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تجمع کارگران کنتورسازی 
مقابل استانداری قزوین

حدود ۱۳۶ کارگر کارخانه کنتورســازی ایران، 
روز سه شنبه )۱۴ اردیبهشــت ماه( برای چندمین 
بار به نشانه اعتراض به محقق نشدن وعده های داده 
شده از سوی مسئوالن برای پرداخت مطالبات شان 
بار دیگر اعتراض صنفی خود را از سر گرفتند و مقابل 
اســتانداری قزوین تجمع کردند. به گزارش ایلنا، 
کارگران معترض که مدعی اند مشــکالت صنفی 
آنها از زمان خصوصی ســازی شرکت کنتورسازی 
آغاز شــده، گفتند: برای پرداخت ۲۶ ماه از معوقات 
مزدی کارگران، مسئوالن  مصوبه ای را امضا کردند 
که با فروش سهام شــرکت »نیروکلر« که متعلق به 
کنتورسازی است حدود ۲۰ میلیارد تومان مطالبات 
مزدی و بیمه کارگران پرداخت شــود. متاســفانه 
مســئوالن برخالف مصوبه  اســتانداری سهام این 
شــرکت را به ارزش مالی حدود ۱۶ تــا ۱۷ میلیارد 
تومان فروخته اند و به جای آنکه این مبلغ را به حساب 
دادگستری برای پرداخت مطالبات کارگران واریز 
کنند، به دالیل نامعلومی آن را به خزانه دولت واریز 
کرده اند و هم اکنون دست ما کارگران به جایی بند 
نیســت. این کارگران گفتند: تصور مــا این بود که 
مسئوالن استانی پیگیر وضعیت شغلی ما خواهند شد. 
در حال حاضر وضعیت مالی کارگران مناسب نیست 
و آنان از تامین معاش خود ناتوان شده اند و انتظارمان 
این است که مسئوالن کشور به این مساله ورود کنند.

    
مرگ دو کارگر چاه کن در آذرشهر

فرمانده انتظامی آذرشهر گفت: دو چاه کن در 
این شهرستان بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست 
دادند. به گزارش ایلنا، یداهلل رستمی اظهار کرد: در پی 
تماس شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ و 
اعالم گازگرفتگی و مرگ دو چاه کن در روســتای 
خانمیر این شهرستان، بالفاصله مأموران کالنتری 
۱۱ برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند. 
وی افزود: پس از حضور مأموران و در تحقیقات به 
عمل آمده مشخص شد، فردی ۵۳ ساله در حال تمیز 
کردن لوله های چاه، به دلیل عدم استفاده از دستگاه 
تهویه هوا و استنشاق گازهای خطرناک جان خود 
را از دست داده و فرد ۳۰ ساله دیگری برای کمک به 
وی وارد چاه شده که وی نیز بر اثر بی احتیاطی جان 
خود را از دست داده است. فرمانده انتظامی آذرشهر 
از کارگران خواست تا با رعایت نکات ایمنی در هنگام 

کار، از وقوع حوادث تلخ پیشگیری کنند.
    

وعده مدیرعامل هفت تپه برای 
پرداخت حقوق کارگران

مدیرعامل شرکت کشــت و صنعت هفت تپه 
از پایان مشکالت شرکت خبر داد و گفت: با توجه 
به نگاه مثبت دســتگاه قضا به مشکالت کارگران 
و تولید کشــور، حســاب های هفت تپه آزاد شد و 
به کارگران قول می دهم هفته آینده حقوق شــان 
پرداخت خواهد شــد. امید اسدبیگی در گفت وگو 
با خبرگزاری فارس  گفت: به هیچ عنوان راضی به 
مشکالت معیشتی و بیمه ای قشر زحمتکش کارگر 
نیستم و همان طور که کارگران هفت تپه باور دارند و 
اعالم می کنند، حساب های شرکت بلوکه شده و به 
محض آنکه این مشکل مرتفع شود، حقوق کارگران 
پرداخت خواهد شد. امید اسدبیگی با ابراز تاسف از 
اینکه حدود دو ماه است حقوق کارگران پرداخت 
نشده، گفت: چنانچه کارگران هفت تپه به تاریخچه 
شرکت بعد از خصوصی ســازی توجه کنند، تمام 
سعی خود را به کار بسته ام تا حقوق کارگران به موقع 
پرداخت شود. وی با تاکید بر اینکه تا اسفند سال 98 
حقوق کارگران هیچ گونه معوقه ای نداشت، گفت: 
همزمان با حاشیه هایی که برای نیشکر هفت تپه 
درست شد، حقوق کارگران به تعویق افتاد و باعث 
شرمندگی شد. وی با تاکید بر اینکه تمام سعی خود 
را برای پرداخت حقوق کارگــران به کار می گیرد، 
گفت: جلسه ای روز ۱۴ تیرماه در وزارت کار با حضور 
دو تن از نمایندگان مجلس، مسئوالن وزارت کار، 
نماینده خصوصی سازی، نماینده سازمان تامین 
اجتماعی، نماینده استانداری خوزستان و نماینده 
کارگران نیشکر هفت تپه برگزار شد. در این جلسه 
تمام مشکالت مطرح شــد و دستاوردهای خوبی 
داشــت اما مهمترین نتیجه این جلسه، پرداخت 
حقوق و مزایای کارگران بود که مشــروط به رفع 
مسدودی حساب های نیشــکر هفت تپه شد که با 
همکاری دستگاه قضا حساب های شرکت باز شده 

