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دادستان کل کشور:

اخبار

وزیر راه چگونگی پرداخت مطالبات
پیمانکاران را اعالم کرد

وزیر راه وشهرسازی با یادآوری بدهی این وزارتخانه
به پیمانکاران بخش خصوصی گفت :طبق برنامه ریزی
های انجام شده بخشی از پرداخت این بدهی ها در بودجه
سالیانه دولت در نظر گرفته شده است.
«محمد اسالمی» افزود :با توجه به ظرفیت های
قانونی بخشی از این طلب پیمانکاران بخشی خصوصی
تهاتر خواهد شد .وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از
همه ظرفیت های قانونی برای پرداخت بدهی پیمانکاران
استفاده خواهد شد ،گفت :در انجام پروژه های نیمه تمام
نیز طوری برنامه ریزی شده که بخشی از این بدهی به
پیمانکاران مستهلک و بخشی نیز برای پیشرفت پروژه ها
هزینه شود .به گزارش ایرنا ،معاون برنامه ریزی و مدیریت
منابع وزیر راه و شهرسازی اواخر مردادماه امسال در گفت
وگو با ایرنا ،میزان مطالبات پیمانکاران از انجام پروژه های
مختلف عمرانی و تعهدات وزارت راه وشهرسازی را 18
هزار و  700میلیارد تومان اعالم کرده بود .به گفته «امیر
امینی» ،مطالبات واقعی پیمانکاران حدود  12هزار میلیارد
تومان است ،اما با تعهدات قانونی وزارت راه وشهرسازی در
این بخش ،بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران افزایش یافته
است .وی یادآورشد :برای پرداخت بدهی پیمانکاران این
وزارتخانه ،براساس تبصره ( )5قانون بودجه امسال ،روش
هایی در نظر گرفته که انتشار اسناد خزانه و اوراق تسویه
بخشی از آن است .همچنین «تسویه بدهی پیمانکاران به
دستگاه های اجرایی از محل تهاتر بدهی آنها به سیستم
بانکی» روش دیگری برای پرداخت بخشی از مطالبات
پیمانکاران است .به گفته امینی ،با استفاده از این قانون،
امسال بخشی از طلب پیمانکاران پرداخت خواهد شد .وی
گفت :طبق این مصوبه قانونی چنانچه هر پیمانکاری تا
پایان سال  1395نتوانسته تسهیالت بانکی خود را پرداخت
کند و یا اینکه به بانک ها بدهکار است ،می تواند مطالبات
خود را از دولت با استفاده از این روش تهاتر کند.

خواب سرمایه پوشاک در صرافیها!

