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سه کارگر در حریق کارگاه 
ضایعاتی جان باختند

رئیس مرکــز فرماندهــی و کنتــرل پلیس 
پیشــگیری تهران بزرگ از مرگ ســه تن در پی 
حریق در یک کارگاه جمع آوری ضایعات در جنوب 
تهران خبر داد. سعیدآقایاری در گفت وگو با ایسنا 
در این باره گفــت: در پی اعالم خبر آتش ســوزی 
مرگبار در یک کارگاه جمع آوری ضایعات در منطقه 
مجیدآباد کهریزک در حوالی ساعت 20:30 شب 
دوشنبه، عوامل پلیس به محل اعزام شدند. رئیس 
مرکز فرماندهی و کنترل پلیس پیشگیری تهران 
بزرگ ادامه داد: مأمــوران انتظامی پس از حضور 
در محل حادثه و هماهنگی الزم به منظور حضور 
اورژانس و عوامل آتش نشــانی، به تحقیق درباره 
این حادثه پرداختند که بررســی اولیه نشان داد 
محل استراحت کارگران در کارگاه مذکور طعمه 
حریق شــده و تعدادی کارگر در میان شعله های 
آتش محبوس شده اند. وی با اشاره به تالش عوامل 
آتش نشــانی برای اطفای حریق و نجات کارگران، 
گفت: متأســفانه در این حادثه سه کارگر جوان بر 
اثر شدت سوختگی جان باخته و چهار کارگر جوان 
دیگر نیز دچار سوختگی درجه یک تا سه شده که به 
سرعت به مراکز درمانی انتقال یافتند. آقایاری، از 
بازداشت صاحب این کارگاه به دستور مقام قضایی 
خبر داد و متذکر شــد: علت وقــوع حادثه مرگبار 
توسط کارشناسان آتش نشــانی در دست بررسی 
اســت. در همین زمینه، خبرگزاری ایلنا اســامی 
جان باختگان این حادثه را »اســداهلل امیری« ۱۸ 
ساله، »رضا حســینی« و »محمد حسینی« ۱۹ 
ساله عنوان کرد که به عنوان کارگر ساده مشغول 
کار بوده اند. همچنین »محمد رسولی« ۵0 ساله، 
»محمد حســینی«20 ســاله و »افضل رضایی« 
30 ساله کارگرانی هستند که در این حادثه دچار 
سوختگی شــده اند که دو نفر از آنها به بیمارستان 
شــهدای هفت تیر و یک نفر از آنها به بیمارستان 

شهدای یافت آباد اعزام شده اند. 
    

مزد کارگران تعمیرات اساسی 
مارون پرداخت نمی شود

کارگران پیمانــکاری تعمیــرات تجهیزات و 
ماشین آالت پتروشیمی مارون که در بخش تعمیرات 
اساسی کار می کنند، از عدم پرداخت معوقات مزدی 
خود خبر دادند. به گزارش ایلنــا، آنها می گویند: 
هنوز دســتمزد آبان مــاه را نگرفته ایــم و عموماً 
پرداخت دســتمزدهای ما با تاخیر انجام می شود. 
این کارگران که بعضاً از قبل هــم معوقات مزدی 
پرداخت نشده دارند، مشکل را از پیمانکاری بودن 
فعالیت خود می دانند و می گویند: در صنایع نفت 
و گاز و پتروشیمی ها، اکثر فعالیت ها را به پیمانکاران 
واگذار کرده اند و دست کارگر را برای دفاع از حقوق 
خود بسته اند. ما نمی دانیم برای دریافت حقوق خود 
به کجا مراجعه کنیم. سلسله مراتب کارفرمایان، کار 
را برای ما سخت کرده است. این کارگران که تعداد 
آنها چند ده نفر است، از شرایط سخت معیشتی خود 
انتقاد دارند و می گویند: وقتی دستمزدها را با تاخیر 
می پردازند، چه کسی قرار است دیرکرد اقساط ما 

