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سیاست های کلی تامین اجتماعی با 
هدف بهبود و ارتقای سطح رفاه جامعه و 
کاهش فقر ابالغ شده ولی نکته مهم این 
است که الزم اســت شرایط اجرایی آن 
توسط دســتگاه های متولی امر فراهم 

شود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر، 
سیاســت های کلی تامین اجتماعی با 
۹ رویکرد ابالغ شــده که استقرار نظام 
تامین اجتماعی یک پارچه و شــفاف 
و بســط و تأمین عدالت اجتماعی، از 
مهم ترین نــکات مورد تاکیــد در این 
سیاست هاســت. در ایــن میــان، 
کارشناسان رفاه و تامین اجتماعی، به 
آثار اجرای این سیاست ها و مشکالتی 
که ممکن است بر ســر راه اجرای این 

سیاست ها باشد، پرداخته اند.
در همین زمینه »حســین مظفر« 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با تأکید بر تحقق اصل مترقی و متعالی 
عدالت اجتماعی در حوزه های معیشت، 
بازنشستگی، بیکاری و... به عنوان دغدغه 
سیاســت های کلی تامین اجتماعی، 
جامعه هدف این سیاســت ها را آحاد 
ایرانیان و افراد غیرایرانی شاغل و مقیم 
ایران معرفی کرد و گفت: با پیاده سازی و 
اجرای صحیح سیاست ها، طیف وسیعی 
از خدمات در سه الیه امدادی، حمایتی و 
بیمه ای دریافت شده و در بخش بیمه ای 
نیز طبق سطح بندی و با مشارکت بیشتر 
ذی نفعان در الیه هــای باالتر خدمات 
مورد نیاز را در سطح پایه، مازاد و مکمل 
دریافت می کنند. همچنین فراگیری 
پوشش ها، جامعیت خدمات، کفایت 
مزایا و پایداری مالــی، اصول حاکم بر 
نظام تامین اجتماعی چندالیه اســت 
و کشــور در زمینه تحقق این اصول با 
کاســتی ها و چالش هایی روبه رو است 
که برای هر یک از این مسائل، در متن 
سیاســت های کلی تامین اجتماعی 
راهکارهای برون رفت، طراحی و تدوین 

شده است.
وی افزود: بسط و گسترش عدالت 
اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، رفع 
تبعیض هــای ناروا، حمایت از اقشــار 
ضعیف جامعه، رفع فقر و آســیب های 
اجتماعی، نظام ملی احسان و نیکوکاری 
و تعیین حقوق و تکالیف متقابل مردم و 
دولت در این زمینه ازجمله اصول مهم 
سیاست های کلی تامین اجتماعی است 
و رویکرد توانمندسازی اجتماع محور 
و خانواده محــور، بازاجتماعی شــدن 
مبتالیــان به فقر و آســیب اجتماعی 
و توجه ویژه به ســالمندان و معلوالن 
در این سیاســت ها مدنظر قرار گرفته 
است. همچنین موضوع صندوق های 
بازنشستگی و مسائل و مشکالت مبتالبه 
آنها از محورهای مهم سیاســت های 
کلی تامین اجتماعی اســت که در این 
زمینــه نیز سیاســت های الزم جهت 
طراحــی راهکارهــای اصالحــی در 
متــن پیش نویس و مالحظــات الزم 
برای برون رفــت صندوق های بیمه گر 

اجتماعی از چالش های مبتالبه و نیل 
به پایداری مالی، در قالب سیاست های 

کلی گنجانده شده است.
 صندوق های بیمه ای 

به مثابه بحران اساسی کشور
»عمــران نعیمــی« مدیــرکل 
امــور حقوقــی و قوانیــن ســازمان 
تامین اجتماعی هم با اشــاره به ابالغ 
سیاســت های کلی تامین اجتماعی 
گفت: تامین اجتماعی در این ســند به 
مفهوم عام آن به کار رفته و شــامل سه 
حوزه بیمه های اجتماعی، حوزه حمایتی 
و حوزه امدادی می شــود. در واقع همه 
حوزه هایی که مــردم نیازمند دریافت 
خدمات اجتماعی از آنها هستند را در 

