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چند ماه پیش، ابراهیم رئیسی با شعار 
دفاع از معیشــت مردم به عنوان رئیس 
دولت سیزدهم برگزیده شد. وی که در 
زمان مناظرات انتخاباتی به سیاست های 
دولت روحانی می تاخت، از برنامه های 
خود برای تقویت معیشت مردم بی توجه 
به تحریم ها سخن گفت و اولویت های خود 
را حل مشکالت معیشتی، حل مشکالت 
سهامداران خرد در بازار سرمایه و تقویت 
بنیه تولیدی و اقتصادی کشور خواند. در 
ادامه، این دولت خود را دولت مردم نامید و 
مدعی فعالیت برای مردم شد اما عملکرد 
چند ماه گذشــته این دولت و نخستین 
بودجه ای که به مجلس ارائه داده نشان 
می دهد که دولت مردم، برنامه ای برای 
اقتصاد کشــور ندارد به جز دست بردن 
بیشــتر در جیب مردم برای گذران امور 
کشور.با رونمایی از الیحه بودجه ۱۴۰۱، 
بخشی از جامعه هدف در بهت فرورفت یا 
حداقل برای کارگران شاغل و بازنشسته، 
آورده الیحه، ناچیز و شــاید در حد صفر 
بود و به همین دلیل، انتقادات متعددی 

به آن وارد شد.
در این الیحه ســهم مورد انتظار از 
میلیاردها تومان درآمدهای ســاالنه به 
این جمعیت عموماً زیر خط فقر نرسید، 
بلکه در مواردی، برخی امتیازات ســاده 
حذف شده است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
یک بعد قضیه است. دیده نشدن سهم 
مشخصی برای تامین اجتماعی تا جایی 
که بدهی جاری دولت به سازمان نادیده 
گرفته شد و این مساله که برخالف لوایح 
بودجه دو سال قبل، رقمی بابت پرداخت 
به تامین اجتماعی در نظر نگرفته  نشده 
است، موضوع مهمی است که نگرانی هایی 
را در میان کارگران و بازنشســتگان به 

دنبال داشته است.

 حل بحران با افزایش سن 
و سابقه بازنشستگی

از ســوی دیگر، افزایش سن و سابقه 
بازنشستگی برای شاغالن تمام صندوق ها 
ازجمله تامین اجتماعــی، یک مولفه 
نگران کننده دیگر اســت. در حالی که 
دولت حاضر نیســت بدهی انباشــته 
حداقل ۴۰۰هزار میلیارد تومانی خود 
به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد و 
حتی هیچ پیش بینی ای برای پرداخت 
بدهی جاری خود که حــدود ۶۰هزار 
میلیارد تومان است، صورت نداده، تصمیم 
گرفته با کاستن از مزایای مزدی و حقوقی 
کارگران، بحران سازمان تامین اجتماعی 
را تخفیف دهد یا از رسیدن این بحران به 
مرحله غیرقابل بازگشت جلوگیری کند.

عموم کارشناســان رفــاه و تامین 
اجتماعی بر این عقیده هستند که تنها 
راهکار پایدار برای حل بحــران منابع و 
مصارف سازمان تامین اجتماعی، پرداخت 
بدهی ها توسط دولت است. سازمان تامین 
اجتماعی بیش از سه سال است که آستانه 
بحران را پشت سر گذاشــته و براساس 
محاسبات اکچوئری و بیمه ای، در دل یک 
بحران جدی به سر می برد چراکه ضریب 
پشــتیبانی این ابربیمه گر از سال ۹۷ به 
زیر ۵ سقوط کرده است. در این شرایط، 
اگر دولت بدهی خود را نپردازد و هر ماه 
بیش از ۵ هزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان 
مطالبه جدید برای سازمان ایجاد کند، 
سال آینده این بحران به مرحله ای جدی 
و غیرقابل بازگشت می رسد. ظاهراً دولت 
که قصد ندارد از خزانه ملی صرف پرداخت 
مطالبات قانونی سازمان کند، می خواهد با 
امتیاززدایی از طبقه کارگر و با افزایش دو 
ساله سن و سابقه بازنشستگی، اوضاع را 
تاحدودی تسکین بخشد. در واقع، مثل 
همیشه، بار اصلی بحران و حل آن، قرار 

است بر دوش ضعیف کارگر بیافتد.

