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اخبار کارگری

در گیرودار موضوع افزایش حقوق 
بازنشســتگان کارگری کــه قریب دو 
ماه است موجب تشــویش و نگرانی و 
اعتراضات مداوم این قشــر شده است، 
ســازمان برنامه و بودجه و سازمان امور 
اســتخدامی در اقدامــی هماهنگ، 
پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان 
کشوری و لشــگری را به هیات دولت 
ارائه کردند. این موضوع، آن هم درست 
وقتی کــه دولت به دو مــاه بالتکلیفی 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، 
بی اعتنایــی کــرده و مــدام در حال 
وقت کشی اســت، صدای اعتراض این 

قشر را بلندتر کرده است.
به گزارش »توسعه ایرانی«، نزدیک 
به یک ماه از ارسال نامه رئیس مجلس به 
ابراهیم رئیسی مبنی بر ابطال مصوبات 
غیرقانونی افزایش حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی و نیز کاهش حق مسکن 
کارگران گذشته اســت؛ موضوعی که 
طبق قانون و پس از گذشــت 15 روز از 
ارسال این نامه، می توانست که حقوق 
بازنشســتگان تامین اجتماعی و حق 
مسکن کارگران را طبق مصوبه شورای 
عالی کار افزایش دهد، بــا این حال و با 
وجود گذشت مهلت قانونی برای اصالح 
این مصوبات، دولت با وقت کشی تعمدی 
و پی در پی، به این بالتکلیفی ادامه داد و 
در نهایت هم پیش از تعصیالت ماه محرم، 
اعالم کرد که موضــوع افزایش حقوق 
بازنشستگان را به هیات امنای سازمان 
تامین اجتماعی سپرده و در برابر موضوع 
حق مسکن کارگران هم به کلی سکوت 

اختیار کرد.
با این حال، روز یکشــنبه )بیست 
و ســوم مرداد ماه( از ارائه طرحی برای 
افزایــش مســتمری بازنشســتگان 
لشــگری و کشــوری خبر داد. طبق 
اعالم روابط عمومی ســازمان اداری و 
استخدامی کشور، پیشــنهاد افزایش 
حقــوق و مســتمری کارمنــدان و 
بازنشســتگان، توسط این ســازمان با 
سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت 
ارائه شده و در روزهای آینده روال قانونی 

تأیید آن طی خواهد شد.
در این خبر آمده که عادالنه ســازی 
پرداخت هــا، افزایش قــدرت خرید و 
همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده 
در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، 
از اهداف این پیشــنهاد است و الگوی 
جدید پیشــنهادی، این گونه است که 
معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان 
مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 
و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان 
دولت با عنوان متناسب سازی حقوق به 
صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر 
گرفته می شود، به حقوق افزوده خواهد 
شد و بازنشســتگان، وظیفه بگیران و 
مشــترکان صندوق های بازنشستگی 
کشوری و لشگری و سایر صندوق های 
بازنشستگی وابســته به دستگاه های 
اجرایی مطابق با جزء ۲ بند الف تبصره 
1۲ قانون بودجه ســال 1۴۰1 کشور، 
مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.

در این گزارش آمده که در راســتای 
اجرای ماده 1۶ قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت، مطابق این پیشنهاد 
کمک هزینه اوالد و حــق عائله مندی 
تمامی گروه هــای مختلف حقوق بگیر 
در دســتگاه هایی که در ماده ۲۹ قانون 
برنامه پنج ساله ششــم توسعه مطرح 
شده و همچنین نیروهای مسلح، وزارت 
اطالعات، ســازمان انــرژی اتمی )به 
استثنای مشموالن قانون کار( از قبیل 
کارکنان کشوری و لشــکری، اعضای 
هیات علمی دانشــگاه ها و موسسات 
آموزش عالی و پژوهشی و قضات افزایش 

خواهد یافت.
»ولی اســماعیلی« نایــب رئیس 
کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد 
دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان 
و کارکنان کشوری و لشگری را واکنشی 
به پذیرش و تســلیم دولــت در برابر 
خواسته های بازنشســتگان کارگری 

