
t oseei r ani . i r
دسترنج4

فوت 424 نفر در سال 97 
ناشی از حوادث کار

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعالم کرد: 
در دوازده ماه سال گذشــته 424 نفر فوت ناشی از 
حوادث کار به مراکز پزشــکی قانونی این اســتان 

ارجاع شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی 
استان تهران، در سال گذشته، 424 مورد فوت ناشی 
از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران 
ارجاع شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 
سال 96 که تعداد فوت ناشی از حوادث کار 403 نفر 

اعالم شده بود، پنج درصد افزایش یافته است.
از کل فوت شدگان ناشی از حوادث کار در 12 ماه 

سال گذشته 419 نفر مرد و 5 نفر زن بوده اند.
    

وام ۱۸درصدی
دردی از بیکاری دوا نمی کند

نماینده بافت در مجلس دهم با بیان اینکه توسعه 
اشتغال در کشــور نیازمند تغییر در ساختار نظام 
بانکی اســت، گفت: وام های 1۸درصدی دردی از 

بیکاری دوا نمی کند.
علی بختیاری در گفت وگو با خبرگزاری خانه 
ملت گفت: صنایع تبدیلی نقش بی نظیری در توسعه 
و خلق فرصت های اشتغال دارند و در این مقوله شکی 
نیست بنابراین الزامی اســت که برای کاهش نرخ 
بیکاری در کشور و کنترل آسیب های اجتماعی در 
کشور فکری اساسی برای توسعه صنایع تبدیلی در 
کشور کرد. نماینده بافت در مجلس با بیان اینکه وام 
گران، دردی از تولید و اشتغال جامعه دوا نمی کند، 
تصریح کرد: زمانی که سود وام همسو با شرایط سود 
تولید نباشند، مشخص اســت که فرصت اشتغال 
پایدار ایجاد نمی شود بنابراین بهترین راهکار برای 
ایجاد فرصت های اشتغال، نگاه کاربردی به پروسه 

وام و تسهیالت ارزان قیمت است.
بختیاری افزود: اگــر واقع بینانه خواهان ایجاد 
فرصت های اشــتغال پایدار در صنعت کشاورزی 
هستیم الزامی است که تغییراتی در ساختار بانکی در 
حوزه پرداخت ایجاد شود تا بتوان بحث تسهیالت 

ارزان قیمت را وارد چرخه تولید و صنعت کرد.
وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای اساسی و مولد 
برای کاهش نرخ بیکاری در کشور نگاه کاربردی به 
حوزه اشتغال کارآمد است، یادآورشد: توسعه اشتغال 
در کشور نیازمند تغییر در ساختار نظام بانکی است.

    
جداول همسان سازی 

حقوق بازنشستگان ابالغ شد
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه جداول 
همسان سازی حقوق بازنشستگان را برای افزایش 

24 تا 40درصدی حقوق ها ابالغ کرد.
به گزارش ســازمان برنامه و بودجه، محمدباقر 
نوبخت، جداول همسان سازی حقوق بازنشستگان 
را برای افزایش 24 تا 40درصدی حقوق ها ابالغ کرد.

مرحله ســوم اجرای همسان ســازی حقوق 
بازنشســتگان، موظفین و مشــترکین صندوق 
بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی نیروهای 
مســلح با ابالغ رؤسای ســازمان برنامه و بودجه و 
سازمان امور اداری و اســتخدامی کشور آغاز شد 
که برای اجــرای آن در ســال 9۸ اعتباری معادل 
5,000میلیارد تومان از ســوی ســازمان برنامه 
و بودجه کشــور اختصــاص پیدا کرده اســت. با 
اجرای مصوبــه افزایش ضریب ســاالنه و مرحله 
سوم همسان ســازی، حقوق بازنشستگان از 24 تا 

40درصد رشد پیدا می کند.
    

