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چـهخـبـرازتـامـیـن

بيانيهتقديرکادردرمان
ازمديرعاملسازمان
تأميناجتماعی

ن برای  ۱.۴ميليون خانوار روستايی
تحقق پوشش بيم ه اجتماعی رايگا 
وزیر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی از پوشــش بیم ه
ن همگانی بــرای یک میلیون و ۴۰۰
اجتماعی رایگا 
هزار خانوار روستایی محروم از بیمه اجتماعی خبر داد.
محمد شریعتمداری در صفحه شخصی خود در توییتر
این خبر را اعالم کرد .وی نوشته است :برای اولینبار ،با
شوهمراهیهمکارخوبمدکترنوبختپوششبیمه
تال 

ن همگانی برای یک میلیون و ۴۰۰هزار
اجتماعی رایگا 
خانوار روستایی محروم از بیمه اجتماعی محقق شد.

اجرای همسانسازی حقوقها برای ۹۰
درصد بازنشستگان

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :همسانسازی

برای  ۹۰درصد بازنشســتگان اجرایی شــد .محمد
شریعتمداری افزود 3.5 :میلیون نفر از بازنشستگان
تأمیناجتماعی مشــمول متناسبســازی حقوق
شدهاند.
همچنین در مردادماه با اعتبار  ۳۲هزار میلیارد تومان
متناسبسازی انجام شد .وی تصریح کرد :مشابه این

اقدام نیز برای بازنشستگان کشوری
در حال انجام اســت که آنها نیز
بتوانند از افزایش حقوق برخوردار
شوند .در مجموع حقوق حدود ۹۰
درصد بازنشســتگان از این طریق
افزایش خواهد یافت.

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت مطرح کرد:

جمعی از پرســتاران و کارکنان حوزه
درمان سازمان تأمین اجتماعی با ارسال
نامهای از اقدامات و خدمات برجســته
مصطفی ساالری برای ارتقائ خدمات
و اعتالی ســازمان تأمین اجتماعی و
همچنینبهبودشرایطکاریومعیشتی
کارکنان تشکر و قدردانی کردند.
متن بیانیه پرستاران و کارکنان بخش
درمان تأمین اجتماعی بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر ساالری
مدیرعامــل محترم ســازمان تأمین
اجتماعی
سالمعلیکم
احترامــاً ،اینجانبان بــه نمایندگی از
پرســتاران و کلیه کارکنان شاغل در
بخشدرمانسازمانتأمیناجتماعیدر
سطح کشور ،نهایت امتنان خود را بابت
اقداماتاخیرجنابعالیدرتوجهبهبخش
درمان و پیگیری اســتقرار راهنماهای
بالینی و شــتاب بخشــیدن به تأمین
اجتماعی الکترونیک و متناسب سازی
حقوق بازنشستگان و عدالت در پرداخت
و طی مسیر قانونی و دشوار اصالحات
حقوقی و دستمزد کارکنان که متاسفانه
سه سال از سایر دستگاهها عقب مانده
بودیم را تقدیم حضور جنابعالی کرده و
متعهد هستیم با انگیزه مضاعف به بیمه
شدگانوبازنشستگانزحمتکشتأمین
اجتماعی خدمت کنیم .امیدواریم که
در ســایه توجهات الهی در این مسیر
دشوار ثابت قدم تر از قبل بوده و یاریگر
ما باشید تا انشااهلل با اصالحات اساسی در
بخش درمان بیش از پیش این سازمان
بین نسلی موفق و کارآمد باشد .الزم به
ذکر است مباحثی در خصوص اصالح
نظام پرداخت در سازمان مطرح است
که ضمن حمایت همه جانبه از هر طرح
اصالحی که منجر به افزایش کارآمدی
هرچه بیشتر سازمان شود ،موارد ذیل را
خدمت جنابعالی عرض میکنیم:
 -1برخالف ادعاهای مطرح شــده در
ادوار گذشته تاکنون تجربه موفق قابل
ذکــری با توجه به هــزاران خدمت در
بخش درمان در مهــار خدمات القایی
در سازمان در بخش درمان مستقیم و
غیرمستقیم وجود نداشته و اصالحات
بدون اســتقرار راهنماهــای بالینی و
سیســتم یکپارچه  HISو بــدون مهار
خودارجاعی و تعارضات شــدید منافع
موجود در بخش درمان به نتایج بسیار
مخربی خواهد انجامید که زیان آن در
وهله اول متوجه بازنشستگانی خواهد
شــد که مزایای آنها را به افول خواهد
گذاشت.
 -2اجرای طرح با تمام الزامات بر شمرده
بدون پایلــوت قطعا آبســتن اتفاقات
ناخوشــایندی خواهد بود که شــاید
خسارات آن هیچ وقت ترمیم نگردد و
اصالح و حتی بازگشــت به گذشته نیز
میسر نشود.
مجددا از جنابعالی بابت تحرک و پویایی
در خور وصف سازمان تأمین اجتماعی
در مــدت مدیریــت جنابعالی نهایت
امتنان را داریم و اســتمرار روند فعلی و
ارتقای بیش از پیش سازمان در جمیع
جهات و در راستای کسب رضایت کلیه
ذینفعان را آرزومندیم.

