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تجمع نیروهای شاغل در منطقه 
ویژه پتروشیمی

روز یکشنبه )یازدهم مهر( جمعی از نیروهای 
شاغل در منطقه ویژه پتروشیمی در بندر امام و 
شرکت های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس 
در اعتراض به تبعیض مزدی و حقوقی دســت 
به تجمع صنفی زدند. به گزارش ایلنا، »محمد 
صالحی پور باورصاد« دبیــر اتحادیه کارگران 
قراردادی و پیمانی بندرامام و ماهشهر در این 
باره گفت: مطالبه اصلی، بحث تبدیل وضعیت 
نیروهای کاری است که در مشاغلی با ماهیت 
مستمر، قرارداد موقت و پیمانکاری دارند. این 
نیروها براساس قانون خواســتار عقد قرارداد 
مستقیم با شرکت ها هستند. در چنین مشاغلی 
نباید پیمانکاران حضور داشته باشند. این فعال 
کارگری ادامه داد: ماده ۳۸ قانون کار و ماده ۲۷ 
قانون منطقه ویژه اقتصادی، هر دو بر ضرورت 
اجرای قانون کار یکســان- مزد یکسان تاکید 
دارند. رفع تبعیض و دریافت حقوق برابر برای 
کار برابر در  یک کارگاه، یک الزم قانونی است که 
متاسفانه رعایت نمی شود. کارگران پیمانکاری 
منطقه ویژه پتروشــیمی می گویند باید برابر 
با رســمی ها حقوق بگیریم چون کارمان یکی 
است و کارگاه ثابت است. صالحی پور باورصاد 
گفت: کارگران هم از وزیر نفت و هم از وزیر کار 
می خواهند که قانون اجرا شــود. وزارت نفت 
اختیاردار 40درصد سهام عدالت در هلدینگ 
خلیج فارس و ۲0درصد ســهام بازنشستگان 
نفت اســت و بنابراین تصمیم گیرنده اصلی در 
شرکت های زیرمجموعه این وزارتخانه است. 
کارگران از وزیــر نفت می خواهنــد که بحث 
تبدیل وضعیت نیروها را با جدیت دنبال کند. از 
سوی دیگر، از وزیر کار به عنوان متولی اجرای 
قوانیــن روابط کار درخواســت دارند به قانون 
عمل کرده و تبعیض را از میان بردارد. در عین 
حال، مدیران هلدینگ نیــز در قبال کارگران 

مسئولیت اساسی دارند.
    

کارگران شهرداری اللی خواستار روشن 
شدن وضعیت معوقات خود شدند

تعدادی از کارگران شــهرداری اللی از عدم 
پرداخت ۱0 ماهه مزد خود خبر دادند و گفتند: 
عالوه بر حقوق، حدود ۷ ماه حق بیمه ما به تامین 
اجتماعی پرداخت نشده اســت. به گزارش ایلنا 
و به گفته کارگران، به رغــم پیگیری های مکرر 
کارگران برای دریافت حقوق، مسئوالن شهری 
پاسخ قانع کننده ای به درخواست های کارگران 
نمی دهند. این کارگران که در بخش های خدمات 
و فضای ســبز کار می کنند، گفتند: در شــرایط 
سخت کار می کنیم اما از دستمزد خبری نیست. 
بیشــتر همکاران، مدت هاســت که نمی توانند 
نیازهای ضروری خانواده هایشان را تامین کنند 
و انتظار داریم شــهرداری هر ماه حداقل بخشی 
از مطالباتمــان را بپردازد. طبــق اظهارات این 
کارگران، از حــدود ۱0 روز پیش کارگران واحد 
تنظیف و حمــل زباله از جمــع آوری زباله های 
برخی مناطق شهر خودداری کردند. به گفته این 
عده، بخش دیگری از نگرانی آنها نداشتن امنیت 
شغلی به سبب قراردادهای کوتاه مدت است که 
کارفرماها به هر بهانه ای اقدام به اخراج یا تعدیل 
نیروی کار خود می کنند. »رستم قاسمی« عضو 
شورای شهر اللی، با تایید مشــکالت کارگران 
شهرداری اللی گفت: مشکالت امروز شهرداری 
حاصل انباشت مشکالت یک دوره ۱0ساله است. 
این شهرداری نه تنها در تامین حقوق بلکه برای 
ســاماندهی تجهیزات موتوری و ماشــین آالت 

فرسوده نیز با مشکل مالی مواجه است.
    

