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مشکالت سازمان تامین اجتماعی 
مربوط به امروز و دیروز نیســت؛ تاریخ 
این ســازمان، تاریــخ امیدواری های 
بســیار و ناامیدی های فراوان است. در 
سال های آغازین قرن چهاردهم هجری 
شمسی، کارگرانی که در کارخانه ها و 
کارگاه های معدود کشور از صبح تا شام 
جان می کندند، هیــچ امیدی به آینده 
نداشتند؛ از کارگران زن و مرد و کودک 
کارگاه های قالیبافــی کرمان گرفته تا 
شرایط ســخت کار در کبریت سازی 
تبریز و کارخانه وطــن اصفهان. در آن 
سال ها اگر کارگری دچار حادثه می شد، 
غرامت ایام بیکاری و درمان مناسب در 
کار نبود. وقتی کارگری 30 سال تمام 
کار می کرد، اگر صندوق داخلی کارگاه 
و التفات کارفرما در کار نبود، حقی به نام 
مستمری بازنشستگی وجود نداشت و 
دفترچه بیمه درمانی یا هرگونه حق بر 
درمان، به رسمیت شناخته نمی شد اما 
با پایه گذاری سازمان تامین اجتماعی 
اوضاع تغییر کرد، امید به آینده به جای 
ناامیدی و یک عمر جان کندن و بیگاری 

از راه رسید.
ســابقه تأمین اجتماعی در ایران 
به تصویــب اولین قانون اســتخدامی 
کشوری در ســال ۱30۱ بازمی گردد 
که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به 
وجود آمد. در این قانون، سه اصل تأمین 
اجتماعی که عبارت بودند از فراهم کردن 
»حقوق و تأمین خاص« برای کسانی 
که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود 
را از دست می دهند، »مقرری خاص« 
برای کســانی که به علــت حادثه ای، 
علیل و ازکارافتاده شــوند و »حمایت 
کارفرمایان« از خانواده هر مستخدم که 
فوت شود، به چشم می خورد. در اولین 
اقدام، طرح تشکیل »صندوق احتیاط 
کارگران راه آهن« در ســال ۱30۹ به 

تصویب دولت رســید. در این مصوبه، 
دولت تسهیالت خاصی را برای کارگران 
ضایعه دیده یا فوت شده در حین احداث 
راه آهن پیش بینی کرد. در سال ۱3۱۵ 
»نظام نامه کارخانجات و موسســات 
صنعتی« برای کارگران بخش صنعت 

به تصویب هیأت دولت رسید.
ســال ۱3۲۵، قانون کار از تصویب 
هیأت دولت گذشت. طبق این قانون، 
کارفرمایان عالوه بــر اینکه مکلف به 
رعایت قانون بیمه کارگران بودند، باید دو 
صندوق شامل صندوق بهداشت )برای 
کمک به کارگر در مورد بیماری هایی 
که ناشی از کار نباشد( و صندوق تعاون 
)برای کمک در امور ازدواج، عائله مندی، 
بیکاری، ازکارافتادگی، بازنشستگی، 
حاملگی و...( را در هر کارگاه تشــکیل 
می دادند. در ســال ۱3۲۸، وزارت کار 
رسماً تأســیس شــد و طبق ماده ۱۶ 
قانون کار مصوب ۱۷ خــرداد ۱3۲۸، 
مقرر شــد صندوقی به نــام »صندوق 
تعاون و بیمه کارگران« برای معالجه و 
پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. 
در ادامه در اواخر سال ۱33۱ و در دوره 
نخســت وزیری دکتر محمد مصدق، 
»الیحه قانونی بیمه هــای اجتماعی 
کارگران« برای اولین بــار به تصویب 
رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام 
»سازمان بیمه های اجتماعی کارگران« 
تأسیس شد. این سازمان مکلف و متعهد 
شــد کمک ها و مزایای مقرر در الیحه 
را در مورد کارگــران و کارمندانی که 
بیمه می شدند، اعمال کند. در ادامه به 
موجب تصویب نامه ای که در فروردین 
۱3۴۲ به تصویب هیأت وزیران رسید، 
سازمان بیمه های اجتماعی کارگران 
به »سازمان بیمه های اجتماعی« تغییر 
نام یافت تــا زیر نظــر وزارت کار و امور 
اجتماعی به فعالیت خــود ادامه دهد. 
»بیمه های اجتماعی روستاییان« هم 
در سال ۱3۴۷ به تصویب رسید که در 

سال ۱3۵۴ در سازمان تأمین اجتماعی 
ادغام شد.