را بپردازد؟
    

 تجمع پرستاران اصفهانی 
مقابل استانداری

جمعی از پرســتاران دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان، صبح دیروز )۱۹ آذر ماه( مقابل استانداری 
این شــهر تجمع کردند. به گزارش ایلنا، »محمود 
عمیدی« فعال صنفی پرستاری در این باره گفت: 
اعتراض پرستاران اصفهان به طرح قاصدک کاماًل 
خودجوش است. پرستاران اصفهان معتقد هستند 
که از وقتی طرح قاصدک به اجرا درآمده، مطالبات 
خود را با تاخیر دریافت می کنند. عمیدی تصریح 
کرد: پرستاران بارها اعالم کردند که طرح قاصدک 
که چند سالی است اجرایی می شود غیرقانونی است. 
قبل از طرح قاصدک پرستاران اضافه کاری را نهایتاً 
با یک ماه تاخیر دریافت می کردند، در حالی که از 
وقتی طرح قاصدک اجرایی شده، پرستاران مجبور 
هستند ۹ ماه، یک ســال یا ۱۴ ماه منتظر بمانند تا 
مطالبات معوقشان را دریافت کنند. پرستاران قبل از 
طرح قاصدک نیز کارانه را نهایتاً با دو تا سه ماه تاخیر 
می گرفتند.  عمیدی تاکید کرد: البته مشکل اصلی 
پرستاران وجود تبعیض در پرداخت ها بین پزشکان 
و پرستاران است و خیلی از خدمات پرستاری به نام 

پزشکان ثبت می شود.

4
اخبار کارگری

با گذشت نزدیک به دو ماه از اتفاقات 
تلخ کارگری در اســتان مرکزی که با 
وعده های مسئوالن به پایان یافت، نهایتا 
روز دوشنبه نشســت بررسی مسائل و 
مشــکالت واحدهای بزرگ تولیدی 
اســتان مرکزی با حضور معــاون اول 
رئیس جمهور در محــل وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
به گزارش توســعه ایرانــی، در این 
جلســه که وزرای راه و شهرســازی، 
صنعت، معدن و تجــارت، تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، استاندار استان مرکزی، 
رئیس سازمان بورس، مدیرعامل شرکت 
راه آهن و مدیران عامل بانک های ملی و 
کشاورزی نیز حضور داشتند، گزارشی از 
مشکالت و مسائل پیش روی واحدهای 
تولیدی هپکو، واگن پــارس و آذرآب 
ارائه شد و مدیران عامل این کارخانه ها 
به ارائه توضیحاتی در خصوص مسائل 
و دغدغه های خود و نیز ظرفیت فعال 
تولید و میزان اشتغال، این کارخانه ها 

پرداختند.
در این نشســت، معاون اول رئیس 
جمهور بــا تاکیــد بر اینکه مســائل 

کارخانه هــا و مشــکالت کارگــری 
واحدهای تولیدی نباید وارد فاز سیاسی 
شود، تصریح کرد: مسائل کارخانه ها باید 
در سطح دستگاه های اجرایی ذیربط و با 
تدبیر مدیران استان ها و ستاد تسهیل و 
رفع موانع، حل و فصل شود چرا که اگر 
این مسائل سیاسی شــود، مشکالت 

پیچیده تر خواهد شد.
اسحاق جهانگیری از شرکت های 
هپکو، واگن پارس و آذرآب به عنوان سه 
کارخانه مهم صنعتی کشور یاد کرد و 
گفت: در دوره ای که بــه دنبال احداث 
کارخانه های بزرگ در کشــور بودیم، 
این سه واحد تولیدی نقش موثری در 

صنعتی شدن کشور ایفا کردند.
وی بــا اشــاره به برخی مســائل و 
مشکالت پیش روی این سه کارخانه، 
بر ضرورت حل مسائل آنها در کوتاه ترین 
زمان ممکــن تاکید کــرد و از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت خواست برای 
شناسایی موانع و رفع مشکالت این سه 

واحد تولیدی تالش کند.
جهانگیری با بیان اینکه باید نسبت 
به پرداخت به موقــع حقوق کارگران و 

جلوگیری از آسیب به وضعیت معیشتی 
آنها حساسیت داشته باشــیم، افزود: 
مدیران بنگاه های تولیدی باید تالش 
کنند کارگران را زیر چتر حمایتی خود 
قرار دهند و با ارتباط و تعامل خوبی که با 
آنها برقرار می کنند، اجازه ندهند مسائل 
کارگری دستمایه بهره برداری جریانات 

سیاسی شود.
وی بر لــزوم حمایــت از مدیران 
بنگاه های تولیدی و عدم دخالت های 
نابه جای دستگاه های مختلف در اداره 
امور کارخانه ها تاکید کرد و گفت: نباید 
احساس امنیت و آرامش مالک و مدیران 
کارخانه ها خدشه دار شود چرا که این 
امر به تمایل و رغبت سرمایه گذاری در 

واحدهای تولیدی آسیب می زند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر 
اینکه واگذاری بنگاه های تولیدی باید به 
بخش خصوصی دارای اهلیت که امکان 
اداره مطلوب واحد تولیدی را دارد، انجام 
شود از سازمان خصوصی سازی خواست 
ظرف دو هفته مسائل شرکت هپکو را 
با هماهنگــی وزارت صنعت، معدن و 

تجارت تعیین تکلیف کنند.

