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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:
وجود ۱۳هزار میلیارد تومان 
مطالبات وصول نشده در شستا

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری وصول 
مطالبات به دعوا رسیده شســتا و اقدامات شدید 
قضایی جهت وصول آنها تا ریال آخر بدهی ها خبر 
داد. به گزارش ایلنا، محمد شریعتمداری با انتشار 
توییتی در صفحه شخصی خود از پیگیری و اقدام 
قضایی جهت دریافت بیــش از ۱۳۰۰۰ میلیارد 
تومان مطالبات وصول نشده شستا خبر داد. در این 
متن آمده است: »لیست بیش از ۱۳۰۰۰ میلیارد 
تومان مطالبات وصول نشده به دعوا رسیده ایجاد 
شده در دوران پیشین شستا! با مشخصات کامل و به 
تفکیک همه هلدینگ ها مشخص شد و تا ریال آخر 
این مطالبات وصول می شود. بدهکاران اقدام نکنند 
آنها را با نام، افشا و اقدامات قضایی شدید علیه آنها 

انجام خواهد شد.
    

سرپرست سازمان تامین اجتماعی
حمله اینترنتی به سامانه، لطمه ای 

به سوابق بیمه شدگان نزد
سرپرست سازمان تامین اجتماعی در پی حمله 
اینترنتی یک گروه خرابکار به سامانه سازمان، اعالم 
کرد که امنیت کامل تمامی ســامانه ها، اطالعات و 
سوابق بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان 
محرز است. به گزارش مهر، محمدحسن زدا در صفحه 
اینستاگرام خود در این باره نوشت: الزم است از تالش 
و همدلی کارشناسان حوزه راهبری سیستم های 
سازمان تأمین اجتماعی، شرکت خدمات ماشینی 
تأمین و سایر ادارات کل و عزیزانی که با تالش خود 
توانستند از تمامی سامانه های اطالعاتی سازمان 
تأمین اجتماعــی در برابر حمالت گــروه خرابکار 
اینترنتی محافظت کنند، تقدیر و تشکر کنم. وی 
افزود: همکاران بنده در کمترین زمان ممکن از این 
حمله آگاه، در ســریع ترین زمان ممکن وارد عمل 
شده و مقابله کرده و ابعاد فنی را به طور کامل بررسی و 
اقدامات الزم را انجام دادند. سرپرست سازمان تأمین 
اجتماعی با اشاره به اینکه البته این گروه برای دقایق 
بسیار کوتاهی توانست به سایت خبری سازمان، تاکید 
می کنم سایت خبری، نفوذ کرده و اطالعات مبهم و 
دست کاری شــده خود را منتشر کند که بالفاصله 
با واکنش کارشناسان ســازمان مواجه شد، گفت: 
خوشبختانه بررسی های دقیق تیم های فنی حکایت 
از صحت و سالمت تمامی ســامانه ها، اطالعات و 
سوابق بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان 

عزیز دارد و جای هیچ نگرانی نیست. 
    

