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 یک کارگر جوشکار 
بر اثر سقوط جان باخت

یک کارگر جوشکار در شهر کرج به دلیل سقوط 
از ارتفاع، جان خود را از دســت داد. به گزارش ایلنا، 
حادثه ســقوط کارگر از ارتفاع روز دوشــنبه )۲۹ 
اردیبهشــت ماه( اتفاق افتاد. در ایــن حادثه، یک 
کارگر جوشــکار در خیابان چالوس کرج به دلیل 
رعایت نکردن ایمنی کار از باالی یک ســاختمان 
ویالیی سقوط کرد که سبب مرگ وی شد. کارگر 
جان باخته مردی ۵۰ ســاله بود که وقتی مشغول 
جوشکاری در پشت بام منزل ویالیی بود به دالیل 
نامعلومی دچار برق گرفتگی می شود و در نهایت با 
از دست دادن تعادل خود روی نرده های فلزی دیوار 

حیاط سقوط می کند.
    

پایان اعتراض کارگران 
زغال سنگ کرمان

کارگران شرکت زغال سنگ کرمان از بازگشت 
خود به محل کار خبر دادند. این عده در گفت وگو 
با ایلنا در مورد دالیل پایان بخشیدن به اعتراضات 
خود گفتند: بازگشت ما به محل کار، پس از مذاکره 
با نمایندگان نماینده ولی فقیه در اســتان کرمان 
انجام شد. در این جلســه وعده داده شد که تا 4۵ 
روز آینده از طریق مســئوالن استان به مشکالت 
رسیدگی شود. یکی از خواسته های کارگران اجرای 
طرح طبقه بندی مشاغل و احتساب آن در دستمزد 
فروردین ماه اســت؛ خواسته ای که »رضا مسرور« 
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی فوالد از اجرای 
آن ظرف روزهای آینده خبر داده است. کارگران در 
این مورد گفتند: با توجه به اینکه دستمزد فروردین 
ماه سال ۹۹ را دریافت نکرده ایم، نمی دانیم که طرح 
طبقه بندی مشــاغل از ماه گذشته اجرایی شده یا 
خیر اما نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان وعده 
داد که این موضوع را پیگیری می کند. آنها افزودند: 
خواسته ما این است که بابت اجرای طرح طبقه بندی 
مشاغل یک میلیون تومان به دستمزدها اضافه شود 
اما مدیرعامل شــرکت از افزایش حدود ۵۰۰هزار 
تومانی خبر می دهد. کارگران شرکت زغال سنگ 
کرمان در مورد دیگر خواســته های خود، افزودند: 
افزایش ضریب هر ســال بیمه پردازی از 1.۵ به ۲ 
سال در مشاغل سخت، دائمی شدن قراردادهای 
کار و جلوگیری از ورود سهام شرکت در قالب ورود 
شرکت مادر زغال سنگ کرمان به بورس، از دیگر 
خواسته هایی اســت که مطرح کردیم. این عده از 
بازداشت موقت سه نفر از همکاران خود در روزهای 
گذشته خبر دادند که پس از مذاکرات نمایندگان 

کارگران با مسئوالن قضایی استان، آزاد شدند.
    

 نشاکاران، بیشترین مزد را
 در بخش کشاورزی می گیرند

در میان کارگران بخش کشــاورزی، نشاکاران 
بیشترین و بیل زن ها کمترین مزد روزانه را می گیرند.

