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هپکو دولتی نشده است
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
مرکزی با بیان اینکه هپکو دولتی نشــده، گفت: 
سازمان خصوصی سازی با وکالت بالعزل از سوی 
ســهامدار قبلی، فرایند قانونی واگذاری شرکت را 

طی می کند.
محمدتقی آبایی هــزاوه در گفت وگو با مهر با 
اشاره به انتشار خبری مبنی بر »واگذاری هپکو به 
دولت« گفت: این شرکت به هیچ وجه دولتی نشده 
است. مگر می شود شــرکتی واگذار شود و دوباره 
به دولت برگردد؟ این اتفاق فقط در شرایط خاص 

رخ می دهد.
وی ادامه داد: سهامدار هپکو که آقای احمدپور 
بود، حدود دو هفته پیش به جهت عدم ایفای تعهدات 
خود خلع ید شد و سهام به سهامدار  قبلی شرکت 
برگشت. ســهامدار قبلی نیز به سازمان خصوصی 

وکالت بالعزل داده است.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
مرکزی تاکیــد کــرد: در حال حاضر ســازمان 
خصوصی ســازی با وکالت بالعزل سهامدار قبلی 

روال قانونی واگذاری را طی می کند.
    

۳9۰ واحد صنعتی در سال 98 
احیا شد

معاون ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران اظهــار کرد: با اجــرای برنامه های 
افزایش تولید صنایع کوچــک، میزان تولید ۵۸۹ 
واحد صنعتی کوچک کشــور حداقل ۲۵درصد 

افزایش یافت.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت،  اصغر 
مصاحب گفت: از ناحیه این افزایش تولید، برای سه 

هزار و ۶۹۰ نفر اشتغالزایی شده است.
وی افزود: در راستای اجرای برنامه های افزایش 
تولید و بازفعال سازی صنایع کوچک، امسال باید 
چهار هزار واحد تولیدی افزایش تولید یافته و ۲هزار 
واحد نیز بازفعال سازی شــوند. مصاحب ادامه داد: 
از ۲هــزار واحد صنعتی هدف  گذاری شــده برای 
بازفعال سازی در سال جاری، یک هزار و ۳۴۳ واحد 
در شهرک های صنعتی مستقر هستند و تاکنون 

۳۹۰ واحد تولیدی به این هدف دست یافته اند.
وی یادآور شد: سال گذشته برای بازفعال سازی 
یک هزار و ۴۰۰ واحد راکد برنامه ریزی شده بود که 
با تالش های انجام شده توانستیم یک هزار و ۷۲۶ 

واحد راکد را به چرخه تولید بازگردانیم.
    

یک میلیون و 400هزار نفر از 
نیازمندان کشور، بیکارند

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گفت: 
براساس آخرین آمار یک میلیون و ۴۰۰هزار محروم 

و نیازمند در کشور، بیکار هستند.
به گزارش تسنیم، حجت اهلل عبدالملکی گفت: 
وب سایت موکب اشــتغال محرومان در راستای 
اشتغال محرومان و نیازمندان راه اندازی خواهد شد.
وی گفت: براساس آمار یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
نیازمند بیکار در کشور وجود دارند که باید تالش شود 
برای این تعداد افراد شغل ایجاد کرد. عبدالملکی 
افزود: وب ســایت موکب اشــتغال محرومان این 
ظرفیت را دارد تا برای محرومان و نیازمندان شغل 
فراهم کند و در واقــع خیرینی که قصد خدمت به 
محرومان را در حوزه اشــتغال دارنــد می توانند با 
مراجعه به این سایت اقدام به ثبت نام و کمک رسانی 
داشــته باشــند. وی تصریح کرد: تأمین سرمایه، 
ضمانت وام، آموزش کســب و کار فنی و حرفه ای، 
مشاوره، بازاریابی، و کمک به تامین مواد اولیه برای 
ایجاد اشتغال از خدماتی اســت که در وب سایت 

موکب اشتغال محرومان پیش بینی شده است.
    

