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اخبار کارگری

بــه اعتقــاد مهــرداد دارانــی، 
کارشــناس تامین اجتماعی؛ شستا 
و شرکت های اقماری آن در شرایطی 
قرار دارد که بســیاری از چهره ها در 
آن دیده نمی شــوند. لذا برای توزیع 
مناصب بی دردســر، شستا بهترین 
نقطه برای دست گذاشتن است و این 
شروع بسیاری از مشکالت و مفاسد و 
کژکارکرد بودن این مجموعه است 
که بایــد در هر تحقیــق و تفحصی 

لحاظ شود.
هفته گذشــته مجلس شــورای 
اســالمی طرح تحقیــق و تفحص از 
شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین 
اجتماعی )شســتا( را تصویب کرد. 
این مصوبه البته با استقبال دولتی ها 
و به خصــوص مدیرعامل ســازمان 
تامین اجتماعی نیز مواجه شــد، اما 
از همان روز در بخشی از بدنه میانی 
شــرکت ها حــرف و حدیث هایی له 
یا علیه این طرح مطرح شــد. برخی 
بــا یــادآوری سرنوشــت تحقیق 
و تفحص هــای پیشــین مجلس از 
شرکت ها و مجموعه های دولتی دیگر 
در طول چند دهه اخیر ابراز ناامیدی 
می کنند و برخی نیز باتوجه به اصرار 
مجلس کنونی بر فسادستیزی، عزم 
تفحص کنندگان این دوره را جدی تر 
می خوانند. شستا یکبار دیگر نیز در 
ابتدای دولت حســن روحانی مورد 
بازرسی قرار گرفت اما آن طرح تحقیق 
و تفحص مجلس موجــب تغییرات 
ساختاری و موثری نشد. خبرنگار ایلنا 
در این رابطه به سراغ مهرداد دارانی،  
پژوهشــگر حوزه تامین اجتماعی و 
عضو مرکزی خانه کارگر ایران رفته 
اســت تا نکات جزئی تر درباره بایدها 
و نبایدهــای این فرآینــد و تصمیم 

مجلسی ها را جویا شود.

    
با توجه به مطرح شدن مسئله 
تحقیق و تفحص، به نظر شــما 
مجموعه شستا باوجود مطالبی 

که از ســوی مدیــران تامین 
اجتماعی و شرکت ها مطرح شده 
اســت، از این فرآیند استقبال 

می کند؟
در فضای شستا سال ها پیش در 
موسسه پژوهشی ســازمان تامین 
اجتماعی پروپوزالی در زمینه بحث 
شفافیت ارائه کردم که از سوی شستا 
با مخالفت رو به رو شد. این مخالفت ها 
در زمینه تحقیق و تفحص در درون 
شستا به دلیل احتمال شفافیت مالی 
و اقتصادی در اثــر تحقیق برخی از 
الیه های مدیریتی را دچار مشــکل 
می کند. اینکه مدیران شستا تمایلی 
به تحقیق و تفحص ندارند، بیشــتر 
به این دلیل اســت که شفافیت در 
ذات تحقیق و تفحص است. یکی از 
اولین نتایج هــر تحقیق و تفحصی 
این اســت که صورت های مالی یک 
مجموعه )مانند شســتا( باید برای 
سازمان حسابرســی یا حسابرسان 
مســتقل دیگر )مانند کارشناسان 
مرکز پژوهش های مجلس( شفاف 

شود.
منظــور از شــفافیت های 
حسابرســی و شــیوه های 
حســابداری مالــی تحقیق و 

تفحص چیست؟
در بین انبوه شــرکت های عضو 
ســازمان تامین اجتماعــی، تعداد 
زیادی از شــرکت ها جــزء مواردی 
هستند که در نتیجه طلب سازمان 
تامین اجتماعــی از دولت، به عنوان 
رد دیون واگذار شده است. در میان 
این شرکت ها ۴۵درصدشان سودده 
اســت و بین ۲۰تــا ۳۵درصد این 
شــرکت ها متعادل بوده و در نقطه 
سربه سری )برابر شدن سود و زیان( 
قرار دارند. ۲۰درصد از شرکت های 
شستا نیز زیان ده محسوب می شود. 
بســیاری از این شــرکت ها که در 
نقطه سربه سری هستند یا زیان ده 
محسوب می شــوند، برخالف سایر 
شــرکت های فعال در بــورس -که 

