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الیحه بودجــه ۱۴۰۱ اگر نگوییم 
مهمترین ســند ســاالنه کشــور که 
دســت کم یکی از مهم ترین لوایح یک 
سال آینده اســت؛ الیحه ای که بابت 
تقویت  ردیف های مربوط به درآمدهای 
دولت در نوع خود بی همتاست. به همین 
دلیل تاثیرات چینش آن به سال های 
پس از ۱۴۰۱ هم تسری می یابد و بابی 
می شود برای اتکای بیشــتر خزانه به 
درآمدهای عمومی و داخلی و کاهش 
انتظارات از درآمدهای خارجی. قاعدتا 
چنین بودجه ای معرف کوچک سازی 
درآمدهای ارزی و افزایش درآمدهای 
ریالی اســت. از این منظــر، افزایش 
سن بازنشســتگی، افزایش متوسط 
۱۰درصدی حقوق هــا به امید کاهش 
تــورم و واگذاری اموال زیــان ده، جزو 
مقدمات حیاتی این الیحه اســت که 
هر یک باید انتظارات دولت را برآورده 
کند. افزایش سن بازنشستگی هم که 
در کمیسیون اجتماعی مجلس رد شد 
اما باید در صحن مجلس مورد رای گیری 

قرار گیرد.
به مناسبت تصویب کلیات این الیحه 
در کمیسیون تلفیق بودجه و ارجاع آن به 
صحن، خبرگزاری کار ایران )ایلنا( آثار 
هر یک از این موارد یاد شده و توجیهات 
حول آنهــا را با »علیرضــا محجوب« 
دبیرکل خانه کارگر مطرح کرده که در 

ادامه این گفت وگو را می خوانیم.
 با توجه به کســری ۷۰۰هزار 
میلیاردی ساختار بودجه ۱۴۰۱، 
انتظار می رفت که کمیسیون برنامه 
و بودجه کلیــات الیحه بودجه را 
بالفاصله تایید و مصوب نکند تا 
مجدد به دولت بازگــردد. البته 
کلیات الیحه بودجه تنها با ۲ رای 
بیشتر نسبت به مخالفان )۲۱ رای 
موافق در مقابل ۱۹ رای مخالف( 
تصویب شــد. این اختالف ناچیز 
نشــان می دهد بخش زیادی از 
نمایندگان با آن موافق نبودند. آیا 

کلیات بودجه ۱۴۰۱ تفاوتی با بودجه 
۱۴۰۰ که توســط دولت دوازدهم 

بسته شد، دارد؟
سعی می کنم زیرساخت های بودجه 
و تعاریف عمومی آن را در این گفت وگو 
مورد اشاره قرار دهم. به نظر من در این 
مورد تفاوتی میان بودجه سال آینده با 
بودجه سال جاری وجود ندارد. البته در 
برخی موارد دستورهای غیربودجه ای 
هم وارد شده اند؛ مثال در مورد افزایش 
ســن بازنشســتگی که مجلس باید با 
اکثریت آرا، آن را رد کند. سوال این است 
که حتما آنهایی که می نویســند سن 
بازنشستگی ۲ سال افزایش پیدا کند، 
باید در خیابان ها جواب شان را بگیرند؟ 
اگر مجلــس به حذف ایــن موضوع از 
بودجه اقدام نکند، مطمئن باشند که 
ذی نفعان در این مــورد بدون تحرک 
نخواهند نشست. بودجه محل نوشتن 
رقم اســت و قانون را باید جدا بنویسند 
تا در موردش بحث شود نه اینکه آهسته 
از جیب شــاغالن منتظر بازنشستگی 
بردارند. این شیوه پسندیده ای نیست 
و هر کسی این شیوه را طی کرده، باید 
جوابش را هم بدهد. فعال همه از دیوار 
کوتاه بیمه شــده تامیــن اجتماعی 
بــاال می رونــد. البته از کارشناســان 
دستگاه های مختلف، انتظار نداریم که 
از این دیوار باال برونــد چون این کارها، 
غیراخالقی و ناپسند اســت. سازمان 
تامین اجتماعی در محاسبه حقی که 
باید بابت واریز حق بیمه، به جریان افتد، 
براساس قانون عمل می کند در نتیجه 
نمی توان شرایط بهره مندی از مزایای 

