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بسیج کارگری خطاب به جهانگیری:
کارگران را معطل افزایش 

حق مسکن نکنید
سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در 
نامه ای خطاب به »اسحاق جهانگیری« معاون اول 
رئیس جمهور خواستار پیگیری و تصویب افزایش 
حق مسکن کارگران شــد. به گزارش خبرگزاری 
تســنیم، با وجود گذشــت حدود 2 ماه از مصوبه 
شــورای عالی کار، هنوز هیأت دولت افزایش حق 
مسکن به 300هزار تومان را تصویب نکرده است. از 
این رو سازمان بسیج کارگری در نامه ای خطاب به 
جهانگیری، خواستار پیگیری و تصویب افزایش حق 

مسکن کارگران شد.
    

 مرگ یک کارگر ساختمانی 
در  مالیر

یک کارگر ساختمانی مالیری حین کار در یک 
پروژه ساختمانی، بر اثر برق گرفتگی جان باخت. 
به گزارش ایلنا، بررسی های اولیه حاکی از آن است 
که این کارگر هنگام کار به دالیل نامعلومی از ارتفاع 
طبقه سومی ســاختمانی در حال ساخت سقوط 
می کند و حین سقوط بر اثر برخورد با سیم های برق 
فشار قوی دچار برق گرفتگی شده و بالفاصله در محل 
جان خود را از دست داده است. »حسین روستایی« 
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرستان مالیر گفت: پیکر این کارگر ساختمانی 

برای اقدامات قانونی به پزشکی انتقال یافته است. 
    

 تجمع معلمان غیرانتفاعی 
مقابل مجلس

صبح دیروز )بیســت و دوم تیرمــاه( جمعی از 
معلمان آزاد شــاغل در مدارس غیرانتفاعی کشور 
با تجمع مقابل مجلس، خواســتار رســیدگی به 
مطالبات شغلی خود شدند. به گزارش ایلنا، حاضران 
در تجمع گفتند: ما همان کار معلمان رسمی را انجام 
می دهیم اما یک سوم آنها هم حقوق نمی گیریم، از 
همه مزایای شغلی محرومیم و حتی بیمه ما کامل 
پرداخت نمی شود. باید نمایندگان مجلس فکری به 
حال ساماندهی اشتغال ما بکنند. معلمان آزاد شاغل 
در مدارس غیرانتفاعی تحت پوشش قانون کار به 
صورت ساعتی کار می کنند و بیمه آنها به صورت 
ساعتی به حساب تامین اجتماعی واریز می شود. 
این معلمان می گویند: دستمزد ما گاهی از حداقل 
حقوق کارگری هم کمتر است؛ یعنی کارگر ساده 
هم به حســاب نمی آییم. نمایندگان مجلس باید 
فکری به حال ساماندهی اشتغال چند هزار معلم 
آزاد کنند و وزارت آموزش و پرورش را مجبور کنند 
که این نیروهای متخصص را در بدنه خود جذب و 

ساماندهی کند. 
    

فعال کارگری:
 کارگران به راحتی 

طعمه کرونا می شوند
یک فعال صنفی با انتقاد از گران شدن ماسک 
گفت: اگر به فکر کارگران نباشند، این گروه اجتماعی 
راحت طعمه کرونا می شــوند. مازیار گیالنی نژاد 
در گفت وگو با ایلنا گفت: در بســیاری از واحدهای 
صنعتی دیگر از تب سنجی خبری نیست، ماسک 
الزم برای کارگــران بســیاری از واحدها بیش از 
دوماه است که تهیه نشده و ابتال به بیماری کرونا در 
شهرک های صنعتی رو به گسترش است. ابتالی 
کارگران در عسلویه و بوشهر و پارس جنوبی به دلیل 
رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی در هنگام کار و 
سرویس های کارگران و خوابگاه هایشان، ضدعفونی 
نشدن خوابگاه ها و سرویس های بهداشتی و نداشتن 
ماسک، یکی از نگرانی های عمده است. به گفته وی، 
داس کرونا سالمندان، بیماران زمینه ای چون قلب و 
عروق، کلیوی، سرطانی و بیماری های خاص را درو 
می کند. وی ادامه داد: معنی افزایش نرخ ماســک 
معمولی از 300 تومان به 2000 تومان این است که 

