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مجلس یازدهم که در بدو تشکیل با شعارهای 
حمایت از محرومان و به پشتوانه حضور حداقلی 
مردم پای صندوق های رای تشکیل شد، این روزها 
درگیر تصویب طرحی به نام توزیع کاالهای اساسی 
با استفاده از کاالبرگ است که هر چند ظاهرا غم 
معاش خانوارهای محروم را به همراه دارد، اما به زعم 
کارشناســان اقتصادی و فعاالن کارگری، نه تنها 
چاره ساز نیست، بلکه به گسترده کردن بیشتر فقر 

بین مردم دامن می زند.
به گــزارش »توســعه ایرانی«، یــک فوریت 
طرح تامین کاالهای اساســی که توسط »جبار 
کوچکی نژاد« نماینده رشت در مجلس تهیه شده 
بود، روز 29 تیر ماه با 189 رای موافق نمایندگان 
مجلس به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به 
کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شد. براساس 
جزئیات طرح مذکور که در کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس به تصویب رسید، بند )و( تبصره )2( 
و جدول تبصره )1۴( قانون بودجه سال 99 اصالح 
شده و دولت مکلف شده که به منظور تامین بخشی 
از نیازهای معیشــتی خانوارهای کشــور به ویژه 
خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال 
1۳99 و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت 
یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در 
طرح معیشت خانوار )موضوع ردیف )۳1( جدول 
تبصره 1۴ قانون بودجه سال 1۳99 کل کشور(، از 
طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست 

خانوار اقدام کند.
براساس جز )۳( بند »الف« مصوبه کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس، منابع مورد نیاز برای توزیع 
کاالهای اساسی با اســتفاده از کاالبرگ تا سقف 
۳0هزار میلیارد تومان به نسبت مساوی از محل 
افزایش اعتبار بند )و( تبصره )2( مندرج دربند )ب( 
این قانون( و مصارف جدول تبصــره )1۴( قانون 
بودجه سال 99 به استثنای ردیف های )9(، )10(، 
 )29( ،)28( ،)2۷( ،)2۶( ،)2۵( ،)2۴( ،)2۳( ،)11(
و )۳1( تامین می شــود. براســاس بند »ب« این 
مصوبه هم مبلغ ۳۵هزار میلیارد تومان به ســقف 
اعتبار پیش بینی شده در بند )و( تبصره )2( قانون 
بودجه سال 99 اضافه می شود که 1۵ هزار میلیارد 
تومان از رقم مذکور به موضــوع توزیع کاالهای 

اساسی با استفاده از کاالبرگ اختصاص می یابد.
تجربه موفق توزیع کاالها با استفاده از کاالبرگ 
در کشورهای مختلف جهان سبب شد طرح مجلس 
برای توزیع کاالهای اساسی با استفاده از کاالبرگ 
در بین خانوارهای کشور به خصوص خانوارهای 
کم برخوردار با استقبال مواجه شود با این وجود، 
کارشناسان و مراکز پژوهشی درباره نحوه تامین 

مالی این طرح نگرانی های زیادی دارند.
مهر مــاه امســال، »ســیدامیر ســیاح« و 
»محمدهادی ســبحانیان« از کارشناسان ارشد 
و باســابقه مرکز پژوهش های مجلس با انتشــار 
توئیت هایی به این موضوع واکنش نشــان دادند. 
سیاح در صفحه شخصی خود نوشت: »طرح حمایت 
معیشتی مثل دعوت مردم به شامی است که کسی 
نمی خواهد صورت حســابش را بپردازد. حمایت 
معیشتی از ضعفا کار الزمی ست ولی با کدام پول؟ 
تنها منبع سالم این کار مالیات است اما مسئوالن 
زیر بار آن نمی روند. بقیه منابع خالی اند و می ماند 

