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اخبار کارگری

ابالغ سیاست های کلی تامین اجتماعی از 
سوی رهبری با هدف بهبود وضعیت جامعه 
کارگری و بازنشســتگان تامیــن اجتماعی 
صورت گرفته با این حال دولت در گام نخست 
خود کــه همان تصویب افزایش مســتمری 
بازنشستگان برای سال جاری بود، نشان داد 

که توجهی به این سیاست ها ندارد.
خبرگزاری مهر نشســتی با حضور »علی 
حیدری«، نایب رئیس هیــأت مدیره تأمین 
اجتماعی و »علی دهقان کیا«، رئیس کانون 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی استان تهران 
برگزار که در این نشست، درباره سیاست های 
کلی تأمیــن اجتماعی، قوانیــن و چگونگی 

اجرای این سیاست ها بحث شد.
علی حیدری درباره ابالغ سیاســت های 
کلی تأمین اجتماعی گفت: در کشور اگرچه 
قانون اساســی حقوق و تکالیفی را مشخص 
کرده بود اما طی چهار دهه گذشته براساس 
تفکرات و ســالیق مختلفی که وجود داشت، 
یک ســری دوگانه هایی شــکل گرفته بود 
که در این سیاســت های کلی این دوگانه ها 
 تعیین تکلیــف شــدند و فصل الخطاب آنها

مشخص شد.
وی به دوگانه های موجود در قوانین اشاره 
و تصریح کرد: یکــی از آنها این بود که وظیفه 
حاکمیت در قبال مردم به ویژه اقشار ضعیف 
جامعه چیست. عده ای معتقد بودند حاکمیت 
و دولت وظیفه اش ساختن آخرت مردم است 
نه دنیا و در نتیجه متناسب با همین دیدگاه، 
تکالیفی را برای دولت در نظــر می گرفتند. 
در حالی که در قانون اساســی تأمین حداقل 
نیازهای اساســی و اولیه برای عموم به ویژه 
اقشار ضعیف جامعه جزو تکالیف دولت است و 
رفع فقر و محرومیت جزو وظایف دولت است.

نایب رئیس هیأت مدیره تأمین اجتماعی 
گفت: در سیاســت های کلی دقیقاً مشخص 
شــده و به رویکرد فعال دولت در نظام تأمین 
اجتماعی نیز اشاره شــده و این رویکرد فعال 
دولت در بند ۵ سیاست های کلی نظام تأمین 
اجتماعی مشخص شده است. گفته شده دولت 
برای تضمین حداقل پوشــش های حمایتی 
و بیمه ای در قبــال مردم تکلیــف دارد و در 
ارتباط با سایر سطوح نیز افراد وقتی غنی تر و 
توانمندتر می شوند و دستمزد باالتری دارند 
در بند ۵ آمده متناسب با وضع درآمدیشان حق 

بیمه را پرداخت کنند.
حیــدری تصریح کــرد: یکــی دیگر از 
دوگانه هایی که وجود دارد، این بود که نظام 
تأمین اجتماعی باید خصوصی باشد یا دولتی. 
کشــورهای موفق دنیا بیشتر نظام ترکیبی و 
چندالیه را مدنظر قرار دادند و در سیاست های 
کلی ما نیز در بند یک و پنج به نظام چندالیه 
اشاره شــده و این رویکرد ایجاد شده که باید 
در الیه های زیرین از حوزه امدادی حمایتی 
و سطح پایه بیمه ای باید رویکرد فعال دولت 
را داشته باشیم، به خصوص در ارتباط با اقشار 

ضعیف جامعه و الیه های باالتر.

چالش جامعه با دوگانه 
توسعه و عدالت

رئیس کارگــروه رفــاه دبیرخانه مجمع 

تشــخیص مصلحت نظام افزود: یکی دیگر از 
دوگانه ها توسعه و عدالت است که اول باید به 
سمت توسعه حرکت کنیم و عدالت را فراموش 
کنیم و بعدها توسعه خود عدالت را می آورد یا 
بالعکس باید همه منابع کشور را صرف عدالت 
و مســاوات کنیم. اینجا در سیاست های کلی 
این موضوع تعیین تکلیف شــده و در ماده ۹ 
سیاست ها بحث پیوســت تأمین اجتماعی 
مطرح شــده و برنامه های کالن کشــور باید 
پیوست تأمین اجتماعی داشــته باشند. به 
عنوان مثال حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی طرح 
و برنامه کالنی در کشــور اســت و به موجب 
سیاست های کلی برای چنین طرح هایی باید 
پیوست تأمین اجتماعی وجود داشته باشد، 
یعنی مشخص شــود این طرح چه اقشاری از 
جامعه را بیکار می کند و چه اقشــار را مزایا و 
درآمدشان را کم می کند یا اینکه قدرت خرید 
چه قشری از جامعه را کاهش می دهد. در این 
پیوســت باید مکانیزم هایی بــرای جبران و 
ترمیم خسارت هایی که وارد می شود به اقشار 

جامعه، در نظر گرفته شود.

