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 معدن آق دربند سرخس 
تعطیل شد

معدن آق دربند سرخس با دســتور مقامات و 
مسئوالن تا زمان روشن شدن علت حادثه تعطیل 
شد. به گزارش ایلنا، یک گروه کارشناسی در حال 
بررسی علت حادثه هستند و تا زمان پایان کار این 
گروه، به دستور فرمانداری کار معدن متوقف شده 
است. فرماندار سرخس در ارتباط با دو کارگر متوفی، 
ضمن تاکید بر اینکه این دو کارگر تخصص شان در 
بخش انفجار بوده، اعالم کرده که دو کارگر متوفی 
بیمه بوده اند و حق و حقوق آنها پرداخت خواهد شد. 

این دو کارگر، 22 و 11 سال سابقه کار داشته اند.
    

 زخمی شدن دو کولبر 
در روزهای گذشته

در دو حادثــه جداگانه، دو کولبــر در روزهای 
هفتم و هشتم شهریور زخمی شــدند. به گزارش 
ایلنا، در حادثه اول )هشتم شهریور ماه( کولبری به 
نام »خدر« در منطقه مرزی سردشت مجروح شد. 
این کولبر اهل روستای داوداوی است و برای مداوا 
به مراکز درمانی آذربایجان غربی منتقل شده است. 
در حادثه ای دیگر که یک روز قبل از آن اتفاق افتاد، 
در گذرگاه مرزی نوسود، یک کولبر دیگر از ناحیه پا 
مجروح شد. این کولبر با هویت »نریمان سبحانی« 
از اهالی سروآباد است که او نیز برای مداوا به مراکز 

درمانی منتقل شده است.
    

یک بازنشسته تامین اجتماعی:
 فرمول همسان سازی 
به طور شفاف منتشر شود

اجرای همسان ســازی یا متناسب ســازی با 
شاکله فعلی آن، موجب انتقاداتی شده است. یکی 
از این انتقادات مربوط به بازنشســتگان سخت و 
زیان آور است که 10سال سابقه استحقاقی آنها در 
نظر گرفته نشده است. به گزارش ایلنا، یک کارگر 
بازنشسته که جزو سایر سطوح مستمری بگیری 
است مدعی است با همسان سازی فقط ۸00هزار 
تومان به دریافتی ماهانه او اضافه شده است. سعیدی 
ادامه می دهد: اگر 1۵درصد افزایش ماده ۹۶ برای 
سایر سطوح را در نظر بگیریم با احتساب ۸00هزار 
تومان همسان سازی، مستمری من چیزی حدود 
2۶درصد زیاد شــده است. بیشــتر مصاحبه ها و 
اظهارات مسئوالن مربوط به حداقل بگیران است 
اما من خواهــش دارم بیایند واضح و دقیق توضیح 
بدهند که آیا عدالت بیمه ای برای ســایر ســطوح 
نیز اجرایی شده است. وی به ماده ۹۶ قانون تامین 
اجتماعی اشاره می کند و می گوید: براساس این ماده 
قانونی باید هر سال مستمری ها به میزان افزایش 
هزینه های زندگی زیاد شود بنابراین باید سازمان 
پایه مستمری ها را به پایه خط فقر برساند و این کار 
هیچ ربطی به همسان سازی ندارد یعنی بدون اجرای 
همسان سازی باید مستمری ها به اندازه خط فقر زیاد 
شوند. حاال آمده اند با اجرای همسان سازی چند صد 
هزار تومان به حقوق بازنشستگان افزوده اند و ما باید 
در نگرانی و دلهره باشیم که آیا سال بعد این افزایش 
همسان سازی مشــمول افزایش سالیانه می شود 
یا خیر؟ به گفته وی، مهمتریــن مولفه همان پایه 
مستمری است که به اندازه کافی و قانونی زیاد نشده 

است. این کار یک تخلف از قانون است.
    

