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استمداد بازنشستگان فوالد 
اصفهان از دادگستری

صبح دیروز )شــنبه، هفتم تیر ماه( شماری از 
بازنشستگان فوالد اصفهان با مراجعه به دادگستری 

این شهر، از این نهاد درخواست کمک کردند.
به گزارش ایلنا، تجمع کنندگان اظهار داشتند: 
جدا از اجرای همسان سازی براساس تبصره ۵ ماده 
۱۰۹ آیین نامه فوالد، خواســتار دریافت مطالبات 
معوقه از ســال ۹۱ تا هم اکنــون و تضمین اجرای 

تعهدات درمانی مطابق با آیین نامه فوالد هستیم.
این گروه از بازنشســتگان که از شهر اصفهان و 
سایر شهرهای همجوار این شهر گرد هم آمده بودند، 
درباره علت تجمع خود مقابل ساختمان دادگستری 
اصفهان گفتند: با توجه به اینکه سال هاست صندوق 
بازنشستگان فوالد با مشــکل تامین منابع مالی 
روبه روست و امکان برآورده کردن نیازهای جامعه 
بازنشستگی را حتی در بحث درمان ندارد، لذا از قوه 
قضاییه درخواست داریم تحقیق و تفحص از صندوق 

بازنشستگان فوالد را در دستور کار خود قرار دهد.
    

اعتراض کارگران هفت تپه وارد 
سیزدهمین روز شد

اعتراضات صنفی کارگران مجتمع کشــت و 
صنعت هفت تپه دیروز وارد سیزدهمین روز شد. 
کارگران این واحد صنعتی از عملی نشدن وعده های 
کارفرما و مسئوالن استانی برای پیگیری مطالبات 

کارگران خبر دادند.
یکی از این کارگــران به ایلنا گفــت: همانند 
روزهای گذشــته در محوطه مجتمع جمع شده  و 
منتظر عملی شدن وعده های داده شده در خصوص 

مطالباتشان هستیم.
وی با بیان اینکه کارگران خواهان مشخص شدن 
وضعیت پرداخت مطالبات معوقه و امنیت شغلی 
خود هستند، گفت: تا این لحظه از جانب مدیریت 
کارخانه و مسئوالن اداری شهرستان شوش پاسخ 
مشخصی به خواسته های کارگران داده نشده است.

وی با بیان اینکه مدیریت کنونی کشت و صنعت 
هفت تپه با پرداخت نامنظم دســتمزد و حق بیمه 
حدود 3 تا ۴ هزار کارگر این واحد صنعتی و کشاورزی 
باعث تشدید وضعیت بد اقتصادی خانواده های این 
کارگران شده، افزود: در شرایط فعلی که کارگران در 
اعتراض هستند، از مسئوالن توقع داریم که به جای 
حمایت از مدیریت کارخانه، از او بخواهند به تعهدات 

قانونی خود در قبال کارگران و کارخانه عمل کند.

به گفته این کارگر، مجموع مطالبات کارگران 
هفت تپه ســه ماه مزد و بیمه اســت و کارگران از 
کارفرمای انتظار دارند مطالبات ســال جاری آنان 

را پرداخت کند.
وی گفت: همچنین دســت کم ۴ ماه معوقات 
بیمه ای داریم و کارگران از ماه ها قبل امکان دریافت 
خدمات درمانی از مراکز ملکی تامین اجتماعی را 
ندارند. به گفته این کارگر باسابقه کشت و صنعت 
هفت تپه، اخیرا سازمان تامین اجتماعی با پیگیری 
نمایندگان کارگری با ثبت حدود چهار ماه از سوابق 
بیمه ای کارگران موافقت کرده و نمایندگان کارگری 
در حال آماده کردن لیست بیمه ای کارگران برای 

ارسال به تامین اجتماعی هستند.
    

مرگ یک کارگر معدن در 
کهگیلویه و بویراحمد

یک کارگر جــوان معدن بر اثــر واژگونی بیل 
مکانیکی درگذشت.

