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 واریز بیمه بیکاری کرونا 
به حساب کارگران بیکار شده

و  ن  ا گــر ر کا
متقاضیان بیکار شده 
که بیش از سه ماه چشم 
انتظــار دریافت بیمه 
بیکاری بودند، این هفته 
و طبق گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، 
مقرری بیمه بیکاری ناشی از کرونا را باالخره دریافت 
کردند. به گزارش ایســنا، در هفته های گذشــته 
ســازمان برنامه و بودجه تخصیص ۱۲۸۶ میلیارد 
تومان اعتبار از محل بخشــی از منابع یک میلیارد 
یورویی صندوق توسعه ملی بابت تامین هزینه های 
مدیریت تبعات اقتصادی ناشــی از شیوع ویروس 
کرونا را به صندوق بیمه بیکاری ســازمان تامین 
اجتماعی ابالغ کرد که در آن عنوان شده تخصیص 
اعتبار مذکور به طور ۱00درصدی و از محل حساب 
خاص مربوط نزد خزانه داری کل کشور قابل پرداخت 
است. این اعتبار به دنبال تصویب مبلغ ۵000 میلیارد 
تومان جهت کمک به صندوق بیمه بیکاری سازمان 
تامین اجتماعی برای کمک به کارگران آسیب دیده 
از کرونا تخصیص یافت که دولت در جلسه اقتصادی 
ستاد مقابله با کرونا به تصویب رساند. بر همین اساس 
وزارت کار از افرادی که در دوران کرونا شــغل خود 
را از دست دادند و کارگران بیکار شده در ایام کرونا 
bimebikari.mcls. خواســت تا در ســامانه

gov.ir که به همین منظور راه اندازی شده مراجعه 
و درخواســت خود را برای دریافــت بیمه بیکاری 

ثبت کنند.
    

میزان افزایش حقوق 
بازنشستگان بازنگری می شود

رئیس کانون عالی 
کارگران بازنشســته و 
مستمری بگیر تامین 
اجتماعی سراسر کشور 
از جلسه ســه ساعته با 
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی خبــر داد و گفت: 
افزایش مستمری بازنشستگان حداقل بگیر و سایر 
سطوح مدنظر قرار گرفت. به گزارش مهر، علی اصغر 
بیات پس از دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: در جلسه ای که با محمد شریعتمداری داشتیم، 
موضوع بازنگری میزان افزایش حقوق به ویژه افزایش 
حقوق حداقل بگیران تأمین اجتماعی مورد بحث 
و تبادل نظر قرار گرفت. وی افزود: جلســه خوبی با 
اتفاق اعضــای هیأت مدیره کانــون عالی کارگران 
بازنشسته و مستمری بگیر سراســر کشور با مقام 
عالی وزارت داشتیم و در این نشست آیتم های مورد 
نظر برای رســاندن حداقل حقوق بازنشستگان و 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی به میزان مقرر در 
تبصره ۱۲ بودجه سال ۹۹ یعنی دو میلیون و ۸00هزار 
تومان پیشنهاد اصلی کانون عالی بازنشستگان بود و 
وزیر رفاه پیشنهادات ارائه شده توسط اعضای هیأت 
مدیره کانون عالی کارگران بازنشســته را پذیرفت 
و قول مســاعد داد که به نحو مطلوبی مســتمری 

حداقل بگیران و سایر سطوح افزایش یابد.
    

