
عضو کمیســیون اقتصادی مجلــس گفت: حقوق 
کارمندان و کارگران باید متناسب با میزان افزایش تورم 
و وضعیت اقتصادی کشور باشــد تا خانوارها در تأمین 
معیشــت خود دچار مشکل نشــوند اما رویکرد کنونی 

دولت در الیحه بودجه ۹۹ مغایر با این مسأله است.
شهاب نادری در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با 
انتقاد از افزایش حداقلی حقوق کارگران و کارمندان در 
سال ۹۹، گفت: براساس الیحه بودجه سال ۹۹، حقوق 
کارگران و کارمندان در ســال آینده 15درصد افزایش 
خواهد داشت و به نظر می رســد که الیحه پیشنهادی 

دولت در این حوزه منطبق با واقعیت جامعه نیست.
نماینده اورامانــات در مجلس ادامه داد: براســاس 
آمارها، تورم کنونی جامعه حدود 40درصد بوده و قطعا در 
ماه های آتی این میزان افزایش خواهد داشت. حال دولت 
چگونه میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران را در 

سال آینده 15درصد افزایش داده است.
وی تصریح کرد: متأســفانه بعد از افزایش 3 برابری 
قیمت بنزین، شــاهد افزایش قیمت کاالهای اساسی 
هســتیم، از این رو دولت عالوه بر تورم محاسباتی، باید 

تورم روانی را نیز در نظر بگیرد.

نادری ادامه داد: شــاید دولت علت تعیین حداقلی 
افزایش حقوق کارمندان را نبــود بودجه و اعتبار اعالم 
کند اما به نظر من این مســأله دلیل قانع کننده ای برای 
این مسأله نیســت. دولت باید با خلق درآمدهای جدید 
به ویژه در بحث دریافت مالیات از گروه های برخوردار، 

درآمدزایی کند.
این نماینده مجلس گفــت: قطعا حقوق کارمندان و 
کارگران باید متناسب با میزان افزایش تورم و وضعیت 
اقتصادی کشــور باشــد تا خانوارها در تأمین معیشت 
خود دچار مشــکل نشــوند اما رویکــرد کنونی دولت 

در الیحه بودجه ۹۹ مغایر با این مســأله اســت. عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به طور حتم مجلس 
با افزایش کم حقوق هــا در الیحه بودجــه ۹۹ مخالف 
 بوده و این مســأله در مجلس مورد اصــالح و بازنگری 

قرار خواهد گرفت.
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کارگران معدن مس تکنار 
بردسکن ۴ماه مزد طلبکارند

پرداخت حدود 4 ماه دســتمزد بیش از 50 نفر 
از کارگران شاغل در معدن مس تکنار بردسکن به 

تعویق افتاده است.
به گــزارش ایلنا، معدن مس تکنار بردســکن 
بزرگترین و قدیمی ترین معدن در شرق کشور است 
و کارگرانی که در این معدن کار می کنند 4 ماه بابت 
مزد معوقه طلبکارند و عــالوه بر این پرداخت حق 

بیمه این کارگران نیز با مشکل روبه رو است.
»حسین غالمی« رئیس اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی بردســکن با تأیید عدم پرداخت حقوق 
کارگران این واحد معدنی گفت: کارگران می توانند 
با ارائه شکایت به اداره کار موضوع مطالبات خود را 

پیگیری کنند.
به گفته وی، مدیران این شهرستان مشکالت 
معدن ازجمله تقسیط بدهی آب، برق، مالیات و بیمه 
این شرکت را رفع کرده اند اما در حال حاضر مشکل 
مدیریتی این معدن منجر شــده که کارگران این 

مجموعه نتوانند حقوق خود را دریافت کنند.
    

