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مطالبات کارگران شهرداری 
سریش آباد پرداخت نشده است

حدود ۶۰ نفر در مجموعه شهرداری سریش آباد 
مشغول کار هستند که دست کم پنج ماه دستمزد 
پرداخت نشــده دارند و بیمه آنها نیز برای چند ماه 
پرداخت نشــده اســت. به گزارش ایلنا، کارگران 
مجموعه شــهرداری ســریش آباد واقع در استان 
کردســتان گفتند: به رغم پیگیری هــای مکرر 
برای دریافت حقوق، مســئوالن شــهری پاسخ 
قانع کننده ای به درخواست های ما نمی دهند، به 
همین دلیل ناچاریم برای وصــول مطالبات مان 
دست به اعتراض بزنیم. آنها گفتند: در طول سال 
جاری چند بار در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق 
دست به اعتراض صنفی  زده و از کار کردن خودداری 
کرده ایم. در آخرین تجمع که هفته گذشته )۲۳ مهر 
ماه( برگزار شــد، کارفرما یک ماه از معوقات مزدی 
را پرداخت کرد. این کارگران گفتند: کار می کنیم 
اما از دستمزد خبری نیست! در شرایط اقتصادی 
فعلی، حتی اگر کارگر دستمزد هم بگیرد، نمی تواند 
نیازهای ضروری خانوار را تامین کند چه برســد 
به ما که پرداخت دستمزدهایمان ماه ها به تعویق 

افتاده است.
    

 اخراجی های شهرداری اهواز
 در انتظار بازگشت به کارند

با گذشــت ۵۵ روز از بیکاری ۲۲ نفر از کارگران 
شــاغل در شــهرداری منطقه دو اهواز، هنوز این 
کارگران پیگیر بازگشت به شغل سابق خود هستند. 
به گزارش ایلنا، ۲۲ نفر از کارگران قراردادی فضای 
سبز شهرداری منطقه دو اهواز در استان خوزستان 
که تحت مسئولیت شــرکت پیمانکاری در پروژه 
کمربند سبز هستند، ابتدای تیر ماه سال جاری با 
اتمام قرارداد از کار بیکار شدند. از آن زمان تاکنون 
کارگران بیکار شده، پیگیر مطالبات معوقه و بازگشت 
به کار خود شــده اند اما بالتکلیفی آنها هنوز ادامه 
دارد. علت تعدیل این کارگران، کاهش هزینه های 
جاری شهرداری منطقه دو اهواز همزمان با تکمیل 

بخش هایی از پروژه کمربند سبز عنوان شده است.
    

تاخیر چهار ماهه در پرداخت 
دستمزد کارگران راهسازی

نزدیک به ۴۵ کارگر شاغل در پروژه »راهسازی 
اهر به مشکین شهر« دست کم ۴ ماه معوقات مزدی 
طلبکارند. این کارگران روز پنجشنبه و جمعه در 
محوطه کارگاه محل کار خود دســت به اعتراض 
صنفی زدند. به گزارش ایلنا، کارگــران این پروژه 
عمرانی که از شهرها و روستاهای همجوار در پروژه 
ساخت جاده دوبانده اهر به مشکین شهر مشغول 
کارند، به دلیل مطالبات معوقه با مشکالت بسیار 
دست و پنجه نرم می کنند. به گفته یکی از کارگران، 
به دنبال اعتراض روزهای گذشته کارگران، رئیس 
اداره کار و مسئوالن فرمانداری شهرستان اهر پیگیر 
مطالبات کارگران شدند و با نامه ای که رئیس اداره 
کار به پیمانکار شرکت پیمانکار داد، وی مکلف به 
پرداخت مطالبات کارگــران حداکثر تا یک هفته 

آینده شد.
    

