
معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: افزایش حقوق سال 98 
کارگران مانند هر سال تعیین می شود و این 
افزایش با هدف حمایت از کارگران و بر مبنای 

حفظ اشتغال موجود صورت می گیرد.
حاتم شاکرمی در گفت وگو با ایرنا اظهار 
داشت: امســال میان دســتمزد و حداقل 

هزینه هــای زندگی کارگــران بیش از یک 
میلیون تومان اختــاف وجود دارد ولی این 
شــکاف را نمی توان از طریق تعیین افزایش 
حقوق و دستمزد سال آینده کارگران پر کرد.

وی افزود: پارســال نیــز حداقل هزینه 
زندگی کارگران بیــش از 2 میلیون و 600 
هزار تومان بود ولی حداقل حقوق کارگران 

یک میلیون و 114 هزار تومان تعیین شد.
معاون وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
تصریح کرد: میزان تــورم یکی از مؤلفه های 
موثر در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران 

خواهد بود.
شــاکرمی با بیان اینکه جلسات شورای 
عالی کار برای تعیین میزان افزایش حقوق 

و دســتمزد کارگران با حضــور نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی برگزار می شود، خاطر 
نشان ساخت: تاکنون هفت مرتبه جلسات 

کمیته حقوق و دســتمزد برای بررسی های 
تخصصی افزایش حقوق و دستمزد سال 98 

کارگران برگزار شده است.
گفتنی اســت کمیته حقوق و دستمزد، 
هزینه معیشــت خانوار 3.3 نفری کارگران 
را 3 میلیون و 750هزار تومان محاسبه کرده 
که این رقم با هزینه معیشت خانوار در سال 
گذشته یک میلیون و 89 هزار تومان فاصله 
دارد و نمایندگان کارگری در شــورای عالی 
کار به دنبال جبران این رقم در حقوق سال 

آینده کارگران هستند.

زن میانسالی که برای گذران زندگی 
خود و فرزندانش نظافت خانه دیگران را 
انجام می داد، حاال یک سالی است که 
پس از آن حادثه تلخ، زمین گیر شــده 
و دیگر توان کار کردن نــدارد. فرانک 
می گویــد: دقیقا یک ســال پیش که 
مشغول خانه تکانی در منزلی بودم، همه 
کارهای نظافت را انجام داده و در لحظه 
آخر که منتظر دستمزد بودم و خوشحال 
از اینکه امروز یک جا درآمد خوبی دارم، 
زن صاحبخانه گفت نمای بیرونی سقف 
شیروانی طبقه دوم لکه دارد. از نردبان باال 
رفتم و به سقف شیروانی رسیدم و شروع 
به دستمال کشیدن کردم. وی ادامه داد: 
در چشم به هم زدنی سرم سیاهی رفت 
و زمانی که چشــمانم باز شد خود را در 
بیمارستان دیدم، پاهایم حس نداشت 
و حاال یک سال گذشته و هیچ بهبودی 
در وضعیت جسمانی ام حاصل نشده و 
قادر به انجام کارهای شخصی و نظافت و 

پختن غذا هم نیستم.
به گزارش ایرنا، فرانک، زنی 45 ساله 
که به عنوان سرپرست خانوار به کارهایی 
همچون پرستاری کودک و کار در منازل 
روزگار سپری می کرد، دو فرزند دارد و 
حاال دیگر یک سال است که در اثر سقوط 
از ارتفاع حین نظافت و خانه تکانی عید، 
نه برای خود بلکه دیگران، از کمر به پایین 

فلج شده و روی تختی در گوشه ای از اتاق 
به سقف خیره می شود.

این زن میانســال سرپرست خانوار 
می گوید: بعد از مدت ها دنبال شــغل 
گشتن به پیشنهاد یکی از زنان همسایه 
تصمیم گرفتم به عنــوان کودک یار و 
نظافتچی در خانه دیگران کار کنم. بعد 
از این اتفاق صاحبخانه هم خود را از این 
حادثه مبرا کرد ولی با پیگیری حقوقی 
مراحل پایانی رای دادگاه برای پرداخت 

دیه در حال انجام است.
در هیاهوی عید، بوی ســبزه، بوی 
عنبر و بازار و خرید و تاطم نسیم بهاری 
در نیمه دوم اسفند، نقش و زحمت زنان 
بیشتر از هر فصل و روزی از سال است که 
در این میان زنان کار یا خدماتچی منازل 
هم تقاضای کار بیشتری دارند. اما تا چه 
میزان کارگــران زن و صاحبخانه ها با 
مسئولیت مدنی و تعهدات الزام آور این 

