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گالیه کارگران پروژه سد شفارود از 
روند نامنظم پرداخت حقوق

کارگران شاغل در پروژه ساخت سد شفارود 
منتظر عملی شدن وعده پرداخت ۵ ماه معوقات 
مزدی خود هســتند. به گزارش ایلنا، تعدادی از 
این کارگران گفتند: بعــد از هر تجمع اعتراضی 
مســئوالن وعــده پرداخت حداقل بخشــی از 
مطالباتمــان را می دهند که متاســفانه عملی 
نمی شــود. این کارگران با بیــان اینکه در ادامه 
بی توجهی مســئوالن به پرداخت مطالبات مان 
هرچند وقت تجمــع اعتراضی برپــا می کنیم، 
درباره مطالبات خود گفتند: ســال جاری فقط 
یک ماه حقوق گرفته ایم و ۵ ماه آن هنوز پرداخت 
نشده است. این کارگران که تعداد آنها نزدیک به 
۹۰۰ نفر است، درباره وضعیت این پروژه عمرانی 
گفتند: چند ماهی اســت اجرای ســاخت سد 
شفارود به دلیل نداشتن اعتبار مالی راکد مانده 
اما کارگران در محل کار خود حاضر می شــوند. 
براســاس ادعای این کارگران، همــه مقامات 
شهرستانی و اســتانی قول حمایت از کارگران 
سد شــفارود و ادامه اجرای این پروژه عمرانی را 
می دهند و اظهار امیدواری می کنند که به زودی 
مشکالت مرتفع می شود اما هنوز اتفاق خاصی در 
این زمینه نیفتاده اســت. این کارگران افزودند: 
چندین ماه  است کارفرما وعده پرداخت حقوق 
می دهد. در طول چند سال گذشته روند پرداخت 
حقوق کارگران با تاخیر انجام شده و هیچ تغییری 

نکرده است.
    

 کارگران شهرداری »اردل« 
سه ماه دستمزد طلبکارند

کارگران شهرداری اردل در استان چهارمحال 
و بختیــاری حدود ۳ مــاه دســتمزد پرداخت 
نشــده دارند. همچنین بخشــی از حــق بیمه 
کارگران به تامیــن اجتماعی پرداخت نشــده 
است. به گزارش ایلنا، به رغم پیگیری های مکرر 
کارگران شــهرداری اردل برای دریافت حقوق، 
هنوز مســئوالن این شهر پاســخ قانع کننده ای 
به درخواســت های آنها نداده انــد و مرتبا وعده 

پرداخت حقوق در روز های آینده را می دهند.
    

 طومار کارگران ارکان ثالث 
خطاب به رئیس جمهور؛

شرکت های پیمانکاری را حذف کنید
کارگران پیمانکاری طی طوماری خطاب به 
رئیس جمهور، خواستار حذف کامل شرکت های 
پیمانکاری شدند. به گزارش ایلنا، صدها کارگر 
پیمانکاری یا ارکان ثالث سراسر کشور با امضای 
طوماری خطاب به رئیس جمهور، خواستار عقد 
قرارداد مستقیم و حذف شرکت های پیمانکاری 
شــدند. در متن این طومار آمده است: براساس 
اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، کارکنان شاغل در 
شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی به صورت 
مستمر مشغول به کار هســتند. در قانون رابطه 
مستقیم بین کارفرما و کارگران تعریف شده اما 
متأسفانه در سال های گذشــته شرکت هایی به 
عنوان واسطه تأمین نیروی انسانی به سودهای 
هنگفتی دست یافتند. از آنجا که نیروهای انسانی 
در صف اول جهاد اقتصادی کشــور در شــرایط 
بحرانی مشــغول به فعالیت هستند، تبعیض در 
نوع قراردادها باعث تضعیف روحیه کارکنان شده 
لذا خواهشمند است با دستور به عقد قراردادهای 
مستقیم با کارفرمایان اصلی و حذف پیمانکاران 
نیروی انسانی موجب پیشــرفت تولید در کلیه 

مشاغل کشور شوید.
    

