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عبور تهران از شرایط جیره بندی آب؟
ســخنگوی صنعت آب با بیان این که بر اســاس 
برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه، تقریبا در همه 
اســتان ها آب شــرب پایدار تامین خواهد شــد، 
تصریح کرد: هیچ اســتانی وجود ندارد که در افق 
۶ ماه و یا یک ســال آتی مشــکلی از نظر تامین 
آب شرب داشته باشد لذا تمام برنامه ها دیده شده 
و بــا طرح های اضطراری که اجرایی شــده تقریبا 
محدودیت های تامین آب شرب برطرف شده است.

اســاس  بــر  گفــت:  آب  صنعــت  ســخنگوی 
برنامه ریزی های صورت گرفته، تامین آب شــرب 
پایدار تمام استان ها بدون مشکل انجام می شود، 
پایتخت نیز دوران اوج مصرف را پشت سر گذاشت 
و اکنون شرایط تامین آب کل کشور نرمال است.

فیروز قاسم زاده با اشاره به آخرین وضعیت منابع 
آبی کشــور، اظهار کرد: مخازن ســدهای کشور 
اکنون ۳۶ درصد پر شــدگی دارند، ۱۷.۸ میلیارد 
مترمکعب آب در مخازن ســدها موجود است که 
نسبت به سال گذشــته یک درصد مثبت ارزیابی 
می شــود.وی افزود: از ابتدای سال آبی نزدیک دو 
میلیارد مترمکعب آب وارد مخازن سدهای کشور 
شــده که نسبت به ســال قبل چهار درصد مثبت 
بوده، با کنترلی که روی خروجی ها صورت گرفت، 
تاکنون میزان خروجی پنج درصد نســبت به سال 

قبل کاهش داشته است.
 سدهای تهران ۱۷ درصد پر هستند

سخنگوی صنعت آب با بیان این که سدهای تهران 
درحال حاضر ۱۷ درصد پرشدگی دارند، که نسبت 
به سال قبل کاهش حجمی معادل ۲۰ درصد دارند، 
گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته با تمرکز 
روی تامین مطمئن آب شــرب، باتوجه به شروع 
بارش های پاییــزه و تغذیه مجدد مخــازن، با در 
دستور کار قرار دادن مدیریت مصرف، بدون تنش 
از شــرایط موجود عبور می شود.قاسم زاده با تاکید 
بــر این که این ۳۶ درصد پرشــدگی نباید با ۱۰۰ 
درصد حجم مخزن مقایســه شــود، گفت: اکنون 
در پاییز قرار داریــم و طبیعتا بارش های پاییزه و 
در ادامه آن، بارش های زمســتانه می تواند بسیار 
کارگشا باشد. معموال ۴۵ درصد بارندگی کشور در 
زمستان اتفاق می افتد و مخازن از این طریق تغذیه 
بیشتر خواهند شد.به گفته وی به طور متوسط در 
این مقطع زمانی مخازن ســدها می بایست ۴۲ تا 
۴۳ درصــد پر بودند که اکنون این گونه نیســت و 
ســدها ۳۶ درصد پر هستند.سخنگوی صنعت آب 
با بیان این که در اســتان اصفهان ســد زاینده رود 
بارش هایــی را دریافت کــرد و روند کاهش حجم 
مخزن سد متوقف شده و درحال حاضر ۱۱ درصد 
پرشدگی را در این سد شاهد هستیم، اظهار کرد: 
همچنین بارش های اخیر وضعیت مناســبی را در 
سدهای استان خوزستان به وجود آورد. سد کرخه 
و ســیمره ورودی داشــتند و روند کاهش تعدیل 
شــده و امیدواریم با بارش های پیش رو در ســد 
کرخه بازهم شاهد افزایش ورودی باشیم.قاسم زاده 
با اشــاره به وضعیت تامیــن آب در تهران، گفت: 
در حال حاضــر در هیچ کــدام از برنامه هایی که 
تدوین شده و مطابق آن ها پیش می رویم هیچگونه 
جیره بندی برای آب تعریف نشــده و به طور کامل 
این مساله از دســتور کار ما خارج است.وی ادامه 
داد: ممکن اســت مدیریت فشــار در شبکه وجود 
داشــته باشــد اما اگر یک ارزیابی از تهران داشته 
باشــیم، پیک مصرف را پشت ســر گذاشتیم  و با 
تغذیــه مخازنی که اتفاق می افتــد برنامه ای برای 

