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یک فعال کارگری خواستار شد:
برخورد با کار کودکان در 

پروژه های ساختمانی
رئیــس کانــون 
کارگران ســاختمانی 
استان تهران گفت: باید 
ضوابط مشخصی برای 
برخورد با کار کودکان 

و افرادی که مجــوز کار ندارند در نظــر گرفته و با 
این موضوع برخورد شــود. به گزارش ایلنا، محمد 
باقری عنوان کرد: برخی از پیمانکاران پروژه های 
ساختمانی برای اینکه مزد کمتری پرداخت کنند، 
افراد زیر ۱۵ سال و همچنین اتباع خارجی فاقد مجوز 
کار را به کار می گیرند و ضوابط مشخصی هم برای 
برخورد با این افراد وجود ندارد. وی ادامه داد: باید به 
صورت دقیق ابالغ شود که به کار گرفتن کودکان زیر 
۱۵ سال ممنوع شده و همچنین کارفرمایان مجاز 
به کار گرفتن افرادی نباشند که مجوز کار ندارند. 
این ضوابط را ناظران شهرداری می توانند بررسی و 
تخلفات را گزارش دهند. این فعال کارگری درباره 
میزان کار اتباع کشور های دیگر به ویژه افغانستانی ها 
عنوان کرد: تعداد کارگران افغانســتانی شاغل در 
پروژه های ساختمانی به نسبت گذشته بسیار کمتر 
شده و دلیل آن هم نوسانات قیمت ارز بوده که منجر 
به بازگشت این افراد به کشور خودشان یا رفتن آنها 
به کشورهایی مانند ترکیه شــده است. زمانی ما با 
نمایندگان مجلس رایزنی کردیم و دنبال تصویب 
طرحی بودیم که براســاس آن اتبــاع خارجی در 
حوزه هایی که تخصص دارند به کار گرفته شــوند. 
این طرح البته به جایی نرسید و همچنان اغلب اتباع 

خارجی سر هر کاری که گیرشان بیاید، می روند.
    

دستورالعمل اجرایی متناسب سازی 
حقوق بازنشستگان ابالغ شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دستورالعمل 
اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و 
لشکری را ابالغ کرد. به گزارش سازمان برنامه و بودجه 
کشــور، محمدباقر نوبخت دســتورالعمل اجرایی 
همسان سازی تمامی بازنشستگان کشوری و لشکری 
را به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین 
اجتماعی نیروهای مســلح ابالغ کرد. براساس این 
دستورالعمل، حقوق تمامی بازنشستگان کشوری 
و لشکری از اول مهر ماه سال جاری همسان سازی 
می شوند. این طرح با مشــارکت گروه های مختلف 
صنفی بازنشستگان و کارشناسان و مدیران سازمان 

برنامه و بودجه آماده و به تصویب رسید.
    

دستور ویژه وزیر کار برای پیگیری 
مشکالت یک واحد تولیدی

در پی انتشار فیلمی 
در فضــای مجــازی، 
وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی دســتور داد 
پیگیری های الزم در 

این بــاره انجــام و اطالعات متقن و کارشناســی 
جمع آوری شــود. به گزارش مرکز روابط عمومی 
وزارت تعــاون کار و رفاه اجتماعی، در پی انتشــار 
کلیپی کوتاه در فضای مجــازی مبنی بر تعطیل 
شدن کارخانه »فرش تابان مهر« و اظهارات »مهدی 
کلیددارزاده« رئیس هیات مدیره شــرکت، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستیار ویژه خود دستور 
داد از سازمان تامین اجتماعی و معاونت های روابط 
کار و توسعه کارآفرینی و اشتغال پیگیری های الزم 
تا حصول نتیجه صورت گیرد. همچنین با توجه به 
دستور معاون اول رئیس جمهوری به دستگاه های 
مختلف در خصوص رسیدگی به این موضوع، نتایج 
بررسی های این وزارتخانه برای وی ارسال می شود.