امکان بازدید آسان و ســریع از تراز 
مالی و وضعیت کارکرد پنج ســاله 
و ورودی و خروجی تزریق شــده یا 
برداشت شده از شــرکت مشخص 
است- در شستا صورت های شفافی 

وجود ندارد.
چرا از دیرباز گفته می شــد 
که شســتا کانــون انتصابات 
مسئله دار و قبیله ای است؟ آیا 

این گزاره درستی است؟
معموال دولت به ســازمان تامین 
اجتماعی و شســتا به چشم حیاط 
خلوت خــود نــگاه و از آن به عنوان 
محل اســتخدام و توزیع پست برای 
کسانی که نزدیک به دولت هستند، 
اســتفاده می کند؛ اما در عین حال 
دولت می خواهد که افــرادی را در 
انتصابات شستا پســت بدهد که در 
وزارتخانه ها و پســت های کلیدی 
جلوی چشم همگان هستند و زود لو 
می روند؛ لذا افرادی به شستا می روند 
که قرار اســت چندان جلوی چشم 
رسانه ها نباشــند! به هرحال وقتی 
در پست های کلیدی وزارت خانه ها 
و معاونت هــای دولــت افــرادی با 
وابستگی های فامیلی و جریانی که 
ربطی به آن حوزه ندارند، مســتقر 
شوند؛ صدای بسیاری از رسانه ها بلند 
خواهد شد؛ اما شستا و شرکت های 
اقماری آن در شــرایطی قــرار دارد 
که بســیاری از چهره ها در آن دیده 

نمی شــوند. برای ایــن گونه توزیع 
مناصب بی دردســر، شستا بهترین 
نقطه برای دست گذاشتن است و این 
شروع بسیاری از مشکالت و مفاسد 
و کژکارکرد بودن این مجموعه است 
که بایــد در هر تحقیــق و تفحصی 

لحاظ شود.
چالش های اساسی تحقیق و 
تفحص مجلس از شستا در این 

بازه زمانی چیست؟
بسیاری از شــرکت های عنوان 
 شــده در شســتا خود زیرمجموعه 
و شــرکت اقماری دارند. به همین 
دلیل تعــداد این شــرکت ها ۱۷۰ 
شــرکت مطرح شده نیســت بلکه 
بسیار بیشتر اســت و شرکت های 
دیگری نیز اخیرا به آن اضافه شــده 
اســت. برای مثال چند شرکت مس 
در استان کرمان که متعلق به شستا 
است، خود یک شرکت مادر هستند 
و چند زیر مجموعه دارد که برخی از 
آن ها شرکت های پیمانکاری هستند. 
به عبارتی یک چهارم شــرکت های 
بزرگ کشور متعلق به شستا هستند. 
باتوجه به این حجم انبوه شرکت ها 
و گســتردگی و تفاوت بســیار زیاد 
بین شرکت ها، بازرسی و تفحص را 

مشکل می کند.
ظرفیت مجلــس برای یک 
چنین عملیاتــی در چارچوب 
وظیفه نظارتی جوابگو و در حد 
کفایت نخواهد بود، قطعا جواب 
نخواهد گرفت و کار به سرانجام 

نمی رسد.
اگر قرار باشــد کل شرکت های 
شســتا مورد بازرســی قرار بگیرد، 
ممکن است چند ســال این پروسه 
زمــان ببــرد. بایــد تیــم مجلس 
مشــخص کند که از کدام بخش و 
شرکت ها می خواهد تحقیق کند و 
مدت تفحــص و نیروهای کمکی به 
تیم مجلس شــامل چه گروه هایی 
هستند، در غیر این صورت تحقیق و 
تفحص امری پوپولیستی و نمایشی 

