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18 ماه است که نه حقوق گرفته اند و 
نه بیمه برایشان رد شده و مثل خیلی از 
دیگر کارگران، شکایتشان راه به جایی 
نبرده است. کارگران قطار شهری اهواز 
در این فاصله زمانی طوالنی، بارها برای 
رسیدن به حقوق خود اعتراض کرده اند 
بی آنکه به نتیجه برســند. خودشــان 
می گویند: »شرکت پیمانکار پولدار است 
اما چون از شهرداری طلب دارد، حقوق 
ما را نمی دهد و با ایــن کار می خواهد 
شهرداری را تحت فشــار قرار دهد. ما 
چه کار کنیم که پیمانکار با شهرداری و 

استانداری مشکل دارد؟«.
به گزارش ایلنا، ماجرا از این قرار است 
که شــهرداری اهواز کار ساخت قطار 
شــهری را به پیمانکار واگذار کرده اما 
ظاهرا شرکت پیمانکار بعد از گذشت 1۵ 
سال، تنها ۳۰درصد از کار را پیش برده 
است. به گفته مدیرعامل قطار شهری 
اهواز، از آنجا که این شرکت به تعهدات 
خود عمل نکرده، شــهرداری قرارداد 
شرکت را در سال ۹۹ فسخ کرد اما این 
شرکت تاکنون به فسخ قرارداد تمکین 
نکرده و کارگاه را تحویل نداده است. حاال 
شهرداری از شرکت به دادگاه شکایت 
کرده و آنها منتظر رای دادگاه برای خلع 

ید این شرکت هستند.
دعــوا ظاهرا بیــن شــهرداری و 
پیمانکار اســت ولی این بــار نیز مثل 
همیشه کارگران قربانیان اصلی این دعوا 
هستند. حدود 11۳ کارگر در این اوضاع 
نابسامان اقتصادی بیش از یک سال است 
که بدون حقوق کار می کنند و در بدترین 
وضعیت ممکن به سر می برند. آنها برای 
رسیدن به حداقل حقوق ماهیانه خود 
هر کاری که می توانستند، انجام داده اند. 
می گویند: »همه جا رفتیم؛ استانداری، 
شهرداری، قطار شــهری، شورای حل 
اختالف و صداوسیما اما به هیچ نتیجه ای 
نرســیدیم. اعتراض که می کنیم ۲ - ۳ 

میلیون تومانی به عنوان علی الحساب 
می دهند که با آن فقط می توانیم بخشی 

از قرض هایمان را بدهیم«.
یکی از این کارگــران می گوید: »به 
همه بدهکارم. چند روزی اســت زن و 
بچه ام را فرســتاده ام بروند شهرستان 
پیش خانواده همســرم، سر سفره پدر 
و مادرش. به جایی رســیده ام که دیگر 
حتی نمی توانــم هزینه شــام و ناهار 
خانواده ام را تامین کنم. فرستادم بروند 

تا چند وقتی پول جمع کنم«.
وقتــی کارگران بــا حداقل حقوق 
وزارت کار هم به سختی می توانند از پس 
مخارج زندگی بربیایند، وضعیت آنها 
که به مدت طوالنی حقوق نمی گیرند، 
کامال مشــخص اســت. یکــی از این 
کارگران می گوید: »همکاری داشــتم 
که فرزندش را تا در مدرسه بغل می کرد. 
یک بار از او پرســیدم چرا نمی گذاری 
خودش برود. گفت کفش هایش تنگ 
شده و پول ندارم برایش کفشی بخرم. 

