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کم کاری دولت و کاهش رقم 
بیمه بیکاری

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران

با ورود ویروس کووید 19 یا همان کرونا به کشور 
کمتر کســی باور می کرد که این مهمان ناخوانده، 
اقتصاد بیمار کشور ما را با چالش جدی تری مواجهه 
کند. تاثیرات رشد سه برابری نقدینگی در چند سال 
گذشته و کاهش رشد اقتصادی منفی هفت درصد، 
رکود تورمی را با خود به ارمغان آورده بود و چالش 
کرونا همگام با عوامل فوق، جهش تورمی ماه های 
قبل را با سرعت بیشتری تشدید کرد. این موضوع 
فشار اقتصادی شدیدی را روی اقشار متوسط رو به 
پایین جامعه تحمیل کرد که خروجی آن سقوط 

آحاد جامعه به سمت خط فقر بوده است.
کارگران کشورمان در این شرایط از این سقوط 
بی نصیب نبوده اند زیرا مشکالت مالی و معیشتی 
آنان به مراتب بیشتر و امید به آینده برای آنان را تا 
حد زیادی کاهش داده است. در این شرایط، حلقه 
مفقوده این مشکالت، فقدان بسته های حمایتی 
کارآمد و اثربخش از ســوی دولت بوده که برخی از 
این موارد حمایتی شامل: پرداخت بیمه بیکاری به 
کارگران بیکار شــده از کرونا، اعطای تسهیالت به 
آسیب دیدگان این رویداد و بخشش جرایم تاخیر 
اقســاط وام ها ازجمله این حمایت هــا بوده که در 
اواخر سال قبل از سوی دولت رونمایی شد، گرچه 
به مرور، فقدان اثربخشی این بسته ها مشخص شد و 
نشان داد که در حل مشکالت جامعه تاًثیر چندانی 

نداشته است.

به عنوان مثال رقم پرداختی بابت بیمه بیکاری 
کارگرانی که این ایام بیکار شده اند زیر حداقل قانون 
کار و در برخــی موارد به حــدود 100هزار تومان 
رسیده است. در باب بخشش جرایم تاخیر اقساط 
وام ها، بسیاری از بانک ها از این موضوع تمکین نکرده 
و جرایم اقســاط معوقه را به روز دریافت کرده اند. 
در مورد پرداخت تســهیالت به تولیدکنندگان و 
آســیب دیدگان از کرونا محدودیت های دست و 
پاگیری همچون عدم تعدیل نیرو، قرار داشــتن 
در سطوح ده گانه اصناف آســیب پذیر و چندین 
بخشنامه دســت و پاگیر دیگر، ســرانجام درخور 

توجهی نداشته است.
با توجه به تعطیلی چند ماهه برخی بنگاه ها و عدم 
پرداخت حقوق توسط کارفرمایان، کارگران به امید 
دریافت بیمه بیکاری در انتظار جبران آن بودند در 
صورتی که رقم واریزی کمتر از حد انتظار کارگران 
و به مراتب پایین تر از هزینه ضروری ماهیانه آنان 
بوده و این موضوع کارگران را با کسری مالی مضاعفی 

روبه رو کرد.
این قشر، کم کاری قوه مجریه را برای نیروی کار 
غیرموجه می داند زیــرا دولت در این مدت از محل 
بیت المالی که حق تک تک آحاد جامعه و کارگران 
بوده اقدام به پرداخت حقــوق کارمندان خود کرد 
که در چند ماه اخیر مثل کارگران در محل کار خود 
حاضر نشده یا کمتر حاضر شــده اند. در این میان 
نمایندگان مجلس باید دولــت را مجاب به رعایت 
قانون و پرداخــت حداقل قانون کار بــه کارگران 
می کردند و بهانه دولت برای عــدم وجود اعتبار را 
پیگیری یا الاقــل از محل بدهــی دولت به تامین 
اجتماعی، این وجوه را درخواســت و به حســاب 
کارگران مشــمول واریز می کردند. عالوه بر این، 
می توانستند به دلیل کسری بودجه دولت، بانک ها 
را مجاب به پرداخت تســهیالت 5 تا 10 میلیونی 
به کارگران کنند تا مشــکل این عزیزان به صورت 
مقطعی پوشش داده شود و بتوانند کمبودهای مالی 