بازگشت 4۵ کارخانه تعطیل 
سمنان به چرخه تولید

اســتاندار ســمنان از بازگرداندن ۴۵ کارخانه 
تعطیل و تملیک شده این استان به چرخه تولید در 

یک سال اخیر خبر داد.
به گزارش ایسنا، علیرضا آشــناگر اظهار کرد: 
واحدهای تولیدی و صنعتی این اســتان کمترین 
تاثیر را از تحریم ها داشتند و با تالش مدیران استان، 
خوشبختانه بخش تولید اســتان کمترین تاثیر را 
در این مقطع داشته است. وی از سمنان به عنوان 
یک اســتان صنعتی نام برد و افزود: استان سمنان 
با دو هــزار و ۲۲ واحد صنعتی اســتان ویژه ای در 
حوزه صنعتی محسوب می شود. آشناگر از کاهش 
محسوس تنش های کارگری این استان در یک سال 
اخیر خبر داد و گفت: با درایت مسئوالن استان در 
یک سال اخیر تقریبا هیچ تنش کارگری جدی در 
سطح استان نداشتیم و نرخ تعدیل نیرو نیز در استان 
نرخ بسیار پایینی بوده، ضمن اینکه همزمان با ایجاد 
فرصت های شغلی جدید، به بهبود فضای اشتغال در 

استان نیز کمک شده است.
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اخبار کارگری

»هیچ رودخانه ای در شمال کشور 
نداریم که موجود زنده داشــته باشد 
زیرا پسماندهای زباله ها، شیرابه هایی 
را وارد رودخانه ها کرده که هر موجود 
زنــده ای را از بین برده  اســت«. این 
اظهارات را »عیسی کالنتری« رئیس 
ســازمان حفاظت محیط زیست در 
مهر امســال بیــان کــرد؛ اظهاراتی 
که برخی آن را از اســاس نادرســت 
دانستند و بعضی هم گفتند این مقام 
مسئول اغراق می کند تا توجهات را به 
تخریب های زیست محیطی در شمال 
کشــور جلب کند. واقعیت این است 
که اوضاع زیســت محیطی این خطه 
چه از نظر جنگل زدایــی، چه از نظر 
آلودگی خاک و چه از نظر آلوده کردن 
آب های رودخانه ای و دریا اصال خوب 
نیست و باید به زنگ خطری که به صدا 

درآمده، توجه نشان دهیم.
آلودگی زیست محیطی، چه زمانی 
که آثارش را در تغییر اقلیم می بینیم و 
چه وقتی که بر کسب و کار های مرتبط 
با طبیعت خودنمایی می کند، می تواند 
تاثیــرات مخــرب اقتصــادی بر جا 
بگذارد. ازجمله کسانی که مستقیما 
از آلودگــی رودخانه هــا در شــمال 
کشــور آســیب می بینند صیادانی 
هســتند که تعدادشــان به بیش از 
 ۱۰هزار نفر در ســه اســتان شمالی 

کشور می رسد.

کسب رزق حالل از دریای 
سخاوتمند

ســاالنه حدود ۱۶هــزار تن ماهی 
استخوانی در دریای خزر صید می شود. 
صید این رده از ماهیان در شمال کشور از 
اواسط مهر شروع می شود و تا فرودین 
ادامه دارد. در سه استان شمالی کشور 
۱۲۱ شــرکت تعاونی صیادی فعالیت 
دارند که ۵۳ تعاونی بــه مازندران، ۵۱ 
تعاونی به گیالن و ۱۷ تعاونی به استان 
گلســتان اختصــاص دارد. صیادان 
غیرمجاز را که لحاظ نکنیم به صورت 
مجاز بیش از ۱۰هزار نفر در این استان ها 
از طریق صیادی روزگار می گذرانند و 
تعداد زیادی نیز با اشتغال در کار های 
مرتبط با صیادی امرار معاش می کنند. 
هر چند در آمار ها و اخباری که پیرامون 
صیادی در شمال کشور منتشر می شود 
از تعبیر ماهیان دریای خزر اســتفاده 
می شــود اما در واقع این رودخانه های 
شمالی هســتند که تاثیر اصلی را در 

