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نماینده اردکان در مجلس:
 سود سپرده های بانکی، 

بالی جان تولید است

نماینده اردکان در مجلس گفت: با وجود پرداخت 
سودهای باال به سپرده های مردم در بانک ها، هیچ گاه 
پول ها در چرخه تولید قرار نمی گیرد بنابراین باید 
نظام بانکداری اصالح شــود. محمدرضا دشــتی 
در گفت وگو با خبرگــزاری خانه ملت با بیان اینکه 
متاسفانه سوداگران تعیین کننده قیمت ها در بازار 
خودرو، مسکن، طال و... هستند، گفت: اگر جلوی 
این سوداگری  ها گرفته شود، چرخه اقتصاد به سمت 
واقعی سازی پیش رفته و کاالها با قیمت تمام شده 
به دست مردم می رسد. وی با اشــاره به لزوم انجام 
اقداماتی برای ناامن کردن فضــای امن بازارهای 
غیرمولدها اظهار کرد: مجلس باید در سال جهش 
تولید تمرکز خود را روی وضع قوانین و انجام نظارت 
برای رفع موانع تولید قرار دهد تا با رساندن کاالها به 
صورت مستقیم به دست مردم، دست داللی های 
کاذب کوتاه شــود زیرا با وجود این ســوداگری ها 
حتی افزایش تولید هم شرایط بهینه را نصیب مردم 
نمی کند. دشتی با تاکید بر اینکه با وجود پرداخت 
سود باال به ســپرده های مردم در بانک ها هیچ گاه 
پول ها در چرخه تولید قــرار نمی گیرد، بیان کرد: 
این موضوع باعث شده تا مردم سرمایه های خود را 
به سمت تولید نبرند و بنابراین با افزایش نقدینگی، 
قیمت ها هم افزایش یافته است. نماینده اردکان در 
مجلس ادامه داد: عزمی برای اصالح نظام بانکداری 
در کشور وجود ندارد. باید پرداخت سودهای باالی 
ســپرده ها و وام های پرداختی به تولیدکنندگان 
کاهش یابد تا تولید رونق بگیرد. بسیاری از کشورهای 
دنیا مانند ژاپن سود وام های مختص به تولیدشان 

منفی است.
    

افزایش آمار معرفی کارگران 
بیکارشده به سازمان فنی و حرفه ای

از سال ۱۳۹۳ آمار معرفی کارگران بیکار شده 
به سازمان آموزش فنی و حرفه ای افزایش یافته و 
از 24هزار و ۳74 نفر در ســال ۱۳۹۳ به 2۹هزار و 
۱06 نفر در سال ۹۸ رسیده است. به گزارش ایسنا، 
بیمه بیکاری یک حمایت اجتماعی است و سازمان 
تامین اجتماعی از طریق دریافت حق بیمه مقرر به 
بیمه شدگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی که 
طبق مقررات قانون بیمه بیکاری بدون میل و اراده از 
کار بیکار شده باشند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت 
می کند. بررســی بیمه بیکاری و افراد بهره مند از 
این مزیت، یکی از مواردی اســت که می تواند در 
تحلیل بازار کار کشــورها مفید واقع شود. در حال 
حاضر رویکرد جهانی در این خصوص کاهش تعداد 
مقرری بگیران با تاکید بر حفظ اشتغال است چرا که 
افزایش این امر می تواند بیانگر مشکالت اقتصادی 
کارگاه هــا و تعطیلی آنها باشــد. آخرین آمارهای 
منتشر شــده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نشان می دهد که سال گذشته 22هزار و ۸۵۳ نفر 
از مقرری  بگیران بیمه بیکاری مشغول به کار شدند. 
بررسی آمار معرفی کارگران بیکار شده به سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای طی شــش سال گذشته 
)۱۳۹۸-۱۳۹۳( حاکی از آن اســت که این میزان 
افزایش یافته اســت، به گونه ای که در سال ۱۳۹۳ 
تعداد کارگران معرفی شده به سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای 24هزار و ۳74 نفر بوده که به 2۹هزار و 
۹06 نفر در سال ۱۳۹4 نفر رسیده است. مقایسه 
آمار معرفی کارگران بیکار شده به فنی و حرفه ای 
طی سال ۱۳۹4 تا ۱۳۹۵ نیز نشان می دهد که این 
میزان افزایش یافته و از 2۹هزار و ۹06 نفر در سال 
۱۳۹4 به ۳۱هزار و ۱60 نفر در سال ۱۳۹6 رسیده 
اما در فاصله سال های ۱۳۹6 و ۱۳۹7 روند کاهشی 
پیدا کرده است. در حالی که آمار معرفی کارگران 
بیکار شده به سازمان آموزش فنی و حرفه ای در سال 
۱۳۹۵ به ۳۱هزار و ۱60 نفر افزایش یافته این رقم 
سال گذشته 2۹هزار و ۱06 نفر بوده است. براساس 
اعالم مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۳۹7 برای ۱۸هزار و 
۱۱2 نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری فرصت اشتغال 
جدید فراهم شده که این میزان در سال گذشته به 
بیش از 22هزار و ۸۵0 اشتغال جدید افزایش یافته 
است. پیگیری اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه 
بیکاری در اولویت وظایف قانونی متولیان اجرای 
قانون بیمه بیکاری است و سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای مکلف شــده زمینه آموزش مهارت های 
مورد نیاز بازار کار و بازآموزی مهارت کارگران تحت 
پوشــش بیمه بیکاری را از طریق آموزش در جوار 