خود را مدیریت کنند.
عالوه بر دولت و مجلس، بانک ها و موسسات مالی 
و اعتباری هم همپای دو قوه در این زمینه سکوت 
کرده اند. حتی بانک هایی که اسم کارگران را با خود 
به یدک می کشــند در موضوع کرونا به جای ارائه 
راهکاری مسئولیت مدارانه برای جبران مشکالت 
کارگران، خود را مسئول ارائه خدمات تسهیالتی به 

پزشکان و برخی بازاریان می دانستند.
دامن زدن به رویه های گذشــته و نسبت دادن 
این مشکالت به تحریم های آمریکا از سوی برخی 
مسئولین، نمی تواند کارگران را در یافتن پاسخی 
منطقی کمک کند زیرا این قشر می دانند سه برابر 
شدن حجم نقدینگی آن هم بدون پشتوانه، افزایش 
چند برابری نرخ ارز به جهت جبران کسری بودجه 
و برخی ســوءمدیریت ها در بحبوحــه کرونا هیچ 
ارتباطی به تحریم های دشــمن نداشــته و صرفاً 

مشکالت مدیریتی قلمداد می شوند.
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یادداشت

محرومیت از بیمه یا داشتن بیمه ای 
که به کار نمی آید، داستان غم انگیزی 
است که ثابت می کند تا تحقق تامین 
اجتماعی مورد تاکید در قانون اساسی 

فاصله زیادی داریم.
اگر پرداخت حق بیمــه، چه برای 
بیمه های تجاری و چــه صندوق های 
بیمه اجتماعی را مبتنــی بر قراردادی 
بدانیم که بین یک فرد و شــرکت های 
بیمه گر منعقد می شود، قاعدتا کسانی 
که حق بیمه می پردازند باید از جزئیات 
خدمات قابل دریافت، مطلع باشــند. 
ثبت نام در سامانه تامین اجتماعی برای 
دریافت بیمه بیکاری و دریافت این جواب 
که شما مشــمول قانون بیمه بیکاری 
نمی شوید، نشان می دهد که خیلی ها 
از خدمات قابل دریافت اطالعی ندارند. 
پای حرف برخی کارگران که بنشینیم 
عنوان می کنند که مــا فکر می کردیم 
با پرداخت حق بیمه، مشــمول قانون 
بیمه بیکاری می شود. این گمان به ویژه 
درباره کارگران با بیمه های خاص بیشتر 
مشاهده می شود. کارگران ساختمانی، 
قالی بافان، رانندگان تاکسی و... ازجمله 
بیمه شدگان خاص هستند که مشمول 
بیمه بیکاری نمی شوند چرا که حق سه 
درصدی بیمه بیکاری را نپرداخته اند. در 
این بین چند مساله اساسی وجود دارد. 
چرا یک نظام یکپارچه بیمه ای نیست و 
این همه بیمه متعدد با شرایط و خدمات 
مختلف، آیا به نفع تامیــن اجتماعی 
جامعه است یا به ضرر آن؟ نکته مهم دیگر 
این است که چرا بسیاری از بیمه شدگان 

نمی دانند قرار است چه خدماتی دریافت 
کنند؟ آیا خود آنها کــم کاری کرده و 
اطالعات کافی را کسب نکرده اند یا اینکه 

مشکل را باید جای دیگری پیدا کرد؟
 از بیمه نشدگان 

تا بیمه شدگان محروم
»مدت هاست که کار آزاد می کنم. 
کار اصلی ام نقاشی ساختمان است اما 
چون این کاری اســت که ممکن است 
همیشه نباشد یک ماشین هم خریده 
و در روز های بیکاری با آن مسافرکشی 
می کنــم. مدت هاســت حــق بیمه 
می پردازم. ابتدا به صورت خویش فرما و 
بعد بیمه کارگران ساختمانی. برای اینکه 
بتوانم مشمول بیمه کارگران ساختمانی 
شوم دوندگی زیادی کردم. خوشحال 
بودم کــه باالخره مشــمول این بیمه 
شده ام چون فکر می کردم در صورتی 
که بیکاری ام طوالنی شود، می توانم از 

