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اخبار کارگری
مرداد ماه به پایان رسید، اما اصالحیه 
ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی باز هم به 
صحن علنی مجلس نرسید. به گزارش 
ایلنا، نمایندگان مجلس در اوایل مرداد 
ماه وعده داده بودند که تا پایان این ماه 
تکلیف این طرح را مشخص کنند و به 
یکی از بزرگترین مشــکالت کارگران 
ساختمانی پایان دهند. البته نمایندگان 
مجلس تیر ماه هم چنین قولی داده بودند 
و اگر به قبل تر برگردیم، متوجه خواهیم 
شــد که آنها تقریبا هر ماه در پاسخ به 
سوال خبرنگاران و نمایندگان کارگران 
ســاختمانی، زمان پایان دادن به این 
مشکل بزرگ را بسیار نزدیک دانسته 
بودنــد به گونه ای کــه اصالحیه ماده 
۵ بیمه کارگران ســاختمانی با همین 
قول ها و قرارها بیش از یک سال است که 

در مجلس خاک می خورد.
اواخر سال ۹۹ نمایندگان کارگری 
و مجلس برای پایان دادن به مشــکل 
بیمه کارگران ساختمانی و همچنین 
به منظور اصالح منابع درآمدی ماده ۵ 
بیمه کارگران ساختمانی، بحث اصالح 
ماده ۵ بیمــه این کارگــران را مطرح 
کردند. براســاس این طرح »کارفرما 
موظف است ۸درصد از مزد هر کارگر به 
ازای ساخت هر مترمربع از ساختمان با 
ضریب بین نیم تا ۱۴درصد را به عنوان 
سهم خود برای پرداخت حق بیمه کارگر 
ســاختمانی پرداخت کند که ضریب 
تعیین شده برای پرداخت حق بیمه در 
مناطق مختلف با توجه به قیمت زمین 

و شرایط محیطی متغیر خواهد بود«.

البی قدرتمند کارفرمایان 
ساختمانی یا همان بسازبفروش ها

این طرح اوایل خــرداد ۱۴۰۰ در 
صحن علنی مجلس مطرح شــد اما به 
دلیل حساس دانستن طرح، بررسی آن 
به زمان دیگری موکول شد. در حالی که 
قرار بود این زمان دیگر در یکی از نه ماه 
باقیمانده از سال ۱۴۰۰ باشد، این اتفاق 
نیفتاد و طرح بعد از گذشــت یک سال 
در فرودین ماه امســال به صحن علنی 
مجلس رسید. با طوالنی شدن ورود طرح 
به صحن علنی مجلس به نظر می رسید 
باید موضوع سریع تر تعیین تکلیف شود و 
در همان روز ورود طرح به صحن علنی، با 
رأی قاطع نمایندگان مجلس به تصویب 
برســد اما در کمال نابــاوری، به دلیل 
مغایرت برخی از بندهــای این طرح با 
قانون اساسی طرح مجددا به کمیسیون 
اجتماعی مجلس بازگشت تا در مورد 

آن تصمیم گیری شــود و مشــکالت 
مطرح شده رفع شود. نمایندگان قول 
داده بودند این بار اتفاق سال قبل تکرار 
نخواهد شــد و اصالحیه ماده ۵ ظرف 
مدت یک ماه بــه صحن علنِی مجلس 
برمی گردد. از آن زمان تا به امروز ۵ ماه 
گذشته و همچنان از اصالحیه ماده ۵ 
بیمه کارگران ساختمانی خبری نیست.

تعویق های مکرر، این شــائبه را در 
ذهن کارگــران و نمایندگان آنها بیش 
از پیش تقویت می کند که مجلس در 
کنار کارفرمایان بخش ساختمانی قرار 
گرفته و به دنبال بی نتیجه گذاشــتن 
این طرح است؛ کارفرمایانی که به قول 
»اکبر شوکت«، رئیس انجمن صنفی 
کارگران ساختمانی، قدرتمندترین و 

ثروتمندترین کارفرمایان هستند.