مرکز آمــار و اطالعات راهبــردی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در گزارشی از وضعیت دستمزد 
نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی، به کمترین 
و بیشترین میزان دســتمزد روزانه کارگران ۷ شغل 
منتخب بخش کشــاورزی اعم از میوه چین، دروگر 
غالت، نشاکار، وجین کارو تنک کار، نهرکش و مرزبند، 
بیل زن زمیــن زراعی و بیل زن باغ پرداخته اســت. 
براساس این گزارش در پاییز سال گذشته بیشترین 
متوسط مزد روزانه در میان مردان را کارگر نشاکار با 
1۰1هزار و ۹۷۶ تومان و کمترین متوسط مزد روزانه را 
کارگر بیل  زن باغ با ۸۰هزار و 44۰ تومان دریافت کرده 
است، در پاییز 1۳۹۷ بیشترین دریافتی روزانه کارگر 
مرد را دروگر غالت با ۶۵هزار و ۲۳۲ تومان و کمترین 
مزد روزانه را کارگر میوه چین با ۵۹هزار و ۶1۶ تومان 
داشته است. در پاییز 1۳۹۸ بیشترین مزد روزانه در 
میان زنان به کارگر میوه چین با ۶۵هزار و ۲۳۲ تومان و 
کمترین دستمزد روزانه به کارگر وجین کار و تنک کار 
با ۵۷هزار و ۳۶ تومان اختصاص داشته است. کارگر زن 
میوه چین در پاییز 1۳۹۷ حدود 4۷هزار و ۶1۷ تومان 
و کارگر زن وجین کار و تنک کار ۳۸هزار و ۹4۶ تومان 
دریافت می کرده است. درصد تغییرات متوسط مزد 
روزانه مردان کارگر در پاییز 1۳۹۸ نســبت به فصل 
مشابه سال قبل، نشان می دهد که متوسط مزد روزانه 
کارگران مرد بیل زن زمین زارعی بیشترین افزایش و 
متوسط مزد روزانه کارگران مرد بیل زن باغ کمترین 
افزایش را داشته است. با این حال بیشترین افزایش 
در متوســط مزد روزانه کارگران زن در پاییز 1۳۹۸ 
نسبت به فصل مشابه سال قبل، مربوط به کارگران زن 

وجین کار و تنک کار بوده است.
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اخبار کارگری

کارگران هپکو از روز دوشــنبه در 
اعتراض به وضعیت تولید در این شرکت 
دســت به تجمع در فضــای کارخانه 

زده اند.
به گزارش ایسنا، داستان مشکالت 
هپکو داســتان امروز و دیروز نیست. 
متاســفانه این نام مدت هاســت که 
گرفتاری و تعطیلی و اعتراض را به اذهان 
متبادر می کند و امســال که حدود ۶۰ 
روز از سال ۹۹ می گذرد، کارگران این 
شرکت دوباره دست به اعتراض البته در 
محوطه کارخانه زده اند و خواستار اعمال 
مدیریت درســت در عقد قراردادهای 

کاری هستند.
پیشــتر »ابوالفضل رنجبر« نایب 
رئیس شورای اســالمی کار هپکو در 
جلسه ای که به مناسبت روز کارگر و با 
حضور استاندار مرکزی برگزار شد، چند 
سوال مطرح کرد و گفت: »چرا با وجود 
اینکه مدیرعامل شرکت ۶ ماه است اعالم 
استعفا کرده است، مجموعه مدیریت 
ارشد استان به این وضعیت رسیدگی 
نمی کند؟ مدیری که اســتعفای خود 
را در دســت دارد قطعا انگیزه ای برای 
تولید و گرفتن پروژه برای هپکو ندارد«. 
امروز پس از گذشت ســه هفته از این 
سواالت، هنوز وضعیت هپکو در همان 

پله قرار دارد.
»رضا عبدلــی« رئیس شــورای 

اسالمی کار هپکو هم پیش از این گفته 
بود که این شرکت ســال ۹۸ را با تولید 
تنها 1۰ دستگاه ماشین آالت به پایان 
رســاند که آن هم مربوط به پروژه های 
قبلی شرکت بود و در حال حاضر هم 1۰ 
دستگاه در خط تولید دارد که با کمبود 
قطعات روبه روســت. او عقیده دارد که 
دلیل این وضعیت این است که مدیریت 
فعلی اهتمامی برای تهیــه کار و مواد 
اولیه ندارد و این شرایط مورد اعتراض 

کارگران هپکوست.
وی دربــاره جدیدترین اعتراضات 
کارگران این شرکت نیز به ایسنا گفت: 
این اعتراضات به هیــچ عنوان رویکرد 
اعتصاب ندارد چرا که کارگران همزمان 
به کار نیز مشغولند اما عملکرد مدیریت 
شرکت باعث شده اســت که کارگران 

