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بازنشستگان خواستار تغییر 
اساسنامه تامین اجتماعی شدند

بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار تغییر 
اساســنامه ســازمان تامین اجتماعی در دولت 
سیزدهم و اعمال اســتقالل عمل در آن با رعایت 
ســه جانبه  گرایی شــدند. به گزارش ایلنا، جمعی 
از بازنشســتگان تامین اجتماعی گفتند: ماهیت 
اساسنامه تامین اجتماعی به دلیل سنگین کردن 
وزن دولــت در هیــأت امنای این نهــاد عمومی 
غیردولتی علیه بازنشستگان، بازماندگان و کارگران 
تنظیم شده است. این بازنشستگان با اشاره به حضور 
۶ عضو دولتی در ســاختار هیات امنای سازمان به 
کمرنگ شدن نقش هیأت مدیره در تصمیم گیری ها 
اشــاره کردند و افزودند: طبق اساســنامه تامین 
اجتماعی، هیأت امنا به نهادی با مناسبات دولتی 
تبدیل شده و هیإت مدیره هم اختیارات خود را از 
دست داده و چندان در تصمیم گیری ها نقشی ندارد. 
به گفته این بازنشستگان، دولتی شدن رکن عالی 
سازمان تامین اجتماعی، موجب شده تا منابع این 
سازمان با مدیریت دولت اولویت گذاری و خرج شوند، 
در حالی که حوزه بیمه ای این سازمان که مناسبات 
فنی و درآمد را تنظیم می کند، قادر به هماهنگی 
منابع سازمان با سیاست های دولت و حتی قوانین 

مجلس نیست.
    

بیش از یک میلیون خانوار محروم 
زیر پوشش بیمه قرار می گیرند

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر گفت: یک میلیون و ۲۳۷هزار نفر 
برای »طرح ملی بیمه اجتماعی خانوارهای محروم 
و کمتر برخوردار روســتایی و عشایر« نام نویسی 
کرده اند. پرونده برخی از متقاضیان ناقص است. اگر 
تمامی آنها بتوانند از این طرح برخوردار شوند، تعداد 
بیمه شدگان به یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر خواهد 
رســید. علی شــیرکانی به خبرگزاری مهر گفت: 
براساس استاندارد جهانی، یکی از محورهای توسعه، 
گسترش حمایت اجتماعی و برخورداری تمامی 
افراد جامعه از پوشش بیمه ای است. ایران با توجه به 
اهمیت این موضوع برای تحت پوشش قرار گرفتن 
تمامی آحاد جامعه تالش می کند و این طرح هم در 

همین چارچوب طراحی و اجرا شده است.
    

مرگ دو کارگر بر اثر گازگرفتگی 
در چاه

عصر روز جمعه، گازگرفتگی باعث مرگ دو کارگر 
در عمق چاهی در شهرستان شیراز شد. به گزارش 
ایلنا، حادثه گازگرفتگی عصر روز جمعه زمانی رخ داد 
که یک کارگر چاه کن تبعه افغانستان حین حفر چاه 
در روستای خانه خمیس در بخش سیاخ دارنگون 
شهرستان شیراز استان فارس، به علت گازگرفتگی 
در عمق چاه محبوس شد. براساس این گزارش، یکی 
از اهالی که کارگری ۳۳ساله از طایفه »قره قانی« ایل 
قشقایی است پس از مطلع شدن از گازگرفتگی این 
کارگر تبعه افغانستان در عمق چاه، برای نجات او 
وارد چاه شــد اما هر دو بر اثر مسمومیت با گازهای 

متصاعد شده جان خود را از دست دادند.
    