کارگرانی که فوت کردند و رنگ 
بیمه را ندیدند

»عباس شــیری«، رئیس کانون 
انجمن های صنفی کارگران ساختمانی 
اســتان قم، درباره پیگیــری ارجاع 
اصالحیه بیمه کارگران ساختمانی به 
ایلنا می گوید: این موضوع را از »بابایی 
کارنامی« نماینده ســاری در مجلس 
پیگیری کردیم و او قول داد اصالحیه 
اواخر این ماه وارد صحن علنی مجلس 
شود. چند روز پیش نیز با »امیرآبادی« 
عضو هیأت رئیسه مجلس، جلسه ای 
داشتم که وی گفت رئیس مجلس با 
نمایندگان مخالف طرح جلسه گذاشته 
و آنها را متقاعد کرده تا اصالحیه بیمه 
کارگران ساختمانی وارد صحن علنی 
مجلس شــود و رأی بگیرد. البته همه 

اینها صرفا در حد صحبت است.
شــیری می گوید: مــرداد ماه در 
حالی به پایان رسید که اصالحیه بیمه 
کارگران ســاختمانی به صحن علنی 
مجلس نرسید و حتی در دستور کار این 
هفته  مجلس هم قرار نگرفته است. البته 
امیدواریم آن طور که قول دادند به زودی 
این اتفاق بیافتد در غیر این صورت ما 
دیگر حرفی برای گفتن به این کارگران 
نداریــم. رئیس کانــون انجمن های 
صنفی کارگران ساختمانی استان قم 

می گوید: کارگران بســیاری داشتیم 
که در صف بیمه بودنــد و فوت کردند 
و چون کارگر بیمه نبوده، بازماندگان 
آن کارگر نتوانسته اند از مستمری بهره 
ببرند. نمایندگانی که این طرح را دائم به 
تعویق می اندازند و مدیرانی که در تامین 
اجتماعی در بیمه کارگران ساختمانی 
کوتاهی می کنند، مدیون این کارگران 

و خانواده های آنها هستند.

مجلس در حق کارگران 
ساختمانی ظلم می کند

»میکائیل صدیقی«، رئیس کانون 
انجمن های صنفی کارگران ساختمانی 
استان کردستان، نیز درباره به تعویق 
افتادن مکرر اصالحیه مــاده ۵ بیمه 
کارگران ساختمانی می گوید: به نظر 
می رسد اتفاقات سال گذشته در حال 
تکرار است. نزدیک به دو سال است که 
این طرح در مجلس است و بیش از این 
به تعویق انداختن آن، نشان می   دهد 
که عزم جدی برای تصویب آن وجود 
ندارد. مگر می شود بررسی و تصویب 

یک اصالحیه تا این حد طول بکشد؟
به گفته صدیقی، هیأت رئیســه 
مجلــس در حــق بیمــه کارگران 
ســاختمانی کم کاری کرده اســت. 
در طول این مدتی کــه اصالحیه در 

مجلس است باید حداقل بیش از ۵۰۰ 
هزار کارگر ساختمانی بیمه می شدند 
اما این اتفاق نیفتاده و خیلی از کارگران 
ســاختمانی از بیمه محروم هستند. 
خیلی از کارگران ساختمانی در این 
مدت فوت کردند یا دچار حادثه شدند 
و از کار بیکار شدند و هیچ خدماتی هم 
از ســوی دولت دریافت نکردند. این 
ظلم در حق کارگران ساختمانی است.

وی در مورد علت به تعویق افتادن 
این طــرح می گوید: این بــه تعویق 
افتادن تنها یک دلیل می تواند داشته 
باشد و آن حمایت برخی مجلسی ها 
از سرمایه داران است. فقط این تفکر 
است که باعث می شود مجلس طرحی 
را که در جهت تحقــق حداقلی ترین 
حقوق کارگران اســت نزدیک به دو 

ســال به تعویق بینــدازد وگرنه چرا 
باید یک نماینــده مجلس قبول کند 
که کارگر بیمه نداشــته باشد و دچار 
حادثه کار شود. طبق ماده ۲۹ قانون 
اساســی بیمه حقی همگانی است و 
مردم فارغ از اینکه کار داشته باشند یا 
نداشته باشند باید از تامین اجتماعی 
برخوردار باشند اما کارگر ساختمانی 
با وجود اینکه کار می کند از این حق 

برخوردار نیست.
رئیس کانــون انجمن های صنفی 
کارگران ساختمانی استان کردستان 
به وضعیت بــد معیشــتی کارگران 
ساختمانی اشاره می کند و می گوید: 
خیلی از کارگران ساختمانی برای کار 
مجبور به مهاجرت به مرکز استان های 
بزرگتر و حتی کشورهای مجاور هستند 
که در آنجا نیز شرایط اسف بار دارند. در 
کل عرصه بر این کارگران تنگ شده و 

همه جوره تحت فشار هستند.
صدیقی تصریــح می کند: در کنار 
این وضعیت باید به افزایش حوادث کار 
هم توجه کنیم که طبق آمار، حوادث 
کار مربوط به بخش ساختمانی بسیار 
زیاد اســت. در کنار همه این تنگناها 
مجلس به راحتی از کنار این اصالحیه 
عبور می کند و ماه به ماه آن را به تعویق 

می اندازد.