معترض باشند.
عبدلی بــا تاکید بــر اینکه وظیفه 
مدیریت یک واحد صنعتی این اســت 
که قرارداد کاری منعقد کند تا کارگران 
به تولید مشغول باشند، افزود: متاسفانه 
هشت ماه از مدیریت عاملی »روغنی« 
در شرکت هپکو و مدیریت »غالمی« 
در هپکوی اراک می گــذرد اما در این 
مدت حتی یک قــرارداد و کار جدید 
برای شــرکت جذب نشــده است. هر 
بار به بهانه هایی همچون کرونا شرکت 
را تعطیل می کننــد در حالی که دیگر 

صنایع بزرگ استان مانند ماشین سازی 
و آذرآب و... در همین شــرایط فعالند و 

کارگران آنها مشغول کارند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
تنها 1۰درصد ظرفیت شرکت مشغول 
به کار اســت و ۵۰درصــد کارگران در 
شرکت حضور دارند، گفت: این روزها 
تمامی تولیدی که در شــرکت در حال 
انجام اســت، مربوط بــه قراردادها و 
پروژه های قبلی است و کارگران برای 
همین میزان اندک کار در خط تولید با 
دل و جان فعالند اما به عنوان شورای کار 
از کارگران درخواست کرده ایم که پس 
از تعطیالت عید فطــر به صورت کامل 
به کار بازگردند و این مدیریت است که 
باید برای کار در هفتــه آینده تدبیری 
بیندیشــد چرا که کارگران تعطیلی 

دوباره شرکت را نمی پذیرند.
عبدلی تصریح کــرد: مدیریت یک 
شرکت باید به جای تعطیل کردن یک 
مجموعه صنعتی به دنبال عقد قرارداد و 
آوردن کار باشد اما دائما به بهانه کرونا، 
نبود نقدینگی و ندادن ضمانت نامه بانکی 
از سوی بانک برای عقد قرارداد، در پی 
تعطیلی کارخانه هستند. کارگران هم 
به دنبال کار کردن و دریافت حقوق شان 
هستند، هر چند حقوق فروردین هنوز 
پرداخت نشده و اردیبهشت هم که به 

پایان رسید.

وی با بیان اینکه کارگران نه تنها با 
معوقات سال ۹۹ مواجه هستند، بلکه 
برخی از مطالباتی که از ســال ۹۵ و ۹۶ 
دارند هم هنوز تسویه نشده و شاید این 
مطالبات به رقمی حدود یک میلیارد و 
۷۰۰میلیون تومان برسد، افزود: عالوه 
بر معوقات، از اواخر سال گذشته تاکنون 
۸۶ نفر از پرسنل بازنشسته شده اند که 
جذب نیــرو در این خصــوص صورت 
نگرفته و شــرایط حاکی از آن است که 
هپکو برای رفع مشــکالت خود حامی 

ندارد.
رئیس شورای اســالمی کار هپکو 
تاکید کرد: شرکت برای پروژه های خود 
نیازمند ضمانت نامه بانکی است اما هیچ 
بانکی حاضر به همکاری و حمایت از این 
واحد صنعتی بزرگ نیســت. با وجود 

تاکیدات دولت مبنی بر حمایت از هپکو 
اما عمال اتفاقی تاکنون رخ نداده است، 
مدیران عالی شرکت باید به دنبال جذب 
کار برای هپکو باشند چراکه بابت همین 
مهم حقوق دریافت می کنند اما صرفا به 

دنبال تعطیل کردن شرکت هستند.
وی گفــت: ۲۹ آذرماه ۹۸ جلســه 
ویژه شرکت هپکو با حضور معاون اول 
رئیس جمهور در تهران برگزار شد و قرار 
بود ظرف دو هفته تکلیف این شرکت 
مشخص و سهامدار جدید معرفی شود 
اما تا امــروز که اواخر اردیبهشــت ماه 
۹۹ هستیم همچنان در بالتکلیفی به 
سر می بریم. سازمان خصوصی سازی 
هم کاری برای هپکــو نکرد و پرداخت 
حقوق معوق کارگران را هم از دریافت 