و این مشکل هم به زودی رفع می شود.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

»کرونا« گروه های شغلی بسیاری را 
در معرض خطر قرار داده است. پرستاران، 
پزشکان و کارکنان بیمارستان ها اولین 
گروهی هســتند که مجبورند در صف 
اول مبارزه با کرونا بایســتند و بجنگند 
و متاسفانه تا امروز، تعداد زیادی از آنها 
جان خود را بر سر مبارزه با این بیماری 
گذاشته اند. در ســتایش از پرستاران و 
کادر درمان )هرچنــد امکانات کافی و 
مزایای مزدی قابل قبول بــه آنها داده 
نشده و بســیاری از آنها به بهانه موقتی 
بودن قراردادهای شغلی تعدیل شده اند( 
در رســانه ها بسیار ســخن گفته اند. 
حتی در تیتراژ سریال های تلویزیونی 
صداوســیما از آنها قدردانی شده است. 
گرچه قدردانی های زبانی کافی نیست، 
اما گروه هایی هستند که همین اندازه 
ستایش زبانی هم نصیب شان نشده است؛ 
مانند زنان و مردان سالن های تطهیر در 
سراسر کشــور که هفته ها و ماه هاست 
در اوج بحران کرونا و خطرات جانی آن، 
خاموش و بی صدا خدمت می کنند اما 

دیده نمی شوند.

دردهای زنان غسال خانه
زنان غســال خانه ها، قبل از آمدن 
کرونا هم حال و روز خوبی نداشــتند. 
در ســال 98، تازه چند ماهــی بود که 
جریان بازنشســتگی سخت و زیان آور 
و پیش از موعد آنها روی ریل افتاده بود 
که کرونا آمد. این زن ها که از باال و پایین 
کردن اجساد سنگین مردگان رنجور 
هستند، پیش از این هم از دردهای کمر 
و مفاصل، از آرتروز زانو و گردن و از همه 
مهمتر از ناراحتی هــای روحی و روانی 
گالیه داشتند، اما با آمدن کرونا، ترس 
از بیماری هم به این دردهای همیشگی 

اضافه شد.
تماس با زنان غســال خانه بهشت 
زهرا خیلی راحت برقرار نمی شــود. 
آنها نمی خواهند شغل شان را از دست 
بدهند و به همین دلیل، خیلی راحت 
صحبت نمی کننــد امــا در نهایت، 
دو نفر، راضی می شــوند و به شــرط 
محفوظ مانــدن نــام و اطالعات، به 

تماس های تلفنی ما پاسخ می دهند.
یکی از این زن ها که مدتی ســت از 
سالن تطهیر به بخش دیگری منتقل 
شده ،  می گوید: یک روز رفتم و در دفتر 

مدیر یک فرم پرکردم. گفتم کمردرد 
دارم. در فرم نوشــتم به علت کمردرد 
دیگر نمی توانم در سالن تطهیر کار کنم. 
مرا به بخش دیگری فرســتادند. تنها 
مزیت کار در سالن تطهیر، ۲۴۰ ساعت 
اضافه کاری در مــاه بود که کمک خرج 

