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کارگران یک کارخانه تولید مواد 
شوینده در اهواز اخراج شدند

کارگران یک کارخانه تولیدی مواد شــوینده و 
بهداشتی مدعی شدند که خط تولید این شرکت در 

اهواز به فروش رفته و آنها اخراج شده اند.
به گزارش خبرگزاری مهــر، در چند روز اخیر 
کارگران یک کارخانه تولید مواد شوینده و بهداشتی 
که تنها کارخانه تولیدکننده مواد شوینده و بهداشتی 
در استان خوزستان به شمار می رود، دست به تجمع و 
اعتراض زده اند چرا که مدعی هستند این کارخانه به 
مالک جدید فروخته شده و آنها نیز قصد انتقال خط 

تولید به استانی دیگر را دارند.
این کارگران مدعی شده اند که به آنها اعالم شده 
که از کار اخراج شــده اند و اکنون در این شرایط بد 
اقتصادی این کارگران نگران آینده خود هســتند 
و این در حالی اســت که برخی از آنها سابقه باالی 

۲۰سال اشتغال در این شرکت را دارند.
این کارگران بــا تجمع در برابــر کارخانه از 
مسئوالن اســتانی درخواســت کرده اند که به 
وضعیت شغلی و شرایط ســختی که در آن قرار 

گرفته اند رسیدگی شود.
یکی از کارگران این کارخانه، با اشــاره به اینکه 
دو خط تولید مواد شوینده و تولید بطری در اهواز از 
سوی شرکت تعطیل شده اند، بیان کرد: زمزمه های 
فروش خط تولید و تعطیلی کارخانه حدود دو ماه 
قبل آغاز شد و ما در این مدت به صورت متناوب به 

مرخصی اجباری می رفتیم.
این کارگر عنوان کرد: خبــر داریم که قطعات 

خطوط تولید در حال انتقال به استانی دیگر است.
وی تاکید کــرد: برای ما عجیب اســت که این 
کارخانه که در شرایط شــیوع کرونا و افزایش نیاز 
مردم به مواد ضدعفونی و شوینده ها، بر تولیدات خود 
افزوده بود و ما به جای هشت ساعت، ۱۲ ساعت کار 
می کردیم قصد دارد در این شرایط اقدام به فروش 

خط تولید کند.
وی اظهار کــرد: در این مدت به اســتانداری 
خوزســتان، اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
خوزستان، فرمانداری اهواز و... مراجعه کرده ایم و 

مشکالت خود را با آنان در میان گذاشته ایم.
    

 جان باختن سومین کارگر 
معدن کرومیت کرمان

معدنچی مصــدوم در حادثــه دو هفته پیش 
مجتمع معدنی کرومیت آســمینون منوجان در 

استان کرمان جان باخت.
به گزارش ایلنا، بخشــدار بخش آســمینون 
نودژ منوجان گفت: در پی حادثــه ای که ۱٣ آبان 
در معدن امیر مجتمع معدنی کرومیت آسمینون 
منوجان رخ داد، یک کارگر به علت گیر افتادن بین 
واگن های حمل سنگ، دچار جراحت شدید شد و 
در بیمارستان بندرعباس تحت بستری قرار گرفت.

حســن طاهری افــزود: متاســفانه عصر روز 
پنجشنبه، این کارگر به علت شدت جراحات وارد 

شده در بیمارستان جان باخت.
وی گفت: این ســومین حادثــه منجر به فوت 
کارگران معدن آسمینون منوجان در سه ماه اخیر 
است. در دو حادثه قبلی نیز ریزش تونل معدن، هم دو 

کارگر این معدن جان باختند. 
بخشــدار بخش آســمینون نــودژ منوجان 
تصریح کرد: ۲۲ شــهریور امســال در پی جان 
باختن دومین کارگر این معدن، قرار شد اقدامات 
الزم نظارتی ازجمله استقرار ناظر دائم اداره کار 
در این مجتمع برای حفظ ایمنی و جلوگیری از 

این حوادث انجام شود.
    

