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امکان خرید سابقه بیمه وجود ندارد
معاون توسعه و تعمیم امور بیمه شدگان تأمین 
اجتماعی گفت: خرید ســابقه بیمه ای در سازمان 

تامین اجتماعی موضوعیت ندارد.
مجید حسن زاده در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
گفت: براســاس ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، 
مردان باالی ۵۰ ســال و زنان باالی ۴۵ سال با ۳۰ 
سال سابقه کار می توانند درخواست بازنشستگی 
دهند و همچنین افراد باالی ۳۵ سال سابقه بدون 
شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی داده و از 

مستمری کامل برخوردار شوند.
وی افزود: مردان ۶۰ ســاله و زنان ۵۰ ساله که 
حداقل ۲۰ سال ســابقه بیمه داشــته باشند نیز 
می توانند بازنشسته شــوند و در صورتی که با این 
ضوابط مســتمری آنها کمتر از حداقل دستمزد 

باشد، میزان مستمری آنها به حداقل خواهد رسید.
معاون توسعه و تعمیم امور بیمه شدگان تأمین 
اجتماعی بیان کرد: براســاس تبصــره ۴ ماده ۷۶ 
قانون تأمیــن اجتماعی، زنان کارگر بیمه شــده 
تأمین اجتماعی به شــرط دارا بودن ۴۲ سال سن 
و ۲۰ سال سابقه می توانند از مزایای بازنشستگی 

برخوردار شوند.
وی گفت: افرادی که زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت 
حق بیمه دارند و سن مردان ۶۰ و زنان ۵۵ سال است 
با داشتن یک سال ســابقه می توانند مابقی سابقه 
را تا ۱۰ ســال خریداری کنند و با ۱۰ سال سابقه 

بازنشسته شوند.
حســن زاده تصریــح کــرد: تفاوت ایــن نوع 
بازنشستگی با بازنشستگان با ۲۰ سال سابقه این 
است که این افراد زیر حداقل را دریافت می کنند که 
حدود یک سوم مستمری می شود چرا که با ۱۰ سال 

معادل ۱۰ روز حقوق دریافت خواهند کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا فردی که کمتر 
از ۳۰ سال یا ۲۰ سال سابقه دارد، می تواند مابقی را 
خریداری کند یا خیر؟ گفت: براساس مبانی و اصول 
بیمه های اجتماعی و محاسبات بیمه ای در تأمین 

اجتماعی خرید سابقه موضوعیت ندارد.
    

کارگران شهرداری سی سخت 
امسال حقوق نگرفته اند

»کارگران شهرداری سی سخت از فروردین ماه 
به بعد حقوق خود را طلبکارند«. یکی از این کارگران 
با بیان این مطلب افزود: آخرین حقوقی که دریافت 
کرده ایم حقوق اسفند ۹۸ بود که شهرداری حدود ۵ 

روز پیش به حساب کارگران واریز کرد.
به گزارش ایلنا، این کارگر با بیان اینکه با احتساب 
آبان ماه، هشت ماه است حقوق مان به تاخیر افتاده، 
ادامه داد: شــهردار می گوید کاری به طلب ۸ ماهه 
کارگران ندارم. از وقتی که شــهردار شده ام هر ماه 
حقــوق داده ام. طبق این گزارش، حســاب های 
شهرداری سی سخت به خاطر بدهکاری به برخی 
طلبکاران قدیمی به کرات بسته می شود. شهرداری 
می گوید این بدهی ها مربوط به شــهرداران قبلی 
است که امروزه تبعات آن متوجه کارگران و موجب 
مسدود شدن حساب های مالی شهرداری شده اما 
کارگرانی که تعداد آنها حدود ۸۰ نفر است و همگی 
از فروردین حقوق شــان به تاخیر افتاده، از شرایط 
موجود آزرده شده و می گویند که هرچه به شورای 

شهر اعتراض می کنیم، فایده ندارد.
    

