
مديرعامل سازمان اموال تمليكي:

 سامانه هاي الكترونيكي ثبت و كنترل كاال 
نقص دارند

بايد امكان بازصادرات كاالهاي قاچاق ميسر شود

  نح�وه قيمت گ�ذاري ب�راي كااله�اي صادرات�ي، تضامي�ن 
ت�ا 10 برابر ب�راي كاالها و ع�دم هماهنگ�ي الزم مي�ان نهادهاي 
مرتبط براي صادرات مج�دد كاالهاي قاچاق نيازمن�د بازنگري و 
اصالح اس�ت تا امكان بازص�ادرات كاالهاي قاچاق ميس�ر گردد. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، امين دليري مديرعامل سازمان 
جمع آوري و فروش اموال تمليكي كشور با اشاره به گسترش مأموريت ها 
و وظايف اين سازمان در تعيين تكليف اموال دولت افزود: در راستاي 
انجام بهينه مأموريت هاي اين سازمان مجوز ايجاد 10 اداره و افزايش 
81 پست سازماني به ساختار منابع انس��اني اين سازمان را داشته ايم 
كه اميدواريم اين ادارات به زودي در اس��تان هاي فاقد تشكيالت اين 
سازمان با همراهي و كمك دس��تگاه هاي مرتبط به ويژه استانداري ها 

راه اندازي و فعال شوند. 
دليري با اشاره به اقدامات س��ازمان در حوزه فناوري اطالعات افزود: 
سازمان اموال تمليكي يك سازمان پيشتاز در حوزه فناوري اطالعات 
اس��ت و براي انجام هر چه بهتر وظايفمان نيازمن��د تكميل و اصالح 

سامانه هاي الكترونيكي از جمله ثبت و كنترل و نظارت كاال هستيم. 
رئيس هيئت مديره سازمان اموال تمليكي با اشاره به عملكرد فروش 
سازمان طي س��ال گذش��ته افزود: پس از ابالغ آيين نامه اجرايي مواد 
55 و 56 قانون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز در فروش اموال منقول طي 
سال گذشته كاهش محسوسي داش��ته ايم كه انتظار مي رود با تمركز 
بر تعيين تكليف س��اير اموال در اختيار اين سازمان از جمله كاالهاي 
متروكه و اموال غير منقول نسبت به جبران آن اقدام نماييم.  وي با اشاره 
به مشكالت باز صادرات كاالهاي قاچاق افزود: نحوه قيمت گذاري براي 
كاالهاي صادراتي، تضامين تا 10 برابر ب��راي كاالها و عدم هماهنگي 
الزم ميان نهاده��اي مرتبط براي ص��ادرات مجدد كااله��اي قاچاق 
نيازمند بازنگري و اصالح اس��ت تا امكان بازصادرات كاالهاي قاچاق 

ميسر گردد. 
وي با اش��اره ب��ه ض��رورت يكپارچه س��ازي و تبادل اطالع��ات ميان 
دس��تگاه هاي مرتبط حوزه مبارزه ب��ا قاچ��اق كاال و ارز گفت: تبادل 
اطالعات ميان دستگاه هاي كاشف، گمرك، محاكم قضايي و سازمان 
اموال تمليكي موجب افزايش دقت در كنترل و نظارت بر عملكرد اين 

سازمان ها از كشف تا تعيين تكليف كاالهاي قاچاق مي گردد. 
گفتني است تا قبل از اين سازمان اموال تمليكي در 21 استان كشور 
داراي مديريت يا اداره مستقل استاني بوده كه با ابالغ ساختار جديد در 

تمامي استان ها داراي ادارات مستقل اموال تمليكي خواهد شد. 
دليري در ادامه به نامگذاري سال 95 به عنوان سال اقتصاد مقاومتي، 
اقدام و عمل و سال 96 به عنوان سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال 
و فرازهايي از سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري )مدظله العالي( 
اشاره نمود و آمادگي س��ازمان را در جهت تحقق منويات مقام معظم 

رهبري ابراز داشت. 

