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اعتراض پرسنل یکی از شرکت های 
پتروشیمی در عسلویه

ظهر روز چهارشنبه )ششم اسفند( تعدادی از 
کارکنان یکی از شرکت های پتروشیمی در عسلویه 
در اعتراض به برخی موارد مربوط به شغل خود اقدام 
به تجمع و اعتصاب کردند. به گفته یکی از نیروهای 
حاضر در این تجمع اعتراضی، علت اصلی اعتصاب 
این افراد شــیفت بندی اخیر شــرکت در شرایط 
کرونایی به شکل یک روز در میان )یک روز کار و یک 
روز استراحت( یا روز کار دائم بدون مرخصی بوده 
است. وی در گفت وگو با ایسنا عنوان کرد: در کنار این 
موضوع، مشکالت حقوقی و عدم تحقق وعده افزایش 
حقوق است که متاسفانه پس از گذشت مدت ها از 
این قول و قرارها محقق نشده و مشکالت متعددی 
را برای ما به وجود آورده است. به گزارش ایسنا، پس 
از ادامه این اعتراضات بــه مدت دو روز، از مجموعه 
حراست با پرسنل معترض صحبت شده که پس از 
آن با تنظیم نامه ای خواستار پیگیری مشکالت خود 
شده اند که مقرر شده در مورد شیفت بندی پرسنل 
و حقوق آنان رسیدگی و پیگیری شود. پیش از این 
نیز نامه نگاری و پیگیری های زیادی جهت حل این 
مشکالت انجام و حتی جلساتی نیز تشکیل شده 
اما تاکنون اقدام مثبتی به منظور حل مشکالت و 

مسائل نیروهای این شرکت صورت نگرفته است.
    

کرباسیان:
 زمان بازنگری در قوانین 

تامین اجتماعی فرا رسیده است

مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی گفت: 
محاسبات حق بیمه و درصدهایی که برای حق بیمه 
در ابتدای تصویب قانون فعلی تعیین شده، در دورانی 
به تصویب رسیده که درآمد نفتی کشور وضعیت 
خوبی داشته است. به گزارش اداره کل روابط عمومی 
سازمان تامین اجتماعی، مهدی کرباسیان گفت: در 
طول زمان و در ادوار مختلف مقرراتی برای تأمین 
اجتماعی تصویب و اجرا شــده کــه در نتیجه آنها 
محاسبات بیمه ای تا حدودی کمرنگ شده است. 
وی افزود: تأمین اجتماعی یک نهاد بیمه ای است و 
با نهادهای حمایتی تفاوت زیادی دارد. این سازمان 
باید براساس محاسبات بیمه ای اداره شود و اصول 
بیمه گری در تصمیم گیری درباره آن همواره مورد 
توجه باشد. کرباســیان تصریح کرد: در شرایطی 
که سن امید به زندگی از ۵۷ سال برای مردها و ۶۰ 
سال برای زن ها در ابتدای انقالب به ۷۰ سال برای 
مردها و ۷۳ سال برای زن ها رسیده، انتظار می رود 
که سن بازنشستگی نیز متناسب با امید به زندگی 
افزایش یابد اما این گونه نشده و برعکس براساس 
قوانین مختلف، بازنشستگی های پیش از موعد به 
تأمین اجتماعی تحمیل شده است. کرباسیان تأکید 
کرد: به نظر می رسد که زمان بازنگری اصولی در این 
گونه قوانین فرارسیده و باید درباره خدمات تأمین 