چاپ پول. منابع طرح فعلی بادهواست که با طوفان 
تورم درو خواهد شد«. ســبحانیان هم در صفحه 
شخصی خود نوشت: »در خیرخواهی نمایندگان و 
لزوم تصویب طرحی در حمایت از دسترسی اقشار 
محروم به کاالهای اساسی شکی نیست ولی منابع 
در نظر گرفته شده برای این طرح در نسخه کنونی 
عمال پوچ است. این یعنی تشدید کسری بودجه، 
چاپ پول، تورم و فشار بیشتر بر محرومان و کوچکتر 
شدن سفره آنها«. همین انتقادات البته باعث شد که 
در ادامه، نمایندگان مجلس سعی کنند منابع مالی 
جدیدی برای اجرای این طرح بیابند و همین باعث 
شد تا سراغ ســاده ترین گزینه بروند؛ بازگرداندن 
منابع الزم بــرای اجرای همسان ســازی حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی که در قالب ۳2هزار 
میلیارد تومان ســهام دولتی به ســازمان تامین 

اجتماعی پرداخته شده بود.
طرحی به زیان کارگران و بازنشستگان 

تامین اجتماعی
سخنگوی کمیســیون اجتماعی مجلس هم 
معتقد اســت که طرح تامین کاالهای اساســی 
نمایندگان مجلس به ضرر کارگران و بازنشستگان 

تامین اجتماعی است.
علی بابایی کارنامی در گفت وگو با ایسنا می گوید: 
در طرح یک فوریتی تأمین کاالهای اساســی که 
کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است و از روز 
دوشنبه )امروز( جزئیات آن تصویب خواهد شد، 
مقرر شده از معادل ۳2هزار میلیارد تومان سهام 
واگذار شده به تامین اجتماعی، 1۵هزار میلیارد 
تومان بازپس گرفته شود و 18هزار میلیارد تومان 
ظرفیت قانونی واگــذاری )باقیمانده( هم منتفی 

شود.
وی می افزاید: به زبان ساده تر این طرح معادل 
۳۳هزار میلیارد تومان به کارگران و بازنشستگان 

مشمول تامین اجتماعی زیان وارد می کند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس می گوید: 
انتظار می رود نماینــدگان در مجلس برای منابع 
تأمین کاالهای اساسی به بند الف طرح خود 1۵هزار 
میلیارد تومان اضافه کنند و سقف بند )و( تبصره )2( 
قانون بودجه را از ۵0هزار میلیارد تومان به ۶۵هزار 
میلیارد تومــان افزایش دهند تا از ســهم موجود 
بازنشستگان و کارگران بیمه شده تامین اجتماعی 
که در قانون فعلی بودجه سال 1۳99 وجود دارد و با 

این طرح لغو می شود، کسر نکنند.
بابایی کارنامی تاکید می کنــد: این موضوع از 
آنجا اهمیت می یابد که مبلغ ۴0هزار میلیارد تومان 
پرداخت مطالبات تامین اجتماعی که به جای آن در 
بند )1-ب( طرح مجلس آمده قابل تحقق نخواهد 
بود، یعنی ۳۳هزار میلیارد تومان موجود در قانون 
جاری لغو می شــود )1۵هزار میلیارد تومان پس 

گرفته می شود و 18هزار میلیارد تومان ظرفیت 
منتفی می شــود( و به جای آن 20هزار میلیارد و 
منابع غیر قابل تخصیص در بنده )ب( وعده داده 

می شود.
 مجلس دیواری کوتاه تر از کارگران 

پیدا نکرده است
طرح مجلس البته با انتقادات بسیاری از فعاالن 
صنفی کارگران و بازنشستگان مواجه شده است. 
این فعاالن معتقدند ۳2هزار میلیارد تومان بخش 
کوچکی از بدهی ۳08هزار میلیارد تومانی دولت 
به سازمان است و نمی توانند این مبلغ را از سازمان 

پس بگیرند.
»علی اکبر عیوضی« عضو هیات مدیره کارگران 
بازنشســته تهران در ارتباط با طــرح نمایندگان 
مجلس می گوید: جای تشکر دارد که نمایندگان 
به فکر معیشت اقشار فرودســت هستند اما چرا 
این گونه و با این بی عدالتی؟ ما از مجلس یازدهم 
انتظار دیگری داشتیم. متاسفانه عملکرد نمایندگان 
مجلس، مصداق عینی این ضرب المثل است که 
می خواهند ابرو را بردارند اما چشم را کور می کنند!

