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وکالی متهمین پرونده خواستار شدند:

برگزاری دادرسی منصفانه برای 
کارگران هفت تپه

وکالی متهمین پرونــده هفت تپه طی نامه ای 
خطاب به مســئوالن قضایی، خواســتار مالزمه 
مستقیم با ذکر مصادیق و ادله درباره اظهارات اخیر 

معاون قضایی دادستان کل کشور شدند.
به گزارش ایلنا، فرزانه زیالبی، سیدجمال الدین 
حیدری منش، سیدحســین تاج و امیر رئیسیان، 
چهار تن از وکالی دادگستری که وکالت کارگران و 
دیگر بازداشتی های پرونده هفت تپه را که در شعبه 
۲۸ دادگاه انقالب تهران و شعبه ۱۰۲ دادگستری 
شوش بررسی می شود به عهده داشتند، نسبت به 
صحبت های اخیر »سعید عمرانی« معاون قضایی 
دادستان کل کشور واکنش نشــان دادند. معاون 
قضایی دادستان کل کشور طی اظهاراتی با اشاره به 
پرونده نیشکر هفت تپه گفته بود: عوامل و عناصری 
پول گرفته  بودند و می خواســتند به هر طریق که 
شده آنجا را به آشوب بکشند. وکالی بازداشتی های 
هفت تپه طی واکنشی نوشتند: اینجانبان به عنوان 
وکالی متهمین این پرونده با مطالعه کامل ۳۰۰۰ 
صفحه در ۹ جلد، هیچ نشــانه ای از دریافت حتی 
یک ریال از طرف متهمین پرونده مشاهده نکرده 
و هیچ مستندی در پرونده، اعم از گردشکار ضابط، 
کیفرخواست دادسرا و صورتجلسات محاکمه دادگاه 
ندیدیم. اظهارات جدید نیاز به مالزمه مســتقیم 
با ذکر مصادیق و ادله دارد. در بخش دیگری از این 
نامه می خوانیم: امید اینجانبان بر این است که در 
هر مرحله از دادرسی، عدم هرگونه مداخله و حفظ 
استقالل قضات رســیدگی کننده به پرونده، مورد 
رعایت و احترام مسئولین ارشد قضایی قرار گیرد 
تا در آرامش و دقت کافی محملی برای دادرســی 

منصفانه فراهم شود.
    

۱۹ میلیون کودک زیر ۱۲ سال 
در جهان، مشاغل پرخطر دارند

ســن یک چهارم از ۷۳ میلیــون کودکی که 
کار پر خطر دارند، زیر ۱۲ سال اســت. مرکز آمار و 
اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در گزارشی تازه با اســتناد به برآورد های سازمان 
بین المللی کار اعالم کرده اســت که ۱۵۳ میلیون 
کودک کار در جهان وجود دارد که ۷۳ میلیون نفر 
آنها در مشاغل پر خطر مشغول هستند. براساس این 
گزارش، کار پرخطر کودک بیشتر در بین کودکان ۱۵ 
تا ۱۷ ساله شیوع داشته است. با این وجود، نزدیک به 
یک چهارم کودکان زیر ۱۲ سال یعنی ۱۹ میلیون 
نفر کار پر خطر انجام می دهند. در این گزارش آمده 
است: تقریبا نیمی از قربانیان کار کودک در سن ۵ تا 
۱۱سال بودند. ۲۸درصد ۱۲ تا ۱۴ سال سن داشتند 

و ۲۴درصد افراد ۱۵ تا ۱۷ ساله بودند.
    

پرداخت مطالبات کارگران 
شرکت پدیده دوکوهه سرابله

مدیر شرکت راهسازی پدیده دوکوهه مستقر 
در سرابله از پرداخت کلیه مطالبات قانونی و تسویه 
حساب ۲۰ نفر از کارگران این شرکت خبر داد. علی 
چاش گفت: از آنجایی که اجرای پروژه در حال اتمام 
اســت، آن تعداد از کارگرانی که در قسمت های از 
شرکت مشغول کار بوده و کار آنها به پایان رسیده 
با پرداخت کلیه مطالبات و حقوق قانونی تســویه 
حساب کامل شــده اند. وی افزود: کارگرانی که در 
حال حاضر مشغول کار هستند ۵۰درصدد مطالبات 
و معوقاتشان پرداخت و ظرف هر دو ماه یک بار مابقی 

معوقات به این عزیزان پرداخت می شود.
    