یک نماینده مجلس خبر داد:
آمار غیرواقعی اشتغال در 

همدان
نماینــده همــدان و فامنیــن در مجلس با 
اشــاره به اینکه ضعف نظارت در همدان به علت 
بی مدیریتی اســت، بیان کرد: آمار اشــتغال در 
همدان غیرواقعی است و مسئوالن باید برای ارائه 
آمار بی اساس پاسخگو باشند. به گزارش ایسنا، 
احمدحسین فالحی در نشست جمعی از فعاالن 
فرهنگی و اجتماعی شهر همدان اظهار کرد: نبود 
آمار دقیق و ارائه آمار اشتباه از قبیل آمار اشتغال 

موجب کاهش بودجه استان شده است.

اخبار کارگری

»کار نیســت...«؛ این جمله را بارها 
شنیده ایم اما احتماال کمتر کسی شنیده 
باشد که کارفرمایی بگوید »نمی توانم 
کارگر پیدا کنم«. شــاید خیلی ها فکر 
کنیم ایــن وضعیت صرفــا مختص 
کشورهای پیشرفته است، کشورهایی 
که در آن تولید باال و تقاضا برای نیروی 
کار بسیار زیاد است اما ظاهرا این گونه 
نیست. چند وقتی است از گوشه و کنار 
شنیده می شود در شهرک صنعتی ساوه 
نیروی کار پیدا نمی شود و کارفرمایان 
دســت به دامان موسســات کاریابی 

شده اند تا برای آنها کارگر پیدا کنند.
برای آنکه از صحت ایــن خبر آگاه 
شویم به ســراغ یک فعال کارگری در 
ساوه و دو کارفرمای فعال در این شهرک 
صنعتی رفتیم و از آنها در مورد وضعیت 

کار در ساوه پرسیدیم.
قبال کار نبود، حاال کارگر نیست

»داود میرزایی«، دبیر اجرایی خانه 
کارگر ســاوه ضمن تأیید این موضوع 
می گوید: »در شهرستان ساوه صنایع 
به شــدت به دنبال کارگر هستند اما 
کارگر پیدا نمی کنند. فارغ از نیروی کار 
تخصصی، حتی کارگر ساده هم برای کار 

در کارخانه ها پیدا نمی شود«.
میرزایــی می افزایــد: »خیلــی 
از کارخانه هــا به دنبــال ایجاد فضای 
خوابگاهی هستند تا از استان های دیگر 
کارگر بیاورند و حاضرند به آنها امکانات 

هم بدهند«.
»رضوانی«، رئیس انجمن مدیران 
صنایع منطقه ساوه و عضو هیأت رئیسه 

اتاق بازگانی اراک نیز با تأیید وضعیت 
پیش آمده در ساوه گفت: »از اوایل سال 
۹۹ تقاضا برای نیروی کار باال رفته اما ما 

با کمبود نیروی کار مواجه هستیم«.
»علی علیرضایی«، عضو هیأت مدیره 
فنرسازی خاور و مدیرعامل کیمیا فوالد 
آریا نیز در تشریح این وضعیت می گوید: 
»نیروی کار نیست و ما به شدت به دنبال 
نیرو هســتیم. نیروی کار یــا به تهران 
مهاجرت کرده و آنهایی هم که مانده اند 
معموال کارگــری نمی کنند. به همین 
دلیل مجبور شده ایم برای جذب نیرو 
فراخوان بدهیم که از کل ایران هر کسی 

بیاید ما می پذیریم«.
او می افزاید: »یکی از مشــکالت ما 
این است که کارگر در کارخانه آموزش 
می بیند اما بعد از مدتی کار را رها می کند 
و اگر جایی دویســت تومان بیشــتر 

