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اخبار کارگری

تبعیض دوباره میان بازنشستگان کارگری و کشوری

دائمیشدنهمسانسازی؛کالهیگشاد برسرتامیناجتماعی است

نسرین هزاره مقدم

حقــوق دریافتــی شــاغالن و
بازنشستگانکارگریسالهاستازتورم
و افزایش سرسامآور هزینههای زندگی
عقب افتاده است .این موضوع که باعث
افزایش نارضایتی قشر کثیری از مردم
شده است ،دولتمردان را مجبور کرده
تا به نوعی نارضایتیها را کاهش دهند
و همین سبب شده که در دو سال اخیر
بهدنبالهمسانسازیومتناسبسازی
مستمری بازنشستگان بروند اما نکته
اینجاســت که این متناسبسازی ،با
بودجه داخلی ســازمان و بدون اینکه
دولت تعهدی در قبال تامین منابع آن
برعهدهبگیرد،درحالانجاماست.
حــاال بــه نظــر میرســد الیحه
«دائمی شــدن همسانسازی حقوق
بازنشســتگان» که این همه در مورد
آن تبلیــغ شــده و بارها اعالم شــد با
این الیحه تمام تبعیضــات موجود از
میان برداشــته خواهد شــد ،به نوعی
ادامــه همان تبعیضات قبلی اســت و
نمایندگان مجلس خیلی زیرپوستی
میخواهداززیربارتعهداتخودنسبت
بهبیمهشدگانسازمانتامیناجتماعی
فرار کنــد .اگر جز این بــود همانطور
که برای سایر صندوقها در این الیحه
بودجه جداگانه برای همسانســازی
در نظر گرفتهاند ،یک بنــد هم اضافه
میکردند و دولت را متعهد میکردند
بودجه همسانسازی را ساالنه و مجزا
به ســازمان تامین اجتماعی بپردازد
چراکه گناه عقبماندگی مســتمری

بازنشستگانبهنسبتتورمبرعهدهخود
دولتاستودولتبایدبارجبرانآنرابر
دوشبکشد.
بااینحالاجحافادامهداردوالیحه
دائمی شدن همسانسازی صددرصد
به نفع بازنشستگان زیرمجموعه دولت
یا همان مستمریبگیران صندوقهای
کشوریولشگریتنظیمشدهاست.در
ماده ۳اینالیحهسازمانمکلفشدههر
سالمتناسبسازیرابرایبیمهشدگان
خود اجرایی کند منتها با منابع داخلی
خود و با بودجهای کــه از ماده ۲همین
الیحه به دســت میآید .در ماده  ۲نیز
دولت متعهد شــده بدهی حسابرسی
شده خود به ســازمان را ظرف مدت ۵
سال بپردازد اما سوال اینجاست که این
بدهی حسابرسی شده چقدر است؟ آیا
دولت بدهی بیش از ۴۰۰هزار میلیارد
تومانیبهتامیناجتماعیرامیپذیردو
میپردازد؟ آیا باز هم سهام شرکتهای
ورشکستهودرآستانهبحرانراقراراست
بهسازمانبدهندواصوالًآیادولتبعدی
زیرباراینتعهدبهپرداختخواهدرفت؟
تاکنون هم در اسناد باالدستی ازجمله
برنامههای توسعه (هم برنامه پنجم و
هم برنامه ششم) دولت مکلف شده بود
که بدهی خود را تا پایان برنامه به طور
کامل تادیه کند ،آیا به این تعهد عمل
شد؟ پایان برنامه ششم توسعه همین
امسال است و اگر درج تعهد روی کاغذ
میتوانست اوضاع را عوض کند دولت
باید تا پایان همین امسال همه بدهی
خود به ســازمان را کامل تادیه میکرد
که نکرد .حاال کــه تعهدات برنامههای

