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رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران:
مسئوالن مانع از بیکاری 

مرزنشینان و کوله بران شوند

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران، 
تقویت تعاونی های مرزنشــین و توسعه مبادالت 
مرزی را موجب رونق اقتصاد دانست و گفت: اگر به 
دنبال کاهش اقتصاد غیررسمی در مرزها هستیم 
چاره ای جز بهبود شــرایط معیشتی مرزنشینان 
نداریم. یاســر فیضی در گفت وگو با ایســنا اظهار 
کرد: عمده مشــکالت مرزنشــینان به تخصیص 
بودجه خاص و هزینه از ســوی دولــت نیاز ندارد 
بلکه حل آن نیازمنــد توجه ویژه اســت. فیضی 
افزود: سیاســت گذاری ها باید به گونه ای باشد که 
فعالیت مرزنشینان رونق بگیرد در غیر این صورت 

آسیب های جدی متوجه مرزها خواهد شد.
    

کارگران شهرداری ماهشهر:
خواستار اجرای طرح طبقه بندی 

مشاغل هستیم
کارگران شهرداری ماهشهر نسبت به عدم اجرای 
طرح طبقه بندی مشاغل اعتراض دارند. به گزارش 
ایلنا، این کارگــران روز شــنبه در اعتراض به عدم 
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پایین بودن سطح 
دستمزدها مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. 
آنها از شهردار و اعضای شورای شهر درخواست دارند 
وضعیت بد معیشتی آنها را در نظر بگیرند و به قوانین 
مزدی عمل کنند. یکی از این کارگران با بیان اینکه 
در تابستان داغ ماهشهر ما مشغول خدمات رسانی 
به شــهروندان و نظافت خیابان ها بوده ایم، گفت: 
طرح طبقه بندی مشــاغل یک حق قانونی است و 
همه کارگران تحت پوشش قانون کار باید از این حق 
بهره مند باشند و نمی توان به هیچ بهانه ای این حق را 

از کارگران سلب کرد.
    

 معیشت ۱۵۰هزار صیاد 
به خطر افتاده است

۱۵۰هزار نفر در سواحل جنوبی و شمالی کشور از 
طریق صیادی امرار معاش می کنند اما اگر رویه های 
موجود تغییر نکند، در آینده نه تنها ذخایر دریایی 
اشتغال جدیدی ایجاد نمی کنند که همین اشتغال 
موجود هم از بین می رود. به گزارش ایلنا، »یعقوب 
دوجی« رئیس اتحادیه صیادی کشــور، با بیان این 
مطلب نسبت به صدور مجوز های جدید صید هشدار 
داد و خواســتار ترویج آبزی پروری در دریا شد. وی 
عنوان کرد: در شــمال و جنوب کشور ۱۵۰هزار نفر 
روی هشــت هزار قایق و چهار هزار لنج صیادی کار 
می کنند. این تعداد شناور صیادی به خودی خود فشار 
زیادی روی دریا ایجاد می کنند. حال در نظر بگیرید که 
تعداد زیادی هم صیاد غیرمجاز در استان های ساحلی 
فعالیت دارند. نتیجه این می شود که ذخایر دریایی به 
شدت در معرض آســیب قرار گرفته و اگر به همین 

صورت ادامه دهیم مشکالت ویژه ای پیش می آید.
    

اساتید دانشگاه های گیالن:
مسائل نساجی پوپلین رشت باید 

پیگیری شود
جمعی از اساتید دانشگاه های استان گیالن طی 
نامه ای از دادستان عمومی و انقالب مرکز این استان 
خواستند تا مسائل مربوط به شرکت نساجی ایران 
پوپلین رشت را بررســی و پیگیری کند. در این نامه 
آمده است: از انتهای دهه ۷۰ واگذاری های خارج از 
چارچوب قانونی و فســادگونه برخی صنایع کشور، 
شامل  صنعت نساجی گیالن نیز شد که سبب تعطیلی 
و اخراج کارگران و سپس فروش اموال و تجهیزات و 
زمین کارخانه ها شد. شرکت نساجی پوپلین رشت از 
ابتدای دهه ۸۰ وارد دوران رکود شد. مدیریت نادرست 
و عدم سرمایه گذاری مناسب  منجر به بحرانی شدن 
شرایط این کارخانه طی سال های اخیر شده به نحوی 
که ۱۲۰۰ کارگر این شــرکت در سال ۷۹ که حدود 
۴۰میلیون مترمربع پارچه تولید می کردند اکنون 
به ۲۷۰ نفر تقلیل یافته و تولیدات آن نیز به کمتر از 
۴۰درصد زمان گذشته کاهش یافته  که همین تعداد 
کارگر نیز مطالبات عدیده ای از شرکت داشته و برای 

ماه های طوالنی حقوق خود را دریافت نکرده اند.