جیره بندی وجود نخواهد داشت.
 در همه استان ها آب شرب پایدار تامین می شود

ســخنگوی صنعــت آب با بیــان اینکه بر اســاس 
برنامه ریزی های صورت گرفته، تقریبا در همه استان ها 
آب شرب پایدار تامین خواهد شد، تصریح کرد: هیچ 
استانی وجود ندارد که در افق ۶ ماه و یا یک سال آتی 
مشکلی از نظر تامین آب شرب داشته باشد لذا تمام 
برنامه ها دیده شده و با طرح های اضطراری که اجرایی 
شده تقریبا محدودیت های تامین آب شرب برطرف 
شده است.قاسم زاده با بیان این که به بخش کشاورزی 
توصیه می شــود که در تمام کشــور به طور ویژه در 
اســتان هایی مانند خوزستان و اصفهان کشت پاییزه 
را وابســته به بارندگی ها کنند، گفت: اگر کشت های 
پاییزه با اتکا به بارش های در حال وقوع باشند، باعث 
ذخیره بیشــتر آب در مخازن خواهد شد و در ادامه 
برای تامین آب مشکلی نخواهیم داشت.وی با اشاره به 
اهمیت مدیریت مصرف در بخش های مصرف، گفت: 
پای بندی به الگو مصرف در بخش خانگی و الگو کشت 
در بخش کشاورزی اهمیت ویژه ای دارد و خواهش ما 
از همه مشترکان در تمام بخش ها این است که به این 

مهم توجه داشته باشند.

گزارش

کمبود جدی آمبوالنس در کشور
رئیس ســازمان اورژانس کشور از دولت و مجلس 
خواســت که توجه جدی به تامیــن آمبوالنس در 
بودجه ۱۴۰۲ داشته باشند. جعفر میعادفر با بیان 
اینکه حدود ســه هزار آمبوالنس اورژانس بیش از 
۱۵ ســال عمر دارند که استفاده از آنها غیراصولی 
است، گفت: همچنین حدود سه هزار و ۱۰۰ پایگاه 
داریم که هر پایگاه باید دارای یک آمبوالنس بوده 
و هر سه پایگاه هم یک آمبوالنس رزرو داشته باشد 
تا در صورتی که آمبوالنســی با مشکل مواجه شود 
بتواند خدمات رسانی کرده و ارائه خدمات به مردم 
مختل نشود.وی با بیان اینکه حدود چهار سال است 
که حتی یک دســتگاه آمبوالنس خریداری نشده 
است، افزود: کم ترین عمر آمبوالنس مان حدود پنج 
ســال و بیشــترین نیز بیش از ۱۵ سال است که 
برای رفع کمبودها باید حداقل سه هزار آمبوالنس 
جایگزین شود تا بتوان نسبت به از رده خارج کردن 
آمبوالنس های فرســوده اقدام کــرد. عملیات های 
اورژانس پیوســته و ۲۴ ساعته است و در حالی که 
عمر آمبوالنس ها در دنیا پنج سال است اما ما هنوز 
از آمبوالنس هایی با عمر ۱۵ سال استفاده می کنیم.

