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کارگری

هیات تطبیق قوانین مجلس در نشست سی ام خردادماه، رای به 
ابطال مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری داد اما یک روز 
بعد از رای هیات تطبیق قوانین، دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت 
در بیانیه ای درخصوص مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش حقوق 
بازنشستگان، اظهار داشت: هیأت تطبیق مقررات از جایگاهی برای 

ابطال مصوبات هیأت وزیران برخوردار نیست.
به گزارش ایلنا، »حسن صادقی« رئیس اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری در ارتباط با موضع گیری شورای اطالع رسانی دولت 
و استناد این شورا به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی می گوید: اتفاقاً 
براساس همین دو اصل قانون اساسی، مصوبات دولت نباید با قوانین 
جاری کشور مغایرت داشته باشد و در صورتی که مجلس به این نتیجه 
برسد که این مصوبات مغایر با قانون است، باید از دولت بخواهد در آنها 
تجدیدنظر کند. هیات تطبیق قوانین نیز در نقش بازوی مشورتی 
مجلس عمل می کند و ریاست مجلس از این هیات درخواست کرده 
میزان انطباق مصوبه دولت در زمینه افزایش مستمری بازنشستگان 
را با قوانین بسنجد که در نهایت، این هیات رای به  عدم انطباق و ابطال 

این مصوبه داده است.
او ادامه می دهد: برخالف آنچه شورای اطالع رسانی دولت ادعا 
کرده، همین دو اصل قانونی ایــن اختیار را به هیات تطبیق قوانین 

مجلس می دهند که میزان تناســب مصوبات دولت بــا قوانین را 
بررسی کند و رای خود را به رئیس مجلس ابالغ کند. در صورت  عدم 
تطابق با قانون، رئیس مجلس کتباً از هیات وزیران می خواهد که در 
مصوبه تجدیدنظر کند و این همان اتفاقی است که در قضیه افزایش 

مستمری بازنشستگان رخ داده است.
صادقی با بیان اینکه »به نظر می رسد دولت نیازمند یک بازخوانی 
اساسی در حوزه اطالع رسانی است«، اضافه می کند: سخنگوی دولت 
اعالم می کند مجلس در راس امور است و نظر و رای مجلس برای ما 
مورد قبول است، اما به یک باره اعالم می کنند هیات تطبیق قوانین 
جایگاهی برای ابطال مصوبات دولت ندارد. وقتی رئیس مجلس از 
بازوی مشورتی خود یعنی این هیات خواسته مصوبه دولت را از منظر 
قانونی بودن بررسی کند، چگونه چنین ادعایی می کنند؟ پیشنهاد 
می دهم یک بار دیگر همان دو اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را با دقت 
مطالعه کنند تا دریابند در صورت رای ریاست مجلس، دولت ملزم به 

تجدیدنظر در مصوبات خود است.
به گفته وی، واکنش دولت به ابطال مصوبه افزایش مستمری 
بازنشستگان در تناقض با نظر سخنگوی دولت است و این رویکرد ضد 
و نقیض را در حوزه های اطالع رسانی دولت به دفعات شاهد بوده ایم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید می کند: دولت 

نباید در حرکتی شتابزده و خارج از عرف به رای هیات تطبیق قوانین 
مجلس واکنش نشــان می داد. این هیات از حقوق دانان برجسته و 
صاحب نظران تشکیل شــده و نظر و رای آن، بعد از ارائه به ریاست 
مجلس، برای دولت الزم االجراست. البته متوجه نشدیم اینها به یک 
مصاحبه نماینده مجلس معترضند یا به اصل ماجرا. رای هیات تطبیق 
به صورت کتبی توسط رئیس مجلس به دولت ابالغ می شود و این 
رویه، همان است که در قانون اساسی تعریف شده است. اگر شورای 
اطالع رسانی دولت به نحوه خبررسانی ماجرا معترضند که بحثی 
جداگانه است اما اگر به ماهیت موضوع اعتراض دارند، باید بروند و 

