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اخبار کارگری

کارخانه از زندان مدیریت میشود!

محجوب:

دو سال حقوق معوق کارگران کنتورسازی قزوین

چالشهایناشیازخصوصیسازی
غلط شــرکتهای دولتی هر روز ابعاد
تازهای پیدا میکند .هر روز در گوشه و
کنار کشور فریاد گروهی از کارگران که
حقوقهایمعوقجانبهسرشانکرده،
بلند میشــود و دولت نیز با ورودهای
دیرهنگام به موضوع ،تالش میکند تا
با تزریق نقدینگی به مثابه یک مسکن،
مشکل را به صورت مقطعی حل و فصل
کند .شرکت کشت و صنعت هفتتپه و
ماشینسازی هپکو ازجمله مهمترین
مصادیق خصوصیســازیهای غلط
استکهموجبشدهشرکتهایبزرگ
و موفق سابق ،به دالیل متعدد ازجمله
واگذاری به کسانی که فاقد اهلیت الزم
بودهاند،اکنونبهشرکتهایورشکسته
باحجمانبوهیازبدهیتبدیلشوندکه
از تولید و صادرات قبلیشــان ،نشان و
خبرینیست.
شــرکت کنتورســازی قزوین هم
ازجمله قربانیان خصوصیسازیهای
غلــط ســالهای گذشــته اســت.
کنتورســازی قزوین به عنوان اولین و
بزرگترین کارخانه کنتورسازی کشور
در ســال ۱۳۴۷تاسیس شد و ۵۰سال
از تاسیس آن میگذرد .سال  ۱۳۸۷که
تصمیمبهواگذاریاینشرکتبهبخش
خصوصیگرفتهشد،اینشرکتبا۹۰۰
کارگر ،ساالنه یک میلیون و ۲۰۰هزار
کنتور تولیــد میکرد اما امــروز تعداد
کارگران این شرکت به  ۱۸۰نفر رسیده
استودیگرتولیدندارد.کارگران ۲۴ماه
اســت که حقوق نگرفتهاند و مطالبات
کارگران آن با احتساب سنوات به حدود
 ۱۴میلیارد تومان رسیده است .مالک
شرکتهمدرزندانبهسرمیبردوهنوز
پروندهحقوقیمالکدردادگاهبهنتیجه
نرسیدهاست.درعینحالگفتهمیشود
مالکشرکتازداخلزندانهمچنانبر
مدیریتوهدایتشرکتتسلطدارد.
خبرگزاری مهر برای بررســی ابعاد
مشکل این شــرکت ،میزبان تعدادی
از کارگران آن بود که بــه نمایندگی از
همکاران خود به طرح مشــکالت این
مجموعه پرداختند .آنها در این نشست
تاکید داشــتند که «به دلیل ســکوت
مســئوالن دســت به دامان رسانهها
شدهایم».
وحید اکبریپور ،نماینده کارگران
در شورای اســامی کار شرکت در این

