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افزایش اعتبار همسان سازی حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی 
از افزایش اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی خبر داد و گفت: ۹۰هزار میلیارد 
تومان برای اجــرای مرحله دوم همسان ســازی 

اختصاص یافت.
علی اصغر بیــات در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر اظهار داشــت: اولین گام که تعیین سهم 
مشــخص اعتبار ســازمان تأمین اجتماعی 
برای اجــرا و تــداوم متناسب ســازی حقوق 
بازنشستگان و مســتمری بگیران بود، انجام 
شده و اعتبار تخصیص یافته در بند و تبصره ۲ 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ از ۹۰ به ۱۵۰هزار میلیارد 

تومان افزایش یافت.
بیات افزود: بنا بر مصوبه کمیســیون تلفیق 
مقرر شــد تا ۹۰هــزار میلیارد تومــان از مبلغ 
۱۵۰هزار میلیارد تومان کــه از محل واگذاری 
سهام، اموال و دارایی های دولت به سازمان تأمین 
اجتماعی پرداخت می شود، برای اجرای مرحله 

دوم متناسب سازی هزینه شود.
وی با بیان اینکه باید فاصله بسیار زیاد تورم 
با حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین 
اجتماعی برطرف شود، خاطرنشان کرد: انتظار 
داریم نماینــدگان مجلس با توجه به شــرایط 
ســخت و طاقت فرســای اقتصادی، پیگیری و 
نظارت جدی در اجرای قوانین مصوب را داشته 
باشند چرا که بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی از شــرایط موجــود ناراضی و 

گالیه مند هستند.
    

تجمع دوباره پرستاران 
بیمارستان میالد

روز گذشــته )پنجم بهمن ماه( پرســتاران 
بیمارســتان میالد تهران در اعتراض به شرایط 

شغلی خود دست به تجمع دوباره زدند.
به گزارش ایلنا، حاضران در این تجمع که در 
محوطه بیمارستان برگزار شده، با بیان اینکه حق 
کرونا به ما پرداخت نشده است، خواستار اجرای 
قوانین پرستاری شدند. این پرستاران می گویند: 
کارانــه ما مدت هاســت ثابت مانــده و افزایش 

دستمزد پرستاران شامل حال ما نشده است.
این پرستاران، خواستار اجرای قوانین برزمین 
مانده مانند قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
هســتند و می گویند: این قانون به رغم گذشت 
۱۴سال از تصویب، هنوز اجرایی نشده است. در 
عین حال، حقوقی که پرستاران بیمارستان های 
دیگر دارند مانند حق کرونا، به رغم مطالبه گری 

بسیار، به ما پرداخت نمی شود.
پرســتاران میالد تهران در دی ماه نیز تجمع 
اعتراضی ترتیب دادند و نســبت به عدم دریافت 
حق کرونا و عدم افزایش دستمزد اعتراض کردند. 
مدیرعامل این بیمارســتان، خودکفا و شرکتی 
بودن بیمارســتان و کمبود درآمد را دلیل عدم 

پرداخت حق کرونای پرستاران می داند.
    

بازنشستگان تأمین اجتماعی:
تجمع می کنیم

جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی اعالم 
کردند در اعتراض به حداقل مستمری خود، در 

تهران و استان ها تجمع خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، جمعی از بازنشستگان تامین 
اجتماعی اعالم کردند در اعتــراض به تبعیضی 
که هر ســال دولت میان بازنشســتگان تامین 
اجتماعی با بازنشســتگان صندوق کشــوری و 
لشکری در الیحه بودجه قائل است و این موضوع 
طی سال های گذشــته تبعات جبران ناپذیری 
را در وضعیت معیشــتی بازنشســتگان تامین 
اجتماعی ایجاد کرده است، تجمعی اعتراض آمیز 
مقابل دفتر ســازمان برنامه و بودجه در تهران و 
مقابل ســازمان مدیریت و برنامه ریزی در مراکز 
استان ها و فرمانداری ها در شهرستان ها برگزار 

خواهند کرد.
زمــان این تجمــع صنفی امروز )دوشــنبه 

۶بهمن ماه( ساعت ۱۰ صبح اعالم شده است.
برگزارکنندگان این تجمع با نوشتن بیانیه ای 
از بازنشستگان تامین اجتماعی دعوت کرده اند تا 
در این مراسم شرکت کرده و به تبعیضی که بین 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان 

کشوری و لشکری وجود دارد، اعتراض کنند.

