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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:
اصالح دو هزار بخشنامه برای 

تسهیل کسب و کار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سازمان 
تأمین اجتماعی برای تسهیل کسب و کار دو هزار 
بخشنامه را بازنگری کرد و در ۶۰ بخشنامه خالصه 

کرده است.
به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری در حاشیه 
نشست نقش تأمین اجتماعی در جهش تولید گفت: 
این مراسم برای حل مشکالت ســر راه واحدهای 
تولیدی در سال جهش تولید است و در ۶ سرفصل 
مسائل مهم مشکالت واحدهای تولیدی بررسی شد. 
وی افزود: در این جلسه مواردی که موجب نگرانی 
کارفرمایان بود، مطرح شد؛ از جمله، حضور فعال 
کارفرمایان در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی 
که پذیرفتیم یک نفر از اعضای دولتی هیأت امنای 
تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه را کم کنیم و 
یک نفر به نمایندگان جامعه کارفرمایی اضافه کنیم 
و به این ترتیب، مشارکت بیشتری را شرکای تأمین 

اجتماعی و صندوق ها داشته باشیم.
وزیر تعاون اظهار کرد: وعده کردیم که از هفته 
آینده نمایندگان کانون عالی بازنشستگان کشور که 
عضو تأمین اجتماعی هستند، در جلسات هیأت امنا 
حضور مؤثر داشته باشند و به عنوان مدعو و در جریان 
خط مشی، سیاســتگذاری، بودجه و گزارش های 
تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه قرار می گیرند.

شــریعتمداری گفت: با شفاف سازی مقررات 
تأمین اجتماعی، یکی از مشکالت بر سر راه واحدهای 
تولیدی در سال جهش تولید مرتفع می شود. برخی 
قوانین نیز نیازمند اصالح است که به مجلس تقدیم 
می شــود و مشــارکت خوبی برای اصالح قانون با 

مجلس خواهیم داشت.
    

 مخالفت کارگران 
با فروش نیروگاه رامین اهواز

کارگران پیمانی نیــروگاه رامین اهواز، مخالف 
تصمیم دولت برای واگذاری ســهام این مجموعه 
نیروگاهی به بخش خصوصی هستند. آنها می گویند: 
مســئوالن قبل واگذاری، امنیت شغلی کارگران 

پیمانی را تضمین کنند.
به گــزارش ایلنا، حدود هــزار و ۶۰۰ کارگر در 
نیروگاه رامین اهواز مشغول کارند که از این تعداد 
۹۵۰ نفر پیمانکاری و مابقی رســمی اند. کارگران 
پیمانکاری به دلیل نداشتن امنیت شغلی با تصمیم 
مدیران این مجموعه نیروگاهی برای واگذاری سهام 

آن به بخش خصوصی مخالفت می کنند.
کارگران این واحد نیروگاهی گفتند: قرار است 
به زودی ۴۹درصد از سهام نیروگاه رامین در بورس 
عرضه شود. درخواســت ما این است که مسئوالن 
قبل از واگذاری، امنیت شغلی کارگران پیمانکاری 
را با تبدیل وضعیت اســتخدامی کارگران پیمانی 

مشخص کنند.
    

محرومیت ۱.۵میلیون سالمند از 
خدمات بازنشستگی

مدیرکل تامین اجتماعی غــرب تهران بزرگ 
گفت: بحران در صندوق های بیمه ای، ســالمت 
جســمی، روحی و روانــی مســتمری بگیران، 

بازنشستگان و سالمندان را به مخاطره می اندازد.
حســین امیری گنجــه در گفت وگو بــا ایلنا 
گفت: تامین منابع، حفظ و پایداری صندوق های 
بیمه ای امری اجتناب ناپذیر است و با هر ابزاری باید 
متغیرهای شــوک آور اقتصادی را از صندوق های 

