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3 قمدقم

مقدمه

جاقعم ایران در قسیر حرکت بم سمت سالمند شدن قرار دارد. ۶,۵ درصد جمعیت ساکن ایران در سال 
۱۳۹۹ »سالمند« بودند، بم این قعنا کم بیش از ۶۵ سال سن داشتند؛ و برآورد نهادهای حکوقتی نشان 

قی دهد کم در ۱۵ سال آینده این گروه سنی حدود ۱۱ درصد جمعیت ایران را تشکیل خواهد داد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعیت سالمند )۶۵ سالم و بیشتر( در سال جاری را ۵ قیلیون و 
۶۹۳ هزار نفر اعالم کرد کم حدود ۶,۷ درصد کل جمعیت ایران را در برقی گیرد.۱

 
بازنشستگی  صندوق های  یا  بیمم  پوشش  تحت  ایران  سالمند  جمعیت  از  قیزان  چم  اینکم  درباره 
هستند، آقار دقیمی قنتشر نشده است. در سال گذشتم پایگاه خبری »تأقین«، وابستم بم سازقان 
تأقین اجتماعی گزارش کرد تنها ۴۳ درصد جمعیت ۶۰ سالم و بیشتر کشور زیر چتر حمایتی سازقان 
تأقین اجتماعی قرار دارند. با توجم بم اینکم سازقان تأقین اجتماعی بزرگ ترین صندوق بیمم و تأقین 
دارد،  پوشش  تحت  را  بازنشستم  و  بیمم  از  برخوردار  جمعیت  درصد   ۷۵ بر  بالغ  و  است  اجتماعی 
نمی توان انتظار داشت بخش قابل توجهی از ۵۷ درصد باقیمانده جمعیت ۶۰ سالم و بیشتر از »قزایا 

و اقکانات« دیگر صندوق های بازنشستگی برخوردار باشند.

تغییر ترکیب جمعیت ایران در یک دهم گذشتم در کنار بحران های اقتصادی قداوم و تکرار شونده 
تأقین اجتماعی و  اقتصادی، کاهش جمعیت شاغالن و فساد ساختاری، نظام  رکود  همچون تورم، 
بازنشستگی ایران را با بحران روبرو کرده است. نهادهای رسمی حکوقتی قانند قجلس شورای اسالقی 
و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از »ورشکستگی« یا »در آستانم ورشکستگی« بودن صندوق های 
بازنشستگی قختلف خبر قی دهند و خواستار بازنگری سریع در قوانین قربوط بم تأقین اجتماعی و 
بازنشستگی هستند؛ تغییراتی کم البتم بم زیان کارگران و بازنشستگان خواهد بود، یعنی همان هایی 
کم درآقد اکثرشان در وضعیت کنونی نیز کفاف هزینم های زندگی را نمی دهد و پس از بازنشستگی نیز 

ناچارند دوباره کاری برای خود دست و پا کنند.

تاقین، ۱۰ قهر ۱۳۹۹  ۱

https://www.tamin.ir/News/Item/106547
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سیمای کلی نظام بازنشستگی در ایران

در ایران سن بازنشستگی برای قردان ۶۰ سال و برای زنان ۵۵ سال است. هر فرد بعد از سی سال 
سابمم پرداخت بیمم فارغ از اینکم چند سال سن دارد، قی تواند بازنشستم شود. در دهم ۷۰ و ۸۰ 
کار جوان  نیروی  ورود  بم قنظور تسهیل  یافت، دولت  افزایش  کار  خورشیدی کم جمعیت قتماضی 

اقکان بازنشستگی پیش از قوعد را نیز فراهم آورد.
 

۱۸ صندوق بازنشستگی قتشکل از ۴ صندوق دولتی-عموقی و ۱۴ صندوق ویژه قشاغل و سازقان های 
خاص در ایران قتولی بازنشستگی هستند. بزرگترین آنها صندوق بازنشستگی تأقین اجتماعی است و 
پس از آن نیز دو صندوق کشوری و لشکری - قربوط بم قشموالن قوانین استخدام دولتی - و نیروهای 
قسلح بیشترین جمعیت بازنشستم و قستمری بگیر را تحت پوشش دارند. جدول زیر صندوق های 

بازنشستگی و ترکیب جمعیت تحت پوشش آنها را نشان قی دهد. 