یک فعال صنفی:
مستمری بازنشستگان باید به 

اندازه سبد معیشت افزایش یابد
یک فعال صنفــی کارگران و بازنشســتگان با 
تاکید بر لزوم لغو افزایش ۲۱درصدی مســتمری 
بازنشســتگان گفت: باید مستمری بازنشستگان 
به اندازه سبد معاش زیاد شود. کاظم فرج اللهی در 
گفت وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه افزایش ۲۱درصدی 
مستمری ها برای بازنشستگان قابل قبول نیست، 
می گوید: اگر می خواهند رضایت بازنشستگان را 
جلب کنند باید مستمری ها را به گونه ای افزایش 
دهند که از پس هزینه هــای زندگی بربیاید. وی با 
تاکید بر اینکه تورم باالی ۴0درصد است و روزبه روز 
کاالها و خدمات گران تر می شوند، ادامه می دهد: در 
جلسات رسمی کمیته دستمزد، سبد معیشت ۴ 
میلیون و ۹۴0هزار تومان تعیین شده، در حالی که 
رقم واقعی آن نزدیک ۹ میلیون تومان است، بنابراین 
برای اینکه کارگران شاغل و بازنشسته بتوانند یک 
رفاه حداقلی داشته باشــند، باید ماهانه ۹ میلیون 
تومان حقوق بگیرند. فرج اللهی با اشاره به بیانیه ای 
که ۶ هزار کارگر و بازنشسته خطاب به دولت امضا 
کرده اند، می افزاید: سازمان تامین اجتماعی در ارائه 
پیشنهاد به دولت باید نظرات بازنشستگان را لحاظ 
کند. عالوه بر آن باید در جلســه شورای عالی کار، 
افزایش ۲۱درصدی حداقل مزد کارگران ملغی شده 
و مزد نیز به اندازه سبد معیشت و تورم واقعی افزایش 
یابد. به گفته او، شش هزار کارگر و بازنشسته از دولت 
درخواست دارند به مطالبات مزدی آنها توجه کند و 
با توجه به افزایش افسارگسیخته هزینه های زندگی، 
افزایش ۲۱درصدی دریافتی کارگران به هیچ وجه 

قابل قبول نیست.

اخبار کارگری

پیام عابدی

این روزها که کرونــا چهره  تهران را 
در هم کشــیده، مردمان فقیر و بعضا 
ســالخورده ای را می بینیم که پی یک 
لقمه نان، شهر را باال و پایین می کنند؛ 
اما چیز چندانی عایدشــان نمی شود. 
شهر آنها را تنها گذاشته است. تا پیش 
از فشرده شدن شــهر زیر برنامه های 
فاصله گــذاری، بــا دست فروشــی، 
تکدی گری و جمــع آوری زباله، پولی 
برای خرید مایحتاج روزانه خود دست 
و پــا می کردند. در اســاس، مهاجرت 
به شــهرهای بزرگ برای دسترسی به 
همین اندک امکانات درآمدی صورت 
می گیرد. کرونا شــاید فرصتی باشــد 
برای نگاه عمیق تر به شــهر و بازسازی 

جایگاه آن.
با این هدف، باید به تصاویری که این 
روزها از فقرای شهری منتشر می شود 
توجه کنیم. بــرای نمونــه کارگران 
ساختمانی به گزارشگران می گویند: 
»بیکار هستیم و پول نداریم«. البته این 
بیکاری و این شکل خالی شدن شهر از 
مناسبات اقتصادی تنها مربوط به ایران و 
تهران نیست و سایر جهان هم کم و بیش 
دچار ضعف های ســاختاری هستند؛ 
ضعف هایی که ارتباط شــهروندان را با 
شهر کم یا قطع می کند. اینکه شهرها 
تا چه اندازه توانایی توجه به معیشــت 
ساکنان خود از قبیل کارگران روزمزد، 
دست فروشــان و... را به ویژه در شرایط 
بحرانی دارند، تا اندازه زیادی به فضاها 
و اقتصادشان بستگی دارد. این گفته به 
معنای آن است که مدیریت شهر امکانی 
را برای زندن ماندن شهر، حتی در مواقع 
بحران فراهــم کنــد و در همین حال 
متخصصان برنامه ریزی شهری، شهر را 
به گونه ای تجهیز کنند که اقتصادش با 
توفان های مقطعی دچار برهم ریختگی 

نشود.
از همین نقطه اســت که اقتصادی 
مبتنی بر عدالت شکل می گیرد و افرادی 
که کار ثابت ندارند و روزمزد هستند هم 

می توانند در بخشی از جنب و جوش شهر 
قرار گیرند و امرار معاش کنند. بنابراین 
برنامه ریزی فضایی و رعایت ترتیبات 
اقتصــادی دو رکن قوام دهنده شــهر 
هســتند. بدون این دو، شهر به فضایی 
بی روح تبدیل می شود، فضایی که در 
اختیار دالالن است. در سال های گذشته 
مدیریت شهری تهران تالش کرده که 
شهر را زنده نگه دارد. از اردیبهشت ماه 
زمینه بازگشت دست فروشان به خیابان 
را فراهم کرد اما شهر برای پویایی حتی 
در دوران بحران، نیاز به زیرســاخت و 
برنامه ریزی دارد؛ به ویژه در شــرایطی 
که دچار توسعه نامتوازن فضایی و هرج و 