ساالری خبر داد:
ادامه تمدید اعتبار غیرحضوری 
دفترچه های بیمه تامین اجتماعی

مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی، از 
تمدید اعتبار دفترچه های بیمه تامین اجتماعی 
به صورت غیرحضــوری خبر داد. بــه گزارش 
مهــر، مصطفی ســاالری با اشــاره به شــیوع 
کرونا و ضــرورت افزایش خدمــات از راه دور به 
بیمه شدگان تأمین اجتماعی، گفت: ۴۵ میلیون 
نفر در کشــور دفترچه تأمیــن اجتماعی دارند 
که گام نخســت درباره حــذف دفترچه تأمین 
اجتماعی برداشته شد. وی با عنوان این مطلب که 
اعتبار دفترچه های بیمه به تمدید حضوری نیاز 
ندارد، افزود: استعالم اعتبار دفترچه ها به روش 
غیرحضوری انجام می شــود. ساالری ادامه داد: 
سال گذشــته ۹۷ میلیون مورد مراجعه افراد به 
شعب و کارگزاری های تأمین اجتماعی داشتیم 
که از این تعــداد، 3۸.۵میلیون نفر یعنی حدود 
۴0درصد فقط برای تمدیــد دفترچه مراجعه 

می کردند و اکنون این مراجعات را نداریم.

4
اخبار کارگری

فعــاالن کارگــری و نماینــدگان 
تشکل های صنفی، معتقدند که خروج 
کارگران مناطق آزاد از شــمول قانون 
کار، باعث شده است که این کارگران، 
از حمایت های قانونی محروم باشند و 
سایه تبعیض و استثمار بر سر این قشر 
ســنگینی کند، با این حال، مدیر امور 
حقوقی شورای عالی مناطق آزاد معتقد 
اســت که درباره کارگران این مناطق 
سیاه نمایی می شود و اوضاع این قشر از 
کارگران، اگر بهتر از سایر کارگران شاغل 

نباشد، بدتر هم نیست.
به گزارش »توسعه ایرانی«، سال ها 
پیش و با هدف حفظ اشتغال و رفع موانع 
تولید و گســترش واحدها و بنگاه های 
اقتصادی، روابــط کار در مناطق آزاد از 
شمول قانون کار خارج شد. حال و پس 
از سال ها، نمایندگان کارگری معتقدند 
که هدف از این تصمیم برآورده نشــده 
و صرفا حقوق کارگران شــاغل در این 

مناطق، تضییع شده است.
طبق قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد، خدمات اشــتغال نیروی انسانی 
از قانون کار مستثنی است و در برخی 
موارد متفاوت از آنچه در داخل کشــور 

پیش می رود، اداره می شود.
با این حال مســئوالن کارگری در 
رابطه با وضعیت کارگــران در مناطق 
آزاد ازجمله عدم پرداخت حداقل حقوق 

به بخشــی از کارگران در این مناطق یا 
نبود امنیت شغلی برای آنها با توجه به 
عدم مشــمولیت قانون کار، انتقاداتی 
مطرح کردند و از این رو، بهمن ماه سال 
گذشته نیز شورای عالی کار مصوب کرد 
تا کارگروهی سه جانبه با حضور مسئول 
مناطــق آزاد، از طــرف وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تشکیل و مسائل و 
مشکالت کارگران مناطق آزاد شناسایی 
و بررسی شود. با این حال، رئیس کانون 
عالی انجمن های صنفی می گوید که 
با گذشــت چندین ماه از این مصوبه، 
هیچ اقدامی از ســوی وزارت کار انجام 

نشده است.
ناصــر چمنــی معتقد اســت در 
جغرافیایــی به نــام ایــران نمی توان 
مجموعه های کارگری را به دلیل ویژه 
یا آزاد بودن یک منطقه یا وجود کارگاه 

زیر ۵ نفر از شمول قانون کار خارج کرد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران در گفت وگو با ایسنا می گوید: 
کارگران شــاغل در مناطــق آزاد باید 
از مزایــای پیش بینی شــده در قانون 
برخوردار شوند و حداقل حقوق مصوب 
در موردشان رعایت شــود ولی اگر در 
جایی نتوان اعاده حق کرد، گفتن این 
حرف ســودی ندارد بنابراین مشکل 
کارگران در مناطــق آزاد باید به طور 

عملی و ریشه ای حل و فصل شود.

