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مزد و عیدی کارگران شهرداری 
سده پرداخت نشده است

ز  ا ی  ر شــما
کارگران شهرداری 
سده در استان فارس 
از عــدم پرداخــت 
حدود ســه مــاه از 
معوقات مزدی خود 

به همــراه عیدی و پاداش ســال گذشــته خبر 
دادند. به گزارش ایلنا، ایــن کارگران می گویند 
مهم ترین عامل پرداخت نشدن مزد آنها کمبود 
نقدینگی و نبود منابع مالی در شــهرداری است. 
همچنین به رغم پرداخت حق بیمه کارگران به 
تامین اجتماعی، بخشی از سوابق بیمه کارگران 
از گذشــته دچار مشــکل اســت. به گفته یکی 
از کارگران شــهرداری ســده، مطالبات معوقه 
کارگران مربوط به دو ماه حقوق به همراه عیدی 
و پاداش پایان ســال ۹۹ به همراه یک ماه حقوق 
عقب افتاده سال جاری )۱۴۰۰( است. این کارگر 
گفت: شهردار شهر سده تمام تالش خود را برای 
پرداخت مطالبات کارگران انجــام می دهد اما 
منابع مالــی کافی برای پرداخــت حقوق وجود 
ندارد. طبق اظهــارات یکی دیگــر از کارگران، 
مطالبات معوقه مزدی کارگران شهرداری سده 
به حدود ۵ ماه می رسید که طی روز های گذشته 
دو ماه از آن یک جا به حساب کارگران واریز شد. 
وی افزود: در منطقه محروم اقلید در استان فارس 
و با شــرایط سخت، مشــغول خدمت رسانی به 
شهروندان شهر سده هستیم اما مسئوالن هیچ 
فکری به حال ما نمی کنند و سال هاست می گویند 

برای پرداخت دستمزد کارگران بودجه نداریم.
    

یک فعال کارگری:
مطالبات شش گانه کارگران را 
به گوش مسئوالن می رسانیم

عضو هیات مدیره کانون عالی شــوراهای 
اســالمی کار کشــور گفــت: باید تــا روز ۱۱ 
اردیبهشــت، صدای مطالبه گری خــود را به 
گوش مسئوالن برسانیم. به گزارش خبرگزاری 
تسنیم، حســین حبیبی مطالبات کارگران را 
در شش محور اصلی دســته بندی کرد و گفت: 
اولین و مهم ترین مطالبه، امنیت شغلی است. 
باید مهم ترین خواســته ما احیای قراردادهای 
کار دائم باشد. فقدان امنیت شغلی، همه وجوه 
اشتغال ما کارگران از حق تشکل یابی گرفته تا 
چانه زنی برای دستمزد را تحت الشعاع قرار داده 
و به همین دلیل است که معتقدم امنیت شغلی 
مهم تریــن مطالبه کارگران ایران اســت. وی 
دومین مطالبه مهم کارگران را محو شرکت های 
پیمانکاری و تامین نیرو خواند و گفت: دالالن 
نیروی انسانی و شرکت هایی که کارشان خرید 
و فروش کارگر اســت باید از عرصه روابط کار 
محو شوند. حبیبی ادامه داد: دستمزد شایسته 
که تأمین کننده نیازهای یک خانوار متوســط 
باشد، تشکل مســتقل کارگری بدون دخالت 
دولت و کارفرما، بازگرداندن استقالل سازمان 
تامین اجتماعی و اداره آن به دســت کارگران 
و کارفرمایان و حق اعتراض و تجمع براســاس 
اصل 27 قانون اساسی، دیگر مطالباتی ست که 

تا روز کارگر باید پیگیری کنیم.
    

