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 مصدومیت 7 کارگر 
در پی انفجار لوله گاز

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از انفجار یک 
لوله گاز در منطقه پاکدشت و مصدومیت 7 کارگر 
خبر داد. مجتبی خالدی در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس گفت: ظهر دیروز بر اثر انفجار لوله گاز به دلیل 
برخورد بیل مکانیکی در حــال حفاری هفت نفر 
کارگر مصدوم شدند. وی افزود: این حادثه در منطقه 
پاکدشت نرسیده به میدان قوهه رخ داد که متأسفانه 
هفت نفر از کارگران مشغول به کار، مصدوم و برای 
طی کردن مراحل درمان به بیمارســتان شهدای 
پاکدشت انتقال یافتند. خالدی تصریح کرد: طبق 
گزارش های رسیده حال دو نفر از این افراد مساعد 

نیست.
    

 مطالبات کارگران قزوینی 
پس از ۱۶ سال پرداخت شد

رئیس کل دادگســتری اســتان قزوین گفت: 
با پیگیری دســتگاه قضایی این استان، مطالبات 
کارگران شرکت های ریسندگی مه نخ، فرنخ و نازنخ 
پس از حدود ۱۶ سال به آنها پرداخت شد. به گزارش 
ایلنا، نوراهلل قدرتی گفت: با اجرای تصمیمات ستاد 
مقاومتی استان قزوین جهت تعیین تکلیف وضعیت 
طلب کارگران این شرکت، پس از گذشت ۱۶ سال 
بالغ بر  ۲۰۰ میلیارد ریال از مطالبات آنان پرداخت 
شد. وی افزود: اموال شرکت در رهن بانک ها و ادارات 
بود و این امر پرداخت مطالبات کارگران شرکت را 
با مشــکل مواجه کرده بود اما به لحاظ اینکه طلب 
کارگران جزو دیون ممتازه شرکت بوده با تصمیم 
ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین و به استناد مواد 
قانونی متعدد سوله های داخل شرکت، آهن آالت و 
سایر اموال مشابه به فروش رسید. قدرتی با اشاره به 
فعال بودن تولید در شرکت فرنخ گفت: در پرداخت 
مطالبات کارگران این نکته مهم هم در نظر گرفته 
شد که تولید شرکت با مشکل مواجه نشود. مدت 
مدیدی است که شرکت های مه نخ و نازنخ غیرفعال 
هستند اما شرکت فرنخ همچنان مشغول تولید است. 
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: عدم توجه 
به تقاضای کارگران طلبکار سبب نارضایتی بیشتر و 
اعتراضات جمعی در سطح شــهر و مواردی از این 
دست می شود که متاسفانه سوءاســتفاده افراد و 
گروه هــای ضدنظام را به همراه داشــته و عالوه بر 
این عرصه برای مدیریت شرکت نیز تنگ شده و در 
نهایت تولید با مشکل مواجه می شود که خواست ما 

قطعا این نبوده و نیست.
    

اعتراض مربیان آموزشگاه های 
رانندگی به نداشتن سهمیه بنزین

مربیــان آموزشــگاه های رانندگــی از عدم 
دریافت ســهمیه بنزین و یارانه ای برای پوشش 
هزینه هایی کــه متعاقب گرانی بنزیــن بر آنها 
تحمیل شــده، گالیه مند هســتند. به گزارش 
ایلنا، »حسین وحدانی فر« رئیس انجمن صنفی 
مربیان آموزشــگاه های رانندگی استان تهران 
گفت: مربیان آموزشگاه های رانندگی را نه جزو 
حمل و نقل عمومی حســاب کرده و نه در قالب 
آموزشــگاه ها به آنها ســهمیه بنزین داده اند. ما 
مثل یک فرد عادی ۶۰ لیتر بنزین سهمیه ای در 
ماه دریافت می کنیم که این میزان کفاف پنج روز 
فعالیت ما را هم نمی دهد. او ادامه داد: یک مربی 
آموزشــگاه رانندگی با خودرو شخصی فعالیت 
کرده و کارش بسته به خودرو خود و هزینه های 
آن است. در شرایط عادی درآمد ما ناچیز است، 
حال اگر قرار باشد هزینه ســه برابری بنزین نیز 
اضافه شود مشــکالت ما دوچندان می شود. به 
گفته رئیس انجمن صنفی مربیان آموزشگاه های 
رانندگی استان تهران، نامه نگاری در این زمینه 
حاصلی نداشته است. او گفت: انتظار ما این است 
که برای مربیان آموزشگاه های رانندگی نیز مانند 
سایر مشاغل ســهمیه بنزین در نظر گرفته شود 
یا یارانه ای برای پوشش هزینه هایی که به دنبال 

