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کسری بودجه؛ بیماری مزمن 
تأمین اجتماعی

علی حیدری، نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی

کســری بودجه یکــی از بیماری های مزمن 
سازمان تامین اجتماعی در چند دهه اخیر بوده 
است. این در حالی است که دولت این بدهی ها را 
در بودجه نمی بیند و ما مجبوریم این بدهی ها را 
در سال های بعد به روزرســانی کنیم و در قالب 
سهام دریافت کنیم. البته ســازمان تمایل دارد 
که مطالبات بیمه ای را نقد و به روز بگیرد اما چون 
امکان پذیر نیست در شرایط موجود و با توجه به 
وجود کرونا که باعث خلل در مســائل و ورودی 
و خروجی سازمان ها شــده، فعاًل مکانیزم تهاتر 
امــوال و دارایی ها را به عنوان یــک انتخاب دوم 

پذیرفته و انجام می دهد.
دولت، شــرکت هایی که واگــذار می کند به 
صورت پکیج یا سبد اســت و در آن شرکت های 
سودده و شــرکت های کم بازده هم وجود دارد. 
ضمن اینکه ســاختار اقتصاد ما بــه گونه ای بود 
که شــرکت هایی که در مقطعی زیان ده بودند با 
توجه به تغییر پایه پولی که در کشور اتفاق افتاده 
و نزولی که ریال در مقابــل دالر پیدا کرده، همه 
شرکت ها اموال و دارایی شان به صرفه شده و یکی 
از خصایصی که این شــرکت های دولتی دارند 
این است که در آن اعمال سرمایه افزوده باالیی 
وجود دارد که اگر سازمان بتواند آنها را مدیریت 
کند، طبیعتــاً می تواند برای ســازمان مفید به 

فایده باشد.

همچنین باید گفت در گــذر زمان با توجه به 
ساختار اقتصاد و پول و طلبی که ما داریم، حتی 
اگر دولت نظرات ما را در خصوص به روزرســانی 
بپذیرد و نرخ سود اوراق مشارکت را هم به صورت 
مرکب هم اعمال کنیم باز هم سازمان عدم النفع 
زیادی دارد. یعنی بدهی ای که ما در ۲۰ ســال 
پیــش از دولت طلب داشــتیم، حتــی اگر نرخ 
سود اوراق مشارکت را در آن اعمال کنیم باز هم 
جایگزین این نمی شود که اگر یک زمین یا سنگ 
قبر خریده بودیم، االن قیمت باالتری داشت. یکی 
ساختار معیوب اقتصاد ما اقتضا می کند و یکی هم 
تجربیاتی که صندوق ها دارند، مثاًل در زمان جنگ 
اگر پول نقد داشتیم، شــرکت یا ملک داشتیم، 

دولت نمی توانست از ما وام بگیرد.
درباره وضعیت فعلی تأمین اجتماعی و اینکه 
آیا دچار ورشکستگی است یا خیر، هم باید گفت 
در شرایط کرونا سازمان دچار یک سری مشکالت 
جدی تری شــده و این مشکالت با مشکالتی که 
قباًل ســازمان با آن مواجه بود تغییر پارادایمی 
داشت. در گذشته در بعضی از حوزه ها که دچار 
مضیقه می شدیم می توانســتیم جابه جایی به 
حوزه دیگر بدهیــم. در حال حاضــر از مدت ها 
قبل به خاطر یک ســری قوانین مساعد یا حتی 
عملکرد نامســاعد برخی از بخش هــا در حوزه 
پوشــش بیمه ای مزدبگیرانی که اجباری است، 
دچار محدودیت شــدیم چون بخش زیادی از 
اقتصاد و بنگاه هایمان غیررسمی هستند، پروانه 
و جواز کسب ندارند که بخواهیم کارگران را بیمه 
کنیم، سازمان می توانست به سمت بیمه شدگان 
توافقی و قراردادی شــیفت شود یا بیمه شدگان 
اختیاری یا اقشــار خاص یا مثــاًل در زمانی که 
کارفرمایان خصوصی دچار مشــکل می شدند با 
ارائه بخشــودگی جرایم مقداری از وصولی های 