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی
و پوشاک ایران با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی صنعت
پوشاک جهت تخصیص ارز از مدت ها قبل ریال خود را به
صرافیها دادهاند ،گفت :متاسفانه ریال تولیدکنندگان حوزه
پوشاک در صرافیها به خواب رفته است و این درحالی
است که ارزی دریافت نکردهاند.
مجید نامی با اشاره به آخرین وضعیت تولید پوشاک در
کشور ،اظهار کرد :مشکلی که در حال حاضر تولیدکنندگان
پوشاک با آن روبروهستند کمبود مواد اولیه و نقدینگی
است که موجب شده میزان تولید کارخانجات تا یک سوم
کاهش یابد و این اتفاق در حالی رخ داده است که به دلیل
ممنوعیت واردات پوشاک و افزایش هزینه قاچاق با توجه
به رشد نرخ ارز ،بازار به شدت تشنه کاالست.
وی با اشاره اینکه پوشاک در زمره  ۱۴۰۰قلم کاالیی
قرار گرفته که واردات آن ممنوع شد و در عین حال با توجه
به افزایش نرخ ارز قاچاق هزینهبر شده است ،گفت :در
شرایط فعلی فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان داخلی در
حوزه پوشاک به وجود آمده است هرچند کمبود نقدینگی
و مواد اولیه به شدت بر روی میزان تولید اثر گذاشته و
واحدهای تولیدی نمی توانند ظرفیت خود را افزایش دهند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی
و پوشاک ایران در مورد کاهش میزان نقدینگی واحدهای
تولیدی نیز ،خاطرنشان کرد :به دلیل شرایط به وجود آمده
در اقتصاد کشور در حال حاضر بیشتر نقل و انتقاالت پولی
به صورت نقدی انجام می شود و این در حالی است که
پیش از این پول به صورت بلندمدت پرداخت میشد.
نامی ،افزود :قیمت مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز
تولیدکنندگان از چند ماه پیش تا سه برابر افزایش یافته
است و با توجه به وضعیت ارزی پیش آمده و نیز احتماالتی
که در خصوص عدم ثبات نرخ ارز وجود دارد کمتر کسی
حاضر به فروش مدتدار محصوالت خود است و مواد اولیه و
یا قطعه صرفا به صورت نقدی این کار مد نظر قرار میشود.
وی همچنین در خصوص کمبود مواد اولیه واحدهای
تولیدی ،بیان کرد :کمبود مواد اولیه در حوزه پوشاک به
چند دلیل رخ داده است؛ مشکالتی که در سامانه نیما وجود
دارد و عدم تخصیص ارز به صنایع نساجی و پوشاک موجب
شده تا واحدهای تولیدکننده به صورت قطره چکانی ارز
مورد نیاز خود را از این سامانه دریافت کنند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی
و پوشاک ایران ،اضافه کرد :عالوه بر این بسیاری از
شرکتهای فعال در صنعت پوشاک از مهرماه سال جاری
ریال خود را به صرافی ها ارائه کردهاند اما پولها همچنان
حواله نشده است و صرافی ها به موقع کار خود را انجام
نمیدهند .باید نظارت هرچه بیشتر توسط بانک مرکزی
بر عملکرد صرافی ها مدنظر قرار گیرد چرا که با توجه به
نرخ تورم و بهره پول زیادی نزد آنها نگاه داشته شده است
و مبالغ ریالی باالیی در صرافی ها به خواب رفته است
و تولیدکنندگان نتوانستهاند ارز مورد نیاز خود را دریافت
کنند .نامی با اشاره به اینکه در عینحال کانال های انتقال
پول بسیار محدود شده و میزان کشورهایی که میتوان با
آنها همکاری داشت بسیار پایین آمده است ،اظهار کرد:
چین یکی از کشورهایی بود که حرف اول را در زمینه
تامین مواد اولیه مورد نیاز پوشاک در ایران میزد اما در
حال حاضر هیچ راهی برای انتقال پول برای شرکتهای
چینی وجود ندارد و ترکیه و هند هرچند وضعیت بهتری
نسبت به چینیها دارند اما در شرایط تقریبا مشابهی جهت
همکاری با واحدهای تولیدکننده در ایران به سر میبرند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از کارخانجات طی یک
الی دو ماه آینده مواد اولیه مورد نیاز ریسندگیشان به
پایان خواهد رسید ،اظهار کرد :صنعت پوشاک فصلی و
مدی است و از هم اکنون باید به فکر تولیدات بهار بود و
اگر قرار باشد با چنین مشکالتی کار را پیش برد باید چه
هرچه سریعتر جهت بهبود وضعیت چاره اندیشی کرد در
غیر این حیات کارخانجات و واحدهای تولیدی در صنعت
پوشاک با مشکالت عدیده ای روبرو خواهد بود.

