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 مردم در انتظار
 تحقق وعده ها

کورش شرفشاهی ���
ابراهیم رییسی با تمام وعده ها و 
شعارهایی که برای مردم جذاب 
می نمود، آرای بخشی از مردم را 
برای ورود به پاستور به نفع خود 
کس��ب کرد و توانس��ت ریاست 
سیزدهمین دولت پس از انقالب را بر عهده بگیرد. اما 
اکنون مردمی که انتظار داشتند از همان روزهای اول، 
تحولی اساس��ی در عرصه های گوناگون کشور شکل 
بگیرد و به ویژه آش��فته ب��ازار اقتصادی که ابزار جدی 
در انتقاد از عملکرد دولت روحانی بود، سروسامان یابد، 
در حیرتی غیر قابل تصور از ناکارآمدی و س��ومدیریت 
مدعیان به س��ر می برند، زیرا بیش از یک سال از آغاز 
به کار دولت سیزدهم می گذرد، در حالی که هیچ برنامه 
خاصی به جز جایگزین شدن افراد همسوی تیم رییسی 
با تیم دول��ت دوازدهم اتفاق نیفتاده اس��ت. البته این 
رویکرد در تمامی دولتهای قبل اتفاق افتاده و به جرات 
می توان ادعا کرد در ش��ش ماهه اول و یک سال آخر 
تمامی دولتها، مدیریت کش��ور بیش از آنکه اجرایی و 
تاثیرگذار باشد، حرف درمانی بوده است، بدین معنا که 
دولتمردان جدید در یک سال اول همه چیز را ناشی از 
سومدیریت دولت قبل اعالم می کنند و در یکسال آخر 
نیز به تطهیر و توصیف از عملکرد خود می پردازند در 
حالی که فریاد نارضایتی مردم به آسمان بلند است.  اما 
در ش��رایط کنونی رکود و ایستایی دولت سیزدهم در 
کنار انتصاب های مساله دار باعث شده که نظر عمومی 
از جناح موافق دولت تا مخالف بر این باش��د که دولت 
س��یزدهم ناکارآمد و ناتوان است و باید هرچه سریعتر 
در کابینه به ویژه تیم اقتصادی دولت تغییرات اساسی 
ص��ورت پذیرد.  نمایندگان مجلس در نطق های خود 
عملکرد دولت را به باد انتقاد می گیرند و روزی نیست 
که تذکری به سومدیریتهای دولتمردان ندهند و البته 
این تذکرات بسیار جدی  و  تهدید آمیز است که رنگ  
و بوی استیضاح شدید دارد. متاسفانه دولت سیزدهم نیز 
همچ��ون تمامی دولت های قبل، در حال ادای دین به 
همفکران، اعضای ستاد انتخاباتی، نزدیکان و تیم های 
همراه است که مصداق مدیریت اتوبوسی یا البته قطاری 
بوده و هنوز هم هست. در این بین انتقادهای گسترده 
ای به انتصاب ها مطرح می ش��ود که بی تجربگی و 
ناآگاهی به وظایف و مسوولیتها در صدر آنها قرار دارد.  
بس��یاری از مدیران جدید آنقدر بی تجربه و نسبت به 
مسوولیتها ناآگاه هس��تند که نگران هستند دستشان 
به دلیل خالی بودن از برنامه و راهبرد رو ش��ود. سوابق 
کاری و مدرک تحصیلی بسیاری از آقایان که بی ربط 
با مس��وولیت واگذار شده اس��ت، نشان می دهد که تا 
چه اندازه س��هم خواهی در دولت س��یزدهم واقع شده 
و برای اثبات این ادعا کافی اس��ت چالشهای افزایش 
دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان را مورد بررسی 
ق��رار دهیم که باعث اعتراض های هنجار ش��کنانه و 
استعفای عبدالملکی وزیر کار دولت سیزدهم شد و البته 
وزرای دیگری نیز در آستانه استیضاح و برکناری قرار 
دارند.  نتیجه آنکه هنوز دولت نتوانس��ته قیمت دالر را 
کنترل کند به نوعی که پول ملی در کمتر از شش ماه 
بیش از 6 هزار تومان بی ارزش شد و در ادامه این روند 
سومدیریت اقتصادی، نگرانی از سقوط بیشتر ارزش پول 
ملی متصور اس��ت. تورم و گرانی هر لحظه در بخشی 
از اقتصاد خودنمایی می کند و معیشت مردم به اندازه 
ای در معرض تهدید قرار گرفته که نگران خالی شدن 
بیشتر سفره هایشان حتی از نان خالی هستند.  بدتر از 
همه آنکه برای سیاس��ت خارجی به غیر از س��کوت و 
توجیه، هیچ برنامه ای مشاهده نمی شود و گام مثبت و 
موثری برداشته نشده و شاهد تحول در تعامل با جهان 
و رفع موانع تجارت جهانی نیس��تیم.  در حالی اقتصاد 
در تمامی بخشها آشفته اس��ت و از ساماندهی خبری 
نیس��ت که آنچه بیش از همه بزرگ نمایی می شود، 
سفرهای اس��تانی و بازدیدهای میدانی رییس جمهور 
اس��ت که البته آنها نیز هیچ تاثیری در بهبود ش��رایط 
ندارد و مناطق محروم و جامعه هدف سفرهای استانی 
دولتمردان، مشابه فرزندان یتیمی هستند که گریه کن 
زیاد دارند اما از نان بده خبری نیس��ت، دس��تی بر سر 
آنان کشیده می شود اما شکمشان را سیر نمی کند.  از 
ساخت یک میلیون مسکن و ایجاد یک میلیون شغل 
در سال خبری نیست، در حالی که می بایست با توجه 
به گذشت بیش از یک سال از دوره ریاست جمهوری 
رییسی،  یک چهارم وعده ها محقق شده و حداقل یک 
میلیون مسکن ساخته و یک میلیون شغل ایجاد شده 
باشد.  در حالی بیش از یک سال از آغاز دولت سیزدهم 
می گذرد که حرف درمانی جایگزین سیاس��تگذاری و 
اجرای درس��ت است. رییسی باید بداند و مهمتر اینکه 
باور کند که س��ه سال دیگر نیز به همین سرعت می 
گذرد و عمر چهار س��اله دولت سیزدهم به سر می آید 
در حالی که رییس��ی نیز با وع��ده های بر زمین مانده 
و رویاپروری، مسیر دولتهای گذشته را طی کرده است. 
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عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران با تاکید بر اینکه 
حق گرفتنی است گفت: خوشبختانه با پیگیری های مستمر 

و همه جانبه کانون عالی بازنشستگان و کانون های...

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشس��ته تهران با ابراز 
تاسف از رشد بی رویه قیمت ها و ناتوانی دولت در  کنترل 

بازار گفت: در این شرایط آشفته بازار که هر کس...

افزایش حقوق 
بازنشستگان با استفاده از 
قدرت چانه زنی کانونها

 مردم نگران
 روزهای بدتر و بحران 

اقتصادی شدیدتر
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احقاق حقوق سایر سطوح بعد از ۵ماه ماراتن نفسگیر
دهقان کیا از  پیگیری های گسترده کانون در قوای سه گانه خبرداد

نایب رئیس کانون کارگران بازنشسته استان تهران 
با ی��ادآوری اینکه پس از پنج ماه تالش مس��تمر 
و پیگیری از مراجع رس��می و قانونی، توانس��تیم 
افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان را اجرایی 
کنیم گفت: اکنون هم که دولت را وادار به اجرای 
قان��ون کرده ایم با چالش پرداخت معوقات روبه رو 

هستیم.
پروی��ز احمدی پنجکی ب��ا ابراز تاس��ف از اینکه 
بازنشس��تگان بدلیل قانون گری��زی های دولت، 
برای دریافت مطالبات قانونی خود مجبور هستند 
راه طوالن��ی را طی کنند گفت: در حالی که قانون 
کوتاه ترین راه برای رفع مش��کالت اس��ت و باید 
فصل الخطاب تمامی دس��تگاه ها ق��رار گیرد، اما 
مش��اهده می کنیم که بازنشس��تگان برای اجرای 

قانون نیز باید بار دیگر به قانون متوسل شوند.
وی با اش��اره به اینکه بازنشستگان به دلیل قانون 
گریزی ه��ای دولت از دریافت حقوق قانونی خود 
محروم بودند گفت: در حالیکه رش��د تورم و گرانی 
وحشتناکی را تجربه می کردیم، از دریافت افزایش 
حق��وق مطابق قانون و مصوبه ش��ورای عالی کار 

محروم بودیم.
رییس کانون کارگران بازنشسته شمیرانات با اعالم 
اینکه می بایس��ت افزایش حقوق مطابق مصوبه 
شورای عالی کار اجرایی شود گفت: انتظار داشتیم 
در اولین ما تمامی معوقات بازنشس��تگان پرداخت 
شود، اما گویا قرار نیست سختی هایی که در 6 ماه 

نخست سال بر ما گذشته، اکنون جبران شود.
وی ب��ا اعالم اینکه آقای��ان اعالم کرده اند حقوق 
ش��هریور ماه مطاب��ق مصوبه ش��ورای عالی کار 
پرداخ��ت می ش��ود گف��ت: متاس��فانه مطالب��ات 
بازنشس��تگان در هاله ای از ابهام قرار دارد و هنوز 
س��ازمان تامین اجتماعی زمان بندی مش��خصی 

برای پرداخت معوقات اعالم نکرده است.
احمدی پنجکی با ی��ادآوری اینکه مدیران تامین 
اجتماع��ی اعالم کرده بودند معوق��ات را در قالب 

سهام شرکت های شستا به بازنشستگان پرداخت 
می کنند گفت: هیچ کس ح��ق ندارد برای نحوه 
دریافت یا هزینه کرد زندگی بازنشستگان تصمیم 
بگیرد و شخص بازنشسته باید تصمیم بگیرد که با 
حقوقش چاله چوله های زندگی را پرکند یا سهام 

بخرد.
وی افزود: با تورم سرسام آوری که عامل اصلی آن 
عملکرد اش��تباه دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بود، ش��اهد بحران گرانی و آش��فته بازار قیمت ها 
ب��وده و هس��تیم، در این ش��رایط افزایش حقوق 
پاس��خگوی هزینه ها نیس��ت و معلوم نمی ش��ود 
آقایان چگونه انتظار دارند بازنشس��ته سهام بخرد. 
شاید هم دولتمردان گمان می کنند می شود سهام 
را س��ر سفره گذاش��ت و به جای نان و پنیر شکم 

های گرسنه را سیر کرد.
وی با اع��الم اینکه گویا تیم اقتص��ادی دولت از 
بحران��ی که به وجود آورده خبر ندارد گفت: حقوق 
هفت میلیون تومانی برای پاس��خگویی این حجم 
از هزین��ه های حتی برای ۲۰ روز هم کفاف نمی 
دهد، در این ش��رایط آقایان جلوی افزایش حقوق 
را گرفته ان��د و اکنون که به زور قانون، وادار ش��ده 
اند افزایش حقوق س��ایر سطوح را مطابق مصوبه 
شورای عالی کار اجرایی کنند، از پرداخت معوقات 

به بهانه های مختلف سرباز می زنند.
نایب رئیس کانون کارگران بازنشسته استان تهران 
خطاب به دولتمردان گفت: شما که به بهانه های 
مختلف مانع دریافت مطالبات قانونی بازنشستگان 
در 6 ماه از س��ال شده اید، آیا می توانید با حقوقی 
که به بازنشس��تگان میدهید، فقط یک ماه زندگی 

کنید؟
وی با اشاره به نجومی بگیران دولت گفت: آقایانی 
که در پس��ت های مدیریتی ق��رار دارند و ماهیانه 
دهها میلیون تومان حقوق می گیرند،  هرگز درک 
درستی از زندگی بازنشسته ای دارند که ناچار است 

با ۷ میلیون تومان زندگی کند.
احمدی پنجکی با اعالم اینکه بازنشس��تگان در 6 
ماه گذش��ته با قرض و قوله زندگی خ��ود را اداره 
کرده اند گفت: به امید اینکه افزایش حقوق مطابق 
مصوبه ش��ورای عالی کار اجرایی ش��ود، ناچار به 
گرفتن قرض شده ایم و اکنون که افزایش حقوق 
قانونی ش��ده، انتظار داریم معوق��ات خود را یکجا 
دریافت کنیم تا بدهی هایمان را هم یکجا بپردازیم 
و در اص��ل از این افزایش حقوق چیزی نصیب ما 

نمی شود و فقط بدهی هایمان را می پردازیم.

 دبه جدید دولت برای پرداخت
 معوقات حقوق بازنشستگان

احمدی پنجکی پرداخت هرچه سریعتر معوقات را خواستار شد

مجمع انتخابات کانون عالي کارگران بازنشس��ته تامین 
اجتماعي کشور در ۲6 مرداد ماه در بندر انزلي برگزار شد و 
اعضاي اصلي و علي البدل هیات مدیره و بازرسان کانون 
عالی براي دوره ۴ س��اله انتخاب شدند. در این مجمع که 
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل 
س��ازمان تامین اجتماعي نیز حضور داشتند خبر افزایش 
حقوق سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعي مطابق 
مصوبه ش��وراي عالي کار اعالم شد که باعث خوشحالي 
قابل توجه بازنشستگان شد. علي اکبر عیوضي دبیر کانون 
کارگران بازنشس��ته اس��تان تهران که از سوي اعضاي 
حاضر در مجمع به عنوان رئیس مجمع انتخابات کانون 
عالي کارگران بازنشس��ته انتخاب شده بود، در خصوص 

جزییات برگزاري این مجمع توضیحاتی ارایه کرد.
رئیس مجمع انتخابات کانون عالي کارگران بازنشس��ته 
تامین اجتماعي کش��ور گفت: برخي گماش��تگان احزاب 
سیاس��ي درصدد ش��یطنت و تش��نج در مجمع انتخابات 
کانون عالي بازنشستگان تامین اجتماعي بودند تا به خیال 
خام خود انتخابات کانون را به تعویق بیندازند و بتوانند مانع 

برگزاري آن شوند که تیر این افراد به سنگ خورد.
علي اکبر عیوضي کانون هاي استاني و در راس آنها کانون 
عالي بازنشستگان تامین اجتماعي کشور را تشکل قانوني 
و پیگیر مطالبان صنفي بازنشستگان دانست و گفت: فقط 
کانون هاي بازنشستگي قانوني هستند و افرادي که پشت 
عناوین دهن پر کن هستند قصدشان موج سواري است 
چرا که دانس��ته و ندانسته کانون ها را متهم مي کردند و 

حرف ها و تهمت هاي بي پایه و اساس مي زدند.
وي اعالم افزایش حقوق قانوني بازنشس��تگان از سوي 
وزی��ر کار در مجمع کانون عالي کارگران بازنشس��ته را 
باعث ایجاد جوي مثبت بین بازنشستگان تامین اجتماعي 
ذکر کرد و گفت: هر چند بعد از ۴۰ س��ال دولت مصوبه 
سازمان تامین اجتماعي در خصوص افزایش حقوق قانوني 
بازنشس��تگان را رد و حتي آن را تغییر داد اما با پیگیري 
بازنشس��تگان و کانون ه��ا این مصوبه دولت از س��وي 

مجلس رد و دولت محترم هم آن را اصالح و عین مصوبه 
شوراي عالي کار را تایید کرد.