 داللي بالي جان
 بازار مواد اوليه صنعت لوله و پروفيل

دبير انجمن صنف�ي توليدكنندگان لول�ه و اتص�االت پلي اتيلن 
گفت: بازار داللي بالي جان مواد اوليه صنعت لوله و پروفيل است. 
بابك ديانت پي، عضو هيئت مديره فدراسيون صنعت آب اتاق بازرگاني 
ايران گفت: ماده اوليه پلي اتيلن جان صنعت لوله هاي پلي اتيلن است و 
دالالن به جان ضروري ترين ماده اوليه اين صنعت افتاده اند و متأسفانه 
امكان دسترسي همه توليدكنندگان به راحتي براي تهيه اين مواد در 

داخل وجود ندارد. 
وي در مصاحبه با راديو اقتصاد افزود: لوله هاي پالس��تيكي با توجه به 
نوع مواد اولي��ه داراي انواع مختلفي از قبيل: لوله هاي پي. وي. س��ي، 
پ. پ. و پلي اتيلن اس��ت.  ديانت پ��ي با بيان اين جمل��ه كه لوله هاي 
پلي اتيلن بس��يار پرمصرف و در خطوط انتقال آب، فاضالب، گاز و. . . 
كاربرد فراواني دارند، اظهار داش��ت: در حال حاضر سرمايه در گردش 
لوله هاي پلي اتيلن 3 هزار ميليارد تومان در س��ال است.  عضو كميته 
حمايت از ساخت داخل وزارت نيرو با اعالم اينكه مواد اوليه مورد نياز 
توليد لوله هاي آبرساني در كشور از بازار بورس كاال تهيه مي شود، گفت: 
متأسفانه امكان دسترسي همه توليدكنندگان به راحتي براي تهيه اين 

مواد در داخل وجود ندارد. 
وي با بيان اينكه مواد پلي اتيلن امروز گرفتار بازار داللي ش��ده است، 
افزود: پويايي توليد داخلي در عصر حاضر مستلزم حمايت جدي ازسوي 
دولت است.  ديانت پي اظهارداشت: در حال حاضر بيش از ۷00 پروانه 
بهره برداري از س��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده بدون 

اينكه امكان سنجي و ارزيابي اقتصادي صورت گرفته باشد. 
وي با اعالم اينكه هم اكنون ش��ركت هاي توليد ي لوله هاي پلي اتيلن 
در كشور با ظرفيت زير 30 درصد مشغول فعاليت هستند، يادآورشد: 
در چنين شرايطي صدور پروانه هاي جديد بهره برداري منطقي به نظر 
نمي سد.  علي معين فر، عضو هيئت مديره صنايع همگن پالستيك نيز 
به راديو اقتصاد گفت: عدم دسترسي آس��ان به مواد اوليه و ماليات بر 
ارزش افزوده از جمله مش��كالت اساسي توليدكنندگان صنعت لوله و 
پروفيل كشور اس��ت.  وي با بيان اينكه تعلق 9 درصد ي ماليات ارزش 
افزوده به مواد اوليه توليدكنندگان داخلي را به ورطه نابودي كشانده 
است، افزود: باال بودن نرخ سود تسهيالت بانكي، مواد اوليه گران، ماليات 

همه و همه به افزايش هزينه توليد در جامعه دامن مي زند. 
عضو هيئت مديره صنايع همگن پالستيك بيان داشت: باال بودن هزينه 
توليد توان رقابت توليد كنندگان داخلي را در برابر رقباي خارجي سلب 
مي كند بنابراين مي طلبد دولتمردان به اين مهم توجهي جدي داشته 
باشند، چون امكان رقابت در سطح بازارهاي بين المللي با هزينه باالي 

توليد شدني نيست. 