کارگران شهرداری لوشان:
 سال جدید فقط دو ماه 

حقوق گرفته ایم
کارگران شهرداری لوشان از تاخیر در پرداخت 

معوقات مزدی خود انتقاد دارند.
جمعی از این کارگران در گفت وگو با ایلنا گفتند: 
در هشت ماه سپری شده از سال جدید، فقط دو ماه 
حقوق فروردین و اردیبهشت را گرفته ایم و ۵ ماه از 

مطالباتمان به تاخیر افتاده است.
این کارگران که هر ماه مطالبات خود را با تاخیر 
۵ ماهه دریافت می کنند، گفتند: شــهردار جدید 
که از حدود دو ماه پیش مدیریت شــهر لوشان را 
برعهده گرفت در روز معارفه خود وعده به روز کردن 
مطالباتمــان را داد اما بعد از گذشــت دو ماه هنوز 

اقدامی صورت نگرفته است.
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اخبار کارگری

بازنشســتگان تامین اجتماعی به 
خصوص بازنشستگان سخت و زیان آور 
از زمان اجرای طرح همسان ســازی یا 
متناسب سازی حقوق ها، از فرمول های 
ســازمان تامین اجتماعی برای انجام 
کار ابراز نارضایتی کردند. بازنشستگان 
مشاغل ســخت و زیان آور می گویند 
دریافتی ما بسیار پایین است و به نظر 
می رسد ۱۰سال سابقه ارفاقی سخت 
و زیان آور که با توجه به ماهیت سخت 
کار، ارفاقی نیست و استحقاقی است؛ 
در فرمول ها لحاظ نشــده است. سایر 
گروه هــای مســتمری بگیر ازجمله 
بازماندگان و ازکارافتادگان نیز از میزان 
افزایش همسان سازی رضایت ندارند. 
در این میان، مطالبه گری گســترده 
بازنشستگان، منجر به برگزاری جلسات 
مجدد و وعده هایی مبنی بر تجدیدنظر 
در همسان ســازی در آذرمــاه شــد. 
بازنشستگان به رغم نارضایتی فراوان، 
در انتظار آذرماه و مکانیسم تجدیدنظر 
هستند و امیدوارند با محاسبات مجدد، 

دریافتی آنها عادالنه افزایش یابد.
نوزدهم آبان ماه »مصطفی ساالری« 
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی 

در نشســت خبری خود در پاســخ به 
اینکه آیا سازمان برنامه ای برای ترمیم 
همسان ســازی بــه خصــوص برای 
بازنشستگان سخت و زیان آور دارد و آیا 
اعتبار الزم برای ترمیم همسان سازی 
فراهم شــده و آیا در آذرمــاه این کار 
انجام می شود؟ گفت: جلساتی با کانون 
بازنشستگان کل کشور و استان ها برگزار 
کردیم. صورتجلسه هم کرده ایم که طرح 
متناسب سازی در آذرماه اجرا شود. ما 
آمادگی داریم تا هر فرمولی که مدنظر 
آنهاســت را اجرا کنیم ولی این افراد به 

همان فرمول مرداد ماه رضایت دادند.
این اظهارات، تاحــدودی موجب 
نگرانی بازنشســتگان مشاغل سخت 
و زیان آور شــد. این بازنشســتگان در 
تماس های مکرر خــود از کانون های 
بازنشستگی می پرسند آیا به راستی قرار 
نیست فرمول ها تغییر کند و همچنان 
همان فرمول های ناکارآمد مردادماه، 

بدون تغییر باقی می ماند؟
 اصالحات در آذرماه 

اجرایی می شود
»علی دهقان کیــا«، رئیس کانون 
کارگــران بازنشســته تهــران که به 

نمایندگی از جانب بازنشســتگان در 
جلســات متعدد با تامیــن اجتماعی 
شرکت داشته، در ارتباط با نگرانی های 
کارگران به ایلنا می گوید: قرار اســت 
تغییراتــی در آذرماه ایجاد شــود. این 
تغییرات براساس انتقادات بازنشستگان 
و خواسته های نمایندگان آنها در دستور 
کار قرار گرفته اســت. بازنشســتگان 
منتظر تجدیدنظر و اصالحات در آذرماه 
باشند. اصالحات قرار است از اول آذرماه 

اجرایی شود.
دهقان کیا می گویــد: در مرداد ماه، 
متناسب ســازی اجرایی شده ایراداتی 
داشت که قرار است این ایرادات در آذرماه 
مرتفع شود. یکی از این ایرادات این بود 
که افزایش متناسب سازی جزو حقوق 
قرار نگرفته بود و جداگانه آمده بود. ما با 
این تمایز مخالف بودیم و نمی خواستیم 
متناسب سازی جداگانه بیاید. خواسته 
ما این بود که متناسب سازی جزو حقوق 
پایه باشد تا سال بعد، افزایش ساالنه به 
آن تعلق بگیرد. این خواسته محقق شده 
و قرار است آذر ماه عملیاتی شود. بحث 
بعدی، مربوط به بازنشستگان سخت 
و زیان آور است که محاسباتی که انجام 

داده بودند، مورد انتقاد بازنشســتگان 
واقع شد.

