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 ھفته تحلیل 

:مجازات قالیبافان ب جای کارفرمایان!قاحذف    لیبافان از شمول بیم

 صادق کار

ھزار  ١٠٠دبیرکل فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی خبر حذف ، خبرگزاری مھر ب نقل از سیروس نصیری ماهمھر ٢١در روز 
 کارگر قالیباف از شمول بیم را منتشر کرد. 

سیروس نصیری در این مصاحب علت حذف این رقم بزرگ از کارگران قالیباف از شمول بیم و تأمین اجتماعی را کاھش عدەای 
ھزار نفر از این  ٧٠تا  ۶٠ی تعداد دیگری از آنان ذکر کرد و گفت: " و عدم پرداخت حق بیم )شان بخوان بیکار شدن(از آن ھا، 

وی تعداد کل قالیبافان و کارگران . اند" افراد به دلیل عدم اشتغال و مابقی نیز به علت عدم واریز مبلغ حق بیمه حذف شده
ای قرار دارند،   ھزار نفر اعالم کرد.  ۴٩۴شاغل در بخش صنایع دستی را ک تحت پوشش بیم

در آن زمان، در مناطق شھری و روستایی ب  تنمیلیون  دوونیم، حدود است منتشر شدە ٨٨بنا بر یک آمار دولتی ک در سال 
 ، اند ک کارگاە قالیبافی مشغول ب کار بودەاند.  ١٣۶٢١۵عنوان کارگر در  هھزار نفر از این تعداد ب ٢٢٣کار قالیبافی اشتغال داشت

ب منظور سروسامان دادن ب وضعیت از ھر لحاظ  دیگر در گزارش مذکور ک ظاھراً  تن ، میلیون٢، ٢در مورد موقعیت حدود 
. طبق آماری ک است اشارەای نشدە، ھا تھی شدە یان ب شھریفرسای این جمعیت کثیر و کاستن از مھاجرت روستا طاقت

از کارگران قالیباف و صنایع دستی تحت پوشش تن ھزار  ۴٩۴در حال حاضر ، است  دادەئسیروس نصیری در این مصاحب ارا
عنوان کارگر در این بخش ب کار  هب کالً  ٨٨دوبرابر کل کسانی است ک تا سال  ،تعدادشان طبق این دو آمار هبیم قرار دارند ک
  مشغول بودەاند. 

ھا، تعداد  ! زیرا ب روایت این آماراست کار بزرگی در این مدت انجام شدە اگر این دو آمار را مالک برخورد قرار دھیم ظاھراً 
تر کل شاغلین تحت پوشش بیم قرار  و از آن مھم است درصد رشد داشت ١٣٠سال حدود  پنجشاغلین در این رشت طی 
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اند!. اما ھم ت آماری آن چنان زیادند ک اعتبار دھد و تناقضا ھا خالف این قضایا را نشان می دانیم ک واقعیت ما می ی گرفت
ھا ک بگذریم، مسئولین سازمان تأمین اجتماعی س بھان برای  . اما از ایناست کلی نزد مردم از بین رفت هآمارھای رسمی ب

 .ترین کارگران ھستند مطرح کردەاند پذیر ترین و آسیب درآمد ترین، کم محروم واز کارگران قالیباف ک جز تنحذف صدھزار 

ھای مسئولین سازمان تأمین اجتماعی  ىھان ، دیگری و نداشتن بودج تعدادھا، بیکار شدن  از آن تعدادیندادن حق بیم توسط 
 . است آور خانوادەای ھستند بودە شان نان رھا کردن این گروە بزرگ ک ھرکدام   برای قطع بیم و

، طبق قوانین موجود سازمان تأمددر مورد ندا ھر کارگر در ھر  یین اجتماعی، مسئول کسر بیم از حقوق ماھانن حق بیم
کارفرماست. آرزو و خواست ھر کارگری است ک تحت پوشش  ،کارگاە و واریز کردن آن ب حساب سازمان تأمین اجتماعی

اش را نیز مطابق قانون حاضر است بپردازد. اما این کارف بیم رمایان و دولت ھای اجتماعی باشد و با رغبت سھم حق بیم
روند و  طفرە می -خالف قانونبر -  شان شان و بیم نکردن کارگران، از بیم کردن کارگران خاطر ندادن سھم قانونی هھستند، ک ب

شان را از حقوق  قانونی کارگران ی ھا، در ھر ماە سھم حق بیم ھا و بلک در موارد زیادی سال کم نیستند کارفرمایانی ک ماە
 ، اما ب جای واریز کردن حق بیم ب حساب سازمان تأمین اجتماعی، آن را باال کشیدەاند. ھا کسر آن

، است خودش برداشت کردە ی ھا ھزار میلیارد پولی ک از صندوق تأمین اجتماعی با اجازە اکنون ب غیر از دە خود دولت نیز ھم
اش ب تأمین اجتماعی   بدھکار است.ھزاران میلیارد تومان بابت سھم قانونی حق بیم

ب جای وادار کردن کارفرمایان و دولت ب پرداخت سھم  ،اساس بی ی با این وصف اما، مسئولین تأمین اجتماعی ب این بھان
اند و  انا بر آمار رسمی تحت پوشش بیم بدرصد از کل کارگران قالیباف را ک ٢۵حدود شان، و مجازات آنان،  قانونی قرار داشت

 کنند.  تر می با یک تصمیم ناگھانی محروم ،ھای جامع بودەاند ترین محروم وھم ھموارە جزباوجود بیم بودن 

تجار و میلیون دالر درآمد خالص ارزی برای  ٧٠٠الی  ۶٠٠درصد از کل فرش صادراتی جھان و ٣٠آیا سھم این کارگران از تولید 
ی، بیمارھای عضالتی و استخوانی، رماتیسم. و فرسودگی جسم و روان یازدست رفتن بینا تِ داران و کشور، ک ب قیم کارخان

بافند شکوە  ھایی ک می کنند و فرش ھزار تومان ب اصطالح حقوق کار می ٣٠٠ھای تاریک و نمور با ماھی  در کارگاە
شان را لگدمال  ھای کنند، حتی برخوردار بودن از بیم نیست؟ ھمین ک فرش چندان میرا دومسئولین و ثروتمندان  ھای قصر
 خواھید لگدمال کنید؟  کنید، کافی نیست ک خودشان را ھم می می

شان را پرداخت کنند؟ طبق کدام قانون کسی ک بیکارش کرد شان بیکار شدەاند و نمییید، تعدادییگو می ید، ا هتوانند حق بیم
قدر با قوانین  استفادە از بیم و تأمین اجتماعی را ندارد؟ آیا عجیب نیست ک یک مدیر ارشد سازمان تأمین اجتماعی آنحق 

