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اخبار کارگری

از خزر تا خلیجفارس ،میانگین درآمد ماهیگیران  ۸۰۰هزار تومان است

بیکاریتعدادیازکارگرانپیمانکاری
واحدشیرینسازیپتروشیمیایالم

تورهایی که فقر و بیآیندگی صید میکند

 140هزار خانوار در ایــران از راه
ماهیگیری امور خــود را میگذرانند
شــغلی که باتوجه به ســختیهای
بســیار و حوادث ناگوار و تلخ ،درکنا ِر
بیتوجهی مسئوالن هنوز به سفرهها
اندک نانی مــیآورد و صیادان هنوز
با امید بــه روزهــای بهتر ،هــر روز
به آب میزنند تا شــاید گشایشــی
حاصل شود.
به گزارش ایلنا ،بســیاری از مردم
تصــور میکننــد این گروه شــغلی
یعنی صیادان از منابع رایگان درآمد
کسب میکنند و از وضعیت مناسبی
برخوردار هستند ،ولی حقیقت رنگی
دیگر دارد .این روزها ،تامین معیشت
زندگی به چالشی بزرگ برای صیادان
تبدیل شــده و آنها را با مشــکالتی
روبرو کرده اســت .ســطح درآمدی
صیادان آن چنان کاهــش یافته که
دیگر توانایی پرداخــت حق بیمهی
خود را هم ندارند.
صیادان ایرانی بــه دو گروه ،بخش
شــمالی و جنوبی تقســیم میشوند.
صیادانشمالدرحاشیهدریایکاسپین
وصیادانجنوبدرآبهایخلیجفارس،
دریای عمان و همچنین آبهای آزاد به
شیوهسنتیماهیگیریمیکنند.اگرچه
آنهادردومنطقهجغرافیاییمتفاوتو
با فواصل مسافتی زیاد کار میکنند اما
هر دو گروه مشکالت مشترک فراوانی
دارند.
اسحاق تندرو ،مدیرعامل اتحادیه
تعاونیهای صیادان استان هرمزگان و
رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری
تعاونیهای صیادی کشور ،و یعقوب
دوجی ،مدیرعامل اتحادیه سراسری
تعاونیهای صیادی کشور ،از وضعیت
نامناسب صیادان در شمال و جنوب
کشور میگویند و رسیدگی به وضعیت
بیمه و جزو مشاغل سخت و زیانآور
بودن این رده شــغلی را از مسئوالن
مطالبه میکنند.

وضعیتمعیشتصیادان
نامناسباست
میانگینِ درآمدی ماهیگیران بیش
از  ۸۰۰هزار تومان نیســت ،زیرا صید
قابلپیشبینینیستگاهیتورهاآنقدر
سنگین اســت که نمیتوان آنها را باال
کشید و گاهی هم تور آنقدر خالی است
که انگیزهای برای بــاال آوردن آن وجود
ندارد ،بسیاری از صیادان درآمد خود را
بایارانهایکهمیگیرند،تنظیممیکنند
تا هزینههــای خانــواده را در طول ماه
بپردازند .مدیرعامل اتحادیه سراسری
تعاونیهای صیادی کشــور ،در ارتباط
با وضعیت معیشتی صیادان میگوید:
حدود ۱۴۰هزارصیاددرمناطقجنوبی
و شمالی کشور مشغول به صید ماهی
هســتند که حدود ۱۰هزار نفر از آنها
در دریای کاسپین به صید پره و کیلکا
اشــتغال دارند .در شش ماهه دوم سال
یعنیفصلهایپاییزوزمستان،صیادان
پرهرویدریامیروندوصیادانکیلکایی
نیزدر ۱۰ماهازسالکارمیکنند.اگرچه
دولتباسیاستهایخودتعدادصیادان
پره را کاهش داده اما این شــیوه توجیه
اقتصادی ندارد طوری که امروز درآمد
صیادان پره به هیچ وجه پاســخگوی
تامین نیازهای زندگی آنها نیست .در
اینمیانصیادانکیلکاوضعیتبهتری
نسبت به صیادان پره دارند اما حتی آنها
همازتامینمعیشتخودناتوانهستند.
یعقوبدوجیادامهمیدهد:وضعیت
درآمدی صیادان اصال مناسب نیست و
آنهاجزودهکهاییپایینجامعهیعنی
یک و دو هستند .در این میان صیادان
ساحلنشین و قایقنشــین نسبت به
صیادان دیگر ،شــرایط سختتری را
تجربه میکنند .مسئوالن باید بدانند
که شرایط فعلی به هیچ وجه برای آنها
آساننیست،کرونانیزمزیدبرعلتشده
و مشکالت فراوانی برای کارگران صیاد
بهبارآوردهاست.
رئیسهیاتمدیرهاتحادیهسراسری