به گزارش ایلنا، روز جمعه )ششم تیرماه(، بیل 
مکانیکی استیجاری در معدن سنگ الشه عسکرآباد 
در استان کهگیلویه و بویراحمد سپیدار واژگون شد 
و راننده آن به نام ایمان رومینا، ۲۷ساله و متاهل در 

دم فوت کرد.
بنا بر این گزارش، عصر همــان روز و به محض 
اطالع رسانی، کارشناسان به همراه مسئول ایمنی 
سازمان صمت و سربازرس سازمان نظام مهندسی 
معدن استان به محل وقوع معدن مراجعه و گزارش 

مقدماتی تهیه و به تهران ارسال شد.
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اخبار کارگری

نتایج یک گزارش تحقیقی نشان 
می دهد که در دوران شــیوع کرونا، 
۱3.۱درصد کسب و کارهای فعال 
در حوزه صنعت و معدن حداقل یک 
نفر را استخدام کردند و ۴3.۴درصد 
فعاالن در حوزه کشــاورزی حداقل 
یک نفر از نیروی کار خود را تعدیل 

کردند.
به گزارش ایرنا، ویروس کرونا به 
دلیل سرعت باالی انتشار در مدت 
زمان کمــی اکثر کشــورهای دنیا 
را درگیــر کرده اســت. همه گیری 
این ویروس عــالوه بر اینکه موجب 
مرگ بســیاری از مردم در دنیا شد 
و هزینه های ســنگینی را در حوزه 
سالمت تحمیل کرد، فعالیت طیف 
گسترده ای از کســب و کارها را نیز 
با رکود مواجه کــرده و پیامدهای 
اقتصــادی گســترده ای را بــرای 
کشــورهای جهان به دنبال داشته 

اســت. با توجه به اینکه شرط اصلی 
برای کنترل شــیوع ایــن ویروس، 
کاهش حداکثر تعامالت اجتماعی 
و مانــدن در خانه اســت، بنابراین 
بسیاری از کسب و کارهای اقتصادی 
با تعطیلی و رکود مواجه شــده اند. 
ایران نیز با توجه به سیاســت های 
دولت در ماه های گذشــته مبنی بر 
ضرورت فاصله گــذاری اجتماعی، 
از آسیب های اقتصادی این موضوع 

دور نماند.
مطابق پژوهشــی که مرکز آمار 
انجام داده است 3۰درصد از کسب 
و کارهــا در اســفند و فروردین ماه 
حداقل یک نفر از نیروی کار خود را 
تعدیل کرده اند و در اردیبهشت ماه 
که محدودیت ها برطرف و کسب و 
کارها فعالیت خود را شروع کردند، 
هفت درصد بنگاه ها حداقل یک نفر 

را تعدیل کرده اند.

بیشترین تعدیل نیرو مربوط به 
بخش کشاورزی است که در اسفند 
و فروردیــن ۴3.۴درصــد بنگاه ها 
حداقل یک نفر تعدیل نیرو داشتند 
و در اردیبهشــت ماه 3۴درصد آنها 
حداقل یــک نفر را اخــراج کردند. 
کمتریــن تعدیل نیرو نیــز مربوط 
به بخش صنعت و معدن اســت که 
در ماه هــای ابتدایی شــیوع کرونا 
)اســفند و فروردین( ۷۷.۴درصد و 
اردیبهشــت ماه ۸۸.۴درصد از این 
بنگاه ها، هیچ کدام از نیروی کار خود 

را تعدیل نکردند.
یکی از راهکارهایی که کســب و 
کارها در ایام شیوع بیماری در پیش 
گرفتنــد دورکاری بود. براســاس 
این گزارش در دوره زمانی اســفند 
و فروردیــن، در ۲۵درصــد از کل 
بخش های کسب و کار حداقل یک 
نفر دورکار بودند و در اردیبهشــت 

۲۰درصد مــوارد حداقل یک نفر از 
دورکاری استفاده کرده  است.

