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عضو کمیسیون تلفیق مجلس:
بدهی  دولت به تامین اجتماعی 

در بودجه لحاظ نشده است

عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۹۹ 
گفت: دولت یکی از بزرگترین بدهکاران به سازمان 
تامین اجتماعی است و باید بدهی خود را حداکثر 
ظرف مدت چهار سال تسویه کند. نادر قاضی پور 
در گفت وگو با خبرگــزاری خانه ملت گفت: دولت 
در بودجه سال ۹۹ مسأله بدهی های خود به سازمان 
تامین اجتماعی را لحاظ نکرده است. نماینده ارومیه 
در مجلس با بیان اینکه عدم تسویه بدهی دولت به 
سازمان تامین اجتماعی باعث شده که این سازمان 
بدهی بیمارســتان ها، مراکز درمانی و داروخانه ها 
را با تاخیر پرداخت کند، ادامه داد: حتی ما موضوع 
تهاتر بدهی های دولت به تامین اجتماعی را مطرح 
کردیم که دولت زیر بار ایــن موضوع هم نمی رود. 
عضو کمیسیون تلفیق الیحه بوجه سال ۹۹ گفت: به 
هر شکلی دولت باید بدهی خود را به تامین اجتماعی 
حداکثر ظرف مدت چهار سال تسویه کند تا تامین 
اجتماعــی بتواند بدهی خود به بیمارســتان ها را 
تسویه کند. قاضی پور در پاســخ به سوالی مبنی 
بر اینکه در حال حاضر تنهــا 6 هزار میلیارد تومان 
برای مقوله همسان سازی حقوق بازنشستگان در 
بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته شــده و آیا این رقم 
کافی است یا خیر؟ گفت: این مبلغ ناکافی است و 
باید دقت بیشتری برای تعیین این بودجه مدنظر 
قرار می گرفت چرا که رقم بودجه همسان ســازی 

بازنشستگان، بیش از 6 هزار میلیارد تومان است.
    

وعده استاندار برای پرداخت 
مزد کارگران شهرداری مریوان

اســتانداری کردســتان وعده داده است طی 
روزهای آینده معوقات مزدی کارگران شهرداری 
مریوان پرداخت شــود. به گزارش ایلنا، کارگران 
شهرداری مریوان مدت هاست که نسبت به تاخیر 
طوالنی در پرداخت دستمزدهای خود انتقاد دارند. 
این کارگران هشت ماه است که حقوق نگرفته اند و 
از ســال های ۹6 و ۹7 نیز معوقات مزدی پرداخت 
نشده دارند. در روزهای گذشته، کارگران شهرداری 
مریوان که تعداد آنها چند صد نفر است، در اعتراض 
به وضعیت بسیار بد معیشتی، دست از کار کشیدند و 
از مسئوالن درخواست کردند که صدای دادخواهی 
آنها را بشــنوند. در این بین، 20 نفر از این کارگران 
به نمایندگی از جانب همــکاران خود از مریوان به 
سنندج رفتند و با استاندار کردستان دیدار کردند 
و  استاندار به آنها قول داد به زودی و ظرف چند روز، 
معوقات مزدی کارگران پرداخت می شود. کارگران 
شهرداری مریوان می گویند: بعد از وعده استاندار 
کردستان، به سر کار بازگشتیم و امیدواریم به این 
وعده عمل کنند. این کارگــران تاکید دارند که در 
شرایط اقتصادی فعلی، حتی اگر دستمزدها به موقع 
پرداخت شــود، چرخ زندگی نمی گردد، حال چه 
برسد به اینکه کارگری هشت ماه تمام حقوق نگیرد. 
آنها می گویند: ما حتی نان خالی هم در سفره نداریم!

