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افزایش ۵۳درصدی مرگ و میر 
ناشی از حوادث کار در یزد

مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد گفت: در ۹ 
ماهه سال جاری، 43 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار 
جان خود را از دســت دادند که این تعداد نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته ۵3درصد افزایش دارد.
به گزارش ایلنا، »فریبرز آیتــی فیروزآبادی« 
تعداد مصدومان ناشی از حوادث کار استان یزد در 
این مدت را 44۹ نفر ذکر کــرد و افزود: از این تعداد 
4۲3 نفر مرد و بقیه زن بودند که این تعداد نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته 3.۲درصد کاهش 

نشان می دهد.
وی در مورد تعداد فوتی های ناشی از مسمومیت 
گاز منوکسیدکربن هم اظهار کرد: امسال هفت نفر 
به دلیل مسمومیت با این گاز جان خود را از دست 
دادند که این تعداد نســبت به مدت مشــابه سال 

گذشته ۱۲.۵درصد کاهش دارد.
این مقام مسئول یادآور شد: عمده مراجعات به 
پزشکی قانونی، ناشی از نزاع، تصادف و حوادث ناشی 
از کار است و حدود ۸۰درصد مراجعه کنندگان را 

شامل می شود.
    

 کارگران کهربا توان، 
معوقات مزدی دارند

پرداخت حقوق کارگران یک شرکت پیمانکاری 
در پتروشیمی ایالم، به دلیل آنچه »کمبود منابع 
مالی« ذکر می شــود طی چهار ماه اخیر به تعویق 

افتاده است.
به گزارش ایلنا، این کارگران که تحت مسئولیت 
شــرکت پیمانکار کهربا تــوان بــوده و به صورت 
روزمزدی به کارهای ســاخت پتروشــیمی ایالم 
مشــغول اند، بابت مطالبات خود معادل چهار ماه 

دستمزد معوقه طلب دارند.
به گفته کارگران شــاغل، کارگران مذکور در 
پیگیری مطالبات خود هر چند وقت یک بار در مقابل 
شرکت و نهادهای مختلف دولتی دست به اعتراض 
صنفی می زنند که آخرین بار چند روز پیش مقابل 

ساختمان استانداری انجام شد.
این کارگران با بیان اینکه مهم ترین عامل این 
وقفه چهار ماهه کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی از 
سوی شرکت پیمانکار است، درباره وضعیت شغلی 
خود گفتند: به دلیل روزمزدی بودن قراردادهایمان 
در این واحد پتروشیمی همیشه نگران از دست دادن 

شغل خود هستیم.
در این زمینه »بسطامی« مسئول روابط عمومی 
پتروشیمی ایالم، با اعالم اینکه پرداخت مطالبات 
کارگران مذکور با شرکت پیمانکاری »کهربا توان« 
است، وعده پرداخت مطالبات کارگران را طی چند 

روز آینده از سوی پیمانکار داد.
    

نماینده قروه در مجلس:
 وضعیت کولبران 

مورد توجه قرار می گیرد
نماینده قروه و دهــگالن در مجلس گفت: 
ظرفیــت بازارچه های مــرزی فرصت طالیی 
برای کولبران و مرزنشینان است. گاهی همین 
بازارچه ها می توانند در قالب تفاهم نامه مشترک 
با کشورهای همســایه به رونق اقتصادی ختم 

شوند.
پرویز اوسطی در گفت وگو با خبرگزاری خانه 
ملت، گفت: رشد بیکاری در استان های مرزی 
منجر شده تا بسیاری از افراد به سمت کولبری 
بروند. کولبری یک شغل نیست بلکه اجبار است.

نماینده قروه و دهــگالن در مجلس افزود: 
اوضاع زندگــی کولبران هم به لحــاظ امنیت 
شغلی هم به جهت مالی در شرایط خوشایندی 
نیست. طی دوره های قبل، مجلس برای بهبود 
شرایط کولبران بسیار تالش کرده و طرح هایی 
به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه شد از قبیل  
بیمه و امنیت شــغلی کولبری کــه هیچ یک به 

سرانجام خوشایندی نرسید.
وی ادامه داد: هر چند وقت با اتفاق ناگواری 
در خصوص مرگ کولبران افکار عمومی به سمت 
استان های مرزی کشــانده می شود. معیشت و 
امنیت کولبران در مجلس یازدهم مورد بررسی 
قرار می گیرد و بدون شک اکثریت نمایندگان 
به این موضــوع عکس العمــل مثبتی خواهند 
داشت تا شــان و منزلت این عزیزان حفظ شده 
و حداقل های الزم بــرای زندگی کولبران مورد 