توسعه برای دولتها تعهدآور و الزامی
نیســت چطور یک الیحه مثل الیحه
دائمی شدن همسانســازی میتواند
تعهدالزامآورایجادکند؟
مساله اینجاســت که این الیحه با
این شکل و شمایل فعلی میتواند برای
سازمان تامین اجتماعی تعهدات بدون
پشــتوانه ایجاد کند و این سازمان در
آســتانه بحران را به سراشیب بحرانی
جدیدبکشاند.
متناسبسازیدرقانون،
جاییندارد
«علی دهقانکیــا» رئیس کانون
بازنشســتگان کارگری تهران در این
رابطــه میگویــد :در قوانیــن تامین
اجتماعی چیزی به نام متناسبسازی
یا همسانســازی نداریم .تورم بیش
از حد و پایین بودن مســتمریها که
دولتها مســبب آن هستند ،موجب
شــده به سراغ متناسبســازی بروند
حال آنکه باید تورم را کنترل میکردند
و اجازه میدادند مزد و مســتمری به
اندازه سبد هزینههای زندگی افزایش
یابد .وقتی دیدند مســتمریبگیران
نمیتوانند با این دســتمزدهای ناچیز
زندگی کنند ســراغ راهــکاری به نام
همسانســازی رفتنــد و در کنار آن
حقوق مزدبگیران دولت را۵۰درصد به
بهانه اجرای فصل دهم قانون مدیریت
خدمات کشوری افزایش دادند .همین
شد که بازنشســتگان کارگری نسبت
به این تبعیض آشــکار اعتراض کردند
و در نهایت تامین اجتماعی نیز مجبور
شد متناسبسازی را اجرا کند ولی اگر

اگرسازمان تامین
اجتماعیکه ۴۶میلیوننفر
ازجمعیتکشورراتحت
پوشش دارد ،به مشکل و
بحران بخورد ،بدیهی است
که کل کشور و ساختارهای
سیاسیو اجتماعی آن
بحرانیخواهدشد
قرار است متناسبسازی دائمی شود و
سازمان مکلف باشد که هر سال از این
راهکار برای بهبود معاش بازنشستگان
خود استفاده کند باید منابع آن توسط
دولت تامین شــود .دولتی که باعث و
بانی بحران معیشــتی بازنشستگان و
کاســتی گرفتن منابع سازمان تامین
اجتماعی اســت ،باید بودجه مناسب
برای متناسبسازیرابهصورت ساالنه
بپــردازد ،همانطور که برای ســایر
صندوقهای بازنشســتگی این کار را
میکند.
به گفته دهقانکیــا ،الیحه دائمی
شدن همسانسازی اگر به شکل فعلی
در مجلــس به تصویب برســد بحران
منابع و مصارف ســازمان را تشــدید
خواهد کــرد مگر اینک ه بنــدی اضافه
کنند و در آن دولت مکلف شود هر ساله
حداقل۵۲هزار میلیــارد تومان اعتبار
متناسبسازیبهتامیناجتماعیبدهد.
این اعتبار باید از خزانــه دولت و اموال
عمومی باشد و ربطی به تادیه بدهیها
نداشتهباشد.

وی در توضیح بیشتر میگوید :سال
قبل ســازمان ۱۷هزار میلیارد تومان
خرج متناسبسازی دور اول کرد .ادامه
آندرسالجاری۲۵هزارمیلیاردتومان
اعتبار میخواهد و ۲۴هــزار میلیارد
تومان نیز برای اجرای متناسبسازی
دور دوم نیاز است .عالوه بر این حداقل
۳هزار میلیــارد تومان بــرای افزایش
مزایای مزدی بازنشســتگان در سال
جاری نیاز اســت .بنابراین سازمان در
سال ۱۴۰۰بایدحداقل۵۲هزارمیلیارد
تومانبرایاجرایمتناسبسازیحقوق
بازنشستگان خود خرج کند و وظیفه
دولت اســت که این پول را به سازمان
بپردازد.
دهقانکیــا ادامه میدهــد :هنوز
همان ۳۲هزار میلیارد تومانی ســال
قبل دولت که به جای بدهی پرداخت
کرده ،تامین اعتبار نشده و پول نقدی
دستسازمانرانگرفتهحاالمیخواهند
تعهد دائمی شدن همسانسازی را بر
دوش ســازمان بیندازند؛ سازمانی که
نمیتواندمنابعداخلیخودراکهازمحل
حقبیمهشاغالنتامینمیشودصرف
متناسبســازی حقوق بازنشستگان
کند! واقعیت این اســت اگر این الیحه
تغییر نکند و دولت ملــزم به پرداخت
اعتبار جداگانه برای متناسبســازی
نشود،سازماندچارمشکلخواهدشد.
سازمانی که  ۴۶میلیون نفر از جمعیت
کشور را تحت پوشــش دارد ،وقتی به
مشــکل و بحران بخورد ،بدیهی است
که کل کشور و ساختارهای سیاسی و
اجتماعیآنبحرانیخواهدشد.
این فعال صنفی بازنشســتگان به
تعهد ماده ۲الیحــه یعنی تادیه بدهی
حسابرسی شده توسط دولت در مدت
 ۵ســال امیدی ندارد و میگوید :وقتی
دولتها به تعهدات برنامههای توسعه
پایبندنیستند،چطورامیدداشتهباشیم
به توافــق در قالب یــک الیحه متعهد
بمانند؟دولتهااگرواقعادرقابلسازمان
و بیمهشدگان آن مســئول بودند باید
تا همین امســال همه بدهــی خود را
میپرداختند .برنامه ششم توسعه نیز
چیزیجزایننمیگوید!
پیشبهسویبحران
از بهمن ســال قبل تا همین امروز
که در میانه آخرین ماه از بهار هستیم،
بیشتر کاالها و خدمات ضروری خانوار
چندیــن ده درصد گران شــدهاند.
ســوال اینجاســت که اگر ماده ۴۱
قانــون کار و ماده  ۹۶قانــون تامین
اجتماعی در ســالهای قبل و قبلتر
از آن ،اجرایی میشد آیا امروز نیازی

