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یوسفیان:
زندگی در تهران با حقوق زیر 

۳میلیون تومان ممکن نیست
عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس تاکید کرد: باید برای حقوق بگیران پایین 
فکری کرد، زندگی در تهران با حقوق زیر ۳ میلیون 

تومان دیگر ممکن نیست.
عــزت اهلل یوســفیان مــا در گفت وگــو با 
خبرگــزاری خانه ملت با اشــاره به بخشــنامه 
افزایش حقــوق کارمندان دولــت گفت: برخی 
بر این باورند که این بخشــنامه باعث بازگشــت 
حقوق های نجومی می شود اما فراموش کرده اند 
که دریافت مالیات پلکانی شــده و عما حقوق 

نجومی ممکن نیست.
وی اظهار داشت: دولت در تاش است که سقف 
افزایش 7 برابری را رعایت کند و دراین زمینه مصمم 
است که حقوق های نجومی به جامعه و به بدنه دولت 
برنگردد از این رو حقوق ها را طبق قانون پرداخت در 

نظر می گیرد.
نماینده آمل در مجلس با بیان اینکه مجلس 
حامــی افزایش حقــوق بــرای حقوق بگیران 
پایین اســت، گفت: نمایندگان خواهان کاهش 
حقوق های نجومی و افزایش حقوق های پایین 
است چرا که در حال حاضر شرایط زندگی برای 
کســانی که حقوق پایین دارند بســیار سخت و 

مشکل است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: نباید فراموش 
کرد که با پلکانی شــدن مالیات حقوق بگیران در 
واقع دیگر حقوق هــای 5 تا 7 میلیونــی افزایش 
چشمگیری پیدا نمی کند. در واقع میزان افزایش 
حقــوق و پرداخت مالیات برابــری می کند. با این 

فرمول حقوق ها زیر 10 میلیون می ماند.
وی اظهار داشــت: حقوق نجومــی باالی 10 
میلیون تومان محسوب می شود. کسانی که 15 تا 25 
میلیون تومان حقوق می گیرند، در واقع حقوقشان 
نجومی بوده و عادالنه نیست، از این رو باید فکری 

شود تا چنین افرادی حقوق نگیرند.
    

صدور قرار منع تعقیب برایچ
 یک فعال کارگری

ناصر محرم زاده، کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی 
تهران که در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت شده 

بود، قرار منع تعقیب دریافت کرد.
به گزارش ایلنا، محرم زاده پس از بازداشــت با 
قرار کفالت صد میلیــون تومانی به طور موقت آزاد 

شده بود.
    

 خروج صندوق بازنشستگی 
از بنگاهداری

مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشور در 
پیامی توئیتری خــروج از بنگاهداری زیان ده 
را یکــی از اولیت های صندوق بازنشســتگی 

کشوری دانست.
سیدمیعاد صالحی با انتشار توئیتی در رابطه 
با اولویت های صندوق بازنشســتگی نوشــت: 
رویکرد جدید صندوق بازنشســتگی، خروج از 
بنگاه داری زیان ده و حرکت به سوی پورتفوی با 
ارزش افزوده باال، همچون صنایع معدنی متصل 

به معدن است.
    

حقوق اسفند ماه کارگران ابنیه 
فنی تراورس پرداخت شد

یک ماه از مجموع ســه مــاه معوقات مزدی 
کارگران ابنیه فنی تراورس پرداخت شد.

