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نانوایان یزد دست به دامان 
استانداری شدند

نانوایان استان یزد از ثابت ماندن درآمدهای خود 
در چهار سال گذشته به شدت انتقاد دارند. به گزارش 
ایلنا، یکی از این نانوایان که روز دوشــنبه به همراه 
هم صنفان خود به استانداری یزد مراجعه کرده، در 
تشریح اعتراض نانوایان می گوید: چهار سال است با 
ثابت ماندن قیمت نان در یزد، درآمد صنف نانوا دچار 
انجماد شده اســت. این درحالی ست که در همین 
مدت، همه هزینه های زندگی سرسام آور افزایش 
یافته و اگر سرجمع تورم را در این چهار سال حساب 
کنیم، شاید باالتر از 150درصد باشد اما دستمزد و 
درآمد ما نانوایان ثابت مانده است. این نانوا می گوید: 
در صنف خبازان، همه دچار مشــکالت معیشتی 
شــده اند، فرقی ندارد چه شــاگرد نانوا باشد و چه 
صاحب یک باب نانوایی. همه هزینه ها زیاد شده اما 
چون قیمت نان باال نرفته، نه دستمزد کارگران این 
صنف افزایش یافته و نه درآمد صاحبان خبازی ها. 
نانوایان یزد از استانداری درخواست دارند به موضوع 
ورود کرده و به هر شــکل ممکن ازجمله افزایش 
قیمت نان، صنف نانوا را از بحران معیشــتی نجات 
دهد. کارفرمایان نانوا در حالی خواســتار افزایش 
قیمت نان برای جبران افزایش هزینه ها هســتند 
که بسیاری از کارگران نانوایی ها و فعاالن این صنف 
معتقدند افزایش قیمت نان، چاره کار نیست چراکه 
با گران شدن نان، خود کارگران نانوایی ها نیز ضرر 
می کنند. این عده می گویند دولت باید با کاستن از 
هزینه های جانبی و پرداخت یارانه به نانوایی ها از این 

صنف حمایت کند.
    

کارگرانشهرداریکوتعبداهلل:
 دو ماه و نیم است 

که دستمزد نگرفته ایم
کارگران شهرداری کوت عبداهلل از عدم پرداخت 
دستمزدها به رغم وعده های مکرر مسئوالن خبر 
دادند و علت آن را عــدم تامین منابع مالی به دلیل 
بالتکلیفی شهرداری کوت عبداهلل بین دو شهرستان 
کارون و اهواز عنوان کردند. این افراد در گفت وگو 
با ایلنا گفتند: در اعتراض به چنــد ماه مزد معوقه 
دست از کار کشــیدیم و زباله های شهری را جمع 
نکردیم با ایــن حال هنوز مطالباتمــان پرداخت 
نشده است. این کارگران که بارها به مقامات ذیربط 
استان و شهرستان مراجعه کرده اند، اظهار داشتند: 
اعتراضاتمان بــه جایی نرســید. االن دو ماه و نیم 
است که دستمزد نگرفته ایم. به گفته آنها، تعویق 
طوالنی دســتمزد در حالی اتفاق افتاده که برخی 
مسئوالن شهری عامل اصلی مشکالت شهرداری 
کوت عبداهلل را تعیین  نشــدن محدوده بین اهواز 
و کارون و تقســیمات بــدون برنامه ریزی عنوان 
می کنند. کارگران تاکید کردند: بارها برای مشخص 
شدن وضعیت پرداخت مطالباتمان مقابل ساختمان 
استانداری و فرمانداری جمع شــدیم که با فشار 
مسئوالن باالدستی، شهرداری در هر نوبت یک ماه 
از مطالباتمان را پرداخت می کند و مجددا باید برای 

دریافت طلب های بعدی تجمع کنیم.
    

