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اخبار کارگری

حذف حداقلها به بهانه حذف سخاوتمندی بیش از حد نظام بازنشستگی!

کارگزاران مخابرات روستایی مدعی شدند:

مستمری بازنشستگان ۳۱درصد خط فقر است
طرحاصالحاتپارامتریکبااستداللحذفبخشندگیهایصندوقهابهمیدانآمدهوقصدداردباافزایشسنو
سابقهبازنشستگیبهجنگبحرانمنابع-مصارفبرود.امادراینبین،یکنکتهکلیدیکوچکوجوددارد:برایقیاس
«بخشندگینظامهایبازنشستگی»اگرفقطمعیارمانمقایسهسنوسابقهبازنشستگیباشد،نعلوارونهزدهایمو
یکطرفهبهقضاوتنشستهایم.

نسرین هزاره مقدم

در میانه بهمنمــاه ،طرحی بدون
سروصدادرمجلسکلیدخورد؛طرحی
که در صورت تصویب ،باقیمانده امید
کارگران برای دوران بازنشســتگی را
جاروبمیکندوباخودمیبرد.
«طــرح اصالحــات پراســنج یا
پارامتریک قانــون تامین اجتماعی»
درصــدد اســت بــه بهانــه حــذف
سخاوتمندیبیشمارنظامبازنشستگی،
برخی تسهیلگریهای بازنشستگی
را از میان بردارد .البته در ظاهر ،هدف،
نجاتصندوقتامیناجتماعیازبحران
روبهافزایش منابع  -مصارف اســت اما
بدون در نظر گرفتن ایــن واقعیت که
برایپیشگیریازبحرانسازمانتامین
اجتماعی ،راهکارهای اصولیتر وجود
دارد که همه ایــن راهحلها در قوانین
باالدستیوبرنامههایتوسعهدیدهشده،
ادعایدولتیهاونمایندگانمجلسکه
درمقاممقایسهنظامبازنشستگیایران
با کشورهای توسعهیافته برمیآیند و
ســپس از این قیاس ،نتیجه میگیرند
که نظام بازنشســتگی ایران به شدت
بخشندهوسخاوتگرونیازمنداصالحات
ساختاریست ،ایرادات و چالشهای
اساسیدارد.
طــرح اصالحــات پارامتریــک با
اســتدالل حذف بخشــندگیهای
صندوقها به میــدان آمده و قصد دارد
با افزایش سن و سابقه بازنشستگی به

جنگبحرانمنابع-مصارفبرود.امادر
اینبین،یکنکتهکلیدیکوچکوجود
دارد:برایقیاس«بخشندگینظامهای
بازنشستگی»اگرفقطمعیارمانمقایسه
سن و سابقه بازنشســتگی باشد ،نعل
واروونه زدهایــم و یکطرفه به قضاوت
نشستهایم.
برای اینکه اســتداللمان را روشن
کنیم،بهتراستیکیازکشورهایجهان
توســعهیافته و از قضا متعلق به بلوک
سرمایهداریرابرایقیاسانتخابکنیم
تامشخصشودکهاستدالالتدولتیها
و نمایندگان مجلس در قیاسی که فقط
سن بازنشســتگی را درنظر میگیرد،
چقدرناعادالنهویکجانبهاست.
در استرالیا ،افراد باالتر از ۶۵سال که
حداقل ١٠ســال در این کشور زندگی
کرده باشند حقوق بازنشستگی دولتی
را دریافــت میکنند و قرار اســت این
سن تا سال  ۲۰۲۳میالدی به  ۶۷سال
برسد .این برای افرادی که حتی در ۵۵
سالگی وارد استرالیا میشوند ،مزیتی
مهم و بــرای جذب مهاجر اســت .در
سال  ۲۰۱۱میالدی بالغ بر ۶۰درصد
از ساکنان این کشــور شامل این طرح
میشدند و حداقل دریافتی ماهانه آنها
برابر با  ۷۷۶.۷۰دالر اســترالیا (یعنی
 ۳۹۲پوند) بود .این مبلغ به سالمندان
مجرد داده میشد و  ۶۳.۵دالر استرالیا
(برابر با ۳۲.۱۳پونــد) برای خرید دارو
به آنها پرداخت میشد .اما سالمندان
متأهل هر یک  ۵۸۵.۵دالر اســترالیا

