
t oseei r ani . i r
4

دسترنج
 شماره  1187 /       پنجشنبه  21 مهر   1401  /     16 ربیع االول  1444  /  13 اکتبر   42022

هفتمین ماه از سال در حال سپری اخبار کارگری
می شــود که هنوز یک جلسه شورای 
عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران 
تشکیل نشده اســت. این موضوع در 
شرایطی ســت که به گفتــه »فرامرز 
توفیقی« رئیس کمیته دستمزد کانون 
عالی شوراهای اســامی کار کشور، 
سبد معیشــت حداقلی کارگران به 
بیش از ۱۸میلیون و ۲۰۰هزار تومان 

رسیده است.
این نماینده کارگران در مذاکرات 
مزدی در گفت وگو با ایلنا بر این نکته 
تاکید می کنــد که بیــش از نیمی از 
جمعیت کشور به دلیل انباشت تورم و 
کاهش یافتن قدرت خرید، معیشت 
ســختی دارند و کنترل دســتوری 
قیمت ها با هدف کنتــرل صوری نرخ 
تورم نیز نتوانسته دردهای معیشتی 

را درمان کند.
    

مشکالت معیشتی کارگران از 
ابتدای سال تاکنون چقدر تشدید 

شده است؟
االن هفتمین ماه از ســال است اما 
نه جلسات منظم شــورای عالی کار 
طبق قانون برگزار شــده، جلســاتی 
که قانون گــذار تاکید کــرده حداقل 
ماهی یک بــار باید برگزار شــود و نه 
حتی جلسه ای برای کمیته دستمزد 

داشته ایم.
از ابتــدای ســال فقــط یکی دو 
جلسه شورای عالی کار داشته ایم که 
دستورجلســه، موضوعات متفرقه و 
بســیار کم اهمیت بوده است. به رغم 
تمام شــعارها و وعده های این دولت، 
هیچ اقدام قابل توجهی در حوزه روابط 
کار و بهبــود معیشــت خانواده های 
کارگری صــورت نگرفته اســت. اما 
اینکه شرایط چگونه اســت، ما االن 
به نقطه سربه ســری خــارج از توان 
خرید جامعه کارگری رســیده ایم. 
نوسانات تورمی ضعیف شده اما بدنه 
جامعه کارگری از منظر معیشــت، 
مثل بیماری می ماند که با ۱۰درصد 
قلبش کار می کنــد. جامعه کارگری 
با توان معیشتی ۱۰درصدی زندگی 
می کند بنابراین توان حرکت به سمت 
ایجاد تقاضا ندارد تا بتواند یک جهش 
تقاضا در بازار برانگیــزد و ایجاد تورم 
کند. از طرف دیگــر، تعیین نرخ های 
دستوری که فقط برای محاسبه نرخ 
تورم رسمی لحاظ می شود و در جامعه 
عینیت ندارد، به هیچ وجه پیش برنده 
و مشکل گشا نیســت. این نرخ های 
دستوری اعمال می شــود تا بگویند 
همه چیز تحت کنترل است و مبنایی 

برای محاســبه صوری نــرخ تورمی 
رسمی داشته باشند.

می توانید مثالی بزنید تا مساله 
روشن تر شود؟

ظــرف ۱۵ روز گذشــته، قیمت 
گوشت قرمز گوســاله در بازار، نه در 
مکان های خاصی که اعام می شود و در 
دسترس نیست، ۲۲هزار تومان افزایش 
قیمت داشته است، گوشت گوسفند 
کیلویی ۱۳هزار تومــان افزایش نرخ 
و گوشــت مرغ هم به همین ترتیب. 
طبق نرخ دستوری، قرار بود که اگر مرغ 
بیشتر از کیلویی ۶۰هزار تومان فروخته 
شود، گران فروشی باشد. همین االن 
مرغ بین کیلویی ۶۸ تا ۷۵هزار تومان 
در بازار به فروش می رسد. این را قیاس 