انتشار اسامی دریافت کنندگان 
تسهیالت کم بهره اشتغال روستایی

به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسامی 
دریافت کنندگان 7هزار میلیارد تومان تسهیالت 

کم بهره اشتغال پایدار روستایی منتشر شد.
به گزارش ایلنا، معاونت توســعه کارآفرینی 
و اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
گزارش تســهیالت پرداخت شده از محل برنامه 
قانون حمایت از ایجاد و توســعه اشتغال پایدار 
روســتایی و عشــایری سراسر کشــور تا تاریخ 
پانزدهم اردیبهشت ســال جاری را منتشر کرد. 
در این گزارش آمده اســت که داده های مربوط 
به جــداول پرداخت تســهیالت از محل قانون 
حمایــت از توســعه و ایجاد اشــتغال پایدار در 
 مناطق روستایی و عشــایری به صورت ماهانه 

به روزرسانی می شود.
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اخبار کارگری

پیام عابدی

سرپرست سازمان تامین اجتماعی 
در آخرین نشست خبری خود در تشریح 
جزئیات و زمــان پرداخت مابه  التفاوت 
افزایش حقوق بازنشستگان گفت که با 
توجه به میزان افزایش مستمری ها برای 
سال 9۸، هزینه های ســازمان تامین 
اجتماعی در هر ماه 1400 میلیارد تومان 
و در کل ســال، 17 هزار میلیارد تومان 
افزایش می یابد. البته خود محمدحسن 
زدا پیشــتر گفته بود که ایــن افزایش 

حقوق ها شایسته بازنشستگان نیست.
در ســال 9۸ حداقل مســتمری، 
افزایش 36.5درصدی داشــت و از یک 
میلیــون و 111هــزار و 269 تومان به 
یک میلیون و 516هــزار و ۸۸1 تومان 
رسید. مستمری ســایر سطوح هم که 
در سال 97 تنها 13درصد افزایش یافته 
بود، براساس پیشنهاد شورای عالی کار 
به 13درصد به اضافه 261هزار و 124 

تومان رسید.
در ایــن بین امــا ســازمان تامین 
اجتماعی بر ســر ریال به ریال افزایش 
مســتمری ها در ســال 9۸ با چالش 
مواجه اســت؛ حتی بیشتر از سال های 
گذشــته. چنین ادعایی گزاف نیست. 
آن گونه که سرپرســت سازمان تامین 
اجتماعی می گویــد، بودجه 122هزار 
میلیارد تومانی این سازمان در سال 9۸ 
که 17هزار میلیارد تومــان از آن برای 
پرداخت افزایش مســتمری ها در نظر 
گرفته شده اســت، از محل وصول حق 
بیمه ها تامین می شود. با این حال شکی 
نیســت که کاهش وصول حق بیمه ها 
در شــرایطی که بنگاه های تولیدی و 
خدماتی درگیر مشــکالت اقتصادی و 
تکنیکی در سایه تحریم ها هستند، قطعا 

اتفاق می افتد و از آن گریزی نیســت. 
به یاد داشته باشــیم که 23درصد حق 
بیمه را کارفرما و 7درصد از آن را کارگر 

می پردازد.
از این منظر تحریم هایی که صنایع 
بزرگ ایران را مستقیم و صنایع کوچک 
و متوسط را به صورت غیرمستقیم هدف 
گرفته اند، دامان سازمان تامین اجتماعی 
را هم گرفته اند اما این چالش  را باید در 

سال 9۸ جدی تر گرفت.
افزایش مستمری باید مبنای 

قانونی داشته باشد
»عباس اورنگ«، کارشناس تامین 
اجتماعی با اشاره با فشاری که بر سازمان 
تامین اجتماعی برای پرداخت افزایش 
مستمری ها در ســال 9۸ وجود دارد، 
می گوید: ســازمان تامیــن اجتماعی 
استعداد افزایش بیش از این را با توجه 
به نگرانی از تحقق منابع بودجه ای ندارد 
و نمی تواند هم افزایش دهد. از سویی هر 
افزایشی هم در مزایای پرداختی مبنای 
قانونی ندارد چراکه ممکن است سازمان 
دچار کسری بودجه شود و در آن صورت 
ســازمان بازرسی کل کشــور و دیوان 
محاســبات ورود می کنند و از سازمان 

