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حق مسکن کارگران، باید از 
فروردین محاسبه شود

نماینده کارگران 
در شورای عالی کار با 
اشاره به اینکه مصوبه 
افزایش حق مســکن 
قابلیت اجرا از ابتدای 
فروردین مــاه را دارد، 

گفت: اگر حق مســکن دیرتر از فروردیــن ماه هم 
تصویب شود، کارفرمایان مکلف هستند که معوقات 
را از فروردین ماه اعمال کنند. محمدرضا تاجیک در 
گفت وگو با خبرگزاری تسنیم درباره ارسال مصوبه حق 
مسکن 1400 به هیأت دولت گفت: طبق صبحت های 
وزیر کار در آخرین جلسه شورای عالی کار، مقرر شد که 
کمک هزینه مسکن با قید فوریت به دولت ارسال شود. 
وی با بیان اینکه اجرای این مصوبه منوط به تصویب 
در دولت اســت، گفت: طبق مصوبه شورای عالی کار 
هر زمانی این مصوبه در دولت تصویب شــود باید از 
ابتدای فروردین 1400 عملیاتی شود. تاجیک بیان 
کرد: اجرای مصوبه افزایش حق مسکن از 300 هزار 
به 450هزار تومان از ابتدای فروردین 1400 یکی از 
بندهای مصوبه شورای عالی کار است. اینکه چه زمانی 
تصویب می شود، بستگی به تصویب دولت دارد. اگر 
حق مســکن دیرتر از فروردین ماه هم تصویب شود 
کارفرمایان مکلف هستند که معوقات را از فروردین ماه 
اعمال کنند. نماینده کارگران با بیان اینکه انتظارمان 
از دولت برای سال 1400 کنترل تورم است، گفت: اگر 
تورم کنترل نشــود، فاجعه ای که سال گذشته برای 
دستمزد کارگران رخ داد، تکرار می شود. جا دارد که 
دولت تورم را کنترل کند تا کارگران بتوانند با این حقوق 
زندگی حداقلی خود را بگذرانند. تاجیک افزود: حداقل 
دستمزد کارگران در سال 1400 حدود 3میلیون و 
800هزار تومان به جز حق اوالد است که تمام کارگران 

مشمول قانون کار باید این رقم را دریافت کنند.
    

میزان افزایش مستمری 
بازنشستگان، نهایی نشده است

در روزهای اخیر برخی رســانه ها از اعداد قطعی 
برای افزایش مستمری بازنشستگان کارگری خبر 
دادند. این در حالی ســت که هنوز مراحل تصویب 
افزایش مســتمری ها در هیات دولــت و ابالغ آن 
به ســرانجام نرســیده و اعداد نهایی نیست. »علی 
دهقان کیا« رئیس کانون بازنشســتگان کارگری 
شــهر تهران در این رابطه به ایلنا می گوید: در سال 
۹۹، تالش همه جانبه ای بــرای رفع تبعیض میان 
بازنشســتگان صندوق ها صورت گرفت. از یک سو، 
مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و از سوی 
دیگــر، تالش هماهنــگ و همســوی کانون های 
بازنشستگی، تشکل های بازنشســتگان و فعاالن 
مستقل موجب شد که تا حدودی به آینده امیدوار 
شویم و امسال انتظار داریم که مطالبه رفع تبعیض به 
سرانجام برسد. به گفته وی، برای رفع تبعیض باید در 
همین فرودین ماه، دریافتی بازنشستگان حداقل بگیر 
تامین اجتماعی با 30 سال ســابقه برابر با دریافتی 
بازنشســتگان کشوری و لشــگری با سابقه مشابه 
باشد. دهقان کیا تاکید می کند: افزایش مستمری ها 
و متناسب ســازی دور دوم باید در همین فروردین 
ماه به نتیجه برســد و احکام جدید بازنشســتگان 
صادر شود. این فعال صنفی بازنشستگان در پایان از 
مدیرعامل تامین اجتماعی خواست با افزایش عادالنه 
مستمری ها و اجرای عادالنه متناسب سازی دور دوم، 
معیشت بازنشستگان در 1400 را بهبود ببخشند تا 
دیگر کارگران بازنشسته مجبور نباشند با حقوق های 

یک سوم زیر خط فقر سر کنند.
    

