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مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:
دریافت هزینه نسخه پیچی 
الکترونیک غیرقانونی است

مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی گفت: 
دریافت هر گونه هزینه ای از بیمار برای نسخه پیچی 
الکترونیک در داروخانه ها غیرقانونی است. به گزارش 
توسعه ایرانی، مصطفی ســاالری گفت: براساس 
مصوبه شــورای عالی بیمه، هزینه تبدیل نسخه 
دست نویس به نسخه الکترونیکی توسط سازمان 
تأمین اجتماعی به داروخانه ها پرداخت می شــود 
و هزینه ای از بیمه شــدگان دریافت نخواهد شد. 
مدیرعامل تأمین اجتماعی افزود: مصوبه شورای 
عالی بیمه از طریق مجاری قانونی به داروخانه ها ابالغ 
شده و از تاریخ ۹ مرداد بابت هر نسخه الکترونیک 
مبلغ چهار هــزار تومان بــه داروخانه ها پرداخت 
می شــود. وی عنوان کرد: برخی داروخانه ها قبل 
از تصویب و ابالغ این قانون به صورت خودســرانه 
مبالغی را از مردم دریافت کرده اند که قطعاً غیرقانونی 

است و مکلف به بازگرداندن این مبالغ هستند.
    

مصدومیت هفت کارگر در آتش سوزی 
کارخانه تولید پارافین آذرشهر

عصر روز سه شنبه )۱۲ مرداد ماه( حادثه ای در 
شرکت تولیدکننده »ژل های صنعتی و پارافین« 
واقع در شهرک صنعتی شهید سلیمی شهرستان 
آذرشهر استان آذربایجان شرقی به وقوع پیوست که 
به مصدومیت هفت کارگر انجامید. به گزارش ایلنا، 
دو نفر از مجروحان حادثه به صورت سرپایی درمان 
شده و ۵ نفر توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان 
آذرشهر منتقل شدند. طبق این گزارش، این حادثه 
زمانی اتفاق افتاده که یکی از کارگران، حین انجام 
کار ناخواسته مقداری از پارافین را روی شعله آتش 

می ریزد که پس از آن آتش سوزی رخ می دهد.
    

 گازگرفتگی در معدن دامغان 
جان یک کارگر را گرفت

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دامغان گفت: 
وقوع حادثه در معدن تموزائه دامغان که ســاعتی 
پیش رخ داد، سبب گرفتار شدن معدنچی و فوت 
کارگر شد. حمید صالحی شامگاه سه شنبه افزود: 
کارگر فوت شده در این معدن ۲۳ ســاله و از اتباع 
بیگانه )افغانستان( است و بررسی ها نشان می دهد 
که این حادثه در معدن زغال سنگ تموزائه واقع در 
منطقه طالو روستای طاق دامغان رخ داد. وی اظهار 
داشت: با توجه به متروکه بودن معدن، این کارگر 
بدون هماهنگی با مســئول، وارد معدن شد که به 
دلیل متروکه بودن و عدم تهویه، دچار گازگرفتگی 
شده است. وی تاکید کرد: این حادثه ساعت ۱۸ به 
امدادگران هالل احمر گزارش شد و پس از سه ساعت 
جست وجو، پیکر این کارگر به نام »علی جعفری« که 

از اتباع افغانستان است، پیدا شد.
صالحی تصریح کرد: نیروهای امدادی از بخش 
ایمنی شرکت زغال سنگ البرز شــرقی نیز برای 

امدادرسانی اعزام شدند.
اردیبهشت ماه امســال هم دو معدنچی بر اثر 
ریزش آوار تونل ۴۲ معدن زغال سنگ طزره دامغان 
جان خود را از دست دادند و ۲۷ تیرماه نیز، ریزش 
تونل در معدن مرکزی کالریز طزره دامغان، جان 

یک کارگر را گرفت.
    

