
t oseei r ani . i r
دسترنج4

کارگران کنتورسازی قزوین برای چندمین بار 
دست به اعتراض زدند

فکری به حال کنتورسازی و 
کارگران مستاصل آن بکنید

صبح روز پنجشنبه )۲۱ شــهریور( کارگران 
کنتورسازی قزوین برای چندمین بار در هفته های 
گذشته، دســت به اعتراض زدند. این کارگران در 
مقابل دفتر امام جمعه قزوین جمع شدند. نماینده 
این کارگران به ایلنا گفت: از ســال ۸۷ که شرکت 
خصوصی شد، مشکالت شروع شــده است. از آن 
تاریخ تا امروز، از ۹۰۰ نفر رســیده ایم به ۱۸۰ نفر. 
تعدادی بازنشسته شــدند، تعدادی هم با خاتمه 
قرارداد هر ســال بیکار شــدند و اوضاع تولید هم 
نامرتب است. مدیرعامل و رئیس هیات مدیره هم 
به دلیل پرونده اقتصادی در بازداشت موقت هستند 
و مشکالت کارگران کنتورسازی ادامه دارد. در این 
چندساله به همه نهاد ها مراجعه کرده ایم اما هیچ 
کاری برای ما انجام نمی دهنــد. نماینده کارگران 
کنتورسازی در ارتباط با مطالبات مزدی پرداخت 
نشــده حدود ۲۰۰ کارگر این واحد تولیدی گفت: 
ما از سال ۹۵ مطالبات نپرداخته نداریم. هر کارگر 
نزدیک به ۱۰ میلیون طلب دارد که برای پرداخت 
این مطالبات، حکم دادگســتری را داریم. امسال 
نیز بعد از ۴ ماه کارکردن بدون حقوق، در شــرکت 
را قفل و زنجیر کردند و گفتند مــواد اولیه نداریم! 
دادگســتری قزوین مواد اولیه آورد اما کار باز هم 
تعطیل است. کارفرما شــروع به تولید نمی کند و 
می گوید این کارگران را نمی خواهم. برای ما عدم 
نیاز اعالم کرده است. نماینده کارگران با بیان اینکه 
نه حقوق می دهند نه بیمه را به موقع رد می کنند، 
ادامه داد: یک ماه است آواره ایم. یا جلوی استانداری 
هستیم یا مقابل فرمانداری البرز یا دفتر امام جمعه. 
او تاکید کرد: از مسئوالن می خواهیم فکری به حال 
کنتورسازی و کارگران مستاصل آن بکنند. ۱۰ سال 
پیش که این واحد را به بخش خصوصی دادند، باید 
فکر امروز را می کردند که نکردند. حاال هم باید برای 
شروع تولید و ترمیم مدیریت این شرکت و همچنین 
پرداخت مطالبات انباشته کارگران فکری بکنند 

وگرنه »کنتورسازی« از دست می رود.
    

انتقاد وزیر رفاه از اجرا نشدن 
قانون استخدام معلوالن

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرا نشــدن 
قانون اســتخدام معلوالن در برخی دســتگاه ها 
انتقاد کرد و گفت: ســازمان بهزیستی هم اکنون 
پیگیر این موضوع اســت. به گزارش مهر، محمد 
شریعتمداری ادامه داد: متاسفانه شاهد عدم اقبال 
برخی از ســازمان ها برای اســتخدام معلوالن در 
سازمان های دولتی هســتیم که قرار شد سازمان 
بهزیستی در سطح کشــور این موارد را رصد کند. 
شریعتمداری تصریح کرد: سازمان بهزیستی کشور 
در حال پیگیری این موضوع است تا با اجرای آزمون 
در سازمان هایی که وابسته به دولت هستند شرایط 
را برای ورود معلوالنی که توانایــی انجام کار دارند 

تسهیل کند. 
    