رئیس کانون کارگران بازنشســته 
تهــران می گوید: در مرداد مــاه، برای 
۱۰ ســال ارفاقی، 4درصد را محاسبه 
کرده بودند و به طور متوســط، سابقه 
این بازنشستگان حدود یک سال و نیم 
افزایش یافته بود. این محاسبات، مورد 
اعتراض بازنشستگان قرار گرفت که این 
اعتراض، منطقی هم بود. باید 4درصد 
ســال های بیمه پردازی بازنشستگان 

محاسبه می شــد نه 4درصد ۱۰سال 
ارفاقی. اگر یک بازنشسته ۲۰سال کار 
کرده، 4درصد این ۲۰ سال باید محاسبه 
شــود یا اگر ۲۵ ســال کار کرده، چهار 
درصد ۲۵ ســال باید محاسبه شود که 
این چهار درصد از سال ۹۲ برابر ۸درصد 
شد. حاال قرار شده همه اینها محاسبه 
شود و اصالحات و تغییرات از اول آذرماه 

اجرایی شود.
دهقان کیا اضافه می کند: تفاوتی 
که در فرمول ها ایجاد شــده، به این 
شــکل اســت و کانون ها نســبت به 
این فرمول های جدیــد ابراز رضایت 
کرده اند. مدیرعامل هم منظورشــان 
همین اصالحات بوده است. نامه ای که 
اخیراً به معاون فنی و درآمد سازمان 
داده اند، نشان می دهد که مصوبه این 
تغییرات، هم در مدیریت ســازمان و 
هم در هیات امنای ســازمان مصوب 
شــده و مدیرعامل هم دستور اجرای 

آن را از یکم آذرماه داده است.
تجدیدنظر شامل سایر گروه های 

مستمری بگیر نمی شود
بــا ایــن حســاب، دریافتــی 
بازنشستگان سخت و زیان آور از آذر 
ماه افزایش خواهد یافــت اما آیا این 
تجدیدنظر شــامل ســایر گروه های 
مســتمری بگیر هــم خواهد شــد؛ 
گروه هایــی ماننــد ازکارافتادگان و 
بازماندگان که از دریافتی خود رضایت 
کامل ندارند. دهقان کیا در این رابطه 
می گوید: افزایش همسان سازی برای 
همه گروه ها جزو حقوق پایه خواهد 
شد اما دریافتی ســایر گروه ها ترمیم 
نمی شود. از آنجا که تامین اجتماعی 
صندوقی اســت که از دولت بودجه 
برای همسان سازی نمی گیرد و همه 
ایــن فرمول ها براســاس آورده های 
خــود ســازمان، اعمــال و اجرایی 
می شــود، امکان مالی تجدیدنظر در 
فرمول ها برای ســایر بازنشستگان و 
مستمری بگیران وجود ندارد. در واقع 
سازمان اعتبار کافی ندارد تا مطالبات 

همه گروه ها را برآورده کند.
وی اضافه می کند: دولت به ما پولی 
بابت همسان سازی نمی دهد و حتی 

کمکی هم نمی کند. همسان ســازی 
براســاس پول خــود بیمه شــده ها 
اجرایی شده، بنابراین کسانی که ۱۰ 
سال ســابقه بیمه پردازی داشته اند 
باید براســاس همــان ۱۰ ســال، از 
متناسب سازی بهره ببرند. کسی که ۲۵ 
سال یا ٣۵ کار کرده، متناسب با همین 
سابقه کارش، مشمول همسان سازی 
می شــود. حاال این وســط، حساب 
بازنشستگان سخت و زیان آور که ۱۰ 
سال سابقه ارفاقی دارند، جداست. این 
گروه از مستمری بگیران عالوه بر اینکه 
سال ها )۲۰ یا ۲۵ سال( بیمه به سازمان 
پرداخته اند، چهار درصد هم اضافه بابت 
سختی کار به سازمان پرداخت کرده اند. 
این چهار درصد یا هشــت درصد نیز 
باید محاسبه شود که در مجموع چند 
سال می شــود و به ســابقه عادی آنها 

اضافه شود.
دهقان کیا در پایان تاکید می کند: 
همه ایــن اصالحات )قــرار گرفتن 
اضافــات همسان ســازی در حقوق 
مستمری بگیران و اصالحات مربوط 
به بازنشستگان ســخت و زیان آور(  
مصوب و نهایــی شــده و از روز اول 
آذرماه اجرایی خواهد شــد بنابراین 
نباید بازنشستگان سخت و زیان آور 
نگران باشــند. در آذر، همسان سازی 
جزو حقوق مستمری بگیران خواهد 
بود و دریافتی بازنشستگان سخت و 

زیان آور نیز افزایش خواهد یافت.

بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور از ابتدای آذرماه به خواسته خود می رسند

ترمیم طرح متناسب سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی 

خبر

متوسط درآمد و هزینه سالیانه خانوارهای شهری در سال ۹۸ 
به ترتیب ۵4.۱ و 4۷.4 میلیون تومان بود که نسبت به سال ۹۷ 

بیش از ۲۰درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، بررســی هزینه  و درآمد خانوار 
)بودجه  خانوار( با هدف ارزیابی  وضعیت هزینه ها و درآمد خانوارها 
انجام می شود. شناسایی الگوها و عادات مصرفی خانوار و مطالعه 
در مورد روند تغییرات آنها در اثر تحوالت اقتصادی و اجتماعی، 
ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعــی برنامه های دولت در وضع 
زندگی خانوارها از نظر ترکیب هزینه های مصرفی آنها، محاسبه 
حساسیت درآمدی تقاضا، میل نهایی به مصرف و میل نهایی به 
پس انداز در جامعه از مهم ترین اهداف بررسی بودجه خانوار است.
مرکز آمار و اطالعــات راهبردی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در سالنامه آماری گزارشی از وضعیت هزینه و درآمد 

 خانوار شــهری و روســتایی در سال گذشــته را منتشر کرد.
براساس این گزارش سال گذشته هر خانوار شهری ۵4میلیون 
و ۱۰۰هزار تومان درآمد کسب و 4۷ میلیون و 4٣۷هزار تومان 
هزینه کرده است. خانوار روستایی نیز  برابر ۲۹میلیون و ۷۰۰هزار 
تومان درآمد داشته و ۲۶میلیون و ۱۰۰هزار تومان خرج کرده 

است.
درآمد خانوارهای شهری در سال ۹۸ نسبت به سال قبل آن 

۲4درصد و هزینه ها ۲۰درصد رشد داشت.
طبق این گزارش، سال گذشته به طور متوسط کارفرمایان 
۷۹میلیون و ۲۶۰هزار تومان درآمد کســب کردند و مزدبگیر 
خصوصی )کارگر( در مجموع 4۷میلیون و ۷۲٣هزار تومان در 

یک سال حقوق گرفتند.
بررسی جداول نشان می دهد چنانچه سال گذشته دو نفر در 

یک خانواده شاغل بودند مجموع درآمد آنها به طور میانگین در 
سراسر کشور معادل ۸۰میلیون و ۲۰٣هزار تومان بوده است.

خانوارهای ســاکن پایتخت در ســال ۹۸ با ۸۱میلیون و 
٣۱۷هزار تومان متوسط درآمد خانوار باالترین درآمد را داشتند. 
البته در تهران میزان هزینه خانوار نیز در مقایسه با سایر استان ها 
قابل توجه اســت )۷۲میلیون و ۷۱۷هزار تومان هزینه خانوار 
شهری در سال ۹۸ بود(. خانوارهای کرمانی نیز با ٣4میلیون و 
٣٣۸هزار تومان درآمد و ٣۶میلیون و ۵٣۵هزار تومان هزینه، 

کمترین دخل و خرج را داشتند.
 وضعیت درآمد و هزینه 

دهک های درآمدی در سال گذشته
اقتصاددانان جمعیت هر جامعه ای را به لحاظ درآمد و مصرف 
به ۱۰ رتبه تقسیم بندی می کنند و هر یک از این رتبه ها را دهک 

می نامند. دهک اول نشان دهنده ۱۰درصد از خانوارهایی است که 
کمترین هزینه ساالنه را داشته اند. بنابراین می توان گفت که این 
دسته از خانوارها جزو فقیرترین اقشار جامعه محسوب می شوند. 
در نقطه مقابل دهک دهم، ۱۰درصد از خانوارهایی را نشــان 
می دهد که بیشترین مبلغ را صرف هزینه ساالنه خود کرده اند لذا 

این دسته از خانوارها از مرفه ترین اقشار جامعه هستند.
براساس آمار وزارت تعاون، متوســط درآمد سالیانه دهک 
اول در سال ۹۸ برابر ۱٣میلیون و ۱۰۵هزار تومان و دهک دهم 

۱4٣میلیون و ۸۲٣هزار تومان بود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

