 4دسترنج

toseeir ani.ir

شماره / 685دوشنبه 24آذر  28 / 1399ربیعالثانی 14/ 1442دسامبر 2020

اخبار کارگری

صندوق بیمه کارگران به محل حامیپروری جریانهای کشور بدل شده است

رقابتهای سیاسی؛ مانع تحقق نظام چندالیه تامین اجتماعی

پیام عابدی

«نظام جامع تامین اجتماعی»
مقولهای است که حتی بسیاری از
سیاستگذاران با کارکردهای آن
آشنا نیستند و در منظومه ذهنی
خودآنرامحدودبهسازمانتامین
اجتماعیمیدانند،درحالیکهاین
سازمانباتمامذخایروداراییهاش،
نهــادی غیردولتی محســوب
میشود؛نهادیکههمقانونمختص
وهمذینفعانمشخصخودرادارد
که در نهایت باید به بیمهشدگان و
بازنشستگان خود پاسخگو باشد
نه۸۰میلیوننفرجمعیتکشور.
از این نگاه ،با اینکه ســازمان
تامین اجتماعی در قلمروی بیمه
اجتماعی پا گذاشته ،اما مسئول
ایجاد بیمه فراگیر برای آحاد مردم
محسوب نمیشود؛ مسئولیتی که
«اصل  ۲۹قانون 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 تامینکننده مالی و
مهندسآن.
به تازگی و به دســتور رهبری،
دولت مکلف شــد کــه امکانات
استقرارنظامجامعتامیناجتماعی
را بررسی و شــرایط استقرار آن
را مهیا کند« .عبــاس خندان»
کارشناستامیناجتماعیومدرس
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،امکانتفکیکحمایتهاو
سطحبندیآنهاوجودندارد.خندان
در این گفتوگو ،الزامات استقرار
این نظام و موانــع پیشروی آن را
موردواکاویقرارمیدهد.
سالهاست که بحث اجرای
نظام تامین اجتماعی چندالیه در
ایران مطرح است اما دولتها آن را
اجرا نکردهاند .به تازگی با مطرح
شــدن بحث نظام جامع تامین
اجتماعیونامهوزیررفاهبهرهبری
در مورد پیگیری اجرای این نظام با
ایجاد بانک متمرکز اطالعات رفاه
ایرانیان ،بار دیگر چنین نظامی بر
سر زبانها افتاد .در این مقطع که
کرونا ،برای بســیاری مشکالت
شغلیودرمانیایجادکرده،استقرار
ایننظامچهمعناواهمیتیدارد؟
از نامه وزیر رفاه به رهبری ،میتوان
استنباط کرد که قرار است «اطالعات
رفاهیایرانیان»درچارچوبنظامجامع
تامیناجتماعیمتمرکزشودتابرمبنای
آن بتوان حمایتهای رفاهی را توسعه

داد.صحبتازیکبانکاطالعاتیفراگیر
است .کاربرد چنین بانک اطالعاتی این
استکهدیگرکسینتواندازدوصندوق،
حقوق بازنشستگی دریافت کند اما این
مسألهای جزئی اســت و نظام فراگیر و
متمرکزتامیناجتماعیفراترازآناست.
دســتور رهبری به دولت هم در همین
چارچوب قابل ارزیابی است اما مشکل
کار اینجاســت که در ایران از ابتدا نظام
تامیناجتماعیجامعومتمرکزتعریف
نشده و سازمان تامین اجتماعی هم به
سببمسئولیتهاییکهدرقانونتامین
اجتماعی دارد ،صرفا بخشــی از نظام
تامیناجتماعیرانمایندگیمیکند.
یک نظــام متمرکــز در درجه اول
حمایتهای تعریفشده را دارد که این
حمایتها الیهالیه چیده میشوند .در
این زمینه «سازمان بینالمللی کار» و
«بانک جهانی» نظامهای چندالیهای
را پیشبینــی کردهاند که تفاوتهایی
دارند ولی کال هدف نظام چندالیه این
است که کارکردهای تامین اجتماعی
را از یکدیگر تفکیک کند .این امر فراتر
از یک کارکرد بیمهای صرف اســت که
در آن فردی بیمهپــردازی دارد و بعد
براساس کارکرد و سنوات بیمهپردازی،
مستمری دریافت کند .از طرفی تامین
اجتماعی کارکرد حمایتــی هم دارد،
یعنی افرادی که به هر دلیل ،دستمزد
پایینی را دریافت میکردند و در زمان
بازنشستگینمیتوانندمستمریباالیی
دریافت کنند یــا در طول بیمهپردازی
بیکار شدهاند ،در پوشش حمایتی قرار
میگیرند.دراینقالباگرافرادیباشند
کهنمیخواهندازبیمهاجباریاستفاده
کنند،میتوانندازبیمههایتجاریبهره
ببرند .این دسته صرفا میخواهند برای
آینده پساندازی داشــته باشند .به هر
شکلاینهابایدباتعریفالیههاازیکدیگر
تفکیکشوند.
این الیههاچگونه در ارتباطبا
یکدیگرتعریفمیشوندومرزهای
ترسیمآنهاچگونهاست؟
اولینالیه،الیهصفراست.الیهبعدی
الیه یک نام دارد که بیمههای شغلی و
اجباری در درون آن میگنجند .پس از
این الیه دوم قرار دارد که آنهم شغلی
اســت اما به صورت اختیــاری تعریف
میشود.الیهسومهمدرقالببیمههای
تکمیلــی و عمر تعریف میشــود که
متقاضیانمیتوانندبیمهنامههایخود
را از شرکتها خریداری کنند .سازمان
بینالمللی کار و بانک جهانی پیشنهاد
میدهند که این الیهها حتما از یکدیگر
تفکیکشوندچراکهاگرتفکیکنباشد،
مشکالتی پیش میآید .مشکل اصلی
اینجاست که در چارچوب فعلی ،افراد
حق بیمهای را با این انتظار که پولشان
ذخیرهشودوصرفپرداختمستمری
به آنها شود ،میپردازند اما چون
مصارف این حــوزه تفکیک
نشده ،به یکباره میبینیم
که مجلس یادولتطرحی

