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اصالح دستمزدها تورم زا نیست
اصغر بالسینی، کارشناس

با رسیدن به روزهای پایانی سال، کشمکش ها 
بر سر نحوه تعیین افزایش حداقل حقوق سال 98 
باال گرفته است، در حالی که با خطاهای راهبردی 
دولت در مدیریت اقتصاد شرایط معیشتی کارگران 
به شدت متزلزل شده و تورم سنگین به خصوص در 
کاالهای مصرفی روزمره عمالً بسیاری از کاالها را از 
سبد مصرفی اقشار آسیب پذیر حذف کرده است. 
مخالفت ها با افزایش حداقل حقوق آن هم در لوای 
سخنان شبه علمی هم گسترش یافته و رسانه های 
نزدیک به جریان نئولیبرالی در اقتصاد نقش پررنگی 

در این فضاسازی به عهده گرفته اند.
یکی از رایج ترین استدالل ها در مخالفت با تعدیل 
دســتمزدها افزایش هزینه تمام شده تولید و زیان 
تولیدکننده از این محل است. این درحالی است که 
براساس اطالعات مرکز آمار ایران، سهم دستمزد از 
کل هزینه های عملیاتی »کارگاه های صنعتی 10 
نفر کارکن و بیشتر« حدود هشت درصد است، یعنی 
حتی با افزایش 20درصدی حداقل مزد، حداکثر 
1.6درصد به هزینه های تولید افزوده می شــود و 
بزرگ نمایی در خصوص افزایش هزینه های تولید 
از محل رشد دســتمزدها بیشــتر بهانه ای برای 

بی توجهی به حقوق مسلم کارگران است.
طبق قانون تعیین دستمزد کارگران براساس 
توجه به نیازهای آنها و جبران آن در شرایط تورمی 
وظیفه ای بر دوش دولت و کارفرمایان است. طبق 
ماده 41 قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف 
است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف 
کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین 
کند؛ اول اینکه حداقل مزد کارگران با توجه به درصد 
تورمی که از طرف بانک مرکزی یا سایر مراجع رسمی 
آماری اعالم می شود باید تعدیل شود و دوم، حداقل 
مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران 
و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد 
باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد 
متوسط آن توسط مراجع رســمی اعالم می شود 
تأمین کند. در چنین شرایطی تعدیل دستمزدها 
براساس دو معیار تورم و سبد معیشتی کارگران یک 

وظیفه قانونی است که نباید به آن بی توجهی کرد.
براساس آمار رســمی مرکز آمار ایران نرخ تورم 
سالیانه در بهمن ماه به 23.5درصد رسیده است که 
قطعاً با روند کنونی در پایان سال به بیش از 25درصد 
خواهد رســید. البته این آمار تــورم مربوط به کل 
کشور و با در نظر گرفتن مناطق روستایی است که 
کمتر موضوع حداقل مزد برای آنها صدق می کند. 
درباره مناطق شهری و 5 دهک اول جامعه که بیشتر 
مزدبگیر هستند باید گفت فقط تورم خوراکی ها و 
آشــامیدنی ها با توجه به وزن آنها در سبد مصرفی 
در این 5 دهک براســاس گزارش مرکز آمار ایران 
33درصد اســت، این امر بدان معناست که حتی 
اگر حداقل مزد بین 25 تا 30درصد هم افزوده شود 
فقط با یک تأخیر چندماهه قدرت خرید کارگران را 
به سطح اولیه رسانده است. نباید فراموش کرد که 
همیشه دســتمزدها با یک وقفه چندماهه پس از 
تورم تعدیل می شود و در این بازه زمانی واحدهای 
تولیدی منافع خودرا از رشــد قیمت ها کســب 
کرده اند، لذا مخالفت با تعدیل دســتمزدها کاماًل 
بی پایه و اساس است. البته باید اذعان داشت که در 
صورت فقدان شرایط تورمی در اقتصاد فشارها برای 
افزایش دستمزدها هم کمتر می شود، اما در شرایط 
تورمی تعدیل دستمزد یک وظیفه قانونی است که 

نباید به بهانه های واهی از زیر بار آن شانه خالی کرد.