استقبال سرد بیکاران از سامانه 
جست وجوی شغل وزارت کار

مطابق آمار ارائه شــده تاکنون ۲۰هزار و 7۸6 نفر از 
جویندگان کار و تعداد ۲۸۹۴ نفر از کارفرمایان در سامانه 
جست وجوی شــغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

ثبت نام کرده اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم, سامانه جست وجوی 
شغل با هدف کاهش هزینه های جست وجوی شغلی، 
اتصال ســریع کارجویان و کارفرمایان، رضایت مندی 
مخاطبان و در نهایت ایجاد پویایی در بازار کار راه اندازی 
شــد و در دی ماه ۱۴۰۰ مورد بهره برداری قرار گرفت. 
این ســامانه قرار بود فرصتی باشــد تا رضایت مندی 
اســتفاده کنندگان از خدمات کاریابــی افزایش یافته 
و موجبــات کاهــش بروکراســی اداری، هزینه های 
جست وجوی شــغلی و بهبود عملکرد دفاتر کاریابی را 
فراهم کند. مطابق آمار ارائه شــده از ســوی وزارت کار 
تاکنون ۲۰7۸6 نفر از جوینــدگان کار و ۲۸۹۴ نفر از 
کارفرمایان در این سامانه ثبت نام کرده اند و مشخصات و 
اطالعات بیش از ۱۲۱هزار فرصت شغلی اعالمی از سوی 
کارفرمایان متقاضی نیروی کار جدید نیز در سامانه ثبت 
شده است. ثبت نام کمتر از ۲۱هزار نفری افراد کارجو در 
سامانه جست وجوی شغل نشان از شکست این سامانه و 
عدم موفقیت آن در جلب اعتماد بیکاران نسبت به پیدا 

کردن شغل از این طریق است.

    
ریزش آوار به مرگ و مصدومیت

۴ کارگر منجر شد
به علت ریزش دیوار یک ساختمان در حال ساخت در 
خیابان جانبازان کاشان، چهار نفر از کارگران که در محل 

حادثه مشغول کار بودند، زیر تلی از خاک مدفون شدند.
به گزارش ایلنا، در این حادثــه یک نفر از کارگران بر 
اثر مدفون شــدن زیر آوار و وارد شدن ضربه به سر، جان 
خود را از دســت داد. نیروهای امداد و نجات با حضور در 
محل حادثه توانستند جان سه نفر از کارگران را نجات و 
بالفاصله مصدومان را به بیمارستان شهید بهشتی کاشان 
منتقل کنند. طبق این گزارش، کارگر فوت شده ۳۰ سال 
سن داشته است و مصدومان نیز ۲7، ۲۸ و ۳۳ساله بودند.

    
ممانعت کارفرما از حضور کارگران 

در روغن جهان
صبح دیروز تعدادی از کارگران کارخانه روغن نباتی 
زنجان به  ممانعت از حضورشــان در کارخانه اعتراض 
کردند. یکی از ایــن کارگران به ایلنا گفــت: صبح روز 
سه شنبه )یکم شــهریور ماه( مدیران کارخانه به دلیل 
کمبود منابع مالی از ورود حــدود 6۰ نفر از مجموع ۸۵ 

کارگر کارخانه به محل کارشان جلوگیری کردند.
او با بیــان اینکه میانگین ســوابق فعالیت بعضی از 
کارگران بیکار شده به ۱۵سال می رسد، اظهار کرد: در 
حالی با اتمام قرارداد یک ماهه اخراج شده ایم که به رغم 
مطالبات چهار ماهه سال جاری، هنوز موفق به دریافت 

مطالبات قدیمی سال های ۹۳ تا ۹7 خود نشده ایم.
به گفته این کارگر، کارفرما اعتنایی به درخواســت 
کارگران برای بازگشت به کار ندارد و می گوید برای کاهش 
هزینه های کارخانه ناچار به تعدیل این تعداد نیروی شده 
است. طبق اظهارات یکی دیگر از کارگران، در شهر زنجان 
کسی پیگیر مشکالت نیست، از این رو کارگران با تجمع 
مقابل اداره کار شهرستان زنجان، نارضایتی خود را اعالم 
کردند. این کارگر با بیان اینکه بخشــی از مشکالتمان 
مربوط به پرداخت مطالبات قدیمی ما می شود، افزود: 
این مطالبه مربوط به چندین ماه حقوق و اضافه کاری، 
حق شــیفت و جذب، حق ایاب و ذهاب و لباس کار و... 
می شود. گفتنی است کارخانه روغن نباتی جهان متعلق 

به هلدینگ داروگر است.