4
اخبار کارگری

چهارمیــن وبینار موسســه عالی 
پژوهش تامین اجتماعی با موضوع نظام 
متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم، 
برگزار شد. در این وبینار و مطابق آمار ارائه 
شده، مشخص شد که حداقل دستمزد 
امسال کارگران، تنها برای نجات جان 
یک خانوار چهار نفره از فقر غذایی کفایت 
می کند و تکافــوی نیازهای حداقلی و 

اولیه یک زندگی را هم نمی دهد.
به گزارش »توســعه ایرانی« به نقل 
از روابط عمومی موسسه عالی پژوهش 
تامین اجتماعی، معاون مشارکت های 
مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( 
در این وبینار با اشاره به اینکه فقر غذایی 
در مرکز رصد کمیته امداد ســنجیده 
می شــود، گفت: مرکز رصد ماهانه در 
۱۸۰۰ نقطه نمونه برداری می کند و خط 
فقر غذایی را تعریف می کند. اکنون خط 
فقر غذایی به ازای هر نفر ۶۷۰هزار تومان 
است و اگر خانواده سه نفره را با حداقل 
دســتمزد در نظر بگیرید، بســیاری از 
خانواده های کارگری زیر خط فقر یا در 

مرز خط فقر غذایی قرار می گیرند.
علیرضا عســگریان با بیــان اینکه 
تاکنون به قدر کفایت در زمینه بیمه ها 
مطالعات گسترده ای صورت گرفته است، 
اظهار کرد: کمتر دولتی را سراغ داریم که 

به حوزه رفاه توجه نکرده باشد.
وی افــزود: موسســات بین المللی 
مختلف نیز به علــت اهمیت موضوع و 

انباشت سرمایه در صندوق ها، مطالعات 
مختلفی در این زمینه انجام می دهند و 
صندوق ها در آینده جهان نیز تاثیرگذار 

خواهند بود.
معاون مشارکت های مردمی کمیته 
امداد در ادامه یک تقسیم بندی انجام داد 
و صندوق های بیمه ای را با هر وضعیتی 
که دارند به صورت مجزا مورد بررســی 
قــرار داد و گفت: آیا واقعــا برای بهبود 
صندوق هــای بیمــه ای راهکارهایی 
نداریم؟ متخصصان راهکارهای متفاوتی 
را بیان می کنند اما در کشــور خودمان 
محدودیت هایی داریم. به عنوان مثال ما 
چقدر می توانیم تغییرات سیستماتیک 
یا پارامتریک در صندوق ها ایجاد کنیم؟ 
به نظر می رســد فقط می توانیم ســن 
بازنشستگی را افزایش دهیم و مابقی آن 
هم در این دوره در حد توانمان نیست. 
مثال میزان کسورات را می توانیم افزایش 
دهیم یا اینکه نحوه محاسبه مستمری را 
تغییر داده و میانگین محاســبه را از دو 
سال آخر خدمت به پنج سال آخر تغییر 
دهیم. با چنین تغییراتی افراد یک باره از 

فقر به فالکت سقوط می کنند.
عسگریان با بیان اینکه امکان تغییر 
سیســتماتیک نیز به طور کامل وجود 
ندارد، گفت: ریسک سرمایه گذاری در 
کشور ما باالست و نمی توان آن را به مردم 
انتقال داد. بورس را ببینید. یک صندوق 
سرمایه گذاری اســت که تا ۷۰درصد 

