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سرپرست معاونت بازرسی کل استان مرکزی 
خبر داد:

تهیه گزارش هایی از تخلفات 
انجام شده در هپکو

سرپرست معاونت بازرسی کل استان مرکزی 
گفت: موضوع رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در 
هپکو در دست بررسی است و گزارشاتی در این زمینه 
تهیه شده است. ملکی بیان کرد: سازمان بازرسی در 
سه حوزه برنامه ای )براساس آسیب شناسی انجام 
شــده از دســتگاه های دولتی(، موردی )براساس 
وصول شکایات و اعالن ها( و فوق العاده )بنابر ضرورت 
و دستور مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه( 
بازرسی و نظارت های خود را اعمال می کند. وی با 
اشاره به نظارت سازمان بر معامالت دستگاه های 
اجرایی بیان کرد: در سال گذشته 416 مورد نظارت 
بر معامالت انجام گرفته که 69 مورد منجر به تذکر 
و هفت مورد لغو شد که این لغو از تضییع بیت المال 

جلوگیری کرد.

ملکی با اشاره به حمایت سازمان از سرمایه گذاری 
و شناسایی صنایع دارای مشکل درباره این موضوع 
که آیا سازمان بازرسی اقدامات خود را جهت بررسی 
تخلفات صورت گرفته در صنایعــی مانند هپکو 
آغاز کرده، گفت: موضوع کامال در دســت بررسی 
است. گزارشات الزم تهیه شــده و با توجه به اینکه 
موضوع گستردگی خاصی دارد همچنان در حال 
بررسی هستیم. سرپرســت معاونت بازرسی کل 
استان مرکزی افزود: هدف از تشکیل دفتر حمایت 
از سرمایه گذاری، حل کردن مشکالت صنایع است 
و قوه قضاییه نیز مصمم به رفع مشکالت کارگری و 
خروج صنایع از رکود است ولی مسلما پروسه قدری 

زمان بر است.
    

آغاز ثبت نام شاغلین و بنگاه های 
فاقد بیمه از روز دوشنبه

وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی از صبح روز 
پنج شنبه هفته گذشته، پیامک دعوت از متقاضیان 
فاقد بیمه برای دریافت تســهیالت کرونا را ارسال 
کرده است. مدیر روابط عمومی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با بیان این مطلب در حساب کاربری 
خود در توییتر نوشت: از صبح روز پنجشنبه )1۲ تیر 
ماه( پیامک دعوت از متقاضیان مشمول ارسال شد و 
این افراد می توانند از دوشنبه )16 تیرماه( با مراجعه 
به سامانه کارا بخش تســهیالت کرونایی ثبت نام 
کنند. پیشتر، »عیسی منصوری« معاون اشتغال 
وزارت کار درباره پرداخت تســهیالت به کسب و 
کارهای فاقــد بیمه گفته بــود: در مذاکراتی که با 
دستگاه ها و تشکل های مختلف انجام شد، خواسته 
شد که اطالعات افراد شاغل و بنگاه های فاقد بیمه را 
ارائه دهند و تاکنون نیز اطالعات قابل توجهی ارائه 

شده است.
    

بیکاری مشکل اساسی و مهم 
شهرستان اسدآباد است

نماینده شهرستان اســدآباد در مجلس گفت: 
تعداد کثیری از جوانان تحصیل کرده این منطقه 

بیکار و گرفتار معیشت روزانه خودشان هستند.
کیومرث سرمدی در گفت و گو با خبرگزاری خانه 
ملت گفت: اسدآباد با بیش از 100هزار نفر جمعیت، 
در زمینه میزان بهره وری از صنعت و زیرساخت هایی 
که منجر به اشتغال پایدار در شهرستان می شود، 
در مضیقه بوده و طی سالیان متمادی توجه کافی 
به شهرســتان  نشــده و تعداد کثیری از جوانان 
تحصیل کرده این منطقه بیکار و گرفتار معیشت 

