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عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
اجرای همسان سازی حقوق، نقطه 

پایان مشکالت بازنشستگان است

عضو کمیســیون اجتماعی مجلــس، اجرای 
مصوبه همسان سازی حقوق بازنشستگان را تنها 
راه رفع مشکالت این قشر و شکاف ایجاد شده بین 
افراد شاغل و بازنشسته دانست. علیرضا محجوب 
در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به 
اظهارنظر برخی مبنی بر اینکه بازنشستگان زیر بار 
فشارهای اقتصادی و معیشتی قرار دارند ولی سازمان 
بازنشستگی کشوری ماه هاست که گرفتار تزلزل در 
مدیریت اســت، گفت: تغییر مدیریتی در سازمان 
بازنشستگی کشوری به دلیل سوال های پی در پی 
نمایندگان مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اتفاق افتاد که در نهایت ناچار شد تا انتخاب فردی 
مناسب، این سازمان را با سرپرست اداره کند. نماینده 
تهران در مجلس با بیان اینکــه فردی که به عنوان 
سرپرست سازمان بازنشستگی کشوری را مدیریت 
می کند از افراد باسابقه این مجموعه است، ادامه داد: 
دولت در پی واکنش نمایندگان مجلس نسبت به 
تغییر مدیریت در این سازمان حساس شد، در غیر 
این صورت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا آخر 
از مدیری که برای اداره این مجموعه انتخاب کرده 
بود، حمایت می کرد. وی تصریح کرد: مشــکالتی 
که برای سازمان بازنشستگی کشوری ایجاد شد، 
باعث شد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای 
انتخاب مدیر جدید جهت اداره این مجموعه دست 
به عصا حرکت کند، بنابراین باید به وی فرصت دهیم 
تا بتواند فرد مناسبی را انتخاب کند و در این مورد نظر 
کمیسیون اجتماعی مجلس و دولت را نیز جویا شود. 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: بنده 
مشکلی در نحوه اداره سازمان بازنشستگی کشوری 
مشاهده نمی کنم اما الزم است دولت، مصوبه مجلس 
برای همسان سازی حقوق بازنشستگان را عملیاتی 
کند تا بعد از این بازنشســتگان نصف حقوق افراد 
شاغل را دریافت نکنند و شکاف عمیقی که در این 

رابطه ایجاد شده از بین برود.
    

کارگران پروژه ای عسلویه:
 غذا بد است و 

حقوق ها دیر پرداخت می شود
چند صد کارگر پروژه ای شاغل در عسلویه، برای 
دومین بار در نامه ای خطاب به مقامات پارس جنوبی، 
خواستار بهبود زندگی و معیشت کارگران پیمانکاری 

این منطقه شدند.
به گزارش ایلنا، در نامه ای که برای دومین بار و 
به نمایندگی از جانب چند صد کارگر عسلویه برای 
مقامات مدیریتی و اجرایی پارس جنوبی ارســال 
شده، از شرایط شغلی و زیستی کارگران پیمانکاری 

عسلویه انتقاد شده و درخواست بهبود شده است.
در این نامه آمده اســت: »در وضعیت پروژه ها 
بهبودی حاصل نشده اســت و کارگران همچنین 
در بدترین وضعیت ممکن کار می کنند. حقوقشان 
ماه ها دیر پرداخت می شود، سرویس های بهداشتی 
و حمام ها در نداشته و بسیار کثیف هستند. سرویس 
حمل و نقل کارگــران بدون کولــر و از رده خارج 
هستند. تعداد حمام ها متناسب با کارگران نبوده 
و اغلب دوش هایشان خراب است. بوی فاضالب در 
دمای 50درجه به شدت آزاردهنده است. از کیفیت 
غذا هیچ نمی گوییم که خودتان باید قضاوت کنید. 
همچنین در سال گذشته نه تنها ایمنی و سالمت 
کارگران در اولویت کاری نبوده است بلکه می تواند 
باعث بی سرپرست شدن خانواده های شاغل شود. 
در آخرین مورد در بهمن ســال 97، شادروان برزو 
کیانی بر اثر سقوط از ارتفاع در پروژه مخازن سبز در 

عسلویه کشته شد«.
    

 مرگ یک کارگر
 بر اثر سقوط از ارتفاع

یکــی از کارگران شــاغل در پــروژه آزادراه 
تهران - شمال، بر اثر سقوط از ارتفاع جان باخت.

