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حقکارگران از«رفاه»

ی کارگرانه تا سرمایه قابل عرضه در بورس
بانک رفاه؛ از نهاد 

در ابتدای تابستان امسال ،رییسجمهوری به وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تا پایان شهریورماه
فرصت داد ســهام بانک رفاه کارگران را در بورس عرضه کند .این در حالی اســت که ســازمان
تامیناجتماعی از مجلس شورای اسالمی درخواست کرده با تصویب طرحی ،بانک رفاه را از شمول
اصل ( )۴۴قانون اساسی خارج کند .این گزارش به تحوالت این تصمیم می پردازد.
واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی و خروج مالکیت عمده سهام
آن از دست تامیناجتماعی تا آنجا برای کارگران و بازنشستگان به
عنوان سرمایهداران اصلی این بانک ،دغدغهآفرین بود که در روزهای
میانه تابســتان با ایجاد کمپینی در فضای مجــازی از مقامات و
مسئوالن خواستند تصاحب اموال تامیناجتماعی و خصوصیسازی
این اموال را متوقف سازند .در متن کمپینی که به امضای صدها
بیمهشده تامیناجتماعی رســیده ،آمده است« :ما بیمهشدگان،
بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامیناجتماعی در کمال
صراحت اعالم میکنیم نظــرات رییسجمهوری مبنی بر فراهم
آمدن فرصت تاریخــی برای فروش اموال و داراییهای شــرکت
سرمایهگذاری تامیناجتماعی (شستا) و اعالم فروش بانک رفاه
کارگران توسط معاونان و وزرای منصوب ایشان ،اظهاراتی کامال
مغایر با قوانین مرتبط با ســازمان تامیناجتماعی و دستاندازی
به منابع ،اموال و داراییهای این ســازمان بینالنســلی و متعلق
به کارگران اســت که در اختیار و مدیریت دولت قــرار گرفته و
هرگونه دخالت دولت یا هر نهاد دیگری در فروش اموال سازمان
تامیناجتماعی ،اقدامی غیرقانونی و قابل شکایت و پیگرد در محاکم
قضاییاست ».بیست و ششم شهریور ماه ،هیات وزیران الیحهای
را به تصویب رساند که بر اساس آن بانک رفاه کارگران تا پایان مدت
قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی از شمول حکم محدودیت شکل
حقوقی سهامی عام و سقف تملک سهام مستثنی شود؛ صدور الیحه
مستثناسازی بانک رفاه از شمول حکم محدودیت شکل حقوقی
سهامی عام و سقف تملک ســهام در دولت درحالی انجام شد که
هنوز طرح مستثناســازی بانک رفاه از شمول اصل  ۴۴به صحن
علنی مجلس نیامده بود .از ســوی دیگر ،مصوبه هیات وزیران به
این معناست که پس از منقضی شدن برنامه ششم توسعه« ،ممکن
اســت» بانک رفاه بازهم مورد مشــمول طرحهای تازهای برای
واگذاری قرار بگیرد.
اما تابستان امسال ،اولینبار نیست که
تاریخچه
برای عرضه سهام بانک رفاه در بورس
خصوصیسازی
تالش میشــود .در بحــران عمیق
بانک رفاه
اقتصادی سال  91که سعید مرتضوی
مدیریت سازمان تامیناجتماعی را بر
عهده داشت ،یک تالش ناموفق دیگر نیز برای واگذاری سهام بانک
رفاه از طریق بورس کلید خورد .دوشــنبه  19تیرماه ســال ،91
مدیرعامل بانک رفاه کارگران از خصوصی شدن این بانک خبر داد.
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سید ضیا ایمانی در آن زمان گفت« :این بانک حدود دو هفته قبل
در اداره ثبت شــرکتها به عنوان بانک خصوصی پذیرفته شد .بر
اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ،این بانک پس از ثبت در اداره
ثبت شرکتها ،تا یک سال فرصت دارد سهام خود را در بورس عرضه
کند که با توجه به اصالح اساسنامه و افزایش سرمایه ،امسال سهام
بانک برای کشف قیمت وارد بورس میشود .قرار است تا پایان سال
جاری نیز مجمع بانک با حضور مدیران تامیناجتماعی به عنوان
ســهامداران اصلی برگزار و در خصوص چگونگی ورود به بورس
تصمیمگیری شود».
آن زمان نیز تالشها با مقاومت کارگران و فعاالن جامعه کارگری
که استدالل میکردند بانک رفاه با ســرمایههای کارگران شکل
گرفته ،لذا «دولتی» نیست که مشمول اصل ( )44قانون اساسی
محسوب شود ،به ثمر نرسید .فعاالن کارگری معتقدند این دست
تالشها  -تالش برای واگذاری ســهام بانک رفاه یا شرکتهای
شستا از طریق بورس در بحرانهای اقتصادی -ریشه در کجفهمی
در خصوص مالکیت «بیننســلی» اموال و داراییهایی سازمان
تامیناجتماعی دارد.
بانک رفاه کارگران در ســال  1340بر اســاس ماده ( )38قانون
تامیناجتماعی با سرمایه اولیه  400میلیون ریال از محل منابع
سازمان تامیناجتماعی تاسیس شد .بر اســاس ماده ( )۴قانون
دیوان محاســبات کشور ،ســازمانها ،شــرکتها و موسساتی
دولتی هســتند که بیش از  ۵۰درصد ســهام آن به دولت تعلق
داشته باشد ،لذا چون تمام ســهام بانک متعلق به بیمهشدگان و
ســازمان تامیناجتماعی نیز به عنوان متولی این بانک یک نهاد
عمومی غیردولتی است ،پس بانک رفاه کارگران یک بانک دولتی
ی است که فعاالن کارگری را در مقابل
نیست .این همان استدالل 
استدالالت حامیان خصوصیسازی ،تجهیز میسازد .در خردادماه
سال  ۵۸بنا به تصویب شورای انقالب اسالمی کلیه بانکها ملی
و دولتی شدند ،اما به موجب ماده ( )۷الیحه قانونی اصالح قانون
تشکیل سازمان تامیناجتماعی مصوب  28تیرماه سال 1358
شورای انقالب اســامی (مرجعی که بانکها را ملی اعالم کرد)
مقرر داشته از تاریخ تصویب این قانون ،بانک رفاه کارگران و شرکت
سهامی خاص خانهسازی ایران از وزارت بهداری و بهزیستی منتزع
و با حفظ شخصیت حقوقی و استقالل مالی و اداری تحت نظارت
ســازمان تامیناجتماعی به موجب اساسنامهای که به پیشنهاد
شورای عالی ســازمان و به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید،
اداره خواهد شد.

