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اخبار کارگری

حرارت تورم ،افزایش دستمزد را ذوب میکند

بازنشستگان:مسئولین یکماه زندگی با حقوق ما را تجربه کنند

براســاس آمار در ایــران ،از حدود
 ۲۳میلیــون نفــر جمعیــت فعال،
حدود هفــت میلیون نفر بــدون بیمه
بازنشستگی هستند .با توجه به اینکه
شمارورودیهایجدیدبهصندوقهای
بازنشســتگی کاهش یافته و از سویی
جمعیتسالمندیکهبیشترآنهاجامعه
بازنشســتگان حقوقبگیر را تشکیل
میدهدنیزروبهافزایشاست،پرداخت
مستمریبازنشستگاننسلهایبعدی
قطعابهمشکالتجدیخواهدخورد.
از طرفــی ،کســانی هــم کــه به
بازنشســتگی رســیدهاند با مشکالت
متعدد معیشتی روبهرو هستند .تقریبا
همه بازنشســتگان یک درد مشترک
را فریــاد میزنند و آن هم مشــکالت
و ســختیهایی اســت که پس از 30
ســال زحمت ،مرهمی بر دردهاشان
ننهادهاند .خبرنگار خبرگزاری ایســنا
در این گزارش ،با افرادی که سالهاست
بازنشســته شــدهاند ،همکالم شده تا
از ســختیها و تلخی روزگارشان با ما
بگویند.
ازحرفتاعملبههمسانسازی
طاهــره  ۵۴ســال دارد .او درباره
گرانــی و تــورم و تاثیــرات آن بــر
بازنشســتگان و مســتمریبگیران
میگوید« :زندگی من بسیار سخت و
دشوار میگذرد .تورم و گرانی این چند
ماه اخیر ما را داغان کرده اســت .قبال
میگفتیم مردم سفرههاشان کوچک
شده اما االن سفرههای همه ما خالی

خبر

شــده و دیگر از پس مخارج روزمره و
عادی زندگیمان برنمیآییم».
این بازنشسته افزود« :مدتهاست
دغدغه اصلــی بازنشســتگان اجرای
همسانسازی اســت .متاسفانه دولت
در سالهایی که شــرایط خوبی داشت
همسانسازیرااجرانکرد.اکنونشرایط
اقتصادیسختیراپشتسرمیگذاریم
ولی به هر حال بایــد آن را اجرا کند».
از او میپرسم همسانســازی حقوق
بازنشســتگان تا چه اندازه کارآمد بود.
مکثی کرد و گفت« :چه همسانسازی
وچهتناسبحقوقیهمهاشغیرواقعی
است.هرحقوقیرا ۲۰الی۳۰هزارتومان
افزایش دادهاند که با این میزان افزایش،
هیچ همسانســازی و تناسب حقوقی
صورتنگرفتهاست».
طاهره در ادامه عنــوان کرد« :این
همسانســازی بــرای حقوق بــاال یا
حداکثربگیــران فایــده دارد .برای ما
حداقلبگیران با این تورم کمرشکن ،به
اندازهسرسوزنفرقندارد».
او با اشاره به گرانی داروهای مصرفی
اظهار کرد« :پزشــکان من را به شکل
آزاد ویزیت میکنند و تعرفه ۹۹درصد
داروهایــی که برایم تجویز میشــود،
آزاد اســت .هزینه داروها بســیار زیاد
است .مدتی دیسک کمر و تنگی نخاع
دارم و به دلیل گرانــی داروها و ویزیت
دیگر نمیتوانم بــه دکتر مراجعه کنم.
سالهاست چشم انتظار همسانسازی
بودهامواینهمنتیجهاش.»...

