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پيامك300099004806 :
 زهرا خواجویی نژاد
طاقت «کارگران» طاق شده است؛ کارگرانی
که نه امنیت شغلی دارند و هربار با قراردادهای
کذایی و سفید به بهانههای مختلف تعدیل یا اخراج
میشوند .و نه توان پاسخگویی خرج خانواده با این
تورم و گرانی افسار گسیخته را دارند .حاال کرونا
هم قوز باال قوز شده است و هربار با تعطیلی
صنفها و واحدهای تولیدی سیل عظیمی از
کارگران بیکار میشوند .رییس اداره کار سیرجان
میگوید از ابتدای کرونا تا االن بیش از  3200نفر در
سیرجان از کار بیکار شدهاند و این آمار را فاجعه
میخواند .حامد هادیان معتقد است تعطیلی
و محدودیتهای کرونا برای صنوف چیزی جز
تعطیلی و ضرر و زیان برایشان به همراه ندارد
و همین باعث شده عدهی زیادی لقای مغازهداری
را به عطایش ببخشند و راهی معدن شوند تا جایی
که هادیان میگوید در این چندماه تقاضا برای کار
در معدن زیاد شده است.
باتوجهبهشیوعباالیکرونادرسیرجان
وضعیت واحدهای کارگری در سیرجان از نظر
رعایتپروتکلهایبهداشتیچگونهاست؟
هر واحد کارگری از کمیتهای به نام کمیته
حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل شده است
و این کمیتهها موظف هستند مسایل بهداشتی
و ایمنی را رصد و در بحث جلوگیری از حوادث
و بیماریهای ناشی از کار و بیماریهایی که به
تبع شغل در آن کارگاه ممکن است پیش بیاید،
فعالیت کنند ،این واحدها گزارشهایشان را
مرتب به اداره کار ارسال میکنند .گزارشها را ما
معموال از کمیتههای حفاظت میگیریم و مسئول
این کمیتههای حفاظت همان مسئوالن ایمنی و
بهداشت شرکت هستند .عالوه بر این بازرسیهای
خودمان را هم داریم .گاهی اوقات خود من هم
در این بازرسیها حضور پیدا میکنم .در این مدت
پروتکلهای بهداشتی را به کمیتههای حفاظت
ابالغ کردیم و مرتب هم تاکید میکنیم که رعایت
کنند.
 این پروتکلها شامل چه مواردی
است؟
از جمله بحث کاهش ساعات کاری
شرکتها ،تعطیلی رستورانهای شرکتها،
تعطیلیخوابگاههایشرکتها،حذفدستگاههای
انگشتی و سیستمهای حضور و غیاب ،بحث زدن
ماسک ،بحث کاهش تعداد افراد در سرویسهای
ایاب و ذهاب .بعضی از شرکتها متاسفانه رعایت
نمیکنند اخطارهای کتبی بهشان داده شده است.
بازرسی هفته گذشته با حضور مسئوالن ایمنی