    
سازمان بین المللی کار:

کرونا بیش از یک میلیارد شغل را 
از بین می برد

ســازمان بین المللی کار اعالم کرد که تنها ۴۹۵ 
میلیون شغل در سه ماهه دوم ســال جاری از میان 
رفته اند. بر مبنای این گزارش در ۹ ماه پایانی ســال، 
بیش از یک میلیارد شغل از دست می روند. به گزارش 
ایلنا، سازمان بین المللی کار در گزارشی تاثیرات کرونا 
بر اشتغال جهانی را در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ بررسی 
کرد. بر این اساس، آثار اقتصادی شیوع کرونا در سه 
ماهه دوم سال جاری، موجب کاهش بیش از ۱۷درصد 
از ساعت کاری شده که برابر از دست رفتن ۴۹۵ میلیون 
شغل با احتساب ۴۸ ساعت کار در هفته است. سازمان 
بین المللی کار انتظار دارد که در سه ماهه سوم سال 
جاری و سه ماهه چهارم به ترتیب ۳۴۵ میلیون شغل 
و ۲۴۵ میلیون شــغل از بین بروند. گزارش سازمان 
بین المللی کار به تحلیل کاهش درآمد کارگران هم 
پرداخته است. بر این اساس، درآمد کارگران در جهان 
طی ۹ ماه ابتدایی سال جاری به طور متوسط تقریبا 

۱۱درصد افت داشته است.
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وابســتگی شــدید صندوق های 
بازنشستگی کشور بجز صندوق تامین 
اجتماعی به منابع بودجه کشــور و نیز 
برهم خوردن تعادل در مصارف و منابع 
در ایــن صندوق ها، باعث شــده که از 
موضوع صندوق های بازنشســتگی به 
عنوان یکی از ابربحران های کشور یاد 
شود. همین موضوع نیز باعث شده است 
که در سال های اخیر، نحوه مدیریت و 
عملکرد این صندوق ها، بیش از پیش 

زیر نظارت قرار گیرد.
به گزارش »توسعه ایرانی«، در همین 
زمینه، مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
کشــوری، تنها راه بهبود وضعیت این 
صندوق را تغییر مسیر سرمایه گذاری 
در بنگاه های پربازده و بهبود بنگاه داری 

دانست.
اکبر افتخاری در الیو اینستاگرامی 
درباره صندوق های بازنشســتگی در 
دنیا گفت: در هفت کشور اصلی دنیا که 
اقتصاد اول را دارند، سهم صندوق های 
بازنشســتگی ۴۲ تریلیون دالر است. 
این کشــورها نقش مهمی در اقتصاد 

دنیا دارند و در ۱۵ کشــور دیگر سهم 
صندوق های بازنشستگی پنج تریلیون 

دالر است.
وی با اشــاره بــه اینکه در ســال 
۲۰۱۹ در ۲۲ کشــور دنیا دارایی های 
صندوق های بازنشســتگی ۱۹درصد 
رشد داشته است، گفت: به دلیل پایین 
بودن نرخ بهره و ســود، در کشورهای 
توســعه یافته ارزش آفرینی با سرعت 
انجــام نمی شــود امــا صندوق های 
بازنشستگی توانسته اند دارایی خود را 
۱۹درصد رشد دهند که این نشان دهنده 
این اســت که در حوزه اقتصادی خوب 
عمل کــرده و دارایی های خود را حفظ 

کرده اند.
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی 
کشــوری افزود: بیشــترین سهم این 
دارایی ها مربوط به آمریکا با ۱۷.۸درصد 
رشد بوده است. اگر در کشورهای دیگر 
دارایی هــا و بازدهی های صندوق های 
بازنشستگی رشد نداشته باشد، با چالش 
روبه رو می شوند که بالطبع کشور ما نیز 

یکی از آنهاست.

وی تصریح کرد: آمریــکا، بریتانیا، 
ژاپن، اســترالیا و کانادا پنج کشــوری 
هســتند کــه دارایی هــای صندوق 
بازنشستگی در آنها و همچنین سود آن 

بیش از سایر کشورهاست.
افتخــاری تأکیــد کــرد: منابع 
درآمدهای صندوق بازنشســتگی از 
چهار منبع کسب می شــود که یکی از 
آنها کسورات حقوق شــاغالن، درآمد 
حاصل از سرمایه گذاری، تعهدات دولت 
و سایر درآمدهاست که تعهدات پرداخت 
حقوق، همسان سازی، امور رفاهی و بیمه 
تکمیل درمان ازجمله اقداماتی است که 
ما در صندوق بازنشستگی کشوری انجام 

می دهیم.
وی با اشــاره به اینکه ۱.۵ میلیون 
بازنشســته تحت پوشــش صندوق 
کشوری هســتند، گفت: یک میلیون 
شاغل نیز از صندوق بازنشستگی حقوق 

