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اخبار کارگری

سال 1365 شرکت سرمایه گذاری 
تامیــن اجتماعی )شســتا( با هدف 
حذف ارزش منابــع و دارایی های این 
ابرســازمان بیمه گر و با سرمایه اولیه 
20میلیارد ریالی تاســیس شــد. با 
این حال، امروز مســئوالن سازمان 
تامین اجتماعی اعــام می کنند که 
تنها 6درصد از نیــاز تامین اجتماعی 
توسط شستا تامین می شــود و این 
شرکت در تحقق اهداف خود که همان 
صیانت از دارایی های تامین اجتماعی 
و سودآور کردن سرمایه گذاری های 
کان سازمان تامین اجتماعی بوده، 

شکست خورده است.
»حســین حبیبی« عضو هیات 
مدیره کانون عالی شوراهای اسامی 
کار کشور معتقد است تا زمانی که بیان 
کاری شرکت های شســتا به صورت 
شفاف و روشن به جامعه ذینفعان اصلی 
یعنی کارگران و بازنشســتگان ارائه 
نشود و لیست ســود و زیان شرکت ها 
و نحوه عملکرد مدیران آنها مشخص 
نباشد، شستا »حیاط خلوت مدیران« 
باقی خواهد مانــد؛ تاریک خانه ای که 
کارگــران و بازنشســتگان نخواهند 
فهمید در آن چه خبر اســت و پشت 

درهای بسته چه اتفاقاتی می افتد.

تردیدهای جدی
 در ادعای ترمیم وضع شستا

»میرهاشم موسوی« مدیرعامل 
جدید ســازمان تامین اجتماعی که 
سال گذشته بر ســر کار آمد، با وعده 
اداره  شســتا به صورت یک مگاپروژه، 
قــول داد اوضاع را ترمیــم کند اما در 
همین ماه های ابتدایی ســال جدید، 

تامیــن اجتماعی دوباره با مشــکل 
کســری بودجه شــدید روبه رو شد، 
به گونه ای که خود وی نیــز اذعان به 
کم کاری شستا کرد. به نظر می رسد 
هیچ چیــز تغییر نکــرده و در چنین 
فضایی بود کــه در هفتم تیر، مجلس 
درخواست تحقیق و تفحص از شستا 
را به تصویب رساند. »بررسی وضعیت 
مدیریــت اقتصادی، مالــی، اداری و 
حقوقی شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی و شرکت های زیرمجموعه 
آن« محور اصلی این تحقیق و تفحص 
است و »بررسی وضع مالی«، »بررسی 
انتصابات و نحوه جاگیــری مدیران 
ارشــد« و در نهایت »بررســی وضع 
حقوقی«، محورهــای فرعی تحقیق 

و تفحص شستا را تشکیل می دهند.
حــال در شــرایطی که تامیــن 
اجتماعی ســاالنه نزدیک به 50هزار 
میلیارد تومان کســری بودجه دارد و 
شستا هم نتوانسته به اهداف تاسیس 
خود برســد، آیا این تحقیق و تفحص 
که بعــد از مدت ها معطلی به تصویب 
رسیده، می تواند ورق را به نفع جامعه 
بیمه شدگان بازگرداند و برای سازمان 
تامین اجتماعی رهاورد مثبت داشته 

باشد؟

گزارش سال ۹۲ 
و تخلفات مالی بیشمار

البته این اولین بار نیســت که قرار 
است شستا مورد تحقیق و تفحص قرار 
بگیرد. این اتفاق پیش از این با جامعیت 
بیشتر )هم تامین اجتماعی و هم شستا( 
رخ داده اســت. در آذر ماه ســال ۹2، 
گزارش تحقیق و تفحص از ســازمان 
تامین اجتماعی و شســتا در مجلس 
وقت قرائت شد. در بخشی از این گزارش 

که به شستا اختصاص داشت، چکیده 
تخلفات به صورت زیر آمده است:

»با عنایت به گستردگی سازمان 
تأمیــن اجتماعــی و شــرکت ها و 
مؤسســات تابعه، تحت پوشش قرار 
دادن بخش عظیمی از جامعه به ویژه 
اقشار آسیب پذیر و کسب درآمدهای 

هنگفت به طور مثال:
1- استفاده از ارز مرجع برای صنایع 
و پتروشــیمی های تحت پوشــش و 

فروش محصوالت به نرخ ارز آزاد
2- عدم مدیریت صحیح و کارآمد 
و بهینه در شرکت های تحت پوشش 
به ویژه شرکت سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی )شســتا( و حیــف و میل 
غیرقابــل جبران منابع ســازمان که 
متعلق به بیمه شدگان مظلوم و شریف 

کشور است.
3- پرداخــت پاداش هــا و حــق 
جلســات غیرمتعارف بــه مدیران، 
مشــاوران و نزدیکان و در نهایت عدم 

رضایت مشمولین ســازمان از نحوه 
ارائه خدمات بیمه ای و درمانی، به رغم 
استفاده از ابزار نظارتی همچون مذاکره 

در چند جلسه، سوال، استیضاح و...«
اما نتیجه چه شد و با خاطیان چه 
کردند؟ چهار سال بعد از قرائت گزارش 
تحقیق و در ســال ۹6، هنوز بیشتر 
شرکت های شستا زیان ده بوده اند )دو 
سوم شــرکت ها( و هشت سال بعدتر 
در 1۴00، این شــرکت ها در یک ماه 
30هزار میلیارد تومان زیان داده اند. 
آیا این بار هم تحقیق و تفحص به همان 
سرنوشت دچار می شود، یعنی قرائت 
چند بند چکیده تخلفات در پنج سال 
گذشته و تمام؟ جالب تر از همه اینکه به 
فاصله چند سال از قرائت این گزارش، 
یکی از افرادی که در گزارش تحقیق 
و تفحص مجلس، از وی جزو مدیران 
متخلف نام برده شــده بود، باز هم به 
تامین اجتماعی برگشت و اتفاقا این بار 

پست باالتری هم دریافت کرد.
»علیرضا حیدری« کارشــناس 
رفــاه و تامین اجتماعی در پاســخ به 
این ســواالت، نتیجه بخش بودن این 
اقدامات را منوط به تغییر ســاختار و 
ســوگیری تحقیق و تفحص می داند 
و می گوید: اگر ساختار کلی تحقیقات 
و اهــداف آن تغییر نکنــد، تحقیق و 
تفحص فایده ای ندارد. مگر با ســعید 
مرتضوی )مدیرعامل تامین اجتماعی 
در دوران احمدی نژاد( و دیگر خاطیان 
چه کردند؟ از ۹1 تا ۹2 تخلفات بسیار 
در تامین اجتماعی اتفاق افتاد که در 
گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس 
نیز به این تخلفات مالــی و انتصابی 
اشاره کردند، اما در نهایت چه شد؟ آیا 
مجازاتی در کار بود؟ سوال اینجاست 
که آیا قرار است دوباره همان روندهای 

بوروکراتیک و کشــدار بــدون هیچ 
نتیجه  مثبت برای سازمان و کارگران، 
تکرار شــود؛ تکرار تاریخ بدون هیچ 

دستاوردی!
او شــروط موفقیت عملی تحقیق 
و تفحص از شســتا را چنین تشریح 
می کند: پیــش از این دو بــار، همه 
حوزه های تامیــن اجتماعی ازجمله 
شســتا مورد تحقیــق و تفحص قرار 
گرفته کــه هــر دو در دوره ســعید 
مرتضوی بود. در یک نوبت من خودم در 
تهیه گزارش شرکت داشتم و جزو تیم 
تحقیق کننده بودم. گزارش تهیه شد، 
در صحن علنی قرائت شد اما بعد آن را 
کنار گذاشتند. یک برچسب کوچک 
روی گزارش زدند کــه خطر امنیتی 
دارد و اعتماد عمومی را تحت تاثیر قرار 
می دهد و بنابراین آن را بایگانی کردند. 
گزارش بعدی را معتدل تــر و آرام تر 
نوشتند. آن هم بعد از قرائت، باز به جایی 
نرسید هرچند نهادهای ذیربط کمی 
پیگیر ماجرا شدند اما در نهایت راه به 
جایی نبرد. با این اوصاف، مشــخص 
نیست این بار قرار اســت چه اتفاقی 
بیفتد. آیا این گزارش هم به سرنوشت 