خوانده و گفت: تحلیل من این است که 
چون باالخره دولــت به افزایش حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی رضایت 
داده، برای رفاه حــال و ایجاد این وجهه 
برای خود که میان شــاغلین تبعیضی 
قائل نمی شود، پیشنهاد افزایش را برای 

ارگان های خود هم مطرح کرده است.
نماینده گرمی با تاکید بر اینکه منابع 
افزایش حقوق بازنشستگان و شاغالن 
کشوری و لشــگری از قبل دیده شده، 
اظهار کرد: مبلغ ۲۳۰هزار میلیارد تومان 
برای همسان سازی حقوقی بازنشستگان 
و شاغالن کشوری و لشگری در بودجه 
دیده شده و افزایش حقوقی مورد اشاره 
برنامه و بودجه و ســازمان استخدامی 
نیز در قالب همسان ســازی پیشنهاد 

شده است.

خاصهخرجیبراینورچشمیها
در همیــن زمینــه »ســیداحمد 
حسینی« بازنشســته کارگری ساکن 
در استان خوزستان می گوید: انتظار ما 
این بود که در اردیبهشت یا نهایتاً خرداد، 
دولت به قانون تمکین کند اما نه تنها به 
اعتراضات بازنشستگان توجه نشد بلکه 
نامه رئیس مجلس نیز بــر زمین ماند. 
بیش از ســه هفته از نامه رسمی رئیس 
مجلس می گذرد و دولــت هنوز کار را 
به وقت کشــی می گذراند و خبرها هم 

امیدوارکننده نیست.
به گفتــه وی، اخباری بــه گوش 
می رســد که دولت حاضر به پذیرش 
515هزار تومان نیســت و در بهترین 
حالت فقط ۳۸درصــد را می پذیرد، در 
حالی که بازنشســتگان اجرای کامل 
مصوبــه مزدی شــورای عالــی کار را 

می خواهند.
حســینی به طرح جدید ســازمان 
امور اســتخدامی برای ارتقای قدرت 
خرید بازنشستگان کشوری و لشگری 
اشاره می کند و می گوید: دولت به بهانه 
عدم پایداری صندوق هــا، قانون را اجرا 
نمی کند. ۴۰ سال هر چه شورای عالی 

کار مصوب کرد به بازنشســتگان تعلق 
گرفت و امسال اولین بار است که چنین 
رویکردی در پیش گرفته اند. حاال که ادعا 
می کنند صندوق ها نمی توانند از پس 
افزایش حقوق بازنشستگان بربیایند، 
قضیه این طرح جدید و الگو برای افزایش 

حقوق بازنشستگان دولت چیست؟
او تاکیــد می کند: بــرای کارگران 
حداقل هــا را نمی پردازنــد امــا برای 
کارمندان و بازنشستگان دولت همیشه 
خاصه خرجی می کننــد. در روزهای 
اخیر هجمه های بسیار به بازنشستگان 
کارگــری صــورت گرفته اســت. ما 
زیاده خــواه نیســتیم. شــاید بیش از 
۸۰درصد بازنشســتگان کارگری زیر 
۹ میلیــون تومان حقــوق می گیرند. 

میانگین حقوق سایر بازنشستگان در 
صندوق هایی مانند نفت یا کشــوری 
چقدر است؟ چرا اجازه نمی دهند ماده 
۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرا شــود 
و با افزایــش عادالنــه و قانونی حقوق 
بازنشســته های کارگــری مخالفت 

می کنند؟

باروحوروانبازنشستگان
کارگریبازیمیکنند

رئیس کانون عالی بازنشســتگان 
تامین اجتماعــی نیــز در واکنش به 
تأخیر در صدور احکام بازنشســتگان 
و مســتمری بگیران تأمین اجتماعی 
گفت: متأسفانه به رغم آنکه 5 ماه از سال 
گذشته و شاهد نارضایتی های زیادی 
به عملکرد مسئوالن هستیم، اراده ای 
جدی برای پایان دادن بــه این نگرانی 

