
t oseei r ani . i r
دسترنج4

 نگرانی کارگران ایران چوکا 
از وضعیت شرکت

به دلیل کاهش فعالیت تولیدی صنایع چوب و 
کاغذ ایران چوکا در شهرستان تالش، حدود ۸۰۰ 
کارگر این کارخانه تولیدکننده کاغذ بابت امنیت 
شغلی خود احساس نگرانی می کنند اما مدیرعامل 
می گوید: به رغم همه مشــکالت، کارگران نگران 
امنیت شغلی خود نباشند. کارگران کارخانه ایران 
چوکا در گفت وگو با ایلنا گفتند: فعالیت ایران چوکا 
از ابتدای ســال جاری به دلیل مشــکالت مالی به 
حداقل رسیده است. کاهش تولیدات این کارخانه 
تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران کارخانه شده 
اســت. کارگران با بیان اینکه تولید در این کارخانه 
رها شده، افزودند: طبق برنامه ریزی های انجام شده 
در ایران چوکا باید ۷۵هزار تن کاغذ تولید می شد 
اما این میزان هم اکنون بــه ۲ هزار و ۵۰۰ تن کاغذ 
کاهش یافته است. در همین زمینه »ایرج زمانی فرد« 
مدیرعامل شرکت یران چوکا گفت: کارخانه ایران 
چوکا چندین سال است که گرفتار بحران تولید است 
و حدودا دو سال است ظرفیت تولیدات آن به حداقل 
کاهش یافته است. وی با بیان اینکه مواد اولیه تولید 
در اختیار نداریم، افزود: مواد اولیه تولید کاغذ، چوب 
است که هم اکنون با کمبود آن، تولیدات کارخانه 

کاهش یافته است.
مدیرعامل چوکا با بیان اینکه نگرانی کارگران 
غیرواقعی است و در حال حاضر این واحد تولیدی 
از حمایت سهامداران اصلی خود برخوردار است، 
افزود: تالش ما حفظ اشتغال و افزایش تولید است 
که تاکنون با مساعدت و حمایت سهامداران کارخانه 

محقق شده است.
    

تجمع کارگران کنتور سازی 
مقابل دفتر امام جمعه قزوین

رئیس شــورای اســالمی کار واحــد تولیدی 
کنتورسازی قزوین گفت: کارگران واحد تولیدی 
کنتورسازی قزوین هنوز بیمه بیکاری خود را دریافت 
نکرده اند و مســئوالن هیچ اقدامــی برای مطالبه 

کارگران این شرکت انجام نداده اند.
وحید اکبری پور در گفت وگو با ایلنا اظهار کرد: 
روز سه شنبه )1۷ تیر ماه( و همزمان با ورود معاون 
رئیس جمهور به استان قزوین، کارگران کنتورسازی 
مقابل دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه اســتان 
قزوین حضور یافتند. پیشتر مسئوالن استانی قول 
داده بودند مشکالت این واحد تولیدی تا ۲۰ اسفند 
ماه حل می شــود ولی متاسفانه مشکل حل نشد و 
شرکت به تعطیلی کشیده شد و از کارگران خواسته 

شد برای بیمه بیکاری اقدام کنند.
وی افزود: تا امــروز اقدامی برای پرداخت بیمه 
بیکاری به کارگران از سوی مسئوالن انجام نشده و 
نزدیک به 4 ماه است که کارگران این شرکت حقوقی 

دریافت نکرده اند.
اکبری پور ادامه داد: قرار بــود موضوع خلع ید 
مدیرعامل و مالک شرکت تا ۲۰ اسفند سال گذشته 
اجرا شود که این حرکت با توجه به رایزنی های پشت 

پرده، متوقف شد و کارخانه تعطیل ماند.
این کارگر در پایان عنوان کرد: متاســفانه هیچ 
همکاری و حمایتی از سوی مسئوالن انجام نشده و 
مطالبات کارگران واحد کنتورسازی بی نتیجه مانده 
و کارگران سال ها حقوق های معوقه خود را از شرکت 

دریافت نکرده اند.
    