پاسخ می خواهند.
وی افزود: حتی اگــر همین امروز 
وزیر رفــاه بگوید که مــن می خواهم 
مستمری ها را 100درصد افزایش دهم، 
دیوان محاسبات ورود می کند و می   پرسد 
که از چه محلی می خواهی، این افزایش 
را تامیــن کنی؟! به هر شــکل افزایش 
مستمری در شرایطی که سازمان تامین 
اجتماعی مشکالت عدیده ای در حوزه 

منابع دارد، کار بسیار سختی است.
این کارشــناس تامین اجتماعی با 
بیان اینکــه اگر ســازمان نتواند منابع 
افزایش مستمری ها را تامین کند باید 

دســت به فروش اموال بزند، گفت: این 
اموال متعلق به نسل های آینده است. 
این وظیفه حاکمیت است که معیشت 
بازنشستگان را تامین کند و اجازه ندهد 
که هزینه های زندگی آنان در برهه های 

کوتاه افزایش یابد.
وی با اشاره به ماده 96 قانون تامین 
اجتماعی که می گوید، سازمان مکلف 
اســت میــزان کلیه مســتمری های 
بازنشســتگی، ازکارافتادگــی کلی و 
مجموع مســتمری بازمانــدگان را در 
فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک 
بار کمتر نباشــد، با توجه بــه افزایش 
هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به 
همان نسبت افزایش دهد، گفت: قانون 
می گوید ضریب افزایش باید متناسب 
با هزینه ها باشــد اما این نکته را باید در 
نظر داشته باشیم که بسیاری از کارگران 
به خاطر اینکه در ایام اشــتغال حقوق 
پایینی دریافت می کرده اند، حق بیمه 

پایین تری هم پرداخت کرده اند.
منطقی پشت طرح همسان سازی 

مستمری ها نیست
اورنگ افــزود: قطعا نمی تــوان با 
دریافتی یــک میلیــون و 300 تا یک 
میلیــون و 400 هزار تومان، زیســتی 
آبرومندانه داشــت اما اگر این کارگر در 
ایام اشتغال متناسب با دستمزد 3 میلیون 
تومانی حق بیمه می پرداخت، در هنگام 
بازنشستگی هم به همین میزان دریافتی 
داشت. در واقع نظام سیاست گذاری به 
افزایش حجم وصول حق بیمه به واسطه 
افزایش آبرومندانه حداقل دســتمزد، 
نگاهی نــدارد. خب طبیعی اســت که 
این فرد زمانی که این کارگر بازنشسته 
می شود، ســطح انتظارش از سازمان 

تامین اجتماعی باال می رود.
وی با بیان اینکه می خواهم بگویم این 

افزایش مستمری قطعا کفاف هزینه ها 
را نمی دهد اما سازمان تامین اجتماعی 
تنها متناسب با حق بیمه    ای که از بابت 
هر کارگر وصول کرده، می تواند به وی 
مســتمری بپردازد، گفت: حتی زمانی 
که همسان سازی را به عنوان راهی برای 
حل مشکالت معیشتی بازنشستگان 
پیشــنهاد می دهند، منطقی پشت آن 
نیست. این کارشناس تامین اجتماعی 
افزود: فرض کنیم که امســال دولت بار 
مالی افزایش مستمری ها را پس از اعمال 
قانون همسان سازی در سازمان تامین 
اجتماعی، متقبل شــود و مســتمری 
من بازنشســته از یک میلیــون تومان 
به 2 میلیون تومان افزایش یابد. ســال 
دیگر تکلیف چه می شــود؟ سال بعد 
هم ضریبی اعمال می شــود و دریافتی 
بازنشسته از 2 میلیون تومان به 2 میلیون 
و 400هزار تومان می رسد اما آیا دولت 
ســال دیگر هم بار مالی همسان سازی 
را متقبل می شــود؟ معلوم اســت که 
نمی شــود. اورنگ با بیان اینکه یک بار 
افزایش مســتمری بازنشســتگان بر 
سال های بعد به نسبتی ضریب می خورد، 
گفت: این روش در شــرایطی که دولت 
تعهداتش را اجرا نمی کند، روش درستی 

