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دژپسند: 
به شرایط سخت زندگی 
بازنشستگان اشراف داریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در کشــور ما 
ظرفیت های باالیی به لحاظ انسانی، مالی و فیزیکی 
وجود دارد و ما باید از ظرفیت های موجود جامعه در 

بهبود اوضاع اقتصادی مردم بهره گیری کنیم.
فرهاد دژپسند با بیان اینکه حجم نقدینگی در 
کشور بسیار باالست، افزود: با وجود فشاری که این 
نقدینگی به تحریک تقاضا وارد می کند اما به آن باید 
به شــکل فرصت نگاه کنیم، یعنی از ظرفیت های 
جامعه برای رونق تولید و سرمایه گذاری استفاده 
کنیم تا منشا تولید و عامل افزایش صادرات غیرنفتی 
شود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه نیاز امروز کشور ایجاد 
بنگاه های بزرگی نظیر پاالیشگاه، صنایع معدنی 
و پتروشیمی است، گفت: بر این اساس باید بخش 
خصوصی توانمند را وارد عرصه بنگاه های تولیدی 
کنیم، طوری که نقدیندگی های سرگردان و خرد 
مردم را به روش هایی مثل بورس و پذیره نویســی 
جهت دهی کنند. وی درباره معیشت بازنشستگان 
گفت: بازنشستگان مظلوم ترین قشر جامعه هستند 
که همیشه سعی کرده ایم تامین مطالبات آنها در 
اولویت باشد و به شرایط سخت زندگی آنها اشراف 
داریم، چون در اطرافیان ما این قشــر وجود دارند. 
دژپسند افزود: در دولت یازدهم و دوازدهم به جامعه 
بازنشستگان توجه ویژه ای شده و دولت حتی بیش 
از وسعش سعی کرده معیشت آنها را بهبود ببخشد.

    
تجمع بازنشستگان کشوری 

مقابل وزارت کار

جمعی از بازنشستگان کشــوری مقابل وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور یافته و خواستار 
اجرای بیمــه فراگیر و جامع برای خود شــدند. به 
گزارش ایلنا، جمعی از بازنشستگان کشوری صبح 
دیروز )۴ شــهریور( با تجمع مقابل وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خواســتار برخورداری از بیمه 
جامع و کامل و فراگیر پیش از درمان، حین درمان 
و پس از درمــان که با توجه بــه اصالحیه ماده ۱۳ 
قانون مدیریت خدمات کشوری الزم االجراست، 
شــدند. تبدیل صندوق بازنشســتگی به سازمان 
بازنشستگی و اجرای کامل ماده ۶۴ قانون مدیریت 
خدمات کشوری و تبصره آن مبتنی بر تعیین حقوق 
کارمندان و بازنشســتگان و مســتمری بگیران و 
موظفین براساس شاخص خرید زندگی ساالنه و 
به رسمیت شناخته شدن تشکل مستقل از دیگر 

خواسته های این عده بود.
    

