
گزارشی مختصر از مطالبات و وضعیت کارگران شهرداری فوالدشهر اصفهان

  کارگر مشغول کار هستند. در اسفندماه سال گذشته، ک�ارگران این ش�هرداری ب�ه700در شهرداری فوالدشهر حدود 

 سال توسط شهردار قبلی پرداخت نشده است، به ش��دت ناراض��ی دلیل این که بیمه ی پرداختی این افراد به مدت یک

بودند. 

  میلیارد توم��ان اختالس ک��رده و این اختالس را ب��ه ص��ورت14طبق گفته ی کارگران، شهردار قبلی فوالدشهر حدود 

 سال انجام داده است. در کنار پرداخت نکردن حق بیمه، واریز نکردن حق بیمه ی کل کارگران شهرداری به مدت یک

از دادن حقوق و مزایای دیگر کارگران در مدت ریاستش خودداری ورزیده است. 

  کارگران دست به اعتصاب زده اند، ولی با وعده و وعیدهای شهرداری فوالدشهر، رسیدگی به خواسته ی1397در سال 

  بازنشس�ته می ش�دند ولی ب�ه دلی�ل1399 نفر از ک�ارگران این ش�هرداری بای�د اوای�ل س�ال 90ایشان به عقب افتاد. 

 پرداخت نشدن یک سال حق بیمه ، آن ها مجبور شده اند برای رسیدن به حد نصاب سن بازنشستگی یک سال اضافه تر

 کار کنند. تا مدت ها هیچ ف�ردی در ش�هرداری فوالدش�هر پاس�خ گوی خواس�ته های این ک�ارگران نب�ود و فق�ط رئیس

 شهرداری با وعده و وعیدهای بسیار س�عی در مه�ار ک�ردن ک�ارگران و جلوگ�یری از اعتص�اب دوب�اره ی این ک�ارگران

 در مسند ریاست این شهرداری است. 1400داشت. وی تا خرداد 

 به گفته ی یکی از کارگران شهرداری در صورت پرداخت نشدن حق بیمه ی عقب افتاده دست به اعتص�اب خواهن�د زد.

 جالب توجه است که در پی گیری بعدی مشخص شد اعتصاب کارگران نتایجی به دنبال داش��ته و بخش از معوق��ات از

طریق فروش ساختمان های� بیت المال )نه از محل اختالس( پرداخت شده است.

 7 ب�ه 8کارگران شهرداری می گویند پیمان کاران برای این که از دادن ناهار خودداری کنن�د، س�اعت ش�روع ک�ار را از 

  پرس غ�ذا از ک�ارگران، ه��ر روز چن��د700 تغییر داده اند. با دریغ کردن 15 به 16صبح و ساعت تعطیلی را از ساعت 

میلیون سود بیشتر به جیب پیمان کار از سفره ی کارگران اضافه شده است.

 کارگران شهرداری فوالدشهر به دلیل نبود امنیت شغلی به خ�اطر قرارداده�ای م�وقت و نب�ود تش�کل های ک�ارگری و

 وجود سیستم پیمان کاری )که به این طریق دست اندرکاران شهرداری تقصیر را به گردن یک دیگر انداخته و از زیر بار

مسئولیت شانه خالی می کنند(، از دست یابی به حقوق قانونی خود محروم هستند.

  م�اه حق�وق معوق�ه داش�ته اند و ب�ا3در زرین شهر )شهری در مجاورت فوالدشهر( نیز ک�ارگران ش�هرداری در ح�دود 

مشکالتی مشابه با کارگران شهرداری فوالدشهر دست به گریبان هستند.

 سرمایه داران در استان اصفهان )همانند دیگر استان ها( از اجرای کامل قانون اداره ی کار به ش�یوه های مختل�ف طف�ره

 می روند؛ چنان چه دیدیم حتی ساعت شروع و پایان شیفت های کار را طوری تنظیم می کنند که از وعده های غذایی و

 سرویس دهی های مختلف شانه خالی کنند و بر سود خود بیافزایند. افزایش روز به روز قیمت مواد غذایی، نارضایتی را

  اما متأسفانه به دلیل نبود تش�کل های مس�تقل ک�ارگری، بخش�ی از،در بین طبقه ی کارگر در این استان افزایش داده

طبقه ی کارگر به نیروهای ارتجاعی سلطنت طلب و مجاهدین گرایش پیدا کرده است.


