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کارگزاران مخابرات روستایی مدعی شدند:
فشار کارفرما به کارگران برای 
امضای قراردادهای مشکل دار

کارگزاران مخابرات روستایی کشور می گویند: 
فشارها برای امضای قراردادهای فاقد مزایای قانونی 
شدت گرفته است. این در حالی ست که مدیرعامل 
مخابرات مدعی اســت قراردادهــای جدید واجد 
همه مزایای مندرج در قانون کار هستند و فشاری 
در کار نیست. به گزارش ایلنا و به گفته نمایندگان 
جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور، معاونت 
مالی شرکت مخابرات ایران به ناظرین مالی مناطق 
مخابرات اســتان ها اعالم کرده اســت مادامی که 
کارگزاران مخابرات روستایی قرارداد ارسالی را امضا 

نکنند، حقوقی پرداخت نخواهد شد.
نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور 
می افزایند: با این اقدامات قصــد دارند کارگزاران 
را مجبور بــه پذیریش قراردادی کننــد که دارای 
اشکاالت حقوقی و فنی ست تا از این مسیر بتوانند 
به اهداف خود در خصــوص کم کردن هزینه های 
جاری شرکت رسیده و به اصطالح سودآوری شرکت 

را افزایش دهند.
مجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران 
در این رابطه می گوید: هیچ فشاری در کار نیست. 
ما چون حکم دیوان عدالت مبنــی بر لزوم دائمی 
شدن کارگزاران مخابرات روســتایی صادر شده، 

قراردادهایی را تنظیم و به کارگزاران ارائه کردیم.
او در پاسخ به این ســوال که اگر قرارداد را امضا 
نکنند، چه خواهد شد، گفت: براساس ضوابط شغلی، 
قرارداد باید امضا شود. اگر امضا نکنند، هم برای آنها 

مشکل پیش می آید و هم برای مجموعه مخابرات.
    

امدادرسانی متفاوت کارگران 
هپکو به سیل زدگان پلدختر

کارگــران هپکو برای امدادرســانی به مناطق 
سیل زده اقداماتی چون تعمیرات ماشین سنگین 
تا پمپ  تخلیه گل و الی و تعمیر لوازم منزل انجام 
داده اند. به گزارش ایلنا، جمعی از کارگران شرکت 
تولید تجهیزات سنگین هپکو برای امدادرسانی به 
سیل زدگان در پلدختر حاضر شده اند. این کارگران، 
تیم های حدود ۳۰ نفره تشکیل داده اند که عمدتا کار 
تعمیرات ماشین سنگین را انجام می دادند. کارگران 
به تعمیر ماشین های سنگینی چون گریدر، بولدوزر  
و بیل مکانیکی که بیشترین کاربرد را در سیل اخیر 
کشور داشته و در حین کار خراب می شد، پرداختند. 
در عین حال تعدادی جوشکار، برقکار و کارگرانی از 
واحد تاسیسات شرکت هپکو اقداماتی برای تعمیر 
لوازم منزل انجام داده انــد. همچنین پمپ هایی 
جهت تخلیه گل و الی منازل با اندکی تغییر کاربری 
که کارگران روی پمپ های شرکت انجام دادند، به 
مناطق سیل زده اعزام شده است که در پاکسازی 

منازل سیل زدگان اثرگذار بوده است.
    

 بیکاری احتمالی
 ۶۰۰ کارگر نکاچوب

پایان قــرارداد حفاظــت از جنگل ســازمان 
جنگل های کشــور و عدم تمدید آن با شــرکت 
نکاچوب موجبات بیکاری حدود ۶۰۰ کارگر را فراهم 
می کند. این مساله موجب به خطر افتادن امنیت 