مرگ همچنان به سمت فقرا میل  می کند.
گیالنی نــژاد اضافه کرد: هزینه پیشــگیری از 
ایــن بیمــاری بــرای خانواده هــای کارگری و 
مستمری بگیران باالســت. یک خانواده کارگری 
برای خرید ماســک و ضدعفونی کــردن روزانه 
باید بیش از ۱0هــزار تومان هزینــه کند، آن هم 
با حقوق یک میلیون و ۸00هــزار تومانی یا نهایتاً 
دو میلیون تومانی. کافی اســت در معابر عمومی و 
محله های کارگری رفته و مشاهده کنید که چگونه 
خانواده های کارگری ماسک چند بار مصرف شده را 

باز هم مجبورند استفاده کنند.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

بیست و پنجم تیرماه در ایران، روز 
بهزیستی و تامین اجتماعی نامگذاری 
شده است. تامین اجتماعی چه اهمیتی 
در حیات جمعی ملت ایران دارد و اکنون 
در ســال ۹۹، مطالبات بیمه شــدگان 
گسترده این سازمان از دولت چیست؟ 
»حسین اکبری«، فعال صنفی کارگران 
و بازنشســتگان در این رابطه می گوید: 
اگر مالک تشکیل سازمان یا نامگذاری 
روزی به نام آن را میزان اهمیت و نقش 
تامین اجتماعی در زندگــی مردم در 
جامعه ۸0 میلیونی ایــران بدانیم، باید 
بگوییم بدون تردید بهزیستی از آنجا که 
وظیفه خدمت رســانی به محروم ترین 
اقشــار جامعه را برعهــده دارد، یکی از 
مهمترین و در عین حال، اساسی ترین 

چالش ها در نظام سیاسی ایران است.
به گفتــه وی، بهزیســتی و تامین 
اجتماعی بــر اصــول 3، 2۱، 2۹ و 3۱ 
قانون اساسی اســتوار است. با توجه به 
این اصول باالدستی، دولت موظف است 
اولویت هایی را در دستور کار خود برای 
تامین اجتماعی و بهزیستی قرار دهد، 
اما پرسش مهم این است که آیا دولت این 
کار را کرده است؟ پاسخ متاسفانه »نه« 

بزرگی است که نمی شود آن را ندید.
اکبری به سابقه سازمانی به نام تامین 
اجتماعی اشاره کرده و می گوید: تامین 
اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی 
عمومی و غیردولتی است. این سازمان 
عمومــی غیردولتی، وظیفه پوشــش 
اجباری بیمه کارگران، حقوق بگیران 
و پوشــش اختیاری صاحبان حرف و 
مشاغل آزاد را برعهده دارد. این سازمان 
در سال ۱33۱ تشکیل شده و سرمایه 
آن بین النســلی و متعلق بــه کارگران 

)بیمه شدگان اصلی آن( است.
به گفته این فعــال کارگری، تمام 
آنچه را که طبق مواد قانون اساسی باید 
دولت ایجاد می کرد، این ســازمان در 
خود دارد ولی متاسفانه دولت ها به جای 
اداره درست این سازمان، آن را به محلی 
برای برداشت سرمایه های کالن و تامین 
هزینه های خود تبدیــل کرده اند و به 
خاطر ناکارآمدی ها، منابع آن به محلی 
برای حامی پــروری و رانت خواری بدل 

شده است.
وی ادامــه می دهــد: دولت مبلغی 
حدود 300 هزار میلیارد تومان به این 
سازمان بدهی دارد و سال ها این مبالغ 
بدون اختصاص هرگونه بهره ای به اصل 
پول، در نزد دولت مانده است در حالی که 