مطابق پژوهــش مرکــز آمار، 
دورکاری در صنعــت و معدن کمتر 
از بخش های کشــاورزی و خدمات 
بــوده و در اســفند و فروردین ماه 
۶۹.۴درصــد و در اردیبهشــت ماه 
۷۹درصد ز نیروی کار آنها دورکاری 

نداشتند.
تصــور به کارگیری نیــروی کار 

جدید در دوران شیوع کرونا بعید و 
دور از ذهن است اما براساس نتیجه 
پژوهش مرکز آمار در کل بخش های 
کسب و کار هشت درصد در اسفند و 
فروردین ماه، حداقل یک نفر نیروی 
انســانی جدید به کار گرفته اند و در 
اردیبهشت ماه این میزان 3.3درصد 
رشد داشــته و ۱۱.3درصد حداقل 
یک نفر نیــروی انســانی جدید را 

استخدام کردند.
براســاس این گزارش، حداقل 
۱3.۱درصــد از کســب و کارها در 
بخش صنعت و معدن در اردیبهشت 
ماه حداقل یک نفر نیروی کار جدید 

استخدام کردند.
نتایج پژوهش مرکز آمار نشــان 
می دهد که مهمترین مشکل کسب 
و کارها طــی اســفند و فروردین 
ماه پرداخــت حقوق و دســتمزد، 
بازپرداخت وام هــا و پرداخت اجاره 
بوده که به ترتیب ۲۵، ۲۱ و ۲۱درصد 
مشــکالت کســب و کارها در این 

گروه ها بوده است.
در اردیبهشت ماه پرداخت حقوق 
و دســتمزد مشــکل اصلی فعاالن 
اقتصادی بوده به گونــه ای بنگاه ها 
اعالم کردند بعد از دو ماه از شیوع این 
بیکاری، پرداخت حقوق و دستمزد 
دغدغه اصلی آنهــا بوده و ۲۹درصد 
مشــکالت را بــه خــود اختصاص 

داده اند و بازپرداخت وام و پرداخت 
اجاره در این دوره مشــکالت دیگر 

آنها بوده است.
در بخش های مختلف کســب و 
کارهای اقتصــادی، ترتیب اولویت 
مهمترین مشــکالت ناشی از کرونا 
متفاوت بوده اســت و ایــن فعاالن 
راهکارهای متفاوتــی را برای حل 
این مشــکالت عنــوان می کنند. 
۴۴درصــد معتقدنــد دریافت وام 
از بانک ها موثر اســت و ۲۰ درصد 
دریافــت وام از شــرکت های مالی 
خرد یــا افــراد حقیقــی را توصیه 
می کننــد و ۱3درصد دیگــر نیز 
کاهــش هزینه هــای عملیاتــی 
 را راهــکار مناســب مشــکالت 

عنوان کردند.

مرکز آمار ایران گزارش داد:

30درصد کسب و کارها در اسفند و فروردین تعدیل نیرو داشتند

خبر

رئیــس کانون کارگــران بازنشســته و 
مســتمری بگیر تامین اجتماعی شهرستان 
تهــران با اشــاره به تصمیــم وزیــر رفاه و 
مدیرعامل تامین اجتماعی بــرای افزایش 
۲۶درصــدی حداقل مســتمری در ســال 
۹۹ گفــت: تــورم امســال بیشــتر از تورم 
۴۱.۲درصــدی انتهای ســال ۹۸ خواهد 
بود لــذا خواهــان افزایش مزایــای جانبی 
مستمری بگیران متناسب با کارگران شاغل 

هستیم.
به گزارش ایلنا، علی دهقان کیا با اشــاره 
به مقاومــت مدیرعامل تامیــن اجتماعی 

و وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی بر ســر 
افزایــش مســتمری  حداقل بگیــران به ۲ 
میلیون و ۸۰۰هــزار تومان گفــت: پس از 
اینکه همه ســناریوهای افزایش مستمری 
توسط آقایان کنار گذاشــته شد و برخالف 
آنها تصمیم گیری شد، پیشــنهاد دادیم تا 
مزایای مســتمری بگیران به اندازه کارگران 
شــاغل افزایش یابد. وی افزود: مدیرعامل 
تامین اجتماعی با این موضوع مخالفت کرد 
و این پیشنهاد را غیرکارشناسی شده خواند. 
بازنشســته حداقل بگیر پس از 3۰ سال کار، 
در سال ۹۹، حدود ۲ میلیون و ۱۲هزار تومان 
مســتمری دریافت می کند، در حالی که در 
سال جاری دستمزد کارگر شاغلی که سابقه 
کار ندارد با احتســاب حق مسکن 3۰۰هزار 