آغاز به کار سامانه خدمات 
غیرحضوری تامین اجتماعی

ســامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین 
اجتماعی به نشــانی eservices.tamin.ir در 
دسترس بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان 

قرار گرفت.
بــه گــزارش اداره کل روابط عمومــی تأمین 
اجتماعی، با توجه بــه آغاز طــرح ۳۰۷۰ تأمین 
اجتماعی و توسعه خدمات غیرحضوری به جامعه 
تحت پوشــش از همه بیمه شدگان، بازنشستگان 
و کارفرمایــان که تاکنــون در ســامانه خدمات 
غیرحضوری تأمین اجتماعــی ثبت نام نکرده اند، 
دعوت می شــود نســبت به ثبت نام و ثبت شماره 

حساب بانکی اقدام کنند.
براساس طرح ۳۰۷۰ هر هفته تعدادی از خدمات 
تأمین اجتماعی به صورت غیرحضوری ارائه می شود 
و طی ماه های آینده تا پایان بهمن ماه تعداد خدمات 
غیرحضوری بــه ۳۰ طرح رســیده و پیش بینی 
می شود که بیش از ۷۰ میلیون مراجعه حضوری به 
شعب و کارگزاری های تأمین اجتماعی حذف شود.

4
اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

بازنشستگان کارگری این روزها 
با دردها و مصائب بسیاری دست 
و پنجه نرم می کنند؛ دردهایی که 
قبل از هر چیز در پایین بودن سطح 
حقوق ماهانه آنها ریشه دارد و بعد از 
آن، به ناکافی بودن خدمات درمانی و 
بهداشتی ارائه شده بازمی گردد. این 
بازنشستگان خواستار مشارکت 
بیشتر در تعیین سرنوشت خود 
هســتند و می گوینــد »تامین 
اجتماعی« ســرمایه بین نسلی 
ماست و باید خودمان آن را اداره 

کنیم.
»حسین غالمی«، فعال صنفی 
بازنشستگان در این گفت وگو، با 
تاکید بر اهمیت نقش مشــارکت 
جمعی در نیل به اهداف مشترک، از 
اجرایی نشدن قانون در تعیین مزد 
و مستمری طبقه کارگر می گوید و 
اضافه می کند: سال به سال قدرت 
خرید کارگران شاغل و بازنشسته، 

کاهش یافته است.
    

  مهمتریــن مطالبــات 
بازنشستگان کارگری چیست و 
چگونه می توان ایــن مطالبات را 

دسته بندی کرد؟
اولین مطالبه بازنشســتگان تامین 
اجتماعی، مســاله حقوق و مستمری 
است. حقوق بازنشستگان باید متناسب 
با رفاه نسبی باشــد که شاخص آن نیز 
باالی خط فقر بودن مستمری دریافتی 
اســت. خط فقر امروز بــاالی ۱۰-۱۱ 
میلیون تومان است. یک محاسبه ساده 
نشان می دهد که در طول سال ها، قدرت 
خرید کارگران بازنشسته چقدر کم شده 
و امروز چقدر زیر خط فقر اســت. شما 
۴هزار تومان مســتمری سال ۱۳۶۰ را 
در نظر بگیرید. اگر فرض کنیم هر سال 
تورم متوسط فقط ۲۲درصد بوده )اگر 
متوسط تورم سالیان گذشته را محاسبه 

کنیم، همین ۲۲درصد می شود(، یک 
محاسبه ساده نشــان می دهد که اگر 
قرار باشــد قدرت خرید همان ۴هزار 
توماِن را داشــته باشیم، باید مستمری 
بازنشســتگان چیزی حدود ۹ میلیون 
تومان باشــد. پس برای اینکه کارگران 
بازنشســته امروز یک زندگی در سطح 
زندگی ســال ۶۰ داشته باشــند، باید 
حداقل ۹ میلیون تومان دریافتی ماهانه 
داشته باشند. حاال شما حساب کنید با 
دستمزدی که یک سوم این میزان یعنی 
۳ میلیون تومان است، چطور می توان 

یک »رفاه نسبی« داشت؟
  طرح هایی مثل همسان سازی 
حقوق بازنشستگان یا مثالً طرحی 
مانند تامین کاالهای اساسی که 
نمایندگان مجلس در دستور کار 
دارند، می تواند بهبودی ساختاری و 
درازمدت در معیشت بازنشستگان 