دریافت می کنند.
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی 
کشوری در خصوص نسبت پشتیبانی 
نیز تصریح کرد: نسبت پشتیبانی یعنی 

تعداد شاغالن و حقوق بگیران به افرادی 
که بازنشست شده اند که این موضوع در 
کشور ما در حال حاضر نشان دهنده این 
است که ورودی هایمان به شدت کاهش 

و درآمدهای ما نیز کاهش داشته است.
به گفته افتخاری، تعداد بازنشسته ها 
۱۵.۵درصد رشد داشــته در حالی که 
درآمدهای مــا )کســوربرداری( نیز 

۱۱درصد کاهش داشته است.
وی با اشــاره به اینکه در ســال ۹۹ 
اعتبار دولــت در کمک بــه صندوق 
بازنشستگی پیش بینی می شود که به 

۷۵درصد برســد و کسور بازنشستگی 
نیز به ۱۸درصد کاهش پیــدا کند، با 
تأکید بر اینکه سهم وابستگی صندوق 
بازنشســتگی به دولت در هشت سال 
گذشته ۴۳۳درصد رشــد داشته، چرا 
که باالتر از نرخ تورم حقوق بازنشسته ها 
افزایش پیدا کرده است، گفت: در سال 
۹۸ و ۹۹ میــزان حقــوق پرداختی به 
بازنشستگان کشوری ۳۲۷درصد رشد 
داشته و به طور میانگین سالی ۳۰درصد 
به حقوق بازنشستگان کشوری اضافه 

شده است.
وی ادامه داد: طی ســال های ۹۷، 
۹۸ و ۹۹ بیشترین رشــد را در حقوق 
پرداختــی بازنشســتگان کشــوری 

داشته ایم.
افتخــاری تصریــح کرد: کســور 
دریافتی کاهش معناداری داشــته به 
طوری که از ۲۷درصد در ســال ۹۴ به 
۱۸درصد در ســال جاری رسیده که 
این موضوع نیز نشــان دهنده کاهش 

درآمدهای صندوق کشوری است.
وی افزود: میانگین افزایش حقوق 
بازنشستگان کشــوری در سال ۹۹ با 
دو بار افزایش در ابتدای سال و مهرماه 

۸۳درصد رشد داشته است.
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی 
کشوری به پیش بینی وضعیت صندوق 
کشوری در سال ۱۴۲۰ اشــاره کرد و 
گفت: به فرض اینکه تعداد بازنشستگان 
در ۲۰ سال آینده ثابت بماند و افزایش 
حقوق را سالیانه فقط ۲۰درصد داشته 
باشیم، پیش بینی می کنیم که در سال 
۱۴۲۰، دو و نیم برابر از بودجه عمومی 

امسال بیشتر باید حقوق بدهیم.
افتخاری گفت: پیش بینی می شود 
در ســال ۱۴۲۰ حداقل میزان حقوق 
پرداختی به بازنشســتگان کشوری ۴ 
هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان )یا چهار 
و نیم میلیون میلیارد تومان( باشــد و 
سهم دولت از این حقوق دو دهم میلیون 

میلیارد تومان خواهد بود.
وی بــه ابرچالــش صنــدوق 
بازنشســتگی کشــوری در سال های 

آینده اشاره کرد و گفت: درآمد حاصل از 
سرمایه گذاری های ما تنها هفت درصد 
رشد داشته که خیلی کم است و نشان 
می دهد بخش اقتصادی ما خوب اداره 
نشده است به همین دلیل باید در این 
حوزه اقدامات خوبی انجام شــود چرا 

که وضعیت فعلی اصالً مطلوب نیست.
افتخاری با اشــاره به اینکه ما توان 
ایفای تعهدات آینــده را نداریم، گفت: 
برای خروج از این مشــکل یا باید حق 
بیمه شاغالن کســورپرداز را باال ببریم 
که امکان پذیر نیست یا اینکه افزایش 
جذب شاغالن را بیشــتر کنیم که در 
این خصوص نیز بــا محدودیت مواجه 

هستیم.
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی 
کشوری راه سوم خروج از مشکل ایفای 
تعهدات آینــدگان را افزایش حقوق و 
مزایا دانست و آن را نیز غیرعملی اعالم 
و تصریح کــرد: بنابراین تنها راه، تغییر 
مســیر ســرمایه گذاری در بنگاه های 

پربازده و بهبود بنگاه داری است.
وی افزود: چالش اصلی ما، وابستگی 
به بودجه عمومی دولت است و راهبرد 
حل این چالش، بهبود بهره وری دارایی ها 
و اصالح سرمایه گذاری هاست و هدف ما 
باید این باشد که سهم دولت در صندوق 
بازنشســتگی کشــوری به ۵۰ درصد 
کاهش پیدا کند. در این خصوص فشار 
صندوق در بودجــه عمومی دولت کم 
می شود و کسب درآمد بیشتر نیز حاصل 

خواهد شد.