مراکز تولیدی و صنعتی به هیچ وجه نباید معطل و تعطیل شوند

دادستان کل کشور خواستار رصد وزارت
اطالعات از دستگاههای اقتصادی شد و گفت:
نفوذیها در بخشهای مختلف اقتصاد کشور
تالش میکنند که ضربه اقتصادی دشمن را
کاری کنند و نباید بگذاریم که اینها بتوانند
اهداف خودشان را محقق سازند.
حجتاالسالم و المسلمین منتظری
در نشست بررسی مشکالت و چالشها در
رسیدگی به پروندههای جرایم اقتصادی که
به همت دادستانی کل کشور برگزار شد،
به فرمایشی از امام علی (ع) اشاره کرد و
گفت :این امام بزرگوار نشانه یک مدیر خوب
را تدبیر و برنامهریزی و پرهیز و اجتناب از
زیادهروی عنوان کرده است ،شرایط کشور ما
نیز به گونهای است که مدیریت هر بخشی
باید به این دو مولفه توجه کافی و کامل
داشته باشد.
تدبیر و پرهیز از افراط و تفریط
دو مولفه مهم در مدیریت
دادستان کل کشور افزود :اگر بخواهیم
به نتیجه مطلوب برسیم حتما باید در کارها
برنامهریزی همراه با تدبیر داشته باشیم و از
زیاده روی و افراط و تفریط اجتناب ورزیم.
این مسئول عالی قضایی با اشاره به
وضعیت امروز کشور تصریح کرد :ما در یک
جنگ جدی دشمن قرار گرفتهایم .جنگی که
هم اقتصاد کشور را و هم ارزشهای دینی
و انقالبی و هم امنیت ما را در حوزههای
مختلف هدفگیری کرده است.
وی یادآور شد :این جنگ با مطالعات
کامل و جامع و با رصد کردن شرایط کشور
و به گونهای که هرچه را در اختیار و توان
داشتهاند به کار گرفتهاند ،صورت گرفته
است .چه اتاق فکر و اندیشه که خودشان
درست کردهاند و چه مدیران و اندیشورزانی
که خودشان در زمینه جنگ دارند و چه به
کار گرفتن عناصر منطقهای و هماهنگ کردن
با دولتهای سرسپردهای که در منطقه مثل
یک گاو شیرده دارند به آنها شیر میدهند و
آنها را پشتیبانی مالی و اقتصادی میکنند.
برای این دولتها هم هیچ مهم نیست که
چقدر پول و در کجا و به وسیله چه کسی و
در چه جایی خرج میکنند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه
میلیاردها دالر به میدان آوردهاند تا هزینه
کنند و در این جنگ ما را به شکست
بکشانند ،گفت :دشمنان همه مکر و حیله،
نیرنگ و توطئههای خودشان را به میدان
آوردند و عقل و منطق و وظیفه شرعی و ملی
ما اقتضا میکند که همه دستاندر کاران
بخشهای مختلف اجرایی ،تقنینی ،قضایی
و اطالعاتی و امنیتی با همه توان به میدان
بیایند و همانگونه که در هشت سال دفاع
مقدس برای دفاع از ایران اسالمی سر از پا
نمیشناختند ،به همین ترتیب وارد میدان
جنگ اقتصادی شوند.
در برخی از مراکز و دستگاهها
مسئولین احساس جدی را در مبارزه با
توطئههای دشمن ندارند
این مسئول عالی قضایی با اشاره به اینکه
متاسفانه در برخی از مراکز و دستگاهها انسان
میبیند که مسئولین این احساس جدی را
در مبارزه با توطئههای دشمن ندارند ،گفت:
جاسوسانی که امریکا ،رژیم صهیونیستی و
عوامل منطقهای آنها قطعا در بخشهای
مختلف کشور و دستگاههای گوناگون
جاسازی کردهاند ،دو کار را انجام میدهند.
جاسوس انتقال
اول اینکه عواملی هستند که
ِ
خبر هستند و تخلیه اطالعاتی میکنند و
دیگر اینکه بستر موردنظر دشمن را فراهم
میکنند؛ به گونهای که جاسوس در یک

دستگاهی راه پیدا میکند و به نحوی عمل
میکند که دشمن بتواند به اهداف خود
برسد.
وی با تاکید بر اینکه بخشهای مختلف،
باید جاسوسی را جدی بگیرند؛ چرا که
دشمن در این زمینه سرمایهگذاری کرده
است ،خطاب به دادستانها تصریح کرد:
دادستانها باید در این زمینه فعال باشند و با
دستگاههای امنیتی و اطالعاتی همکاریهای
الزم را بکنند؛ چرا که امروز خطر جاسوسی
یک خطر بسیار جدی است که نظام ما را
هدف قرار داده است.
ابزار اطالعاتی
در اختیار قوه قضاییه نیست
دادستان کل کشور در رابطه با نحوه
برخورد با افرادی که مجرم اقتصادی هستند
یا مجرمانی که بستر نیل به اهداف دشمن را
فراهم میکنند و یا کسانی که به دنبال منافع
و رسیدن به آالف و علوف ،این خیانتها
را میکنند ،به بیان توضیحاتی پرداخت و
اظهارکرد :ابزار اطالعاتی در اختیار واجا
هست و انتظار ما این است که در این زمینه
با جدیت و برنامهریزی کار کنند .مجموعه
اطالعاتی که ما داریم این است که دشمن در
این زمینه به سرعت ،به شدت و با برنامهریزی
کار میکند؛ لذا جزو وظایف جدی وزارت
اطالعات ،اطالعات سپاه و نیروی انتظامی
است که رصد کنند؛ اینها را زمینگیر کرده
و نگذارند این خائنین به کشور ،نظام و ملت
بخواهند دانسته یا ندانسته اهداف دشمن را
پیاده کنند.
این مسئول عالی قضایی افزود :ابزار
اطالعاتی در اختیار قوه قضاییه نیست .قوه
قضاییه وظایفی تعریف شده براساس قانون
اساسی و قوانین عادی دارد؛ منتها حتما باید
از نیروی انتظامی ،اطالعات سپاه و وزارت
اطالعات این حمایت و پشتیبانی را بکنند تا
آنها بتوانند با اتکا به دستگاه قضایی کارهای
خودشان را انجام دهند.
وزارت اطالعات دستگاههای اقتصادی
را رصد کند
وی از وزارت اطالعات خواست تا
دستگاههای اقتصادی را رصد کند و گفت:
براساس اطالعاتی که داریم نفوذیها در
بخشهای مختلف اقتصاد کشور تالش
میکنند که ضربه اقتصادی دشمن را کاری
کنند و نباید بگذاریم که اینها بتوانند اهداف
خودشان را محقق سازند.
حجتاالسالم و المسلمین منتظری در
ادامه اظهاراتش با اشاره به چند نکته که در
این پروندههای اقتصادی باید مورد توجه قرار
گیرد ،گفت :باید همه تالش کنیم که مراکز
تولیدی و صنعتی به هیچ وجه در این مرحله
از تاریخ کشور معطل و تعطیل نشود.
دادستان کل کشور اظهار کرد :هرچه
توان داریم باید برای همکاری با مراکز
تولیدی و صنعتی بگذاریم و اگر تخلف هم