آشنا باشد ک نداند، اگر کارگری ک بیش از شش ماە تحت پوشش بیم بودە باشد، کسی حق محروم  ش ناا سازمان متبوع
 و ببیکاری قرار دھد و تا زمانی ک بیکار تحت  ی شخص بیکار را تحت پوشش بیم کردنش از بیم را ندارد و عالوە بر آن باید

 از مزایای بیم نیز باید برخوردار باشد؟  ،بیکاری قرار داشت باشد ی بیم

 قانوناً  ،د ھمک نداشت باشی ولو این تان چیزھای دیگری است. دوماً  ید، پول دارید، ولی اولویتیگو دروغ می اوالً  ؛د نداریمیگوی می
 شود کسی را از شمول بیم کنار گذاشت.  ب دلیل نداشتن نمی

اری از درآمدھای سازمان تأمین اجتماعی است گذ قانون، منابع تأمین بودج را ک از طریق پرداخت حق بیم و سود سرمای
ھزار میلیارد بدھی و  ١٠٠ی و قریب ھایی نجومی مدیران دولت مدیریت، و اختالسوءمعین کردە و اگر کمبودی ھست، بخاطر س

ھا، و ن پرداختن حق بیم  ھا در جھت امیال دولت ھا از صندوق تأمین اجتماعی و ھزین کردن آن ھای غیر قانونی دولت برداشت
 کارفرمایان ب ھر علتی است. 

زیادی از کارگران ساختمانی را  تعدادا ھ مدتی پیش با ھمین بھان ،کارگران ساختمانی نیز دولت بر خالف قانون ی در مورد بیم
از شمول بیم خارج و باز ھم خالف قانون، ب جای اجرای قوانین تأمین اجتماعی ک پرداخت حق بیم را شرط بیم شدن قرار 

نشان بندی  بندی سالیان کرد و حتی معلوم نیست در عمل ب آن نیز پای دادە، بیم کردن کارگران ساختمانی را تابع سھمی
 دھد. 
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استفادە از وءبگیر را از شمول بیم و پوشش تأمین اجتماعی با س دست کارگران حداقل مدیران تأمین اجتماعی در حالی دست
چنان ادام دارد و مسئولین  درازی دولت ب صندوق تأمین اجتماعی ھم کنند ک دست جو سرکوب و فضای امنیتی خارج می

 دھند.  شان را باال کشیدەاند، ھیچ اقدامی انجام نمی ھای کارگران از کارفرمایانی ک حق بیم تأمین اجتماعی ب رغم شکایات

ھمگانی کارگری مطابق قوانین کار و  ی شان را ب سازمان تأمین اجتماعی بپردازند و بیم ھای اگر دولت و کارفرمایان بدھی
ھای کارگری واقعی و  دست مدیران فاسد از منابع مالی تأمین اجتماعی کوتاە شود و اتحادی و تأمین اجتماعی اجرا شوند

مستقل بتوانند در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی نقش درخوری ب عھدە بگیرند، در آن صورت سازمان تأمین اجتماعی ن تنھا 
سودآور نیز  ، بلکهاش عمل کند واند ب تعھدات قانونیت از جوامع دمکراتیک می ی بازنشستگی در بسیار ی ھا مانند صندوق

و  ھا سال پیش سرنوشت امروز سازمان تأمین اجتماعی مثل روز روشن بود ھا و احزاب کارگری از دە خواھد شد. برای سندیکا
گزیدە  فاسد دولت ھا و مدیران ناالیق و دانستیم ک آشکار و پنھان، چ سوءاستفادەھای بزرگی از این سازمان توسط دولت می

  .گیرد گرفت و می صورت می

ماندە ھای این سازمان از دست مدیران فاسد و دست ی امروز نیز نجات ت اندازی دولت و جلوگیری از تغییرات ضد  سرمای
کاھای بدون متحد شدن کارگران در سندی ،قوانین موجود ی شرمان سازی بی کارگری در قوانین سازمان تأمین اجتماعی و پایمال

 واقعی و مستقل و احزاب کارگری ممکن نیست.

 

 

 از تجربه دیگران 

 ٩ -ساالری در ایران  حقوق کارگران و جنبش مردم

 برای ساختن یک دموکراسی اجتماعی

 فرھاد نعمانی، استاد دانشگاه آمریکایی پاریس

 سھراب بھداد، استاد و صاحب کرسی جان ھریس

 ترجمه: گودرز
 

 کارگران در ایران

 

 ی شماره قبل دنباله

 ایران کارگری ھای تشکل در معاصر مباحثات

 اتخاذ را جدیدی استراتژی و بپردازد خود قدیمی مواضع در تجدیدنظر به کارگر ی خانه رھبری که است شده باعث عامل دو
  نماید:

 علیه سرکوبگرانه اقدامات و دولت فشار رغم علی کارگری مستقل ھای اتحادیه تأسیس برای کارگران درخواست رشد )١
 و عمومی، خواست این

  i.کار اسالمی شوراھای مقابل در کارگر ی خانه تشکیالتی قدرت از کاستن در نژاد احمدی دولت تالش )٢

 مؤسسان از و کارگر ی خانه رھبری اعضای از یکی و ھفتم، و ششم پنجم، مجالس طلب اصالح عضو یک جلودارزاده سھیال
 شوراھای ی پارچه یک مدل و سیستم ھای بدیل درباره جدیت به باید کارگر ی خانه که است معتقد مشخصاً  کار اسالمی حزب

  و جلودارزاده گیری موضع. کند ایجاد ھم زن کارگران برای ھایی اتحادیه است مایل چنین ھم وی. بیندیشد ای چاره کار اسالمی
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 نزدیک خود پایانی روزھای به دولتی نیمه و دولتی ھای تشکل در کنونی ترتیبات که دھد می نشان داشته است، که موقعیتی
  .است اعتراض مورد سو ھر از کارگر ی خانه رو این از و اند شده

 در عملی استقالل ترین کوچک با را کارگری تشکل یک که بینند نمی دلیلی ھیچ اسالمی جمھوری در اطرافیانش و نژاد احمدی
 اسالمی شوراھای. است اسالمی جمھوری آغاز انقالبی دوران از ای نشانه خود که کنند تحمل کار اسالمی شوراھای محیط

. بودند شده ظاھر انقالبی شور دوران در که بایستند بنیاد مردم و خودانگیخته شوراھای مقابل در که آمدند به وجود آن برای کار
 بین نزدیک ی رابطه که معتقدند آنان. شوند برداشته میان از باید ھمه کارگر ی خانه و کارگری شوراھای نژاد احمدی دیدگاه در