بغلش می کنم تا راه اذیتش نکند«.
از وضعیــت بــد و نابه ســامان 
همکارانشان می گویند؛ از اینکه بیمه 
ندارند و نگران هزینه درمان هســتند: 
»یک سال آن هم در دوران کرونا بیمه 
نداشتیم. یکی از همکاران کرونای شدید 
گرفت، رفت بیمارســتان اما یک شب 
بیشــتر نماند. از ترس پول بیمارستان 

برگشــت خانه و خــودش را قرنطینه 
کرد. یکی دیگر از همکاران، همسرش 
چند ماه دیگر فارغ می شود. به سختی 
چند جا کار می کند، خانه مردم را تمیز 
می کند تا هزینه زایمان همسرش را به 

دست بیاورد«.
می پرســم چرا ســراغ کار دیگری 
نمی روید؟ یکی از آنها می گوید: »کجا 
برویم؟ بعد از 1۰ - 1۵ ســال کار و هزار 
بیماری چه کسی ما را می خواهد؟ یکی 
از همکاران چشمش را در همین کار از 
دست داد و مدارکش هم موجود است. 
یکی دیگر کمرش مشــکل پیدا کرد و 
چند وقتی است زمین گیر شده است. 

با این وضعیت کجا برویم؟«.
می پرســم به اداره کار شــکایت 
نکرده اید؟ می گوینــد: »دلتان خوش 
است. به خدا یکی از همکاران پارسال 
از ایــن کار درآمــد و رفت ســراغ کار 
تعمیرات. به اداره کار هم شکایت کرد 
اما هنوز نتوانســته پولش را بگیرد. این 

هم از اداره کار و شکایت. کسی همکاری 
نمی کند«.

اگرچه یک ســال اســت حقوقی 
دریافت نکرده اند اما باز بیشــتر نگران 
از دست دادن شغلشان هستند. شاید 
به همین دلیل اســت که خیلی پیگیر 
شکایت نیستند. هم می دانند فایده ای 
ندارد و هم نگرانند که از کار اخراج شوند: 
»ما از روال اداری سر در نمی آوریم. زیاد 
حرف بزنیم و اعتراض کنیم می گویند 
بروید خانه تان، آن وقت همین را هم از 

دست می دهیم«.
کار برای آنها نیســت یا کم است و 
کارگران مجبورند بمانند و بدون حقوق 
و بیمه کار کنند. پیمانکار بدون قبول 
کوچکترین تعهدی کارگران را به حال 
خود رها کرده، شهرداری به وظایف خود 
عمل نمی کند و ثبت شکایت در اداره کار 
جواب نمی دهد. اوضاع روابط کار کال در 

اینجا نابه سامان است.
 قانونی که ضمانتی
 برای اجرا ندارد

اگر قانــون کار ضمانــت اجرایی 
الزم را داشــت، ایــن کارگــران نباید 
بی حقوقی را تجربــه می کردند. ماده 
1۳ قانون کار، کارفرمای مادر را دارای 
مســئولیت تضامنی در قبال کارگران 
می  دانــد. طبق تبصره یــک این ماده 
»مطالبــات کارگر جزو دیــون ممتاز 
بــوده و کارفرمایان موظف هســتند 
بدهی پیمانکاران به کارگــران را برابر 
رأی مراجع قانونــی از محل مطالبات 
پیمانکار، ازجمله ضمانت حسن انجام 
کار پرداخت کنند«. همچنین تبصره 
دو ماده 1۳ قانون کار می گوید: »چنانچه 
مقاطعه دهنده برخالف ترتیب فوق به 
انعقاد قرارداد بــا مقاطعه کار بپردازد یا 
قبل از پایــان ۴۵ روز از تحویل موقت، 
تسویه حساب کند، مکلف به پرداخت 
دیــون مقاطعه کار در قبــال کارگران 

خواهــد بود«.بنابراین طبــق قانون، 
شــهرداری به عنوان کارفرمای اصلی 
نباید اجازه می داد کار به اینجا بکشــد. 
اینکه کارگران یک مجموعه حاضر باشند 
بیش از یک سال بدون دریافت حقوق 
کار کنند، نشان از وجود مشکلی بزرگ 
در روابط کار دارد. این مشــکل زمانی 
بیشتر می شــود که پای پیمانکاران به 
میان می آید. تجربه نشان داده کارگران 
پیمانکاری برای رسیدن به حداقلی ترین 
حقوق خود نیز باید کفش های آهنین 
به پا کننــد. آنها در بســیاری از مواقع 
همین حقوق ناچیز خود را نیز از دست 

