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آرتــروز گــردن، دردهــای بــه 
ســتوه آورنده عصبی و جیــب کاماًل 
خالی؛ ثمره بیــش از ۲۵ ســال کار 
کردن در یک شــرکت نسبتاً کوچک 
قطعه ســازی در حاشــیه های تهران 

است.
محمدعلی کــه در ماه های پایانی 
سال قبل بازنشست شده، مجبور است 
دوباره دنبال کار بگردد. مســتمری 
ماهانه او تقریباً به انــدازه اجاره خانه 
در تهران اســت و هیچ سرمایه ای هم 
ندارد که بتواند به کاری بزند یا به قول 
خودش یک ماشــین دست دوم بخرد 
برای مسافرکشی. »کارفرما اسفند هر 
سال، ما را خاتمه قرارداد اعالم می کرد، 
سنوات مان را همراه عیدی پایان سال 
می پرداخت و از ما اثر انگشت می گرفت 
که هیچ معوقه و طلبی نداریم. ســال 
آخر هم که بازنشست شدم، باز همان 
مبلغ ناچیز سنوات یک ساله و عیدی 
پایان ســال را پرداخت کــرد و بدون 
ریالی اضافه تر، خیلــی راحت گفت: 

بفرمایید..«.
بعد از استیالی قراردادهای موقت 
کار در دهه ۷۰ و صــدور دادنامه ۱۷۹ 
دیوان عدالت و با به تاریخ پیوســتن 
پدیده ای به نام »کارگر دائم«، اکثریت 
شــاغالن بخش خصوصــی و تحت 
پوشــش قانون کار، هم سرنوشت این 
کارگر قطعه سازی شدند؛ بعد از سال ها 
کار ســخت حتی در مشاغل سخت و 
زیان آور، در زمان بازنشستگی، سنوات 
پایان کار )موضوع ماده ۲۴ قانون کار( 
مبلغ ناچیزی می شود که در اکثریت 
مواقع، یک حقــوق )آن هم فقط مزد 
پایه( ضربدر یک )برای یک سال آخر 
کار( است. البته اگر کارفرما منصف تر 
باشد، این مبلغ به یک ماه حقوق ضربدر 
ســه تبدیل می شــود؛ یعنی کارفرما 
قرارداد را سه ســاله در نظر می گیرد و 
ســنوات را در پایان کار برای سه سال 

پرداخت می کند.
فقدان مولفــه ای تحــت عنوان 
»پاداش پایان خدمت«، شاخص های 
کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری 
را به شــدت تنزل داده و نــرخ امید به 
زندگی آنها را پایین آورده است. بدون 
تردید یک بازنشسته کارگری از منظر 
شاخص های کیفی زندگی، وضعیت به 
مراتب ناگوارتری نسبت به یک کارمند 
بازنشسته دارد؛ یک کارمند در زمان 
بازنشســتگی، مبلغ قابل توجهی به 
عنوان پاداش پایــان خدمت دریافت 
می کند، مبلغی که بــا در نظر گرفتن 
ارزش پول در هر ســال، الاقل هزینه 
خرید یــک پراید یا پژوی ســواری را 
تامین می کند )در ســال جاری سقف 
این مبلغ ۴۷۲میلیون تومان خواهد 

بود(. به همین دلیل است که کارمندان 
بازنشسته، هم کیفیت زندگی بهتری 
دارند و هم رغبت شان به اشتغال مجدد 

کمتر است.
تحقیقی در پاییز ۸۶ تحت عنوان 
»اشــتغال مجــدد بازنشســتگان و 
شاخص های کیفیت زندگی« توسط 
»حمیــده ســلیم زاده« و »حســن 
افتخار« صورت گرفــت. این پژوهش 
به طور مقطعی، در اســتان تهران و با 
مشارکت ۸۰ نفر کارمند مرد بازنشسته 
و ۸۰ نفر کارگر مرد بازنشسته دانشگاه 
تهران انجام شــد و متغیرهای ســن، 
تاهل و برخی شــاخص های وضعیت 
اقتصادی- اجتماعی در گروه های ذکر 
شده مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت 
متغیرهای کیفیت زندگی به طور کمی 
آنالیز شــدند. یافته های این تحقیق، 

جالب توجه است: »مقایسه گروه های 
کارمندان و کارگران بازنشسته نشان 
داد که میانگین نمــرات متغیرهای 
کیفیت زندگی در بازنشستگان کارمند 