بیمه ای دور کرد و چالش ها را به حداقل رساند.
وی با اشاره به جمعیت ۸ میلیون نفری سالمندان 
در ایران، گفت: خوشبختانه با فراهم شدن شرایط 
اقتصادی اجتماعی و بهداشــتی و افزایش سطح 
فرهنگ در ایران، امید به زندگی افزایش یافته و رشد 
چشمگیری داشته و در چند سال آینده جمعیت 

سالمندان از مرز ۱۰ میلیون نفر خواهد گذشت.
امیری گنجه با اشاره به نقش حیاتی صندوق های 
بیمه ای در پرداخت مســتمری به بازنشستگان و 
سالمندان در سطح کشــور گفت: در کنار سازمان 
تامین اجتماعی، صندوق بازنشســتگی کشوری 
و نیروهای مسلح، ۱۵ صندوق بازنشستگی دیگر 
وجود دارد و بیش از ۴ میلیــون و ۵۰۰هزار نفر از 
افراد باالی ۶۰ سال از خدمات بیمه ای، اجتماعی، 
حمایتی، درمانی و امدادی بهره می برند. متاسفانه 
بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار نفر از سالمندان در 

سطح کشور از خدمات بازنشستگی به دور هستند.

4
اخبار کارگری

با گذشت ۹ ماه از شــروع بیماری 
کرونا در کشــور، هنوز آمــار دقیقی از 
میزان ابتال و مرگ و میر کارگران مبتال 
به کرونا، چه در محیط کار و چه خارج از 
آن منتشر نشده است. شواهد و اظهارات 
کارگران و نمایندگان آنها، نشان می دهد 
دولت و بخش خصوصی تاکنون برنامه 
موثری برای کاهش ابتالی کارگران به 
این بیماری ارائه نداده اند، درحالی که 
کارگــران برخالف بخش هــای دیگر 
کشور، از ابتدا تاکنون در شرایط کرونا و 
حتی در مواقع اوج این سرایت، مجبور به 
کار بوده اند. عالوه بر این، آنها در صورت 
ابتال، از حمایــت چندانی نیز در بخش 
بهداشت و درمان نیز برخوردار نبوده اند.

آمارهــای جهانی نشــان می دهد 
که به طور کلــی کارگران و به خصوص 
کارگران کارخانه ها، نگهبانان و کارگران 
خدماتی در معرض بیشترین خطر ابتال 
و مرگ و میر ناشــی از کرونا هســتند. 
احتماال در کشور ما نیز کارگران خطوط 
تولید و خدمات، بیشترین میزان ابتال و 
شاید مرگ و میر در اثر کرونا را داشته اند، 
هرچند در این خصوص هنوز گزارش 

رسمی و موثقی موجود نیست.
»حاتم شاکرمی«، معاون روابط کار 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره 
اقدامات و سیاست های این وزارتخانه 
برای مقابله با کرونا و حفاظت از جان و 
سالمت نیروهای کار به ایلنا می گوید: 
»مهمترین مشکل ما در این زمینه آن 
است که به راحتی نمی توانیم مشخص 
کنیم آیا کارگران در محیط کار به کرونا 
مبتال می شــوند یا در محیط بیرون از 
کار اما به طور کلی می توانم بگویم طبق 
ارزیابی های ما، بیشتر ابتال و مرگ و میر 
کارگران در خارج از محیط کار یعنی در 

مترو، سطح شهر، مراکز خرید، نانوایی ها 
و مواردی از این قبیل است«.

وی با دفاع از سیاست دولت و وزارت 
کار در این مدت برای حفظ ســالمت 
کارگران، وعده داد که در روزهای آینده 
آمار و ارقام دقیقی از میزان ابتال و مرگ 
و میر کارگران بر اثر کرونا طی چند ماه 
گذشته در کشور ارائه می دهد تا زمینه 
برای تحلیل و بررسی کارشناسان کار و 

