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امکان خرید اعتباری برای 
بازنشستگان فراهم شد

مســتمری بگیران تأمین اجتماعی از این پس 
می توانند بســیاری از خریدهای خود را به صورت 
اعتباری اقساطی انجام دهند. به گزارش خبرگزاری 
مهر، »محمدمحســن صدر« مدیرعامل یکی از 
شرکت های زیرمجموعه تأمین اجتماعی با بیان 
این خبر افزود: مســتمری بگیران سازمان تأمین 
اجتماعی می توانند با مراجعه به فروشــگاه های 
طرف قرارداد تنها با ارائه کارت ملی نسبت به خرید 
غیرنقدی اقالم مورد نیاز خود اقــدام کنند. صدر 
افزود: برای دریافت این خدمت که گشایشی را در 
زندگی مستمری بگیران ایجاد خواهد کرد کافی 
CLUB. است که بازنشستگان با مراجعه به سایت
TAMIN.IR ثبت نام و عالقه مندی خود را اعالم 
کنند. وی افزود: براســاس این طرح بازنشستگان 
سازمان تأمین اجتماعی معادل ۲۰درصد خالص 
دریافتی خود را به صورت اعتبار ماهیانه و ۱۲ برابر 
آن، اعتبار ســالیانه دریافت کرده و پس از خرید به 
مرور در ماه های آتی به صورت اقساط از حقوقشان 

کسر خواهد شد.
    

اتکای صندوق بازنشستگی به 
دولت کاهش یابد

مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشوری با 
تبیین استراتژی های اقتصادی این صندوق تاکید 
کرد: باید اتکای صندوق بازنشســتگی به دولت را 
کاهش دهیم. به گــزارش اداره  کل روابط عمومی 
صندوق بازنشستگی کشوری، اکبر افتخاری گفت: 
امروزه استراتژیست ها معتقد هستند، برای موفقیت 
و اثرگذاری اســتراتژی حاکمیتی نهاد باالدستی، 
باید آن  را تا ســطح کسب  وکار تســری داد. باید 
مدیران بخش های مختلف به استراتژی های کالن 
سازمان مسلط شوند و در مسیر آن  حرکت کنند. 
وی با تاکید بر اینکه »همه شــرکت های صندوق 
بازنشســتگی باید فعالیت های خــود را در محور 
استراتژی کالن صندوق برنامه ریزی کنند«، اظهار 
داشت: سازمان موفق سازمانی است که همه مدیران 
و کارکنان مجموعه، همان استراتژی را بیان کنند که 
مدیرعامل ارشد مطرح می کند. مدیرعامل صندوق 
بازنشستگی کشــوری گفت: اموال و دارایی های 
صندوق بازنشستگی، نه بیت المال که حق الناس 
است. ما باید پاسخگوی بازنشســتگان باشیم. ما 
موظفیم با بهبود مســتمر و حرکت استراتژیک، با 
افزایش ســودآوری و بازده دارایی بنگاه ها، اتکای 

صندوق بازنشستگی را به دولت کاهش دهیم.
    

خودسوزی کارگر پیمانکار 
اداره برق مسجد سلیمان

صبح روز دوشنبه، یک کارگر پیمانکاری اداره برق 
مسجد سلیمان، دست به خودسوزی زد. به گزارش 
ایلنا، این کارگر دچار آسیب جدی نشده است و وی 
را بعد از این اتفاق به بیمارستان منتقل کردند. این 
اتفاق بعد از درگیری لفظی کارگر با پیمانکار مربوطه 
رخ داده است. رئیس اداره برق مسجد سلیمانی در 
ارتباط با این حادثه گفت: متاسفانه این حادثه پس از 
مجادله لفظی اداری این فرد با مسئول مستقیم خود 
اتفاق افتاده است. این فرد نیروی پیمانکار و در امور 
مشترکین مشغول بوده که به علت دو روز غیبت با 
مسئول مستقیم خود به مجادله پرداخته است. این 
کارگر هم اکنون در بیمارســتان سوانح سوختگی 

اهواز بستری است.
    