در ماه (معــادل  ۲۹۶پونــد) دریافت
میکنند که مجمــوع دریافتی هر دو
فرد خانواده به هزار و  ١٧١دالر استرالیا
میرســد .از طرف دیگر افراد باالی۶۰
سال در استرالیا میتوانند از تخفیفات
ویژهایبرایمسافرتهایدرونشهری
و برونشــهری برخوردار باشــند و در
خریدهایخردهفروشیهمامتیازهایی
دریافتخواهندکرد.
از طــرف دیگر ســالمندانی که در
اســترالیا زندگی میکنند ،طبق نظر
سازمانهای بازنشستگی میتوانند از
خدمات مراقبتهای خانگی یا مراقبت
در مراکز نگهــداری ســالمندان هم
برخوردارشوند.افرادباالتراز ۶۵سالدر
استرالیا میتوانند درخواست استفاده
از مراقبتهــای خانگی یا اســکان در
مراکز نگهداری از سالمندان را بدهند.
درخواست آنها بررســی میشود و در
صورت تأیید توســط مقامات ذیربط
این خدمات به رایگان در اختیارشــان
قرارمیگیرد.
بههمینترتیب،برایبازنشستگانی
که در کشــورهای آلمان ،نروژ ،ژاپن و
دیگر کشــورهای بلوک غرب زندگی
میکنند ،همین خدمات ،در ســطوح
مشابه ارائه میشــود .درست است که
در همه آنها سن بازنشســتگی باالتر
از ایران اســت اما اوالً خدمات درمانی،
دارویی و نگهداری رایگان ارائه میشود
و دوم اینکه مســتمری دریافتی آنها
بسیار باالتر از خط فقر رسمی یا همان

دولت موظف است برای
بازنشستگانیکه 30سال
خدمت کردهاند ،رفاه
همهجانبهفراهمکند.اگر
بخواهند این اصل را زیر
پا بگذارند و بر اصالحات
پیشنهادی اصرار بورزند،
بحرانهای متعددی ایجاد
میشود
سبد معیشت قرار دارد .بنابراین در نظر
گرفتن «سن و ســابقه» به عنوان تنها
معیار مقایسه نظامهای بازنشستگی،
صددرصد ناعادالنه اســت .پس بهتر
اســت ،در قیاس کارگران بازنشسته
ایرانیباهمتایانغربیشان،مولفههای
دیگر شامل خدمات رفاهی و درمانی و
همچنینسطحمستمریهارادرمعادله
واردکنیم.
علیدهقانکیا ،رئیس هیات مدیره
کانون بازنشستگان تهران با بیان اینکه
یک بازنشسته در طول عمر خود ،سه
بارهزینهدرمانکردهاستامامتاسفانه
در ســنین کهولت از خدمات درمانی
رایگان محروم است ،میگوید :یک بار
موقع اشــتغال  ۳درصد از حق بیمه را
بابت درمان میپردازد ،یک بار در زمان
بازنشستگی  ۲درصد از مستمری بابت
خدماتدرمانیکسرمیشودودرنهایت
باز مجبور میشویم برای بیمه تکمیلی