کارگران بازنشسته مخابرات راه دور 
شیراز تجمع کردند

کارگران بازنشسته 
شــرکت مخابرات 
راه دور شــیراز برای 
دریافت مطالبات خود 
روز چهارشــنبه )8 
اردیبهشت( در محل 

کارخانه تجمع کردند. به گزارش ایلنا، »هاشمی 
شمشــیری« رئیس کانون بازنشستگان شرکت 
مخابرات راه دور شیراز در جمع تجمع کنندگان 
گفــت: تنها خواســته به حق ما بازنشســتگان، 
پرداخت مطالبات ۱۵ ساله قبل، پیش از هر اقدامی 
برای احیای شــرکت اســت. امیدواریم نماینده 
هیأت حمایت از صنایع و مالک شــرکت، متوجه 
شده باشند که باید مطالبات کارگران بازنشسته 
را پرداخــت کنند. وی افزود: بــا همراهی معاون 
اداره کار نزذ دادســتان فارس رفتیم و در حضور 
دوربین روابط عمومی دستگاه قضا، خواسته های 
بازنشســتگان را عنوان کردیم. باید دانســت ما 
بازنشستگان نه مانع بازگشایی هستیم نه مخالف 
آن. شمشیری افزود: دادستان فارس عنوان کرد 
که همه دغدغه مسئوالن در مرحله اول پرداخت 
مطالبات شما بازنشستگان است. وی تاکید کرد 
که کارگران بازنشســته مخابرات راه دور شیراز 
اطمینان داشته باشند، قبل از بازگشایی حتما باید 

مطالبات آنها تعیین تکلیف شود.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

گمان کنید در دوردست ها، کارگاه 
کوچکی در حاشیه های شــهر برقرار 
است؛ مکانی بسیار تنگ و کوچک که 
ماالمال از مواد قابل اشتعال و خطرناک 
است. تعدادی جوان تشــنه و جویای 
کار که فرصت اشتغال مناسب چندانی 
برایشــان فراهم نیســت و به هر دری 
که زده اند آن را بســته دیده اند، مجبور 
شــده اند با حقوقی که صاحب کارگاه 
پیشــنهاد می دهد و احتماال از حداقل 
دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر 
است، کار کنند و ابداً دغدغه بیمه نداشته 
باشند )البته از روی اجبار( و فرض کنید 
که شبی، این مواد قابل اشتغال به ناگاه 
آتش می گیرند و شــعله ها همه فضا را 
پر می کند. این جوانان که هنوز در آغاز 
راه زندگی هستند و هزاران امید و آرزو 
در ســر دارند، در دل این شعله ها گیر 
می افتند، فریاد می کشند اما صدایشان 
به جایی نمی رسد و به اطراف می دوند 
اما راه خروج نمی یابنــد و دیگر نیازی 
به فرض کردن نیست، نتیجه مشخص 
است: در چشــم برهم زدنی می سوزند 
تا جایی که دیگر اجسادشان هم قابل 
تفکیک نباشد و مجبور شوند با توسل 
به DNA مشــخص کنند کــه نام و 

نشان شان چیست.
اینها فرضیاتی اســت که متاسفانه 
همین چند روز پیش به واقعیت پیوست. 
دو زن و چهار مرد بر اثر آتش ســوزی 
گسترده در کارگاه مبل سازی پردیس 
جاجــرود، در میان شــعله های آتش 
سوختند؛ مرگی بسیار تلخ که در میان 
اخبار رسانه ها گم شد. کسی به دنبال 
نام و نشان این کارگران کم درآمد نیفتاد 
چون جان شــش جوان ســوخته در 
میان فوم های آتش گرفته، کمترین و 
بی اهمیت ترین خبری بود که در عرض 
۱۰ روز گذشته منتشر شد و متاسفانه 
مانند همیشه وقتی قربانیان هیچ پناهی 
ندارند و از جامعه بی صدایان دنبال نان 
هستند، به ســادگی اعالم می شود که 
»موضوع در دست بررسی است«! در این 

میان، مقصر چه کسی است، خدا می داند 
اما خدا کند مانند موارد مشابه در نهایت 
نگویند حریق عمدی نبوده یا سیم برق 
اتصالی کرده و یکی از قربانیان به اشتباه 
فالن دستگاه را به برق زده و همه چیز 

روی هوا رفته است!
آزاردهنده تر از همــه، عدم امکان 
شناسایی اجساد بود. خبر رسید که در 
پزشکی قانونی و با تست DNA، هویت 
این شش قربانی بی نام و نشان را نشان دار 
کرده اند. از هرچــه بگذریم نمی توانیم 
از درد و اندوه بی پایان خانواده های آنها 
گذر کنیم، خانواده هایی که حاضر شده 
بودند فرزندانشان را در این بحران عمیق 
کرونا، در یک فضای کوچک و بســته و 
خطرناک، پی نان بفرســتند و هر روز 
دست به دعا بردارند که چیزی نشود که 
آخر سر هم چیزی شد، همان چیزی که 

