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و اقتصادي به خاطر کمبود نقدينگي
و رک��ود ب��ه حال��ت نيمه فع��ال در
آمدهاند و همين مسأله باعث شده تا
نتوانند حقوق کارگرانش��ان را سر
م��اه پرداخت کنند .به تبع آن چون
هزينههاي توليد و دستمزدها افزايش
پيداکرده و درآمد کاهش يافته است
بيش��تر کارفرماي��ان ب��ا تأخير حق
بيمه کارگران ش��ان را ميپردازند و
حتي کارگاههايي هستند که بيش از
 6ماه است نتوانستهاند فهرست بيمه
کارگ��ران ش��ان را بموقع ب��ه تأمين
اجتماعي ارسال کنند.
طبيعي اس��ت ب��ا وج��ود چنين
مش��کالتي وقت��ي کارگ��ري ب��راي
اس��تفاده از خدمات درماني به شعب
تأمين اجتماع��ي مراجعه ميکند و
تقاض��اي تمديد دفترچ��ه بيمه اش
را دارد اي��ن درخواس��ت مورد قبول
مس��ئوالن ش��عب واقع نميش��ود و
اين تازه آغاز بالتکليفي ،سرگرداني و

کار بايد کن��د ،دغدغه درمان خود و
خانواده اش را چگون��ه بر طرف کند
و ب��راي احقاق حقوق��ش چه مراحل
طوالني که بايد طي کند.
 ëهزينه كوتاهي كارفرما را نبايد
كارگر بپردازد
اكب�ر ش�وكت عضو هيأت امناي
سازمان تأمين اجتماعي نيز دراين باره
معتقد است :سازمان تأمين اجتماعي
با پول و س��رمايه كارگران تأس��يس
ش��ده اس��ت ،بنابراين يكي از وظايف
اين سازمان كه از محل حق بيمههاي
كارگران اداره ميش��ود آن اس��ت که
در دوران بي��كاري و بازنشس��تگي
پناه كارگران باش��د .اينكه كارفرمايي
بنا بهداليل��ي حق بيم��ه كارگران را
بموق��ع به تأمي��ن اجتماعي پرداخت
نميكند موضوعي اس��ت ك��ه قانون
نحوه رسيدگي به آن را مشخص كرده
اس��ت و در هيچ كجاي قانون اش��اره
نشده كه هزينه تأخير يا كوتاهيهاي
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مش�کالتي مث�ل پرداخ�ت ح�ق بيم�ه   ،ح�ق
مسکن،ايمنس�ازي محي�ط کار و مس�ائلي از اين
دس�ت بين کارگر و کارفرما به خاطر آن است که  شماري
از کارفرمايان به دليل مشکالت مالي  حاضر نيستند قانون
را اج�را کنند و تکاليفي که قانون کار و تأمين اجتماعي بر
عهده آنان گذاشته است متأسفانه گاهی به طور سليقهاي
و گاهي مغایر با مفاد قانون اجرا ميشود
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قانون کار و بيمه هستند به دليل آنکه
کارفرما به دليل ميل و س��ليقه اش
قان��ون را اجرا ميکن��د حداقلها را
ب��راي اين افراد در نظر ميگيرد همه
اين مس��ائل در حال��ي اتفاق ميافتد
که بازرس��يها و نظارتهاي مستمر
بر واحده��اي تولي��دي و بنگاههاي
صنعتي به درس��تي انجام نميگيرد
متأسفانه اين مشکل در شهرستانها
دو برابر اس��ت زيرا بياطالعي بيشتر
کارگ��ران از قانون و اعمال س�لايق
برخ��ي از مدي��ران در درس��ت اجرا
نکردن قوانين دس��ت به دس��ت هم
داده ت��ا منافع و حقوق کارگر ناديده
گرفته شود.
وي با اش��اره ب��ه وضعيت فضاي
کس��ب و کار درکش��ور ميافزايد :در
حال حاضر بيشتر واحدهاي توليدي