در بخشی از الیحه بودجه آمده است؛ 
به منظور پایدارسازی منابع صندوق های 
بازنشستگی از ابتدای سال ۱۴۰۱ سنوات 
خدمت مورد قبول برای بازنشســتگی 
تمامی مســتخدمین مرد و زن دارای 
حداقل مدرک کارشناســی معتبر در 
تمامی صندوق های بازنشســتگی اعم 
از کشوری، لشگری و ســازمان تامین 
اجتماعی، دو ســال افزایــش می یابد. 
حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمام 
مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه 
خدمت در صندوق تامیــن اجتماعی، 
دو ســال افزایش می باید. احکام قطعی 
هیات های رسیدگی به تخلفات اداری 
برای بازنشستگی، از این حکم مستثنی 
اســت.همین بند از الیحــه بودجه، به 
انتقادات کارگــران دامن زده اســت. 
کارگران بــا انتقاد از این بنــد از الیحه، 
خواستار حذف آن توسط مجلس هستند. 
آنها می گویند: چگونــه می توان قانون 
تامین اجتماعی و ضوابط بازنشستگی 
را بدون مشارکت دادن جامعه هدف و از 
طریق الیحه بودجــه که فقط برای یک 

سال کاربرد دارد، به دلخواه تغییر داد؟
»علیرضــا خرمی« فعــال صنفی 
شرکت پلی اکریل اصفهان در این رابطه 

با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی 
متعلق به کارگران است و زیرمجموعه 
دولت نیست و دولت نمی تواند یک تنه 
در ارتباط با شرایط و ضوابط بازنشستگی 
تصمیم بگیرد، می گویــد: دولت اگر به 
فکر پایداری صندوق هاســت، بدهی 
۴۰۰هزار میلیارد تومانی خود به سازمان 
تامین اجتماعی را بپردازد. این طلب، 
دینی بر گردن دولت است. وقتی بدهی 
را نمی پردازند، چطور یک جانبه قصد از 
میان برداشتن حقوق قانونی کارگران 
را دارد؟ فــرض کنید کارگــری بعد از 
سال ها کار سخت، قرار است سال آینده 
بازنشست شود. آیا با این حکم باید همه 
مناسبات زندگی اش، به یک باره به هم 

بریزد. آیا این عادالنه است؟
 اجرای بی سروصدای 
اصالحات پارامتریک

اصالحــات پارامتریک ســازمان 
تامین اجتماعی، کلیدواژه ای است که 
سال هاست توسط دولت ها و مجلس ها 
به عنوان کلید حل بحران صندوق های 
بازنشستگی، مرتب به کار می رود. هدف 
از اصالحات پارامتریک، سخت تر کردن 
شرایط بازنشستگی شــاغالن است تا 
ورودی های صندوق ها افزایش و به تبع 
آن خروجی های آنها کاهش یابد. کارگران 
همواره با اصالحات پارامتریک یک جانبه 
مخالفت اساسی داشته اند. تا زمانی که 
دولت، صندوق های بازنشستگی ازجمله 
تامین اجتماعی را به مثابه قلک بیت المال 
می بیند و حاضر نیست بدهی های خود 
را که ناشی از تعهدات انباشته و بر زمین 
مانده است، بپردازد و تا وقتی که قوانین 
حاکم بر معادالت تعیین مســتمری ها 
ازجمله ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و 
افزایش حداقل مستمری ها به اندازه خط 
فقر، اجرا نمی شود، اصالحات پارامتریک 
ادعایی، چیزی جز کاستن از حقوق حقه 

