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محاسبه دولت در مورد مطالبات 
تامین اجتماعی اشتباه است

دبیر کانون بازنشستگان و مستمری بگیران 
اســتان تهران گفت: بدهی دولــت به تامین 
اجتماعی بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان است 
در حالی که دولت این بدهی را بســیار کمتر از 

رقم واقعی عنوان کرده است. 
احمــد پنجکی در گفت وگو بــا مهر اظهار 
داشــت: مشــکالت تامین اجتماعی هر روز 
بیشــتر از روز قبل می شــود چرا کــه دولت 
سال هاســت بدهی خود را پرداخت نکرده و 

میزان آن هر سال بیشتر شده است.
وی گفت: چنانچــه دولت بدهی های خود 
را پرداخــت کند یــا حداقل بخشــی از آن را 
بپردازد تامین اجتماعی برای اجرای تعهدات 
خود به بیمه شــدگان که با در نظــر گرفتن 
خانواده هایشــان به بیــش از ۴۰ میلیون نفر 

می رسند، با مشکل مواجه نمی شود. 
دبیر کانون بازنشستگان و مستمری بگیران 
با اشاره به اینکه تامین اجتماعی هم اکنون با 
کسری مواجه است، تاکید کرد: سازمان برای 
اجــرای تعهداتی مانند پرداخت مســتمری 
بازنشســتگان با کمبود اعتبار مواجه است به 
همین دلیل مجبور است برای اینکه پرداخت 
حقوق ها با تاخیر روبه رو نشود از بانک رفاه وام 
بگیرد که در این صورت یــک بدهی جدید به 
سازمان محول می شــود در صورتی که خود 
بزرگترین طلبکار اســت و نباید مجبور به این 

کار شود.
پنجکی گفــت: اخیــرا شــریعتمداری، 
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی نامه ای 
به مقــام معظم رهبری نوشــته و خواســتار 
ورود و رســیدگی به وضعیت بدهی های این 
سازمان شده و پیشــنهاد کرده برای پرداخت 
بدهی های دولت، بخشــی از نفت در اختیار 
تامین اجتماعی قرار گیرد تا این سازمان بتواند 

در بورس آن را عرضه کند.
    

تاخیر پنج ساله در پرداخت 
معوقات کارگران فوالد زاگرس

۳۰ کارگر پیمانکاری فوالد زاگرس در قروه 
کردستان از عدم پرداخت معوقات خود بعد از 
۵ ســال خبر دادند، اما کارفرما می گوید خود 

کارگران برای تسویه حساب حاضر نشده اند.
به گزارش ایلنا، این کارگــران می گویند: 
از زمــان خاتمــه کار شــرکت پیمانــکاری 
»خــوان گل« در ســال ۹۱، مطالبات مزدی 
پرداخت نشــده داریم و کارفرمای شــرکت 
پیمانکاری به رغم گذشت سال ها این مطالبات 

را نپرداخته است.
یکی از این کارگران گفت: دو میلیون تومان 
طلب دارم اما ارزش واقعی دو میلیون تومان در 
سال ۹۱ کجا و آنچه امروز می توان با این پول 

خرید کجا؟!
به گفتــه این کارگــر، بعــد از خاتمه کار، 
پیمانکار با عده زیادی تســویه حساب کرد اما 
مطالبات حدود ۳۰ کارگر را نپرداخت. امامی، 
مدیرعامــل شــرکت پیمانــکاری خوان گل 
در رابطه با معوقــات مزدی ایــن ۳۰ کارگر 
می گوید: از سال ۸۵ تا ۹۱ در فوالد زاگرس کار 
کردم اما بعد از اینکه به دلیل خصوصی سازی، 
 شــرکت چندپــاره شــد، کار شــرکت 

ما خاتمه یافت. 
بعد از خروج، یک میلیــارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان از ســهامداران فــوالد زاگرس، طلب 