 ۱۲درصد از معلولیت ها مربوط 
به حوادث حین کار است

مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان گفت: 
۱۲درصد از معلولیت های جســمی و حرکتی در 
محیط و حین کار رخ می دهد کــه نیاز به آموزش 

جدی اصول پیشگیرانه دارد.
به گزارش ایلنا، ولی اهلل نصــر اصفهانی گفت: 
این معلولیت های جســمی و حرکتــی به دلیل 
رعایت نکردن اصول ایمنی کار از ســوی کارگران 
و کارفرمایان در محیــط کار رخ می دهد که نیاز به 

آموزش جدی اصول پیشگیرانه دارد.
وی گفت: علت غالب بروز معلولیت های جسمی 
و حرکتی، تصادفات، حوادث و سوانح کار است که 
در این میان، آسیب های نخاعی باالترین آمار را دارد.
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اخبار کارگری

قالیبافی هنر اصیل ایرانی است که 
از دیرباز زبانزد مردم جهان بوده است. با 
این وجود صنعت قالیبافی و بافندگان، 
این روزها با مشکالت متعددی ازجمله 
گران بودن مواد اولیه، افزایش هزینه های 
تولید و عدم بهره منــدی از بیمه روبه رو 
هستند طوری که به گفته کارشناسان 
این حوزه مشــکالت ریزودرشت این 
صنعت تهدیدی برای افول این هنر اصیل 

تلقی می شود.
برای بررسی مشــکالت بافندگان 
و صنعــت قالیبافی خبرنگار ایســنا به 
روســتای هندل آباد یــا همدل آباد در 
دهستان کنویست واقع در ۳۵ کیلومتری 
شهر مشهد سری زده است. شغل بیشتر 
زنان این روستا قالیبافی است. وارد یکی 
از کارگاه های فعال در روستا می شویم. 
چهــار زن مقابل دار قالی نشســته اند. 
صدای دفتین  زنی بــر گره های ظریف 
نخ هــای رنگارنگ روی دار برافراشــته 
قالی در فضا طنین انداز اســت. به سراغ 
یکی از بافندگان می رویم و با او گفت وگو 
می کنیم. راضیه حدودا ۴۵ سال دارد و 

از قدیمی ترین بافندگان کارگاه است.
او می گویــد: یکــی از بزرگتریــن 
مشکالت بافندگان این است که تحت 
پوشش بیمه قرار ندارند. طی این همه 
سال قالیبافی بیمه نداشــته ام و در این 
مورد از جایی درخواست نکرده ام. کسی 
 هم برای بیمه شــدن ما درخواســتی

 نداده است.
راضیه با اشاره به دشوار بودن شغل 
قالیبافی و دســتمزد پاییــن آن ادامه 
می دهــد: اگر تالش بیشــتری کنیم و 

بتوانیم زیاد کار کنیم و وقت بیشــتری 
برای قالیبافی داشته باشیم نهایتا بتوانیم 
روزی ۴۰هزار تومــان کار کنیم و یک 
قالی را در ۴ تا ۶ ماه به صاحبکار تحویل 
بدهیم. به طورکلی حمایتی از بافندگان 

نمی شود.
به کارگاه قالیبافی دیگری می رویم. 
مریم یکی از زنان بافنده دارای ۳۰ سال 
تجربه در زمینه قالیبافی است. او درباره 
وضعیت کار و بیمه بافندگان می گوید: در 
سال ۹۲ اقداماتی انجام داده و نام خود را 
ثبت کردیم ولی متاسفانه به ما گفتند که 
دیگر چنین طرحی وجود ندارد و ما موفق 

