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 خداحافظی ساالری 
از سازمان تامین اجتماعی

مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی با 
انتشــار نامه ای در صفحه شــخصی خود در 
فضای مجــازی از پایان مدیریتــش در این 

سازمان خبر داد. 
به گزارش توسعه ایرانی، مصطفی ساالری 
نوشت: پس از هشت سال مأموریت به عنوان 
استاندار بوشهر و گیالن و مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی از شنبه بیســتم شهریور به 
عرصه پژوهش، مطالعــه و تدریس و به عنوان 
هیأت علمــی در محل ســابق خدمت خود، 
مؤسســه مطالعات بین المللی انرژی وزارت 

نفت بازمی گردم. 
وی نوشته اســت: خداوند را شــاکرم که 
لطف و عنایتش نصیبم شــد که در طول ۲۶ 
ماه خدمت در ســازمان تأمیــن اجتماعی با 
تحقق متناسب ســازی حقوق بازنشستگان، 
اجرای طرح تحول دیجیتال، عملیاتی کردن 
پروژه نسخه الکترونیک، طرح مقررات زدایی 
و تجمیع و تنقیح بخشنامه ها، آغاز سیر درمان 
رایگان و توسعه عدالت درمانی در سطح کشور 
و پایداری بلندمدت منابع با وصول بی ســابقه 
مطالبات ســازمان از دولت اثبات شــود که با 
اعتماد به شرکای اجتماعی، خرد جمعی و تکیه 
بر نیروی انســانی کارآمد و خالق و همراهی 
مدیران عالی می توان دســتاوردهای بزرگی 

حاصل کرد. 
به جهت ارتباط و الفتی که با جامعه بزرگ و 
شریف ذی نفعان سازمان داشته ام، در صیانت از 
این دستاوردها و تحقق دیگر آرمان هایمان در 
حوزه عدالت و رفاه اجتماعی، کماکان در کنار 

جامعه هدف سازمان خواهم ماند.
 ســاالری ضمن تقدیر از تمامی همکاران 
و آحاد بازنشستگان و کارگران، پژوهشگران، 
اهالی رسانه، شــرکای اجتماعی و ذی نفعان 
سازمان که با مشورت، پیشنهادها، انتقادها و 
حتی اعتراض ها در این مسیر یاری گر بودند، 
تصریح کرد: بابت همه نواقص و نارســایی ها 

حاللیت می طلبم.
    

کارشناس حوزه کار:
 ایجاد اشتغال گسترده 

فعال ممکن نیست

به اعتقاد کارشناسان، با توجه به شتاب رشد 
جمعیت به ویــژه جمعیت جــوان جویای کار، 
گسترش شهرنشینی و عوامل متعددی همچون 
افزایش هزینه هــای زندگی، دســتمزد، تورم، 
آموزش و مهــارت، هزینه ایجاد شــغل افزایش 

پیدا کرده است.
»علی حیدری« کارشــناس حــوزه کار در 
گفت وگو با ایســنا می گوید: برای ایجاد اشتغال 
در کشور نیازمند رشــد اقتصادی هستیم و اگر 
اقتصاد از ثبات و رشد الزم برخوردار شود می توان 

به ایجاد اشتغال گسترده در کشور امیدوار بود.
وی، ســرمایه گذاری برای ایجاد شــغل در 
بخش هایی مثل صنعت و کشــاورزی را بیشتر 
از بخش خدمات دانســته و می گویــد: با توجه 
به معضل کم آبی، خشکســالی و گــران بودن 
دسترسی به آب در کشــور و همچنین باال بودن 
نرخ تســهیالت بانکی نمی توان انتظار داشت در 
کوتاه مدت اشتغالزایی گســترده ای را در بخش 
کشاورزی شاهد باشیم. این کارشناس حوزه کار، 
ایجاد شغل در بخش صنعت را نیز مستلزم سرمایه 
و هزینه باال دانســته و گفت: عمده این بخش در 
انحصار دولتی است و شرایط و بسترهای خاص 
خود را برای اشتغالزایی دارد. برای ایجاد هر شغل 
در این بخش دســت کم به بیش از ۴۰۰ میلیون 
تومان نیاز است. حیدری معتقد است با توجه به 
شرایط اقتصاد کشور و افزایش نرخ سود وام های 
بانکی باید در بخش هایی متمرکز شد که هزینه 

کمتر و اشتغال پایدار بیشتری به دنبال دارد.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