کنیم با زمان آغاز بــه کار دولت که آن 
زمان مرغ کیلویی ۳۱هزار تومان بود. 
در بهمن ماه که سبد معیشت ۱۴۰۱ 
را محاســبه می کردیم، مرغ کیلویی 
۳۹هزار تومان بود. ببینید نزدیک به 
۱۰۰درصد افزایش نــرخ در چند ماه 
تجربه کرده ایم. به عنوان نمونه دیگر، 
مسکن را در نظر بگیرید. داده ها نشان 
می دهد که تورم مسکن حتی در یک 
ماه، نجومی ســت. براساس داده های 
رسمی محاسبه شده است که امید به 
خانه دار شدن یک کارگر در تهران به 
۱۲۳ سال رسیده است. حاال پوشاک، 
درمان، هزینه های تحصیل و ســایر 
خرج ها را کنار این داده ها بگذارید. تورم 

واقعاً بیداد می کند.
اما نرخ های تورم رسمی حداقل 
در یکی دو ماه اخیر، خیلی آرام و 

باطمانینه حرکت می کنند.
بله، نرخ های تورم رسمی، نرخ های 
ساخته شــده و تصنعی ســت. مثًا 
می گویند تــورم دو یــا ۲.۲درصد در 
فان ماه زیاد شده که این اعداد واقعی 
نیست و با واقعیت تناسب ندارد چون 
برای محاسبه تورم رسمی، سبدی را 
در نظر می گیرند کــه حاوی ۳۲۰ قلم 
کاالســت و از این ۳۲۰ قلم، فقط ۱۰۸ 
قلم در زندگی عادی ما مصرف مرتب و 
دائم دارد. باقی اقام مصرف دائم ندارد 

و بنابراین از ثبات قیمتــی برخوردار 
هســتند در نتیجه در میانگین گیری 
و محاســبه، ثبات آن کاالها، جهش 
قیمتی ایــن کاالهای مصرفــی را به 
اصطاح خفه می کند یــا تاثیرش را از 
بین می برد. اگــر فقط همان ۱۰۸ قلم 
کاال را در نظر بگیرند، تورم باالی ۸۰ یا 
حتی ۹۰درصد اســت و این نرخ، تورم 
واقعی و عینی زندگی مردم است. این در 
حالی ست که هیچ تمایلی برای اصاح 
این الگوی محاسباتی ندارند و در این 
رابطه هیچ صحبتی نمی شود. در مورد 
معیشت نیز به رغم وعده های انتخاباتی 
رئیســی، هیچ صحبتی نمی شــود. 
ماه هاست که هیچ صحبتی در ارتباط 
با بهبود معیشــت به میان نمی آید در 
صورتی که اگر فقط کمی واقع بینانه نگاه 
کنیم، خیلی از نارضایتی ها ریشــه در 
تورم و بحران معیشت دارد. امروز بحث، 

بحث رفاه نیست بلکه مساله بر سر 
حق زندگی ست، حق برخوداری 

از نیازهای اولیه زندگی.
یعنی کارگران برای حق 
رفاه، چانه نمی زنند بلکه به 
دنبال برخورداری از نیازهای 

اولیه زندگی هستند.
دقیقــاً همیــن 

اســت امــا این 
مســاله دیــده 

نمی شــود و فکــری هم بــرای این 
مساله نمی شــود. در کنار همه اینها، 
نماینــدگان مجلس ســینه چاک 
می دهند که برای کارمندان دولت باید 
فان بکنیم و بهمان بکنیم و معیشت 
کارمندان خراب اســت و.... هجدهم 
مهر، نمایندگان بــه دوفوریتی بودن 
الیحه متناسب سازی حقوق کارمندان 
و بازنشستگان صندوق های کشوری و 
لشــگری رای دادند و باز هم کارگران 

فاکتور گرفته شدند.
ببینید هیچ کس منکر فشارهای 
وارده بــر جامعه مزدبگیــر ازجمله 
کارمندان دولت نیست اما فرق هایی 
هســت. اوالً کارگر از مزایای رفاهی و 
خدمات رفاهی مانند کارمندان دولت 
هیچ زمان برخوردار نبوده و نیســت. 
مثال ساده هم اینکه کارمندان دولت بنا 
به مقام و رتبه ای که دارند 
ماهانه یــک میزان 
اضافه کار برایشان 
رد می شود بدون 
اینکــه اضافه کار 
بایســتند و کارگر 
چنین 