 اقدام ضرورت برای کافی دلیل کارگر، ی خانه در ھا آن تجمع و کار اسالمی شوراھای و) آن راست جناح حتی( طلبان اصالح
  است. کارگر ی خانه بردن بین از جھت سریع

 مستقل ھای تشکل سوی از افزاینده و حقیقی فشار تحت زمان ھم کار اسالمی شوراھای موجود ی شبکه و کارگر ی خانه
 قابل ھای حمایت و کارگری مستقل ھای تشکل در فعاالن تالش گذشته ی دھه طول در. اند مستقل سندیکاھای و کارگری
 جنبش تاریخ در آنان، از مدنی ی جامعه پیشگام ھای سازمان و زنان دانشگاھی، فرھیختگان و دانشجویان روشنفکران، اعتنای
 . است بوده سابقه بی ایران کارگری

 ھا کنش این توان به نیز اند کرده دریافت کارگری المللی بین ھای سازمان از شان زندانی رھبران و فعاالن این که ھایی حمایت
 الحمایه تحت ھای تشکل و دولتی ھای سازمان که دارد تعلق کارگری مستقل ھای تشکل به آینده که است واضح. است افزوده
 خواستگاه و ایدئولوژی در خویش، سکوالر و روشنفکرانه دیدگاه رغم علی کارگری فعاالن از بخش این. کنند می رد را دولت

   نیست. رنگ یک سیاسی

  

  ایران کارگری جنبش در اصالح برای تمایل چھار -الف

 و ھا تشکل به وابسته کارگری جنبش جدی و پایدار فعاالن میان در مدنی و دوستانه عمدتاً  مباحثات شاھد اخیر ی دھه
. است بوده ایران در کارگری جنبش ی تاریخچه با مشخص تضاد در رفتار این. است بوده ایران در متفاوتی کارگری ھای کمیته
   کرد: تقسیم مشخص تمایل چھار به توان می را جنبش در کارگری ھای تشکل استقالل برای موجود ھای دیدگاه
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 کارگری، مستقل ھای اتحادیه برای باال از اصالح )١

  مستقل، ھای اتحادیه ایجاد برای پایین از فشار )٢

  و خیابان، و عمومی فضای ی دوباره گرفتن کنترل در و مستقل ھای اتحادیه ایجاد برای اجتماعی جنبش آزمایش )٣

 . کارگران انقالبی ھای کمیته و ھا شورا )۴

  .دارند جریان وضوح به عمومی افکار سانسور و حاکم ی سرکوبگرانه ھای فشار رغم علی مباحثات این تمام حاضر حال در

 مستقل صنفی ھای اتحادیه برای باال از اصالح  -١

 بتواند کارگر ی خانه مسئوالن و کارگران اسالمی شوراھای نمایندگان با مذاکره با که دارد انتظار) باال از اصالح( اول گرایش
 مانند کارگری المللی بین مجامع طریق از ھا فشار افزایش خواھان زمان ھم و کند ایجاد موجود ھای تشکل درون در را اصالحاتی

 درون در ھا انجمن و ھا سندیکا و ھا اتحادیه اسالمی، شوراھای ی شبکه در اصالح و تغییر برای (ILO) کار المللی بین سازمان
  .نیست گرایش این کاری ی برنامه از جزیی مستقل ھای اتحادیه تشکیل برای کارگران بسیج بنابراین. است موجود جنبش

 وضع برای مناسبی بدیل و داشت زیادی طرفداران ٢٠٠٩ سال در سبز جنبش اوج و ظھور از قبل کارگران بین در دیدگاه این
 سبز جنبش از بعد سیاسی ھای بحران و اقتصادی مشکالت افزایش با مدل این به کارگران تمایل اما. شد می تلقی موجود
 در چپ سیاسی احزاب و ھا بینش با عمدتاً  و اند داشته شرکت اجتماعی ھای جنبش در که جوان کارگران. است شده محدود
 . ندارند بدیل این به تمایلی دیگر اند، ارتباط

 فعالین به است، انقالب دوران ھای ایدئولوژی بار کوله از فارغ و کرده تحصیل که کارگری نیروی رشد حال در و بزرگ جمع این
 شوراھای و کارگری جنبش از بخش این. دارد پیروی آنان از و کند می پشتیبانی آن رھبران از است، نزدیک سبز جنبش

 بیشتر حاضر حال در کارگر ی خانه و است موجود سیستم و فعلی نظام برای ای تازه بدیل یافتن به دنبال موجود، کار اسالمی
  .است گروه ھمین دادن دست از نگران

************************ 

 منتشر شده است. لذا اشاراتی از این نوع را باید در زمان نشر مورد قضاوت قرار داد ٢٠١٢این مقالھ در سال 

 

 

 اخبار خارجی 
 

 ھند

 »پومپیالی ارومای«برای  پیروزی

 ٢٠١۵اکتبر  ١٨سایت ھندو، 

در ھند را در » کراال«اعتراض تاریخی کارگران زن که مزارع 
ای در  ونیم گذشته به لرزه درآورده است، با مبارزه ماه یک

توان  سطح این ایالت ھمراه شده است. این ھمراھی را می
  .ی ترکیبی حاصل از یک دیدگاه کارگری نامید نتیجه

ای  مدیریت مزارع چای در کراال ممکن است این را پیروزی
درصدی  ٣٠برای خودش تلقی کند: کارگران با افزایش 

 ١٠٠شان که افزایش  ی اولیه ھا، به جای مطالبه دستمزد
اند. اما این مبارزه توانسته است  درصدی بود، موافقت کرده

 برای آشکار کردن شرایط کار و زندگی در مزارع دوران
چنین دولت،  استعمار راھگشا باشد. این مبارزه ھم

ھای کارگری و صنایع کشاورزی متکی به این مزارع  اتحادیه
را مخاطب قرار داده است؛ دوتای نخست را به خاطر 

کشی حاد.  شان در منطقه و سومی را به خاطر بھره غیبت
اگرچه اکنون مبارزه خاتمه یافته است، اما این به معنای 

  .نارضایتی در میان کارگران نیست ی خاتمه
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در اعتراض به سیستم تفکیک جنیستی در  »پومپیالی ارومای«
مزارع، که نه فقط حضور رھبران اتحادیه ای مرد را در محیط کار 

زنان مانع می شود، بلکه مردان را نیز از خانواده شان در ھنگامۀ 
 اعتراضات به دور می دارد

پومپیالی «سپتامبر زنان کارگر، که در انجمنی به نام  ۵روز 
ھای کوچک شروع به  اند، در گروه گرد آمده» ارومای
در » کانان دوان«ی به سمت دفتر مرکزی شرکت یراھپیما

