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اخبار کارگری

مدیرعامل تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه ای افزایش مستمری و کمک های 
جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال ۱۴۰۱ را برای اجرا به واحدهای اجرایی 

این سازمان ابالغ کرد.
به گزارش »توسعه ایرانی«، براساس بخشــنامه ابالغ شده توسط مدیرعامل 
تأمین اجتماعی، میزان افزایش مســتمری و کمک های جنبی )به همراه مبالغ 
متناسب سازی( قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین شده است:

الف( میزان افزایش مستمری )موضوع ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی(:
از تاریخ یک فروردین ۱۴۰۱ کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی 
و بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۰ برقرار شده، به 
ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل مســتمری )مبلغ ۲۶میلیون و ۵۵۴هزار و 
۹۵۰ ریال( و کمتر از آن، به میزان ۵7.۴درصد و برای سایر سطوح باالتر از حداقل 
مستمری به میزان )۱۰درصد( مســتمری آنان در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ 
افزایش می یابد، به نحوی که مجموع دریافتی ایشان بدون احتساب مبلغ کمک 

هزینه عائله مندی و اوالد از مبلغ ۵۵میلیون و ۸۰۰هزار ریال کمتر نباشد.
آن دسته از مشــمولین ســطوح باالتر که مجموع دریافتی ماهیانه آنها بدون 
احتســاب مبلغ کمک هزینه عائله منــدی و اوالد پس از افزایــش موضوع این 
بند کمتر از ۱۰۰میلیون ریال باشــد، این افزایش تا ســقف مزبور به اضافه شش 
میلیون و ۵۰۰هزار ریال خواهد بود )مشموالن قوانین خاص که میزان مستمری 
پرداختی به آنان تابع مقررات مستمری بگیری جزئی است، صرفاً مشمول افزایش 

۵7.۴درصدی خواهند بود(.
ب( مبلغ حداقل مستمری در سال ۱۴۰۱:

براساس مصوبات شــورای عالی کار، حداقل میزان مســتمری بازنشستگی، 

ازکارافتادگی کلی و مجموع مســتمری بازماندگان مشمول اجرای ماده )۱۱۱( 
قانون تأمین اجتماعی از تاریخ یک فروردیــن ۱۴۰۱، ماهیانه مبلغ ۴۱میلیون و 

7۹7هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می شود.
ج( تفاوت تطبیق مصوبه سال ۱۴۰۱:

چنانچه مجموع دریافتی مستمری بگیران مشمول ماده )۱۱۱( قانون )بدون 
احتســاب مبلغ کمک هزینه عائله مندی و اوالد( از مبلغ ۵۵ میلیون و ۸۰۰هزار 
ریال کمتر باشد، مابه التفاوت مربوطه با عنوان »تفاوت تطبیق مصوبه سال ۱۴۰۱« 
پرداخت می شــود. مبلغ مذکور در خصوص مســتمری بگیران جزئی، به نسبت 

سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.
د( میزان کمک های جنبی:

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه های زندگی و ارتقای وضعیت معیشت 
مستمری بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، میزان 

کمک های جنبی در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین می شود:
۱ -حق سنوات: حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه، در سال 
۱۴۰۱ به میزان پنج هزار ریال به ازای هر ســال ســابقه مازاد بر ۲۰ سال افزایش 

می یابد.
۲- کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه اوالد و کمک هزینه همســر متکفل 
فرزند: میزان این کمک ها در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری 
به مشمولین پرداخت می شود: کمک هزینه ماهانه عائله مندی: مبلغ چهار میلیون 
و 7۳ هزار و ۸۹۵ ریال، کمک هزینه ماهانه اوالد: مبلغ یــک میلیون و ۵۶ هزار و 
۱۹۵ ریال، کمک هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند: مبلغ چهار میلیون و 7۳ هزار 

و ۸۹۵ ریال

۳- کمک هزینه مسکن: میزان کمک هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری 
بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ یک میلیون و ۶۵۰هزار ریال 

در ماه تعیین شده است.
۴ -کمک به تأمین معیشت مستمری بگیران: میزان کمک به تأمین معیشت 
مستمری بگیران به ازای هر پرونده مســتمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و 

بازماندگان به مبلغ دو میلیون و ۲۰۰هزار ریال در ماه تعیین شده است.