کارخانه ها یا مراکز این سازمان فراهم کند.
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اخبار کارگری

سالنامه آماری مشــاغل سال ۹۸ از 
سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
منتشر شد. در این ســالنامه، نمایی از 
وضعیت اشتغال، بیکاری، حوادث شغلی 
و... در کشــور ارائه شــده که در یکی از 
مهمتریــن آیتم های آن آمده اســت: 
تعداد آسیب دیدگان شغلی ثبت شده 
مشــمولین قانون کار در سال ۹۸ برابر 
۹7۵۱ نفر بوده که نســبت به سال ۹7 
دارای کاهش 2۵درصدی بوده اســت. 
از کل آسیب دیدگان شغلی در این سال، 

726 مورد منجر به فوت شده است.
به گزارش »توسعه ایرانی«، مطابق 
آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار و 
اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در سال ۹۸، جمعیت 
کشــور برابر ۸۳هزار و 7۵هــزار نفر 
اســت که نسبت به ســال ۹7 حدود 
۱.2درصد افزایش داشته است. از این 
تعداد 7۵.۱درصد در مناطق شهری 
و 24.۹درصد در مناطق روســتایی 

ساکن بوده اند.

در سال ۹۸، نرخ مشارکت اقتصادی 
در جمعیت ۱۵ساله و بیشتر 44.۱درصد 
بوده که این شــاخص در بین مردان و 
زنان به ترتیب 7۱.۱درصد و ۱7درصد 
است. همچنین نرخ بیکاری در جمعیت 
۱۵ساله و بیشــتر ۱0.7درصد بوده که 
این شــاخص در بین مــردان و زنان به 

ترتیب ۹ و ۱7.۵درصد بوده است.
همچنین مطابق ســالنامه آماری 
سال ۹۸ که از ســوی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی منتشــر شــده است، 
با توجه به بازرســی های انجام گرفته 
در کارگاه های مشــمول قانــون کار 
توســط اداره کل بازرســی کار وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، در ســال 
۹۸ تعداد آســیب دیدگان شغلی ثبت 
شده مشــمولین قانون کار ۹7۵۱ نفر 
بوده که نســبت بــه ســال ۹7 دارای 
کاهش 2۵درصدی بوده اســت. از کل 
آسیب دیدگان شغلی 726 مورد منجر 
به فوت شده است و در بین فعالیت های 
اقتصادی، »ساختمان« بیشترین سهم 

آسیب دیدگان شغلی منجر به فوت را 
داشته است.

اختالف معنادار آماری درباره 
حوادث شغلی

نگاهی به این آمار و مقایسه آن با آمار 
منتشره از سوی سازمان پزشکی قانونی، 
اختالف معناداری را نشــان می دهد. 
طبق آمار ســازمان پزشکی قانونی، در 
سال ۹۸ حدود 4۸ هزار و 20۸ مورد از 
معاینات پزشــکی، مربوط به معاینات 
مصدومین ناشی از حوادث کار بوده است 
که این تعداد نســبت به سال ۹7 دارای 
کاهش۱.۳درصدی بوده اســت. از کل 
معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار 
ارجاعی به مراکز پزشکی، ۹۵.2درصد 
مربوط به مردان و 4.۸درصد مربوط به 
زنان بوده است. همچنین تعداد متوفیان 
حوادث شغلی گزارش شده توسط این 

سازمان ۱7۵۳ نفر بوده است.
در ادامــه گــزارش وزارت کار 
می خوانیــم: در ســال ۹۸، تعــداد 
هیأت های تشخیص دعاوی کار 620 