مشکالتمعیشتی
بازنشستگانپساز
بازنشستگیبسیار
زیاد است .فرزندان
بازنشستگاننیازبه
حمایت مالی دارند .زمانی
که نیاز افراد خانواده تامین
نشود،همبستگیازبین
خواهد رفت و این شروع
مشکالتخانوادگیاست

تورم۲۲درصدوافزایش۲۲هزار
تومانیحقوق
طاهره با اعتراض به وضعیت موجود
بیان کرد« :زمانی که در بودجه ۱۴۰۰
نرخ تورم ۲۲درصد پیشبینی شده آیا
واقعادردجامعهرادیدهاند؟».
وی از افزایــش قیمــت اجناس در
بازار گفت« :ماه گذشــته مرغ کیلویی
۱۶هزار تومــان بود اما حــاال کیلویی
۳۲هزار تومان اســت ،یک قالب پنیر را
۷هزار تومان میخریدم و االن۲۱هزار
تومان .شــما به این موارد نــرخ تورم
۲۲درصد میگویید! واقعــا نمیدانم
روی چــه حســابی میگوینــد تورم
۲۲درصد هســت و ۲۲هزار تومان به
حقوقمااضافهمیکنند».اینبازنشسته
آموزش و پرورش توضیح میدهد« :با
حقوق دو میلیون و ۳۵۰هــزار تومان
ماهانه زندگی میکنــم .یک میلیون و

700هزار تومان اجارهخانهام میشود
و بین ۲۰۰تا۳۰۰هزار تومان هزینه آب
و برق و تلفن را پرداخت میکنم یعنی
در واقع ماهی ۳۵۰هــزار تومان برایم
باقی میماند .حاال شما بگویید چگونه
میتوانم زندگی کنم! زندگی واقعا بر ما
ســخت میگذرد و نمیدانیم دردمان
را به چه کسی بگوییم» .طاهره عنوان
میکند« :وام بازنشستگی سود  ۱۷الی
۱۸درصدی دارد کــه برای بازپرداخت
آن بسیار دچار مشکل میشوم چرا که
با گرفتن وام باید تمــام حقوقم را باید
برای پرداخت کنار بگذارم و دیگر از پس
هزینه کرایه خانه و زندگی برنمیآیم.
اگر وام هم نگیرم نمیدانم چگونه باید
زندگی خود را ســپری کنم» .او درباره
انتظارات خود میگوید« :از دولت هیچ
توقعی ندارم فقط افــرادی که قانون را
تصویب میکنند همین حقوق را برای
بازنشستگی خودشــان در نظر بگیرند
و یک ماه با این حقــوق زندگی کنند و
نتیجه را بگویند که چگونه توانستند با
دریافتی دو میلیون و ۳۵۰هزار تومانی
کرایهخانه،هزینهدرمان،پولآبوبرقو
تلفنوتهیهخوراکراپرداختکنند؟».
این بازنشســته آموزش و پرورش
در نهایت میگوید« :هر سال خانهام را
جابهجا میکنم و تمام ترسم از مبلغی
است که قرار هست صاحبخانه افزایش
دهد .او هم با مبلــغ اجارهخانه امورات
زندگی خود را میگذرانــد و من هم از
پس مخارج زندگیام برنمیآیم .کاش
چارهایبرایاینمشکالتپیداشود».
فشاربهاقشارکمدرآمد
واردمیشود
مراد بازنشســته بعدی اســت که
پــای صحبتهایش مینشــینیم .او
که با مشکالت و ســختیهای زیادی
روبهروســت ،میگوید« :تورم و گرانی
روی زندگــی روزمره بازنشســتگان و
گروههای کمدرآمــد و حتی تعامالت
اجتماعیآنهابسیارتاثیرگذاشتهاست.
مشکالتمالیسببمشکالترفتاریو
کاهش همبستگی بین اعضای خانواده
میشــود و آرامــش را از خانوادههای
بازنشسته میگیرد» .این مرد ۴۷ساله
از انتظارات خانواده خود و کنترل تورم
و گرانی گفت« :زمانی جامعه به رشــد
و شکوفایی میرسد که با کنترل تورم
شاهدافزایشحقوققشرهایکمدرآمد
باشیم و یک بازنشســته بتواند تمامی
نیازهایزندگیخودراتامینکند».
وی با اشــاره به همسانســازی و

