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اخبار کارگری

تامین اجتماعی ،میخ آخر را بر تابوت کنتورسازی زد

تولیدکننده نمونه کشور در دهه 80بهآخرخط رسید

خودداری کارفرمای کنتورسازی از
پرداخت حق بیمه کارگران باعث شد تا
اداره تامین اجتماعی قزوین این واحد
صنعتیراموقتاپلمبکند.
بــه گــزارش «توســعه ایرانی»،
شــرکت کنتورســازی ایران در سال
 ۱۳۴۷بهعنوان شــرکت تولیدکننده
انواع کنتورهای برق در ایران تأسیس
شد.اینشرکتبامشارکتوزارتنیرو،
بانک صنعت و معدن ،شــرکت آ.ا.گ
اینترنشنالوسازمانگسترشفعالیت
خود را در شــهر صنعتی البرز قزوین
آغازکرد.
فعالیتاینشرکتباتولیدمیلیونی
کنتور بــرق بهصــورت مطلوبی ادامه
داشت.پسازانقالبهمبهعلتموفقیت
در کار و نیاز جامعه بــه این محصول،
شــرکت افزایش خطوط تولید و بهروز
کردنتولیداتخودرانیزدرکارنامهاش
داشت تا جاییکه در نیمه نخست دهه
۸۰موفقبهتولیدنمونهکنتورصددرصد
داخلی شــد و جشــن خودکفایی در

تولید کنتور را در کشور برگزار کرد .در
سال  ۸۷و در راستای خصوصیسازی
شرکتهایدولتی،شرکتکنتورسازی
نیز طی مزایــدهای به بخش خصوصی
واگذارشد.
کنتورسازیهممانندسایرغولهای
صنعتی ایران در اســتان قزوین مانند
فرنخ،مهنخوپوشینهبافودههاشرکت
دیگــر ،از این واگذاریها جان ســالم
به در نبرد و در حال حاضــر فقط از آن
اسمی در ســابقه صنعتی استان مانده
است؛شرکتیکهبعدازنیمقرنفعالیت
مستمر،نامشرکتیورشکستهبامیزان
انبوهیبدهیدرذهنهاتداعیمیکند.
در همین زمینه یکــی از کارگران
کنتورسازیایرانبهایلناگفت:کارخانه
کنتورسازیازسالهایگذشتهمبالغی
را به ســازمان تامین اجتماعی بدهکار
بوده اســت به همین دلیلی ســازمان
تامین اجتماعی از روز  ۲۵شهریور ماه
سال جاری همه ســالنهای تولیدی
و انبارهــای کارخانــه را بــه جز یک

ســاختمان اداری پلمب کرده است.
وی ادامه داد :حدود  ۱۵تا  ۲۰کارگری
که اخیرا با بسته شدن درهای کارخانه
کنتورســازی بیکار شــدهاند ازجمله
کسانیهستندکهبعدازتسوی هحساب
کارگران قدیمــی ،اخیرا بــه صورت
قراردادی در این واحد صنعتی مشغول
فعالیتشدهاند.
این کارگر ادامه داد :طبق اطالعی
که از سازمان تامین اجتماعی به دست
آوردهایم میزان طلب ســازمان تامین
اجتماعی از کنتورســازی ۲۵میلیارد
تومان است که با کسر جرایم به حدود
۱۴میلیاردتومانمیرسد.
وی گفت :اخیر ایــن واحد تولیدی
اقدام به تولید کنتور با جذب حدود ۱۰
تا ۱۵کارگرجدیدکردهبودکهایناقدام
تامیناجتماعیمانعازادامهفعالیتآن
شدهاست.
این کارگر کنتورسازی ایران گفت:
وضعیت پیش آمده در حالی است که از
روز ۱۵فروردینماهسالجاریفعالیت