مستمری همسر فوت شده پس از 
ازدواج مجدد قطع نمی شود

قائم مقام مدیرعامل تأمیــن اجتماعی گفت: 
براساس قوانین موجود خانمی که همسرش فوت 
شده است می تواند پس از ازدواج مجدد همچنان 
مستمری همسر فوت شده اش را دریافت کند. به 
گزارش مهر، محمدحسن زدا در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه آیا مستمری خانمی که پس از فوت 
همســرش، ازدواج مجدد می کند، قطع می شود؟ 
گفت: براساس قوانین موجود این امکان هست که 
در صورت ازدواج مجدد حقوق همسر محروم خود 
را دریافت کند و از آن بهره مند شود. البته مستمری 
فرد فوت شده در بین بازماندگانش تقسیم می شود. 
زدا افزود: البته شاید ما از نظر کارشناسی نقدی به 
این موضوع داشته باشیم ولی به محض اینکه قانون 

اجرایی شود با کمال افتخار آن را اجرایی می کنیم.
    

 مرگ یک کارگر ساختمانی 
در چالوس

یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ساختمان 
در حال ساخت در ورزشــگاه شهرستان چالوس، 
جان خود را از دست داد. به گزارش ایلنا، این کارگر 
۴۲ ساله روز پنجشــنبه )۲۱ شهریور( در حال کار 
در قسمت پله های ورزشگاه بود که به دلیل سقوط 

از ارتفاع به شدت مجروح شد و در دم جان باخت.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

خــودش را یک »دســت فروش« 
معرفی می کند، کســی که سال های 
بسیار اســت در خیابان  انقالب تهران، 
بساط پهن می کند. می گوید: »نانم را 
به هزار زحمت به دست می آورم اما از 

آینده ام نگرانم...«.
این مرد که سال هاســت به خاطر 
نگرانــی از آینده و ســال های پیری و 
کهولــت، از بیمــه اختیــاری تامین 
اجتماعی اســتفاده می کنــد، از باال 
رفتن شــدید نرخ حق بیمه اختیاری 
در ســال جدید انتقاد دارد. می گوید: 
»خــودم را بیمه کرده ام کــه بعد ۳۰ 
ســال بتوانم از یک حداقل مستمری 
بازنشســتگی برخــوردار شــوم اما 
دیگــر از پس هزینه های کمرشــکن 
بیمه اختیاری برنمی آیــم. مجبورم 
بیمه پردازی را قطع کنم. ماهی نزدیک 
به ۵۰۰هزار تومان باید بابت حق بیمه 
 بپــردازم و پرداخت ایــن مبلغ دیگر 

در توانم نیست«.
امروزه طیف گسترده ای از شاغالن 
و بیــکاران از بیمه هــای غیراجباری 
استفاده می کنند. به جز بیمه مشاغل 
آزاد کــه صاحبان حرف و مشــاغل را 
دربرمی گیرد، گزینه ای بــه نام بیمه 
اختیاری هــم وجود دارد که شــامل 
کســانی می شــود که در مشــاغل 
فرودســت تر مثل رانندگی پاره وقت، 
دست فروشی یا کار در مشاغل خانگی، 
روزگار می گذراننــد. بیمه شــدگان 
اختیاری، شامل کارگرانی نیز می شود 
که به جمع بیــکاران پیوســته اند و 
نمی خواهند تا زمان پیدا کردن شغل 
جدید، در ســابقه بیمه پردازی شــان 

وقفه بیفتد.

