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کارگران فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه:
چهارماهاستحقوقنگرفتهایم

کارگــران پیمانــکاری یکی از شــرکت های 
پاالیشگاه هشــتم عســلویه از تاخیر در پرداخت 
مطالبات مزدی خود خبر می دهند اما مدیر سایت، 
این خبر را تکذیب می کند. به گزارش ایلنا، کارگران 
پیمانکاری شاغل در واحد ۱۰۸ پاالیشگاه هشتم 
که در فازهای ۲۰-۲۱ پارس جنوبی مشغول به کار 
 O۱ هستند و برای یکی از شرکت های زیرمجموعه
کار می کنند، می گویند: االن ۴ ماه است که حقوق 
نگرفتیم. بیمه اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸ و شهریور، 
مهر و آبان ۹۸ نیز به حساب تامین اجتماعی واریز 
نشده است و به همین دلیل در تمدید دفترچه های 
بیمه درمانی خود با مشــکل مواجه هستیم. این 
کارگران در بخش ساخت پاالیشگاه هشتم مشغول 
به کار هستند و از قرار معلوم، پروژه ساخت همچنان 
ادامه دارد. »خواجه احمدی« مدیر سایت پاالیشگاه 
هشــتم با تکذیب این خبر می گوید: این کارگران 
تعدادشان زیاد نیســت و همگی حقوق هایشان را 
گرفته اند. وی در ارتباط با پرداخت حق بیمه های 
کارگران می گوید: حق بیمه این کارگران نیز مرتب 

به حساب تامین اجتماعی واریز شده است.
    

نماینده اراک در مجلس:
قوهقضاییه،رسیدگیبهپرونده

هپکوراتسریعکند

»علی اکبــر کریمی« نماینــده اراک، خنداب 
و کمیجان در مجلس، طی نامــه ای به رئیس قوه 
قضاییه خواســتار تســریع در روند رسیدگی به 
تخلفات صورت گرفته در رابطه با شــرکت تولید 
تجهیزات سنگین هپکو شده است. به گزارش ایلنا، 
در بخشی از این نامه آمده است: متاسفانه رسیدگی 
به پرونده تخلفات صورت گرفته در شرکت هپکو 
توسط خریداران بلوک ســهام دولتی این شرکت 
و مدیران منصوب آنها در طــی دوره واگذاری این 
شرکت توسط سازمان خصوصی سازی در سال ۸۵ 
تاکنون، منتج به نتیجه نشده است، لذا خواهشمند 
است دستور فرمایید با توجه به اهمیت موضوع و به 
جهت تسریع در بازگشت اموال و دارایی های غارت 
شده به این شــرکت و برخورد با عوامل متخلف و 
مجرم تضییع کننده حقوق بیت المال و شــرکت 
مذکور و کارگران آن شده اند، در روند رسیدگی به 

این پرونده تسریع کنند.
    

تجمعگروهیازمعلوالنمقابل
سازمانبرنامهوبودجه

جمعی از افراد دارای معلولیت، همزمان با روز 
جهانی معلوالن در اعتراض بــه عدم اجرای قانون 
معلوالن و عدم تحقق بودجه اجــرای این قانون و 
تخصیص بودجه برآورد شده برای اجرای قانون در 
الیحه بودجه ۹۹ مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع 
کردند. به گزارش ایلنا، تجمع کنندگان گفتند: اخیرا 
ســازمان برنامه و بودجه از بودجه ۱۱۰۰ میلیارد 
تومانی اجرای قانون معلوالن در ســال جاری )در 
حالی که بودجه مورد نیاز ۱۲,۵۰۰ میلیارد تومان 
است(، وعده پرداخت تنها کمتر از نیمی از آن یعنی 
۵۳۳ میلیارد تومان را تا پایان سال داده است. این 
عده افزودند: سال گذشته نیز ۲۰۰ میلیارد تومان 
از بودجه پرداخت نشد. همچنین بودجه مورد نیاز 

برای سال بعد ۲۰هزار میلیارد تومان است.
    