دورشدنتاميناجتماعیازاقدامات مخربسياسیوهزينهزا
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ،گفت :سازمان تامین اجتماعی بر ریل توانافزایی و پرهیز از ایجاد تنش و دور شدن از
اقدامات مخرب سیاسی و هزینهزا افتاده است.

گـــزارش

آرمان خالقی با اشاره ماهیت
بینالنســلی سازمان تامین
اجتماعی و نگرانیهایی که

بابت به خطر افتادن منابع بیمهشدگان،
وجود دارد ،گفت« :نهاد تامین اجتماعی
بدون اتکا به صندوقی پایدار امکان ادامه

حیات نــدارد .از اینرو جامعه شــرکای
ســازمان تامین اجتماعی که نهاد تامین
اجتماعی در آن متبلور شده است ،همواره
نسبت به خطراتی که ســازمان را تهدید
میکند ،هشدار میدهند».
وی با بیان اینکه نظارت بر سازمان تامین
اجتماعی فرایندی مستمر است و به یک
روز و دو روز محدود نیست ،افزود« :پیکره
ســازمان تامین اجتماعــی را ذینفعان
تشکیل میدهند .نمایندگان آنها در ارکان
سازمان حضور دارند و به مدیریت روابط
میان ذینفعان با دولت و ســازمان تامین
اجتماعی میپردازند .متاسفانه در مقاطعی
به دلیل سیاستهایی که از سوی دولتها
اتخاذ شد ،نقشآفرینی شرکای اجتماعی
تضعیف شد و این تلقی از سوی دولتهای
وقت پیش آمد که نفراتی که در شــورای
عالی تامین اجتماعــی و ...حضور دارند

نمایندگان واقعی کارگران و کارفرمایان
نیستند».
خالقی افزود« :در ســالهای گذشــته،
شرکای سازمان بیشتر در تصمیمگیریها
دیده شــدند و با تغییر دولــت و روی کار
آمدن دولت یازدهم ،مجدد فضاهایی برای
ایجاد اعتماد در مثلث شرکای اجتماعی
و شــرکای اجتماعی بــا ذینفعان ایجاد
شدند؛ اما این هم به راحتی به دست نیامد
و سختیهای خود را داشت».
رئیس خانــه صنعت ،معــدن و تجارت
در ادامه با اشــاره دور پس از درگذشــت
مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی،
گفت« :با درگذشــت مرحوم «سیدتقی
نوربخش» که در احیای منابع از دســت
رفته سازمان که در دوران مدیریت قبلی
اتفاق افتاد ،سازمان شاهد یک دوره افول
بــود؛ افولی نگرانکننــده و تاثیرگذار بر

در دوره ساالری سهم مجموعه تامین اجتماعی در عرصه تولید بیشتر شد

اکبر شوکت اظهار داشــت :ورود شستا به
بورس که موجب افزایش شفافیت در حوزه
سرمایهگذاری تأمین اجتماعی شده است ،و
همینطور در سهم مجموعه تامین اجتماعی
در عرصه تولید بیشتر شد.
از دیگر اقدامات مثبت ســاالری اســت که
ارزش واقعی دارایی های حوزه سرمایهگذاری
سازمان نیز با این کار مشخص شد.

وی ادامه داد :جامعه کارگری این نگرانی را
داشتند که با ورود شستا به بورس ،سهام این
مجموعه به مــرور و برای تأمین نقدینگی و
امور جاری تأمین اجتماعی به فروش برسد
که اینگونه نشده است و حتی منابع حاصل
از عرضه اولیه شستا نیز برای افزایش سرمایه
بانک رفاه کارگران اختصاص یافت و صرف
امور جاری نشد.

رئیــس کانــون انجمن صنفــی کارگران
ســاختمانی متناســب ســازی حقــوق
بازنشســتگان را از دیگــر اقدامــات دکتر
ساالری در سازمان تأمین اجتماعی برشمرد
وگفت:متناسبسازیخواستهچندینساله
بازنشستگان بود و تأمین منابع مورد نیاز برای
اجرای این موضوع با پیگیری و تالش جدی
ساالری به نتیجه رسید.