کمک هزینه آزمایش های 
بازنشستگان کشوری افزایش یافت

مدیرکل امور فرهنگــی و اجتماعی صندوق 
بازنشستگی کشوری از افزایش کمک هزینه طرح 
آزمایش آنالین از ۵۰۰هزار به ۷۵۰هزار تومان برای 
هر بیمه شده تحت پوشش خدمات بیمه تکمیلی 
درمان این صندوق خبر داد. به گــزارش اداره کل 
روابط عمومی صندوق بازنشســتگی کشــوری، 
محمود مرتضایی فر گفت: صندوق بازنشستگی به 
منظور کاهش تردد و مراجعه بازنشستگان به مراکز 
درمانی به خصوص در شــرایط کرونایی طرحی را 
با نام »آزمایش آنالین« با همکاری یک شــرکت 
دانش بنیان و فناور اجرا کرد که این طرح امسال نیز 
ادامه خواهد داشت. وی با بیان اینکه »طرح آزمایش 
آنالین ارائه خدمات آزمایشگاهی و برخی خدمات 
تشــخیصی درمانی را به بازنشستگان زیرپوشش 
بیمه تکمیلی درمان و از طریق سایت این شرکت 
استارتاپی برعهده دارد«، اظهار داشت: کمک هزینه 
ارائه خدمات در این طرح ۵۰۰هزار تومان برای هر 
بیمه شده بود که قرار شد تا کمک هزینه این طرح تا 
سقف ۷۵۰هزار تومان افزایش یابد و بازنشستگان تا 
این سقف از خدمات درمانی و تشخیصی به صورت 

رایگان و بدون پرداخت هزینه استفاده کنند.

4
اخبار کارگری

تورم در حــال بلعیدن دســتمزد 
حقوق بگیران و بازنشســتگان است؛ 
این جملــه ای اســت کــه »حمید 
حاج اســماعیلی«، کارشناس بازار کار 
می گوید. وی اعتقاد دارد که شــرایط 
تحریم و کرونا، منجر به رشــد نرخ ارز 
و تورم در دو ســال اخیر شــد و همین 
موضوع، بخش حقوق بگیر و بازنشسته 
کشور را دچار مشکالت معیشتی کرده 

است.
آخرین گزارش رسمی دولت از نرخ 
تورم حاکی از آن است که در شهریورماه 
تورم به ۴۵.۸درصد رسیده است. این در 
حالی اســت که به اعتقاد کارشناسان، 
تورم به صورت غیررســمی حدود ۶۰ 
درصد اســت. در این شــرایط حداقل 
حقوق کارگران در ســال جــاری دو 
میلیون و ۶۵۵هزار و ۴۹۵ تومان مصوب 
شده که با مزایا و ســوابق کار این رقم تا 
۴ میلیون و ۱۱۱هــزار تومان افزایش 
می یابد. ایــن رقم در حالی اســت که 
محاسبات نشان می دهد که با فرض دالر 
۲۸هزار تومانی و پایه حقوق دو میلیون 
و ۶۵۵هزار تومانی، یک کارگر در حال 

حاضر حدود ۹۴ دالر دریافتی دارد.
در همیــن خصــوص »حمیــد 

حاج اســماعیلی«، کارشناس بازار کار 
در گفت وگو با خبرآنالیــن درباره اثر 
تورم روی دستمزد و حقوق می گوید: 
تورم یکی از عوامل و مولفه های اساسی 
است که نمایانگر شرایط اقتصادی در هر 
کشور است. کشور ما متاسفانه طی ۵-۴ 
دهه گذشته متوســط ۲۰ تا ۲۳درصد 

تورم ساالنه را داشته است.
وی می افزایــد: تــورم در ایران در 
کوتاه مدت به وجــود نیامده، بلکه یک 
سیر طوالنی ۵۰ ساله دارد که روزبه روز 
رشــد کرده اســت. عوامل متعددی 
می توانــد از علل ایجاد تــورم در ایران 
باشد که یکی از جدی ترین آنها، ساختار 
اقتصادی کشور است که با وجود آگاهی 