مدیرعامل صندوق کشوری:
عده ای قصد دارند بازنشستگان 

را نگران کنند

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان 
اینکه چرا عده ای به دروغ حرف هایی می زنند که دل 
بازنشستگان عزیز را خالی می کند؟ گفت: این افراد، 
زمانی که با سوءمدیریت ها و فسادها، صدها میلیارد 
زیان به اموال بازنشســتگان وارد شد، کجا بودند؟ 
به گزارش ایلنا، سیدمیعاد صالحی در اینستاگرام 
خود نوشــت: پس از آنکه اعالم کردیم قصد خروج 
از بنگاهداری زیان ده و ورود به ســرمایه گذاری در 
حوزه های با ارزش افزوده باال و پر سود را داریم، عده ای 
وانمود کردند که انگار ما خدای ناکرده قصد چوب 
حراج زدن به اموال و ســرمایه های بازنشستگان را 
داریم. وی افزود: چرا عده ای بــه دروغ حرف هایی 
می زنند که دل بازنشستگان عزیز را خالی می کند؟ 
چرا حرف ها و مواضع را بــه صورت وارونه منعکس 
می کنند و البتــه چرا بعضی ها به یک بــاره نگران 
اموال بازنشستگان شــده اند؟ مدیرعامل صندوق 
بازنشســتگی با بیان اینکه این افــراد، زمانی که با 
سوءمدیریت ها و فســادها، صدها میلیارد زیان به 
اموال بازنشستگان وارد شــد کجا بودند؟ گفت: آیا 
احتماال بین قطع دســت مدیران فاسد از صندوق 
بازنشستگی که چند صدمیلیارد تومان فساد آنها را 
تاکنون شناسایی کرده ایم و فعالیت های اخیر برخی 
که خود را بدون هیچ استنادی، نماینده بازنشستگان 

می دانند، ارتباطی وجود ندارد؟

4
اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

بیشترین فشار تعطیلی کارخانه ها 
بر دوش کارگران است؛ کارگرانی که در 
شرایط بسته شدن درهای کارخانه ها، 
تنها محل امرار معاش خود را از دســت 
می دهند و مستاصل می شوند. به گفته 
احســان ســهرابی اول، رئیس کانون 
هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان 
تهران، دقیقاً در چنین شرایطی ست که 
یک نفر ممکن است به خاطر دزدی دو 
بسته شیر خشک، رنج محکومیت را به 

جان بخرد و راهی زندان شود.
سهامداران و صاحبان کارخانه ها و 
شرکت های تولیدی، به دلیل مالکیت 
زمین، ملک و ماشــین آالت، حتی اگر 
تولیــد را به طور کامــل متوقف کنند، 
چندان ضرر نمی کنند چرا که می توانند 
سرمایه خود را با خارج کردن از چرخه 
تولید، در روش هــای درآمدزای دیگر 
که این روزها به مراتب بیشتر از تولید و 
سازندگی صرفه اقتصادی دارد، به جریان 
بیاندازند. این درحالی ست که نیروی کار 
بعد از تعطیلی بیشترین آسیب را متحمل 
می شود؛ آن هم نیروی کاری که در طول 
سال های اشتغال، هر چه به دست آورده 
صرف امرار معاش یومیه کرده و سرمایه 
کنار گذاشته ای ندارد که در راه دیگری 

به جریان بیندازد.

در این شرایط، تعطیلی کارخانه ها و 
واحدهای تولیدی یک اپیدمی خطرناک 
در بازار اقتصاد است؛ اپیدمی ای که به نظر 
نمی رسد راهکار مناسبی برای جلوگیری 
از پیشرفت آن در دســتور کار باشد. اما 
گناه این تعطیلی ها بر گردن کیست یا 
به عبارت دقیق تر چــه عامل یا عواملی 
موجب توقف خطوط تولید در این حجم 

انبوه می شود؟
عامل تعطیلــی کارخانه ها هر چه 
هســت، به گفته علی خدایــی، عضو 
کارگری شورای عالی کار، »دستمزد« 
و هزینه هــای نیــروی کار در آن نقش 
چندانــی نــدارد. خدایــی می گوید: 
کارفرمایان مدت هاســت که از عوامل 
دیگری در فضای معیوب اقتصاد زیان 
می بینند اما چون زورشان به باالدستی ها 
نمی رسد، ســعی می کنند همه کاسه 
کوزه ها را بر سر دستمزد کارگر بشکنند؛ 
دستمزدی که سهم آن در قیمت تمام 
شده کاالها و خدمات به ۱۰درصد هم 
نمی رسد! اردیبهشت ماه اخباری منتشر 
شد که نشــان می دهد عوامل دیگری 
بازیگــران اصلی صحنــه تعطیلی ها و 
کرکره پایین کشیدن ها هستند؛ عواملی 
که به گرانی سرسام آور مواد اولیه و نایاب 
بودن آن اضافه شده اند و کار را برای ادامه 
تولید به بن بست کشانده اند. براساس این 
اخبار، ۱۰۴ کارخانه صنعتی با سرمایه 