داشتیم که به ما پرداخت نشده بود. 
وی با بیان اینکه در همان زمان حدود ۸۰۰ 
میلیون به دارایی، مبلغی به تامین اجتماعی و 
مبلغی دیگر بابت تســویه دستمزد کارگران، 
بدهکار بودیم، افزود: فوالد زاگرس مطالبات 
ما را در چند قسمت پرداخت کرد. اولین قسط، 
مســتقیم به دارایی پرداخت شد، پول بعدی، 
۵۵۰ میلیون تومــان بود که در اواخر ســال 
۹۳، در حضور نمایندگان اداره کار، فرماندار و 
نهادهای ذیربط دیگر به ۳۰۰ کارگر پرداخت 
شــد اما باقی را هر چه گفتیم و پیامک دادیم 

برای تسویه نیامدند.
این کارفرما با تاکید بــر اینکه مقصر، خود 
کارگران هســتند که برای تســویه حساب 
مراجعه نکرده اند، افزود: حال که خودشــان 
نیامده اند از ما طلب سود تاخیر و غرامت دارند!

اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

افول ســطح معاش، پدیده ای ست 
کــه بخشــی از قربانیــان آن، در بین 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران 
هستند؛ کســانی که با دستمزد بعضاً 
ثابت مانده چند ســال قبل، مجبورند 
بار هزینه های تصاعدی امروز را تحمل 
کنند. در این بیــن، مهم ترین مطالبه 
جمعی و مشترک بازنشستگان، بحث 
»همسان سازی«  است که به رغم تاکید 
صریح قانون، تاکنون در عمل به نتیجه 
روشنی نرسیده اســت. بازنشستگان 
متعلق به صندوق های مختلف از تامین 
اجتماعی گرفته تا صندوق کشــوری و 
فوالد، خواستار به روزرسانی مستمری ها 
براساس الزامی هســتند که می گوید: 
حقوق بازنشســتگان باید با شــاغالن 

هم ردیف خود یکسان سازی شود.
تاریخچه همسان سازی

رفع تبعیض حقوق بازنشســتگان 
که به طــور عمــده ناشــی از اجرای 
فوق العاده های موضوع ماده ۶۸ قانون 
مدیریت خدمات کشوری برای شاغالن 
از ســال ۱۳۸۸ به بعد بــوده، به عنوان 
یکی از مطالبات اصلی بازنشســتگان، 
همواره مطرح بوده و در نهایت، در جریان 
تدوین الیحه اصالح قانــون مدیریت 
خدمــات کشــوری پس از جلســات 
متعدد با بازنشستگان، صاحب نظران و 
نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط 
تحت عنــوان مــاده ۱۰۹ اصالحی به 

تصویب دولت رسید.
در این ماده دولت مکلف است ظرف 
بازه زمانی پنج ســاله نابرابری موجود 
بین حقوق بازنشســتگان کشــوری و 

لشکری با شاغالن مشابه در هر دستگاه 
را متناسب ســازی کند بــه نحوی که 
حقوق بازنشســتگی از ســال پنجم 
به بعــد از ۸۵درصد آخریــن حقوق و 
فوق العاده های کشــور بازنشســتگی 
شاغالن مشابه در همان دستگاه کمتر 

نباشد.
به منظور رفع نابرابری های موجود، 
در قوانیــن بودجه ســال ۱۳۹۶ )بند 
ه تبصــره ۱۲( و ســال ۱۳۹۷ )بند ج 
تبصــره ۱۲( مجوز الزم بــرای کاهش 
نابرابری از مجلس اخذ و در سال ۱۳۹۶ 
با اعتبــاری به میــزان ۳۴۰۰ میلیارد 
تومان، مرحله اول طرح همسان سازی 
حقوق بازنشســتگان سنوات مختلف 
با اولویت افزایش حقوق بازنشستگان 
دارای حقوق پایین تر براساس آیین نامه 

