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تجمع بازنشستگان کارگری 
خوزستان مقابل تامین اجتماعی

روز گذشــته )۲۵ فروردیــن( جمعــی از 
بازنشســتگان کارگری اســتان خوزســتان 
با حضور مقابــل اداره تامیــن اجتماعی، به 
 فیش هــای حقوقــی و دریافتــی خــود 

اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، این بازنشســتگان با بیان 
اینکه هیچ یک از وعده های مســئوالن عملی 
نشده و از دستمزدهای پایین تر از خط فقر خود 
انتقاد داریم، گفتند: باید مستمری ها به خط 

فقر نزدیک شود.
آنها می گویند: ابتدا متناسب ســازی دور 
دوم باید کامل و به تمامی اجرایی شــود و بعد 

افزایش مستمری ۱۴۰۰ اعمال شود.
بازنشستگان همچنین خواســتار تامین 
درمان رایگان، حق مشــارکت و فراهم سازی 

امکانات رفاهی مکفی هستند.
    

 کشته و زخمی شدن دو کارگر 
بر اثر ریزش معدن

حادثه ریــزش معدن کرومیت دره شــور 
فاریاب، عصــر روز سه شــنبه )۲۴ فروردین 
ماه( اتفــاق افتاد کــه در نتیجــه آن یکی از 
کارگران از ناحیه کمر زخمی و کارگر دیگری 
 به دلیل شــدت جراحــات وارده جــان خود 

را از دست داد.
به گــزارش ایلنــا، ایــن واحــد معدنی 
به صــورت غیرمجــاز فعالیــت بهره برداری 
 دارد و امکانــات ایمنــی در آن به درســتی 

رعایت نمی شود.
به گفته یک فعال کارگری، در چند ســالی 
کــه از فعالیت ایــن واحد معدنــی می گذرد 
هیچ نظارتی بــر فعالیت معدن نبــوده و در 
عین حال واقع شــدن این معــدن در منطقه 
حفاظت شــده زیســت محیطی ســاریگل، 
موجب شــده تا ســازمان صنعــت، معدن و 
 تجارت خراســان شــمالی تاکنــون در ثبت 

آن ناکام بماند.
    

کارگران شهرداری شوشتر 
چهارماه مزد طلبکارند

۵۰۰ کارگــر شــاغل در  ز  بیــش ا
مجموعــه شــهرداری شوشــتر چهــار 
 مــاه معوقــات مــزدی خــود را دریافــت 

نکرده اند.
به گــزارش ایلنا، یکــی از ایــن کارگران 
گفت: حدود ۵۰۰ نفر در مجموعه شهرداری 
شوشــتر، به صورت پیمانکاری، قراردادی و 
رسمی مشغول به کار هســتیم که دست کم 
 چهار مــاه مطالبــات مزدی مان بــه تاخیر 

افتاده است.
وی با بیان اینکه چندین ســال اســت با 
مشــکل معوقات مــزدی روبه رو هســتیم، 
گفت: آخرین حقوقی کــه دریافت کرده ایم 
حقوق آبــان ۹۹ بــود کــه روز ۲۰ فروردین 
 مــاه ســال جــاری بــه حســاب کارگران 

واریز شد.

به گفته وی، عدم پرداخت مطالبات مزدی 
و بیمه ای، مشکالت بسیاری برای خانواده های 

کارگران به وجود آورده است.
وی دربــاره معوقــات بیمــه ای خــود 
ه  نــش گفــت: چندیــن مــا ا ر و همکا
 مطالبــات بیمــه ای داریــم که مربــوط به 

سال های ۹۶ و ۹۷ است.
این کارگــر بــا بیــان اینکــه مطالبات 
کارگــران در ســال های قبل بیشــتر بود که 
بخش زیــادی از آن با ورود شــهردار جدید 
پرداخت شد، افزود: شهردار تمام تالش خود 
را برای به روز کــردن مطالبات کارگران انجام 
 می دهد امــا کمبــود منابع مالــی مانع این 

کار می شود.
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زهرا معرفت

در روســتای »دوالب تلخ چاروسا« 
در یک خانه کاهگلی قدیمی با کمترین 
امکانــات و تلخ ترین اتفاقــات زندگی 
می کنند. خودشان می گویند »این خانه 