وی می گوید: درست نیست از سازمان تامین 
اجتماعی بکنند تا خرج اقشــار کم درآمد کنند. 
تامین اجتماعی یک نهاد مردمی است و اعتبارات 
آن همگی حق الناس است. به جای اینکه از اموال 
کارگران بردارند، از بودجه عمومی و از خزانه دولت، 

صرف تامین کاالهای اساسی کنند.
عیوضی ادامه می دهد: اوالً بسیار جای تاسف 
دارد که بعد از ۴0 ســال، دوباره می خواهند سراغ 
کوپن برونــد. این رویه نشــان می دهد که چقدر 
دســتمزدهای واقعی مزدبگیــران کاهش یافته 
و چقدر فقر زیاد شــده اســت. ثانیاً جای تاسف 
مضاعف دارد که می خواهند از بودجه و حق تامین 
اجتماعی بزنند تا طرح تامین کاالهای اساسی برای 
خانوارهای کم درآمد را تامین اعتبار کنند. بروند از 
بودجه سایر صندوق ها بردارند. همین اواخر از خزانه 
دولت یعنی از بیت المال، 10هزار میلیارد تومان به 
صندوق کشوری و لشگری دادند که همسان سازی 
بازنشستگان آنها اجرایی شود. این پول از بیت المال 
برداشته شــده اما ۳2هزار میلیارد تومانی که به 
تامین اجتماعی داده اند، از بیت المال نیست و بخش 
ناچیزی از بدهی دولت به این صندوق است؛ یعنی 
بخش ناچیزی از پول خود بیمه شدگان است. حق 
ندارند برای بهبود معیشــت فقرا، از حق کارگران 

برداشت کنند.
به گفته این فعال صنفی، تا امروز دولت بیش از 
۳00هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار 
است و در دو سال اخیر هیچ زمان، ۵0 هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شده در قوانین بودجه را به سازمان 
نپرداخته، اما حاال به فکر برداشــت غیرقانونی از 

صندوق بین النسلی و حق الناس افتاده اند.
عیوضی هشــدار می دهد: اگــر بخواهند این 
رویه را در پیش بگیرند، ســازمان هم بهتر است 
تعهدات بدون پشــتوانه مالی دولت را اجرا نکند، 
بیمه گروه های خاص را نپردازد و بگوید اول پولش 

را بدهید.
وی با تاکید بر اینکه اگــر این 1۷هزار میلیارد 
تومان که قطره ناچیزی از دریای بدهی انباشــته 
دولت اســت و در تیرماه تهاتر شــده، پس گرفته 

شود، سازمان به مشــکل جدی برخواهد خورد، 
ادامه می دهد: ســازمان اگر منابع نداشته باشد، 
نمی تواند همسان سازی را اجرایی کند. اگر این کار 
را بکنند همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی به مشــکل برمی خورد. با این کار، همه 
معادالت را برهم خواهند زد. سازمان نیاز به اعتبار 
برای هزینه های مستمر ماهانه خود دارد و اگر فردا 
خدای ناکرده نتواند مستمری بازنشستگان خود را 
به موقع پرداخت کند، همین بازنشستگان دوباره 

مقابل مجلس تجمع خواهند کرد.
عیوضی تاکید می کنــد: تامین اجتماعی ۴2 
میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش خود 
دارد و با خدمت رسانی به این جمعیت انبوه، از بار 
مالی دولت کم کرده است. حاال به جای اینکه به این 
سازمان کمک کنند، می خواهند از حق و حقوق آن 
بزنند. اگر تامین اجتماعی نباشد یا نتواند به تعهدات 
مالی خود عمل کند، این ۴2 میلیون نفر هم سربار 
دولت خواهند شــد و باری مضاعف بر خزانه ملی 

تحمیل خواهند کرد.
او خطــاب بــه نمایندگانــی که ایــن طرح 
ضدکارگری را در دستور کار قرار داده اند، می گوید: 
بیایید از خزانه دولت بردارید و خرج محرومان کنید. 
از بودجه کشوری ها و کارمندان دولت کم کنید نه 
از حق الناس. آیا دیواری از دیوار کارگران شاغل و 

