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اواسط ماه گذشــته خبر اعتراض 
کارگــران ایران خودرو در شــهرهای 
مختلف و به خصوص خبر تعطیلی دو 
روزه ایران خودروی تبریز سروصدای 
زیادی به پا کرد. کارگران این کارخانه 
عالوه بر اعتراض به میزان دستمزد، عدم 
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و عدم 
تشکیل شورای اسالمی کار، نسبت به 
وضعیت صندوق بازنشستگی آینده ساز 
و مشکالتی که این صندوق برای آنها به 

وجود آورده، شکایت داشتند.
به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگی 
آینده ســاز که برای شرکت های تابعه 
سازمان گسترش و نوســازی صنایع 
ایران یعنی شــرکت هایی مثل سایپا، 
ایران خــودرو، ایران خــودرو دیزل، 
تراکتورسازی و... تاســیس شده، این 
روزها مشــکالتی برای بازنشستگی 
کارگران مشاغل سخت و زیان آور ایجاد 
کرده است. اساســنامه این صندوق در 
فروردین ۹۹ و بعد از گذشت ۵۰ سال 
اصالح شــد اما با وجود این همچنان 
اعتراضات نســبت به ایــن صندوق 
پابرجاســت.در نامه اعتراضی اعضای 
صندوق بازنشستگی آینده ساز به وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: 
»این صندوق در اعطای حقوق کارگران 
شــاغل و بازنشســته به ویژه کارگران 
شاغل در مشاغل ســخت و زیان آور به 
انحای مختلف اباورزیده و موجب محروم 
نگه داشــتن آنان از حقوق و امتیازات 
تصریح شــده در قانــون کار و تأمین 
اجتماعی و دیگر قوانین نظام می شود. 

به رغم برخی اقدامات اصالحی، حقوق 
کارگران بازنشسته صندوق آینده ساز 
به میزان دریافتی هم ترازان شــان در 
تأمین اجتماعی نرســیده و تبعیض 
تداوم دارد. در ایــن رابطه وزارت کار به 
قوانین بی توجهی کرده و در راســتای 
تأمین منافع نامحدود اقلیت جمعی از 
مدیران ارشد سابق صنایع کشور فعالیت 
می کند«.»حمیــد پورگلی«، رئیس 
کانون بازنشستگان صندوق آینده ساز 
درباره مشکل کارگران عضو این صندوق 
می گوید: بزرگترین مشکل، مبلغی است 
که صندوق آینده ساز بابت بازنشستگی 
کارگران مشاغل ســخت و زیان آور از 
کارفرما می خواهد. این مبلغ به قدری 
زیاد است که معموال کارفرمایان توان 
پرداخت آن را ندارند و این باعث می شود 
تعداد بســیاری از کارگران نتوانند به 

راحتی بازنشسته شوند.
به گفته پورگلی، صندوق آینده ساز 
حدود یک میلیــارد و ۲۰۰هزار تومان 
برای بازنشســتگی کارگران از کارفرما 
پول می خواهــد درحالی که این مبلغ 
برای صندوق تامیــن اجتماعی حدود 

۲۵۰میلیون تومان است.
رئیس کانون بازنشستگان صندوق 
آینده ساز با بیان اینکه فعاالن کارگری 
در حال پیگیری ایــن موضوع از طرف 
وزارت کار هستند، گفت: یک میلیارد 
تومان مبلغی نیست که هر کارفرمایی 
بتواند آن را بپردازد. شاید ایران خودرو 
و ســایپا این مبلغ را بپردازند اما مثال 
تراکتورســازی نمی تواند این مبلغ را 

پرداخــت کند و به همیــن دلیل بین 
کارفرما و کارگر مشکل ایجاد می شود.

