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موضــوع افزایــش مســتمری 
بازنشســتگان تامین اجتماعی، امسال 
در ســد یک ویرگول گیر افتاده است. 
ماجرا از زمانی آغاز شد که پس از تعیین 
حداقل مزد کارگران در شــورای عالی 
کار، بازنشســتگان کارگری نیز به روال 
ســال های قبل، خواهان تســری این 
افزایش به مســتمری خود شدند اما به 
گفته »حسن صادقی« از فعاالن صنفی 
بازنشستگی در بند ۴ تبصره ۱۲ قانون 
بودجه سال ۱۴۰۱ نوشته شده »صندوق 
تامین اجتماعی، نیروهای مســلح« و 
همین موضوع باعث شده ذهنیتی برای 
ســازمان تامین اجتماعی ایجاد شود 
که حقوق بازنشســتگان متوسط بگیر 
کارگری باید تنها ۱۰درصد افزایش پیدا 

کند که به محل مناقشه بدل شده است.
بــه گــزارش »توســعه ایرانی«، 
همین اختالف باعث شــده اســت که 
تاکنون دو نشست مســئوالن سازمان 
تامین اجتماعی با تشــکل های صنفی 
بازنشستگی برای ارائه پیشنهاد افزایش 
مستمری بازنشستگان به هیات دولت، 
به شکســت بینجامد و تا امروز که بیش 
از ۲۰ روز از آغاز سال نو می گذرد، هنوز 
اجماعی بر سر میزان افزایش مستمری 
بازنشستگان کارگری حاصل نشده است.
بــا این حــال، رئیس کانــون عالی 
بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان 
تامین اجتماعی با رد مشکل بر سر تعیین 
مستمری می گوید: هیچ مانعی بر سر راه 
افزایش ســنواتی حقوق بازنشستگان 
و مســتمری بگیران تأمین اجتماعی 

وجود ندارد.
علی اصغر بیــات در گفت وگو با مهر 
گفــت: افزایش حقوق بازنشســتگان 
و مســتمری بگیران تأمین اجتماعی 
در ســال جاری هم با توجه به مصوبات 
شورای عالی کار، ماده ۱۱۱ و ۹۶ تأمین 
اجتماعــی و ماده ۴۱ قانــون کار انجام 

خواهد شد.
بیات با اشاره به جلسات برگزار شده 
مســئوالن کانون عالی با مدیرعامل و 
مسئوالن سازمان اجتماعی در روزهای 
اخیر، افزود: هر ســاله پس از مصوبات 
شورای عالی کار و تعیین و ابالغ سطوح 
مــزدی، جلســات مربوط بــه تعیین 
میزان افزایش حقوق بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران تأمین اجتماعی نیز 
برگزار می شــود که تصمیمات آن باید 
به تصویب نهایی هیأت وزیران برســد. 
امسال هم این جلسات در حال برگزاری 
است و انشــاءاهلل حقوق اردیبهشت ماه 
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین 
اجتماعی با اعمــال افزایش های جدید 

پرداخت خواهد شد.
رئیس کانون عالی بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران ســازمان تأمیــن 
اجتماعی با اشــاره به ضــرورت انجام 
اقدامات جدی مجلــس و دولت درباره 
تقویت ســبد معیشــتی و هزینه های 

زندگی بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی گفت: توجه به مسائل 
و مشــکالت موجــود، بازنشســتگان 
و مســتمری بگیران بایــد در اولویت 

تصمیم گیری های دولتمردان باشند.
وی افزود: ســازوکار تعیین میزان 
افزایش ســنواتی حقوق بازنشستگان 
و مســتمری بگیران تأمین اجتماعی با 
ســایر صندوق ها که تابع تصمیمات و 
مصوبات مجلس و دولت هستند، متفاوت 
اســت و نمی توانند برای بازنشستگان و 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی میزان 
افزایش حقوق را مشــخص کنند و تنها 
مصوبات شورای عالی کار و مواد قانونی 

موجود مالک عمل هستند.
بیات با تشــکر از تعامل مســئوالن 
سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد: البته 
همه ما موظف به حفظ و صیانت از ذخایر 
و سرمایه های بین نسلی بیمه شدگان، 
بازنشستگان و مستمری بگیران هستیم 
که به امانت به ما ســپرده شــده و باید 
نسبت به مسائل، مشکالت و چالش های 
سازمان تأمین اجتماعی حساس باشیم.