برمی گیرد.
وی افــزود: یکــی از بندهــای 
سیاســت های کلی، بر اصالح قوانین و 
ساختارها تأکید دارد. اکنون ۲۲ صندوق 
بیمه ای در کشــور داریم که سازمان 
تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی 
کشوری و ســازمان تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح بزرگترین آنها هستند. 
امروز تعادل منابع و مصارف بســیاری 
از ایــن صندوق ها به هم خــورده که 
عوامل متعددی داشــته اســت. یکی 
از بحران های اساســی کشور، همین 
صندوق ها هســتند که باید برای آنها 

چاره اندیشی شود.

نعیمی گفت: در این سند تأکید شده 
که باید منابع پایدار بــرای صندوق ها 
پیش بینی شود. درباره اصالح ساختارها 
نیز تاکید شــده اســت. صندوق های 
کوچکی داریم که نمی توانند بیمه شده 
جدید جذب کنند و بر هزینه هایشان 
افزوده می شــود و اینها حتماً نیازمند 
اصالح ساختار هســتند و چه بسا نیاز 
باشد در یک صندوق بزرگ ادغام شوند.

مدیرکل امــور حقوقــی و قوانین 
تامین اجتماعی افزود: در حوزه حمایتی 
و امدادی هم وضعیت همین طور است و 
در مجموع ایجاد یک سازوکار فرابخشی 
برای انسجام بخشــی به حمایت ها در 

سیاســت های کلی تامین اجتماعی 
مورد تاکید قرار گرفته است. در قانون 
ساختار نظام جامع که سال ۸۳ تصویب 
شد، شــورای عالی رفاه تشکیل شد اما 

نتوانست در تنظیم گری موفق باشد.
نعیمی گفــت: با اجرایی شــدن 
سیاســت های کلی چنــد اتفاق مهم 
خواهد افتاد؛ نظیر اینکه نظام چندالیه 
بنیان گذاشته می شود و حوزه امدادی، 
حمایتی و بیمه ای تفکیک خواهند شد. 
بر این اساس حوزه بیمه ای شامل بیمه 
پایه و تکمیلی خواهــد بود. همچنین 
منابع پایدار برای صندوق ها پیش بینی 
و بازنگری در مقررات، یکسان ســازی 
قوانین و اصالح ســاختار و تشکیالت 

صندوق ها را شاهد خواهیم بود.
 توجه به عدالت اجتماعی

 و فقرزدایی
مهم ترین هدف سیاست های کلی 
تامین اجتماعی را می تــوان در ایجاد 
عدالت اجتماعی و فقرزدایی از جامعه 
جست وجو کرد زیرا در شرایط کنونی، 
موضــوع بی عدالتی در دسترســی به 
نیازهای رفاهــی و همچنین رفع فقر 
از جامعه، می تواند کشــور را به سمت 
اجرایی شدن سیاست های کلی ابالغی 
ســوق دهد. اما چگونه می توان در این 
مسیر گام برداشــت تا بتوان سریع به 
ایجاد عدالت اجتماعی و فقرزدایی در 

جامعه دست یافت.
»میرهاشم موســوی« مدیرعامل 
تأمین اجتماعی با بیان این مطلب که 
سیاســت های کلی تأمین اجتماعی 
دارای دو ویژگــی ممتــاز عمومیت و 
جامعیت اســت، گفت: اجرایی شدن 
دقیق سیاســت های ابالغی می تواند 
الگوی جدیــدی از حکمرانــی رفاه و 

