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الزام بانک ها به بازگرداندن 
واحد های تولیدی تملک شده

سرپرســت وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
گفت: بانک ها موظف بــه بازگرداندن واحد های 
تملک شــده به صاحبان اولیه شــدند. حسین 
مدرس خیابانی گفــت: واحد های تولیدی که به 
دلیل بدهی، راکد مانده اند باید به ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید مراجعه کنند تا مسائل آنها مورد 
حل و فصل قرار بگیرد. وی افزود: شــورای پول 
و اعتبار نیز مصوب کرده تــا بانک ها واحد های 
تولیدی تملک شــده به دلیل بدهی را با شرایط 

آسان به صاحبان اولیه خود برگردانند.
    

افزایش کمک هزینه زندگی 
بازنشستگان تصویب نشد

رئیس کانــون عالــی کارگران بازنشســته و 
مســتمری بگیر تامین اجتماعی گفــت: انتظار 
داریم افزایــش مبالغ کمــک هزینه های جانبی 
بازنشســتگان تامین اجتماعی برای سال ۹۹ در 
اسرع وقت، اعمال و پرداخت شود. علی اصغر بیات 
در گفت وگــو با خبرگزاری مهر گفت: جلســه ای 
۵ ســاعته با مدیرعامل و مسئوالن سازمان تأمین 
اجتماعی دربــاره موضوع میــزان افزایش کمک 
هزینه های جانبی بازنشستگان و مستمری بگیران 
داشتیم. بحث و بررسی های متنوعی درباره نحوه 
افزایش آیتم های خواروبار و حق مسکن در مستمری 
بازنشستگان مطرح شد و از آنجایی که طبق مصوبه 
شورای عالی کار از آیتم های نقدی و غیرنقدی حق 
بیمه کسر می شــود، لذا به دنبال این هستیم که 
این موارد به صورت کامل از ســوی سازمان تأمین 
اجتماعی به حقوق مستمری بگیران اضافه و به آنها 
پرداخت شود. رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته 
و مستمری بگیر تأمین اجتماعی کشور افزود: این 
جلســه به نتیجه ای نرســید و مقرر شد در جلسه 
بعدی به صورت مفصل در این زمینه بحث و بررسی 
انجام و تصمیم نهایی گرفته شود. بیات اضافه کرد: 
در خصوص همسان سازی نیز مباحث کارشناسی 
بســیار خوبی انجام شــد. فاکتورها و سناریوهای 
مختلفی در این جلسه ارائه شد و تیم کانون عالی نیز 
نظرات و دغدغه های خود را مطرح کرد که امیدواریم 
هرچه سریع تر با قول مساعدی که مسئوالن داده اند 
این مطالبه چندین ســاله و به حق بازنشستگان و 
مستمری بگیران اجرایی شود. وی خاطرنشان کرد: 
به رغم افزایش ۲۶درصدی حقوق به دلیل افزایش 
تورم و سبد هزینه های اقشار ضعیف و آسیب پذیر، 
ســال ۹۹ را ســال ســختی برای بازنشستگان و 
مســتمری بگیران تأمین اجتماعی کــه بالغ بر 
۶۵درصد آنها را حداقل بگیران تشکیل می دهند، 
پیش بینی می کنیم. انتظار داریم در ســال پایانی 
دولت و همچنین آغاز به کار مجلس جدید مطالبات 
بر زمین مانده بازنشســتگان و مستمری بگیران 

تأمین اجتماعی محقق و اجرایی شوند.
    

