
t oseei r ani . i r
دسترنج4

تجمع خانواده های کارگران شهید 
فوالد مقابل وزارت کار

صبح دیروز )هفتم مهر مــاه( جمعی از خانواده 
کارگران شــهید فوالد با حضور مقابل ساختمان 
وزارت کار، با در دست داشتن پالکادر هایی خواستار 
توجه به مطالبات قانونی خود شدند. به گزارش ایلنا، 
مهم ترین خواسته این خانواده ها، اجرای تبصره یک 
ماده ۴۰ مصوبه سوم دی ماه ســال ۹۱ است. آنها 
می گویند: حدود ۲۸۰ نفر از خانواده های شهدای 
کارگران فوالد هســتیم که سال هاست برخالف 
مصوبه ســوم دی ماه ۹۱ مجلس، حقوق دریافت 
نمی کنیم. طبق اظهارات این عده، ماده ۴۰ تاکید 
دارد حقوق بازنشستگی شــهدای فوالد مطابق با 
آخرین حقوق تعیین و هر ساله متناسب با افزایش 
ضریب حقوق شاغالن دستگاه ها اضافه و به شکل 
تبصره یک عمل شود. در تبصره یک این ماده قانونی 
نیز آمده حقوق بازنشستگی مشموالن حالت اشتغال 
)نظیر شهدا( مشابه کارکنان همتراز )بازنشسته در 

سال تصویب این قانون( تطبیق و اعمال شود.

معترضان می گویند: چندین سال است برای 
اجرای تبصره یک مــاده ۴۰ مصوبه مجلس تالش 
کرده ایم و نهایتا آنچه مفاد قانون اســت در حق ما 
اجرا نشده و فقط مبلغ اندکی از آنچه به عنوان معوقه 
نزد صندوق فوالد داشــته ایم به هــر خانواده داده 
شده است. آنها خواستار پرداخت بدهی های خود 
از صندوق فوالد هستند و می گویند: سال هاست 
بین صندوق فوالد و بنیاد شهید پاسکاری می شویم 
و حقوق دریافتی ما همانند یــک فوتی ذوب آهن 
پرداخت می شــود ضمن آنکه از امتیازاتی که یک 
خانواده حقوق بگیر از بنیاد شــهید می گیرد نیز 
محروم هستیم. این خانواده ها با انتقاد از وضعیت 
بد معیشتی خود، خواســتار بهبود سطح زندگی 
خود هستند و انتظار دارند مسئوالن وزارت کار برای 
بهبود معیشت خانواده بازنشستگان شهدای فوالد از 
صندوق فوالد و بنیاد شهید بخواهد مطالبات آنها را 

طبق قانون بپردازند.
    

پرستاران بیمارستان روحانی بابل 
تجمع کردند

در حالی که پرستاران بیمارستان روحانی بابل 
در اعتراض به پایین بودن دستمزد و عدم پرداخت 
کارانه ها اعتراض کردند، رئیس بیمارستان وعده داد 

مطالبات برآورده می شود. 
این پرســتاران در گفت وگو با ایلنــا گفتند: با 
توجه به ســختی های کار در دوران بحران کرونا، 
دستمزد ما بسیار پایین است. در عین حال کارانه ها 
و معوقات مزدی ما با تاخیر پرداخت می شود. یکی 
از این پرستاران با بیان اینکه بیشترین بار بیماری 
کرونا بــر دوش کادر درمان و بــه خصوص جامعه 
پرستاری ست، از پایین بودن مزایای مزدی پرستاران 
انتقاد کرد و گفت: اگر در این شرایط، حتی دو برابر 
معمول هم به پرستاران دســتمزد بدهند، باز هم 
کم و ناکافی ست. پرستاران جان خود را سر دست 
گرفته اند و برای تامین سالمت مردم تالش می کنند. 
این پرستاران چند خواسته اصلی دارند: ارتقای مزد 
و کارانه، رفع تاخیر در پرداخــت معوقات مزدی و 
بهبود شرایط شغلی. رئیس بیمارستان روحانی بابل 
با حضور در جمع پرســتاران معترض وعده داد که 

مطالبات صنفی آنها به زودی برآورده خواهد شد.
    

