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فوق العاده ویژه پرستاران 
پرداخت می شود

ســازمان برنامه و بودجه کشور با پیگیری 
نظام پرستاری در مورد فوق العاده ویژه موافقت 
کرد و این وجه، به زودی همانند سایر کارکنان 
دولت به پرســتاران و کادر درمــان پرداخت 

خواهد شد.
 به گزارش ایلنا، »محمد میرزابیگی« رئیس 
سازمان نظام پرستاری گفت: فوق العاده ویژه 
به تمامی پرســتاران و کادر درمــان پراخت 

خواهد شد.
پیشــتر این نگرانی جدی بین پرســتاران 
وجود داشــت که فوق العاده ویژه به بخشی از 
پرســتاران یا کادر درمان تعلق گیرد یا اصال 

پرداخت نشود.
میرزابیگی با تاکید بر اینکه فوق العاده ویژه 
با پاداش کرونا متفاوت اســت، اعالم کرد که 
سازمان برنامه و بودجه کشور با پیگیری نظام 
پرســتاری در مورد فوق العــاده ویژه موافقت 
کرده اســت و این وجه، به زودی همانند سایر 
کارکنان دولــت به پرســتاران و کادر درمان 

پرداخت خواهد شد.
    

تجمع کارگزاران مخابرات 
روستایی پایان یافت

دبیر کانون انجمن هــای صنفی کارگری 
کارگزاران مخابرات روستایی کشور از خاتمه 
تجمع دو روزه کارگزاران مخابرات روستایی 

خبر داد.
به گزارش ایلنا و به گفته حســن قربانزاده، 
روز دوشنبه، کارگزاران مخابرات روستایی به 
تجمع خود خاتمه دادند و نمایندگان آنها در 

جلسه ای در مجلس شرکت کردند.
وی افزود: ما در این جلســه مطالبات خود 
را که  مهمترین آن رفــع تبعیض در پرداخت 
مزد و رفاهیات و تبدیل کارگر دائم به رسمی 
شدن است، مطرح کردیم. نمایندگان مجلس 
و نمایندگان وزارت کار نیز خواستار پایبندی 

مخابرات به توافقنامه سال قبل شدند. 
در نهایت قرار شــد یک کارشــناس طرح 
طبقه بندی مشــاغل از ســوی کارگزاران و 
یک کارشــناس از ســوی کارفرما به وزارت 
کار معرفی شود، یک کارشــناس هم وزارت 
کار تعیین کند تا با حضور ســه کارشــناس، 
ارزیابی شــغلی و تعیین پایه شــغل صورت 
بگیرد و آنچه استخراج شــود از گروه شش تا 
هر گروهی کــه تصمیم گیری کنند، کارگران 
 و کارفرمــا قبــول کننــد و دیگــر در دیوان 

طرح دعوا نشود.
    

 خلع ید از مالک هفت تپه 
کلید خورد

معاون فنی و حسابرســی امــور اقتصادی 
و زیربنایی دیــوان محاســبات از رای دیوان 
محاســبات برای خلع ید از مالک هفت تپه و 

تخلفات صورت گرفته، سخن گفت.
سعید بیت عفری در گفت وگو با صداوسیما 
گفت: گزارش دیــوان محاســبات بر مبنای 
تخلفات صورت گرفته در واگذاری هفت تپه و 
بعد از واگذاری تنظیم شده و رای بر همین مبنا 

صادر شده است.
وی تخلفــات مالــک هفت تپــه را چنین 
برشــمرد: عدم رفــع تعهــدات ارزی، عدم 
بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی، 
عدم پایبندی به قرارداد، پایین آمدن ســطح 
تولید و سوق دادن شــرکت به اهداف خارج از 

اهداف تعیین شده.
بیت عفری با بیان اینکه در سیاســت های 
ابالغی اصل 44 بر رقابت پذیــری در اقتصاد 
و بهبود ساختار تاکید شــده، ادامه داد: اگر به 
تعهدات عمل نشود، سازمان خصوصی سازی 
به عنوان متولی امر باید واگذاری را فسخ کرده 

و بنگاه را به دولت برگرداند.
وی در ارتباط با اقدامات صــورت گرفته، 
گفت: بــه وزارت امور اقتصــاد و دارایی اعالم 
شده و سازمان خصوصی سازی نیز در جریان 
است. این نهادها باید مراحل قانونی خلع ید را 

انجام دهند.
وی تاکید می کند: تا استیفای کامل حقوق 

بیت المال به کار خود ادامه می دهیم.

