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 کاهش شکایات کارگران 
از کارفرمایان

معــاون روابــط کار وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی با اشــاره به آمار شکایات کارگری در سه 
سال گذشته گفت: در این مدت شکایت کارگران 

از کارفرمایان و وضعیتشان کاهش داشته است.
به گزارش روابــط عمومــی وزارت کار، حاتم 
شاکرمی با بیان اینکه شکایات کارگری در ۳ سال 
اخیر کاهش داشــته، گفت: در ســال گذشته هم 
شــکایات کارگری صرفا ۰,۲۷درصد رشد داشته 
است. وی با اشاره به تعداد دادخواست های واصله 
با موضوع حقــوق معوقه تصریح کرد: شــکایات 
کارگری بر پایه حقوق معوقه در سال ۱۳۹۶ معادل 
۱۰۸هزار و ۸۹۷ مورد بوده که در سال ۱۳۹۷ با رشد 
۲۴درصدی به ۱۴۵هزار و ۳۱ مورد رسیده بود اما 
در سال ۱۳۹۸ با کاهش ۲۲درصدی به ۱۱۸هزار 
و ۶۷۲ مورد کاهش یافته اســت. معاون روابط کار 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از سوی 
دیگر نسبت دادخواست های واصله با موضوع حقوق 
معوقه در سال ۱۳۹۶ به تعداد بیمه شدگان اجباری 
سازمان تأمین اجتماعی در همان سال که برابر با 
۹ میلیون  و ۶۰۸هزار و ۲۰ نفــر بوده، ۱,۱۳درصد 
است. شاکرمی افزود: این میزان در سال ۱۳۹۷ به 
۱,۵درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۹۸ با توجه به 
افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری سازمان تأمین 
اجتماعی به ۹ میلیون  و ۹۲۶ هزار و ۲۶۷ نفر و تعداد 
دادخواســت های واصله با موضوع حقوق معوقه، 

۱.۱۹درصد کاهش یافت.
    

کارگران توان تحمل گرانی 
کاالهای اساسی را ندارند

نماینده بــوکان در مجلس گفــت: کارگران و 
کارمندان که حقوقشــان ۱۵ تا ۲۰درصد افزایش 
داشته، چگونه می توانند گرانی ۵۰ تا ۱۰۰درصدی 
کاالهای اساسی را تحمل کنند. به گزارش خبرگزاری 
فارس، انور حبیب زاده روز یکشنبه )۳۰ شهریور( در 
نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس اظهار 
داشت: در این شرایط سخت کرونایی، رکود، تورم 
و بیکاری بیداد می کند. تورم لجام گسیخته به بازار 
کاالهای اساسی مردم سرایت کرده است. نهاده های 
دامی و کشاورزی افزایش قیمت بی سابقه ای یافتند. 
بر همین اساس روزانه صدها پیام از سوی شهروندان 
ارسال می شود که از گرانی گالیه دارند. وی ادامه داد: 
یک کارگر با این گرانی کمرشــکن نمی تواند شکم 
خانواده خود را ســیر کند. کارگران و کارمندان که 
حقوقشان ۱۵ تا ۲۰درصد افزایش داشته، چگونه 
می توانند گرانی ۵۰ تا ۱۰۰درصدی کاالهای اساسی 
را تحمل کنند. پیش از این خرید خانه به رویا تبدیل 
شــده بود اما اکنون اجاره خانه محقر به رویا تبدیل 
شده و هر روز شاهد ظهور پدیده هایی مانند پشت بام 

خوابی هستیم.
    