اختالفات و کشمکشهايي است که
بين کارگ��ر و کارفرما اتقاق ميافتد
البت��ه در اين زمينه قانونگذار تکليف
را ب��راي س��ازمان تأمي��ن اجتماعي
مش��خص کرده ک��ه پرداخت نکردن
ح��ق بيم��ه از س��وي کارفرم��ا رافع
مس��ئوليتها و تعهدات س��ازمان در
مقاب��ل بيمه ش��ده نخواهد ب��ود اما
متأسفانه با وجود شفافيت و صراحت
قانون ،برخورد با اين مس��أله توسط
شماري از مسئوالن تأمين اجتماعي
سليقهاي و بعضاً تفسير به رأي است
و بي��ش از آنکه به منافع کارگر توجه
شود رفتار فردي و غير قانوني صورت
ميگيرد خب در اين شرايط کارگري
ک��ه هيچ پش��توانه مال��ي و حقوقي
ندارد و متوليان کار هم حمايتهاي
الزم را از او ب��ه عم��ل نميآورند چه

كارفرما را كارگر بايد بپردازد هرچند
ش��نيده ش��ده كه در شهرستانهايي
برخ��ي كارفرماي��ان از پرداخت حق
بيمه كارگران طفره ميروند و در اين
خصوص هم پاس��خگو نيستند .البته
اگ��ر ابزارهاي نظارتي و بازرس��يهاي
الزم بموقع انجام گيرد و افراد وظايف
خود را بخوبي ايفا كنند نبايد ش��اهد
برخ��ي قانونش��كنيها و تخلفاتي در
حوزه كار باشيم كه هزينه آن را كارگر
پرداخت كند .آنها مشكالتي است كه
بايد مس��ئوالن تأمي��ن اجتماعي در
احصاي حق��وق كارگ��ران و تضمين
اجراي آن به طور جدي و با اس��تفاده
از اهرمهايي كه قانونگذار تعيين كرده
وارد شوند.
وي ميافزايد :يكي از مش��كالتي
كه بيش��تر كارگ��ران بخصوص افراد
ق��راردادي ب��ا آن مواجهن��د تمديد
دفترچههاي بيمه است كه بايد ساز و
كاري طراحي شود تا اگر كارفرمايي
نتوانس��ت ح��ق بيم��ه كارگرانش را
بموق��ع واري��ز كن��د ارائ��ه خدمات
بيم��هاي و درمان��ي ب��ه كارگران آن
واحد توليدي دچ��ار اختالل و وقفه
نش��ود .بارها پيش آمده كه كارگري
به خاط��ر اينكه اعتب��ار دفترچهاش
به پايان رس��يده و آنكه كارفرمايش
چندم��اه نتوانس��ته ح��ق بيم��ه را
پرداخت كند وقتي به ش��عب تأمين
اجتماع��ي مربوطه مراجع��ه كرده و
خواس��تار تمديد دفترچ��ه بيمهاش
ش��ده متص��دي ش��عبه به او پاس��خ
منف��ي داده ،اين درحالي اس��ت كه
اين مش��كل را كارفرم��ا ايجاد كرده
و ب��ه تعهداتش درس��ت عمل نكرده
اس��ت .بنابراي��ن انص��اف نيس��ت به
خاطر بدحسابي كارفرما با كارگرانش
اينچنين برخورد شود.
رئي��س كانون عال��ي انجمنهاي
س��اختماني كش��ور درادام��ه با بيان
اينكه در حال حاضر س��ازمان تأمين
اجتماع��ي بي��ش از  40ميليون نفر
از اقش��ار مختل��ف جامع��ه را تحت
پوشش دارد ميگويد :همه ميدانيم
كه منابع مالي و اصلي اين س��ازمان
بيمهاي از محل وصول حق بيمههاي
كارگران تأمين ميشود و به سازمان
تأمين اجتماعي هي��چ كمك دولتي
نميش��ود ،بنابراين كارفرمايان هم
بايد با توجه به حجم منابع و مصارف
اين سازمان در پرداخت حق بيمهها
مطاب��ق قان��ون و تعهداتش��ان عمل
كنند زيرا هرگونه وقفه باعث خواهد
ش��د اين س��ازمان در ارائ��ه خدمات
بيم��هاي و درمان��ي به كارگ��ران با
مش��كل مواجه شود كه تبعات روابط
بي��ن كارگ��ر و كارفرم��ا را هم تحت
تأثير قرار ميدهد فراموش نكنيم كه
اگر كارگران به لحاظ روحي و رواني
انگي��زه ،آرامش و امني��ت الزم را در
محيط كار نداشته باشند بخش توليد
و اشتغال نيز آسيب خواهد خورد.
 ëكارگر نبايد تاوان سهلانگاري
كارفرما را بپردازد
اولي�ا عليبيگ�ي ديگ��ر عضو