میزگردگفت:شرکتتازمانیکهدولتی
بود ،تمام حقوق و مزایــا در موعد مقرر
پرداخت میشــد .در سال  ۸۷تصمیم
گرفتهشدبهبخشخصوصیواگذارشود
وبهاینترتیببلوکمدیریتیشرکتدر
بورس عرضه شد .کارگران شرکت هم
تصمیمگرفتنددرمزایدهشرکتکنندو
سهامدارشرکتباشند.شرکتدرظاهر
به ازای دریافت مبلغ ۹میلیارد تومان به
آقای عاملی فروخته شــد که قرار بود۳
میلیارد تومان به عنوان پیشپرداخت
و  ۶میلیارد تومان هم به صورت اقساط
طی مدت  ۵سال به سازمان خصوصی
پرداخت کند .متاســفانه ایــن اتفاق
نیفتاد و این شــرکت از سوی سازمان
خصوصی بــه مالک هبه شــد و هدیه
سازمانخصوصیبهمالکبود.درهمان
سال هیأت مدیرهای با حضور کارگران
به عنوان ســهامداران تشکیل شد .در
این مزایده آقای ع که در حال حاضر نیز
مالک شرکت اســت در مزایده شرکت
کرد .خالصه اینکه هر ســهم مدیریتی
از  ۷۰تومان به حدود  ۲۰۰تومان رسید
اما برای اینکه آقای ع ،بلوک را تصاحب
کندباهیأتمدیرهکارگرانتوافقکردتا
ویدراینمزایدهبرندهشودومتعهدشد
در ازای اینکه کارگــران برای حضور در
مزایدهانصرافدهند۱۰درصدسهامرابه
کارگرانواگذارکندوکالهبرداریمالک
از همان زمان آغاز شــد .در همان سال
آقای«الف-ع»شرکتراخریدو«ع-ع»
فرزند خــود را به عنوان مدیر شــرکت
منصوب کرد .اعضای هیأت مدیره را که
ازمدیرانومسئوالنوقتشرکتبودند
تا رده معاونت ارتقا داد ،به تدریج صورت
مسأله پاک شد و ۱۰درصد سهام هم به
کارگرانواگذارنشد.
در زمانی که شــرکت فروخته شد
با فروش اقالم انبــار حدود  ۱۷۰تریلی
مواد خام اولیه از شــرکت خارج شد و
پــروژهای به نام کنتورهــای تلوان به
عنوان خط تولید جدید تعریف کردند.
به تدریج با توجه به اینکه مالک اهلیت
و سابقهای در زمینه این صنعت نداشت
مشکالت شرکت شروع شــد .از سال
 ۹۱مطالبات معوق مــا از یکی دو ماه به
 ۵-۶ماه رســید .دادستان وقت قزوین
درسال ۹۴بااینبهانهکهباعثتجمعات
کارگری شده ،بازداشت شد .البته در آن
زمان معوقات ما تسویه شد .سرانجام در

سال ۹۴دادستان تغییر کرد .از سال۹۵
دوباره مشکالت حقوقی ما شروع شد و
معوقات کارگران به حدود  ۷ماه رسید.
در سالهای  ۹۶و  ۹۷شرایط بدتر شد و
در سال  ۹۸نیز با وجود گذشت  ۶ماه از
سالریالیدریافتنکردیم.
بــا توجه بــه اینکه مالــک اهلیت
نداشت و تولیدکننده نبود ،در سال ۹۱
با یکسری سندسازی قیمت سهام را
از  ۲۰۰تومان به  ۱۸۰۰تومان رساند و
دوباره به  ۱۰۰۰تومان رســید .در واقع
درآمد شــرکت از محل ایــن افزایش
قیمت سهام تامین میشــد .از همان
ســال ۹۴مالک با حسابسازی و رانت
به حوزه «تولیــد و تامین صندوقهای
فروشگاهی» برای اصناف وارد شد که
به دلیل تخلف بورسی ،حدود سه سال
است که همچنان بررســی این پرونده
در دادگاه جرایم اقتصــادی ادامه دارد.
پس از آنکه مالک شــرکت با حضور در
مناقصه و البته با رانت در مناقصه برنده
شد،درسال ۹۴مدعیشدکه۲۰۱هزار
صندوقفروشگاهیواردوتولیدکردهدر
حالی که از این میزان فقط هزار صندوق
فروشــگاهی وارد کشور شــد و مابقی
سندسازی بود که امروز به دلیل همین
سندسازیهاازسال ۹۵تاکنوندرزندان
بهسرمیبرد.البتهزندانیشدنمالکبه
دلیل سندسازیهای بورسی در حوزه
صندوقهایفروشگاهیاستوارتباطی
بهمسائلکارگریندارد.
وی یکی از بزرگتریــن پروندههای
تخلف بورسی در یک دهه اخیر را دارد
طوریکه دادگاه وثیقــه  ۵۰۰میلیارد
تومانی را بــرای وی تعییــن کرده که
جزو بزرگترین پروندههاســت .امروز
مالک شرکت از داخل زندان شرکت را
هدایت میکند و طی حدود چهار سال
گذشته 6-7مدیرتحتعنوانقائممقام
یا سرپرســت تغییر کرده است .امروز
مطالبات کارگران به  ۲۴ماه رسیده که
حقوقودستمزدحدود ۴.۵تا ۵میلیارد
تومــان و مطالبات ســنوات ما حدود
 ۱۰میلیارد تومان است و مالک به هیچ
عنوان با دستگاه قضایی برای پرداخت
مطالبات کارگران همکاری نمیکند.
در  ۴ماه اخیر ســال جاری با همکاری
مســئوالن اســتان مواد اولیه تولید از
گمرکات آزادسازی شــد و نزدیک به
۵۰هزاردستگاهکنتورتولیدکردیمتادر

