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فرارسیدن پایان ضرب االجل مجلس 
که طی آن باید مازاد سهام سازمان تامین 
اجتماعی در بانک رفاه کارگران، واگذار 
شود، این روزها واکنش فعاالن کارگری 

را به همراه داشته است.
به گزارش »توسعه ایرانی«، نهم مهر 
ماه سال 1399، نمایندگان مجلس طرح 
الحاق یک تبصره به ماده )۵( قانون اجرای 
سیاســت های کلی اصل )۴۴( قانون 
اساســی را با 19۰ رأی موافق، 1۰ رأی 
مخالف و 1۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ 
نماینده حاضر برای تامین نظر شورای 
نگهبان اصالح کردند. بر این اســاس 
نمایندگان مصــوب کردند: »حداکثر 
سقف سهام تأمین  اجتماعی با رعایت 
تعریف مالک واحد مطابق جزء )3-۲( 
بند »الف« سیاست های کلی اصل چهل 
و چهارم )۴۴( قانون اساســی و تبصره 
)1( این مــاده در بانک رفــاه کارگران 
33درصد اســت و تامیــن اجتماعی و 
بانک رفاه کارگــران مکلفند حداکثر تا 
1۲ماه نســبت به واگذاری سهام مازاد 
بر 33درصد ســازمان و اجرای ســایر 
مفاد و تکالیف مرتبط با سیاســت های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساســی و انطباق 
عملکرد و اقدامــات آن بانک با ضوابط 
اعالمی بانک مرکزی درباره نسبت مجاز 

سرمایه گذاری اشخاص مرتبط و ذی نفع 
واحد اقدام کند«. حال با گذشت حدود 
13ماه و چند روز از آن تاریخ و در حالی که 
هنوز اقدامی از ســوی تامین اجتماعی 
برای اجرای این قانون انجام نشده، فعاالن 
کارگری نگران هستند که با ورود دولت 
به این موضوع، اختیار بانک رفاه کارگران 
برای همیشه از دست صندوق بیمه ای 

کارگران خارج شود.
همان موقع »علی بابایی کارنامی« 
سخنگوی وقت کمیسیون اجتماعی در 
این باره گفت: بانک رفاه جزو بانک های 
حاکمیتی نیست و متعلق به کارگران 
کشور اســت. با توجه به این مسأله باید 
مدیریت سازمان تامین اجتماعی و بانک 
رفاه توسط خود کارگران اداره شود زیرا 
تامین اجتماعی و بانک رفاه از محل حق 
بیمه کارگران ایجاد شده اند و در نتیجه 
بانک رفاه و سازمان تامین اجتماعی برای 

کارگران است.
نمانیده ســاری در مجلــس افزود: 
براساس قانون اساسی و برداشت هایی که 
حقوقدان و تشکل های صنفی دارند، این 
موضوع جای نقد بسیار زیادی دارد ولی 
مجلس اصرار می کند که بانکی که سهم 
کارگران است، به افرادی خارج از طبقه 

کارگری واگذار شود.

وی با بیان اینکه بیمه شدگان تامین 
اجتماعی و خانواده هایشان حدود ۴۴ 
میلیون هستند، تصریح کرد: این تعداد، 
حق بیمه خــود را پرداخت می کنند و 
توقع دارند که دولت و مجلس همکاری 
الزم را برای این تعداد از جمعیت کشور 

داشته باشند.
اما بایــد دید تبعات ایــن واگذاری 
چیســت و چرا فعاالن کارگری با این 

