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اخبار کارگری

بازنشســتگان ســازمان تامین 
اجتماعی هنوز در گیرودار صدور احکام 
جدید و پرداخت مابه التفاوت پنج ماه 
اول سال هستند و تا روز نهم شهریور، 
هنوز احــکام جدید بازنشســتگان 
کارگــری بر مبنــای ۳۸درصدی که 
دولت بعد از گذشت پنج ماه پذیرفته، 

صادر نشده است.
صرف نظــر از اینکه ایــن فرآیند 
خســته کننده چه تاثیری در مسائل 
بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی 
به خصوص روح و روان بازنشســتگان 
کارگری دارد، یــک دل نگرانی جدید 
نیز برای کارگران شاغل و بازنشسته به 
وجود آمده است: تالش برای واگذاری 
سهام بانک رفاه و اختاللی که از پی آن 
در روند خدمات رسانی به بیمه شدگان 
محتمل است. با واگذاری بانک رفاه به 
دولت، قطعا پرداخت وام از سوی بانک 
به ســازمان تامین اجتماعی با اخالل 
مواجه شده، راه اســتقراض در زمان 
کسری بودجه سازمان برای پرداخت 
مستمری بازنشستگان بسته خواهد 
شد و در کل، برای نظام مالی صندوق 
تامین اجتماعی، روزهای سختی در 

پیش خواهد بود.

ماجرای واگذاری
یک بانک غیردولتی

دولــت و مجلس، اختیار ســهام 
صنــدوق تامین اجتماعــی در بانک 
رفاه کارگــران را بــه وزارت اقتصاد و 
دارایی واگذار کرده و ایــن وزارتخانه 
باید مقدمات واگذاری این ســهام را 
فراهم کند. در حــال حاضر، مالکیت 
۹۸درصد از ســهام بانک رفاه با تامین 
اجتماعی ســت اما قرار اســت مازاد 
۳۳درصد سهام در راســتای اجرای 
سیاســت های کلی اصــل ۴۴ قانون 
اساسی واگذار شود. پس از آن، سازمان 
تامین اجتماعی دیگر مالک بانک رفاه 
نیست و یکی از بزرگ ترین سرمایه های 
تاریخی این ســازمان بــا این حکم 

واگذاری از دست می رود.
نمایندگان مجلس در نشست علنی 
خود در ۱۵ اسفند ماه سال گذشته در 
روند بررســی بخش هزینه ای الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با الحاق 
یک بند بــه کل تبصــره ۲ این الیحه 
درباره مهلت سازمان تامین اجتماعی و 
بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام 

مازاد موافقت کردند.
متن بند الحاقی تصویب شده در آن 
زمان به این شرح بود: »مهلت سازمان 
تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران 

برای اجــرای تکلیف موضــوع قانون 
الحاق یک تبصره به مــاده )۵( قانون 
اجرای سیاســت های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی مصوب ۲۳ مهرماه سال 
۹۹ مبنی بر واگذاری ســهام مازاد بر 
۳۳درصد سازمان تامین اجتماعی تا 

پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد«.

ماده ۵ سیاست های ابالغی
و اثبات عدم شمول بانک رفاه

با این حســاب، براســاس آخرین 
حکم مجلس، تا پایان پاییز سال جاری 
باید مازاد ســهام بانک رفــاه از طریق 
زمامداری وزارت اقتصادی واگذار و از 
اختیار سازمان خارج شــود اما ماده ۵ 
قانون اجرای سیاست  های کلی اصل 
۴۴ چه می گوید؟ در این ماده قانونی 
آمده است: »مؤسسات اعتباری اعم از 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 
غیردولتی که قبل یا بعــد از تصویب 
این قانون تأسیس شده یا می شوند یا 
بانک های دولتی که سهام آنها واگذار 
می شــود، صرفاً در قالب شرکت های 
سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز 
به فعالیت هســتند. تملک سهام این 
مؤسسات تا ســقف ۱۰درصد توسط 
مالــک واحد بدون أخــذ مجوز مجاز 
است. همچنین تملک سهام هر یک از 

مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک 
واحد در دو ســطح بیش از ۱۰درصد 
تا ۲۰درصــد و بیــش از ۲۰درصد تا 
۳۳درصد بــا مجوز بانــک مرکزی و 
به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد 
بانک مرکزی و تصویب شورای پول و 
اعتبار، مصوب می شــود، مجاز است. 
تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری 
به هر میزان توســط مالک واحدی که 
در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از 
۱۰درصد سهام دار است، بدون مجوز 

بانک مرکزی ممنوع است«.
نگاهی دقیــق به متن ایــن ماده 
قانونی نشان می دهد که تنها دو دسته 
موسســه مالی مشــمول واگذاری و 
تعیین ســقف مالکیت شده اند، یکی 
بانک ها و موسســات مالی غیربانکی 
غیردولتی و دیگری بانک های دولتی. 
بنابراین بانک های دولتی و خصوصی، 
مشمول شــرایط و الزامات واگذاری 
این ماده قانونی هستند اما در ارتباط 
بــا بانک های بخــش عمومــی یا به 
عبارتی بانک های عامل صندوق های 
بازنشســتگی، هیچ تکلیفی تعریف 
نشده است و الجرم سهام بانک رفاه را که 
بانکی متعلق به بخش عمومی و بانک 
عامل صندوق تامین اجتماعی ست، 
نمی توان براساس ماده ۵ قانون اجرای 
سیاســت های کلی اصــل ۴۴ قانون 
اساســی، از ید اختیار سازمان تامین 

اجتماعی خارج و واگذار کرد.

با این توصیف، ادعــای صاحبان 
اصلی بانک رفــاه یعنــی کارگران و 
بازنشستگان، مبنی بر اینکه این بانک 
مشمول سیاســت های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی نیست، ثابت می شود و 
نکته اینجاست که نمایندگان مجلس 
در نشست پانزدهم اسفند سال قبل، 
هیچ یک به تفکیک حوزه های عملکرد 
بانک ها توجــه نداشــته اند. در واقع 
نماینــدگان رای به واگذاری ســهام 
بانک رفاه براســاس قانونی داده اند که 
اساساً این بانک در دایره شمول آن قرار 

نمی گیرد!

سناریویی جدید
برای دل نگرانی بازنشستگان

مهم ترین گروهی کــه از واگذاری 
ســهام بانک رفاه متضرر می شــوند، 
بازنشستگان هســتند. در سال های 
اخیــر، پرداخت مســتمری این عده 
از طریــق اســتقراض از بانــک رفاه، 
تامین اعتبار شده است. در عین حال، 
بازنشستگان وام های خود را از این بانک 
عامل دریافت می کنند. در شــرایطی 
که هنوز بحث مستمری سال جاری و 
پرداخت مابه التفاوت آن کاماًل تعیین 
تکلیف نشده اســت، مقامات دولتی 
کمربندها را برای واگذاری سهام بانک 
رفاه سفت تر کرده اند و این بازنشستگان 

را به شدت نگران می کند.
»علی اکبــر عیوضــی« عضــو 
هیات مدیــره کانون بازنشســتگان 
کارگری اســتان تهران در این رابطه 
می گوید: واگذاری ســهام بانک رفاه، 
سناریوی جدیدی برای نگرانی جامعه 
کارگری ست. با گذشــت پنج ماه از 
آغاز سال، قرار اســت این ماه حقوق 
بازنشستگان کارگری براساس ماده 
۹۶ پرداخت شــود. در این شــرایط 
بازنشســتگان نیاز به آرامش دارند و 
الجرم توقع داریم سناریوی جدیدی 
برای ایجــاد نگرانی در دســتور کار 
قرار ندهند. بانک رفــاه از دهه ۳۰ از 
محــل اندوخته های بیمه شــدگان 
سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده 
و دولت ها هیچ زمان هیچ نقشــی در 
تزریق و افزایش سرمایه آن نداشته اند، 
بنابراین این بانک به هیچ عنوان متعلق 
به دولت نیست. دولت فقط بر عملکرد 
این بانــک از طریق اعمــال قوانین 
 بانک مرکزی نظارت داشــته است، 

فقط همین.
او تاکیــد می کند: بانــک رفاه به 
هیچ وجه مشمول سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساســی نمی شــود و 
دولت حق واگذاری سهام آن را ندارد. 

سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۴۰ 
میلیون بیمه شــده خدمات می دهد، 
چه خدمات بیمــه ای و درمانی و چه 
پرداخــت مســتمری. ۴ میلیــون و 
۵۰۰هزار نفر مستمری بگیر سازمان 
هستند که با احتساب خانواده هایشان، 
یک جمعیت تقریباً ۱۲ میلیون نفری 
را تشکیل می دهند. حدود ۱۴ میلیون 
نفر هم بیمه شده شــاغل هستند. به 
همه اینها ســازمان خدمات می دهد 
و بســیاری از این خدمــات از طریق 
عاملیت بانک رفاه صــورت می گیرد. 
اگر مالکیت بانک رفاه از اختیار سازمان 
خارج شود، در خدمات رسانی اختالل 
به وجود می آید، اختاللی که به سادگی 
قابل کنترل نیســت. با این واگذاری، 
ممکن اســت پرداخت مســتمری 
بازنشستگان با مشکل مواجه شود یا 
پرداخت وام و خدمات رفاهی متوقف 
شود. تصمیم سازان آیا می دانند توقف 
خدمات رسانی به ۴۵ میلیون نفر، واقعاً 

چه تبعاتی خواهد داشت؟!
عیوضی بــه ابالغ سیاســت های 
کلی تامین اجتماعی در بیست و یکم 
فروردین سال جاری اشاره می کند و 
می گوید: این سیاست ها الزم االجراست 
و همه نهادها موطف بــه تبعیت از آن 
هستند. در این سیاست ها »پایبندی 
به حقوق و تعهدات بین النسلی«، »عدم 
تحمیل طرح های فاقــد تضمین«، 
»تامیــن منابــع پایــدار«، »رعایت 
محاسبات بیمه ای«، »تعادل بین منابع 
و مصارف« و »حفــظ و ارتقای ارزش 
دارایی های صندوق ها و سازمان های 
بیمه گر اجتماعی« تکلیف شده است. 
با واگذاری ســهام بانک رفاه، تمام این 
الزامات زیر پا گذاشته می شود بنابراین 
این واگذاری با سیاست های کلی تامین 
اجتماعی که یک قانون باالدستی ست، 
تعارض تام دارد و با هیچ کدام از بایدهای 
آن نمی خوانــد. چــرا می خواهند با 
تصمیم ســازی ناصواب و غیرقانونی، 
حقوق کارگــران و بازنشســتگان را 

مخدوش کنند؟

چشم طمع دولت به قلک سازمان تامین اجتماعی

نگرانی بازنشستگان کارگری را پایانی نیست
تأمیناجتماعی

50درصدحقبیمهتکمیلی
مستمریبگیرانراتقبلمیکند

سرپرســت اداره کل امــور مســتمری های 
تأمین اجتماعی، نقش این سازمان در بحث بیمه تکمیلی 
درمان مســتمری بگیران و افراد تحت تکفــل آنان را 
همکاری، تسهیل گری و مشارکت در پرداخت حق بیمه 
تکمیلی درمان این قشر اعالم کرد و گفت: بازنشستگان 
و مستمری بگیران تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان، 
چنانچه انتقاد یا پیشنهاد یا مشکلی در این زمینه و سطح 
خدمات مورد تقبل این بیمه یا ارقام پرداختی از سوی 
شرکت بیمه گر دارند، باید به کانون های بازنشستگان 
یا دفاتر و نمایندگی های شــرکت بیمه طرف قرارداد 

مراجعه کنند.
به گزارش ایســنا، مجتبی طهماسبی گفت: بیمه 
تکمیلی درمان مستمری بگیران از خدماتی است که با 
محوریت کانون عالی بازنشستگان و کانون های استانی 
به مستمری بگیران تأمین اجتماعی و خانواده آنان ارائه 
می شود و تأمین اجتماعی در این برنامه، نقش همکاری 
و تسهیل گری داشته و از سنوات گذشته بخشی از حق 
بیمه تکمیلی درمان مســتمری بگیران را نیز برعهده 
گرفته است. حسب رویکردهای حمایتی سازمان در سال 
جاری به منظور مساعدت بیشتر به مستمری بگیران، 
سهم تأمین اجتماعی از حدود ۳۰درصد سال گذشته به 

۵۰درصد افزایش یافته است.
    