جراحی اقتصادی، پیوست
تامین اجتماعی نداشت

نایب رئیس هیأت مدیره تأمین اجتماعی 
اظهار داشت: وقتی یک جراحی اقتصادی را 
شروع می کنیم باید یک نظام حداقلی تأمین 
اجتماعی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه 
داشته باشیم که در این فرآیند این اقشار دچار 
مشکل نشوند و در فرآیند توسعه نیز باید افراد 
را حمایت کرد. در سیاســت های کلی عنوان 
شده همزمان که به توســعه فکر می کنیم به 
عدالت نیز باید فکر کرد و اقشار ضعیف جامعه 
که از این تغییر و تحوالت اجتماعی و اقتصادی 

دچار خسران می شوند، کمکشان کنیم.
وی اظهــار داشــت: همچنیــن در 
سیاست های کلی تأمین اجتماعی پیش بینی 
شــده از اینکه بدهی جدیدی بخواهد برای 
تأمین اجتماعی ایجاد شــود جلوگیری شود 
و صراحتاً اشاره شــده قوانین و مقرراتی که 
تصویب می شود باید بار مالی تعهدی آن نیز 
پیش بینی شــود. دولت مدعی است که باید 
سود ساده به بدهی ها تعلق گیرد در حالی که 
مطالبات بیمه ای بحث سود مطرح نیست بلکه 
بحث به روزرســانی و ارزش واقعی آن مطرح 
اســت. به عنوان مثال صندوق روســتاییان 
۱۱هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و 
بدهی تأمین اجتماعی نیز به بیش از ۴۵۰هزار 
میلیارد تومان می رسد. در قانون ساختار نظام 
رفاه گفته شده که این بدهی ها باید براساس 
ارزش واقعی بازپرداخت شــود چــون قرار 
است براســاس مطالبات وصولی مستمری 

پرداخت شود.

شرایط سازمان تأمین اجتماعی 
حساس است

»دهقان کیا« رئیس کانون بازنشستگان 
اســتان تهران نیز در این نشســت گفت: ما 
قانون کار و قانون تأمیــن اجتماعی را داریم 
و اگر این مواردی کــه در حال حاضر موجود 
است، درســت اجرا می شــد، دیگر نیازی به 

سیاســت های دیگری نبود و ما با مشکالت 
امروز مواجه نبودیم امــا اتفاقی که امروز رخ 
داده و سیاســت های کلی تأمین اجتماعی 
مطرح شــده، در شرایط حســاس سازمان 
تأمین اجتماعی اســت که ممکن است ادامه 
روند فعلی منجر به ورشکســتگی ســازمان 
تأمین اجتماعی شود. سیاست های غلط در 
صندوق های لشــگری و کشــوری، دولت را 
وادار کرده که امسال بیش از ۲۰۰هزار میلیارد 
تومان برای آنها در نظر بگیرد و بودجه تعیین 
شــده در حالی که صندوق ها بایــد خودکفا 
شوند و دولت فقط باید کمکی برای صندوق ها 
باشــد نه اینکه از بودجه مملکــت برای آنها 

هزینه شود.

وی ادامــه داد: در ســال ۸۳ قانون جامع 
ســاختار و رفاه اجتماعی تصویب شد. در بند 
یک ماده ۱۷ آن آمده که شورای عالی که در 
سال ۸۳ داشتیم تمام سیاست گذاری ها از این 
طریق انجام می شد که آن هم سه جانبه گرایی 
بود و از هر وزارتخانه یک نفر در این جلســات 

حضور پیدا می کرد.
دهقان کیا افزود: در حال حاضر در اصالح 
ساختار تمامی انتصاب ها از سوی وزیر انجام 
می شود و اســتقالل فکری وجود ندارد و این 
موارد یکی از نقاط ضعفی اســت که در قانون 
وجود داشته و در سیاســت های کلی به رفع 

برخی از این مشکالت اشاره شده است.