تعاونیهای صیادی کشور ،نیز وضعیت
صیادان جنوب کشور را بسیار نابسامان
دانستهودربارهوضعیتمعیشتصیادان
شــاغل در خلیج فارس و دریای عمان
اینطورتوضیحمیدهد:زندگیصیادان
کشورتحتتاثیرشیوعکروناقرارگرفته
و آنها را با مشــکالت متعددی روبرو
کرده اســت .دریاوری کاهش یافته و
به تبع این امر ،حجم صید نیز کم شده
اســت .گرانی هم مزید بر علت شده و
صیادانرابرایتامینمایحتاجزندگیبا
چالشهای زیادی روبرو کرده .کارگران
صیاد در جنوب کشــور به دو روش در
شــناورهای صید ماهی کار میکنند.
برخی از آنها در شناور سهیم هستند
و برخی نیز با عنوان ملــوان روی دریا
میروند.دستمزدودرآمدکارگرانصیاد
به صورت مستقیم به دریا وابسته است.
اگر آنها به دریــا بروند ،درآمد خواهند
داشت ولی اگر به صید نروند هیچ منبع
درآمدی نخواهند داشت .در میان آنها؛
وضعیت کارگرانی که شــناور ندارند و
با عنوان ملوان به دریا برای صید ماهی
میروند ،بسیار اســفبار است .اسحاق
تندرو درباره میزان درآمد صیادان هم
میگوید :درآمد کارگــران صیاد اصال
ثابتومشخصنیستوبستگیبهتوری
(حجم ماهی صید شده) دارد .اگر صید
ماهی خوب باشد ،این امکان وجود دارد
که درآمد آنها حتی از حداقل دستمزد
تعیین شــده نیز بیشتر شــود که پس
از کســر هزینههای جاری شناور مثل
سوخت و غذای کارگران ،درآمد حاصله
نصفمیشود.عمومانیمیازدرآمدبرای
کارگران و نیم دیگر برای مالکان شناور
است.برخیازمالکانیکسهمازشناور
رابهناخدایشناورمیدهند.
سهمیهبیمهماراافزایشدهید
درچنینشرایطیوباچنینسطحی
ازدرآمدالبتهاگرصیدیباشدودرآمدی
کسبشود،بیمهیصیادانخویشفرما
است! این بدان معناســت که صیادان

مدیرعاملاتحادیه
سراسری تعاونیهای
صیادیکشورباانتقاد
ازوضعیتبیمهصیادان
میگوید:بیم هصیادان،
بدون یارانه است و حدود
 ۸۰درصد از صیادان به
دلیلشرایطفعلیکشور
و کاهش درآمدها ،توانایی
پرداخت حق بیمه را ندارند