خسارت ۳۵ میلیون تومانی 
کرونا بر صیادان

رئیس اتحادیه صیادی خوزستان گفت: لنج ها تا 
۷۰ و قایق های صیادی تا ۳۵ میلیون تومان از شیوع 

کرونا خسارت دیده اند.
غالمرضا دهقانی به ایلنا گفت: به دنبال شیوع 
کرونا و محدودیت های ایجاد شده و از طرف دیگر، 
کاهش تقاضا برای خرید آبزیان، درآمد صیادان و 

لنج داران کاهش یافت.
وی با بیان اینکه این کاهش تقاضا همچنان ادامه 
دارد، عنوان کرد: برآوردهای ما نشان می دهد لنج ها 
بین ۳۵ تا ۷۰ میلیون در ایام کرونا خسارت دیده اند و 
این رقم در مورد قایق های صیادی ۳۰ تا ۳۵ میلیون 
تومان است. دهقانی با بیان اینکه معیشت صیادان به 
شدت تحت تاثیر قرار گرفته، گفت: انتظار می رفت 
با اندیشیدن تمهیداتی زمینه فعالیت و کسب درآمد 
برای صیادان فراهم شود اما عمال طرح هایی مثل 
خرید محصوالت دریایی برای بسته بندی و توزیع 
بهداشتی رضایت این افراد را فراهم نکرد و در مواردی 
شاهد بودیم که محصوالت به صورت غیرمجاز و در 

جاهایی که نباید عرضه می شد به فروش رسید.

4
اخبار کارگری

یکی از بندهای مورد بحث در افزایش 
مزد سالیانه کارگران، حق مسکن است 
که رقم آن در شــورای عالی کار توسط 
نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت 
پس از تعیین به هیات وزیران پیشنهاد 
داده می شــود و باید در جلســه هیات 
دولت بــه تصویب برســد. در آخرین 
مصوبه شــورای عالی کار که هفدهم 
خــرداد ماه بــرای تغییــرات مزد ۹۹ 
کارگران برگزار شد، پیشنهاد پرداخت 
۲۰۰هزار تومان حق مسکن کارگران 
که معادل افزایــش ۲۰۰درصدی این 

آیتم بود، ارائه شد.
بــه گــزارش »توســعه ایرانی«، 
نمایندگان کارگری در نشست هایی که 
با »محمد شریعتمداری« وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی داشتند خواستند که 
این پیشنهاد در اولین فرصت به هیات 
وزیران ارسال شود و پس از تصویب در 
حقوق کارگران اعمال شــود. براساس 
آخرین اخبار، محمد شریعتمداری در 
یک مکاتبه اداری با موضوع پیشــنهاد 
کمک هزینه مسکن کارگران از معاون 
اول رئیس جمهوری خواســته است تا 
پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن 
کارگــران از ماهیانه یک صــد هزار به 

۳۰۰هزار تومان در هیات وزیران مطرح 
شود. این پیشنهاد که با قید دو فوریت از 
سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ارسال شده در جلســه های آتی هیات 
وزیران بررسی خواهد شد، اما خواسته 
جامعه کارگــری و نمایندگان آنها این 
است که افزایش حق مسکن، نه از تیر ماه 
بلکه از فروردین ماه در حقوق کارگران 

اعمال شود.
طبق گفته اعضای کارگری شورای 
عالی کار، باید حق مســکن از ابتدای 
سال محاسبه و مابه التفاوت ۶۰۰ هزار 
تومانی بابت ۳ ماه نخســت ســال به 
حساب کارگران واریز شود، با این حال 
مطابق با نامه ای که وزیــر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به هیأت دولت ارســال 
کرده، زمان محاســبه حق مسکن در 
فیش حقوقی از تیر ماه اعالم شده است. 
این موضوع به منزله آن است که دیگر 
مابه التفاوتی بابت ۳ ماه نخســت سال 
پرداخت نخواهد شــد و صرفاً برای ۹ 
ماه حق مســکن برای کارگران منظور 
می شود. پس از انتشار این نامه، فعاالن 
کارگری انتقادات گسترده ای از این نامه 
کردند. به اعتقاد آنها وزیر کار خلف وعده 
کرده و موضوعی را در نامه به دولت ذکر 

کرده که خالف مذاکرات شورای عالی 
کار بوده است.