4
اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

هر سال پاییز با بوی کالس درس و 
شادی های راه مدرسه از راه می رسید، 
اما امسال قصه جور دیگری ست. اصاًل 
مدرسه رفتن و درس خواندن به سادگی 
هر سال نیست. کرونا، یک بیرون رفتن 
عادی را با هزار دردســر همــراه کرده 
چه برسد به اینکه خانواده ها بخواهند 
دل به دریا بزنند و فرزندانشــان را برای 
درس خواندن و آمــوزش دیدن، راهی 

کالس های درس و مدرسه کنند.
جدا از انتقاداتی که به بازگشــایی 
مــدارس در وضعیت بحرانــی کرونا 
صورت گرفته )از نامه هــای انتقادی و 
مصاحبه های پزشکان گرفته تا اعتراضات 
خانواده ها( مدرســه رفتن در شرایط 
کرونایی، حتی اگر خانواده پذیرنده همه 
مخاطرات هم باشد، هزینه های سنگین 
به خانوارهای فرودست تحمیل می کند؛ 
خانواده هایی که بعــد از بحران کرونا به 
شدت دچار مضایق مالی و تنگدستی 
شــده اند و تعداد بیشماری از آنها شغل 
و ممر امرار معاش خود را کامل از دست 

داده اند.
در روزهای گذشته بعد از انتقادات 
بســیار خانواده هــا، رئیس جمهور با 
اشاره ای کوتاه به خواســته بسیاری از 
خانواده ها مبنی بر اینکه »نمی خواهند 
فرزند خود را به مدرســه بفرســتند و 
می خواهند یک ســال دیرتر به مدرسه 
بروند«، گفت: »اگر مسئوالن بهداشتی 
یا مردم نگرانی هایی دارند باید برطرف 
شود. ما نمی خواهیم افراد را با دستبند 
به مدرســه بیاوریم. ما وظیفه داریم که 
بگوییم مدرســه و کالس درس آماده 
اســت، معلمان ســر کالس هستند و 
دانش آموز می تواند بیاید، اگر هم کسی 
مشکلی داشت و بیماری داشت و مریض 
بود می تواند نیایــد و از فضای مجازی 
دنبال کند«. روحانــی در عین حال از 
صداوسیما خواســت وارد عمل شود و 
با حضور در مــدارس، وضعیت رعایت 

پروتکل ها را به مردم نشان دهد.
با این حال، خانواده های بســیاری 

هســتند که در بیم و هراس فرستادن 
فرزندانشــان به مدرسه هستند. جدا از 
دغدغه آلوده شدن به ویروس کرونا که 
بسیاری از خانواده ها را ناچار کرده عطای 
درس خوانــدن در کالس هــای درس 
را به لقای بیماری ببخشــند و دست به 
دامان فضای مجازی و امکانات قلیل و 
ناکارآمد آن شوند، دغدغه هزینه های 
مازاد برای فرستادن فرزندان به مدرسه، 
موضوع کوچکی نیســت، به خصوص 
برای کارگرانی که یا بیکار هســتند یا 
اگر خوش شانس باشــند و پیه بیکاری 
هنوز به تنش شــان نخورده باشد، در 
بهترین حالــت، دو میلیون و 500هزار 
تومان یا نهایتاً ۳ میلیون تومان حقوق 

ماهانه دارند.
سبد معاش خانوارهای کارگری به 

شدت گران شده است
در ماه های گذشــته، سبد معاش 
خانوارهای کارگری به شدت گران شده 
است. براساس محاسبات مستقل کمیته 
دستمزد کانون عالی شوراها، سبدی که 
در اسفندماه ۹۸، در جلسات سه جانبه 4 
میلیون و ۹40هزار تومان مصوب شد، 
در تابستان به مرز ۶ میلیون و ۸00هزار 
تومان رسیده است. در چنین شرایطی، 
تحمیل هزینه های سربار برای آموزش 
فرزندان، می تواند ناکامی معیشــتی 