وی تاکید کــرد: نظــارت جدی بر 
پرداخت کامل و به موقع دیون انباشته 
شده دولت به تأمین اجتماعی که همانند 
سال گذشــته در بند و تبصره ۲ بودجه 
امسال نیز آمده ازجمله موضوعاتی است 
که کانون عالی در کنار ســایر تشکالت 
بازنشستگی به طور جدی آن را پیگیری 
خواهد کرد تا سازمان تأمین اجتماعی 
بتواند از توانمنــدی الزم جهت ایفای 

تعهدات خود برخوردار شود.
افزایش ۳۸درصدی برای 

بازنشستگان غیرحداقل بگیر 
اعمال می شود

یک کارشــناس روابط کار و تامین 
اجتماعی نیز مصوبه شــورای عالی کار 
درباره افزایش ســایر ســطوح مزدی را 

برای بازنشســتگان تامیــن اجتماعی 
الزم االجرا دانست و ابراز امیدواری کرد که 
با کنترل تورم و ادامه روند تعیین دستمزد 
بیش از نرخ تورم، در ســال های آینده 
فاصله بین خط فقر و دریافتی کارگران و 

بازنشستگان به تدریج کاهش یابد.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایســنا 
اظهار کرد: دستمزد ۱۴۰۱ باالتر از تورم 
سال گذشته تعیین شد. شورای عالی کار 
تصمیم منطقی در این خصوص گرفت 
که امیدواریــم این رویه در ســال های 
آینده هم پیش برود و مــزد باالتر از نرخ 
تورم تصویب شود تا بند دو ماده ۴۱ قانون 
کار که اشاره به تامین سبد معیشت خانوار 

دارد،  محقق شود.
نماینده ســابق کارگران در شورای 
عالــی کار ادامه داد: در ســال های قبل 
وقتی که دستمزد را بیشتر از تورم افزایش 
می دادیم، می گفتند ریزش نیروی کار 
خواهیم داشت ولی آخر سال، آماری که 
از سازمان تامین اجتماعی می گرفتیم 
نشان می داد بال استثنا در کلیه استان ها 
افزایش بیمه شــده اجباری داشــتیم 
بنابراین هرچه دســتمزد به معیشت 
نزدیکتر شود، رغبت برای اشتغال بیشتر 
و کارگر در کار ماندگار خواهد شــد و به 

سمت مشاغل کاذب نخواهد رفت.
چمنــی در ادامه بــا بیــان اینکه 
مصوبه دستمزد شــورای عالی کار در 
مورد بازنشســتگان تامیــن اجتماعی 
الزم االجرا اســت، گفت: هرچه از بابت 
حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی در 
شورای عالی کار مصوب شده همان را نیز 
سازمان تامین اجتماعی باید در خصوص 
بازنشستگان مصوب و اجرایی کند ولی 
متاسفانه در روزهای اخیر جلسه ای در 
ســازمان تامین اجتماعی برگــزار و در 
آن جلسه اعالم شد که براساس تبصره 
۱۲ الیحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق 

افراد تابع صندوق های بازنشســتگی و 
تامین اجتماعی بیش از ۱۰درصد نیست 
و ســازمان تامین اجتماعــی باید از آن 