بازنشستگان این ســازمان از کمترین 
میزان مســتمری برخوردار می شوند. 
در عین حال، هم کارگران شاغل و هم 
بازنشستگان، با وجود پرداخت هزینه 
بابت سالمت و درمان، از مزایای بسیار 

حداقلی برخوردار هستند.
اکبری به وضعیت فعلی سرمایه های 
ســازمان می پردازد و می گوید: پس از 
سال های بی توجهی به مسائل اقتصادی 
و مجموعــه بنگاه هــای اقتصادی این 
سازمان که در شســتا و تحت مدیریت 
دولتی اداره می شوند، حاال دولت مدام 
ادعا می کند که سازمان نباید بنگاه داری 
کند! اگر دولت یا سازمان تامین اجتماعی 
نمی تواند بنگاه داری کنــد، چرا اداره 
بنگاه هــای متعلق به بیمه شــدگان 
این ســازمان را به خودشــان از طریق 
تشکل های واقعی شان واگذار نمی کنند؟ 
دولت با هدف فرافکنی و برای پاسخگویی 
به رفع مشکالتی که خود برای بنگاه ها و 
منابع تامین اجتماعی پدید آورده، آن 
بنگاه ها را به بورس عرضــه کرده تا هم 
ضمن فرار از مسئولیت هایش، به درآمد 
سرشاری بابت دریافت مالیات بر عرصه 
سهام دست پیدا کند و حاال تصمیم دارد 
دیون خود را از محل فروش همین سهام 
به ســازمان برگرداند تا مطالباتی چون 

همسان ســازی حقوق بازنشستگان را 
جواب دهد.

وی ادامه می دهد: همسان ســازی، 
مطالبــه ای اســت که سال هاســت 
بازنشستگان با وعده و وعید آن روبه رو 
بوده اند و طی هفته اخیر پس از اظهاراتی 
از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس که 
بر اجرای همسان ســازی توسط دولت 
تاکید و مدیریت سازمان تامین اجتماعی 
را مســئول اعالم کرده بــود و به دنبال 
بازتاب وسیع اعتراضات بازنشستگان و 
اینکه در بین این جمعیت چند میلیونی 
زمزمه هــای تجمع اعتراضــی در روز 
2۵ تیرماه )که بــه روز تامین اجتماعی 
نامگذاری شده است( هر روز شدت پیدا 

می کرد، حاال ســخنگوی دولت اعالم 
داشته است که بیش از 30هزار میلیارد 
تومان از بدهی دولت بــه وزارت رفاه و 
تامین اجتماعی پرداخت خواهد شــد 
که این موفقیت بســیاری خوبی برای 

بازنشستگان است.
به گفته اکبــری، در موضوع میزان 
افزایش مســتمری ها در سال ۱3۹۹ 
نوعی از قانون شکنی ها دیده می شود. 
کانون های بازنشستگی به جای برخورد 
فعال برای یافتن راه های مناسب برای 
افزایش متناسب مســتمری ها با تورم 
و گرانی های فزاینده، تســلیم روندی 
می شــوند که طی آن حداقل دستمزد 
شاغلین تعیین شــود و بعد از آن کمتر 
از درصد تعییــن شــده و در بهترین 
حالت به همان میزان نیز به مستمری 

بازنشستگان افزوده شود.
او ادامه می دهد: این در حالی ست که 
نه تنها آن فرمول هایی که به موجب آن 
هزینه و قیمت سبد خانوار تعیین می شود 
در نظــر گرفته نمی شــود بلکه همان 
حداقل نیز پس از ســه ماه و گاه بیشتر 