کارگران را وارد مرحله بحرانی تر کند.
الزم به توضیح نیست که سبد معاش 
توافقی که نرخ آن در اسفندماه حدود 5 
میلیون تومان تعیین شد، با اعمال یک 
ضریب روی سبد خوارکی های خانوار 
و بدون در نظر گرفتــن قیمت واقعی و 
تفکیکی اقالم و کاالهای اساسی ازجمله 
»آموزش« محاسبه می شود. به عبارت 
ساده تر، در محاسبات سبد معاش، هیچ 
محاسبه دقیقی روی میزان هزینه های 
آموزشــی خانوارها صورت نمی گیرد 
و به طور مشــخص نمی دانیــم از این 
5 میلیون تومان، چنــد درصد به طور 
دقیق هزینه آموزش است. اما با این حال، 
در ماه های ابتدایــی آمدن کرونا قبل از 
تعطیالت تابستان، به دلیل غیرحضوری 
و مجازی شدن مدارس، خرید تجهیزات 

الکترونیکی از قبیــل لب تاپ یا تبلت و 
خرید بسته های اینترنتی، هزینه های 
مضاعف بــه خانوارها تحمیــل کرد و 
خانواده های بســیاری بــه خصوص 
در مناطق محروم ازجمله سیســتان 
و بلوچستان، کرمانشــاه و کردستان، 
نتوانســتند امکانات آموزش آنالین و 
مجازی را برای فرزندانشان فراهم کنند 
و کودکان حاشیه نشــین و فرودست 
بسیاری مجبور شــدند فعاًل تا اطالع 
ثانوی، تحصیل و آموزش را کنار بگذارند.
در آن ماه هــا، هزینه های ســربار 
آموزش برای خانواده های فرودســت 
کم نبود. درحالی که اصــل ۳0 قانون 
اساسی به صراحت بر لزوم ارائه »آموزش 
رایگان« برای همه شــهروندان تا پایان 
دوره متوسطه تاکید دارد و این وظیفه 
را برعهده دولت گذاشــته است، درس 
خواندن هر روز برای فرزندان خانواده های 

کارگری دشوارتر می شود. 
وقتــی می گوییــم »خانواده های 
کارگری« منظورمان همه خانوارهایی 
اســت که در حیطه اقتصاد رســمی یا 
غیررســمی، با کد یمین خــود امرار 
معاش می کنند و لذا این اصطالح عام، 
خانوارهای کارگران فصلی، غیررسمی 
و بیمه نشــده را نیــز دربرمی گیــرد؛ 
خانوارهایی که بسیاری از آنها ازجمله 
کارگران ساختمانی و دست فروشان، در 

ماه های اخیر بیکار بوده اند.
در همان روزهای داغ نرم افزار شــاد 
که دولت ادعا می کرد این نرم افزار برای 
تحصیل آنالین و مجازی بسیار کارآمد 
است، فعاالن صنفی معلمان اعالم کردند: 
تحصیل رایگان قانون اساسی را الاقل 

شامل »شاد« کنید.
آنها می گویند: درحالی که طبق وعده 
قبلی وزیر آموزش و پرورش در تیر ماه 
امســال بنا بود تا هزینه اینترنت برای 
سامانه آموزشی شاد برای دانش آموزان 
و معلمان رایگان باشــد، در تابســتان 
»محمود حبیبی« مدیرکل دفتر فناوری 
اطالعات و ارتباطــات وزارت آموزش و 
پرورش با اشاره به مذاکرات برای کاهش 
هزینه ها در اینترنت شاد از رایگان نبودن 

این سامانه هم برای دانش آموزان و هم 
برای معلمان خبر داد. بر این اســاس، 
طبق آخرین مصوبات، بنا شده تا برای 
استفاده از اینترنت ثابت، آبونمان ماهانه 