امتیازی ندارد. دوماً اینکه کارمندان از 
سبدهای غیرنقدی و معیشتی در طول 
سال برخوردار هستند که کارگر هیچ 
بهره ای از اینها ندارد و سوم اینکه سهم 
بیمه کارگر به مراتب بیشتر از سهم بیمه 
پرداختی کارمند است و چهار اینکه، 
خدمات درمانی ارائه شده به کارمندان 
برای کارگران بــه مثابه خواب و خیال 
اســت. این چهار عامل را که کنار هم 
می چینیم، متوجه می شــویم وقتی 
می گویند حداقل حقــوق کارمندان 
۶ میلیون و ۸۰۰هزار تومان اســت، 
دریافتی همیــن کارمند حداقل بگیر 
با حقوق کارگری که با احتســاب حق 
اوالد و حق مسکن و سنوات و غیره به 
۶ میلیون و ۷۰۰ یــا ۸۰۰هزار تومان 
می رسد، میلیون ها تومان فاصله دارد. 
به ۶ میلیون و ۸۰۰هزار تومان کارمند، 
میلیون ها تومان اضافه می شود اما برای 
کارگر تهش همین رقم است. اینهاست 
رنج های یک جامعــه حداکثری که از 
حداقل امکانات بی نصیب است و اتفاقاً 
بیشترین سهم را در تولید کیک تولید 

ناخالص ملی دارد.
اگر بخواهیم جمع بندی کنیم 
باید بگوییم امروز فاصله دستمزد 
و سبد معیشــت چقدر است و 
برآیند اوضــاع را چطور تحلیل 

می کنید؟
در جمع بندی بایــد بگویم امروز 
کارگر امنیت شــغلی ندارد، معیشت 
ندارد، مسکن ندارد و بنابراین حالش 
خوب نیســت. نه نمایندگان مجلس 
و نه دولت نیز برنامه مشــخصی برای 
بهبود این اوضاع ندارنــد. بیش از ۴۳ 
میلیون نفر از جمعیت کشور، متعلق به 
جامعه کارگری هستند ولی برای بیش 
از نیمی از جمعیت کشور هیچ برنامه ای 
ندارند. سبد معیشت همین االن که با 
هم صحبت می کنیم، به ۱۸ میلیون 
و ۲۹۰هزار تومان رســیده یعنی از دو 
برابر سبد معیشــت مذاکرات مزدی 
۱۴۰۱ که در اسفند سال قبل محاسبه 
شد، گذشته است. حال بگویند چه کار 

می خواهند بکنند!

افزایش سبد معیشت به ۱۸میلیون و امید خانه دار شدن به ۱۲۳ سال

حال کارگران اصال خوب نیست
حق مسکن کارگران باید به سرعت 

در هیات دولت تصویب شود
عضو کانون عالی شوراهای اســامی کار با بیان 
اینکه مبلغ حق مسکن کارگری با توجه به هزینه های 
اجاره بها رقم باالیی نیست، تصویب هرچه سریع تر 
مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران در هیات دولت 
را خواستار شــد.  آیت اســدی در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: حداقل انتظار جامعه کارگری این است 
که افزایش کمک هزینه مسکن که در شورای عالی 
کار به تصویب رساندیم، هرچه زودتر نهایی شود. وی 
خاطرنشان کرد: شش ماه و نیم از سال گذشته و حق 
مسکن کارگران هنوز در باتکلیفی است. با توجه به 
ادامه سرپرستی زاهدی وفا امیدواریم که این مساله 
محقق شود. اسدی ادامه داد: تاکید ما احترام گذاشتن 
به مصوبات قانونی اســت. وقتی از سه جانبه گرایی 
ســخن می گوییم و در شــورای عالی کار به شکل 
سه جانبه به نتیجه می رسیم، باید به آن احترام بگذارند 

و قانون مداری را مدنظر قرار بدهند.
    