میدهند که خــارج از چارچوبهای
تعریف شــده بیمهپردازی در سازمان
تامین اجتماعی دارد؛ طرحی که منابع
آن به ذخایر بیمهای کارگران چشــم
دارد.بههمیندلیلزمانیکهطرحنظام
متمرکزتامیناجتماعیبانامهوزیررفاه
به رهبری بر ســر زبان افتاد« ،اتحادیه
پیشکسوتانجامعهکارگری»بااستفاده
از ذخایر بیمهای به عنوان منابع اجرای
این برنامه مخالفــت کرد .صحبت این
اتحادیه این اســت که اگر قرار باشد از
منابع موجود در تامین اجتماعی بهره
گرفتهشود،پولفقرارامیانفقراپخش
کردهایم.
برابر بــرآورد وزارت رفاه
۲۰درصد از جمعیت کشور ،شامل
 ۱۶میلیون نفر زیر خط فقر زندگی
میکنند .با توجــه به این ارزیابی
چگونهبایدالیهصفرراتعریفکرد
کهنفعیبرایفقراداشتهباشد؟
بایدبدانیمکهالیهصفربهعنوانالیه
حمایتی چه تعریفی دارد .ممکن است
کهعدهایبگویندکهنهادهایحمایتی
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 میگیرند ،تعیین
شــود .الیه صفر به ویــژه از این جهت
اهمیــت دارد که آورده هــر یک از این
نهادهایحمایتیوالبتهدولت(ازمحل
مالیات و )...که باید سهم ویژهای داشته
باشد ،مشخص میشــود .در کل باید
مشخص شــود که هریک از گروههای
درآمدی در کدامیک از این الیهها قرار
میگیرند.
دردرجهبعدیتامینمالیاینالیهها
مهم است .اگر الیهها و سطح درآمدها
مشخص شــود ،نه تنها تامین مالی که
وضعیتحکمرانیموجوددراینالیهها
همتعریفمیشود.تازمانیکهاینموارد
تعریفنشوندوندانیمکهمنابعحمایت
ازفقرا(الیهصفر)ازکجابایدتامینشود،
نهادهای سیاسی مانند دولت و مجلس
براساس شرایط کشــور ،اولویتها را
جابهجا میکنند و مثال از منابع تامین
اجتماعیبرایاقشارمحرومفاقدپوشش
بیمهاستفادهمیکنند.مواقعیماننداین
روزها که کشور با یک بیماری به شدت