به گفتــه پورگلــی، در حال حاضر 
کارگران بسیاری در صف بازنشستگی 
هســتند. آنها بین صندوق آینده ساز و 
کارفرما گیر افتاده اند. از طرفی کارفرما 
توان پرداخــت این مبلغ را نــدارد و از 
طرفی دیگر صندوق آینده ساز می گوید 

نمی تواند محاسبات خود را تغییر دهد.
مشکالت مضاعف اعضای صندوق 
آینده ساز نسبت به سایر صندوق ها 
»حبیب صادق زاده تبریزی«، نایب 
رئیس کانــون هماهنگی شــوراهای 
اسالمی کار اســتان آذربایجان شرق 
که در جریان مشــکل بازنشســتگی 
کارگران عضو صندوق آینده ساز است، 
می گوید: برخالف مــاده ۱۴۸ قانون 
کار، بخشــی از کارگران به اجبار تحت 
پوشش صندوق آینده ساز قرار گرفتند و 
از آنجا که این صندوق منابع مالی الزم را 
ندارد، کارگران عضو صندوق آینده ساز 
نسبت به کارگران عضو صندوق تامین 
اجتماعی با مشکالت بیشتری دست 
و پنجه نــرم می کنند.وی با اشــاره به 
مشکالتی که صندوق آینده ساز برای 
کارگران مشاغل ســخت و زیان آور به 
وجود آورده، گفت: اگر در یک کارخانه دو 
کارگر، یکی بیمه شده تامین اجتماعی و 
دیگری بیمه شده آینده ساز، در کنار هم 
کار کنند، کارگر عضو تامین اجتماعی 
بعد از ۲۰ سال کار متوالی در کار سخت و 
زیان آور به راحتی از طریق سایت ثبت نام 
می کند و مراحل بازنشســتگی او طی 

می شود اما کارگر عضو صندوق آینده ساز 
نمی تواند به راحتی بازنشسته شود.به 
گفته صادق زاده، قبال کارگر باید منتظر 
می ماند تا کارفرما پرونده او را طبق ماده 
۱۹ اساسنامه برای بررسی به صندوق 
بفرستد اما طبق آیین نامه جدید، کارگر 
می تواند شخصا درخواست بازنشستگی 
کند. با این وجود به دلیل مبلغ زیادی که 
صندوق از کارفرما می خواهد، عمال به 
نحو مطلوب همکاری صورت نمی گیرد 

و کارگران همچنان سردرگم هستند.
وی ادامه داد: صندوق آینده ســاز 
برای بازنشســته کردن کارگری که در 
مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار 
بوده مبالغ هنگفتی از ۶۰۰ تا یک میلیارد 
تومان از کارفرما طلب می کند و چون 
کارفرما نمی تواند این مبلغ را پرداخت 
کنــد، در نتیجه کارگر دچار مشــکل 
می شود.نایب رئیس کانون هماهنگی 
شوراهای اسالمی کار آذربایجان شرقی 

بیان کرد: اساسنامه این صندوق که ۵۰ 
سال دســت نخورده باقی مانده بود در 
فروردین سال ۹۹ اصالح شد اما حتی در 
همین اساسنامه اصالح شده نیز مشکل 
کارگران ســخت و زیان آور رفع نشده 
است.صادق زاده می گوید: امروز تعداد 
بسیاری از کارگران عضو این صندوق 
دچار مشکل بازنشستگی هستند و روند 
بازنشستگی آنها سال ها به تعویق افتاده 
است. آنها به جای آنکه بازنشسته شوند 
در کارخانه ماندگار می شوند و در نهایت 

تنش بین کارگر و کارفرما باال می رود.
به گفته او، یکی از دالیل اعتراضات 
کارگــران در برخــی از کارخانه ها به 
مشکالتی که این صندوق برای کارگران 

ایجاد کرده است، برمی گردد.
نایب رئیــس کانــون هماهنگی 
شوراهای اسالمی کار آذربایجان شرقی 
تاکید کرد: صندوق آینده ســاز با این 
توجیه که هیچ کمکی از جانب دولت به 
این صندوق نمی شود چنین مبالغی را از 
کارفرما طلب می کند. در واقع فشاری 
که این صندوق به کارفرما وارد می کند 
در نهایت روی دوش کارگران می افتد 
و کارگران بعد از سال ها کار نمی توانند 
آن طور که باید از خدمات این صندوق 