بازنشسته کوتاهتر پیدا نکرده اید؟
جامعه کارگری اعتراض خواهد کرد

اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری هم با 
صدور بیانیه ای مخالفت خود با برداشــت منابع 
تخصیص یافته به تأمین اجتماعی از محل بند )و( 
تبصره 2 قانون بودجه سال 1۳99 کشور و توزیع آن 

بین سایر اقشار جامعه را اعالم کرد.
در بیانیه این نهاد صنفی آمده اســت: مجلس 
در پی به دســت گرفتن کامل قدرت در انتخابات 
سال 1۴00 از جیب فقرا برای سایر اقشار جامعه 
برداشــت می کند در حالی که برای متعهد کردن 
دولت به پرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی در 
بودجه سال 1۳99 مجلس قبل تالش فراوانی کرد 
و حاصل آن لحاظ کردن بند )و( در تبصره 2 بودجه 
بود که دولت را مکلف می کند تا ســقف ۵0هزار 
میلیارد تومان از روش های مختلف به ســازمان 
تأمیــن اجتماعی و همچنیــن تأمین اجتماعی 
نیروهای مســلح پرداخت کند. در پی این اقدام، 
وزارت اقتصاد مکلف شد که گزارش عملکرد این 

بند از تبصره را هر سه ماه یک بار ارائه کند. 
در ادامه این بیانیه آمده اســت: مجلس جدید 
که از ابتدا موضوع معیشــت مردم را دغدغه خود 
می دانست، اخیراً تصمیم گرفته 1۵هزار میلیارد 

تومان را از محل بند )و( در تبصره 2 برداشت کند 
و آن را بین اقشــار مختلف به بهانه سومین یارانه 
پرداخت کند تا از این جهت به شعار انتخاباتی خود 
عمل کرده باشد. اگر توزیع یارانه های این چنینی 
می توانست گره فقر را بگشــاید تاکنون سیستم 
یارانه های تکراری گذشته می توانست موفق باشد. 
اگر مجلس قصد فقرزدایی را دارد باید تالش کند 
اقتصاد کشور که هر ســال در حال کوچک شدن 
و تورم افسارگســیخته در حال رشد و بیکاری رو 
به افزایش اســت را نجات دهد که در این صورت 
نظام صدقه پروری جای خود را به زندگی با عزت 

خواهد داد.
در بخش انتهایی این بیانیه آمده است: جامعه 
کارگری ضمن اعالم مخالفت با سازوکار بودجه ای 
تأمین منابع اجرایی طرح یارانه ای جدید معتقد 
است که توزیع مجدد درآمد و ثروت در پی فقیرتر 
شدن مردم نباید از جیب فقرا تأمین شود بلکه باید 
از محل درآمد و ثروت افراد و اشخاصی تأمین شود 
که برندگان اقتصاد نابه ســامان کشــور هستند. 
کارگران اعتقاد دارند که این طرح از منظر منابع باید 
مورد تجدیدنظر قرار گیرد و اگر اصرار در این مورد 
دارند باید برای دولت منابع جدید تعریف کنند و از 
سرجمع افزایش درآمدها چنین طرح هایی را ارائه 
کنند. هشدار می دهیم در صورت اصرار به برداشت 
از بند )و( در تبصره 2 بودجه و کاهش سهم تأمین 
اجتماعی، جامعه کارگری حق مسلم خود می دانند 
حتی در شــرایط کرونا اعتراض خود را به شــکل 

حضوری و فیزیکی اعالم کنند.
 دستبرد به جیب کارگران، 

ایراد شرعی دارد
دبیر اجرایی خانه کارگــر مازنداران هم درباره 
طرح مجلس می گوید: هر اقدامی از سوی مجلس 
برای دریافــت 1۵هزار میلیارد تومــان از تامین 
اجتماعی بــه منظور تامین کســری منابع طرح 
توزیع کاالبرگ الکترونیک در میان ۶0 میلیون نفر، 