مدیران، این روند اصالح نشده است.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه 
اقتصــاد ایران کماکان دولتی اســت، 
تصریــح می کند: بخش هــای دولتی 
بدون آگاهی از علم اقتصاد به خود اجازه 
می دهند در سایر بخش ها دخالت کنند 
که این خود منجر به ایجاد تورم می شود.
حاج اســماعیلی عنوان می کند: 
رشد نقدینگی نیز که در حال حاضر 
به باالی ۳ هزار هــزار میلیارد تومان 
رســیده، ناشــی از سیاســت های 

اقتصــادی دولت اســت کــه موج 
نقدینگــی را دنبال می کنــد و خود 

باعث ایجاد چنین تورمی شده است.
چشم اندازی برای کنترل تورم 

وجود ندارد
این کارشــناس بــازار کار در ادامه 
می گوید: اگر مــا بخواهیم شــرایط 
اقتصادی کشور را بهبود دهیم، این دولت 
است که باید سیاست های اقتصادی و 
برنامه های اقتصادی خود را اصالح کند 
و تا زمانی که دولت چنین عزمی نداشته 
باشد، امکان کاهش نرخ تورم در کشور 

وجود ندارد.
حاج اســماعیلی تاکید می کند: بر 
همین اساس، دولت مسئول ایجاد تورم 
در کشور از طریق سازمان ها و نهادهای 
اقتصادی اســت که در کشور فعالیت 
می کنند و یکی از آنها بانک ها هستند 
که روزبه روز با خلــق پول، نقدینگی را 
افزایش می دهند. خود دولت نیز برای 
جبران اعتبارات در بخش های مختلف، 
ممکن است از بانک مرکزی استقراض 
کند یا چاپ پول کند و اوراق بفروشــد 
و سیاســت هایی را برای جبران تامین 
اعتبار و کســری بودجه انجام دهد که 

منجر به تورم می شود.

گروهی که هدف تورم هستند
وی با بیان اینکه همه این مولفه ها 
در ســال گذشــته در ایجاد تــورم در 
کشور نقش داشتند، تصریح می کند: 
به طور قطع اولین آثار تورم در کشــور 
روی زندگی و معیشت حقوق بگیران، 
بازنشستگان و دهک های پایین خود 
را نشــان خواهد داد و آنها هستند که 
به ســرعت دچار کاهش قدرت خرید 
می شوند و دارایی های خود را از دست 
می دهند، طوری کــه پس انداز آنها در 
مدت کوتاهی استفاده و دچار مشکالت 

شدید تامین معیشت خواهند شد.
این کارشــناس بــازار کار متذکر 

می شــود: در همین راستا برای جبران 
تورم از طــرف دولت و حاکمیت حدود 
۷ تا ۸ سال قبل الیحه همسان سازی در 
مجلس تصویب شد تا دولت میزان فشار 
تورم که بر بازنشستگان و حقوق بگیران 

ایجاد شده است را جبران کند.
حاج اسماعیلی ادامه می دهد: طی 
ســال جاری حقوق مستمری بگیران 
افزایش یافت و به همین تناســب هم 
در بخــش خصوصی و هــم در بخش 
دولتی حقوق بگیران افزایش دستمزد 
داشتند اما این اقدام کارساز نبوده و ما 
برای این که بتوانیم فشار تورمی را روی 
حقوق بگیران و بازنشســتگان کاهش 

دهیم، باید تورم را کاهش دهیم.
وی یادآور می شود: این دولت است 
که باید سیاست های اقتصادی و ساختار 
اقتصاد کشــور را اصــالح کند و حجم 
نقدینگی از بازار داللی به سمت کارهای 
تولیدی و خدماتی هدایت شود تا پول 
در چرخه عرصه فعالیت های اقتصادی 
چرخش کند تا اینکه به سمت بازارهای 

ملک و داللی برود.
 بانک ها به خلق نقدینگی

 دامن می زنند
این کارشــناس بازار کار می گوید: 
بانک ها از عوامل اساســی هستند که 
دولت ها مدیریت آنها را برعهده دارد و 
باید سیاست های پولی و مالی را اصالح 
کنند. متاسفانه اقتصاد ما بانک محور 
است و بانک ها نیز خلق پول می کنند و 
خود نیز از طریق بنگاه داری در پروژه ها 
شرکت می کنند و سود آنها از پروژه ها 
بسیار هنگفت است که همه اینها به خلق 