گرانی بنزین بر ما تحمیل شده به ما بپردازند.
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طی ماه های پایانی ســال گذشته، 
موضوع صید غیرقانونی ماهی توسط 
کشتی های چینی و برخی کشتی های 
ایرانی به روش ترال در آب های جنوبی 
ایران در خلیج فارس و دریای عمان در 
رسانه ها خبرساز شد و اعتراضات زیادی 
را از جانب صیادان محلی و مردم مناطق 

جنوبی کشور برانگیخت.
به گزارش »توسعه ایرانی«، روش 
»ترال« به زبان ساده نوعی صید ماهی 
به مقادیر باالست که طی آن، تور بزرگ 
ماهیگیری توسط شناورها در بستر دریا 
کشیده می شود. در همین زمینه اعالم 
شد که سازمان شیالت طی قراردادی 
با برخی شرکت های چینی، از سال 9۰، 
اجازه صید فانوس ماهیان )ماهی های 
غیرفلس دار( در منطقه جنوب را به آنها 
داده بود. فانــوس ماهیان، ماهی های 
کوچکی هستند که در دریا های عمیق 
زندگی کرده و حدود ۶۵درصد از کل 
ماهیان زیست توده دریاهای عمیق را 
به خود اختصاص می دهند. این گونه 
از آبزیان، در زمره ماهیانی هستند که 
بیشترین پراکنش، جمعیت و تنوع را 
در میان همه بی مهرگان دارند و نقش 
بوم شناســی مهمی را به عنوان شکار 

برای موجودات بزرگتر ایفا می کنند.
بــا قــرارداد میــان شــیالت و 
شرکت های چینی، کشتی های صید 
ترال وارد آب های ایران شدند اما نحوه 
صیادی آنها به شــکلی بود که نه تنها 
فانوس ماهیان، بلکه هر آنچه در بستر 

دریا بود را نیز با خــود می برد. این نوع 
صید، عالوه بر خالی کردن تور صیادان 
محلی که نان خــود را از این طریق به 
دست می آورند، تمام ذخایر دریایی را 
نیز نابود می کرد لذا سپاه وارد عمل شد 
و با توقیف برخی از کشتی های خارجی، 

به مقابله با این موضوع پرداخت.
حال با گذشــت حدود 9 ماه از آن 
اتفاقات، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های 
تکثیر و پــرورش و صــادرات آبزیان 
می گوید: مشــکل حضور کشتی های 
چینی صید ترال در خلیج فارس برای 
صیادان ایرانی حل نشده و این کشتی ها 
هنوز حضور دارند و به صید می پردازند.

ارســالن قاســمی در گفت وگو با 
فارس، در پاســخ به این پرسش که آیا 
مشکلی که از ناحیه کشتی های چینی 
برای صیادان ایرانــی در خلیج فارس 
ایجاد شــده بود، برطرف شــد، گفت: 
مشکل کشــتی های صید ترال )صید 
صنعتی کف روب( که از چین در خلیج 
فارس حضور دارند، هنوز حل نشــده 
و صیادان ایرانی نســبت به حضور این 

کشتی های چینی اعتراض دارند.
وی افزود: ذخایــر فانوس ماهیان 
در خلیج فارس وجــود دارد که از این 
ماهی های حرام گوشــت برای تولید 
پودر ماهی اســتفاده می شود. ذخایر 
فانوس ماهیــان بین ایــران و عمان 
مشــترک اســت و ســاالنه حــدود 
۲۵۰هــزار تــن از فانوس ماهیان در 
خلیج فارس قابل برداشــت است. این 

ماهی ها در عمق بیش از ۲۰۰ متر دریا 
زندگی می کنــد، گرچه فانوس ماهی 
حرام گوشت است اما به عنوان خوراک 
برخــی ماهی هــای صنعتــی مانند 

میش ماهی استفاده می شود.
مدیرعامل اتحادیــه تعاونی های 
تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان گفت: 
شیالت ایران از ســال ۱37۶ در مورد 
اســتفاده از ذخایر فانوس ماهیان یک 
کشتی تحقیقاتی به نام جهاد فانوس 
خریداری کرد که وقتی این کشــتی 
به ساحل رســید، به صورت مشکوک 
و شــبانه آتش گرفت که دلیــل آن را 
نمی دانیم تا اینکه مسأله کشتی های 
چینی برای صید فانوس ماهیان در دو 