راهکارهای تخصصی برای رفع مشکل 
صندوق های بازنشستگی ارائه شود

یک کارشناس حوزه کار، تدوین برنامه های توسعه 
را نیازمند رویکرد ملی و مشارکت مردم دانست و گفت: 
برنامه ها و سیاست گذاری ها به شرطی موفق هستند 
که نگاه ملی و مشارکت همه شــرکای اجتماعی و 
ذینفعان آن را داشته باشند. طرح هایی مثل افزایش 
سن بازنشستگی باید آخرین راه برای پایداری منابع 
صندوق ها باشــد و تاش کنیم بدهی های صندوق 
تامین اجتماعی تسویه شود. حمید حاج اسماعیلی 
در گفت وگو با ایســنا با تاکید بر اینکه برای افزایش 
سن بازنشســتگی نیازمند شکل گیری مذاکره بین 
تشکل های کارگری و نهادهای تخصصی و مشارکت 
همه ذینفعان هســتیم، افزود: فعا دولت راهکاری 
برای تســویه بدهی به تامین اجتماعی ارائه دهد و 
نمایندگان مجلس باید این مساله را مطالبه کنند و 
نادیده گرفته نشود. به گفته این کارشناس حوزه کار، 
اول باید راهکارهای تخصصی برای رفع مشــکات 
صندوق های بازنشســتگی ارائه دهیم بعد به سراغ 
طرح هایی مثل افزایش ســن بازنشستگی برویم و 
افزایش سن بازنشســتگی آخرین راه برای پایداری 
منابع صندوق ها باشد. وی تاکید کرد: برنامه ای که 
تنها رویکردهای حاکمیتی در آن رعایت شده باشد 
و مشارکت و نگاه ملی در آن برجسته نباشد، در اجرا 
دچار مشکل خواهد شــد. برای موفقیت در اجرای 
برنامه هفتم باید حضور پررنگ مردم، نهادهای مدنی 

و تشکل ها را داشته باشیم.
    

ایرادی به الیحه متناسب سازی 
حقوق کارکنان دولت وارد نیست

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه ایراد قابل 
توجهی نسبت به الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان 
و بازنشستگان لشکری و کشوری مطرح نشده، گفت: 
آخرین مهلت برای ارائه گزارش این الیحه روز یکشنبه 
۲۴ مهرماه اســت که باید در دستورکار صحن علنی 

مجلس قرار گیرد.
حســینعلی حاجی دلیگانــی در گفت وگــو با 
خبرگزاری خانه ملت، گفت: اظهارنظرهایی از سوی 
برخی نمایندگان مبنی بر وجود ایراداتی در این الیحه 
مطرح شده اما در این بین ایرادی که قابل توجه باشد، 

مشاهده نشده است.
نماینده شاهین شــهر، میمه و برخوار در مجلس 
ادامه داد: ایرادات مطرح شده نمی تواند دلیلی برای 
معطل ماندن این الیحه باشــد چرا که دوفوریت آن 
نیز در صحــن رای آورده و مطابق با آیین نامه داخلی 
مجلس باید کمیسیون  تخصصی مربوطه ظرف ۷۲ 
ساعت در رابطه با آن گزارش دهند تا برای بررسی در 

دستورکار صحن قرار گیرد.
    

حقوق سال آینده کارمندان 
۲۰درصد افزایش خواهد یافت

طبق نظر دولت، افزایش مزد کلیه مشموالن قانون 
کار شاغل در بخش دولتی مطابق با رقم قطعی اعامی 

از طریق شورای عالی کار خواهد بود.
به گزارش ایلنا، دولت در ســند پیشنهادی برای 
بودجه سال آینده )۱۴۰۲( رقم علی الحساب افزایش 
حقوق کارکنان خود و مشموالن قانون کار را به میزان 
۲۰درصد اعام کرد. با این حــال، افزایش مزد کلیه 
مشــموالن قانون کار با رقم قطعی اعامی از طریق 

مصوبه شورای عالی کار تطابق خواهد داشت.