نقدینگی دامن می زند.
حاج اســماعیلی دربــاره اثر دالر 
۲۸هــزار تومانی روی ســطح زندگی 
خانوار، می افزاید: موضوع دیگر، ثبات 
در عرصه های پولی و مالــی و ثبات در 
شرایط ارزی کشور است. متاسفانه نرخ 
ارز تاثیر به سزایی بر سیاست های پولی و 
مالی و بازار کار ما دارد و خیلی زود اثرات 
آن را بر معیشت و زندگی حقوق بگیران 
می بینیم. وی تصریح می کند: متاسفانه 
در ۴ دهه گذشته هیچ زمان ارز در کشور 
ما ثبات نداشته و همواره رشد فزاینده ای 
را تجربه کرده است. در ۳ سال گذشته 

نیز به دلیل تحریم ها و شــرایط کرونا، 
تورم االن به صورت غیررسمی به باالی 
۶۰درصد رسیده است و تورم رسمی نیز 
۴۵درصد است و در برخی از استان ها 

تورم رسمی به ۵۰درصد رسیده است.
این کارشــناس بــازار کار عنوان 
می کند: طبیعی اســت که در چنین 
شرایطی به سرعت گروه های حقوق بگیر 
و بازنشسته دچار مشکالت معیشتی 
می شوند و امکان اینکه نیازهای اساسی 
خود را برطرف کنند نیز دیگر برای آنها 
وجود ندارد. حاج اســماعیلی متذکر 
می شود: در نتیجه دولت عالوه بر اصالح 
سیاست های پولی و مالی، باید تالش 
کند تا قیمت کاالها افزایش پید نکند 
و ثباتی در عرصه قیمت گذاری های به 
وجود آورد و شــرایطی ایجاد شود که 

ثبات در بازار کار ایجاد شود.
وی خاطرنشــان می کنــد: اینها 
عالوه بــر اینکه نرخ تورم را در کشــور 
کاهش می دهد، به افزایش قدرت خرید 
حقوق بگیران کمک خواهــد کرد. به 
هر حال هر چه تورم افزایش پیدا کند، 
قــدرت خرید حقوق بگیــران کاهش 
پیدا خواهد کرد. عمده شــهروندان ما 
حقوق بگیر هستند و بنابراین کنترل 
نرخ تورم موضوع مهمی اســت و باید 
در دسته سیاســت های اصلی دولت و 

حاکمیت باشد.

دالر 28هزار تومان و حداقل حقوق دو میلیون و 655هزار تومان است

نامعادله عجیب تورم و زندگی کارگران و بازنشستگان

خبر

دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان 
لرستان با اشاره به تالش نمایندگان مجلس برای 
تصویب الیحه دائمی شدن همسان سازی حقوق 
بازنشستگان بدون در نظر گرفتن سهم سازمان 
تامین اجتماعی، گفت: اجرای متناسب ســازی 
در سال های آینده، نیاز به تامین منابع دارد اما به 
دلیل اینکه بار مالی آن متوجه دولت ســیزدهم 
نشود، نمایندگان از دیدن سهم تامین اجتماعی 

سر باز می زنند.
به گزارش ایلنا، محمدحســن موســیوند 
گفت: برخی نمایندگان مجلس با توجیه اینکه 
منابع ســازمان تامین اجتماعی بــرای اجرای 
متناسب سازی مستثنی است و در شمول منابع 
مندرج برای صندوق های کشوری و لشگری قرار 
نمی گیرد، سازمان تامین اجتماعی را از تغییرات 
جدید الیحه دائمی شــدن همسان سازی، جدا 

