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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
حقوق بازنشستگان ۳۹درصد 

افزایش می یابد
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: افزایش 
۳۹درصدی حقوق بازنشســتگان، منهای عددی 
است که تحت عنوان همسان ســازی در پایان سال 
گذشته انجام دادیم. به گزارش توسعه ایرانی، محمد 
شریعتمداری پیش از ظهر دیروز در حاشیه جلسه 
هیأت وزیــران در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: 
مصوب شد حداقل دریافتی بازنشستگان ۳۹درصد 
افزایش داشته باشد و این افزایش برای سایر سطوح 
۲۶درصد رشد خواهد داشت. این منهای عددی است 
که تحت عنوان همسان سازی در پایان سال گذشته 
انجام دادیــم و واریز کردیم. وی عنوان کرد: رشــد 
متوسطی که در سطوح بازنشستگان محاسبه کردیم 
همسان با بازنشستگان کشوری و لشکری است. تا 

پایان ۱۴۰۰ رشد ۳۳درصدی خواهیم داشت.
    

۳۸.۸درصد بیکاران کشور، 
تحصیالت دانشگاهی دارند

مطابق آمار ارائه 
شده از زمستان سال 
۹۹، ســهم جمعیت 
بیکار فارغ التحصیل 
آمــوزش عالی از کل 

بیکاران کشور ۳۸.۸درصد بوده است. این سهم در 
بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت 
به نقاط روســتایی بیشتر بوده اســت. به گزارش 
خبرگزاری تسنیم، مطابق آمار ارائه شده از سوی 
مرکز آمار درباره جمعیت نیروی کار در زمستان ۹۹، 
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است 
که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل 
)زمستان ۱۳۹۸( ۰.۹درصد کاهش یافته است. در 
زمستان ۱۳۹۹ حدود ۴۰.۹درصد جمعیت ۱٥ساله 
و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه 
شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات 
نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ 
نسبت به فصل مشابه در سال قبل )زمستان ۱۳۹۸( 
۱.٥درصد کاهش یافته اســت. مطابق این آمار در 
زمستان ۹۹ ســهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل 
آموزش عالی از کل بیکاران ۳۸.۸درصد بوده است. 

    
مجلس برنامه ای برای اصالح 

قانون کار ندارد
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس گفت: در 
مجلس و کمیســیون اجتماعی برنامــه ای برای 
تغییر قانون کار نیست. عباس گودرزی در واکنش 
به صحبت های یکــی از نمایندگان مجلس درباره 
اصالح قانون کار به ایلنا گفت: در مجلس یازدهم و 
کمیسیون اجتماعی، برنامه ای برای تغییر قانون کار 
یا اصالح احتمالی آن نداریم. چنین طرحی در حال 

حاضر به هیچ وجه مطرح نیست.
    

تجمع تعدادی از فارغ التحصیالن 
رشته حقوق مقابل مجلس

ز  ا ی  د ا تعــد
فارغ التحصیالن بیکار 
رشــته حقوق مقابل 
مجلس تجمع کردند. 
به گــزارش ایســنا، 

تعدادی از فارغ التحصیالن بیکار رشته حقوق با تجمع 
مقابل مجلس از سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه در 
مورد رفع انحصار از وکالت، سردفتری و کارشناسی 
استقبال کردند. تجمع کنندگان همچنین خواستار 

رسیدگی نمایندگان مجلس به این موضوع شدند.
    