معافیت کارگاه های فرش از 
پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی

رئیــس مرکــز 
ملــی فــرش ایران 
گفت: براســاس رای 
مجلس، دولت مکلف 
است به منظور تداوم، 
پایداری و برخورداری 

مشموالن قانون معافیت پرداخت حق بیمه، سهم 
کارفرمایــی کارگاه های تا پنج نفــر کارگر مصوب 
13۶1 )براساس فهرست کارگرهای مشمول مصوب 
دولت( را تامین کند. به گزارش وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، فرحناز رافع افزود: بر این اساس منابع مالی 
مورد نیاز از حق بیمه در مورد سهم تعهد دولت از محل 
اعتبار پیش بینی شده در ردیف های 11، ۲5 و تبصره 
14 از محل ســایر ظرفیت های این قانون و کسری 
منابع مالی مورد نیاز با واگذاری اموال و سهام دولت 
در شرکت ها و صندوق ها، در سال 1400 به سازمان 
تامین اجتماعی تادیه خواهد شد. وی بیان داشت: 
بسیاری از کارگاه های قالیبافی به صورت خانگی با 
تعداد زیر پنج نفر فعال هستند که مشمول این مصوبه 
شدند و دولت ملکف است سهم کارفرما را برای بیمه 

تامین اجتماعی شاغالن این کارگاه ها فراهم کند.
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اخبار کارگری

چند روز پیش، سازمان نظام پزشکی 
کشور آمار مربوط به حوادث کار در 8 ماه 
ابتدایی ســال ۹۹ را اعــالم کرد. طبق 
این آمار یک هزار و ۲58 نفر در حوادث 
ناشی از کار، جان خود را از دست دادند 
که در مقایســه با مدت مشــابه سال 
قبل 3.۹درصد بیشتر شــده است. از 
این بین ســقوط از بلندی بــا بیش از 
4۲درصد تلفات، بیشترین سهم این آمار 
را به خود اختصاص داد. همچنین اصابت 
جسم سخت در رتبه دوم، برق گرفتگی، 
سوختگی و کمبود اکسیژن در رتبه های 
بعدی مرگ در حوادث کار قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا،  بررسی آمارها طی 
۹ سال گذشته از افزایش تلفات حوادث 
کار خبر می دهد. این در حالی ست که در 
کشور هنوز بر سر آمار دقیق حوادث کار 
اجماعی وجود ندارد طوری که در سال 
۹8 آمار سازمان پزشکی قانونی کشور 
نشان از افزایش 8.5درصدی مرگ و میر 
کارگری نسبت به سال ۹7 خبر می داد 
اما در همان زمان آمار مربوط به وزارت 
کار کاهش 1.5درصدی آمار مرگ و میر 

نسبت به سال ۹7 را نشان می داد.
عدم نظارت جدی بــر محیط کار، 
رعایت نکــردن نکات ایمنــی، نبود 
تجهیزات الزم و عدم آموزش کارگران 
از مهمترین عوامل حوادث ناشــی از 
کار است. به گفته کارشناسان، بخش 
اعظمی از حوادث به دلیل عدم نظارت 
در محیط کار رخ می دهــد و در وقوع 
85درصد از حوادث کار، عامل انسانی 
دخیل بوده اســت. دخیل بودن عامل 
انسانی در وقوع 85درصد از حوادث کار 
به معنای این است که می توان بخش 
قابل توجهی از این حــوادث را کنترل 
کرد، یعنی سخت گیری و نظارت اصولی 
جواب خواهد داد به شرط آنکه اراده ای 
وجود داشته باشد. اگر کارفرمایان ملزم 
به رعایت قوانین شوند و قوانین ضمانت 
اجرا داشته باشند، کارگران هم کمتر 

آسیب می بینند.
»غالمرضا غفوری« مشاور حفاظت 
فنی و خدمات ایمنی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی دربــاره عوامل موثر در 
حوادث کاری گفت: درباره یک ســری 

از آیین نامه ها خال قانونی وجود دارد و 
ما در حال تدوین پیش نویس های آن 
هســتیم. اما محدودیت هایی داریم، 
ازجمله اینکه جلسات شــورای عالی 
حفاظت فنی ماهانه برگزار می شود و ما 
در سال 1۲ جلسه در شورای اصلی داریم 
و غیر از آن جلسات کمیته های تخصصی 
هم برگزار می شود ولی هر آیین نامه و 
هر الزام قانونی، نیازمند تصویب در آن 
شوراســت که خب زمان کمی داریم 
و از طرفــی تعــدادی از آیین نامه ها، 
پیش نویس ها و دستورالعمل ها نیاز به 
به روزرســانی یا در صورت نیاز، تدوین 