کارگران در سال گذشته حدود 47میلیون تومان حقوق گرفته اند

رئیس کانــون عالی انجمن هــای صنفی 
کارگــران می گویــد، کرونا مهار نمی شــود 
چون باید درآمــدی برای امرار معــاش افراد 
وجود داشته باشــد و کســبه، اجاره مغازه ای 
را که دارند، بپردازند مگــر اینکه حمایت های 
بیشتری از مشــاغل آســیب دیده و نیروهای 
بیکار شــده صورت گیــرد وگرنه بــا تعطیل 
 کــردن و قرنطینه کردن جــواب نمی گیریم.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
معتقدم قرنطینه کردن شهرهایی که کرونا در 
آنها از مرز قرمز گذشــته و بحرانی شده باید در 

همان روزهای اول اتفــاق می افتاد تا روزبه روز 
افزایش فوت هموطنان را شاهد نباشیم ولی چون 
اقتصاد ما توانایی مقابله با این تعطیلی ها را ندارد 
و از زیرساخت الزم برخوردار نیست به رغم همه 
تالش ها هنوز نتوانسته ایم در مهار کرونا موفق 
باشیم به همین دلیل با سرعت کامل به قرنطینه 

شهرها ورود نکردیم.
وی افــزود: در جریــان کرونــا بســیاری 
از مجموعه های تولیدی، مشــاغل خدماتی، 
رستوران ها و صنوف مســتقیما درگیر کرونا 
شدند ولی آیا با بستن آنها کرونا مهار شد؟ امروز 

هم با وجود مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که 
ساعت فعالیت مشاغل غیرضرور را کاهش داده، 
همچنان عده بسیاری مقاومت می کنند و حاضر 
به تعطیلی نیســتند. دلیلش این است که باید 
اجاره مغازه ای که عقب افتاده بپردازند و با این 
وضعیت بازار درآمدی برای امرار معاش خانواده 
داشته باشند، بنابراین قبل از آنکه به تعطیلی فکر 
کنیم باید خیال خانوارها، مشاغل، نیروهای کار 
و کسانی که با تعطیل شدن به مشکل می خورند 
و نگران اجاره مغازه یا کرایه خانه هایشان هستند 

را راحت کنیم.

رئیس کانــون عالی انجمن هــای صنفی 
کارگران ادامــه داد: منظــور از حمایت یعنی 
معیشــت و بیمه بیکاری کارگران ساختمانی، 
کارگران روزمزد، رانندگان تاکســی، کسبه و 
صاحبان صنــوف خدماتی که بــه دلیل کرونا 
شدیدا آسیب دیده و خانه نشــین شده اند یا به 
دلیل هزینه ها حاضر نیســتند کرکره مغازه ها 

را پایین بکشــند. آنها کارمند دولت نیســتند 
که حقوق ســر ماه شان تامین باشــد. ما تا چه 
زمان می توانیم بسته معیشتی به خانواده های 

آسیب دیده بدهیم؟
چمنی با بیان اینکه بدون حمایت مالی در 
مهار کرونا موفق نخواهیم بــود، تصریح کرد: 
مجموعه دولت زحمات زیــادی برای مقابله با 
کرونا کشید و نباید اقدامات دولت در حمایت از 
کارگران و مشاغل آسیب دیده و اعمال معافیت ها 
یا بخشودگی ها و دادن وام و تسهیالت حمایتی 
را نادیده گرفت ولی معتقدم این حمایت ها کافی 
نبوده لذا در صورتــی که تعطیل کردن آخرین 
راه باشد باید قبل از آن امکانات الزم را در اختیار 
شهروندان و کسبه قرار بدهیم. بدون حمایت 

مالی و معیشتی، تعطیلی جواب نمی دهد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

بحران کرونا با کمک های قطره چکانی، مهار نمی شود

از آنجا که تامین اجتماعی 
صندوقی است که از 

دولت بودجه برای 
همسان سازی نمی گیرد 

و همه این فرمول ها 
براساس آورده های خود 
سازمان، اعمال و اجرایی 

می شود، امکان مالی 
تجدیدنظر در فرمول ها 
برای سایر بازنشستگان 
و مستمری بگیران وجود 

ندارد

حساب بازنشستگان 
سخت و زیان آور که 10 

سال سابقه ارفاقی دارند، 
جداست. این گروه از 

مستمری بگیران عالوه 
بر اینکه سال ها )۲0 یا 

۲۵ سال( بیمه به سازمان 
پرداخته اند، چهار درصد 

هم اضافه بابت سختی 
کار به سازمان پرداخت 

کرده اند
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