افزایش حقوق عادالنــه ادامه میدهد:
«همسانسازی حقوق بازنشستهها و
اجرایی شدن آن توسط دولت در سال
جارییکیازآرزوهایبازنشستگانبود
که موجب رضایتمندی و خوشحالی
شــد اما با تورم فعلی ،چنــدان تغییر و
تحولی در وضعیت بازنشستگان ایجاد
نکرد» .مــراد اضافه کرد« :مشــکالت
معیشــتی بازنشســتگان پــس از
بازنشستگی بسیار زیاد است .فرزندان
بازنشستگان نیاز به حمایت مالی دارند.
زمانی که نیاز افراد خانواده تامین نشود،
همبســتگی از بین خواهد رفت و این
شروعمشکالتخانوادگیاست».
وی با اشاره به دغدغههای سه دهه
خدمت افزود« :بعد از  30سال خدمت،
بیمههای خدمات درمانی ما به گونهای
است که پاسخگوی هزینههای اندکی
است.اگرفردبازنشستهبهبیماریخاصی
دچارشودوبهپزشکمتخصصمراجعه
کند ،خدمات درمانی به صــورت آزاد
در نظر گرفته میشود و قیمت و گرانی
داروهاراهمکهمیدانید».
نامهربانیمسئولینبا
بازنشستگان
«مســعود» هم از مشکالت عدیده
بازنشســتگان یاد میکند و میگوید:
«بازنشســتگان همچنان از مسئولین
نامهربانی میبینند .اخیرا ً خط فقر در
ایران را 10میلیون تومان اعالم کردند
که نشان از اختالل شــدید در زندگی
مردمدارد».
اوادامهداد«:دخلوخرج مردمباهم
هماهنگ نیست .بازنشستگان در این
روزهای وانفسای گرانی ،دچار سختی
زندگیشدهاندوتحتتاثیرتورموگرانی
هرروزسفرههایمانکوچکترمیشود».
مسعود عنوان میکند« :همسانسازی
صورت گرفــت و تا حــدودی حقوق
بازنشستگانافزایشیافتولیازآنجایی
که نتوانســتهاند بازار را کنترل کنند و
با توجه به اینکه اقتصاد کشــور بیمار
اســت ،هیچ تاثیری در بهبود کیفیت
زندگیبازنشستگاننداشتهاست».این
شهروندبازنشستهافزود«:بازنشستهها
با توجه به اقتضای سنشــان بیشتر در
معرضبیماریهستندوبهبیمهطالیی
نیاز دارند .آنچه که بازنشســتگان برای
درمان خــود هزینه میکننــد بیمه با
تاخیر ،آن هم تنها قسمتی از هزینهها را
پرداختمیکند».مسعودگفت«:دیگر
چشــمانداز خوبی برای بهبود اوضاع
نمیبینم .با این نرخ تورم در بودجه سال

از دولت توقعی ندارم .فقط
افرادی که قانون را تصویب
میکنندهمینحقوقرا
برایبازنشستگیخودشان
در نظر بگیرند و یک ماه با
این حقوق زندگی کنند و
نتیجهرابگویندکهچگونه
توانستندبادریافتیدو
میلیون و۳۵۰هزار تومانی،
هزینه زندگی را پرداخت
کنند
آینده یقیناً وضعیت بدتر و مردم دچار
مشکالت عدیدهای خواهند شد .با این
تورم خیلی اقالم از سبد غذایمان حذف
شدهکهخودباعثبیماریهایجسمی
و روانی بازنشستگان میشود و موجب
میشود دوباره مشــکالت جدیدتری
رخدهد».
حداقلهایزندگیبهماهانه
5میلیونتوماننیازدارد
عضو هیــات مدیره کانــون عالی
بازنشستگان کشــور نیز با بیان اینکه
هماکنون دریافتی کارگران با احتساب
مزایاوسنواتبهحدودسهمیلیونتومان
میرســد ،گفت« :برای اینکه کارگران
بتوانند معیشت بهتری داشته باشند،
بایددریافتیآنهادرسالآیندهبهحداقل
پنجمیلیونتومانبرسد».
بهگفتهجواداکبری،براساسقانون،
نرخ دستمزد هر ســال عمدتا براساس
تورم و سبد هزینه زندگی خانوار تعیین
میشودواگربخواهیمافزایشدستمزد
ســال آینده را صرفا براساس نرخ تورم
هم در نظر بگیریم باید۴۵درصد بیشتر
شــود ،زیرا براســاس آمارهای رسمی
میانگین تورم امسال حدود ۴۵درصد
بوده و فکر میکنم ســال آینده بیشتر
هم بشــود .همچنین بعد از هر افزایش
دستمزد به بهانه گران شدن مزد قیمت
تمامی اجنــاس نیز فورا بــاال میرود و
مجموعاینمواردافزایشدستمزدسال
آیندهراتحتتاثیرقرارخواهدداد.
وی با بیان اینکه افزایش دســتمزد
کارگرانبازنشستهنیزمتاثرازتصمیمی
اســت که برای دستمزد ســال آینده
گرفته خواهد شــد ،تاکید کرده است:
«کارگران بازنشسته هم چشم انتظار
بهبود وضعیت معیشــت خود هستند
و امیدواریم به وضعیت زندگی آنها نیز
توجهشود».

