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دادستان سرخس:
فعالیت معدن آق دربند مشروط 

به تامین ایمنی کارگران است

دادستان سرخس در اســتان خراسان رضوی 
گفت: از ســرگیری فعالیت معدن زغال ســنگ 
آق دربند این شهرســتان که پس از وقوع حادثه و 
فوت ۲ کارگر آن متوقف شده بود، به تامین ایمنی 
و تجهیزات الزم برای کارگران مشروط شده است. 
حیدر جهانی در گفت وگو با ایرنا افزود: سال ها از این 
معدن فرسوده و قدیمی استفاده شده و معدن نیاز به 
مرمت دارد. متولیان معدن نیز به دلیل فراهم نشدن 
شــرایط ایمنی و تجهیزات الزم در این خصوص 
تمایلی برای فعالیت مجدد معدن ندارند. وی ادامه 
داد: پس از حادثه انفجار پنجم شهریور ماه در معدن 
زغال  سنگ آق دربند که منجر به فوت ۲ کارگر شد 
دادستانی حکم به توقف فعالیت این واحد معدنی داد. 
دادستان شهرستان سرخس گفت: با توجه به اینکه 
اعالم شده پیش از وقوع انفجار، اداره صنعت، معدن 
و تجارت در خصوص نبود ایمنی و تجهزات مورد نیاز 
برای کارگران به این واحد معدنی اخطار داده بود لذا 
اکنون دادستانی منتظر نظر کارشناسان این اداره در 
زمینه وضعیت ایمنی معدن است. در پی حادثه پنجم 
شهریور ماه در معدن آق دربند سرخس در شمال 
شرق خراسان رضوی، مسئوالن محلی اعالم کردند 
این انفجار در خالل عملیات توسعه اکتشاف معدن 
رخ داده و باعث ریزش چوب های نگهدارنده سقف 
معدن روی کارگران مشغول کار و زیر آوار ماندن دو 

نفر و مرگ آنها شده است.
    

۹۶.۵درصد بنگاه های کشور 
کمتر از 10 کارگر دارند

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
۹۶.۵درصد بنگاه ها خرد هســتند، گفت: با توسعه 
شبکه سازی می توان به این بنگاه ها کمک کرد تا هم 
مشکل اندازه کوچک خود را مدیریت کنند و هم از 
فواید آن بهره مند شوند. عیسی منصوری در گفت وگو 
با خبرگزاری مهر در مورد مشکالت بنگاه های کوچک 
و خرد در کشور اظهار داشت: بنگاه ها در ایران معموالً 
در دسته بندی »کوچک و خرد« قرار می گیرند که 
براساس ارزیابی های صورت گرفته، مشخص شده 
که ۹۶.۵درصد بنگاه ها خرد هستند به این معنا که 
زیر ۱۰ نفر کارکن دارند. معاون توســعه کارآفرینی 
و اشــتغال وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی افزود: 
مسأله ای که وجود دارد این است که این بنگاه ها در 
تأمین تکنولوژی، مهارت و بازاریابی با مشکل مواجه 
هستند. وی ادامه داد: براساس بررسی های صورت 
گرفته، با توسعه شبکه سازی می توان به این بنگاه ها 
کمک کرد. بنگاه های همگنی که در تأمین مواد اولیه 
و بازار فعال هستند، با شبکه سازی می توانند مشکل 
اندازه کوچک خود را مدیریــت کنند و در کنار آن از 
فواید زیادی نیز بهره مند شوند. منصوری با بیان اینکه 
عمده فعالیت بنگاه های خرد و کوچک مبتنی بر بازار 
و مشتری است، تاکید کرد: برای توسعه اشتغال در 
کشور باید تمرکز خود را بر گسترش بنگاه های خرد، 

کوچک و متوسط قرار دهیم.
    

