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توسعه فعالیت های تعاونی، 
فاصله طبقاتی را کاهش می دهد

یک فعال حــوزه روابط کار بــا تاکید بر نقش 
تعاونی ها در بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید 
گفت: بایــد از ظرفیت هــای مغفول مانده بخش 
تعاون کشــور برای کاهش بیکاری، اشتغالزایی و 
بهبود جریان کسب و کار اســتفاده کنیم. حمید 
حاج اســماعیلی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: با 
وجود آنکه بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن 
اساسی اقتصاد کشــور مطرح است اما بهره گیری 
از ظرفیت های این بخش در بازار اشتغال و فضای 
کسب و کار مورد غفلت قرار گرفته و همین امر در 
کاهش سهم تعاون تاثیرگذار بوده است. وی، رشد 
و پویایی تعاونی ها را مستلزم مشارکت اجتماعی 
و جمع گرایی دانست و گفت: گســترش تعاون و 
فعالیت های تعاونی در جامعه باعث می شــود که 
توزیع سهم عادالنه تری از منابع کشور به نفع مردم را 
شاهد باشیم و اختالف و فاصله طبقاتی کاهش یابد. 
حاج اسماعیلی بر لزوم هدایت اعتبارات به سمت 
اشتغالزایی در بخش تعاون، ترویج فرهنگ تعاونی، 
حمایت از ایده های نوین در تعاونی ها و شکل گیری 

تعاونی های دانش بنیان تاکید کرد.
    

 جان باختن یک کارگر 
در پی ریزش چاه

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی تهران از 
جان باختن یک کارگر بر اثر ریزش یک چاه در محله 
دزاشیب خبر داد. سیدجالل ملکی در گفت وگو با 
ایسنا گفت: روز پنجشنبه یک مورد حادثه محبوس 
شدن داخل چاه در محله دزاشیب به سامانه ١٢۵ 
اطالع داده شد که بالفاصله دو ایستگاه با امکانات 
کامل به محل اعزام شدند. وی ادامه داد: محل حادثه 
یک ساختمان در حال ساخت بود که کارگران در 
قســمت حیاط در حال حفر چاه بودند. زمانی که 
در عمق هفت متری این چــاه در حال کار بودند به 
یک باره دیواره های چاه تخریب می شــود و بیش 
از چهار متر خاک از دیواره هــای چاه فرو می ریزد. 
ملکی با بیان اینکه زمان ریزش چاه یک کارگر داخل 
چاه حضور داشته، گفت: این کارگر زیر حجم زیاده 
از خاک محبوس شده بود. با توجه به اینکه بخشی 
از خاک مجــددا در حال ریزش بود آتش نشــانان 
ایمن سازی الزم را انجام دادند و پس از مدت زیادی 
تالش این فرد را که مردی 40ساله با تابعیت افغان 
بود از زیر حجم زیادی خاک خارج کردند. وی افزود: 
زمانی که این فرد به عوامل اورژانس تحویل داده شد 
مشخص شد که وی جان خود را از دست داده است.

    
خط اعتباری اعطای تسهیالت به 

تعاونی ها فعال شد
معاون امور تعــاون وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، از افتتاح مرکز ملی نوآوری و توسعه تعاون 
ایران تا یک ماه آینده در کشور خبر داد. به گزارش 
خبرگزاری مهر، محمدجعفر کبیری گفت: اقتصاد 
ایران دچار رکود تورمی است؛ یعنی از یک طرف تورم 
بسیار باال را در حال تجربه کردن است و از سمت دیگر 
دچار رکود شدید است. خروجی رکود هم بیکاری و از 
دست رفتن اشتغال است. وی افزود: توسعه تعاونی ها 
بهترین محملی خواهند بود که مثل یک آبگیری در 
مقابل این سیل نقدینگی بتوانند سرمایه های خرد 
مردم را به یک اشــتغال پایدار و مولد تبدیل کند. 
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: یک واقعیتی در کشور وجود دارد که تعاونی ها 
خدمات شگرفی را طی سنوات گذشته در اقتصاد در 
حوزه های رفاهی، مصرفی، تولیدی و توزیعی انجام 
داده اند و مردم هم خاطرات نیکــی از این حوزه ها 
دارند اما امروز نیاز داریــم بخش تعاون مملکت را 