تسهیالت انجام داد.
عبدلی با اشاره به فروش یک درصد 
سهام شــرکت هپکو، تصریح کرد: این 
ســهام به مبلغ ۹۷ میلیــارد تومان به 
فروش رفت اما این پول به دولت داده شد 
و عمال رقمی برای تولید به هپکو داده 
نشد. اخیرا هم فروش سه درصد سهام 
این شرکت مطرح اســت و امیدواریم 
که حداقــل منابع حاصــل از فروش 
این میزان سهام وارد تولید شود. برای 
کارگران هپکو فرقی نمی کند چه کسی 
سهامدار باشد، کارگران فقط به دنبال 
نقدینگی و کار و تولید هســتند هپکو 
هنوز بهترین برند محسوب می شود و 
متخصص ترین کارگــران را در اختیار 
دارد اما حمایتی از آن نمی شود. کارگران 
پنج سال در کف خیابان های شهر فریاد 
زدند، کتک خوردند، تهمت شنیدند، 
دادگاهی شــدند، زنــدان رفتند، انگ 
سیاسی شنیدند و خانواده آنها آسیب 
دید اما تالش کردند که فقط هپکو احیا 
شــود و همچنان برای زنده ماندن آن 

تالش می کنند.

قصه پر غصه ای که پایان ندارد
اوایل اردیبهشــت مــاه و همزمان 
با هفته کارگر، اســتاندار مرکزی طی 
جلسه ای با حضور برخی از کارگران و 
اعضای شورای اسالمی کار صنایع استان 
ازجمله هپکو، از قطعیت واگذاری هپکو 
به ایمیدرو خبر داد و البته اعالم کرد که 
دست هایی در پشت پرده نمی خواهند 
که این واگذاری و ســرپا شــدن هپکو 
صورت گیرد اما به هر شکلی شده ظرف 
چند هفته آینده این واگــذاری انجام 
می شود. قصه پر غصه هپکو تمامی ندارد. 
در شــرایط کنونی این شرکت مشکل 
مالکیت دارد، مشــکل مدیریت دارد، 
کار و قرارداد تولید ندارد و می توان این 
شرکت را مجموعه ای از چالش های ریز 
و درشت دانست که تمام شدنی نیست و 
هر روز یک درد از جایی بیرون می زند. 
برای همین هم کارگران این شرکت در 
جریان اعتراضات اخیر، طوماری را امضا 
کرده و در آن از خواسته هایشان گفته اند.

دو ماه از سال جهش تولید گذشت 
و کشــتی غول پیکر صنعــت تولید 
ماشین های راهسازی کشور و خاورمیانه 
هنوز به گل نشسته و ظاهرا قصد تکان 

خوردن و به آب افتادن ندارد.

کارگران هپکو همچنان اعتراض دارند

غول تولید ماشین های راهسازی به خاک افتاده است

خبر

نماینده کارگران در شــورای عالی کار با بیان اینکه فاصله 
عمیقی بین هزینه های زندگی و دستمزد کارگران وجود دارد، 
گفت: تشکیل جلسه شورای عالی کار صرفا برای افزایش حق 

مسکن بی معناست.
علی خدایی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد 
کارگران در سال ۹۹ و حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی 
گفت: ماده 41 قانون کار شــورای عالی کار را موظف کرده که 
براساس دو مولفه دستمزد را برای کل کشور تعیین کند. ماده 
41 قانون کار می گوید که دستمزد باید متناسب با تورم اعالمی از 

سوی بانک مرکزی تعیین شود.
وی ادامه داد: بند دوم ماده 41 قانون کار، قانون آمره است و با 
توجه به قید بایدی که در آن آمده، مزد تعیین شده بدون در نظر 
گرفتن  شرایط جسمی، روحی و نوع کار محول است. بدون در نظر 
گرفتن بهره وری و... دستمزد باید به گونه ای باشد که حداقل های 
زندگی را تأمین کند. این تکلیفی است که در شورای عالی کار 

برعهده داریم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل های 
زندگی به صورت ســه جانبه در کمیته ذیل شــورای عالی کار 
بررسی و تعیین شــد، گفت: با کمترین قیمت ها هزینه سبد 
معیشت خانوار کارگری با بعد ۳.۳ در سال ۹۸ حدود 4میلیون و 