دولتی که بانی بحران
معیشتیبازنشستگانو
کاستیگرفتنمنابعتامین
اجتماعی است،بایدبودجه
متناسبسازی را به صورت
ساالنه بپردازد ،همانطور
که برای سایر صندوقهای
بازنشستگیمیکند
به متناسبســازی داشتیم؟ اگر مزد
شاغالن متناسب با هزینههای زندگی
باال میرفت ،منابع ورودی سازمان نیز
افزایش مییافت و سازمان این پولها
را در عرصههای سودده سرمایهگذاری
میکــرد ،قــادر بــود مســتمری
بازنشســتگان خود را نیــز عادالنه و
براســاس افزایش هزینههای زندگی
ارتقا دهد .در کنار آن ،اگر دولت بدهی
خــود را به موقــع میپرداخت امروز
تامین اجتماعی سرمایههای هنگفتی
داشت که میتوانست خدمات رفاهی
و مــزدی بســیار باکیفیتتــری به
مســتمریبگیران خــود ارائه دهد.
حال دولتی که همه جوره به سازمان
و بیمهشــدگان آن ضرر و زیان وارد
کــرده ،میخواهد بار دائمی شــدن
متناسبسازی را نیز بر دوش سازمان
و بیمهشدگان آن بیندازد.
در نهایت اگــر نمایندگان مجلس
در بررســی نهایی الیحه دائمی شدن،
دولت را ملزم به پرداخت اعتبار ساالنه و
عادالنهوحداقل۵۲هزارمیلیاردتومانی
بهتامیناجتماعینکنندوبگویندصفرتا
صدمتناسبسازیبردوشخودسازمان
است،الیحهدائمیشدنهمسانسازی،
کاله گشــاد جدیدی خواهد بود که با
ظرافت بســیار سر ســازمان خواهند
گذاشت .دولت از خود سلب مسئولیت
میکند ،مــاده  ۲یا همــان پرداخت
بدهیهــا اجرایی نمیشــود اما ماده
 ۳یا اجرای متناسبســازی با سرمایه
محدود طبقه کارگر و بــا پولی که باید
برای آیندگان ذخیره شود ،حتماً اجرا
خواهدشد.یابایدالیحهراتغییردهندو
بهنفعکارگراناصالحکنندیااینالیحه
دائمیشدنهمسانسازیکهقراراست
درمانگر دردهای بازنشستگان کشور
باشد،برایطبقهکارگردستاوردچندانی
نخواهدداشتونهتنهادستاوردیندارد
بلکهپلهپلهسازمانتامیناجتماعیرابه
سمتسقوطناخواستهوبحرانسقوط
خواهددادواینیعنیدرمانیکهازخود
دردبدتراست.

