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تجمع دوباره بازنشستگان مقابل 
ادارات تامین اجتماعی

بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی 
روز گذشته در برخی از شهرستان ها مقابل ادارات 
سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند. به گزارش 
ایلنا، این افراد به نحوه اجرای متناسب سازی مرحله 
دوم معترض هستند. بر این اساس آنها خواهان قرار 
گرفتن کل مبلغ متناسب سازی در پایه مستمری 
هستند تا مشمول افزایش ضریب سالیانه شود. آنها 
همچنین به محاسبه نکردن حقوق ازکارافتادگان و 
بازماندگان برابر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی 
براساس ۳۰ روز معترض هستند. حذف مبلغ اضافه 
شده اسفندماه به حقوق مشاغل سخت و زیان آور که 
حتی از دیوان عدالت اداری هم رای دارند، افزایش 
مزایای ســاالنه به عنوان متناسب سازی و از محل 
بودجه متناسب سازی، لحاظ نشدن متناسب سازی 
مرحلــه دوم در احکام ۱۴۰۰، عــدم افزایش حق 
سنوات به صورت ســاالنه، تفاوت قائل شدن میان 
بازنشســتگان همکار و غیرهمکاران، عدم افزاش 
حقوق ها به نســبت درصد افزایش ها در سال ۹۹ و 
عدم اجرای متناسب سازی قبل از اعمال ماده ۹۶ 
و پرداخت نکردن صحیح حــق اوالد و عائله مندی 
برابر بنــد چهار ماده ۶۸ قانــون مدیریت خدمات 
کشوری از دیگر مواردی است که بازنشستگان به 

آنها اعتراض دارند.
    

عضو شورای شهر تهران:
کارگران زیر خط فقر مطلق هستند

یک عضو شــورای شــهر تهران گفت: مشکل 
کارگری امــروز ما بخشــی از بحــران اقتصادی 
عمومی ست که سایه ســنگینش بر تولید و کار در 
کشور افتاده و به آسانی از ســر ما نمی گذرد مگر با 
چاره و اصالحی اساسی. به گزارش فارس، افشین 
حبیب زاده در نطق پیش از دستور خود در شورای 
شهر تهران گفت: نرخ رشــد اقتصادی پایین و گاه 
منفی در ۱5ســال اخیر و کاهش سرمایه گذاری 
در دوره تحریم ها در ۱۰سال گذشته و همه گیری 
کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸، در یک بستر اقتصاد دولتی 
درگیر با انواع عدم توازن ها و سیاست های آشفته ای 
که نه تنها درمان نمی کند بلکــه بر درد می افزاید، 
نظامی پیچیده از مشــکالت اقتصادی و سیاسی 
آفریده است. نتیجه آن، افزایش شاخص های تورم و 
بیکاری واقعی و نابرابری و شکاف طبقاتی و جمعیت 
زیر خط فقر، کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید و در 
نهایت کوچک تر شدن سفره مردم است. وی گفت: 
براساس روندهای آماری کاهش درآمدها و رشد فقر، 
برخی برآوردها حاکی از این است که بیش از یک سوم 
جمعیت کشور امروز در زیر خط فقر به سر می برند 
و تقریبا تمام جمعیت پرشمار کارگران زیر خط فقر 

مطلق روزگار می گذرانند.
    

 دو کارگر در مشهد قربانی 
ریزش آوار شدند

ریزش آوار در محدوده بلوار سیدرضی مشهد، 
منجر به مرگ دو کارگر ســاختمانی و مصدومیت 
دو کارگر دیگر شد. به گزارش ایلنا، به علت تخریب 
غیراصولی یک ساختمان در محدوده بلوار سیدرضی 
واقع در شمال غربی مشهد، چهار نفر از کارگران که 
در محل حادثه مشغول کار بودند بر اثر ریزش آوار در 
زیر تلی از خاک مدفون شدند. در این حادثه دو نفر از 
کارگران بر اثر مدفون شدن زیر آوار و وارد شدن ضربه 
به سر، جان خود را از دست دادند. نیروهای امداد و 
نجات با حضور در محل حادثه توانســتند جان دو 
نفر از کارگران را نجــات و بالفاصله مصدومان را به 

نزدیک ترین درمانگاه منتقل کنند.
    