اجرایی بند ه تبصره ۱۲ اجرایی شد.
با توجه به ضــرورت تــداوم طرح 
همسان سازی برای ســال ۱۳۹۷ نیز 
مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای 
مرحلــه دوم طرح در نظر گرفته شــد 
که با توجه به ابــالغ آیین نامه اجرایی 
بند ج تبصــره ۱۲ قانون بودجه ســال 
۱۳۹۷، دستورالعمل اجرایی آن تدوین 
و ابالغ شــد و بنا بر ادعای مســئوالن 
صندوق، حقوق بازنشستگان از ۱۱ الی 
۲۸درصد افزایش یافــت. با این وجود 
»همسان ســازی« همچنــان یکی از 
مهم ترین چالش هــای صندوق های 
بازنشستگی ست؛ چالشی که در الیحه 
بودجه ۹۸ نیز راه حلی بــرای آن دیده 
نشده است. با رونمایی از بودجه، مبلغ 
ناچیز همسان سازی مایوس کننده بود 
که البته افزایش آن نیز نتوانسته است به 

دغدغه ها و نگرانی ها خاتمه بدهد.

همسان سازی در الیحه بودجه
در الیحه بودجــه ۹۸، اعتبار ردیف 
۵۵۰۰۰۰-۲۲ در جدول شماره ۹ برای 
»متناسب سازی« حقوق بازنشستگان 
تحت پوشش صندوق کشوری، تامین 
اجتماعــی و نیروهای مســلح در نظر 
گرفته شــد، البته با اولویت کسانی که 
زیر ۲۰میلیون ریال درآمــد دارند اما 
در ابتدا مبلغ ایــن بودجه، فقط دو هزار 
میلیارد تومان بود. به نظر می رســد در 
جریان بررسی الیحه بودجه در مجلس، 
بودجــه همسان ســازی تا انــدازه ای 
افزایش یافته است. سلمان خدادادی، 
رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس، 
۲۲دی مــاه، در نهمیــن گردهمایی 
روسای کانون های بازنشستگی استان 
تهران گفت: ۸هزار میلیــارد تومان به 
۲هزارمیلیارد مصوب دولت بابت بودجه 

صندوق بازنشستگی اضافه شده است.
با این حساب، در حال حاضر بودجه 
همسان سازی به ۱۰هزار میلیارد تومان 
رســیده، منتها از اظهارات خدادادی 
برمی آید که ۱۰هزار میلیارد تومان اعتبار 
اختصاص یافته، فقط بــرای صندوق 
بازنشستگی کشوری ست. تناقض زمانی 
آشکارتر می شود که در متن اعتبار ردیف 
۵۵۰۰۰۰-۲۲ در جدول شماره ۹، آمده 
اســت که بودجه اختصاص یافته، قرار 
است صرف ارتقای حقوق بازنشستگان 
تحت پوشش صندوق کشوری، تامین 
اجتماعی و نیروهای مسلح شود. حال 
خدادادی می گوید این پول فقط متعلق 
به کشوری هاست! آیا افزایش اعتبار یک 
ردیف بودجه، مصارف آن را هم می تواند 
عوض کند؟! بنابراین وقتی داده ها را کنار 
هم می چینیم، متوجه می شویم که با 

وجود افزایش ۸ هــزار میلیارد تومانی 
اعتبار همسان ســازی، به نظر نمی آید 
که سال آینده، سالی باشد که در آن همه 
بازنشستگان مشمول همسان سازی، 
افزایش عادالنه مســتمری ها  را تجربه 
کنند، چرا که همچنان ابهامات و سواالت 
بسیاری در رابطه با همسان سازی حقوق 

بازنشستگان وجود دارد.
ابهامات طرح همسان سازی

جمشــید تقــی زاده، مدیرعامل 
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، 
۲۵ شهریور ماه امســال درباره اجرای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان این 
صندوق گفته بود: در ســال ۹۸ با توجه 
به شرایط کنونی کشــور حداقل ۱۰ تا 
۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این 
منظور نیاز است. تقی زاده با بیان اینکه 
برای اجرای کامل همسان سازی حقوق 
بازنشســتگان نیاز به ۳۰هزار میلیارد 
تومان اعتبارات از سوی دولت و مجلس 
دارد، تصریح کرده بــود: اعتباراتی که 
تاکنون به این امر اختصاص یافته، حدود 
۴هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در ۲ســال 