دو گزارش قبلی دچار می شود؟
حیدری اضافــه می کند: تحقیق 
و تفحــص از نهادهــا معمــوالً بــا 
رویکرد سیاســی و در نتیجه اعمال 
قدرت گروه ها و نهادهای سیاســی 
صورت می گیرد و لــذا بیش از اینکه 
نتیجه بخش باشد، حاصل منازعات 
جناح های سیاســی و شــاخ و شانه 
کشــیدن آنها برای یکدیگر است و 
در ایــن شــرایط بدیهی ســت که 
هیچ کارکرد ملموســی ندارد. برای 
ثمربخش بودن باید در جریان تحقیق، 
ظرفیت های اصاحی شناسایی شده 
و سپس »اصاح فرایند« اتفاق بیفتد. 
در ایــن اصاح فرایند بایــد راه های 
گریز و نفوذ بســته شــود. اگر واقعا 
می خواهیم تحقیــق و تفحص برای 
سازمان تامین اجتماعی نتیجه مثبت 
داشته باشد، باید اصاح فرایند اتفاق 
بیفتد. در غیر ایــن صورت، تخلفات 
فعلی، دوباره و سه باره و چندباره تکرار 
خواهد شد. مثًا در حوزه انتصابات، 
باید آیین نامه خاصی نوشــته شود تا 
افراد برای گرفتن پســت مدیریت، 
متناســب با این آیین نامه گزینش 
شــده و صاحیت شــان احراز شود. 
باید امتیازات شــان به نمــره قبولی 
برسد تا بتوانند مدیر شوند. اگر چنین 
فرایندی تعریف شود دیگر آن وقت 
یک فردی که هیچ سابقه و تخصصی 
در پتروشــیمی نــدارد، نمی تواند 
مدیرعامــل کارخانه پتروشــیمی 
فان جا شود و سال ها تخریب کند اما 
حقوق های کان بگیرد! با صفر امتیاز، 
ســال ها حقوق نجومــی می گیرند. 
در حــوزه مالــی و ســرمایه گذاری 

نیز به همین ترتیب، بایــد برای هر 
حوزه سرمایه گذاری، نقشه تجاری 
مخصوص داشــته باشیم تا مطمئن 
شویم سرمایه گذاری حتماً سودآور 
خواهد بود. این یک الــزام فرایندی 
است، االبختکی و روی هوا نمی توان 

سرمایه گذاری سودده داشت.

کاری هم برای کارگران
و بازنشستگان کنند

به گفته حیدری، ریشه یابی تحقیق 
و تفحص ها معموالً به دعواهای فردی، 
جناحی یا تضاد منافع می رسد. مثاً در 
یک بخش تامین اجتماعی کارشان گیر 
افتاده و به خواسته شــان نرسیده اند، 
حاال درخواســت تحقیق و تفحص از 
شستا را کلید زده اند. در این بین، آنچه 
معموالً مغفول می ماند، منافع جمعی 
بیمه شدگان، کارگران و بازنشستگان 
ذینفع است، آنهایی که صاحبان واقعی 
این سرمایه ها هستند و عموماً برای این 

