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اخبار

نشست هم اندیشی مدیران و رؤسای شعب
سراسر کشور با هدف تبیین و بررسی چالشها،
موانع و و راهکارهای موجود و نیز تشریح
فرصتهای پیش رو در شهر مقدس مشهد
برگزار شد.
حسین کریمخان زند مدیرعامل بیمه نوین
در این نشست گفت :هر چند کرونا وضعیت
اقتصادی جهان را تحت تأثیر قرار داد ولی اعداد
و ارقام نشان میدهد خوشبختانه بیمه نوین با
هوشمندی و بهرهگیری از دانش روز بازاریابی
توانسته است جایگاه خود را حفظ کرده و عالوه
بر آن رشد مناسبی را در این دو سال تجربه کند
که با پیادهسازی استراتژیهای تبیین شده این
رشد در سال جاری نیز تداوم خواهد یافت.
وی افزود :یکی از استراتژیهای اصلی در بیمه
نوین حرکت بر پایه نوآوری و ایجاد خدمات
جدید با رویکرد مشتری مداری است .با این نگاه
سعی داریم که محصوالتی منحصر به فرد ایجاد
کرده و در ارائه خدمات جدید پیشتاز باشیم.
بنابراین ،طراحی محصوالت جدید بر اساس
نیازهای بازار و با همفکری تمامی کارکنان در
دست اقدام است .کریمخان زند همچنین با
تأکید بر اصل حفظ بیمهگذاران فعلی در کنار
برنامهریزی جهت شناسایی و جذب مشتریان
جدید در بیمه نوین ،گفت :خدمت رسانی به
بیمهگذاران بزرگ و مشتریان خرد هیچ تفاوتی
در بیمه نوین ندارد و در هر دو گروه مشتریان،
رشد متوازنی را تجربه کردهایم .نائب رئیس
هیئت مدیره بیمه نوین در بخش دیگری از
سخنان خود گفت :نمیتوان جلوی تغییرات
به وجود آمده را گرفت .نتیجه بیتوجهی به
تغییرات میتواند مصیبتهای بزرگی به وجود
آورد .وی افزود :در صنعت پویای بیمه و اقتصاد
فعلی نیز اگرخودمان را با تغییرات وفق ندهیم و
آموزشهای جدید را کسب نکنیم افراد دیگری
جای ما را خواهند گرفت ،بهخصوص آنکه در
دنیای فعلی برای کسب دانش هیچ انتهایی
وجود ندارد.
کریمخان زند؛ مدیرعامل بیمه نوین همچنین
به لزوم جانشین پروری ،خودارزیابی عملکرد و
نیز ارزیابی و تحلیل درست رقبا توسط مدیران
و رؤسای شعب تأکید کرد .همچنین در بخش
دیگری از این نشست ،پنل بیان چالشهای
موجود در شعب و راهکارهای موجود در جهت
تسهیل فرآیندها برگزار شد.

آمادگی بیمه دانا برای پرداخت
سریع خسارات به هموطنان سیلزده

بیمه دانا آمادگی خود را برای پرداخت خسارات
احتمالی سیل به بیمهشدگان این شرکت اعالم
کرد.
این شرکت ضمن ابراز همدردی با هموطنان
عزیز سیلزده و تسلیت به خانوادههای داغدار
آنها ،آمادگی خود را جهت پرداخت سریع
خسارت به بیمهشدگان عزیز در شهرهای
سیلزده اعالم کرد.
پس از تغییرات آبوهوایی اخیر و وقوع سیل
در برخی از استانهای کشور ،کارشناسان فنی
بیمه دانا در شعب این شرکت در سراسر کشور
آماده پاسخگویی و ارزیابی خسارات احتمالی
ناشی از این حادثه و پرداخت خسارت در
سریعترین زمان ممکن به زیاندیدگان هستند.
بر اساس این گزارش ،شعب بیمه دانا در
شهرها و استانها به عنوان مرکز اعالم خسارت
و تشکیل پرونده برای بیمهشدگان تعیین شده تا
با هماهنگی این مراکز اقدامات الزم برای تسریع
در پرداخت خسارت به بیمهشدگان انجام شود.

