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حساب توییتری رئیس قوه قضاییه:
دولت مالک شرکت هفت تپه است

حســاب توییتر رئیس قوه قضاییه با انتشار 
پیامی از مالکیت هفت تپه توسط دولت خبر داد.

به گزارش ایلنا، به دنبال خبرهایی که در مورد 
قطعی شدن واگذاری هفت تپه به دولت منتشر و 
بعد اعالم شد که هنوز رای قطعی قوه قضاییه به 
کارفرما و سازمان خصوصی ســازی ابالغ نشده 
است، در حســاب توییتر غالمحسین محسنی 
اژه ای، رئیس قوه قضاییه پیامی به این مضمون 
منتشــر شــد: دولت مالک هفت تپه است و باید 
مقدمات اجرا و انتقال شــرکت و تاسیســات به 

دولت آماده شود.
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اخبار کارگری

حقوق برخی کارمندان دولت، به 
دلیل آنچه حمایت از آنها در مقابل 
تورم خوانده می شد، در ماه های 
گذشته افزایش یافت. به باور برخی، 
این مســاله تنها برای گروه های 
خاصی که توان البی گری و اعمال 
قدرت در دولت را داشتند، رخ داده 
و در صورتی که این احکام دائمی 
شود، مشــکالت زیادی ازجمله 
گسترش کسری بودجه و افزایش 

تورم را در پی خواهد داشت.
»علیرضــا عبــداهلل زاده«، 
کارشناس مســائل اقتصاد ایران 
در این زمینه معتقد اســت که این 
مدل همسان ســازی ها و افزایش 
دستمزدها و حقوق ها بیش از اینکه 
فایده داشته باشد، برای کشور و همه 
مردم زیان دارد. زیان این کار خود را 
در افزایش کسری بودجه و افزایش 
تورم نشان می دهد که این مساله نیز 
فشار بیشتری به گروه های عمومی 
جامعه وارد خواهد کرد. گفت وگوی 
خبرگزاری فارس با این کارشناس 

اقتصادی  را می خوانید.
    

   در ماه های اخیر، برنامه های 
فراوانی در راستای افزایش حقوق و 
مزایای گروه های مختلف کارکنان 
دولت و بازنشستگان با موافقت 
سازمان برنامه و بودجه اجرایی شده 
یا در آســتانه اجراست. آیا دولت 
منابع کافی برای اجرای این موضوع 
دارد و تبعات این اقدام دولت که 
منجر به تشــدید کسری بودجه 

می شود، چیست؟
 در ماه های گذشته شرایط اقتصادی 
کشــور به گونه ای بوده که تورم بسیار 
باالیی در کشــور وجود داشته و به نظر 
می رســد که به خانواده ها فشار زیادی 
این شرایط وارد کرده است. شاید اولین 
چیزی که به ذهن دولتمردان می رسد 
تا از کارمندان خــود در برابر وضعیت 
موجــود حمایت کنند این باشــد که 
حقوق ها را زیاد کننــد. البته این اقدام 
دولت در وضعیتی که تــورم باالیی در 

جامعه وجود دارد، لزوما اشتباه نیست. 
افزایش حقوق ها متناسب با تورم یکی از 
اقداماتی است که به نظر می رسد در این 
شرایط درست باشد همان طور که هر 
کارفرمایی هر سال متناسب با افزایش 
قیمت ها و تورم، حقوق کارگران خود 
را باالتر می برد. یعنــی انتظار می رود 
دولت نیز به عنون یک کارفرما، حقوق 
کارمندان خــود را متناســب با تورم 
افزایش دهد. این مســاله باید در حوزه 
صندوق های بازنشســتگی هم اتفاق 
بیافتد و آنها نیز باید برای بازنشستگان 

چنین افزایشی را داشته باشند.
  آیا دولت بــرای این اقدام، 
منابع الزم را دارد یا بهتر اســت 
بگوییم دولت از کدام منابع در حال 
پرداخــت ایــن افزایــش 

