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تصمیم دولت بــرای افزایش 10 
درصدی مســتمری بازنشســتگان 
غیرحداقل بگیر کــه پانزدهم خرداد 
بعد از قریب دو ماه انتظار بازنشستگان 
اتخاذ شــد، انتقادات فراوانی را سبب 
شــده تا جایی که »ولی اسماعیلی«، 
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از 
احضار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به مجلس در روزهــای پیش رو خبر 

داده است.
اما چرا دولت افزایش 10درصدی 
مستمری بازنشســتگان را که خالف 
معادالت بیمه ای در تعارض با مصوبات 
مزدی شورای عالی کار و از همه مهمتر، 
تفــاوت چشــمگیری با نرخ تــورم و 
واقعیت های زندگی مردم دارد، در نظر 
گرفته است.در ابتدا بهانه دولت، وجود 
یک ویرگول کذایــی در الیحه بودجه 
بود که بعد بــا رای نمایندگان مجلس 
و البتــه بعد از مطالبه گری گســترده 
بازنشستگان برداشــته و لذا سازمان 
تامین اجتماعی به عنــوان صندوقی 
مستقل و خوداتکا از سبد صندوق های 
زیرمجموعه دولت کنار گذاشته شد. با 
محو شدن این ویرگول از قانون بودجه 
1۴01، دولت به درســتی و براساس 
قوانین باالدستی از تصدی گری تعیین 
مســتمری بازنشســتگان کارگری 
برکنار شد. آن زمان ظهور ناگهانی این 
ویرگول را نتیجه یک اشتباه غیرعامدانه 
دانستند )ســازمان تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح به اشتباه سازمان تامین 
اجتماعی، نیروهای مسلح( نوشته شده 
بود اما بعد از اینکــه دولت در پانزدهم 
خرداد، نظر سازمان تامین اجتماعی 
و شــورای عالی کار در مورد مستمری 
بازنشستگان را کنار گذاشت و افزایش 

مستمری غیرحداقل بگیران کارگری را 
مانند بازنشستگان دولت فقط 10درصد 
اعالم کرد، مشخص شد که از ابتدا، رای و 

نظر دولت بر همین بوده است.
بعد از اعالم این نظــر، اعتراضات و 
انتقادات بسیاری از جانب بازنشستگان 
و فعاالن کارگری صورت گرفت. عمده 
این انتقادات به اجرا نشــدن ماده ۹۶ 
قانون تامین اجتماعــی برمی گردد. 
مشــخص اســت هیچ تناظری بین 
افزایش 10درصدی مستمری و تورم 
جاری حداقل ۵0 یا ۶0درصدی وجود 
ندارد و بازنشســتگانی که عموم آنها 
کمتر از 10میلیون تومان حقوق ماهانه 
دارند، بــا 10درصــد افزایش حقوق 
نمی توانند از پس هزینه های سنگین 

زندگی بربیایند.
اما ایــن تصمیم از وجــوه دیگری 
نیز قابل انتقاد اســت؛ به هم ریختگی 
معادالت بیمــه ای، زیر پا گذاشــتن 
الزامات تامین اجتماعــی فراگیر که 
سیاست های کلی آن ابالغ شده و مقام 
معظم رهبری و به دنبــال آن، مجمع 
تشخیص مصلحت بر اجرای آن تاکید 
کرده اند و عدم تناســب این تصمیم با 
ساختار مزدبگیران بازنشسته کارگری 
به خصوص آنهایی که شــرایط خاص 
دارند و به طور مشخص، بازنشستگان 

مشاغل سخت و زیان آور.

بههمریختگیمعادالتبیمهای
ابتدا به مساله به هم ریختگی معادالت 
بیمه ای می پردازیم، مساله ای که حتی 
موجب نگرانی کارگران شــاغل شده 
است. »محمدی« کارگر شاغل یکی از 
واحدهای صنعتی حومه تهران اســت 
که در قیاس با حداقل بگیران، دستمزد 
به نســبت خوبی می گیرد. او که ماهی 
1۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد، 

با انتقاد از افزایش 10درصدی مستمری 
بازنشستگان میانه بگیر می گوید: »چرا 
باید حق بیمه واقعــی بپردازیم وقتی 
که در زمان بازنشســتگی قرار نیست 
به نســبت آورده های خــود از افزایش 
حقوق بهره مند شویم. تا امروز فرارهای 
بیمه ای بســیار بــود و کارفرمایان در 
توافق با کارگران، فقط چند ســال آخر 
بیمه واقعی می پرداختنــد. حاال با این 
تصمیم فرارها افزایش می یابد. من کارگر 
حاضر نیســتم بخش قابل توجهی از 
دستمزدم را به حساب صندوقی بپردازم 
که دولت اختیاردار آن است و به نسبت 
پرداخت هایم به من مستمری نمی دهد. 
همان بیمه حداقلی را می پردازیم چون 
در نهایت قرار نیست مستمری واقعی 
و عادالنه بگیریم. به جای پرداخت حق 
بیمه واقعی، بخشــی از دستمزدم را در 
جای دیگری ســرمایه گذاری می کنم. 
دالر و سکه بخرم یا حتی در بازار رمزارز 
ســرمایه گذاری کنم، بهتر است…«.