نماینده کنگاور در مجلس:
کولبری، ربطی به قاچاق 

سازمان یافته ندارد
نماینده کنگاور، صحنه و هرســین در مجلس 
با بیان اینکه قاچاق سازمان یافته و کالن ربطی به 
کولبران ندارد، گفت: کولبران عده ای از مرزنشینان 
هستند که معیشت شان از این راه می گذرد و باید 

ساماندهی شوند.
علی رضایی به ایلنا گفت: در مواقعی، برخورد با 
این افراد خشن بوده است ولی واقعیت این است که 
همزمان باید امنیت مرز ها و معیشت مرزنشینان 
تامین شود. به همین دلیل در مقوله کولبری نیازمند 

ساماندهی هستیم.
رضایی با اذعان به اینکه در میان کولبران افرادی 
با تحصیالت دانشگاهی هســتند، عنوان کرد: این 
واقعیت نشان می دهد که مشکالت معیشتی دلیل 
کولبری است. باید در سطح کالن با ایجاد شغل در 
استان های محروم، کولبران را جذب مشاغلی کرد 

که معیشت آنها را تامین می کند.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

۲4هــزار هکتار زمیــن زرخیز 
در شــوش خوزســتان، همچنان 
ملتهب اســت. شــانزدهم تیرماه، 
بیست و یکمین روز از تجمع صنفی 
کارگران معترض مجتمع نیشــکر 
هفت تپه بود که در اعتراض به آنچه 
آینده نامعلوم و گذشــته نابسامان 
می دانند، روزهای متوالی ست راهی 

خیابان های شوش شده اند.
کارگران مجتمــع هفت تپه که 
چندمیــن دور از اعتــراض صنفی 
خود را در خرداد ماه آغاز کردند، به 
نماد محکم »نه به خصوصی سازی« 
در ایران بــدل شــده اند. کارگران 
هفت تپه نمی خواهند سرنوشــت 
۲4هــزار هکتار زمیــن زرخیز که 
مساحتش معادل مســاحت چند 
استان کشــور اســت تا این حد با 
آشــفتگی، ناکارآمدی و بالتکلیفی 
عجین باشــد. این دور از اعترضات 
کارگران هفت تپه، ابتدا با اعتراض 
به عدم پرداخــت معوقات بیمه ای 
توســط کارفرما و تاخیر طوالنی در 
پرداخت دســتمزدها آغاز شــد اما 
آگاهی صنفی کارگــران هفت تپه، 
خیلــی زود ایــن اعتراضــات را به 
سطحی باالتر از مطالبه گری صنفی 
کشاند: باید خصوصی سازی ملغی 
شــود و مدیریت مجتمع مانند قبل 
از زمســتان ۹4 دوباره بــه دولت 

بازگردانده شود.
بــا ایــن حســاب، کارگــران 
هفت تپه، اولین گــروه از کارگران 
کنش منــد و متحدی هســتند که 
روزهــای متوالی پرچم مبــارزه با 

خصوصی سازی را باال نگه داشته اند 
و به همین خاطر است که در این دور 
از اعتراضات توانســته اند همدلی 
و همراهــی گروه هــای مختلــف 
کارگــران و تشــکل های کارگری 
سراسر کشــور را به دســت آورند؛ 
از سندیکاهای مســتقل کارگری 
گرفتــه تا تشــکل های رســمی، 
همگی پشــت هفت تپه و کارگران 
آن ایســتاده اند. کانون انجمن های 
صنفی کارگران ساختمانی استان 
کردستان، در بیانیه ای اعالم کرده 
آنچــه هفت تپه ای هــای معترض 
می خواهند به عینه همان ســت که 
ما اینجا در کردستان می خواهیم؛ نه 
به خصوصی سازی صنایع، نه به فقر 

و نه بی حقوقی طبقه کارگر ایران.
در شــرایطی که از آغاز اعتراض 
کارگران هفت تپه بیــش از ۲۰روز 
می گذرد، پــای صحبت های چند 
نفر از نمایندگان کارگران نشستیم 
تا ببینیم چرا بعد از خصوصی سازی 
شــتاب زده در ســال ۹4، آهسته 
آهســته کار به آنجا رسید که امروز 
کارگران در این شرایط قرمز کرونا 
در خوزستان، ناچار شده اند چندین 
روز پیاپــی، به نشــانه اعتراض در 
خیابان ها بماننــد؛ آن هم تنگاتنگ 

و کاماًل به هم فشرده.
 هرگز به سطح 

تولید قبلی نرسیدیم
»یوسف بهمنی« نماینده مستقل 
کارگران مجتمع نیشــکر هفت تپه 
در این رابطه می گوید: مشــکالت 
هفت تپه از روزی شروع شد که پای 
بخش خصوصی بــه این مجتمع باز 
شد. االن چهار سال و چند ماه است 

که بخش خصوصــی وارد هفت تپه 
شده است. در بهمن ۹4 که شرکت 
خصوصی شد، کارفرمای خصوصی 
خیلی در ابتــدای کار وعده و وعید 
داد و حتی ادعــا می کرد که حقوق 
پرسنل از پول توجیبی او هم کمتر 
اســت! کارگران هم از همان ابتدا با 
جان و دل کار کردند اما متاسفانه هر 
چه جلوتر رفتیــم، اوضاع هفت تپه 

