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اخبار کارگری

بعد از دو ســال دوری از مدرسه و 
آموزش به صورت مجازی، دانش آموزان 
مهر ماه امسال باید به مدرسه بروند و 
نکته اینجاست که باز شدن مدارس و 
هزینه های باالی آموزش و تحصیل در 
شرایط تورمی، بار مضاعفی بر شانه های 
نحیف خانواده های کارگری می گذارد.

پول خرید کتــاب و لوازم التحریر و 
لباس فرم از یک سو و هزینه های سربار 
دیگری که حتی در مدارس دولتی به 
خانواده ها تحمیل می شــود از سوی 
دیگر، روزهای پایانی شهریور را برای 
خانواده هــای فرودســت کارگری به 

روزهایی پر از نگرانی بدل کرده است.
سال هاســت که بــدون توجه به 
الزامات صریح اصل ۳۰ قانون اساسی، 
خانواده ها مجبور شده اند بخش زیادی 
از هزینه های تحصیل فرزندان خود را 
)از لباس فرم گرفته تا کتاب درسی( از 
جیب بپردازند. حتی اگر کارگران، فرزند 
خود را در یک مدرسه دولتی ثبت نام 
کرده باشند، هزینه های تحصیل سال 
به سال افزایش یافته تا جایی که امروز 
برای هر فرزند محصل باید حداقل ۳ تا ۴ 
میلیون تومان کنار گذاشت تا بتوان او را 
با حداقلی ترین و ساده ترین اقالم راهی 

مدرسه کرد.

هزینه های سنگین آموزش
و    وسایل آموزشی

در دوران کرونا، خانواده های کارگری 
و کم بضاعــت در تب و تــاب و نگرانی 
خرید تبلت و گوشی هوشمند بودند. 
در آن دوران بودند برخی خانواده ها که 
نمی توانســتند برای فرزندان محصل 
خود ابزار هوشــمند تحصیلی فراهم 
کنند و در مواردی شــاهد خودکشی 
دانش آمــوزان در مناطــق محروم و 
روستایی بودیم. این »فقر آموزشی« تا 
آنجا پیش رفت که حتی از سوی برخی 
نهادها و خیریــن، کمپین های خرید 
تبلت و گوشی برای دانش آموزان مناطق 
محروم به راه افتاد اما امروز بعد از خاتمه 
کرونا، پدران و مادران کارگر باز دغدغه 
جدیدی دارند؛ هزینه های لوازم التحریر 
و نرخ باالی لباس فرم و سایر اقالمی که 

مدارس تحمیل می کنند.
در روزهــای میانی شــهریور ماه، 
رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان 
نوشت افزار تهران افزایش قیمت ۲۰ تا 
۳۵درصدی نوشت افزار را تایید کرد. او 
البته این ادعا که برای هر فرزند محصل 
باید بیش از یک میلیــون تومان پول 
نوشت افزار پرداخت را مردود دانست و 

گفت هزینه نوشت افزار هر دانش آموز 
بین ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار تومان است.

به رغم این تکذیبیه، رســانه ها در 
روزهای اخیر از رشد ۸ برابری قیمت 
اقالمی مانند جامدادی، مداد رنگی و 
قمقمه آب دانش آموزان خبر داده اند. 
قیاس قیمت این اقالم قبــل از کرونا 
در ســال ۹۸ و امروز که مدارس بعد از 
گذشت دو ســال حضوری شده اند، 
تورم ۸۰۰درصدی را ثابت می کند. در 
آن زمان، یک بسته مدادرنگی قیمتی 
حدود ۸ تا ۱۰هزار تومان داشــت اما 
امروز کمتــر از ۶۵ یا ۷۰هــزار تومان 
نیست! این در حالی ست که برای خرید 
یک کوله پشــتی معمولی با کیفیت 
متوسط باید چیزی حدود ۵۰۰هزار 
تومان پرداخت و برای خرید نمونه های 
باکیفیت باید بیــش از یک یا حتی دو 