برای بهبود شرایط معیشتی بازنشستگان 
نیست و باید به جای این کارها به سمت 
اصالح دستمزد کارگران و واقعی کردن 

نسبت دستمزد و حق بیمه رفت.
همسان سازی باید در دستمزد 

کارگر اجرا شود نه بازنشسته
وی افــزود: همسان ســازی باید از 
همان ابتدا که دستمزد کارگر پرداخت 
می شود، اجرا شود. از انتها که نمی شود، 
همسان سازی را اجرایی کرد! این گونه 
اجرای قانون تنها به نسل های آینده که 
می خواهند بر سر سفره سازمان تامین 
اجتماعی بنشینند، آسیب می زند. این 
روش، منطقی نیســت و خسران به بار 

می آورد.
این کارشــناس تامیــن اجتماعی 
در ادامه بــا بیان اینکــه صندوق های 
بازنشســتگی در دنیا به دو دسته پایه و 
مکمل تقسیم می شوند، گفت: وظیفه 
صندوق پایه کف است و وظیفه صندوق 
مکمل تامین هزینه در دوره اشتغال فرد 
و سطح زندگی اســت. ما در ایران یک 
صندوق بازنشســتگی پایه مثل تامین 
اجتماعی داریم. در ایــن صندوق پایه 
از حقوق یک میلیون تومان تا هشــت 
میلیون تومان پرداخت می شود اما هیچ 
کجای دنیا صندوق پایه این گونه نیست. 
حقوق باالی بازنشســتگی را صندوق 

مکمل پرداخت می کند.
وی افزود: از ســویی نرخ حق بیمه 
پرداختی باید عادالنه باشد. هیچ جای 
دنیا این گونه نیست که کارفرما از بابت 
کارگری کــه 10 میلیــون تومان مزد 
می گیرد، 23درصد حق بیمه بپردازد و 
از بابت کارگری هم که 1 میلیون تومان 

مزد دریافت می  کند، همین میزان.
اورنگ با بیان اینکه نباید حقوق افراد 
در دوران بازنشســتگی از حقــوق آنها 
در دوران اشتغال بیشــتر باشد، گفت: 
کارگری که یک میلیــون و 400هزار 
تومان دریافتی دارد با خود می گوید چرا 
باید زمانی که حقوق بازنشستگی  ام بیش 
از این اســت دل به کار بدهم! این گونه 
دیگر افراد کار نمی کنند و چرخ صنعت 
هم نمی گــردد. از این رو همــواره باید 
حقوق افراد در دوره بازنشستگی کمتر از 

حقوق آنها در دوران اشتغال باشد.
 روند فعلی منجر به فروپاشی 

نظام بازنشستگی می شود
این کارشناس تامین اجتماعی افزود: 
در کشورهای دیگر به کارگر حقوق باالیی 
می دهند و در زمان بازنشستگی حقوق 
پایین تر. ساختارهای ما در تامین منابع 
مشــکل دارند از این رو باید دستمزدها 
را سامان داد و عادالنه کرد تا مستمری  
کارگران هم متناسب با آن تنظیم شود. 
در غیر این صورت شاهد فروپاشی نظام 

بازنشستگی خواهیم بود.
مشکالتی که اورنگ در زمینه تامین 

منابع پرداخت مستمری بازنشستگان 
آنها را شــرح داد، موجب شــده اند که 
ســازمان تامین اجتماعــی در زمان 
پرداخت حقوق بازنشستگان هم دچار 
مشــکالت عدیده ای شــود. از این رو 
پرداخت مستمری ها را براساس حروف 
الفبا )ابتدای نام فامیل بازنشســتگان( 