باید بگویم امروز کارگر 
امنیت شغلی ندارد، 

معیشت ندارد، مسکن 
ندارد و بنابراین حالش 

خوب نیست. نه نمایندگان 
مجلس و نه دولت نیز برنامه 

مشخصی برای بهبود این 
اوضاع ندارند

برای محاسبه تورم رسمی، 
سبدی را در نظر می گیرند 

که حاوی ۳۲۰ قلم کاالست 
درحالی که فقط ۱۰۸ قلم در 
زندگی عادی مصرف مرتب 
و دائم دارد. باقی اقالم چون 
مصرف دائم ندارند از ثبات 

قیمتی برخوردارند و جهش 
قیمتی کاالهای مصرفی را 

به اصطالح خفه می کند

رئیس گروه مطالعات و رویه های اداره کل امور مستمری های تامین اجتماعی، 
بازنشســتگی های پیش از موعد را از معضات این صندوق دانست و گفت: سن 
بازنشســتگی در قانون تغییری نکرده اما حداقل ۱۰ سال زودتر افراد را از چرخه 

اشتغال خارج می کنیم و تا یک فرد به بلوغ کاری می رسد باید بازنشسته شود.
به گزارش ایسنا، منیرســادات میرنصیری گفت: بازنشستگی پیش از موعد، 
در عمل صندوق های بیمه ای را دچار غافلگیری می کند. بســیاری از همکاران 
ما که زودتر از موعد بازنشســته شــدند با دســتگاه های دولتی قرارداد بســته 
 و به عنوان مشــاور ادامه خدمت دادند کــه در عمل منجر بــه ورود نیروی کار 

جوان نشد.
رئیس گروه مطالعات و رویه های اداره کل امور مستمری های تامین اجتماعی 
فرد بازنشسته را نیروی ارزان تری نسبت به نیروی جوان دانست و گفت: وقتی فرد 
بازنشسته، حق بیمه نمی پردازد، نیروی کار ارزان تری هم محسوب می شود. در واقع 
با قانون بازنشستگی پیش از موعد، عما با پدیده افزایش بیمه پردازی و اشتغال 

نیروی جوان مواجه نشدیم.
وی افزود: در زمینه قانون بازنشستگی های پیش از موعد ضمانت اجرایی برای 
جلوگیری از اشتغال مجدد وجود ندارد و یک چالش به شمار می رود. اگر قانونی با 

نیت اشتغال جوانان تصویب می شود، باید ضمانت اجرایی برای آن گذاشته شود.

بازنشستگی پیش از موعد امکان پذیر نیست 
مگر با سابقه ۲۵ سال به باال

میرنصیری با اشاره به ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع گفت: مضمون این قانون 
این بود که کارفرمایان واحدهای صنعتی مجازند تا پایان برنامه چهارم توسعه به 
ازای هر نفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان باسابقه پرداخت حق بیمه بیش از 
۲۵ سال را با پرداخت ۵۰درصد مابه التفاوت کسورات باقی مانده، بازنشسته کند و 

۵۰درصد دیگر در بودجه سالیانه دولت پیش بینی شود.
رئیس گروه مطالعات و رویه های اداره کل امور مستمری های تامین اجتماعی ادامه 
داد: این ماده تبلور یک ضمانت اجراست یعنی بازنشستگی پیش از موعد امکان پذیر 

نیست مگر سابقه ۲۵ سال به باال بوده و حتما نیروی جوان جایگزین شود.

میرنصیری به آمارهای استخراج شده از سالنامه های آماری تامین اجتماعی 
اشاره و اظهار کرد: گرفتار اشــتغال پنهان هستیم. بازنشستگانی از ذیل سازمان 
خارج می شوند و چون نیروی کار ارزانی محسوب می شوند و بیمه پردازی ندارند، 
وارد شغل دیگری می شوند. از آنجا که اگر ســازمان متوجه اشتغال مجدد شود، 
مستمری شــان را قطع و آنها را زمره بیمه شدگان قرار می دهد تا زمانی که دوباره 
درخواست بازنشستگی دهند، مستمری بگیران برای عدم قطع مستمری، اشتغال 

پنهان را ادامه می دهند و مانع اشتغال یک نیروی جوان می شوند.
وی علت روی آوردن بازنشســتگان به کار در دوره بازنشستگی را پایین بودن 
سن بازنشستگی دانست و گفت: اگر سن بازنشســتگی در ایران ۶۰ تا ۶۵ سال و 
همانند کشورهای دیگر دنیا بود، دیگر فرد در سن بازنشستگی به اشتغال مجدد 