امور اجتماعی فراهم شود.
با این حال برخی از فعاالن کارگری 
از اهمــال مســئوالن در زمینه اعالم 
آمار مرگ و میر یا ابتــالی کارگران به 
کرونا، انتقاد می کنند. »سید ابوالفضل 
اشرف منصوری« رئیس هیات مدیره 
انجمن های صنفی ایمنی و بهداشــت 
کشور می گوید: »دلیل اینکه هیچ آمار 
درست و دقیقی از میزان مرگ و میر و 
ابتالی کارگران کشور به کرونا موجود 
نیست، هم به سیاســت دولت و هم به 
تعدد منابع و مراکز اعــالم آمار مرگ و 
میر کارگران برمی گردد کــه از ادارات 
کار تا سازمان تامین اجتماعی و پزشکی 
قانونی و شرکت های بیمه، متغیر و متنوع 
اســت. این یک نقطه ضعف بزرگ در 
تحیل وضعیت کار و کارگران کشور در 
دهه های اخیر است که مجال هرگونه 
تحلیل و توضیح را از کارشناسان کار و 

بهداشت شغلی سلب می کند«.
ابهام در خصوص آمار و ارقام تلفات و 
ابتال کارگران، در حالی است که کارگران 
به دلیل فعالیت مداوم کاری، در معرض 

بیشترین خطر ابتال به کرونا قرار دارند.
»علــی اصالنــی« عضــو کانون 
عالی شــوراهای اســالمی کار درباره 
کارگرانی کــه در معرض بیشــترین 
خطر ابتال به کرونا در ایران هســتند، 

می گویــد: »کارگران حاضــر در خط 
تولید بیشترین ریســک ابتال به کرونا 
را دارند. برای مثــال کارگران حاضر در 
کارخانه های خودروســازی و قطعات 
خودرو بســیار در معرض ابتال به کرونا 
هســتند. همچنین کارگــران بخش 
تولید و توزیع مواد غذایــی و کارگران 
رستوران ها و بخش خدمات، نیز خطر 
ابتال به کرونا را دارند. گزارش هایی که این 
مدت از سوی کارگران به ما داده شده، 
نشان می دهد یکی از مهمترین منابع 
ابتالی کارگران به کرونا، دستگاه های 
اتوماسیون، عدم رعایت فاصله مناسب، 
ثبت انگشتی ورود و خروج کارگران و 
تداوم رســتوران های دسته جمعی در 

محیط های کار است«.
 نظارت بر کارفرمایان 

باید تشدید شود
از زمان وقوع اپیدمی کرونا، ضرورت 
نظارت بر کلیه کارگاه ها و به خصوص 
کارگاه های بخش خصوصی از ســوی 
کارشناسان بهداشت و ایمنی کار مورد 
تاکید قرار گرفته است. با توجه به آخرین 
تصمیمات ستاد مقابله با کرونا، نظارت 
اصلی بر رعایت بهداشت و پروتکل های 
بهداشتی در محیط کار و کارخانه ها برای 
مقابله با کرونا بر دوش وزارت بهداشت 
است، هرچند وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نیز در این خصوص، وظایف 
مهمی را برعهده دارد. با این حال نگرانی 
اصلی فعاالن و تشــکل های کارگری 
آن است که هنوز به نظر نمی رسد اراده 
یا برنامه جامع و ســختگیرانه ای برای 
برخورد با کارفرمایان متخلف در جهت 
التزام به رعایت پروتکل های بهداشتی 
و تامین وسایل بهداشتی برای کارگران 

وجود داشته باشد.