مرگغمانگیزچهارکارگرالیروب
سرپرست آتش نشانی بافق از مرگ سه کارگر شاغل 
در یک شرکت پیمانکاری به همراه یک جوان، به دلیل 
گازگرفتگی هنگام الیروبی کانال جمع آوری و هدایت 
فاضالب )سیستم اگو( در بولوار انقالب این شهر خبر داد.

رضا حق پرست به ایلنا گفت: سه شنبه شب، حوالی 
ساعت ۲۰ سه کارگر شاغل در یک شرکت پیمانکاری 
به همراه یک جوان حدود ۱۹ســاله که پســر یکی از 
کارگران اســت، بر اثر گازگرفتگی در لوله اگو فاضالب 
شهری دچار حادثه شدند. او گفت: به دنبال گازگرفتگی 
دو نفر از کارگران در یکی از لوله فاضالب شهری که برای 
جمع آوری و هدایت فاضالب وارد آن شده بود، یک کارگر 
)سرپرست کارگاه( و پســرش برای کمک به درون لوله 
اگو فاضالب رفتند و متاسفانه همگی دچار گازگرفتگی 

شدند.
او گفت: کارگران حادثه دیده که دو نفرشان بومی و 
دو نفر دیگر غیربومی بافق هستند، به علت  عدم آگاهی از 

وجود گاز دچار خفگی شدند.
    

متناسبسازیقانونی
حقوقبازنشستگانبایداجراشود

نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس تاکید 
کرد که دولت باید متناسب سازی حقوق بازنشستگان 

کشوری و لشگری را اجرا کند.
ولی اسماعیلی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، 
در مورد اظهارات مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور 
مبنی بر اینکه دولت مدافع افزایش حقوق بازنشستگان 
است اما مشــکل تامین منابع وجود دارد، گفت: برای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری 
بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان گذاشتیم که باید دولت 
آن را تخصیص دهد و از طریق آن هم ساماندهی کارکنان 
دولت را آغاز کند و هم براساس قانون برنامه ششم توسعه 
که تاکید کرده پرداختی بازنشســتگان باید ۹۰درصد 
حقوق کارمندان شاغل باشــد، همسان سازی حقوق 

بازنشستگان را اجرا کند.
وی تاکید کــرد: اگــر دولت مبالغــی که مجلس 
تعیین کرده را به طور کامــل تخصیص دهد می توانیم 
متناسب سازی حقوق بازنشســتگان را براساس قانون 
انجام دهیم تا حقوق آنها به پرداختی کارکنان شــاغل 

نزدیک شود.
    

مرگیکسیمبان
درحادثهبرقگرفتگی

یک کارگر سیمبان شرکت توزیع برق کرمانشاه حین 
انجام کار بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، »حسین الفتی« سیمبان جوان و از 
نیروهای شرکت پیمانکار شرکت توزیع برق کرمانشاه 
حین انجام عملیات و رفع مشکل برق رسانی در بخش 
ماهیدشت سرفیروز آباد در اثر برق گرفتگی، جان باخت. 
وی به همراه یک نفر همراه، به دنبال رفع اتصالی در بخش 
سر فیروزآباد ماهیدشــت بودند که به دالیل نامعلومی 

دچار حادثه می شود.

سهام بانک رفاه که بانکی 
متعلق به بخش عمومی و 

بانک عامل صندوق تامین 
اجتماعی ست را نمی توان 

براساس ماده ۵ قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی، از ید اختیار 

سازمان تامین اجتماعی 
خارج و واگذار کرد

نسرین   هزاره  مقدم

عیوضی: اگر مالکیت 
بانک رفاه از اختیار 

تامین اجتماعی خارج 
شود، در خدمات رسانی 
اختالل به وجود می آید. 