تأمین اجتماعی در کشور را رقم بزند.
وی افزود: به عنوان متولیان سازمان 
تأمین اجتماعی، بایــد در اجرای این 
سیاســت ها به گونه ای عمل کنیم که 
آثار و منافع اقدامــات و عملکرد ما که 
از این پس در چارچوب کلی ترســیم 
شده در سیاســت های ابالغی خواهد 
بود، در زندگی مردم به شکلی ملموس 
تأثیرگذار باشد و مردم بتوانند آثار مثبت 
این اقدامات را در زندگی خود مشاهده 

کنند.
موسوی گفت: سیاست های ابالغی 
به قدری دقیق و موشکافانه و با در نظر 
داشتن ریشه ها، دالیل و نیز بسترهای 
اصلی مهم ترین چالش های امروز حوزه 
رفاه و تأمین اجتماعی کشــور طراحی 
شــده اند که در واقع می تــوان گفت 
چالش های تأمین اجتماعــی در این 

سیاست ها نقطه زنی شده است.
مهم ترین اقدام دولت در اجرای 
سیاست های کلی تامین اجتماعی

»اکبر شــوکت« عضو سابق هیأت 
امنای تامین اجتماعی می گوید: ابالغ 
سیاســت های کلی تامین اجتماعی 
اتفاق خوبی است که در جهت حمایت 
از تامین اجتماعــی و بیمه شــدگان و 

همچنین رفع مشــکالت این صندوق 
تدوین و ابالغ شده است.

وی با اشــاره به اینکه تأمین منابع 
مالــی مهم تریــن اقدامی اســت که 
دولت در جهت اجرای این سیاست ها 
می تواند انجــام دهد، خاطرنشــان 
کرد: بــدون تأمین منابــع هیچ یک 
از سیاســت های تامین اجتماعــی را 

نمی توان اجرا کرد.
شوکت با اشــاره به اینکه حدود ۷ 
میلیون سرپرســت خانوار شــاغل در 
کشور بیمه نیستند، ادامه داد: ابتدا باید 
راهکاری برای بیمــه این گونه افراد در 
نظر گرفت و به همین دلیل اولویت اول 

شناسایی دقیق افراد فاقد بیمه است.
عضــو ســابق هیــأت امنــای 
تامین اجتماعی گفت: بــرای اجرای 
درســت سیاســت های ابالغی باید از 
نظرات و ایــده کارشناســان خبره و 
علوم اقتصــاد و اجتماعی و همچنین 
تشــکل های کارگــری و کارفرمایی 
استفاده کرد و مشکالت را شناسایی و 
راهکار مناسب برای رفع آنها تدوین کرد.

وی با تأکید بر اینکه در دولت های 
گذشته طرح های بیمه ای ارائه شد که بار 
مالی بر دوش تامین اجتماعی گذاشت، 
اظهار داشت: بیمه رانندگان، قالیبافان 
و... ازجمله طرح هایــی بود که به دلیل 
بار مالی چندین سال است که به مشکل 
برخورده طوری که اگر فردی یک روز 
بیمه خود را دیر پرداخــت کند، آن را 

قطع می کنند.
شــوکت ادامــه داد: متأســفانه 
تصمیمــات غلــط و نادرســت در 
گذشته باعث شــده که در حال حاضر 
تامین اجتماعی با مشکالت و کسری 
اعتبار مواجه شود و نتیجه آن کسری 
ماهانه بیــش از ۱۰هزار میلیارد تومان 
در سال جاری است که رقم کمی نیست 

و باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.
وی با اشــاره به اینکه بدهی دولت 
به تامین اجتماعی حــدود ۵۰۰هزار 
میلیارد تومان اســت، افزود: البته اگر 
با نرخ حق بیمه این بدهی محاســبه 
می شد، رقم واقعی بدهی سه برابر مبلغ 

اعالم شده خواهد بود.
شــوکت اظهار داشــت: باید برای 
تامین اجتماعی و بیمه افراد مختلف از 
اقدامات و طرح هایی که در کشورهای 
دیگر اجرایی می شود، بهره گرفت طوری 
که بیمه کارگران ســاختمانی یکی از 
این طرح ها بود که اعتبــار آن از محل 
عوارض عمومی تأمین می شود و این در 
کشورهای پیشرفته اجرایی می شود و 
بهتر است در سایر طرح های بیمه ای نیز 

