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ایجــاد شــغل و اشــتغالزایی، از 
وعده های اساســی دولت  ســیزدهم 
است؛ اما یک سوال بسیار مهم در این 
بین مطرح اســت: چه نوع اشتغالی؟ 
آیا منظور اشتغال شایسته و با کرامت 
و با دســتمزد مکفی و امیــد به آینده 
است یا منظور، اشــتغال ناقص، بدون 
بیمه و بدون امنیت شغلی است که به 
گفته یک کارگر شهرداری »آدم برود 
مسافرکشــی یا دست فروشی بیشتر 
درمی آورد و نیازی هم نیســت دولت 
برایمان شغل ایجاد کند و منت سرمان 

بگذارد«.
مساله بســیار مهم دیگر این است 
که در مقوله اشــتغالزایی وعده داده 
شده توســط مســئوالن وزارت کار، 
کمیت مهم تر اســت یــا کیفیت؟ آیا 
این اشــتغالزایی و وعــده ایجاد یک 
میلیون و ۸۵۰هزار شغل جدید تا پایان 
سال 14۰1، فقط اقدامی رویه کارانه 
و ســطحی برای باال بــردن آمارهای 
بیالن کار اســت یا مراد اصلی، ایجاد 
اشــتغال شایســته و با کرامت است، 
آن گونه که قانون اساســی می گوید و 
مقاوله نامه های ســازمان بین المللی 

کار بر آن تاکید دارند؟

 جایگاه اشتغال 
و وظیفه دولت در قانون اساسی

اصل ۲۸ قانون اساســی بر »آزادی 
انتخاب شــغل و الزام دولت به فراهم 
کردن امکان اشتغال« تاکید دارد: »هر 
کس حق دارد شــغلی را که بدان مایل 
است و مخالف اسالم و مصالح عمومی 
و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت 
موظف اســت با رعایت نیاز جامعه به 
مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان 
اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای 

احراز مشاغل ایجاد کند«.
بنابرایــن وظیفه دولت اســت که 
فرصت های شــغلی برابر را برای همه 
مردم فراهم کند و وقتی این اصل را در 
کنار اصل بعدی قانون اساســی یعنی 
اصل ۲۹، با هم و در یک بستر مشترک 
بازخوانی کنیم، درمی یابیم که وظیفه 
دولت در ایجاد زیرساخت های اشتغال، 
در پیوند با حقوق شغلی مندرج در اصل 
۲۹ اســت، یعنی برخورداری از بیمه، 

بازنشستگی و خدمات درمانی.
با این حساب، شغل شایسته، طبق 
این تعریف و مقاوله نامه های بنیادین 
ســازمان بین المللــی کار، باید دارای 
ویژگی هایی باشــد از قبیل: دستمزد 
شایسته و مکفی و باالتر از خط فقر، بیمه 
و بازنشســتگی، امید به آینده و امنیت 

شــغلی و برخورداری از محیطی امن و 
دور از خطر.

اینها الزامات اولیه شــغل شایسته 
است؛ همان شغلی که دولت باید امکان 
آن را بــرای همه شــهروندان به طور 
یکســان فراهم کند و حاال یک سوال، 
آیا یک میلیون و ۸۵۰هزار شغِل وعده 
داده شده توسط وزیر کار که قرار است 
17 ماهه ایجاد شود، واجد این ضروریات 

اولیه هست؟
برای پاســخ به این ســوال باید به 
اظهارات وزیــر کار نگاهــی انداخت. 
یازدهم آبان ماه »حجت عبدالملکی« 
درباره هدف گذاری ایجاد یک میلیون 
و ۸۵۰هزار شغل تا پایان 14۰1 گفت: 
بخش قابل توجهی از این میزان شغل در 
قالب خوداشتغالی خواهد بود و بخشی 
دیگر بیمه خواهد داشت. در ایجاد این 
میزان شغل روی بخش مشاغل خانگی 
و اشتغال روستایی متمرکز خواهیم شد.