به بیمه خود نشدیم.
ایــن بافنده بــا اعتراض بــه پایین 
بــودن دســتمزد و حقــوق بافندگان 
ادامه می دهد: هر روز صبح تا شــب در 
حال قالیبافی هستیم. با این حال تنها 
می توانیم بعد از چهار یا پنج ماه یک قالی 
سه در چهار تحویل بدهیم که دستمزد 
آن برای هــر نفر ۴ یــا ۵ میلیون تومان 
بیشتر نخواهد بود. این قالیباف در پاسخ 
به این سوال که آیا خود مستقیما به بازار 
دسترسی دارد یا برای کسی کار می کند، 
پاسخ می دهد: برای کسی کار می کنم. 
برای خوداشتغالی به کمیته امداد مراجعه 
کردم تا بتوانم خودم مســتقیما به بازار 
برای فروش قالی دسترسی داشته باشم 

ولی برای این کار حمایتی نشدم.
او بزرگترین مشکل خود را در زمینه 
قالیبافی دســتمزد پایین آن دانست و 
می گوید: کار سنگین و اصلی را ما انجام 
می دهیم ولی پول فروش فرش به جیب 

افراد دیگری می رود.

 آینده ای برای بافندگان قالی 
وجود ندارد

مریم می گویــد: می خواهیم بیمه 
بافندگان پیگری شود. با وجود اینکه ۳۰ 
سال است که در حال قالیبافی هستیم 

ولی هیچ آینده تضمین شده ای نداریم.
بافنده دیگر نامش زهرا و ۲۵ ســال 
اســت که مشــغول قالیبافــی در این 
روستاست. او می گوید: چندباری که از 
صاحب کار خود درخواست بیمه کرده ام، 
جواب می دهد امکان بیمه شدن وجود 

ندارد.
زهرا بیان می کند: اگــر بتوانیم هر 
روز و بدون وقفه قالی ببافیم، هر ســه تا 
چهار ماه می توانیم یک قالی را تحویل 
دهیم که پــول آن هم زمانــی که بین 
 کارگران تقسیم می شــود، به هر یک 

مقدار ناچیزی می رسد.
او ادامه می دهد: ۲۵ ســال است که 
مشغول قالیبافی هستم. از چشم و سر و 
شانه و... برای این کار مایه گذاشته ام ولی 
در نهایت تمام سود این کار به جیب فرد 
دیگری می رود و درآمد ناچیزی نصیب 

ما می شود.
زهرا خاطرنشــان می کنــد: دولت 
و مســئولین باید از ما حمایت کنند تا 
بتوانیم سود کاری که انجام می دهیم، 
نصیب خودمان شود و شرایط دسترسی 

مستقیم ما به بازار را فراهم کند.
این بافنده ادامه می دهد: شاید قیمت 
یک قالی ۱۰۰ میلیون تومان باشد ولی 
از این مقدار تنها ۱۰ میلیون آن نصیب 

بافندگان می شود.
در همین رابطه »مهــدی کاللی« 

رئیس اداره کل فرش سازمان صنعت، 
معدن و تجــارت خراســان رضوی در 
گفت وگو با ایسنا اظهار می کند: حدود 
۹۰هزار بافنده در ســطح استان وجود 
دارد که این تعداد صرفا با مهارت قالیبافی 
آشنایی دارند و تنها ۴۵درصد از این آمار 
قالیباف، فعال هستند. البته این آمار کامال 
دقیق نیست و این یک ضعف در صنعت 
قالیبافی تلقی می شــود زیرا سامانه ای 
وجود ندارد کــه آمارها را به طور دقیق و 
کامل بررســی کند. از طرفی هم چون 
بافندگان قشر خاصی هستند که امکان 
دارد به اینترنت و سایر منابع دسترسی 
نداشته باشند، ثبت اطالعات و آمارشان 

کمی دشوار است.
او با بیان مشــکالت موجــود ادامه 
می دهــد: بیمــه تامیــن اجتماعی 
قالیبافان از ســال ۹۳ تاکنون به دلیل 
محدودیت های اعتباری دیگر کســی 
را جذب نکرد و بیمه شدگان نیز ریزش 
داشــتند. در همین راســتا، مرکز ملی 
فرش ایران تفاهم نامــه ای را با صندوق 
بیمه عشایر روستایی کشاورزان منعقد 