حق مسکن باید از ابتدای سال 
محاسبه شود

»فرامرز توفیقــی« عضو کارگری 
شــورای عالــی کار در این بــاره به 
خبرگزاری مهر گفت: در مصوبه شورای 
عالی کار نه تنها زمان اجرا یکم تیر ماه 
اعالم نشده است بلکه اصاًل زمانی اعالم 
نشد. فقط در مورد افزایش حق مسکن 
از ۱۰۰ به ۳۰۰هزار تومان صحبت شد 
و با توجه به اینکه در راستای دستمزد 
سال ۹۹ بود نه ترمیم دستمزد سال ۹۹، 
به این معنی است که از یک فروردین 

ماه الزم االجرا است.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی 
شــوراها افزود: اخیراً مشاهده کردیم 
وزیر کار در متن پیشــنهادی به دولت 
برای افزایش حق مسکن، زمان اعمال 
این افزایش را اول تیرماه پیشنهاد داده 
اســت که مغایر با روح سه جانبه گرایی 
شورای عالی کار اســت. در واقع رئیس 
شورای عالی کار خودمحورانه در نامه 
حق مســکن، زمان اجرا را یک تیر ماه 
پیشنهاد کرده است. این اقدام مغایر با 
نقش دولت در مذاکرات دسته جمعی 

و نوعی دهن کجــی به جامعه کارگری 
محسوب می شود.

»علی خدایی« دیگر عضو شورای 
عالی کار نیز در این خصوص تاکید کرده 
است که خواسته گروه کارگری اجرای 
افزایش حق مسکن از ابتدای سال است 
و مصوبه شورای عالی کار نیز فاقد قید 

زمان بوده است.
وی گفت: اول تیرماه را خود وزیر کار 
به مصوبه شورا افزوده و در نامه به هیأت 
دولت آورده که نباید این کار را می کرد. 
رویه سال های قبل نیز این گونه بود که 
در هر ماهی که افزایش حق مســکن 
تصویب می شد، عطف به ماسبق شده 
و زمان اجرا از ابتدای سال آغاز می شد. 

عالوه بر آن، افزایش ۲۰۰هزار تومانی 
حق مســکن جزو پکیج مزدی ســال 
جاری است و باید از ابتدای سال اعمال 
شود. بنابراین ما گروه کارگری از عملکرد 
وزیر کار انتقاد بسیار داریم و توقع داریم 
بیش از اینها به سه جانبه گرایی و نظرات 

نمایندگان کارگری اهمیت بدهند.
کارگران توان پرداخت اجاره بهای 

مسکن را ندارند
در همین زمینه، رئیــس اتحادیه 
کارگران قراردادی و پیمانی نیز با انتقاد 
از بازار آشفته مســکن گفت: حقوق و 
دریافتی کارگران دیگر پاســخگوی 
هزینه های مسکن و اجاره بها نیست و 
اکثر کارگران یا به حاشیه شهرها رفته 
یا ناچار به سکونت در شهرستان های 

اطراف شده اند.
فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به ارســال پیشنهاد افزایش حق 
مسکن کارگران از سوی وزیر کار به هیات 
وزیران گفت: مصوبه افزایش حق مسکن 
کارگران در انتظار تصویب هیات دولت 
است و توقع و خواسته جامعه کارگری 
این است که این مصوبه از اول فروردین 

ماه اعمال شود.
وی ادامه داد: متاســفانه از ابتدای 
امسال کارگران و بازنشستگان به لحاظ 
اقتصادی از وضعیت مطلوبی برخوردار 
نبودند و افزایشــی هم کــه در بحث 
حقوق و دستمزد دیده شد متناسب با 
افزایش هزینه ها، تورم و شرایط زندگی 
مســتمری بگیران و کارگران نبود لذا 
امیدواریم که هیات دولت اعمال افزایش 
حق مســکن از فروردین ماه را تصویب 
کند تا بخــش اندکــی از هزینه  های 
معیشتی آنها از طریق معوقات مسکن 