 تنها ۲۰درصد بیمه شدگان 
تامین اجتماعی، زن هستند

براساس اطالعات منتشر شــده از سوی دفتر 
آمار و محاســبات اقتصادی و اجتماعی ســازمان 
تامین اجتماعی، تعداد کل بیمه شدگان فعال این 
سازمان تا پایان سال گذشته ۱۳میلیون و ۳۰۱هزار 
و ۱۳۳ نفر است که ۸۰درصد بیمه شدگان را مردان 
و ۲۰درصد آنها را زنان تشکیل می دهند. بنا بر این 
گزارش، از مجموع بیمه شــدگان این ســازمان، 
بیشترین تعداد افراد بیمه شده به گروه سنی ۳۵-۳۹ 
سال تعلق دارد که حدود ۲۱.۱۹درصد از کل جمعت 
بیمه شده فعال را شــامل می شود. کمترین تعداد 
بیمه شده نیز به گروه سنی ۷۴-۷۰سال تعلق دارد که 
هشت صدم درصد از کل بیمه شدگان فعال را شامل 
می شود. گزارش دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و 
اجتماعی سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد 
متوسط سن بیمه شــدگان فعال اجتماعی سال 
گذشته ۳۸.۵۴ سال است. متوسط سن بیمه شدگان 
فعال در اداره کل تامین اجتماعی یزد ۳۷.۲۰ سال 
و متوسط سن بیمه شدگان فعال در اداره کل تامین 
اجتماعی لرستان ۴۰.۴۴ سال است که به ترتیب 
جوان ترین و پیرترین استان ها را از لحاظ بیمه شده 
تامین اجتماعی تشــکیل می دهنــد. همچنین 
براساس این گزارش جمعیت بیمه شدگان تازه وارد 
این سازمان در سال گذشته، ۶۸۲ هزار و ۴۲۶ نفر 
اعالم شده اســت. ترکیب جنسیتی بیمه شدگان 
جدید الورود این ســازمان در سال گذشته حدود 

۶۷درصد مرد و ۳۳درصد زن بوده اند.
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تبصره ۱۸ قوانیــن بودجه ای طی 
سه سال گذشــته مربوط به تخصیص 
منابع برای اجــرای برنامه های تولید و 
اشتغال اســت، در حالی که بنا به گفته 
سیاست گذاران، تا پیش از آن در قوانین 
بودجه ای ردیف اعتباری مشخصی برای 

تولید و اشتغال دیده نمی شد.
در بند الــف تبصــره ۱۸ در قانون 
بودجه سال گذشــته، به دولت اجازه 
داده شــد تا برای اجرای برنامه اشتغال 
گسترده و مولد، عالوه بر ۳۰هزار میلیارد 
ریال اعتبارات یکی از ردیف  های جداول 
بودجه ای، ۲۰درصد از اعتبارات تملک 
دارایی های ســرمایه ای ایــن قانون 
معادل ۱۲۴هزار میلیارد ریــال را در 
قالب کمک های فنی و اعتباری، یارانه 
سود تسهیالت و کمک های بالعوض 
با ترکیب منابع صندوق توســعه ملی 
و ۳۰۴هزار میلیارد ریال تســهیالت 
بانکی برای حمایت از طرح های تولیدی 

اشتغالزا هزینه کند.
حال مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارشی تحت عنوان »آسیب شناسی 

محتوایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ 
کل کشور« که اعتبارات تولید و اشتغال 
کشور در آن پیش بینی شده، نقدهای 
جدی نسبت به تبصره ۱۸ قانون بودجه 
۹۷ کشور وارد کرده است. طبق اعالم این 
مرکز، بررسی آمار اشتغالزایی سال های 
اخیر نشــان می دهد بهترین عملکرد 
اشتغالزایی اقتصاد کشور در سال های 
اخیر مربوط به سال های ۹۴ تا ۹۶ )به 
طور میانگین ســالیانه ۶۰۰هزار نفر 
افزایش اشتغال( بوده و نتایج بررسی ها 
نشــان می دهد بخش زیــادی از این 
مشاغل ربطی به اعمال سیاست خاص 

یا تزریق منابع نداشته است.
در بخش چکیده گــزارش بازوی 
کارشناســی مجلس آمــده: »یکی از 
مهمترین چالش های کشور در سال های 
اخیر مســأله اشتغال اســت. دولت و 
مجلس با هدف یک دست کردن منابع 
اشــتغالزایی در بودجه سنواتی، کلیه 
منابع اعتباری )بودجه ای و تسهیالتی( 
مورد نیاز برای اجرای برنامه های تولیدی 
و اشــتغالزایی را در قالــب بند »الف« 