4
اخبار کارگری

موقتی ســازی کارگــران در 
بخش هــای مختلف، معضلی اســت 
که بیش از ســه دهه، اقتصــاد و بازار 
کار کشور را تحت الشــعاع قرار داده و 
به رغــم تالش های جمعــی متعدد و 
مستمر کارگران و نمایندگان آنها، تحول 
چندان مثبتی برای احقاق حقوق قانونی 

کارگران صورت نگرفته است.
به گزارش ایلنا، طبق تبصره یک ماده 
هفت قانون کار، مقرر شــده که دولت 
آیین نامــه ای را درباره تعیین وضعیت 
کارگران با قراردادهــای موقت یعنی 
کارگرانی که در مشــاغل غیرمستمر 
و پروژه ای کار می کننــد، صادر کند و 
سقف این قراردادهای موقت را مشخص 
و محدود کنــد. به عبــارت دیگر باید 
آیین نامه ای صادر می شد که براساس 
آن، قراردادهای موقت محدود می شد 
و ســازوکاری برای تبدیــل وضعیت 
کارگران قــراردادی موقت به کارگران 
دائمی تعبیه می شد تا به مرور موضوع 
قراردادهای موقت، ملغی شود اما صدور 
این آیین نامه، بیش از سه دهه به تعویق 
افتاده و در گذر زمان به دست فراموشی 

سپرده شده است.
طی این سه دهه، عدم توجه دولت ها 
به ضــرورت دائمی ســازی قراردادها، 
موجب بی ثبات سازی شغلی و معیشتی 
نیروهای کار در کشــور شده و لطمات 
جبران ناپذیری بــه بازتولید نیروهای 
انسانی کشور وارد کرده و در نهایت منجر 
به بی ثباتی اقتصاد کل کشور شده است. 
عدم صدور این آیین نامه مهم مرتبط به 
قانون کار و حقوق کارگران، بخشــی از 

این فرآیند دیرپاست.
اگرچــه در بزنگاه هــای متفاوت، 

دولت هــا و وزاری کار مختلــف وعده 
دادند کــه آیین نامه تکلیف شــده بر 
دولت در سال ۶۹ را تنظیم خواهند کرد 
اما در کمال شــگفتی، تحدید و الغای 
قراردادهای موقت بیش از ســه دهه به 
تعویق افتاده؛ موضوعی که در تبصره یک 
ماده هفت، اجرای آن از سه دهه پیش بر 
دوش دولت و هیات وزیران گذاشــته 
شده اما تاکنون دولت ها اقدام موثری در 

این خصوص صورت نداده اند.
عالوه بر این، تبصــره دو ماده هفت 
قانون کار نیز به دائمی شــدن قرارداد 
کارگران در مشاغلی که ماهیت مستمر 
دارند، اشاره می کند. در این خصوص نیز 
کارگران معتقدند قانون با جدیت اجرا 
نمی شود و نظارت چندانی بر آن وجود 
ندارد. آنها معتقدند خود این تبصره هم 
باید به گونه ای اصالح شود که زمینه را 
برای موقتی سازی کارگران در مشاغل 

مستمر فراهم نکند.
در چنیــن پیش  زمینــه تاریخی 
و قانونــی، اگرچه در دوره وزیر ســابق 
کار، بــرای چنــد روز آیین نامه الغای 
قراردادهای موقت صادر شد اما بالفاصله 
و با فشار کارفرمایان و تبعیت دولت پس 
گرفته شد. با این حال صدور و نظارت بر 
اجرای این آیین نامه برای محدودسازی 
و در نهایت الغــای قراردادهای موقت، 
همــواره به عنوان یــک مطالبه اصلی 
از ســوی اقتصاددانان، پژوهشــگران 
دانشــگاهی، کارشناســان روابط کار 
و نماینــدگان کارگری، بارهــا و بارها 
در دهه های گذشــته و به خصوص در 
سال های اخیر، مطرح شده و مورد تاکید 
قرار گرفته است. تقریبا اکثر کارشناسان 
اقتصادی، دانشگاهیان و پژوهشگران 