یک فعال کارگری:
کارگران مناطق آزاد، حق دریافت 

دستمزد قانونی را دارند
یک فعال حوزه کار با بیان اینکــه قانون کار باید 
شــامل حال کارگران مناطق آزاد شود، گفت: تمام 
کارگران شاغل در مناطق آزاد حق بهره مندی از مزایای 
قانون کار را دارند و حقوق و دستمزد مصوب شورای 
عالی کار باید در مورد آنها رعایت شود. علی اکبر سیارمه 
در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه کارگران 
شاغل در مناطق آزاد به دلیل آنکه از شمول قانون کار 
خارج شده اند از حداقل های قانونی هم محرومند و 
حقوق مصوب شورای عالی کار را نمی گیرند در حالی 
که کارگران در هر نقطه از ایران باید تحت پوشش قانون 
کار باشند و از مزایای پیش بینی شده در قانون بهره مند 
شوند. وی گفت: وزارت کار و سازمان های زیرمجموعه 
وزارتخانه که حکم نظارتی دارند باید به این مساله ورود 
و نظارت کنند تا حقوق کارگران شاغل در مناطق آزاد 

پایمال نشود.

4
اخبار کارگری

یک پژوهش وضعیت نابرابری بین 
حقوق بگیران صندوق بازنشســتگی 
کشوری را بررسی کرده است که نتایج 
حاصله گویای آن اســت کــه نابرابری 
حقوق برحسب »جنســیت«، »زمان 
بازنشستگی« و »رســته های شغلی« 
بین این دسته از مستمری بگیران دیده 
می شــود طوری که حقــوق دریافتی 
مردان بیشتر از زنان است. این نابرابری 
برحسب »رسته شغلی« و حتی »زمان 
بازنشستگی« افراد چشمگیرتر و قابل 

تأمل تر است.
به گزارش خبرگــزاری مهر و بنابر 
این گزارش، سیستم های بازنشستگی 
یکی از مهم ترین اجــزای نظام رفاهی 
در کشورها به شمار می روند. برای این 
سیستم ها می توان دو وظیفه مهم تعریف 
کرد؛ هموارســازی مصرف و بازتوزیع 
درآمد. در هموارسازی مصرف آنچه مهم 
است اینکه، افراد در دوران بازنشستگی 
باید به حداقلی از سطح درآمد دسترسی 
داشته باشند تا مصرف آنها در این دوره 
با افت چشمگیر روبه رو نشود. در نقش 
بازتوزیعی نیز وظیفه سیستم، کاهش 
نابرابری بین ســالمندان است طوری 
که برخــی نابرابری ها کــه در دوران 
اشــتغال برای نیروی کار وجود داشته، 
در دوران بازنشستگی کم رنگ تر شود. 
با این حال، برای بسیاری از بازنشستگان، 
نابرابری در دریافت حقوق و مزایا یکی از 
دغدغه های اصلی است و این موضوع در 
قالب درخواست های متعدد مطرح شده 
اســت. با توجه به اهمیت این موضوع، 
مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا 

)نهاد پژوهشــی صندوق بازنشستگی 
کشوری( در گزارشی وضعیت نابرابری 
بین حقوق بگیران صندوق بازنشستگی 
کشوری را بررســی کرده است. در این 
بررسی که براســاس داده های حقوق 
بازنشستگی در پایان شهریور ۹۸ انجام 
گرفته، میزان نابرابری در کل جمعیت 
حقوق بگیر و سپس به تفکیک جنسیت، 
رسته و زمان بازنشستگی محاسبه شده 
است. اگرچه این گزارش از شاخص های 
متنوعی برای بررسی نابرابری استفاده 
کرده اما در اینجا به برخی از مهم ترین 