نمی پرداخت.
رئیس گروه مطالعات و رویه های اداره کل امور مستمری های تامین اجتماعی 
افزود: از آن سو در حوزه مشاغل ســخت و زیان آور چون سقف سنی وجود ندارد، 
افرادی را داریم که با ۳۸ سال سن بازنشسته می شوند. سخت و زیان آوری، جزو 

بازنشستگی های پیش از موعد است.
میرنصیری با بیان اینکه با پدیده بازنشستگی با سنین پایین در مشاغل سخت و 

زیان آوری مواجهیم، اظهار کرد: ۳۸ سالگی، عنفوان جوانی است. چنین فردی ۳۰ 
سال مستمری با ۲۰ سال خدمت می گیرد و واضح است که دوباره به چرخه اشغال 
برمی گردد. تا جایی که مطالعه کرده ام در هیچ کشوری به اندازه ایران به بازنشستگی 

پیش از موعد پرداخته نشده مگر در موارد خاص.
وی اضافه کرد: برای زنان هم در قانون کار بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ 
سال سن را داریم که از معضات صندوق تامین اجتماعی است. زنان زود بازنشسته 
می شــوند و اینها هم دوباره به چرخه اشــتغال برمی گردند چون ۴۰ سال، سن 

بازنشستگی نیست.

قانون بازنشستگی زنان، معضل تامین اجتماعی
رئیس گروه مطالعات و رویه های اداره کل امور مستمری های تامین اجتماعی با 
اشاره به اینکه در سال ۵۴ قانون تامین اجتماعی به تصویب رسید و سن بازنشستگی 
به ترتیب برای مردان و زنان، ۶۰ و ۵۵ سال پیش بینی شد، گفت: در آن زمان نرخ 
امید به زندگی مردان ۵۷ سال و شــش ماه و برای زنان ۵۷ سال و چهار ماه بود. به 
مرور زمان و با رشــد تکنولوژی و ارتقای بهداشــت و درمان، نرخ امید به زندگی 
افزایش یافت و اکنون برای زنان به ۷۵ سال و برای مردان به ۷۳ سال رسیده است.

میرنصیری افزود: این درحالی است که ســن بازنشستگی در قانون تغییری 
نکرده و ما حداقل ۱۰ سال زودتر افراد را از چرخه اشتغال خارج می کنیم و تا یک 

فرد به بلوغ کاری می رسد، باید بازنشسته شود.
وی با بیان اینکه قاعدتا خروج از صندوق، منجر به پرداخت مستمری می شود و 
پس از آن مستمری بازماندگان را داریم که به نوه و نتیجه هم دارد سرایت می کند، 
اظهار کرد: تامین اجتماعی صرفا ارائه کننده خدمات شــده و دریافت حق بیمه 
و ورودی و خروجی تناسب ندارند آن هم در شــرایطی که نرخ پشتیبانی امسال 

منفی شده است.
رئیس گروه مطالعات و رویه های اداره کل امور مستمری های تامین اجتماعی 
تاکید کرد که ایجاد اشتغال برای جوانان و رابطه آن با بازنشستگی پیش از موعد 
جزو مواردی نیست که در عمل به صندوق های بیمه ای کمک کرده باشد. افزایش 
تدریجی سن بازنشستگی در دیگر کشــورها اتفاق افتاده است. برخی کشورها 
به صورت تدریجی طبقه بندی کرده و ســن را افزایش دادند و یک سری کشورها 
به یک باره اقدام کردند. در کشــورهایی که با ســالخوردگی جمعیت مواجه اند، 

صندوق ها تاش می کنند دچار ورشکستگی زودهنگام نشوند.
میرنصیری اضافه کرد: پدیده بازنشستگی زودهنگام پدیده منسوخی در جهان 
است و با وضعیت فعلی تامین اجتماعی یک آسیب و خطر جدی محسوب می شود.

رئیس گروه مطالعات امور مستمری های تامین اجتماعی:

مستمری بازماندگان دارد به نوه و نتیجه هم سرایت می کند

بررسی