ایراد شرعی دارد.
نصراهلل دریابیگی در گفت وگو با ایلنا گفت: یکی 
از دالیل اجرای همسان سازی در تامین اجتماعی، 
کاستن از آثار ســخت تورم و متغیرهای دیگر در 
ســفره بازنشســتگان بود. البته از هنگام اجرای 
همسان سازی در تامین اجتماعی، شاهد افزایش 
ســریع تر تورم، دررفتن فنر نرخ ارز و جهش نرخ 
کاال و خدمات عمومی هستیم که این خود بحث 

دیگری است.
وی افزود: از طرفی رکود اقتصادی حاکم، تامین 
اجتماعی را در وصول حق بیمه دچار بحران کرده 
است. عدم تعادل در منابع و مصارف سازمان یک 
واقعیت است. البته این بحران مانع از تامین منابع 
همسان سازی از محل منابع داخلی سازمان نشده 
اما این نهاد عمومی غیردولتی به دلیل کســری 
منابع همسان سازی، نتوانســته آن گونه که باید، 

همسان سازی را اجرا کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازنداران با بیان اینکه 
دولت در بودجه سال 99 متعهد شده که ۵0هزار 
میلیارد تومان از محل پرداخــت دیون خود را در 
قالب عرضه ســهام به تامین اجتماعی اختصاص 
دهد، گفت: با توجه به اینکه دولت تصمیم گرفت 
از محل عرضه ســهام، منابع ســازمان را تجهیز 
کند، تامین اجتماعی با ۳2هــزار میلیارد تومان 
اجرای همسان ســازی را کلید زد و در ســال اول 
حدود 1۷هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی 
برای انجام این کار اختصــاص داد اما برای اجرای 
همه جانبه همسان سازی به ۵0هزار میلیارد تومان 

نیاز است.
وی بــا بیــان اینکــه در این میــان گروهی 
از نمایندگان مجلــس، قیچی را بــه جان منابع 
همسان ســازی انداخته اند، گفت: دولت ۳2هزار 
میلیارد تومان به تامین اجتماعی به منظور اجرای 
همسان ســازی اختصاص داد ولــی همان طور 
که گفتم این ۳2هزار میلیارد تومان ســهام است 
نه پول و ســازمان از منابع داخلی خــود 1۷هزار 
میلیارد تومان برای اجرای سال اول همسان سازی 
اختصاص داد. حال گروهی از نمایندگان مجلس 
طرح داده اند و می خواهند که 1۵ تا 1۶ هزار میلیارد 
تومان بــرای تامین منابع کاالبــرگ الکترونیک 

اختصاص دهنــد. در واقع می گوینــد پولی را که 
گرفته اید، پس دهید، در حالی که این کار اشکال 

شرعی دارد.
دریابیگی افزود: نمی توان از جیب فقرای تامین 
اجتماعی گرفت و در جیب فقرای کشور گذاشت 
بلکه باید از منابع دیگری برای این کار استفاده کرد. 
زمانی که با مساعدت رئیس جمهوری، وزیر رفاه و 
همکاری مدیرعامل تامین اجتماعی و کانون عالی 
بازنشستگان، قرار شد بودجه ای برای همسان سازی 
اختصاص یابد، قــرار نبود که دولــت یا مجلس 
بخواهند که این پول را با یک شــیوه غیرشرعی از 

سازمان بگیرند.
وی با بیان اینکه استقالل تامین اجتماعی دارای 
اهمیت است و نمی توان از آن پول بیرون کشید، 
گفت: تامین هزینه های عمومی برعهده سازمان 
تامین اجتماعی نیست. نمایندگان مجلس هم اگر 
دلسوز مردم هستند، نباید هزینه طرح های خود را 
که می تواند رنگ و بوی تبلیغاتی هم داشته باشد، 
از جیب بیمه شدگان کارگر و بازنشسته بردارند و 
نهادی را که ۳ هزار میلیارد تومان از وصولی هایش 
را بر اثر رکود اقتصادی ناشی از کرونا از دست داده، 