اخبار

جامساز :بانک مرکزی مستقیم و غیرمستقیم روزی۳۸۱میلیارد تومان اسکناس چاپ کرد

مدیرعامل بیمه نوین در جمع مدیران و
رؤسای شعب:

لزوم حفظ بیمهگذاران فعلی
در کنار برنامهریزی جهت جذب
مشتریان جدید
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آیین بازگشایی ساختمان جدید
شعبه کرمانشاه شرکت بیمه دی
برگزار شد

مسیر غیر مستقیم استقراض دولت از بانک مرکزی
به گزارش خبرآنالین ،محمود جامساز تحلیلگر
مسائل اقتصادی درباره ادعای دولت مبنی بر اینکه
امسال نیز همچون سال  ۱۴۰۰بدون استقراض از
بانک مرکزی و با اجرای سیاست عملیات بازار باز
عمدتا فروش اوراق بدهی اسالمی در حال کنترل تورم
و تامین بودجه است ،گفت :بر اساس دادههای بانک
مرکزی بر حجم نقدینگی در سال گذشته نسبت به
سال  ،۱۳۹۹مبلغ  ۱۲۷۵تریلیون تومان اضافه شد و
در نتیجه نقدینگی به رقم  ۴۷۵۰تریلیون تومان رسید.
پایه پولی نیز از  ۴۵۵هزار میلیارد تومان به رقم
 ۵۹۴هزار میلیارد تومان در پایان  ۱۴۰۰رسید که
این به معنای رشد  ۳۰.۵درصدی است  .لذا در
سال  ۱۴۰۰مبلغ  ۱۳۹هزار میلیارد تومان بر پایه پولی
اضافه شده؛ بدین مفهوم که بانک مرکزی مستقیم و
غیرمستقیم به طور میانگین روزانه مبلغ ۳۸۱میلیارد
تومان اسکناس چاپ کرده که ناشی از استقراض
دولت از بانک مرکزی و یا اضافه برداشت بانکها
ناشی از وام دولت از بانکها بوده که آنان را مجبور
به اضافه برداشت از بانک مرکزی نموده که از طریق
چاپ اسکناس به آنان پرداخت شده .این به معنای
دور زدن دولت از خط قرمزی است که خود تعیین
کرده بود .
عبور غیرمستقیم از خط قرمز
جامساز تصریح کرد :ابراهیم رئیسی هنگام تبلیغات
انتخابات ریاست جمهوری اعالم کرد که خط قرمز این
دولت ،استقراض از بانک مرکزی است و باید توجه
داشت زمانی دولت از بانک مرکزی استقراض میکند
که با کسری بودجه روبهروست و درصدد است تا به
نحوی با تامین منابع ،کسری بودجه را مرتفع سازد.
وی افزود :راههای تامین کسری بودجه عبارتند
از اعمال سیاستهای پولی نظیر عملیات بازار باز
به ویژه فروش اوراق بدهی و قرضه ،و سیاستهای
مالی ازجمله فروش اموال و داراییهای دولتی و
عرضه بخشی از سهام شرکتهای دولتی در بورس
و افزایش مالیاتها وعوارض ،باال بردن بهای خدمات
دولتی نظیر تعرفههای آب ،گاز ،برق ،پست و جرائم
رانندگی و جرائم پرداخت دیرکرد مالیاتها و سایر
مطالبات موضوعه که اغلب از توان پرداخت مردم
خارج است ،تالش در جذب گردشگر و سرمایههای
خارجی و افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی؛ که تحقق
این چهارگانه اخیر در شرایط تحریمی و قطع مناسبات
سیاسی و اقتصادی و بانکی برون مرزی محل تردید
است .اما امسال کسری پنهان بودجه آنچنان
افزایش یافته که با توجه به برآورد مرکز پژوهشهای
مجلس ،بین  ۴۰۰تا  ۵۰۰هزار میلیارد تومان کسری
بودجه خواهیم داشت و بخش اعظم این کسری
بودجه نمیتواند از طریق فروش سهام و داراییهای
دولتی ،و سیاست عملیات بازار باز تامین شود.
وی گفت :این در حالی است که رئیس دولت
سیزدهم نیز اعالم کرده که برای تامین کسری بودجه
از بانک مرکزی استقراض نخواهد کرد اما راه استقراض
از سایر بانکها را مسدود نکرده و لذا در تأمین منابع
در راستای جبران کسر بودجه بهبانکهای دولتی
متوسل میشود و این بانکها مطالبات خود از دولت
را از بانک مرکزی دریافت میکنند و در نتیجه بدهی
بانکها به بانک دولتی که یکی از اجزاء پایه پولی
است افزایش یافته و اسباب رشد نقدینگی و تورم
را فراهم میسازد؛ یعنی فیالواقع دولت مستقیما”از
خط قرمزش که استقراض از بانک مرکزی است عبور
نمیکند اما با استقراض از بانکهای دولتی به تأمین
کسری منابع خود میپردازد که همان آثار تورمی
استقراض از بانک مرکزی را در پی دارد.
وضعیت امسال سختتر از گذشته است
این اقتصاددان هشدار داد :امسال شرایط به مراتب
نامطلوبتر از سال گذشته است .زیرا با وجودی که
در قانون بودجه درآمدهای نفتی را  ۴۸۴هزار میلیارد
تومان برآورد کردهاند که تقریبا دو برابر سال گذشته
است ،همچنین مالیاتها را  ۶۲درصد افزایش دادهاند
که به رقم  ۵۲۷هزار میلیارد تومان رسیده است ،با
این حال با توجه به جنگ روسیه علیه اوکراین که در
یک اتحاد فراگیر توسط  ۱۴۴کشور جهان محکوم و
هدف بیشترین تحریمها در تاریخ قرار گرفت ،کاهش