حقوق بازنشستگان از بودجه عمومی کشور پرداخت می شود

افزایش 433درصدی وابستگی صندوق ها به دولت

خبر

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، 
شرایط فعلی اقتصاد و تداوم کرونا را بهترین فرصت 
برای رونق بازار کار، خلق فرصت های شغلی جدید 
و جهش تولید دانســت و گفت: در شرایطی که 
درآمدهای صادراتی، نفتی و گردشگری کاهش 
یافته باید روی تولیــد و صنعت داخلی متمرکز 

شویم.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا درباره راهکار 
جبران کاهش درآمدهای نفتی ابراز عقیده کرد 
و گفت: اگر تالش کنیم از پتانسیل های داخلی 
و محصوالت تولیدی خودمان اســتفاده کنیم و 
فرهنگ مصرف کاالی ایرانی را رواج دهیم قطعا 
در رونق تولید و بازار کار و گردش چرخ کارخانه ها 

اثرگذار است.

وی ادامه داد: سال ها به دلیل واردات بی رویه 
کاالی خارجی به خصوص کاالهایی که مشــابه 
آن را در داخل تولید می کردیم، تولید داخلی دچار 
مشکل شده و تمایل به خرید و مصرف کاالی ایرانی 
کاهش یافته بود ولی امروز با افزایش نرخ ارز و شیوع 
بحران کرونا شرایطی به وجود آمده که خرید کاال و 
محصوالت ایرانی افزایش یافته، لذا اگر این شرایط 
را مدیریت و به یک فرصت مناسب تبدیل کنیم 
ضمن ایجاد فرصت های شغلی و حفظ اشتغال 
موجود، کارخانه های تولیــدی و صنایع داخلی 
بیش از پیش تقویت می شوند و بازار کار هم رونق 

می گیرد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
با تاکید بــر کاهش تمرکز بــر درآمدهای نفتی 

خاطرنشــان کرد: کشــورهایی که نفت دارند 
دالرهای نفتی خود را در توسعه زیرساخت ها به 
کار می گیرند یا برای نســل های آینده پس انداز 
می کنند. باید ببینیم که چقــدر از درآمدهای 
نفتی خود را توانستیم پس انداز کنیم و بی حساب 
خرج نکردیم. وقتی امروز با کمبود بودجه مواجه 
می شــویم به بازار بورس و ارز چشــم می دوزیم 
در حالی کــه باید از اتــکا به نفت رها شــویم و 
سیاست های اقتصادی خود را در جهت تقویت 
و حمایت از تولید و اشــتغالزایی در این مســیر 

به کار گیریم.
چمنی تصریح کرد: زمانی کــه ژاپن با بمب 
اتمی آمریکا از هم فروپاشید کسی انتظار نداشت 
که این کشور بتواند سرپا بایستد ولی ژاپن با یک 

چرخش ۱۸۰ درجه ای به سرعت در مسیر تولید 
قرار گرفت و امروز جزو یکی از کشورهای صنعتی و 
توسعه یافته است که در بسیاری از زمینه ها حرف 
اول را می زند. باید از تجارب کشورهایی که شرایط 
بحرانی را پشت سرگذاشته و کشورهایی که فاقد 

درآمدهای نفتی هستند، استفاده کنیم.
وی در پایان گفت: در حال حاضر به دلیل باال 
رفتن قیمت دالر خرید کاالی خارجی به صرفه 

نیست و گرایش به مصرف تولید داخل بیشتر شده 
است، بنابراین باید از شرایط موجود و کرونا بهترین 
بهره را ببریم و با حمایت از تولیــد داخلی و رواج 
فرهنگ خرید کاالی ایرانی بازار اشتغال را تضمین 
کنیم و به سمت بومی کردن صنعت کشور برویم 
تا هم پایداری اشتغال در کارخانه ها را رقم بزنیم و 
هم کارگران واحدهای تولیدی با انگیزه بیشتر به 

