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همایون هاشمی نماینده مردم میاندوآب ،شاهین دژ و تکاب در
مجلس شورای اسالمی:

کسی جز مردم منطقه نباید خود را صاحب معدن
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بداند

نماینده مردم میاندوآب ،شاهین دژ و تکاب مدتی پیش در گفتگو با خانه ملت اظهار داشت :این معدن تقریبا در این مدت دست افراد غیر بومی بوده که البته این موضوع محل مناقشه نیست،
اما مشکل اینجااست که مالکان معدن به نوعی مردم بومی را غریبه می دانند و خود را صاحب خانه جلوه می دهند که کار درستی نیست.
وی ادامه داد :از معدن داران انتظار داریم که به این موضوع توجه داشته باشند که کسی جز مردم صاحب معدن نیست و دولت به صورت امانت حق برداشت از آن را براساس شرایطی به فردی
واگذار کرده است و کسی نباید خود را در آنجا صاحب خانه بداند که اگر این گونه باشد بنده به عنوان نماینده مردم مداخله می کنم.
هاشمی تصریح کرد :نمی شود که در یک منطقه جغرافیایی کوچک ،دو معدن طال و این همه معادن دیگر باشد باز هم در منطقه بیکاری وجود داشته باشد و مردم آن گرسنه باشند و اینکه
چقدر این معادن برای تکاب ارزش افزوده و توسعه آورده است یک سوال اساسی است.

اجتماعی

متن کامل گزارش تحقیق از برخورد با کارگران آقدره
گزارش تفحص از نحوه برخــورد با کارگران معدن آقدره
تکاب در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی
توســط علیرضا محجوب ،رئیس فراکسیون مجلس کارگری
قرائت شد.

به گزارش ایلنا ،علیرضا محجــوب (نماینده تهران و عضو
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی) در جلسه علنی
سهشــنبه  ۳۱مرداد پارلمان ،گزارش این کمیسیون درباره
«نحوه برخورد با کارگران معدن روســتای آقدره تکاب» را
قرائت کرد که متن کامل آن به شرح ذیل است:
موقعیت و وضعیت معدن روستای آق دره تکاب
این معدن در  ۴۰کیلومتری فاصله هوایی شــمال شــمال
غرب تکاب و  ۱۲کیلومتری غرب جنوب غربی معدن زرنیخ
زرشــوران واقع گردیده اســت .راه دسترسی به محل از ۳۱
کیلومتری جاده آســفالته تکاب -تخت ســلیمان به سمت
شــمال غرب منشعب شــده و از طریق جاده شوسه پس از
گذر از روســتای انگورد به محدوده معدن منتهی میشود.
مختصات جغرافیایی محدوده معدن فوق در غرب آبادی آق
دره وسط و جنوب آبادی آقدره باال واقع شده است.
ناحیه شمال تکاب از نظر آب و هوایی دارای زمستانهای
ســرد و پر برف و تابستان معتدل میباشــد .زمان مناسب
برای فعالیتهای صحرایی اوایل اردیبهشــت تا اواخر آذرماه
است .رودخانه آق دره که از ارتفاعات شمالی و شمال غربی
محدوده سرچشــمه میگیرد .در تمام طول سال دارای آب
بوده و روستاهای آق دره باال ،وسط و پایین را سیراب نموده
و ســپس به آبادیهای جنوبیتر میرسد .اهالی روستای آق
دره باال و آق دره وسط کردنشین بوده و عمدتاً به کشاورزی،
دامداری و قالیبافی و کارگری در معدن اشتغال دارند.