ھای کارگری خودشان  مونار در ایالت کراال کردند. آنان اتحادیه
زمان خواھان افزایش  دادند و ھم را خطاب قرار

ھاشان شدند. این حرکت به سرعت به جنبش  دستمزد
سابقه با حضور ھزاران زن از دالیت تبدیل شد.  مقاومتی بی

ی زنان  ھاشان را وداع گفتند و به مبارزه این زنان اتحادیه
داری و ساختارھای  کشی سرمایه مزارع پیوستند و به بھره

  .ی کارگری اعتراض کردندھا مردساالر اتحادیه

ھا از انعکاس این حرکت سر باز  اگرچه در ابتدای امر رسانه
زدند، اما ھنگامی که زنان مدیر شرکت کانان دوان را گروگان 
گرفتند و از دیدار با مقامات محلی خودداری کردند، توجه 

ھا به آنان جلب شد. ھنگامی که مدیریت کانان دوان  رسانه
افزایش دستمزد را مطرح کرد، پیروزی  درصد ٢٠پیشنھاد 

محرز شده بود. البته مدیریت شرکت  -ولو ھنوز جزاً –حرکت 
درصدی  ١٠٠به مقاومت در برابر خواست افزایش 

  .ھا ادامه داد دستمزد

ھای کارگری که در این حرکت شرکت داشتند، مصراً  اتحادیه
روپیه بودند. اما  ۵٠٠خواھان افزایش دستمزد حداقل به 

مدیریت شرکت بر این موضع باقی ماند که شرکت به دلیل 
  .کاھش شدید سود آن، قادر به تأمین این خواسته نیست

 کاھش قیمت چای

واقعیت این است که قیمت چای در بازار کاھش یافته است. 
ی چون یچای در کشورھا ی اندازهعلت اصلی، تولید فزون از 

- ١۵کنیاست. اما معلوم نیست چگونه ممکن است کاھش 

چنان که -درصدی سود  ۶۶درصدی قیمت به کاھش  ٢٠
که  منجر گردد، خاصه این -کند مدیریت کانان دوان ادعا می

اند. به  ن شرکتیی افزایش فروش ا دھنده ھا نشان آمار
ھا و سھم  ر ھزینهای ھم د افزایش قابل مالحظه ،عالوه

سود کارگران وجود نداشته است. شاید علت واقعی کاھش 
ی استھالک در حسابداری شرکت  العاده سود افزایش فوق
تر به صورت کاھش سود خالص بروز  باشد، که در دفا

   .کند می

ی مبارزه و  به عرصه» جریان غالب«ھای  با ورود دیگر اتحادیه
بست،  برای غلبه بر بن ی کار مزارع عدم موفقیت کمیته

انداز خود را به  مبارزه به دیگر مناطق سرایت کرد و چشم
کارگرانی که در تولید محصوالت دیگر اشتغال دارند، 
گسترش داد. نتیجه این شد که پیشنھاد جدیدی دایر بر 

روپیه به  ٢٣٢کاران از  ی چای افزایش دستمزد حداقل روزانه
معادل  شد. این پیشنھاد روپیه و برخی مزایا ارائه  ٣٠٠

   .درصدی دستمزدھاست ٣٠افزایش 

چنین علیه سیستم  ھم» پمپالی ارومای«اعتراض زنان 
شود. این  تفکیک جنسیتی بود که در مزارع اعمال می

ای مرد را در محیط  سیاست نه فقط حضور رھبران اتحادیه
شان در  شود، بلکه مردان را نیز از خانواده کار زنان مانع می

دارد. پمپیالی ارومای اکنون  ی اعتراضات به دور می ھنگامه
ای برای خود مبتنی بر انتظارات  مشغول ایجاد اتحادیه

ی مبارزات  چنین پا به عرصه خویش است. این جنبش ھم
انتخاباتی محلی ماه نوامبر نھاده و کاندیداھای خود را 

  .معرفی کرده است

  

 ژاپن

کارگران سرطانی لزوم پرداخت خسارت به 
 فوکوشیما

 ٢٠١۵اکتبر  ٢٠گاردین، 

ید کرده است که ابتال یکی از کارگران به ایدولت ژاپن ت
سازی نیروگاه  ی کار او برای پاک سرطان ممکن است نتیجه

  .باشد

اند که این کارگر خواھان دریافت خسارت  مقامات اعالم کرده
از  بابت بیماری ناشی از کار است. این نخستین مورد

ای فوکوشیما  سرطان است که به انفجار نیروگاه ھسته
  .مرتبط شده است
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کشته  ٢٠١١سونامی ژاپن در سال ھزار نفر در اثر ١٨بیش از 

این کارگر چھل و چند ساله، به سرطان خون مبتال شده 
  ت.اس

 ١١نیروگاه فوکوشیما در زلزله و سونامی پیامد آن، که روز 
  .ژاپن را لرزاند، به شدت آسیب دید ٢٠١١مارس سال 

ر نیروگاه آسیب دیده کار کارگر گفته شده بیش از یک سال د
میلی  ٨/١٩کرده است و در آن دوره در معرض تشعشعات 

برابر بیشتر از  ۴سیورت قرار داشته است. این مقدار حدوداً 
تواند  ای در ژاپن می مقدارمجازی است که یک کارگر ھسته

  .در معرض آن قرار گیرد

مان ھای دوا و در گویند که این کارگر بابت ھزینه مقامات می
اش خواھان دریافت خسارت  خود و درآمدھای از دست رفته

  .شده است

اگرچه "گوید:  یکی از مسئوالن وزارت بھداشت ژاپن می
ارتباط بیماری او با تشعشعات اتمی اضافی قطعی نیست، 
اما ما او را از پرداخت خسارت بابت بیماری ناشی از کار 

 ".ایم مطمئن کرده

فوکوشیما در انتظار رسیدگی به سه تن دیگر از کارگران 
شان دایر بر ابتال به بیماری سرطان در اثر تشعشعات  دعاوی
  .اند اتمی

در اثر  ٢٠١٣ماسائو یوشیدا، مدیر پیشین نیروگاه، در سال 
بردار نیروگاه،  سرطان مری درگذشت. اما شرکت تپکو، بھره

 کند رد می ٢٠١١ی سال  ارتباط این مورد سرطان را با حادثه
که به مرگ بیانجامد به  و مدعی است که سرطان برای آن

  .تری نیاز دارد زمان طوالنی

سازی نیروگاه  ھزار کارگر در عملیات پاک۴۵بیش از 
  .فوکوشیما شرکت کردند

 ای موضع ضد ھسته

ی نیروگاه  کنندهسیستم خنک  ٢٠١١سونامی سال 
ی  ترین فاجعه ای فوکوشیما را در ھم کوبید و بزرگ ھسته
رخ داد، به  ١٩٨۶ای را، پس از چرنوبیل که در سال  ھسته