بهره مند شوند.
اما چرا صندوق آینده ساز یک میلیارد 
تومان از کارفرما برای بازنشسته کردن 
کارگران مشــاغل ســخت و زیان آور 
می گیــرد؟ روابط عمومــی صندوق 
آینده ساز در پاسخ به این سوال می گوید: 
»در مورد مشاغل ســخت و زیان آور، 
بار مالی ایجاد شــده برای یک صندوق 
بازنشستگی بسیار سنگین است چرا 
که صندوق بازنشســتگی مکلف است 
عالوه بر پرداخت حقوق در ســال های 
متمادی، هزینه های سنگینی را برای 
درمان بازنشستگان خود صرف کند و 
با یک محاسبه ساده متوجه خواهید شد 
که هزینه تمام شده برای تامین حقوق 
بازنشســتگی چنین اعضایی، بسیار 
باالتر از هزینه هایی است که به عنوان بار 
مالی، از کارفرما مطالبه می شود. کارفرما 
می توانســت به طریقی عمل کند که 
مانع آسیب دیدگی و فرسودگی کارگر 
در محیط کار شود و به جای اینکه این 
هزینه را به صندوق بپردازد، آن را برای 
اصالح خط تولید و ایمن سازی محیط 
کار صــرف کند«.در جــواب صندوق 

آینده ساز به این نکته اشــاره شده که 
اگر کارفرما محیط کار را ایمن ســازی 
می کرد، کارگران مشمول قانون مشاغل 
سخت و زیان آور نمی شدند و به صورت 
عادی بازنشســته می شــدند، در این 
صورت بار مالی کمتری بر دوش صندوق 
می افتاد. آنها معتقدند این هزینه در واقع 
بخشی از جریمه کارفرما برای بی توجهی 
به محیط کار است.صندوق آینده ساز 
در ادامه می گوید: »اگر کارفرما نخواهد 
در خصوص موضوع مشــاغل سخت و 
زیان آور اقدام کند یا نخواهد نسبت به 
پرداخت بارمالی آن تمکین کند، فرد 
می تواند پاسخ صندوق را شخصا به اولین 
اداره کار استان مربوطه ارائه کند و اداره 
کار نیز مســتقیما موضوع را به اجرای 
احکام می فرستد و بار مالی را از کارفرما 
می گیرد. پس اگر شــرایطی توســط 
کارفرما مبنی بر ممانعت از احقاق حق 
اعضا به وجود آید، صندوق آینده ســاز 

کامال در کنار عضو ایستاده است«.
کارگران قربانیان اصلی دعوای 

صندوق و کارفرما
صندوق آینده ساز توجیه خاص خود 
را برای طلب کردن یک میلیارد تومان 
از کارفرما دارد و کارفرما نیز برای  عدم 
پرداخت این مبلغ، دلیل خاص خود را 
دارد. کارگران اما در این میان قربانیان 
اصلی هستند. آنها بعد از سال ها کار در 
سخت ترین شــرایط، برای بازنشسته 
شدن باید مسیر سختی را طی کنند؛ 
کارگرانی که بیــن مطالبات صندوق و 
ناتوانی کارفرما گیر افتاده اند و مدت های 
طوالنی در انتظار موافقت با بازنشستگی 
خود می مانند. به گفته کارگران عضو 
این صندوق، پروسه بازنشسته شدن به 
قدری سخت و طوالنی است که گاهی 
چندین سال طول می کشد تا یک کارگر 

بازنشسته شود.

بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور با چالش و تأخیر همراه است

کارگران؛ بالتکلیف میان صندوق آینده ساز و کارفرما

خبر

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به افزایش دو ساله سن و 
سنوات بازنشستگی در الیحه  بودجه ۱۴۰۱ گفت: اگر قرار است چنین کاری انجام شود، 
باید در خود صندوق های بازنشستگی مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته و به صورت 
دقیق با بررسی جوانب مختلف تدوین و به مجلس ارائه شود و سپس به قانون تبدیل شود.
علی دهقان کیا در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: افزایش دو ســاله سن و سنوات 
بازنشستگی در الیحه ای که دولت ارائه کرده آمده است اما در جریان اینکه دولت با چه 

نیتی این کار را انجام داده، نیستیم.
وی افزود: اگر قرار است چنین کاری انجام شود باید در خود صندوق های بازنشستگی 
مورد بررسی کارشناســانه قرار گیرد و اینکه در قانون برنامه بودجه یک مرتبه بگویند 
»سابقه دو سال زیاد شــد« معنایی ندارد.رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی 
تهران با بیان اینکه برای نخستین بار در این ۴۰ سال بعد از انقالب اسالمی چنین اتفاقی 
رخ داده که یک مرتبه بگویند دو سال بر سابقه و سن بازنشستگی افزوده می شود، اظهار 
کرد: چنین اقدامی باید آیین نامه ای داشته باشد و قبل از آن پیشنهادات از سوی وزارت 
رفاه، سازمان های بیمه گر به ویژه تامین اجتماعی و شرکای اجتماعی دریافت شده باشد 
و در قالب الیحه تا طرح ارائه شود تا در دســتورکار قرار بگیرد.دهقان کیا افزود: معموال 

همه جوانب چنین اموری در سازمان تامین اجتماعی بررسی می شود. طبق اطالعات 
ما، در سازمان از این موضوع بی خبر هستند و ما هم اطالعات بیشتری درباره این تصمیم 
و مشموالنش نداریم و با آن مخالف هستیم.وی با اشاره به اینکه دولت باید راهکارهای 
اساسی برای پایداری صندوق های بیمه ای بیندیشد، گفت: دولت باید ماهانه ۴۵۰۰ 
میلیارد تومان بابت تعهدات کارفرمایی اش در قبال ۲۶ مورد از قوانین تحمیلی به صندوق 
تامین اجتماعی و بیمه شدن اقشار خاص با هفت درصد حق بیمه، بپردازد.رئیس کانون 
بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اضافه کرد: در واقع دولت باید ماهانه ۲۳درصد سهم 
حق بیمه این اقشار را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. بنابراین دولت نه تنها دیون 
سنوات گذشته اش به سازمان تامین اجتماعی که از ۴۰۰هزار میلیارد تومان تجاوز کرده 
را تسویه نکرده، بلکه ماهانه ۴۵۰۰ میلیارد تومان نیز به آن افزوده می شود و جزو تعهدات 
جاری اش است.دهقان کیا تاکید کرد: دولت ها باید ابتدا تکلیفشان را با تامین اجتماعی 
روشن کنند تا تعادل منابع و مصارف ســازمان برقرار شود لذا الزم است تکلیف بدهی 
روشن شــود که تصمیم به پرداخت آن دارند یا خیر.وی با اشاره به کسری های بودجه 
تامین اجتماعی به علت عدم تســویه دیون دولت بابت تعهدات کارفرمایی اش گفت: 
دولت های قبلی روی قوانین دست اندازی و قوانین جدیدی را تصویب کردند که منابعش 

دیده نشده و بار آن بر دوش تامین اجتماعی افتاد. تامین اجتماعی گرفتار این موضوع است 
و دولت باید مشکلش را حل کند. متاسفانه عملکرد دولت های قبلی در زمینه پرداخت 
دیون تامین اجتماعی موفق نبوده و دولت فعلی نباید همان راه را ادامه دهد.رئیس کانون 
بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به بی توجهی نسبت به پرداخت دیون دولت به 
تامین اجتماعی در الیحه بودجه ۱۴۰۱، بر ضرورت تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال 
آینده براساس نرخ واقعی تورم تاکید کرد و گفت: روند تعیین حقوق و دستمزد براساس 
نرخ دستوری باعث شده شکاف میان دستمزد و هزینه خانوار افزایش یابد لذا حتما امسال 
تورم واقعی اعالمی از سوی بانک مرکزی مدنظر قرار گیرد و سبد هزینه خانوار را محاسبه 