 تفاوت بیمه مشاغل آزاد 
با بیمه اختیاری

تفاوت بیمه مشــاغل آزاد با بیمه 
اختیــاری در جزئیــات بیمه پردازی 
است. بیمه اختیاری دارای تنها یک نرخ 
۲۷درصد است و شامل ازکارفتادگی )در 
صورتی که قبل از انعقاد قرارداد از کار 
افتاده نبوده باشد(، بازنشستگی و فوت 
)شامل پرداخت مستمری به بازماندگان 
واجد شرایط( می شود اما بیمه مشاغل 
آزاد دارای سه نرخ اختیاری است. نرخ 
حق بیمه ۱۲درصد به این معناســت 
که تنها زمانی که بیمه شده بازنشسته 
شود، مســتمری دریافت می کند و با 
مرگ وی مســتمری بــه بازماندگان 
تعلق نمی گیرد. بیمه بازنشســتگی 
و فوت با نرخ حق بیمــه ۱۴درصد که 
عالوه بر بازنشســتگی در صورتی که 
بیمه شــده قبل و بعد از بازنشستگی 
فوت کند، به بازماندگان واجد شرایط، 
مستمری پرداخت می شود و نوع سوم 
که کامل ترین نرخ حق بیمه مشــاغل 
آزاد است، نرخ ۱۸درصد بوده که عالوه 
بر اینکه تعهدات بلندمدت مشابه بیمه 
اختیــاری دارد، دارای ازکارافتادگی 
کلی حادثه ناشــی از کار نیز هســت. 
بیمه اختیاری ســرانه درمان ندارد و 
درمان آن اجباری است در صورتی که 
انتخاب درمان در هر سه نوع نرخ بیمه 
مشــاغل، اختیاری بوده و در صورت 
انتخاب درمــان به ازای هــر دفترچه 
درمان، مبلغی بــه نرخ های مذکور در 
هر ماه اضافه می شود و به همین دلیل 
است که درمان بیمه مشــاغل دارای 
فرانشــیز اســت، به این معنی که در 
صورت مراجعه به مراکز درمانی ملکی 
و طرف قرارداد، باید مبلغی را به عنوان 
سهم بیمار پرداخت کنند و هزینه های 

پروتز و اروتز به آن تعلق نمی گیرد. جدا 
از این تفاوت ها، مســاله اینجاست که 
اکثر کســانی که بیمه پرداز اختیاری 
هستند، از پس افزایش مبلغ حق بیمه 
در ســال جدید برنمی آیند. امسال با 
افزایش ۳۶.۵درصدی حداقل دستمزد 
کارگران، نــرخ حق بیمــه اختیاری 
افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. 
در حال حاضر حق بیمه اختیاری برای 
ماه های ۳۱ روزه، ۵ ملیون و ۷۸ هزار و 
۵۱۷ ریال و بــرای ماه های ۳۰ روزه، ۴ 

میلیون و ۹۱۴هزار و ۶۹۴ریال است.
پرداخــت این مبالغ بــرای بخش 
عظیمی از بیمه شدگان اختیاری اگر 
نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار است 
و این خطر وجود دارد که خانواده های 
بســیاری، باالجبار از چتــر خدمات 
حمایتی و بیمه خارج شــوند. این در 
حالیســت که اصل ۲۹ قانون اساسی، 
به صراحت می گویــد »برخورداری از 
تأمین اجتماعی از نظر بازنشســتگی، 
بیــکاری، پیــری، از کارافتادگــی، 
بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث 
و ســوانح و نیاز به خدمات بهداشتی 
و درمانــی و مراقبت های پزشــکی به 
صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. 
دولت مکلف اســت طبــق قوانین از 
محل درآمدهای عمومی و درآمدهای 
حاصل از مشــارکت مردم، خدمات و 
حمایت های مالی فوق را برای یک یک 

افراد کشور تأمین کند«.
حال ســوال اینجاســت که برای 
دست فروشی که نمی تواند حق بیمه 
ماهانه ۵۰۰هزار تومانی را تقبل کند، 
تکلیــف دولت کجــای معادلــه قرار 
می گیرد. چرا این دســت فروش، هیچ 
سهمی از حق همگانی تاکید شده در 