سقوط کرده است. این ریسک را مردم 
تقبل کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه به نظام چندالیه 
تامین اجتماعی معتقدم و آن را پیشنهاد 
می کنم که بر مبنای قانون شکل گرفته 
است و قانون هم از نظام چندالیه حمایت 
می کند، گفت: اولین الیه این نظام، الیه 
محرومین یعنی حوزه حمایتی است. 
تجربه موفق بیمه ســالمت همگانی را 
داریم که همه از آن بهره مند شدند هر 

چند دچار اشکاالتی در اجراست.
 ۲۰میلیون نفر نیازمند

 حمایت هستند
معاون اسبق وزارت رفاه ادامه داد: در 
این الیه خدمات نسبی و خدمات کامل 
ارائه می شــود. خدمات کامل به کسی 
ارائه می شود که هیچ گونه نمی تواند از 
محرومیت کامل خارج شــود و باید تا 
پایان عمر از او حمایــت صورت بگیرد 
اما خدمات نســبی به حوزه وسیع تری 
ارائه می شــود. بنا به یک روایت تا ۲۰ 
میلیون نفر در سه دهک اول قرار دارند 

که نیازمند حمایت هستند.
وی با اشاره به اینکه در کمیته امداد 
یک مرکز رصد فقر داریم، گفت: در اینجا 
فقر غذایی سنجیده می شود. در حوزه 
فقر غذایی می گویند فرد باید سیر شود و 
از کار نیفتد. مرکز رصد ماهانه در ۱۸۰۰ 
نقطه نمونه بــرداری می کند و خط فقر 
غذایی را تعریف می کنــد. اکنون خط 

فقر غذایی به ازای هر نفر ۶۷۰هزار تومان 
است و اگر خانواده سه نفره را با حداقل 
دســتمزد در نظر بگیرید، بســیاری از 
خانواده های کارگری زیرخط فقر یا در 

مرز خط فقر غذایی قرار می گیرند.
 روایت های مختلف از آمار
 سه دهک اول درآمدی

عسگریان افزود: روایت ها از آمار سه 
دهک اول متفاوت است. کف آمارها این 
اســت که اکنون ۶.۵ میلیون نفر تحت 
پوشــش کمیته امداد قرار دارند و فکر 
می کنم که حــدود ۷ میلیون نفر دیگر 
هم هستند که چنین شــرایطی دارند 
ولی تحت پوشش نیســتند و در واقع 
۱۴ میلیون نفر در الیه اول حمایتی قرار 
می گیرند. آمار بهزیستی را جدا تعریف 
می کنیم. حمایت از این ۱۴ میلیون نفر 

باید چه گونه باشد؟
عضو اســبق هیأت مدیره سازمان 

تامین اجتماعی با اشــاره به اینکه باید 
دو موضوع تامین منابع و مدیریت نظام 
چندالیه را بررســی کرد، گفت: چطور 
می توان بین این حوزه و حوزه های دیگر 
در زمینه تامین منابع ایجاد هماهنگی 
کرد؟ اگر بر فرض بخواهیم طرحی را به 
دولت ارائه دهیم باید چه اولویت هایی 
را درنظر بگیریم. این طرح باید براساس 
اولویت های خاصی ارائه شود که اولین 
اولویت این است که به الیه اول حمایتی 
توجه ویژه کنیم. جامعه هدف به دو گروه 
تقسیم می شوند؛ کسانی که نمی توان 
برای آنها شــغلی ایجاد کرد و توانایی 
شاغل شــدن ندارند و گروه دوم افرادی 
که می توان آنها را توانمند کرده و شغلی 
برایشــان تعریف کرد. وی افزود: برای 
گروه دوم باید یــک دوره خاص در نظر 
گرفت. به عنوان مثال مددجویی برای 
مدت ۵ سال به طور کامل حمایت شده 
و از تمام خدمات کمیته امداد استفاده 
می کند. در طول ۵ سالی که از خدمات 
استفاده می کنند مشاغلی تعریف و وامی 
به آنها پرداخت می شود که اگر بتوانند به 
توانمندی و خودکفایی برسند و بتوانند 
درآمدی به اندازه ســه چهارم حداقل 
دریافتی کارگری دریافت کنند، از حوزه 