تومانی و بن خواربــار ۴۰۰هزار تومانی، به ۲ 
میلیون و ۶۱۱هزار تومان و دستمزد کارگر با 
یک سال سابقه کار به ۲ میلیون و ۷۱۱هزار 

تومان می رسد.
وی افزود: در حالی که شاغالن تنها از بابت 
دو مورد حق مسکن و بن خواربار ۷۰۰هزار 
تومان پول دریافت می کننــد، کل مزایای 
تعلق گرفته به مستمری بگیران به ۲۰۰هزار 
تومان هم نمی رسد. چنین شکافی روا نیست 
و بازنشســتگان را مســتقیم پای دیوار فقر 
می گذارد. در چنین فضایی نیازمند افرادی در 
سطوح عالی مدیریتی هستیم که اقتضائات 
بحران را درک کنند و عملگرا باشند و از شعار 

دادن و عملیات روانی دوری کنند.
دهقان کیا با بیــان اینکه هنوز امیدواریم 

که مدیریت تامین اجتماعی از افزایش حق 
مســکن به 3۰۰هزار تومــان و افزایش بن 
خواربار به ۴۰۰هزار تومان و اعمال افزایش 
۷۰۰هزار تومان روی مستمری حمایت کند 
و آن را به حساب یک تصمیم کارشناسی شده 
نگذارد، گفت: نمی توان مزایای مســتمری 
کارگران را به جرم بازنشســته شدن کاهش 
داد امــا اینها ایــن کار را به راحتــی انجام 
می دهند، به نحــوی که امــروز هیچکس 
 عالقه نــدارد در مــورد بازنشســتگی اش 

صحبت کند. 
رئیــس کانون کارگــران بازنشســته و 
مســتمری بگیر تامین اجتماعی شهرستان 
تهران با بیــان اینکه تامیــن اجتماعی باید 
برای رساندن کف مســتمری  به ۲ میلیون 

و ۸۰۰هزار تومــان اقدام کنــد و حتی اگر 
شــده دولت را برای پرداخت طلب خود به 
جهت افزایش حقوق بازنشستگان و اجرای 
همسان ســازی زیر فشــار بگــذارد، گفت: 
در اینکــه بدهی 3۱۷هزار میلیــارد تومان 
دولت به ســازمان، اول و آخر بازنشستگان 
را متضرر کرده، تردیدی نیســت. در نتیجه 
مدیرعامل سازمان باید دولت را برای همراهی 
با بازنشستگان تامین اجتماعی متقاعد کند و 
از این موضع کوتاه نیاید. وی افزود: حتی اگر 
دولت هم با بی توجهی به ماهیت بین النسلی 
ســازمان، بدهی خــود را پرداخــت نکند، 
سازمان باید افزایش مستمری ها به ۲ میلیون 
و ۸۰۰هزار تومان را به گردن بگیرد. در این 

زمینه با کسی تعارفی نداریم.

یک فعال صنفی بازنشسته:

مستمری کمتر از دو میلیون و 800  هزار تومان، پذیرفتنی نیست

دبیرکل خانه کارگر گفت: در نامه ای که به معاون اول رئیس 
جمهور نوشته شد، بر اجرای ماده ۱۲ قانون الیحه بودجه مبنی 
بر افزایش دریافتی همه مستمری بگیران تا ۲.۸میلیون تومان 

تاکید شده است.
به گزارش ایلنا، مراسم گرامیداشــت شهدای هفتم تیر 
همزمان با سی و نهمین ســالگرد این واقعه در مقبره شهدای 
هفتاد و دو تن در بهشت زهرا)س(، با حضور دبیرکل و تعدادی 

