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۹۳درصدبیکاران۱۵تا۳۵سالهاند
از جمعیت حدودا ۲.۲ میلیونی بیکاران، بیش 

از ۹۳درصد در فاصله سنی ۱۵ تا ۳۵ سال هستند.
به گزارش ایسنا، آنچه که اخیرا مرکز آمار ایران 
در رابطه با وضعیت نیروی کار در ایران در بهار امسال 
منتشر کرد نشان داد که ۶۲.۷ میلیون نفر جمعیت 
۱۵ساله و بیشتر هستند که ۲۵.۹میلیون نفر آنها 
را مجموعه شــاغالن و بیکاران تشکیل می دهد، 
طوری که ۲۳.۶ میلیون نفر از آنها شاغل و ۲.۲ میلیون 
نفر بیکارند. در بهار ۱۴۰۰ نرخ بیکاری کاهش یافته 
بود و از ۹.۸درصد در بهار سال گذشته به ۸.۸درصد 
رسید. اما بررسی وضعیت گروه های سنی در بین 
افراد بیکار نشان می دهد که بیش از ۹۳درصد آنها 
در فاصله ۱۵ تا ۳۵ ســال قرار دارند، به گونه ای که 
بیش از ۲.۱ میلیون نفر از مجموع بیش از ۲.۲ میلیون 
نفری بیکاران را تشکیل می دهند. این در حالی است 
که بالغ بر ۵۲۸هزار نفر از بیکاران در سن ۱۵ تا ۲۴ 
سال قرار دارند که البته از تعداد آنها در مقایسه با بهار 

پارسال حدود ۳۲هزار نفر کم شده است.

در جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله بیکار، ۳۷۳.۶هزار نفر 
مرد و ۱۵۴.۳هزار نفر زن هســتند و گرچه از تعداد 
مردان بیکار در این گروه سنی کم شده اما بیش از 
۳۲هزار نفر بر تعداد زنان فعال در این گروه افزوده 
شده اما سهم ۱۸ تا ۳۵ ســاله ها از بیکاری بالغ بر 
۱.۶ میلیون نفر است که از تعداد آنها نسبت به بهار 
پارسال بالغ بر ۱۳۲هزار نفر کم شده است. از بیکاران 
۱۸ تا ۳۵ ساله بیش از یک میلیون نفر مرد و بالغ بر 
۵۲۵هزار نفر زن هستند که در این گروه سنی از تعداد 
مردان بیکار ۱۸۷هزار نفر کم شده ولی بر تعداد زنان 

بیکار ۵۵هزار نفر افزوده شده است.
    

وامضروریبازنشستگانکشوری
افزایشیافت

مدیــرکل فرهنگــی و اجتماعــی صندوق 
بازنشســتگی کشــوری گفت: تالش داریم از هر 
راه ممکن هزینه های مربوط بــه بیمه تکمیلی را 
کاهش و خدمات آن را افزایــش دهیم. به گزارش 
»توســعه ایرانی«، محمود مرتضایی فرد در جلسه 
هفتگی با مدیران و مسئوالن کانون های بازنشستگی 
استان ها با بیان اینکه سال گذشته تمامی تعهدات 
خود را در حوزه بیمه تکمیلــی اجرا کردیم، افزود: 
تالش داریم برخــی خدمات درمانی را تســهیل 
کنیم، ازجمله در بخش دندانپزشکی که خدمات 
تقسیطی و تخفیفی به بازنشستگان ارائه کرده ایم. 
مرتضایی فرد درباره وام ازدواج فرزندان بازنشستگان 
کشوری نیز گفت: تعداد و مبلغ تعیین شده برای وام 
ازدواج فرزندان بازنشستگان به گونه ای نیست که 
بتواند به تمامی ثبت نام کنندگان تعلق بگیرد اما در 
یک سال و نیم گذشته سعی صندوق بر این بوده که 
به تدریج آن را افزایش دهد. برای مثال این وام هر سه 
ماه از یک هزار نفر به ۱۵۰۰ نفر افزایش یافته است. 
وی با اشاره به اینکه دریافت کنندگان وام های ازدواج 
طبق شرایط و اولویت ها انتخاب می شوند، یادآور 
شد: هر استان به تناسب تعداد بازنشستگان خود 
دارای سهمیه ای است که پرداخت براساس تعداد 
سهمیه انجام می گیرد. مدیرکل فرهنگی و اجتماعی 
صندوق بازنشستگی کشوری درباره امکان افزایش 
رقم وام ضروری نیز گفت: در دو سال گذشته مبلغ 
وام ضروری از پنج به هفت و در ادامه به ۱۰ میلیون 
تومان افزایش یافت و برای سال جاری هم، پیشنهاد 
افزایش رقم را خواهیم داد که امیدواریم بانک عامل 

