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رئیس اتاق بازرگانی ایران:
شورای عالی تأمین اجتماعی 

احیا شود

رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارســال نامه ای به 
رئیس جمهور نوشت: سازمان تأمین اجتماعی یک 
نهاد عمومی غیردولتی اســت اما حضور دولت در 
برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها بسیار پررنگ تر 
از نمایندگان کارفرما و کارگر اســت و عماًل این دو 
شریک اصلی در این سازمان از جایگاه تصمیم گیری 

برخوردار نیستند.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، غالمحسین 
شــافعی در نامه ای خطاب به حسن روحانی از وی 
درخواســت کرد تا با توجه به شرایط بحرانی اخیر 
حاکم بر محیط کسب وکار کشــور ناشی از شیوع 
ویروس کرونا، احیای شورای عالی تأمین اجتماعی 

در دستور کار قرار گیرد.
وی در این نامه تأکید کرد که طی ســال های 
گذشته و با حذف شورای عالی تأمین اجتماعی، اصل 
سه جانبه گرایی در این سازمان کمرنگ شده که این 
موضوع مورد اعتراض کارگران و کارفرمایان به عنوان 

شرکای سازمان تأمین اجتماعی است.
    

وضعیت شغلی کارکنان تعاونی های 
سهام عدالت پیگیری می شود

یک مقام مســئول گفت: در پــی نگرانی 
کارکنــان تعاونی های ســهام عدالت، رئیس 
سازمان خصوصی ســازی قول حفظ امنیت 
شغلی و پرداخت معوقات کارکنان تعاونی ها 

را داده است.
این مقام مسئول در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر گفت: در پی نگرانی کارکنان تعاونی های 
ســهام عدالت درباره امنیت شغلی که منجر 
به تجمــع آنها مقابــل وزارت اقتصاد شــد، 
جلسه ای با حضور دو نفر از نمایندگان کارکنان 
تعاونی های سهام عدالت شــرکت کننده در 
این تجمع اعتراضی صنفی، رئیس ســازمان 
خصوصی ســازی و معاونت واگذاری سهام و 

بنگاه های آن سازمان برگزار شد.
وی افزود: در جلســه مقرر شد که ریاست 
سازمان خصوصی سازی چالش امنیت شغلی 
و پرداخت معوقــات کارکنــان تعاونی های 
شهرســتانی را مرتفع کرده و این موضوع در 

شورای عالی بورس مطرح شود.
    

مشکل بیمه بازنشستگان 
اتوبوسرانی تهران حل شد

حق بیمه ۴ درصد مشاغل ســخت و زیان آور 
رانندگان شرکت واحد که در سال ٩٨ بازنشسته 

شدند، پرداخت شد.
به گزارش ایلنا، »محمــود ترفع« مدیرعامل 
شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با بیان اینکه 
مطابق قانــون کار، کارفرما موکلــف به پرداخت 
پاداش پایان خدمت و ۴درصد حق بیمه مشاغل 
سخت و زیان آور است که باید هنگام بازنشستگی 
به تامین اجتماعی پرداخت شود، گفت: ٧٣٠ نفر 
پرسنل شرکت واحد در ســال ٩٨ واجد شرایط 
بازنشستگی بودند که امکان بازنشستگی ٥٠٠ نفر 

از آنها در پایان سال ٩٨ فراهم شد.