وجود ندارد.
علی اصغــر بیــات در گفت وگو با 
خبرگزاری مهر تصریــح کرد: مصوبه 
دولت حاکی از عدم شــناخت و اشراف 
کامل بــه ســازوکارها و محاســبات 
بیمه ای تأمین اجتماعی و مهمتر از آن 
بی توجهی به تصمیمات شورای عالی 
کار، هیأت امنا و هیأت مدیره ســازمان 
بود. انتظار نمی رفت رویه قانونی چندین 
ساله و جایگاه شــورای عالی کار و سایر 
ارکان تأمین اجتماعی با مشورت غلط 
و پیشــنهادات غیرکارشناسی برخی 
خدشــه دار شــود و با گذشت چندین 
ماه همچنان بالتکلیف بماند. در زمان 
مناســب نیات و مقاصد افــرادی را که 
مسبب وضعیت امروز هستند به جامعه 

بازنشستگان معرفی خواهیم کرد و هیچ 
تعارفی هم با کسی نداریم.

رئیس کانون عالی بازنشســتگان 
تأمین اجتماعی تصریح کرد: نظر هیأت 
تطبیق مقررات مجلس و شخص رئیس 
مجلس درباره ابطال مصوبه دولت اعالم 
شده و مهلت قانونی آن هم سپری شده 
است. حال چرا با روح و روان بازنشستگان 

بازی می کنند؟
وی با انتقاد از برخی موضع گیری های 
مطرح شــده در روزهای اخیر و دادن 
آدرس غلــط به بازنشســتگان گفت: 
کلی گویــی، بخشــی نگری و ابهام در 
بیان واقعیت ها نه تنها مشــکلی را حل 
نمی کند، بلکه هزینه ها را افزایش خواهد 
داد. بازنشستگان آگاه و مطلع هستند 

و به خوبی مســائل را رصد می کنند و 
می دانند حق مسلم آنها قابل مصالحه 
و معامله نیست. آنها سهام داران اصلی و 
واقعی سازمانی هستند که برای خشت 
خشــت آن خون دل خوردند و زحمت 

کشیدند.
بیات ضمن اعالم تأسف از عدم طرح 
موضوع تعیین تکلیف افزایش حقوق 
بازنشستگان سایر ســطوح در جلسه 
هیأت امنای تأمین اجتماعی گفت: از 
روزی که هیأت دولت اختیار این امر را 
به وزرای عضو هیأت امنــا واگذار کرد، 
انتظار داشــتیم هر چه سریع تر جلسه 
فوق العاده ای تشکیل می شد و موضوع 
با بحث و تبادل نظر و رأی گیری مطرح 
می شــد. البته ما در جلسه با سرپرست 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی و 
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی، 
نظر تأکیدی و مصرانــه خود را مبنی بر 
اعمال افزایش ۳۸درصد به عالوه مبلغ 

ثابت 515هزار تومان اعالم کرده ایم.
وی متذکــر شــد: قانونمنــدی و 
تمکین به قانون راهگشای رفع مسائل 
و مشکالت است و این روزهای سخت را 

هم پشت سر خواهیم گذاشت.

زمانبهسرعتدرحالپایاناست
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
کشور نیز در بیانیه ای خواستار روشن 
شدن وضعیت افزایش ســایر سطوح 
حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی 
شد. در این بیانیه آمده است: »زاهدی 
وفا« سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی طی مصاحبه ای با شــبکه 

خبر اعالم داشته که در هفته جاری در 
مراسمی که به مناســبت روز خبرنگار 
برگزار می شود، درباره وضعیت حقوق 
سایر ســطوح بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی با اصحاب رســانه گفت وگو 
خواهد کرد. صرف نظــر از اینکه وی در 
این گفت وگو چه خواهد گفت، انتظار ما 
برآورده شدن خواسته های بازنشستگان 
یا همــان اجرای دقیــق مصوبه هیأت 
مدیره سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر 
۳۸درصد افزایش به همراه 515 هزار و 