 نگرانی کارگران از مزایده 
آب معدنی داماش

جمعی از کارگران کارخانه آب معدنی داماش 
از فروش این واحد تولیدی از طریق مزایده عمومی 

خبر می دهند.
به گزارش ایلنا، این کارگران بــا بیان اینکه 
حدود یک ماه است که تولید در این واحد تولید 
به دلیل کمبود ســرمایه در گردش و نبود مواد 
اولیه تولید متوقف شــده، افزودند: اخیرا بانک 
ملی ایران به عنوان مالک این واحد تولیدی، آب 
معدنی داماش را برای دومین بار برای فروش به 

مزایده گذاشته است.
این عده اظهار داشتند: اگرچه اقدام بانک ملی 
ایران برای فروش این کارخانــه خبری مثبت در 
مورد وصول معوقات کارگران و آینده فعالیت های 
این واحد صنعتی تلقی می شــود اما انتظار داریم 
مسئوالن در جریان این واگذاری به منافع کارگران 

نیز توجه کنند.
آنها گفتند: در خصوص واگذاری شــرکت آب 
معدنی داماش دو موضوع اصلی برای کارگران این 
کارخانه حائز اهمیت اســت؛ یکی بحث پرداخت 
مطالبات مزدی و دوم بازگشت به کار و تامین امنیت 

شغلی کارگران.
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پیام عابدی

از یازدهم آبــان ماه ســال ۹۸ که 
پیشــنهاد تصویب »الیحه دو فوریتی 
ماده واحده اعمال سه جانبه گرایی در 
ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی« در 
هیات وزیران ثبت شد تا یازدهم خرداد 
سال ۹۹ که خبر تصویب این الیحه در 
کمیته تخصصی دولت رسانه ای شد، 
۲۱۱ روز طول کشید. نهایتا در ۲۲ دی 
ماه سال ۹۸ نیز این الیحه در کمیسیون 
اجتماعی مجلس دهم تصویب شد اما 
فرصت طرح در صحن را نیافت. از آن روز 
تاکنون این الیحه در دستور کار مجلس 
یازدهم قرار نگرفته، هرچند براساس 
اعالم »عمران نعیمــی« مدیرکل امور 
حقوقی و قوانین تامیــن اجتماعی، با 
ارسال الیحه مصوب دولت به مجلس، 
رسیدگی به آن طبق آیین نامه داخلی 

مجلس انجام خواهد شد.
منظــور از ســه  جانبه گرایی، برابر 
شدن وزن ســه گروه مشارکت کننده 
در ســازمان تامیــن اجتماعی یعنی 
کارگــر، کارفرمــا و دولــت در ارکان 
تصمیم گیری سازمان، یعنی هیات امنا 
یا شورای عالی تامین اجتماعی، هیات 
نظارت بر سازمان و هیات مدیره است. 
رعایت سه  جانبه گرایی تاکید سازمان 
بین المللی کار و بنیان شکل دهنده آن 
است و هدف این اســت که اگر یکی از 
این گروه ها در اداره یک نهاد اجتماعی 
قوانینــی برخالف، قوانیــن مصوب را 
تصویب کند یا اینکــه قوانین موجود 
را بی اثر کند، ســایر گروه هــا جلو   این 
تغییــرات غیرقانونــی و کج  روی ها را 
بگیرند. این امر تنها زمانی ممکن می شود 
که هر ســه گروه به یک میزان قدرت 

چانه زنی و اثرگذاری داشته باشند.

 سه جانبه گرایی 
کج دار و مریز ایرانی

سال ۵۴ قانون تامین اجتماعی در 
مجلس شورای ملی تصویب شد و تامین 
اجتماعی، سازمان نام گرفت. در سال 
۵۸ اساسنامه سازمان به صورت رسمی 
تصویب شد. سال ۸۷ اساسنامه سازمان 
تامین اجتماعی مورد بازنگری هیات 
وزیران قرار گرفت و سال ۸۹ اساسنامه 
سازمان باز هم مورد بازنگری قرار گرفت 
و ســازمان تبدیل به صندوق و »هیات 
امنا« جایگزین نهاد قدیمی »شورای 
عالی تامین اجتماعی« شد. در این ۴۵ 
سال، سه جانبه گرایی بارها نقض شد اما 
ظاهرا دولت دوازدهم قصد ندارد نقض 
ســه جانبه گرایی به یک سنت تبدیل 
شود از این روست که الیحه ای در این 

