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 مجلس انقالبی 
در دوراهی تامین اجتماعی
محمدحسن زدا، کارشناس تامین اجتماعی

»محمدباقر قالیباف« رئیس مجلس شــورای 
اسالمی دوشــنبه بیســت و دوم دی ماه گفت که 
تأمین اجتماعی در اولویت دســتور کار حداقل دو 
کمیسیون تخصصی مجلس قرار دارد و مسائل آن 
پیگیری می شود. قالیباف با تاکید بر اینکه اگر در میان 
اولویت ها همپوشانی وجود نداشته باشد، با دوگانگی 
مواجه می شــویم، گفت: هماهنگی و همپوشانی 
بین آیین نامه داخلی مجلس، برنامه هفتم توسعه، 
سیاست گذاری ها و مسائل راهبردی باید در تعیین 

اولویت کمیسیون ها مورد توجه قرار گیرد.
جهت اطالع ایشان و دیگر نمایندگان منتخب 
مردم باید عرض شــود که هم اکنون دو طرح ضد و 
نقیض درباره تامین اجتماعی در مجلس مطرح است 
که باید مجلس توجه داشته باشد که نتیجه و تاثیر 
تصویب این دو طرح چیست و اثر تصویب آنها بر حیات 

و ممات سازمان چگونه می تواند باشد.
طرح اول که می تواند به صورت مســکنی برای 
سازمان بوده و شرایط بهتری را برای سازمان فراهم و 
نظام را از یک بحران همه گیر و سراسری فعال دور نگه 
دارد طرحی است که با عنوان طرح توانمندسازی و 
پایداری سازمان تامین اجتماعی با امضای 34 نماینده 
تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است. براساس این 
طرح جریمه کارفرمایان با شرایطی بخشیده خواهد 
شد، فرمول تعیین حقوق بازنشستگی تغییر خواهد 
کرد، بازنشســتگی در کارهای ســخت و زیان آور 
دستخوش تغییر خواهد شد، ســه جانبه گرایی در 
سازمان به شــکل شــورای عالی خواهد بود، حق 
بیمه های سهم دولت به طور سالیانه پرداخت خواهد 
شد )البته تجربه ســال ها و دهه های گذشته نشان 
می دهد تحقق این بند بعید به نظر می رسد( و سوابق 
بیمه ای بیمه شدگان در بازه های زمانی مشخص به آنها 
اطالع رسانی خواهد شد. اما همزمان طرح دیگری با 
نام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با امضای 
39 نفر از نمایندگان در دستور کار مجلس قرار دارد که 
براساس آن برای کارکنان دولت سابقه مورد نیاز برای 
بازنشستگی پنج سال کم و شــرط سنی هم حذف 
خواهد شــد. تمامی متخصصین و دلسوزان حوزه 
تامین اجتماعی بر این باورند که تنها راه نجات تامین 
اجتماعی اجرای اصالحات پارامتریک )اصالحات 
قانونی(، اصالحات سیســتمی و مهندسی مجدد 

سیستم تامین اجتماعی خواهد بود. 

اصالحات پارامتریک )قانونی( عبارتند از:
۱- متناسب سازی ســن بازنشستگی با امید به 

زندگی در شرایط فعلی جامعه
۲- بازنگری در فرمول نحوه محاسبه مستمری

3- حرکت به سمت یکسان سازی نرخ حق بیمه
4- حذف کلیه بازنشستگی های پیش از موعد

۵- ممنوعیت هرگونه بازنشستگی بدون شرط 
سنی

۶- تعدیل حداقل مستمری در ماده ۱۱۱ قانون 
تامین اجتماعی

۷- بازنگری در شــرایط ایجــاد ازکارافتادگی و 
بازماندگی

اصالحات سیســتمی هم به معنای بازنگری در 
ماهیت کسب و کار سازمان در قالب نظام چندالیه 
تامین اجتماعی است. برای مهندسی مجدد هم باید ۵ 