خبر
شریعتمداری در نشست مجازی وزرای کار جنبش عدم تعهد:

تضییعحقسالمت ،عدالت اجتماعی را بهخطر میاندازد

وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیگفت:تضییعحقسالمتبه
هر دلیلی میتواند در دستیابی به اهداف توسعه پایدار ،عدالت
اجتماعیوکارشایستهرابهخطربیاندازد.
به گزارش توســعه ایرانی ،محمد شریعتمداری در نشست
مجازی وزرای کار جنبش عدم تعهد ،افزود :این نشست ،اولین
نشستوزرایکارجنبشعدمتعهدپسازبروزبحرانکووید۱۹
در جهان محسوب میشود و از این حیث اهمیت تاریخی دارد.
ویاظهارداشت:درهیچدورهایحقانیتنگرانیهادرخصوص
مخاطرات یکجانبهگرایی و توســعه نابرابر و ناپایدار در جهان
با شواهدی اینگونه ملموس ،آشکار نشده بود .شریعتمداری
اظهار امیدواری کرد این نشســت بتواند زمینهساز تحول در

نظام همکاریهای موجود بین کشــورهای عضو این جنبش
برای مقابله با چالشهای پیش رو باشد .وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعیافزود:دوسالقبلبهمناسبتسدهسازمانبینالمللی
کار در چنین گردهمآیی و با تصویب بیانیه سطح در مورد آینده
کار متعهد شــدیم که با محوریت ســازمان مذکور ،تغییرات
آینده کار را با رویکردی انسانمحورانه در مسیر تحقق عدالت
اجتماعی مدیریت کنیم اما با فراگیری بحــران کووید ۱۹در
جهانآسیبپذیریدنیایکارازمنظرعدالتاجتماعیدرمقابل
دیدگان ما آشکارتر شد .وی افزود :نابرابریهای ساختاری در
نتیجه همهگیری کووید ۱۹موجــب افزایش بیکاری ،کاهش
درآمد کارگران و افزایش کار غیررســمی و زیانبار به ویژه در

کشورهایدرحالتوسعهشد.ایننابرابریهماکنوننیزازطریق
توزیع و دسترسی نابرابر به واکسن کووید ۱۹در حال تشکیل و
بازتولیدشدناست.
شریعتمداریبیانداشت:بهاینچالشهایساختاریباید
اقداماتیکجانبهبرخیدولتهارادرتداوماعمالمحدودیتها
و تحریمها علیه بعضی از کشورها حتی در این شرایط بحرانی
افزودوهمهاینشواهدحکایتازآنداردکهچندجانبهگراییو
همکاریوتعاملبینالمللینهفقطازجانبساختارهاوتوسعه
نابرابر در جهان ،بلکه از سوی قدرتهای بزرگ اما غیرمسئول
نیز در مخاطره قرار گرفته است .وی تصریح کرد :حق سالمت
یک حق انســانی جداییناپذیر از ســایر حقوق است و در ماده

 ۲۵اعالمیه جهانی حقوق بشــر مورد تاکید قرار گرفته است.
شــریعتمداری تصریح کرد :تضییع حق سالمت به هر دلیلی
میتوانددردستیابیبهاهدافتوسعهپایدار،عدالتاجتماعیو
کارشایستهرابهخطربیاندازد.راهحل،ارتقایهمبستگیجهانی،
تقویتچندجانبهگراییواتکابهرویکردانسانمحورانهدرمورد
آینده کار برای طراحی و اجرای استراتژیهای احیای جوامع از
آثاربحرانکووید ۱۹است.

مرکز آمار وزارت کار:

مهاجرت داخلی نیرویکار در سال  98کاهش یافت

یافتههای یک پژوهش نشــان میدهد که
مهاجرتهای دروناســتانی و بروناســتانی
نیروی کار طی سال  ۱۳۹۸نسبت به سال قبل
ازآنکاهشداشتهاست.
به گزارش ایســنا ،مرکز آمــار و اطالعات

راهبــردی وزارت کار براســاس نتایــج طرح
آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران ،به بررسی
ســهم نیروی کار مهاجر غیربومی در بازار کار
کشور طی سالهای  ۱۳۹۶تا  ۱۳۹۸پرداخته
است.

دراینگزارش،مهاجرینداخلکشورمدنظر
هستند که مهاجران دروناستانی ،بروناستانی
و مهاجران از خارج به داخل را شامل میشوند.
منظورازمهاجرشاغلوبیکارنیزفردیاستکه
در زمان آمارگیری ،کمتر از یک سال در استان

محل آمارگیری اقامت داشته و در استان مقصد
شاغلیابیکاربودهباشد.
بهموجباینگزارش،درسال ۱۳۹۸نزدیک

بــه۶۳۶هزار نفــر در داخل کشــور مهاجرت
داشتهاندکهشاملمهاجرتهایدروناستانیو
بروناستانیوازخارجبهداخلبودهاست.
نتایج ایــن گزارش نشــان میدهد که در
سال  ۱۳۹۸حدود ۴۸.۷درصد مهاجرتهای
در سن کار مربوط به مهاجرت دروناستانی،
۴۸.۳درصــد آن مربــوط بــه مهاجــرت
بروناســتانی و ســه درصد از خارج به کشور
بوده است.

