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مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران در گفت وگو با «ایران» اعالم کرد

حذف بیمه  22هزار کارگرنما از بخش ساختمانی

عکس :بهروز خسروی

کاری دســت و پا کردم .کارکردن در ســاختمانها پول بیشــتری داشــت.
چنــد کالس بیشــتر درس نخواندم اصالً کارگــری و درس خواندن باهم
جــور در نمیآید .وقتی از صبح تا شــب مجبور باشــی آجر جابه جا کنی
و کیســه ســیمان و گچ را باال و پاییــن ببری دیگر جانــی برایت نمیماند
که بتوانی چند لقمه شــام بخوری چه برسد به خواندن درس و رفتن به
مدرســه شــبانه .خیلی شبها شــام نخورده قبل از اینکه سرم به بالش
برسد خوابم میبرد اما خوشحال بودم که خرج خودم و پدر و مادر پیرم
را درمــیآوردم .پدرم که بــه رحمت خدا رفت همه تالشــم را میکردم
که مادرم راضی و خشــنود باشــد .تصمیم گرفته بودم برایش یک النگو
بخرم اما همیشــه هشــتم گرو نه بود دست آخر هم نتوانستم یک شب
خوابید و صبح دیگر بیدار نشد و مرا تنها گذاشت».
برادرانــش آنقــدر روی زمیــن مــردم کار کردنــد تا توانســتند بــرای خود
قطعــه زمینــی بخرند اما کارگری برای او نه نان داشــته و نه آب .دســت
آخــر هــم مجبور شــده بــه امیــد یافتــن کاری پردرآمدتر راهــی پایتخت
شود .دو سال پیش ازدواج کرده اما راضی نیست.او میگوید« :نه اینکه
همســرم زن بدی باشــد نه خیلی هم نجیب اســت و دوســت داشتنی تا
به امروز با هم مشــکلی نداشــتیم اما من شرمندهام از اینکه نمیتوانم
بــرای او زندگی مناســبی فراهم کنم و حتی برای رفــع برخی از نیازهای
ساده زندگی هم دچار مشکل هستم اصالً همیشه نگرانم .هر روز غصه
میخورم .یک روز کار هســت ،چند روز کار نیســت .بایــد بدوی به دنبال
افرادی که به دنبال کارگر میآیند چون امثال من زیادند و هر روز بیشتر
هم میشوند».

بازوی خوب و مهارت الزم را دارند انتخاب میکنم و با خود به محل
ســاختمان میبرم .گاهی برخی از آنها آنقــدر خوب کار میکنند و به
حــق خود قانع هســتند که تا چنــد ماه هم با هم کار میکنیم .بیشــتر
آنها ب ه دنبال بیمه و ...نیســتند .آنها کارگران زحمتکشــی هســتند که
به درآمد روزانه خود بیشتر اهمیت میدهند .بیشترشان هم تنها در
این شــهر زندگی میکنند و با دردســر مرخصی و بیماری زن و همسر
روبه رو نیستم .این معامله دو سر سود است .آنها از سرگردانی در سر
چهارراهها و خیابانها نجات پیدا میکنند و خیالشان راحت میشود
کــه تــا چنــد روز کار دارند و حقوقشــان ســر موقع پرداخت میشــود،
من هم خیالم راحت اســت که میتوانم برای آینده بچه هایم پولی
پسانداز کنم.
ëëخواب و خوراک بر من حرام شده
به اینجا که میرسد قیافهای حق به جانب به خود میگیرد و میگوید:
البتــه فکر نکنید که من زحمت زیادی نمیکشــم .تــرس اینکه مبادا
یکــی از آنها هنگام کار دچار مشــکلی شــود خواب و خــوراک را بر من
حرام کرده .حتی بعضی از شبها کابوس افتادن کارگری از داربست
را میبینــم .خالصــه که مــن از جان واعصابــم مایه میگــذارم برای
بهدست آوردن یک لقمه نان بیشتر .فقط خدا میداند که چقدر تنم
توگو
ن گف 
میلرزد و چقدر نگران سالمتی این بندگان خدا هستم.ای 
را در حالــی به اتمام میرســانم که برای آگاهی از مشــکالت کارگران
موقت با تعدادی از انبوه سازان تماس گرفتم اما با یک پاسخ مواجه
شدم و آن اینکه با کارگران در ارتباط نیستیم و از مشکالت آنها اطالع
چندانی نداریم و مسائل مربوط به آنها را به پیمانکار سپردهایم.