تبصره ۱۸ لحاظ کرده اند. شواهد موجود 
نشــان می دهد که به رغم تالش های 
انجام شــده، اجرای برنامه های تولید و 
اشتغال موضوع بند »الف« با چالش ها 
و موانع فراوانی روبه رو شده است. برخی 
از این چالش ها مربوط به شرایط اقتصاد 
کالن، نظام تأمیــن مالی و ضعف های 
بدنه اجرایی کشــور اســت اما چالش 
جدی و اساسی تر مربوط به انتقادهای 
وارد بر مفاد این تبصــره ازجمله عدم 
واقع گرایی در تعیین اهداف کمی، نبود 
انســجام و مدیریت واحد، گستردگی 
و پراکندگی برنامه هــا، عدم تفکیک 
و اولویت بندی بین اشــتغال پایدار و 
برنامه های رونق تولیــد در طرح های 
عمرانی و مهمتر از همه، فقدان فرایند 
و شاخص برای ارزیابی اثربخشی برنامه 
توزیع منابــع ارزان قیمــت )یا همان 
پول پاشی( است. لذا پیشنهاد می شود 
تا در وهله نخســت درباره اولویت های 
تبصره »۱۸« )اشتغالزایی یا رونق تولید( 
تعیین تکلیف شود و سپس چگونگی 
تقسیم کار بین سازمان برنامه و بودجه 

و وزارت تعــاون، کار ورفاه اجتماعی و 
نحوه هماهنگی و تعامل سایر دستگاه ها 
مشخص شود تا در شرایط کنونی کشور 
از تک روی، عدم هماهنگی و اتالف منابع 

خودداری شود«.
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و  »جمع بنــدی  بخــش  ر  د
نتیجه گیری« این گــزارش، این مرکز 
پژوهشی با اشــاره به اینکه بند »الف« 

تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ مهمترین 
حکــم بودجــه ای دولــت در زمینه 
اشتغالزایی در ســال ۱۳۹۷ است که با 
توجه به رویکرد دولت و مجلس مبنی بر 
تلفیق منابع اشتغالزا در بودجه سنواتی، 
تقریباً تمامی منابع اعتباری )بودجه ای 
و تســهیالتی( مورد نیاز برای اجرای 
برنامه های اشتغالزا و تولید در قالب آن 
لحاظ شده، اعالم کرد: »هرچند این امر 
منجر به شفافیت در ترکیب و تخصیص 
منابع می شــود با وجود این، گزارش 
سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد 
که با وجود تالش هایی که برای اجرای 
تبصره ۱۸ انجام شده، اجرای برنامه های 
تولید و اشتغال موضوع بند با چالش ها و 
موانع فراوانی روبه رو بوده است. برخی از 

این موارد به شرح ذیل هستند:
تنگناهای بودجــه ای دولت و عدم 
تأمین منابع، عدم ثبات اقتصاد کالن و 
تحریم های آمریکا، عدم تمکین بانک ها و 
مؤسسات اعتباری غیربانکی به مصوبات 
شــورای پول و اعتبار در مورد حداکثر 
نرخ سود، انحراف منابع، ضعف در نظام 
پایش و نظارت، بی توجهی دستگاه های 
اجرایــی بــه ضــرورت بانک پذیری 
طرح های اشتغالزایی، عدم آشنایی یا 
توجه دســتگاه های اجرایی با مقررات 
صندوق توسعه ملی، تعارض بین کارکرد 
دســتگاه های اجرایی ملی و اســتان، 
کندکاری و تأخیــر در فرایند اجرای 
تبصره و پیچیدگی ناشی از ترکیب سه 
منبع اعتباری )بودجه، صندوق توسعه 
ملی و بانک( و بهانه تراشی دستگاه های 

اجرایی.
 رویکرد پول پاشی 

بر تبصره 18 حاکم بود
طبق این گزارش، چالش های فوق 
باعث شــده تا کلیت اقدامات اجرایی 
انجام شده در این زمینه شامل چندین 
دستورالعمل و تفاهم نامه بین دستگاهی 
باشــد که به عنوان اقدامات اولیه برای 
اجرای برنامه های اشتغالزایی به حساب 
می آید و تابع تزریق منابع، شرایط اقتصاد 
کالن و همــکاری و هماهنگی ســایر 
دستگاه هاست. البته رویکرد پول پاشی 
در تبصره ۱۸ تا حدودی این امر را اقتضا 
می کرد زیرا برنامه های تبصره ۱۸ تنها 
بهانه ای برای تزریق منابع ارزان بوده و 
هیچ سازوکاری برای ارزیابی اثربخشی 