کمک هزینه های جنبی بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال جاری ابالغ شد
خبر

اســفند ماه ســال ۱۴۰۰ وقتــی که در 
شورای عالی کار بر ســر چند و چون افزایش 
دستمزد صحبت می شد و نمایندگان دولت 
و کارفرمایان با افزایــش ۵7.۴درصدی مزد 
کارگران حداقل بگیــر موافقت کردند، آورده 
دو میلیون تومانی مصوبه مزدی، تا حدودی 
رضایت بخــش بود، بــه گونه ای کــه به زعم 
نمایندگان کارگری، می توانست کاهش قدرت 
خرید کارگران در طول سال ۱۴۰۰ را جبران 
کند و سطح پوشش دســتمزد از هزینه های 
زندگی را در حد فروردین سال قبل نگه دارد 

اما این رضایت چندان طول نکشید.
ورود به ســال جدید بــا توجه بــه مزد 
تعیین شده، با خوش بینی نسبی همراه بود. 
افزایش حداقل دستمزد برای اولین بار از نرخ 
تورم رســمی جلو زده بود و این می توانست 
در صورت تثبیت بازار و قیمت ها، از ســقوط 
کارگران به پایین نردبان دهک های اقتصادی 

تا اندازه ای جلوگیری کند.
فروردین ماه امسال با همین خوش بینی 
نسبی به پایان رسید تا اینکه در اردیبهشت 
موج آزادسازی و حذف یارانه ها از راه رسید. 
ابتدا یارانه دولتی آرد و ســپس چهار کاالی 
اساسی )روغن، مرغ، لبنیات و تخم مرغ( حذف 
شــد. موج گرانی حاصل از این آزادسازی به 
کاالها و خدمات دیگر سرایت کرد، به گونه ای 
که قیمت ساندویچ و فست فود چند برابر شد، 
کاالهایی از قبیل ســس مایونــز و ترکیبات 
روغن گران شدند و حتی کرایه خانه در تهران 
و شهرستان ها باال رفت. در این میان، سیاست 
یارانه پردازی دولت، قرار بــود اثرات تورمی 
آزادســازی ها را بپوشــاند و قدرت خرید از 
دست رفته را برای مدت محدودی احیا کند. 
ابتدا از یارانه نقدی به عنوان سیاستی موقت 
یاد کردند و در خبرها آمد که یارانه نقدی ۳۰۰ 
یا ۴۰۰هزار تومانی فقط دو ماه یعنی تا پایان 

خرداد پرداخت می شود و بعد از آن کاالبرگ 
الکترونیک به مردم داده خواهد شد اما وقتی 
نیمه های خرداد را پشت سر گذاشتیم خبر 
آمد که »فعاًل کاالبرگ در کار نیســت و قرار 
است یارانه نقدی تا اطالع ثانی تداوم داشته 

باشد«.
بیســت و دوم خرداد »احمد امیرآبادی 
فراهانی« عضو هیات رئیســه مجلس گفت: 
زیرســاخت های بانک مرکزی بــرای ارائه 
خدمات کارت الکترونیکی به عنوان کاالبرگ 
فراهم نیســت و فعال پرداخــت یارانه نقدی 
ادامه پیدا می کند. احتماال بعد از شهریور ماه 