با توجه به وضعیت منابع خود، با آن موافقت کند.
    

نجاتکارگرمدفونشده
درزیرآوارچاه

کارگر چاه کنی که حین حفر چاهی در عمق سه 
متری مدفون شده بود، به شکل معجزه آسایی نجات 
یافت. به گزارش ایسنا، وقوع حادثه سقوط و دفن 
شدن در چاه بعدازظهر روز پنجشنبه به سامانه ۱۲۵ 
اطالع داده شد که به دنبال آن، آتش نشانان به محل 
حادثه واقع در محدوده دریاچه چیتگر اعزام شدند. 
با حضور عوامل آتش نشانی در محل حادثه مشاهده 
شد که یک کارگر افغانستانی که در حال حفر یک 
حلقه چاه بود، ناگهان در عمق سه متری چاه دچار 
حادثه شــده و تا گردن در زیر آوار ناشی از ریزش 
دیواره های چاه محبوس شده است. مرکز فرماندهی 
آتش نشانی تهران با تایید این خبر اعالم کرد که این 
حادثه در پی عدم رعایت اصول ایمنی در هنگام حفر 
چاه رخ داده و اگر تنها اندکی بیشتر از مقدار فعلی از 
خاک دهانه چاه روی این کارگر ۳۵ ساله افغانستانی 

ریخته شده بود، احتمال مرگ او بسیار باال بود.

4
اخبار کارگری

بیش از ۴۲ میلیون بیمه شده تأمین 
اجتماعی در کشور، از خدماتی استفاده 
می کنند که کمیت و کیفیت ارائه آنها هر 
از گاهی دچار اختالل و نوسان می شود 
و در نتیجه آن، زندگی بیمه شــدگان 

تحت الشعاع قرار می گیرد.
ارائه خدمات بیمــه ای و درمانی به 
عنوان مهم ترین وظایف سازمان تأمین 
اجتماعی در قبال بیش از ۴۰ میلیون 
بیمه شــده، با فراز و فرودهایی همراه 
اســت که باعث می شود بیمه شدگان 
دچار مشکل شوند. این در حالی است 
که اکثریت جمعیت بیمه شــدگان از 
اقشار محروم و کم درآمد جامعه هستند 
و ضرورت دارد از حمایت های بیشتری 
برخوردار شوند و در عین حال سازمان 
تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات با 
کیفیت تر، با مشکالت تأمین منابع و... 

مواجه است.
در همین ارتباط »اکبر شــوکت« 
نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین 
اجتماعی در گفت وگــو با خبرگزاری 
مهر، به مهم ترین چالش های سازمان 
برای ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان 
پرداخت. وی درباره مطالبات کارگران و 
بازنشستگان، اظهار داشت: مهم ترین 
مطالبه ما نحوه درست همسان سازی 
اســت چرا که با روندی کــه در حال 
حاضر همسان ســازی اجرا می شود، 
به طور حتم طی ســال های آینده با 
مشــکالت جدی برای تأمین اعتبار 
آن مواجــه خواهیــم شــد. از دولت 
می خواهیم به جای همسان ســازی 
حقوق، افزایــش حقوق ها را روی پایه 
حقوق بازنشستگان و کارگران بیاورد 
و در این صــورت کارفرمایان با تأمین 
حقوق فعلی می توانند نسبت به اجرای 
این قانون اقدام کننــد و دیگر تأمین 

اجتماعی دچار مشکل نخواهد شد.
نایب رئیس هیأت مدیره سازمان 
تأمین اجتماعی افــزود: در خصوص 
جامعه کارگری نیز از دولت می خواهیم 
که تعاونی های کارگــری را فعال کند 
و با حذف پیمانــکاری، همان کار را در 
قالب تعاونی به کارگران واگذار کند و 
با تشکیل این تعاونی ها، رشوه و فساد 

از بین می رود.