اخیر اســت که برای همسان ســازی 
حقوق و بهبود معیشــت بازنشستگان 
است. به همین دلیل برای همسان سازی 
حقوق در بودجه ۹۸ حداقل به تخصیص 

۱۵هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی 
کشــوری، عالوه بر پرداخــت حقوق 
بازنشستگان به مســائلی چون درمان، 
بیمه تکمیلی، سفر و مســائل رفاهی 
بازنشستگان تحت پوشش توجه دارد، 
گفته بود: بــرای بودجه ســال آینده، 
صندوق بازنشستگی کشوری حتما باید 
اتفاق جدید و بزرگی بیفتد و ما به عنوان 
مسئوالن صندوق باید حضور و اثرگذاری 
پررنگ تری در فرایند بودجه نویسی سال 

۹۸ داشته باشیم.
اما محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی ۷ آبــان در این باره 
گفته بود: ۳۰هزار میلیارد تومان برای 
همسان سازی نیاز داریم و باید در چند 

مرحله به سمت تحقق آن پیش برویم.
بــا ایــن حســاب، در حالی کــه 
۳۰هــزار میلیارد تومان بــرای اجرای 
همسان ســازی مشــموالن همــه 
صندوق ها مــورد نیاز اســت، ۱۰هزار 
میلیاردی که کمیسیون تلفیق در نظر 
گرفته است، نمی تواند مشکلی را حل 
کند. به نظر می رســد همسان سازی 
حقوق بازنشستگان دو سازمان تامین 
اجتماعی و صندوق بازنشستگی در سال 
آینده نیز تحقق نمی یابد و همین مساله 
مورد انتقاد بازنشستگان و کانون های 

فعال آن قرار گرفته است.
از اینهــا گذشــته، بازنشســتگان 
صندوق فــوالد هم هســتند که هنوز 
مشــخص نیســت این اعتبار ۱۰هزار 
میلیاردی تخصیص داده شــده توسط 
مجلس، شــامل حال آنها هم می شود 
یا نه. تخصیص ۱۰هزار میلیارد تومان 
بدون توضیح جزئیات و نســبت بندی 
میان صندوق ها، برای بازنشســتگان 
به هیچ وجــه امیدوارکننده نیســت. 
بــا صندوق های بازنشســتگی تماس 
می گیریــم امــا هیچ کــدام جزئیات 
تخصیــص بودجه همسان ســازی را 
نمی دانند! یعنی مشــخص نیست این 
۱۰هزار میلیارد کمیســیون تلفیق، 
همان طور که خدادی گفته فقط متعلق 
به کشوری هاســت یا صندوق فوالد و 

تامین اجتماعی را نیز دربرمی گیرد؟!
نگرانی های بازنشستگان

منصور میرزایی، فعال صنفی معلمان 
بازنشســته در رابطه با ابهام در بودجه 
همسان سازی می گوید: صرفاً تخصیص 
بودجه  کما اینکه این بودجه حتی به گفته 
خود مسئوالن صندوق ها ناکافی ست- 
نمی توانــد دغدغه ها و مشــکالت ما 

بازنشستگان را حل کند.
او با اشــاره به نگرانی های بی شمار 
معلمان بازنشسته که در روزهای پس 
از ارائه الیحه بودجه بــه مجلس، بارها 

اعتراض کــرده و به مقامــات مختلف 
مراجعــه کردند، می گویــد: حتی اگر 
همه این پول را به صندوق بازنشستگی 
کشوری در یک مرحله اختصاص بدهند، 
باز هم باید مشخص شود که چه کسانی 
در اولویت قرار می گیرند و به چه ترتیب 