به گــزارش ایلنا، یک ماه از مجموع ســه ماه 
معوقات مزدی کارگران ابنیــه فنی تراورس که 
مربوط به اسفند ماه سال گذشته )۹۸( می شود، 
روز پنجشــنبه )2 خرداد ماه( پرداخت شــده 
اســت. در حال حاضر این کارگران غیر از دوماه 
مزد پرداخت نشــده، بابت چندین ماه حق بیمه 
پرداخت نشده، از کارفرما طلبکارند. در عین حال 
از حدود یک ســال و نیم پیش حق لباس کار به 

هیچ یک از کارگران داده نشده است.
کارگران ابنیه فنی تراورس می گویند: ماهیت 
کار کارگران شاغل در خطوط ابنیه فنی راه آهن 
قراردادی است و هر ماه تمدید می شود، به همین 

دلیل فاقد امنیت شغلی هستیم.
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پیام عابدی

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی 
شوراهای اسامی کار اســتان تهران 
معتقد است از زمانی که اندوخته های 
کارگران در ســازمان تامین اجتماعی 
به ثروتی عظیم تبدیل شــد، دولت ها 
همواره به آن چشم طمع داشتند و بارها 

و بارها به آن ناخنک زدند.
علیرضا فتحــی در گفت وگو با ایلنا 
اظهار داشت: مدت هاست که مسئوالن 
دولت و نماینــدگان مجلس از کاهش 
ضریب پشتیبانی صندوق بازنشستگی 
تامین اجتماعی، افزایش زیان انباشته 
صندوق بیمه بیکاری این ســازمان، 
اتکای آن به منابع بانکی برای پرداخت 
مســتمری بازنشســتگان و... سخن 
می گویند اما از دالیل چیزی نمی گویند. 
باید گفت سیاست های تامین اجتماعی 
در ایران در فاصله ســال های 12۸5 تا 
1۳20 پیدایش و تکوین یافتند اما نهاد 
تامین اجتماعی در سال 1۳2۹ در قالب 

سازمان تبلور یافت.
وی با بیان اینکه دولت های وقت با 
علم به جایگاه نهادی تامین اجتماعی، 
سازمان تامین اجتماعی را ایجاد کردند 
و در درجه اول استقال آن را ارج نهادند، 
گفت: به همین واســطه تامین منابع 
تامین اجتماعی هــم ارتباطی با دولت 
نداشــت و از همان ابتــدا کارگران بار 
تامین آن را بر دوش کشیدند، لذا تامین 
اجتماعی مستقل و متعلق به کارگران 
است. آرام آرام اندوخته های کارگران در 
تامین اجتماعی به ثروتی عظیم تبدیل 
شــد و به همین دلیل دولت ها همواره 
به آن چشم طمع داشتند و بارها به آن 

ناخنک زدند.
رئیس کانون شوراهای اسامی کار 
جنوب غرب استان تهران با بیان اینکه 
در خبرها آمده کــه تامین اجتماعی با 

دریافت وام از بانک ها مستمری کارگران 
را در شب عید ۹7 پرداخت کرده، گفت: 
این در حالی است که سازمان، 1۸0هزار 

میلیارد تومان از دولت طلب دارد.
دردسرهای فراوان مدیران ناالیق

وی افزود: اینکــه چرا همه دولت ها 
از زمان مرحوم هاشــمی رفسنجانی 
تاکنون بدهی خود را به تامین اجتماعی 
نمی پردازند و ســود بانکی این بدهی 
چگونه از جیب کارگران به یغما می رود، 
داستان مفصلی اســت. مدیران ناالیق 
و همســو با منافع دولت، عدم حضور 
نمایندگان واقعی کارگــران در هیات 
مدیره سازمان، شفاف نبودن عملکرد 
مدیران به ویژه در بخش مالی، محقق 
نشــدن تحقیق و تفحص از تخلفات 
مدیریت ســازمان در دولت های نهم و 
دهم، بیراهه بردن منابع مالی، درمانی، 
اقتصادی و همراه شدن با سیاست های 
خانمان برانداز نئولیبرالی که برای نابودی 
این ســازمان و به غارت بــردن ثروت 
کارگــران و در نهایت خصوصی کردن 
درمان آن تجویز شده اند، از این جمله 
هستند. رئیس کانون شوراهای اسامی 
کار جنوب غرب اســتان تهران افزود: 
این گونه، درمان ارزان برای کارگران به 
رویای دست نیافتنی تبدیل می شود و 
پیشگیری از بیماری که می تواند تا میزان 
زیادی از هزینه های درمان ســازمان 
بکاهد توسط بیمه شدگان دور انداخته 
می شود. از این زوایه، سامت کارگران 
قربانی کســری منابع درمان در تامین 