تبعیت کند.
این فعال حــوزه کار تصریح کرد: به 
طور حتم افزایــش ۵۷درصدی حداقل 
مزد در خصوص بازنشســتگان تامین 
اجتماعی اعمال خواهد شــد منتها در 
بحث سایر سطوح مزدی که برای سال 
جاری ۳۸درصد تعیین شد، به تبصره ۱۲ 
بودجه ۱۴۰۱ استناد کرده و می گویند 
که نباید سایر ســطوح مزدی در بخش 
بازنشستگان بیش از ۱۰درصد افزایش 
یابــد در حالی که این خــالف ماده ۹۶ 
قانون تامین اجتماعی اســت و بیش از 
۳.۵ میلیون بازنشسته ای که در کشور 
داریم، عمال با چنین تبصره ای با مشکالت 

معیشتی مواجه خواهند شد.
مصوبات مجلــس نمی تواند قوانین 

مادر را نادیده بگیرد
چمنی ادامــه داد: تامین اجتماعی 
صندوق بین نســلی غیردولتی است و 

معتقدم یک اشــتباه بزرگ در حال رخ 
دادن است چرا که این تبصره شامل حال 
صندوق هایی می شود که دولتی بوده و 
این تبصره برای صندوق های کشوری و 
لشگری، حداقل افزایش را مشخص کرده 
است. صندوق های زیرمجموعه دولت، 
ردیف خاصی از خزانه دارند در حالی که 
سازمان تامین اجتماعی بودجه و ردیف 
خاصی ندارد لذا این اقدام را خالف ماده 
۹۶ قانون تامیــن اجتماعی می دانیم و 
معتقدیم که یک مصوبه نمی تواند قانون 

را زیر پا بگذارد.
به گفته وی اگر ماده ۹۶ قانون تامین 
اجتماعی اجرا شود، با توجه به اینکه سایر 
سطوح مزدی ۳۸درصد در شورای عالی 
کار مشخص شده، حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی بهبــود می یابد و این 
امر در وضع معیشت آنها اثرگذار است.
این فعال حوزه کار اضافه کرد: در بحث 
حقوق بگیران شاغل، دو نوع حقوق داریم؛ 
یکی حداقل مزد و یکی ســایر سطوح 
مزدی که از حداقل باالتر می گیرند. در 
سازمان تامین اجتماعی هم دو نوع حقوق 
داریم یک بخش، تعدادی که حداقل را 
می گیرند و یک بخش هم که سایر سطوح 

را دریافت می کنند.
چمنی متذکر شد: درست است که 
متناسب سازی ۷۵درصدی بازنشستگان 
که سال گذشته اجرا شــد، اکثر نفرات 
بازنشســته را از حداقل بگیران باال برد 
ولــی اکنون بــا لحاظ کــردن افزایش 
۱۰درصدی در ســایر سطوح مزدی که 
به لحاظ قانونی مشــکل دارد، مثل این 
است که بازنشســتگان افزایشی ندارند 
و آن متناسب ســازی نیم بندی هم که 
انجام شده با این شیوه کال از بین می رود 
و تاثیرگذاری خود را از دســت می دهد 
لذا انتظار می رود افزایش ســایر سطوح 
مزدی همچنان که ســالیان سال برای 
بازنشستگان اعمال می شده امسال نیز 

به اجرا درآید.
تفکیک تامین اجتماعی از نیروهای 

مسلح، شیطنت بوده است
در همیــن زمینه رئیــس اتحادیه 
پیشکســوتان جامعه کارگــری نیز با 

بیان اینکه طبق قانــون آنچه به عنوان 
مزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار افزایش 
یافته باید برای حقوق بازنشستگان نیز 
اعمال شود، گفت: انتظار ما این است که 
سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق 
بازنشســتگان را به رفتــار دولت وصل 
نکند و افزایش حقوق ما را متناســب با 
توانمندی های تامین اجتماعی تعیین 
کند. صندوق های کشــوری و لشگری 
صندوق های هزینه ای هستند و با صندوق 
تامین اجتماعی که یک صندوق درآمد - 
هزینه ای است فرق دارند. صندوق تامین 
اجتماعی باید مدیریت درآمد و هزینه به 

