
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی گفــت: به زودی 
پیشــنهاد ســازمان برای اعمال افزایش ســنواتی حقوق 

بازنشستگان مستمری بگیر به هیأت دولت ارسال می شود.
بــه گــزارش اداره کل روابط عمومی ســازمان تأمین 
اجتماعی، مصطفی ساالری در جمع بازنشستگان این سازمان 
اظهار داشت: تالش می کنیم که افزایش حقوق امسال را طی 
ماه آینده اجرایی کنیم. وی با بیان اینکه متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان از مطالبات اصلی این عزیزان است، گفت: همه 
ما اتفاق نظر داریم که با استفاده از همه امکانات و ظرفیت ها 
این موضوع اجرایی شود و در این راستا مذاکرات متعددی با 
رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای اقتصاد و صنعت معدن 
و تجارت، رئیس ســازمان خصوصی سازی، رئیس سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع معدنی و معاونین سازمان برنامه 
و بودجه به عمل آمده که از حسن نظر و اعالم موافقت اولیه 
ایشان در واگذاری اوراق بهادار، سهام و دارایی شرکت های 
دولتی جهت اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تقدیر 
و تشکر می کنم. مدیرعامل تأمین اجتماعی با تاکید بر ضرورت 
مدیریت صحیح منابع سازمان تصریح کرد: با هزینه شدن 
منابع سرمایه ای برای امور جاری و تعهدات سنواتی مخالفیم.

ساالری در ادامه گفت: شیوع ویروس کرونا در سه حوزه 

شامل افزایش هزینه های درمان، افزایش هزینه بیمه بیکاری 
و کاهش وصول حق بیمه بر منابع و مصارف سازمان تأمین 

اجتماعی تأثیرگذار بوده است .
وی افزود: با تمهیدات انجام شــده و مساعدت های که از 
سوی دولت صورت می گیرد خدمت رسانی این سازمان به 
جامعه تحت پوشش بدون محدودیت و کاستی تداوم خواهد 
داشت. ساالری ادامه داد: در حالی که به طور معمول حدود 
۲۴۰هزار نفر از سازمان تأمین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری 
دریافت می کنند، عالوه بر آن تعداد، حدود ۶۷۰هزار نفر از افراد 
مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی به تبع شیوع بیماری کرونا 
درخواست دریافت مقرری بیمه بیکاری کرده اند و برای تجهیز 
منابع الزم به منظور پرداخت به متقاضیان واجد شرایط جدید 

در حال پیگیری و تعامل با سایر نهادها هستیم.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران اســتان تهران گفت: 
حداقل دستمزد تعیین شده برای امسال فقط کفاف هزینه 

خوراک خانوار کارگری را می دهد.
محمدرضا تاجیــک در گفت وگو با خبرگــزاری مهر، 
»معیشت«، »امنیت شغلی« و »تشــکل یابی« را سه رأس 
مثلث مطالبات جامعه کارگری عنوان کرد و با اشاره با قدرت 
خرید کارگران گفت: امسال با توجه به اینکه نتوانستیم در 
بحث دستمزد طبق چارچوب هایی که در ماده ۴۱ قانون کار 
تعیین شده بود، پیش برویم این موضوع قطعاً در کاهش قدرت 
خرید کارگران مؤثر خواهد بود. تاجیک گفت: سبد معیشت 
کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شــد. البته این 
عدد با در نظر گرفتن حداقل ها به دست آمد و قطعاً هزینه های 
زندگی باالتر از اینهاست. هزینه اقالم خوراکی یک خانوار ۳.۳ 
نفری کارگری، یک میلیون و ۵۳۰هزار تومان برآورده شده 
بود اما با تعیین حداقل دستمزد روی یک میلیون و ۸۳۰هزار 
تومان، عمالً دستمزد کارگری فقط کفاف حداقل هزینه های 
خوراکی را می دهد تا خانوار کارگری دچار سوءتغذیه نشود. 
وی با بیان اینکه معیشت کارگران وضعیت خوبی ندارد، ادامه 
داد: از سوی دیگر در ماجرای شیوع ویروس کرونا، کارگران 

بیش از همه اقشار ازجمله کارمندان و کارفرماها تاوان دادند.