یک فعال سیاسی خطاب به معاون وزیر بهداشت:

تبعیض و بیعدالتی برکارآییکارکنان تاثیر میگذارد

یک فعال سیاسی شیرازی به نمایندگی جمعی از کارکنان
حوزهبهداشتباارسالنامهایبه«علیرضارئیسی»معاونوزیر
بهداشت،خواهانرفعتبعیضدرقبالکارکناناینحوزهشد.
بهگزارشایلنا،درمتننامهمحمدرضاسقائیانفردآمدهاست:
پیشتر طی چند نامه ،مراتب توجه ویژه به حق و حقوق پرسنل
حوزهبهداشتباتوجهبهنقشموثرآناندرمبارزهباکووید ۱۹را
متذکرشدمومستنداتومکاتباتدراینزمینهرامنعکسکرده
وامیدواربودمکهاینتالشهاسببشودذرهاینسبتبهاحقاق
حقپرسنلبخشبهداشتگامموثریبرداریداماارسالنامهای
با موضوع اختصاص اعتبار5هزار میلیارد ریالی «جهت پرسنل
درگیر در مدیریت کرونا شاغل در واحدهای محیطی» ،مانند

آب سردی بر پیکر بخش ستادی حوزه بهداشت ریخته شد .در
بخشدیگریازایننامهآمدهاست:نمیدانمباچهنیتیهمزمان
نامهدومیرادرهمانتاریخباموضوع«اعتبارکارانهمعوقهحوزه
سالمت»ابالغمیکنیدکهتمامواحدهایمحیطیوستادیرا
مشمول میکند ،گو اینکه میخواستید با این نامه که مربوط
بهکارانه معوقه بخش سالمت است ،عدم تحقق کارانه کرونا به
بخشستادیبخشبهداشتراپنهانکنید.
ســقائیانفرد در ادامه این نامه تاکید کرد :حدود۸۵درصد
بیماران سرپایی مبتال به کرونا توســط بخش بهداشت مورد
مراقبت و پیگیری قرار میگیرند و حــدود ۱۵درصد بیماران
توســط کادر محترم درمان مورد مراقبت و پرســتاری واقع

میشوندولینمیدانمچرابههمیننسبتبهاحقاقحقوقآنان
همت گذاشته نمیشود و مورد بیمهری ،کملطفی ،بیعدالتی
و تبعیض قرار میگیرند .از اینرو انتظار اســت که کارشناسان
وزارتنشــین را مامور کنید تا با حضور در حوزههای ستادی و
محیطیبخشبهداشت،نحوهمدیریتکروناونقشآناندراین
مبارزهطاقتفرسارابهصورتمیدانیمشاهدهکنندتابراساس
اطالعاتاشتباه،حقالناسیبدیلتضییعحقوقپرسنلبرذمه
خود نگذارند .دومین انتظار این اســت که هرچه سریعتر نامه
اختصاص اعتبار ویژه کرونا نیز جهت پرســنل ستادی بخش
بهداشت را صادر کنید .سومین انتظار این است که به تبعیت از
معاوندرمانوزارتخانهنسبتبهاختصاصفوقالعادهسختیبه

معاون اشتغال وزیر کار:

حوزهآیتی قابلیت ایجاد  ۸۰۰هزار شغل را دارد

معاون توســعه کارآفرینی و اشتغال وزارت
تعاون،کارورفاهاجتماعیبااشارهبهاینکهحوزه
 ITدر صورت حمایت میتواند ۸۰۰هزار شغل
ایجاد کند ،گفت :از محل بازپرداخت تهسالت
میتوانبهمتقاضیانجدیدوامپرداختکرد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم ،عیســی
منصــوری گفــت :در حوزههای کشــاورزی،
صنعت و گردشگری تنها میتوان20هزار شغل