سیاست دولت حمایت جدی از صادرکنندگان

معاون اقتصادی رئیس جمهوری :حمایت جدی از صادرات و صادرکنندگان برای
مقابله با تحریمهای اقتصادی است.
محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود :طبق آمارها،
صادرات کشور در هشت ماهه نخست امسال در مسیری رو به رشد مستمری قرار گرفته و
سیاست دولت حمایت جدی از صادرات است.
نهاوندیان درباره اینکه برخی صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به بازار تزریق
نکرده اند ،گفت :سیاست ارزی و تجاری کشور به صراحت و روشنی اعالم شده و خود
صادرکنندگان هم کامال با این سیاست همراه هستند تا ارز حاصل از صادرات باید به چرخه
اقتصاد کشور باز گردد.
وی افزود :اما با توجه به واقعیاتی که در مناسبات خود داریم مانند محدودیت های
ناشی از تحریم ها ،باید از انعطاف پذیری کامل برخوردار باشیم و با این رویکرد بانک
مرکزی صادرکنندگان را طبقه بندی کرده است.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد :اینکه صادرکننده ای ارز خود را به
مصرف واردات برساند یا در سامانه نیما یا از طریق بانک ها و صرافی ها عرضه کند به این
معنی است که دست صادرکنندگان را در بازگرداندن ارز باز بگذاریم.
نهاوندیان ادامه داد :هدف اصلی استمرار صادرات است تا ارز حاصل از آن به ریال
تبدیل شده و بتوان با آن خرید انجام داد یا تولید جدید داشت؛ این چرخه با یکبار تمام
نمی شود بلکه باید مرتب تداوم داشته باشد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری تاکید کرد :بازگشت ارز صادرکنندگان به بازار یکی
از عواملی بوده که در هفته های اخیر سبب ثبات در بازار ارز شده است.وی در باره
تداوم رایزنی رئیس جمهور با صاحب نظران اقتصادی هم گفت :دیدار با صاحب نظران و
کارشناسان ادامه می یابد زیرا ما در شرایطی هستیم که همه باید دست به دست هم دهیم
و به ابتکارهای جدید دست یابیم.نهاوندیان تاکید کرد :رئیس جمهوری ماموریت داده است
که این دیدارها به طور جدی دنبال شود و از این رو تصمیم جدیدی در ارتباط با تداوم
جلسه ها گرفته شده است.