پیش از برگزاری انتخابات ریاســت 
جمهوری در ماه های نخســتین سال، 
منتقدان دولت دوازدهم که کاندیداهای 
اصلی انتخابات ریاست جمهوری بوده و 
مجلس را نیز در اختیار داشتند، از لزوم 
بهبود وضعیت معیشتی مردم، افزایش 
ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید 
کارمنــدان، کارگران و بازنشســتگان 
ســخن می گفتند و از اهمال دولت در 
این زمینه، گالیه های جدی داشــتند 
اما با برگزاری انتخابات و استقرار دولت 
دلخواه منتقدان حسن روحانی، اوضاع 

تغییر جدی پیدا کرده است.
برای مثال در شرایطی که کارگران 
شــاغل در انتظار برگزاری جلســات 
شــورای عالــی کار بــرای ترمیم مزد 
۱۴۰۰ هستند و از دیوان عدالت تقاضا 
دارند در پرونده شــکایت مزدی سال 
۹۹ تجدیدنظر کند و در شــرایطی که 
بازنشستگان کارگری به پرداخت بدهی 
انبوه دولت به سازمان تامین اجتماعی، 
چه از طریق مندرجات قانون بودجه و 
چه به وسیله تصویب الیحه دائمی شدن 
همسان سازی، امید بســته اند، برخی 
اظهارات و اسناد منتشره نشان می دهد 
که قرار اســت فاصله افزایش حقوق و 
افزایش نرخ تورم در ســال آینده باز هم 
بیشتر شود، بیشــتر از آنچه از ابتدای 

دهه ۹۰ اتفاق افتاد و موجب شد طبقات 
مزدبگیر سال به سال بیشتر به زیر خط 

فقر سقوط کنند!
اوایــل شــهریور مــاه »مســعود 
میرکاظمی« رئیس ســازمان برنامه 
و بودجــه در دولت ســیزدهم در یک 
برنامه گفت وگوی خبری با اشــاره به 
برخی تغییرات بودجه ای در اواخر دولت 
قبل، از آنها به عنوان بی قانونی یاد کرد و 
گفت: قطعا باید سیاست های انقباضی 
را اجرا کرد وگرنه باید شــاهد کسری 
بودجه و احتماال تورمی بود که صدالبته 
بیشترین فشار را به حقوق بگیران ثابت 

خواهد آورد.
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه 
ادامــه داد: راه حــل، ابتدا کشــیدن 
ترمــز ول خرجی هــا، کم کــردن از 
ریخت وپاش هــای بیهــوده و کاهش 
حقوق مدیران و نجومی بگیران است. اگر 
مسئوالن در حد کارمندان حقوق بگیرند 
می توان از کارمندان نیز انتظار تحمل 
کاهش حقوق شــان )البته به صورت 
پلکانی( را داشــت. او قبال در خصوص 
افزایش حقوق معلمان نیز هشدارهای 

کاهشی داده بود.
از این سخنان و سخنان مشابه وزیر 
کار در زمینه کاهش تــورم و نه افزایش 
مزد کارگران، چنیــن برمی آید که قرار 
نیست در سال ۱۴۰۱ حقوق کارمندان 
دولت همپای تورم افزایش یابد و بنابراین 

مسیری که در یکی دو سال گذشته برای 
انطباق تقریبی و نسبی حقوق کارمندان 
شاغل و بازنشسته با هزینه های حداقلی 
زندگی در پیش گرفته شــده بود، قرار 

است به بهانه انقباض متوقف شود.
گرچه رئیــس ســازمان برنامه و 
بودجــه از کاهش حقــوق مدیران و 
نجومی بگیران صحبت کــرده اما به 
گفته »اســکندر لطفی« فعال صنفی 
معلمان، تا زمانی که مکانیسیم روشن 
و دقیق بــرای شفاف ســازی حقوق 
مدیران و جلوگیری از برداشــت های 
بی رویه بــه انحای مختلــف، وجود 
نداشته باشد، نجومی بگیران همچنان 
نجومی بگیر باقی خواهند ماند و فقط 
ترکش های انقبــاض، تن مزدبگیران 
دولت به خصوص معلمان و کارمندان 