باید با درآمد اندک ،حق بیمهی خود و
خانواده را تماما از جیب خود بپردازند.
مشخص اســت که با این درآم ِد بسیار
پایین ،بســیاری از ماهیگیــران توان
پرداخت حق بیمه را ندارند و بسیاری از
آنهامجبورهستندتاروزهایآخرعمرو
هرزمانکهتواندربازودارند،بهآببزنند
تا اندک درآمدی برای خــود و خانواده
کسب کنند .البته صیادان شمال کشور
در خصوص بیمه مشکالت اساسیتری
دارند .باتوجه به اینکه آنها تنها نیمی از
سالراکارمیکنندفقطششماهازسال
را میتوانند حق بیمه پرداخت کنند و
این نشان میدهد که اگر یک ماهیگیر
 ۵۰سال کار کند ،تنها ۲۵سال میتواند
حقبیمهپرداختکند!
مدیرعامــل اتحادیــه سراســری
تعاونیهای صیادی کشــور با انتقاد از
وضعیت بیمه صیادان کشور میگوید:
بیمهی صیــادان ،بدون یارانه اســت.
حدود ۸۰درصدازصیادانکشوربهدلیل
شرایط فعلی کشور و کاهش درآمدها،
تواناییپرداختحقبیمهراندارند.بیشتر
صیادانکشوردرآستانهیبازنشستگی
ل عدم توانایی در
قرار دارند ولی بــه دلی 
پرداختحقبیمهوازآنجاکهدربسیاری
ازسالهاتوانپرداختهزینههایبیمه
رانداشتهاند،نمیتوانندازمزایاییدوران
بازنشستگیبرخوردارشوند/

بهگفتهیدوجی؛اینروزها،سازمان
تامیــن اجتماعــی خواهــان کاهش
سهمیهی بیمه صیادان کشور است اما
آنها باید بدانند که حتی در صورتی که
امکان افزایش ســهمیه وجــود ندارد،
وضعیتفعلیراحفظکنند.
رئیسهیاتمدیرهاتحادیهسراسری
تعاونیهایصیادیکشورهمباتاکیدبر
افزایش سهمیه بیمه صیادان ،اینطور
میگوید:ماافزایشسهمیهبیمهصیادان
را از ســازمان تامین اجتماعی مطالبه
کردهایم اما این نهاد اجتماعی توجهی
بهدرخواستهایماندارد.
به اعتقاد اســحاق تندرو؛ ســهم
کارفرما در بیمه صیادان غیرمنطقی
اســت به دلیل اینکــه کارفرما مثل
یک کارگر ملــوان روی شــناور کار
میکنــد .تنهــا صیادانی بــه عنوان
کارفرما درنظر گرفته میشوند که از
پروانهی بهرهبرداری برخوردار باشند
ولی این امکان وجود دارد که صاحب
پروانه بهرهبرداری ،مالک شناور نباشد
و ســازمان تامین اجتماعی صرفا بر
مبنای حدس و گمــان کارفرمایان را
صاحب شناور قلمداد میکند.
صیادیشغلی
سختوزیانآوراست
کار در دریا سخت است اما مسئوالن
سازمان تامین اجتماعی این مهم را باور
ن را اضافه
ندارند .دوجی به این جمله ای 
میکند :اگرچه ماهیت شغل صیادی
سخت اســت اما جزو مشاغل سخت و
زیانآور محسوب نمیشود .قانونگذار
دو گروه «الف» و «ب» را برای مشــاغل
سخت و زیانآور تعریف کرده است .اما
کسانی که در این گروه شغلی فعالیت
میکننددرگروه«ب»قراردارندوشامل
اولویتنمیشوند.هرچندبرخیمدیران
وزارت جهاد و کشــاورزی ،نمایندگان
مجلس و سازمان شیالت ایران تالش
کردهاند تا صیادان جزو مشاغل سخت و
زیانآورمحسوبشوند،امااینتالشها
مثمرثمرنبودهاست.
او میگوید :صیادی جزو مشــاغل
سخت و زیانآور محسوب نمیشود اما
جالب اینجاست که برخی از گروههای
شغلی جزو مشاغل ســخت وزیانآور
هســتند که شــرایط کاری به مراتب
سادهترینسبتبهصیادیدارند.
تندرو هم سخنان دوجی را کامل
میکند :ســازمان تامین اجتماعی
توجهی به ســختی کار ما ندارد .ما از
نهــاد تامین اجتماعــی میخواهیم
که صیادی را جزو مشــاغل سخت و
زیانآور به حســاب بیاورد و صیادان
با  ۲۰ســال ســابقه پرداخت بیمه
بازنشسته شــوند .چرا صیادی جزو
مشاغل سخت و زیانآور نیست؟ آیا
کار روی دریا سخت نیست؟ ما اعضای
اتحادیه سراسری تعاونیهای صیادی
کشور ،رسیدگی به این موضوع را بارها
و بارها مطالبه کردهایم؛ اما دولتمردان
از رســیدگی به درخواســتهای ما
طفره رفتهاند.