حقوق هاست؟
 فکر می کنــم اوال باید نگاه کنیم که 
منابع این طرح به چه صورتی است و بعد 
از آن باید به این مساله بپردازیم که میزان 
افزایش حقوق ها چقدر است. اگر افزایش 
بیش از مقداری باشــد که منابع اجازه 
می دهد مخصوصا در مــورد کارمندان 
دولت، فشار بیشتری به کسری بودجه 
می آورد. افزایش کسری بودجه می تواند 
تبعات زیادی را برای کشور در پی داشته 
باشد. به دلیل اینکه در ایران منابع کسری 
بودجه از راه هــای غیرعاقالنه ای تامین 
می شــود، با چالش های زیادی در این 
زمینه مواجه هســتیم. در صورتی که 
کســری بودجه به درستی تامین مالی 
نشود، خودش می تواند به تورم جدیدی 

منجر شود.
  دولت ها در ایران برای جبران 
کســری بودجه از چه روش هایی 

استفاده می کنند؟
 برای جبران کسری بودجه چند راه 
وجود دارد که می توانیم کسری بودجه را 
از آن طریق جبران کنیم. یکی از روش ها، 
گرفتن مالیات های جدید اســت. روش 
دیگر که در دوره ای در دهه گذشته اجرا 
شد و توانست بخشی از کسری بودجه را 
جبران کند، مربوط به گمرک می شود. در 
آن دوره با تغییراتی که در شیوه محاسبات 

گمرک ایجاد شــد، به یک بــاره درآمد 
گمرک و درآمد دولت به شــدت رشد 
کرد و دولت از این طریق توانست بخشی 
از کســری بودجه خود را جبران کرده و 
کاهش دهد. روش دیگر اســتقراض از 
صندوق توسعه ملی است که گاهی در 
گذشــته نیز از این روش استفاده شده 
اســت. فروش اوراق خزانه یکی دیگر از 
راه هایی است که دولت می تواند از آن برای 
جبران کسری بودجه بهره ببرد هرچند 
که استفاده از این روش هم با چالش های 
زیادی روبه روست. در حال حاضر فروش 
اوراق خزانه یا بدهی به یک هشتم میزانی 
که دولت در سال گذشته و در همین بازه 
زمانی فروخته بود، رسیده است. بدترین 
راهکار هم که دولت همیشه از آن استفاده 
می کند، اســتقراض از بانک ها یا بانک 
مرکزی اســت. این روش به دلیل اینکه 
رسما منجر به افزایش پایه پولی و تورم 
می شود، بدترین راهکار جبران کسری 
بودجه اســت اما دولت بیشتر مواقع به 
دلیل دم دســتی بودن آن، از این روش 

استفاده می کند.
  دولت به خاطر مقابله با تورم، 
دســت به اجرای طرح افزایش 
حقوق ها زد. در شرایط فعلی که 
دولت منابعی برای این پرداخت ها 
ندارد، به نظر شما انگیزه دولت قبل 

از این اقدام چه بوده است؟
- فکر می کنم این افزایش حقوق ها، 
به خصوص برای کارکنان دولت خیلی 
بیشتر از آن چیزی که در قانون آمده، 
بوده است. این مساله را در کنار افزایش 
حقوق کارگران بگذاریــد. این میزان 
افزایش حقوق کارمندان اصال متناسب 
با حقوق کارگران نبوده و بسیار بیشتر از 
آن بوده است. در مورد اساتید دانشگاه 
و دیگران نیز همین اتفاق افتاده است. 
به عبارت دیگر، بنده بیشــتر از اینکه 
این افزایش حقوق ها را برای کمک به 

معیشت مردم در مقابل تورم بدانم، 
آن را متناسب با میزان فشار 

گروه های خاص می دانم. 
این گروه هــا که صاحب 
قدرت در دولت و مجلس 

هســتند، توانسته اند فشــار بیاورند و 
یک افزایش خیلی غیرمتناســب را در 
حقوق هــای خود در ماه هــای پایانی 
دولت دوازدهم به کشور تحمیل کنند. 
در نهایت فکر می کنم این طرح دولت 
قبل که چند ماهی نیز اجرا شده، باعث 