روابط کار در ایران معتقدند موقتی سازی 
کارگران و رواج قراردادهای موقت، نقش 
اصلی را در تضعیف وضعیت معیشتی 
و شــغلی کارگران و نیز عدم توســعه 
همه جانبه کشــور در چند دهه اخیر 
ایفا کــرده و دولت های مختلف به رغم 
تفاوت های سیاسی، همگی در خصوص 
الغای قراردادهای موقت، اهمال و نقض 

قانون کرده اند.
در چینن بستری، »حاتم شاکرمی« 
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، اواسط شهریور ماه امسال خبر 
داد که سرانجام آیین نامه ناظر بر تبصره 
یک ماده هفت قانون کار، تصویب و ابالغ 
شــده و از این پس بر اجرای آن نظارت 
کامل صورت خواهد گرفت. طبق اعالم 
این مقام مسئول، از این پس قراردادهای 
کاری در مشاغل غیرمستمر که تا مدت 
چهار سال تداوم داشته باشند، دائمی 
تلقی خواهند شد. وی همچنین بر اجرا 
و نظارت کامــل وزارت کار و ادارت کار 
استان ها و شهرستان ها بر حسن اجرای 

این آیین نامه تاکید کرد.
در بدو امر به نظر می رسد این اقدام 
وزارت کار در به رسمیت شناسی بخش 
اندکــی از حقوق کارگــران، می تواند 
وضعیت امنیت شــغلی و معیشــتی 
کارگران ایران را اندکی بهبود بخشــد 
اما کارگران و کارشناسان کار می گویند 

ماجرا به این سادگی نیست.
باز بودن راه فرار کارفرمایان

به رغم تاکید شاکرمی بر اجرای کامل 
و نظارت دقیق بر اجرای آیین نامه جدید 
ابالغی از سوی وزارت کار، نمایندگان 
مختلف کارگری هنوز نسبت به مفاد 
این آیین نامه، وضعیت اجرا و نیز نظارت 

بر اجرای آن دغدغه هایی جدی دارند.
»فتــح اهلل بیات« رئیــس اتحادیه 
کارگران قراردادی و پیمانی کشور در 
این باره می گوید: از اقدام وزارت کار در 
ابالغ این آیین نامه استقبال می کنیم. 
حقیقت آن اســت که بیش از سه دهه 
است که کارگران ما برای احقاق این حق 
اولیه خود یعنی برخورداری از امنیت 
شغلی و معیشتی و لغو بی ثبات کاری 
در حال تالش و تقال هستند. اکنون که 
اندکی از خواست بدیهی و اولیه کارگران 
شنیده، جای تحسین و تقدیر دارد اما 

این آیین نامه نواقصی دارد.
ایــن نماینده کارگــران می گوید: 
آیین نامه ابالغی از سوی وزارت کار، فقط 
تبصره یک ماده هفت قانون کار را شامل 
می شود در حالی که باید بر نظارت جدی 
و مستمر تاکید کند و همچنین در کنار 
آن، به تبصره دوم ماده هفت قانون کار 
نیز باید توجه می کرد. امروز معضلی که 
ما در برقراری قوانین کار و تامین حقوق 
قانونی کارگران با آن مواجه هســتیم، 
بحث پشتوانه نظارتی و اجرایی محکم 

قانون کار و آیین نامه هاست. دولت باید 
به عنوان نهاد ضامن برقراری قانون، با 
کارفرمایان متخلف برخــورد کند و از 