روزانه خودشان هستند.
وی با تاکید بــر اینکه مجلــس و دولت باید به 
اشتغال جوانان توجه ویژه ای داشته باشند، افزود: 
با وجود اینکه 43درصد مردم شهرستان اسدآباد 
به کشاورزی مشــغول هستند، صنعت کشاورزی 
منطقه زیرساخت مناسبی نداشته و مردم همواره 
برای تامیــن نهاده های دامی و ابزار کشــاورزی با 

مشکالت عدیده ای مواجه هستند.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس یازدهم، با 
اشاره به ضرورت تعیین الگوی کشت و برنامه ریزی 
برای کشــاورزان، اظهار کرد: نبود الگوی کشــت 
مناسب موجب شده هر ســال با کاشت فروان یک 
محصول و مشکالت مختلف ناشــی از فروش آن 
روبه رو شویم. خرید محصوالت کشاورزی با قیمت 
بسیار پایین و بودن صرفه اقتصادی توسط دالالن و 
فروش در بازار با قیمت بسیار باال از دیگر مشکالت 
کشــاورزان اســدآبادی بوده که به برنامه ریزی و 

ساماندهی نیازمند است.
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اخبار کارگری

مجتمع کشــت و صنعت نیشکر 
هفت تپه ماه هاست که در کانون اخبار 
مربوط به مشــکالت کارگری اســت. 
ابعاد اعتراض کارگران این شــرکت در 
سال گذشته تا آنجا پیش رفت که ابعاد 
امنیتی هم پیدا کرد، ولی مشکل اصلی 
این شرکت، خصوصی ســازی پر ابهام 

آن است.
این شرکت بعد از گذر از دوره ای پر 
بحران و چند ماه آرامــش، دوباره از دو 
هفته قبل با اعتراضات کارگری مواجه 
شــد چرا که کارگران چهار ماه حقوق 
عقب افتاده داشــتند و بیمــه آنها نیز 
تمدید نشده بود. هم زمان مالکان این 
شرکت نیز در دادگاه در حال محاکمه 
بودند که پرونده خود زوایای پیدا و پنهان 
بی شــماری دارد تا جایی که در یکی 
از جلســات دادگاه حتی پای استاندار 

خوزستان و همسرش نیز به میان آمد.
روز پنجشــنبه هفتــه گذشــته، 
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
خوزستان از واریز حقوق فروردین ماه 
یک هزار و ۵00 نفر از کارگران هفت تپه 
به حسابشــان خبر داد و افزود: حقوق 
مابقی کارگــران نیز تا اواســط هفته 

پرداخت خواهد شد.
ارسالن غمگین چند روز پیش نیز 
گفته بود که دفترچه های بیمه تأمین 
اجتماعی این کارگران با همت و تالش 
ویژه ســازمان تأمین اجتماعی استان 

تمدید شد.
 گذران 100 روز از سال 

بدون دریافت مزد
کارگران معترض شــرکت نیشکر 
هفت تپه درباره دالیــل اعتراض خود 

می گویند: بعد از گذشــت 100 روز از 
آغاز ســال جدید، اخیراً کارفرما فیش 
حقوقی فروردین ماه کارگران را بدون 
درج همه مزایای مــزدی صادر کرده 
بود که با واکنش تنــد کارگران روبه رو 
شد. کارگران با پس فرستادن فیش ها، 
کارفرما را مجاب بــه صدور فیش های 

جدید با درج همه آیتم ها کردند.
کارگران مجتمع کشــت و صنعت 
هفت تپه اظهار کردند: در حالی سه ماه 
حقوق طلبکاریم کــه طبق مصوبات 
استانی و بخشــنامه داخلی شرکت، 
کارفرما باید هر ماه بین دهم تا پانزدهم، 
حقوق کامل کارگران را پرداخت کند اما 
در حال حاضر سه ماه حقوق کارگران 