    
مرگ کارگر ساختمانی
بر اثر سقوط از داربست

یک کارگر ســاختمانی در بلوار رحمت شهر شیراز 
حین کار روی داربست های فلزی از ارتفاع ۸ متری سقوط 
کرده و جان خود را از دســت داد. به گزارش ایلنا، کارگر 
جان باخته مردی 6۰ساله بوده که تجهیزات ایمنی الزم 

را برای کار در ارتفاع نداشته است.

خیلی از کارگران ساختمانی 
برای کار مجبور به مهاجرت 
به مرکز استان های بزرگتر 

و حتی کشورهای مجاور 
هستند که در آنجا نیز 

شرایط اسف بار دارند و در 
کل عرصه بر این کارگران 

تنگ شده است

نمایندگانی که تصویب 
اصالح طرح بیمه کارگران 

ساختمانی را دائم به تعویق 
می اندازند و مدیرانی که 

در تامین اجتماعی در 
بیمه این کارگران کوتاهی 

می کنند، مدیون کارگران و 
خانواده های آنها هستند

اصالحیه ماده ۵ همچنان در مجلس خاک می خورد

بیمه کارگران ساختمانی؛ وعده  خیالی یا اقدامی عملی؟

رئیس کانون مســتمری بگیران تأمین اجتماعی اســتان 
تهران، معضل درمان را ازجمله مشکالت اساسی این روزهای 

بازنشستگان خواند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقان کیا در یک نشســت 
خبری گفت: هفته گذشته سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی دو خبر اعالم کــرد که یکی از آنها واگذاری ســهام 
شرکت های ســرمایه گذاری به بازنشســتگان بود و دیگری 
برنامه ریزی جهت خانه دار شدن بازنشستگان تأمین اجتماعی بود 

که امیدواریم این موارد به صورت ویژه مورد پیگیری قرار بگیرد.
رئیس کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعی استان تهران 
تصریح کــرد: البته امیدواریم ســود شــرکت هایی در اختیار 
بازنشستگان قرار بگیرد که از شــرکت های سودآور باشند نه از 

شرکت های زیان آور که این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی درباره زمان پرداخت مابه التفاوت افزایش ۳۸درصدی 
حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی اظهار کرد: قرار 
است احکام جدید بازنشستگان در شهریور ماه صادر و حقوق آنها 

براساس آن پرداخت شود. همچنین عقب افتادگی ۵ ماه گذشته 
)از فروردین تا مرداد( قرار است از مهرماه به مرور پرداخت شود.

رئیس کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعی استان تهران 
افزود: در بند سوم از سیاست کلی تأمین اجتماعی ابالغی، اعالم 
شده که پایبندی به حقوق بازنشستگان مهم است. در واقع یک 

کارگر انتطار دارد که در آینده حقوق او به میزان تورم افزایش یابد.
وی گفت: یکی از بحث های مهم دیگــر تأمین منابع پایدار 
اســت طوری که ما باید بتوانیم هم حقوق، درمان و ۱۸ خدمت 
دیگر بازنشستگان را تأمین کنیم و منابع آن باید موجود باشد. 
پرداخت بدهی های دولت سهم به سزایی در کمک های تامین 

اجتماعی ایفا می کند.
دهقان کیا، درمان را یکی از معضالت بازنشستگان خواند و 
افزود: درمان کمر بازنشســتگان را خم کرده است. قیمت همه 
داروها افزایش یافته و تمام بازنشستگان با این مشکالت دست 

و پنجه نرم می کنند.
وی اضافه کرد: در نسخه ها برای دریافت داروها سقف تعیین 
کرده اند و اضافه های دارو را باید باید به صورت آزاد حساب کنند. 

این مشکل جدی است و باید بیشتر توجه شود.