این منابع تزریق شده پیش بینی نشده 
است. لذا نتایج به دست آمده، از اول قابل 

پیش بینی بود.
حمایت از تولید لزوما منجر به 

اشتغالزایی نمی شود
در ادامه این گــزارش می خوانیم: 
یکی از مهمترین مواردی که هر ساله در 
تدوین تبصره ۱۸ مفروض بوده معادل و 
هم سو دانستن رونق تولید و اشتغالزایی 
است با این استدالل که سیاست های 
حمایت از تولید حتماً به اشــتغالزایی 
منتج می شــود. این در حالی است که 
نتایج پژوهش های صورت گرفته، نقض 
این فرض را نشان می دهد لذا در صورتی 
که بپذیریم این دو موضوع در بسیاری 
از موارد می تواند در تعارض با یکدیگر 
باشند آنگاه باید مشخص شود که هدف 
اصلی تبصره ۱۸ حمایت از تولید است 

یا اشتغالزایی؟
اگــر در تبصــره ۱۸ اولویــت 
بر اشــتغالزایی اســت به نظر می رسد 
متولی این موضوع باید شــورای عالی 
کار و دبیرخانه آن یعنی وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی باشــد. در این 
صورت پیشنهاد می شــود برای سال 
۱۳۹۹ با توجه به در دست تهیه بودن 
»سیاست ها و برنامه های اشتغالزایی 
و توســعه کارآفرینی در سال ۱۳۹۸«، 
این طرح به عنوان برنامه و سیاســت 
اشــتغالزایی در نظر گرفته شــود و با 
همکاری و تعامل سازمان برنامه و بودجه 
و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط، این 
برنامه تکمیل و نقاط ضعف آن رفع شده 
و به عنوان مبنــای تخصیص اعتبار در 
تبصره ۱۸ الیحه بودجه ۱۳۹۹ مدنظر 

قرار گیرد.

ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس از برنامه های اشتغالزایی دولت

پول می کارند تا شغل برداشت کنند

خبر

رئیس قوه قضاییه با بیــان اینکه اعتراضات 
کارگری در کشور کم نیست و ما در حال رسیدگی 
به آنها هستیم، گفت: دغدغه کارگران قابل درک 
اســت و باید دستگاه های مســئول مشکالت را 
حل کنند، منتها گاهی کسی در پوشش مسائل 
کارگری، اهداف دیگری را دنبال می کند که ما این 
قبیل اقدامات را نباید به حساب کارگران بگذاریم.

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، ســید 
ابراهیم رئیسی در دیدار نمایندگان کمیسیون 
اجتماعی و کمیسیون مشــترک رسیدگی به 
الیحه اصالح قانون مدیریت خدمات کشــوری 
مجلس، همکاری و تعامل بین قوا را یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر دانســت و تصریح کرد: ما مجلس 
و دولت را در مبارزه با فســاد کنار خود می بینیم 

و معتقدیم حساسیت در قوا برای مقابله با فساد 
باید مضاعف باشــد زیرا هر گونه روابط ناسالم و 
فساد، برای توسعه یافتگی، امنیت سرمایه گذاری و 
کارآفرینی مضر است. وی با بیان اینکه نباید اجازه 
داد امید مردم خوب، متدین و مخلص کشــور، 
تبدیل به یاس شود، افزود: امروز دشمن بر طبل 
یاس و ناامیدی می کوبد و ما همگی ماموریت داریم 
به گونه ای عمل کنیم که یاس بر مردم عارض نشود. 
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این دیدار به 
موضوع الیحه مدیریت خدمات کشــوری اشاره 
و اظهار کرد: اولیــن گام در اجرای عدالت، قانون 
عادالنه اســت و قانونگذار عادل در کنار مجریان 
عادل و قضات عادل می توانند مزه شیرین عدالت 
را در کام مردم جاری کنند. بر همین اساس الزم 