 ادامه بالتکلیفی کارگران 
کارخانه پسماند اهواز

کارگران سایت مدیریت پسماند اهواز شش ماه 
مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند. این کارگران 
که تعدادشان به حدود ۱۲۰ نفر می رسد چندین 
بار به شــرایط موجود اعتراض کرده اند. به گزارش 
ایلنا، این کارگران روز شــنبه )۲۹ شهریور( مقابل 
ساختمان شهرداری و شورای شهر اهواز دست به 
تجمع زدند. این عــده در اعتراض به  عدم پرداخت 
دستمزد و مطالبات خود چندین بار به شهرداری 
و شورای شهر مراجعه کرده اند که نتیجه ای نداشته 
است. آنها عالوه بر دســتمزد، از سال گذشته نیز 
مطالبات سنواتی پرداخت نشــده دارند. کارگران 
معترض مدعی اند که مسئوالن شهری اهواز از دهم 
تیر ماه سال جاری فعالیت سایت پسماند »صغیره« 
را متوقف کرده و هیچ برنامه ای برای ادامه فعالیت 
آن ندارند بنابراین کارگرانی که غالب آنها را زنان و 
زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند، با مشکل 
بیکاری و تامین معاش روبه رو شــده و هیچ خبری 
از پرداخت مطالبات مزدی آنها نیست. این کارگران 
که دو ماه حقوق و بیمه آنها در سال جاری پرداخت 
نشده، خواستار دخالت شــهرداری برای تعیین 
تکلیف و بازپس گیری حقوق ماهانه شان از پیمانکار 
هستند. کارگران پسماند سایت صغیره اهواز گفتند: 
پیمانکار پرداخت نشدن صورت وضعیت های مالی 
خود را بهانه ای قرار داده تا حقوق کارگران را پرداخت 
نکند و مسئوالن شهری هم با نادیده گرفتن کارگران 

پسماند، پاسخگوی مطالباتشان نیستند.
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نسرین هزاره مقدم

در مذاکــرات مــزدی ۹۹، تیــم 
اقتصادی دولت وعده داد که در ســال 
پیش رو تورم را مهــار خواهد کرد. آنها 
حتــی روی رقم های تورمــی زیر ۲۰ 
درصد مانور دادند و ادعا کردند افزایش 
۲۶درصدی دستمزد کارگران بسیار 
باالتر از نرخ تورم اســت. پس از آن در 
روزهای ابتدای خرداد ماه، بانک مرکزی 
در بیانیه ای نرخ تورم هدف را برای بازه 
زمانی یک ســاله، ۲۲درصــد با دامنه 
مثبت و منفی ۲واحــد درصد تعیین 
کرد اما آنچه مردم به خصوص طبقات 
مزدبگیر )که اموال غیرمنقول چندانی 
ندارند( در زندگی روزمره خود مشاهده 
می کننــد، باال رفتــن بی امان قیمت 
کاالهای اساسی و خدمات است. همه 
چیز به شدت گران شده؛ از ۵ برابر شدن 
قیمت مسکن در یک بازه زمانی دو ساله 
گرفته تا تورم باالی ۵۰درصد ســبد 
خوراکی ها. در حالی که تــورم باالی 
۵۰درصد برای طبقات مردم ملموس 
است، چگونه است که آمارهای رسمی 
این واقعیت را نفی می کنند و هنوز ادعا 
دارند که نرخ تورم حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد 
است؟ »احسان سلطانی« پژوهشگر و 
کارشناس اقتصادی، تاکید دارد که مرکز 

آمار ایران از آنجا که یک نهاد رســمی 
و زیرمجموعه دولت اســت، به  جای 
محاسبه دقیق افزایش قیمت کاالها و 

خدمات، »عددسازی« می کند.
    