میعادفر با یادآوری این که در شرایط اقتصادی فعلی 
کشور خروج یک باره سه هزار آمبوالنس امکان پذیر 
نیســت، ادامه داد: انتظار داریم دولت و مجلس در 
بودجــه ۱۴۰۲ فکری جدی برای تامین آمبوالنس 
داشته باشــند؛ در بســیاری از مراکز تنها خدمت 
آمبوالنسی اســت و آمبوالنس کم ترین هزینه در 
حوزه وزارت بهداشت است در واقع تجهیز و فعال 
کردن بیمارستان ها بســیار هزینه بر بوده و ضریب 
اشــغال تخت آنها نیز بســیار پایین است و اگر به 
جــای بیمارســتان ها اورژانس هــا را تقویت کنیم 
کاهش هزینه های دولت و بهبود خدمات رســانی 
به مردم را در پی خواهد داشــت. رئیس ســازمان 
اورژانس کشور، تقویت ناوگان آمبوالنسی و نیروی 
انسانی در اورژانس پیش بیمارستانی را گامی جدی 
برای بهبود خدمات رسانی به مردم دانست و گفت: 
انتظار داریــم این مهم به عنــوان دغدغه مردم و 
رئیس جمهور در الیحه بودجه ۱۴۰۲ دیده شــود؛ 
دو هفته گذشــته در نشست شورای عالی سالمت 
مصوب شد که ســاالنه ۱۵ درصد ناوگان فرسوده 
اورژانس جایگزین شــود و می طلبد که مجلس و 
ســازمان برنامه و بودجه به تحقق این مهم کمک 
کنند و اگر آمبوالنس مورد نیاز تامین نشود مردم 
با مشــکل مواجــه خواهند شــد.وی گفت: ۱۵۰ 
دســتگاه آمبوالنس در اغتشاشــات اخیر تخریب 
شــد که تعدادی از آنها غیراســتفاده شده است و 
تعدادی دیگرهم آســیب های جدی دیدند که باید 
اعتبــار الزم برای جایگزینــی و واردات آنها تامین 
شــود در واقع هر آمبوالنس در طول ۲۴ ســاعت 
پنــج ماموریت انجام می دهد کــه با تخریب ۱۵۰ 
دســتگاه مردم روزانه از ۷۵۰ ماموریت و خدمات 
رســانی محروم خواهند شد و اگر آمبوالنس مورد 
نیاز تامین نشود به طور قطع مردم با مشکل مواجه 
خواهند شــد. در هیچ جای دنیا در چنین حوادثی 

به آمبوالنس ها آسیبی وارد نمی شود.

 طرح مقابله با گازگرفتگی 
در تهران آغاز شد

مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
تهــران از آغــاز طرح مقابلــه با مخاطــرات گاز 
منوکســیدکربن در پایتخت خبــر داد. قدرت اهلل 
محمدی در مراســم آغاز طرح سراســری کاهش 
مخاطرات گاز مونوکسید کربن در محالت پرخطر 
شــهر تهران که پیش از ظهر امروز در ایســتگاه 
شماره یک ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهر تهران برگزار شــد، اظهارکرد: پیش گیری 
همــواره مقدم بــر درمان اســت. پیش گیری کم 
هزینه تــر از درمان و با مخاطــرات کم تری همراه 
است و از این رو ســازمان آتش نشانی نیز این امر 
مهم را در دســتور کار خود قرار داده اســت. وی 
ادامــه داد: بر اســاس آمارهای رســمی  به صورت 
ســاالنه حدود ۸۰۰ نفر در ســطح کشــور جان 
خود را به دلیل مســمومیت با مونوکســید کربن 
از دســت می دهند. این جان ها در حالی از دست 
رفته که با برنامه ریزی دقیــق می توانیم این آمار 
را کاهــش دهیــم و از وقوع بســیاری از مرگ ها 
جلوگیری کنیم. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهر تهران با بیان اینکه با تمرکز 
می توان در خصوص مشکالت پیش آمده راه کاری 
پیدا کرد، گفت: این اقــدام نیازمند هزینه زیادی 
نیست و بیشــتر بحث فرهنگ عمومی است و کار 
زیرساختی نیز نمی خواهد، ما باید دانش و آگاهی 
مردم را در برابر مسمومیت با گاز منوکسید کربن 

و راهکارهای مقابله با آن افزایش دهیم. 

جایگزینی ون های سبز چینی با ون های 
جدید ایرانی

مدیرعامل ســازمان تاکســیرانی شــهر تهران از 
جایگزینی ون های ســبز چینی با ون های جدید 
ایرانی خبر داد و گفت: این ون ها با قیمت مناسب 
در اختیار راننــدگان قرار خواهــد گرفت.مهدی 
اسماعیل بیگی گفت: در ســال ۸۶، ۱۰ هزار ون 
کوچک چینی وارد کشــور شد که از این تعداد ۷ 
هزار دســتگاه وارد حمل و نقل شهر تهران شد و 
از همان ابتدا شــهروندان نســبت به جابه جایی از 
طریق این ون ها انتقاد داشتند.وی همچنین ضمن 
قدردانی از وزارت کشور گفت: این ون ها با قیمت 
مناسب در اختیار رانندگان قرار خواهد گرفت و دو 
هزار و ۵۰۰ دستگاه ون جدید طی یک سال و نیم 
آینده وارد ناوگان حمل و نقل عمومی خواهد شد.