وخیم تر شد.
وخامت اوضاع، ترجمان چیست 
و چرا اوضاع بعد از خصوصی سازی 
رو به وخامت رفته است؟ بهمنی به 
گذشته نگاهی می اندازد: در آخرین 
سال دولتی بودن مجتمع، حدود ۵۵ 
تا ۶۰ هزار تن شکر تولید کردیم اما از 
زمان خصوصی سازی تا امروز دیگر 
هرگز به آن ســطح تولید نرسیدیم 
و مــدام عقب گرد کردیــم. همان 
ســال های اول هزاران بــار گفتیم 
که اینها اهلیت ایــن کار را ندارند، 
گفتیم کار نیشــکر، تخصصی است 
و کاربلدی می خواهد اما هیچ کس 

فریادهای ما را جدی نگرفت.
این فعال کارگری، کلید خوردن 
اعتراضات جدی کارگران هفت تپه 
را همزمان با کشــف تخلفات ارزی 
کارفرمــا در ســال ۹۶ می داند. آن 
زمان ۲۸ روز اعتراض صنفی صورت 
گرفــت. وی می گوید: متاســفانه 
کارفرمای خصوصی از زمان آمدن 
در هفت تپه فقط بــا تبلیغات ادعا 
می کند که پیشرفت صورت گرفته 
اســت، در صورتی که رونــد کار در 
هفت تپه مشــخص اســت. ما یک 
کاتالوگ 4۰ صفحه ای تهیه کرده ایم 
و به قــوه قضاییه، مجلــس و همه 

نهادهای ذیربط تحویل دادیم و همه 
چیز را در آن شرح داده ایم. کارفرما 
هر نهاده ای که از قبــل در مجتمع 
وجود داشــته مثــل کارخانه یخ و 
الکل سازی را دستاورد خود می داند 

که به هیچ وجه درست نیست.
در حال حاضر مطالبات کارگران 
معتــرض هفت تپه چیســت: قبل 
از هر چیــز کارگران خواســتار لغو 
خصوصی ســازی و بازگردانــدن 
مالکیت مجتمع به دولت هســتند. 
حتــی در برهه هایــی از اعتراضات 
سال های اخیر، بحث تعاونی سازی 
مجتمــع و واگــذاری مدیریــت و 
مالکیت ســهام مجتمع به کارگران 
مطرح شــد. اگر قرار است هفت تپه 
دولتی نباشــد، چرا بــه ذی نفعان 

واگذار نمی شود؟
بهمنــی در ارتباط بــا مطالبات 
ســطح پایین تر کارگــران یا همان 
مطالبات مــزدی می گوید: در حال 
حاضر به جز فصلی ها، ۳۵۰۰ کارگر 
در هفت تپه اشــتغال دارند. تا امروز 
فقط 1۵۰۰ نفر از کارگران، حقوق 

فروردین مــاه را گرفته انــد و باقی 
کارگران ماه هاســت که دســتمزد 
نگرفته اند. کارگران حتی جیره ماه 
رمضان را نگرفته انــد. از روزی که 
مجتمع خصوصی شده، بسیاری از 
مزایای مزدی را قیچی کرده اند. ما 
هر سال در پایان بهره برداری نیشکر، 
یک پایــه حقوق به عنــوان پاداش 
کشت دریافت می کردیم که چهار 
سال است این پاداش را نگرفته ایم. 
در بدتریــن شــرایط آب و هوایی و 
محیطــی در حال کار هســتیم اما 
سطح دســتمزد و مزایای مزدی ما 

پایین است.
او ادامه می دهد: ما سال گذشته 
فقط 1۸هزار تن شکر تولید کردیم 
در حالی که هفت تپه در دوران اوج 
خود در سال های ابتدایی دهه ۸۰، 
ســالی 11۰هزار تن تولید داشته 
است. هنوز هم دلسوز واقعی شرکت 
فقط کارگران هســتند و بس! شما 
فکر می کنید چرا کارگر هفت تپه با 
وضعیت قرمز کرونا، هر روز دست به 

تجمع می زند و به خیابان می آید؟
یازدهم آذر ماه ۹۷، بعد از ۷۰ روز 
اعتراض، در حضور شــورای تامین، 
یک تفاهم نامــه 1۰بندی با حضور 
نمایندگان کارگران منعقد شد که 
در آن کارفرما تعهد کرد پنجم تا دهم 
هر ماه، حقوق ماه قبــل را بپردازد، 
لباس کار تهیه کند، یکسان سازی 
حقوق رعایت شــود و.... اما به گفته 
کارگران، بندهای ایــن تفاهم نامه 