 آمارهای رسمی تورم، حاکی 
از کاهش قیمت ها یا حداقل افزایش 
ناچیز در یک بازه مدیریت شده و 
بی ضرر است. مثالً  آخرین گزارش 
مرکز آمار می گوید در مردادماه 
نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای 
کشور به ٢٥,٨درصد رسیده که 
نسبت به ماه قبل، ۰.۶درصد کاهش 
دارد. چطور می شود در حالی که 
سبد معیشت خانوار روزبه روز در 
حال گران تر شــدن است، تورم 

رسمی روند کاهشی دارد؟
تصورم بر این است که مراکز آمار 

دستورات دولت را اجرایی می کند 
و درواقــع، آن چیــزی که 
آنها می خواهنــد را اعالم 
می کنند. اگر کمی دقت 
کنیم، عددســازی آماری 
را به عینــه می بینیم. مثاًل 
مرکز آمار ایران اعالم کرده 

نــرخ تــورم دخانیات 
ه  دمــا ا مرد در 
امسال نسبت به 

مردادماه ســال قبل، زیر ۳۰ درصد 
اســت! هرکســی که به هر نحوی با 
دخانیات ســروکار داشــته باشــد، 
می داند که از مرداد سال قبل تا مرداد 
امسال، قیمت دخانیات حدود ۱۲۰ 
یا ۱۳۰درصد باال رفته اســت چراکه 
قیمت دخانیات به دالر وابسته است 
یا در این گزارش نوشته شده افزایش 
قیمت لوازم خانگی و پوشاک در این 
بازه یک ساله حدود ۳۰ تا ۳۵درصد 
بوده در حالی که هر کسی می داند از 
سال گذشته تا امســال لوازم خانگی 
حداقل ۱۵۰درصد گران شده است. 
نمی دانــم مرکز آمار ایــن داده های 
آماری را از کجا مــی آورد؟ این آمارها 
اصاًل واقعیت ندارد و حتی به واقعیت 
نزدیک هم نیست. مثاًل گفته اند تورم 
مخابرات زیر ۱۰درصد است. همه ما 
می دانیم که هزینه اصلی مخابرات 
از دســتگاه تلفــن همراه 
اســت که قیمــت آن 
۲.۵ برابر شــده است 
و تعرفــه موبایل هم 
حداقل ۳۰درصد باال 

رفته است.

  شــما نرخ تورم واقعی را در 
تابستان امسال چقدر می دانید و با 
همیــن داده های عینــی که در 
دسترس داریم، به نظر شما تورم 

ساالنه در مردادماه چقدر است؟
 ببینید محاســبات باید بر مبنای 
علمی صــورت بگیرد. از ســال پیش 
تا امــروز دالر آمریکا حــدود ۱۴۰ یا 
۱۵۰درصد گران شــده است. از طرف 
دیگر، ارز دولتی برای کاالهای اساسی 
مانند خوراک دام، کــود، کره و روغن 
و... حذف شده است، بنابراین ارز برای 
واردات اینهــا از ۴۲۰۰ تومان به باالی 
۲۰هزار تومان رســیده است. دالر هم 
که از ۱۱هزار تومــان به باالی ۲۵هزار 

تومان رسیده است. در بخش خدمات 
هم به شدت هزینه ها افزایش یافته، از 
کرایه خانه گرفته تا هزینه های تاکسی، 
ســلمانی، بیمه و... در نتیجه نرخ تورم 
مردادماه در خوشــبینانه ترین حالت 
باالی ۵۰درصد است، یعنی تورم کاالها 
که نصف سبد تورم را تشکیل می دهد 
حداقل ۸۰درصد اســت و نــرخ تورم 
خدمات هم حداقل ۴۰درصد است که 
میانگین اینها ۶۰درصد است، بنابراین 
نرخ تورم کلی ساالنه در مردادماه امسال 
حداقل ۶۰درصد اســت. چهار عامل 
تورم ساز اساسی، نرخ تورم از تابستان ۹۸ 
تا امروز را افزایش داده اســت. نخست، 
افزایش ۱۴۰ تا ۱۵۰درصدی نرخ ارز، 
دوم حذف ارز دولتــی ۴۲۰۰ تومانی 
برای کاالهای اساسی، سوم افزایش نرخ 
تورم بخش خدمات و چهارم سه برابر 
شــدن قیمت بنزین در سال قبل. این 
چهار عامل دست به دست هم داده اند 
و نرخ تورم را به شدت افزایش داده اند. 
علم اقتصاد هم به وضوح می گوید برآیند 
و حاصل این چهــار عامل، چیزی جز 
تورم نیســت اما اینکه چرا مرکز آمار، 
نمی پذیرد که نرخ تورم باالی ۶۰درصد 
است، کاماًل روشن اســت. مرکز آمار 
ایران، نهادی است که رئیس آن را دولت 
تعیین می کند، باالخره هر چه دولت 
می گوید و می خواهد آنها به عنوان نرخ 
تورم اعالم می کنند و انتظار دیگری از 