شریعتمداری:
مزدبگیران از زندگی 

عزت مندتری برخوردار می شوند
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ســال 
آینده دارندگان درآمد ثابت بایــد از زندگی بهتر و 
عزت مندتری برخوردار شوند.  محمد شریعتمداری 
در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در سال 9۷ به دلیل 
فشارهای نظام سلطه، افرادی که دارای درآمد ثابت 
بودند فشارهایی را تحمل کردند. وی تصریح کرد: 
به عنوان یک شــهروند ایرانی و در پی این اتفاقی که 
باعث شد به افرادی که دارای درآمد ثابت هستند فشار 
بیاید، باید تمام تالش خود را در سال 98 به کار بگیرم تا 
فشارها به حداقل ممکن برسد. وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خاطرنشان کرد: امیدوارم در سال آینده 
با تصمیمات دولت و مجلس در سال 98 دارندگان 
درآمد ثابت از زندگی بهتر و عزت مندتری برخوردار 
شوند. شریعتمداری اضافه کرد: کارگران که قشر تولید 
هستند و معلمان که همه دانش کشور بر پایه تالش 
آنها رو به رشد است، در کانون توجه هستند. وی بیان 
کرد: همه آنهایی که بازنشسته هستند و آینده همه 
جامعه را در چهره آنها می بینیم، عزت مندی زندگی 

آنها عزت مندی زندگی شاغلین نیز هست.
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خبر کارگری

چند ســالی اســت که مشکالت 
صندوق های بیمه ای و بازنشســتگی 
و بحــران وضعیــت موجود از ســوی 
کارشناسان امور رفاه و تأمین اجتماعی 
مطرح شــده اســت و همین امر باعث 
نگرانی افراد تحت پوشش این صندوق ها 
که اغلب بازنشســتگان و ســالمندان 

هستند، شده است.
ســال های سال اســت که تجمیع 
صندوق های بازنشستگی برای خروج 
از بحران های مالی، مطرح بوده اما آنچه 
مسلم است، این صندوق ها در شرایط 
کنونی و بــا توجه بــه بحران هایی که 
دارند، امکان تجمیع را نداشته و باید هر 
کدام را با سیاست های تحت مدیریت 
خودشــان اداره کرد. در کشور حدود 
18 صندوق بازنشستگی وجود دارد که 
تعداد زیادی از این صندوق ها به دالیل 
مختلف در وضعیت نابسامان اقتصادی 
و منابع مالــی قرار دارنــد. در این بین، 
صندوق تأمیــن اجتماعی جزو معدود 
صندوق هایی است که به گفته مسئوالن 
سازمان هنوز به وضعیت بحرانی نرسیده 
اما به نقطه سربه ســری رسیده است و 
چنانچه از همین امروز فکری برای رفع 
مشکالت و موانع موجود نشود به زودی 
وضعیت این صندوق نیز بحرانی خواهد 
شد. محمدحسن زدا، سرپرست سازمان 
تأمین اجتماعی در گفت وگو با مهر گفت: 
در قانون بودجه ســال 9۷ بنــد »و« و 
»ن« تبصره 5 دیده شده بود که 50هزار 
میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین 
اجتماعی پرداخت شود که متأسفانه به 
دلیل برخی ایرادات اداری و فنی، تقریباً 

این اتفاق رخ نداد.
وی افزود: با توجــه به مذاکراتی که 
با نماینــدگان مجلس و رئیس مجلس 
انجام شــد و حمایت هایی کــه آنان از 
سازمان تأمین اجتماعی داشتند، باعث 
شد که دستور صریح و ویژه ای را صادر 
کرده و بــا کمک مرکــز پژوهش های 

مجلس، ایرادات قانون را برطرف کردیم 
و در بودجه سال 98 این 50هزار میلیارد 
تومان مجدداً مورد تأکید قرار گرفت و 
این دفعه راهکارهای خوبی برای اجرای 

