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تجمع معلمان حق التدریس 
مقابل وزارت آموزش و پروش

معلمان خریــد خدمت اســتان های مختلف 
کشــور، مقابل وزارت آموزش و پــرورش تجمع 
کردند. به گزارش ایلنا، معترضان در مورد دالیل این 
تجمع )روز یکشنبه، 19 مرداد( گفتند: اصلی ترین 
خواســته صنفی معلمان خریــد خدمت، تبدیل 
وضعیت استخدامی است. سال هاست که نمایندگان 
مجلس در این مورد وعده می دهند اما تاکنون موفق 
نشده اند که مســئوالن وزارت آمورش و پرورش را 
برای استخدامی پیمانی معلمان خرید خدمت قانع 
کنند و این وزارتخانه هم ما را به رسمیت نمی شناسد. 
تعداد معلمان خرید خدمت، 24هزار نفر در سراسر 
کشور است که بخشی از حقوق آنها از طریق بودجه 
عمومی، تامین اعتبار می شود. این گروه از معلمان 
بر تبدیل وضعیت اســتخدامی خود مصر هستند 
و با اشاره به تصمیم وزارت آموزش و پرورش برای 
استخدام 27هزار نفر از طریق آزمون استخدامی در 
سال 99، اظهار داشتند: اگر وزارت آموزش و پرورش 
قصد استخدام دارد، چرا از نیروهای بالتکلیف خود 
اســتفاده نمی کند؟ آنها افزودنــد: معلمان خرید 
خدمت به صورت گسترده در خطر اخراج قرار دارند 
چرا که امنیت شغلی ندارند. همچنین حقوق آنها در 
برخی از شهرستان به 500هزار تومان هم نمی رسد 
اما در این شــرایط هم کارفرمایان از اخراج دست 
نمی کشند آن هم به این بهانه که کالس های درس 
مجازی شده اند. همکاران ما همچنین برای استخدام 
به صورت ساعتی تحت فشار هستند و تعدادی زیادی 

از آنها به صورت ساعتی استخدام شده اند.
    

 تجمع دوباره کارگران هپکو 
در این شرکت

کارگران هپکو برای چندمین روز متوالی در داخل 
شرکت دســت به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش 
ایلنا، این کارگران می گویند: تیم مدیریتی سازمان 
خصوصی سازی که اکنون یک سال است در شرکت 
مستقر شده، نتواسته شرکت را به بهروه وری و رونق 
برســاند و همچنان تولید در این کارخانه صنعتی 
قدیمی متوقف است. این کارگران با ابراز نگرانی در 
مورد آینده از دولت درخواســت دارند به وضعیت 
بغرنج هپکو مسئوالنه ورود کرده و تولید را مجدداً 
در این کارخانه احیا کند. کارگران هپکو ضمن ابراز 
نگرانی از آینده شــرکت و واگذاری بخشی از سهام 
به جای دیون دولت به تامین اجتماعی می گویند: 
هپکو از زمان واگذاری در اوایل دهه 90، راه سقوط را با 
سرعت طی کرد. اکنون هیچ سفارش ساختی ندارد و 
حقوق کارگران با فروش اموال یا گرفتن وام پرداخت 
می شود کما اینکه همین االن دو ماه مطالبات مزدی 
کارگران پرداخت نشده اســت. بنا بر این گزارش، 
تقریباً یک هفته است که کارگران هپکو در اعتراض 

به بالتکلیفی، تجمع اعتراضی برگزار می کنند.
    