تجمع بازنشستگان کارگری در 
استان های مختلف

روز گذشــته تعدادی از بازنشستگان کارگری 
در چندین استان ازجمله مازندران، البرز و قزوین، 
مقابل ادارات تامین اجتماعی تجمع کردند. به گزارش 
ایلنا، این بازنشستگان با تاکید بر لزوم اجرای ماده 
۹۶  تامین اجتماعی می گویند: در تعیین مستمری 
۱۴۰۰ باید سبد معیشت و حداقل هزینه های زندگی 
در نظر گرفته شود. امروز هزینه های زندگی از هشت 
میلیون تومان فراتر است. این بازنشستگان می گویند: 
اگر می خواهند متناسب سازی را اجرایی کنند باید 
حقوق مزدی بازنشســتگان و رســاندن دریافتی 
حداقلی به خط فقر را مورد نظر قرار دهند. مستمری 
۴ میلیون تومانی برای تامین هزینه های حداقلی 
زندگی حتــی در کوچک تریــن و دورافتاده ترین 
شهرهای کشور کفایت نمی کند و نیمی از هزینه های 
زندگی را پوشش نمی دهد. حاضران در این تجمعات، 
خواســتار رفع واقعی تبعیض میان بازنشستگان 
صندوق های مختلف، ارائه خدمات درمانی رایگان 
به بازنشستگان و به رسمیت شناختن حق مشارکت 

بازنشستگان شدند.
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اخبار کارگری

یک نظام تامین اجتماعی مترقی، 
می تواند با تغییرها و نامالیمات برخاسته 
از بحران ها سازگار شود و خطر را از روی 
سر جامعه تحت پوشش خود کوتاه کند. 
از آنجا که نظام های تامین اجتماعی به 
مرکزیت دولت و حمایت صندوق های 
بیمه ای و نهادهای حمایتی و امدادی سر 
و شکل می دهند، کشورهای بسیاری با 
همین الگو، تامین اجتماعی را پیشران 
توســعه اجتماعی خود قــرار داده اند. 
در ایران با تولد »قانون ســاختار نظام 
جامع رفــاه و و تامیــن اجتماعی« در 
دهه ۸۰ شمسی، بســیاری نسبت به 
مترقی شدن نظام تامین اجتماعی ایران 
امیدوار شدند اما به تدریج معضالتی که 
از گذشته در رابطه با رفاه اجتماعی وجود 
داشتند، سر باز کردند و امیدها در این 

بین کم رنگ شد.
خبرگــزاری کار ایــران )ایلنا( در 
گفت وگــو بــا »علیرضا حیــدری« 
کارشناس تامین اجتماعی به بررسی 
ســاختار این قانون و کاستی هایی که 
کشور را همچنان در دام توسعه نیافتگی 

گرفتار کرده، پرداخته است.
    

  کارشناسان رفاه معتقدند که 
قانون ســاختار نظام جامع رفاه و 
تامین اجتماعی، از مترقی ترین 
قوانینی است که در کشور به نگارش 
درآمده است. سازوکارهای موجود 

در این قانون چگونه اند؟
این قانون که در سال ۱۳۸۳ برای اجرا 
ابالغ شد، از دو بافت حمایتی و بیمه ای 
تشکیل شده اســت. قانون گذار در این 
قانون در ارتباط با هر یک از حوزه ها، یک 
متولی و مجری مشخص را تعیین کرده 
اما به شکل کلی، وزارت رفاه متولی اصلی 

بحث های حمایتی و رفاهی است. در کل، 
این وزارتخانه مسئولیت بخش های قابل 
توجهی از بافت های مرتبط با این قانون را 
برعهده دارد و البته در این قانون، مبحث 
امداد هم مورد توجه قرار گرفته است. 
برای نمونه، قانون گذار برای مقابله با آثار 
حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله و 
آتش سوزی متولیانی را پیش بینی کرده؛ 
مانند هالل احمر کــه در مراحل اولیه 
امدادرســانی به کمک آسیب دیدگان 
می آیند. عمده اینهــا نهادهای دولتی 
هستند و براساس تکالیفی که برای شان 
تعیین شــده، به کار امدادرسانی ورود 
می کنند. در کنار نهادهایی امدادرسان، 
نهادهای حمایتی وجود دارند. زمانی 
که بحث حمایــت به میــان می آید، 
نام کمیتــه امداد و بهزیســتی مطرح 
می شود. قانون گذار حمایت از ناتوان ها 
و کم توان ها را به این نهادها محول کرده 
است. هدف از پیش بینی حوزه حمایتی 
در متن این قانون، توانمندسازی افراد 
تحت پوشش این نهادها به منظور خارج 
کردن آنها از بافت حمایتی یا برقراری 
پوشش مستمری ازکارافتادگی برای 
آنهاست. منابع این حمایت ها هم از محل 
بودجه عمومی تامین می شود اما بخش 
بیمه ای این قانون مهم ترین بخش آن 
است که ماهیتا باید عمده افراد جامعه 
را پوشش دهد. منابع حوزه بیمه ای از 
محل مشارکت دولت و شاغالن تامین 
می شــود به جز تامیــن اجتماعی که 
مشارکت ســه جانبه کارگر، کارفرما و 

