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تاخیر در پرداخت حقوق 
کارگزاران مخابرات روستایی

نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی 
کشــور از تاخیر در پرداخت معوقــات مزدی خود 
انتقاد کردند. این عده در گفت وگو با ایلنا گفتند: در 
حالی حقوق مهرماه کارگزاران مخابرات روستایی 
پرداخت نشده که تورم بیداد می کند و از این منظر 
کارگزاران با مشــکالت معیشــتی زیادی روبه رو 
شده اند. آنها افزودند: طبق عرف و وعده های پیشین 
مقامات مخابرات، حقوق کارگزاران در یکی دو سال 
اخیر بیســت و پنجم هر ماه پرداخت می شد ولی 
متاسفانه از دو ماهه پایان سال ۹۸ حقوق ها دیگر در 
زمان مناسب خود پرداخت نمی شوند که این خلف 
وعده و ناهماهنگی ها، زندگی مــا را با چالش های 
جدی مواجه کرده اســت. به دلیل ایــن تاخیرها، 
زندگی ما روال عادی خود را از دست داده، ولی گویا 
این رویه به تاخیر انداختن حقوق ها برای مخابرات 
امری عادی شــده و کسی هم پاســخگوی این امر 
نیست. آنها از مقامات ارشــد مخابرات درخواست 
دارند در این بحران معیشت و بیماری، حقوق ها را به 
موقع پرداخت کنند تا کارگزاران بتوانند هزینه های 
زندگی ازجمله اجاره خانه ها را سر وقت بپردازند و به 

مشکل برنخورند.
    

پرداخت حقوق کارگران 
شهرداری دو هفته طول می کشد

رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران 
از عدم پرداخــت به موقع حقــوق کارگران گالیه 
کرد. به گزارش ایسنا، افشین حبیب زاده با اشاره به 
تاخیر در پرداخت حقوق کارگران شهرداری گفت: 
امروز ششم آبان است و هنوز تعداد قابل توجهی از 
کارگران پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری حقوق 
خود را دریافت نکرده اند در حالی که عمده کارگران 
پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری، حداقل بگیر 
هستند و دریافتی آنها حدود دو میلیون است. وی 
با بیان اینکه این کارگران حداقل بگیر هســتند و 
با پرداخت اجاره بها و قیمت بــاالی اجناس پولی 
برای آنها نمی ماند، اظهار کرد: چرا پرداخت حقوق 
دو میلیون تومانی کارگران حــدود دو هفته طول 
می کشد. آیا این ظلم نیســت؟ این کارگران تحت 
امر شهرداری هستند که خانواده دارند و اجاره خانه 
پرداخت می کنند. حبیب زاده با بیان اینکه با توجه به 
گرانی ها خرید یک وعده مایحتاج عادی حداقل یک 
میلیون تومان می شود، تصریح کرد: چگونه می توان 
تصور کرد کارگری را که هم باید اجاره خانه بدهد و 
هم مایحتاج خانواده خود را تامیــن کند، با تاخیر 
حقوق دریافت کند؟ الزم است با پیمانکارانی که سر 
موعد حقوق کارگران را پرداخت نمی کنند، برخورد 
و در لیست سیاه قرار بگیرند. حقوق کارگران نهایت 
باید در اول هر ماه پرداخت شود که اگر این امر رعایت 
نشود به شخصه از آن پیمانکاران شکایت خواهم کرد.

    
 دولت به داد کارگران 

و کارمندان برسد
نماینده بندرعبــاس در مجلس گفت: به همه 
مسئوالن و دســت اندرکاران اجرایی کشور تذکر 
می دهیم که به داد کارگران و کارمندان برسید.  احمد 
مرادی طی تذکر شفاهی در صحن مجلس افزود: 
انصافاً این قشر از مردم در بدترین شرایط معیشتی به 
سر می برند و زیبنده نیست که حقوق، اضافه کار، حق 
ماموریتشان و سنوات خدمتشان را در چندین ماه یا 
بعضاً سال بخواهند دریافت کنند. دولت به فکر این 

قشر باشد و به نوعی مشکالت این افراد را حل کند.
    

