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اعتراض کارگران شهرداری 
کوت عبداهلل اهواز

تعدادی از کارگران فضای سبز شهرداری کوت 
عبداهلل روز پنجشنبه با تجمع مقابل فرهنگسرای 
مهدیه این شهر، ضمن ابراز گله مندی از بی توجهی 
مسئوالن، پرداخت حقوق و مطالبات خود را خواستار 
شدند. »باقر قریشی« یکی از کارگران فضای سبز 
شهرداری کوت عبداهلل در گفت وگو با خبرگزاری 
ایرنا با بیان اینکه حقوق اردیبهشــت، خرداد و تیر 
کارگران شــهرداری کوت عبداهلل پرداخت نشده، 
گفت: مدت هاست برای دریافت حقوق بدیهی خود 
تجمع می کنیم اما مسئوالن توجهی به این مساله 
ندارند. وی با رد ادعای شهردار مبنی گفت: شهردار 
کوت عبداهلل بیان کرده که حقوق اردیبهشت برخی 
کارگران به صورت علی الحساب پرداخت شده اما 
هیچ کدام از کارگران حقوقی دریافت نکرده است. 
قریشی بیان کرد: شرایط کاری ما با وجود بیماری 
کرونا و گرمای خوزستان بسیار سخت است و حقوق 
ما کم است اما برای دریافت همین مبلغ ناچیز نیز باید 
چند ماه صبر کنیم. این کارگر فضای سبز شهرداری 
کوت عبداهلل اظهار داشت: بابت روزهایی که برای 
پیگیری مطالبات خود تجمع می کنیم پیمانکار از 
حقوق ما کسر می کند ضمن اینکه پیمانکار حاضر 
به ارائه فیش  حقوقی نیست تا رقم دقیق حقوق یک 
کارگر فضای سبز مشخص نشــود. شهردار کوت 
عبداهلل چنــدی پیش در این خصــوص گفته بود 
شهرداری کوت عبداهلل حدود یک هزار کارگر دارد و 
منابع مالی محدود این شهرداری حتی پاسخگوی 
پرداخت حقوق کارگران نیســت. نواب حاجیان 
سعیدی افزود: هر ماه حدود ۱۸ میلیارد ریال تنها 
بــرای پرداخت حقوق کارگران شــهرداری کوت 
عبداهلل کمبود بودجه داریم. وی توضیح داد: حقوق 
و بیمه سال ۹۸ کارگران شهرداری کوت عبداهلل بالغ 
بر ۴۵ میلیارد ریال شد که به صورت کامل پرداخت 
شده و با توجه به افزایش حق بیمه این مبلغ به ۵۳ 

میلیارد ریال در ماه افزایش یافته است.
    

شورای اسالمی کار هپکو:
 واگذاری هپکو به 

تامین اجتماعی شفاف شود
شورای اســامی کار شــرکت هپکو با انتشار 
نامه ای که خطاب به استاندار مرکزی نوشته شده، 
خواستار شفاف سازی پیش از واگذاری ۵۵درصد از 
سهام این شرکت به سازمان تامین اجتماعی شد. 
به گزارش ایلنا، در این نامه که رونوشتی از آن برای 
روسای دستگاه های قضایی، امنیتی، سیاسی ارسال 
شده، از سیدعلی آقازاده خواسته شده که اهلیت و 
تخصص ســازمان تامین اجتماعی در اداره هپکو 
بررسی و احراز شود که این نهاد عمومی غیردولتی 
چه برنامه ای برای رونق تولید و فروش ســهام این 
شرکت دارد، چرا که دولت، سازمان را مکلف کرده 
مازاد سهام ۵۵درصدی را که دریافت خواهد کرد تا 
سقف ۱7درصد تا پایان سال ۹۹ به فروش برساند. 
شورای اسامی کار شرکت هپکو با یادآوری اینکه 
ســهام بلوکی هپکو 60.7درصد است، از استاندار 
مرکزی خواست که تکلیفی باقی سهام بلوکی که 
به تامین اجتماعی واگذار نمی شود را روشن کند. 
نویسندگان این نامه همچنین درخواست دارند که 
سهامدار جدید تخلفات احتمالی سهامداران گذشته 
و... را مورد حسابرسی ویژه قرار دهد. شورای اسامی 
کار هپکو در همین حال خواهان انجام بررســی و 
پیگیری های الزم برای تخلفات صورت گرفته در 

فروش سهام هپکو در مس طارم شده است.
    