    
مرگ کارگر کرمانی بر اثر برخورد 

با کابل فشار قوی
یک کارگر ســاختمانی حین کار در یک پروژه 
ساختمانی بر اثر برق گرفتگی، جان خود را از دست 
داد. به گزارش ایلنا، بررســی های اولیه حاکی از آن 
است که این کارگر هنگام کار بر اثر برخورد با سیم های 
برق فشار قوی دچار برق گرفتگی شده و به دلیل عدم 
امکان امدادرســانی به وی، این کارگر بالفاصله در 
محل جان خود را از دست داده است. »رضا میرزایی« 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر 
کرمان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه گفت: پیکر 
این کارگر ساختمانی از سیم های برق فشار قوی جدا 
و برای اقدامات قانونی به پزشکی انتقال یافت. وی به 
مجریان و کارگران پروژه های ساختمانی توصیه کرد 
که تمامی نکات ایمنی و حفاظتی کار را کامال رعایت 
کنند و از سالمت و استاندارد بودن تجهیزات وسایل 
و دستگاه های مورد اســتفاده  قبل از شروع به کار 
اطمینان حاصل کنند. در عین حال حریم استاندارد 

سیم های برق را نیز باید رعایت شود.
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اخبار کارگری

مریم وحیدیان

گروه کارخانجات حامی که متولی 
اشتغال زندانیان اســت این شعار را در 
صدر ســایت خود به نمایش گذاشته 
است: »زندانیان بیش از آزادی و پیش 
از آزادی به کار نیاز دارند«. »نسا« یکی از 
این عده است؛ یکی از زنان زندانی شاغل 
در سپیدار که دستمزدش به هیچ وجه 

کافی نیست.
این زن خوزســتانی بیش از ۳ سال 
اســت که روزگار نامرادش را در زندان 
می گذراند و دســتمزد کارگری اش را 
صرف  هزینه های درمان پســر کوچک 
ســرطانی اش می کنــد و دو فرزندش 
بیرون از دیوارهای محصور، انتظارش 
را می کشند. اتهام او و همسرش که هر 
دو در سپیدار هستند، حمل مواد مخدر 
است. وی در ۳۱ سالگی، و از راه اشتغال 
در خیاط خانه زندان که از صبح تا 6 عصر 
طول می کشد، تقریباً ماهیانه ۱00هزار 
تومان برای پســر و دختــر کوچکش 
می فرســتد. آنها بدون مادر، این روزها 
با مادربزرگ زندگــی می کنند. زنانی 
همچون نساء که بار زندگی عزیزانشان در 
بیرون از زندان را هم بر دوش می کشند یا 
کودکانشان را در بندهای عمومی زندان 
بزرگ می کنند، حاضر به انجام کارهای 

سنگین تر نیز هستند.
کارگری در زنــدان هزار و یک دلیل 
می تواند داشته باشد؛ از مخارج زندگی 
و درمان اعضای خانواده تا تماس تلفنی 

به بیرون از زنــدان، جور کردن پول دیه 
و جریمه مالی. »سمیه« یکی از متهمین 
به قتل، ازجمله این زندانیان بود؛ کسی 
که با جور کردن پول دیه می خواســت 
زندگی اش را بخــرد و نشــد. عاقبت 
»سمیه« مختصر اســت. او اعدام شد. 
اینها را »سپیده« زنی که مدتی در زندان 

سپیدار بوده، روایت می کند.
زنان سپیدار چه مشاغلی دارند؟

اشــتغال در زندان ســپیدار اهواز 
در بخش هــای نانوایی و آشــپزخانه، 
نــه،  ســبزی پاک کنی، خیاط خا
نظافت چی، بســته بندی قنــد و قهوه 
و جابه جایــی بار و... تعریف می شــود. 
کارگاه ها، درون بند نســوان قرار دارند 
بنابراین زنان برای کار الزم نیست از زندان 
خارج شوند و فقط جابه جایی بار، بیرون از 

بند نسوان انجام می شود.
»ســپیده« می گوید: »زنان نانوا از 
صبح تا بعداز ظهر برای حدود ۳0هزار 
تومان در ماه پای تنور داغ می ایســتند 
و چند ساعتی نان می پزند. زندانیان به 
صورت کارمزدی کار می کنند. بخش 
آشپزخانه، کار تهیه فست فود و غذاهای 
خانگی را به عهده دارد. سرآشپزها زودتر 
از بقیه می آیند و دیرتــر هم کار را ترک 
می کنند. برای آشپزی از صبح تا حدوداً 
ساعت ۸ شب می توانند ماهیانه 200هزار 