آن دیده شده است.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی 
با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان 
تأمیــن اجتماعی نســبت به ســایر 
صندوق های بیمه ای، وضعیت بهتری 
دارد، گفت: وضعیت بهتر سازمان تأمین 
اجتماعی به دلیل ضریب پشتیبانی است 
یعنی از چند نفر حق بیمه دریافت و به 
چند نفر پرداخت می شود و این ضریب 
در سازمان تأمین اجتماعی 5.5 است اما 
متأسفانه در 18 صندوق بیمه ای دیگر، 

این عدد فاجعه است.
زدا با اشاره به اینکه در دنیا این ضریب 
پشــتیبانی را برای نقطه سربه سری، 
5 قرار می دهند، افــزود: در حال حاضر 
18 صندوق بیمه ای در کشور زیر نقطه 
سربه ســری قرار دارد و سازمان تأمین 
اجتماعی نیز نزدیک به این نقطه است 
اما تا رســیدن به آن فاصله دارد. وی در 
پاسخ به این سوال که آیا می توان گفت 
تأمیــن اجتماعــی در وضعیت خوبی 
به ســر می برد، تصریح کرد: اصالحات 
پارامتریک که نمایندگان مجلس ارائه 
کرده اند و اقدامــات دیگری که در حال 
انجام اســت، نشــان می دهد زمان آن 
رســیده که یک بازنگری انجام دهیم و 
ایرادات کار خود را طی 60 سال گذشته 
ببینیم و آنها را مرتفع کنیم. کارشناسان 
تأمیــن اجتماعی معتقدنــد چنانچه 
بخواهیم صندوق بازنشســتگی پویا و 
کاملی داشته باشیم باید در کشور به ازای 
هر 25 نفر شاغل یک نفر بازنشسته وجود 
داشته باشد اما در دهه های گذشته به 
دالیل مختلف، ســن بازنشستگی در 
کشور کاهش یافته است. و اگر ضریب 
پشتیبانی شاغلین و بازنشستگان که 
هم اکنون حدود 5.5 اســت به کمتر 5 

برسد صندوق های بازنشستگی دچار 
ورشکستگی خواهند شد.

لزوم اصالحات و بازنگری در 
قوانین تأمین اجتماعی

به گفته وی، اگــر می خواهیم یک 
تأمین اجتماعی پویا، قوی و پشتیبان 
جامعه 42 میلیون نفری داشته باشیم، 
باید این بازنگری ها هر چه سریع تر انجام 
شود، حتی در سومدیریت ها و ساختار 
بدی که وجود داشته، باید بازنگری شود 
تا یک تأمین اجتماعی مناســب مردم 

کشور داشته باشیم.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در 
مورد این اصالحات گفت: این اصالحات 
هم شامل اصالحات ساختاری، مدیریتی 
و هم پارامتریک می شود و آن چیزی که 
در حال حاضر تأمیــن اجتماعی اجرا 
می کند، مصوبه ســال 54 است که با 
توجه به شــرایط اقتصادی و اجتماعی 
آن زمان در نظر گرفته شــده بود. در آن 
سال سن امید به زندگی 59 سال بوده و 
سن بازنشستگی 50 سال محاسبه شده 
است، یعنی با پرداخت 23 یا 30درصد 
حق بیمه، بیمه شده فقط 9 سال حقوق 
دریافت کند اما در حال حاضر که سن 
امید به زندگی به ۷5 سال افزایش پیدا 
کرده اما سن بازنشستگی از 50 سال به 
جای اینکه افزایش پیدا کند، کاهش پیدا 
کرده و این موارد باید ساماندهی شود و 
البته معنی آن، این نیست که حتماً سن 

یا سابقه می خواهد افزایش پیدا کند.
زدا با اشــاره به اینکــه تعهدی که 
صندوق به افراد جاری خود دارد، ســر 
جای خودش است، اظهار داشت: با این 
شرایط، ما مکلف هستیم چه از نظر اداری 
و چه از نظر شــرعی، به تعهدات قبلی 
خودمان به بیمه شدگان پایبند باشیم 
یعنی کسانی که االن هستند، با همان 
شرایط قبلی کارشان پیش برود، بنابراین 
هیچ جای نگرانی برای بیمه شــدگان 

وجود ندارد.