خبر

مرکز پژوهش های مجلس به تازگی گزارشی 
از وضعیــت آلودگی هوای تهران و کشــور 
منتشــر کرده اســت. در گزارش این مرکز 
اعالم شــده که آلودگی هوا سالیانه حدود 
۳۷۵۱ نفر در شهر تهران قربانی می گیرد و 
همچنین میزان مرگ ومیر ناشی از آلودگی 
هوا در کل کشور به ســالیانه ۱۱۱۵۹ نفر 
می رسد. همچنین اعالم شده که تقریباً آمار 
قربانیــان آلودگی هوا با آمار تلفات جاده ای 
برابری می کند. عالوه بر این خسارت ناشی 
از آلودگی هوا در تهران حدود ۳/۲ میلیارد 
دالر و در  کل کشور ۷ میلیارد دالر ارزیابی 

شده است. 
در شــرایطی که از حدود ۵ ســال گذشته 
قانون هــوای پاک تصویب شــده، غلظت 
آلودگی هوا در بیــش از ۷۰درصد روزهای 
سال گذشته فراتر از استانداردهای جهانی 
بوده است. همچنین از ابتدای سال تا امروز 
نیز  پایتخت نشــینان فقــط دو روز هوای 
پاک استنشــاق کرده اند و همه این موارد 
مشکالتی است که ما دانســته یا نادانسته 
از ســر گذرانده ایم. روز گذشــته اداره کل 
هواشناســی استان تهران هم اعالم کرد که 
تا پایان هفته در مناطق پر تردد شــهری، 
قسمت های مرکزی، غربی و جنوبی استان 
افزایش غلظــت آالینده ها و کاهش کیفیت 
هوا پیش بینی می شــود. علیرضــا زاکانی، 
شــهردار تهران دیــروز در پاســخ به این 
سوال که از وعده های شــما در روز کسب 
رای اعتماد در شــورای شــهر این بود که 
شهروندان را از آلودگی هوا و ترافیک نجات 
می دهید اما ترافیک ســنگین تر و آلودگی 
هوا بیشتر شده گفت:»ما بر سر وعده ای که 
داده ایم هســتیم و مشکلی در این خصوص 
وجود نــدارد. موضوع آلودگــی هوا به ۲۳ 
دســتگاه مربوط می شــود و دستگاه اصلی 
آن ما نیســتیم و صرفا به ما در شهرداری 
هم مربوط نمی شــود، اما در حوزه هایی که 
به خودمان برمی گردد، اقدامات را توســعه 

می دهیم.«
زاکانی با بیان اینکه ما قدر و سهم خودمان 
را درخصــوص رفــع آلودگی هــوا دنبال 
می کنیــم، تصریح کرد:»برای فضای ســبز 
درحوزه عمومی طی ســال گذشته پیرامون 
شهر ۱۲۵۰ هکتار فضای سبز ایجاد کردیم 
و این به تصفیه هــوا و ایجاد طراوت هوای 
شــهر کمک می کند و این غیر از فضاهای 
ســبزی اســت که در داخل شــهر ایجاد 
کرده ایم. امســال نیز ۱۵۰۰ هکتار فضای 
شهر پیرامونی ایجاد خواهیم کرد. همچنین 
نوســازی نــاوگان تاکســی رانی از تکالیف 
شــهرداری اســت. در حــال حاضر قیمت 

خودرو باال رفته و به تبع تسهیالتی که داده 
می شود قدر و سهم راننده نیز افزایش پیدا 
می کند، اما شهرداری با تمام وجود نیز این 