»کاظم فرج اللهی« فعال کارگری 
درباره وضعیت بهداشتی فعلی کارگاه ها 
در دوره کرونــا می گویــد: »کیفیت و 
کمیت اقدامات حفاظتــی و مراقبتی 
متاثر از سیاست های کالن دولت است. 
بنا بر مشاهدات و گزارش های کارگران 
می توان گفت کمتریــن اقدامات برای 
حفاظت از جان کارگران در مقابل کرونا 
صورت گرفته است. برای مثال خود من، 
نه تنها در کارخانه ها بلکه در بسیاری از 
شرکت های تجاری که حتی در حوزه 
پزشکی فعال هستند، مشاهده کردم که 
افرادی با تحصیالت باال، در یک محیط 
کاری فشرده با فاصله کمتر از یک متر و 
در حال رفت و آمد در طبقات، در حال کار 
کردن هستند و هیچ بازرسی و نظارتی 
هم بــر این فضاها صــورت نمی گیرد. 
مدیریت چنین واحدهایی طبق قانون 
موظف است ماسک، دستکش، شیلد 
و مواد ضدعفونی کننــده را به رایگان 
در اختیار کارگران قــرار دهد چرا که 
این تجهیزات و مواد، بخشــی از لباس 
نیروهای کار محسوب می شود و طبق 
قانون، کارفرما باید آنها را تامین کند اما 
در اکثر موارد کارفرمایان از انجام این کار 
سر باز می زنند و جان کارگران را به خطر 

می اندازند«.

اصالنی نیز با تاییــد اظهارات فوق 
می گوید: »در اکثر کارگاه ها دستکش، 
ماسک و مواد ضدعفونی کننده از سوی 
کارفرمایان به کارگران تعلق نمی گیرد و 
این مسأله، یکی از عوامل تشدید بیماری 
کرونا در کل کشور و به خصوص در بین 

کارگران است«.
اشــرف منصوری هــم می گوید: 
»درباره پیشــگیری و مقابله با سرایت 
کرونا در محیط هــای کاری مختلف، 
تقریبا اقدام مثمرثمری را شاهد نیستیم. 
بایــد در ایــن خصــوص وزارت کار و 
بازرسان آن به شکل دستوری و با تحکم 
وارد کارگاه ها شــوند و به شکل شدیدا 
سختگیرانه، بر آنها نظارت کنند چون 

پای جان کارگران وسط است«.
برنامه های دولت برای نظارت بر 

محیط های کاری
معاون روابط کار وزارت تعاون درباره 
سیاست های دولت برای مقابله با کرونا 
در محیط کار می گویــد: »در این چند 
ماه، سعی کردیم با همکاری کارفرمایان، 
کارگران، ادارات کار، ســازمان تامین 
اجتماعی و دیگر نهادهــا، کمیته ای 
فرهنگی و اجتماعــی را برای آموزش 
کارفرمایان برای رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و تامین تجهیزات بهداشتی 
کارگران تشکیل دهیم. همچنین در 
استان ها و در اکثر کارگاه ها به کارگران 
در این خصوص آموزش داده ایم. الزم 
اســت بدانید که در دوره کرونا، میزان 
بازرسی های کار ما و نظارت بر مسائل 
مراقبتی و بهداشــتی در کارگاه ها دو 
برابر شده است. به هرحال اولویت اصلی 
و مرکــزی وزارت کار در دوره کرونــا، 
حفاظت و تامین سالمت جانی کارگران 
است و همچنان این سیاست ها را تقویت 
خواهیم کرد. مســلما این نظارت ها و 
بازرسی ها باید بیشتر شود. ما همچنان 
به این نظارت هــا و بازرســی ها ادامه 

خواهیم داد«.
به رغــم اظهارات معــاون وزارت 
کار، آن طور کــه نمایندگان کارگری 
و کارشناسان کار می گویند اقدامات 
مقابله ای و مراقبتی برای جلوگیری 
از ابتال و ســرایت کارگــران به کرونا 
در محیط  کار هنــوز وضعیت خوبی 
ندارد و نیاز به تشدید نظارت و بازرسی 
برای مراقبــت از جــان کارگران در 
مقابل کرونا وجــود دارد. همچنین 
عدم دریافت دســتمزد کافی توسط 
کارگــران نیز بــر میــزان مراقبت 
و بهداشــت شــخصی کارگــران و 
نزدیکانشــان در خارج از محیط کار 
به شدت اثرگذار اســت. در شرایطی 
که در آخرین تخمین هــا، خط فقر 
در تهران حــدود ۱۰میلیون تومان 