در ســال ۱3۵۱ با تصویــب قانون 
تأمین خدمات درمانی مســتخدمان 
دولــت، »ســازمان تأمیــن خدمات 
درمانی« تشکیل شد. تشکیل وزارت 
رفاه اجتماعی، تحــول دیگری بود که 
در سال ۱3۵3 روی داد. این وزارتخانه، 
تقریباً تمامی امور مربوط به بیمه درمان 
و رفاه قشــرها مختلف جامعه را تحت 
پوشــش خود قــرار داد. در این میان، 
تصویب »قانــون تأمین اجتماعی« در 
تیرماه ۱3۵۴ و تشکیل »سازمان تأمین 
اجتماعی« را می توان آغازگر تحولی نو 
در نظام تأمین اجتماعی کشور دانست؛ 
تحولی که نظام »کار دســتمزدی« را 
در ایران از اســاس متحول کرد؛ هفت 
درصد از دستمزد هر کارگر، سهم بیمه 
کارگر اســت و ۲3درصد ســهمی که 
هر کارفرما می پــردازد. اگر گروه های 
خاص و بیمه شــدگان خاص را که بالغ 
بر ۲3 گروه هســتند را کنــار بگذاریم 
)که معادالت بیمه ای متفاوتی دارند( 
تمام اندوخته های تاریخی ســازمان 
تامین اجتماعی، شــامل دارایی های 
شرکت های شســتا، از محل پرداخت 

همین حق بیمه ها شکل گرفته است.

مشکالتی که ریشه ای عمیق دارد
با ایــن حســاب عمــارت تامین 
اجتماعی و شــرکت های محیط بر آن 
ازجمله شستا، همگی از محل بخشی 
از دســتمزد کارگران، پایه ریزی شد 
اما امروز ســازمان تامیــن اجتماعی 
که زیرمجموعــه وزارت کار و به طریق 
اولی دولت اســت، تمامــاً دولتی اداره 
می شــود و بیمه شــدگان واجد هیچ 
نقشــی در مدیریت آن، حتی در قالب 
شورای سه جانبه نیســتند. در چنین 
شــرایطی، تضعیف پایه های تاریخی 
این عمــارت، ماحصــل اداره دولتی و 

غیرمشارکتی ست، به همین دلیل است 
که مشکالت تامین اجتماعی مربوط 
به دیروز و امروز نیســت. این مشکالت 
سابقه تاریخی و طوالنی دارند اما در یک 
سال اخیر، سیاست هایی در دستور کار 
قرار گرفته که فشار به سازمان و تعمیق 

بحران را شدت می بخشد.
بــرای مثال در خــرداد مــاه، اتاق 
بازرگانی، طرحی به نام توانمندسازی 
سازمان تامین اجتماعی را تدوین کرد 
که در آن، ســازمان تامین اجتماعی به 
نوعی زیرمجموعه ریاســت جمهوری 
تلقی می شــد و اصالحات پارامتریک 
ضد کارگــری به نام توانمندســازی و 
پایدارســازی، عملی می شد. در ادامه، 
همین اصطالح پایدارسازی، دستاویز 
سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت تا سن 
و سابقه بازنشستگی را در الیحه بودجه 
۱۴0۱ دو سال افزایش و مبنای محاسبه 
مســتمری را تغییر دهد. ضمن اینکه 
در همین الیحه پیشــنهادی بودجه، 
اعتباری برای پرداخت بدهی ۴00هزار 
میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین 