کرده اند. وی با بیان اینکه تامین اجتماعی در سال 
۱۴۰۰ حدود ۶۰هزار میلیارد تومان کسری منابع 
دارد، گفت: کل میزان بازگشــت بدهی دولت در 
بودجه عمومی سال جاری، ۸۹هزار میلیارد تومان 
در نظر گرفته شده اســت. حتی اگر این میزان از 
بدهی دولت در بودجه، در قالب سهام، اسناد خزانه 
و... وصول شود، تا انتهای سال چیزی دست سازمان 
تامین اجتماعی نمی ماند. در حالی که سازمان باید 
منابع متناسب سازی را ماه به ماه در بودجه خود 
لحاظ کند و از بابت کســری آن به بازنشستگان 
پاسخگو باشد اما مجلس، از اجرای متناسب سازی 

حقوق بازنشستگان شناختی ندارد.
 مجلس را مقصر مشکالت 

بازنشستگان می دانیم
دبیر کانون بازنشســتگان لرســتان با بیان 
اینکه اجرای دو مرحله متناسب سازی نتوانسته 

شرایط مساعدی را برای معیشت بازنشستگان 
تامین اجتماعی ایجاد کنــد، گفت: اگر مجلس 
طلب ســازمان تامین اجتماعی از دولت یا سهم 
بازنشســتگان این صنــدوق از منابــع اجرای 
متناسب ســازی را لحاظ نکند، بازنشســتگان، 
مجلس را مقصر مشکالت خود معرفی می کنند 
و این بدعهــدی آنها را فرامــوش نمی کنند. اگر 
امروز در تامیــن اجتماعی ضریب پشــتیبانی 
کاهش پیدا کرده و به حدود ۴ بیمه پرداز به ازای 
یک مستمری بگیر رسیده، به دلیل سیاست های 
مجلس، در زمینه قانونگذاری است؛ قوانینی که بار 
آن مستقل از نظام بیمه پردازی اجباری است که 

سازمان براساس آن شکل گرفته است.
موســیوند با بیان اینکه در ســال های آینده 
تامین اجتماعی باید پاســخگوی مشــکالت 
بازنشستگان باشد، گفت: اگر ســازمان نتواند از 

ظرفیت حضور دولت در ساختار مدیریتی خود و 
تعیین مستقیم ارکان مدیریتی آن توسط دولت 
بهره ببرد، در سال های آینده باید پاسخگوی تطابق 
نداشتن مستمری ناشی از اعمال متناسب سازی با 
واقعیت های اقتصادی باشد. قرار نیست که دولت 
در ساختار مدیریتی سازمان مداخله کند اما از آن 
طرف، از زیر بار تعهدات خود به سازمان شانه خالی 
کند. قاعدتا اگر صندوق تامین اجتماعی مستقل از 
اراده دولت اداره می شد، مجبور نبود که تا این اندازه 
فشار قانونگذار و دخالت های دولت های گذشته در 
سیاست گذاری های عرصه سرمایه گذاری خود 

را تحمل کند.
دولت در قبال ۳.5 میلیون بازنشسته 

تعهد دارد
وی با بیان اینکه در نظــام اقتصادی ایران، 
حاکمیت شرکتی نقض می شود، گفت: ساختار 
مدیریت شرکتی تامین اجتماعی باید مستقل 
از حدود قدرت سیاسی شکل بگیرد و دخالت در 
آن می تواند به فجایع بیشتری منتهی شود اما 
مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی حاضر 

به رها کردن آن نیســت. در این شرایط دولت 
نمی تواند منکر وظیفــه خود برای امرار معاش 
مســتمری بگیران که طبقه ضعیف درآمدی 
را تشکیل می دهند، شــود و صورت مسأله را 
با محــدود کردن دامنه مســئولیت های خود 
در قبال بازنشســتگان کوچک کند. دولت در 
تامین اجتماعی در قبال ۳.۵ میلیون بازنشسته 
تعهداتی دارد که باید آن را ادا کند اما به عنوان 
رکن اصلی مدیریت سازمان که در هیات امنای 
آن ۶ عضو دارد، هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد 
و مجلس هم در هنگام قانونگذاری متناسب با 

همین نگاه، رفتار می کند.