به گزارش ایلنا، ایــن کارگر حین انجام کار از 
ارتفاع ۳ متری کوه سقوط کرد و به دلیل شدت 
جراحات وارده از ناحیه ســر و پا جــان خود را از 

دست داد.
بنا بر این گزارش، این حادثه صبح روز جمعه 
برای یک کارگــر حدودا ۲۲ ســاله اتفاق افتاده 
است. پیشتر و اردیبهشت ماه ســال جاری نیز 
حدود ۱۱ کارگر شاغل در پروژه ساخت آزادراه 
تهران به شمال بر اثر انفجار تونل البرز در منطقه 

سیاه بیشه کشته و زخمی شدند.

4
اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

»از ابتدای امســال یــک ریال هم 
حقوق نگرفته ایم و در مجموع ۲5 ماه 
حقوق طلبکاریم. ۲5 ماه حقوق معوق، 
معنایش برای یک کارگر حداقل بگیر، 

غیر از خانه خرابی چیزی نیست«.
کارگران »کنتورســازی ایران« یا 
همان »کنتورسازی قزوین« ماه هاست 
که دســت به دامــان همــه مقامات 
و مسئوالن شــده اند، کارگران همان 
کارخانه ای که در نیمه نخست دهه ۸0 
موفق به تولید نمونه کنتور صددرصد 
داخلی شــد و جشــن خودکفایی در 
تولید کنتور در کشــور را برگزار کرد. 
کنتورسازی ایران نام کوچکی نیست 
اما کارگران این واحد کــه از 900 نفر 
روزهای ابتدای دهــه ۸0 به ۱۸0 نفر 
رسیده اند، این روزها پول ندارند تا نان 

خالی به سفره ببرند.
»کارگــران آذرآب دو مــاه حقوق 
نگرفته اند ولی مــا ۲5 ماه طلبکاریم«. 
یکی از کارگران کنتورسازی که این را 
می گوید، شرایط را صد به صفر به نفع 
ســهامدار زندانی توصیف می کند و به 
نمایندگی از جانب ۱۸0 کارگر باقیمانده 
این واحد صنعتی می گوید: »صاحب 
کارخانه یا همان سهامدار اصلی در زندان 
است. به نظر می رسد این فرد که کارخانه 
را سال ۸7، مفت خریده، همه مسئوالن 
و کارگران را به بازی گرفته اســت. بعد 
عید، سرپرست یا همان مدیر کارخانه 
معرفی کردند. جنس ها از گمرک آزاد 
شد که خط راه بیفتد اما باز هم گشایشی 
حاصل نشد. خط همچنان خوابیده و 
از فروردین تولید نداشته ایم. اول مرداد 
ماه، با هماهنگی رئیس دادگســتری، 
مواد اولیه و جنس وارد شرکت شد که  
تولید راه بیافتد اما مدیر وقت کارخانه، 
۱۴0 نفر از بچه ها را تعدیل کرد و خط باز 
هم خوابید. اخیراً یک مدیر جدید آمده 
اما چون نتوانسته کاری کند بالتکلیف 

مانده است«.
کارگرانی کــه به خاطــر مصائب 
خصوصی ســازی زمیــن خورده اند و 

امروز نــان خالی هم ندارنــد، توقعات 
روشنی از مسئوالن دارند: »مسئولین 
باید اقدام کنند.؛ ۲5 ماه اســت حقوق 
نگرفته ایم. طلب های ما از سال 95 است. 
همه بدبختی ما از سال ۸7 شروع شد که 
واحد را دادند به بخش خصوصی. اوایل 
سهامدار چون تعهد پنج ساله داشت، 
کارها را کج دار و مریز پیش می برد. بعد 
از 5 سال که سند، قطعی شد، تولید را 
خواباند و همه را تعدیل کرد. حاال هم  که 
به خاطر تخلفات بورس، رفته زندان و از 
داخل زندان برای ما سرپرست انتخاب 

می کند«.
این کارگران در چند ماه گذشــته، 
بارها دست به تجمع و اعتراض صنفی 
زده اند و دست به دامان همه مسئوالن 
و مقامات شده اند؛ از امام جمعه گرفته 
تا فرماندار و اســتاندار. برای اینکه اوج 
استیصال این کارگران را دریابیم، بهتر 
است به سیاهه تجمعات صنفی آنها در 
همین دو ماه گذشته، یعنی از شهریور 

