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اخبار کارگری

چندی پیش نماینــدگان مجلس با 
افزایش ۳۰درصدی مستمری مددجویان 
دو نهاد حمایتی در کشور )کمیته امداد 
و سازمان بهزیســتی( موافقت کردند تا 
حداکثر دریافتی یک خانــواده ۴ نفره با 
یارانه ای که می گیرند، به ۳ میلیون تومان 
برسد. این در حالی ست که آمارها نشان 
می دهد خط فقر در کشور از ۱۸میلیون 
تومان فراتر رفتــه اســت. البته گفته 
می شود خط فقر در نقاط مختلف کشور، 
متفاوت است و هزینه های زندگی یک 
خانواده ۴ نفره در تهران، به مراتب بیشتر 
از هزینه های زندگی در مناطق محروم و 

دورافتاده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، »فرامرز 
توفیقی« رئیس کمیته دستمزد کانون 
عالی شوراهای اســامی کار کشور ماه 
گذشــته اعام کرد که ســبد معیشت 
حداقلی کارگران به بیش از ۱۸میلیون 
و ۲۰۰هزار تومان رسیده و بیش از نیمی 
از جمعیت کشور به دلیل انباشت تورم 
و کاهش یافتن قدرت خرید، معیشــت 

سختی دارند.
حال در چنین شــرایطی که شاهد 
افزایش هزینه های زندگی هستیم، این 
سوال مطرح می شود که مددجویان تحت 
حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی 

چگونه زندگی می کنند.
براساس تازه ترین تصمیم مجلس، 
از مهر ماه ۳۰درصد به میزان مستمری 
دریافتی مددجویــان دو نهاد حمایتی 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی افزوده 
شــد و دریافتی ماهانه یــک مددجو با 
۳۰درصد افزایش، بــه ۵۵۰هزار تومان 
رسیده است. این میزان برای دو نفره به 
۷۸۰هزار تومان، ســه نفره یک میلیون 

و ۹۰هزار تومــان، ۴ نفره به یک میلیون 
و ۴۰۰هزار تومــان و خانــواده ۵ نفره 
نیز به یک میلیون و ۷۲۰هــزار تومان 
افزایش یافته است. همچنین براساس 
تصمیم دولت، دهک های پایین جامعه 
از یارانه ۴۰۰هزار تومانی به ازای هر نفر 
برخوردار می شــوند. یعنی یک مددجو 
با احتســاب یارانه ای که دولت می دهد، 
هر ماه ۹۵۰هزار تومــان دریافتی دارد. 
به همین صورت، خانواده دو نفره حدود 
۱.۶میلیون تومان، ســه نفــره حدود 
۲.۴میلیون تومان، ۴ نفــره ۳ میلیون 
تومان و ۵ نفره ۳ میلیون و ۷۲۰هزار تومان 
دریافتی دارند. همچنین براساس مصوبه 
مجلس، مددجویان دو نهاد حمایتی، از 
تخفیف و معافیت در پرداخت هزینه های 

آب، برق و گاز برخوردار می شوند.

4میلیون و 250هزار خانوار تحت 
پوشش نهادهای حمایتی هستند

طبــق آمــار، بیــش از ۲ میلیون و 
۲۵۰هزار خانوار با جمعیتــی بالغ بر ۵ 
میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و 
بیش از دو میلیون نفر نیز تحت پوشش 
بهزیســتی بوده و مســتمری دریافت 

می کنند.
»حسین خدرویسی« معاون حمایت 
و سامت خانواده کمیته امداد با اشاره به 
موضوع معافیت مددجویان از پرداخت 
هزینــه آب، برق و گاز گفــت: معافیت 
مددجویان از پرداخت هزینه آب، برق و 
گاز شامل تمامی مددجویان کمیته امداد 
نمی شود بلکه مددجویانی که کم مصرف 

هستند در قالب این طرح قرار می گیرند.
وی افزود: تعدادی از مددجویان ما نزد 
فرزندان خود زندگی می کنند و تعدادی 

دیگر از آنها در روستاها زندگی می کنند 
که تحت پوشش شــبکه آب و فاضاب 
نیستند یا گازکشی در آن مناطق صورت 
نگرفته و برخی دیگر در اماکن عمومی 
مانند کارخانجات، حسینه ها، درمانگاه 
و... زندگی می کنند که نمی توانند از این 
معافیت برخوردار باشــند. برخی دیگر 
از مددجویان ما نیز در واحدهای بزرگ 
و مجتمع هایی مســتأجر هســتند که 
انشــعابات آب و برق و گاز آنها به صورت 
مشاع است. در هر حال تمام مددجویان 

ما از این معافیت برخوردار نیستند.

