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براساس تفاهمنامه ای، در تمام شعب بانک رفاه 
برای کارگران و کارفرمایان امکان پذیر شد؛ 
تسهیل روند احراز هویت در 

سامانه جامع روابط کار

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اعالم کرد: با امضــای تفاهم نامه ای بــا بانک رفاه 
کارگران زمینه استفاده از تمام شعب بانک رفاه در 
سراسر کشور برای دریافت خدمات غیرحضوری 
معاونت روابط کار فراهم شده است. به گزارش مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، حاتم شاکرمی گفت: برای تسهیل روند 
احراز هویت کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع 
روابط کار، تفاهم نامه ای با بانک رفاه کارگران به امضا 
رسید که افراد بتوانند عالوه بر پیشخوان های دولت 
از این طریق نیز احراز هویت کنند. وی تاکید کرد: 
ســامانه جامع روابط کار تمام فرایندها، خدمات و 
وظایف معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی را به صورت الکترونیکی و غیرحضوری به 
جامعه هدف خود یعنی کارگران و کارفرمایان ارائه 
می دهد. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خاطرنشان کرد: کارگران و کارفرمایان 
می توانند جهت احراز هویت خود به غیر از پیشخوان 
دولت به تمام شــعب بانک رفاه در سراســر کشور 
مراجعه کنند. وی گفت: از مزایای استفاده از ظرفیت 
شعب بانک رفاه این است که این احراز هویت را هم 

می توان به صورت غیرحضوری انجام داد.
    

تجمع کارگران آب و فاضالب 
خوزستان در اعتراض به بالتکلیفی

شماری از کارگران آب و فاضالب روستایی استان 
خوزســتان در اعتراض به بالتکلیفی شغلی و عدم 
پرداخت چند ماهه حقوق خــود، صبح دیروز )27 

آبان( مقابل ساختمان آب و فاضالب تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، این کارگران گفتند: مطالبات 
صدها نفر از کارگران شبکه آب و فاضالب روستایی 
استان خوزستان چند ماه است پرداخت نشده و ما 

بارها خواستار تبدیل وضعیت شغلی خود بوده ایم.
آنها افزودند: تاکنون به مشکل ما رسیدگی نشده 
و در سال های اخیر دریافت منظم حقوق به دل مان 
مانده اســت. یکی از کارگران معترض گفت: جدا 
از معوقات مزدی، مــا در زمینه پرداخت حق بیمه 
تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی نیز دچار مشکالتی 
هستیم به همین دلیل برای تامین نیازهای درمانی 
خود و خانوادهایمان با مراجعه به مراکز آزاد متحمل 
هزینه های هنگفتی بایت ویزیت و هزینه دارو و سایر 

خدمات می شویم.
    

کارگران شهرداری آبژدان 
اندیکا، 20 ماه معوقه دارند

جمعی از کارگران شــهرداری آبژدان اندیکا در 
استان خوزستان از حدود 2۰ ماه مطالبات مزدی 
پرداخت نشده خود خبر دادند. به گزارش ایلنا و به 
گفته این کارگران، در شهرداری آبژدان حدود ۵۰ 
نفر در بخش های مختلف مشغول به کار هستند که 
حدود 2۰ ماه دستمزد پرداخت نشده دارند. عالوه 
بر حقوق، از ابتدای ســال جاری مطالبات بیمه ای 
کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشــده و آنها 
به همراه خانواده هایشان در زمینه دریافت خدمات 
درمانی از بیمارستان های ملکی تامین اجتماعی 
دچار مشکل شده اند. »شهرام  ورناصری« شهردار 
آبژدان اندیکا با تایید معوقات 2۰ ماهه کارگران گفت: 
شهرداری آبژدان به دلیل کمبود منابع مالی امکان 
پرداخت حقوق کارگران را ندارد، به همین دلیل از 
همه مسئوالن و نهادهای مرتبط استانی درخواست 

کمک و چاره اندیشی داریم.
    