همسان سازی اجرایی می شود.
او معتقد است؛ تخصیص بودجه ها 
چیزی است در حد حرف و شعار و »دو 

صد گفته چون نیم کردار نیست«! 
علی دهقان کیا، عضو هیات مدیره 
کانون بازنشســتگان تامین اجتماعی 
تهران نیز با اشــاره به اینکه، دولتی ها و 
نمایندگان وقتی از »بازنشســتگان« 
صحبــت می کننــد، منظــور همه 
بازنشســتگان به جز مستمری بگیران 
تامین اجتماعی ســت، می گوید: فکر 
نمی کنم ریالــی از این ۱۰هزار میلیارد 
تومان را برای همسان سازی مستمری 

کارگران بازنشسته خرج کنند!
وی البته تاکید می کند: ما کارگران 
بازنشسته، خواسته مان باالتر از تخصیص 
بودجه بــرای اجرای نیم بنــد و ناقص 
همسان سازی ست. خواسته اصلی ما، 
حفظ اســتقالل مدیریتــی و اجرایی 
تامیــن اجتماعی ســت. می خواهیم 
بدهی ۱۸۰هزار میلیارد تومانی دولت 
به تامیــن اجتماعی پرداخت شــود و 
کاری به منابع مالی ما نداشــته باشند. 
اگر بدهی های دولت به سازمان پرداخت 
شود، خود ســازمان تامین اجتماعی 
که براســاس قانون، یک نهاد مستقل 
کارگری- کارفرمایی ا ست، قادر خواهد 

بود »همسان سازی« را اجرایی کند.
در این شرایط ابهام آمیز، نگرانی های 
بازنشســتگان همچنان تــداوم دارد و 
به نقطه پایان نمی رســد. تنها راه حل، 
می تواند »شفاف ســازی« باشد؛ اینکه 
بیایند و دقیــق بگویند ایــن ۱۰هزار 
میلیارد تومان قرار اســت نصیب کدام 
صندوق ها شود و اولویت تخصیص با چه 
کسانی ست؟ بگویند وعده اجرای کامل 
همسان سازی در سال ۹۸، در شرایطی 
که فقط یک ســوم بودجه مــورد نیاز 
تخصیص داده شده، چگونه قرار است به 
سرانجام برسد و در نهایت بگویند برنامه 
درازمدت شان برای بازنشستگانی که 
بعد از ســال ها خدمت، به دنبال ذره ای 
آرامش و آسایش هســتند، چیست، از 

کجا شروع می شود و به کجا می رسد؟!

10هزار میلیارد تومان نصیب چه کسانی می شود؟

بازنشستگاندرپیچوخم»همسانسازی«

خبر

رئیس کمیســیون ویژه حمایــت از تولید 
ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی 
مجلس گفت: در حال حاضر یک سوم بنگاه های 
اقتصادی کوچک غیرفعال و راکد هستند و دو 
سوم باقیمانده نیز با کمتر از ظرفیت خود فعالیت 
می کننــد. حمیدرضا فوالدگــر در گفت وگو 
با خبرگــزاری خانه ملــت، با اشــاره به نقش 
بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در توسعه 
اقتصاد، گفت: اشتغالزایی در بنگاه های کوچک 
نســبت به بنگاه های بزرگ به سرمایه گذاری 
کمتری نیاز دارد. از سوی دیگر در صورتی که 
بنگاه های کوچک به صورت خوشــه ای عمل 
کنند، می توانند در جایگاه بنگاه های بزرگ نیز 
نقش آفرینی کنند. نماینده اصفهان در مجلس 
افزود: در صورتی که بنگاه های اقتصادی کوچک 
و متوسط در شهرک های اقتصادی مستقر شوند 