قوانین را دوباره مطالعه کنند.
صادقی می افزاید: مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان دولت، با 
ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و با قانون تامین اجتماعی مصوب سال 
۱۳۵۴ مغایرت داشته است. این از اختیارات رئیس مجلس است که 
با بهره گیری از هیات تطبیق قوانین به عنوان بازوی مشورتی حقوقی، 
خواستار تجدیدنظر در این مصوبه شود. بنابراین به لحاظ ماهوی و 
محتوایی، هیچ ایرادی به رای هیات تطبیق قوانین مجلس وارد نیست 

و این رای باید برای دولت الزم االجرا باشد.
او تاکید می کند: انتظار داریم رئیس جمهــور به هیات دولت 
دستور بدهد به رای مجلس تمکین کنند و مصوبه افزایش مستمری 

بازنشستگان را براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اصالح کند. 
جامعه بازنشستگان کشور در یکی دو ماه اخیر، از تمام مجاری قانونی 
برای مطالبه گری استفاده کرده و مجلس نیز در مقام حمایت از این 
مطالبات قانونی برآمده است. توقع داریم رویکرد دولت، رویکردی 
حمایتی و پذیرا باشد. به جای شتابزده و تحکمی برخورد کردن، به 
دنبال جلب رضایت مردم باشند. رضایت مردم باید در صدر اهداف 
دولت باشد؛ آن هم بازنشســتگانی که چیزی جز حقوق قانونی و 

حداقلی خود طلب نمی کنند.
صادقی با بیان اینکه »اجازه بدهند پیگیری های قانونی به ثمر 
برسد«، می گوید: دولت نباید از رای حمایتی مجلس، دلخور باشد. 
رای هیات تطبیق همان اجرای قانون اســت و بازنشستگان فقط 

اجرای قانون را می خواهند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

دولت باید مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان را اصالح کند

خبر

افزایش ۵7.۴درصدی مســتمری 
بازنشســتگان کارگــری حداقل بگیر 
براساس تصمیم شــورای عالی کار و به 
تبع آن ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و 
افزایش مستمری سایر سطوح به میزان 
۱0درصد، براساس بودجه دولت برای 
افزایش حقوق بازنشستگان صندوق ها، 
چکیده مصوبه ای است که روز پانزدهم 
خرداد مــاه اعالم شــد و انتقــادات و 
اعتراضات وسیعی را در کشور به دنبال 

داشت.
»نمی توان حقوق یک گروه را مطابق 
با مصوبه  شــورای عالــی کار افزایش 
داد و حقوق گــروه دیگر را براســاس 
بودجه دولت«. این بخشــی از انتقادات 
»محمدحســن زدا« سرپرست اسبق 
سازمان تامین اجتماعی به مصوبه خرداد 
ماه دولت در ارتباط با افزایش مستمری 

بازنشستگان است.
جامعه هــدف اصلی ایــن مصوبه و 
اعتراضــات و انتقادات، بازنشســتگان 
ســایر ســطوح هســتند که براساس 
آمارها، تعدادشــان حدود یک میلیون 
و ۳00هــزار نفر اســت امــا افزایش 
۱0درصدی مســتمری میانه بگیران، 
غیر از این گروه پرتعداد به نوعی ناظر بر 
سرنوشت میلیون ها کارگر متخصص و 
غیرحداقل بگیر نیز هست؛ کارگرانی که 
در فردای بازنشستگی، میانه بگیر و سایر 
سطوح محسوب می شوند و نمی خواهند 
از امروز پایه بدعتی جدید گذاشته شود 
به این معنــا که مــاده ۹۶ قانون تامین 
اجتماعی به کلی از حیز انتفاع ساقط و در 

بایگانی های دولت خاک بخورد.