پیش شرط انجام شود:
۱- اصالح فرآیندها و بهبود روش ها در نحوه ارائه 

خدمات سازمان
۲- اصالح سیستم های مکانیزه به منظور تسریع 

در انجام امور
3- ایجاد و بهبود پایگاه های اطالعاتی

4- بازنگری، تنقیح و تخصیص بخشــنامه ها و 
دستورات اداری

۵- ارتقــا بهــره وری و ســوددهی ذخایــر و 
سرمایه گذاری ها

عالوه بر این موارد، چهار موضوع مهم دیگر نیز باید 
مدنظر قرار گیرد:

۱- گسترش پوشــش بیمه ای؛ ۲- جلوگیری از 
فرار بیمه ای؛3- کاهش تدریجــی تعهدات دولت؛ 
4- اخذ مطالبات معوق. اینک مجلس و سازمان تامین 
اجتماعی در معرض آزمونی سخت قرار گرفته اند. فارغ 
از شعارها و رفتارهای سیاسی، اینک باید در عمل ثابت 
شود که با تصویب طرح اول طرفدار سازمان و به تبع 
آن نظام تامین اجتماعی کشور هستیم یا با تصویب 
طرح دوم، مقدمات فروپاشــی تامین اجتماعی و به 
تبع آن زمینه سازی برای ایجاد بحران های اجتماعی 

و امنیتی خواهیم بود.
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یادداشت

پیام عابدی

ورود کرونــا به کشــور، ضعف های 
نهادی بسیاری را پیش چشم گذاشت؛ 
ضعف هایی که تا پیش از کرونا، آنچنان 
متوجه شــان نبودیم. برخی ضعف ها با 
اینکه خیلی به کرونــا، ارتباط ندارند اما 
به دلیــل زوال نهادها و روشــن نبودن 
جایگاه آنها، در این شــرایط بیشــتر به 
چشم می آیند و در محیط واقعی اقتصاد 
بازیگری می کنند. یکــی از حوزه هایی 
که این بیماری نوپدید، ســنگین ترین 
ضربه ها را بــه آن وارد کرد و با شــدت 
کم و زیــاد در برهه های مختلف زمانی، 
همچنان وارد می کند، روابط کار است. 
مصداق بارز آســیب های تحمیل شده 
به این حوزه، تعطیلی یا ورشکســتگی 
تدریجی محیط تولید و پیوستن لشگری 
بیکار به بیکاران سابق است. بنا بر سیاق 
روزگار در این روزها، در کنار این ویروس 
عالم گیر، آسیب های دیگری کارگران 
و محیــط کار آنها را تهدیــد می کنند؛ 
مصادره اموال شرکت ها توسط بانک ها 
و استمرار خصوصی سازی در اوج بحران 
کرونا با وجود تجربه ورشکستگی بسیاری 
از واحدهای تولیدی پــس از واگذاری. 
در نتیجه ائتالف این بحران ها، کشتی 
طوفان زده اشــتغال کارگــران درهم 
شکســت و ســاکنان آن در حال غرق 

شدن هستند.
برای بررسی تاثیرهای هر یک از موارد 
یاد شده و اقدام های انجام برای جبران آثار 
آنها، با »حاتم شاکرمی« معاون روابط کار 
و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی گفت وگو کردیم.
    

  از زمان ورود کرونا به کشور، 
بحث های زیادی در مورد کمک به 
کارگران برای حفاظت از جانشان 
شکل گرفته است. با توجه به اینکه 
برخی واحدهای صنفی و تولیدی 
نتوانسته اند یا نخواسته اند که به 
کارگران خود کمک کنند، وزارت کار 
برای حفاظــت از جان کارگران در 
مقابل کرونا چه برنامه هایی را در 

دست اجرا دارد؟
کنتــرل و مراقبت های بهداشــتی 
مربوط به کرونا به حوزه بهداشت و درمان 