اصغــر هم مانند ســایر کارگران فصلی نگران آینده اســت .میگوید« :با
دســت درد و کمــر دردی که دارم در خوشــبینانهترین حالــت تا  15یا 16
ســال دیگــر میتوانــم کار کنــم .نمیدانم بــدون بیمه و پسانــداز برای
آینده در زمان از کار افتادگی چگونه باید امور زندگی خود و خانوادهام را
بگذرانم .خانواده همســرم مدام از بچه حــرف میزنند و میگویند تا ما
زندهایم دوست داریم نوه مان را ببینیم .اما آنها نمیدانند خون داخل
دهانم را قورت میدهم و با سیلی صورتم را سرخ میکنم تا کسی نداند
چگونه روزم را شب میکنم».
ته خط همهمان کارگری است!
ëëته خط همه ما کارگری است
در میان مردانی با قامتی تنومند ،جوانی الغر اندام جلب توجه میکند.
بقچهای در دست دارد و کنار خیابان ایستاده است .برخالف دیگران که
هرکدام حرفی میزنند ،سکوت پیشه کرده و سخنی نمیگوید .با فاصله
از بقیه ایستاده انگار میخواهد خود را از آنها جدا نشان دهد .اسمش را
میپرســم جوابم را نمیدهد .میگویم بیست سالت شده که راهی بازار
کار شــده ای؟ زیر چشــمی نگاهم میکند .میپرسم نباید اآلن سرکالس
درس باشــی ،اینجــا چــکار میکنــی؟ در کســری از ثانیه صورتــش قرمز
میشــود انــگار خون به زیر پوســتش دویــده ،قفل دهانش باز میشــود.
«درس خوانــدن مــال از ما بهترونه .بــرای امثال من فرقــی نمیکنه که
بــا هوش باشــند یا با اســتعداد ته خط همــه مان کارگری اســت آن هم
التماســی .نمیبینی مردانی با این هیبت و هیأت چطور دنبال ماشــین
پولدارهــا میدونــد کــه بتوانند دوزار بدســت بیاورند .امــروزم را نبین در
مدرســه جزو شــاگرد زرنگها بودم ،خودم چند تا شاگرد داشتم به آنها
کمک میکردم که درسها را خوب یاد بگیرند».
از دلیلش برای رها کردن مدرسه میگوید :پدرم کارگری میکرد و خرج
زندگی من و ســه خواهر و مادرم را مــیداد .چرخ زندگیمان میچرخید
نه الکچری اما در حد خودمان خوب بود و ما به همان لقمه بخور و نمیر
پدر راضی و همیشــه سپاســگزار بودیم .اصالً همه انگیــزهام برای خوب
درس خواندن جبران زحمات پدر و مادرم بود .میخواســتم دکتر شــوم
تا کمر درد و پا دردش را مداوا کنم اما یک روز وقتی از مدرســه برگشــتم
شــیون مادرم خانه را برداشــته بود .پدر وقت باال بردن یخچال از پلهها
افتاده بود .دیگر ناقص شــده و نمیتواند کار کند .مجبور شــدم مدرســه
را رها کنم .کاری هم که بلد نیســتم اوســتا محمد مــرا آورد اینجا ،پاتوق
همیشــگی پدرم تا جای پــای او بگذارم اما من زورم نمیرســد که مانند
او وســایل ســنگین جابهجا کنم و باید کارهای خرد و ســبک انجام دهم.
همین اســت که درآمدم کم شده و زندگیمان به مشکل برخورده است.
اما همه بدبختیاش که این نیست مادرم میگوید کسی که برای معاش
خانــوادهاش تــاش میکند و ســختی میکشــد و پول حــال درمی آورد
مرد واقعی اســت کم و زیادش فرق نمیکند مهم حالل بودنش است.
بدبختــی اصلــی این اســت که ما را به چشــم خوبــی نمیبیننــد .زنان و
دختــران و حتــی بچههــا میترســند از کنار ما عبــور کنند راهشــان را دور
میکنند تا مبادا گزندی از ما به آنها برسد ،انگار ما گودزیال هستیم اصالً
ترس در نگاه و رفتارشان دیده میشود».
فکــر میکنی چرا این طور شــده چرا برخــی از افراد جامعه با این دید به
شما نگاه میکنند؟ او در جوابم از موضوعی تلخ میگوید .شاید در میان
ما تعداد کمی افراد خالفکار هم باشــند اما این به معنی بد بودن همه
ما نیست .ما برای امرار معاش خانواده هایمان کار میکنیم و آدمهای
بدی نیستیم».
نگرانی تأمین معاش خانواده و گذران زندگی در حال حاضر و در دوران
ناتوانــی بزرگتریــن دغدغهای اســت که کارگــران موقت با آن دســت به
گریبانند و قریب به اتفاق آنها آرزوی استخدام و بیمه در سر دارند.