اجتماعی نظرات کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
    

محسن رضایی:
 ایرانیان پایین ترین دستمزد را 

در منطقه دریافت می کنند
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
متاسفانه در چند سال اخیر با افت ارزش پول ملی، 
وضعیت به گونه ای شده که کارگران ما پایین ترین 
دستمزد را در کشورهای منطقه دریافت می کنند 
و درآمدشان حتی نیمی از ســبد هزینه را کفاف 
نمی دهد. به گزارش ایسنا، محسن رضایی افزود: 
هر بار که هموطنی با اعتراض و انتقاد یا با زبان کنایه 
و طعنه، از بی کفایتی ها، فشارها، جدا شدن سفره 
مردم  و دولت، ناتوانی در تامین معاش و خواسته های 
کودکان، نبودن کار برای جوانان و نداشتن مسکن 
و جان پناه حرف می زند، احساس می کنم ما چقدر 
بدهکار مردم و شــرمنده مردم هستیم. وی عنوان 
کرد: کارگران ما پایین ترین دستمزد را در کشورهای 
منطقه دریافت می کنند و درآمدشان حتی نیمی 
از ســبد هزینه را کفاف نمی دهــد، کارگرانی که 
ماه ها، حقوق خود را به خاطر اجرای اشتباه قانون 
خصوصی ســازی دریافت نکرده اند و هر سال باید 
چشمشان به اخبار باشد که حداقل دستمزد چقدر 
تعیین می شود. با این روش نمی شود اقتصاد، فرهنگ 
و جامعه را اداره کرد. رضایی با اشــاره به ســاخت 
موشــک، پهپاد و ماهواره گفت: سربلندی فقط در 
مساله دفاع و امنیت و سیاست نیست. باید هر چه 
زودتر کاری کرد. مردم از دولت، مجلس و قوه قضاییه 

انتظار تحول دارند.

4
اخبار کارگری

ماه پایانی ســال آغاز شــده و بازار 
کارگران خدماتی داغ. دست فروشی، 
دادزنی، وردست فروشنده و نظافتچی 
ازجمله مشاغلی هستند که هر چه به 
روزهای پایانی سال نزدیک می شویم، 
مشتری  بیشــتری دارد. البته با شیوع 
کرونا، بازار کار این کارگران کمرنگ شد 
اما هنوز هم بازار کار آنها تاحدودی داغ 
است و عالوه بر شرکت های خدماتی که 
این قبیل خدمات را ارائه می دهند، برخی 
از کارگران هم هســتند که در اطراف 
متروها فعالیت می کنند و پیشنهادهای 
کاری آنها از قالی شویی و نظافت منزل 
تا جابه جایی اســباب کهنه و قدیمی و 

فروش آنها را دربرمی گیرد.
به گزارش تســنیم، در ایــن ایام 
معموال ً تعــداد زیــادی از کارگران از 
شهرستان می آیند تا برای شب عید با 
کسب درآمدی راهی شهر و دیار خود 
شوند. برخی از این کارگران، کارگران 
ساختمانی هستند که به دنبال نیافتن 
شغل مناسب به سراغ کارگری در بخش 

خدمات رفته اند.

تنها کافی اســت چنــد دقیقه در 
اطراف مترو باشــی تا کارگرانی که به 
قصد قالی شــویی به خیابان آمده اند یا 
قصد نظافت منازل را دارند، ببینی. در 
میان آنها، کارگران کم سن و سال هم 
دیده می شــود؛ کارگران جوانی که از 
سر بیکاری به سمت کارگری در منازل 

روآورده اند.
یکی از این کارگران که در گوشه ای از 
میدان حر در اطراف خیابان امام خمینی 
ایستاده است و خستگی از رویش نمایان 
است، بیان می کند: ســاعتی ۳۵هزار 
تومان می گیریــم و هر چه صاحبخانه 
تقاضا کند را انجــام می دهیم. معموالً  
تمیز کردن یک آپارتمان ۷۵ متری 2 
روز زمان الزم دارد. مردم تصور می کنند 
که بازار کارگران نظافتچی شب عید سکه 
است در حالی که این طور نیست. برخی 
مردم به کارگر اعتماد نمی کنند و ترجیح 
می دهند که کارشان را خودشان انجام 
دهند. این کارگــر ادامه می دهد: مردم 
می گوید روزی 2۰۰ تا۳۰۰هزار تومان 
درآمد داری اما بــه این فکر نمی کنند 

