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بیکاری کارگران کارخانه 
بیسکویت سازی ساناز طالیی

۲۰ کارگر کارخانه بیسکویت سازی ساناز طالیی 
در استان ایالم به دلیل نبودن مواد اولیه موقتا بیکار 
شــدند. به گزارش ایلنا، این کارگران می گویند: به 
دلیل نبود مواد اولیه و خوابیدن کامل خط تولید، 
موقتا بیکار شده ایم. این افراد، فقدان فرصت های 
شغلی در اســتان ایالم را یکی از مشکالت نیروی 
کار در این استان دانسته و گفتند: در شرایطی که 
فرصت های شغلی بسیار محدود است، مسئوالن 
فکری به حال معدود کارخانه های در حال فعالیت 
در استان نمی کنند. در این کارخانه ۲۰ نفر مستقیم 
و۴۰ نفر غیرمستقیم فعالیت شغلی دارند که در حال 
حاضر خانواده های آنها هیچ راهی برای امرار معاش 
ندارند. »فرشاد شبابی« مدیرعامل این کارخانه هم 
اعالم کرد که به دلیل نبود مواد اولیه، کارخانه تعطیل 
شده و مجبور به اخراج کارگران شده ایم. وی افزود: 
وقتی که هیچ فعالیتی نداریم، نمی توانیم کارگران 
را حفظ کنیم. از مسئوالن درخواست داریم کمک 
کنند کارگران شــاغل در این واحد تولیدی به کار 

سابق خود بازگردند تا برای همیشه بیکار نشوند.
    

 کارگران شهرداری لردگان 
معوقات مزدی دارند

جمعــی از کارگــران پیمانکاری شــهرداری 
»لردگان« در استان چهار محال بختیاری از چندین 
ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند. به 
گزارش ایلنا، این کارگران گفتند که دست کم سه ماه 
دستمزد پرداخت نشده دارند و بیمه آنها نیز چندین 
ماه پرداخت نشده است. این عده از افزایش میزان 
مطالبات مزدی خود در ماه های آینده ابراز نگرانی 
کردند و گفتند: مشکالت معیشتی و عدم پرداخت 
مطالبات، مشکالت بسیاری برای خانواده های ما 
به وجود آورده است. به گفته این کارگران، به رغم 
اینکه مسئوالن شــهری از وضعیت مطالبات آنها 
باخبرند اما تا این لحظه به جز مبالغ کمی به صورت 
علی الحساب، در خصوص پرداخت کامل مطالبات 
مزدی کارگران مجموعه شهرداری لردگان اقدامی 

صورت نداده اند.
    

کارگران اخراجی هفت تپه 
بازگشت به کار می شوند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان 
آخرین وضعیت حواشی اخیر شرکت نیشکر هفت تپه 
و کارگران این شرکت را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، 
ارسالن غمگین اظهار کرد: پیرو مسائل به وجود آمده 
در نیشکر هفت تپه و درگیری چند تن از کارگران با 
مدیرعامل شرکت و اعالم عدم نیاز مدیریت نیشکر 
هفت تپه به تعدادی از کارگــران و ارجاع موضوع به 
اداره کار، بالفاصله به دلیل اهمیت موضوع، مسئوالن 
استانی جهت بررسی موضوع ورود کردند. وی با اشاره 
به اینکه موضوعات کارگری باید از مسیر قانونی و به 
دور از جنجال بررسی شــود، افزود: ورود مسئوالن 
استانی به موضوع، صرفا برای جلوگیری از هر گونه 
مشکل تا بررسی دقیق زوایای مختلف آن بوده و از 
اخراج کارگران هم جلوگیری شد و بر همین اساس، 
حقوق و مزایای کارگران مذکور هم کامال پرداخت 
می شــود. مدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
خوزستان بیان کرد: مدیریت شرکت طی نامه ای تا 
تعیین تکلیف وضعیت کارگران، آنها را ممنوع الورود 
کرده که قطعا اداره کار شهرستان شوش آمادگی دارد 
تا به شکایت کارگران مذکور در اسرع وقت رسیدگی 
کند. وی با اشــاره به اظهار نظر برخی نمایندگان 
مجلس در مورد اتفاقات اخیر نیشکر هفت تپه گفت: 
بهتر است از  اظهارنظرهای غیرکارشناسی خودداری 
کنیم و موضوعی کامال صنفی و درون یک شرکت را 

سیاسی و امنیتی نکنیم.
    