توجه قرار بگیرد.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

غالب مردم و شــاید به جرات بتوان 
گفت همه مردم از گرانی ها به ســتوه 
آمده اند. مدت هاست اقشار مزدبگیر و 
صاحبان درآمدهــای ثابت، تمام فکر و 
ذکرشان منوط به این است که شب که 
می خوابند و صبح که بیدار می شوند، چه 

کاالهایی باز گران شده است.
تورم کاالهــای خوراکــی در بازه 
بهمن ماه سال گذشته )که محاسبات 
رسمی سبد معیشت خانوار انجام شد( 
تا انتهای آذر ماه امسال، ۲۹3درصد بوده 
است، یعنی در یک بازه زمانی ۱۰ماهه، 
میانگین قیمت اقــالم خوراکی تقریباً 
3۰۰درصد افزایش قیمت داشته و سه 
برابر گران شده اند. در این شرایط هزینه 
سبد خوراکی ها و آشامیدنی های خانوار 
به تنهایی از دستمزد حداقلی کارگران 
باال زده اســت و با مزد زیــر 3میلیون 
تومانی که بیش از ۷۰درصد طبقه کارگر 
ماهانه دریافت می کنند، حتی نیازهای 

خوراکی خانواده ها تامین نمی شود.
در این شــرایط، دولتــی که قصد 
محدودســازی ارز 4۲۰۰ تومانــی 
کاالهــای اساســی را دارد، از عملکرد 
خود دفاع می کند و مدعی ست که مردم 

نفهمیده اند و به دشواری نیفتاده اند!
در روزهایی که نمایندگان مجلس 
که خود را منتقد سیاست های لیبرالی 

دولت وانمود می کنند، وارونه عمل کرده 
و قصد تثبیت ارز ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی 
را دارند، آقای روحانــی در اظهاراتی در 
هیات دولت، از سیاست های اقتصادی 
خود در سال جاری دفاع کرده و مدعی 
می شــود به صورت خزنــده و بطئی، 
ارز 4۲۰۰ تومانی از بســیاری از کاالها 

برداشته شده اما مردم نفهمیده اند.
هفدهــم دی مــاه، هیــات دولت 
مطابق روال چهارشــنبه ها به ریاست 
حسن روحانی تشــکیل جلسه داد. در 
این جلسه، رئیس جمهور اظهاراتی در 
تمجید از مدیریت دولت خود در طول 
جنگ اقتصادی تحمیلی آمریکا علیه 
ایران داشت که  بخشی از این سخنان، 

شنیدنی ست.
روحانی در میانه اظهارات خود گفت: 
ما در یک سال گذشــته، ارز ترجیحی 
تعدادی از کاالهای 4۲۰۰ تومانی را به 
تدریج حذف کردیم و گفتیم ارز نیمایی 
به این کاالها اختصاص پیدا کند. چای، 
برنج، شکر، الستیک و خیلی موارد متعدد 
دیگر را یکی یکی، به تناسب و آرام آرام در 
حدی که جامعه بتواند تحمل کند و قابل 
قبول باشد، از لیست تخصیص ارز 4۲۰۰ 
تومانی حذف کردیم. ما بــه گونه ای با 
آرامش کار کردیم کــه بعضی ها هنوز 
خبر ندارند و اصال نفهمیدند ما ارز 4۲۰۰ 
تومانی ایــن کاالها را حــذف کردیم. 
عده ای در این کشــور بودند، خرید هم 

می کردند، حبوبات هــم می خریدند 
ولی نفهمیدند ما حبوبات را از لیســت 
ارز 4۲۰۰ تومانی خــارج کردیم. برنج 
می خریدند اما نفهمیدند ما ارز ترجیحی 
برنج را هــم حذف کردیــم. این خوب 
است، خیلی هم خوب است. معنی آن 
هم این اســت که فکر کردند تخصیص 
ارز 4۲۰۰ تومانــی همچنــان در همه 
کاالها ادامه دارد. ما قدم به قدم ارز 4۲۰۰ 
تومانی را حذف و شرایط را عادی کردیم. 
دارو و چند قلم کاالی اساســی برای ما 
مهم بود که آنها را از لیســت ارز 4۲۰۰ 
تومانی حذف نکردیــم. در عین حال 
ممکن است دولت درباره اینها هم در یک 
شرایط اقتصادی مناسب و قابل قبولی، 
تصمیماتی بگیرد اما کسانی که از امروز 
طبل و دهل به راه انداخته و اعالم کردند 
دالر 4۲۰۰ تومانی دورانش پایان یافت، 