خواهد بود. زیرا هرکدام از بخش ها 
خود چند خوشــه صنعتی دارد که 

مسئله های خود را دارد. 
خودبازرسان و تفحص کنندگان 

باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟
اولیــن مســئله ای کــه وجود 
دارد این اســت که خــود تحقیق و 
تفحص کنندگان و نهــادی که این 
کار را می کند، نباید ذی نفع باشند. 
در اینجا اگر ذی نفعی وجود داشته 
باشد، بحث »تعارض منافع« پیش 
می آید. برخــی نمایندگان مجلس 
در ســال های گذشــته بنابر تجربه 
تاریخی در عزل و نصب های برخی 
شرکت ها در تهران و به خصوص در 
شهرســتان ها و حوزه های انتخابیه 
دخالت داشــته و افــراد نزدیک به 
خود را با توصیه نامه و البی در برخی 
شــرکت های اقماری صندوق های 
بازنشستگی و از جمله شستا مستقر 
می کردنــد. اخیرا رئیــس مجلس 
نســبت به انتصابات بی سر و صدای 
شــرکتی در شهرســتان ها نیز به 
نمایندگان مجلس هشــدار داد. از 
این نظر بعید اســت مجلس شورای 
اســالمی نهاد کامال بی طرفی باشد، 
زیرا بــه هرحال برخــی نمایندگان 
پیدا خواهند شد که در روابط شستا 
با نزدیکان خود ارتباطی داشــته یا 
تمایل به ایجاد ارتباط داشته باشند. 
لذا ممکن اســت برخی نمایندگان 
روی نتایج تفحص ها یا خود تفحص ها 
اثر بگذارند. به همین دلیل باید عالوه 
مجلس، یک مرجع بی طرف دیگر که 
در شستا و توزیع مناصب و ثروت های 
آن منافعی نتواند داشته باشد، بر کلیه 
مراحل تحقیق و تفحص نظارت کافی 
را داشته باشــد تا این بازرسی ها به 
سرنوشت بازرسی در خودروسازی ها 

دچار نشوند.
بازرسی ها باید چه وجوهی 
داشته و از چه دریچه هایی موارد 

فساد را بررسی کنند؟
- بازرســی و تفحص ســه وجه 
اصلی دارد: اول اینکه باید بررســی 
شــود چه کســانی به عنوان مدیر و 
اعضای هیئت مدیره در شــرکت ها 
و در خود مجموعه مرکزی شســتا 
انتخاب شدند. فرآیند انتصاب باید 
شفاف مورد بررسی قرار گیرد و علت 
انتصاب ها مشخص شده و معین شود 
که چرا برخی انتصابات بدون اعالم 
رسانه ای رخ داده است. انتصاباتی که 
خارج فرآیندهای سنجش توانایی و 
ســوابق افراد و به طور دقیق رفاقتی 
بوده است، کامال قابل شناسایی است 
و باید رسیدگی شود. وجه دوم بحث 
عملکرد شرکت هاست. باید بررسی 
شــود که عالوه بر فقدان فساد، آیا 
تیم مدیریتی توان بهبــود تولید و 
عملکرد برمبنای سوددهی شرکت 
را دنبال کرده است یا خیر! تراز مالی 
در این وجه دوم بسیار گویاتر بوده و 
در وجه سوم بحث فساد و رانت است. 
روابط خریــد و فروش شــرکت ها 
و معامــالت آن ها و اســتعالم های 
سفارشــی مواد اولیه و ماشین آالت 
مورد نیاز شرکت ها می تواند منبعی از 
وجود رانت و فساد باشد که این بخش 
باید به عنوان ســخت ترین مرحله 

بررسی مورد ارزیابی قرار گیرد.