مربوط می شــود اما به لحاظ صیانت از 
نیروی کار، از ابتدای ورود کرونا به کشور 
باید نظارت ها را بیشــتر می کردیم. در 
راستای این هدف، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، کمیته فرهنگی و اجتماعی 
را با مشــارکت کارگران، کارفرمایان و 
ســایر دســتگاه های مرتبط با موضوع 
شــکل داد. کارهای خوبی انجام شــد 
ازجمله در رابطه با آموزش ها که به لحاظ 
رعایت پروتکل های بهداشتی اهمیت 
دارند. برای موثر ساختن این نظارت ها، 
در تمام استان ها کمیته هایی تشکیل 
شدند، به ویژه در صنایع بزرگ تشکیل 
این کمیته ها مــورد توجه قرار گرفتند. 
وزارت کار همچنین باید بر تامین وسایل 
حفاظت فردی کارگران در مقابل کرونا، 
نظارت های خود را مســتقر می کرد. در 
این راستا جلسات مستمری با واحدهای 
بزرگ تشکیل دادیم و بازرسی های کار 
را بر نظارت بر پروتکل های بهداشــتی 
متمرکز کردیم. در این چارچوب، بحث 
اول رعایت بهداشت فردی، فاصله گذاری 
اجتماعی، تامین وسایل حفاظت فردی 

و نظارت بر استفاده از این وسایل است.
تا امروز، بیش از 3۰۰هزار بازرســی 
توســط بازرســان کار برای نظارت بر 
بهداشت کارگاه ها انجام دادیم و بر نطارت 
بر پروتکل های بهداشــتی و حفاظت 
فــردی متمرکز شــدیم. در این فاصله 
بیش از ۲۰۰هزار ابالغیــه را به واحدها 
ارسال کردیم که به بحث آموزش رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی، ترغیب و 
تشویق کارفرمایان برای تامین و توزیع 
وسایل حفاظت فردی مربوط می شوند. 
این ابالغیه ها کارساز بودند. البته ناچار 
شــدیم که معدودی از واحدهــا را به 
مراجع قضایی معرفی کنیم. در مجموع با 
پیگیری هایی که انجام شد در واحدهای 
صنعتی بزرگ کشور، کمترین نیروی 
کار به کرونا مبتال شــدند. در مجموع با 
کمک کارگران، کارفرمایان و بازرسان 
بهداشت کار اقدامات خوبی در کنترل ها 
و نظارت های مربوط بــه کرونا صورت 

گرفت.
  نهادهــای مختلف تخمین 
زده اند که تعداد زیادی کارگر بر اثر 
ند.  شــده ا بیــکار  کرونــا 
خوش بینانه ترین سناریو از بیکاری 

یک میلیون نفــر در اوج برقراری 
محدودیت هــای اجتماعی خبر 
می دهد. وزارت کار برای حمایت 
اجتماعی از این کارگران چه کرده 

است؟
از آنجا که آســیب های وارد شده به 
واحدهای بخش خدمات، به ویژه هتل ها، 
رســتوران ها و مجموعه های ورزشی را 
به تعطیلی کشــاند، وزارت کار باید در 
این زمینه حمایت های خــود را انجام 
می داد. اولین کاری که در بحث حمایت 
از کارگران بیکار انجام شد، راه اندازی 

ســامانه ای برای بیمه بیکاری بود. 
حدود ۸۷۰هزار کارگر درخواست 

دریافت ایــن حمایت 
را ثبــت کردند که 
۷3۰هزار نفر واجد 
شرایط تشخیص 
داده شدند. برای 
حمایت از این 
 ، ن ا گــر ر کا
دستورالعملی 

ابــالغ و ترتیبی 
داده شد که ۵۵درصد حداقل دستمزد 
به آنها پرداخت و بــه ازای هر فرد تحت 
تکفل، ۵درصد هم به این رقم اضافه شود. 
البته تامین منابع آن برعهده ســازمان 
برنامه و بودجــه و پرداخت آن برعهده 
خزانه بود و وزارت رفاه شناسایی و معرفی 
مشموالن را برعهده داشت. در آن تاریخ 
بدون تشــریفات معمول اداری افراد را 
معرفی کردیم. البته ســازمان تامین 
اجتماعی لیست ها را با سیستم سوابق 
بیمه ای افراد مطابقت داد. به هر شکل این 
افراد به سازمان برنامه و بودجه معرفی 
شدند. تا امروز چیزی حدود ۶۲هزار نفر 
از این افراد موفق به دریافت این خدمات 
نشدند که کارهای آنها در حال انجام است 
اما برای آن دسته که از حمایت بیکاری 
در دوران کرونا برخوردار شدند، برای سه 
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این کمک ها پرداخت شد.
  چه تعداد از افرادی که برای 
استفاده از بیمه بیکاری درخواست 
داده بودند، همچنان بیکار هستند؟
تــداوم بیــکاری ۲۲۰هــزار نفر از 
مجموع این ۷3۰هزار نفر از اریبهشت 
ماه به بعد، احراز شــد. پرداخت مقرری 