خودمان را جبران می کردیم.
کرونا در سازمان اثری چندوجهی گذاشت. 
در شرایط موجود بسیاری از کارگاه ها یا تقلیل 
نیرو یا تقلیل شــیفت دادند یا تعطیل شدند. 
سازمان در شــرایط کرونایی نمی توانست به 
ســراغ کارفرمایان بــرود و بدهی های معوقه 
خود را وصول کند. ما حدود ۳۲۰هزار از دولت 
و ۵۰هزار میلیارد تومان هم از کارفرمایان طلب 
داریم که از گذشته تا به االن شکل گرفته است. 
در پایــان باید گفــت در صورتی که دولت 
بدهی هــای جاری خــود را )نه بدهی ســال 
گذشــته( به تأمین اجتماعی پرداخت کند با 
کســری ماهانه روبه رو نخواهیم شد ولی اگر 
ندهد با مشــکل روبه رو خواهیم شد. کسری 
ماهانه در سال گذشته حدود دو هزار میلیارد 
تومان بود که اواخر ســال به ۱,۲۰۰ تا ۱,۵۰۰ 
میلیارد تومان رســید و در ماه های اول امسال 
نیز به خاطر بحث کرونا مشکل داشتیم اما االن 

مشکلی نداریم.
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نسرین هزاره مقدم

روزگاری نه چندان دور، اشتغال در 
صنعت نفت و مناطق نفت خیز جنوب 
کشور، رویای هر جوانی بود. افول شرایط 
کار در جنوب کشور، بدون تردید حاصل 
رشد بی امان شــرکت های پیمانکاری 
اســت. در حال حاضر با مقررات زدایی 
از قوانیــن کار در مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصــادی و هجــوم شــرکت های 
پیمانکاری، تا جایی که قریب 7۵درصد 
کارگران نفــت و گاز طرف قــرارداد با 
این شرکت ها هستند، نه تنها از سطح 
دستمزد و مزایای شغلی کارگران نفتی 
کاسته شده بلکه امنیت شغلی، روانی و 
جانی این کارگران به سادگی در معرض 

خطر قرار گرفته است.
»ابراهیــم عــرب زاده« از کارگران 
شــرکت های پیمانــکاری شــرکت 
تهران جنــوب )تاسیســات مخازن و 
ذخیره سازی بندر ماهشــهر( بود که 
هفتم مردادماه، بر اثر گرمای شدید جان 
خود را از دست داد. در همان روز حادثه، 
فرماندار بندر ماهشهر با انتقاد از اهمال 
مسئوالن این شــرکت نسبت به عدم 
تامین امکانات کمک های اولیه در محل 
کار کارگران گفت: پیــش از این نیز از 
شرکت تهران جنوب به علت عدم تامین 
امکانات درمانی و کمک هــای اولیه از 

سوی مسئوالن شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان شکایت شده بود. با این وجود 
مسئوالن شرکت نسبت به این موضوع 

بی توجه بودند.
بیرانوند ادامــه داد: عــالوه بر این 
موضوع، کارگران این شرکت در ایامی 
که استان بیشترین دمای هوا را پشت 
سر می گذارد و کمیته بحران استان به 
کاهش ساعت کاری تاکید کرده بودند، 
۱۲ ساعت در روز را در محل کار با تحمل 
گرمای طاقت فرسا حضور پیدا کرده اند 
که بدون شک با اهمال کاران نسبت به 