با این واگذاری، ممکن 
است پرداخت مستمری 

بازنشستگان با مشکل 
مواجه شود یا پرداخت وام و 
خدمات رفاهی متوقف شود

نایب رئیس کانون عالی شوراهای کار کشور گفت: امروز حتی نمی توانیم رقم 
سبد معیشت را اعالم کنیم. با توجه به افزایش نرخ تورم، با قاطعیت می گویم که 
تاثیر افزایش دســتمزد از بین رفته اســت. در چنین وضعیتی هنوز سر ما منت 

می گذارند که در این دوره بیشترین رقم افزایش دستمزد اتفاق افتاده است.
به گزارش ایلنا، علی خدایی در همایش کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار 
تهران گفت: اگر بخواهم به مسائل به ترتیب اولویت بپردازم باید بگویم اولویت اول 

ما باید هوشیاری و در صحنه بودنمان باشد.
وی ادامه داد: اکثر افراد حاضر در این جلسه، نماینده کارگران در شوراهای کار 
هستند. قانون کار اختیاراتی را به شوراهای کار داده که معرفی نماینده کارگران در 
هیأت های تشخیص و حل اختالف و کمیته های بدوی و... از آن جمله هستند. این 
مسئولیت می گوید ما صرفا نماینده کارگران مجموعه خود نیستیم بلکه در مقابل 

تک تک کارگران مسئولیت داریم.
خدایی افزود: به صراحت می گویم که حال کارگران کشور خوب نیست. شورای 
عالی کار اسفندماه در جلســه ای که نمایندگان دولت و کارفرما حضور داشتند 
حداقل حقوق امسال را به تصویب رساندند. سبد معیشت ۸میلیون و ۹۷۰هزار 
تومانی پیشنهاد مستقیم وزارت اقتصاد بود. محاسبه ما باالی ۱۰میلیون تومان 

بود اما با توجه به تاکتیک مذاکراتی این عدد را پذیرفتیم.
وی گفت: حداقل حقوق در چنین جلسه ای و بعد از ساعت ها کار کارشناسی 
تعیین شــد اما بعد از آن بالفاصله برخی به همین رقم تعیین شده برای حداقل 
حقوق ایراد گرفتند. بارها گفتیم که این مزد تعیین شــده به کارگران امید داده 
است، این امید را از کارگران نگیرید اما متاسفانه به طرق مختلف سعی کردند این 
حداقل حقوق را کاهش دهند. خبر دارم که در وزارت نیرو آیین نامه ای ابالغ شده 
که حقوق کارگر نباید از یک رقمی باالتر برود! این ســقف گذاشتن برای حقوق 

کارگران غیرقانونی است.
خدایی با اشــاره به حاشــیه های به وجود آمده بر سر دســتمزد کارگران و 
بازنشستگان گفت: منت نگذارید! متأسفانه حتی نمی توانیم رقم سبد معیشت را 
اعالم کنیم. با توجه به این افزایش نرخ تورم، با قاطعیت می گویم که تاثیر افزایش 

دستمزد از بین رفته است. در چنین وضعیتی هنوز سر ما منت می گذارند که در این 
دوره بیشترین رقم افزایش دستمزد اتفاق افتاده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: گفته می شود افزایش ۵۷درصدی 
دستمزد بی سابقه بوده اســت، بماند که ما یک افزایش ۶۷درصدی دستمزد در 

دوران سازندگی را نیز تجربه کرده ایم.
خدایی گفت: تورم را صفــر نگه دارید آن وقت ما به دنبال افزایش دســتمزد 
نمی رویم. ما به دنبال افزایش دستمزد نیستیم بلکه به دنبال حفظ قدرت خرید 
هستیم. معیار ما تقسیم هزینه دستمزد به مبلغ برنج و گوشت و نان است نه زمین و 

