
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اعالم کرد: 
کسانی که دارای ملک بیشتر از ۹۰۰ میلیون و 
یک میلیارد تومان یا درآمدهای دیگری هستند 
یا خودروی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان دارند یا 
سه سفر خارجی غیرزیارتی در سال داشته اند، 
جزو افراد با تمکن مالی به شمار رفته و مشمول 

دریافت بسته معیشتی نمی شوند.
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری دیروز 
)سه شنبه( در حاشیه مراســم اختتامیه هفته 
جهانی کارآفرینی گفــت: ۶۰ میلیون نفری که 
کمک معیشــتی به آنها پرداخت شــده بدون 

بررسی اطالعات مالی نبوده است. 
وی درباره گالیه برخی از مردم نسبت به عدم 
دریافت کمک معیشتی دولت، اظهار کرد: دولت 
برای حمایــت از طبقات متوســط و کم درآمد 
جامعه در گام اول ۱۵ میلیون خانوار شامل ۶۰ 
میلیون نفر را مشمول سبد معیشتی قرار داد و 
در سه نوبت این کمک معیشتی را پرداخت کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این 
مبلغ ۵۵ هزار تومان برای خانوارهای تک نفره 
تا ۲۰۵ هزار تومان بــرای خانوارهای چهار نفره 
و بیشتر است و بدون بررسی وســع مالی افراد 

نمی توان سبد معیشتی پرداخت کرد.
شریعتمداری اضافه کرد: ما شرایطی فراهم 
کردیم که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات از طریق کد دستوری #۶۳۶۹* افرادی 
که خود را مســتحق کمک معیشتی می دانند 
تقاضای خود را ثبت و کد رهگیری دریافت  کنند 
که با برقراری اینترنــت می توانند به راحتی به 

سامانه  مذکور متصل شوند.
وی ادامه داد: کســانی که تقاضای خود را از 
طریق کد دستوری مذکور ثبت کنند، در واقع 
به دولت اجازه بررســی حساب های بانکی خود 
را می دهند و اگر شــرایط الزم را داشتند و جزو 
طبقات متوسط و کم درآمد بودند از زمان شروع 
طرح حمایتی این مبلــغ را دریافت می کنند و 

چنانچه مشمول نشوند به آنها تعلق نمی گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: 
کسانی که توان مالی مناسب دارند و با معیارهای 
موجود مشمول نمی شوند از طریق پیامک واجد 

شــرایط نبودن آنها اعالم می شود و 
بعد از آزمون وســع مالی حذف 

می شوند.
شریعتمداری درباره اختالل 
کد دســتوری هم گفت: وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات 

همــکاری خوبی با 
ما داشــته و سه 
اپراتــور تلفــن 
همراه مشکلی 

نداشتند. تنها در مورد یک اپراتور با مشکل فنی 
مواجه شدیم که خوشبختانه برطرف شده است.

دسترسی به حساب بانکی، شرط 
پرداخت یارانه معیشتی

معاون وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 
گفت: دسترســی به ریز حســاب های بانکی، 
شــرط دولت برای پرداخت یارانه معیشتی از 

ماه بعد است.
احمد میدری دربــاره اینکه نبایــد اخبار 
رسمی دولت برای مردم اثبات شود، گفت: این 
بی اعتمادی خوب نیست و باید شفاف سازی شود. 
لیست واریز یارانه ها در وزارت کار موجود است 

که می شود راستی آزمایی کرد.
معاون وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با 
بیان اینکه ۱7میلیون و 7۰۰هزار خانوار طی سه 
مرحله یارانه معیشتی دریافت کرده اند، افزود: 
سازمان هدفمندی یارانه ها حدود ۲ هزار و 4۲۰ 
میلیارد تومان یارانه معیشتی پرداخت کرده و 
حدود ۲۰درصد جمعیت کشور یارانه معیشتی 

دریافت نکرده اند.
میدری با اعــالم اینکه 78 میلیــون نفر در 
کشور یارانه بگیر هستند، گفت: ۱8 میلیون نفر 
یارانه می گیرند اما بسته معیشتی نمی گیرند. 
در ســال های گذشــته حدود 4.۵ میلیون نفر 
از تعداد یارانه بگیر ها حذف شــدند. براســاس 
تصمیمات گرفته شــده این تعداد می توانند با 

ارائه درخواست، یارانه معیشتی دریافت کنند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز 
اینکه درک افراد از وضعیت خود با آنچه در جامعه 
وجود دارد متفاوت است، گفت: در خانواده های 
یارانه بگیر ۲۳ میلیون خــودرو وجود دارد و 
حدود ۱۲ میلیون خانــوار، هیچ خودرویی 
ندارند. به عبارت دیگــر ۵۱درصد جامعه، 