شــوکت درباره پرداخت ۸۹هزار 
میلیارد تومان بدهی دولت به تأمین 
اجتماعی گفت: با گذشــت چهار ماه 
از ســال هنوز اتفاق خاصــی در این 
خصوص رخ نــداده و فقــط چندین 
جلسه برای مشخص شدن شرکت ها 
و نحوه واگذاری تشــکیل شده اما در 
این خصوص به نتیجه نرســیده ایم. 
البته این را هم باید متذکر بشــوم که 
تا نحوه واگــذاری مصوب و طبق روال 
واگذاری هــا انجام شــود، ۶ ماه زمان 
می برد و بعید می دانــم تا قبل از پایان 

سال عملی شود.
نایب رئیس هیأت مدیره سازمان 
تأمیــن اجتماعی همچنیــن درباره 
واگذاری شــرکت های ورشکسته به 
تأمیــن اجتماعی گفــت: در آخرین 
واگذاری ها، چندین شرکت و پاالیشگاه 
ورشکسته به تأمین اجتماعی داده اند 
که سازمان مجبور است برای احیای 
آنها هزینه زیادی کنــد و در مجموع 
به این واگذاری ها نقــد داریم چرا که 
براســاس ارزش واقعی بدهی دولت 
به تأمین اجتماعی، شــرکت یا سهام 

واگذار نمی شود.
انتقام گیری دولت ها از یکدیگر

شــوکت گفت: دولت ها روال بدی 
را درباره عدم پرداخت بدهی به تأمین 
اجتماعــی بنیان گــذاری کرده اند و 
معموالً در پایــان دولت به جای انجام 
حرکت های عقالنــی می خواهند از 
دولت بعدی انتقام بگیرند و اقدامات و 
سیاست هایی را در پیش می گیرند که 
ضدمردمی و بدون برنامه ریزی صورت 
گرفته که یکی از همین اقدامات، اجرای 

همسان سازی است.
نایب رئیس هیأت مدیره سازمان 
تأمین اجتماعی ادامه داد: در حال حاضر 
حقوق بازنشستگان کفاف زندگی آنها را 
نمی دهد و باید افزایش پیدا کند اما راه 
افزایش، اجرای همسان سازی و عدم 
تأمین اعتبار آن نیست و شورای عالی 
کار می توانست با تشکیل جلسه فوری، 

این مشکل را حل کند.
شوکت افزود: از دولت آینده انتظار 
داریم از طریق مشورت با صاحبان فکر، 
اندیشــه و متخصصین به راهکارهای 

عقالنی دست پیدا کند و ما نیز می توانیم 
به آنها کمک کنیــم، همان گونه که 
راهکارهایی به دولت روحانی پیشنهاد 
داده بودیــم، می توانیــم آنهــا را به 
رئیس جمهور جدید نیز بگوییم و فقط 
در صورت عمل به آنها است که تأمین 

اجتماعی را از بحران نجات داد.
نایب رئیس هیأت مدیره سازمان 
تأمین اجتماعی بیان کرد: اولین اقدام 
در حوزه تأمین اجتماعی این اســت 
که شــورای عالی کار تشکیل شود و با 
موافقت کارفرمایــان، افزایش حقوق 
روی پایه هــا بیاید تا ســازمان بتواند 
با حق بیمه ای کــه دریافت می کند، 
نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان 

اقدام کند.
به گفته شوکت، با اجرایی شدن این 
موضوع، از میزان همسان سازی کاسته 
می شود و سازمان نیز با مشکل اعتباری 