امنیت شغلی کارگران صیانت کند.
بیات با تاکید بر اینکــه در کنار این 
آیین نامه که گامی مثبت است، وزارت 
کار باید به تبصره دو ماده هفت قانون کار 
نیز توجه کند، می افزاید: موضوع تبصره 
یک و برقراری قرارداد دائمی بین کارگر 
و کارفرما در مشاغل غیرمستمر، بیشتر 
ناظر بر کارگاه های کوچک است یعنی 
دولت باید از این پس، روی این کارگاه ها 
نظارت بیشتری داشته باشد اما مطالبه 
مهمتر کارگران طی این سال ها، بحث 
تبصره دو ماده هفت قانون کار است که 
هنوز بعد از ســه دهه مشکالت زیادی 
را بــرای کارگران ایجاد کــرده؛ یعنی 
کارگرانی که در مشاغل با ماهیت مستمر 
مشغول به کار هستند، باید قرارداد دائم 
داشته باشند و نباید به شکل موقت به کار 
گرفته شوند. دولت باید این موضوع را 
برای احقاق حقوق کارگران در دستور 

کار قرار دهد.
»کاظم فرج اللهی« کارشــناس 
روابط کار نیز درباره ایــن آیین نامه 
می گویــد: اگرچه ایــن آیین نامه در 
ظاهر بخش کوچکی از حقوق کارگران 
را در نظر گرفته اما مــن به دو دلیل، 
فکر نمی کنم تاثیر چندانی در بهبود 
وضعیت کارگران کشور داشته باشد، 
اگرچه برای کارگــران پروژهای که 
بخش از کارگران ایران هستند، شاید 

خبر خوبی باشد.
وی در خصــوص نواقــص ایــن 
آیین نامه می گوید: نخست اینکه این 
آیین نامه راه را برای فرار کارفرمایان از 
دائمی سازی وضعیت شغلی کارگران 
باز گذاشته؛ یعنی برای مثال کارفرما 
می تواند یکی دوماه مانــده به اینکه 
کارگر به حد چهارســال خود برسد، 
او را اخراج یا مرخص کند و سپس بعد 
از یکی دوماه، دوباره با او وارد قرارداد 
شــود و بدین طریق، عمــال راه را بر 

دائمی شدن قرارداد کارگر ببندد.
فرج اللهی در خصوص مشکل دوم 
این آیین نامــه می گوید: نقیصه دوم، 
موضوع ضمانت اجرایی و پشــتوانه 
نظارتی این آیین نامه اســت. در واقع 
تا زمانی که سازمان های مردم نهاد و 
صنفی کارگران وجود نداشته باشند 
و قدرتمند نباشند، هیچ اراده و توان 
نظارتــی و اجرایی بــرای اجرای این 
آیین نامه ها وجود ندارد. منظورم این 
است که کارگران پروژه ای و قراردادی 
باید تشــکل کارگری خودشــان را 
داشته باشــند تا بتوانند پیگیر و ناظر 

اجرای این قوانین باشند.

 دائمی سازی قراردادها 
یک فوریت است

بــا توجه بــه مجموعــه اظهارات 
کارشناســان روابط کار و کارگران، به 
نظر می رســد کارگران و نمایندگان 
آنها، گرچــه روی نفس اقــدام وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت 
از حقوق نیروهای کار در کشور تاکید 
دارند اما این آیین نامــه را صرفا بخش 
کوچکی از حقوق خود می دانند که طی 
دهه های اخیر توســط دولت ها نادیده 
گرفته شده است. کارگران و نمایندگان 
آنها می گویند دائمی سازی قرارداد آنها، 
نه تنها مسائل شغلی و معیشتی آنها را تا 
حدی رفع می کند بلکه منفعت اصلی آن 

به تولید ملی کشور خواهد بود.
بیات می گوید: اگر ما واقعا به دنبال 
تولیــد محصوالت خــوب و باکیفیت 
و تقویت تولید داخلی هســتیم، یکی 
از فاکتورهای مهم در ایــن راه، دائمی 
کردن وضعیت شغلی و رفاهی کارگران 
و مقابله با موقتی سازی قرارداد آنهاست. 
اگر کارگران در کارخانه ها و کارگاه ها، 
امنیت و ثبات شغلی داشــته باشند، 
مسلما با انگیزه و تالش بیشتری کار خود 
را انجام خواهند داد. در واقع ثمره نهایی 
نیروی کار دائمــی، محصول تولیدی 
باکیفیت است. امنیت شغلی، امنیت 
معیشتی و رونق تولید، حلقه های یک 
زنجیره اند و نمی توان یکی را خواست و 