تومان بگیرند«.
او که در دو زندان قرچک و ســپیدار 
بوده، می گوید: »کم کم می فهمی کار در 
آشپزخانه فقط به یک چیز نیاز دارد؛ زور 

بازو. چندین ساعت چاقو را برای گرفتن 
پوست سیب زمینی در دست چرخاندن، 
باعث درد زیادی می شود. بسته بندی 
قهوه هم معمــوالً تــا بعدازظهر طول 
می کشد و بسته به تعداد بسته بندی ها 
عمدتاً نزدیک به ۳0 تــا ۴0هزار تومان 
در ماه درآمد دارد. نظافت چی ها هم که 
کار شستن کارگاه ها، ظرف ها و دیگ ها 
را گاهی تا شــامگاه انجــام می دهند، 
می توانند نزدیک بــه ۱00هزار تومان 
دستمزد بگیرند«. دســتمزدها البته 
بستگی به میزان کاری دارد که یک زن در 
کارگاه انجام می دهد، چون دستمزدها 
به صورت کارمزدی محاسبه می شود. 
زندان هــای قرچک و ســپیدار از نظر 
اشتغال زنان زندانی وضعیت مشابهی 

دارند.
خانواده های زیادی از اشتغال 

زندانیان ارتزاق می کنند
»علیشــاهی« نماینده شبستر در 
مجلس درباره آمار زندانیان زن می گود: 
زنان زندانی 2.5 تــا ۳ درصد جمعیت 
زندانیان کشــور را تشکیل می دهند و 
تعداد آنها در زندان به نسبت استان های 
مختلف، متفــاوت اســت. ۸5درصد 
زندانیان زن به جــرم حمل مواد مخدر 

دستگیر شده اند.
طبق آمار »احمد راهــرو خواجه« 
مدیــرکل دفتر برنامه ریزی اشــتغال 
و حرفه آمــوزی ســازمان زندان های 
کشور، 2۴هزار و 5۳۳ نفر از محکومان 
در موسسه های درون و خارج از زندان 

مشغول به کار هســتند که از این تعداد 
۱۴هزار و ۱۱6نفــر از آنهــا در داخل 
زندان ها و ۱۱هزار و 52نفر نیز در خارج از 

زندان مشغول فعالیت هستند.
متولی اشتغال زندانیان، بنیاد تعاون 
و حرفه آمــوزی ســازمان زندان های 
کشور است. این بنیاد به گفته »رحیم 
مطهر نــژاد« مدیرعامل ایــن بنیاد در 
760 نقطه کشــور واحد های تولیدی 
دارد که زیر نظر بنیاد مدیریت می شوند 
و این غیر از مواردی اســت که زندانیان 
را با درخواســت مدیران شــهرک ها و 

کارخانه ها برای کار می فرستند.
مطهرنــژاد در عین حــال از ثبت 
برند حامی خبــر داده و گفته اســت: 
تاکنــون ۱00 عنوان کاال بــا این برند 
تولید شده که در حال توسعه هستند. 
گروه کارخانجات حامی در ۳۱ استان 
و در 2۹0 زندان کشــور و در یک هزار و 
۱00 فروشگاه ویژه زندانیان دارد. گروه 
کارخانجات حامــی در ۱۴500 هکتار 

زمین های پیرامون زندان ها، زندانیان را 
به کار گرفته است.