مرج اقتصادی است.
کالن شهرهای ایران از جمله تهران با 
وجود تالش های متعدد موفق نشده اند 
که از زیر آوار توسعه نامتوازن خارج شوند. 
شهرهای کوچک هم از اساس از ضوابط 
توسعه مبتنی بر عدالت دور مانده اند و در 
پاره ای از نقاط خود با انباشت بیکاران 
و فقرای آلونک نشــین مواجه هستند. 
اگر شهر نتواند پویایی را به عدالت گره 
بزند، به زمین درگیری باندهای قدرت 
که می خواهند هر نقطه از آن را تجاری 
کنند تبدیل می شود. البته تجاری سازی 
شهرها گریزناپذیر اســت اما امروز در 
شــهرهای مدرن، نقطه نقطه شهر را 
تجاری نمی کنند. در شهرهای بزرگ و 
کوچک واقع در کشورهای توسعه یافته، 
قسمتی از شهر را برای تجارت، قسمتی 
را برای استقرار دست فروشــان و... در 
نظر می گیرند. در حالی که در شهری 
مانند تهران، نزدیک ســفارتخانه ها، 
صرافی  ها مستقر هســتند و کمی آن 
طرف تر دست فروشان بساط کرده اند. 
در نتیجه در زمان تعطیل عمومی شهر، 
تمام گروه هایی که از ایــن نقطه امرار 

معاش می کنند، بیکار می شوند.
 منطقه ۲۲ تهران؛

 کانون توسعه نابرابری
در همین حال فضاهایــی که باید 
در اختیار مردم قرار گیــرد تا کار خود 
را توســعه دهنــد، تبدیل بــه اماکن 

تجاری شــده اند. برای نمونه منطقه 
۲۲ تهران کــه روزگاری قــرار بود بر 
مبنای طرح جامع تهران مصوب سال 
۱۳۸۵ به محل توســعه اقتصاد دانش 
تبدیل شود تا جوانان بتوانند برای خود 
درآمدزایی کنند و شغلی داشته باشند، 
به محل مال ســازی تبدیل شده است. 
گزارش هایی که از توسعه نامتوازن این 
منطقه منتشر شده اند، نشان می دهند 
که قیمت مســکن در این نقطه از شهر 
در فاصله   ســال های ۹۲ تا ۹۷ حدود 
۱00درصد بیشــتر از متوســط شهر 
تهران بوده اســت. ۳۲درصد مال های 
تهــران در این منطقه واقع شــده اند؛ 
مال هایی که سرمایه داران معروف که 
در ردیف ابربدهکاران بانکی قرار دارند، 
آنها را ساخته اند. همین ها با همکاری 
بانک هایی که بعضا به خودشان هم تعلق 
دارند، منقطــه ۲۲ را به بنگاه معامالت 
ملکی تبدیــل کرده  اند؛ بنگاه هایی که 
تنها یک قدم با مجتمع های مسکونی 
چند ده طبقه فاصلــه دارند. تخمین 
زده می شود که حدود ۳00هزار مسکن 
خالی در این نقطه از شهر قرار دارد که 
مالکان قصد فروش یا اجاره  آنها را ندارند.

۶۲00 هکتار زمین های تهران در 
این منطقه واقع است؛ زمین هایی که 
می توانســت به مرکز توسعه اشتغال 
تبدیل شود اما از همه چیز پر است بجز 
اشتغال. امروز که کرونا اقتصاد شهر را 
زیر تاخت و تاز خود قرار داده، مال های 

منطقه ۲۲ از مشــتری خالی هستند. 
البته افت ۶0 تا ۷0 درصدی قدرت خرید 
اقشار حقوق و مزدبگیر در سال ۹۸ هم 
بی تاثیر نبوده است. در کل فضایی که 
می توانست اشتغال را رونق دهد و عده  
زیادی را از فقر خارج کند، چنین مصادره 
شده است. کرونا فریبندگی این فضاها و 
خالی بودن بنیان آنها از توجه به نیازهای 
انسان شهری را پیش چشم می گذارد، 
بدون اینکــه به ما توصیــه کند که به 
معرفت الزم برای تحلیل توزیع نابرابری 