دبیر کانون بازنشستگان استان لرستان:

مجلس درکی از متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد

رئیس کانون شــوراهای اســالمی کار البرز با بیان اینکه 
هزینه های درمان به گونه ای شده که شاید یک کارگر مجبور 
باشد برای تامین هزینه های درمان، اموال خود را بفروشد، گفت: 
نگران گران تر شدن کاالهای ضروری و خوراک در ماه های آینده 
هستیم. علی اصالنی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه حقوق 
کارگران با میزان تورم موجود در جامعه به هیچ عنوان تناسب 
ندارد، گفت:  با تورم افسارگسیخته ای که در جامعه وجود دارد، 
وضعیت معیشت کارگران اصال خوب نیست. قیمت کاالهای 
ضروری مختلف روزبه روز افزایش می یابد و این تورم کمر جامعه 

کارگری را می شکند. اصالنی افزود: هزینه سبد معیشت یک 
کارگر ۳.۳ دهم نفری در اسفند ۹۹، هفت میلیون تومان ارزیابی 
ولی حقوق چهار میلیون و ۲۰۰هزار تومان در نظر گرفته شد و 
کارگران با این دستمزد به سختی زندگی خود را می گذراندند. 
اکنون خط فقر به ۱۰میلیون تومان رســیده و گذران زندگی 
کارگران با این حقوق بسیار سخت شده است. وی با ابراز نگرانی 
از میزان تعیین دستمزدها در سال آینده گفت: از این شرایط 
بدتر شایعاتی است که در مورد دستمزدهای امسال به گوش 
می رسد. نمایندگان جامعه کارگری از طریق شورای عالی 

کار به وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی برای تعدیل حقوق 
کارگران نامه ارسال کردند تا برای تطبیق افزایش هزینه ها 
با حقوق کارگران اقدامی صورت بگیرد. درحالی که اکنون 
شنیده می شــود با توجه به کســری بودجه دولت، در سال 
جدید دســتمزدها ۱۰درصد افزایش می یابــد یا احتماال 

افزایشی نداشته باشد. بنابراین دغدغه کارگران چند برابر 
شده است. به گفته اصالنی درمان نیز با شرایط ایجاد شده تبدیل 
به یک معضل بزرگ شده است. اکثر داروها از زیر نظر خدمات 
دفترچه تامین اجتماعی خارج شده و هزینه یک عمل جراحی 
برای یک کارگر از توان خارج اســت. وی  ادامه داد: اخیرا نیز به 
دلیل افزایش بدهی تامین اجتماعی، بسیاری از مراکز درمانی 
دفترچه تامین اجتماعی نمی پذیرند و کل مبلغ را در ابتدا دریافت 
می کنند و با صدور فاکتور، دریافت مبلغ را به تامین اجتماعی 
ارجاع می دهند. به این صورت شاید یک کارگر مجبور باشد برای 
تامین هزینه های درمان خانه خود را بفروشد. حتی رفتار برخی  
بیمارستان های خصوصی در مورد بیمه های تکمیلی نیز همین 
گونه است. دریافت پول از سازمان اجتماعی نیز شرایط و ضوابط 

خاصی دارد و بسیاری از شرایط را نمی پذیرند.

رئیس کانون شوراهای اسالمی کار البرز:

هزینه های درمان برای کارگران، کمرشکن است

دولت برای جبران 
اعتبارات در بخش های 
مختلف، ممکن است از 
بانک مرکزی استقراض 

کند یا چاپ پول کند و اوراق 
بفروشد و سیاست هایی را 
برای جبران تامین اعتبار 

و کسری بودجه انجام دهد 
که منجر به تورم می شود

اولین آثار تورم در 
کشور روی زندگی و 

معیشت حقوق بگیران، 
بازنشستگان و دهک های 

پایین خود را نشان می دهد 
و آنها هستند که به سرعت 
دچار کاهش قدرت خرید 

می شوند و دارایی های خود 
را از دست می دهند
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