میلیون تومان هزینه شود.
بررســی ها نشــان می دهد »یک 

خانواده برای راهی کردن فرزند خود به 
مدرسه باید حداقل بین ۸۰۰هزار تا یک 
میلیون و ۸۰۰هزار تومان برای خرید 
لوازم التحریر دست به جیب شود. البته 
این رقم به جز هزینه ثبت نام مدرسه، 
لباس فرم، هزینه سرویس، کتب درسی 
و کمک درســی اســت«. یعنی برای 
خرید کتاب، دفتر، مــداد و خودکار و 
مدادرنگی، کوله پشتی و جامدادی و... 
برای هر فرزند بایــد رقمی بین ۸۰۰ تا 
یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان هزینه 
شود. اگر یک خانواده دو فرزند در خانه 
داشته باشــند، این هزینه به بیش از 
۲ میلیون تومان می رسد که البته این 
ارقام، هزینه سرویس، ثبت نام و خرید 

کتاب های درسی را دربرنمی گیرد.

هزینه هر دانش آموز؛ 
حداقل دو تا سه میلیون تومان

در آستانه مهر ماه، این هزینه های 
ســنگین، خانواده هــای کارگری را 
مستاصل کرده اســت. »علی« کارگر 
قطعه سازی در تهران است که ماهی 
نزدیک به ۱۱ میلیــون تومان حقوق 
می گیرد، به عبارتی حداقل بگیر نیست 
و وضعش کمی به اصطالح بهتر است. او 
که فقط یک فرزند محصل در خانه دارد، 
می گوید: بعد از پرداخت اجاره خانه و 
اقساط وام، فقط ۶ میلیون تومان برای 
هزینه های یک خانواده سه نفره باقی 
می ماند. از این پول چطور هزینه های 

سنگین باز شدن مدارس را بپردازم؟

او در پاسخ به این ســوال که برای 
فرســتاندن فرزندت به مدرسه چقدر 
باید هزینه کنی، می گوید: برای خرید 
لوازم التحریر، کیف و کتــاب و لباس 
فرم، حداقــل باید ۳ میلیــون تومان 
بپردازم. تازه همه چیــز را معمولی و 
ساده می خرم. سه میلیون تومان برای 
من واقعاً سنگین است و این پول جدای 
هزینه های ریز و درشــتی اســت که 
مدارس دولتی به شــیوه های مختلف 
از خانواده هــا می گیرند. تــازه هزینه 
سرویس هم هست. وقتی من با داشتن 
کار و درآمد ۱۱ میلیون تومانی نمی توانم 
راحت هزینه هــای تحصیل در بخش 
دولتــی را فراهم کنــم، خانواده های 
حداقل بگیر و کم درآمد، چه باید بکنند؟

»قدسی« زنی اســت سرپرست 
خانوار که در یکی از پاساژهای شمال 
غرب تهران، شاگرد مغازه است و ماهی 
۴ میلیون تومان می گیرد، برای روزی 
۱۰ســاعت کار مدام! او که مادر یک 
فرزند است و همســرش فوت کرده، 
می گوید: باید پدر و برادرم کمک کنند 
که بتوانم لوازم التحریر و کتاب بخرم. 
هنوز خریدی نکرده ام ولی فکر می کنم 
القل باید ۲ تا ۳ میلیــون تومان برای 
چیزهای بسیار ساده بدهم تا فرزندم 
بتواند به مدرسه برود. یک ماه حقوق 
من می شود خرید لوازم مدرسه فرزندم!
البتــه خانواده هــای کم درآمد، 
حداقل بگیر یا بدون سرپرست بسیاری 
هستند که هیچ کمکی از هیچ جا به آنها 

نمی رسد؛ خانواده هایی که شبانه روز 
زحمت می کشــند و نان حــالل در 
می آورند اما دستمزدشان برای تامین 
هزینه های زندگی اصاًل کافی نیست. 
این خانواده ها این روزها از »کاالیی شدن 
و پولی شدن آموزش« رنج می برند و به 
گفته »احسان سهرابی« فعال کارگری 
و نماینده کارگران در شورای حفاظت 
فنی، اگر بازگشت به الزامات اصل ۳۰ 
قانون اساسی جدی گرفته نشود، با این 
تورم سنگین هزینه های تحصیل، موج 
ترک تحصیل و محرومیت آموزشی در 

راه خواهد بود.