حدود 80درصد واحدهای 
تولیدی تعطیل هستند

نماینده لنگرود در مجلس در تذکری خطاب به 
وزیر صمت از عملکرد علیرضا رزم حسینی انتقاد 
کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، پرویز محمدنژاد 
قاضی محله در تذکری خطاب به »کاظم خاوازی« 
وزیر کشاورزی اظهار داشت: نمی دانم چه مقدار و 
چه اندازه از نقش کشاورز و حوزه کشاورزی و تأثیر 
آن بر اقتصاد باخبر هستید. وی تصریح کرد: اقتصاد 
مقاومتی یعنی همه کسانی که قدرت و امکانات در 
دست آنهاست، به داد محصوالت کشاورزی ازجمله 
برنج برسید و درآمد آن را به جای یکی از شیرهای 
نفت کشور بگذارید. وی در تذکری دیگر خطاب به 
وزیر صمت گفت: حدود ۸0 تا ۹0درصد کارخانجات 
و واحدهای تولیدی تعطیل است ولی گویا شما خبر 
ندارید؟ اگر امروز مشکل تولید در کشور وجود دارد 

دلیل آن همین مسأله است.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

سگ »تورم« رها شــده و دست و 
پای »دستمزد« همچنان بسته است. 
براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، 
نرخ تــورم نقطه به نقطــه در مهرماه، 
هفت درصد نســبت به شــهریور ماه 
افزایش داشــت یعنی همــه کاالها و 
خدمات در مهرمــاه ۷درصد گران تر 
شده، در حالی که دســتمزد و مزایای 
مزدی کارگران ثابت مانده و وعده های 
رنگارنگ ترمیم معیشت تا امروز محقق 

نشده است.
براســاس گزارش اخیر مرکز آمار 
ایران، نــرخ تورم نقطــه ای در مهر ماه 
1٣۹۹ بــه عدد 41.4درصد رســیده 
یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 
41.4درصد بیشتر از مهر 1٣۹۸ برای 
خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات 
یکســان« هزینه کرده انــد. نرخ تورم 
نقطه ای گــروه عمــده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« نیز با افزایش 
۹درصدی بــه 40.5درصــد و گروه 
»کاالهای غیرخوراکــی و خدمات« با 
افزایش ۶.0درصدی بــه 41.۹درصد 
رســیده اســت. در مهرماه، نرخ تورم 
نقطه ای بــرای خانوارهای شــهری 
41.٣درصد بود که نســبت به ماه قبل 
۶.۸درصد افزایش داشته است. این نرخ 

برای خانوارهای روستایی 4٢.٢درصد 
بوده که نســبت به ماه قبل ۸.1درصد 

افزایش داشته است.
صعود نــرخ تورم رســمی در کنار 
افزایش سرسام آور قیمت ها به خصوص 
در بخش هایی مانند خوراکی ها، مسکن، 
بهداشت و حمل و نقل، سطح پوشش 
دستمزد کارگران را به کمترین میزان 
در چند سال اخیر رسانده است. با عبور 
سبد معاش خانوار از مرز ۸ میلیون تومان 
در محاسبات گروه کارگری، نرخ پوشش 
دســتمزد کارگران و بازنشســتگان 
حداقل بگیر، به زیر ٣0درصد رســیده 
است.در این شــرایط، سراغ چند تن از 
فعاالن کارگــری در بخش ها و صنایع 
گوناگون و در استان های مختلف رفتیم 
تا دریابیم نگاه کارگران به مقوله دستمزد 
چگونه است؟ از این فعاالن، یک سوال 
اساسی پرسیده شد: دستمزد چقدر باید 
باشد تا کارگران بتوانند زندگی کنند، 
آن  هم یک زندگی بســیار حداقلی اما 

شرافتمندانه؟
 دستمزد باید حداقل

 ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان باشد
»علیرضا خرمی«، عضو شــورای 
اسالمی کار شرکت پلی اکریل اصفهان 
در پاسخ به این سوال می گوید: دستمزد 
کارگران باید حداقل 10 تا 1٢ میلیون 
تومان باشد تا بتوانند زندگی کنند. در 