حمایتی خارج می شوند.
عســگریان با بیان اینکــه وقتی 
مددجــو توانمند شــد وارد الیه دوم 
نظــام چندالیــه تامیــن اجتماعی 
می شود، گفت: در الیه دوم باز هم مردم 
تقسیم بندی می شوند. فرد می تواند در 
اینجا کسوراتی بابت تحت پوشش قرار 
گرفتن بیمه بپردازد. در این صورت به 
روایتی طیف وسیعی از انسان ها را از 

چرخه حمایتی خارج کردیم.
معاون مشارکت های مردمی کمیته 
امداد به برخی راهکارهای تامین منابع 
اشــاره کــرد و درباره نحــوه مدیریت 
نظام چندالیــه تامین اجتماعی گفت: 
معتقدم باید یک مجموعه پویا شــکل 
بگیرد و ترکیب آن به گونه ای باشد که 
تاثیر سیاسی کمتری بگیرد. مجموعه 
رگالتور، سازمان تامین اجتماعی نیست 
زیرا یک صندوق است که پول مردم به 
امانت در آنجاست، هر چند از نظر اسمی، 
حسی و رفتاری این توقع ایجاد شده که 
بسیاری از مشکالت را به صندوق تامین 
اجتماعی احاله دهند. تامین اجتماعی 
محاسبات بیمه ای دقیقی دارد، دارای  
مجمع اســت و در قبال مشــترکین 

خودش پاسخگوســت و نمی تواند در 
قبال اقشار دیگر هم پاسخگو باشد.

 لزوم حمایت دولت 
از صندوق های بیمه ای

وی افزود: این دوگانه تامین منابع 
و مدیریت باید تفکیک شود و مستقل 
مورد بحث قرار بگیرند. یک نمونه بارز 
بانک مرکزی اســت که تمام بانک ها را 
مدیریت می کند و به رغم کم و کاستی ها 
و نواقص، بــاز هم موثر اســت. به نظر 
می رسد هیأت امنای تامین اجتماعی 
در ۱۰ ســال اخیر توانست نقش یک 
رگالتور را برعهده بگیــرد. وزارت رفاه 
را هم در نقش رگالتور نمی بینم و باید 
مدیریت وسیع تر شــود. البته ضروری 
است دولت هم مداخله کند و اگر بحران 
سیاســی و اجتماعی برای صندوق ها 

ایجاد شود، حمایت کند.
عضو اســبق هیأت مدیره سازمان 
تامین اجتماعی با بیان اینکه متعهد به 
ایجاد رفاه و ایجاد عدالت هستیم، گفت: 
تجارب جهانــی و مطالعات بین المللی 
نشان می دهند که رفاه، ریسک را از روی 
خانواده ها برمی دارد. برای اینکه به نقطه 
مطلوب برسیم و گام ها را درست تعریف 
کنیم باید تغییرات جدی ایجاد کنیم 
که اولویت با تغییرات ساختاری است. 
باید نظام چندالیه تامیــن اجتماعی 
را به رسمیت شــناخت. وقتی الیه اول 
نظــام چندالیه به طور کامل مســتقر 
شــود می توان مبانی آن را به الیه دوم 

تسری داد.
وی با اشاره به ضرورت وحدت تفکر، 
تامین منابع، مشــارکت دادن مردم و 
خیریه ها و قرار گرفتن آنها در کنار دولت 
برای حمایت از محرومین در راســتای 
مسئولیت اجتماعی گفت: اگر می گوییم 
مســئولیت اجتماعی، بایــد بانک ها، 
شرکت ها و خیریه ها همه کنار هم قرار 

بگیرند و بخشی از منابع را تامین کنند.

