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 مابه التفاوت مستمری فروردین، 
تیر ماه پرداخت می شود

رئیس کانون بازنشســتگان تامیــن اجتماعی 
تهران از وعده سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت 
مابه التفاوت مستمری فروردین سایر سطوح در تیرماه 
خبر داد. علی دهقان کیــا در گفت وگو با ایلنا گفت: 
پرداخت مابه التفاوت فروردین سایر سطوح، چیزی 
حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و قول دادند 
این اعتبار به زودی فراهم و در تیر ماه پرداخت انجام 
می شود. وی در ارتباط با افزایش مبلغ وام بازنشستگان 
هم گفت: وام ضروری بازنشستگان کارگری از پنج 
میلیون تومان به هفت میلیون تومان افزایش یافته 
و همه مجوزهای آن نیز صادر شــده است. قرار است 
وام هفت میلیون تومانی از تیرماه پرداخت شود و اگر 
مشکلی نباشد، ثبت نام آن از ابتدای تیرماه آغاز خواهد 
شد. به گفته دهقان کیا، سهمیه این وام محدود است و 
طبعاً همه بازنشستگان و مستمری بگیران نمی توانند 
از آن بهره مند شوند اما مشــموالن واجد شرایط از 

تیرماه هفت میلیون تومان وام خواهند گرفت.
    

یک کارشناس حوزه کار:
 افراد با کار مشابه، 

دستمزد متفاوت نگیرند
به اعتقاد یک کارشناس حوزه کار، قراردادهای کار 
در کشور باید اصالح شود تا افراد با کار مشابه، حقوق 
و دستمزد و مزایای متفاوت دریافت نکنند. حمید 
حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا گفت: نیروهای 
کار کشور عمدتا تابع قانون خدمات کشوری یا قانون 
کار هستند و به تبع آن قوانین خاص را هم در کشور 
داریم ولی متاسفانه دیده می شــود که افراد با کار 
مشابه، دستمزد و مزایای متفاوتی را دریافت می کنند 
در حالی که این مساله مصداق اجحاف و تبعیض و 
ظلم به نیروی کار کشور است. وی با تاکید بر اینکه این 
مساله باید مورد اصالح و بازنگری قرار گیرد، افزود: 
شاید این کار در دولت آینده در ابتدا در اولویت نباشد 
ولی ما باید در مسائل اقتصاد کالن کشور گره گشایی 
کنیم چرا که این مساله اکنون به یک مانع جدی در 
مسیر اقتصاد کشور تبدیل شده است. این کارشناس 
حوزه کار با اشاره به تغییر جهت گیری های اقتصادی 
کشور اظهار کرد: اگر تحوالت الزم در اقتصاد کالن 
به وجود آید و تغییر رویکرد از بخش اقتصاد دولتی 
به بخش اقتصاد خصوصی و از بخش اقتصاد خدماتی 
به بخش اقتصاد تولیدی را شــاهد باشیم، می تواند 
جهت های کشور را در حوزه اقتصاد دچار تغییر کند 
و ما این نوید را داشته باشیم که به تناسب آن بتوانیم 
قوانین موجود را اصالح کنیم و شرایط را برای همه 
نیروهای کار اعم از کارمند و کارگر بهبود بخشیم. به 
گفته حاج اسماعیلی، در بحث اصالح قراردادهای 
کار می تواند اتفاقات و گشایش هایی صورت بگیرد به 
شرطی که با برنامه وارد عرصه اجرایی و میدانی کشور 

شویم و به سمت این کار حرکت کنیم.
    