مصوبه ای که ابطال شد
انتقــاد به افزایــش ۱0درصدی، 
وجوه و ابعــاد مختلــف دارد. انتقاد 
بازنشســتگان بدون تردیــد از بعد 
معیشتی مطرح می شود. بازنشستگان 
می گویند چــرا وقتی تــورم باالی 
۵0درصد است و درحالی که ۳0 سال 
انباشــته هر فرد بایــد ارزش افزوده 
درخوری تولید کند، بــه ۱0درصد 
افزایش مســتمری بســنده کنند 
اما کارشناسان به مســاله مهم تری 
معترضند؛ به هم خــوردن معادالت 
بیمه ای و اکچوئری یــا به عبارتی، به 
هم ریختگی توازن پرداخت و دریافت. 
یک ســازمان بیمه ای باید به نسبتی 
که از یک جامعه هم گــروه دریافت 
می کند، به هم تــرازان آنها پرداخت 
کند و در عین حال باید نسبت سطوح 
مستمری با کف، همواره حفظ شود. 
فردی که زمان بازنشســتگی ۲ برابر 
حداقل حقوق مســتمری دارد، باید 
این نســبت ۲ برابری تــا پایان زمان 

مستمری بگیری برقرار بماند.
زدا در این رابطــه می گوید: »اگر 
دولت اصل را بر این گذاشته که سازمان 
را مایملک خود قــرار بدهد پس یک 
ردیف اختصاصی هم در بودجه برای 
ســازمان تامین اجتماعی ببیند و از 
محل درآمدهای عمومی به آن کمک 
کند. تکلیف خود را به سازمان بدهد 
و یک ردیف در بودجه بگذارد. اگر قرار 
است بودجه اختصاصی ندهند و فقط 
در تصمیم گیری ها مداخله کنند این 
خالف بیمه گری است. سازمان تامین 
اجتماعی باید براساس اصول و قواعد 

بیمه گری اداره شود و نه حمایت«.

 تعهدت را انجام نده 
چون من بدهی خود را نمی پردازم

مساله همین است. حتی بعد از ابطال 
مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان 
در هیات تطبیق قوانین مجلس در سی ام 
خردادماه، باز هم مساله بی تفاوتی دولت یا 
به عبارت درست تر دولت ها به بزرگ ترین 
صندوق بیمه ای کشور، یکی از مهم ترین 
دغدغه ها در بحران بیمه ای امروز است. 
براساس به روز ترین محاسبات، دولت تا 
امروز بیش از ۴۵0هــزار میلیارد تومان 
به صنــدوق تامین اجتماعــی بدهکار 
اســت و پرداخت این بدهی ســنگین، 
می تواند بزرگ ترین کمک به ســازمان 
باشــد تا بتواند ســر وقت و منطبق با 
قانون، به تعهــدات خود در قبال جامعه 
بزرگ بیمه شدگان عمل کند اما دولت 
می خواهــد از یک طرف ایــن بدهی را 

نپردازد و از سوی دیگر با محدود کردن 
افزایش مستمری ها، بحران منابع سازمان 
را مهار کند. به گفته »علیرضا حیدری« 
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و نایب 
رئیــس اتحادیه پیشکســوتان جامعه 
کارگری، دولت نمی تواند به ســازمان 
حکم کند تعهداتت را انجام نده چون من 

بدهی خود را نمی پردازم!
پس مساله اصلی، تالش دولت برای 
عدم پرداخت بدهی های خود اســت که 
اگر پرداخت شود، اجرای ماده ۹۶ قانون 
تامین اجتماعی و افزایش مستمری ها به 
اندازه هزینه های زندگی بدون مانع قابلیت 
اجرا خواهد داشــت. حال ابطال مصوبه 
غیرقانونی افزایش مستمری بازنشستگان 
توســط هیات تطبیق قوانین مجلس، 
برای دولت الزام آور است و دولت باید در 
مصوبه ای اصالح شده، تصمیمات مزدی 
شورای عالی کار و پیشنهاد سازمان تامین 
اجتماعی را برای تمام بازنشستگان اجرایی 
کند اما مسیر این اصالحات چگونه خواهد 