ایجاد کند؟
اصاًل همسان سازی در حوزه تامین 
اجتماعــی، موضوعــی غیرمرتبط و 
ناهمگن است چون کشــوری ها )چه 
شــاغالن و چه بازنشســتگان( گروه و 
پایه دارنــد و تمام افــراد، طبق همان 
گروه و پایه، حقوق می گیرند و بنابراین 
می توان هم ترازی را براساس دریافتی 
شــاغالن هم طبقه اجرایی کرد اما در 
مورد بیمه شــدگان تامین اجتماعی 
این گونه نیست. سطح دستمزدها از این 
کارخانه تا آن کارخانه، از زمین تا آسمان 
فرق می کند و گروه و طبقه یکســان و 
همگانی وجود ندارد بنابراین هم ترازی 
ممکن نیست. برای بازنشستگان تامین 
اجتماعی چیزی که اهمیــت دارد نه 
همسان سازی ساختگی بلکه افزایش 
قانونی مزد و مســتمری است. ما قانون 
باالدســتی در این زمینــه داریم؛ ماده 
۴۱ قانون کار و مــاده ۹۶ قانون تامین 
اجتماعی. این مواد قانونی اگر به درستی 
و کامل اجرا شوند، یعنی مزد و مستمری 
به اندازه سبد هزینه های زندگی افزایش 
یابند، دیگر نیازی به اجرای طرح های 

ابتر و نامنسجمی مانند همسان سازی 
نیســت. در واقع چون به قانــون اعتنا 
نکرده بودنــد و مزد و مســتمری را به 
اندازه هزینه ها افزایش نداده بودند، برای 
کاستن از اعتراضات کارگران بازنشسته، 
طرحی نامفهوم، خــام و غیرمرتبط به 
نام همسان سازی را در دستور کار قرار 
دادند و خودشان هم اعتراف کردند که 
این طرح، همسان ســازی نیست بلکه 

متناسب سازی است.
  گذشته از مســاله حقوق و 
مستمری، باقی مطالبات کارگران 

بازنشسته چیست؟
در بحث درمــان نیز کاســتی ها و 
نارسایی های بسیار وجود دارد. در ایران 
چیزی حدود ۶۵ تا ۷۰درصد هزینه های 
درمان به عهده بیمار است، در حالی که 
متوسط جهانی این شاخص ۱۸درصد 
است. در اروپا این شــاخص ۱۱درصد 
است و در کشــورهایی که دولت رفاه 
قدرتمند دارند، این شــاخص چیزی 
حدود ۸درصد اســت. آقای »حســن 
هاشمی« وزیر بهداشــت وقت در سال 
۹۶ گفت ســالی ۷۰۰هزار نفر در ایران 
به دلیل ســنگینی هزینه های درمان، 
به زیر خط فقر ســقوط می کنند. االن 
این تعــداد حتما به یــک میلیون نفر 
رسیده است. اســتانداردهای جهانی 
نشان می دهد که اگر بیش از ۴۰درصد 
هزینه های درمان به عهده بیمار باشد، 
سقوط به زیر خط فقر اتفاق می افتد. ما 
۷۰درصد هزینه هایمان به عهده بیمار 
است، یعنی ۱.۸ برابر استاندارد جهانی 
برای سقوط به زیر خط فقر! پس مطالبه 
»درمان رایگان« یک خواســت بسیار 
کلیدی و مهم، هم برای کارگران شاغل 
و هم برای کارگران بازنشسته است. ما 
مواد قانونی داریم که کلیه هزینه های 
درمان کارگران باید رایگان ارائه شــود. 
ماده ۳ قانــون تامین اجتماعی مصوب 
۱۳۶۹ )قانون الــزام( می گوید درمان 
کارگــران باید رایگان باشــد. ماده ۳۸ 
قانون پنجم توسعه نیز بر لزوم ارائه درمان 

