. قرار 
شد وزیر تعاون از بیمه بیکاری مشاغل مبتال به کرونا حدود ۲٠٠ 

میلیارد تومان به شرکت نیشکر تزریق کند تا برنامه کوتاه مدت 
را انجام دهیم. برای تمدید دفترچه ها مقرر شد تا آخر سال ۹۹ 
دفترچه ها تمدید شوند. نماینده شوش در مجلس تصریح کرد: 
نتیجه کلی جلسه آینده، راهکار اساسی و حل شرکت نیشکر 
هفت تپه به صورت اساســی خواهد بود. این وعــده و قول را به 
کسانی که به من رأی دادند و کسانی که رأی ندادند می دهم که 
در کنار کارگران خواهم بود و این مسأله را با صورت ریشه ای حل 
خواهم کرد تا بتوانیم این شرکت را به نهاد یا سازمان دولتی واگذار 
کنیم و از خصوصی سازی یا رهاسازی صورت گرفته خارج کنیم.

نماینده شوش در مجلس:

اعتراضات کارگران هفت تپه، صنفی، بحق و مشروع است

تصادف با اجســام در حال حرکت، برخورد 
عمودی افقی با اجسام در حال سکون، تماس با 
اجسام برنده و نوک تیز بیشترین علت مستقیم 

حوادث شغلی در معدن در سال ۹۷ بوده است.
به گــزارش خبرگــزاری تســنیم، مطابق 
آمارهای گزارش وضعیت بهداشت و ایمنی در 
معادن در حال بهره برداری کشور در سال ۹۷ از 
ســوی وزارت کار و براساس نتایج طرح مذکور، 
در سال ۹۷ حدود ۲۷۷ حادثه شغلی در معادن 
رخ داده که استان های مازندران، کرمان، سمنان 

و فارس بیشترین تعداد حادثه شغلی را به خود 
اختصاص داده ند. همچنین برای اســتان های 
اردبیل، تهران، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه 
و کهگیلویه و بویراحمد حادثه گزارش نشــده 
است. برحسب فعالیت اقتصادی معادن، بیشتر 
این حوادث شغلی به ترتیب در استخراج سنگ 
تزیینی و اســتخراج زغال سنگ خشک اتفاق 
افتاده است. از تعداد ۱۵46 مورد آسیب شغلی 
که در معادن در حال بهره برداری اتفاق افتاده، 
بیشترین علت مستقیم آنها به ترتیب مربوط به 

تصادف با اجسام در حال حرکت 46۲ نفر، حادثه 
برخورد عمودی افقی با اجسام در حال سکون 
4٠8 نفر و حادثه تماس با اجســام برنده تیز و 
نوک تیز دارای برجســتگی یا ناهموار ۳۲4 نفر 

حادثه بوده است.
بررسی های استانی نشان می دهد تصادف 
با اجسام در حال حرکت در استان کرمان و ۲۱۳ 
نفر حادثه یعنی 46.۳درصد و برخورد عمودی و 
افقی با اجسام در حال سکون در استان گلستان 
و کرمان با ترتیب با ۱4۵نفــر حادثه و ۱٠۲نفر 

حادثه و ۳۵ و ۲۵درصد، بیشترین سهم را در بین 
استان های کشور داشتند.

از سوی دیگر بررسی علت مستقیم حادثه 
شغلی برحســب فعالیت های اقتصادی بیان 
مــی دارد برخورد عمــودی یا افقی با اجســام 
در حال ســکون یا تصادف با اجســام در حال 
حرکت در معادن با فعالیت اقتصادی استخراج 
زغال ســنگ به ترتیب با ۲٠6 نفر حادثه و ۱۵6 

 نفر حادثه بیشــترین فراوانی را داشــته است. 
از تعداد ۱۵۳8 نفر آسیب دیده شغلی معادن در 
حال بهره برداری کشور حدود ۱46۱ نفر بهبودی 
کامل یافته و ۳6 نفر فوت کرده اند که اســتان 
کرمان بیشترین آمار فوت را به خود اختصاص 

داده است.
براساس نتایج طرح، نرخ بروز حادثه شغلی 
منجر به فوت در معادن در حــال بهره برداری 
کشور حدود ۳.6 در ۱٠هزار نفر است. معادن با 
فعالیت استخراج سنگ تزیینی با ۱۱ مورد و نرخ 
بروز حادثه شغلی منجر به فوت ۱٠.۷ در ۱٠هزار 
نفر و استخراج زغال سنگ خشک 8مورد و نرخ 
بروز حادثه شغلی 6.۳ در ۱٠هزار نفر بیشترین 

حادثه منجر به فوت را داشته اند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

حوادث شغلی معدن در سال 97، جان 36 معدنچی را گرفت

در روزهای گرم نیمه مرداد 
ماه تهران، محمد و امثال 

محمد را در خیابان ها 
می بینی که با سرعت تمام، 

با پیشانی درهم کشیده و 
اخم آلود از این سطل زباله 

سراغ سطلی دیگر می روند

شهرداری تهران برآوردی 
از تعداد کودکان زباله گرد 

ندارد اما براساس 
برآوردهای آماری ناشی از 
زباله های شهر تهران، توان 

کودک در حمل پسماندهای 
خشک و...، حدود 

چهار هزار کودک زباله گرد 
در تهران وجود دارد
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