بود و معنای این ابطال چیست؟
حیــدری در این رابطــه می گوید: 
مرسوم اســت تمام دســتورالعمل ها، 
آیین نامه ها و بخشنامه هایی که توسط 
هیات وزیران )نه دستگاه های اجرایی( 
مصوب می شود، چون در حکم شبه قانون 
است از مسیر تطبیق قوانین عبور کند که 
اگر اشکال یا ایرادی داشته باشد، به هیات 
وزیران برای اصالح عودت داده شود. این 
متون شــبه قانون اگر با قانون مغایرت 
داشته باشد، کامل ابطال می شود، همین 
اتفاقی که برای مستمری بازنشستگان رخ 
داد اما باید دقت داشته باشیم که معنای 
»ابطال یک مصوبــه«، تصویب چیزی 
دیگر نیست بلکه به این معناست که صرفاً 

به دلیل عدم انطباق با قانون باطل شده و 
باید قانون اجرا شود اما اینکه دولت دوباره 
چه مصوبه ای بدهد، موضوع جداگانه ای 

است.
او ادامه می دهد: هیات تطبیق قوانین 
اعالم کرده مصوبه دولت به دلیل تغایر با 
قانون باید ابطال شــود اما نگفته اجرای 
مصوبه شــورای عالی کار، همان اجرای 
ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اســت. 
نکته ظریف ماجرا اینجاســت بنابراین 
باید منتظر باشیم ببینیم دولت دوباره 
چه مصوبه ای صادر خواهد کرد و نکته 
اینجاســت که همه مصوبــه افزایش 
مستمری بازنشستگان ابطال شده است. 
مواردی بوده که هیات تطبیق قوانین، 
فقط یک بند یا یک جــز از آیین نامه یا 
مصوبه دولت را ابطال کرده اما در مورد 
مستمری بازنشســتگان، کل مصوبه 

باطل شده است.

اجرای ماده 96 تامین اجتماعی، 
تکلیف قانونی است

یک انتظار از دولت، احیای افزایش 
۵7.۴درصدی بــرای حداقل بگیران 
و ۳۸درصدی به اضافــه مبلغ ثابت 
برای سایر سطوح است. انتظار دیگر، 
پرداخت بدهی های دولت به سازمان 
اســت. دولت اگر قصد دارد از تعادل 
بیمه ای سازمان حفاظت کند، باید به 
پرداخت بدهی مندرج در قانون بودجه 

در عمل متعهد بماند.
حیدری می گوید: اجرای ماده ۹۶ در 
هر حال، یک تکلیف قانونی است. تامین 
اجتماعی روش های قانونی بسیاری برای 
حفظ و افزایش منابع دارد. باید براساس 
مصوبات شــورای عالی کار از کارگاه ها 
حق بیمه وصول کند، از فرارهای بیمه ای 
جلوگیری کند، کارگران فاقد بیمه را زیر 
چتر بیمه بیاورد و در عین حال، حوزه های 
سرمایه گذاری خود را تقویت کند. اینها 
همه با هم یک پکیج یا بســته کاری را 
تشــکیل می دهند. اجــرای قانون ۹۶ 
هیچ ربطی به کم آوردن منابع ندارد. اگر 
سازمان منابع کم می آورد باید اصالحات 
را جای دیگر به عمل بیاورد، ضمن اینکه 
امســال در بودجه، پرداخت ۱۵0هزار 
میلیارد تومان از بدهی دولت دیده شده 
است. ســهم دولت و افزایش آن مطابق 
با نرخ رشد دستمزدها، باید به سازمان 
پرداخت شود. در مجموع سازمان باید 
برای وصول مطالبات تالش کند نه اینکه 
بگوید چون نمی توانــم بگیرم تعهداتم 
را انجام نمی دهم. بــه هر حال حاال باید 
منتظر باشیم ببینیم مصوبه جدید دولت 

در زمینه اجرای ماده ۹۶ چه خواهد بود.