کارگران سد کارون تا ۶ ماه 
معوقات مزدی طلبکارند

با وجود اتمام پروژه ســد کارون 4 در سال های 
گذشته، شــماری از کارگران این پروژه عمرانی تا 

شش ماه معوقات مزدی طلبکارند.
به گزارش ایلنا، یکی از کارگران این پروژه با اشاره 
به اینکه این تعداد از کارگران به صورت پراکنده در 
سایر پروژه ها مشغول کار هستند، گفت: تعدادی 
از کارگران در نتیجه دریافت نکردن ۶ ماه مزد دچار 

مشکالت معیشتی شده اند.
وی از کاهش تعداد کارگران این پروژه ســخن 
گفت و افزود: در مراحل ساخت این پروژه عمرانی، 
حدود 10 تا 1۲هزار نیروی کار به صورت مستقیم و 
تعدادی نیز به صورت غیرمستقیم در مراحل ساخت 

این پروژه مشغول کار بوده اند.
در همین زمینه »حسینعلی رضایی سر پیری« 
با تایید معوقات مزدی کارگران کارون 4 در جلسه 
روز ۲0 آذر ماه شورای اسالمی استان چهارمحال 
و بختیاری، با اشــاره به اینکه یکــی از بحران های 
اقتصادی از دســت رفتن امنیت شغلی کارگران 
است، گفت: کارگران ســد کارون 4 نسبت به عدم 
پرداخت حقوق ۶ ماهه گذشته خود معترض هستند 
که می طلبد مسئوالن اهتمام الزم جهت رفاه حال 

کارگران و مطالبات به حق آنها داشته باشند.
    

اعتراض کارگران شهرداری 
کوت عبداهلل به معوقات مزدی

کارگران شــهرداری کوت عبدهلل از مشخص 
نشدن وضعیت مطالبات معوقه خود خبر می دهند.

به گزارش ایلنا، صبح دیروز )دوشــنبه ۲5 آذر 
ماه( شماری از کارگران فضای سبز شهرداری کوت 
عبداهلل برای وصول مطالبــات معوقه خود مقابل 
ساختمان استانداری خوزستان دست به اعتراض 

صنفی زدند.
به گفته آنها، شهرداری دستمزد ماه های مهر و 
آبان کارگران را پرداخت نکرده و در شرایط فعلی که 
دو ماه حقوق طلبکاریم، با پرداخت نشدن حقوق آذر 
ماه نگران افزایش معوقات مزدی و تامین هزینه های 
زندگی خود هستیم. به گفته کارگران شهرداری 
کوت عبداهلل، دست کم 50 نفر در بخش فضای سبز 
شهر مشغول کارند و شهرداری هیچ برنامه ای برای 

پرداخت مطالبات  کارگران ندارد.
براساس ادعای این کارگران، جدا از دو ماه مزد 
معوقه، آنها از زمان پیمانکار پیشین نیز 5 ماه حقوق 

و مزایا طلبکارند که تاکنون پرداخت نشده است.
این کارگران با ابراز نگرانی از وضعیت به وجود 
آمده، می گویند: از مسئوالن شهری و شهرستانی 
می خواهیم با درک همه مشکالتی که در نتیجه عدم 
دریافت مزد برای مجموعه کارگران شهرداری به 
وجود می آید، درخصوص پرداخت حداقل بخشی 

از مطالبات مزدی ما اقدام کنند.
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اخبار کارگری

مرد 40 ساله ای به خودروی زرد 
رنگ خالی، تکیــه داده و می گوید: 
»بنزین 1000 تومانی، 1500 تومان 
شده یا نه؟ اما نمی گذارند ما کرایه ها 
را گران کنیم. ســهمیه ها دو ســه 
هفته ای تمام می شــود و مسافر هم 

که نیست«.
بــه گــزارش ایرنــا، در امتداد 
خیابان کریمخان تــا باالی میدان 
ولیعصر، ماشــین های ســبز و زرد 
را کنــار هم پــارک کرده انــد. در 
آسمان خاکســتری و سرمای صبح 
پاییز، بیشــتر راننده ها تنها داخل 
ماشین هایشان نشسته اند و خبری 
از گعده های همیشگی شان نیست. 
درون خودروهایی که ابتدای صف 
هســتند، یکی دو مسافر نشسته اند 
و راننده ها به دنبال بقیه مســافرها 
آدرس مقصــد را فریــاد می زنند. 
یکی از آنها می گویــد: »می بینید، 
مســافر نیست! 15 ســال است که 
مسافرکشــی می کنم و هیچ وقت 
نشــده بود کــه این ســاعت صبح 
مسافر برای ونک نباشد«. مردی که 
موهایش یکی در میان سیاه و سفید 