دوباره دارد.
وی افــزود: این قضیه زمــان و تیم 
اجرایی می خواهد. دولت در این قضیه 
باید ســازوکاری ایجاد کنــد که زمان 
تهیه پیش نویس ها تا مرحله تصویب در 
شورای عالی حفاظت به حداقل برسد. 
مثال بارز در این خصــوص، آیین نامه 
ظروف تحت فشــار اســت. ما حداقل 
5-۶ سال است که روی این مساله کار 
می کنیم ولی هنــوز در ظروف تحت 

فشار و مخازن تحت فشــار آیین نامه 
مدون نداریم یا مثال آیین نامه ای برای 
جرثقیل  های برجی در دست تائید است 

اما زمان می برد.
غفــوری گفــت: بعضــی وقت ها 
می گویند این آیین نامه هــا و قوانین 
خیلی هم خوب و جامع است اما اینکه 
چه زمانی دســت مخاطب برسد یک 
داستان است. مثال پیش نویس آیین نامه 
جرثقیل های برجی شاید از 3 -4 سال 
پیش اســتارت خورده اما تــا االن در 

شــورای عالی حفاظــت فنی مصوب 
نشده است. با توجه به این محدودیت ها، 
قاعدتا دولت بایــد تمهیداتی ویژه در 

نظر بگیرد.
وی اظهار داشت: بعد از این مراحل، 
بحث نظــارت مطرح می شــود. البته 
بازرسی هایی توسط وزارت کار صورت 
می گیرد اما ما خال بازرسی داریم. معاون 
روابط کار در اصفهــان اعالم کرد که به 
ازای هر 15هزار کارگر یک بازرس داریم. 
این رقم نسبت به استانداردی که سازمان 
جهانی کار یا سایر کشورهای پیشرو در 
حوزه ایمنی تعریــف کرده اند، خیلی 
اندک است. غفوری گفت: بحث این است 
اگر ما در جاهایی نقــص داریم مثال در 
حوزه نظارتی و بازرسی ضعیف هستیم 
و از کمبود نیرو رنج می بریم می توانیم 
بخش خصوصی را فعــال کنیم. دولت 
می تواند این کار را انجام دهد و نباید خود 

دولت مانع این قضیه شود.
وی افزود: کارفرما هم مکلف است 
الزامــات قانونی را رعایــت کند. طبق 
ماده 85 قانون کار، کلیه آیین نامه های 
حفاظت بهداشــت کار الزامی است و 
باید رعایت کنند اما چه زیرســاختی 
به آنهــا می دهیــم؟ االن در خصوص 
بحث آموزش و ایمنی، کار خوبی انجام 
داده اند. در قالب سیســتم الکترونیک 
این کار را انجام دادند اما خب در همین 
دوران در حوزه آموزش با کلی مشکالت 
مواجه هستیم. دولت باید این ضعف ها را 
تا جایی که می تواند برطرف کند. بگذارد 
بخش خصوصی به عنوان بازوی کمکی 
بیاید و در راستای ارتقای سطح دانش 
و آگاهی ایمنی کارکنان و کارفرمایان 
کمک کند. تــا زمانی که مــا برای هر 
کدام از این مراحل سدی به نام الزامات 
قانونی و فرآیندهای دست وپاگیر داریم، 

نمی شود به کشور کمک کرد.
مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی 
وزارت کار در خصوص نقش کارفرما در 
کاهش حوادث کار گفــت: طبق آمار، 
هزینه نیروی انسانی در کل هزینه تمام 
شده خدمت یا کاال، بین 7 تا ۲0درصد 

اســت. اگر در حوزه ایمنــی بخواهیم 
ببینیم که خود ایمنــی چند درصد از 
هزینه نیــروی کار را می گیرد، به عدد 
اندکی می رسیم و واقعا کارفرما هزینه ای 
پرداخت نمی کند. وقتی کارفرما آگاه 
باشد و دو دو تا چهارتای ریالی هم کند 
متوجه می شود که هزینه کردن برای 

ایمنی، نوعی سرمایه گذاری است.
غفوری ادامه داد: 87درصد حوادث 
ناشی از کار، به دلیل اعمال ناایمن است. 
هرچه آگاهی را باالتر  ببریم و الیه های 
نظارتی را کامل تر کنیم وضعیت بهتر 
می شود. باید مســئولین ایمنی را در 
کارگاه ها بســط دهیم بــه طوری که 
کارگاهی بدون مسئول ایمنی نباشد ولو 