شــش هزار میلیارد تومان در اســتان 
خراسان رضوی تعطیل شده است. این 
واحدهای تولیدی »به دلیل ناتوانی در 
بازپرداخت وام هایی که از بانک گرفته 

بودند، به تملک بانک ها درآمده اند«.
البتــه روزنامه محلی شــهرآرا در 
خراســان رضوی گــزارش داده در پی 
ارائه آمار جدید از سوی بانک ها، تعداد 
واحد های تعطیل شده به ۱۳۹ مورد و 
با سرمایه ای بالغ بر هشت هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
زمانی برای حذف سود مرکب از 

اقتصاد ایران
بدهی انباشــته به بانک ها و ناتوانی 
در پرداخت ســود مرکب )سود جریمه 
دیرکــرد در پرداخت وام کــه گاهی به 
حدود ۴ برابــر اصل وام می رســد( در 
شــرایطی برای واحدهــای تولیدی 
مشکل ســاز شــده که مدت هاســت 
نمایندگان مجلس در پی حذف ســود 
مرکب بانکی هستند اما تا امروز این طرح 

به نتیجه روشنی نرسیده است.
هم اکنون، بانک ها بابت دیرکرد در 
پرداخت اقساط جریمه می گیرند و حتی 
جریمه های پرداخت نشده نیز مشمول 
جریمه می شود و بعضا وام گیرنده تا چند 
برابر اصل وام، مشمول پرداخت می شود 
اما در کمال ناباوری، شورای نگهبان با 
طرح حذف سود مرکب مخالفت کرده و 

هم اکنون این طرح برای بررسی بیشتر به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال 
شده اســت. مخالفت ها با حذف سود 
مرکب با استدالل حفاظت از پابرجایی 
نظام بانکی کشــور صورت می گیرد و 
مخالفان این طرح می گویند: اگر در مورد 
سود بانکی، بخشودگی زیادی صورت 
بگیرد، بانک ها نمی توانند حتی اصل پول 
خود را وصول کنند و الجرم در سیاه چاله 
مطالبات انباشته سقوط می کنند. در 
چنین شرایطی چگونه بانک می تواند 
به دیگرانی که محتاجند، وام بدهد اما 
نمایندگان مجلــس و مدافعان حفظ 
تولید در شــرایط رکــود معتقدند که 

باید سود مرکب به نفع تولید و اشتغال 
حذف شود.

علی اکبــر کریمی، نماینــده اراک 
در مجلس با اشــاره به مخالفت شورای 
نگهبان با بند )ز( تبصره ۱۶ قانون بودجه 
ســال ۹۸ درخصوص »حذف دریافت 
سود مرکب از بدهکاران بانکی« می گوید: 
در مورد این مصوبــه مجلس که پس از 
مخالفت شورای نگهبان جهت بررسی 
بیشتر به مجمع تشخیص فرستاده شده، 
دو موضوع اهمیت دارد؛ نخست تأکید 
مجلس نسبت به »اصالح نحوه محاسبه 
ســود« و دوم »وجود حجم گســترده 
مطالبات معوق در سیستم بانکی« است.
او درباره تأکید مجلس نســبت به 
تغییر نحوه محاســبه ســود این گونه 
توضیح داد: نحوه محاسبه سود به  صورت 
مرابحه مرکب باید دوباره بررسی شود 
زیرا این مسأله فشار مالی بسیاری به مردم 
طی سال های گذشته وارد کرده است. به 
همین دلیل، مصوبه فوق نحوه محاسبه 
ســود را اصالح کرده تا مردم بتوانند با 
فشار کمتر بدهی های خود را به بانک ها 