کارگران و مزدبگیران نیست.
محاســبات اســتاندارد اکچوئری، 
در صورتی کاربــرد دارد و می توان آنها 
را به صندوق های بازنشســتگی ایران 
تعمیم داد که ســایر الزامات صندوق ها 
ازجمله پرداخت مستمری ها براساس 
ســبد معیشــت و ارائه خدمات رفاهی 
مکفی و همچنین ارائه درمان رایگان به 
بیمه شــدگان، به درستی اجرایی شود. 
در غیر این صورت، انطباق بخشــی از 
معادالت صندوق ها با اســتانداردهای 
جهانی و حذف بخشــی دیگر که از قضا 
مربوط به معاش جامعه هدف اســت، 
مصداق سیاست یک بام و دو هواست. چرا 
وقتی بحث مستمری ها به میان می آید، 
استانداردهای جهانی به کار نمی آیند و 
به یک باره فراموش می شوند؟ چرا بعد 

از ســال ها تالش ناکام برای اصالحات 
پارامتریک، حاال در یک بند الیحه بودجه 
به ناگهان، همه آنچــه منظور نظر بوده، 

اعمال می شود؟
 بدهی ها پرداخت نشود، 

بحران جدی می شود
در ساعات پس از ارائه الیحه بودجه، 
انتقاداتی به آن مطرح شــد. »علیرضا 
حیدری« فعال کارگری و کارشناس رفاه 
و تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه کاستن 
از حقوق و مزایای مصرف کننده یا جامعه 
هدف با ادعای حل بحران، راحت نیست 
و هزینه بسیار دارد، در ارتباط با افزایش 
سن و ســابقه بازنشســتگی در شرایط 
فعلی می گوید: دولت براساس محاسبات 
اکچوئری و بیمه ای و با احتساب افزایش 
سن امید به زندگی، اقدام به افزایش دو 
ساله سن و سابقه بازنشستگی کرده است. 
استدالل شان این اســت که باید سن و 
سابقه افزایش یابد تا بیمه شدگان دو سال 
بیشتر حق بیمه به صندوق بپردازند و از 
تعمیق بحران صندوق ها جلوگیری شود. 
البته این اقدام در قالب الیحه بودجه و به 
یک باره صورت گرفته و طبیعی است که 
جامعه هدف به خصوص کارگران شاغل 
ناراضی باشــند. توجه داشته باشید که 
دولت این افزایش ســن و سابقه را برای 
تمام صندوق ها ازجمله صندوق کشوری 

و لشگری در نظر گرفته است.
حیدری ادامه می دهد: بدیهی است 
که کارگران از این مساله ناراضی باشند. 
دولت بدهی خود بــه تامین اجتماعی 
را نپرداختــه و در الیحه بودجه ۱۴۰۱، 
هیچ بند مشخصی برای پرداخت بدهی 
دولت به سازمان تامین اجتماعی نیامده و 
درواقع سهم سازمان از بودجه سال آینده، 
صفر است. دولت حتی حاضر نشده بدهی 
جاری خود را که در سال جاری، حدود 

۵۰هزار میلیارد تومــان بوده و قطعاً در 
سال آینده افزایش خواهد یافت، بپردازد. 
دولت در الیحه بودجه سال آینده، خالف 
دو سال اخیر عمل کرده است. در الیحه 
بودجــه ۹۹، دولت پرداخــت ۵۰هزار 
میلیارد تومان به تامیــن اجتماعی را 
تقبل کــرد و در قانــون بودجه ۱۴۰۰ 
نیز پرداخت ۸۹هــزار میلیارد تومان از 
مطالبات سازمان به دولت تکلیف شد، 
هرچند دولت تا امروز که هشتمین ماه 
سال نیز در حال اتمام است، این ۸۹هزار 
میلیارد تومان را نپرداخته اما برای سال 
آینده، خالف رویه عمــل کرده و حتی 
پرداخت بدهی جاری را نیز پیش بینی 
نکرده است. در چنین شرایطی، طبیعی 
است که افزایش سن و سابقه حتی اگر 
براساس محاسبات اکچوئری هم باشد، 
موجب انتقاد و نارضایتی بسیار می شود. 
کارگران به درستی می گویند دولت اگر 
نگران بحران صندوق هاست و می خواهد 
تامین اجتماعی سر پا بماند، اول بدهی 
انباشته خود را بپردازد، در مرحله بعد، 
تعهدات بدون پشتوانه را از دوش سازمان 
بردارد و بعد با مشــارکت جامعه هدف، 

