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بازگشت به کار ۴۵ کارگر 
اخراجی حمل ونقل خلیج فارس
از صبح روز یکشــنبه )۱۰ آذر ماه( همه ۴۵ 
کارگر قراردادی شرکت حمل ونقل خلیج فارس 
که از مرداد ماه ســال جاری با اتمام قرارداد کار 

بیکار شده بودند، به کارشان بازگشتند.
به گزارش ایلنا، یکی از کارگران شاغل در این 
شرکت، دلیل تعدیل ۴۵ کارگر این واحد حمل 
ونقل جاده ای را مخالفت شان با تغییر شرایط کار 
از قرارداد مســتقیم به پیمانکاری عنوان کرد و 
گفت: خوشــبختانه با همت کارگران و حمایت 
مسئوالن استانی و شهرستانی، کارگران اخراجی 
که دارای سوابق ۱۰ تا ۱۵ سال بودند، به کارشان 

بازگشتند.
وی دربــاره رونــد پیگیری شــکایت خود و 
همکارش گفت: هیات حــل اختالف اداره کار با 
تشکیل اولین جلسه رای به بازگشت به کار من و 

سایر همکارانم را صادر کرد.
او گفت: کارفرمای شرکت حمل ونقل خلیج 
فارس بــه رای هیات تشــخیص و حل اختالف 
اعتراض کرد و در ابتدا مانع ورود کارگران اخراجی 
به محل کار سابق شان شد که در نهایت با استمرار 
پیگیری کارگران و حمایت جدی برخی مسئوالن 
به ویژه معاونت سیاسی استانداری تهران، کارفرما 
موافقت خودرا برای بازگشت به کار ما اعالم کرد.

او دربــاره پرداخت مطالبــات معوقه خود و 
همکارانش گفت: طبــق رای اداره کار و توافقی 
که کارفرمای ایــن واحد در حضور مســئوالن 
فرمانداری شهرســتان اسالمشــهر انجام داده، 
کارفرما مکلف به پرداخت مطالبات معوقه و ایام 
بیکاری کارگران تعدیلی اســت که هنوز انجام 

نشده است.
وی با بیان اینکه کارفرما هنوز شــروع به عقد 
قرارداد جدید با ما کارگران تعدیلی نکرده، افزود: 
در حال حاضر فقط ابالغیه بازگشت به کار ما صادر 
شده و امور کارت زنی نیز کارت های ورود و خروج 

ما را فعال کرده است.
به گفته این کارگر، براساس رای صادره اداره 
کار، کارفرما باید با همه ۴۵ کارگر تعدیلی قرارداد 
مستقیم بســته و آنها را در عناوین شغلی سابق 

خود و در پست های قبلی به کار گیرد.
    

بیانیه گروهی از بازنشستگان:
وعده های مهار تورم عملی 

نشده است
جمعی از بازنشســتگان در بیانیه ای نسبت 
به تبعــات تورمی گرانی بنزین هشــدار دادند و 

خواستار توجه به موضوع شدند.
به گزارش ایلنا، »گروه اتحاد بازنشستگان« 
که گروهی متشکل از بازنشستگان صندوق های 
مختلف )تامین اجتماعی، کشــوری، فوالد و...( 
است، در بیانیه ای نسبت به تبعات گرانی بنزین 

هشدار داده است.
در این بیانیه، ضمن انتقاد به افزایش ۳ برابری 
قیمت بنزین و حتی شــیوه اعالم آن به جامعه، 
اعالم شده است که تاثیرات ویرانگر این افزایش 
قیمت، باز هم بر سر زحمتکشان آوار خواهد شد.

در این بیانیه آمده است که وعده های »هیچ 
چیز گران نمی شــود« عملی نشده است و بعد از 
گرانی بنزین به تدریج شاهد موج خزنده تورم در 

قیمت کاالها و خدمات خواهیم بود.
    