به روز کنیم.
کبیری بیان داشت: تعاونی های خیلی خوبی 
در حال حاضر در بخش های تولیــدی، توزیعی و 
خدماتی در کشــور داریم به نحوی که هم اکنون 
نزدیک به ۹4هزار تعاونی فعال در این حوزه در حال 
فعالیت هســتند. معاون امور تعاون وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: بــه طور کلی از چند ماه 
گذشته خط اعتباری ۵0 میلیارد تومانی در اختیار 
تعاونی های دانش بنیان اســت. این خط اعتباری 
با نرخ ۸ تــا ١٢ درصد نامحدود اســت برای اینکه 
تعاونی ها بخواهند در حوزه دانش بنیان و نوبنیان 
فعالیت کنند.کبیری بیان داشــت: شرکت های 
تعاونی برای دریافت این وام می توانند درخواست 
خود را به صورت غیرحضوری به بانک توسعه تعاون 

ارائه دهند.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

»صدای مرا از اهواز می شــنوید، 
من صدای کارگران هســتم!«. این 
جمله را یکــی از نمایندگان مجلس 
بعد از ســفر به هفت تپــه، خطاب 
بــه دوربین هــای تلویزیونی گفت. 
یازدهــم مردادمــاه، ســه نفــر از 
نمایندگان مجلــس )احمد نادری، 
نظام الدین موسوی و علی خضریان( 
به شــوش و هفت تپه رفتند تا پای 
درددل کارگرانــی بنشــینند که تا 
آن روز بیش از 60 روز پیاپی در حال 
اعتراض به سر برده بودند. حاال بیش 
از یک ماه از این سفر گذشته است، 
کارگران به ســر کار بازگشــته اند و 
اعتراض آنها خاتمه یافته اما ســوال 
اینجاســت که آیــا نمایندگانی که 
در ســفر به هفت تپه ادعــا کردند 
صدای کارگران هستند، کاری برای 
کارگران معتــرض هفت تپه صورت 

خواهند داد؟
هفت تپه؛ نماد ایستادگی مقابل 
خصوصی ســازی اســت. کارگران 
هفت تپه با بیــش از ۷0 روز تجمع 
صنفــی در خیابان هــای داغ و 
گرمازده شــوش خوزستان، صدای 
»نه بــه خصوصی ســازی« و »نه به 
واگذاری هــای رانتــی« را به گوش 

همه رساندند.
کارگران هفت تپه در این اعتراض 
طوالنی، چند سوال اساسی را خطاب 
به همه مقامات کشور مطرح کردند: 
چرا بعد از واگذاری، ســطح تولید تا 
این اندازه پایین آمده اســت؟ چرا 
هر ماه برای دریافت معوقات مزدی 
خود باید مدت ها معطــل بمانند و 
بالتکلیفی بکشند و از همه مهمتر، 
چرا در ســال ۹4، این واحد عظیم 
کشــت و صنعت، به خریداری داده 
شــده که اهلیت و توانایــی ندارد؛ 
سهامداری که پرونده تخلفات او در 
محاکم قضایی کشــور باز و در حال 

پیگیری است؟

ششــم مردادمــاه، کارگــران 
هفت تپه بعــد از ۷۳ روز تجمع که 
یکی از طوالنی تریــن و دیرپاترین 
اعتراضات مســالمت آمیز کارگری 
در دهه های گذشــته بوده، به طور 
موقت بــه اعتراضات خــود خاتمه 
دادند. آنها نام ایــن خاتمه اعتراض 
را تعلیق گذاشتند و اعالم کردند که 
باید مطالبات صنفی کارگران هرچه 
زودتر برآورده شــود. این کارگران 
چند مطالبه اصلــی و کلیدی دارند: 
خلع ید از ســهامدار و بازگرداندن 
مدیریت و مالکیت مجتمع به دولت، 
بازگشــت به کار همکاران اخراجی 
و باال رفتن ســطح مشارکت صنفی 