در چارچوب فعلی ،افراد
حق بیمهای را با این انتظار
که پولشان ذخیره شود و
صرفپرداختمستمری
به آنها شود ،میپردازند
اما چون مصارف این حوزه
تفکیکنشده،بهیکباره
میبینیمکهمجلسیا
دولت طرحی میدهند که
منابع آن به ذخایر بیمهای
کارگران چشم دارد
خطرناک به نام کرونا مواجه میشود یا
یکسیلسنگینزیرساختهاراتخریب
میکند،اهمیتبرخورداریکشورازیک
نظامچندالیهمشخصمیشود.
وجود نظام چندالیه تامین
اجتماعیتاچهاندازهکمکمیکند
کــه ذخایر بینالنســلی تامین
اجتماعیازدستاندازیهایخارج
ازچارچوببیمه،حفظشوند؟
در اقتصاد مبحثی با نــام «مخزن
مشــترک» وجود دارد .یــک مخزن
مشترکرقابتبرسردسترسیبهمنابع
راتشدیدمیکند.مثالیمیزنمکهبتوان
این بحث را ساده کرد .در میادین گازی
مشترک ایران با همسایگان ،اگر ایران
برداشت نکند ،کشور همسایه این کار
را انجام میدهد .منابع تامین اجتماعی
همباتعریفنشدناینالیهها،بهمخزن
مشترک تبدیل شدهاند .در حال حاضر
سازمان تامین اجتماعی باید تصمیم
بگیرد که آیــا ذخایر بیمــهای را برای
بلندمدت و بازنشستگی هزینه کند یا
صرف مصــارف کوتاهمدتی که برایش
تعریف کردهاند .حــال زمانی که کرونا،
فراگیرمیشود،ازذخایرآنبرایبیکاری
وتامینمعیشتمردماستفادهمیشود.
در نتیجه یک مخــزن و چند مصرف
داریم .حال سازمان میماند که آیا این
منابع را صرف بازنشستگی و بلندمدت
کند و بــرای بیمه بیــکاری اختصاص
ندهد یا صرف حمایتهای معیشــتی
نکند یا اینکه این کارها را انجام دهد .اگر
سرمایهگذاریبرایبلندمدتراانتخاب
کند،ازبیمهبیکاریومصارفاینچنینی
که کار فقرا را راه میاندازد ،گذشته و اگر
بیمهبیکاریرامتقبلشود،نگاهشرااز
رویآتیهبیمهشدگانبرداشتهاست.
از طرفی چون کارگــران حق بیمه
میپردازنــد ،انتظــار دارنــد که حق
بیمههایشانسرمایهگذاریوبرایآتیه
آنها صرف شــود اما از آن طرف بیکاران
و فقرا انتظار دارند که تامین اجتماعی
با منابــعاش به کمک بیایــد .در اینجا
مشکل به اشتراک ذخایر و تفکیک
نشدن آن برمیگردد .حال در
اینمیانرقابتهایسیاسی
هم مطرح هســتند که هر
کدام میخواهنــد از این

مخزنمشترکبهگونهایگروههاییکه
خواستآنهارانمایندگیمیکنند،بهره
گیرند.نظامچندالیهاینمنابعراتفکیک
و الیهبندی میکند ،مشخص میکند
مرزالیهصفرتاکجاستوالیههایبعدی
در کجا قرار میگیرند و چه گروههایی را
شاملمیشوند.دیگربرسراینکهسازمان
تامیناجتماعیبایدتکالیفنظامجامع
تامین اجتماعی را بــه تنهایی بر گردن
بگیرد ،بحث درنمیگیرد و تقاضاهای
خارجازحیطهقانونتامیناجتماعیبه
آناحالهنمیشود.
چرا دولتها توان تحقق نظام
تامیــن اجتماعــی چندالیه را
نداشتهاند؟
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 برمیگردد که تعریــف هر الیه به
رقابتهای سیاسی جدید میانجامد.
البته اگر قرار باشــد که از این پس نظام
متمرکــز تامین اجتماعــی به صورت
فراقوهای پیگیری شــود ،دیگر درگیر
مباحثسیاسینمیشویم؛مباحثیکه
در آنها دولت و مجلس یکدیگر را مورد
نکوهش قرار میدهند .در حال حاضر
تامین اجتماعی محلی اســت که همه
گروهها میخواهند گلیمشــان را از آن
بیرونبکشند.
در ماههای گذشته و زیر سایه
بیکاری تعداد زیادی از شاغالن به
دلیل برقــراری محدودیتهای
اجتماعی ،یکی از مســائل اصلی
کشور ،تعریف غیرجامع از «قانون
بیمه بیکاری» بود .بیمه بیکاری در
نسبتبانظامجامعتامیناجتماعی
چگونهبایدتعریفشودتااثربخش
باشد؟
در حــال حاضــر ســازمان تامین
اجتماعیدرصندوقبیمهبیکاری،صرفا
منابع را نگهداری میکند اما مشموالن
را وزارت کار معرفی میکند .از سالها
پیش دعوایی میان وزارت کار و تامین