با این حســاب، مدنظــر وزیر کار، 
ایجاد بخشی از اشتغال وعده داده شده 
به عنوان اشــتغال بدون بیمه در قالب 
»خوداشــتغالی«، »مشاغل خانگی« 
و »اشتغال روســتایی« است. وزیر کار 
در این رابطــه که چه تعــدادی از این 
یک میلیون و ۸۵۰هزار فرصت شغلی 
ادعایی، فاقد بیمه خواهد بود، سخنی 

به میان نیاورده و توضیح نداده که آیا آن 
اشتغال شایسته منظور قانون اساسی، 
همین اشتغال بدون بیمه است؟ برای 
خوداشتغالی و اشتغال غیررسمی و بدون 
بیمه که دیگر نیازی به همت دولتمردان 
نیست چرا که هر فردی خودش می تواند 
چنین فرصت های شــغلی را در خانه 

)خانگی( یا در خیابان پیدا کند.
اما وزیر کار در همان روز، ســخن از 
»اصالح قانون کار« بــرای رفع موانع 
بوروکراتیک و تســهیل فضای کسب 
و کار به میان آورده اســت: »قانون کار 
جزو موضوعات بسیار پیچیده است و 
در مجلس هم مطرح کردیم که به این 
موضوع خواهیم پرداخت اما با حضور 
همه ذینفعان. چندین بار طی 1۲ سال 

گذشــته به قانون کار ورود شــده ولی 
چون همه ذینفعان حضور کامل و موثر 
نداشــتند یک چالش اتفاق افتاده و به 
تصویب نرسیده و در نهایت اصالح مورد 
نیاز اعمال نشده است لذا در گام دوم برای 
بهبود فضای کسب و کار به این مساله 

ورود می کنیم«.
این دو بخــش از اظهــارات وزیر را 
وقتی در کنار هم در یک بافتار مشترک 
بازخوانی می کنیم، متوجه مولفه های 

بسیار نگران کننده ای می شویم.
»حسین اکبری« از فعاالن کارگری 
در این رابطه می گوید: به نظر می رسد 
رویکرد آقای وزیر به مقوله اشــتغال و 
کارآفرینــی، همان رویکرد موسســه 
خیریه اصفهانی است که سال هاست 
برای اصالح قانون کار و رفع اجبار به بیمه 
کارگران، تــالش و تبلیغات می کنند؛ 
همان موسســه ای که سال هاســت 
می گویند قانون کار مانع اشتغال زایی 
است و باید فضای اشتغال تسهیل شود، 
نه حداقل دســتمزد در میان باشد و نه 

اجبار به بیمه کردن کارگر!
اکبری با بیان اینکه دهه هاســت 
سیاست های نئولیبرالی در سطوح کالن 
مدیریتی کشور در حال اجرا شدن است، 
ادامه می دهد: تا امروز هیچ گاه نشده بود 
وزیر کار که وظیفه اصلی اش صیانت از 
قانون کار و حقوق روابط کار اســت، به 
صراحت از اشتغال بدون بیمه و مشاغل 
خانگی دفاع کنــد و بگوید می خوهیم 
برای مردم شغل ایجاد کنیم منتها بدون 
بیمه! در ضمن، دشمنی با قانون کار به 
این بهانه که دست و پاگیر است و مانع 
اشتغالزایی است، یکی از سرخط های 
اصلی نئولیبرالیســم وطنی است که 
الاقل از ابتدای دهه ۹۰ توسط موسسات 
خیریه و حامیانشان با قدرت دنبال شده 
است و حاال گویا وزیر کار نیز در همین 
جبهه قرار دارد و می گوید باید قانون کار 
برای تسهیل گری در فضای کسب و کار 

اصالح شود!
به گفتــه این فعال کارگــری، این 
نوع ســوگیری ها، لوث کردن آشکار 
مفهوم »بیمه های اجتماعی« اســت. 
بیمه های اجتماعی یکی از بزرگ ترین 
دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر است 
و دولت ها نباید و نمی توانند این مفهوم 
زیرساختی را به همین ســادگی زیر 