شده اند، به ایستگاه مترو در ابتدای 
خیابان کریمخان اشــاره می کند و 
ادامه می دهــد: »در این چند هفته 
که بنزین سهمیه بندی شده، مسافر 
ما هم کم شــده اســت. به جایش 
ببینید، مترو غلغله است. کرایه های 
ما که تاکسی هستیم زیاد نشده اما 
خطی ها هر چقدر می خواهند پول 
می گیرند و مردم ترجیح می دهند با 

مترو بروند«.
300 متــر باالتــر از میــدان 
ولیعصر، مردی بلندقامت با موهای 
جوگندمی و شــال بافتنی ایستاده 
اســت. بی حوصلــه و بــا اخم های 
درهم می گوید: »من مالک هستم 
و مســتاجر نیســتم یعنی حداقل 
۷0درصد از هزینه ها جلو هســتم. 
یارانه ام هم قطع شده است. صبح که 
می آمدم، یخچال مان خالی بود. باور 
کنید یخچالم خالی است و نمی دانم 

چطور باید آن را پر کنم«.
یک طرف شالش را روی شانه اش 
می اندازد و ادامــه می دهد: »صبح 
هم ۲00 لیتــر بنزین قرض گرفتم. 
ســهمیه ۲50 لیترم تمام شــده. 

کرایه را نمی گذارنــد گران کنیم و 
می گویند ســهمیه دارید. من ۲0 
سال است که مسافرکشی می کنم، 
االن در این سن و سال دیگر هیچ کار 

دیگری هم از من برنمی آید«.
ننده هــای  گفت وگــو بــا را
تاکسی نشــان می دهد که از زمان 
سهمیه بندی بنزین مسافران کمتر 
شــده اند. کرایه ها باال نرفتــه اما با 
افزایش 50درصــدی قیمت بنزین 
ســهمیه ای، هزینه های آنها چند 
برابر شده است. بسیاری از راننده ها 
از شــهرهای اطراف تهران برای کار 
به پایتخــت می آیند و ســهمیه ها 
کمتر از دو هفته کفاف نیازشــان را 
می دهــد. از طرف دیگر، بســیاری 
از قطعات یدکــی خودروها در بازار 
پیدا نمی شود و نمی توانند تعمیرات 
مربوط به گازسوز بودن ماشین ها را 

انجام دهند.
سهمیههاکفافنیازرانمیدهد

در میــدان هفت تیر، رئیس یک 
خط با چند راننده دیگر گعده کرده 
و مشغول چای ریختن است. یکی از 
راننده ها را از کنار خودروی سبزی 

صــدا می زند و می گویــد: »این آقا 
حبیب را ببین، هر روز از کرج تا اینجا 
می آید. از او بپرســید اوضاع چطور 
اســت، از همه ما بهتر می داند«. آقا 
حبیب بی هیچ ســوالی شــروع به 
توضیح شــرح این روزها می کند: 
»من ســاعت 4 و نیم صبح از کرج 
راه می افتم که ساعت هنوز ۶ نشده 
در ایستگاه باشــم. برای چه؟ برای 
اینکه بتوانم ســاعت ۷ مسافر بزنم. 
از یک طرف سهمیه ۲50 لیتری به 
این همه راه نمی رســد. از آن طرف 
هم دیگر مســافر نیســت. االن که 
ســاعت ۹ صبح اســت، فقط دو بار 

توانسته ام مســافر ببرم«. همکار او 
دنباله حرفش را می گیرد و می گوید: 
»من هم از محمدشهر کرج می آیم. 
صبح ها ســاعت 4 بیرون می زنیم 
و شــب ها ســاعت ۸ راه می افتیم، 
10 می رسیم. اصال زندگی نداریم. 
آخرش هم زورمان به هزینه خانه و 