نماینده کارگران فصلی معدن طالی آق دره تکاب با اختیار
حاصــل از فصل هفتم قانــون کار ،در تاریخ  ۱۳۹۳/۱۰/۵از
طریق مســئول حراســت معدن ،برگزاری جلسه مذاکرات
دســته جمعی کارگری را درخواســت مینماید تا کارگران
بتواننــد مســائل خود را بــا کارفرما در میــان بگذارند که
متاسفانه مدیریت محترم معدن از برگزاری جلسه و استماع
اظهارات و خواستههای کارگران امتناع مینماید که متعاقب
آن در مورخــه  ۱۳۹۵/۱۰/۶قریــب به  ۵۰نفــر مرکب از
کارگران و چند نفر از اهالی روســتا ،حسب مندرجات ماده
 ۱۴۲که مقرر میدارد «در صورتی که اختالف نظر در مورد
مــواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هر یک از
موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید،
منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه یا کاهش
عمدی تولید از سوی کارگران شود ،هیئت تشخیص موظف
است براساس درخواست هر یک از طرفین ،موضوع اختالف
را ســریعاً مورد رســیدگی قرار داده و اعالم نظر نماید» به
کارگاه مراجعه مینمایند که معاالسف کارفرما مانع از حضور
کارگران شــد و نتیجتاً کارگران در مقابل درب اصلی کارگاه
منتظر مانده تا بتوانند خواستههای خود را که شامل تمدید
قرارداد ،تقاضای بازگشت به کار ،رعایت اصول حفاظت فنی
و بهداشــت کار و … (مــواد  ۱۶۵ ،۸۵ ،۲۵ ،۷قانون کار)
میباشد را با مدیریت مطرح نمایند.
(توضیح اینکه برخی از کارگران شاغل در واحد معدن آق
دره مطابق معمول همه ساله به صورت فصلی با انعقاد قرارداد
موقت از فروردین تا آذر ماه اشتغال به کار دارند و از دی ماه
تا اســفند ماه با توجه به عدم امکان کار در معدن به دالیل
شرایط جوی منطقه و بارش سنگین برف و سرمای شدید و
تعطیلی کارگاه ،رابطه کارگری و کارفرمایی میان شــرکت و
عــدهای کارگران قطع میگردد .لذا برخی از کارگران حاضر
در ایــن تجمع فصلی بوده و قراردادکاریشــان اتمام یافته
بود و برخی دیگر اشــتغال تمام وقت در قسمتهایی مانند
نگهبانی ،تعمیر و نگهداری ماشینآالت و … داشتند و هنوز
رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنها حاکم بوده است)
همچنین خواسته دیگر کارگران مذکور اعتراض به اشتغال
افراد غیر بومی در کارگاه بوده که این موضوع نیز با بررســی
و مشــاهده اســناد و مدارک و گفتگو با مسئولین کارگران
و نماینده کارگران کارگاه مشــخص گردید افراد غیر بومی
شهرســتان تکاب حدود کمتر از  %۵شاغلین بوده و این امر
به دلیل داشتن تخصص افراد میباشد.

(کارفرما حدود  ۱۵۰نفر کارگر از اهالی روســتای آق دره
علیــا و جوانان دیگری را از چهار روســتای اطراف معدن ،با
توجه به میزان تخصص افراد بــه تعداد قابل توجهی جذب
نموده است ).علیهذا به استناد گزارش شفاهی فرماندار در
جریان این تجمع که از ساعت  ۷بامداد تا  ۱۶:۳۰همان روز
ادامه داشــت ،کارگران در مقابــل درب اصلی کارگاه تجمع
نموده تا کارفرما حق بازگشت به کار کارگران دائم و مستمر
(غیــر فصلی) و اجازه ورود کارگــران فصلی جهت برگزاری
جلســه مذاکرات دســته جمعی و مطرح شــدن خواستهها
را صادر کند ،کــه تبعاً با توجه به تعــداد آنها ،امکان تردد
اتوبوسهای حامل کارگران شــیفت صبح به کارگاه و خروج
شیفت شــب ،صرفاً از درب اصلی مقدور نبوده ،ولی از سایر
دربها تردد و حمل و نقل امکانپذیر بوده است.