این فعال کارگری با اشــاره به موضوع امنیت شــغلی، 
اظهار داشت: براساس آماری که در سایت های خود وزارت 
تعاون آمده، بیــش از ۹۰درصد کارگران، قــرارداد موقت 
دارند و فاقد امنیت شغلی هستند. وی افزود: تبصره ماده ۷ 
قانون کار موجب شده که این مشکالت پیش آید. بسیاری 
از کارگران از قراردادهای موقت رنج می برند. تاجیک گفت: 
به کارفرما می گوییم که اگر به دنبال بازدهی کار هستید باید 
امنیت شغلی را به وجود آورید تا کارگر راحت کار کند، ضمن 
اینکه با این وضعیت دســتمزد که طبق آمار وزیر کار تنها 
۵۰درصد هزینه های فرد را پوشش می دهد، مشخص است 
که بازدهی مناسبی نخواهیم داشت. وی افزود: در واقع یک 
کارگر باید تمام وقت کار کند تا بتواند نصف هزینه های زندگی 

)هزینه های حداقلی( را به عنوان مزد دریافت کند.
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مشاور سازمان تامین اجتماعی:
مشاغل آزاد حق استفاده از بیمه 

درمان بازنشستگی را دارند

مشاور مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی 
گفت: افرادی که قراردادی بوده و در زمان اشتغال 
بیمه درمان را انتخاب نکرده اند، پس از بازنشستگی 
می توانند از درمان سازمان تامین اجتماعی برخوردار 
شوند. محمدحسن زدا در پاســخ به این سوال که 
افرادی که بیمه قراردادی مانند اختیاری، آزاد و... 
هستند و در زمان اشتغال درمان را انتخاب نکردند، 
آیا بعد از بازنشستگی می توانند از درمان بهره مند 
شــوند، گفت: به محض اینکه این افراد بازنشسته 
شــوند از حالت بیمه قراردادی خارج می شوند و 
در گروه بازنشستگان ســازمان تأمین اجتماعی 
قرار می گیرند. وی افزود: از تمامی بازنشســتگان 
براساس قانون تأمین اجتماعی ۲درصد برای درمان 
کسر می شود و قطعاً پوشش های درمانی ملکی و 

غیرملکی سازمان به این افراد ارائه می شود.
    

افزایش حقوق کارکنان قرارداد 
کار معین منتفی شد

رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت 
سازمان اداری استخدامی اعالم کرد: حقوق و مزایای 
کارکنان قرارداد انجام کار معین معادل ۸۰درصد 
حقوق و مزایای کارکنان پیمانی هم تراز تعیین شده و 
تغییر آن در حال حاضر، امکان پذیر نیست. به گزارش 
مهر، همت علی شاه نظری درباره تقاضای افزایش 
حقوق نیروهای قرارداد کار معین که از سوی معاونت 
مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده 
بود، اعالم کرد: براساس بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ 
مورخ ۹۸.۱۲.۷ این ســازمان، حقــوق و مزایای 
کارکنان قرارداد انجام کار معین معادل ۸۰درصد 
حقوق و مزایای کارکنان پیمانی هم تراز تعیین شده 

است و تغییر آن در حال حاضر امکان پذیر نیست.
    