این مسأله برخورد خواهد شد.
بــا ایــن حســاب، شــرکت های 
پیمانکاری در بخش نفت و گاز که اتفاقاً 
هنوز یکی از سودآورترین بخش های 
اقتصاد ایران است، حتی خود را موظف 
به رعایت قوانین و آیین نامه های ساعات 
کار و کاهش این ساعات به خاطر گرمای 
باالی ۵۰ درجه جنــوب نمی دانند. به 
عبارت دیگر، این شرکت ها که به دنبال 
سودآوری هرچه بیشتر هستند، تابع 
هیچ قانون و مقرراتی نیستند و حمایت 
الزم )حتی بسیار حداقلی در حد کاستن 
از ساعات کار برای ممانعت از گرمازدگی( 

از کارگران خود صورت نمی دهند!
این اتفــاق یعنی مــرگ ابراهیم 
عرب زاده، چندان در رســانه ها بازتاب 
نداشــت و نتواســت موجــی حتی 

کوتاه مدت علیه شرکت های پیمانکاری 
بیافریند؛ از آن دسته موج هایی که هم در 
بین رســانه ها و هم در بین مسئوالن و 
نمایندگان مجلس به وجود می آید اما 
چند روز بعد از پایان حادثه، به سادگی 
فروکش می کنــد و تمام می شــود. 
پیش از آن، مرگ دلخــراش »عمران 
روشــنی مقدم« مــوج کوتاه مدتی از 
اعتراض به وجــود آورد که البته خیلی 
زود فروکــش کرد و دوبــاره کارگران 
پیمانکاری جنوب یعنی مشعل داران 

نفت و گاز کشور به امان خدا رها شدند.
بیســت و یکم خردادمــاه، عمران 
روشنی مقدم، کارگر پیمانکاری میدان 
نفتی هویزه دســت به خودکشی زد. 
همکاران این کارگر، علت را نارضایتی 
از شرایط شغلی اعالم کردند و گفتند: 
حقوق ما ناچیز است و با تاخیر پرداخت 

می شود.
در همان زمان، اداره کار شهرستان 
هویزه تایید کــرد که ایــن کارگران 
حقوق اردیبهشــت ماه را نگرفته اند و 
قراردادهای آنها نیــز نیازمند بازبینی 
اســت تا با اصول و قواعــد کار تطابق 

داشته باشد.
 هیاهوی کوتاه مدت

 علیه پیمانکاران
این مرگ دلخراش، در همان زمان 
هیاهوی بسیاری برانگیخت و منجر به 

واکنش های متعدد شد. همه ازجمله 
نمایندگان مجلس خواســتار برچیده 
شــدن کامل بســاط پیمانــکاران به 
خصوص پیمانکاران نفتی شــدند اما 
اکنون که ۵۰ روز از خودکشی عمران 
گذشته است، نه مجلس مصوبه ای برای 
حذف پیمانکاران داشته و نه نهادهای 
مســئول در دولت ازجمله وزارت کار، 
گامی برای نظارت حداقلی بر عملکرد 
پیمانکاران برداشته اند. به نظر می رسد 
که همه چیز خیلی آرام به قبل از مرگ 
عمران بازگشــته و پیمانکاران بدون 
دغدغه و در آرامش کامل مشــغول به 

کار هستند.
یکی دو روز بعد از حادثه خودکشی 
روشنی مقدم، »سیدکریم حسینی« 

نماینده اهواز، کارون، باوی و حمیدیه 
در مجلس و رئیس مجمع نمایندگان 
استان خوزستان با انتشــار بیانیه ای 
نسبت به خودکشــی کارگر نفتی در 
یکی از میادین نفتی استان خوزستان 