کارخانه کنتورسازی از
سالهایگذشتهمبالغیرا
بهتامیناجتماعیبدهکار
بودهاستبههمیندلیلی
این سازمان از روز۲۵
شهریورماههمهسالنهای
تولیدی و انبارهای کارخانه
را به جز یک ساختمان
اداری پلمب کرد
کارخانه کنتورسازی تا اول شهریور به
طورکاملمتوقفشدهبود.
وی با بیان اینکه قبــل از این اقدام،
تامیناجتماعیچندباریبرقکارخانه
را قطع کرد ،افزود :قبل از بســته شدن
درهای کارخانــه ،اداره بــرق قزوین
چندین بار برق کارخانه را به دســتور
برخی مسئوالن شهرستانی در حالی
قطعکردندکهاینواحدهیچگونهبدهی
به اداره برق نــدارد و از قرار معلوم با این

خبر
رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی:

شوک اقتصادی بازارکار،کودکان را متاثر میکند

رئیسمؤسسهعالیپژوهشتأمیناجتماعی
ازانتشارجدیدترینگزارشسیاستیاینموسسه
با عنوان «کرونا و کودکان؛ یافتههای جهانی آثار
کووید 19برکودکان»خبرداد.
بهگزارشروابطعمومیموسسهعالیپژوهش
تامین اجتماعی ،روزبه کردونــی اعالم کرد :در
شرایطکنونیباتوجهبههمهگیریبیماریکرونا
و شوک اقتصادی بازار کار ناشی از آن و تأثیر آن بر
زندگیووضعیتافرادجامعه،بدونشککودکان
نیز جزو گروهی خواهند بــود که از این وضعیت
متأثر خواهند شد ،بنابراین مقابله با این وضعیت
برای یاری رســاندن به این کودکان آسیبپذیر،
در شــرایط کنونی ،دارای اهمیت فراوانی است و
اهتماموعزمملیمیطلبد.
رئیسموسسهعالیپژوهشتامیناجتماعی
ادامــه داد :در بخشهایی از این گــزارش آمده

همهگیری کوویــد 19میتواند بســتر زندگی
کودکان را به ســرعت تغییر دهــد .معیارهای
قرنطینهمثلبستهشدنمدارسومحدودیتهای
جابهجایی کودکان ،زندگی روزمره و محافظت از
آنهارامختلمیکندوهمزمانعواملتنشآفرین
جدیدی برای والدین و مراقبین ایجاد میکند که
بایددرپییافتنامکاناتجدیدیبرایمراقبتاز
کودکانباشند.
وی افزود :انگ و تبعیض کووید 19میتواند
کودکان را نسبت به خشــونت و فشارهای روانی
و اجتماعــی آســیبپذیرتر کند و کــودکان و
خانوادههایی که از گذشــته نیز به دلیل انزوای
اجتماعی -اقتصــادی آســیبپذیرتر بودهاند،
در معرض خطر بیشــتری قرار دارند ،بهعالوه،
آسیبهای ناشــی از این همهگیری توزیع برابر
نخواهد داشت و انتظار میرود که برای کودکان

فقیرترین کشــورها ،فقیرترین محالت و برای
آنهایی که پیش از این هم در محرومیت و شرایط
آسیبپذیری قرار داشتهاند ،مخربترین آثار را
داشته باشد .رئیس موسسه عالی پژوهش تامین
اجتماعی گفت :براساس این پژوهش ،کودکان از
سهمسیراصلیشاملاثرمستقیمویروسکهناشی
ازآلودگیبهخودویروساست،اثراتغیرمستقیم
آن شامل تأثیرات اجتماعی و اقتصادی اقدامات
سرکوبکنندهانتقالویروسوکنترلهمهگیری
و اثرات درازمدتتــر آن و ایجاد تأخیر در تحقق
اهدافتوسعهپایدارازاینبحرانتأثیرمیپذیرند.
کردونی تاکید کرد :پیــش از بحران هم ما در
دنیایی ناتوان از مراقبت کامل از کودکان زندگی
میکردیم؛ جاییکه هر  5ثانیه یک کودک کمتر
از 15ســال میمیــرد ،از هر پنج کــودک یکی
سوءتغذیهدارد،جاییکهبیشازنیمیازکودکان