بیکاری به آنها براساس روال مرسوم 
اداری صورت می گیرد و مقرری 
بیکاری آنها براساس حق 
بیمــه پرداختی 
و ســابقه کار 
ن  ضیــا متقا
محاسبه می شود.

  زمانی که 
پرداخت مقرری 
بیــکاری برای 
اســفند ماه ۹۸ و 
فروردین و اردیبهشت ۹۹ آغاز شد، 
انتقادهایی نسبت به مبلغ واریزی 
در رسانه ها منتشر شد. چرا چنین 

مشکلی به وجود آمد؟
بــه دالیلی نتواســتیم ۱۰۰درصد 
مزایای بیمه بیــکاری را بــه تمام این 
۷3۰هزار نفر پرداخت کنیم اما گروهی 
که از اردیبهشت ماه به بعد، یعنی از ابتدای 
خرداد ماه براساس مقررات جاری قانون 
بیمه بیکاری، مقرری دریافت می کنند، 
طبق فرمول های ترسیم شده در قانون، 
از این حمایت بهره مند می شــوند. در 
بررسی های ما از لیســت های بیمه ای 
مشخص شد که حدود ۷۰هزار نفر از روی 
ترس و نگرانی ثبت نام کرده اند و در واقع 
شغلشان را از دست نداده اند. البته آنهایی 
که مشمول قانون بیمه بیکاری نیستند، 
از کمک های دولت که معاونت رفاهی 
وزارتخانه و بخش اقتصادی ستاد ملی 
مقابله با کرونا آنها را بررســی می کنند، 

بهره مند شده اند.
  کارگران تعــداد زیادی از 
واحدهایی که دولت آنها را واگذار 
کرده، با بحران اقتصادی و متعاقب 

آن با بحران های اجتماعی مواجه 
شده اند. شدت این بحران ها نشان 
می دهد که اهــداف حاکمیت از 
خصوصی سازی محقق نشده اند و با 
اشتباهاتی که در جریان واگذاری ها 
صــورت گرفت، حــاال موافقان 
خصوصی سازی هم به مخالفت با 
سازوکارهای اجرای آن می پردازند. 

چرا شاهد چنین اتفاقاتی بودیم؟
در بخشی از واگذاری بنگاه های دولتی 
نتیجه مطلوبی حاصل نشد. در حقیقت 
این واگذاری ها منجر بــه ارتقای تولید 
و اشــتغال نشــدند. اگر در واگذاری ها 
دقت الزم را به عمل می آوردیم و با نگاه 
ارتقای سطح تولید و اشتغال آنها را انجام 
می دادیم و متقاضیان خرید واحدها را با 
توان تولیدی و مالی شان می سنجیدیم، 

خیلی از اتفاقات رخ نمی داد.
نباید اجازه تبدیــل و تغییر کاربری 
زمین این واحدها به خصوص واحدهای 
حاشیه شهرها را می دادیم. اگر متقاضیان 
واقعی که تولید را پیگیر بودند، این واحدها 
را در اختیار می گرفتند، به اهداف خود 
در زمینه ارتقای تولید و اشتغال دست 
می یافتیم در نتیجه به جای نگاه تجاری، 

نگاه تولید حاکم می شد.
  انتقادهای زیادی نسبت به 
رفتار بانک ها با واحدهای بدهکار 
وجود دارد. حتی ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید اعالم کرده که تعدادی از 
بانک های متخلف را به دســتگاه 
قضایی معرفی کرده است. با توجه به 
اینکه شما به نمایندگی از وزارت کار 
در این ســتاد حضور دارید، چرا 
بانک ها رفتاری را مرتکب می شوند 
که به زیان تولید و اشــتغال تمام 