شغلی کارگران این شرکت شده است.
به گزارش ایلنــا، عده ای از کارگران شــرکت 
نکاچوب، واقع در شهرســتان میان دورود استان 
مازندران به شــرایط وخیمی که به لحاظ در خطر 
قرار گرفتن امنیت شغلی شان به وجود آمده، اشاره 
کردند و اظهار داشــتند: با توجه به اینکه سازمان 
جنگل های کشور قراردادش را با ما تمدید نکرده، 
مدیریت شرکت به ما اعالم کرد که از یک اردیبهشت 
دیگر ســر کار نیاییم چرا که نه چوبی برای شرکت 
می آید و نه قرارداد حفاظتی تمدید شده و درآمدهای 
شرکت قطع می شود. بنابراین، شرکت به طور کامل 
تعطیل می شود. وی افزود: بیش از ۶۰۰ نفر در این 
شرکت به طور مستقیم مشغول به کار هستند که از 
این میان حدود ۵۰۰ نفر در جنگل ها به حفاظت از 
درختان می پردازند و بقیه نیز در محل شرکت و در 
کارخانه اش اشتغال به کار دارند. جدا از اینها، در زمان 
فعالیت، حدود دو هزار نفر به شــکل های مختلف 
درآمدشان مرتبط به نکاچوب اســت. این کارگر 
خاطرنشان ساخت: اگر این قرارداد تمدید نشود، نه 
فقط کارگران این شرکت بلکه کارگران شرکت های 
دیگری که فعالیت مشــابه دارند و جمعیت آنها به 

چندین هزار نفر می رسد، از کار بیکار می شوند.
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نسرین هزاره مقدم

در میانه بهمن مــاه، طرحی بدون 
سروصدا در مجلس کلید خورد؛ طرحی 
که در صورت تصویب، باقیمانده امید 
کارگران برای دوران بازنشســتگی را 

جاروب می کند و با خود می برد.
»طــرح اصالحــات پراســنج یا 
پارامتریک قانــون تامین اجتماعی« 
درصــدد اســت بــه بهانــه حــذف 
سخاوتمندی بیشمار نظام بازنشستگی، 
برخی تسهیل گری های بازنشستگی 
را از میان بردارد. البته در ظاهر، هدف، 
نجات صندوق تامین اجتماعی از بحران 
روبه افزایش منابع - مصارف اســت اما 
بدون در نظر گرفتن ایــن واقعیت که 
برای پیشگیری از بحران سازمان تامین 
اجتماعی، راهکارهای اصولی تر وجود 
دارد که همه ایــن راه حل ها در قوانین 
باالدستی و برنامه های توسعه دیده شده، 
ادعای دولتی ها و نمایندگان مجلس که 
در مقام مقایسه نظام بازنشستگی ایران 
با کشورهای توسعه یافته برمی آیند و 
ســپس از این قیاس، نتیجه می گیرند 
که نظام بازنشســتگی ایران به شدت 
بخشنده و سخاوتگر و نیازمند اصالحات 
ساختاری ست، ایرادات و چالش های 

اساسی دارد.
طــرح اصالحــات پارامتریــک با 
اســتدالل حذف بخشــندگی های 
صندوق ها به میــدان آمده و قصد دارد 
با افزایش سن و سابقه بازنشستگی به 

جنگ بحران منابع - مصارف برود. اما در 
این بین، یک نکته کلیدی کوچک وجود 
دارد: برای قیاس »بخشندگی نظام های 
بازنشستگی« اگر فقط معیارمان مقایسه 
سن و سابقه بازنشســتگی باشد، نعل 
واروونه زده ایــم و یک طرفه به قضاوت 

نشسته ایم.
برای اینکه اســتداللمان را روشن 
کنیم، بهتر است یکی از کشورهای جهان 
توســعه یافته و از قضا متعلق به بلوک 
سرمایه داری را برای قیاس انتخاب کنیم 
تا مشخص شود که استدالالت دولتی ها 
و نمایندگان مجلس در قیاسی که فقط 
سن بازنشســتگی را درنظر می گیرد، 