اصل ۳۰ قانون اساسی
 به راحتی فراموش شد

ســهرابی ادامه می دهد: اصل ۳۰ 
قانون اساسی می گوید دولت موظف 
است وسایل آموزش و پرورش رایگان 
را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه 

فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی 
را تا ســر حد خودکفایی کشور به طور 
رایگان گســترش دهد. این وســایل 
آموزش و پــرورش رایگان، چرا فراهم 
نشده اند؟ آیا وسایل رایگان آموزش به 
این معناست که یک خانواده کارگری 
برای تهیه کتاب درسی پول بپردازد یا 
نگران خرید لوازم تحصیلی باشد؟ به 
دلیل  عدم پایبندی به این اصل قانونی، 
دانش آموزان مستعدی بوده  و هستند 
که فقط به خاطر هزینه های سنگین 
تحصیل و فقر خانواده، ناخواسته منجر 

به ترک تحصیل می شوند.
وی از بی انضباطی بازار در آستانه 
مهر مــاه انتقاد می کنــد و می گوید: 
ابتدا باید بازار نوشــت افزار را کنترل 
کنند. چرا برخــی از صنوف مرتبط با 
آموزش، خســارات تعطیلــی دوران 
کرونــا را از جیب مردمان فرودســت 
جبران کنند؟ دســتگاه های نظارتی 
کجا هستند که یک بسته مدادرنگی 
ساده را نزدیک ۱۰۰هزار تومان قیمت 
زده اند و از استیصال خانواده هایی که 
باید فرزندانشان را به مدرسه بفرستند، 
جیب هایشان را پر پول می کنند؟ هیچ 
نظارتی نیست نه در بحث بازار و فروش 
لوازم آموزشی و نه در مقوله هزینه های 
اجباری مدارس. گزارشــاتی داریم از 
مدارسی که تاکید بر یک نوع لباس فرم 
خاص دارند و آن هم قصه خودش را دارد 
و قیمتی که در استطاعت مردم نیست.

او نســبت به هزینه های سنگین 
فــردی و اجتماعی تــرک تحصیل و 
پیوســتن به خیل عظیم کودکان کار 
هشــدار می دهد و می گویــد: امروز 
کودکان کار بسیاری در مخازن زباله 
دیده می شوند که به دنبال یک لقمه 
نان در آلودگی و میکــروب و بیماری 
هستند. حق این کودکان در این سنین، 
تحصیل و بازی اســت که متاسفانه از 
آن محرومند. با رها کردن آموزش در 
دستان بیرحم بازار، فردا این کودکان 

زباله گرد، چند برابر می شوند.

آموزش، کاال نیست
براساس قانون اساســی، آموزش 
»کاال« نیست و وسایل آموزش و پرورش 
هم کاال نیســتند و مشــخص نیست 
چرا باید خانواده ها حداقل سه تا چهار 
میلیون تومان فقط برای آماده سازی 
دانش  آمــوزان برای ورود به مدرســه 
بپردازند. امروز وســایل رایگان برای 
تحصیل شایسته اساساً فراهم نیست، 
از آن دانش آمــوز جنــوب کرمانی یا 
سیستانی گرفته که سر کالس درس از 
فرط گرسنگی غش می کند تا آن فرزند 
کارگر ساده حاشیه تهران که به خاطر 
سنگینی هزینه ها، حتی نمی تواند دیپلم 
بگیرد. معلوم نیســت چرا هزینه های 
یک درس خواندن ساده، نجومی شده 
است؟ مگر تحصیل رایگان با تامین تمام 

وسایل آن، یک الزام نیست؟

قرار بود آموزش رایگان باشد

زنگآغازمدارس،تنبعضیخانوادههارامیلرزاند
عنابستانی: 

حق عائله مندی فعلی 
مثل شوخی است

ســخنگوی کمیســیون ویژه حمایت از جوانی 
جمعیت و خانواده گفت: این عددهای خیلی کمی 
که به عنوان حق عائله مندی پرداخت می شود، مثل 
شوخی می ماند و به نوعی جســارت به عائله و اوالد 
است. در قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده 
این مساله پیش بینی و دولت موظف شده به نحوی آن 
را تغییر دهد که رغبت و انگیزه الزم در مورد ازدواج 