به طور معنی داری بیشتر بوده است«.
باالتر بودن نمره متغیرهای کیفیت 
زندگی برای بازنشســتگان کارمند، 
معلول دالیل بسیاری است که بدون 
شــک یکی از مهم ترین آنهــا، باالتر 
بودن متوسط مستمری ماهانه است 
اما تردید نداریم که وجــود یا غیبت 
مولفه ای به نام پاداش پایان خدمت نیز 
در این میانه تاثیر بسیار دارد. کارگران 
بازنشســته چون در زمان اشــتغال، 
سنوات پایان کار را ســاالنه دریافت 
کرده اند، در زمان بازنشستگی مجبور 
به اشتغال مجدد و تامین هزینه های 
زندگی با روش های جایگزین هستند 
در حالی که کارمندان بازنشســته از 
اشتغال مجدد و دغدغه های آن فراغت 

نسبی دارند.
اشتغال مجدد بازنشستگان 

کارگری و شروط آن
پیشتر ســازمان تامین اجتماعی 
به استناد بند ۱۵ ماده ۲ قانون تامین 
اجتماعــی اشــتغال بــه کار مجدد 
بازنشســتگان را منــع و در صــورت 
اشــتغال، حقوق بازنشستگان قطع و 
حق بیمه از کارفرما اخذ می شــد. این 
امر مورد اعتراض شدید بازنشستگان به 
علت  عدم تکافوی حقوق بازنشستگی 

آنها قرار گرفت و با شــکایت به مراجع 
مختلف و به ویژه دیوان عدالت اداری 
تظلم خواهــی می کردند تــا اینکه با 
شــرایط و محدودیت هایی، اشتغال 
برخی از آنها با در نظر گرفتن شــرایط 
پذیرفته شد. آرای وحدت رویه دیوان 
عدالت اداری به شماره های ۹۰ و ۱۲۴۳ 
و همچنین بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه 
پنجم توســعه اقتصادی مستند این 
مطالبه گری هستند و شرایط اشتغال 
مجدد بازنشستگان کارگری را تبیین 
می کنند.بدون شــک، اشتغال مجدد 
بازنشستگان، به نوعی فرصت سوزی 
اســت. هر بازنشســته ای که در یک 
کارگاه با مختصات اقتصاد رســمی به 
کار مشغول شود، فرصت یک نیروی 
جوان جویای کار برای اشتغال رسمی و 
بیمه شده را می سوزاند. از این رو، احیای 
پاداش پایان خدمت بازنشســتگان 
کارگری، می تواند یکی از راهکارهای 
رونق اشــتغال و کاهش نرخ بیکاری، 
تلقی شود. بازنشسته ای که چند صد 
میلیون تومان زمان خاتمه کار دریافت 
می کند، صاحب سرمایه شخصی است 
و با این سرمایه می تواند نیاز به اشتغال 

مجدد را رفع و رجوع کند.
»احسان سهرابی«، مشاور حقوقی 
کانون عالی شــوراهای اســالمی کار 
کشــور، اجرای دقیق ماده ۲۴ قانون 
کار و اصــالح عادالنــه دادنامه های 
مربوطه توســط دیوان عدالــت را از 

الزامات اولیه تحقق شعار سال یا همان 
اشتغال آفرینی می داند و در این رابطه 
می گوید: با توجه به مــاده ۲۴ قانون 
کار، سنوات پایان خدمت کارگران در 
محدوده یک سال خالصه نمی شود و 
باید در زمان قطع رابطه کاری یا همان 

بازنشستگی، کامل پرداخت شود.
 ماده ۲۴ قانــون کار می گوید: در 
صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین 
یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به 
کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا 
بیشتر به کار اشتغال داشته است برای 
هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب 
براساس آخرین حقوق مبلغی معادل 
یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان 