همسان سازی حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی اجرایی نشد

یک فعال صنفی با انتقاد از قانون گریزی مکرر 
دولت گفت: با این رویــه دولت، امیدی به پرداخت 
بدهی های تامین اجتماعی نیست و بازنشستگان 
متضرران اصلی هســتند. علی دهقان کیا به ایلنا 
گفت: اسفندماه سال گذشته، جلساتی با اعضای 
کمیسیون تلفیق داشتیم و نهایتاً ۵۰هزار میلیارد 
تومان بابت پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی 
مصوب و مقرر شــد که ۳۰درصد ایــن رقم بابت 
همسان سازی حقوق بازنشستگان صرف شود. این 
مصوبه توسط شورای نگهبان نیز به تصویب رسید 
و در قانون بودجه گنجانده شــد اما دولت به قانون 
تمکین نکرد و تا امروز ریالــی از بدهی های تامین 
اجتماعی پرداخت نشده است. دهقان کیا ادامه داد: 
حدود ۴۳ روز از سال جدید گذشته اما دولت ریالی از 
بدهی خود به سازمان را پرداخت نکرده و به تعهدات 
خود در قبال کارگران شاغل و بازنشسته عمل نکرده 
است. درحالی که سایر بازنشستگان در اولین ماه از 
سال جدید، مشمول افزایش مستمری ها شده اند، 
کارگران بازنشسته همان حقوق سال قبل را گرفتند 
و هنوز تکلیف افزایش مستمری ها مشخص نیست. 
وی تاکید کرد: نه تنها تکلیف افزایش مستمری ها 
مشــخص نیســت بلکه به خاطر عــدم پرداخت 
بدهی های دولت به سازمان، همسان سازی حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی نشده است، 
آن هم در شرایطی که برای اجرای همسان سازی 
بازنشستگان صندوق کشوری و لشگری، ۱۰هزار 

میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده اند.
    

بیکاری کارگران از بی پولی آنها 
خطرناک تر است

رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز گفت: به دلیل 
فشارهای حاصل از تورم بر مردم نمی توان از آنها توقع 
خرید و کمک به رونق بازار داشت. رسول شجری در 
گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه تولیدکنندگان کفش 
برای ادامه تولیــد نیاز به نقدینگــی دارند، گفت: 
تولیدکنندگان کفش بعد از ۳ ماه تعطیلی برای ادامه 
تولید نیاز به نقدینگی دارند تا بتوانند کسب و کار خود 
را راه اندازی کنند زیرا فروش های شب عید نداشتند 
و تولیدات  روی دست شان مانده است. وی ادامه داد:  
امیدواریم که دولت یا با صادرات یا با ارائه کمک هایی، 
راهکاری بیندیشد تا تولیدکنندگان بتوانند هزینه 
مواد اولیه خود را تقبل کرده و به فعالیت خود ادامه 
دهند زیرا تولیدکنندگان کفش در سال گذشته نیز 
مشکالت فراوانی داشتند و بیماری کرونا مشکالت 

جدیدی را برای آنها به وجود آورد.
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موسســه عالی پژوهــش تامین 
اجتماعــی در گزارشــی اعــالم کرد 
که پاندمــی کرونا ویــروس، تکانه ای 
کم سابقه، اگر نگوییم بی سابقه، بر پیکر 

اقتصاد جهانی وارد کرده است.
به گزارش »توسعه ایرانی« به نقل از 
موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، 
»روزبه کرونی« رئیس این موسســه 
علمــی در تبیین نتایج گزارشــی که 
با هدف بــرآورد آثار کرونا بر ســازمان 
تامین اجتماعی انجام شده است، گفت: 
پیش بینی کاهش ساعات کار معادل 
۳۰۵ میلیــون کار تمام وقــت نیروی 
کار و فقیر شــدن ۵۰۰ میلیون نفر در 
سراسر جهان از آثار عظیم اقتصادی و 
اجتماعی بحرانی است که از آن به عنوان 
بزرگ ترین رکود اقتصادی پس از بحران 

بزرگ دهه ۱۹۳۰ نام برده می شود.
وی ادامــه داد: در ایــن میــان، 
صندوق های بیمه گر مثل سایر نهادها 
هم از این بحران متأثر شده اند و هم در 
مواجهه با آن اثرگذار بوده اند. سازمان 
تامیــن اجتماعی با پوشــش بیش از 
۵۰درصد جمعیت کشــور، به عنوان 
بزرگ ترین نهاد بیمه گر اجتماعی، در 