معاون وزیر کار:
 خشونت در محیط کار
 بیشتر از جامعه است

مراســم افتتاحیه سومین جشــنواره رفاهی، 
تفریحی، ورزشــی و خانوادگی کارگران کشور در 
استان گیالن برگزار شد. به گزارش ایلنا، در افتتاحیه 
این جشنواره ابراهیم صادقی فر، معاون فرهنگی و 
اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
حال شــاخص های اجتماعی خوب نیست، گفت: 
خشونت در محیط کار بیشتر از خشونت در جامعه 
است. اعتیاد، طالق و آسیب های دیگر افزایش یافته 
و سالمت روان خانواده ها را تهدید می کنند. وی افزود: 
راه مقابله با این آسیب ها کنار هم بودن و لذت بردن 
است. تنها نباید سرپرست خانواده تفریح کند، بلکه 
تمام اعضای خانواده باید از این فرصت بهره مند شوند.
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اخبار کارگری

وزیــر بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشــکی گفــت: معتقدم 
جامعه کارگری به عنوان جامعه ای 
کــه اولیــن آوار هــر تحولــی در 
کشــور بر دوش آن فــرو می ریزد، 
 خیلــی بیشــتر باید مــورد توجه 

قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت 
بهداشت، سعید نمکی روز پنجشنبه 
در دیدار با جمعــی از اعضای خانه 
کارگر افــزود: بزرگترین افتخار من 
این اســت که کارگرزاده هســتم و 
پدرم راننده کامیون و مادرم قالیباف 
بودنــد. افتخار می کنم کــه با رزق 
حالل کارگری بزرگ شدم. ۳۰ سال 
پیش در وزارت بهداشت، اداره کل 
بهداشت حرفه ای و اولین خانه های 
بهداشــت کارگــری را راه اندازی 

کردیم. آن زمان، تمــام کارگاه ها با 
تعداد بیشــتر از ۵۰ کارگر را مکلف 
کردیم که خانه بهداشــت کارگری 
داشته باشند و وقتی به عنوان وزیر 
بهداشت انتخاب شــدم و دیدم که 
بهداشــت محیط و حرفه ای ادغام 
شــده، حیرت کردم زیــرا این دو 
حوزه، مقوله ای جدا و مجزا هستند 
و دســتور تفکیک ایــن دو حوزه را 

صادر کردم.
نمکی بیــان کرد: خانــه کارگر 
به عنوان تشــکیالت ملی، مردمی، 
دلســوز و پاکیزه در ذهن مردم جا 
دارد و برخالف تشکیالتی که گاهی 
بعد از مدتــی مبتال به ســقوط در 
سراشــیبی دنیاطلبی شدند، خانه 
کارگر با گذشت سال ها، به جز حق 

طلبی کاری نکرده است.

 وزارت بهداشت  را 
خانه کارگران کرده ام

وزیر بهداشت گفت: از روزی که 
به وزارت بهداشــت آمده ام، نه تنها 
ذره ای خود را در مقابل وزارت رفاه 
ندیدم، بلکه خود را پشتیبان جامعه 

کارگری می دانم. 
معتقــدم اگر خــدای ناکرده به 
زحمتکش ترین و نیازمندترین قشر 
جامعه، بی مهری شــود، بقای نظام 
جمهوری اسالمی زیر سوال می رود. 
وزارت بهداشــت، خانــه کارگران 

است. 
وقتی می شنوم که یک کارخانه 
تعطیل یا کارگران اخراج شــده اند 
از عمق وجــود ناراحت می شــوم، 
 زیــرا اینهــا نــان آوران خانــواده 

خود هستند.