به چه کسی دارند خدمت می کنند؟
وی مدعی است مردم متوجه نشدند 
و برای خرید کاالها صف نبستند، پس 
سیاســت های اقتصادی و ارزی دولت، 
درست و معقول بوده است و نتایج سوئی 

نداشته است!
 مردم، گرانی را

 با گوشت و پوست فهمیده اند
در حالی رئیس دولت صف نبستن 
مردم برای تهیه ارزاق عمومی را معیار و 
مالک موفقیت دانسته که بخش اعظمی 
از جامعه که کارگــران و حقوق بگیران 

هســتند، هم گرانی شــدید کاالها در 
ســال جاری را متوجه شــده اند و هم 
اثرات ســوء سیاســت های ارزی را در 
زندگی روزمــره خود با تمــام وجود 
لمس کرده انــد. کارگرانی که در اثر 
همین دست سیاســت ها، قدرت 
خرید دستمزدشــان به یک سوم یا 
یک چهارم هزینه های حداقلی زندگی 

رسیده، امروز در ماه های پایانی سال، 
نگران تــداوم و شدت بخشــی به این 
سیاست ها هستند و به درستی معتقدند 
در صورت حذف کامل ارز 4۲۰۰ تومانی 
و عدم نظارت بر قیمت کاالها در بازار، 
سقوط معیشتی تشــدید خواهد شد. 
»فرامــرز توفیقی«، رئیــس کمیته 
دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار کشور که محاسبات مستقل و ماهانه 
سبد معاش را انجام می دهد، در ارتباط 

با این اظهــارات می گوید: آقای رئیس 
جمهور باید به خوبی بدانند که در ارتباط 
با »مردم« نباید از واژه هایی که حاوی 
تعابیر منفی اســت مثل »نفهمیدن« 
استفاده کنند. این قبیل اصطالحات، 
به هیچ وجه معانی و تعابیر خوبی ندارد 
و اثر سوء بر ذهن شنوندگان می گذارد 
به خصوص اگر از ســوی رئیس دولت 
و رئیس جمهور مطرح شــود. از سوی 
دیگر، خالف عرایض ایشان، ما کارگران 
گرانی تدریجی و خزنــده کاالها را به 

خوبی لمس کردیم و کامالً فهمیدیم!
او با اشاره به گســتره وسیع جامعه 
کارگــری می گوید: امــروز حدود ۱4 
میلیون نفر در کشــور، کارگر شــاغل 
بیمه شــده و رسمی هســتند. حدود 
3 میلیون و ۵۰۰هزار نفر، بازنشســته 
کارگری و مســتمری بگیر ســازمان 
تامین اجتماعی داریم. 4۰درصد صنعت 
کشاورزی ما را کارگران روزمزد بدون 
زمین می گردانند. اینها روی هم رفته 
با احتساب خانواده هایشان، ۶۰درصد 
جمعیــت فعلی کشــور را تشــکیل 
می دهند. احتماالً آنهایــی که گرانی 
را نفهمیدند، ایــن ۶۰درصد جمعیت 
نیستند بلکه دور و بری های خود آقای 
رئیس جمهور هستند یعنی دولتی ها 
و کارمندان رده باالی دولت که در سال 
جاری، حقوق شان بین ۶۰ تا ۱4۰درصد 
افزایش یافته اســت. تورم خوراکی ها 
از بهمن ســال قبل تا آذر سال جاری، 
۲۹3درصــد بوده اســت. کارگری که 
دستمزدش فقط ۲۶ یا 3۰درصد زیاد 
شده، چطور می تواند تورم ۲۹3درصدی 

را نفهمد؟
به گفته توفیقی، کارگران گرانی ها و 
تورم سرسام آور را به خوبی می فهمند و 

هر روز لمس می کنند اما چاره ای ندارند 
چراکه مقاوله نامه های ۹۸ و ۸۷ سازمان 
بین المللی کار در ایران اجرا نمی شود، 
چرا که تشکل مستقل، دموکراتیک و 
متکی به بدنه و قائم به کارگر وجود ندارد 
و چون قراردادهای موقت و بیم آینده، 
زبان کارگران را الکن کرده اســت و راه 