می دهند.
افزایش قراردادهای موقت، رشــد 
قارچ گونه شرکت های پیمانکاری، نبود 
تشکل های مستقل کارگری و همچنین 
وضعیت بازار کار و انبوه بیکاران سبب 
شده، امروز کارگران در موضع ضعف قرار 
بگیرند. وضعیت کارگران قطار شهری 
اهواز وضعیت درماندگی بســیاری از 
کارگران و مشتی نمونه خروار است. دعوا 
بر سر رسیدن به همان حداقل حقوقی 
است که شورای عالی کار تعیین کرده، 
حقوقی که اگر تمام و کمال هم پرداخت 
شود باز نمی تواند نیازهای اساسی یک 
خانواده را برآورده کند چه برسد به آنکه 

همان هم از کارگران دریغ شود.

18 ماه کار بدون حقوق و بیمه

کارگرانیکهبیشازیکسالمجانیکارکردهاند

گفت وگو

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور گفت: با 
تالش ها و مطالبه گری های انجام شده از شورای عالی کار و دولت، 
امیدواریم اتفاقات خوبی در زمینه دستمزد  کارگران برای سال 

آینده رقم بخورد.
هادی ابوی در گفت وگو با خبرگزاری میزان گفت: تشکیل 
جلسات شورای عالی کار و کمیته دستمزد و مطالبه گری مجموع 
نمایندگان و تشکالت کارگری منجر به این بحث مهم شد که در 
رابطه با میزان دستمزد کارگران و اثرات آن پژوهش انجام شود و 
مرکز پژوهش سازمان تأمین اجتماعی با انجام این پژوهش، آمار 
خوبی را اعالم کرد که در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی 

قرارگرفته و منتشر نیز خواهد شد.
وی با بیان اینکه با توجه به خالصه و چکیده این پژوهش ها 
دیگر کسی نمی تواند نسبت به بحث تعیین دستمزد کارگران 
ادعایی داشته باشد، افزود: براســاس این پژوهش ها کارگران 
شاغل از نظر معیشتی ضعیف شده اند و در نتیجه کارگری که 

سال هاست کار می کند باید از نظر وضعیت معیشتی ارتقا یافته 
باشد اما متأسفانه نه تنها این اتفاق نیفتاده است بلکه کارگران از 

نظر تأمین معیشت زندگی ضعیف تر هم شده اند.
دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور نتیجه 
مذاکرات و تشکیل جلسات شورای عالی کار و کمیته دستمزد را 
موجب تصمیم گیری بهتر در تعیین دستمزد کارگران برای سال 
آینده دانست و افزود: مشخص شد باید مانند سال های  گذشته 
در تعیین دستمزد به نرخ تورم سال قبل اکتفا نکنیم و آینده نگری 
داشته باشیم.به گفته این نماینده جامعه کارگری، شکافی که بین 
دستمزد و میزان درآمد کارگران با هزینه های زندگی آنان وجود 
دارد عوامل مختلفی دارد اما مهم ترین آن همین بی توجهی به 

افزایش تورم در سال آینده است.
ابوی با بیان اینکه ما از گروه کارفرمایان خواهش می کنیم 
که طرز تفکر خود را مقداری تغییر دهند و با دیدن واقعیت ها بر 
نظرات خود پافشاری نکنند، افزود: شکایت امروز کارفرمایان از 

عدم تمایل کارگران به کار و کمبود کارگر به دلیل کافی نبودن 
دستمزد کارگران برای تأمین هزینه های زندگی آنان است.

این فعال حوزه کار با بیان اینکه که هیچ عقل سلیمی حاضر 
نیست با دریافت به عنوان مثال مبلغ ۳میلیون تومان در ماه کار 
کند درحالی که هزینه زندگی برای یک ماه چند برابر این مبلغ 
است، افزود: متأسفانه دیگر ایســتادگی و پایداری در کار بین 