هرگز اجرایی نشده است.
 کارگران فقط نگران 
حقوق خود نیستند

»مهدی شــالگه« دبیر شورای 
اسالمی کار مجتمع نیشکر هفت تپه 
نیز در ارتباط بــا مطالبات کارگران 
می گوید: بحث پرداخــت نامنظم 
حقوق مطرح است. حقوق باید پنجم 
تا دهم هر ماه پرداخت شود. امروز ما 
در شانزدهم تیر ماه هستیم اما هنوز 
حقوق فروردین مــاه را یک تعداد 
از کارگــران نگرفته اند. بحث دیگر، 
نابسامانی مدیریتی در شرکت است. 
قرار نیست تا کارفرما دچار مشکل 
می شود، شــرکت دچار آشفتگی و 
نابسامانی شــود. کارگران از آینده 

شرکت نگران اند.
به گفته او، کارگران هفت تپه به 
سطحی از آگاهی صنفی و طبقاتی 
رسیده اند که دیگر فقط نگران حقوق 
خود نباشند. وی ادامه می دهد: امروز 
کارگران هفت تپه نگران هستند که 
اگر روند به همین شکل پیش برود و 
در روند کار تغییر و تحول مثبت رخ 
ندهد، در آینده ای نــه چندان دور 

شرکت بسته شود.
لغــو  پیگیــری  ز  ا شــالگه 

خصوصی ســازی توســط شورای 
اســالمی کار مجتمع خبر می دهد و 
معتقد است برای بهبود کار، باید حتماً 

مجتمع به دولت عودت داده شود.
این عضو شورا در ارتباط با تنزل 
سطح تولید بعد از خصوصی سازی 
می گوید: در سال ۹4، تولید ۶۵هزار 
تن بود کــه در ســال ۹۸-۹۹ به 
1۸هزار تن رســید. این معنایش 
افت شــدید تولید اســت. موضوع 
دیگر، بدهی ســنگین مجتمع به 
ارگان هایی از قبیل تامین اجتماعی 
و اداره آب و برق است. این بدهی ها 
در چهار سال گذشته نه تنها تسویه 
نشده بلکه میزان آن افزایش یافته 
اســت. ما بیراه نمی گوییم که باید 
مجتمع دوباره دولتی شــود. وقتی 
چاره ای جز دولتی ســازی نداریم 
چه بایــد بکنیم. ۲4هــزار هکتار 
زمین زرخیز و گسترده به سراشیب 
ســقوط افتاد، تولیــد پایین آمد، 
اخالق مداری از بین رفت، شرکت 
به هم ریخته شــده و دیســیپلین 
مثال زدنی هفت تپه از دســت رفته 
اســت. مزایای مــزدی عرفی نیز 
به رغم شــکایتی که بــه اداره کار 
کردیم و تایید ایــن نهاد، همچنان 

پرداخت نمی شود.
دبیر شورای اسالمی کار هفت تپه 
ادامه می دهد: بخش خصوصی ثابت 
کرد کــه توانایــی الزم را برای داره 
شرکت ندارد. ما نگران آینده اقتصاد 
چهار شهرستان شــوش، شوشتر، 
دزفول و اندیمشــک هستیم که به 
نوعی به رونــق و تولید در هفت تپه 

وابسته هستند.
شالگه در پایان از تنظیم شکایت 
مبنی بر عدم صالحیت کارفرما خبر 
می دهد و می گوید: ما در شــکایتی 
که همین مــاه اخیر بــه اداره کار 
شوش تحویل دادیم، با ادله و برهان 
ثابت کردیم کــه کارفرمای فعلی، 
صالحیت مدیریت شرکت را ندارد. 
قاعدتــاً وی صالحیت نــدارد که 
کارگران ۲1 روز مدام است در حال 

اعتراضند!

سرنوشت نامراد صنعتی بزرگ در زمین های زرخیز

طنینشعار»نهبهخصوصیسازی«درهفتتپه

خبر

نایب رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی 
اتاق بازرگانی ایران، گفت: تقویت سه جانبه گرایی 
در ســازمان تأمین اجتماعی از خواســته های 
اصلی تشــکل های کارفرمایان اســت و انتظار 
داریم که متناسب با پرداخت حق بیمه و تأمین 
هزینه های این سازمان، سهم بیشتری در ارکان 

تصمیم گیری آن داشته باشیم.
به گزارش ایســنا، اصغر آهنی ها اظهار کرد: 
در مجلس دهم طرحی از ســوی تعــدادی از 
نمایندگان برای اصالح ساختار سازمان تأمین 
اجتماعی و احیای شــورای عالی در دستور کار 
قرار گرفت و مراحل مختلف بررســی و تصویب 
در کمیســیون اجتماعی با پیگیــری مجدانه 
نمایندگان طی شــده و در دســتور کار صحن 
علنی مجلس قرار گرفته بود اما به دلیل تعطیلی 
مجلس بر اثر کرونا و تراکم کارها نوبت به بررسی 

آن طرح در صحن علنی مجلس نرسید.