پرداخت نشده است.
کارگران هفت تپه همچنین گفتند: 
در حال حاضر شمار زیادی از کارگران 
به دلیل دریافت نکردن سه ماه حقوق در 
وضعیت معیشتی خوبی به سر نمی برند. 
برخی همکاران حتی توان خرید مواد 
غذایی را هــم ندارند. برخــی دیگر از 
همکاران که کودکان کم سن و سال و 
شیرخوار دارند نیز در خرید مایحتاج و 
تهیه شیر خشک فرزندانشان با مشکل 
مالی روبه رو هستند و این موضوع بسیار 

دردناک است.
شرکت چگونه خصوصی شد

شــرکت کشــت و صنعت نیشکر 
هفت تپه در 14 کیلومتری شهر شوش 
و 10 کیلومتری معبــد چغازنبیل به 
وســعت ۲4هزار هکتار قرار دارد که در 
سال 133۸ شروع به کار کرد. فعالیت 
رسمی شــرکت از ســال 1340 آغاز 
شد ولی در ســال 13۵4 رســماً با نام 

شــرکت، دارای اختیار انجام عملیات 
کشــاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد 
صنایع و فرآورده های وابسته ثبت شد. 
در سال 1391 پروژه بازسازی و نوسازی 
تجهیزات مکانیکی با هــدف افزایش 
تولید شــکر، برعهده شرکت نوسازی 

صنایع ایران قرار گرفت.
تا سال 1394 این شرکت که یکی از 
بزرگ ترین کارخانه های صنعتی استان 
خوزستان محسوب می شد، 100درصد 
زیر در اختیار دولت بود. نحوه اداره این 
شرکت توســط دولت به گونه ای بود 
که این شرکت تا مرز ورشکستگی نیز 
پیش رفته بود. به گفته رئیس سازمان 
خصوصی ســازی، زیان انباشــته این 
شرکت در سال 1394 و قبل از واگذاری 
به حدود 34۵ میلیارد تومان رسیده و 
حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت 

ماه بود که پرداخت نشده بود.
این شرکت قبل از واگذاری حدود 
1۵0 میلیارد تومان به سازمان تأمین 

اجتماعی بدهکار بــود که این موضوع 
نشــان می داد بیش از 10 تا 1۵ سال، 
حق بیمه کارگران پرداخت نشده است. 
همچنین هدف گذاری تولید شکر در 
این شــرکت، 100هزار تن بود که در 
زمان واگذاری این میزان به 3۵هزار تن 

رسیده بود.
با این شرایط، دولت تصمیم گرفت 
که این شرکت تحت کنترل خود را به 
بخش خصوصی واگذار کند. ســازمان 
خصوصی ســازی مأمور انجام این کار 
شد. در سیصد و پنجمین جلسه هیأت 
واگــذاری در ۲1 شــهریور ماه 1394 
که در محل ســالن جهــاد اقتصادی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل 
شد، موضوع واگذاری شرکت کشت و 
صنعت نیشکر هفت تپه مطرح و مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه 
تصمیم گرفته شــد 100درصد سهام 
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 
متعلق به شرکت مادر تخصصی سازمان 
گســترش و نوســازی صنایع ایران به 

صورت مزایده واگذار شود.
۲۷ مهرمــاه 1394، روابط عمومی 
سازمان خصوصی ســازی خبر مزایده 
این شرکت را منتشــر کرد و سرانجام 
این شرکت دولتی در بهمن ماه 1394 
و طی یک فرآیند قانونی در ســازمان 
خصوصی ســازی به بخش خصوصی 
واگذار شــد. با این واگذاری صاحبان 
جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر 
هفت تپه، دو شــرکت زئیوس و آریاک 
بودند که با پیش پرداخت 60 میلیارد 
ریال صاحب این شرکت عظیم شدند. 
مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی، 
دو جوان ۲۸ و 31 ســاله توانستند در 