بیمه را یک  طرفه تغییر داد.
ایــن حرکت هــا محــدود کردن 
توده های بزرگ مردم و عامل گسترش 
نارضایتی است. دولت و مجلس نباید 
اجازه دهند که این مــوارد وارد بودجه 
شــوند. این کار یعنــی بودجه ۱۴۰۱ 
مباحث اقتصادی و غیرتخصصی را در 
دل خود دارد، در حالی که صراحت قانون 

اساسی این است که در بودجه رقم  ها را 
بنویسیم. افزایش سن بازنشستگی چه 
رقمی اســت که در بودجه آورده  شده 
است؟ تازه باید نتایج و آثار این تصمیم 
هم وجود داشته باشد یعنی اینکه چه 
میزان درآمد برای دولت از این راه ایجاد 
می شود. از یک طرف مدعی می شوند که 
باید به صورت سه جانبه کار را جلو ببریم 
اما یک شــبه در بودجه می نویسند که 
تکلیف بازنشستگی چنین است! مضاف 
بر اینکه تا به حال ندیدم که کسی را در 
بودجه از جیب خودش مهمان کنند. 
ســازمان تامین اجتماعی را از جیب 
خودش مهمان بودجه ۱۴۰۱ کرده اند. 
می گویند که اموالش را بفروشد و بابت 
بدهی دولت هزینه کنــد. اینها دیگر 

خیلی کریمانه است!

 برخی منتقــدان می گویند 
بودجه سال ۱۴۰۱ به گونه ای تهیه 
و تدوین شده که مصارف مرتبط با 
صندوق  تامین اجتماعی ناروشن 
باقی بماند. در حالــی که بدهی 
دولت به تامین اجتماعی مشخص 
و حداقل ۲۵۰ تا ۲۶۰هزار میلیارد 

تومان آن حسابرسی شده اما از 
طرفی سازمان تامین اجتماعی 
هم باید همسان  ســازی حقوق 
بازنشســتگان را با کمک منابع 
ناشی از بدهی دولت اجرا کند. چرا 
در مورد منابع همسان سازی در 

سازمان، شفافیتی وجود ندارد؟
معتقدم دولت به جای افزایش سن 
بازنشستگی، باید بدهی سال جاری اش 
را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. 
هیچ یک از دولت ها تا امروز این تعهد را 
عملی نکرده  اند ولی این دولت اختراع 
جدیدی به نام افزایش سن بازنشستگی 
را هــم در بودجه پرورش داده اســت! 
یعنی سازمان تامین اجتماعی اموالش 
را بفروشد و برای اجرای همسان سازی 
مصرف کند. توجه کنید که ســازمان 
تامیــن اجتماعــی، »نهــاد عمومی 
غیردولتی« محسوب می شود و نیاز به 
مطالبات خود دارد، یعنی به کراماتی که 
دولت و مجلس برایش در نظر گرفته اند، 
نیاز ندارد. خیلی کریمانه است که فقرا 
را از جیب خودشان مهمان می کنید؟ 
اساســا بودجه یا »مصارف« اســت یا 
»منابع« یا »درآمد« است یا »هزینه«. 
بودجه یا منتهی به ایجاد منبع می شود 
یا منتهی به ایجاد هزینه و مصرف. آنچه 
که باید در انتها تراز شود، منابع و مصارف 

بودجه است.
 دولت در الیحه بودجه، افزایش 
حقوق را ۱۰درصــد در نظر گرفته 
است. مجلس مدعی است که انتظار 
کاهش تورم، این میزان افزایش 
حقوق را توجیه می کند. از طرفی 
درآمدهای دولت در سایر ردیف ها 
رشد کرده و به نظر می رسد که تنها 
سهم نیروی کار کاهش یافته است. 
از ارقام مربوط به درآمدها و نسبت 
آن با مصارف، چه برداشتی می توان 