 باتوجه به انبوه پروســه های 
بازرسی و تفحص و همچنین انبوه 
بودن تعداد شــرکت ها، راهکار 
تفحص خوب بــرای مجموعه 

مجلس چه می تواند باشد؟
-قاعدتا ظرفیت مجلس برای یک 
چنین عملیاتی در چارچوب وظیفه 
نظارتــی مجلس جوابگــو و در حد 
کفایت نخواهد بود. تخصص مالی و 
حسابرسی هم از عهده تعداد نفرات 
محدودی برمی آیــد و اگر مجلس 
بخواهد با ظرفیت نیروی سابق خود 
و بدون دخیل کردن بسیاری دیگر 
در تحقیق و تفحص های گذشــته 
به مســئله ورود کند، قطعا جواب 
نخواهــد گرفت و کار به ســرانجام 
نمی رســد؛ مگر اینکــه روی چند 
شرکت خاص یا مجموعه مورد ظن 
دست بگذارند با برخورد با مشکالت 
و مفاســد کشف شــده، به صورت 
محــدود و موردی فعال نســبت به 
دســتور کار مصــوب مجلس رفع 

تکلیف انجام دهند.
آیا مســیری وجود دارد که 
خود دولت به صورت داوطلبانه 
بتواند با ایجاد شفافیت مراحل 
تحقیق و تفحص هــای آتی را 

هموارتر کند؟
- در صورتی که مانند ابتکار عمل 
دولــت قبل به صورت شــفاف تمام 
تغییرات و عزل و نصب های مدیران 
شرکتی و خود مجمموعه شستا )در 
مرکزیت مدیریت( به صورت لیست 
جامع منتشر شــود و حتی باالتر از 
این، علت عزل و نصب ها و ســوابق و 
دانش مدیران به  کار گماشته نیز قید 
شود، می توان امید داشت که تا حد 
زیادی مسیر تفحص آسان تر شود. 
در این صورت می توان امید داشــت 
که به شســتا به عنوان حیاط خلوت 
افراد برای انتصاب گروهی و رفاقتی 
نگاه نشود و مسئله اندکی حرفه ای تر 
مورد بررســی و کنکاش قرار گیرد. 
بی ثباتی مدیریتی در سال های اخیر 
باعث شده که شستا باوجود سرمایه 
عظیم خود، کارایی و سوددهی کافی 
خود را نداشته باشد. شستا باید کامال 
حرفه ای و غیر سیاسی شده و کامال از 
فضای انتخابات زده  انتصابات دولتی 
خارج شود. تبدیل این نهاد ثروت مند 
به نقطه ای که کانون امکان تطمیع 
و خریدن نماینــدگان و دیگر افراد 
بانفوذ باشد، تنها از این مسیر متوقف 
می شود. مســئله اساسی این است 
که نگاه ابزاری دولت به شســتا باید 

پایان یابد!

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد:
بهره مندی کارگران بیکار شده

به واسطه زلزله هرمزگان از بیمه بیکاری
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی گفت: با توجه به 
آسیب وارد شده به تعدادی از کارگاه های پرورش میگو بیش 
از۷۰ نفر از کارگران شاغل در این کارگاه ها از بیمه بیکاری 
تأمین اجتماعی اســتفاده خواهند کرد. به گزارش ایلنا، 
میرهاشم موسوی در تماس با مسئوالن استان هرمزگان 
بر لزوم استفاده از تمامی ظرفیت ها برای خدمت رسانی به 
زلزله زدگان و حمایت از کارگران کارگاه هایی که به دلیل 
زلزله دچار مشکل شــده اند؛ تاکید کرد. مدیران بیمه  ای 
و درمانی تأمین اجتماعی هرمزگان نیز با ســفر به مناطق 
زلزله زده گزارش دقیقی از شرایط منطقه، اقدامات انجام شده 
و برنامه های آینده برای حمایت از زلزله زدگان به میرهاشم 
موسوی ارائه داده و از تداوم خدمت رسانی و عدم بروز آسیب 

به مراکز تأمین اجتماعی و کارکنان این سازمان خبر دادند.
    