وی در پاســخ به این ســوال که آیا 
وضعیت تأمین اجتماعی بحرانی است 
و چند سال ســازمان تأمین اجتماعی 
با وضعیت فعلی می تواند دوام بیاورد؟ 
گفــت: اگــر مطالباتی کــه از بخش 
خصوصی و دولت داریم، دریافت کنیم، 
من به شما تضمین می دهم که با همین 
ســاختار فعلی، حداقل 10 سال بدون 

هیچ مشکلی ادامه دهیم.
بدهی انباشته دولت، دلیل بحرانی 

شدن تامین اجتماعی
از بحران صندوق های بازنشستگی 
در کشور به عنوان یکی از ابر چالش های 
پیــش روی اقتصــاد ایــران در کنار 
بحران هــای دیگر نام برده می شــود، 
شرایطی که به نظر می رسد بر بسیاری 
از صندوق های بازنشستگی کشور سایه 
افکنده و پیش بینی می شود در صورت 
تداوم شرایط فعلی طی دهه های آینده 

تمامی صندوق های کشور را دربرگیرد.
سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون 
اجتماعی مجلــس در مــورد تأمین 
اجتماعی و وضعیت فعلی این صندوق 
می گوید: بدهی های انباشت شده دولت 
به تأمین اجتماعی باعث شــده که این 
سازمان طی سال های اخیر با مشکالتی 

مواجه شود.
وی تأکیــد کرد: یکــی از مصوبات 

کمیسیون اجتماعی این بود که بدهی 
150هــزار میلیارد تومانــی دولت به 
ســازمان تأمین اجتماعی مشخص و 
مصوب کند و مصوب شد دولت بدهی 

خود را طی چند سال پرداخت کند.
وی گفت: در ســال جاری قرار بود 
50هزار میلیارد تومــان از بدهی دولت 
پرداخت شــود که متأســفانه به دلیل 
مشکالتی که وجود داشت، دولت آن را 
به طور کامل پرداخت نکــرد و البته در 
بودجه سال 98 راهکارهای اجرایی برای 
پرداخت آن مشخص و قرار شد دولت اگر 
نتواند اعتبار آن را پرداخت کند، آن را از 
طریق تهاتر و واگذاری زمین و ملک و... 

تأمین کند.
وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی 
یکی از بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور 
است و 500 شرکت زیرمجموعه دارد 
و اگــر در این شــرکت ها صرفه جویی 
و شفاف ســازی شــود می توان برخی 
از ضررهــا را جبران کــرد و همچنین 
درآمدزایی نیز داشته باشد که این اراده 

نیز در وزیر وجود دارد.
مشکل صندوق ها؛ سومین و 

مهمترین چالش کشور
نماینده ملــکان در مجلس گفت: 
یکی از چالش هایی که در ســال های 
آینده در کشور ایجاد خواهد شد و بعد 
از محیط زیســت و آب، سومین چالش 
است، مشــکل صندوق های بیمه ای 
بازنشستگی در کشور است که در حال 
حاضر نیز وضعیت این صندوق ها بدتر از 

دو مشکل دیگر عنوان می شود.
رئیــس کمیســیون اجتماعی با 
اشــاره به اینکه از سال گذشته مشکل 
صندوق ها نمود پیــدا کرده، گفت: در 
حال حاضر ایــن وضعیت به ابرچالش 
تبدیل شده و بحران فوق العاده ای برای 
کشور محسوب می شود، چرا که فقط 
تأمین اجتماعی 42 میلیون نفر را تحت 
پوشش خود دارد و مابقی صندوق ها نیز 
جمعیتی از مردم کشور را زیرمجموعه 

خود دارند.
وی تأکیــد کــرد: گفته می شــود 
هم اکنون به جز تأمیــن اجتماعی که 
مقداری وضعیت آن سربه ســر است، 
مابقی صندوق ها که حدود 1۷ صندوق 