اجتماعی در نظر گرفته نشد.
 اعتراض بازنشستگان

 و وعده های نمایندگان مجلس
بعــد از رونمایی از الیحــه بودجه، 
نمایندگان مجلس، طرح جلوگیری از 
پلمب کارخانجات و بستن دست و پای 

تامین اجتماعی در تادیه بدهی ها را کلید 
زدند که دست کم برای برخی کارفرمایان 
مشوق فرارهای بیمه ای و عاملی برای 
کاستن از ورودی های قانونی سازمان 
است. در همین حین بود که بیمه شدگان 
کارگری به خصوص بازنشســتگانی 
که پرداخت و تداوم متناسب ســازی 
مســتمری های آنها با سیاســت های 
تعدیلی ضد تامین اجتماعی به مخاطره 
افتاده، با طرح این خواسته  که »دولت 
بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی 
بپردازد تا سازمان توانمند شود و در متن 
الیحه پرداخت بخش قابل مالحظه ای 
از بدهی دولت را بگنجانید« به اتفاقات 
و طرح های اخیر اعتــراض کردند و در 
پاسخ به این خواسته، رئیس فراکسیون 
کارگری مجلس، وعده هایی برای بهبود 
اوضاع سازمان مطرح کرد. علی بابایی 
کارنامی قول داده اســت که در قانون 
بودجه پرداخــت ۲۵0 تــا ۲۶0هزار 
میلیارد تومان از مطالبات حسابرسی 
شده سازمان از محل تسعیر نرخ ارز را 
درنظر می گیریم و دغدغه بازنشستگان 
تامین اجتماعی در بودجه ۱۴0۱ دیده 

می شود.
 وعده نامشخص پرداخت بدهی

 از محل تسعیر نرخ ارز
با این حال برخــی معتقدند که این 
اظهارات، نمی تواند امیــد چندانی به 
بیمه شــدگان ســازمان به خصوص 
بازنشستگانی که نگران آینده و تداوم 
متناسب سازی هســتند، تزریق کند. 
»علیرضا حیدری« کارشــناس رفاه 
و تامین اجتماعی در ارتبــاط با وعده 
پرداخت ۲۵0هزار میلیارد تومان از محل 
تسعیر نرخ ارز می گوید: این وعده از آن 
وعده های بدون پشتوانه است که هیچ 

امیدی به تحقق آن نیست.
او در توضیح بیشتر می گوید: باید 
بگویند محل این پرداخت کجاست. 
رئیس فراکسیون کارگری باید در این 
رابطه توضیح بدهــد. او اعالم کرده از 
محل تسعیر نرخ ارز این امکان به طور 
بالقوه وجود دارد اما باید بگویند ارز آن 
از کجا می آید. آیا از تفاوت نرخ ارز قرار 
است استفاده کنند یا ارز را می فروشند 
و پــول آن را به ســازمان می دهند. 
عالوه بر این، پرداخت ها در کجا ثبت 
می شــود و کجا نوشته می شود چون 
بایــد در یکی از تبصره هــا و بندهای 
بودجه نوشته شود. درواقع می توانیم 
بگوییم این وعده به این شــکل، هیچ 
ضمانت اجرایی ندارد. برای پرداخت 
مطالبات سازمان، باید تکلیف دولت 
را به دقت و با صراحت مشخص کنند 
و پرداخت را به طــور دقیق در یکی از 
تبصره های بودجــه بگنجانند. باید 
بگویند تســعیر نرخ ارز به چه میزان 
و با چه مبلغی قرار اســت به سازمان 