1۶۶ تومان است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده 
است: بازنشســتگان غیرحداقل بگیر 
سازمان تامین اجتماعی در این چند ماه 
فرصت الزم را برای حل مشکل مذکور 
داده اند و اکنون نیــز این اطالعیه با این 
هدف صادر شده است تا هم کسانی که 
به دنبال ایجاد آرامش در کشور هستند 
و هم کســانی که دل در گرو خدمت به 
جامعه بازنشستگان بستند و هم آنانی که 
دغدغه پایان اجتماعات بازنشستگان را 
دارند، تالش حداکثری خود را برای حل 
این موضوع و برطرف کردن این دغدغه 
به کار ببندند و از طریق رایزنی، دولت را 

مجاب کنند که قانون را اجرا کند.
در ادامــه می خوانیم: آگاه باشــید 
که زمــان در حال گذر اســت. هدف از 
صدور این اطالعیه این اســت که توجه 
نمایندگان مجلس و ریاست قوه مقننه 
را به بی تفاوتی مجریان قانون در مقابل 
مصوبات و دستورالعمل ریاست مجلس 
که در قالــب نامه ای به آنها ابالغ شــد، 
به نوعی جلب شــود. صحیح نیســت 
حقوق اولیه بازنشستگان و طالیه داران 
این کشور توســط دولتمردان نادیده 
گرفته شــود. ۲5 روز از دستور ریاست 
مجلس مبنی بر حل مشــکل و تحقق 
مطالبات جامعه کارگری بازنشســته 
غیرحداقل بگیر گذشــته است و هنوز 
دولت اراده ای مبنی بر شفاف ســازی و 
اعالم و اجرای این قانون از خود نشــان 
نداده است و همچنان به دنبال انحراف 

و عدم انجام تعهدات قانونی خود است. 
بر همگان روشــن اســت که دولت به 
دنبال زمان خریدن اســت و از طرفی 
مرتبــاً افزایش حقوق بازنشســتگان 
غیرحداقل بگیر را منوط به پایدار بودن 
صندوق ها اعالم می کنند؛ آدرسی که 
قطع به یقین اشتباه است و خواهد بود. 
وصل کردن مطالبات بازنشســتگان 
اعم از ۲5درصد معوقه متناسب سازی 
ســال 1۴۰۰ و افزایش ســایر سطوح 
حقوق بازنشستگان در سال 1۴۰1 به 
پایداری صندوق ها آدرس اشــتباهی 
است که دولت از لســان وزیر کار بیان 
می کند و مضرات این آدرس غلط قطعاً 
گریبان گیر کسانی خواهد شد که به آن 

دامن می زنند.
در ادامه این بیانیه آمده است: اتفاقاً 
پایداری صندوق ها بــا افزایش حقوق 
بازنشستگان ایجاد خواهد شد چرا که 
انگیزه بیمه پردازی را در بخش شاغلین 
ارتقا و افزایش و جلــوی فرار بیمه ای را 
خواهد گرفت و واقعیت های بیمه پردازی 
را در اذهان بیمه پردازان شاغل امروز به 
منصه ظهور خواهد رساند. دولتمردان 
آگاه باشــند که پایداری صندوق ها با 
افزایش حقوق بازنشستگان و پرداخت 
مطالبات آنان از بین نخواهد رفت، بلکه  
عدم اجرای تعهدات قانونی از ســوی 
دولت سبب ناپداری صندوق ها خواهد 
شد؛ همان گونه که در حال حاضر قانون 
را اجرا نمی کنند و با گذشت پنج ماه از 
سال 1۴۰1 هنوز در حال دادن وعده و 
وعید هستند. دقیقاً همین رویه را هم در 
رابطه با مطالبات سازمان تأمین اجتماعی 
طی ده ها ســال متوالی انجام داده اند 
که امروز شاهد آن هستیم دولت، لقب 
ابربدهکارترین و نامطمئن ترین شریک 
ســازمان تامین اجتماعــی را به یدک 
می کشد. آدرس غلط ندهیم، آنچه که 
امروز ناپایداری را برای سازمان به وجود 
آورده اســت، تصویب قوانین حمایتی 
به جای قوانین بیمــه ای، فراهم آوردن 
بستر فرار بیمه پردازی و بیمه ای و عدم 
ارائه لیست واقعی توسط کارفرمایانی 
هست که عملکرد آنها نشات گرفته از 
سوبرداشت نســبت به تحرکات دولت 
در حوزه بیمه ای است. لذا اینکه آدرس 
اشتباه می دهند و بعد موضوع افزایش 
پایداری سازمان تامین اجتماعی را به 
افزایش حقوق بازنشستگان و اجرا ماده 
۹۶ قانون تامین اجتماعی گره می زنند، 
آدرس غلط و حرف نابه جایی است که 
از ناحیه مطرح کنندگان آن که بیشتر 