عضو کانون کارگران بازنشس��ته تهران گفت: جلس��ات 
متعدد رفع مش��کالت افزایش حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعي با نمایندگان مجلس، دولتي ها، وزیر سابق کار، 
سرپرست وزارت کار و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعي 
با پیگیري کانون بود، این در حالي است که  برخي احزاب 
و گروه هاي سیاس��ي، کانون را زیر س��وال مي بردند که 

دور انصاف است.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه مذاکره با مس��ووالن ب��ه ویژه 
مسووالن ارش��د نظام نیازمند جایگاه قانونی است گفت: 
اگر به قوانین مرتبط با تشکلها توجه و مواد آن را بررسی 
کنیم، هیچ تشکلی به غیر از کانونهای بازنشستگی مورد 
تایید نیستند، بنابر این امکان ندارد فرد یا گروهی به غیر 
از اعضای هیات مدیره کانونها در مذاکرات نقش آفرینی 
کرده باشند. عیوضی با طرح این پرسش که کدام مسوول 
دولتی با افرادی مذاکره می کند که  جایگاه قانونی نداشته 
و صاحب رای نیستند گفت: البته افرادی هستند که تجربه 
و سوابق فعالیت های کارگری و بازنشستگی دارند، اما به 
عنوان نماینده بازنشستگان رسمیت ندارند و در نهایت به 
عنوان مشاور از نظریات آنان استفاده می شود که مشورت 

دادن هم ضمانت اجرایی ندارد.
دبیر کانون کارگران بازنشس��ته استان تهران با تاکید بر 
اینکه در تمامی جلسات رسمی و مذاکرات صورت گرفته 
برای افزایش حقوق 38 درصد به عالوه 515 هزار تومان، 
اعض��ای هیات مدیره کانون ها ب��ه ویژه کانون تهران و 
کانون عالی حضور موثر داش��تند گف��ت: در هیچ یک از 
مذاکره صورت گرفته بر س��ر افزایش حقوق سایر سطوح 
بازنشستگان، به غیر از نمایندگان رسمی بازنشستگان که 
اعضای هیات مدیره کانون ها هستند، فرد دیگری حضور 
نداش��ته و هیچ کس نمی تواند ادعای تاثیرگذاری داشته 

باشد.
وی خط��اب ب��ه بازنشس��تگان گفت: اکنون در آس��تانه 

انتخابات کانون کارگران بازنشسته استان تهران هستیم 
و ه��ر کس با رای بازنشس��تگان انتخاب ش��ود، نماینده 
رسمی بازنشستگان است. بنابر این بازنشستگان با حضور 
در مجم��ع دوم به هر ف��ردی رای بدهند، یعنی وی را به 
عنوان نماینده برای پیگیری مطالبات خود برگزیده اند و 
افرادی که رای نمی آورند باید به رای و انتخاب اکثریت 

بازنشستگان احترام بگذارند.
وی با تاکید بر اینکه اسناد مکاتبات و جلساتی که به همت 
هیات مدیره کانونها برای افزایش حقوق بازنشس��تگان 
برگزار شده، موجود است گفت: از مذاکره با رییس مجلس 
تا حضور در جلسات کمیسیون ها و هیات بررسی تطبیق 
قوانین تا مذاکره با مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی، 
وزیر کار، معاون اول رییس جمهور، هیات مدیره و هیات 
امنای س��ازمان تامین اجتماعی و دیگر مراجع رسمی به 
همت و تالش کانون عالی و کانون های بازنشستگی به 
ویژه کانون تهران بوده که مستندات و تصاویر افراد حاضر 
در جلسات وجود دارد و اگر صورت جلسه ای امضا شده با 
امضای نمایندگان رسمی بازنشستگان عضو هیات مدیره 
کانون ها که منتخب بازنشستگان هستند بوده است. بنابر 

این هر ادعای دیگری قابل قبول نیست.    
عیوضي با اشاره به این که ۲۰6 نفر عضو مجمع انتخابات 
کانون عالي بازنشس��تگان تامین اجتماعي بودند، گفت: 
۲۰3 نفر در مجمع حاضر بودند و 3 نفري هم که حضور 
نداش��تند به دالیل کامال موجه و شخصي نتواسته بودند 
در مجمع حاضر ش��وند که طبق قانون به همکاران خود 
وکالت داده بودند.بنابراین این س��طح از حضور در مجمع 

تشکل صنفي کم نظیر و مثال زدني بود.
رئیس مجمع انتخابات کانون عالي کارگران بازنشس��ته 
تامی��ن اجتماعي کش��ور از حضور مدیر کل تش��کالت 
کارگري و کارفرمایي به همراه ۴ کارشناس زبده این اداره 
کل به عنوان ناظ��ر در مجمع خبر داد و گفت: عالوه بر 
این مدیر کل کار اس��تان گیالن و برخي از مسوالن این 

اداره کل نیز در مجمع حضور داشتند.
وي ب��ا تمجید از نظم بي نظیر مجمع گفت: مس��ئوالن 
وزارت کار بابت این نظم به اعضاي مجمع دست مریزاد 
گفتند چرا که هیچ نقطه غیر شفافي هر چند کوچک هم 

در روند برگزاري مجمع مشاهده نشد.
عیوضي گفت: مجمع انتخابات کانون عالي بازنشستگان 
تامی��ن اجتماعي حدو.د 5 س��اعت طول کش��ید و افراد 

منتخب براي دوره اي ۴ ساله انتخاب شدند.
وي با تش��کر ویژه ازکلیه بازنشس��تگان تامین اجتماعي 
سراسر کشور که به هر طریقي در افزایش حقوق قانوني 
بازنشستگان کمک حال کانون بودند،گفت: امیدوارم این 
حمایت حتي قوي تر از گذش��ته هم وجود داشته باشد تا 

مسائل صنفي به سرانجام مطلوب برسد.

برگزاری انتخابات کانون عالي با وجود شیطنت ها
علی اکبر عیوضی تشریح کرد
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ملک نژاد از ضعف نظارت و سومدیریت انتقاد کرد

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشس��ته تهران با ابراز 
تاسف از رشد بی رویه قیمت ها و ناتوانی دولت در  کنترل 
بازار گفت: در این شرایط آشفته بازار که هر کس با هر قیمتی 
که دلش می خواهد، کاالیش را می فروش��ند، مانده ایم که 
دولت چه کار می کند و مهمتر اینکه چه کاری می خواهد 
انجام دهد تا این وضعیت تورم که قیمت ها روز به روز باال 
م��ی رود را کنترل کند. ناصر ملک ن��ژاد با انتقاد از مدیران 
ناکارآمد دولت گفت: وقتی با  تولید کننده و فروشنده سخن 
می گویند، می گویند همه چیز گران اس��ت، صرفه ندارد و 
گویا همه ه��م زیان می کنند، اما بازندگان اصلی این همه 
سومدیریت و نبود نظارت بر بازار، مردم به ویژه حقوق بگیران 
هستند. وی با انتقاد از کم لطفی هایی که علیه حقوق بگیران 
ص��ورت می گیرد گفت: دول��ت در کنترل قیمت ها ناتوان 
است و نقش اصلی را در گرانی ها دارد، اما حاضر نمی شود 
حقوق را متناس��ب با تورم باال ببرد و انتظار دارد مردم تاوان 
ناکارآمدی های دولت را بپردازند. عضو هیات مدیره کانون 
کارگران بازنشس��ته تهران با انتقاد شدید از کم لطفی های 
شدید دولت علیه بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: در این 
5 ماهی که از سال گذشته، مساله جلوگیری از افزایش حقوق 
بازنشس��تگان را داشتیم و متاس��فانه عده ای از دولتمردان 
ناکارآمد و غیر متخصص، سنگی را در چاه انداختند که خیلی 
ها زحمت کش��یدند تا توانستند این س��نگ را از چاه بیرون 
بیاورند. وی دلیل این همه چالش برای مردم، بازنشستگان 
و نظام را بکار گیری افراد ناکارآمد و ناآگاه در دولت سیزدهم 
دانس��ت و گفت: کسانی باید روی کار بایند که سواد آن کار 
را داش��ته باش��ند، وقتی فردی را به کار تخصصی منصوب 
می کنید که س��واد آن کا ر را ندارد، چالشها و بحرانی های 
بزرگی پیش می اید که دودش به چشم ملت و نظام می رود. 
ملک نژاد با انتقاد از افزایش 1۰ درصدی برای سایر سطوح 

بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: وقتی شورای عالی کار با 
دقت شرایط اقتصادی را بررسی و بر اساس آن سبد هزینه 
خانوار را تعیین می کند که به تایید اعضای ش��ورای عالی 
کار می رس��د و در نهایت افزایش حقوقی را اعالم می کند 
که با سبد معیشت خانواده 3 میلیون تومان فاصله دارد، باید 
دیگر تصمیم گیرندگان به این نظر تخصصی احترام بگذارند،  
اما متاس��فانه افرادی که س��واد و تخص��ص الزم را ندارند، 
خودسرانه با چند نفر غیر متخصص و ناآگاه دیگر در هیات 
دول��ت تصمیمی غیر قانونی م��ی گیرند که با این تصمیم، 
بازنشستگان را آزار دادند، روح و روان بازنشستگان را تخریب 
کردند و کانون های بازنشستگی نیز درگیر این تصمیم غلط 
شدند.  وی با تشکر از کانونهای بازنشستگی به ویژه کانون 
عالی و کانون بازنشس��تگان تهران گفت: خدا را شکر خدا 
می کنیم که بسیاری از اعضای هیات مدیره کانونها سواد، 
تجربه و تخصص الزم را داش��تند و با پیگیریها و زحماتی 
که کشیدند، توانستند افزایش حقوق قانونی را اجرایی کنند. 
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با تاکید 
بر اینکه ع��ده از از نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق 
قانونی بازنشس��تگان ورود کردند گفت: متاسفانه عده ای از 
نمایندگان بی تفاوت مانددند که کانون عالی بازنشستگان 
و به ویژه کانون بازنشستگان تهران، با دقت تمام و پیگیری 
مس��تمر، کارها را جلو بردند تا افزایش حقوق به بار نشست. 
وی با تاکید بر اینکه بازنشستگان زیاده خواه نبوده و نیستند 
گفت: افزایش حقوق بازنشستگان باید مطابق قانون شکل 
بگیرد. ماده 96 قانون تامین اجتماعی نحوه افزایش حقوق 
بازنشستگان را تعریف و  تعیین می کند که افزایش حقوق 
یک بازنشس��ته چگونه باید صورت بگیرد تا یک بازنشسته 
بتواند شرایط اقتصادی را تحمل کند. اما دیدیم که دولتمردان 
ناآگاه که از س��اده ترین مواد قانون تامین اجتماعی اطالع 

نداش��تند،  با اجرای س��لیقه ای، قانون را نقض کردند و با 
تصمیم افزایش 1۰ درصدی حقوق، نه تنها بازنشستگان را 
آش��فته کردند، بلکه مشکالتی برای کشور به وجود آوردند.  
ملک نژاد با یادآوری اینکه همه بازنشستگان نگران رفتارهای 
سلیقه ای دولت س��یزدهم بودند گفت: دولت عامل اصلی 
گران��ی و افزایش قیمت ها بود و به ج��ای آنکه با افزایش 
به موقع حقوق، تا حدی فشارهای ناشی از این سومدیریت 
را کاهش دهد، جلوی افزایش حقوق بازنشستگان را گرفت 
تا فش��ارهای مضاعفی بر زندگی بازنشستگان اعمال کند. 
وی به تشریح مشکالت مالی بازنشستگان تامین اجتماعی 
پرداخت و گفت: بازنشستگانی به کانون مراجعه می کنند که 
قرارداد کرایه شان سر رسیده و صاحب خانه اجاره را دو برابر 

کرده و هیچی��ک از دولتمردان هم کاری انجام نمی دهند. 
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با تاکید 
بر اینکه بازنشستگانی که به کانون مراجعه می کنند، گرفتار 
هس��تند و دستشان به جایی نمی رسد گفت: وفتی هم این 
بازنشستگان گرفتار به کانون مراجعه می کنند، کانون نمی 
تواند کاری برای آنها انجام دهد، زیرا کانون ردیف بودجه ای 
برای حمایت از این بازنشس��تگان ندارد. وی افزود: از سوی 
دیگر مشکالت بازنشستگان به اندازه ای زیاد است که اگر 
کانون بخواهد کمکی کند یا مشکالتشان را رفع کند، باید 
بودجه کالنی را برای کمک به بازنشستگان داشته باشد که 
متاسفانه نداریم. ملک نژاد با تاکید بر اینکه دولت باید به فکر 
رفع مشکالت بازنشستگان باشد گفت: وقتی درک درستی 

از زندگی بازنشس��تگان نباشد، تصمیمات عجیب و غریب 
برای بازنشستگان گرفته می شود. وی خواستار تغییر هر چه 
سریعتر مدیران تامین اجتماعی و تعیین وزیر توانمند برای 
وزارت کار ش��د و گفت: دولت باید کسانی را در راس وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتاماعی بگذارد 
که سواد مدیریت بر سازمان تامین اجتماعی را داشته باشند 
تا  این مشکالت جدی برای بازنشستگان ، سازمان، وزارت 
کار و دول��ت پیش نیاید. عضو هیات مدیره کانون کارگران 
بازنشسته تهران با اشاره به اعتراض هایی که در 5 ماه ابتدای 
سال صورت گرفت گفت: یک فکر اشتباه دولتمردان و یک 
تصمیم غلط هیات دول��ت باعث این همه چالش و بحران 
برای کشور شد که نشان می دهد افرادی غیر متخصص و 
ناکارآمد در تیم اقتصادی دولت سیزدهم هستند، به نوعی که 
تصمیمانت غلط دولت نه تنها برای بازنشستگان بلکه برای 
کشور بحران ایجاد کرد و سوژه دست بیگانگان و دشمنان 
نظام ش��د. وی با ابراز امیدواری به اینکه دولتمردان به فکر 
بازنشستگان باشند و این قشر محروم را تنها نگذارند گفت: 
با این همه گرانی که مس��بب اصلی آن دولت و تصمیمات 
غلط دولتمردان است، انتظار داشته باشیم بازنشستگان با 5 
میلیون تومان در ماه زندگی کنند. ملک نژاد با اعالم اینکه 
میوه ای که سال گذشته 3 هزار تومان بود، اکنون ۴۰ هزار 
تومان ش��ده، گفت: با این جهش قیمت ها و رش��د سرسام 
آور گرانی، چگونه می توان انتظار داش��ت یک بازنشسته در 
این ش��رایط اس��فبار زندگی کند؟ وی نسبت به آینده مردم 
و ایج��اد بحران در صورت ادامه روند کنونی هش��دار داد و 
گفت: هنگامی که مس��ووالن به صراحت اعالم می کنند 
ش��اهد کاهش خرید میوه بوده ایم و میوه ها به بازار عرضه 
شده اما خریدار ندارد، چرا دولتمردان از خودشان سوال نمی 
کنن��د به جه دلیل بدین اندازه مصرف میوه کاهش داش��ته 