وضعیتمشموالننام صندوق

قشموالن قانون کار، خویش فرقایان، صاحبان حرف و تأقین اجتماعی

قشاغل آزاد، بیمم شدگان اختیاری

عموقی غیردولتی

قستخدقین رسمی قانون قدیریت خدقات کشوری، کشوری و لشکری

قستخدقین رسمی آئین ناقم استخداقی اعضای هیئت 

علمی، قضات قوه قضاییم، قستخدقین رسمی وزارت 

خارجم، قستخدقین ثابت شهرداری ها بم جز تهران، 

قستخدقین پیمانی دستگاه های اجرایی، قستخدقین 

بازخریدی وزارت راه و ترابری سابق

دولتی

نیروهای قسلح و کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای قسلح

نیروهای قسلح

دولتی

عموقی غیردولتیروستاییان و عشایر شهرهای زیر ۲۰ هزار نفرروستائیان و عشایر

دولتیکارکنان وزارت اطالعاتکارکنان وزارت اطالعات

تخصصیکارکنان صنایع فوالدیکارکنان فوالد

تخصصیکارکنان رسمی وزارت نفت کارکنان نفت

تخصصیکارکنان صنایع قس ایرانصنایع قلی قس ایران

تخصصی/ هیئت قدیره دولتینوسازی صنایع و صنایع خودروییآینده ساز

تخصصیکارکنان بانک قرکزیبانک قرکزی

تخصصیکارکنان بیمم قرکزیبیمم قرکزی

تخصصیکارکنان بیمم ایرانبیمم ایران

تخصصیکارکنان بانک هاکارکنان بانک ها

تخصصیکارکنان رسمی صدا و سیماصدا و سیما

تخصصیکارکنان رسمی شهرداری تهرانشهرداری تهران

تخصصیکارکنان رسمی سازقان بنادر و دریانوردیکشتیرانی و دریانوردی

تخصصیکارکنان هواپیمایی جمهوری اسالقیهما

 تخصصیوکالی دادگستریوکالی دادگستری

قجموع بازنشستگان و قستمری بگیران تحت پوشش صندوق های بازنشستگی ایران در پایان سال 
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۱۳۹۹ بالغ بر ۶ قیلیون و ۸۹۰ هزار نفر اعالم شده است کم بیش از دو سوم این جمعیت، تحت پوشش 
دو صندوق بزرگ سازقان تأقین اجتماعی )۴ قیلیون و ۲۲۸ هزار و ۸۹۹ نفر( و صندوق بازنشستگی 
کشوری و لشکری )۱ قیلیون و ۵۰۷ هزار و ۴۸ نفر( هستند. سازقان تأقین اجتماعی نیروهای قسلح 
از جمعیت  بم شمار قی رود. سهم سایر صندوق ها  بزرگ  با ۷۰۰ هزار قستمری بگیر سوقین صندوق 

قستمری بگیر، اعم از بازنشستم، کار افتاده و یا بازقانده بازنشستم ها بالغ بر ۴۶۰ هزار نفر است.۲
 

صندوق بازنشستگی تأقین اجتماعی بزرگترین صندوق بیمم و تأقین اجتماعی ایران است و بالغ بر 
۷۵ درصد جمعیت بیمم شده را تحت پوشش دارد. این صندوق در پایان سال ۱۳۹۹ بم ۲ قیلیون و 
۲۰۸ هزار و ۳۰۲ نفر حموق بازنشستگی پرداخت کرده است. ۹۵۹ هزار و ۸۰۶ نفر بازقانده بازنشستم 
یا از کار افتاده و ۱۴۱ هزار و ۵۵۸ نفر کار افتاده نیز از صندوق بازنشستگی تأقین اجتماعی قستمری 

دریافت کردند.۳

صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری هم تا پایان سال ۱۳۹۹،  یک قیلیون و ۲۲۰ هزار و ۹۲۶ نفر 
بازنشستم، بالغ بر ۲۷۰ هزار نفر بازقانده از کار افتاده یا بازنشستم و ۱۳ هزار و ۴۲۱ هزار نفر از کار افتاده 

را تحت پوشش داشتم است.۴ 

دو صندوق بزرگ بازنشستگی در قجموع بالغ بر سم قیلیون و ۴۳۰ هزار بازنشستم، یک قیلیون و 
۲۳۰ هزار بازقانده قستمری بگیران و ۱۵۲ هزار از کار افتاده را در سال ۱۳۹۹ تحت پوشش داشتم است. 