محمود جامساز گفت :از ابتدای امسال تا کنون نیز نقدینگی به حدود  ۵۰۰۰تریلیون تومان رسیده که بیانگر رشد نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی و
قدرت خلق پول بانکهاست.

از ابتدای امسال
تا کنون نیز
نقدینگیبه
حدود ۵۰۰۰
تریلیونتومان
رسیده که
بیانگررشد
نقدینگیاز
طریق افزایش
پایه پولی و
قدرت خلق پول
بانکهاست
تدریجی گاز اروپا از روسیه که تا پایان سال جاری
میالدی به صفر خواهد رسید و همچنین امتناع آلمان
در واردات گاز از طریق خط لوله جدید نورد استریم ۲
از سوی روسیه به این کشور ،که توسط شرکت عظیم

گاز پروم روسیه تزریق گاز هم درآن انجام گرفته ،بازار
صادرات نفت و گاز روسیه رامختل ساخت بهطوریکه
اینک با تخفیفهای چشمگیر بخش اعظم مشتریان
نفتی ایران که با دور زدن تحریمها خریدار نفت ایران
بودند ،عمدتا” چین وهند را از آن خود ساخته که
اسباب کاهش فروش و درآمدهای نفتی ایران را فراهم
آورده و لذا به نظر نمیرسد با افزایش بهای جهانی
نفت که در حول و حوش  ۱۰۰دالر در هر بشکه
نوسان میکند نیز بتواند درآمد برآورد شده در بودجه
را پوشش دهد .وی نتیجه گرفت بنابراین امسال هم
کسر بودجه از ناحیه عدم حصول درآمدهای نفتی
دور از انتظار نیست.
جامساز بیان کرد :در زمینه مالیاتها نیز عالوه
بر آنکه در بخش مالیاتهای غیرمستقیم مالیات
تورمی بر همه اقشار جامعه تحمیل میشود در حوزه
مالیاتهای مستقیم بیشترین فشار تامین بودجه
از مالیات بر دوش اصناف گذاشته شده که واقعا با
توجه به مشکالتی که اصناف از نظر تورم و مصائب
و زیانهایی که به دلیل کرونا و تحریم وشرایط رکود
تورمی متحمل شد ه و با چالشهائی نظیر کاهش
سطح تولید و خدمات و تعدیل نیرو مواجه بودهاند،
دولت بهجای حمایتهای مالی و قانونی حتی وضع
معافیتها و یا تخفیفهای مالیاتی که به تقویت
بخشهای مولد اقتصادی و اصناف بپردازد در جهت
ی
تضعیف هرچه بیشتر آنها گام برمیدارد در حال 
که بنیادها و نهادهای اقتصادی عظیم فرادولتی با
برخورداری از پشتوانه قدرتهای اقتصادی سیاسی-
رانتی یا معاف از مالیاتند یا در حد سودهای نجومی
خود که به بهای تضعیف بخش خصوصی واقعی به
دست آوردهاند مالیات نمیپردازند.
اقتصاد دولتی از تورم منتفع میشود
وی ادامه داد :از سوی دیگر باید توجه داشت که
اقتصاد دولتی که متولی بانک مرکزی نیز هست از
تورم منتفع شده و کسری بودجه خود را به بهای
کاهش قدرت خرید مردم  ،انقباض سبد معیشتی و
فقیر تر شدن آنان تأمینمیکند .در چنین شرایطی
مردم اعتماد خود به دولت و امید به آینده بهتر را از
دست خواهند داد ،که با کاهش آستانه تحمل آنان،