بیمه بیکاری خرداد تا مرداد ماه، 
پرداخت می شود

معــاون روابــط کار وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: تامین اجتماعی، بیمه بیکاری سه 

ماهه خرداد تا مرداد را پرداخت می کند. 
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 
کار قرار گرفته است. وی افزود: هدف از ایجاد سامانه 
جامع روابط کار ارائه خدمات الکترونیکی با سرعت، 
شفافیت و سالمت بیشتر در راستای سیاست های 
وزارت تعاون کار و رفــاه اجتماعی در اجرای دولت 
الکترونیک است. شاکرمی گفت: تداوم این خدمات را 
بدون بازگشت به روش های سنتی، با اصالح نواقص 

احتمالی و بهبود مستمر آن ادامه می دهیم. 
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اخبار کارگری

خودداری کارفرمای کنتورسازی از 
پرداخت حق بیمه کارگران باعث شد تا 
اداره تامین اجتماعی قزوین این واحد 

صنعتی را موقتا پلمب کند.
بــه گــزارش »توســعه ایرانی«، 
شــرکت کنتورســازی ایران در سال 
۱۳۴۷ به عنوان شــرکت تولیدکننده 
انواع کنتور های برق در ایران تأسیس 
شد. این شرکت با مشارکت وزارت نیرو، 
بانک صنعت و معدن، شــرکت آ.ا.گ 
اینترنشنال و سازمان گسترش فعالیت 
خود را در شــهر صنعتی البرز قزوین 

آغاز کرد.
فعالیت این شرکت با تولید میلیونی 
کنتور بــرق به صــورت مطلوبی ادامه 
داشت. پس از انقالب هم به علت موفقیت 
در کار و نیاز جامعه بــه این محصول، 
شــرکت افزایش خطوط تولید و به روز 
کردن تولیدات خود را نیز در کارنامه اش 
داشت تا جایی که در نیمه نخست دهه 
۸۰ موفق به تولید نمونه کنتور صددرصد 
داخلی شــد و جشــن خودکفایی در 

تولید کنتور را در کشور برگزار کرد. در 
سال ۸۷ و در راستای خصوصی سازی 
شرکت های دولتی، شرکت کنتورسازی 
نیز طی مزایــده ای به بخش خصوصی 

واگذار شد.
کنتورسازی هم مانند سایر غول های 
صنعتی ایران در اســتان قزوین مانند 
فرنخ، مه نخ و پوشینه باف و ده ها شرکت 
دیگــر، از این واگذاری ها جان ســالم 
به در نبرد و در حال حاضــر فقط از آن 
اسمی در ســابقه صنعتی استان مانده 
است؛ شرکتی که بعد از نیم قرن فعالیت 
مستمر، نام شرکتی ورشکسته با میزان 
انبوهی بدهی در ذهن ها تداعی می کند.

در همین زمینه یکــی از کارگران 
کنتورسازی ایران به ایلنا گفت: کارخانه 
کنتورسازی از سال های گذشته مبالغی 
را به ســازمان تامین اجتماعی بدهکار 
بوده اســت به همین دلیلی ســازمان 
تامین اجتماعی از روز ۲۵ شهریور ماه 
سال جاری همه ســالن های تولیدی 
و انبارهــای کارخانــه را بــه جز یک 

 ســاختمان اداری پلمب کرده است.
وی ادامه داد: حدود ۱۵ تا ۲۰ کارگری 
که اخیرا با بسته شدن درهای کارخانه 
کنتورســازی بیکار شــده اند ازجمله 
کسانی هستند که بعد از تسویه  حساب 
کارگران قدیمــی، اخیرا بــه صورت 
قراردادی در این واحد صنعتی مشغول 

فعالیت شده اند.
این کارگر ادامه داد: طبق اطالعی 
که از سازمان تامین اجتماعی به دست 
آورده ایم میزان طلب ســازمان تامین 
اجتماعی از کنتورســازی ۲۵میلیارد 
تومان است که با کسر جرایم به حدود 

۱۴میلیارد تومان می رسد.
وی گفت: اخیر ایــن واحد تولیدی 
اقدام به تولید کنتور با جذب حدود ۱۰ 
تا ۱۵ کارگر جدید کرده بود که این اقدام 
تامین اجتماعی مانع از ادامه فعالیت آن  

شده است.
این کارگر کنتورسازی ایران گفت: 
وضعیت پیش آمده در حالی است که از 
روز ۱۵ فروردین ماه سال جاری فعالیت 

کارخانه کنتورسازی تا اول شهریور به 
طور کامل متوقف شده بود.