اینکه کارگاهی با خطرات پایین باشد.
مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی 
وزارت کار، در خصــوص تفــاوت آمار 
حوادث کار گفت: آمــاری که در مورد 
حوادث داده می شود چند مرجع دارد 
و معموال آمار پزشــک قانونی، از همه 
باالتر است به این دلیل که هر کس فوت 
می کند به سازمان پزشکی قانونی ارجاع 
داده می شود و آنجا مشخص می شود 
ولی در خصوص حوادثی که در مراجع 
قضایی برایشــان پرونده باز می شود، 
ممکن اســت از دید اداره کار مشمول 
قانون کار نباشند، به همین دلیل آنها را 
در آمار حوادث ناشــی از کار نمی آورند 
و می گویند رابطه کارگری و کارفرمایی 

احراز نشده است.

وجود یک بازرس به ازای ۱۵هزار کارگر
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مرکز آمار ایران در گزارشی اعالم کرد که با 
کاهش 1.5درصدی مشارکت اقتصادی، نرخ 

بیکاری زمستان به ۹.7درصد رسید.
به گزارش توسعه ایرانی به نقل از مرکز آمار، 
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمســتان 
13۹۹ منتشر شد. بررســی نرخ بیکاری افراد 
15 ساله و بیشتر نشان می دهد که ۹.7درصد 
از جمعیت فعال )شاغل و بیکار( بیکار بوده اند. 
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن 
است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در 
سال قبل )زمستان 13۹8( 0.۹درصد کاهش 

یافته است.
در زمســتان 13۹۹، حــدود 40.۹درصد 

جمعیت 15ســاله و بیشــتر از نظر اقتصادی 
فعال بوده اند یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران 
قرار گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت 
اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت 
به فصل مشابه در سال قبل )زمستان 13۹8( 

1.5درصد کاهش یافته است.
جمعیت شاغلین 15ســاله و بیشتر در این 
فصل ۲3میلیون و 135هزار نفر بوده که نسبت 
به فصل مشابه سال قبل 300هزار نفر کاهش 
داشته اســت. بررسی اشــتغال در بخش های 
عمده اقتصادی نشان می دهد که در زمستان 
13۹۹، بخش خدمات با 50.4درصد بیشترین 
سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در 

مراتب بعدی بخش های صنعت با 33.8درصد 
و کشاورزی با 15.8درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا ۲4 ســاله حاکی 
از آن اســت که ۲3.۶درصد از فعاالن این گروه 
سنی در زمستان 13۹۹ بیکار بوده اند. بررسی 
تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشــان 
می دهد این نرخ نســبت به فصل مشــابه در 
سال قبل )زمستان 13۹8( ۲.1درصد کاهش 

یافته است.
بررســی نرخ بیکاری گروه سنی 18 تا 35 
ساله نیز نشــان می دهد که در زمستان 13۹۹ 
بالغ بر 1۶.8درصــد از جمعیت فعال این گروه 
ســنی بیکار بوده اند. این در حالی اســت که 

تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشــان 
می دهد این نرخ نسبت به زمستان 13۹8، به 

میزان یک درصد کاهش یافته است.
بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت 15ساله 
و بیشتر نشــان می دهد که در زمستان 13۹۹ 
بالغ بر 10.8درصد جمعیت شــاغل به دالیل 

اقتصادی )فصل غیــرکاری، رکود کاری، پیدا 
نکردن کار با ســاعت بیشــتر و...( کمتر از 44 
ســاعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام 
کار اضافــی بوده انــد. این در حالی اســت که 
33.۹درصد از شــاغلین 15 ســاله و بیشتر، 

4۹ساعت و بیشتر در هفته کار کرده اند.