تدوین طرح طبقه بندی مشاغل در 
شرکت های پیمانکاری صنعت نفت

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از اجرای طرح طبقه بندی مشــاغل واحد با هدف 
بهره مندی ۱06هزار کارگر مشمول قانون کار شاغل 
در واحدهای تحت پوشــش صنعت نفت خبر داد. 
به گزارش توســعه ایرانی، حاتم شــاکرمی با بیان 
اینکه برای اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل 
شرکت های چهارگانه وزارت نفت، اقدامات اساسی 
انجام شــده، اظهار داشــت: با توجه به گستردگی 
جغرافیایی حوزه فعالیت وزارت نفت و شرکت های 
وابسته، تنوع مشاغل و تخصص کارکنان شاغل در 
شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی طرف 
قرارداد و نبود یک الگو و نظام واحد جبران خدمات 
برای پرداخت مزد در کارهای هم ارزش، این وزارتخانه 
با تعامل و مشارکت وزارت نفت نسبت به تدوین طرح 
طبقه بندی مشاغل واحد برای کارگران شرکت های 

پیمانکار طرف قرارداد صنعت نفت اقدام کرد.

4
اخبار کارگری

کارگران شــرکت نیشکر هفت تپه 
روز پنجشنبه با حضور مقابل فرمانداری 
شــوش دانیال، ســی و نهمین روز از 

اعتراضات خود را سپری کردند.
به گــزارش خبرگــزاری مهر، در 
چند هفته اخیــر کارگران شــرکت 
نیشــکر هفت تپه ابتدا حدود ۳0 روز 
اعتراضات مقابل شرکت داشتند و بعد 
از آن نیز حدود ۹ روز اســت که مقابل 
فرمانداری شــوش دانیال دســت به 
برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز زدند. 
همه کارگران حاضر در این اعتراضات 
خواستار خلع ید شــدن »اسد بیگی« 

مالک شرکت هستند.
»یوسف بهمنی« یکی از کارگران 
نیشــکر هفت تپه در این بــاره گفت: 
اعتصاب زمانی شــروع شد که فعاالن 
کارگری کاماً مخالف این کار بودند چون 
اعتقاد داشــتیم که دادگاه اسد بیگی، 
مالک شرکت در حال برگزاری است و 
همچنین نمایندگان کارگری با رئیس 

قوه قضائیه جلسه داشتند.

وی با اشاره به اینکه در آن جلسات 
مقرر شد تا در هر شرایطی تولید شرکت 
متوقف نشود، افزود: هیات مدیره شرکت 
هر وقت به بن بســت در قــوه قضاییه 
می رسند، کارگران را سپر بای انسانی 
خود قرار می دهند، بنابراین از این ماجرا 
با حمایت مسئوالن شهرستانی و استانی 
استفاده می کردند و با حربه کارگران، از 

دولت و قوه قضاییه باج می گرفتند.
این فعال کارگری شــرکت نیشکر 
هفت تپه با اشاره به اینکه هیات مدیره 
باز هم مثل گذشته کارگران را سپر بای 
انسانی خود قرار داده اند، تصریح کرد: 
شرایط را به سمتی بردند که کارگران 
سه ماه حقوق نگیرند و قطعاً کسی که 
بچه اش بیمار یا همسرش سرطان دارد 
و دفترچه هایشــان تمدید نمی شود، 

مجبور به اعتراض شود.
بهمنی ادامه داد: قطعاً نمایندگان 
کارگری هم نمی تواننــد کارگران هم 
صنف خود را تنهــا بگذارند. به محض 
شــروع اعتراضات و اعــام ناراحتی از 

دریافت نکردن حقوق ابتدا اعتراضات 
را چند روز در سطح شرکت نگه داشتیم 
ولی وقتی جوابی نگرفتیم اعتراضات را 

به مقابل فرمانداری انتقال دادیم.
وی با اشــاره به اینکه کل نیروهای 
مدیریت این شــرکت در یک باند قرار 
دارند، عنوان کرد: مســئوالن شرکت 
خودشــان بــرای خــروج اعتراضات 
از شــرکت و انتقال آن به ســطح شهر 
تاش بسیاری داشتند و حتی ماشین 
فرستادند که به شهر بروید. آنها حتی 
دستگاه ثبت ورود و خروج کارگران را 
نیز خاموش کردند. کجای دنیا کارگران 
خودشان خواستار روشــن شدن این 

دستگاه برای نظم کار هستند.
این فعال کارگری شــرکت نیشکر 
هفت تپه بیان کرد: در تمام اعتراضات 
مقابل فرمانداری اعام کردیم که مشکل 
ما تنها حقوق و دردهای معیشتی است 
و غیر از خلع ید اسد بیگی، هیچ خواسته 
دیگری برای حل این مشکل نداریم و 
تمام مدارک و مستندات مسالمت آمیز 

بودن اعتراضات موجود است و نباید به 
سمت دیگری تعبیر شوند.