 تجمع اعتراضی آموزش دهندگان 
نهضت سواد آموزی خوزستان

گروهی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی 
اســتان خوزســتان با حضور در مقابل ساختمان 

استانداری خواستار تعیین تکلیف خود شدند.
به گزارش ایلنا، این عده که قبل از ســال ۹2 در 
نهضت سوادآموزی مشغول کار شده اند، می گویند: 
به رغم فعالیت چند ساله جزو مشمولین آزمون قرار 
نگرفتیم. ما بالتکلیف مانده ایم و خواستار تعیین 
تکلیف هستیم. به گفته آنها، آموزش دهندگان قبل 
از سال ۹2 حتی به عنوان حق التدریس هم جذب 
نشده اند و به هر جا مراجعه کرده اند، به آنها گفته شده 
باید منتظر آزمون مشمولین شوند. آنها می گویند: 
حاال که آزمون به پایان رسیده، باید آموزش دهندگان 

فرد به فرد نیز تعیین تکلیف شوند.
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اخبار کارگری

علی خسروجردی

قیمت کاالهای اساسی مدام در حال 
افزایش است و مخارج زندگی ایرانیان به 
گواه آمار رسمی و مشاهدات میدانی، هر 
روز بیشتر می شود. در این میان، قیمت 
نان به دلیل اینکه قوت اصلی ایرانی ها را 
تشکیل می دهد، همپای افزایش قیمت 
دیگر کاالها رشد نمی کند که اتفاقا خبر 
خوبی است ولی این موضوع برای همه 

ایرانی ها خوشایند نیست.
متاســفانه افزایش حقوق کارگران 
خبازی های کشــور به رشد قیمت نان 
گره خورده و همین باعث شده که آنها 
نسبت به نحوه افزایش حقوق خود شاکی 
باشــند و این روند را غیرقانونی بدانند. 
کارگران خبازی هــا معتقدند افزایش 
حقوق کارگران براساس افزایش قیمت 
نان، معنا و مفهومی نــدارد و در صورت 
گران شــدن قیمت نان، بــاز هم خود 

کارگران آسیب می بینند.
 مشکل کارگران اجرا نشدن 

قانون کار است
»عبداهلل بلواســی«، فعال صنفی 
کارگران خباز مریوان و سروآباد، در این 
باره می گوید: وضعیت کارگران خباز از 
زمان تصویب قانون کار در سال 6۹ بد 
بوده است. قانون کار ایران مشکلی ندارد 
و یکی از بهترین قوانین کار در خاورمیانه 
و آسیا به جز کشــورهای کره جنوبی و 
ژاپن اســت اما قانون مکتوب دردی از 
کارگران دوا نمی کند. مشکل کارگران 
اجرا نشــدن بندهای قانون کار است. 

کارگران خباز مانند سایر کارگران باید 
براســاس ماده ۴۱ قانون کار، مشمول 
اصول دستمزدی شوند و دستمزد آنها 
باید براساس تورم اعالم شده در پایان 

سال و نرخ سبد معیشت تعیین شود.
وی ادامه داد: اما برخالف قانون کار، 
افزایش دستمزد کارگران خباز منوط 
به افزایش قیمت نان شــده اســت. در 
این میان هم دولت هیچ کنترلی روی 
قیمت ها در بازار ندارد و تنها روی مهار 
قیمت نان مانور می دهد. افزایش قیمت 
نان، البته به ضرر کارگران اســت و ما 
خواهان افزایش دستمزد با گران شدن 
قیمت نان نیستیم اما از آنجا که قیمت 
نان دو یا ســه ســال ثابت مانده است، 
دستمزد کارگر نیز همان دستمزد 2 یا ۳ 