صندوق بين المللي پ�ول در جديدترين گزارش 
خود با پيش بيني كاهش رشد اقتصادي به 3/3 
درصد و در عين ح�ال افزايش ن�رخ بيكاري به 
12/52 درص�د در س�ال 2017 اعالم ك�رد، طي 
سه سال گذشته كل س�رمايه گذاري انجام شده 
در اقتصاد ايران روند كاهش�ي داش�ته اس�ت. 
صندوق بين المللي پول در گزارشي برآورد خود از 
شاخص هاي كالن اقتصادي ايران در سال 2016 و 
پيش بيني تا پايان سال 201۷ را اعالم كرد. بر اساس 
اين گزارش، توليد ناخالص داخلي ايران در س��ال 
2016 به 3۷6 ميليارد و ۷55 ميليون دالر رسيده 
است. اين رقم براي سال 2015 بالغ بر 3۷4 ميليارد 
و 306 ميليون دالر بوده است، اما اين رقم در سال 
201۷ كاهش خواهد يافت و به 368 ميليارد و 488 
ميليون دالر خواهد رسيد. بر اس��اس اين گزارش، 
رشد اقتصادي ايران در سال 2016 به 6/6 )6/544( 
درصد افزايش يافته اس��ت. صندوق رشد اقتصادي 
ايران در سال 2015 را منفي 1/6 اعالم كرده است. 

در عين حال اي��ن نهاد بين المللي از كاهش رش��د 
اقتصادي ايران در س��ال 201۷ ب��ه 3/3 )3/286( 

درصد خبر مي دهد. 
  افزايش س�هم ايران از اقتص�اد جهان در 

سال 2016
برآوردهاي صندوق بين المللي پول نشان مي دهد، 
توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص قدرت 
خريد در سال ميالدي گذشته بالغ بر 1454 ميليارد 
دالر بوده كه پيش بيني مي ش��ود، اين رقم در سال 
جاري بيش از 80 ميليارد دالر افزايش يابد و به بيش 

از 1535 ميليارد دالر برسد. 
همچنين س��رانه تولي��د ناخالص داخل��ي ايران بر 
اساس شاخص قدرت خريد نيز كه در سال 2016 
بالغ بر 180۷۷ دالر برآورد ش��ده اس��ت در س��ال 
جاري )201۷( ب��ه ح��دود 18858 دالر افزايش 

خواهد يافت. 
به اين ترتيب، سهم ايران از اقتصاد جهاني در سال 
2016 افزايش يافته است و از 1/1۷ درصد در سال 

2015 به 1/213 درصد رسيده اس��ت اما در سال 
201۷ دوب��اره كاهش مي يابد و ب��ه 1/212 درصد 

خواهد رسيد. 
افزاي�ش  و  س�رمايه گذاري  كاه�ش    

پس اندازهاي ملي
اين نه��اد بين الملل��ي همچنين اعالم ك��رد: كل 
س��رمايه گذاري انجام ش��ده در اقتصاد ايران طي 
سال گذشته به معادل 31/19 درصد توليد ناخالص 
داخلي رسيده است در حالي كه اين رقم طي سال 

2015 برابر با 32/10 درصد بوده است. 
همچنين كل سرمايه گذاري انجام شده در اقتصاد 
ايران در سال جاري ميالدي باز هم كاهش مي يابد و 
به 31/09 درصد توليد ناخالص ملي خواهد رسيد. 

كل پس اندازهاي ملي نيز نسبت به توليد ناخالص 
داخلي در سال 2016 به 3۷/44 درصد جي دي پي 
رسيده است كه در مقايس��ه با سال 2015 افزايش 
را نش��ان مي دهد. پيش بيني صندوق براي س��ال 
جاري ميالدي كاهش اين رقم و رس��يدن به 36/3 

درصد است. 
  بهبود نرخ ت�ورم در س�ال 2016 ،افزايش 

دوباره در سال 2017
بر اساس اين آمار، نرخ تورم كه در سال 2016 برابر 
با 8/866 درصد برآورد شده اس��ت امسال افزايش 
مي يابد و به 11/23 درصد خواهد رسيد. نرخ تورم 
در سال 2015 برابر با 11/9 درصد اعالم شده است. 