۹4۰هزار تومان تعیین شد.
خدایی درباره لغو جلسه شورای عالی کار گفت: تاریخ دقیق 
بعدی جلسه شورای عالی کار مشخص نیست. دالیل لغو جلسه 
شورای عالی کار نیز منطقی نبود. طبق روال گذشته، شخص 
وزیر اقتصاد و صنعت در تمام جلسات حضور نداشتند. بیشتر 
از ۹۰درصد جلسات با حضور نمایندگان وزیر صنعت و اقتصاد 

برگزار می شود.
وی با بیان اینکه برگزاری جلسه شورای عالی کار با اکثریت آرا 

رسمیت می یابد افزود: جلسه روز چهارشنبه می توانست با حضور 
سه نفر گروه کارگری، کارفرمایی و یک نفر نماینده دولت رسمیت 

یابد لذا دلیل مطرح شده برای لغو جلسه را محکم نمی دانیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به اینکه وزارت 
کار تأکید کرده که این جلسه برای بررسی افزایش حق مسکن 
است، گفت: اگر جلسه برای بررسی حق مسکن است نیازی به 
برگزاری جلسه سه جانبه نیست. افزایش مزد سالیانه دستمزد 
کارگران یک بسته افزایشی است. حتی دولتی ها عنوان می کنند با 
افزایش حق مسکن فالن میزان افزایش صورت می گیرد، بنابراین 

افزایش مزد یک بسته مزدی است و جدا از هم نیستند.
وی با تأکید بر اینکه درباره افزایش حق مسکن شورای عالی 
کار صرفاً  پیشنهاددهنده است، گفت: ســال ۹۷ زمانی که در 
جلسات مزدی برای دستمزد ۹۸ مذاکره می کردیم، از چندین 
ماه قبل تکلیف حق مسکن مشخص شــده بود اما کارفرمایان 
اصرار داشتند که افزایش مزد یک بسته است و جداگانه نمی تواند 
افزایش یابد، به همین دلیل تصویب افزایش حق مسکن طوالنی 

شد.
خدایی ادامه داد: در جلسه شورای عالی کار که نمایندگان 

کارگری برای تعیین مزد ۹۹ به توافق نرسیدند، برای تعیین سایر 
سطوح مزدی هم که قسمت عظیمی از کارگران را دربرمی گیرد 
از نمایندگان کارگری نظری پرسیده نشــد. حق مسکن هم 
می تواند به صورت توافق دوجانبه بیــن دولت و کارفرمایان به 
هیأت دولت پیشنهاد شــود، مانند سایر مولفه ها که بدون نظر 
کارگران و با نظر دولت و کارفرمایان اجرایی شده است. نه تنها 
من، بلکه تمام نمایندگان کارگران با حتی هزار تومان افزایش 
حقوق مخالف نیســتیم اما مطمئناً  تشکیل جلسه صرفاً  برای 
تصمیم گیری حق مسکن که جزئی از کل است، بی معناست 
مگر اینکه جلسه ای تشکیل شــود و در آن جلسه درباره سایر 
موارد هم صحبت شود. وی با بیان اینکه در شورای عالی کار به 
تکالیف قانونی عمل نشد و مولفه هایی مانند توان پرداخت مزدی 
کارفرمایان مدنظر قرار گرفته شد، گفت: توان پرداخت کارفرمایان 
یک مولفه مجهول است و اینکه چه کارفرمایی و چطور نمی تواند 
مزد را پرداخت کند، وجود ندارد. از سوی دیگر دولت ادعا کرد 
که تورم انتظاری ســال آینده تورم پایینی خواهد بود. دولت بر 
این موضوع تأکید کرد و همین باعث شد که مصوبه دستمزد به 
رأی گیری گذاشته شود و حداقل دستمزد با ۲1درصد افزایش 
به یک میلیون و ۸۳۵هزار تومان افزایش یافت. ۲1۰هزار تومان به 
حق بن خواروبار کارگران اضافه شد و پایه سنواتی برای کارگرانی 
که سابقه بیش از یک ســال دارند 1۷۵هزار تومان تعیین شد. 
مجموع درصد حدود ۳۰درصد اســت اما واقعیت این است که 
حدود ۶۵۰هزار تومان به درآمد یک کارگر اضافه شد، در حالی 
که با محاسبات حداقلی در کمیته دستمزد حدود یک میلیون و 