به گفتــه مدیرعامل بنیــاد تعاون 
و حرفه آمــوزی زندانیــان، اشــتغال 
زندانیــان در ۴ گــروه طبقه بنــدی 
شــده و هم اکنون زندانیان کشــور در 
گروه هایی ازجمله اشتغال نشسته )کنار 
تخت های آسایشگاه ها که در این گروه 
زندانیان بیشتر به تولید صنایع دستی 
کوچک می پردازند(، اشــتغال بسته 
)داخل محوطه زندان ها که در این گروه 
زندانیان از آسایشگاه ها به کارخانجات 
و کارگاه های داخــل محوطه زندان ها 
منتقل و در این اماکن مشغول کار و تولید 
می شوند(، اشــتغال نیمه باز )پیرامون 
زندان ها کــه در این گــروه زندانیان با 
موافقت مقامات ذی صــالح زندان، از 
زندان ها خــارج و در پیرامون زندان ها 
به فعالیت های تولیــدی می پردازند( 
و اشــتغال رأی باز )خــارج از محدوده 
پیرامون زندان ها کــه در این گروه نیز 
زندانیان براســاس موافقــت مراجع 
ذی صالح از محدوده پیرامون زندان ها 
نیز فراتر رفته و می توانند در کارخانجات، 
شــرکت ها، پروژه ها، شــهرداری ها و 
شهرک های صنعتی دولتی و خصوصی 
مشــغول کار و تولید شــوند( فعالیت 

می کنند.
کارگری بدون حق انتخاب

برخــی از زندانیــان وظیفه تأمین 
هزینه های معیشــت خانواده را دارند 
و برخــی بــرای پرداخت پــول دیه و 
جریمه های مالی خود کار می کنند، از 
این رو نیاز به دســتمزد مکفی دارند اما 
به دلیل اینکه زندانیان مشمول قانون 
کار نیستند، الزامات حداقل دستمزد و 
بیمه و خدمات رفاهی آن شامل حالشان 

نمی شود.
»علی خدایی«، نماینده کارگران در 
شورای عالی کار، سال گذشته از کارگاه 
مردان در یکــی از زندان ها بازدید کرده 
است. وی درباره مشاهدات خود در این 
زندان می گوید: »کارگران از شــمول 
قانون کار خارج هستند، بیمه نیستند 
و مشــمول نظارت وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی نیز نمی شــوند. از این رو 
دستمزدهای نازل و ناچیزی از 200هزار 
تومان تا 700هــزار تومــان دریافت 
می کنند. البته زندان های حاشیه ها و 
شهرستان ها کمتر از زندان های بزرگ تر 
و زندان های پایتخت دریافتی دارند. در 
عین حال زنان کمتر از مردان دستمزد 
می گیرنــد. دســتمزدهای باالتر هم 

مربوط به کارهای تخصصی تر است«. 
او می افزاید: »زندانیان دســتمزد خود 
را روزانه و به صورت کارمزدی دریافت 
می کنند. واقعیت این است هیچ کسی 
بیــرون از زندان حاضر نیســت، کاری 
مشابه کار زندانیان انجام دهد. کارگری را 
دیدم که تمام ماه برای خرید روزانه یک 
بسته سیگار بهمن کوچک تا عصر کار 
می کرد. زندانیانی که کارگری می کنند، 
حق ندارند نسبت به شــرایط کار خود 
اعتراض کنند و حق انتخابی هم ندارند. 
شــرایط بندها نیز به گونه ای است که 
برای دور شدن از شــرایط آن زندانیان 
ترجیح می دهند مشغول به کار شوند. 
محرومیت از حقوق اجتماعی موجب 
سوءاســتفاده هایی از اشتغال زندانیان 
می شــود«. به گفته خدایی، کارگران 
زندان مشــمول هیچ سند قانونی بابت 
اشتغال نیستند و درخواست این است 
که به عنوان گامی حداقلی  برای زندانیان 
شاغل بر تصویب سندی شایسته بابت 
حداقل دســتمزدها، ایمنی کار و بیمه 
زندانیان تاکید کرد. البته نظارت درست 

نیز الزم است.
»علیرضا مقدم« کارشناس حقوقی و 
وکیل دادگستری نیز در خصوص اشتغال 
زندانیان معتقد اســت: »زندانی نیاز به 
مسکن و خورد و خوراک ندارد. اینها را 
زندان تامین می کند اما باید مسائل دیگر 
را نیز در نظر گرفت. بــرای زندانی های 
سرپرســت خانوار، باید چارچوب ها و 
اســتانداردهای بین المللی کار رعایت 
شود«. وی تصریح می کند: »ما در این 
حیطه، ضعف قانون گــذاری داریم که 
شفاف و دقیق، ســازوکارها مشخص 
نشده است. باید حقوق زندانی شاغل نیز 

رعایت شود«.

