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گروه شهر
«برخی شرکتها اقدامات خوبی درراستای
مقابله با شیوع ویروس و صیانت از نیروی
انسانی انجام دادند اما متاسفانه هنوز هم
شاهد نقاط ضعف زیادی درواحدهای کارگری
هستیم .به طورمثال هنوزبرخی ازکمپهای
کارگری تعطیل نشده است ،دربرخی شرکتها
ماسک ،دستکش و وسایل ضدعفونی به طور
مرتب در اختیار کارگران قرار داده نمیشود،
بهداشت برخی محیطها اصال خوب نیست،
هنوز شاهد سرویسهای ایاب و ذهاب با
تعداد پرسنل زیاد هستیم و وضعیت بهداشتی
برخی شرکتهای باربری و حمل و نقل اصال
مناسب نیست .از روز شنبه ،اخطارهای کتبی
الزم به شرکتها و واحدهایی که مصوبات
ستاد کرونا را رعایت نکردهاند داده میشود».
این اخطار رییس اداره کار سیرجان است
که  14فروردین منتشر شد .چهارشنبه هفته
گذشته برای بررسی بیشتر موضوع به سراغ
حامد هادیان رفتیم .موضع او مالیمتر شده
اما همچنان تاکید میکند در راستای صیانت
ازنیروی انسانی واحدهای کارگری ،تعارف ندارد
و با واحدهای متخلف برخورد میکند .بنا به
گفته هادیان ،واحدهای متخلف اززمان صدور
اخطار ،بین  10تا  15روز زمان دارند تا نواقص
را رفع کنند.
مدتیقبلخبری ازسمتشمامنتشر
شد که در آن ازوضعیت واحدهای کارگری
ابرازنارضایتی کرده بودید .ابتدا بگویید که
در بازرسیها چه دیدید که چنین اخطاری
دادید؟

مهمترین منبع یک شرکت یا سازمان،
نیروی انسانی است و براساس ماده 85
قانون کار ،حفظ و صیانت از نیروی انسانی
مهمترین وظیفه ما در اداره کار است .از
زمانی که این بیماری در کشور و سپس در
سیرجان شیوع پیدا کرد ،بحث اصلی ما
دفاع از کارگران است و حفظ سالمت و جان