بهمنی گایه کرد: نیروهای کارفرما 
به دنبال کارشکنی بودند و کلیپی برای 
کارگران درست کردند که برای داعش 
هم درست نشــده است. همه کارگران 
ابتدا در سطح شرکت شعارهای »مرگ 
بر اســدبیگی« و »مرگ بر رستمی« و 
»مفســد اقتصادی اعدام باید شود« و 
»یک اختاس کم شود مشکل ما حل 
شود« را سر دادند ولی وقتی آنها دیدند 
که به ضررشان شــده تاش کردند که 

اعتراضات را جمع کنند.
وی با اشاره به اینکه کارگران تنها 
برای دیده شــدن جلوی فرمانداری 
رفتنــد، یادآور شــد: فرمانــداری و 
مسئوالن شهری انگار منتظر ما فعاالن 
کارگری بودند و ما هم نمی توانستیم 
نســبت به کارگران بی تفاوت باشیم. 
فعاالن کارگری برای ساماندهی، اعام 
سیاسی نبودن، بیان مشکات صنفی 
معیشتی، جلوگیری از اغتشاش و حتی 
تعیین انتظامات در ایــن اعتراضات 

شرکت کردند.
بهمنی بیــان کرد: آنهــا حتی در 
بیانیه هــا آدرس هــای مختلفی برای 
برگزاری اعتراضــات اعام کردند ولی 
با شفاف ســازی فعاالن کارگری اجازه 
برگزاری را به آن شــکل ندادیم چرا که 
گفتیم شاید کارگران مورد ضرب و شتم 

قرار بگیرند.
این فعال کارگری شــرکت نیشکر 
هفت تپه با گایه از اینکه وقتی مخالف 
اعتراضات کارگری بودیم و آنها خودشان 
شــروع کننده بودند پس چرا باید ما را 
دستگیر کنند، ادامه داد: با اعتصاب غذا 

و با فشار ما را آزاد کردند.
عدم تمدید دفترچه بیمه کارگران

بهمنــی با اشــاره به اینکــه امروز 
اعتراضات کارگــری مقابل فرمانداری 
وارد روز نهم آن شده است، تصریح کرد: 
در حال جمع آوری مستندات هستیم 
تا آنها را برای رئیس قوه قضاییه ارسال 
کنیم تا همه متوجه بشــوند چه کسی 
در واقعیت از این اعتراضات سود می برد.

وی با اشــاره به اینکــه در چند روز 
گذشــته حتی یک نفر هم برای بیان 
توضیحات مقابل فرمانداری حاضر نشد، 
گفت: کارگران حتــی برای اعتراضات 
که به سطح شهر می روند، بدون اینکه 
زباله ای در شهر رها شود و حتی با رعایت 
پروتکل های بهداشتی نسبت به انجام 

این کار اقدام کنند.
ایــن فعــال کارگری شــرکت 
نیشــکر هفت تپه با گایــه از اینکه 
۳۹ روز از اعتراضات گذشــته کسی 

برای صحبت بــا کارگران نیامد، خبر 
داد: دفترچه های کارگــران فقط تا 
اردیبهشت تمدید شده است و اصًا 
نمی دانیم که تأمین اجتماعی با وجود 
اینکه می داند کارگران سنوات دارند 
ولی چرا در زمینه تمدید دفترچه ها 

همکاری ندارد.
بهمنی در پایان بــا بیان اینکه همه 
تا جان داریم مقابل ظلم ایســتادگی 
می کنیم و اصًا کوتاه نمی آییم، انتقاد 
کرد: کارگران حقوق فروردین را دریافت 
و فقط بــرای پرداخت اقســاط هزینه 
کردند و از اردیبهشت تا حاال کارگران 
هیچ حقوقی دریافت نکرده و جلوی زن 

و بچه های خود شرمنده هستند.
به گزارش مهر، لغو فــوری قرارداد 
واگذاری شرکت و جلوگیری از هرگونه 
خصوصی سازی دیگر، پرداخت فوری 
حقوق هــای معوق و بیمــه کارکنان، 
بازداشت فوری اسد بیگی، محاکمه و 
مجازات غارتگران بیت المال و همچنین 
پرداخت مزایــای عرفی برابر به تمامی 
پرســنل از جمله مطالبــات کارگران 
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 

اعام شده است.
بازگشت به کار کارگران اخراج شده، 
قطع همکاری و بیرون رفتن کلیه مدیران 
بازنشسته از شرکت نیز از دیگر مطالبات 
کارگران این شرکت اعام شد. تقاضا از 
ریاست قوه قضاییه برای مختومه شدن 
کلیه پرونده های قضائــی کارگران در 
دادگستری شــوش و اهواز نیز یکی از 

مطالبات اصلی آنها است.