باشد از سمت سازمان تامین اجتماعی
حمایتی صورت گیــرد ،دولتها منابع
آنرادربلندمدتپیشبینینمیکنند.
همهاینهاموجبشدکهتامیناجتماعی
منابــع بازنشســتگی و پساندازهای
بیمهشــدگان را صــرف حمایتهای
اجتماعیخارجازچارچوببیمهکند.
معتقدیدکهدعواهایسیاسی
یکیازموانعجدیبرسرراهتحقق
نظامجامعتامیناجتماعیاست.آیا
در نهایــت گروههای تصمیمگیر
میتوانند بر سر حکمرانی بر این
الیهها و منابع هر کــدام از آنها به
اتفاقنظربرسند؟
قطعا بــرای تفکیک ایــن الیهها
چانهزنی گستردهای شکل میگیرد و
اگربخواهندبهاینسمتحرکتکنند،
حتمابحثهایسیاسیشکلمیگیرد.
بههرشکلهرکدامازایننهادها،گروهی
را نمایندگی میکننــد و میخواهند
الیهای که برایشــان تعریف میشود،
بزرگترازالیههایسایرینباشد.طبیعی
استکهاگرالیهصفربزرگترتعریفشود،
به نفع بیکاران و فقراست اما از آن طرف
کارگران و بیمهشدگان ضرر میکنند.
بنابراین نمیتوان به سادگی مرز میان
الیهها را مشــخص کرد و حتما اگر به
صورتصورتفراقوهایرسیدگینشود،
میاندولتومجلسنزاعدرمیگیردکه
همینهممانعیبرسرراهتعریفالیهها
میشود.

اجتماعی در این حوزه وجود داشــت.
تامیناجتماعی۳درصدبیمهبیکاریرا
به رسمیت میشناسد و به هر فردی که
ازبابتاشتغالویاین۳درصدپرداخت
شــده باشــد ،بیمه بیکاری پرداخت
میکند و کارگران فصلی را مشــمول
این قانون نمیداند امــا وزارت کار آنها
را معرفی میکند .در نتیجه در خیلی از
سالها ،صندوق بیمه بیکاری به دلیل
برهم خوردن تراز منابع و مصارف دچار
کسری است و مشخص نیست که این
کسریراچگونهبایدتامینکند.ازپایان
سال گذشــته هم که برقراری پوشش
بیمه بیکاری مطرح شــد یا از قبلتر از
آن و همیــن حاال که افــرادی به دلیل
گرفتاری در سیل و زلزله بدون رعایت
شــرط ابتدایی دریافت بیمه بیکاری
( ۶ماه بیمهپردازی در دوران اشــتغال)
مشمولدریافتبیمهبیکاریمیشوند،
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
میشــود .در نتیجه کمکهایی که از
سمت ســازمان ارائه میشوند ،جنبه
حمایتیدارندونهبیمهای.حتیاگرقرار

گفتید الیه صفر نمیتواند در
ایرانکوچکتعریفشود.اینالیه
چه مشخصاتی باید داشته باشد و
ابهاماتموجوددرآنچیست؟
اینکه الیه صفر چقدر بزرگ تعریف
شود ،به سیاستهای حمایتی بستگی
دارد .در خیلی از کشــورها ،الیه صفر
کوچک اســت اما در ایــران نمیتواند
کوچک تعریف شود .باید مشخص شود
کهسهمهریکازایننهادهایعنیکمیته
امداد،بنیادمستضعفانو...چقدراستو
چهمیزانازمنابعاینالیهازمحلیارانهها
و مالیات کسب میشود .همچنین باید
مصارف مشخص شود .حاال اینجا بحث
دیگریدرمیگیردمبنیبراینکهآیاتمام
فقرا میتوانند در الیه صفر قرار گیرند یا
باید ارزیابی وسع شوند .بحث دیگر این
استکهآیااینحمایتهابایدبلندمدت
تعریفشودیانه.
بحث دیگر این است که آیا با وجود
الیه صفــر همچنــان میخواهیم به
تمام گروهها یارانه نقــدی بپردازیم یا
میخواهیم پرداخت آن را به الیه صفر
محدود کنیم و بر مبلغ آن بیفزاییم .در
کلباتعریفاینالیهها،بسیاریازموارد
روشنمیشوند.تازمانیکههمهگروهها
به یک مخزن مشــترک چشم داشته
باشند،الیههامشخصنمیشوند.