هیأت، تعداد دادخواســت های واصله 
در هیأت تشــخیص ۳02 هزار و ۸60 
دادخواســت و تعداد آرای صــادره در 
هیأت های مذکور 2۳7 هزار و ۸۹۸ رای 
بوده است. بیشترین تعداد دادخواست 
واصله به ترتیب به اســتان های تهران، 
کرمان و اصفهان اختصاص داشت. تعداد 
موارد خواسته در هیأت های تشخیص 
بر حســب نوع دعاوی نشــان می دهد 
بیشترین موارد خواسته ها به ترتیب به 

عیدی و پاداش، سنوات خدمت و حقوق 
معوقه اختصاص دارد. همچنین تعداد 
آرای صادره بر حسب نوع دعاوی نشان 
می دهد بیشترین آرای صادره به ترتیب 
مربوط به عیدی و پاداش است و در مرتبه 
بعدی، سنوات خدمت و حقوق معوقه 
بوده اند. در بخش دیگری از این گزارش 
آمده است: همچنین تعداد هیأت های 
حل اختالف دعــاوی کار ۳4۵ هیأت، 
تعداد پرونده های واصله ۱0۱ هزار و 77۵ 
پرونده و تعداد آرای صــادره در هیأت 
مذکور ۸۱ هزار و 44۹ رای بوده اســت. 
بیشترین تعداد پرونده واصله به ترتیب به 
استان های تهران، خوزستان و اصفهان 
اختصاص دارد. تعداد موارد درخواست 
تجدیدنظر در هیأت های حل اختالف 
بر حســب نوع دعاوی نشــان می دهد 
بیشــترین موارد به ترتیب به عیدی و 
پاداش، حق بیمه اجتماعی و ســنوات 
خدمت اختصاص دارد. همچنین تعداد 
موارد تایید شــده بر حسب نوع دعاوی 
نشان می دهد بیشترین موارد به ترتیب 
مربــوط به پرداخت ســنوات خدمت، 
عیدی و پاداش و حــق بیمه اجتماعی 

بوده است.
 کاهش تعداد بازرسان کار 

در کشور
در بخــش دیگری از این ســالنامه 
آماری آمده است: در ســال ۹۸ تعداد 
بازرســی های انجام شــده از کارگاه ها 
در کل کشــور 4۵0هزار و 724 مورد 
بوده اســت که از این تعداد، ۳۱۵هزار و 
۵07 مورد بازرسی ادواری و ۱۳۵ هزار 
و 2۱7 مورد، بازرســی مــوردی بوده 
اســت. همچنین تعداد بازرســان کار 
۸7۱ نفر بوده اســت که نسبت به سال 
قبــل )۹7( دارای کاهش ۳.7درصدی 
بوده است که از این تعداد ۸7.۸درصد 
مرد و ۱2.2درصــد زن بوده اند. تعداد 
کارگاه های بازرسی شــده ۳۸۸هزار و 
۵۹2 کارگاه بوده که بیشــترین تعداد 
آن بــه ترتیب مربوط بــه فعالیت های 
»صنعت«، »سایر فعالیت های خدمات 

عمومــی و اجتماعی و شــخصی« و 
»ساختمان« بوده است.

 ثبت نام ۳۹۱هزار جوینده کار 
در کاریابی ها

همچنین مطابق آمار ارائه شــده از 
سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
تعداد کل جویندگان کار ثبت نام شده در 
سال ۹۸، برابر 2۹۱هزار و 2۸0 نفر بوده 
که تعداد ۳67هــزار و 6۱6 نفر در دفاتر 
کاریابی خصوصی ثبت نــام کرده اند و 
از این تعداد 77هزار و ۱۹۹ نفر )حدود 

2۱درصد( آنها به کار گمارده شده اند.
در سال ۹۸ تعداد صدور روادید کار با 
حق کار مشخص برای اتباع بیگانه ماهر، 
حدود 4۵۵۹ مــورد و برای اتباع بیگانه 
غیرمشمول موافقت هیأت فنی اشتغال 
2۵0 مورد بوده و تعداد پروانه کار تمدید 
شده برای تبعه بیگانه ماهر. 60۳6 مورد 
و تبعه بیگانه غیرمشمول موافقت هیأت 
فنی اشــتغال ۱760 مورد بوده و تعداد 
۱7۳هزار و ۳۳۹ کارت کار موقت صادر 
و 2۵هزار و 6۳۸ کارت کار موقت، تمدید 

شده است.
همچنین در سال ۹۸، تعداد ۳6هزار 
و ۸46 نفر شــاغل غیرمجاز شناسایی 
شد که بیشــترین آن مربوط به استان 
تهران با ۱6هــزار و ۵04 نفر و کمترین 
آن به ترتیب مربوط به استان کردستان 
با تعداد یک و استان خراسان شمالی با 

تعداد دو نفر بوده است.