سراغ اصالحات پارامتریک برود.
این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی 
تاکید می کند: اگر الیحه بودجه در مجلس 
تغییر نکند و پرداخت بخشــی از بدهی 
دولت به سازمان )الاقل بدهی جاری( در 
آن منظور نشود، قطعاً سال آینده سازمان 
با چالش جدی مواجه خواهد شــد. اگر 
بدهی پرداخت نشــود، درآمد سازمان 
با هزینه هــای قطعی آن بــه هیچ وجه 
همخوانی نخواهد داشــت و بحران به 
مرحله حاد خواهد رسید، طوری که امکان 
اینکه سازمان دیگر نتواند تعهدات خود را 
انجام بدهد؛ چه در حوزه مستمری و چه 
در حوزه تعهدات درمانــی، دور از ذهن 
نخواهد بود. همین اواخــر، وزیر کار در 
مصاحبه ای اعالم کرد تامین اجتماعی 
ماهانــه ۵هزار میلیارد تومان کســری 
بودجه دارد. حســاب کنید این کسری 
در سال آینده چقدر خواهد شد!کارگران 
و بازنشســتگان این روزهــا نزدیک به 
۵۰درصد هزینه های درمان را از جیب 
می پردازند و مســتمری بازنشستگان 
از نصف خــط فقر هم کمتر اســت. اگر 
قرار باشد، عدم پرداخت بدهی دولت به 
سازمان تامین اجتماعی، منجر به ناتوانی 
در انجام تعهدات ماهانه و مستمر شود، چه 
بالیی قرار است بر سر درمان بیمه شدگان 
و مستمری بازنشستگان بیاید؟ دولت 
که حاضر نشده ماهی ۵هزار و ۵۰۰هزار 
میلیارد تومان بدهی جــاری خود را در 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ ببیند، چرا به یک باره 
افزایش سن و سابقه بازنشستگی را در یکی 
از بندهای الیحه بودجه گنجانده است؟ آیا 
باز هم حل بحران صندوق ها قرار است بر 
دوش مزدبگیران بیفتد؛ مزدبگیرانی که 
از تورم بی امان اقتصاد، زخم های بسیار 
خورده اند و در هنگام بازنشســتگی اگر 
شغل دوم نداشته باشند، نمی توانند نیمی 

از ماه را با مستمری دریافتی سر کنند.

حقوق مزدبگیران در نخستین بودجه دولت سیزدهم دیده نشد

بار اصلی حل بحران بر دوش ضعیف کارگر

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

در دومین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار، گزارش موسسه عالی پژوهش 
تامین اجتماعی در خصوص بررسی مزد منطقه ای ارائه شد.

به گزارش ایسنا، با توافق اعضای کمیته تخصصی مزد مقرر شده تا پایان سال به طور 
منظم هر دو هفته یک بار روزهای دوشنبه جلسات کمیته دستمزد با حضور نمایندگان 

دولت و شرکای اجتماعی برای رسیدن به توافقات جدی برگزار شود.
در نخستین نشست کمیته مزد شورای عالی کار، درباره مزد منطقه ای و مزد صنایع 
مباحثی مطرح شد و با توجه به صراحت ماده ۴۱ قانون کار، شرکای اجتماعی مایل بودند 
که چون مزد منطقه ای در دستور کار سال های گذشته بوده، موسسه عالی پژوهش تامین 

اجتماعی به این موضوع ورود و نسبت به آن تحقیق کند.
بر همین اساس مقرر شد تا نماینده موسسه درباره مزد منطقه ای و مزد صنایع گزارشی 
تهیه و در جلسه دوم به اعضای کمیته مزد ارائه  دهد. همچنین در صورتی که نمایندگان 