شرکت از اتوبوسها انجام شد
تا خود مسئوالن ایمنی وضعیت
اتوبوسها را مشاهده کنند .البته
چندین بار بازرسیها انجام شده
که در همهی این بازرسیها نیروی
توگو با رییس اداره تعاون ،کارو امور اجتماعی:
گف 
انتظامی،دانشکدهعلومپزشکی،نیز
حضور داشتند و طی این بازدیدها
چند شرکت هم تخلف داشتند
که اعالم کردیم اگر دفعهی بعد
هم این تخلفات تکرار شود اسم
شرکت را از طریق نشریات علنی
میکنیم.
اینشرکتهایمتخلف
که اخطار گرفتهاند بیشتر در
منطقهیگلگهربودهاند؟
ما چون بیشترین تمرکز
و نظارتمان روی شرکتهای
گلگهر است و چون حجم تعداد
نیروها نیز در آنجا باالست به تبع
تخلفات هم همان جاها بیشتر
است.
 بیشترین ضررها در
بحث کرونا به کدام صنوف وارد
شده است؟
تاالرها و رستورانها
اکثرا تعطیل شدند و اینها همه
عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
تعداد زیادی کارگر داشتند که
شرکتها و رانندههای اتوبویس اعالم کردیم.
بیکار شدند .واحدهای صنفیمان خیلی به مشکل در اصناف و واحدهای کوچک بوده است.
 االن اتوبوسی که 30نفر ظرفیت دارد با
 شما گفتید قرار شده ساعت کاری
خوردهاند ،خیلی از این واحدها اشتغالزایی کرده
بودند اما متاسفانه االن مجبورند نیروهایشان را پرسنل کم و سرویسهای رفت و آمد با نصف چند نفر باید برود؟
با  15نفر .بیشتر از این برود ،تخلف است.
ظرفیت کارکنان را جابهجا کنند اما مثال شرکتی
بیرونکنند.
(پس از آن با مسئول ایمنی شرکت
 کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت مثل آرمانگهر که قبال ساعت کاریشان 8
گزارشهایشان را هر چندوقت یک بار برای ساعته بوده کارکنانش االن  12ساعته شدند و آرمانگهر تماس میگیرد و سؤال را مطرح میکند
کلیه سرویسهایشان با ظرفیت کامل رفتو و او چنین پاسخ میدهد) :ما به همهی کارکنانمان
ادارهکارمیفرستند؟
گزارشها را معموال هر  15روز یا یک آمد میکنند و زمانی که کارگران اعتراض به صورت روزانه و هفتگی ماسک میدهیم و
ماه میفرستند .البته ما گزارش موردی را مرتب میکنند میگویند اگر مشکل دارید خودتان اتوبوسهایمان با نصف ظرفیت رفت و آمد
میکنند .اگر باور نمیکنند هر زمان دوست داشتند
ازشان میگیریم .بازرسیهای خودمان هم روزانه بیایید؟
در رابطه با کم شدن ساعات کاری االن در از سرویسهای ما بازدید کنند .این موضوع
انجام میشود .در حال حاضر  4461کارگاه در
س گرفته
سیرجان وجود دارد و کال ما سه تا بازرس ثابت و شرکتهای گلگهر دارد رعایت میشود و دارند صحت ندارد و کلیه سرویسها از اتوبو 
یک بازرس پارهوقت داریم .االن هم کارمندانمان دورکاری و کم شدن ساعات کاری را رعایت تا سواری با  50درصد ظرفیت رفت و آمد دارند.
دورکاری دارند یعنی االن نصف نیروهایمان هر میکنند .ساعات کار کم شده حاال شاید یه جاهایی شما اگر یک نفر را آوردید در معدن یک یا دو حاال
رعایت نشود .ظرفیت اتوبوسها هم رعایت معدن سه را زیاد اشراف ندارم گفتند ماسک نزدند
روزهستندنصفشاننیستند.
 آماری دارید از ابتدای کرونا تا االن چند میشود حاال یه جاهایی ممکن است تخلف از یک حرفتان قبول است.
 چه تعداد کارگر از کار بیکار و چه تعداد
سری افراد دیگری صورت بگیرد.
واحدتولیدیتعطیلشدهاند؟
کارگاهتعطیلشدند؟
 مثال از سوی چه کسانی؟
واحدهای تولیدی بزرگ شاید این شرایط
در سیرجان از ابتدای کرونا تا االن برای بیش
ممکن است مسئول ایمنی شرکت پیگیری
روی تولیدشان تاثیر گذاشته باشد اما با تعطیلی
انچنانی مواجه نشدند ولی بیشتر تعطیلیهایمان نکند یا راننده رعایت نکند ،اما ما به همهی از  3هزار و  200نفر جهت دریافت بیمه بیکاری

تقاضا برای
مشاغل معدنی
زیاد شده است

به یک نفر کارگر مرد ساده جهت کار
در فروشگاه مبل نادری مرکزی
(غرفه )3نیازمندیم.

034-42250027

اجرای رومالین رنگ
و کاغذدیـواری

با تخفیف ویژه

 09135028220جعفری

مشکالتی داشت از جمله بحث
تعداد بیمه شده بود .اینکه کارفرما
میبایست نیروهایش بیمه باشد،
آنهایی که نیروی بیمهشده
نداشتند  6میلیون تومان بیشتر
بهشان داده نمیشد و آنها که
نیروی بیمه شده داشتند در ازای
هر نفر بیمه شده 16میلیون تومان
بهشانتعلقمیگرفت.
 کارگران بیکار شدهای
که کارفرما بیمهشان نکرده
است در زمان بیکاری چه باید
بکنند؟
دیگر هیچکار نمیشود کرد.
چونشرطگرفتنبیمهبیکاریاین
است که حداقل شش ماه سابقهی
بیمه تامیناجتماعی داشته باشند.
اگر کارگری برای کارفرمایی کار
کرده باشد اما کارفرما بیمهشان
را پرداخت نکرده است میتوانند
برای حق بیمهشان دادخواست
ارایه دهند و ما محاسبه میکنیم و
به تامیناجتماعی اعالم میکنیم و
این درخواست در هیئتهای حل
اختالف مطرح میشود و کارفرما
را به پرداخت حق بیمه کارگر
ملزم میکنند و بیمه فرد پرداخت

