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تجمع دوباره کارگران خدماتی 
شهرداری مقابل فرمانداری امیدیه

شــماری از کارگــران خدماتی شــهرداری 
امیدیه، روز گذشــته در اعتراض به محقق نشدن 
وعده های داده شده از سوی مسئوالن برای وصول 
مطالبات شــان، بار دیگر اعتــراض صنفی خود را 
مقابل ساختمان فرمانداری امیدیه برگزار کردند. به 
گزارش ایلنا، این عده مدعی اند برخالف وعده ای که 
مسئوالن استانداری خوزستان و فرمانداری امیدیه 
به آنها در جریان اجتماعات اخیر داده، هنوز پولی به 

حساب کارگران پرداخت نشده است.
    

اعتراض کادر درمان شرکتی یاسوج 
به معوقات مزدی

جمعی از کادر درمان شرکتی شهرستان باشت 
یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض 
به  عدم دریافت معوقات مزدی خود تجمع اعتراضی 
برگزار کردنــد. به گزارش ایلنا، ایــن نیروها که روز 
گذشته در شبکه بهداشت باشــت تجمع کردند، 
می گویند: هفت ماه اســت که حقوق نگرفته ایم و 
چشم انداز شغلی ما روشن نیست. مشخص نیست چه 
زمانی می خواهند مطالبات مزدی ما را پرداخت کنند. 
یک ماه از سال قبل و شــش ماه سپری شده از سال 
جاری، حتی یک ریال به حســاب ما واریز نکرده اند 
و هرچه مراجعه می کنیم و به این مســاله معترض 
می شویم، هیچ فایده ای ندارد. تعداد این نیروها حدود 
۲۶ نفر اســت و از طریق آزمون به صورت شرکتی 
جذب دانشگاه علوم پزشکی شــده اند. این نیروها 
قرارداد یک ساله دارند و می گویند که عدم پرداخت 
دستمزدها، زندگی آنها را به خطر انداخته است. آنها 
می گویند تعدادی از همکارانمان متاهل هستند و این 
شرایط، باعث شده همه زندگی شان به هم بخورد، لذا 
از مدیران شبکه بهداشت تقاضا دارند هرچه سریعتر 
مطالبات معوق پرسنل را بپردازند و نسبت به پرداخت 

حق بیمه های معوق مانده اقدام کنند.
    

 مصدومیت ۲۶۵ کارگر اردبیلی 
در پنج ماهه نخست سال

آمارهای پزشــکی قانونی نشان می دهد که در 
پنج ماه اول امسال ۲۶۵ کارگر در اثر حوادث ناشی از 
کار در استان اردبیل مصدوم شده اند. به گزارش ایلنا، 
اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل اعالم کرد: 
براساس پرونده های تشکیل شده در استان از این 
تعداد ۲۵۲ نفر مرد و مابقی زن هستند. براساس این 
گزارش، بیشترین تعداد مراجعان مدعی حوادث 
ناشی از کار در تیرماه امسال با ۵۵ مراجعه و کمترین 
مراجعه در فروردین ماه با ۳۴ نفر ثبت شده است. در 
این مدت ۱۲ نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان خود 

را از دست دادند که همگی مرد هستند.
    

ممانعت از ورود کارکنان شرکتی 
مخابرات شوشتر به محل کار

جمعی از کارکنان شرکتی مخابرات شوشتر که 
قرارداد جدید کار را امضا نکرده اند، دیروز نتوانستند به 
محل کار خود وارد شوند. به گزارش ایلنا، این کارکنان 
که حاضر به امضای قراردادهای جدید از ابتدای سال 
نشده اند، می گویند: قراردادهای تنظیمی یک طرفه 
است و حقوق قانونی کارگر را دربرنمی گیرد. یکی 
از این کارکنــان گفت: ما خواســتار اجرای دقیق 
طرح طبقه بندی مشاغل و انعقاد قرارداد مستقیم 
با مخابرات هســتیم. وقتی کار ما دائمی است، چرا 
باید شرکتی باشیم و کمتر از نصف رسمی ها حقوق 
بگیریم؟ این کارکنان که پیشــتر در زمینه اجرای 
طرح طبقه بندی، شکایاتی تنظیم و به مراجع ذیربط 
تحویل داده اند، حاال معتقدند قراردادهای جدیدی 

غیرقانونی است و باید در آنها تجدیدنظر شود.
    