کرد کــه خــط درآمــدی قالیبافان را 
از ۴۵۰هــزار تومان تا یــک میلیون و 
۵۰۰هزار تومان تعیین کند و بر مبنای 
آن، بافندگان مســتلزم می شــدند که 
۱۵درصد از درآمدشــان را برای بیمه 
پرداخت کنند که از این ۱۵درصد نیز، 
 ۱۰درصد را دولــت و ۵درصد را بافنده 

پرداخت می کرد.
رئیــس اداره کل فــرش ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
ادامه می دهد: مرداد ماه سال ۹۹ مجددا 
یک تفاهم نامه تکمیلی منعقد شد که 
طبق این تفاهم نامه، دولــت باید تمام 
حق بیمه قالیبافان در یک ســال اول را 
پرداخــت می کرد یعنی در ســال اول، 
همان ۵درصدی که قالیباف موظف به 
پرداخت آن بود از جانب دولت پرداخت 
می شد. در ســال اول، قالیباف موظف 
به پرداخت یــک درصــد از حق بیمه 
بود، از ســال دوم موظف بــه پرداخت 
۲درصد، سال سوم ۳درصد، سال چهارم 
۴ درصد و در نهایت سال پنجم موظف 
به پرداخت ۵درصد از حق بیمه می شود 
اما متاســفانه به دلیل محدودیت های 
اعتباری دولت قبــل، تاکنون خبری از 

اجرای این تفاهم نامه نشده است.
وی افــزود: درآمد یک قالیباف هیچ 
تطابقی با تورم موجود در اقتصاد کشور 
ندارد و به این دلیل آمار قالیبافان فعال رو 
به کاهش است. با وجود اینکه سرمایه گذار 
وجود دارد اما خراسان رضوی هم اکنون 
با کمبود قالیباف مواجه است. بزرگترین 
دغدغه قالیباف ها بازار و فروش و تامین 
مواد اولیه است. برای بهبود این وضعیت، 
تنها راهکار پیشــنهادی ما این بود که 
قالیبافی از حالت تک بعدی خارج شده 

و به یک فعالیت کارگاهی تبدیل شود.
کاللی ادامه داد: حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ 
کارگاه غیرمتمرکز قالیبافی در خراسان 
رضوی وجود دارد و در هر کارگاه حداقل 
۱۰ نفر مشــغول به کار هستند. میزان 
کارگاه های متمرکز نیز بین ۵۰ الی ۶۰ 
عدد اســت. تعداد کارگاه های قالیبافی 
استان تا پایان سال ۱۴۰۰ به روز خواهد 
شد و در تالش هستیم تا آمار کارگاه های 

موجود در استان را افزایش دهیم.
قطع بیمه حدود ۶۰۰۰ قالیباف

»هادی مخملی« رئیــس اتحادیه 
فرش دستبافت مشهد نیز در گفت وگو 
با ایســنا می گوید: در حال حاضر تعداد 
قالیبافانی که در مشهد در انتظار بیمه 
تامیــن اجتماعی هســتند ۵۷۰۰ نفر 
اســت. از ابتــدای ســال ۹۳ تاکنون 
۶۰۰۰ بیمــه مربــوط بــه قالیبافان 
قطع شــده اســت. تعــداد قالیبافان 

 کــه در حال حاضــر در مشــهد بیمه 
هستند ۲۲۰۰ نفر است.

او در رابطــه با موانعی که بر ســر راه 
قالیبافــان وجــود دارد، ادامه می دهد: 
اولین مانع در مسیر کار قالیبافان، کاهش 
قدرت و ظرفیت آنها در تولید است. تا قبل 
از افزایش قیمت مواد اولیه، قالیباف به 
تنهایی می توانست به صورت شخصی 
فعالیت کند اما اکنون این شرایط وجود 
ندارد و قالیبافان با مشکالت زیادی سر 