مرگ کارگر ساختمانی بر اثر 
سقوط از داربست

یک کارگر در محله شادآباد تهران بر اثر سقوط 
از داربست جان خود را از دست داد. به گزارش ایلنا، 
حوالی ساعت ۱۰ صبح روز جمعه )۱۶ آبان ماه( یک 
کارگر در محله شادآباد تهران، خیابان ۱۷ شهریور، بر 
اثر سقوط از داربست ساختمانی جان خود را از دست 
داد. این کارگر که از تبعه کشور افغانستان است در حال 
کار روی داربست فلزی در ساختمانی چندطبقه در 
شادآباد تهران بود که از ارتفاع سقوط کرد و جان خود 
را از دست داد. این کارگر ۴۵ســاله به دلیل شدت 
جراحات ناشی از سقوط قبل از انتقال به بیمارستان 

جان باخت.
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اخبار کارگری

بی توجهــی این روزهــای دولت 
به افزایش قیمت کاالهای اساســی، 
اعتراض گسترده اقشار با درآمد ثابت 
را به همــراه دارد. در ایــن بین، البته 
مستمری بگیران صندوق های کشوری 
و لشــگری شــانس این را داشتند که 
در نیمه دوم ســال و با اجــرای طرح 
همسان سازی، اندکی از قدرت خرید از 
دست رفته خود را بازیابند، اما کارگران 
و مســتمری بگیران تامین اجتماعی، 
همچنان بــا حداقــل درآمدهای زیر 
3میلیون تومانی، بار گرانی ها را بیش 

از پیش احساس می کنند.
به گــزارش »توســعه ایرانی«، در 
همین زمینه، اعضای کارگری شورای 
عالی کار، چند هفته پیش با ارســال 
نامه ای بــه وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، خواســتار برگزاری جلسه 
شــورای عالی کار با موضــوع ترمیم 
دستمزد کارگران شدند، اما با گذشت 
حداقل سه هفته از ارســال این نامه، 
هنوز خبری از تشــکیل این جلســه 

نیست.
در همین زمینه، عضــو کارگری 
شــورای عالــی کار از مخالفت هــا با 
برگزاری جلسه شورای عالی کار برای 
ترمیم مزد کارگــران انتقاد می کند و 
می گوید: دولت باید فکری عاجل کند.

علی خدایــی در گفت وگو با ایلنا با 
اشاره به نامه درخواست اعضای کارگری 
برای برگزاری جلسه فوق العاده شورای 
عالی کار با موضوع ترمیم مزد، می گوید: 
بیست و سوم مهرماه، نامه رسمی زدیم 
و درخواســت کردیم که فوراً جلســه 
فوق العاده برگزار شــود اما تا امروز که 
سه هفته از ارسال نامه گذشته، هنوز 
جلسه ای برگزار نشده است در حالی که 
بایــد حداکثر ظرف مــدت دو هفته، 
جلسه برگزار می شد. در پیگیری هایی 
که از دبیر شورا یعنی معاون روابط کار 
وزارت کار صورت دادیم، متوجه شدیم 
که متاســفانه وزارت کار، اعتنایی به 
برگزاری جلسه شورای عالی کار ندارد.