جبران شود.
بیات با بیان اینکه بازنشســتگان 
تامین اجتماعی هم در انتظار دریافت 
معوقات هســتند، گفت: درصدی که 
برای افزایش مستمری بازنشستگان 
تصویب شــده بســیار پایین است و 
کمک هزینه مسکن و بن خواربار آنها با 
هزینه های امروز جامعه همخوانی ندارد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی 
و پیمانی با انتقاد از بازار آشفته مسکن 
گفت: اگــر قبال دریافتــی کارگران 

به گونه ای بود که دوســوم آن صرف 
هزینه های مســکن می شــد امروز 
هزینه هــای مســکن و اجاره بها به 
حدی رســیده که دریافتی کارگران 
دیگر پاسخگوی اجاره بهای مسکن 
نیســت و اکثر کارگران یا به حاشیه 
شــهرها رفته یا ناچار به سکونت در 

شهرستان ها شده اند.
وی افزود: بسیاری از کارگران توان 
پرداخت اجاره بهای مسکن را ندارند و 
طرح هایی که برای خانه دار شدن آنها 
پیش بینی شده عمدتا به مرحله اجرا 
نرسیده یا نتوانسته کارگران را صاحب 

خانه کند.
دولت هنوز تصمیمی نگرفته است

گذشــته از این مورد، موضوع مهم 
دیگر، عدم رســیدگی دولــت به نامه 
شــریعتمداری اســت. اگرچه در نامه 
وزیر کار قید دو فوریت ذکر شده بود اما 
در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت 
صحبتی در مورد بررسی حق مسکن 
کارگران به میان نیامد. این در حالی ست 
که نه تنها ســه ماه از سال گذشته بلکه 
با توجه به افزایش نــرخ کاالها در بازار 
ازجمله افزایش ۲۸درصدی نرخ لبنیات 
که جزو خوراکی های اولویت دار مردم 
محسوب می شود، به واقع نیاز به ایجاد 

تغییر در فیش حقوقی کارگران است.
اگرچه افزایش ۲۰۰هــزار تومانی 
چندان به چشم نمی آید اما به نوبه خود 
می تواند مقداری قدرت خرید را افزایش 
دهد. البته تمام این مسائل بستگی به 
نظر دولت دارد و شاید هیأت دولت این 

رقم را افزایش یا حتی کاهش دهد.
باید چشــم انتظار بود تا دید دولت 
در روز یکشنبه به موضوع حق مسکن 

کارگران خواهد پرداخت یا خیر.

مصوبه افزایش حق مسکن در انتظار تصویب دولت

فعاالن صنفی: کارفرمایان 600 هزار تومان به کارگران بدهکارند

خبر

روز چهارشنبه هفته گذشته خبری مبنی 
بر محکومیــت کارگران معتــرض آذرآب به 
تحمل حبس، شالق و انجام خدمات عمومی 
رایگان منتشر شد. با این حال، روز پنجشنبه 
مرکز رســانه قوه قضاییه اعالم کرد که حتی 
یک روز حبس و یک ریال جزای نقدی اجرایی 
در پرونده کارگران آذرآب صادر نشــده و خبر 

منتشره در این خصوص تکذیب می شود.
به گزارش توســعه ایرانی، روز چهارشنبه 
خبرگزاری ایلنــا اعالم کرد که شــعبه ۱۰۶ 
کیفری اراک در تاریخ ۲۶ خرداد ســال جاری 
برای ۴۲ نفر از کارگران شــرکت پیمانکاری 
آذرآب که در راهپیمایی اعتراضی سال گذشته 
شــرکت داشــتند، حکم صادر کرده است. بر 
اساس این گزارش، کارگران به یک سال حبس 
و ۷۴ ضربه شــالق و یک ماه خدمت عمومی 
رایگان به مدت سه ســاعت در روز در راه آهن 

شهرستان اراک محکوم شده بودند.
این کارگران کسانی بودند که سال گذشته 
به خصوصی سازی شــرکت و پرداخت نشدن 

چند ماه از دستمزدهای خود معترض بودند.
در همین زمینه رئیس شــورای اسالمی 
کار شرکت آذرآب با اشاره به اینکه حکم صادر 
شده برای کارگران آذرآب بدوی بوده و اجرایی 
نیست، به ایلنا گفت: این حکم قابل پیگیری در 

دادگاه تجدیدنظر است.
محمد جان ملکی گفت: حکم صادر شــده 
مربوط به ۴۱ نفر از کارگران است. آنها به یک 
سال حبس و ۷۴ ضربه شالق و خدمات رایگان 

به صورت تعلیقی محکوم شده اند.