تامین اجتماعی به ســمت ورشکستگی 
حرکت می کند

رئیس کانون بازنشســتگان استان تهران 
اظهار داشــت: در حــال حاضر در شــورای 
عالــی کار افراد مســتقل وجود نــدارد و در 
اصل آنهــا دولتی هســتند و مدیریت کامل 
سازمان را دولت از ســال ۸۹ به عهده گرفته 
اســت. مرکز پژوهش های مجلس در ســال 
۹۵ عملکرد دولــت را در تأمیــن اجتماعی 
بررسی کرد که آیا روندی که دولت در پیش 
گرفته است، مثبت اســت یا خیر که منجر به 
ارائه گزارشی شــد. تعدادی از مفادی که در 
سیاســت های کلی تأمین اجتماعی آمده، از 
ســوی مرکز پژوهش های مجلس ارائه شده 
بود و در این گزارش آمده کــه اگر با این روند 
تأمین اجتماعی ادامه فعالیت دهد، در سال 
۱۴۰۴ حــدود ۱۱۰هزار میلیــارد تومان با 
کســری بودجه روبه رو می شود و ما به سمت 

ورشکستگی در حرکت هستیم.
وی ادامه داد: اگر تأمین اجتماعی با همین 
سیاســت ها ادامه پیدا کند و حتی اگر دولت 
نفت را آزاد کند نیز بایــد تمام بودجه خود را 

برای تأمین اجتماعی بدهد.
دهقان کیا با اشــاره به اینکــه هم اکنون 
مشــکل اصلی ما این اســت که قانون اجرا 
نمی شود، گفت: اگر قانون اجرا شود ما مشکل 
خاصی در این حد نداشتیم. برخی از قوانین 
که مدت مشــخصی نیز برای تدوین آنها در 
نظر گرفته شده بود، سال های سال است که 

اجرایی نشده است.

منطق افزایش 10درصدی حقوق در 
شرایط تورمی را نمی فهمیم

رئیس کانون بازنشســتگان استان تهران 
ادامه داد: با توجه به مشکالتی که در قوانین 
کار وجود دارد، جوانان ما حاضــر به ازدواج 
و فرزندآوری نیســتند که این نشان دهنده 
ضعف در قوانین ما اســت. در ماده ۴۱ قانون 
کار نیز عنوان شده تورمی که مرکز آمار اعالم 
می کند. اگر این قانون است، چرا دولتمردان ما 
این قانون را اجرا نمی کنند؟ در بند »ب« آن 
نیز آمده است که اگر تورم پاسخگو نبود، باید 
از سبد هزینه خانوار استفاده شود. اگر از سال 
۶۹ تاکنون این قانون رعایت می شد، براساس 
قوانین پایان ۱۴۰۰، باید حقــوق کارگران 
و بازنشســتگان به ۹ میلیون تومان می رسد 
درحالی که حقوق ها ۳ میلیون تومان است و 
این نشان دهنده آن است که ما مشکالت بسیار 
زیادی از گذشته تاکنون داریم چرا که قوانین 
رعایت نشده است. یکی دیگر از مشکالت این 
است که امســال دولت اعالم کرد که حقوق 
بازنشستگان کشــوری و لشگری ۱۰درصد 
افزایش پیدا کند که مشخص نیست براساس 
کدام قانون بوده چرا که تــورم چیز دیگری 
 می گویــد و هیچ منطقــی در ایــن قضیه

وجود ندارد.
وی گفت: یکی از مشکالت امسال ما برای 
دستمزد نیز همین بوده چرا که قانون می گوید 
دستمزدها باید براســاس تورم و سبد هزینه 
خانوار باشد و این قانون را دولت باید اجرا کند 
و اگر ایراد دارد باید اصالح شود. در مجموع اگر 
قوانین به درستی اجرا می شد، در حال حاضر 
با این مشکالت مواجه نبودیم و تمام مسائل 
اجتماعی، سیاســی و اخالقــی در جامعه به 
شدت افزایش پیدا کرده به دلیل آنکه قوانین 
در کشور رعایت نمی شــود. در برخی موارد 
بازنشستگان به همراه خانواده به ما مراجعه 
می کنند و به دلیل مشکالت مالی حرف هایی 

می زنند که ما آرزوی مرگ می کنیم.