پرداخت شود.
حیدری با بیان اینکه »تاکنون چنین 
چیزی در لوایح بودجه ســالیانه دیده 

نشده و هیچ زمان چنین پرداخت بدون 
پشتوانه ای بر ذمه دولت ها قرار نگرفته« 
اضافه می کند: در ۹۹ و ۱۴00، هر سال 
مبلغ مشخصی را برای پرداخت بدهی 
دولت به ســازمان در بنــد )و( تبصره 
۲ الیحه بودجه قرار  دادند اما در الیحه 
بودجه سال آینده، از پرداخت مشخص 
خبری نیست. آن پرداختی قابل اعتماد 
اســت که در یک بند مشخص بودجه 
بیاید و تکلیف دولت بــه دقت تعریف 
شود. کمااینکه ۸۹هزار میلیارد تومانی 
که در بودجه ۱۴00 به طور مشخص به 
تامین اجتماعی اختصاص داشت، هنوز 
پرداخت نشده است. سال به آخر رسید 
و خبری از پرداخت نیست. حاال چطور 
به یک وعده بدون پشتوانه و بسیار گنگ 
و مبهم که رئیس فراکسیون کارگری 
مجلس در جمع معترضان گفته، اعتماد 

کنیم؟!
ریش و قیچی در دست نمایندگان

حاال ریــش و قیچی بودجــه، در 
دست نمایندگان مجلس است. رئیس 
فراکســیون کارگری به بازنشستگان، 
وعده پرداخت ۲۵0هزار میلیارد تومان 
می دهد در حالی که آن ۸۹هزار میلیارد 
تومان )کمتر از نصف عــدد وعده داده 
شده( هنوز فقط یک بند از قانون بودجه 
۱۴00 اســت و تبدیل به اعتبار قابل 

پرداخت نشده است.
آیا در بررسی بندهای الیحه بودجه، 
نمایندگان به صرافت دشــواری های 
زیستی بازنشســتگان و بحران عمیق 
سازمان تامین اجتماعی می افتند و آیا 
یک بند، فقط یک بند از بودجه ۱۴0۱ 
را به این ســازمان تاریخی )مهم ترین 
نهاد بین النســلی کشــور( اختصاص 
می دهند؟ آیا وقتی در حال تقســیم 
بودجه بیت المال هستند، به سرنوشت 
۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور دقیق 
می شوند و اینکه تامین اجتماعی امروز، 
میراث همــان کارگرانی اســت که در 
قالیباف خانه های نمور کرمان، ســوی 
چشــم و رمق زانوان را از دست دادند 
یا آن کارگــران کارخانه وطن اصفهان 
که قبل از شــهریور ۲0، در اوج اختناق 
سیاسی به خیابان آمدند و با ترس و لرز 
اما با صدای بلند گفتند »حق ما بیشتر از 

این بیگاری هاست«.

وعده های واهی برای پرداخت بدهی های تامین اجتماعی

چشم هایی که باید همچنان نگران باشند

خبر

یک معلم و کارشناس حوزه آموزش و پرورش 
به برخی زوایا و ابعاد مصوبه رتبه بندی معلمان 
اشــاره کرد و گفت: به نظر می رسد رتبه بندی با 
شکل فعلی، از مســیرش خارج و بیشتر به یک 

نوع ترمیم و بهسازی حقوق تبدیل شده است.
محمدرضــا نیک نژاد در گفت وگو با ایســنا 
اظهار کرد: از زمان مطرح شدن نظام رتبه بندی 
معلمان، سال ها گذشته و حدود ۱0سال است که 
درباره آن صحبت شده ولی جدی گرفته نشده 
بود و به بهانه های مختلف از اجرای آن شانه خالی 

کرده اند.
وی افــزود: در نهایــت الیحــه رتبه بندی 
اسفندماه سال گذشــته به مجلس رسید که با 
توجه به فشارها و چالش هایی که میان مجلس و 
دولت وجود داشت، به رغم آنکه بنا بود از ابتدای 

سال ۱۴00 اجرایی شــود اما تصویب آن تا ماه 
گذشته به طول انجامید.