عقود به ظاهر ساده آشنایی دارند؟
میرزا عباس محمودی، کارشناس 
حقوقی در خصوص مسئولیت مدنی در 
ارتباط با حوادث ناشی از این نوع قرارداد 
می گوید: به اســتناد قوانین و مقررات، 
قواعد فقهی مربوطه در رابطه با کارگران 
منازل که به هر نحوی با درخواســت 
صاحبخانه اقداماتی انجام می دهند، در 
صورت بروز حادثه ناشی از کار و رعایت 

نکردن الزامات فنی، دســتوردهنده 
مقصر شناخته می شود.

وی افزود: در مــورد اتفاقی که برای 
این زن افتاده است، صاحبخانه با صدور 
دســتور مبنی بر باالرفتن از راه پله ها و 
قرار گرفتن در سقف پشت بام منزل و 
در نهایت انجام نظافت فضای مورد نظر، 
موجب ورود آســیب به ایشان را فراهم 

آورده است.
این کارشناس حقوقی اظهار کرد: 
بنابر مواد 1 ، 3 و 5 قانون مسئولیت مدنی، 
هر کس بدون مجوز قانونی عمدی یا در 
نتیجه بی احتیاطی به جان یا سامتی یا 
مال یا آزادی یا حیثیت یا شــهرت یا به 
هر حق دیگر که به موجب قانون برای 
افراد ایجاد شده، لطمه ای وارد کند که 
موجب ضرر مادی یــا معنوی دیگری 

شود، مسئول جبران خسارت ناشی از 
عمل خود است.

وی با اشــاره به ماده 85 قانون کار 
نیز گفــت: به موجب این مــاده برای 
صیانت نیروی انســانی و منابع مادی 

کشور رعایت دســتورالعمل هایی که 
از طریق شــورای عالی حفاظت فنی 
جهت تامین حفاظت فنــی و وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
)جهت تأمین بهداشــت کار و کارگر و 
محیط کار ( تدوین می شود، برای کلیه 
کارگاه ها، کارفرمایــان و کارآموزان 
الزامی اســت و تبصره ذیل این ماده 
ادامه می دهد کارگاه های خانوادگی 
نیز مشــمول مقررات این فصل بوده و 
مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت 
کار هستند. رئیس اداره حقوقی کمیته 
امداد امــام)ره( لرســتان در ادامه با 
اســتناد به ماده 91 قانون کار اضافه 
کرد: کارفرمایان و مســئوالن تمامی 
واحدهای موضوع ماده 85 این قانون 
مکلفند براساس مصوبات شورای عالی 
حفاظت فنی بــرای تأمین حفاظت و 
سامت و بهداشت کارگران در محیط 
کار، وســایل و امکانات الزم را تهیه و 
در اختیار آنان قــرار دهند و چگونگی 
کاربرد وســایل فوق الذکــر را به آنان 
بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات 

حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند.
وی یادآور شــد: در مورد اتفاقی که 
برای این خانم افتاده اســت فرد مورد 
شــکایت )صاحبخانه( باید با توجه به 
ماهیت محیط تا پایان کار نظافت، نظارت 

اولیه را اعمال می کرد.
محمودی تصریح کرد: بنا بر ماده 95 
قانون کار، مســئولیت اجرای مقررات 
و ضوابط فنی و بهداشــت کار برعهده 
کارفرما است و هرگاه بر اثر عدم رعایت 
مقررات مذکــور از ســوی کارفرما یا 
مســئولین واحد، حادثــه ای رخ دهد 
شخص کارفرما یا مســئول مذکور از 
نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های 

مندرج در این قانون مسئول است.
این کارشناس حقوقی یادآور شد: 
بنا بر مواد صریح قانونی در صورت عدم 
رعایت مقررات مربوط بــه کار و وقوع 
حوادث صاحبخانه یا فردی که اقدام به 
اجرای رابطه کاری کرده، مقصر حادثه 
و خســارت مادی و معنــوی به عهده 

وی است.
 توصیه های الزم

 در گرفتن نیروی کار
زنان شــاغل و افرادی که بنا به هر 
دلیلی فرصت و زمان کافی برای صرف 

نظافت پایان ســال را ندارند و اقدام به 
گرفتن نیروی کارگــر در این خصوص 
می کنند باید نکاتی را مورد توجه قرار 
دهند تا در صورت بروز حوادث مشابهی 
مانند آنچه که در این روایت آورده شده 
است، به مسائل حقوقی آن واقف باشند.