کار میخواستهاند کارگران قدیمی را
از محل کار ســابق خود دور کنند .وی
درخصوص خسارتهای ناشی از قطع
ناگهانی برق ایــن واحد صنعتی گفت:
قطع ناگهانی برق ممکن است به برخی
ازماشینآالتکارخانهخساراتجبران
ناپذیریواردکند.
به گفته این کارگر ،در ســال جاری
کارگرانکنتورسازیتجمعاتمتعددی
را مقابل نهادهای دولتی در شهرستان
البرزوقزوینمقابلساختماناستانداری
انجام دادند که درنهایت بعد از سالها
دوندگی کارگران پس از دیدار با رئیس
ســازمان برنامه بودجه ،بــه مطالبات
قدیمیخودرسیدند.
وی با بیان اینکه با پولی که سازمان
برنامه بودجه برای پرداخت مطالبات
کارگران اختصاص داد ،همه مطالبات
کارگران پرداخت شــد و بدین ترتیب
رابطه کاری کارگران قدیمی با کارفرما
متوقف شد .وی افزود :بعد از قطع رابطه
کاری کارگران قدیمی با کارفرما ،طبق
دستورادارهکارشهرستانالبرزفعالیت
نمایندگان صنفی کارگــران قدیمی
کارخانه از روز یکشــنبه متوقف شد و
مهر شورا نیز از آنها پس گرفته و تحویل
واحد اداری کارخانه شد .به گفته وی،
این کارخانه به دلیل شرایط اقتصادی
کشوردچاربحرانمالیاست.بااینحال
کارگران از مسئوالن تامین اجتماعی
درخواست دارند شرایطی را ایجاد کند
تا با ادامه روند تولیدات کارخانه به مرور
مطالبات تامین اجتماعی نیز پرداخت
شــود .طبق اظهارت کارگران در حال
حاضر حدود ۱۶هزار کنتور در کارخانه
آماده تولید است .در عین حال  ۲۰هزار
کنتور در گمرک قزویــن و  ۳۰۰هزار
کنتور در اداره گمرکات کشــور آماده
ترخیص هســتند که با تولید و فروش
آنها میتوان شرایط کارخانه را به خوبی
تغییرداد.
طبق ادعای کارگران در حال حاضر
اداره برق منطقهای و چند خریدار دیگر

10ساله در کشــورهای کمدرآمد و دارای درآمد
متوسط (تا 80درصد در کشورهای فقیر) قادر به
خواندن و درک داستانهای ساده نیستند و یکی
ازهرچهارکودککمتراز5سالتولدشثبتنشده
است.بنابراینهرچهبحرانجاریطوالنیترشود،
تأثیرات آن بر این کودکان چشمگیرتر میشود و
اینآمارهاباالترمیروند.
وی به تعطیلی جهانی بیســابقه مدارس در
پی شیوع کرونا اشــاره کرد و گفت :بالغ بر 188
کشور،مدارسخودراتعطیلکردهاندکهتحصیل
بیش از یک میلیارد و نیم کودک و نوجوان یعنی
91درصدازدانشآموزانجهانرابااختاللمواجه
کرده به نحوی که حــدود  155میلیون کودک
پیشدبستانی 691،میلیوندانشآموزدبستانی،
 537میلیوندانشآموزراهنماییو 191میلیون
دانشآموزدبیرستانیراتحتتأثیرقراردادهاست.
کردونی همچنیــن در مــورد مراقبتهای
بهداشتیومرگومیرکودکاندراینرابطهافزود:
درزمینهبحرانفعلیکووید،19مطالعهایکهدر
 118کشورباسطحدرآمدپایینومتوسطصورت
گرفته نشان داده است که طی شش ماه به دلیل