خوبی بود.
این زن که می گوید ۱۱ ســال پای 
سنگ ایستاده و غسالی کرده، در پاسخ 
به این ســوال که آیا از آلوده شــدن به 
ویروس کرونا نمی ترسد و در زمانی که 
هنوز غســالی می کرد، نگران نبود که 
آلوده شــود، می گوید: چطور نترسم. 
خودم یک پسر و یک دختر محصل در 
خانه دارم. برای خودم نترسم، برای آنها 
که می ترسم. اوایل شب ها از ترس، مدام 
کابوس می دیدم. می ترسیدم که آلوده 
شوم و فرزندانم هم از من بگیرند. تا دو 
سه هفته بعد از آن جریان، به هیچ وجه 

آرامش نداشتم.
او که از کمــردرد شــکایت دارد، 
می گوید: بعد از سه ســال کار در سالن 
تطهیر، کمــردرد گرفتم بــا این حال 
هشت سال دیگر هم در همان سالن کار 
کردم فقط به خاطر اینکه مزایای مزدی 

کارکنان ســالن تطهیر از قسمت های 
دیگر کمی باالتر است. به این پول نیاز 
داشتم. آن سال ها مجبور بودم بمانم اما 
دیگر نتوانستم ادامه بدهم. کمردرد و 

درد زانو، امانم را بریده بود.
از زمان شــیوع ویــروس کرونا تا 
تاریخ ۱۵ فروردیــن و تا پیش از فتوای 
مراجع تقلید و بالمانع دانســتن انجام 
غسل، اجساد مبتالیان به کرونا با تیمم 
به خاک سپرده می شد. این روند از ۱۶ 
فروردین متوقف شد. در جلسه ای که 
۱۵ فروردین ۱۳99 با حضور معاونین 
خدمات شهری و رؤسای آرامستان های 
سراسر کشــور و همچنین معاون وزیر 

بهداشت و رئیس مرکز بهداشت محیط 
این وزارتخانه و معاون سازمان تبلیغات 
اسالمی در محل بازرســی کل کشور 
برگزار شد، اعالم شد که از این پس مانع 
اساسی برای غســل متوفیان با رعایت 
موازین بهداشتی در سطح کشور وجود 

ندارد.
بعد از آن، در کنار سالن های تطهیر 
عمومی، بخش های جداگانه ای برای 
غسل و کفن متوفیان کرونایی در نظر 
گرفته شــد. نیروهای جهــادی )زن و 
مرد( به میدان آمدند و در سالن تغسیل 
متوفیان کرونایی مشغول به کار شدند. با 
این حال، سختی کار و نگرانی زنان سالن 

تطهیر همچنان ادامه دارد.
دستمزدی که چندان کافی نیست

یکی دیگر از خانم های سالن تطهیر 
که باز هــم تاکیــد دارد نباید نامش 
در این گزارش آورده شــود، در مورد 
شــرایط کار در بخش شست وشوی 
متوفیان می گویــد: معموالً متوفیان 
کرونــا را نیروهای جهادی غســل و 
کفن می کنند. آنهــا لباس مخصوص 
و تجهیزات دارند. ما بیشــتر به همان 
کار عادی و همیشگی خود مشغولیم و 
متوفیان عادی را می شوییم با این حال 
نگرانی خیلی زیاد اســت. ما در تماس 
مدام با مردگان هستیم و محیط بهشت 
زهرا)س( هم آلوده است. خیلی از مردم 
عادی می ترسند حتی پایشان را اینجا 
بگذارند اما مــا مجبوریم هر روز اینجا 
باشیم. کار که تعطیل بردار نیست؛ آن 

هم کار ما...!
این زن که بیش از پنج سال سابقه 
کار در ســالن تطهیر دارد، در ارتباط با 
رعایت اصول ایمنی و تجهیزات مقابله 
با ویروس کرونا می گوید: به ما لباس و 
تجهیزات داده اند اما نه مانند لباس هایی 
که به کادر درمان و پرستاران می دهند. 
مراقبت های زیادی هم صورت گرفته اما 
هنوز و همچنان نگرانیم. همه ما خانواده 
داریم. کاش الاقــل وقتی مجبوریم در 
این روزهای سخت بیاییم و کار کنیم، 
برای ما مزایــای مزدی به خصوصی در 
نظر می گرفتند. به خدا در شرایط کرونا، 
سه برابر ماه های عادی هم به ما دستمزد 

بدهند، باز هم کم است. نمی دانید چقدر 
ترس و نگرانی وجود دارد...