جای آدمیزاد نیست«.
وضعیت زندگی خانــواده پنج نفره 
آقای وکیلــی از بهار ســال ۹۸ به کلی 
تغییر کــرد، زمانی که پزشــکان علت 
دردهای کلیه پســر بــزرگ خانواده را 
بیماری کلیوی تشــخیص دادند و تازه 
ماجرا شروع شد. بیماری، ژنتیکی بود 
و بعد از مدت کوتاهی مشخص شد که 
مادر و دو فرزند دیگر خانواده هم درگیر 
هستند. چهار بیمار در یک خانه بودند 
و پدر در عسلویه کار می کرد: »آن زمان 
کارگر تعمیر و نگهداری در عسلویه بودم، 
وقتی متوجه شدم پســر بزرگم نیاز به 
پیوند کلیه دارد برای سروسامان دادن 
به اوضاع آمدم اما دیگر نتوانستم به کار 

برگردم. کل خانواده ام مریض شــدند 
و برای نگهداری از آنهــا باید می ماندم. 
زمانی که برای تسویه حساب و استعفا 
به عسلویه برگشتم مدت انجام کارهای 
مربوط به بیمه بیکاری ام تمام شده بود 
و از گرفتن بیمه بیــکاری هم محروم 
شدم؛ یعنی بعد از چند سال کار کردن 
در جنوب، حاصل زندگی ام صفر بود و 

هیچ نداشتم...«.
فقط کافی ست یکی دو باری در ماه 
کارمان به دکتر و دوا و درمان بکشد تا سر 
ماه دیگر چیزی از حقوق ماهیانه  کارگری 
باقی نماند. اگــر بخواهی پول داروهای 
خاص را بپــردازی، کل حقوق را هم که 
بدهی کم است. هزینه های کمرشکن 
درمان را کسانی که بیمار خاص در خانه 
دارند، متوجه می شــوند. با این اوصاف 
وضعیت خانواده وکیلی کامال مشخص 
است: »هر چه داشتیم همان سه چهار 
ماه اول سال ۹۸ برای پیوند کلیه فرزند 
اول مان خرج کردیــم. کارمان به جایی 

رســیده که حتی توان پرداخت کرایه 
ماشین برای رفتن به بیمارستان و دیالیز 

را هم نداریم«.
وکیلــی صدایش می لــرزد و ادامه 
می دهد: »پســر اول مــان پیوند کلیه 
انجام داد و االن دارو مصرف می کند اما 
فرزندان دیگرم حال خوبی ندارند. دیگر 
دیالیز هم جواب نمی دهد و پزشــکان 
گفته اند تا دو ماه دیگر باید پیوند کلیه 
 شــوند وگرنــه بیماری به قلب شــان 

هم سرایت می کند«.
 ماهی چهار میلیون 
خرج دارو ها می شود

»استیصال«، شاید بهترین کلمه ا  ی 
اســت که می توان در رابطه با وضعیت 
پدر این خانواده به کار بــرد. او نه خود 
توان حمایت از بیمارانــش را دارد و نه 
دولت و نهادهــای حمایتی آن طور که 
باید حمایتــش می کننــد. خدماتی 
که دفترچه بیمه روســتایی در مقابل 
هزینه هــای درمان این خانــواده ارائه 

می دهد تقریبا چیــزی نزدیک به صفر 
است. اگرچه هزینه های دیالیز رایگان 
اســت اما هزینه های جانبی بــه اندازه 
کافی کمرشکن است. می گوید: »روی 
دفترچه بیمه روستایی اصال نمی شود 
حســاب باز کرد. خیلی از داروها را آزاد 
می خریم و فقط ســه چهار هزار تومان 
قیمت برخی از داروها بــا این دفترچه 
پایین می آید، در حالی که ماهی چهار 
میلیون تومان هزینه داروی خانواده ام 
می شــود و هیچ کدامــش را هم بیمه 

پرداخــت نمی کنــد. ماهــی چهار 
 میلیون تومان کم نیســت، کمر کوه را 

هم خم می کند«.
او ادامه می دهــد: »هزینه های این 
بیماری برای یک نفر هم خیلی باالست 
چه برسد برای من که چهار بیمار دارم 
و شغلی هم ندارم. اگر کمک های مردمی 
نبــود از پس هیچ کــدام از هزینه های 
درمان برنمی آمدم. االن هم برای پیوند 
کلیه دو فرزند دیگرم با مشــکل مواجه 
هستم. تشکیل پرونده برای عمل نزدیک 
به ۴۰میلیون تومان هزینه می برد. باید 
قبل از عمل روی بیمار چندین آزمایش 
انجام شــود تا از صحت و سالمتی بدن 
مطمئن شوند. همین آزمایش ها نزدیک 
به ۴۰میلیون تومان هزینه می برد. برای 
فرزند اول کمک های مردمی داشتیم اما 
برای دو فرزند دیگرم دستم به جایی بند 
نیست. چطور باید برای این دو فرزندم 
عمل پیوند کلیه را انجام دهم؟ اگر عمل 
را انجام ندهند، قلب و همه اندام هایشان 
درگیــر می شــود و بچه هایــم مقابل 