چقدر ناعادالنه و یک جانبه است.
در استرالیا، افراد باالتر از ۶۵ سال که 
حداقل ١۰ ســال در این کشور زندگی 
کرده باشند حقوق بازنشستگی دولتی 
را دریافــت می کنند و قرار اســت این 
سن تا سال ۲۰۲۳ میالدی به ۶۷ سال 
برسد. این برای افرادی که حتی در ۵۵ 
سالگی وارد استرالیا می شوند، مزیتی 
مهم و بــرای جذب مهاجر اســت. در 
سال ۲۰١١ میالدی بالغ بر ۶۰درصد 
از ساکنان این کشــور شامل این طرح 
می شدند و حداقل دریافتی ماهانه آنها 
برابر با ۷۷۶.۷۰ دالر اســترالیا )یعنی 
۳۹۲ پوند( بود. این مبلغ به سالمندان 
مجرد داده می شد و ۶۳.۵ دالر استرالیا 
)برابر با ۳۲.١۳ پونــد( برای خرید دارو 
به آنها پرداخت می شد. اما سالمندان 
متأهل هر یک ۵۸۵.۵ دالر اســترالیا 

در ماه )معــادل ۲۹۶ پونــد( دریافت 
می کنند که مجمــوع دریافتی هر دو 
فرد خانواده به هزار و ١۷١ دالر استرالیا 
می رســد. از طرف دیگر افراد باالی ۶۰ 
سال در استرالیا می توانند از تخفیفات 
ویژه ای برای مسافرت  های درون شهری 
و برون شــهری برخوردار باشــند و در 
خرید های خرده فروشی هم امتیازهایی 

دریافت خواهند کرد.
از طــرف دیگر ســالمندانی که در 
اســترالیا زندگی می کنند، طبق نظر 
سازمان های بازنشستگی می توانند از 
خدمات مراقبت های خانگی یا مراقبت 
در مراکز نگهــداری ســالمندان هم 
برخوردار شوند. افراد باالتر از ۶۵ سال در 
استرالیا می توانند درخواست استفاده 
از مراقبت هــای خانگی یا اســکان در 
مراکز نگهداری از سالمندان را بدهند. 
درخواست آنها بررســی می شود و در 
صورت تأیید توســط مقامات ذی ربط 
این خدمات به رایگان در اختیارشــان 

قرار می گیرد.
به همین ترتیب، برای بازنشستگانی 
که در کشــورهای آلمان، نروژ، ژاپن و 
دیگر کشــورهای بلوک غرب زندگی 
می کنند، همین خدمات، در ســطوح 
مشابه ارائه می شــود. درست است که 
در همه آنها سن بازنشســتگی باالتر 
از ایران اســت اما اوالً خدمات درمانی، 
دارویی و نگهداری رایگان ارائه می شود 
و دوم اینکه مســتمری دریافتی آنها 
بسیار باالتر از خط فقر رسمی یا همان 

سبد معیشت قرار دارد. بنابراین در نظر 
گرفتن »سن و ســابقه« به عنوان تنها 
معیار مقایسه نظام های بازنشستگی، 
صددرصد ناعادالنه اســت. پس بهتر 
اســت، در قیاس کارگران بازنشسته 
ایرانی با همتایان غربی شان، مولفه های 
دیگر شامل خدمات رفاهی و درمانی و 
همچنین سطح مستمری ها را در معادله 

وارد کنیم.
علی دهقان کیا، رئیس هیات مدیره 
کانون بازنشستگان تهران با بیان اینکه 
یک بازنشسته در طول عمر خود، سه 
بار هزینه درمان کرده است اما متاسفانه 
در ســنین کهولت از خدمات درمانی 
رایگان محروم است، می گوید: یک بار 
موقع اشــتغال ۳ درصد از حق بیمه را 
بابت درمان می پردازد، یک بار در زمان 
بازنشستگی ۲ درصد از مستمری بابت 
خدمات درمانی کسر می شود و در نهایت 
باز مجبور می شویم برای بیمه تکمیلی 

ثبت نام کنیم که خودش هزینه مضاعف 
است اما در مجموع، پس از صرف همه 
این هزینه ها، باز هم از خدمات درمانی 