کار به وی پرداخت کند.
اما مشــکل از قراردادهای موقت 
اســت. وقتی کارفرما قراردادها را یک 
ساله می بندد و پایان هر سال، سنوات 
را کامل تســویه می کنــد، آن زمان 
حتی اگر کارگر ۲۰ ســال متوالی در 
همان کارگاه کار کنــد، مابه التفاوت 
سنوات ســاالنه در پایان کار پرداخت 
نمی شود. سهرابی به یک دادنامه دیوان 
عدالت اشــاره می کند، دادنامه ای که 
حق دریافت مابه التفــاوت را از کارگر 
قرارداد موقت سلب کرده است. دادنامه 
۱۰۰۹۸ مورخه ۹۸/۰۳/۲۸ می گوید 
»اگر قرارداد کارگران دائمی باشد پس 
از پایان ۳۰ سال بر مبنای آخرین حقوق 
سنوات محاسبه می شود و اگر قرارداد 
موقت باشد با تسویه حساب هر سال 
قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت 
علی الحســاب را ندارد چــرا که چون 
پرداخت در پایان سال انجام می شود 
کارفرما تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت 
ندارد و پرداخت جنبــه قطعی دارد و 
کارفرما با این فرض تکلیفی به پرداخت 

دیگری ندارد«.
او اضافــه می کند: ایــن دادنامه 
به اضافــه آخرین اصالحیــه دادنامه 
۳۳۲۸ که مبنای محاســبه سنوات را 
به پایه مزد خالی تقلیل داده، کارگران 
را از دریافــت مبلغ قابــل توجهی در 
زمان بازنشستگی محروم کرده است. 
کارگر بعد از سال ها کار کردن، وقتی 
از مجموعه منفک می شود، عماًل هیچ 
سرمایه ای ندارد. وضعیت بغرنج چنین 
کارگری را به خصوص اگر در یک شغل 
سخت و زیان آور اشتغال داشته تصور 
کنید. بیماری های شغلی، ناراحتی های 
روحی به اضافــه دغدغه های برآمده 
از بی پولی، چشم انداز سال ها زندگی 
کردن با یک مستمری حداقلی، کارگر 
بازنشسته را از پا درمی آورد. او که هیچ 
سرمایه و اندوخته ای ندارد باید به فکر 
اشتغال مجدد باشد و اشتغال مجدد و 
ناخواسته او، یعنی از میان رفتن فرصت 

اشتغال یک جوان.
مشــاور حقوقــی کانــون عالی 

شوراهای اســالمی کار کشور اضافه 
می کنــد: در این شــرایط، ضروری 
اســت به اســتناد مــاده ۹۱ دیوان 
عدالــت اداری، در دادنامه ۱۰۰۹۸ 
بازنگری شــود. در ایــران هیچ گروه 
شــغلی، از خود قضات دیوان گرفته 
تا کارمندان جزء، ســنوات را ساالنه 
دریافــت نمی کنند بنابرایــن باید با 
بازنگــری در دادنامــه ۱۰۰۹۸، راه 
تسویه حساب ساالنه سنوات کارگران 
مســدود شــود و کارفرمایان را ملزم 
کنند زمان بازنشستگی، سنوات پایان 
کار را یک جا پرداخــت کنند. الاقل 
مابه التفــاوت پرداخت های ســاالنه 
را بپردازنــد. طبق اصــول ۱۹ و۲۰ و 
۱۷۱ قانون اساسی فرقی بین کارگران 
و سایر مســتخدمین نیســت. سایر 
مستخدمین به غیر از کارگران، پس 
از اتمام خدمت شان مبلغی چشمگیر 
به عنوان پاداش پایــان کار دریافت 
می  کنند تا اشــتغال مجدد نداشته و 
شرایط ایجاد اشتغال جوانان را مهیا 
کنند. باید همیــن مختصات بدون 
تغییر یا تنــزل، برای کارگــران نیز 

برقرار شود.
 وقتی جیب خالی

 چاره ای باقی نمی گذارد
در کنار لزوم افزایش مســتمری 
بازنشستگان به نسبت سبد معیشت و 
هزینه های زندگی، تنها احیای پاداش 
پایان خدمت است که می تواند رغبت 
اشــتغال مجدد را برای یــک کارگر 

بازنشسته کمرنگ کند.
محمدعلــی بعد از ۲۵ ســال کار 
کردن در یک شــرکت قطعه سازی، 
در زمان بازنشســتگی فقط ۸ میلیون 
تومان )سرجمع عیدی و سنوات یک 
ســال آخر( را دریافت کرده است. این 
پول حتی یک ماه هم دوام نیاورد و به 
قول خودش همان هفته اول صرف امور 
جاری و عقب افتاده زندگی شد و رفت! 
حاال با آغاز ســال جدید، محمدعلی 
مجبور است دنبال شغل مجدد باشد، 
هرچند نه از نظر جســمی و نه از نظر 
روحی، آماده نیســت دوباره کار کند 
اما »جیب خالــی« راه دیگری برایش 

نگذاشته است...