مهمانان زیادی پای سفره
تامین اجتماعی نشانده شده اند

دهقان کیا گفت: در حال حاضر ۲۶ قانون 
ماننــد صنایع 

نوســازی، قالیبافان، معافیــت کارگاه های 
کوچک و... در تأمین اجتماعــی وجود دارد 
که براساس اینها سه میلیون و ۲۰۰هزار نفر 
میهمان بر سر ســفره تأمین اجتماعی اضافه 
شده است. براساس قانون، دولت باید بودجه 
بیمه ای آنها را تأمیــن کند درحالی که دولت 
اعتبــار را تأمین نمی کند و بــر دوش تأمین 
اجتماعی گذاشته شده و نیاز به اصالح ساختار 
داریم که این مورد در سیاســت های ابالغی 

دیده شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر دولت بدهی 
کالنی نســبت به تأمین اجتماعــی دارد که 
پرداخت آن نیز در سیاست های کلی صراحتاً 
اعالم شــده؛ به طوری که گفته شــده عدم 
ایجاد و انباشت بدهی. اگر اجرایی شود برای 
سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شدگان بسیار 

مفید است.
رئیس کانون بازنشســتگان استان تهران 
افــزود: ماهانه ۶هزار میلیــارد تومان تأمین 
اجتماعی با کسری مواجه است در حالی که 
در صندوق لشگری و کشــوری دولت اعتبار 
الزم را برای آنها می دهد اما در صندوق تأمین 
اجتماعی پول نیز از ما می گیرد و دســت در 
جیب این مــردم کرده بنابرایــن اختالفات 
موجود باعث شده که سیاست های کلی مقام 
معظم رهبری در جهت رفع مشکالت تأمین 
اجتماعی و بیمه شدگان ابالغ شود و ما انتظار 
داریم طی ۶ ماهی که زمــان برای آیین نامه 
اجرایی شدن سیاست ها در نظر گرفته شده، 
به نتیجه برســد و زمینه اجرایی شــدن آنها 

فراهم شود.

خودداری دولت از به روزرسانی 
مطالبات تامین اجتماعی

وی بیان کرد: بدهی های تأمین اجتماعی 
به روزرسانی نمی شود. حتی اگر چنین شود، 
ما ضرر کرده ایم. اگر این بدهی را دولت ها به 
موقع به تأمین اجتماعی پرداخت می کردند، 
ســرمایه تأمین اجتماعی در حال حاضر به 
جای ۴۵۰هزار میلیارد تومان، یک تریلیون 

و ۸۲۰هزار میلیارد تومان بود.
دهقان کیا گفت: برای به روزرسانی بدهی ها 
به دیوان شکایت کردیم و رأی آنها را گرفتیم 
و ابطال مصوبه را دادند اما باز هم دولت اصرار 
به این دارد که با سود ساده، بدهی را محاسبه 
کند و این مشــکالتی است که در حال حاضر 
با آنها مواجهیم و ما همه مشکالت را در عدم 
اجرای قانون می بینیم چرا کــه دولتمردان 
خودشان مسئول اجرای آن هستند اما به آن 
عمل نمی کنند و مجلسی ها هم قوانینی که 
می نویسند را نظارت بر اجرا ندارند که آیا قانون 
اجرا می شــود یا خیر و 
این امر مشکل دیگری 
است که وجود دارد.

رفع فقر؛ هدف اصلی سیاست های کلی تامین اجتماعی

اجرای بد و ناقص دولت،
هر قانون خوبی را ابتر می کند

استمداد بازنشستگان از رهبری برای 
اصالح مصوبه حقوق 1401

رئیــس کانــون عالــی بازنشســتگان و 
مستمری بگیران تامین اجتماعی از ارسال نامه ای 
به مقام معظــم رهبری به منظور رفع مشــکالت 

افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد.
علی اصغر بیات در گفت وگــو با خبرگزاری مهر 
گفت: در این نامه به نمایندگــی از جامعه چندین 
میلیونی آمده که این قشــر رنج دیده از نامالیمات 
و بی توجهی هــای گاه و بی گاه برخی مســئوالن و 

تصمیم گیران دلخورند.
به گفته وی، در بخش دیگــری از این نامه آمده 
است: طی سالیان متمادی انباشت بدهی های معوق 
دولت ها و عدم پرداخت آن بــه تأمین اجتماعی به 
میزان ۵۰۰هزار میلیارد تومان آسیب های جدی به 
پیکره آن وارد کرده و دیدگان نگران صاحبان اصلی 
آن که همان بازنشستگان و مستمری بگیران هستند 
را نگران تر از هر زمانی کــرده، رویه ای که در تضاد 
کامل با سیاست های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر 

