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کارگزاران بیمه بانک کشاورزی:
بعد از ۶ سال هنوز بالتکلیف هستیم

نمایندگان جامعه کارگزاران صندوق بیمه 
کشــاورزی از بالتکلیفی شش ساله خود خبر 
دادند و گفتند: طرح تعیین تکلیف کارشناسان 
بیمه کشاورزی بعد از گذشت ۶ سال هنوز به 
نتیجه نرسیده و ما همچنان بالتکلیف هستیم.

این عده در گفت وگو بــا ایلنا گفتند: طرح 
تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی در 
مجلس نهم مطــرح و در مجلس دهم مصوب 
شــد و بعد از بارها رفت و برگشت بین مجلس 
و شــورای نگهبان به مجلس یازدهم کشیده 
شده است. بزگترین مشــکل ما این است که 
به رغم اینکه خودمان کارگزاران بیمه هستیم 
اما بعد از ۱۷ یا ۱۸ سال کار بیمه نیستیم و در 
این سال ها مشکالت بســیار معیشتی هم بار 

مضاعفی روی دوش ما گذاشته است.
ایــن کارگــزاران از تجمع خــود مقابل 
بانک کشــاورزی خبر دادنــد و گفتند: هفته 
گذشــته بابت  عدم تصویب طرح و مشکالت 
معیشتی مقابل بانک کشاورزی تجمع کردیم 
و مدیرعامــل بانــک قول هایی دربــاره رفع 
مشــکالت معیشــتی و دفاع از طرح تعیین 
تکلیف کارشناســان بیمه کشاورزی به ما داد 

که امیدواریم به آنها رسیدگی شود.
    

احکام متناسب سازی بازنشستگان 
صادر شد

احکام افزایش مســتمری های های سال 
۱400 بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی 

صادر شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان 
تامین اجتماعی، این احکام با افزایش ساالنه 
سنواتی و متناسب سازی مرحله دوم، صادر و 

نهایی شده است.
بازنشســتگان می توانند برای مشــاهده 
احکام افزایش های خود به پایگاه اطالع رسانی 

سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند.
    

 تجمع معلوالن مقابل 
سازمان برنامه و بودجه

اعضای »کمپین حمایــت از معلوالن« به 
دلیل خلــف وعده »ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور« در تخصیــص اعتبــارات حمایت 
معیشتی از معلوالن مقابل ســازمان برنامه و 

بودجه تجمع کردند.
به گــزارش ایلنا و بــه گفتــه معترضان، 
براســاس وعده »محمدباقر نوبخت« رئیس 
ســازمان برنامــه و بودجه، قرار بــود حداقل 
3 میلیارد ریال جهت اجــرای قانون حمایت 
از معلــوالن اختصاص یابد و ایــن رقم صرف 
اجرای جزء )۱( بنــد )و( تبصــره )2( قانون 
بودجه سال ۱400 شــود. حمایت از معیشت 
معلوالن در قالــب اعتبارات دولتــی یکی از 
مهم ترین خواســته های این جامعه از دولت 
است. حاضران در این تجمع عالوه بر طرح این 
خواسته، خواهان اجرای کامل قانون حمایت 

از معلوالن شدند.
    

تحقیق و تفحص از شرکت ملی 
پاالیش کلید خورد

حدود 50 نماینده مجلــس طرح تحقیق 
و تفحــص از شــرکت ملی پاالیــش و پخش 

فراورده  های نفتی را امضا کردند.
به گزارش ایلنا، این نمایندگان به مسائلی 
چــون نحوه رســیدگی به وضعیت پرســنل 
نفت اعتراض دارند. روز یکشــنبه »مصطفی 
نخعی« ســخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
اعالم کرد که پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس 
از زیرمجموعه های این شرکت، از کارگران در 
جهت منافع سیاسی و شــخصی بهره برداری 