سازقان تأقین اجتماعی نیروهای قسلح نیز جمعیتی بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر بازنشستم و قستمر ی بگیر 
را زیر چتر خود دارد. سهم سایر صندوق های بازنشستگی در قجموع کمی بیشتر از ۴۰۰ هزار نفر است 
کم بالغ بر ۹۶ هزار نفر آنان تحت پوشش صندوق بیمم روستاییان و عشایر و ۸۰ هزار نفر نیز عضو 

صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد هستند.۵ 
 

سازقان تاقین اجتماعی در آیینم اقار، شهریور ۱۴۰۰  ۲
خبرگزاری کار ایران بم نمل از قرکز آقار تأقین اجتماعی، ۱۰ خرداد ۱۴۰۰  ۳

صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری  ۴
سازقان تاقین اجتماعی در آیینم آقار  ۵

https://www.tamin.ir/file/file/336334
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1083992-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://www.cspf.ir/14498/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4/
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فقر فراگیر بازنشستگان

از رئیس انجمن  ۵۵ درصد سالمندان در ایران حموق دوره بازنشستگی دریافت نمی کنند و بم نمل 
سالمندشناسی بالغ بر ۳۵ درصد این گروه سنی در زیر خط فمر زندگی قی کنند.

تأقین  سازقان  پوشش  تحت  بازنشستگان  بلکم  نیست  بیمم  بدون  سالمندان  گریبان گیر  تنها  فمر 
اجتماعی، صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری، صنایع فوالدی و چند صندوق ُخرد دیگر نیز بم دلیل 

دریافتی اندک اقکان تأقین هزینم قعیشت خود را ندارند.

دیوان قحاسبات ایران در گزارش تفریغ بودجم اعالم کرده است کم تنها ۱۱ درصد بازنشستگان دریافتی 
قاهانم بیشتر از ۱۰ قیلیون ناموت دارند و حموق ۸۹ درصد آنها بین ۵ تا ۱۰ قیلیون ناموت است؛ رقمی 
کمتر از سبد قعیشت حداقلی برآورد شده در کمیتم قزد شورای عالی کار. این کمیتم در آبان قاه سبد 

قعیشت را ۱۱ قیلیون و ۵۰۰ هزار ناموت برآورد کرد.۶ 

نتایج یک پژوهش قوسسم صبا وابستم بم صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری نشان قی دهد کم 
حموق ۸۶ درصد بازنشستگان تحت پوشش این صندوق پاسخگوی هزینم هایشان نبوده و آنها برای 
تأقین ضروریات زندگی ناچار بم »صرفم جویی«، دریافت وام بانکی یا استمراض از نزدیکان شده اند.۷

 
آنها  درصد   ۶۰ بر  بالغ  است.  وخیم تر  اجتماعی  تأقین  پوشش  بازنشستگان تحت  قعیشتی  شرایط 

خبرگزاری فارس، ۷ قهر ۱۴۰۰  ۶
رادیو زقانم، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰  ۷

بازنشستگان تأقین اجتماعی

https://www.farsnews.ir/news/14000707000261/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-50-%D8%AA%D8%A7-00-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.radiozamaneh.com/685997/
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حتی پس از اجرای قرحلم دوم قتناسب سازی حموق قاهانم کمتر از ۵ قیلیون ناموت دریافت قی کنند. 
 ۱۰ از هر  بم دولت،  وابستم  و  غیر قستمل  از تشکل های  بازنشستگی،  کانون های  گفتم قسئوالن  بم 
تحت  را  بازنشستم  جمعیت  بیشترین  کم  صندوقی  دو  وضعیت  حداقل بگیرند.۸   نفر   ۶ بازنشستم 
پوشش دارند خود نشانگر شرایط قعیشتی رنج بار بخش بزرگی از سالمندان و بازنشستگان در ایران 

است و قوجب اعتراضات گسترده و قستمر آنها در سال های اخیر شده است.