زندگی نمی رسد«.
او درباره سهمیه بنزین می گوید: 
»سهمیه ۲50 لیتری برای ما کافی 
نیســت. ماشــین هایمان گازسوز 
است اما قطعه گاز ماشین من خراب 
شــده و گیر نمی آید! مجبورم که از 
همکارها با خواهــش و منت بنزین 

قرض بگیرم«.
بعد از ۲0 دقیقه، مسافر آخر برای 
تاکســی  ابتدای صف پیدا می شود، 
راننده اش در خــودرو را باز می کند 
و می گوید: »ببینیــد دیگر اوضاع 
مســافر زدن چطور اســت. قبال در 
سه ســاعت حداقل ۶ بار می رفتیم 
و برمی گشتیم. االن دو بار هم جور 

نمی شود«.
کرایههاباخطهانمیخواند

مرد ســال خورده ای کــه کنار 
خودرویی فرسوده ایستاده، اعتراض 
اصلــی اش به کرایه خط هاســت و 
می گوید: »شما فقط به تفاوت کرایه 
خط ها دقت کنید. میدان ولیعصر- 
میــدان ونک با ترافیک ســنگین و 
چراغ قرمزهــای طوالنی کرایه اش 
3۸00 تومان اســت اما هفت تیر-

پارک وی که مستقیم اتوبان مدرس 
را می رود کرایه 4100 تومان است. 
آخر با چــه منطقی ایــن کرایه ها 

تعیین می شوند؟«.
او ادامه می دهد: »آن وقت راننده 
خطی همین مســیر ولیعصر-ونک 
را با پنج شــش هزار تومان می رود، 
مردم هم پول را می دهند و مشکلی 
ندارند. حاال ما اگر بگوییم 3۸00 را 4 
تومان بده، دعوا می شود و فردایش 
سریع ما را می خواهند. از وقتی هم 
که بنزین سهمیه بندی شده، تعداد 

مسافران نصف شده اند«.
راننده دیگری دنبــال حرف او 
را می گیرد و می گویــد: »باز کرایه 
این مســیر خــوب اســت. من در 

مســیر میــدان ولیعصر-تجریش 
کار می کنم. کرایــه 4500 تومان 
اســت! یعنی از ونک تــا تجریش 
فقط 500 تومان اضافه می شــود. 
 این انصــاف اســت؟ هیچ چیز این 

کار نمی صرفد«.
قطعاتیدکیگیرنمیآید

محمد، رئیس یک خط تاکسی 
در مرکز شهر است. ۲5 سال است که 
در مرکز شهر تهران مسافر می زند. 
صندوق عقــب ماشــین را باال زده 
و دنبــال قطعه ریــزی می گردد. از 
زیر جعبــه ای پیدایــش می کند و 
می گویــد: »این اســت، ببین. این 
کیت را می بینی، 3 تا پورت ورودی 
دارد. به ماشین من این می خورد اما 
پیدا نمی شــود. آنهایی که در بازار 
هست، ۲ تا پورت دارد. تا بازار چراغ 
برق هم رفته ام و نبوده اســت. حاال 
تکلیف من چیست؟ نمی توانم گاز 

بزنم و سهمیه ام هم کم است«.
مرد دیگری در کنار او می گوید: 
»مگر فقط این قطعــه گاز این طور 
است؟ همه لوازم یدکی همین شده. 
ماشــین های ما باید مدام سرویس 
شوند. چند برابر شدن قطعه ها یک 
مساله است، اینکه گیر نمی آیند یک 

مساله دیگر«.
رئیس خط سری تکان می دهد 
و می گوید: »تمام عمرمان را مسافر 
کشیدیم و آخرش هیچ چیز نداریم. 
اینجا کارمند گمرک هست، قهرمان 
کشتی جوانان هست که آمده اند و 
مسافرکش شده اند. اشتباه کردیم. 
همان سال ها باید به فکر کار دیگری 
بودیم. اما راســتش را بخواهید، در 
تمام این ۲5 سال هیچ  وقت این قدر 

ناامید نبودیم«.