سوال ببرند.اکبری، موضع گیری های 
دولتمردان و وزیر کار را نگران کننده و 
خطرناک می داند و می گوید: »آشکارا 
حرف از خصوصی سازی و از بین بردن 
تامین اجتماعــی می زنند و می گویند 
باید بانک رفاه خصوصی شــود. از عدم 
ضرورت بیمه کردن کارگران ســخن 
می گویند و مســاله کارآموزی و فصل 
پنجم قانون کار را زیر پــا می گذارند و 
در پی احیای نظام منسوخ و برده دارانه 
استاد- شاگردی هســتند. بیمه را به 
سمت بیمه خویش فرمایی می برند و 
می گویند مردم برای خودشان اشتغال 
ایجاد کنند و خودشــان را بیمه کنند، 
یعنی مدل بیمــه زنان خانــه دار و در 
نهایت اینکه، با قانون کار و الزامات آن 
به صراحت دشــمنی می ورزند؛ یعنی 
شمشمیر را از رو بســته اند و به جنگ 

حقوق اولیه کارگران آمده اند!«.
 شعاری که به ضد خود

 بدل می شود
در چنین فضایی اســت که شــعار 
اشتغالزایی دولت ســیزدهم می تواند 
به مفهوم متضاد خود اســتحاله یابد. 
می تواند مفاهیم زیرساختی و بنیادین 
اشــتغال را دفرمه کند و بازار کار را به 
سمت غیررسمی شــدن بیشتر سوق 
دهد. یادمان نرفته در ســال ۹۶، وزیر 
کار وقت گفت 1۰میلیون نفر از شاغالن 
کشــور در اقتصاد غیررسمی مشغول 
به کار هستند و حداقل دو میلیون نفر 
از اینها، زنان هســتند کــه در معرض 
خطرها و آســیب های جدِی اقتصاد 
غیررسمی و زیر پله ای قرار دارند. آیا با 
این سوگیری های اخیر، قرار است این 
آسیب های ســاختاری باز هم تشدید 

شود؟

الزامات شغل شایسته در کشور فراموش می شوند

سوگیری های نگران کننده آقای وزیر

گزارش

همزمان با شیوع گسترده کووید1۹ در جهان، 
عده ای با اشــاره به مرگ و میر باالی سالمندان، 
معتقد بودند که کرونا باعث ســود صندوق های 
بیمه گر به دلیل کاهش تعداد مستمری بگیران 
می شود، اما با گذشت نزدیک به دو سال از شیوع 
این پاندمی، معلوم شده اســت که صندوق های 
بیمه گر به خصوص سازمان تامین اجتماعی به دلیل 
افزایش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری، کاهش 
ورودی حق بیمه ناشی از کاهش تعداد کارگران و 
نیز افزایش هزینه های درمان، متحمل خسارات 

سنگینی شده اند.
به گزارش» توسعه ایرانی«، تازه ترین گزارش 
کارشناســی با موضوع مروری بــر وضعیت ارائه 
خدمــات درمانی ســازمان تامیــن اجتماعی 
)سال های 1۳۹1 تا 1۳۹۸( از سوی موسسه عالی 
پژوهش تامین اجتماعی منتشر شده است. نتایج 
گزارش پیش رو نشان می دهد عدم تعادل منابع و 
مصارف جدی ترین چالش حوزه درمان این صندوق 
در ســال های اخیر بوده و پیش بینی شده که این 

روند در سال های آتی هم تداوم یابد.
بروز کسری و عدم توازن در حساب درمان

در این گزارش آمده است که براساس آمارهای 
موجود، در طول سال های گذشته به دلیل افزایش 
افراد تحت پوشش ســازمان، افزایش انتظارات 
و تعداد خدمات ارائه شــده، افزایش زیاد قیمت 
خدمات ارائه شــده، افزایش تعداد نیروی انسانی 
و بسیاری دالیل دیگر، هزینه های بخش درمان 
سازمان به شدت افزایش یافته است. شیوع ویروس 

کرونا در انتهای سال ۹۸ در این بین نیز روند صعودی 
هزینه ها را تشــدید کرده است. چنین شرایطی 
باعث تشدید بحران پایداری مالی سازمان تامین 
اجتماعی در بخش درمان و بروز کســری و عدم 