سازمان تامین اجتماعی خبر داد:
افزایش 2.3درصدی بیمه شدگان 

اجباری در سال گذشته
براســاس اعالم ســازمان تأمیــن اجتماعی، 
۴۴میلیون و ۴۷۲هزار نفر در کشور تحت پوشش 
تأمین اجتماعی هســتند و از خدمات این سازمان 
استفاده می کنند و بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین 
اجتماعی ۱۴میلیون و ۴۱۴هزار و ۷5۷ نفر هستند. 
به گزارش توسعه ایرانی، نتایج آمارهای مرکز فناوری 
اطالعات، آمار و محاسبات تأمین اجتماعی نشان 
می دهد تعداد بیمه شدگان اجباری سازمان تأمین 
اجتماعی در بهمن ماه ســال گذشته ۱۰میلیون و 
۱5۱هزار و ۷۹۲ نفر بوده که نسبت به اسفند ماه سال 

۹۸ حدود ۲.۳درصد افزایش داشته است. 
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اخبار کارگری

روز شــنبه )چهارم اردیبهشت( 
پس از قریب دو هفته تنش در جامعه 
کارگران بازنشســته کشور؛ بازبینی 
مجــدد محاســبات احــکام جدید 
مستمری بگیران سایر سطوح تامین 
اجتماعی نهایــی و احــکام جدید 

صادر شد.
بــه گــزارش »توســعه ایرانی«، 
پس از صــدور احکام حقوقی ســال 
۱۴۰۰ مســتمری بگیران تامیــن 
اجتماعی که بــا اعتراض این قشــر و 
تشــکل های صنفی آنها روبه رو شد، 
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی 
در تاریخ بیســتم فروردین دستوری 
مبنی بر بررســی مجدد احکام صادره 
مســتمری بگیران غیرحداقل بگیر در 
اجرای متناسب سازی مرحله دوم صادر 
کرد که در این راســتا، جلسات متعدد 
کارشناســی با حضور کارشناســان و 

کانون های بازنشستگی برگزار شد.
طبــق اعــالم ســازمان تامیــن 
اجتماعی، پس از بررســی پیشنهادها 
و ســناریوهای متعدد، سناریوی مورد 
توافق با کانون عالی بازنشستگان به تأیید 
دســت اندرکاران و هیأت امنا سازمان 
تأمین اجتماعی رســید که نکات مهم 

سناریوی تأیید شده به شرح زیر است:
۱- اعمــال مــاده ۹۶ )افزایــش 
ســنواتی( براســاس مبلغ مستمری 
حقوق اســفندماه ۱۳۹۹ بــرای کلیه 

مستمری بگیران صورت پذیرد.
۲- عالوه بر اعمــال ماده ۹۶ جهت 
افزایش حقوق ســایر سطوح، ضریب 
ترمیمی در خصوص متناسب ســازی 

حقوق افرادی که در سال های گذشته 
ضریب زمان برقراری مســتمری آنان 
به نسبت حداقل حقوق مصوب شورای 
عالی کار افت و کاهش داشته است، )با 
جبران ۷5درصد از نسبت از دست رفته( 

اعمال می شود.
۳- با توجه به انتظارات و مطالبه همه 
سطوح مستمری بگیر از سازمان تأمین 
اجتماعی و شرایط ســخت اقتصادی 
بازنشستگان مقرر شــد، پس از اعمال 
ماده ۹۶ و اجرای متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ و افزایش 
مزایای جانبی، افزایش دریافتی هیچ 
بازنشسته ای نسبت به دریافتی اسفند 