این زن هــا حتــی در روزهایی که 
مردم از ترس آلوده شــدن به خیابان 
نمی آمدند، سر کار رفته و کار کرده اند. در 
تمام اوقاتی که تمام زنان و مردان، کنار 
خانواده هایشان بودند، کارکنان سالن 
تطهیر مثل پرســتاران و کادر درمانی 
کشور، سر کار حاضر شده اند و در عین 
خطر جدی ابتال، وظیفه خود را انجام 
داده اند؛ شست وشــو و غسل اموات که 

تعطیل بردار نیست.
نه تنها در تهران، که در تمام شهرها 
و روســتاهای کشــور، زنان و مردان 
غســال خانه ها، ماه هاست که با ترس و 
نگرانی و گاهی کمبود امکانات، سینه 
به ســینه مرگ و کرونا، مشغول به کار 
هســتند. احتماالً در شهرستان های 
دورافتاده و کوچــک، اوضاع کارکنان 
غســال خانه ها بدتر از تهران اســت و 

کمبود امکانات آنها، بیشتر.
شــاید بتــوان گفت ایــن زنان و 
مردان شاغل در غسال خانه، همپای 
پرستاران، پزشــکان و کادر درمان، 
خیلی ســخت با کرونــا جنگیده اند؛ 
جنگی بی امــان و هــر روزه که هم 
خودشان و هم خانواده هایشان را تا سر 
حد مرگ نگران کرده است اما کاش، 
مقامات شهرداری ها و همه متولیان و 
مسئوالن مربوطه، قدر این جنگ هر 
روزه خطرناک را بدانند و به آنها آنقدر 
دستمزد بدهند که دیگر نگران امور 

زندگی خود نباشند.

غسالی؛ سینه به سینه کرونا می زند

زنانومردانیباعوارضشغلیبسیارواندوهبیپایان

خبر

هفدهم خــرداد ماه، افزایــش حق مســکن به رقم 
۳۰۰هــزار تومانــی در شــورای عالی کار بــه تصویب 
رســید اما اکنــون به رغم گذشــت نزدیک بــه دو ماه، 
 هنــوز هیــات دولت ایــن مصوبــه را تصویــب و ابالغ 

نکرده است.
»علیرضا حیدری« نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری و از مذاکره کنندگان کارگری دســتمزد 
در این رابطه با انتقاد از تاخیر طوالنی می گوید: وزیر کار 
وعده داده بود که تا قبل از پایان تیر ماه، دولت افزایش حق 
مســکن را تصویب و ابالغ می کند. اتفاقاً اعالم کرده بود 
که مصوبه را با قید دوفوریت به دولت ارســال کرده است 

اما متاسفانه ظاهراً این مســاله برای دولت هیچ اولویت و 
اهمیتی ندارد.

وی با بیان اینکه بعد از گذشت دو ماه اعالم کرده اند که 
مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و باید 
به صحن دولت برود، ادامه می دهد: به نظر می رسد برای 
تصویب این مصوبه که امضای شرکای اجتماعی شورای 
عالی کار را پای خود دارد، هیچ تعجیلــی ندارند. این در 
حالی ست که جامعه کارگری به خاطر این تاخیر طوالنی 

ناراضی است و از دولت انتقاد بسیار دارد.
به گفته حیدری، در این شــرایط نامناسب اقتصادی، 
کمترین خواســته کارگران تصویب افزایش حق مسکن 

در کمتریــن زمان ممکن بود؛ خواســته ای کــه نادیده 
گرفته شد.

چه زمانی کارگران حق مســکن ۳۰۰هــزار تومانی 
را در فیش های حقوقی خود خواهنــد دید. حیدری در 
این رابطه می گوید: وزیر کار در پیشــنهادی که به دولت 
فرستاده، زمان اجرا را تیر ماه مشــخص کرده اما مرجع 
نهایی تصمیم گیری در ارتباط با زمان اجرای حق مسکن، 
دولت است و دولت می تواند زمان را از ابتدای سال در نظر 
بگیرد. به هر حال با تصویب در مرداد ماه باید مابه التفاوت 

تیرماه به کارگران پرداخت شود.
وی تاکید می کند: حق مســکن، جزو پکیج یا بســته 

مزد 99 است و تاخیر در تصویب و ابالغ آن، همه معادالت 
مزدی را برهم می زند. اکنون در نیمه پنجمین ماه از سال 
هستیم اما هنوز حق مسکن تصویب نشده و کارگران در 
انتظار توجه دولت هستند. این مساله انتقادات بسیاری را 
برانگیخته است. کارگران در فضای مجازی، در ارتباطات 

