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یک مسئول در سازمان تأمین اجتماعی:
 حق بیمه کارگران جدید، 

آزاد محاسبه می شود
مدیرکل نام نویسی 
و حســاب های انفرادی 
سازمان تامین اجتماعی 
درباره آزاد حساب شدن 
حق بیمه کارگران جدید 

گفت: اجازه نداریم بار مالی جدیدی به دولت تحمیل 
کنیم، مگر  اعتبار آن در قوانین بودجه سنواتی تامین  
شده باشــد. محمد محمدی قره باغ،  در ارتباط با 
شبکه خبر افزود: پرداخت آزاد بیمه کارگران جدید 
موضوع جدیدی نیست. وی گفت: بیمه کارگران 
جدیــد در کارگاه ها در حال پیگیری اســت تا در 
الیحه بودجــه ۱۴۰۰ معافیت هایی در نظر گرفته 
شود. محمدی درباره تفاوت مبالغ بیمه از ۱۴۰هزار 
تومان تا ۷۰۰ هزار تومان افزود: نرخ حق بیمه برای 
همه بیمه شــدگان اجباری ۳۰درصد اســت که 
۷درصد سهم بیمه شده، ۲۰درصد سهم کارفرمایان 
و ۳درصد سهم بیمه بیکاری که باز سهم کارفرماست 
بنابراین تمامی کارگاه ها نسبت به پرداخت حق بیمه 

مکلف به رعایت  آن هستند.
    

نگرانی ۳۵۰ کارگر از بیکاری؛
 تعطیلی کارخانه سیمان نی ریز 

ادامه دارد 
منابع کارگــری در 
ســیمان نی ریز از ادامه 
روند تعطیلی این واحد 
تولیدی و احتمال بیکاری 
۳5۰ کارگــر آن، خبــر 

دادند. به گزارش ایلنا، کارخانه سیمان خاکستری 
نی ریز در اســتان فارس از حدود ۴۰روز پیش )۲۲ 
آبان ماه سال جاری( به دلیل آنچه از سوی کارفرما 
مشکالت آالیندگی و کمبود سوخت عنوان می شود، 
موقتا تعطیل شده و ۳5۰کارگر کارخانه کاری برای 
انجام دادن ندارند. منابع کارگری در استان فارس به 
ایلنا گفتند: این کارخانه درحالی تعطیل اعالم شد 
که کارفرما قصد دارد در صورت ادامه روند مشکالت 
سوخت رسانی کارخانه کارگران را بیکار و همه آنها را 
برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی 
کند. یکی از کارگران به خبرنگار ایلنا گفت: مدیران 
کارخانه وعده داده اند تعطیلی واحد موقتی است، اما 
ما می دانیم که به این زودی امکانات سوخت رسانی 
محل کارمان به دلیل هزینه بر بودن فراهم نمی شود، 
بنابراین مسئوالن باید چاره اندیشی کنند تا امنیت 

شغلی ۳5۰ کارگر تامین شود.
    

افزایش معوقات مزدی کارگران 
شهرداری یاسوج 

کارگران ســازمان 
حمل و نقل بار و مسافر 
یاسوج از افزایش معوقات 
مزدی و نبود امنیت شغلی 
خود خبر دادند. تعدادی 

از این کارگران در تماس بــا خبرنگار ایلنا، گفتند: 
شهرداری یاسوج نه تنها توجهی به پرداخت مطالبات 
مزدی کارگران بخش حمل و نقل ندارد بلکه اخیرا 
پیشنهاد بیکاری آنها را به شورای شهر داده است. به 
گفته آنها؛ عالرغم پیگیری های مکرر کارگران برای 
دریافت حقوق، مسئوالن سازمان حمل و نقل پاسخ 
قانع کننده ای به درخواست های کارگران نمی دهند، 
در عین حال شهرداری به جای چاره اندیشی برای 
پرداخت مطالبات کارگران پیشنهاد بیکاری آنها 
را مطرح می کند.  یکی از کارگران سازمان حمل و 
نقل بار مسافر در تشریح مشکالت پیش آمده، گفت: 
شهرداری معتقد است چون سازمان حمل و نقل بار 
و مسافر یک نهاد مستقل و دارای بودجه خاص است، 
باید خود مدیران این سازمان پاسخگوی مطالبات 
کارگران باشند بنابراین شهرداری نمی تواند به این 
بخش از مجموعه کمکی بکند. او افزود: در این شرایط 
سخت کرونا در بین جمعیت مسافران پایانه های 
مسافربری کار می کنیم اما از دستمزد خبری نیست! 