کارگران شهرداری سوسنگرد ۵ماه 
معوقه مزدی دارند

تعدادی از کارگران شهرداری سوسنگرد از عدم 
پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند و گفتند: 
عالوه بر حقوق، از ابتدای سال جاری مطالبات بیمه ای 
ما به تامین اجتماعی پرداخت نشــده و ما به همراه 
خانواده هایمان در زمینه دریافت خدمات درمانی 
از بیمارســتان های ملکی تامین اجتماعی دچار 
مشکل شده ایم. به گزارش ایلنا و به گفته کارگران، 
به رغم پیگیری های مکرر کارگــران برای دریافت 
حقوق، مسئوالن شهری پاســخ قانع کننده ای به 
درخواست های کارگران نمی دهند، به همین دلیل 
آنها ناچارند برای وصول مطالبات دست به اعتراض 
بزنند. آنها گفتند: در روزهای گذشته برای تعیین 
تکلیف وضعیت مطالبات مان ناچار شــدیم تجمع 
اعتراضی مقابل ســاختمان فرمانداری شهرستان 
دشــت آزادگان برگزار کنیم. اردیبهشت ماه سال 
جاری نیز برای چندین روز در اعتراض به پرداخت 
نشدن حقوق از جمع آوری زباله های شهر خودداری 
کردیم. این کارگران کــه در بخش های خدمات و 
فضای سبز کار می کنند، گفتند: کار می کنیم اما از 
دستمزد خبری نیست. در شرایط اقتصادی فعلی، 
حتی اگر کارگر دســتمزد هم بگیــرد، نمی تواند 
نیازهای ضروری خانوار را تامین کند چه برسد به ما که 
پرداخت دستمزدهایمان ماه ها به تعویق افتاده است.
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پرداخــت یارانــه دســتمزد، 
طرحی ســت که قــرار اســت برای 
کارفرمایان مشــوق و انگیزه به وجود 
بیاورد تا نیروهای جدید را اســتخدام 
کننــد. در این طرح دولــت ۳0درصد 
دستمزد کارگران اشــتغال اولی را به 
عنوان یارانه دســتمزد به کارفرمایان 
می پردازد. در واقع، یارانه دســتمزد، 
وجهی است که توسط دولت به صورت 
ماهانه بابت بخشی از دستمزد نیروی 
کار شــغل اولی زیر ۳5 سال به کارفرما 
پرداخت و منابع این طرح از محل منابع 
پیش بینی شده اشتغال در قانون بودجه 
ســنواتی، کمک های مردمی و منابع 
ناشــی از اجرای هدفمنــدی یارانه ها 

تامین می شود.
»عیسی منصوری« معاون توسعه 
کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، جامعــه هدف طرح 
پرداخت یارانه دستمزد را جوانان بیکار 
جویای کار شغل اولی در مناطق محروم 
و کم برخوردار از اشــتغال و همچنین 
بنگاه های اقتصادی رســمی فعال در 
شهرستان های کم برخوردار از اشتغال 

در کشور عنوان کرد و گفت: این طرح 
به عنوان ابزار تشــویقی بــرای جذب 
نیروی کار جدید توســط کارفرمایان 
بخش خصوصی و تعاونی در استان های 
کم برخوردار شــامل ایالم، کردستان، 
چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، 
کرمانشــاه، سیســتان و بلوچستان و 
کهگیلویه و بویراحمد در سال 1۳۹۸ 
عملیاتی شــد و انتظار می رود سازمان 
برنامه و بودجه، منابع کافی برای اجرای 
فاز دوم این طرح در 1۶ استان مرزی در 
سال ۹۹ فراهم آورد. ایجاد ۶ هزار و ۷5۲ 
فرصت شغلی در استان های هدف طرح 
پرداخت یارانه دستمزد طی یک سال 
اجرا از ســال ۹۸ تاکنون، نشان دهنده 
میزان اثربخشــی برنامه هــای وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی در قالب 

سیاست های فعال بازار کار است.
اما آیا این طرح می تواند مشکالت 
بسیار بنگاه های کوچک را برطرف کند 
یا قدمی در جهت کاهش نرخ بیکاری در 

استان های محروم بردارد؟
»عالالدین ازوجی« مدیرکل دفتر 
سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت 
کار نیز دربــاره طرح یارانه دســتمزد 
می گوید: این طرح تا ســال گذشــته 

در ۸ استان و امســال در 1۶ استان در 
حال انجام اســت. ۸ اســتان محروم و 
کم برخوردار و ۸ استان مرزی نیز به آن 
اضافه شده است. طرح یارانه دستمزد 
یکی از برنامه ها و سیاست های دولت در 
حوزه اشتغال در شرایط بحران اقتصادی 
است. این طرح اکنون در کشور در حال 
اجراست و به کارآفرینانی که شغل اولی 
که عمدتاً فارغ التحصیالن دانشگاهی 
هستند را جذب کنند ۳0درصد یارانه 
دستمزد می دهد. یارانه دستمزد تجربه 
اول کشور است. ازوجی بیان می کند: 
سال ۹۸ براســاس منابع ایجاد 5 هزار 
شغل را پیش بینی می کردیم که تا پایان 
سال تعداد اشتغال جدید از این طرح به 
۶ هزار نفر رسید. برای سال ۹۹ و سال 
1۴00، پیش بینی ها این است که حدود 
1۶هزار شــغل اولی با یارانه دستمزد 
ایجاد شود. منابعی که برای این طرح در 
سال ۹۹ در نظر گرفته شده است حدود 

