قلمرورفاه

پرونده اصلی

دموکراتیک فراهم شود.
آقای آهنیها شما به عنوان یک فعال کارفرمایی نظرتان در
مورد کلیت اصالحات مذکور چیست و آیا شما در جریان
طرح پیشــنهادی قرار گرفتید و پیش از طرح موضوع با
تشکل شما در این زمینه گفتوگو شد؟

علی خدایی:

در همین ساختار موجود،
کارگران دارای دو نماینده
تامنای سازمان
در هیا 
تامیناجتماعی هستند اما در
همین چارچوب رسمی موجود
نیز طرح پیشنهادی نمایندگان
مجلس با نمایندگان کارگری
مطرح نشد و ما از طریق
رابطههای خود در مجلس از آن
مطلع شدیم

آهنیها :در ساختار نظام تامیناجتماعی ایران مشکالت عدیدهای
وجود دارد و برخوردهای مقطعی و موضعی جز اینکه خطاها را افزایش
میدهد ،ثمر دیگری ندارد .به بــاور من ،باید قانون تامیناجتماعی
بازنگری شود و در یک فرایند شــفاف ،مشخص و با کار کارشناسی
اصالحات صورت گرفته توســط شــرکای اجتماعی برای تصویب
به مجلس ارســال شــود اما بخش عمدهای از ایــن فرایند صورت
نگرفته است .با توجه به اینکه صندوق تامیناجتماعی یک صندوق
بینالنسلی است و منابع مالی آن توسط کارگران و کارفرمایان تامین
میشود باید این دو دسته در تصمیمگیری ،نظارت و اجرا مشارکت
داشته باشند و متاسفانه در این زمینه هم کاستیهای زیادی وجود
دارد .سازمان تامیناجتماعی یک نهاد اقتصادی و اجتماعی است،
بنابراین نباید ذینفعان مختلف برای آن تفاوتی داشته باشد ،لذا الزم
است مدیریتی از ذینفعان بر این سازمان حاکم شود .در این صورت
است که برخی مصوبات غیرکارشناسی و ناپایدار که در مجلس و دولت
تصویب میشود و هزینههای زیادی بر این سازمان تحمیل میکند
قابل اجرا نخواهد بود .ابتدا باید به نقطهای برسیم که تصمیمگیریها
بر اساس مشارکت واقعی و جدی شرکای اجتماعی باشد .در طرح
اصالحات پارامتریک قانون تامیناجتماعی که توســط نمایندگان
مجلس پیشنهاد شده هیچ مشارکت جدی از سوی این شرکا دیده
نشده است .پیش از پرداختن به هر اصالحاتی در تامیناجتماعی ابتدا
باید به این موضوع بپردازیم چه شد که صندوقهای بازنشستگی به
این نقطه رســیدند .آیا بحران کنونی نتیجه پرداخت کم حق بیمه
توسط کارگران و کارفرمایان اســت؟ به باور من اینگونه نیست .آیا
مشکالت کنونی حاصل اجرای نادرست قانون و بذل و بخششهای

زیاد توسط دولتها در ادوار مختلف است؟ آری .آیا کمبودهای فعلی
نتیجه برخی تصمیمگیریهای نادرســت و بدون کار کارشناسی
در مجلس است؟ آری .در مثل جای مناقشــه نیست اما روزگاری
سیستم تلفن همراه در کشــور یک اپراتور ثابت و انحصاری داشت
و هزینههای زیادی بابت آن توســط مردم پرداخت میشد .اما پس
از راهاندازی اپراتورهای دیگر این سیستم رقابتی شد و هزینههای
شهروندان کاهش یافت .بد نیست به این موضوع فکر کنیم که در مورد
تامیناجتماعی هم میتوان اینگونه سیستم غیرانحصاری و رقابتی
را طراحی کرد تا دیگر دولت یگانه نهاد تصمیمگیر و مجری در زمینه
تامیناجتماعی نباشد .این اقدام منجر به ارائه خدمات کارآمدتر نیز
میشود .ما در بخش کارفرمایی نه به افراط اعتقاد داریم و نه به تفریط.
بنابراین ما در مجموعه کارفرمایی معتقدیم اگر قرار است اصالحاتی
صورت گیرد ابتدا الزم است ساختار تامیناجتماعی اصالح شود و پس
از آن شرکای اجتماعی با کار کارشناسی قانون را بازنگری کنند و طرح
خود را به مجلس ارائه دهند.
منظور شما از اصالحات ساختاری در تامیناجتماعی دقیقا
چیست؟ آیا منظورتان از اصالح ساختاری ،خصوصیسازی
تامیناجتماعی است؟

آهنیها :تا زمانی که آزادســازی صورت نگیرد ،خصوصیسازی
نتیجه مثبتی نخواهد داشت .زمانی در کشور بحث خصوصیسازی
مطرح شد بدون اینکه بحث آزادسازی و رقابتپذیری در کنار آن اجرا
شــود .بنابراین آن چیزی که در عمل پیاده شد شرایط انحصاری و
فسادخیزی بود که امروز بسیاری از جلوههای آن را مشاهده میکنیم.
آزادسازی و رقابتپذیری موجب میشود مشکالت خصوصیسازی
حل شود .به نظرم الزم است این بحث شکل گیرد که رقابتپذیری
در حوزه تامیناجتماعی نیز میتواند کارگشا باشد .برای این کار ابتدا
الزم است ساختار قوانین تغییر کند .اجرای اصالحاتی مانند اصالحات
پارامتریک نهتنها به کارآمدی سیستم موجود کمک نمیکند بلکه
مشکالت جدیدی را نیز به وجود میآورد.
آقای خدایی شــما نماینده کارگران در شورایعالی کار
و شورای اسالمی کار هستید .نظر شــما در مورد طرح
اصالحات پارامتریک چیست و آیا فکر میکنید این طرح
میتواند مشکالت موجود در حوزه تامیناجتماعی را حل
کند؟

خدایی :من ضمن تایید صحبتهــای آقای علیپور معتقدم حتی
تشکلهای موجود کارگری نیز تشکلهای آزاد و مستقل نیستند .اگر
بخواهیم به بحث دموکراسی بپردازیم ،ما به عنوان نمایندگان کارگری
در شرایط موجود مجبور هستیم بخشی از کارگران را نمایندگی کنیم
و در جایگاه قانونی که قرار میگیریم تصمیمهایی اتخاذ میکنیم که
به تمامی کارگران کشور تسری پیدا میکند .متاسفانه گفتوگوی
اجتماعی در کشور بیشتر به یک شعار تبدیل شده و کمتر شاهد اثر
مثبتی از آن هستیم .در همین ســاختار موجود ،کارگران دارای دو
تامنای سازمان تامیناجتماعی هستند اما در همین
نماینده در هیا 
چارچوب رسمی موجود نیز طرح پیشــنهادی نمایندگان مجلس
با نمایندگان کارگری مطرح نشــد و ما از طریق رابطههای خود در
مجلس از آن مطلع شدیم .برخی نمایندگان منسوب به کارگران در
مجلس نیز این طرح را با نمایندگان و تشکلهای کارگری در میان
نگذاشــتند .به بیان دیگر نهفقط گفتوگو میان شرکای اجتماعی
صورت نگرفت بلکه بین ذینفعان یک گروه خاص یعنی کارگران نیز
ایجاد نشد .کلمه اصالح،کلمه زیبایی است و هر کس با آن مخالفت
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