غنی سازی ذخایر دریایی دارند.
»یعقوب دوجی« مدیرعامل اتحادیه 
سراسری تعاونی های صیادی ایران در 
گفت وگو با ایلنا می گوید: بدون وجود 
رودخانه ها ماهیــان دریای خزر وجود 
ندارند چرا که ماهیان اســتخوانی باید 
در آب شیرین و جاری تخم ریزی کرده 
و بچه ماهی ها از طریق رودخانه به دریا 
بروند. هر چند باید رودخانه های شمالی 

را حداقل در دو ماه فروردین و اردیبهشت 
که زمان تخم ریزی ماهیان استخوانی 
است به حال خود رها کرد اما فعالیت های 
مخرب در این دو ماه نیز ادامه می یابد و 
بدتر از آن آلودگی هایی با تاثیرات دیرپا، 
محیط زیســت رودخانه ها را به خطر 
انداخته است. »فریبرز جمال زاده فالح« 
سرپرست پژوهشــکده محیط زیست 
جهاد دانشــگاهی نیز درباره اظهارات 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
مبنی بــر مرگ رودخانه های شــمال 
می گوید: در سرچشمه های رودخانه ها 
حیــات وجــود دارد امــا در بیشــتر 
قسمت های رودخانه حیات وجود ندارد. 
در واقع اگر یک رودخانه در شــهرهای 
شمالی کشور را در نظر بگیریم، حدود 
۸۰درصد طول آن فاقــد موجود زنده 
اســت. ما ۱۱ رودخانه ورودی به تاالب 
انزلی داریم که رودخانه پســیخان به 
عنوان زنده تریــن و پویاترین رودخانه 
فعال است و آلودگی شدیدی را از خود 
نشان نمی دهد. وقتی رودخانه ها زنده 
نباشند عمال آب آلوده یا آب خاکستری 
در محیط رها می شــود. در کشــور، 
حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد مترمکعب آب 
خاکستری داریم. آب خاکستری، آبی 
است که پاک نیست و عمال بازیافت هم 
نمی شــود. امروزه رودخانه های مرده 
در شمال کشــور محل انتقال آب های 

خاکستری به دریا هستند.

به نسبت ظرفیتی که وجود دارد، 
اقدامات ناچیز است

هر چند نمی توان تاثیــر آلودگی 
رودخانه ها در شــمال کشور را محدود 
به این کرد که معیشــت صیادان را به 
خطر انداخته، اما صیادان اولین گروهی 
هســتند که آســیب می بینند و البته 
از نزدیک شــاهد تخریب رودخانه ها 

هستند.
مدیرعامــل اتحادیه سراســری 
تعاونی های صیادی ایــران با تاکید بر 
اینکه تخریب رودخانه ها منجر به مرگ 
دریا می شود، می گوید: عدم بهره برداری 
از رودخانه ها حداقل در دو ماه فروردین 
و اردیبهشت خواسته صیادان است چرا 
که این ماه ها زمــان تخم ریزی ماهیان 
استخوانی است. در این ماه ها باید آب 

رودخانه ها جاری باشد اما به بهانه های 
مختلف ازجمله کشاورزی و تولید برق، 
آب را می بندند و حیــات ماهی ها را به 

خطر می اندازند.
او ادامه می دهد: چند عامل از جمله 
آلودگی رودخانه هــا، صید غیرمجاز و 
بستن رودخانه ها، ماهیان مولد را به خطر 
می اندازد و باعث می شود بچه ماهی ها 