 برق و آبی که 
چندان هم مجانی نیستند

براساس آمارهای موجود، ۸۷۵هزار 
خانوار تحت پوشش کمیته امداد، از طرح 
معافیت از پرداخت گاز استفاده کرده اند. 
حدود ۱۰۵هزار خانوار نیز از معافیت آب 
و حدود ۶۵۶هزار خانوار نیز در سامانه های 

شرکت برق شناسایی شده اند. اگر فرض 
کنیم که مددجویان نهادهای حمایتی، 
بابت مصرف آب، بــرق و گاز، هزینه ای 
نمی دهند کــه البته این طور نیســت، 
موجودی یک خانــوار ۴ نفره ۳ میلیون 
تومان است که باید بابت خوراک و سایر 
هزینه های جاری زندگی، در نظر گرفته 
شود. حاال با یک حســاب سرانگشتی 
می توان تکلیف دخل و خــرج زندگی 

ماهانه مددجویان را مشخص کرد. 
فرض کنیم یک مددجــو در ماه ۶۰ 
عدد نان لواش بخورد. هر روز ۲ عدد نان. 
روزی ۱۰۰ گرم گوشــت قرمز مصرف 
کند که می شود ۳ کیلو در ماه، هر ماه ۶ 
کیلو مرغ که حدود ۳ عدد مرغ متوسط 
می شود و ۱۰ عدد تخم مرغ مصرف کند. 
باید به سایر اقام خوراکی مثل لبنیات، 
رب، روغن، ماست، شــیر، دوغ، میوه و 
سبزیجات نیز گوشه چشــمی داشته 
باشیم تا هزینه های ماهانه زندگی یک 
مددجو را محاسبه کنیم. به طور میانگین، 
هزینه ماهانه یک مددجو فقط بابت خورد 
و خوراک، حداقــل ۲.۵ میلیون تومان 
می شود، با این فرض که نخواهد بیشتر 
از ۱۰۰ گرم گوشت قرمز بخورد یا اینکه 
تعداد ۱۰ تخم مرغ سهمیه یک ماه را به ۱۵ 

عدد افزایش ندهد.
در کنار هزینه هــای خوردنی، باید 
به پوشــاک و ســامت نیز نیم نگاهی 
داشته باشیم . این مددجو نباید به سفر 
و مســافرت فکر کند و اینکه در رفت و 
آمدهای روزانــه باید فقــط از اتوبوس 
اســتفاده کند. با این تفاسیر، میانگین 
هزینه یک زندگی حداقلــی برای یک 
مددجو حدود ۵ میلیون تومان می شود. 
این عدد برای خانواده ۴ نفره، ۲۰ میلیون 

تومان می شــود که اگر بخواهیم آن را با 
خط فقر و مستمری ماهانه آنها مقایسه 
کنیم، با ۱۵ میلیون زیر خط فقر زندگی 

می کنند.

وابستگی نیازمندان به نهادهای 
اجتماعی را بیشتر می کنیم

»سیدحســن موســوی چلک« 
جامعه شناس و رئیس انجمن مددکاران 
اجتماعی ایران با اشاره به اینکه افزایش 
مستمری ها باید متناسب با تورم باشد، 
گفت: عاوه بر اینکه هر سال مستمری 
مددجویــان نهادهای حمایتــی باید 
متناســب با افزایش هزینه های زندگی 
زیاد شوند، همچنین باید طوری باشد که 
جبران عقب ماندگی های ۴ دهه گذشته 
را نیز بکند در حالی که تاکنون این اتفاق 