مزایای بیمه استفاده کنم«.
روایت این نقاش ساختمان که البته 
مسافرکشی هم می کند، نشان می دهد 
که او چیز هایی درباره مزایای بیمه ای 
شنیده اما دقیقا نمی داند این مزایا چه 

چیز هایی هستند.
وی ادامه می دهد: حاال که فهمیده ام 
مشمول مستمری بیکاری نمی شوم، با 
توجه به شرایط سخت معیشتی نسبت 

به ادامه بیمه پردازی تردید دارم.
شرایطی که شیوع کرونا در ایران به 
وجود آورد، مشکالت مختلف سیستمی 
را نمایان کرد. یکی از این مشــکالت 
این بود که درصد باالیی از افراد شاغل 

بیمه ندارند و خیلی از بیمه شدگان هم 
نمی توانند در شرایط خاص مزایای قابل 

توجهی بگیرند.
»عالالدیــن ازوجــی«، مدیرکل 
توســعه اشــتغال وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در ایــن باره می گوید: از 
شش میلیون شاغل آسیب دیده از کرونا 

حدود ۴۶ درصد فاقد بیمه هستند.
این رقم نشان می دهد که حدود سه 
میلیون نفر نمی توانند به خدمات بیمه ای 
در شرایط بحرانی امید داشته باشند و از 
میان سه میلیون باقی مانده هم حتما 
کسانی هستند که مشمول مستمری 

بیکاری نمی شوند.
»کاظم فرج اللهی«، فعال کارگری 
به ایلنا می گوید: برخالف تبلیغاتی که 
می شود و می گویند با تعدد شرکت های 
بیمه گر خدمات متنوعی ارائه می شود، 
عمال این تعدد منجــر به ایجاد نظامی 
نامنسجم شده و افراد را دچار سردرگمی 

کرده است.
 امضای قرارداد 

بدون اطالع از مفاد آن
به رغم تاکید قانون اساسی، بسیاری 
از شهروندان از خدمات بیمه ای محروم 
هستند یا تحت پوشش نوعی بیمه اند 
که چندان به کارشان نمی آید. در درجه 
اول باید بــه فکر فراگیر کــردن بیمه 

اجتماعی بود.
فرج اللهی می گوید: قانون اساسی بر 
لزوم تامین اجتماعی تاکید کرده است. 
تامین اجتماعی برای شاغالن در قالب 
بیمه سازمان تامین اجتماعی تعریف 

شده و برای مشــاغل و افراد خاصی که 
محروم از بیمه می شــوند، این وظیفه 

برعهده دولت گذاشته شده است.
با وجود چنین شرایطی بسیاری از 
بیمه محروم مانده اند. شــاید دلیل آن 
غالب شدن دیدی حسابگرانه باشد یعنی 
اینکه در ادامه روند هایی که منتهی به 
خصوصی سازی و کاهش نقش دولت 
شده، این سیاست اتخاذ شده که افراد 
برای بیمه شدن به سمت بیمه گر های 
خصوصی هدایت شوند. ناگفته پیداست 
که خیلی ها توان پرداخت حق بیمه های 
بیمه گر های خصوصی را ندارند یا اینکه 
اساسا اعتقاد و اطمینانی به این بیمه  ها 
ندارند. وقتی بحرانــی فراگیر به وجود 
آمده، دولت مجبور به جبران خساراتی 
اســت که با آینده نگری می توانست از 
تحمیل آنها جلوگیــری کند. دولت ها 
می توانســتند با فراگیر کــردن بیمه 
اجتماعی، به صورت اجبــاری کردن 
بیمه و حمایت از بیمــه پایه ای، کاری 
کنند که ورودی به صندوق های بیمه گر 

بیشتر شده و اکنون که روز مباداست، 
برای جبران خسارات مجبور به برداشت 
منابع از جاهای مختلف ازجمله صندوق 