»عدم ایجاد و انباشت بدهی های دولت« قرار دارد.
بیات تاکید کــرد: نکته مهم و محــوری که در 
روزهای اخیر روح و روان رنجور این عزیزان را آزرده، 
بی توجهی و تغافــل عامدانه بــه موضوع تصویب 
و ابالغ افزایش ســنواتی حقوق بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران در ســال جاری است. براساس 
مواد قانونــی ۹۹ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، هر 
ساله مستمری بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی و 
بازماندگان مشمول تأمین اجتماعی ناظر به مصوبات 
شــورای عالی کار افزایش می یابــد و محل تأمین 
اعتبار آن نیز از منابع و درآمدهای تأمین اجتماعی، 
حق بیمه هــا، اندوخته ها و ذخایر بیمه شــدگان و 

مستمری بگیران است.
وی گفت: دولتی که با شــعار مردمــی بودن و 
توجه به محرومیــن و ضعفا پا بــه عرصه خدمت 
نهاده، در تصویب پیشنهاد افزایش سنواتی حقوق 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران تعلل ورزیده و 
در نهایت پس از تأخیری طاقت فرســا با تفسیری 
غیرقانونی آن را دچار تغییرات نامساعد و غیرمنطقی 
به ویژه در زمینه افزایش حقوق سایر سطوح کرده 
است. وی از رهبری اســتدعا کرد دستور رسیدگی 
عاجل توســط هیأت دولت به منظــور تغییر رویه 
با هدف تأمین نظر و خرســندی بازنشســتگان و 

مستمری بگیران تأمین اجتماعی، صادر کنند.
    

شکایت کارگران بابت حق مسکن در 
دیوان عدالت ثبت شد

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار کشور از شکایت به دیوان عدالت اداری بابت حق 

مسکن ۵۵۰هزار تومانی مصوب دولت خبر داد.
حســین حبیبــی در گفت وگو با ایلنــا گفت: 
فعاالن کارگری با شکایت به هیات عمومی دیوان، 
درخواســت کرده اند تصویب نامــه دولت که حق 
مسکن مصوب شــورای عالی کار را کاهش داده و 
۵۵۰هزار تومان مقرر کرده، در مرحله اول متوقف 
و سپس ابطال شــود. به گفته حبیبی، در روزهای 
گذشته، کارگران بسیاری با در دست داشتن مدارک 

الزم به دیوان عدالت مراجعه کرده اند.
او تاکید می کند: خواســته ما ورود سریع دیوان 
عدالت و ابالغ دستور توقف در همین هفته یا نهایت 
هفته آینده اســت. نباید اجازه دهند حق کارگران 
بیش از ایــن ضایع شــود آن هم در این شــرایط 
اقتصادی. دولت نمی تواند حق مسکن را راساً تعیین 
کند و حق مسکن ۵۵۰هزار تومانی غیرقانونی است. 
حق مسکن کارگران در سال جاری، ۶۵۰هزار تومان 
است و باید این رقم هر ماه به کارگران پرداخت شود.

    
تجمع مستمری بگیران در کانون 

بازنشستگان استان تهران
جمعی از بازنشستگان با حضور در محل کانون 
بازنشستگان استان تهران به افزایش ۱۰درصدی 
حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا، به بازنشســتگان گفته شده که 
قرار است هیأت تطبیق مجلس با حضور کمیسیون 
اقتصادی و اجتماعی مجلس تشکیل جلسه داده و 

درباره مصوبه هیأت وزیران تصمیم گیری کند.
افزایش حقوق بازنشســتگان مطابق ماده ۹۶ 
قانون تامین اجتماعی و مصوبه شــورای عالی کار 
مهم ترین خواسته بازنشستگان است. دولت امسال 
حقوق بازنشستگان سایر سطوح را ۱۰درصد اضافه 

کرد.

حیدری: حذف ارز ۴۲00 تومانی 
طرح و برنامه کالنی در کشور 

است و به موجب سیاست های 
کلی باید پیوست تأمین اجتماعی 
داشته باشد. در این پیوست باید 

مکانیزم هایی برای جبران و ترمیم 
خسارت های اقشار جامعه، در نظر 

گرفته شود

دهقان کیا: بدهی های تأمین 
اجتماعی به روزرسانی نمی شود. 
اگر این بدهی را دولت ها به موقع 

پرداخت می کردند، سرمایه 
تأمین اجتماعی در حال حاضر 

به جای ۴۵0هزار میلیارد تومان، 
یک تریلیون و ۸۲0هزار میلیارد 

تومان بود