آنها نمی رود.
 پیش بینی شما برای نیمه دوم 
سال چیست و آیا در نیمه دوم سال 
باز هم نرخ تــورم افزایش خواهد 

یافت؟
در نیمه دوم سال، باز هم قیمت ها 
افزایش خواهد یافت. با دالری که امروز 
۲۷هزار تومان شده، در نیمه دوم سال، 
نرخ تورم باالی ۶۰ یا ۷۰درصد خواهد 
رفت. همه کاالها به دالر وابسته هستند 
و درواقع کمتر کاالیی است که به دالر 

بستگی نداشته باشد.
  با این حساب، تورم هدفی که 
اعالم کرده اند بین ٢۰ تا ٢۴درصد 
خواهــد بــود، بــه هیچ وجه 

دست یافتنی نیست.
فکر می کنید با ایــن اوضاع و احوال 
اقتصاد و با این نرخ دالر و در شرایطی که 
ارز دولتی را برای کاالهای اساسی حذف 
کرده اند، در نیمه دوم سال تورم بین ۲۰ 

تا ۲۴درصد خواهد بود؟ خودشان هم 
می دانند که غیرممکن است. در زمینه 
اقتصاد فقط حرف های غیرواقعی زده اند 
و وعده داده اند. بانک مرکزی تنها کاری 
که در این دو سال نکرده، این است که 
ارزش پول ملی را حفظ کند و فقط اعداد 

و ارقام غیرواقعی اعالم می کند.
  کارگــران حداقل بگیر با 
افزایش اعمال شده در سال ۹۹، 
درنهایت دو میلیــون و ۶۱۱هزار 
تومان دستمزد می گیرند. با این 
دستمزد ناکافی چگونه قرار است 
نیمه دوم سال را تاب بیاورند چون 
این دســتمزد حتی یک ســوم 
هزینه های زندگی را هم پوشش 

نمی دهد!
زندگی حداقل بگیران بسیار سخت 
اســت و نمی توانند با دســتمزدی که 
می گیرند زندگی کنند اما باز کارگران 
رســمی، یک حقوقــی آخر هــر ماه 
می گیرند. نیروی کار غیررســمی که 
از همین دســتمزد ناکافی هم محروم 
است. من آدمی می شناسم که در یک 
مرکز یک اســتان )نه در شهرســتان 
دورافتاده( با ماهــی ۸۰۰هزار تومان 
حاضر است برود ســر کار اما کار پیدا 
نمی شــود! من کارگران غیررســمی 
بسیاری را می شناسم که نه بیمه دارند 
و نه قرارداد شغلی و دستمزدشان ماهی 
یک میلیون و ۵۰۰ یا یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان است یعنی فقط ۶۰ یا ۷۰ دالر 
در هر ماه درآمد دارند! اوضاع معیشت 
نیروی کار خراب اســت. حاال کارگران 
رســمی که همان حداقل وزارت کار را 
هر ماه می گیرند، باز وضعشان به مراتب 
بهتر است؛ غیررسمی ها نان خالی هم 

نمی توانند بخورند.