تعیین شود.
در چنین شرایطی، وضعیت آموزش 
دانش آموزان خانوارهای کارگری، این 
روزها دقیقاً مصداق یک ضرب المثل 
عامیانه اســت: »هر دم از این باغ بری 
می رسد«. تا دیروز خانواده ها دغدغه 
»شــاد« و »لپ تاپ« داشــتند اما با 
باز شــدن مدارس از ۱5 شهریورماه، 
دغدغه خرید ماســک و دســتکش و 
مواد ضدعفونی کننده هم به آن افزوده 

شده است.
اگــر خانــواده ای دو فرزند محصل 
داشته باشــد و بخواهد برای آنها در هر 
روز فقط یک ماســک تهیه کند، یعنی 
روزی ۲ ماســک صورت فقط باید برای 
فرزندانــش بخرد. حال اگر ماســک را 
بتواند به قیمت دولتــی ۱۳00 تومانی 
که البته در داروخانه ها ماسک با چنین 
قیمتی یافت نمی شود، تهیه کند که البته 
چندان راحت هم نیست و معموالً افراد 
برای خرید ماسک خیلی بیشتر از اینها 
می پردازند، بایــد روزی ۲۶00 تومان 
برای خرید ماسک فرزندانش هزینه کند 
و اگر این دو دانش آمــوز، ماهی ۲0 روز 
فقط مدرسه بروند، ماهی 5۲هزار تومان 
فقط هزینه ماسک همین دو دانش آموز 
اســت. اگر فرض بگیریم که برای این 
دو دانش آموز خانواده ماهی ۱00هزار 
تومان هم هزینــه ضدعفونی کننده و 
تجهیزات بهداشتی دیگر می شود، پدر 

خانواده باید حداقــل ماهی ۱50هزار 
تومان هزینه ســربار برای آموزش دو 
فرزندش متحمل شــود. ایــن هزینه، 
سوای هزینه کتاب و دفتر و فوق برنامه و 
هزینه احتمالی رفت و برگشت به مدرسه 
است و فقط هزینه پیشگیری از ابتالی 
احتمالی فرزندان به کرونای مرگبار است؛ 
کرونایی که حتماً در کالس های درس و 
سرویس بهداشتی مدارس و در مسیر 
رفت و برگشــت، با ناجوانمردی کمین 
کرده است. این درحالی ست که دولت 
ظاهراً هیچ مســئولیتی در قبال توزیع 
رایگان ماسک یا مواد ضدعفونی کننده 
در مدارس برعهده نگرفته و صفر تا صد 
این هزینه هــای ســربار برعهده خود 

خانواده هاست.
ماهی ۱50هزار تومــان )که البته 
این رقم، بسیار تقلیل گرایانه و حداقلی 
محاسبه شده( برای یک کارگر پاره وقت، 
غیررسمی و بیکار خیلی زیاد است. حتی 
برای کارگر حداقل بگیری که در ماه با 
احتساب افزایش ۲00هزار تومانی حق 
مسکن )البته اگر کارفرما تخلف نکند 
و به او بپردازد( کمتر از ۳میلیون تومان 
دســتمزد می گیرد، باز هم ۱50هزار 

تومان کم نیست.
بــرای اینکــه بدانیــم چقــدر 
دغدغه های مالــی کارگــران برای 
فرستادن فرزندانشان به مدرسه جدی 
است، پای صحبت های چند کارگر از 
گروه ها و رسته های مختلف نشستیم. 
همه این کارگران متفق القول هستند 
که دولتی کــه می داند بســیاری از 
شاغالن به خاطر کرونا بیکار شده اند 
باید تمهیدات آموزش رایگان را بیش 
از همیشــه در دســتور کار قرار دهد 
نه اینکه هزینه بیشــتر به خانواده ها 