مواجه نخواهد شد.
وی اظهار داشت: کارفرمایان دندان 
طمع را بکشند و همچنین سود مازاد 
تولید و سهام کارخانه را همانند گذشته 
به کارگران واگذار کنند. البته پول آن 
را می گیرند اما این اقدام در درازمدت 

می تواند به سود کارگران باشد.
نایب رئیس هیأت مدیره سازمان 
تأمین اجتماعی گفت: متأسفانه امروز 
به جایی رسیدیم که حسرت روزهای 

گذشته را می خوریم و به طور حتم در 
صورتی که اقدام فوری انجام ندهیم، 
در آینده با مشکالت بسیار جدی تری 
مواجه خواهیم شد و شاید دیگر هیچ 

اقدامی میسر نباشد.
شوکت گفت: پیشنهاد دیگری که 
به رئیس جمهور و دولــت داریم، این 
است که برخی از مناطق مانند مکران 
را به تأمین اجتماعی بدهند و یک سری 
اختیارات ویژه نیز برای سرمایه گذاری 
و ســوددهی در این گونه مناطق به ما 
بدهند. در چنین شرایطی می توانیم 
ســرمایه های خود را چند برابر کنیم 
و حتــی می توانند این اختیــارات را 
به صندوق بازنشســتگی کشوری و 
لشــگری بدهند که آنها نیز از حالت 

ورشکستگی نجات پیدا کنند.
وی ادامه داد: تاکنون ده ها مورد از 
این پیشنهادات از سوی هیأت امنای 
تأمین اجتماعی مطرح شده که بار مالی 
بر دوش دولت ندارد و موافقت آن فقط 
باعث رفع مشکالت تأمین اجتماعی 

خواهد شد و به ضرر هیچ کسی نیست.
نایب رئیس هیأت مدیره سازمان 
تأمین اجتماعی افــزود: درحالی که 
پایه حقوق ها ۴۰درصد افزایش یافت 
اما منابع سازمان آن قدر زیاد نشد و به 
دلیل اجرای همسان ســازی به جای 
۴۰درصد با ۷۰ تا ۸۰درصد با افزایش 

مصارف روبه رو بودیم.
شــوکت درباره عدم تأمین منابع 
برای پرداخــت حقوق گفــت: برای 
پرداخت حقــوق کار دارد به جاهای 
باریک می کشــد. بار زیادی بر دوش 
سازمان است و متأسفانه دولت بعدی 
با چالش های زیادی روبه رو خواهد شد.

وی تأکید کرد: اگر امسال ۴۰هزار 
میلیارد تومان برای همسان ســازی 
هزینه می شود، سال آینده این مبلغ 
به ۶۰هزار میلیارد و چند ســال آینده 
به ۱۰۰هزار میلیــارد تومان خواهد 
رســید. تأمین این منابع، سازمان را با 
مشکل مواجه می کند و در صورتی که 
بتواند آن را تأمین کند، بخش زیادی 
از سپرده های خود را از دست می دهد 
درحالی که مــا باید از ایــن اعتبارات 
برای ســرمایه گذاری استفاده کنیم و 

شرکت هایی که به ما واگذار می شود 
را وارد بــورس کرده تــا بتوانیم از آنها 

بهره برداری کنیم.
نایب رئیس هیأت مدیره سازمان 
تأمیــن اجتماعــی گفــت: وقتــی 
مجبوریــم به دلیل اینکــه حتی یک 
ریال با گذشــت چند ماه از سال بابت 
اجرای همسان سازی به ما ندادند، برای 
پرداخت حقوق ماهیانه از بانک عامل 
قرض بگیریم، طی سه تا چهار ماه آینده 
به طور حتم با مشکالت زیادی روبه رو 
خواهیم شد و به مرور مجبور می شویم 
اموال خود بیمه شدگان را که در سازمان 
سرمایه گذاری کرده اند، برای پرداخت 
حقوق ها از دست بدهیم. مدیرعامل 
بعدی سازمان هر فردی که باشد، باید 
مدیرعامل مقتدری بوده و مهم ترین 
شاخصی که باید دارا باشد، این است که 
به شخص رئیس جمهور آن قدر نزدیک 
باشد که بتواند برای دریافت بدهی، او را 