کارفرمایهفتتپهملزمبه
پرداختمطالباتکارگرانشد

جلسه بررسی مشکالت کارگران مجتمع کشت 
و صنعت هفت تپه از سوی شورای تامین شهرستان 
در محل فرمانداری شهرستان شوش برگزار شد. به 
گزارش ایلنا، در جلسه روز دوشنبه )۱۱ آذر ماه( که 
اعضای شورای تامین به همراه نمایندگانی از کارفرما 
و کارگران حضور داشتند، کارفرما مکلف شد که تا 
۲۰ روز دیگر حقوق مهر ماه کارگران را پرداخت کند. 
اعضای حاضر در جلسه مصوب کردند کارفرما لباس 
کار مورد نیاز کارگران را خریداری کرده و از هفته آینده 
به تدریج آنها را در بین کارگران توزیع کند. همچنین 
مقرر شد مطالبات بازنشستگان طی سه قسط تا پایان 
سال پرداخت شود. در عین حال در مورد سایر مزایای 
قانونی که خواسته کارگران است طبق دستورالعمل و 
مصوبات قانون کار به کارگران پرداخت شود. در بخش 
دیگری از این مصوبه، تاکید شــده حضور کارگران 
از تاریخ ۱۱ آذر ماه در محل کارشــان الزامی است و 
در صورت عدم حضور غیبت غیرموجه محسوب و 

اقدامات قانونی در مورد آن شخص اعمال می شود.
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اخبار کارگری

حدود سه هفته از اعالم نرخ 
جدید بنزین می گذرد و با وجود 
اینکه هزینه های بیش از ۱۵۰ هزار 
صیاد ایرانی باال رفته، هنوز خبری 
از اختصاص بنزین سهمیه ای برای 

صیادان نیست.
    

 ساعت صفر ۲۴ آبان وقتی تصمیِم 
سخت اجرا شد، خیلی ها فکر می کردند 
تمامی پیش بینی هــای الزم صورت 
گرفته و هیچ صنفی جــا نمانده که از 
گرانی قیمت بنزین متضرر بشــود. 
برنامه ریزان افزایــش قیمت بنزین 
و ســهمیه ای کــردن آن تمهیداتی 
برای صنوف مختلف شامل رانندگان 
تاکسی، وانت بار ها و ... اندیشیده بودند. 
هر چند در مواردی سهمیه اختصاص 
یافته برای این اقشار مورد اعتراض و 
انتقاد بود، اما به هر حال وضعیت آنها 
بهتر از آن اقشاری بود که با بنزین سر و 
کار دارند، اما هیچ سهمیه ای برای آنها 
در نظر گرفته نشده بود. در روز هایی که 
از اعالم گرانی قیمت بنزین می گذرد 
اقشــار مختلف اعالم کردند وضعیت 
جدیــد، هزینه های آنها را به شــدت 
باال می برد. از جمله اقشــار متضرر در 
این زمینه صیادان هستند که با وجود 
تعداد باال و تاثیر مهم شان در اشتغال 
حدود سه هفته بعد گرانی بنزین؛ هنوز 

تکلیف شان روشن نیست.
 بالتکلیفی جمعیت

 ۱۵۰ هزار نفری
آمار مربوط به ســال ۹۴ نشــان 
می دهد در هفت اســتانی که در آن 
صیادی صــورت می گیرد، ۱۴۱ هزار 
و ۱۳۶ نفر به شــغل صیادی مشغول 