وی با اشاره به خروج مناطق آزاد 
از شــمول قانون کار گفت: از نظر من 
تصمیماتی که بعضا به اسم رونق تولید 
و اشــتغال گرفته و مصوب می شود، 
کارساز نیســت و نتیجه عکس دارد. 
کارگران در هر نقطه ای از کشــور که 
مشغول کار و تولید هســتند، باید از 
مزایای قانون کار برخوردار باشند و  اگر 
امکان پیگیری حقوق یا طرح شکایت 
کارگر در منطقه آزاد وجود نداشــته 

باشد، قابل قبول نیست.
رئیس کانون عالــی انجمن های 
صنفی کارگران تصریح کرد: در قانون 
کار هیات هــای حل اختــالف برای 
بررسی مسائل و اختالفات کارگران و 
کارفرمایان پیش بینی شده است ولی 
ممکن است در مناطق آزاد به حالت 
مذاکره ای و با حضور کارگر، کارفرما 
و نماینده اداره کار، مســائل کارگر و 

کارفرما بررسی شود.
چمنی در عین حال با اشاره تشکیل 
کارگروه بررسی مشــکالت کارگران 
مناطق آزاد گفت: ایــن کارگروه برای 
بررسی تشکیل شد ولی در همین حد 
باقی ماند و ادامه پیدا نکرد، اگر هم پیدا 
کرده باشد به عنوان نماینده کارگران به 
جلسات بعد کارگروه دعوت نشدیم که 
بگوییم تصمیمــات آن به چه نتایجی 

منجر شده است.

 کارگران مناطق آزاد 
مورد ظلم نیستند

»محسن پوراحمدی«، مدیر امور 
حقوقی شــورای عالی مناطــق آزاد، 
اما ادعاهــای مطرح شــده در رابطه با 
وضعیت نامناسب کارگران در مناطق 
آزاد را رد می کنــد. این مقام مســئول 
در شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به 
اینکه هدف از ایجاد این مناطق، اشتغال 
مولد، سرمایه  گذاری، آبادانی، عمران و 
خدمات عمومی است که در اجرای این 
هدف 2۹ ماده قانونی تعریف شده است، 
اظهار کرد: هر یک از این مفاد براساس 
مصلحت و حکمتی بوده و در کنار هم 
پازل مناطق آزاد را تشــکیل می دهد، 
بنابراین حذف هر یک از آنها به خودی 
خود فلسفه وجودی مناطق آزاد را زیر 
سوال خواهد برد. این در حالی است که 

در ماده )12( این قانون، خدمات اشتغال 
نیروی انسانی از قانون کار مستثنی شده  
تا مکانیزم هایی کــه در قانون کار برای 
کارفرما دست و پاگیر بوده و موانع ایجاد 
می کند برطرف و اختیــارات برعهده 
کارفرما و کارگر قرار بگیرد. براین اساس 
پایه و ضوابط قانونی برای اشتغال وجود 
دارد اما بعد از آن همه چیز در اختیار و 
توافق بین کارفرما و کارگر است که این 

خود یک مزیت به حساب می آید.
پوراحمدی در رابطه با دریافتی های 
کارگران در مناطق آزاد گفت: حداقل 
حقوق و دســتمزد کارگران برمبنای 
رقم مصوب شــورای عالــی کار بوده و 
غیرممکن است در حال حاضر دریافتی 
یک کارگر در مناطق آزاد کمتر از مصوب 
شورای عالی کار در کشور باشد. می توان 
گفت حقوق کمتر از سه میلیون تومان 
برای کارگران در مناطق آزاد پرداخت 
نمی شود مگر در کارگاه ها و بنگاه های 