ارزیابی شده است، حداقل دستمزد 
حدودا دو میلیون و 7۰۰هزارتومانی 
کارگران، فاصله بســیار زیــادی با 
خط فقــر دارد و این موضوع بر میزان 
دسترسی کارگران و خانواده هایشان 
به مواد بهداشتی و مراقبتی، اثر منفی 

گذاشته است.
درباره دلیل امتنــاع کارفرمایان از 
تامین تجهیزات الزم بهداشــتی برای 
کارگران در مقابله بــا کرونا، فرج اللهی 
می گوید: »این تخلــف کارفرمایان دو 
دلیل عمده دارد. نخســت اینکه غالب 
آنها فاقد دیدگاه درســتی درباره لزوم 
توجه به بهداشــت و مراقبــت از جان 
کارگران در مقابل کرونا هســتند. دوم 
اینکه کارفرمایان به هر شکلی به دنبال 
کاهش هزینه ها هستند تا بتوانند سود 
بیشتری به دست بیاورند؛ حتی به قیمت 

جان کارگران«.
با توجه به تصویر موجود از وضعیت 
مرگ و میر کارگران در اثر کرونا، به نظر 
می رسد چشم انداز پیش رو برای تامین 
ســالمت کارگران، چه در بخش ابتال 
و ســرایت و چه در حوزه میزان مرگ و 
میر ناشی از کرونا در هاله ای از ابهام قرار 
دارد. اشــرف منصوری یکی از راه های 
فوری بهبود وضعیت کارگران و کاهش 
نگرانی هــا در چشــم انداز پیش رو در 
ماه های آینده را تقویت اتکا به ماده ۹۱ 
قانون کار می دانــد و می گوید: »طبق 
ماده ۹۱ قانــون کار، کارفرما باید کلیه 
تجهیزات ایمنی و بهداشــتی را برای 
کارگران شــاغل در کارگاه فراهم کند. 
اگر کارفرما فضا و تجهیزات الزم را برای 
کارگر فراهم کرد، آن زمــان آموزش 
کارگران نیز موثر خواهــد بود و حتی 
در صورت عدم رعایت موارد بهداشتی، 
می توان آنهــا را به کمیتــه انضباطی 
فراخوانــد. در گام اول، بایــد کارفرما 
تجهیزات بهداشتی فردی و جمعی الزم 
را برای کارگران در مقابله با کرونا را فراهم 
کند. در گام دوم، بایــد به کارفرمایان و 
کارگران، آموزش های الزم را ارائه داد. در 
گام سوم، اگر کارگر این موارد را رعایت 
نکرد، بتوان با آن طبق دســتورالعمل 

برخورد کرد«.

ابهام جدی درباره میزان ابتالی کارگران به کرونا

محیطهایکاریباکمترینپروتکلهایبهداشتیادارهمیشوند

خبر

بر اثر گرانی مسکن در دولت دوازدهم، قدرت 
خرید مسکن قشر کارگر به پایین ترین سطح سه 

دهه اخیر خود سقوط کرده است.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی، 
بر اساس شاخص نسبت حداقل حقوق کارگران 

به قیمت یک مترمربع آپارتمــان در تهران، در 
سال ۱۳۹۹ بدترین سقوط قدرت خرید مسکن 

برای کارگران رقم خورده است.
حداقل دســتمزد کارگران در سال جاری 
یک میلیــون و ۹۱۰هزار تومان تعیین شــده، 

در حالی که در ۵ ماه نخســت امســال متوسط 
قیمت مسکن در تهران ۱۹میلیون و ۱۴۳هزار 
تومان بوده است. بدین ترتیب با یک ماه حقوق 
کارگران، می توان کمتر از یــک دهم مترمربع 
مســکن در تهران خریداری کرد. این شاخص، 

پایین ترین رقم قدرت خرید مسکن در تهران از 
سال ۱۳7۰ تاکنون محسوب می شود و این برای 
اولین بار در سه دهه اخیر است که نسبت حداقل 
حقوق کارگران به قیمت یک مترمربع آپارتمان 

در تهران به کمتر از یک دهم کاهش می یابد.
پیش از این رتبه اول پایین ترین قدرت خرید 
مسکن در کشــور به دولت مرحوم رفسنجانی 
و سال ۱۳7۰ تعلق داشت که با یک ماه حداقل 
حقوق کارگران می شــد یک دهــم مترمربع 
آپارتمان در تهران خریداری کرد. رتبه سوم این 

جدول هم در اختیار دولت آقای روحانی و سال 
۱۳۹۸ است.