  منفي شدن رشد صادرات در سال جاري
واردات اي��ران كه در س��ال 2016 رش��د 16/9۷ 
درصدي را تجربه كرده بود، امس��ال با رشد 14/58 

درصدي مواجه خواهد شد. 
بر اس��اس برآوردهاي اين گزارش، ص��ادرات ايران 
كه در سال 2016 رشدي 43/0۷ درصدي داشت، 
در سال جاري رشد منفي 5/34 درصدي را تجربه 

مي كند. 
  بيكاري بيشتر مي شود

گزارش صندوق بين المللي پول از بدترشدن وضعيت 
بيكاري در ايران طي سال 2016 و امسال نسبت به 
س��ال قبل خبر مي دهد و پيش بيني كرده است كه 
نرخ بيكاري در سال 201۷ به 12/52 درصد برسد، 
در حالي كه اين رقم براي سال 2016 برابر با 12/45 
درصد اعالم شده است. همچنين نرخ تورم ايران در 

سال 2015 برابر با 11 درصد برآورد شده است. 
  افزايش درآمدها و مخارج دولت

اين نهاد بين الملل��ي كل درآمد دولت براي س��ال 
جاري را معادل 18/5 درصد توليد ناخالص داخلي و 
كل هزينه هاي دولت را معادل 1۷/85 درصد توليد 
ناخالص داخلي در اين سال پيش بيني كرده است. 
درآمد دولت در س��ال 2016 معادل 15/11 درصد 
توليد ناخالص داخلي و هزينه هاي آن معادل 1۷/89 

درصد برآورد شده است. 
  كاهش بدهي ناخالص دول�ت به 443 هزار 

ميليارد تومان
پيش بيني شده اس��ت، بدهي ناخالص دولت ايران 
در س��ال جاري به حدود 443 هزار ميليارد تومان 
كاهش يابد. اين رقم براي س��ال قب��ل بالغ بر 45۷ 
هزار ميليارد تومان برآورد ش��ده است. صندوق در 
گزارش پيش��ين خود رقم بده��ي ناخالص داخلي 
دولت در س��ال 2016 را حدود 193 هزار ميليارد 

دالر برآورد كرده بود. 
تراز حساب هاي جاري ايران نيز كه در سال 2016 
بالغ بر 23/56 ميليارد دالر برآورد ش��ده اس��ت با 
كاهش 4/05 ميليارد دالري پيش بيني مي شود كه 

در سال 201۷ به 19/51 ميليارد دالر برسد. 
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88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

21951بانك انصار
151سيمان دورود

1013112آهنگري تراكتورسازي ايران 
1432384نيروترانس 

8064310شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
6516332لوله وماشين سازي ايران 

6983285بهنوش ايران 
6001177تجارت الكترونيك پارسيان

3730120توليدي گرانيت بهسرام 
2547151بين المللي محصوالت پارس 

3208194سرماآفرين 
4122140كابل البرز

2976241كارت اعتباري ايرانكيش
5135712البراتوارداروسازي دكترعبيدي 

15353103توليدي كاشي تكسرام 
2224166پمپ سازي ايران 

3610430كنترل خوردگي تكين كو
941556ليزينگ خودروغدير
1227142صنايع الستيكي سهند

3115173قندمرودشت 
3835135آهنگري تراكتورسازي ايران 

3008163آبسال 
3634229قندلرستان 

513596ايران ياساتايرورابر
2212217شيشه وگاز

5035575صنايع شيميايي سينا
13385145قندهكمتان 

340465قندثابت خراسان 
1547159داده پردازي ايران 

3787627سيمان اصفهان 
1526268شيمي داروئي داروپخش 

1671261حمل و نقل پتروشيمي)سهامي عام
6457164ايران تاير

4123391گروه صنعتي پاكشو
9852989آسانپرداختپرشين

25445135صنايع كاشي وسراميك سينا
352043گروه پتروشيميس.ايرانيان

1131228پاكسان 
6004148صنايع آذرآب 
3971160بهنوش ايران 

4301187درخشان تهران 
506874نيرومحركه 

224085كارخانجات توليدي شهيدقندي
257495سرمايه گذاري صنعت بيمه 

2912128نيروكلر
405939سرمايه گذاري سپه 

1238101سخت آژند
339893لنت ترمزايران 

3165346پارس خزر
1192925كمباين سازي ايران 
869224پتروشيمي پرديس

780882كارخانجات قندقزوين 
2940149همكاران سيستم

543877فراورده هاي نسوزايران 
286769پتروشيمي شيراز

265159تكنوتار
2456176فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

738551صنايع شيميايي فارس 
215099لعابيران 

4204141حمل و نقل بين المللي خليج فارس
600423سايپاديزل 

102034سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
1573122سرمايه گذاري دارويي تامين