 مصوبات مزدی شورایعالی کار احیا می شود؟
بازنشستگان 

در انتظار نامه  رئیس مجلس
 یک بازنشسته کارگری می گوید: انتظار داریم رئیس 
مجلس مسئوالنه به موضوع ابطال مصوبه افزایش مستمری 
بازنشســتگان ورود کرده و برای دولت زمان تعیین کند. 
به گزارش ایلنا، بیش از ۱۰ روز از رای اولیه هیات تطبیق 
قوانین مجلس در زمینه ابطال مصوبه افزایش مستمری 
بازنشستگان گذشته است اما گویا هنوز نامه  رسمی ریاست 

مجلس به دولت ابالغ نشده و مراحل اداری به پایان نرسیده 
است. فرجی، بازنشسته  میانه بگیر، در این رابطه با بیان اینکه 
میلیون ها بازنشسته ی کشور در انتظار نامه ی رسمی رئیس 
مجلس و پیگیری مسئوالنه ی مساله هستند؛ می گوید: ما 
بازنشستگان تا کی باید منتظر اجرا و اعمال قانون بمانیم؛ 
برخی نمایندگان مجلس مرتب به دولت حکم می کنند 
مصوبه را اصالح کن؛ برخی دیگــر می گویند رای هیات 
تطبیق هنوز توســط رئیس مجلس ابالغ نشده؛ در حال 
نزدیک شدن به نیمه ی تیرماه یعنی چهارمین ماه از سال 
هستیم اما هنوز تکلیف مان روشن نیست؛ چرا به صراحت 
نمی گویند قرار است چه اتفاقی بیفتد و مراحل اداری چه 
زمانی به پایان می رســد؟ به گفته وی، وقتی رای روشن و 
صریح هیات تطبیق بر ابطال مصوبه ی دولت قرار گرفته، 
چرا رئیس مجلس از هیات دولت نمی خواهد مصوبه را در 

یک زمان کوتاه اصالح و دوباره ابالغ کند؟
    

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
خبر داد:

ایجاد اشتغال برای ۱۰ هزار نفر 
در کرمانشاه طی سه ماه

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه گفت: 
۴۶ هزار فرصت شــغلی برای ســال ۱۴۰۱ در استان 
پیش بینی شده و تاکنون بیش از ۲۰ درصد آن محقق شده 
است. به گزارش ایلنا، مختار احمدی در پنجمین نشست 
شــورای هماهنگی مدیران با حضور معاون سیاســی 
استانداری افزود: ۲ هزار میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزا 
از منابع قرض الحسنه در سال ۱۴۰۱ برای استان کرمانشاه 
تخصیص یافته است. وی ضمن پیشنهاد تشکیل کمیته 
فرهنگ کار ذیل کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان 
با هدف تقویت فرهنگ کار در راستای پایداری مشاغل 
افزود: تشکیل کمیته فرهنگ کار و تالش، زمینه آشنایی 
بیشتر جامعه با ابعاد مختلف کار و تولید را فراهم می کند 

و باعث ارتقای فرهنگ کار و تالش در جامعه می شود.
    

افزایش وام ضروری بازنشستگان 
کشوری به ۱۵ میلیون تومان 

وام ضروری بازنشستگان کشوری از ۱۲ میلیون به ۱۵ 
میلیون تومان افزایش یافت. ثبت نام اینترنتی این وام در 
اردیبهشت ماه انجام شده اما نتایج مشموالن پایان تیر 
اعالم و اولین نوبت وام در مردادماه واریز می شود.  به گفته  
مقامات صندوق، این وام به  ۳۰۰ هزار نفر اعطا خواهد شد. 
بررسی شرایط متقاضیان و شمول آن ها، هم اکنون توسط 
بانک عامل در حال بررسی ا ست. از قرار، ۲۴ هزار نفرباقی 
مانده از ثبت نام کنندگان دوره قبل وام مشمول دریافت 

مبلغ ۱۵ میلیون تومانی هستند.

تحقیق و تفحص مجلس با شیوه های پیشین به سرانجام نمی رسد

»شستا«؛ محملی برای توزیع بی دردسر مناصب!
شستا باید کامال حرفه ای 

و غیرسیاسی شده و کامال 
از فضای انتخابات زده  

انتصابات دولتی خارج شود. 
تبدیل این نهاد ثروت مند 
به نقطه ای که کانون امکان 

تطمیع و خریدن نمایندگان 
و دیگر افراد بانفوذ باشد، 
تنها از این مسیر متوقف 

می شود. مسئله اساسی این 
است که نگاه ابزاری دولت به 

شستا باید پایان یابد!