نوپا که در مراحل ابتدایی قرار دارند.
مدیر امــور حقوقی شــورای عالی 
مناطق آزاد با اشاره به اینکه کارگران در 
مناطق آزاد به مراتب می توانند وضعیت 
بهتری از کارگران داخل کشور داشته 
باشند، ادامه داد: در این مناطق نه تنها 
ظلمی در حق کارگران نمی شود بلکه 
شرایط به گونه ای فراهم شده که به نفع 
سرمایه گذار، کارفرما و کارگر تمام شود. 
از سویی وقتی اختیار به کارگر و کارفرما 
داده می شود آنها بر مبنای شرایط خود 
قــرارداد تنظیم می کننــد و به توافق 
می رسند یعنی از یک مزیت برخوردار 
شده اند. در عین حال که سازمان مناطق 
آزاد باید شــرایط و امکانــات رفاهی و 
مایحتاج اولیه زندگی کارگران را فراهم 
آورده و در این راستا با آنها همراهی کند 
که این نیز مزیت دیگری برای کارگران 

محسوب می شود.
وی در مورد انتقاداتی که به امنیت 
شغلی کارگران در مناطق آزاد می شود، 
با اشاره به فعالیت حدود۵۵00 کارگر 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: به 
هر حال در مناطق آزاد نیز مانند داخل 
کشــور این گونه نیســت که کارگر در 
ابتدای کار رسمی شده یا تضمینی برای 
حضور همیشگی او در محل کار باشد، 
بلکه براساس قراردادی که با کارفرما دارد 
پیش می رود. در عین حالی که با توجه به 
فضای کاری قابل توجهی که در مناطق 

آزاد وجود دارد کارگران از امکان انتخاب 
برخوردار بوده و می تواند تغییر محل کار 

داشته باشد.
وی با اشــاره به اینکه قانون مربوط 
به اشــتغال در مناطق آزاد یک قانون 
مترقی است، گفت: باید در مناطق آزاد 
برای رونق تولیــد و پایداری بنگاه های 
اقتصادی، جلوگیری از ورشکستگی و 
نابرابری ها قوانین دارای انعطاف باشد و 
کارگر و کارفرما بتواند براساس موقعیت 
اقتصادی و شرایطی که در آن قرار دارند 

پیش بروند.
پوراحمدی یادآور شــد: افرادی که 
در حال حاضر تاکید دارند باید مناطق 
آزاد مشمول قانون کار شود باید به این 
توجه کنند که همین قانون کار اکنون 
مورد انتقاد بوده و می گویند مشکل دارد 
و  باید اصالح شود، پس چگونه می توان 
قانونی که خود نیاز به تغییر و اصالح دارد 

را به مناطق آزاد تعمیم داد؟
مناطق آزاد از فلسفه اشتغالزایی 

دور شده اند
در مقابــل ایــن ادعاهــا، چمنی 
می گوید: فلســفه تشکیل مناطق آزاد 
این بوده که کارخانه هایی راه اندازی و 
اشتغالزایی شود تا درصد رشد اقتصادی 
باال برود ولی عمــال این اتفاق نیفتاده و 
شاهد هستیم که بیشــتر این مناطق 
از فلسفه اشتغالزایی فاصله گرفته و به 
مراکز و پاساژهای بزرگ خرید تبدیل 

شده اند.
رئیــس کانون عالــی انجمن های 
صنفی کارگران بر ضرورت حفظ امنیت 
شغلی و رعایت حقوق صنفی کارگران 
مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: در شورای 
عالی کار با تصمیم اعضا، اشتغال کارگران 
مناطق آزاد به رسمیت شناخته شد و 
امیدواریم با تشــکیل کارگروه مذکور 
بررسی مشکالت و مطالبات کارگران این 

مناطق به شکل مطلوبی صورت گیرد.