رخ نداده است.
وی افزود: در ســال جاری دو مرحله 
مستمری ها افزایش یافت و در مجموع 
به ۵۰درصد رســید اما بــاز هم مبلغی 
که به مددجویان اختصــاص می یابد، 
بســیار ناچیز اســت و انتظار این است 
که دولــت در اصاحیه مســتمری ها 
این موضوع را مدنظر قــرار دهد ضمن 
اینکه در قوانین قبلی نیز تأکید شده بود 
افزایش مستمری ها باید متناسب با تورم 
باشد. در حالی که ســال گذشته، تورم 
۳۸درصد اعام شــد، مستمری ها فقط 
۲۰درصد زیاد شد و این گونه همچنان 
وابستگی نیازمندان به نهادهای حمایتی 

و اجتماعی زیاد می شود.
موسوی چلک گفت: اگر می خواهیم 
مددجویان را توانمند کنیم باید یک بار 
برای همیشه موضوع مستمری ها را حل 
کنیم اما اگر بخواهیم همچنان وابستگی 
وجود داشته باشد، ساالنه چندین درصد 
به میزان مســتمری اضافه شود و با این 
میزان حمایت چیزی جز چســبندگی 

اتفاق نمی افتد.

 نظام چندالیه تأمین اجتماعی، 
راه برون رفت از مشکالت نیازمندان

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی 
ایران، تنها راه برون رفت از این مشکل را 
اجرای نظــام چندالیه تأمین اجتماعی 
دانست و تصریح کرد: دولت به جای اینکه 
هر سال درصدی به میزان مستمری ها 
اضافه کنــد باید یک بار برای همیشــه 
با اجرای نظام چندالیه این مشــکل را 

حل کند.
به گفته وی، در ماده ۵۷ قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه، دولت موظف 
شــد بســته های حمایتی، بیمه های 
اجتماعی و... را تهیه کنــد اما این اتفاق 
رخ نداد. همچنین در قانون ساختار نظام 
رفاه نیز قوانینی در برنامه توسعه برای رفع 
مشکات نیازمندان و اقشار خاص آمده و 
در ســال جاری نیز با اباغ سیاست های 
کلی تأمین اجتماعی در بند اول به اجرای 
نظام چندالیه تأمین اجتماعی و توجه 

ویژه به اقشار نیازمند تأکید شده است. 
بنابراین می بینیم که قوانین زیادی در 
خصوص حمایت از نیازمندان داریم اما 

تاکنون به درستی اجرایی نشده است.
موسوی چلک اظهار داشت: افزایش 
درصد ثابت برای همه نیازمندان به معنی 
عدالت نیست و عدالت باید متناسب با نیاز 
افراد باشد. به همین دلیل آب باریکه هایی 
که از ســوی دولت به عنوان مستمری 
برای این افراد در نظر گرفته می شــود 
باعث چسبندگی خانواده ها به نهادهای 
حمایتی می شود و باعث می شود هر سال 
ســازمان های اجتماعی بزرگ تر شوند 
مگر اینکه به سمت اجرای نظام چندالیه 
برویم که این موضوع نیز نیازمند بازنگری 
ساختار اجتماعی، تجمیع منابع، نیروی 
انســانی، مدیریت واحد و پنجره واحد 
هســتیم در غیر این صــورت همچنان 
باید روند افزایش درصد اندک مستمری 

ادامه پیدا کند.

 مستمری ها 
کفاف زندگی را نمی دهد

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی 
ایران افــزود: در حال حاضر یک خانواده 
یک نفــره ۴۲۰هزار تومان مســتمری 
می گیرند و ایــن مبلــغ در هیچ جای 
ایران برای زندگی یک نفر کافی نیست. 
هرچقدر هم که کمک موردی از ســوی 
نهادها صورت گیرد باز هم کفاف زندگی 
را نمی دهد. وی ادامه داد: بهبود زندگی 
معیشــت خانواده های تحت پوشــش 
نهادهای حمایتی، نیازمنــد نگاه ویژه 
حاکمیت و دولت است و این موضوع در 

قوانین اسامی نیز آمده است.
موسوی چلک تأکید کرد: با این میزان 
حمایت و آب باریکه ای که به مددجویان 
پرداخت می شود، وابستگی به نظام های 
حمایتی- اجتماعی بیشتر و طوالنی تر 
می شــود و زمان را از دســت می دهیم. 
بنابراین تنها راه برون رفت از این شرایط، 
اجرایی شــدن نظام چندالیــه تأمین 

اجتماعی است.