توسعه ملی نشوند.
البته این فقط یک سویه از ماجراست. 
داستان بیمه در ایران جنبه دیگری هم 
دارد که تلخ تر از این هم هست؛ همان 
اتفاقی که برای نقاش ســاختمانی که 

داستانش را گفتیم، رخ داد.
فرج اللهی می گوید: مشکل در نبود 
شفافیت است. در ایران خیلی ها بیمه 
هستند. تعداد قابل توجهی بیمه تامین 
اجتماعــی دارند و بســیاری هم بیمه 
خاص، بیمه عمر و... اما جالب اســت 
بدانید که خیلی از اینها اطالعات درستی 
درباره شــرایط و خدمــات بیمه خود 

ندارند.
وی ادامه می دهد: وقتی کسی حق 
بیمه می دهد در واقع قراردادی به امضا 
رسانده است. قاعدتا باید این فرد بداند 
چه قراردادی بســته است اما خیلی ها 
ایــن را نمی دانند. شــاید بگویید این 
وظیفه خود فرد است که تحقیق کند 
اما باید گفت که به صــورت نظام مند، 
عدم شــفافیت وجود دارد و همه چیز 
برای شــهروندان عــادی در هاله ای از 

ابهام است.
این فعال کارگــری عنوان می کند: 
ظاهر امر این اســت که ســامانه ها و 
ســایت هایی وجــود دارد کــه افراد 
می توانند با مراجعه بــه آن اطالعات 
کافی را کســب کنند. فــرض را بر این 
می گذاریم که اطالعات این ســایت ها 
کافی است. واقعیت این است که خیلی ها 
اطالعی از این سامانه ها و سایت ها ندارند 
یا نمی دانند چطور باید اطالعات را از آن 
استخراج کنند. اگر بنا بر دادن اطالعات 
و شفاف سازی است می توان دفترچه ها 
و بروشــور هایی تهیه کرد و افراد را در 
زمان آغاز پرداخت حــق بیمه ملزم به 
مطالعه دقیق آنها و کسب اطالع کرد. 
این اتفاق نمی افتد چون اراده ای برای 

شفاف سازی نیست.
وی می گوید: در شــرایط مطلوب 
حتی باید ریز مــوارد مالی بیمه گر هم 
برای بیمه پرداز مشخص باشد اما در این 
مورد هم شاهد این هستیم که بسیاری از 

چیز ها در هاله ای از ابهام قرار دارد.
سطح رفاهی نازل در کشور

نظام بیمه ای، مشخص کننده سطح 
رفاه اجتماعی یک جامعه است. بیمه در 
واقع تامین کننده آتیه یک فرد است. در 
برخی کشور های پیشرفته، شهروندان 
از هنگام تولد مشمول یک پایه بیمه ای 

می شــوند که تضمین می کند آنها در 
پیــری از حداقل معیشــت برخوردار 
خواهند بود. قاعدتا این کشــورها در 
زمان بحران می توانند از طریق همین 
صندوق تامین اجتماعی جبران خسارت 
کنند. در ایران برخالف صراحت قانون، 
افراد فقط در صورتی بیمه می شوند که 
مشــغول به کار، آن هم کاری با قرارداد 
مشخص بشوند یا اینکه خودشان ماهانه 
مبلغی را بپردازند که با توجه به شرایط 
اقتصاد اکنون، مبلغ کمی هم نیست. در 
ایران حدود ۷0 میلیون نفر مســتحق 
دریافت یارانه ای شــناخته شده اند که 
تنها ۴5 هزار تومان در ماه است. وقتی 
عنوان می شود که این تعداد از جمعیت 
به این رقم ناچیز احتیاج دارند، چطور 
می توان انتظار داشت که آنها حق بیمه 
۶1۴هزار تومانی را بپردازند؟ مجموع 
یارانه نقدی یک خانواده 1۴ نفره تقریبا 
برابر با حق بیمه یک ماه برای کســانی 
می شــود که بیمه اختیاری پرداخت 
می کنند! کنار هم قــرار دادن این ارقام 
و مفروضاتی مثل اینکه درصد باالیی از 
جمعیت نیازمند یارانه نقدی هستند، به 
ما ثابت می کند افراد به ندرت در صورت 
نداشتن کار ممکن است بیمه پردازی 
کنند، کما اینکــه پرداخت حق بیمه 
۶1۴تومانی برای شاغالن آزاد هم کار 