به گسترش مطالبات واعتراضات میدانی و رودر رویی
دولت ملت منجر خواهد شد.
گفتند فقط  ۴قلم کاال گران میشود اما....
وی تصریح کرد :گفته شد با حذف ارز ۴۲۰۰

تومانی فقط قیمت  ۴قلم کاال افزایش خواهد یافت
اما متاسفانه توجه نداشتند که تمام کاالها مانند
حلقههای زنجیر به یکدیگر متصل هستند و اگر
قیمت چند قلم کاال افزایش یابد به حتم قیمت سایر

کاالها نیز باال خواهد رفت یعنی این مساله بر روی
سطح عمومی قیمتها اثرگذار خواهد بود.
جامساز اظهار کرد :اعالم قطع ارز ترجیحی سبب
افزایش قیمت کاالها در بازار شد و قیمت روغن مایع
بیش از  ۳۰۰درصد ،تخممرغ بیش از  ۲۵۰درصد
و لبنیات بیش از  ۱۰۰درصد و نرخ برخی کاالهای
مصرفی دیگر حداقل  ۵۰تا  ۶۰درصد افزایش یافته
است در حالیکه اخیرا مرکز آمار ایران اعالم کرد که
تورم  ۵۲.۲درصد است ،از این رو به نظر میرسد
حداقل بهای بسیاری از اقالم مبرم نظیر معیشت
و اجارهبها و دارو و پوشاک بسیار بیش از نرخ تورم
اعالمی است.
رکورددار تورم و نقدینگی کیست؟
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش
۳۰درصدی حجم نقدینگی و باال رفتن تورم آیا میتوان
گفت دولت سیزدهم نسبت به دولتهای قبلی در
این موارد رکوددار بوده است؛ عنوان کرد :دولت
سیزدهم هم رکودردار افزایش نقدینگی و هم رکوددار
تورم است؛ در حالیکه آقای رییسی وعده کاهش
شیب تورم تا دستیابی به تورم  ۲۲درصدی و رشد
اقتصادی  ۸درصدی را داده بود .این اتفاق رخ نداد و
وعدههای رییس دولت سیزدهم ،جامه عمل نپوشید.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد :از این وعده و
وعیدها در دولت سیزدهم زیاد داده شده اما متاسفانه
به هیچکدام عمل نشده است و باید گفت دولت
سیزدهم رکورددار تورم است و ما در عرض سالهای
گذشته فقط در دوره آقای هاشمی رفسنجانی شاهد
تورم استثنایی  ۴۹.۵درصدی به دلیل سیاستهای
تعدیل اقتصادی بودیم و پس از آن شاهد کاهش
تورم در دولتهای بعدی شدیم .در پایان سال ۱۴۰۰
و بر اساس اعالم مرکز آمار ایران تورم به  ۴۰.۲درصد
رسید که نسبت به سال  ۹۹حدود  ۴واحد درصد
بیشتر شده بود اما اکنون تورم به  ۵۲.۲درصد رسیده
است که در حقیقت تورم اقالم خوراکی و مصرفی
بسیار باالتر از این نرخ است.
جامساز گفت :روز به روز شاهد افزایش بیشتر
نقدینگی در کشور هستیم زیرا دولت باید هزینههای
خود را تامین کند و باید توجه داشت هزینههای دولت
عالوه بر هزینههای بوروکراسی و دیوانساالری بزرگی
که در اختیار دارد ،شامل هزینههای تحمیلی از سوی
شرکتها ،بنگاهها و نهادهایی با ماهیت حقوقی غیر
دولتی میشود که در بودجه دارای ردیفهای صدها