بیمه ای می شوند ورشکسته هستند.
به گفته خدادادی، وضعیت پرداخت 
حق بیمه نسبت به فرد بازنشسته 6 به 
یک است و اگر صندوق ها از چهار به یک 
بیایند، به سمت ورشکستگی می روند در 
حال حاضر در برخــی از صندوق ها این 
نسبت بیمه ای کمتر از یک است که این 
فاجعه است. مواردی مانند برهم خوردن 
جریان ورودی ها و خروجی های مالی 
و تعداد مشــترکان صندوق ها از جمله 
مواردی اســت که باعث بروز بحران در 
صندوق ها می شود یعنی زمانی که نسبت 
بازنشستگان مستمری بگیر به شاغالن 
بیمه پرداز افزایش یا نسبت وجوه نقدی 
تجمیع شده ناشی از پرداخت حق بیمه 

شاغلین به مزایای مستمری بازنشستگی 
کاهش پیدا کند می تــوان انتظار بروز 
بحران در صندوق های بازنشستگی را 
داشت و این وضعیتی است که در حال 
حاضر صندوق های بازنشستگی کشور 

گرفتار آن است.
 بحران در 

صندوق بازنشستگی کشوری
رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره 
به اینکه صندوق بازنشستگی کشوری 
یک میلیون و 300هزار مستمری بگیر 
دارد که یک میلیون و 100هزار نفر نیز 
کارمند هستند که حق بیمه می دهند، 

گفت: این یعنی ورشکستگی مطلق.
وی تأکید کرد: اینکه گفته می شود 
16 صندوق بیمه ای ورشکسته هستند 
نه به این معنا که نمی توانند از فردا حقوق 
بازنشستگان را بدهند، بلکه معنای آن 
این اســت که در وضعیت خوبی به سر 

نمی برند و بحرانی هستند.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی، 
در بودجه سال 98 از 40۷هزار میلیارد 
تومان حدود 100هــزار میلیارد برای 
صندوق های بیمه ای و بازنشســتگی 
اختصاص پیدا کــرده و ایــن اعتبار از 
ردیف های دولتی و بودجه عمومی کشور 

تخصیص داده شده است.
وی گفت: هنگامی که بودجه عمومی 
به صندوق ها اختصــاص پیدا می کند 
یعنی برای کارهای عمرانی، اشــتغال 
و... پولی نیست و هنگامی که ورشکسته 
می شوند، یعنی دولت هر چه پول دارد به 
آنها می دهد و این همان موضوعی است 

که به آن اشاره شد.
خــدادادی افــزود: اگــر نخواهیم 
چالش ها را رفع کنیم، در آینده به بحرانی 

باالتر از وضعیت فعلی می رسیم.
وی تأکید کرد: در هیــچ جای دنیا 
مانند ایران 18 صندوق بیمه ای وجود 
ندارد و در نهایت دو تا سه صندوق برای 
کارگری، کارمنــدی، امنیتی و نظامی 

دارند.
رئیس کمیسیون اجتماعی با تأکید 
بر اینکه تجمیــع صندوق ها موضوعی 
اســت که باید مجدداً در دســتور کار 
قرار گیرد، گفت: چاره ای نداریم و باید 
این جراحی را انجــام دهیم، چرا که اگر 
اقدامــات الزم انجام نشــود، طی یک 
تا دو ســال آینده فوق العاده با مشکل 
روبرو خواهیم شد و باید برای آن فکری 

اساسی کنیم.

چالش بازنشستگی و لزوم اصالح و بازنگری در قوانین

ورشکستگی مطلق 16 صندوق بیمه گر کشور

خبر

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، 
بهترین روش برای افزایش حداقل دســتمزد 
کارگران را مالک قــرار دادن مصوبه مجلس 
درباره افزایش حقوق کارکنان دولت دانست 
و گفت: اینکه گمان کنیم 400هزار تومان به 
اندازه ای زیاد است که می تواند زندگی نیروی 
کار را متحول کند، خوش خیالی اســت و در 
شــرایط گرانی های موجود، این مبلغ عددی 
نیســت که مورد اعتراض دولت و کارفرمایان 

قرار بگیرد.
محمدعلی  پورمختار با ابراز تاسف از حداقل 
دستمزد کارگران به ایلنا گفت: با حقوق ماهیانه 
یک میلیون و 200هزار تومان کسی نمی تواند 
زندگی متوسطی داشته باشــد و گرانی های 
اخیر کــه در نتیجه کاهــش ارزش پول ملی 

بوده، بر بی ارزش شدن این حقوق های ناچیز 
افزوده است.