رایگان تاکید دارد. خود قانون اساسی در 
اصل ۲۹، برخورداری از بیمه همگانی 
و خدمات درمانی و بهداشــتی رایگان 
را یک حق مسلم شــهروندی می داند. 
پس درمان رایگان، یک مطالبه کلیدی 
و صددرصد قانونی اســت که متاسفانه 
تا امروز، نه تنها برآورده نشده بلکه سال 
به ســال و ماه به ماه، هزینه های درمان 
کارگران و بازنشستگان افزایش یافته 

است.
  دستمزد باالتر از خط فقر و 
درمان رایــگان، دو مطالبه اصلی 
هســتند اما در کنار این دو اصل 
اساسی، مطالبات دیگری هم وجود 

دارد؟
بحــث مســکن مناســب و دارای 
اســتاندارهای کافی، یک مطالبه مهم 
اســت. »آموزش رایگان« یک خواسته 
جدی است. یک سری امکانات آموزشی 
براساس الزامات آموزش عمومی رایگان، 
باید توسط دولت برای فرزندان کارگران 
فراهم شود اما متاسفانه امروز می بینیم 
که آموزش نیز به مثابه ســایر مسائل، 
طبقاتی شده اســت. از این دو موضوع 
گذشته، ایجاد مراکز رفاهی، تفریحی 
و ســالن های اجتماعــات و کتابخانه 
برای بازنشستگان، یک خواسته دیگر 
است. مســاله مهم دیگر، خود »تامین 
اجتماعی« اســت. دولت بایــد تمام 

خساراتی که به این ســازمان به طرق 
مختلف حتی با تصویب قانون و الیحه 
وارد آورده، جبران کند. برای این کار باید 
یک »کمیسیون حقیقت یاب« شامل 
متخصصان حوزه بیمه و تامین اجتماعی 
و درمــان، وکال و نماینــدگان واقعی و 
قانونی کارگران و بازنشستگان تشکیل 
شود تا بتوانند خسارات وارده به سازمان 
را ارزیابی کنند. نمایندگان بازنشستگان 
نیز باید واجد یک ســری شاخص های 
نمایندگی باشند تا بتوانند از مطالبات 
بازنشستگان، تمام قد دفاع کنند. نه اینکه 
فردی خودش را نماینده بازنشستگان 
بداند بعد سر بزنگاه، از منافع دولت دفاع 
کند یا چپ و راســت، نامه های تشکر از 

عملکرد دولت بنویسد و ارسال کند.
  در مساله تامین اجتماعی، 
شما خسارات وارده را از چه ناحیه 
می دانید. جــدا از عدم پرداخت 
بدهی دولت، چه عواملی موجب 
شده اند که سازمان امروز وضعیت 

پایدار و مناسبی نداشته باشد؟
امروز حتــی مســاله ورودی های 
ســازمان از محل حق بیمه شــاغالن، 
دچار اخالل و کاستی شده است. یکی 
از علت های ضعف سازمان این است که 
براساس آمارها، تنها ۱۹درصد کارگران 
شاغل، بیمه هستند. همین آمار در اروپا، 
حدود ۷۰درصد است. کاستی گرفتن 
میزان کارگران رسمی و بیمه شده، یکی 
از دالیل اصلی بحــران منابع و مصارف 
سازمان است. فرض بگیرید من سال ها 
قبل به عنوان یک کارگِر تازه کار، وقتی 
که روز اول رفتم سر کار، اصالً نمی دانستم 
که باید بیمه شوم یا بیمه اصاًل چیست 
اما بعدها که بازنشسته شدم، فهمیدم 
کارفرما خودش از روز اول، حق بیمه من 
را واریز کرده است. اما االن کارفرمایان 
ماه ها کارگــران تازه کار خــود را بیمه 
نمی کنند و کارگران هم چون قرارداد 
موقت هســتند و از اخراج می ترسند، 
جــرات ندارند حرف بزننــد و اعتراض 
کنند. کارگرانی را می شناســم که ۱۵ 
سال کار کرده اند اما فقط ۸ سال سابقه 
بیمه دارند. این افراد باید حداقل ۵۰ سال 
کار کنند تا بتوانند بازنشسته شوند. بحث 
»بیمه پردازی شــاغالن« و »تخلفات 
بیمه ای کارفرمایان« بسیار مهم است. 
یکــی از دالیل ضعف ســازمان همین 
است. دولت خســارات دیگری هم به 
ســازمان وارد آورده؛ ۲۳ گروه خاص را 
آورده اند و به سازمان الحاق کرده اند و از 
سازمان می خواهند که حق بیمه اینها 
را بپردازد یا اینکه اشتغال به اندازه کافی 
نبود، آمدند قانون توسعه صنایع را مصوب 
کردند و افرادی را با ۲۵ سال بازنشست 
کردند اما بیمه آن ۵ سال ارفاقی را دولت 
نپرداختــه و جزو دیون دولت اســت. 
همین ۵ ســال حقوق اضافه را نیز باید 
ســازمان از جیب بپردازد در حالی که 
باید دولت می پرداخت. در مورد مشاغل 
ســخت و زیان آور هم اوضاع به همین 
ترتیب است. بار این مساله کامل بر دوش 
سازمان تامین اجتماعی است. در این 