مناسب و کیفی محروم هستیم.
سوال اینجاســت که در حالی که از 
هر بازنشســته حداقل ۳۸هزار و ۲۰۰ 
تومان بابت بیمه تکمیلی می گیرند و 
هرج و مرج زیادی در میزان اخذ فرانشیز 
وجود دارد، بازنشسته از کجا بیاورد که 
هزینه های بیمه تکمیلی تا سقف ١۵ 
میلیون تومان در عمل های جراحی و 
۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای درمان 
ســرپایی را تامین کند؟ عالوه بر این، 
گاهی ماه ها طول می کشد تا بازنشسته 
بتواند هزینه رسیدهای درمان خود را از 
بیمه تکمیلی دریافت کند. این یعنی 
همان اول کار که برای درمان به مراکز 
درمانــی مراجعه می کنــد، باید همه 
هزینه ها را از جیب بپردازد و در حالی که 
۷۹ قلم دارو از پوشــش بیمه در مراکز 
غیرملکی ســازمان تامین اجتماعی با 
حکم شــورای عالی بیمه حذف شده، 
بازنشســته مســتمری بگیر با درآمد 
حداقلی از کجا بیــاورد که هزینه های 

کمرشکن این داروها را تامین کند؟
در مورد مســتمری ها هــم پایین 
بودن مســتمری بازنشستگان از خط 
فقر یا همان سبد معیشــت حداقلی 
واضح و آشکار اســت. طبق آمارهای 
رسمی، ۷۵درصد کارگران بازنشسته 
ایرانی، حداقل بگیر هستند یعنی حدود 
یک میلیون و ۲۰۰هــزار تومان درآمد 
ماهانه دارند. ســبد معــاش حداقلی 
نیز که برای دســتمزد ۹۸ محاســبه 
شــده، ۳ میلیون و ۷۵۹ هــزار تومان 
است. حال با یک محاسبه سرانگشتی 
ساده، مشخص می شود که ۷۵درصد 
از کارگران بازنشسته، مستمری شان 
فقط ۳١درصد خط فقر اســت؛ یعنی 
دریافتی شــان فقط کفاف یک ســوم 

هزینه های زندگی را می دهد!
باید در نظر داشته باشیم که در این 
مقایسه، فقط دو معیار »سطح خدمات 
درمانی« و »نســبت مستمری به خط 
فقر« را در نظر گرفتیــم و مولفه های 
دیگر مثل »سن واقعی بازنشستگی« 
که ترجمان امید به زندگی است را کنار 
گذاشــتیم. حال همان سوال اساسی 
دوباره مطرح می شود. با در نظر گرفتن 
این واقعیت ها آیــا می توان گفت نظام 
بازنشستگی ایران زیادی »بخشنده« 
است؟ آیا می توان همه این واقعیت ها را 
کنار گذاشت و فقط با این استدالل خطی 
و یک جانبه که سن بازنشستگی استرالیا 
۶۷ سال است و در آلمان ۶۵ سال، ما هم 
۵ سال به سن بازنشســتگی کارگران 

ایرانی بیافزاییم؟!
طرحی که بحران ساز است

عالوه بر همه ایــن ایرادات، علیرضا 
مقدم، وکیل دادگســتری با مبنا قرار 

دادن »قانون اساسی« در بررسی کلیت 
طرح اصالحــات پارامتریــک، آن را از 
منظر حقوق سالمندی مردود می داند 
و می گوید: چنین طرح هایی نمی تواند 
بحران بازنشســتگی را در ایران مرتفع 
کند. متاسفانه به جای اینکه به مشکالت 
و چالش های اصلی نظام بازنشستگی 
بپردازند، با ایــن طرح ها می خواهند از 
خود سلب مسئولیت کنند. باید بدانیم 
که نظام بازنشســتگی ایــران چندان 
بخشنده نیست و بازنشستگان همان 
حق و حقــوق ذخیره کرده توســط 
خودشــان را بعــد ســال ها دریافت 
می کنند. ضمن اینکه باید قبول کنیم 
در زمینه خدمات حمایتی ارائه شده به 
بازنشستگان، کمبودهای جدی وجود 
دارد. اگــر این اصالحات انجام شــود، 