مجاب کند.
شــوکت اظهار داشــت: در بحث 
افزایش حقوق ها بــه دلیل اینکه این 
افزایش روی پایه حقوق بازنشستگان 
و کارگران نیامــد، خیانت بزرگی هم 
به جامعه بازنشســتگی و هم جامعه 

کارگری شد.
وی گفت: اگر دولــت و وزیر بعدی 
با همین تفکر فعلــی برنامه ها را پیش 
ببرد، هر روز دچار فقر بیشتری خواهیم 
شد و آســیب اجتماعی و اعتراضات 
گسترده تر خواهد شد. در حال حاضر نیز 
اصاًل وضعیت خوبی نداریم و باید نحوه 
همسان سازی در سطح ملی مطرح شود 
تا بتوانیم هر چه زودتر جلوی این ضرر 
را بگیریم و افزایش حقوق ها در مسیر 
درست خود افزایش پیدا کند. امیدواریم 
دولت بعدی بتواند چاره ای برای رفع 
این مشکالت پیدا کند و با هماهنگی 
و همفکری با تشــکل های کارگری و 
بازنشســتگی، از نظرات و راهکارهای 
آنها نیز بهره مند شده و درباره خروج از 

بحران تصمیمات جدی بگیرد.
تورم واقعی را مالک بگیرید

»علی دهقان کیا« رئیس کانون 
بازنشستگان تهران نیز در گفت وگو 
با خبرگزاری مهر، به ماده ۴۱ قانون 
کار اشاره کرد و گفت: براساس اعالم 
بانک مرکزی، هر ساله مبنای افزایش 
حقوق باید نــرخ تورم باشــد و این 
موضوع در دســتور کار شورای عالی 
کار قرار گیــرد. در صورتی که تورم 
پاسخگو نبود، باید سبد هزینه خانوار 
در نظر گرفته شــود که متأســفانه 
در چند سال گذشــته به این قانون 
توجهی نشــد و نهایتاً امروز به جایی 
رسیده ایم که فاصله حداقل دستمزد 
یک ماه بازنشســتگان و کارگران با 
حقوق واقعی تقریباً یک سوم است. 
بازنشســته ای که ۳۰ ســال سابقه 
کار دارد، یک ســوم ســبد هزینه را 
دریافت می کنــد و در طول ماه با دو 
سوم کسری مواجه است. این موارد 
ازجمله مشکالتی بوده که در دولت 

گذشته و فعلی با آن مواجه بودیم.
وی با اشاره به اینکه از دولت جدید 
انتظار داریم بعد از این در شورای عالی 
کار تورم واقعی را در نظر بگیرد، گفت: 
تأمیــن اجتماعی یک نهــاد عمومی 

غیردولتی است که دولت هیچ سهمی 
از نظر مالی در ســازمان ندارد و به رغم 
این موضوع، به تعهدات بیمه ای خود 
نیز عمل نمی کند و همین باعث بروز 
مشکالتی برای تأمین اجتماعی شده 

است.
رئیس کانون بازنشستگان تهران 
در مــورد متناسب ســازی حقــوق 
بازنشستگان نیز گفت: متناسب سازی 
از سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفت و 
با توجه به افزایشــی که صندوق های 
لشگری و کشوری داشــتند، تأمین 
اجتماعی نیز متناسب سازی را در دو 
مرحله انجام داد و در نهایت در ســال 
۱۴۰۰ حدود ۵۲هزار میلیارد تومان به 
هزینه های سازمان برای همسان سازی 

افزوده شد.
وی با تأکید بر اینکه نگران آینده 
خودمان هستیم، گفت: با این عدد و 
رقم هایی که مطرح می شود و منابع و 
مصارف سازمان و همچنین کسری 
اعتباری که هــر ماه دارنــد، آینده 
خوبی بــرای خودمــان نمی بینیم 
و انتظــار داریم مســئوالن هر چه 
زودتر فکری برای رفع مشــکالت و 
چالش های تأمین اجتماعی داشته 