۳۲ میلیارد تومان است.
جاخالیهایبسیاردریکطرح

اشتغالزایی
این طــرح در چیدمــان کلی خود 
نواقص و جاهای خالی بسیار دارد. اوالً 
مشــخص نیســت که پرداخت یارانه 

دستمزد قرار اســت به کدام دسته از 
کارفرمایــان باشــد. کارفرمایــان در 
استان های محروم برای ثبت نام در این 
طرح چه مراحلی را باید طی کنند و عماًل 
کجا باید ثبت نام کنند. جای خالی بعدی، 
مربوط به سطح پوشش طرح است. سال 
۹۹ به نیمه رسیده و در حال ورود به نیمه 
دوم این سال هســتیم. چرا مشخص 
نمی کنند در شــش ماه سپری شده از 
سال، به چند صد یا چند هزار کارفرما 
در اســتان های محروم یارانه دستمزد 
پرداخت شده است و این کارفرمایان در 
کدام بخش های اقتصاد اشتغال دارند. 
البته این نقص، یکی از نقایص مشترک 
همه طرح های اقتصادی است. معموالً 

مشخصات و قابلیت های یک طرح در 
رسانه ها اعالم می شــود اما اینکه این 
طرح تا چه اندازه اجرایی شده و سطح 
پوشش آن چقدر است، هرگز مشخص 
نمی شود. مساله بعدی مربوط به اعتبار 
طرح است. آیا ۳۲ میلیارد تومان برای 
کارآفرینی و پرداخت ۳0درصد دستمزد 
اشــتغال اولی ها به کارفرمایان در 1۶ 
استان کشور کافی اســت؟ در واقع اگر 
اعتبار طرح یعنی ۳۲ میلیارد تومان را به 
تعداد استان های مشمول تقسیم کنیم، 
به هر استان فقط ۲ میلیارد تومان اعتبار 
می رسد، یعنی این طرح در نهایت فقط 
۲ میلیارد تومان برای هر استان آورده 
مالی دارد. آیا با ۲ میلیارد تومان می توان 
از اشــتغال در اســتان محرومی مثل 
سیستان و بلوچستان یا مثاًل کرمانشاه 
حمایت کــرد. آیا با ۲ میلیــارد تومان 
می توان ۳0درصد دســتمزد کارگران 

اشتغال اولی را به کارفرمایان پرداخت؟
اجرایــی شــدن این طرح بــا این 
مختصات و قابلیت هایی که دارد، پر از 
ابهام و چالش است اما برای درک بهتر 
نیازمندی های کارفرمایان در استان های 
محروم به سراغ یک کارفرما در سیستان 
و بلوچستان رفتیم که در فروردین ماه 
۹۹ مجبور شده حدود ۲0 کارگر خود 
را به بیمه بیکاری معرفی کند و درهای 

دفتر بیمه خود را تخته کند.
درددلهاییککارفرما

این کارفرما با تاکید بر اینکه در سال 
گذشته، مشکالت بسیاری داشتیم و 
کسی از ما حمایت نکرد، می گوید: نه تنها 
به ما یارانه دستمزد ندادند و ما را به حال 
خودمان رها کردند، بلکه هیچ تخفیفی 
در بدهی های دولت قائل نشدند. مشکل 
من کارفرما دستمزد کارگر نبود. مشکل 
من بدهی های بانکی و از آن باالتر مالیات 
بود. چند صد میلیون تومان مالیات بر 
ارزش افزوده، دمار از روزگار ما درآورد و 

مجبور شدیم درها را تخته کنیم.
این کارفرما که دفتر خود را در یکی 
از خیابان های مرکزی زاهدان بســته، 
معتقد است اگر دولت قصد حمایت از 
کارفرمایان در معرض خطر و اشتغال 
در اســتان های محروم را دارد، به جای 
چنین طرح هایی، آب و برق و مالیات و 

باقی بدهی های کارفرمایان به نهادهای 
دولتی را ببخشد.