    
بر اثر حمله افراد ناشناس؛

دو کارگر خدماتی شهرداری 
بندرعباس مجروح شدند 

دو کارگر خدماتی شــهرداری بندرعباس روز 
گذشــته حین انجام کار توســط افراد ناشناس با 
ضربات چاقو و قمه مجروح شدند. به گزارش  ایلنا، 
علی پاسالرزاده، شــهردار منطقه سه بندرعباس 
با تایید این خبرگفت: یکی از کارگران که از ناحیه 
سر دچار آسیب جدی شده و در بیمارستان تحت 
مداواســت. پاســالرزاده اظهار کرد: مهاجمان با 
۲ماشین در محله سورو حضور داشتند و بدون دلیل 
به کارگران شهرداری حمله کردند. وی تاکید کرد: 
ماشین ها شناسایی شده و مالکان آن ها تحت پیگرد 

قانونی قرار گرفته اند.
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اخبار کارگری

علی خسروجردی

»معیشت کشــاورزان اصفهانی 
بحرانی است و برخی از آن ها محتاج نان 
شب خود شده اند. بسیاری از روستاها 
خالی از سکنه شــده و حاشیه نشینی 
در این اســتان روندی صعودی دارد 
و در این میان؛ بســیاری از کشاورزان 
برای غم نــان به دستفروشــی روی 
آورده اند؛ اما شهرداری تالش می کند 
جلو فعالیت آن ها را بگیرد. عده ای نیز 
با اجاره دکه ای، سیگار فروش شده اند. 
بزهکاری نیز در منطقه افزایش یافته 
و برخی از کشاورزان گرفتار منجالب 
اعتیاد شــده اند. متاســفانه برخی از 
کشاورزان و تمام اعضای خانواده آن ها 

گرفتار اعتیاد شده اند.«
روایت همین چند جمله از نماینده 
حقابه داران شــبکه راســت نکوآباد 
اصفهان کافی است تا به عمق مشکالت 
کشــاورزان اســتان در این روزها پی  
ببریــم؛ زمین دارانــی کــه توانایی 
استخدام و اشــتغال چندین کارگر 
کشاورزی را داشتند، اما در حال حاضر 
گرفتار مشکالت معیشــتی فروانی 

هستند.
کشاورزان اصفهانی معتقدند که 
ســوء مدیریت ها و اشــکاالتی که در 
ســاختار تصمیم گیری کشور وجود 
دارد، سبب بروز مشــکالت این گروه 
شغلی در اصفهان شــده است. در این 
میان عوامل انسانی و طبیعی متعددی 
نیز باعث شده تامین نیازهای معیشتی 
کشاورزان به امری مشکل تبدیل شود 

و زندگی آن ها را دچار چالش کند.
نقش مهم عوامل انسانی در 
تنگنای معیشتی کشاورزان

عضو شــورای اســالمی روستای 
جوهرستان از توابع روستای شهرستان 
مبارکه در اســتان اصفهــان، درباره 

وضعیت معیشت کشــاورزان استان 
اصفهان توضیح داد: بر اساس طومار 
شیخ بهایی، کشاورزان استان اصفهان 
از دیرباز دارای حقابه بودند اما در این 
روزها از این امتیاز بی بهره هســتند. 
صنعت در اســتان اصفهان به سرعت 
رشد کرده و کشاورزی در این استان را 
تحت تاثیر قرار داده است. رشد صنعت، 
تنها مشکل کشاورزان اصفهان نیست 
بلکه انتقال آب به اســتان یزد از دیگر 

مشکالت این گروه شغلی است.
علیرضا خرمی، ادامه داد: آلودگی 
زمین هــای کشــاورزی بــه دلیل 
کارخانه ها و انتقال آب به استان های 
همجوار سبب شد که سفره کشاورزان 
اصفهانی روز به روز کوچک تر شــود. 
عوامل انسانی، نقش مهمی در وضعیت 
معیشتی کشــاورزان دارند، در کنار 
عوامل انسانی، پدیده های طبیعی مثل 
کاهش باران نیز مزید بر علت شــدند 
و معیشت کشــاورزان را در تنگنا قرار 
دادند. من خانواده هایی را می شناسم 
که فرزندان آن ها در آستانه ازدواج قرار 
دارند ولی توانایی خرید یک تکه نان را 