مزایده، این شرکت را خریداری کنند.
هفت تپه باید به دولت برگردد

نماینده شوش در مجلس در اولین 
نطق خود در مجلــس یازدهم در بیان 
مشکالت این شــرکت و کارکنان آن، 
خطاب بــه رئیس جمهور گفــت: آیا 
می دانید تصمیمات نادرست ناشی از 
ســوءمدیریت درباره واگذاری شرکت 
نیشکر هفت تپه به معیشت چند هزار 
خانوار آسیب زده است؟ این شرکت یکی 
از عظیم ترین صنایع تولید شکر در ایران 
با اشــتغال بیش از پنج هزار نفر نیروی 
مستقیم و دو هزار نیروی فصلی، نقش 
مهمی در چرخ اشتغال استان خوزستان 
داشت که متأســفانه به رغم هشدارها 
در خصوص واگذاری و برون ســپاری 
غیراصولــی این صنعت بــه افراد فاقد 

اهلیت در آذرماه 94 و از طریق برگزاری 
مزایده که شبهه داشــت، به پشتوانه 
حمایت های »اســحاق جهانگیری« 
معاون اول رئیس جمهور واگذار شــد 
که در نهایت به اضمحالل این صنعت 

منتهی شد.
محمد کعب عمیر ادامه داد: دستاورد 
این واگذاری بعد از پنج سال چه بوده جز 
افول این صنعت، بیکاری و شرمندگی 
کارگران مقابل خانواده هایشان. آقای 
روحانی از آنجا که واگذاری شــرکت 
هفت تپه به بخش خصوصی بدون توجه 
و بررسی دقیق و کارشناسی در خصوص 
ظرفیت های مالی و اهلیت و ســوابق 
اجرایی سهامداران فعلی صورت گرفته 
و با توجه به نبود توانایی مالی و مدیریت 
خریدار، عدم ایفای تعهدات قراردادی 
و ایجاد مشکالت در منطقه و مطابقت 
نداشتن بهای قطعی مذاکره واگذاری، 
شرکت مورد نظر با بهای ارزش گذاری 
شده، اینجانب تنها حل مشکل را ابطال 
این واگذاری با استفاده از ظرفیت های 
موجود در قانــون اصل 44 می دانم که 

باید اقدام شود.
 کارگران 

باید شریک بنگاه می شدند
یک کارشــناس اقتصادی هم در 
گفت وگو با خبرگزاری مهر با اشــاره 
به نمونه ای از مدل طراحی شده برای 
واگــذاری مردمی، در مورد شــرکت 
نیشکر هفت تپه گفت: من در کنار یک 
کارگروه ۲1 نفره بــا مدیریت مرحوم 
حســینعلی عظیمی، یک سال قبل از 
خصوصی سازی نیشــکر هفت تپه، به 
منطقه خوزستان آمده بودیم و ۲4هزار 
هکتار زمین های هفت تپه را بررســی 
کرده و مزیت های آن را احصا و در نهایت 
مدلی برای خصوصی سازی و توسعه آن 

ارائه کردیم.
این کارشناس سیاست گذاری افزود: 
در مدلی که ما برای نیشــکر هفت تپه 
ترسیم کردیم بیان شده بود که نباید 
کل نیشکر هفت تپه به صورت یک جا 

به بخش خصوصی واگذار شــود بلکه 
حدود 10هزار کارگری که در هفت تپه 
مشغول کار هستند می توانند مستقیم 
یا غیرمســتقیم در مالکیت نیشــکر 
هفت تپه سهیم شوند. روح اهلل ایزدخواه 
اضافه کرد: ما پیش از خصوصی سازی 
اسفناک نیشکر هفت تپه، مدل کارگر- 
مالکی را به ســازمان خصوصی سازی 
پیشنهاد کردیم تا کارگران طی چند 
سال سهام دار شــوند. منتهی سازمان 
خصوصی ســازی به روش غیرمردمی 
کار را پیش برد و نیشکر هفت تپه را به دو 