چون کارگران حق بیمه
میپردازند ،انتظار دارند
کهحقبیمههایشان
سرمایهگذاری و برای آتیه
آنها صرف شود اما از آن
طرف بیکاران و فقرا انتظار
دارندکهتامیناجتماعی
بامنابعاشبهکمکبیاید.
در اینجامشکلبه اشتراک
ذخایر و تفکیک نشدن آن
برمیگردد

تجمع معلمان خرید خدمات
مقابل مجلس

معلمان خرید خدمات ســال  ۹۳بــه بعد روز
یکشنبه( ۲۳آذر)مقابلمجلستجمعکردند.
به گزارش ایلنا و به گفتــه معترضان که تعداد
آنها به چند صد نفر میرسید ،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،
همکارانشاندربرخیاستانهاتنهاماهی۳۰۰هزار
حقوق دریافت میکنند و یک بیمه  ۱۰روزه دارند
درحالیکهساعتکارآنهابامعلمانرسمیتفاوتی
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  ۲۸برگزار شود .در همین
حال این شورا اعالم کرده که استخدام معلمان تنها
بایدازطریقدانشگاهفرهنگیانانجامشود.
خودکشی یک جوان جویای کار

دادستان شوش :رضا آلکثیر
کارگر هفتتپه نبود

دادستان شوش درباره اخبار منتشرشده درباره
خودکشی یک کارگر نیشکر هفتتپه توضیحاتی
ارائهکرد.مصطفینظریدرگفتوگوباایسنادرباره
انتشارمطلبیدرفضایمجازیمبنیبرخودکشی
یکیازکارگرانشرکتنیشکرهفتتپهبهنام«رضا
آلکثیر» در پی اخراج از کار ،اظهار کرد :خودکشی
کارگرنیشکرهفتتپهصحتندارد.فردیکهاقدام
به خودکشی کرده ،هیچگونه رابطه استخدامی با
شرکتنیشکرهفتتپهنداشتهاست.ویافزود:این
فردکارگرشرکتنیشکرهفتتپهنبودهوهیچگونه
قراردادیباشرکتنداشتهاستوبهدلیلاختالفات
خانوادگی ،در منزل اقدام به خودکشی کرده است.
درهمینزمینه،خبرگزاریایلنانیزگزارشدادکه
آلکثیر ،یکی از جوانان جویای کار بوده که جمعه
شب ( ۲1آذر ماه) در محل ســکونت خود واقع در
شهر «حرد» خود را حلقآویز کرد و متاسفانه بعد
از انتقال به بیمارستان روز شنبه جان باخت .طبق
این گزارش ،اقدام به خودکشی آلکثیر هیچ ربطی
به مجموعه هفتتپه نداشته هر چند وی متقاضی
کار در هفتتپه بود و سال پیش چند روزی در این
مجتمعکارکردهبود .روابطعمومیمجتمعنیشکر
هفتتپه نیز با ابراز تاســف از وقوع این اتفاق گفت:
آقایآلکثیرجوانخوبهفتتپهایبودکههمانند
سایر جوانان ،متقاضی کار در هفتتپه بود .وی بجز
چندروز،هیچسابقهشغلیدیگریدراینمجموعه
نداشتهواینکهبرخیافراددرفضایمجازیاقدامبه
خودکشیاینجوانرابهمجموعههفتتپهمرتبط
میکنند،درستنیست.

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،
اینبازنشستگانمیگویند:دراعتراضبهنحوهاجرا
واصالحهمسانسازیومیزانناچیزمستمریهای
خود ،مقابل اداره تامین اجتماعی حاضر شــدهایم
و از این نهاد درخواســت داریم به مطالبات ما پاسخ
دهد .بازنشســتگان اهوازی میگوینــد :اصالح
همسانسازیبرایبازنشستگانسختوزیانآوربا
فرمولهاییانجامشدهکهبههیچوجهرضایتبخش
نیست.عالوهبرآن،ماخواستارافزایشمستمریها
بهاندازهسبدمعیشت،ارائهخدماتدرمانیرایگانو
مکفیبهبازنشستگانوفراهمآوردنخدماترفاهی
مناسب هستیم .بازنشستگان میگویند :دریافتی
حداقلبگیرانبااجرایهمسانسازیبهسهمیلیون
تومان هم نرسیده است .ســخت و زیانآورها هم از
نحوه اصالحات و وعدههای بیســرانجام به ستوه
آمدهاند .بعد از ماهها انتظار دریافتی بازنشستگان
فقط20هزارتومانزیادشدهواینرقمناچیز،توهین
بهبازنشستهاست.