ضایــعـات
و آهـنآلـات

09133456403

09132456684

فروشـگاه چـرم پانـدورا
جهت تکمیل کادر فروش خود به دو
نفرخانم و آقا نیازمند است

تلفن تماس034-42207986 :

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را
با بهترین قیمت
خریداریم
09132797295

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم

09132476144
09133470520

براساس ماده  21قانون کار یکی از دالیل
پایان کار هر نفر در هر جایی پایان کار کارفرما
یا پایان پروژه است اگر جایی به کار خاتمه داده
شود ،قرارداد هم خاتمه پیدا میکند .وقتی یک
واحد تولیدی به خاطر شرایط کرونا تعطیل شده
یا پروژه تمام شده آن کارگر هم کارش تمام
میشود و بیکار میشود و باید از بیمه بیکاری
استفادهکند.
 به نظر میآید با این حجم بیکاری ثبات
و امنیت شغلی وجود ندارد؟
تازه وضعیت شهرستان سیرجان نسبت
به شهرهای دیگر خیلی بهتر است .این ویروس
روی وضعیت کاری و اقتصاد بسیار تاثیر گذاشته
و مختص سیرجان هم نیست.
 نظرتان در مورد محدودیتهای
کرونایی و تعطیلی اصناف چیست؟ بسیاری از
صنوف کوچک معترض بودند که چرا معدن
گلگهرراتعطیلنمیکنند
تعطیلیتنهاراهنیست.تعطیلیبابحثامرار
معاش مردم سروکار دارد از آن طرف باید شرایط
مردم هم در نظر گرفته شود .همانطور در بحث
تولید ،چون تولید را نمیتوانیم تعطیل کنیم و تنها
راه از نظر من این است که پروتکلهای بهداشتی
رعایت و نظارتها بیشتر شود .خود کارگران عزیز
روی این موضوع بایدحساسیت داشته باشند اما
واقعا تعطیلی یک صنف یا یک مغازه یا کسب
و کار راه مهار ویروس کرونا نیست .در بحث
تعطیلیها باید دست به عصا و فکر کاسبان و
مردم هم باشیم .با این تعطیلیها همه مشاغل
کوچک را رها میکنند و به گلگهر روی آوردهاند
و در حال حاضر تقاضا برای مشاغل معدنی زیاد
شده است .این تعطیلیها به نظر شخص من
راهگشانیست.
 اگر کارگری در اثر کرونا فوت کند آیا
شرکت مربوطه باید حق و حقوق فرد فوت
شده را بپردازد؟
بله .خدای نکرده اگر اتفاقی برای کارگر بیفتد
حاال چه بیماری و چه فوت چون همهی کارگران
ما مشمول بیمه تامین اجتماعی هستند و در
قانون تامیناجتماعی هم فوت و هم حوادث و
هم بیماریها همه پیشبینی شده است و اگر
مثال کرونا منجر به فوت کارگری شود باید حتما
مستمری فرد و همهی خسارتها به بازماندگان
پرداخت شود .در بحث بیماریهای ناشی از شغل
و کرونا هم تمامی غرامت و مستمریها و حتی
هزینه ایام بیماری و کلیه هزینههای درمان باید
پرداخت شود.

میشود.
 سهم ماهیانه هر کارگر از بیمه بیکاری
حداقل چقدر است؟
براساس آخرین حقوقی که پرداخت
میکردند بیمه بیکاری بهشان تعلق میگیرد .البته
بیمه بیکاری که در شرایط کرونا بود چون بیمهی
حمایتی بود چیزی در حدود  55درصد حقوق در
نظر گرفته میشد.
 االن حداقل حقوق اداره کار چقدر
است؟
حداقل دستمزد روزانه اداره کار  63هزار
و دویست تومان است .آن  55درصد حقوق به
افرادی تعلق میگرفت که در زمان کرونا بیکار
شده بودند .امسال ما به دو صورت بیمه بیکاری
را پرداخت میکردیم یک دسته به افرادی که به
خاطر کرونا بیکار شده بودند و دستهی دیگر هم به
افرادی که به دلیل پایان قرارداد ،اخراج یا تعدیل
نیرو بیکار شده بودند.
 در شرایط کرونا تعدیل نیرو یا اخراج
قانونیاست؟