پرداخت کنند.
وی ادامــه داد: نکتــه دوم در مورد 
اهمیت موافقت با این مصوبه درخصوص 
»وجود حجم گسترده مطالبات معوق 
در سیســتم بانکی« به عنــوان یکی از 
معضالت جدی نظام بانکی است، لذا این 
مصوبه می  تواند مسیر جدیدی را باز کند 
تا حجم قابل توجهی از مطالبات بانکی 
زنده شده و مردم نیز از زیر دین بانک ها 
بیرون آیند و مشکالتی همچون توقیف 
اموال، ممنوع الخروج بودن و... رفع شود.

امــا در میانــه این کشــاکش بین 
مجلس، شــورای نگهبــان و مجمع 
تشــخیص مصلحت، تملیــک حدود 
۱۴۰ کارخانه توســط بانک که منجر 
به توقف تولید روزمــره در حجم انبوه 
در خراســان رضوی شــده، می تواند 
آسیب های بســیاری به دنبال داشته 
باشد. احسان سهرابی اول که به عنوان 
رئیس کانــون هماهنگی شــوراهای 
اسالمی کار از نزدیک پیگیر این ماجرا 
بوده، در این رابطه می گوید: قوه قضاییه 
و دادستان خراســان به موضوع ورود 
کرده اند. دادستانی خراسان اعالم کرده 
هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی 
به بانک تعطیل شود و اگر این اتفاق در 
مواردی افتاده، یعنی واحدهایی به دلیل 
تصاحب توسط بانک تعطیل شده اند، 

عملی خالف قانون صورت گرفته است.
به گفته وی، دادســتانی خراسان با 
این دستور، قصد احیای بند ۵ اصل ۱۵۶ 
قانون اساسی را داشته است؛ بندی که 

مربوط به پیشگیری از جرم است.
ســهرابی در این رابطه توضیحات 

بیشــتری می دهد: هدف از احیای بند 
۵ اصل ۵۶، پیشــگیری از جرم قبل از 
وقوع آن است و از آنجا که بیکاری منشا 
بسیاری از تخلفات اســت، دادستانی 
دستور داده که کارخانه ها نباید به دلیل 
بدهی به بانک، تعطیل شــوند تا از بروز 
تخلفات و جرایم ناشی از بیکاری انبوه، 

جلوگیری شود.
به گفته این فعال کارگری، اولویت 
در تصمیم گیری هــا باید منافع نیروی 
انسانی باشد، چرا که کارفرمایان همواره 
بلندگوهــا و نمایندگان قــوی دارند و 
می توانند به راحتــی از خود دفاع کنند 
و این کارگران هســتند که در صورت 
بیکاری، بی پناه و مســتاصل می مانند. 
الجرم بانک ها باید در تقســیط مجدد 
بدهــی کارخانه ها و مســاعدت در در 
رویه بازپرداخت، از بیکاری نیروی کار و 

عواقب سوء آن جلوگیری کنند.
او تاکیــد می کند که در شــرایط 
رکود قرار داریــم و نباید قوانین محیط 
بر تولید، به روال شــرایط عــادی اجرا 
شود: »مســاعدت، وظیفه تمام قوای 
حاکمیتی ست و دادستان خراسان نیز 
از همین زاویه به قضیه ورود کرده است«.
با این اوصاف، فعال مشخص نیست 
که سرنوشــت این ۱۳۹ واحد خراسان 
رضوی چه می شود. آیا بانک ها می توانند 
با مالکان کارخانه ها به توافق برســند و 
کارگران را شاغل نگاه دارند یا قرار است 
کارگران این واحدهــا به خیل بیکاران 
بپیوندند. حتی اگر ایــن واحدها را در 
زمره واحدهای کوچک و متوســط به 
شمار بیاوریم و فرض کنیم که متوسط 
تعداد کارگران آنها ۲۰ نفر بوده است، با 
یک حساب سرانگشتی ساده مشخص 
می شود که »به تملک بانک درآمدن« 
می تواند به معنای بیکاری حدود ۱۸۰۰ 
کارگر باشد. از ســوی دیگر، مشخص 
نیست سرنوشت »ســود مرکب« چه 
می شود. آیا همچنان سریال تعطیلی 
کارخانه ها به دلیل ناتوانی در پرداخت 
سوِد جریمه بانک، ادامه خواهد داشت؟!