 کارگران شهرداری رودبار، 
پنج ماه حقوق معوقه دارند

حدود ۶۰ کارگر مجموعه شهرداری رودبار در 
استان گیالن خواستار پرداخت مطالبات معوقه پنج 
ماهه خود شدند. جمعی از این کارگران در گفت وگو 
با ایلنا گفتند: در این اوضاع اقتصادی و به رغم تهدید 
کرونا، حقوق ما که تحت مسئولیت یک پیمانکار 
فعالیت داریــم به تاخیر افتــاده و مجبوریم بدون 
دریافت حقوق کار کنیم. این کارگران که از آذر ماه 
سال گذشته حقوق خود را از کارفرما کامل دریافت 
نکرده اند، گفتند: باید برای دریافت معوقات مزدی 
خود دوندگی کنیم. کارفرمــا ادعا می کند منابع 
مالی ندارد و نهادهای باالدستی همانند شهرداری و 
شورای شهر نیز هیچ نظارتی بر اوضاع ندارند و به فکر 
پرداخت مطالبات مزدی کارگران نیستند. به ادعای 
این کارگران، شهرداری رودبار بخشی از مطالبات 
معوقه پنج ماهه کارگران را در دو مرحله یک بار آذر 
ماه ۹۹ به مبلغ یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان و یک 
بار در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۵ میلیون تومان 

به صورت علی الحساب واریز کرده است.
    

مرگ یک کارگر بر اثر گازگرفتگی
روز سه شــنبه، گازگرفتگی باعــث مرگ یک 
کارگر مقنــی در عمق ۱۰متری چاهــی واقع در 
خیابان زینبیه اصفهان شد. به گزارش ایلنا، حادثه 
زمانی رخ داد که کارگری حین حفر چاه فاضالب 
در یک ساختمان در حال ساخت در خیابان زینیه 
در اصفهان، ناگهان به دلیل گازگرفتگی در عمق ۱۰ 

دچار حادثه شد.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

از زمان تاسیس ســازمان تامین 
اجتماعی در سال ۱۳۵۴، دولت های 
مختلفی با ایدئولوژی ها و رویکردهای 
متعددی بر ســر کار آمده اند؛ دولت 
زمــان جنگ کــه در اوج بحــران، از 
منابع ســازمان برداشت کرد اما اقدام 
به جایگزینی منابع برداشــته کرد تا 
دولت احمدی نژاد که تامین اجتماعی 
را حیــاط خلــوت نزدیــکان دولت 
می دانست و با نشاندن فردی سیاسی - 
امنیتی بر جایگاه مدیریت این سازمان 
و انحالل شورای عالی تامین اجتماعی، 
راه را برای از بین رفتن ســرمایه های 

بین النسلی کارگران هموار کرد.
تردیدی نیســت که این سازمان، 
تاریخ پر فراز و نشــیبی پشــت سر 
گذاشته، بحران های عجیب و غریبی 
را تجربه کرده و امروز در آســتانه قرن 
جدیــد و آمدن دولتی جدید بر ســر 
کار، وضعیت بــه غایت متزلزلی دارد. 
سازمانی که حیات حدود ۴۶ میلیون 
نفر از جمعیت کشور به ایستادگی و سر 
پا بودن آن بستگی دارد، در زمینه های 
متعدد با چالش و تزلزل روبه روست و 
مساله اصلی این است که دولت بعدی 
قرار اســت چه نوع برخــوردی با این 
سازمان بین النسلی داشته باشد چون 
نوع برخورد و تعامــل دولت بعدی با 
سازمان تامین اجتماعی مهم است و در 
این میان چند چالش یا دغدغه محوری 
مطرح است: نحوه پرداخت بدهی های 

دولت، نحوه مدیریت و اداره سازمان 
و چگونگــی تعامل با بیمه شــدگان 
و مســتمری بگیران از منظــر بهبود 

معیشت و توجه به رفاه جامعه هدف.
 بدهی های دولت 

و نحوه پرداخت آنها
در ارتباط با بدهی هــای دولت به 
ســازمان، چند مســاله مطرح است؛ 
میزان بدهی هــا، نحوه محاســبه و 
حسابرســی این بدهی ها و در نهایت، 