و برای مدیریت آن چاره اندیش��ی نمی کنند؟ عضو هیات 
مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران علت کاهش مصرف 
می��وه را گرانی غیر متعارف توصیف کرد و گفت: دولت باید 
به این درک برس��د که دلی��ل اصلی، ناتوانی حقوق بگیران 
برای خرید است، زیرا حقوقشان به اندازه ای پایین است که 
فقط تکافوی هزینه های حداقلی را می دهند و به اندازه ای 
نیس��ت که حتی بتوانند میوه بخرند. وی از تضاد بازار انتقاد 
کرد و گفت: وقتی رس��انه ملی با کشاورز صحبت می کند، 
اعالم می کند که میوه را 3 هزار تومان فروخته و تش��ریح 
می کند که دخل و خرجش همخوانی ندارد، اما همان میوه 
به قیمت ۴۰ هزار تومان بدست مصرف کننده می رسد، این 
چه نظارتی است؟ این هم سود را چه کسانی می برند؟ ملک 
نژاد با هشدار نسبت به عملکرد ضعیف دولت و ضعف نظارت 
گفت: بی شک در سایه بی توجهی دولت، این همه گرانی و 
بحران به وجود آمده و همین دولت باید تبعات سومدیریت 
خود را بپذیرد. وی با اش��اره به اظهارات کش��اورزان گفت: 
برنج ایرانی به کیلویی 13۰ هزار تومان رس��یده، اما کشاورز 
همان برنج را کیلویی 5۰ هزار تومان فروخته اس��ت! دولت 
کجاس��ت که جلوی این همه داللی را در بازار بگیرد؟ مگر 
دولت سازمان های ناظر و حامی مصرف کنندگان را ندارد؟ 
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشس��ته تهران با ابراز 
تاسف از اینکه تاکنون هیچ دولتی بدین اندازه تیم اقتصادی 
ضعیف و ناکارآمد نداشته است گفت: دولت باید تیم اقتصادی 
خودش را اصالح کند و افرادی را بکار بگیرد که بتوانند بازار 
را مدیریت کنند. ملک نژاد با هشدار نسبت به اینکه ادامه این 
وضعیت تورم و گرانی به هیچ وجه امکان پذیر نیست گفت: با 
ضعف روزافزون نظارت، رشد بی رویه قیمتها، افزایش دالل 
بازی و چالشهای جدی در عرصه اقتصادی، نگران روزهای 
بدتری در آینده هستیم که شرایط خطرناکی را رقم می زند.

مردم نگران روزهای بدتر و بحران اقتصادی شدیدتر

احقاق حقوق سایر سطوح بعد از ۵ماه ماراتن نفسگیر
دهقان کیا از  پیگیری های گسترده کانون در قوای سه گانه خبرداد

رئی��س کانون کارگران بازنشس��ته تهران به تش��ریح رون��د افزایش حقوق 
بازنشس��تگان پرداخت و گفت: در پایان س��ال 1۴۰۰ ش��ورای عالی کار بر 
اس��اس ماده 1۴1 قانون کار، افزایش دستمزد را تعیین کرد که بر مبنای آن 
5۷ و ۴ درص��د برای حداقل بگی��ران و 38 درصد به عالوه 515 هزار و166 
تومان برای س��ایر سطوح تصویب ش��د، اما یکباره دولت با چالش افزایش 
حقوق کارکنان و بازنشستگان کش��وری و لشکری روبرو شد که برای آنان 
در قالب الیحه بودجه 1۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده بود.علی دهقان 
کیا با اشاره به پیگیری افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان گفت: اولین 
جلسه کانون عالی بازنشستگان با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در 1۴ 
فروردین 1۴۰1برگزار شد که در آن جلسه با افزایش 5۷ درصدی برای حداقل 
بگیران موافقت شد، اما برای سایر سطوح در بودجه آمده بود که سازمان تامین 
اجتماعی، نیروهای مس��لح و کشوری 1۰ درصد اضافه شود که ویرگول بعد 

سازمان تامین اجتماعی مشکل ساز شد.
ویرگول دردسرساز ���

وی افزود: اگرچه بودجه و هزینه و درآمد س��ازمان تامین اجتماعی ربطی به 
دولت و بودجه دولت ندارد، اما همین ویرگول بهانه ش��د و طی جلساتی که 
کانون عالی و کانون تهران با مدیرعامل سازمان و نمایندگان مجلس برگزار 
کرد، ویرگول و ش��رایط را توضیح دادیم و دو هفته طول کش��ید تا ویرگول 
برداشته شود. رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با اشاره به جلسات کانون 
بازنشستگان تهران و عالی با مدیرعامل سازمان گفت: پس از آن جلسه را با 
مدیرعامل سازمان برگزار و آنان را مجاب کردیم که مصوبه افزایش دستمزد 
شورای عالی کار باید برای بازنشستگان نیز اجرا شود و در نهایت مدیر عامل 
سازمان بر اساس روال قانونی، مصوبه شورای عالی کار را به وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی ارائه و از سوی وزیر کار به هیئت دولت فرستاده شد.
���تیم اقتصادی دولت مخالف افرایش حقوق 

وی با یادآوری اینکه تیم اقتصادی هیئت دولت با افزایش حقوق بازنشستگان 
تامی��ن اجتماعی مخالفت کرد گفت: انتقاد تی��م اقتصادی دولت این بود که 
تفاوت فاحشی بین افزایش حقوق کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی با 
کارکنان و کارگران کشوری و لشکری وجود دارد. دهقان کیا با اعالم اینکه 
ماده 96 قانون تامین اجتماعی س��ازمان را مکلف کرده که میزان مستمری 
بازنشس��تگان را در فواصل مختلف که کمتر از یک نوبت در سال نباشد، به 
نس��بت افزایش هزینه های زندگی که به تصویب دولت می رس��د، افزایش 
دهد گفت: متاسفانه در خصوص افزایش سالی یک بار افزایش حقوق نیز با 
دولت به مشکل خورده بودیم، تا چه رسد به اینکه دولت بخواهد سالی چند بار 
حقوق را متناسب با تورم افزایش دهد. وی با انتقاد از اظهارات غیرکارشناسانه 
دولتمردان گفت: س��خنگوی دولت در توجیه جلوگی��ری از افزایش حقوق 
بازنشستگان گفته بود اگر قرار بود دولت در مورد افزایش حقوق بازنشستگان 
اعمال نظر نکند، پس چه دلیلی دارد که مصوبه ش��ورای عالی کار به هیئت 
دولت می آید، این در حالی اس��ت که اگر دولت میخواست درست و مطابق 

روند گرانی و تورم تصمیم بگیرد و عمل کند، می بایس��ت افزایش حقوق را 
بسیار بیشتر از این درصدها افزایش دهد.

جلسات مکرر کانون با مسووالن ���
رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با اشاره به جلسات متعددی که کانون 
عالی بازنشستگان به همراه کانون بازنشستگان تهران با اعضای کمیسیون 
های مجلس برگزار کرد گفت: جلسات متعددی با کمیسیون های اجتماعی 
و اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی برگزار کردیم و طی جلسات نفسگیر، 
توانستیم به آقایان اثبات کنیم که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
ربطی به دولت ندارد، زیرا از بودجه دولت تغذیه نمی شود و مبتنی بر دریافت 
حق بیمه از بیمه ش��دگان است، بنابراین دولت نمی تواند دخالتی در افزایش 
دس��تمزد  کارگران و بازنشستگان داشته باشد. وی با اشاره به جلسه ای که 
با ریاست مجلس و هیات بررسی و تطبیق قوانین مجلس برگزار شده گفت: 
کانون عالی و کانون بازنشستگان تهران یک لحظه سر از پا ننشست و دائم در 

جلسات کارشناسی، به دنبال اثبات حقانیت قانونی بازنشستگان بودیم.
آنقدر گفتیم تا صدایمان را شنیدند ���

دهقان کیا با اشاره به جمله رئیس جمهور مبنی بر اینکه صدای بازنشستگان 
را شنیدیم گفت: آنقدر در جلسات تخصصی با نمایندگان مجلس و دولتمردان 
فریاد زدیم و حتی پیگیر مطالبه قانونی بازنشستگان در دیوان عدالت اداری 
بودیم، تا رییس جمهوری صدایمان را شنید و مخبر دستور بررسی و رسیدگی 
داد. وی با اشاره به جلسه تخصصی کانون عالی و کانون بازنشستگان تهران 
با محمد مخبر معاون اول رییس جمهوری و تیم اقتصادی دولت گفت: این 
جلسه که برای اثبات حقانیت افزایش حقوق بازنشستگان بر مبنای مصوبه 
ش��ورای عالی کار بود، بیش از ۴ ساعت طول کشید و توانستیم اثبات کنیم 
که افزایش حقوق مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار حق بازنشستگان است. 
رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با اعالم اینکه در نهایت دولت اعتراف 
کرد که مخالفتی با افزایش حقوق بازنشس��تگان ن��دارد، اما نگران افزایش 
تورم و بیش��تر شدن گرانی است گفت: پس از جلسه نفسگیر با مخبر و تیم 
اقتصادی دولت، قرار شد ظرف ۴8 ساعت نتیجه افزایش حقوق سایر سطوح 
بازنشستگان اعالم شود. همچنین در جلسه ای که با هیئت بررسی و تطبیق 
قوانین مجلس داشتیم، قرار شد که هیات تطبیق نیز نظرات خود را به رئیس 
مجلس اعالم کند که در نهایت هیات تطبیق قوانین مجلس با پیگیری کانون 
عالی، نظرش را به قالیباف اعالم  و رییس مجلس دس��تور لغو مصوبه غیر 

قانونی دولت و افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان را صادر کرد. 
سفرهای سیاسی باعث تعویق  ���

دهقان کیا در خصوص دالیل به تاخیر افتادن افزایش حقوق س��ایر سطوح 
بازنشستگان گفت: سفر پوتین و اردوغان به تهران و  برخی تحرکات سیاسی 
در ابالغ مصوبه افزایش حقوق س��ایر س��طوح مقداری فاصله ایجاد کرد، اما 
در نهایت قالیباف طی نامه رس��می، مصوبه هیئت دول��ت را لغو و ماده 96 
را تایید کرد. وی با یادآوری اینکه رئیس جمهور برای س��ومین بار در جلسه 

کمیس��یون اقتصادی دولت اعالم کرد که مشکل بازنشستگان را حل کنید 
گفت: هیئت دولت نیز افزایش حقوق را به هیئت امنای سازمان واگذار کرد. 
رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران گفت: هیئت امنای سازمان مخالفتی 
با افزایش حقوق نداشت، اما می خواستند عدد را دستکاری کنند که در نهایت 
وقتی مطالبه گری کانون ها را مشاهده کردند، به اجرای قانون تن دادند و قرار 
ش��د که سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مجمع کانون عالی 
در انزلی حاضر و افزایش حقوق را مطابق مصوبه شورای عالی کار تایید کند 

که چنین شد.
مخالفت با پرداخت معوقات به صورت سهام ���

رئیس کانون کارگران بازنشس��ته تهران با اعالم اینکه بعد از گذشت 5 ماه 
ماراتن نفسگیر و پیگیری کانونها در ادارات و دستگاه ها، افزایش حقوق سایر 
سطوح بازنشستگان مطابق مصوبه ش��ورای عالی کار تصویب و اعالم شد 
گفت: آنجا مطلبی مبنی بر اینکه معوقات چگونه پرداخت شود، مطرح و زمزمه 
واگذاری س��هام تامین اجتماعی در قبال معوقات پیشنهاد شد که با اجباری 
بودن این تصمیم مخالفت و تاکید کردیم که بحث ما بر س��ر این است که 
اگر می خواهند معوقات را به صورت سهام بدهند، کار درستی نیست و باید 
حق انتخاب با بازنشستگان باشد. یعنی هر کدام از بازنشستگان که خواستند، 
معوقات را به صورت نقدی و اگر هم خواستند، در قالب سهام دریافت کنند، 
به عبارت بهتر در قالب اختیار باشد نه اجبار. دهقان کیا با یادآوری اینکه رئیس 
جمهور سه بار دستور رسیدگی به افزایش حقوق بازنشستگان را صادر کرد و 
گفت: رئیس مجلس، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی و هیئت رئیسه مجلس 

در کنار بازنشستگان بودند تا حقوقمان را دریافت کنیم.
مقاومت کانون در برای مصوبه دو قوه ���

وی با اعالم اینکه کانون بازنشستگان در برابر مصوبه دو قوه مبنی بر افزایش 
1۰ درصدی حقوق سایر سطوح ایستادگی کرد گفت: همه به دنبال این بودند 
که افزایش حقوق 1۰ درصدی را به بازنشس��تگان تحمیل کنند، اما به هیچ 
عنوان زیر بار نرفتیم و آنقدر در ادارات و دستگاه های دولتی مطالبه گری کردیم 
تا افزایش حقوق سایر سطوح به نتیجه رسید. رئیس کانون کارگران بازنشسته 
ته��ران در خصوص نحوه پرداخت معوقات گفت: احکام تفاوت معوقات پنج 
ماهه در ش��هریور زده می شود و حقوق های شهریور بر اساس احکام جدید 
پرداخت میش��ود. معوقات نیز از مهر ماه در یک برنامه زمانبندی ش��ده، به 

بازنشستگان پرداخت خواهد شد.
پیگیر دریافت ���25 درصد متناسب سازی 

دهقان کیا درخصوص افزایش ۲5 درصدی باقیمانده متناس��ب سازی گفت: 
مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی افزایش ۲5 درصدی متناسب سازی را 
پذیرفته و کانون عالی نیز پیگیر آن است. اکنون نیز منتظر هستیم افزایش 
حقوق  سایر سطوح نهایی شود تا ۲5 درصد باقیمانده متناسب سازی را پیگیری 
کنیم. وی با تاکید بر اینکه بازنشستگان بدانند که نمایندگانشان در کانون ها 
پیگیر مطالبات آنها هس��تند گفت: همانگونه که در سالهای 1399 و 1۴۰۰ 

متناس��ب س��ازی را پیگیری و اجرایی کردیم، آن ۲5 درصد باقیمانده را نیز 
پیگیری و دریافت می کنیم.