نماینده اراک:
شتاب در پرداخت مطالبات 

تامین اجتماعی، ضروری است

نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس 
گفت: باید با توجه هر چه بیشــتر به ســازمان 
تامین اجتماعی، صندوق بازنشســتگی کشور 
و ســایر صندوق هــا، از ایجاد مشــکل در آنها 

جلوگیری کرد.
به گزارش ایلنا، ســیدمهدی مقدســی در 
نشست با مدیران دســتگاه های وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: شتاب 
در پرداخت مطالبات صندوق های بازنشستگی 
ازجمله سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت 
ضروری است تا خدمات این صندوق ها کاهش 
نیابد. وی اظهار داشت: از جمعیت یک میلیون 
و ۴۵۰هزار نفری استان مرکزی، ۹۵۷هزار نفر 
معادل ۷۳.۵درصد تحت پوشش سازمان تامین 

اجتماعی قرار دارند.

4
اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

در دهه های گذشته، با حرکت از 
اشتغال مولد در حوزه های صنعت، 
تولید و خدمات به ســمت اشتغال 
غیرمولد و ناموزون، نرخ مشــاغلی 
که به طور مســتقیم با ســوخت و 
بنزین در ارتباط هســتند، افزایش 
یافته است. در حالی که کارخانجات 
موجــود در مــوارد بســیاری راه 
تعطیلی و خاموش کردن چراغ ها را 
پیموده اند، تعداد خالص شــاغالن 
کشور به تبع رشد جمعیت، افزایش 
یافته اســت امــا بخــش اعظمی از 
این افزایش، اشــتغال در شغل های 
غیرمولد و مرتبط با حمل ونقل است؛ 
رانندگــی تاکســی های اینترنتی، 
مســافرکش های شــخصی، پیک 

موتوری، توزیع مواد غذایی و....
این گروه ها به خصوص کســانی 
که در حیطه غیررســمی اشــتغال 
حمل ونقــل ماننــد مسافرکشــی 
شخصی یا رانندگی با موتور سیکلت 
یا توزیع مــواد غذایی کار می کنند و 
الجرم از سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی 
محروم هستند، بیشترین آسیب را از 
گرانی بنزین می بینند. افزایش نرخ 
بنزین، ناگزیر معــاش این گروه ها را 
به صورت مســتقیم تهدید می کند. 
این گروه ها در نگرانی سایر گروه های 
شــغلی و طبقات متوسط و ضعیف 
بابت افزایش قیمت کاالها و خدمات 
پس از گرانی بنزین نیز شــریکند اما 
اینها مستقیماً آثار گرانی بنزین را در 
»شغل« و زندگی روزمره خود حس 
می کنند و با توجه بــه صرفه نبودن 
کار بعد از گرانی بنزین، خیلی از این 

گروه ها در روزهای گذشــته تا مرز 
بیکار شدن نیز پیش رفته اند.

ایــن گــروه از شــاغالن، حجم 
انبوهی از بازار کار »بی ثبات کاران« 
را تشــکیل می دهند. بــرای نمونه 
تعداد کاربران اســنپ به گفته یکی 
از مســئولین آن بیش از ۱۰ میلیون 
اســت که روزانه درخواست تاکسی 
آنالیــن می کنند. این تعــداد کاربر 
اســنپ توســط ۳۰۰هــزار راننده 
جابه جا می شوند. پس با این حساب 
حــدود ۳۰۰هــزار خانوار کشــور، 
وابسته به درآمد حاصل از رانندگی 

اسنپ هستند.
در عین حال هیچ آمــار تقریبی 
یا تحقیقی در مورد تعداد رانندگان 
مسافرکش های شــخصی در دست 
نداریم. با توجه به مشاهدات روزمره 
می توانیم فــرض بگیریم که همین 
تعداد )یعنی ۳۰۰ هــزار نفر( نیز از 
طریق مسافرکشی ارتزاق می کنند 
که در مجموع می تــوان گفت برای 
حداقل ۶۰۰هزار خانوار در کشــور، 
»خودروی شخصی« ابزار اصلی کار و 
نان درآوردن است و هیچ راه دیگری 

برای امرار معاش وجود ندارد.
در کنــار اشــتغال از طریــق 
»خودروی شــخصی« تعداد زیادی 
از خانوارهــای ایرانــی از طریــق 
»موتورســیکلت« و کاســبی با آن 
نان درمی آورند. براســاس آمارهای 
رسمی و غیررسمی، روزانه حدود ۳.۵ 
میلیون موتورسیکلت در سطح شهر 
تهران تردد می کنند که از این تعداد، 
حدود ۶۰۰هزار موتورســیکلت در 
محدوده منطقه ۱۲ )شــامل بازار( 

تردد دارند.