نماینده کارگران :در این
 ۱۰سال ما خانه داشتیم،
بیخانه شدیم ،خودرو
داشتیم بیخودرو شدیم،
بهدلیلمشکالتمالی
از سال ۹۳حتی زندگی
بسیاری از کارگران به
جدایی کشیده شده است
شبعید،کارگرانشرمندهخانوادهخود
نباشند .البته مطالبات  ۲۴ماهه معوق
کارگرانهمچنانتسویهنشدهاست.
در حالی که بــرای تولید ۳۵۰هزار
کنتور مواد اولیه در گمرکات داریم اما
متاسفانهبعدازعیددرماههایفروردین
واردیبهشتبادریافتتعهدازکارگران،
مشــروط بر اینکه کارگــران حقوق و
دستمزد خود را مطالبه نکنند ،نسبت
به انقعاد قرارداد بدون حقوق اقدام کرد
تافقطحقبیمهکارگرانپرداختشود.
البته ماهیت قرارداد مانند قراردادهای
قبلی و با درج تمام حقوق و مزایا بود اما
عمال حقوقی پرداخــت نمیکرد .بعد
از اینکه دو ماه بدون حقوق کار کردیم
در ماههای خرداد و تیر با پیگیریهای
بسیارزیاد،قراردادباکارگرانمنعقدشد
اما از اول مرداد با توجه به اینکه شرکت
تعطیل بود و تالشی برای ترخیص مواد
اولیه نکردند ،اجازه ورود هیچ کارگری
به کارخانه داده نشــد .با توجه به اینکه
مالک اجازه بستن شــرکت را نداشت،
با پیگیریهای قضایی قفــل و زنجیر
شرکت باز شــد اما خط تولید شرکت
همچنانبستهاست.
صدایماراکسینمیشنود
رضا فردمنش ،دیگر عضو شــورای
اسالمیکارشرکتهممیگوید:صدای
ما را در استان کســی نمیشنود .باالی
صدها نامه به استانداری ،فرمانداری و
دستگاههای مختلف ارائه دادیم .چون
صدای مظلومیت کارگر شــنیده نشد
انتظار داریم از طریق رســانه ،صدای ما
به گوش مســئوالن قضایی و اجرایی
کشور برسد .این مصیبت ۱۰سال است
گریبانگیر کارگران است .کارخانهای
که ۹۰۰کارگر داشت امروز ۱۸۰کارگر
دارد.
قصد آقایان امروز تولید نیست ،چرا