چشمانم پرپر می زنند و می میرند...«.
 مسئوالن از زیر بار مسئولیت 

شانه خالی می کنند
اینکه دســت پــدر بــرای تامین 
هزینه های درمان به جایی بند نیست، 
مسئولیتش مستقیم برعهده مسئوالن 
است. اصل ۲۹ قانون اساسی صریحا بر 
وظیفه دولت برای درمان همگانی رایگان 
تاکید کرده است: »برخورداری از تأمین 
اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، 
پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرســتی، 
درراه ماندگــی، حــوادث و ســوانح و 
نیاز به خدمات بهداشــتی و درمانی و 
مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و 
غیره حقی است همگانی. دولت مکلف 
اســت طبق قوانین از محل درآمدهای 
عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت 
مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق 
را برای یک یک افراد کشور تأمین کند«.

وکیلی می گوید: دنبال کمک های 
دولتی هم رفتیم، مثال رفتیم بهزیستی 
و آنها گفتنــد اول خودتان هزینه کنید 
بعد برای ما فاکتــور بیاورید. خب من 
اگر می توانســتم خودم هزینه کنم که 
دســت کمک دراز نمی کردم. البته در 
مورد پســر اولم با کمک های مردمی 
توانستیم درمان را تکمیل کنیم و بعد 

برای بهزیســتی یک فاکتور ۹ میلیون 
تومانی بردیــم کــه از آن فاکتور فقط 
۲۰۰هزار تومان به ما دادند. ۲۰۰هزار 
تومان فقط پول یک سونوگرافی ساده 
می شود. ظاهرا در سیستم دولت بیشتر 
از این اجازه پرداخت هزینه های دارویی و 
درمانی ندارند و بیشتر از این برای ما مایه 

نمی گذارند«.
درمان رایگان با تاکیــد بر اصل ۲۹ 
قانون اساسی یک حق شهروندی است. 
ارائه رایگان صفر تا صد خدمات درمانی 
وظیفه دولت ها در قبال شــهروندانش 
اســت، وظیفه ای که همواره از زیر بار 
آن شانه خالی کرده اند. اگر قرار نیست 
چنین حقی به تمامی شهروندان تعلق 
بگیرد، تامین درمان رایگان برای بیماران 
خاص شاید حداقلی ترین کاری باشد 
که دولت ها می تواننــد و باید در زمینه 
خدمات درمانی انجام دهد، گرچه چنین 
امیدی به نظر واهی می آید اما به هر حال 
باید برای خانواده آقای وکیلی و امثال آن 

فکری کرد.
چهار میلیون تومان پــول داروی 
ماهانه وقتی دستمزد یک کارگر شاغل 
به زحمت چهار میلیون تومان اســت، 
نشانه یک فاجعه اســت. وقتی فرض 
کنیم در همین یک ســال گذشــته 
صدها هزار کارگر بیکار شده اند و باید 
هزینه های زندگی و درمان را از جیب 
خالی بپردازند، عمق فاجعه خودش را 
بیشتر نشان می دهد. امثال آقای وکیلی 
کم نیستند؛ بسیار هستند کودکانی که 
به خاطر بیماری و فقر پدر، در دردهای 
مختلف دســت و پا می زنند و کسی به 
دادشان نمی رسد. آیا باید دو فرزند آقای 
وکیلی مقابل چشــمان غم زده پدر و 
مادر جان خود را از دست بدهند و کسی 

کاری برایشان نکند؟

روایتی تلخ از زندگی یک شهروند ایرانی

فرزندانممقابلچشممپرپرمیشوند
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طبق پیش بینی ها قرار اســت ۱۰۰هزار واحد مســکونی 
ارزان قیمت در جوار شــهرک ها و نواحی صنعتی کشور برای 
کارگران ساخته شود و کارگرانی که تحت پوشش بیمه تامین 