وی با تاکید بر اینکه احکام بازنشســتگی آن 
دسته از کارگران واجد شرایط که نامه پایان کار 
ایشان در نیمه دوم ســال ٩٨ از تامین اجتماعی 
وصول شد، ٢٧ اسفند ٩٨ صادر و حقوق ایشان 
واریز شده بود، گفت: با وجود کمبود منابع مالی، 
تمام تالش خود را کردیم تــا به قولمان مبنی بر 
واریز حق بیمه این عزیزان در اردیبهشــت ماه 

عمل کنیم.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی شهر 
تهران با تاکید بر اینکه اگر ورود و حمایت شهردار 
تهران نبود، این مهم محقق نمی شد، خاطرنشان 
کرد: با واریز ۴درصد حق بیمه مشــاغل سخت و 
زیان آور رانندگان بازنشسته اتوبوسرانی پایتخت 
در اردیبهشت ماه، مشکل این عزیزان برطرف شد.
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اخبار کارگری

عصر امروز، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، میزبان اعضای شورای عالی 
کار خواهد بود تا بار دیگر، مصوبه تعیین 
مزد کارگران در سال جاری، مورد بررسی 

قرار گیرد.
به گزارش »توسعه ایرانی«، پس از 
ســخنان مقام رهبری به مناسبت روز 
کارگر و تاکید ایشــان بر لزوم تعیین 
مزد منصفانه و عادالنه برای کارگران، 
»محمد شــریعتمداری« وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی از برگزاری دوباره 
شورای عالی کار برای اصالح مزد سخن 
گفت؛ ولی در همان سخنان، وی تاکید 
داشت که این جلسه با هدف بحث روی 
حق مسکن کارگران خواهد بود تا از این 
راه، قدری قدرت خرید کارگران افزایش 
یابد. با این حال، این سخنان چندان به 
مذاق نمایندگان جامعه کارگری خوش 
نیامد چرا که آنها معتقدند افزایش مزد 
باید روی پایه مزدی کارگران اعمال شود 

نه مزایای مزدی.
در همین زمینــه، »ناصر چمنی« 
نماینده کارگران در شــورای عالی کار 
در گفت وگو با ایسنا، با تایید برگزاری 
نشست امروز شورای عالی کار اظهار کرد: 

دعوتنامه ها از ســوی وزارت کار ارسال 
شده و از اعضای شورای عالی کار برای 
شرکت در جلسه روز چهارشنبه دعوت 

به عمل آمده است.
وی با بیــان اینکه از نظــر پرونده، 
دستمزد سال 1٣٩٩ هنوز بسته نشده 
است، گفت: معتقدیم که قانون درباره 
دستمزد کارگران اجرا نشده است و با 
توجه به ورود مقام معظم رهبری به این 
قضیه و فرمایشات ایشــان در روزهای 
اخیر، در جلسه روز چهارشنبه درباره 
حداقل های قانون صحبــت و مذاکره 

خواهیم کرد.
رئیــس کانون عالــی انجمن های 
صنفی کارگران در عین حــال درباره 
جلسه بررسی حق مســکن کارگران 
که پیش از این وزارت کار از تشکیل آن 
در روز چهارشنبه خبر داده بود، گفت: 
نباید با طرح موضوع افزایش حق مسکن 
نشست دستمزد را به حاشیه ببریم و این 
طور وانمود کنیم که جلسه تنها برای 
بررسی حق مســکن برگزار می شود. 
وقتی رئیس سازمان بازرسی از گفت وگو 
با وزیر کار برای برگزاری نشست افزایش 
حداقل مزد خبر می دهد بنابراین جلسه 

تنها به بحث حق مســکن نمی پردازد. 
چمنی خاطرنشان کرد: مذاکره اصلی ما 
روی حداقل مزد و اجرای قانون که مورد 
تاکید مقام معظم رهبری است، خواهد 
بود. با این حال آمادگــی داریم که روز 
چهارشنبه به بحث افزایش حق مسکن 

نیز ورود کنیم.
عدالت مزدی با افزایش حق 

مسکن محقق نمی شود
رئیس کمیته دســتمزد شــورای 
عالــی کار نیز در واکنش بــه برگزاری 
جلســه امروز شــورای عالی کار برای 
تصمیم گیری درباره حق مسکن گفت: 
حق مســکن ترمیم مزدی نیست چرا 
که بخش قابل توجهــی از کارگران در 
بنگاه های کوچک، فقــط پایه حقوق 
دریافــت می کنند و مزایای شــغلی 