دولت را می طلبد.
  قانون ساختار نظام جامع رفاه 
و و تامیــن اجتماعــی یکی از 
فراگیرترین قوانین کشور است اما 
به نظر می رسد که این لباس برای تن 

نظام تامین اجتماعی ایران دوخته 
نشده است. بر هر حوزه ای از آن که 
دست می گذاریم، کاستی هایی را 
می بینیم ازجمله حــوزه بیمه و 
بازنشستگی که در پیوند با یکدیگر 
معنا می یابند. چرا صندوق های 
بیمه ای، جامعیــت در نظر گرفته 
شــده در این قانــون را محقق 

نکرده اند؟
صندوق های بازنشستگی باید آحاد 
جامعه را پوشش دهند اما در عمل چنین 
اتفاقی رخ نداده و در خوش بینانه ترین 
حالت، درصــد قابل توجهــی از مردم 
همچنان تحت پوشــش هیچ صندوق 
بیمه ای نیستند. البته »صندوق بیمه 
اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان و 
عشــایر« در حوزه تعهدات بلندمدت 
ایجاد شــده و نزدیک به یک میلیون و 
۲٥۰هزار عضو دارد اما مدیران آن مدعی 
هســتند که به دلیل ماهیت اختیاری 
بیمه ای که ارائه می کنند، توانســته اند 
تنها ۱٥درصد از جامعــه هدف خود را 
تحت پوشش قرار دهند. به هر شکل، در 
این صندوق، فاصله ای معناداری میان 
خانوارهایی که پوشــش داده شده اند و 
خانوارهایی که باید پوشش داده شوند، 
وجود دارد. سازمان تامین اجتماعی هم 
نتوانسته پوشش ۱۰۰درصدی ایجاد 
کند. بخش قابل توجهــی از افرادی که 
عمدتا در بخش غیررسمی کار می کنند 
و فاقد درآمد ثابت هســتند و با مشاغل 
ناپایدار دســت و پنجه نــرم می کنند، 
تحت پوشش بیمه اجباری این سازمان 
درنیامده انــد. در کل صندوق هــای 
بازنشستگی ۱۸گانه، به لحاظ جمعیتی 
عدد قابــل مالحظــه ای از جمعیت را 

پوشش نمی دهند.

  صندوق هــای بیمــه ای و 
بازنشســتگی به عنوان یکی از 
مهم ترین ارکان قانون ســاختار، 
شرایطی را برای جذب بیمه پردازان 
جدیــد تعریف کرده انــد که با 
واقعیت های درآمدی و معیشتی 
آنها همخوان نیست. این امر چه 
مشــکالتی را برای جامعه هدف 

قانون ساختار ایجاد می کند؟
قانون ســاختار نظام جامــع رفاه و 
تامین اجتماعی فراگیر تعریف شده اما 
مجریان موفق به پیاده سازی سه اصل 
جامعیت، کفایت و فراگیری که اهداف 
این قانــون در آنها خالصه می شــود، 
نشده اند. صندوق های بازنشستگی هم 
به عنوان بخشــی از این قانون ناموفق 
هستند. برای نمونه در تامین اجتماعی 
امکان بیمه شدن با هر سقف درآمدی 
وجود ندارد. از طرفی تامین اجتماعی 
در بیمه مشاغل آزاد و اختیاری، سالیانه 
یک کف درآمدی مشــخص را در نظر 
می گیرد. صندوق دیگــری هم برای 