وی با بیان اینکه قبــل از این اقدام، 
تامین اجتماعی چند باری برق کارخانه 
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 
قطع کردند که این واحد هیچ گونه بدهی 
به اداره برق نــدارد و از قرار معلوم با این 

کار می خواسته اند کارگران قدیمی را 
از محل کار ســابق خود دور کنند. وی 
درخصوص خسارت های ناشی از قطع 
ناگهانی برق ایــن واحد صنعتی گفت: 
قطع ناگهانی برق ممکن است به برخی 
از ماشین آالت کارخانه خسارات جبران 

ناپذیری وارد کند.
به گفته این کارگر، در ســال جاری 
کارگران کنتورسازی تجمعات متعددی 
را مقابل نهاد های دولتی در شهرستان 
البرز و قزوین مقابل ساختمان استانداری 
انجام دادند که درنهایت بعد از سال ها 
دوندگی کارگران پس از دیدار با رئیس 
ســازمان برنامه بودجه، بــه مطالبات 

قدیمی خود رسیدند.
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 
دستور اداره کار شهرستان البرز فعالیت 
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 
کشور دچار بحران مالی است. با این حال 
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 ۲۰ هزار 
کنتور در گمرک قزویــن و ۳۰۰ هزار 
کنتور در اداره گمرکات کشــور آماده 
ترخیص هســتند که با تولید و فروش 
آنها می توان شرایط کارخانه را به خوبی 

تغییر داد.
طبق ادعای کارگران در حال حاضر 
اداره برق منطقه ای و چند خریدار دیگر 

مرتب پیگیر سفارش کنتور هستند اما 
کارخانه در شرایط فعلی هیچ پاسخی 

برای همکاری با آنها ندارد.
پلمب کنتورسازی با هماهنگی 

انجام گرفت
»سیروس نصیری«، مدیرکل تامین 
اجتماعی استان قزوین، نیز با تایید این 
خبر گفت: پلمب کارخانه کنتورسازی 
با هماهنگی شــورای تامین و به جهت 
افزایش مطالبات کارفرمای این کارخانه 

به تامین اجتماعی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه شرکت کنتورسازی 
بالغ بر ۲۵ میلیارد تومــان با جرایم به 
تامین اجتماعی بدهکار است، افزود: این 
کارخانه چندین سال است دچار مشکل 
اســت و از فروردین ماه سال جاری به 
دلیل سوءمدیریت تعطیل اعالم شده 
و کارگران آن برای دریافت مقرری بیمه 

بیکاری معرفی شده اند.
به گفته وی، سازمان تامین اجتماعی 
هیچ واحدی تولیــدی فعالی را پلمب 
نمی کند و دلیل پلمب کنتورســازی، 
غیرفعال بودن آن بوده که با هماهنگی 

شورای تامین انجام شده است.
نصیری با بیان اینکه قرار است این 
کارخانه به ســرمایه گذار جدید واگذار 
شود، افزود: پلمب کنتورسازی تا زمان 
واگذاری آن ادامه خواهد داشــت و به 
محض شــروع فعالیت تولید از پلمب 

خارج می شود.