ماه ۱۳۹۹ کمتر از 5۰درصد نباشد.
فرمــول جدید که در حال تســت 
روی احکام ســطوح مختلف دریافتی 
است، ظرف روزهای یکشنبه و دوشنبه 
)پنجم و ششم اردیبهشت( به صورت 
آزمایشی به اجرا درآمده و طی حداکثر 
۱۴ روز آینده احکام جدید صادر شده و 
مابه التفاوت حکم، در پرداخت حقوق 

اردیبهشت ماه لحاظ می شود.
فرمول جدید متناسب سازی همه 

الیه ها را دربرمی گیرد
در همین زمینه، رئیــس اتحادیه 
پیشکســوتان جامعه کارگری با اشاره 
به تدوین یک فراینــد چهار مرحله ای 
برای افزایش مستمری بازنشستگان 
و مســتمری بگیران تامین اجتماعی، 
گفت: منتظر هستیم تا عملکرد سازمان 
تامین اجتماعی را در زمینه بازنگری در 
احکام بازنشستگان و مستمری بگیران 
ببنیم. تا ۱۰ اردیبهشــت به سازمان 

تامین اجتماعی مهلت داده ایم تا احکام 
را اصالح کند. اگر نظر ما تامین شــد، 
در اجتماع ۱۱ اردیبهشت )روز جهانی 
کارگر( از آقای ساالری تقدیر می کنیم 
و اگر چنین نشد در همین روز کارگر، 

اعتراض سراسری برگزار می کنیم.
حســن صادقــی گفــت: حوزه 
بازنشستگی وضعیت درهم شکسته ای 
را دارد و ما همواره شــاهد بی عدالتی 
و تبعیض میان بازنشســتگان و میان 
شاغالن با بازنشستگان هستیم. عامل 
این آپارتاید مزدی هم سازمان برنامه 

و بودجه است.
وی با بیان اینکه دولت باید بدهی 
جاری خود به سازمان تامین اجتماعی 
را در بودجه ســال ۱۴۰۰ پیش بینی 
می کرد، گفــت: طلب ســال جاری 
ســازمان از دولت در حــدود ۶۳هزار 
میلیارد تومان اســت اما دولت بدهی 
سال های گذشــته خود را پیش بینی 
کرده اســت. دولت باید توجه داشت 
باشــد که تامیــن اجتماعــی مانند 
صندوق های کشوری و لشکری برایش 
یک صندوق هزینه ای نیست و براساس 

محاسبات اکچوئری اداره می شود.
صادقی افزود: بــا این حال دولت به 
صندوق های هزینه ای متمایل شــده 
و سازمان برنامه و بودجه هم بر همین 
اساس رفتار می کند. البته دست و دل 
بازی های آقای نوبخت در صندوق های 
کشوری و لشــکری بی هزینه نیست 
اما نوبخت ســناریوی زمین سوخته را 
در صندوق های بازنشســتگی پیاده 
می کند، یعنی تعهدی ایجاد می کند که 

در سال های آینده پشتوانه مالی ندارند. 
به نظر می رسد که در سال ۱۴۰۳ شاهد 

فواران این آتش فشان باشیم.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
کارگری با اشاره به پیگیری هایی که در 
سال گذشته برای اجرای متناسب سازی 
انجام شد، گفت: سال گذشته سه تجمع 
بزرگ در سه مقطع مهم برگزار کردیم. 
اولین تجمع ما مقابل ســازمان برنامه 
و بودجه بود کــه آقای نوبخت در جمع 
بازنشستگان حاضر شد. یک اجتماعی 
بزرگ دیگــر مقابل مجلــس برگزار 
کردیم اما یکی از مهم ترین اجتماعات 
بازنشســتگان مربوط به روزی بود که 
فهمیدیم می خواهنــد در مجلس از 
ســهم ۹۰هزار میلیارد تومانی تامین 
اجتماعی، ۳۰هزار میلیارد تومان کم 

کنند. در نهایت بیشــتر از هزار 
میلیارد تومان کم نکردند و 
البته ۷ گردهمایی مجازی 