پوشش این گونه تقاضاها وجود ندارد.
افراد شــاغل در بخش غیررسمی 
که اشــتغال آنها تابع قانون خاصی هم 

نیســت، این قدر درآمدشان کم است 
که نمی توانند بخش عمــده ای از آن را 
برای حق بیمه کنار بگذارند. فردی که 
می توانست در سال ۹۹ حدود ۷۰۰هزار 
تومان حق بیمه بپردازد، حداقل باید ۳ 
تا ۴ میلیون تومان در ماه درآمد داشت، 
در شــرایطی که سال گذشته قطعیت 
و اطمینانی نسبت به تحقق این میزان 
درآمد در بخش غیررســمی اقتصاد، 

وجود نداشت.
  گروه هایی مانند قالیبافان و 
کارگران ساختمانی وجود دارند که 
براســاس قوانین مختلف، دولت 
حتما باید برای آنها یارانه بیمه در 
نظــر بگیــرد امــا صنــدوق 
پوشش دهنده این گروه ها، یعنی 
تامین اجتماعــی از این موضوع 
رضایت ندارد. چــرا از این بابت 
حمایت های پایداری تعریف نشده 

است؟
قانون گــذار به اســتناد جامعیت 
قانون ساختار و همه شمول بودن آن، 
برای حق بیمه های زنان سرپرســت 
خانــوار، رانندگان درون شــهری و 
برون شــهری، کارگران ساختمانی، 
قالیبافــان و... تعهداتــی را بــر ذمه 
دولت گذاشته شده است. با این حال 
پرداخت نشــدن به موقع حق بیمه 
این گروه ها بــه تامین اجتماعی، این 
نهاد عمومی غیردولتی را با مشــکل 
مواجه کرده است. به بیان دیگر ضعفا 
را پای سفره ضعفا نشــانده اند. به هر 
شــکل جدا از گروه هایی که براساس 
قوانین خاص )قانون بیمه اجتماعی 
کارگران ساختمانی و...( بیمه شده اند 
و افرادی که به صــورت خویش فرما، 
خود را زیر پوشــش بیمــه برده اند، 
بخش های قابل توجهی از جامعه، از 
بیمه و بازنشستگی محروم هستند در 
حالی که قانون ســاختار، سه ویژگی 
ارزشــمند و منحصــر به فــرد دارد: 

کفایت، جامعیت و فراگیری.
  کشورهای توســعه یافته 
توانسته اند نظام تامین اجتماعی 
خود را با تحول هــای جمعیتی، 
متحول کنند و سطح گسترده تری 
را برای پوشش جمعیت متقاضی 
بیمه های اختیاری و اجباری تعریف 
کنند. کدام کشورها در این زمینه 
موفق تر عمل کرده اند و الگوهایی 
که آنها برای خود تعریف کرده اند، 

چه ابعادی دارند؟
در کشورهای توسعه یافته می توانیم 
الگوهای موفقی را مشاهده کنیم. البته 
نظام تامین اجتماعی آنها کاستی هایی 
هم دارد. روی هم رفته استرالیا الگوی 
موفق تــری را عرضه کرده اســت. در 
این کشــور سیســتم حمایت های 