فشار بر بیمه ها پس از اجرای 
طرح تحول سالمت

نمکی اظهار داشت: بعد از اجرای 
طرح تحول نظام سالمت، بیمه ها، 
به ویژه ســازمان تامین اجتماعی 
و بیمه سالمت بیشــترین فشار را 
تحمل کردند. سال ۹۱ در سازمان 
تامین اجتماعی، ســهم ۹ بیست و 
هفتم، ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود که 
بعد از اجرای طرح تحول ســالمت 
این منابــع کاهش یافت و از ســال 
۹۳ این نسبت منفی شد و آن زمان 
با همکاران مان در ســازمان برنامه 
و بودجه جلسه گذاشــتیم و عنوان 
کردیم که با این آهنگ، باید شاهد 
فروپاشی سازمان تامین اجتماعی 

در آینده باشیم.
وی ادامــه داد: ســازمان تامین 

اجتماعی به دلیل اینکه خدمت نسبتا 
ارزانی از وزارت بهداشت گرفته بود و به 
جای توسعه زیرساخت ها و تخت های 
بیمارستانی، این مجموعه به سمت 
ســرمایه گذاری در ســایر بخش ها 
رفته بود، در عمل نمی توانست خرید 
راهبردی خدمات داشته باشد و این 

هم نقصی در این سازمان بود.
وزیر بهداشــت گفــت: پرونده 
الکترونیک ســالمت، نظام ارجاع، 
پزشکی خانواده و راهنماهای بالینی، 
مقدمات اجرای طــرح تحول نظام 
ســالمت بودند. پرونده الکترونیک 
سالمت، ریل ورود پزشکی خانواده، 
نظام ارجــاع و راهنماهــای بالینی 
اســت. وعده دادیــم کــه پرونده 
الکترونیک ســالمت تــا پایان بهار 
۹۸ راه اندازی می شــود که این امر 
محقق شد و در حال حاضر، پرونده 
الکترونیک سالمت حداقل برای ۷۸ 
میلیون ایرانــی کامال آماده بوده و از 
یک ماه پیش، اجرای نظام ارجاع نیز 

در گناباد آغاز شده است.
نمکی بیان کرد: برای راه اندازی 
پزشــک خانواده به ۱۴هزار پزشک 
خانواده نیاز داشــتیم کــه اجرای 
آن بــا رویه هــای ســابق و تربیت 
رزیدنت هــای پزشــکان خانواده 
با ۴ ســال تحصیل دشــوار بود اما 
دوره ای کوتاه مدت و سه ماهه برای 
آموزش پزشــکان عمومــی آماده 
شــده و با آموزش از راه دور این کار 
انجام می شــود که تا پایان ســال 
حداقل ۷۰درصد و تا پایان شهریور 
ســال آینده، نظام ارجاع و پزشکی 
 خانــواده در کل کشــور اجرایــی 

خواهد شد.
وی از تدوین و ابالغ ۶۰۰ راهنمای 
بالینی برای خدمــات پرهزینه در 

وزارت بهداشــت خبــر داد و گفت: 
اجرای ایــن راهنماهای بالینی آغاز 
شده و در استقرار پرونده الکترونیک 
سالمت و راهنماهای بالینی، بیمه ها 
مشارکت خوبی داشتند اما بیمه ها 
باید ســاز و کار نظارت بر اجرای این 
راهنماهای بالینی را اجرا کنند تا از 
خدمات پرهزینه و غیرضرور و اتالف 

منابع جلوگیری شود.
حمایت از تولید داخلی دارو و 

تجهیزات پزشکی
وزیر بهداشت ضمن تاکید بر لزوم 
حمایت از تولید داخلی در حوزه دارو 
و تجهیزات پزشکی، اظهار داشت: در 
مقابل واردات بی رویه دارو به کشور 
ایستاده ام و به شدت موضع گرفتیم 
و اجــازه واردات ۱۳۰ قلــم دارو که 
مشــابه داخلی داشــتند را ندادیم 
زیرا اگــر صنعت داخلی فــرو ریزد، 
برای تامین نیازهای دارویی کشور 
نیازمنــد حداقــل ۴۴ میلیارد دالر 
هستیم، بنابراین در حمایت از تولید 

داخلی محکم ایستاده ایم.