 یک سیمبان در حادثه شغلی 
جان باخت

یکــی از کارگران ســیمبان مصــدوم حادثه 
برق گرفتگی شرکت توزیع برق »بنارویه« شهرستان 
الرســتان که حدود دو هفته پیش بر اثر سقوط از 
پایه فشــار ضعیف دچار مصدومیت شده بود، روز 
سه شنبه )۱۲ مرداد( در بیمارستان جان باخت. به 
گزارش ایلنا، یکی از کارگران سیمبان شرکت توزیع 
برق فارس در تشــریح جزئیات مرگ همکار خود 
گفت: این حادثه حدود دو هفته پیش برای یکی از 
همکاران سیمبان به نام »یونس مالیی« که در واحد 
عملیات و اتفاقات شرکت توزیع برق شهر بنارویه 
فعالیت داشت، اتفاق افتاده است. وی گفت: در روز 
حادثه »مالیی« هنگام کار بر اثر برق گرفتگی از پایه 
فشار ضعیف سقوط کرده و از ناحیه دو پا مصدوم شد 
و به بیمارستان منتقل شد. وی اضافه کرد: شدت 
جراحــات وارده به حدی بوده که پزشــکان ناچار 
می شوند دو پای مالیی را قطع کنند که در نهایت او 
به دلیل عفونت های ایجاد شده نتوانست بیش از این 

درد را تحمل کند و جان باخت.
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اخبار کارگری

روز اول تیر ماه امسال، اعتراضات 
کارگران نفت کلید خــورد. هنوز هم 
البته نارضایتی ها ادامه دارد و کارگران 
پروژه های نفت و گاز، مطالبات برآورده 
نشده بســیاری دارند. این اعتراضات 
سراسری در حالی پایان یافت که تقریبا 
هیچ یک از مطالبات کلیدی کارگران 
غیررســمی شــامل پیمانکاری ها و 
قراردادی ها برآورده نشــد و نه دولت 
و نه مجلس، التفاتی به مشکالت این 

کارگران نداشتند.
گرمــای ســخت تابســتان های 
جنوب و بی آبی، سال ها قانون گریزی 
و مقررات زدایی در مناطق آزاد و پایین 
آمدن قدرت خرید دستمزد در مقابل 
تورم سرسام آور سالیان اخیر، عرصه را 
بر کارگران غیررسمی نفت تنگ کرده 
چنان چه »محمد صالحی پور باورصاد« 
دبیــر اتحادیه کارگران قــراردادی و 
پیمانی بندر امام و ماهشهر می گوید: 
به نظر می رســد اراده ای برای تغییر 
اوضاع و ایجاد بهبود نســبی، در کار 

نیست.
وی با بیان اینکه مطالبات کارگران 
یک  شبه و یک روزه شــکل نگرفته  و 
باید ریشه یابی شوند، اضافه می کند: 
باید ببینیم ریشه این همه مشکل در 
کجاســت و چه عواملی موجب شده 
فشــاری که امروز بر بدنــه کارگری 
صنعت نفت وارد می شــود، بی سابقه 
و کم نظیر باشد. این فشار البته به کل 
جامعه وارد آمده و کارگران غیررسمی 
به دلیل پایین بودن سطح دستمزد، 
ســختی های بیشــتری را متحمل 

می شوند.
بــه گفته صالحی پور، مشــکالت 
کارگران بندر امام و ماهشهر به عنوان 
یکی از اصلی تریــن کلونی های نفت 
و گاز کشــور، در آینه قانون و مسائل 
قانونی، قابل واکاوی است. او به ترتیب، 
ریشه های مشــکل و عوامل بحران زا 
را چنین برمی شــمارد: اولین نقیصه، 
فقدان قوانین حمایتی برای حمایت 

از معیشت و امنیت شــغلی کارگران 
در مناطق آزاد اســت. قوانین خاص 
اشــتغال در این مناطــق، گاهی در 
تعارض با حقوق قانونــی مندرج در 
قانون کار اســت و همین امر، اشتغال 
و زیســت کارگران را دچار مشــکل 