فشار کارفرما به کارگران برای
امضای قراردادهای مشکلدار

ثبتنامکنیمکهخودشهزینهمضاعف
است اما در مجموع ،پس از صرف همه
این هزینهها ،باز هم از خدمات درمانی
مناسبوکیفیمحرومهستیم.
سوال اینجاســت که در حالیکه از
هر بازنشســته حداقل ۳۸هزار و ۲۰۰
تومان بابت بیمه تکمیلی میگیرند و
هرجومرجزیادیدرمیزاناخذفرانشیز
وجود دارد ،بازنشسته از کجا بیاورد که
هزینههای بیمه تکمیلی تا سقف ۱۵
میلیون تومان در عملهای جراحی و
 ۶میلیونو ۵۰۰هزارتومانبرایدرمان
ســرپایی را تامین کند؟ عالوه بر این،
گاهی ماهها طول میکشد تا بازنشسته
بتواندهزینهرسیدهایدرمانخودرااز
بیمه تکمیلی دریافت کند .این یعنی
همان اول کار که برای درمان به مراکز
درمانــی مراجعه میکنــد ،باید همه
هزینههاراازجیببپردازدودرحالیکه
 ۷۹قلم دارو از پوشــش بیمه در مراکز
غیرملکی ســازمان تامین اجتماعی با
حکم شــورای عالی بیمه حذف شده،
بازنشســته مســتمریبگیر با درآمد
حداقلی از کجا بیــاورد که هزینههای
کمرشکناینداروهاراتامینکند؟
در مورد مســتمریها هــم پایین
بودن مســتمری بازنشستگان از خط
فقر یا همان سبد معیشــت حداقلی
واضح و آشکار اســت .طبق آمارهای
رسمی۷۵ ،درصد کارگران بازنشسته
ایرانی،حداقلبگیرهستندیعنیحدود
یک میلیون و۲۰۰هــزار تومان درآمد
ماهانه دارند .ســبد معــاش حداقلی
نیز که برای دســتمزد  ۹۸محاســبه
شــده ۳ ،میلیون و  ۷۵۹هــزار تومان
است .حال با یک محاسبه سرانگشتی
ساده ،مشخص میشود که ۷۵درصد
از کارگران بازنشسته ،مستمریشان
فقط ۳۱درصد خط فقر اســت؛ یعنی
دریافتیشــان فقط کفاف یک ســوم
هزینههایزندگیرامیدهد!
باید در نظر داشته باشیم که در این
مقایسه ،فقط دو معیار «سطح خدمات
درمانی» و «نســبت مستمری به خط
فقر» را در نظر گرفتیــم و مولفههای
دیگر مثل «سن واقعی بازنشستگی»
که ترجمان امید به زندگی است را کنار
گذاشــتیم .حال همان سوال اساسی
دوباره مطرح میشود .با در نظر گرفتن
این واقعیتها آیــا میتوان گفت نظام
بازنشستگی ایران زیادی «بخشنده»
است؟ آیا میتوان همه این واقعیتها را
کنارگذاشتوفقطباایناستداللخطی
ویکجانبهکهسنبازنشستگیاسترالیا
 ۶۷سالاستودرآلمان ۶۵سال،ماهم
 ۵سال به سن بازنشســتگی کارگران
ایرانیبیافزاییم؟!
طرحیکهبحرانسازاست
عالوه بر همه ایــن ایرادات ،علیرضا
مقدم ،وکیل دادگســتری با مبنا قرار