با این حســاب، این تصمیــم می تواند 
موجبات سرخوردگی کارگران را فراهم 
آورد، آنهایی که در فردایی نه چندان دور 
بازنشستگان غیرحداقل بگیر می شوند. 
این گروه از کارگران و کارفرمایان آنها، 

تمایل کمتــری بــرای پرداخت حق 
بیمه واقعی پیــدا می کنند و در نتیجه 
ورودی های ســازمان تامین اجتماعی 
شروع به کاستی گرفتن می کند. در واقع 
تصمیم دولت در عمل به ضد خود بدل 
می شــود. دولت با افزایش 10درصدی 
مستمری ها، قصد دارد از کسری بودجه 
سازمان و عدم تعادل بیشتر جلوگیری 
کند اما اثرات اجتماعــی این تصمیم، 
می تواند معکوس باشــد و ورودی ها در 

درازمدت کاستی بگیرد.

ناهمخوانیتصمیمدولتبا
سیاستهایکلیتامیناجتماعی

مســاله بعــدی، افزایــش 
و  ن  نشســتگا ز با مســتمری 
انطبــاق آن بــا سیاســت های 
کلی تامیــن اجتماعی اســت. 
»احسان ســهرابی« دبیر کانون 
هماهنگی شــوراهای اســالمی 
کار خراســان رضوی می گوید: 
در سیاســت های کلــی تامین 
اجتماعی بر ایجــاد رفاه عمومی، 
برطرف کــردن فقر و محرومیت، 
حمایت از اقشــار ضعیف ازجمله 
بی سرپرســتان، ازکارافتادگان، 
معلوالن و ســالمندان و آنچه از 
اهداف رفاه و تامین اجتماعی که 
در اصول مختلف قانون اساســی 
آمده، تاکید شده اســت. تاکید 
کلی بر ایجاد نظامی عدالت بنیان 
و کرامت بخــش بــرای آحــاد 
بیمه شدگان برگرفته از الگوهای 
اســالمی و رفع تبعیض های ناروا 
اســت. در بند ۵ صراحتــا اعالم 
شــده که بهبــود قــدرت خرید 
اقشــار ضعیف جامعــه را در نظر 
بگیرند که متاسفانه با این مصوبه، 
قدرت خرید بازنشستگان نه تنها 

افزایش نمی یابد بلکه دچار تقلیل 
و کاستی می شود. در بند ۹ بر الزام 
به تهیه پیوست تامین اجتماعی 
برای طرح هــا و برنامه های کالن 
کشور تاکید شده اما آیا دستمزد 
اعالمی، پیوست تامین اجتماعی 
داشــته و آیــا کار کارشناســی 
کرده اند که بفهمنــد چطور این 
تصمیم، معادالت بیمه ای و تامین 
اجتماعی را به هــم می ریزد«.او 
تاکید می کند که سیاســت های 
کلی تامین اجتماعــی یا همان 
تامین اجتماعی فراگیــر، با این 
تصمیم زیر ســوال رفته است و 
راهکار درست برای جلوگیری از 
عدم تعادل بیشتر منابع و مصارف 
در سازمان، پرداخت بدهی های 
دولــت بــه ســازمان تامیــن 
اجتماعی و در نظر گرفتن ردیف 
 بودجــه در درآمدهــای عمومی
است و البته اینکه خود ذینفعان 
برای سازمان تصمیم گیری کنند 
و میهمانان ناخوانده را بر سر سفره 
محدود تامین اجتماعی ننشانند.