این چند ماه و در واقع از ابتدای ســال 
۹۸، هر چیزی را که تصور کنید حداقل 
150درصد گران شــده، غیر از حقوق 
کارگر که خیلــی ناعادالنه فقط چند 
درصد افزایش یافته است. البته باید دالر 
و طال را از این معادله حدف کنیم چون 
این اقالم، چند صددرصد افزایش نرخ 
داشته اند. کارگر درآمدش به ریال است 

و خرجش به دالر!
وی اضافه می کند: در چند ماه اخیر، 
به جز گرانی خوراکی ها و لوازم خانگی، 
اجاره خانه ها سر به فلک کشیده است. 
حتی در شهرســتان ها اجاره یک خانه 
مرتب و تمیز، چند میلیون تومان در هر 
ماه است. عالوه بر اینها، کرونا هزینه های 
سربار به زندگی کارگران تحمیل کرده 
است. هزینه های پیشگیری و بهداشت 
و درمان احتمالی یک طــرف، هزینه 
آمــوزش مجــازی و درس خوانــدن 
کودکان طرفی دیگــر. اکنون هزینه 
گوشی هوشمند و تبلت که حداقل ۷-۶ 
میلیون تومان است، به هزینه های سبد 
معاش کارگران افزوده شده و به همین 
دلیل معتقدم باید دســتمزد کارگران 
حداقل 10 تا 1٢ میلیون تومان باشــد 
تــا بتوانند زندگی کننــد. اگر تحقیق 
مســتقلی هم انجام شــود، مشخص 
می شود که خط فقر حداقلی بین 10 تا 

1٢ میلیون تومان است.

 دستمزدها باید 
هفتگی و ماهانه زیاد شود

»عبداهلل بلواسی«، نماینده کارگران 
خباز مریوان در استان کردستان نیز در 
پاسخ به این ســوال می گوید: حداقل 
دســتمزد باید در شهرســتان ها بین 
5 تا ۶ میلیون تومان و در کالن شهرها 
حدود 10 میلیون تومان باشــد. البته 
این نرخ ها همین امروز جواب می دهد 
و 10 روز بعد، قابل اعتنا نیســت. امروز 
اگر کارگر در یک شهرســتان حداقل 
۶ میلیون تومان هزینه زندگی داشته 
باشــد، فردا این هزینه ممکن است ۶ 
میلیون و 500 هزار تومان باشــد. پس 
این ســوال جواب ثابت یــا ماندگاری 
ندارد بلکه باید هر روز و هر هفته عددها 
به روز شوند. در شــرایط فعلی اقتصاد، 
نمی توان محاسبات دستمزد کارگران 

را برای چند ماه متوالی انجام داد. امروز 
حداقل دستمزد در شهرستان ها نباید 
از ۶ میلیون تومان کمتر باشد اما فردا ۶ 

میلیون تومان هم بسیار کم است.
او اضافه می کنــد: در اقتصاد ایران، 
تقریباً همــه چیز بر محور نــرخ دالر 
می چرخد. امــروز دالر ٣0هزار تومان 
اســت، فردا ٣1هزار تومان و پس فردا 
معلوم نیســت چه نرخی باشــد. اگر 
بخواهند معیشــت کارگران را تامین 
کنند، بایــد حقوق هــا را هم هفتگی 
و ماهانه محاســبه و تعیین کنند. در 
چنین شرایطی، دولت مجبور است با 
هر راهکاری که می تواند از ترمیم ماهانه 
حداقل دســتمزد گرفته تــا دادن بن 
رایگان کاال یا خدمات اجتماعی رایگان، 