واکنش نشان داد.
در ایــن بیانیــه آمده بــود: باید به 
فعالیت پیمانکاران نیروی انسانی که 
قراردادهــای ظالمانه و ســودجویانه 
منعقد می کنند پایــان داد و این کار با 
راهکارهای واقع بینانه محقق می شود. 
تنوع قراردادهای کارگری، تاریخ محدود 
به کارگیری  کارگران، عدم پرداخت به 
هنگام حقوق و مزایا، یک جانبه نگری 
در انعقاد قرارداد و عدم نظارت صحیح 
سازمان ها و ادارات ذیربط همه و همه 
باعث ناامنی روانی، عدم ثبات شغلی، 
اضطراب و استرس، بی عدالتی و اجحاف 
به کارگران شده است. مجمع نمایندگان 
مردم خوزستان در مجلس ضمن ابراز 
تاسف شدید از حادثه ناگوار فقدان یکی 
از کارگران زحمتکش این مرز و بوم، به 
مدیران مربوطه برای رفع ایرادات فوق 
هشــدار داده و از طریق مجاری قانونی 
مشکالت کارگران را با جدیت و قاطعیت 

پیگیری خواهد کرد.
اما بعد از صدور ایــن بیانیه و البته 
چند مصاحبــه انتقادی با رســانه ها 
توسط نمایندگان مجلس، هیچ اقدام 
عملی توســط این نماینــدگان برای 
مقابله اساســی با حضور غیرقانونی و 
دردسرساز شرکت های پیمانکاری در 
پروژه های نفت و گاز صورت نگرفت. این 
در حالی ست که چهارم تیرماه، »حاتم 
شــاه کرمی« معاون روابط کار وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حذف 
قراردادهای پیمانکاری گفت: در حال 
حاضر استفاده از پیمانکار در بخش هایی 
از دولت و نهادهای عمومی براســاس 
قانون انجام می شود اما چنانچه مجلس 
قانونی را تصویب کنــد که پیمانکاران 
نیروی انسانی حذف بشــوند و قرارداد 
مستقیم با کارگران منعقد شود، ما از آن 

استقبال می کنیم.
صدایی که شنیده نشد

در ایامی که از مرگ دلخراش عمران 
روشنی مقدم سپری شد، نمایندگان 
مجلــس کار خاصی بــرای کارگران 
پیمانکاری صــورت ندادند. همچنان 
پیمانــکاران در پروژه های نفت وجود 

دارند و کارگران را به استثمار می گیرند، 
دســتمزدها را با ماه ها تاخیر پرداخت 
می کننــد و حتی قوانیــن ایمنی کار 
)حداقلی ترین قوانین مربوط به ایمنی 
جانی کارگران( را رعایت نمی کنند تا 
جایی که چهل و چنــد روز بعد از مرگ 
عمران، »عرب زاده« کارگر پیمانکاری 
دیگری بــر اثر گرمازدگی شــدید در 
ماهشهر فوت می کند. سوال اینجاست 
که چرا نمایندگان مجلس قانون حذف 
پیمانکاران را مصــوب نمی کنند و چه 

مالحظاتی مانع از این کار می شود؟
در این بیــن، چند هــزار کارگر 
پیمانکاری نفت و گاز با ایجاد کمپین 
»نه بــه قراردادهــای پیمانکاری« 
خواســتار حذف پیمانکاران توسط 
مســئولین شــده اند؛ کمپینی که با 
خودکشــی عمران روشــنی مقدم 
اســتارت زده شــد و خیلی زود چند 
هزار کارگر به آن پیوســتند. اعضای 
ایــن کمپیــن از همــه مســئوالن 
مربوطــه از مقامــات وزارت نفــت 
گرفته تا نمایندگان مجلس یازدهم، 
درخواســت دارند که برای برچیده 
شدن بســاط پیمانکاران اقدام کنند 
اما سوال اینجاست که آیا صدای این 
کارگران توســط مســئوالن شنیده 

خواهد شد؟
یکی از کارگران پیمانکاری نفت که 
در این کمپین فعالیت دارد، در این رابطه 
می گوید: بعید می دانم صدای ما شنیده 
شــود. بعد از مرگ روشنی مقدم، همه 
رسانه ها به موضوع کارگران پیمانکاری 
ورود کردند و همه مسئوالن در انتقاد از 
پیمانکاران گوی سبقت از هم ربودند اما 

خیلی زود فراموش شدیم.