شوکت افزود :البته ما این انتقاد را داریم که اگر
افزایش حقوق کارگران در هر سال مطابق با
قانون و به طور کامل اجرا شود نیازی به انجام
متناسب سازی حقوق در فواصل زمانی چند
ســال یکبار نخواهد بود و به جای متناسب
سازی باید قانون کار درباره افزایش سالیانه
حقوق کارگران به طور کامل اجرا شود.
وی با اشاره به فرصت حدود یک ساله باقی

ساحت مدیریت ،که در صورت ادامه یافتن
ب میشد».
آن ،سازمان به شدت دچارآسی 
وی افزود« :خوشبختانه در دوران مدیریت
آقای ســاالری ،اقدام موثــری در احیای
خسارتهای وارد شده به سهجانبهگرایی
در ســازمان به جریان افتــاد و با دعوت
شدن شرکای اجتماعی به مذاکره و تعهد
مدیریت به اقدامات احیاگر ،سازمان تامین
اجتماعی بر ریــل توانافزایی و پرهیز از
ایجاد تنش و دور شدن از اقدامات مخرب
سیاسی و هزینهزا افتاده است».
خالقی ادامــه داد« :خوشــبخانه در این
دوره صدای شــرکای اجتماعی شــنیده
میشــود اما نیاز به تحوالتــی داریم ،که
ساخت ســهجانبهگرایانه را تقویت کند
و ایــن تضمیــن را بدهد کــه در آینده
تغییرات سیاسی سازمان را در دستانداز
نمیاندازند.

مانده از دولت تدبیر و امید ،گفت :مهمترین
انتظار و اولویــت جامعه کارگری در فرصت
باقی مانده از ایــن دولت پرداخت مطالبات
ســازمان تأمین اجتماعــی و جلوگیری از
افزایش بدهی دولت به تأمین اجتماعی است
و اگر این موضوع مورد توجه قرار گیرد امکان
ارتقاء خدمات سازمان تأمین اجتماعی نیز
فراهم میشود.

معاون روابط کار وزارت کار خبر داد:

افزایش چشمگیر تشکالت کارگری و کارفرمایی

خوشبختانه
در ایران
ما با تکثر
تشکلهای
کارگری و
کارفرمایی
مواجه هستیم
و امروزه این
تشکلها
در سازمان
بینالمللی
کار حضور
فعاالنهای
دارند

تشــکلهای کارگــری،
گـــزارش سهجانبهگرایی و خأل بازرسی
بازرســان وزارت کار بــه
واحدهای صنفی را میتوان ســه گره بزرگ
حوزه کار ایران نامید که با باز شدن این گرهها
میتوانگفتکهکارگرانبهخواستههایخود
رسیده و مشکالت صنفی آنها تا حدود زیادی
برطرف خواهد شد .درباره این موضوعات در
سالهای اخیر در رســانهها بسیار صحبت
میشــود .همچنین با توجه به خواستههای
کارگران بسیاری از این موضوعات در جلسات
مسئوالن حوزه کار بررســی میشود .آنچه
مشــخص است هرچه بیشــتر موضوعات و
مشکالت حوزه کار و کارگر بررسی و از همه
مهمتر رسانهای شود مسیر رسیدن به نتیجه
مطلوب نزدیکتر میشــود .در واقع میتوان
اینگونه بیان کرد که هرچه مسئوالن در مورد
اقدامات خود در رســان ه بیشتر شفافسازی
کنند در نتیجه اطالعات بهتری هم به قشــر
کارگر خواهد رســید .هفته گذشــته حاتم
شاکرمی ،معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی در این زمینهها شفافسازی

کرده که در ادامــه گزیدهای از این گفتهها را
میخوانید .شــاکرمی که بــا روزنامه ایران
گفتوگویی انجام داده در خصوص افزایش
تاســیس تشــکالت کارگری و کارفرمایی
میگوید« :در قالب ســهجانبهگرایی نقش
تشــکلهای کارگــری و کارفرمایــی در
تصمیمگیریهای اجتماعــی ،اقتصادی و
فرهنگی بروز و ظهور میکند .خوشبختانه در
ایران مــا با تکثــر تشــکلهای کارگری و
کارفرمایــی مواجه هســتیم و امــروزه این
تشکلها در ســازمان بینالمللی کار حضور
فعاالنهای دارنــد .در مجموع میتوان گفت
امروزه در کل کشــور تشکلهای کارگری و
کارفرماییفعالوجزونهادهایمدنیهستند.
قبل از تصویــب و اجرای قانــون کار ،قانون
شوراهای اسالمی کار تصویب و اجرای آن آغاز
شده است و امروز ب ه عنوان یکی از تشکلهای
بــزرگ کارگــری کشــور فعال هســتند.
تشکلهای کارگری توانستند تا به حال بخش
عمدهای از مسئولیتهای خود و اهدافی که
دنبال میکردند را تحقق بخشــند و بخش
عمدهای از کارگران کشور را نسبت به فعالیتی