روایتی از دالیل تداوم اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه 

تالش کارفرما برای تحریک نیروهای کار به اعتراض

خبر

بازرس مجمع عالی نماینــدگان کارگران با 
اشــاره به اینکه کولبران از افــراد تحصیل کرده 
جامعه هســتند، گفت: اکثر کولبران از جوانان 
تحصیل کرده هســتند که به دلیل نبود اشتغال 
و تأمین معاش جان خود را در معرض خطر قرار 

می دهند.
»علی محمد عزیزی« رئیس مجمع کارگران 
اســتان ایام در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم 
گفت: استان های مرزی کشور با پدیده کولبری 
مواجه هستند اما در بین این استان ها در استان 

کردستان این شرایط بسیار پدیدار است.
وی ادامــه داد: متأســفانه ایــن اســتان از 
توسعه نیافتگی در رنج است، آن هم در شرایطی 
که استعدادها و امکانات باالقوه خدادادی و منابع 

زیرزمینی و مغفول مانده است. وی ادامه داد: تعداد 
کولبران فعال در این منطقه بســتگی به شرایط 
دارد. گاهی روزها 200 نفــر و در بعضی روزها به 
بیش از ۱000 نفر می رسد. در دوران شیوع کرونا 
وضعیت عراق بحرانی بود و اجازه نمی دادند که بار 
بیاد اما در حال حاضر شرایط بهتر شده و در هفته 

شاید دو بار جنس و کاال وارد شود.
عزیزی با بیان اینکه درآمد کولبران متناسب 
با میــزان حمل بار اســت، گفت: هیچ کــدام از 
کولبران بیمه نیستند. اکثر این کولبران از جوانان 
تحصیل کرده و نخبه دانشگاهی هستند که به دلیل 
نبود اشتغال، کسب درآمد و تأمین معاش، جان 
خود را در معرض خطرات گذاشته اند؛ کولبرانی 
که در سرمای سخت و گرمای طاقت فرسا، آواره 

کوه و بیابان هســتند. مگر این نیست که زندگی 
شرافتمندانه، اشــتغال پایدار، تحصیل و بیمه 
رایگان، حق هر انسان ایرانی است و همه با هر نژاد و 

زبانی و هر رنگ پوستی با هم برابرند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان 
کرد: با پیگیری نمایندگان استان های مرزی در 
مجلس، تفاهم نامه بیمه کولبران توسط صندوق 
بیمه کشاورزان و عشایر و روستاییان به امضا رسید 
اما هیچ خبری از آن تاکنون در دست نیست و این 
نشــانه عدم توجه دولتیان و مجلسیان به بحث 
ساماندهی وضعیت کولبران است. هر چند چنین 
دستاوردی کار بزرگی تلقی نمی شود و هر انسانی 
در راستای کرامت انسانی، حق زندگی و حق بیمه 
دارد ولی این بیمه به کولبرانی تعلق می گیرد که با 

کارت رسمی از مرزهای رسمی تردد می کنند.
وی ادامه داد: یکی از شــرایط بیمه هر شغلی 
داشتن مکان انجام کار یا فعالیت است لذا مشکل 
کولبرانی است که از محل های غیررسمی به دالیل 
زیادی تردد می کنند. این بیمه شــامل درمان، 

 ازکارافتادگی، فوت و مســتمری پیری می شود.
بازرس مجمع عالی نماینــدگان کارگران افزود:  
مدت زمانی که یک کولبر بار را می آورد تا 7 ساعت 
طول می کشد. نحوه کار کردن این است که بعضی 
وقت ها شــب ها می روند و بعضی وقت ها روزها 
می روند. بیــش از 6 متر برف روی زمین اســت. 
کولبران نیمه شــب حرکت می کننــد و بعد از 

چند ساعت عبور از میان کوه ها و صخره ها به بار 
می رســند و بعد از اینکه بار را برمی دارند حدود 
7ساعت طول می کشد تا از همان مسیر بازگردند.