و کار دارند.
رئیس اتحادیه فرش دستباف مشهد 
بیان می کنــد: دومین مانــع در مقابل 
قالیبافان مربوط به بیمه تامین اجتماعی 
اســت. به دلیل عدم بودجه کافی دولت 
بیمه برای قالیبافان لحاظ نمی شود. از 
سال ۹۳ که بیمه های تامین اجتماعی 
قالیبافان به مشکل برخورده است، بیمه 
حدود ۶۰۰۰ قالیباف قطع شده و هنوز 

تجدید نشده است.
مخملی تصریح می کند: البته بیمه 
صندوق عشایر عملکرد نسبتا مطلوبی 
داشته اما این بیمه شرایط و فواید کمتری 
دارد. فایده بیمه صندوق عشایر این است 
که در صورتی که قالیباف دوباره تحت 
پوشش بیمه تامین اجتماعی قرارگیرد، 

سوابق آن را پذیرفته و تایید می شود.
او در ارتباط با تاثیر چشــمگیر بیمه 
تامین اجتماعی در روند عملکرد قالیبافان 
بیان می کند: موضوع بیمه تنها عاملی 
است که به قالیبافان برای ادامه دادن این 
شغل سخت، انگیزه می دهد زیرا بیمه 
تامین اجتماعی مشخص کننده آینده، 
جایــگاه و منزلت بافنده اســت و تاثیر 
چشمگیری در اشــتغالزایی و افزایش 

میزان بافندگان و تولید دارد.
رئیــس اتحادیه فرش دســتباف 
مشهد خاطرنشان می کند: عامل اصلی 
عدم بیمه تامیــن اجتماعی قالیبافان، 
کمبود بودجه دولت اســت. اتحادیه ها 
با وجــود چنین شــرایطی موظفند با 
بررسی گروه های مختلف قالیبافان، به 
تخصیص بیمه به قالیبافانی که شرایط 

سخت تری دارند، اقدام کنند.

قالیبافی؛ هنرصنعتی که آینده ای برای بافندگانش ندارد

خاموشیتدریجینوایدفتینزنی

خبر

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هزینه 
ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی مطابق 
طرح جهش تولید و تامین مســکن ۱۰۰۰ هزار 
میلیارد تومان است، گفت: یک خانواده با سطح 
درآمدی متوسط باید بدون در نظر گرفتن تورم 
سال های آتی حدود ۳۰ سال درآمدهای خود را 

پس انداز کند تا موفق به خرید مسکن شود.
به گزارش ایسنا، اصغر مخلوقی اظهار کرد: در 
بازه سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ ساالنه ۳۰۰ الی 
۴۰۰ هزار واحد مســکن در کشور تولیدشده که 
سهم بخش خصوصی در این بین بیش از ۹۲درصد 

بوده است.
وی با اشــاره به اینکه هزینه اجرای این طرح 
جهش تولید و تامین مســکن بسیار زیاد است و 
باید از راهکارهای قانونی و منطقی این پروژه تامین 

مالی شود، گفت: هزینه  برآورد شده برای این طرح، 
هزار هزار میلیارد تومان در سال است که بانک ها 
مکلف به اعطای ۲۰درصد اعتبارات خود به این 

طرح هستند.
این کارشناس مسکن گفت: با توجه به پایان 
برنامه ششم توسعه، نیاز است مشکالت و موانع 
تامین مسکن بررسی شود. با تحول در ساختارها 
و سازوکارها، بهبود چشمگیر معیشت، رفاه، رونق 
اقتصاد و برخورداری یکایک مردم از فرصت های 

اجتماعی، باید بسترسازی و تضمین شود.
وی با انتقاد از عملکــرد دولت های یازدهم و 
دوازدهم در بخش مسکن گفت: عملکرد دولت 
تدبیر و امید خســارات فراوانی به این بخش وارد 
کرد. رها کــردن بخش تولیــد و توجه صرف به 
تحریک تقاضا بدترین رویکردی بود که از ســال 

۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ در بخش مسکن کشور به 
وقوع پیوست. در سال ۱۳۹۲ متوسط تولید ساالنه 
مسکن، در حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد 
بوده که در حال حاضر بــه حدود ۳۰۰هزار واحد 
کاهش یافته است. این موضوع منجر به کسری 
ساالنه حداقل ۵۰۰هزار واحد مسکن طی هشت 
سال اخیر شــده اســت. به عبارت دیگر، دولت 
سیزدهم در شــرایطی آغاز به کار کرده که بازار 
مسکن با کسری چهار میلیونی روبه رو شده است.