اجتماعی در حوزه های توانمندسازی، 
بیمه، اشــتغال، مراقبت از سالمندان 
و گروه های آســیب پذیر بسیار خوب 
عمل کرده و بــه عنوان یک کشــور 
مهاجرپذیر، تفاوتی میان مهاجران و 
بومیان خود قائل نیســت. در استرالیا 
افراد باالتر از ۶٥ ســال که حداقل ۱۰ 
سال در این کشور ساکن باشند، حقوق 
بازنشســتگی دریافت می کنند. البته 
سیســتم تامین اجتماعی این کشور 
در سال های آینده با تغییراتی مواجه 
می شود، تغییراتی که ضامن پایداری 
بیشــتر صندوق های بازنشســتگی 
هستند. بر این اســاس تا سال ۲۰۲۳ 
ســن بازنشســتگی برای افرادی که 
حداقل ۱۰ سال در این کشور زندگی 
کرده باشند، به ۶۷ سال می رسد. البته 
در این کشور حقوقی که به بازنشستگان 
مجــرد و متاهل پرداخت می شــود، 
متفاوت است اما مجموع دریافتی دو 
سالمند زن و شوهر بیشتر از هزار دالر 

)دالر استرالیا( است.
کشــوری دیگری که نظام تامین 
اجتماعی خــود را به خوبی ســازمان 
داده، آلمان اســت. در این کشور، افراد 
با هر سطح درآمدی بیمه می شوند و در 
هنگام بازنشستگی بیش از نیمی از حق 
بیمه ای را که در دوران اشتغال پرداخت 
کرده انــد را به عنوان حقــوق دریافت 
می کنند و باقی آن هم صرف هزینه های 

دارو و مراقبت های سالمندی می شود.
روی هم رفته بــه دلیل تورم پایین 
در اقتصاد این کشــورها، افراد امکان 
پرداخت بخشــی از درآمد خــود را به 
عنوان حق بیمه دارنــد. در آلمان نرخ 
تورم حدود یک درصد و در اســترالیا 
میانگین حدود دو درصد است، در نتیجه 
حقوق بازنشستگان این کشورها، قدرت 
خرید یکسانی را دارد و بهای آن در مقابل 

ارزهای خارجی کم نمی شود.

بخش بزرگی از افراد فاقد درآمد ثابت از بازنشستگی محرومند

شکست پیاده سازی قانون نظام جامع رفاه در کشور

خبر

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، 
در یک برنامه زنده اینستاگرامی درباره مطالبات 
کارگران و متناسب سازی حقوق بازنشستگان 

تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش ایلنا، حسن صادقی گفت: متاسفانه 
به دلیل نوع نگاه مجالس قبل و دولت ها به تامین 
اجتماعی، شاهد نگرشی تحت عنوان کم لطفی 
در این حوزه بودیم که منتج به کاهش توانمندی 
اقتصادی تامین اجتماعی شد و بر تعهدات این 
سازمان نسبت به جامعه هدف خود به خصوص 

بازنشستگان اثر گذاشت.
وی ادامــه داد: در دهــه ۶۰ و ۷۰ و ابتدای 
دهه۸۰ مزیت صنــدوق تامیــن اجتماعی به 
اندازه ای بود که تمام بازنشستگان و شاغالن آرزو 
می کردند تحت پوشش این سازمان باشند اما از 
نیمه دوم دهه ۸۰ شاهد تصویب قوانین حمایتی 
بودیم که بار تعهدات حاکمیتی را به این سازمان 
تحمیل کرد و این موضوع منتج به این شــد که 
سازمان نتواند تعهدات خود را نسبت به جامعه 
هدف خود انجام دهد، لذا در سنوات مختلف تورم 

واقعی را اعمال نکرد تــا اینکه امروز به وضعیتی 
دچار شدیم که بازنشســته تامین اجتماعی به 
نسبت کشوری و لشکری دریافتی کمتری دارد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
اظهار کرد: با حضور ســاالری در سازمان تامین 
اجتماعــی، تفکری حاکم شــد تا دســتی از 
بازنشســتگان گرفته شود. ســال ها به دنبال 
متناسب سازی و همسان ســازی بودیم. امکان 
تطبیق همسان ســازی در حوزه شاغالن نبود 
لذا ما به سمت متناسب ســازی رفتیم؛ اقدامی 
که ۱۳ســال زمین مانده بود و کسی به سمت 