دولتمردان هستند، صورت می گیرد.
در بخــش پایانی ایــن بیانیه آمده 
است: اعالم می کنیم که زمان در حال 
گذر اســت و تاکنون موضع شفافی از 
سوی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مشاهده نکرده و نشنیده ایم. 
آنچه که شــنیدیم زمان خریدن دولت 
اســت. امروز اعالم می کنیم که جامعه 
کارگری بازنشســته طبق وعده ای که 
زاهــدی وفا در مصاحبــه خبری خود 
داده، در روزهای آینده هم صبر خواهند 
کرد. در صورت عدم پاسخگویی صریح، 
شفاف و روشن و یک برنامه زمان بندی 
شده برای حل مشــکل براساس قول 
صریح و روشنی که داده اند، قطعاً دیگر 
انتظار ســکوت جامعه بازنشستگان را 
نداشته باشند. به همین دلیل صریح و 
روشن اعالم می کنیم آنانی که به دنبال 
این هستند تا ما و بازنشستگان را وادار 
به سکوت کنند، بروند و سکوت دولت را 
بشکنند و دولت را وادار به گفتن واقعیت و 
اجرای تعهدات کنند. این اولین اطالعیه 
و هشدار اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
کارگری است. اگر در زمان تعیین شده از 
سوی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ما شاهد محقق شدن خواسته 
خود باشیم، قطعاً اطالعیه ای خواهیم 
داد و در آن تقدیر و تشکر خواهیم کرد، 
در غیر این صورت به هر شکل ممکنی در 
راستای تحقق مطالبات خود، در صحنه 

خواهیم بود.
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دولت همچنان روی اعصاب مستمری بگیران کارگری
انتظار کارگران برای خانه دار شدن 

20 ساله شد
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با 
اشاره به اینکه مدت زمان انتظار کارگران برای خرید 
خانه حداقل ۲۰سال است، گفت: بیش از 7۰درصد 

سبد معیشت کارگران برای مسکن است.
حمیدرضا امام قلی تبار در گفت وگو با خبرگزاری 
تسنیم گفت: با خارج شدن کنترل اقتصادی جامعه از 
دست مسئولین و عدم توفیق آنها در مهار تورم، ضربات 
جبران ناپذیری بر پیکره دهک های آسیب پذیر و عمدتاً 
کارگری وارد شده است. با اینکه این قشر معیشت خود 
را حتی تا سرحد زنده ماندن تقلیل داده باز هم خروجی 
این فرایند چیزی جز سقوط اقتصادی و کوچ اجباری 

این افراد به دهک های پایین تر نبوده است.
وی ادامه داد: با نگاهی به رشــد تورم در چند ساله 
اخیر می بینیم که با وجود کاهش نجیبانه هزینه های 
ضروری از ســوی کارگران باز هم تامین حداقل های 
زندگی برای این خانوارها دشــوار و دســت نیافتنی 
شده است. در این میان هزینه مسکن یا بهتر بگوییم 
ابرهزینه ای که سهم خود را در سبد معیشت در رتبه 
اول جای داده برای کسانی که از بدمسکنی رنج می برند 
حداقل 7۰درصد و برای کسانی که به دنبال مسکنی 
هستند که محدودیت های بدمسکنی را نداشته باشد 