کرده است.
این فعال کارگری به نتایج برآمده 
از قانون خاص اشــتغال مناطق آزاد 
اشــاره می کند و می گوید: این قانون 
خــاص، حمایت ها و الزامــات قانون 
کار را ندارد و ایرادات بسیار به آن وارد 
است ازجمله مخیر بودن کارفرمایان 
در اخراج نیروی کار با هر چند ســال 
سابقه کار بدون دلیل و برهان قاطع. 
این مقررات خاص، اخــراج را به نفع 
کارفرمایان تسهیل کرده درحالی که 
در قانــون کار، به ســادگی نمی  توان 
کارگر باسابقه را اخراج کرد. به رسمیت 
نشناختن تشکل های کارگری به رغم 
پیگیری های مکرر از دیگر مشکالت 
کارگران اســت. هنوز هــم اداره کار 
منطقه ویژه و کارفرمایان، از به رسمیت 
شناختن تشکل ها خودداری و در مسیر 
تشکل یابی کارگران ســنگ اندازی 

می کنند.
قوانینی که به نفع کارفرما 

دست کاری می شوند
بــه گفتــه صالحی پــور، عامل 
بحران زای بعدی، قوانینی ســت که 
روی کاغذ هستند اما اجرا نمی شوند، 
مثــل مــاده ۲۷ قانــون کار منطقه 
ویژه یا ماده ۳۷ قانــون کار که هر دو 
می گوینــد بایــد در کارگاه ها قانون 
کار یکســان- مزد یکســان به دقت 
اجرا شود و همه شــاغالن از دستمزد 
و مزایای مزدی برابر بهره مند باشــند 
اما در عمل این گونه نیست. شاهدیم 
که در شرکت های بندر امام، حداقل 
چهار نمونه قرارداد کار مختلف وجود 
دارد که بر این اســاس، حداقل چهار 
مدل دســتمزد مختلف داریم. ماده 
۱۴ قانون کار منطقه ویژه هم می گوید 

جابه جایــی کارگران بــدون جلب 
رضایت آنها غیرقانونی اســت اما در 
عمل، مدیران و سرپرستان در راستای 
منافع خــود و بــدون در نظر گرفتن 
سابقه و شرایط کار کارگر، آنها را مدام 
جابه جا می کنند و به هر قســمتی که 

می خواهند می فرستند.
دبیر اتحادیه کارگــران پیمانی و 
قراردادی ماهشهر به یک نمونه از این 
بی قانونی ها اشاره می کند و می گوید: 
سال گذشته در پتروشیمی تندگویان 
یک کارگر متخصــص مکانیک را که 
کارگر حق طلب و کنشــگری بود، با 
هدف تحت فشــار قــرار دادن مدام 
جابه جا می کردند تا در نهایت، کارگر 
خودش را در محوطــه کارگاه به دار 
زد که البته خوشبختانه با هوشیاری 
همکارانش نجات یافــت. این قضیه 
همان زمان خیلی رســانه ای شــد و 
توجهات بسیاری به آن جلب شد اما در 
عمل اتفاق خاصی نیفتاد و همچنان 
بی قانونی و استفاده از حربه جابه جایی 
برای اعمال فشــار بر کارگران ادامه 

دارد.
به اعتقــاد صالحی پور، ســومین 
نقیصه هم قوانینی هســتند که فقط 
اسماً اجرا می شــوند یا نصفه نیمه و با 
اشــکاالت فراوان اجرا می شوند. وی 
می گوید: اجرای سلیقه ای قوانین، یکی 
دیگر از عوامل ایجاد بحران و نارضایتی 
در مناطق آزاد اســت. ایــن قوانین با 
هدف حفظ منافع کارفرمایان تعمداً 
دست کاری می شوند تا اینکه در نهایت، 
فقط پوسته ای بی جان از قانون بر جای 
می ماند مثل قوانین ناظــر بر اجرای 
طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها. 
تقریبــاً در تمام کارگاه هــای دایر در 
بندر امام و ماهشــهر، همه کارگران و 
نمایندگان کارگــران به نحوه اجرای 
طرح طبقه بندی معترض هســتند و 