آب باریکه هایی که برای پر کردن شکم مددجویان هم کافی نیستند

زندگی با ۱۵میلیون تومان پایین تر از خط فقر
کارگران شهرداری کوت عبداهلل:

پیمانکار عوض شد، ولی مشکالت پابرجاست
کارگران شهرداری کوت عبداهلل می گویند: با وجود 
تغییر پیمانکار، هنوز مشکاتمان ادامه دارد و معوقات 
مزدی طلبکاریم و برخی از ماه ها به صورت علی الحساب 

حقوق دریافت کردیم.
کارگران خدمات شهری شهرداری کوت عبداهلل در 
گفت وگو با ایلنا، از عدم پرداخــت معوقات مزدی خود 
خبر دادند. این کارگران که حقوق شهریور ماه خود را به 
صورت علی الحساب دریافت کرده و حقوق مهرماه خود 
را نگرفته اند، می گویند: در کنار معوقات مزدی، پیمانکار 
حق بیمه ۹ روز ما را هم واریز نکرده است. آنها می گویند: با 
این حق بیمه های ناقصی که پیمانکاران مختلف برایمان 

واریز کرده اند معلوم نیست تا چند سالگی باید کار کنیم!
این کارگران همچنین از پیمانکار سابق خود حدود 
۲۰روز حقوق طلبکار هستند. آنها می گویند: مشخص 
نیست این طلب را چه کســی باید به ما پرداخت کند، 

پیمانکار قدیم، پیمانکار جدید یا شهرداری؟
این کارگران می گویند: بخشی از بودجه شهرداری 
متعلق به کارگران و مربوط به دســتمزد آنهاســت اما 
کارگران برای گرفتن حقوقشان همیشه باید اعتراض 
کنند. چرا کارگران بخش خدمات شهری آخرین گروهی 
هستند که به آنها توجه می شود؟ اگر بودجه کم است اول 

حقوق گروه های ضعیف تر را پرداخت کنید.
    

 کارگران: وضعیت داروگر، 
هر روز بدتر از قبل می شود

کارگران صنایع بسته بندی داروگر رشت می گویند 
که کارفرما هنوز بابت مطالبات مربوط به دست کم ۶ ماه 
دستمزد پرداخت نشده با آنها تسویه حساب نکرده است.

تعدادی از این کارگــران در گفت وگو با ایلنا گفتند: 
حدود ۲۰ کارگر در صنایع بســته بندی داروگر رشت با 
سوابق باالی ۱۸ تا ۲۳ ســال باقی مانده اند که شش ماه 

دستمزد سال جاری خود را طلبکارند.

به گفته یکی از کارگران، ادامه باتکلیفی در وضعیت 
کارگران این کارخانه و اینکه چند ماه حقوق نگرفته اند، 
باعث شده شمار زیادی از کارگران خودخواسته محل کار 
خود را ترک کنند. او گفت: تعداد کارگران این کارخانه در 
ابتدای سال جاری به ۷۰ نفر می رسید اما با تداوم مشکات 
کارخانه در حال حاضر تعداد کارگران به حداقل ۲۰ نفر 

کاهش یافته است.
او گفت: وضعیت کارگران داروگر رشــت هر روز به 
نسبت روز قبل بدتر می شود و هرچند وقت یک بار اخبار 
اعتراض و پرداخت نشــدن حقوق کارگران کارخانه در 
رسانه ها منتشر می شــود اما هنوز مسئوالن مستقیم 
این وضعیت را پیگیری نمی کننــد. طبق اظهارت وی، 
وضعیت کارخانه و کارگران صنایع بسته بندی داروگر 
برای مسئوالن استان گیان به حدی عادی شده که هیچ 
واکنشی از خود نشان نمی دهند. این کارگر اظهار کرد: 
بیشتر کارگرانی که از کارخانه خارج شده اند به مشاغل 
ساختمانی، پیک موتوری، رانندگی در موسسات کرایه 
خودرو و نظافت منازل روی آورده اند و تعداد کمی هم در 

واحد های تولید و صنعتی مشغول شده اند.
    