که از نظر ظرفیت و پتانســیل و حتی
بازار ،کارخانه شرایط تولید را دارد .علت
کوتاهی مسئوالن و بیپاسخ گذاشتن
مکاتباترانمیدانیم.هردستگاهی،رفع
مشکلرابهدستگاهدیگرارجاعمیدهد.
سابقه کار کارگران این شرکت ۱۵تا۲۷
سالاست.دربارهفعالیتیاعدمفعالیت
شــرکت حرفی نداریم چرا که شرکت
مالک و تصمیمگیــر دارد .ما مطالبات
خودرامیخواهیم.امروز۳۵۰هزارقطعه
برای تولید در گمرکات وجود دارد که با
راهاندازیخطتولیدمیتوانندمطالبات
راپرداختکنند.
در این واگذاری کال تخلف شــده،
مطالبه اصلی در آخریــن نامهای که از
طرف نماینده کارگــران به رئیس قوه
قضائیه ارســال شــده این است که به
دلیل تخلفات در واگذاری این شرکت
به فردی که اهلیت نداشــت ،وی خلع
ید شود و شرکت به اهلش واگذار شود.
حتی ما شــنیدیم که مالک شرکت از
داخلزندانبایکمسئولاستانیتماس
تلفنی دارد .تنها مشــکل ما نفوذ مالک
شرکت است .تسهیالت کالنی دریافت
کردندکهدرمواردیغیرازشرکتهزینه
شده است .همین امروز شرکت خریدار
و ســرمایهگذار دارد اما بــه دلیل نفوذ
مالک این اتفاق نمیافتد و بزرگترین و
مهمترینشرکتکنتورسازیکشوربه
اینحالوروزافتادهاست.
300میلیاردتومانتسهیالت
دریافتکرد،اماریالیهزینهنکرد
محمد زینلی ،نماینــده کارگران
نیز در این نشســت گفت :آقای ع بعد
از اینکه مالک شــرکت شد ،یکسری
افتتاحیههــای صــوری انجــام داد
که آخریــن آن بحــث صندوقهای
فروشگاهیبود.بهاسمتولیدکنتورهای
هوشمند تسهیالت دریافت کردند .با
اسمتولیددستگاهکارتخوانتسهیالت
دریافتکردند.دستگاهسوالرباعناوین
مختلف تحت عنوان تولید المپهای
الایدی برای شــرکت تســهیالت
دریافت شد .به این ترتیب بالغ بر ۳۰۰
میلیارد تومان از موسسات مالی کشور
تســهیالت دریافت کرد اما ریالی را در
شرکت هزینه نکرده اســت .بر اساس
برآوردی که شده شرکت کنتورسازی
امروز حــدود  ۱۲۰۰میلیــارد تومان
بدهی دارد و خود شرکت  ۲۰۰میلیارد
تومان ارزش دارد .خواسته ما این است
که همانطور که این شرکت به این آقا
هدیه شده و ریالی برای تملک شرکت
پرداخت نکرده ،شرکت را پس بگیرند.
دراین ۱۰سالماخانهداشتیم،بیخانه
شدیم،خودروداشتیمبیخودروشدیم،
بهدلیلمشکالتمالیازسال ۹۳حتی
زندگی بســیاری از کارگران به جدایی
کشیدهشدهاست.
به ما میگویند چرا تجمع میکنید.
در این چند سال فقط مکاتبه کردیم اما
پاسخیدریافتنکردیم.مافقطباکمیته
امدادوسازماندخانیاتمکاتبهنکردیم.
با این وجود ما دو خواســته داریم؛ این
شرکترابهاهلآنواگذارکنید.همین
االن اگر مدیری مدبر در شرکت باشد ما
 ۸صبح دســتگاهها را روشن میکنیم
و  ۱۲ظهر کنتورهای باکیفیت تحویل
میدهیم .این شرکت ظرفیت بسیاری
دارد .با این حال به بهانه نداشــتن مواد
اولیه شرکت را قفل کردند .قطعات هم