9۸ تا امروز، نگاهی بیاندازیم.
ایــن کارگــران، دهــم، یازدهم و 
دوازدهم شهریور ماه، ســه روز پیاپی 
مقابل استانداری قزوین جمع شدند. 
روی پالکاردی کــه در این ســه روز 
کارگران حمل می کردند، نوشته شده 
بود: »سکوت مسئوالن در مقابل فریاد 

کنتورسازی«.
کارگــران بعــد از این ســه روز، از 
اســتانداری ناامید شــده و در روز ۲۳ 
شهریور ماه، دست به دامان امام جمعه 
می شوند. این بار تجمع مقابل دفتر امام 

جمعه قزوین برگزار می شود.
این کارگران وقتی از مقامات استان 
ناامید می شــوند، ۲5 شــهریورماه به 
تهران ســفر می کنند و مقابل مجتمع 
ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی جمع 
می شوند. ۲5 شــهریور، روز برگزاری 
دادگاه کارفرما در مجتمع رسیدگی به 
مفاسد اقتصادی است. کارگران در آن 
روز دلیل ســفر خود را تشریح کردند: 
»امروز، دوشنبه، روز دادگاه مدیرعامل 
شرکت کنتورســازی ایران است که 
از یک ســال و نیم پیش به دلیل برخی 

جرایم اقتصادی در زندان به سر می برد. 
مدیرعامل در جلسات گذشته دادگاه از 
کمک های خود به کارگران سخن گفته 
اما ما کارگران ضمن رد این ســخنان، 
خواستار خارج شدن شرکت از مدیریت 

بخش خصوصی هستیم«.
این کارگران تمام نیمــه اول مهر 
ماه 9۸ را در انتظار تحقق خواسته های 
مســئوالن می ماننــد و به رغم توقف 
کامل خطوط تولید، در کارخانه حاضر 
می شوند. آنچه مسئوالن وعده داده اند، 
ساده اســت: تعیین تکلیف سهامدار و 
تغییر مالکیت بخش خصوصی، حمایت 
از تولید توســط دولت، پرداخت سریع 
مطالبات مزدی کارگران و ساماندهی 
روابط کار. کارگران کنتورســازی در 
چهاردهم مهرماه دربــاره انتظار خود 
می گویند: »از ۱0روز پیش کارگران به 
امید تحقق وعده هــا در محل کار خود 
حاضر شده  و منتظر عملی شدن وعده 
پرداخــت مطالبــات و از همه مهمتر 
تغییر مالکیت بخش خصوصی کارخانه 
هستند. ما می خواهیم کارخانه دولتی 

شود«.
این کارگــران ۲۳ مهر ماه هم اعالم 
کردند که در انتظارنــد: »منتظر آغاز 
فعالیت تولیدی کارخانــه و پرداخت 

مطالبات معوقه مزدی خود هستیم«.
در نهایــت ۲5 مهر مــاه، کارگران 
کنتورسازی ناگزیر شدند دور جدیدی 
از اعتراضات را آغاز کنند. آنها از ۲5 مهر، 
یک روز در میان، مقابل اســتانداری و 
دیگر نهادهای مســئول جمع شدند و 
خواســته های خود را این گونه مطرح 
می کنند: »به رغم آمادگــی کارگران 
بــرای پایــان دادن به اعتراضــات با 
رسانه ای شدن موضوع خلع ید بخش 
خصوصــی کارخانه از ســوی برخی 
مسئوالن اســتانی، متاسفانه اخیرا باز 
هم مدیرعامل از داخل زندان فردی را 
برای سرپرســتی کارخانه برگزیده که 
مورد تایید و اعتماد کارگران نیست، در 
نتیجه اعتراض کارگران استمرار پیدا 

کرده است«.
»خلع ید از بخش خصوصی و دولتی 

شــدن مجموعه« چکیــده مطالبات 
کارگران کنتورسازی ست؛ کارگرانی که 
می گویند همه اعتراضات ما صنفی و آرام 
بوده اما نه کارگروهی برای مان راه افتاده 
و نه برای بررسی واگذاری کنتورسازی، 
هیات تحقیق و تفحص تشکیل داده اند.