شیوه عملی شدن کار را نمی پسندند.
او در توضیح بیشتر به ذکر مصداق 
و مثال می پــردازد: طرح طبقه بندی 

باید حتماً در کمیتــه طبقه بندی و با 
حضور دو نماینده کارگر تدوین شده 
و به تصویب برسد اما کارگاه هایی در 
این منطقه داریم که اساســاً تشکل 
کارگری یا نماینــده کارگر ندارند. در 
این کارگاه ها، برای رفع نقیصه، به طور 
صوری نماینده کارگر انتخاب می کنند 
آن هم از میان افرادی که وابســته به 
کارفرمایان و سرپرستان هستند. در 
مواردی، ردصالحیت گســترده در 
انتخاب نماینده کارگر اتفاق می افتد تا 
جایی که حتی حراست شرکت به خود 
اجازه می دهد مداخله کند و کارگران 
مطالبه گر را ردصالحیت کند. در واقع 
کارگران این منطقه حتی در انتخاب 

نماینده کارگر، آزادی عمل ندارند!
کسی حاضر به شنیدن صدای 

کارگران نیست
صالحی پور، مشکل بعدی را نبودن 
نهادها و ســازمان های کارآمد برای 
نظارت بر اجرای قوانین موجود و ارائه 
راهکار می داند و تاکید می کند: ادارات 
کار در این منطقه، سترون و نازا شده اند 
طوری که اداره کار منطقه ویژه ماهشهر 
در اجرای قوانیــن کار برای کارکنان 
خود منطقه ویژه ناتوان است. کارکنان 
منطقه ویژه، طرح طبقه بندی ندارند. 
نماینده کارگر آنها رای از دیوان عدالت 
گرفته اما سازمان منطقه ویژه حاضر به 

اجرای طرح طبقه بندی نیست!

به گفتــه وی، مســئوالن منطقه 
ویــژه و نماینده مجلــس، حاضر به 
شنیدن دردهای کارگران نیستند و 
هیچ کدام حاضر به برگزاری جلسه و 
گوش سپردن به دغدغه ها و مطالبات 
کارگران نشــده اند. می گوید: به طور 
رســمی از فرماندار، نماینده مجلس، 
رئیس اداره کار و سایر مقامات دعوت 
کرده ایم که جلســاتی برگزار کنند و 
حرف های ما را بشــنوند اما نتیجه ای 

نگرفته ایم.
این فعال کارگری اضافه می کند: 
در ایــن منطقــه، آرای دادگاه های 
عمومی عموماً بــه نفع مافیای قدرت 
و ثروت صادر می شــود. برای نمونه، 
کارگری داریم کــه غیرقانونی اخراج 
شــده و به رغم رای دیوان عدالت، دو 
ماه اســت که دنبال بازگشت به کار او 
هستیم اما حاضر نمی شوند رای دیوان 

را اجرا کنند!
 نماینده کارگری 
که لب ها را دوخت

ایــن روزها، خوزســتان ســوژه 
رسانه هاســت و کارگران نیز از سایر 
مردم مستثنا نیســتند. رنج بی آبی 
را به همراه رنج بی حقوقــی ناچاراً به 
جان می خرنــد و امیدی بــه بهبود 
اوضاع ندارنــد. صالحی پــور در این 
رابطه می گوید: در خوزستان عموماً 
مطالبات برآورده نمی شود. کارگران 
هرچه از طرق قانونــی و با نامه نگاری 
و رایزنــی تالش می کننــد به نتیجه 
نمی رسند و الجرم چاره ای جز اعتراض 
و اعتصاب ندارند. در واقع مسئوالن با 
عدم پاسخگویی و بی تدبیری، کارگران 
را به ســمت اعتراض و اعتصاب هل 
می دهنــد. اعتراض کارگــران کاماًل 
قانونی اســت اما در عمــل، کارگران 
اعتصابی همیشــه آخر کار مغضوب 
 مدیران و مقامات می شــوند و با آنها 