سقوط قدرت خرید مسکن به پایین ترین سطح در سه دهه اخیر

کسی پاسخگوی وضعیت سخت معیشتی کارگران نیست

مدیرعامل تأمین اجتماعی، معافیت ها و فرارهای بیمه ای را 
از مسائل مهم این سازمان عنوان و گفت:  معافیت ها، فرارهای 
بیمه ای، لیســت های غیرواقعی و بازنشستگی های سخت و 

زیان آور منجر به کاهش درآمد می شوند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی 
ساالری در جلسه ای که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و اعضای اتاق های بازرگانی ایران و تهران برگزار شــد، اظهار 
داشت: دغدغه ها و اهداف اصولی ما در سازمان تأمین اجتماعی 
با اعضای اتاق  های بازرگانی و تمامی تولیدکنندگان و فعاالن 

اقتصادی مشترک است و هدف همه ما در نهایت رونق تولید و 
افزایش اشتغال است.

وی بودجه سال جاری سازمان تأمین اجتماعی را ۱7۲هزار 
میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: ماهیانه ۱۰هزار میلیارد تومان 
برای پرداخت حقوق بازنشســتگان و سه هزار میلیارد تومان 
در حوزه درمان تأمین اجتماعی هزینه می شود که این مبالغ 
باید به صورت نقدی و در موعد مقرر بدون هیچگونه تاخیری 

پرداخت شود.
مدیرعامل ســازمان تأمیــن اجتماعــی معافیت ها و 

فرارهای بیمه ای را از مســائل مهم این ســازمان عنوان و 
افزود: حدود ۱۲ میلیون نفر بیمه شــده تأمین اجتماعی 
هســتند و حق بیمه ماهیانه ای که از این جمعیت وصول 
می شود حداقل باید ۱۴هزار میلیارد تومان باشد که این گونه 

نیست. معافیت ها، فرارهای بیمه ای، لیست های غیرواقعی 
 و بازنشســتگی های ســخت و زیان آور منجــر به کاهش 

درآمد می شوند.
ساالری، بازنشستگی های پیش از موعد و افزایش بی رویه 
بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را برای آینده سازمان 
تأمین اجتماعی زیان بار ارزیابی کرد و گفت: ضریب پشتیبانی از 
۱۵ نفر در دهه ۶۰ به ۴.۵ نفر رسیده است. ما چاره ای جز اصالح 

این وضعیت نداریم و باید در این مسیر حرکت کنیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تقویت سه جانبه گرایی 
را از دیگر موارد و دغدغه های مشترک این سازمان و تشکل های 
کارفرمایی برشمرد و گفت: این موضوع هم در مجلس و هم در 
دولت در دست بررسی قرار دارد و ما از اصالح اساسنامه و احیای 

شورای عالی تأمین اجتماعی استقبال می کنیم.

ساالری:

ضریب پشتیبانی در تامین اجتماعی به 4.۵ رسیده است

خط فقر ۱۰میلیون تومانی 
فاصله زیادی با حداقل 

دستمزد حدودا دو میلیون 
و 7۰۰هزارتومانی دارد و این 
موضوع بر میزان دسترسی 
کارگران و خانواده هایشان 

به مواد بهداشتی و 
مراقبتی، اثر منفی گذاشته 

است

معاون روابط کار وزیر تعاون: 
طبق ارزیابی های ما، بیشتر 

ابتال و مرگ و میر کارگران 
در خارج از محیط کار یعنی 
در مترو، سطح شهر، مراکز 
خرید، نانوایی ها و مواردی 

از این قبیل است
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