بیش از ۹ هزار نفر در سال ۹8 دچار حادثه شغلی شدند

بخش ساختمان؛ قربانگاه اصلی کارگران

خبر

مدیرکل امور بیمه شــدگان تامین اجتماعی اعالم کرد: از 
مجموع 24۱هزار نفر مشمول حق بیکاری ایام کرونا در اسفند، 
۱0۳هزار نفر حقوقشان را دریافت کرده اند و اطالعات ۱۱7هزار 
نفر دیگر به عالوه اطالعات ۳۳۸هزار نفر مشمول دریافت بیکاری 

فروردین ۹۹ به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد.
به گزارش ایرنا، مهدی شکوری افزود: براساس دستورالعمل 
مصوب 24 خرداد ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبلغی از 
صندوق توسعه ملی برای پرداخت ایام بیکاری دوره شیوع کرونا 

تخصیص پیدا کرد.
مدیرکل امور بیمه شــدگان تامین اجتماعــی ادامه داد: با 
اختصاص ۱2۸6 میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه 
به خزانه داری کل برای پرداخت ایام بیکاری دوره شیوع کرونا، 
24۱هزار نفر از متقاضیان مشمول دریافت بیکاری در اسفند 

۹۸ شدند.
وی گفت: براساس این دستورالعمل که با همکاری سازمان 

برنامه و بودجه و معاونــت روابط کار وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی تدوین شده، نقش ســازمان تامین اجتماعی صرفا 
پاالیش اطالعات متقاضیان و شناسایی مشموالن از حیث انطباق 
با قوانین کار و تامین اجتماعی است که درخواست خود را قبال در 

سامانه بیمه بیکاری وزارت کار به ثبت رسانده اند.
شکوری گفت: در مرحله اول به محض تکمیل اطالعات بانکی 
برای ۱0۳هزار نفر این واریز توسط متولیان امر صورت گرفت و 
اطالعات 46هزار نفر دیگر نیز قبال شناسایی و به همراه شماره شبا 

به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.
وی افزود: اطالعات بقیه مشــموالن در اســفند که حدود 
۹۱هزار نفر هستند. عمدتا به دلیل عدم اعالم شماره حساب و 
بعضا اعالم شماره حساب سایر افراد خانواده یا به دلیل درج ناقص 
شماره حساب در سامانه، پرداخت را با تاخیر مواجه کرد که در این 
ارتباط مجددا از طریق وزارت کار به آنان پیامک داده شد تا نسبت 

به اصالح شماره حساب و درج صحیح آن اقدام کنند.

شکوری ادامه داد: روز سه شنبه 27 خرداد اطالعات بانکی 
حدود 7۱هزار نفر از ۹۱هزار نفر دریافت شد، صرف نظر از اینکه 
حدود 20هزار نفر تاکنون نسبت به اعالم شماره حساب بانکی 
خود اقدام نکرده اند. در ابتدای هفته آینده به محض صحت سنجی 
شماره های شبای اعالم شده با بانک های عامل یا بانک مرکزی با 
فوریت فهرست این افراد )مربوط به ماه اسفند( نیز به سازمان 

برنامه و بودجه منعکس می شود.
وی گفت: در خصوص مشــموالن دریافــت بیکاری برای 
فروردین ۹۹ نیز اطالعات کامل ۳۳۸هزار نفر از بیمه شدگان با 
شماره شبای آنان که قبال صحت شماره ها با بانک مرکزی مورد 
بررسی و پایش قرار گرفته اســت نیز به سازمان برنامه و بودجه 
منعکس شده و منتظر دستور پرداخت از طریق این سازمان و 

خزانه داری کل به حساب ذینفعان هستیم.
مدیرکل امور بیمه شــدگان تامین اجتماعــی تاکید کرد: 
مالحظه می شــود که ســازمان تامین اجتماعی براســاس 

دستورالعمل مصوب ستاد ملی کرونا اساسا نقشی در پرداخت و 
زمان واریز آن نداشته و براساس تکالیف مقرر و محول شده به این 
سازمان صرفا عهده دار مسئولیت شناسایی مشموالن و پاالیش 
اطالعات مربوطه است که تاکنون اقدام کرده و مترصد تکمیل 

اطالعات الباقی مشموالن است.