شاخصی که به ازای هر نفر ۶۷۰ هزار تومان است

بسیاری از خانواده های کارگری زیر »خط فقر غذایی« قرار دارند

خبر

سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا گفت: برای شناسایی 
افراد در طرح حمایت معیشــتی کرونا، در کنار بررسی درآمد، 
منزل مسکونی، خودرو، ســفر خارجی و شغل ثابت، مجموع 

تراکنش های بانکی خانوار نیز ارزیابی شد.
حسین میرزایی در گفت وگو با خبرگزاری مهر درباره شیوه 
دهک بندی افراد، اظهار داشت: دهک بندی دو روش دارد. در یک 
روش از بهترین وضع معیشت تا بدترین وضع معیشت مرتب 
شده و در نهایت تقسیم بر ۱۰ می شود. در کشور ما که ۸۶ میلیون 

جمعیت دارد یعنی هر دهک ۸ میلیون و ۶۰۰هزار نفر است.
سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا ادامه داد: روش دوم 
این است که برای هر دهک کف و سقف درآمدی در نظر گرفته 
می شود و به این نحو افراد دسته بندی می شوند. به عنوان نمونه 
افرادی که کمتر از یک میلیون تومــان درآمد دارند دهک اول 

محسوب می شوند و بقیه افراد نیز براساس کف و سقف درآمدی 
که مشخص می شود دسته بندی می شوند.

میرزایی در توضیح شیوه شناسایی افراد در طرح معیشتی 
خانوار، گفت: شناسایی افراد برای طرح کمک معیشتی کرونا کار 
بسیار ساده ای بود. در این تقسیم بندی در ابتدا افرادی که در طرح 
معیشتی خانوار نبودند از لیست حذف شدند، در ادامه افرادی که 
شغل ثابت داشتند نیز براساس اطالعات شرکت های بیمه ای، 
کارکنان دولت و بازنشسته ها کنار گذاشته شدند و در نهایت برای 
اینکه این اطالعات خطا نداشته باشد مجموع تراکنش های بانکی 
خانواده این افراد بررسی شد و در نهایت ۳۴ میلیون نفر شناسایی 
شــدند. وی با ذکر یک نمونه درباره کسانی که دارایی ندارند اما 
تراکنش های بانکی بزرگی دارند، گفت: یک خانواده ۳ نفره نه 
درآمد ثابتی داشت، نه خودرو داشت و نه سفری خارجی رفته بود 

اما مجموع خرید کارت وی هر ماه ۲۶ میلیون تومان بوده است. 
واریزی همین فرد در ســال ۹۸ حدود ۳۰۵ میلیون تومان و در 
سال ۹۷ حدود ۷۰۵ میلیون تومان بوده بنابراین برای اینکه این 

افراد نیز کنار گذاشته شوند تراکنش ها نیز بررسی شد.
سخنگوی طرح کمک معیشــتی کرونا گفت: سامانه رفاه 
ایرانیان سامانه بسیار دقیقی است طوری که باورکردن این دقت 

برای مردم و حتی برخی مسئولین مشکل است.
وی تصریح کرد: یونیسف در گزارشــی اعالم کرد در ایران 
۸۰۰هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد. مرکز آمار نیز 
در گزارشــی ۵۰۰هزار کودک بازمانده از تحصیل را تأیید کرد 
اما با کمک این سامانه به تفکیک استان به ۱۳۲هزار کودکی که 
تحصیل نمی کنند، رسیدیم. در گام بعدی به همه آنها پیامک 
زدیم و آن را صحت ســنجی کردیم. در نهایت متوجه شــدیم 

عده ای از آنها ترک تحصیل کرده اند، عده ای مهاجرت کرده اند 
و عده ای نیز از دنیا رفته اند و در نهایت به حدود ۴۰هزار کودک 
جامانده از تحصیل رسیدیم که با آمار یونیسف و حتی مرکز آمار 

تفاوت باالیی دارد.
میرزایی خاطر نشان کرد: سامانه رفاه ایرانیان می تواند برای 
صحت سنجی کمک خیرین، جمع آوری اطالعات زنان سرپرست 
خانوار و... استفاده شود. مباحث فنی این اقدام کامالً فراهم است 

اما سیاست گذار باید آن را مطالبه کند.