برای افزایش مستمری اعالم می شود.
این فعال صنفی بازنشســتگان با 
برشماری مطالبات مستمری بگیران 
کارگری، می گوید: بازنشستگان سازمان 
تامین اجتماعی خواسته هایی را از طریق 
شبکه های رسانه ای به گوش مسئوالن 
دولتی و مدیران سازمان تامین اجتماعی 
و کانون های بازنشستگی سراسر ایران 
رسانده اند اما گویا این سه نهاد، چندان 
گوش شنوایی برای شنیدن حرف های 
بازنشســتگان ندارند. این خواسته ها 
معموال بر دو دســته اند؛ خواسته هایی 
که بیشــتر مضمون صنفــی دارند و 
همان هایی هم هستند که اصول قانون 
اساسی بر آنها تاکید دارد و سازمان تامین 
اجتماعی به خاطر آنها تشکیل شده مثل 
افرایش مستمری ها بر پایه قیمت سبد 
هزینه ای خانوار که حداقل آن در سال 
گذشته در شورای عالی کار ۴میلیون و 
۹۴0هزار تومان تعیین شده است، حذف 
هزینه های بهداشت و درمان در پذیرش 
بیماران بیمه شــده تامین اجتماعی و 
ایجــاد امکانــات رفاهی بــرای حفظ 
سالمت تن و روان بازنشستگان. بخشی 
از مطالبات نیز به ایجاد ســازوکارهای 

مناسب برای دخالت گری بازنشستگان 
در امــوری که به آنها مربوط می شــود 
بازمی گردد که عبارتند از کنترل و هدایت 
کانون های بازنشستگان به دست خود 
آنان، الغای هیات امنای سازمان تامین 
اجتماعی و ابقای شــورای عالی تامین 
اجتماعی و پایان دادن به هرگونه سلب 
مالکیت از صاحبان اصلی سازمان تامین 
اجتماعی به هر شکل اعم از واگذاری ها 
به غیر یا عرضه منابع سازمان در بورس. 
اینها مطالباتی اســت که در سال های 
اخیر بازنشستگان از همه مجاری ممکن 
به گوش مسئوالن رســانده اند اما باید 
گفت تقریبا همه این مطالبات بر زمین 
مانده و تــا امروز هیچ کــدام به صورت 

اصولی و کامل، برآورده نشده است.
به گفته اکبری، یک دســته دیگر 
از مطالبات بازنشســتگان، مطالبات 
اجتماعی است. بازنشستگان این حق 
را برابر قانون اساســی برای خود قائل 
هســتند که بتوانند از طریق هرگونه 
اعتراض نســبت بــه ناکارآمدی های 
مدیران ســازمان تامیــن اجتماعی یا 
ضایع شدن حقوق قانونی خود از سوی 
دولت، در مناسبت هایی چون روز تامین 
اجتماعی یا روز کارگر گردهمایی هایی 
داشته باشــند یا بتوانند در زمان هایی 
که خود تشــخیص می دهند از طریق 
روش های مدنی، صدای اعتراض خود را 

به گوش مسئوالن برسانند.
وی در پایان تاکید می کند: تا زمانی 
که مطالبات بازنشستگان برآورده نشود و 
بازنشستگان به شیوه ای موثر و مستقل، 
در اداره دارایی های خود صاحب اختیار 
و صاحب رای نباشــند، اوضاع سازمان 
تامین اجتماعی بهبــود نخواهد یافت. 
این یک حقیقت مســلم است که نباید 

نادیده گرفته شود.

بازنشستگان کارگری خواهان مشارکت در اداره تامین اجتماعی هستند

قانون شکنی در تعیین مستمری بازنشستگی و همسان سازی حقوق

خبر

مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی، در 
ارتباط با همسان ســازی حقوق بازنشستگان 

تامین اجتماعی، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی ساالری 
در نشست خبری برنامه های این سازمان در هفته 
تأمین اجتماعی، گفت: در این هفته پروژه های 
متعدد درمانی و بیمه ای در استان های مختلف 

کشور افتتاح می شود.
ساالری گفت: در سال گذشته حداقل بگیرها 
یک میلیون و ۵۸0هزار تومان دریافت می کردند 
اما از ابتدای مرداد ۹۹ و با اجرای متناسب سازی 
حقــوق و همچنیــن افزایــش 2۶درصدی، 
بازنشستگان با 30 سال سابقه حداقل دریافتی 
دو میلیون و ۷۵0هزار تومان و 3۵ سال سابقه، 