کارگران.
کارگــران هفت تپه نمی خواهند 
سرنوشــت ٢4هزار هکتــار زمین 
زرخیــز کــه مســاحتش معادل 
مساحت چند اســتان کشور است 
تا این حد با آشــفتگی، ناکارآمدی و 
بالتکلیفی عجین باشد و می گویند: 
پرداخت معوقــات مزدی به تنهایی 
کافی نیســت. باید مشکل، اساسی 
و ریشــه ای حل شــود چرا که اگر 
تعییــن تکلیــف هفت تپه بــه ثمر 
نرســد و خلع ید از ســهامدار انجام 
نشــود، دوباره خیلی زود اوضاع به 
وضع ســابق بازمی گردد و کارگران 
مجبور خواهند شــد برای دریافت 
دستمزدهای خود، روزهای متوالی 

انتظار بکشند.
 شو تبلیغاتی 

یا انجام وظیفه قانونی
در این بیــن، رفتارهای مقامات 
و مســئوالن و نماینــدگان مجلس 
در قبــال هفت تپه، به ایــن گمان 
دامن می زنــد که هفت تپــه برای 
مســئوالن و نماینــدگان مجلس، 
تبدیل به یک برند تبلیغاتی شــده 
و هر کس ســعی می کند با شــعار 
دفاع از کارگــران هفت تپه، به افکار 
عمومی تحمیل کند که ما هم صدای 

کارگران هستیم.

بعد از سفر نمایندگان مجلس به 
هفت تپه و البته حل مسائل دستمزد 
و حق بیمه معــوق کارگران، آنچه تا 
امروز دیدیم »توئیت بازی بر سر برند 
هفت تپه« بوده اســت. نمایندگان 
مجلــس از یک ســو و حامیــان و 
طرفــداران دولت از ســوی دیگر، 
با توئیت کــردن و پاســخ دادن به 
توئیت های یکدیگر، ســعی کردند 
نشــان دهند که طــرف مقابل، اوالً 
مقصر اصلی است و ثانیاً فقط ادعای 

دفاع از حقوق کارگران را دارد.
در یکــی از آخریــن نمونه ها از 
این توئیت هــا، در روزهای ابتدایی 
شهریورماه، حســام الدین آشنا در 
توئیتی خطاب به نمایندگان تهرانی 
که به شــوش ســفر کردند، نوشت: 
»تهران نشــینان عزیز اگــر توانایی 
دارید، مشــکالت تهران را پیگیری 
بفرمایید. ضرورتی ندارد مشکالت 
کارگری یا تولیدی استان های دیگر 

را از روی بی اطالعی دامن بزنید!«.
در پاســخ به این توئیت، »احمد 
نــادری« نماینده مجلس نوشــت: 
»وضعیت امروز کشــور حاصل سه 
دهه تفکرات نئولیبرالی اســت که 
شــما در بخش های زیــادی از آن 
شــریکید. وضعیت ۷ ســال اخیر و 
نابــودی ســرمایه اجتماعی دولت 
به واســطه مشــاوره ها و تحقیقات 
راهبردی امثال شــما بــوده. امروز 
به جای پــوزش از مــردم ناراحتید 
که نمایندگان فقط بــه فکر تهران 
نیستند و صدای کارگران و حاشیه ها 

شده اند!«.
اما مســاله و جــدال توئیتری به 
اینجا ختم نشــد. آشــنا در پاسخ 
توییت نادری نوشــت: تهران نشین 
با ســفر تبلیغاتی کوتــاه و دیدار با 
یک جمع محدود نه ایران شــناس 
می شود و نه مسأله شناس! اگر جدی 
هستید بازخوانی انتقادی تحوالت 
مرتبط با اصل 44 و اجــرای قانون 
خصوصی سازی و اصالحیه های آن 