می شود؟
در کل کشور ۱3۱۰ واحد در تملک 
بانک هــا هســتند. بانک ها براســاس 
قوانین و مقررات موجــود و با توجه به 
اینکه شرکت هایی که از آنها استقراض 
می کنند، معموال محل اجرای طرح ها را 
به عنوان »وثیقه بانکی« معرفی کرده اند، 
بانک ها نیز اقدام به تملیک کرده اند اما 
نکته ای که برای وزارت متبوع و دولت به 
مفهوم عام اهمیت دارد، موضوع استمرار 
فعالیت واحد و حفظ اشتغال نیروی کار 

در این واحدهاست.
براساس آمار و اطالعات موجود، در 
حال حاضر حدود ۸۲درصد از واحدهای 
مورد نظر تعطیل هســتند که این امر 
منجر به کاهش حدود ۶۵درصدی نیروی 
شــاغل در این واحدها شده، طوری که 
تعداد نیروی شاغل در این واحدها قبل 
از تملیک ۱4هزار و 4۷۷ نفر بوده که به 
۵۱۵9 نفر رسیده است. در واقع اشتغال 

93۱۸ کارگر از دست رفته است.
گرچه بانک ها خدماتی را به بنگاه های 
اقتصادی ارائــه کرده اند و نقش مهمی 
هم در تامین مالــی تولید و بخش های 
اقتصادی دارند اما بــه رفتارهای آنها در 
تملک بنگاه های تولیــدی انتقادهایی 
وارد است. مثل اینکه یک تولیدکننده 
۱۸ میلیارد تومان وام می گیرد و به دلیل 
مشکالتی که داشته و به موقع نتوانسته 
تسهیالت خود را بازپرداخت کند، باید 
نزدیک به ۵۰ میلیــارد تومان جریمه و 
ســود ترکیبی پرداخت کند. این شیوه 

کار، کمک به تولید محسوب نمی شود. 
از طرفی بعضی از بانک ها حاضر به اجرای 
مصوبات کارگروه های ستادهای تسهیل 
و رفع موانع تولید نیستند که البته بانک 
مرکزی باید بر اجرای این مصوبات بیشتر 
با صدور مجوز به بانک ها و تولید و اشتغال 
کمک کند. یک بخشی هم نیاز به اصالح 
مقررات دارند. باید در قوانین و مقررات 
مربوط به بانک ها، بازنگری صورت گیرد.

  زمانی که بانک ها می بینند 
توانایی حفظ تولید و ارتقای آن را 
ندارند، چرا سازوکاری برای خروج 
تدریجی خود از محیط تولید تدارک 

نمی بینند؟
معضلی که در ارتباط با بانک ها باید 
مورد اشاره قرار گیرد، این است که برخی 
از بانک ها، با عدم توان تولید در واحدهایی 
که آنهــا را به تملک خــود درآورده اند، 
مواجه هستند. تا امروز بیش از هزار واحد 
تولیدی توسط بانک ها تملک شده اند. 
نکته اساسی این است که بعد از تملک 
این واحدها توســط بانک ها، به همان 
دلیل که گفتم، بخش عمده تولید آنها 
تعطیل و اشتغال شان از بین رفته است. 
ماشین آالت و خطوط تولید این واحدها 
مستهلک شــده اند. صرف نظر از اینکه 
مالکیت مربوط به چه کسی است، اقدام 
بانک ها نباید موجب از بین رفتن ظرفیت 
تولید در این واحدهای تولیدی شود. رفتار 
بانک ها در تملک واحدهــا و رها کردن 
آنها درست نیســت، گرچه در تملک به 
وظایف قانونی عمل کردند. این نوع رفتار 
مغایر با شعار جهش تولید است که البته 
بانک ها هم ظاهرا برای تعیین و تکلیف 
سریعتر، نیازمند مجوز و مقررات بیشتری 
هستند. در واقع زمانی که واحدی را تملک 
می کنیم و تجهیزات و ظرفیت های آن را 
از بین می بریم، اصال کمکی به تحقق شعار 
سال نمی کند و در مغایرت با آن قرار دارد. 
نکته مهم این است که بانک ها باید هم در 
بحث اجرای مصوبات کارگروه های ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید و هم در احیای 
آنها و هم در واگذاری واحدهایی که تملک 
کرده اند، همکاری کنند. بانک ها نشان 
دادند که تولیدکنندگان خوبی نیستند. 
تملک ها واحدها توسط بانک ها، به زیان 
تولید و اشتغال تمام شده است. متاسفانه 
ســه چهارم تولید و دو سوم اشتغال این 
واحدهای تملیکــی را به همین دلیل از 

دست داده ایم.