کار و تولید بپردازند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

کرونا، تولید و مصرف کاالی ایرانی را افزایش داد

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: مراجعات برای پیدا کردن کار یا بازگشت به کار 
شکل گرفته و نگرانی که بهار امسال از ناامیدی از حضور در بازار 
کار اتفاق افتاد، آرام آرام در حال شکستن و بازگشت است و امید 

می رود نرخ مشارکت به حالت گذشته بازگردد.
به گزارش ایرنا، عیسی منصوری اظهار داشت: برآورد این 
بود که به صورت عام آسیب دیدگی بخش رسمی و غیررسمی 

کشور شامل آنهایی که ساعت کارشــان کم شد یا یک مقدار 
جابه جایی در شغل یا توقف موقت داشتند، حدود ۶ میلیون 
نفر است اما آنهایی که به صورت کامل ریزش داشتند، ارزیابی 

حدود یک و نیم میلیون نفر است.
وی در مورد مطالبــه بیمه بیکاری کارگــران بیان کرد: 
۸۵۰هزار نفر در سامانه مربوطه نام نویســی کرده بودند که 
حدود ۷۰۰هزار نفر آنها می توانستند مشمول بیمه بیکاری 
شــوند و بنابر منابعی که در اختیار داشتیم، تالش کردیم که 

تعهدات را انجام دهیم.
معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی بیان کرد: این عدد نســبت به 
نرم کشــور ۴۰۰هــزار نفر باالتــر بــود و از ایــن رو دولت 
رقمی را بــرای این بخش بــه صورت جداگانــه اختصاص 

 داد کــه به صــورت تدریجــی در حــال پرداخت اســت.
وی تشریح کرد: به دلیل شرایط خاصی که بر کشور حاکم است، 
ناچار هســتیم که به صورت ویژه و انتخابی حوزه ها و کسب و 
کارهایی که به حفظ و ایجاد اشتغال در این شرایط منجر بشود 

را مورد توجه قرار دهیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی یادآور شد: بســته اولی که در اسفندماه گذشته در 
مواجهه با شیوع کرونا روی میز گذاشتیم، اولویت نخست بود و 
مرحله بعد حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده را در دستور 
کار داشتیم که ازجمله تاکنون برای نزدیک به ۱۳هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان تسهیالت، کسب و کارهایی به بانک ها معرفی 
شدند که حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده 

و این فرایند ادامه دارد.

وی افزود: متقاضیانی که برای این وام نام نویسی کردند و 
پرونده هایشان فعال شده باید تا پایان مهرماه پیگیری کنند که 
بتوانند وامشان را دریافت کنند و البته هماهنگی با بانک مرکزی 
و ۱۹ بانک فعال دیگر صورت گرفته که با ســهولت و سرعت 

بیشتری این تسهیالت را در اختیار قرار دهند.
منصوری ادامه داد: از سوی دیگر تسهیالت خوبی فراهم 
شده بود و تالش شد برای رقم های ۱۶ میلیون به پایین جز سفته 
ضمانتی وجود نداشته باشد و برای رشته هایی مانند حمل و نقل 

و گردشگری هم تسهیالت ویژه در نظر گرفته شد.
وی تشریح کرد: برای ادامه کار بنا به نظر رئیس جمهوری 
یک بسته خاص توسعه و حمایت از کسب و کار و اشتغال برای 
یک سال باقی مانده تا پایان عمر دولت تدوین شده است که امید 

می رود پس از تصویب بالفاصله اجرا کنیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

فضای نگرانی حاکم بر  بازار   کار در حال شکستن است

پیش بینی می شود در سال 
۱۴۲۰ حداقل میزان حقوق 
پرداختی به بازنشستگان 
کشوری ۴ هزار و ۵۰۰ هزار 

میلیارد تومان )یا چهار و 
نیم میلیون میلیارد تومان( 

باشد و سهم دولت از این 
حقوق دو دهم میلیون 

میلیارد تومان خواهد بود

سهم وابستگی صندوق 
بازنشستگی کشوری 

به دولت در هشت سال 
گذشته ۴۳۳درصد رشد 

داشته، چرا که حقوق 
بازنشسته ها باالتر از نرخ 

تورم افزایش پیدا کرده 
است
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