نمی گیرند.
فرامــرز توفیقــی در گفت وگــو 
با خبرگزاری تســنیم گفت: اگر قرار 
اســت بحث عدالت را بــا ورود به یک 
بحث فرعی مطــرح کنند، نمایندگان 
کارگران این مصوبه را هم امضا نخواهند 
کرد. نمایندگان کارگران ســال های 
زیادی اســت نســبت به نادیده شدن 

 حــق و حقوقشــان اعتــراض دارند. 
توفیقی بیان کرد: همواره به بهانه های 
مختلف به دنبــال ســرکوب مزدی 
کارگران بوده اند. تا کی می خواهند این 
راه را ادامه دهند. اگر قرار باشد هر ساله 
بحث دستمزد به مسائلی مانند تورم، 
کرونا، هدفمندی و... گره بخورد، تبعات 

بسیاری خواهد داشت.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی 
کار ادامه داد: در سال ٩٨ پایین ترین نرخ 
ازدواج، باالترین نرخ طالق و پایین ترین 
نــرخ افزایش جمعیــت را بــه دلیل 
ســرکوب های مزدی و نادیده گرفتن 
حق زندگی برای اکثر مردم شاهد بودیم.

وی با بیــان اینکــه 1٣میلیون و 
٧٠٠هــزار بیمه شــده مســتقیم 
داریم، گفت: حدود ٣میلیون شــغل 
غیرمســتقیم هم داریم یعنی حدود 
1٧ میلیــون نفر که اگــر این میزان 
را در میانگیــن نرمال ضــرب کنیم، 
حدود ســه پنجم جمعیت می شود 
و بنابراین جمعیــت کارگری، قابل 
توجه است. زمانی که درباره دستمزد 
صحبت می کنیم باید بدانیم که نرخ 
افزایش جمعیــت به کمتــر از یک 
درصد می رسد. سال ٩٨ اوج فالکت 
بابــت افزایش جمعیت بــود. بعدها 
این نتایج را با پیرســالی سن مردمان 
ســرزمین و عدم بهره وری مناســب 
برای کار و اندیشــه خواهیم دید. این 
موضوع می تواند آســیب های زیادی 
به جامعه وارد کنــد. در حال حاضر 
مشاهده می کنیم که آمار مرگ و میر 
در اسپانیا و ایتالیا نسبت به کشورهای 
دیگر بیشتر اســت چرا که به افزایش 

جمعیت فکر و توجه نکردند.
توفیقی با تأکید بــر اینکه باید به 
افزایش مزد توجه کنیم و دســت از 
ســرکوب مزدی برداریم، افزود: بن 
خواربار و پایه سنوات در کارگاه های 
کوچک رعایت نمی شود و بی عدالتی 
محض است. افزایش حق مسکن هم 
برای این دســته از کارگران اجرایی 
نمی شــود و ضرورت دارد کــه پایه 

حقوق افزایش یابد.
وی با تأکید بر اینکــه اجرای ماده 
۴1 قانون کار عدالت مزدی است، گفت: 
نمی توانیم با ترمیم حق مسکن بگوییم 
اقدامی برای کارگران انجــام داده ایم. 
بدون شــک حق مســکن دوای درد 
نیســت. عدالتی اجرا نمی شــود مگر 

براساس قانون باشد.
رئیس کمیته دســتمزد شــورای 
عالی کار بیان کــرد: محور موضوعات 
جلسه مزد باید مزد منصفانه و اجرای 

سه جانبه گرایی و عدالت مزدی باشد.
خواسته کارگران ابطال مصوبه 

دستمزد است
عضــو هیــات مدیــره کانــون 
هماهنگی شــوراهای اســالمی کار 

استان تهران نیز با بیان اینکه مطالبه 
کارگران بســیار فراتر از افزایش حق 
مســکن و رســاندن آن بــه ٢٠٠ یا 
٣٠٠هزار تومان اســت، گفت: خوب 
است مسئوالن یک ماه با این دستمزد 
زندگی کنند و ببینند چطور می شود 
با دو میلیــون تومــان، هزینه های 