بمیرند یا صید شوند و به دریا نرسند.
به گفته دوجی، آلودگی رودخانه ها 
که تهدیــدی جدی اســت ناشــی 
از آلودگی هــای صنعتی اســت. البته 
گردشگران با زباله ریختن رودخانه ها را 
آلوده می کنند اما این معضل قابل کنترل 
و پیشگیری است. در مورد آلودگی های 
صنعتی باید توجه بیشــتری داشت و 
ما از قوه قضاییه می خواهیم که هم در 
این زمینه و هم در مورد صید غیرمجاز 

دخالت کرده و با متخلفان برخورد کند.
مدیرعامــل اتحادیه سراســری 
تعاونی های صیادی ایران می گوید: در 
فصل تخم ریزی ماهیان استخوانی به 
هیچ وجه نباید صید اتفاق بیفتد و حتی 
نباید محیط رودخانــه را به هر طریقی 
برای ماهیان ناامن کرد اما این مالحظات 
رعایت نمی شــود و در فصل غیرمجاز 
افرادی به صورت های مختلف دست به 

صید می زنند.
او همچنین بــه اقدامات حمایتی 
الزم برای حفظ ذخایر دریایی اشــاره 
می کند و می گوید: الزم است بچه ماهی 
به رودخانه ریخته شود اما این اقدامات 
به اندازه کافی از طرف شیالت صورت 

نمی گیرد.
دوجی، پرورش ماهی و میگو را یکی 
دیگر از فعالیت هایی می داند که باید در 

شمال کشور ترویج و تقویت شود.
او می گوید: ظرفیــت باالیی در این 
زمینه وجود دارد و ما می توانیم در دریا 
ماهی پرورش دهیــم. هرچند اکنون 
پرورش ماهی، خاویار و میگو در شمال 
کشــور صورت می گیرد اما به نسبت 
ظرفیتی که وجود دارد، اقدامات ناچیز 

است.
مدیرعامــل اتحادیه سراســری 
تعاونی های صیادی ایران با اشــاره به 
اینکه در این مــورد حتی پس رفت هم 
داشته ایم، عنوان می کند: برای مثال در 
زمینه تولید خاویار ما زمانی حرف اول را 
در جهان می زدیم. در برهه ای ۱۰۰ تا 
۱۵۰ تن خاویار در ایران تولید می شد اما 

این میزان اکنون به سه تن رسیده است 
که واقعا ناچیز است.

او بــا بیــان اینکــه آلودگی های 
زیست محیطی معیشت حدود ۱۵۰هزار 
خانوار صیادی را در شمال و جنوب کشور 
تهدید می کند، می گوید: اگر روند های 
فعلی دنبال شود این جمعیت قابل توجه 
در آینده نزدیک دچار مشکل می شوند، 
حال آنکــه آنهــا از زحمت کش ترین 
اقشــار جامعه هســتند و انتظار دارند 
با حمایت هایی که صــورت می گیرد 
مشاغل شــان حفظ و معیشت شــان 

تقویت شود.
 آلودگی،

 دیگر مشکل آیندگان نیست
چند ســال پیــش وقتــی درباره 
آلودگی های زیســت محیطی حرف 
می زدیم اغلــب عنوان می شــد که با 
تخریب طبیعت و ایجاد آلودگی داریم 
سرمایه نسل های بعد را از بین می بریم 
و زندگــی آنها را به خطــر می اندازیم. 
سرعت آلودگی های زیست محیطی و 
تغییر اقلیم آن قدر زیاد شده که اکنون 
تاثیرات آن را می بینیم و جای نسل های 
آینده، خود ما هستیم که درگیر تبعات 

زیست محیطی و تغییر اقلیم شده ایم. 
نهاد هــای بین المللــی هشــدار 
می دهند در یک دهه آینده تغییرات 
اقلیمی بیشــترین نقــش را در فقر 
بــازی خواهند کــرد و بــا تغییرات 
اقلیمی بسیاری از مشاغل به صورت 
مستقیم و غیرمســتقیم تحت تاثیر 
قرار می گیرند. کشاورزی، دامپروری 
و صیادی ازجمله مشــاغلی هستند 
که بیشــترین آســیب را از تغییرات 
اقلیمی و آلودگی های زیست محیطی 
می بیننــد، به ویژه اگر این مشــاغل 
به صورت ســنتی صــورت گیرند، 

آسیب پذیر تر خواهند بود.