مرکز آمار ایران:

نرخ بیکاری زمستان به دلیل افت مشارکت، تک رقمی شد

رئیس اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری گفت: طی 
روزهای شنبه و یکشنبه )دیروز و امروز( احکام جدید افزایش 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی صادر می شود و حقوق ها 
اگر بیشتر از صندوق های دیگر نباشد، کمتر از آنها نیز نخواهد 

بود.
حسن صادقی در گفت وگو با خبرگزاری مهر گفت: براساس 
احکام جدید، بازنشستگانی که سال گذشته حداقل حقوق 
۲میلیون و ۲00هزار تومان را دریافت می کردند حقوقشــان 
باالی 4 میلیون تومان خواهد بود و متوسط بگیرها نیز باالی 5 

میلیون تومان دریافت خواهند کرد.
صادقی تصریح کرد: هفته گذشته جلسه ای با مدیرعامل 
سازمان تأمین اجتماعی و کانون های بازنشستگان داشتیم و 
درباره شیوه های متناسب سازی حقوق بازنشستگان صحبت 
شد و قرار بر این شــد که حقوق های بازنشستگان ما همانند 

بازنشستگان لشکری و کشوری در همه سطوح افزایش پیدا 
کند و مدیرعامل سازمان موافقت خود را اعالم کرد.

وی گفت: مشــکلی که تأمین اجتماعی با صندوق های 
دیگر دارد این است که افراد تحت پوشش ما با سوابق مختلف 

هستند، از مستمری بگیر، فوت شده، ازکارافتاده و... تا سایر 
بازنشســتگانی که با قوانین حمایتی مجلس تحت 
پوشش قرار گرفته اند، به همین دلیل نمی توانیم 
فرمول خاصی برای بازنشستگانمان تعریف کنیم 
در حالی که بازنشستگان صندوق های لشکری و 

کشوری با قبل هیچ تفاوتی نداشته اند اما در تأمین 
اجتماعی بسیاری از مشاغلی که در گذشته 

بوده اند، هم اکنون وجــود ندارند که 
بخواهیم آنها را متناسب سازی کنیم 
و همین کار ما را به مراتب سخت تر از 

آنها می کند و ناگزیر هستیم تأمین اجتماعی را با صندوق های 
دیگر تطبیق دهیم و فرمولی ارائه دهیم که کپی برداری شده 

از آنها باشد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: صندوق 
تأمین اجتماعی یک صندوق مبتنی بر محاسبات اکچوئری 
)بیمه ای( است اما صندوق های کشوری و لشکری 
فقط مدیریت می شوند و منابع آنها فقط از سوی 
دولت تأمین می شــود ولی در تأمین اجتماعی 
دولت ســهم حق بیمه خود را نیز طی سال های 
گذشته پرداخت نکرده به همین دلیل نتوانستیم 
افزایش حقوق ها را براساس ماده 111 

و ۹۶ تعیین کنیم.
وی گفــت: در حــال حاضر 
دولت در ماه هــای آخر فعالیت 

خود تحرک خوبی انجام داده و مجلس نیــز حمایت کرده و 
امیدواریم با پشتوانه ســرمایه گذاری 8۹هزار میلیارد تومان 
بتوانیم در جهت افزایش حقوق بازنشســتگان تحت پوشش 

اقدامات مؤثری انجام دهیم.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: 
قرار بود تا نیمه فروردین افزایش حقوق بر مبنای متناسب سازی 
تعیین شود به همین دلیل ظرف این روزها، افزایش ها مشخص 

و احکام صادر خواهد شد.
صادقی افزود: تفاوت ما با صندوق کشــوری این است که 
57درصد جمعیت تحت پوشش ما )یک میلیون و ۶00هزار 
نفر( حداقل بگیر هســتند در حالی که در صندوق کشوری 
حداقل بگیرها 17هزار نفر می شــوند به همین دلیل رضایت 

حداقل بگیرهای تأمین اجتماعی کار دشواری است.
وی تأکید کرد: به گفته مدیرعامل تأمین اجتماعی، یک 
میلیون و ۲00هزار تومانی که آخرین روزهای سال گذشته به 
حساب بازنشستگان واریز شد، از آنها کسر نخواهد شد و حقوق 
فروردین امسال نیز براساس احکام جدید افزایش پیدا می کند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

احکام جدید حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی صادر می شود

دخیل بودن عامل انسانی 
در وقوع ۸۵درصد از 

حوادث کار به معنای این 
است که می توان بخش 

قابل توجهی از این حوادث 
را کنترل کرد، یعنی 

سخت گیری و نظارت 
اصولی جواب خواهد داد به 

شرط آنکه اراده ای وجود 
داشته باشد

در سال ۹۸ آمار سازمان 
پزشکی قانونی کشور از 

افزایش ۸.۵درصدی مرگ 
و میر کارگری نسبت به 

سال ۹7 خبر می داد، اما در 
همان زمان آمار مربوط به 

وزارت کار حاکی از کاهش 
۱.۵درصدی آمار مرگ و میر 

نسبت به سال ۹7 بود
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