تجمع آموزشیاران نهضت 
سوادآموزی مقابل مجلس

آموزشیاران نهضت سوادآموزی در اعتراض به 
بازماندن خود از بحث تبدیل وضعیت استخدامی، 
مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش ایلنا، معترضان 
که از افراد شرکت کننده در آزمون ورود به دانشگاه 
فرهنگیان هستند، در مورد دلیل تجمع خود گفتند: 
همگی ما در آزمون ورود به دانشگاه فرهنگیان شرکت 
کردیم اما نمره الزم را به دست نیاوردیم در حالی که 
شــرط تبدیل وضعیت اســتخدامی مان به حالت 
پیمانی، قبولی در این آزمون اســت. آموزشیاران 
نهضت سوادآموزی افزودند: ۶ هزار نفر از آموزشیاران 
نهضت سوادآموزی نتوانستند در این آزمون نمره 
قبولی بیاورند که با توجه به باال رفتن سن شــان در 
سال های آینده شانس اســتخدام شدن را از دست 
می دهند. معترضان با مقایســه خــود با نیروهای 
حق التدریس پیش دبســتانی افزودند: آنها بدون 
آزمون وارد دانشــگاه فرهنگیان شــدند اما برای 
آموزشیاران چنین شرایطی وجود ندارد. این تبعیض 
محسوب می شود. این در حالی است که قرار بود پس 
از دو سال کار، در وزارت آموزش و پرورش استخدام 

شویم اما حاال پشت سد آزمون مانده ایم.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

کارگران پیمانکاری پارس جنوبی 
همواره از شرایط شغلی و معیشتی خود 
انتقاد داشــته اند اما حاال با آمدن کرونا 
ویروس، نگرانی های این کارگران بیشتر 
هم شده اســت. در دهه های گذشته با 
رشد سرسام آور شرکت های پیمانکاری 
در پروژه های نفت و گاز، خیل عظیمی 
از کارگران متخصــص و فنی از حقوق 
قانونی خود محروم شدند، به خصوص 
که از میانه دهه 70، ایجاد مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی و خــروج کلونی های 
پاالیشگاهی از چتر پوشش قانون کار، راه 
برای یکه تازی پیمانکاران بیشتر باز کرد 
و بی حقوق سازی کارگران شدت گرفت.
در این روزهای گرم تابســتان که 
برخی روزهــا دمای هوا در عســلویه 
و کنــگان بــه ۶0 درجــه می رســد 
و اســتان بوشــهر از نظر ابتال به کرونا 
در وضعیت قرمز یا هشــدار قرار دارد، 
کارگران پیمانکاری پارس جنوبی در 
تماس های مکرر با رسانه ها از دغدغه ها 
و نارضایتی های خود سخن می گویند. 
گرچه شــاید برخی از ایــن دغدغه ها 
تکراری باشــد و پیش از این نیز بارها 
گفته شده اما هرگز هیچ گوش شنوایی 
برای شــنیدن این دادخواهی ها وجود 

نداشته است.
در ماه هــای بهــار امســال، بعد از 

خودکشــی یک کارگر پیمانکاری در 
یکــی از  میدان های نفتــی، بحث ها و 
زمزمه هایــی مبنــی بر لــزوم حذف 
پیمانکاران نفت شنیده شد اما با گذشت 
زمان، هم نمایندگان مجلس و هم سایر 
مسئوالن، مصائب کارگران پیمانکاری 
نفت را فراموش کردنــد و همه چیز به 

وضع سابق ادامه یافت.
 فعالیت سخت 

زیر سایه ترس از کرونا
کارگران پیمانکاری پارس جنوبی 
می گوینــد: بیماری کرونا در بوشــهر 
بیداد می کند، با این وجود هیچ پروتکل 
ایمنی خاصی به جز قرار دادن تب سنج 
در ورودی های نفررو پاالیشــگاه ها در 
دســتور کار قرار نگرفته اســت. حتی 
ســاعت کار کارگران پیمانکاری کم 
نشده است. مدیران صنایع بعضاً توجهی 
به پروتکل هــای بهداشــتی ندارند و 
مرخصی های پرســنل به دلیل انجام 
تعمیرات اساسی، طبق روال سال های 
قبل صورت می گیرد. در بســیاری از 
پاالیشگاه ها تعمیرات اساسی یا اورهال 
در حال انجام اســت و نفرات به صورت 
تنگاتنگ و فشرده مشغول به کار سخت 