جغرافیایی به نام ایران و حاکمیت قوانین چندگانه

مناطقآزاددرمقابلاجرایقانونکارمقاومتمیکنند

خبر

کارگران آب معدنی داماش می گویند: مشکل پرداخت نشدن 
حقوق کارگران شــاغل در کارخانه آب معدنی داماش به دلیل 

تامین منابع مالی هنوز ادامه دارد.
این کارگران در گفت وگو با ایلنا گفتند: نزدیک به 30 تا ۴0 
کارگر در کارخانه آب معدنی داماش در بخش تولید مشغول  کارند 

که در سال جاری دو ماه حقوق معوقه طلبکارند.
به ادعای کارگران این کارخانه، از دو ماه پیش فعالیت تولیدی 
کارخانه به دلیل تامین نشدن مواد اولیه متوقف شده و این موضوع 

کارگران را نگران امنیت شغلی خود کرده است.
کارگران آب معدنی داماش خواستار دریافت مطالبات معوقه 
خود و از سرگیری فعالیت تولیدی کارخانه هستند اما مسئوالن 

ذیربط و کارفرما پاسخ قانع کننده ای به کارگران نمی دهند.

یکی از این کارگران گفت: به تعویق افتادن مطالبات مزدی 
درحالی ســت که پیش از این کارفرما در آخرین دور از اعتراض 

کارگران کارخانه وعده به روز کردن مطالبات را داده بود.
این کارگر با بیان اینکه شــرکت آب معدنی داماش در حال 
حاضر متعلق به هلدینگ گروه ملی اســت، با اشاره به اینکه در 
ماه های گذشته کارگران در اعتراض به معوقات مزدی خود دست 
به اعتراض صنفی چند روزه زدند که در نتیجه آن اعضای هلدینگ 
گروه ملی به همراه مدیرعامل و چند تن از مسئوالن شهرستان 
رودبار برای بررسی وضعیت کارخانه آب معدنی داماش به منطقه 
آمدند، افزود: آنها برای جلوگیری از اعتــراض کارگران، وعده 
راه اندازی خطوط جدید تولید و به روز کردن مطالبات کارگران 
را تا چند ماه آینده دادند که با وجود راه اندازی خطوط جدید، اما 

معوقات هنوز به روز نشده است. وی با اشاره به وضعیت نامناسب 
معیشتی کارگران این کارخانه در نتیجه دریافت نکردن چندین 
ماه حقوق افزود: در گذشته کارخانه آب معدنی داماش حدود 
1۴0 کارگر داشت که به مرور با افزایش مشکالت، تعداد آنها به 

حداقل 30 تا ۴0 نفرکاهش یافته است.
به گفته این کارگر، در روزهای گذشته او و سایر همکارانش 
بارها به نهادهای مســئول مراجعه کرده و خواستار پرداخت 
مطالبات مزدی خود شده اند چراکه در منطقه محل زندگی آنها 

فرصت شغلی دیگری وجود ندارد.
وی درخصوص وضعیت تولید در کارخانه آب معدنی داماش، 
گفت: در حال حاضر که فصل تابســتان است، کارگران انتظار 
افزایش تولید آب معدنی به نسبت سایر ماه های سال را داشتند، 

اما کارفرما فعالیت تولیدی کارخانه را متوقف کرده و کارگران 
کاری برای انجام دادن ندارند.

وی افزود: از دیگر مشــکالت کارگــران آب معدنی داماش 
پرداخت نشدن حق بیمه تامین اجتماعی است که از اردیبهشت 
ماه به تاخیر افتاده اســت. همچنین کارگرانی که در آســتانه 
بازنشستگی  با مشاغل سخت و زیان آور هستند نگران پرداخت 

هزینه بازنشستگی خود شده اند.