اصل ۲۹ قانون اساسی ندارد؟

۲۴ اردیبهشت ماه ســال جاری، 
سرپرســت وقــت ســازمان تامین 
اجتماعی در ارتباط با افزایش ۳۰ تا ۴۰ 
درصدی نرخ حق بیمه های اختیاری 
در سال ۹۸ گفت: »هر سال شورای عالی 
کار حداقل دستمزد را افزایش می دهد 
و به تبع آن ســازمان تامین اجتماعی 
ناچار اســت نرخ حق بیمه را افزایش 
بدهد. خود ما در هیچ برهه زمانی نرخ 
حق بیمه را تغییر نداده ایم ولی چون هر 
سال شورای عالی کار حداقل دستمزد 
را تغییر می دهد، ایــن تغییرات روی 
حق بیمه پرداختی نیز تاثیر می گذارد. 
امســال حداقل حقوق تا ۳۶.۵درصد 
افزایش یافت که روی افزایش نرخ حق 
بیمه اختیاری بی تاثیر نبوده است. از 
سوی دیگر، افزایش حق بیمه دریافتی 
باعث می شــود مــا در نهایت حقوق 
مستمری بگیران را هم افزایش دهیم«.

 مقصر، دولت است 
نه تامین اجتماعی

در ایــن بیــن، مقصــر ناتوانــی 
بیمه پردازان اختیاری سازمان تامین 
اجتماعی نیســت. این ســازمان که 

تعهدات گسترده ای نسبت به کارگران 
و بازنشستگان تحت پوشش خود دارد، 
نباید بار تکالیف دولت را بر دوش بکشد. 
در مورد بیمه شدگان اختیاری و حتی 
گروه هایی از بیمه شــدگان مشــاغل 
آزاد که تمکن مالی مناســب ندارند و 
نمی توانند به طور مداوم بیمه پردازی 
انجام دهند، وظیفه دولت است که به 
میدان بیاید و با ارائه بسته های حمایتی 
تفکیکی و مدون از طبقات فرودست و 
ناتوان، حمایت کند. »عباس اورنگ« 
کارشــناس رفاه و تامیــن اجتماعی 
در ارتباط بــا موضوع بیمه پــردازان 
غیراجباری و سازمان تامین اجتماعی 
می گوید: »هم بیمه شــده ها درست 
می گویند و هم رفتار تامین اجتماعی، 

رفتار نادرستی نیست. 
مشکل از آنجا شروع می شود که ما 
می خواهیم همه آحاد جامعه را با یک 
سبک و سیاق بیمه کنیم. با یک مثال 
ساده، موضوع روشن تر می شود. برای 
حمل و نقل شما می توانید از حمل و نقل 
عمومی یا تاکسی یا از اتوموبیل دربست 
یا اتوموبیل شخصی استفاده کنید. در 
هر کدام از اینها باز تنــوع وجود دارد. 
همه این راه ها هم درست و کارساز است. 
همه این افراد هم بــه مقصد خواهند 
رسید. مشکل آنجا شروع می شود که 
فکر می کنیم همه باید از یک نوع وسیله 
نقلیه اســتفاده کنند. مثال می گوییم 
همه باید اتوموبیل شــخصی داشته 
باشند! مشکل در بیمه های اجتماعی 

هم مشابه است. 
ما یک ســازمان تامین اجتماعی 
داریم و می خواهیم همه ریز و درشت 
بریزنــد در این صنــدوق«. وی ادامه 
می دهــد: در قانون نظــام جامع رفاه 
و تامیــن اجتماعی تصریح شــده که 
بیمه های خاص بایــد صندوق خاص 
و مشخصی داشته باشــند که در این 
صندوق، بســته های حمایت دولت، 
متفاوت است. مثال بیمه شده مشاغل 
آزاد که نمی تواند حــق بیمه بپردازد و 
بیمه پردازی را قطــع می کند، دولت 
با بســته حمایتی خاص، از او حمایت 
می کنــد. شــما حســاب کنید یک 
بیمه شده اجباری که االن با دستمزد 
۱۰میلیون تومان بیمه پردازی می کند، 
سه درصد ســهم دولت بابت این بیمه 
شده، ۳۰۰هزار تومان است )بگذریم از 
اینکه دولت سهم خود را نمی پردازد اما 
روی کاغذ این سه درصد، بدهی دولت 
به تامین اجتماعی اســت و باید روزی 
پرداخت شود(. از آن سو، یک بیمه شده 
مشاغل آزاد ۴۰۰هزار تومان را نمی تواند 
بپــردازد ولــی دولت هیــچ کمکی 
نمی کند. همیــن دولت، بــرای یک 
فردی که ۱۰میلیون حقوق می گیرد، 
۳۰۰هزار تومــان کمک می کند اما به 

فردی که اصطالحاً دســتش الی در 
است و برای ۴۰۰هزار تومان حق بیمه 
لنگ مانده، هیچ بسته حمایتی ندارد!«.