که داشــتند قانع و راضی کننــد .در دولت
یازدهم و دوازدهم تشکلهای کارگری را به
عنوان شــرکای اجتماعی دولت حدود ۷۱
درصد افزایش دادیم که این رشــد در ادوار و
دولتهای گذشته بینظیر است .اکنون ۱۳
هزار و  ۶۲۵تشکل کارگری و کارفرمایی در
کشــور وجود دارد که در عرصه کار و تولید
فعالیت دارند .این موفقیت بزرگی بود که بیش
از ۱۱هزار مورد از اینها کارگری و حدود 3هزار
مورد نیز تشــکلهای کارفرمایی بود ».او با
اشــاره به کمبود بازرســان وزارت کار برای
رسیدگی به مشکالت کارگران اضافه میکند:
«هماکنون در کشــور با  ۸۴۸بــازرس کار،
وظیفه حاکمیتی را دنبال میکنیم .البته با
محدودیتهایی نیز مواجه هســتیم .در دنیا
ســرانه بازرس کار ب ه ازای هر  ۱۰هزار کارگر
یک بازرس است اما در کشــور ما با توجه به
اینکه تعداد  ۱۴میلیون بیمه شده داریم ،در 3
میلیون کارگاه مشغول کار هستند و ماب ه ازای
هر  ۱۷هزار کارگر یک نیروی بازرس داریم.
البته ســعی کردیم خأل نبود این تعداد زیاد
احساس نشــود .تا قبل از انقالب تقریبا کل

مجموعه بازرسیهایی که انجام شده به ۱۵
هزار بازرســی هم نمیرســد .بعد از انقالب
بازرســیها با تصویب قانــون کار جمهوری
اســامی ایران و تعیین وظایف حاکمیتی
خیلیموردتوجهقرارگرفتو توانستیم تاقبل
از دولت یازدهم این بازرســیها را ساالنه به
حدود  ۱۲۰هزار برســانیم .این آمار امروز به
خاطر اهمیت موضوع و نقش بازرسان کار در
ســامت نیروی کار و تأمین ایمنی شرایط
محیط کار دارند و در دو ساله اخیر بازرسی کار
را به حدود ســاالنه  ۴۰۰هزار مورد رسیده
است».
معاون وزیر کار همچنین در رابطه با وظایف
کارفرما در خصوص تأمین وســایل حفاظت
فردی در رابطه با کرونــا ادامه داد« :وظیفه
کارفرما تأمین وسایل حفاظت فردی ،رعایت
پروتکلهای بهداشتی از نظر ایجاد فاصلههای
اجتماعی ،آموزش دادن و نظارت بر استفاده
از وسایل اســت .در این زمینه ما بیش از ۲۰
هزار ابالغیه نقص وظایف به کارفرمایان ابالغ
کردیم .در این راستا همچنین مجبور شدیم
در سراسر کشور  ۱۵۰کارگاه که شیوهنامهها

را رعایت نکرده بودند به دستگاههای قضایی
معرفی کنیم .ما بیش از  3میلیون کارگاههای
کوچک و بزرگ صنعتی و تولیدی داریم که
البته رقم کمی است .اکنون حدود  ۷۲۰هزار
نیروی کار بیکار شــده ناشی از کرونا را تحت
حمایتهای بیمه بیکاری قرار دادیم .گرچه
نتوانســتهایم به طور کامل و بر اساس قانون
بیمه بیکاری مقرری آنان را پرداخت کنیم اما
مقرری این افراد بر اساس مصوبه ستاد ملی
کرونا پرداخت شــد .از  ۱۰اسفندماه تا پایان
اردیبهشتماه حدود  ۷۳۰هزار نفر مشمول
قانون کار بیکار شــدند و تاکنون حدود یک
میلیون و  ۳۳هزار مورد بیمه بیکاری به افراد
بیکار شده پرداخت شده است .با این توضیح
که برخی افراد ماههای اســفند ســال  ۹۸و
فروردین و اردیبهشت  ۹۹را دریافت کردند و
برخی نیز دو ماه اول سال جاری و افرادی که
در اردیبهشت بیکار شدند نیز مقرری این ماه
را دریافــت کردند و برای حدود  ۹هزار نفر به
شمار ه حساب اعالمی یا شماره شبای بانکی
آنها که مشکل داشت از هفته گذشته پیامک
ارسال شده است».