حضوری و از طریق رسانه ها اعالم نارضایتی می کنند.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

تاخیر در تصویب حق مسکن معادالت مزدی را برهم زده است

رئیــس اتحادیه کارگران قــراردادی و 
پیمانــی می گوید: اگر کارگــران کارخانه 
ها را ســهامدار کنیم، عالوه بر آنکه دلگرم 
می شــوند، پس اندازی برای آینده و دوران 

بازنشستگی آنها ایجاد خواهد شد.
فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا درباره 
واگذاری سهام کارخانه های دولتی در بورس 
گفت: ما باید از تجربه گذشــته و کارگرانی 
که در بسیاری از شــرکت ها و کارخانجات 
ســهامدار بودند، اســتفاده کنیــم. وقتی 
کارگران سهامدار شــوند با دلگرمی به کار 
می پردازند و بهره وری و روحیه کارشــان 

باال می رود.
وی ادامه داد: ســهامدار کردن کارگران 
کارخانجــات باعث می شــود تــا از لحاظ 

اقتصــادی یــک پس انــداز میان مدت یا 
بلندمدت برای آنها ایجاد شــود، به نحوی 
که در آینده و در دوران بازنشســتگی هم 
می توانند از آن بهره مند شوند. در حال حاضر 
هستند کارگران بازنشســته ای که سهام 
خود را دارند و ســودی دریافت می کنند و 
هر زمان که نیاز داشــتند بخشــی از آن را 
فروخته و به زخم زندگــی زده اند بنابراین 
 ســهامدار کردن کارگــران به ســود آنها 

خواهد بود.
رئیس اتحادیــه کارگران قــراردادی 
و پیمانــی گفت: پول نقد ســال به ســال 
ارزشــش پایین می آیــد ولی اگر ســهام 
در جایی خریداری شــود که رو به رشــد 
باشــد قطعــا افزایــش می یابــد و یــک 

 ســرمایه گذاری مفیــد را به دنبــال دارد. 
بیات درباره دستور رئیس دیوان محاسبات 
برای تحقیق و تفحص از شــرکت نیشــکر 
هفت تپه اظهار کرد: هر اقدام زیرســاختی 
و زیربنایــی بــرای نجــات کارخانجات و 
شرکت ها در بحث واگذاری ها و نقل و انتقال 

سهام که به نیت باز شــدن گره مشکالت و 
رفع دغدغه کارگران باشد، ارزشمند است 
و جامعه کارگری از آن اســتقبال و حمایت 

می کند.
وی تصریح کرد: نباید کارگری که تمام 
عمر و زندگی خود را در کارخانه گذاشــته، 

زیر گرمای ۵۰ درجه عــرق ریخته و ماه ها 
حقوق نگرفته از یــاد ببریم. این کارخانه ها 
زیان ده نبوده و نیستند و می توانند بیشتر از 
پرسنل خود تامین نیاز کنند ولی متاسفانه 
به علت رانت خــواری، باندبازی و واگذاری 
ناصحیح به این روز افتاده اند و الزم است که 
در هنگام واگذاری ها به اهلیت مدیران آن 

توجه کنیم.
رئیــس اتحادیه کارگران قــراردادی و 
پیمانی در پایان خاطرنشــان کرد: وزارت 
کار و وزارت صمت، لیســت شــرکت ها و 
کارخانه های بحرانــی را در اختیار دارند و 
باید به ســرعت به آنها ورود و مشکالتشان 
را برطرف کنند، ســپس به مــرور زمان به 
شــرکت های پایین دســت که مشکالت 
کمتری دارند، رســیدگی کنند و نگذارند 
مثل نیشکر هفت تپه شود و به فکر راه چاره 

بیافتند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:

کارگران باید سهامدار کارخانه ها شوند

نگرانی خیلی زیاد است. ما 
در تماس مدام با مردگان 
هستیم و محیط بهشت 

زهرا)س( هم آلوده است. 
خیلی از مردم عادی 

می ترسند حتی پایشان 
را اینجا بگذارند، اما ما 
مجبوریم هر روز اینجا 

باشیم. کار که تعطیل بردار 
نیست

کاش الاقل در این روزهای 
سخت برای ما مزایای 
مزدی به خصوصی در 

نظر می گرفتند. به خدا 
در شرایط کرونا، سه برابر 

ماه های عادی هم به ما 
دستمزد بدهند، باز هم کم 

است
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