وزارت صمت و اقتصاد نظرات و پیشنهاداتی در این خصوص داشتند، مطرح کنند.
»محمدرضا تاجیک« عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفت وگو با ایسنا، 

ضمن تشریح جزئیات دومین نشســت کمیته مزد اظهار کرد: سال گذشته مقرر شد 
موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به بحث مزد منطقه ای ورود کند و براساس صنایع 
و مناطق مختلف این موضوع را بررسی و گزارش دهد اما به دلیل نبود زمان، جمع بندی 

حاصل نشد و این مسأله به سال ۱۴۰۰ موکول شد.
وی ادامه داد: امسال این موضوع از سوی شورای عالی کار مجددا ارجاع شد و در دستور 
کار کمیته مزد قرار گرفت. در دومین نشست کمیته، نماینده موسسه عالی پژوهش تامین 
اجتماعی گزارش خود را ارائه کرد و مقرر شد در چند روز آتی با شرکای اجتماعی، دولت، 
نمایندگان کارگری و کارفرمایی به طور مجزا جلساتی برگزار و نتایج بررسی ها و خروجی 

کار در جلسه سوم ارائه شود.
تاجیک افزود: با توجه به ازدیاد آمار و اطالعات جمع آوری شــده، در یک جلســه 
نمی گنجید که به این مباحــث بپردازیم لذا امیدواریم در چند روز آینده با شــرکای 
اجتماعی به صورت جداگانه جلسات برگزار شود و خروجی کار در قالب گزارشی تهیه و 

دو هفته آینده به جلسه بعدی کمیته مزد ارائه شود.

وی افزود: از دیدگاه گروه کارگری این جلسه مثبت و بااهمیت بود چراکه گزارش 
موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی سندی دال بر حقانیت جامعه کارگری بود و بر 

افزایش هزینه های زندگی تاکید داشت.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، این گزارش فاصله نمودار تورم و زندگی 
کارگر را نشان داد و در بحث هزینه زندگی از دیدگاه استان ها مشخص شد که با توجه به 

آنکه تورم افزایش یافته مهاجرت های بیشتری به حاشیه شهرها صورت گرفته است.

نتایج یک پژوهش کارشناسی نشان داد؛

افزایش هزینه های زندگی و مهاجرت مردم به حاشیه شهرها در کشور

بررسی

در الیحه بودجه سال 
1401 سهم مورد انتظار از 

میلیاردها تومان درآمدهای 
ساالنه به جمعیت عمومًا 
زیر خط فقر مزدبگیران 

نرسید، بلکه در مواردی، 
برخی امتیازات ساده حذف 
شده است. حذف ارز 4۲00 
تومانی یک بعد قضیه است

حیدری: دولت اگر نگران 
بحران صندوق هاست و 

می خواهد تامین اجتماعی 
سر پا بماند، اول بدهی 

انباشته خود را بپردازد، در 
مرحله بعد، تعهدات بدون 

پشتوانه را از دوش سازمان 
بردارد و بعد با مشارکت 

جامعه هدف، سراغ 
اصالحات پارامتریک برود
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 تجمع نیروهای شرکتی
 توزیع برق مقابل مجلس

جمعی از نیروهای 
شــرکتی و حجمی 
شــرکت های توزیع 
برق کشور که پیگیر 
تبدیل وضعیت شغلی 
خود هستند، صبح روز سه شــنبه )۲۳ آذر ماه( با 
سفر به تهران و همزمان با برسی طرح ساماندهی 
نیروهای شــرکتی در صحن علنی مجلس، مقابل 

ساختمان مجلس تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، این عده می گویند: صنعت برق 
جزو تعهدات حاکمیتی اســت و نباید مسئولیت 
مهمی مانند توزیع برق به شرکت های خصوصی 
سپرده شود تا نیروها تحت عنوان حجمی و شرکتی 