کرده است.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

»زاهدان تنهاست، زاهدان همیشه 
تنها بوده اما امروز از همیشه تنهاتر است، 
مردم مث برگ درخت زمین می ریزند؛ 
چرا کسی کاری نمی کند؟«. آدم های 
نگران و عزادار می گویند »زاهدان خیلی 
تنهاســت« و اگر بچه زاهدان باشــی، 
معنای این تنهایی همیشگی را به خوبی 
می فهمی. بچه زاهدان که باشی می دانی 
چقدر این شهر تنها بود وقتی آب نداشت 
و دبه ها را می بردند در گرمای ســوزان 
تابســتان ســر کوچه ها تا آب شیرین 
بگیرند. معنای تمام شدن گاز و صف های 
طوالنی پرسی گاز و ایران گاز را می دانی. 
معنای نبودن نفت در زمســتان های 
خشک و صف های طوالنی توزیع کوپنی 
نفت را می دانی، معنای تنهایی آنهایی 
که بــرای یک لقمه نــان در خیابان ها 
شبانه روز کار می کنند، فرقی نمی کند 
چهارراه رســولی یا چهارراه مگســی؛ 

دروازه خاش یا خیابان دانشگاه.
زاهدان به راستی عزادار است

زاهدان همیشــه تنها بوده و حاال با 
موج سنگین کرونای هندی، مردمان 
محروم استان سیستان و بلوچستان از 
همیشه تنهاتر هستند. آمارهای رسمی، 
هولناک اســت و همه همشــهریان و 

آشنایان، عزادارند.

وقتی مرزهــا را کنتــرل نکردند 
و کرونــای هنــدی، خیلی ســاده به 
جنوب شرقی ترین استان کشور نفوذ 
کرد، مشــخص بود که چنین روزهای 
ســیاهی در راه خواهد بــود. وضعیت 
بحرانی در سیســتان و بلوچستان به 
دلیل شیوع ویروس جهش یافته هندی 
موسوم به دلتا ایجاد شــده که قدرت 
ســرایت آن 2.5 تا ســه برابر ویروس 
معمولی کروناست. این نوع ویروس در 
۶0درصد موارد افراد بین 30 تا ۶0 سال 
یعنی جمعیت مولد و شاغل جامعه را 
مبتال می کند به همین دلیل باید برای 
کنترل اوضــاع اقدامــات احتیاطی را 
تشدید کرد. دو هفته از آغاز بحران جدی 
زاهدان گذشــته اما هیچ اقدام جدی 
صورت نگرفته و تنها از چهارشنبه هفته 
قبل تا روزهای ابتدای این هفته، مراکز 
دولتی و اداری و مغازه های استان و شهر 

زاهدان را تعطیل کرده اند.
بحران تا اندازه ای جدی ســت که 
می گویند آمــار مبتالیان در اســتان 
سیســتان و بلوچســتان از کل کشور 
پاکستان بیشتر است و صدای دادستان 
زاهــدان درآمــده اســت. »مهدی 
شــمس آبادی« دادســتان عمومی و 
انقالب مرکز سیستان و بلوچستان گفته 
است: ترک فعل مسئوالن در مقابله با 
اقدامات پیشگیرانه کرونا پیگرد قضایی 

دارد و طبق قانون با متخلفان و خاطیان 
بدون اغماض برخورد خواهد شد.

اما مساله اینجاست که این متخلفان 
و خاطیان چه کسانی هستند؟ کسانی 
که مرزهــا را کنترل نکردنــد و اجازه 
دادند ویــروس بیاید و مــردم را مبتال 
کند یا کســانی که هیچ اقدامی برای 
واکسیناسیون مردم محروم این استان 
نمی کنند یا آنهایی که به راستی کوتاهی 
می کنند وقتی کمک مادی به این مردم 
محروم در کار نیســت تــا چند روزی 
بی دغدغه در خانــه بمانند. نه تنها این 
اقدامــات احتیاطی و جــدی صورت 
نگرفته بلکه به عقیده برخی مسئوالن، 
متخلفان و خاطیان، خود مردم هستند!