599826توسعه معادن وفلزات 
129345لبنيات كالبر

243182دارويي لقمان 
4526166شيشه همدان 

9232108گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
603636فروسيليس ايران 

203024فوالدمباركه اصفهان 
1354138گروه مپنا)سهاميعام(

820529داروسازي امين 
181821سايپا

133662صنايع پتروشيمي خليج فارس
430247سراميك هاي صنعتي اردكان 

336513رينگ سازي مشهد
985102المپ پارس شهاب 

7731103پارس سويچ 
928121ملي صنايع مس ايران  

19339سرمايه گذاري خوارزمي
83652پااليش نفت بندرعباس

519220چرخشگر
212831فوالدخوزستان

336215پست بانك ايران
164137پتروشيمي مبين

436175سيمان خاش 
889916ماشين سازي اراك 

205017فرآورده هاي نسوزآذر
21829سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران

117222موتورسازان تراكتورسازي ايران 
290515ليزينگ ايرانيان

203429گروه صنعتي بوتان 
40118سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

111339شهد
561048ايران مرينوس 

70159صنايع ريخته گري ايران 
133436داروسازي زاگرس فارمدپارس

588510داروسازي كوثر
172811گروه دارويي بركت
190115تراكتورسازي ايران 

26536سايپاآذين 
108916ريخته گري تراكتورسازي ايران 

355917حفاري شمال
380317صنايع آذرآب 

384043فرآورده هاي تزريقي ايران 
998853گلتاش 

1236531كشت وصنعت چين چين
75149معادن منگنزايران 

22379توسعه معادن روي ايران 
227615نوردوقطعات فوالدي 

49478سيمان كرمان 
27464سيمان فارس وخوزستان

159783گلوكوزان 
377247س.صنايع شيميايي ايران

35814قطعات اتومبيل ايران 
21255سيمان صوفيان 

29073گسترش نفت وگازپارسيان
17604الكتريك خودروشرق 

24092سيمان سپاهان 
12815تايدواترخاورميانه 

337227داروسازي سينا
194926ايران ترانسفو

44763معدني و صنعتي گلگهر
23082مهركام پارس 

16433توسعه معدني و صنعتي صبانور
29786ايران ترانسفو
63067كاشي پارس 

81362شيمي داروئي داروپخش 
34262كويرتاير

34831ماشين سازي نيرومحركه 
18901الميران

38634پتروشيمي فناوران
190101گروه صنعتي ملي )هلدينگ 

114651گروه صنعتي پاكشو
115490البراتوارداروسازي دكترعبيدي 

146410گروه بهمن 
19790بيمه ملت

19110بانك ملت
10210نساجي بروجرد

41270كارخانجات داروپخش 
53740دارويي رازك 

235060گروه دارويي سبحان
54950فوالداميركبيركاشان

104880فيبرايران 
80320بانك كارآفرين 
25940پارس خودرو

10950سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
14900سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

1-1197داروسازي ابوريحان 
1-7377سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 

2-4346دشت مرغاب 
5-8395داروسازي اسوه 
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صندوق بين المللي پول پيش بينی كرد

وحیدحاجیپور
گزارشیک

300 كارگر بيكار شدند 
 كارخانه روغن نباتي قو در آستانه تعطيلي

زد و بند در ارائه استاندارد به مصالح ساختماني بي كيفيت
عضو كميسيون عمران مجلس عنوان كرد