رئیسهیاتمدیرهاتحادیه
سراسری تعاونیهای
صیادی کشور :کرونا
زندگی صیادان کشور را با
مشکالتمتعددی روبرو
کرده است .دریاوری کاهش
یافته و به تبع این امر،
حجمصیدنیزکمشده
است .گرانی هم مزید بر
علت شده تا صیادان برای
تامینمایحتاجزندگیبا
چالشهای جدی مواجه
باشند
اتحادیههایکارگریصیادی
قدرتچندانیندارند
رئیسهیاتمدیرهاتحادیهسراسری
تعاونیهای صیادی کشــور میگوید:
جامعهصیادیکشورنیازبهتوجهبیشتر
ازسویدولتوسازمانتامیناجتماعی
دارد.درشرایطفعلیکهدریارویوصید
ماهیکاهشیافتهاست،جامعهصیادی
کشور نیازمند بســتههای معیشتی و
کمکهای بالعوض هســتند .او اضافه
میکند :اگرچه در ظاهر تشــکلهای
جامعــه صیــادی مثــل اتحادیهها و
تعاونیها ماهیت مســتقل دارند اما از
قدرت الزم را ندارنــد و به معنای واقعی
مستقل نیستند .ارگانهایی مثل اداره
تعاون ،کار ورفاه اجتماعی ،ســازمان
شیالت نباید در امور اتحادیهها دخالت
میکنند .ادارت دولتی به جای دخالت
در امور اتحادیههای صیــادی از آنها
حمایت کننــد .اگــر تصدیگری به
اتحادیههای صیادی واگذار شــود ،این
تشکلها میتوانند در روزهای بحرانی
مثلشرایطکنونیبرایجامعهصیادی
اشتغالایجادکنند.اشتغا لزاییمیتواند
در بخش پرورش ماهی و میگو باشد .اما
متاسفانه ،تمام این فرصتها در دست
بخش خصوصی و صاحبــان ژنهای
خوب است .در شــرایط کنونی کشور،
آیا هنــوز وقت آن نرســیده که جامعه
صیــادی را دریابیم؟! دســتهای این
گروه شغلی پینه بسته است ولی تامین
اجتماعی آنهــا را از مزایایی کارگران
دیگر محروم کرده است! با این اوصاف،
به نظر میرسد چه در آبهای دریاچه
کاسپین و چه در آبهای خلیج فارس
طرحی جامع برای حمایت از صیادان
در دستور کار مسئوالن مربوطه نیست
و این گروه شغلی در شــرایط بحرانی،
تواناییتامیننیازهایاولیهزندگیخود
راندارند.بسیاریازصیادانکشورازنظر
سنی در آستانه بازنشستگی قرار دارند
اما وقتی رســیدگی به بیمه صیادان به
دست فراموشی ســپرده شود ،همهی
افراد این گروه با مشکالت فراوانی روبرو
خواهند بود .اگر تعداد نیروی بازنشسته
کهمشمولدریافتیمقررینمیشوند،
افزایش یابد بهطور قطع مشکالت آتی
کشورنیزبیشترخواهدشد.