زنده به گور شدن دو کارگر در ساوه
ریزش آوار جان دو کارگر ســاوجی را گرفت. به 
گزارش فرتاک نیوز، سرپرست مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی ساوه با اعالم این خبر گفت: با اعالم 
خبر ریزش آوار و گرفتار شدن دو کارگر ساختمان در 
روستای بادامچالوق از توابع ساوه، بالفاصله تیم های 
عملیاتی اورژانس غرق آبــاد و نوبران به محل حادثه 
اعزام شدند. صیدی گفت: پیرو اعزام تیم های عملیاتی 
جهت رهاسازی دو مصدوم این حادثه از زیر آوار، تیم 
امدادی آتش نشانی شهرداری غرق آباد نیز به محل 
فراخوان شد. وی افزود: به رغم تالش تیم های عملیاتی 
و امدادی متاسفانه دو مصدوم این حادثه به علت شدت 

جراحات وارده فوت کردند.
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اخبار کارگری

پیام عابدی

معموال قانونگذار برای تهیه قوانین 
جدید از قوانین پشتیبان کمک می گیرد. 
این امر جدا از اینکه تضمین های برای 
قوانین جدید ایجــاد می کند، حمایت 
حقوقی و تکلیفی هــم ایجاد می کند، 
یعنی دستگاه هایی که در قوانین دیگر 
مسئولیت هایی دارند، به واسطه قوانین 
تعهدآوری که برایشــان تعریف شده، 
باید به تعهدات منــدرج در یک قانون 
جدید، البته در حیطه مسئولیت هایشان 
متصل شوند. این امر، دولت را به پشتیبان 
مشموالن قانون تبدیل می کند، فارغ 
از اینکه آنها شــخصیت های حقیقی 
یا حقوقی داشته باشــند. با این حال، 
در زمان هایی این تعهــدات می تواند 
ســویه های آســیب زننده هم داشته 

باشند.
به همین دلیل قانونگذار در اصل ۷۵ 
قانون اساسی تاکید کرده که در طرح ها و 
پیشنهاداتی که به تقلیل درآمد عمومی 
یا حتی افزایــش هزینه های عمومی 
می انجامند، باید طریق جبران کاهش 
درآمد یا تامین هزینه جدید، مشخص 
شود و کم نیســتند طرح هایی که پس 
از ارائه به شورای نگهبان به دلیل عدم 
انطباق بــا اصل ۷۵ قانون اساســی رد 

شدند.
اخیرا طرحی به نام »تقویت امنیت 
غذایی کشــور و رفع موانــع تولیدات 
کشــاورزی« در مجلس تصویب شده 
که براساس آن دستگاه های مختلف باید 

به شهرک های کشاورزی زیرمجموعه 
شرکت شهرک های کشاورزی خدمات 
دهند و از بابت برخی از این خدمات هیچ 
پولی از کسب و کارهای این شهرک ها 
دریافت نکنند. در بخشی از این طرح که 
بر اجرای ماده ۶۳ »قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت« تاکید دارد، کارفرمایان و 
کشاورزان کارگاه های کشاورزی تحت 
شمول نظام صنفی کشــاورزان با هر 
متراژ زمین، مشــمول قانون معافیت 
از پرداخت ســهم بیمه کارفرمایی که 

حداکثر پنج نفر کارگر دارند، می شوند.
آثار مثبت و منفی یک تصمیم 

»علیرضا حیدری« کارشناس رفاه و 
نظام تامین اجتماعی، این طرح را دارای 
آثار منفی بر حوزه درآمدی ســازمان 

تامین اجتماعی می داند.
وی در ایــن مورد به نیاز کشــور به 
واردات گسترده محصوالت کشاورزی 
اشــاره کــرده و می گوید: »بــه نظر 
می رســد نمایندگان مجلس خیلی 
بیکار هستند که اراده خود را معطوف 
تصویب چنین طرح هایی می کنند یا 
اینکه مشکالت کشور در حوزه تامین 
محصوالت کشاورزی حل شده و کشور 
به خودکفایی الزم برای تولید در داخل 
دست یافته، آن هم در زمانی که کشور 
در یکی از طوالنی ترین ادوار خشکسالی 
خود به ســر می برد، به نحوی که باید 
گندم، ذرت، کنجاله، سویا، یونجه و... 
را در حجم باال بــا تخصیص میلیاردها 
دالر ارز از کشورهای دیگر وارد کند. به 