را شــروع کنید و با آسیب شناسی 
ســاختارها و فرآیندها و رفتارها به 

حل بنیادی مسأله کمک کنید.
احمد نــادری در تویبت دیگری 
پاســخ داد: چرا از همکاران امنیتی 
سابقتان نمی پرسید که چگونه این 
خصوصی سازی رقم خورد؟چگونه 
ابرمتهــم ارزی در دولت شــما یک 
میلیــارد و 400میلیــون دالر ارز 
دریافت می کنــد و آن را بــه ریال 
تبدیل می کند و تنها با بخشی از پول 
آن که حدود شــش میلیارد تومان 
است، بیش از ٢۵هزار هکتار زمین و 

کارخانه هفت تپه را می خرد؟
دعوای حیدری و نعمتی 

کاربدستان
اما جدا از این جنگ های حیدری- 
نعمتی و درگیری نمایندگان مجلس 
با دولتمــردان بر ســر هفت تپه، آیا 
واقعاً اراده ای برای بــرآورده کردن 
اصلی ترین مطالبه کارگران، یعنی 
خلع ید از ســهامدار وجود دارد؟ آیا 
نمایندگانی که به شوش سفر کردند، 
در عرصه عملی، قرار اســت کاری 
اساســی برای کارگــران هفت تپه 

صورت دهند؟
»احمــد نــادری« یکی از ســه 
نماینده مجلس که به شــوش سفر 
کرده بــود، در ارتباط بــا هفت تپه 
و کارهایــی کــه صــورت داده اند، 
می گوید: کارگــران هفت تپه چند 

دوره اعتراض را در شهرستان شوش 
ترتیب دادند. آخرین اعتراض مقابل 
فرمانداری حــدود ۷0 روز به طول 
انجامید و در چهــل و نهمین روز از 
این اعتراض، ما سه نفر از نمایندگان 
مجلس از تهران بــه منطقه رفتیم و 
به همراه نماینده شــوش، در جمع 
کارگــران معترض حاضر شــدیم. 
غم انگیز اســت که در ایــن 4۹ روز 
کسی ســراغ این کارگران را نگرفته 
بود، نه از دولت و نه از دســتگاه های 
دیگر، هیچ کس از کارگران نپرسید 
که چرا تجمع کردیــد؟ ما در جمع 
کارگران حاضر شدیم و خواسته ها و 
دالیل اعتراض را به صورت میدانی 

ارزیابی کردیم.
بــه گفتــه وی، کارگــران چند 
خواســته اصلی داشــتند: خواسته 
اول، پرداخت ســه ماه حقوق معوق 
بود. بعد از آن پرداخت حق بیمه های 
معوق به تامین اجتماعی و خواسته 
ســوم، تعیین تکلیف این مجموعه 
بزرگ بود که به ســبب عدم اهلیت 
در واگذاری، به فردی واگذار شده که 
مجموعه را به سمت تخریب و ویرانی 

برده است.
نادری از آغاز فرایند بررسی ها در 
مجلس بعد از خاتمه سفر به شوش 
می گوید: چندین جلســه با حضور 
مسئولین دولتی در مجلس داشتیم 
و به صورت فشــرده، پیگیری ها را 
انجــام دادیم. بحث حقــوق معوقه 
کارگران به سرانجام رسید و دو ماه از 
دستمزد معوقه آنها پرداخت شد. ماه 
سوم هم فکر می کنم پرداخت شده. 
برای بحث بیمه تامین اجتماعی هم 
تا آخر سال رایزنی هایی با وزارت کار 
صورت گرفته است. در مورد حقوق 
کارگران، قوه قضاییه مساعدت ویژه 
داشته است. بحث سوم، بحث خلع ید 
از مالک نااهل است. طبق گزارشاتی 
که ســازمان بازرســی کل کشور و 
دیوان محاســبات منتشر کرده اند و 
همچنین طبق بررســی های ما در 
مجلس، در جریان واگذاری هفت تپه 
تخلفات جدی صورت گرفته است. 
این تخلفات هــم در جریان فرایند 
واگذاری بوده و هم بعد از واگذاری. 
بعد از واگــذاری هم نظــارت الزم 
صورت نگرفته و تخلف رخ داده است. 
این تخلفات جدی را همه نهادهای 
نظارتی و مجلس تایید می کنند لذا 
ما محکم پای خلع ید ایســتاده ایم 
و اعتقاد داریم ایــن مالک، کفایت 
و اهلیــت الزم را ندارد. مــا به طور 
جدی به مساله ورود کرده ایم منتها 
مقاومــت شــدیدی از جانب دولت 
می بینیم. نمی دانم چــرا دولتی ها 
به طــور عجیبی در مقابــل خلع ید 
از مالــک فعلی هفت تپــه مقاومت 
می کنند ولی ما بر این باور هســتیم 
که خلع ید باید حتمــا اتفاق بیفتد 
چراکه اگر این روند به صورت فعلی 
ادامه پیــدا کند و ایــن مالک نااهل 
همچنان بر سر کار بماند، با توجه به 