کارگران در این برهه از زمان فعال از
همه چیزمهمتر است .ازروز اول ما
بازرسیها را از معادن شروع کردیم.
در حال حاضر مهمترین ملزومات،
وسایل بهداشتی است که باید به
صورت مرتب در اختیار کارگران
رییس اداره کار سیرجان:
قرار داده شود .متاسفانه در برخی
شرکتها کمپهای کارگری وجود
داشت که اصال مسایل بهداشتی در
آنها رعایت نشده بود .مخصوصا
نیروهای غیربومی که آنجا در
کانکسهازندگیمیکردند.وضعیت
رستورانها،خوابگاهها،حتاکمدهای
لباسی و به طور کلی بهداشت
محیطشان باید بهتر و بهداشتیتر
میشد .تمام این موارد به شرکتها
منعکس شد .واحدهای ایمنی و
بهداشت اداره کار پای کار آمدند،
کمیتههای مختلفی در شرکتها
تشکیل شد و در شرکتهایی
حامد هادیان ،رییس اداره کار سیرجان  /عکس :امین ارجمند
مثل گلگهر ،گهرزمین و ...کار
پیگیری شد .همچنین شرکتها را به رعایت مربوط به قبل ازبازرسیهای جدید است یا کرمان؛ دکترنخعی داشتیم .یکی ازاین مکانها،
لونقل بود.
همین ترابریها و شرکتهای حم 
دستورالعملهای ابالغ شده ازسوی ستاد ملی بعد ازآن؟
مبارزهبا کروناملزم کردیم .کارهایخوبی انجام
ما نواقص را به طور مرتب اعالم میکنیم .واقعا وضعیت بهداشتی در آنجا مناسب نبود.
شد اما ما معتقدیم باید بیشتر از این اقدام اگر  10تا  15روز بعد کارفرما نواقص را برطرف بالفاصله اخطار داده شد .روز بعد نیز فرماندار
شود .خیلی از شرکتها آمادگی رویارویی با کرد که مشکل حل شده اما اگر چه از طریق بازدید کرد .تعارف نداریم و آقایان قول دادند این
چنین بحرانی را نداشتند و ازقبل پیشبینیهای بازرسی مجدد و چه گزارشها مشخص شد وضعیت را سرو سامان بدهند .درجلسه ستاد
الزم را نکرده بودند .بنابراین چنین وضعیتی کارفرما نواقص را رفع نکرده ،مجبور خواهیم مبارزهباکرونایشهرستاننیزمدیرعاملگلگهر
اقداماتزیادیرامیطلبید.همچنین کمیتهای بود کارفرما را به مراجع قضایی معرفی کنیم تا قول مساعد داد که وضعیت شرکتهای ترابری
متشکل ازنماینده فرمانداری ،بازرسان اداره کار مطابق مجازاتهایی که درنظرگرفته شده و از و حمل و نقل سر و سامان بگیرد .البته این
و دانشکده علوم پزشکی تشکیل شده که به جزای نقدی تا حبس و یا تعطیلی واحد درقانون شرکتها فقط در حوزه گلگهر نیستند .کلیه
شرکتهایی که آنجا دربحث حمل و نقل کار
طور مرتب به واحدها سر م یزنند .شاید مردم پیشبینی شده است ،برخورد شود.
گالیه داشته باشند که چرا به سراغ واحدهای
محتوای اخطار شما من را به این میکنند ،وضعیت خوبی ندارند و در این بین
کوچک نرفتیم .به دلیل محدودیتها ما نتیجه رساند که تخلفات ذکرشده ،برای بار وضعیت گهرترابر که برای گلگهر کار میکند،
تصمیم گرفتیم به سراغ واحدهای بزرگترکه اول نبوده و معرفی به دستگاه قضایی باید مطلوبترازباقی شرکتها بود.
چند اخطارو برای کدام واحدها صادر
تعداد پرسنل بیشتری دارند ،برویم و بعد به صورتمیگرفت.
سراغ واحدهایی با پرسنل کمتربرویم.
خیر .البتهمامرتباپیگیریمیکنیم.بهعنوان شد؟

کرونا  1500نفر را
بیکار کرد

اخطاری که از سوی شما داده شد،

نمونه یک مورد بازرسی همراه بازرس ویژه

ببینید ما در هر بازرسی نواقص را اعالم

میکنیم .جدیدا که به صورت تیمی برای
بازرسی میرویم ،صورتجلسهای تنظیم و
توسط دانشکده علوم پزشکی ،اداره کار و
نماینده فرمانداری امضا و نواقص آن شرکت
اعالم میشود.
در این مدت از تمام معادن ،نیروگاههای
سیکل ترکیبی سمنگان و گهرانرژی و
شرکتهایی مثل توسعه آهن و فوالد بازرسی
انجام شده و امروز هم به شهرک صنعتی
میرویم .نواقص اعالم شده .همچنین طی دو
جلسه در فرمانداری ،تمام مسئوالن ایمنی و
کارشناسان بهداشت این واحدها دعوت شدند
و تمام موارد ایمنی و بهداشتی الزم ابالغ شد.
در مجموع کارهای خوبی در حال انجام است
اما ازنظرما کافی نیست.
چه تعداد کارگر بومی به سر کار
بازگشتند؟