از نظــر تعــداد موتورســیکلت 
موجود در ایران، می تــوان به یکی 
از گزارش هــای بانــک مرکــزی 
اســتناد کرد. در این گــزارش آمده 
کــه ۱۷.۴درصــد از خانواده های 
شــهری در ایران دارای یک دستگاه 
موتورسیکلت هستند که با احتساب 
تعداد خانوار و اعضــای هر خانواده، 
می توان گفــت تقریبــا ۴ میلیون 
و ۲۵۰هــزار خانــواده ایرانی دارای 
موتورســیکلت هســتند. حتــی 
اگــر یک هشــتم ایــن خانوارها، از 
موتورســیکلت به عنوان ابــزار کار 
اســتفاده کنند، معــاش ۵۰۰هزار 
خانــوار ایرانی به طور مســتقیم به 
موتورسیکلت وابسته است. بنابراین 
با یک حساب سرانگشتی و تخمین 
بسیار حداقلی از طریق جمع تعداد 
راننــدگان خودروهای شــخصی و 
موتورســیکلت، می تــوان ادعا کرد 
بیش از یک میلیــون و ۱۰۰هزار نفر 
در کشور برای ارتزاق و امرار معاش به 
طور مستقیم به »بنزین« وابسته اند. 
این گروه یا با خودروی شــخصی یا 
با موتورسیکلت شــخصی خود کار 
می کنند و اکثریت آنها بعد از گرانی 
بنزین، مشــمول دریافت ســهیمه 

۱۵۰۰ تومانی نشده اند.
در روزهای پس از بیســت و سوم 
آبان ماه، این گروه، بیشترین نگرانی 
و اعتراض را بــه افزایــش ناگهانی 
نرخ بنزین داشته و ســعی کرده که 
صدای خــود را به گوش مســئوالن 
برساند، منتها تا امروز کسی صدای 
دادخواهی این گروه از شاغالن بازار 
حمل ونقل را که از بد روزگار مجبور 
به اشتغال در بخش غیرمولد اقتصاد 

شده اند، نشنیده اســت. باید در نظر 
بگیریم که بخش عظیمی از این افراد 
در حاشــیه های کالن شــهرها و در 
پایین ترین سطح از امکانات زیستی، 

زندگی می کنند.
»علی« راننده مسافرکش و ساکن 
اسالمشهر است. او خبر »گران شدن 
بنزین« را مثل یک شــوک یا حتی 
بدتر مثــل یــک »آوار« می داند که 
زندگی او را به کلی در مسیر سقوط 
قرار داده اســت. می گوید: با تجمع 

مسالمت آمیز و رفتن به خیابان، سعی 
کردم صدایم را به گوش مســئوالن 
برســانم، مســئوالنی که نمی دانند 
»بنزین« حرف اول و آخر در زندگی 

چند هزار خانوار کشور است.
مــا   : هــد می د مــه  ا د ا و  ا
مسافرکش های شخصی که سهمیه 
نداریم برایمــان نمی صرفد با کرایه 
تاکسی های رسمی، مسافر جابه جا 
کنیم اما چاره ای نداریم. باید بتوانیم 
با تاکسی ها رقابت کنیم و مردم هم 
باید توان پرداخت داشته باشند که 

ندارند.
علی به عنوان کســی که نزدیک 
۱۰سال است مسافرکشی می کند، 
می گوید اگر شغل بهتری بود هرگز 
سراغ کار کردن با ماشین نمی رفتم؛ 

این همه خطر و این همه هزینه!
در شهرهای حاشــیه ای تهران 
مثل اسالمشــهر و شهریار، علی یک 
»تیپ متــداول« اســت. آدم های 
بســیاری مانند علی هســتند که به 
خاطر هزینه های پایین زندگی در این 
شهرهای حاشیه ای زندگی می کنند 
و از سوی دیگر به خاطر نبودن شغل 
ثابت، به مشاغل غیررسمی و عموماً 

در ارتباط با بنزین روی آورده اند.
به گفته »حســن پورطالبیان« 
دبیر اجرایی خانه کارگر اسالمشهر، 
این شهرســتان به طور رسمی، سه 
هــزار و ۹۷۰ راننــده دارد که بیمه 
هستند. اینها مســتقیم با بنزین در 