پرونده های ارزی که این مالک دارد 
)یعنی تخلف ایشــان فقط مربوط 
به هفت تپه نیســت(، هم کارگران 
آســیب می بینند و چنــد ماه دیگر 
دوباره اعتراضات شــروع می شود و 

هم تولید ملی ضربه می خورد.
به گفتــه نادری، یکــی از دالیل 
مبرز عدم کفایت مالک این است که 
وقتی ایشان در ســال ۹4 هفت تپه 
را تحویــل گرفت، مجتمــع بالغ بر 
60هزار تن تولید ســاالنه داشته اما 
امروز سطح تولید به زیر ٢0هزار تن و 
حدود ١۷-١۸ هزار تن رسیده است 
و اگر این روند ادامه پیدا کند، تولید 

ملی به شدت ضربه می خورد.
آیا خلع یــد در ســال ۹۹ اتفاق 
می افتد و آیا مجلس ابــزاری برای 
پیشــبرد این هدف دارد؟ نماینده 
تهران در پاســخ می گوید: مجلس 
قطعاً ابــزار الزم  و قدرتمنــد را در 
اختیار دارد. ما اصــرار داریم هرچه 
زودتر بحث خلع ید عملی شود تا هم 
کارگران آســیب نبینند و هم تولید 
ملی ضربه نخورد. مــا می خواهیم 
در کوتاه تریــن زمــان ممکن این 
اتفــاق بیفتد اما در مــورد ابزار کار، 
باید بگویم مجلس ابــزار قوی دارد. 
بنده با وزیر اقتصــاد و زیرمجموعه 
ایشــان مفصل صحبت کرده ام. در 
یک توئیــت هم اعالم کــردم که ما 
در ایــن زمینه شــوخی نداریم. اگر 
وزیر اقتصاد نخواهد در این زمینه با 
مجلس همکاری کند، قطعاً ایشان را 
استیضاح خواهیم کرد، در این، هیچ 

شکی نیست.
چند ماه تا پایان ســال ۹۹ باقی 
مانده اســت. باید منظر ماند و دید 
که آیا واقعاً نمایندگان مجلس قصد 
خلع ید از مالــک هفت تپه را دارند؟ 
آیا تا پایان ســال، خبر خوشی برای 
هفت تپه در راه خواهد بود؟ مســاله 
اینجاســت که باید توانمندسازی و 
رونق هفت تپه در دســتور کار قرار 
بگیرد. حتی اگر خلــع ید هم اتفاق 
بیفتد، باید دولت و زیرمجموعه های 
دولــت، این مجموعــه را در اختیار 
بگیرند و با تمام ابزار الزم و در ضمن 
با به رسمیت شناختن حق مشارکت 
جمعی کارگــران، آن را بــه رونق 
و شــکوفایی برســانند. غیر از این 
باشــد، ماجرای هفت تپه، ماجرایی 

دنباله دار و غم انگیز خواهد بود!