سال گذشته است!
عضو هیأت مدیــره انجمن صنفی 
کارگران خباز مریوان و سروآباد ادامه 
داد: تورم بسیار باالست. قیمت برخی 
از اقالم مصرفی خانوارها 2 تا ۳ برابر شده 
اســت. هنگامی که نان گران می شود 
و انجمن صنفی کارگــران خباز وارد 
مذاکرات مزدی می شود، ترکیب جلسه 
افزایش دستمزد 2 به ۱ است یعنی اینکه 
نماینــده دولــت از اداره کار و نماینده 
کارفرما در مقابل ما کارگران قرار دارند. 
یکی از کارفرماها، خود دولت اســت و 
دســت دولت هم در جیب ما کارگران 

است.
وی دربــاره افزایــش دســتمزد 
حقوق کارگران خباز گفت: دســتمزد 
کارگران خباز کردستان برای آخرین 

بار در شهریور یا مهر ماه ۹۸، حدود 2۰ تا 
۳۰درصد افزایش یافت. امسال دستمزد 
کارگران افزایش نیافت اما نرخ کاالهای 
اساسی مثل روغن نباتی چندین برابر 
شد. قیمت روغن نباتی تا دو ماه پیش 
حدود ۴۵هزار تومــان بود ولی در حال 
حاضــر ۱۴۰هزار تومان اســت. با این 
شرایط اگر من بخواهم برای خانواده ام 
خوراک تهیه کنم، سال گذشته روزی 
۱۰هزار تومان هزینه می کردم ولی در 
حال حاضر بایــد روزی ۴۰هزار تومان 

هزینه کنم.
بلواســی درخصوص سبد مصرفی 
خانواده های کارگران خباز هم توضیح 
داد: ســبد مصرفــی کارگــران خباز 
روزبه روز کوچک تر می شود. بسیاری 
از کارگران خباز مریوانی، در یک سال 
گذشته گوشت قرمز یا سفید نخورده اند. 
من کارگرانی را می شناسم پای مرغ به 
کودکان خود می دهند. فیلمی از یکی 
از مسئوالن منتشر شد که می گفت به 
جای ســه وعده در روز یــک وعده نان 
بخورید. آیا مِن کارگر می توانم یک وعده 

در روز نان بخورم؟
وی توضیح داد: 7۰درصد از کارگران 
خباز مریوانی روزانه ۴۰ تا ۵۰هزار تومان 
دستمزد می گیرند. دستمزد کارگران 
کمتر از دستمزد مصوب وزارت کار است. 
اگر قرار باشد سطح معیشت کارگران 
حفظ شود، دستمزد نباید سالیانه تغییر 
کند بلکه باید به صورت هفته ای تغییر 
کند به دلیل اینکه قیمت اجناس هر روز 
تغییر می کند و چندین برابر می شود. 

بســیاری از کارگران خباز نمی توانند 
پوشــاک یا خوراک خانواده هایشان را 

فراهم کنند.
 کارفرما حق کارگران 

را ضایع می کند
»رمضانعلی نوروزی«، عضو کانون 
انجمن های صنفی کارگران خباز کشور 
و فعال صنفی کارگران خباز اســتان 
مرکزی نیز درباره وضعیت معیشــتی 
کاگران خباز می گوید: وضعیت معیشتی 
کارگران خبازی های اراک بد اســت. 
قیمت نان در دو ماه گذشــته به بهانه 
افزایش دستمزد کارگران خبازی ها چند 
درصد گران شد ولی کارفرماها دستمزد 
کارگران را افزایش ندادند. کارگری که 
خمیر را پهن می کنــد، روزی 7۰هزار 
تومان دستمزد می گیرد ولی او چگونه 
می تواند با دســتمزد روزانــه 7۰هزار 
تومانی، اجاره مســکن و هزینه روزانه 

زندگی خانواده اش را مدیریت کند؟
نوروزی افزود: اگر یک نانوایی روزانه 
۸ کیســه آرد، نان بپزد، ســود خالص 
این کارگاه در پایان ماه ۸ تا ۱۰ میلیون  

تومان است. کارفرما ریالی از این سود 
را به کارگر نمی دهد. ما فعاالن صنفی 
دغدغه دســتمزدی کارگران خباز را 
داریــم و با کارفرمایــان چالش داریم. 
قانون از کارگــران خبازی ها حمایت 
نمی کند و حداقل ها را هم به کارگران 
نمی دهد. مطابق همین قانون، ماهیت 
کار کارگران خباز »سخت« است با این 
حال آنها در روز ۱2 ساعت کار می کنند.

