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تجمع معلمان خرید خدمات 
مقابل مجلس

معلمان خرید خدمات ســال ۹۳ بــه بعد روز 
یکشنبه )۲۳ آذر( مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش ایلنا و به گفتــه معترضان که تعداد 
آنها به چند صد نفر می رسید، حدود ۱۳هزار معلم 
خرید خدمات از سراسر کشور، خواهان مشخص 
شدن وضعیت استخدام خود و یکسان شدن مدل 
قراردادها هســتند. به گفته این گروه از معلمان، 
همکارانشان در برخی استان ها تنها ماهی ۳۰۰هزار 
حقوق دریافت می کنند و یک بیمه ۱۰ روزه دارند 
در حالی که ساعت کار آنها با معلمان رسمی تفاوتی 
ندارد. معلمان حاضر در این تجمع با اشاره به طرح 
شورای عالی انقالب فرهنگی برای استخدام خود، 
گفتند: این نهاد تاکید دارد که برای روشــن شدن 
وضعیت اســتخدامی معلمان خرید خدمات باید 
آزمون استخدامی ماده ۲۸ برگزار شود. در همین 
حال این شورا اعالم کرده که استخدام معلمان تنها 

باید از طریق دانشگاه فرهنگیان انجام شود. 
    

خودکشی یک جوان جویای کار
دادستان شوش: رضا آل کثیر 

کارگر هفت تپه نبود
دادستان شوش درباره اخبار منتشرشده درباره 
خودکشی یک کارگر نیشکر هفت تپه توضیحاتی 
ارائه کرد. مصطفی نظری در گفت وگو با ایسنا درباره 
انتشار مطلبی در فضای مجازی مبنی بر خودکشی 
یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به نام »رضا 
آل کثیر« در پی اخراج از کار، اظهار کرد: خودکشی 
کارگر نیشکر هفت تپه صحت ندارد. فردی که اقدام 
به خودکشی کرده، هیچ گونه رابطه استخدامی با 
شرکت نیشکر هفت تپه نداشته است. وی افزود: این 
فرد کارگر شرکت نیشکر هفت تپه نبوده و هیچ گونه 
قراردادی با شرکت نداشته است و به دلیل اختالفات 
خانوادگی، در منزل اقدام به خودکشی کرده است. 
در همین زمینه، خبرگزاری ایلنا نیز گزارش داد که 
آل کثیر، یکی از جوانان جویای کار بوده که جمعه 
شب )۲۱ آذر ماه( در محل ســکونت خود واقع در 
شهر »حرد« خود را حلق آویز کرد و متاسفانه بعد 
از انتقال به بیمارستان روز شنبه جان باخت.  طبق 
این گزارش، اقدام به خودکشی آل کثیر هیچ ربطی 
به مجموعه هفت تپه نداشته هر چند وی متقاضی 
کار در هفت تپه بود و سال پیش چند روزی در این 
مجتمع کار کرده بود.  روابط عمومی مجتمع نیشکر 
هفت تپه نیز با ابراز تاســف از وقوع این اتفاق گفت: 
آقای آل کثیر جوان خوب هفت تپه ای بود که همانند 
سایر جوانان، متقاضی کار در هفت تپه بود. وی بجز 
چند روز، هیچ سابقه شغلی دیگری در این مجموعه 
نداشته و اینکه برخی افراد در فضای مجازی اقدام به 
خودکشی این جوان را به مجموعه هفت تپه مرتبط 

می کنند، درست نیست.
    