خودرو ندارد.
میدری بــا تصریح بــه اینکه 
مالک انتخاب خانوارهایی 
که مشمول گرفتن یارانه 
معیشتی شــده اند تنها 
داشــتن یا نداشــتن 

خــودرو و ملــک نبوده اســت، گفــت: ارزش 
خودروهای حدود 8 میلیون و ۵۰۰هزار خانوار، 

کمتر از ۵۰ میلیون تومان است.
میدری با بیان اینکه یکی از شــاخص های 
پرداخت یارانه معیشتی داشــتن خودرو بوده 
اســت، اضافه کرد: البته مالک پرداخت یارانه 

معیشتی تنها داشتن خودرو نبوده است.

معاون وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با 
اظهار اینکه در سال گذشته با دریافت 4 میلیون 
تومان درآمد جزو دهک باالی جامعه شناخته 
شده اند، گفت: هرکس یارانه معیشتی نگرفته 
بازنگری می شــود. او گفت: دسترســی به ریز 
حساب های بانکی، شــرط دولت برای پرداخت 

یارانه معیشتی از ماه بعد است.
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۴۴درصد حوادث شغلی در گروه 
سنی ۲۵ تا ۳۴ ساله رخ می دهد

جدیدترین آمار حوادث ناشــی از کار نشــان 
می دهد 44.۳درصد از حوادث کار مربوط به گروه 
سنی ۲۵ تا ۳4 ساله قرار دارند. همچنین 7۱درصد 

حوادث در ساعات صبح رخ می دهد.
به گزارش مهر، از کل بیمه شدگان سازمان تامین 
اجتماعی، ۱7هزار و ۶۱۹ نفر در سال گذشته دچار 
حادثه شغلی شده اند که این تعداد نسبت به سال 
گذشته ۶.7درصد کاهش داشته اســت. از تعداد 
۱7۶۱۹ نفر حادثه دیده شغلی، ۱۶۹ مورد آن منجر 
به فوت و 7۹ مــورد آن منجر به ازکارافتادگی کلی 

شده است.
از کل حادثه دیدگان گزارش شده توسط سازمان 
تامین اجتماعی، ۹۲.7درصد معادل ۱۶هزار و ۳۳۰ 
نفر مرد و 7.۳درصد معادل ۱۲8۹ نفر از گروه بانوان 

هستند.
بیشترین تعداد حادثه دیدگان شغلی مربوط به 
گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ ســاله است که ۲4.۳درصد از 
حادثه دیدگان را به خود اختصــاص دادند. پس از 
آن گروه سنی ۳۰ تا ۳4 سال با سهم ۲۰درصدی، 
بیشــترین گروه حادثه دیدگان را دربرمی گیرند. 
بنابراین 44.۳درصد از کل حادثه دیدگان شغلی در 

گروه سنی ۲۵ تا ۳4 سال بوده اند.

براساس زمان وقوع حادثه، به ترتیب 7۱درصد از 
حوادث در ساعت صبح، ۱۹.8درصد در اوقات عصر و 
۹.۲درصد از حادثه دیدگان شغلی نیز در هنگام شب 

دچار حادثه شده اند.
طبق آمار ســازمان پزشــکی قانونی، در سال 
گذشــته ۲8هزار و ۵7۱ مورد از معاینات پزشکی، 
مربوط به معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار 
بوده اســت. این تعداد، طبق آمار سازمان پزشکی 
قانونی، در ســال ۱۳۹7 نســبت به ســال ۱۳۹۶ 
دارای رشد ۳درصدی بوده اســت. از کل معاینات 
مصدومین ناشــی از حوادث کار ارجاعی به مراکز 
پزشکی، ۹۵.۲درصد مربوط به مردان و 4.8درصد 
مربوط به زنان بوده اســت. تعداد متوفیان حوادث 
شغلی گزارش شده توسط این سازمان ۱۶۲۵ نفر 

بوده است.
همچنین با توجه به بازرسی های انجام گرفته 
در کارگاه های مشــمول قانون کار، توســط اداره 
کل بازرســی کار وزارت کار، در سال ۱۳۹7 تعداد 
آسیب های شغلی ثبت شده مشمولین قانون کار، 
۹ هزار و ۹۹۶ »نفر- حادثه« بوده است که نسبت به 

سال گذشته دارای کاهش ۶.۶درصدی بوده است.
در بیــن فعالیت هــای اقتصــادی، فعالیت 
»ساختمان« بیشترین ســهم آسیب های شغلی 
منجر به فوت را داشــته اســت که 48.۲درصد از 

حوادث در این حوزه رخ می دهد.