زیر فشار بگذارند.
وی در پایان افزود: تامین اجتماعی باید به طلب 
سال جاری خود از دولت برســد و منابع دیگری 
برای کاالبرگ تــدارک دیده شــود، در غیر این 
صورت اقدام خالف شرع انجام شده، اقدامی که در 
سال های آینده سازمان را دچار چالش تامین منابع 
همسان سازی می کند و چه بسا توزیع کاالبرگ به 

قیمت فقیرتر شدن بازنشستگان باشد.
طرح فعلی علمی و اخالقی نیست

»داوود حمیدی«، عضو هیات نظارت بر سازمان 
تامین اجتماعی نیز درباره طرح نمایندگان مجلس 
می گوید: به نظر می رســد که نمایندگان مجلس 
به اصول علمــی بی اعتنا هســتند و می خواهند 
که اعمالشان با واقعیت ناســازگار باشد. تصمیم 
آنها در مورد شیوه تامین منابع کاالبرگ اخالقی 
نیست. آنها به جای حذف بودجه همسان سازی 
باید بودجه های غیرضروری دیگر را حذف کنند. 
مقــداری بودجه به ســازمان تامیــن اجتماعی 
اختصاص داده اند و حاال همین را هم می خواهند 
بگیرند. اگر این مشکل توسط دولت و مجلس حل 
نشود در آینده برای کشــور مشکل ساز می شود. 
امیدوارم مجلس از تصمیم خود برگردد و سازمان 
تامین اجتماعی را رها کند چرا که سازمان تامین 
اجتماعی باید پاسخگوی اجرای همسان سازی در 
سال های آینده باشد. توجه کنید که یک بار در دوره 
ریاست جمهوری احمدی نژاد، همسان سازی به 
صورت ناقص، غیرقانونی و پر از ایراد اجرا شــد اما 
همین امــروز در بند 1 صورت هــای مالی تامین 
اجتماعی لحاظ شده است. همسان سازی که در 
سال 99 اجرا شــد هم به عنوان بند حسابرسی به 
صورت های مالی سازمان اضافه می شود بنابراین 
صورت های مالی سازمان با همسان سازی لحاظ 
می شود اما دولت آن را در بودجه سنواتی دستخوش 
دخل و تصرف می کند. سازمان باید سال آینده منابع 
همسان سازی را تامین کند اما این احتمال وجود 
دارد که سال آینده یا در ســال های آینده با دلیل 
پایدار نبودن منابع همسان سازی، حسابرسی تامین 
اجتماعی به آن ایراد قانونی بگیرد. به هر شکل، در 
حالی که بازنشستگان حق افزایش مستمری، حق 
اجرای مستمر همسان ســازی و حق بهره مندی 
از یک زندگی متعادل و متناسب را دارند، دولت و 
مجلس فکری به حال تامین منابع همسان سازی 

از محل درآمدهای عمومی ندارند.

طرح مجلس برای توزیع کاالهای اساسی از جیب سازمان تامین اجتماعی

انقالبیوناینبارسفرهکارگرانرانشانهگرفتهاند

بابایی کارنامی: در طرح یک 
فوریتی تأمین کاالهای اساسی 

مقرر شده از ۳۲هزار میلیارد 
تومان سهام واگذار شده به تامین 
اجتماعی، ۱۵هزار میلیارد تومان 

بازپس گرفته شده و ۱۸هزار 
میلیارد تومان ظرفیت قانونی 

واگذاری هم منتفی شود

حمیدی: به نظر می رسد که 
نمایندگان مجلس به اصول علمی 
بی اعتنا هستند و می خواهند که 

اعمالشان با واقعیت ناسازگار باشد. 
تصمیم آنها در مورد شیوه تامین 

منابع کاالبرگ اخالقی نیست

عیوضی: جای تشکر دارد که 
نمایندگان به فکر معیشت اقشار 

فرودست هستند، اما چرا این گونه 
و با این بی عدالتی؟ عملکرد 
نمایندگان مجلس، مصداق 

عینی این ضرب المثل است که 
می خواهند ابرو را بردارند اما چشم 

را کور می کنند
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