ارتباط هستند.
وی ادامه می دهــد: یقینا همین 
مقدار هم هســتند که بیمه نیستند. 
در واقع می شــود گفت بین سه هزار 
تا چهار هزار نفر هم راننده بیمه نشده 
داریم. این گروه، مســافرکش های 
شخصی هستند یا راننده های اسنپ 
که باز هــم معاش آنها بــا بنزین در 
ارتباط است. اینجا در اسالمشهر به 
دلیل اینکه شهر تقریباً متراکم است و 
گسترده نیست، موتور نداریم اگر هم 
فردی با موتور کار کند، غالباً برای کار 

به تهران کار می رود.
با این حســاب، معــاش حداقل 
۷ هزار خانوار اسالمشــهری به طور 

مســتقیم به بنزین و نــرخ آن گره 
خورده اســت؛ ۷ هــزار خانواری که 
ابزار کارشان، خودروی شخصی یا در 

بهترین حالت، تاکسی ست.
به گفتــه پورطالبیــان، گرانی 
بنزیــن روی زندگــی حداقــل 
۷۰درصد ســاکنان اسالمشــهر به 
صورت مستقیم یا غیرمستقیم تاثیر 

می گذارد.
او ادامه می دهد: در اسالمشــهر 
۷۰هزار نفــر کارگر بیمه شــده در 
۵۷۰۰ کارگاه داریم. ۲۵ تا ۲۸هزار 
نفر مســتمری بگیر داریــم. اینها با 
خانواده  هایشان بیش از ۳۰۰هزار نفر 
هستند. این ۳۰۰هزار نفر، به صورت 
»شناسنامه دار« کارگرند. ۲۰۰هزار 
نفر هم کارگر غیررسمی داریم شامل 
دست فروشان، رانندگان و کارگران 
ساختمانی که هنوز نتوانسته اند بیمه 
شوند و مشاغل دیگری از این قبیل. 
در واقــع می توان گفــت ۸۵درصد 
جمعیــت اسالمشــهر را کارگران 
و وابســتگان به مشــاغل کارگری 
تشــکیل می دهند که همه اینها در 
هزینه حمل و نقل متضرر شده اند. در 
مورد نرخ کاالها و خدمات هم، به رغم 
اعالم دولت، ما کنترلی ندیدیم. هیچ 
جنسی نیست که قیمتش مطابق با 

۲۰ روز پیش باشد!
وقتی در شهری مانند اسالمشهر، 
اشتغال بیش از ۳هزار خانوار به طور 
مستقیم به بنزین وابسته است و در 
سراسر کشــور یک میلیون خانوار 
چنیــن وضعیتی دارنــد، نمی توان 
تاثیر مســتقیم گرانی بنزین بر این 
گروه های هــدف را ناچیز شــمرد 
یا نادیــده گرفت. اینها نه ســهمیه 
بنزیــن ۱۵۰۰ تومانــی دارند )کما 
اینکه آنهایی هم که سهمیه رسمی 
دارند یعنی تاکســی ها نیز از میزان 
ســهیمه دریافتــی ناراضی انــد و 
معتقدنــد ایــن میزان به شــدت 
ناکافی ســت( و نــه می توانند هیچ 
راه جایگزینــی برای امــرار معاش 
 بیابند. در چنین شرایطی این گروه ها 

چه باید بکنند؟!

مسافرکش  ها و پیک های موتوری؛ زیان دیدگان اصلی افزایش قیمت سوخت

سفره دارندگان مشاغل بنزینی کوچک تر شد

خبر

در حالی که مالکیت شرکت هپکو به سازمان 
خصوصی منتقل شده، ظاهرا این سازمان به رغم 
گذشت چند ماه هنوز اقدامی برای تعیین تکلیف 

هپکو انجام نداده است.
به گزارش مهر، پس از بروز مشکالت متعدد 
برای شرکت هپکو به عنوان بزرگترین تولیدکننده 
ماشین آالت راهسازی و معدنی در خاورمیانه و 
تعویق چندماهه حقوق کارگران این شــرکت، 
مالکیت هپکــو از مالک قبلی بــه دلیل فقدان 
صالحیت ســلب و به صورت بالعزل به سازمان 

خصوصی واگذار شد.
مسئوالن وزارت کار و سازمان خصوصی سازی 
همان موقع بارها اعالم کردند فرایند واگذاری این 
شرکت در حال انجام است، اما ظاهرا این موضوع از 
سوی سازمان خصوصی به صورت جدی پیگیری 