وی ادامه داد: گاهی اوقــات پیش می آید که 
کولبران با مشکاتی مانند از دست دادن تعادل در 
مسیر صخره ها مواجه می شوند و می افتند و گاهی 

جان خود را از دست می دهند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران:

بیمه، دغدغه اصلی کولبران است

در حالــی گزارش های مرکز آمار حکایــت از کاهش نرخ 
بیکاری دارد، کارشناسان اقتصادی نسبت به این کاهش انتقاد 
دارند. به گزارش خبرگزاری تســنیم، مطابق آمار مرکز آمار 
ایران در بهار ۹۹ شاهد کاهش دو درصدی نرخ بیکاری ۱۵ تا 
2۴ ساله ها هستیم. این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل 
)بهار ۹۸( 2درصد کاهش یافته اســت. بررسی نتایج حاکی 
از مشــهود بودن اثر کووید ۱۹ بر بازار کار کشور در فصل بهار 
نسبت به فصل مشابه سال قبل است. مطابق این نتایج، جمعیت 
غیرفعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور )جمعیت 
فعال( با کاهش ملموسی مواجه شده است. بررسی نرخ بیکاری 
گروه سنی ۱۸تا ۳۵ ساله نیز نشان می دهد که در بهار امسال، 
۱6.7درصد از جمعیت فعال این گروه ســنی بیکار بوده اند. 

این در حالی اســت که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد 
نشان می دهد این نرخ نسبت به بهار ۹۸، به میزان ۱.۵درصد 
کاهش یافته است اما برخی از تحلیل گران این کاهش نرخ را 
عجیب می دانند. »آلبرت بغزیان« تحلیلگر مسائل اقتصادی 
اظهار داشــت: به هیچ وجه اعتقادی ندارم که نرخ بیکاری در 
کشور کاهش پیدا کرده است. امکان ندارد در شرایطی که تمام 
کارخانجات از وضعیت خود گایه دارند نرخ اشــتغال بیشتر 

شده باشد.
وی بیان کرد: البته ممکن است مرکز آمار دست به خاقیتی 
زده و تعریف نرخ بیکاری را تغییر داده است که این امر مستلزم 
آن است که با همین تعریف جدید نرخ بیکاری دیگر سال ها را 

نیز محاسبه کنیم.

بغزیان افزود: اگر تولید زیاد شده باشد می گوییم کارخانجات 
از ظرفیت خود نهایت استفاده را برده اند ولی سرمایه گذاری 
جدیدی صورت نگرفته است و ما نمی توانیم بگویم نرخ بیکاری 
کاهش یافته است. این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: احتماالً 
تعریف نرخ بیکاری و صورت و مخرج کسر آن تغییر زیادی پیدا 
کرده است بنابراین این نرخ با توجه به وضعیت تورمی و رکود 
کشورمان مشکوک اســت و حتی برای آحاد مردم ملموس 
نیســت. بغزیان گفت: احتماالً تعریف نرخ بیکاری و صورت و 

مخرج کسر آن تغییر زیادی پیدا کرده است بنابراین این نرخ با 
توجه به وضعیت تورمی و رکود کشورمان مشکوک است و حتی 

برای آحاد مردم ملموس نیست.
آمار نرخ بیکاری مرکز آمار اشتباه است

»ساسان شاه ویسی« تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز اظهار 
داشت: در شــرایط فعلی آن چیزی که بیش از همه ملموس 
است این است که بخش زیادی از بازار واقعی شامل کار و کاال 
از دست رفته است. بنابراین معتقدم نرخ بیکاری کشورمان به 
شکل بسیار فزاینده ای افزایش یافته است و این امر به فعالیت 
و خدمات غیررسمی و ناپایدار برمی گردد. وی بیان کرد: در این 
شرایط نه تنها خدمات بلکه تولید هم دچار از دست رفتگی شغلی 
شده است از این جهت به نظر می رسد نرخ اعامی مرکز آمار 
در مورد کاهش آمار بیکاری اشتباه بوده است و باید این مرکز 
با تعمق بیشتری این آمارگیری را انجام دهد. شاه ویسی بیان 
کرد: معتقدم نرخ بیکاری کشورمان به شکل بسیار فزاینده ای 
افزایش یافته است و این امر به فعالیت و خدمات غیررسمی و 

ناپایدار برمی گردد.

انتقاد اقتصاددانان به گزارش مرکز آمار

کاهش نرخ بیکاری مشکوک است

بازگشت به کار کارگران 
اخراج شده، قطع همکاری 
و بیرون رفتن کلیه مدیران 

بازنشسته از شرکت 
و مختومه شدن کلیه 

پرونده های قضایی کارگران 
در دادگستری شوش و 
اهواز از مطالبات اصلی 

کارگران است

 شرایط را به سمتی بردند 
که کارگران سه ماه حقوق 

نگیرند و قطعاً کسی که 
بچه اش بیمار یا همسرش 

سرطان دارد و دفترچه های 
آنها تمدید نمی شود، مجبور 

به اعتراض شود
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