دارند باید ضمن رسیدگی به تخلفات از
تعطیل شدن کارخانه یا بیکار شدن کارگران
جلوگیری شود.
دستگاههای تحقیقاتی در زمان
قاضی مربوطه کامال
تحقیقات با
ِ
هماهنگ باشند
این مسئول عالی قضایی از دستگاههای
تحقیقاتی خواست که در زمان تحقیقات با
قاضی مربوطه کامال هماهنگ باشند و هر
ِ
چند روز یک بار جلساتی را برگزار کنند تا
مستندات پرونده کامل باشد.
وی در رابطه با شناسایی اموال مجرمان
نیز گفت :گاهی شناسایی اموال زمان میبرد
و نیاز به بررسی و تحقیق بیشتری دارد و
در برخی از پروندهها با این مسئله مواجه
هستیم و دستگاههای اطالعاتی سعی کنند
در شناسایی اموال تالش بیشتری داشته
باشند.
حجتاالسالم والمسلمین منتظری
خطاب به دادستانها گفت :استجازه مقام
معظم رهبری و هماهنگیهایی که صورت
گرفت ابزاری الزم و ضروری بود که فراهم
شد؛ بنابراین هر ابهامی در این زمینه داشتید
از معاون اول قوه قضاییه و یا دادستانی کل
کتباً یا تلفنی استعالم کنید و طبق بخشنامه
ریاست قوه قضاییه در استانهایی که ضرورت
تشکیل دادگاه وجود دارد ،هماهنگیهای
الزم با معاونت اول قوه قضاییه صورت گیرد.
در سایر استانها نیز پس از پایان تحقیقات
وقتی پرونده به مرحله کیفرخواست رسید
موضوع را به دفتر معاونت اول قوه قضاییه
ارجاع دهید تا در این زمینه تصمیم الزم اخذ
شود.
وی ادامه داد :مسئله تعیین عنوان جرم
باید در چارچوب قانون صورت گیرد .ما نه به
دنبال این هستیم که یک فرد را بیشتر از آن
چه استحقاق دارد مجازات کنیم و نه دنبال
این هستیم که در این زمینه کوتاهی شود و
با مسامحه از کنار جرم بگذریم؛ بلکه عنوان
اتهام زمانی مشخص میشود که تحقیقات
انجام شود .الزم نیست در ابتدا عنوان اتهام
مشخص شود؛ تحقیقات انجام و تکمیل
میشود و بعد در یک جمع بندی عنوان
اتهامی بیان میشود.
حجت االسالم و المسلمین منتظری
در ادامه افزود :ممکن است جرم در ابتدا
یک عنوان داشته باشد؛ اما بعد از تحقیقات
مشخص شود که عنوان اتهامی چیز دیگری
است .مشخص کردن عنوان جرم جزء
اختیارات و وظایف بازپرس است.
زمینه تحقق جرم را با بستن راههایی
که امکان وقوع جرم در آن وجود
دارد ،ببندیم
دادستان کل کشور تصریح کرد :اگر
بتوانیم در هر استان و یا بخش با نظارتهای
درون سازمانی ،پیشگیری را مقدم بشماریم و
مانع وقوع جرم شویم ،این امر بسیار مطلوب

است؛ بنابراین باید زمینه تحقق جرم را با
بستن راههایی که امکان وقوع جرم در آن
وجود دارد ،ببندیم.
وی با بیان اینکه پیشگیری باید متناسب
با وضعیت جرم باشد گفت :یکی از مهمترین
راههای پیشگیری ،شفافیت اطالعات است.
همچنین باید سامانهها را به درستی تعریف
و با یکدیگر مرتبط کنیم .در حوزه قاچاق
کاال و ارز بیش از یک سال است که بیان
کردهایم این کار را جدی بگیرید؛ به طوری
که سامانههای ثبت ،ورود و خروج کاال شفاف
شود .متاسفانه به خاطر غفلت و سهل انگاری
و بی توجهی ،عدهای از سامانه ثبت سفارش
سوءِاستفاده کردند.
در زمینه ارتباطات ،اخالق و نحوه
مراودات فرهنگ سازی کنیم
حجت االسالم و المسلمین منتظری
تصریح کرد :اگر میخواهیم در جامعه فساد
اخالقی و تجاوز به نوامیس مردم صورت
نگیرد ،باید در زمینه ارتباطات ،اخالق و نحوه
مراودات آنچنان فرهنگ سازی کنیم که زن
و یا مردی به خود اجازه ندهد که مرتکب
مسائل خالف اخالق شود .متاسفانه فرهنگ
منحط غربی بر برخی جوامع اسالمی حاکم
شده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه
پیشگیری به معنای واقعی ،یک مسئولیت
و وظیفه فراقوهای است تصریح کرد :اولین
دستگا ِه مسئول پیشگیری ،وزارت اطالعات
است و باید با ابزاری که در اختیار دارد مانع
وقوع جر ِم اختالس ،پولشویی ،دزدی و رشوه
در ادارات شود .قوه قضاییه ابزار اطالعاتی
در اختیار ندارد؛ بنابراین مکرر گفته ایم که
پیشگیری یک مسئولیت فراقوهای است و
همه دستگاهها باید به میدان بیایند.
برگزاری جلسه با بانک مرکزی برای
رفع مشکالت شناسایی اموال در
موسسات پولی و اعتباری
وی در بخش دیگری از سخنان خود به
مسئله موسسات پولی و اعتباری اشاره کرد
و گفت :موسسات پولی و اعتباری بالی جان
قوه قضاییه ،دستگاههای اجرایی و تقنینی و
بانکها شده بودند که تا حدودی این مشکل
حل و فصل شده است؛ اما همچنان مشکالتی
در بحث شناسایی اموال و نیز درمورد اموالی
که توقیف و ضبط شده اند ،وجود دارد و بعضا
بانکها در این زمینه همکاری نمیکنند که
قرار است جلسهای در این مورد با بانک
مرکزی برگزار شود.
حجت االسالم و المسلمین منتظری
خطاب به حاضرین در جلسه گفت :اگر در
برخی موضوعات گرههایی میبینید آن را
انعکاس دهید .در مورد مشکالتی که در اثر
فعالیت شرکتهای کاغذی ایجاد شده است
و یا مسئله ثبت شرکتها و سوءِاستفاده
از کارتهای بازرگانی اگر نیاز به قانون و
یا اصالح قانون وجود دارد این موارد را
پیشنهاد دهید .دادستان کل کشور افزود:
مقام معظم رهبری با تشکیل شورای عالی
اقتصاد زمینهای را فراهم کردند که در یک
ماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده و در حال
حاضر چند موضوع مهم در دستور کار شورا
قرار دارد.
وی در پایان خطاب به حاضرین جلسه
گفت :چنانچه برای سروسامان دادن به مسائل
اقتصادی پیشنهادی دارید آن را انعکاس
دهید .به عنوان مثال در بحث چکهای
تضمینی و سوءِاستفاده از آن بالفاصله
جلسهای گذاشته شد و بانک مرکزی روی
این موضوع کار کرد و خوشبختانه تصمیمات
خوبی در این زمینه اخذ شد .