جوان نااهل و کارنابلد واگذار کرد.
مزد قطره چکانی عالج کار نیست

یک ماه از حقوق عقب افتاده کارکنان 
نیشکر هفت تپه به آنها پرداخت شده 
است. البته حرف و حدیث هایی در این 
خصوص وجود دارد کــه برخی هنوز 
حقوق دریافت نکرده اند ولی این حقوق 
قطره چکانی که آنها را می توان مسکنی 
برای ســاکت کردن کارکنان شرکت 
نیشکر هفت تپه دانست عالج کار این 
شرکت بزرگ اقتصادی نیست چرا که 
تا چند روز دیگر، حقوق معوق شرکت 
دوباره به سه ماه می رسد و کارگران باید 
دوباره تحمل ریسک و فشارهای روانی 

اعتراض را به جان بخرند.

پرداخت یک ماه حقوق، دوای درد کارگران نیست

هفت تپه در دور تازه معوقه ها و اعتراضات

خبر

فرماندار گیالنغرب از ریــزش معدن زغال 
سنگ بیتومین در روستای »سرتیتان از توابع 
بخش مرکزی گیالنغرب خبر داد و گفت: هفت 

تن در جریــان این ریزش دچــار گازگرفتگی 
شدند.

به گزارش ایرنا، کوروش محمودیان افزود: 

این حادثه ظهر جمعه رخ داد و به منظور نجات ۲ 
تن از مصدومان که در داخل معدن بوده و دچار 
گازگرفتگی شــده بودند، پنج تــن دیگر وارد 

معدن شده  و هر هفت نفر دچار سانحه شدند.
وی از اســتقرار بالگرد هوایــی و تیم امداد 
هوایی در محل بیمارستان گیالنغرب به منظور 

امدادرسانی به مصدومان خبرداد. 
 اعزام ۳ تیم هالل احمر برای 

نجات حادثه دیدگان 
رئیس ســازمان امداد و نجــات جمعیت 
هالل احمر نیز در این راســتا گفت: سه تیم 

عملیاتــی هالل احمر در پــی ریزش معدن 
زغال سنگ بیتومین در روستای »سرتیتان« 
از توابع بخش مرکــزی گیالنغرب به منطقه 

حادثه اعزام شدند.
مهدی ولی پــور روز جمعــه در گفت وگو 
با ایرنا افزود: ســاعت 13:3۵ جمعه بر اساس 
گزارش دریافتی از مرکــز کنترل و هماهنگی 
عملیات اســتان کرمانشــاه مبنــی بر ریزش 
معدن در شهرســتان گیالن غرب روســتای 
سرتیتان ســه تیم عملیاتی از شهرستان های 
گیالنغرب »اسالم آباد غرب« و یک تیم واکنش 

 سریع استان توســط بالگرد به منطقه حادثه 
اعزام شدند.

وی از انجــام عملیات آواربرداری توســط 
تیم های عملیاتی جمعیت هالل احمر استان 
کرمانشاه خبر داد و گفت: یک نفر از مصدومان 

به علت شدت جراحات فوت شده است.
گیالنغرب در غرب کرمانشــاه بیش از ۷۲ 
هزار تــن جمعیت 3۲ معدن زغالســنگ، قیر 
طبیعی، گچ و آهــک دارد کــه 1۷ معدن آن 
فعال و ۷۵ درصد ذخیره قیر طبیعی کشور در 

گیالنغرب وجود دارد.