زندگی را اداره کرد!
نادر مرادی در گفت وگــو با ایلنا 
تاکید کرد: ما خواستار ابطال مصوبه 
مزد و افزایش حداقل مــزد به اندازه 
تورم و سبد معیشت خانوار هستیم و 
با افزایش حق مسکن، نظر و خواسته 

کارگران تامین نمی شود.
عضــو کارگروه مــزد کانون عالی 
شــوراهای اســالمی کار با تاکید بر 
اینکه برداشت مجموعه وزارت کار از 
بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط 
با توجه به معیشت کارگران و رعایت 
عدالت، نادرست است، افزود: عدالت 
مزدی و جلب نظر کارگران نمی تواند 
صرفاً افزایش حق مســکن باشــد. با 
افزودن ٢٠٠هزار تومان به دریافتی 
کارگران بیمه شــده، مشــکلی حل 
نمی شــود. ایــن را هم بایــد در نظر 
بگیریم کــه این مولفه هــای مزدی 
در بســیاری از کارگاه هــای کوچک 
پرداخت نمی شود و کارفرمایان فقط 

پایه حقوق را به کارگران می دهند.
مرادی تاکید کرد: بهتر است دولت 
با احترام به منشــور اخالقی صادره 
خــود، در اجرای احکام باالدســتی 
اهتمــام جدی بــورزد و قبــل از هر 
اقدامی، بازنگری در دستمزد ٩٩ را در 

دستور کار خود قرار دهد.

شورای عالی کار امروز تشکیل جلسه می دهد

خواسته کارگران اجرای قانون است نه افزایش حق مسکن

خبر

عضو هیــأت مدیــره کانــون کارگــران بازنشســته و 
مســتمری بگیر خرم آباد از تامین اجتماعی به دلیل تاخیر در 
تعیین مستمری های سال ٩٩ و اعمال آن از ابتدای فروردین، 
انتقاد کرد و گفــت: پرداخت به موقع مابه التفــاوت افزایش 
مستمری  ها در هر شرایطی، خواسته  ای مشروع و قانونی است.

محمدحسن موسیوند در گفت وگو با ایلنا گفت: این انتظار 
از تامین اجتماعی وجود دارد که پرداخت مستمری ها را به روز 
کند اما سال هاست که سازمان نمی تواند برنامه ریزی درستی 
داشته باشد. شاید عده ای بگویند سازمان به دلیل برهم خوردن 
تعادل منابع و مصارف خــود و دریافت نکردن هیچ بودجه ای 
از دولت، قادر به پرداخت مابه التفاوت افزایش مستمری ها از 
فروردین ماه هر سال نیست اما باید گفت که تاخیر در پرداخت 
این پول به یک عادت مدیریتی در سازمان تبدیل شده است. 
این در شرایطی است که پرداخت به موقع مابه التفاوت افزایش 
مستمری  ها در هر شرایطی، خواسته  ای مشروع و قانونی است.

وی با بیان اینکه برای سال ٩٩ این انتظار از سازمان وجود 
دارد که کف حداقل مستمری را به ٢ میلیون و ٨٠٠هزار تومان 
برساند، گفت: تامین اجتماعی باید قادر به احیای قدرت خرید 

از دست رفته بازنشستگان باشد. اگر نتواند چنین نقشی را بازی 
کند، ماهیت صندوق زیر سوال می رود. با توجه به اینکه جمع 
حداقل مستمری و مزایا، در سال ٩٩ کمتر از ٢ میلیون تومان 
نیســت، می توان با ۴٠٠ تا ٥٠٠هزار تومان افزایش حداقل 
دستمزد ســال ٩٩ که برابر ماده 111 قانون تامین اجتماعی 
مبنای تعیین حداقل مستمری قرار می  گیرد و رساندن جمع 
این دو رقم به حدود ٢ میلیون و ٥٠٠هزار تومان، فاصله پرداخت 
نقدی میان این عدد و کف حقوق بازنشستگان در سال ٩٩ را 
کاهش داد و از طریق پرداخــت غیرنقدی آن را به ٢ میلیون و 