توزیعبرنجتایلندیواروگوئهایجایترمیمدستمزدرانمیگیرد

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار گفت :سابق بر این شاهد توزیع
کاالهای بدون کیفیت مانند برنج اروگوئهای و یا تایلندی به عنوان بن بین کارگران بودهایم
اما این اقدام نمیتواند جایگزین ترمیم دستمزد شود.
احسان سهرابی اظهار داشت :جلسه دیروز شورای عالی کار برگزار شده در مورد بیمه
بیکاری بوده و متأسفانه نمایندگان کارگران به علت اینکه از آنها دعوت نشده بود در آن
حضور نداشتهاند.
وی بیان کرد :این اظهارنظر که ممکن است کمک به کارگران از نوع نقدی نبوده
و تنها به صورت کاال باشد از دیدگاه بنده اصال صحیح نیست ما در دورههای قبلی هم
توزیع کاال داشتهایم که متأسفانه در آنها کاالهایی با کیفیت بسیار کم در اختیار کارگران
قرار میگرفت .عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور خاطرنشان کرد:
همچنین نیازهای افراد با هم تفاوت دارد ممکن است اولویت کسی آموزش فرزندش با این
هدف باشد که بتواند از طبقه کارگری بیرون برود و برایش مواد غذایی دارای اهمیت نباشد.
سهرابی ادامه داد :همانطور که اشاره شد ما سالهای قبل شاهد توزیع برنج اروگوئهای
و یا تایلندی به عنوان بن در بین کارگران بودهایم و حاال هم به این روند اصال دیدگاه
خوبی نداریم .وی با اشاره به گفتههایی مبنی بر لزوم مشارکت حداکثری شرکای اجتماعی
برای حفظ اشتغال موجود ،تصریح کرد :به نظر میرسد که قرار است بار تمام این مشارکت
اجتماعی به دوش کارگران بیافتد و آنها باید در این وضعیت برای حفظ اشتغال کوشا باشند
در حالیکه این مسئله به هیچ عنوان درست نیست.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور تأکید کرد :کارگران صدقه
نمیخواهند؛ تنها حق خود را طلب میکنند چراکه ما تأثیر افزایش نرخ ارز را در کاالها
دیدهایم اما در دستمزد ندیدهایم همچنین باید این را در نظر داشت که بخش زیادی از
کارگران هم اکنون حقوق معوقه دارند و در وضعیت ریاضت اقتصادی به سر میبرند.
سهرابی عنوان کرد :اگر قرار است مشارکت حداکثری وجود داشته باشد همه باید
در آن شرکت کنند نه اینکه تنها وزنه کارگران سنگین باشد و بقیه کاری در این زمینه
انجام ندهند.