نباید می شد!
لوازم اطفای حریق نداشتند

حادثه خیلی ســاده اتفــاق افتاد. 
ســاعت ۱۱ صبح دوشــنبه )سی ام 
فروردیــن( خبر آتش ســوزی در یک 
کارگاه مبل ســازی و تولید اسفنج در 
منطقه پردیس جاجرود به آتش نشانی 
و اورژانس اعالم شد. وقتی امدادگران 
به محل حادثه رســیدند مشخص شد 
چند نفر از کارگران داخل یک ســوله 

گرفتار شده اند.
»مجتبــی خالدی« ســخنگوی 
اورژانس کشور همان روز درباره جزئیات 
این حادثه گفت: ساعت ۱۱:۰۳ یک مورد 
حادثه آتش سوزی در کارگاه مبل سازی 
واقع در پردیس به سامانه اورژانس کشور 
اطالع داده شد که بالفاصله ۵ دستگاه 
آمبوالنس، یک دستگاه موتورالنس و 
یک بالگرد هوایی به محل حادثه اعزام 
شد و تکنیســین های اورژانس پس از 
بررســی های اولیه و اظهارات شاهدان 
متوجه شدند که ۶ نفر در همان دقایق 

اولیه حریق فوت کرده اند.
وی افزود: شواهد نشــان می دهد 
که پس از حریق ۶ نفــر از کارگران این 
کارگاه به قصد فــرار و در امان ماندن از 
آتش به ســوله کنار کارگاه پناه بردند 

که شدت حریق سبب شــده تا مسیر 
خروج آنها کاماًل مســدود شود و هر ۶ 
کارگر که 2زن و ۴ مرد بودند، فوت کنند. 
شدت سوختگی به خاطر مواد آتش زای 
درون کارگاه به حدی بوده که اجساد و 
جنسیت آنها قابل شناسایی نیستند و 
برای تشخیص هویت باید به پزشکی 

قانونی منتقل شوند.
البته در ادامه اعالم شــد که پرونده 
قضایی تشکیل شــده و علت حادثه در 
دست بررسی است. »علیرضا آقاجاری« 
دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
پردیس هم روز بعد گفت: گزارش مرگ 
شش نفر در پی حادثه آتش سوزی در 
یک کارگاه مبل سازی واصل شد که با 
توجه به اهمیت موضوع شخصاً در محل 
حادثه حاضر شدم. دو نفر از فوت شدگان 
زن و از اتباع افغانســتان و چهار نفر از 
فوت شــدگان مرد بودند. همچنین در 
جریان این آتش سوزی سه نفر مصدوم 

شدند که با بالگرد به تهران اعزام شدند.
وی اظهار کــرد: بالفاصله برای این 
حادثه پرونده قضایی تشــکیل شد و 
تحقیقات درباره عوامــل این حادثه، 
اســتاندارد لوازم موجــود در کارگاه و 
عمدی یا غیرعمدی بودن حادثه و... در 

حال انجام است.
امــا فرماندار پردیــس ظاهراً علت 
حادثــه را تا حدودی کشــف کرده اما 
عامل هنوز نامشــخص است، عاملی 
انسانی یا غیرانســانی که موجب شده 
یک علت ساده موجب مرگ شش نفر 
شــود. »عبدالعظیم رضایی« فرماندار 
شهرســتان پردیس درباره این حادثه 
گفت: شــاهد حادثه تلخی بودیم که ۶ 
نفر از همشهریان ما بر اثر حریق کارگاه 
تولید فوم و اسفنج که قابلیت اشتعال 
باالیی دارند جان خود را از دست دادند. 
یک بی احتیاطی که به خاطر ساختن 
رنگ در کنار بخاری بود باعث این حریق 
گسترده شد و به دلیل سرعت اشتعال 
مواد داخل انبار، کارگرها فرصت خروج 
پیدا نکردند و به انتهای سوله پناه بردند 
که متأسفانه منجر به سوختگی شدید و 

مرگ آنها شد.