پیشنهاد بدهد، آنجا می رود«.
کارفرمایان به پرداخت حقوق 

بیشتر هم رضایت داده اند
وضعیت پیش آمده معلول چیست؟ 
آیا حقوق و مزایای کارگران شــهرک 
صنعتِی ساوه پایین تر از حقوق وزارت 
کار است؟ رضوانی در پاسخ به این سوال 
می گوید: »به جرأت می توان گفت که 
هیچ واحدی کمتر از پایه حقوق تعیین 
شــده به کارگران پرداخت نمی کند و 
حتی به خاطر کمبــود نیروی کار اکثر 
واحدها مبالغی را می پردازند که از پایه 
اداره کار نیز بیشتر است. در حال حاضر 
بسیاری از این کارخانه ها به پرسنل خود 

پاداش تولید هم می دهند«.

علیرضایــی نیز در ایــن خصوص 
می گویــد: »ما هــم حقــوق و مزایا را 
کامل می دهیم و هم طبق قانون طرح 
طبقه بندی مشــاغل را اجرا کرده ایم، 
طوری که هر فرد بســته به شایستگی 
و ســابقه و مدرک تحصیلــی حقوق 
متناســب دریافت می کند. اضافه کار، 
بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی 
همه اینهــا را پرداخــت می کنیم و به 
مناســبت های مختلــف کمک های 

غیرنقدی و معیشتی هم داریم«.
کاهش درصد بیکاران یا عدم 

تمایل به کار در کارخانه؟
آن طور که معلوم است، کارفرمایان 
نه تنها حقوق و مزایا را پرداخت می کنند 
بلکه حاضرند تسهیالتی بیشتر بپردازند 
تا مشــکل کمبود نیروی خود را رفع 
کنند اما مشکل کجاســت؟ میرزایی 
می گوید: »مشــکالت معیشتی باعث 
شــده کارگران تمایل زیادی به کار در 
کارخانه نداشته باشــند. زندگی آنها با 
حداقل حقوق نمی چرخــد بنابراین 
مجبورند به کارهای آزاد و داللی روی 
بیاورند تا از پس هزینه های زندگی خود 

بربیایند«.
البته رضوانی پاسخ دیگری می دهد 
و معتقد است: »بعد از تحریم ها برخی 
از واحدها توانستند چابک عمل کنند، 
شکوفا شــوند و افزایش تولید داشته 
باشــند. افزایش تولیــد باعث کاهش 
درصد بیکاران شــده است و به همین 
دلیل اکثر واحدها برای توسعه با کمبود 

نیرو مواجه هستند«.

 کاهش جمعیت فعال 
و افزایش نرخ بیکاری

طبق آخرین آمار ارائه شده توسط 
مرکز آمار ایران در تابستان امسال نرخ 
بیکاری افراد ۱۵ ســاله و بیشتر نشان 
می دهد که ۹.۶درصد از جمعیت فعال 
)شاغل و بیکار( بیکار بوده اند. بررسی 
روند تغییرات نرخ بیــکاری حاکی از 
آن اســت که این شــاخص، نسبت به 
فصل مشــابه در ســال قبل )تابستان 
۱۳۹۹(، 0.۱درصد افزایش یافته است. 
همچنین در سال های اخیر و همزمان با 
افزایش تحریم ها، جمعیت فعال کشور 
به طور متناوب در حال کاهش است لذا 
به نظر می رســد صحبت های رضوانی 
و اشــاره او به رفتن کارگران به سمت 
کارهای داللی به واقعیــت نزدیک تر 
و پاسخ مناســب تری به چرایی ایجاد 
چنین وضعیتی باشد: »بورس کاال باعث 
به وجود آمدن مشاغل کاذبی شده که 
افراد را یک شبه پولدار می کند. در این 
وضعیت کارگران به کار در محیط های 
صنعتی رضایت نمی دهند. در واقع آنها 

فکر می کنند کار در کارخانه برای آنها 
توجیه اقتصادی ندارد«.