زمان پرداخت و نحوه پرداخت.
بر سر محاسبه بدهی های دولت به 
تامین اجتماعی، تضاد بسیاری وجود 
دارد. زمانی که فعاالن کارگری معتقد 
بودند بدهی دولت به ســازمان حدود 
۳۰۰هزار میلیارد تومان است یعنی در 
زمان تدوین الیحه بودجه ۹۹، دولت 
و به طور مشــخص ســازمان برنامه و 
بودجه، فقط ۱۶۰هزار میلیارد تومان 
از این بدهی را قبول داشــتند و امروز 
که به گفته »حســن صادقی« رئیس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
»میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی 
حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان است و تا 
پایان سال این رقم به ۴۵۰هزار میلیارد 
تومان هم می رسد« نگرانی اینجاست 
که دولت بعدی، چقدر از این بدهی را به 
رسمیت می شناسد و کسی که قرار است 
بر مسند ریاست سازمان برنامه و بودجه 
دولت سیزدهم بنشــیند، ۴۰۰هزار 
میلیارد تومان ادعایی فعاالن کارگری 
و دغدغه مندان سازمان را به رسمیت 

خواهد شناخت یا خیر؟

دولــت دوازدهــم در ســال آخر 
صدارت خــود، دســت بــه تدوین 
الیحه دائمی شــدن همسان سازی 
حقوق بازنشســتگان زده که ســهم 
تامین اجتماعی و بیمه شــدگان آن 
از این الیحه، فقط ماده دو است. ماده 
دو ایــن الیحه می گویــد دولت باید 
»بدهی حسابرســی شــده« خود را 
به ســازمان را ظرف مدت پنج ســال 
کامل بپردازد. البته دولتی دســت به 
تدوین این الیحــه زده و برای دولت 
بعدی تکلیف تعیین کــرده که خود 
 به تکلیف روشن برنامه ششم توسعه 

پایبند نبوده است. 
در برنامه ششم، دولت موظف شده 
کل بدهی خود به تامین اجتماعی را تا 
پایان برنامه یعنی تا پایان همین سال 
۱۴۰۰ تسویه کند. این بدهی نه تنها 
تسویه نشده بلکه روزبه روز انباشته تر 
هم شده و نه بدهی تاریخی پرداخت 
شده و نه بدهی جاری که ساالنه بیش 

از ۳۵هزار میلیارد تومان است.
مســاله اینجاســت که اگر الیحه 
دائمی شــدن به مجلس ارسال شود 
)هنوز دولت در فرســتادن آن تعلل 
می کند( و در مجلس به تصویب برسد، 
آیا دولــت بعدی حاضر خواهد شــد 
بدهی بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومانی 
را بپذیرد و نسبت به پرداخت آن اقدام 
کند؟ این در حالی ست که در محاسبه 
مبلغ قابل پرداخــت، چالش دیگری 
هم وجود دارد که »علی دهقان کیا« 
رئیس کانون بازنشســتگان کارگری 

تهران آن را »لــزوم پرداخت بدهی به 
نرخ روز« می داند و می گوید: اگر بدهی 
جاری هر ســال، همان سال پرداخت 
می شد و سازمان آن را سرمایه گذاری 
می کرد، االن چند صــد هزار میلیارد 
سرمایه داشتیم پس باید بدهی انباشته 
به نرخ روز محاســبه و پرداخت شود 
مثل سایر دیون قابل پرداخت ازجمله 

قرض، مهریه و....
در این میان تنها دستاورد سازمان 
و بیمه شدگان آن در طی این سال ها، 
گنجانــدن ۸۹هزار میلیــارد تومان 
اعتبار مختــص ســازمان در بند )و( 
تبصره ۲ قانون بودجــه ۱۴۰۰ بعد از 
مطالبه گری بسیار از دولت و مجلس 
بوده که هنوز ریالی از آن در سال جاری 
پرداخت نشده و مشــخص نیست با 
رفتن این دولــت، دولت بعدی زیر بار 

همین تعهد قانونی هم برود یا خیر.
مساله البته فقط کمیت پرداخت 
نیست. کیفیت پرداخت و نحوه تسویه 