تحمیل کند.
یک کارگر ساختمانی در 

آذربایجان غربی
»محمــد« کارگــر ســاختمانی 
بیمه شده در آســتان آذربایجان غربی 
اســت که در ماه های بعد از کرونا، غالباً 
بیکار بوده اســت. او به رغــم پرداخت 
حق بیمه، به دلیل کارگر ســاختمانی 
بودن، مشمول مقرری بیکاری نمی شود. 
محمد غالباً بیکار که پدر یک فرزند است، 
در ارتباط با دغدغه های خود می گوید: 
فرزندم را ثبت نام کــرده ام و باید برود 
مدرسه اما من که پول ندارم حق بیمه 
خودم را هر ماه بپــردازم، چطور روزی 
یک ماســک برای دخترم بخرم. دولت 
چه فکری کرده است که می گوید بچه ها 

بروند مدرسه؟!
او می گوید: الاقل باید در استان های 
محروم مثــل آذربایجان غربــی و در 
حاشــیه شــهرهای بزرگ که عموماً 
خانواده های تنگدست زندگی می کنند، 
به دانش آموزان ماسک رایگان بدهند. 
دختر من وقتی برود مدرسه، در معرض 
خطر کرونــا قرار می گیــرد. مگر جان 
فرزندان مــا فقیر فقرا که نصف ســال 
بیکاریم، ارزشی ندارد؟ مسئوالن فکر 
می کنند همه جای کشور مانند شمال 
شهر تهران است؟ ما مرزنشین ها، نان 

خالی هم نداریم...

کارگر شهرداری در یکی از 
شهرستان های کردستان

»احمد« کارگر پیمانکاری شهرداری 
یکی از اســتان های کردستان است. او 
اکنون دو ماه دســتمزد پرداخت نشده 
دارد ولــی دو فرزند هــم دارد که یکی 
باید برود دبستان و دیگری دبیرستان. 
احمد هم از تصمیمات دولت به شدت 
گالیه مند اســت: اگر آموزش مجازی 
باشد، پول بســته اینترنتی ندارم و اگر 
قرار باشد بچه هایم را مدرسه بفرستم، 
پول ماســک و ژل ضدعفونی ندارم. در 
هر صورت، بچه های من ضرر می کنند 
چون پدرشــان روزی هشــت ساعت، 
خیابان های شــهر را جارو می کند و به 
این مردم خدمت می کنــد اما حقوق 
نمی گیرد! او می گوید: آیا باید فرزندان 
ما کارگران کم درآمد، قربانی شوند؟ آیا 
باید بچه های ما همگی ترک تحصیل 
کنند؟ مگر قرار نبــوده درس خواندن 
مجانی باشد؟ دولتی که اصرار دارد مردم 
بچه هایشان را مدرسه بفرستند، الاقل 

ماسک مجانی به دانش آموزان بدهد.
زنی دست فروش در متروی تهران

»زهرا« با کوله بار روسری و شال بر 
پشت، مادری تنهاست. او دختری دارد 
که باید امسال کالس سوم دبستان برود 
اما او که اوایل آمــدن کرونا از ترس ابتال 
و بیماری، چند مــاه در خانه مانده بود و 
االن هم به زحمــت ماهی یک میلیون 
یا یک میلیون و 500هزار تومان درآمد 
دارد، ماهی ۸00هزار تومان اجاره خانه 
می دهد و دیگر پولی در بساط ندارد که 
اسباب محافظت از فرزندش در مقابل 

کرونا را خریداری کند.
زهرا با لبخنــدی تلــخ می گوید: 
خودشــان در ولنجک و پاســداران و 
زعفرانیه نشسته اند و بچه هایشان بهترین 
و خلوت ترین مدارس غیرانتفاعی کشور 
می روند اما به فکر ما نیســتند که باید 
بچه هایمان را بفرستیم مدارس شلوغ 
و پرخطر اسالمشهر! تنها فرزندم کرونا 

بگیرد، چه کسی جواب می دهد؟
در هر حال، چه آموزش مجازی باشد 
و چه حضوری، فرزندان کارگران مغبون 
می شــوند؛ نه »شــاد« برای کارگران، 
شاد و رایگان اســت و نه خرید ماسک و 
ژل ضدعفونی کننده بــرای یک کارگر 
ساختمانی یا پاکبان شهرداری راحت 
اســت. اینجا باز هم پرسش بی پاسخی 
که دهه هاست تکرار می شود، در ذهن 
تداعی می کند: چه بر سر اصل ۳0 قانون 