تجمع بازنشستگان خوزستانی 
مقابل تامین اجتماعی

بازنشســتگان کارگری خوزســتان با تجمع 
مقابل اداره کل تامین اجتماعی اســتان، خواستار 
رسیدگی به مطالبات خود شدند. به گزارش ایلنا، 
این بازنشستگان می گویند: در اعتراض به نحوه اجرا 
و اصالح همسان سازی و میزان ناچیز مستمری های 
خود، مقابل اداره تامین اجتماعی حاضر شــده ایم 
و از این نهاد درخواســت داریم به مطالبات ما پاسخ 
دهد. بازنشســتگان اهوازی می گوینــد: اصالح 
همسان سازی برای بازنشستگان سخت و زیان آور با 
فرمول هایی انجام شده که به هیچ وجه رضایت بخش 
نیست. عالوه بر آن، ما خواستار افزایش مستمری ها 
به اندازه سبد معیشت، ارائه خدمات درمانی رایگان و 
مکفی به بازنشستگان و فراهم آوردن خدمات رفاهی 
مناسب هستیم. بازنشستگان می گویند: دریافتی 
حداقل بگیران با اجرای همسان سازی به سه میلیون 
تومان هم نرسیده است. ســخت و زیان آورها هم از 
نحوه اصالحات و وعده های بی ســرانجام به ستوه 
آمده اند. بعد از ماه ها انتظار دریافتی بازنشستگان 
فقط ۲۰هزار تومان زیاد شده و این رقم ناچیز، توهین 

به بازنشسته است.
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اخبار کارگری

پیام عابدی

»نظام جامع تامین اجتماعی« 
مقوله ای است که حتی بسیاری از 
سیاست گذاران با کارکردهای آن 
آشنا نیستند و در منظومه ذهنی 
خود آن را محدود به سازمان تامین 
اجتماعی می دانند، در حالی که این 
سازمان با تمام ذخایر و دارایی هاش، 
نهــادی غیردولتی محســوب 
می شود؛ نهادی که هم قانون مختص 
و هم ذی نفعان مشخص خود را دارد 
که در نهایت باید به بیمه شدگان و 
بازنشستگان خود پاسخگو باشد 

نه ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور.
از این نگاه، با اینکه ســازمان 
تامین اجتماعی در قلمروی بیمه 
اجتماعی پا گذاشته، اما مسئول 
ایجاد بیمه فراگیر برای آحاد مردم 
محسوب نمی شود؛ مسئولیتی که 
»اصل ۲۹ قانون اساسی« برعهده 
دولت قرار داده اســت. به همین 
دلیل اگر روزی نظام جامع تامین 
اجتماعی مستقر شــود، تامین 
اجتماعی، صرفا خشتی در بدنه 
آن است و نه تامین کننده مالی و 

مهندس آن.
به تازگی و به دســتور رهبری، 
دولت مکلف شــد کــه امکانات 
استقرار نظام جامع تامین اجتماعی 
را بررسی و شــرایط استقرار آن 
را مهیا کند. »عبــاس خندان« 
کارشناس تامین اجتماعی و مدرس 
اقتصاد امور عمومی در دانشکده 
اقتصاد دانشگاه خوارزمی معتقد 
است که تحقق نظام جامع تامین 
اجتماعی باید در متن »نظام تامین 
اجتماعی چندالیه« تعریف شود. 
به اعتقاد وی، بــدون توجه به این 
ساختار، امکان تفکیک حمایت ها و 
سطح بندی آنها وجود ندارد. خندان 
در این گفت وگو، الزامات استقرار 
این نظام و موانــع پیش روی آن را 

مورد واکاوی قرار می دهد.
    

 سال هاست که بحث اجرای 
نظام تامین اجتماعی چندالیه در 
ایران مطرح است اما دولت ها آن را 
اجرا نکرده اند. به تازگی با مطرح 
شــدن بحث نظام جامع تامین 
اجتماعی و نامه وزیر رفاه به رهبری 
در مورد پیگیری اجرای این نظام با 
ایجاد بانک متمرکز اطالعات رفاه 
ایرانیان، بار دیگر چنین نظامی بر 
سر زبان ها افتاد. در این مقطع که 
کرونا، برای بســیاری مشکالت 
شغلی و درمانی ایجاد کرده، استقرار 

این نظام چه معنا و اهمیتی دارد؟
از نامه وزیر رفاه به رهبری، می توان 
استنباط کرد که قرار است »اطالعات 
رفاهی ایرانیان« در چارچوب نظام جامع 
تامین اجتماعی متمرکز شود تا بر مبنای 
آن بتوان حمایت های رفاهی را توسعه 