می شود تورم به شدت زیاد شود.
  بســیاری از کارشناسان 
اقتصادی، افزایش تورم را نتیجه 
قطعی این اقدام دولت دوازدهم 
می دانند و آن را به ضرر سایر اقشار 

در جامعه می دانند.
- این افزایش حقوق ها که تناسبی با 
تورم در کشور ندارد و فقط برای عده ای 
هم لحاظ شــده، قطعا منجــر به تورم 
بسیار شدیدی در کشور می شود. تورم 
هم به خصوص به کسانی فشار می آورد 
که درآمد پایداری ندارند مثال کسانی 
که از سن بازنشســتگی آنها گذشته، 
ولی چون به تعداد کافی و مقدار کافی 
روزهای کاری نداشته اند، هنوز بازنشسته 
نشده اند یا کسانی که اصال خیلی وقت ها 

کارفرما نداشته اند مانند کارگرانی که 
روزمزد بوده اند و از ســن بازنشستگی 
آنها گذشته است. خیلی سالمندان را 
می بینیم که درآمد حقوق بازنشستگی 
ندارند. فکر می کنم حدود ۵ میلیون نفر 
هستند که سن آنها از ۶۰ سال گذشته و 
حقوق بازنشستگی ندارند. این افراد به 
نظر می رسد اولویت باالتری داشتند. 
اگر قرار بود افزایشی داشته باشیم باید 
به این افراد پرداخت می کردیم. ۱۰۰۰ 
تومان ممکن است برای دولت ۱۰۰۰ 
تومان باشد، ولی ارزش آن برای آدم های 
مختلف تفاوت دارد. برای کســی که 
درآمدش ۷ میلیون تومان بوده ۱۰۰۰ 
تومان در هفت میلیون است و کسی که 
درآمدش ۵۰۰هزار تومان است، ارزش 

این ۱۰۰۰ تومان خیلی بیشتر است.
  این اقدام به بهانه کمک به 
معیشت مردم انجام شده است. 
راهکار شــما برای این مســاله 

چیست؟
 اگر دولت قرار است از حداقل معیشت 
مردم حمایت کند، بــه نظر بهتر بود که 
حداقل ایــن حمایت از معیشــت را از 
گروه های جامانده و کســانی که فشار 
بیشــتری به آنها می آید توزیع می کرد. 
هیچ کس از پول بیشتر بدش نمی آید. 
اینکه حقوق یک اســتاد دانشگاه از ۱۰ 
میلیون به یک باره به ۱۸ میلیون تومان 
برسد، مشــکالت زیادی را برای اقتصاد 
کشور ایجاد می کند ولی همان ۸ میلیون 
تومان کــه برخی از کارمنــدان دولت 
پرداخت می شود، می تواند به کلی خانواده 
فقیر که هیچ درآمدی ندارند کمک قابل 
توجهی کند تا حداقلی از زندگی را داشته 
باشند. در حال حاضر در جامعه ما نابرابری 
زیادی وجود دارد و این طرح در صورتی 
که دائمی شود می تواند این نابرابری را به 
شدت افزایش دهد. این افزایش نابرابری 
باعث تنش های اجتماعی خواهد شد. 
وقتی یک نفر می بیند کــه با یک تورم 
۴۰درصدی روبه رو اســت و درآمدش 
اصال رشد نکرده، چون کارفرمای دولتی 
یا رســمی ندارد که حقوقش را افزایش 
دهد و در عوض عده ای دیگر هستند که 
افزایش حقوق قابل توجهی داشــته اند 
مانند کارکنان دولت و مدیران دولتی، 
این باعث نارضایتی می شود که در شرایط 
اجتماعی ما می تواند مشکالت سیاسی، 

اجتماعی و امنیتی داشته باشد.
  این مســائل که گفته شد، 
بیشــتر در مورد افزایش حقوق 
کارمندان بود. آیــا در خصوص 
همسان ســازی ها نیــز همین 
معضــالت ممکن اســت اتفاق 