هســتند. چهار ســال بعد از ارائه این 
آمار به نظر می رســد به این جمعیت 
حداقل ۱۰ درصد اضافه شــده باشد. 
بر این اســاس می تــوان گفت حدود 
۱۵۰ هزار نفر در ایران از طریق صیادی 
امرار معاش می کننــد، حال آنکه این 
آمار مربــوط به صیادان مجاز اســت 
و بررســی ها و همچنیــن اظهارات 
اتحادیه های صیادی نشــان می دهد 
در اســتان های مختلف تعــداد قابل 
توجهی هم به صورت غیرمجاز صیادی 
می کنند. صیادی و مشاغل مرتبط با 
آن یکی از اصلی ترین راه های درآمد 
در استان های ســاحلی ایران است. 
انتظار می رفت در طرح گرانی بنزین 
تمهیداتی برای ایــن جمعیت بزرگ 
اندیشیده شود، اما بالفاصله بعد از اعالم 
خبر گرانی بنزین اتحادیه های صیادی 
اعالم کردند این قشر اصال مورد توجه 
قرار نگرفته و با بنزین آزاد هزینه های 
تولید آنها ممکن اســت تا ســه برابر 

افزایش یابد.
نمی شــود گفت ما آمــار و ارقام و 
اطالعــات نداریم. کامال مشــخص 
است چه کســی از گرانی بنزین متاثر 
می شود و به چه کسی و چه مقدار باید 
سهمیه داد. متاسفانه اینطور است که 
طرحی را ابتدا اجــرا می کنیم و وقتی 
صدای اعتراض بلند شــد تازه به فکر 

برنامه ریزی می افتیم
۲۵ آبان امسال یعنی یک روز بعد 
اعالم خبــر گرانی بنزین، ســلیمان 
آراییش، رئیس اتحادیه صیادی استان 
سیستان و بلوچستان، به ایلنا گفت: 
سهمیه ای برای صیادان در نظر گرفته 
نشده، حال آنکه افزایش قیمت بنزین 

منجر به افزایش چشمگیر هزینه های 
صید و بــه تبع آن قیمت تمام شــده 

ماهی می شود.
یک هفتــه بعد یعقــوب دوجی 
)رئیس اتحادیه صیادی کل کشــور( 
نیز از نگرانی صیادان متعاقب گرانی 

بنزین خبر داد.
او با بیــان اینکه ۱۲ هــزار فروند 
شناور کار صید را در مناطق مختلف 
کشــور انجام می دهند، به ایلنا گفت: 
از این ۱۲ هزار فروند حدود چهار هزار 
فروند لنج هایی هستند که با گازوئیل 
کار می کنند و از گرانــی بنزین متاثر 
نمی شوند و هشــت هزار فروند دیگر 
قایق های بنزینی هستند که افزایش 
قیمت بنزین شــدیدا بر کار آنها تاثیر 

می گذارد.
دوجی حدود سه هفته بعد از اعالم 
خبر گرانی بنزین نیز عنوان می کند: 

هنوز بالتکلیف هستیم.
او در جواب این ســوال که موضوع 
را از چه طریق پیگیری کرده اید و چه 
جوابــی داده اند، می گویــد: از طریق 
مجلس و شیالت موضوع را پیگیری 
کرده ایم. قول هایی داده اند و قرار است 
برای شناور ها بنزین سهمیه ای ۱۵۰۰ 
تومانی در نظر بگیرند، اما زمانی برای 

این کار مشخص نشده است.
نداشتن ظرافت در اجرا

صیادان درحالــی هنوز بالتکلیف 
هســتند که نماینــدگان مجلس در 
استان های ساحلی می گویند منتظر 
بررســی و ارائه ســاز و کاری شفاف 
برای تخصیص سهمیه بنزین به آنها 

هستند.
چهارم آذر علی گل مرادی، نماینده 

مردم ماهشهر و عضو فراکسیون بنادر، 
دریانوردی و توســعه صنایع دریایی 
مجلس، به ایلنا گفت: ما از اداره شیالت 
خواسته ایم بررسی کارشناسی در مورد 
تعداد صیادان و میزان نیاز آنها به بنزین 
انجام دهد. باید بررسی دقیق صورت 
گیرد و خواسته ها یکپارجه و هماهنگ 
باشــد تا در این ارتباط تصمیم گرفته 
شود. مجلس پیگیر مطالبات صیادان 