ابتدا بخشدار منطقه پس از اطالع در محل حاضر و به مرور
نماینــده محترم فرمانداری و رئیس محترم اداره کار و دیگر
ارگانها از جمله نیــروی انتظامی در محل حضور یافته که
آنها را به ترک محل دعوت نموده تا هر شــخص ،به صورت

فــردی طرح دعوی نماید ،ولی اقدامی جهت متقاعد نمودن
کارفرما برای پذیرش کارگران یا نماینده آنها به داخل کارگاه
و شــنیدن خواستههایشــان انجام نداده و به طریق اولی از
طرفین نیز جهــت حضور در اداره کار یــا فرمانداری برای
رسیدگی به موضوع معمول نداشتند در صورتی که وضعیت
موجود ،ارجاع موضوع به شورای تأمین فرمانداری را ایجاب
مینمود یا مســتند به ماده  ۱۴۲قانون کار ،اداره کار موظف
به تشکیل فوری هیئت تشخیص و صدور سریع رای بود.
لیکــن اوضاع بــا تحریک عوامــل غیر مرتبــط از جمله
ماموستای روستای آق دره باال و یکی از اعضای سابق شورای
روستا ،متشنج میگردد و در این بین یکی از کارگران به نام
یوسف کاووسی به علت استرس ،فشارهای عصبی ناخواسته
و کاهش آســتانه تحمل ،و به جهت عدم کنترل احساسات
ناشــی از تجمع با یک تکه شیشه شکسته اقدام به خودزنی
ســطحی میکند و در این اثناء با ملتهب شدن جو حاکم ،به
تابلوی شرکت خســاراتی وارد و لباس نگهبان شرکت آقای
یداله رشیدی پاره میشود.
(این واقعه در رســانهها تحت عنوان خودکشــی کارگران
انعکاس پیدا نموده که فردای آن روز توسط مراجع ذیربط
اطالعرسانی و با تکذیب خبر درج شده در برخی از رسانهها،
شــایعات منتشــره در این زمینه فروکــش میکند) نیروی
انتظامــی جهت کنترل اوضاع با دســتور تلفنی دادســتان
محترم اقدام به متفرق نمودن تجمعکنندگان بدون آســیب
رســاندن به آنان میکند و کارگــران محل را ترک نموده و
قضیه بدون هرگونه درگیری ،ضرب و شــتم و آسیب بدنی
فیصله مییابد لیکن شــنیدن خواستههای کارگران و پاسخ
کارفرمــا به آنها مغفــول که وظیفه اصلی اداره کار اســت،
مغفول میماند و اقدامی در جهت بررســی خواسته کارگران
و علت حضور آنــان در کارگاه صــورت نمیپذیرد ،متعاقباً
کارفرما و نگهبان شــرکت به واســطه وکیل به اقامه دعوی
و طرح شــکایت علیه  ۱۷نفر از تجمــع کنندگان با عناوین
اتهامی ذیل مبادرت مینماید:
 -۱ممانعت از کســب و کار و هیاهو و جنجال (ماده ۶۱۸
قانون مجازات اسالمی)
 -۲توهین به اشخاص عادی (ماده  ۶۰۸ق.م.ا)
 -۳تخریب لباس (ماده  ۶۷۷ق.م.ا)
 -۴تهدید به قتل (ماده  ۶۶۹ق.م.ا)
 -۵توقیف غیر قانونی (ماده  ۵۸۳ق.م.ا)
 -۶تخریب عمدی تابلو شرکت (ماده  ۶۷۷ق.م.ا)
 -۷خودزنی و اقدام به خودکشی
همزمان دادســتان محترم علیرغم اینکه در محل حضور
نداشــته ولی به صورت تلفنی از جریــان ماوقع مطلع بوده
است به عنوان مدعیالعموم و با توجه به جنبه عمومی اتهام
بند اول و پنجم قانوناً به موضوع ورود پیدا مینماید که نهایتاً
منجــر به صدور رای محکومیت افراد به مجازات متفاوت در
دادگاه بدوی میگردد.