»سود مرکب« امان تولید را بریده است

۱۳۹واحدتولیدیخراسانرضویبهتملکبانکهادرآمدهاند

خبر

عضو هیات مدیــره کانون عالی شــوراهای 
اسالمی کار کشور با انتقاد از رویکرد کالن به مساله 
تامین اجتماعی گفت: اگر سکوت کنیم و مشارکت 
نکنیم، هم طــرح اصــالح پارامتریک تصویب 
می شود، هم محاسبه مستمری بازنشستگی را 
که براساس دو سال آخر خدمت است، به ۵ سال 
آخر خدمت خواهند رساند و هم بنگاه های متعلق 
به شســتا را به بهانه خروج از بنگاه داری، واگذار 

خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، حســین حبیبی در رابطه 
با وضعیــت فعلی تامین اجتماعــی، به برخی 
مخاطرات پیــش روی کارگران اشــاره کرد و 
گفت: اگر ســکوت کنیم و مشــارکت نکنیم، 
طرح اصالح پارامتریک تصویب می شود که با 
آن می خواهند سن و ســابقه را افزایش دهند، 
آن هم با این وضع نابســامان قراردادهای کار و 
نبود امنیت شغلی و در این صورت هیچ کارگری 
به سن بازنشســتگی نخواهد رسید و هم سهم 

 حق بیمه کارگــران را از ۷درصــد به ۹درصد
 افزایش می دهند.

وی ادامه داد: قصد دارند محاسبه مستمری 
بازنشستگی را که براساس دو سال آخر خدمت 
است، به ۵ سال آخر خدمت خواهند رساند و هم 
اینکه شستا را به بهانه خروج از بنگاه داری واگذار 
کنند تا بــه راحتی آب خــوردن، رانت خواران و 
وابستگان به بلوک های ثروت و قدرت، سند آنها 

را به نام خود بزنند.

او بر این باور است که گروه هایی وجود دارند که 
مع االسف هیچ ابائی از تصرف عدوانی حقوق مسلم 
کارگران  در ســازمان تامین اجتماعی ندارند، به 
همین دلیل بر لزوم مشارکت آگاهانه در انتخابات 

پیش روی مجلس تاکید می کند: »باید این بار به 
راحتی به جناح ها و کاندیداهایشان اعتماد نکنیم 
بلکه با مشــارکت صددرصدی، امنیت شغلی، 
پایداری و ثبات و دائمی شــدن قراردادهای کار، 
حاکمیت اراده در عقد قراردادهای کار برای کارگر، 
به رسمیت شــناختن حق اعتراضات کارگری 
و حفظ تمامیت و اســتقالل تامین اجتماعی را 

نهادینه کنیم«.
به اعتقاد حبیبی، کناره گرفتن و مشــارکت 
نکردن می تواند اوضاع را از آنچه هست، وخیم تر 
کند، پس کارگران باید به میــدان بیایند و با ابزار 
مطالبه گری، آنهایی را که می خواهند به خانه ملت 

راه پیدا کنند، غربال کنند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار:

سکوت کنیم حداقل ها را هم از کارگران می گیرند

مدیر روابط عمومی معدن سرب کوشک بافق گفت: کارگران 
این معدن پس از گذشــت حدود دو هفته، به ســر کار خود 
بازگشتند. محمد جعفری در گفت وگو با ایرنا افزود: با وساطت 
فرماندار بافق، شورای کارگری با حضور کارگران تشکیل جلسه 
داد و همه کارکنان معدن کوشــک مشغول به کار شدند. وی 
افزود: تمام قضایای معدن سرب کوشک در نشست کارگری 