هم ندارند.
عضو شــورای اســالمی روستای 
جوهرستان تشــریح کرد: بسیاری از 
کشاورزان در اســتان اصفهان آسیب 
دیده اند و مشکالت متعددی گریبان 
آن ها را گرفته اســت. کشــاورزانی 
که مالک زمین کشــاورزی هستند 
با مشــکل روبــرو شــده اند. در این 
شــرایط، وضعیت کشــاورزان بدون 
زمین اسفبارتر است. من معتقدم که 
تمامی این موارد به دلیل سوءمدیریت 
مسئوالن صورت گرفته و کشاورزان 
 گرفتــار مشــکالت فراوان شــدند. 
وی با اشاره به مشکالت پیش آمده به 
دلیل انتقال آب از اصفهان به اســتان 
چهارمحال بختیاری گفت: اســتان 

اصفهان، دشت است و برای کشاورزی 
مناســب محســوب می شــود. اگر 
کشاورزان چهارمحالی با آب انتقالی 
از زاینــده رود، زمین کشــاورزی به 
مساحت یک هکتار را آبیاری می کنند، 
کشاورزان اصفهانی با همان حجم آب، 

۱۰ هکتار را زیر پوشش آب می برند.
خرمی افزود: مســئوالن تصمیم 
گرفته بودند که از تــاالب گاوخونی 
به اســتان یزد آب منتقــل کنند اما 
بــه طــور ناگهانــی منبــع تغذیه، 
چشمه »سرچشمه« شــد و دود این 
تصمیم گیری به چشــم کشاورزان 
اصفهانی رفت و مشکالتی گریبان آن ها 
را گرفت. سال گذشته، بهره برداری از 
ســدها نیز افزایش یافت. این موضوع 
سبب شد که ســطح آب ذخیره شده 
در پشت سدها کاهش یابد و دیگر آبی 

برای کشاورزی وجود نداشته باشد.
او درباره وضعیت کشــاورزان در 
غرب اصفهــان گفت: کشــاورزان به 
صورت ســنتی و صنعتــی در غرب 
اصفهــان کشــاورزی می کنند. در 
شرایط فعلی، گروه اندکی به کشاورزی 
صنعتی و گلخانه ای روی آورده و از آب 
اندک خود نهایت استفاده را می کنند. 
حدود ۸5 درصد از کشاورزان در غرب 
استان اصفهان، به صورت سنتی زمین 
خود را زیر کشــت می برنــد. جوانان 
روستانشین به دلیل مشکالت پیش 
آمده، شــغل خود را رها کرده اند و در 
کارخانه های صنعتی اشتغال دارند. 
کشاورزان مسن تر نیز خانه نشین شده 

و چشم به آسمان دوخته اند.
 قانون حقابه نادیده 

گرفته می شود
نماینده حقابه داران شبکه راست 
نکوآبــاد، نیز در ارتباط با مشــکالت 
کشــاورزان اصفهانی گفــت: اگرچه 
حقابــه داران امتیاز اســتفاده از آب 

زنده رود را دارند ولــی دیگران نیز در 
این رود تصرف کرده اند. کشــاورزان 
حق اســتفاده از زنده رود را از شورای 
نگهبان نیز اســتعالم گرفته اند، این 
شورا در پاسخ گفت، آب رود حق مسلم 

حقابه داران است.
یزدانی، توضیــح داد: وزارت نیرو 
به امتیــاز حقابــه داران بی توجهی 
می کند و معتقد است که دیگران حق 
بهره برداری از زاینــده رود را دارند. بر 
اساس قانون کشور، ۷۰ درصد از سهم 
آب زاینــده رود متعلق به حقابه داران 
بخش کشاورزی و محیط زیست است. 
او تصریــح کــرد: زمانی که طرح 
انتقال آب زاینده رود به یزد مطرح شد، 
برای هر 5 هزار متر زمین کشاورزی، 
یک مجوز حفر چاه عمیق صادر کردند. 
پیش از مطرح شدن طرح انتقال آب، 
برای ۲هزار جریب زمین کشاورزی، 
یک مجوز حفاری چــاه عمیق صادر 
می کردنــد. این روزها، شهرســتان 
فالورجان حدود ۲ هــزار حلقه چاه 

عمیق دارد.