تکلیف این موضوع روشن می شود.
با این حســاب، الاقل بــرای دو ماه دیگر 
پرداخت یارانــه نقدی با همــه مختصات و 
کاســتی های آن ادامه خواهد داشــت. در 
عین حال، تثبیت قیمت ها در حد شــهریور 
۱۴۰۰ و دادن کاالبرگ الکترونیک به مردم 
برای تهیه تمام اقالم اساســی، پیش فرض 
ایجابی و الزام آور حذف ارز ترجیحی در قانون 
بودجه ۱۴۰۱ بوده اما حاال چون زیرساخت ها 
فراهم نیســت، فقط نیمی از نقشه راه حذف 
ارز ترجیحی اجرا شده است یعنی آزادسازی 
قیمت ها صــورت گرفته امــا کاالبرگی که 
بتوان با آن کاالها را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ 

خریداری کرد، هنوز در کار نیست.
امیرآبادی فراهانی همــان موقع در این 
رابطه گفت: براساس قانون بودجه، دولت باید 
قیمت ها را براساس سهمی که تعیین می کند 
قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و مابه التفاوت آن 
را هم براســاس کاالبرگ پرداخت کند و این 
مصوبه مجلس اســت. او تاکید کرده بعد از 
شهریور تکلیف این موضوع مشخص می شود.

بنابراین تقریباً نیمی از ســال، یک بخش 
مهم از الزامات قانون بودجه بر زمین می ماند و 
تازه بعد از شهریور قرار است تکلیف کاالبرگ 

و زیرساخت های احتمالی آن روشن شود.

عایدی 8میلیونی کارگران 
حداقل بگیر در خوش بینانه ترین حالت

به این ترتیب، فعاًل می توانیم روی همین 
یارانه نقدی حســاب باز کنیــم و باید ببینیم 
در این چند ماه و با واریز یارانه نقدی، ســطح 
پوشــش »عایدی کلی یک خانواده متوسط 
حداقل بگیر« به کجا رسیده است. یک کارگر 
حداقل بگیر با احتساب تمام مزایا و حق اوالد، 
در بهترین حالت 7 میلیــون تومان می گیرد. 
اگر خانواده متوسط را ۳.۳ نفر در نظر بگیریم، 
سه یارانه نقدی به این خانواده تعلق می گیرد 
)اگر خط نخورده باشند و کنار گذاشته نشده 
باشــند(. در بهترین حالت، ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار 
تومان یارانــه هر ماه به حســاب این خانواده 
واریز می شــود که برای این افراد نهایتا برابر 
یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان خواهد شــد و 
در نهایت عایدی کلی این خانواده، در بهترین 
حالت، ۸ میلیون و ۲۰۰هزار تومان است، در 
حالی که هزینه های حداقلی شاید دو برابر این 

رقم باشد.

سبد خوراکی به ۶ میلیون و ۳۰۰هزار 
تومان رسیده است

»فرامرز توفیقی«، رئیس کمیته دســتمزد 
کانون عالی شوراهای اســالمی کار کشور و از 
نماینــدگان کارگری دســتمزد در این رابطه 
می گوید: در اردیبهشــت ماه با جهش قیمتی 
عمده ای روبــه رو بودیم. اگر فقــط نرخ اقالم 
خوراکی را درنظر بگیریم و ســبد خوراکی ها و 
آشامیدنی ها را با همان معیارهای تقلیلی مورد 
استفاده شــورای عالی کار حساب کنیم )فقط 
اقالم خام خوراکی(، به این نتیجه می رسیم که 
در اردیبهشت ماه، ســبد خوراکی ها برای یک 
خانوار متوسط ۳.۳ نفره، تقریباً در حدود حداقل 
دستمزد اســت. نرخ دقیق سبد خوراکی ها که 
بسیار حداقلی و کمینه محاسبه شده، ۶ میلیون 
و ۳۰۰هزار تومان اســت. با این حساب، تقریباً 
تمام دستمزد دریافتی یک کارگر حداقل بگیر 