هم برگزار کردیم.
وی بــا اشــاره بــه 

پرداخت یــک میلیــون و ۲۰۰هزار 
تومان به بازنشستگان تامین اجتماعی 
در اســفند ماه، گفت: بــه مدیرعامل 
تامیــن اجتماعی پیشــنهاد دادم که 
مبلغی به صــورت مســاوی در قالب 
متناسب سازی به تمام بازنشستگان 
پرداخت شود. البته مدیرعامل سازمان 
گفت که ما ابتدا باید پرداختی اسفند 
۹۸ و ۹۹ را محاســبه کنیم تا ببیینم 
که کشوری و لشــکری چه میزان از ما 
جلوتر هستند، آنگاه مابه التفاوتش را به 
بازنشستگان پرداخت کنیم. با این حال 
این کار وقت گیر بود و باید زمینه اجرای 
متناسب ســازی را فراهم می کردیم و 
چه بهتر که این کار پیش از پایان سال 

انجام می شد.
صادقی با اشــاره بــه نارضایتی 
بازنشســتگان از نحــوه اجــرای 
متناسب ســازی مرحله دوم گفت: 
کارشناسان سازمان تامین اجتماعی 
افزایش مستمری سال جدید را با در 
نظر گرفتن مبلغ مســتمری تیر ماه 
لحاظ کردنــد، در حالی که ابتدا باید 
ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی 
را اجرا و مبلغ متناسب سازی را روی 
آن قــرار می دادنــد، البتــه در پایه 
مســتمری و نه در مزایا. متاســفانه 
کارشناسان سازمان از جمع جبری 
اســتفاده کردند و افزایش مستمری 
۱۴۰۰ را بــدون مبنــا قــراردادن 
مســتمری اســفند مــاه ۹۹ لحاظ 
کردند. ایــن کار ۱۰۰درصد خالف 
قانون و توافــق قبلی بود چــرا که با 
ســازمان توافق کرده بودیم که مبلغ 
متناسب سازی در افزایش مستمری 

قرار گیرد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
کارگری افزود: امــروز باب مذاکره با 
تامین اجتماعی در مورد اصالح احکام 
متناسب سازی باز است. تا زمانی که 
این باب باز است، ترجیح می دهیم از 

خیابان استفاده نکنیم اما اگر اقدامی 
از جانب تامین اجتماعی برای اصالح 
احکام متناسب سازی براساس فرمول 
توافق شــده صورت نگیرد، در ۳۳5 
شهر به صورت متحد در هفته کارگر 

به خیابان می آییم.
وی تصریح کرد: به بازنشســتگان 
عرض می کنم که اتفاق های جدیدی 
که در این فرمول رخ داده در شرایطی 
فعلی خوب اســت. ایــن فرمول همه 
الیه ها و سطوح را دربرمی گیرد. بر این 
اساس بازنشسته حداقلی بگیری که ۳۰ 
سال سابقه دارد و دارای همسر و فرزند 
اســت کمتر از ۴ میلیون و ۳۴۰هزار 
نیست. در کل در ســال ۱۴۰۰ دیگر 
حداقل بگیری کــه کمتر از ۳ میلیون 
و ۹۰۰هزار تومان دســتمزد دریافت 
کند، نخواهیم داشــت. هر بازنشسته 
حداقل بگیری که کمتر از این میزان 
دریافت کنــد، باید به شــعبه تامین 
اجتماعی مراجعه کند، تــا فرمول را 

برای او محاسبه کنند.
صادقی تصریح کــرد: البته منتظر 
می مانیــم تا احــکام را دریافت کنیم. 
چنانچه تا ۱۰ اردیبهشت ماه، صداقت 
را در صدور احکام دیدیــم در روز ۱۱ 
اردیبهشت تشــکر می کنیم و زنده باد 
می گوییم امــا اگر صداقــت نبینیم، 
اعتراض خواهیم کرد. البته پیشــنهاد 
دادیم که تا قبل از ۱۰ اردیبهشت احکام 
به صورت پایلوت در یکی از شعب تامین 
اجتماعــی به نمایش درآینــد تا آن را 