سوءاستفاده۳۲۰هزار نفر
از بیمه کارگران ساختمانی

مدیر آزمایشگاه توسعه دولت الکترونیک
اعالم کرد که بیمه تامین اجتماعی 320هزار
نفر که کارگر ساختمانی نبودند و نمایشگاهدار،
طالفروش و ...بودند ،قطع شد.
به گزارش ایلنا ،حسین میرزایی در توییتر
نوشت :با تقاطعگیری اطالعات بیمه کارگران
ســاختمانی و پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان از
 1.2میلیون نفر دارای بیمه کارگر ساختمانی،
320هزار نفر که کارگر ســاختمانی نبودند و
نمایشگاهدار ،طالفروش و ...بودند ،شناسایی
و با قطع بیمه آنها ،یک هزار میلیارد تومان در
سال صرفهجویی برای کشور اتفاق افتاد.

۷۵درصد بنگاههای متقاضی،
تسهیالتکروناییدریافتکردند

مدیرکل هدایت نیــروی کار وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی گفت۷۵ :درصد بنگاههای
متقاضی دریافت تسهیالت کرونا ،وام دریافت
کردند و در مجموع  ۹هزار و  ۴۳۶میلیارد تومان
در این خصوص واریز شده است.
حسین محمودی به ایرنا گفت۵۱۹ :هزار و
 ۱۶۵پرونده برای دریافت تســهیالت ثبتنام
کردند که برابر ۹۵۹هزار و  ۶۰۶اشــتغال است
و ارزش تسهیالت درخواستی ۱۳هزار و ۷۰۴
میلیارد تومان اســت که ۹هزار و  ۴۳۶میلیارد
تومان آن تاکنون پرداخت شده است.
وی دربــاره میــزان اســتقبال بنگاهها از
تسهیالت کرونا ،گفت :در مجموع ۱۸.۸درصد
از بنگاههای تولیدی از این تسهیالت استقبال
کردند و تاکنون ۴۰درصــد منابع پیشبینی
شده برای این امر جذب شــده است .مدیرکل
هدایت نیــروی کار وزارت تعــاون بیان کرد:
۷۵درصد بنگاههای واجد شــرایط و متقاضی
دریافت تسهیالت کرونایی وام دریافت کردند
و مابقی پروندهها در سیستم بانکی وجود دارد
و تعیین تکلیف نشده اســت .وی افزود :در کل
۸۶۳هزار واحد برای دریافت تســهیالت کرونا
ثبت نام کردند و درخواســت ۳۴۴هزار واحد
(برابر ۳۹.۸درصد) رد شده است.

مرگ کارگرکارخانه سیمان کارون
بر اثر برقگرفتگی

روز شنبه (۱۵خرداد ماه) ،یکی از کارگران
کارخانــه ســیمان کارون بــه نام «حســن
اسکندری»  ۲۷ساله که در واحد برق مشغول
کارگری بود ،حین کار در پســت  ۱۳۲اصلی
برق کارخانه سیمان کارون بر اثر برقگرفتگی
دچار حادثه شد.
به گزارش ایلنا ،این کارگــر حین اعزام به
مرکز درمانی مسجد سلیمان در میانه راه جان
خود را از دست داد.
طبق اظهارت کارگران ،در روز حادثه برق
اصلی کارخانه قطع بوده و یک باره جریان برق
در مدار پست قرار میگیرد.

یصندوق
افزایش۲۵درصدیمستمر 
بیمهاجتماعیکشاورزانوعشایر

مدیرعامــل صنــدوق بیمــه اجتماعی
کشــاورزان ،روستاییان و عشــایر ،از افزایش
۲۵درصدی مستمریهای افراد تحت پوشش
این صندوق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،علی شیرکانی
با بیان این مطلب گفت :ایــن میزان افزایش
در مســتمریهای خرداد ماه اعمــال و واریز
خواهد شد.
وی تاکیــد کــرد :مابهالتفــاوت افزایش
۲۵درصــدی مســتمریها بــرای فروردین
و اردیبهشــت ماه ســال جاری نیز محاسبه
و همزمــان بــا مســتمری خــرداد مــاه
واریز میشود.