بار آورد. پس از این فاجعه موضع مردم ژاپن نسبت به انرژی 
ای اکیداً تغییر کرده است. این موضع منجر به توقف  ھسته

ای در ژاپن شد و از آن پس  ھای ھسته فعالیت تمام نیروگاه
اند؛ یکی در ماه  اندازی شده ھا دو باره راه فقط دو تا از نیروگاه

  .ی گذشته اوت سال جاری و دیگری در ھفته

بر  ،رغم اعتراض مردم شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، علی
  .ای مصر است ھای ھسته اندازی مجدد نیروگاه راه

 

 بریتانیا

فوالد در اثر تعطیل تشدید بحران صنعت 
 ی ذوب آھن تاتا شغل در کارخانه ١٢٠٠

آھن در  کارگر ذوب ششبا تعطیل این مشاغل، از ھر 
  .بریتانیا، یکی بیکار شده است

  ٢٠١۵اکتبر  ٢٠گاردین، 

تان متشکرم. کار امروز را خاتمه  ز شما به خاطر توجه"ا
  ".دھیم. فردا باز خواھیم گشت می

اش در  جمھور چین، در سخنرانییس یشی جین پینگ، ر
برابر پارلمان بریتانیا، مناسبات نزدیک بین چین و بریتانیا را 

ی او به بریتانیا بود،  روزه۴ستود. این نخستین روز از سفر 
سفری که برای تقویت مناسبات تجاری بین دو کشور انجام 

  .شده است
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 ٢٠١۴تا  ١٩٩۴تولید فوالد در بریتانیا از 

 ٢٠تا  ١٩٩۴تعداد فوالدکاران در بریتانیا از 

ای به وضع بازار فوالد  شی در سخنرانی خود ھیچ اشاره
  .داشت و این ابداً تعجبی برنیانگیختن

 

 

قریب نیمی از "گوید:  شناس بازار فوالد می کارل وست، کار
ی جھانی در چین تولید  میلیارد تن فوالد مصرفی ساالنه ١/۶

از  ،ی فوالد ی تولیدکنندهیھای بریتانیا شود و کارخانه می
  د".ان ھای چینی درمانده رقابت با قیمت

ممکن است آخرین فصل داستان دردناک مرگ "افزاید:  او می
تدریجی صنعت فوالد بریتانیا در ھند اجرا شود، اما قطعاً در 

  ".چین نوشته شده است

تعلق » فلزات تاتا«ی فوالد تاتا، که به گروه ھندی  کارخانه
ی قدرت پوند، کاھش تقاضا،  نای کشندهگدارد، در تن

ی گازھای متصاعده ین فوالد چین و مالیات باالیھای پا قیمت
  .(مالیات سبز) قرار گرفته است

اش، بازار  ماه گذشته، با کندشدن رشد اقتصادی ١٨چین در 
ای کرده است. قصد  بریتانیا را غرق در فوالد ارزان و یارانه

ھرچه بیشتر ارز خارجی در بازارھای جھانی از چین کسب 
ھای غیر قابل رقابت  طریق فروش تولیدات خود به قیمت

  .است

ی فوالد تاتا آخرین قربانی این وضع است. این  کارخانه
محل  ١٢٠٠اکتبر تعطیلی حدود  ٢٠شنبه  کارخانه روز سه

ید کرد. ایستان و اسکاتلند تلھایش در انگ کاری را در کارخانه
تای دیگر در ماذرول  ٢٧٠محل کاری در اسکان ثورپ و  ٩٠٠

اند که  ھا اعالم کرده تعطیل خواھند شد. کارگران این واحد
  .این خبر زندگی آنان را نابود کرده است

ای از یک زنجیره در بازار فوالد  تعطیلی مشاغل در تاتا، حلقه
وضع  تر از تاتا، شرکت کاپارو قربانی این بریتانیا است. پیش

  بحرانی شده بود. این وضع

گوید:  گارث استیس، مدیر دفتر صنعت فوالد بریتانیا می
ھای بسیاری  ھا و یارانه تولیدکنندگان فوالد در چین از کمک"

ھای کارگران بر فشارھای خود بر وزیر  اتحادیه". برخوردارند
  .اند وزیر بریتانیا افزوده مشاغل و نخست

ر بریتانیا، گفته است که او این دیوید کامرون، نخست وزی
یس جمھور چین در بریتانیا، با یموضوع را در روزھای اقامت ر

  .او در میان خواھد گذاشت

ی کارگری کامیونیتی  اما روی ریکھاوس، دبیرکل اتحادیه
گویند که  وزیر می اول یک ردیف وزیر و حاال نخست"گوید:  می

». واھند گذاشتدر میان خ«یس جمھور چین یموضوع را با ر
ھای چین به فوالد این  یارانه که دانیم خوب، این را که ما می

ھای فوالد در دنیا  بر صنعت فوالد در بریتانیا و بر قیمت، کشور
 اثر گذاشته است. 

در میان «وزیر باید انجام دھد بیشتر از  چه نخست آن
جمھور چین بگوید که در  یسیاست. او باید به ر» گذاشتن

ی یک صنعت  دارد مانع از اثر مخرب فوالد چین بر آیندهنظر 
  ".حیاتی در بریتانیا گردد

 

 

  

  

  

  



    
  کارگریگروه کار 

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 Iranian Labour Bulletin – No: 104 ١٠۴سال دوم ، شماره   ٢٠١۵اکتبر  ٢٣برابر  ١٣٩۴ آبان ١جمعه 

 

 

- 9 - 

 کارگران ایران 

 

 کارگریاخبار و رویدادھای جنبش 

 

 برای شده دیده تدارک ی برنامه اولین گفت بتوان شاید
 از سرمایه و کار ی رابطه از زدایی قانون نھایتاً  و کردن رنگ کم

 نظر از ولی. دارد انقالب از قبل در ریشه نظری، ی زاویه
 اول ی برنامه قانون ١٩ ی تبصره به قانونی، و عملی توجیه

که بر اساس  گردد می بر ١٣۶٨ سال در پیشرفت و توسعه
 کشور مرزی ی نقطه سه در شد داده اجازه دولت آن به
 تجاری آزاد ی منطقه تاسیس به اقدام چابھار و قشم کیش،
 . نماید

 ١٣٧٢تجاری که در سال  آزاد مناطق ی اداره چگونگی قانون
 این کارکنان به تصویب مجلس و شورای نگھبان رسید،

 ١٣٨٩ سال در. نمود خارج کار قانون شمولیت از را مناطق
بر . نمود موافقت اقتصادی ویژه ی منطقه ١۴ ایجاد با مجلس