کم درآمدتر را مجروح خواهد کرد.
یادمان نرفته که به رغم شــعارهای 
چندین ساله برای تعدیل نجومی بگیری، 
هنوز ســامانه شفاف ســازی حقوق 
مدیران و درج تمام فیش های حقوقی 
و دریافتی هــا در این ســامانه به جایی 
نرســیده اســت. همچنین پست ها و 
سمت های بدون محمل قانونی شغلی به 
وفور داریم مثل مشاوران که حقوق های 
کالن آنچنانی از بودجه نهادهای دولتی و 
خصولتی برداشت می کنند و به هیچ کجا 
و هیچ کس هم پاســخگو نیستند و در 
دولت فعلی نیز نه تنها کاهش نیافته اند 

بلکه در حال افزایش هم هســتند. در 
عین حال، هیچ ضوابط و نظارتی بر نحوه 
صرف بودجه در نهادهای عمومی نیست. 
از شــهرداری ها گرفته تا شرکت های 
زیرمجموعه تامین اجتماعی در قالب 
شستا که مشخص نیست مدیران عامل 
این شــرکت ها چقدر حقوق و پاداش 
می گیرنــد. در همین روزهــای اخیر، 
اسنادی منتشر شــد که هیات مدیره 
بورس برای خود پاداش ســاالنه ۹۱۰ 
میلیــون تومانی مصوب کرده اســت؛ 
پاداشی برای سال ۹۹، دقیقا همان سالی 
که سرمایه های خرد مزدبگیران، زنان و 

بازنشستگان در بورس از میان رفت.
نگرانی بابت افزایش 10درصدی 

حقوق در سال 1۴01
در چنین شرایطی است که نگرانی 
بابت آینده معیشتی مزدبگیران پررنگ 
می شود. در این بین، نگرانی بابت معیشت 
کارگران شاغل و بازنشسته، یک نگرانی 

به مراتب جدی تر است. دولت ها وقتی 
از انقباض در سیاســت های مزدی دم 
می زنند، به دنبال جاده صاف کردن برای 
شورای عالی کار نیز هستند یعنی قرار 
است این انقباض به شــورای عالی کار 
نیز تسری یابد و در آنجا مقابل افزایش 
قانونی دستمزد طبقه کارگر تا جایی که 

می توانند »ایستادگی« کنند.
در عین حال، نسخه های اولیه الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ این نگرانی ها را بیشــتر 
می کند. سازمان برنامه و بودجه میزان 
علی الحساب افزایش حقوق کارکنان 
شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات 
انتفاعی وابســته به دولت را ۱۰درصد 
اعالم کرده اما درصــد افزایش حقوق 
کارکنان دولت حتی به طور علی الحساب 
هنوز مشخص نیست. بخشنامه بودجه 
شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات 
انتفاعی وابسته به دولت، از سوی سازمان 
برنامه و بودجه ابالغ شده و آنها مکلفند 
بودجه پیشــنهادی خود را تا حداکثر 
۲۰ مهر ماه به این سازمان ارائه دهند. در 
این بخشنامه، افزایش حقوق و دستمزد 
مشــمولین قانون کار علی الحســاب 
۱۰درصد لحاظ خواهد شد و رقم قطعی 
افزایش به تصویب شــورای عالی کار 
می رســد. طبق این بخشنامه ضریب 
حقــوق اعالمی در بخشــنامه بودجه 
۱۴۰۱ ابالغی توســط رئیس جمهور، 
مالک محاســبه و تنظیم نهایی هزینه 
پرسنلی تمامی شــرکت های دولتی 
خواهد بــود. این اعــداد، نگران کننده 
است. سال قبل در قانون بودجه، افزایش 
حقوق کارمندان ۲۵درصد بــود و باز 
هم انتقاداتی بابت عدم تناســب با نرخ 
تورم وجود داشت و کارگران به زحمت 
توانســتند افزایش ۳۹درصد مزد را به 
کرسی بنشانند. امســال با این شروع 
نامناســب، معلوم نیســت که تکلیف 
افزایش دســتمزد کارگران چه خواهد 
بــود. »محمدرضا تاجیــک« نماینده 
مجمع عالی نماینــدگان کارگری در 
شورای عالی کار، در ارتباط با پیشنهاد 
۱۰درصدی افزایش حقوق و دستمزد 
در سال ۱۴۰۱ می گوید: این اعداد اصاًل 
برای ما پذیرفتنی نیست، حتی در حد 
یک پیشنهاد. شورای عالی کار براساس 
ماده ۴۱ قانــون کار و دو بند الزام آور آن 
عمل می کند نه براســاس پیشنهادات 
نامتناســب دولتی ها یا قانون بودجه. 
معیار ما سبد معیشت واقعی است، ضمن 