زیرپوست شهر دست یابیم.
 فضاهای شهری 

در خدمت گردش رانت
»کمــال اطهــاری«، پژوهشــگر 
توسعه شــهری و اســتاد دانشگاه، که 
سال هاست از توســعه نامتوازن و ضد 
عدالت و اشــتغال شــهر تهران انتقاد 
می کنــد و طرح جامع شــهر تهران را 
بدیل نظام حاضر می بیند، معتقد است 
که تراکم فروشی و شهری شدن رانت، 
نقطه مقابل عدالت و کورکننده هرگونه 
مجالی برای تغییر شرایط است. وی در 
شرح نظرش می گوید: »تراکم فروشی 
نفس شهرهایی مانند تهران را گرفته 
است. تراکم فروشی در گذشته به یک 
سنت تبدیل شد؛ سنتی که مرگ شهر 
را رقم می زند. تراکم فروشی یعنی رانت و 
جامعه را به بازار سپردن. متاسفانه برخی 
روشنفکران راست گرا از تراکم فروشی 
دفاع می کنند و این گونه شهر را به دست 
بازار آزاد می  سپارند. این در حالی است 
که عده دیگری زیر تابلوی مبلغان بازار 

آزاد، نفس شهر را می مکند«.
وی با بیان اینکه به این ترتیب، شهری 
شدن رانت را سامان دادند، گفت: »تهران 
بر مبنای طرح جامع می توانست به مرکز 
اقتصاد دانش در کشور تبدیل شود. بنیان 
اقتصاد دانش، جوانــان تحصیل کرده 
و متخصص هســتند که به جای زور 
بازو، دانش خود را عرضــه می کنند و 
بــا آن درآمدزایی می کننــد. در عصر 
حاضر، طبقه ای جدید از کارگران شکل 
گرفته  اند که با دانش خود تولید را ارتقا 
می  دهند. آنها محصول و کاالیی تولید 
می کنند کــه دانش بنیان نــام گرفته 
است. این گونه صادرات رونق می گیرد و 
شهرها متولی اقتصاد دانش می شوند«.

اطهــاری افــزود: »شــهرهای ما 
دانش بنیان نیستند، در نتیجه اقتصاد 
دانش بنیــان ندارند و تولیدشــان هم 

مبتنی بر دانش وارداتی است. کارخانه ها 
مونتاژکار هستند یعنی دانش دیگران را 
کپی و در حجم باال تکثیر می کنند. شهر 
مولد شهری است که اقتصاد دانش را با 
جمعیت خود به اشــتراک گذاشته و از 
آنها انتظار تولید دانش و گره زدن تولید با 
دانش را دارد. طرح جامع شهر تهران در 
پی پاسخگویی به این نیاز کشور بود اما به 
خاطر عمل نکردن به این برنامه جامع و 
چندبعدی این شهر از دهه ۸0 به تدریج 
به ابزاری برای شهری شدن رانت تبدیل 
شــد و فضاهای آن در خدمت گردش 
رانت قرار گرفتند. رانت مثل زنگ جامعه 
و اقتصاد را می خورد. این در حالی است 
که باید به شکل های دموکراتیک تری 

قدرت سرمایه را مهار کرد«.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه طرح 
جامع شهر تهران چراغ راهنمایی است 
که می توانســت مدیریت شهری را به 
سمت تولید دانش و توســعه عادالنه 
شهر حرکت دهد، گفت: »در این میان 
عده ای بدون توجه به فلســفه عدالت 
و بنیان های توسعه شــهری، صرفا از 
ضرورت جداکردن تهران از سرمایه داری 
سخن می گویند در حالی که عملی ترین 
راه توزیع عدالت، نه برداشتن تبر برای 
قطع کردن گردن ســرمایه داری که 
عمل به برنامه های شهری موجود است 
که متخصصان آن را نوشته اند. عده ای 
می گویند باید ریشه نولیبرالیسم را از 
شهر تهران کند تا عدالت محقق شود، 
در حالی که آنچه بر تهران حاکم است 
نه نولیبرالیسم که ملغمه ای از تفکرات 
ناقص اســت. این تفکرات بی اساس در 
خدمت بورژوازی غارتگــر و رانتی قرار 
گرفته اند. به جای تیغ کشــیدن روی 
چیزی که وجود ندارد باید به متخصصان 
شهری تکیه کرد و برای ترمیم زخم  های 