هیچوقتاینقدرناامیدنبودیم

یک ماه پس از سهمیه بندی به روایت راننده های تاکسی

خبر

رئیــس کمیته دســتمزد کانــون عالی 
شــوراهای اســالمی کار گفت: تــا پیش از 
افزایــش قیمت بنزین، دســتمزد کارگران 
فقط 33درصد از هزینه زندگی را پوشش می 
داد که در یک ماه اخیر این سهم قطعا کمتر 

شده است.
فرامرز توفیقی در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر با اشاره به آخرین وضعیت قدرت خرید 
خانوار گفت: بعد از افزایش دستمزد در سال 
جاری، سهم دستمزد از هزینه خانوار نسبت 
به ســال های قبل افزایش یافت و بخشی از 
جبران کاهش یافته قدرت خرید ترمیم شد.

وی با بیان اینکه پس از افزایش دستمزد 

۹۸، در ابتدای سال دستمزد حدود 45درصد 
از هزینه خانوار را پوشــش مــی داد، گفت: 
براســاس رصد قیمت های رســمی اقالم 
اساســی، از ابتدای امســال قدرت خرید به 
تدریج کاهــش یافت طوری که تــا پیش از 
تصمیم دولت برای افزایــش قیمت بنزین، 
سهم دستمزد از پوشش هزینه های زندگی 
به 3۲ تا 33درصد رســید و عمال هزینه های 

ماهیانه 3 برابر درآمد شد.
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار تاکید کرد: کاهش قدرت خرید 
خانوار و رســیدن سهم دســتمزد از هزینه 
خانوار به 33درصد در ماه تا پیش از افزایش 

قیمت بنزین اســت. برآوردها درباره میزان 
کاهش قدرت خرید بعــد از افزایش قیمت 
بنزین بعد از اینکه انتظار تورمی جامعه کمتر 
شد و به یک شرایط سکون رسیدیم بررسی 

و پایش می شود.
توفیقــی همچنیــن از آغاز جلســات 
کمیته مزد شــورای عالی کار برای بررسی 
کارشناســی هزینه های زندگــی کارگری 
به منظور اســتخراج هزینه ســبد معیشت 
خانوار کارگری خبــر داد و گفت: تاکنون دو 
کمیته دستمزد برگزار شــده و هفته آینده 
 نیز نشست ســوم این کمیته در وزارت کار 

برگزار خواهد شد.

این فعال کارگــری درباره دســتور کار 
جلسات کارگروه دستمزد شورای عالی کار 
نیز گفت: طی سال های گذشته هزینه های 
کلی خانوار به اســتناد آمــار بانک مرکزی 
استخراج می شد اما امســال بنا داریم سهم 

گروه های مختلف هزینه ای ازجمله مسکن، 
درمان، خوراک، حمل و نقل و... را به تفکیک 
در هزینه خانوار اســتخراج کنیم تا به عدد 
نزدیک تــری در حوزه هزینه کــرد ماهیانه 

خانوار برسیم.

رئیسکارگروهمزدکانونعالیشوراهایاسالمیکار:

هزینه های کارگران سه برابر درآمد ماهیانه شده است

عضوکمیسیوناقتصادیمجلس:

حقوق ها باید متناسب با تورم ۴۰درصدی افزایش یابد

ساعت۴ونیمصبحازکرج
راهمیافتمکهساعتهنوز
۶نشدهدرایستگاهباشم
تابتوانمساعت۷مسافر
بزنم.ازیکطرفسهمیه
۲۵۰لیتریبهاینهمهراه
نمیرسد.ازآنطرفهم

دیگرمسافرنیست

دراینچندهفتهکهبنزین
سهمیهبندیشده،مسافر

تاکسیهمکمشدهاست.به
جایشببینید،متروغلغله
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زیادنشدهاماخطیهاهر
چقدرمیخواهندپول
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