درنظر گرفتنسنوسابقه
بهعنوانتنهامعیارمقایسه
نظامهایبازنشستگی،
صددرصد ناعادالنه
است .بهتر است در قیاس
بازنشستگانایرانی
باهمتایانغربیشان،
مولفههایدیگرشامل
خدمات رفاهی و درمانی
و سطح مستمریها را در
معادله وارد کنیم
دادن «قانون اساسی» در بررسی کلیت
طرح اصالحــات پارامتریــک ،آن را از
منظر حقوق سالمندی مردود میداند
و میگوید :چنین طرحهایی نمیتواند
بحران بازنشســتگی را در ایران مرتفع
کند.متاسفانهبهجایاینکهبهمشکالت
و چالشهای اصلی نظام بازنشستگی
بپردازند ،با ایــن طرحها میخواهند از
خود سلب مسئولیت کنند .باید بدانیم
که نظام بازنشســتگی ایــران چندان
بخشنده نیست و بازنشستگان همان
حق و حقــوق ذخیره کرده توســط
خودشــان را بعــد ســالها دریافت
میکنند .ضمن اینکه باید قبول کنیم
در زمینه خدمات حمایتی ارائه شده به
بازنشستگان ،کمبودهای جدی وجود
دارد .اگــر این اصالحات انجام شــود،
کمبودهابیشترهمخواهدشد.
او تفســیری از اصالحات را که در
طرحاصالحاتپارامتریکقانونتامین
اجتماعی متبلور شــده ،با روح قانون
اساسی ناسازگار میداند و معتقد است:
دولت موظف است برای بازنشستگانی
که  30ســال خدمت کردهانــد ،رفاه
همهجانبه فراهم کنــد .این اصل را اگر
بخواهند زیر پــا بگذارند و بر اصالحات
پیشــنهادی اصرار بورزند ،بحرانهای
متعددیایجادمیشود.
مقدم تاکید میکند :دولتها باید
براساس اصول حرکت کنند نه اینکه با
اینمتفرعاتمندرآوردی،اصولراهم
زیرسوالببرند.فلسفهتامیناجتماعی
همحمایتازکارگراست.
در پایان ،باید یک پرسش اساسی را
بایدمطرحکنیم:اصراربراجرایطرحی
بحرانســاز که با روح قانون اساسی در
تعارض آشکار است ،با کدام نقشه کار
صورتمیگیرد؟آیاجزایناستکههر
روز به بهانهای مسیر «بیحقوقسازی
کارگران» را هموارمیکنند؛ یک روز به
بهانه رونق اشتغال میخواهند حداقل
مزد را از بین ببرنــد و روزی دیگر با این
استدالل واهی که نظام بازنشستگی ما
زیادی بخشنده است ،قصد دارند سن
بازنشستگی را تا جای ممکن افزایش
دهند!

خبر
نماینده شوش در مجلس:

یکند
خوزستان روی نفت است ،اما بیکاریبومیها بیداد م 

نماینده شــوش در مجلس شورای اسالمی
از بیتوجهی به اســتخدام نیروهــای بومی در
پروژههای نفتی ابراز تاســف کرد و گفت :وقتی
مردم از صنعت نفت ناامید شدند ،به کشاورزی
روی آوردند .حال تصور کنید که این مردم ناامید،
زمین را شخم بزنند و هر روز به رشد خوشههای
گندم نگاه کنند و هنگامی که زمان برداشــت
نزدیک میشــود ،یکباره همه چیز را آب ببرد.
دیگر چه امیدی باقی میماند؟
سیدراضی نوری با تاکید بر اینکه باید برای
اشــتغالزایی در بخشهای کشاورزی و صنعت
برنامهریزیهایی صورت گیــرد ،به ایلنا گفت:
متاسفانه یکســری حوادث غیرطبیعی مانند
زلزله و سیل باعث میشود زمینهای کشاورزی
از بین برود و کارخانهها نابود شود.
وی با تاکیــد بر اینکه ســیل خوزســتان
قابل پیشــگیری بود ،گفت :شــاید بــه ظاهر

تعداد کشتهشــدگان ســیل باال نباشــد ولی
وقتی کشــاورزان با چشــم خود میبینند که
محصوالتشان را آب میبرد ،روزی صد بار آرزوی
مرگ میکنند.
عضو کمیسیون کشــاورزی با اعالم اینکه
امسال کشاورزی در خوزستان بهترین خوشهها
را داشت ،گفت :سال گذشته هوا زیاد گرم نشد و
بارشهای خوبی داشتیم و کشاورزان در انتظار
ســال پررونقی بودند ولی وقتی حادثه و نحوه
مدیریت آن پیشبینی نمیشود ،کشاورز همه
چیزش را از دست میدهد و امید تبدیل به یاس
میشود .وی با اشاره به اینکه خوزستان به ویژه
شوش دانیال رتبه اول کشت گندم را در کشور
دارد ،گفت :شــوش دانیال در سال بین  250تا
 300هزار تن گندم تولید میکنــد که با چند
استانبرابریمیکنداماکشاورزیکهمنتظربود
ظرف کمتر از یک ماه گندمها را برداشت کند ،با