که چقدر دچار آسیب و اذیت می شوم. 
از شهرســتان به تهران آمده ام شــاید 
شب عید بتوانم با جیب پرپول به شهرم 
بازگردم اما با توجه به اوضاع کساد بازار 
بعید می دانم که چندان موفق شــوم. 
تمام کارها از امور شست و شوی دیوار تا 
تمیز کردن حیاط و جابه جایی اسباب و 
اثاثیه نیز انجام می دهم. کمی آن طرف تر 
مردی دو زانو روی بلــوار کنار خیابان 
نشسته و بقچه کوچکی جلوی زانوهایش 
است. مسن است و چهره ای رنگ پریده 
و غبارآلود دارد. می گوید: محل زندگی ام 
ورامین است. در طول سال هم به اینجا 
می آیم و می نشــینم منتظر تا شــاید 

ماشینی ترمز کند.
وی ادامــه می دهد: نــه مزد خوبی 
داریم نه بیمه. از پاداش و عیدی هم که 
خبری نیست. اگر بالیی سرمان بیاید 
هم معلوم نیســت سرنوشت همسر و 
فرزندمان می شود. روی داربست رفتن 
و کار کردن در بلندی آسان نیست، اما 
کارگران فصلی چاره ای جز این ندارند 
که با وجود همه سختی ها تن به کاری 

بدهند تــا بتوانند امــرار معاش کنند. 
پیرمرد تأکید می کنــد: این ماجرای 
هر روز کارگرانی است که کنار جدول 
خیابان و میدان اصلی شهر نشسته اند 
و منتظر ترمز خودرو و رهگذری هستند 
که تقاضای کارگر کند. رقابت در ظاهر 
به زور بازویی است که داریم و به ازای آن 
نان سفره هایمان را تأمین می کنیم اما 
در شب عید این ماجرا شدیدتر می شود 
و رقابت بین افراد برای مشــغول شدن 

بیشتر و بیشتر می شود.

در این میان شــرکت های خدمات 
نظافت هــم از بازار شــب عید بی بهره 
نیســتند. با یکی از این شــرکت های 
خدماتی تماس می گیرم. اپراتور یا منشی 
شرکت پاسخگوست. از او می پرسم برای 
کار منزل وضعیت به چه صورت است. 
بیان می کند: کارگــر زن با مرد تفاوت 
دارد اما به کارگر ســاده برای 8ساعت 
در روز 2۰۰هزار تومــان و کارگر ماهر 
برای کار در منزل 22۰هزار تومان باید 
پرداخت شــود که 4۰درصد آن سهم 
شرکت است چرا که هزینه جای خواب 

و غذا برعهده شرکت است.
مسئول این شرکت از کاهش تقاضا 
به خاطر کرونا خبر می دهد و می گوید: 
هر سال شب عید، خیلی سرمان شلوغ 
بود اما امســال 4۰ تا ۵۰درصد کارمان 
کم شده است. مردم کمتر برای نظافت 
تماس می گیرنــد. خانه ها کــه اصاًل 
مشتری نداریم و مردم جرأت نمی کنند 
کســی را داخل خانه راه بدهند. چند 
مشتری معدود هم که داریم از شرکت ها 
و ادارات هستند. امسال استخدام جدید 
نداریم. در ضمن ما زنان باالی 4۰سال 
را اصاًل استخدام نمی کنیم مگر اینکه 
ســابقه کار خیلی خوبی داشته باشند 
وگرنه ترجیح ما نیروهــای جوان زیر 
4۰سال اســت که توان  هشت ساعت 
کار بدنی را داشــته باشند. البته آن هم 

مصاحبه حضوری و گزینش دارد.
منشی یک شرکت دیگر هم درباره 
نیروی خدماتی می گوید: هزینه 8ساعت 
کار در منزل 2۰۰هزار تومان است که 
تمام کارها ازجمله سرامیک شــویی، 
کابینت شویی،  دیوارشویی و نصب پرده 
را برعهده دارد. به عبارتی هر کاری که 
صاحب خانه ها این روزها طلب می کنند 