کارگران را سرپا نگه دارد.
دستمزد باید به خط فقر ۱۰میلیون 

تومانی برسد
»غالمعلی محمدی«، عضو شورای 
اســالمی کار گروه صنعتی انتخاب در 
پاســخ به ســوال ما به لزوم معیار قرار 
گرفتن مولفه سبد معیشت خانوار اشاره 
می کند و می گوید: قانون کار به خوبی 
و به درســتی میزان دستمزد کارگران 
را مشــخص کرده و باید سبد معیشت 
خانوار مبنا قرار گیرد. در اسفندماه سبد 
معیشــت حداقلی به صورت رسمی و 
با امضای خود دولتی هــا، 4 میلیون و 
۹40هزار تومان تعیین شد اما در نهایت 
در مذاکــرات مزدی، این عدد بســیار 
حداقلی را کنار گذاشتند و بدون توجه 
به آن دستمزد را فقط ٢۶درصد افزایش 
دادند. امروز اما خط فقر واقعی، ۹ تا 10 
میلیون تومان است و باید دستمزدها 

هم به اندازه خط فقر زیاد شود.
وی ادامه می دهد: دولتی ها متاسفانه 
چیزی را که خودشــان امضــا کردند، 
قبول ندارند. اگر دســتمزد از خط فقر 
پایین تر باشد، نه تنها کارگر و خانواده 
کارگر آسیب می بیند، بلکه تولید هم 
متضرر می شود. کارگر باید شب قوت 
الیموت داشته باشد که بتواند فردا کار 
کند. کارگر باید ســقفی امن باالی سر 
داشته باشد که بتواند کار کند. باید قادر 
باشد هزینه های تحصیل فرزندانش را 
بپردازند که بتواند بی دغدغه و باکیفیت 
کار کند. غیر از این باشد کارگر سر کار 
فقط در فکر اجاره خانه و خرج تحصیل 
فرزندانش است. اینها چیزهایی نیست 

که نیاز به تحلیل اقتصادی و محاسبات 
عددی بغرنج داشته باشد. هر کس در این 
جامعه زندگی می کند، این واقعیت ها 
را به خوبی می دانــد. کارگران امروز به 
جایی رسیده اند که پول دندان پر کردن 
ندارند و دندان ها را با کوچکترین خرابی 
می کشند تا مجبور نشوند هزینه ترمیم 

دندان بپردازند.
 حداقل مزد باید بیشتر از
 ۸میلیون تومان باشد

»جمــال مــال« نماینــده جامعه 
کارگزاران مخابرات روســتایی کشور 
که در اســتان آذربایجان غربی زندگی 
می کند؛ در پاسخ به سوال ما می گوید: 
آخرین رقم سبد معیشت که در شهریور 
ماه محاسبه شده، ۸ میلیون تومان است. 
این رقم، هم بسیار حداقلی است و هم 
تورم مهر ماه را در نظر نگرفته، بنابراین 
دستمزد باید بیشتر از این رقم باشد اما 
دریغ که حداقل مزد با همین ۸ میلیون 

تومان هم فاصله بسیار دارد.
وی ادامه می دهد: گروه های بسیاری 
از کارگران، نصف این رقم هم دستمزد 
نمی گیرند. برای مثال، حقوق کارگزاران 
مخابرات روســتایی کشــور با در نظر 
گرفتن تمام مزایای مزدی مانند سنوات 
و حــق اوالد، به 4 میلیــون تومان هم 
نمی رســد و کمی باالتر از ٣ میلیون 
تومان است. این یعنی دستمزد بسیار 
پایین تر از خط فقــر در حالی که همه 
می دانند با دستمزدهای زیر خط فقر 
اصاًل نمی توان زندگی کــرد. همه ما 
کارگران زیر خط فقر حقوق می گیریم 
و در این واویال، کسی نمی پرسد چگونه 
هزینه های زندگی را با این دستمزدهای 

ناچیز تامین می کنید.