باره آماده کرده است.
با گذشــت حدود پنج ماه از آغاز به 
کار مجلــس یازدهــم، تکلیف الیحه 
اعمال سه جانبه گرایی در ارکان عالی 
سازمان تامین اجتماعی مشخص نشده 
و همین امــر مورد گالیــه گروه های 
کارگری و کارفرمایــی یعنی دو ضلع 
دیگر سه  جانبه گرایی قرار گرفته است. 
مهم تــر از آن، تغییراتی اســت که در 
اساســنامه تامین اجتماعــی پس از 
تصویب ایــن الیحه اعمال می شــود. 
البته تاکنون در این مــورد اظهارنظر 
قطعی نشده اما مدیرکل امور حقوقی 
و قوانین ســازمان تامین اجتماعی در 
زمان اعالم خبر تصویب سه جانبه گرایی 
در ارکان عالــی تامیــن اجتماعی در 
کمیسیون تخصصی دولت اعالم کرد: 
»الیحه ماده واحــده مذکور به منظور 
تحقق رویکرد سه جانبه گرایی و احیای 
شورای عالی تامین اجتماعی با ساختار 
سابق و با هدف مشــارکت نمایندگان 

تشــکل های کارگری، بازنشستگان و 
جامعه کارفرمایــی در اداره امور کالن 
ســازمان تامین اجتماعی که همواره 
یکی از مطالبات به حق تشــکل های 
مذکور سازمان بوده، تدوین شده است«.

نعیمی افــزود: »مطابق این الیحه، 
ضمن خروج تامین اجتماعی از شمول 
قوانین و مقررات مغایر رویکرد مذکور، 
پیشنهاد احیای شــورای عالی تامین 
اجتماعی با همان ترکیبی که ســابقاً 
)در ســال ۱۳۵۸( وجود داشت، ارائه 
شده و از این طریق موجبات مشارکت 
و رضایت منــدی ذی نفعان ســازمان 
اعــم از بیمه شــدگان، کارفرمایان و 
مستمری بگیران را فراهم خواهد آورد«.

اشــاره نعیمی به قانون سال ۵۸ و 
ترکیب ارکان ســازمان در اساسنامه 
تامین اجتماعی اســت کــه در دهم 
شهریور ۱۳۵۸ به تصویب هیات وزیران 
رسید. این اساسنامه به پشتوانه »الیحه 
قانونی اصالح قانون تشــکیل سازمان 
تأمین اجتماعی« تدوین و تصویب شد 
که ۲۸ تیر سال ۵۸ به تصویب رسیده بود. 
هدف شورای انقالب از وضع این الیحه، 
حفظ استقالل سازمان تامین اجتماعی 
بود، به همین خاطر در بخشی از ماده ۱ 
این الیحه عنوان شــده بود: »سازمان 
دارای شــخصیت حقوقی و استقالل 
 مالی و اداری اســت و امور آن منحصراً 
طبق اساسنامه ای که به تصویب هیأت 

وزیران می رسد، اداره خواهد شد«.
رجعت به اساســنامه ســال ۵۸، 
از نظر گــروه کارگــری و کارفرمایی، 
امیدبخش اســت. نگاهــی به ترکیب 
ارکان ســازمان تامیــن اجتماعی در 
اساسنامه ســال ۵۸ نشان می دهد که 
شــورای عالی تامین اجتماعــی از ۴ 
عضو دولتی، ۳ عضو کارفرمایی و ۳ نفر 

دیگر نمایندگان بیمه شدگان تشکیل 
شده بود. در ترکیب هیات نظارت هم 
همین سه جانبه گرایی دیده می شد که 
متشکل از یک نفر نماینده دولت، یک 
نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر نماینده 
بیمه شدگان به انتخاب کنفدراسیون 