رئیس کانون مستمری بگیران تامین اجتماعی:

مشکالت درمان، کمر بازنشستگان را خم کرده است
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یک فعــال حقوق بازنشســتگان خطــاب بــه مدافعان 
خصوصی ســازی خدمات بیمه  ای عمومی و تامین اجتماعی 
گفت: اول کارنامه به اصطالح درخشان بیمه گران خصوصی را 
در دیگر حوزه های فعالیت این بیمه ها در کشور ارائه دهید، بعد 
سراغ تامین اجتماعی بروید. به گزارش ایلنا، اظهارات چند تن 
از مدیران بیمه ای کشور در روزهای اخیر درباره سرنوشت اداره 
صندوق های بازنشســتگی، انتقادات متنوعی را میان فعاالن 

صنفی و کارشناسان مسائل بازنشستگان ایجاد کرده است.
»مازیار گیالنی نژاد« نماینده کارگران پروژه ای جنوب کشور 
با اشــاره به این اظهارات گفت: رئیس کل بیمه مرکزی ایران، 
اخیرا طی اظهاراتی از ورود بیمه های بازرگانی به حوزه درمان و 
بازنشستگی سخن گفته است. از وی باید خواست نخست کارنامه 
به اصطالح درخشان بیمه گران خصوصی را در دیگر حوزه های 
فعالیت این بیمه ها در کشور ارائه دهد و سپس به این حوزه ورود 
کند. وی اضافه کرد: در حال حاضر بیمه آتیه سازان حافظ که یک 

سازمان خصوصی فعال تنها در بخش کوچکی مثل بیمه تکمیلی 
است، آن قدر به مراکز درمانی و داروخانه ها و شرکت های دارویی 
بدهی دارد که در سال گذشته و امســال بسیاری از این مراکز و 
پزشکان قراردادهای خود را به دلیل تسویه نشدن طلب هایشان 

لغو کرده اند و بازنشستگان بیمار سرگردان شده اند.
گیالنی نژاد با اشاره به فعالیت سایر گروه های بیمه ای در شبکه 
اصناف و سوابق آن گفت: بیمه دانا هم در بخش فوالد و ذوب آهن 
فعال بود اما به دلیل نداشتن شبکه ای فراگیر و به ویژه در خصوص 
بیماری های خاص و دندان پزشکی، همچنان کارگران این دو 
بخش از خدمات تکمیلی درمان محروم هستند. ضمن اینکه 
بیمه فرهنگیان با توجه به پرونده های موجود از آن، هیچ سابقه 

درخشانی ندارد.
این فعال کارگری و بازنشســتگان با بیان اینکه »ســطح 
پایین پوشش خدمات، قرارداد نداشــتن با مراکز مهم درمانی 
و بیمارستانی، عدم پوشــش بیماری های خاص و سرطانی و 

دندانپزشکی از مهمترین ضعف های این بیمه گران خصوصی 
است«، گفت: زیر پا گذاشتن قانون اساسی در این اظهارات در 
حالی است که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی دولت را موظف است 
با بودجه خود بیمه را تعمیم و سراســری کند نه اینکه به دست 
بیمه های خصوصی بسپارد. تصویب کنندگان این اصل به خوبی 
متوجه این مهم بوده اند که بیماری انسان ها نباید محلی برای 

سودورزی قرار بگیرد.
وی با اشــاره بــه اینکه »ســخنان برخــی افــراد درباره 
خصوصی سازی خدمات بیمه و تامین اجتماعی نشانگر اعتقاد 
نداشتن به اصل ۲۹ قانون اساسی است و اینکه احکام نئولیبرالیسم 
از زبان برخی آقایان خارج می شود، واقعیتی دردناک است«، گفت: 
اینکه اخیرا از تجربه چین صحبت شــده که در آنجا بیمه گران 
خصوصی به موضوع درمان وارد شده اند، گویای تمام حقیقت 
نیست چرا که دولت چین در زمینه خدمات اجتماعی، از صفر تا 
صد از طریق این بیمه ها به مردمش خدمات رسانی کرده و نظارت 

شدید روی بیمه های خصوصی دارد. کسانی که سعی دارند چین 
را مثال بزنند چرا دیگر کشورهای توسعه یافته مانند سوئیس، 

فرانسه و سوئد را مثال نمی زنند؟
گیالنی نــژاد در پایان اظهــار کرد: روندی وجــود دارد که 
می خواهد اساسا خدمات تامین اجتماعی نباشد و سالمت مردم 
محل کسب سود برای افراد معدودی شــود و اکنون خود را در 

این گونه اظهارات نشان می دهد.

یک فعال صنفی:

ورود بیمه های خصوصی به بازنشستگی، در حکم نابودی تامین اجتماعی است
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