معادل ۸5درصد سبد معیشت را دربرمی گیرد.
امام قلی تبار با بیان اینکه موضوع بدمســکنی به 
کسانی اتالق می شــود که عمدتاً در حاشیه شهرها 
دارای مســکن شخصی یا مســتاجر هستند، گفت: 
فرآیند طی شــده در دو ســال اخیر، خرید مسکن را 
کامال از ذهن خانوارهای فاقد مسکن دور کرده است. 
با یک محاسبه سرانگشــتی اگر میانگین قیمت هر 
مترمربع مسکن حدود 1۳ میلیون تومان باشد و یک 
خانوار کارگری بخواهد یک مسکن متوسط با متراژ 
تقریبی 7۰ متری خریداری کنــد، باید حدود ۹۰۰ 
میلیون تومان پرداخت کند که با فرض اینکه هر کارگر 
5۰درصد حقوق ماهیانه خود را پس انداز کند و قیمت 
مسکن هم ثابت باشد، در حالت خوش بینانه حداقل ۲۰ 
سال زمان نیاز دارد تا طعم خانه دار شدن رو حس کند.

    
خروج اجباری برخی زنان خانه دار 

از پوشش بیمه

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه 
زنان خانه دار در پرداخت حق بیمه با مشکل مواجه 
شــده اند، گفت: با توجه به افزایــش 57درصدی 
حداقل دستمزد در سال 1۴۰1 و به  تبع آن افزایش 
ناگهانی حق بیمه، زنــان خانه  داری که پیش از این 
خود را به صورت خویش  فرما تحت پوشــش بیمه 
زنان خانه دار قرار داده بودند، در پرداخت حق بیمه 
خود دچار مشکل شده یا به اجبار تصمیم به خروج 

از پوشش این بیمه گرفته  اند.
فاطمه قاسم پور در گفت وگو با خبرگزاری خانه 
ملت گفت: طرح بیمه زنان خانه دار با توجه به عدم 
تمکن مالی زنان، باالبودن نرخ حق بیمه، اختیاری  
بودن و مسائل دیگر تاکنون نتوانسته در ظرفیت باال 
زنان خانه دار را تحت پوشــش قرار دهد و عالوه بر 
این در سال جدید اتفاق دیگری توسط دولت رقم 
خورده که شرایط این نوع بیمه را برای زنان خانه دار 

سخت تر کرده است.
وی ادامه داد: براســاس آمار مأخــوذه از پایگاه 
اطالعات رفاه ایرانیان بیش از ۳ میلیون و 1۳7 هزار 
زن خانه دار دارای حداقل سه فرزند بین سنین 1۸ 
تا 5۰ سال در کشور وجود دارد که فاقد بیمه اصلی 
بوده و بیش از یک میلیون و ۹۴7هزار نفر آنها ساکن 

مناطق شهری هستند.
    

آمارسهماههاولسال۱۴۰۱نشانداد؛
آسیب دیدگی ۷۴۳ نفر

به دلیل حوادث کار در تهران
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از مراجعه 
7۴۳ مصدوم ناشی از حوادث کار در بهار امسال به 

مراکز پزشکی قانونی این استان خبر داد.
به گزارش ایســنا، مهدی فروزش گفت: در سه 
ماه نخست امســال، 7۴۳ مصدوم ناشی از حوادث 
کار به مراکز پزشــکی قانونی استان تهران مراجعه 
کرده اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته که تعداد مصدومان ناشــی از حوادث کار 
۸۰۴ نفر اعالم شده بود، کاهشی هفت درصدی را 

نشان می دهد.
وی اضافه کرد:  از کل مصدومان ناشی از حوادث 
کار در سه ماه نخست امسال، ۶۹5 نفر مرد و ۴۸ نفر 

نیز زن بودند.
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