توئیت بازی بر سر برند هفت تپه

وقتیمقصران،مدعیوکالتکارگرانمیشوند

خبر

رئیس کانــون کارگران بازنشســته صنایع 
مخابرات راه دور شــیراز، خبر واریز یک ســوم 
از مطالبات کارگران بازنشســته این شــرکت را 

تکذیب کرد.
هاشم شمشــیری در گفت وگو با ایلنا گفت: 
»در جلسه ای که میان اینجانب و نماینده دستگاه 
قضا برگزار شد، مشخص شــد که خبر واریز یک 
ســوم مطالبات کارگران بازنشسته این شرکت 
کذب است و سهام دار شرکت پولی بابت مطالبات 
کارگران بازنشسته به حساب دستگاه قضایی واریز 

نکرده است.
وی افزود: تیرماه ســال جاری خبر رسید که 
یک ســوم مطالبات کارگران که شامل سنوات 
و دســتمزد ماهیانه می شــود و از نیمه دهه ۸0 

تاکنون پرداخت نشــده، به حساب دستگاه قضا 
واریز شــده است. حتی »موســوی« رئیس کل 
دادگستری استان فارس، ۳١ تیرماه اعالم کرد که 
در کمتر از 40 روز پس از سفر ریاست قوه قضاییه به 
استان فارس، بخشی از مطالبات کارگری شرکت 
مخابرات راه دور )ITI( شیراز پس از ١0 سال در 

آستانه پرداخت است.
رئیس کانــون کارگران بازنشســته صنایع 
مخابرات راه دور شیراز افزود: دادگستری استان 
فارس مطالبــات کارگران ســابق مخابرات راه 
دور شــیراز را به همراه خســارت تاخیر و تادیه 
آن پذیرفتــه اســت. در نتیجــه مجموع طلب 
بازنشستگان این شــرکت به حدود 40 میلیارد 
تومان می رسد اما ظاهرا سهام دار تعامل خوبی با 

دستگاه قضایی ندارد و برخالف وعده ای که داده 
بود، عمل کرده است. شمشــیری با بیان اینکه 
منتظر دریافت تمام طلب خود هستیم، گفت: با 
توجه به اینکه بانک ملی بزرگترین طلبکار سهام دار 
است، قرار شد که اموال شرکت به مزایده گذاشته 
شود و مطالبات کارگران به عنوان دیون ممتازه 
تلقی شود تا پس از بانک ملی در اولویت دریافت 
پول قرار گیریم اما بانــک ملی تا این لحظه اموال 

کارخانه را تجدید ارزیابی نکرده است.
وی افزود: بانک ملی مدعی است که از آخرین 
تجدیــد ارزیابی اموال صنایع مخابــرات راه دور 
شیراز، 6 ماه می گذرد و این کار باید بار دیگر انجام 
شود. با توجه به اینکه انجام این مزایده مورد تاکید 
مقام  های قضایی شهرستان شــیراز قرار دارد و با 

موافقت آنها انجام می شــود، باید هرچه سریعتر 
به سرانجام برسد چراکه ١۳00 کارگر بازنشسته 

با ١4 سال سابقه کار همچنان به طلب خود دست 
نیافته اند و با سختی زندگی خود را می گذارنند.

مطالبات بازنشستگان مخابرات راه دور شیراز پرداخت نشده است

نماینده تهران: مالک 
فعلی، کفایت و اهلیت 

الزم را ندارد. به طور جدی 
به مساله ورود کرده ایم 
منتها مقاومت شدیدی 

از جانب دولت می بینیم. 
نمی دانم چرا دولتی ها به 

طور عجیبی در مقابل خلع 
ید از مالک فعلی هفت تپه 

مقاومت می کنند

مشاور رئیس جمهور: اگر 
جدی هستند، بازخوانی 
انتقادی تحوالت مرتبط 

با اصل ۴۴ و اجرای 
قانون خصوصی سازی و 

اصالحیه های آن را شروع 
کنند و با آسیب شناسی 
ساختارها و فرآیندها و 
رفتارها به حل بنیادی 

مسأله کمک کنند
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