این کارشــناس حوزه آمــوزش و پرورش با 
بیان اینکه مهمترین بخش رتبه بندی در حوزه 
مالی طبق تصمیم مجلس، تراز شــدن حقوق 
معلمان تا ۸0درصد حقوق اعضای هیأت علمی 
دانشگاه ها بود، گفت: قرار بود معلمان به پنج رتبه 
تقسیم شوند و مشابهت های اسمی با پنج عنوان 
در دانشگاه نیز درنظر گرفته شد و بر این اساس 
دریافتی معلم در هر پایه به ۸0درصد دریافتی 

استاد دانشگاه در همان پایه می رسید.
نیک نژاد ادامــه داد: در نهایت آن هم تزاری 
۸0درصدی را نگه داشــتند اما طرح را از محتوا 
خالی  کردند و گفتند برابری ۸0درصدی حقوق 
با مربی دانشگاه. در واقع می خواهند معلمان را با 

کمترین پایه دانشگاه بسنجند و گویی این گونه 
حقوق ها را در خود جامعه معلمان همسان سازی 

می کنند.
وی دربــاره علــت اعتراضــات معلمان در 
هفته های اخیر پیرامون رتبه بندی گفت: بدنه 
معلمان قبول ندارند که بودجه ای برای آموزش 
و پرورش وجود ندارد. شاهدیم که بودجه برای 
بخش های دیگر هســت اما وقتــی به آموزش 
و پرورش می رســد می گویند بودجه نیســت. 
در ســطح جامعه هم خبر ندارند کــه افزایش 
حقوق هایی که درباره آن اطالع رسانی می شود یا 
اتفاق نمی افتد یا دروغ است یا در سطحی نیست 
که از آن ســخن می گویند. به عنوان مثال یک 
مرتبه افزایش فوق العاده برای معلمی با 30 سال 
ســابقه و دارای مدرک فوق لیسانس ۴00هزار 

تومان شده بود، در حالی که مانور تبلیغاتی روی 
آن بسیار زیاد بود.

این معلــم و کارشــناس حــوزه آموزش و 
پرورش افزود: اعــالم کردند که حقوق معلمان 
را به ۸0درصد پایه حقوق اعضای هیأت علمی 
دانشگاه ها می رســانند اما آن را تا سطح مربی 
کاهش دادند. اینها ناراحت کننده است. درباره 

زمان اجرای رتبه بندی هم که قرار بود از ابتدای 
سال ۱۴00 اجرا شود تغییراتی به وجود آمد. من 
معلم معترض ام، زیرا از یک سو جامعه این تفکر 
را دارد که معلم ها مرتب افزایش حقوق دارند و 
دولت و مجلس هم روی آن مانور می دهند. چرا 
جامعه را مقابل ما قرار می دهند؟ می گویند ولی 

انجام نمی دهند.

کارشناس حوزه آموزش و پرورش:

طرح رتبه بندی معلمان به بهسازی حقوق  تقلیل یافته است

برای پرداخت مطالبات 
تامین اجتماعی، باید 

تکلیف دولت، به دقت و 
باصراحت مشخص شود 
و نمایندگان، پرداخت ها 

را به طور دقیق در یکی 
از تبصره های بودجه 

بگنجانند. باید بگویند 
تسعیر نرخ ارز به چه میزان 

و با چه مبلغی قرار است 
پرداخت شود

رئیس فراکسیون کارگری 
به بازنشستگان، وعده 

پرداخت ۲۵۰هزار میلیارد 
تومان می دهد در حالی که 

۸۹هزار میلیارد تومان 
امسال، هنوز فقط یک بند 
از قانون بودجه ۱۴۰۰ است 

و تبدیل به اعتبار قابل 
پرداخت نشده است
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نسرین هزاره مقدم

بازنشستگان گیالنی:
مستمری ها به اندازه هزینه های 

زندگی افزایش یابد
جمعی از بازنشســتگان گیالنــی در طوماری 
خواستار افزایش مستمری ها به اندازه سبد معیشت 

شدند.
به گزارش ایلنا، جمعی از بازنشستگان استان 
گیالن با امضای طوماری خطــاب به مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی، خواستار اجرای دقیق ماده 
۹۶ قانون تامین اجتماعی شدند. آنها تاکید کردند 
با توجه به اینکه فاصله مســتمری ها و هزینه های 
زندگی بسیار زیاد است، درخواست داریم ماده ۹۶ در 
همین ماه های باقیمانده از سال جاری اجرایی شود.