داشت؟
این بودجه از لحاظ عددی نسبت به 
سال گذشته رشد کرده و تملک دارایی 

و تملــک دارایی های ســرمایه ای آن، 
نســبت به بودجه ۱۴۰۰ رشد داشته و 
مصارف آن ۴۸درصد نسبت به بودجه 
سال گذشته رشد داشته است. زمانی که 
قرار است بودجه ۴۸درصد رشد کند، 
یعنی تراز افزایش دســتمزد و حقوق 
هم باید ۴۸درصد باشد. در این بودجه، 
واگذاری دارایی های ســرمایه  ای رشد 
۸۱درصدی داشته است. چون با اصل 
این واگذاری جز با بخشی از آن مخالف 
هســتم، معتقدم که این واگذاری   ها، 
زیان های بلندمدتی را به کشــور وارد 
می کنند. خوشــبختانه ایــن بودجه، 
تحقق پیدا نمی کند کــه هیچ، حتی 
ممکن اســت که به جــای ۸۰درصد، 
۸درصد هم رشد منفی داشته باشیم! 
در ســال هایی در این بخش ۹۲درصد 
هم عدم تحقق داشــته ایم. از طرفی در 
این بودجه واگــذاری دارایی های مالی 

۱۳درصد رشد را نشان می دهد.
به نظر من، ایــن بودجه »خانه  های 
خالی« زیادی دارد. حتی کاربرد چاپ 
اوراق این بودجه هم بیشتر معطوف به 
پرداخت سود اوراق  سال گذشته است! 
به این دلیل، آنچه در عمل اتفاق می افتد 
این است که منبعی حاصل نمی شود. 
می توانیم بگوییم که تاثیر بســیاری از 
این درآمدها در بودجه منفی یا خنثی 
است یعنی برای بسیاری از دستگاه ها 
منتهی به تولید منبع جدیدی که حاال 
با آن فعالیت عمرانی یا اقتصادی داشته 

باشند، نخواهد شد.
 دولت در الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۱ دســتور واگذاری صندوق  
بازنشستگی و وظیفه کارکنان هما 
به صندوق بازنشستگی کشوری را 
صادر کرده است. با توجه به اینکه 
هما مشکالت بســیاری دارد و 
بخش اقتصادی آن در زیرمجموعه 
هواپیمایی کشوری، قادر به نجات 
خود نیست، به نظر می رسد که این 
مشکالت به صندوق بازنشستگی 
کشوری هم منتقل و فشار هزینه  ای 
سنگینی به این صندوق، وارد شود. 
این تصمیم یــادآور تصمیم های 
دولت هــای گذشــته در زمینه 
واگــذاری دارایی های هزینه دار 
و مشــکل زا به صندوق هاست. 
چرا همچنان واگــذاری بدون در 
نظر گرفتن عواقب سیاست  های 

گذشته انجام می شود؟
صندوق های بازنشســتگی ایران 
جز تامین اجتماعی، مرخص هستند 
و دولت بــرای آنها هزینــه می کند. 
همیشه گفته ایم و می گوییم بگذارید 
که این صندوق ها، طبق محاســبات 
اکچوئریــال )بیمــه ای( عمل کنند 
و روی پای خود بایســتند. دولت ها 
باید بنگاه هایی را بــه این صندوق ها 
واگذار کنند که در همین جهت باشد 
و به جای سقوطشــان بــه حفظ آنها 
کمــک کنند. آینده دولــت به حفظ 
صندوق های بازنشســتگی بستگی 