اساسی و آموزش رایگان آمده است؟

افزایش هزینه های آموزشی خانواده های کارگری زیر سایه کرونا

غم »شاد« کم بود، هزینه »ماسک« هم اضافه شد

خبر

معاون وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: مواجهه 
مسیر حفر تونل با ســفره گازی پنهان، دلیل اصلی حادثه 

معدن هجدک استان کرمان بوده است.
به گــزارش روابط عمومــی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، حاتم شــاکرمی با ابراز تأســف از ریزش معدن 
هجدک اســتان کرمان، کشته شــدن چهار تن از کارگران 
در این حادثه را تسلیت گفت و اظهار داشت: با دستور وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تیم بازرسی برای بررسی موضوع 

به محل حادثه اعزام شد.
معاون روابــط کار وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
تصریح کرد: این حادثه حدود ساعت ۱۱ و ۳0 دقیقه پیش 
از ظهر روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه رخ داده و بخشی از تونل 

به طور ناگهانی هنگام حفاری ریزش کرده است. وی تاکید 
کرد: بررسی میدانی اولیه بازرسان کار نشان می دهد با توجه 
به شواهد، حادثه به احتمال زیاد به دلیل شرایط خاص زمین 
شناســی و غیرقابل پیش بینی آن معدن و مواجهه مســیر 
حفر تونل با یک ســفره گازی پنهان در الیه های سنگی رخ 

داده است.
شاکرمی افزود: در اثر این اتفاق، حجم زیادی از گازهای 
نهفته در معدن، آزاد شده و باعث ریزش موضعی تونل شده 

است.
معــاون روابــط کار وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی تصریح کرد: ســوابق بهره بــرداری از آن معدن 
نشــان می دهد بازرســی های مســتمر از معدن صورت 

 گرفتــه و در اواخر تیرماه نیز این مهم انجام شــده اســت.
وی با بیان اینکه از نگاه ساختارهای ایمنی عملیاتی، پیمانکار 
معدن از وجود مسئول فنی و ایمنی ذی صالح و نیز تاییدیه 
صالحیت ایمنی پیمانکاری برخوردار بوده اســت، افزود: 
در زمان عملیات اســتخراجی نیز مسئول ایمنی و مهندس 
معدن حضور داشته که متأسفانه در این حادثه غیرمترقبه 

فوت کرده است.
شاکرمی ادامه داد: در حال حاضر حسب بازرسی مجدد 
عصر روز جاری ۱۷ شهریور ماه از محل حادثه توسط بازرسان 
کار استان، به دلیل ریزش زغال ســنگ در تونل و افزایش 
غلظت گاز متان در محیط، دســتور تعطیلی معدن مذکور 

صادر شده است.

معاون روابط کار، بازگشــایی مجدد معــدن را منوط به 
تأمین شرایط ایمنی اســتاندارد، باربرداری، تحکیم تونل با 

سیستم نگهداری و دستور مقام قضایی دانست.
شــاکرمی ضمن اعالم همدردی بــا حادثه دیدگان و 
خانواده های آنان ابــراز امیدواری کرد: هر چه ســریع تر 
بهبــودی و عافیت کامل بــرای تنها مصــدوم این حادثه 

حاصل شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

حفر تونل در مسیر گاز، علت حادثه معدن هجدک کرمان بود

درحالی که قانون اساسی 
به صراحت بر لزوم ارائه 
»آموزش رایگان« برای 
همه شهروندان تا پایان 

دوره متوسطه تاکید دارد 
و این وظیفه را برعهده 

دولت گذاشته است، درس 
خواندن هر روز برای 

فرزندان خانواده های 
کارگری دشوارتر می شود

تا دیروز خانواده ها 
دغدغه »شاد« و »لپ 

تاپ« داشتند، اما با 
باز شدن مدارس از ۱۵ 

شهریورماه، دغدغه خرید 
ماسک و دستکش و مواد 

ضدعفونی کننده هم به آن 
افزوده شده است
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