عضو كميس�يون عمران مجلس با تأكيد ب�ر اينكه بي توجهي 
به اس�تاندارد تولي�د مصالح س�اختماني عمر س�اختمان ها 
را به ش�دت كاه�ش مي دهد، گف�ت: متأس�فانه برخ�ي زد و 
بندها در ارائه اس�تاندارد به بعضي از كااله�ا و خدمات معضل 
ديگري اس�ت كه پيش روي صنعت س�اختمان وج�ود دارد. 
شهرام كوس��ه غراوي با انتقاد از كيفيت پايين مصالح ساختماني 
كه منجر به غير ايمن بودن ساختمان ها شده است، گفت: افزايش 
آمار ساختمان هاي نوساز فرسوده در سال هاي اخير گواه روشني از 

كيفيت پايين مصالح ساختماني دارد. 
وي با بيان اينكه مصالح غير استاندارد به علت ارزان بودن و كيفيت 
پايين به راحتي مورد استفاده برخي قرار مي گيرد، افزود: استفاده از 
مصالح بي كيفيت و فاقد استاندارد موجب ضررهاي جبران ناپذيري 
به صاحبان ساختمان و ثروت ملي مي شود. مصالح ساختماني قبل 

از مصرف بايد تمام آزمايش هاي الزم را از حيث اس��تاندارد پشت 
سر بگذارد.

  وي ادامه داد: متأس��فانه برخي زد و بندها در ارائه اس��تاندارد به 

بعضي از كاالها و خدمات معضل ديگري است كه پيش روي صنعت 
ساختمان وجود دارد.  

كوس��ه غراوي با بيان اينكه نظارت بر روند ساخت ساختمان هاي 
ايمن از مراحل توليد مصالح آن بايد در دستور كار مسئوالن باشد، 
گفت: متأسفانه بي توجهي به بحث مهم استاندارد در توليد مصالح 
ساختماني، عمر ساختمان هاي نوساز را به شدت كاهش داده كه 

اين خطري براي كشور است. 
وي ادامه داد: از جمله مهم ترين داليل پايين بودن كيفيت مصالح 
ساختماني كشور پايين بودن سطح فناوري توليد، عدم كنترل آنها 
در حين توليد و پيش از ورود به بازار مصرف است. عضو كميسيون 
عم��ران مجلس به خان��ه ملت گفت: ب��راي مقابله با فرس��ودگي 
ساختمان ها در كشور بايد در ابتدا نظارت دقيقي بر روند ساخت و 

ايجاد مصالح ساختماني صورت بگيرد. 

در پي انتشار اخبار پي درپي درخصوص تعطيلي 
كارخانج�ات تولي�دي، پ�س از تعطيلي روغن 
جهان اين ب�ار نوبت به روغن نباتي قو رس�يده 
اس�ت. كارخانه اي كه 22 س�ال قدم�ت دارد و 
پس از فروش به بخش خصوصي، به دليل عدم 
به روز رساني تجهيزات و ماشين  آالت در آستانه 
تعطيلي قرار گرفته ك�ه بالتكليفي بيش از 300 
پرس�نل اين مركز از چالش هايي است كه لزوِم 
رس�يدگي توأم با فوري�ت دول�ت را مي طلبد. 
تعطيلي و خاتمه فعاليت هر كارخانه و مركز توليدي 
يا صنعتي، آن هم در شرايطي كه اقتصاد كشور در 
وضعيت چندان مساعد و مطلوبي قرار ندارد، خبري 

حزن انگيز و تأسف بار است. 
در طول ماه ها و س��اليان گذش��ته، ك��م نبوده اند 
كارخانجاتي كه به داليِل متعدِد اقتصادي ناگزير 
به تعطيلي شده اند اما داستان كارخانه روغن نباتي 
قو، تا حدودي متفاوت از ديگر واحدهاي صنعتي، 

توليدي محسوب مي شود. 
به واقع برخالف كارخانجات صاحبنامي همچون 
ارج و... كه به دليل مش��كالت اقتصادي مجبور به 
پايين كشيدن كركره فعاليت هاي خويش شده اند، 
اما مش��كالت و آاليندگي هاي زيس��ت محيطي، 
اصلي ترين عامل سوق پيدا كردن مركز مذكور به 