در طومار امضا شــده توسط این بازنشستگان، 
به وضعیت نامناسب معیشتی بازنشستگان و ابهام 
در سرنوشت همسان ســازی و الیحه دائمی شدن 
آن اشاره و تاکید شــده تنها راهکار، اجرای دقیق 

قانون است.
    

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
جوانان با مدارک عالی به دنبال 

کارهای خدماتی هستند

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: 
جوانان با مدارک عالــی به دنبال کارهای خدماتی 

هستند که آن هم یافت نمی شود.
به گزارش ایســنا، کیومرث سرمدی در جلسه 
علنی دیروز مجلس در تذکری شفاهی با اشاره به 
مشکل اشتغال در حوزه انتخابیه اش گفت: فرزندان 
جوان خطه سیدجمال الدین اسدآبادی با مدارک 
عالی به دنبال کارهای خدماتی هستند که آن هم 
یافت نمی شود. همچنین در شهر خودشان جایی 
برای کار پیدا نمی کنند. سرمایه گذار هم که می آید 
با کارشکنی مدیران دولتی مواجه می شود و موفق 

به ایجاد اشتغال نمی شود.
وی گفت: سال ها عده ای با استفاده از رانت نفوذ 
و دخالت های نابه جا برای گستراندن اریکه قدرت، 
فرصت ها را از شهرهای کوچک گرفته اند و شهرهای 
بزرگ را با حاشیه نشینی و معضالت عدیده به جهنم 
بزرگی تبدیل کرده و شــهرهای کوچک را فقیرتر 

کرده اند.
    

یک کارگر معدن بر اثر برخورد 
سنگ جان باخت

یک کارگر شاغل در معدن شن و ماسه به دلیل 
رعایت نشدن اصول ایمنی حین کار جان باخت.

به گزارش ایلنا، این حادثه روز دوشنبه )۱3 دی 
ماه( زمانی رخ داد که یک کارگر شاغل در یک معدن 
شن و ماسه واقع در منطقه گلسار بر اثر رعایت نشدن 

ایمنی کار جان خود را از دست داد.
بررسی های اولیه حاکی از آن است که این کارگر 
مشغول کار در معدن شــن و ماسه بوده که ناگهان 
یک قطعه سنگ از روی تســمه نوار نقاله دستگاه 
سنگ شکن به سمت وی پرتاب و با برخورد به سر، 
جانش را از دســت می دهد. هویت کارگر متوفی 
هنوز مشخص نیست و نهاد های قضایی و انتظامی 
با تشــکیل پرونده ، پیگیر دالیل وقوع این حادثه 

هستند.
    

معاون روابط کار وزارت تعاون:
پیگیر دغدغه دستمزد و معیشت 

جامعه کارگری هستیم
معاون روابط کار وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفــت: دولت به دنبــال رفع دغدغه 
حقوق و دستمزد و معیشــت جامعه کارگری 
است و با تصمیم سازی در نشست های شورای 
عالی کار این معضــالت را بــه حداقل ممکن 

خواهیم رساند.
به گزارش توسعه ایرانی، حسین رعیتی فرد گفت: 
تالش ارکان وزارت مردم بر این است تا چرخ تولید 
هیچ کارخانه ای از کار نیفتد و به وضعیت معیشت 

کارگران رسیدگی کند.
وی افزود: در حوزه اشتغال ظرفیت ها، شناسایی 
شده تا ایجاد اشتغال مهارت محور، طبق زمان بندی 

به مرحله اجرا برسد.
رعیتی فرد با اشــاره به اقدامات دولت در حوزه 
تســهیل کار و تولید گفت: تنظیم روابط کارفرما و 
کارگران در چارچوب قانون کار ازجمله اجرای طرح 
طبقه بندی مشاغل، ازجمله اقداماتی است که در 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا حصول نتیجه 

مطلوب پیگیری می شود.

اخبار کارگری