تا این لحظه اجازه ندادیم .البته
از گوشه و کنار خبرهایی میرسد
که برخی جاها کارگرهای غیربومی
را به کار گرفتند .همین دیروز تذکر
دادم به هیچ عنوان کارگران غیربومی
حق بازگشت ندارند اما براساس
صورتجلسهای که حاال در ستاد
مبارزه با کرونای شهرستان تصویب
شد ،در صورت ضرورت و نیاز به
تخصص نیروی غیربومی ،پس از
بحث قرنطینه و غربالگری و درصورت
نداشتن مشکل  ،فرد میتواند وارد
کارگاه شود .البته نظرشخصی من این
است که فعال ضرورتی مهمترازحفظ
و صیانت ازجان انسانها نیست.
اطالع دارید تا این لحظه
چند کارگر به ویروس کرونا مبتال
شدند؟
این سوال را اگر از دانشکده علوم
پزشکی بپرسید ،بهتر میتوانند آمار
بدهند .تا این لحظه ،مطابق آماری
که از سوی دانشکده اعالم شده ،یک کارگر
به صورت قطعی به کرونا مبتال شده است اما
شاید افراد مبتال و مشکوک ،بیشترباشند.
مشخص شده که ایشان چگونه مبتال
شده؟ آیا تا پیش از آشکار شدن عالیم ،با
سایرکارگران مراودهداشته؟
(با خنده) :چه بگویم؟ درجریان ریزجزییات
نیستم.
در ایام کرونا ،تعدیل نیرو هم
داشتیم؟
ببینید ،تعدیل نیرویی که بگوییم واحدها
نیروهایشان را اخراج یا بیکار کرده باشند،
خیر .بحث این است که برخی واحدها واقعا با
مشکالت مواجه شدند .کارواحدهای کوچکی
مثل آموزشگاهها ،مدارس غیرانتفاعی و خیلی
از کارگاههای کوچک و مراکزفرهنگی ،به خاطر
این ویروس متوقف شد .ما پیشنهاد کردیم

کارگران بیایند تقاضای بیمه بیکاری بدهند.
انشااهلل در این دو سه ماه بتوانند از این بیمه
استفاده کنند .درحقیقت بحث حمایتی است
و پس از آنکه شرایط مساعد شد و به حالت
عادی برگشت ،نیروها به سرکار برمیگردند .در
قانون و در بحث حوادث غیرمترقبه این موارد
پیشبینی شده است.
آماری ازاین کارگران و پرسنل دارید؟
حدود  1500نفر در سامانه بیمه بیکاری
ثبتنام کردند .این آمار خوبی نیست و نشان
میدهد  1500نفردر کارشان به مشکل برخورد
کردند.
چه افرادی شامل بیمه بیکاری
میشوند؟
طبق قانون بیمه بیکاری ،افرادی که
حداقل سابقه  6ماه پرداخت بیمه تامین
اجتماعی را داشته باشند .این قانون شامل
بیمههای به اصطالح اجباری است .یعنی
فردی که خودش بیمه خودش را میپرداخته،
نمیتواند تقاضای بیمه بیکاری بدهد .افرادی
که مشمول بیمه بیکاری نمیشوند ،شامل
بازنشستگان و از کار افتادگان ،صاحبان
مشاغل آزاد ،بیمه شدگان اختیاری و اتباع
خارجی هستند.
بهچهصورتمیتواندرخواستبیمه
بیکاریکرد؟
حدود دو سه ماه است که سامانهای طراحی
و راهاندازی شده و تمام کارها از طریق سیستم
انجام میشود؛ یعنی سامانه بیمه بیکاری وزارت
کار به آدرس  MCLS.GOV.IR.متقاضیان
م یتوانند درخواست را در سامانه ثبت کنند.
پس از آن کمیتهای متشکل ازنمایندگان اداره
کار و تامین اجتماعی درخواستها را بررسی و
سپس پرداخت وجه به حائزان شرایط انجام
خواهد شد.کمیتههای دو نفرهای هستند که
باید تشکیل شوند و سپس درخواستها را
بررسی کنند و بوروکراسی اداری انجام شود ،بین
یک تا دو ماه زمان خواهد برد.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر از پروژه بیمارستان تخصصی گلگهر بازدید کرد:

ساخت و تجهیز بیمارستان گلگهر تا پایان امسال

روز یکشنبه  24فروردین ماه ،99
مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر از پروژه
بیمارستان تخصصی این شرکت در
منطقه ویژه بازدید کردند.
در این بازدید دو ساعته مهندس
مالرحمان پس از شنیدن توضیحات
مدیر پروژه بر سرعتبخشی فرآیند اجرای
پروژه تاکید و خاطرنشان کرد :روند خرید
تجهیزات پزشکی بیمارستان به سرعت در
دستور کار قرار گیرد و قراردادهای خرید
آماده و نهایی گردد.
وی در حین بازدید ضمن اشاره به برخی
نکات فنی ،گفت :الزم است تا پایان
پروژه ،کیفیت اجرا به صورت دقیق و
بدون اغماض ،مد نظر قرارگیرد.
مهندس مالرحمان افزود :شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر در راستای اجرای
مسئولیتهای اجتماعی خود و با هدف
ارتقا و احساس مسئولیت در قبال سطح
سالمت و درمان شهروندان ،ارتقا سطح
کیفیت خدمات در بخش درمان ،رفع
نیازها و کمبودهای درمانی شهرستان و
براساس مطالعه و نیازسنجی انجام شده و
با همکاری و مشورت متخصصان ،ساخت
این مرکز درمانی را به پیش میبرد.
قابل ذکر است :در آذرماه سال 1395
زمینی به مساحت  15هزار متر مربع در

دعوت به همکاری

به یک نفر حسابدار
خانم به صورت تمام
وقت نیازمندیم.
09167458592

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان خریداری
شد اما در بهمن ماه امسال با دستور و
موافقت مهندس مالرحمان؛ مدیرعامل
شرکت گلگهر  25هزار متر مربع زمین
دیگر هم در مجاورت پروژه و با نگاه

جویای کار
خانه ،پرستاری و...
هستم.
09384385528

توسعهمدارانه خریداری شد که در مجموع
بیش از  4هکتار زمین در اختیار این پروژه
قرار گرفته است.
در حال حاضر و با بررسی و بازبینی
نقشهها به خصوص ارتقا و افزایش سطح

دعوت به همکاری

به یک نفر خانم
آشنا به کامپیوتر
نیازمندیم.

09906734415

اجرای رومالین رنگ
و کاغذدیـواری

با تخفیف ویژه

 09135028220جعفری

موتورخانه ،زیربنای پروژه به حدود  18هزار
متر مربع ساختمان اصلی و بیش از 2000
متر مربع ساختمانهای جانبی افزایش
یافته است .همچنین با اجرا و بهرهبرداری
این بیمارستان ،حدود  600فرصت شغلی

فروش امتیاز
وام رسـالـت

09103792289

مستقیم و بیش از  1000فرصت شغلی غیر
مستقیم ایجاد خواهد شد.
به گفتهی مدیر پروژه بیمارستان
تخصصی گلگهر؛ این پروژه در 6
طبقه و با بخشهای درمانی و کلینیکی،

خریـد و
فروش امتیاز وام
رسالت
هر سه شعبه
09135323325

بخشهای ویژه ،بخشهای تشخیصی و
پاراکلینیکی و بخش مدیریتی و اداری
در حال احداث است که بخشهای
تصویربرداری در زیرزمین ،درمانگاهها
و اورژانس در طبقه همکف ،اتاقهای
جراحی قلب ،آنژیو و جراحی عمومی و
مراقبتهای ویژه ( آ سییو و سیسییو)
در طبقه اول و اتاقهای بستری در
طبقات دوم و سوم قرار دارند .اتاقهای
عمل مدوالر(ترکیب شیشه و استیل)،
نمای خشک ،طراحی داخلی زیبا و
فضاهای متنوع از ویژگیهای قابل
تامل این پروژه است .همچنین این
بیمارستان مشتمل بر  128تخت بستری
و  100تخت شامل تختهای بخش
مراقبتهای ویژه ،اورژانس ،کلینیکها
و ریکاوری است.
سیدعلی علوینسب اظهار امیدواری
کرد :علیرغم افزایش زیربنا ،ارتقای
اتاقهای عمل ،جابهجایی و توسعه
ظرفیت موتورخانه ،تغییرات شدید
قیمتی و مشکالتی از قبیل تحریمها،
ساخت و تجهیز پروژه تا پایان امسال
انجام شود.
وی میزان پیشرفت این پروژه را 58
درصد اعالم کرد.

خـریـد و
فــروش آهـنآلـات
دسته دوم و ضایعات
در محل
09133791899
09396176997

خریدار ضایعات

آهن و غیره هستیم

09132476144
09133470520