بحران کرونا مســئولیت اجرای برخی 
تمهیدات و تدابیر سیاستی در مواجهه 
ملی با کرونا را برعهده داشت و با تدابیر 
وزیر رفاه و مدیریت مدیرعامل سازمان، 
اقداماتی را در پنج محور »گســترش 
دسترســی بــه خدمــات درمانی«، 
»اســتمهال یا امهال موقتی پرداخت 
حق بیمه ها«، »تسهیل برخورداری از 
بیمه بیکاری«، »گســترش و تسهیل 
مزایای کوتاه مدت مانند مزایای غرامت 
دســتمزد ایام بیمــاری« و »تعدیل 
رویه های اداری و مکانیسم ارائه خدمات 

قابل طبقه بندی« انجام داد.
رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین 
اجتماعی در ادامه گفت: گرچه سازمان 
با انجام این اقدامــات در کاهش ابعاد و 
پیامدهای بحران نقش به سزایی داشته، 
اما نباید فراموش کرد که این ســازمان 
خود نیز بخش مهمی از اقتصاد اســت 
که از شــرایط بحرانی کنونی آســیب 
می پذیرد. بر همین اساس یازدهمین 
گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین 
اجتماعی پیرامون بحران کرونا به تأثیر 
این بحران بر سازمان تأمین اجتماعی 

پرداخته است.

کردونی در تبیین مهمترین نکات 
این گزارش گفــت: بخش عمده منابع 
سازمان تأمین اجتماعی از درآمدهای 
حق بیمه  تشکیل می شــود. با توقف یا 
کاهش تولید در بخش های اقتصادی 
در اثــر محدودیت های اعمال شــده 
برای کنترل کرونا از یک ســو و کاهش 
تقاضای مصرف کنندگان از سوی دیگر، 
حجم فعالیت ها و درآمد کسب وکارها 
و کارفرمایان کاهش یافته اســت. این 
امر باعث تعدیل نیروی کار و همچنین 
کاهش ساعت کار برای نیروی کار شاغل 

شده که مبنای حق بیمه را برای سازمان 
کاهش می دهد. از طرف دیگر، بخشی 
از منابع ســازمان از طریق درآمدهای 
حاصل از سرمایه گذاری و ذخایر تأمین 
می شــود که به دلیل کاهــش تولید و 
تقاضا در سطح کشــور و جهان به طور 
قطع تحت تأثیر کرونا قرار خواهد گرفت. 
این اثرپذیری عمدتا از مســیر کاهش 
تولید کاالها و خدمات در شرکت های 
تابعه ســازمان )به خصــوص در حوزه 
خدمات گردشگری و حمل ونقل( و نیز 
کاهش درآمدهای بازرگانی آنها به خاطر 
کاهش میزان تجــارت خارجی )نفتی 
و غیرنفتی(، امکان کاهش قیمت مواد 
اولیه و محصوالت واسطه ای و سقوط 

قیمت جهانی نفت است.
وی ادامــه داد: در ســمت مخارج 
نیز، ســازمان به دلیل تنوع خدماتی 
که ارائه می دهد، بــا افزایش هزینه ها 
مواجه شده اســت. حدود ۵۰درصد 
کل مراجعین مشــکوک یــا مبتال به 
کرونا بــه واحدهای درمانی کشــور 
بیمه شده سازمان هستند که سازمان 
باید هزینه های پذیرش و درمان آنها 
را متقبل شــود. از آنجایی که برخی از 
بیمه پردازان به دلیل ابتال به کووید ۱۹ 
ناچار به قرنطینه به مدت نسبتا طوالنی 
هســتند، هزینه غرامت دستمزد ایام 
بیماری با افزایش مواجه می شــود. با 
فوت تعدادی از بیمه پردازان در اثر کرونا 
تعداد برقراری مستمری بازماندگان و 
همچنین هزینه های کفن و دفن زیاد 
می شــود و با افزایش تعداد بیکاران بر 
هزینه های بخش بیمه بیکاری افزوده 