ایجاد کرد در حالیکــه در بخش ITدر صورت
حمایت تا 800هزار شــغل ایجاد میشود .وی
ادامه داد :بازپرداخت تسهیالتی که در سنوات
گذشتهبهروستاییانواگذارشده،درحالحاضر
شروع شــده و در اســتانی همچون کردستان
تاکنون 660میلیارد ریــال بازپرداخت انجام
شده است .از محل این بازپرداختها میتوانیم
به متقاضیان جدید تســهیالت پرداخت کنیم

لذاانتظارمیرودمسئوالناستانی
در راســتای افزایش مشارکت
مردمی در پرداخت اقســاط
تسهیالت تمام تالش خود
را به کار گیرند .معاون توسعه
کارآفرینی و اشتغال وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
به ظرفیتهای ویژه حوزه

تمامیپرسنلبخشبهداشتهمتگماشتهودستورمقتضی
صادرکنید.آقایرئیسیبدانیدواگاهباشیدکهاگرپرسنلبخش
بهداشتتبعیضوبیعدالتیرامشاهدهکنند،مسلمابرکارایی
آنان در این رابطه تاثیر بهســزایی خواهد گذاشت و در دادگاه
عدل الهی ،شما را به سوال و بازخواهی حقوق تضییع شده خود
فراخواهندخواند.

آیتیدرراستایایجاداشتغالبرایجواناناشاره
کرد و گفت :ما تمام وقت خود را گذاشتهایم که
در حوزههای کشاورزی ،صنعت و گردشگری
ســرمایهگذاری کنیم و در نهایت تنها 20هزار
شــغل ایجاد میکنیم در حالی که در بخش
آیتیدرصورتحمایتمیتوانتا800هزار
شغلایجادکرد.
منصوری افــزود :آیتــی بزرگترین
حوزهای اســت که میتوان با توجه به
قابلیتوظرفیتیکهجواناندارند
برای ایجاد اشــتغال و درآمد
روی آن حساب ویژهای باز

کرد اما متأسفانه مسئوالن هیچ حمایتی از این
حوزه نمیکنند .وی با بیــان اینکه برای ایجاد
اشتغالبایدمنابعرابهسمتحوزههاییببریمکه
با کمترین اعتبار بیشترین اشتغال ایجاد شود،
گفت:بایدازاشتغالهایسنتیوکمبازدهپرهیز
کنیم .برای ایجاد هر شــغل در بانکهای عامل
میانگینتسهیالتی700میلیونریالیپرداخت
میشودوقابلقبولاست.
وی گفت :ســقف تســهیالت با کارمزد تا
12درصد حدود 150میلیارد ریال است و برای
تســهیالت18درصد کارمزد نیز 750میلیارد
ریالسقفتسهیالتدرنظرگرفتهشدهاست.

پرداخت مطالبات معوقه کارگران
شهرداری ایالم

شهرداری ایالم سه ماه معوقات مزدی کارگران
قرارداد مستقیم مجموعه شــهرداری را پرداخت
کرد.بهگزارشایلناوطبقاظهاراتیکیازکارگران،
حسابهای مالی شهرداری ایالم به دلیل داشتن
شاکی خصوصی  ۳ماه بود که مسدود شده بود ،در
نتیجهحقوقکارگرانشهرداریپرداختنمیشد.
اوگفت:اینمشکلبعدازمراجعهگروهیازکارگران
شهرداری به دادگستری ایالم مرتفع شد و در حال
حاضر حســابهای مالی شــهرداری باز شدهاند.
این کارگر با بیان اینکه پرداخت مطالبات مزدی او
و ســایر همکارانش در مجموعه شهرداری سه ماه
به تاخیر افتاده بود ،گفت :این موضوع باعث شد تا
کارگران در ماههای گذشــته برای مشخص شدن
وضعیت مطالبات خــود چندین تجمع اعتراضی
مقابل ساختمان شــهرداری و سایر نهادها اجرای
و نطارتی برگزار کنند .به گفته این کارگر ،در حال
حاضر فقط کارگران طرف قرارداد با شــرکتهای
پیمانکاریهستندکههنوزموفقبهدریافتحقوق
خود نشدهاند که امید اســت این گروه از همکاران
که با واسطه شرکتهای تامین نیرو هر ماه حقوق
میگیرندنیزبهمطالباتحداقلیخودبرسند.