كارگري هيأت امناي س��ازمان تأمين
توگ��و با يكي از
اجتماع��ي نيزدر گف 
خبرگزاريها در اين باره ميگويد :از
نگاه كارگ��ران ،تأمين اجتماعي خانه
اميد آنهاس��ت و اين احساس در بين
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ط�ي ماهه�اي اخير وجود تفاس�ير متفاوت و برداش�تهاي
س�ليقهاي برخي از مس�ئوالن ش�عب تأمي�ن اجتماعي در
شهرس�تانها و استانهاي مختلف از بخشي از قانون تأمين
اجتماعي و همچنين قصور و کوتاهي شماري از کارفرمايان
در پرداخت حق بيمه کارگران باعث شده تا اين افراد براي
دريافت خدمات بيمهاي و درماني با مشکالت گوناگوني مواجه
شوند .از تمديد نشدن دفترچههاي بيمه شان گرقته تا صادر
نش�دن حکم برقراري مس�تمري بازنشس�تگي .اين درحالي
اس�ت که بر اس�اس ماده  36قانون تأمين اجتماعي کارفرما

موظف اس�ت در مواقع پرداخت مزد وحق�وق ومزايا به بيمه
ش�ده ،حق بيمه س�هم وي را کسر و به همراه حق بيمه سهم
خود به س�ازمان تأمين اجتماعي پرداخ�ت کند.البته تأخير
و پرداخ�ت نکردن حق بيمه از س�وي کارفرم�ا نبايد موجب
اجتناب از ايفاي تعهدات و خدمات تأمين اجتماعي به بيمه
ش�دگان ش�ود چرا که قانون ،س�ازمان تأمين اجتماعي را
مکلف کرده با اس�تفاده از ابزاره�اي قانوني مطالبات خود
را از کارفرم�ا پيگيري و وصول کند تا حق و حقوق کارگر به
دليل کوتاهي و يا خودداري کارفرما تضييع نگردد.
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سید حسین قاآنی

بدهكار باشد ،ميتوان به اذن محاكم
قضاي��ي مس��تقيماً از حس��ابهاي
كارفرم��ا ،مبلغ بدهي را برداش��ت و
حقوق كارگر را برقرار كرد.
وي با اشاره به اصل سه جانبهگرايي
اظه��ار م��يدارد :صاحب��ان اصل��ي
س��ازمان تأمين اجتماع��ي ،كارگران
و كارآفرين��ان هس��تند و طبيعت��اً
س��ازمان تأمي��ن اجتماع��ي بايد در
تصميمس��ازيها و تصميمگيريهاي
كالن خود كارگ��ران و كارآفرينان را
نيز مش��اركت دهد .بنابراين سازمان
ن��ه تنه��ا در تصميمگيريهاي خود
ش��ركاي اجتماع��ي خ��ود را دخالت
نميده��د بلك��ه پاس��خگوي حداقل
كارگ��ران و تش��كلهاي كارگ��ري
نيز نيس��ت و ع��دم پاس��خگويي به
تش��كلهاي كارگري در حال نهادينه
شدن در اين سازمان است.
عليبيگي ميگويد :يكي از وظايف