در این راســتا وکیل  ۱۷نفــر مذکور ضمــن مراجعه به
فرمانداری خواســتار دخالت ایشــان جهت فیصله دادن به
موضوع از طریق مذاکره با شــاکیان میگــردد که فرماندار
تکاب ضمن پیگیری موضــوع با همراهی اداره کار محل در
جهت جلوگیری از حســاس شدن موضوع اقدام به وساطت
بین طرفین و اخذ رضایت از شــاکیان مینمایند و موضوع
خاتمه یافته تلقی میگردد.
لــذا وکیل نامبردگان با توجه به رضایت اخذ شــده اقدام
به تجدیدنظرخواهی مینماید و با توجه به اینکه دادســتان
محترم از جنبه عمومی جرم ،شــاکی دیگر پرونده محسوب
میگردد لــذا دادگاه تجدیدنظر صرف ٌا بــا مدنظر قراردادن
رضایت نامه شــاکیان خصوصی و بدون التفات به دفاعیات
متهمین که اساســاً منکر وقوع جرم و بزه میباشد ،اقدام به
تخفیف مجازات افراد مطابق مفاد قانون مجازات اســامی و

آییندادرسی کیفری مینماید و در این راستا که تعداد  ۹نفر
از افراد که  ۸نفر از آنها جز کارگران معدن و یک نفر از اهالی
روستا و دامدار بوده است به مجازات شالق به میزان متفاوت
محکــوم میگردند و حکم صادر و اجــرای آن بدون اطالع
مقامات استانی و تشکیالت کارگری مستقر در استان اعم از
خانه کارگر ،کانون شوراهای اسالمی کار و مجمع نمایندگان
کارگران در محیط بسته از روی لباس اجرا گردیده است که
به دنبال آن عفو مقام معظم رهبری در مورد بقیه مجازاتها
مقرر شده شامل گردید.
نتیجهگیری کلی
بــا توجــه به بررســیهای به عمــل آمده و اســتعالم از
کارشناســان خبره مربوطه ،آنچه مغفول مانده اســت ،این
امر میباشــد که کارگران در مقابل کارگاه حاضر و مالقات
بــا کارفرما را تقاضا نموده که چند نفر از اهالی روســتا نیز
در این بین دیده شــده که منشــاء موضوع خواستهها صرفاً
مــوارد مرتبط با فصول مختلف از قانون کار اعم از مذاکرات
دستهجمعی ،قرارداد کار و حفاظت فنی و بهداشت کار بوده
است که این عمل تحت عنوان تجمع غیرقانونی خطاب شده
است در صورتی که چنین تجمعاتی که منتج به تعطیلی کار
و کاهش عمدی تولید میشــود توسط مقنن در ماده ۱۴۲
قانون کار تجویز شده است و کارگران بومی جهت واقع شدن
معدن در منطقه مجاور روستار خواستار بهرهمندی از منافع
معدن در جهت تأمین و ایجاد رفاه بوده و مابقی خواستهها،
اجرای توافقنامه فیمابین اهالی روستا و کارفرما و بخشداری
و شورای شهر اسالمی را ادعا داشتند.
لهذا توجه به موارد ذیل ضروری خواهد بود.
 -۱این تجمع با هماهنگی قبلی جهت حل و فصل موضوع،
با مدیریت و حراست در جریان گذاشته شده بود که مطابق
با تشــریفات ماده  ۱۴۲قانون کار بوده که متاسفانه اهیمت
ندادن کارفرما و حراســت معدن به موضوع و تبعاً نپذیرفتن

کارگران و جلوگیری از ورود آنها ،موجب تجمع کارگران در
مقابل درب اصلی و اعتراضات صنفی صورت گرفته است.