صورت توأمان داشته باشد.
حســن صادقی با اشــاره به جلسه 
تعیین مزد بازنشستگان و مشکلی که 
به استناد بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱ پیش آمده بیان کرد: در این 
بند نام تامین اجتماعی به اشتباه همراه 
با یک ویرگول آورده شده و نوشته شده 
»صندوق تامیــن اجتماعی، نیروهای 
مسلح«. این موضوع باعث شده ذهنیتی 
برای ســازمان تامین اجتماعی ایجاد 
شود که حقوق متوســط بگیران تنها 
۱۰درصد باید افزایش پیدا کند که این 
موضوع مسبوق به سابقه نبوده است.وی 
افزود: این موضوع به هیچ وجه قابل قبول 
نیست. برای ما مالک مر قانون و مر مصوبه 
شورای عالی کار است و افزایش مستمری 

باید بر مبنای همین قوانین انجام شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
کارگری با بیان اینکه یا این موضوع اصالح 
می شود و این ویرگول برداشته می شود یا 
ما از اعتراضات مدنی استفاده می کنیم و 
با فراخوان سراسری به میدان می آییم، 
یادآور شــد: اجازه نمی دهیم به خاطر 
یک ویرگول اشــتباه در بودجه، حقوق 
بازنشســتگان را تنها ۱۰درصد افزیش 

دهند.
صادقی اضافه کــرد: البته معاونت 
پارلمانی ســازمان تامین اجتماعی نیز 
معتقد بود وجود ایــن ویرگول در قانون 
بودجــه و جدا کردن کلمــه »صندوق 
تامین اجتماعی« از »نیروهای مسلح« 
یک شیطنت اســت و به صورت تلفنی 
این موضوع را با مجلس مطرح کرد و آنها 
نیز تاکید داشــتند که اشتباهی در این 

خصوص صورت گرفته است.
 دوپاره کردن بازنشستگان،

 به زیان آنهاست
وی با بیان اینکه قرار نبود جزئیات این 
جلسه  خبری شود، عنوان کرد: معتقدم 
این موضوع سبب می شود شکافی بین 
بازنشستگان ایجاد شود و حداقل بگیران 
در کنار متوســط بگیران قرار نگیرند و 
از آنهــا حمایت نکنند که ایــن به ضرر 

بازنشستگان است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
کارگری به لزوم متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان اشــاره کرد و گفت: قانون 
برنامه ششــم به صراحت بیــان کرده 
که تامیــن اجتماعــی هر ســاله باید 
متناسب سازی را انجام دهد. چنانچه بر 
فرض محال، حقوق متوسط بگیران تنها 
۱۰درصد افزایش پیدا کند ما به سازمان 
فشار وارد خواهیم کرد که متناسب سازی 
را اجرایی کند که در این صورت به جای 
۳۸درصد باید ۶۰ درصــد حقوق ها را 

افزایش دهد.

ادامه مذاکرات برای تعیین افزایش حقوق مستمری بگیران کارگری

شیطنت مجلس، کار دست بازنشستگان داده است

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

دبیر اجرایی خانه کارگر پاکدشت با انتقاد از وضعیت تامین 
مسکن برای کارگران گفت: ما به جای تامین مسکن که بحث 
تصریح شده در ماده ۱۴۹ قانون کار است، شاهد این هستیم که 
حق مسکن ۶۵۰هزارتومانی را برای کارگران معین کردند که در 
قیاس با تورم مسکن افزایشی نداشته زیرا هم اکنون زیر یک پنجم 

هزینه مسکن کارگران را تشکیل می دهد.
به گزارش ایلنا، عوض ســلطانی با بیان تاریخ شــفاهی از 
وضعیت کارگران در مناطق جنوب شرقی تهران و حوزه فعالیت 

خود گفت: بسیاری از واحدهای کارگری را در دهه ۶۰ و حتی 
ابتدای دهه ۷۰ داشتیم که به کارگران مسکن سازمانی می دادند 
و خود من نیز اکنون به عنوان یک کارگر بعد از سال ها هنوز در یکی 