از کارت دیجیتال بیمه حکمت در
رشتههای حوادث انفرادی و آتش
سوزی منازل مسکونی رونمایی شد

و هزاران میلیارد تومانی هستند و دولت برای تامین
بودجه این نهادها از هر وسیلهای استفاده میکند تا
کسری بودجه خود را جبران کند.
وی ادامه داد :هنگامی که بخش عظیمی از کسری

بودجه جبران نشود ،دولت ناچار است از طریقی
کسری را تأمین کند .که البته سهلترین شیوه
در غیاب روشهای مؤثر ،همان روش استقراض
غیرمستقیم از بانک مرکزی است که پایه پولی را
افزایش میدهد و ضریب فزاینده پولی که در حال
حاضر کمی بیش از  ۸است در آن تأثیر میگذارد
یعنی به ازاء یک واحد افزایش در پایه پولی  ۸واحد بر
نقدینگی اضافه میشود.
وی تاکید کرد :متاسفانه این دور معیوب و باطل
چ اقدامی در زمینه کاهش
همچنان ادامه دارد و هی 
تورم انجام نمیشود زیرا منابع ما واقعا با توجه
به تحریمهای اقتصادی و همچنین سیاستهای
اقتصادی دولت اعم از پولی ،ارزی و مالی نمیتواند
پاسخگوی مخارج فراوان دولت باشد و دولت باید
واقعا فکری به حال مخارج گزاف خود کند و بسیاری
از ردیفهای تحمیلی به بودجه که فاقد صرفه
اقتصادی نیز هست را حذف نماید.هرچند این کار
تبعات سیاسی به دنبال خواهد داشت و دولت باید
برای انجام این کار از اقتدار باالیی برخوردار باشد زیرا
هستههای قدرت سیاسی و اقتصادی مخالف حذف
ردیفهایشان از بودجه هستند و از همان ابتدای سال
مطالبهگری میکنند .بنابراین دولت باید عزم خود را
جزم کرده و ضمن کاهش هزینههای مسرفانه خود در
دیوانساالری ،حذف ردیفهای مراکز و دستگاهها ی
مورد اشاره در بودجه را نیز آغاز کند.
این اقتصاددان خطاب به دولت گفت :دولت باید
توازن واقعی را در بودجه برقرار سازد .همانطور که
بر اساس اصل  ۷۵قانون اساسی هر طرح اصالحی
پیشنهادی از سوی نمایندگان که منجر به کاهش
درآمدها و یا افزایش هزینههای دولت گردد باید
نرا مشخص کنند ،به اعتقاد من دولت
محل تأمین آ 
هم در تدوین الیحه بودجه باید نحوه ٔ تأمین کسری
بودجه احتمالی را در الیحه بودجه مشخص کند و
قانونی به تصویب قوه ٔ مقننه برسد که استقراض
دولت از بانک مرکزی را چه به صورت مستقیم و چه
غیرمستقیم ممنوع کنند .این قانون دولت را مجبور
و مکلف میسازد از بیش برآورد هزینهها و درآمدها
و تخصیص ردیفهای بودجه به نهادهای فرادولتی
بهشدت اجتناب کند و بودجه عملیاتی و مبتنی بر
ظرفیتهای واقعی منابع کشور تدوین نماید تا از بروز
کسری بودجه و تبعات مخرب شیوه ٔ تأمین آن بر
اقتصاد کشور پیشگیری بهعمل آید.