نتایج این گزارش اشاره می شود.
افزایش پراکندگی به دلیل حقوق 

معدودی از بازنشستگان
براســاس اطالعــات موجــود در 
پایــان شــهریور ۹۸، میانگین حقوق 
مستمری بگیران صندوق بازنشستگی 
کشــوری دو میلیون و ۸۶۹هزار تومان 
بوده است. در مقابل میانه حقوق برای 
این افراد دو میلیــون و ۷۶۷هزار تومان 
به دست آمده اســت. رقم میانه به آن 
معنی است که ۵۰درصد حقوق بگیران 
صندوق کمتر )یا برابــر( از دو میلیون و 
۷۶۷هزار تومان حقوق دارند و ۵۰درصد 
بیشــتر )یا برابر( از این میزان دریافت 
می کنند. مقایسه رقم میانه و میانگین 
نشان می دهد میانگین حدود ۴درصد 
بیشتر از میانه اســت. این نتیجه نشان 
می دهد دریافت حقوق باال توسط برخی 
بازنشستگان باعث شده میانگین جامعه 
به سمت باال کشــیده شود هرچند این 

تغییر مبلغ چشمگیری نیست.
بررســی دقیق تر اطالعات نشــان 

می دهد تجمیع بازنشستگان در دامنه 
حقوقی دو میلیون تا ۳.۵ میلیون تومان 
است طوری که ۸۵درصد بازنشستگان 
در این بازه، حقــوق دریافت می کنند 
)حقوق ۹۰درصد بازنشستگان کمتر 
از ۳.۵ میلیون تومان است(. همچنین 
۹۹درصد بازنشســتگان کمتر از شش 
میلیون و ۲۰۰هزار تومان دریافتی دارند 
اما دامنه حقوق تا ۳۲ میلیون تومان در 
ماه کشیده شده اســت. این ارقام نشان 
می دهد هرچند تعداد افراد بسیار اندکی 
این حقوق بــاال را دریافت می کنند اما 
پراکندگی را در حقوق بازنشســتگی 

افزایش داده اند.
نابرابری حقوق بازنشستگی 

برحسب جنسیت
در بخــش دیگری از ایــن پژوهش 
آمده اســت: اطالعات مربوط به میزان 
حقوق بازنشستگان برحسب جنسیت 
نشان می دهد، به طور متوسط حقوق 
مردان بیش از زنان اســت )دو میلیون 
و ۹۰۰هزار تومان بــرای مردان در برابر 
دو میلیون و ۷۷۵هزار تومان برای زنان( 
و در نتیجه زنان نســبت بــه مردان در 
وضعیت نابرابر و با درآمد پایین تری قرار 
گرفته اند اما نابرابــری حقوق مردان در 
میان گروه خود نسبت به زنان در میان 
گروه خود بیشتر است. به زبان ساده در 
بین زنان بازنشســته نابرابری کمتری 
نسبت به مردان بازنشسته وجود دارد 
اما در مجموع زنان کمتر از مردان حقوق 
می گیرند. این امر می تواند ناشی از رفتار 
نابرابر براساس جنسیت، محدودیت ها 
و موانع زنان در دست یابی به مشاغل و 

سطوح باالتر شغلی یا بازنشسته شدن 
زنان پیش از موعد مقرر باشد.

 نابرابری شدید بین حقوق 
قضات و خدماتی ها

دسته بندی دیگری که می توان بر 
مبنای آن وضعیت نابرابری را سنجید، 
تفکیک حقوق بگیران در میان رسته های 
شغلی است. بر مبنای این دسته بندی، 
حقوق بگیران رسته های شغلی »هیأت 
علمی« و »قضایی« به طور متوســط 
حــدود ۸ میلیون تومــان، »مقامات« 
۶.۵ میلیــون، »سیاســیون« ۴.۲ 
میلیون، »امور اجتماعی« ۳.۲ میلیون، 
»آموزشــی و فرهنگــی« و »فن آوری 
اطالعات« سه میلیون، »اداری و مالی« 
۲.۸ میلیون، »کشاورزی«، »بهداشتی 
و درمانی« و »فنی و مهندســی« ۲.۷ 
میلیون و رسته »خدماتی« حدود ۲.۳ 