برخورد می شود.
او ادامــه می دهــد: نماینــدگان 
کارگران به هیچ وجه امنیت شــغلی 
ندارند و مجبورند با هر شــرایطی کار 
کنند. فشارها زیاد است. نماینده کارگر 
داریم که در یک سال، فقط سه ماه سر 
کار بوده و مــدام او را تعلیق کرده اند 
و حقوق اش را بریده اند. او ســه هفته 
پیش به مرز استیصال رسید و به نشانه 
اعتراض، لب های خود را دوخت. این 
سرنوشــت مطالبه گری و حق طلبی 
است و جالب اینکه بعد از هر اعتراض 

قانونی و صنفی، نهادهای امنیتی وارد 
کار می شوند و خواسته های صنفی را 
تبدیل به سوژه های امنیتی می کنند. 
متاسفانه همیشه فقط به دنبال پاک 
کردن صورت مساله هستند. با فشار 
بســیار، اعتراض را خاموش می کنند 
و بعد از آن، حتــی ذره ای از مطالبات 

کارگران برآورده نمی شود!
صالحی  پور، تورم و گرانی را موجب 
به وجود آمدن فشار مضاعف دانسته 
و می گوید: در منطقه ماهشهر و بندر 
امام، به دلیل بودن صنایع نفت و گاز 
و هجوم شــاغالن، تورم باالســت و 
هزینه های زندگی از سایر نقاط کشور 
بیشتر اســت. اجاره یک خانه ۱۰۰ 
متری در یک محله متوســط، ۱۰۰ 
میلیون تومان رهن و ســه میلیون 
تومان اجــاره ماهانه اســت. هجوم 
نیروی کار از سراســر کشور موجب 
شــده که در این منطقه، تقاضا برای 
مسکن زیاد شود و اجاره خانه باال برود. 
از ســوی دیگر، آلودگی این صنایع، 
مردم و کارگران را آزار می دهد. این 
آلودگــی و آالینده های شــیمیایی 
موجب از بین رفتن مشــاغل سنتی 
مثل ماهیگیری شده و کارشناسان 
می گویند نــرخ بــاالی نقص های 
ژنتیکی در کودکان و معلوالن ذهنی 
بسیار، ناشــی از همین آلودگی های 

شیمیایی است.
این فعال کارگری در پایان می گوید: 
ما در چنین شرایطی نفس می کشیم و 
کار می کنیم. همه چیز دشوار است و 
حق اعتراض هم نداریم چون یا تعلیق 
می شویم یا جابه جایمان می کنند یا کار 
را امنیتی می کنند و کارگر را به دادگاه 
می کشانند. از این تجربه های تلخ در 
منطقه آزاد و ماهشهر تا دلتان بخواهد 

زیاد داریم!

حکایت کارگری که لب هایش را دوخت

خوزستان؛بهشتقانونشکنانوجهنمحقطلبان

خبر

یک فعال حوزه کار می گوید: امروز اگر کسی بخواهد 
مسیر کارآفرینی را دنبال کند بروکراسی های دست و پا 
گیر اداری مانع ادامه راهش می شوند و چندین ماه برای 
گرفتن مجوز بایــد دوندگی کند امــا در نهایت تصمیم 
می گیرد که پول و سرمایه اش را در بانک بگذارد تا با بهره 

آن به راحتی زندگی کند.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، عدم ثبات اقتصادی 
و نابسامانی بازار را در معیشت خانوارهای کارگری موثر 

خواند و گفت: از مدت ها قبــل پیش بینی کرده بودیم که 
اگر از وضعیتی که به لحــاظ تحریم ها و گرانی ها در چند 
ماه گذشته تجربه کردیم خارج نشویم به تدریج وارد رکود 
خواهیم شد و این مســأله موجب کاهش قدرت معیشت 
خانوارها شده و بر بخش های تولیدی اثر خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: زمانی بود که هیچ کدام از تولیدکنندگان 
کشــور تبلیغ نمی کردند ولی امروز به دلیل اینکه قدرت 
خرید مردم به شــدت پایین آمده و انبارها از کاال اشباع 