نظر می رسد که مستقل شدن و تامین 
امنیت غذایی، شبانه به ذهن نمایندگان 
خطور کرده و در یک فرایند چند ماهه، 
بدون در نظر گرفتــن آثار کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت و با ساده سازی 
مســأله آن را به قانون تبدیل کرده اند و 
حاال از این انتخاب خود خشنود هستند، 
در حالی که واقعیت ملموس برای مردم، 
خشکسالی جدی و همه جانبه است و 
نه اتکای داخلی بــه تولید محصوالتی 
که در حالت عادی هم بــه واردات آنها 

نیاز داریم«.
وی افزود: »به نظر می رسد که عده ای 
از نمایندگان در دورهمی ها فکر می کنند 
که باید به نحوی حضور خود را در مجلس 
اثبات کنند. برای همین شب هنگام دور 
هم طرح می نویســند و بعد همکاران 
خود را که از نتایج آن غافل هستند و در 
موردش فکر نکرده اند، به تصویبش قانع 
می کنند، طوری که مردم فکر کنند که 
مجلس براساس ظرفیت های موجود در 
کشور و به نفع آنها تصمیم گیری کرده 
اســت. این در حالی است که مجلس 
باید آثار تصمیمش را بســنجد و ابتدا 
صرف و صالح آن را مبنــا قرار دهد. هر 
تصمیمــی در ابعاد ملــی نیازمند کار 
پژوهشی و عمق سنجی است. باید دید 
که آیا حمایت از تولیدکننده واقعا او را به 
تحرک وامی دارد یا اینکه هیچ اثری ندارد 
و در جای دیگر اثر تخریبی دارد؟ این طور 
نیســت که هر ایده ای را در سطح ملی 
گسترش دهند و برایش قانون تصویب 
کننــد. نباید تعادل هــای اقتصادی و 

نقاط تعادل را به سمتی حرکت داد که 
اثربخشی اش اصال معلوم نیست«.

حیــدری بــا بیــان اینکــه در 
سیاســت گذاری اقتصادی با سنجش 
دو مقوله »اثر خارجــی مثبت« و »اثر 
خارجی منفی« روبه  رو هستیم، گفت: 
»اثر خارجی مثبت به این معنی است 
که باید بسنجیم در تعامل اقتصادی دو 
طرف که برای آنها عایدی دارد، آیا نفر 
سوم از آن ســود می برد یا خیر. مثال در 
ارتباط با واکسیناسیون می گویند که 
اگر هر فرد دو مرحله واکســن دریافت 
کند و در مقابل کرونا ایمن شود، ۸ نفر 
دیگر را آلوده نمی کند. این گونه اقتصاد 
از اثر واکسیناسیون بهره مند می شود. اثر 
خارجی منفی را هم می توان این گونه 
توضیح داد؛ کارخانه ای تاسیس شده که 
با وجود اینکه بازار دارد و برای هزار کارگر 
شغل ایجاد کرده، به دلیل اینکه پساب 
صنعتی اش را به رودخانه های منتهی به 
شهر سرازیر می کند، سالمتی ساکنان 

یک شــهر را تهدید می کند یا کارخانه 
سیمانی هست که با وجود اینکه خوب 
محصولش را می فروشــد و نیاز بازار را 
تامین می کند، اما به دلیل آالیندگی باال 

مردم را دچار آسم و سرطان می کند«.
این کارشــناس رفاه افزود: »امروزه 
بسیاری از کشــورها با در نظر گرفتن 
اثــرات خارجی منفی، تولیــد خود را 
به کشــورهای دیگر منتقل می کنند، 
یعنی به جایی منتقل می کنند که اثر 
خارجی منفی نداشــته باشد. مثال به 
کشوری منتقل می کنند که به منابع 
آب کافی دسترسی دارد و نیروی کارش 
ارزان قیمت تر اســت یا اینکه به دلیل 
قوانین غیرسخت گیرانه محیط زیستی، 
شرایط مناسبی برای پذیرش تولید این 
کارخانه دارد. نهایتا صاحب این کارخانه 
تولیدش را به کشور مبدا منتقل می کند 
و می فروشد. رایج شده که کارفرمایان 
تولیداتشان را در سطح البراتور، در کشور 
خودشــان انجام می دهند و در نهایت 
در زمان دســت یافتن به سطح تولید 
انبوه، تولید را به کشور دیگری منتقل 
می کند. در زمینه کشاورزی هم چنین 
وضعیتی به وجود آمده اســت. الزامی 
ندارد که کشورها حتما محصول مورد 
نیاز خود را با صرف میلیاردها دالر هزینه 
در مزراع داخل تولید کنند، بلکه یا آن را 
وارد می کنند یا اینکه تکنولوژی تولید 
را به کشــور دیگری که ذخایر آبی الزم 
را دارد منتقل می کنند و در آنجا زمین 
اجازه می کنند و محصولشان را تولید و 
در نهایت به کشور خود منتقل می کنند. 
این گونه تولید را با بهره وری بیشــتر و 
هزینه کمتر به ســرانجام می رسانند و 
کشور کم آب خود را درگیر ابعاد هولناک 