٨٠٠هزار تومان رساند.
عضو هیــأت مدیــره کانــون کارگــران بازنشســته و 
مســتمری بگیر تامین اجتماعی خرم آباد افزود: پیشــنهاد 
دیگر این است که مابه التفاوت قیمت سبد معیشت سال ٩٨ 
و ٩٩ که چیزی حدود یک میلیون و 1٨٠هزار تومان اســت 
را با حداقل دستمزد کارگران شاغل در سال ٩٩ جمع بزنند و 
عدد به دست آمده که حدود ٣ میلیون تومان است را به عنوان 
حداقل مســتمری ســال ٩٩ در نظر بگیرند. قاعدتا این عدد 
پایین تر از قیمت ســبد معیشت ســال ٩٩ است که براساس 

توافق سه جانبه در شــورای عالی کار، ۴ میلیون و ٩۴٠هزار 
تومان تعیین شده است. بخشی از اختالف این دو عدد را می  توان 
با اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان و البته استفاده از 
روش  های غیرنقدی مانند توزیع سبد کاال یا ارائه تخفیف خرید 

از فروشگاه های بزرگ جبران کرد.
موسیوند با بیان اینکه تامین اجتماعی باید مانند صندوق 
بازنشستگی کشــوری، صندوق تامین اجتماعی نیروهای 
مســلح، صندوق بازنشســتگی کارکنان صنعت نفت و... با 
فروشگاه های بزرگ کشور قرارداد منعقد کند تا بازنشستگان 
با تخفیف بیشــتری خریدهای خود را انجــام دهند، گفت: 
متاسفانه تامین اجتماعی چندان در این زمینه فعال نیست 
و تخفیف های خوب نصیب مســتمری بگیران نمی شود اما 
بازنشستگان سایر صندوق ها از فروشگاه های بزرگ بیشترین 

بهره را می برند.
وی با بیان اینکه همسان سازی مستمری ها دیگر خواسته 
بازنشستگان تامین اجتماعی اســت، گفت: با توجه به اینکه 
سازمان برنامه و بودجه به نیابت از دولت، وعده داده که نیمی 
از ٥٠هزار میلیارد تومانی را که در قانون بودجه سال ٩٨، برای 

پرداخت بخشی از مطالبات تامین اجتماعی درنظر گرفته شده 
را به صورت تهاتری پرداخت می کند، باید این ٢٥هزار میلیارد 
تومان را صرف همسان ســازی کرد. این مهم ترین خواســته 
بازنشستگان است اما برای اجرای همسان سازی در ٣ سال، به 
٣٠هزار میلیارد تومان به قرار سالی، 1٠هزار میلیارد تومان نیاز 
داریم که کسری این پول را هم دولت باید پرداخت کند، هر چند 
می توان از محل سود شرکت ســرمایه گذاری سازمان تامین 

اجتماعی هم این پول را تامین کرد.
موســیوند افزود: تامین اجتماعی باید بیشــتر از اینها به 
پاسخگو بودن، عادت کند و سکوت خود در مورد زمان افزایش 
مســتمری ها، زمان اجرای همسان ســازی، زمان پرداخت 
بدهی دولت و... بشکند چرا که جامعه مستمری بگیران بیش 
از هر زمانی به دستگیری سازمان نیاز دارند و خالی بودن وجه 

حمایت گر آن را احساس می کند.