دستمزدها به گرد پای خط فقر هم نمی رسد

مخاطرات یک زندگی بسیار حداقلی، اما شرافتمندانه

خبر

رئیس اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگــری می گوید: 
مجلس یازدهم می خواهد از جیب فقرا 15هزار میلیارد تومان 
برداشت کند و این پول را ببرد بین اقشار مختلف مردم توزیع کند 
تا محبوبیت کسب کند. آنها می خواهند از محل دارایی های طبقه 
کارگر، هزینه های سومین دور از یارانه پردازی خود را فراهم کنند 

تا به اصطالح شعار انتخاباتی خود را عملی کرده باشند.
حســن صادقی در گفت وگو با ایلنا می گوید: امسال رئیس 
سازمان برنامه و بودجه با مدیرعامل فعلی سازمان، تعامل خوبی 
داشت و در نهایت 50هزار میلیارد تومان از بدهی دولت که باید به 
تامین اجتماعی پرداخت می شد، تبدیل به ٣٢هزار میلیارد تومان 
و در قالب سهام نه شرکت قابل عرضه در بورس به سازمان پرداخت 
شد. از این محل، 1۷هزار میلیارد تومان خرج همسان سازی شد 
که البته نام آن به متناسب سازی تغییر یافت. به عبارت درست تر، 
14هزار و ٣00 میلیارد تومان خرج متناسب سازی شد و حدود 
٣هزار میلیارد تومان نیز برای افزایش بن خواربار و حق مسکن 

بازنشستگان صرف شد.
وی ادامه می دهد: با این حال مجلس یازدهم قصد کرده به 

دارایی های کارگران تعرض و دســت درازی کند. نمایندگان 
مجلس دنبال پول می گشتند تا یک سبد یارانه برای عموم مردم 
تعریف کنند. آنها به محض اینکه متوجه شدند تامین اجتماعی 
٣٢هزار میلیارد تومان گرفته و فقط 1۷هزار میلیارد تومان آن 
را خرج کرده، گفتند باید 15هزار میلیارد تومان به ما برگرداند. 
برای رسیدن به این هدف، آمدند ایراد شکلی از رد دیون دولت به 
سازمان گرفتند و ادعا کردند دولت حق نداشته این کار را بکند و 

نباید ٣٢هزار میلیارد به سازمان پرداخت می شده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر اینکه 
رد دیون صورت گرفته در تیرماه، مطالبات برحق و قانونی سازمان 
بوده و باید در اصل 50هزار میلیارد تومان به ســازمان پرداخت 
می شد نه ٣٢هزار میلیارد تومان، می گوید: این نمایندگان مجلس 
یازدهم مثالً خود را نماینده محرومان و مستضعفان می دانند. به 
ظاهر اصولگرا هستند و طرفدار کوخ نشینان اما از دیدگاه اینها، 
کارگران به هیچ وجه مستضعف نیستند، بلکه مستضعفان فقط 

کارمندان و خانواده دولت هستند و ارتشی ها و معلمان.
به گفته وی، دولت از محل بند و تبصره ٢ قانون بودجه، ٣٢هزار 

میلیارد تومان را پرداخته اما نمایندگان مجلس می گویند خالف 
قانون بوده و باید سازمان 15هزار میلیارد تومان به ما بدهد تا به 

اقشار محروم یارانه غذایی بدهیم.
صادقی، استراتژی نمایندگان مجلس را تالش برای گرفتن 
قدرت در انتخابات 1400 توصیف می کنــد و می گوید: اینها 
دنبال گرفتن قدرت در انتخابات پیش رو هستند و می خواهند 
با عوام فریبی مردم را به ســمت خودشان بکشند اما هزینه این 
پوپولیسم را می خواهند از جیب کارگران که آسیب پذیرترین قشر 
جامعه هستند، تامین کنند. اقدام مجلس، دست اندازی واضح به 
معیشت طبقه کارگر است. مجلسی که ادعا می کرد دغدغه های 
معیشتی دارد، حاال می خواهد از جیب فقرا 15هزار میلیارد تومان 
برداشت کند و این پول را ببرد بین اقشار مختلف مردم توزیع نماید 
تا محبوبیت کسب کند. آنها می خواهند از محل دارایی های طبقه 
کارگر، هزینه های سومین دور از یارانه پردازی خود را فراهم کنند 

تا به اصطالح شعار انتخاباتی خود را عملی کرده باشند.
وی ادامه می دهد: اگر یارانه پردازی می توانســت به توفیق 
دست یابد تا االن مردم باید توفیقات یارانه های قبلی را در زندگی 