1۸۰هزار تومان به هزینه خانوار افزوده شده بود.
خدایی بیان کرد: در دیوان عدالت اداری شکایت ثبت کردیم 
و پیگیری می کنیم تا بتوانیم مصوبات را تغییر دهیم. مذاکرات 
با دولت را ادامه دادیم و مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در 

این زمینه ورود کردند. خوشحال می شویم با مذاکره مجدد به 
نتیجه برسیم.

وی با اشاره به اینکه مقام رهبری هم تأکید کردند که حقوق 
باید کافی و به موقع باشد، گفت: اگر حقوق به موقع پرداخت نشد 
و اصاًل  پرداخت نشود قابل پیگیری در هیأت های حل اختالف 
و تشخیص است اما کارگران به دلیل نداشتن امنیت شغلی در 
صورتی که شکایت کنند از محیط کار اخراج می شوند. امنیت 
شغلی یکی از مولفه هایی اســت که کارگران ندارند. وضعیت 
کارگران از لحاظ امنیت شــغلی و معیشــت مناسب نیست. 
تشکل های کارگری همه تالش خود را می کنند اما تالش ها کافی 
نیست. خدایی بیان کرد: امسال اکثر جامعه به مشکالت کارگران 
حساس شده اند. با یک برنامه ریزی و در یک بازه زمانی 1۰ساله 
می توانیم مشکالت معیشــت کارگران را حل کنیم. حداقل 
دستمزد در سال ۹1 حداقل ۳۰درصد هزینه ها را پوشش می داد. 
این میزان پوشش را به ۵۲درصد رسانده بودیم. متأسفانه در حال 
حاضر دســتمزد کارگران تنها 4۰درصد هزینه ها را پوشــش 
می دهد. میزان پوشش دهی دستمزد برای هزینه های کارگران 
از ۵۲ به 4۰درصد سقوط کرده است. در بسیاری از کارگاه ها به 

دلیل عدم نظارت تنها حداقل دستمزد پرداخت می شود.
وی گفت: حداقل دستمزد روی دستمزد مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی نیز اثرگذار است. با گذشت ۲ماه از سال هنوز 
دستمزد بازنشســتگان تأمین اجتماعی تعیین نشده است. 
طبق سنوات گذشته هر میزانی که دستمزد در شورای عالی کار 
افزایش می یافت مالک افزایش حقوق برای بازنشستگان می شد. 
اینجا تبعیضی در حق بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و 
لشگری وجود دارد. مطابق قانون امسال دستمزد هیچ کدام از 
بازنشستگان کشوری و لشگری کمتر از ۲۸۰۰هزار تومان نیست.

خدایی در پایان گفت: حداکثر میزان اثرگذاری دســتمزد 
در قیمت تمام شده کاال حدود 11درصد است. درباره دستمزد 
بزرگنمایی اتفاق می افتد. با افزایش دستمزد، نقدینگی مفید 
وارد بازار می شود و تولید رونق می یابد. اگر دستمزد به درستی 

افزایش نیابد باعث دلزدگی کارگران خواهد شد.

تشکیل شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن، بی معناست

خدایی: قدرت خرید کارگران 12درصد کاهش یافته است

کارگران پنج سال در کف 
خیابان های شهر فریاد 

زدند، کتک خوردند، تهمت 
شنیدند، دادگاهی شدند، 

زندان رفتند، انگ سیاسی 
شنیدند و خانواده آنها 

آسیب دید؛ اما تالش کردند 
که فقط هپکو احیا شود و 

همچنان برای زنده ماندن 
آن تالش می کنند

واگذاری هپکو به ایمیدرو 
قطعی است. البته 

دست هایی در پشت 
پرده نمی خواهند که این 

واگذاری و سرپا شدن 
هپکو صورت گیرد، اما به 

هر شکلی شده ظرف چند 
هفته آینده این واگذاری 

انجام می شود
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