اجتماعی هستند در اولویت قرار دارند.
به گزارش ایسنا، کارگران از محروم ترین و آسیب پذیرترین 
اقشار جامعه به شمار می روند و بخش اعظمی از هزینه های سبد 
معیشت آنها را هزینه های مسکن و اجاره بها شامل می شود و از 
این رو مسکن از دغدغه های اساسی آنها به شمار می رود. آن طور 
که رئیس اتاق تعاون ایران می گوید: ســاخت ۱۰۰هزار واحد 

مسکونی ارزان  قیمت در جوار شهرک ها و نواحی صنعتی برای 
کارگران برنامه ریزی شده و مراحل اولیه ثبت نام در استان ها در 

دست اقدام است.
بهمن عبدالهی می گوید: قرار است در فاز نخست برای آن 
دســته از کارگرانی که دارای بیمه تامین اجتماعی هســتند، 
۱۰۰هزار واحد مسکونی ساخته شود و این طرح قابلیت افزایش 

تا ۲۰۰هزار واحد مسکونی را دارد.
وی با بیان اینکه استان های مختلف باید اسامی متقاضیان 
فاقد مسکن را در سامانه مربوطه ثبت کنند، می افزاید: تاکنون ۲۲ 

استان کشور برای تامین زمین ارزان یا رایگان و احداث مسکن 
کارگری اعالم آمادگی  و ۸۵هزار نفر متقاضی ثبت نام کرده اند.

به گفته عبدالهی، سال گذشته برای این طرح ۲۲۰میلیون 
تومان تســهیالت در نظر گرفته و مقرر شــد باقیمانده توسط 
متقاضی تامین شود و در قانون بودجه سال جاری این مبلغ به 

۳۰۰میلیون تومان افزایش یافت.
آمارها نشان می دهد که در شهرک های صنعتی دست کم 
بین ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار نفر مشغول کار هستند و به دلیل مشکالتی 
که در بحث رفت و آمد و طی کردن مسافت طوالنی تا محل کار 

دارند، تامین مسکن ارزان برای آنها امری ضروری است. بر همین 
اساس بسیاری از کارشناسان و فعاالن حوزه کار، ساخت مسکن 
کارگری در شهرک های صنعتی را اقدامی راهگشا در جهت رفع 

دغدغه کارگران و خانه دار شدن آنها می دانند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
با بیان اینکه اگر هنرمند یا مسئولی به کرونا مبتال 
شود استوری می گذارد تا همه متوجه شوند ولی 
اگر کارگری کرونا بگیرد کسی خبردار نمی شود، 
گفت: ادارات کار باید مصوبات ستاد ملی مقابله با 
کرونا را که الزم اجرا است درباره دورکاری کارگران 
و تعطیلی بنگاه هــا و کارگاه ها بــه کارفرمایان 
بخشنامه کنند و اجازه حضور کارگران در شرایط 

خطرناک کرونایــی را ندهند. ناصــر چمنی در 
گفت وگو با ایسنا، درباره لزوم دورکاری کارگران 
در شــرایط کرونایی حاضر اظهار کــرد: از زمان 
شــیوع پاندمی کرونا کارگران کارگاه ها آن طور 
که باید مورد حمایت قرار نگرفته اند در حالی که 
وقتی بخشنامه ای از ســوی دولت یا مصوبه ای از 
سوی ستاد ملی مقابله با کرونا صادر می شود همه 
مجموعه های دولتی اعم از بانک ها، دفاتر خدماتی، 
ادارات و سازمان هایی که مرتبط با دولت هستند، 
اقدامات و محدودیت های الزم را اجرا و نیروهای 

کار خود را یک سوم می کنند یا به شکل دورکاری 
و ۵۰درصد به کار می گیرند. وی خاطرنشان کرد: 
ســالمت جامعه زحمتکش کارگری به عنوان 
نیروی مولد کشور نباید مورد غفلت قرار گیرد و 
کارفرمایان با این توجیه که ماسک و دستکش و 
اقالم بهداشتی در اختیار نیروی کار قرار می دهند 
نباید کارگران را در شــرایط خطرناک کرونایی 
مجبور به کار کنند. رئیس کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران تصریح کرد: متاسفانه برخی از 
کارفرمایان اجازه نمی دهند که کارگران دورکار 