بازنشستگان کارگری در قعر جدول کیفیت زندگی به سر می برند

لزوم احیای پاداش پایان خدمت برای کارگران

خبر

براساس گزارش مرکز آمار،  در سال ۱۴۰۰ نرخ 
بیکاری به ۹درصد رسید که پایین ترین رقم آن در 

دهه های اخیر محسوب می شود.
به گزارش توسعه ایرانی، طبق این گزارش در 
زمستان ۱۴۰۰ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و 
بیشتر ۹,۴درصد بوده است. همچنین در زمستان 
۱۴۰۰، به میزان ۴۰,۴درصد جمعیت ۱۵ ساله و 
بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه 

شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند.
بررســی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر 
نشــان می دهد که ۹,۴درصد از جمعیت فعال 
)شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات 
نرخ بیکاری حاکی از آن اســت که این شاخص، 
نســبت به فصل مشابه در ســال قبل ) زمستان 

۱۳۹۹( ۰.۳درصد کاهش یافته است.
در زمســتان ۱۴۰۰ همچنیــن بــه میزان 
۴۰,۴درصد جمعیت ۱۵ ســاله و بیشتر از نظر 

اقتصادی فعال بوده اند یعنی در گروه شــاغالن 
یا بیکاران قرار گرفته اند. بررســی تغییرات نرخ 
مشــارکت اقتصادی حاکی از آن اســت که این 
نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )زمستان 

۱۳۹۹( ۰.۵درصد کاهش یافته است.
جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل 
۲۳میلیون و ۱۷۴هزار نفر بوده که نسبت به فصل 
مشابه سال قبل ۳۹هزار نفر افزایش داشته است. 
بررسی اشــتغال در بخش های عمده اقتصادی 
نشــان می دهد که در زمســتان ۱۴۰۰، بخش 
خدمات با ۵۱,۹درصد بیش ترین سهم اشتغال 
را به خود اختصاص داده اســت. در مراتب بعدی 
بخش های صنعت با ۳۳.۶درصد و کشــاورزی با 
۱۴.۵درصد قرار دارند.نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا 
۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۳,۱درصد از فعاالن 
این گروه سنی در زمستان ۱۴۰۰ بیکار بوده اند. 
بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان 

می دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل 
)زمستان ۱۳۹۹( ۰.۵درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله 
نیز نشــان می دهد که در زمستان ۱۴۰۰ حدود 
۱۶,۶درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار 
بوده اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ 
بیکاری این افراد نشــان می دهد این نرخ نسبت 
به زمســتان ۱۳۹۹، به میزان ۰.۲درصد کاهش 
یافته است.بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال 
ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می دهد 
که در زمستان ۱۴۰۰ حدود ۱۰,۷درصد جمعیت 
شاغل،  به دالیل اقتصادی )فصل غیرکاری، رکود 
کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...( کمتر از 
۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار 
اضافی بوده اند. این در حالی است که ۳۶.۷درصد 
از شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر، بیش از ۴۹ ساعت در 

هفته کار کرده اند.

مرکز آمار ایران:

نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰ به 9درصد کاهش یافت

یک بازنشسته کارگری 
از منظر شاخص های 

کیفی زندگی، وضعیت به 
مراتب ناگوارتری نسبت 
به یک کارمند بازنشسته 
دارد چون یک کارمند در 
زمان بازنشستگی، مبلغ 

قابل توجهی به عنوان 
پاداش پایان خدمت 

دریافت می کند

طبق اصول قانون اساسی 
فرقی بین کارگران و سایر 
مستخدمین نیست. سایر 
مستخدمین پس از اتمام 

خدمت شان مبلغی به 
عنوان پاداش پایان کار 
دریافت می  کنند. باید 
همین مختصات بدون 

تغییر یا تنزل، برای 
کارگران نیز برقرار شود
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دبیرکل خانه کارگر:
حذف ارز ترجیحی، افزایش 

دستمزدها را بی اثر می کند
دبیــرکل خانــه 
کارگر تاکید کرد: قرار 
نیست دستمزدها را 
افزایــش دهند و بعد 
به واســطه  افزایش 
قیمت کاالها، افزایش 
دســتمزدها را بی اثر 
کنند. ما باید هم مواظب ســفره  کارگران باشیم و 