موضوع مخالف هستند.
خالی شدن دست تامین اجتماعی 

برای پرداخت مستمری ها
در سال های گذشــته، نمایندگان 
ادوار مختلــف مجلــس و دولت های 
گذشته به خصوص دولت احمدی نژاد 
با تصویب قوانین متعدد و افزودن اقشار 
مختلفی مثل طالب، بسیجیان، خدام 
مساجد، زنان خانه دار، قالیبافان و... به 
بدنه تامین اجتماعی و تعهد پرداخت 
بخشــی از حق بیمه آنها توسط دولت، 
ضریب پشتیبانی در این صندوق بیمه گر 
را کاهش دادند. ضریب پشــتیبانی به 
نسبت تعداد بیمه پرداز به مستمری بگیر 
اطالق می شود که در صورت وجود توازن 
منطقی بر مبنای محاســبات بیمه ای، 
می تواند ضامن بقای آن صندوق بیمه گر 
باشــد. این ضریب برای صندوق های 
بیمه گر 7 تعیین شده به این مفهوم که 
اگر برای هر مستمری بگیر، باالی هفت 
بیمه پرداز وجود داشته باشند، آن نهاد 
بیمه گر قــادر به ایفــای تعهدات خود 
خواهد بود. در صورت رســیدن به عدد 
7، یعنی آن صندوق به نقطه سربه سر 
رسیده و تمامی دریافتی آن بابت حق 
بیمه ها مصروف هزینه هــای درمانی 
و مســتمری پردازی و... خواهد شــد و 
نســبت کمتر از این، به معنای رسیدن 
به مرز بحران است. این قوانین در حال 

حاضر این ضریب را به حدود ۵ در تامین 
اجتماعی کاهش داده و بیم آن می رود 
که با ادامه وضع موجود و ناتوانی دولت 
در ایجاد مشاغل جدید، تامین اجتماعی 
نیز به مانند سایر صندوق های بیمه گر 
به استثنای صندوق بیمه روستاییان و 
عشایر به مرز ورشکستگی برسد به این 
معنا که باید برای پرداخت هزینه ها، از 

بودجه دولتی استفاده شود.
این مورد حساس با بدقولی دولت در 
پرداخت سهم حق بیمه تکلیفی دولت، 
سبب شــده که در حال حاضر ماهانه 
حدود ۶هزار میلیارد تومان کســری 
موازنه بین درآمدها و هزینه های تامین 
اجتماعی ایجاد شود. تامین اجتماعی 
نیز تا امروز با اســتقراض از بانک رفاه 
کارگران به تعهدات خود عمل می کرد و 
در مقابل پول نقد دریافتی از این بانک، 
دارایی های خود را به این بانک واگذار 
می کرد. در صورت کاهش سهم تامین 
اجتماعی به زیر 33درصد در بانک رفاه، 
عمال تکرار این چرخــه ماهانه محال 
خواهد شد که زمینه پرداخت نشدن 
به موقع مســتمری های بازنشستگان 

خواهد شد.

واگذاری بانک رفاه یعنی خیانت 
در امانت

تصویب، ابالغ و اجرای سیاست های 
کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از 
همان ابتدا برای کارگران مشکل ساز بود 
و این روزها این مشکل بار دیگر در جای 
دیگری نمود خود را نشــان داده است. 
با اجرای این سیاســت ها در دولت های 
احمدی نژاد و روحانی، خصوصی سازی 
واحدهــای متعددی در کشــور کلید 
خورد که ماحصل آنهــا برای کارگران، 
بیکاری، تاخیــر در پرداخت حقوق و 
حذف بســیاری از مزایایی بود که این 
کارگران تا پیش از آن داشــتند. حال با 
اشاره به همین سیاست کلی، قرار است 
تا بانکی که با حق بیمه های این کارگران 
راه اندازی شــده نیز خصوصی شود و به 
احتمال فراوان، پرداخت مســتمری 
بازنشستگان کارگری را دچار مشکالت 