 خصوصی سازی فله ای 
و تخلفات کارفرما

شرکت کنتورسازی ایران در سال 
۱۳۴7 به عنوان شــرکت تولیدکننده 
انواع کنتورهای برق در ایران تأسیس 
شــد. این شرکت با مشــارکت وزارت 
نیرو، بانک صنعت و معدن، شرکت آ.ا.گ 
اینترنشنال و سازمان گسترش فعالیت 
خود را در شــهر صنعتی البرز قزوین 
آغاز کرد. فعالیت این شــرکت با تولید 
میلیونی کنتور برق به صورت مطلوبی 
ادامه داشت. پس از انقالب هم به دلیل 
موفقیــت در کار و نیاز جامعــه به این 
محصول، شرکت فوق افزایش خطوط 
تولید و به روز کردن تولیدات خود را نیز 
در کارنامه داشــت تا جایی که در نیمه 
نخســت دهه ۸0 موفق به تولید نمونه 
کنتور صددرصد داخلی شــد و جشن 
خودکفایی در تولید کنتور در کشــور 
را برگزار کرد. در ســال ۸7، در راستای 
سیاســت های تعدیل ســاختاری که 
خصوصی سازی شرکت های دولتی را 
فله ای و بدون حساب و کتاب به دنبال 
داشت، شرکت کنتورســازی نیز طی 
مزایده ای به بخــش خصوصی واگذار 
شد. از همین نقطه تاریخی ست که سیر 
نزولی تولید آغاز می شود و کارگران در 

سراشیب حضیض می افتند. واگذاری 
کنتورسازی به بخش خصوصی، مصداق 
بارز »هبه کردن بــه ثمن بخس« بوده 
است. البته این بالی مشترکی ست که 
در دو دهه گذشته، دامان اکثریت قریب 
به اتفاق مجتمع های صنعتی بزرگ و 
بارور کشور مثل هفت تپه، هپکو، آذرآب 

و پلی اکریل اصفهان را گرفته است.
روند خصوصی سازی کنتورسازی، 
نمونه ای آشــکار از حیف و میل اموال 
ملت به نام کوچک سازی عرصه دخالت 
دولت است. سال ۸7 حدود 70درصد 
سهام به مبلغ 9 میلیارد تومان به فردی 
واگذار شد. در ابتدا مقرر شده بود فرد 
موردنظر سه میلیارد تومان به عنوان 
پیش قسط پرداخت و بقیه را طی پنج 
ســال تکمیل کند. فرد مذکور اما سه 
میلیــارد تومان را از جیــب پرداخت 
نکرد بلکــه از پول و اموال شــرکت، 
نخستین قســط را پرداخت کرد، در 
هنگام واگذاری، شــرکت ۳۱ میلیارد 
تومان طلبکار بود. در انبار شرکت نیز 
بالغ بر ۴0 میلیــارد تومان مواد وجود 
داشت ولی به سه میلیارد تومان واگذار 
شد. فرد موردنظر شرکت را با 900 نفر 
تحویل گرفت و فرزند ۲0 ســاله خود 
را به عنوان مدیر شرکت انتخاب کرد. 
طی این چند سال ۲50 نفر بازنشسته 
شدند. از سال 9۲ این ســهامدار بعد 
از تنظیم ســند شرکت، بســیاری از 
کارگران را به بهانه های مختلف از قبیل 
عینک دودی و گوشــی اخراج کرد و 
هم اکنون تنها ۱۸0 نفــر از کارگران 

باقی مانده اند.
از ســال 9۴ به علت عدم پرداخت 
حقوق کارگران، تجمعات و اعتراضات 
آغاز شد و سرانجام دادستان شهرستان 
البرز مدیرعامــل را به دلیــل اخالل 
در نظــم عمومی در شهرســتان البرز 
بازداشت کرد. در سال 95 نیز به صورت 
میانگین هر کارگر ۱0 میلیون تومان 
طلب داشــت که دستگاه های شرکت 
به نفع کارگران توقیف شد. قوه قضاییه 
تا امروز عنوان می کنــد که نمی توان 
دســتگاه ها را به فروش رســاند چون 
شرکت باید به تولید خود ادامه دهد. در 
ادامه، مدیرعامل برخی از سلبریتی ها و 
بسیاری از چهره های ورزشی را ترغیب 
به خریــداری نماد شــرکت آن هم به 
قیمت ۸000 تومان در بــورس کرد. 
او آبان 95 بــه دلیل کاله بــرداری در 
بورس بازداشت شد اما این فرد، بدهکار 
بانکی نیز هست. وی از یکی از بانک ها 
90 میلیارد تومان وام با ضمانت بانکی 
دریافت کرده بود که االن بانک موردنظر 
۴7درصد از سهام شرکت را در اختیار 
دارد. ســال 9۶ در یــک مقطع زمانی 
بانک مذکور در مدتی محدود، مدیریت 