4
اخبار کارگری

کوره پزخانه هایی کــه فقیرترین 
کارگران حاشیه های تهران را در خود 
جای داده اند یک به یک تعطیل شده اند 
و کارفرماها ترجیح داده اند، پول خود را 
به مشاغل پرسودتر ببرند. کارگرانی که 
بیکار می شدند هم به سمت مشاغلی 
که به ســختی می توان نام شغل بر آنها 
گذاشت، سرازیر شدند. دست فروشی 
یکــی از راه های تامین معیشــت این 
کارگران است. خیلی از آنها حتی پول 
تهیه خودرویی برای مسافرکشی نیز 
نداشتند و آنها را باید الجرم در جمعیت 

عظیم بیکاران به حساب آورد.
بــا ایــن حــال هســتند معدود 
کوره پزخانه هایی که هنوز تولید در آنها 
نفس می کشد و کارگرانشان، با وجود 
تمامی مشکالت، همچنان لقمه نانی 

سر سفره خانواده های خود می برند.
کارگران کوره پزخانه ها تنیده شده 
در معنایی تلخ به نام فقر زندگی می کنند. 
در کوره پزخانه ها چهــار کارگر تحت 
عنوان قالــب دار کار می کنند، یک نفر 
گل درســت می کند و یــک نفر دیگر 
قالــب. یک نفر قالب کشــی می کند و 
یک نفر خشــت جمع کن است. آجر 
بارکن هــا هم تیم های چهــار نفره ای 
هستند و کوره چین نیز یک استادکار 
دارد که آجرها را در کــوره می چیند. 
کوره سوزها نیز با کوره در ارتباط مستقیم 
هستند و هر شش ساعت به شش ساعت 
جایشان را با هم عوض می کنند. کار در 
کوره پزخانه ها البته طرفدار هم دارد به 
این خاطر که کارفرما برای اینکه مدت 
زمان بیشتری بتواند از نیروی کار کارگر 
استفاده کند، اتاقک های ۱۲ متری را 
در اختیارشــان قرار می دهد. کارگران 
در اینجا نزدیک به ۱8 ساعت در روز کار 

می کنند. هر آجر، قیمتی دارد و کارگران 
هر چقدر بیشتر کار کنند، پول بیشتری 
می گیرند. کارگرانی که از شهرستان ها و 
مسافت های دورتر می آمدند، کم به این 
نتیجه می رسیدند که با خانواده هایشان 
به این خانه های محقر مهاجرت کنند. 
اغلب خشت زن ها بودند که با خانواده ها 

در این منازل زندگی می کنند.
آتشکارها هم که ساعت های زیادی 
کار می کننــد، گاهی از ایــن خانه ها 
برای استراحت اســتفاده می کنند و 
نیمه های شب بیدار می شوند و مجدداً 
کار می کننــد. زندگی کــردن در این 
خانه های محقر و در شرایط سخت کار 
در گرد و خاک و گرمای آتش کوره و فقر 
و نداری سفره ها مطمئنا یک درد را در 
زندگی این کارگران وارد می کند که به 
صورت عقده ای همیشه پس ذهن تلنبار 
می شود و ذهن و زندگی آدم ها را سراسر 

درد و اندوه می کند.
به جای همدیگر کار می کنیم تا بعد 

از دو ماه خانواده هایمان را ببینیم
»پیــروز چراغی« رئیــس انجمن 
صنفــی کارگــران کوره پزخانه های 
یافت آباد می گوید کــه زمانی خودش 
در ایــن کوره پزخانه هــا کار می کرده 

اســت: »آن زمان خانه ام در شهرستان 
دوری بود که باعث می شــد دو تا سه 
ماه دور از خانــواده کار کنم و یک هفته 
برای استراحت نزد خانواده ام بروم. این 
یک هفته یکی از همکارانــم به جایم 
کار می کرده و خــودم هم همین کار را 
برای همکارم انجام می دادم. کارگران 
کوره پزخانه ها در وضعیت خیلی سختی 

کار می کنند«.
وی می افزاید: »واقعاً ما از سر اجبار 
سراغ این شغل رفتیم. کارگران زیادی 
را داریم که 4۰سال در کوره پزخانه ها 
کار می کنند چون اغلب بیمه نمی شوند. 
هر کارفرما تعداد معدودی از کارگران 
را بیمه می کرد و بقیــه را هم در زمان 
بازرسی های ادارات کار از چشم شان 
پنهان می کــرد. در مورد ســخت و 
زیان آوری هم به ایــن خاطر که بیمه 
کارگر ســاده برایمان رد می کردند، 