علی نادری، کارشــناس مســئول 
روابــط کار در این زمینــه می گوید: 
مناســب ترین راه، برقــراری تماس با 
شرکت های خدمات منازل دارای مجوز 
از مراجع ذی صاح است، با دقت در این 
موضوع که از مدیران شــرکت سوال 
شود آیا نیروی خدماتی از بیمه حوادث 

برخوردار هستند یا خیر.
وی با بیان اینکه شرکت های خدماتی 
موظف بــه تامین ابزار کار اســتاندارد 
)نردبان دوطرفــه( نیروهای خدماتی 
هستند، گفت: صاحبخانه به هیچ عنوان 
نباید وسیله و ابزار کار در اختیار نیروی 

خدماتی قرار دهد.
نادری با بیان اینکه قانون وظایفی را 
برای صاحبخانه معین کرده است، اظهار 
داشت: مالک خانه به عنوان کارفرما باید 
بر نحوه فعالیت کارگر نظارت داشته باشد 
و به طور کامل وظیفه و مسئولیت اجرای 

کار را مشخص کند.
به هــر روی در شــرایط فعلی که 
مشکات اقتصادی بر زنان سرپرست 
خانوار فشار بیشتری تحمیل می کند 
و آنگاه که چرخ اقتصــاد خانواده به 
سختی می چرخد زنان مسئولیت پذیر 
آستین همت را باال زده و دست به کار 
می شــوند و ســاده ترین شغل بدون 
سرمایه، کار در منزل به عنوان خدمات 
و نظافتی است تا آهنگ قوام خانواده 

مستحکم بماند.
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نماینده تهران در مجلس:
تدبیر روحانی از نیازهای جامعه 

فاصله گرفته است
نایب رئیس کمیســیون فرهنگی در مجلس با 
اشاره به وضعیت معیشتی کارگران گفت: 97هزار 
کارگر دارای حقوق معوقه هستند. آقای روحانی! ما 
اقدام عملیاتی می خواهیم. افزایش حقوق و دستمزد 
و تخصیص بن های کارگری باید متناسب با نرخ تورم 
لحاظ شود. به گزارش ایسنا، فاطمه ذوالقدر در نطق 
میان دستور جلسه علنی دیروز مجلس گفت: در 
آستانه سال نو این نکته را متذکر می شوم که رویکرد 
حمایتی، سیاستی ضروری است که در قوه مجریه و 
وزارتخانه های آن باید مورد توجه جدی قرار گیرد. 
بدون تعارف معیشــت مردم به رغم افزایش حجم 
نقدینگی عقب گرد داشــته و روزبه روز سفره های 
مردم کوچک تر و کوچک تر می شــود. روزی این 
گرانی ها روی یک یا چند قلم کاال بود و خانواده ها 
یارای برنامه ریزی و مقاومت را داشتند اما در برابر 
شرایط اقتصادی امروز که ارزش حقوق و دستمزد به 
یک چهارم تنزل یافته، نه تنها اقشار ضعیف به زانو 
درآمده اند بلکه طبقه متوسط نیز دچار مشکات 

اقتصادی جدی هستند.
    

برگزاری تجمع اعتراضی 
کارگران پاالیشگاه آبادان

صبح دیروز نزدیک به 210 کارگر بخش تعمیرات 
پاالیشــگاه آبادان که تحت مســئولیت شرکت 
پیمانکاری »نسیم پاک« در کارگاه مرکزی مشغول 
کارند، برای پیگیری وصول مطالبات معوقه خود، 