هستند.
این کارگران می گوینــد: از آنجا 
که در پــارس جنوبــی کارگرانی از 
همه جای کشــور حضور دارند و کار 
می کنند، اگر پروتکل های بهداشتی 

رعایت نشــود، بیماری کرونا خیلی 
راحت از عســلویه و کنــگان به همه 
نقاط کشــور می رود. هر کارگر وقتی 
به مرخصی مــی رود، می تواند ناقل 
بیماری باشــد و آن را بــه خانواده و 

اطرافیان خود منتقل کند.
به گفته آنها، حتی توزیع ماســک 
به صورت مرتب انجام نمی شــود و در 
ضدعفونی کــردن کانکس های محل 
استراحت و غذاخوری کارگران، اهمال 

می شود.
یکــی از کارگــران، در ارتبــاط با 
ضدعفونی کانکس ها در یکی از فازهای 
عســلویه می گوید: اوایل بــا وایتکس 
ضدعفونــی می کردنــد. کارگــران 
ریه هایشان ناراحت بود و نمی توانستیم 
راحــت تنفس کنیــم. گفتیــم مواد 
ضدعفونی ایمن بیاورید چون وایتکس 
ضرر و زیان بسیار دارد. اکنون یک هفته 
اســت که قرار اســت مواد ضدعفونی 
بی خطر بیاورند اما هنــوز نیاورده اند. 
همین طور بــدون ضدعفونی کنار هم 
می نشینیم، استراحت می کنیم و غذا 

می خوریم.
تبعیض در دستمزد و شرایط کار

نارضایتی کارگران پیمانکاری فقط 
بابت کرونا نیست. این کارگران از تبعیض 
نهادینه شــده در پارس جنوبی، انتقاد 
دارنــد؛ تبعیض میان »رســمی ها« و 
»پیمانکاری ها« که حــاال دیگر جزو 

الینفک همه پاالیشگاه ها و صنایع نفت 
و گاز کشور شده است.

این کارگــران می گویند: تبعیض 
خیلی زیاد اســت. یک کارگر رسمی 
با چهار یا پنج سال سابقه کار، حدود 
10 تا 12 میلیون تومــان در هر ماه 
حقوق می گیرد اما کارگر پیمانکاری 
با 10 ســال ســابقه، فقط 4 میلیون 
و 500هزار تومــان دریافتی ماهانه 
دارد. طرح طبقه بندی مشــاغل در 
پاالیشــگاه ها اجرا نمی شود. ما بارها 
از طریق دادگاه ها و اداره کار شکایت 
کردیم اما به جایی نرســیدیم. وقتی 
برای اجرای طرح طبقه بندی به ادارات 
کار مراجعه کردیم، به ما گفتند پارس 
جنوبی از شمول قانون کار خارج است 
و لذا اجرای طرح طبقه بندی در اینجا 
الزامی نیست. دل بخواهی است. اگر 
کارفرما بخواهد طرح را اجرا می کند 

و اگر نخواهد، الــزام و اجباری در کار 
نیست چون شما تحت پوشش قانون 

کار نیستید.
یکی از کارگران پیمانکاری که 10 
ســال اســت در بخش تعمیرات یکی 
از پاالیشــگاه های پــارس جنوبی کار 
می کند، در ارتبــاط با تبعیض حقوقی 
می گوید: ما همه ســختی ها را تحمل 
می کنیم اما دســتمان بــه جایی بند 
نیست. چرا باید رســمی ها که بیشتر 
کار دفتری دارند و زیر کولر می نشینند، 
بیش از 10 میلیون تومان حقوق بگیرند 
اما ما کارگران پیمانکاری که در دمای 
50 یا ۶0 درجه جنــوب، در فضای باز 
کار می کنیم و مدام عــرق می ریزیم، 
4 میلیون و 500هــزار تومان دریافتی 
داشته باشیم؟ ما بدی آب و هوا و سختی 
کار را تحمل می کنیم اما دستمزدمان به 