داد. صحبت از یک بانک اطالعاتی فراگیر 
است. کاربرد چنین بانک اطالعاتی این 
است که دیگر کسی نتواند از دو صندوق، 
حقوق بازنشستگی دریافت کند اما این 
مسأله ای جزئی اســت و نظام فراگیر و 
متمرکز تامین اجتماعی فراتر از آن است. 
دســتور رهبری به دولت هم در همین 
چارچوب قابل ارزیابی است اما مشکل 
کار اینجاســت که در ایران از ابتدا نظام 
تامین اجتماعی جامع و متمرکز تعریف 
نشده و سازمان تامین اجتماعی هم به 
سبب مسئولیت هایی که در قانون تامین 
اجتماعی دارد، صرفا بخشــی از نظام 

تامین اجتماعی را نمایندگی می کند.
یک نظــام متمرکــز در درجه اول 
حمایت های تعریف شده را دارد که این 
حمایت ها الیه الیه چیده می شوند. در 
این زمینه »سازمان بین المللی کار« و 
»بانک جهانی« نظام های چندالیه ای 
را پیش بینــی کرده اند که تفاوت هایی 
دارند ولی کال هدف نظام چندالیه این 
است که کارکردهای تامین اجتماعی 
را از یکدیگر تفکیک کند. این امر فراتر 
از یک کارکرد بیمه ای صرف اســت که 
در آن فردی بیمه پــردازی دارد و بعد 
براساس کارکرد و سنوات بیمه پردازی، 
مستمری دریافت کند. از طرفی تامین 
اجتماعی کارکرد حمایتــی هم دارد، 
یعنی افرادی که به هر دلیل، دستمزد 
پایینی را دریافت می کردند و در زمان 
بازنشستگی نمی توانند مستمری باالیی 
دریافت کنند یــا در طول بیمه پردازی 
بیکار شده اند، در پوشش حمایتی قرار 
می گیرند. در این قالب اگر افرادی باشند 
که نمی خواهند از بیمه اجباری استفاده 
کنند، می توانند از بیمه های تجاری بهره 
ببرند. این دسته صرفا می خواهند برای 
آینده پس اندازی داشــته باشند. به هر 
شکل اینها باید با تعریف الیه ها از یکدیگر 

تفکیک شوند.
 این الیه ها چگونه در ارتباط با 
یکدیگر تعریف می شوند و مرزهای 

ترسیم آنها چگونه است؟
اولین الیه، الیه صفر است. الیه بعدی 
الیه یک نام دارد که بیمه های شغلی و 
اجباری در درون آن می گنجند. پس از 
این الیه دوم قرار دارد که آن هم شغلی 
اســت اما به صورت اختیــاری تعریف 
می شود. الیه سوم هم در قالب بیمه های 
تکمیلــی و عمر تعریف می شــود که 
متقاضیان می توانند بیمه نامه های خود 
را از شرکت ها خریداری کنند. سازمان 
بین المللی کار و بانک جهانی پیشنهاد 
می دهند که این الیه ها حتما از یکدیگر 
تفکیک شوند چرا که اگر تفکیک نباشد، 
مشکالتی پیش می آید. مشکل اصلی 
اینجاست که در چارچوب فعلی، افراد 
حق بیمه ای را با این انتظار که پول شان 
ذخیره شود و صرف پرداخت مستمری 

به آنها شود، می پردازند اما چون 
مصارف این حــوزه تفکیک 
نشده، به یک باره می بینیم 

که مجلس یا دولت طرحی 

می دهند که خــارج از چارچوب های 
تعریف شــده بیمه پردازی در سازمان 
تامین اجتماعی دارد؛ طرحی که منابع 
آن به ذخایر بیمه ای کارگران چشــم 
دارد. به همین دلیل زمانی که طرح نظام 
متمرکز تامین اجتماعی با نامه وزیر رفاه 
به رهبری بر ســر زبان افتاد، »اتحادیه 
پیشکسوتان جامعه کارگری« با استفاده 
از ذخایر بیمه ای به عنوان منابع اجرای 
این برنامه مخالفــت کرد. صحبت این 
اتحادیه این اســت که اگر قرار باشد از 
منابع موجود در تامین اجتماعی بهره 
گرفته شود، پول فقرا را میان فقرا پخش 

کرده ایم.
 برابر بــرآورد وزارت رفاه 
۲۰درصد از جمعیت کشور، شامل 
۱۶ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی 
می کنند. با توجــه به این ارزیابی 
چگونه باید الیه صفر را تعریف کرد 