وی در ادامه درباره  مطالبات کارگران 
خبازی هــا گفت: دســتمزد و مزایای 
کارگران خبازی ها بــا حداقل حقوق 
فاصله دارد. مســئوالن در پاســخ به 
مطالبات ما می گویند که دستمزد شما را 
دولت تعیین کرده است. دولت براساس 
چه نرخ تورمی دستمزد و مزایای ما را 
تعیین کرده است؟ مطالبات ما همیشه 
بی جواب می ماند. مــا کارگران خباز 
سردرگم هستیم و نمی دانیم اعتراض 
خود را به کجا ببریم. اداره کار به عنوان 
متولی امور کار و کارگران نیز اهمیتی به 

کارگران خباز نمی دهد.
عضــو کانون انجمن هــای صنفی 
کارگران خباز کشــور توضیح داد: ما 
در روز ۱2 ســاعت کار می کنیــم ولی 
دستمزد ما بر مبنای 7 ساعت و 2۰ دقیقه 
کار در روز اســت حال آنکه دســتمزد 
کارگان خبازی ها بایــد روزانه حداقل 

2۰۰هزار تومان باشد.
کارگران خباز با خطر بیکار شدن به 
دلیل صنعتی شدن کارگاه های نانوایی 
نیز روبه رو هستند. نوروزی درباره تعداد 
کارگران بیکار شــده به دلیل صنعتی 
شدن نانوایی ها گفت: تقریبا ۳۰درصد از 
کارگران خبازی ها اراک به دلیل صنعتی 
شدن نانوایی ها بیکار شده اند. کارگان 
بیکار هم مجبور هســتند به کارهایی 
مثل کشــاورزی روی بیاورند. برخی از 
کارفرماها دستگاه های ۵ کاره دارند و 
تنها نیاز به یک کارگر دارند تا آرد را درون 
دستگاه بریزد و نان را از دستگاه بگیرد و 
به دست مشتری بدهد. این یعنی تعداد 
کارگران از ۴ نفر به ۱ نفر به رسیده است. 
کارگاه نانوایی که در گذشته با ۴ کارگر 
فعالیت می کــرد، در حال حاضر با یک 

کارگر فعال است.
وضعیت کارگران خبازی ها 

نامناسب است
»غالمرضا دامرودی«، رئیس انجمن 
صنفی کارگران خباز سبزوار، نیز درباره 
وضعیت معیشــتی کارگران خباز در 
این شهر گفت: وضعیت کارگران خباز 
سبزواری، بسیار نامناســب است، به 
همین دلیل تعداد کارگران خباز بسیار 

کم شده است. برخی از کارگاه ها خواهان 
نیروی کار هســتند چرا که کارگران 
خبازی ها به دلیل پایین بودن دستمزد 
به مشــاغل دیگــر روی آورده اند اما 
کارگرانی مثل من که چند سال سابقه 
کار داریم از روی ناچاری مجبور هستیم 

به کار خود ادامه دهیم.
وی بــا تاکید بر اینکــه کارگران 
خبازی ها کارگر فنی هستند، توضیح 
داد: یــک کار روزمزد ســاختمانی 
روزانه کمتر از ۸ ساعت کار می کند و 
در پایان کار ۱۵۰هزار تومان دستمزد 
می گیرد امــا کارگــران خبازی ها 
گرچه مهــارت دارند و شغل شــان 
فنی است، دســتمزد ثابت روزانه ای 
ندارنــد و دریافتی آنها بســتگی به 
تعداد فروش نــان دارد. مثال اگر یک 
کارگر نانوایی روزانه 2هــزار نان به 
دست مشتری بدهد، 76هزار تومان 
دستمزد می گیرد. من، کارگر نان گیر 
 هستم و بابت هر عدد نان، ۳۸ تومان 