از آن خانه ها زندگی می کنم.
وی با تاکید بر اینکه »هزینه تهیه مسکن جیب کارگران را 
می بلعد«، افزود: تمامی پس انداز کارگــران که حاصل از زدن 
سفره و شکم خود و خانواده ایشــان است، صرف تامین ودیعه 
مسکن می شــود و به نوعی اصلی ترین مشکل امروز کارگران، 

مسکن است.این فعال کارگری با بیان اینکه »در شهر پاکدشت 
در عرض ۲-۳ سال اخیر قیمت مسکن ۱۰ برابر افزایش داشته 
است«، گفت: شرایط به ســمتی رفته که ممکن است برخی 
کارگران غیررسمی به کارتن خوابی و اسکان خوابگاهی بسیار 

خطرناک روی آورند.
دبیر اجرایی خانه کارگر پاکدشت در پایان با انتقاد از طرح 
مسکن ملی مطرح شده از سوی دولت گفت: البته اکنون مدتی 
است که ثبت نام مجازی این طرح در شهر ما متوقف شده است. 
با شرایط موجود داللی مسکن و مطالبات پیمانکاران خصوصی 
سازنده آپارتمان، بعید اســت وعده دولت در زمینه تولید یک 
میلیون مسکن محقق شــود. ما معتقدیم تنها تقویت بخش 

تعاونی های مسکن کارگری می تواند بحران تولید مسکن برای 
این گروه های فرودست اجتماع را حل کند و در غیر این صورت، 
طرح های بخشنامه ای در حوزه مسکن ملی مانند طرح دستوری 

از بین بردن فقر مطلق، با شکست مواجه می شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر پاکدشت:

کارگرانبهاسکانخوابگاهیرویآوردهاند

خبر

بیات: مجلس و 
دولت نمی توانند 

برای بازنشستگان و 
مستمری بگیران تأمین 
اجتماعی میزان افزایش 
حقوق را مشخص کنند و 

تنها مصوبات شورای عالی 
کار و مواد قانونی موجود 

مالک عمل هستند
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۹۱۸هزارنفرازفارغالتحصیالن،
بیکارهستند

بررسی ســهم »جمعیت بیکار تحصیل کرده از 
مجموع جمعیت بیکار کشور« نشان می دهد که در 
زمستان سال ۱۴۰۰ حدود ۳۸.۱درصد بیکاران کشور 

فارغ التحصیل دانشگاهی بوده اند.
به گزارش خبرگــزاری مهر، بررســی تازه ترین 
آمار مربوط به وضعیت نیروی کار مربوط به زمستان 
ســال ۱۴۰۰ که از ســوی مرکز آمار ایران ارائه شده 
نشــان می دهد که ۹۱۷هــزار و ۹۴۶ نفر از جمعیت 
فارغ التحصیــالن کشــور، بیکار هســتند یعنی در 
زمستان سال گذشته، ۱۳درصد از کل جمعیت فعال 
فارغ التحصیل آموزش عالی، بیکار بوده اند. ۴۸۴هزار و 
۴۲۴ نفر از این جمعیت را مردان و ۴۳۳هزار و ۵۲۳ نفر را 
زنان به خود اختصاص می دهند. از نظر درصدی نیز نرخ 
بیکاری فارغ التحصیالن گروه مردان ۹.۷درصد و گروه 
زنان ۲۰.۸درصد است. البته به خاطر کاهش جمعیت 
فعال در کشور، نرخ بیکاری فارغ التحصیالن در گروه 
مردان در زمستان سال ۱۴۰۰ نسبت به زمستان سال 
۹۹ حدود ۰.۳درصد و در گروه زنان ۲.۵درصد کاهش 
را نشان می دهد.همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و 
۴۰۹هزار و ۱۴۲ نفر بیکار در کشور داریم که بررسی 
سهم »جمعیت بیکار تحصیل کرده از مجموع جمعیت 
بیکار کشور« حاکی از آن است که ۳۸.۱درصد بیکاران 
کشور، در گروه فارغ التحصیالن آموزش عالی قرار دارند 
که این سهم در زمستان سال ۹۹، معادل ۳۸.۸درصد 
بود. البته سهم »جمعیت شاغل فارغ التحصیل از کل 
شــاغالن« با رشــد مواجه بوده طوری که این سهم 
۱.۳درصد افزایش داشته و از ۲۵.۳درصد در زمستان 

۹۹ به ۲۶.۶درصد در زمستان ۱۴۰۰ رسیده است.
    

