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دســتگاه تبلیغاتــی دولــت پس از 
تعطیالت چند روزه خرداد ماه که همزمان 
با اعالم مصوبه دولت درباره افزایش حقوق 
بازنشســتگان تامین اجتماعی بود، سر و 
صدای فراوانی به پــا کرده که هدف اصلی 
آن بزرگنمایی افزایش 57درصدی حداقل 
مســتمری بوده اما نکته ای که همواره به 
صورت عمدی از سوی این دستگاه تبلیغاتی 
مورد غفلت قرار می گیرد، رشد 10درصدی 
مستمری سایر سطوح بازنشستگی است 
که در برابر تورم چهل و اندی درصدی سال 
گذشته و امسال، بســیار ناچیز محسوب 

می شود.
به گزارش توســعه ایرانی، رسانه های 
گروهــی حاکمیتــی و دولتــی از قبیل 
صداوســیما، حداقل دو روز اســت که با 
تبلیغات فــراوان، دور زدن قانون و عرف 
همیشگی از سوی دولت سیزدهم را عامدانه 
مورد بی توجهی قرار می دهند و با انتشار 
گزارش ها، اخبار و مصاحبه های گوناگون، 
تالش دارند تــا قانون گریــزی دولت در 
بی توجهــی به مصوبه شــورای عالی کار 
و پیشنهاد هیات مدیره ســازمان تامین 
اجتماعی را به حاشیه ببرند و با تمرکز بر 
افزایش 57درصدی حداقل مســتمری 
بازنشســتگان، این مصوبه را عطیه دولت 
به محرومان و گامی در راســتای عدالت و 
کاهش فاصله طبقاتی بخوانند که مروری 
بر چند خبر و گزارش در این زمینه خالی از 

لطف نیست.
هفدهم خرداد ماه، عضو کمیســیون 
اجتماعی مجلس یازدهم گفت: با تصویب 
افزایش 57درصدی حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی، حاشیه امنیت اقتصادی 
و وضعیت معیشتی بازنشستگان تقویت 
شد. »حســن محمدیاری« در گفت وگو 
با خبرگزاری دولتی ایرنا اظهار داشــت: 
تصویب افزایــش حقــوق 57درصدی 
بازنشستگان در دولت اقدام به جا و بسیار 
مفیدی بود. وی افزود: از همه کسانی که 

دغدغه این افزایش حقوق را داشــتند و 
پیگیری کردند تا به تصویب برســد و یک 
حاشیه امنیتی برای بازنشستگان فراهم 

شود، تشکر می کنم.
همان روز، نماینده جلفــا و مرند نیز 
مصوبه دولت بــرای افزایش 57درصدی 
حداقل حقوق مســتمری بگیران تامین 
اجتماعی را اقدامی ویژه و قابل توجه برای 
حمایت از بازنشســتگان توصیف کرد و 
گفت: این اقدام امید را به بازنشســتگان 
بازگرداند. »معصومه پاشایی« در گفت وگو 
با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت: این اقدام 
دولت که در سایه تالش های شبانه روزی 
وزیر کار محقق شــد، امیــد را به جامعه 
بازنشستگان کشــور برگرداند. وی افزود: 
امیدواریم اقدامــات تحول گرایانه وزارت 
کار که از افزایش حقوق کارگران شــروع 
و هم اکنــون در موضــوع افزایش حقوق 
بازنشستگان ظهور و بروز یافت، ادامه دار 
باشد.روز شانزدهم خرداد ماه نیز یک عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
افزایش 57درصدی حقوق حداقل بگیران 
تامین اجتماعی در راستای عدالت است. 
»مهرداد گودرزونــد« در گفت وگو با ایرنا 
اظهار داشت: امیدوارم این افزایش حقوق 
بتواند به توزیع درست و عادالنه تر درآمد 
تامین اجتماعــی و افزایش ســطح رفاه 
حقوق بگیران این سازمان کمک کند. این 
نماینده مجلس گفت: وزیر کار با تدابیری 
که در پیــش گرفته می توانــد در توزیع 
عدالت به ویژه برای کارگران و بازنشستگان 

گام های بلندی بردارد.
همچنیــن روز هفدهم خــرداد ماه، 
خبرگزاری ایسنا با تهیه یک اینفوگرافی 
نوشت: آخرین اخبار درباره وضعیت حقوق 
بازنشستگان نشان می دهد حقوق کسانی 
که حداقل حقوق را دریافت می کنندبیش 
از 57درصــد افزایش می یابــد و حداقل 
دریافتی از پنج میلیون و 5۸0هزار تومان 
کمتر نخواهد بود و اگر شــخصی در سال 