کامال جدی کند.
در همیــن زمینــه، جمعــی از 
بازنشستگان کارگری با انشتار بیانیه ای، 
تالش برای واگذاری بانک رفاه به بخش 
خصوصی را محکــوم و دولت و مجلس 
را تهدید به مقابله با این اقدام کردند. در 
این بیانیه آمده است: بانک رفاه کارگران 
اموال دولتی نیســت که آن را به بخش 
خصوصی واگذار کنید. کارگران شاغل 
بیمه و بازنشستگان و مستمری بگیران 
سازمان تامین اجتماعی، صاحبان اصلی 
سرمایه های بانک رفاه کارگران بوده و 
هستند که بنا به شــرایط خاص، دولت 
مدیریت این بانک را که ســرمایه آن از 
سوی کارگران و حق بیمه های پرداختی 
آنان تامین شده، در دست گرفت و بعدها 
با استناد به اصالح مالکیت و مدیریت این 
بانک دوباره به سازمان تامین اجتماعی 
بازگشت. دولت تاکنون نه تنها حتی یک 
ریال بابت توسعه و گسترش این بانک و 
سازمان تامین اجتماعی هزینه نکرده 
بلکه صندوق تامین اجتماعی به محلی 
برای بهره بــرداری و تامین هزینه های 
دولت بدل شده است. اکنون دولت بنا به 
تفسیریه اصل ۴۴ قانون اساسی که خود 
تفسیری  نادرست و مداخله جویانه در 
قانون اساسی است، این اجازه را برای خود 
قائل شده تا این بانک را که مالکیت آن به 
بخشی از مردم یعنی بیمه شدگان تامین 
اجتماعی تعلق دارد، با دســت اندازی 
آشــکاری به خصوصی سازی بسپارد و 
این عمل، خیانت در امانت و سپردن مال 
مردم به غیر است«. در انتهای این بیانیه 
اعالم شده که خصوصی سازی بانک رفاه 
به اعتراض شدید کارگران و بازنشستگان 

خواهد انجامید.
تبعات ورشکستگی تامین 
اجتماعی را در نظر نمی گیرند

در همین زمینه یک کارشناس حوزه 
کار نیز گفت: متاسفانه زمزمه  هایی مبنی 

بر واگذاری سهام و خصوصی سازی بانک 
رفاه کارگران شنیده می شود در حالی که 
این بانک زیرمجموعه تامین اجتماعی 
و یک بانک عمومی اســت و یک بخش 
دولتی یا خصوصی محسوب نمی شود. 
بانک رفاه کارگران متعلق به کارگران و 
کارفرمایانی است که به تامین اجتماعی 
بیمه پردازی دارند بنابراین نمی توانیم 
بدون اجازه ذینفعان سهامش را واگذار 

کنیم.
حمید نجف در گفت وگو با ایســنا 
ادامه داد: صنــدوق تامین اجتماعی 
و زیرمجموعه هــای آن متعلق به ۴3 
میلیون جمعیت کارگری و یک صندوق 
عمومی است و دولت تنها بر مدیریت 
آن نظارت دارد بنابرایــن حق نداریم 
ســهام این صندوق را کــه حق الناس 
اســت، بدون اجازه صاحبان اصلی آن 

واگذار کنیم.
وی تاکید کــرد: در حــال حاضر 
ســه میلیون مســتمری بگیر تامین 
اجتماعــی داریم ولی آیا تا 1۰ ســال 
آینده این رقم تغییر نخواهد کرد؟ قطعا 
تعداد مستمری بگیران و بازنشستگان 
افزایش می یابد بنابرایــن باید از حاال 
بــرای منابع صنــدوق کاری بکنیم تا 
صندوق به فعالیت هــای کارآفرینی و 

مولد ورود کند.
نجف خاطرنشان کرد: در صورتی که 
قرار به واگذاری سهام بانک رفاه باشد، 
روش دارد و راهــکارش این اســت که 
منابعی که از محل فروش سهام به دست 
می آید مجددا به تامین اجتماعی برگردد 
تا صندوق جان بگیرد نه اینکه ســهام 
فروخته شــده صرف پرداخت حقوق و 

دستمزد شود.
این کارشــناس حوزه کار افزود: اگر 
سهام بانک رفاه کارگران و صندوق تامین 
اجتماعی و شــرکت های زیرمجموعه 
آن را بفروشیم و با آن حقوق و دستمزد 
پرداخت کنیم تــا چند ســال آینده 
کارگران و بازنشستگان با یک صندوق 
خالی و ورشکســته روبــه رو خواهند 
شــد که 99درصد ســهامش را به غیر 
واگذار کرده اند بدون  آنکه سودی نصیب 

ذینفعان آن شده باشد.