زمینه، تخلفات بسیار صورت می گیرد. 
من خودم به چشــم دیده ام که کارمند 
حسابدار کارخانه، در سال های آخر، به 
عنوان جوشکار در لیست بیمه می آمد 
تا بتواند از بازنشستگی سخت و زیان آور 
اســتفاده کند. افراد بسیاری به همین 
ترتیب به عنوان کارگر سخت و زیان آور 
به سازمان معرفی می شوند و این تخلف، 

بار مالی بر دوش سازمان می گذارد.
بازنشســتگان، چــه    
حساسیت های دیگری در ارتباط با 
وضعیت و ماهیت سازمان تامین 

اجتماعی دارند؟ 
بازنشســتگان باید بتوانند در اداره 
اموال و دارایی های خود، دخیل باشند. 
نباید دولت به تنهایی اداره اموال کارگران 
و بازنشستگان را برعهده داشته باشند. 
بازنشســتگان نمی خواهنــد اموال و 
شرکت های بانک رفاه و شستا، به همین 
راحتی با یک امضــای مقامات دولتی، 
واگذار شود و از دست برود. ما خواستار 
اجرای قانون نظام جامع ســاختار در 
صندوق های بازنشســتگی هستیم. ما 
خواســتار لغو مدیریت دولتی سازمان 
هســتیم و اعتقاد داریم ســازمان باید 
توسط ذینفعان اصلی خود اداره شود. 
عالوه بر این، خواستار »غیردولتی شدن 
کانون های بازنشســتگی« هستیم. در 
حال حاضر، بازنشستگان تشکل های 
مستقل و کارآمد ندارند و نمی توان گفت 
کانون های بازنشستگی، دقیقاً برآمده 
از بطن جامعه بازنشســتگان و نماینده 
واقعی این جامعه هســتند. در تهران، 
۱۳۰هزار بازنشســته و مستمری بگیر 
تامین اجتماعــی داریم امــا مجامع 
عمومی کانون ها، گاهی بــا کمتر از دو 
هزار نفر برگزار می شود. باید تشکل های 
بازنشستگان، مستقل و برآمده از بدنه 
بازنشستگان باشــد. تا تشکل صنفی، 
مســتقل و کارآمد و کاماًل دموکراتیک 
نباشد، نمی توان به مطالبه گری قدرتمند 
و کنشــگری متحد و منتــج به نتیجه 
مطلوب، امیدوار بود. باید به سمتی برویم 
که بازنشستگان در تشکل ها، مشارکت 

الاقل ۴۰ یا ۵۰درصدی داشته باشند.

لزوم بازگشت »تامین اجتماعی« به صاحبان اصلی

حداقل حقوق یک بازنشسته باید ۹ میلیون تومان باشد

خبر

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اعتبار مورد نیاز صندوق های بازنشســتگی را ســاالنه 
بالغ بــر ۸۰هــزار میلیارد تومــان برآورد کــرد و گفت: 
همسان  ســازی حقوق بازنشســتگان در ســه صندوق 
تامین اجتماعــی، بازنشســتگی کشــوری و صندوق 
 بازنشستگی کارکنان فوالد با وجود هزینه باال برای دولت 