را این کارگر انجام می دهد.
مدیر یکی از شرکت های خدماتی 
نظافتی بیان می کند: شرکت ما دارای 
سابقه ای 1۰ ساله در این کار است و حاال 
دیگر شناخته شده ایم و مشتری های 
ثابت زیادی داریم که به کارمان اعتماد 
دارند. نحوه کار ما به این صورت اســت 

که مشتریان تماس می گیرند و سفارش 
کار می دهند و ما هم با کارگر هماهنگ 
می کنیم و بــه او معرفی نامه می دهیم 
تا برای نظافت به محل مورد نظر برود. 
برای کارگران مرد 2۰۰هــزار تومان 
برای 8ساعت کار کردن و برای 8ساعت 
کارکردن بــرای کارگــر زن این رقم 
21۵هزار تومان است که البته خانم ها 

همه کارها را نمی توانند انجام دهند.
کارگران شــرکت های نظافتی با 
وجود داشــتن کار دشــوار اما از بیمه 
برخوردار نیستند. در شرایطی که یک 
سرماخوردگی ساده به راحتی 1۰۰هزار 
تومان هزینه برمی دارد، حسابش را کنید 
که با مشکالتی نظیر دردهای استخوانی 
و مفصلی که دیر یا زود گریبانگیر این 
قشر می شود، با آن هزینه های کمرشکن 

رادیوگرافی و  ام آر آی، چه باید کرد؟
یکی از دست اندرکاران شرکت های 
خدماتــی نظافتی دربــاره عدم بیمه 
کارگران خدماتی می گوید: متأسفانه 
کارگرانی که از طریق این شــرکت ها 
به فعالیت مشــغولند به دلیل این که 
کار مشخص و ثابتی ندارند و در بیشتر 
موارد به صــورت دوره ای و در فواصل 
مختلف به این کار اشتغال دارند، امکان 
برخورداری از بیمــه را ندارند. در این 
رابطه ما بارها و بارها تالش کرده ایم که 
از طریق بیمه های مختلف برای بیمه 
این کارگران اقدام کنیم اما امکان پذیر 

نشده است.

مردم به دلیل کرونا و تورم، خودشان خانه تکانی شب عید را انجام می دهند

سایه نفس گیر فقر و انتظار بر زندگی کارگران خدماتی

خبر

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه 
رقم ۶ میلیون و 8۹۵هزار تومانی کــه به عنوان هزینه ماهانه 
معیشت کارگران اعالم شده غیر از هزینه های مسکن، اجاره بها 
و درمان اســت و تنها بخش خوراکی ها را شــامل می شود، از 
نمایندگان مجلس خواست تا ارز 42۰۰ تومانی را به جهت حفظ 
قدرت معیشت تنها به کاالهای اساسی و مصرفی خانوارهای 

ضعیف و کم درآمد اختصاص بدهند.
هادی ابوی در گفت وگو با ایســنا در ارزیابی تعیین هزینه 
سبد معیشــت کارگران در کمیته مزد اظهار کرد: امسال در 
بحث تعیین رقم سبد معیشت، نمایندگان گروه کارگری مرکز 
آمار را به عنوان مرجع قبول کرده و به تفاهم اولیه رسیده بودند 
که داده های مرکز آمار را درباره هزینه های معیشت خانوارهای 
کارگری مدنظر قرار بدهند. البته اینکه بعد خانوار را در میانگین 
سرانه کشــور ۳.۳ نفر در نظر می گیرند، معتقدیم که در مورد 

خانوارهای کارگری بیشتر از این است.