مدیرکل امور بیمه شدگان تامین اجتماعی:

اطالعات مشموالن حق بیکاری ایام کرونا به سازمان برنامه فرستاده شد

رئیس کانــون کارگران بازنشســته و 
مســتمری بگیر تامیــن اجتماعی شــهر 
تهــران معتقد اســت که هــر آنچه تحت 
عنوان مزایــای مــزدی در ســال ۹۹ به 
کارگران شــاغل تعلــق می گیــرد، عینا 
بایــد به مســتمری بگیران هــم پرداخت 
شــود تا براســاس ماده ۱۱۱ قانون تامین 
اجتماعی مجموع دریافتی حداقل بگیران 

 بــه 2 میلیــون و ۸00هزار تومان برســد.
علی دهقان  کیا در گفت وگو با ایلنا با اشاره 
به اعالم خبر افزایــش 26درصدی حداقل 
مستمری بازنشســتگان تامین اجتماعی 
در ســال ۹۹ گفت: بایــد چارچوبی برای 
افزایش حداقل مســتمری بازنشســتگان 
تامین اجتماعی به 2میلیــون و ۸00هزار 
تومان تعیین شــود، در غیــر این صورت 
مستمری بگیران بیش از این در مقابل تورم 

به زحمت می افتند.
وی با بیان اینکه آقای شریعتمداری در 
صحبت های خود با صداوســیما گفته که 
حداقل مستمری را به حقوق بازنشستگان 

کشــوری و لشــگری نزدیک می کنیم یا 
منطبق می  کنیم، گفت: حتی اگر دریافتی 
مستمری بگیران با در نظر گرفتن 26درصد 
افزایش حداقل مستمری و افزایش مزایای 
جانبی، بــه 2 میلیون و 6۱۱هــزار تومان 
برسد، راضی کننده نیست. با توجه به اینکه 
کارگران شاغل بدون سابقه کار در سال ۹۹ 
حدود 2 میلیون و 6۱۱هزار تومان دریافت 
می کنــد، نمی توان مســتمری بگیری که 
۳0 سال ســابقه کار دارد را به همین میزان 

راضی کرد.
دهقان  کیا تصریح کرد: آنچه مهم است، 
راضی نگه داشتن مستمری بگیران بر مبنای 

رساندن دریافتی آنها به دریافتی کشوری 
و لشگری هاســت. اگر بخواهیم حتی هزار 
تومان پایین تر به جمعیت تحت پوشــش 
ســازمان تامین اجتماعی پرداخت کنیم، 
تبعیض ایجاد شده است و خالف عدالت و 

الزامات حکمرانی است.
وی با اشــاره بــه وعده هایی کــه برای 
افزایش مســتمری بازنشســتگان تامین 
اجتماعی از 2 میلیــون و 6۱۱هزار تومان 
به 2 میلیــون و ۸00هزار تومــان با اعمال 
همسان ســازی داده می شــود، افــزود: 
همسان ســازی برای افرادی که به تازگی 
بازنشسته شــده اند، ارزشــی ندارد و این 

وعده  ها به کار آنها نمی آید. همسان  سازی 
بــه درد افــرادی می خورد که 20 ســال 
پیش که بازنشســته شدند، مستمری شان 
70درصد ســقف بــود و در ســال ۹۹ به 
۳0درصد این میزان رسیده است. با تامین 
منابع همسان ســازی این افراد می توانند 
شاهد ترمیم قدرت خرید خود نسبت به 20 

سال پیش باشند.
رئیس کانــون کارگران بازنشســته و 
مســتمری بگیر تامیــن اجتماعی شــهر 
تهران، افزود: فردی که به تازگی بازنشسته 
شــده نمی توانــد از امکان ترمیــم قدرت 
خرید بهره مند شــود. برای این افراد تنها 
می توان کف مســتمری را بــه 2 میلیون و 
۸00هزار تومان رســاند و بعد افزون بر آن 
را با همسان سازی جبران کرد، در غیر این 

صورت کاله گشادی بر سرشان می رود.

دهقان کیا:

مزایای مزدی شاغالن باید به مستمری بگیران هم پرداخت شود

طبق آمار سازمان پزشکی 
قانونی، در سال ۹8 حدود 

48 هزار و 208 مورد از 
معاینات پزشکی، مربوط به 

معاینات مصدومین ناشی 
از حوادث کار بوده و تعداد 

متوفیان حوادث شغلی 
گزارش شده توسط این 
سازمان ۱75۳ نفر بوده 

است

در سال ۹8 تعداد 
بازرسی های انجام شده 
از کارگاه ها در کل کشور 

450هزار و 724 مورد بوده 
است. همچنین تعداد 

بازرسان کار 87۱ نفر بوده 
است که نسبت به سال قبل 

)۹7(؛ ۳.7درصد کاهش 
نشان می دهد
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