پای تامین خوراکی ها می رود.
وقتی سبد خوراکی ها، تقریباً تمام دستمزد 
یک کارگر را می بلعد، مهم ترین مســاله بدون 
تردید، تامین خوراکی ها با قیمت مناسب است. 
بدیهی است که یارانه نقدی و تداوم پرداخت آن 
نمی تواند یک راهکار موثر باشد. اگر از ۸ میلیون 
و ۲۰۰هزار تومان )مجموع دستمزد و یارانه(، 
رقم سبد خوراکی ها یعنی ۶ میلیون و ۳۰۰هزار 
تومان را کسر کنیم، فقط حدود ۲میلیون تومان 
بابت ســایر هزینه های زندگی ازجمله اجاره 
خانه، حمل و نقل، درمان و آموزش باقی می ماند 
در حالی که نرخ های رسمی کرایه خانه نشان 
می دهد نه تنها در تهران و کالنشهرها، بلکه در 
تمام شهرهای ریز و درشت کشور، امروز اجاره 
خانه به تنهایی بیش از ماهی دو میلیون تومان 

است )پول پیش یا رهن را کنار بگذاریم(.
توفیقی در ایــن رابطه با اشــاره به الزامات 
قانون بودجه می گوید: تامین مایحتاج اساسی 
زندگی به خصــوص بــرای حداقل بگیران و 
دهک های زیر خط فقر، تقریباً ناممکن شــده 
اســت و در این شــرایط باید هرچه سریع تر 
مقدمات اجرای الزامات قانون بودجه یا همان 
دادن کاالبرگ به مــردم و تثبیت قیمت ها در 
حد شــهریور ۱۴۰۰ فراهم شــود. راه دیگری 
وجود ندارد و یارانه نقدی نمی تواند این شکاف 

عمیق را پر کند.

سیاست اقتصادی دوران جنگ باید 
دوباره احیا شود

در این شــرایط، وقتی کارگــران باید تمام 
دســتمزد خود را پای مــواد خوراکی بدهند، 
تامین این کاالهــا نه تنها به وســیله الزامات 
قانون بودجه ۱۴۰۱ بلکه با توسل به راهکارهای 
تعبیه شده در قانون اساسی، یک اولویت است. 
»تعاونی هــای مصرف کارگری و شــهری« و 
احیای آنهــا می تواند فرصتی مناســب برای 
به کارگیری در شــرایط فعلی باشــد، فرصتی 
که در دهه های گذشــته هرگــز جدی گرفته 

نشده است.

»ابراهیم رزاقی«، اســتاد اقتصاد دانشگاه 
تهران در ارتباط با نقش بی بدیل تعاونی ها در 
قانون اساسی و غفلت از این نقش موثر می گوید: 
یکی از سیاســت هایی که دولت می تواند در 
این شــرایط اجرا کند نظــام توزیع کاالبرگ 
است، دقیقاً همان سیاستی که در زمان دفاع 
مقدس پیگیری شــد. اکنون نیز این سیاست 
باید در دســتور کار دولت قرار گیرد طوری که 
کاالها از طریق تعاونی ها و براساس نظام عرضه 
کاالبرگی در اختیار اقشار آسیب پذیر جامعه 
قرار گیرد. احیای مجــدد تعاونی ها می تواند 
کمک مؤثری به اقتصاد کند و دست دولت را در 
خصوص کنترل قیمت ها باز بگذارد زیرا قطعاً 
کنترل و نظارت روی تعاونی ها بسیار راحت تر از 
کنترل روی بخش خصوصی است زیرا تعاونی 
یک نظــام خودکنترلی هــم دارد طوری که 
اعضا حتماً روی مدیریت تعاونی ها نیز نظارت 
می کنند تا تعاونی ها به سمت فساد اقتصادی 