که نفعی برای فقرا داشته باشد؟
باید بدانیم که الیه صفر به عنوان الیه 
حمایتی چه تعریفی دارد. ممکن است 
که عده ای بگویند که نهادهای حمایتی 
مانند کمیته امداد و بنیاد مستضعفان 
همین وظیفه را برعهــده دارند اما الیه 
صفر باید جامع تعریف شود و منابع آن 
مشخص باشد و سطح درآمدی افرادی 
که در الیه صفر قرار می گیرند، تعیین 
شــود. الیه صفر به ویــژه از این جهت 
اهمیــت دارد که آورده هــر یک از این 
نهادهای حمایتی و البته دولت )از محل 
مالیات و...( که باید سهم ویژه ای داشته 
باشد، مشخص می شــود. در کل باید 
مشخص شــود که هریک از گروه های 
درآمدی در کدامیک از این الیه ها قرار 

می گیرند.
در درجه بعدی تامین مالی این الیه ها 
مهم است. اگر الیه ها و سطح درآمدها 
مشخص شــود، نه تنها تامین مالی که 
وضعیت حکمرانی موجود در این الیه ها 
هم تعریف می شود. تا زمانی که این موارد 
تعریف نشوند و ندانیم که منابع حمایت 
از فقرا )الیه صفر( از کجا باید تامین شود، 
نهادهای سیاسی مانند دولت و مجلس 
براساس شرایط کشــور، اولویت ها را 
جابه جا می کنند و مثال از منابع تامین 
اجتماعی برای اقشار محروم فاقد پوشش 
بیمه استفاده می کنند. مواقعی مانند این 
روزها که کشور با یک بیماری به شدت 

خطرناک به نام کرونا مواجه می شود یا 
یک سیل سنگین زیرساخت ها را تخریب 
می کند، اهمیت برخورداری کشور از یک 

نظام چندالیه مشخص می شود.
 وجود نظام چندالیه تامین 
اجتماعی تا چه اندازه کمک می کند 
کــه ذخایر بین النســلی تامین 
اجتماعی از دست اندازی های خارج 

از چارچوب بیمه، حفظ شوند؟
در اقتصاد مبحثی با نــام »مخزن 
مشــترک« وجود دارد. یــک مخزن 
مشترک رقابت بر سر دسترسی به منابع 
را تشدید می کند. مثالی می زنم که بتوان 
این بحث را ساده کرد. در میادین گازی 
مشترک ایران با همسایگان، اگر ایران 
برداشت نکند، کشور همسایه این کار 
را انجام می دهد. منابع تامین اجتماعی 
هم با تعریف نشدن این الیه ها، به مخزن 
مشترک تبدیل شده اند. در حال حاضر 
سازمان تامین اجتماعی باید تصمیم 
بگیرد که آیــا ذخایر بیمــه ای را برای 
بلندمدت و بازنشستگی هزینه کند یا 
صرف مصــارف کوتاه مدتی که برایش 
تعریف کرده اند. حــال زمانی که کرونا، 
فراگیر می شود، از ذخایر آن برای بیکاری 
و تامین معیشت مردم استفاده می شود. 
در نتیجه یک مخــزن و چند مصرف 
داریم. حال سازمان می ماند که آیا این 
منابع را صرف بازنشستگی و بلندمدت 
کند و بــرای بیمه بیــکاری اختصاص 
ندهد یا صرف حمایت های معیشــتی 
نکند یا اینکه این کارها را انجام دهد. اگر 
سرمایه گذاری برای بلندمدت را انتخاب 
کند، از بیمه بیکاری و مصارف این چنینی 
که کار فقرا را راه می اندازد، گذشته و اگر 
بیمه بیکاری را متقبل شود، نگاهش را از 

روی آتیه بیمه شدگان برداشته است.
از طرفی چون کارگــران حق بیمه 
می پردازنــد، انتظــار دارنــد که حق 
بیمه هایشان سرمایه گذاری و برای آتیه 
آنها صرف شــود اما از آن طرف بیکاران 
و فقرا انتظار دارند که تامین اجتماعی 
با منابــع اش به کمک بیایــد. در اینجا 
مشکل به اشتراک ذخایر و تفکیک 
نشدن آن برمی گردد. حال در 
این میان رقابت های سیاسی 
هم مطرح هســتند که هر 
کدام می خواهنــد از این 