به گفته مخلوقی، افزایش قیمت ناشی از عدم 
تناسب بین عرضه و تقاضا، فشار بی سابقه ای را بر 
متقاضیان واقعی مسکن وارد کرده است. بسیاری 
از مردم، دیگر توان ورود به بازار مسکن را ندارند. 
به طور مثال در شهر تهران یک خانواده با سطح 
درآمدی متوسط باید بدون در نظر گرفتن تورم 

ســال های آتی در حدود ۳۰ ســال درآمدهای 
خود را پس انداز کند تا موفق به خرید مســکن 
شــود. این فعال صنعت ســاختمان یادآور شد: 
بی توجهی به بخش تولید مســکن، باعث خروج 
بسیاری از فعاالن و سازندگان در این حوزه شده 
است. این افراد یا خانه نشین شــده  یا به برخی از 
کشورهای همسایه مهاجرت کرده و در آنجا اقدام 
به ســرمایه گذاری در حوزه مسکن می کنند. در 

حال حاضر، مطابق آمارهای موجود، هزینه تولید 
یک مترمربع واحد مسکونی در مقایسه با شروع 
به کار دولــت تدبیر و امید، حداقل ۷ برابر شــده 
است. در سال ۱۳۹۲ متوسط هزینه ساخت یک 
مترمربع آپارتمان در حــدود ۱.۲ میلیون تومان 
بوده که این رقم در حال حاضر به حدود ۷ میلیون 
 تومان به ازای هر مترمربع )به صورت میانگین( 

افزایش یافته است.

یک کارشناس اقتصادی:

خرید مسکن نیاز به ۳۰ سال پس انداز دارد

کارگر جوانی با سقوط به مخزن قیر داغ در ساری جان 
خود را از دست داد.

»ایمــان فضل اهلل نــژاد« رئیــس اداره عملیــات 

آتش نشــانی ســاری گفت: حادثــه ســقوط کارگر 
جــوان در مخزن قیــر به ســامانه ۱۲۵ آتش نشــانی 
گــزارش شــد و بالفاصلــه گــروه نجــات بــه محل 

 حادثه واقع در شــهرک صنعتی شــماره یک ســاری
 اعزام شدند.

او افزود: آتش نشــانان با رســیدن به محل حادثه و 
ارزیابی اولیه، به علت درجه حرارت باالی مخزن و عدم 
دسترســی، ادامه عملیات را در صبح روز بعد انجام داده 
و پس از کاهش دما و تخلیه قیر مذاب در مخزن با ورود 

به محل و جست وجو در شرایط دشوار، تکه هایی از پیکر 
فرد فوت شده را به بیرون کشیدند.

فضل اهلل نژاد با اشــاره به اینکه علت حادثه در دست 
بررسی است، گفت: آتش نشــانان پیکر فرد فوت شده 
را جهت ادامه مراحل قانونی به عوامل پزشکی قانونی و 

نیرو های انتظامی تحویل دادند.

سقوط مرگبار کارگر جوان در مخزن قیر داغ

موضوع بیمه تنها عاملی 
است که به قالیبافان برای 

ادامه دادن این شغل 
سخت، انگیزه می دهد 

زیرا بیمه تامین اجتماعی 
مشخص کننده آینده، 
جایگاه و منزلت بافنده 

است

۲۵ سال است که مشغول 
قالیبافی هستم. از چشم 
و سر و شانه و... برای این 

کار مایه گذاشته ام؛ ولی در 
نهایت تمام سود این کار به 
جیب فرد دیگری می رود 
و درآمد ناچیزی نصیب ما 

می شود
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