به گفته اورنگ، این مخلوط کردن و 
همه را با هم در یک جا قرار دادن، مشکل 
ایجاد کرده و به همین دلیل اســت که 
صندوق صاحبان حرف و مشاغل آزاد 
باید تاسیس شود. در این صندوق، باید 
آزمون وســع انجام شود و حق بیمه ها 
براساس نتایج این آزمون، تعیین شده 
و البته بسته های حمایتی دولت را نیز 

باید داشته باشیم.
اورنگ تاکید می کند: »رفتار تامین 
اجتماعی نادرســت نیســت. تامین 
اجتماعی می گوید من نمی توانم از این 
بگیرم و به آن بدهم. به یکدیگر کمک 
کردن در نهادهای بیمه گر ریسک دارد. 
ممکن است یکی از دو طرف از بین برود 
و به استفاده و سوءاستفاده می انجامد. 
اما آیا راهش این است که بخشی از حق 
بیمه این افراد را دولت بدهد؟ این یک 
راهکار ممکن اســت ولی اگر این راه، 
تنها راه باشد، محل سوءاستفاده ایجاد 
می شود. همه می روند بیمه مشاغل آزاد 
می شوند و سوءاستفاده شکل می گیرد. 
پس باید برای این افراد، نرخ حق بیمه، 
براساس وســع و تمکن متفاوت باشد. 
بسته حمایتی و تعهدات نیز متفاوت 
باشد و این یعنی استارت یک صندوق 
مستقل و جدا. باید به آن سمت برویم 
که سیستم بیمه پردازی ما علمی تر و 

تخصصی تر بشود«.
اما تا آن روزی که ما یک سیســتم 
بیمه پردازی چندالیه و تخصصی داشته 
باشــیم و گروه های اجتماعی مختلف 
بتوانند براساس قاعده عدالت از خدمات 
اجتماعی و حمایتی برخوردار شوند، 
باید دولت به دنبال راهکاری میان مدت 
و حتی کوتاه مدت برای افرادی باشند 
که مثل دست فروشان خیابان انقالب، 
دیگر توان بیمه پــردازی ندارند. مگر 
یکی از حقوق همگانی شــهروندان در 
اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از 

خدمات بیمه نیست؟!

ناتوانی بیمه پردازان و خطر خروج فرودستان از چتر حمایت های اجتماعی

تعلل چندین ساله در ایجاد نظام بیمه ای چندالیه

خبر

اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری با 
صدور بیانیه  ای تاکید کرد: در شرایط فعلی 
اقتصاد کشــور نباید با برخوردهای امنیتی 
با کارگران معترض و نماینــدگان آنها برای 

کشور چالش ایجاد کرد.
به گزارش ایلنا، در این بیانیه که به امضای 
»حسن صادقی« رئیس اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری رسیده، آمده است: در شرایط 
عادی وقتی واحد اقتصادی به فعالیت خود 
ادامه می دهد و حق و حقوق کارگران به موقع 
پرداخت می شود تقریباً هیچ بنگاه اقتصادی 
را نمی توان نام برد که اعتراض های کارگری 
فعالیت های آن را مختل کرده باشد. اعتراض 
زمانی شــکل می گیرد که حقوق کارگران 
پرداخــت نمی شــود و زندگی و معیشــت 
کارگران به مخاطره می افتد و کارگر راه های 
متعارف را بــرای پیگیری ســپری می کند 
ولی وقتی عمال در اجرا، اثبات می شــود که 