استاندار مرکزی: هپکو 35میلیارد 
تسهیالت می گیرد

در همین زمینه اســتاندار مرکزی 
درباره نتایج این نشست گفت: در این 
نشست مسائل صنعتی استان مرکزی 
با محوریت چهار کارخانه بزرگ هپکو، 
آذرآب، ماشین ســازی و واگن پارس 

مطرح شد.
ســید علی آقــازاده در گفت وگو با 
ایرنا افزود: در این نشســت تسهیالت 
3۵0میلیارد ریالی برای هپکو مصوب 
و مقرر شــد تا 2 هفته آینده این مبلغ 

پرداخت شود. اســتاندار مرکزی ادامه 
داد: البته شرط پرداخت این تسهیالت 
آن است که مدیرعامل هپکو برنامه کاری 
تا پایان سال جاری و سال آینده را در این 

مدت ارائه دهد.
آقازاده عنوان کرد: در این نشســت 
مقرر شد ماشین آالت سازمان راهداری 
از طریق هپکو با ترک تشریفات تامین 
شــود که در این راســتا هپکو باید به 
تعهداتش که در طول سال های گذشته 

خوب نبوده، جامه عمل بپوشاند.
استاندار مرکزی اضافه کرد: در این 
نشست مقرر شد ســازمان راهداری با 
دستور معاون اول رئیس جمهور، نامه سه 
وزیر را اجرایی کند و این مهم در بودجه 
امســال برای خرید این دستگاه ها به 
سازمان راهداری از طریق سازمان برنامه 
و بودجه پرداخت و وزیر راه و شهرسازی 

نیز نظارت بر امر را عهده دار شد.
آقــازاده تصریــح کرد: ســازمان 
شهرداری های کشــور نیز مکلف شد 
تعداد ماشــین آالت مورد نیاز سازمان 
شــهرداری ها و دهیاری های کشور را 
مشخص و براساس توافق گذشته البته 

با جدیت بیشتر قراردادها منعقد شود.
وی گفت: دهیاری ها قراردادی در 
استان مرکزی با شرکت هپکو منعقد 

کرده اند که به زودی اجرایی می شود.
اســتاندار مرکزی افزود: برنامه کار 
و تولید هپکو تا یک ســال آینده با این 
مصوبات عملیاتی می شود و در ارتباط 
با پاداش، معوقات و سنوات بازنشستگان 

هپکو نیز تصمیمات خوبی گرفته شد.
وی یادآور شــد: در سال ۹۷ حدود 
۸0 نفر در هپکو بازنشســته شدند که 
تاکنون هیچ مبلغی بــه آنها پرداخت 
نشده و امسال نیز بیش از ۱00 نفر دیگر 

بازنشسته می شوند.
اســتاندار مرکزی ادامه داد: در این 
راستا ۴00 میلیارد ریال از محل خزانه 
کشور در نظر گرفته شــد و مقرر شد با 
تصویب هیات وزیــران در هفته جاری 
یا حداکثــر در هفته آینــده این مبلغ 

پرداخت شود.

آقازاده عنوان کرد: معاون اول رئیس 
جمهور در این نشســت به ســازمان 
خصوصی سازی دستور داد تا در مدت 
2 هفته آینده تکلیــف مالکیت هپکو 
مشخص شود و تا این مدت مالکیت آن 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول 
شــد. وی بیان کرد: مقرر شــد وزارت 
صمت براساس اختیار و تشخیص، هپکو 
را در این مدت یا به ســازمان گسترش 
و نوســازی صنایع ایران یا ســازمان 
گسترش معدنی ایران تحویل و سازمان 
خصوصی سازی در ماه های آینده برای 
تعیین تکلیف قطعی این شرکت اقدام 
کند. اســتاندار مرکزی ادامــه داد: در 
این نشست مقرر شد اختالف شرکت 
هیدرو و مپنا برای خرید آذرآب توسط 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تا 2 هفته 

آینده حل شود.
آقازاده تصریح کــرد: همچنین در 
این نشست مقرر شد آذرآب در اختیار 
بانک کشاورزی بماند و سازمان بورس 
با نظر شورای تامین استان مرکزی و در 
چارچوب قوانین و ضوابط بورس سهام 

بانک کشاورزی را واگذار کند.
در ادامه این جلسه مهمترین مسائل 
و مشکالت پیش روی این چهار واحد 
تولیدی نظیــر تعیین تکلیف مالکیت 
کارخانه، تامین ســرمایه در گردش، 
رســیدگی به معوقات کارگری، حل 
مسائل بازنشســتگی و... مورد بحث و 
تبادل نظر قرار گرفــت و پس از طرح 
نظرات و پیشنهادات مختلف، تصمیمات 
الزم برای حل مسائل این سه کارخانه 

اتخاذ شد.