1۴00، ســه میلیون و 700هزار تومان 
حقوق دریافت کرده، امسال حقوقش به 

شش میلیون تومان خواهد رسید.
بــا ایــن حــال، تجمع گســترده 
بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی در 
استان های مختلف کشور مقابل ادارات 
تامین اجتماعی این استان ها نشان داد 
که هر چند مقامات ســعی دارند مصوبه 
دولت را بــا زیور »خبر خــوش« دولت 
برای بازنشستگان بزک کنند اما این قشر 
بزرگ جامعه از این موضوع رضایت ندارد 
که دلیل اصلی آن به افزایش 10درصدی 

سایر سطوح مزدی بازمی گردد.

 تصمیمی ناعادالنه
 و غیرقانونی

مطابق مصوبه دولت، حداقل مستمری 
بازنشســتگان با افزایش 57درصدی به 
حداقل پنج میلیــون و 5۸0هزار تومان 
رسیده اســت. معنای دیگر این گزاره این 
است که حداقل مستمری بازنشستگان 
در سال گذشته با تمامی مزایای ناشی از 
همسان ســازی رقمی حدود سه میلیون 
و 550هــزار تومــان بوده اســت. حال 
بازنشسته ای را فرض کنید که مستمری 
وی در سال گذشته، برابر با چهار میلیون 
و 500هزار تومان بوده است. طبق مصوبه 
دولت، مســتمری این فرد بــا 10درصد 
افزایش و رقم ثابت 650هزار تومانی به پنج 
میلیون و 600هزار تومان در سال جدید 
خواهد رسید که برابر با حداقل مستمری 
است. یعنی 30 ســال بیمه پردازی یک 
بازنشســته با ارقامی باالتر از نرخ حداقل 
مزد، به ســادگی و با یک تصمیم نادرست 
و غیرعاقالنه دولت به باد رفته و از ســال 
جدید، این فرد نیز در زمره حداقل بگیران 
قــرار خواهد گرفت که ایــن موضوع نه با 
قرارداد فرد با تامین اجتماعی، نه با عدالت 
و نه با عرف و شــرع، هیچ سنخیتی ندارد. 
نتیجه این تصمیم هم قطعا افزایش تعداد 

حداقل بگیران در سازمان تامین اجتماعی 
خواهد بود که تنه با فقر می زنند و با شعار 
رئیســی مبنی بر محو فقر در کشور، هیچ 

سنخیتی ندارد.

تالش برای حداقل بگیرسازی همه 
مزدبگیران

»کاظــم فرج اللهی« فعــال صنفی 
بازنشستگان، تبعات این تصمیم غیرقانونی 
را این گونه تشریح می کند: »اولین ماحصل 
این تصمیم، گسترش فقر است. سیاست 
حداقل بگیرسازی سال هاست که تداوم 
دارد. در ســال های قبل همیشه افزایش 
میانه بگیران کمتر از حداقل بگیران بوده 
اما امسال قصد دارند این سیاست را بسیار 
آشــکار اجرا کنند. با ایــن تصمیم، تمام 
معادالت و موازنه های مزدی به هم می ریزد 
و خیل عظیمی از بازنشستگان کارگری 
به اجبار به زیر خط فقر مطلق ســوق داده 
می شوند. بازنشسته ای که در زمان اشتغال 
کارگر متخصص بوده و بیشــتر از حداقل 
دســتمزد داشــته، حاال در دوران پیری 
تبدیل بــه حداقل بگیر می شــود. باید از 
آقایان پرسید بازنشســتگان با 10درصد 
افزایش حقوقی که در اسفند ۹۹ و براساس 
هزینه های آن موقع تعیین شده، چطور باید 
امسال زندگی کنند آن هم در شرایطی که 
هزینه های اصلــی و اولیه زندگی حداقل 
۴ تا 5 میلیون تومان افزایش یافته است. 
می توان گفت حذف گروه های متوســط 
مزدبگیران، یک سیاست تعدیلِی در دست 
اجراست که با حمله به تصمیمات مزدی 
در ارتباط با کارگران و بازنشستگان سایر 

سطوح، در حال پیاده شدن است«.