به گفتــه برخــی از اقتصاددانان، 
دســتمزدهای پایین، انگیزه کار را از 
کارگران به خصوص کارگران ماهر گرفته 
و آنها را به ســمت کارهای غیرتولیدی 
و بعضا دالل مآبانه کشــانده است. خط 
فقر امروزه چیزی حــدود ۱۱ میلیون 
تومان اســت و حداقل دســتمزد به 
همراه تمام مزایای آن 4میلیون تومان 
است بنابراین واضح است که کارگران 
برای چرخاندن چــرخ زندگی خود به 
سمتی می روند که دردسِر کمتر و پول 
بیشتری داشته باشــد. آنها کار آزاد و 
کم دردسرتر را به کار در هیاهوی کارخانه 
و در مجاورت دستگاه های پرسروصدا 
ترجیــح می دهند، از این روســت که 
کارفرمایــان ماه ها در جســت وجوی 
کارگرند تا چرخ تولید را بگردانند و در 
مقابل کارگران به دنبال کاری هستند 
تا از پس حداقل هــای زندگی برآیند. 
آنها نیز می خواهند چرخ زندگی خود 
را بچرخانند و احتمــاال کار در کارخانه 
چنین آورده ای برایشان ندارد چرا که 
به گفته کارشناسان حداقل دستمزد، 
تنها ۳۵درصد از هزینه های زندگی را 
پوشــش می دهد و تنها ۱0 روز از ماه را 

کفاف می دهد.
میزایی در مــورد گرایش کارگران 
به کارهای غیرمولــد می گوید: »قبال 
کارفرما، کارگران را گلچین می کرد و 
مثال می گفت مــن کارگر فنی و معدل 
باال و لیسانسه می خواهم. این موضوع 
باعث شد افرادی که مالک های الزم را 
نداشتند به سمت کارهای آزاد بروند. 
مثال طرف نیسان خرید و با ماشین کار 
می کند یا جایی بســاط کرده و اتفاقا 
درآمدش بیشتر از کارگر کارخانه است. 
برای همین او نیز دیگر به کار در کارخانه 

رضایت نمی دهد«.
 گذران زندگی با مقرری 
بیمه بیکاری و شغل دوم

رضوانی در ادامه از تمایل کارگران 
برای اخراج از کارخانــه و گرفتِن بیمه 
بیــکاری می گویــد: »به رغــم اینکه 
درخواســت برای نیروی کار باالست 
اما برخی از کارگران به عمد شــرایطی 
را فراهم می کنند که کارفرمــا آنها را 
اخراج کند تا بیمه بیکاری بگیرند و بعد 
در کنار پولی کــه از بیمه می گیرند به 
مشاغل دیگری مثل کار در اسنپ روی 

می آورند«.
میرزایی در تشــریح این وضعیت و 
تمایل کارگران برای خروج از کارخانه 
عالوه بر تاکید بر مشــکل معیشــتی 
کارگران و تاکید براینکه حداقل حقوق 
کفاف هزینه های ســنگیِن زندگی را 
نمی دهد، می گوید: »ما ۲0 سال است 
که در مورد قراردادهای موقت هشدار 
داده ایم. این قراردادها شمشیری است 

که گردن کارگران را زده و زندگی آنها 
را نابود کرده است. امروز روی دیگر این 
شمشیر هم تیز شــده و و این شمشیر 
دولبه نه تنها گردن کارگران که دست 
کارفرمایان را هــم می برد«. وی گفت: 
»قراردادهای موقت وابستگی و تعصب 
کارگران به محیط کارشــان را از بین 
برده است. وقتی کارفرما آخر هر ماه یا 
در پایان ســال با کارگر تسویه حساب 
کامل می کند و سال به سال سنوات او 
را پرداخت می کند و سال بعد دوباره با 
او قرارداد جدیــد می بندد، کارگر هیچ 
وابســتگی و تعهدی به محیط کارش 
احســاس نمی کند. کارگــران امروز 
مثل کارگران روزمزد شده اند و نتیجه 
این می شــود که به راحتی کار را ترک 
می کننــد و اگر کارخانــه دیگری کار 
راحت تر و پول بیشتری بدهد، به آنجا 