تجمع کارگران نگهبان قطار شهری اهواز 
در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق

کارگران بخش حراســت و نگهبان قطار شــهری 
اهواز در اعتراض به محقق نشــدن وعده ها برای وصول 

مطالبات شان دست به تجمع زدند.
به گزارش ایلنا، شــماری از این کارگران صبح روز 
شنبه )۱۴ آبان ماه( به محقق نشدن وعده های داده شده 
برای وصول مطالباتشان اعتراض کردند. آنها مدعی اند 
برخاف وعده ای که مدیران شرکت پیمانکاری کیسون 
به آنها داده بودند، هنوز ۱۴ماه معوقات مزدی به کارگران 

پرداخت نشده است.
این کارگران گفتند: در آخرین پیگیری های صنفی 
کارگران بخش حراست در هفته های گذشته، مدیران و 
مسئوالن قول دادند  تا پنجم آبان ماه جاری حداقل بخش 
کمی از مطالباتمان را پرداخت می کنند که هنوز عملی 
نشده اســت. کارگران نگهبان قطار شهری اهواز تاکید 
کردند: افزایش معوقات مزدی کارگران قطار شــهری 
اهواز به کمبود منابع مالی برمی گردد که در حال حاضر 

پرداخت آن دست کم ۱۴ ماه پیش به تاخیر افتاده است.
آنها با بیان اینکه فعالیت پروژه قطار شهری اهواز از 
ماه های پایانی سال ۹۷ متوقف شده و در حال حاضر فقط 
۱۱۳کارگر مشغول نگهبانی از تجهیزات و ماشین آالت 
کارگاه هســتند، افزود: منتظر عملی شــدن پرداخت 
مطالبات مزدی، معوقات بیمه ای و سنواتی، تامین امنیت 
شغلی، تعیین تکلیف وضعیت قطار شهری اهواز و مدیریت 

کارگاه هستیم.

خدرویسی: معافیت 
مددجویان از پرداخت 

هزینه آب، برق و گاز 
شامل تمامی مددجویان 

کمیته امداد نمی شود بلکه 
مددجویانی که کم مصرف 
هستند در قالب این طرح 

قرار می گیرند

موسوی چلک: 
آب باریکه هایی که از سوی 

دولت به عنوان مستمری 
برای مددجویان در نظر گرفته 

می شود باعث چسبندگی 
خانواده ها به نهادهای 

حمایتی می شود و باعث 
می شود هر سال سازمان های 

اجتماعی بزرگ تر شوند

وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته با 
نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی کشور دیدار کرد.

به گزارش توسعه ایرانی، سیدصولت مرتضوی در نشست با 
اعضای هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران، عدم توسعه 
در حوزه اشتغال و اقتصاد را ناشــی از سیاست اقتصاد دولتی 
عنوان کرد و بیان داشت:   دولتی  ماندن اقتصاد و حکم فرمایی 
دولت بر بسترهای تولید کشور، مانعی جدی برای توسعه در 

کشور است.
وی بیان کرد: دولت بایــد با تصمیم گیری درســت و با 
شناســایی بخش خصوصــی توانمند، متعهد و دلســوز به 
پیشرفت های اقتصادی بیشتری دســت یابد. وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به ظرفیت های مغفول کشــور در حوزه 
تولید و اشتغال اشــاره کرد و افزود:  باید با حذف قوانین زائد و 
حمایت از مدیران خاق، زمینه ارتقای شــاخص ها را در این 
حوزه ها ایجاد کرد. مرتضوی توجه به اصل سه جانبه گرایی را از 
محورها و راهبردهای خود عنوان کرد و گفت: بدون همراهی با 
تشکل های کارگری و کارفرمایی نمی توانیم به شناخت دقیق 

از مشکات و ارائه راهکارهای اساسی دست یابیم. وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی نشست و تعامل مستمر را از ارکان دستیابی 
به توسعه نام برد و اظهار داشت: همراهی کانون عالی کارفرمایی 
در برنامه ها و سیاســت گذاری های وزارت کار باید مستمر، 
ویژه و اثرگذار باشد. وی خواستار حضور اعضای کانون عالی 
کارفرمایی در اتاق فکرهای وزارت کار شد و تأکید کرد: توان و 
دانش تخصصی فعالین بخش خصوصی و تشکل ها مسیر اجرا 

را برای ما هموار می کند.
در این نشســت اعضای کانون عالــی کارفرمایی با طرح 
دغدغه ها و مشکات صنفی خود، خواستار پیگیری ویژه وزیر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه شدند.
مباحث حوزه مالیات، بیمه، توجه ویژه به جایگاه تشکل ها، 
تجدیدنظر در قوانین بیمه تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری، 
توانمندســازی نیروی انســانی بخش خصوصــی، اصاح 
آیین نامه های مانع آفرین و ناهماهنگی برخی دستگاه های 
دولتی در حوزه اشتغال آفرینی از مهم ترین موارد مطرح شده 

در این دیدار بود.