می توانند نقش زنجیره ای خــود را در تامین 
نیازهای صنایع بزرگ به خوبی ایفا کنند. وی با 
بیان اینکه برای حمایت از بنگاه های اقتصادی 
کوچک قوانین خاصی ماننــد ایجاد صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تصویب 
شد، خاطرنشــان کرد: در شــرایط اقتصادی 
نامناسب کشــور، بیشترین آســیب متوجه 
صنایع کوچک و متوســط می شــود. به طور 
مثال نرخ تسهیالت، افزایش هزینه مواد اولیه، 
اســتفاده از منابع ارزی و... بیشترین آسیب را 
برای بنگاه های اقتصادی کوچک ایجاد می کند.
70درصد بنگاه های اقتصادی کوچک 

کمتر از ظرفیت تولید می کنند
این نماینده مجلس با بیان اینکه حمایت از 
این بنگاه ها باید در اولویت تصمیمات دولت و 
مصوبات مجلس قرار گیرد، تأکید کرد: در حال 

حاضر یک ســوم بنگاه های اقتصادی کوچک 
غیرفعال و راکد هستند و دو ســوم باقیمانده 
نیز کمتر از ظرفیت خود فعالیت می کنند. در 
شرایطی که این واحدها نتوانند با تمام ظرفیت 
خود فعالیت کند با رکود مواجه می شویم. عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه 
بنگاه های اقتصادی کوچک با مشــکل تامین 
مالی روبــه رو هســتند، ادامــه داد: پرداخت 
تســهیالت یکی از راهکارهــای جلوگیری از 
تعطیلی این بنگاه هــا و در نتیجه جلوگیری از 
بیکاری کارگران اســت. همچنین می توان از 
طریق منابع بازار سرمایه، شرکت های تامین 
مالی، نهادهای مالی بورس و خوشــه ای عمل 
کردن بنگاه های اقتصادی کوچک این بنگاه ها 
را از ورشکســتگی نجات داد. وی با اشــاره به 
ضرورت همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی 

برای حمایت از بنگاه های کوچک اظهار کرد: 
پرداخت تســهیالت به بنگاه هــای اقتصادی 
کوچک باید اولویت این نهادها باشــد چراکه 
در شرایط بحران و تحریم بنگاه های اقتصادی 
کوچک آســیب بســیاری می بینند. رئیس 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت 
بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس یادآور 
شد: حل مشــکل بنگاه های کوچک اقتصادی 
یکی از دغدغه های کمیســیون ویژه حمایت 

از تولید داخلــی و نظارت بر اجــرای اصل ۴۴ 
قانون اساسی است، به همین منظور جلسات 
بسیاری با روسای شرکت های صنعتی، سازمان 
صنایع کوچــک، هیات مدیره شــهرک های 
صنعتی استان ها و واحدهای تولیدی مستقر در 
شهرک های صنعتی برگزار شده است. در هفته 
آینده نیز جلسه ای به منظور رفع مشکالت این 
بنگاه ها در کمیسیون حمایت ویژه از تولید ملی 

برگزار خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

یک سوم بنگاه های اقتصادی کوچک غیرفعال هستند

عضو هیات مدیره کانون 
بازنشستگان تامین 

اجتماعی تهران: فکر 
نمی کنم ریالی از این 10هزار 

میلیارد تومان را برای 
همسان سازی مستمری 
کارگران بازنشسته خرج 

کنند!

افول سطح معاش، 
پدیده ای ست که 

بخشی از قربانیان آن، 
در بین بازنشستگان و 

مستمری بگیران هستند؛ 
کسانی که با دستمزد بعضًا 
ثابت مانده چند سال قبل، 

مجبورند بار هزینه های 
تصاعدی امروز را تحمل 

کنند

»همسان سازی« یکی از مهم ترین چالش های صندوق های بازنشستگی ست؛ چالشی که در الیحه بودجه ۹۸ نیز 
راه حلی برای آن دیده نشده است. با رونمایی از بودجه، مبلغ ناچیز همسان سازی مایوس کننده بود که البته افزایش آن 

نیز نتوانست به دغدغه ها و نگرانی ها خاتمه بدهد.
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