 مصداقی بارز 
از تضییع حق الناس

»فرامرز توفیقــی« نماینده کارگران 
در شــورای عالی کار نیز با اشــاره به مواد 
قانونی افزایش حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی می گوید: براساس ماده ۹6 قانون 
تامین اجتماعی، این سازمان مکلف است 
میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، 
ازکارافتادگی کلی و مجموع مســتمری 
بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از 
سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش 
هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به 
همان نسبت افزایش دهد. براساس ماده 
111 قانون تامین اجتماعی، مســتمری 
ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی 
و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال 
نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد 
و در نهایت براساس اصل ۸5 قانون اساسی 
»مصوبات دولت نباید با اصــول و احکام 
مذهب رســمی کشــور یا قانون اساسی 
مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به 
ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای 
نگهبان است. عالوه بر این مصوبات دولت 
نباید مخالف قوانیــن و مقررات عمومی 

کشور باشد و به منظور بررسی و اعالم عدم 
مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابالغ 
برای اجرا به اطالع رئیس مجلس شورای 

اسالمی برسد«.
توفیقی ادامه می دهد: با عنایت به موارد 
قانونی باال و اینکه وزیر کار گفتند »عدالت 
در اجرای قانون اســت« باید این سوال را 
مطرح کرد آیا در رابطه با مزد و حقوق، قانون 
رعایت شده اســت و آیا می توانند مدعی 

اجرای عدالت مزدی شوند؟
او تاکید می کند: بدون تردید تصمیم 
مزدی اخیــر دولت برای بازنشســتگان 
ســازمان تامین اجتماعی کــه بنگاهی 
غیرانتفاعی و بین النسلی و غیردولتی است 
و از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان 
شکل گرفته و لذا کلیه تصمیماتش باید در 
جهت تامین منافع همین گروه و با مشارکت 
ذینفعان اصلی اتخاذ شود، زیر پا گذاشتن 

قانون و مصداق روشن بی قانونی است.
به گفته این فعــال کارگری، اگر قصد 
داشــتند نظام مــزدی ســازمان تامین 
اجتماعی را تغییر دهند، باید ابتدا ساختار 
این صندوق را عــوض می کردند. توفیقی 
افزود: »خب سازمان را زیرمجموعه دولت 
می آوردنــد و بیمه شــدگان آن را از همه 
مزایای دولتی ها ازجملــه وام ها و پاداش 
پایان خدمت بهره منــد می کردند بعد به 
سراغ تعیین آمرانه دستمزد می رفتند. یک 

بام و دو هوا که نمی شود!«.
توفیقی در پایان یک پرسش اساسی 
مطرح می کنــد: آیا بهتر نیســت دولت 
تکلیفش را با سازمان و بدهی های بسیار 
بزرگی که به این ســازمان دارد که بدون 
تردید، مصداق بارز حق الناس است، روشن 
کند تا جلوی ورشکستگی سازمان گرفته 
شود نه اینکه با زیر پا گذاشتن قانون به اسم 
»عدالت«، عین بی قانونی و بی عدالتی رواج 
پیدا کند؟ کارگران امروز، بازنشستگان فردا 
هستند. نباید اجازه دهیم این بی قانونی 

تبدیل به عرف شود.

 دولت سیزدهم 
و به هم ریختن معادالت مزدی

بــدون تردیــد، به هم ریختگــی 
معادالت مــزدی، یکی از اساســی ترین 
تبعات این تصمیم دولت است. بازنشسته 
حداقل بگیری که سال گذشته حدود چهار 
میلیون تومان حقوق داشته، حاال حدود 6 
میلیون تومان می گیرد اما آن دیگری که از 
ابتدا در ســطح مزدی باالتری بوده و سال 
قبل 5 میلیون تومان حقوق می گرفته، حاال 
قرار است با افزایش 10درصدی و رقم ثابت 
فقط حدود 6 میلیــون و 100هزار تومان 
حقوق بگیرد یعنی برابر با حداقل بگیران! 
این به هم ریختگی، معــادالت اکچوئری 
و بیمه ای ســازمان تامیــن اجتماعی را 
برهم می ریزد، ضمن اینکــه گویا دولت 
میانه بگیران و سقف بگیران کارگری را با 
یقه سفیدان و نجومی بگیران دولت اشتباه 
گرفته است. در سازمان تامین اجتماعی، 
هرگــز مســتمری های آن چنانی وجود 
نداشــته و بیش از 60 یا 70درصد ســایر 
سطوح مســتمری این صندوق، حول و 
حوش همان حداقل دســتمزد اســت و 
دقیقاً به همین دلیل اســت که با افزایش 
10درصدی، سطوح مســتمری در هم 