ساده ای نیست.
 تازه در صورت تامین این میزان پول 
افراد بیمــه ای را دریافت می کنند که 
آن قدر ها به کارشان نمی آید. با داشتن 
این بیمه آنها تنها معــاف از پرداخت 
درصــدی از هزینه های جــاری مثل 
هزینه درمان می شوند و از مزایایی مثل 
مســتمری بیکاری نیز محروم اند. اگر 
آنها بخواهند مزایایی دریافت کنند باید 
هزینه های اضافی بپردازند و مثال خود را 
بیمه تکمیلی کنند. این واقعیت ها نشان 
می دهد که نظام بیمه ای ما به شــدت 
دچار ضعف است و این ضعف خود را در 
مقاطع بحرانی نشان می دهد و هزینه ها 

را چندین برابر می کند.

ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در ساختار بیمه ای کشور

کرونا، معیوب بودن نظام رفاهی را اثبات کرد

خبر

چهارشنبه هفته گذشــته، »عمران روشنی مقدم« کارگر 
پیمانکاری میدان نفتی هویزه خــود را در همان میدان نفتی 

حلق آویز کرد و جان سپرد.
به گزارش ایلنا، این حادثه دردناک، واکنش های مختلفی 
برانگیخته اســت. در همین زمینه »ســیدکریم حســینی« 
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس و رئیس 
مجمع نمایندگان استان خوزستان با انتشار بیانیه ای نسبت به 
خودکشی کارگر نفتی در یکی از میادین نفتی استان خوزستان 

واکنش نشان داد.
در این بیانیه آمده اســت: باید به فعالیت پیمانکاران نیروی 
انسانی که قراردادهای ظالمانه و سودجویانه منعقد می کنند 
پایان داد و این کار با راهکارهای واقع بینانه محقق می شود. تنوع 
قراردادهای کارگری، تاریخ محدود به کارگیری  کارگران، عدم 

پرداخت به هنگام حقوق و مزایا، یک جانبه نگری در انعقاد قرارداد 
و عدم نظارت صحیح سازمان ها و ادارات ذیربط همه و همه باعث 
ناامنی روانی، عدم ثبات شغلی، اضطراب و استرس، بی عدالتی و 
اجحاف به کارگران شده است. مجمع نمایندگان مردم خوزستان 
در مجلس ضمن ابراز تاسف شدید از حادثه ناگوار فقدان یکی از 
کارگران زحمتکش این مرز و بوم، به مدیران مربوطه برای رفع 
ایرادات فوق هشــدار داده و از طریق مجاری قانونی مشکالت 

کارگران را با جدیت و قاطعیت پیگیری خواهد کرد.
خودکشی عمران مقدمه ای بر حذف پیمانکاران باشد

یک فعال کارگری نیــز با انتقاد از رویــه پیمانکاران گفت: 
زندگی کارگران پیمانکاری به شــدت دشــوار اســت. مازیار 
گیالنی نژاد با اشاره به خودکشــی عمران روشنی مقدم به ایلنا 
گفت: وزیر نفت دستور پیگیری این حادثه را به مشاور خود داده 

اما سوال اینجاست که آیا آنها نمی دانند که در پیمانکاری های 
زیرمجموعه شان بیش از ۴ ماه حقوق ها را عقب می اندازند؟ آیا 
نمی دانند که وضعیت رفاهی کارگران در شرکت های پیمانکاری 
موجب افسردگی کارگران شده اســت؟ وی ادامه می دهد: در 
شــرکت های پیمانکاری گاهی به کارگران عیدی و ســنوات 
نمی دهند. در برخی از این شــرکت ها، نرخ حقوق بر پایه سال 
9۷ تعیین شده است. به عنوان مثال به کارگر سنگ زن با ۲۴ روز 
کار فقط ٣ میلیون و ۶00هزار تومان دستمزد می دهند و برای 
جوشکار هم ۴ میلیون حقوق تعیین کرده اند. شرایط خوابگاه 
کارگران پیمانکاری خوب و مساعد نیست و در هر خوابگاه، ۴ الی 
5 نفر اسکان دارند. گاهی حمام ها آب گرم ندارند. در هوای شرجی 
و گرم جنوب، گاهی در کانکس ها، وسایل سرمایشی کافی نیست 