اجرایی شد.
حجــت اهلل میرزایی گفت: تامیــن اجتماعی ۶۰هزار 
میلیارد تومان و صندوق بازنشســتگی کشوری ۲۰هزار 

میلیارد تومان مورد نیاز است.
وی ادامــه داد: تنها محــل اتکای ایــن صندوق ها، 
دریافت مطالباتشــان از دولت اســت. تاکنــون دولت 
فقــط ۳۲هــزار میلیــارد تومــان از مطالبــات تامین 
اجتماعــی و ۱۲هــزار میلیــارد تومــان از مطالبــات 

 صندوق بازنشســتگی کشــوری را پرداخت کرده است.
معاون وزیر تعاون با بیان اینکه کشــور با دو بحران کرونا 
و تحریم مواجه است، افزود: اگر هر کشــور با یکی از این 
بحران ها روبه رو شــود مشــکالت فراوانی برایش ایجاد 
می شــود با این حال مردم و بنگاه های اقتصادی ایران با 
صبوری و شکیبایی از چهار سال قبل شدیدترین تحریم ها 

را تحمل کردند.
وی ادامــه داد: از حــدود یک ســال قبــل نیــز 
بحــران کرونا بســیاری از مشــاغل و کســب و کارها را 
تعطیــل کرده لــذا وظایف ما بــه عنوان دســتگاه های 
 حاکمیتی و دولتی نســبت بــه گذشــته صدچندان و 

پیچیده تر شده است.
معاون وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: هیچ 
مســئولیتی مهمتر از کمک بــه رفع آالم مــردم و رفع 

مشکالت آنان نداریم. اگر در شــرایط عادی راهی برای 
مردم نمی گشــودیم، مردم خود راهی را باز می کردند اما 
شاید امروز دیگر راهی برای مردم باقی نمانده باشد لذا در 
این شرایط مدیران توانمند باید در شرایط سخت کنونی 

راهگشا باشند.
وی افزود: در شرایط کنونی گرفتار قوانین و مقرراتی 
هســتیم که کار را محدود کرده اســت. باید با جسارت 
راهگشا بود و اگر به عنوان مثال بنگاهی در استان نیاز به 
تسهیالتی دارد، باید تامین کنیم و با تساهل و تسامح راه را 
برای خدمت به مردم هموار کنیم. اگر بانکی با وجود قوانین 
یکسان وام تخصیص می دهد اما بانک دیگر سخت گیری 
می کند نشان دهنده آن اســت که این سخت گیری ها از 

سوی شخص است.
میرزایی خواســتار هم افزایی شــرکت های تابعه این 

وزارتخانه شد و ادامه داد: شرکت های پگاه، هما، آسمان 
و فوالد خراســان و امثال آن بــا توجه بــه درآمدزایی و 
اشتغال آفرینی گسترده، ثروت ملی هستند. اگر نتوانند 
کار کنند و کارگران آنها بیکار شوند مردم با هزینه بیشتر 
کاالی مصرفی خود را تامین کرده و مشــکالت ناشی از 
بیکاری نیز بیشتر می شود، بنابراین برای یک مدیر قابل 
تقدیر است که با تدابیر مناســب کاری کند که کارگری 

اخراج نشود ولو با سود کمتر موسسه خود را اداره کند.

معاون وزیر تعاون:

صندوق های بازنشستگی ساالنه به ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند

استانداردهای جهانی 
نشان می دهد که اگر بیش 

از ۴۰درصد هزینه های 
درمان به عهده بیمار باشد، 

سقوط به زیر خط فقر 
اتفاق می افتد. ما ۷۰درصد 

هزینه هایمان به عهده 
بیمار است، یعنی ۱.۸ برابر 

استاندارد جهانی برای 
سقوط به زیر خط فقر

مستمری سال ۱۳۶۰ 
بازنشستگان ۴هزار 

تومان بود. اگر متوسط 
تورم سالیان گذشته را 

محاسبه کنیم، ۲۲درصد 
می شود. محاسبات نشان 

می دهد اگر قرار باشد 
قدرت خرید همان ۴هزار 

تومان باشد، باید مستمری 
بازنشستگان چیزی حدود 

۹ میلیون تومان باشد
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