خدایی اضافه می کند: برای برگزار 

نکردن جلســه، بهانه هــای مختلف 
می آورند. آقای شــاکرمی گفتند نظر 
قطعی در مورد برگزار جلســه، بعد از 
مشــورت با وزیر کار ارائه می شود اما 
نظر خود وی در مورد برگزاری جلسه، 
منفی اســت. به نظر می رسد وزارت 
کار قصد دارد مســاله تشکیل جلسه 
ســه جانبه را به موضوع اصلی تبدیل 
کند در حالی که مساله اصلی ما معیشت 
کارگران اســت. تکالیف شورای عالی 
کار و وزارت کار الزام می کند که حتی 
اگر نمایندگان کارگری، درخواســت 
برای برگزاری جلسه سه جانبه نداشته 
باشند، خودشان فکری به حال معیشت 
کارگران کنند، جلسه تشکیل بدهند 
و اعضا را دعوت کنند؛ اما متاسفانه در 
حال حاضر، هیــچ طرحی برای بهبود 
معیشت کارگران ندارند. شخص دبیر 
شــورا نیز با برگزاری جلسه مخالفت 

می کند.
سه جانبه گرایی به اغما رفته است

به گفته وی، در دوره اخیر، شــاهد 
افول شدید ســه جانبه گرایی هستیم 
و متاسفانه ســه جانبه گرایی، به قهقرا 

رفته است.
خدایی ادامه می دهد: متاســفانه 
به نظرات و آرای نمایندگان کارگری 
هیچ توجهی ندارنــد. در جریان مزد 
هم همین اتفاق افتاد و بدون توجه به 
نظرات نماینــدگان کارگری، مزد ۹۹ 
را تعیین کردنــد. االن هم بدون توجه 
به نظرات کارگران، از برگزاری جلسه 
و ترمیم مزد خــودداری می کنند در 
حالی که براساس قانون، وقتی اعضای 
اصلی درخواست رســمی می دهند، 
جلسه شورای عالی کار باید بدون قید و 
شرط برگزار شود. درنهایت اگر خواست 
و آرای کارگران غیرمنطقی و غیرقانونی 
است، باید در جلسه سه جانبه، اعضای 
جلسه به این نتیجه برسند و اعالم کنند 
که خواسته های کارگران، غیرمنطقی 
است نه اینکه شخص دبیر شورای عالی 
کار، به تنهایی با خواسته های کارگران 
مخالفت کند و بگوید با برگزاری جلسه 

مخالفم، پس جلسه برگزار نمی شود!
وی با تاکید بر اینکه یک شــخص 
نمی تواند به جای دیگران تصمیم بگیرد 
و به تنهایی در مورد موضوعی سه جانبه 
نظر بدهد، اضافــه می کند: وزارت کار 
باید هرچه سریعتر برای بهبود معیشت 
کارگران، فکری بکند. یا جلسه برگزار 
کنند و به صورت ســه جانبه موضوع 
بررسی شود یا خود دولت فکری به حال 

معیشت طبقه کارگر بکند.
به گفته این نماینده کارگری، اعداد 
و ارقام، حتی ارقام رســمی به خوبی 
نشــان می دهد که دیگر دستمزد به 
هیچ وجه پاسخگوی معیشت نیست 
و دیگر زمــان چانه زنی بر ســر قانون 
و آیین نامه به ســر آمده است چراکه 
بحران، جدی است و باید فکری عاجل 

بکنند.
 موضوع تامین معیشت است،

 نه تشکیل جلسه
وی تاکید می کند: مساله اصلی ما 
نمایندگان کارگری، تامین معیشت 
کارگران است نه تشکیل جلسه، ولی 
وزارت کار بــا دالیل غیرمنطقی، لزوم 
ترمیم مزد را نادیــده می گیرد و انکار 

می کند.
خدایی با بیان اینکه تعبیر و تفسیر 
آقایان از سه جانبه گرایی درست نیست، 
تاکید می کند: باید جلسه تشکیل شود 
و در جلســه، به نتیجه رســید. اینکه 
دبیر شورا، پافشــاری کند که جلسه 
نباشد، با روح سه جانبه گرایی تعارض 
دارد. متاسفانه مدت هاست که شورای 
عالی کار، رنگ و بوی سه جانبه گرایی 
را از دســت داده و جایگاه نمایندگان 
کارگری بــا رویکردهای ضدکارگری 
دولت، تضعیف شــده است. در تعیین 
مــزد دیدیم که بدون توجــه به رای و 
امضای کارگران، مزد امسال تعیین شد 
و اکنون هم به رغم جدی بودن بحران 
معیشــت، با خواســته های کارگران 
مقابله می شود. به اعتقاد من نمایندگان 
عالی کارگران و تشکل های عالی، نباید 
کنار بنشینند و اجازه دهند که یک فرد 