کارگران آب معدنی داماش:

معوقات مزدی و حق بیمه نگران کننده شده است

پرداخت تسهیالت به واحدهای آسیب دیده 
از کرونا ادامه دارد و صاحبان مشاغل بیمه شده 
تا 1۵ شــهریور و مشــاغل فاقد بیمه تا پایان 
شهریور ماه مهلت دارند برای دریافت این وام 

در سامانه کارا ثبت نام کنند.
به گزارش مهر، پس از شیوع ویروس کرونا 
و تبعات ناشــی از آن بر اقتصاد کشور که منجر 

به تعطیلی یا نیمه تعطیلی بنگاه ها شد، دولت 
تصمیم به ارائه تســهیالت به کسب وکارهای 
آسیب دیده از کرونا گرفت. در همین راستا، با 
هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظام بانکی، 
مقرر شد صاحبان مشاغل در 1۴ رسته شغلی 
برای دریافت وام مربوط به کرونا، در سامانه کارا 
ثبت نام کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
هم یک میلیون واحد اقتصادی آســیب دیده 
از کرونا را شناسایی و با ارســال پیامک، آنها را 
مشمول دریافت تسهیالت حمایتی کرونا اعالم 
کرد. در ادامه نیز وزارت کار اعالم کرد که کسب و 

کارهای فاقد بیمه و کد کارگاهی می توانند برای 
دریافت تسهیالت ثبت نام کنند.

بر این اســاس، آخرین پیگیری ها حکایت 
از آن دارد که تاکنون بیــش از 3۹1هزار مورد 
ثبت نام بنگاه برای دریافت وام کرونا در سامانه 
کارا انجام شده که در مجموع حدود ۷۷۵هزار 

نفر شاغل را دربرمی گیرند.
اقدامات مربوط بــه بررســی پرونده این 
3۹1هزار بنگاه از ســوی 13 دستگاه اجرایی 
انجام و مشخص شــد این پرونده ها مجموعاً 
11هــزار و 200 میلیارد تومان تســهیالت را 

دربرمی گیرند. همچنیــن تاکنون در مجموع 
حدود 11۵هزار نفر از شاغلین غیررسمی برای 
دریافت تســهیالت کرونا ثبت نام کرده اند که 
مبلغ 1۵1 میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت 

شده است.
همچنین تاکنون ۸۴۸ زیررســته شغلی 
به شدت آسیب دیده از شــیوع ویروس کرونا 

شناسایی شده است.
تعداد بنگاه های آسیب دیده ذیل 1۴ رسته 
منتخب 3 میلیون واحد است که 1.3 میلیون 
واحد آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و 1.۷ 

میلیون واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی هستند. 
در این واحدها 2.۸ میلیون نفر بیمه شــده و 3 

میلیون نفر فاقد بیمه مشغول به کار هستند.
با توجه بــه آمار متقاضیــان و پرونده های 
ثبت نام شــده در ســامانه کارا و بــا توجه به 
رسته های آسیب دیده، جمع تسهیالت مورد 
نیاز 23هزار و ۵00 میلیارد تومان اســت که 
20هزار میلیارد تومان آن مربوط به کســب و 
کارهای دارای بیمه و نیز شــاغالن غیررسمی 

فاقد بیمه است.
براساس آمار ارائه شده، 3هزار و ۵00 هزار 
میلیارد تومان نیز به 10۸ شرکت بزرگ حمل 
و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، 

ریلی و دریایی اختصاص یافته است.

پایان شهریور؛ آخرین مهلت ثبت نام برای دریافت وام کرونا

مدیر امور حقوقی شورای 
عالی مناطق آزاد: قانون کار 
مورد انتقاد بوده و می گویند 

مشکل دارد و باید اصالح 
شود. چگونه می توان 

قانونی که خود نیاز به تغییر 
و اصالح دارد را به مناطق 

آزاد تعمیم داد

رئیس کانون عالی 
انجمن های صنفی: در 

جغرافیایی به نام ایران 
نمی توان مجموعه های 

کارگری را به دلیل ویژه یا 
آزاد بودن یک منطقه یا 

وجود کارگاه زیر ۵ نفر از 
شمول قانون کار خارج کرد
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