رئیس قوه قضاییه:

نباید اجازه دهیم هیچ کارخانهای تعطیل یا نیمهتعطیل شود

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز تولید محور اساسی
اســت ،گفت :نباید اجازه دهیم هیچ کارخانــهای تعطیل یا
نیمهتعطیلشود.
به گزارش خبرگزاری مهر ،سیدابراهیم رئیسی در جلسه
شورای عالی قوه قضاییه ،با اشاره به سفر خود به استان اردبیل
که پنجشنبه گذشته صورت گرفت ،پیگیری رفع مشکالت
واحدهای تولیدی اســتان را از مهمترین دستاوردهای این
سفرعنوانکرد.
وی گفت :رونق تولید و خدمات و حمایت از تولیدکننده،
همانندمبارزهبافسادازمأموریتهایاصلیومستمردستگاه
قضاییاستوهمکارانمادربخشهایمختلفقضاییتالش

میکنند هیچ کارخانهای تعطیل یا نیمهتعطیل نشود و هیچ
تولیدکنندهایزمیننخورد.
رئیسیافزود:دستگاهقضاییدرراستایمأموریت
خود در دفــاع از حقوق عامه ،از کارگــران غیور و
متخصص و متعهد و کارفرمایــان و کارآفرینان و
ســرمایهگذاران که غیرتمندانه برای رونق تولید
تالش میکنند همهجانبه حمایت میکند و
رفع مشکالتآنهادرنظاماداریو قضایی
راوظیفهخودمیداند.
رئیس قوه قضاییه بــا بیان اینکه
تولید ،مسأله محوری امروز ماست،

اظهار داشت :دشــمن به دنبال توقف چرخه تولید و افزایش
بیکاری و ایجاد یاس و ناامیدی در کشــور ماست و وظیفه ما
در حوزه نظارت و قضاوت این است که با جلوگیری از
توقفدرچرخهتولیدوحمایتازنیرویکار،دشمن
رادررسیدنبههدفپلیدخودناکامبگذاریم.
رئیسی با تأکید بر لزوم پیگیری جدی مصوبات
سفرهای استانی رئیس و مسئوالن عالی قضایی
متذکر شد که ســفرهای استانی مسئوالن
هنگامی ارزشــمند و ماندگار میشود که
مردم با اقدام و عمل به تصمیمات اتخاذ
شده،احساسامیدوآرامشکنند.

کارگران پس از دیدار با
نوبخت،بهمطالباتقدیمی
خود رسیدند و با پولی که
سازمان برنامه و بودجه
برای پرداخت مطالبات
کارگران اختصاص داد ،همه
مطالبات کارگران پرداخت
شد و رابطه کاری کارگران
قدیمیباکارفرمامتوقف
شد
مرتب پیگیر سفارش کنتور هستند اما
کارخانه در شرایط فعلی هیچ پاسخی
برایهمکاریباآنهاندارد.
پلمبکنتورسازیباهماهنگی
انجامگرفت
«سیروسنصیری»،مدیرکلتامین
اجتماعی استان قزوین ،نیز با تایید این
خبر گفت :پلمب کارخانه کنتورسازی
با هماهنگی شــورای تامین و به جهت
افزایشمطالباتکارفرمایاینکارخانه
بهتامیناجتماعیصورتگرفتهاست.
ویبابیاناینکهشرکتکنتورسازی
بالغ بر  ۲۵میلیارد تومــان با جرایم به
تامیناجتماعیبدهکاراست،افزود:این
کارخانهچندینسالاستدچارمشکل
اســت و از فروردین ماه سال جاری به
دلیل سوءمدیریت تعطیل اعالم شده
وکارگرانآنبرایدریافتمقرریبیمه
بیکاریمعرفیشدهاند.
بهگفتهوی،سازمانتامیناجتماعی
هیچ واحدی تولیــدی فعالی را پلمب
نمیکند و دلیل پلمب کنتورســازی،
غیرفعال بودن آن بوده که با هماهنگی
شورایتامینانجامشدهاست.
نصیری با بیان اینکه قرار است این
کارخانه به ســرمایهگذار جدید واگذار
شود ،افزود :پلمب کنتورسازی تا زمان
واگذاری آن ادامه خواهد داشــت و به
محض شــروع فعالیت تولید از پلمب
خارجمیشود.