بدهی ها هم مهم است. در مرداد سال 
۹۹، دولت سهام چندین شرکت را در 
ازای ۳۲هزار میلیارد تومان از بدهی 
خود به تامیــن اجتماعی واگذار کرد؛ 
سهام شــرکت هایی که برخی از آنها 
مانند هپکو، مشــکل دار و در آستانه 
ورشکســتگی بودند و به گفته »اکبر 
شوکت« عضو کارگری هیات امنای 
ســازمان تامین اجتماعی، بیشتر بار 
خاطر شدند تا یار شاطر! او تاکید دارد: 
نحوه پرداخت بسیار مهم است. اگر پول 
نقد نمی دهند الاقل سهام شرکت های 
زیرمجموعه هلدینگ های ســودآور 
مانند پتروشــیمی ها یا منطقه آزاد 
مکران را به ســازمان بدهند نه سهام 

شرکت های در آستانه ورشکستگی!
در مجموع، اینکه دولت بعدی چه 
رویکردی در قبــال بدهی های خود 
به ســازمان در پیش خواهد گرفت، 
مساله بســیار مهمی اســت و جالب 
اینکه هیچ یک از کاندیداهای ریاست 
جمهــوری ۱۴۰۰، در مناظره هــای 
انتخاباتی و در طرح و برنامه های خود، 
به موضوع به این مهمــی که حیات و 
ممات ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور 

به آن گره خورده، اصاًل ورود نکردند.
نحوه مدیریت سازمان

»سازمان باید مانند سابق، شورایی 
اداره شــود«. این، یکی از مهم ترین 
مطالبات جمعــی کارگران اســت. 
سازمانی که با حق بیمه های کارگران 
شکل گرفته و سال هاست از این طبقه 
تغذیه کــرده، چرا بایــد دولتی اداره 
شــود و چرا باید تبدیل بــه یک اداره 
زیرمجموعه طویــل و عریض دولت 

شود؟
احیــای شــورای عالــی تامین 
اجتماعی، گامی مثبت اســت اما به 
معنای رســیدن به مقصد نیســت. 
پس از احیای ســاختار شورایی برای 
اداره ســازمان، آنچه اهمیت بســیار 
دارد وزن جامعــه بیمه شــدگان در 
این نهاد شورایی است. اگر قرار باشد 
مثل شــورای عالی کار، در شــورای 
عالی تامین اجتماعی نیز نمایندگان 
کارگــران و بیمه شــدگان در اقلیت 
باشند، باز هم دولت دست باال خواهند 
داشــت و عهــده دار تصمیم گیری 
خواهند بود. بنابراین تامین اجتماعی 
باید به دست کســانی اداره شود که 
خودشــان پول روی هم گذاشته اند و 
این نهاد را بنا کرده اند. سازمان متعلق 
به کارگران و بازنشستگان است و باید 

به دست همین ها اداره شود.

نه تنها هیچ یــک از کاندیداهای 
ریاست جمهوری در ارتباط با احیای 
ساختار شــورایی ســازمان چیزی 
نگفتند، بلکه این نگرانی هست که در 
دولت بعدی، همین استقالل نیم بند 
سازمان نیز با رای و نظر دست راستی ها 
از میان برداشته شــود. چندی پیش 
در طرح »بنای ایران« اتاق بازرگانی، 
پیشــنهاد داده اند ســازمان تامین 
اجتماعــی در یکــی از معاونت های 

ریاست جمهوری ادغام شود!
تعامل با بیمه شدگان کم درآمد

دغدغه بعدی، نحوه تعامل دولت 
به عنوان حافظ منافــع همه مردم در 
قبال کارگران و بازنشســتگان است. 
آیا دولتی که هر ســال از بیت المال و 
دارایی های عمومــی بودجه می دهد 
تا همسان ســازی برای بازنشستگان 
زیرمجموعه خودش اجرایی شــود، 
برای بازنشســتگان تامین اجتماعی 
)بیش از ۶۵درصد مستمری بگیران 