میلیون تومان حقوق دریافت می کنند.
اگر جامعــه حقوق بگیران صندوق 
را دهک بندی کنیــم، طوری که دهک 
اول کمترین بازه حقــوق و دهک آخر 

بیشــترین بازه حقوق را دریافت کنند، 
میانگین حقوق در رســته های شغلی 
»هیأت علمی«، »قضایی«، »مقامات« و 
»سیاسی« همگی در دهک ۱۰ درآمدی 
قرار گرفته اند. میانگین حقوق رســته 
»امور اجتماعی« در دهک ۹، رسته های 
»آموزشــی و فرهنگــی« و »فن آوری 
اطالعات« در دهک ۷ و رسته »اداری و 
مالی« در دهک ۶ قرار دارد. حقوق بگیران 
رسته های »کشاورزی«، »بهداشتی و 
درمانی« و »فنی و مهندســی« به طور 
متوسط در دهک ۵ قرار دارند و میانگین 
حقوق رســته »خدماتــی« در دهک 
۲ قرار گرفته است. به عبارت دیگر، اگر 
فردی در رسته آموزشی-فرهنگی قرار 
گیرد به طور متوسط حقوق بیشتری از 
فردی که در رسته اداری-مالی فعالیت 
می کند دریافت خواهد کرد. نکته دیگر 
مورد توجه آن اســت که در رسته هایی 
که حقوق باالتر می گیرند مانند قضات 
و اعضای هیأت علمــی، نابرابری بین 
بازنشستگان همان رســته ها باالتر از 
سایر رسته هاست. به عبارت دیگر بین 
حقوق بگیــران این رســته ها تفاوت 
بیشتری در مقایسه با رسته های دیگر 

وجود دارد.
قوانین متعدد و زمان بازنشستگی؛ 

نابرابری حقوق رقم می زنند
یکی از عوامل بــروز نابرابری حقوق 
در صندوق بازنشســتگی کشوری که 
رد پــای آن در خواســته ها و مطالبات 
بازنشســتگان در مطالعات میدانی نیز 
دیده می شــود، قوانین و مقــررات در 
مقاطع زمانی مختلف اســت که باعث 
تفاوت حقوق دریافتی بر مبنای زمان 

بازنشستگی شده است.
محاســبات انجام شــده براساس 
این تفکیک نشــان می دهــد حقوق 
بازنشستگی افرادی که مدت بیشتری 
از بازنشسته شدنشان می گذرد نسبت 
به بازنشســتگان جدید کمتر اســت، 
طوری که حقوق کسانی که بیش از دو 
دهه از زمان بازنشستگی شان گذشته به 
طور میانگین کمتر از ۲.۵ میلیون تومان 
بوده اســت، درحالی که بازنشستگان 
ســال های اخیر نزدیک بــه ۴ میلیون 
تومان دریافت می کنند و البته در بین 
گروه های بازنشســته جدید، نابرابری 

بیشتری نسبت به گذشته وجود دارد.
در این بین میانگین حقوق افرادی 
که در ســال ۱۳۹۶ بازنشسته شده اند 
بیشتر از ســایر بازنشســتگان است. 
این موضوع می توانــد تاحدی نگرش 
بازنشستگان به موضوع نابرابری برمبنای 

زمان بازنشستگی را تأیید کند. سیاست 
متناسب ســازی حقوق بازنشستگی 
که در چند سال گذشته در دستور کار 
صندوق بازنشستگی کشوری بوده است 
بیشتر ناشی از این شکل نابرابری بین 

بازنشستگان بوده است.
در نهایت با استناد به یافته های فوق 
می توان چنین برداشت کرد که پرداخت 
حقوق در صندوق بازنشستگی به گونه ای 
نیست که نابرابری شدید را ایجاد کند که 
این موضوع می تواند ناشی از وجود قواعد 
مشخص در تعیین حقوق بازنشستگی 
باشــد اما در مواردی که این قواعد کنار 
گذاشته شده اند )رعایت نشدن سقف 
حقوق در دو رسته هیأت علمی و قضایی( 
نابرابری در صندوق و در درون رسته ها 