نمی شود.
شرکت هپکو طی ۱۱ ســال گذشته ساالنه 

میلیاردها تومان سودآوری داشت اما اوایل امسال 
بدهی این شــرکت حدود ۶۰۰ میلیارد تومان 
برآورد شد. یکی از مهمترین مشکالت شرکت 
هپکو که ترکش آن به چرخه تولید و کارگران این 
شرکت اصابت کرده، »مدیریت« است. حدود هزار 
کارگر این شرکت بارها در اعتراضات صنفی خود 

خواستار تعیین تکلیف این شرکت شدند.
در عین حال اســتاندار مرکزی اواخر مهرماه 
با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریعتر 
هپکو با انتخاب سهامداری صالحیت دار، گفته 
بود: »به سازمان خصوصی سازی مأموریت داده 
شده تا با متقاضیانی که خواهان سهامداری هپکو 
و دارای شرایط الزم در زمینه فعالیت های مرتبط 
با هم و تولیدات این شرکت هستند، مذاکره کند«.

محمدتقی آبایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان مرکزی در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر، درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای 

واگذاری هپکو گفت: با توجه به اینکه شــرکت 
هپکو تا تعییــن تکلیف وضعیت و پیدا شــدن 
متقاضی واجد شــرایط و صالحیت دار، به طور 
موقت به سازمان خصوصی سازی واگذار شده بود، 
اما هنوز هیچ اقدامی از سوی این سازمان صورت 

نگرفته است.
وی با بیان اینکه حقوق کارگران شــرکت تا 
مهرماه پرداخت شــده، گفت: کارگران دغدغه 
امنیت شــغلی دارند و با توجه به اینکه شرکت 
این روزها در شرایط عادی به سر می برد، انتظار 
می رود هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف 

خصوصی سازی اقدام شود.
آبایی در مــورد شــرکت آذرآب نیز گفت: 
سهامدار عمده این شرکت نیز بانک کشاورزی به 
میزان ۳۳درصد و یک شخص حقیقی به میزان 
۱۲درصد است که قرار بود سهام بانک کشاورزی 
واگذار شود که در این زمینه نیز هنوز اقدامی انجام 

نشده است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان مرکزی ادامه داد:  البته خوشبختانه شرکت 
آذرآب در حال حاضر چند پروژه در دست اجرا دارد 
اما کارگران این دو شرکت مهم و استراتژیک کشور 
درخواست دارند تا پیش از حادشدن مشکالت، 
وضعیت مدیریتی این دو شرکت تعیین تکلیف 

شود. 
زمانی کــه کارگــران این دو شــرکت با 

مطالبات معوق مواجه بودند، بارها به موضوع 
سوءمدیریت این شــرکت ها اشاره و خواستار 
حل آن شده بودند. مســئوالن هم وعده داده 
بودند که مشــکل مدیریتی را حــل خواهند 
کرد اما ظاهرا حاال که این دو شرکت به صورت 
موقف شرایط بحران را پشت سر گذاشته اند، 
 تعییــن تکلیــف مدیریــت آنهــا از اولویت

 خارج شده است.

بحران کارگری در دست فراموشی

آب ها در هپکو از آسیاب افتاده است

مسافرکش های شخصی 
یا رانندگان موتورسیکلت 

عالوه بر افزایش قیمت 
کاالها و خدمات؛ مستقیمًا 

آثار گرانی بنزین را در 
»شغل« و زندگی روزمره 

خود نیز حس می کنند و با 
توجه به صرفه نبودن کار 

بعد از گرانی بنزین، خیلی 
از این گروه ها تا مرز بیکار 

شدن نیز پیش رفته اند

کسانی که در حیطه 
غیررسمی اشتغال 

حمل ونقل مانند 
مسافرکشی شخصی یا 

رانندگی با موتور سیکلت 
یا توزیع مواد غذایی کار 

می کنند و الجرم از سهمیه 
بنزین ۱۵۰۰ تومانی محروم 

هستند، بیشترین آسیب را 
از گرانی بنزین می بینند

 شماره   396   /سه شنبه  12 آذر   1398  /    6  ربیع الثانی 1441  /   3 دسامبر   2019