گروه کاری صورت نمی دهند.
تحقیق و تفحص بــرای اینکه از 
مرحلــه قرائت گــزارش در مجلس 
فراتر بــرود و در عرصه عمل، منجر به 
اصاحات پایدار شود، باید »ابزاری« 
باشد برای اصاح فرایندی حوزه های 
مختلف شســتا. در غیر این صورت، 
گزارش تحقیق و تفحص و قرائت آن در 
صحن علنی مجلس، محدود می شود 
به رونمایی از اسامی چند نفر متخلف 
و ســودهای نجومی آنها. اگر رویه ها و 
فرایندها اصاح نشود، به فرض که این 
متخلفان برکنار شوند و باز هم به فرض 
که متناسب با جرم شان مجازات هم 
ببینند، دوباره گروه های بعدی می آیند 
و بر جای خالــی متخلفان قبلی تکیه 
می  زنند و دوباره روز از نو و روزی از نو، 
همه چیز از نقطه صفر آغاز می شود، 
هر چند تا امروز، تحقیق و تفحص به 
همان رونمایی صرف محدود شــده و 
مجازاتی هم در کار نبوده است. حیدری 
در پایــان می گوید: »اگر سرنوشــت 
سعید مرتضوی و پایان کار او در تامین 
اجتماعی را تعقیب کنید، درمی یابید 
که تاریخ معاصر تحقیق و تفحص  ها 
چقدر مملو از موفقیت بوده اســت! او 
را بخشیدند و پرونده او و سایر مدیران 

خاطی بسته شد...«.

دعواهای سیاسی و منافع شخصی بر مصالح بیمه شدگان ارجحیت یافته است

»تحقیقوتفحصازشستا«؛سناریوییتکراریونخنما
انتقاد نماینده شوش

از مدیریت شرکت هفت تپه
نماینده شــوش در مجلس از تعلل در واگذاری 
مدیریت شرکت هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر 
خوزستان انتقاد کرده و خواستار ورود قوه قضاییه 

به این موضوع شد.
به گزارش ایســنا، محمد کعب عمیر در تذکری 
شــفاهی در جلســه علنی مجلس بیــان کرد: در 
جلسه ای که معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد 
حضور داشــتند مصوب شــد که مدیریت شرکت 
هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر خوزستان واگذار 
شود. پس از گذشت ســه ماه همچنان این موضوع 
تعیین تکلیف نشده است. دلیل اهمال و کوتاهی به 
انجام این کار چیست؟ از ریاست قوه قضاییه استدعا 
دارم که به این موضــوع ورود کــرده و با خاطیان 

برخورد کند.
وی در تذکری به وزیر آموزش و پرورش نیز اظهار 
کرد: نیروهای غیررسمی آموزش و پرورش که بعد 
از سال 13۹1 جذب شده اند با وجود اینکه در مناطق 
محروم و در نقاط صعب العبور بــا کمترین حقوق 
و در شرایط ســخت به تعلیم و تربیت پرداخته اند، 
همچنان تبدیل وضعیت نشــده و تعیین تکلیف 

نمی شوند.
    

تذکر فراکسیون کارگری مجلس به رئیسی:
دولت حقوق بازنشستگان

تامین اجتماعی را تعیین تکلیف کند
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: دولت 
باید هر چه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف حقوق 

بازنشستگان تأمین اجتماعی اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی بابایی کارنامی در 
جلسه علنی مجلس طی تذکر شفاهی اظهار داشت: 
دولت باید سریع تر نسبت به تعیین تکلیف حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعی اقدام کند چرا که این 

افراد در باتکلیفی به سر می برند.
وی تصریح کرد: الزم اســت از رئیس مجلس به 
علت آنکه دستور رسیدگی به مصوبه هیأت دولت 
درباره افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 
را داد، تشــکر کنم. هیأت تطبیق قوانین هم عدم 
مطابقت مصوبه مجلس را با قانون مصوب مجلس 

اعام کرد.
    

ساختار ضعیف نظارت بر کارگاه ها، 
جان کارگران را می گیرد

یک فعال کارگری گفت: انفجــار کارخانه مواد 
شیمیایی در ســاعت 16 عصر روز سه شنبه )هفتم 
تیر ماه( در شهر صنعتی شکوهیه قم، متاسفانه جان 
۴ کارگر را گرفت و ۷ کارگر زخمی شدند که در بین 
آنها دو زن هم دیده می شوند. مجروحان بافاصله به 
بیمارستان نوکویی فرقانی منتقل شدند اما وضعیت 