می روند«.
دبیر خانه کارگر ســاوه می گوید: 
»تعطیلی تعاونی های مصرف و مسکن 
کارخانه ها که کارگران به نوعی به آنجا 
وابستگی و حســاب و کتابی داشتند، 
دیگر انگیزه ای برای کارگران نگذاشته 
اســت و آنها به راحتی کار خود را ترک 

می کنند«.
شنا در خالف جهت آب

با وجود حاکم بودن شرایط فعلی، 
عده ای اما همچنان بر کاهش دستمزد 
و رفتن به سمت دستمزدهای توافقی 
تاکید می کننــد؛ آنهایی که معتقدند 
با اصالح قانــون کار و کم کــردن هر 
چه بیشــتر مفاد حمایتی این قانون از 
کارگران، می تواننــد تولید را افزایش و 
موجب اشــتغال هر چه بیشتر جوانان 
شــوند. در نهایت کارگــران نه امنیت 
شغلی دارند و نه حداقل حقوقی که با آن 
نیازهای اساسی خود را تامین کنند. پس 
طبیعی ست که آنها به سمت مشاغلی 
بروند که عایدی بیشتری برایشان داشته 
باشد. اگرچه مورد ساوه را نمی توان به کل 
کشور تعمیم داد و بسیاری از افراد هنوز 
هم به گرفتن همان حداقل حقوق وزات 
کار رضایت می دهند، اما به نظر می رسد 
مورد ساوه نمونه بسیار خوبی برای نقض 
حرف کسانی باشد که معتقدند با کاستن 
از دستمزد کارگران می توان چرخ تولید 
این مملکت را گرداند و امکان بیشتری 

برای اشتغال جوانان فراهم کرد.

وقتی دستمزدها کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد

کار هست، اما کارگر نیست!

خبر

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه به ازای 
واردات هر یک میلیارد دالر کاالی ساخته شده ۱00هزار فرصت 
شغلی از بین می رود، گفت: البته تولیدکننده داخلی باید به فکر 

ارتقای کیفیت و کاهش قیمت باشد.
اصغر آهنی ها در گفت وگو با خبرگزاری فــارس، در مورد 
تصمیم جدید وزارت صنعت مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم 
خانگی کره ای گفت: ما در یک جنــگ اقتصادی تمام عیار قرار 
داریم و باید ارزهایی را که به زحمت به دســت می آوریم صرف 
پشتیبانی از مردم و تکنولوژی تولید شود نه اینکه این ارزها صرف 
واردات کاالهای ساخته شده ای شود که امکان تولید در داخل 

وجود دارد.
وی افزود: به نظر من بهترین حمایت از معیشت مردم این است 
که برای آنها اشتغال و درآمد ایجاد کنیم. در کشور ما توانمندی 
مناسبی از نظر نیروی انسانی و کارخانجات مختلف وجود دارد 
که باید به بهترین نحو از آن استفاده شود و تولیدی که قابلیت 

صادرات دارد باید تقویت شــود و از آن طرف نباید اجازه دهیم 
ارز حاصل از صادرات صرف واردات کاالی مصرفی شود که توان 

تولید در داخل داریم.
آهنی ها افزود: اگر بازار داخلی خود را در اختیار کاالی ساخته 
شده مانند لوازم منزل کره ای قرار دهیم سرمایه های ملی از بین 
می رود و اشتغال هم ایجاد نمی شود، بلکه زمینه بیکاری به ویژه 

در شرایط کرونایی تشدید می شود.
نماینده کارفرمایان در شــورای عالی کار در پاســخ به این 
پرسش که ما در صنعت خودروسازی هم به بهانه حمایت از تولید 
داخل موانعی برای واردات خودرو ایجاد کردیم اما خودروسازان 
کیفیت را ارتقا ندادند و قیمت را هم کم نکردند، گفت: نکته این 
است که دولت وظیفه دارد تسهیل گری، برنامه ریزی، هدایت و 
کنترل انجام دهد. اگر در خودرو موفق نشدیم به دلیل این است 
که خودروسازی خصوصی نشد، بلکه خودروسازی رانتی ایجاد 
شد. ما از نظر توانمندی سخت افزاری در خودروسازی توانمند 