راهی جز اعتراض باقی نمی ماند کارگر برای 
استیفای حقوق حداقلی که معیشت خانواده 
را به مخاطره انداخته به اعتراض برمی خیزد. 
این قاعده مختص ایران نیست و در همه جای 
دنیا رخ می دهد. قوانین و مقررات بین المللی 
ســازمان بین المللــی کار بــه خصوص در 
مقاوله نامه هــای ۸۷ و ۹۸ این حق پذیرفته 
و توصیه اکید می کند کــه دولت ها آن را به 

رسمیت بشمارند.
در ادامه ایــن بیانیه آمده اســت: بر این 
اساس مرسوم نیست که اعتراض های صنفی 
را با مسائل امنیتی پیوند بزنیم و آن را مخل 
امنیت ملی تلقی کنیــم و قوه قضاییه را وارد 
قضایا کنیم و برای اعتــراض صنفی احکام 
طوالنی مدت مثــل زندان، تبعید، شــالق 
و امثال آن را صــادر کنیم. طبیعی اســت 
وقتی شــرایط اقتصادی بنا به دالیل متعدد 
نامتعادل می شــود بنگاه هــای اقتصادی با 

مشکالتی روبرو می شــوند که فعالیت آنها 
تحــت تأثیر قــرار می گیرد و بــه دنبال آن 
تنش های کارگری افزایش می یابد. شایسته 
است در این حالت مســئوالن مربوطه عالج 
حادثه را قبل از وقوع پیش بینی کنند و برای 

آن چاره اندیشی کنند.
در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم: 
متأســفانه طی ســال های اخیر نه تنها این 
اتفاق رخ نداده است، بلکه در شرایط بحرانی 
خصوصی سازی هم که در ذات خود مشکالت 
کارگــری را همراه دارد مزید بر علت شــده 
است. اگر مسئوالن استان ها و شهرستان ها 
در حوزه های مرتبط به موقــع ورود کنند و 
به حل مشــکل بپردازند، قطعاً شاهد چنین 
احکام دلخراشی که ذهن هر شهروند ایرانی 
و کارگران را مکدر می کنــد، نخواهیم بود. 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن 
اظهار نگرانی و تأسف عمیق خود از برخورد 

ناعادالنه و غیر منصفانه عوامل مســئول با 
کارگران مظلوم شــرکت هفت تپه نیشــکر 
خواستار آزادی بی قید و شرط همه کارگران 
و لغو احــکام صادره در خصــوص کارگران 
در بند است و از ریاســت محترم قوه قضاییه 
تقاضا می کنیم با ریشه یابی حوادث کارگری، 
اقدامــات الزم را در خصوص شناســایی به 
موقع علل اصلی این حوادث و تنبیه عوامل 

آن شرایطی فراهم شــود تا ما شاهد چنین 
حوادث تلخی که منجر به بی اعتمادی جامعه 
کارگری شــود، نباشــیم. در پایان از اینکه 
ریاست محترم قوه قضاییه با درک عمیق از 
حوادث به وجود آمده به موقع ورود کرده و با 
دستور منع تعقیب کارگران نیشکر هفت تپه 
مرهمی بر زخم کهنه کارگران نهاد، تشکر و 

قدردانی می کنیم.

بیانیه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در حمایت از کارگران هفت تپه:

نباید اعتراض های صنفی را با مسائل امنیتی پیوند  زد

در مورد بیمه شدگان 
اختیاری و حتی گروه هایی 

از بیمه شدگان مشاغل 
آزاد که تمکن مالی مناسب 
ندارند و نمی توانند به طور 
مداوم بیمه پردازی انجام 
دهند، وظیفه دولت است 

که به میدان بیاید و با 
ارائه بسته های حمایتی 

تفکیکی و مدون از طبقات 
فرودست و ناتوان، حمایت 

کند

باید دولت به دنبال 
راهکاری میان مدت و 
حتی کوتاه مدت برای 
افرادی باشند که مثل 
دست فروشان خیابان 

انقالب، دیگر توان 
بیمه پردازی ندارند. مگر 

یکی از حقوق همگانی 
شهروندان در اصل ۲۹ 

قانون اساسی، برخورداری 
از خدمات بیمه نیست؟!
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