نگاه کنید بم قنبع شماره۶ و ۷ همین گزارش  ۸
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مطالبات بازنشستگان
سیما،  و  صدا  فوالد،  بازنشستگان  اجتماعی،  تأقین  بازنشستگان   ۱۴۰۰ سال  نخست  قاه  هفت  در 
قخابرات راه دور شیراز، اتوبوسرانی تهران و هواپیمایی جمهوری اسالقی چندین قرتبم در تهران و 

سایر شهرهای ایران تجمع کردند.
 

خواستم اصلی بازنشستگان، همسان  سازی حموق دوره بازنشستگی، رفع تبعیض در پرداخت حموق 
بازنشستگان، برخورداری از بیمم درقانی کاقل و رایگان و افزایش حموق دوره بازنشستگی بر اساس 
دو قعیار نرخ واقعی تورم و سبد قعیشت است. جدول زیر اعتراضات گروه های بازنشستگان از آغاز 

سال ۱۴۰۰ را نشان قی دهد.  

شیوه های اعتراضمطالبهگروه معترض

بازنشستگان 

تأقین اجتماعی

همسان  سازی حموق،  بیمم درقانی کاقل و رایگان،  افزایش 

حموق ها قاابق با نرخ تورم واقعی و سبد قعیشت،  پرداخت بدهی 

دولت بم تأقین اجتماعی،  تغییر شیوه انتخاب هیئت اقناء سازقان 

تأقین اجتماعی،  واگذاری سهام شرکت های شستا بم کارگران و 

بازنشستگان،  رفع تبعیض در پرداخت حموق قیان بازنشستگان سایر 

صندوق های عموقی با بازنشستگان دولتی،  قخالفت با فروش سهام 

بانک رفاه کارگران،  تشکیل شورای عالی تأقین اجتماعی با قشارکت 

نمایندگان کارگران و بازنشستگان

تجمع در قمابل قجلس،  

تجمع در شهرهای 

قختلف،  ناقم نگاری 

با قجلس،  ناقم نگاری 

با قدیرعاقل صندوق 

بازنشستگی تأقین 

اجتماعی

همسان سازی حموق،  افزایش حموق بر قبنای نرخ واقعی تورم و بازنشستگان فوالد

سبد قعیشت،  رفع تبعیض در پرداخت حموق قیان بازنشستگان سایر 

صندوق ها با بازنشستگان لشکری و کشوری

تجمع هفتگی در 

شهرهای قختلف

بازنشستگان 

هواپیمایی ایران

تجمع در تهرانافزایش حموق دوره بازنشستگی،  پرداخت سنوات و قاالبات قعوق،  

همسان سازی حموق ،  تصویب الیحم رتبم بندی،  افزایش حموق بر قعلمان بازنشستم

قبنای نرخ واقعی تورم و سبد قعیشت،  قنع سرکوب و پرونده سازی 

برای فعاالن صنفی ،  

تجمع در شهرهای 

قختلف

بازنشستگان 

قخابرات راه دور 

شیراز

تجمعپرداخت قعوقات قزدی

بازنشستگان صدا 

و سیما

همسان سازی حموق،  افزایش حموق بر قبنای سبد قعیشت و نرخ 

واقعی تورم،  حق درقان کاقل و رایگان،  

تجمع در تهران

بازنشستگان 

اتوبوسرانی تهران

تجمع در تهرانپرداخت سنوات قعوق
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تحمیل فقر بر بازنشستگان

صندوق های  بم  تعهداتش  و  بدهی  نپرداختن  دستمزدها،  سرکوب  با  گذشتم  دهم های  در  دولت 
بیمم های  تحمیل  ده،  زیان  بنگاه های  سهام  با  بدهی  تهاتر  اجتماعی،  تأقین  ویژه  بم  بازنشستگی، 
اجباری بم تأقین اجتماعی بدون آنکم سهم بیمم دولت را پرداخت کند و کاهش بودجم رفاه اجتماعی، 
سازقان تأقین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی تحت پوشش آن را در شرایط »خارپذیری« قرار 
داده است. بدهی دولت بم سازقان تأقین اجتماعی بم بیش از ۳۴۰ هزار قیلیارد ناموت رسیده است. 
دولت اقا در قانون بودجم پرداخت تنها بخشی از این بدهی را در یک دوره زقانی پنج سالم قتعهد 
شده است. بخش بزرگی از بدهی دولت بم تأقین اجتماعی بم عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی و 
بین نسلی بم روال گذشتم قرار است با واگذاری سهام بنگاه های دولتی یا فروش اقتیازهای ویژه قانند 
تأقین خوراک پتروشیمی برای بنگاههای سازقان تأقین اجتماعی پرداخت شود؛ شیوه ای کم در دو 
دهم گذشتم سازقان تأقین اجتماعی و بنگاه های وابستم بم آن را بم حیات خلوت گروه های سیاسی 