و حقوق و دستمزد را براساس آن تعیین کنند.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران:

مخالف افزایش سن و سنوات بازنشستگی در سال آتی هستیم

بزرگترین مشکل، مبلغی 
است که صندوق آینده ساز 
بابت بازنشستگی کارگران 

مشاغل سخت و زیان آور 
از کارفرما می خواهد. این 

مبلغ به قدری زیاد است که 
معموال کارفرمایان توان 

پرداخت آن را ندارند

بسیاری از کارگران عضو 
صندوق آینده ساز دچار 

مشکل بازنشستگی 
هستند و روند بازنشستگی 

آنها سال ها به تعویق 
افتاده است. آنها به جای 
آنکه بازنشسته شوند در 

کارخانه ماندگار می شوند 
و تنش بین کارگر و کارفرما 

باال می رود
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کارکنان ایثارگر آبفای خوزستان 
تبدیل وضعیت می شوند

مدیرعامل آبفای خوزستان گفت: روند اجرایی 
قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در آبفای خوزستان 

اجرا می شود.
محمدرضا کرمی نژاد در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: حسب دســتور وزیر نیرو و مدیرعامل آبفای 
کشــور، قانون تبدیل وضعیت ایثارگــران در آبفا 

خوزستان با جدیت دنبال و پیگیری می شود.
وی خاطرنشان کرد: شــروط تبدیل وضعیت 
ایثارگر که شامل hrs  و پست سازمانی بود در نامه 
ابالغی جدید حذف شده و همه ایثارگران مشمول 
ایــن قانون، بدون قیــد و شــرط تبدیل وضعیت 

می شوند.
    

 یک سوم کارگران ساختمانی
 در انتظار بیمه هستند

رئیس کانــون انجمن های صنفــی کارگران 
ساختمانی کشور گفت: کارگران صنعت ساختمان 
به حمایت نمایندگان مجلس نیــاز دارند. اصالح 
ماده ۵ قانون بیمه کارگران ســاختمانی می تواند 
مانعی برای صدور بخشــنامه های سازمان تامین 

اجتماعی باشد.
اکبر شــوکت در گفت وگو با ایلنا گفت: حدود 
۵۰ نفر از نمایندگان مجلس در طوماری خواستار 
تسریع در روند رسیدگی به این ماده و تبصره های 
آن شدند. همچنین تمامی نمایندگان مجلس نظر 
خود را در سیستم مجلس درباره ورود این طرح به 

صحن علنی مجلس ثبت کرده اند.

وی با بیان اینکه زمــان ورود طرح اصالح این 
ماده به صحن مجلس هنوز مشــخص نیســت، 
تصریح کــرد: بازنگری ماده ۵ قانــون بیمه های 
اجتماعی کارگران ساختمانی کمک می کند که 
سازمان تامین اجتماعی از چه طریقی برای بیمه 
کردن کارگران درآمد داشته باشد. حدود دو سال 
از ارائه طرح اصالح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی 
می گذرد اما هیچ نتیجه ای دربرنداشته و با توجه 
به الیحه بودجه نسبت به وضعیت اصالح این ماده 

نگران هستیم.
شوکت ادامه داد: حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار 
کارگر ساختمانی در کشور داریم که یک سوم از این 
جمعیت در لیست انتظار بیمه تامین اجتماعی قرار 
دارند. انتظار داریم ریاست مجلس و هیات رئیسه 
در اصالح ماده ۵ کارگران ســاختمانی ما را یاری 

کنند و این طرح را در اولویت قرار دهند.
    