درخواستکارگرانشهرداری
بهبهانبرایتبدیلوضعیت

شماری از کارگران 
قــرارداد حجمــی 
شــهرداری بهبهان 
که در بخش خدمات 
رنــد،  مشــغول کا
خواســتار تبدیــل 
وضعیت قراردادهای 

خود از حجمی به قرارداد مستقیم هستند.
به گزارش ایلنا، این کارگران می گویند: چرا در یک 
مجموعه بزرگ شــهری، باید بین کارگران تبعیض 
وجود داشته باشد؟ تعدادی رسمی و قراردادی باشند و 
دستمزدهای باالتر بگیرند و عده ای نیز مثل ما به صورت 
قرارداد حجمی باشــند و طرف حساب شرکت های 
پیمانکاری کــه اهمیتی به پرداخــت مطالباتمان 
کارگــران آن هم به صورت قانونــی نمی دهند. ما نه 
امنیت شغلی داریم و نه دستمزدمان به اندازه رسمی ها 
و قراردادی هاست در عین حال در برخی ماه های سال، 

مزد ما با تاخیر پرداخت می شود.
این کارگران می گویند: رفع تبعیض، یک خواسته 
قانونی و حق مســلم ما کارگران است. وقتی ما برای 
شهرداری در سطح شــهر کار می کنیم، باید قرارداد 

مستقیم داشته باشیم.
    

دوکارگریکمجتمعکاغذسازی
قربانیحادثهکارشدند

بر اثر وقوع یک حادثه کار در کارخانه کاغدسازی 
تبریز در منطقه امیرآباد بهشهر، دو کارگر بر اثر سقوط 

در مخزن کاغذ جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایلنا، شــامگاه روز چهارشــنبه )۱۴ 
فروردین ماه( دو تن از کارگران کارخانه کاغذسازی 
تبریز حین نظافت مخزن کاغذ بر اثر گازگرفتگی جان 

باختند.
براساس گفته های شــاهدان عینی، این حادثه 
هنگامی رخ داده کــه دو نفر از کارگران به اســامی 
»سعید جوادی« و »علیرضا مسافر« که برای نظافت 
به داخل مخزن کاغذ برای نظافت رفته بودند، به دلیل 
استشمام گاز سمی ناشی از کاغذهای لجن شده دچار 
گازگرفتگی شده و بیهوش می شوند. همکار سوم آنها 
که خارج از مخزن مشغول کار بود با مشاهده این اتفاق 
ســریعا گروه  های امدادی خارج از کارخانه را مطلع 
می کند اما دو کارگر اول در نهایت جان خود را از دست 
می دهند.بنا بر این گزارش، کارخانه کاغذسازی تبریز 
از ابتدای سال جاری تعطیل بوده و تعدادی کارگر هر 
چند روز یک بار برای سرکشی و نظافت دستگاه ها وارد 
کارخانه می شــدند. کارگرانی که فوت کرده اند یکی 
هفت سال و دیگری یک سال سابقه کار در این واحد 

تولیدی را دارند و هر دو ساکن شهر بهشهر هستند.

اخبار کارگری

دسترنج

چمنی: نباید مزد 
بازنشستگان 

غیرحداقل بگیر 10درصد 
افزایش یابد چون بیش 

از ۳.5 میلیون بازنشسته 
در کشور داریم که عمال با 

چنین افزایشی با مشکالت 
معیشتی مواجه خواهند 

شد