واگذاری بانک رفاه، تامین اجتماعی را زمین گیر می کند

اصل 44؛ ترجمان ورشکستگی طبقه کارگر

خبر

یک کارشــناس حوزه روابط کار، تورم باال 
را ضداشتغال و سرمایه گذاری دانست و با این 
ســوال که در اقتصادی با تورم ۵۰درصدی چه 
کسی جرأت ورود به حوزه سرمایه گذاری دارد؟ 
تاکید کرد: برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰هزار 
شغل باید به بخش خصوصی اختیار کامل داده 

شود و دولت صرفا بر آن نظارت کند.
علیرضا حیدری در گفت وگو با ایسنا گفت: 
اگر سیر تاریخی وضعیت اشــتغال در ایران را 
نگاه کنیم، مولفه هایی که توانســته در ایجاد 
شغل و توســعه ســرمایه گذاری موثر باشد با 
حضور بخش خصوصی بوده اســت. فراموش 
نکنیم که اشتغال موثر را بخش خصوصی ایجاد 
می کند نه بخش دولتــی، چون وظیفه بخش 
دولتی در اقتصاد عموماً تولید شغل نیست بلکه 
فراهم کردن زیرساخت ها و فضا برای کسب و 
کارها و منعطف کردن قوانین و مقررات و ایجاد 

مشوق هاست.

وی ادامه داد: برای ایجاد این میزان شــغل 
نیاز به یک بسته کامل از فراهم کردن امکانات، 
مشوق ها، تامین و تولید مواد اولیه و رفع موانع 

پیش روی بخش خصوصی داریم.
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، تحقق این 
میزان شغل تا پایان 1۴۰1 امکان پذیر است به 
شرط آنکه دولت بسترها را آماده کند و بر روند 
انجام کار نظارت داشته باشد و بخش خصوصی 

واقعی را شکل بدهد.
حیدری افزود: در هشــت سال دولت های 
نهم و دهم، در بهترین شرایط درآمدی به لحاظ 
ارزی و وفور منابع به ســر می بردیم و آمارهای 
خالص اشــتغال آن دوره کامال مشخص است. 
شکل گیری ســرمایه گذاری، انباشت سرمایه 
و توسعه آن یکی از عوامل مهم در ایجاد شغل 
است چون اشــتغال بدون ســرمایه بی معنی 
اســت، بنابراین اگر به فکر تولید شغل جدید 
هستیم باید در کنار آن به تولید سرمایه جدید 

هم فکر کنیم.
وی تورم باال را ضداشتغال و سرمایه گذاری 
دانست و گفت: شرایط حاضر، توجیه اقتصادی 
هر نوع سرمایه گذاری را منع می کند بنابراین 
دولــت در این جریــان بایــد نیازهای بخش 
خصوصی را به طور کامل تامین کند و ببیند چه 
عواملی برای حضور بیشتر بخش خصوصی و 

ریسک پذیری آن اثرگذار است.
حیدری تصریح کرد: نمی توانیم ادعا کنیم 
با این شــرایط اقتصادی که دولت روبه رو است 
طرح های عمرانی بزرگ را راهبــری و در آنها 
ســرمایه گذاری کند ولی بخــش خصوصی 
می تواند به ایــن حوزه ها ورود و اشــتغالزایی 

کند. باید واقعیت های اقتصادی و شــرایط 
اقتصادی دولت را به خوبی دید و اینکه 
آیا ظرفیت تولید شــغل در کشورمان 