مشکل داشتیم. شما تصور کنید ۱8 
ســاعت کار مداوم در شرایط سخت 
کار، آن هم برای 4۰ ســال شب و روز، 
چقدر عذاب آور است«. طبق اظهارات 
چراغــی، اکثــر کوره پزخانه هــای 
اطراف تهران، تعطیــل و کارگرانش 
بیکار شــده اند. دلیل عمده تعطیلی 
کوره پزخانه ها این است که آجر خریدار 
ندارد و کارفرما هم برایش صرف ندارد 
که بخواهد در این شغل سرمایه گذاری 
کند. کارفرما وقتی یک شــغل سود 
کمتری داشته باشد به راحتی پولش 
را جای دیگر سرمایه گذاری می کند اما 
این کارگران هستند که بیکار می شوند 
و زندگی شان ســخت تر می شود. وی 
می افزاید: »آجرهای ســنتی خریدار 
کمتری دارند. در عین حال کارفرماها 
به ســمت بلــوک زدن رفته انــد. در 
یافت آباد نزدیک بــه ۲۰ تا کوره فعال 

داشــت که االن تقریباً همگی از بین 
رفته  و تعطیل شــده اند. روستایی به 
نام کاظم آباد هم بود که ســه تا چهار 
کوره پزخانه داشت و آن هم به کلی نابود 
شــد. کارفرماها زمین ها را فروختند. 
به جای یکــی از آنها شــرکت زدند و 
بقیه هم به مصارف دیگری رســید«. 
طبق اظهارات چراغی، در حال حاضر 
اکثــر کوره پزخانه های شــمس آباد، 
چهاردانگه و گلشهر تعطیل شده اند. 
در اسماعیل آباد، در جاده ساوه ۳۰ تا 
4۰ کوره پزخانه فعال بود که االن فقط 
4 کوره فعال است. در محمودآباد که 
حدود جاده خاوران اســت، ۵۰ کوره 
وجود داشت که از آن فقط ۵ کوره باقی 
مانده اســت. وی ادامه می دهد: »در 
محوطه پاکدشت کوره  های خاتون آباد 
هستند که اغلب نیمه تعطیل هستند. 
کوره های یافت آباد نزدیک به ۲۰ کوره 

داشت که تقریباً تمامشان تعطیل شد و 
کوره پزخانه ای باقی نمانده است. شاید 
از دست دادن چنین شغل سختی بدون 
هیــچ مزایایی برای کارگر احســاس 
خوبی باشد اما نه وقتی که مجبور است 
در سرمای زمستان ها به دست فروشی 

بپردازد«.

روایتی تکراری از دردی قدیمی

کارگران کوره پزخانه ها زیر شالق خشونت پنهانی به نام فقر

خبر

بسمه تعالی
آگهی مناقصات مندرج در جدول ذیل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
شرکت آب و فاضالب خوزستان در نظر دارد مطابق قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934

اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد قابل دریافت می باشد. و براساس زمانبندی قید شده در سامانه ستاد، پس از تکمیل توسط مناقصه گر تحت 
بستر سامانه ستاد تحویل خواهد شد.

تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه می باشد.
آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت 10 روز گشایش پاکت ها می باشد.

محل تحویل پاکت )الف( اســناد مناقصه: عالوه بر ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در بستر ســامانه ستاد، مناقصه گر می بایست 
اصل تضمین را در یک پاکت مناســب با عنوان پاکت »الف« و الک و مهر نماید. روی پاکت »الف« عنوان و موضوع مناقصه، نام و مشخصات 
مناقصه گران ذکر گردد و طبق برنامه زمانی اعالم شده به شرکت آب و فاضالب خوزستان به آدرس: اهواز- کیانپارس- فلکه اول -  شرکت 

آب و فاضالب خوزستان- طبقه پنجم- دبیرخانه حراست و امور محرمانه، تحویل دهد.
گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادهای این شرکت می باشد و حضور پیشنهاد دهندگان 

در جلسه گشایش بالمانع است.
آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی شرکت www.abfakhz.ir می باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب خوزستان

شریعتمداری مالک حذف یارانه معیشتی را اعالم کرد:

ملک یک میلیاردی، خودروی ۵00 میلیونی و سه سفر خارجی غیر زیارتی

اکثر کوره پزخانه های 
اطراف تهران، تعطیل و 

کارگرانش بیکار شده اند. 
دلیل عمده تعطیلی 

کوره پزخانه ها این است که 
آجر خریدار ندارد و کارفرما 

هم برایش صرف ندارد 
که بخواهد در این شغل 

سرمایه گذاری کند

کارگران زیادی را داریم که 
۴0سال در کوره پزخانه ها 

کار می کنند چون اغلب بیمه 
نمی شوند. هر کارفرما تعداد 
معدودی از کارگران را بیمه 
می کرد و بقیه را هم در زمان 

بازرسی های ادارات کار از 
چشم شان پنهان می کرد
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