کاهش سطح پوشش خدمات روتین بهداشتی
درمانی و افزایــش مرگومیر نوزادان ،تعداد یک
میلیون و 200هزار مرگ زیر پنج سال میتواند
به آمارهای قبلی اضافه شود .وی افزود :تخمین
پایه از وجود خدمات اولیه آب ،سیستم فاضالب
و بهداشت در مدارس نشان میدهد که در سطح
جهان از هر سه مدرسه یک مدرسه (حدود 570
میلیون کودک) با کمبود آب آشــامیدنی ،بیش
از یکسوم مدارس (حدود  620میلیون کودک)
باکمبودسیستمفاضالبوتقریباًنیمیازمدارس
(حدود  900میلیون کودک) با کمبود خدمات
بهداشتیاولیهشستوشویدستمواجههستند.

وی ،حفظ ارزش پــول ملی را یکــی از مهمترین فرامین
اقتصادی رهبری عنوان کرد و گفت :مقام معظم رهبری بارها
فرمودند کاهش ارزش پول ملی برای کشور خسارتبار است
و میدانداران حوزه اقتصاد باید شــبانهروز برای مقابله با این
معضلتالشکنند.
رئیسی تأکید کرد :مسئوالن اقتصادی برای دفاع از ارزش
پولملیومدیریتبازاروکاهشتورموگرانیوتأمینکاالهای
اساســی مورد نیاز مردم تالش کنند و به مردم آرامش خاطر
بدهند.
وی با بیان اینکه کار دشمن ،دشمنی است ،اظهار داشت:
دشــمن به دنبال تهدید و تحریم و فتنه و توطئه است ،ولی
مســئوالن ما باید با تدبیــر در همه عرصهها و با اســتفاده از
ظرفیتهای عظیمی که در کشــور وجود دارد که مهمترین
آنها نیروی کار پویا و متعهد و متخصص است ،میتواند جنگ
اقتصادیوروانیورسانهایدشمنراخنثیکنند.

تجمع خانوادههایکارگران شهید
فوالد مقابل وزارتکار

صبح دیروز (هفتم مهر مــاه) جمعی از خانواده
کارگران شــهید فوالد با حضور مقابل ساختمان
وزارتکار،بادردستداشتنپالکادرهاییخواستار
توجهبهمطالباتقانونیخودشدند.بهگزارشایلنا،
مهمترینخواستهاینخانوادهها،اجرایتبصرهیک
ماده  ۴۰مصوبه سوم دی ماه ســال  ۹۱است .آنها
میگویند :حدود  ۲۸۰نفر از خانوادههای شهدای
کارگران فوالد هســتیم که سالهاست برخالف
مصوبه ســوم دی ماه  ۹۱مجلس ،حقوق دریافت
نمیکنیم .طبق اظهارات این عده ،ماده  ۴۰تاکید
دارد حقوق بازنشستگی شــهدای فوالد مطابق با
آخرین حقوق تعیین و هر ساله متناسب با افزایش
ضریب حقوق شاغالن دستگاهها اضافه و به شکل
تبصرهیکعملشود.درتبصرهیکاینمادهقانونی
نیزآمدهحقوقبازنشستگیمشموالنحالتاشتغال
(نظیرشهدا)مشابهکارکنانهمتراز(بازنشستهدر
سالتصویباینقانون)تطبیقواعمالشود.