وی افــزود: کارگاه های زیادی طی 
۴۰ سال گذشته در شهرستان پردیس 
ساخته شــده و در آن مشــغول به کار 
هستند که این کارگاه نیز با عمر ۳۰ساله 
فاقد تجهیزات اطفای حریق بوده و مانند 
۱۰۰ کارگاه دیگر این روســتا از اصول 

مهندسی برخوردار نیستند.
نکته اساسی همین جاست؛ محیطی 
تنگ و بسته که براســاس شواهد امر، 
حداقل ۹ نفر ســینه به سینه فوم های 
قابل اشتعال مشــغول به کار بوده اند، 
فاقد سیستم اطفای حریق بوده و حادثه 
آتش ســوزی به لطف ایــن فقدان که 
انگار یک عرف عــادی در کارگاه های 
این چنینی اســت، تبدیل به ســانحه 
جزغاله شدن شش بی گناه شده است. 
جسدهای متالشــی این شش کارگر، 
نتیجه نبودن سیستم اطفای حریق و 
راه خروج اضطراری است و آتش به هیچ 
شکلی مهار نشده و راه خروج برای فرار از 

مهلکه در کار نبوده است.
چند نفر دیگر در شرایط خطرناک 

کار می کنند؟
حال سوال اینجاست که چند صد 
یا درســت تر بگوییم، چند هزار کارگاه 
دایر مشابه در سراسر کشور وجود دارد 
که جــان کارگران جــوان و پیری که 
هیچ کجا در ســیطره اقتصاد رسمی، 
فرصت کارکردن مطمئن نداشته اند، 

در آنها در معرض خطــر و تهدید قرار 
دارد؟ چقدر کارگاه کوچک و غیررسمی 
داریم که فاقد اصول ایمنی هســتند، 
آکنده از مواد اشتعال زا هستند و سیستم 
اطفــای حریق هم ندارنــد! چند هزار 
کارگر در معرض از دســت دادن جان 
هستند آن هم در شرایطی که بعد از بروز 
حادثه های مرگبار، به بسیاری از آنها به 
دلیل »غیررسمی بودن«، ریالی بابت 

غرامت و خسارت تعلق نمی گیرد.
به گفته »حمیدرضا سیفی« دبیر 
کانون عالی کارفرمایان کشــور حدود 
۹2درصد از اشتغال کشور در کارگاه های 
کوچک و زیر متوسط است. این آخرین 
آماری اســت که اعالم شــده اما به هر 
حال مشخص نیست چند درصد این 
کارگاه ها بسیار کوچک هستند، چند 
درصد آنها خارج از بازرســی بازرسان 
ایمنی و بهداشت کار هستند و در چند 
درصد، کارگران شاغل حتی یک بیمه 

ساده هم ندارند!
کارگاه، برق اضطراری و سیستم 

اطفای حریق نداشته است
»شــهرام غریب« کارشناس ارشد 
ایمنی و بهداشت کار نیز در ارتباط با این 
حادثه و سویه های دردناک آن می گوید: 
در این شرایط بی قانونی و فقدان نظارت، 
ما باید منتظر چنین حوادثی باشیم چون 
هیچ نظارتی بر این مکان ها نیست. وقتی 
هدف، تولید به هر قیمتی باشد، این نوع 
حوادث مرگبار به هیچ روی دور از انتظار 
نیست. برای حفظ جان آدم ها، کار باید 
زیر ذره بین باشد اما این ذره بین کجاست 
و چرا آن را نداریم؟ این شش کارگر بینوا 
که سوختند و رفتند و قضیه به این تلخی 
تمام شــد اما خدا می داند چه اتفاقاتی 
در چنین مکان هایی می افتد و چقدر 
آسیب های جسمی و روانی، کارگران 
این کارگاه ها را تهدید می کند؟ طرف 
حتی اگر دستش بشکند یا انگشتانش 
خرد شود از ترس اخراج سکوت می کند 