 -۲افراد دخیل در این تجمع شــامل کارگران متشکل از
فصلی و دائمی بوده که تعداد کمی از اهالی روستای آق دره
در میان آنها مشاهده شده بود.
 -۳ایجاد اشــتغال برای مابقی اهالی روســتا و استفاده از
نیروهای بومی منطقه از دیگر مطالبات تجمعکنندگان بوده
است.
 -۴با توجه به برف و سرمای شدید محل و تعطیلی قهری
کارگاه ،ادامه اشــتغال کارگران فصلی که صرفاً در مشــاغل
اســتخراج معدن به کارگیری میشــوند در فصول سرما و
یخبندان ممکن نبوده لیکن پرینت سوابق آقایان  -۱مرتضی
رحیمنژاد آقدره  -۲نبیاله بهمنی آقدره -۳ ،ایوب پارسیان،
 -۴عابد رحمانی و … نشــانگر اشتغال و تداوم کار در تمام
ایام ســال بوده و با فرض فصلی بودن اشــتغال در معارضت
میباشد و مؤید این امر اســت که امکان بکارگیری آنها در
سایر قسمتها ممکن به نظر میرسید.
 -۵بــا توجه به بررســیهای بــه عمل آمــده و گفتگو با
مســئولین شهرســتان ،علیرغم اینکه اقدامی برای متقاعد
نمــودن کارفرما برای برگزاری جلســه بــا کارگران صورت
نپذیرفته ،ولی حضور مقامات شهرستان در زمان وقوع تجمع
از جمله بخشــداری محل ،نماینده فرمانداری ،رئیس اداره
کار تکاب و نیروی انتظامی با اطالع و هماهنگی دادســتان
شهرستان تکاب مشهود بوده است.
 -۶پیرو اظهارات فرماندار محترم و دیگر عوامل مرتبط به
دلیل خودزنی یکی از کارگران به نام یوســف کاووسی و نیز
ایجاد تشــنج و احتمال وقوع حادثه ناگوار با دســتور تلفنی
دادستان محترم به فرمانده نیروی انتظامی حاضر در صحنه
نسبت به متفرق نمودن تجمعکنندگان اقدام شده است.
 -۷اســتنباط به این اصل که به دلیل حساســیت موضوع
میبایســت مســئولین مربوطه در موقع حادثه که منجر به
خودزنی کارگر و تبلیغ منفی رسانههای بیگانه در این زمینه
شده اســت ،میطلبید مسئولین شهرستان اقدام به تشکیل
جلسه شــورای تأمین شهرســتان تکاب و بررسی تأثیرات
آن میشــدند و با تشکیل فوری هیات تشــخیص در اداره
کار ســریعاً رای صادر مینمودند که متاسفانه این امر اتفاق
نیافتاده است.
 -۸هیچ اقدامی از سوی نماینده کارگران کارگاه در جهت
اطالعرسانی به تشــکیالت کارگری استان صورت نگرفته و
همچنیــن بنا به تکیلف مقرر در ذیــل ماده  ۱۴۲قانون کار
اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعی موظف به تشــکیل فوری
هیئت تشــخیص و رسیدگی ســریع به موضوع بوده ولی با
وجود الزام قانونی و قید فوریت و تســریع در نص قانون ،از
طریق اداره تعاون کار و رفــاه اجتماعی محل اقدامی انجام
نگرفته و حتی تذکری نیز به کارفرما نداده که بســتن درب
و راه ندادن کارگرانی که خواســتار مذاکرات دســتهجمعی
هســتند میتواند ناهنجاریهایی را در پی داشته باشد ،که
سهلانگاری اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی محرز میباشد.