خلط شده و موازنه میان آنها کاماًل از میان 
می رود.حــرف آخر را از زبــان یک خانم 
مستمری بگیر بشنویم. »مینو عبداللهی« 
که ســاکن اسالمشهر اســت و افزایش 
10درصــدی، همه زیر و بــم زندگی اش 
را دگرگون کرده اســت: »من مستمری 
همسر کارگرم را می گیرم. البته نصف این 
مستمری به دختر همسرم از یک ازدواج 
دیگر می رسد؛ یعنی من در این سن و سال 
فقط با نصف مستمری زندگی می کنم و 
هیچ منبع درآمد دیگری هم ندارم. حاال 
با افزایش 10درصــدی، دریافتی ماهانه 
من 3 میلیون و 700هزار تومان می شود 
و حتی ۴ میلیون تومــان هم نمی گیرم. 
من مستاجرم، چطور اجاره خانه بدهم؟ 
هیچکس کمک حال من نیســت و حتی 
بارها برای گرفتــن وام به بانک ها مراجعه 
کرده ام ولی هر بار گفته اند ضامن رسمی 
نداری و نمی دهیم. پارسال به خاطر اینکه 
توان پرداخت اجاره خانه نداشتم، از تهران 
به اسالمشــهر رفتم. حاال از اسالمشهر به 
کجا کوچ کنم و با 3 میلیــون و 700هزار 
تومان چطور زندگی کنــم و اجاره خانه 
بدهم؟ مســئوالن بگویند مــن چه باید 
بکنم و راهکارشــان برای زنی تنها مانند 

من چیست«.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

نماینده ولی فقیه در نهضت سوادآموزی با گالیه از اینکه حقوق همه 
را به موقع می دهند جز آموزشیاران نهضت سوادآموزی که گاهی دو 
سال هم طول می کشد، گفت: به سازمان برنامه و بودجه گفتم که باید 

حقوق این افراد در اولویت باشد اما کاری انجام نشد.
به گزارش ایسنا، محسن قرائتی در گردهمایی معاونان سوادآموزی 
آموزش و پرورش استان های کشــور اظهار کرد: حقوق همه را زود 
می دهند جز آموزشیاران نهضت سوادآموزی که گاهی دو سال هم 
طول می کشد. به سازمان برنامه و بودجه گفتم که باید حقوق این افراد 
در اولویت باشند زیرا از قشر ضعیف هستند اما کار انجام نشد. برخی 
مسئوالن به نهضت عقیده ندارند. وی ادامه داد: درباره وضعیت نهضت 
سوادآموزی گفتند تجمیع شود و ادغام شود اما فقط آموزش و پرورش 

ساختمان های ما را گرفت. چندین هزار فرد داریم که بیسواد بودند و 
به دوره لیسانس رسیدند. فوق لیسانس و پزشک و... هم کم نداشته ایم.

خبر

فرج الهی: با تصمیم 
دولت جمع دیگری از 

بازنشستگان به زیر خط 
فقر سوق داده می شوند. 
بازنشسته ای که در زمان 
اشتغال، بیشتر از حداقل 
دستمزد داشته، حاال در 

دوران پیری تبدیل به 
حداقل بگیر می شود

توفیقی: تصمیم مزدی 
دولت برای بازنشستگان 

تامین اجتماعی که نهادی 
غیرانتفاعی، بین النسلی 

و غیردولتی است و از 
محل حق بیمه کارگران و 

کارفرمایان شکل گرفته، زیر 
پا گذاشتن قانون و مصداق 

روشن بی قانونی است
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توجیه موسوی درباره افزایش حقوق 
بازنشستگان

 پیشنهاد تامین اجتماعی
 با مصوبه دولت رقم خورد

در حالی که دولت با رد پیشنهاد تامین اجتماعی مبنی 
بر افزایش 3۸درصدی مســتمری بازنشستگان، این رقم را 
به 10درصد کاهش داد، مدیرعامل این ســازمان می گوید 
که پیشنهاد ما حفظ همین سطح حداقلی بود که با مصوبه 

دولت، رقم خورد.
به گزارش مهر، میرهاشم موســوی گفت: برای افزایش 
حقوق بازنشستگان، قانون داریم و باید میزان افزایش حقوق 
را براســاس مواد ۹6 و 111 قانون تأمین اجتماعی به هیأت 
دولت پیشنهاد دهیم. ماده ۹6 افزایش مستمری را براساس 
هزینه های زندگی مورد تأکید قرار می دهد و ماده 111 تأکید 
دارد که حداقل مستمری نباید از حداقل دستمزد کارگری 
کمتر باشد تا سطح حداقلی معیشت با رویکرد عدالت برای 