هیچ وجه کافی نیست.
کارگران پیمانکاری پارس جنوبی، 
به رســمی ها »نظرکرده« می گویند. 
یکی از کارگران می گوید: آنها نظرکرده 
هستند و ما بچه سرراهی. تفاوت فقط در 
میزان حقوق و مزایای مزدی نیست. آنها 
بهترین امکانات رفاهی، خوابگاه های 
مدرن و باکیفیت، رستوران های خوب 
و راحت با بهترین غذاها، اتوبوس های 
باکیفیــت برای حمل و نقــل از کمپ 
به محل کار و بلیــط هواپیمای رفت و 
برگشت برای روزهای مرخصی دارند 
اما ما هیچ کدام از این امکانات را نداریم. 
کیفیت غذایمان به شــدت بد است. 
خوابگاه های محل استراحت و خواب 
ما هیچ گونه امکاناتی ندارنــد. به ما نه 
تنها بلیط هواپیما برای رفت و برگشت 
نمی دهند، بلکه پول بلیط اتوبوس هم 
نمی دهند یعنی ما اگر بخواهیم ماهی 
یک بار پیش خانواده هایمان برویم، باید 
با همین ماهی 4 میلیون یا 4 میلیون و 
500هزار تومان حقوق، خودمان بلیط 
رفت و برگشت بگیریم. حتی در ساعات 
کار هم تبعیض است. رسمی ها غالباً تا دو 
ظهر کار می کنند اما ما تا هفت و هشت 

شب، سر کار هستیم.
یکــی از کارگران هم نحــوه توزیع 
غذای روزانه برای کارگران پیمانکاری 
پاالیشــگاه ها را توضیح می دهد: غذا را 
از رستوران بیرون با پرایدبار می آورند 
درب پاالیشــگاه. بعد چند نفر غذا را به 
مینی بوس منتقــل می کنند و داخل 
پاالیشگاه می آورند. آنجا در یک کانکس 

غذا برای چهار واحد )هر واحد حدود ۳0 
نفر( توزیع می شود. ببینید چند مرحله 
توزیع و تقسیم غذا داریم! اگر در هر کدام 
از ایــن مراحل یک نفر ویــروس کرونا 
داشته باشد، در دست به دست شدن، 
همه مریض می  شوند! کیفیت غذایی 
که با این ســختی به دست ما می رسد، 
خیلی بد است و گاهی در حد صفر است.

این کارگران از قدیمی و ناامن بودن 
ســرویس های حمل و نقل کارگران 
پیمانکاری می گویند؛ سرویس هایی که 
بررسی و چک فنی مرتب نمی شوند اما 
هر روز کارگران را از خوابگاه به پاالیشگاه 

و برعکس، جابه جا می کنند.
تبعیض حتی در سطوح پایین تر و 
در همه لحظات زندگی روزمره حضور 
دارد. یکی از کارگــران می گوید: حتی 
در سرویس های بهداشتی و کیفیت آنها 
تبعیض دیده می شــود. سرویس های 
بهداشتی رسمی ها، با کیفیت و کولردار 
است و مواد بهداشــتی به وفور دارد اما 
سرویس های بهداشتی ما آن قدر بد و 
بی کیفیت اســت که وقتی داخل شان 
می رویم، در این گرمای تابستان خیس 
عرق می شــویم، انــگار دوش گرفته 

باشی....
کارگران پیمانکاری پارس جنوبی 
در این شرایط دشــوار تابستان، گرما و 
کرونا با هزار سختی کار می کنند و چراغ 
پاالیشــگاه های جنوب را روشن نگاه 
می دارند. آنها در آخر صحبت هایشان 
می گویند: نمی دانید ماســک زدن در 
گرمای ۶0 درجه چقدر ســخت است. 
هیچکس نمی داند که امسال تابستان، 
رنج ما رنجی مضاعف است؛ گرما، کرونا، 
ماســک بر صورت های عــرق کرده و 
تبعیضی که همیشــه بــوده و اکنون 

برجسته تر شده است.