5

وقتی تاوان سهلانگاری کارفرما را
کارگر میپردازد

تش��كلهاي صنفي كارگري پيگيري
خواس��تههاي صنف��ي كارگ��ران از
س��ازمان تأمين اجتماعي اس��ت اما
وقتي سازمان تأمين اجتماعي حاضر
نيس��ت حتي به نماين��دگان صنفي
كارگري پاسخ بدهد بايد نگران نحوه
رسيدگي به وضعيت كارگراني شد كه
هماكنون در راهروهاي شعب سازمان
تأمين اجتماعي سرگردان هستند.
 ëقانون خط قرمز سازمان است
س��ازمان تأمي��ن اجتماعي بهلحاظ
ماهيت تعهدات و خدماتش يک سازمان
چند وجهي و فرابخشي است که عمده
مناب��ع آن از محل وصول حق بيمههاي
کارگران و کارفرمايان تأمين ميش��ود
مس��ئوالن اين س��ازمان با بي��ان اينکه
اجراي قانون اساسي ،اسناد باالدستي و
قانون تأمين اجتماعي محور برنامهها و
فعاليتهاي اين سازمان است معتقدند
اين سازمان يک سازمان تعهدي است
ن��ه حمايتي و در مقابل حق بيمههايي
ک��ه از اف��راد تح��ت پوش��ش دريافت
ميکند ،موظف اس��ت خدم��ات کوتاه
م��دت و بلند مدت در ح��وزه بيمهاي و
درماني ارائه کند بنابراين هرگونه وقفه
در بيم��ه پ��ردازي از س��وي کارگران و
کارفرمايان س��بب ميشود اين سازمان
نتوان��د خدم��ات مطلوبي به ش��رکاي
اجتماعياش ارائه کند
به اعتقاد مسئوالن اين سازمان اگر
براي کارگران در مواردي مش��کالتي
پي��ش ميآيد به دليل آن اس��ت که
کارفرمايان درست بهتعهداتشان عمل
نميکنند .آنها ميگويند کارفرمايان
موظفن��د ب��ر اس��اس قان��ون تأمين
اجتماع��ي در مواق��ع پرداخت مزد و
حقوق و مزايا به بيمه شده ،حق بيمه
سهم وي را کسر و به همراه حق بيمه
سهم خود به سازمان تأمين اجتماعي
پرداخ��ت کنن��د .همچني��ن مهلت
قانون��ي تحويل فهرس��ت و پرداخت
ح��ق بيمه هرم��اه حداکثر ت��ا پايان
آخرين روز ماه بعد است.
ل��ذا اگ��ر در پرداخت ح��ق بيمه
کوتاهي يا وقف��هاي از طرف کارفرما
ايجاد شود س��ازمان تأمين اجتماعي
ب��ه ناچار مجبور اس��ت در اين زمينه
در چارچوب وظايف و مسئوليتهاي
قانون��ي خود اقدام کن��د البته تالش
اين س��ازمان برآن اس��ت ت��ا جايي
ک��ه قانون اجازه ميده��د با حمايت
از کارفرماي��ان و صيان��ت از حق��وق
کارگران هيچ وقفهاي در ارائه خدمات
به اين شرکا ايجاد نشود.