جوانان را ایجاد کند.
علی اصغر عنابســتانی در گفت وگو با ایسنا بیان 
کرد: در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده 
ماده ای داریــم که دولــت را مکلــف کردیم حق 
عائله مندی و حق اوالد را به عدد مناســبی افزایش 
دهد که اگر اشتباه نکنم تا دو برابر وضعیت فعلی است 
و بعد از تولد فرزند سوم نیز این مبلغ بیشتر می شود. 
مثال اگر فرزند سوم به دنیا آمد مجدد این حق اوالد 
برای همه فرزندان افزایش بیشتری یابد که قانون این 
گونه ای در قانون جوانی جمعیت داریم که البته دولت 

هنوز آن را اجرا نکرده است.
    

کارگران سکوهای گازی پارس جنوبی:
منتظر اجرای طرح طبقه بندی 

مشاغل هستیم

کارگران سکوهای گازی پارس جنوبی خواستار 
اجرای درســت و قانونی طرح طبقه بندی مشاغل 
هستند. به گزارش ایلنا، این کارگران می گویند: بعد 
از گذشت سال ها هنوز چشــم به راه اجرای عادالنه 
طرح طبقه بندی مشاغل هستیم و وعده های داده 
شده توسط مســئولین در خصوص اجرای صحیح 

این طرح محقق نشده است.
آنها تاکید کردند: کارفرمای مادر »شرکت نفت و 
گاز پارس« است. این شرکت بر عملکرد پیمانکاران 
زیرمجموعه خود و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل 
نظارت نمی کنــد و صدها کارگــران پیمانکاری 
ســکوهای گاز، از حق و حقوق قانونی خود محروم 
مانده اند. با اجرای طرح طبقه بندی انگیزه و نشاط به 
سکوها بازمی گردد. این عادالنه نیست که در شرایط 
سخت کار کنیم و از طبقه بندی محروم باشیم! این 
کارگران از مدیران وزارت نفت درخواســت کردند 
طرح طبقه بندی مشــاغل با مشارکت تشکل های 
کارگری و نماینــدگان کارگران بــرای نیروهای 

سکوهای گاز اجرایی شود.
    

زمان واریز معوقات فعال مشخص نیست
آغاز واریز حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی با احکام جدید

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی از آغاز واریز 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از روز یکشنبه ۲۰ 
شهریور به روال هر ماه خبر داد و گفت: از بیستم حقوق 
غیرحداقلی بگیرها نیز مطابق با احکام اصالح شــده 
و افزایش ۳۸ درصدی به عــالوه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار 

تومان پرداخت می شود.
به گزارش ایســنا، میرهاشم موســوی در حاشیه 
مراســم امضای تفاهم نامه با جمعیــت هالل احمر 
ایران که با موضوع »بیمه تامین اجتماعی داوطلبان 
جمعیت هالل احمر« برگزار شد، درباره واریز حقوق 
بازنشستگان غیرحداقلی بگیر با احکام جدید گفت:  بر 
اساس قولی که قبال داده بودیم و برنامه ریزی که برای 
نرم افزار و پیاده سازی احکام انجام شده بود و احکام را 
هم بارگذاری کرده بودیم، از امروز طبق روال هرماه که 
پرداخت حقوق ها از بیستم آغاز می شود و تا پایان ماه 
ادامه دارد، حقوق ها بر اســاس احکام جدید و اصالح 

شده، واریز می شود. 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه 
حداقل و حداکثر دریافتی به چقدر می رســد؟ گفت: 
متفاوت اســت و از یک تا برابر حداقل دستمزد است 
که تناسب با همان افزایش اتفاق افتاده است. موسوی 
درباره زمان واریز معوقات نیز گفت: در حال برنامه ریزی 
هســتیم، نشســت هایی نیز با کانون بازنشستگان 

داشته ایم تا سازوکار پرداخت معوقات مشخص شود.