سخنگوی طرح حمایت معیشتی:

شناسایی افراد در طرح کمک معیشتی کرونا براساس تراکنش ها بود

رئیس فراکســیون کارگری شورای اسالمی 
شــهر تهران بر لزوم تبدیل وضعیــت کارگران 
پیمانکاری شهرداری تاکید کرد و گفت: کارگران 
پیمانکاری شــهرداری تهران در سال ۱۴۰۰ به 
قرارداد مستقیم با شــهرداری تبدیل شوند. به 
گزارش ایسنا، افشین حبیب زاده گفت: با توجه به 
اهمیت بحث منابع انسانی و لزوم نگاه ویژه به امنیت 

شغلی کارگران همکار با شهرداری در بودجه سال 
آینده باید به کارکنان وکارگران پیمانکاری که 
دوشادوش کارکنان رسمی و قراردادی در خط 
مقدم ارائه خدمات به شــهروندان شــهر تهران 
حضور داشته و جنس کار آنها تفاوتی با یکدیگر 
ندارد، اما از امنیت شغلی و حقوق و مزایای کمتری 
برخوردارند، توجه جدی تر صورت پذیرد چراکه 

این امر موجب ایجاد حس تبعیض میان 
نیروهای پیمانکاری با کارکنان رسمی و 
قراردادی شهرداری تهران شده است. 

رئیس فراکسیون کارگری شورای 
اسالمی شهر تهران  ادامه داد: 
به طور مثال نیروهای شهربان، 
معبربان و حریم بان به صورت 

تمام وقت امور محوله از سوی منطقه را حتی 
خارج از وظایف تعریف شده انجام می دهند. 
حتی کسانی که قرارداد موقت دارند اگر 
ســال های متمادی در یک 
محل مشغول به کار باشند 
طبق قانون کار نوع قرارداد 

آنها باید تغییر کند. 

وی ادامه داد: از شــهردار تهران و اعضای 
کمیســیون برنامه و بودجه شورای اسالمی 
شــهر تقاضا دارم با توجه به اینکه ســاالنه 
پیمانکاران بخش های مختلف شــهرداری 
تهران تغییر کرده امــا نیروهای این بخش ها 
در مناطق و سازمان ها ثابت هستند به جهت 
کمک به رفع دغدغه امنیت شغلی و باال بردن 
سطح معیشت نیروهای پیمانکاران، در حین 
بررسی الیحه بودجه سال آینده به دنبال رفع 
مشکالت این قشــر و یافتن راهکار دائمی در 

این خصوص باشند. 

رئیس فراکسیون کارگری شورای اسالمی شهر تهران خواستار شد:

تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری شهرداری تهران به قرارداد مستقیم

اکنون خط فقر غذایی به 
ازای هر نفر ۶۷۰هزار تومان 

است و اگر خانواده سه 
نفره را با حداقل دستمزد 

در نظر بگیرید، بسیاری از 
خانواده های کارگری زیر 
خط فقر یا در مرز خط فقر 

غذایی قرار می گیرند

اگر میزان کسورات بیمه ای 
را افزایش دهیم یا نحوه 

محاسبه مستمری را تغییر 
داده و میانگین محاسبه را از 
دو سال آخر خدمت به پنج 

سال آخر تغییر دهیم، افراد 
یک باره از فقر به فالکت 

سقوط می کنند
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