معیشت ۱0هزار ماهیگیر در خطر است

صیادان؛ قربانیان نخست آب های خاکستری

خبر

کارگران شــرکت صنایع آذرآب دیروز در 
اعتراض به وضعیت نامشــخص سهامداری 
کارخانه و به تبــع آن، بالتکلیفی کارخانه در 

محل راه آهن شمال به جنوب تجمع کردند.
این کارگران به ایلنا گفتند انتظار دارند با 
وجود لغو ســهامداری شرکت هیدرو اطلس، 
سهامدار عمده هپکو و واگذاری آن به دولت، 
مسئوالن برای تعیین تکلیف شرکت آذرآب 

نیز هرچه سریعتر اقدام کنند.
طبق اظهــارات کارگران هنوز بخشــی از 
دستمزد معوقه کارگران به حساب آنان واریز 

نشده است.
ســهامدار عمده آذرآب، بانک کشاورزی 
است که کارگزاری بانک کشاورزی از سوی آن 
سهامداری و مدیریت شرکت را به عهده گرفته 
است. این بانک پیشتر نیز اعالم کرده است که 

تمایلی به ادامه سهامداری در آذرآب ندارد.
شــرکت صنایــع آذرآب اراک از صنایع 
پیمانکاری عمده کشور است که در سال ۱۳۶۴ 

در اراک آغاز به کار کرد.
این شرکت مادر تخصصی در حوزه طراحی، 
ســاخت و نصب انواع بویلرهــای نیروگاهی 
و صنعتی، مخــازن تحت فشــار، مبدل های 
حرارتی و تجهیزات نفت، گاز، پتروشــیمی، 
فوالد، صنایع قند، شکر و سیمان فعالیت دارد.
شرط واگذاری آذرآب به بخش خصوصی، 

پرداخت حقوق کارگران است
در همین زمینه اســتاندار مرکزی گفت: 
یکی از شــرط های مهم واگذاری سهام عمده 
آذرآب به بخش خصوصــی پرداخت حقوق 
کارگران این واحد حداقل تا یک ســال آینده 

است.
سید علی آقازاده با حضور در جمع کارگران 
شــرکت آذرآب اراک افزود: بــرای اینکه این 
واحدی تولیدی دو بار از یک ســوراخ گزیده 
نشود باید در واگذاری سهام بانک کشاورزی 

به بخش خصوصی توجه ویژه صورت گیرد.
وی بیان کرد: ســهام بانک کشــاورزی از 
آذرآب از ۲۶ تا ۳۱درصد در نوسان است که به 
طور میانگین ۳۰درصد است. ۱۰درصد سهم 
این شرکت شــخصی و حدود ۴۰درصد دیگر 

سهام خرد است.
استاندار مرکزی ادامه داد: شنبه این هفته 
نشســتی با مدیرعامل بانک کشاورزی کشور 
درباره واگذاری این سهام برگزار شد که با نتایج 
خوبی همراه بود و شــرط های استان مرکزی 

برای این واگذاری ارائه شد.
آقازاده اظهار داشــت: در طــول چهار ماه 
گذشته دو آگهی مزایده درباره واگذاری سهام 

عمده آذرآب اراک برگزار شده است.
وی تاکید کرد: اجازه داده نمی شود تا فردی 
یا گروهی این سهام را با یک تعهد یا ضمانتی 

غیرقابل اتکا، خریداری کنند. امضاهای زیادی 
تاکنون گرفته شــده اما مشــکالت همچنان 