یا یک گروه خاص، نظر و رای خود را به 
کرسی بنشاند و موجب شود که بهبود 

معیشت کارگران به مخاطره بیافتد.
طرح تامین کاالهای اساسی 
جوابگوی مشکالت نیست

رئیس مجمع نمایندگان کارگری 
اســتان تهران و نماینــده مجمع در 
شــورای عالی کار نیــز در این رابطه 
می گوید: در جلســه کمیته دستمزد 
که ماه گذشته با موضوع بررسی مزد 
منطقه ای برگزار شد، اعضای کارگری 
خواستار برگزاری جلسه ترمیم مزد 
شدند. در آخرین جلسه رسمی شورای 
عالی کار نیز این درخواست را مطرح 
کردیم. بیست و ســوم مهر هم نامه 
نوشــتیم و تاکید کردیم باید جلسه 
فوق العاده برگزار شده و راهکارهایی 
برای بهبود دســتمزد و قدرت خرید 
کارگران در دستور کار قرار بگیرد؛ اما 
همه این درخواست ها تا امروز بدون 

نتیجه مانده است.
محمدرضا تاجیک بــا بیان اینکه 
»تقاضای ما این است که دولت با توجه 
به جایــگاه اجتماعی خاصــی که در 
شورای عالی کار دارد و با توجه به اینکه 
دبیر جلســه، وزارت کار است، هرچه 
زودتر جلسه ترمیم مزد را برگزار کند«، 
ادامه می دهد: نه تنها جلسه فوق العاده 
برگزار نشده بلکه در برگزاری جلسات 
عادی شــورای عالی کار که براساس 
قانون، باید ماهی یک بار برگزار شود، 
اهمال می شود. این اهمال و تخلف از 

قانون، محدود به امسال نیست. سال 
قبل و ســال های قبل تر نیز ما همواره 
از برگزار نشدن مرتب جلسات شورای 

عالی کار انتقاد داشتیم.
 »تورم« گریبان کارگران 

سراسر کشور را گرفته است
وی با تاکید بر ضرورت ترمیم مزد 
در این شرایط بحرانی اقتصاد می گوید: 
تورم عارضه ای نیســت کــه فقط در 
کالن شهرها، دامن طبقات فرودست 
را گرفته باشــد. در سراســر کشــور، 
تورم افسارگســیخته داریم و افزایش 
سرسام آور هزینه های زندگی موجب 
شــده کارگران در تامین هزینه های 
روزمره زندگی خود با مشکالت بسیار 

مواجه باشند.
به گفته تاجیک، دولت باید هرچه 
ســریعتر راه حلی بیابــد، در غیر این 
صورت، کارگران هر روز به نسبت روز 
قبل، بیشتر درگیر بحران های معیشتی 

غیرقابل حل خواهند شد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگری 
استان تهران اضافه می کند: افول سطح 
معیشــتی کارگران در این چند ماه، 
کاماًل بارز و هویدا بوده اســت. در یک 
بازه زمانی، روغن و کره نایاب شد، بعد 
قیمت گوشــت قرمز، مرغ و تخم مرغ 
افزایش یافت، شوینده ها گران شدند، 
اجاره خانه ها ســر به فلک کشــید و 
متاسفانه دولت، هیچ کاری برای بهبود 
اوضاع صورت نداد. نمایندگان مجلس 
نیز هیچ اقدام عملی صــورت ندادند. 
یک وقتی هست که درد جزئی و ناچیز 
است و با مسکن، تســکین می یابد اما 
زمانی می رسد که دیگر مسکن جواب 
نمی دهد و مشکل فقط با راهکارهای 
اصولی برطرف می شود، االن در همان 
بازه زمانی هستیم یعنی راهکارهایی 
مانند یارانه غذا یا طرح تامین کاالهای 
اساسی، جوابگوی مشکالت کارگران 