بیافتد؟
در مــورد همسان ســازی حقوق 
بازنشســتگان با کارمندان، بررسی ها 
نشان می دهد که همسان سازی حقوق 
چیزی حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان 
به کســری صندوق های بازنشستگی 
اضافه می کند. در حال حاضر خود 
این صندوق ها با کســری حدودا 
۲۶۰هزار میلیارد تومانی مواجه 
هســتند. در صورتی کــه این 

کسری نیز به آن اضافه شود، وضعیت 
این صندوق ها به شدت بغرنج خواهد 
شــد. در وضعیت فعلی اگر بخواهیم 
درست تحلیل کنیم، همه صندوق های 
بازنشستگی کشور ورشکسته هستند. 
بــا صندوق هایی مواجه هســتیم که 
همه پولشــان را دولــت می دهد. این 
وضعیت حتــی در بزرگترین صندوق 
بازنشســتگی کشــور یعنــی تامین 
اجتماعی هم وجود دارد. تامین اجتماعی 
با فــروش دارایی های خــود به دنبال 
تامین این هزینه هاست. فکر می کنم 
در صورتی که این افزایش حقوق ها و این 
همسان سازی ها ادامه داشته باشد، ثبات 
صندوق ها و بودجــه و ثبات اقتصادی 

کشور در خطر خواهد بود.
  دولت جدیــد  در این زمینه 
چگونه می تواند اقــدام کند تا 
آســیب های آن به کمترین حد 

ممکن برسد؟
- امیدوارم دولــت جدید اصالحات 
اقتصادی مهمــی در پیش بگیرد. یکی 
از ایــن اصالحات که از نان شــب برای 
دولت واجب تر اســت، اصالح وضعیت 
صندوق هاست. تغییر سن بازنشستگی 
صندوق ها، حداقل اصالحات پارامتریک 
صندوق های بازنشستگی خواهد بود، 
هرچند در آن مالحظات جدی وجود دارد 
که با چه وضعیتی انجام دهند تا آنهایی که 
دارند بازنشست می شوند یا شده اند انگیزه 
داشته باشند که پشت این مساله بیایند و 
سن بازنشستگی را اصالح کنند تا حداقل 
صندوق ها به ثبات معقولی برسند و فشار 
به بودجه عمومی کشــور کاهش پیدا 
کند. از طرفی برای تامین کسری بودجه 
بسیار باال باید حتما اصالحاتی در مورد 
مالیات داشته باشیم. مالیات های عایدی 
سرمایه و مالیات بر درآمد را دولت آینده 
باید به صورت جدی پیگیری و اجرایی 
کند. حتی مالیات بر تراکنش های مالی 
نیز باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. 
اینها باید اتفاق بیافتد تا شرایط اقتصادی 
کشور تا حدودی بهبود پیدا کند. چالش 
مهم دولت آقای رئیســی در این زمینه 
شکســتن یا حل تعارضاتی در اقتصاد 
ایران است که ناشی از اعمال قدرت بیش 
از اندازه گروه های ذینفع در اقتصاد است 
که مثالش را در مدل افزایش دســتمزد 
کارکنان دولت یا هیأت علمی می بینیم، 
در حالی که بی قدرتان و کم صدایان این 
جامعه قدرت چانه زنی زیادی در مجلس 
و دولت ندارند و آنهایی که توانش را دارند 
بیش از سهم خودشان مطالبه کرده اند و 

االن فشارش را مردم باید تحمل کنند.

افزایش هزاران میلیاردی کسری صندوق های بازنشستگی

همسان سازی فعلی، به نفع قدرتمندان و زیان عموم مردم است

خبر
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خبر داد اما عضو هیأت عامل سازمان خصوصی سازی به عنوان 
نماینده دولت، از عدم دریافت ابالغیه مذکور خبر داد. پیش از 
این نیز یک بار دیگر در ۱۸ اردیبهشت خبر مشابهی منتشر و 

پس از آن تکذیب شد.