رصد کنیم.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
کارگری با بیان اینکه اگر در سال جاری 
سازمان برنامه و بودجه، بار دیگر منابع 
جدید برای متناسب سازی بازنشستگان 
کشوری و لشکری اختصاص دهد، 
قویا اعتراض می کنیم، گفت: 
تا همین جای کار هم بسیار 
لطمه خورده ایم و بیشتر از 
این اجازه توهین به شعور 

خود را نمی دهیم.

افزایش دریافتی مستمری بگیران تامین اجتماعی، کمتر از 50 درصد نخواهد بود

نهایی شدن فرمول جدید افزایش حقوق بازنشستگان کارگری

خبر

برنامه های هفته کارگر سال ۱۴۰۰ از دیروز )یکشنبه، 
پنجم اردیبهشت( آغاز شــد. دبیرکل خانه کارگر درباره 
برنامه های این هفته گفت: طبق روال هر سال، برنامه های 
هفته کارگر از پنجم اردیبهشــت ماه آغاز می شــود و تا 

یازدهم ادامه می یابد.
علیرضا محجوب با اشــاره به تاثیر کرونا بر شــرایط 
جامعه گفت: کرونا تمامی مردم جامعه را درگیر شــرایط 
نامطلوب و ناگوار کرده و باعث شده تا برخی کارگران در 
کام مرگ فرو روند. پیش از این بیماری، حوادث ناشی از 
کار خسارت زیادی به کارگران وارد می کرد و جان بسیاری 

از آنها می گرفت.
وی، هفتــه کارگــر را فرصتی برای طــرح مطالبات 
کارگران دانســت و گفت: همه باید به مطالبات کارگران 
احترام بگذاریم و در ســال جاری هم برخی از مطالبات 
را پیگیری خواهیم کرد. امیدوارم هنگامی که در ســال 
آتی درباره مطالبات امسال بحث می کنیم، بخشی از آن 
جامه عمل پوشیده باشد. سال گذشــته، درباره افزایش 
دستمزد و همسان ســازی ســخن گفتیم اما درباره این 
موضوع ها در ســال جاری صحبت نخواهیم کرد. تصور 
 می کنم بخشــی از این مطالبات انجام شــده و بخشی از 

آن باقیمانده است. 
امیدوارم این روند ادامه یابــد و دیگر نیازی به مداخله 

درباره این مطالبه وجود نداشــته باشد و مسیر مطالبات 
مزدی به گونه ای پیش برود که حداقل معیشت و دستمزد 

منطبق بر یکدیگر باشند.
محجــوب دربــاره همسان ســازی دریافتــی 
مستمری بگیران نیز اظهار داشــت: در دو سه سال اخیر، 
قدم های خوبی برداشــته شد اما مشــکالت بی شماری 
هم وجود دارد. ســال گذشــته، همسان ســازی یک بار 
 اجرا و در اردیبهشــت امســال هم برای مرتبه دوم اجرا 

خواهد شد.
دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: این روزها، بیمه بیکاری را 
برای جویندگان کار مطالبه می کنیم. نرخ بیکاری زنان دو 
برابر نرخ بیکاری عمومی است که در چنین شرایطی باید 
از لزوم حمایت های فوق العاده سخن به میان آید. سه دوره 
پیش در مجلس، طرحی برای بیمه بیکاری مطرح کردم 
که سه بار توسط مجلس تایید شــد اما شورای نگهبان و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالف بودند و نظری 
متفاوت داشــتند. امیدوارم مجموعه حاکمیت احساس 
مسئولیت کند و بر اســاس این طرح، برای بیمه بیکاری 

همه مردم اقداماتی انجام دهد.
وی ادامه داد: آقای میدری در حوزه معاونت رفاه وزارت 
کار که خواهان اجرای این موضوع است، باید تصمیمات 
را قانونی کند. برای محقق شــدن این موضوع باید تالش 