اهمیت ابالغ سیاستهای تامین اجتماعی ���
رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با اشاره به اقداماتی که میتوان در قالب 
سیاست های کلی رهبری در مورد تامین اجتماعی انجام داد گفت: از سال 95 
نامه هایی برای دفتر رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای سه قوه 
و نمایندگان مجلس ارس��ال کردیم و مذاکرات بسیاری صورت دادیم تا سه 
جانبه گرایی را به سازمان تامین اجتماعی بازگردانیم که با مقاومت هایی رو به 
رو می شد تا مقام معظم رهبری سیاست های تامین اجتماعی را ابالغ کردند. 
وی با اعالم اینکه رهبری سیاستهای کلی تامین اجتماعی را به دولت فعلی 
داده اند گفت: از آنجا که دولت رئیسی مدعی تبعیت محض از رهبری است، 
باید سیاست های کلی رهبری در مورد تامین اجتماعی را در نظر داشته باشد 

و هر تصمیمی می گیرد، با پیوست سیاستهای رهبری باشد. 
بدهی جاری دولت بالی جان تامین اجتماعی ���

دهقان کیا با اعالم اینکه دولت ماهیانه حدود ۷ میلیارد تومان بدهی جاری 
به سازمان تامین اجتماعی دارد که پرداخت نمی کند گفت: در جلسه ای که 
با سرپرس��ت وزارت کار داشتیم، تاکید کردیم که پرداخت نکردن مطالبات 
تامین اجتماعی درست نیست. به ایشان توضیح دادیم که بر اساس قوانین 
۲6 گانه غیر منصفانه، هزینه های ماهیانه سربازی به سازمان تامین اجتماعی 
تحمل می شود اما دولت سهم خود را نمی پردازد که باید آن حق به صورت 
ماهیانه پرداخت شود تا شاهد افزایش بدهی های دولت نباشیم. رئیس کانون 
کارگران بازنشسته تهران با اعالم اینکه ۲6 گروه شغلی بر اساس مصوبات 
تحمیلی بر سر سفره تامین اجتماعی نشسته اند گفت: درحالی دولت سهم 
خود را به س��ازمان نمی دهد که این ۲6 عنوان ش��غلی به صورت مستمر از 
س��ازمان خدمات می گیرند. وی با اع��الم اینکه این ۲6 گروه با پرداخت ۷ 
درصد سهم خودشان، سر سفره تامین اجتماعی نشسته اند گفت: دولت ۲3 
درصد باقی مانده را نمی پردازد که در نتیجه س��ازمان با چالش های جدی 
روبرو ش��ده است. دهقان کیا خواس��تار اصالح قوانین ۲6 گانه تحمیلی به 
س��ازمان تامین اجتماعی شد و گفت: باید تعهدات این ۲6 قانون از سازمان 

تامین اجتماعی برداشته شود. 
برداشتن تعهدات اجباری  ���

وی با اعالم اینکه دولت مکلف اس��ت بر اس��اس ماده ۲9 قانون اساسی، به 
تمامی آحاد مردم خدمات درمانی و ازکارافتادگی بدهد گفت: مسئولیت گروه 
های ۲6 گانه با سازمان تامین اجتماعی نیست، اما اگر قرار است سازمان به 
آنها خدماتی بدهد و دولت می خواهد مش��ارکت با سازمان تامین اجتماعی 
مش��ارکت داشته باش��د، باید س��هم خودش را بدهد. رئیس کانون کارگران 
بازنشسته تهران با اعالم اینکه صندوق های کشوری و لشکری ورشکسته 
کامل هستند گفت: کل بودجه این صندوق ها از سوی دولت تامین می شود 
که از محل بودجه عمومی کشور است. دولت باالی ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه 

ساالنه به این صندوق ها می دهد تا بازنشستگان کشوری و لشکری بتوانند 
حقوق بازنشستگی خود را دریافت کنند. 

تامین اجتماعی در آستانه ورشکستگی ���
وی ب��ا تاکید بر اینکه اگر دولت بدهی خودش را به تامین اجتماعی نپردازد، 
کمتر از ۴ سال دیگر تامین اجتماعی نیز به صندوق های ورشکسته کشوری 
و لشکری ملحق می شود گفت: نمی دانیم دولتها چه اصراری دارند صندوق 
تامین اجتماعی که اکنون به بیش از 5۰ درصد جمعیت کشور خدمات رسانی 
می کند را به مرز بحران و تعطیلی بکشانند. دهقان کیا از دولت خواست پایش 
را از روی گلوی س��ازمان تامین اجتماعی ب��ردارد و گفت: اگر امروز دولت با 
پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان می تواند صندوق های کشوری و لشکری را سر پا 
نگه دارد، باید بداند که سازمان تامین اجتماعی متفاوت از دیگر صندوق هاست 
و اگر این سازمان را به بحران بکشاند، هرچقدر هم نفت بفروشند یا صادرات 
داشته باشند و پول آن را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند، باز هم نخواهد 

توانست پاسخگوی هزینه های این سازمان باشد. 
کسری بودجه ماهیانه  ���

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با اعالم اینکه سازمان تامین اجتماعی 
اکنون ماهیانه حدود 1۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد گفت: اگر دولت 
با پرداخت بدهی ها و مطالبات س��ازمان به فریاد این صندوق بزرگ بیمه گر 
نرس��د، به زودی برای تامین منابع برای پرداخت هزینه های سازمان تامین 
اجتماعی به ویژه حقوق بازنشستگان، ناچار به فروش اموال سازمان خواهیم 
بود. وی با اعالم اینکه سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی است 
گفت: دولت در این سازمان هیچ نقشی ندارد، اما همچنان دنبال اعمال نفوذ و 

تصمیمات سلیقه ای برای این سازمان است.
لزوم احیای شورای عالی تامین اجتماعی ���

دهقان کیا با یادآوری اینکه در گذش��ته شورای عالی تامین اجتماعی نقش 
آفرینی قابل توجهی در مدیریت سازمان داشت گفت: به دلیل استقالل نسبی 
که شورای عالی تامین اجتماعی داشت، اجازه نمی دادیم بسیاری از هزینه ها 
را دولت به س��ازمان تحمیل کند، اما پس از آن که س��اختار تأمین اجتماعی 
تغییر یافت و هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان با انتصاب وزیر تعیین شدند، 
شاهد بحران های جدی در سازمان تامین اجتماعی هستیم. وی با تاکید بر 
لزوم احیای شورای عالی تامین اجتماعی که در قالب طرح اصالح ساختار در 
تمام سطوح به مجلس ارسال شده گفت: این طرح در مجلس دهم با جدیت 
پیگیری می شد به نوعی که کانون بازنشستگان تهران با 6۴ نماینده رایزنی 
ک��رد و طرح��ی را با هماهنگی کانون عالی و انجمن های صنفی تهیه کرد 
که توسط 6۴ نماینده در مجلس تایید شد که در کمیسیون های اجتماعی و 
بهداشت نیز مورد بررسی قرار گرفت و به تایید رسید تا به صحن علنی بیاید، 
اما متاسفانه عمر مجلس دهم به پایان رسید و اصالح ساختار سازمان تامین 
اجتماعی مورد کم لطفی در مجلس یازدهم است که انتظار داریم این مهم به 

سرعت در دستور کار قرار گیرد.

عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با انتقاد از بحران 
های اقتصادی گسترده گفت: ریشه تمام مشکالت، سومدیریت دولت 
اس��ت و برای حل این مشکل، دولت باید از حرکتهای ذوقی، سلیقه 
ای و پوپولیستی فاصله بگیرد و اقتصاد را به عنوان یک علم که بتواند 
راهبرد اقتصادی ایران را مدیریت کند، در دستور کار قرار دهد. حسن 
صادقی با تاکید بر اینکه دولت باید اقتصاد را به عنوان ابزاری کارآمد 
برای حل مشکالت بکار گیرد گفت: دولت باید به دنبال این باشد که 
اف��راد جناحی را بدون دانش و علم مرتبط به کار نگیرد، از بازی های 
سیاسی فاصله گرفته و به سوی تصمیمات و اقدامات صرف علمی 
حرکت کند. وی با انتقاد شدید از خلق پول که با هدف تامین کسری 
بودجه دولت صورت می گیرد گفت: خلق پول پرقدرت بدون پشتوانه، 
عامل تورم است و باعث برهم خوردن تعادل اقتصادی می شود. عضو 
هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران افزود: خلق پول پرقدرت 
بدون پشتوانه باعث تضعیف هرچه بیشتر محرومان و دهک های پایین 
جامعه می شود گفت: خلق  پول افزایش شکاف طبقاتی را به همراه 
دارد. وی از دولت خواست به اقتصاد به عنوان یک علم نگاه کند نه 
ابزار پیشبرد اهداف پوپولیستی سیاسی و جناحی و گفت: هنگامی که 
دولت از اقتصاد به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف پوپولیستی خود 
در هر موضوعی سواستفاده می کند، بحران های عجیبی را رقم می 

زند. صادقی با اش��اره به حذف یکباره ارز۴۲۰۰تومانی گفت: دولت با 
حذف ارز ۴۲۰ تومانی، تصمیمی عجوالنه و غیر منطقی گرفت که 
در نتیجه آن اقتصاد کش��ور را زمین گیر ک��رد. وی با اعالم اینکه از 
وقتی ارز یارانه ای حذف شد، یک لحظه آرامش نداشتیم گفت: دولت 
ارز۴۲۰۰ تومان��ی را با هدف مدیریت اقتصاد حذف کرد، اما آن را به 
عن��وان یک کاال در بازار به فروش رس��اند و قرار ش��د تفاوت آن را 
بی��ن دهک های جامعه بازتوزیع کند، اما مالحظه می کنیم که این 
تصمیم اش��تباه به بزرگترین شوک تورمی افسارگسیخته در سراسر 
کشور منجر شد. عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران 
تاکی��د کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی س��فره های مردم را خالی کرد، 
نارضایتی گس��ترده و دامنه داری به وجود آورد که هنجار ش��کنی را 
به همراه داش��ت و در یک کالم بحران س��از شد. وی با ابراز تاسف 
از اینکه هنگام سیاست گذاری ها، افراط و تفریط می کنیم گفت: یک 
روز ارز دولتی برای خرید کاالهای اساسی و مدیریت بازار توزیع می 
کنیم و روز دیگر همان ارز را در بازار به فروش می رسانیم و تفاوت 

ای��ن دالل��ی ارزی را به صورت پول نقد بین مردم توزیع می کنیم و 
این رویکردهای متضاد نش��ان می دهد که اقتصاد و مدیریت کشور 
هیچ برنامه و رویکرد سالم و ثابتی ندارد، زیرا هر دو مورد به فساد و 
بحران منجر شده است. صادقی با هشدار نسبت به اینکه گرانی، تورم، 
بی ثباتی در قیمت ها، ناتوانی در کنترل بازار، تصمیمات خلق الساعه 
و بس��یاری رویکردهای پوپولیستی دیگر نشان می دهد که در دولت 
عقل بر تصمیمات حاکم نیست گفت: اگر در تمامی سالهای گذشته 
تصمیمات عقالنی گرفته می ش��د، می بایست به عنوان تصمیم به 
عنوان سیاست کالن نظام، در تمامی دولت ها به کار گرفته و یک جور 
اجرایی شود، اما امروزه مشاهده می کنیم که با رفتن یک دولت و آمدن 
دولت دیگر، اقتصاد زیر و رو می شود و تاوان این همه سومدیریت و 
رفتارهای سلیقه ای را مردم به ویژه دهک های پایین جامعه می دهند. 
وی با اشاره به بحران افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان گفت: 
افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان یک روال است که همیشه در 
ابتدای سال تصمیم افزایش گرفته می شود و باید به سرعت اجرا شود، 

اما دیدیم که در دولت سیزدهم، تصمیم افزایش حقوق در ابتدای سال 
گرفته شد، اما تبعات آن 6 ماه ادامه داشت. عضو هیئت مدیره کانون 
کارگران بازنشسته تهران از نبود یک هماهنگی در ساختار دولت خبر 
داد و گفت: متاسفانه ریتم متوازنی در سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، 
بین المللی، فرهنگی و... دولت وجود ندارد و به جرأت می توان ابراز 
نگر انی کرد که تاوان این همه آشفتگی در مدیریت را مردم می دهند. 
وی با اش��اره به اینکه نگاهی به تصمیمات دول��ت و تاثیرات آن بر 
شرایط زندگی مردم نشان می دهد که دولت هزینه هایش را از جیب 
مردم بیرون می آورد گفت: کافیست نگاهی به بودجه بیندازیم تا متوجه 
شویم دولت از زمین، آب، خاک، حقوق کارگران و کارمندان و بسیاری 
موارد دیگر مالیات می گیرد، اما هیچ نقشی در مدیریت اقتصاد به نفع 
محرومان و دهک های پایین جامعه ندارد. صادقی با ابراز تاس��ف از 
اینکه همواره تصمیمات دولت به نفع سرمایه داران بوده گفت: هرچقدر 
س��فره فقرا، کارگران، بازنشستگان و دهک های پایین جامعه خالی 
تر و کمرنگ تر می ش��ود، سفره دالالن، واسطه ها و سرمایه داران 

پررنگتر و جیب هایشان پرتر می شود. وی با اعالم اینکه ظرف یک 
سال گذشته فقر مطلق از ۲5 به 3۰ درصد رسیده است گفت: واقعیت 
تاسف بار این است که سیاست های اقتصادی دولت موفق نبوده، زیرا 
اقتصاددان باالی سر کار و مدیریت کشور نیست، بلکه سیاستمداران 
با بازی های سیاسی سعی می کنند به نوعی عمل کنند که به زیان 

مردم و دهک های پایین جامعه تمام میشود.