وی ادامه می دهد: اگر این بدهی ها 
را حداقل در استان های محروم و الاقل 
برای کارفرمایــان کارگاه های کوچک 
ببخشــند، دیگر نیازی به طرح یارانه 
دستمزد نیست. خود بنگاه ها می توانند 
به راحتی ســر پا بایســتند. ما که یک 
شرکت خدماتی بودیم و نیاز به مواد اولیه 
و تجهیزات و دستگاه ها نداشتیم، در این 
بحران اقتصادی نتوانستیم سر پا بمانیم، 
وای به حال بنگاه ها و کارخانه هایی که 
در این وانفسا بخواهند مواد اولیه را با ارز 
نیمایی بخرند یا از خارج دســتگاه وارد 
کنند. دولت واقعاً باید به میدان بیاید و 

از تولید حمایت واقعی کند.
در شرایطی که تعطیلی در کمین 
بســیاری از بنگاه های کشــور است و 
بدهی هــای انباشــته، کارفرمایان به 
خصوص کارفرمایان کوچک را به ستوه 
آورده، به نظر نمی رســد از طرح یارانه 
دســتمزد با این چیدمان ناقص آن کار 

چندانی بربیاید.
در بهار ۹۸، »علیــم یارمحمدی« 
نماینده زاهــدان در مجلــس از نرخ 
بیکاری ۴0 تا ۶0درصدی در سیستان و 
بلوچستان خبر داد. طرح یارانه دستمزد 
با ۲ میلیارد تومان اعتبار برای هر استان، 
آیــا واقعــاً می توانــد در کاهش نرخ 
سرسام آور بیکاری در این استان مرحوم 
موثر باشــد یا الاقل فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها در سیستان و بلوچستان را 

از بالتکلیفی و سرگردانی نجات دهد؟

حملهبهغولبیکاریبابودجهدومیلیاردتومانی!

کارفرمایان از دولت، حمایت واقعی می خواهند نه یارانه

خبر

تولید پوشاک ازجمله شــغل هایی است که 
می توان گفت فصل سوددهی پایان سال برایشان 
از اهمیت فراوانی برخوردار است. با توجه به افزایش 
قیمت مواد اولیه، تعداد زیادی از کارگاه های تولید 
پوشاک دچار مشکل شده بودند که با هزاران آمال 
و آرزو تولیدات خود را برای فروش پایان سال نگه 
داشته بودند اما با شیوع کرونا و بسته شدن مرزها، 
امکان صادرات کاالهایشان به کشورهای همسایه 
از دست رفت. از سوی دیگر به دلیل کاهش قدرت 
خرید مردم، میزان تقاضا در داخل کشور نیز کمتر 
شد و همین مســأله کافی بود که بخش زیادی 
از کارگاه های تولیدی در سراســر کشور از ادامه 

فعالیت خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یک تولیدکننده 
پیراهن مردانه در خیابــان جمهوری می گوید: 
انبارهای خودم و چنــد انبار اجــاره ای مملو از 
پیراهن هایی اســت که در دو مــاه دی و تا اواخر 
بهمن ماه در دوشیفت دوخته ام. 15 کارگر خیاط 

دو ماه در دو شــیفت کار کردند و چیزی حدود 
۸0 میلیون تومان حقوق دادم. پارچه ها را هم از 
تولیدکننده داخلی با نیمی نقد و الباقی چک سه 
ماهه خریداری کردم به امید شب عید که در بازار 

داخلی بفروشم.
وی ادامه می دهــد: قرار بود تولیــدات را به 
کشورهایی مانند افغانستان، تاجیکستان و عراق 
صادر کنم اما از نیمه اسفند همه جا تعطیل شد، 
پیراهن ها دپو شده و مرزها بســته شده اند. من 
مانده ام و کلی هزینه جاری و چک هایی که از 15 
اردیبهشت سراریز شدند. در دولت مدام صحبت از 
حمایت از تولید ملی است. در این وضعیت از بنده به 
عنوان تولیدکننده داخلی چه حمایتی شه است؟ 
قرار بود جلوی اقدام برای چک های برگشتی گرفته 
شود اما بانک ها لحظه ای در برگشت زدن و اقدام 

برای چک ها تعلل نمی کنند.
یکی دیگر از تولیدکنندگان پوشاک در خیابان 
جمهوری می گوید: سال گذشته اسفند ماه خوبی 

را سپری کردیم اما امسال با شیوع کرونا بدبخت 
شدیم. دولت هم حمایتی از تولید و کارگر ایرانی 
ندارد و تمام حمایت های دولت در حد شعار باقی 
مانده است. با لغو شدن عروسی ها و مراسم مختلف، 
ضربه بزرگی به صنف پوشاک وارد شد. این روزها 
به دلیل هزینه های باال کمتر کســی به ســمت 

دوخت و دوز می رود.
وی ادامــه می دهد: کرونا ضربــه مهلکی در 
اسفندماه که اوج کار ما بود به صنف ما زد. کارهای 
تولید شده در کارگاه های ما به صورت صددرصد 
فروش نرفته و روی دستمان مانده است. انبارهای 
کارگاه های ما تا سقف مملو از دپو تولیدات ماه های 