 -۹انتظار میرفت در خصــوص اجرای احکام صادره قبل
از آن دادســتان محترم بنا به دخیل بودن مطالبات کارگری
تجمعکنندگان دســتور تشــکیل جلســه و مطرح شــدن
آن در شــورای تأمین فرمانداری اقدام و نســبت به صدور
چنیــن احکامی تعجیل نکــرده و در اجرای احکام به جهت
حساسیتهای ایجاد شده تجدیدنظر میکرد .همچنین بهتر
بود به جهت بعد رسانهای موضوع قاضی پرونده نیز به جای
مجازات شالق از دیگر مجازاتهای تعزیری استفاده مینمود
الزم به توضیح اســت به دلیل بهرهمندی از عفو مقام معظم
رهبری (مدظلهالعالــی) در  ۱۲فروردین ماه  ۹۵محکومین
بیش از  ۲۴و  ۴۸ســاعت در زندان نماندهاند و در این راستا
عملکرد ریاســت محترم دادگســتری شهرستان تکاب قابل
تقدیر میباشد.
 -۱۰قــوه قضائیــه در این موضوع مظلوم واقع شــده که
تبلیغات وســیع ضد انقالب داخلی و خارجــی بر علیه قوه
قضائیه که شالق در مالء عام پشت وانت را نشان دادهاند ولی
با بررســیهای میدانی به عمل آمده ،از  ۹نفر شالق خورده
 ۸نفر کارگر و یک نفر از اهالی روســتا بودهاند اجرای حکم
شــاق فقط تعزیری برای افراد مذکور در محل دادسرا و با
لباس در خفاء با حضور  ۴نفــر از مامورین قضایی در اتاقی
بســته صورت گرفته است که هیچ آثار خونی از اثر شالق بر
بدن افراد مذکور مشــهور نبوده است و اکثر شالق خوردهها
در روستای آق دره باال ،شهادت دادهاند.
 -۱۱از آنجــا کــه معدن خــارج از شــهر و در محدوده
کوه و صحرا ایجاد شــده و اساســاً واحد تجاری نبوده تا با
مراجعه مشــتری کســب و کار نماید ،لذا عمده دلیل اثبات
اتهام ممانعت از کســب و کار ،جلوگیری از ورود ســرویس
کارگران به داخل کارگاه بوده است ،لیکن با توجه به شرایط
و مساحت معدن که مستلزم داشــتن چندین درب ورود و
خروج بــوده ،تجمع در مقابل درب اصلی نمیتواند ســدی
جهــت ورود اتوبوسهای حامل کارگران بــه داخل معدن
گردد ،چرا که اتوبوسها براحتی میتوانستند از سایر دربها
به داخل محوطه کارگاه عبور و مرور نمایند و حضور تعدادی
کارگــر در خارج از محوطه یک معــدن ،نمیتواند خللی در
فعالیت آن ایجاد نماید لذا به داللت رضایت کارفرما و مراتب
فوق ،احراز مجرمیت در ممانعت کســب و کار ،محل تردید
است مضافاً کارگران با اختیار حاصله از ماده  ۱۴۲قانون کار،
که کاهش عمدی تولید و تعطیلی کارگاه را تجویز نموده ،به
کارفرما مراجعه و خواستار مذاکرات دستهجمعی شدهاند بر
این اساس مراجعه دستهجمعی کارگران به کارگاه و تعطیلی
کار و کاهش تولیــد ،دارای تعاریف خاص قانونی خود بوده
و اطــاق عناوین مجرمانه و جرم نگاری به اعمال ناشــی از
ماده  ۱۴۲قانون کار درخور پذیرش نیســت و با توجه محل

استقرار کارگاه در منطقه کوهستانی ،تجمع در خارج از شهر
و روســتا ،از اتهام برهم زدن نظم عمومی ،خروج موضوعی
دارد.