برطرف شده و هر ۴۰ کارگر قسمت روباز معدن که اکثراً راننده 
هستند می توانند به محل کار خود برگردند. نماینده تام االختیار 
معدن سرب بافق در خصوص کسر حقوق کارگران گفت: طبق 
قانون آنها باید هشت ساعت کار کنند تا حقوق کامل بگیرند اما 
بنا به پیشنهاد خودشان ۶ ساعت کار می کردند و این طبیعی 
است که وقتی ۲ ساعت مدت کارکرد کم شود دستمزد هم کم 

می شود. وی اظهار داشت: فقط یک نفر بازنشسته با تجربه با 
تشخیص مدیرعامل برای ایمنی بیشتر در قسمت روباز به کار 
گرفته شده که هم به نفع معدن و هم به خاطر کیفیت در ایمنی 
کار است. یکی از کارگران معدن که از ذکر نامش خودداری کرد 
به ایرنا گفت: ما ۴۰ نفر از کارگران معدن روباز ســرب و روی 
کوشک به دلیل به کارگیری نیروی بازنشسته در آبان ماه ۹۷ 
و کسری حقوق خود از ۲۹ اردیبهشت به سر کار نرفتیم. وی 
تصریح کرد: فرماندار بافق قول وســاطت داد و گفت به زودی 

مشکل کارگران این قسمت برطرف می شود که به وعده خود 
عمل کرد و کارگران بعد از گفت وگو با شورای کارگری به کار 
بازگشتند. فرماندار بافق هم به ایرنا گفت: کارگران معدن سرب 
کوشک به خاطر کسری حقوق به نسبت ۲ ساعت کار کمتر و 

پاره ای مشکالت صنفی دست از کار کشیده بودند.
محمدزاده رحمانی افزود: موضوع در کمیسیون کارگری 
شهرستان مطرح و موضوع حل و فصل شده و این کارگران قرار 

شد به کار بازگردند.

اعتصاب دوهفته ای کارگران معدن کوشک بافق پایان یافت

مشخص نیست که سرنوشت ۱۳۹ واحد خراسان رضوی چه می شود. آیا بانک ها می توانند با مالکان کارخانه ها به توافق 
برسند و کارگران را شاغل نگاه دارند یا قرار است کارگران این واحدها به خیل بیکاران بپیوندند. حتی اگر این واحدها را 

در زمره واحدهای کوچک و متوسط به شمار بیاوریم و فرض کنیم که متوسط تعداد کارگران آنها ۲۰ نفر بوده، با یک حساب 
سرانگشتی ساده مشخص می شود که به تملک بانک درآمدن می تواند به معنای بیکاری حدود ۱۸۰۰ کارگر باشد.

کریمی: نحوه محاسبه سود 
به  صورت مرابحه مرکب 

باید دوباره بررسی شود زیرا 
این مسأله طی سال های 

گذشته فشار مالی بسیاری 
به مردم وارد کرده است. به 
همین دلیل، مجلس نحوه 

محاسبه سود را اصالح کرده 
تا مردم بتوانند با فشار کمتر 
بدهی های خود را به بانک ها 

پرداخت کنند

خدایی: کارفرمایان 
مدت هاست که از عوامل 
دیگری در فضای معیوب 

اقتصاد زیان می بینند 
اما چون زورشان به 

باالدستی ها نمی رسد، 
سعی می کنند همه کاسه 
کوزه ها را بر سر دستمزد 

کارگر بشکنند؛ دستمزدی 
که سهم آن در قیمت تمام 

شده کاالها و خدمات به 
۱۰درصد هم نمی رسد
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