اصل ۳۰ قانون اساسی 
می گوید دولت موظف است 

وسایل آموزش و پرورش 
رایگان را برای همه ملت 

تا پایان دوره متوسطه 
فراهم سازد و وسایل 

تحصیالت عالی را تا سر حد 
خودکفایی کشور به طور 

رایگان گسترش دهد

رسانه ها در روزهای اخیر از 
رشد ۸ برابری قیمت اقالمی 
مانند جامدادی، مداد رنگی 

و قمقمه آب دانش آموزان 
خبر داده اند. یک بسته 

مدادرنگی پیش از سال 9۸ 
قیمتی حدود ۸ تا ۱۰هزار 

تومان داشت اما امروز کمتر 
از ۶۵ یا ۷۰هزار تومان نیست

نسرین   هزاره مقدم

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه نگاه تک بعدی برای اعمال تغییر 
در ترکیب شورای عالی کار با شعار دولت منافات دارد، تاکید کرد که بعید به نظر 
می رسد که الیحه ای برای دولتی کردن ترکیب این شورا تدوین شود اما اگر این 

الیحه به مجلس ارسال شود به ضرس قاطع با آن مخالفت خواهیم کرد.
علی بابایی کارنامی در گفت  وگو با خبرگزاری خانه ملت در مورد انتشار خبری 
مبنی بر تصمیم یک جانبه دولت برای اصالح ترکیب شورای عالی کار گفت: از دولت 
رئیسی انتظار اتخاذ چنین تصمیماتی را نداریم چرا که با شعار این دولت منافات 
دارد و قطعا این حوزه را با مشکل مواجه خواهد کرد چرا که ترکیب شورای عالی 

کار حتما باید براساس تصمیم شرکای اجتماعی دولت تعیین شود و نباید بخش 
دولتی آن غلبه داشته باشد.

نماینده ســاری و میاندرود در مجلس ادامه داد: دولت کــه نمی تواند برای 
شرکای خود در شورای عالی کار تصمیم بگیرد، آن هم در شرایطی که برای رونق 
فضای کســب و کار تالش می کند. نباید برای کارگران فعال در بخش خصوصی 
تصمیم گیری کند کمااینکه کارگران ۷۰درصد جامعه را تشکیل می دهند و اغلب 

آنها نیز حقوق بگیران بخش خصوصی هستند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: الزم است از طریق نظارت و قانون گذاری در 

جهت رفع مشکالت کارگران و تامین معیشت آنها گامی اساسی برداریم. همچنین 
دولت نیز باید با ارائه لوایحی در این حوزه به تصویب قوانینی موثر در جهت حمایت 

از جامعه کارگری کمک کند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس:

اجازه تغییر در ترکیب شورای عالی کار را نخواهیم داد

خبر

مشــکالت کارگران شــرکت های پیمانکاری مس سرچشــمه فقط میزان 
دستمزد و مزایای دریافتی آنان نیست زیرا کارگران مشمول قانون ایثارگری هم 
می گویند که حق و حقوقشان در این شــرکت بزرگ و با درآمدهای بسیار کالن 

رعایت نمی شود.
به گزارش ایرنا، کارگران ایثارگر مس سرچشــمه می گویند با وجود تصویب 
قانون ایثارگری در ســال ۹۹، کسی در درون این شــرکت صدایشان را نشنیده 

و قوانین را در تبدیل وضعیت و ســایر بندهای قانون ازجمله حقوق و مزایا اجرا 
نکرده است.

در این شرایط تجمع های کارگری در مجتمع مس سرچشمه در اعتراض به 
اندک بودن حقوق و مزایا و همچنین بی تفاوتی مســئوالن این شرکت در ارتقا و 
تبدیل وضعیت جمعیت کارگری مشــمول قانون ایثارگران زیرپوشش، اتفاقی 
است که هر چند مدت یک بار بدون نتیجه و بازخورد تکرار می شود اما امید کارگران 
همچنان برای گرفتن حق و حقوقشــان زنده مانده و بعد از تغییر معاون منابع 
انسانی این مجتمع طی چند هفته اخیر، این امیدها زیادتر هم شده است. کارگران 
زیرپوشش مس سرچشمه می گویند طی سال های اخیر گاهی جلو در ورودی 
این مجتمع و گاهی مقابل استانداری کرمان دست به تجمع و اعتراض زده ایم و 
است که در همین سال ها افراد زیادی از بیرون از مجموعه جذب شرکت شده اند.خواستار تبدیل وضعیت خود طبق قانون هستیم اما اتفاقی نیفتاده و این درحالی 

 کارگران مس سرچشمه:

فریادهایمان را نمی شنوند

خبر