عددسازی برای نمایش تورم زیر 3۰ درصدی

کارگرانیکهبا۶۰دالردرآمدماهانه،زندگیمیکنند

خبر

سازمان پزشــکی قانونی اعالم کرد: از ابتدای 
فروردین تا پایان مرداد ســال جاری ۷۵۹ نفر در 

حوادث کار جان خود را از دست دادند.
به گزارش ســازمان پزشــکی قانونی، در 
این بازه زمانی ۷۵۹ نفر در حــوادث کار جان 
خود را از دســت دادند که این رقم در مقایسه 
با مدت مشــابه ســال قبل که آمار متوفیات 
حوادث ناشــی از کار ۷۲۹ نفر بود، ۴.۱درصد 
بیشــتر شــده اســت. از مجموع فوتی های 
حــوادث کار در پنــج ماهه امســال ۷۴۰ نفر 
مرد و ۱۹ نفر زن بودنــد در حالی که در مدت 

مشــابه ســال قبل تعداد مردان فوت شده در 
 حوادث کار ۷۲۵ و تعداد زنــان چهار نفر بود.

در این مــدت اســتان های تهران بــا ۱۷۵، 
مازندران با ۵۵ و آذربایجان شرقی با ۵۳ متوفی 

بیشترین آمار تلفات حوادث کار را داشته اند.
 ۴۰درصد تلفات حوادث کار 

به دلیل سقوط از بلندی
مطابق ســال های گذشــته، در پنج ماهه 
نخســت ســال نیز بیشــترین علت مرگ در 
حوادث کار، ســقوط از بلندی است که معموال 
حدود نیمــی از تلفات این حــوادث را به خود 

اختصاص می دهد. در این بازه زمانی ۴۰درصد 
مرگ های ناشی از حوادث کار در پی سقوط از 
بلندی اتفاق افتاده که ۳۰۶ نفر از کل متوفیات 
را دربرمی گیرد. پس از آن اصابت جسم سخت 
با ۱۸۴ متوفی بیشترین آمار مرگ در حوادث 
کار را داشــته که ۲۴.۲درصد از کل تلفات به 
این علت مربوط می شود. برق گرفتگی با ۱۱۱، 
کمبود اکسیژن با ۵۲ و سوختگی با ۳۶ متوفی 
در رتبه های بعدی تلفات حوادث کار قرار دارند. 
۷۰ نفر نیز به دالیلی دیگر در حین کار جان خود 

را از دست داده اند.

کاهش ۱۱درصدی مصدومان حوادث کار
براساس آمارهای ســازمان پزشکی قانونی، 
تعداد مصدومان حوادث کار که در پنج ماهه سال 
جاری به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده اند، 

۱۱.۱درصــد کاهش یافته و تعــداد مصدومان 
ارجاعی به پزشکی قانونی در این مدت ۱۰هزار و 
۴۰۲ نفر ثبت شده که این رقم در مدت مشابه سال 

قبل ۱۱هزار و ۶۹۹ نفر بود.

در بازه زمانی ٥ ماهه ابتدای فروردین تا پایان مرداد؛

۷٥۹ نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادند

شماری از کارگران پیمانکاری پاالیشــگاه آبادان، صبح 
روز یکشنبه )۳۰ شــهریورماه( با تجمع مقابل دفتر مرکزی 
پاالیشگاه، خواستار اصالح اجرای طرح طبقه بندی مشاغل 
خود شــدند. به گزارش ایلنا، صبح دیروز بیش از ۲۰۰ نفر از 
کارگران واحدهای »حمل و نقل«، »استیج بند«، »طناب بند« 
و شماری دیگر از کارگران پیمانکاری پاالیشگاه آبادان با حضور 
در مقابل دفتر مرکزی، نسبت به رویه اجرای طرح طبقه بندی 