آخر سال است که برای شب عید تولید شده بود.
وی می افزاید: بخشی از متعلقات دوخت و دوز را 
با چک خریداری کرده ایم ولی به سود نرسیده ایم. 
در حال حاضر با فعال شدن نسبی بازار، تنها نیمی 
از صنف فعال هستند و باقی یا تعطیل هستند یا 
نیمه فعال هستند. از اسفند ماه تاکنون تعدادی 
از کارگران بیکار شــده اند. کارفرمایــان از جان 
مایه می گذارند تا کارگران را اخراج نکنند ولی با 
ادامه این وضعیت حداقل نیمی از کارگران بیکار 

خواهند شد.
»هادی ابوی« دبیر کانون عالی انجمن های 

صنفی کارگران کشور درباره مشکالت و بیکاری 
کارگران واحدهای تولیــدی افزود: کرونا بخش 
زیادی از تولید را تحت تأثیــر قرار داد. برای مثال 
در مشهد که شهر زیارتی اســت و ساالنه حدود 
۳میلیون زائر داشت، این زائرین هم از لحاظ مواد 
غذایی که در مدت سفر استفاده می کردند و هم از 
لحاظ ســوغات خریدهای بسیاری داشتند اما با 
کرونا زائرین کم شدند و مشکالتی برای واحدهای 

تولیدی پیش آمد.
وی با بیان اینکه برخی کارگاه های پوشــاک 

تغییرکاربری دادند و تولید ماسک کردند اما تعداد 
زیادی از این کارگاه هــا موفق نبودند، گفت: این 
کارگاه ها برای کار خود چک داده بودند که موفق به 
پاس کردن چک خود نشدند و همین مسأله باعث 

شد تا نتوانند به مسیر خود ادامه دهند.
ابوی افزود: تعداد زیــادی از کارگرانی که در 
واحدهای تولید کوچک فعالیت می کردند، بیکار 
شدند. بخشی از کارگرانی که از واحدهای تولیدی 
بیکار شدند به سمت مشــاغل خانگی و مشاغل 

روزمزدی رفتند.

بیکارینیمیازکارگرانکارگاههایپوشاک

کرونا، تولید را زمین گیر کرده است

از ابتدای ســال جاری دولت با کمک مصوبه کمیسیون 
تلفیق مبنی بر کف دو میلیون و ۸00هزار تومانی مستمری 
بازنشستگان کشــوری، این عدد را به عنوان مبنای افزایش 
مزد و مســتمری در افواه عمومی نهادینه کــرد. در جریان 
اجرای همسان ســازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
نیز هدف گذاری بر مبنای رســیدن دریافتی بازنشســتگان 

حداقل بگیر به همان عدد صورت گرفت. به گفته »نادر مرادی« 
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شــوراهای اسالمی کار 
اســتان تهران این رویه، فقط یک هدف را دنبال می کرد؛ به 
حاشیه راندن گفتمان سبد معیشت خانوار. به گزارش ایلنا، 
رئیس شورای اسالمی کار کارگران آتش نشانی تهران با تاکید 
بر اینکه محاسبات اخیر نشان می دهد که پیامد گرانی مسکن 

و هزینه های بهداشتی خانوار، سبد معیشت چهار میلیون و 
۹۴0هزار تومانی اســفند ۹۸ را در مردادماه به هفت میلیون 
و 500هزار تومان رســانده، می گوید: نباید این عدد را نادیده 
بگیرند. هر چقدر بخواهند با برجسته کردن عدد دو میلیون 
و ۸00هزار تومان، جامعه کارگران و بازنشستگان را از الزامات 
قانونی دور کنند و اذهان را به سمت این عدد جلب کنند، باز هم 

نباید فراموش کرد که کمترین حق کارگران و بازنشستگان، 
دریافتی مطابق با سبد معیشت خانوار است. هم ماده ۴1 قانون 
کار و هم ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به صراحت بر این حق 
تاکید دارد و نباید هیچ کارگر شاغل یا بازنشسته ای کمتر از سبد 
هزینه های زندگی، حقوق بگیرد. مرادی ضمن انتقاد از تعلل 
در ترمیم مزد و مستمری می گوید: اگر قرار باشد قانون یعنی 
حداقل های قانونی دستمزد رعایت شود، باید هم مزد کارگران 
شاغل و هم مستمری کارگران بازنشسته در اسرع وقت ترمیم 
شود حال آنکه در آخرین جلسه شورای عالی کار، هیچ تالشی 

برای ترمیم دستمزد صورت نگرفت. 

یکفعالصنفیکارگری:

غالب شدن گفتمان مزد دو میلیون و ۸۰۰  هزار تومانی، حقوق کارگران را ضایع کرد
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