دستمزد می گیرم.
رئیس انجمن صنفی کارگران خباز 
سبزوار افزود: ما از اول سال جاری شامل 
ســختی کار شــدیم ولی این سختی 
کار تنها برای شــاطر و نان گیر است و 
خمیرگیر تحت پوشــش سختی کار 
نیست و پیگیری های ما در این باره هنوز 

به جایی نرسیده است.
دامرودی بــا انتقــاد از وضعیت 
کاری کارگــران نانوایی ها گفت: یک 
کارگر نانوایی روزانه ۱2 ســاعت کار 
می کند. دســتمزد روزانــه 76هزار 
تومانی واقعاً ناعادالنه اســت و کفاف 
هزینه های زندگی را نمی دهد. چگونه 
می توانم قســط بانــک، اجاره خانه و 
مخارج زندگی را تامین کنم؟ ما پیگیر 
مطالبات خود هســتیم اما فایده ای 
ندارد. ما کارگــران خواهان افزایش 
حقوق هســتیم ولــی خواهان گران 
شدن قیمت نان نیستیم. اگر قیمت 
نان گران شــود، باز هم قشــر کارگر 
آسیب می بیند. دولت باید با پرداخت 

یارانه از نانوایی ها حمایت کند.

فعاالن صنفی کارگران خباز:

افزایش دستمزد کارگران نباید به قیمت نان، گره بخورد

خبر

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می گوید برای 
صاحب خانه شــدن کارگران و کارمندان باید زمین رایگان در 
اختیار سازندگان بخش خصوصی و تعاونی قرار داده شود در غیر 
این صورت هیچ کارگری با حقوق سه میلیون تومان نمی تواند 

خانه متری ۳۰ میلیون تومان بخرد.
فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: تامین مسکن 
برای آحاد جامعه برعهده دولت است و اصل ۳۱ قانون اساسی بر 
این مساله تاکید دارد با این حال چنانچه می خواهیم گروه های 
کارگری و کارمندی در عرصه ســاخت و ساز مشارکت کنند و 
ساخت مسکن را به دست گیرند راهش این است که زمین رایگان 

در اختیار سازندگان بخش خصوصی و تعاونی قرار دهیم.

وی ادامه داد: تورمی که اکنون در بخش مسکن داریم به دلیل 
نرخ زمین است. اگر نرخ زمین را از کارگران و کارمندان دریافت 
نکنیم و فقط پول ساخت مســکن را بگیریم کمک بزرگی به 

خانه دار شدن آنها می شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره ســاخت 
مسکن در بافت های فرسوده گفت: اگر بخواهیم فقط پول زمین 
در بافت های فرسوده را بپردازیم سر به فلک می گذارد. معتقدم که 
برای آنکه کارگران فاقد مسکن صاحب خانه شوند، دولت آستین 
باال بزند و قیمت زمین را برای آنها حذف کند و با واگذاری زمین 
به سازندگان خصوصی و تعاونی های مسکن، تنها پول ساخت را 
بگیرد تا کارگران با وام و آورده خود بتوانند خانه دار شوند در غیر 

این صورت کدام کارگر یا کارمندی با حقوق سه میلیون تومانی 
می تواند خانه متری ۳۰ میلیون تومان بخرد؟

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که در قیمت مسکن تاثیرگذار 
است، مصالح و تجهیزات ساختمانی است. زمانی که نرخ مسکن 
بی جهت چند برابر می شــود حقوق کارگران که سالی یک بار 

افزایش می یابد نمی تواند با آن رقابت کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه قدرت 
خرید جامعه کارگری کفاف مستاجری را نمی دهد، اظهار کرد: 
پرداخت وام مسکن و وام ودیعه مسکن اقدام بسیار مثبتی است 
ولی با شرایط اقتصادی و وضعیت بازار مسکن چقدر به خانه دار 
شدن کارگران یا حتی کارمندان کمک می کند؟ وقتی کارگر 