این مقدار است را براساس آن سنجید.
وی ادامه داد: صرف نظر از شرایطی 

که به لحاظ سیاست خارجی و حوزه بین الملل، 
ارتباط ما با دنیا و دنیا با ما، نرخ تورم، ریسک هایی 
که اقتصــاد در درون خــود دارد و می تواند به 

عنوان موانع اشتغال و سرمایه گذاری 
مطرح باشد، ریسک های مقطعی 
و موقتی مثل کرونــا را هم باید 
در نظر داشــته باشــیم که نه 
تنها اشــتغال موجود را حفظ 
نمی کند بلکه اشتغال را از بین 

می برد.
این کارشــناس حــوزه کار 
دربــاره تمرکز برنامه اشــتغال 

میلیونی روی اشتغال 

روستایی هم گفت: اشــتغال و صنایع روستایی 
ظرفیت هایی دارد ولی اســاس ایجاد اشــتغال 
روی سرمایه گذاری های بزرگ است. با توجه به 
میزان ســرانه ای که هر شغل در ایران به 
طور متوســط دارد در مشاغلی که 
سرمایه بر هستند یا سرمایه کمتری 
می خواهند، حجــم عظیمی از 
سرمایه نیاز است که به کار گرفته 
شود لذا بعید می دانم این سرمایه 
در کشور از ناحیه دولت یا به نیابت 
از آن در سیستم بانکی یا بخش 
خصوصی وجود داشته 

باشد.

کارشناس حوزه روابط کار:

سرمایهگذاریباتورم۵۰درصدیجرأتمیخواهد

بابایی: براساس قانون 
اساسی و برداشت هایی 

که حقوقدان و تشکل های 
صنفی دارند، واگذاری 

بانک رفاه جای نقد زیادی 
دارد ولی مجلس اصرار 

می کند که بانکی که سهم 
کارگران است، به افرادی 

خارج از طبقه کارگری 
واگذار شود

اگر سهام بانک رفاه 
کارگران و شرکت های 

زیرمجموعه تامین 
اجتماعی را بفروشیم و با آن 

حقوق و دستمزد پرداخت 
کنیم تا چند سال آینده 
کارگران و بازنشستگان 

با یک صندوق خالی و 
ورشکسته روبه رو خواهند 

شد
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فرصتسهماههوزیرکاربرای
اجرایطرحطبقهبندیمشاغل

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه ای به 
مدیران عامل سازمان ها، صندوق های بازنشستگی 
و بانک های تابعه بر رعایت قانون کار، ارائه گزارش 
وضعیت موجود در واحدهای مشــمول قانون کار 
مجموعه های زیر نظر این وزارتخانه و تهیه و اجرای 
طرح طبقه بندی مشاغل در مدت سه ماه تاکید کرد.
به گزارش توسعه ایرانی، در بخشنامه عبدالملکی 
آمده است: نظر به اینکه وزارت تعاون، مرجع قانونی 
نظارت بر اجرای قوانین و مقررات کار است، رعایت 
دقیق مقررات در آن دســته از شرکت های تابعه و 
وابســته که تابع قانون کار باشند، اهمیت مضاعف 

پیدا می کند.
وی، در این بخشــنامه بر رعایــت حداکثری و 
اجرای درســت قوانین و مقررات کار در واحدهای 

زیرمجموعه تاکید کرد.
در بند نخست این بخشنامه آمده است: در اجرای 
ماده ۴9 قانون کار و به منظور اســتقرار مناسبات 
درست کارگاه با بازار کار در زمینه مزد، مقتضی است 
با رعایت تشریفات مقرر قانونی، نسبت به »تهیه و 

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل« اقدام شود.
    