پخش سری جدید ویژهبرنامه «مهال» ب ه مناسبت ماه محرم
همراه اول ب ه مناسبت فرارسیدن ماه محرم ،تولید و پخش ویژهبرنامه
 ۱۴قسمتی «مهال» را در دستور کار قرار داده که از سه بستر پخش
میشود.
به گزارش شرکت ارتباطات سیار ایران ،اپراتور اول تلفن همراه
همچون سال گذشته همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری سیدوساالر
شهیدان ،خبر از ساخت برنامهای متفاوت به همین مناسبت داد.
همراه اول پس از تجربه موفق در تهیه و تولید برنامه مناسبتی
«مهال» در محرم  ۱۴۴۳قمری ،محرم امسال نیز به ادامه ساخت آن

آیین بازگشایی ساختمان جدید شعبه
کرمانشاه با حضور معاون اقتصادی و پشتیبانی
شرکت بیمه دی برگزار شد.
ساختمان جدید مدیریت استان کرمانشاه
با هدف یکپارچهسازی هویت بصری و تکریم
مشتریان روز پنجشنبه  ۶مرداد ماه طی مراسمی
بازگشایی شد.
هموطنان محترم در این استان می توانند
با کسب اطالعات تکمیلی از سایت یا امور
مشتریان (شماره تماس  )۱۶۷۱خدمات حضوری
خود را در نشانی جدید این مدیریت دریافت
کنند.

برنامه مبادرت ورزیده و قرار است بار دیگر این برنامه که از طریق
پلتفرم های «روبیکا»« ،آیگپ» و «ذره بین» پخش خواهد شد با حضور
محمدحسین پویانفر ،مداح نام آشنای کشور اجرا شود.
این بار سازندگان مهال با نگاهی متفاوت به محرم و وقایع کربال ،در
حال آماده سازی این برنامه با حضور مهمانانی از اقشار مختلف جامعه
هستند .این ویژه برنامه قرار است از روز دوشنبه دهم مردادماه ،به
شکل یک شب در میان از ساعت  ۲۰از طریق پلتفرمهای نامبرده پخش
شود و حال و هوای این ایام را مهمان نگاه کاربران این بسترها کند.

با حضور فرشید بخشی معاون فنی ،حسن
شعبانینیا معاون تحقیق و توسعه و جمعی
از خبرنگاران ،از کارت دیجیتال بیمه حکمت
در غرفه این شرکت در چهاردهمین نمایشگاه
بورس ،بانک و بیمه رونمایی شد.
شرکت بیمه حکمت صبا با استفاده از
روشهای نوین و فناورانه ،توانسته است با
تسهیل در فرآیندهای فروش و استفاده از
ابزارهای دیجیتالی دغدغه های هموطنان عزیز
را رشته بیمه های حوادث انفرادی و آتش سوزی
منازل مسکونی برطرف کند.
با خرید کارت بیمه حکمت ،مشتریان میتوانند
بدون مراجعه به شعب و نمایندگیهای شرکت
بیمه حکمت ،از طریق سیستم  USSDبه وب
سایت شرکت مراجعه و با فعالسازی کارت بیمه
حکمت ،بالفاصله بیمهنامه در سیستم بیمه گری
صادر و از پوششهای بیمهای حوادث انفرادی و
آتش سوزی منازل مسکونی در کوتاهترین زمان
ممکن برخوردار شوند.