از این گونه قوانین بهره مند شویم.
عضو پیشین هیأت امنای سازمان 
تامین اجتماعی تأکید کرد: شناسایی 
افراد فاقد بیمه، تأمیــن منابع قبل از 
تدوین طرح ها و اســتفاده از قوانین و 
اقدامات بیمه ای سایر کشورها ازجمله 
اقداماتی اســت که می توان در جهت 
رفع مشکل سازمان تامین اجتماعی 

انجــام داد.وی افزود: از ســوی دیگر 
دولت باید حمایت های ویژه ای برای 
تأمین منابع این ســازمان انجام دهد 
و شــرکت هایی که به این ســازمان 
واگذار می شود سودده باشد طوری که 
حداقل در ســال ۲۰درصد سودآوری 

داشته باشد.
 اشاره به حق الناس بودن
 سازمان تامین اجتماعی

»محمدحســن زدا« سرپرســت 
پیشــین ســازمان تامین اجتماعی 
نیــز دربــاره سیاســت های کلــی 
تامین اجتماعی، گفت: برای اولین بار 
باالترین مقام کشور در این سیاست ها 
اعالم می کند که تامین اجتماعی جزو 
حق الناس اســت. تاکنون هیچ یک از 
مراجع به صورت اخص به این موضوع 
اشاره نکرده بودند. به همین دلیل مطرح 
کردن مسأله حق الناس می تواند برای 
جلوگیری از دســت درازی به سازمان 
تامین اجتماعی بســیار کمک کننده 

باشد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اجرای 
سیاســت های کلی تامین اجتماعی 
باعث بســیاری از مشــکالت و موانع 
ســازمان و بیمه شــدگان می شــود، 
تصریح کرد: موارد و نکات بســیار مهم 
و خوبی در این سیاســت ها دیده شده 
که یکی از آنها این اســت کــه در تمام 
بخش های تامین اجتماعی باید پیوست 
تامین اجتماعی وجود داشــته باشد 
یعنی محاسبات بیمه گری در آن لحاظ 
شود که این موضوع نیز می تواند بسیار 

مثمرثمر باشد.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس 
تامین اجتماعــی، همچنیــن ابالغ 
سیاســت های کلــی از پراکندگــی 
عــی  جتما مین ا تا سیاســت های 
جلوگیری می کند که بسیار مفید است و 
از سوی دیگر در نظام الیه بندی خدمات 
بسیاری از نهادها و ارگان های امدادی 
و حمایتی و همچنین بیمه ای فعالیت 
می کنند که خود این موضوع می تواند 
مشــکالتی را ایجاد کنــد و این موارد 
نیز در سیاست های کلی ابالغی دیده 

شده است.
وی افزود: در حــال حاضر برخی 
از نیازمنــدان و کارتن خواب ها یارانه 
نمی گیرند و از سوی دیگر تعدادی از 
افراد مرفه یارانه دریافت می کنند که 
این موضوع نشــان می دهد انسجام و 
هماهنگی بین سازمان ها و ارگان هایی 
که در نظــام تامین اجتماعی فعالیت 
می کنند، وجــود ندارد و بــا اجرای 
سیاســت های کلی و مشخص شدن 
الیه های اجتماعی، قــدم مهمی در 
جهت رفع این مشــکالت برداشــته 

خواهد شد.
زدا تأکید کرد: بــا راه اندازی پایگاه 
اطالعات بیمه شدگان، افراد یارانه بگیر 
و نیازمند مشــخص می شوند و اجرای 
آزمون وسع نیز در حوزه های حمایتی 
می تواند دهک های واقعی را مشخص و 