اجتماعی می شود.
وی با بیان اینکه در گام دوم، در حوزه 
تفنین، تامین اجتماعی را به سراشیبی 
افول بردند، گفت: لغــو قانون اجباری 
بیمه شدن هر کارگر در هر واحد تولیدی 
و خدماتی، خارج شــدن کارگاه های 
کوچک از شمول بازرسی های بیمه  ای، 
باز شدن پای شرکت های تامین نیروی 

انســانی که در خاء نظارت کارگران 
را بیمه نکرده یا لیســت بیمه کارگران 
را یکی در میان بــه تامین اجتماعی رد 
می کنند، باز گذاشتن دست کارفرمایان 
برای بیمه نکردن کارگران شــاغل در 
مناطــق آزاد و ویژه اقتصــادی، رواج 
قراردادهای 2۹ روزه و ۸۹ روزه برای بیمه 
نکردن کارگران، استخدام های آزمایشی 
طوالنی مدت، واقعی نبودن میزان حق 
بیمه به نسبت دریافتی  کارگر و ارسال 
لیست های بیمه ای غیرواقعی از سوی 
کارفرمایان )لیست هایی که در آنها نام 
کارگران واقعی کارگاه  دیده نمی  شود( 
ازجمله راه هایی ست که برای این افول 

تدارک دیده شد.
فتحی با بیان اینکه اجرا نشدن طرح 
طبقه بندی مشاغل در واحدهای بزرگ 
هم تا میزان زیادی موثــر بوده، گفت: 
زمانی که طرح طبقه بندی مشــاغل 
اجرایی شود، دستمزد کارگران، واقعی 
و به همین واســطه درآمدهای تامین 

اجتماعی نیز افزایش می یابد.
وی با اشــاره به پرداخت نشــدن 
۴درصــد حــق بیمــه مابه التفاوت 
بازنشستگی در مشاغل سخت از سوی 
بسیاری از کارفرمایان گفت: این مورد 
هم به کارگران ضربه وارد کرده و هم به 
تامین اجتماعی. این تخلف کارفرمایان 
ناشی از هم دستی وزارت کار، مدیران 
تامین اجتماعی و کارفرمایان است. در 
واقع با آگاهی کامل از آن چشم پوشی 

می کنند.
او با بیان اینکه ســود ساالنه بدهی 
دولت به تامین اجتماعی، 5 هزار و 500 
میلیارد تومان است، گفت: این مبلغ از 

جیب کارگران می رود.
شستا با سیاست گذاری های 

نادرست در تهدید است
فتحــی بــا اشــاره بــه اهمیت  
فعالیت هــای اقتصــادی ســودآور 

در شــرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شســتا(، گفت: مجموعه 
بــزرگ شــرکت های شســتا بــا 
سیاســت گذاری های نادرست که از 
دخالت های سیاســی و سوءمدیریت 
نشــات می گیرد، در تهدید هســتند. 
تعدادی از این شرکت ها در قالب رد دیون 
به شستا واگذار شــده اند اما با انتصاب 
مدیران سیاسی و ناالیق به بمب بدهی 
تبدیل شــده  اند؛ بمبی که اگر منفجر 
شود سازمان را گرفتار مشکات بسیار 
می کند. وی با اشــاره به تاکید دولت 
بر فروش این شــرکت ها، افــزود: این 
شرکت ها سپس به ارزان ترین قیمت به 
سرمایه داران به فروش می رسند. به این 

گونه مدیریت باید آفرین گفت!
رئیس کانون شــوراهای اسامی 
کار جنوب غرب اســتان تهران با بیان 
اینکه باید هرچه ســریع تر قوانینی که 
تامین اجتماعی را به کســری منابع و 
مقروض شدن کشانده  اند، لغو شوند و 
دولت، بدهی خود را با احتســاب سود 
آن به تامیــن اجتماعــی برگرداند و 
مجلس هم با در نظر گرفتن محاسبات 
اکچوئری قانونگذاری کند یا اصا دست 
از قانونگذاری در حــوزه صندوق های 
بیمه ای بردارد، گفت: این گونه تامین 
اجتماعی می تواند بــا اطمینان خاطر 

تعهدات بیمه  ای خود را به اجرا درآورد.