نورچشمی سازی در غیاب قانون

تبعیضدرپارسجنوبیبیدادمیکند

خبر

مدیرعامل نیشــکر هفت تپه گفت: راضی به 
مشکالت معیشتی و بیمه ای قشر کارگر نیستم.

به گزارش ایلنا، امید اسدبیگی با ابراز تاسف از 
اینکه حدود دو ماه است حقوق کارگران پرداخت 
نشده، گفت: چنانچه کارگران هفت تپه به تاریخ 
شرکت بعد از خصوصی سازی توجه کنند، تمام 
سعی خود را به کار بســته ام تا حقوق کارگران به 

موقع پرداخت شود.
وی با تاکید بر اینکه تا اسفند سال 9۸ حقوق 
کارگــران هیچ گونه معوقه ای نداشــت، گفت: 
همزمان با حاشیه هایی که برای نیشکر هفت تپه 
درست شد، حقوق کارگران به تعویق افتاد و باعث 

شرمندگی شد.
مدیرعامــل نیشــکر هفت تپه با یــادآوری 
جلسه ای که در 14 تیرماه در وزارت کار با حضور 
دو نفر از نمایندگان مجلس، مسئوالن وزارت کار، 

نماینده خصوصی سازی، نماینده سازمان تامین 
اجتماعی، نماینده استانداری خوزستان و نماینده 
کارگران نیشکر هفت تپه برگزار شد، گفت: در این 
جلسه تمام مشکالت مطرح شد و دستاوردهای 
خوبی داشــت اما مهمترین نتیجه این جلسه، 
پرداخت حقوق و مزایای کارگران بود که مشروط 
به رفع مسدودی حساب های نیشکر هفت تپه شد.

وی بــا اعالم اینکــه در نتیجه نظر مســاعد 
مسئوالن ارشــد دســتگاه قضا، گام های بسیار 
خوبی برای رفع مشکالت هفت تپه برداشته شده، 
گفت: خوشبختانه نگاه دستگاه قضا به مشکالت 
کارگران و تولید کشور مثبت است و برای همین 
مهم، حســاب های هفت تپه آزاد شــده و چون 
تعویق حقوق ناشی از مســدود شدن حساب ها 
بود، به کارگران قول می دهم به زودی حقوق شان 

پرداخت خواهد شد.

وی نمایندگان رســمی و قانونی کارگران را 
دعوت به تعامل و همکاری کرد و گفت: اینکه دائم 
به نیشکر هفت تپه اتهام می زنند و از این شرکت 
بزرگ در رسانه های معاند برای ضربه زدن به نظام 
و مسئوالن سوءاســتفاده می کنند، جای تاسف 
دارد اما کارگران باید بدانند که هر اتهامی به کشت 
و صنعت نیشــکر هفت تپه می زنند، به کارگر و 
کارفرمای این شرکت توهین می شود زیرا هر دو 

در یک سنگر نشسته ایم.
وی با اعالم اینکه شــرکت نیشکر هفت تپه از 
سال 94 خصوصی سازی شده یادآور شد: تا قبل از 
خصوصی سازی بارها شاهد اعتراض های گسترده 
کارگران بودیم و حقوق آنها 7 ماه عقب افتاده بود 
اما از زمان خصوصی سازی با این مدیریت، تا اسفند 
9۸ هیچ اعتراض کارگری صورت نگرفت زیرا هم 
حقوق کارگران را به موقع پرداخت کردیم و هم 

برنامه های توسعه ای شــرکت را انجام دادیم که 
متاسفانه برخی حاشیه ها باعث شد تا دوباره شاهد 
چالش باشیم اما با نظر مساعد دستگاه قضا، به نظر 
می رسد چالش ها به پایان رسیده و به زودی کار را 

