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 سهم بازنشستگان از سود سازمان تامين اجتماعی

 
١٣٨٧م آبان دو ستبيشنبه هارچ                                                                                       یخسرو غالم   

 
او بعد از . ه ای زندگی می کردند که نان آورشان عمو عباس بودسالها پيش در محله ی ما، چند کوچه باالتر، خانواد

عمو . در اواخر دهه سی ، دست زن وبچه هايش را گرفته و به شهر آمده بود" فارسينج " زلزله مهيب روستای 

ت و بدنبال چندين سال کار سخ. عباس بعد از چند سال کارهای متفرقه، باالخره در کارخانه آرد، کار پيدا کرده بود

در واقع او بدليل دچار شدن به ناراحتی های مختلف، از جمله درد کمر، . مداوم، عمو عباس به سن بازنشستگی رسيد

  .ديگر توان کار نداشت 

پزشکان تنها راه عالج را عمل . هنوز يک سال از بازنشستگی عمو عباس نگذشته بود که بيماری او تشديد شد

اما عمو عباس که می خواست ايام .  بيمارستان زير تيغ جراحی قرار گرفت کمرتشخيص دادند و در جراحی ديسک

باز نشستگی در کنار زن وبچه هايش با آرامش زندگی کند، متاسفانه يک هفته بعد از ترخيص از بيمارستان ، در 

، که " ه عمه رنگين" او کارگر شريف وزحمتکشی بود که با اتکا به نيروی کارش وهمراهی همسر فداکارش . گذشت

 انسانی آنها چيزی جز داشتن يک زندگی. کرد می ، امرارمعاشداشتميعباس گام بررنج های عموپا به پای دردها و 

                                                                                                                      ....وسالم برای خود وفرزندان شان نمی خواستند

عباس و هزاران بازنشسته ديگر، اين سئوال را به ذهن می آورد که آنها بعد از سی سال کار مداوم و زندگی عمو 

طاقت فرسا،با چه مشقاتی روبرو می شوند و در چه موقعيتی قرار می گيرند ؟ کارگرانی که سالها بابت حق بيمه 

روزنامه همشهری به  آنها چيست ؟ بازنشستگی،از حقوق شان کسر می شود، از چه مزايايی برخوردارند و سهم 

به چاپ " سهم باز نشستگان از سود شستا " با عنوان  تاريخ نهم آبان در حاشيه ی يکی از صفحاتش مطلب کوتاهی 

                                             :متن کامل آن به شرح زير است. رسانده بود

شد، گروهی از بازنشستگان سازمان تامين اجتماعی منتشرميليارد تومانی شرکت سرمايه گذاری ٨۶٠ سودوقتی خبر"

  رسد؟ ه بيمه شدگان ومستمری بگيران نمياين سود بسش را مطرح کردند که هيچ سهمی ازو بيمه شدگان، اين پر

اساس خبری که خبرگزاری فارس چندی پيش منتشر کرد، ارزش روز دارايی های شرکت سرمايه گذاری سازمان بر

 پس از ٣١/٣/١٣٨٧ ميليارد تومان و سود خالص سال مالی منتهی به ٩٠٠ هزارو۶بيش از) شستا(ماعی تامين اجت

 ٢با سرمايه اوليه )شستا(شرکت سرمايه گذاری تامين اجتماعی .  ميليارد تومان گذشته است٨۶٠کسر ماليات از مرز 

منتهی  مرحله افزايش، در پايان سال مالی  تاسيس شده و سرمايه ثبت شده آن پس از چند١٣۶۵ميليارد تومان در سال 

  .ميليارد تومان شده است هزار٣ معادل ٣١/٣/١٣٨٧به 

 ميليارد ۶٠٠ در مجموع نزديک به ٣١/٣/١٣٨٧ تا پايان سال مالی منتهی به ١٣۶۵در طول فعاليت شستا از سال  

رت منابع نقدی به شستا منتقل ونيز به صو)  درصد کل سرمايه فعلی ١٧معادل ( تومان از منابع سرمايه اين شرکت 
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مبلغ يک هزار ميليارد تومان در قالب اموال و سهام از سوی سازمان تامين اجتماعی به شستا منتقل شده و ما به 

از سرمايه شستا، از محل سود سهام سنوات )  درصد ۴۶(  ميليارد ريال ٩٢٨ هزار و ١٣التفاوت اين دو به ميزان 

 ميليارد تومان نيز به صورت نقدی در ٣٠٠ هزار و ٣ ضمن آنکه در همين دوره ، شستا مبلغ .متعدد تامين شده است

  . چارچوب سود سهام به سازمان تامين اجتماعی پرداخت کرده است

شرکت سرمايه گذاری سازمان تامين اجتماعی اگر چه سود مطلوبی در طول سال های فعاليتش به دست آورده، اما  