خدمات مورد نیاز آنها تأمین شود.
 توجه به حفظ قدرت خرید

 اقشار ضعیف
زدا بــه حفظ قدرت خرید اقشــار 
ضعیف اشــاره و تصریح کرد: یکی از 
نکات خــوب این سیاســت ها حفظ 
قدرت خرید اقشار ضعیف است که به 
طور مستقیم به آن اشاره شده است. در 
این الیحه به طور مستقیم به شاغلین، 

بیکاران و مقرری بگیران بیمه بیکاری 
اشاره شــده که باید قدرت خرید آنها 

حفظ شود.
این کارشناس تامین اجتماعی تأکید 
کرد: متأســفانه تاکنون به اندازه تورم 
حقوق شاغلین و کارگران افزایش پیدا 
نکرده و همین باعث شده هر سال قدرت 
خرید آنها کاهش پیدا کند که امیدواریم 
با اجرایی شــدن سیاســت های کلی 
تامین اجتماعی این مشــکل برطرف 

شود.
وی با تأکید بر اینکــه برای افزایش 
حقوق بازنشستگان هنوز در سازمان و 
وزارت کار تصمیم گیری نشــده است، 
خاطرنشان کرد: امیدواریم با تصمیم 
درســت در جهــت رفع مشــکالت 
بازنشســتگان و افزایش قدرت خرید 

آنها اقدام شود.
زدا به ساماندهی بخش های خیریه 
و احســان و نیکوکاری در کشور اشاره 
و تصریح کــرد: موضوع بعــدی که در 
سیاســت های کلی به آن اشاره شده 
ســاماندهی بخش های خیریه است 
که تاکنون در آنهــا وحدت رویه وجود 

نداشته است.
ایــن کارشــناس تامین اجتماعی 
گفت: اجرای درست سیاست های کلی 
تامین اجتماعی می تواند تحول و انقالب 
بزرگی باشــد و همچنین مهاجرت که 
دلیل اصلــی آن برخــورداری از نظام 
تامین اجتماعی است، امنیت خاطر و 
حقوق و حمایت است که این موضوع 
با اجرای درست بندهای سیاست های 
کلــی تامین اجتماعــی تاحــدودی 
برطــرف خواهد شــد و می تواند نظام 
تامین اجتماعی را در کشور مطلوب و 

قابل قبول کند.
وی افزود: البته نگرانی هایی نیز برای 
اجرای درست این سیاست ها وجود دارد 
که به دلیل فرابخشی بودن آن است که 
باید در ســه قوه تصمیم گیری شود و با 
توجه به اینکه کار گروهی در کشور ما 
ضعیف اســت نگران هستیم به نتیجه 

مطلوب نرسد.
زدا اظهار داشــت: در حال حاضر 
کمیته ای برای بررســی بندهای این 
سیاســت ها در وزارت رفاه تشــکیل 
شده و به ســه قوه و همچنین مجمع 
تشخیص مصلحت نظام دستور داده 
شده ظرف شــش ماه لوایح و مقررات 
اجرایی شدن این سیاست ها را تنظیم 
کنند کــه امیدواریم طــی این مدت 

اجرایی شود.

کارشناسان از اهداف ابالغ سیاست های کلی تامین اجتماعی می گویند

استقرار حکمرانی رفاه، به شرط حمیت دستگاه های متولی
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محجوب:
مصوبات شورای عالی کار باید 
مالک افزایش مستمری قرار گیرد

دبیرکل خانه کارگــر گفت: طبق قانون آنچه 
به عنوان مزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار افزایش 
یافته باید برای حقوق بازنشســتگان نیز اعمال 

شود.
به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب گفت: پافشاری 
و تهدید برخــی کارفرمایان کــه در راس آنها اتاق 
بازرگانی است در موضوع دستمزد به جایی نخواهد 

رسید.
وی با بیــان اینکه اگر کســی بخواهد افزایش 
حداقل دستمزد را لغو کند با برخورد جدی جامعه 
کارگری مواجه خواهد شد، افزود: مطابق ماده ۹۶ 
قانون تامین اجتماعی، باید میزان افزایش مستمری 
بازنشســتگان در ابتدا در هیات امنای ســازمان 
تامین اجتماعی مطرح و با مصوب شــدن رقم آن 
به دولت ارسال شود و ما منتظر ابالغ آن هستیم و 