مطالبه گری آنها را مسدود.
نماینــده کارگــران در مذاکرات 
مزدی ادامه می دهــد: حاال ما کارگران 
از رئیس جمهور می پرسیم، زمانی که 
حبوبات گران شد آیا با شهامت گفتید 
ما ارز 4۲۰۰ تومانی را حذف کرده ایم؟ آیا 
وقتی قیمت روغن، مرغ، گوشت و تخم 
مرغ باال رفت، با شفافیت با مردم صحبت 
کردید و اعــالم کردید کــه ارز دولتی 
حذف شده است؟ آقای رئیس جمهور 
ما کارگران فهمیدیم که همه چیز گران 
شده اســت. گرانی، دارو نیست که ذره 
ذره به بــدن بیمار تزریــق کنید و ادعا 
کنید که بیمار نفهمید. ما فهمیدیم اما 
به لطف سیاست های تعدیلی و لیبرالی 
شما، دیگر ســفره ای نداریم که نگران 

آن باشیم!
در شرایطی که به اذعان و اعتراف خود 
نهادهای رسمی و آماری، تورم در سال 
جاری رکوردها را شکســته و بی سابقه 
به پیش تاخته و در حالی که همه اقالم 
سبد معاش خانوار از خوراکی ها گرفته 
تا مسکن و حمل و نقل، به شدت گران 
شــده اند و سطح پوشــش دستمزد 
به حدود ۲۰درصــد هزینه ها تقلیل 
یافته، دفاع از سیاست های اقتصادی و 
توزیعی یک سال اخیر و آنچه توفیقی 
»جاده صاف کــردن برای حذف کامل 
ارز 4۲۰۰ تومانــی می داند« نمی تواند 
هیچ توجیه اقتصادی و منطقی داشته 
باشد. این نوع تعامل با سفره های مردم، 
حتی با اصول نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار 
نیز همخوانی ندارد چرا که اقتصاد بازار 
می گوید عرضه و تقاضا، اما امروز دیگر 
»تقاضایی« در بازار نیست که از شیوه 

»عرضه کاالها« دفاع می کنند.

ذوب سفره کارگران در گرمای تورم ۳۰۰درصدی خوراکی ها

گوشهاییکهفریادهارانمیشنوند

خبر

طبق آخرین داده های آماری، متوسط درآمد 
سالیانه کارگران در ســال ۹۲ برابر ۱3میلیون و 
۶۰۰هزار تومان بود که با رشدی ۱۵3درصدی تا 

سال ۹۸ به 34میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسید.
به گزارش ایرنا، مرکز آمار و اطالعات راهبردی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آخرین وضعیت 

درآمدی گروه های مختلف شــغلی در ۶ ســال 
گذشته را منتشر کرد. طبق این گزارش متوسط 
درآمد سالیانه خانوار شهری در ابتدای شروع به 
کار دولت تدبیر و امید )سال ۹۲( برابر ۲۰ میلیون 
و ۵۰۰هزار تومان بود که این رقم در ســال ۹۸ با 

۱۶3درصد رشد ۵4 میلیون تومان شد.
براساس این آمار بیشترین رشد درآمد مربوط 
به سال ۹۸ است و در این سال حقوق سرپرستان 
خانوار نسبت به سال قبل از آن )۹۷( ۲4.4درصد 

افزایش یافته و معادل ۵4 میلیون تومان بود.
در بیــن ســال های ۹۲ تــا ۹۸ دســتمزد 
کارگران نیز رشد کرده است. در سال ۹۲ حقوق 

کارگران ماهانه یک میلیــون و ۱33هزار تومان 
بود )ســالیانه ۱3میلیون و ۶۰۰هــزار تومان(. 
حقوق کارگران ســاده در بین ســال های ۹۲ تا 
۹۸ هر سال رشد کرده اســت، به این صورت که 
در سال نخســت شــروع به کار دولت دستمزد 
کارگــران ســاده ۲۲.۱درصد افزایــش یافت و 
 به رقم ۱۶ میلیــون و ۶۰۰هزار تومان رســید. 
بیشترین افزایش درآمد کارگران ساده مربوط به 
سال افزایش درآمد در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ بود 
که رشد 3۰.۲درصدی را ثبت کرد و متوسط درآمد 
سالیانه این قشر از جامعه 34 میلیون و ۵۰۰هزار 
تومان شد و هر کارگر ساده به طور میانگین ماهیانه 

۲ میلیون و ۸۷۵هزار تومان حقوق می گرفت. این 
اعداد نشان می دهد در مجموع از سال ۹۲ تا سال 
۹۸، حقوق کارگران رشدی ۱۵3درصدی را تجربه 