کشور( چنین کاری خواهد کرد؟
ئمــی شــدن  ا د در الیحــه 
همسان ســازی کــه توســط دولت 
دوازدهم طراحی شده، چنین اقدامی 
پیش بینی نشــده اما آیــا مجلس در 
اصالح الیحه، دولت را مکلف به انجام 
تعهدات در قبال بازنشستگان کارگری 
خواهد کــرد و آیا دولت ســیزدهم 
خود را قائل بــه رعایت عدالت در حق 
مستمری بگیران و بازنشستگان کشور 

خواهد دانست؟
مســاله بعدی این است که چقدر 
حق مشارکت طبقه کارگر در تعیین 
معادالت معیشــتی، توســط دولت 
سیزدهم به رسمیت شناخته خواهد 
شــد و آیا باز هم در مذاکرات مزدی 
شورای عالی کار که تنها مرجع تعیین 
معیشت کارگران شاغل و بازنشسته 
اســت، دولــت کنــار کارفرمایــان 
می ایســتد و کارگران را به حاشــیه 

هدایت می کند؟

آینده 65درصد از مردم به صندوق بیمه کارگران گره خورده است

تامین اجتماعی در برزخ رویکرد دولت آینده

خبر

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: 
اینکه بگوییم نرخ تورم را کاهش می دهیم با 
اینکه بگوییم قیمت هــا را کاهش خواهیم 
داد، فرق دارد. اگر مثال برای ســال بعد نرخ 
تورم را ۱۵درصد کاهش دهیم، خیلی جای 
خوشحالی ندارد بلکه هم باید جلوی افزایش 

قیمت را گرفت و هم قیمت ها را کاهش داد.
به گــزارش ایلنا، آلبرت بغزیــان درباره 
قتصــادی کاندیداهــای  وعده هــای ا
ریاســت جمهوری و امکان عملیاتی شدن 
چنیــن وعده هایی گفــت: ایــن وعده ها 
کلیشه ای ست و ما هر دوره آنها را از کاندیدای 
مختلف می شــنویم. اینها مواردی است که 
برای قشر ضعیف و کم درآمد جامعه اهمیت 
دارد برای همین کاندیداها سراغ این وعده ها 
رفته انــد اما اینکــه اینها چقــدر عملیاتی 

می شوند، جای بحث دارد.
وی ادامــه داد: در مناظره هــا و اعــالم 
برنامه های کاندیداها ندیــدم که حتی یک 
نفر از کاهش قیمت ها صحبــت کند. البته 
وعده هایی که داده شده امکان تحقق دارد اما 
چنین اقداماتی تورم زاست. همین که ارزانی 
شود و تورم صفر شود، مسائل به تدریج حل 

خواهد شــد. یکی از این کاندیداها می گوید 
»ازدواج از شما مسکن از ما« خب بدون اینکه 
برنامه ای برای کاهش قیمت مسکن داشته 

باشیم، نمی توان چنین حرفی زد.
بغزیان با انتقــاد به افــرادی که مخالف 
قیمت گذاری دســتوری دولت هســتند، 
گفت: قیمت گذاری دســتوری یعنی دولت 
قیمت برخی چیزها مثل ســیمان، فوالد و 
امثال آن را پایین نگه می دارد و گروهی از این 
می نالند که چرا دولت قیمت ها را با دســتور 
پایین نگه داشــته اســت. اینها می خواهند 
قیمت ها افزایش پیدا کند و می گویند بهانه 
کمبود تولید و به صرفه نبودن تولید همین 
قیمت گذاری دستوری است ولی باید بدانیم 
که در شــرایط فعلی در اقتصــادی که رانت 
و انحصار وجــود دارد و اراده بــرای مبارزه 
با فســاد و رانت کم است، مســلما دولت ها 
باید در اقتصــاد دخالت کنند تــا نگذارند 
سوءاستفاده صورت گیرد. در غیر این صورت 
رها کــردن اقتصاد و اینکه نــام آن را خروج 
از قیمت گذاری دســتوری بگذاریم همانا و 