توازن در حساب درمان شده است.
 رشد ۱۶ درصدی افراد

 تحت پوشش بیمه درمان 
براســاس اعالم ســازمان تامین اجتماعی 
درباره شمار بیمه شدگان سازمان، ظرفیت های 
فیزیکی ارائه خدمات و منابع انســانی شاغل در 
بخش درمان در ســال های 1۳۹1 تا 1۳۹۸، در 
پایان ســال 1۳۹۸ حدود 4۳.۵میلیون نفر از 
جمعیت کشور تحت پوشش خدمات درمان این 
سازمان بوده اند و رشد افراد تحت پوشش بیمه 
درمان در سال 1۳۹۸ نسبت به سال 1۳۹1 بیش 

از 1۶درصد بوده است.عالوه بر این موارد در سال 
1۳۹۸، مجموعــاً 4714۸ نفر در بخش درمان 
سازمان تأمین اجتماعی مشــغول به فعالیت 
بوده اند که از این تعــداد 44۳۵1 نفر در بخش 
درمان مســتقیم و ۲7۹7 نفر در بخش درمان 

غیرمستقیم مشغول به کار بوده اند.
 افزایش مراجعات بستری و سرپایی 

در مراکز ملکی
در بخشی از این گزارش آمده است: براساس 
اطالعات ارائه شــده، در ســال 1۳۹۸، در مراکز 
درمانی ملکی ســازمان حــدود ۹۰۹هزار بیمار 
بستری  و 1۳۹میلیون ویزیت سرپایی ثبت شده 
است. رشد تعداد کل مراجعات بستری و سرپایی 
در مراکز ملکی در ســال 1۳۹۸ نســبت به سال 
1۳۹1 به ترتیب برابر بــا 11.4 و ۲۶.۶درصد بوده 

اســت. همچنین در بخش درمان غیرمستقیم 
ســازمان )مراکز طرف قرارداد(، حدود 4میلیون 
بیمار بستری و ۳۳4میلیون ویزیت سرپایی ثبت 
شده است.نتایج این گزارش نشــان می دهد در 
سال 1۳۹۸ نسبت به سال 1۳۹1 در بخش درمان 
غیرمســتقیم افزایش ۲۰.۸درصد در تعداد کل 
نسخ اتفاق افتاده که به ترتیب برای بخش سرپایی 
و بستری به میزان ۲۰.7 و ۲۸.4درصد بوده است. 
عالوه بر افزایش مصرف خدمات، میانگین هزینه 
کل نسخ بخش سرپایی و بستری در سال 1۳۹۸ 
نسبت به سال 1۳۹1، به ترتیب به میزان ۵.4 و 4.۹ 

برابر افزایش پیدا کرده است.
در بخش درمان مستقیم هم از یک سو از سال 
1۳۹1 الی 1۳۹۸، به تعداد مراکز درمانی و تخت 
بیمارستانی افزوده شده و برای سال های بعد نیز 
برنامه های زیادی در جهت ساخت مراکز جدید 
)مجوز داده شده( در دستور کار سازمان قرار دارد 
و از ســوی دیگر در این دوره تعداد نیروی انسانی 

افزایشی به میزان 1۲.7درصد داشته است.
در مجموع، هزینه های درمان سازمان تأمین 
اجتماعی در سال 1۳۹1 بالغ بر ۵۲هزار میلیارد 
ریال بوده که ایــن رقم در ســال 1۳۹۸ به مبلغ 
۲۲۵هزار میلیارد ریال رسیده که افزایشی معادل 
۳۲۹درصد )حدود 4.۳ برابر( را در این دوره زمانی 
نشان می دهد.آمارهای فوق حاکی از آن است که در 
طول سال های گذشته به دلیل افزایش افراد تحت 
پوشش، افزایش انتظارات و تعداد خدمات ارائه شده، 
افزایش چشمگیر قیمت خدمات ارائه شده، افزایش 