انتقاد وزیر بهداشت از نحوه اجرای طرح تحول سالمت:

سازمان تامین اجتماعی در سراشیبی سقوط قرار گرفته بود

خبر

هشــتم مرداد ماه ۹۸ جلسه شورای عالی 
کار بــا محوریت بررســی راهکارهای ترمیم 
قدرت خریــد کارگران، پیگیــری آیین نامه 
تبصره ۱ ماده ۷ و گزارش های ســامانه جامع 
روابط کار برگزار شد. در این جلسه که با حضور 
نماینــدگان کارگران، کارفرمایــان و دولت 
برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر در زمینه 
موارد فوق پیشنهاداتی در زمینه تأمین مسکن 
کارگران، راهکارهای توزیع کاالهای اساسی 
ارزان قیمت و... با تکیه بر ظرفیت تعاونی های 
کارگری مطرح و مقرر شد پیشنهادات مطرح 
شــده به صورت مکتوب به دبیرخانه شــورا 
ارسال شود و جلسه آتی شورا با حضور معاونین 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و اعضای 

دیگر تشکیل شود.

یکی از اعضای شورای عالی کار با اشاره به 
اینکه نرخ سبد معیشت از مرز هفت میلیون 
تومان گذشته اســت، به تسنیم گفت: ترمیم 
دســتمزد حتی از طریق متدهای غیرریالی 
می تواند تا اندازه ای از بار فشــار تحمیلی به 
کارگران بکاهد. علی خدایی افــزود: درباره 
آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ که در هفته اول مرداد 
به بررســی آن در کمیسیون اجتماعی دولت 
پرداخته بودیم، مقرر شد کمیته روابط کار در 
جلســه ای فوق العاده به موارد مطرح شده در 
جلسه کمیسیون پرداخته و نتیجه را در جلسه 
آتی کمیســیون مطرح کنند. در این جلسه 
همچنین گزارشی از اجالس سازمان جهانی 
کار و پیگیری های معاونــت روابط کار برای 
پرداخت حقوق معوقه تعداد قابل توجهی از 

بنگاه های تولیدی و خدماتی ارائه شد. با وجود 
اینکه اکنون هفته اول شهریور ماه هم گذشته 
و حدود یک ماه از جلســه شــورای عالی کار 
می گذرد، هنوز خبری از جلسه نیست. خدایی 
گفت: پیشنهادات گروه کارگری آماده است و 
همین هفته، تحویل دبیرخانه شورای عالی 
کار خواهد شــد و امیدواریم طبق قرار قبلی، 
هفته بعد شــورای عالی کار، تشکیل جلسه 
داده و تکلیف افزایــش قدرت خرید کارگران 

مشخص شود.
وی ادامه داد: ظاهراً هیچ یــک از دو گروه 
دیگر، یعنی دولتی ها و کارفرمایان پیشنهادات 
خود را تدوین نکرده اند. این در حالی ست که 
قرار بود این کار به سرعت توسط هر سه گروه 
انجام شــود. خدایی در رابطه با پیشنهادات 

گروه های کارگری در جلسه شورای عالی کار 
گفت: پیشنهادات گروه کارگری در دو دسته 
قرار می گیرد: تعاونی هــای توزیع و مصرف با 
هدف تامین سبد غذایی ارزان برای کارگران 
و تعاونی های مســکن با هدف تامین مسکن 
ارزان و شایسته برای آنها. وی گفت: امیدواریم 
امسال، ضرورت ترمیم غیرریالی دستمزد یا 

همان افزایش قدرت خریــد کارگران جدی 
گرفته شــود و راهکارهایی برای حل نسبی 
بحران معیشت، مصوب شود. در حال حاضر، 
نرخ سبد معیشت از مرز هفت میلیون تومان 
گذشته است و ترمیم دستمزد حتی از طریق 
متدهای غیرریالی می توانــد تا اندازه ای از بار 

فشار تحمیلی به کارگران بکاهد.