معترضان میگویند :چندین سال است برای
اجرای تبصره یک مــاده ۴۰مصوبه مجلس تالش
کردهایم و نهایتا آنچه مفاد قانون اســت در حق ما
اجرانشدهوفقطمبلغاندکیازآنچهبهعنوانمعوقه
نزد صندوق فوالد داشــتهایم به هــر خانواده داده
شده است .آنها خواستار پرداخت بدهیهای خود
از صندوق فوالد هستند و میگویند :سالهاست
بینصندوقفوالدوبنیادشهیدپاسکاریمیشویم
و حقوق دریافتی ما همانند یــک فوتی ذوبآهن
پرداخت میشــود ضمن آنکه از امتیازاتی که یک
خانواده حقوقبگیر از بنیاد شــهید میگیرد نیز
محروم هستیم .این خانوادهها با انتقاد از وضعیت
بد معیشتی خود ،خواســتار بهبود سطح زندگی
خودهستندوانتظاردارندمسئوالنوزارتکاربرای
بهبودمعیشتخانوادهبازنشستگانشهدایفوالداز
صندوقفوالدوبنیادشهیدبخواهدمطالباتآنهارا
طبققانونبپردازند.

پرستاران بیمارستان روحانی بابل
تجمع کردند

در حالیکه پرستاران بیمارستان روحانی بابل
در اعتراض به پایین بودن دستمزد و عدم پرداخت
کارانههااعتراضکردند،رئیسبیمارستانوعدهداد
مطالباتبرآوردهمیشود.
این پرســتاران در گفتوگو با ایلنــا گفتند :با
توجه به ســختیهای کار در دوران بحران کرونا،
دستمزدمابسیارپاییناست.درعینحالکارانهها
و معوقات مزدی ما با تاخیر پرداخت میشود .یکی
از این پرستاران با بیان اینکه بیشترین بار بیماری
کرونا بــر دوش کادر درمان و بــه خصوص جامعه
پرستاریست،ازپایینبودنمزایایمزدیپرستاران
انتقاد کرد و گفت :اگر در این شرایط ،حتی دو برابر
معمول هم به پرستاران دســتمزد بدهند ،باز هم
کم و ناکافیست .پرستاران جان خود را سر دست
گرفتهاندوبرایتامینسالمتمردمتالشمیکنند.
اینپرستارانچندخواستهاصلیدارند:ارتقایمزد
و کارانه ،رفع تاخیر در پرداخــت معوقات مزدی و
بهبودشرایطشغلی.رئیسبیمارستانروحانیبابل
با حضور در جمع پرســتاران معترض وعده داد که
مطالباتصنفیآنهابهزودیبرآوردهخواهدشد.

بیمه بیکاری خرداد تا مرداد ماه،
پرداخت میشود

معــاون روابــط کار وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفت :تامین اجتماعی ،بیمه بیکاری سه
ماههخردادتامردادراپرداختمیکند.
به گزارش روابط عمومــی وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،حاتم شاکرمی در نشست بررسی
فنی ســامانه جامع روابط کار ،دربــاره تأخیر در
پرداخت بیمه بیکاری مشــمولین در ســه ماهه
خرداد لغایت مرداد ،اظهار داشت :سازمان تأمین
اجتماعی پرداخت این مبالغ را دنبال کرده و در این
زمینه بخشی از مقرری مشمولین توسط سازمان
پرداخت شد و پرداخت سایر متقاضیان در دستور
کارقرارگرفتهاست.ویافزود:هدفازایجادسامانه
جامعروابطکارارائهخدماتالکترونیکیباسرعت،
شفافیت و سالمت بیشتر در راستای سیاستهای
وزارت تعاون کار و رفــاه اجتماعی در اجرای دولت
الکترونیکاست.شاکرمیگفت:تداوماینخدماترا
بدونبازگشتبهروشهایسنتی،بااصالحنواقص
احتمالیوبهبودمستمرآنادامهمیدهیم.