منظره نشســتن دســته جمعی کارگران ساختمانی
در میادیــن پرتردد و چهارراههای شــهرهای بزرگ
برای هر کســی آشــنا اســت .کارگرانی که از ســاعات
اولیه صبح ســاک به دســت کنار خیابان ســاعتها
منتظر میایســتند تا فردی بهعنوان کارفرما ،دنبال
آنهــا آمــده و یــک یــا چنــد روزی را به کار مشــغول
شــوند .دســتمزد روزانــه ایــن کارگــران کــه بیشــتر
بهکارهای ساختمانی مشغول هستند ،حدود  60تا
 80هزار تومان اســت که با توجه به گرانیها و تورم
این چند ســال اخیر رقم بســیار ناچیزی اســت .این
در حالی اســت که بســیاری از این افــراد حتی بیمه
هــم نیســتند و نمیتواننــد از تســهیالت درمانــی و
بازنشســتگی اســتفاده کننــد .در ایــن میــان برخــی
افراد ســودجو نیز بهدلیل سوءاســتفاده از تسهیالت
بیمــهای بــا شــگردهای مختلــف از بیمــه کارگــران
ساختمانی استفاده میکنند.
بهگفتــه مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی غــرب تهران،
بحــث بیمه کارگران ســاختمانی مربوط به کســانی
اســت که در  18رشــته مختلف صنعت ســاختمان
مشغول به فعالیت هستند .در سال  86برای بیمه
شــدن این دســته از کارگران ،قانونگذار شــرایطی را
پیشبینی کرد تا بتوانند از تسهیالت سازمان تأمین
اجتماعی استفاده کنند.
ناهیــد حیــدری در ادامــه میافزایــد :بخشــی از
موضــوع بیمــه کارگــران ســاختمانی ،بــه قانــون
سازمان بازرسی برمی گردد و بر اساس آن مادامی
که ســاختمانی در حال ســاخت یا بازســازی است،
مالــک موظف اســت ،کارگــران را در برابــر حوادث
ناشی از کار بیمه کند.
بعدهــا بــا اصالحاتی کــه در قانون صــورت گرفت،
بخــش دیگــری هــم در ایــن قانــون دیــده شــد و
مطابق با آن کلیه افرادی که در صنعت ساختمان
مشــغول بــه کار هســتند در وهلــه اول بایــد مدرک
مهارت فنی داشــته باشــند تا از طریق آن مشخص
باشد که فرد در رابطه با آن رشته تخصص دارد ،در
وهلــه دوم انجمن صنفی باید بازرســی انجام داده
و تأییدیه بدهد.
ســپس فرد با درخواســت شــخصی میتواند بیمه
شــود .وی بــا بیــان اینکــه حــق بیمــه این دســته از
کارگــران تنهــا  7درصد اســت ،ادامــه میدهد :این
حــق بیمــه ناچیــز بــه قولــی جذابیتهایــی دارد و
بــه همیــن علــت ،طبــق حمایتهــای قانونــی که
ســازمان تأمین اجتماعی برای جامعه هدف دارد،
هرازچندگاهی با درخواســتهای نامرغوبی مواجه
میشــویم کــه توســط کارگرنماهــا بــرای دریافــت
مزایای مختلف بیمه ،ارائه میشوند.
مدیــرکل تأمین اجتماعی غرب تهران درباره نحوه
برخورد با این افراد توضیح میدهد :یکی از وظایف
مــا این اســت که صحــت اشــتغال بــهکار متقاضی
ثابــت شــود؛ زیــرا رســالت قانونگــذار این اســت که

در ساز و کار جدید سازمان تأمین اجتماعی و با بهرهمندی از
برنامههای همپوشانی بیمهای و برگزاری نشستهای مشترک با
انجمنهای صنفی کارگران در خصوص بررسی صحت اشتغال
به کار ،از حدود  40هزار بیمه شده به رقمی معادل  18هزار نفر
رسیدیم .در واقع باقی این افراد خارج از سازوکارهای بیمهای
بودند و در بین آنها مشاغل متعددی وجود داشت که ربطی به
کارگران ساختمانی نداشت