تامین اجتماعی، میخ آخر را بر تابوت کنتورسازی زد

تولیدکننده نمونه کشور در دهه 80 به آخر خط رسید

خبر

رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی 
از انتشار جدیدترین گزارش سیاستی این موسسه 
با عنوان »کرونا و کودکان؛ یافته های جهانی آثار 

کووید۱۹ بر کودکان« خبر داد.
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش 
تامین اجتماعی، روزبه کردونــی اعالم کرد: در 
شرایط کنونی با توجه به همه گیری بیماری کرونا 
و شوک اقتصادی بازار کار ناشی از آن و تأثیر آن بر 
زندگی و وضعیت افراد جامعه، بدون شک کودکان 
نیز جزو گروهی خواهند بــود که از این وضعیت 
متأثر خواهند شد، بنابراین مقابله با این وضعیت 
برای یاری رســاندن به این کودکان آسیب پذیر، 
در شــرایط کنونی، دارای اهمیت فراوانی است و 

اهتمام و عزم ملی می طلبد.
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 
ادامــه داد: در بخش هایی از این گــزارش آمده 

همه گیری کوویــد۱۹ می تواند بســتر زندگی 
کودکان را به ســرعت تغییر دهــد. معیارهای 
قرنطینه مثل بسته شدن مدارس و محدودیت های 
جابه جایی کودکان، زندگی روزمره و محافظت از 
آنها را مختل می کند و همزمان عوامل تنش آفرین 
جدیدی برای والدین و مراقبین ایجاد می کند که 
باید در پی یافتن امکانات جدیدی برای مراقبت از 

کودکان باشند.
وی افزود: انگ و تبعیض کووید۱۹ می تواند 
کودکان را نسبت به خشــونت و فشارهای روانی 
و اجتماعــی آســیب پذیرتر کند و کــودکان و 
خانواده هایی که از گذشــته نیز به دلیل انزوای 
اجتماعی- اقتصــادی آســیب پذیرتر بوده اند، 
در معرض خطر بیشــتری قرار دارند، به عالوه، 
آسیب های ناشــی از این همه گیری توزیع برابر 
نخواهد داشت و انتظار می رود که برای کودکان 

فقیرترین کشــورها، فقیرترین محالت و برای 
آنهایی که پیش از این هم در محرومیت و شرایط 
آسیب پذیری قرار داشته اند، مخرب ترین آثار را 
داشته باشد. رئیس موسسه عالی پژوهش تامین 
اجتماعی گفت: براساس این پژوهش، کودکان از 
سه مسیر اصلی شامل اثر مستقیم ویروس که ناشی 
از آلودگی به خود ویروس است، اثرات غیرمستقیم 
آن شامل تأثیرات اجتماعی و اقتصادی اقدامات 
سرکوب کننده انتقال ویروس و کنترل همه گیری 
و اثرات درازمدت تــر آن و ایجاد تأخیر در تحقق 
اهداف توسعه پایدار از این بحران تأثیر می پذیرند.

کردونی تاکید کرد: پیــش از بحران هم ما در 
دنیایی ناتوان از مراقبت کامل از کودکان زندگی 
می کردیم؛ جایی که هر ۵ ثانیه یک کودک کمتر 
از ۱۵ ســال می میــرد، از هر پنج کــودک یکی 
سوءتغذیه دارد، جایی که بیش از نیمی از کودکان 

۱۰ساله در کشــورهای کم  درآمد و دارای درآمد 
متوسط )تا ۸۰ درصد در کشورهای فقیر( قادر به 
خواندن و درک داستان های ساده نیستند و یکی 
از هر چهار کودک کمتر از ۵ سال تولدش ثبت نشده 
است. بنابراین هر چه بحران جاری طوالنی تر شود، 
تأثیرات آن بر این کودکان چشمگیرتر می شود و 

این آمارها باالتر می روند.
وی به تعطیلی جهانی بی ســابقه مدارس در 
پی شیوع کرونا اشــاره کرد و گفت: بالغ بر ۱۸۸ 
کشور، مدارس خود را تعطیل کرده اند که تحصیل 
بیش از یک میلیارد و نیم کودک و نوجوان یعنی 
۹۱درصد از دانش آموزان جهان را با اختالل مواجه 
کرده به نحوی که حــدود ۱۵۵ میلیون کودک 
پیش دبستانی، ۶۹۱ میلیون دانش آموز دبستانی، 
۵۳۷ میلیون دانش آموز راهنمایی و ۱۹۱ میلیون 
دانش آموز دبیرستانی را تحت تأثیر قرار داده است.
کردونی همچنیــن در مــورد مراقبت های 
بهداشتی و مرگ و میر کودکان در این رابطه افزود: 
در زمینه بحران فعلی کووید۱۹، مطالعه ای که در 
۱۱۸ کشور با سطح درآمد پایین و متوسط صورت 
گرفته نشان داده است که طی شش ماه به دلیل 