خواهد بود.
علی ســاری، نماینده مردم اهواز 
در مجلس، در گفتگو بــا ایلنا عنوان 
می کند: اختصاص سهمیه بنزین به 
صیادان نه طرح می خواهد، نه الیحه، 
همه چیز مربوط بــه دیدن ظرافت ها 
در اجرای طرح و مقدمه چینی درست 
است که متاسفانه صورت نگرفته است.
او ادامه می دهد: بیش از ۵۰ درصد 
صیادان از بنزین به عنوان ســوخت 
شناور های خود اســتفاده می کنند. 
مشخص اســت وقتی قیمت بنزین 
ســه برابر می شــود هزینه این افراد 
باال می رود. وقتی قرار اســت طرحی 

را اجرا کنیم، الزم اســت به درستی 
مقدمه چینی شود و همه زوایای کار را 

درنظر بگیریم.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه 
در روز هــای بعد از اعــالم نرخ جدید 
بنزین، عنوان شــد رانندگان تاکسی 
و فعــاالن در تاکســی های اینترنتی 
مانند اسنپ و تپســی سهمیه بنزین 
می گیرند، بیان می کند: الزم اســت 
برای شــهروندان دیگری که گرانی 
بنزین هزینه هــای کار آنها را افزایش 
داده نیز تمهیداتی اندیشیده شود. برای 
مثال در همین زمینه مسافرکشی ؛ ما 
با تعداد زیادی از شــهروندان رو به رو 
هستیم که نه رسما تاکســی دارند، 
نه راننده اســنپ و تپســی هستند. 
آنها شــبانه روز کار می کنند تا خرج 
خانواده شــان را دربیاورند. اینها باید 

چه کار کنند؟
او با تاکید بر اینکه در اجرای طرح 
افزایش قیمت بنزین ظرافت های اجرا 
نادیده گرفته شد، می گوید: نمی شود 
گفت ما آمار و ارقام و اطالعات نداریم. 
کامال مشــخص اســت چه کسی از 
گرانی بنزین متاثر می شــود و به چه 
کسی و چه مقدار باید ســهمیه داد. 
متاسفانه اینطور است که طرحی را اجرا 
می کنیم و وقتی صدای اعتراض بلند 
شد تازه به فکر برنامه ریزی می افتیم. 
کســانی صدا دارند یا صدایشان بلند 
اســت و خیلی ها هم هستند که اصال 
نمی تواننــد صدایشــان را به گوش 
مسئوالن برســانند. ما باید فکری به 

حال آنها کنیم.
از ۱۲ هزار فروند قایق صید حدود 
چهار هزار فروند لنج هایی هستند که با 
گازوئیل کار می کنند و از گرانی بنزین 
متاثر نمی شوند و هشــت هزار فروند 
دیگر قایق های بنزینی هســتند که 
افزایش قیمت بنزین به شــدت بر کار 

آنها تاثیر می گذارد
ساری ادامه می دهد: درست است 
که دیر شده و نباید به این شکل طرح را 
اجرا می کردیم، اما حاال هم باید هر چه 
سریع تر مشکالت را حل کنیم. تاکید 
می کنم که دادن بنزین سهمیه ای به 
اقشاری مثل صیادان نیازمند تصویب 

قانون و طرح و الیحه نیست.
احتمال افزایش قیمت ماهی

اظهارات زیادی در این زمینه وجود 
دارد که در ایران مصرف آبزیان نسبت 

به سرانه جهانی بسیار پایین تر است.
اسفند سال گذشته نبی اهلل خون 
میرزایی، رئیس ســازمان شــیالت 
کشــور، گفت: طبق بررسی ها، سرانه 
مصرف ماهی در جهان ۲۲ کیلوگرم 
بوده، اما در ایران ۱۱ کیلوگرم در سال 