تصمیماتشان نمی کنند«.
وی با اشاره به انتقال تعهدات بیمه ای 
واحدهای کشاورزی به دولت در طرح 
تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع 
تولیدات کشاورزی، یادآور شد: »در ایران 
به جای اینکه در پــس هر تصمیمی، 
عقالنیت اقتصــادی و منافع جمعی 
را بنشــانند، می گویند که کشاورزان 
واحدهای دارای ۵ نفــر کارگر و کمتر، 
بیمه نپردازند. اگر نپردازند، ســازمان 
تامین اجتماعــی چگونه بــه اتکای 
تعهدات دولت در آینــده، حقوق ۳.۵ 
میلیون مستمری بگیرش را بپردازد؟ 
هزینه درمان بیمه شدگان را که روزانه 
باید تامین شــود، چه کسی پرداخت 
می کند؟ باید یادآور شد که یک تصمیم 
در بخش های مختلف اثراتی را می گذارد 
که در ادعاهــای حول آن مشــاهده 
نمی شود. برای نمونه هر زمان که در ایران 

بنزین و گازوئیل را گران کردند و قیمت ها 
را به صورت چندسطحی )سهمیه ای، 
آزاد و...( وضــع کردند، هیچ گاه افرادی 
که قول حمایت به آنها داده شد، مورد 
توجه قرار نگرفتند. لنج داران، صیادان، 
رانندگان تاکســی های اینترنتی و... 
که باید به ســوخت با نرخ سهیمه ای 
دســت می یافتند، شناسایی نشدند و 
تازه پس از اصالح قیمت ها به فکر افتادند 
که آنها را شناســایی کنند. مانند این 
تصمیم گیری ها که آثارش را نمی بینند 
زیاد است اما باز هم به انواع مختلف شاهد 

تکرارشان هستیم«.
خشنودی مجلس و تشکر قالیباف 

از نمایندگان 
با تمــام این اوصــاف، مجلس این 
روزها از تصویب طــرح تقویت امنیت 
غذایی کشــور و رفع موانــع تولیدات 
کشــاورزی خشنود اســت، چرا که به 
ادعــای نمایندگان طرحــی تصویب 
شده که به کاهش ۵۰درصدی واردات 
محصوالت اساســی کشــاورزی طی 
۴ ســال می انجامد؛ طرحی که مجوز 
وزارت جهاد کشــاورزی برای تقویت 
زیرساخت های خودکفایی محسوب 
می شود. »محمدباقر قالیباف« رئیس 
مجلس در نشست علنی ۲۳ شهریورماه 
از نمایندگان »به جهت بررسی و تصویب 
این طرح« تشــکر کرد و گفت: »امروز 
مردم عزیز بدانند با موافقت شــورای 
نگهبان با طرح امنیت غذایی، این قانون 
عالوه بر امنیت ملی، در امنیت غذایی، 
سالمت، تولید و توزیع و کنترل قیمت ها 
نیز بسیار موثر است«. وی بدون اشاره به 
ضرورت پاسخگویی دولت به تعهدات 
سازمان تامین اجتماعی و اینکه آیا این 
طرح با در نظر گرفتن مصائب خشکسالی 
و نبــود آب کافی در کشــور، می تواند 
خودکفایی ادعا شده را محقق کند، ابراز 
امیدواری کرد که نابه سامانی هایی که 
در تولید و توزیع وجود دارد با وجود این 

قانون حل و فصل شوند.

سریال تصویب طرح های غیرکارشناسانه در مجلس همچنان ادامه دارد

مهمان های جدید پای سفره سازمان تامین اجتماعی

خبر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس 
قانون، یارانه پردرآمدها باید قطع شود.

به گزارش خبرگــزاری خانه ملت، حجت اهلل 
عبدالملکی با بیان اینکه براســاس قانون، یارانه 
ثروتمندان باید قطع شــود و یارانه اقشار ضعیف 
افزایش یابد، گفت: به مجلس وعده دادیم که طی 
یک سال سامانه جامع رفاه ایرانیان را تکمیل کنیم 

تا براساس آن بتوان سیاست گذاری های الزم را در 
این زمینه انجام داد.