وی با بیان اینکه کارگران بازنشسته 
باید از حق اجرای قانون همسان سازی 
بهره مند شوند اما کسری منابع، مانع از 
آن شــده، گفت: تامین اجتماعی برای 
اجرای یک بار قانون همسان سازی به 
12هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد 
که با شرایط ترسیم شده قادر به تامین 
آن نیست، هر چند که طبق برنامه پنج 
ساله ششم توسعه دولت مکلف است که 

بار مالی آن را تامین کند.
فتحی با بیان اینکه قرار شــده که 
دولت 5 هزار میلیــارد تومان به منظور 
اجرای همسان ســازی در دو صندوق 
کشــوری و نیروهای مسلح اختصاص 
دهد، گفت: مســتمری بگیران تامین 
اجتماعی هم شهروندان همین کشور 
هستند اما سهم آنها از منابع دولت در 

زمان پیری کجاست؟
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی 
شوراهای اسامی کار استان تهران افزود: 
اگر تکلیفی بر دوش دولت است باید آن 
را اجرا کند، اگر هم قادر نیست که چتر 
اجرای قانون را گسترده کند، اصا اجرا 
نکند. متاســفانه بخشی نگری موجب 
شــده که کارگران بازنشســته از خود 
بپرسند چگونه نمایندگان مورد اعتماد 
خود را پیدا کنند؟ البته که آنها باز هم به 
تکلیف شهروندی عمل خواهند کرد و از 
مشارکت مدنی دست نخواهند کشید 
اما این موجب نمی شود که مطالبه گری 

را فراموش کنند.
فتحی با بیان اینکه فعاالن کارگری از 
خود می پرسند که چرا سیاست گذاران 
و مجریــان در مقابل اجــرای عدالت 
تا این اندازه واپســگرا هستند، گفت: 
دولت مکلف اســت که تمــام طبقات 
جامعه را فارغ از گرایش های سیاسی، 
مذهب، کارگر یا کارمند بودن، ضعیف 
یا غنی بودن و... تحت حمایت قرار دهد. 
قانون گذار استثنایی برای دولت قائل 
نشده، مثا نگفته که کارگران بازنشسته 
مشمول یک سری حقوق نمی شوند اما 

بازنشستگان دولت شامل می شوند!
وی با اشــاره به پرداخــت وام های 
کم بهره به بازنشستگان سایر صندوق ها، 
گفت: مستمری بگیران تامین اجتماعی 
این امتیازهــا را برخوردار نیســتند، 
آن هم صرفا به این خاطر که مطالبات 
تامین اجتماعی پرداخت نمی شــود. 
این اجحاف در حق بازنشســتگان این 
صندوق است؛ صندوقی که بیشترین 
تعداد بازنشستگان را در کشور دارد اما 
جایگاه آن در اسناد و سیاست های کلی، 

نازل و بی مقدار است.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی 
شوراهای اســامی کار استان تهران با 
اشــاره به توجه دیرهنگام مسئوالن به 
تامین اجتماعی گفت: اگر 10 سال زودتر 
به این موضوع ورود می  کردند شــاهد 
این حجم از ضرر و زیــان در مهم ترین 

صندوق  بیمه ای کشور نبودیم.
وی با بیان اینکه مدیریت سیاسی 
صندوق های بازنشستگی آتش بر جان 
آنها می افکند، گفت: هر جا را که آلوده به 
بازی های سیاسی کردیم، چاهی شد که 