بار تصمیمات غلط دولت بر دوش فقرا و محرومان
صادقی از سیاست زدگی در اقتصاد بشدت انتقاد کرد
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مجیدی به تشریح مجامع کانون کارگران بازنشسته تهران پرداخت 

نایب رییس کانون کارگران بازنشسته تهران به تشریح 
مجمع ع��ادی کانون پرداخت و گف��ت: مجامع کانون 
ها منطبق با اساس��نامه ای ک��ه دارند صورت می گیرد 
و کان��ون بازنشس��تگان تهران نیز در راس��تای اجرای 
اساسنامه، اقدام به برگزاری مجامع عادی عمومی نوبت 

اول و دوم خود کرد.
مه��دی مجیدی با یادآوری اینکه مجمع عمومی نوبت 
اول کانون کارگران بازنشس��ته تهران درسوم شهریور 
در س��اختمان کانون بازنشستگان ش��هر تهران برگزار 
شد گفت: با توجه به به حد نصاب نرسیدن اعضا برای 
برگزاری مجمع و رسمیت یافتن جلسه، مقرر شد مجمع 

نوبت دوم در تاریخ31 شهریور برگزار شود.
وی با اعالم اینکه اساسنامه کانون کارگران بازنشسته 
ته��ران، راهکار، ضوابط و مق��ررات برگزاری مجمع را 
مشخص کرده گفت: کانون کارگران بازنشسسته شهر 
تهران در تبعیت و اجرای مواد اساسنامه، وظیفه قانونی 
خ��ود را انج��ام داده که امیدواریم اعضا با حضورش��ان 
در جلس��ه مجمع نوبت دوم که برگزار می شود، رونق 

مجمع را باعث شوند. 
نایب رییس کانون کارگران بازنشس��ته تهران با اعالم 
اینکه دس��تور جلس��ه مجمع از قبل مشخص می شود 
و هماهنگ��ی های الزم ب��ا اداره کل تعاون، کار و رفاه 
استان تهران به عمل می آید گفت: البته تمامی مجامع 
عمومی عادی و فوق العاده باید با تعیین دستور جلسه و 
هماهنگی های الزم با مسووالن مربوطه به خصوص 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران انجام 
ش��ود که در تمامی ادوار گذشته این دستور مشخص و 

روال قانونی انجام شده است.
وی در توضیح بیشتر گفت: شکل مجمع بدین صورت 
اس��ت که مجمع با حض��ور اعضای کان��ون کارگران 
بازنشس��ته تهران تشکیل می شود و یکی از مهمترین 
مس��ایل برای حض��ور اعضا در مجمع کان��ون، همراه 
داشتن کارت عضویت رسمی در مجمع است که مطابق 
اساس��نامه، اعضا با داش��تن کارت می توانند در مجمع 
شرکت می کنند زیرا با حضور اعضای کانون است که 

مجمع رسمیت می یابد. 
مجیدی با اش��اره به اینکه هیات رییسه مجمع کانون 
کارگران بازنشسته تهران از بین اعضای حاضر برگزیده 
می ش��ود گفت: هیات رییس��ه منتخب اعضا، مدیریت 
مجمع را بر عهده می گیرد و دستور جلسه تعیین شده 

در آگهی را پیگیری و انجام می دهد.
وی ب��ا اعالم اینک��ه آگهی مجمع عموم��ی بر مبنای 
اساس��نامه در روزنامه کثیر االنتشاری که تعیین شده، 
آگهی می ش��ود گفت: برای کانون کارگران بازنشسته 
ته��ران، روزنامه کار و کارگر به عن��وان روزنامه مرجع 
تعیین شده است. نایب رییس کانون کارگران بازنشسته 
تهران با تاکید بر اینکه کانون موظف است آگهی مجمع 
را در محل ساختمان کانون نیز نصب کند گفت: البته به 
محض چاپ آگهی در روزنامه کثیراالنتشار تعیین شده، 
این آگهی در محل ساختمان کانون نیز نصب می شود 
که تاکنون نیز مطابق اساسنامه، انتشار تمامی آگهی ها 
به همین صورت انجام ش��ده و برای مجامع بعدی نیز 
انجام می ش��ود. وی به تشریح نحوه انتخابات اعضای 
هیات مدیره کانون پرداخت و افزود: با توجه به دس��تور 

جلسه مجمع، اسامی نامزدهای انتخابات اعالم می شود 
که با توجه به دستور جلسه اعالم شده، اعضا می توانند 
درمورد عملکرد و س��وابق نامزدهای انتخاباتی بررسی 

های الزم را داشته باشند.
مجیدی در خصوص دالیل تکرار مجمع در نوبت دوم 
گفت: تعداد اعضای حاضر در مجمع عمومی نوبت اول 
مطابق اساسنامه باید نصف به عالوه یک باشد که چون 
اعضا به حدنصاب نرس��ید و نصف به عالوه یک اعضا 
در مجم��ع حضور نیافتند، برگ��زاری انتخابات به نوبت 
دوم کشیده شد. وی با تاکید بر اینکه مجمع نوبت دوم 

در هر صورت رسمیت خواهد داشت گفت: برای نوبت 
دوم نیز مجمع عمومی با تعداد اعضای حاضر تش��کیل 
می شود و هر تعدادی حضور پیدا کنند، مجمع رسمیت 
خواهد داش��ت. نایب رییس کانون کارگران بازنشسته 
تهران با اش��اره به اینکه با نظ��ارت اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و هیات رییس��ه منتخب، جلس��ه مجمع 
رسمیت می یابد گفت: اساسنامه می گوید با عده حاضر 
در نوبت دوم مجمع، جلس��ه رسمیت می یابد و دستور 
جلسه نهایی می شود که هر دستوری باشد، در مجمع 

دوم با اعضای حاضر انجام می شود.

وی افزود: مالک دستور مجمع، آن چیزی است که  بر 
مبنای اساسنامه در روزنامه کثیر االنتشار آگهی شده و 
باید مطابق آن انجام شود، بنابر این دستور جلسه از قبل 
در آگهی روزنامه ای که منتشر شده ، تعیین می شود و 

باید مطابق دستور حرکت شود.
مجی��دی با اعالم اینک��ه در آگهی روزنام��ه که برای 
نوبت اول ودوم منتش��ر کردیم، شرایط یا ویژگی های 
نامزدهای انتخابات را درج کرده ایم گفت: در آگهی به 
مواد مرتبط با انتخابات در اساسنامه کانون اشاره کرده 
ایم تا افراد با آگاهی نس��بت به شرایط و محدویت ها، 
بتوانند وارد عرصه انتخابات ش��وند و در رقابتی سالم و 
درست به رقابت بپردازند. وی با تاکید بر اینکه انتخابات 
در نوبت دوم به هر صورت برگزار می شود و هیچ مانعی 
برای برگزاری انتخابات وجود ندارد گفت: از نظر کانون 
کارگران بازنشسته تهران، نظارت اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی بس��یار اهمیت دارد، زیرا در اساس��نامه 
قید ش��ده که با حضور نمایندگان اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، تش��کیل هیات رییسه و حضور اعضا ، 
انتخابات برگزار ش��ود، البته مفهوم تعیین هیات رییسه 
این است که برگزار کنندگان با انتخاب و تایید اعضای 

حاضر تعیین و بر روند انتخابات نظارت داشته باشند.
نایب رییس کانون کارگران بازنشس��ته تهران با تاکید 
بر رعایت اخالق در این دوره ازانتخابات هیات رییس��ه 
کان��ون گفت: با توجه به جو رقابتی که اکنون به وجود 
آمده و به ویژه فضای مجازی که بازنشس��تگان نسبت 
به انتخایات بسیار حساس شده اند، بازنشستگان توجه 
داشته باشند که اتحاد و همبستگی و اتفاق و همدلی را 

نسبت به طرح مسایل و مشکالت صنفی در نظر داشته 
باشند و رعایت کنند.

وی ب��ا تاکی��د بر اینکه ت��ا به امروز ه��ر حرکتی برای 
استیفای حقوق بازنشستگان صورت گرفته و هر حرکتی 
که در آینده صورت بگیرد، پشتوان آن هبستگی و اتحاد 
و همراهی اعضای کانون با هیات مدیره اس��ت گفت: 
امیدواریم جامعه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین 
اجتماعی تهران با توجه به مش��کالت و خواسته های 
برحق��ی که دارند، با پیگی��ری های جدی هیات مدیره 
کنونی و هیات مدیره آینده به خواس��ته های خودشان 
برس��ند و هیات مدیره جدید کانون نیز بتواند خواسته و 
مطالبات صنفی و قانونی بازنشستگان را پیگیری کند و 

به نتیجه مطلوب برساند.
مجیدی نسبت به تبعات خطرناک تفرقه و بی اخالقی 
در بی��ن جامعه بازنشس��تگی هش��دار داد و گفت: بهتر 
است بازنشس��تگان اتحاد و همبس��تگی و همراهی را 
بین خودش��ان با اعضای هیات مدیره کانون به صورت 

مستمر و همیشگی داشته باشند.
وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه اعضای هیات مدی��ره کانون 
بازنشستگان شهرستان تهران همیشه پذیرای اعضای 
بازنشستگان هستند گفت: در کانون کارگران بازنشسته 
ته��ران این آمادگی وجود دارد که ش��نونده انتقادات و 
پیش��نهادهای س��ازنده اعضای کانون ب��رای اصالح، 
پیش��رفت و بهبود شرایط هس��تند و از نقطه نظرات و 
راهنمای��ی های اعضای کانون در رس��یدگی به امور و 
اهداف جامعه کارگری نهایت استفاده را به عمل آورده 

و خواهند آورد. 

رعایت اخالق، مهمترین گزینه برای یک انتخابات سالم

عبور بحران اقتصادی از مرز هشدار 
حیدری از عملکرد دولت در کنترل تورم، بیکاری و گرانی انتقاد کرد

عض��و کانون کارگران بازنشس��ته تهران ب��ا انتقاد از عملکرد دول��ت در کنترل تورم، 
بیکاری و گرانی گفت: تمامی کسانی که امروزه مدیریت کشور را در دست دارند، باید 
بدانن��د که تاریخ عملکرد مدیران را ثبت میکند و آیندگان در مورد مدیران و مدیریت 

های بی لیاقت قضاوت خواهند کرد.
علیرض��ا حیدری با اعالم اینک��ه تاریخ بدون نگاه به باورهای سیاس��ی و بازی های 
جناح��ی در م��ورد افراد قضاوت می کند گفت: هیچ کس نمی تواند از تاریخ فرار کند، 
بنابر این مدیران و مسوالن هر گونه که کشور را اداره کنند، آینده از آنان نام  خواهد 
برد، بدین معنا که اگر درست عمل کنند، به نیکی از آنان یاد خواهد کرد و اگر اشتباه 

یا خرابکاری کنند، در تاریخ برای سالهای طوالنی مورد لعن و نفرین قرار می گیرند.
وی در خصوص مشکالت اقتصادی ایران که روز به روز بر شدت آن افزوده می شود 
گف��ت: در حالی که در تمامی جهان، مش��کالت اقتصادی را ب��ا علم اقتصاد مدیریت 
می کنند، متاسفانه در کشور ما اقتصاد اسیر سیاست شده و با سیاسی کاری اقتصاد را 
به چالش و بحران می کش��ند. عضو کانون کارگران بازنشس��ته تهران با اعالم اینکه 
مدت هاست اقتصاد کشور دچار آشفتگی و نابسامانی شده است گفت: میزان فقر برای 
ملتی که در مدت 1۰ س��ال از 15 درصد به 3۰ درصد برس��د و بقیه مردم نیز وضعیت 
عادی و معمولی نداشته باشند که ناشی از سومدیریت صرف است، تعجب آور بوده و 
فقط می توان تاسف خورد. اگر نگاهی واقع بینانه داشته باشیم باید این سوال را مطرح 

کنیم که براس��تی چگون��ه میتوان از عملکرد مدیران بی کفای��ت و مدیریت ناکارآمد 
این مملکت دفاع کرد؟ وی با اعالم اینکه کش��ور ایران با این همه منابع خدادادی و 
نعمتهای چشمگیر، چرا باید ملتش در فقر و فالکت و بدبختی به سر ببرند و مردمش 
بدترین ش��رایط اقتصادی را تجربه کنند گفت: اینکه مردم از دس��ت مدیران ناراضی 
باش��ند و مدیران نه تنها کارنامه قابل قبولی نداشته باشند، بلکه مردود باشند، به هیچ 

عنوان خوب نیست و تاریخ در مورد این دوران بسیار بد قضاوت خواهد کرد.
حیدری با طرح این پرس��ش از مدیران که از چه چیزی می خواهید دفاع کنید گفت: 
در شرایطی که تورم به اعتراف بانک مرکزی ۴3 درصد و در واقع بیش از ۷۰ درصد 
است، چگونه می توانیم سخن از خوشبختی مردم بگوییم و مسووالن ژست مدیریتی 
بگیرند؟ وی با اعالم اینکه پیش بینی بانک جهانی از رش��د نقدینگی در ایران باالی 
5۰ درصد اس��ت گفت: در صورت ادامه روند گرانی و رشد نقدینگی، باید منتظر تورم 

انتظاری سه رقمی باشید.
عضو کانون کارگران بازنشس��ته تهران افزود: ام��روزه دیگر بحث تورم دو رقمی که 
ناش��ی از سومدیریت است، برای مردم عادی ش��ده و تورم 5۰ درصدی را به سادگی 
می پذیریم و از آن سخن می گوییم. وی با اعالم اینکه در نتیجه ادامه روند گرانی و 
تورم و ناتوانی دولت در کنترل قیمتها، جامعه ای که 3۰ درصد آن فقیر است، به فقر 
5۰ درصدی می رسد گفت: چگونه میتوان در کشوری که 5۰ درصد مردمانش را فقرا 

تشکیل می دهند، انتظار پویایی، رونق و توسعه داشت؟
حیدری با یادآوری اینکه در دولت های گذش��ته همواره تاکید بر این بود که اختالفات 
گس��ترده ای در بین قوای س��ه گانه وجود دارد و همین امر باعث کارشکنی می شود 
گفت: اکنون مجلس با دولت و قوه قضاییه هماهنگ است و سران هر سه قوه از یک 
طیف فکری و دیدگاه سیاسی هستند، اما هنوز مشاهده می کنیم که هیچ تحولی در 

اقتصاد رخ نداده و همچنان با چالش های زیادی روبرو هستیم.
وی با ابراز تاس��ف از اینکه دولتمردان س��یزدهم دست از س��ر دولت قبل برنمیدارند 
گفت: هرگاه گالیه می کنیم که وضعیت اقتصادی خراب اس��ت، گرانی ها بیشتر می 
ش��ود و س��ومدیریت مردم را آزار می دهد، تمام مشکالت را به دولت های قبل حواله 
م��ی دهند و برای توجیه ناکارآمدی و ضعف مدیریت خود، از عملکرد وزرای س��ابق 

هزینه می کنند.
عضو کانون کارگران بازنشس��ته تهران با انتقاد از انتصاب افراد ناکارآمد، فامیل بازی 
و جبران خدمت فعاالن ستادهای انتخاباتی در دولت سیزدهم گفت: جای تاسف دارد 
که بسیاری از مدیران منصوب در دولت سیزدهم، نه تنها تخصص و تجربه ای ندارند، 
بلکه توانایی مدیریت نیز ندارند و همین باعث شده که شاهد این آشفته بازار اقتصادی 
باشیم. وی با ابراز تاسف از اینکه آقایان ساختار مدیریت را به هم ریخته اند، به انتقاد 
از وضعیت نابسامان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و گفت: آنچه باعث شد 

عبدالملکی در معرض اس��تیضاح قرار گیرد و در نهایت مجبور به استعفا شود، انتصاب 
افراد ناکارآمد، غیرمتخصص و رابطه ی بود که البته بارها از س��وی نمایندگان مجلس 

مطرح و نسبت به آن انتقاد شد.
حیدری از رئیسی خواست قبل از آنکه کار به استیضاح و برکناری وزرا در صحن علنی 
مجلس بکشد، تکلیف وزرای ناکارآمد به ویژه تیم اقتصادی دولت را روشن کند گفت: 
اگرچه مجلس مدعی انقالبی گری با دولت مدعی انقالبی گری بنای رفاقت دارد، اما 
نمایندگان تا اندازه ای می توانند هزینه رفاقت انقالبی را بپردازند، زیرا مردم تحت فشار 
هس��تند و دایم به نمایندگان انتقاد می کنند، بنابراین اگر بخواهند برای بار دیگر وارد 
مجلس شوند، به رای مردم نیاز دارند، در نتیجه استیضاح و برکناری مدیران ناکارآمد 

تنها راه باقی مانده است.