نظم داده است.
از سویی سازمان هر سال در هنگام 
اعمال افزایش پرداخــت مابه التفاوت 
افزایش مستمری ها مشــکالتی دارد. 
مطابق اعالم سازمان تامین اجتماعی 
مابه التفاوت افزایــش حقوق فروردین 
ماه و اردیبهشت ماه کارگران بازنشسته 
در ســال 92، در تیرماه پرداخت شده 
است. در سال 93 مابه التفاوت افزایش 
مستمری  ها در فروردین و اردیبهشت 
ماه، مرداد ماه پرداخت شــد. در ســال 
94 مابه التفاوت فروردین ماه در تیرماه 
و اردیبهشــت ماه در مــرداد پرداخت 
شد. در سال 95 مابه التفاوت فروردین 
و اردیبهشــت در مرداد ماه و در ســال 
96 مابه التفاوت فروردیــن ماه در تیر و 
اردیبهشــت در اردیبهشت، پرداخت 

شدند.
سال 97 این فاصله تشــدید شد و 
مابه التفــاوت فروردین حداقل بگیران 
در شهریور و سایر ســطوح در مهر ماه و 
مابه التفاوت اردیبهشت حداقل بگیران 
در خــرداد و ســایر ســطوح در مرداد 
پرداخت شــد. این برهم ریختگی نظم 
پرداخت ها نشــان می دهد که سازمان 
تامین اجتماعی برای تامین منابع فشار 
زیادی را متحمل می شــود و لذا باید از 
طرق مختلف مانند فشار بر کارفرمایان 
برای وصول حق بیمه، فــروش اموال 
بیمه شدگان در شســتا، دریافت وام از 

بانک رفاه کارگران و... وارد عمل شود.
در ســال 9۸ هم سرپرست سازمان 
تامیــن اجتماعی ابتدا اعــالم کرد که 
مابه التفــاوت افزایش مســتمری ها 
)فروردین و اردیبهشــت( تــا انتهای 
اردیبهشــت ماه پرداخت می شود اما 
در نشســت خبری اخیر خــود اعالم 
کرد تا پایان خرداد، آنها را به حســاب 

مستمری بگیران واریز می کند.

همسان سازی؛ قامت سازمان تامین اجتماعی  را خمیده تر کرده است

طرحی عادالنه یا شعاری پوپولیستی؟

خبر

عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسالمی 
کار با بیان اینکه خط فقر برای یک خانوار کارگری 
در شهرهای بزرگ 3 میلیون و 750هزار تومان در 
نظر گرفته شــده، گفت: پس از افزایش دستمزد 
کارگران، این حقوق تازه به یک میلیون و ۸00هزار 
تومان رسیده و همچنان اختالف یک میلیون و 
950هزار تومانی بین خط فقر و دستمزد کارگران 

وجود دارد.
علی اصالنــی در گفت وگو با ایســنا افزود: 
کارخانه ها و واحدهای تولیدی در سراسر کشور 
این روزها به سختی مشغول به کار هستند اما در 
البرز به دلیل رتبه نخست در پرداخت تسهیالت 

مشکالت قدری کمتر است.
رئیس کانون شوراهای اسالمی کار البرز افزود: 
یکی از مهمترین واحدهای صنعتی که در البرز به 
سختی مشغول به کارند قطعه سازان هستند که به 
دلیل پرداخت نشدن بدهی خودروسازان با مشکل 