»محمد امین یوســفی« عضــو هیأت عامل ســازمان 
خصوصی سازی در گفت وگو با خبرگزاری مهر درباره صحت 
و سقم ابالغ رأی مذکور به خریدار و دولت اظهار کرد: من خبر 
مذکور را در رسانه ها دیدم ولی هنوز چیزی به ما ابالغ نشده 
است. وی ادامه داد: روال کار در دعاوی مربوط به واگذاری ها 
به این شکل اســت که ابتدا رســیدگی بدوی به دعاوی در 
هیأت داوری و سپس رســیدگی تجدیدنظر در محاکم قوه 
قضائیه انجام می شــود. این پرونده )هفت تپه( هم در هیأت 
داوری رســیدگی شــده و حکم بدوی آن صادر شد، سپس 
برای رســیدگی تجدیدنظر به قوه قضائیــه رفت که در حال 
حاضر حدوداً بیش از ۸ ماه است که در محاکم قضائی در حال 
رسیدگی است. معاون حقوقی سازمان خصوصی سازی یادآور 
شد: تاکنون هیچ رأیی از قوه قضائیه بیرون نیامده است. اگر خریدار 

می گوید رأی به او ابالغ نشــده، ما هم به عنوان نماینده دولت، با 
خریدار هم نظر هستیم و این رأی تاکنون به ما ابالغ نشده است.

وی با بیان اینکه انتشار خبر ابالغ حکم در رسانه ها، منشأ 
اثر قانونی ندارد، گفــت: به لحاظ قانونــی رأی باید از طریق 
سامانه ابالغ احکام قوه قضائیه به طرفین دعوا ابالغ شود. این 
سامانه اینترنتی اســت و لذا بالفاصله از زمان ابالغ، از سوی 
طرفین قابل دریافت اســت و این طور نیست که یک فرایند 
زمانبر باشد. یوســفی تصریح کرد: هر زمان دریافت ابالغیه 
صورت گیرد، ما در سازمان خصوصی ســازی سریعاً وارد فاز 

اجرای حکم می شویم.
وی درباره اینکه آیا ابالغ حکم مذکور سلسله مراتب دارد 
یا مستقیماً به طرفین دعوا ابالغ می شــود؟ بیان کرد: چون 
سازمان خصوصی سازی شــخصیت حقوقی مستقلی دارد و 

به عنوان نماینده دولت شناخته می شود، نیازی به ابالغ رأی 
به هیأت دولت، ســپس به وزارت اقتصاد و نهایتاً به سازمان 
خصوصی ســازی نیست لذا حکم مســتقیماً به این سازمان 
ابالغ خواهد شــد و منظور از دولت در این حکم، ســازمان 
خصوصی سازی اســت. این موضوع در خصوص اقامه دعوا 
هم صدق می کند و این سازمان مستقیماً می تواند به عنوان 

نماینده دولت به محاکم قضائی اقامه دعوا کند.
عضو هیأت عامل سازمان خصوصی ســازی در پاسخ به این 
پرسش که آیا تأخیر در دریافت حکم دادگاه، به خاطر تعطیالت 
بوده؟ تأکید کرد: موضوع ابالغ رأی خلع ید، دومین باری است 
که رسانه ای می شود و ۱۸ اردیبهشت هم یک بار دیگر رسانه ای 
شد. بار دوم در ۳۰ مرداد این موضوع رسانه ای شده و ارتباطی به 
تعطیالت ندارد. اگر واقعاً این رأی صادر و ابالغ شده باشد، مربوط 

به قبل از تعطیالت ۶ روزه اخیر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: مجتمع قضایی شهید بهشتی مسئول 
صدور رأی و پاسخگوی این مسأله است که اگر این رأی صادر 

شده چرا تاکنون ابالغ نشده است؟

سازمان خصوصی سازی ابالغ رای »خلع ید هفت تپه« را تکذیب کرد

يادداشت

گزارش واکسیناسیون کارگران را 
منتشر کنید

این روزها به کرات اخبــار مختلفی درباره 
ایجاد پایگاه های واکسیناسیون در شهرک های 
صنعتی منتشر شده است. این اقدام را هر چند که 
دیر آغاز شده به فال نیک می گیریم و امیدواریم 
راه اندازی این پایگاه ها محدود به شهرک های 
صنعتی تهران نباشد و در ســایر استان ها نیز 