است. فرهنگ مصرف غذایی در سبد 
خانواده ایرانی دارای اشکاالتی است 

که باید آن را اصالح کرد.
مشخص است که افزایش مصرف 
آبزیان در ایــران ارتباط روشــنی با 
قیمت آنها دارد. سال گذشته و متعاقب 
گرانی قیمت گوشت، قیمت ماهی هم 
افزایش داشت. حاال با اتفاقات جدید به 
نظر می رسد باز هم قیمت ماهی و سایر 

آبزیان افزایش یابد. 
ماجرا البته بــه همین جا هم ختم 
نمی شود. گرانی قیمت آبزیان منجر 
می شود افراد بیشتری توانایی خرید 
ماهی و سایر آبزیان را از دست بدهند. 
در چنین شرایطی شاهد این خواهیم 
بود که صیادان بــرای محصول خود 
مشــتری کمتری پیدا کرده و ممکن 
اســت این شــغل برای آنها دیگر به 

صرفه نباشد.
 همانطور که عنوان شــد صیادی 
شغل جمعیت قابل توجهی از افراد در 
استان های ساحلی است. گذشته از آن 
صنایع و مشاغل مرتبط با صیادی نیز 
در این استان ها بسیار زیاد است از این 
رو گرانی بنزین فقط شغل و معیشت 
حدود ۱۵۰ هزار صیادی را که رســما 
به این کار مشغولند تهدید نمی کند، 
بلکه بســیاری دیگر را نیز تحت تاثیر 
قرار می دهد. اینکه عنوان شود بررسی 
و ارزیابــی دقیقی از نیــاز صیادان به 
بنزین ســهمیه صورت نگرفته نوعی 
فرافکنی و خریدن وقت است. باید قبال 
پیش بینی های الزم صورت می گرفت 
و حاال که این اتفاق نیفتاده باید بدون 
فوت وقت چاره ای برای حل مشکالت 
صیادان اندیشــید و از ادامه زیان آنها 
جلوگیری کرد. صیــادان به ویژه آنها 
که با شناور های کوچک اقدام به صید 
می کننــد عموما افــراد بی بضاعتی 
هستند که با بنزین ۱۰۰۰ تومانی هم 
با مشکل رو به رو بودند و اینک سه برابر 
شدن قیمت بنزین شدیدا معیشت آنها 

را به خطر انداخته است.

می گویند بنزین سهمیه ای می دهیم، اما معلوم نیست چه زمانی

 اختصاص سهمیه بنزین به صیادان نه طرح می خواهد نه الیحه

خبر

دبیر کانــون عالی انجمن هــای صنفی 
کارگران با اشــاره به اینکه بــه احتمال زیاد 
هفته آینــده کمیته مزد برگزار می شــود، 
گفت: اینکه دستمزد براســاس تورم همان 
 ســال و برای ســال آینده تعیین می شود، 

درست نیست.
به گزارش خبرآنالین، هادی ابوی گفت: 
عقب ماندگی مزدی در حقوق و دســتمزد 
کارگران وجود دارد. سال گذشته در شورای 
عالی کار، دولت هنگام محاسبه سبد معیشت 
صحبت از گوشت ۳۰هزار تومانی می کرد. ما 
هم گفتیم همین گوشت را هر چند روز یک 
بار بین کارگران عرضــه کنید. درباره قیمت 
برنج نیز قیمت بســیار کمی را بیان کردند و 
ما هم گفتیم برنج را با همان قیمتی که بیان 
می کنید در اختیار کارگران قرار دهید. سال 
گذشته دولتی ها در جلسه شورای عالی کار 
برای برنج ۵هزار تومــان بیان کردند ولی در 
حال حاضر کارگران باید بــا قیمت ۱۶هزار 

تومان خریداری کنند.