دارد. اگــر دولــت می خواهد کاری 
را انجام دهد بهتر اســت کــه منابع 
صندوق ها را با واگذاری های اصولی 
مدیریت کند. با ایــن وصف، موافق 
واگذاری هما به صندوق بازنشستگی 
کشوری هم نیستیم. سال ها گفته ایم 
که این صندوق به خالف تشکیل شده 
اما امروز قصد می کنند، صندوقی را که 
به انتهای عمرش رسیده، به صندوق 
بازنشستگی کشوری ضمیمه کنند.۵ 
سال پیش هم وزیر وقت راه و شهرسازی 
اصرار داشــت که این اتفاق رخ دهد اما 
در مجلس جلوی وی ایستادم. به وزیر 
متذکر شدم اگر روز خوش با هم بودید 
روز ناخوشــی هم باید با خودتان و بین 
خودتان باشــید! او به من می گفت  که 
ما داریم یک صندوق را به شــما واگذار 
می کنیم پاسخ من این بود که هنوز جایی 
در کشور ساخته نشده که از شما بدهی 
تحویل بگیرد. اینکه مطیع قانون هستیم 
با انجام کار غیرمتعارف متفاوت است. 
برای همین من به وزیر گفتم اگر هما را 
می خواهید به ما بدهید باید هواپیماها 

و کلیه دارایی هایش را هم واگذار کنید.
 مجلس در مورد تامین اجتماعی 
معتقد است که این صندوق باید از 
منابع خود همسان سازی را استمرار 
دهد و نباید مطالباتش را بهانه عدم 
اجرای همسان سازی قرار دهد. از 
طرفی دولت حدود ۲۰۰هزار میلیارد 
تومان برای اجرای همسان  سازی و 
پرداخت حقوق بازنشستگان در 
صندوق های کشوری و لشکری در 
نظر گرفته است. چنین سیاستی 
در حالی که سهم تامین اجتماعی 
در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته نشده 
تا چه اندازه برای استمرار اجرای 
همسان سازی در تامین اجتماعی، 

عواقب دارد؟
در بودجه ۱۴۰۱ سهم صندوق  های 
کشــوری و لشــگری را بابت اجرای 
همسان ســازی، تعریــف کرده اند در 
نتیجه، هر چه برای اجرای همسان سازی 
در این صندوق ها درآورده اند، عینا باید 
برای تامین اجتماعی هم لحاظ کنند 
تا سازمان به اجرای آن متعهد شود اما 
در بودجه ای که اسم تامین اجتماعی 
در آن نیست برای کارگر تکلیف تعیین 
می کنند تا به نام صندوق ها، دو سال از 
سوابق بیشترین مخاطبان آنها یعنی 
کارگران بیمه شده تامین اجتماعی را 
نادیده بگیرند. این گونه به خیال خود 

تامین منابع می کنند!

ردیف های بودجه ۱۴۰۱، خانه های خالی زیادی دارد

طمع دولت برای باال رفتن از دیوار کوتاه بازنشستگان

خبر

بخشــی از کارکنان قوه قضاییه روز شــنبه 
)هجدهم دی ماه( در اکثر شــهرهای کشور در 
اعتراض به رد طرح افزایــش حقوق در مجلس 

دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گزارش خبرآنالین، در پی رد شدن کلیات 
طرح فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه در 
جلسه علنی روز ۱۵ دی ماه مجلس، کارکنان این 
قوه دیروز با برگزاری تجمع هایی مراتب اعتراض 

خود را اعالم کردند.
تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه 
در هفته های آخر ریاست »سیدابراهیم رئیسی« 
بر قوه قضاییه با نام طرح تسری فوق العاده خاص 
کارمندان ســازمان زندان ها و اقدامات تأمینی 

و تربیتی کشــور به کارکنان اداری قوه قضائیه 
در مجلس اعالم وصول شــد و در کمیســیون 

اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
این طرح از ابتدای تدوین آن مورد حمایت 
جدی رئیســی بود و حتی آن طور که معاون 
وقت منابع انســانی قوه قضاییه گفته است با 
همکاری »محمد مصــدق« معاون اول فعلی 
قوه قضاییه تدوین شده اســت. با وجود این 
دولت رئیسی در مرحله تصویب، به مخالفت 