هزینه های دارو و درمان باعث بیماری و مرگ بازنشستگان

عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با انتقاد شدید از تصمیمات 
غیرمنطقی دولت که باعث افزایش تورم و گرانی می ش��ود گفت: قیمت دارو به 
اندازه ای باال رفته که خرید آن برای بازنشستگان به ویژه حداقل بگیران امکان 
پذیر نیس��ت و هزینه ه��ای دارو و درمان باعث بیماری و مرگ بازنشس��تگان 

شده است.
مجید س��بزعلیان با ابراز تاس��ف از اینکه دولت رئیس��ی خ��الف آنچه در ایام 
انتخاب��ات وع��ده داده بود، رفتار می کند گفت: دولت رئیس��ی ن��ه تنها تاکنون 
نتوانسته تورم و گرانی را کنترل کند، بلکه با تصمیمات غیر منطقی و احساسی، 

به تورم و گرانی دامن زده است.
وی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن بر بازار گفت: اولین پس لرزه 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گریبانگیر دارو ش��ده اس��ت، به نوعی که امروزه قیمت 

 دارو سر به فلک کشیده و تهیه آن برای همگان امکان پذیر نیست.
عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشس��ته تهران با اعالم اینکه بیش از 6۰ 
درصد بازنشس��تگان حداقل بگیر هستند گفت: بازنشسته ای که با حقوق ناچیز 
در تامی��ن هزینه های زندگی نات��وان مانده، چگونه میتواند به فکر دارو و درمان 
باشد. وی با اشاره به اینکه سفره های بازنشستگان حتی از حداقل ها خالی شده 
اس��ت گفت: در سفره بازنشس��تگان فقط نان خالی می تواند وجود داشته باشد 
و اگ��ر بخواهد برای یک روز مقداری رنگین تر ش��ود، برای بقیه ایام ماه حتی 
نان خالی را هم ندارند. س��بزعلیان با ابراز تاس��ف از روند آشفتگی در بازار دارو 
و درمان در کش��ور گفت: در حالیکه دس��تمزد کارگران 5۷ درصد افزایش پیدا 
کرده، چگونه میتوانند هزینه ویزیت پزشکان را که در یک تصمیم غیر منطقی 
رشد وحشتناکی داشته، بپردازند یا هزینه های دارو که در نتیجه تصمیمات غلط 

برای حذف ارز دولتی گران شده را تامین کنند.
وی با اعالم اینکه درمان برای بازنشس��تگان به صورت ناقص انجام می ش��ود 
گفت: فقط برای آنکه یک بازنشس��ته از منزل تا بیمارستان برود و برگردد، باید 
1۰۰ هزار تومان کرایه بدهد. در این شرایط چگونه می تواند هزینه های میلیونی 

خرید دارو را بپردازد.

عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشس��ته تهران با هش��دار نسبت به اینکه 
درمان در مراکز ملکی سازمان هم سلیقه ای شده است گفت: بیمارستان میالد 
دو داروخانه دارد که در یک داروخانه، دارو را به قیمت آزاد و داروخانه دیگر دارو 
را با تعرفه تامین اجتماعی ارائه می دهد، این در حالی اس��ت که هر دارویی را 
بخواهی��م بگیریم، باید به داروخانه آزاد مراجعه کنیم و آنقدر دارو با تعرفه بیمه 

ای در داروخانه تامین اجتماعی وجود ندارد که با استقبال روبرو شود.
وی با ابراز تأس��ف از ش��یوع بیماری های خاص برای بازنشس��تگان و اعضای 
خانواده آنها گفت: از یکس��و قیم��ت دارو و درمان برای بیماران خاص بس��یار 
باالس��ت و از سوی دیگر شرایط س��ختی را به زندگی آنان تحمیل می کند، به 
همین دلیل بسیاری از بازنشستگان و مستمری بگیران مبتال به بیماری خاص 
دائ��م به کانون مراجعه می کنند تا کمک های غیر مس��تقیم دریافت کنند، این 
در حالی است که کانون توان پرداخت کمک هزینه بالعوض به این بیماران را 
ندارد. سبزعلیان خواستار توجه و کمک اداره کل درمان استان تهران به بیماران 
خاص ش��د و گف��ت: از مدیر کل درمان دکتر عدلی انتظ��ار داریم ردیف بودجه 
ای را در نظر بگیرد تا برای بیماران خاصی که حقوق ناچیزی دارند و در تامین 

هزینه های زندگی با چالش روبرو هستند، کمک هایی اختصاص یابد.
وی با طرح این پرسش که بازنشسته حداقل بگیری که ماهیانه ۴ میلیون تومان 
دریافتی دارد، چگونه می تواند ویزیت ۲۰۰ هزار تومانی پزشک را بپردازد گفت: 
بیش از 6۰ درصد بازنشستگان حداقل بگیر هستند که روزانه 13۰ هزار تومان 
حقوق می گیرند. اگر این افراد بخواهند ویزیت یک پزشک متخصص را بدهند 
برای دو روز حتی برای نان هم پولی نخواهند داشت، وای به روزی که بخواهد 

هزینه های سرسام آور دارو را بپردازد.
عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با اعالم اینکه بازنشستگان 
در س��ن کهول��ت قرار دارن��د و با انواع بیم��اری ها رو به رو می ش��وند گفت: 
هر لحظه قس��متی از بدن بازنشسته دچار مش��کل و بیماری می شود، بنابراین 
بازنشس��تگان در ماه چندین بار به پزش��ک مراجعه می کنند تا دردهایش��ان را 
درمان کنند، در این شرایط چگونه می توان به حقوق اکتفا کرد و انتظار داشت 

پاسخگوی تمام هزینه های زندگی باشد؟
وی با اعالم اینکه بازنشس��تگان به دلیل کهولت س��ن و بی توجهی به درمان 
که ناش��ی از نداشتن توان مالی مناس��ب است، با انواع بیماری ها روبرو هستند 
گفت: یک بازنشس��ته ناچار است به مراکز ملکی سازمان مراجعه کنند که برای 
گرفتن نوبت و ویزیت پزشک، میبایست حداقل 3 تا ۴ ساعت در مرکز درمانی 
سرگردان باشد، بنابراین از اداره کل درمان استان تهران خواهشمندیم شرایطی 
را در نظر بگیرند تا بازنشس��تگان به ویژه س��المندان، سریعتر خدمات درمانی و 
دارویی را دریافت کنند. س��بزعلیان با اعالم اینکه توان جس��می یک بازنشسته 
روز به روز کاهش می یابد گفت: انتظار داریم بازنشستگان باالی 6۰ سال بدون 
نوبت پذیرش و درمان ش��وند، زیرا توان تحمل ش��رایط سخت مراکز درمانی را 

ندارند.

سبزعلیان از ناتوانی دولت در کنترل قیمتها انتقاد کرد

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشس��ته شهرستان تهران از بدهِی دولت به 
س��ازمان تامین اجتماعی به عنوان یک بحران جدی در حال حاضر و برای آینده 
یاد کرد و گفت: وقتی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از ۴5۰ هزار میلیارد 
تومان عبور کرده و دولت در الیحه بودجه سهمی برای پرداخت این بدهی تعیین 

نکرده، یعنی نقطه آغاز بحران کلید خورده است.
سیدمنصور موسوی با اعالم اینکه سازمان تامین اجتماعی برای ادامه حیات خود 
به منابع نیاز دارد گفت: منابع سازمان از محل دریافت حق بیمه و درآمدهایی است 

که از محل سرمایه گذاری ها بدست می آورد.
وی با اعالم اینکه درآمد ناش��ی از سرمایه گذاری عدد قابل توجهی نیست گفت: 
بخش عمده منابع سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه هاست که متاسفانه از 
دو زاویه با مشکل رو به رو شده است. اول اینکه کارفرمایان به بهانه های مختلف 
در پرداخت حق بیمه کوتاهی می کنند، اما مهمتر اینکه دولت در قالب ۲6 قانون 
مصوب مجلس، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را بر عهده گرفته که از پرداخت 

این حق بیمه خودداری می کند.
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشس��ته شهرس��تان تهران افزایش مصارف 
س��ازمان بدلیل افزایش بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران را زنگ خطری جدی 
دانس��ت و گفت: سازمان تامین اجتماعی باید مس��تمری سه میلیون و 6۰۰ هزار 
بازنشس��ته را پرداخت کند و این در حالی اس��ت که تعداد بازنشس��تگان در حال 
افزایش روز افزون اس��ت. وی با اعالم اینکه سازمان تامین اجتماعی باید خدمات 
درمانی را به ۴۲ میلیون افراد تحت پوشش ارائه دهد گفت: این در حالی است که 
همه س��اله هزینه های درمان رشد سرس��ام آوری دارد و کارگران و بازنشستگان 
بدلیل آنکه توان انجام خدمات درمانی در بخش خصوصی را ندارند، ناچار می شوند 
از خدمات مراکز ملکی سازمان استفاده کنند که همین امر باعث شلوغی این مراکز 
شده است. موسوی از تحمیل هزینه های بیمه ای و درمانی بسیاری از مشاغل که 
کارگر نیستند به سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت به شدت انتقاد کرد و گفت: 
در قالب ۲6 قانونی که تصویب ش��ده دولت به تعهد خود در مورد این قانون عمل 

نمی کند، یعنی دولت صندوق را مکلف کرده برخی از مشاغل را بیمه کند و تعهد 
داده بخش��ی از بیمه ی آن ها را پرداخت کند اما پرداخت نکرده که در نتیجه ۴5۰ 
هزار میلیارد تومان انباش��ت بدهی دولت به سازمان صورت گرفته و چون سازمان 
مکلف به ارایه خدمات به این افراد اس��ت ام��ا حق بیمه آنها را دریافت نمی کند، 
تامین اجتماعی به مرز بحران رسیده و از نقطه سر به سر نیز پایین تر رفته است. 
وی با اعالم اینکه سازمان تامین اجتماعی برای انجام تعهدات خود، حدود ۷6هزار 
میلیارد تومان با بهره س��نگین از بانک رفاه کارگران قرض گرفته است گفت: هر 
اقتصادی که با پول بهره ای اداره شود، به زمین می خورد به ویژه آنکه هیچ  بخش 
بیمه ای در هیچ نقطه از جهان پول بهره ای نمی گیرد تا مستمری پرداخت کند، 

روندی که در صورت ادامه آن، سازمان با سر به زمین می خورد.  
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران از مدیریت دولتی بر سازمان و 
بی توجهی به پیگیری برای دریافت مطالبات سازمان از دولت به شدت انتقاد کرد 
و گفت: از یک سو سازمان گرفتار سومدیریتهای گسترده ناشی از تحمیل مدیران 
دولتی ناکارآمد و ناآشنا به امور بیمه ای است و از سوی دیگر مدیران دولتی برای 
حفظ پس��ت و مقام خود ناچار به اطاعت سیاستهایی هستند که از سوی دولت به 
سازمان دیکته می شود. وی با اشاره به اختصاص اعتبار ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی 
برای صندوق های بازنشس��تگی کشوری و لش��گری بدلیل بحران کسری بودجه 
گف��ت: این اتفاق می تواند ب��رای تامین اجتماعی هم پیش بیای��د و اگر دولت در 
رویکرد خود تجدید نظر نکند و اصالح ساختار صورت نگیرد، دولت در آینده مجبور 

است بودجه ای هم برای تامین اجتماعی در نظر بگیرد.
موسوی نبود آینده نگری را مهمترین چالش مدیریت دولتی دانست و گفت: نظام 
تصمیم گیری، ش��دت بحران س��ازمان تامین اجتماعی را درک نکرده و به همین 

دلیل نسبت به شرایط سازمان بی تفاوت است. 
وی نبود درک دولتمردان به شرایط بحرانی سازمان تامین اجتماعی و بی توجهی 
به حل ریشه ای مشکالت سازمان را دلیل عمده بحران ها دانست و گفت: مشکل 
ریش��ه ای در مدیریرت دولتی اس��ت، مدیر دولتی می دان��د که هر لحظه امکان 
برکناری او وجود دارد. نکته دیگر اینکه مدیریت س��ازمان جناحی و حزبی است و 
هر لحظه امکان دارد جناح جدیدی روی کار بیاید و بدون در نظر گرفتن تخصص 
و تجربه، افراد ناآگاه و ناتوان اما حزبی و جناحی را بکار بگیرند، اتفاقی که در تمامی 

سالهای گذشته شاهد آن بوده ایم.
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشس��ته شهرس��تان تهران با ابراز تاسف از 
اینکه دولتها اعتقادی به س��ه جانبه گرایی ندارند گفت: هنگامی که دولت احمدی 
نژاد یک باره ش��ورای عالی تامین اجتماعی را که متش��کل از نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی اس��ت منحل می کند و هیات امنا و هیات مدیره ای تعریف می کند 
که منصوب دولت اس��ت، نتیجه آن می ش��ود که افراد منصوب هرگز مدیریت را 
بازخواس��ت نمی کنند زیرا در صورت هر گونه اعتراض و انتقاد، احتمال برکناری 

آنها از سوی دولت وجود دارد.