باشند.
رئیس کانون بازنشستگان تهران 
به بخش درمان بیمه شــدگان اشاره 
کرد و گفت: به رغــم تالش های انجام 
شــده، بخش درمان ما تقریباً فشــل 
اســت و از سوی دیگر، شــورای عالی 
نظام پزشکی برخی از داروهای ما را از 
شمول بیمه خارج کرده و همین باعث 
شده هزینه های درمان روزبه روز برای 
بازنشستگان و بیمه شدگان بیشتر شود 
به همین دلیل باید توجه ویژه ای نیز به 

این بخش داشته باشند.
دهقان کیا گفــت: از دولت جدید 
انتظار داریم تــورم را مهار کند چرا که 
با توجه به تورم افسارگسیخته که چند 
روز قبل افزایش قیمت برخی کاالها 
۱۲۰ تا ۱۵۰درصد اعالم شد، هر چقدر 
هم افزایش حقوق داشــته باشیم، باز 
هم نســبت به تورم عقب هستیم. ما 
دو ســال برای اجرای همسان سازی 
زحمت کشــیدیم اما افزایش بی رویه 
تورم باعث شد که این افزایش دردی 
از بازنشستگان دوا نکند و همچنان با 

مشکالت مواجه باشند.

پیدا و پنهان چالش های سازمان تامین اجتماعی

بازنشستگان کارگری نگرانند

خبر

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی گفت: مستمری 
بازنشستگان با توجه به توان ســازمان و منابعی که حداقل 
برای سه تا چهار سال آینده پیش بینی شده، افزایش یافته 

است.
مصطفی ساالری در گفت وگو با ایرنا تصریح کرد: یکی از 
مطالبات اصلی جامعه از سازمان تامین اجتماعی افزایش 
مستمری بازنشستگان است. این مستمری نسبت به ۱۴ ماه 

گذشته به طور میانگین دو برابر شده است.

وی با بیان اینکه خواست اصلی جامعه از تامین اجتماعی 
انجام وظایف و تعهدات قانونی است، گفت: در حوزه درمان 
انتظار بیمه شــدگان، ســهم کمتر بیمه )فرانشیز کمتر(، 
افزایش پوشش این بیمه و ارتقای کیفی خدمات است که 
باید از جانب ســازمان ارائه یا از مراکز درمانی دانشگاهی و 

غیردانشگاهی غیرملکی خریداری شود.
ســاالری با اشــاره به جامعه ۴۶ میلیون نفری تامین 
اجتماعی ادامه داد: سازمان به منظور پرداخت سایر کمک 

هزینه ها که برحسب مورد پیش می آید و تامین اجتماعی 
متعهد به پرداخت است، مشکل خاصی ندارد.

مدیرعامل تامین اجتماعی ادامــه داد: نمی توان گفت 
مستمری جامعه بازنشستگان یک زندگی با شرایط متوسط 
رو به باال را جواب گو خواهد بود اما ایــن افزایش با توجه به 
توان ســازمان و منابعی که حداقل برای ســه تا چهار سال 

آینده پیش بینی شده، انجام پذیرفت.
وی تاکید کرد: مســتمری کافی، بدون شک به عنوان 

مطالبه اصلی جامعه بازنشســتگان از وظایف مهم سازمان 
تامین اجتماعی محسوب می شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:

مستمریبازنشستگانکارگریدوبرابرافزایشیافتهاست

در بحث افزایش حقوق، به 
دلیل اینکه افزایش روی 
پایه حقوق بازنشستگان 
و کارگران نیامد، خیانت 

بزرگی شد. اگر دولت و وزیر 
بعدی با همین تفکر پیش 
برود، هر روز فقر، بیشتر 
و آسیب های اجتماعی و 
اعتراضات، گسترده تر 

خواهد شد

درحالی که پایه حقوق ها 
۴۰درصد افزایش یافت 

اما منابع تامین اجتماعی 
آن قدر زیاد نشد و 

سازمان، به دلیل اجرای 
همسان سازی به جای 

۴۰درصد با ۷۰ تا ۸۰درصد 
با افزایش مصارف روبه رو 

بوده است
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