آن نمی رفت.
صادقی ادامــه داد: لذا میزان ســابقه افراد و 
بیمه پردازی آنها به عنوان تناســب مدنظر قرار 
گرفت. عملیاتی شدن این تناسب سازی، مزیت 
خوبی برای بازنشستگان داشت و مورد استقابل 
هم واقع شــد اما اتفاقــی که افتاد ایــن بود که 
صندوق های کشوری و لشگری، متناسب سازی 
و همسان ســازی را برای بازنشســتگان تحت 
پوشش صندوق خود انجام دادند و این باعث شد 

به یک باره حقوق کف آنهــا دو برابر افزایش پیدا 
کند و این به نوعی تبعیض آشکار مزدی و حقوقی 
بود که صدای بازنشســتگان تامین اجتماعی را 

درآورد و منتج به اعتراضاتی شد.
وی گفت: به دنبال این قضیه دولت و مجلس 
به این نتیجه رسیدند که تبعیض را برطرف کنند. 
برای رفع این تبعیض ابتدا ۳۲هزار میلیارد تومان 

را در بودجه سال ۹۸ مدنظر قرار دادند و آن را در 
سال ۹۹ اجرایی کردند.

معاون امور شهرســتان های خانــه کارگر 
گفت: با این اوصــاف در فروردین ماه امســال 
حداقل حقوق یک کارگــر کف بگیر با دو فرزند، 
چهارمیلیون و ۳۴۷هزار تومان می شــود و اگر 
فرزندی نداشته باشد ســه میلیون و ۹۰۰هزار 

تومان می شــود که این رقم در سال پیش یک 
میلیون و ۹۱۸هزار تومان بود.

وی ادامــه داد: میانگین بگیــران تامیــن 
اجتماعی نیز با همسان سازی و ۲۶درصد افزایش 
حقوق و ۲۴۸هزار تومان مبلغ ثابت و حق مسکن 
و حق اوالد و حق همسر، حقوقشان به باالی شش 
میلیون تومان می رسد. صادقی در بخش دیگری 
از سخنان خود و در پاسخ به این سوال که کارگران 
چگونه باید مطالبات خــود را بیان کنند، گفت: 
تشکالت قانونی ما باید برای گرفتن این مطالبات 
اقدام کنند و سردمدار مطالبات صنفی باشند. 
وقتی تشــکل قانونی حرکتی انجام نمی دهد، 
کارگران مجبورند خود اقدام کنند. البته در این 
مقطع وقتی ما به دنبال نتیجه هستیم و نتیجه 
هم مشــخص اســت، به نظر من آمدن به کف 
خیابان به نوعی تعارض با خواسته صنفی است. 
شاید بتوان گفت که در حال حاضر ما ۹۰درصد 
خواسته خود رسیده ایم و آن ۱۰درصد را هم اگر 
سازمان برنامه و بودجه اقدامی انجام دهند، به آن 

خواهیم رسید.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

۹۰درصد از خواسته های بازنشستگان با اجرای مرحله دوم متناسب سازی محقق شد

قانون گذار به استناد 
جامعیت قانون ساختار، 

برای حق بیمه های برخی 
گروه ها، تعهداتی را بر ذمه 

دولت گذاشته شده اما با 
پرداخت نشدن به موقع حق 

بیمه این گروه ها به تامین 
اجتماعی، در اصل ضعفا را 
پای سفره ضعفا نشانده اند

فردی که می توانست در 
سال ۹۹ حدود ۷۰۰هزار 
تومان حق بیمه بپردازد، 

حداقل باید ۳ تا ۴ میلیون 
تومان در ماه درآمد داشت، 

در شرایطی که اطمینانی 
نسبت به تحقق این میزان 
درآمد در بخش غیررسمی 

اقتصاد، وجود نداشت
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