مخزن مشترک به گونه ای گروه هایی که 
خواست آنها را نمایندگی می کنند، بهره 
گیرند. نظام چندالیه این منابع را تفکیک 
و الیه بندی می کند، مشخص می کند 
مرز الیه صفر تا کجاست و الیه های بعدی 
در کجا قرار می گیرند و چه گروه هایی را 
شامل می شوند. دیگر بر سر اینکه سازمان 
تامین اجتماعی باید تکالیف نظام جامع 
تامین اجتماعی را بــه تنهایی بر گردن 
بگیرد، بحث درنمی گیرد و تقاضاهای 
خارج از حیطه قانون تامین اجتماعی به 

آن احاله نمی شود.
 چرا دولت ها توان تحقق نظام 
تامیــن اجتماعــی چندالیه را 

نداشته اند؟
بر ســر اینکه نظام متمرکز تامین 
اجتماعی با این ویژگی اجرایی شــود، 
اتفاق نظر وجــود دارد. اینکــه چرا به 
ســمت این نظام حرکت نکردیم هم به 
این برمی گردد که تعریــف هر الیه به 
رقابت های سیاسی جدید می انجامد. 
البته اگر قرار باشــد که از این پس نظام 
متمرکــز تامین اجتماعــی به صورت 
فراقوه ای پیگیری شــود، دیگر درگیر 
مباحث سیاسی نمی شویم؛ مباحثی که 
در آنها دولت و مجلس یکدیگر را مورد 
نکوهش قرار می دهند. در حال حاضر 
تامین اجتماعی محلی اســت که همه 
گروه ها می خواهند گلیمشــان را از آن 

بیرون بکشند.
 در ماه های گذشته و زیر سایه 
بیکاری تعداد زیادی از شاغالن به 
دلیل برقــراری محدودیت های 
اجتماعی، یکی از مســائل اصلی 
کشور، تعریف غیرجامع از »قانون 
بیمه بیکاری« بود. بیمه بیکاری در 
نسبت با نظام جامع تامین اجتماعی 
چگونه باید تعریف شود تا اثربخش 

باشد؟
در حــال حاضــر ســازمان تامین 
اجتماعی در صندوق بیمه بیکاری، صرفا 
منابع را نگهداری می کند اما مشموالن 
را وزارت کار معرفی می کند. از سال ها 
پیش دعوایی میان وزارت کار و تامین 

اجتماعی در این حوزه وجود داشــت. 
تامین اجتماعی ۳درصد بیمه بیکاری را 
به رسمیت می شناسد و به هر فردی که 
از بابت اشتغال وی این ۳درصد پرداخت 
شــده باشــد، بیمه بیکاری پرداخت 
می کند و کارگران فصلی را مشــمول 
این قانون نمی داند امــا وزارت کار آنها 
را معرفی می کند. در نتیجه در خیلی از 
سال ها، صندوق بیمه بیکاری به دلیل 
برهم خوردن تراز منابع و مصارف دچار 
کسری است و مشخص نیست که این 
کسری را چگونه باید تامین کند. از پایان 
سال گذشــته هم که برقراری پوشش 
بیمه بیکاری مطرح شــد یا از قبل تر از 
آن و همیــن حاال که افــرادی به دلیل 
گرفتاری در سیل و زلزله بدون رعایت 
شــرط ابتدایی دریافت بیمه بیکاری 
)۶ ماه بیمه پردازی در دوران اشــتغال( 
مشمول دریافت بیمه بیکاری می شوند، 
کســری در بیمه بیکاری به وجود آمد. 
قانون بیمه بیکاری مشخص نکرده که 
اگر وزارت کار متقاضیانی که شــرایط 
الزم را ندارند معرفی کرد، منابعش باید 
از کجا تامین شــود. از این جهت فشار 
زیادی به صندوق بیمه بیــکاری وارد 
می شــود. در نتیجه کمک هایی که از 
سمت ســازمان ارائه می شوند، جنبه 
حمایتی دارند و نه بیمه ای. حتی اگر قرار 