افزایش قیمت ها همان.
وی با تاکید بر اینکه قیمت ها باید کنترل 

و کاهش پیدا کند، گفت: نظارت بر قیمت ها 
به خصوص کاالهای اساسی که ارز دولتی به 
آن تعلــق می گیرد، اهمیت بســیاری دارد. 
چــرا باید قیمــت کاالیی که بــا ارز ۴۲۰۰ 
تومانی تولید یا وارد می شــود براســاس ارز 
۲۵هزار تومانی قیمت گذاری شــده باشد؟ 
کاندیداها به ایــن موضوع اشــاره نکردند 
که افــرادی کــه ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند 
و کاال را آزاد فروختنــد یــا احتــکار کردند 
 را شناســایی کنند اما صحبــت از مبارزه با

 فساد می شود.
این اســتاد دانشــگاه درباره یارانه های 
پنهان هم گفت: در همه جای دنیا، دولت ها به 
کاالهایی یارانه می دهد اما منابع آن از مالیات 
تامین می شــود و به همین دلیل بر کسری 
بودجه خــود نظارت می کننــد. همان طور 
که مالیات توجیه می شــود یارانه هم توجیه 

می شود.
وی تصریح کرد: باید توجه کنیم که حذف 
یارانــه از حامل های انرژی باعــث افزایش 
قیمت می شــود. حذف یارانه و رساندن آن 
به افراد نیازمند، البته باعــث ایجاد عدالت 
می شــود. درواقع نگرانی مــا بحث عدالت 

اجتماعی است یعنی همه نباید مشمول این 
یارانه شوند و برای این به همین دلیل است که 
اسم آن را هدفمندسازی یارانه ها گذاشته اند 

اما اصال هدفمند نشد.
بغزیان گفت: اگر ما ۶۰ میلیون مستحق 
دریافت یارانه داریم بایــد بگوییم که واویال! 
یعنی ما نتوانستیم عدالت اجتماعی و درآمد 
کافی ایجاد کنیم و این فاجعه اســت. اگر ما 
به جایی برســیم که بگوییم ۲۰میلیون نفر 
را شناسایی کردیم و به آنها یارانه بدهیم این 
درست اســت. اما در صحبت های کاندیداها 
خبری از حذف یارانه بگیرهای غیرنیازمند 

نیست.
استاد دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به 
این ســوال که آیا می توان فقر را طی ۴ سال 

نابود کرد، گفت: فقر را نمی شــود نابود کرد 
اما فقیر را می شود نابود کرد! وقتی نرخ تورم 
باالست یعنی فقر گســترش پیدا می کند. 
ببینید نرخ تورم جلوتر از افزایش دســتمزد 
اســت و حتی قیمت ها خیلی جلوتر از خود 
دستمزد هستند بنابراین تورم روی قیمت ها 
حســاب می شــود و معلوم کــه در چنین 

شرایطی فقر از بین نمی رود.
وی گفت: به هیچ وجه چهارساله نمی توان 
فقر را نابود کرد. مســلم اســت کــه وقتی 
تورم و رکــود اقتصادی و بیکاری باالســت 
فقر را نمی شــود از بیــن برد. ایــن چیزی 
اســت که حتی اروپا و آمریکا هم نمی تواند 
 ادعا کند کــه فقر را ریشــه کن خواهد کرد 

چه برسد به اینجا.

هشدار استاد اقتصاد به کاندیداهای ریاست جمهوری:

مواظب باشیم به جای فقر، فقیر را نابود نکنیم

هیچ یک از کاندیداهای 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰، 

در مناظره های انتخاباتی 
و در طرح و برنامه های 

خود، به موضوع سازمان 
تامین اجتماعی که حیات 
۴6 میلیون نفر از جمعیت 
کشور به آن گره خورده، 

ورود نکردند

در برنامه ششم، دولت 
موظف شده کل بدهی 

خود به تامین اجتماعی 
را تا پایان برنامه یعنی تا 
پایان همین سال ۱۴۰۰ 

تسویه کند. این بدهی نه 
تنها تسویه نشده بلکه 
روزبه روز انباشته تر هم 

شده است
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