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متناسبسازی نامتناسب
بودجه در نظر گرفته شده برای متناسبسازی حقوق
بازنشستگان و کارمندان کافی نیست
یکشنبه ،هفتم اســفندماه ،بازنشســتگان مقابل خانه ملت تجمع کردند .عمدهترین خواست ه حاضران در تجمعی که
بیشترشان مستمریبگیران صندوق بازنشستگی کشور هستند ،اجرای همسانسازی است .همسانسازی به معنای
«متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغالن همتراز» خواستهای است که مدتهاست توسط بازنشستگان صندوقهای
کشوری ،فوالد و حتی تامیناجتماعی مطرح میشود اما ظاهرا باز هم به بهانه فقدان منابع مالی الزم ،امیدی به سرانجام
رسیدن کامل این طرح در سال  ۹۸نیست.
نسرین هزارهمقدم
روزنامه نگار

منصور میرزایی ،فعال صنفی بازنشستگان فرهنگی ،میگوید:
«الیحهای کــه دولت برای بودجه ســال  ۹۸به مجلس تقدیم
کرد و اصالحاتــی که نماینــدگان مجلس به عمــل آوردند،
نتوانسته رضایت بازنشستگان را جلب کند .ما کماکان معتقدیم
کمی بیشــتر از یکپنجم حداقــل بودجه مورد نیــاز را برای
همسانسازی حقوق بازنشستگان اختصاص دادهاند  ۳ -هزار و
 ۵۰۰میلیارد تومان به جای حداقل ۱۵هزار میلیارد تومان  -لذا
با این مبلغ ،نمیتوان امیدوار بود معاش بازنشستگان در سال
 ۹۸دچار تحول اساسی شود».
بازنشستگان همواره خواستار رفع
تبعیــض میــان دریافتــی خود و
همسانسازی
شــاغالن بودهانــد؛ تبعیضــی که
در گذر زمان
بخصــوص پـ ـ س از اجــرای
فوقالعادههــای موضوع ماده ()۶۸
قانون مدیریت خدمات کشــوری،
عمــق بیشــتری پیدا کــرد .ایــن مــاده قانونی بــا اعمال
فوقالعادههای شغلی ،دریافتی شاغالن از سال ۱۳۸۸به بعد را
به میزان قابل توجهی افزایش داد و همین امر« ،همسانسازی
حقوق بازنشســتگان با شــاغالن همتراز» را به یک ضرورت
انکارناپذیر تبدیل کرد که در نهایت «همسانسازی» در سال
 ،93در جریان تدوین الیحه اصــاح قانون مدیریت خدمات
کشوری پس از جلسات متعدد با بازنشستگان ،صاحبنظران و
نمایندگان دســتگاههای اجرایی ذیربط تحت عنوان ماده
( )۱۰۹اصالحی به تصویب دولت رسید« .در این ماده دولت
مکلف اســت ظرف بازه زمانی  5ســاله ،نابرابری موجود بین
حقوق بازنشستگان کشوری و لشــکری و سنوات مختلف با
شاغالن مشابه در هر دستگاه را متناسبسازی کند به نحوی
که حقوق بازنشستگی از سال پنجم به بعد از سال  ۸۵درصد
از آخرین حقوق و فوقالعادههای کسور بازنشستگی شاغالن
مشابه در همان دستگاه کمتر نباشد».
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با این وجود و به منظور رفع نابرابریهــای موجود ،در قوانین
بودجه ســال ( ۱۳۹۶بند «هـ» تبصره  )۱۲و سال ( ۱۳۹۷بند
«ج» تبصره  )۱۲مجوز الزم برای کاهــش نابرابری از مجلس
اخذ و در سال  ۱۳۹۶با اعتباری به میزان  ۳هزار و  ۴۰۰میلیارد
تومان ،مرحله اول طرح همسانســازی حقوق بازنشســتگان
ســنوات مختلف با اولویت افزایش حقوق بازنشستگان دارای
حقوق پایینتر بر اساس آییننامه اجرایی بند «هـ»تبصره ()۱۲
اجرایی شد .در ســال  ۱۳۹۷هم مبلغ  ۳هزار و  ۴۰۰میلیارد
تومان برای اجرای مرحله دوم طرح در نظر گرفته شــد و بنا بر
ادعای مسئوالن صندوق ،حقوق بازنشســتگان از  ۱۱الی ۲۸
درصد افزایش یافت.
با این وجود همچنان «چالش همسانسازی»یکی از مهمترین
چالشهای صندوقهای بازنشستگیاست؛ چالشی که در الیحه
بودجه سال  ۹۸نیز راهحلی برای آن دیده نشده است .در ابتدای
رونمایی از بودجه ،مبلغ ناچیز همسانســازی مایوسکننده
بود که البته افزایش آن نیز نتوانســته به دغدغهها و نگرانیها
خاتمه دهد.
در ابتدا اعتبار  2هزار میلیارد تومان در ردیف  ۲۲-۵۵۰هزار
در جدول شــماره  ۹الیحه بودجه برای «متناسبســازی»
حقوق بازنشســتگان در نظر گرفته شــد که در نهایت پس
از کشوقوسهای فــراوان و اظهــارات ضدونقیض در مورد
پیشــنهادات متنوع بــرای افزایش بودجه همسانســازی،
نمایندگان خانه ملت با اختصاص هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان
به همسانسازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش قیمت
سوخت تحویلی به پتروشیمیها موافقت کردند .با این حساب
بودجه اختصاصیافته به همسانســازی ،در نهایت به ۳هزار
و  ۵۰۰میلیــارد تومان افزایش یافت که  ۲هــزار میلیارد آن
ردیف بودجهای مســتقیم دارد و هــزار و  ۵۰۰میلیارد از آن
غیرمســتقیم از محل افزایش قیمت ســوخت تامین خواهد
شد .اما حتی اگر همه این  ۳هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان در سال
آینده تامین شود ،چه میزان کمبود اعتبار برای همسانسازی