مسئله را دنبال می کند.
  ۱5 راه کار برای کنترل منابع مختلف 

آالینده هوا
پژوهشــگران مرکز پژوهش هــای مجلس، 
دلیل اصلی عدم اجرای راه کارهای پیشین 
مبارزه با آلودگی هوا را ســوء مدیریت و در 
گام بعــدی نبود بودجــه کافی و تخصیص 
منابع اعتبــاری ارزیابی می کننــد و البته 
راه کارهایی ازجمله نوســازی ناوگان حمل 
ونقل عمومی، توسعه وســایل نقلیه برقی، 
بهبود راندمــان نیروگاه ها و اصالح کیفیت 
ســوخت را نیازمند به صرف بودجه و زمان 
زیــادی می دانند. بر این اســاس این مرکز 
راه کارهــای موقتــی به عنــوان جایگزین 
راهکارهــای اصلی معرفی کرده که در عین 
تأثیر برابر در کاهش آلودگی هوا، از هزینه 
اجرای بسیار کمتری برخوردار هستند و در 
این راســتا ۱۵ راه کار بــرای منابع مختلف 
آالینده هوا به نمایندگان ملت پیشــنهاد و 

آزمایش شد.
مطالعات در این گزارش بیان گر این اســت 
که با اجــرای ۱۵ راهکار منتخب کم هزینه 
و زودبازده، در پایتخت حداقل ۸/۲۷ درصد 
از انتشــار آالینده های گازی و ۶/۱۹ درصد 
از انتشــار آالینده ذرات معلق کاهش پیدا 

خواهد کرد.

پژوهش گــران با ارزیابــی هزینه های پیش 
رو برای اجرای این راه کارها افزودند:»برای 
این میزان کاهش آلودگی هوا حدوداً ۱۰۷ 
هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که 
بخشی از آن توســط دولت، بخشی توسط 
شهرداری ها، بخشی آورده متقاضیان و باقی 
از ســایر منابع قابل تأمین اســت. با صرف 
این هزینه، حداقل ۱۷۶ هزار میلیارد ریال 
عایدی اقتصادی ناشــی از کاهش آلودگی 
هوا نتیجه خواهد شــد و بیانگر این اســت 
که طول دوره بازگشت سرمایه کمتر از یک 

سال خواهد بود.«
در انتهای این گزارش با مقایســه این ارقام 
در مقایســه با اجــرای راه کارهــای اصلی 
کاهش آلودگــی هوا، هزینه های راه کارهای 
پیشــنهادی این گزارش را بسیار مقرون به 
صرفه تر و مؤثرتر ارزیابی کردند، به گونه ای 
کــه با صــرف کم تــر از یک ســوم هزینه 
راه کارهای اصلــی، بین ۲ تا ۳ برابر کاهش 

آلودگی هوا حادث خواهد شد.
  مقام مسئول وزارت بهداشت: معضل 

آلودگی هوا جهانی است
دکتر عباس شاهسونی، رئیس گروه سالمت 
هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشــت با اشاره 
به ۷ میلیون مرگ زودرس ساالنه به دلیل 
آلودگی هوا در دنیا گفت:»تعداد مردمی که 
در جهان ســاالنه از آلودگی هوا می میرند 
بیــش از ۶ برابر تعداد مردمی اســت که از 
ماالریا و بیش از ۴ برابر مردمی اســت که از 

ایدز می میرند.«
او با اشــاره به این که آلودگی هوا بر اساس 
آخرین گــزارش بار بیماری هــا چهارمین 
عامل خطــر مرگ در جهان اســت، اظهار 
کرد:»مواجهه با آلودگی هوا در کشــورهای 
توسعه یافته چهارمین عامل مرگ در جهان 
پس از خطرات متابولیــک، رژیم غذایی و 
دود ســیگار اســت. این در حالی است که 
در کشــورهای در حال توسعه، آلودگی هوا 

سومین ریسک فاکتور مرگ است.«
شاهسونی افزود:»در حال حاضر ۹۹ درصد 
از جمعیــت جهــان در مناطقــی زندگی 
می کننــد کــه در آن ســطح آلودگی هوا 
باال است. نکته شــایان توجه این است که 
این خطر در کشــورهای با درآمد متوسط 
و پایین بیشــتر اســت. احتمــال مرگ در 
بچه های با ســن کمتــر از پنج ســال در 
کشــورهای کم درآمد به علــت مواجهه با 
آلودگــی هوا بیــش از ۶۰ برابر بیشــتر از 
کشــورهای پر درآمد است. همچنین تعداد 
مردمی که در جهان ســاالنه از آلودگی هوا 
می میرند بیش از ۶ برابر تعداد مردمی است 
که از ماالریا  و بیش از ۴ برابر مردمی است 