خوبی ندارند.
عباس شیری در گفت وگو با ایلنا، یکی از دالیل 
وقوع چنین حوادثی را ســاختار ضعیف نظارت بر 
ایمنی کارگاه ها دانســت و افزود: متاســفانه گفته 
می شود این کارخانه چندین بار از سوی مسئوالن 
مربوطه اخطــار دریافــت کرده امــا از یک طرف 
بی توجهی به اخطارهــا و از طــرف دیگر جدیت 
نداشــتن در برخورد با متخلفان، عواقب غیرقابل 
جبرانی در پی دارد که در نهایت جان کارگران را به 

خطر می اندازد.
وی با بیان اینکه پیش از این هم این کارخانه در 
سال ۹۸ دچار آتش سوزی شده بود و سه کارگر جان 
خود را از دســت داده بودند، افزود: ساختار ضعیف 
نظارت بر ایمنی کارگاه ها یکــی از معضات بازار 
کار ایران است. نگاهی گذرا به آمار نه چندان دقیق 
حوادث کار در ایران نشان از عدم وجود نظارتی جدی 
و هدفمند بر قوانین مربوط به ایمنی و بهداشــت 
محیــط کار دارد. در کنــار حــوادث لحظه ای که 
باعث مرگ یا مصدومیت و از کار افتادگی کارگران 
می شــود، بحث جدیت نداشتن مسئوالن مربوطه 
برای جلوگیری از فعالیت ایــن واحدهای پرخطر 

موجب شده جان کارگران همواره به خطر افتد.
    

فرانشیز درمان بازنشستگان فوالد 
حذف شد

به منظور رفاه حــال بازنشســتگان فوالد، در 
قرارداد ســال 1۴01 صندوق بازنشستگی فوالد با 
شرکت بیمه گر، مزایای ویژه ای در مقایسه با سال 
گذشته برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است.

به گزارش توسعه ایرانی، مهم ترین مزیت قرارداد 
سال جاری، رایگان شدن فرانشیز برای بازنشستگان 
اســت. به موجب این قرارداد، بازنشستگان فوالد 
از پرداخت فرانشــیز برای بســتری، ســرپایی و 
پاراکلینیکــی در بخش خصوصی معاف شــده و 
فرانشیز مربوطه برعهده صندوق بازنشستگی فوالد 
خواهد بود. ضمن اینکه فرانشیز ارائه این خدمات در 
بخش دولتی نیز برعهده شرکت بیمه گر خواهد بود.

حیدری: اگر سرنوشت 
سعید مرتضوی و پایان کار 

او در تامین اجتماعی را 
تعقیب کنید، درمی یابید 
که تاریخ معاصر تحقیق 

و تفحص  ها چقدر مملو از 
موفقیت بوده است! او را 

بخشیدند و پرونده او و سایر 
مدیران خاطی بسته شد

حبیبی: تا زمانی که بیالن 
کاری شرکت های شستا به 
صورت شفاف و روشن ارائه 
نشود، شستا حیاط خلوت 
مدیران باقی خواهد ماند؛ 

تاریک خانه ای که کارگران 
و بازنشستگان نخواهند 

فهمید در آن چه خبر است

نسرین هزاره مقدم

رئیس کارگروه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان 
دولت در مجلس با بیان اینکــه رای قاطع نمایندگان به طرح 
ساماندهی استخدام کارکنان دولت که بیانگر ۸۴درصد رای 
مجلس به این طرح بوده اقدامی کم سابقه بود، افزود: این رای 
قاطع حاکی از اراده مجلس برای حل مســائل استخدامی در 
کشور و پایان دادن به این برده داری نوین و ظلمی که به نیروهای 

انسانی در دستگاه های اجرایی روا داشته می شود، است.
عباس گودرزی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: 
در آیین نامه آمده است که ابتدا باید نظر نمایندگان درباره کلیات 
اخذ شود سپس وارد بررسی جزئیات طرح شویم. از طرفی هم 
آیین نامه مجلس به هیات رئیسه اختیار داده است که طرحی را 
براساس تشخیص خود دو شوری کند یا به صورت یک شوری 

بررسی شود.
نماینده بروجرد در مجلس ادامه داد: نظر هیات رئیسه بررسی 
دو شــوری این طرح بود یعنی بعــد از رای گیری در خصوص 
کلیات، این طرح جهت بررسی مجدد جزئیات و پیشنهادات 
به کمیسیون ارجاع شود سپس نتیجه به صحن علنی ارسال 

شــود بنابراین به رغم مخالفت بنده و جمعی از همکاران این 
طرح دو شوری شد.

نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: 
شرکت ها آمدند تا کوچک سازی اتفاق بیفتد و شاهد کاهش 
هزینه ها باشیم و با افزایش رضایت مندی مواجه شویم اما امروز 
نه تنها کوچک سازی اتفاق نیفتاده بلکه یک بروکراسی پنهان 
به وجود آمده و حجم عظیمی از نیروها پشت این بروکراسی 
سایه پنهان شده اند ضمن اینکه هر ساله شاهد افزایش بی قواره 
بودجه های جاری کشور هستیم. از طرف دیگر رضایت مندی 
هم ایجاد نشده و منشاء نارضایتی ها همین وجود شرکت های 
نیروی انسانی است. ما شاهد حجمی از نارضایتی در دستگاه ها 
هستیم چرا که این شــرکت ها به نوعی نیروهای انسانی را به 
بهره کشی گرفته اند که به برده داری نوین تبدیل شده و انحراف 
اساسی از هدف گذاری های اصلی صورت گرفته و نقض غرض 

رخ داده است.
رئیس کارگروه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان 
دولت در مجلس تاکید کرد: مجلس یازدهم بنا دارد این مسأله 

را در کشــور حل کند. طبعا در اســرع وقت جزئیات طرح در 
نشست مشترک کمیســیون اجتماعی، دولت و نمایندگان 
پیشــنهاددهنده مورد بررســی قرار خواهد گرفت و تاش 
می کنیم در کوتاه ترین مدت این طرح به صحن علنی مجلس 
ارجاع شود و امیدواریم در بررسی جزئیات آن بتوانیم در مسیر 
تکامل و پخته تر کردن این طرح، رضایت مندی بیشتری را برای 

جامعه مخاطبان ایجاد کنیم.

جلوی رانت ها و پارتی بازی ها را می گیریم
عضو دیگر کمیته طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت 
در مجلس هم معتقد است با ساماندهی استخدام کارکنان دولت 
تمام نیروهای خدماتی و کارگری مورد نیاز صرفا از طریق انتشار و 
آگهی عمومی، برگزاری آزمون و مصاحبه و طی مراحل گزینش 
در قالب قرارداد کار معین جذب خواهند شد و این روش جلوی 

رانت ها و پارتی بازی ها و... را خواهد گرفت.
حسین گودرزی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: 
براساس مطالعه آسیب های موجود نظام استخدامی و وضعیت 

حاکم بر به کارگیری نیروهای کارگری و چند سال بررسی این 
روند نتایجی به دست آمده است. نکته اول آنکه بعد از اجرایی 
شــدن این قانون تمام نیروهای خدماتی و کارگری مورد نیاز 
سازمان های موضوع ماده 2۹ قانون برنامه ششم صرفا از طریق 
انتشار و آگهی عمومی، برگزاری آزمون و مصاحبه و طی مراحل 
گزینش بصورت متمرکز در کل کشور در قالب قرارداد کار معین 

جذب خواهند شد.
وی تصریح کرد: موضوع دوم نیروهای جذب شــده فعلی 
هستند که این طرح سازمان اداری استخدامی کشور را موظف 
می کند که بــا کل نیروهای جذب شــده در قالب طرح های 
عمرانی، حجمی، شرکتی و سایر عناوین مشابه که طرف قرارداد 
با شــرکت های پیمانکاری موجود هستند در صورت داشتن 

شرایط پذیرش، قرارداد کار معین منعقد کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

شرکت های پیمانکاری در حال بهره کشی از نیروی انسانی هستند

گزارش