مشکالتبازنشستگان
سختوزیانآور

افزایش 10درصدی مستمری ها، 
عقوبــت دیگری هــم دارد که دامان 
بازنشستگان سخت و زیان آور کشور 
را گرفته است. »سیداحمد حسینی« 
فعال صنفی بازنشستگان خوزستان 
در این رابطه از تجربه خودش می گوید: 
»حق بازنشستگان سخت و زیان آور که 
فقط به امید مستمری باالتر، معموالً 
بیشتر از حداقل قانونی بیمه پردازی 
داشــته اند، با افزایــش 10درصدی 
مســتمری ها ضایع می شود. من ۲۹ 
ســال و ۶ ماه بیمه پردازی داشته ام. 
در مشاغل ســخت و زیان آور، هنگام 
بازنشستگی هر یک سال بیمه پردازی، 
یک سال و نیم محسوب می شود. بعد 
از تایید ســخت و زیان آور شغل، باید 
کارفرما ۴درصد اضافی به حســاب 
تامین اجتماعی بپردازد که برای بنده، 
۸۴ میلیون تومان، مبلغ این ۴درصد 
اضافی بود که همان زمان به حساب 
تامین اجتماعی واریز شد. شش ماه 
هم طول کشید تا محاسبات بیمه ای 
انجام شود و دقیقاً شهریور ۹۷ اولین 
مســتمری به همراه مابه التفاوت ها 
به حســاب من واریز شــد. االن من 
یک مســتمری بگیر ســایر سطوح 
هستم. ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی 
می گوید افزایش مستمری ها برحسب 
تورم و افزایــش هزینه های زندگی و 
امروز ادعا می کنند دولت برحســب 
همین ماده قانونی، ۳۸درصد افزایش 

را به 10درصد تنزل داده است«.
او ادامــه می دهــد: »یک ســوال 
پیش می آید. من که ۲۹ ســال و ۶ ماه 
بیمه پردازی داشــته ام و 1۵ ســال به 
خاطر ســخت و زیان آور بودن شغلم 
به ســال های بیمه پردازی من اضافه 
می شــود، ۸۴ میلیون تومان هم زمان 
بازنشســتگی اضافه پرداخته ام، چه 
فرقی با یک بازنشسته ای دارم که ۳0 

ســال بیمه پردازی عادی داشته و در 
مشاغل ســخت هم نبوده است؟ برای 
فردی که ۳0 سال بیمه پردازی در کار 
سخت داشته و چند ده میلیون تومان 
آورده اضافی برای سازمان داشته، چه 
فکری کرده اند؟ آیا با این 10درصد سایر 
سطوح که شامل ما هم می شود، عدالت 

برقرار می شود؟«.
به گفته حســینی، وقتی برخالف 
استانداردهای تامین اجتماعی، آورده 
بیمه پرداز در تعیین میزان مستمری 
و فاصله بین سطوح مستمری رعایت 
نشود و به تدریج بازنشسته ای که نه ۲0 
سال بلکه ۳0 سال در یک شغل سخت 
و زیــان آور کار کرده، مبالغ ســنگین 
به ســازمان پرداخته و عالوه بر آن، در 
زمان بازنشستگی مبلغ ۴ درصد را که 
۸0، ۹0 یا حتی بیشتر از 100میلیون 
تومان شــده، به عنوان آورده اضافی به 
حساب سازمان واریز کرده، تبدیل به 
یک بازنشسته حداقل بگیر عادی شود، 
چگونه عدالت رعایت شده است؟ مگر 
عدالت بیمه ای نمی گوید برخوداری از 

حقوق و امکانات به میزان آورده«.
بخش قابل توجهی از بازنشستگان 
سایر سطوح کارگری، بازنشستگان 
سخت و زیان آور هســتند. این گروه 
از بازنشستگان در زمان اشتغال و در 
حین بازنشســتگی، آورده سنگینی 
برای ســازمان داشته اند فقط به امید 
روزهای بهتر در دوران بازنشستگی 
و کهولت، ضمن اینکه اکثر این گروه 
از بازنشســتگان که در مثال معادن 
ذغال ســنگ کار کرده انــد، در زمان 
پیــری بــا بیماری های حــاد و گاه 
صعب العالج شغلی دســت و پنجه 
نرم می کنند. کارگران دیروز معادن 
ذغال سنگ کشــور، امروز حتی نای 
نفس کشیدن ندارند. نفس های تنگ، 
ریه های مســدود و دردهای مزمن 
عضالنی، ارمغان ســال ها کار سخت 
است. حال چگونه این بازنشستگان با 
10درصد افزایش مستمری ها، زندگی 
کنند و هزینه های سنگین درمان را 

هم بپردازند؟
تمام این گفته ها نشان می دهد که 
مفهوم عدالت در قاموس تصمیم گیران 
دولتی، چیزی جز عوام فریبی با ارقام و 
اعداد نیست که درنهایت به حداقل بگیر 
کردن بیشتر بازنشســتگان و سوق 
دادن آنها به سمت فقر منجر خواهد 
شــد؛ عدالتی به معنای فقیر کردن 

عادالنه همه.