سه میلیون تومان خواهند داشت.
وی افزود: در بحث همسان ســازی حقوق 
بازنشستگان از تمام ظرفیتمان استفاده کردیم و 
با 32هزار میلیارد تومان سهامی که هفته گذشته 
دولت به ما واگذار کــرد، اجرای این قانون از اول 

مردادماه آغاز می شود.
مدیرعامــل تأمین اجتماعــی تأکید کرد: 
همسان ســازی فقط مربوط به حداقل بگیران 
نیســت و هرچه ســنوات خدمت بیشتر باشد، 
مبلغ همسان ســازی بیشــتر اضافه می شود و 
هرچه بازنشستگان حقوق بیشتری بگیرند باز 
هم حقوق بیشــتری خواهند گرفت. درصدها 
در ســطوح مختلف با سنوات مختلف مشخص 

می شود.
وی با اشاره به اینکه باید از بنگاه داری خارج 
و به سمت شــرکت داری پیش رویم، ادامه داد: 

بنگاه داری ما را از وظایف اصلی مان دور می کند، 
به همین دلیل به سمت سهامداری حرکت کرده 
که این موضوع هم الزام قانون برنامه ششم و هم 
تأکید وزیــر و رئیس جمهور اســت. این به این 
منظور نیست که سهام خود را بفروشیم و خرج 
کنیم بلکه این ســهام برای پشــتیبانی ماست 
و آن را به ســهام با کیفیت و بازده خوب تبدیل 

می کنیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره 
حرکت به سمت سه جانبه گرایی نیز خاطرنشان 
کرد: حضور جامعه کارفرمایی و کارگری را احیا 
کرده ایم طوری که سال گذشته متنی را تهیه و 
به دولت و مجلس فرســتادیم و در نوبت صحن 
مجلس قرار گرفت اما متأســفانه به دلیل کرونا 
جلسات تشکیل نشد و این موضوع فعاًل تصویب 

نشده است.
ســاالری در خصوص هزینه هــای تأمین 
اجتماعی گفت: در سال ۹۸ مجموع هزینه های 
ما ۱3۴هزار میلیارد تومان بود که این مبلغ در 
سال جاری به ۱۷2 هزار میلیارد تومان می رسد.

وی افزود: در هر ماه ســال گذشته ۹ هزار و 
۶00 میلیارد تومان هزینه کرده ایم که این مبلغ 
امسال به ۱۴هزار و ۵00 میلیارد تومان رسیده و 
با احتساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان، 
ماهیانه ۱0 هزار و ۶00 میلیارد تومان برای 3.۵ 
میلیون بازنشسته هزینه می شود، در حالی که 
این مبلغ در سال گذشته ۶ هزار و ۷00 میلیارد 

تومان بود.
ساالری با اشــاره به اینکه ماهیانه سه هزار 
میلیارد تومان برای درمان و ۸00 میلیارد تومان 

هزینه های جاری ماست، گفت: تمامی این مبالغ 
به ۱۴هزار و ۵00 میلیارد تومان در ماه می رسد.

مدیرعامل تأمین اجتماعی درباره پرداخت 
بدهی وزارت بهداشت اظهار داشت: سال گذشته 
در همین زمان ۱۸ ماه بدهی به وزارت بهداشت 
داشتیم اما در پایان سال ۹۸ توانستیم ۱0هزار 
میلیارد تومان بدهی خود را تســویه کنیم که ۵ 
هزار میلیارد تومان دولــت به ما کمک کند و در 
حال حاضر نیز علی الحساب فروردین را پرداخت 
کرده ایم و امروز با اقدامات انجام شده حتی یک 
ریال معوقه رسیدگی شده به مراکز درمانی نداریم 
و بخشی از مطالبات بخش خصوصی نیز این هفته 

پرداخت می شود.
وی در خصــوص بدهــی دولت بــه تأمین 
اجتماعی اظهار داشت: امسال دولت حق بیمه 
اشــخاصی که باید بپردازد به حــدود ۴0هزار 
میلیارد تومان می رســد که اگر تأمین شــود 
مشکلی در تأمین حق بیمه این اشخاص نداریم.