ضرب االجل دو هفته ای دستگاه های اجرایی برای حل مشکالت هپکو و آذرآب

جهانگیری: مشکالت واحدهای تولیدی نباید وارد فاز سیاسی شود

خبر

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های تولید فرش دستباف شهری 
و عشایری ایران گفت: بیمه 200هزار قالی باف با کاهش کمک 
دولتی قطع شده است. خواســته ما این است که هنر صنعت 

قالی بافی در شمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد.
عبداهلل بهرامی در گفت وگو خبرگزاری فارس گفت: براساس 
مصوبه دولت در سال ۱3۸۸ قرار شــد با کمک دولت به تامین 
اجتماعی، بیمه قالی بافان اجرا شود و کارگران این صنعت را تحت 
پوشش بیمه قرار دهد و تا سال ۹2 با کمک و حمایت دولت، تعداد 

۴۵0هزار کارگر قالی باف بیمه شده بودند.
وی گفت: قرار بود روند کمک دولت برای بیمه قالی بافان ادامه 
پیدا کند که ظرف ۱0 سال کل هنرمندان بافنده قالی که حدود 2 

میلیون نفر هستند، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قالی بافی 
قرار بگیرند اما از سال ۹2 به بعد پوشش بیمه ای 200هزار نفر از 

قالیبافان قطع شد و از شمول تامین اجتماعی خارج شدند.
به گفته بهرامی، در حال حاضر یــک میلیون نفر هنرمند 
بافنده قالی در کشور وجود دارد، در حالی که قبال 2 میلیون نفر 
در این بخش مشــغول کار بودند. دولت از سال ۹2 بودجه الزم 
برای تامین اجتماعی را                            در زمینه تحت پوشش قرار دادن بیمه 
قالی بافان پرداخت نکرد، بنابراین 200هــزار نفر از قالی بافان 
بیمه شــده ریزش پیدا کردند و تعداد کارگران بیمه شــده از 
۴۵0هزار نفر به حدود 2۵0هزار نفر رسید، یعنی برخالف مصوبه 
اول که قرار بود بیمه قالی بافان افزایش یابد اما با عدم تامین بودجه 

این تعداد کاهش یافت. مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های 
تولیدکنندگان فرش دستباف شــهری و عشایری ایران اظهار 
داشــت: اگر حتی فیش واریزی کارگر قالی باف یک روز هم به 
تاخیر می افتاد یا اینکه قالی باف در روزی که مامور به کارگاهش 
مراجعه می کرد، حضور نداشت، بالفاصله بیمه او به بهانه های 

مختلف قطع می شد.
وی گفت: دولت 20درصد حق بیمه و کارگر قالی باف ۷درصد 
این رقم را                            تامین می کرد و تا سال ۹2 بودجه آن تامین بود، بنابراین 
تعداد بافنده های قالی که زیر پوشش بیمه بودند به ۴۵0هزار نفر 
رسید. وی گفت: بیمه از نظر امنیت اجتماعی برای کارگران بسیار 
مهم است و از وقتی که بیمه کارگران قالی بافی قطع شده، تعداد 
زیادی از این شغل کنار رفتند. بهرامی عنوان کرد: در حال حاضر 
دولت به تامین اجتماعی چند هزار میلیارد تومان بدهی دارد و 
این گفته ای است که مدیرعامل تامین اجتماعی هفته قبل در 

جلسه حضوری اعالم کرد.
بهرامی با بیان اینکه صنعت قالی بافی تنها صنعت بومی کشور 

است، گفت: نه تنها از این صنعت حمایت نشده، بلکه منویات 
رهبری در راستای اشتغال و رونق تولید نیز در این صنعت نادیده 
گرفته شده و در تخصیص اعتبار برای بیمه قالی بافان کوتاهی 
شده، بنابراین عده زیادی از کارگران از صنعت فرش دستباف 
کناره گیری کردند و به شــغل های کاذب مانند دست فروشی 

روی آوردند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های تولید فرش دستباف:

بیمه 200هزار قالی باف قطع شده است

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: 
قوه قضاییه از تمام ظرفیت هــای خود برای 
کمک به تولید اســتفاده خواهد کرد و تمام 
کسانی که در این راه سنگ اندازی کنند، تحت 

تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
میثم عمرانی در حاشیه بازدید از شهرک 
صنعتی شــمس آباد به ایلنا گفت: شــهرک 
صنعتــی شــمس آباد یکــی از بزرگترین 
شهرک های صنعتی کشور است. در بازدیدی 
که از کارخانه های هدف داشــتیم، شــرکت 
بهســازین تهران که در این شهرک مستقر 
است، به رغم داشتن تجهیزات و دستگاه های 

پیشرفته و گرانقیمت، تولید خاصی ندارد.
عمرانــی با بیــان اینکه در گذشــته این 
کارخانه با ۴00 پرسنل مشغول به فعالیت بود، 
گفت: در حال حاضر این کارخانه با یک چهارم 

ظرفیت خود کار می کند و تمام تجهیزات آن 
النه کبوترها شده است. این تجهیزات سرمایه 
ملی است که در بروکراسی اداری و بانک ها گیر 
کرده است. اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، 
همین 2۵درصد تولید را هم در این کارخانه از 

دست خواهیم داد.
معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید 
بر اینکه بانک ها باید با اعطــای امتیازاتی به 
تولید کمک کنند، گفت: ما برای حق و حقوق 
بانک ها احترام قائل هســتیم اما در شرایطی 
که در جنگ اقتصادی و بحران تحریم به سر 
می بریم، نمی توان با اعمال ســودهای کالن 
خارج از توان تولیدکنندگان و تبع آن تعطیلی 
مراکز که موجب بیکاری کارگران می شود، به 

رونق تولید رسید.
وی با بیان اینکه ما نمی خواهیم حق هیچ 

دســتگاهی را پایمال کنیم اما برای کمک به 
تولیدکنندگان آماده ایم، تایید کرد: قوه قضاییه 
به عنوان یک نهاد همکار از تمام ظرفیت های 
خود برای کمک به تولید حمایت خواهد کرد 
و تمام کسانی که عمدا به سنگ اندازی کنند، 

تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه نه تنها امسال، بلکه همه 
سال ها، ســال رونق تولید است، گفت:  رهبر 
انقالب چند سالی است که بر رونق تولید تاکید 
دارند و مــا امروزه به دلیــل تحریم ها متوجه 

ضرورت آن شده ایم.
عمرانی معتقد است: اگر 6 ماه تولید کشور را 
به دست صنعتگران ایرانی بسپاریم، می توانند 
از پس تمام تحریم ها برآیند و مشکل بیکاری 

را حل کنند.
وی افزود:  امیدواریــم که بانک ها پای میز 

مذاکره بیاینــد و با اعطــای تجهیزاتی برای 
رسیدن به رونق تولید کمک کنند. همان طور 
که نمی توان با زندانی کردن کسی بدهی هایش 
را وصول کرد، با تعطیلی این مراکز هم نمی شود 

به سود رسید.
وی ادامــه داد: با توجه به آنکه کشــور در 
شــرایط بحران تحریم ها قرار دارد، باید تمام 
ســازمان ها ازجمله بیمه، مالیــات و تامین 

اجتماعی به کمک هم بیایند تا به رونق تولید 
کمک کنند. همکاران و سازمان های دولتی 
باید به کمک ما بیایند زیــرا اگر تولید زمین 

بخورد کل کشور زمین خواهد خورد.
عمرانی برخی از قوانین حاکم بر بانک ها را 
نیازمند اصالح دانست و بیان کرد:  باید قوانینی 
اعمال شود که رعایت حق دو طرف معامله در 

آن اعمال شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور:

سنگ اندازی در مسیر تولید با تعقیب قضایی پاسخ داده می شود

مسائل کارخانه ها باید در 
سطح دستگاه های اجرایی 

ذیربط و با تدبیر مدیران 
استان ها و ستاد تسهیل 
و رفع موانع، حل و فصل 

شود چرا که اگر این مسائل 
سیاسی شود، مشکالت 

پیچیده تر خواهد شد

مدیران بنگاه های تولیدی 
باید تالش کنند کارگران را 
زیر چتر حمایتی خود قرار 

دهند و با ارتباط و تعامل 
خوبی که با آنها برقرار 

می کنند، اجازه ندهند 
مسائل کارگری دستمایه 

بهره برداری جریانات 
سیاسی شود
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