می شود.
رئیس موسســه پژوهــش تامین 
اجتماعی افزود: عالوه بر این، اقداماتی 
نظیر امهال حق بیمــه کارفرمایان در 
۱۰ رســته فعالیت، ارائــه خدمات به 
غیر بیمه شــدگان در تعدادی از مراکز 
ملکی درمانی، ایفــای تکالیف ابالغی 
از ســوی تولیت نظام سالمت و مراجع 
برون سازمانی برای توقف ارائه خدمات 
تشخیصی و درمانی و عمل های جراحی 
الکتیو و تســهیل پرداخت مقرری به 
بیکارانی که در اثر کرونا تعدیل شده اند 

بر شــدت میزان اثر طبیعی بحران بر 
سازمان افزوده است.

کردونی در ادامه گفت: برآوردهای 
سازمان حاکی از کاهش حدود ۱۵هزار 
میلیارد تومانی وصول حــق بیمه در 
اثر کاهش یا توقف تولیــد یا تأخیر در 
پرداخت ها به دلیل امهال از اسفندماه 
۱۳۹۸ تا خردادماه ۱۳۹۹ است. این در 
حالی است  که در سمت مخارج، هزینه 
پذیرش و بستری بیمه شدگان مبتال به 
کووید ۱۹ در بیمارســتان های کشور 
رقم باالیی است )با توجه به سناریوهای 
وزارت بهداشت، در بهترین سناریو ۶۸ 
میلیارد تومان و در بدترین سناریو ۹۷۶۱ 
میلیارد تومــان تا پایــان خردادماه(، 
توقف پذیرش و بستری بیماران الکتیو 
منجر به کاهش عملکرد ۶۰درصدی 
بیمارستا ن های ملکی و کاهش درآمد 
۵۰درصدی مراکز ملکی سرپایی شده 
و هزینه مقرری بیمه بیکاری، با توجه 
به تعداد بسیار زیاد متقاضیان مقرری 
بیمه بیــکاری، پیش بینی می شــود 
در خوش بینانه ترین ســناریو ۵۲۵۶ 
میلیارد تومان و در بدبینانه ترین سناریو 

۲۰۲۲۲میلیارد تومان باشد.
کردونــی افــزود: در مجمــوع، 
بــار مالــی )کاهــش درآمدهــا و 
افزایــش هزینه ها( ناشــی از بحران 

بــر ســازمان، در خوش بینانه ترین 
حالت ۲۳۸۱۵میلیــارد تومان و در 
بدبینانه ترین حالت ۵۱۰۲۶میلیارد 
تومان اســت. بر این ارقــام، بار مالی 
ناشــی از اثراتی که در حــال حاضر 
قابل برآورد نیستند )به عنوان مثال، 
اثر بــر درآمدهای حاصــل از ذخایر 
و ســرمایه گذاری( را بایــد افــزود. 
به طور قطع، این امر منجر به تشدید 
کسری نقدینگی ســازمان در سال 
۱۳۹۹ خواهد شــد؛ شــرایطی که 
دســتاوردهای ســازمان در کاهش 
مشکالت نقدینگی در سال ۱۳۹۸ را 

تا حدود زیادی کم می کند.
وی ادامه داد: پیامدهای ناشــی از 
کرونا، تامین اجتماعی را در تأمین منابع 
کافی برای اســتمرار پرداخت مزایا و 
ایفای تعهداتش به جامعه گسترده تحت 
پوشش خود دچار ســختی می کند. 
این در حالی اســت که این سازمان با 
متجاوز از ۳.۷میلیون مستمری بگیر 
اصلی، منبع درآمدی اصلی بســیاری 
از سالمندان کشــور را تأمین می کند؛ 
مســتمری بگیرانی که تعداد زیادی از 
آنها، در نبود یک نظام حمایتی یکپارچه 
در کشور، برای معیشت خود عمدتا به 
مستمری ها متکی هستند و درآمد قابل 
توجه دیگری ندارند. با دانستن این نکته، 
ابعاد اجتماعی و سیاسی ناشی از عدم 
توفق سازمان در انجام به موقع تعهدات 