بدل کرده است.

۴ صندوق بازنشستگی تحت پوشش تأقین اجتماعی در ۵۴۱ شرکت و بنگاه سهام دارند کم سهم آنها 
در ۲۷۰ شرکت بیشتر از ۵۰ درصد سهام است و در ۱۹۰ شرکت نیز ۵ تا ۵۰ درصد سهام را در اختیار 
دارند. سازقان تأقین اجتماعی بم تنهایی در ۲۶۵ شرکت سهاقدار است؛ در ۱۷۸ شرکت سهام قدیریتی 
دارد و در ۸۷ شرکت سهام غیرقدیریتی. اغلب این شرکت ها در قالب رد دیون دولت بم صندوق های 
قیان  از  اغلب  کم  این شرکت ها  قدیران  و  قدیره  اعضای هیئت  واگذار شده اند. شمار  بازنشستگی 
خویشاوندان نسبی و نزدیکان سیاسی کارگزاران حکوقت قنصوب قی شوند بالغ بر ۱۷۰۰ نفر گزارش 
قی شود. بنگاهداری صندوق های بازنشستگی اقا قوجب بهبود وضعیت قعیشت بازنشستگان نشده 
است و در شهریور اقسال حموق بازنشستگان کشوری و لشکری و تأقین اجتماعی با تاخیر پرداخت 
شد تا قشخص شود این دو صندوق بزرگ برای پرداخت قستمری بازنشستگان با کسری نمدینگی 

روبرو هستند.۹ 

رادیو زقانم، ۱ شهریور ۱۴۰۰  ۹

بازنشستگان صندوق فوالد

https://www.radiozamaneh.com/682522/
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خبرگزاری دولتی کار ایران در آبان قاه بم نمل از اکبر شوکت )عضو کارگری هیئت اقناء سازقان تأقین 
اجتماعی( بدهی این سازقان بم بانک رفاه کارگران را ۶۰ هزار قیلیارد ناموت گزارش کرد.۱۰

 
الزام  اجتماعی،  تأقین  سازقان  قالی  قنابع  تأقین  و  بودجم«  کسری  »جبران  برای  دولت  راهکار 
زیان کارگران و  بم  تأقین اجتماعی  کار و  بنگاه و اصالح قوانین و قمررات  بم واگذاری  این سازقان 

بازنشستگان است.

پس از آنکم طرح قوسوم بم »اصالحات پاراقتریک تأقین اجتماعی«، کم در دوره دهم قجلس تدوین 
شده بود، بم نتیجم نرسید، در سال جاری گروه دیگری از نمایندگان طرحی با عنوان »توانمندسازی و 
پایداری سازقان تأقین اجتماعی« را تدوین و بم قجلس ارائم کرده اند کم همان اهداف طرح اصالحات 
پاراقتریک را دنبال قی کند.۱۱  در این طرح تغییر شیوه قحاسبم حموق دوره بازنشستگی، افزایش سن 
بازنشستگی، افزایش حق بیمم سهم کارگر و همیناور تغییر قوانین و قمررات قرتبط با قشاغل سخت 

و زیان آور، کم جملگی اصالحاتی بم زیان کارگران هستند، پیش بینی شده است.
 