سه سال اخیر برجسته شد.
به گفته وی، شــیالت مجوز داده 
کــه از ایــن ذخایــر فانوس ماهیان 
بهره برداری شود اما اشکال اینجاست که 

کشتی هایی که از چین آمده اند، کشتی 
تخصصی بــرای صیــد فانوس ماهی 
نبودند، بلکه کشتی های دهه ۱97۰ 
بودند که امکان صیــد در عمق میانی 
دریا را نداشــته و صیــد کمتر از عمق 
۲۰۰متری انجام می دهند، در حالی که 
فانوس ماهیان در عمــق ۲۰۰متری 

زندگی می کنند.
مدیرعامل اتحادیــه تعاونی های 
تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان گفت:  
البته برخی مدیران بازنشسته شیالت 
یا مدیران فعال در شیالت، صاحبان یا 
سهامداران این کشتی ها بودند یا این 
کشــتی ها را به صورت اجاره به شرط 
تملیک در اختیار گرفته اند که پرچم 
کشتی را هم عوض کردند و پرچم ایران 
زدند، یعنی مالکیت این کشتی ها طبق 
قانون ایرانی می شود، یعنی اینکه این 
کشتی ها از سوخت یارانه ای کشور ما 
استفاده می کنند و این امتیاز اصلی بود 

که این کشتی ها دریافت کردند.
قاســمی با بیان اینکه کشتی های 
چینی نتوانستند به صید فانوس ماهی 
اقدام کنند، گفت: بنابراین کشــتی ها 
به نواحی ساحلی ایران آمدند و به صید 
ماهیان معمولی اقــدام کردند و برای 
صیادان خرد کشــور کــه ماهی های 
معمولی صید می کردند، رقیب شدند 

و روزی آنها را صید کردند.
مدیرعامل اتحادیــه تعاونی های 
تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان گفت:  
صید ترال، کف دریا را جارو کرد و هیچ 
ذخایری نگذاشــت. هم اکوسیستم 
منطقه را به هم زده و هم زندگی صیادان 
بومی و محلــی را به مخاطــره افکند. 
هر چه فریاد زدیم به جایی نرســیدیم 

تا زمانی که نیروی دریایی ســپاه وارد 
قضیه شد و جلوی کشتی های چینی را 
گرفت و این کار در سال گذشته اتفاق 
افتاد و هنوز هم آنها این مسأله را کنترل 

می کند.
قاســمی با بیان اینکه مــا معتقد 
نیستیم که باید نیروی دریایی سپاه وارد 
شود، اما چون سازمان شیالت ضعف 
ساختاری دارد، آنها مجبور شدند، وارد 

قضیه شده و االن هم هستند.
9۶ کشتی چینی در خلیج فارس، 

کف دریا را می روبند
وی در مورد اینکه چند فروند کشتی 
چینی به صید ترال می پردازند، گفت:  
9۶ فروند کشتی هستند که االن کمتر 
از نیمی از آنها کار می کنند، اما فعال روی 
آب در دریــا می چرخند، از ســوخت 
یارانه ای استفاده می کنند، شاید هم در 
پوشش صید به قاچاق سوخت مبادرت 

می کنند، چون برای آنها می صرفد.
مدیرعامل اتحادیــه تعاونی های 
تکثیر و پــرورش و صــادرات آبزیان 
در مــورد اینکــه کشــتی های صید 
صنعتی ایران چه کار می کنند، گفت: 
 کشــتی های ایرانی صیــد صنعتی 
در آب های ســاحلی نیســتند. آنها 
کشــتی های پیشــرفته در دو کالس 
فردوس و طبس هستند که در آب های 
بین المللی صید می کنند. بیشتر هم 
تن ماهی صید می کننــد و ماهی های 
صنعتی از اقیانوس صید می کنند و مراد 

ما کشتی های ایرانی نیستند.
قاسمی در پاسخ به این پرسش که 
با بارندگی های مناسب امسال، ذخایر 
ماهیان چه تغییری کرده است، گفت: 
بارندگی امسال نه تنها روی خشکی اثر 

گذاشت، بلکه روی صید و آبزی پروری 
نیز اثر مثبت گذاشــت و بخشی از آب 
شــیرین رودخانه برای پرورش میگو 
با آب دریا مخلوط می شــود تا شوری 
 آب تنظیم شــود. امســال آب خوبی

 در رودخانه ها بود.
به گفته وی، در ســال های گذشته 
خشکسالی باعث خشک شدن رودها 
شــده بود امــا امســال آب بندان ها و 
رودخانه ها پر آب شــدند و همچنین 
در بخــش تولید ماهیــان گرم آبی در 
آب بندان ها رونق ایجاد شد و باران الهی، 
رحمتی است که نعمت های زیادی هم 
برای خشکی و هم برای دریا در پی دارد.