کاهش 72درصدی تعداد کارگران 
دارای حقوق معوق در استان مرکزی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی 
گفت : در پایان مرداد ماه سال جاری تعداد کارگران 
دارای حقــوق معوق در واحدهای تولیدی اســتان 
مرکزی نسبت به مدت مشــابه سال قبل 7۲درصد 
کاهش یافته اســت. به گزارش ایلنا،  بهروز اکرمی 
اظهار داشــت: تعداد کارگران دارای حقوق معوق از 
حدود ۵8۰۰ نفر در مرداد ســال گذشته به حدود 
۱۶۰۰ نفر در مرداد امسال کاهش یافته است. وی با 
اشاره به واحدهای تولیدی دارای حقوق معوق اظهار 
داشت: تعداد واحدهای تولیدی دارای حقوق معوق 
در اســتان مرکزی نیز از 4۶ واحد در مرداد ماه سال 
گذشته با کاهش حدود 3۵درصدی به 3۰ واحد در 
مرداد ماه سال جاری رسیده است. رئیس کمیسیون 
کارگری اســتان مرکزی خاطر نشان کرد: مجموع 
ماه های معوقات کارگران نیز در این مدت نیز از ۱۵3 
ماه به ۹۵ ماه کاهش یافته است. وی خاطرنشان کرد: با 
توجه شرایط سخت اقتصادی و تحریم ها، خوشبختانه 
با تالش فعاالن اقتصادی و صنعتگران، وضعیت رو به 
بهبودی را در استان مرکزی شاهد هستیم و مدیریت 
استان تالش دارد با پیگیری و رفع مسائل و مشکالت 
تولیدکنندگان، ضمن حفظ اشتغال موجود، نسبت 
به ایجاد اشتغال جدید و رفع دغدغه تولیدکنندگان 

گام های اساسی را در این زمینه بردارد.
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اخبار کارگری

کارگران بازنشسته امسال تا چند ماه 
از به تاخیر افتادن افزایش مستمری های 
خود شــاکی بودند. حاال با اتفاقی که از 
یک ماه پیش در نحوه متناسب سازی 
مستمری ها و عدم صدور احکام جدید 
آنها افتاده است، این نارضایتی در مسیر 

تبدیل به عصبانیت قرار دارد.
به گزارش اقتصاد ۲4، نزدیک به یک 
ماه از متناسب سازی مستمری کارگران 
بازنشسته می گذرد اما تا به اینجا نتیجه 
و اثر این کار برخــالف انتظاری بود که 
پیش بینی می شد انجام آن بر رابطه میان 
مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی 
و جامعه کارگران بازنشسته داشته باشد. 
این روز ها در میان جمعیت 3.۵میلیون 
نفری مستمری بگیران تامین اجتماعی، 
کمتر کسی را می توان یافت که از نتیجه 

کار راضی باشد.
قرار بود با اختصاص اعتباری 3۲هزار 
میلیارد تومانی به برنامه متناسب سازی 
مســتمری های کارگران بازنشسته، 
رضایت نســبی این بخش از جامعه تا 
حدودی تامین شود اما برعکس تصور 
اولیه تا به اینجا نحوه عملیاتی شدن این 
پروژه نتیجه ای معکوس داشته و بیشتر 
باعث شده تا نارضایتی مستمری بگیران 
سازمان تامین اجتماعی از وضع موجود 

دوچندان شود.
به صورت مشــخص آن گــروه از 
بازنشستگان پیش از موعدی که مشمول 
قانون مشاغل ســخت و زیان آورند این 
روز ها به شــدت از وضعیــت به وجود 
آمده شــاکی و عصبانی هستند. دلیل 
اصلی این وضعیت چیزی نیســت مگر 
نادیده گرفته شــدن ســوابق سخت و 
زیــان آور آنهــا در محاســبه مزایای 

متناسب سازی. از جمعیت 3.۵میلیون 
نفری مستمری بگیران تامین اجتماعی 
نزدیک به 3۰۰هزار نفر به کمک قانون 
مشاغل سخت و زیان آور پیش از موعد 