سکه و طال. ما با دستمزد می خواهیم معیشت خودمان را تامین کنیم.
این فعال کارگری با اشاره به تالش بازنشستگان ســایر سطوح برای افزایش 
۳۸درصدی حقوق گفت: اینکه بازنشستگان برای رسیدن به حقوق خود مجبور 
شدند ۵ ماه اعتراض کنند باعث شد طعم افزایش حقوق به کام آنها تلخ شود. آنها 

دیگر نمی گویند حقوق ما را افزایش دادند بلکه می گویند حقوقمان را گرفتیم.
خدایی با اشاره به مشکالت کارگران شرکت های مختلف داروگر، کیان تایر، 
خلیج فارس و... گفت: چه خبر اســت؟ کارگران شــرکت داروگــر به رغم اینکه 
پیگیری های بسیاری برای آنها شده، از اردیبهشت حقوق نگرفته اند و حق بیمه 

آنها پرداخت نشده است.
وی ادامه داد: برخی از این کارگران، مریض در بیمارستان دارند اما بیمه ندارند! 
ماده ۳۶قانون تأمین اجتماعی تأکید دارد که بیمه حق ندارد حق بیمه را قطع کند. 
کارفرما متعهد به پرداخت حق بیمه است و تأمین اجتماعی مکلف است لیست بیمه 
را بگیرد و خدمات درمانی را به کارگر ارائه بدهد. چرا کاری می کنید که کارگران 
اعتراض کنند؟ مدیران تأمین اجتماعی چه کاره هســتند که می توانند جلوی 

اجرای قانون را بگیرند؟
خدایی تصریح کرد: ۲۰سال نماینده کارگری هستم و اولین خاطره ام مشکالت 
کارگران کیان تایر است و از آن موقع هنوز مشکالتشان حل نشده است. کارگران 

چند سال باید مصیبت بکشند که مشکالتشان حل شود؟
این نماینده کارگری گفت: گروهی نشسته اند و دارند در مورد آیین نامه کارگران 

سخت و زیان آور تصمیم می گیرند اما خبری از نماینده کارگری در جلسات آنها 
نیست. مشکل اصلی سخت و زیان آور تخلفات و فساد در این بخش است. چرا جلوی 
این فسادها را نمی گیرید؟ خیلی از کارگران سخت و زیان آور بعد از بازنشستگی به 
خاطر سرطان فوت می کنند. حاال عده ای نشسته اند در مورد این کارگران تصمیم 

می گیرند؟
وی با اشــاره به تصمیم برای اصالحات پارامتریک قانــون تامین اجتماعی 
گفت: کسانی که به بهانه افزایش امید به زندگی می گویند باید سن بازنشستگی 
افزایش پیدا کند، ما را با کشورهای دیگر مقایسه نکنند. کدام کارگری امروز امید 
به بازنشســته شــدن دارد؟ کارگران امروز امید به آینده ندارند چون نمی دانند 

قراردادشان تمدید می شود یا نه، چون نمی توانند معیشتشان را تأمین کنند.
خدایی گفت: شــنیده ایم که عده ای به دنبال تغییر ترکیب شورای عالی کار 
هستند! فکر می کنند قدرت دارند و باید قوانین را تغییر دهند. قرار نیست هر نهادی 

که کارایی دارد را از رده خارج کنید و کارایی آن را بگیرید.
این نماینده کارگری در پایان گفت: ســه موضوع برای ما مهم اســت و جزو 
اولویت های ماست. اول اینکه برای دفاع از خود محکم ایســتاده ایم. برای دفاع 
از موجودیت کارگران ابتدا باید از موجودیت تشــکل دفاع کنیم. دوم، اصالحات 
پارامتریک تأمین اجتماعی و ســوم، اصالحات قانون کار که اگر هر کدام از این 
اصالحات بدون نظر گروه کارگری باشــد، از تمام راه هایی که می دانیم مقابل آن 

می ایستیم. جامعه کارگری نمرده که اتاق بازرگانی برایش تصمیم بگیرد!

عضو کارگری شورای عالی کار:

تأثیرافزایشحداقلدستمزدبهنیمهسالنرسیده،ازبینرفت

خبر