خبر
سازمان پزشکی قانونی خبر داد:

افزایش۴درصدی قربانیان حوادثکار درکشور

یک هــزار و  ۲۵۸نفر در  ۸مــاه ابتدایی
امسال در حوادث ناشی از کار ،جان خود را از
دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل۳.۹ ،درصد بیشتر شده است.
به گزارش اداره کل روابطعمومی و امور
بینالملل سازمان پزشکی قانونی کشور ،در
هشت ماهه نخست ســال جاری یک هزار و
 ۲۵۸نفر در حوادث ناشی از کار ،جان خود را
از دســت دادند که در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل که آمار تلفات یک هزار و  ۲۱۱نفر
بود۳.۹ ،درصد بیشتر شده است.
از کل تلفــات حــوادث کار در این مدت
یکهزار و  ۲۳۵نفر مــرد و  ۲۳نفر زن بودند.
این در حالی است که تعداد مردان فوت شده

در حوادث کار هشت ماهه سال قبل یکهزار
و  ۲۰۵و تعداد زنان شش نفر بوده است.
در این مدت استانهای تهران با  ۲۷۷نفر،
آذربایجان شرقی با  ۹۰نفر و خراسان رضوی
با  ۸۵فوتی بیشترین آمار و استانهای بوشهر
با دو نفر ،کهگیلویــه و بویراحمد با پنج نفر و
چهارمحال و بختیاری با هفت فوتی کمترین
آمار تلفات حوادث کار را داشتهاند.
۴۲درصد قربانیان حوادث کار ،از
بلندی سقوط میکنند
سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را
در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص
میدهد و نزدیک به نیمی از تلفات را شامل
میشود .در هشت ماهه امسال نیز  ۵۳۸نفر از

قربانیان حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی
جان خود را از دست دادهاند که ۴۲.۸درصد
کل تلفات را دربرمیگیرد.
پس از ســقوط از بلندی ،اصابت جســم
ســخت با  ۳۰۴فوتی۲۴.۲ ،درصــد از کل
تلفات حوادث کار به خــود اختصاص داده و
در رتبه دوم دالیل مرگ در حوادث کار قرار
گرفته است .دالیلی همچون برقگرفتگی،
سوختگی و کمبود اکســیژن در رتبههای
بعدی مرگ در حوادث کار قرار دارند.
کاهش آمار مصدومان حوادث کار
طبق این گزارش ،در هشت ماهه امسال
آمار مصدومان حــوادث کار که بــه مراکز
پزشکی قانونی مراجعه کردهاند ۹.۳درصد

کاهش یافته اســت .در این مدت ۱۷هزار و
 ۳۹۸مصدوم حوادث کار به مراکز پزشــکی
قانونی مراجعه کردهاند که  ۷۷۰نفر آنان زن
و ۱۶هزار و  ۶۲۸نفر آنان مرد بودند.
بررسی آمارهای  ۹ســال اخیر ( ۱۳۹۰تا
 )۱۳۹۸نشــان دهنده روند کاهشی از سال

 ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۴و پــس از آن یک روند کلی
افزایشی با شیب مالیم است طوری که شاهد
بیشــترین میزان تلفات ناشی از حوادث کار
در سال  ۱۳۹۲با هزار و  ۹۹۴فوتی و کمترین
میزان آن در ســال  ۱۳۹۴با یک هزار و ۴۹۴
فوتی هستیم.

ا ز بیســت و
ششــم آذر ماه ســال
جــاری ،حــدود ۶۰
کارگــر پیمانــکاری
واحد شیرینســازی
پتروشــیمی ایالم با اتمام قرارداد پیمانکار بیکار
شدهاند .به گزارش ایلنا ،این کارگران که در بخش
شیرینسازیمیعاناتگازیمشغولبهکاربودهاند،
گفتند :همه کارگران از سال  ۹۴تحت مسئولیت
یک شــرکت پیمانکاری که برای انجام یک پروژه
خاص(شیرینسازیمیعاناتگازی)بهپتروشیمی
آمده بود ،مشغول به کار بودهایم اما پس از متوقف
شدن ناگهانی کار شرکت در پروژه شیرینسازی
پتروشیمیایالم،بیکارشدیم.اینکارگرانتصریح
کردند :در اعتــراض به این موضوع روز یکشــنبه
(۲۱دیماه)یکتجمعاعتراضیدرمقابلساختمان
استانداری برپا کردیم که نتیجهای دربرنداشت .به
گفتهیکیازکارگران،فعالیتشرکتپیمانکاریکه
کارگرانتحتمسئولیتآندرپتروشیمیفعالیت
داشــتهاند ،به صورت ناگهانی متوقف شده و این
موضوعفشارروانیومعیشتیزیادیرابهکارگرانی
که چندین سال در این واحد خدمت کردهاند ،وارد
کرده اســت .وی ادامه داد :همه کارگران از بومیان
منطقه هستند و سابقه کار آنها حدود پنج تا شش
سال است .اکثریت این کارگران متاهل و داری زن
وفرزندهستند.
استاندار مرکزی:

حقوق معوق کارگران هپکو تا
پایان سال پرداخت میشود

اســتاندار مرکزی
گفت :بدهی یکهزار
و  ۲ ۰ ۰میلیــا ر د
تومانی هپکو از محل
اعتبــارات در اختیار
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی ظرف یک
ماه آینده پرداخت میشود .سیدعلی آقازاده در
گفتوگو با ایرنا افزود :در نشست با وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،مســائل و مشکالت هپکو
مورد بررسی قرار گرفت و بهزودی تنها بنبست
رونق تولید در هپکو بــا پرداخت بدهیهای این
شرکت رفع خواهد شد .وی افزود :با نظر مساعد
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت
بدهیهای هپکو ،بزرگترین مشکل اساسی پیش
روی جهش تولید در بزرگتریــن واحد صنعتی
ماشینآالت راهســازی خاورمیانه حل و فصل
میشــود .نماینده عالی دولت در استان مرکزی
ادامه داد :مشکل صدور ضمانتنامههای بانکی
برای مشتریان هپکو با پرداخت بدهیهای این
شرکت نیز رفع خواهد شد تا انعقاد قراردادهای
تولید ماشینآالت راهداری و جادهای در هپکو با
سرعت بیشتری دنبال شود.
استاندار مرکزی درباره پرداخت حقوق معوق
کارگران هپکو نیز گفــت :در روزهای آینده در
نشست با مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی
بررســی نحوه پرداخت حقوق معــوق کارگران
خدوم هپکو بررسی میشود.

بخشی از مطالباتکارگران آب
معدنی داماش پرداخت شد

مدیرعامل شرکت
آب معدنی داماش در
اســتان گیالن گفت:
بخشــی از مطالبات
کارگــران شــرکت
پرداخت شده است .به گزارش ایلنا ،علی محمدی
با بیان اینکه در حال حاضــر کل نیروی کار این
کارخانه  ۴۲نفر است ،افزود ۲۰ :کارگر در بخش
تولید ۱۶ ،نفر در ســاختمان شعبه رشت و  ۶نفر
هم در دفتــر مرکزی تهران مشــغول کارند که
تمام تالش خودرا برای تامین امنیت نیروی کار
کارخانه به کار گرفتهایم.
وی با اشاره به اینکه شــرایط کار در کارخانه
آب معدنی داماش در فصل زمســتان با توجه به
برودت هوا بسیار سخت میشود ،افزود :تقریبا در
این سه ماه زمستان به دلیل بارش برف و بوران و
محدود شدن امکانات حمل و نقل جادهای ،ناچارا
تولیدات کارخانه را کاهــش میدهیم و در عین
حال امکان یخزدگی بطریهــای آب نیز وجود
دارد .همچنین امــکان فعالیت همه کارگران در
چند شیفت با همه خطوط وجود ندارد .مدیرعامل
آب معدنی داماش با بیــان اینکه به همین دلیل
ناچار شدیم آبان ماه سال جاری اقدام به تعدیل
 ۱۱از کارگران کنیم ،افــزود :با این حال بیکاری
این تعداد کارگر موقتی اســت و آنها بازگشت به
کار خواهند شد.