ریشه بحران سازمان تامین اجتماعی در مدیریت دولتی
موسوی بدهی 4۵0 هزار میلیارد تومانی دولت را به فاجعه تشبیه کرد
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 نشریه داخلی کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر 

تامین اجتماعی شهرستان تهران

عضو هیئت مدیره کانون بازنشس��تگان تهران با تاکید بر اینکه حق 
گرفتنی است گفت: خوشبختانه با پیگیری های مستمر و همه جانبه 
کانون عالی بازنشستگان و کانونهای استانی در سراسر کشور، موفق 
ش��دیم افزایش حقوق سایر س��طوح بازنشستگان را مطابق مصوبه 
ش��ورای عالی کار به مرحله اجرا درآوریم. برزو روحبخش با اشاره به 
برگزاری انتخابات هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان که در انزلی 
برگزار شد گفت: از آنجا که دوره انتخابات هیئت مدیره کانون عالی به 
پایان رسیده بود و می باید هر چه سریعتر تکلیف هیئت مدیره جدید 
مشخص ش��ود تا بتوانند به عنوان نماینده قانونی در مجامع رسمی 
حضور یابند، مطابق اساسنامه و قانون تشکل ها، انتخابات کانون عالی 
را برگزار کردیم. وی با اعالم اینکه انتخابات کانون عالی بازنشستگان 
در نهایت صحت و سالمت برگزار شد گفت: در این انتخابات، نماینده 
وزارت کار حضور داشت و بر روند برگزاری انتخابات از ابتدا تا مراحل 
رای گیری، ش��مارش آرا و اعالم افراد منتخب نظارت کامل داشت 
و بدون هیچ مش��کلی این انتخابات برگزار ش��د. عضو هیئت مدیره 
کانون بازنشس��تگان تهران با اعالم اینکه قرار بود سرپرست وزارت 
کار در اولین روز این انتخابات حضور یابد که در روز دوم حاضر ش��د 
گفت: از آنجا که پیگیری های کانون عالی بازنشستگان و کانون های 

استانی به ویژه کانون تهران برای اجرای کامل مصوبه شورای عالی 
کار ادامه داشت و به صورت مستمر با نمایندگان مجلس، مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی، وزیر سابق کار، سرپرست وزارت کار، اعضای 
هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی مذاکره و رایزنی 
کردیم، خوش��بختانه مذاکرات نتیجه بخش بود و توانستیم مصوبه 
غیر قانونی افزایش 1۰ درصدی حقوق بازنشس��تگان س��ایر سطوح 
را لغ��و کنیم و افزای��ش 38 درصدی به عالوه 515 ه��زار تومان را 
به مرحله اجرا درآوریم. وی با تاکید بر اینکه دلیل حضور سرپرس��ت 
وزارت کار در مجمع عادی نوبت اول کانون عالی بازنشستگان برای 
آن ب��ود تا بر تالش های اعضای کانون ها صحه بگذارد گفت: بار ها 
انتقاد شد که چرا سرپرست وزارت کار اعالم افزایش 38 درصدی و 
بازگشت دولت به قانون را در مجمع عمومی کانون عالی بازنشستگان 
اعالم می کند و از این رویکرد به عنوان وقت کش��ی یاد می شد، در 
حالی که سرپرست وزارت کار با این رفتار ثابت کرد که نقش کانون 
عالی و کانون های اس��تانی بازنشستگان تا چه اندازه مهم است و از 
سوی دیگر با اعالم بازگشت دولت به قانون در انتخابات کانون عالی 
بازنشس��تگان، بر این امر صحه گذاشت که تا چه اندازه کانون های 
بازنشس��تگان در این زمینه تالش و رایزنی ک��رده اند و تا چه اندازه 

پیگیر مطالبات بازنشس��تگان بوده اند. روحبخ��ش با تاکید بر اینکه 
دستیابی به مطالبات بازنشستگان با ابزار های مختلفی صورت می گیرد 
گفت: هرگز منکر تالش ها و زحمات بازنشستگانی که در اعتراض به 
قانونگریزی دولت، مقابل تامین اجتماعی، فرمانداری ها، استانداری ها، 
مجلس شورای اسالمی و دفاتر نمایندگان تجمع اعتراض آمیز برپا 
کردند، نمیش��ویم، اما باید بپذیریم که برای دستیابی به حقوق حقه 
خ��ود و بازگرداندن دولت به قانون، الزم بود از چانه زنی و مذاکرات 
مستقیم بهره بگیریم که خوشبختانه کانون عالی و کانون های استانی 
یک لحظه آرامش نداش��تند و دائم با استفاده از ابزار های قانونی، به 
دولت هشدار می دادند که چنانچه قانون افزایش حقوق بازنشستگان 
را مطابق مصوبه ش��ورای عالی کار اجرا نکند، با استفاده از ابزار های 
قانونی، حق خود را در مراجع رس��می خواهیم گرفت.وی خطاب به 
کسانی که سعی دارند افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان را به 
نفع خود مصادره کنند گفت: حاضر هستیم تمام مستندات، تالشها و 
پیگیری هایی که برای افزایش حقوق بازنشستگان صورت گرفته را 
منتشر کنیم تا مشخص شود کانون کارگران بازنشسته تهران تا چه 
اندازه در این زمینه نقش آفرین بوده است به ویژه آنکه اعضای کانون 
کارگران بازنشس��ته تهران به ویژه علی دهقان کیا ریاس��ت کانون 

تهران و علی اصغر بیات رییس س��ابق کانون عالی بازنشستگان در 
تمامی مذاکرات مستقیم با مسووالن حضور داشتند و با تمام توان از 
منافع بازنشستگان دفاع کردند و هرگز حاضر به عقب نشینی نشدند. 
وی با اش��اره به نامه ای که رئیس مجلس خطاب به دولت نوشت و 
بر غیرقانونی بودن عملکرد دولت تاکید کرد گفت: کانون ها مس��یر 
قانونی را دنبال کردند و در قالب طرح موضوع در هیئت بررس��ی و 
تطبی��ق قوانین و توضیحاتی که به اعضای هیئت دادند و حضور در 
کمیسیون های اجتماعی و رایزنی با نمایندگان در شهر ها و استانها، 
به مرکز قانون گذاری کشور اثبات کردند که رفتار دولت غیر قانونی 
اس��ت و باید به قانون بازگردد که در نهایت شاهد بازگشت دولت به 
قانون بودیم. عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران از تمامی 
بازنشستگان خواست به حمایت از کانون عالی و کانون های استانی 
بپردازند و گفت: قانون برای آنکه بازنشستگان با نهاد های تصمیم گیر 
همچون دولت و مجلس مذاکره کند، تش��کل ها را شکل داده تا به 
نمایندگی از بازنشستگان با دستگاه های قانونی مذاکره کند، بنابراین 
نباید کانون ها به ویژه کانون عالی تضعیف شوند، زیرا در آن صورت 
دولت پی خواهد برد که کانون ها مورد حمایت بازنشستگان نیستند و 
بازنشستگان اعتقادی به قانون ندارند که خوشبختانه این طور نیست 

و شاهد حمایت گس��ترده بازنشستگان از تشکل های قانونی بوده و 
هس��تیم.  روحبخش در پایان از سرپرس��ت وزارت کار و مدیرعامل 
تامین اجتماعی تش��کر کرد و گفت: خوشبختانه این درک در وزارت 
کار و تامین اجتماعی وجود دارد که بازنشستگان با مشکالت بسیاری 
دست به گریبان هستند و با توجه به اختیارات محدودی که داشتند، 

نهایت تالش خود را برای اجرای قانون به عمل آوردند.

روحبخش بر استفاده از تمامی ظرفیت ها برای حق خواهی تاکید کرد

افزایش حقوق بازنشستگان با استفاده از قدرت چانه زنی کانونها

از هنگامی که انسان دندان در می آورد، دندانش در معرض آسیب قرار 
دارد و چنانچه مراقبت های الزم را از دندان به عمل نیاورد، ناچار است 
درد دن��دان را تحمل کند و با تحمل هزینه های کالن، به ترمیم آن 
بپردازد. اما در بس��یاری از موارد بی توجهی به دندان به اندازه ای زیاد 
است که دندان می پوسد و انسان ناچار می شود به روشهای دیگری از 
جمله ایمپلنت یا دندان مصنوعی به جایگزینی دندانها بپردازد. برای آنکه 
همه چیز را در مورد دندان مصنوعی بدانیم با دکتر داریوش سلمانیان 
، دارای مدرک دکترای حرفه ای دندانپزشکی گفت و گو کردیم. دکتر 
سلمانیان در سه منطقه بلوار کشاورز، خیابان پیروزی و خیابان آفریقا 
مطب دارند که خدمات ویژه ای برای بازنشستگان و مستمری بگیران 
درنظر گرفته اند. دیدگاههای دکتر سلمانیان در مورد دندان مصنوعی 

در ادامه آمده است.
تخریب دندانها با افزایش سن ���

هر چقدر سن باالتر می رود، دندان ها نیز بیشتر در معرض آسیب قرار 
می گیرد، به همین دلیل از مهمترین نیازهای اساسی سالمندان جامعه، 
میتوان به دندان مصنوعی اشاره کرد. از آنجا که جویدن درست غذا، از 
اولویت های مهم زندگی اس��ت، در سنین باال در صورت آسیب های 
جدی یا نبود دندان، نیاز به ایمپلنت یا دندان مصنوعی بش��دت حس 
میش��ود که برای رس��یدن به این مهم باید اقدامات الزم انجام شود. 
جایگزین دندان های نداشته میتواند با کاشت دندان از طریق ایمپلنت، 
پرکردن فض��ای بی دندانی از طریق دندان مصنوعی ثابت یا بریج یا  
دندان مصنوعی متحرک پارسیل یا کامل انجام پذیرد. در فک پایین 
بعلت حضور عضوی به نام زبان، عموما با مشکالتی مواجه هستیم که 
تالش و همت اکثر دندانپزشکان در جهت حفظ دندان های فک پایین 
است تا حتی االمکان نیاز به استفاده از دندان مصنوعی بصورت کامل 

وجود نداشته باشد.
انواع دندان مصنوعی ���

دندان های مصنوعی پارسیل انواع مختلفی دارند که شامل مدل های 
آکریل��ی، مدل هایی که در آنها فلز بکار برده ش��ده و مدل هایی می 
ش��ود که پایه و اساس آنها فلز بوده و گاهی روی آنها آکریل یا دندان 

مصنوعی قرار میگیرد.
ضرورت تعویض دندان مصنوعی ���

در استفاده از دندان مصنوعی آنچه که بسیار حایز اهمیت است و عموما 
بصورت هشدار توس��ط دندانپزشکان مطرح میش��ود، استفاده نکردن 
طوالنی مدت از یک دندان مصنوعی و تعویض آن پس از گذشت مدتی 
اس��ت، چراکه استفاده چندین ساله از یک دندان مصنوعی، باعث بروز 
مشکالتی اعم از قارچ و عفونت های متعدد دهانی میشود. این مشکالت 
دهان اصال ارتباطی به رعایت یا عدم رعایت بهداش��ت ندارد، بلکه این 
مشکالت بهداشتی به صورت موردی رخ می دهد بنابر این موظفیم برای 

س��المت خود، هر زمان که دندانپزشک تشخیص داد، دندان مصنوعی 
کهنه خود را تعویض و دندانهای جدیدی را جایگزین کنیم.

مراقبت از دندان مصنوعی ���
اگر از دندان مصنوعی استفاده می کنید، پس حتماً به اهمیت آنها واقف 
هس��تید در حقیقت آنها جایگزین دندان های شما هستند. برای اینکه 
بهترین استفاده را از آنها ببرید، مراقبت صحیح از دندانهای مصنوعی 
بسیار اهمیت دارد، تا ظاهر خوبی داشته باشند و سالمت دهان شما نیز 

تحت مراقبت قرار گیرد. 
سواالت مرتبط با دندان ���

برای استفاده از هر چیزی باید به سواالت متعددی در رابطه با آن پاسخ 
دهیم به همین دلیل مهمترین روش های نگهداری و بایدها و نبایدهای 
مراقبت از دندان های مصنوعی و سوالت مرتبط با دندان مصنوعی را 
تشریح می کنیم. سواالتی که در این رابطه مطرح می شود این است 
که دندان مصنوعی چیست؟ چه کسانی به دندان مصنوعی نیاز دارند و 

انواع دندان مصنوعی کدامها هستند؟
مراقبت از دندان مصنوعی ���

بی ش��ک داش��تن هر چیزی نیازمند نگهداری است و در مورد دندان 
مصنوع��ی نیز کارهایی برای مراقبت از دندان های مصنوعی کامل یا 
نیمه کامل باید انجام دهیم ک��ه عبارتند از دندان های مصنوعی را با 
دقت نگهداری کنید، بعد از غذا خوردن، دندان مصنوعی را خارج کرده و 
تمیز کنید، قبل از خواب، دندان مصنوعی را خارج کرده و درون آب قرار 
دهید، قبل از قرار دادن دندان مصنوعی در دهان، آنها را آبکشی کنید، 
هر روز دندان های مصنوعی خود را مسواک بزنید، از تمام قسمت های 
دهان مراقبت کنید ، برای چکاپ دندان ها، بطور منظم به دندانپزشک 
مراجعه کنید ،  اگر دندان مصنوعی در دهان لق شده، به دندانپزشک 
مراجعه کنید. کارهایی ک��ه در مراقبت از دندان مصنوعی نباید انجام 
دهیم، چرا باید دندان مصنوعی را در آب نگه داریم، اگر دندان مصنوعی 
خشک ش��ود، چه اتفاقی می افتد؟  مراقبت های لثه هنگام استفاده از 

دندان مصنوعی.
دندان مصنوعی چیست؟ ���

دندان مصنوعی نوعی وسیله دندانپزشکی متحرک است که به جای 
دندان های از دست رفته، قرار می گیرد. دندان مصنوعی لبخند و ظاهر 
ش��ما را بهبود می بخشد. ممکن است ش��نیده باشید که اطرافیان، به 
دندان مصنوعی با عنوان دندان ساختگی و غیرطبیعی اشاره دارند. بنابر 
این دندانسازها، دندانپزشکانی هستند که در جایگزین کردن دندان ها 

تخصص دارند.
چه کسانی به دندان مصنوعی نیاز دارند؟ ���

در افراد باالی 6۰ سال، احتمال استفاده از دندان مصنوعی بیشتر است، 
اما هر کسی ممکن است به این وسیله دندانپزشکی نیاز داشته باشد. 
در صورت��ی که ب��ه دالیل زیر دندان های خود را از دس��ت بدهید، به 
دندان مصنوعی نیاز خواهید داشت: پوسیدگی دندان، آسیب به صورت، 

بیماری لثه یا تحلیل لثه.
انواع دندان مصنوعی  ���

اگرچه دندان مصنوعی انواع گوناگون دارد اما دندانپزشک براساس تعداد 
دندان هایی که فرد از دست داده ، بهترین نوع دندان مصنوعی را پیشنهاد 
خواهد داد. دندانپزش��ک ممکن است از انواع مختلف دندان مصنوعی 
استفاده کند، که شامل موارد زیر است: دندان کامل؛ این دندان ها روی 

لثه قرار می گیرن��د. آنها جایگزین یک ردیف کامل دندان در لثه باال، 
لثه پایین یا هر دو لثه خواهند ش��د. نیم��ه کامل؛ این دندان ها یک یا 
چند دندان از دس��ت رفته را، جایگزین خواهند کرد. دندان مصنوعی 
نیم��ه کامل به دیگر دندان هایی که در دهان وجود دارد وصل ش��ده، 
یا اینکه گاه��ی اوقات به ایمپلنت دندان )پیچ های تیتانیومی( متصل 
می شوند. نیمه کامل ثابت؛ دندان های مصنوعی نیمه کامل ثابت، که 
بریج های دندانی نیز نامیده می شوند، بطور دائم به دندان های اطراف 
متصل می شود. فقط یک متخصص دندانپزشکی می تواند دندان نیمه 

کامل ثابت یا بریج را از دهان خارج کند.
���  اقدامات الزم برای نگهداری

کارهایی که برای مراقبت از دندان های مصنوعی کامل یا نیمه کامل 
باید انجام دهیم اهمیت ویژه ای دارد. دندان های مصنوعی را با دقت 
نگه��داری کنید. هرگز دندان ها مصنوعی را خم نکنید و هنگام تمیز 
کردن آنها، به گیره یا پالستیک آن آسیب وارد نکنید. بعد از غذا خوردن، 
دن��دان مصنوعی را خارج کرده و تمیز کنید. بع��د از هر وعده غذایی 
دندان ها را با آب شستشو دهید تا ذرات ریز باقی مانده از غذا روی آن 
باقی نماند. می توانید یک حوله تاشده را روی میز یا درون سینک قرار 
دهید، که اگر دندان مصنوعی از دست شما رها شد و افتاد، نشکند. قبل 

از خواب، دندان مصنوعی را خارج کرده و درون آب قرار دهید. 
الزام بیرون آوردن دندان مصنوعی ���

بهتر اس��ت که گاهی اوقات در طول روز، به دندان مصنوعی و دهان 
خود فرصتی برای اس��تراحت بدهید. قبل از خواب، دندان مصنوعی را 
خارج کرده یا حداقل به مدت ش��ش س��اعت در روز، دندان مصنوعی 
را از ده��ان بیرون آورید. اینکار، به بافت دهان فرصتی برای بهبودی 
خواه��د داد. هنگامی که دندان ها را از دهان خارج می کنید، اگر دارای 
گیره های فلزی هس��تند، آنها را درون آب گرم قرار دهید، و اگر گیره 
فلزی ندارد، آنها را در مایع تمیزکننده مخصوص دندان قرار دهید تا از 
وجود باکتری ها حفظ کنید.حتماً دندان های مصنوعی را پس از خارج 
کردن از محلول مخصوص دندان، بطور کامل آبکشی کنید، زیرا ممکن 
است حاوی مواد شیمیایی مضری باشد که در صورت بلع، منجر به درد، 

تهوع و سوختگی می شود. 
مسواک زدن دندان های مصنوعی  ���

همانطور که ش��ما از دندان های خود مراقب��ت می کنید، باید )هر روز 
دندان های مصنوعی خود را کاماًل تمیز کنید( بطور روزانه دندان های 
مصنوعی را با یک مس��واک نرم  مس��واک زده و تمیز کنید. از یک 
مسواک بسیار نرم و تمیزکننده مورد تایید انجمن دندانپزشکی استفاده 
کنی��د. با مقدار کمی آب گرم و ب��ا حرکاتی دایره وار روی هر ناحیه از 
دندان مصنوعی را، به آرامی مس��واک بزنید. بهتر اس��ت که اینکار را 
روی میز انجام دهید، حوله ای را روی میز قرار دهید تا در صورتی که 
دندان مصنوعی، از دست شما افتاد یا لغزید، احتمال شکستگی آن به 

حداقل برسد.
از تمام قسمت های دهان مراقبت کنید ���

تمیز و سالم نگه داشتن لثه ها برای سالمت کامل دهان ضروری است 
و اینکه دندان های مصنوعی باید کاماًل در جای خود ثابت باشند. حتی 
اگر هیچ دندانی روی لثه شما وجود ندارد، الزم است که طبق عادات 
گذشته، به آرامی روی لثه ها، زبان و سقف دهان خود مسواک بکشید، 
تا جرم و باکتری ها از بین بروند. اگر هنوز چند دندان طبیعی در دهان 

دارید، آنها را مسواک بزنید و در صورت امکان نخ دندان بکشید. 
چکاپ منظم دندان ها ���

برای چ��کاپ دندان ها، بطور منظم به دندانپزش��ک مراجعه کنید. از 
دندانپزش��ک خود بپرس��ید که هر از چه مدت، الزم است جهت تمیز 
کردن و بررس��ی دندان  مصنوعی خود به دندانپزش��ک مراجعه کنید. 
دندانپزش��ک، سالمت دهان ش��ما را بررس��ی کرده و از قرار گرفتن 
صحیح دندان مصنوعی در دهان، اطمینان حاصل می کند تا از لغزش و 
احساس ناراحتی پیشگیری کند. هنگامی که دندان مصنوعی در دهان 
لق می شود، هر چه سریعتر به دندانپزشک مراجعه کنید. لق شدن دندان 

مصنوعی باعث ایجاد زخم، آسیب و عفونت می شود.
محدودیت های مراقبت از دندان مصنوعی  ���

از آنجا که مراقبت از دندان مصنوعی الزامی است باید اقداماتی انجام 
ش��ود اما این اقدامات نیازمند رعایت برخی موارد است، بدین معنا که 
از وس��ایل تیز یا هر چیزی که باعث س��اییده شدن دندان مصنوعی 
می شود اس��تفاده نکنید. وسایلی مانند خالل دندان یا اسکریپر دندان 
را نباید برای دندان مصنوعی بکار ببرید، زیرا آنها به آس��انی می لغزند 
و ممکن است به بافت زبان شما آسیب وارد کنند. از مواد تمیز کننده 
ساینده استفاده نکنید. از مسواک زدن با مسواک هایی با موهای سخت، 
خمیردندان ها یا تمیزکننده های قوی خودداری کنید، زیرا این مواد به 
دندان مصنوعی ش��ما آسیب می زنند. خمیردندان های سفید کننده را 
کنار بگذارید. خمیردندان هایی که برچس��ب سفیدکننده دارند، اغلب 
حاوی هیدروژن پروکساید هستند که تاثیری بر رنگ دندان مصنوعی 
ندارند. از محصوالت حاوی مواد بلیچینگ یا س��فید کننده اس��تفاده 
نکنید. محصوالت سفیدکننده میتواند دندان مصنوعی را ضعیف کرده 
و رنگ آنها را تغیی��ر دهد. دندان های مصنوعی که دارای اتصاالت و 
قسمت های فلزی هستند، در محلول کلورین قرار ندهید، زیرا کلورین 
می تواند فلز را از بین برده و تغییر رنگ دهد. از آب داغ استفاده نکنید. 
آب داغ یا آب در حال جوش، می تواند باعث کج شدن دندان مصنوعی 
شود – به جای آن از آب گرم برای مراقبت از دندان مصنوعی استفاده 
کنید. هنگام غذا خوردن از کشیدن غذا با دندان خودداری کنید. عادت 
کردن به دندان مصنوعی به زمان نیاز دارد، اما بس��یار مهم اس��ت که 
وقتی در حال یادگیری غذا خوردن با دندان مصنوعی هس��تید، از آنها 
به درستی استفاده کنید. از خوردن لقمه های بزرگ غذا خودداری کنید، 
هنگام جویدن، غذا را با دندان نکش��ید، و غذاهایی که سفت هستند 
را با دندان های مصنوعی جلو نخورید، با اینکار از آس��یب و شکستن 
دندان مصنوعی پیشگیری می شود. نسبت به دندان های مصنوعی خود 
بی توجه نباشید. دندان های مصنوعی بخش مهمی از زندگی روزانه شما 
هستند، از این رو، مهترین نکته در مراقبت از دندان مصنوعی، نگهداری 
مناسب از آنها است تا بتوانند به خوبی در طوالنی ترین زمان ممکن، 
برای شما کار کنند. نسبت به آنها بی توجه نباشید و آنها را پرتاب نکنید. 
همیشه با هوشیاری کامل و به آرامی آنها را حمل کنید، آنها را تمیز و 

بهداشتی نگه دارید، تا دهان شما سالم بماند.
ضرورت نگهداری دندان مصنوعی در آب  ���

هرزمان که از دندان مصنوعی کامل یا نیمه کامل خود استفاده نمی کنید، 
آنها را همیشه در آب گرم یا محلول مخصوص دندان مصنوعی قرار 
دهید و اینکار بس��یار اهمیت دارد. در غی��ر این صورت، آکریلیک آن 
ممکن است با گذشت زمان خشک شده و حالت  خود را از دست بدهد، 

که منجر به شکنندگی آن شده و به خوبی در جای خود قرار نمی گیرد. 
همچنین دندان های مصنوعی دارای سوراخ های میکروسکوپی زیادی 
هستند و مرطوب نگه داشتن آنها بسیار مهم است تا طول عمر دندان 

مصنوعی حفظ شود.
تبعات خشک شدن دندان مصنوعی  ���

اگر دندان مصنوعی خش��ک شود، ممکن است دچار مشکالتی شود، 
بنابر این باید تبعات خش��ک شدن دندان مصنوعی را بدانیم تا مراقب 
باش��یم. استفاده از دندان مصنوعی دردناک خواهد شد. رطوبت باعث 
می شود که دندان های مصنوعی قابل انعطاف باقی بمانند، که به آنها 
این امکان را می دهد تا به راحتی در دهان، در جای خود قرار بگیرند. 
دندان مصنوعی خشک، شکننده خواهد شد، به این معنی که اگر بطور 
مثال، دندان مصنوعی از دس��ت ش��ما به درون سینک بیفتد، احتمال 
شکستن آنها بسیار بیشتر خواهد بود. اگر دندان های مصنوعی بشکند، 
الزم است که تمام روند دریافت دندان مصنوعی را بطور کامل از اول 
انجام دهید. احتمال آلوده ش��دن آنها بیشتر می شود. قرار دادن دندان 
مصنوعی در یک محلول تمیزکننده در طول ش��ب، آنها را تمیز نگه 
داشته و تمامی باکتری های خطرناک از بین می روند.در مورد نگهداری 
صحیح دندان  مصنوعی در طول شب از پزشک راهنمایی بخواهید و 
دستورالعمل کارخانه تولیدکننده محلول نگهداری دندان مصنوعی را 

دنبال کنید.
مراقبت های لثه  ���

اگ��ر به تازگی از دندان مصنوعی اس��تفاده می کنید، ممکن اس��ت با  
سؤاالتی مانند »هنگام استفاده از دندان مصنوعی چگونه از لثه مراقبت 
کنی��م؟« یا »اگر دندان مصنوعی داریم، باید لثه را مس��واک بزنیم؟« 
مواجه شوید. در حقیقت اگر از دندان مصنوعی استفاده می کنید یا نه، 
باید بهداشت دندان را بخوبی رعایت کنید. اگر از دندان مصنوعی کامل 
استفاده می کنید، قبل از قرار دادن دندان مصنوعی، نه تنها لثه ها را، بلکه 
زبان و سقف دهان را نیز باید با یک مسواک نرم تمیز کنید. اینکار به 
رفع جرم کمک می کند و همچنین جریان خون را در بافت های دهان 

بهبود بخشیده و تحریک می کند.

بایدها و نبایدهای دندان مصنوعی
دکتر داریوش سلمانیان نگهداری  و مراقبت ها را تشریح کرد 

مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی در دیدار جمعی از نمایندگان تش��کل های کارگری با 
اش��اره به رویکرد قاطع دولت س��یزدهم در زمینه مبارزه با فساد گفت: در  موضوع مبارزه با 
فساد و صیانت از اموال و دارایی های صندوق که متعلق به بیمه شدگان و حق الناس است؛ 
راهبرد ایجاد شفافیت، مقابله با تعارض منافع و فساد، از اولویت های اصلی ما بوده و با قوت 
ادامه خواهد داش��ت. به همین منظور در دولت مردمی س��یزدهم که مقابله با رانت و فساد 
از اولویت های مورد تأکید ریاس��ت محترم جمهور اس��ت؛ در سازمان تامین اجتماعی و نیز 
شستا، کمیته صیانت تشکیل داده شد تا ضمن همکاری نزدیک و مؤثر با  تمامی نهادهای 
نظارتی، رصد درونی  و مستمر فعالیت ها در زیرمجموعه های اقتصادی انجام شود تا از هرگونه 
دست اندازی به اموال و اقدامات غیرقانونی، پیشگیری و برخورد به موقع و دقیق انجام شود. 
میرهاش��م موسوی با اش��اره به یکی از مواردی که براس��اس گزارش درونی و در رصد با 
همکاری مؤثر و خوب دستگاه های نظارتی مورد شناسایی قرار گرفته بود، گفت؛ الحمداهلل 
در جهت برخورد قضایی با این تخلفات و اتهام فساد، در یکی از زیرمجموعه های اقتصادی 
با ورود مؤثر و به هنگام یکی از سازمان های نظارتی، بازداشت یکی از مدیران و عامل دخیل 

به اتهام فس��اد صورت پذیرفت که جای تقدیر و تشکر دارد. موسوی گفت؛ صراحتاً اعالم 
می کنیم در این دولت بدون هیچ اغماض و خط قرمزی با هرگونه تخطی از قانون و فساد 
در هر کجای مجموعه و توسط هر کسی باشد برخورد خواهیم داشت . همه بدانند خط قرمز 
ما صیانت از حق الناس است و سبک و سیاق دوره هایی که شستا حیاط خلوت باشد؛ تمام 
شده و ادامه نخواهد یافت. آن هایی که بخواهند به هر نحوی حقوق مردم را تضییع کنند؛ 
از هیچ حاشیه امنی برخوردار نخواهند بود. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این دیدار با 
اشاره به اهمیت راهبردی تعامل تشکل های کارگری با این سازمان افزود: رابطه بین مردم 
و حاکمیت باید مستحکم باشد. استحکام ارتباط مردم و حاکمیت، منجر به امنیت و آسایش 
مردم خواهد بود و در نظام اسالمی نیز که رابطه بین امام و امت وجود دارد، نوع این رابطه 
متفاوت با سایر نظام هاست و ارتباط بین امت و امام را از منظر صرفاً مادی خارج می کند و 

به جنبه معنوی می رساند. راهپیمایی اربعین، نمادی باشکوه از رابطه بین امام و امت در نظام 
اسالمی است که در حاکمیت اسالمی،  واجد ارزش فراوان است. شما جدای از اینکه نماینده 
کارگران و مرتبط با تأمین اجتماعی هستید و منافع کارگران را پیگیری می کنید، در مسیر 
تحکیم ارتباط مردم با حاکمیت کار می کنید و ارتباط بین امام و امت را نیز تقویت می کنید که 
اهمیت فراوان دارد. دکتر موسوی افزود: شما به عنوان نمایندگان جامعه کارگری، وضعیت 
سازمان تأمین اجتماعی را به خوبی می شناسید. ما نیز از بدو ورود به این سازمان، با علم به 
این موضوع و آشنایی با شرایط این سازمان وارد کار شده ایم و می دانستم که در اینجا چه خبر 
است و چالش های این حوزه را می شناختم. وی تحول در سازمان تأمین اجتماعی را یکی از 
برنامه های اصلی خود از بدو تصدی مسئولیت این سازمان معرفی کرد و گفت: برای تحول 
در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و برون رفت از چالش های بزرگ این حوزه، نیازمند اجماع نه 

تنها در درون س��ازمان و وزارت خانه بلکه در س��طح کشور و کل حاکمیت هستیم. صورت 
مسئله این سازمان و چالش های آن نسبتاً روشن است و هرچند اختالف نظرهای کارشناسی 
در جزئیات وجود دارد؛ اما همه صاحبنظران می دانند و تأکید دارند که باید به سمت تحول 
برویم. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در زمینه راهبردهای اجرایی تحول در این سازمان 
افزود: رویکرد اصلی ما جذب بیمه شدگان جدید در سازمان تأمین اجتماعی است و در یک 
سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید در سازمان تأمین اجتماعی 
جذب شده اند و ما در این زمینه برای اجرای اصل ۲9 قانون اساسی باید به تکلیف قانونی 
خود در زمینه فراهم ساختن امکان پوشش بیمه ای آحاد جامعه عمل کنیم. دکتر موسوی، 
ابالغ سیاس��ت های کلی تأمین اجتماعی در فروردین 1۴۰1 از سوی مقام معظم رهبری را 
نقطه عطفی در تاریخ تحوالت این سازمان دانست و گفت: سیاست های کلی تأمین اجتماعی 
ابالغی مقام معظم رهبری که فروردین امسال ابالغ شد، چالش های اصلی تأمین اجتماعی را 
مشخص کرده و در کنار آن راهکارهای رفع مشکالت نیز تا سطح برنامه اجرایی مشخص 

شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. 

مبارزه با فساد بدون هیچ اغماض و با قوت 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مطرح کرد