تشکیل پرونده دادیم که آمار باالیی است و فاجعه
است .در رابطه با تعطیلی کارگاهها هم باید از
صنفهای مربوطه آمارش را بگیرید.
 در دوران کرونا قرار بود برای حمایت
از واحدهای تولیدی و صنوف تسهیالت کرونایی
قرار دهند که بسیاری از واحدهای تولیدی و
صنوف معتقدند به آنها این تسهیالت تعلق
نگرفتهاست؟
متاسفانه تسهیالتی که ابالغ شد میزان آن
زیاد نبود که استقبال زیادی از آن شود و گرهای از
کار کسی بگشاید و مشکالت را حل کند .یکسری
تسهیالت کرونا در نظر گرفته شده بود2 .هزار و
 282نفر یا طرح با اشتغال  3550نفر تقاضای
تسهیالت کرونا را دادند و تسهیالتی که درخواست
کرده بودند  339/60میلیارد ریال بود که مبلغ
پرداختی که صورت گرفت  118/14میلیارد ریال
بوده است؛ یعنی  11میلیارد تومان تسهیالت
پرداخت شد.
 یعنی یک سوم مبلغ درخواستی؟
بله دقیقا .برای دریافت این تسهیالت هم

به یک منشی مجرب با روابطعمومی باال جهت کار در دفتر
دکوراسیون ساختمانی به صورت دو شیفت نیازمندیم
 0 9 9 0 2 5 7 2 2 9 2ریاحی

امـالک امیـرکبیـر

به یک خانم مجرد

به یک نفر نیروی آقا
جهت کار در کارگاه
لبنیات نیازمندیم

جهت کار در منزل
نیازمندیم.

زمین  10قصب با پروانه و سند شهرک صدف

 3هکتار زمین با امتیازات آب  ،برق ،گاز  500متر ساخت و ساز بعد از
روستای دهنو مخصوص گردشگری با تمام مجوزات با قیمت توافقی و
شرایط پرداخت یا  50درصد شراکت

زمین  20قصب مخصوص خانه باغچه با قیمت مناسب روستای هندیز
دوباب مغازه با سند تکبرگ ساخته شده آماده به متراژ  24و  36متر
خیابان امام حسین فاز  3گلگهر قیمت توافقی

 120قصب باغ با دو حبه آب ادامه خیابان مرودشت توافقی

منزل  18قصب درب حیاط با ساخت فوقالعاده معماری ترکیبی ایرانی
اسالمی رومی ـ تریبلکس توافقی سردار جنگل
آپارتمان  80متر طبقه  4آسانسور پارکینگ مجتمع ایلیا خیابان نصیری قیمت  650م
آپارتمان  150متر طبقه اول نوساز بسیار شیک و تکمیل پشت آموزش و
پرورش قیمت توافقی یا معاوضه با زمین

زمین  12قصب  3قصب عقب نشینی دارد بر خیابان مرو دشت آباده مجوز پروانه صادر شده قیمت 650 :م

ساعت تماس 8 :الی  12و
 17الی 21

09133456879

09130440734

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم
09917665969

واحد همکف  120متر زیربنا دارای حیاط نوساز خیابان اصلی شهرک صدف توافقی

زمین  8قصب درب حیاط فاز  3فخرآباد دارای حصار کف شفته شده قیمت توافقی
زمین  10قصب با سند بر بلوار شهرک  cbgمعاوضه یا نقدی

آپارتمان 220متر با بهترین کیفیت نوساز بندرعباس منطقه 22بهمن قیمت توافقی یا معاوضه با سیرجان

مغازه  35متر با سند دکوراسیون کامل خیابان امام پاساژ طال طبقه زیززمین توافقی

باغ  60قصب با درختان گردو ثمری از توابع پاریز قیمت  250م یا معاوضه با آپارتمان
آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09923963619 - 09132799667-09217593889 - 42205360

حمل اثاثیه منزل،
مبلمان ،کاالی تجاری
صنعتی و غیره

با مجوز رسمی و بیمه معتبر
آدرس :انتــهای بـلوار
فاطمیه جنب
شرکت لنـگر بار

09136473880
42252330
09139473880

سلطانی(قدیم)

20
 %تخفیف

محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

با بیمه معتبر
باالی  15سال

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918
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با یک بار امتحان مشرتی دامئی ما
خواهید شد

42252330
09136342007
سلطانی(قدیم)