قاچاق پوشاک از گمرکات و با تبانی برخی مسئوالن انجام میشود

عضو کمیسیون اصل  ۹۰مجلس گفت:
قاچاق رسمی پوشاک از مبادی قانونی کشور از
طریق سامانه جامع گمرک ،با اظهار خالف واقع
و جعل اسناد صورت می گیرد.
به گزارش مهرامیر خجسته افزود :با قاچاق
گسترده پوشاک به کشور  ۳۶۰هزار کارگر
نساجی و پوشاک بیکار شده اند.
وی گفت :تبانی با برخی مسئوالن و افراد

تاثیرگذار از جمله عوامل پوشاک قاچاق به کشور
است.
بهرام شهریاری ،نائب رئیس اتحادیه تولید
و صادرات نساجی و پوشاک نیز در این برنامه
گفت  :حجم مصرف پوشاک در کشور ساالنه ۸
میلیارد دالر است که  ۲.۵میلیارد دالر آن به
صورت قاچاق وارد کشور می شود و تنها ۶۰
میلیون دالر پوشاک به صورت قانونی به کشور

وارد می شود.
وی افزود :به علت قاچاق گسترده ،نیمی از
ظرفیت تولید پوشاک فعال است.
مدیر کل نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و
ارز هم در این برنامه گفت :از  ۴۴هزار و ۱۰۸
فقره پرونده تشکیل شده در شعب تعزیرات
حکومتی  ۴هزار و  ۴۳۲فقره مرتبط با پوشاک
قاچاق است.

سید عبدالمجید اجتهادی افزود ۷۴ :درصد
پرونده های تشکیل شده زیر  ۱۰میلیون تومان
ارزش دارند و این نشان می دهد که باید با دانه
درشت ها برخورد کرد.
وی گفت :معتقدیم مقابله فیزیکی با پدیده
قاچاق به تنهایی جوابگو نیست.
مدیرکل نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز
تصریح کرد :در رسیدگی به پرونده های قاچاق

هیچ گونه چشم پوشی نخواهیم کرد.
مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم
در این برنامه گفت :در یکسال و نیم گذشته
 ۴۶هزار مورد بازرسی مرتبط با قاچاق پوشاک
صورت گرفته است.
داریوش بهنود قاسمی افزود :ارزش
کشفیات پوشاک قاچاق  ۱۲۶میلیارد ریال است.

اخبار کوتاه
وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد:

احیا و راهاندازی مجدد
۳۰۰۰واحد صنعتی تا پایان سال

وزیر صنعت ،معدن و تجارت از بازگشت هزار و ۳۰۷
واحد صنعتی به چرخه تولید خبرداد و گفت :حمایت از
تولید داخل و تولیدکنندگان داخلی از محورهای اصلی
تعیین بودجه سال آینده هیات دولت خواهد بود.
رضا رحمانی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی
استان مرکزی از احیا و راه اندازی مجدد هزار و
۳۰۷واحد صنعتی با اشتغالزایی ۱۸هزار نفری خبرداد
و گفت :با برنامه ریزی انجام شده در وزارت صمت
پیشبینی ما این است که تا پایان سال این تعداد به
 ۳۰۰۰واحد برسد.
رضا رحمانی در این نشست مهترین اولویت بودجه
سال ۹۸را صیانت از تولید اعالم کرد و گفت :از تمامی
دستگاههای کشور درخواست میکنم جمله مقام معظم
رهبری در این زمینه که میفرمایند» در شرایط امروز
مساله تولید و حفظ حیات کارخانهها و اشتغال یک
جهاد است» را مورد توجه قرار دهند.
وی با تاکید بر نقش و پیامدهای حمایت از تولید
در اقتصاد جامعه ،به تحریمهای  13آبان نیز اشاره
کرد و افزود :با هوشیاری ملت ،تدابیر دولت و تالش
سایر دستگاههای کشوری فعال مشکل خاصی در کشور
به وجود نیامد و در واقع آحاد جامعه در این زمینه
سنگبرداری کردند .وزیر صنعت ،معدن و تجارت در
همین زمینه افزود :حمایت از کاالی ایرانی شعار امسال
است و تمام برنامههای وزارت صنعت ،معدن و تجارت
نیز در همین راستا تدوین شده است.
رحمانی ضمن بیان این نکته ادامه داد :انتظار
می رود تمامی وزارتخانه ها ،سازما نها و اقشار
مختلف مردم نیز حمایت از کاالی ایرانی را در
دستور کار قرار داده تا با گفتما نسازی هدفمند در
این حوزه بتوان گام موثری در ایجاد اشتغال و تقویت
بنیه اقتصادی مردم برداشت.
به گفته وی کاهش تورم ،خودکفایی و حل معضل
بیکاری در سایه حمایت از کاالی ایرانی محقق میشود
و آحاد جامعه باید در این خصوص احساس مسئولیت
کنند .وی در ادامه با اشاره به نمایشگاه تخصصی صنعت
و معدن اظهار داشت :دوازدهمین نمایشگاه صنعت،
معدن و ابزارآالت استان مرکزی به بهترین شکل ممکن
برگزار شده و باید از این ظرفیت در راستای معرفی
توانمندیهای استان به کشور استفاده کرد.
رحمانی اضافه کرد :شور کارآفرینان و
تولیدکنندگان در این نمایشگاه گویای انگیزه و
روحیه باالی این قشر از جامعه در فرآیند تولید است.
وزیر صمت با اشاره به نقش مهم صنعت و تولید
افزود :تولیدکنندگان به عنوان رزمندگان جبهه تولید
با روحیه باال در راستای توسعه اقتصادی کشور تالش
می کنند که این مهم تکلیف مسئوالن را در حمایت
از این قشر سنگین می کند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه شرکت هپکو
اراک را نمونه ای از تالش مضاعف صنعتگران میهن
اسالمی عنوان کرد و گفت :این شرکت که در یک
سال گذشته به مرز تعطیلی رسیده بود اکنون با تالش
کارکنان و حمایتهای دولت با فناوری روز دنیا وارد
عرصه تولید شده است .گفتنی است بازدید از شرکت
صنایع آذرآب ،حضور در بین کارگران و راهاندازی مجدد
شرکت هپکو ،واگن سازی پارس و بازدید از دستاوردهای
تولیدکنندگان ایرانی در نمایشگاه تخصصی صنعت و
معدن از دیگر برنامههای سفر یک روزه رضا رحمانی
وزیر صنعت ،معدن و تجارت به اراک بود.