دولت با تامین اجتماعی 
نامهربانی نکند

»علــی دهقان کیا« رئیــس کانون 
بازنشستگان کارگری تهران نیز درباره 
سرنوشــت مصوبه افزایش مستمری 
بازنشســتگان می گوید: انتظار داریم 
دولت به قانون تمکین کرده و در کمترین 
زمان ممکن مصوبه را با اســتناد به ماده 

۹۶ قانون تامین اجتماعی و براســاس 
تصمیمات مزدی شورای عالی کار اصالح 
کند. اگر دولت در این مدت زمانی دست 
به اصالح زد که چه بهتــر وگرنه قانون 
الزم االجراســت و ریاست مجلس راساً 
به موضوع ورود می کند. اصالح مصوبه 
افزایش مستمری بازنشستگان تامین 
اجتماعی قطعی است و چون و چرا ندارد.

وی با بیان اینکه دولت با ســازمان 
تامین اجتماعــی نامهربانی می کند، 
می گوید: هیات دولت بهتر است به جای 
مداخله در روند افزایش مســتمری ها و 
ممانعت از اجرای ماده ۹۶ قانون تامین 
اجتماعی، بدهی های سنگین و انباشته 
شده خود به ســازمان را بپردازد. میزان 
بدهی ها بیش از ۴۵0هزار میلیارد تومان 
است. دولت نه تنها به این تکلیف عمل 
نمی کند بلکه در مســیر اجرای قانون 

سنگ اندازی می کند.
او اضافه می کند: دولت مانع اجرای 
ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی شــده و 
نباید مقابل رای هیــات تطبیق قوانین 
مجلس بایستد. نمی شود دولت هم واضع 
قانون باشد هم مجری قانون باشد و هم 

برای همه چیز تکلیف تعیین کند.

 امیدواری به تسلیم دولت
در برابر قانون

بدون تردید راهــکار افزایش منابع 
ریالی سازمان و حفظ تعادل این بیمه گر، 
انجماد و پایین نگه داشــتن مستمری 
بازنشستگان نیست. چه از نگاه معیشتی 
بازنشستگان به قضیه نگاه کنیم و چه از 
زاویه کارشناسی بیمه ای، باز هم تکلیف 
بدون چون و چرای دولت در هر شرایطی، 
فراهم کردن زمینه های اجرایی ماده ۹۶ 
قانون تامین اجتماعی است. رای هیات 
تطبیق باید به احیــای مصوبات مزدی 
شورای عالی کار منجر شود. نمایندگان 
مجلس از مهلت یک هفته ای دولت برای 
اصالح مصوبه خبر داده اند و آخر هفته 
آینده، پایان مهلت قانونی برای اصالح 
مصوبه دولت اســت. بازنشستگان سه 
ماه از سال را با مســتمری خالف قانون 
گذراندنــد حال انتظار دارنــد که از ماه 

چهارم به بعد، قانون برای آنها اجرا شود.

دولت بدهی خود را از جیب بازنشستگان تسویه می کند

مسیر صعب موسفیدها برای گرفتن یک حق قانونی
بازداشت هفت نفر از کارگران معترض 

سیمان کارون
تعدادی از کارگران ســیمان کارون )مســجد 
ســلیمان( روز سه شــنبه )۳۱ خرداد( دســت به 
اعتراض صنفی زده بودند. به دنبال این تجمع، یکی 
از این کارگران از بازداشــت 7 نفر از کارگران این 

شرکت خبر داد.
به گزارش ایلنا، به گفته یکی از کارگران سیمان 
کارون )مســجد ســلیمان(، تجمع روز سه شنبه 
کارگران در اعتــراض به ممانعــت از ورود یکی از 
همکاران قدیمی شــان به محــل کارخانه صورت 
گرفت و در نهایت به درگیری منجر شــد که بعد از 
درگیری 7 کارگر این واحد صنعتی بازداشت شدند.