کارگران وجود ندارد و اکثر آنان به مشاغل کاذب روی آورده اند.
دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با اشاره به 
اینکه ما همیشه از دولت های پیشین و این دولت در خصوص نحوه 
تشکیل جلسات شورای عالی کار انتقاد کرده ایم، اما باید از وزیر کار 
تشکر کرد که با تشکیل این جلسات در سومین شنبه هر ماه، نظم 
خوبی به تشکیل این جلسات داد، افزود: این اهمیت به  موضوع را 
نشان می دهد.وی با بیان اینکه این موضوع بحث تبلیغاتی نیست، 
گفت: با تداوم برگزاری این جلسات با حضور وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و رئیس سازمان استاندارد در جلسه شورای عالی کار، 

ما احساس می کنیم به موضوع اهمیت می دهند و برای خروجی 
مثبت از این جلسات تمایل وجود داد.ابوی ادامه داد: در سال های 
گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت یا رئیس سازمان استاندارد 
که طبق قانون باید در جلسات شورای عالی کار یا حتی در آخرین 
جلسه کمیته دستمزد هم شرکت می کردند حضور نمی یافتند 
که این یک ایراد بزرگ بود.این عضو جامعه کارگری در پایان تأکید 
کرد: با تالش ها و مطالبه گری های انجام شده از شورای عالی کار و 
دولت اتفاق خوبی برای سال آینده رقم خواهد خورد و امیدواریم 
و پیش بینی می کنیم که در تعیین دستمزد کارگران برای سال 

1۴۰1 اتفاقات بهتری رخ بدهد.

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور:

پژوهش تامین اجتماعی نشان از وضعیت بد کارگران داشت

همکاری داشتیم که 
فرزندش را تا در مدرسه 
بغل می کرد. یک بار از او 

پرسیدم چرا نمی گذاری 
خودش برود. گفت 

کفش هایش تنگ شده و 
پول ندارم برایش کفشی 

بخرم. بغلش می کنم تا راه 
اذیتش نکند

طبق تبصره یک ماده 13 
قانون کار، مطالبات کارگر 

جزو دیون ممتاز بوده و 
کارفرمایان موظف هستند 

بدهی پیمانکاران به 
کارگران را برابر رأی مراجع 

قانونی از محل مطالبات 
پیمانکار، ازجمله ضمانت 
حسن انجام کار پرداخت 

کنند
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 ضرب االجل استاندار قم
  برای پرداخت حقوق 
کارگران معدن روستایی

استاندار قم نســبت به پرداخت حقوق مردم 
و کارگران معدن در روســتای کوه ســفید قم به 
مدیران هشــدار داد و اتمام حجت کرد در غیر این 
صورت، معدن تعطیل خواهد شد.به گزارش ایرنا، 
سیدمحمدتقی شاهچراغی در بازدید از روستای کوه 
سفید در دهستان قمرود )بخش مرکزی( خطاب به 
مدیران معدن در این منطقه اظهار داشت: اگر برابر 
ضوابط و قانون حق مردم را دادید کــه دادید، اگر 

ندادید، بدون تعارف در معدن را می بندیم.
    

مدیرکل تعاون، کار  و  رفاه اجتماعی خوزستان:
مجلس به رفع مشکالت 

حاشیه نشینی در اهواز بپردازد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان 
خطاب به اعضای کمیســیون اجتماعی مجلس 
گفت: ما با کف جامعه در ارتباط هستیم و از خیلی 
موضوعات اطالع داریم. انتظار ما از کمیسیون این 
است که به رفع مشــکالت حاشیه نشینی در اهواز 
پرداخته شود.ارســالن غمگین در دیدار با اعضای 
کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: انتظار ما از 
کمیسیون در چند جلسه ای که داشتیم این است که 
به یکی از مشکالت مهم استان یعنی رفع مشکالت 
حاشیه نشــینی در اهواز پرداخته شود.به گزارش 
ایسنا، وی ادامه داد: از محل تسهیالتی که وجود دارد 
مثل تسهیالت اشتغال روستایی، یک تسهیالت 
ویــژه ای را به صورت خاص برای حاشیه نشــینی 
اهواز مصوب کنید تا شــاهد رفع واقعی مشکالت 

حاشیه نشینی باشیم.
    