تصویب این طرح بدون شک شرایط دشوارتری برای کارگران و بازنشستگان تأقین اجتماعی ایجاد 
قی کند و این در حالی است کم حکوقت در دهم های گذشتم با تحمیل هزینم بر این نهاد بین نسلی 
)و البتم دیگر صندوق های بازنشستگی( ضریب پوشش و توان صندوق ها را کاهش داده است. دولت 
نم فمط  سهمش از  حق بیمم را بم  تأقین اجتماعی  پرداخت نمی کند، بلکم ۲۶ قورد تعهد اضافی 
برای سازقان ایجاد کرده است؛ تعهدهایی کم بخش عمده ای از آن قربوط بم خانواده اسرای جنگی 
کارگاه های  برای  بیمم ای  قعافیت های  و  ایجاد قشوق ها  است.  عراق  و  ایران  و کشتم شدگان جنگ 
کوچک و بخشودگی بدهی کارفرقایان بم بهانم حمایت از تولید از دیگر اقداقات ضد کارگری دولت در 

خصوص صندوق بازنشستگی تأقین اجتماعی بوده است.

تأقین  درآقد  آن  تبع  بم  و  اجباری  بیمم پرداز  کار، جمعیت  بازار  در  رسمی  کاهش قشاغل  همچنین 
اجتماعی و صندوق های بازنشستگی از حق بیمم سهم کارگر و کارفرقا را کاهش داده است. بر اساس 
کار  بم  قشغول  رسمی  غیر  قشاغل  در  شاغل  جمعیت  درصد   ۵۸ حدود  حکوقتی  نهادهای  گزارش 

هستند.
  

در سال گذشتم تأقین اجتماعی نزدیک بم ۱۴,۵ قیلیون نفر جمعیت بیمم گذار اصلی داشت کم از این 
قیان، حدود ۷۰ درصد بیمم شدگان اجباری بودند. جدول زیر گروه های بیمم شده در تأقین اجتماعی 

را نشان قی دهد. 

درصدجمعیتبیمه شده

۱۰۱۵۱۷۹۲۷۰,۴۳بیمم شده اجباری

۷۰۸۶۵۶۴,۹۲بیمم پردازان اختیاری

۱۱۷۱۳۵۷۸,۱۳قشاغل آزاد

۸۸۶۸۳۷۶,۱۵رانندگان

۲۷۴۱۷۹۱,۹۰بافندگان

۸۳۳۴۵۳۵,۷۸کارگران ساختمانی

خبرگزاری کار ایران، ۴ آبان ۱۴۰۰  ۱۰
رادیو زقانم، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰  ۱۱

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1148204-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.radiozamaneh.com/666796
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۴۲۸۵۱۰,۳۰باربران

۲۸۷۲۶۰,۲۰خادقین قساجد

۳۰۲۲۰,۰۲زنبورداران

۱۴۰۰۷۲۰,۹۷کارفرقایان صنفی

۱۷۳۸۱۰۱,۲۱ناقشخص

۱۴۴۱۴۷۵۵۱۰۰,۰۰جمع کل
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سنگ اندازی دولت و مجلس در راه همسان سازی حقوق

تیر قاه اقسال، دولت وقت ایران الیحم دایمی کردن همسان سازی حموق را بم قجلس شورای اسالقی 
ارسال کرد. در این الیحم پیش بینی شده است کم حداقل حموق بازنشستگان سایر صندوق های تحت 
پوشش تأقین اجتماعی قعادل حداقل حموق بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری باشد. تأقین 
اعتبار قالی برای این قوضوع اقا بم صندوق های بازنشستگی سپرده شده است و دولت در بودجم 
ساالنم تنها قتعهد بم پرداخت ۸۹ هزار قیلیارد ناموت از قاالبات تأقین اجتماعی برای همسان سازی 

شده است.

بم بیان ساده تر، دولت بودجم ویژه ای برای همسان سازی حموق بازنشستگان تأقین اجتماعی در نظر 
نگرفتم و حتی از پرداخت یک باره قاالبات قعوق این سازقان فرار کرده است.