تعداد نیروی انسانی و...، هزینه های بخش درمان 
سازمان به میزان قابل توجهی افزایش یافته و عالوه 
بر این موارد، شــیوع بیماری کرونا روند صعودی 
هزینه ها را در ســال 1۳۹۹ تشــدید کرده است. 
شرایط موصوف به تشــدید بحران پایداری مالی 
ســازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان و بروز 
کسری و عدم توازن در حساب درمان منجر شده 
است. به این ترتیب، عدم تعادل منابع و مصارف که 
جدی ترین چالش حوزه درمان در سال های اخیر 
بوده، در سال های آتی نیز پیش روی سازمان تأمین 

اجتماعی خواهد بود.
 راهکارهای مقابله 

با عدم تعادل منابع و مصارف
در بخش انتهایی این گزارش درباره راهکارهای 
مقابله با عدم تعادل منابــع و مصارف به تفکیک 
در دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم آمده 
است: ازجمله مهم ترین راهکارها در بخش درمان 
مستقیم می توان به تعیین شاخص های اقتصادی 
و مالی برای بررســی عملکرد و مدیریت هزینه 
در مراکز ملکی، اســتفاده از نیروهای قراردادی و 
پیمانی به جای استخدام نیروهای رسمی، اصالح 
ســاختار نحوه اداره مراکز ملکــی، بودجه ریزی 
عملیاتی با تعیین سقف بودجه سالیانه و در بخش 
درمان غیرمســتقیم می توان به توسعه سیستم 
مکانیزاسیون خدمات به منظور مدیریت هزینه، 
پرهیز از هرگونه تحمیل بار مالی مازاد بر منابع مالی 
درمان سازمان ازجمله در تعیین تعرفه ها، خروج 
تعهدات تحمیلی از درمــان و...، تدوین و اجرای 
دستورالعمل های خرید خدمات در راستای تولید 
گایدالین های وزارت بهداشت و برقراری ارتباط 
سیستم مکانیزاســیون درمان با نهادهای دیگر 
مانند ثبت احوال، سازمان نظام پزشکی و وزارت 

بهداشت اشاره کرد.

موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی خبر داد:

افزایش هزینه های درمان، چالش بزرگ صندوق بیمه کارگران

اکبری: به نظر می رسد 
رویکرد آقای وزیر به مقوله 

اشتغال و کارآفرینی، 
همان رویکرد موسسه 

خیریه اصفهانی است که 
سال هاست برای اصالح 
قانون کار و رفع اجبار به 

بیمه کارگران، تالش و 
تبلیغات می کنند

عبدالملکی: بخش 
قابل توجهی از یک میلیون 
و 850هزار شغل، در قالب 
خوداشتغالی خواهد بود و 
بخشی دیگر بیمه خواهد 

داشت. در ایجاد این میزان 
شغل روی بخش مشاغل 

خانگی و اشتغال روستایی 
متمرکز خواهیم شد
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نسرین هزاره مقدم

 کارکنان راه آهن 
خواستار افزایش حقوق  شدند

کارکنان شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
از »رستم قاســمی« وزیر راه و شهرسازی خواستند 
که پیگیر افزایش حقوق آنها شــود.به گزارش ایلنا، 
در متن خواســته این افراد آمده اســت: ما کارکنان 
شرکت راه آهن، نســبت به حقوق دریافتی خود که 
در طول سالیان متمادی نسبت به دریافتی کارکنان 
ســایر وزارتخانه ها و حتی نهادهــای زیرمجموعه 
همین وزارتخانه در سطح بســیار پایینی قرار دارد، 
گالیه مندیم. با وجود مسئولیت های سنگینی که 
این شــرکت در حوزه جابه جایی ایمن بار و مسافر 
عهده دار است و به تبع آن کارمندان و کارکنان ستادی 
و ادارات کل مناطق نیز درگیری و مشقت های زیادی 
را متحمل می شوند، دستمزد و حقوق پایینی دریافت 
می کنیم. این امر انگیزه کار و تمرکز فکری را از کارکنان 
گرفته و امید بــه آینده و توان خریــد کارکنان این 
شرکت را به شدت کاهش داده و موجب شده با توجه 
به تورم حاکم بر اقتصاد جامعه، روزبه روز برای گذران 
زندگی فشار فزاینده ای را بر خود احساس کنند. لذا 
خواهشمندیم دستور دهید در خصوص ایجاد عدالت 
در پرداخت ها و همسان سازی حقوق کارکنان این 
شرکت تسریع و تعجیل الزم به عمل آید تا بارقه امیدی 

به آینده در دل کارکنان این شرکت روشن شود.
    