وجود دارد.
اســتاندار مرکزی اضافه کــرد: فردی که 
می خواهد سهام بانک کشاورزی را خریداری 
کند باید دارای اهلیت باشــد و استان مرکزی 
چند شــرط بــرای ایــن واگذاری بــه بانک 
کشــاورزی اعالم کرده اســت که یکی از آنها 

بضاعت توان مالی از سوی سهامدار است.
آقازاده عنوان کرد: اگر پول سهامدار جدید 
در حسابش دیده نشود هر فردی که باشد اجازه 
واگذاری سهام به آن داده نمی شود و شرط دوم 
برای واگذاری، آشنایی سهامدار با تجهیزات 

سنگین و صنایع سنگین است.
وی گفت: حساب ســهامدار جدید آذرآب 
باید شفاف باشد و هیچ گونه بدهی به سیستم 
بانکی، تامین اجتماعی و مالیات نداشته باشد.

اســتاندار مرکــزی افــزود: شــرط های 
این چنینی زیادی برای واگذاری سهام عمده 
آذرآب تنظیم شده که به تایید شورای تامین 
استان مرکزی نیز رسیده است و انتظار است 
کارگران زحمتکش این شــرکت توجهی به 
شایعات نداشته باشند و بدانند سهام شرکت 
هپکو به هیچ عنوان برگشــت به دولت داده 

نشده است.
آقازاده تصریح کرد: کارگران آذرآب و هپکو 

با یکدیگر هیچ تفاوتــی ندارند اما ماهیت کار 
در این واحد صنتعی متفاوت اســت و انتظار 
است کارگران آذرآب خود را با کارگران هپکو 

مقایسه نکنند.
وی گفت: آذرآب اراک امروز سفارش های 
خوبــی دارد و شــمار واحدهای خواســتار 
تولیدات این شرکت در کشــور زیاد است اما 
هپکو با مشــکل بزرگی مانند نداشتن تولید 
همراه اســت و اگر تولید محدودی هم داشته 

باشد، فروش آن به سختی امکان پذیر است.
استاندار مرکزی ادامه داد: مشکل آذرآب 
مدیریتی اســت و اگر این شــرکت اراده کند 

می تواند یکی از صنایع برتر کشور شود.

آقازاده عنوان کــرد: کارگران آذرآب اراک 
امروز خیلی نگرانی بابت پرداخت حقوق ندارند 
و نگرانی اصلــی آنها آینده شــرکت و امنیت 
شــغلی اســت و این واحد تولیدی می تواند 
ســاالنه ۵۰ تا ۱۰۰هزار تن تولید در کشــور 
داشته باشد و مشتری هم برای محصوالتش 

وجود دارد.
وی تاکید کرد: انتظار است کارگران آذرآب 
اجازه دهند شرایط برای واگذاری سهام بانک 
کشاورزی به عنوان سهامدار عمده این واحد 
تولیدی و همه جوانب قانونــی آن نیز رعایت 
شــود و به طور قطع گزینه منتخب به اطالع 

کارگران رسانده می شود.

راه آهن شمال به جنوب این بار محل تجمع کارگران آذرآب شد

استاندار مرکزی: صنایع خصوصی شده به دولت بازنمی گردند

آلودگی های 
زیست محیطی معیشت 

حدود ۱۵0هزار خانوار 
صیادی را در شمال و جنوب 

کشور تهدید می کند. اگر 
روند های فعلی دنبال شود 
این جمعیت قابل توجه در 

آینده نزدیک دچار مشکل 
می شوند

در سرچشمه های 
رودخانه ها حیات 

وجود دارد اما در بیشتر 
قسمت های رودخانه حیات 

وجود ندارد. در واقع اگر 
یک رودخانه در شهرهای 

شمالی کشور را در نظر 
بگیریم، حدود ۸0درصد 

طول آن فاقد موجود زنده 
است

 شماره   361   / سه شنبه  23  مهر   1398  /    16 صفر 1441  /   15 اکتبر   2019