چشم اشکبار شاهد زیر آب رفتن گندمهایش
بود.
نوری از تاثیرات منفی ســیل بر روح و روان
مردم خبر داد و گفت :ســال  95هم در اســتان
خوزســتان ســیل آمد و حدود 17هزار زمین
کشــاروزی را زیر آب برد .دولتمردان آن موقع
به کشــاورزان قــول دادند که خســارتها را
جبران کنند اما یک ریال بــه مردم ندادند و این
بدقولیهای دولت باعــث بیاعتمادی به دولت
میشود.
وی با اعالم اینکه این ســیل مدتها مهمان
ماست و تبعات آن را باید تحمل کنیم ،گفت :اگر
دولت میخواهد برای جبران هزینههای امسال
به کشاورزان و مردم ســیلزده قول بدهد ،بهتر
است ابتدا هزینههای خسارت سیل سال  95را
به کشاورزان خوزستانی بدهد تا مردم امیدوار
باشند که دو سال دیگر هم هزینه سیل سال 98

را از دولت میگیرند .نماینده شوش ،ماندگاری
سیل را باعث خراب شــدن محصول دانست و
گفت :اگر یک یا دو روز محصــول زیر آب بماند
احتمال برگشت محصول را میدهیم اما وقتی
محصولیکماهزیرآبماند،امیدمردمنیزمانند
خوشه گندم در زیر آب میپوسد و از بین میرود.
وی درباره وضعیت کارخانههای استان نیز
گفت :دســتگاهها ،محصوالت ،ساختمانها و
سولهها زیر آب رفته و بسیاری از آنها را نابود کرده

و دیگر امیدی به راهاندازی ایــن کارخانهها در
آینده نزدیک نیست.
نــوری نفــت را بزرگترین ظرفیــت برای
اشتغالزایی دانست و گفت :خوزستان روی نفت
است اما بیکاری بیداد میکند .وقتی در صنعت
نفت بومیگزینی نمیشــود و برای کار گرفتن
در صنعت نفــت امیدی نیســت ،این ظرفیت
خدادادی برای مردم منطقه بیارزش میشود
زیرا نفع آن را استانهای دیگر میبرند.

کارگزاران مخابرات روستایی کشور میگویند:
فشارهابرایامضایقراردادهایفاقدمزایایقانونی
شدت گرفته است .این در حالیست که مدیرعامل
مخابرات مدعی اســت قراردادهــای جدید واجد
همه مزایای مندرج در قانون کار هستند و فشاری
در کار نیست .به گزارش ایلنا و به گفته نمایندگان
جامعهکارگزارانمخابراتروستاییکشور،معاونت
مالیشرکتمخابراتایرانبهناظرینمالیمناطق
مخابرات اســتانها اعالم کرده اســت مادامی که
کارگزارانمخابراتروستاییقراردادارسالیراامضا
نکنند،حقوقیپرداختنخواهدشد.
نمایندگانکارگزارانمخابراتروستاییکشور
میافزایند :با این اقدامات قصــد دارند کارگزاران
را مجبور بــه پذیریش قراردادی کننــد که دارای
اشکاالت حقوقی و فنیست تا از این مسیر بتوانند
به اهداف خود در خصــوص کم کردن هزینههای
جاریشرکترسیدهوبهاصطالحسودآوریشرکت
راافزایشدهند.
مجیدصدری،مدیرعاملشرکتمخابراتایران
در این رابطه میگوید :هیچ فشاری در کار نیست.
ما چون حکم دیوان عدالت مبنــی بر لزوم دائمی
شدن کارگزاران مخابرات روســتایی صادر شده،
قراردادهاییراتنظیموبهکارگزارانارائهکردیم.
او در پاسخ به این ســوال که اگر قرارداد را امضا
نکنند،چهخواهدشد،گفت:براساسضوابطشغلی،
قراردادبایدامضاشود.اگرامضانکنند،همبرایآنها
مشکلپیشمیآیدوهمبرایمجموعهمخابرات.