بازنشسته شده اند.
برابر قانون داشتن هر سال سابقه 
بیمه پردازی در مشــاغل ســخت و 
زیــان آور معادل یک ســال و نیم کار 
کردن در مشاغل عادی ارزش دارد و 
برای همین است که تامین اجتماعی 
برای این گروه از کارگران به شــرط 
داشتن ۲۰ سال ســابقه کار متوالی 
یا ۲۵ سال ســابقه کار متناوب معتبر 
حکم بازنشســتگی صــادر می کند. 
البته صدور نهایی حکم بازنشستگی 
این گــروه از بیمه شــدگان منوط به 
پرداخت هزینه های اضافی است که 
طبق مقررات در ســال های گذشته 
از 4 تا 8 درصد مجموع حق بیمه های 

پرداخت شده متغیر بوده است.
حاال اتفاقی کــه با اجــرای برنامه 
متناسب سازی باعث دلخوری همراه با 
عصبانیت این گروه از مستمری بگیران 
شده این اســت که تامین اجتماعی در 
محاسبه مزایای همسان سازی تنها به 
سابقه بیمه ثبت شده اکتفا کرده است. 
به بیان ســاده تر اگر تامین اجتماعی با 
قبول ۲۰ سال سابقه سخت و زیان آور 
یک کارگر برای او حکم بازنشستگی و 
پرداخت 3۰ روز مستمری را صادر کرده 
حاال در محاسبه مزایای متناسب سازی 
تنها ۲۰ سال ســابقه بیمه پردازی او را 
لحاظ کرده و از پرداخت این مزایا بابت ۱۰ 
سال دیگری که هزینه های آن قبال تحت 
عنوان 4 تا 8 درصد حــق بیمه اضافی 

دریافت شده، خودداری کرده است.

واضح اســت برای بازنشســتگان 
سخت و زیان آوری که امسال به رغم 
مواجهه شــدن با جهش های پیاپی 
قیمت هــا، تاخیــری ۵ ماهــه را در 
افزایش مســتمری های خود تجربه 
کردند این اتفاق تــا چه اندازه ناگوار و 

تحمل نشدنی است.
طبق ادعای دولت، متناسب سازی 
مســتمری کارگران بازنشسته اتفاق 
مهمی بود که باالخره بعد از یک وقفه 
8 ساله از مرداد ماه امسال آغاز شد اما 
اجرای شبهه ناک آن با چنان واکنش 
تند و تیزی از سوی معترضان مواجه 
شــد که به فاصله کوتاهی صحبت از 

بازبینی این مسأله به میان آمد.
»علیرضا حیــدری« نایب رئیس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
و از فعاالن صنفی مســتمری بگیران 
تامین اجتماعی در ایــن باره به اقتصاد 
۲4 می گوید: از ابتدا قرار بود که برنامه 
متناسب سازی با در نظر گرفتن سابقه 
پرداخت حق بیمــه و میزان مبالغ حق 
بیمه ها انجام شــود، برای همین از نظر 
قانونی حق با مستمری بگیران معترض 
است. به استناد رای دیوان عدالت اداری، 
ســال های باقیمانده از سابقه خدمتی 
مشــموالن این قانون جزو ســنوات 
استحقاقی محسوب می شود و این یعنی 
تامین اجتماعی باید هزینه اضافی را که 
در زمان صدور احکام بازنشستگی از آنها 
گرفته، جزو سابقه بیمه پردازی آنها لحاظ 
کند. به استناد همین هزینه هاست که 
دارندگان ۲۰ و ۲۵ سال سابقه سختی 
کار تایید شــده به ترتیب 3۰ و 3۵ روز 
مســتمری ماهانه می گیرند، بنابراین 
باید در محاسبه مزایای متناسب سازی 

 نیز ایــن مســأله نیــز لحاظ شــود.  
»اکبر عیوضی« عضو هیات مدیره کانون 
بازنشســتگان تامین اجتماعی استان 
تهران نیز دربــاره وضعیت پیش آمده 
می گوید: مطابق توافقی که نمایندگان 
کانون عالی کارگران بازنشسته و سایر 
تشکل های صنفی کارگران بازنشسته 
با مدیــران تامیــن اجتماعی بر ســر 
متناسب سازی انجام داده بودند قرار بود 
سوابق بیمه پردازی مشموالن سخت 
و زیان آور نیز به صورت تمام و کمال در 
نظر گرفته شود اما در عمل تنها بخشی 
از سابقه آنها لحاظ شد و همین سبب ساز 