نمی تواند معیشت خود و خانواده اش را تامین کند، وام مسکن 
هم بگیرد مقروض بانک می شود و در نهایت خانه اش را از دست 

می دهد.
به گفته بیات، در صورتی که قیمت ها متعادل شود، نرخ سود 
بانکی و درصد بهره ها کاهش پیدا کند و مدت بازپرداخت وام ها 

افزایش یابد می توان به خانه دار شدن کارگران امیدوار بود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:

کارگران با حقوق سه میلیون تومان قدرت خرید خانه را ندارند

سازمان بین المللی کار طی گزارشی اعالم 
کرد: حقوق بنیادی در بازار کار، اصل اساســی 
برای بازسازی دنیای پس از کرونا است. حقوق 

بنیادی کار می تواند نقشــی اساسی در دنیای 
پس از کرونا داشته باشد و به ساخت دنیای بهتر 
و عادالنه تر کمک کند. نقش قوانین بنیادی در 
بازار کار انکارنشدنی اســت و بازار کار به وسیله 
قوانین بنیادی بهتر، عادالنه تر و به دور از تبعیض 

خواهد شد.
در این گزارش آمده اســت: شرایط زندگی 

کارگران جهان با گسترش کرونا لحظه به لحظه 
سخت تر می شــود. گذر زمان چهره خشن این 
ویروس را بیشتر نشــان می دهد و آثار مخرب 
بیشتری به بار می آورد. گسترش ویروس کرونا 
در جهان نابرابری و تبعیض در کار را بیشتر کرده 
و نه تنها نابرابری در کار افزایش یافته، بلکه تعداد 
کارگرانی که تن به کار اجباری می دهند و نرخ 

کودکان کار هم افزایش یافته است. یکی دیگر 
از نشانه های گســترش کرونا در بازار کار، انکار 
آزادی عمل اتحادیه های کارگری است. کرونا 
بر دادخواهی های جمعی کارگــران هم تاثیر 
گذاشته و کارگران دیگر پیگیر مطالبات جمعی 

خود نیستند.
در ادامه این گــزارش آمده اســت: قوانین 
بنیادی، آثار بسیار زیادی دارد و به ساخت دنیای 
عادالنه کار بسیار کمک می کند. یکی از این نتایج 
اجرای قوانین بنیادی، افزایش درآمد کارگران 
اســت که خطر کار اجباری در سراسر جهان را 

کم می کند. کودکان کار هم تحت پوشش این 
قوانین قرار می گیرند. کودکان از کار اجباری منع 
می شوند و حق آموزش برای آنها امن می شود. 
کارگران به راحتی می توانند از شرایط کار خود 
انتقاد کنند و تبعیض در کار چندان معنا و مفهوم 
نخواهد داشــت. اتحادیه های کارگری فرصت 
فعالیت بیشتر دارند و امکان مذاکره با مسئوالن را 
برای بهبود وضعیت کاری دارند. با اجرای قوانین 
بنیادی کار، کارگران دیگر نادیده گرفته نخواهند 
شد و بسیاری از بحران های زندگی را پشت سر 

خواهند گذاشت.

سازمان بین المللی کار:

کرونا، حقوق بنیادین کار را به اغما برده است

قانون از کارگران خبازی ها 
حمایت نمی کند و حداقل ها 

را هم به کارگران نمی دهد. 
مطابق قانون کار، ماهیت 
کار کارگران خباز سخت 

است با این حال آنها در روز 
۱۲ ساعت کار می کنند

کارگران خبازی ها معتقدند 
افزایش حقوق کارگران 

براساس افزایش قیمت نان، 
معنا و مفهومی ندارد و در 
صورت گران شدن قیمت 
نان، باز هم خود کارگران 

آسیب می بینند
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