مواجه شده اند. اینکه گفته شود هیچ کارگاه و واحد 
تولیدی در البرز تعطیل نشده درست نیست اما 
به طور کلی وضعیت در البرز نســبت به ســایر 
استان های کشور بهتر است و تالش می شود که 
اشتغال موجود حفظ شود. وی با اشاره به وضعیت 
معیشــتی کارگران در اوضاع کنونی اعالم کرد: 
خوشبختانه برای اولین بار در طول 40 سال اخیر 
یک افزایش 36.5درصدی در دستمزد کارگران 
اعمال شد اما به دلیل فاصله ای که همچنان میان 
خط فقر و دســتمزد وجود دارد نمی توان گفت 
مشــکل معیشــت کارگران با این افزایش حل 
شده است. این فعال کارگری ادامه داد: با افزایش 
36.5درصدی که اعمال شده حقوق کارگران به 
یک میلیون و ۸00هزار تومان رســیده اما خط 
فقر برای یک خانواده 3.5نفره در شهرهای بزرگ 
ســه میلیون و 750هزار تومان است و این یعنی 
همچنان فاصله ای یک میلیون و 950هزار تومانی 

میان خط فقر و دستمزد کارگران وجود دارد.
اصالنی توضیح داد: یکی از دالیلی که این فاصله 
میان خط فقر و دستمزد وجود دارد به دوران هشت 
ساله جنگ باز می گردد چون در آن هشت سال 
به دلیل شــرایط جنگی هیچ افزایشی در میزان 
دستمزد کارگران اعمال نشد. قرار بود پس از جنگ 
به مرور این اختالف کم شود اما این اتفاق رخ نداد و 

امروز چنین اختالفی ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: کارگران در شرایط فعلی 
وضعیت واحدهای تولیدی را درک می کنند، از 
همین رو ما از دولت انتظار داریم که این اختالف 
را نه به وســیله پول نقد تورم زا بلکه به وســیله 
بن کارت های تعریف شــده برای خرید کاالهای 
مورد نیاز خانوار کارگری جبران کند چون با توجه 
به وجود 53 میلیون جامعه کارگری در کشــور، 
افزایش قدرت خرید کارگران نقش زیادی در از 
بین رفتن رکود خواهد داشت. عضو هیات مدیره 

کانون عالی شورای اسالمی کار کشور افزود: ما این 
پیشنهاد را در کانون عالی به دولت ارائه کرده ایم 
اما در حد پیشنهاد باقی مانده و نتیجه ای به دنبال 
نداشته است. اصالنی خاطرنشان کرد: بسیاری از 
آسیب های اجتماعی که در جامعه وجود دارد به 
دلیل همین اختالفی که بین خط فقر و دستمزد 
وجود دارد به صورت مستقیم و غیرمستقیم متوجه 
قشر کارگر است، کارگران شرایط سختی دارند اما 
نجیب ترین و باوفاترین قشــر در کشور به شمار 
می روند. وی تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی، 

بین 60 تا 70 درصد کارگران شــغل دوم دارند. 
40 تا 50 درصد کســانی که به صورت شخصی 
مسافرکشی می کنند از کارگران هستند که بعد 
از تعطیل شدن کارگاه و واحد تولیدی و محل کار 

خود مجبور به کار دوم می شوند.
ایــن فعال کارگــری در پایان گفــت: وقتی 
گوشــت به کیلویی 110هزار تومان رســیده، 
هزینه های بهداشت و درمان برای کارگران باال رفته 
و مشکالتی از این دست وجود دارد، چرخ زندگی 

کارگران نمی چرخد.

عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسالمی کار:

۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران شغل دوم دارند

در کشورهای دیگر به کارگر 
حقوق باالیی می دهند و در 

زمان بازنشستگی حقوق 
پایین تر. باید دستمزدها 

را سامان داد و عادالنه 
کرد تا مستمری  کارگران 
هم متناسب با آن تنظیم 
شود، در غیر این صورت 

شاهد فروپاشی نظام 
بازنشستگی خواهیم بود

همسان سازی در شرایطی 
که دولت تعهداتش را اجرا 

نمی کند، روش درستی 
برای بهبود شرایط معیشتی 

بازنشستگان نیست و باید 
به جای این کارها به سمت 
اصالح دستمزد کارگران 

و واقعی کردن نسبت 
دستمزد و حق بیمه رفت
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