این حقابه دار توضیح داد: سال های 
۹۶ و ۹۷، خســارت »نکــش« برای 
کشــاورزان درنظر گرفته شــد ولی 
استانداری، مبلغی به کشاورزان غرب 
اســتان اصفهان نپرداخــت. اگرچه 
کشاورزان غرب استان ریالی دریافت 
نکردند اما کشــاورزان شرق استان، 
مبلغ ناچیزی دریافــت کردند. منابع 
مالی که برای کشاورزان در سال ۹۷ در 

نظر گرفته شده بود، کجا هزینه شد؟ 
این کشاورز توضیح داد: کشاورز ۶۰ 
تا ۷۰ ساله ای را درنظر بگیرید، نه تنها 
تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی 
نیست بلکه منابع درآمدی خود را نیز 
از دست داده است. کشاورز نه تنها از 
حمایت های دولتی بی بهره است بلکه 
حقابه او که سند قانونی نیز دارد توسط 
دولت فروخته شده اســت. تمام این 
شرایط دســت به دست هم می دهند 
که کشــاورزان و خانواده هایشان در 
تنگنا قرار بگیرند. درحالیکه کشاورزان 
در مشــکالت فروانی غرق شده اند، 
آیا راهکاری برای آن ها درنظر گرفته 
شده اســت؟ من مطمئن هستم که 
آن ها برای خروج از این بحران، حاضر 
به فروش مایملک خود هســتند اما 
کسی زمین های کشاورزی بدون آب 

در دشت لوت ر ا نمی خرد.
 کشاورزان محتاج 

نان شب شده اند
او توضیح داد: استان اصفهان جزو 
مناطقی اســت که بحران آب همواره 
مشــکالتی برای کشــاورزی ایجاد 
کرده است. دولت و مسئوالن با صدور 
تبصره های خود، مشکالت کشاورزان 
را بیشتر کرده اند. با ارائه طرحی، آب 
استان اصفهان را به استان یزد منتقل 
می کنند. کاشت گلخانه ای و صنعت در 
استان یزد رونق می گیرد اما کشاورزان 
اصفهانی به خاک ســیاه می نشینند. 
آیا کشــاورزان حقابــه دار باید جور 

کارخانه ها را بکشند؟ 
یزدانی افزود: روزگاری، کشاورزان 
زکات و خمس پرداخت می کردند اما 
در این روزها باید دســت گدایی دراز 
کنند. من کشــاورزانی را می شناسم 

که تحت پوشــش کمیته امداد قرار 
گرفته اند. وقتی هم شــرایط به اینجا 
می رسد و کشاورز فریاد مطالبه گری 
سر می دهد، برچسب اغتشاشگری به او 
چسبانند. مطالبه گری کشاورز نه تنها 
اغتشاش نیست بلکه احقاق حقوق و 

انتقاد به وضع موجود است. 
نماینده حقابه داران شبکه راست 
نکوآبــاد تصریح کرد: کشــاورز باید 
دروغ بگوید و بیمه خــود را به صورت 
یک کارگر صوری رد کند. بســیاری 
از کشاورزان بیشــتر از ۴5 سال دارند 
و تامین اجتماعی دیگر آن ها را بیمه 
نمی کند. کشاورزی که 5۰ یا ۶۰ سال 

دارد چگونه خود را بیمه کند؟ 
کشــاورزان اصفهانی در وضعیت 
نابسامانی قرار دارند و توجه به معیشت 
و زندگی آن ها اهمیت دارد. وضعیت 
سخت معیشتی کشاورزان اصفهانی 
در شرایطی است که دولت مدام شعار 
بهبود وضعیت معیشت و سطح رفاه 
مردم را می دهد اما به نظر می رســد، 
انگیزه ای برای بهبــود وضعیت آن ها 
وجود ندارد. اگر کارخانه ها و واحدهای 
صنعتی در پرداخت خسارت های عقب 
افتاده این گروه اهتمام بورزند، بخشی 
از مشکالت معیشتی آن ها حل می شود 
و انگیزه اشتغال در بخش کشاورزی نیز 

ایجاد می شود.