اعتراض رانندگان اتوبوس رباطکریم
به افزایش نرخ عوارض آزادراهی

شماری از رانندههای اتوبوسهای برونشهری
در رباط کریم در انتقاد بــه افزایش قیمت عوارض
آزادراه تهران  -ســاوه دســت به اعتراض زدند .به
گزارشایلنا،دستکم ۸۰نفرازرانندههایاتوبوس
برونشهریرباطکریمبهشهرجدیدپرند،روزجمعه
(۵دی ماه) با پارک کردن اتوبوسهای خود در کنار
اتوبان ،نسبت به افزایش نرخ قیمت عوارض آزادراه
تهران-ساوهاعتراضکردند.اینرانندههاتاکنوندر
نامههاییبهمسئوالناستانیوشهرستانیبهافزایش
نرخ عوارضی اتوبان تهران  -ساوه انتقاد کردهاند اما
گویاکسیپاسخگونبودهاست.بهگفتهآنها،پیشاز
ایننیزدرتاریخ ۲۵آبانماهشماریازکامیونداران
در اعتراض بــه افزایش نامتعارف عــوارض اتوبان
تهران ساوه تجمع کرده بودند و نماینده رباطکریم
و بهارســتان با حضور در جمع کامیونداران وعده
رسیدگیتاپایانآبانرادادهبودکهعملینشد.

مشکل بیمه کارگران ساختمانی
ادامه دارد

رئیس کانــون انجمنهای صنفــی کارگران
ساختمانی اســتان قزوین از انتظار حدود  ۳هزار
کارگرساختمانیایناستانبرایقرارگرفتنتحت
پوششبیمهتامیناجتماعیخبردادوازتوقفبیمه
کارگران ساختمانی این شهرستان در سال جاری
انتقادکرد«.سیدمحمدحسینیآشنستانی»بهایلنا
گفت:درحالحاضرحدودسههزارکارگرساختمانی
درقزوینکهکارتمهارتازسازمانفنیوحرفهای
دریافت کردهاند و تمامی مراحل اداری استفاده از
سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را طی کردهاند و
در نوبت قرار دارند .وی افزود :از ابتدای سال جاری،
سهمیه بیمه کارگران ســاختمانی متوقف شده و
هیچ مسئولی پاســخگوی نیاز بیمهای کارگران
ساختمانینیست.بهگفتهاینفعالصنفی،سهمیه
بیمه کارگران ســاختمانی هیچگاه عادالنه نبوده
و تعداد قابل توجهی از ســهمیه بیمهای کارگران
ساختمانیدرگذشتهبهکارگرانخارجازاینصنف
تعلقمیگرفت.

99درصد جامعه سهمی
از بودجه ندارند

یک فعال صنفی بازنشســتگان بــر ضرورت
تخصیص بودجه برای درمان ،آموزش و معیشــت
مردمتاکیدکرد.آیتنیافردرگفتوگوباایلناگفت:
در مساله بودجههای ساالنه ،سالهاست که در بر
یکپاشنهمیچرخد.میلیاردهاتومانبهمؤسسات،
نهادهاوارگانهاییکهعامالمنفعهنیستندوچندان
به حال مردم سودی ندارند ،اختصاص مییابد در
حالیکه مطالبات کارگران و بازنشستگان محقق
نشدهاست.درواقعبودجهسهمیکدرصدیهاست
ونودونهدرصدسهمناچیزیدارند.
به گفته او ،تاثیر ردیفهــای بودجه نه تنها در
ســفرههای جمعیت۹۹درصد جامعه مشــاهده
نمیشود،بلکهدرهزینههایجاریشاملبهداشت
و درمان ،عمــران و آبادانی ،آموزش و گســترش
زیرساختهانیزنمودچندانیندارد.