نیست.
به گفتــه تاجیک، تنهــا راهکار 
اصولی، برگزاری جلسه شورای عالی 
کار با موضوع ترمیم مزد و مستمری 
است. البته نباید باز به روال همیشه، 
موضوع جلســه را مســائل متفرقه و 
جانبی مثل اشــتغال یا بیــکاری یا 
ســامانه روابط کار قرار دهند و وقتی 
نمایندگان کارگران، دعوت نامه ها را 
گرفتند، ببینند که در صورت جلسه، 
خبری از ترمیم مزد یا جبران قدرت 

خرید از دست رفته کارگران نیست.
وی تاکید می کنــد: زمانی بود که 
می گفتیم با دادن ســبد معیشــت یا 
کاالهای اساسی، تا اندازه ای مشکالت 
معیشــتی کارگران حل می شود ولی 
االن دیگر با پرداخت یارانه و راهکارهای 
جزئی، گره ای از کار فروبسته کارگران 
باز نخواهد شد. دادن یارانه غذا و سبد 
غذایی، شاید تا چند ماه قبل، جوابگو 
بود اما اکنون با شتاب تورمی در همه 
بخش هــای ســبد هزینه هــا، دیگر 
مشکالت کارگران با دادن یک کیسه 

برنج یا چند عدد مرغ حل نمی شود.
تاجیک اضافه می کند: اگر قرار بود 

یارانه غذا و تامین کاالهای اساســی، 
چاره ساز باشد، باید چند ماه قبل این کار 
را می کردند. االن در نیمه دوم هشتمین 
ماه از سال هســتیم و دیگر برای این 
کارها خیلی دیر شده است. نمایندگان 
مجلس فکر می کنند با گذاشتن چند 
جلسه و بحث درباره راهکارهای تامین 
کاالهای اساسی، کارگران دلخوش و 
امیدوار می شوند در حالی که این کارها 
باید از ابتدای ســال و به طور مرتب و 
برنامه ریزی شده انجام می شد و تا امروز، 
چند مرتبه ســبد کاالهای اساسی به 
کارگران داده می شــد. حاال دیگر باید 
به جای وعده و وعیــد، دولت را مجاب 
کنند فکری اساســی برای ترمیم مزد 
بکند و راهکارهای اصولی را در دستور 

کار قرار دهد.
این نماینده کارگری با بیان اینکه 
»نمایندگان کارگران ایــن روزها را 
پیش بینی می کردند«، می گوید: در 
جلسات مزدی امسال، همین روزها 
را مقابل چشــم می دیدیم. بارها هم 
تذکر و هشــدار دادیم اما دولت با این 
ادعا که تورم را کنترل خواهیم کرد، 
در مقابل افزایش عادالنه دســتمزد 
کارگران ایستادگی کرد. وزیر اقتصاد 
در جلســات مزدی ادعا می کرد تورم 
در سال ۹۹، بیشتر از ۱۶ یا ۱۷درصد 
نخواهد بود! در حالی که همان روزها، 
تورم رســمی حول رقــم ۴۰درصد 
بود، می دانستیم که این ادعاها فقط 
گفتاردرمانی و شــعار اســت و قرار 
نیســت راه به جایی ببرد، کما اینکه 
شاهد بودیم نتوانستند تورم را کنترل 
کنند و به آن تورم هدف ادعایی هرگز 

نزدیک هم نشدند.
به گفته وی، دولت با اعالم رقم های 
غیرقابل قبــول برای تــورم انتظاری 
در مذاکرات مــزدی جبهه می گیرد و 
می گوید مزد خیلی زیاد نشود تا تورم 
ایجاد نشود! حال آنکه این تورم است 
که دستمزد را زمین می زند و همیشه 

بالاثر می کند!
تاجیک اضافه می کند: بار تحریم ها و 
تورم ناشی از آن، فقط بر دوش کارگران 
و مزدبگیران اســت. هر سرمایه داری 
که اموال منقول و غیرمنقول از قبیل 
زمین، طال، ارز و سرمایه داشت، در این 
چندماه، سرمایه اش سر به فلک کشید 
و تصاعدی زیاد شــد. فقــط کارگران 
هستند که روزبه روز وضع زندگی شان 
بدتر می شــود چرا که ارزش دستمزد 
پاییــن می آید و هزینه هــای زندگی 

بی امان باال می رود.