بیکاری، کشاورزان اصفهان را به دستفروشی و اعتیاد کشانده است

حقابةزمین،مالاوستکهمیکاردش

خبر

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به اقدامات قوه قضاییه 
برای بازگرداندن کارخانه بزرگ »سبالن پارچه« بعد از ۱۳ سال به مالک اولیه آن گفت: 

در این مدت کارخانه تنها با ۱۰ تا ۱5 درصد ظرفیت تولید کار کرده است.

به گزارش مرکز اطالع رسانی قوه قضاییه، رامین صادقی، گفت: دربارۀ حل مشکالت 
کارخانه ســبالن پارچه به عنوان یکی از بزرگترین کارخانجات نساجی غرب آسیا و 
برگشــت آن به صاحب اصلی کارخانه، گفت: این کارخانه در سال ۸۶ به بهره برداری 
رسید، ولی بعد از آن با مشکل تامین سرمایه در گردش روبرو شد و در ادامه مشکالت 

دیگر به آن اضافه شد که نهایتا کارخانه به دلیل مشکالت مالی تعطیل شد. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در ادامه افزود: در طول این 
۱۳ سال، اداره تصفیه ورشکستگی مدیریت کارخانه را به صورت موقت به شرکت های 
مختلفی از جمله تعاونی بانک تجارت واگذار کرد در حالی که در این مدت، کارخانه 

تنها با ۱۰ تا ۱5 درصد ظرفیت واقعی تولیدش کار کرده است. 

وی به سفر اخیر ابراهیم رئیسی به استان اردبیل اشاره کرد و افزود: در سفر رئیس قوه 
قضائیه به استان اردبیل و در بازدیدی که ایشان از این واحد تولیدی داشتند، مشکالت 
این کارخانه مطرح شد و با دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضاییه به دادگستری کل 
استان، با تالش و پیگیری دستگاه قضا استان، هماهنگی و اقدامات الزم برای برگشت 

کارخانه به صاحب اولیه آن انجام شد.
این کارخانه به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی در کشور و منطقه است 
که در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار و با زیربنای ۱۸5 هزار متر مربع در استان اردبیل 
راه اندازی و با ظرفیت اشتغال زایی حداقل ۶ هزار نفر یکی از کارخانجات بین المللی 

نمونه شناخته شده است.

 فعالیت ۱۵ درصدی کارخانه در زمان واگذاری به بانک 

 بازگشت بزرگ ترین نساجی غرب آسیا به مالک اصلی

کارگرانــی کــه در طــول ســال جــاری اخــراج 
شــده اند، مشــمول دریافــت عیــدی می شــوند. به 
گزارش ایلنا، در طول ســال جاری کارگران بســیاری 
 به دلیــل عــدم نیــاز کارفرما یــا بحــران اقتصادی 

از کار بیکار شده اند. 

این کارگران زمانی که برای تسویه حساب به کارفرما 
مراجعه می کنند، باید همه مزایای مــزدی را دریافت 

کنند.
 با این حســاب، هر نوع تسویه حســاب با کارگران 
بــدون پرداخــت عیــدی، غیرقانونی اســت؛ حتی 

کارگرانی که دوره آزمایشــی را می گذرانند، به تناسب 
 زمان اشــتغال آزمایشــی در کارگاه، مشــمول عیدی 

پایان سال می شوند. 
در جدول مقابل جزئیات عیدی کارگران اعالم شده 

است.

کارگران اخراجی و تعدیلی مشمول عیدی می شوند 

عضو شورای اسالمی 
روستای جوهرستان 
اصفهان: تنها مشکل 

کشاورزان اصفهان رشد 
صنعت نیست، بلکه آلودگی 

زمین های کشاورزی به 
دلیل کارخانه ها و انتقال 

آب به استان های همجوار 
سبب شده که سفره 

کشاورزان اصفهانی روز 
به روز کوچک تر شود؛ 

به گونه ای که برخی از آنها 
توانایی خرید یک تکه نان 

را هم ندارند

نماینده حقابه داران شبکه 
راست نکوآباد: کشاورز 

۶۰ تا ۷۰ ساله ای را درنظر 
بگیرید، نه تنها تحت 

پوشش خدمات تامین 
اجتماعی نیست، بلکه 

منابع درآمدی خود را نیز از 
دست داده است. کشاورز 

نه تنها از حمایت های 
دولتی بی بهره است بلکه 

حقابه او که سند قانونی نیز 
دارد توسط دولت فروخته 

شده است
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