2

«ايران» از  کوتاهي کارفرمايان در اجراي تعهدات قانوني درمقابل کارگران گزارش ميدهد

اگراي�ن بيقانونيها و
اعمال ساليق  اصالح
نش�ود و در پ�ارهاي م�وارد
برخورده�اي  قانوني صورت
نگي�رد رون�د اختالف�ات و
اعتراض�ات کارگ�ري روز  به
روز افزاي�ش خواهد يافت و  
اي�ن وضعيت ب�ه نفع  بخش
توليد نيست .اگر کارفرمايان
و مس�ئوالن اجراي�ي  تأمين
اجتماع�ي به ه�ر بهانهاي از
اج�راي قانون طف�ره بروند و
آن را به رس�ميت نشناس�ند  
مش�کالت ح�وزه کارگران به
سادگي قابل حل نخواهد بود
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ëاعمال سلايق و برداش�تهاي
ش�خصي از قان�ون کار و تأمي�ن
اجتماعي
کارشناس��ان ح��وزه کار درب��اره
کوتاه��ی برخی کارفرمای��ان از انجام
تعه��دات قانون��ی خ��ود ميگوين��د:
قواني��ن کار و تأمي��ن اجتماع��ي در
دف��اع و حمايت از حق��وق کارگران
به نحوي تنظيم ش��ده ک��ه تکاليف،
وظاي��ف و مس��ئوليتهاي کارفرما و
سازمان تأمين اجتماعي در قبال فرد
بيمه ش��ده مش��خص است و در اين
زمينه هيچ ي��ک از آنها نميتوانند بر
اساس ساليق و برداشتهاي فردي با
کارگر رفتار کنند .هر چند ش��نيده
ميشود که هم اکنون در استانهايي
برخي از مسئوالن تأمين اجتماعي و
شماري از کارفرمايان برخالف قانون
تصميماتي اتخ��اذ ميکنند که مغاير
منافع کارگر است.
آنه��ا ميافزاين��د ک��ه اگ��ر اين
بيقانونيها و اعمال س�لايق اصالح
نشود و در پارهاي موارد برخوردهاي
قانوني ص��ورت نگيرد روند اختالفات
و اعتراض��ات کارگ��ري روز ب��ه روز
افزاي��ش خواهد يافت و اين وضعيت
ب��ه نف��ع بخ��ش توليد نيس��ت .اگر
کارفرمايان و مسئوالن اجرايي تأمين
اجتماعي ب��ه هر بهان��هاي از اجراي
قانون طفره بروند و آن را به رسميت
نشناسند مشکالت حوزه کارگران به
س��ادگي قابل حل نخواهد بود پس
الزم اس��ت کارفرمايان با تمکين به
قانون و مس��ئوالن تأمي��ن اجتماعي
ه��م با ايجاد وح��دت رويه در اجراي
مفاد آيين نامهها و دستورالعملهاي
فيمابين سازمان و ادارات تعاون،کار
و رف��اه اجتماعي ش��رايطي را فراهم
کنند تا کارگران نسبت به آتيه کاري
خود دغدغه و نگراني نداشته باشند.
کارشناس��ان در ادامه با اش��اره به
برخ��ي از مف��اد قان��ون کار و تأمين
اجتماع��ي در حماي��ت و صيان��ت از
حق��وق کارگ��ران معتقدن��د :يکي از
مشکالتي که در روابط کارگر و کارفرما
وجود دارد کم توجهي و ناآشنايي هر
دو به قوانين و حدود مس��ئوليتهاي
قانوني است در حالي که در اين زمينه
قانون کار در خصوص وظايف متقابل
کارفرم��ا و کارگ��ر تکليف را روش��ن
کرده اس��ت و هم اينکه چتر تأمين
اجتماعي در جهت منافع هردو شريک
اجتماع��ي چن��ان تبيين ش��ده که
نيازي به تفسير ندارد ،کافي است اين
قوانين درست اجرا شوند به طور مثال
طبق ماده ١٤٨قانون کار کارفرمايان
کارگاههاي مشمول اين قانون مکلفند
ب��ر اس��اس قان��ون تأمي��ن اجتماعي
نس��بت به بيمهک��ردن کارگران واحد
خ��ود اقدام کنند .و يا اينکه ماده٣٩
قانون تأمي��ن اجتماعي اش��اره دارد
کارفرما مکلف است حق بيمه مربوط
به هر ماه را حداکثر تا آخرين روز ماه
بعد به س��ازمان بپ��ردازد و همچنين
صورت مزد يا حقوق بيمه ش��دگان را
به ترتيبي که در آييننامه طرز تنظيم
و ارس��ال صورت مزد ک��ه به تصويب
شوراي عالي تأمين اجتماعي رسيده،
مقرر ش��ده است به س��ازمان تسليم
کند .اما اينکه چ��را اين قوانين هم از
سوي کارفرمايان و هم از طرف برخي
از مدي��ران درس��ت اجرا نميش��ود
مسألهاي است که مديران ارشد وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي و مسئوالن
سازمان تأمين اجتماعي بايد براي آن
چاره اساسي بينديشند و اجازه ندهند
در اج��راي قانون سياس��ت يک بام و
چند هوا اتف��اق بيفتد.زيرا ادامه اين
فضا س��بب ميش��ود قانون گريزي،
مديريتهاي سليقهاي و برداشتهاي
متض��اد از قانون فض��اي عرصه کار و
تولي��د را با مش��کالت و چالش هايي
مواجه کند که انتهاي آن هرج و مرج
و بيقانوني است.
 ëضعف بازرسيها موجب تضييع
حقوق کارگران شده است
ناصر چمني عض��و هيأت مديره
کان��ون انجمنهاي صنف��ي کارگران
کشور دراين باره به «ايران» ميگويد:
مش��کالتي مثل پرداخ��ت حق بيمه،
ح��ق مسکن،ايمنس��ازي محيط کار
و مس��ائلي از اين دست بين کارگر و
کارفرما به خاطر آن است که شماري
از کارفرمايان به دليل مشکالت مالي
حاضر نيس��تند قان��ون را اجرا کنند
و تکاليف��ي ک��ه قان��ون کار و تأمين
اجتماعي بر عهده آنان گذاشته است
متأس��فانه س��ليقهاي و گاهي اوقات
خالف آن انجام ميشود.
البته اين فضا محصول نبود نظارت
بر اجراي قانون از س��وي متوليان امر
است چرا که وقتي کارفرما در انجام
تعهدات��ش کوتاه��ي و يا خ��ودداري
ميکن��د و برخورد قانوني از س��وي
مس��ئوالن و بازرس��ان حوزه کار با او
ص��ورت نميگيرد اي��ن تصور برايش
ايج��اد ميش��ود ک��ه ميتوان��د در
مورد حقوق کارگ��ر هرنوع تصميم و
سليقهاي را اجرا کند به همين دليل
م��ا بعضاً ش��اهديم ک��ه در برخي از
کارگاهها و کارخانجات ابتدايي ترين
حقوق کارگ��ران مطاب��ق قانون کار
رعايت نميش��ود يعني نه قراردادي
دارن��د و نه از بيم��ه تأمين اجتماعي
برخوردارند .آنهايي هم که مش��مول