معاون برنامهریزی بانک سینا
منصوب شد

با حکم سرپرست بانک سینا ،مهدی باستان به
عنوان سرپرست معاونت برنامهریزی این بانک
منصوب شد.
غالمرضا فتحعلی در مراسم معارفه سرپرست
معاونت برنامهریزی ،ضمن قدردانی از تالشهای
حمدالله جمالی ،معاون پیشین برنامهریزی،
با تأکید بر اهمیت حوزه برنامهریزی برای بانک
گفت :حوزه برنامهریزی دارای ابعاد گستردهای
است و از ارکان مهم در ترسیم اهداف ،برنامهها
و سیاستهای بانک است.
وی تصریح کرد :الزم است معاونت
برنامهریزی با تدوین سیاستها ،برنامهریزی
بلندمدت و استفاده بهینه از تجربیات گذشته،
منشاء نوآوری و تحولی شگرف در عملکرد بانک
باشد.
مهدی باستان ،سرپرست معاونت برنامهریزی
بانک سینا دارای دکتری تخصصی مهندسی
صنایع است و پیش از این معاون برنامهریزی
و هدایت راهبردی بانک انصار ،رئیس ادارهکل
مدیریت تحول بانک سپه و مدیر امور ادغام
بانک انصار در بانک سپه بوده است.

ب ه جای افزایش سن بازنشستگی ،معادلهایی برای حل بحران تامین اجتماعی پیدا کنند

عدهای هم ه واقعیت را بیان نمیکنند

امیر قامتی گفت :احیای شورای عالی ِ منحل شدهی تامین اجتماعی و انجام
اصالحات مدیریتی از جمله اقداماتی است که باور داریم اگر انجام شود ،سازمان
ن صورت
تامین اجتماعی استقالل اداری از دست رفته خود را بازمییابد و در ای 
میتوان درمورد  ۲۱تعهد بدون اعتباری که به وسیله دولت و مجلس برای
سازمان تامین اجتماعی تراشیده شده ،راهحل مناسبی پیدا کرد.
به گزارش ایلنا ،حل بحران منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی ،موضوع
انجام اصالحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی را هر چند وقت یکبار داغ
میکند .اصالحاتی چون تغییر مبنای محاسبهی مستمری بازنشستگی و افزایش
سن بازنشستگی موضوعاتی هستند که به کرات در سالهای مختلف مطرح شده
است .محمد اسکندری (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) به تازگی بر
لزوم افزایش سن بازنشستگی تاکید کرد و گفت« :امید به زندگی بهبود یافته
اما سن بازنشستگی را پایین آوردهایم و برعکس عمل کردهایم و اصالحاتی از این
دست بسیار جدی در دستورکار قرار دارند».
بحث افزایش سن بازنشستگی البته به طور جدی در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱
نیز مطرح شد .دولت در الیحهای که تحویل مجلس داد موضوع افزایش سن
و سابقه بازنشستگی برای شاغالن تمام صندوقها از جمله تامین اجتماعی را
پیگیری کرد .موضوعی که بعد از شکایتهای بسیار از جانب فعاالن این حوزه از
سوی مجلس رد و این بحث از بودجه  ۱۴۰۱کنار گذاشته شد.
با این اوصاف موضوع تسکین اوضاع صندوقهای بازنشستگی از طریق
امتیاززدایی از کارگران که نمود اصلی آن را میتوان در تصمیم برای افزایش