هرگز از افتادن در آن خاصی نیافتیم.
فتحی افزود: قطعا نسل های آینده 
درسی که ما نگرفته  ایم را از سر ناچاری 
به گوش های خود آویزان و ما را شماتت 
می کنند. از همین رو باید از آمیخته شدن 
سیاست با مدیریت علمی صندوق های 
بازنشستگی جلوگیری کرد و اجازه داد 
تا صندوق ها در لوای علم و محاسبات 

بیمه ای کار خود را انجام دهند.
وی تصریح کرد:  اقتصادهای در حال 
توسعه امروز نظام های رفاه را بیش از هر 
زمانی جدی می گیرند و توسعه را با رفاه 
توام می کنند اما ما بر سر رفاه می زنیم و 

توسعه را هم خوار و خفیف می شماریم.
ثبات مدیریتی شرط الزم است

 اما کافی نیست
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی 
شوراهای اسامی کار اســتان تهران 
با بیــان اینکــه ثبــات مدیریتی در 
صندوق های بازنشســتگی هم شرط 
الزم است اما کافی نیست، گفت: ثبات 
مدیریتی به این معنا نیست که یک مدیر 
بیاید دیگر نرود بلکه به این معناست که 
اگر مدیری سیاســتی پی گذاشت که 
آرامش را حاکم می کند نباید بعدی ها 
بیایند و چــرخ را از اول اختراع کنند. 
برای نمونــه دیدیم که شــورای عالی 
رفاه و تامین اجتماعــی منحل و جای 
خود را به هیات امنا داد، در نتیجه اداره 
تامین اجتماعی دولتی شد. وی افزود: 
به همین خاطر در تامیــن اجتماعی 
مدیریت »فست فودی« حاکم است، 
یعنی مصرف بیشتر به جای اندوختن 
بیشتر. البته این کژکارکردی تماما بر 
گردن مدیران آن نیســت چرا که آنها 
نهــادی را تحویل گرفته انــد که نظام 
سیاست گذاری آن را جدی نمی گیرد. 
به همین جهــت باید بیــش از اندازه 
دغدغه داشت و این دغدغه ها را از طریق 

رسانه ها علنی کرد.
رئیس کانون شوراهای اسامی کار 
جنوب غرب استان تهران با اشاره به اداره 
سازمان تامین اجتماعی با سرپرست 
از دی ماه سال گذشته، گفت: اگر وزیر 
تعاون، کار و رفاه تامین اجتماعی به این 
نتیجه رسیده که صاحبان واقعی سازمان 
)کارگران و کارفرمایان( و اعضای هیات 
امنا و هیات مدیــره از آقای زدا رضایت 
دارند، پس حکم مدیرعاملی وی را صادر 

کنند و بیش از این معطل نکند.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی 
برای جامعه کارگران و بازنشســتگان 
به اندازه ای مهم اســت که باید هرچه 

سریعتر تکلیف آن مشخص شود.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان تهران:

مدیریت سیاسی، سازمان تامین اجتماعی را زمین گیر کرده است

بررسی

فعاالن اقتصادی، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت 
مواد اولیه و محصوالت، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و 
رویه های اجرایی ناظر به کســب و کار و دشواری تأمین مالی از 
بانک ها را نامناسب ترین مولفه های کسب و کارها ارزیابی کرده اند. 
براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار ایران در 
زمستان 1۳۹7، رقم شاخص کل، 6.27 )نمره بدترین ارزیابی 
10 است( محاسبه شده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت 
به ارزیابی فصل گذشته )پاییز 1۳۹7 با میانگین 6.۴۹( است. 
همچنین این ارزیابی که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران و با توجه به ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط 
کسب و کار تهیه شده، بیانگر آن است که از دید فعاالن اقتصادی 
مشارکت کننده در این پایش، در اکثر استان ها وضعیت بیشتر 

مؤلفه های مؤثر بر محیط کسب و کار ایران در زمستان 1۳۹7، تا 
حدودی مساعدتر شده است.