شوند و تنها یک عده معدود از کارگران کارخانه ها 
و بنگاه ها تعطیل شده اند در حالی که وقتی ستاد 
مقابله با کرونا مصوبه ای را ابالغ می کند، الزم االجرا 
است و همه باید از آن تبعیت کنند. چمنی افزود: 
آن دسته کارفرمایانی هم که حاضر به پیروی از 
مصوبات می شوند و نیروهای کارشان را یک سوم 
می کنند بعضا می بینیم که حقوق ایام دورکاری را 
به کارگر نمی دهند که این ظلم و احجاف در حق 
کارگران است. این مقام ارشد کارگری با بیان اینکه 
در چنین شرایطی ادارات کار باید بخشنامه های 
دولتی را به تمام مجموعه های مشمول قانون کار 
در استان ها ابالغ کنند، اظهار کرد: ادارات کار باید 
به کارخانه ها یا کارگاه هایی که تعطیلی آنها به تولید 
ضرر نمی زند و اگر نیروهای کار یک ســوم حاضر 

شوند مشکلی به وجود نمی آید، بخشنامه بزنند 
و با توجه به نوع فعالیت بنگاه ها، اجازه دورکاری 
کارگران و جلوگیری از حضور آنها در محیط های 
کار را صادر کنند. چمنی تصریح کرد: تنها جایی 
که آماری از افراد مبتال به کرونا داده نشده جامعه 
کارگری است، در حالی که اگر این آمار ارائه می شد 
متوجه می شدیم که چند درصد کارگران مبتال 
شده اند. متاسفانه وقتی هم کارگری کرونا می گیرد 
باید از مرخصی استعالجی استفاده کند که بعد از 
دوماه دوندگی تنها ۶۰درصد غرامت دستمزد ایام 
بیماری با توجه به هزینه های سنگین درمان به او 
تعلق می گیرد. به گفته وی، هر کارگری که به کرونا 
مبتال شود هزینه های سنگینی به تولید کشور و 

سازمان تامین اجتماعی وارد می شود.

آغاز ساخت اولین پروژه مسکن در شهرک های صنعتی

بیمه شدگان تامین اجتماعی در اولویت مسکن کارگری خواهند بود

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی:

کارگران کرونا بگیرند، کسی خبردار نمی شود

مشاور و نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
شناسایی، پیگیری و رصد بنگاه های مشکل دار با هدف صیانت 
از نیروی کار، تداوم تولید، تثبیت اشتغال و پایداری بنگاه های 

اقتصادی صورت می گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کریم یاوری گفت: صیانت 

از نیروی کار فقط در رســیدگی حقوقی به دادخواست های 
قانونی کارگران خالصه نمی شود بلکه گره گشایی از مشکالت 
اقتصادی بنگاه های مشکل دار در اولویت خواسته های کارگران 
است چرا که با حل مشکالت بنگاه ها، کارگران به خواسته های 

قانونی خود دست می یابند.

وی گفت: رسیدگی و حل و فصل مشــکالت بنگاه های 
اقتصادی مشکل دار در مرحله اول به عهده مدیران، کارفرمایان 
و سهامداران بنگاه های و در مرحله بعد سازمان ها و دستگاه های 
صادرکننده و جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و بانک هایی 
است که با پرداخت تسهیالت در احیاد و احداث بنگاه مشارکت 
دارند و نهایتاً کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست 

استانداران.
مشــاور وزیر و نماینده ویژه تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
افزود: توجه به موضوع بیمه، بازنشستگی و درمان نیروی کار 

مشمول ازجمله تاکیدات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و کمیته های متشکله پشتیبانی و مانع زدایی هاست. برای 
مثال استان مرکزی در سال ۹۹ تعداد ۲۰۱ جلسه برگزار و 
مشکالت مربوط به واحدها تولیدی را مطرح و ۸۸۹   مصوبه 

داشته است.
وی اظهار داشت: استان مرکزی دارای ۵۴ واحد مشکل دار 
شناسایی شــده با تعداد تقریبا ۸هزار کارگر است و اقدامات 
و پیگیری های مسئوالن اســتان مرکزی در رفع مشکالت 

بنگاه های اقتصادی قابل تقدیر است.

مشاور وزیر کار خبر داد:

شناسایی بنگاه های مشکل دار با هدف صیانت از شاغالن

هر چه داشتیم همان سه 
چهار ماه اول سال ۹۸ برای 
پیوند کلیه فرزند اول مان 

خرج کردیم. کارمان به 
جایی رسیده که حتی توان 
پرداخت کرایه ماشین برای 
رفتن به بیمارستان و دیالیز 

را هم نداریم

در مورد پسر اولم با 
کمک های مردمی 

توانستیم درمان را تکمیل 
کنیم و بعد برای بهزیستی 

یک فاکتور ۹ میلیون 
تومانی بردیم که از آن 

فاکتور فقط 200هزار تومان 
به ما دادند
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