کارگران ســاختمانی بتوانند پوشش بیمهای داشته
باشند تا قادر باشند ،از خدمات درمانی و سابقهای
و در نهایت تســهیالت بازنشســتگی اســتفاده کنند.
بــر ایــن اســاس بازرســیهای ادواری جهــت اثبات
اشــتغال کارگران ســاختمانی در جلســات مختلف
صورت میگیرد تا حقی از کارگری زائل نشود.
بــه اعتقــاد او ،کارگران ســاختمانی که بــه اصطالح
کار یــدی انجام میدهند ،در معرض انواع حوادث
ناشــی از کار قرار دارند پس باید با همه توان از آنها
حمایت کرد.
در ســاز و کار جدیــد ســازمان تأمیــن اجتماعــی و
بــا بهرهمنــدی از برنامههــای همپوشــانی بیمهای
و برگــزاری نشســتهای مشــترک بــا انجمنهــای
صنفــی کارگــران در خصــوص بررســی صحــت
اشــتغال بــه کار ،از حــدود  40هــزار بیمــه شــده بــه
رقمــی معادل  18هزار نفر رســیدیم .در واقع باقی
ایــن افراد خارج از ســازوکارهای بیمهای بودند و در
بین آنها مشــاغل متعددی وجود داشت که ربطی
به کارگران ساختمانی نداشت.
چنــدی پیــش در بحــث همپوشــانی بیمــهای
متوجــه شــدیم کــه فــردی کــه در تهــران خــود را
کارگرســاختمانی معرفــی کــرده بــود ،در یکــی از
شهرســتانها کارفرمــا بــوده و بهدلیــل حــق بیمــه

 7درصــدی و فــرار از پرداخــت بیمــه اجبــاری
کامــل که رقمــی معــادل  30درصد اســت ،خود را
کارگرســاختمانی شــاغل در تهــران معرفــی کــرده
بــود .حتــی در موارد دیگری هــم صاحبان برخی از
مشاغل پردرآمد مثل طالفروشها  ،موبایل فروشها
و  ...خــود را کارگر ســاختمانی معرفی و بیمه شــده
بودنــد در واقــع پایین بودن نرخ حــق بیمه ،یکی از
جاذبههای بیمه کارگران ساختمانی است.
حیــدری اضافــه میکنــد :فلســفه بیمــه کارگــران
ســاختمانی ایــن بــوده که ایــن افــراد بتواننــد خود
و خانــواده را تحــت پوشــش درمــان قــرار داده و از
مزایــای بلند مــدت و کوتاه مدت ،مانند مســتمری
از طریق ســازمان تأمین اجتماعی ،اســتفاده کنند.
البتــه در حال حاضر جلــوی سوءاســتفادهها گرفته
شــده و بــا نشســتهایی کــه بــا انجمنهــای عالــی
صنفی برقرار کردیم از این به بعد بیمهها ،فقط به
کارگران واقعی اختصاص پیدا میکند.
وی در خاتمه خاطرنشــان میکنــد :افراد میتوانند
با ثبتنام در ســامانه « »refahi.irو پس از دریافت
تأییدیــه از انجمنهــای صنفــی ،اســامی آنهــا
بهصورت سیستمی به شعب بیمه ارسال میشوند
و پس از بررســی و تشخیص صحت اشتغال به کار،
فرد بیمه میشود.

زنان برای تفنن کار نمیکنند
بنیادیتریــن جداســازی
در جامعــه تفکیــک
جنســیتی اســت و همــه
یادداشـــت
انســانها از بــدو تولــد بــا
ایــن تفکیــک اجتماعــی
روبــرو خواهنــد شــد در
واقــع نقشهــا ،وظایــف
و بطــور کلــی امتیــازات
مصطفی آب روشن
انســانی بــر اســاس ایــن
جامعه شناس
ویژگی فیزیولوژی تقسیم
میشــود لــذا تعجبــی نــدارد کــه نابرابریهــا هــم بر
اســاس این فرضیه غلط آغاز گردد .گفتنی اســت که
زنــان در همه جای دنیا همزادی به نام نابرابری را با
خود به همراه دارند.
بــر ایــن اســاس در هیــچ کشــوری از جهــان برابــری
دســتمزد بیــن زنــان و مــردان رعایــت نمیشــود.
نابرابــری حقوق پرداختی میان زنان و مردان نه تنها
بهبود پیدا نکرده اســت بلکه بر اساس اعالم مؤسسه
آکســفام ،الگــوی فعلــی اقتصــاد جهانــی به ســمت
نابرابری بیشتر حرکت میکند.
مطالعــات ما را به این نتیجه میرســاند که بســیاری
از مشــاغل خصوصــی و خدماتــی بــه ســمت زنانــه
شــدن پیش مــیرود .در واقع بخــش اعظمی از زنان
و دختــران بــا حقــوق و دســتمزد ناچیــز بــه خدمت
گرفته میشــوند و از حقوق اولیه مصرح در قانون کار
محروم و بیبهرهاند.
اینگونه زنان نه تنها در معرض اجحاف بیشــتری در
محیــط کار قرار میگیرند بلکه عالوه بر اینها در صف
اول اخراجها نیز قرار دارند.
متأســفانه از منظــر فرهنگــی نــگاه غالب بــر جامعه
این اســت کــه خانمها بیشــتر در خانه پــدری زندگی
میکننــد و یــا در صــورت ازدواج بهعنــوان نــان آور
اصلی خانه محســوب نمیگردنــد لذا خرج و مخارج
باالیی ندارند و کار جنبه تفنن و ســر گرمی برای آنان
دارد در حالــی که این نگاه غلط مبنای تبعیض علیه
زنان در محیطهای کاری را فراهم کرده است.
نکته بعدی نگاه جنسیت زده جامعه نسبت به زنان
است که این واقعیت تلخ باعث میگردد که زنان نه