و الم تا کام به احدی چیزی نمی گوید!
به گفته وی، نه تنهــا نظارت برقرار 
نیســت، بلکه اطالعات دقیقی از این 
دســت کارگاه ها نداریم: »چه اشکال 
دارد بازرسان کار منطقه به منطقه بروند 
و هر چند وقت، یــک منطقه خاص از 
کلونی های کارگاه های کوچک را شخم 
بزنند، بریزند در منطقه و همه کارگاه های 
کوچک آن را بازرســی کنند. حتماً که 
نباید مرگ و میر اتفاق بیفتد تا ناظران 

و بازرسان ورود کنند«.
غریب تاکید می کنــد: باید چنان 
جریمه های ســفت و ســنگین برای 
خاطیان و کارفرمایان القید گذاشــته 
شــود و به اصطالح آن چنان باید یقه 
اینها را بچسبند که درس عبرت برای 
دیگران شود و دیگر کسی جرات نکند با 
کارگر این طور سهل گیرانه برخورد کند 

و جانش را به باد تاراج بدهد.
وی با بیان اینکه »در ایران نظارت بر 
پروتکل ها فقط ویترینی است و پشت 
ویترین کسی نمی داند چه خبر است«، 
می افزاید: نمی دانیم در کشور چند هزار 
نفر مثل اینها در فضاهایی بسته و کاماًل 
ناایمن کار می کنند. اینها در این فضاهای 
بســته و تنگ، هم ممکن است کرونا 

بگیرند و هم هزاران اتفاق ریز و درشت در 
کمین شان نشسته است. من با اطمینان 
می گویم این کارگاه بــرق اضطراری و 
سیستم اطفای حریق نداشته و کارگران 
آن آموزش ایمنی ندیده اند. باید بدانیم 
سرعت آتش خیلی زیاد است و کارگر 
باید برای مقابله بــا آن، آموزش دیده 
باشد. در آتش سوزی ها، در همان یک 
دقیقه اول، اگر امکانات اطفا باشد، توان 
مهار آتش تا 7۰درصد وجود دارد. آتش 
قابلیت مهار شدن دارد اما در صورتی که 
اوالً وسایل باشــد و دوم، افراد آموزش 

دیده باشند«.
همه مقصریم

چه کســی مقصر است یا چه کسی 
»بیشتر« مقصر است؟ غریب می گوید: 
»همه مقصرند، تمام کسانی که امروز 
مدعی هستند که باید جلوگیری می شد، 
مقصرند چون بایــد نظارت می کردند 
و نکردند. آنهایی که نیامدند و بازرسی 
نکردند، مقصرند، حتــی آنهایی که از 
وجود چنیــن کارگاه هایی باخبرند اما 
به مراجع ذیصالح اطالع نمی دهند نیز 
مقصرند! نتیجه این بی تفاوتی گسترده، 
جزغاله شــدن این کارگران بینواست. 
وقتی فرهنگی ایمنی در جامعه نهادینه 
نباشد، ایمنی محدود می شود به کفش و 
کاله و البته، انتشار تصاویر کفش و کاله 

در فضای مجازی«.
درست است، همه مقصریم، همه 
ما که از کنار اخبار مرگ این آدم های 
زحمتکش خیلی ساده عبور می کنیم، 
همه آنها که فقط به سود و سود بیشتر 
می اندیشند و دیگر هیچ، همه آنها که 
بعد حادثه اعالم می کنند »علت حادثه 
در دست بررسی اســت« اما زمان که 
می گذرد معموالً همه چیز فراموش 
می شــود و عامالن اصلی با پرداخت 
جریمه های ناچیز از چنگال قانون فرار 
می کنند. دیگران نیز تقصیرکارند، آن 
بازرســانی که باید در یک محدوده و 
همه کارگاه های کوچک را از سقف تا 
کف، شخم بزنند، همه آنهایی که باید 
تذکر بدهند، جریمــه کنند یا حتی 
درها را قفل ســنگین بزنند و پلمب 
کنند، همــه آنها و همه مــا مقصریم 
چون هیچ چیز باارزش تر از جان آدمی 
نیســت؛ آدمی ای که هر روز با کفش 
آهنین به پا، بــه دنبال نان می دود اما 
از بخت سیاه، در ازای »نان«، »جان« 
را به گرو برمی دارند و او گریزی از این 

قمار مرگبار ندارد.