با آن برخاست.
»میثــم لطیفــی« رئیس ســازمان اداری 
استخدامی کشور که برای اعالم مخالفت دولت 
با طرح در مجلس حاضر شــده بود، در جلســه 

صحن علنی مجلس گفت: مــا در دولت نگران 
مطالبه همســان ســازی حقوق و تسری سایر 
دستگاه ها بوده ایم و امکان دارد این وضعیت به 
سایر دستگاه ها منتقل شــود و مطالبات جدید 
برای سایر دستگاه ها ایجاد کند که باعث ایجاد 

نارضایتی خواهد شد.
وی ادامه داد: شورای حقوق و دستمزد متولی 
امر حقوق اســت و باید براساس سختی شغل و 
حساسیت آن حقوق را تعیین کند. ما قبول داریم 
که قوه قضاییه در بحث حقوق مشکالت فراوانی 
دارد اما بایــد از راه های دیگر بــه این وضعیت 
رسیدگی کرد تا نارضایتی ســایر دستگاه ها را 

ایجاد نکند.

پس از رد کلیــات طرح و آغــاز زمزمه های 
اعتراضات کارکنان قوه قضاییه، معاونت منابع 
انســانی این قوه در نامه ای خطاب به کارکنان 
ضمن تشریح فرایند تدوین و پیگیری این طرح، 
رای منفی نمایندگان و اظهارات نماینده دولت 

درباره طــرح را »خالف تمام اصــول اخالقی« 
دانسته و در عین حال بر خودداری کارکنان قوه 
از »اقداماتی که باعث خشــنودی دشمنان« و 
»کدورت قلب نازنین حضــرت ولی عصر )ع( و 

نایب بر حقش« شود، تاکید کرده بود.

دولت رئیسی با طرح رئیسی مخالفت کرد

تجمع کارکنان قوه قضاییه در اعتراض به تصمیم مجلس

تا به حال ندیدم که کسی را 
در بودجه از جیب خودش 

مهمان کنند. سازمان 
تامین اجتماعی را از جیب 

خودش مهمان بودجه 
۱۴۰۱ کرده اند. می گویند که 

اموالش را بفروشد و بابت 
بدهی دولت هزینه کند

دولت ها باید بنگاه هایی را به 
صندوق های بازنشستگی 

واگذار کنند که به جای 
سقوطشان به حفظ آنها 

کمک کنند. آینده دولت 
به حفظ صندوق های 

بازنشستگی بستگی دارد
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رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
 افزایش سن بازنشستگی

 منتفی شده است
رئیس کمیســیون اجتماعــی مجلس گفت: 
بند اضافه شــده در بودجه ۱۴۰۱ که دو سال سن 
بازنشستگی را افزایش داده بود، حذف کردیم چون 

مبنای علمی و مستندات کافی نداشت.
به گزارش ایلنا، ولی اسماعیلی دیروز در برنامه 
تلویزیونی »صبح بخیر ایران« گفــت: بند اضافه 
شده در بودجه ۱۴۰۱ که دو سال سن بازنشستگی 
را افزایش داده بود حذف کردیم چون مبنای علمی 
و مستندات کافی و نه ذی نفع قانون برای آن وجود 

نداشت.
وی ادامه داد: افزایش سن بازنشستگی احکام 
قانونی است. از منظر قانونی، احکام دائمی را نمی توان 
در بودجه سنواتی آورد. افرادی که برای بازنشستگی 
خود برنامه ریزی کــرده بودند ناگهــان با چنین 
تصمیمی مواجه شدند. به طور مثال، مشاغل سخت 
و زیان آور مثل رانندگان کامیون پس از ۲۰ ســال 
اشتغال، خسته می شوند. چگونه سن بازنشستگی 

این گروه شغلی را دو سال افزایش دهیم.
    