کسیکهسالها
بیمهپردازیدرمشاغل
سختوزیانآورداشته
ودههامیلیونتومانهم
زمانبازنشستگیاضافه
پرداختهکرده،چهفرقیبا

بازنشستهایداردکه
۳۰سالبیمهپردازیعادی
داشتهودرمشاغلسخت

همنبودهاست؟
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دهنکجیدوبارهدولتبهمصوبهشورایعالیکار
 حق مسکن کارگران

 100هزار تومان کمتر شد
معاون اول رئیس جمهور حق مســکن 
۵۵0هزار تومانی کارگران را به وزیر تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی ابالغ کرد.
به گزارش توسعه ایرانی، محمد مخبر در 
نامه ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و ســازمان برنامه و بودجه کشــور مصوبه 
هیأت وزیران مبنی بر افزایش حق مسکن 

را ابالغ کرد.
هیأت وزیــران در جلســه 11 خرداد 
1۴01 به پیشــنهاد شــورای عالی کار و 
تأیید ســازمان برنامه و بودجه کشور و به 
اســتناد ماده ۲ اصالحی قانــون راجع به 
طبقه بندی مشــاغل و برای کمک هزینه 
مسکن کارگری )مصوب 1۳۷0( تصویب 
کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول 
قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال 1۴01 
ماهانه مبلغ ۵ میلیــون و ۵00 هزار ریال 
)۵۵0هزار تومان( تعیین شود.الزم به ذکر 
اســت در حالی هیأت وزیران حق مسکن 
کارگران را ۵۵0هــزار تومان تعیین کرده 
که این مؤلفه در شورای عالی کار ۶۵0هزار 

تومان تعیین شده بود.

    
یکفعالصنفیدراصفهانخبرداد:

 خودداری پیمانکار شهرداری 
از صدور فیش حقوقی کارگران

یک فعال صنفــی گفت: هر ســال حقوق 
کارگران شهرداری براســاس مصوبه شورای 
عالی کار افزایش پیدا می کرد اما امســال همه 
اینها را کنار گذاشته اند و معلوم نیست چگونه 

و بر چه مبنایی حقوق ها افزایش یافته است.
به گــزارش ایلنا، فــرزاد نداف با اشــاره به 
افزایش 10درصدی حقــوق کارگران دولت 
گفت: متاسفانه کارگران پیمانکاری شهرداری 
اصفهان تاکنون فیش حقوقی خود را دریافت 
نکرده اند اما چیزی که می دانیم این اســت که 
مصوبه شــورای عالی کار در مورد حقوق این 
کارگران اعمال نشده اســت.وی گفت: فیش 
حقوقی برای کارگران شــهرداری صادر نشده 
تا این وضعیت باعث اعتراض کارگران نشــود. 
برخی از کارگران شــهرداری می گویند یک تا 
یک میلیون و پانصد تومان به حقوق آنها اضافه 
شده و شب کاری و تعطیل کاری به آنها پرداخت 
نشده اســت. در کل تا زمانی که فیش حقوقی 
صادر نشــود نمی دانیم افزایش حقوق به چه 

صورت انجام شده است.
نداف گفت: در مورد این موضوع با اداره 
کار هم تماس گرفتیم اما جواب درســتی 
تاکنون دریافــت نکرده ایم. بــه ما گفتند 
مصوبه مزدی شــورای عالی کار برای همه 
کارگران اعمال می شــود اما چیزی که ما 
دیدیم ایــن نبود.وی گفــت: این تصمیم 
در واقع عدم تمکین به قانون اســت. طبق 
قانون حقوق کارگران باید مطابق با قانون 
افزایش پیــدا کند و شــورای عالی کار هم 
برای حداقل بگیرها ۵۷درصد و برای سایر 
ســطوح ۳۸درصد افزایــش مصوب کرده 
است. اینکه این 10درصد را بر چه مبنایی 
اعمال می کنند، جای سوال دارد.این فعال 
کارگری بیان کرد: قراردادهای موقت باعث 
شده کارگران حتی نتوانند به این وضعیت 
شکایت کنند و در صورت شکایت به سرعت 
اخراج می شــوند.نداف در پایان به افزایش 
10درصدی حقوق بازنشســتگان ســایر 
ســطوح نیز اعتراض کرد و گفت: همه این 
تصمیمات بدعت هایی هستند غیرقانونی و 
از دولت می خواهیم به قانون احترام گذارد.