وی با اشاره به جلسه شــورای اسالمی کار 
آذرآب با »موسوی« رئیس دادگستری استان 
مرکزی بیان کرد: ضمن تشــکر از دســتگاه 
قضایی و آقایان موســوی و قاسمی، دادستان 
و اعضای شــورای تامین استان در حل و فصل 
پرونده پرســنل شــرکت آذرآب، حکم صادر 
شده قابل پیگیری در دادگاه تجدیدنظر است و 
امیدواریم با رأفت اسالمی با کارگران برخورد 
شود. ضمنا پیشاپیش از همکاری و حسن نیت 
اعضای شورای تامین و دستگاه قضایی تشکر و 

قدردانی می کنیم.
رئیس شورای اسالمی کار شرکت آذرآب، 
افزود: رسانه های معاند خبر نادرستی را به نقل 
از شورای اسالمی کار انتشار داده اند در حالی که 

این حکم قابل پیگیری و تجدیدنظر است.
جــان ملکــی در همین باره نامــه ای نیز 
برای رئیس کل دادگســتری استان مرکزی 
ارسال کرد که در بخشی از این نامه آمده بود: 
موج سواری رســانه های معاند بر موضوعات 
داخلی به ویژه موضوعــات کارگری مطرود و 
مسبوق به سابقه است. امیدواریم با مساعدت 
مســئولین محترم در ســال جهش تولید و 
مطابق منویات مقــام معظم رهبری در نقش 
کارگران در تحقق اقتصــاد مقاومتی، پرونده 
۴۱ نفر از کارگران شــریف شــرکت صنایع 
آذرآب نیز با رافت اســالمی حل و فصل شود. 
شورای اســالمی کار شــرکت از مسئولین 
قضایی خواهشمند است شخص یا اشخاصی 
که با قصد تخریب چهره شورا یا انحراف مسیر 
پرونده به نام شورا با رسانه های معاند مصاحبه 

 کرده اند، مــورد پیگیری قانونــی قرار گیرد. 
اما آنچه رئیس شورای اسالمی شرکت آذرآب 
مدعی شده، یعنی مصاحبه شخص یا اشخاصی 
برای انحراف مسیر پرونده، به گفت وگوی نایب 
رئیس شورای اســالمی کار همین شرکت با 

خبرگزاری ایسنا بازمی گردد.
»جواد صابری« نایب رئیس شورای اسالمی 
کار شــرکت آذرآب اراک روز پنجشــنبه در 
گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به اینکه با صدور 
حکم شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری، قلب کارگران 
شرکت آذرآب جریحه دار شده، بیان کرد: پس 
از اعتراض صنفی کارگران شرکت و بستن ریل 
راه آهن که منجر بــه ورود نیروهای انتظامی و 
امنیتی شد، کارگران به سمت کارخانه راهی 
شــدند اما درون کارخانه ۴۲ نفر از کارگران را 

بازداشت کردند.
وی با بیان اینکه برای این تعداد از کارگران 
پرونده با اتهاماتی چون اخالل در نظم عمومی 
و اغتشاش و... تشکیل شــد، افزود: در جریان 
دادگاه ها با مســئوالن ارشد اســتان مستمر 
جلسه داشتیم و قول دادند که با رافت اسالمی با 
کارگران برخورد شوند اما در شعبه ۱۰۶ دادگاه 
کیفری حکمی مبنی بر یک ســال حبس با ۵ 
سال تعلیق و ۷۴ ضربه شالق صادر شد و عالوه 
بر این حکم دادند که این ۴۲ نفر باید خدمات 
شهری، نظافت محدوده ریل راه آهن و معابر را 