وی ادامه داد: قیمت هایی که در جلسه آخر کمیته مزد در 
خصوص برخی اقالم از سوی مرکز آمار ارائه شد، با قیمت هایی 
که گروه کارگری به دســت آورده بودنــد، متفاوت بود چون 
قیمت هایی که گروه کارگری از بررسی گزارش های میدانی به 
دست آورده بود، اعم از برنج و حبوبات، میوه ها و خوراکی ها بر 
مبنای فروشگاه های شهرداری بود که بر آنها نظارت می شود و 
قطعا قیمت های بیرون بازار با ارقام فروشگاهی تفاوت دارد، با 
این حال چون مرکز آمار را به عنوان مرجع آماری قبول کرده 

بودند، عدد و رقمی که ارائه شد را پذیرفتند.
این مقام مســئول کارگری با بیان اینکــه کارگران هرگز 
به دنبال افزایش درصد دســتمزد نبوده و نیســتند، تصریح 
کرد: کارگران خواهان ثبات قیمت ها و کنترل بازار هســتند 
تا هزینه های زندگی آنها بیش از ایــن افزایش نیابد. انتظار ما 
و کارفرمایان این اســت که دولت به عنوان ضلع سوم و یکی 
از شرکای اجتماعی در شــورای عالی کار در این زمینه نقش 

خود را ایفا کند و حداقل های خانوارهــای کارگری را مدنظر 
قرار بدهد. مثال اگر قرار است ســبد کاالیی اختصاص یابد و 
فرضا گوشت یا برنج و روغن به کارگران داده شود، تا آخر سال 
14۰۰ با همان قیمت اول سال به دست خانوار کارگری برسد 
تا هم به کارفرمایان فشار نیاید و هم هزینه ای زندگی کارگران 

تثبیت شود.
ابوی با بیان اینکه ثبات قیمت ها برای کارگران مهم است، 
گفت: گویا در الیحه بودجه ارز 42۰۰ تومانی کاال حذف شده 
است. طبعا این مساله به زیان کارگران خواهد بود چون کاال با 
قیمت باال عرضه و به دست آنها خواهد رسید ولی کارگران چقدر 
قدرت خرید دارند که با این اتفاق بتوانند از پس خرج زندگی 
برآیند. اینجاست که می گوییم ضلع سوم به میدان بیاید و از 

خانوار ضعیف کارگری حمایت شود.
دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره حذف 
ارز 42۰۰ تومانی از کاالی اساســی و واریز ریالی پول حاصله 

به حســاب یارانه ها گفت: یارانه بــه درد کارگران نمی خورد. 
به فرض یارانه 4۵هزار تومانی 1۰۰هزار تومان بشــود باز هم 
کمکی به کاهش هزینه های زندگی آنها نمی کند. ارز شناور 
هم یعنی هر زمان نیاز بود قیمت ها باال و پایین شــود ولی این 
وسط خانوارهای کارگری لطمه می بینند و معاش آنها به خطر 
می افتد. ما از مجلس انتظار داریم این مساله را ساماندهی کند 
و پیشــنهاد می کنیم که ارز 42۰۰ تومانی را تنها به کاالهای 
اساسی و مصرفی کارگران و اقشار کم درآمد اختصاص بدهند تا 

قدرت معیشت آنها حفظ شود.

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

فقط هزینه خوراک ماهانه کارگران ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان است

یک کارشــناس بازار کار با بیان اینکه سال 
آینده قطعا ســال ســخت تری برای کارگران 
خواهد بود، گفت: اگر پیش بینی دقیقی از شرایط 

اقتصادی نشود، تورم افزایش پیدا می کند.
حمید حاج اســماعیلی در گفت وگو با عصر 
ایران درباره اینکه آیا رقم سبد معیشت ۶ میلیون 
و 8۹۵هزار تومان برای ســال آینده متناسب با 
شــرایط اقتصادی بوده، اظهار کــرد: این ارقام 
براساس واقعیت های اقتصادی نیست و در واقع 
آمارهای رسمی با واقعیت های جامعه به لحاظ 

اقتصادی همخوانی ندارد.
اســماعیلی افزود: متاســفانه طی دو سه 

سال گذشته سبد معیشت کارگران نتوانسته 
اثرگذاری موثر را در تعیین دســتمزد کارگران 
در شورای عالی کار داشته باشــد. امروزه خط 
فقر در شــهرهای بزرگ نزدیک به 1۰ میلیون 
تومان رسیده و بر این اساس حتما باید به سراغ 
یک راهبرد اساسی تر برای تعیین دستمزد رفت.

حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه به جای سبد 
معیشــت باید دولت، مرکز آمار و بانک مرکزی 
خط فقر را تعریف کند، عنوان کرد: خط فقر یک 
شاخص علمی و اقتصادی اســت که نه تنها در 
کشور بلکه در دنیا تعریف خاص دارد و این باعث 
می شــود که دولت برای تعیین دستمزد لزوما 

خط فقر را رعایت کند. وی افــزود: تا زمانی که 
خط فقر تعریف نشود، رقم هایی که تحت عنوان 
سبد معیشت در نظر گرفته می شود، نمی تواند 

اثرگذاری مثبت را روی تعیین دســتمزد 
داشته باشد.

این کارشناس بازار کار اظهار کرد: 
سال گذشته سبد معیشت 4 میلیون 
و ۶4۰هــزار تومان بــود در حالی که 

کل حقوق کارگران حدود 
2 میلیــون و ۶۰۰هزار 
تومان تعیین شد. اینها 

نشــان می دهد که 

دولت هنوز قانع نشــده که شــرایط اقتصادی 
کارگران را به صورت جدی بررسی کند.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه دولت به عنوان 
نماینده حاکمیت وظیفه دارد طبقات مختلف 
اجتماعی را کمک کنــد، گفت: خط فقر حتما 
باید در تعیین دستمزد مدنظر قرار بگیرد. امسال 
هم هنوز دیر نشده و گروه کارگری، کارفرمایی 
و شورای عالی کار می توانند به صورت 
رسمی تقاضای استعالم خط فقر را 
از بانک مرکزی و مرکز آمار داشته 
باشــند و به نظر بنده این می تواند 

اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
وی درباره افزایش 
دستمزد سال آینده 
گفــت: براســاس 
شــرایط قبلی، 

برآوردها این است که حداقل دستمزد بین ۳۵ 
تا 4۰درصد افزایش پیدا کند اما با توجه به شرایط 
اقتصادی، بودجه و کسری بودجه، سال آینده نیز 
تورم باال خواهیم داشــت و قطعا کاالها در سال 
آینده افزایش پیدا می کند چون ارز 42۰۰ تومانی 

از کاالی اساسی حذف می شود.
حاج اسماعیلی افزود: هدف گذاری دولت در 
بودجه برای افزایش حقوق کارمندان 2۵درصد 
بوده و این برای حداقل ها بیشتر از ۳۵ تا 4۰درصد 
نخواهد بود چون براساس آمار رسمی، نرخ تورم 
۳۵درصد است. چند روز تا پایان سال باقی نمانده 
و احتمال مــی رود که نرخ تورم امســال همان 
۳۵درصد باشد و اینجا دولت ممکن است ۵درصد 
نیز به حداقل دستمزد اضافه کند اما به هر حال 
با افزایش ۳۵ تا 4۰درصد، مشکل کارگران حل 

نخواهد شد.

کارشناس حوزه کار:

1400، سال سخت تری برای کارگران خواهد بود

معموال ً تعداد زیادی از 
کارگران شهرستانی به 

تهران می آیند تا برای شب 
عید با کسب درآمدی راهی 

شهر و دیار خود شوند. 
برخی از این عده، کارگران 

ساختمانی هستند که به 
دنبال نیافتن شغل مناسب 
به سراغ کارگری در بخش 

خدمات رفته اند

کارگرانی که از طریق 
شرکت های خدمات نظافتی 
به فعالیت مشغولند به دلیل 
این که کار مشخص و ثابتی 
ندارند و در بیشتر موارد به 

صورت دوره ای و در فواصل 
مختلف به این کار اشتغال 

دارند، از امکان برخورداری 
بیمه محرومند
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