افزایش یافته است.
این موضوع می تواند هشداری برای 
سیاســت گذاران باشــد که در صورت 
ادامه روند فعلی و مجزا کردن گروه ها و 
رسته های خاص از قواعد بازنشستگی 
این امکان وجود دارد که در آینده نابرابری 
در صندوق بازنشستگی کشوری افزایش 
یابد. عالوه بر این، نتایج نشان داد زمان 
بازنشســتگی، اثر معنی داری بر میزان 

حقوق بازنشستگی داشته است.
بررســی های پیشین نشــان داده 
اســت که افزایــش حقــوق در قالب 
فوق العاده هــای مختلــف در زمــان 
اشــتغال و محاســبه آن در حقــوق 
بازنشســتگی یکی از دالیلی است که 
باعث شــده افرادی که در ســال های 
اخیر بازنشسته شده اند، دریافتی های 
بیشتری نسبت به بازنشستگان مشابه 
در سال های قبل داشــته باشند. این 
امر عالوه بر ایجاد حــس نابرابری بین 
حقوق بگیران، هزینه هایی را برعهده 
صندوق بازنشستگی گذاشته است و در 
صورتی که این روند ادامه یابد، می تواند 
به نابرابری بیشتر و هزینه های بیشتر 

برای جبران آن بیانجامد.

نتایج یک پژوهش نشان داد؛

دریافتی ۹۰درصد بازنشستگان کمتر از ۳.۵ میلیون تومان است

خبر

نمایندگان تهران که با سفر به هفت تپه خواستار اتمام اعتراض 
کارگران شده اند، از حضور بخش عمده ای از کارگران در کارخانه 

خبر دادند.
سیدنظام الدین موسوی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به بازدید 
اخیر خود به همراه دو تــن از نمایندگان تهران و هیات تحقیق 
و تفحص دیوان محاســبات از هفت تپه گفت: این ســفر برای 
بازخوانی مطالبات کارگران و مــواردی بود که ما ۲۰ روز پیش 
در سفر به خوزستان و بعد از آن جلسات با کارگران مورد بررسی 
قرار داده بودیم. در واقع می خواستیم مطالبی که برعهده ما بود و 

نتایج جلسات را به عنوان گزارشی به استماع کارگران برسانیم.
وی افزود: ما در این سفر به کارگران تاکید کردیم که پیگیر 
مطالباتشان هستیم و از آنها خواستیم با توجه به شروع کشت 
جدید و نیاز به تالش مضاعف در شرکت اعتراض خود را به اتمام 

برســانند و با جدیت در کارها و فعالیت های مربوط به شرکت 
حضور یابند تا خللی در تولید ایجاد نشود.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یادآور شد: همچنین در 
شرکت حضور پیدا کردیم و بازدید میدانی از وضعیت شرکت 
داشتیم که نشان داد کارهای جدی که باید انجام شود انجام نشده 
و کارها خوب پیش نمی رود. کارشناسان دیوان و هیات تحقیق و 
تفحص نیز برای حسابرسی به شرکت رفتند و برای چند روز در آن 

جا مستقر شدند تا محاسبات را پیگیری کنند.
موسوی با اشاره به جلسه نمایندگان با استاندار خوزستان 
نیز گفت: ما از ایشان خواهش کردیم همان طور که در گذشته 
مدیریت برخی از بحران ها ازجمله گروه ملی و فوالد را برعهده 
گرفته بودند در این موضوع هم ورود کنند و به تغییر و تحول و 

کارآمدسازی شرکت کمک کنند.