شاغالن بازداشتگاه ها باید زیر چتر قانون قرار گیرند

کار در زندان با دستمزد ماهانه  30هزار تومان

خبر

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: 
طبق تجربیات گذشته و با توجه به افزایش قیمت 
شــاخص کل در ماه های اخیر، احتمال افزایش 
قیمت ها تا پایان سال بسیار قوی است پس برای 
تعیین دستمزد سال آینده کارگران باید تا پایان 

سال صبر کنیم.
فرامرز توفیقی در گفت وگو با خبرگزاری میزان 
درباره عوامل تاثیرگذار در تعیین دستمزد کارگران 
برای سال آینده اظهار کرد: جلسه کمیته مزد، هفته 
گذشته پس از یک ماه تاخیر برگزار شد. ما در این 
جلسه و جلســات آینده، در ابتدا سبد معیشتی 

خانوار های کارگری را به روزرسانی می کنیم.

وی افزود: تا پایان امسال چند جلسه با اعضای 
کمیته دســتمزد برگزار خواهیم کــرد و در این 
جلســات، قدرت خرید مردم را رصد می کنیم. 
همچنین در پایــان هر ماه با مقایســه افزایش 
شاخص قیمت ها نسبت به ماه گذشته، وضعیت 
معیشتی مردم را بررسی می کنیم. رئیس کمیته 
دستمزد شورای عالی کار بیان کرد: سرعت رشد 
افزایش قیمت شــاخص کل در این ماه نسبت به 
ماه گذشته حدودا دو برابر شده است یعنی در ماه 
گذشته قیمت ها ۱.6درصد و در این ماه، ۳درصد 
رشد داشته اند. توفیقی ادامه داد: افزایش قیمت 
شاخص کل در آذر ماه نشان دهنده تاثیر افزایش 

قیمت بنزین بر قیمت کاال های مصرفی و مورد نیاز 
مردم است. وی تصریح کرد: با توجه به تجربه ای 
که از افزایش قیمت ها در دو ماه گذشته داشتیم، 
این احتمال وجود دارد که روند صعودی قیمت ها 
تا هفته های آینده حتی تا پایان سال ادامه داشته 
باشد، پس کمیته دستمزد و شورای عالی کار فعال 
دستمزد سال آینده کارگران را تعیین نمی کند و تا 
اواخر سال صبر می کنیم. رئیس کمیته دستمزد 
شورای عالی کار ابراز کرد: مصرف بنزین به طور 
مصنوعــی در آذر ماه کاهش پیدا کــرد و دلیل 
این کاهش مصرف نیز طرح زوج و فرد، تعطیلی 
مدارس، دانشــگاه ها و برخی ادارات بود، یعنی از 

ماه های آینده و با برداشته شدن این محدودیت ها، 
مصرف بنزین به حالت معمول خود باز می گردد. 
توفیقی مطرح کرد: احتمال افزایش مصرف بنزین 
در ماه های آینده بر افزایش شاخص کل قیمت ها 
تاثیر می گــذارد پس با این وجــود برای تعیین 
دستمزد کارگران برای ســال آینده تا اسفند ماه 
باید صبر کرد. رئیس کمیته دستمزد شورای عالی 
کار ادامه داد: قیمت محصوالت در بازار از وضعیت 
عرضه و تقاضا نیز تاثیر می گیرند یعنی در چند ماه 
اخیر که عرضه و تقاضا مختل شده بود، قیمت ها 
نیز افزایش یافتند. توفیقی افزود: در این روز ها که 
وضعیت عرضه و بازار آشفته است، دستگاه های 