خود می دیدند. اگر به دنبال فقرزدایی هستند، اقتصادی را که 
هر سال در حال ریزش است، ترمیم کنند، تورمی را که در حال 
حمله بی امان به فقراست، مهار کنند، رشد بیکاری را کنترل کنند 
و با سیاست گذاری های درست، اقتصاد را نجات بدهند نه اینکه 
بروند به سمت نظام صدقه پروری! مجلس یازدهم به مردم آدرس 
غلط می دهد و این کار، گناهی نابخشودنی است. آیا این درست 

است که از بازنشستگان کارگری بگیرند و به سایر افراد بدهند؟

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

نمایندگان مجلس به فکر پرداخت هزینه انتخابات ۱۴۰۰ از جیب کارگران هستند

رئیس جامعــه هتلداران ایــران از تعطیلی 
٣0درصد هتل ها و بیکاری دو سوم نیروی شاغل 

در این بخش خبر داد.
جمشــید حمزه زاده در تشــریح وضعیت 
هتل های کشور به دنبال رکود بزرگ گردشگری 
با شیوع ویروس کرونا به ایســنا گفت: در وضع 

موجود که هتل ها مسافر ندارند، حدود ٣0درصد 
از این واحدهای اقامتی ترجیح داده اند تعطیل 
بمانند. بقیه هم با اعمــال تخفیف های ویژه تا 
۷0درصد باز مانده اند. میزان خسارت و زیان مالی 
واردشده به هتل ها تا پایان شهریورماه نیز ۸500 

میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: هتل ها ماه هاست که مسافر ندارند 
و میانگین اقامت در کل کشور زیر ٢0درصد است. 
حتی هزینه های آب و برق را نمی توان تامین کرد. 
ترجیح بسیاری بر تعطیلی هتل هاست، چون 
هزینه نگهداری حتی نســبت به قبل از کرونا 
بیشتر شده اســت. با این حال در برخی شهرها 

امکان تعطیلی وجود ندارد. اگر آن هتل بســته 
شود، دیگر جای مناسبی برای اقامت وجود ندارد.
او ادامه داد: برای حل مساله آب و برق هتل ها 
حدود یک ماه است که به وزیر نیرو نامه نوشته 
و درخواست همراهی کرده ایم اما هنوز جوابی 
نداده اند. با آنکه ستاد کرونا مصوب کرد هزینه آب 
و برق به تعویق بیافتد اما کماکان شاهد تهدید و 
قطع آب و برق هتل ها هستیم. حمزه زاده اضافه 
کرد: اداره مالیات به نسبت وزارت نیرو همراه تر 

بوده اســت، هرچند ما دنبال معافیت مالیاتی 
سال های ۹۸ و ۹۹ هســتیم اما تاکنون نتیجه 
نگرفته ایم. رئیس جامعه هتلداران درباره بیکاری 
گسترده ای که در این بخش اتفاق افتاده است، 
گفت: دو سوم نیروی شاغل در صنعت هتلداری 
بیکار شده است. سازمان تامین اجتماعی هم بیمه 
بیکاری آنها را کامل پرداخت نکرده است. چند 
ماه وقت رسیدگی داده اند اما بسیاری از نیروهای 
تعدیل شده هنوز پول کامل را دریافت نکرده اند.

تعطیلی ۳0درصد هتل ها و بیکاری دو سوم شاغالن

در اقتصاد ایران، تقریبًا 
همه چیز بر محور نرخ 

دالر می چرخد. امروز دالر 
۳۰هزار تومان است، فردا 
۳۱هزار تومان و پس فردا 

معلوم نیست چه نرخی 
باشد. اگر بخواهند معیشت 

کارگران را تامین کنند، 
باید حقوق ها را هم هفتگی 

و ماهانه محاسبه و تعیین 
کنند

آخرین رقم سبد معیشت 
که در شهریور ماه محاسبه 

شده، ۸ میلیون تومان 
است. این رقم، هم بسیار 
حداقلی است و هم تورم 
مهرماه را در نظر نگرفته، 

بنابراین دستمزد باید 
بیشتر از این رقم باشد
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