اصالح قانون بیمه کارگران 
ساختمانی، آسیب های اجتماعی 

را کمتر می کند
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در توئیتی 
بر لزوم تصویب نهایی اصالح قانون بیمه اجتماعی 
کارگران ساختمانی تاکید کرد.علی بابایی کارنامی 
نوشت: با تصویب نهایی اصالح قانون بیمه اجتماعی 
کارگران ساختمانی هم شاهد حمایت عادالنه تر از 
این قشر زحمتکش و در معرض خطر هستیم و هم تا 
حد زیادی از آسیب های اجتماعی ناشی از مشکالت 
معیشتی جلوگیری خواهد شد. امیدوارم نمایندگان 

با رای باال اصالح این قانون را تصویب کنند.
    

کاهش ۳۷درصدی حوادث 
ناشی از کار در لرستان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرســتان 
گفت: حوادث ناشی از کار در استان، در نیمه نخست 
امسال نسبت به سال گذشته ۳7درصد کاهش یافته 
است.علی آشــتاب افزود: با افزایش بازرسی های 
دوره ای و مــوردی ۲۸ بازرس کار در اســتان طی 
۶ ماهه نخست امسال ســه هزار و ۵۶۰ بازرسی از 
واحدهای اقتصادی انجام شده که براساس گزارش 
آنها، تعداد حوادث رخ داده در ســال گذشته 1۰۵ 
مورد بوده و در سال جاری به ۶۸ حادثه کاهش یافته 
اســت.وی ادامه داد: نظارت مستقیم بر واحدهای 
اقتصادی از طریق استقرار مسئول ایمنی در کارگاه 
و برگزاری آموزش های ایمنی از برنامه های کاهش 
حوادث در محیط های کاری است که کارشناسان 
در ۶ ماهه نخست ســال جاری سه هزار و ۹44 نفر 
آموزش های تخصصی ایمنی و بهداشــت کار را به 

کارگران و کارفرمایان ارائه کردند.
    

مجلس قصد گنجاندن مزد 
توافقی در قانون کار را دارد

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار کشور از آغاز اصالح قانون کار در مجلس خبر داد.
حسین حبیبی به ایلنا گفت: سرانجام مجلس 
اصالح قانون کار را با اضافه کــردن یک تبصره به 
ماده 41 قانون کار که مربوط به دســتمزد است، 
اســتارت زد.وی افزود: مجلس با هدایت دستوری 
موسسه نظر اشتغال به دنبال دستمزد توافقی است 
که نتیجه اش استثمار و بهره کشی کارگران به ویژه 
کارگران روستایی است.به گفته حبیبی، کارگران 
این اصالحات ضدکارگــری را برنمی تابند و حتماً 

اعتراض خواهند کرد.
    

 سطح ایمنی کار در کشور
 ارتقا می یابد

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: با تصویب الیحه مقاوله نامــه کار می توان با 
به روزرسانی حوزه بازرســی کار و ایمنی کشور و 
برداشتن گام های موثر، شاهد ارتقای سطح ایمنی 
در کشور باشیم.علی حسین رعیتی فرد در یکصد 
و هفتاد و یکمین شورای عالی حفاظت فنی گفت: 
الحاق ایران به مقاوله نامه شماره ۸1 )بازرسی کار( به 

ایجاد ساختارهای استاندارد ایمنی کمک می کند.
وی با تاکید بر اهمیت مصوبه ها و تصمیم شورای 
عالی حفاظت فنی و تاثیر آن بر پیشگیری از وقوع 
حوادث ناشی از کار، ابراز امیدواری کرد با برگزاری 
منظم جلسه ها و کمیته های کارشناسی این شورا، 
دغدغه های جامعه کار و تولید کشور در حوزه ایمنی 

کار به حداقل برسد.

اخبار کارگری