کارگری بود.
تغییرات اساسنامه تامین 

اجتماعی در دهه 80
در دهه ۸۰ در دو نوبت اساســنامه 
تامین اجتماعی مــورد بازنگری قرار 
گرفت. البته اساسنامه سال ۱۳۸۳ به 
نسبت اساسنامه سال ۱۳۸۹ بیشتر با 
سه جانبه گرایی می  خواند. در اساسنامه 
۸۳، شــورای عالی تامین اجتماعی از 
۸ عضو دولتــی، ۴ عضو کارفرمایی و ۳ 
نفر از نمایندگان بیمه شدگان تشکیل 
می شــد و اعضای ۵ نفره هیات مدیره، 
منتصب این شــورا بودند. در سال ۸۹ 
ولی دولت دهم بــا همراهی مجلس، 
اساسنامه را دوباره تغییر داد و سازمان 
را به صندوق فروکاست و هیات امنا را 
به جای شورای عالی تامین اجتماعی 
نشــاند و با برهم ریختن نظم حقوقی 
ارکان تامین اجتماعی به وسیله انحالل 
شــورای عالی تامین اجتماعی، شیوه 
تعیین اعضای ارکان را دگرگون کرد. بر 

این اساس، هیات امنا از ۶ عضو دولتی، 
۲ عضو کارگــری و ۱ عضو کارفرمایی 
تشکیل شد. براســاس این اساسنامه، 
اعضای هیات نظارت و هیات مدیره هم 
از سوی هیات امنا برای مدت چهار سال 

انتخاب می شوند.
آهنی ها: حذف شورای عالی، 

نادرست بود
»اصغــر آهنی هــا« عضــو هیات 
مدیره کانون عالی کارفرمایان و نایب 
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین 
اجتماعی اتــاق بازرگانی ایران معتقد 
است که رعایت ســه جانبه گرایی در 
سازمان تامین اجتماعی به جهت حفظ 
حیات آن ضروری است. وی می گوید: 
»تامین اجتماعی یــک نهاد عمومی 
غیردولتی اســت که با حق بیمه های 
ســهم کارگر و کارفرما، بیشتر منابع 

ایفای تعهدات خود را فراهم می کند. 
از این جهت یک نهــاد غیردولتی 
درآمد و هزینه ای محسوب می شود اما 
از آنجا که دولت هم مسئولیت هایی در 
قبال کارگران و آحاد جامعه دارد و در 
قوانین وضع شده از سوی مجلس هم 
پرداخت سهمی از حق بیمه های برخی 
از اقشار زیر پوشش سازمان را برعهده 
دارد، از قدیم به عنوان شریک اجتماعی 
این دو گروه وارد ارکان تصمیم گیری 
سازمان شده اســت. البته دولت ها در 
ســال های گذشــته منابع الزم برای 
پرداخت ســهم حق بیمه های اقشار 
خاص مانند قالیبافان را تدارک ندیدند 
و از این بابت به تامین اجتماعی بدهکار 
هســتند، در حالی که پرداخت سهم 

سازمان از واجبات است«.
وی می افزایــد: »در دولت دهم و 
با مصوبــه مجلــس، شــورای عالی 
تامیــن اجتماعی ملغی شــد. آنها به 
غلط مشــارکت شــورای عالی تامین 
اجتماعــی را قطع کردنــد. به همین 
دلیل سال هاســت که پیگیر بازگشت 
شــرکای دولت در تصمیم گیری های 
کالن هســتیم چرا که این امر کنترل 
اموال و شــفافیت را بیشتر می کند. به 
هر شکل برای احیای سه جانبه گرایی 
بســیار تالش کردیم و مجلس دهم را 
به کانون تالش خود تبدیل کردیم اما 
به دلیل اینکه دوره مجلس تمام شد، 
موفق به تبدیل الیحه سه  جانبه گرایی 
به قانون نشدیم. مجلس یازدهم فعال 
گام مثبتی برای بررســی این الیحه 
در صحن علنــی برنداشــته، ضمن 
اینکه ۵۰ نماینده مجلس باید برای به 
جریان انداختن این الیحه درخواست 
بدهنــد. البته دولت هــم الیحه ای را 
تهیه کرده است. امیدوارم که با توجه 
به حساسیت موضوع، دو طرف سرعت 
 عمل به خرج دهند تا این الیحه زودتر 

به نتیجه برسد«.