اخبار کارگری

چرابایدحقبیمهواقعی
بپردازیموقتیکهدرزمان
بازنشستگیقرارنیست
بهنسبتآوردههایخود
ازافزایشحقوقبهرهمند
شویم.تاامروزکارفرمایان
درتوافقباکارگران،فقط
چندسالآخربیمهواقعی
میپرداختند.حاالبااین

تصمیمفرارها
افزایشمییابد

نسرینهزارهمقدم

تبعاتسنگینیکتصمیمدستمزدیشتابزدهوعوامفریبانه

همه با هم فقیر خواهیم شد

نایب رئیس کمیســیون امور 
داخلی کشور و شوراها و نماینده 
اراک گفــت: اکثــر نمایندگان 
مجلس نسبت به اینکه قانون در 
مورد افزایش حقوق بازنشستگان 
به طــور کامل و دقیــق اجرایی 
نشده، معترض هستند و از دولت 
گالیه دارند که چرا مصوبه شورای 
عالــی کار و تامیــن اجتماعی را 

اجرایی نکرده است.
محمدحســن آصفری درباره 
افزایــش 10درصــدی حقوق 
بازنشســتگان ســایر ســطوح 
درآمدی بــه ایلنا گفــت: دولت 
مصوبه شورای عالی کار را در مورد 
حقوق بازنشستگان اجرایی نکرده 
در صورتی که موظف است ضمن 
پرداخت بدهی خود به صندوق 

تامین اجتماعی که چیزی حدود 
۵00هزار میلیارد تومان اســت، 
مشکل بازنشستگان را حل کند.
وی با اشاره به افزایش ۵۷درصدی 
حقوق بازنشستگان حداقل بگیر 
تاکید کرد: نمی شــود بخشی از 
قانــون را اجرا کرد و بخشــی را 
کنار گذاشــت. نمی شود گفت 
بخشــی از قانون حالل است اما 
بخشی دیگر حرام! دولت باید کل 
مصوبه شــورای عالی کار را برای 
بازنشســتگان اجرایی می کرد.

آصفری گفت: این شــکایت را با 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مطرح کردیم و وی گفت به دنبال 
این هستیم که مشــکل حقوق 
بازنشســتگان را با ارائه الیحه ای 

حل کنیم.

آصفــری گفت: وزیــر کار در 
جلســه ای اعالم کرد که دولت 
به دنبــال ارائــه الیحــه ای به 
مجلس بــرای برقــراری نظام 
پرداخــت عدالت محــور برای 
تمام صندوق های بازنشســتگی 
اســت. در واقع دولت می خواهد 
از ایــن طریــق رضایت مندی 
بین بازنشســتگان صندوق ها را 
افزایش دهد و مشــکل کمبود 
حقوق برخی از بازنشســتگان را 

جبران کند.
وی ادامــه داد: همچنیــن 
وزیر کار به دنبال این اســت که 
اجازه ویژه ای را از شــورای عالی 
کار و تامین اجتماعــی بگیرد تا 
حمایت هایی برای بازنشستگانی 
که درآمدشــان پایین اســت و 

مشکلشان با این افزایش حقوق ها 
حل نمی شود، داشته باشد.

نایــب رئیــس کمیســیون 
امور داخلی کشــور در پاســخ 
به این ســوال که آیا ارائه الیحه 
برای برقراری عدالــت در نظام 
پرداخت ها می تواند مشکل را حل 
کند، گفت: به اعتقاد من مصوبه 
شورای عالی کار یعنی تصمیمی 
که به صورت سه جانبه و با حضور 
نمایندگان کارگری، کارفرمایی و 
دولت گرفته شده باید به صورت 

دقیق اجرایی شود.
نماینــده اراک تصریح کرد: 
با توجه بــه شــرایط تورمی که 
در جامعــه وجــود دارد، حقوق 
بازنشســتگان کفاف هزینه های 
زندگی آنها را نمی دهد. بنابراین 

دولــت بایــد از صــدور احکام 
بازنشســتگان جلوگیری کند و 
هرچه ســریعتر مصوبه شورای 
عالی کار را به طور دقیق اجرایی 
کند چــرا که اگر قرار باشــد این 

احکام با این قانونی که به صورت 
نیمه کاره اجرایی شــده، صادر 
شــود نمی تواند رضایت مندی 
بازنشســتگان را به همراه داشته 

باشد.

خبر

نایبرئیسکمیسیونامورداخلیکشور:

بیشتر نمایندگان مجلس به اجرا نشدن قانون درباره حقوق بازنشستگان معترضند