هم دستمزد آنها.
به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب در مراســم 
ضیافت افطاری خانه کارگر گفــت: امیدواریم در 
افزایش حقوق بازنشستگان بهترین تصمیم گرفته 
شود. اختالف اصلی بر ســر حقوق حداقل بگیران 
نیست بلکه اختالف بر ســر حقوق سایر سطوح و 
اجرای متناسب سازی است که امیدواریم به زودی 
حل شود.وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی 
نگران کسری بودجه  خود است، اظهار داشت: در این 
هفته دو بار جلسه  تعیین مزد بازنشستگان برگزار 

شد که فعال به نتیجه نرسیده است.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به آمدن نام سازمان 
تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱ و مشکالتی که 
در روند تعیین مزد بازنشستگان ایجاد کرده، اظهار 
داشت: قانون بودجه هیچ ســالی در مورد سازمان 
تامین اجتماعی صحبت نکرده و همیشــه عنوان 
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح آورده شده 
است. بنابراین استناد به »صندوق تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح« درســت نیست و این یک اشتباه 

بوده که باید اصالح شود.
محجوب ادامه داد: طوالنی شدن بحث مستمری 
بازنشستگان به خاطر این اشتباهی است که در قانون 
بودجه صورت گرفته اما امیدواریم هرچه زودتر در 

هفته  آینده به نتیجه برسد.
وی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصریح 
کرد: این موضوع باعث افزایــش قیمت کاالهای 
اساسی ازجمله دارو خواهد شد و مشکالت بسیاری 
را برای مرم ایجاد خواهد کرد. امیدواریم دولت در 
این زمینه تصمیم درستی بگیرد و حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی را اعمال نکند که اگر این اتفاق بیفتد ما ساکت 
نخواهیم نشســت.به گفته محجوب، قرار نیست 
دستمزدها را افزایش دهند و بعد به واسطه  افزایش 

قیمت کاالها، افزایش دستمزدها را بی اثر کنند.
    

عبدالملکی به صحن مجلس 
احضار شد

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس 
با اشاره به ادامه دار بودن سوال نمایندگان مجلس از 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۸ سوال درباره 
وزیر تعاون اعالم وصول شده که در صحن مجلس 

باید پاسخ داده شود.
خلیل بهروزی فر در گفت وگوی ویژه خبری با 
اشاره به سوال نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، بیان کرد: نمایندگان وظیفه نظارت بر کار 
دولتمردان را دارند و بر این اساس درباره نحوه تغییر 
و تحول این وزارتخانه سواالتی مطرح شد.نماینده 
فومن و شفت در مجلس ادامه داد: همچنین درباره 
به کارگیری مدیران ضعیف و ناکارآمد که براساس 
ســفارش و رفاقت در این وزارتخانه به کار گرفته 

شده اند نیز از وزیر مربوطه سوال شد.
    

افزایش حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی اردیبهشت ماه 

اجرایی می شود
مدیرعامل سازمان 
تأمیــن اجتماعــی 
گفت: افزایش حقوق 
و  ن  نشســتگا ز با
مستمری بگیران در 
اردیبهشت ماه اجرایی 

خواهد شد.
به گزارش توسعه ایرانی، میرهاشم موسوی در 
جلسه ای که با حضور معاونین این سازمان و رئیس و 
اعضای هیأت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته 
و مستمری بگیر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
کارگری برگزار شد، گفت: با همکاری دولت افزایش 
حقوق مستمری بگیران در اردیبهشت ماه اجرایی 
خواهد شــد. در مورد افزایش حقوق بازنشستگان 
ماده ۹۶ و ۱۱۱ مورد توجه بوده و بررسی کارشناسی 
دربــاره افزایش مســتمری بازنشســتگانی که 
حداقلی بگیر محسوب می شوند، براساس ماده ۱۱۱ 
قطعی شده و درباره میزان افزایش سایر سطوح نیز 
جلسات ادامه دارد. رویکرد راهبردی ما این است که با 
همفکری شرکا و نمایندگان بازنشستگان و براساس 
الزامات قانونی و مقدورات سازمان، بهترین تصمیم 
در زمینه تحقق عدالت و صیانت از حقوق ذینفعان 

اتخاذ شود.

اخبار کارگری