در زمستان 1۳۹7، فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این 
پایش، سه مؤلفه: 1- غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت 
مواد اولیه و محصوالت، 2- بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات 
و رویه های اجرایی ناظر به کسب و کار و ۳- دشواری تأمین مالی 
از بانک ها را نامناسب ترین و سه مؤلفه: 1- محدودیت دسترسی 
به آب، 2- محدودیت دسترسی به حامل های انرژی ) برق، گاز، 
گازوییل و...( و ۳- محدودیت های دسترسی به شبکه تلفن همراه 
و اینترنت را مناسب ترین مؤلفه های محیط کسب و کار کشور 
نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند. قابل ذکر است که در ۴ 
دوره نخســت اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانک ها 

به عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب و کار ارزیابی شده بود اما در 
6 دوره اجرا از پاییز 1۳۹6 تا زمستان 1۳۹7، غیرقابل پیش بینی 
بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت، نامساعدترین 
مؤلفه کسب و کار ارزیابی شده است. محدودیت دسترسی به برق 
در 6 دوره اجرای طرح مساعدترین مؤلفه کسب و کار ارزیابی شده 
است. براساس یافته های این طرح در زمستان 1۳۹7، استان های 
سیستان و بلوچستان، البرز و کردستان به ترتیب دارای بدترین 
وضعیت محیط کسب و کار و اســتان های گیان، آذربایجان 
غربی و زنجان به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب و 

کار نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند.
وضعیت محیط کسب و کار در بخش های مختلف

براســاس نتایج این پایش در زمســتان 1۳۹7، وضعیت 
محیط کسب و کار در بخش خدمات در مقایسه با بخش های 
کشاورزی و صنعت نامناسب تر ارزیابی شــده است. در بین 
رشته فعالیت های اقتصادی، رشــته فعالیت های: 1- اداری 
و خدمات پشــتیبانی، 2- آب رســانی، مدیریت پســماند، 

فاضاب و فعالیت های تصفیه و ۳- سامت انسان و مددکاری 
اجتماعی، به ترتیــب دارای بدترین وضعیت کســب و کار و 
رشته فعالیت های: 1- مالی و بیمه، 2- ساختمان و ۳- خدمات 
مربوط به تأمین جا و غذا، به ترتیب بهترین وضعیت کسب و 
کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت های اقتصادی در کشور 
داشته اند. براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص 
ملی محیط کســب و کار ایران در زمستان 1۳۹7، عدد 6.۳5 
)عدد 10 بدترین ارزیابی است( به دست آمده است که بهتر از 
وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته )پاییز 1۳۹7 با 
میانگین 6.۴7( است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 
6.۴۹ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.5۴ حاصل شده 
بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 6.2۳ اســت که در 
فصل گذشته عدد 6.۴1 ارزیابی شده بود. نگاه اجمالی نشان 
می دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد 5.۳ و 
محیط مالی با عدد ۸.6۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین 

محیط ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند.

نامناسب ترین مولفه  فضای کسب و کار از نگاه فعاالن اقتصادی

اقتصاد ایران غیرقابل پیش بینی است

تعدادی از شرکت ها در 
قالب رد دیون به تامین 

اجتماعی واگذار شده اند اما 
با انتصاب مدیران سیاسی و 
ناالیق به بمب بدهی تبدیل 

شده  اند؛ بمبی که اگر منفجر 
شود سازمان را گرفتار 

مشکالت بسیار می کند

ثبات مدیریتی به این معنا 
نیست که مدیری بیاید و 

نرود بلکه به این معناست 
که اگر مدیری سیاستی 

پی گذاشت که آرامش را 
حاکم می کند، نباید بعدی ها 

بیایند و چرخ را از اول 
اختراع کنند
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