تجمع اعتراضی برپا کردند.
به گزارش ایلنا، این کارگران علت اصلی برگزاری 
این تجمــع را اعتراض به بی توجهــی پیمانکار به 
پرداخت ســنوات، عیدی، پاداش و حق مرخصی 
خود عنوان کردند و مدعی شدند: بخش دیگری از 
مطالبات ما مربوط به شیوه محاسبه سنوات پایان 
سال است. آنها با تاکید بر اینکه خواسته ما دریافت 
حق سنوات براســاس نامه اباغ شده هیات مدیره 
به پیمانکاران است، افزودند: جدا از اینکه کارفرما 
پرداخت عیدی کارگران پیمانکاری بخش تعمیرات 
پاالیشگاه آبادان را به تاخیر انداخته، دستور هیات 
مدیره پاالیشگاه آبادان را مبنی بر پرداخت کامل 
حق ســنوات کارگران براســاس 30 روز اجرایی 
نمی کند. طبق اظهارات کارگران معترض، طبق 
مقررات قانون کار در مناطــق ویژه و آزاد اقتصادی 
شیوه محاسبه سنوات خدمتی بر مبنای 15 روزه 
است اما هیات مدیره پاالیشــگاه، پیمانکاران این 
مجتمــع را موظف کرده ســنوات کارگران تحت 
مسئولیت خود را براساس 30 روزه )طبق قانون کار 
سرزمین اصلی( پرداخت کنند. کارگران در خاتمه 
درباره حق مرخصی خود تصریح کردند: به موجب 
قانون کار، هر کارگــر می تواند ماهیانه دو و نیم روز 
مرخصی با حقوق اســتفاده کند اما در مناطق آزاد 
نه تنها به کارگران امکان اســتفاده از چنین حقی 
داده نمی شود بلکه در مواردی پیمانکاران در پایان 
ماه بابت فعالیتی که کارگر در دوره مرخصی قانونی 
خود انجام داده، پولــی پرداخت نمی کنند. امراهلل 
قربانی، مدیر شرکت نسیم پاک در این باره گفت: 
طبق قانون مناطق ویژه اقتصادی شیوه محاسبه 
سنوات خدمتی بر مبنای 15 روز است. او با بیان اینکه 
مدیریت پاالیشگاه آبادان که مورد ادعای کارگران 
است مرجع قانونی نیست، افزود: نامه ای که هیات 
مدیره پاالیشگاه آبادان برای پرداخت سنوات کامل 
بر مبنای 30 روز اباغ کرده، موعــد زمانی دارد و 
شامل حال این کارگران نمی شــود. قربانی افزود: 
مطالبات مزدی کارگران واحد تعمیرات تقریبا به روز 
پرداخت می شود و در مورد پرداخت عیدی و سنوات 
هم اگر کارگران برگه های تسویه خود را امضا کنند، 
عیدی و سنوات خود را طبق قانون مناطق آزاد سریعا 

دریافت خواهند کرد.
    

تجمع کارگران فاز ۱۲ پارس 
جنوبی مقابل دفتر پیمانکار

صبــح دیــروز حــدود 100 نفــر از کارگران 
پیمانکاری فاز 12 پارس جنوبی که در پاالیشگاه نهم 
مشغول به کار هستند، مقابل دفتر کارفرما تجمع 
کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران که حقوق بهمن 
و عیدی و سنوات خود را نگرفته اند، می گویند: چرا 
باید شب عید بی پول باشیم و مطالبات مان پرداخت 
نشود؟ به گفته کارگران، این مشکل از پیمانکار قبلی 
است که قراردادش تمام شده و رفته اما دستمزد و 
معوقات کارگران را نپرداخته لذا مسئولیتی متوجه 
پیمانکار جدید )کارفرمای فعلی( نیست. کارگران از 
مقامات منطقه ویژه درخواست دارند مطالبات آنها را 
از پیمانکار قبلی وصول کنند و به آنها بپردازند. آنها 
می گویند: دستمان به جایی بند نیست و شب عید 
درمانده ایم. خانواده هایمان در انتظار هســتند که 
برایشان پول بفرستیم و نمی توانیم شب عید دست 

خالی به خانه بازگردیم.

4
اخبار کارگری ضرورت آشنایی صاحبخانه ها با مسئولیت خود در قبال کارگران خدماتی

آستانه عید و افزایش حوادث کار برای زنان کارگر

خبر

بهانه های متعدد دولتی ها و کارفرمایان در مذاکرات مزدی 
این است که توان پرداخت رقم های غیرمتعارف دستمزد وجود 
ندارد که البته آنچه آنها رقم هــای غیرمتعارف برای افزایش 
دستمزد می دانند، همان نص صریح قانون است. ماده 41 قانون 
کار در رابطه با موضوع دستمزد صراحت کافی دارد. این ماده 
افزایش دستمزد را به سبد معاش خانوار گره زده و تکلیف کرده 
که حداقل دستمزد باید بتواند هزینه های حداقلی زندگی برای 

یک خانوار کارگری متوسط را تامین کند.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها 
در این رابطه می گوید: امسال باید قانون کار اجرایی شود. این 

بهانه ها هم دیگر نخ نما شده اند و اعتبار ندارند.
وی به بازی دولت هــا در زمین نقدینگی اشــاره می کند 
و می گویــد: دولت ها هر زمان نگران تورم می شــوند از ســه 
ابزار اســتفاده می کنند؛ اول اوراق قرضه، دوم جذاب ســازی 