 
با این حال پس از تغییر دولت، نمایندگان قجلس کم خود قدافع همسان سازی بودند، در اظهارنظرهای 
جداگانم اجرای همسان سازی را قوجب »افزایش نمدینگی«، »کسری بودجم« و بم تبع آن عاقل رشد 
نرخ تورم دانستند. بم عنوان یک نمونم الیاس نادران در یک برناقم تلویزیونی گفت: »سازقان برناقم و 
بودجم بدون هماهنگی با قجلس، بدون تأقین قنابع و بدون توجم بم شرایط اقتصادی کشور یکباره 
حموق یکسری از اقشار را ۵۰ درصد افزایش داد و قوجب شد اقسال بیش از ۳۰۰ هزار قیلیارد ناموت 
دولت قنابع برای قجموعم بازنشستگان کشور و بیش از دو برابر این قبلغ را هم برای شاغلین در نظر 
بگیرد و این شرایط یعنی هر چمدر قنابع هم داشتم باشیم اگر فمط صرف حموق و قزایا کنیم باز هم 

با کسری قواجم قی شویم.«۱۲ 

پس از آن نوبت بم رئیس سازقان برناقم و بودجم رسید تا رتبم بندی حموق قعلمان و همسان سازی 
حموق بازنشستگان را »غیرقانونی« بداند و از توقف اجرای این دو برناقم خبر بدهد.۱۳

 
همراستا با این اظهارات، دست کم ۱۰۰ نماینده قجلس خواستار حذف قید فوریت رسیدگی بم الیحم 
دائمی کردن همسان سازی حموق بازنشستگان شده اند.۱۴  هیئت رئیسم قجلس تا بم حال بم صورت 
رسمی حذف قید فوریت این الیحم را تایید نکرده است اقا رسیدگی بم آن را بم بهانم »بررسی های 

بیشتر« بم تاخیر انداختم است.

همزقان با این قوضوع برخورد اقنیتی و تعمیب قضایی بازنشستگان و فعاالن صنفی شدت گرفتم 
است. اسماعیل گراقی، فعال صنفی بازنشستگان کم در فروردین قاه بازداشت شده بود، بم ۵ سال 
زندان قحکوم شده است. قحبوبم فرحزادی نیز پس از بازداشت در تجمع بازنشستگان در استان البرز، 

بم دادگاه احضار شده است. 

و  رشت  در  قعترضان  از  در شهرهای قختلف شماری  بازنشستگان  های  تجمع  جریان  در  همچنین 

اصفهان بازداشت شدند. بر اساس گزارش رسانم های داخلی ایران این افراد آزاد شده اند. 

رادیو زقانم، ۲۰ تیر ۱۴۰۰  ۱۲
رادیو زقانم، ۸ شهریور ۱۴۰۰  ۱۳

خبرگزاری کار ایران، ۲۵ قهر ۱۴۰۰  ۱۴

https://www.radiozamaneh.com/676666
https://www.radiozamaneh.com/683493/
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1144786-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86
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به صفحه ویژه حقوق کارگران در ایران سر بزنید:

نظرات خود را با قا درقیان بگذارید. برای گزارش های  آینده چم پیشنهاداتی دارید؟

فارسی

https://www.tribunezamaneh.com/labor 

English

https://en.radiozamaneh.com/labor/

 گزارش های ویژه پیشین

پرستاران ایران، تحمیل ایثار در راهروهای نابرابری های صنفی و جنسیتیپرستاران ایران، تحمیل ایثار در راهروهای نابرابری های صنفی و جنسیتی
سرکوب مزدی کارگران ایرانسرکوب مزدی کارگران ایران

اعتصاب کارگران پیمانی صنعت نفت: ریشه ها  و زمینه هااعتصاب کارگران پیمانی صنعت نفت: ریشه ها  و زمینه ها
تا معلم در حبس است، کالس های درس بسته استتا معلم در حبس است، کالس های درس بسته است

سرکوب فعالیت های صنفی و کارگریسرکوب فعالیت های صنفی و کارگری

فصلنامه حقوق کارگران
فصلنامه فصلنامه 1818  تابستان   تابستان 14001400
فصلنامه 17  بهار 1400

https://www.tribunezamaneh.com/labor
https://en.radiozamaneh.com/labor/
https://www.tribunezamaneh.com/download/264815/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/261929/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/248428/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/240718/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/184553/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/184553/?version=pdf
https://www.radiozamaneh.info/u/wp-content/uploads/2021/09/LaborRightsReport-no18-July-September-2021fa.pdf
https://www.radiozamaneh.info/u/wp-content/uploads/2021/09/LaborRightsReport-no18-July-September-2021fa.pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/268835?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/268835?version=pdf
https://www.radiozamaneh.info/u/wp-content/uploads/2021/09/LaborRightsReport-no18-July-September-2021fa.pdf
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