انجام دهند.
صابری با بیان اینکــه در بین این کارگران 
فرزند شــهید، فرمانده پایگاه بسیج، مدافعان 
حرم و... حضور دارند، گفت: این حکم بســیار 

برای کارگران سنگین تمام شــده است. این 
اعتراضات صرفا صنفی بود و بارها تکرار کردیم و 
روند پرونده ها را به سمع و نظر مسئوالن استان 
و مسئوالن قضایی استان رساندیم و قول حل 

شدن این مسأله را دادند اما نگران هستیم.
وی تصریح کرد: برای ۱۶ نفر از این ۴۲ نفر 
نیز در دادگاه انقالب پرونده تشــکیل شده و 
نگرانی پرسنل را دوچندان کرده است. آذرآب 
در حال حاضر شرایط نسبتا خوبی دارد و با وجود 
اینکه هنوز حقوق اردیبهشت ماه و خردادماه را 
دریافت نکرده ایم اما با این وجود سعی در آرام 
نگه داشتن جو کارخانه بوده اما این حکم نمکی 

بر زخم شده است.
نایب رئیس شورای کار شــرکت آذرآب با 
اشاره به اینکه ما هیچ گاه با اعتراضات خیابانی 
و بستن ریل موافق نبودیم، گفت: کارگران در 
شــرایطی دســت به اعتراض صنفی زدند که 
اعضای هیات مدیره استعفا داده بودند و تنها 
قلعه بانی و گودرزی مانده بودند. نماینده بانک 
کشاورزی از کارخانه رفت، شرکت، مدیرعامل، 
قائم مقام و معاون مدیریت منابع انسانی نداشت 
و بی ثباتی در شرکت حاکم بود و کارگران تنها 

اعتراض صنفی داشــتند و الزم است با رافت 
اسالمی با کارگران برخورد شود.

وی افزود: در این شرایط اقتصادی با وجود 
اینکه کارگران دو ماه حقوق دریافت نکرده اند 
در تالش هستیم که مجددا تنشی وارد شرکت 
نشــود و در این شرایط شــورا به شدت تحت 
فشار است اما چنین حکمی قطعا تنش آفرین 

خواهد بود.
صابری با بیان اینکــه در حال حاضر وکیل 
کارخانه وکیل پرونده کارگران اســت، گفت: 
قطعا به این احــکام اعتراض خواهیم کرد ولی 
الزم است که برای صدور یک حکم حتما همه 

جوانب سنجیده شود.
نایب رئیس شورای کار آذرآب با اشاره به 
صحبت های رئیس قوه قضاییه گفت: اخیرا 
آقای رئیســی تاکید کرده که بــه کارگران 
کمک شــود. همه مســئوالن قــول کمک 
داده انــد و امیدواریم که ایــن حکم با رافت 
اسالمی همراه باشد و خواستاریم که حتما در 
شورای تامین استان موضوع مطرح و بررسی 
شود و اجازه دامنه دار شدن تنش در شرکت 

داده نشود.

تکذیب حکم شالق و حبس فعاالن صنفی از سوی قوه قضاییه

کارگران آذرآب همچنان نگرانند

طبق گفته اعضای کارگری 
شورای عالی کار، باید حق 

مسکن از ابتدای سال 
محاسبه و مابه التفاوت 

۶۰۰هزار تومانی بابت ۳ ماه 
نخست سال به حساب 

کارگران واریز شود

در نامه ای که وزیر کار به 
هیأت دولت ارسال کرده، 

زمان محاسبه حق مسکن 
در فیش حقوقی از تیر ماه 

اعالم شده یعنی دیگر 
مابه التفاوتی بابت ۳ ماه 

نخست سال پرداخت 
نخواهد شد
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