سرمایه گذاری به  خصوص در بخش اماک و مستغات و در 
نهایت ایجاد جذابیت در خرید سکه و ارزهای خارجی. با این 
 )Hot Money( ابزار، دولت ها قصــد دارند پول پرقــدرت
را جمع کرده و تورم را کنتــرل کنند. در ایــران هم دولت با 

فاصله های زمانی، با سود بانکی بازی می کند.
او ادامه می دهد: وقتی ســود بانکی و شــرایط آن کاستی 
می گیرد، عده ای پول را از بانک خارج و دالر و سکه می خرند. 
در همین حین، دولت قیمت دالر و سکه را افزایش می دهد. به 
محض اینکه همه نقدینگی روی سکه و ارز سرمایه گذاری شد، 
قیمت ســکه و ارز را کاهش می دهد و افراد متضرر می شوند و 
دوباره این حلقه تکرار می شــود؛ یعنی دوباره سرمایه گذاری 
در بانک، خروج ســرمایه ها و خرید سکه و در نهایت، ناامیدی 
از این خرید، تکرار می شــود. این بازی   اســت که دولت برای 
قشر متوسط و کارمند پیاده می کند؛ یعنی کسانی که محدود 

سرمایه ریالی دارند و نمی خواهند این سرمایه محدود هر روز 
بی ارزش تر از روز قبل شود.

دولت چندان هم بی پول نیست
توفیقی از این گفته ها یک نتیجــه می گیرد: دولت به این 
ترتیب، هم نقدینگی سرگردان مردم را جمع می کند و هم برای 
خودش درآمدزایی می کند و کاستی درآمد ناشی از تحریم ها 
را جبران می کند. پس دولت، راه های درآمدزایی خود را دارد و 

چندان هم که ادعا می کند، بی پول نیست.
وی در ادامه به وضعیت صاحبان سرمایه هم ورود می کند: 
صاحبان ســرمایه با رانت هایــی که دارند )هــم رانت دیتا یا 
اطاعات و هم رانت اعتباری( از سقوط سرمایه های خودشان 
جلوگیری کرده و می کنند و سرمایه هایشــان هرگز سقوط 
نمی کند. شــما اگر رانت اعتباری داشته باشــید و بتوانید از 
بانک ها وام یک میلیارد تومانی بگیرید، نان تان در روغن است. 
فرض کنید اول امسال فردی یک میلیارد تومان وام حتی با بهره 
28درصد گرفته باشد. این فرد حتی اگر آن را میخ خریده باشد 
از میخ ساده تر دیگر نداریم، امروز بعد از حدف سود و بهره بانک، 
باز هم ارزش سرمایه اش بیشتر از قبل است. لذا سرمایه داران 
رانتی به هیچ وجه از کاهش ارزش پول ملی ضرر نکرده اند بلکه 

سود هم برده اند.
رئیس کمیته دســتمزد کانــون عالی شــوراها در پایان 
نتیجه گیری می کند: در این شــرایط، تنها کسانی که متضرر 
شده اند، حقوق بگیران هستند، پس وظیفه دولت و کارفرمایان 
است که این ضرر معیشتی را جبران کنند و دستمزد را به اندازه 
ســبد معاش افزایش دهند. یعنی دولتی ها و کارفرمایان باید 
حتما به متن ماده 41 قانون کار عمل کنند و مزد را بیشــتر از 
فاصله سبد معاش پارسال تا امسال، یعنی بیشتر از 1 میلیون و 

89 هزار تومان افزایش دهند.

بهانه های نخ نما شده دولت و کارفرمایان

حقوق بگیران؛ بازندگان شرایط اقتصادی ایران

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

شکاف  درآمد و  هزینه  را  نمی توان  با  افزایش مزد  پر کرد

به استناد قوانین و مقررات، 
قواعد فقهی مربوطه در 

رابطه با کارگران منازل که 
به هر نحوی با درخواست 

صاحبخانه اقداماتی 
انجام می دهند، در صورت 

بروز حادثه ناشی از کار 
و رعایت نکردن الزامات 

فنی، دستوردهنده مقصر 
شناخته می شود

مناسب ترین راه، برقراری 
تماس با شرکت های 

خدمات منازل دارای مجوز 
از مراجع ذی صالح است، 

با دقت در این موضوع که از 
مدیران شرکت سوال شود 
آیا نیروی خدماتی از بیمه 
حوادث برخوردار هستند 

یا خیر
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