قاسمی در مورد تولید آبزیان گفت: 
تولید امســال زیاد نشد اما پیش بینی 
می شود امسال تولید به اندازه پارسال 
باشد، به خاطر اینکه بین ۱۰ تا ۱۵هزار 
تن میگو به خاطر بیماری لکه ســفید 
از بین رفــت و همچنین بخشــی از 
ماهی های گرم آبی و ســردآبی هم به 

خاطر بیماری کاهش پیدا کردند.
قاسمی گفت: پیش بینی می شود 
امســال 3۰۰هــزار تن انــواع ماهی 
پرورشی و میگو تولید شود و ۶۰۰هزار 
تن آبزی نیز از دریا صید شود که در سال 
جاری، سر جمع 9۰۰هزار تن آبزی از 

محل صید و پرورش تولید خواهد شد.
وی در مورد صادرات آبزیان گفت: 
امسال پیش بینی می شود ۵۰۰ میلیون 
دالر صادرات آبزیان داشــته باشــیم 
که عمده آن محصوالت توســط ۲۵۰ 
شرکت تعاونی صیادی و حدود ۱۵۰۰ 
شــرکت تعاونی پرورش آبزیان تولید 

می شود.

چینی ها، نان صیادان ایرانی را آجر کرده اند

خلیج فارس، عرصه یکه تازی ماهیگیران خارجی

خبر

بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان 
کارگران با اشاره به اینکه اراده جدی برای حل 
مشــکل کارگران وجود ندارد، گفت: بیش از 
7۵درصد درآمد کارگران به مسکن، درمان و 
خوراک می گذرد و همین مسأله باعث کاهش 

۵۰درصدی قدرت خرید کارگران شده است.
حمیدرضــا امام قلی تبــار در گفت وگو با 
خبرگزاری تسنیم گفت: با توجه به اینکه تورم 
در سال های گذشــته به طور غیرقابل کنترل 
افزایش یافته، فاصلــه بین فقیر و غنی افزایش 
یافته است. در همین راستا قدرت خرید جامعه 
کاهش یافــت و کارگران همــواره در زندگی 

متضرر شدند.
وی ادامه داد: طبق اصــل 4۱ قانون کار هر 
ســاله حقوق کارگران باید براساس نرخ تورم 

محاسبه می شد، اما نرخ تورمی که دولت اعالم 
می کند، معموالً نرخ سیاســی است و به خاطر 
بهره  برداری های خاصی اعالم می شود. همواره 
نرخ تورمی که به صورت میدانی تعیین می شود 
با نرخ تورمی که دولت اعالم می کند تفاوت دارد.
بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان 
کارگران افزود: گرانی ها و فاصله بین هزینه ها 
و درآمد همواره کارگران را اذیت کرده اســت. 
متأسفانه سیستم نظارتی به درستی بر زندگی 
کارگران نظارت نداشته است بنابراین همه این 
موارد دست به دست هم می دهد تا در شرایطی 
فعلی نه تنها درآمد کارگران افزایشی نداشته، 

بلکه همواره از زندگی عقب باشند.
امام قلی تبار اظهار داشــت: یکی از مواردی 
که می تواند مشکل کارگران را حل کند، تعیین 

تکلیف تبصره ۱ ماده 7 قانون کار است. در این 
تبصره باید تکلیف کارهایی که ماهیت دائمی 
دارد، مشــخص شــود. در حال حاضر بیش از 
9۵درصد کارگران قرارداد موقت دارند. زمانی 
که با کارگر قرارداد یک ماهه منعقد می شــود، 
انرژی دیگری برای کارگر باقی نمی ماند. از سوی 
دیگر وقتی درآمد کارگر از ســطح معیشتش 
پایین تر است، مجبور است از حداقل های خود 
و خانواده خود بزند و چند شیفت کار کند. ادامه 
این فرآیند در بلندمدت بهره وری الزم در محیط 
کار و خانواده را از بین می برد. اگر دقیق بررسی 
شود اکثر خانواده های کارگری در حال حاضر با 

چالش های خانوادگی مواجه هستند.
وی با بیان اینکه بیــش از 7۵درصد درآمد 
کارگران به مسکن، درمان و خوراک می گذرد، 

گفت: تمــام دغدغه کارگــران در حال حاضر 
تأمین حداقل های زندگی اســت. عدم امنیت 
شغلی به واسطه شرایطی که کارفرمایان ایجاد 
کرده اند، برای کارگران دردسرساز شده است. 
کارفرمایان هم با توجه به شرایطی که در کشور 
حاکم است از قرارداد موقت استقبال می کنند 
و همین مســأله باعث نگرانی کارگران است. 