اعتراضات روز های اخیر بوده است.
ینــد  فرآ در  ینکــه چطــور  ا
مقررات نویســی برای متناسب سازی 
مستمری کارگران بازنشسته، بخشی 
از سوابق بیمه ای یک جمعیت حدودا 
3۰۰هزار نفری نادیده گرفته شــده، 
مطلبی است که نه علیرضا حیدری و نه 
اکبر عیوضی نتوانسته اند پاسخی برای 
آن ارائه کنند. از قرار معلوم کسی غیر از 

کارشناسان ســازمان تامین اجتماعی 
نمی داند که چرا و چگونه چنین اتفاقی 
رخ داده اســت. در این میان اما دانستن 
این نکته خالی از فایده نیست که تامین 
اجتماعی درباره سایر بازنشستگان پیش 
از موعد پراخت مزایای همسان سازی را 
به صورت کامل رعایت کرده است. این 
مطلبی است که حیدری و عیوضی آن 
را تایید می کنند: بازنشستگان پیش از 
موعد قانون نوسازی و بازسازی صنایع 
که بعد از ۲۵ سال بیمه پردازی با پرداخت 
حق بیمه سال های باقیمانده به صورت 
پیش از موعد بازنشسته شده اند تمام و 
کمال از مزایای متناسب سازی برخوردار 
شــده اند. همین رویه دوگانه توجیهی 
ندارد و برای همیــن تامین اجتماعی 
وعده داده تا دستورالعمل خود را طوری 
بازنگری کند که مشــموالن مشاغل 
سخت و زیان آور هم بتوانند از این مزایا به 

صورت کامل برخوردار شوند.
سوای سیاست دوگانه ای که ظاهرا 
تامین اجتماعی از روی اشــتباه درباره 
اجرای متناسب سازی مستمری های 
کارگران بازنشســته در پیش گرفت و 
حاال وعده بازنگری آن را داده، این روز ها 
با به اجرا درآمدن برنامه متناسب سازی 
مستمری ها اتفاق تعجب آور دیگری نیز 
در حال رخ دادن است که کمتر راجع به 
آن صحبت می شود. این اتفاق عجیب 
ثانویه چیزی نیست اال مسکوت ماندن 
صــدور احکام مســتمری های جدید 

بازنشستگی.
مطابق قانون هر سال با به روز شدن 
ارزش ریالــی مســتمری ها باید حکم 
جدید برای هر مستمری بگیر سازمان 
تامین اجتماعی صادر شود. مثال برای 
سال ۹۹ جدا از همه افزایش های ریالی 
که دلیــل وجودی آنهــا در فیش های 
حقوقی مســتمری بگیران ثبت شده 
باید از نو احکام بازنشســتگی جدیدی 
نیز صادر شــود اما اتفاقی که تا به اینجا 
افتاده این است که به رغم مشهود بودن 
افزایــش مســتمری ها در فیش های 
ماهانه هنوز احکام جدیدی برای سال 
۹۹ صادر نشده است. اهمیت این موضوع 
آنجاست که مادامی که در حکم جدید 
بازنشستگی اشــاره ای به افزایش مزایا 
نشده باشد ســازمان تامین اجتماعی 
هیچ الزامی در پرداخت مستمر آن ندارد 
و هــر آن می تواند از ادامــه پرداخت ها 

جلوگیری کند.
این مطلبی اســت که هم عیوضی، 
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان 
تامیــن اجتماعی شهرســتان تهران 
و هم حیــدری، نایب رئیــس اتحادیه 
پیشکســوتان جامعه کارگری آن را به 
صورت تلویحی تایید کرده و می گویند: 

طبق توافقی کــه میــان نمایندگان 
تشکل های صنفی کارگران بازنشسته 
و تامین اجتماعی بر سر متناسب سازی 
انجام شــده، مزایای متناسب سازی از 
این پس مبنایی برای افزایش مستمری 
در ســال های بعدی باشد. برای همین 
این پرداخت این مزایا قرار نیست پس 
از خاتمه ســال ۹۹ متوقف شود بلکه 
برعکــس باید مبنایی برای محاســبه 
مستمری های ســال ۱4۰۰ نیز باشد 
اما تا بــه این لحظه تامیــن اجتماعی 
تنها به پرداخت مزایــای تحت عنوان 
متناسب سازی اکتفا کرده و هنوز احکام 
جدیدی را برای بازنشســتگان صادر 