حرکت نکنند.
»تعاونی های مصرف« گزینه مناســبی در 
این شرایط اســت به خصوص به این دلیل که 
بیشترین بحران تورمی، متوجه اقالم خوراکی 
و اساسی خانوار اســت. این تعاونی ها می تواند 
بازه بسیار گسترده  ای داشته باشد و الاقل تمام 
جامعه هدف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
از کارگران شاغل و بازنشســته گرفته تا افراد 
تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته 

امداد را دربربگیرد.
یادمان نــرود که نه تنهــا در دوران جنگ 
تحمیلی خودمان از فرصت تعاونی های مصرف 
به خوبی بهره گرفته ایم، بلکه پارادایم تعاونی 
توانسته نجات بخش بسیاری از کشورهای در 
حال توســعه در دهه های بعد از جنگ جهانی 
دوم باشــد. کشــورهای آمریکای التین در 
دهه های اخیر بیشترین استفاده را از تعاونی ها 
برده اند طوری که از اقتصادهای آنها به عنوان 

»اقتصاد تعاونی« یاد می شود.
قانون اساسی ما که براساس قسط و توزیع 
عادالنه ثروت تنظیم شــده، تعاونی ها را باالتر 
و واالتــر از بخش خصوصی نشــانده اســت. 
حال بعد از دهه ها اســتیالی بازار آزاد، دقیقاً 
همین امروز زمان آن اســت کــه این فرصت 
 خاموش و فراموش شده دوباره جان بگیرد و به 

میدان بیاید.

لزوم تمکین دولت به قانون بودجه واحیای نظام توزیع تعاونی

هزینهتامینخوراکبهحداقلمزدکارگرانتنهمیزند
مرکز برنامه ریزی و اطالعات راهبردی

 وزارت کار:
بیشترین شکایات کارگران به حقوق

و عیدی معوقه اختصاص دارد
بررسی پرونده های حقوقی و دعاوی کار کارگران 
در سال گذشــته حاکی از آن است که بیشترین ثبت 
دادخواســت ها و پرونده های حقوقی در هیات های 
تشــخیص مربوط به حقوق معوقه، عیــدی و پاداش 
و ســایر موارد است. به گزارش ایســنا، نتایج گزارش 
مرکز برنامه ریــزی و اطالعات راهبــردی وزارت کار 
نشان می دهد که طی سال های ۱۳۹7 تا ۱۴۰۰ تعداد 
مراجع حل اختالف از روند افزایشی برخوردار بوده به 
نحوی که هیات های تشخیص دعاوی کار با میانگین 
نرخ رشد ساالنه ۲.۳درصد از ۶۰۴ هیات به ۶۴7 هیات 
و هیات های حل اختالف دعــاوی کار با میانگین نرخ 
رشد ســاالنه ۲.۶درصد از ۳۲۶ هیات به ۳۵۲ هیات 

افزایش یافته است.
همچنیــن تعــداد دادخواســت ها و پرونده های 
واصله به مراجع حل اختالف دعاوی کار و تعداد آرای 
صادره در ســال ۱۴۰۰ از این حکایت دارد که نسبت 
آرای صادره به دادخواســت های واصله در هیات های 
تشــخیص حدود ۸۰.۹درصد و نســبت آرای صادره 
به پرونده های واصله هیات هــای حل اختالف حدود 
۶۵.۳درصد بوده است. گزارش ها در خصوص بررسی 
تعداد موارد خواســته  در هیات های تشخیص دعاوی 
در سال ۱۴۰۰ نشــان می دهد که بیشــترین تعداد 
خواســته های مطرح شده از ســوی کارگران متعلق 
به ســایر موارد و پس از آن حقوق معوقــه و عیدی و 
پاداش بوده اســت به نحوی که در سال ۱۴۰۰ تعداد 
خواســته های مطرح شــده در هیات های تشخیص 
۲۶۵هزار و ۴7۸ مورد بوده در حالی که طی سال های 

۱۳۹7 تا ۱۳۹۹ کمتر از این میزان بوده است.
    