آهنی ها با اشاره به ظرفیت آیین نامه داخلی 
مجلس گفت: در صورت موافقت و تأیید تعدادی 
از نمایندگان مجلس یازدهم، امکان پیگیری این 
طرح وجود دارد و امیدواریم نمایندگان مجلس 

به این موضوع مهم توجه ویژه داشته باشند.
وی از تنظیم و ارسال پیشنهادی از سوی 
مدیرعامل تأمین اجتماعی و وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی به هیأت وزیران برای تنظیم 
الیحه احیای شــورای عالی تأمین اجتماعی 
خبــر داد و اظهار کرد: تنظیــم این الیحه در 
دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد 
و با توجه به اشتراکات فراوان موجود در الیحه 
پیشنهادی دولت با طرحی که در مجلس قبل 
در حال پیگیری بودیم، نهایی شدن و تصویب 
و اجرای هر کــدام از این دو طــرح یا الیحه 
موجب برآورده شــدن بخش قابل توجهی از 
انتظارات کارفرمایان در زمینه مشــارکت در 

ارکان تصمیم گیری سازمان تأمین اجتماعی 
خواهد شد.

نماینده کارفرمایان در شــورای عالی کار، 
احیــای ســه جانبه گرایی در ســازمان تأمین 
اجتماعی را موجب افزایش شفافیت و سالمت این 
سازمان و ارتقای کیفیت خدمات به جامعه تحت 
پوشش دانست و گفت: با احیای سه جانبه گرایی، 
اعتماد مردم به ســازمان تأمین اجتماعی نیز 
تقویت می شــود و انتظار داریم که این خواسته 
دیرین مجامع کارفرمایی که مورد تأیید و حمایت 
قطعی تشکل های کارگران نیز قرار دارد و آنان 
نیز طی سال های گذشته پیگیری جدی در این 

زمینه دارند، هرچه سریع تر محقق شود.
آهنی ها گفت: تشــکیل شــورای تنقیح و 
تلخیص بخشنامه های تأمین اجتماعی یکی از 
کارهای اساسی است که برای تدوین بخشنامه 
تنقیحی در زمینه بازرسی از دفاتر قانونی چندین 

جلســه کارشناســی با حضور صاحب نظران و 
خبرگان ســازمان تأمین اجتماعی و همچنین 
نمایندگان تشــکل های مختلــف کارفرمایی 
برگزار شد و در نهایت بخشنامه تنقیحی مورد 
تأیید تمامی طرف ها تنظیم شده و طی روزهای 
آینده از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 

به واحدهای اجرایی این سازمان ابالغ می شود.

وی تدوین بخشــنامه تنقیحــی در زمینه 
قراردادهای پیمانکاری را از دیگر دستورکارهای 
بسیار مهم شورای تنقیح بخشنامه های سازمان 
تأمین اجتماعی برشــمرد و گفت: جلســات 
مربوط به این بخشــنامه درحال برگزاری است 
و امیدواریم در آینده نزدیک بخشنامه تنقیحی 

موضوع قراردادهای پیمان نیز ابالغ شود.

نایب رئیس کمیسیون کار اتاق بازرگانی ایران خبر داد:

بررسی الیحه احیای شورای عالی تأمین اجتماعی در دولت

وقتی چاره ای جز 
دولتی سازی نداریم چه 

باید بکنیم. ۲۴هزار هکتار 
زمین زرخیز و گسترده 

به سراشیب سقوط 
افتاد، تولید پایین آمد، 

اخالق مداری از بین رفت، 
شرکت به هم ریخته شده 

و دیسیپلین مثال زدنی 
هفت تپه از دست رفته 

است

کارفرمای خصوصی در 
ابتدای کار وعده و وعید 
داد و حتی ادعا می کرد 

که حقوق پرسنل از پول 
توجیبی او هم کمتر است! 
کارگران هم از همان ابتدا 
با جان و دل کار کردند اما 

متاسفانه هر چه جلوتر 
رفتیم، اوضاع هفت تپه 

وخیم تر شد
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