که از ایدز می میرند.«
چالش مردم بــا هوای آلوده به خصوص در 
نیمه دوم ســال این سوال را در ذهن ایجاد 
می کند که اصال آیا اگر قانون هوای پاک در 
کشورمان وجود نداشت، اوضاع هوا بدتر از 

اکنون می بود؟ 

مرگ ساالنه ۱۱ هزار نفر براثر غلظت آالینده ها 

رقابت آلودگی هوا با جاده های مرگ

همدلی| ســتاره لطفی-  امروز، روزی است که قانون 
کار درکشــور تصویب شــد. قانون کار ایران در ۲۹ آبان 
ماه ســال ۱۳۶۹ با حرف و حدیث هــای فراوانی تصویب 
شد تا  ســندی باشــد برای دفاع از حقوق کارگران. اما 
امــروزه این قانون بیش از آن که به نفع کارگر باشــد به 

نفع کارفرماست.
البته قانون کار مصوب ســال ۶۹ اولین قانون کار در ایران 
نبود، بلکه اولین قانــون کار بعد از انقالب بود. اولین قانون 
کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. 
تصویب ایــن قانون در نتیجه مبــارزات پی گیر ۳ اتحادیه 
کارگــری در ایــران بــود که »شــورای متحــده مرکزی 
اتحادیه های کارگران و زحمتکشان ایران« را تأسیس کرده 

بودند.
 دولــت الیحه قانــون کار را در ســال ۱۳۲۳ تصویب و به 
مجلس فرســتاد اما مجلس دو ســال بعد حاضر به بررسی 
آن شد. شــرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون 
نشد و در پی آن با اعتصاب کارگران در بخش های مختلف 
صنعت نفت درگیری های گسترده ای میان کارگران و پلیس 

رخ داد.
در ســال ۱۳۳۷ دولت منوچهر اقبال با مشــاوره سازمان 
بین المللــی کار قانــون کار جدید را تصویــب و به مجلس 
فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین 
قانون قبلی که با تالش اتحادیه های کارگری تصویب شــده 

بود کرد.
پس از انقالب اصالح قانون از خواسته های اصلی گروه های 
کارگــری بود که ســهم قابل توجهی در پیــروزی انقالب 
داشــتند. در این دوران پیش نویس های متعددی از ســوی 
مقامات وقت پیشــنهاد شــد که با اعتراض کارگران دولت 

آن را پس گرفت. 
طی ســال های ۵۸ تا ۶۹ عماًل قانون کاری در ایران وجود 
نداشــت، تا این که در مجلس ســوم کــه اکثریت آن در 
اختیار جناح چپ بود قانون کار جدید تصویب شــد، البته 
شــورای نگهبان به دلیل آنچه که مغایرت بخش هایی از این 
قانون با احکام شــرعی نامید حاضر به تأیید آن نشد. نهایتأ 
مجمع تشخیص مصلحت نظام  بررسی این قانون پرداخت. 
ســرانجام بعد از تهیه ی چهار پیش نویس، در ۲۹ آبان سال 

۶۹ به تصویب رسید.
 جدل گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت 

اکنــون بیش از ۳۰ ســال از تصویب قانون کار در کشــور 

گذشته است. اما این قانون همواره محل بحث و جدل میان 
گروه های کارگری و کارفرمایی و دولت بوده اســت. مسئله 
ضمانت اجرایی، تعدد دســتورالعمل ها و بخشنامه ها که از 
زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پایه گذاری شد، 
اجرایی نشــدن کامل همین این قانــون  ناقض کار و ... از 
مشکالتی اســت که فعاالن کارگری همواره در مورد قانون 

کار به آن اشاره داشته اند.
 رابطه بین کارگر و کارفرما برد- برد نیست

یــک فعال کارگری با بیان این که قانون کار در ایران به نام 
کارگران است، اما بیشــتر به نفع کارفرمایان اجرا می شود 
به همدلی گفت:»قانون کار بــه عنوان یک قانون حمایتی 
کارگران در تمام دنیا به نفع کارگران و برای پایمال نشدن 
حق و حقوق آنان اســت، اما در ایران می توان ادعا کرد این 
چرخ برعکس می چرخد و قانون کار بیشــتر به نفع کارفرما 