سمت تعطيلي محسوب مي شود. 
پس از مدت ها كش و قوس و ط��رح گاليه، انتقاد 
و برخي از مخاطرات زيس��ت محيطي، س��رانجام 
كارخانه روغ��ن نباتي قو در آس��تانه تعطيلي قرار 
گرفت.  س��خن از 330 كارگر بيكار شده كارخانه 

روغن نباتي قو مي باشد كه بالتكليفي عرصه را بر 
آنها تنگ ساخته است. عدم دريافت حقوق به ميزان 
قريب به چهار ماه، موضوعي نيست كه در شرايط 
فعلي كه اوضاع معيش��تي بخش قاب��ل توجهي از 
جامعه مساعد و مطلوب به نظر نمي رسد، به سادگي 

ناديده انگاشته شود. 
رضا صولت زاده، يكي از فعاالن حوزه كار وكارگري، 
با اش��اره به ض��رورت رس��يدگي ب��ه مطالبات و 
دغدغه ه��اي مطروح��ه كارگ��ران بي��كار ش��ده 
كارخانه قو گفت:مقرر بود معاونت حقوقي رياست 
جمهوري)بر اساس درخواست وزارت كار، تعاون 

و رفاه اجتماع��ي، تأمين اجتماعي و كميس��يون 
سالمت و محيط زيست شوراي شهر تهران(در نيمه 
نخست سال گذشته، در خصوص بازنشستگي 330 
پرسنل كارخانه مذكور، تمهيدات و تدابير الزم را 
اتخاذ و عملياتي كند.  وي افزود: به رغم اهميت اين 
امر، متأسفانه اقدام مذكور تاكنون عملياتي نشده 
و همچنان فعاليت و سابقه كاري كارگران كارخانه 
قو در زمره مشاغل س��خت و زيان آور قرار نگرفته 
است. همچنين شنيده ها حاكي از آن است كه اين 
كارخانه به زودي به فضاي س��بز تبديل مي شود، 
اما كارگران اين كارخان��ه همچنان در بالتكليفي 

هستند. 
   اخراج محترمانه كاركنان روغن جهان 

در حالي دولت تعطيلي و اخ��راج كارگران را فقط 
تكذيب مي كند كه انتش��ار يك سند جديد نشان 
مي دهد، شركت روغن نباتي جهان اقدام به اخراج 
محترمانه برخي كاركنان خود به دليل شرايط بد 
كاري نموده است.  اخيراً شركت روغن نباتي جهان 
كه يكي از شركت هاي زيرمجموعه هاي هلدينگ 
داروگر اس��ت با تشديد مش��كالت اقدام به اخراج 

برخي كارگران اين واحد توليدي كرده است. 
يك فعال كارگري در همين زمينه با اشاره به مشكالت 
روغن نباتي جهان، گفت: 200 كارگر از كارخانه جهان 
اخراج شده اند. جهان يكي از قديمي ترين و بزرگ ترين 
كارخانجات توليد روغن در ايران است. اين شركت به 
اخراج كاركنان خود واكنش نشان داده و اعالم كرده 
كه اين اخبار صحت ندارد. به همين منظور خبرگزاري 
تسنيم يكي از مستنداتي كه در آن شركت روغن نباتي 
جهان به دليل شرايط بِد كاري محترمانه اقدام به اخراج 

كاركنان نموده را منتشر مي كند. 
هرچند كه به گفته اهالي منطقه، مشكالت آلودگي 
محيط زيست يكي از داليل تعطيلي كارخانه بوده؛ 
اما مديريت ضعيف و عقب ماندگي كارخانه از توليد 
روز، موجب ش��ده صاحبان آن با تعطيلي كامل 
كارخانه و فروش زمين آن به ش��هرداري، توليد 
روغن نباتي قو را براي هميشه به پايان برسانند. به 
گفته يك منبع آگاه، مديريت كارخانه حتي حاضر 
نيست با جابه جايي محل كارخانه و انتقال به خارج 

از شهر توليد را سرپا نگه دارد.

گزارش2

صنعت