مدیرعامل تأمیــن اجتماعی گفت: در مورد 
بدهــی دولت به مــا، اختالف کارشناســی در 
محاســبه وجود داشــت که طبق نظر سازمان 
حسابرسی، میزان بدهی دولت تا پایان سال ۹۶ 
به ۱30هزار میلیارد تومان می رسد در حالی که 
میزان بدهی از 200 تا 2۹0 هزار میلیارد تومان 

عنوان شده است.
ســاالری در مــورد بیمه بیکاری ناشــی از 
کرونا افزود: در گذشــته ماهیانه 220هزار نفر 
بیمه بیکاری گرفتند اما بعد از شــیوع کرونا در 
ســامانه ای که وزارت رفاه اعالم کرد ۶۸0هزار 
نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردند که 

یک مسأله ملی و فراتر از توان تأمین اجتماعی و 
ناشی از بحران کرونا بود. وی با اشاره به اینکه تا 
آخر اردیبهشت ماه ضوابط خاصی برای پرداخت 
بیمه بیــکاری به افــراد آســیب دیده از کرونا 
پیش بینی شد، گفت: ما نیز بیمه بیکاری همان 

220هزار نفر را پرداخت می کنیم.
مذاکره با وزارت بهداشت برای تأمین 

هزینه درمان بیماران کرونایی
مدیرعامل تأمین اجتماعی همچنین گفت: 
در حال مذاکره و تفاهم با وزارت بهداشت هستیم 
که بیمه شدگان تأمین اجتماعی نیز مانند سایر 
بیمه شدگان از اعتبار برداشت شده از صندوق 

توسعه ملی برخوردار شوند.
وی گفت: اعتباری از سوی صندوق توسعه 
ملی بــرای درمــان تمامی بیمــاران کرونایی 
اختصاص یافته اما هنوز بحث درباره هزینه کرد 
مبلغی که از صندوق توسعه ملی برداشته شد، 

وجود دارد و در حال کار روی آن هستیم.

ســاالری گفت: تصمیم ما این است که همه 
بیمه شــدگان تأمین اجتماعی از ایــن اعتبار، 
برخــوردار و با آنها یکســان و مشــابه برخورد 
شــود و درباره اینکه این موضــوع بین وزارت 
بهداشــت و تأمین اجتماعی راهبری شود، در 
حال مذاکره هستیم که امیدواریم نتیجه دهد. 
وی درباره استفاده بیمه شدگان تأمین اجتماعی 
از مراکز وزارت بهداشت هم گفت: در همه جای 
دنیا این گونه اســت که صندوق های بیمه ای و 
بازنشستگی خرید خدمت انجام می دهند و ما نیز 
در کشور این روند را ادامه می دهیم و نمی توانیم 
به تنهایی برای ۴۵ میلیون بیمه شــده، مراکز 
درمانی و خدمات داشته باشیم. همچنین متولی 
درمان کشور، وزارت بهداشــت است و ما از آنها 
خرید خدمت می کنیم. مدیرعامل سازمان تأمین 
اجتماعی ادامه داد: مراجعه بیمه شــدگان ما به 
مراکز درمانی وزارت بهداشت، دلیل این موضوع 

نیست که از مراکز ما ناراضی هستند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

دریافتی بازنشستگان کمتر از دو میلیون و 750هزار تومان نخواهد بود

بازنشستگان این حق را 
برابر قانون اساسی برای 

خود قائل هستند که بتوانند 
نسبت به ناکارآمدی های 

مدیران تامین اجتماعی یا 
ضایع شدن حقوق قانونی 

خود از سوی دولت، حق 
اعتراض داشته باشند

دولت ها به جای اداره 
درست تامین اجتماعی، 
سازمان را به محلی برای 

برداشت سرمایه های کالن 
و تامین هزینه های خود 

تبدیل کرده اند و به خاطر 
ناکارآمدی ها، منابع آن به 
محلی برای حامی پروری و 

رانت خواری بدل شده است
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