 فعالیت خاص ی منطقه گونه دو ایران مبنای قانون، در
 و مقررات، قوانین ھای تفاوت علیرغم که دارد وجود اقتصادی

 که این است آن و ھستند مشترک امر یک در دیگر یک با
 کار قانون چارچوب از خارج ھا آن کارکنان کاری ضوابط

  . باشد می

 ی منطقه ٢۶ و صنعتی تجاری آزاد ی منطقه ھفت اکنون ھم
 آقای دولت در است قرار. دارد وجود کشور در اقتصادی ویژه

 به دیگر اقتصادی ی ویژه و تجاری آزاد ی منطقه ١۴ روحانی
 نام تحت ویژه مناطق کار قانون. شود افزوده موجود تعداد

 اقتصادی ویژه مناطق در اجتماعی تامین و کار اجرایی آیین«
 تصویب به تبصره ١۴ و ماده ۵١در »ایران اسالمی جمھوری

 کارکنان حقوقی بی گویای و آشکار سند که رسیده است
  . است مناطق این

 حدود به آشنایی برای مصوبه این از ماده چند جا این در
   شود: می آورده مناطق این کارکنان حقوقی بی

 بودن دائمی در کار استمراری ماھیت« -٨ ماده 
.» باشد نمی موثر دارد معین مدت که قراردادھایی

 دائمی کارھای برای موقت استخدام صراحتاً  یعنی
 افراد گماردن کار به« -١۵ ماده. است قانونی امری
  »است ممنوع تمام سال ١۵ از کمتر

 به کار منعقده، قرارداد موجب به ھرگاه« -٢٠ ماده 
 مزایای پذیرد، انجام کاری شب یا نوبتی صورت

 و کار قرارداد اساس بر ھا کار قبیل این به پرداختی
 واحوال و اوضاع شرایط و وکارفرما کارگر توافق

 از رسد بھتر به نظر نمی.» شد خواھد تعیین کارگاه
 حقوقی بی قانون و شغلی مزایای حذف بشود این

 . کرد بندی جمله را کارگران
 جمعه( ھفتگی تعطیل از استفاده« -٢١ ماده(، 

 رسمی، و تعطیالت ساالنه استحقاقی مرخصی
 با ھرگاه و بود خواھد دوطرف توافق براساس
 منتقل دیگری روز به ھا مرخصی این کارگر موافقت

 بر اساس پرداختی مزایای نشود، استفاده یا شود
 خواھد باشد، شده اتخاذ قبالً  که طرفین توافق

 .» بود
  
 کارکنان حقوق از حفاظت برای قانونی مصوبه، این اصل در

 بلکه نیست، اقتصادی ی ویژه مناطق و تجاری آزاد مناطق
 توسط زحمتکشان زندگی کردن و ناامن غارت برای مجوزی
 داران سرمایه اوصاف این با. است کارفرمایان و داران سرمایه

. گذارند می تر فرا نیزمقررات  این چارچوب از را پا کارفرمایان و
 این کارگران اعتراضات خبر ھفته بر این مبناست که ھر

 آن مورد آخرین ذیل، به در. شود می ای رسانه مناطق
 پردازیم: می

 عسلویه ٢۴ و ٢٢فاز کارگران اعتراضی تجمع

 به عسلویه ٢۴و ٢٢ فازھای کارگر ٢٠٠ حدود اعتراض
 تا آغاز ٢١ شنبه روز از خود، حقوق ماه پنج نشدن پرداخت

 سال در معترضین، ی گفته به کرد پیدا ادامه ماه مھر ٢٧
 کارگران. است شده پرداخت ماه فروردین حقوق فقط جاری

 ساخت حال در ھای پروژه محل در ٢۴و ٢٢ فاز پیمانکاری
 . کردند تجمع

 این داخل به وخروج ورود روند شدن بسته باعث حرکت این
 تا کرد ناچار را را پیمانکار اعتراض ی شیوه این. گردید محوطه
 . نماید پرداخت اول روز ھمان   را معوقه مطالبات از بخشی

 به دادن پایان به حاضر حقوق، ماه دو دریافت از بعد کارگران
 دفتر مقابل به را تجمع محل ولی نشدند اعتراضات
 و اعتراض با توجه به تداوم. دادند انتقال نمایندگی

 ی ویژه ی منطقه و نظارتی اداری مسئولین ھای پیگیری
 پرداخت را کارگران مطالبات عمده بخش پیمانکار عسلویه،

 خود سرکار به اعتراض، روز پنج از بعد کارگران نمود و
 .بازگشتند
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 ان)انتخابات شورای پرستار( گزارش

  منبع: ایران گلوبال

 پیروزی قاطع پرستاران مستقل در انتخابات شورای عالی نظام پرستاری

  
  ١٨:۵۴ - ٢٠١۵, ٢١چھارشنبه, اکتبر 

علي رغم تقابل وفشارھاي بي امان وبرخوردھای خشن، حذفي وسلبی وبي سابقه، ازبازداشت غیرقانونی، تبعید، تھديد، 
تعلیق، واخراج گرفته تا رد صالحیت ھاي غیر قانونی وھدفدار وتخريب فعالین صنفی ، با مقاومت ، تحمل وصبوري فعالین 

ری جامعه پرستاری کشور، موج عدالت خواھي در پرستاری کشور فراگیر شد و علی رغم سعي در مھندسي صنفي وھوشیا
انتخابات ھیأت مديره ھا و شورای عالی وتماس ھای مکرر با مسؤولین و توصیه ھای مختلف ، بازھم گفتمان عدالت خواھي 

  پرستاری کشور شدپیروز قاطع انتخابات ھیأت مديره ھا و اين بار شورای عالي نظام 
   

عدالت خواه"، در انتخابات دیروز شورای عالی نظام پرستاری ایران به پیروزی قاطع رسید و به  تشکل مستقل "پرستاران 
  سلطه ی طوالنی عناصر دست آموز رژیم در این نھاد صنفی پایان داد.

)، با وجود ١٣٩۴ی نظام پرستاری در خرداد امسال (ائتالف "پرستاران عدالت خواه"، پیش از این در انتخابات ھیأت ھای مدیره 
در برابر تشکل ھای وابسته به رژیم به پیروزی  اعمال نفوذ ھا و رد صالحیت ھای گسترده از سوی وزارت بھداشت رژیم، 

  گسترده ای دست یافته بود.
عضو علی  ۵عضو اصلی و  ٢۵شد،  انجام ١٣٩۴مھر  ٢٨در انتخابات چھارمین شورای عالی نظام پرستاری کشور، که در روز  

  البدل این نھاد صنفی برگزیده شدند.
  به انگیزه ی این پیروزی، محمد شریف مقدم، دبرکل خانه ی پرستار، تشکل مورد اعتماد پرستاران، پیامی فرستاد.