از اعضای خانه کارگر برگزار شد.
در ایــن مراســم »علیرضا محجــوب« دبیــرکل خانه 
کارگر با اشــاره به نقش شــهید بهشــتی در تجدید حیات 
خانه کارگر گفــت: خانه کارگر از قبل انقالب وجود داشــت، 
هر چند در مقطعــی نام آن را به ســازمان کارگــران تغییر 
دادند. بعد از انقالب ۵۷ شهید بهشــتی تاکید کردند که این 

 تشکل بار دیگر سازمان دهی شــده و ادامه حیات پیدا کند.
وی ادامه داد: شــهید بهشتی حساســیت ویژه ای به مسائل 
کارگری نشان می داد و در هر جلســه کارگری که از او دعوت 
به عمل می آمد، حضور می یافت. ما به واسطه تاکیدات شهید 
بهشتی بر تجدید حیات خانه کارگر و همچنین حساسیت ویژه 
ایشان نسبت به مسائل کارگری مدیون او هستیم و امیدواریم 
توفیق پیدا کنیم راه او و حزب جمهوری اسالمی را ادامه دهیم.

محجوب با بیان اینکه اگر اکنون شــهید بهشتی زنده بود 
مزد و معیشت کارگران را به عنوان یک مطالبه مطرح و دنبال 
می کرد، گفت: ایشــان اعتقاد و تاکید ویژه ای بر کار جمعی و 

تشکیالتی داشت.
وی ادامه داد: درباره مســائل کارگری باید به بحث مزد و 
معیشت این قشر اشاره کنیم. امیدواریم با اجرای آخرین مصوبه 

شورای عالی کار در مورد دســتمزد کارگران، دریافتی آنها به 
حداقل دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان در ماه برسد و این افزایش 

باید در مورد مستمری بگیران تامین اجتماعی هم لحاظ شود.
دبیرکل خانه کارگر با اشــاره به نــگارش نامه ای خطاب 
به معاون اول رئیس جمهور گفت: در این نامه که به اســحاق 
جهانگیری ارسال شد، خواسته ایم دولت ماده ۱۲ الیحه بودجه 
۹۹ را اجرا کند. براساس این ماده قانونی، دریافتی هیچ کدام از 
مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی نباید کمتر از دو 

میلیون و ۸۰۰هزار تومان باشد.
وی ادامه داد: به نظر ما در حق مســتمری بگیران تامین 
اجتماعی کم لطفی شده است. اینکه دولت از منابع دیگر بودجه 
الزم برای افزایش حقوق مستمری بگیران دیگر صندوق های 
بازنشستگی را تامین کرده اما این اتفاق در مورد بازنشستگان 

کارگری نیفتاده، جای گله گذاری دارد.
محجوب با بیان اینکه انتظار می رود دولت برای رسیدن 
دریافتی بازنشســتگان تامین اجتماعی بــه ۲.۸ میلیون 
تومان از ســازمان تامین اجتماعی حمایت کند، گفت: اگر 
اکنون ســازمان مشــکل دارد، توقع داریم همان طور که 
بودجه افزایش حقوق مســتمری بگیران دیگر صندوق ها 
تامین شــده، این اتفاق درباره تامین اجتماعی هم بیفتد و 
الاقل دولت بخشی از بدهی خود به سازمان را برای افزایش 

دریافتی مستمری بگیران بدهد.

دبیرکل خانه کارگر خبر داد:

نامه نگاری با معاون اول رئیس جمهور  برای افزایش حقوق بازنشستگان

۳۰درصد از کسب و کارها 
در اسفند و فروردین ماه 
حداقل یک نفر از نیروی 

کار خود را تعدیل کرده اند 
و در اردیبهشت ماه که 
محدودیت ها برطرف و 

کسب و کارها فعالیت خود 
را شروع کردند، هفت 

درصد بنگاه ها حداقل یک 
نفر را تعدیل کرده اند

مهمترین مشکل کسب و 
کارها طی اسفند و فروردین 

ماه پرداخت حقوق و 
دستمزد، بازپرداخت وام ها 
و پرداخت اجاره بوده که به 
ترتیب ۲۵، ۲۱ و ۲۱درصد 

مشکالت کسب و کارها در 
این گروه ها بوده است
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