وضعیت کارگران هپکو
و هفتتپه ،سریعتر روشن شود

به هر سازمان و دستگاهی
کهمراجعهمیکنیمو
میگوییمازکنتورسازی
آمدهایم با این واکنش
مواجه میشویم که باز
شما آمدید؟ بروید دنبال
زندگیتان!میگوییمپس
مطالباتماچهمیشود،
میگویندبرویدشکایت
کنید
با پیگیریهای مسئوالن استانی وارد
شرکت شد اما به محض ورود قطعه به
شرکت از مرداد ماه دوباره در شرکت را
قفل کردند .با دستور دادستان قفل باز
شد اما پس از آن نامه عدم نیاز کارگران
را زدند .این یک دهنکجی به مسئوالن
نظام اســت .مالک به هر شیوه ای دارد
ناسازگاری میکند .ما پیش  ۵استاندار
رفتیم.پیشهرمسئولیبگوییدرفتهایم
و مکاتبه کردیم اما دریغ از پاسخ به یک
مکاتبه .یا شــرکت را راهاندازی کنند
یا دستگاههای شــرکت را بفروشند و
طلب من کارگر را بدهنــد .امروز من
که از ســال  ۹۵حقوق و دستمزد خود
را نگرفتهام بدون احتساب سنوات ۴۰
میلیونتومانطلبدارم.منباطلب۱۱
میلیونیسال ۹۵میتوانستمیکپراید
بخرم با این پول مــن امروز چه چیزی
میتوانمبخرم؟
بهجایاینکهدنبالعلتبگردند،
معلولراخفهکردند
حمید مســاکینی ،نماینده دیگر
شورای اسالمی کار نیز گفت :مشکالت
ما از همان ســال  ۸۸شــروع شد که
حقوقمان سه روز معوق شد .متاسفانه
بهجایاینکهدنبالعلتبگردندمعلول
راخفهکردند.کسینیامدبگویدکهچرا
تجمع کردید و همه از مالک پشتیبانی
کردند .از طرف مالــک به ما گفتند که
فقط ۳روز حقــوق نگرفتید و کارگران
شرکت مجاور  ۳ماه حقوق نگرفتهاند.
بعد معوقات ما به  ۳ماه رسید و گفتند
کارگر شرکت مجاور  ۷ماه است حقوق
نگرفته اســت .امروز مطالبات ما به دو
سال رسیده است و هنوز گوش شنوایی
نیست.
این همه مکاتبه کردیــم و امروز به
هر سازمان و دســتگاهی که مراجعه
میکنیم و میگوییم از کنتورســازی
آمدهایم با این واکنش مواجه میشویم
که «باز شــما آمدید؟ برویــد دنبال
زندگیتان!»میگوییمپسمطالباتما
چه میشود ،میگویند «بروید شکایت
کنید» .میگوییم دستگاه را بفروشید
میگویند شرکت مالک دارد و او اختیار
دارد هر کاری بکنــد .میگوییم خط
تولیــد را راهاندازی کنید تــا کارگران
مشغول شــوند اما اجازه ترخیص مواد
اولیه را نمیدهند و مالک شــرکت را
بسته است .میگوییم شرکت را به فرد
دیگر واگذار کنید ،از این کار هم دریغ
میکنند .ما کارگران چه راهی داریم؟
 ۲۰روز متوالی جلو استانداری تجمع
کردیم و هنوز نمیخواهند صدای ما را
بشنوند.تمامدستگاههایریختهگری،
پرس،سیانسی،تراشوقالبسازیرا
فروخت؛ اما حقوق کارگران همچنان
معوقاست.

خبر
معاون صنایع کوچک سازمان شهرکهای صنعتی ایران:

 ۲۵تا ۳۰درصد واحدهای تولیدی ،غیرفعال و نیمهفعال هستند
معاونصنایعکوچکسازمانصنایعکوچک
و شــهرکهای صنعتی ایران گفت :واحدهای
تولیدی کوچک و متوســطی که در شهرکها و
نواحیصنعتیمستقرهستند،بین۲۵تا۳۰درصد
غیرفعالیانزدیکبهغیرفعالاند.
به گزارش پایگاه تولید و تجارت ایران وابسته
به وزارت صمت ،اصغر مصاحب اظهار داشــت:

بهطورکلیدرصنایعکوچکومتوسطامکاندارد
برخیها این بحث را مطــرح کنند که واحدهای
صنعتی در حال حاضر بــا ۱۰۰درصد ظرفیت
فعالیتنمیکنند.بیتردیدچنینحرفیپذیرفته
استامااینکهگفتهشوددوسومواحدهایکوچک
و متوسط در حالت رکود و تعطیلی قرار دارند ،به
یقین درست نیست ،برای اینکه سازمان صنایع

کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران بهصورت
روزانه،ماهیانه،فصلیوششماههآمارووضعیت
واحدهای صنعتی را به مراجــع ذیصالح ارائه و
همینطور قابل رصد است .وی تصریح کرد :آمار
و اطالعات این سازمان برخط و چیزی نیست که
بتوانآنراکتمان،اضافهیاکمکرد.معاونصنایع
کوچک ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای

صنعتیایرانافزود:تحلیلکلیایناستکهتعداد
واحدهای صنعتی کوچک و متوســط غیرفعال
در شــرایط حاضر به میزان دو سوم نخواهد بود.
مصاحب اضافه کرد :برای فعالسازی واحدهای

صنعتی کوچک و متوسط در چهار حوزه از قبیل
توســعه صنعتی و فنآوری ،بههمرسانی ،انتقال
فنآوری و ارتقای سطح دانش واحدهای صنعتی
برنامهریزی شده اســت .معاون صنایع کوچک
سازمانصنایعکوچکوشهرکهایصنعتیایران
بااشارهبهاینکهیکنهادبهتنهایینمیتواندتولید
راساماندهدوبانکهاهمبایدبهحوزهرونقتولید
ورود پیدا کنند ،اظهار داشت :حدود ۲هزار واحد
صنعتیدراختیاربانکهاهستندکه ۳۰۰واحدرا
اززیرنظربانکهاخارجکردهایماماادامهاینمسیر،
همتبانکمرکزیرامیطلبد.