معموال دولت به سازمان 
تامین اجتماعی و شستا به 

چشم حیاط خلوت خود 
نگاه و از آن به عنوان محل 

استخدام و توزیع پست برای 
کسانی که نزدیک به دولت 
هستند، استفاده می کند؛ 
ازاین رو بهترین نقطه برای 
دست گذاشتن تحت لوای 

تحقیق و تفحص است

کارگران کارخانه آزمایش مرودشت در استان فارس از 
رونق دوباره این واحد صنعتی بعد از چندین ســال چالش 
اقتصادی خبر داده و گفتند: با همــت کارگران و حمایت 
رئیس جمهور، مسائل کارخانه آزمایش مرودشت از چند ماه 
پیش تقریبا حل شد و این واحد تولیدی هم اکنون با بیش از 

۵۰ کارگر به فعالیت خود ادامه می دهد.
به گزارش ایلنا،: سال ها با چالش اقتصادی روبرو بودیم اما 
از مهر ماه سال گذشته با حمایت دولت و تامین منابع مالی و 
تجهیز کارخانه، به مرور مشکالت جاری کارخانه و کارگران 
مرتفع شد به طوری که این واحد صنعتی هم اکنون با یک 

خط تولیدی به فعالیت تولیدی خود را ادامه می دهد.
به گفته کارگران این واحد صنعتــی؛ از حدود یک ماه 

پیش کارخانه آزمایش مرودشــت راه اندازی شده و حدود 
۵۰ کارگر به صورت قراردادی در آن مشــغول کارند که به 
مرور با افزایش خطوط تولیدی بر تعداد کارگران هم افزوده 

می شود.
این کارگران با بیان اینکه از همه کســانی که در طول 
فعالیت شــغلی مان از ما حمایت کــرده و مطالبات مان را 
پیگیری می کنند، سپاسگزاریم، افزودند: تولید در کارخانه 
آزمایش مرودشت طی چند سال گذشته به دلیل نوسانات 
نرخ ارز، بــه روز نبودن ماشــین آالت و از همه مهمتر نبود 
مدیریت صحیح با مشــکالتی همراه بود امــا روند تولید 
هم اکنون بهبود پیدا کرده و کارگران با حداکثر توان مشغول 

کار هستند.

آن ها با بیان اینکه روزانه تعداد زیادی انواع آبگرمکن و کولر 
در این واحد تولید می شود، افزودند: مهمترین عامل بازگشت 
کارخانه آزمایش مرودشت به مدار تولید، همراهی و همکاری 
دولت برای رفع مشکالت کارخانه و کارگران بود که رئیس 
جمهور بعد از سفر استانی مهر ماه ســال ۱۴۰۰ به فارس و 
بازدیدی که از کارخانه تعطیل آزمایش مرودشت انجام داد، 
بالفاصله دستور رفع مشکالت این واحد تولیدی را صادر کرد.

آن ها با بیان اینکه با رونــق تولید همه بدهی های مالی 
کارخانه پرداخت می شــود، افزودند: اگر مسئوالن دولتی 
برای راه اندازی این واحد همکاری نداشــتند بدون شک 
فعالیت این واحد همانند ده ها واحد تولیدی دیگر همچنان 

متوقف می ماند.

کارگران در بخش پایانی سخنان خود افزودند: ما خواستار 
توجه جدی مســئوالن برای ادامه رونــد فعالیت کارخانه 
آزمایش مرودشت و استفاده از تمام ظرفیت های آن هستیم 
در عین حال از مسئوالن باالدستی بویژه رئیس جمهور باز 
هم می خواهیم پیگیر وضعیت کارخانه آزمایش مرودشت و 

کارگرانش باشند تا مشکالت کارخانه به مرور کاهش یابد.

با همت کارگران   و حمایت رئیس جمهور محقق شد؛

بازگشت رونق به کارخانه آزمایش مرودشت و اشتغال ۵۰ کارگر

گزارش