دولتی باید فعالیت خود را در این بخش ها افزایش 
دهند و با متخلفان مقابلــه کنند. وی اظهار کرد: 
سازمان برنامه و بودجه باید نسبت به برنامه های 
خود دقیق تر باشد تا کمیته دستمزد راحت تر و 
دقیق تر بتوانند دستمزد کارگران را تعیین کند. 
به عنوان مثال احتمالی که رئیس سازمان برنامه 
و بودجه نسبت به کاهش قیمت بنزین داده، برای 

اعضای کمیته دستمزد مجهول است.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار:

تعیین دستمزد کارگران در پایان سال امکان پذیر است

چهارم دی ماه، کارگران هپکو اراک دوباره دست از کار کشیدند و دست به تجمع 
اعتراضی زدند. این کارگران می گویند دو ماه است حقوق نگرفته ایم و سهامدار مجموعه 

هنوز تعیین تکلیف نشده است.
»محمدتقی آبایی هزاوه« مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در 
ارتباط با تجمع این کارگران به ایلنا گفت: کارگران هپکــو، حقوق آبان و آذر را هنوز 
نگرفته اند. البته در شرکت های بزرگ مرسوم است که معموالً حقوق ها را با یک ماه 

تاخیر می پردازند ولی کارگران هپکو در مجموع دو ماه حقوق نگرفته اند و به همین 
دلیل، روز چهارشنبه، تجمعی در حدود صد نفر برگزار کردند.

وی در ارتباط با خواسته های اصلی کارگران گفت: بحث حقوق معوق مطرح است اما 
کارگران بیشتر از هر چیز دیگر، دغدغه تعیین تکلیف سهامدار را دارند. با توجه به اینکه 
سازمان خصوصی سازی مقرر بوده تعیین تکلیف سهامدار را زودتر مشخص کند و هنوز 

این اتفاق نیفتاده، کارگران نگران شده اند و دست به اعتراض صنفی زده اند.

به گفته آبایی، کارگران هپکو، دغدغه امنیت شغلی دارند، گر چه بحث دستمزد 
معوق نیز مطرح است. او در ارتباط با اقدامات انجام شده برای خروج هپکو از بالتکلیفی 
گفت: همه مسئوالن پیگیر موضوع هپکو هستند. مساله هپکو حتی در حد رئیس 
جمهور مطرح شده است. این موضوع در سطح رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس نیز 
طرح شده و در واقع سران سه قوا، پیگیر حل مشکالت هپکو هستند. روز پنجشنبه هم 
جلسه ای در استانداری مرکزی با حضور استاندار و دستگاه های مرتبط داشتیم که بحث 

پیگیری مصوبات و رفع بالتکلیفی هپکو در آن مطرح شد.
به گفته مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، در هپکو، دغدغه 
بیشتر از هر چیز دیگر، تعیین تکلیف سهامدار است و سازمان خصوصی سازی باید هر 

چه زودتر تکلیف سهامدار این مجموعه بزرگ صنعتی را مشخص کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی:

تجمع کارگران هپکو در اعتراض به دو ماه دستمزد معوق انجام شد

زندانیان به صورت 
کارمزدی کار می کنند. 

زنان نانوا   از صبح تا 
بعدازظهر برای حدود 

۳۰ هزار تومان در ماه پای 
تنور داغ می ایستند. 

بخش آشپزخانه، کار تهیه 
فست فود و غذاهای خانگی 

را به عهده دارد و زندانیان 
برای آشپزی از صبح تا 
حدوداً ساعت ۸ شب 

می توانند ماهیانه ۲۰۰هزار 
تومان بگیرند

خدایی: واقعیت این است 
هیچ کسی بیرون از زندان 

حاضر نیست، کاری مشابه 
کار زندانیان انجام دهد. 

کارگری را دیدم که تمام ماه 
برای خرید روزانه یک بسته 

سیگار بهمن کوچک تا 
عصر کار می کرد
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