اجرا می شود تا کارگر.«
»خســرو ســهرابی« افزود:»رابطه بین کارگر و کارفرما در 
کشور ما رابطه برد- برد نیست و قاعده بازی به نفع کارگران 
رقم نمی خورد، در صورتی که منطق  برد- برد باید بر رابطه 
کارگــر و کارفرما یا هر رابطه دوجانبه یا چندجانبه دیگری 

حکم فرما باشد.«
ســهرابی با بیــان این که قانــون کار نصفــه و نیمه اجرا 
می شود،گفت:»عالوه بر اشــکاالتی که در بطن خود قانون 
کار وجود دارد، اجرا و نحوه عمل به آن نیز مســاله مهمی 

است که ریشه بسیاری از مشکالت امروزی ماست.«
وی ادامــه داد:»در حال حاضر خیلــی از مواد قانون کار از 
اعتبار افتاده و اجرا نمی شــود، برخی از مواد نیز به شــکل 

حداقلی اجرا می شــود، اکنون کم تر از ۴۰درصد قانون کار 
در کشور اجرا می شود و این تبعات وحشتناکی برای جامعه 
کارگری دارد که ملموس ترین آن فقری است که هر روز در 

جامعه کارگری گسترده تر می شود.«  
خســروی افزود:»امروز کارگران به حال و روزی  افتادند که 
حتی توان تأمیــن نیازهای حداقلی خود را هم ندارند، چرا 
که حداقل دســتمزد با سبد معیشتی که  دولت در ابتدای 
سال آن هم به شکل حداقلی تعیین کرده، چندین میلیون 

تومان فاصله دارد.
 این در حالی اســت که براســاس بند دوم ماده ۴۱ قانون 
کار، مــزد باید بتواند حداقل هــای الزم برای معاش خانوار 
کارگری را پوشــش دهد. اما اکنون مزد مصوب قادر نیست 
حتی نیمی از هزینه های تامین ســبد حداقل معیشــت را 

پوشش دهد.«
وی گفت:»اگر همین قانون کار که اشکاالت زیادی نیز دارد 
به صورت کامل اجرا می شــد، ما بسیاری از مشکالت امروز 
را نداشــتیم. در همین قانون  پراشکال کار، باز حمایت های 
بســیاری از کارگران دیده شده است، مانند بحث مسکن یا 
ایمنی کارگران که اجرایی نمی شــود. و ساالنه حدود ۸۰۰ 

کارگر قربانی حوادث ناشی از کار می شوند.«
 بخشنامه ها و دســتورالعمل ها بر قانون کار سایه 

انداخته است
سهرابی تصریح کرد:»یکی از مشکالت قانون کار این است 
که بخشنامه ها و دستورالعمل ها بر قانون کار سایه انداخته 
است. بخشنامه نویســی از زمان دولت احمدی نژاد و بعد از 
این که وی نتوانست تغییرات مدنظر دولت خود را در قانون 
کار اعمال کند، باب شــد و اکنون به جایی رســیده که در 
موارد زیادی بیشتر از این که به قانون  عمل شود به همین 
دســتورالعمل ها و آیین نامه ها عمل می شود. الزم به گفتن 
است که در این دستورالعمل ها بیشتر نفع کارفرمایان مورد 

توجه قرار گرفته است.«
 وی به عدم امنیت شغلی کارگران اشاره کرد و گفت:»یکی 
از مهم ترین و اساسی ترین مشکالت کارگران نداشتن امنیت 
شــغلی به دلیل وجود قراردادهای موقت است. قراردادهای 
موقت یکی از مسائل مهم کارگران کشور است که با وجود 
آن که همواره مطرح می شود، اما کماکان به قوت خود باقی 
اســت. در حال حاضر  کارگرانی در کشــور وجود دارند که 
نزدیک به سن بازنشستگی هستند، اما هنوز قراردادهایشان 

به صورت سه ماهه و شش ماهه بسته می شود.«

همدلی به مناسبت سالروز تصویب یک قانون آن را بررسی کرد

قانون کار و رابطه ای که برد - برد نیست
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