کارگران پروژه تونل آزادراه 
منجیل تجمع کردند

کارگران پروژه تونل 
آزادراه منجیــل که در 
اعتراض به  عدم دریافت 
مطالبــات معوقه خود 
در بالتکلیفی به ســر 

می برند، پیگیر مطالبات خود شدند.
یکی از این کارگران بــه ایلنا گفت: صبح دیروز 
)۱۸دی ماه( کارگران پروژه تونل آزادراه منجیل که 
پیش از این به نهادهای دولتی مراجعه کرده بودند، 
در محوطه کارگاه تجمع کرده و خواســتار پیگیر 

مطالبات مزدی و عیدی و سنواتی خود شدند.
وی گفت: کارفرمای شــرکت مجری ساخت 
پروژه تونل شماره سه و چهار محور منجیل به رشت 
در محدوده رودبار که مسئولیت حدود ۲۰۰ کارگر را 
برعهده دارد، به رغم متوقف کردن این پروژه عمرانی، 

مطالبات عقب افتاده کارگران را نمی پردازد.
به گفته وی، کارفرما عملی شدن این امر را منوط 
به پرداخت مطالبات معوقه کارفرمای اصلی کرده اما 
ظاهرا نه کارفرمای اصلی و نه پیمانکار پروژه زیر بار 

پرداخت مطالبات کارگران نمی روند.
    

گزارش مرکز آمار نشان داد:
وجود ۹۸۰هزار تحصیل کرده 

بیکار در   کشور
از بین جمعیت ۲.۳ میلیون نفری بیکاران بیش 
از ۹۷۴هزار نفر فارغ التحصیل آموزش عالی هستند.

به گزارش ایسنا، وضعیت اشتغال در پاییز سال 
جاری نشــان داد که از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر 
فعال، ۲۳.۵ میلیون نفر شــاغل و ۲.۳ میلیون نفر 

بیکار هستند.
بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار ایران از این 
حکایت دارد که در بین جمعیت بیکار، ۹۷۴هزار 
و ۵۱۸ نفر فارغ التحصیل آموزش عالی هستند که 
تعداد آنها در مقایسه با پاییز سال گذشته ۰.۵درصد 

کاهش دارد.
همچنین ۴۷۵هزار و ۸۵۱ نفر از فارغ التحصیالن 
بیکار را زنان تشکیل می دهند که از تعداد آنها بیش از 

۱۶هزار نفر کاسته شده است.
    

 آیین نامه مسکن کارگری
 به هیات دولت می رود

نماینده کارگران از برگزاری شــورای عالی کار 
خبر داد و گفت: قصد داریم در این جلسه به بحث 

مزد سال آینده ورود کنیم.
علی خدایی به ایلنا گفت: یکی از دستورکارهای 
این نشست، بررسی گزارش کمیته دستمزد است. 
کمیته دســتمزد شــورای عالی کار، ماهی دو بار 
برگزار می شود و قرار اســت به گزارش این کمیته 
ورود کنیم. عالوه بر آن، آیین نامــه تبصره ۲ ماده 
۱۴۹ قانون کار که در جلسات قبل نهایی شده، قرار 
است به تصویب نهایی برسد و برای ارسال به هیات 
دولت آماده شــود. این آیین نامه، نحوه مشارکت 
دولت و نهادهای ذیربط در تامین مسکن کارگری را 
مشخص می کند و سال هاست که تدوین و ابالغ آن 

به تاخیر افتاده است.
وی گفت: در دستور کار رسمی جلسه، ورود به 
مبحث دستمزد سال آینده نیست اما با توجه به اینکه 
در نیمه دوم دی ماه هستیم، نمایندگان کارگری 
قصد دارند بــه بحث مزد ورود کننــد. مذاکرات و 
چانه زنی های مربوط به دستمزد ۱۴۰۱ باید از همین 
االن آغاز شود و امیدواریم شرکای اجتماعی با نگاه 
مثبت به بحث دســتمزد توجه کرده و بتوانیم مزد 
کارگران را به اندازه هزینه های زندگی و تورم سبد 

معیشت افزایش دهیم.

اخبار کارگری