  . شدگان اين سازمان هرگز سهمی از اين سود نداشته اندبازنشستگان و بيمه

پيگيری اين سئوال که سهم بيمه شدگان از اين سود چقدر است؟ مدت هاست که از سوی گروهی از بيمه شدگان و  

  . "بازنشستگان اين سازمان ادامه دارد، هر چند که پاسخ قانع کننده ای به دست نياورده اند

بدون . آمار منتشر شده گواه اين است که سازمان تامين اجتماعی چه سود هنگفتی طی اين سالها ، عايدش شده است

شک اين حق طبيعی بيمه شدگان و بازنشستگان اين سازمان است که برای بدست آوردن سهم خود از اين سود و تا 

اما چرا آنها خود را در اين سود سهيم ميدانند و به دنبال گرفتن آن هستند ؟ به اين دليل . يافتن پاسخ واقعی ، تالش کنند

يکی از حداقل دستمزدی که : ساده که همان سرمايه اوليه تامين اجتماعی از دو صورت از حقوق آنها کسر شده است 

کارگر از حقوقی که بابت کار الزمی به عبارت ديگر . کارفرما برای امرار معاش روزانه به کارگران پرداخت ميکند

ديگری سهمی . را از سفره بچه هايش می گيرد وبه بيمه می پردازد که برای توليد يک کاال دريافت ميکند، درصدی 

مبلغ . از حق بيمه ای است که کارفرما به جای او پرداخت ميکند، که در واقع آن پول هم ،سرمايه خود کارگر است

ِقبل مزد انجام می دهد وسرمايه دار ازما به بيمه، بخشی از نتيجه کاری است که کارگر بدون پرداختی ازطرف کارفر

  .ارزش اضافه انباشت می کندبه عبارت درست ترآن سود، يا 

دليل ديگری که بيمه شدگان و باز نشستگان را وا می دارد که سهم خود از سود سازمان تامين اجتماعی را مطالبه  

 ،يا همان مستمری ين است که ميزان حقوق بازنشستگیواقعيت ا.  که به زندگی خود دارندکنند، نگاهی است

افزايش روزافزون تورم و باال رفتن قيمت ها ، از جمله ارزاق عمومی . جوابگوی نيازهای اوليه زندگی آنها نيست

د که به فکر پيدا کردن کار ومسکن و هزينه های ديگری مانند خرج تحصيل فرزندان، بازنشستگان را وادار می کن

بنابراين آنها با توجه به توان جسمی به مشاغلی مانند نگهبانی مجتمع های مسکونی و يا انجام کارهايی . ديگری باشند

  .در رابطه با کار قبلی خود وحتی دستفروشی، روی می آورند

 از سود تامين اجتماعی می اندازد، وضعيت انديشيدن در باره سهم خودداليلی که بيمه شدگان را به فکرازيکی ديگر 

باال بودن هزينه های بهداشت ودرمان درمراکز خصوصی، بيماران را . نامناسب مراکز درمانی اين سازمان است

ناگزير می کند که برای مداوای خود به بيمارستان ها و درمانگاه های تحت پوشش اين سازمان پناه ببرنند ، چرا که 

اين امر باعث ازدحام زيادی در مراکز درمانی می شود و امکانات آنها جوابگوی مراجعه . ان استخدمات آنها رايگ

. مانی به موازات آن رشد نکرده استبا افزايش يافتن چند ميليونی تعداد بيمه شدگان، امکانات در. کنندگان نيست 

خدمات روز برای درمان و ناچار شدن ز، صف های بيشمار درمانگاه ها، نداشتن برخی انوبت های طوالنی جراحی

  . ، مشکالتی است که همواره مورد اعتراض بيمه شدگان بوده است رفتن به مراکز خصوصی و امثال آن  بيماران به

نبود مراکز آموزشی و تفريحی . عالوه بر موارد باال، بايد به نبودن امکانات الزم برای بازنشستگان سالمند اشاره کرد
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ند نيازهای روحی سالمندان بازنشسته را تامين کند، آنها را خانه نشين ويا سرگردان در ميان پارک ها خاصی که بتوا

  .کرده است

بنابراين بيمه شدگان حق دارند بدنبال جواب روشنی برای سئوال خود باشند که سهم آنها از سود سازمان تامين  

ی ترديد برای رسيدن به پاسخی درست و نتيجه بخش، تالش اجتماعی چقدر است و چگونه بايد به آنها پرداخت شود؟ ب

آنها بايد خواستار پرداخت سهم خود از سود . گسترده و مستمر همه ی شاغلين و بازنشستگان بيمه شده را می طلبد

، زياد کردن مراکز درمانی وبهداشتی و ف، مانند افزايش حقوق بازنشستگانسازمان تامين اجتماعی از طريق مختل

  . ندش با…، ايجاد مکان هايی با فضای مناسب برای سالمندان وال بردن کيفيت خدمات آنهابا
     

٨٧ آبان -خسرو غالمی   

 گریرهای کا کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل
http://www.komitteyehamahangi.com  

komite.hamahangi@gmail.com  