و ساعات کار در گرمای جنوب بسیار طوالنی است.

به گفته گیالنی نژاد، اولین اقدام در وزارت نفت، باید حذف 
و زدودن شرکت های پیمانکاری باشد. این شرکت ها یا همان 
شــرکت های تامین نیروی انســانی، از حقوق شغلی و صنفی 
کارگران تا جایی که می توانند می زنند و به سود خود می افزایند.

وی تاکید می کند: اگر پیمانکاران حذف شــوند و کارگران 
با شــرکت نفت قرارداد ببندند، راه تبعیض و اجحاف مسدود و 

عدالت برقرار می شود.

واکنش فعاالن صنفی و سیاسی به خودکشی یک کارگر در میدان نفتی هویزه:

فعالیت پیمانکاران باید خاتمه یابد

نماینــده تهــران در مجلس از تشــکیل 
فراکســیون کارگری در مجلس یازدهم خبر 
داد و گفت: بررسی قرارداد های کار در اولویت 
بررسی این فراکســیون قرار دارد. به گزارش 
ایلنا، اقبال شــاکری افزود: جامعه کارگری با 

مسائل مختلفی رو به رو هستند که ازجمله آنها 
می توان به بحث قرارداد های کار اشــاره کرد. 
موضوع قرارداد هــای کار یک بحث تخصصی 
اســت و نمایندگان مردم در مجلس یازدهم 
در نظــر دارند به این موضــوع ورود پیدا کرده 

و مشــکالت را رفع کنند. وی با بیــان اینکه 
برآورد ها نشــان می دهد حــدود 10 میلیون 
نفر در کشور مشاغل رســمی دارند اما بدون 
قرارداد یا بــا قرارداد های بســیار کوتاه مدت 
کار می کنند، بیان کرد: ایــن موضوع به ویژه 

در روستا ها و شــهر های کوچک نمود زیادی 
دارد. برای احقاق حق این افراد و رســیدگی به 
وضعیت آنها الزم است مداخالتی صورت گیرد. 
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: در بحث 
بیمه تامین اجتماعی باید ورود کرد و وضعیت 
کارگران غیررسمی را ساماندهی کرد.  شاکری 
همچنین از تشکیل فراکســیون کارگری در 
مجلس یازدهم خبر داد و عنوان کرد: حدود ۷0 

تا ۸0 نماینده مجلس در این فراکسیون حضور 
خواهند داشت. این فراکسیون تشکیل جلسه 
می دهد و با برگــزاری انتخابات اعضای هیات 

رئیسه آن مشخص می شود. 
هدف این است که در این فراکسیون مسائل 
مختلف کارگری ازجمله همــان قرارداد های 
موقت کار مورد بررسی قرار گیرد و ساماندهی 

شود.

نماینده تهران خبر داد:

تشکیل فراکسیون کارگری با حضور ۷۰ نماینده در مجلس

مجموع یارانه نقدی یک 
خانواده ۱۴ نفره تقریبا برابر 

با حق بیمه یک ماه برای 
کسانی می شود که بیمه 

اختیاری پرداخت می کنند! 
این ارقام ثابت می کند 

افراد به ندرت در صورت 
نداشتن کار ممکن است 

بیمه پردازی کنند

از شش میلیون شاغل 
آسیب دیده از کرونا حدود 

۴۶درصد فاقد بیمه هستند. 
این رقم نشان می دهد 

که حدود سه میلیون نفر 
نمی توانند به خدمات 

بیمه ای در شرایط بحرانی 
امید داشته باشند
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