از علت اعتراض ایــن کارگران اطالع دقیق تری 
در دست نیست اما »حسن اســیوند« رئیس اداره 
کار شهرستان مسجد سلیمان در این باره گفت: این 
بازداشت ها به دنبال درگیری مدیر کارخانه و عوامل 

وی با تعدادی از کارگران صورت گرفته است.
او گفت: با توجه پیگیری هایی کــه از کارگران 
و اعضای شــورای کارگری کرده ایم، ظاهرا یکی از 
کارگران قدیمی کارخانه با اتمام قرارداد کار یا به هر 
دلیل دیگر تعدیل شده و این امر منجر به درگیری 
تعدادی کارگر با مدیریت کارخانه و عوامل وی شده 
است. اسیوند با بیان اینکه در این خصوص جلسه ای از 
سوی شورای تامین شهرستان برگزار شد که اداره کار 
در آن دعوت نبود، افزود: شرکت سیمان کارون یکی 
از شرکت های تولیدی مطرح و بسیار خوب است که 
مشکل چندانی در آن وجود ندارد. او درباره بیکاری 
یکی از کارگران قدیمی نیز گفــت: به طور معمول 
اگر کارگری به هر دلیل از این کارخانه اخراج شــود 
رونوشــت نامه آن به اداره کار ارسال می شود اما در 

خصوص این کارگر تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
    

کارگران کشت و صنعت کارون
خواستار پرداخت مطالبات خود شدند

صبح دیروز )یکم تیر ماه( تعــدای از کارگران 
مجتمع کشــت و صنعت کارون به عملی نشــدن 
مطالبات صنفی خود و اجرا نشــدن رای انفصال از 

خدمت مدیریت این مجتمع اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، کارگران در ارتباط با مطالبات 
صنفی خود گفتند: مطالبات ما، همسان ســازی 
حقوق و مزایا با شــرکت های همجــوار و تبدیل 
وضعیت کارگران قراردادی و پیمانکاری اســت. 
همچنین قرار بود به دنبال رای ســازمان تعزیرات 
کشــور که در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری 
صادر شده است، مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت 
کارون به اتهام امتناع از عرضه شکر در بازار، انفصال از 
خدمت شود که با وجود آنکه رای قطعی و الزم االجرا 

دانسته شده، هنوز عملیاتی نشده است.
    

هفته آینده انجام می شود
بررسی طرح ساماندهی کارکنان 
دستگاه های اجرایی در مجلس 

نمایندگان مجلس با درخواست اولویت بررسی 
طرح ســاماندهی کارکنان دســتگاه های اجرایی 

موافقت کردند.
به گزارش »توسعه ایرانی«، نمایندگان مجلس 
در جلسه صحن علنی دیروز )یکم تیر( درخواست 
اولویت بررســی برای طرح ســاماندهی نیروهای 
قراردادی طرف قرارداد با دســتگاه های اجرایی را 
به تصویب رســاندند. پس از طرح دالیل موافقان و 
مخالفان درباره در اولویت قــرار گرفتن این طرح، 
درخواست اولویت با حضور ۲۱۴ نفر از نمایندگان 
به رأی گذاشته شــد که از میان ۲0۴ رأی ماخوذه 
نمایندگان مجلس با ۱۸۶ رأی موافق در مقابل ۱۶ 
رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع با درخواست اولویت این 

طرح موافقت کردند.
»قالیباف« رئیس مجلس بعــد از تصویب این 
درخواســت، گفت: با توجه به تصویب درخواست 
اولویت و موافقــت همکاران، با توجــه به اهمیت 
موضوع بررســی جزئیات از روز یکشنبه در دستور 

کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.

نسرین هزاره مقدم

 زدا: اگر قرار است دولت 
بودجه اختصاصی ندهند 
و فقط در تصمیم گیری ها 
مداخله کنند این خالف 
بیمه گری است. سازمان 

تامین اجتماعی باید 
براساس اصول و قواعد 
بیمه گری اداره شود، نه 

حمایت

حیدری: سهم دولت و 
افزایش آن مطابق با نرخ 
رشد دستمزدها، باید به 

تامین اجتماعی پرداخت 
شود و سازمان باید برای 

وصول مطالبات تالش 
کند نه اینکه بگوید چون 

نمی توانم بگیرم تعهداتم را 
انجام نمی دهم