خصوصیسازی سوء استفاده از
اعتبار بنگاه نیست

یک مقام مسئول کارگری بر ضرورت شناسایی
صالحیت مدیران و ارزش واقعی بنگاههای اقتصادی
پیش از واگذاری تاکید کرد.
فتحاله بیات اهلیت را شرط اول واگذاری بنگاه
اقتصادی به بخش خصوصی دانست و گفت :اهلیت افراد
قبل از واگذاریها باید محرز شود و به افرادی که توانایی
اداره بنگاه اقتصادی را ندارند و فاقد هرگونه تجربه و
سابقه کار در این زمینه هستند واگذاری صورت نگیرد.
وی در ارزیابی دلیل عدم بهرهوری بنگاهها و
شرکتهایی همچون هفتتپه و مشکالتی که برای
کارگران آن رخ میدهد ،گفت :خصوصیسازی با
خصولتی سازی فرق دارد .متاسفانه در سالهای اخیر به
اسم خصوصیسازی بسیاری از بنگاهها به افراد ناکارآمد
و فاقد صالحیت سپرده شد و مشکالت عدیدهای را برای
بنگاهها ،دولت و کارگران آن به وجود آورد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تصریح
کرد :معنی واگذاری یک بنگاه به بخش خصوصی این
نیست که افراد با رانت شرکت بزرگی را با نیروهای
کارش در اختیار بگیرند و با حداقل پرداختی از آن سوء
استفاده کنند.
به اعتقاد بیات ،عدهای از شرکتهایی که به بخش
خصوصی واگذار میشوند با هدف سوء استفاده از منابع
و اعتبار شرکت یا گرفتن وامهای کالن ،بنگاه و کارگران
را به وضع امروز میرسانند و بعد از زیر بار مسئولیت
شانه خالی میکنند.
وی گفت :چرا باید از کارگران چنین بنگاههایی
بخواهیم برای مطالبات عقبافتاده خود سکوت کنند و
از خانوادههایشان بخواهند هشت ماه حقوق نگرفتن را
تحمل کنند؟ پس کارگران مطالبات صنفی و بیکفایتی
مدیران کارخانه را چگونه به گوش مسئوالن برسانند؟
این مقام مسئول کارگری در پایان با بیان این که در
بحث خصوصیسازی نباید واسپاری شود ،افزود :وزارت
کار و وزارت صنعت ،معدن و تجارت در قبال شرکتی
که واگذار میشود ،کسی که آن را خریداری میکند
و ارزش واقعی آن مسئولیت دارد و قبل از هر گونه
واگذاری اهلیت مدیران را باید شناسایی و بهرهوری و
سودآوری آن را بررسی کند.
یکی از پرحاشیهترین و دردسرسازترین شرکتهای
ایران در دو دهه اخیر شرکت کشت و صنعت نیشکر
هفتتپه بوده است .وجود بحرانهای ناشی از مدیریت
ناصحیح و در پی آن اعتراضات کارگری در عدم رسیدگی
به مطالبات کارگران و انباشت حقوق معوق ،این شرکت
را در سالهای گذشته با مشکالت عدیده مواجه کرده
است.در چند روز اخیر با تصمیم اعضای هیات مدیره،
مدیریت این شرکت تغییر کرد و مدیرعامل جدید
نیشکر هفت تپه به کارگران معرفی شد.