موسوی یادآور شــد: همچنین برای بازگشت به کار برخی 
کارگران اخراجی کــه از مطالبات کارگران بود با مســئوالن 
دستگاه های ذی ربط ازجمله وزارت کار و مسئوالن امنیتی دیدار 
کردیم و قرار شد کسانی که مشکل امنیتی ندارند به کار برگردند.
وی ادامه داد: همچنین مطلع شدم بعد از خواهش ما بخش 
عمده ای از کارگران سر کار حاضر شــده و امور شرکت را دنبال 
می کنند تا طی دو هفته آینده اهلیت کارفرما را مورد بررسی قرار 
دهیم و مطالبات نهایی آنها را به فرجام برسانیم که شرکت در 

مسیر درستی بیفتد و با تالش کارگران به سامان برسد.
نادری: از کارگران هفت تپه ممنونیم

در همین حال، نماینده دیگر تهران در مجلس نیز گفت که 
کارگران هفت تپه مجددا به محل کار خود برگشتند.

احمد نادری در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: » به 

لطف الهی بعد از ۷۰ روز اعتراض، کارگران مظلوم و زحمتکش 
هفت تپه به محل کار خود بازگشتند. از آنها ممنونیم که به حرف 
ما به عنوان خادمان مردم اعتماد کردنــد و قول می دهیم این 

موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب دنبال کنیم«.
»محمد کعــب عمیر« نماینده شــوش هــم گفت که 
بــا پیگیری های منطقــه ای و ملی و مســاعدت و همراهی 
همکاران گرامی اعضای کمیســیون اصل نــود، اعتراضات 
کارگری هفت تپه بعد از ۷۰ روز تا حصول نتیجه نهایی )خلع 

ید کارفرما( متوقف شد.

پایان اعتصاب 70 روزه در قطب کشاورزی خوزستان

بخش عمده ای از کارگران معترض هفت تپه سرکار خود برگشتند

کارگران کارخانه کنتورسازی ایران می گویند: 
امیدواریم رئیس سازمان برنامه بودجه، مطالبات 
کارگران کنتورسازی را جدی بگیرد. ما منتظر 

تحقق وعده ها و تغییر اوضاع هستیم.
به گزارش ایلنا، همزمان با سفر روز دوشنبه 

رئیس سازمان برنامه بودجه به قزوین، گروهی 
از کارگران کارخانه کنتورسازی ایران، مشکالت 

خود را با نوبخت در میان گذاشتند.
یکی از کارگــران این کارخانــه در این باره 
گفت: دیدار کارگران با رئیس ســازمان برنامه 

بودجه، دیدار خوبی بود منوط به اینکه مطالبات 
کارگران را دنبال کند و بــه وعده هایی که داد، 
عمل کند. نوبخت دغدغه هــای کارگران را در 
مورد خصوصی ســازی و مطالباتمان را شنید و 

قول پیگیری داد.

وی تاکید کرد: مشــکل اصلــی کارگران 
کنتورسازی، عدم اهلیت خریدار شرکت است 
و خواسته ما چیزی جز تعیین تکلیف سهامدار 

نیست که امیدواریم این دغدغه ها به ثمر بنشیند 
و سهامداران خلع ید شوند.

به گفته این کارگر، پیشــنهاد کارگران به 
رئیس ســازمان برنامه بودجه این بــود که در 
حمایت از این واحد، مشــکل بودجه واگذاری 
این کارخانه با هیات حمایت از صنایع برطرف 
شــود ضمن اینکه با تخصیــص بودجه خاص 
مشکل بیش از ۲۶ ماه مطالبات معوقه کارگران 

مرتفع شود.

نماینده کارگران شرکت کنتورسازی ایران:

منتظر تحقق وعده های رئیس سازمان برنامه و بودجه هستیم

در رسته هایی که حقوق 
باالتر می گیرند مانند قضات 

و اعضای هیأت علمی، 
نابرابری بین بازنشستگان 

همان رسته ها باالتر از سایر 
رسته هاست. به عبارت 

دیگر بین حقوق بگیران این 
رسته ها تفاوت بیشتری در 
مقایسه با رسته های دیگر 

وجود دارد

یکی از عوامل بروز نابرابری 
مستمری که رد پای آن 

در خواسته ها و مطالبات 
بازنشستگان نیز دیده 

می شود، قوانین و مقررات 
در مقاطع زمانی مختلف 

است که باعث تفاوت حقوق 
دریافتی بر مبنای زمان 
بازنشستگی شده است
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