مصایب مشاغلی که روزی آرزوی جوانان بود

فراموشی صدای مشعل داران نفت زیر هیمنه سنگین پیمانکاران

خبر

معاون نظارت شورای شهر تهران از ورود شورا 
به بررسی حادثه فوت یک پاکبان و مصدومیت 
دو کارگر دیگر در حوالی پل سیدخندان خبر داد.
افشــین حبیب زاده در گفت وگو با ایسنا در 
مورد حادثه روز جمعه که منجر به مرگ یکی از 
پاکبانان و جراحت دو پاکبان دیگر بر اثر برخورد 
یک خودرو با آنان شد و در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه چرا این افراد برخالف آیین نامه نیروی 
انســانی در حال تمیز کردن بزرگــراه بوده اند، 
اظهار کرد: سازمان پســماند آیین نامه ای دارد 
که براساس آن حضور عوامل انسانی این سازمان 
در بزرگراه ها ممنوع است اما در همان آیین نامه 

اعالم شــده که اگر نیاز بود مــکان خاصی که 
ماشین آالت و ابزار امکان تردد ندارند، تمیز شود 

می توانند از نیروی انسانی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه منطقه 7 مدعی اســت که 
استفاده از نیروی انســانی در بزرگراه در حادثه 
به این دلیل بوده که باید نقاط حساسی را تمیز 
می کردند و امکان حضور ماشــین آالت نبود، 
گفت: من با معاون خدمات شهری منطقه 7 نیز 
صحبت کردم و او اعالم کرده که شرایط به گونه ای 

نبود که ماشین آالت در آن مکان استفاده شود.
رئیس فراکســیون کارگری شــورای شهر 
تهران با بیان اینکه اگر قرار است در بزرگراه ها از 

نیروی انسانی استفاده شود باید اقدامات ایمنی و 
عالمت گذاری ها به درستی صورت بگیرد، اظهار 
کرد: براساس آیین نامه باید چند مرحله هشدار 
به رانندگان داده شود که در ابتدا یک فرد با پرچم 
رانندگان را از حضــور پاکبانان مطلع کند و بعد 
از آن نیز در چند مرحله موانعــی با فاصله های 
مناسب در نظر گرفته شود تا اگر خدایی ناکرده 
تصادفی صورت گرفت شــاهد مرگ انســان 

نباشیم.
حبیب زاده با بیان اینکه حادثه روز جمعه در 
ساعت حدودا ۱۰ و ۳۰ دقیقه رخ داده و متاسفانه 
یک کارگر ایرانی جان خود را از دست داده و دو 

کارگر اهل افغانستان نیز دچار جراحت شدند که 
خوشبختانه حال آنها رو به بهبود است، تصریح 
کرد: شــهرداری منطقه گزارش اولیه ای از این 
حادثه ارائه کرد اما آن را قابل قبول ندانســتم و 
اعالم کردم باید گــزارش تصویری قبل و بعد از 
حادثه را نیز بفرستند و به طور قطع بازرسان شورا 

نیز این موضوع را بررسی خواهند کرد.
وی با بیــان اینکه این آیین نامــه به تازگی 
ابالغ شــده و ســه مرحلــه  نظارت ســازمان 
پســماند، شــهرداری منطقه و پیمانکار را نیز 
دارد، اظهار کرد: باید برای شــرایط خاص تمیز 
کردن بزرگراه ها چاره ای بیندیشیم چرا که مگر 

می شود ماشین آالت کوچک تر یا خاص طراحی 
نشده باشد. باید زمینه  ورود این ماشین آالت را 

فراهم کنیم.
حبیب زاده در پایان گفــت: منتظر گزارش 
نهایی شــهرداری منطقه 7 در خصوص حادثه 
هستیم و بازرسان شــورا نیز قطعا ابعاد مختلف 

این حادثه را بررسی خواهند کرد.