کنیم اما مسیری سخت در پیش داریم. حضانت اجتماعی، 
صراحت اصل ۲۹ قانون اساســی است که تاکنون نسبت 

به آن غافل بوده ایم.
کارگران در برابر کرونا بی دفاع هستند

محجوب گفت: عالوه بر این موضوع، کارگران در برابر 
کرونا بی پناه هستند و کسی به آنها توجه نمی کند. سال 
گذشــته، برخی از کارفرمایان توانایــی پرداخت حقوق 
نداشتند و حقوق کارگران را پرداخت نکردند اما آنچه که 
قرار بود در حوزه حمایت از ایــن کارگران صورت بگیرد، 

اتفاق نیفتاد.
وی در ادامه بیان داشــت: قراردادهای موقت از دیگر 
مشکالت کارگران است. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
برای این موضوع، آیین نامــه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را 

تهیه کرده یعنی حداکثر زمان قرارداد برای مشــاغل با 
ماهیت غیرمستمر را مشخص کرده اســت. این گام که 
با هدف امنیت شغلی برداشــته شد، کافی نبود. امیدوارم 
همین موضوع را در تبصره ۲ این ماده نیز ببینیم. در حال 
حاضر، آثار تبلیغی این موضوع را مشــاهده کرده ایم و در 

انتظار آثار عملی به سر می بریم.
دبیرکل خانه کارگر درباره برنامه هــای هفته کارگر 
نیز گفت: بر اســاس برنامه ریزی های انجام شده، پنجم 
اردیبهشــت زمان آغاز برنامه های هفته کارگر است که 
از کنار حرم حضرت امام)ره( شــروع شــد. دومین روز، 
تکریم بازنشســتگان و کارگران قراردادی و پیمانی است 
و از خادمین قانون کار و آنهایی کــه به قانون کار خدمت 
کرده اند، تقدیــر خواهد شــد. روز سه شــنبه، تقدیر از 
کارگران نمونه، مهارت، مهارت آموزی و امنیت شــغلی 
اســت. همچنین اجتماع زنان در حــوزه مطالبات بیمه 
بیکاری را خواهیم داشت. چهارشــنبه نیز دیدار با مقام 
معظــم رهبری به صــورت مجازی برگزار خواهد شــد. 
از همه کارگران می خواهم که در این مراســم شــرکت 
کنند. حمایت از تشــکل ها و به ویژه شوراها موضوع روز 
پنجشــنبه اســت. نماز جمعه به دلیل محدودیت های 
اعمال شده از ســوی ســتاد ملی کرونا برگزار نمی شود 
لذا نمی توانیم مردم را برای شــرکت در این فریضه الهی 
دعوت کنیم. همچنین ما همه ســاله، برنامه پیاده روی 
عمومی داریم  اما قادر به برگزاری این برنامه هم نیستیم. 
امســال برنامه های روز کارگر بیشــتر به صورت مجازی 
 برگزار خواهد شــد و کیفیت و محل مراســم نیز متعاقبا 

اعالم خواهد شد.

دبیرکل خانه کارگر:

بیمه بیکاری باید برای همه کارجویان برقرار شود

در سال ۱۴00 حداقل بگیری 
که کمتر از ۳ میلیون و 

۹00هزار تومان دستمزد 
دریافت کند، نخواهیم 
داشت. هر بازنشسته 

حداقل بگیری که کمتر از 
این میزان دریافتی داشته 
باشد، باید به شعب تامین 

اجتماعی مراجعه کند

پس از اعمال ماده ۹۶ و 
اجرای متناسب سازی 

حقوق بازنشستگان در 
سال ۱۴00 و افزایش مزایای 

جانبی، مقرر شد افزایش 
دریافتی هیچ بازنشسته ای 

نسبت به دریافتی اسفند 
ماه ۱۳۹۹ کمتر از 50 درصد 

نباشد
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