فرماندار از گازگرفتگی 7 تن خبر داد؛

ریزش معدن در روستای »سرتیتان« گیالنغرب

مدیر اجرایی طرح ملی تکاپــوی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با اشاره به اینکه جزو سه کشور تولیدکننده پوشاک 
هستم اما فقط ۵0درصد پوشــاک داخل را تأمین می کنیم، 
گفت: چهار صنعت کفش، پوشــاک، لوازم خانگی و مبلمان 

پتانسیل باالیی در جهش تولید و اشتغالزایی دارند. 
رضا تازیکــی در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم گفت: 
مهمترین بخش های صنعت در کشور که می تواند به جهش 

تولید کمک کند، صنعت تولید کفش، پوشاک، لوازم خانگی و 
مبلمان است. وی ادامه داد: روند بازار مبلمان هیچ وقت کاهش 
نمی یابد، همیشه صعودی است و با توجه به اینکه انواع مبلمان 
با مد تغییر می کند، سلیقه مشتری نیز عوض می شود. این چهار 
زمینه در حوزه صنعت می تواند در جهش تولید نقش داشته 
باشد. تازیکی گفت: در حوزه کشاورزی نیز حوزه دام سبک و 
بعضی از محصوالت زراعی که افزایش تقاضا در آن وجود دارد، 

زمینه مناسبی برای جهش تولید دارند. در حوزه خدمات نیز 
خدمات کشاورزی و ارائه مشاوره در زمینه کشاورزی به منظور 
افزایش بهره وری می تواند راه گشا باشد. این زمینه ها در کشور 

وجود دارد ولی به آن توجه زیادی نمی شود. 
مدیر طرح تکاپوی وزارت کار با بیان اینکه در حال حاضر 
حدود ۵۵0هزار نفر در صنعت پوشاک مشغول کار هستند، 
گفت: به رغم اینکه ما جزو سه کشــور تولیدکننده پوشاک 
هستیم، فقط ۵0درصد پوشاک کشور در داخل تولید می شود. 
وی با تأکید بر اینکه ۵0درصد پوشــاک کشور وارداتی است، 
اظهار داشــت: بیش از 9۷درصد کارگاه های تولید پوشاک، 
کوچک هستند و تنها 3 درصد آنها باالی 100نفر و فقط یک 

کارخانه باالی هزار نفر در این زمینه در کشور وجود دارد. تازیکی 
افزود: گران تمام شدن قیمت کاالی داخلی باعث افزایش قاچاق 
و عدم رقابت پذیری می شود. ما می توانیم تعرفه ها را هوشمند 
کنیم. طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کاال، ساالنه ۲.۵میلیارد 
دالر قاچاق پوشاک در کشور وجود دارد. این میزان قاچاق برابر 
با ایجاد بیش از ۷00 تا ۸00هزار نفر شغل در کشور است. مدیر 
طرح ملی تکاپو با اشاره به اینکه در صنعت کفش، مرکز طراحی 
کفش تبریز را در دستور کار داریم، گفت: ظرفیت اشتغالزایی 
در صنعت کفش هم باالســت. در حال حاضر نیازمند حدود 
4 تا ۵ هزار نفر نیروی کار متخصــص در صنعت کفش برای 

کوتاه مدت هستیم.

مدیر طرح تکاپوی وزارت کار:

قاچاق پوشاک، ۸۰۰  هزار شغل را از بین برد

در مدلی که برای نیشکر 
هفت تپه ترسیم شد، 

بیان شده بود که نباید کل 
هفت تپه یک جا به بخش 

خصوصی واگذار شود بلکه 
حدود 10هزار کارگر مشغول 

به کار می توانند مستقیم 
یا غیرمستقیم در مالکیت 

نیشکر هفت تپه سهیم 
شوند

بعد از گذشت 100 روز از 
آغاز سال جدید، کارفرما 

فیش حقوقی فروردین ماه 
کارگران را بدون درج 

همه مزایای مزدی صادر 
کرده بود. کارگران با پس 

فرستادن فیش ها، کارفرما 
را مجاب به صدور فیش های 

جدید با درج همه آیتم ها 
کردند
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