اینکه واقعاً نمی دانیم این عدد ۱۰درصد 
را از کجا آورده اند؟ تاجیک با بیان اینکه ما 
از دولت توقع داشته ایم و داریم که بحران 
معیشت کارگران را جدی بگیرند، ادامه 
می دهد: خواســته ما در سال اول، مهار 
تورم به اضافه افزایش مناسب و عادالنه 
دستمزد است. عقب ماندگی دستمزد 
کارگران از هزینه های حداقلی زندگی 
بیش از سه یا چهار میلیون تومان است. 
می خواهند با ۴۰۰ یا ۵۰۰هزار تومان، سر 
و ته افزایش دستمزد را ببندند؟ حتی دو 
میلیون تومان افزایش دستمزد هم دیگر 

کفاف هزینه ها را نمی دهد.
انقباضی دوباره برای مزدبگیران

انقباضی که فقط مزدبگیران را نشانه 
گرفته، بدون هیچ راهکار اجرایی و عملی 
برای محدود کردن سهم خصولتی ها، 
ناکارآمدها و بودجه خــواران بی فایده، 
بدون تردید انقباضی غیرعادالنه است 
که می تواند نرخ ضریب جینی را باز هم 
افزایش دهد و فاصله طبقات برخوردار 
و غیربرخوردار را باز هم بیشــتر کند و 
بدون تردید، می تواند نرخ سقوط به زیر 
خط فقر را شدت ببخشد. معلوم نیست 
که چرا هیچ نشــانی از انقباض در میان 
نزدیکان به بلوک های قدرت و در میان 
خصولتی ها نمی بینیم و چرا هیچ تالشی 
برای مالیات ستانی از مولتی میلیاردرها 
و ابرسپرده گذاران بانکی نمی شود؟ در 
اقتصاد نابرابر، حتی »کشــش تقاضا« 
در بازار به دلیل اســتطاعت نداشــتن 
مزدبگیران، به زودی بــه صفر خواهد 
رسید و »قفل شدگی هرچه بیشتر« اتفاق 
خواهد افتاد. مشخص است که با ادامه 
سیاست های انقباضی برای مزدبگیران 
و انبســاط بودجــه ای بــرای خواص، 
همچنان به سمتی پیش خواهیم رفت 
که جراحت های عمیق بیشتری بر تن 

رنجور مزدبگیران وارد شود.

برنامه سریع و فوری دولت برای بحران معیشت رونمایی شد!

انقباضزندگیمزدبگیرانوانبساطخاطرنورچشمیها

خبر

مدیرکل تامیــن اجتماعی غرب تهــران گفت: دقت نظر 
به چالش های پیش روی ســازمان تأمین اجتماعی در عبور 
از شوک های اقتصادی، گســتردگی اپیدمی ویروس کرونا و 

تحریم های ظالمانه اجتناب ناپذیر است.
به گزارش توسعه ایرانی، امیری گنجه افزود: چالش های 
پیــش روی ســازمان تأمین اجتماعی را در ســه شــاخص 
»نشانه ها«، »عارضه ها« و »دالیل ریشه ای« دانست و افزود: 
کســری نقدینگی، نارضایتی، نیروهای ناکارآمد، کســری 
تعهدات و برخی انتصابات از مهترین چالش های نشانه هاست.

وی ضمن تشــریح عارضه ها، مهمترین عوامــل آن را در 
تله ذخایر، دارایی های غیرمولد، حجم کم سرمایه گذاری ها، 

فقدان مدیریت هزینه ها و درآمدهای ناهمســوی ذینفعان و 
قوانین تعهدآور دانست.

امیری گنجه، ورشکستگی ســازمان تأمین اجتماعی را 
تعبیری غیرکارشناســانه و غلط توصیف کرد و افزود: یکی از 
عمده ترین مشکالت سازمان تأمین اجتماعی، عدم همخوانی 
سیاست های این ســازمان با بعضی از سیاســت گذاری در 

شرکت های شستاست.
وی تاکید کرد: با برنامه ریزی علمــی در مدیریت منابع و 
مصارف می توان عالوه بر ارزش افزوده از نقطه سربه سر عبور 

کرد و تراز مالی منابع و مصارف سازمان را نیز ارتقا بخشید.
امیری گنجه تصریح کرد: منابع درآمدی تأمین اجتماعی 

براساس سه جانبه گرایی است یعنی دولت، کارفرما و بیمه شده 
این ســازمان بابت تعهدات کوتاه مــدت و بلندمدت، هزینه 
پرداخت می کنند لذا سازمان بیمه اجتماعی ای که مبتنی بر 
سه جانبه گرایی باشد، در هیچ جای دنیا نمی تواند ورشکسته 

شود چون مشارکت دولت یک مشارکت تضامنی است.
مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران بــزرگ ادامه داد: با 
بررسی آماری طی دو سال گذشته و با وجود تحریم های ظالمانه 
و گسترش ویروس منحوس کرونا و تعطیلی نیمی از کارگاه ها به 
طور دائم و موقت می توان گفت که طی این دو سال، در سازمان 
تأمین اجتماعی نمونه خوبی از ایجاد آرامش در جامعه را برای 

ایفای تعهدات شاهد بودیم.