امدادرسانی متفاوت کارگران
هپکو به سیلزدگان پلدختر

کارگــران هپکو برای امدادرســانی به مناطق
سیلزده اقداماتی چون تعمیرات ماشین سنگین
پ تخلیه گل و الی و تعمیر لوازم منزل انجام
تا پم 
دادهاند .به گزارش ایلنا ،جمعی از کارگران شرکت
تولید تجهیزات سنگین هپکو برای امدادرسانی به
سیلزدگاندرپلدخترحاضرشدهاند.اینکارگران،
تیمهایحدود ۳۰نفرهتشکیلدادهاندکهعمدتاکار
تعمیراتماشینسنگینراانجاممیدادند.کارگران
بهتعمیرماشینهایسنگینیچونگریدر،بولدوزر
وبیل مکانیکیکهبیشترین کاربرد را درسیل اخیر
کشورداشتهودرحینکارخرابمیشد،پرداختند.
درعینحال تعدادیجوشکار،برقکاروکارگرانیاز
واحد تاسیسات شرکت هپکو اقداماتی برای تعمیر
لوازم منزل انجام دادهانــد .همچنین پمپهایی
جهتتخلیهگلوالیمنازلبااندکیتغییرکاربری
که کارگران روی پمپهای شرکت انجام دادند ،به
مناطق سیل زده اعزام شده است که در پاکسازی
منازلسیلزدگاناثرگذاربودهاست.

بیکاری احتمالی
 ۶۰۰کارگر نکاچوب

پایان قــرارداد حفاظــت از جنگل ســازمان
جنگلهای کشــور و عدم تمدید آن با شــرکت
نکاچوبموجباتبیکاریحدود ۶۰۰کارگررافراهم
میکند .این مساله موجب به خطر افتادن امنیت
شغلیکارگراناینشرکتشدهاست.
به گزارش ایلنــا ،عدهای از کارگران شــرکت
نکاچوب ،واقع در شهرســتان میاندورود استان
مازندران به شــرایط وخیمی که به لحاظ در خطر
قرار گرفتن امنیت شغلیشان به وجود آمده ،اشاره
کردند و اظهار داشــتند :با توجه به اینکه سازمان
جنگلهای کشور قراردادش را با ما تمدید نکرده،
مدیریتشرکتبهمااعالمکردکهازیکاردیبهشت
دیگر ســر کار نیاییم چرا که نه چوبی برای شرکت
میآیدونهقراردادحفاظتیتمدیدشدهودرآمدهای
شرکتقطعمیشود.بنابراین،شرکتبهطورکامل
تعطیل میشود .وی افزود :بیش از  ۶۰۰نفر در این
شرکتبهطورمستقیممشغولبهکارهستندکهاز
این میان حدود ۵۰۰نفر در جنگلها به حفاظت از
درختان میپردازند و بقیه نیز در محل شرکت و در
کارخانهاشاشتغالبهکاردارند.جداازاینها،درزمان
فعالیت ،حدود دو هزار نفر به شــکلهای مختلف
درآمدشان مرتبط به نکاچوب اســت .این کارگر
خاطرنشانساخت:اگراینقراردادتمدیدنشود،نه
فقطکارگراناینشرکتبلکهکارگرانشرکتهای
دیگری که فعالیت مشــابه دارند و جمعیت آنها به
چندینهزارنفرمیرسد،ازکاربیکارمیشوند.