شده، به تبلیغ محصوالت خود روی آورده اند.
به اعتقاد این فعال کارگری، بســیاری از محصوالت 
همچون لوازم خانگی به دلیل قــدرت خرید پایین مردم 
روی دست تولیدکننده باقی مانده و تغییر قیمت اقالم و 

کاالها در چنین شرایطی به سود تولیدکنندگان نیست.
چمنی افزود: در بخش کارگری امســال تالش شد تا 

قدرت معیشــت کارگران باال برود و افزایش حداقل مزد 
۳۹درصد تصویب شــد ولی آیا با تغییرات قیمتی که در 
بسیاری از اقالم و خوراکی ها طی این چند ماه روبه رو بودیم 
دستمزد به معیشت کارگران کمک کرد؟ انتظار داشتیم با 
افزایش دستمزدها، هزینه ها ثابت بماند و قیمت ها کنترل 

شود ولی عمال این اتفاق نیفتاد.
وی دلیل این امر را ناشی از نبود اقتصادی پویا و فعال 
و وابستگی اقتصاد به نفت دانست و گفت: اگر ما روزی در 
شرایطی قرار گرفتیم که نتوانستیم نفت بفروشیم چگونه 
مملکت را اداره خواهیم کرد و آیا به این مسأله فکر کرده 
ایم که حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان را از کجا 

تامین خواهیم کرد؟
این فعــال کارگری با بیان اینکه مشــکل ما تنها نفت 
نیســت بلکه نبود مدیریت اســت، اظهار کرد: در جنگ 

جهانی دوم آمریکا هیروشیمای ژاپن را با بمب اتم بمباران 
کرد و اقتصاد کشور آلمان از هم فروپاشید اما با مدیریت 
بحرانی که این کشورها انجام دادند امروز می بینیم که در 
چه جایگاهی قرار گرفته اند. چمنی در عین حال با اشاره 
به سرمایه گذاری کشورهای دنیا در زمینه مهارت اظهار 
کرد: در کشورهای دیگر از پایه روی آموزش کار می شود و 
دانش آموزان خود را از سنین پایین خالق و کارآفرین بار 
می آورند ولی آیا آموزش های ما در چهار دهه گذشــته با 
پیشرفتی که آموزش در سطح دنیا داشته برابری می کند؟ 
آنها فرهنگ کار را از ابتــدا در آموزش های خود نهادینه 
کرده اند ولی ما تا رسیدن به چنین نظام آموزشی فاصله 

داریم.
وی در پایان تاکید کرد: امروز اگر کسی بخواهد مسیر 
کارآفرینی را در کشــور دنبال کند بروکراسی های دست 
و پا گیر اداری مانع ادامه راهش می شــوند و چندین ماه 
برای گرفتن مجوز باید دوندگی کند اما در نهایت تصمیم 
می گیرد که پولش را در بانک بگذارد تا با بهره آن به راحتی 

زندگی کند.

یک فعال حوزه روابط کار:

دستمزد ۱۴۰۰ به معیشت کارگران کمک نکرد

نماینده کارگر داریم که 
در یک سال، فقط سه ماه 

سر کار بوده و مدام او را 
تعلیق کرده اند و حقوق اش 

را بریده اند. او سه هفته 
پیش به مرز استیصال 

رسید و به نشانه اعتراض، 
لب های خود را دوخت. این 

سرنوشت مطالبه گری و 
حق طلبی است

کارگاه هایی در این منطقه 
داریم که اساساً تشکل 

کارگری یا نماینده کارگر 
ندارند. در این کارگاه ها، 
برای رفع نقیصه، به طور 

صوری نماینده کارگر 
انتخاب می کنند آن هم از 
میان افرادی که وابسته به 
کارفرمایان و سرپرستان 

هستند

 شماره   859 /     پنجشنبه  14  مرداد   1400  /   25 ذی الحجه 1442  / 5  آگوست   2021