وی افزود: دولت در یک سال و نیم گذشته ۱۲۰هزار میلیارد 
تومان پرداخت قطعی به سازمان تأمین اجتماعی انجام داده 
و در شرایطی که ضریب پشــتیبانی به رقم زیر ۵ نفر سقوط 
کرده، حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران طی یک سال و 
نیم گذشته و اجرای طرح متناسب سازی بیش از ۱۲۰درصد 

افزایش پیدا کرده است.

مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران:

تعبیر ورشکستگی برای صندوق های بیمه ای، نادرست است

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی 
گفت: نمی توانیم حقوق بازنشســتگان تامین 
اجتماعی را فریز کنیم و همسان ســازی انجام 
ندهیم و در مقابل برای بازنشستگان کشوری 
و لشگری که منابع آنها از دولت تعیین می شود، 

شاهد اجرای همسان سازی باشیم.
به گزارش ایلنا، فتح اهلل بیات در پاســخ به 
این سوال که آیا مهار تورم برای بهبود معیشت 

کارگران کافی ست، گفت: یکی از نکات اساسی 
در بحث مربوط به حقوق و دستمزد، مهار تورم 
است که می تواند تاثیر به ســزایی روی قدرت 

خرید داشته باشد.
وی با اشاره به لزوم ترمیم دستمزد در نیمه 
دوم امسال افزود: متاسفانه دستمزدی که ساالنه 
تعیین می شود بعد از یک ماه به دلیل افزایش نرخ 
تورم و باال رفتن قیمت ها نمی تواند هزینه های 

خانواده های کارگری را پوشش دهد. اگر حقوق 
و دستمزد هم مثل قیمت ها شناور بود و با توجه 
به افزایش نرخ تورم تغییر می کرد، این مشکل 

حل می شد.
بیات ادامه داد: از آنجا که باید نظم خاصی بر 
فرآیند تعیین دستمزد حاکم می شد، نمایندگان 
کارگران گفتند حداقل ســالی دو بار افزایش 
حداقل حقوق داشته باشیم. ما هم در نیمه اول 

سال و هم نیمه دوم سال شاهد رشد قابل توجهی 
در قیمت ها هستیم. به همین دلیل در هر دو نیمه 
سال باید جلسه ای با حضور نمایندگان کارگر و 
کارفرما و دولت در شورای عالی کار تشکیل شود 

تا دستمزدها مطالبق با تورم افزایش پیدا کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی 
تاکید کرد: لذا هم مهار تورم و هم افزایش حقوق 
و دستمزد طبق نرخ تورم و سبد معیشت، باید 
در دســتور کار قرار بگیرد. این موضوع در ماده 
۴۱ قانون کار برای شــاغالن و در ماده ۹۶ برای 

بازنشستگان کارگری دیده شده است.
بیات با اشــاره بــه حقوق بازنشســتگان 
و لزوم اجرای همسان ســازی حقــوق گفت: 
همسان ســازی امری اجتناب ناپذیر اســت. 
نمی توانیم بیش از این بین بازنشستگان سازمان 
تامین اجتماعی و کشوری و لشگری تبعیض 

قائل شویم.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:

انجماد مستمری بازنشستگان کارگری، مصداق تبعیض است

مسعود میرکاظمی، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه: 
قطعا باید سیاست های 

انقباضی را اجرا کرد وگرنه 
باید شاهد کسری بودجه 

و احتماال تورمی بود که 
صدالبته بیشترین فشار 
را به حقوق بگیران ثابت 

خواهد آورد

تاجیک، نماینده کارگران: 
می خواهند با ۴00 یا 

۵00هزار تومان، سر و ته 
افزایش دستمزد را ببندند. 

حتی دو میلیون تومان 
افزایش دستمزد هم دیگر 
کفاف هزینه ها را نمی دهد
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