به دنبال بهترین و پردرآمدترین شــغل بلکه اوضاع
ســخت اقتصــادی جامعــه او را بــه ســمت امنترین
محیطهای کاری ســوق داده اســت .بدیهی اســت که
در شــرایط موجــود شــانس زنان در به دســت آوردن
مشــاغل شایســتهتر بشــدت کاهش پیــدا میکند .در
واقــع مشــاهده میکنیــم کــه نداشــتن امنیــت روانی
باعث میگردد که دستمزد برای زنان در اولویتهای
بعدی قرار میگیرد.
در نــگاه ســنتی این تفکر به شــکل ضمنی در جامعه
تقویت شــده است که جایگاه اصلی زنان کار در خانه
و ماندن در کنار همسر است و این امر اولویت اصلی
زنــان خواهد بود و اگر شــاهد فعالیت آنان در محیط
اجتماعی و اقتصادی هستیم ،این واقعیت میتواند
لطــف و موهبتــی اجتماعی باشــد که از طــرف نظام
مردساالرانه به زنان جامعه اعطا شده است.
بــر این اســاس وقتی زنی ســر کار میرود ایــن الگوی
پنهان ذهنی ایجاد میشود که از زنان در محیط کاری
نبایســتی انتظار خالقیت و شکوفایی داشت زیرا تنها
حفظ موقعیت موجود برایشان کافی خواهد بود.
آنچه بیش از همه تأســفبارتر است پذیرش این نگاه
تبعیضآمیز از ســوی زنان جامعه اســت که مشاغل
مختلــف در حوزههــای خصوصــی و خدماتــی را بــا

دســتمزدی کمتر از اســتانداردهای قانونــی به عهده
میگیرند.
عمومــاً زنــان در رونــد اجتماعــی شــدن در نظــام
مردســاالر آموختهانــد کــه مطیعتــر و قانونمدارتــر از
مــردان رفتــار کنند .به عبارتی ایــن انفعال و مدارا در
رونــد جامعه پذیری و به اشــکال مختلف به دختران
آموخته شده و به شکل سیستماتیک در آنها نهادینه
میشود.
امــا آن روی ســکه ایــن واقعیــت تلــخ آن اســت کــه
کارفرمــا از ایــن خصلــت نهادینــه شــده ،نهایــت
بهرهبرداری اقتصادی را میبرد.
زنــان و دختــران جامعــه مــا بــه تدویــن قوانیــن و
برنامههایــی کــه توانایــی زنــان را احیــاء کــرده تــا در
موقعیتــی برابر با مردان قــرار گیرند نیاز مبرم دارند.
بــرای اینکــه بتوانیم زنــان جامعــه را در بخشهای
مختلف صنعت ،کشــاورزی و خدمات توانمند کنیم
بایســتی در ابتــدا تبعیضهایی را کــه در ژن فرهنگی
جامعــه رخنــه کــرده اســت بــا حساســیت افکنــی و
آگاهیســازی متوقــف کنیــم و از ســوی دیگــر ترتیبی
اتخــاذ گــردد کــه نهادهــای اجتماعــی در حــوزه کار
و اشــتغال زنــان جامعــه را درتصمیمگیــری و
تصمیمسازی در سیاستهای کاری مشارکت دهند.