معاون نظارت شورای شهر تهران:

گزارش اولیه حادثه فوت و مصدومیت کارگران خدماتی پذیرفتنی نیست

در چهل و نهمیــن روز از اعتــراض صنفی کارگران 
شــرکت کشــت و صنعت نیشــکر هفت تپه که دیروز 
)شــنبه/۱۱ مرداد( مقابل فرمانداری شــوش برگزار 
شــد، »علی خضریــان«، »احمــد نادری« و »ســید 
 نظام الدین موســوی«  ســه نفر از نمایندگان مجلس 

حضور یافتند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعــی از کارگران با ابراز 
خشــنودی از حضور این نمایندگان، یادآور شــدند: از 
حضور نمایندگان اســتقبال می کنیم؛ اما انتظار داریم 
که وعده ندهند و عمــل را با وعده تــوأم کنند؛ چرا که 

گوش هایمان از وعده  پر اســت و دیگر جایی برای ضبط 
وعده ها   نداریم.

آنها افزودند: با توجه به اینکه دولت صرفا وعده داده 
است که دســتمزدهای عقب افتاده کارگران پرداخت 
می شود، از نمایندگان مجلس انتظار داریم که امور را به 
صورت میدانی از دولت پیگیر شوند و در مجلس از دولت 
بپرســند که چرا از کارفرما تضمین های محکمی برای 
پرداخت دســتمزدها نمی گیرد؛ در حالــی که کارفرما 
مرتب به دولــت وعده می داد که پرداخت دســتمزدها 

عقب نمی افتد. 

کارگــران شــرکت کشــت و صنعــت نیشــکر 
ی  دســتمزدها ز  هنــو  : نــد د و فز ا  ، هفت تپــه
اردیبهشــت، خــرداد و تیر پرداخت نشــده اســت؛ 
از ایــن رو انتظــار داریم اگــر وعــده ای می دهند، آن 

 وعده را عملیاتــی کنند و یــک گام به جلــو بگذارند. 
کارگران هفت تپــه در همین حال با اشــاره به طوالنی 
شدن اعتراض خود، اضافه کردند: انتظار نداشتیم زمان 
اعتراض برای دریافت مطالباتمان طوالنی شود؛ چرا که 
پرداخت دستمزدها نباید به مسئله دادگاه آقای »امید 
اسدبیگی« کارفرمای شرکت گره می خورد؛ اما این اتفاق 

رخ داده است. 
کارگران با اشــاره بــه ممانعت شــان از خروج چند 
دســتگاه مایلر از شــرکت که داری بار بــاگاس )تفاله 
نیشکر( بودند، افزودند: این کامیون ها برای جابه جایی 
بار در داخل شرکت استفاده می شــدند و دلیلی ندارد 
که برای ارســال بار به خرم آباد یا شهرستان های دیگر 
 از آنها اســتفاده کنند. به همین دلیل سعی کردیم مانع 

از خروج مایلرها شویم.

با حضور سه نماینده مجلس همراه بود؛

تجمع کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

نماینده اهواز: تنوع 
قراردادهای کارگری، تاریخ 

محدود به کارگیری ، عدم 
پرداخت به هنگام حقوق 

و مزایا، یک جانبه نگری در 
انعقاد قرارداد و عدم نظارت 
صحیح باعث ناامنی روانی، 
عدم ثبات شغلی، اضطراب 

و استرس، بی عدالتی و 
اجحاف به کارگران شده 

است

معاون روابط کار وزارت 
تعاون: استفاده از پیمانکار 

براساس قانون انجام 
می شود اما چنانچه مجلس 

قانونی تصویب کند که 
پیمانکاران نیروی انسانی 

حذف بشوند و قرارداد 
مستقیم با کارگران منعقد 

شود، ما از آن استقبال 
می کنیم
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