تجمع کارگزاران بیمه کشاورزی 
مقابل مجمع تشخیص مصلحت

جمعی از کارگزاران بیمه کشــاورزی دیروز )۳۰ 
خرداد( مقابل ســاختمان مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به منظور تسریع در بررسی و رفع ایرادات »طرح 
تعیین تکلیــف کارگزاران بیمه کشــاورزی« تجمع 
کردند. به گــزارش ایلنا، این کارگــزاران می گویند: 
مجلس و شورای نگهبان ایرادی به طرح تعیین تکلیف 
کارگزاران بیمه کشــاورزی وارد نکرده و با این طرح 
موافقت کرده انــد. به گفته آنها هیــأت عالی نظارت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح ایراداتی 
وارد کرده بود که مجلس اردیبهشت ماه تصمیم گرفت 
این طرح را مستقیم به صحن مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ارجاع دهد تا همه اعضای این مجمع در مورد آن 
تصمیم بگیرند. آنها می گویند: مطالبه ما پیگیری این 
موضوع از مجمع و درخواست بررسی هرچه سریع تر 

طرح است.
    

تشکیل کمیته صیانت اقتصادی
در سازمان تأمین  اجتماعی

کمیته صیانت اقتصادی با دستور مدیرعامل تأمین  
اجتماعی و با هدف تقویت ســازوکارهای صیانت از 
منابع و دارایی های بیمه شدگان تشکیل شد. به گزارش 
توسعه ایرانی، میرهاشم موسوی در مراسم آغاز به کار 
این کمیته گفت: باید مراقب باشیم اموال و دارایی های 
بیمه شدگان و بازنشســتگان که حق الناس و امانتی 
بین النسلی است، به هیچ وجه و از هیچ ناحیه ای مورد 

تعرض و آسیب قرار نگیرد.
وی افزود: در کنار تالش برای ارتقای مستمر کمی 
و کیفی خدمات، باید تمرکز راهبــردی بر صیانت از 
منابع و ذخایر مجموعه داشته باشیم. این سازمان در 
طول سال های گذشته در مقاطعی آسیب پذیری هایی 
داشته که عمدتا مربوط به حوزه اقتصادی بوده و کمیته 
صیانت اقتصادی با هدف پیشــگیری از آسیب های 
احتمالــی و اتخاذ و اجــرای راهبردهــای مدیریتی 
برای حذف گلوگاه های احتمالی فســاد، با عضویت 
متخصصان و مدیران مجرب سازمان تشکیل شده و 
وظیفه دارد در مقابل زیاده خواهی ها، منفعت طلبی ها 
و انحصارطلبی هــا در بخش های مختلف ســازمان 

بایستد.
موسوی، انحصار، دسترســی  ناعادالنه و تعارض 
منافع را از بســترهای شــکل گیری فســاد توصیف 
کرد و افــزود: در برخورد با موارد حتی جزئی فســاد 
و اهمال در صیانت از اموال ســازمان کــه متعلق به 
تک تک بیمه شــدگان دیروز، امروز و فردا و همچنین 
بازنشســتگان و مستمری بگیران اســت، هیچ گونه 

اغماض و هیچ گونه مالحظه ای نداریم.

توفیقی: در اردیبهشت ماه، سبد 
خوراکی ها برای یک خانوار متوسط 

۳.۳ نفره، تقریباً در حدود حداقل 
دستمزد است. نرخ دقیق سبد 

خوراکی ها که بسیار حداقلی و کمینه 
محاسبه شده، ۶ میلیون و ۳۰۰هزار 

تومان است

رزاقی: احیای مجدد تعاونی ها 
می تواند کمک مؤثری به اقتصاد کند 

و دست دولت را در خصوص کنترل 
قیمت ها باز بگذارد زیرا قطعاً کنترل و 
نظارت روی تعاونی ها بسیار راحت تر 

از کنترل روی بخش خصوصی است

نسرین هزاره مقدم