همچنین کارگران به داخل کارگاه وارد نشــده و نتوانسته
خواســتههای خود را بیان نمایند بدین علت در مقابل درب
تجمــع نموده و در تمام مدت ،در خــارج از محوطه معدن
بودنــد ،بنابراین حبــس و توقیف نگهبان ،به ســختی قابل
تصور اســت زیرا تا زمانی که کارگران وارد کارگاه نشــده و
اختیار آن را در دست نگرفته باشند چطور میتوانند نگهبان
را در قســمتی از محوطه کارگاه محبــوس کنند و از طرف
دیگر نگهبان می بایســت در اتاقک نگهبانی باشــد و بر این
مبنا ،ادعای حبس شــخص در محلی که باید حضور داشته
و فعالیــت نمایــد و در ازای آن مزد دریافت کند ،صحیح به
نظر نمیرســد و هیچ مدرک و اشــارهای به ضرب و شتم و
آثار ناشــی از آن اعم از شکســتگی ،کبودی ،خراشیدگی و
… مشهود نیست و مســتندی دائر بر همراه داشتن چوب
و چاقو و ســاح رؤیت نمیگردد که در وهله نخســت مؤید
قصد و نیت کارگران از مراجعه به کارفرما بوده و در نهایت با
اتهامات تهدید به قتل و تخریب لباس همخوانی ندارد ،چون
که پاره شــدن و تخریب لباس فرع بر ضرب و شــتم است،
به عبارت دیگر هنگامی که درگیری و ضرب و شــتم اتفاق
نیافتاده باشد ،تخریب لباس هم صورت نمیگیرد .بنابراین با
عنایت به اینکه برخی از اتهامات محل تردید بوده و مابقی از
جرایم قابل گذشــت احصا شده در ماده  ۱۰۴قانون مجازات
اســامی بوده ،و شاکی نســبت به آن اعالم رضایت نموده،
لذا دادگاه تجدیدنظر با تعامل دادســتان میتوانســت حکم
برائت دهد.
 -۱۲با اســتناد به مدارک ارائه شــده از ســوی مدیریت
محترم شرکت پویا زرکان (کارفرمای معدن) ،از بدو فعالیت
و شــروع کار تا ســال  ۱۳۹۴حدود بــه  ۵۷۳میلیارد ریال
توسط این شــرکت به ارگانهای مختلف در اطراف مجتمع
هزینه و کمک مالی شده است که از این مبلغ  ۵۳۰میلیارد
ریال از بابت ارزش افــزوده ،مالیات عملکرد ،حقوق دولتی
معــدن و عوارض منابع طبیعی به خزانه دولت واریز شــده
اســت و مبلغ  ۴۳میلیارد ریال به ارگانهای مختلف دولتی

و نظامــی از قبیل فرمانداری تکاب ،ســازمان صنعت معدن
و تجارت اســتان و شهرستان ،شــهرداری شهرستان تکاب،
نیروی انتظامــی ،دفتر یکی از نماینــدگان محترم مجلس
نهم شــورای اســامی ،کمک بــه دفتر علما ،بخشــداری
تخت ســلیمان ،همیاریهای فرمانداری ،بخشداری ،پلیس
پیشگیری ،کمیته امداد و هیئت رزمندگان اسالم شهرستان
تــکاب و همیاریهای شــورای اســامی بهزیســتی تخت
سلیمان ،آبرسانی به روستای شیرمرد تکاب ،ساخت مدرسه
در روســتای چراغ تپه ،روستای آقدره وسطی و در روستای
آقدره (سر معدن) ،ســاخت پمپ بنزین و مجتمع خدمات
رفاهی در تخت ســلیمان ،ســاخت خانه عالم در روســتای
انگورد تکاب و در روســتای آقدره باال ،سفید کاری مسجد
و احداث پل لوله ســیمانی جنبی در روســتای شــیر مرد،
مســجد روســتای دورباش و … پرداخت و یا هزینه شده که
در بسیاری موارد جای سوال و تردید و شبهه میباشد و به
نظر میرســد با پرداخت برخی مبالغ به بعضی از ارگانهای
دولتی ،خواستهاند از زیر بار پرداخت مبالغ هنگفتی از حقوق
معادن ،مالیات و عوارض دولتی فرار نمایند .زیرا که به عنوان
مثال مجموع مبالغ پرداختی بابت حقوق دولتی مبلغ چهار
میلیارد و پانصد میلیون ریال در طول ســال  ۱۳۹۵را نشان
میدهد که شاید  ۱۰تا  ۲۰درصد دین خود را ادا نمودهاند.