شرکت را در دست گرفت.
تخلفات کارفرما، محدود به تخلفات 
بورســی و عدم پرداخــت وام بانکی و 
البته زمین زدن تولید نبوده اســت. او 
تسهیالتی را به انحای مختلف از دولت 
دریافت کرده اما آن را هرجا که خواسته 
به مصرف رسانده است. کارگران در این 
رابطه می گویند: »مدیرعامل شرکت 

با برند شرکت کنتورسازی بالغ بر ۴00 
میلیارد تومان وام با عنوان و بهانه هایی 
مانند راه اندازی خط کنتور آب، سوالر و 
چرتکه و کارتخوان دریافت و هر یک را با 
حضور مسئولین ملی و به صورت نمادین 
افتتاح کرد ولی در حقیقت تولید هیچ 

محصولی را شاهد نبودیم«.
وضعیت امروز »کنتورسازی ایران« 
بغرنج اســت. کارگران از ابتدای سال 
ریالی دریافت نکرده اند و در مجموع ۲5 
ماه مطالبات مزدی دارند. مدیر شرکت 
کنتورســازی بالغ بــر ۱۱50 میلیارد 
تومان بدهی دارد. در حال حاضر بدهی 
مالیاتی کنتورسازی به اندازه ای است که 
۴5درصد بدهی مالیاتی استان قزوین 
را شامل می شــود، عالوه بر آن باید ۲0 
میلیارد تومان نیز به بیمه پرداخت کند. 
با این  حال، سازمان تأمین اجتماعی تا 
خردادماه همراهــی الزم را با کارگران 
داشــت ولی برخی از بانک ها به جای 
مطالبه خود، بخشی از اموال شرکت را 

توقیف کرده اند.
»عیدعلی کریمی« دبیر اجرایی خانه 
کارگر استان قزوین که از نزدیک شاهد 
مصائب کنتورسازی ســت، در ارتباط 
با آینده این شــرکت و اینکــه آیا هیچ 
امیدواری به احیای این کارخانه وجود 
دارد یا نه، می گوید: »آخرین خبر این 
است که رئیس دادگستری شهرستان 
قزوین خبــر داده قراردادهای جدید 
کارگران در حال تنظیم اســت و مدیر 
جدید هم انتخاب کرده اند. وعده داده اند 
که مطالبات مزدی کارگران پرداخت 
می شود اما تا روزی که وعده ها محقق 

نشود، نمی توان امیدوار بود«.
به گفته او، این شــرکت را نیز مانند 
بسیاری شــرکت های بزرگ دیگر، به 
نااهل واگذار کردند. مســئوالن وقت 
اعمال نفوذ کردند و قیمت ســهام را به 
صفر رســاندند و در نهایت، به کســی 
که این کاره نبــوده واگــذار کردند تا 

کنتورسازی به خاک سیاه بنشیند.
کریمی می گویــد: کمیته ای برای 
نظارت و هدایت تولید در کنتورسازی 
تشکیل شده که مســئوالن بر شروع 
فعالیت آن، نظارت کنند. مهم ترین چیز 
مطالبات مزدی کارگرانی است که ۲5 
ماه حقوق نگرفته اند و لذا باید بخشــی 
از حقوق آنها ســریعاً پرداخت شود. در 
یک کالم بگویم، کنتورسازی نه مشکل 
تولیــد دارد و نه مشــکل فروش، فقط 

مشکل مدیریتی دارد.

تکرار سرنوشت مشترک صنایع خصوصی سازی شده در واحد نمونه  خودکفایی دهه ۸۰

دل کارگران کنتورسازی برای تولید، لک زده است

خبر

مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با بیان اینکه 
همه کارگران شــرکت آذرآب آزاد شده و به کار 
خود برگشته اند، گفت: بانک کشاورزی به عنوان 
ســهامدار عمده باید به تعهدات خــود در قبال 

شرکت آذرآب عمل کند.
کریم یاوری در گفت وگو با فارس گفت: تا زمانی 
که بانک کشاورزی به عنوان سهامدار عمده و اصلی 
شرکت آذرآب است و سه نفر از اعضای اصلی هیأت 
مدیره شــرکت را تعیین می کند، باید خود را در 
مقابل مطالبات کارگران مسئول و پاسخگو بداند.