اســت نظام پرداخت حقوق در کشــور، عادالنه 
شود. ما قائل به یکسان سازی حقوق ها نیستیم 
اما اینکه حقوق افراد با مدارک تحصیلی، تجربه و 
توانمندی یکسان به این میزان متفاوت باشد، برای 

کسی قابل توجیه نیست لذا عادالنه سازی 
پرداخت ها به عدالــت در نظام اداری 

ما کمک می کند. رئیسی با اشاره به 
دشواری کار قضات، خاطرنشان کرد: 
قضات، امکان اینکه کار دوم انتخاب 

کنند، ندارند و کارشــان نیز 
بسیار سخت و دقیق است. 
دســتور دین اسالم نیز 
تامین معیشت قاضی 
است. در این راستا از 

مجلس می خواهیم که واقعا در این جهت اقدام 
جدی کنند تا قضات شاغل و بازنشسته از لحاظ 
معیشت در تنگنا نباشند. رئیسی درباره واحدهای 
تولیدی در کشور نیز با بیان اینکه ما معتقدیم به 
دلیل تخلف یک یا چند نفــر، یک واحد تولیدی 
نباید فعالیتش متوقف یا تعطیل شــود، به 
مشکالت کارگران و مساله خصوصی سازی 
در کشور اشــاره کرد و افزود: کسی با اصل 
خصوصی ســازی مخالف نیست منتها 
شکل خصوصی سازی در کشور ما 
اشکاالت ســاختاری دارد. ما 
معتقدیم دولت باید به عنوان 
یک ناظر حامی، در جهت 
توانمندسازی واحدهایی 

که واگذار می شود عمل کند و خصوصی سازی به 
نحوی باشد که نهایتا به رونق تولید و حفظ حقوق 
کارگران بیانجامد. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه 
اعتراضات کارگری در کشور کم نیست و ما در حال 
رسیدگی به آنها هســتیم، تصریح کرد: شنیدن 
اعتراض از زبان کسانی که مشکل دارند، وظیفه 
ماســت. دغدغه کارگران قابل درک است و باید 
دستگاه های مسئول مشکالت را حل کنند منتها 
گاهی کسی در پوشش مسائل کارگری، اهداف 
دیگری را دنبال می کند که ما این قبیل اقدامات را 
نباید به حساب کارگران بگذاریم. کارگری که واقعا 
به دلیل مشکالت کارگری اعتراض می کند، باید 
مورد تقدیر قرار گیرد و خود کارگران باید مقابل 
کســانی که فضای اعتراضات کارگری را آلوده 

می کنند، بایستند.
رئیســی درباره آمار ســرقت در کشور نیز بر 
ضرورت بررســی و در عین حال برخــورد با این 
موضوع تاکید کرد و بسیاری از سرقت ها را ناشی از 

مشکالت اقتصادی دانست.

واکنش رئیس قوه قضاییه به تجمعات متعدد کارگران

برخی در پوشش اعتراضات کارگری، اهداف دیگری را دنبال می کنند

در روزهای گذشته بار دیگر کارگران هپکو با حضور مقابل 
دفتر نماینده اراک در مجلس به بالتکلیفی وضعیت سهامداری 
و مدیریت شرکت و معوقات مزدی و مشکالت بیمه ای اعتراض 
کردند. این کارگران برای بار چندم خواستار تسریع در پرداخت 
حقوق و مزایای معوقه خود شــده اند. نماینده کارگران گفته 
حدود ۱.۵ سال اســت که دولت قول تعیین تکلیف وضعیت 
سهامداری شرکت هپکو را به کارگران داده اما در مدت هیچ 
اتفاقی نیفتاده است. آن گونه که نماینده کارگران گفته »حقوق 