با عنایــت به گــزارش اداره کل امور مالیاتی اســتان در
خصــوص پرونده مالیاتــی واحد معدن و شــرکت فرآوری
پویازرکان آق دره تکاب و تشــخیص کمیسیون مربوطه این
اداره در خصوص میــزان مالیات عملکرد و ارزش افزوده در
مقایســه با میزان حقوق دولتی که توســط سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان از آن معدن و شرکت اخذ نموده است
حکایت از وجود تفاوت فاحشی بوده و قابل اغماض نمیباشد
لذا نیازمند بررســی دقیق و کارشناســی میباشد تا حقوق
بیتالمال ضایع نگردد( .گزارش شرکت پویا زرکان و معدن
آق دره تکاب به ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان که
طبق جدول ذیل میباشــد ،این در حالیست که کمیسیون
تشــخیص امور مالیاتی استان تولید حدود  ۶تن در سال را
در آن معدن نشان میدهد).
با توجه به تبلیغات و بهرهبرداری رســانههای بیگانه از این
موضوع عوامل دیگری ازجمله تحریککنندگان نیز مؤثر در
قضیه میباشــند که این امر موجب تداوم موضوع و ســلب
آرامش محل و اخالل در امنیت شغلی کارگران و کار و تولید
منطقه شده است.
 -۱۳با وجود شاغل بودن برخی از افراد در واحد ذکر شده
که از اقوام و نزدیکان مسئولین شهرستان تکاب بوده ،نوعی
حساسیت در امورات و مسائل کارگری پیش آورده که یکی
از دالیل معترضین بوده است.
 -۱۴نهایتــاً قابــل تامل خواهــد بود از اینکه در اســتان
آذربایجان غربی در دورترین نقطه و منطقه محروم جامعه و
مردم ساده زیست و مستضعف و انقالبی روستاها در محیط

بدون امکانات و نامساعد زندگی میکنند ولی به دور از چشم
مسئولین قرار گرفته است .انتظار میرفت مسئولین هر کدام
در حیطه وظایف خود مسئولیت خودشان را در راستای رفاه
حال اهالی محل به نحو احسن انجام میدادند ،فارغ از اینکه
مسائل زیسیت محیطی و بهداشــتی و آموزشی مضاعف بر
مشکات معیشتی گریبانگیر اهالی میباشد ،لذا استدعا دارد
مسئولین کشوری به این امر با جدیت وارد گردند.
شــایان ذکر اســت وجود چنیــن واحدهایــی (آق دره،
وزرشوران) با اشتغال حداقل  ۱۵۰۰نفری به صورت مستقیم
یکی از نعمتهای خدادادی در دورترین و محرومترین نقطه
ایران و آذربایجان غربی واقع شده است .میطلبد مسئولین
توجه ویژه در جهت فراهم نمــودن حداقل امکانات زندگی
همانند ســایر شهرها و اســتانهای دیگر که علیرغم عدم
داشــتن درآمد اســتانی ،بیشتر از شهرســتان تکاب دارای
امکانات میباشــند ،اقدام نموده و ســود عاید شده از محل
معدن به نســبت نیــاز به منطقه اختصــاص یافته و نیز در
جهت گســترش و افزایــش ظرفیتها در راســتای پویایی
اقتصاد کشور ایران اسالمی مد نظر قرار دهند.
نادر قاضیپور
نماینده مردم شریف ارومیه
رئیس هیأت تحقیق و تفحص