هستیم اما باید مدیریت را خصوصی و قوی کنیم و از بخش های 
رانتی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد:  کسی که به کار تولید و کارخانه روی می آورد 
می بیند که هر روز یک دستگاه برایش مزاحمت ایجاد می کند. 
یک روز تامین اجتماعی، یک روز مالیات و یک روز اداره ای دیگر. 
مسئوالن باید به فکر تولید باشند و مزاحمت برای تولیدکننده 

را کم کنند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: در قانون 
تامین اجتماعی، قانون کار و بیمه های اجتماعی نقصان هایی 
وجود دارد که باید برطرف شود. در قانون برنامه سوم توسعه الزام 
شده بود که قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری 
اصالح شود اما بعد از گذشــت ۲0 سال هیچ کدام از این قوانین 
اصالح نشدند. گاهی این قوانین مانع تولید و نوآوری هستند و 

کسی پاسخگو نیست.
آهنی ها گفت: به عنوان مثال مشاغل جدید در حوزه فضای 

مجازی ایجاد شــده که قوانین موجود کار و تامین اجتماعی 
پاسخگوی نیازهای آن نیست. روابط بین کارفرما و نیروی کار 
شفاف نیست. کارگر و کارفرما به جای اینکه همکار باشند در این 
قانون مقابل هم قرار گرفته اند، بنابراین باید قانون کار اصالح شود. 
وی تأکید کرد: قانون کار فعلی نه قانون کارفرما و نه قانون حمایت 
از کار است و روابط را به گونه ای تعریف کرده که یک طرف یعنی 
کارگر مقابل طرف دیگر یعنی کارفرماست در حالی که این دو باید 
در همکاری با هم باشند. آهنی ها در پایان گفت: باید بستری برای 
تولید صنعتی فراهم کنیم و آدم های مدیر و قوی و توانمند را در 

رأس کارهای تولیدی بگذاریم تا تولید داخل رونق گیرد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار:

راه حمایت از معیشت مردم، ایجاد شغل و درآمد است

قراردادهای موقت 
وابستگی و تعصب کارگران 

به محیط کارشان را از بین 
برده است. کارگران امروز 

مثل کارگران روزمزد 
شده اند و نتیجه این 

می شود که به راحتی کار را 
ترک می کنند

در شهرستان ساوه صنایع 
به شدت به دنبال کارگر 
هستند، اما کارگر پیدا 

نمی کنند. فارغ از نیروی کار 
تخصصی، حتی کارگر ساده 

هم برای کار در کارخانه ها 
پیدا نمی شود

زنشســتگان و  با نــون  ئیــس کا ر
مســتمری بگیران تأمین اجتماعی تهران، 
از پرداخت وام ۷ میلیون تومانی به ۲۱هزار 

بازنشســته تامین اجتماعی خبر داد. علی 
دهقان کیــا در گفت وگــو بــا خبرگزاری 
مهــر اظهار کرد: در ســال گذشــته مبلغ 

پرداختی بــه عنوان وام قرض الحســنه به 
بازنشســتگان ۵ میلیــون تومــان در نظر 
گرفته شــده بود که این مبلغ امســال به 
هفت میلیون تومان افزایش یافته اســت. 
وی با اشــاره به اینکه امســال قرار اســت 
400هزار نفر بازنشســته در کل کشور وام 

قرض الحسنه هفت میلیون تومانی دریافت 
کنند، گفت: ســهم بازنشســتگان شــهر 
تهران 4۲هزار نفر بازنشسته در نظر گرفته 
شــده که از این میزان تا بــه امروز ۲۱هزار 
نفر بازنشســته وام هفت میلیــون تومانی 
خود را دریافــت کرده اند. دهقان کیا گفت: 

بازپرداخت این وام سه ســاله خواهد بود و 
رقمی که امسال برای کل وام بازنشستگان 
در ســطح کشــور پیش بینی شــده است 
۲ هــزار و ۶00 میلیــارد تومان اســت که 
 نسبت به سال گذشته 400میلیارد تومان 

افزایش یافته است.

پرداخت وام ۷ میلیونی  به ۲۱هزار بازنشسته
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