نکرده است. 
هرچنــد بــا توجــه بازبینی های 
احتمالی این اقدام توجیه پذیر اســت 
امــا در درازمدت این شــائبه به وجود 
خواهد آمد که با پایان سال جاری و تغییر 
دولت، شاید پروژه متناسب سازی نیز 
متوقف شود. البته در فاصله سال های 
88 تا ۹۲ کــه پروژه همسان ســازی 
مســتمری های در تامیــن اجتماعی 
عملیاتی شد به مستمری بازنشستگان 
مشمول مبلغ ثابتی تحت عنوان مزایای 
همسان سازی اضافه شد که پرداخت آن 
تا امروز هم ادامه دارد. البته این مزایا تنها 
به بیمه شدگانی تعلق گرفته که در این 
برهه زمانی بازنشسته شده اند و از بعد این 
تاریخ، دیگر به هیچ بازنشسته ای چنین 

مزایای پرداخت نشده است.
در نهایــت باید منتظــر ماند و دید 
مدیریت تامین اجتماعی چه برنامه ای 
برای متناسب ســازی مســتمری ها و 
صدور احکام جدید بازنشستگی دارد؟ 
آیا باالخره ســوابق ســخت و زیان آور 
بیمه شدگان مشمول در افزایش عواید 
ناشی از متناسب ســازی لحاظ خواهد 
شــد و در نهایت آیا برای بازنشستگان 
تامین اجتماعی احکام جدیدی صادر 
خواهد شــد که بتواند مبنای مناسبی 
برای افزایش مستمری های سال های 

پیش رو باشد؟

تاخیر شبهه ناک در صدور احکام جدید

کارگران بازنشسته همچنان روی دور نارضایتی هستند

خبر

رئیس هیات مدیره انجمن های صنفی ایمنی و بهداشــت 
کشور می گوید: کارفرمایان، استخراج معادن را به پیمانکاران 
واگذار می کنند و بعضا خود پیمانکاران به پیمانکاران دیگری. 
این یک سیکل باطل است. شرکت های پیمانکاری نیز به دنبال 
سودجویی هرچه بیشتر هستند و جان کارگران برایشان اصال 

اهمیتی ندارد.
ابوالفضل اشرف منصوری در گفت وگو با ایلنا، ضمن اشاره به 
حادثه ریزش معدن هجدک گفت: در ماجرای معدن هجدک 
کرمان و اکثر معادن ایران، کارفرمایان طبق ماده 8۵ و ۹۵ قانون 

کار مقصر هستند.
منصوری با تاکید بر اینکه از زمان وقوع حادثه معدن یورت 
و به رغم تاکید همگان، هنوز تغییــر چندانی در ایمنی و بهبود 

وضعیت معادن برای کارگران صورت نگرفته، افزود: متاسفانه 
ضریب ناایمنی و حوادث معادن در کشور ما بسیار باالست. به 
آمارها هم چندان نمی توان اعتماد کرد چون این آمارها سلیقه ای 
اســت و از نظم واحدی پیروی نمی کند. مثال پزشکی قانونی، 
سازمان تامین اجتماعی، بازرسان کار و شرکت های بیمه هرکدام 
آمار مخصوص به خود را به شکل سلیقه ای ارائه می دهند. هرچند 
با توجه به همین آمارها هم، وضعیت ایمنی معادن ما بدتر از قبل 

شده است.
منصوری ادامه داد: عالوه بــر نقش مرکزی کارفرما در جان 
باختن کارگران، در کنار آن باید توجه داشــت که کارفرمایان، 
استخراج این معادن را به پیمانکاران واگذار می کنند و بعضا خود 
پیمانکاران به پیمانکاران دیگری. این یک سیکل باطل است. 