وی بیان کرد: به احتمال زیاد هفته آینده 
کمیته مزد برگزار می شود. البته هر کدام از 
تشکل ها به صورت جداگانه هر هفته جلسه 
بررسی سبد معیشــت به منظور رسیدن به 
عدد مشخص درباره سبد معیشت و بررسی 

برای جلسات مزد سال آینده را دارند.
دبیر کانــون عالی انجمن هــای صنفی 
کارگران کشــور افزود: خروجی دو ســال 
گذشــته از کمیته مزد خوب بوده است، اما 
متأســفانه به مصوبات آن عمــل نکرده اند. 
یکی از مباحث داغ در کمیته مزد این اســت 
که تمام مصوبات جلسه درســت است، اما 
کارفرمایان تــوان پرداخت تمام هزینه های 
زندگی کارگــران را ندارند. دولت هم امکان 
پرداخت ندارد و از سوی دیگر بهانه می آورند 
که باید کمک کنیم با افزایش دستمزد، تورم 

باال نرود.
ابوی گفت: معیشــت و امنیت دو مساله 
مهم کارگران اســت. امنیت با اجرای کامل 
قانون کار عملیاتی می شــود، معیشت هم 

با حمایت دولت و واقعی شــدن دســتمزد 
کارگران محقق می شــود. حداقل دستمزد 
براســاس نرخ تورم اعالمی از سوی مراجع 
رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تعیین 
می شــود ولی با وجود آنکه چند سالی است 
دستمزد بیشتر از نرخ تورم تصویب می شود 
باز هم گره ای از مشکالت زندگی کارگران باز 
نمی کند و رضایت خاطر جامعه کارگری را 

به دنبال ندارد.
دبیر کانــون عالی انجمن هــای صنفی 
کارگران افزود: دولت ها تالش می کنند همه 
ساله نرخ تورم تا پایان سال کاهش پیدا کند 
ولی ما دستمزد را براساس تورم همان سال و 
برای سال آینده تعیین می کنیم که منطقی 
نیســت چون اطالعی از شــرایط اقتصاد و 

نوسان بازارها در سال آینده نداریم.
ابوی با بیان اینکــه باید الگویی در تعیین 
دستمزد رعایت شــود که حداقل دستمزد 
را به ســمت واقعی شــدن ببرد، اظهار کرد: 
اگر دستمزد و درآمد کارگر را کنار بگذاریم 

هزینه های معیشتی در داخل کشور را همه 
می دانند و نیازی نیســت که اعــالم کنیم. 
کمیته دســتمزد کانون در طول سال فعال 
اســت و براســاس گزارش هــای میدانی و 
آنالیز اطالعاتی که از نقاط مختلف کشــور 
در خصوص هزینه هــای زندگی کارگران به 
دست می آورد رقم سبد معیشت کارگران را 

استخراج می کند.

وی درباره رقم سبد معیشت خانوارهای 
کارگری )چهار نفره( گفت: با گزارش هایی 
که از وضع معیشــت کارگــران گرفته ایم 
خارج از مسائل رفاهی و پس انداز و مسافرت، 
حداقل های زندگی یک خانوار کارگری اعم 
از خوراک،  درمان، ایاب و ذهاب، اجاره بها و 
تحصیل فرزندان به رقم ۶ میلیون تومان در 

ماه رسیده است.

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

حداقلهایزندگیخانواربه۶میلیونتوماندرماهرسید

نمی شود گفت ما آمار و ارقام 
و اطالعات نداریم. کامال 

مشخص است چه کسی از 
گرانی بنزین متاثر می شود 

و به چه کسی و چه مقدار 
باید سهمیه داد. متاسفانه 
اینطور است که طرحی را 

ابتدا اجرا می کنیم و وقتی 
صدای اعتراض بلند شد 
تازه به فکر برنامه ریزی 

می افتیم

از ۱۲ هزار فروند قایق 
صید حدود چهار هزار 

فروند لنج هایی هستند 
که با گازوئیل کار می کنند 

و از گرانی بنزین متاثر 
نمی شوند و هشت هزار 

فروند دیگر قایق های 
بنزینی هستند که افزایش 
قیمت بنزین به شدت بر کار 

آنها تاثیر می گذارد
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