  متن این پیام، که در تارنمای "خانه پرستار" منتشر شده، چنین است:
   

  به نام خدا
  ،شريف واگاه پرستاري کشور جامعه بزرگ فھیم

  با سالم واحترام
با تالش ھاي بي شائبه وبي وقفه فعالین دلسوز صنفي از طرق اطالع رساني ،روشنگري وگردش اطالعات صنفي وحرفه اي 

با محوريت عدالت خواھي در پرستاري را فراھم نمود که علي رغم تقابل وفشارھاي بي امان  که موجبات اگاھي وبیداري 
برخوردھاي خشن،حذفي،وسلبي وبي سابقه مثل بازداشت غیرقانوني،تبعید، تھديد،تعلیق،واخراج گرفته تا   ر گیريوبکا

فعالین صنفي ، ولي با مقاومت ،تحمل وصبوري فعالین صنفي وھوشیاري   وتخريب  وھدف دار  ردصالحیت ھاي غیر قاانوني
و علي رغم سعي در مھندسي انتخابات ھیات   ور فراگیر شدجامعه پرستاري کشور ؛ موج عدالت خواھي در پرستاري کش
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وتوصیه ھاي مختلف ، باز   دانشگاھاي علوم پزشگي وتماس ھاي مکرر با مسولین   مديره ھاي نظام پرستاري و شورايعالي
  دقاطع انتخابات ھیات مديره ھا و اين بار شورايعالي نظام پرستاري کشور ش  پیروز  ھم گفتمان عدالت خواھي

   
فعالین ولیدر ھاي پرستاري ، کمیته   مرھون ھوشیاري جامعه پرستاري کشور ، تالش ھاي پر ھزينه  بدون شگ اين پیروزي

واين پیروزي که در حقیقت شوکي است بر سیستم پرستاري کشور اين پیام را دارد که شايد بتوان   بوده است  ھاي پیگیري
وگفتمان اصلي    در زماني کوتاه بر خواسته ھاي به حق پرستاري سرپوش گذاشت با رفتارھاي خشن ،غیر قانوني فشار وزور

پرستاران نمي توان بر خورد کرد وپرستاري امروز ديگر زبان زور وشیوه   را به حاشیه برد ولي با انديشه ھا ،تفکرات وگفتمان ودل
خود را   ورفتار   ات را به نحو مناسب دريافت نمايندھاي تھديد امیز را بر نمي تابد وانشا مسولین مختلف پیام اين انتخاب

  برخورد نمايند  پرستاري تغییر دھند وبا پرستاري با احترام
   

منتخبین دوره چھارم  اينجانب به عنوان خادم کوچک جامعه پرستاري کشور اين پیروزي قاطع را بر جامعه بزرگ پرستاري ، 
ودلسوزان نظام سالمت تبريک عرض مي   یري ،ھییت مديره ھاي نظام پرستاريشورايعالي ،مجمع نمايندگان،کمیته ھاي پیگ

بتواند در راستا ي تحقق اھداف   با حمايت جامعه پرستاري کشور  وامیدوارم منتخبین جديد با وحدت وھمدلي و  نمايم
  موفق باشند  سازماني و بر قراري عدالت ھمه جانبه در پرستاري

  محمد شريفي مقدم
  انه پرستاردبیر کل خ

٢٩/٠٧/٩۴  

  

  

 برنامه بھداشت قالیبافان( گزارش(

  

  

  

مطلبی ک در زیر طی دو شمارە از نظرتان می گذرد، 
، با عنوان ١٣٩١ی است ک در سال ا بخشی از برنام

ای و  خدمات بھداشت حرفه ی ھای عملیاتی اداره برنامه«
با ھدف سرو سامان دادن ب  ک ظاھراً » مشاغل خاص

بار قالیبافان و کارگران قالیباف تھی  وضعیت از ھر نظر اسف
و مبین وضعیت عمومی قالیبافان و کارگران  .است شدە

  قالیباف ب روایت آمارھای رسمی است. 

ک  این دلیل  هخاطر اطالعات آماری مفیدش و ب هما ب
از کارگران قالیباف  تنھزار  ١٠٠ارتباط با اعالم خبر حذف  بی

از شمول بیم ھم نیست، جھت اطالع خوانندگان، اقدام ب 
  انتشار آن نمودیم. 

    بولتن کارگری

  

  برنامه بھداشت قالیبافان

  بخش (اول)

  بیان مسئله
 در کشور دستی صنایع ترین مھم قدیم از قالیبافی صنعت
 باارزش اقالم از یکی و است بوده ایران ی ھا روستا اغلب

 این کارگران از بسیاری لیکن آید. می شمار به نیز صادراتی
 دارند؛ قرار کاری و محیطی نامناسب شرایط در صنعت

 نامناسب وضعیت چون مشکالتی به توان می که طوری به
 مانند محیطی نامناسب شرایط طوالنی، کار ساعات بدنی،

 کرد اشاره شیمیایی مواد با تماس و غبار گرد نامناسب، نور
 خطر به را کارگران روحی و جسمی سالمت شرایط، این که

  . اندازد می
 ٨٧ سال در »بقا طرح« ی شده آوری جمع ی سالیانه آمار

 روستانشینان از نفر میلیون دوونیم از بیش دھد می نشان
 اشتغال قالیبافی شغل به) ٪٩٠( دختران و زنان ویژه به

 تحت ٪۵٠ حدود پوشش تحت قالیباف شاغلین از و دارند
 معاینه افراد تعداد این از و اند گرفته قرار کارگری معاینات

. اند گردیده شغلی اختالالت دچار ھا آن ٪٢١ حدود شده
 دچار ٪٨ و عضالنی اسکلتی اختالالت به مبتال افراد ٪٩/۶

 انجام تحقیقات مؤید آمار این. ھستند چشمی مشکالت
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 استان مرکز بیرجند در پزشکی علوم متخصصان توسط شده
 بیش قالیبافان است: آمده آن در که است جنوبی خراسان

 قرار بینایی عیوب و زایمانی مخاطرات معرض در سایرین از
 و زایمانی مخاطرات که است آن از حاکی ھا یافته. دارند

 مادران برابر چھار قالیباف مادران در جراحی عمل با زایمان
 که باورند این بر متخصصین برخی. است قالیباف غیر

 میوپی شده، انجام تحقیقات اساس بر چشم ھای بیماری
. است شایع جنوبی خراسان قالیبافان بین در) بینی نزدیک(