 دو کارگر آتش سوزی
 یک واحد صنعتی، مفقود هستند

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری قزوین با 
اشاره به آتش سوزی یک شرکت صنعتی گفت: به 
دلیل روغنی بودن مواد این شرکت مهار آتش سخت 
است و حتی اگر هم اکنون آتش مهار شود لکه گیری 

همچنان ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، قدرت اهلل مهدیخانی با اشاره 
به وقوع حادثه مهیب آتش ســوزی در یک شرکت 
صنعتی حوالی بوئین زهرا اظهار کرد: ۳۰ خودروی 
آتش نشانی به همراه ۹8 نفر از نیروهای آتش نشانی 

برای مهار آتش تالش کردند.
وی تصریح کرد: در جریان این حادثه ۳ نفر مفقود 
شده  بودند که صبح جمعه یکی از آنها پیدا شد، اما 
خبری از دو مفقودی دیگر در دست نیست و تا مهار 

حریق باید منتظر بمانیم.
وی درباره علت وقوع این حادثه گفت: معموال 
آتش سوزی ها در واحدهای صنعتی به دلیل عدم 
رعایت نکات ایمنی یا عامل انسانی رخ می دهد اما در 
رابطه با این حادثه باید منتظر باشیم تا بررسی های 

نهایی صورت بگیرد.
    

دستمزد کارگران با پرداخت 
منطقه ای کاهش پیدا می کند

نماینده کارگران در شــورای عالی کار گفت: 
متأســفانه دیدگاه افراد پیگیر مزد منطقه ای این 
اســت که با منطقه ای کردن پرداخت دستمزدها 

میزان مزد کارگران را کاهش بدهند.
محمدرضا تاجیک در گفت وگو با میزان گفت: 
مطمئناً زیرساخت ها برای پرداخت مزد منطقه ای 
آماده نیست و هنوز همه جوانب برای اجرای این طرح 

به طور کامل سنجیده نشده است.
وی با اشاره به پیشنهاد اجرای طرح پرداخت مزد 
منطقه ای در یک استان به صورت پایلوت، افزود: به 
نظر من دولت نباید ریسک انجام این کار را بپذیرد که 

دستمزد کارگران  براساس مناطق پرداخت شود.
تاجیــک درباره اینکــه پرداخت دســتمزد 
منطقه ای چه مشکلی را از کارگران یا کارفرمایان 
حل خواهد کرد، گفت: متأسفانه دیدگاه افرادی 
پیگیر این موضوع این است که با منطقه ای کردن 
پرداخت دستمزدها میزان مزد کارگران را کاهش 
بدهند درصورتی که در متن صریح قانون کار قید 
شده که پرداخت دســتمزد منطقه ای یا صنایع 
باید براساس دو مؤلفه نرخ تورم و هزینه معیشت 
خانوار کارگری تعیین شود و این در حالی است که 
در بهترین استان از نظر پایین بودن نرخ تورم مزد 
دریافتی کارگران نهایتاً ۵۰درصد هزینه زندگی را 

تأمین می کند.

اخبار کارگری

مرکز آمار ایــران از کاهش نــرخ تورم طی 
ماه های اخیر خبر داده است. بر این اساس نرخ 
تورم نقطه ای آبان مــاه ۳۵.۷درصد و نرخ تورم 
ساالنه ۴۴.۴درصد بوده است. نرخ تورم نقطه ای 
آذرماه هم به ۳۵.۲درصد و نرخ تورم ســاالنه به 
۴۳.۴درصد رسیده است. دولت معتقد است با 
اصالح سیاست های غلط، نرخ تورم در ماه های 
آینده به همین شکل روند نزولی خواهد داشت اما 
آیا می توان با استناد به این آمار، کاهش نرخ تورم 
را دلیلی بر بهبود وضعیت معیشت مردم طی این 

ماه ها و ماه های آتی دانست؟
»آلبرت بغزیان« اســتاد اقتصاد دانشــگاه 
شهید بهشتی در پاسخ به این سوال می گوید: 
درباره صحت این آمارهــا نمی توانیم صحبت 
کنیم اما خب آنچه مردم در زندگی روزمره حس 
می کنند، مهم است. اینکه عده ای بگویند قیمت 
فالن کاالی اساسی کاهش پیدا کرده اما مردم 
چیز دیگری ببینند، موضوعی است که نمی توان 
از آن گذشت.بغزیان بیان کرد: اینکه می گویند 

نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نشان دهنده ارزان 
شدن قیمت ها نیست. فرض کنید تورم پارسال 
۳۰درصد بوده و امســال ۲۰درصد شده، نکته 
اینجاست که باز هم ۲۰درصد قیمت ها باال رفته 
است. کاهش نرخ تورم به منزله ارزان شدن نیست 
و به منزله کاهش رشد قیمت است و ممکن است 

مجددا قیمت ها افزایش پیدا کند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: اینکه با مبنا قرار 
دادن تورم سالیانه بگویند تورم تغییر چندانی 

نکرده و عده ای دیگر نیز بــا مبنا قراردادن تورم 
نقطه به نقطــه بگویند نرخ تــورم چند درصد 
کاهش پیدا کرده، چیــزی را تغییر نمی دهد. 
واقعیت این اســت که قیمت ها باالست و مردم 

قدرت خرید خود را از دست داده اند.
بغزیان با اشــاره به صدماتی که در شرایط 
تورمی بر معیشت حقوق بگیران وارد می شود، 
گفت: تورم ظلم به کارگــران و حقوق بگیران 
است. آنها باید صبر کنند تا سر سال دستمزدشان 
براساس تورم ســال جاری افزایش پیدا کند و 
در ســال بعد هم با همان دستمزد سر کنند اما 
آن کس که شــغل آزاد دارد، هر اندازه نرخ تورم 
افزایش پیدا کند، قیمت کاال و خدمات خود را 

افزایش می دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان 
اینکه در این وضعیت حتی افزایش حقوق ها هم 

نمی تواند آن طور که باید کارگران را از وضعیِت 
بد معیشتی نجات بدهد، گفت: افزایش صرف 
دستمزد باعث نمی شود این اقشار منتفع شوند، 
در واقع اگر دستمزد براساس نرخ تورم افزایش 

پیدا کند، تازه وضعیت سربه سر می شود.
وی افزود: باید توجه کنیــم که حقوق ها با 
فاصله یک ساله افزایش پیدا می کند. به عبارتی 
کارگران یک سال هزینه می کنند و بعد در پایان 
سال، حقوق براساس نرخ تورم سالی که گذشته 
افزایش پیدا می کند. خب با شروع سال جدید 
یک سال دیگر کارگر باید با نرخ تورم همان سال 
جدید اما با دستمزدهایی که براساس تورم سال 
قبل تعیین شده سر کند. به همین دلیل کارگران 
به لحاظ دستمزد همواره یک سال عقب هستند.

این استاد دانشگاه با اشاره به تعیین حداقل 
حقوق کارگران بیان کرد: برای دستمزد سقفی 

تعیین می شود اما قیمت ها سقف ندارد. قیمت ها 
می تواند تا بی نهایت باال برود و قیمت خودرو و 
اجاره خانه دائــم افزایش پیدا می کند. بنابراین 
شرایط ناعادالنه است. عدالت این است که دولت 

بر قیمت ها نظارت کند تا قیمت ها دائم باال نرود.
بغزیان با بیان اینکه ممکن است با افزایش 
دســتمزدها قیمت ها افزایش پیدا کند، گفت: 
سهم دســتمزد در تولید زیاد نیست اما ممکن 
است با افزایش دستمزد، قیمت ها بسیار بیشتر 
از این سهم افزایش پیدا کند که در این صورت 

دولت باید نظارت کافی بر قیمت ها داشته باشد.
بغزیان تاکید کرد: کاهش نرخ تورم یکی از 
موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود. 
برای کاهش نرخ تورم و خــروج کارگران از این 
وضعیت بحران باید تولید افزایش پیدا کند. تولید 
باید به نحوی باال برود که هزینه تمام شــده آن 
محصول به طور متوسط کاهش پیدا کند در این 
صورت فرد می تواند ارزان تر کاال و خدمات مورد 

نیاز خود را دریافت کند.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی:

برای دستمزد سقف تعیین می شود، اما برای قیمت ها نه