وی درباره برنامــه وزارتخانه متبوعش برای 
حذف یارانه پردرآمدها، گفت: براســاس قانون، 
یارانه پردرآمدها )طبق فرمول خاصی( باید قطع 
شود و یارانه اقشار ضعیف افزایش یابد. نکته اصلی 
در این امر نحوه شناسایی این افراد است که برای 

تحقق آن به بانــک اطالعاتی اقتصادی قوی نیاز 
است تا بتوان براساس آن سطح درآمدی افراد را 

تعیین کرد.
این وزیر کابینه ســیزدهم افــزود: هرچند 
در ســال های گذشته راه اندازی ســامانه جامع 
رفــاه ایرانیــان در وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی آغاز شــده امــا اطالعــات آن ناقص 

 بوده و برخط نیســت، تکمیل این ســامانه جزو
 برنامه های ما است.

وی اضافه کرد: در صورت تکمیل سامانه جامع 
رفاه ایرانیان بسیاری از افرادی که البته خیلی زیاد 
هم نیستند و باید یارانه آنها تغییر کند، مشخص 

می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: 

ما به مجلس وعده دادیم که طی یک ســال این 
ســامانه را تکمیل کنیم تا براســاس آن بتوان 

سیاست گذاری های الزم را انجام داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

حذف یارانه نقدی برخی افراد منوط به تکمیل سامانه جامع رفاه است

کارگران پیمانکاری شــهرداری کوت عبداهلل، دیروز 
مقابل اســتانداری خوزســتان تجمع اعتراضی برگزار 

کردند.

به گزارش ایلنا، این کارگران که ماه هاســت حقوق 
نگرفته انــد، خواســتار حمایت اســتانداری و مقامات 
اســتان از مطالبات خود شــدند. یکــی از حاضران در 
ایــن تجمع می گویــد: ما پشــت هم فریــاد می زنیم، 
اســتاندار حمایت حمایت اما واقعاً خســته شــدیم. 
به هر جا که فکــرش را بکنیــد مراجعــه کرده ایم، نه 
 از شــهرداری آبــی برایمان گرم شــد نه از شــورای 

شهر جدید!
این کارگــران چهار ماه اســت که دســتمزد کامل 
نگرفته اند و حــق بیمه آنهــا نیز برای ماه های ســوم 

و چهــارم امســال کامــل رد نشــده، ضمــن اینکه 
 بخشــی از مطالبــات ســال قبــل را نیــز هنــوز 

دریافت نکرده اند.
شــهرداری کوت عبداهلل مدعی اســت که شهردار 
سابق و بدهی های انبوهی که به بار آورده، مسبب اصلی 
این اوضاع اســت اما کارگران می گوید: آیا خود مدیران 
می توانند چهار ماه بدون حقوق زندگی کنند؟ چرا حقوق 

حداقلی ما را نمی پردازند؟
به گفته ایــن کارگران، پیشــتر وعــده داده بودند 
که تا پایان هفته گذشــته، حقوق خــرداد و تیر ماه را 

کامل تســویه کنند و چون این اتفاق نیفتاده، کارگران 
دســت به دامان اســتانداری خوزستان شــده اند. این 
کارگران انتظار دارند اســتاندار خوزســتان به عنوان 
باالترین مقام اجرایی استان، دســتور پرداخت سریع 
 مطالبــات مزدی کارگــران پیمانکاری شــهرداری را 

صادر کند.
شهرداری کوت عبداهلل، حدود ۴۰۰ کارگر پیمانکاری 
دارد که در دو نوبت روزکار و شــب کار مشــغول به کار 
هســتند. این کارگران ماه ها معوقــات مزدی پرداخت 

نشده دارند.

تجمع کارگران شهرداری کوت عبداهلل مقابل استانداری خوزستان

بخشی از طرح »تقویت 
امنیت غذایی کشور و رفع 
موانع تولیدات کشاورزی« 

تاکید دارد کارفرمایان 
و کشاورزان کارگاه های 
کشاورزی تحت شمول 

نظام صنفی کشاورزان با هر 
متراژ زمین، مشمول قانون 

معافیت از پرداخت سهم 
بیمه کارفرمایی می شوند

حیدری: عده ای از 
نمایندگان در دورهمی ها 

فکر می کنند که باید به 
نحوی حضور خود را در 

مجلس اثبات کنند. برای 
همین شب هنگام دور هم 

طرح می نویسند و بعد 
همکاران خود را برای 
تصویب قانع می کنند
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