 قالیبافان میان در میوپی شیوع دارند می بیان متخصصین این
 بیش میوپی آستیگماتیسم و برابر سه به نزدیک منطقه این

 ۴۵٠ بین در ھمچنین است، قالیباف غیر افراد برابر چھار از
 قرار سنجی بینایی معاینات مورد که ساله ٨۵ تا ١٠ قالیباف

) بینی نزدیک( میوپی جمله از انکساری عیوب اند گرفته
 مشاھده درصد ٢۶/۶ میوپی آستیگماتیسم و درصد ٢٩/٢

 معاینه فرد ١٠٠ بین در رقم این که حالی در. است شده
 کار. است بوده درصد ۶ و ١٠ ترتیب به قالیباف غیر شده

 قالیبافان بین میوپی ایجاد عامل ترین مھم عنوان به نزدیک
  . است ه شد شناخته منطقه
 عنوان به تواند می قالیبافی شغل که گفت توان می بنابراین
 و عضالنی –اسکلتی اختالالت به ابتال ریسک که شغلی

 رو، این از و باشد مطرح باالست آن در چشمی مشکالت
 قالیبافی ی حرفه شاغالن در اختالالت این وقوع از گیری پیش

 توجه مورد بایست می مربوطه ھای فاکتور ریسک حذف و
 . گیرد قرار مسئولین

 ھای کارگاه کار محیط بھداشت و ایمنی شرایط بھبود لذا 
 . داشت خواھد قالیبافان سالمت در مھمی نقش قالیبافی

  
   )قالیبافان بھداشت( بقا برنامه تاریخچه و سابقه

 شرایط بھبود منظور به و قالیبافی شغل اھمیت به توجه با
 و درمان بھداشت وزارت قالیبافان، کار محیط بھداشتی

 طرحی کشاورزی، جھاد وزارت مشارکت با پزشکی آموزش
 به ١٣٧۵ سال از را) قالیبافان بھداشت( »بقا طرح« نام به

  ارتقاء و حفظ طرح این از ھدف. است آورده در اجرا ی مرحله
 و قالیبافان بھداشتی ھای آگاھی افزایش و سالمتی سطح

 غیربھداشتی قالیبافی ھای کارگاه بھسازی در مشارکت
 بازدید شامل ھایی فعالیت برنامه این در. باشد می روستایی

 بھداشتی ی پرونده تشکیل – منطقه قالیبافی ھای کارگاه
 به شغلی بھداشت ھای آموزش  ی ارائه – کارگاه برای

 ھای کارگاه سازی سالم و بھسازی در مشارکت_  قالیبافان
 ھمکاری با قالیبافان شغلی معاینات انجام و قالیبافی
 بھداشتی مراکز و ھا خانه در شاغل بھداشتی نیروھای
  . گیرد می انجام ھا روستا در درمانی

 کار انجام توانایی قالیباف اگر پزشکی معاینات انجام از پس
 یا و بھورز ی وسیله به او قالیبافی کارگاه داشت را نظر مورد

 و گیرد می قرار بازدید مورد ای حرفه بھداشت شناس کار
 او به قالیبافی مورد در الزم بھداشتی ھای آموزش

 و بھداشتی نواقص وجود به توجه با. شود می  داده
 مرکز بالعوض اعتبارات محل از ھا، کارگاه بندی اولویت

 اختیار در و خریداری نیاز مورد مصالح کار، و محیط سالمت
  گیرد می قرار کارگاه بھسازی برای متقاضی قالیبافان
 موجود وضعیت

 دانشگاه ۴١ از دانشگاه ۴٠ ی شده آوری جمع آمار زیر جدول
 جھرم ھای دانشگاه. دھد می نشان ١٣٨٨ سال در را کشور

 آمار تاکنون -شده انجام ھایی پیگیری رغم علی-  قم و
 تھران دانشگاه و اند؛ نکرده ارسال را خود بقا ی سالیانه

 . ندارد پوشش تحت قالیبافی کارگاه
 موجود وضعیت آماری تحلیل
 ی مؤلفه ترین مھم سالم کار نیروی و مناسب شرایط تأمین

 از صیانت چنین ھم است کیفیت با و مستمر ی توسعه
 کلیه در موجود ھای سرمایه حفظ بر عالوه کار، نیروی

 جھت در کشور عمومی ھای سیاست با سو ھم سطوح،
 . باشد می شاغل ی جامعه سالمت ارتقاء و حفظ
 بقا ی برنامه ٨٨ سال ی شده آوری جمع آمار آخرین طبق

 ھای کارگاه کل تعداد کار، و محیط سالمت مرکز توسط
 ھای کارگاه ١٠۴٠۶۵ تعداد و است ١٣۶٢١۵ موجود قالیبافی
 ھای کارگاه پوشش درصد و دارد قرار پوشش تحت قالیبافی
 شده بھسازی ھای کارگاه کل تعداد و است ۴٠/٧۶قالیبافی

 و جنوبی خراسان فارس، دانشگاه و است مورد ۶٣٢٧
 ترین باال مورد ٧٣۴ و ٨١٩١١٠٧با  ترتیب به رضوی خراسان

 پزشکی علوم ھای دانشگاه بین در را بھسازی درصد
  . اند داشته
 تومان میلیون ٣/٢١۶ مرکز این توسط شده پرداخت اعتبار
 تومانی ھزار ١٠٠ ی ھزینه کمک به توجه با است بوده

 کارگاه تعداد بایستی کارگاه، ھر ازاء به شده پرداخت
 جذب و ھمکاران تالش با که حالی در باشد ٢١١۶ بھسازی

 موارد تعداد خاص، تدابیر اتخاذ و ھا دانشگاه از بودجه
 شاغلین کل تعداد. باشد می مورد ۶٣٢٧ ھا کارگاه بھسازی
 قالیباف ١۶٢٠۶١ تعداد و است نفر ٢٢٣٠٨٢ موجود قالیباف

 شاغلین کشوری پوشش درصد و دارند قرار پوشش تحت
 ٩٢٨۴۵ شده معاینه شاغلین تعداد و است ۶۵/٧٢قالیباف

 . است ٪۵٧ شوندگان معاینه پوشش درصد و مورد
 ھای بیماری تفکیک و ھمگونی عدم به توجه با

 ٢٨ آمار کشور، ھای دانشگاه تمامی در شوندگان معاینه
 از حاکی شونده معاینه مورد ٧٨١١۶ تعداد با کشور دانشگاه

 معاینه شغلی مشکالت درصد بیشترین که است آن
 و ٪٩ میزان با چشمی ھای ناراحتی به مربوط شوندگان
  .است بوده ٪٧ میزان با عضالنی اسکلتی اختالالت

  

  

                                                             
 