شهر به آنها فرصت داد«.
این پژوهشگر اقتصاد شهری افزود: 
»یکــی از ایراداتی که امــروز تهران را 
به نابسامانی کشــانده، به وزارت علوم 
برمی گردد. دانشگاه  ها سال هاست که 
بدون اینکه دروس اقتصاد شهری را به 
دانشجویان شهرسازی آموزش دهند 
به آنها لیسانس شهرسازی می دهند. 
در چنیــن فضایی مدیریت شــهری 
اقتصاد نخوانده نمی تواند شــهر را به 
سالح برنامه ریزی تمام عیار مجهز کند. 
البته به نظر من این امر اتفاقی نیســت 
و برنامه ریزی شده است. دانشجویانی 

که حداقلی از اقتصاد شــهری را بدانند 
می توانند شهر را ساماندهی کنند و آن 
را در خدمت طبقــات مختلف جامعه 
درآورند. اقتصادی که مبتنی بر دانش 
باشــد را نمی توان بدون متخصصان 
شهری مستقر کرد. متاسفانه مدیران 
سیاسی و مدیران غیرمتخصص شهری، 
با اقتصاد دانش سرستیز دارند، در نتیجه 
منطقه ۲۲ تهران که باید منطقه نوآوری 
اعالم می شد در خدمت سرمایه داری 

رانتی قرار گرفته است«.
اطهاری تصریح کرد: »واقعیت این 
است که مجالی برای مماشات وجود 
ندارد. انتقاد من از روشنفکران رسمی 
و در قدرت این است که خودبینی شان 
اجازه نداد که حرف های متخصصان 
را بشنوند و هنوز هم یاد نگرفته  اند که 
بشنوند. خودبینی جناح ها هم اجازه 
نداد که حرف متخصصان را بشنوند. 
اگر حداقل یک جناح خودش را به علم 
و دانش متخصصان بیرون از سیستم 
مجهز کرده بود می توانست جامعه را 
جلو ببرد. خودبینی و خودداناپنداری 
اینها به فقرای شهری ضربه زد و شهرها 
را عرصه تهی  شــدن از دانش و تزاید 
فقر کرد. به یاد دارم که اواسط دهه ۸0 
همراه با جمعی از پژوهشگران شهری 
با وزیر مسکن وقت دیدار کردم. آقای 
وزیر به یکی از متخصصان شــهری رو 
کرد و گفت که بهتر اســت که از خارج 
متخصص وارد کنیم و در جواب شنید 
که بهتر اســت که از خــارج وزیر وارد 

کنیم«.
توسعه بی بند و بار شهرها

مشخصه اصلی توسعه بی بندوبار، 
رشد عمودی شهر و رشد افقی مراکز 
تجاری است. چنین شهری به شدت 
مســتعد تله های فضایی فقر اســت؛ 
شهری که حتی در برابر هر عامل حاوی 
تهدید، بی دفاع است. چنین شهری به 
راحتی ساکنان خود را در برابر تهدیدها 
رها می کند. چنین شهری نه مولد است 
و نه قادر به ســازماندهی نیروی کار. 
چنین شــهری، زمین مساعدی برای 
رشد بذرهای شکاف طبقاتی می شود 
بنابراین ابتدا باید با قطع تراکم فروشی 
به شهر فرصت نفس کشیدن داد و بعد 
با در نظر گرفتن تهدیدها و فرصت های 
اقتصــادی نظم جدیدی را در شــهر 

کلید زد.

تهران؛ زیرآوار توسعه نامتوازن و فقر

شهری که شهروندان خود را فراموش کرده است
در عصر حاضر، طبقه ای 
جدید از کارگران شکل 

گرفته  اند که با دانش خود 
تولید را ارتقا می  دهند. آنها 

محصول و کاالیی تولید 
می کنند که دانش بنیان 

نام گرفته است. این گونه 
صادرات رونق می گیرد و 

شهرها متولی اقتصاد دانش 
می شوند

گزارش هایی که از توسعه 
نامتوازن منطقه ۲۲ تهران 

منتشر شده، نشان 
می دهند که قیمت مسکن 

در این نقطه از شهر در 
فاصله   سال های ۹۲ تا ۹۷ 
حدود ۱۰۰درصد بیشتر از 
متوسط شهر بوده است و 
۳۲درصد مال های تهران 

در این منطقه واقع شده اند

شماری از کارگران مقاطعه کاری پاالیشگاه آبادان خواستار 
مشخص شدن وضعیت شغلی خود شــدند. آنها خواستار آن 
هستند که مانند برخی همکاران خود در پاالیشگاه، از قرارداد 