وی با اشاره به جلســه ای که در ستاد تسهیل 

و رفع موانع تولید در تاریخ ۴ آبــان 9۸ با حضور 
مدیرعامل بانک کشاورزی مصوب شد، گفت:  در 
این جلسه مصوب شد بانک کشاورزی به عنوان 
ســهامدار عمده ۱5 میلیارد تومان تســهیالت 
ســرمایه در گردش برای آذرآب بپردازد و از این 
محل مطالبات دو ماهه حقوق کارگران پرداخت 
شود که متاسفانه با گذشت بیش از یک هفته از 
آن مصوبه هنوز این تسهیالت سرمایه در گردش 

پرداخت نشده است.
مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ۳۱درصد از سهام 
شرکت آذرآب متعلق به این بانک است، گفت: این 

بانک اکثریت سهام آذرآب را در اختیار دارد و آن 
را مدیریت می کند، بنابراین اگر این شرکت سود 
کند، عمده سود متعلق به بانک است و اگر دیونی 
داشته باشد، باید بانک به عنوان سهامدار اصلی 
آن را بپردازد. در حال حاضر حدود ۱700 کارگر 
آذراب منتظر حقوق معوق خود هستند و بانک 
کشاورزی با وجود اینکه مصوبه هیأت تسهیل و 
رفع موانع تولید را امضا کرده اما به تعهد خود عمل 

نکرده است.
یاوری گفــت:  مطابق بنــد »د« ردیف یک 
مصوبه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید، بانک 
کشاورزی مکلف شد بدون در نظر گرفتن بدهی 

معوق شرکت و چک برگشتی، براساس مصوبه 
۱۳ مهر 9۸ شــورای تامین اســتان، نسبت به 
تامین ۱5 میلیارد تومان تســهیالت به عنوان 

سرمایه در گردش به شــرکت آذرآب به 
فوریت اقدام کند. این مصوبه در حضور 
معاون وزیر صنایع، نماینده ای از ایدرو، 
مدیرکل حمایت از مشــاغل وزارت 
کار، نماینده اراک در مجلس، نماینده 

استاندار مرکزی،  نماینده 
شــرکت واگن پارس، 
نماینده سازمان تامین 

اجتماعــی، دبیــر 

ستاد تسهیل، معاون استاندار و مدیرعامل بانک 
کشاورزی امضا شده اما با این وجود بانک کشاورزی 

هنوز به تعهد خود عمل نکرده است.
مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد: تمام 
کارگران  بازداشــتی آذرآب با تشریک مساعی 
تمامی مســئوالن مرتبط اســتانی و همراهی و 

مساعدت دادستانی اراک آزاد شدند.
وی با بیان اینکه کارگــران آذرآب در 
زمره افتخــارات جامعه کارگری کشــور 
هستند، گفت: متقاضیان خرید سهام بانک 
کشاورزی در آذرآب باید برنامه مشخص 
برای احیا و تداوم تولید و تامین حقوق 
کارگران حداقل در 5 ســال 
آینده را به استانداری استان 

مرکزی اعالم کنند.

کارگران به سر کار خود برگشتند

یاوری: بانک کشاورزی به تعهدات خود در قبال آذرآب  عمل کند

سال ۸۷ حدود ۷۰درصد 
سهام به مبلغ ۹ میلیارد 

تومان به فردی واگذار شد. 
مقرر شده بود فرد موردنظر 
سه میلیارد تومان به عنوان 

پیش قسط پرداخت کند. 
فرد مذکور اما سه میلیارد 
تومان را از جیب پرداخت 
نکرد بلکه از پول و اموال 

شرکت، نخستین قسط را 
پرداخت کرد

کارگران کنتورسازی 
ایران، همان کارخانه ای 

که در نیمه نخست دهه ۸۰ 
موفق به تولید نمونه کنتور 

صددرصد داخلی شد و 
جشن خودکفایی در تولید 

کنتور در کشور را برگزار 
کرد، این روزها پول ندارند 

تا نان خالی به سفره ببرند
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