بیشتر واضح می شود.
کردونی در پایــان گفت: با توجه به 
اینکه بار مالی ناشــی از بحــران کرونا 
پیش بینی نشــده بــود، تاکنون هم 
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و هم 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با 
همراهی دولت، تدابیر و سازوکارهای 
متعددی برای مقابله با اثرات بحران بر 
این صندوق بیمه ای اندیشــیده اند اما 
در این شرایط ســخت، انتظار جامعه 
هدف ســازمان تأمین اجتماعی این 
اســت که همــه ارکان نظــام بیش از 
پیش در کنار ســازمان برای پرداخت 
مزایا و ارائه خدمات به بیمه شــدگان و 
مستمری بگیران، به عنوان شهروندان 

کشور، بایستند و از آن پشتیبانی کنند.

کرونا، تامین اجتماعی را در آستانه بحران قرار داد

چتر بیمه ای کارگران نیاز به حمایت دارد

خبر

وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه جریان 
تولید پایدار مسکن در ایران آغاز شده، گفت: با 
وزارت رفاه برای تامین مسکن جامعه کارگری 

مذاکراتی داشته ایم.
محمد اسالمی با اشاره به طرح اقدام ملی 
مســکن و ثبت نام در آن که تاکنــون در دو 
مرحله انجام گرفته، اظهار کرد:  طرح مسکن 

فرهنگیان یک گام مکمل در طرح اقدام ملی 
مسکن ویژه فرهنگیان کشــور است. در این 
خصوص یک تفاهم نامه ۱۷۰هزار واحدی برای 
فرهنگیان شاغل و بازنشسته با وزیر آموزش و 

پرورش امضا و مبادله شده بود.
وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش برای 
احداث ۷۲۰ واحد در یکی از اســتان ها زمین 

تامین می کنــد و در مابقی اســتان ها زمین 
از طریق وزارت راه و شهرســازی تامین شده 
است. وزیر راه با تاکید بر اینکه موضوع مهم در 
بحث مسکن این است که بتوان در همه ابعاد 
از ظرفیت ها بهره برد، تصریح کرد: برای تامین 
مســکن جامعه کارگری نیز یک تفاهم نامه با 

وزارت رفاه به امضا رسیده است. 

همچنین برنامه هایی برای تامین مسکن 
بازنشســتگان، نیروهای مســلح و اصحاب 
فرهنگ، هنر و رســانه در جریان اســت که 

در این خصــوص مذاکراتی با وزارت ارشــاد 
داشته ایم.اسالمی افزود: به این ترتیب از طریق 
فعال شدن بخش مســکن، صنایع، مشاغل و 
نیروهای انســانی وابسته در بخش ساختمان 
و تاسیسات فعال شده و فعالیت شان می تواند 

روزافزون شود. 
بــا ایــن شــرایط می توانیــم در دوران 
پســاکرونا یک محرک واقعی را که اشتغال و 
تولید را به همراه دارد و بــه رفع دغدغه ای از 
 نیازهای مبرم جامعــه می انجامد، به اقتصاد 

معرفی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی:

ساخت مسکن کارگران و معلمان در دستور کار است

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران:

کاهش بهره وری به دلیل فقدان امنیت شغلی کارگران است
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان به هیأت دولت ارسال می شود

بار مالی ناشی از بحران 
کرونا بر تامین اجتماعی، 

در خوش بینانه ترین حالت 
۲۳۸۱۵میلیارد تومان و در 
بدبینانه ترین حالت ۵۱۰۲۶ 

میلیارد تومان است. این 
امر منجر به تشدید کسری 
نقدینگی سازمان در سال 

۱۳۹۹ خواهد شد

پیامدهای ناشی از کرونا، 
تامین اجتماعی را در 

تأمین منابع کافی برای 
استمرار پرداخت مزایا 
و ایفای تعهداتش، خود 

دچار سختی می کند؛ 
مستمری بگیرانی که تعداد 
زیادی از آنها برای معیشت 
خود عمدتا به مستمری ها 

متکی هستند
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