دائمی برخوردار شوند.
به گزارش ایلنا، شماری از کارگران مقاطعه کاری پاالیشگاه 
آبادان با تجمع مقابل ســاختمان مرکزی پاالیشگاه خواستار 
برخورداری از قرارداد دائمی کار شدند. این کارگران که خواستار 
مشخص شدن وضعیت شغلی خود هستند، در توضیح مطالبات 
خود گفتند: حدود ۱00 نفر از کارگران واحد تعمیرات و فنی فاز 
سه پاالیشگاه آبادان را کارگران قرارداد مقاطعه کاری تشکیل 
می دهند. این کارگران به صورت مقطعی جذب و سپس بیکار 

می شوند به همین دلیل وضعیت شغلی مشخصی ندارند.
یکی از کارگران واحد تعمیرات پاالیشــگاه آبادان با اشاره 
به اینکه اعتراض  کارگران مقاطعه کاری برای مشــخص شدن 
وضعیت شغلی آنها برپا شــده اســت، افزود: کارگران قرارداد 

مقاطعه کاری به دنبال تبدیل وضعیت استخدامی خود هستند.
به گفته وی، حقوقی که یک کارگر قرارداد مقاطعه کار دریافت 
می کند کفاف زندگی   اش را نمی دهد. با وجود تشابه نزدیکی که 
میان حرفه کارگران قرارداد مقاطعــه کاری با برخی نیروهای 
قرارداد مستقیم و حتی دائمی در پاالیشگاه وجود دارد، متاسفانه 
دستمزدهایی که به کارگران مقاطعه کاری پرداخت می شود به 
ازای کارکرد است و به هیچ وجه دریافتی آنها قابل مقایسه با سایر 
کارگران پیمانکاری قرارداد دائم یا ثابت )که حقوق و بیمه آنها به 

صورت ماه ۳0 روزه محاسبه می شود( نیست.
وی گفت: کار یک کارگر مقاطعــه کار در هر مقطعی از کار 
ممکن اســت ۱0 یا ۲0 روز کار کند بنابراین کارفرمای شرکت 
پیمانکاری براساس همان میزان کارکرد حقوق و بیمه کارگر 
را پرداخت می کند و این روش سال هاست به همین منوال ادامه 

داشته است.
این کارگر پیمانکاری فاز سه پاالیشگاه آبادان با بیان اینکه 

بارها مسائل شغلی خود را با مسئوالن اداره کار و مدیران پاالیشگاه 
آبادان مطرح کرده اما جوابی دریافت نکرده است، افزود: الیه الیه 
کردن نیروی کار و تفاوت در مزد در بخش های مختلف پاالیشگاه 
آبادان که کارگران آن زیر نظر حدود ۹0 شــرکت پیمانکاری 
مشغول کارند، به چشم می خورد. یکی از مهم ترین این بخش ها، 
بخش تعمیرات است که کارگران به صورت مقاطعه کاری در فاز 
سه پاالیشگاه آبادان مشغول کار هستند. در این بخش کارگران 

از شرایط شغلی خود رضایت ندارند.
وی اظهار کرد: مشکالت در سایر بخش های پاالیشگاه هم 
زیاد مشاهده می شود. به عنوان نمونه همکاران ما در بخش واحد 
مخازن پاالیشگاه آبادان نیز مشکالتی نظیر ما کارگران تعمیرات 
دارند با این تفاوت که ما قرارداد مقاطعه کاری هستیم و آنها مدت 
موقت. به همین دلیل آنها نیز به ازای هر روز کار حقوق دریافت 
می کنند و حق بیمه آنها همانند ما با احتساب روزهای اشتغال به 

تامین اجتماعی واریز می شود.

این کارگر گفت: همه ما کارگرانی که در چنین شرایط 
شغلی در پاالیشــگاه کار می کنیم با وجود داشتن سختی 
کار از مزایای قانون مشــاغل ســخت و زیان آور برخوردار 
نیستیم. متاســفانه اکثر کارگران پیمانکاری که با شرایط 
شغلی ما کار می کنند با وجود داشــتن سابقه طوالنی کار 
حتی با ۳0 سال خدمت به سن بازنشستگی نمی رسند اما 
حقوق مان براســاس حداقل های مصوبه شورای عالی کار 

پرداخت می شود.

کارگران مقاطعه کار پاالیشگاه آبادان:

خواستار برخورداری از قرارداد دائمی هستیم

خبر