 تامین داروی مردم
 با مشکل روبه رو خواهد شد

دبیر انجمن داروســازان ایران با انتقاد از آنچه 
که تاخیر ســازمان تامین اجتماعی در پرداخت 
مطالبات داروخانه ها خواند، گفت: در آستانه اجرای 
طرح نســخه الکترونیک، نگرانی ها بابت تاخیر 
مطالبات داروخانه ها از سازمان تامین اجتماعی 

پررنگ تر شده است.
جلیل سعیدلو در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: 
مطالبات داروخانه ها از سازمان تامین اجتماعی از 
تیرماه پرداخت نشده و این به معنای آن است که 
داروهای مردم توســط داروخانه ها عرضه شــده 
ولی سازمان های بیمه گر، ســهم خود را از هزینه 

نسخه های مردم پرداخت نکرده اند.
وی با اشاره به اینکه تاخیر مطالبات داروخانه ها 
از تامین اجتماعی کمرشــکن شده، گفت: شاهد 
بی اعتنایی و بی توجهی تامین اجتماعی هستیم، 
درحالی که ما دنبال چیزی بیش از قانون نیستیم و 
توقع داریم که هرچه زودتر آنچه که قانون تصریح 

کرده، اجرایی شود.
ســعیدلو ادامه داد: با شــروع نسخه نویسی 
الکترونیک از ابتدای دی ماه سال گذشته، با توجه به 
اینکه زیر ساخت های آن کامل نشده، در شهرهای 
بزرگ مشــکالت و گرفتاری مردم و داروخانه ها 

کامال قابل پیش بینی بود.
وی افزود: عالوه بر آن، ایــن برنامه ها بار مالی 
برای داروخانه ها دارد و متاســفانه سازمان های 
بیمه گر هزینه آن را حذف کرده اند و این موضوع 
فشــار مضاعفی را بر اقتصاد داروخانه ها تحمیل 

کرده است.
سعیدلو تاکید کرد: واقعیت غیرقابل انکار آن 
اســت که اقتصاد داروخانه ها بیش از پیش تحت 
فشار قرار گرفته و نگران هستیم که داروخانه ها در 

تامین داروی مورد نیاز مردم، عاجز شوند.

اخبار کارگری

مدیرکل پزشــکی قانونی استان سمنان 
با بیان اینکه از ابتدای ســال جــاری، حوادث 

ناشی از کار در استان ۲۴۵ نفر مصدوم بر جای 
گذاشــته، گفت: در این بازه زمانی ۱۷ نفر نیز 

جان باختند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نوروزی 
با اشاره به آمار حوادث کار سال جاری بیان کرد: 
از ابتدای فروردین تــا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ در 

گستره استان سمنان ۱۷ نفر به دلیل حوادث 
کار جان خود را از دســت دادند و کال نســبت 
به سال گذشته قربانیان بیشــتری در استان 

سمنان گرفته است.
مدیرکل پزشــکی قانونی استان سمنان با 
بیان اینکه در هشــت ماهه اول سال گذشته 

۱۶ نفر به دلیل حوادث کار در گســتره استان 
جان باختند، بیان کرد: امسال شاهد افزایش 
تعداد جان باختگان به میزان یک نفر بوده ایم 
که امیدواریم بر میزان این آمار تا پایان ســال 

افزوده نشود.
نوروزی با بیــان اینکه از بیــن مصدومان 

حوادث کار سال جاری در استان سمنان ۲۲۶ 
نفر مرد و ۱۹ نفر زن بودند، تاکید کرد: در بین 
جان باختگان حوادث کاری اســتان در سال 

جاری نیز یک زن و ۱۶ مرد دیده می شود.
وی با بیان اینکه ارتقای ایمنی و دقت نظر 
در نظارت بر کار به خصوص در معادن و صنایع 
استان سمنان از جمله تأکیدات ماست، گفت: 
تعداد افراد آســیب دیده در اثر حوادث کار در 
استان سمنان نســبت به سال قبل ۴.۵درصد 

بیشتر شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان:

حوادث کار در سال جاری ۲۴۵ مصدوم و 17 کشته برجای گذاشته است