دوازدهــم تیرمــاه، دبیــر کمیته 
علمی کشوری کووید ۱۹ گفت: یکی 
از مهمترین مشــکالت ما در اســتان 
سیستان و بلوچستان، اقبال و اشتیاق 
بسیار کم از سوی مردم نسبت به سایر 
مناطق کشور برای انجام واکسیناسیون 
اســت. برخی هم معتقدند مردم این 
استان اعتقادی به ماسک زدن و رعایت 
پروتکل ها ندارند امــا واقعیت موضوع 
را هیچکس نمی گویــد؛ واقعیتی تلخ 
و عریان از مردمی کــه نمی توانند در 
خانه بنشینند چون نان خالی در بساط 
ندارند، از کــودکان کاری که در همه 
خیابان های شهر زاهدان ناچاراً برای یک 

لقمه نان دوندگی می کنند و هیوالی 
مرگ کرونایی در هر قدم آنها را تعقیب 
می کند. واقعیت، بســیار تلخ اســت و 
 وقتی از زبان خود مردم می شــنویم، 

تلخ تر هم می شود.
در خطریم اما باید کار کنیم

»عثمان« مردی 35 ساله و پدر دو 
فرزند، میوه فروش ســیار و دوره گرد 
در دروازه خــاش زاهدان اســت. او در 
مورد ایــن روزهای پرخطــر و مرگبار 
می گوید: »چطــور خانه بنشــینم؟ 
کرایه خانه و هزینه هــای غذا دارم. اگر 
نیایم خیابــان و روی این گاری ها میوه 
نفروشــم، بچه هایم حتی نــان خالی 
هم نخواهند داشــت. هیچ کس برای 
واکسن زدن به ما که شغل مان پرخطر 
اســت، کاری نکرده و حتی به ما کمک 
نمی کنند تا مدتی در خانه بنشــینیم. 
یا باید خیابان بیایــم و کرونا بگیرم یا 

 خانه بمانــم و از گرســنگی بمیرم«.
»هادی« یک مغــازه کوچک فروش 
قهوه دارد. البته مغازه استیجاری است 
و ماهی 4 میلیون تومان اجاره می دهد. 
چند روزی اســت که دســتور داده اند 
باید در مغــازه را ببنــدی. او می گوید: 
»چه کسی قرار است اجاره مغازه من را 
بدهد؟ آیا چند روز یا چند ماه اجاره ها را 
به ما می بخشند؟ من اگر کرونا نگیرم، از 
فکر اجاره خانه و اجاره مغازه و هزینه ها 
دیوانه می شوم. ماهی ۶ میلیون تومان 
فقط اجاره می دهم. دیگر پولی نمی ماند 
که خودم را بیمه کنــم. من حتی یک 
دفترچه بیمه هم ندارم که اگر مریض 

شدم بتوانم بروم دکتر«.
»زهره« هم زنی اســت که پیش از 
این در یک شرکت نظافتی، شاغل بوده 
و حاال چندماهی است که کار کم شده و 
کم کم تعطیل شده است. او نیز از شرایط 
به وجود آمده ناراضی است و نان خالی 
هم در بساط ندارد و هیچ کس هم به او 
نگفته بیا واکسن بزن که او استقبال نکند 
یا امتناع کند. او نیز مثل سایرین مجبور 
است برود آزاد در منازل پرخطر مردم 
کار کند، کار نظافت تا نان دربیاورد و از 

گرسنگی نمیرد!
مردم زاهدان، از هرکه می پرسی، 
خبری از واکســن و واکسیناسیون 
ندارند. حتی ســالمندان یا به ندرت 
واکسینه شــده اند یا به ســختی و با 
تحمل صف هــای طوالنــی در این 
روزهای بحرانی توانســته اند واکسن 
تزریــق کنند. عــالوه بر شــاغالن 
غیررســمی این شــهر که بسیارند و 
اصوالً نمی توانند در خانه بنشــینند، 
معضل بــزرگ دیگر، کــودکان کار 
بیشماری است که در خیابان های این 
شهر به دنبال نان هســتند. دریغ که 
نتیجه سیاست های تعدیلی دهه های 
اخیر بــرای زاهدان، موج ســنگین 
متکدیان و کودکان کار بوده اســت؛ 
زاهدانی که نســل های پیــش به یاد 
نمی آورند در خیابان هایش این همه 
کودک کار باشــد، ازجمله »شعیب« 
پنج - شش ســاله که دعا می فروشد. 
او هر روز از شیرآباد تا خیابان دانشگاه 
زاهدان پیاده می آید تا دعا بفروشــد 
و خرج مــادر بیمــارش را دربیاورد. 
فقط معجزه ای می تواند شــعیب را 
نجات دهــد و صدهــا و هزارها مثل 