مقاومت وزارت کار در برابر تشکیل جلسه شورای عالی کار

بار تحریم ها  بر دوش کارگران و مزدبگیران است

خبر

نایب رئیس اول کمیســیون اجتماعی مجلس، از رفع 
مشکالت ایجادشده در متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
کشــوری در پرداختی این ماه آنها و تالش مجلس برای 
تامین منابــع الزم جهت افزایش حقوق بازنشســتگان 
تامین اجتماعی و رفع شــکاف ایجادشده بین پرداختی 

بازنشستگان خبر داد.
ولی اســماعیلی در گفت وگــو با خبرگــزاری خانه 
ملت درباره دلیل اختالف ایجاد شــده در نحوه پرداخت 
بازنشستگان به دنبال اجرای طرح متناسب سازی حقوق 
این قشر گفت: در اجرای طرح همسان سازی، از یک طرف 
ساماندهی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را داشتیم 
که به طور میانگین یک میلیــون و ۲۰۰ تا یک میلیون و 

۵۰۰هزار تومان به پرداختی آنها اضافه شد. از سوی دیگر 
اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری 
را داشتیم که در پی آن افزایش حقوق آنها بیشتر از افزایش 
حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی شــد طوری که 

۹۰درصد از حقوقشان را دریافت کردند.
نماینــده گرمی در مجلــس ادامه داد: ماه گذشــته 
یک سری مشکالت در نحوه اجرای طرح متناسب سازی 
حقوق بازنشستگان کشوری وجود داشت که در این مورد 
با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صحبت کردیم و 

قرار شد از این ماه مشکل ایجاد شده حل شود.
وی تصریح کرد: قرار بر این شــد که سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشــور منابع الزم جهت متناسب ســازی 

حقوق تمام بازنشستگان کشوری را تامین کند و ۱۰درصد 
تفاوت و ۹۰درصد افزایشی که قرار بود داشته باشد، اعمال 
شــود چرا که در ماه قبل برخی پرداختی هــا تنها ۶۰ یا 

۷۰درصد افزایش یافته بود.
اســماعیلی خاطرنشــان کرد: این مشــکل به دلیل 
اختالل در سیستم ها ایجاد شــده بود که قرار شد در این 
ماه رفع شــده و مابه التفاوت پرداختی ماه گذشته نیز به 
بازنشســتگانی که حقوقشــان کمتر از ۹۰درصد حقوق 

افزایش داشته، پرداخت شود.
این نماینده مجلس یادآور شــد: ایــن میزان افزایش 
پرداختی برای بازنشستگان کشــوری، باعث اعتراض و 
نارضایتی در بین بازنشســتگان تامین اجتماعی شد که 

درصدد هستیم این موضوع را پیگیری کنیم تا با اختصاص 
منابع الزم این شکاف پرداختی بین بازنشستگان کشوری 

و تامین اجتماعی برطرف شود.
نایب رئیس اول کمیســیون اجتماعی مجلس تاکید 
کرد: البته با وجود مشکالت دولت در تامین منابع نمی توان 
صددرصد قول داد که این مشکل به سرعت رفع شود اما 

تالش می کنیم که تفاوت پرداختی ها به حداقل برسد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

شکاف ایجاد شده بین مستمری بازنشستگان را ترمیم می کنیم

تاجیک: اگر قرار بود یارانه 
غذا و تامین کاالهای 

اساسی، چاره ساز باشد، 
باید چند ماه قبل این کار 
را می کردند. االن در نیمه 
دوم هشتمین ماه از سال 
هستیم و دیگر برای این 

کارها خیلی دیر شده است

خدایی: اعداد و ارقام 
به خوبی نشان می دهد 

که دستمزد به هیچ وجه 
پاسخگوی معیشت نیست 

و دیگر زمان چانه زنی بر 
سر قانون و آیین نامه به سر 
آمده چراکه بحران، جدی 

است و باید دولت فکری 
عاجل کند
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