بقیه را نخواست.
به نظر می رسد بخش قابل توجهی 
از اقتصاددانــان در کنار کارشناســان 
روابط کار، کارگــران و نمایندگان آنها 
متفق القولند که امنیت شغلی کارگران 
روی بهبود متغیرهــای اقتصاد کالن 
کشور و در نهایت توسعه کشور نیز بسیار 
مطلوب خواهد بود. با ایــن حال برای 
تحقق این مطالبه کارگران و این اصل 
توسعه همه جانبه، باید اراده ای در دولت 
و مسئوالن وزارت کار برای تحقق این 
اصول قانونی و نظارت دقیق و مستمر بر 

اجرای آن، وجود داشته باشد.

اما و اگرهای یک آرزوی قانونی کارگران

سه دهه تالش بی نتیجه برای الغای قراردادهای موقت کار

خبر

مدیر روابط عمومی شــرکت معادن زغال سنگ کرمان، 
آزاد شــدن حفره گازی را موجب وقوع حادثه خفگی چهار 
کارگر پیمانــکاری در معدن زغال ســنگ هجدک راور این 

استان عنوان کرد.
اکبر ســلطانی در گفت وگو با ایرنا افزود: گاز حفره زغالی با 
برداشــت از معدن در این حادثه تخلیه و موجب انفجار شد که 

متاسفانه جان چند نفر از کارگران را گرفت.
وی اظهار داشت: برداشت از معادن زغال سنگ موجب تخلیه 
حفره گازی نزدیک به سطح و انفجار شــده، به نحوی که بین 
الیه های زغالی، گاز CO تجمع می کند و با برداشت زغال سنگ 
این گاز آزاد می شود و موجب کشته شدن چهار کارگر پیمانکاری 

شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارگران جان باخته نیروهای شــرکت 
زغال سنگ منطقه کرمان نیســتند، گفت: این شرکت برخی 
معادن را به پیمانکار واگذار می کند و آنان نیز تمامی امور ازجمله 
مانیتورینگ و ایمنی را برعهده دارند و شرکت هیچ تعهدی درباره 

تامین ایمنی معادن واگذار شده به پیمانکار ندارد.
سلطانی ادامه داد: پیمانکار نیز در این حادثه امور مربوط به 
ایمنی را به صورت مطلوب رعایت کرده اما این گونه حوادث در 
تخلیه گاز حفره های زغالی معادن زغال سنگ حادثه ای طبیعی 

تلقی می شود و به ندرت پس از دهه ها اتفاق می افتد.
وی افزود: این حادثه در هفت متری دهانه معدن زغال سنگ 

 منطقه هجدک شهرستان راور رخ داده و در عمق نبوده است.
در همین زمینه، نماینده کرمان و راور در مجلس با اشاره به حادثه 
در معدن ذغال سنگ هجدک راور که به کشته شدن چهار نفر 
از کارگران این معدن منجر شد، تاکید کرد که خفگی ناشی از 
انسداد مســیر خروجی معدن، عامل فوت حادثه دیدگان بوده 
است. محمدمهدی زاهدی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، 
ضمن تســلیت به خانواده حادثه دیدگان معدن ذغال سنگ 
هجدک راور گفت: متاسفانه در پی وقوع این حادثه تعداد ۴ نفر 
از کارگران این معدن جان خود را از دســت دادند و یک نفر هم 

مصدوم شده و به بیمارستان انتقال داده شده است.
نماینده کرمان و راور در مجلس با اشاره به دالیل وقوع این 
حادثه ادامه داد: براساس اطالعاتی که از فرماندار راور و رئیس 
معدن ذغال سنگ هجدک کسب کردم، به دنبال بررسی های 
صورت گرفته توسط بازرسان اداره کل استان کرمان، علت وقوع 
این حادثه رها شدن ســنگ بزرگی بوده که در ورودی معدن 
وجود داشته و باعث انسداد مسیر شــده است، به همین دلیل 
ورود اکسیژن به معدن قطع شده و به خفگی کارگران این معدن 

منجر شده است.
وی تصریح کرد: کارگران فعال در این معدن در قالب دو تیم 
سه نفره و دو نفره وارد این معدن شده بودند که از گروه دو نفره، 
یک نفر زخمی شده و در بیمارستان تحت مداوا قرار دارد که دعا 
می کنیم هر چه سریعتر سالمتی خود را به دست آورد و یکی هم 

متاسفانه جان خود را از دست داده است و گروه دیگر هم هر سه 
نفر فوت کردند.