شعیب هستند که این روزها، هیوالی 
کرونا، قدم به قدم در تعقیب آنهاست 
 و مرگ هــر لحظه بیخ گوش شــان 

نفس می کشد!
حرف آخر از زبان خود مردم

بحران در زاهدان جدی است و با بهانه 
آوردن و فرافکنی، موج بحران فروکش 
نمی کند. باید پرسید واقعاً چه برنامه ای 
برای این همه کــودک کار و کارگران 
غیررســمی دارند؟ برای مردم محروم 
زاهدان قرار است چه بکنند تا هر روز مثل 
برگ درخت فرونریزند؟ برای شیرآباد 
و باباییان، محالت محروم زاهدان چه 
برنامــه ای دارند؟ وزارت بهداشــت و 
نمایندگان مجلس چه برنامه ای دارند؟ 
بیمارســتان ها لبالب پــر، امکانات در 
 مرز اتمام و مرگ کرونایــی در زاهدان

 بیداد می کند.
حرف آخر را از زبان یک دانشجوی 
زاهدانی می شــنویم؛ دانشجویی که 
پیش از ایــن، برای تامین بخشــی از 
مخارج زندگی کار می کرد و حاال خانه 
نشسته است: »زاهدان خیلی تنهاست. 
یا به سرعت این مردم محروم را با اولویت 
آنهایی کــه محروم ترند و بیشــتر در 
معرض خطر، واکســینه کنند یا اینکه 
الاقل از صندوق ذخیره یا ســایر منابع 
بیت المال برداشت کنند و به شهروندان 
محروم این استان پول مناسب بدهند 
تا چند وقت، حداقــل دو هفته در خانه 
بمانند. یادش بخیــر، روزگاری بود که 
فکر می کردیم قرار اســت محرومان و 
مستضعفان سهمی از ثروت ها داشته 
باشند، روزگاری بود که فکر می کردیم 
قرار اســت بیایند و بلیت های سینما 
مهربان زاهدان را قسمت کنند اما حاال 
فقط مرگ کرونایی را قسمت می کنند. 
 خدایا معجــزه ای کن چــون زاهدان 

خیلی تنهاست....«.

روایتی از آنها که در انتخاب نان یا جان مختارند

زاهدان تنهاست

خبر

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی 
با انتقاد از قطعی مکــرر برق و بی نظمی های 
ایجاد شده در طول روز، تداوم این جریان را 
به زیان تمام بخش ها و مجموعه های اداری، 

تولیدی و صنعتی دانست.
فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به قطعی های مکرر برق در طول روز و اثرات 
منفی آن بر فعالیــت کارخانه های تولیدی 
و صنعتی اظهار کرد: متاســفانه مدتی است 
یک پدیــده نامبارکــی در جریان اســت و 
قطعی های مکــرر برق روی نظــم خاصی 
انجام نمی شــود. در برخی مناطق ســاعات 
کمتــر و برخی مناطق ســاعات بیشــتری 

شاهد قطعی برق هستیم و در روز چند نوبت 
قطعی داریم که هیچ ساعت مشخصی ندارد. 
وی افزود: با توجه به گرمای هوا بســیاری از 
نیروهای کاری که در مجموعه های صنعتی 
و تولیدی در مجاورت کوره ها تحت حرارت 
شدید مشــغول کارند نیازمند سیستم های 
خنک کننده هســتند چرا که این گرما چند 
برابر می شــود و برای نیروی کار بسیار مضر 
اســت. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و 
پیمانی با بیان اینکه قطعی برق در شــرایط 
حاضر تمام بخش های کشــور به ویژه تولید 
را درگیر کرده، اظهار کــرد: وقتی برق قطع 
می شــود محصولی که در جریان خط تولید 

قرار گرفته ممکن است از بین برود و ضایعات 
شود. برخی مجموعه ها نیاز به سیستم تهویه 
 با خنک کننده دارند کــه با قطعی برق دچار 