کمبودها بیشتر هم خواهد شد.
او تفســیری از اصالحات را که در 
طرح اصالحات پارامتریک قانون تامین 
اجتماعی متبلور شــده، با روح قانون 
اساسی ناسازگار می داند و معتقد است: 
دولت موظف است برای بازنشستگانی 
که ۳۰ ســال خدمت کرده انــد، رفاه 
همه جانبه فراهم کنــد. این اصل را اگر 
بخواهند زیر پــا بگذارند و بر اصالحات 
پیشــنهادی اصرار بورزند، بحران   های 

متعددی ایجاد می شود.
مقدم تاکید می کند: دولت ها باید 
براساس اصول حرکت کنند نه اینکه با 
این متفرعات من درآوردی، اصول را هم 
زیر سوال ببرند. فلسفه تامین اجتماعی 

هم حمایت از کارگر است.
در پایان، باید یک پرسش اساسی را 
باید مطرح کنیم: اصرار بر اجرای طرحی 
بحران ســاز که با روح قانون اساسی در 
تعارض آشکار است، با کدام نقشه کار 
صورت می گیرد؟ آیا جز این است که هر 
روز به بهانه ای مسیر »بی حقوق سازی 
کارگران« را هموار  می کنند؛ یک روز به 
بهانه رونق اشتغال می خواهند حداقل 
مزد را از بین ببرنــد و روزی دیگر با این 
استدالل واهی که نظام بازنشستگی ما 
زیادی بخشنده است، قصد دارند سن 
بازنشستگی را تا جای ممکن افزایش 

دهند!

حذف حداقل ها به بهانه حذف سخاوتمندی بیش از حد نظام بازنشستگی!

مستمری بازنشستگان ۳۱درصد خط فقر است

خبر

نماینده شــوش در مجلس شورای اسالمی 
از بی توجهی به اســتخدام نیروهــای بومی در 
پروژه های نفتی ابراز تاســف کرد و گفت: وقتی 
مردم از صنعت نفت ناامید شدند، به کشاورزی 
روی آوردند. حال تصور کنید که این مردم ناامید، 
زمین را شخم بزنند و هر روز به رشد خوشه های 
گندم نگاه کنند و هنگامی که زمان برداشــت 
نزدیک می شــود، یک باره همه چیز را آب ببرد. 

دیگر چه امیدی باقی می ماند؟
سیدراضی نوری با تاکید بر اینکه باید برای 
اشــتغالزایی در بخش های کشاورزی و صنعت 
برنامه ریزی هایی صورت گیــرد، به ایلنا گفت: 
متاسفانه یک ســری حوادث غیرطبیعی مانند 
زلزله و سیل باعث می شود زمین های کشاورزی 

از بین برود و کارخانه ها نابود شود.
وی با تاکیــد بر اینکه ســیل خوزســتان 
قابل پیشــگیری بود، گفت: شــاید بــه ظاهر 

تعداد کشته شــدگان ســیل باال نباشــد ولی 
وقتی کشــاورزان با چشــم خود می بینند که 
محصوالتشان را آب می برد، روزی صد بار آرزوی 

مرگ می کنند.
عضو کمیسیون کشــاورزی با اعالم اینکه 
امسال کشاورزی در خوزستان بهترین خوشه ها 
را داشت، گفت: سال گذشته هوا زیاد گرم نشد و 
بارش های خوبی داشتیم و کشاورزان در انتظار 
ســال پررونقی بودند ولی وقتی حادثه و نحوه 
مدیریت آن پیش بینی نمی شود، کشاورز همه 
چیزش را از دست می دهد و امید تبدیل به یاس 
می شود. وی با اشاره به اینکه خوزستان به ویژه 
شوش دانیال رتبه اول کشت گندم را در کشور 
دارد، گفت: شــوش دانیال در سال بین ۲۵۰ تا 
۳۰۰ هزار تن گندم تولید می کنــد که با چند 
استان برابری می کند اما کشاورزی که منتظر بود 
ظرف کمتر از یک ماه گندم ها را برداشت کند، با 

چشم اشک بار شاهد زیر آب رفتن گندم هایش 
بود.