پرداخت شــده کارگران در طول یک سال اخیر از تسهیالت 
و وام دریافتی و فروش غیرقانونی اموال و دارایی های شرکت 
)سهام مس طارم( بوده است«. نماینده کارگران شرکت هپکو 
می گوید: »از ابتدای ســال تاکنون حتی یک دستگاه هم در 
شرکت تولید نشده و در طول ۵ ماه اخیر کارخانه تعطیل بوده 
اما مدیران هپکو با خبرسازی ســعی در بازی با قیمت سهام 
شرکت در بورس داشته اند«. در این شرایط، تجمع اعتراضی 
تنها راه باقی مانده برای کارگران بوده است. یحیی کمالی پور، 

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است 
یکی از راهکار هایی که کارگران هپکو بتوانند حق شان را پس 
بگیرند برگزاری تجمعات اســت بنابراین باید بگذاریم این 
افراد، صدای خود را به مســئوالن برسانند. او با اشاره به اینکه 
مسئوالن باید صدای مردم را بشنوند و آنها را باور داشته باشند، 
به رویداد۲۴ می گوید: هیچ کسی از سر دلخوشی تجمع نکرده 

و فریاد نمی زند. 
اگر به خواسته های مردم بی توجه باشیم و با تجمعات آنها 
برخورد فیزیکی کنیم نه تنها کمکی به نظام و کشور نکردیم 
بلکه معترضان که به خاطر احقاق حق شان وارد عرصه شدند را 
هم به ضدیت نظام تبدیل می کنیم که این اتفاق شاید در جایی 
دیگر خود را بروز دهد. کمالی پور با تاکید بر اینکه نباید اجازه 

دهیم که مشکالت آن قدر روی هم انباشته شوند که منتهی به 
تجمع و اعتراض شود، افزود: زمانی که پس از تجمع به مطالبات 
معترضان رسیدگی می کنیم، چرا این کار را قبل از برگزاری 
تجمع انجام ندهیم؟ عضو هیأت رئیســه کمیسیون قضایی 
و حقوقی مجلس عنوان کرد: وزارت کشــور موظف است که 
شرایطی را فراهم کند تا افراد بتوانند به راحتی حرفشان را بزنند 
و این تجمعات باید مدیریت، کنترل و نظارت شده باشد زیرا ما 
نمی توانیم به مردم بگوییم که حــرف نزنید. وی تصریح کرد: 
وظیفه حاکمیت این است که حرف های افرادی که معترض 
هستند را بشنود و همچنین شرایطی را فراهم کنند که بهانه به 
دست دشمنان ندهیم و نگذاریم که یک اعتراض مسالمت آمیز 

به درگیری و بازداشت تبدیل شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

کسی از سر دلخوشی فریاد نمی زند

مرکز پژوهش های مجلس درباره تبصره 18 قانون بودجه 97 می گوید: رویکرد غالب این تبصره صرفاً پول پاشی در 
ازای تدوین چند برنامه و دستورالعمل است و عدم تحقق اهداف آن )ایجاد اشتغال پایدار( نیز در شرایط کنونی )عدم 

تأمین منابع( دور از انتظار نبوده است.

یکی از مهمترین مواردی که 
هر ساله مفروض بوده معادل 
و هم سو دانستن رونق تولید 

و اشتغالزایی است با این 
استدالل که سیاست های 

حمایت از تولید حتماً به 
اشتغالزایی منتج می شود. 
نتایج پژوهش های صورت 

گرفته، نقض این فرض را 
نشان می دهد

بهترین عملکرد 
اشتغالزایی اقتصاد کشور 
در سال های اخیر مربوط 

به سال های 9۴ تا 9۶ با 
میانگین سالیانه ۶۰۰هزار 
نفر افزایش اشتغال است. 

نتایج بررسی ها نشان 
می دهد بخش زیادی از 

این مشاغل ربطی به اعمال 
سیاست خاص یا تزریق 

منابع نداشته است
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