کاهش سطح پوشش خدمات روتین بهداشتی 
درمانی و افزایــش مرگ ومیر نوزادان، تعداد یک 
میلیون و ۲۰۰هزار مرگ زیر پنج سال می تواند 
به آمارهای قبلی اضافه شود. وی افزود: تخمین 
پایه از وجود خدمات اولیه آب، سیستم فاضالب 
و بهداشت در مدارس نشان می دهد که در سطح 
جهان از هر سه مدرسه یک مدرسه )حدود ۵۷۰ 
میلیون کودک( با کمبود آب آشــامیدنی، بیش 
از یک سوم مدارس )حدود ۶۲۰ میلیون کودک( 
با کمبود سیستم فاضالب و تقریباً نیمی از مدارس 
)حدود ۹۰۰ میلیون کودک( با کمبود خدمات 
بهداشتی اولیه شست وشوی دست مواجه هستند.

رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی:

شوک اقتصادی بازار کار، کودکان را متاثر می کند

رئیس قوه  قضاییه با بیان اینکه امروز تولید محور اساسی 
اســت، گفت: نباید اجازه دهیم هیچ کارخانــه ای تعطیل یا 

نیمه تعطیل شود.
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 مهم ترین دستاوردهای این 

سفر عنوان کرد.
وی گفت: رونق تولید و خدمات و حمایت از تولیدکننده، 
همانند مبارزه با فساد از مأموریت های اصلی و مستمر دستگاه 
قضایی است و همکاران ما در بخش های مختلف قضایی تالش 

می کنند هیچ کارخانه ای تعطیل یا نیمه تعطیل نشود و هیچ 
تولیدکننده ای زمین نخورد.

رئیسی افزود: دستگاه قضایی در راستای مأموریت 
خود در دفــاع از حقوق عامه، از کارگــران غیور و 
متخصص و متعهد و کارفرمایــان و کارآفرینان و 
ســرمایه گذاران که غیرتمندانه برای رونق تولید 

تالش می کنند همه جانبه حمایت می کند و 
رفع مشکالت آنها در نظام اداری و قضایی 

را وظیفه خود می داند.
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 
توقف در چرخه تولید و حمایت از نیروی کار، دشمن 

را در رسیدن به هدف پلید خود ناکام بگذاریم.
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 می شود که 
مردم با اقدام و عمل به تصمیمات اتخاذ 

شده، احساس امید و آرامش کنند.

وی، حفظ ارزش پــول ملی را یکــی از مهم ترین فرامین 
اقتصادی رهبری عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری بارها 
فرمودند کاهش ارزش پول ملی برای کشور خسارت بار است 
و میدان داران حوزه اقتصاد باید شــبانه روز برای مقابله با این 

معضل تالش کنند.
رئیسی تأکید کرد: مسئوالن اقتصادی برای دفاع از ارزش 
پول ملی و مدیریت بازار و کاهش تورم و گرانی و تأمین کاالهای 
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 عرصه ها و با اســتفاده از 
ظرفیت های عظیمی که در کشــور وجود دارد که مهم ترین 
آنها نیروی کار پویا و متعهد و متخصص است، می تواند جنگ 

اقتصادی و روانی و رسانه ای دشمن را خنثی کنند.

رئیس قوه قضاییه:

نباید اجازه دهیم هیچ کارخانه ای تعطیل یا نیمه تعطیل شود

کارگران پس از دیدار با 
نوبخت، به مطالبات قدیمی 

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 
قدیمی با کارفرما متوقف 

شد

کارخانه کنتورسازی از 
سال های گذشته مبالغی را 
به تامین اجتماعی بدهکار 
بوده است به همین دلیلی 

این سازمان از روز ۲۵ 
شهریور ماه همه سالن های 
تولیدی و انبارهای کارخانه 

را به جز یک ساختمان 
اداری پلمب کرد
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