شرکت های پیمانکاری نیز به دنبال سودجویی هرچه بیشتر 
هستند و جان کارگران برایشــان اصال اهمیتی ندارد. سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی نیز با صدور مجوز برای این پیمانکاری ها، 
دست آنها را در وقوع این حوادث باز گذاشته است و هیچ نظارتی 

بر مجوزهای این شرکت ها ندارد.
این کارشناس بهداشت و ایمنی کار در پایان گفت: متاسفانه 
ما در معادن شاهد هســتیم که به راحتی جان کارگران توسط 
کارفرمایان و پیمانکاران گرفته می شود. بعد از سال ها هنوز اراده 
چندانی برای حل ریشه ای مشکالت و برخورد با پیمانکاران و 
کارفرمایان و آموزش آنها وجود ندارد. معادن کشور رها شده اند 
و کارگران صرفا با جان خودشان و تقریبا با کمترین امکانات و 
تجهیزات در دل کوه ها مشــغول به کارند. برای مثال کارگران 

معادن باید روزی یک پاکت شــیر بخورند تا مشکل تنفسی یا 
بیماری سل پیدا نکنند اما پیمانکاران و کارفرمایان همین یک 
پاکت را هم از کارگران دریغ می کننــد. این موضع درباره همه 
نوع تجهیزات فردی و محیطی نیز صدق می کند. شرکت های 
پیمانکاری صرفا به دنبال استثمار بیشتر کارگر و سود بیشتر 
برای خودشان هستند و باید با این شرکت ها و کارفرمایان آنها 

برخورد شود.

رئیس هیات مدیره انجمن های صنفی ایمنی و بهداشت کشور:

جان کارگران برای شرکت های پیمانکاری اهمیت ندارد

برخی از کارگران مجموعه شهرداری آبادان 
در دریافت مطالبــات مزدی و بیمــه ای خود 

وضعیت بالتکلیفی دارند.
ایــن کارگران بــه ایلنا گفتنــد که حقوق 

فروردین، اردیبهشت و خرداد آنها به صورت پایه 
حقوق پرداخت شده و حقوق تیر و مرداد را نیز 

دریافت نکرده اند.
این عده درخصــوص معوقات بیمه ای  خود 

گفتند: همزمان با حقوق، بیمه کارگران هم به 
حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.

آنها با بیــان اینکه این مطالبــات متعلق به 
کارگران مناطق سه گانه و سازمان های وابسته 

به شهرداری است، افزودند: این مطالبات شامل 
اضافه کاری ها، تعطیل کاری ها و شب کاری ها 

است که از آذرماه سال ۹7 انباشته شده اند.
کارگران شــهرداری آبادان از تاخیر مکرر 
مطالبات خود انتقاد کرده و گفتند: تا چه زمانی 
باید منتظر دریافت مطالبــات خود بمانیم؟ ما 

حدود ۲ هزار نفر کارگر هستیم که در مجموعه 
شهرداری آبادان مشغول به کار هستیم. اینکه به 
عنوان کارگر همیشه حقوق مان را با تاخیر چندین 
ماهه می گیریم، بماند، چندیــن ماه معوقات 
بیمه ای داریم که در سوابق بیمه ای ما مشکل به 

وجود آورده است.

کارگران شهرداری آبادان خواستار تعیین تکلیف مطالبات خود شدند

به رغم افزایش مستمری ها 
در فیش های ماهانه هنوز 
احکام جدیدی برای سال 

۹۹ صادر نشده. مادامی که 
در حکم جدید بازنشستگی 

اشاره ای به افزایش مزایا 
نشده باشد تامین اجتماعی 
الزامی در پرداخت مستمر 

آن ندارد و هر آن می تواند از 
ادامه پرداخت ها جلوگیری 

کند

گروهی از بازنشستگان 
پیش از موعد که مشمول 

قانون مشاغل سخت و 
زیان آورند این روز ها به 

شدت از وضعیت به وجود 
آمده شاکی هستند. دلیل 
این وضعیت چیزی نیست 

مگر نادیده گرفته شدن 
سوابق سخت و زیان آور 
آنها در محاسبه مزایای 

متناسب سازی
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