باشد از سمت سازمان تامین اجتماعی 
حمایتی صورت گیــرد، دولت ها منابع 
آن را در بلندمدت پیش بینی نمی کنند. 
همه اینها موجب شد که تامین اجتماعی 
منابــع بازنشســتگی و پس اندازهای 
بیمه شــدگان را صــرف حمایت های 

اجتماعی خارج از چارچوب بیمه کند.
 معتقدید که دعواهای سیاسی 
یکی از موانع جدی بر سر راه تحقق 
نظام جامع تامین اجتماعی است. آیا 
در نهایــت گروه های تصمیم گیر 
می توانند بر سر حکمرانی بر این 
الیه ها و منابع هر کــدام از آنها به 

اتفاق نظر برسند؟
قطعا بــرای تفکیک ایــن الیه ها 
چانه زنی گسترده ای شکل می گیرد و 
اگر بخواهند به این سمت حرکت کنند، 
حتما بحث های سیاسی شکل می گیرد. 
به هر شکل هر کدام از این نهادها، گروهی 
را نمایندگی می کننــد و می خواهند 
الیه ای که برایشــان تعریف می شود، 
بزرگ تر از الیه های سایرین باشد. طبیعی 
است که اگر الیه صفر بزرگتر تعریف شود، 
به نفع بیکاران و فقراست اما از آن طرف 
کارگران و بیمه شدگان ضرر می کنند. 
بنابراین نمی توان به سادگی مرز میان 
الیه ها را مشــخص کرد و حتما اگر به 
صورت صورت فراقوه ای رسیدگی نشود، 
میان دولت و مجلس نزاع درمی گیرد که 
همین هم مانعی بر سر راه تعریف الیه ها 

می شود.

 گفتید الیه صفر نمی تواند در 
ایران کوچک تعریف شود. این الیه 
چه مشخصاتی باید داشته باشد و 

ابهامات موجود در آن چیست؟
اینکه الیه صفر چقدر بزرگ تعریف 
شود، به سیاست های حمایتی بستگی 
دارد. در خیلی از کشــورها، الیه صفر 
کوچک اســت اما در ایــران نمی تواند 
کوچک تعریف شود. باید مشخص شود 
که سهم هر یک از این نهادها یعنی کمیته 
امداد، بنیاد مستضعفان و... چقدر است و 
چه میزان از منابع این الیه از محل یارانه ها 
و مالیات کسب می شود. همچنین باید 
مصارف مشخص شود. حاال اینجا بحث 
دیگری درمی گیرد مبنی بر اینکه آیا تمام 
فقرا می توانند در الیه صفر قرار گیرند یا 
باید ارزیابی وسع شوند. بحث دیگر این 
است که آیا این حمایت ها باید بلندمدت 

تعریف شود یا نه. 
بحث دیگر این است که آیا با وجود 
الیه صفــر همچنــان می خواهیم به 
تمام گروه ها یارانه نقــدی بپردازیم یا 
می خواهیم پرداخت آن را به الیه صفر 
محدود کنیم و بر مبلغ آن بیفزاییم. در 
کل با تعریف این الیه ها، بسیاری از موارد 
روشن می شوند. تا زمانی که همه گروه ها 
به یک مخزن مشــترک چشم داشته 

باشند، الیه ها مشخص نمی شوند.

صندوق بیمه کارگران به محل حامی پروری جریان های کشور بدل شده است

رقابت های سیاسی؛ مانع تحقق نظام چندالیه تامین اجتماعی
چون کارگران حق بیمه 

می پردازند، انتظار دارند 
که حق بیمه هایشان 

سرمایه گذاری و برای آتیه 
آنها صرف شود اما از آن 

طرف بیکاران و فقرا انتظار 
دارند که تامین اجتماعی 

با منابع اش به کمک بیاید. 
در اینجا مشکل به اشتراک 
ذخایر و تفکیک نشدن آن 

برمی گردد

در چارچوب فعلی، افراد 
حق بیمه ای را با این انتظار 
که پول شان ذخیره شود و 
صرف پرداخت مستمری 
به آنها شود، می پردازند 

اما چون مصارف این حوزه 
تفکیک نشده، به یک باره 

می بینیم که مجلس یا 
دولت طرحی می دهند که 
منابع آن به ذخایر بیمه ای 

کارگران چشم دارد
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