با کمترین حقوق استخدام شوند.
به گفته یکی از حاضران، بــا تصویب این طرح 
همه کارکنان قراردادی و شــرکتی شاغل در تمام 
بخش های دولتی، عمومی و نیمه دولتی کشــور 
امنیت شغلی پیدا می کنند.طبق این گزارش، هدف 
اصلی این طرح، حذف شــرکت های پیمانکاری 
واسطه و برقراری عدالت مزدی است و سال هاست 
که کارکنان نهادهای مختلف ازجمله وزارت نیرو 
به ویژه شرکت توزیع برق که شمارشان تا ۲۱هزار 
نفر می رســد، از تعدد قراردادهای شغلی و تغییر 

دستمزدها در یک محیط ثابت انتقاد دارند.
    

کارگران شهرداری نیشابور 
خواهان اجرای طرح 
طبقه بندی مشاغل شدند

کارگران خدماتی شاغل در شهرداری نیشابور 
در استان خراسان رضوی خواســتار اجرای طرح 

طبقه بندی مشاغل در حوزه کاری خود هستند.
تعدادی از کارگران شاغل در شهرداری نیشابور 
در گفت وگو با ایلنا گفتنــد: نزدیک به ۳۷۰ کارگر 
پیمانکاری شــاغل در بخش خدمات شهرداری 
نیشابور هســتیم که درآمد برخی از ما نزدیک به 
حداقل حقوق اســت و دریافتی ماهانه مان کفاف 

معاش زندگی مان را نمی دهد.
به گفته آنها، کارگران شهرداری نیشابور ماهانه 
با اضافه کاری و سایر مزایای جانبی، مبلغی در حدود 
چهار تا ۵ میلیون و ۵۰۰هزار تومان دریافت می کنند 
که این رقم با توجه به افزایش روزانه قیمت بسیاری 

از اقالم مصرفی و غذایی، ناچیز است.
این کارگران که پیگیر وضعیت افزایش دستمزد 
خود و همکارانشان هستند، می گویند آنچه باعث 
افزایش حقوق مان می شود اجرای طرح طبقه بندی 
مشاغل است که طبق مقررات کار و تامین اجتماعی 

باید در کارگاه های باالی ۱۰۰ نفر اجرایی شود.
به گفته کارگران، در شهرداری نیشابور دریافتی 
کارگران باســابقه با کارگرانی که جدیدا استخدام 
شده اند به یک اندازه است، بنابراین ضمن درخواست 
برای اجرای طــرح طبقه بندی مشــاغل، پیگیر 
پرداخت هزینه سختی کار و سنوات تجمیعی خود 

نیز هستیم.
    

بازنشستگان مخابرات راه دور شیراز:
 مصوبات سفر رئیس جمهور

 اجرا نشد
کارگران بازنشسته 
مخابرات راه دور شیراز، 
صبح روز سه شنبه )۲۳ 
آذر( با تجمــع مقابل 
اســتانداری فــارس، 

خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
به گزارش ایلنا، این بازنشستگان در اعتراض به 
پرداخت نشدن مطالبات ۱۵ساله خود با احتساب 
خســارت تاخیر و تادیه، مقابل استانداری فارس 
تجمع کردند.معترضان با اشــاره به ۲ سفر استانی 
سال گذشته »سیدابراهیم رئیسی« در مقام رئیس 
قوه قضاییه و رئیس جمهور، یادآور شدند که حل 
مشکالت آنها از وعده هایی بود که در سطح استان با 
مصوباتی هم همراه شد.با این حال و به گفته کارگران 
بازنشسته این شرکت، این مصوبات تاکنون اجرایی 
نشده است.حدود ۱۵۰۰ کارگر بازنشسته مخابرات 
راه دور شیراز، بابت سنوات اشتغال و مطالبات مزدی 
گذشته طلبکار هستند. از آنجا که این شرکت در 
دهه ۸۰ تعطیل شــده و فعالیت اقتصادی ندارد، 
سال هاست که با وعده پرداخت مطالبات سرگردان 

شده اند.

اخبار کارگری

دسترنج