کارگران شهرداری کوت عبداهلل:
قوهقضاییهبهشکایتما

رسیدگیکند
کارگران شهرداری 
کــوت عبــداهلل روز 
گذشته )دوازدهم آبان( 
با حضور در مقابل دفتر 
شورای شهر، خواستار 
پرداخت معوقات مزدی و مرتب شــدن واریز حق 

بیمه خود شدند.
به گزارش ایلنا، بیمه تیرماه این کارگران کامل 
واریز نشده و آنها از تیر ماه دستمزد دریافت نکرده اند. 
همچنین ماه هاست دستمزد این کارگران به صورت 

علی الحساب به حساب شان واریز می شود.
یکی از این کارگران می گوید: از بهمن ماه سال 
قبل، کمتر حقوق کامل گرفته ایم. شکایت ما در قوه 
قضاییه نیز به ثبت رسیده و به ما وعده دادند تا چند 
روز آینده مشکل واریز حقوق و بیمه ها حل می شود.

این کارگران می گویند: ما هر روز کار می کنیم؛ 
آن هم کار ســخت اما مشخص نیســت چرا برای 
پرداخت دســتمزد ۴۰۰ کارگر زحمتکش، تا این 

اندازه تعلل می کنند.
این کارگران در ماه گذشــته به مقامات عالی 
مراجعه کرده و از ســه قوه خواســتار رسیدگی به 
وضعیت خود شدند. آنها می گویند: شکایت ما در قوه 
قضاییه به ثبت رسیده و پیامک آن برایمان آمده اما 

هیچ کاری از پیش نرفته است.
    

مخالفتکارگرانآبفارکرمان
بااجرایطرحبرونسپاری

شماری از کارگران آبفار کرمان از تصمیم جدید 
مبنی بر واگذاری مسئولیت 1۴۰ نفر از همکاران 
خرید خدمتی به پیمانکاران بخش خصوصی ابزار 

نگرانی کردند.
به گزارش ایلنا، کارگران آبفار کرمان گفتند: 
اخیراً تصمیماتی مبنی بر ورود پیمانکاران بخش 
خصوصی به آبفار گرفته شده، در نتیجه نگرانیم 
امنیت شغلی و میزان درآمد حداقلی ما در معرض 

تهدید قرار بگیرد.
این کارگران با بیان اینکه هر یک از کارگران با 
حداقل 1۵ تا حداکثر ۲۸ سال سابقه کار، به صورت 
قرارداد خرید خدمتــی در مجموعه آب و فاضالب 
روستایی کرمان مشــغول به کار هستند، افزودند: 
به رغم مخالفت شــدید کارگران، شــرکت آب و 
فاضالب قصد دارد همه کارگران خرید خدمتی را 
تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری درآورده و 
عناوین شــغلی آنها را از قرارداد مستقیم با آبفار به 

پیمانکاری تغییر دهد.
کارگران با بیان اینکه در سال 99 که بحث ادغام 
آب و فاضالب شهری و روستایی مطرح شد ما 1۴۰ 
کارگر را به بهانه اینکه ردیف استخدامی در وزارت 
نیرو نداریم با حداقل حقوق به حال خود رها کرده و 
همانند سایر همکارانمان تبدیل وضعیت نمی کنند، 
افزودند: چرا مدیــران آب و فاضالب به وضعیت و 
امنیت شغلی و سوابق کار کارگران خرید خدمتی 
توجه نمی کنند؟ باز شدن پای پیمانکاران، وضعیت 
امنیت شغلی و معیشتی ما کارگران را به طور جدی 

آسیب پذیر خواهد کرد.
این کارگران مدعی شدند: یکی از دالیل تضییع 
حقوق کارگران شانه خالی کردن پیمانکاران از زیر 
بار مسئولیت است. در سال های گذشته به منظور 
برون سپاری بسیاری از کارهایی که قبال در اختیار 
آب و فاضالب بوده به پیمانکاران واگذار شده است. 
مشکالت هم از همین جا شروع شده و بعد از سال ها 

الینحل باقی می مانند.

اخبار کارگری