امیدواریم مطابق میل بازنشستگان باشد.
محجوب اشــاره به ضرورت اعمال باقیمانده 
متناسب ســازی ســال ۱۴۰۰ و اعمــال آن در 
احکام ۱۴۰۱ بازنشســتگان به همــراه افزایش 
سالیانه مســتمری نیز گفت: ۲۵درصد باقیمانده 
متناسب سازی همانند افزایش مستمری ها باید از 
فرودین ۱۴۰۱ محاسبه شود. چنانچه مقرر شده 
که از اردیهشت ماه افزایش مســتمری ها اعمال 
شود، ۲۵درصد باقیمانده هم باید توام با آن در نظر 

گرفته شود.
    

 ۱۴ میلیون نفر در کشور 
نیاز به شغل شایسته دارند

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی می گوید: 
۱۴میلیون نفر در کشــور نیاز به شغل شایسته 

دارند.
رحیم سرهنگی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: طبق برنامه های توسعه، تدوین سند ملی 
کار شایسته را در دســتور کار قرار داده و ابعاد 
کار شایســته را تماماً در این سند دیده ایم. این 
ســند هم اکنون به صورت عملیاتی به خوانش 
جدیدی به اسم زیست بوم ملی اشتغال تبدیل 

شده است.
وی افزود: ما در زیست بوم ملی اشتغال فقط به 
حوزه کسانی که بیکار هســتند نمی پردازیم بلکه 
در آن ۱۴ میلیون نفر از افراد را تعریف کرده ایم که 
این عده در جایی مشغول به کار هستند که خیلی 

نمی توان به آن کار شایسته گفت.
به گفته سرهنگی، موسسه کار و تامین اجتماعی 
در راستای کار شایسته درصدد است که این ظرفیت 
را پیاده سازی کند و الگوی زیست بوم ملی اشتغال 
نیز هدف خود را بر توسعه شغل شایسته گذاشته 

است.
    

وزیر کار:
 افزایش حقوق کارگران

 باعث رشد بهره وری شده است

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی تأکید کرد: 
افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد کارگران در 
سال ۱۴۰۱ باعث افزایش بهره وری در تولید کشور 

شده است.
به گزارش ایرنا، حجت اهلل عبدالملکی در حاشیه 
بازدید از کارخانه پگاه با اشــاره وضعیت معیشتی 
جامعه کارگران کشــور بیان کرد: افزایش حقوق 
کارگران براساس مصوبه شورای کار عالی کشور در 

چند روز اخیر اعمال و اجرا شده است.
وی با اشاره به اهداف سال »تولید دانش بنیان، 
اشــتغال آفرین« افزود: بهبود فضای کسب و کار، 
افزایش اشتغال و تولید رویکرد اصلی وزارت کار در 

سال ۱۴۰۱ است.
عبدالملکی همچنین در این بازدید با برخی از 
کارگران حاضر در بخش های مختلف تولید در زمینه 
وضعیت شغلی، ساعات کاری و حقوق و معیشت 

آنان به گفت وگو پرداخت.

اخبار کارگری

شوکت: در دولت های 
گذشته طرح های بیمه ای 

ارائه شد که بار مالی بر دوش 
تامین اجتماعی گذاشت. 
بیمه رانندگان، قالیبافان 
و... ازجمله طرح هایی بود 

که به دلیل بار مالی چندین 
سال است که به مشکل 

برخورده اند

زدا: یکی از نکات خوب این 
سیاست ها حفظ قدرت 

خرید اقشار ضعیف است که 
به طور مستقیم به آن اشاره 
شده است. در این الیحه به 
طور مستقیم به شاغلین، 
بیکاران و مقرری بگیران 

بیمه بیکاری اشاره شده که 
باید قدرت خرید آنها حفظ 

شود