کرده است.
براســاس این گزارش ۶.۱درصد از کارگران 
حقوق بگیر عمومــی، ۵۲.۲درصد حقوق بگیر 
خصوصی، ۰.۶۸درصد مشاغل آزاد کشاورزی و 
۹.3درصد کارگر آزاد غیرکشاورز هستند. البته 
در بین کارگران 3۱.۹درصد نیز از منابع متفرقه 
درآمد کسب می کنند. بنابراین کسب درآمد از 
مشاغل حقوق بگیری خصوصی اصلی ترین منابع 

درآمدی این گروه از خانوار است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

رشد ۱۵۳ درصدی درآمد کارگران از سال ۹۲ تا ۹۸

در حالی که قــرار بود واریز مقرری بیمــه بیکاری کرونا 
به جاماندگان طــی هفته های اخیر صورت گیــرد، به نظر 
می رسد این امر با تاخیر همراه شده و اعتبار الزم از سوی خزانه 

هنوز پرداخت نشده است.
به گزارش ایســنا، براســاس آخرین آمارها، مقرری ایام 
بیکاری کرونا در ماه های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت 
۹۹ برای یک میلیون و ۸۲هزار نفر پرداخت شده ولی هنوز 
۹۱هزار نفر موفق به دریافت بیمه بیکاری ایام کرونا نشده اند.

پیش از این اعالم شده بود که در دو مرحله لیست این افراد 
به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و قرار بود در هفته های 

اخیر بیمه بیکاری کرونا برای این ۹۱هزار نفر واریز شود که 
این اتفاق نیفتاده است.

آن طور که رئیس گروه بیمه بیکاری امور فنی بیمه شدگان 
سازمان تامین اجتماعی گفته لیست ۹۱هزار نفر از کسانی که 
به دلیل تبعات کرونا شغل خود را از دست داده و بیمه بیکاری 
دریافت نکرده اند به سازمان برنامه و بودجه ارسال و دستور 
تامین اعتبار برای پرداخت مقرری بیکاری کرونا نیز برای این 

عده صادر شده است.
وی از تاخیر در واریز مقرری خبر داده و می گوید با وجود 
آنکه ۲۷ دی ماه دستور تامین اعتبار از سوی ریاست سازمان 

برنامه و بودجه داده شده هنوز پرداختی از طرف خزانه انجام 
نگرفته و تاخیر در واریــز مقرری از طرف ســازمان تامین 

اجتماعی نیست.
»هادی ابوی« دبیــر کانون عالــی انجمن های صنفی 
کارگران، در این باره می گوید: بســیاری از کارگران صنوف 
و مشــاغل خدماتی که از کرونا آســیب دیده انــد نیازمند 
حمایت های اجتماعی و پرداخت بیمه بیــکاری ایام کرونا 

هستند.
وی می گوید: بیشتر مشاغل درگیر کرونا مثل مراکز اقامتی 
و گردشگری، زائرسراها و هتل ها همچنان با رکود و تعطیلی 
مواجهند و کارگران و نیروهای کار شــاغل در این بخش ها 
عمدتا خانه نشین شده و به لحاظ درآمد در مضیقه اند که الزم 
اســت برای کمک به بهبود وضع زندگی و به خطر نیفتادن 

معیشت این گروه ها اقدامات الزم صورت گیرد.

پیش از این حدود ۱۵هزار نفر از متقاضیان به دلیل ایراد 
در اطالعات خود موفق به دریافت بیمه بیکاری نشده بودند و 
لیست آنها برای رفع اشکال از سوی سازمان برنامه و بودجه 
به سازمان تامین اجتماعی برگشت خورده بود که مقرر شد 

تا وزارت کار برای اصالح اطالعات به این افراد اطالع دهد.

تاخیر در پرداخت بیمه بیکاری کرونا؛

۹1 هزار نفر در انتظار مساعدت دولت هستند

توفیقی: آنهایی که گرانی 
را نفهمیدند، این ۶۰درصد 

جمعیت نیستند بلکه 
دوروبری های خود آقای 

رئیس جمهور هستند یعنی 
دولتی ها و کارمندان رده 

باالی دولت که در سال 
جاری، حقوق شان بین 
 ۶۰تا۱۴۰درصد افزایش 

یافته است

روحانی: عده ای در این 
کشور حبوبات می خریدند 

ولی نفهمیدند ما حبوبات 
را از لیست ارز ۴۲۰۰ 

تومانی خارج کردیم. برنج 
می خریدند اما نفهمیدند 
ما ارز ترجیحی برنج را هم 

حذف کردیم. این خوب 
است، خیلی هم خوب است
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