آهنی ها با بیــان اینکه تصویب این 
الیحه در جهت تقویت سه  جانبه  گرایی 
نتایج بســیار مثبتی خواهد داشــت، 
می گویــد: »با هدف حداکثرســازی 
مطلوبیــت این الیحه برای شــرکای 
اجتماعی، مجدد باید شورای عالی تامین 
اجتماعی با سنت گذشته احیا و تعداد 
نماینده های هر سه گروه تا حد امکان 
برابر شود. با انجام این تغییر دیگر سازمان 
یک جانبه اداره نمی شود. طبیعی است 
که حضــور نماینده بازنشســتگان در 
شورای عالی تامین اجتماعی می تواند 
بــه اتخاذ سیاســت  هایی کــه منافع 
بازنشستگان هم در آنها لحاظ می شوند، 
کمک کند. هر چه هست سازمان دیگر 
به صورت یک جانبه اداره نخواهد شد. 
از طرفی شورای عالی تامین اجتماعی 
به نسبت هیات امنا، از لحاظ حقوقی، 
قدرت اجرایی و نظارتی بیشــتری بر 
بخش سرمایه گذاری ســازمان دارد. 
در نتیجه شــاهد بهبود کارایی بخش 

سرمایه گذاری خواهیم بود«.
نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار 
و تامین اجتماعی اتاق ایران، در مورد 
دیگر مزیت تبدیل هیات امنا به شورای 
عالی و لحاظ شدن ســه  جانبه گرایی 
در آن می گویــد: »زمانــی که نظارت 
گروه های کارگــری و کارفرمایی در 
ارکان ســازمان تقویت شود، مجلس 
نمی تواند قوانینی را در حوزه بیمه ای 
وضع کند که بار مالــی آن روی کاغذ 
برعهده دولت است اما سازمان باید آن 

را متقبل شود. 
اگر مجلس بخواهد بار مالی جدیدی 
برای دولت ایجاد کند کــه در نهایت 
سازمان باید آن را متقبل شود، می توان 
از طریق شورای عالی تامین اجتماعی، 
مجلس را از تبعات این تصمیم مطلع 
کرد و جلوی ایجاد بــار مالی مضاعف 
برای ســازمان در حوزه   بیمــه  ای را 
گرفت. دولت تنها باید در شرایطی بار 
مالی حق بیمه ها را متقبل شــود که 
منابع آن را مو به مو در بودجه عمومی 
پیش بینی کند. به همین دالیل مزایای 
 اجرای ســه جانبه  گرایی در ســازمان 

بی شمار است«.

شورای عالی تامین اجتماعی، رکن اساسی سه جانبه گرایی است

استقبال کارگران و کارفرمایان از بازگشت به سنت های پیشین

خبر

رئیــس کانون عالــی کارگران بازنشســته 
و مســتمری بگیر تامین اجتماعــی از موافقت 
مدیرعامــل تامیــن اجتماعی بــرای افزایش 
سهم مشــارکت این ســازمان در بیمه تکمیلی 

بازنشستگان خبر داد.
علی اصغر بیات در گفت وگو بــا خبرگزاری 
مهر با تاکید بر اینکه مهلت قرارداد بیمه تکمیلی 
بازنشستگان تأمین اجتماعی پایان آبان ماه به اتمام 
می رسد، اظهار داشت: در جلسه ای که با مدیرعامل 
تأمین اجتماعی داشتیم، قول مساعدی از ساالری 
گرفتیم مبنی بر اینکه مبلغ مشارکت سازمان در 

بیمه تکمیلی بیشتر شود. وی با اشاره به اینکه اگر 
قانون الزام درمان به طور کامل اجرا شــود نیازی 
به موضوع بیمه تکمیلی درمان نخواهیم داشت، 
گفت: کانون عالی بــا توجه به مالحظات موجود 
و با رعایت صرفه و صــالح و مالحظات مختلف 
تمام تالش خود را صرف انعقاد قرارداد مناسب با 
شرکت های بیمه گر برای تأمین نیازهای درمانی 

بازنشستگان و مستمری بگیران می کند. 
رئیس کانــون عالی کارگران بازنشســته 
و مســتمری بگیر ســازمان تأمین اجتماعی 
تاکیــد کــرد: در قراردادهای منعقــده بیمه 

تکمیلی همواره ســقف تعهدات مانند بستری 
فوق تخصص ها، بســتری عمومی، هزینه های 
پاراکلینیک هــای ســطح یک و ســطح دوم، 
جراحی هــای فوق تخصــص شــامل پیوند 
قلب، کلیه، مغز اســتخوان، کبد، کلیه، اعمال 
جراحی های لگن و جراحی های سنگین برای 
بیماران خاص، سرطانی و... را افزایش داده ایم.