كارگران وجود دارد كه تأمين امنيت
و آتيه خود را در اين ميبينند كه زير
چتر و پوش��ش اين س��ازمان بيمهاي
باشند .خوش��بختانه در قانون تأمين
اجتماعي «م��اده قانونهايي» وجود
دارد كه دس��ت تأمين اجتماعي را در
رسيدگي به مطالبات قانوني كارگران
و حفظ منافع س��ازماني باز گذاش��ته
اس��ت ،مث ً
ال به استناد ماده  ۳۶قانون
تأمين اجتماع��ي بدهيكارفرما نبايد
باعث مسدود شدن روند ارائه خدمات
بيم��هاي و درماني ب��ه كارگران بيمه
ش��ده بش��ود ،چرا كه برابر اين ماده
قانوني چنانچ��ه كارفرمايي در مقابل
س��ازمان تأمين اجتماعي بدحسابي
كند ،وظيفه وصول مطالبات برعهده
س��ازمان تأمين اجتماعي اس��ت اما
نباي��د اين ماجرا روند ارائه خدمات را
به كارگران بيمه شده مخدوش كند.
وي ميافزاي��د :متأس��فانه بعض��اً
شنيده ميشود به تشخيص مسئوالن
س��ازمان تأمين اجتماع��ي در نقاط
مختلف كشور ارائه خدمات بيمهاي و
درماني به كارگران شاغل و بازنشسته
كه كارفرمايان آنها بدحسابي كردهاند
قطع شدهاس��ت كه اين كار ناشي از
برداش��تهاي س��ليقهاي و ابه��ام در
تفسير از قانون اس��ت .متأسفانه اين
اتفاق در مورد تمديد نشدن دفترچه
بيمه ،ص��دور احكام بازنشس��تگي و
برقراري مس��تمري كارگران ش��اغل
و بازنشس��ته افتاده است و به عنوان
نمون��ه كم نيس��تند كارگران��ي كه با
وجود داش��تن س��ابقه باالي فعاليت
در مش��اغل س��خت و زي��ان آور
همچن��ان نميتوانن��د بازنشس��ته
ش��وند .بنده معتقدم در قانون هرچه
درباره بازنشس��تگي مشاغل سخت و
زيانآور آمده بايد به آن عمل ش��ود
و درب��اره بدهي كارفرما به س��ازمان
تأمي��ن اجتماعی كارگ��ر نبايد تاوان
سهلانگاري كارفرما را بپردازد.
عليبيگ��ي درب��اره بازنشس��تگي
مش��اغل س��خت و زيانآور و ميزان
پرداخ��ت  ۴درص��د توس��ط كارفرما
ميگوي��د :زماني كه كارگري به زمان
بازنشس��تگي و ت��رك كار ميرس��د
س��ازمان تأمي��ن اجتماع��ي نبايد از
كارگ��ر گروكش��ي كن��د و ب��ه دليل
نپرداخت��ن مبل��غ  ۴درصد توس��ط
كارفرم��ا ،كارگر را بازنشس��ته اعالم
نكند و حقوق او را نپردازد.
با توجه به قوانين س��ازمان تأمين
اجتماعي ،اگ��ر كارفرما ب��ه صندوق
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