 دولت سیزدهم نخ تسبیح اتحاد و همدلی 
کارگران و کارفرمایان است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در نشســتی با 
نمایندگان تشکل های کارگری و بازنشستگان کشور گفت: 
برای تشکل های قانونی کارگری، خط قرمزهای فرضی تعریف 
نکنیم بلکه تنها خط قرمز کشور نظام جمهوری اسامی، قانون 

اساسی و اصل والیت فقیه است.
مرتضوی اظهار کرد: ما امروز در خانواده کار و تولید کشور 
گردهم آمده ایم تا تبادل اندیشه و افکار داشته باشیم. وی با اشاره 
به وحدت و انسجام کارگران در کشور افزود: نقش تشکل های 
کارگری در ایجاد اتحاد و مدیریت فضای کســب وکار کشور 

قابل تقدیر است.
مرتضوی، تأمین و تضمین امنیت شغلی و رفاه کارگران را 
یکی از رویکرد های اصلی دولت مردمی سیزدهم عنوان کرد و 
گفت: امنیت شغلی کارگران رابطه مستقیمی با آینده زندگی 
مردم دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اساس 
جمهوری اسامی حفظ کرامت انسانی است، تصریح کرد: عاوه 

بر رسیدگی به دغدغه های اقتصادی و معیشتی باید به اصل 
حفظ کرامت کارگران توجه ویژه شود.

رئیس شــورای عالی کار با بیان اینکه دولت سیزدهم به 
اصل سه جانبه گرایی اعتقاد و اعتماد راسخ دارد، گفت: دولت 
سیزدهم نخ تسبیح اتحاد و همدلی کارگران و کارفرمایان است. 
وی تأکید کرد: تشکل های کارگری و کارفرمایی صاحب حق و 

ذی نفع خانواده کار و تولید کشور هستند.
مرتضوی، کاهش دخالت و تصدی گــری دولت را یکی از 
سیاســت های راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
دانســت و گفت: دولت در رابطه بین کارگــر و کارفرما نقش 

تسهیل گر و تنظیم گر را ایفا می کند.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی ۸ درصدی در کشور، با تولید 
بهره ور و رقابت پذیر تحقق می یابد، گفت: پیشرفت و رشد تولید 

دانش بنیان با دستان توانمند کارگران ممکن می شود.

دیدار جداگانه وزیر کار با تشکل های کارگری و کارفرمایی

مرتضوی: اقتصاد دولتی مانعی جدی برای توسعه کشور است

گزارش

جمعی از کارگران خدماتی شهرداری زاهدان از چندین ماه مطالبات مزدی 
پرداخت نشده خود خبر دادند. به گزارش ایلنا، کارگران خدماتی شهرداری زاهدان 
در استان سیستان و بلوچستان سه ماه دســتمزد داشته و عیدی سال ۱۴۰۰ را 

هنوز دریافت نکرده اند. این کارگران که از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در 
ماه های آینده نگرانند، می گویند: هزینه های زندگی و عدم پرداخت مطالبات، 
مشکات زیادی برایمان به وجود آورده است. طبق اظهارات این کارگران، اخیرا در 

 جلسه ای که از سوی مسئوالن شهری برگزار شده، حاضران وعده پیگیری مطالبات 
کارگران را داده اند.

به گفته کارگران، مسئوالن شهری معتقدند مطالبات مزدی معوقه کارگران 
مربوط به سنوات گذشته است و از مدیران قبلی به جا مانده است. کارگران در خاتمه 

از شهردار و شورای شهر درخواست کردند که حقوق معوقه را پرداخت کنند.

کارگران خدماتی شهرداری زاهدان، معوقه مزدی دارند