وی ادامه داد: اگر چــه ادعای رضایت مندی 
صددرصدی خدمت گیرنــدگان را در این بخش 
نداریم اما تیم نظارتی قوی و کارآمدی در کانون 
عالی تشکیل داده ایم و نظارت کامل روی مراکز 

طرف قرارداد داریم و به صورت موردی پرونده های 
بیماران را چک می کنیم.

 وی در مورد انعقاد قــرار داد بیمه تکمیلی 
نیز اظهار داشــت: فرایند بررســی و برگزاری 
مناقصه و انعقاد قرارداد بیمــه تکمیلی و عمر 
بازنشستگان مسئولیت بسیار سنگین و مهمی 
اســت که به رغم مسائل و مشــکالت بسیاری 
که با آنها مواجه هســتیم به خوبی از عهده آن 
برآمده ایم. بیات افزود: به تمامی بازنشستگان 
و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اطمینان 
می دهیم که به پشتوانه ظرفیت ها و سرمایه های 

ارزشمند خودمان که در واقع شما هستید، بر 
حفظ استقالل کامل تأمین اجتماعی و صیانت 
از دستاوردها و ذخایر بین نسلی و حق الناس آن 
تاکید می کنیم و از هیچ تالش و کوششــی در 
راستای پیگیری مستمر و هدفمند مطالبات و 
انتظارات قانونی و برحق شما در چارچوب های 

قانونی دریغ نخواهیم کرد.

یک مقام صنفی خبر داد:

افزایش سهم مشارکت تامین اجتماعی در بیمه تکمیلی بازنشستگان

نماینده قزوین در مجلس با بیان اینکه پرستاران، پزشکان 
و کادر سالمت سربازان جبهه مقابله با ویروس کرونا هستند از 
مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین خواستار رفع سریع تر 

مشکالت بیمه ای مدافعان سالمت و کارگران استان شد.
به گزارش خبرگــزاری خانه ملت، فاطمه محمدبیگی در 
دیدار با »قاریان پور« مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین 

گفت: باید بستر حمایت از کادر سالمت رقم بخورد و یکی از این 
موارد تامین خدمات بیمه ای آنهاست، لذا تقاضای ما این است 
که طی جلسه ای با حضور مســئوالن مرتبط هر چه سریع تر 
مشکالت بیمه ای کادر درمان برطرف شود. وی با بیان اینکه 
کارگران این روزها با مشکالت متعددی روبه رو هستند و برخی 
نیز با شیوع کرونا بیکار شده اند، افزود: بیمه بیکاری و خدمات 

بیمه این عده نباید خدشه دار شود. باید آینده نگری داشت و 
اجازه نداد کشور به یک بحران بزرگ در آینده دچار شود. سهم 
بیمه ها در این مورد بسیار پررنگ است چرا که اگر سیاست های 
جمعیتی کشور تغییر نکند در دهه ۱۴۲۰ به بعد شاهد کاهش 
شدید جمعیت و نیروی کار خواهیم بود و همین شرکت های 

بیمه را با خطر ورشکستگی در آینده مواجه می کند.

نماینده قزوین:

مشکالت بیمه ای پرستاران و کارگران، سریع تر حل شود

زمانی که نظارت گروه های 
کارگری و کارفرمایی در 

ارکان تامین اجتماعی 
تقویت شود، مجلس 

نمی تواند قوانینی را در 
حوزه بیمه ای وضع کند 

که بار مالی آن روی کاغذ 
برعهده دولت است اما 

سازمان باید آن را متقبل 
شود

تامین اجتماعی یک نهاد 
عمومی غیردولتی است که 
با حق بیمه های سهم کارگر 

و کارفرما، بیشتر منابع 
ایفای تعهدات خود را فراهم 

می کند. از این جهت یک 
نهاد غیردولتی درآمد و 

هزینه ای محسوب می شود
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