آغاز خواهیم کرد.
مقام قضایی: آزادی اسدبیگی برای 

پرداخت حقوق کارگران است
در همین زمینه یــک مقام قضایــی نیز در 
گفت وگو با ایلنا، ادعاهای اسدبیگی را بی اساس 
خواند و گفت: از ابتدا هم حساب های اسدبیگی 

مسدود نشده بود به جز حسابی که با آن خرید و 
فروش غیرقانونی ارز صورت می گرفت که در حال 

حاضر نیز این حساب مسدود است.
این مقام قضایی اضافه کرد: اصال دلیل اینکه 
اسدبیگی در حال حاضر زندان نیست، آن است که 
حقوق و مطالبات معوقه کارگران را بپردازد و اگر 

غیر از این باشد باید به زندان برگردد.
وی افزود: حساب هایی که در حال حاضر باز 
هســتند به قدر کفایت موجودی دارند که با آن 

بتوان حقوق معوقه کارگران را پرداخت.

مدیرعامل هفت تپه از آزادسازی حساب های شرکت خبر داد

حقوق کارگران به زودی پرداخت می شود

نماینده طرقبه و چناران در مجلس بــا انتقاد از وضعیت 
کارگران ساختمانی گفت که کارگران ساختمانی به دلیل نبود 
کار در وضعیت شیوع کرونا منبع درآمد خود را از دست داده اند.

به گزارش ایسنا، حسین عباس زاده امامی در جلسه علنی 

دیروز )یکشنبه( مجلس در تذکری شــفاهی به وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: کارگران ســاختمانی یکی از اقشار 
آسیب پذیر جامعه هستند که با سختی تمام کار می کنند اما 
شغل آنها در زمره مشاغل ســخت و زیان آور قرار نگرفته و از 

مزایای این بخش بهره مند نمی شــوند. کارگران ساختمانی 
قشری زحمتکش هستند که خانه می سازند اما بی خانه هستند 
و به اقتضای شغلشان در گرمای طاقت فرسای تابستان و سرمای 
سخت و ســوزان زمستان نمی توانند از وســایل گرمایشی و 
سرمایشی استفاده کنند و این ســختی کار مشکالت آنها را 
مضاعف کرده است. وی افزود: دست های پینه بسته و خشن، 
چهره های تکیده و شیار جبین کارگران ساختمانی نشان از 
زحمات بسیار این قشر دارد اما غفلت دولت و عدم حمایت از 

آنها خستگی بیشتری را در چهره آنها نمایان می کند. تعیین 
بیمه بازنشستگان کارگران ساختمانی به طور ناعادالنه ۳5 سال 
تعیین شده که نیازمند اصالح قانون است. همچنین سازمان 
تامین اجتماعی به رغم دریافت ۳0درصد حق بیمه نه تنها بیمه 
بیکاری به آنها پرداخت نمی کند بلکه اگر در ساختمان های فاقد 
پروانه یا تعمیرات جزئی یا حین تردد به محل کار دچار حادثه 
شوند به آنها غرامت حوادث ناشی از کار پرداخت نمی شود و 

این در حالی است که این شغل دارای بیشترین حوادث است.

نماینده طرقبه و چناران در مجلس:

کارگران ساختمانی با شیوع کرونا دیگر منبع درآمد ندارند

رسمی ها »نظرکرده« و 
کارگران پیمانکاری بچه 
سرراهی هستند. تفاوت 

فقط در میزان حقوق و 
مزایای مزدی نیست. 

رسمی ها بهترین امکانات 
رفاهی، خوابگاه های مدرن 

و باکیفیت و... دارند، اما 
پیمانی ها هیچ کدام از این 

امکانات را ندارند

کارگران پیمانکاری از 
تبعیض نهادینه شده در 

پارس جنوبی، انتقاد دارند. 
تبعیض میان »رسمی ها« 

و »پیمانکاری ها« حاال 
دیگر جزو الینفک همه 

پاالیشگاه ها و صنایع نفت و 
گاز کشور شده است
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