قمار نان و جان، به قیمت زندگی شش کارگر

سوختند و کسی صدایشان را نشنید

خبر

براساس آمار نسبت اشــتغال افراد ۶۵ ساله 
کشــور در ۹ ســال گذشــته به طور میانگین 
۱2.۳درصد بود و این شاخص روند نزولی داشته 
و از عدد ۱۳.7درصد سال ۹۰ به ۱۱.۵درصد در 

سال ۹8 رسیده است.
به گــزارش خبرگزاری ایرنا، بازنشســتگی 
رسیدن به شرایطی اســت که براساس آن توان 
کاری فرد کاهش یافتــه و دیگر قدرت و توانایی 
ســابق را برای ادامــه فعالیت و کار نــدارد. در 
جوامع گوناگون با توجه به شــرایط اقتصادی و 
اجتماعی سن بازنشســتگی می تواند متفاوت 
از ۵۵ ســال گرفته تا 7۰ سال باشد. طبق قانون 

تامین اجتماعی مصوب ســال ۱۳۵۴، حداقل 
سن الزم بازنشستگی ۵۵ سال با ۳۰ سابقه یا ۶۰ 
سال با کمتر از ۳۰ سال سابقه است اما بسیاری 
افراد پس از سن بازنشستگی برای تامین مخارج 
زندگی، گــذران اوقات یا به هــر دلیل دیگری 
دســت از فعالیت برنمی دارند و دوباره وارد بازار 

کار می شوند.
طبق آخرین آمار اعالمی مرکز آمار کشــور 
۱۳.7درصد اشــتغال کشــور در ســال ۹۰ در 
اختیار افراد ۶۵ســاله و بیشــتر بوده است. این 
رقم در ســال های بعد همچنان رونــد نزولی 
داشــته به ایــن صورت کــه ســال های ۹۱ و 

 ۹2 به ترتیــب برابــر ۱۳.۵ و ۱2.۹درصد بود.
از سال ۹۳ تا ۹۵ نســبت اشتغال گروه سنی ۶۵ 
ساله و بیشــتر بین ۱۱.۵ تا ۱۱.8درصد متغیر 
بود و از سال ۹۶ وارد محدوده ۱2.۱درصد شد. 
در ســال ۹8 این رقم برابــر ۱۱.۵درصد اعالم 
شده اســت که در مقایسه با ســال ۹۰ کاهش 

2.2درصدی را نشان می دهد.
براساس این گزارش نســبت اشتغال افراد 
۶۵ساله و بیشــتر در مناطق شــهری کمتر از 
روستاهاست. در روستا بیش از 2۰درصد اشتغال 
و در شهرها بیش از 8درصد مربوط به این گروه 
سنی است. همچنین برابر آمار، اشتغال مردان ۶۵ 

سال بیش از زنان است. به طور میانگین بین 2۰ 
تا 2۵درصد اشتغال کشور مربوط به مردان باالی 

۶۵ سال و بین ۱.۹ تا 2.۶درصد زنان شاغل باالی 
۶۵ سال سن دارند.

11.۵درصد از افراد باالی ۶۵ سال هنوز کار می کنند

»شهرام غریب« کارشناس 
ارشد ایمنی و بهداشت 

کار: در این شرایط 
بی قانونی که هیچ نظارتی 

بر محیط های کاری نیست، 
باید منتظر حوادثی 

اینچنین )سوختن ۶ کارگر 
در کارگاه مبل سازی( 

باشیم. وقتی هدف، تولید 
به هر قیمتی باشد، این نوع 
حوادث مرگبار قطعا تکرار 

خواهد شد

چند روز پیش دو زن و چهار 
مرد در کارگاه مبل سازی 

پردیس جاجرود، در میان 
شعله های آتش سوختند؛ 

جسدهای متالشی این 
شش کارگر، نتیجه نبودن 

سیستم اطفای حریق و راه 
خروج اضطراری در کارگاه 
بود. پرسش مهم این است 
که در کشور چند هزار نفر 

مثل آنها در فضاهایی بسته 
و کاماًل ناایمن کار می کنند؟
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