تامین اجتماعی باید به پاسخگو بودن، عادت کند

تاخیر در تعیین مستمری بازنشستگان، قابل پذیرش نیست

مدیرعامــل صنــدوق بیمــه اجتماعــی 
کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر از افزایش 
٨۴درصدی تعداد بیمه شــدگان این صندوق 
خبر داد و گفت: بیمه شدگان با پرداخت 1٥ سال 
حق بیمه و با رسیدن به سن ۶٥ سالگی معادل ٢٠ 

روز مستمری می گیرند.
علی شــیرکانی در گفت وگو با مهر، گفت: از 
زمان تأسیس تاکنون، صندوق توانسته خدمات 

بیمه ای خود را بــرای بیش از یــک میلیون و 
٨٠٠هزار خانوار روستایی و عشایری برقرار کند 
که از این تعداد، حدود یک میلیون و ٢٠٠هزار 

خانوار هنوز با ما هستند.
وی ادامه داد: صندوق 1٥ ســاله اســت و 
جوان ترین نهاد بیمه گر اجتماعی کشور محسوب 
می شــود. اگر جامعه هدف مدنظر صندوق که 
شامل کشاورزان ساکن و غیرساکن در روستا، 

روستاییان، عشــایر و برخی از مشاغل مرتبط 
با روستا و کشاورزی اســت را در محدوده سنی 

1٨ تا ٥٠ سال، حدوداً ٩ میلیون نفر در نظر 
بگیریم، با پوشش یک میلیون و ٢٠٠هزار 
خانوار یعنی تقریباً توانسته ایم 1٥درصد از 

جامعه هدف خود را پوشش دهیم 
اما باید در نظر بگیریم که جامعه 

هدف اصلی ما خانوار است نه 

نفر و اگر پوشش صندوق را با ضریب خانوار در نظر 
بگیریم، رقم پوشش باالتر می رود. سال گذشته 
برای اولین بار در تاریخ صندوق، رشد بیمه شدگان 
فعال جدید ما ٨۴درصد بیش از مدت مشابه سال 
قبل بود و به نوعی رکورد زدیم اما هنوز تا هدف 
نهایی قانون گذار که پوشش حداکثری است، 
فاصلــه داریم. مدیرعامــل صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 
در مورد حق بیمــه جامعه هدف صندوق 
روستاییان و عشــایر گفت: حق 
بیمه صندوق در کل 1٥درصد 
حقوق یا سطوح اعالمی است 

که 1٠درصد یا دو سوم آن توسط دولت پرداخت 
می شــود که در جایگاه کارفرمایی قرار گرفته و 
بیمه شدگان روستایی و عشایری، تنها ٥درصد 
یا یک ســوم را می پردازند. ضمن اینکه مبنای 
محاسبه این ٥درصد نیز متفاوت است و سالیانه 
براساس ٨ ســطح درآمدی تعیین می شود. به 
گفته وی، در مجموع، روستاییان و کشاورزان با 
پرداخت تنها ٥درصد حق بیمه که در سال جاری 
ماهانه عددی بین ٢٧هزار و ٥٠٠ تا ٧٠هزار تومان 
است، می توانند خود و خانواده شان را از خدماتی 
مانند مستمری پیری، مستمری ازکارافتادگی و 

مستمری بازماندگان بهره مند کنند.

شیرکانی خبر داد:

افزایش تعداد بیمه شدگان روستایی و عشایر در کشور

چمنی: نباید با طرح 
موضوع افزایش حق 

مسکن نشست دستمزد 
را به حاشیه ببریم و وانمود 
کنیم که جلسه تنها برای 

بررسی حق مسکن برگزار 
می شود. مذاکره اصلی ما 
روی حداقل مزد و اجرای 

قانون خواهد بود

توفیقی: در سال 98 
پایین ترین نرخ ازدواج، 

باالترین نرخ طالق و 
پایین ترین نرخ افزایش 

جمعیت را به دلیل 
سرکوب های مزدی و نادیده 

گرفتن حق زندگی برای 
اکثر مردم شاهد بودیم
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