مشکل نشوند.
به گفته بیــات، در حال حاضــر بانک ها، 
بیمارســتان ها، مراکز درمانــی و امدادی، 
مشــاغل ضروری و سیستم های اداری که به 
نوعی با اینترنت کار می کنند نیازمند برقراری 
جریان برق هستند لذا انتظار می رود یک نظم 
و انضباطی در زمینه قطعی برق به وجود آید. 
بیات با بیان اینکه بی نظمی در جریان قطعی 
برق همه مردم از دانشجو گرفته تا کارمند و 
کارگر را کالفه کرده اســت، گفت: متاسفانه 

این مســأله کل نیروهای کار را درگیر و داد 
ملت را درآورده است. کسی که کار دفتری، 
بانکی، اداری، بیمه ای یا قضایی دارد و چند 
ساعت منتظر نشسته تا نوبتش برسد با قطع 
شدن برق باید ساعت های بیشتری در انتظار 

بماند یــا روز دیگری مراجعــه و اموراتش را 
پیگیری کند لذا انتظــار داریم اقدام عاجلی 
برای این قضیه کــه نارضایتی عمومی ایجاد 
کرده صورت گیرد و جلــوی بی نظمی ها در 

قطعی مکرر برق گرفته شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:

قطع مکرر برق، تولید را از نفس انداخته است

کارگران شهرداری خرمشــهر از تاخیر در پرداخت 
معوقات مزدی خــود انتقاد دارند. به گفتــه کارگران، 
پرداخت حقوق کارگران در گرو وصــول ارزش افزوده 

است.
این کارگران که شش ماه معوقات مزدی طلبکارند، به 
ایلنا گفتند: شهرداری از دولت بابت ارزش افزوده طلب 
دارد و پرداخت مطالبات ما کارگران شهرداری خرمشهر 
در گرو پرداخت ارزش افزوده است، بنابراین در روزهای 
گذشــته تصمیم گرفتیم با اجتماع مقابل ســاختمان 
فرمانداری شهرستان خرمشــهر برای این طلب وصول 

نشده از مســئوالن کمک بگیریم. این کارگران با اشاره 
به اینکه برای پرداخت حقوق بارها با مســئوالن شهری 
خرمشــهر صحبت کرده ایم، افزودند: مسئوالن شهری 
همواره اذعان دارند که این واحد خدمات شــهری بابت 
ارزش افزوده هیچ مبلغــی از دولت دریافــت نکرده و 
در دریافت عوارض و بدهی های خــود از ادارات بخش 
خصوصی و سایر نهادهای دولتی مستقر در این شهر هم 

دچار مشکل است.
یکی از کارگران با بیان اینکــه در حال حاضر جدا از 
معوقات مزدی، شهرداری در زمینه پرداخت حق بیمه 

کارگران نیز با مشکل روبه رو است، افزود: اگر مطالبات 
شــهرداری به موقع پرداخت می شد، مطالبات مزدی و 

بیمه ای کارگران نیز به موقع پرداخت می شد. وی ضمن 
بیان اینکه مدیران شهری برنامه جدیدی برای مدیریت 
شــهر و منابع در آمدی آن ندارند، افزود: با این شیوه هر 
کسی توانایی مدیریت شهر که فقط با استفاده از درآمد 
پایدار شهرداری ها و مالیات بر ارزش افزوده که دولت هر 
ماهه به صورت روتین به حســاب شهرداری می پردازد، 

را دارد.
وی در پایان بــا بیان اینکه با توجه به شــرایط فعلی 
بعید می دانیم شــهرداری بتواند به ایــن زودی بدهی 
خود را کامل به کارگران بپردازد، افزود: اخیرا شــهردار 
اعالم کرده به محض واریز شــدن مطالبات، بخشــی از 
حقوق عقب افتاده کارگران شهرداری را در هفته جاری 

می پردازد.

گالیه کارگران شهرداری خرمشهر از روند پرداخت دستمزد

معضل بزرگ دیگر، کودکان 
کار بیشماری است که در 

خیابان های این شهر به 
دنبال نان هستند. دریغ که 

نتیجه سیاست های تعدیلی 
دهه های اخیر برای زاهدان، 

موج سنگین متکدیان و 
کودکان کار بوده است

چند روزی است که دستور 
داده اند باید در مغازه را 

ببندی. او می گوید: »چه 
کسی قرار است اجاره مغازه 

من را بدهد؟ آیا چند روز 
یا چند ماه اجاره ها را به ما 

می بخشند؟
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