بازنشستگان نیز حفظ شود.
وی با بیان اینکه ابالغیه هیأت وزیران دارای چند سطح 
افزایشی است، گفت: در اولین سطح، برای حداقلی بگیران و 
مستمری بگیران حداقلی بگیر و زیر حداقلی بگیر، 57.۴درصد 
افزایش در سال جدید خواهیم داشت. البته سطوح درآمدی 
پایین ممکن است افزایش بیشتری هم داشته باشند و بیش 
از 57.۴درصد باشد زیرا در مصوبه دولت قید شده که حداقل 

حقوق نباید از عدد پنج میلیون و 5۸0هزار تومان کمتر باشد.
موســوی ادامــه داد: عــدد حداقل دســتمزد را در 
سطوح درآمدی 57درصد رشد می دهیم که به عالوه بن 
مسکن و… می کنیم و هر چه قدر به عدد مذکور نرسید 
مابه التفاوت می دهیم به نحوی که به آن عدد پنج میلیون و 
5۸0هزار تومان برسد و لذا هر چه قدر دریافتی کمتر باشد 
میزان افزایش بیشــتر خواهد بود. از آن سو ممکن است 
افزایش در برخی افراد، کمتر از این میزان باشد اما به طور 
متوسط برآورد ما این است که 51درصد رشد متوسط را در 
حقوق حداقلی بگیران خواهیم داشت. عائله مندی و حق 
اوالد هم به این مبلغ افزوده خواهد شد و برآورد ما این است 
که حقوق یک بازنشسته حداقلی بگیر با دو فرزند به حدود 

شش میلیون و ۲00هزار تومان می رسد.

وی با بیان اینکه ســطح بعدی مصوبــه مربوط به 
باالتر از حداقلی بگیــران تا ســقف 10میلیون تومان 
حقوق است، گفت: حقوق این افراد 10درصد رشد پیدا 
می کند به عالوه مبلغ ثابت 650هزار تومان تحت عنوان 
کمک معیشت که برآورد ما این اســت حقوق افراد در 
این طبقه حدود ۲0درصد رشد پیدا می کند. آن مبلغ 
ثابت 650هزار تومان تا سقف 10میلیون تومان حقوق 
را پر می کند به عنوان مثال اگر کسی ۹ میلیون دریافت 
می کرده با 10درصد افزایــش، حقوقش به ۹ میلیون و 
۹00هزار تومان می رسد و 100هزار تومان دیگر اضافه 
می شود تا 10میلیون تومان را پر کند. برای سطح آخر 
و حقوق بگیران باالتــر از 10 میلیون تومان هم افزایش 

10درصدی در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل تأمین اجتماعی با اشــاره بــه اینکه حدود 
70درصد مستمری بگیران ما حداقلی بگیر و زیرحداقلی بگیر 
هستند که افزایش 57.۴درصدی یک افزایش خوبی برای این 
گروه بود، اظهار کرد: البته هزینه های معیشت و زندگی فراتر از 
اینهاست اما برای فردی که سه تا چهار میلیون تومان در اسفند 
1۴00 می گرفته این رقم به حدود پنج میلیون و ۹00هزار 

تومان رسیده است.

خبر

دسترنج

گالیه قرائتی از پرداخت دیرهنگام حقوق آموزشیاران نهضت 

مشکالت را گفتیم، اما کاری انجام نشد

فرشاد شهسواری  شهردار نصیر شهر

 نوبت اول آگهی مناقصه عمومی

شهرداری نصیرشــهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای 
اســامی نصیرشــهر پروژه احــداث زمین فوتبــال چمن 
مصنوعــی در انتهای خیابان شــهید مفتح را بــا اعتباری تا 
ســقف ده میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی و از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط و دارای 
گواهینامــه صاحیت و رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و 

نظارت راهبردی ریاست جمهوری ، واگذار نماید . 
لــذا از کلیه متقاضیان دعــوت به عمل می آیــد از تاریخ 
1401/03/23 تــا 1401/04/04 با مراجعه به ســامانه 

تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به آدرس

 www.setadiran.ir نسبت به مشاهده جزئیات و تهیه 
اســناد مناقصه عمومــی و ثبت پیشــنهادهای خود اقدام 

نمایند . 
ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . 

داشــتن حداقل پایه پنج رشــته ابنیه جهت شــرکت در 
مناقصه الزامی است . 

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است . 
سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد . 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25

نتیجه 30سال بیمه پردازی یک شبه به باد رفت

خشم بازنشستگان از سیاست های مزدی دولت