عضو شورای عالی کار:

سبد معیشت کارگران از ۷میلیون تومان گذشته است

رئیس قوه قضاییــه با بیان اینکه باید ســاختارهای 
فسادزا در کشور اصالح شــود و نباید بگذاریم فساد در 
نظام اداری کشور النه کند، گفت: باید برای کاهش فساد 
و مشکالت در جامعه، نظامات بانکی، مالیاتی و اقتصادی 

اصالح شود.
به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در 
گردهمایی مبلغان محرم که در سالن همایش های غدیر 
قم برگزار شد، عنوان کرد: مردم از فساد اداری و تبعیض 
گله مند هستند و گله به جایی است و باید به دنبال تغییر 
شرایط و ایجاد شرایطی باشیم که نگذاریم در نظام اداری 
ما فساد النه بکند و برای این الزم اســت که ساختارها 

اصالح شود و مسئوالن نسبت به فساد حساس باشند.
وی خاطرنشــان کرد: برای اینکه ورود پرونده ها به 
قوه قضاییه کاهش پیدا کند، نیاز است که نظام بانکی و 
مالیاتی کشور اصالح شود. نباید در کشور یک کارمند با 
حقوق کم مالیات بدهد ولی کسانی که میلیاردها درآمد 

دارند، فرار مالیاتی داشته باشد. امروز مشخص شده 
که بسیاری از کسری بودجه کشور با جلوگیری 

از فرار مالیاتی حل خواهد شد. ساختارهای 
فســادزا مانند نظام پولی و بانکی و قاچاق 

کاال باید حل شود. 
باید با قاچاق کاال مبارزه شود. قاچاق 
منظور کولبری نیست و باید با قاچاق های 

سازماندهی شده مقابله شود و برای رونق 
تولید این مبــارزه نیاز اســت. باید وضعیت 

یارانه ها ساماندهی شود و نظام یارانه ای 
باید حل شود. باید به کسانی 

یارانه داده شــود که 

نیاز دارند و در این موضوع نباید با کسانی 
که دارا هســتند و نیازی بــه یارانه 
ندارند، برای قطع یارانه ها تعارف 

شود.
رییســی افــزود: بســیاری 
از پرونده هایی که به دســتگاه 
قضاییه می آید به دلیل مشکالت 
نظام مالی و تفــاوت قیمت دالر 
اســت و می تــوان با ســاماندهی 
و اصالح نظــام اقتصادی از تشــکیل 
ایــن پرونده هــا جلوگیــری کرد. 
هرچقدر کــه پرونده های 

مختلف را بررســی کنیم، صدایی بلند نمی شــود ولی 
زمانی کــه پرونده کســانی که متصل بــه نظام قدرت 
و ســرمایه هســتند روی میز قاضی می آیــد، صدای 
عده ای بلند می شــود و می گویند موضــوع جناحی و 
سیاسی است و قضات با این ســخنان آشنا هستند و به 
 آن توجــه نمی کنند و با دقت، عدالــت و انصاف پرونده 

را بررسی می کنند.
وی بیان کرد: خصوصی ســازی در کشور نیاز است 
و دولت باید حامی بخش خصوصی باشــد ولی در کنار 
خصوصی ســازی، مجموعه ای به گونه ای واگذاری شد 
که یک واحد فعال رو به افول رفت. باید شــرایط و نحوه 
واگذاری مورد بررســی قرار بگیرد، مشکالت رفتاری و 
ساختاری در قضیه خصوصی سازی وجود دارد. سیستم 
خصوصی سازی که باعث تضعیف تولید در کشور شود، 
درست نیست و باید صدای کارگران اراک و هفت تپه را 
شنید. در سفر به اراک قبل از هر جلسه ای حرف کارگران 
اراکی را شنیدم و باید به حرف های آنان توجه شود. این 
نوع خصوصی سازی در کشور به تاراج دادن اموال عمومی 
است و با آن خصوصی ســازی که در قانون بود متفاوت 

است و ما به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد.

رئیس قوه قضاییه:

باید صدای کارگران اراک و هفت تپه را شنید

 معتقدم جامعه کارگری 
به عنوان جامعه ای که 

اولین آوار هر تحولی در 
کشور بر دوش آن فرو 

می ریزد، خیلی بیشتر 
 باید مورد توجه 

قرار گیرد
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