نوری از تاثیرات منفی ســیل بر روح و روان 
مردم خبر داد و گفت: ســال ۹۵ هم در اســتان 
خوزســتان ســیل آمد و حدود ١۷هزار زمین 
کشــاروزی را زیر آب برد. دولتمردان آن موقع 
به کشــاورزان قــول دادند که خســارت ها را 
جبران کنند اما یک ریال بــه مردم ندادند و این 
بدقولی های دولت باعــث بی اعتمادی به دولت 

می شود.
وی با اعالم اینکه این ســیل مدت ها مهمان 
ماست و تبعات آن را باید تحمل کنیم، گفت: اگر 
دولت می خواهد برای جبران هزینه های امسال 
به کشاورزان و مردم ســیل زده قول بدهد، بهتر 
است ابتدا هزینه های خسارت سیل سال ۹۵ را 
به کشاورزان خوزستانی بدهد تا مردم امیدوار 
باشند که دو سال دیگر هم هزینه سیل سال ۹۸ 

را از دولت می گیرند. نماینده شوش، ماندگاری 
سیل را باعث خراب شــدن محصول دانست و 
گفت: اگر یک یا دو روز محصــول زیر آب بماند 
احتمال برگشت محصول را می دهیم اما وقتی 
محصول یک ماه زیر آب ماند، امید مردم نیز مانند 
خوشه گندم در زیر آب می پوسد و از بین می رود.

وی درباره وضعیت کارخانه های استان نیز 
گفت: دســتگاه ها، محصوالت، ساختمان ها و 
سوله ها زیر آب رفته و بسیاری از آنها را نابود کرده 

و دیگر امیدی به راه اندازی ایــن کارخانه ها در 
آینده نزدیک نیست.

نــوری نفــت را بزرگترین ظرفیــت برای 
اشتغالزایی دانست و گفت: خوزستان روی نفت 
است اما بیکاری بیداد می کند. وقتی در صنعت 
نفت بومی گزینی نمی شــود و برای کار گرفتن 
در صنعت نفــت امیدی نیســت، این ظرفیت 
خدادادی برای مردم منطقه بی ارزش می شود 

زیرا نفع آن را استان های دیگر می برند.

نماینده شوش در مجلس:

خوزستان روی نفت است، اما بیکاری  بومی ها بیداد می کند

طرح اصالحات پارامتریک با استدالل حذف بخشندگی های صندوق ها به میدان آمده و قصد دارد با افزایش سن و 
سابقه بازنشستگی به جنگ بحران منابع - مصارف برود. اما در این بین، یک نکته کلیدی کوچک وجود دارد: برای قیاس 

»بخشندگی نظام های بازنشستگی« اگر فقط معیارمان مقایسه سن و سابقه بازنشستگی باشد، نعل وارونه زده ایم و 
یک طرفه به قضاوت نشسته ایم.

در نظر گرفتن سن و سابقه 
به عنوان تنها معیار مقایسه 

نظام های بازنشستگی، 
صددرصد ناعادالنه 

است. بهتر است در قیاس 
بازنشستگان ایرانی 

با همتایان غربی شان، 
مولفه های دیگر شامل 

خدمات رفاهی و درمانی 
و سطح مستمری ها را در 

معادله وارد کنیم

دولت موظف است برای 
بازنشستگانی که 3۰ سال 

خدمت کرده اند، رفاه 
همه جانبه فراهم کند. اگر 

بخواهند این اصل را زیر 
پا بگذارند و بر اصالحات 

پیشنهادی اصرار بورزند، 
بحران   های متعددی ایجاد 

می شود
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