عملیاتی شود.
همین امروز مــن از مجلس ختــم یکی از 
کارگران باز می گردم که متاســفانه با ۱۲ سال 
سابقه کار در اثر ابتال به کرونا فوت کرد و مراسم 
خاکسپاری یکی دیگر از همکاران وی نیز اخیرا 
انجام شده اســت. این مسأله نشان می دهد که 
اگرچه آماری از جان باختگان کرونا در جامعه 
کارگری منتشر نمی شود اما این قشر زحمتکش 

نیز از تلفات جانی کرونا در امان نیست.
در بحث ایجاد پایگاه های واکسیناســیون 
در شهرک های صنعتی هم پیشنهاد می کنم 
این پایگاه ها در شهرک های صنعتی استان ها 
دایر شــود و تشــکل های کارگری اســتانی 
گزارش روند اجرای طرح و عملکرد پایگاه های 
واکسیناسیون را در اختیار بگیرند و مشخص 
شود در کدام شهرک های صنعتی و برای چه 
تعداد کارگر تزریق واکســن صــورت گرفته 
اســت. البته در حــال حاضر تمام شــهرها و 
اســتان ها دارای شــهرک  صنعتی هســتند 
که می تــوان پایگاه های واکسیناســیون را 
در آنهــا ایجاد کــرد ولی بخش عمــده ای از 
کارگران در شهرک های صنعتی کار نمی کنند 
و کارخانه های بزرگ و بســیاری در کشــور 
وجود دارد که دارای پرســنل و نیروی انسانی 
زیادی هســتند لذا باید یک برنامه مشخص و 
 مدون در بحث تزریق واکسن کارگران وجود 

داشته باشد.
همچنین جای تعجب اســت که در جامعه 
بزرگ کارگری به رغم اعالم آمادگی کارفرمایان 
کار تزریق واکسن هنوز انجام نگرفته یا با تاخیر 
آغاز شده است. کارفرمایان حاضر بودند نه تنها 
کارگران بلکه خانواده هایشــان را هم واکسینه 
کنند ولی بیشتر آنها در پیگیری امور و هماهنگی 

با مسئوالن مربوطه دچار مشکل شده اند.
درباره ارسال لیست کارگران برای دریافت 
واکســن کرونا هم بایــد گفت به جــای آنکه 
کارفرمایان لیست کارگران را به وزارت بهداشت 
ارائه کنند یا اینکه در نوبت تزریق واکسن قرار 
بگیرند، ســازمان تامین اجتماعــی می تواند 
اطالعات و کد ملی کارگران را به وزارت بهداشت 
ارسال و به شکل مرحله ای کار واکسیناسیون 
کارگران انجــام گیرد. صفر تا صــد اطالعات 
کارگران و محــل کار آنها در ســازمان تامین 
اجتماعی موجود است بنابراین اگر بخواهیم کار 
جهادی انجام دهیم، تامین اجتماعی می تواند 
لیست این افراد را به وزارت بهداشت ارائه کند، 
منتها فعل خواســتن می خواهد که باید وجود 

داشته باشد.

ناصر چمنی، فعال کارگری

 در حال حاضر در جامعه 
ما نابرابری زیادی وجود 

دارد و طرح همسان سازی 
در صورتی که دائمی شود 
می تواند این نابرابری را به 

شدت افزایش دهد. این 
افزایش نابرابری باعث 

 تنش های اجتماعی 
خواهد شد

 افزایش حقوق ها، به 
خصوص برای کارکنان 

دولت خیلی بیشتر از آن 
چیزی که در قانون آمده، 

بوده است. این میزان 
افزایش حقوق کارمندان 

اصال متناسب با حقوق 
کارگران نبوده و بسیار 

بیشتر از آن بوده استش
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