سن بازنشستگی دید ،بسیار جدی است .اما آیا را ه حل ِ دیگری برای حل
بحران صندوقهای تامین اجتماعی وجود ندارد؟ راهحلی که بار آن را کارگران و
بازنشستگانتحملنکنند؟
امیر قامتی (بازرس کانون هماهنگی شوراهای استان تهران) در خصوص این
قبیل اصالحات و تاکید بر افزایش سن و سابقه بازنشستگی به ایلنا میگوید:
پیش از هر چیز بگویم که احیای شورای عالی ِ منحل شدهی تامین اجتماعی و
انجام اصالحات مدیریتی از جمله اقداماتی است که باور داریم اگر انجام شود،
سازمان تامین اجتماعی استقالل اداری از دست رفته خود را بازمییابد و در
اینصورت میتوان در مورد  ۲۱تعهد بدون اعتباری که به وسیله دولت و مجلس
برای سازمان تامین اجتماعی تراشیده شده ،راهحل مناسبی پیدا کرد.
بازرس کانون شوراهای اسالمی کار تهران در ادامه با انتقاد از مطرح شدن
مجدد موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی گفت :استقالل اداری سازمان
تامین اجتماعی بر انجام اصالحات پارامتریک ارجحیت دارد .دولت بزرگترین
بدهکار سازمان تامین اجتماعی است که متاسفانه این اختیار را دارد که هرطور
میخواهد در مورد مسائل بیمهشدگانی که تعدادشان از نصف جمعیت کشور
بیشتر است ،تصمیمگیری کند .قامتی ادامه داد :وقتی کارگران به عنوان
پرداختکننده حق بیمه بر مدیریت سازمان نظارت موثری نداشته باشند ،چه
تضمینی وجود دارد که اصالحات پارامتریک به سود آنها انجام شود؛ برای آنها
تغییر شرایطی مانند سن و سابقه مسائلی حیاتی است و نمیتوان اجازه داد که
مدیریت دولتی حاکم بر سازمان در مورد آن تصمیمگیری کند.

قامتی در انتقاد از اصالحات پارامتریکی که تنها دشوار شدن شرایط بازنشستگی
را هدف گرفتهاند ،میگوید :بسیاری از مسئوالنی که این روزها با پیش کشیدن
اصالحات پارامتریک صحبت از ضرورت بازنگری در شرایط بازنشستگی کارگران
میکنند؛ دانسته یا ندانسته از همه واقعیت سخن نمیگویند و با گزیده گویی
تالش میکنند تا وضع موجود را مصادره به مطلوب کنند.
او در توضیح این نگرانی خود میگوید :برخی به کنایه گفتهاند «شرایط
بازنشستگی آنقدر سهل و آسان است که امروز برخی خواستگاران را دامادهای
بازنشسته و مستمریبگیر تشکیل میدهند!» آیا گویندگان این حرفهای
کنایهآمیز هیچ اطالعی از شرایط جسمی کارگرانی که به دلیل داشتن شغلی
سخت و زیانآور پیش از موعد بازنشسته شدهاند دارند؛ به کدام خدمات
درمانی و بهداشتی دسترسی دارند؟ آیا میدانند سن امید به زندگی در میان
این کارگران چقدر است؟ چرا به جای اصالحات به اصطالح پارامتریک ،طرحی
برای جایگزینی فرزندان بازنشستگان بجای والدین در سازمانها و ادارات ارائه
نمیکنند؟ آیا این همان افزایش امید به زندگی نیست که پدران و مادران
بازنشسته با اشتغال فرزندان خود دغدغه کمتری داشته باشند و مشکل اشتغال
جوانان هم با این طرح تا حدودی مرتفع گردد؟
این فعال صنفی کارگری که عقیده دارد مدیریت صحیح بحران صندوقهای
بیمهای نظیر سازمان تامین اجتماعی اقدامی است که دولتها باید خود را آماده
انجام آن کنند ،گفت :زمانی در ایران مسئله بیکاری ملموس بود اما دولت
تصمیم گرفت تا بهجای اشتغالزایی پایدار ،مراکز دانشگاهی جدیدی را ایجاد

و جویندگان کار را به ادامه تحصیل تشویق کند؛ نتیجه اینکه امروز جمعیت
زیادی از فارغالتحیصالن دانشگاهی شغل مناسبی ندارند .مشابه این وضعیت
شاید اکنون درباره صندوقهای بازنشستگی مانند سازمان تامین اجتماعی صادق
باشد؛ شاید دولت بتواند با اصالحات نیمبند خود بحران این صندوقها را به
تاخیر بیندازد اما اگر برای اصالحات اساسی اقدام نکند فقط بحران را بزرگتر
کرده است.