مشاغل خود اعتراض کردند. این کارگران گفتند: در مجموع 
حدود ۱۶۰ کارگر در بخش حمل و نقل، بیش از ۴۰ کارگر در 
بخش استیج بند و حدود ۵۰ نفر نیز در واحد طناب بند پاالیشگاه 
تحت مسئولیت چند پیمانکار مشغول کارند که به رویه اجرای 
طرح طبقه بندی مشاغل خود در این واحد پاالیشگاهی که اخیرا 
در حال انجام است، اعتراض دارند. به گفته آنها یکسان سازی 
حقوق تا به حال در بین کارگران پیمانکاری پاالیشگاه آبادان 
اعمال نشده و این مسأله باعث شده افزایش دستمزد کارگرانی 
که سال هاست در این واحد نفتی به کارهای سخت مشغولند، 
متناسب با سوابق کاری آنها نباشد. آنها گفتند: پیش از این در 
سال های گذشــته چند تجمع اعتراضی به عدم اجرای طرح 

طبقه بندی مشاغل در محوطه مجتمع انجام داده ایم که در 
نتیجه آن مدیریت وعده رسیدگی به مشکالت را داد. در نهایت 
نمایندگانی از وزارت نفت و اداره کار و نمایندگانی از کارگران 
به اجرای طرحی برای طبقه بندی مشاغل کارگران پیمانکاری 
موافقت کرده اند که بدون کارشناسی انجام شده و طرحی کلی 
است. به ادعای این کارگران، در طرح فعلی طبقه بندی مشاغل، 
کارگران پاالیشــگاه آبادان را به دو دسته ستادی و عملیاتی 
تقسیم کرده اند که قرار شده به کارگران عملیاتی در این طرح 
۹۰درصد مزایای فوق العاده شغل تعلق بگیرد و در عین حال 
برای کارگران ستادی و پشتیبان نیز ۷۰درصد فوق العاده شغل 

در نظر گرفته اند.

به گفته کارگران، بخش دیگــری از ناراحتی کارگران این 
است که در اجرای این طرح، کارگران واحدهای حمل و نقل، 
اســتیج بند، بنا و نقاش کوره برج ها، طناب بندها و نیروهای 
تعمیرات که پیش از این نیروهای عملیاتی به حساب می آمدند، 

ستادی محسوب شده اند تا فوق العاده شغل کمتری بپردازند.
آنها با بیان اینکه در این طرح، آیتم های فوق العاده شغل از 
پایه به کارگران پرداخت می شود و به آن سنوات خدمت تعلق 
نمی گیرد، افزودند: اجرای این طرح اساسا اشتباه است و به جای 
اینکه کارگاه محور باشد، کلی نوشته شده و سلیقه ای است. به 
عنوان نمونه در این طرح به راننده جرثقیل تناژ باال با یک منشی 
دفتری پایه حقوق یکی داده اند. به منشی دفتری گروه ۱۲ داده 
شده در عین حال به راننده های جرثقیل ۱۰۰ تنی گروه ۱۲، 
راننده جرثقیل ۸۰ تنی گروه ۱۱ و به راننده جرثقیل ۳۰ تنی 

هم گروه ۱۰ داده اند.

تجمع کارگران پیمانکاری پاالیشگاه آبادان

طرح طبقه بندی مشاغل باید اصالح شود

کارگران غیررسمی 
بسیاری هستند که نه بیمه 

دارند و نه قرارداد شغلی 
و دستمزدشان ماهی 

یک میلیون و ٥۰۰ یا یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
است یعنی فقط ۶۰ یا ۷۰ 

دالر در هر ماه درآمد دارند. 
اوضاع معیشت نیروی کار 

بسیار خراب است

چهار عامل اساسی، از 
تابستان ۹٨ تا امروز 

نرخ تورم را افزایش داده؛ 
افزایش ۱۴۰ تا ۱٥۰درصدی 

نرخ ارز، حذف ارز دولتی 
۴٢۰۰ تومانی برای خرید 

کاالهای اساسی، افزایش 
نرخ تورم بخش خدمات و 

 سه برابر شدن قیمت بنزین
 در سال قبل
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