رئیــس فراکســیون کارگــری مجلس با
تاکید بر لزوم پرداخت حقوق معوق کارگران
هفتتپــه و هپکو گفت :امیدوارم مســئوالن
با پایان دادن به کمتوجهــی خود به وضعیت
کارگــران کاری کننــد کــه آنها بــه محل
کارشان برگردند.
به گزارش ایســنا ،علیرضــا محجوب در
جلســه علنی دیروز مجلس اظهار کرد :ضمن
حمایت از کارگران هپکو و نیشــکر هفتتپه
بر لــزوم پرداخت حقــوق معوق آنهــا تاکید
دارم .انتظار میرود که دولت هر چه ســریعتر
در این باره اقدامــات الزم را انجام دهد .البته
که اعتقاد ما بر این اســت که مواجهه صحیح
بــا خصوصیســازی از بــروز ایــن اتفاقات
جلوگیری میکرد.
وی با تاکید بر لزوم اجرای درســت قانون
خصوصیسازی گفت که باید هر چه سریعتر
دولــت وضعیت کارگــران را روشــن کند و
امیدوارم به ایــن کمتوجهی پایــان دهند تا
کارگران به جای خیابان در محل کارشان کار
کنند .انتظار میرود که مسئوالن مطابق قانون
به مسئولیتهایشان عمل کنند.
مقدسی:

حقوق کارگران هپکو و آذرآب
را پرداخت کنید

نماینده اراک در مجلس گفت :بیش از این
واحدهای تولیدی و کارگران را معطل نکنید و
حقوق آنها را پرداخت کنید.
به گزارش ایســنا ،ســیدمهدی مقدسی
در جلســه علنی دیــروز مجلــس در مورد
کارگــران هپکو و آذرآب گفــت :بارها در این
خصوص با مســئوالن جلسه گذاشــتهایم،
پیگیریهــا و مالقــات زیادی داشــتهایم،
قولهایــی گرفتهایم امــا اقدامــی صورت
نگرفته است.
باید ســهامداران تعیین تکلیف شــوند.
ما حتی پیشــنهاد بازگشــت بــه دولت داده
بودیم که بــا آن موافقت نشــد .حداقل فورا
ســهامداری با اهمیت ،فنی ،مالی و مدیریتی
انتخاب کنید.
مقدســی ادامه داد :حقوق کارگران هپکو
و آذرآب بایــد پرداخت شــود .بیــش از این
واحدهای تولیدی و کارگران را معطل نکنید.
پرهیز از تصمیمات جزیــرهای و انتخاب تیم
اقتصادی دولت مورد انتظار ماست.
شورای اسالمی کار آذرآب:

کارگران خواهان بازگشت
آذرآب به دولت هستند

شورای اسالمی کار شرکت صنایع آذرآب
اراک طی بیانیهای خواســتار تعیین تکلیف
وضعیت ســهامداری این شــرکت و اقدامات
مسئوالن در جهت راهاندازی ظرفیت موجود
کارخانه شدند.
به گزارش ایلنا ،در بخشــی از این بیانیه و
در تشریح خواســتههای کارگران آمده است:
بازگشت به دولت (سازمان گسترش و نوسازی
صنایع) با توجه به مادرتخصصی بودن شرکت
صنایع آذرآب و روند اشــتباه خصوصیسازی
و شناوری ۱۰۰درصدی ســهام و عدم ثبات
مدیریت ،واگذاری به یــک هلدینگ معتبر و
صنعتــی (مانند مپنا ،هلدینگ پتروشــیمی
باختر ،فراب ،OIEC ، ODCC،پتروپارس،
شــرکتهای زیرمجموعــه وزارت نفت و)...
در صورت عدم تحقق گزینه اول و رســیدگی
عاجل به پرونده  ۱۵۰میلیــاردی مدیرعامل
که متاســفانه تاکنون نتیجه مطلوبی حاصل
نشده است.