این نماینده مجلس یادآور شد: هم اکنون در حال پیگیری 
وضعیت خانواده کارگران فوت شــده این معدن هســتیم که 
مســئوالن بعد از این در جهت تامین هزینه های زندگی از آنها 

حمایت کنند.
نماینده کرمان و راور در مجلس تاکید کــرد: آنچه باید در 
خصوص کار کردن در معدن بدان توجه شود، این است که الزم 
است در زمینه استخراج معدن از فناوری های نوین استفاده شود 

چرا که روش های کنونی سنتی بوده و خطراتی را به همراه دارد.
بازمانده حادثه همچنان بستری است

الزم به ذکر اســت حال تنها کارگر مصــدوم حادثه معدن 
زغال سنگ هجدک شهرســتان راور، مساعد اســت و پس از 
گذشت دو روز از وقوع این حادثه، او همچنان در بخش اورژانس 

بیمارستان باهنر کرمان تحت مداوا قرار دارد.
به گزارش ایلنا، حادثه دیده مردی ۳۹ ساله است که  بالفاصله 
بعد از حادثه ریزش معدن به خارج از معدن  انتقال یافت و اقدامات 

اولیه درمانی برای بهبود وی انجام شد.
در همین زمینه، یکی از کارگران معدن زغال سنگ هجدک 
با انتقاد از سخنان مدیر روابط عمومی شرکت معادن زغال سنگ 
کرمان گفت: وی در مصاحبه ای که از یکی از رسانه های رسمی 
کشور منتشر شده، گفته است کارگران جان باخته، نیروهای 

شرکت زغال سنگ منطقه کرمان نیســتند و طرف قرارداد با 
پیمانکارند بنابراین شــرکت هیچ تعهدی در خصوص تامین 

ایمنی معادن واگذار شده به پیمانکار ندارد که جای تاسف دارد.
رئیس معدن هجدک به دادستانی احضار شد

دادستان عمومی و انقالب شهرستان راور نیز از احضار رئیس 
معدن هجدک به همراه پیمانکار و سرپرست کارگاه به دادستانی 
خبر داد و گفت: با مقصران احتمالی حادثه معدن هجدک راور 

برخورد قضایی خواهد شد.
به گزارش رکنا، »ابوالفضل فرحبخش« اظهار کرد: تاکنون 
دالیلی ازجمله آزاد شدن حفره گازی و همچنین رانش زمین 
مطرح شده که هیچ کدام دلیل قطعی نیســت و در این رابطه 
تحقیقات آغاز شده و دو گروه از بازرسین از تهران و مرکز استان به 

محل حادثه اعزام شدند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه مســئول فنی معدن نیز 
در بین جان باختگان این حادثه قــرار دارد، افزود: پیکر ۴جان 
باخته این حادثه که ۳ نفر از آنــان کارگر معدن بوده اند تحویل 

خانواده هایشان شده است.

آزادسازی گاز موجب خفگی چهار کارگر معدن زغال سنگ هجدک راور شد

عدم توجه دولت ها به 
ضرورت دائمی سازی 

قراردادها، موجب 
بی ثبات سازی شغلی و 
معیشتی نیروهای کار 

در کشور شده و لطمات 
جبران ناپذیری به بازتولید 

نیروهای انسانی کشور وارد 
کرده و در نهایت منجر به 

بی ثباتی اقتصاد کل کشور 
شده است

معضلی که در برقراری 
قوانین کار و تامین حقوق 

قانونی کارگران با آن مواجه 
هستیم، بحث پشتوانه 

نظارتی و اجرایی محکم 
قانون کار و آیین نامه هاست. 

دولت باید به عنوان نهاد 
ضامن برقراری قانون، 
با کارفرمایان متخلف 

برخورد کند
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