وی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی افزایش 
400هزار تومان حداقل حقوق کارکنان دولت 
گفت: مجلس عالوه بر ایــن 10درصد نیز به 
اختیار دستگاه های دولتی گذاشته تا آن بخش 
از حقوق بگیران که دریافتی های ناچیز دارند، 
بتوانند با دریافتی مناسبی روبه رو شوند تا فاصله 
حقوق بین حداقل بگیران و حداکثربگیران که 

وحشتناک شده، کاهش یابد.
نماینده بهار و کبودرآهنگ با تاکید بر اینکه 
کارگر و کارمند در یک کشور زندگی می کنند، 
گفت: انتظار ما از شورای عالی کار این است که 
کمتر از این عدد تصویب نکنــد زیرا کارکنان 
دولت در   همان شرایطی زندگی می کنند که 

کارگران زندگی می کنند و نمی توانیم انتظار 
داشته باشیم کارگران افزایش کمتری نسبت 

به کارکنان دولت داشته باشند.
وی در پاسخ به اینکه افزایش حقوق کارکنان 
دولت با اعتراض نوبخت، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه روبه رو شــد و همین اعتــراض را نیز 
کارفرمایان می کنند که توان پرداخت ندارند، 
گفت: اعتراض رســم مذاکرات است و نوبخت 
نیز رفتار بودجه ای داشــت اما اینکه بخواهیم 
این اعتــراض را مالک قرار دهیــم و کارکنان 
دولت را از افزایش نســبی محروم کنیم، کار 

درستی نیست.
پورمختار گفت: اگر قرار باشد مصوبه شورای 
عالی کار به نوعی باشــد که از میزان دریافتی 
کارگران از کارکنان کمتر باشــد، شکافی بین 

کارگر و کارکنان دولت پیش خواهد آمد که به 
هیچ وجه درست نیست.

وی در پاســخ به اینکه تورم را چــه اندازه 
پیش بینــی می کنیــد، گفــت: تــورم عدد 
تاســف آوری اســت که بر زندگی و ســفره 

حقوق بگیران اثرات منفی گذاشته است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با 
تاکید بر اینکه افزایش 400هزار تومانی دردی 

از کارگران و کارکنان دولت درمان نمی کند، 
گفت: متاسفانه آنچنان در مورد مبلغ 400هزار 
تومان سخن می گویند که گویی تحولی عظیم 
در زندگی کارگران و کارکنان دولت به وجود 
خواهــد آورد در حالی که این عــدد در مقابل 
گرانی های سرسام آور سال جاری آن هم برای 
آنکه هزینه های یک ماه زندگی را تامین کند، 

عدد چشمگیری نیست.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

حداقل افزایش مزد کارگران باید ۴۰۰هزار تومان باشد

خدادادی: اینکه گفته 
می شود ۱۶ صندوق بیمه ای 

ورشکسته هستند به این 
معنا نیست که نمی توانند از 
فردا حقوق بازنشستگان را 
بدهند، بلکه معنای آن این 
است که در وضعیت خوبی 

به سر نمی برند و بحرانی 
هستند

زدا: وضعیت بهتر تأمین 
اجتماعی به دلیل ضریب 
پشتیبانی است یعنی از 

چند نفر حق بیمه دریافت 
و به چند نفر پرداخت 

می شود و این ضریب در 
تأمین اجتماعی ۵.۵ است 

اما متأسفانه در ۱۸ صندوق 
بیمه ای دیگر، این عدد 

فاجعه است
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