نظام بانکی امانتدار خوبی برای تولید نبوده است

تعطیلی ۸۲درصد واحدهای در تملک بانک ها و بیکاری ۹ هزار کارگر

خبر

کارگران کارخانه روغن نباتی جهان می گویند: 
با وجود پرداخت مطالبات شان، امنیت شغلی آنها 

تضمین شده نیست.
یکی از این کارگران در گفت وگو با ایلنا گفت: 
کارگران به رغم دریافت مطالبات جاری خود، از 

امنیت شغلی خود رضایت ندارند.
وی با بیان اینکه در کارخانــه نزدیک به ۸۰ 
کارگر مشغول کارند که هر چند ماه یک بار تعدادی 
از کارگران قدیمی کارخانه به بهانه اتمام قرارداد، 
بیکار شــده و نیروی کار جدیــد جایگزین آنها 

می شود، افزود: دلیل بیکاری تدریجی کارگران 
قدیمــی پیگیری یک  ســری مطالبات قدیمی 
مربوط به معوقات مزدی و سنواتی سال های 93 
تا اسفند 9۷ است که پرونده شکایت آنها در اداره 
کار زنجان باز است. این کارگر با بیان اینکه از یک 
سال پیش هر چند ماه یک بار احکام اجرایی پرونده 
تعدادی از کارگــران از نهادهای پیگیری کننده، 
صادر می شود، افزود: کارفرما به محض دریافت 
احکام کارگران قدیمی که هنوز در کارخانه شاغل 
هســتند آنها را بیکار کرده و بالفاصله نیروی کار 

جدید جایگزین شان می کند. وی گفت: آخرین 
گروه از کارگرانی که به همین دلیل بیکار شدند، 
۸ نفر از کارگران با سوابق باال بودند که در آبان ماه 
سال جاری بیکار شدند. این کارگر با بیان اینکه 
بیکاری کارگران هر چند ماه یک بار اتفاق می افتد، 
افزود: تنها راه حفظ اشتغال کارگران و بازگشت به 
کار کارگرانی که تاکنون بیکار شده اند، صرف نظر 

کردن از شکایتشان است.
وی درباره وضعیت بیمه بیکاری این کارگران 
تعدیلی گفت: به دلیل معوقــات چندین ماهه 
بیمه ای به تامین اجتماعــی، کارگران تعدیلی 

امکان دریافت مقرری بیمه بیکاری ندارند.
به گفته این کارگر، آنها در حال حاضر یک ماه 
حقوق معوقه طلبکارند و بیمه تامین اجتماعی 

آنها نیز از آبان ماه سال جاری به تاخیر افتاده است.
این کارگر تاکید کرد: حل مشکالت این واحد 

تولیدی و کارگرانش نیازمند حمایت مسئوالن 
استانی است.

کارگران روغن نباتی جهان:

نگران آینده شغلی خود هستیم

حدود ۸۲درصد از 
واحدهای مورد نظر تعطیل 
هستند که این امر منجر به 
کاهش حدود ۶۵درصدی 

نیروی شاغل در این 
واحدها شده، طوری که 
تعداد نیروی شاغل در 

این واحدها قبل از تملیک 
۱۴هزار و ۴۷۷ نفر بوده که 
به ۵۱۵۹ نفر رسیده است

یک تولیدکننده 
۱۸ میلیارد تومان وام 

می گیرد و چون به موقع 
نتوانسته تسهیالت خود 

را بازپرداخت کند، باید 
نزدیک به ۵۰ میلیارد 
تومان جریمه و سود 

ترکیبی پرداخت کند. این 
شیوه کار، کمک به تولید 

محسوب نمی شود
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