کارفرمایان می گویند ما از آینده خبر نداریم، به 
همین دلیل قرارداد بلندمدت منعقد نمی کنیم. 
دغدغه کارگــران و کارفرمایان باعث شــده 
شرایط کارگران به این سمت کشیده شود که 
از قراردادهــا و درآمدهای خود رضایت ندارند. 
باالی ۵۰درصد قدرت خرید کارگران کاهش 

یافته است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران:

اراده ای برای حل مشکالت کارگران وجود  ندارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی از موانع 
رونق تولید اظهار کرد: با این همه مین هایی که بر سر راه یک 
تولیدکننده می گذارید، توقع دارید که او به قهرمانی ماراتن 

دست پیدا کند؟
معصومه آقاپور علیشاهی در گفت وگو با ایسنا گفت: موضوع 
حمایت از تولید داخلی امری است که همه باید توجه الزم را 
به آن داشته باشند اما موضوعی که اکثر تولیدکنندگان امروز 

با آن مواجه هســتند مانعی به نام دموکراسی اداری در 
کشور است. این سیستم نظارتی که اکنون شاهد آن 

هستیم در واقع سیستمی نظارتی نبوده بلکه یک 
سیستم پلیسی و دست و پاگیر در کشور است. 

این سیستم بیشترین مانع را برای تولید ایجاد 
کرده است.

وی با بیان اینکه »بخش های نظارتی 

و دســتگاه هایی که با تولیدکننده ســر و کار دارند مانند 
ســازمان مالیات و بانک مرکــزی به جــای اینکه کنار 
تولیدکننده باشــند و او را حمایت کننــد، فکر می کنند 
تولیدکنندگان سارقان ثروت ایران هستند و آنها 
را به چشم عامل توسعه و پیشرفت کشور نگاه 
نمی کنند«، گفت: با برخی از تولیدکنندگان 
صحبت می کردم. آنها می گفتند ما ســارق 
نبوده و دلسوز این کشور هستیم، چرا این 
اندازه به ما شک دارند و فکر می کنند ما 
قصد داریم بر سر کشور کاله بگذاریم؟ 
چرا در سیســتم بانکی کشور وقتی 
قراردادی برای وام منعقد می شود 

حتی یک نسخه از آن به تولیدکننده داده نمی شود؟ عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مهم ترین 
مانع راه تولیدکننده، همین بروکراسی اداری است، اظهار 
کرد: همه سیستم باید خادم تولیدکننده باشد نه پلیس و 

بازرس تولیدکننده.
وی ادامه داد: گاهی دســت و پای تولیدکننده را با وضع و 
اجرای قوانین می بندیم. ما باید قوانین کار را تغییر دهیم. اگرچه 
کارگر دارای اهمیت بسیار باالیی در کشور است اما حق کارگر 
صرفا باید از سوی کارفرما پرداخت شود؟ ما باید قوانین را برای 
بنگاه های اقتصادی زیر ۱۰ نفر تسهیل کنیم. قانون برای یک 
بنگاه اقتصادی زیر ۱۰ نفر با یک بنگاه اقتصادی ۱۵هزار نفری 
باید یکسان باشد، در حالی که توان این دو با هم یکسان نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

تولید در ایران، مصداق ماراتن در زمین پر از مین است

9۶ کشتی چینی در 
خلیج فارس هستند 

که کمتر از نیمی از آنها 
کار می کنند اما در دریا 
می چرخند، از سوخت 

یارانه ای استفاده می کنند 
و شاید هم در پوشش صید 
به قاچاق سوخت مبادرت 
می کنند، چون برای آنها 

می صرفد

با قرارداد میان شیالت 
و شرکت های چینی، 

کشتی های صید ترال وارد 
آب های ایران شدند. نحوه 
صیادی آنها، عالوه بر خالی 

کردن تور صیادان محلی 
که نان خود را از این طریق 

به دست می آورند، تمام 
ذخایر دریایی را نیز نابود 

می کند
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