مطالعۀ تطبیقی وضعیت بیمۀ دریانوردان در ایران
(بررسی مقاولهنامههای بیناملللی و الگوی سایر کشورها و ارائۀ الگو برای ایران)
حامد فرهمندمعین

چکیده
در ایران حدود  871هزار نفر در صنایع وابسته به شیالت و  061هزار نفر از طریق ملوانی مشغول به فعالیت
هستند .دریانوردی با خطرات بسیاری از جمله حوادث کار در دریا ،نوسانات درآمدی بهدلیل ماهیت فصلی
بودن ،طوالنیشدن دورۀ خدمت و مشکالت بیمۀ بازنشستگی ناشی از آن ،سختی کار و  ...همراه است.
هدف از این پژوهش ،شناسایی مهمترین موانع دریانوردان برای بیمه شدن ،برشمردن چالشهای اصلی
سازمان تأمیناجتماعی در رابطه با بیمه کردن این گروه ،مطالعۀ تطبیقی وضعیت بیمهپردازی دریانوردان
سایر کشورها و در نهایت پیشنهاد اصالحات موردنیاز در فرایند و نظام بیمهپردازی دریانوردان ایران است.
در این پژوهش ،از روش تحقیق کتابخانهای به شیوۀ تحلیلی -توصیفی برای مطالعۀ مقاولهنامههای
بینالمللی و بیمهپردازی دریانوردان در سایر کشورها و مصاحبه با خبرگان جهت برشمردن مشکالت
سازمان درخصوص بیمه کردن این گروه استفاده شده است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که بهتر است
نظام جداگانهای برای بیمۀ دریانوردان ایران ایجاد شود ،و اگر امکان انجام این مسئله در کوتاهمدت فراهم
نباشد ،بهتر است با اعمال تغییراتی در الگوهای موجود ،برخی از مشکالت موجود در این زمینه را هرچه
بهتر برطرف ساخت.
کلیدواژهها :مقاولهنامههای بینالمللی ،بیمۀ صیادان ،بیمۀ ملوانان ،مطالعۀ تطبیقی.
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مقدمه
فعالیت ماهیگیری و آبزیپروری بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم نقشی اساسی در زندگی میلیونها
نفر در سراسر جهان ایفا مینماید .آمارها حاکی از آن است که چیزی در حدود  85میلیون نفر
بهصورت تماموقت یا پارهوقت در تولید اولیۀ ماهی در صید طبیعی و یا در صنعت آبزیپروری
مشغول بهکار هستند که ازین تعداد  46درصد در قارۀ آسیا زندگی میکنند ) .(FFAW, 2016,4تعداد
این افراد نیز در ایران قابلمالحظه است؛ بهنحوی که حدود  051هزار نفر صیاد تنها در سواحل
خلیجفارس و دریای عمان به ماهیگیری میپردازند .روستاهای ساحلی عمدتاً بر پایۀ درآمدهای
حاصل از منابع دریایی و بهویژه ماهیگیری شکل گرفتهاند و صید سنتی ،اصلیترین فعالیت ساکنان
این روستاها را تشکیل میدهد؛ درحالی که بهدلیل شرایط خاص جغرافیایی ،زمینه و قابلیتهای
مناسبی از لحاظ ماهیگیری در این مناطق وجود دارد اما ماهیگیران با مشکالت و تهدیدهای
متعددی مواجهاند و در سطح پایینی از توسعه و رفاه اجتماعی قرار دارند .موضوع بیمه یکی از
چالشهایی است که در مورد این زمینه وجود دارد.
بهعلت برخی ویژگیهای شغلی صیادان و ملوانان ،سازمان تأمیناجتماعی در زمینۀ بیمه کردن
آنان با مشکالتی مواجه هستند  .ملوانان و صیادان در طول سال با لنجهای مختلفی به سفر میروند،
تعدد کارفرمایان ،امکان ردگیری بیمۀ ملوانان و صیادان را سخت میکند .از طرفی برخی از صیادان
بهصورت خویشفرما کار میکنند و بهعبارت دیگر ،خود کارفرمای خود هستند و اقدام به پرداخت
بیمه برای خود نمیکنند ،علت عمدۀ آن نیز ریشه در فقر مالی آنان دارد ؛ هرچند خألهای قانونی
و مشکالت اجرایی نیز در این زمینه بیتأثیر نیست .اما نکتۀ مهمتر آن است که ملوانان و صیادان
مانند سایر کارگران کارگاهها و  ...بهصورت روزانه سر کارنمیروند؛ یک ملوان یا صیاد در سال حداکثر
هفت سفر دریایی به کشورهای حاشیۀ خلیجفارس دارد و در فواصل این سفرها یا بیکار است و یا
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بهکارهای جزئی مرتبط با لنج میپردازد یا اینکه بهطور کلی به مشاغل دیگری همچون کشاورزی
اشتغال دارد .این وقفههای زمانی عاملی شده است که بیمۀ این افراد مورد تهدید جدی قرار بگیرد.
ضمن اینکه ماهیت این شغل و سختیهای کار ملوانان بهگونهای است که این فواصل و وقفههای
ایجاد شده بین انجام سفرهای دریایی ،در واقع بخش جداییناپذیر شرایط این کار است.
صیادی و ملوانی مشاغل پرمخاطرهای هستند که از جنبههای مختلف قابل بحث و بررسی
میباشند .یکی از این جنبهها ،ریسکهای باالی خسارت و صدمه به نیروی کار است-که احتمال
رخداد آن نیز بسیار باالست ،این مخاطرات از چند بُعد اساسی قابل بررسی هستند:

 .0خسارت وارده به نیروی کار ناشی از حوادث (بیمۀ حوادث یا عمر)؛
 .7خسارت ناشی از کاهش یا نوسانات درآمد (بیمۀ بیکاری)؛
 .5طوالنیشدن دورۀ خدمت و مشکل بیمۀ بازنشستگی (بیمۀ بازنشستگی)؛
 .8بیمۀ درمان.
از سویی دیگر ،این مشکالت و بیتوجهی به مسائل ملوانان و صیادان سبب میشود که فعاالن
در این بخش ،بهمیزان زیادی انگیزۀ فعالیت خود را از دست داده و بهناچار ،شغل خود را رها کنند،
و بهدنبال آن ،مشاغل دیگری که هر یک بهنوعی به ملوانی و صیادی وابسته هستند نیز مورد تهدید
جدی قرار بگیرند .در یک ساختار کلی ،این شرایط از نظر اجتماعی تهدیدی جدی برای بنیان
خانواده و جامعه محسوب میشود چرکه میتواند منجر به نارضایتی از زندگی ،ایجاد اضطراب در
همۀ اعضای خانواده و بهتبع آن ،ناآرامی اجتماعی و نارضایتی در سطح جامعه گردد .این صدمات
گاه بهقدری جدی است که رفاه زندگی فرد شاغل و خانوادۀ وی را تا پایان زندگی تحتتأثیر خود
قرار میدهد .سازمان تأمیناجتماعی در کنار سایر نهادهای مرتبط میتواند نقش عمدهای در افزایش
رفاه صیادان و ملوانان داشته باشد ،قشری از جامعه که عمدتاً از نظر شرایط اقتصادی در سطح
متوسط و گاه نزدیک به خط فقر قرار دارند .در اصل  71قانوناساسی جمهوریاسالمی ایران تصریح
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مرور تاریخچۀ صید در ایران حاکی از آن است که بهدلیل نیاز این شیوۀ صید بهکار جمعی گسترده،
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شده است که برخورداری از تأمیناجتماعی حقی همگانی است .بنابراین بیمۀ این گروه در گام اول،
یک ضرورت قانونی است .اما با وجود اینکه سازمان تأمیناجتماعی میتواند نقش مهمی در رفع
مشکالت بیمههای اجتماعی صیادان و ملوانان داشته باشد ،بازهم موانع زیادی در این زمینه وجود
دارد .پژوهش حاضر بهدنبال شناسایی این موانع و ارائۀ راهکارهایی برای رفع هر یک میباشد.

وضعیت گذشتۀ بیمۀ دریانوردان در ایران
بیمۀ صیادان

صیادان از ابتدا تحتپوشش شرکتهای پیمانکاری سازماندهی شدند .در سال  0587بهدنبال رشد
تفکر تعاون در کشور ،شرکتهای پیمانکاری صید به شرکتهای تعاونی تغییر یافتند .اما با کمرنگ
شدن تفکر تعاونی و افزایش ماهیگیران خردهپا و مستقل ،مشکالت این قشر رو به افزایش گذاشت؛
چراکه این افراد تحت نظام خاصی کار نمیکردند و سازمان تأمیناجتماعی در رصد و ثبت
بیمهپردازی برای ایشان با مشکل مواجه بود (اتاق تعاون ایران.)0541 ،

جدول :1تعداد صيادان عضو تعاونی صيادان به تفكيک استان طی  1731الی  1731ـ شرکتسهامی شيالت ایران
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استان

با شناخت هرچه بیشتر مشکالت این قشر از جامعه ،در سال  0528طی توافقنامهای بین ادارۀ

تعاون ،سازمان تأمیناجتماعی ،سازمان بنادر و دریانوردی و ادارۀ کار و امور اجتماعی در بندرعباس

مقرر شد براساس فهرست ورود و خروج لنجها و روزهایی که موالنان و صیادان در سفر بودهاند،

حقبیمه توسط مالک لنجها با معافیت پرداخت شود؛ اما در روزهایی که لنج در بندر پهلو گرفته و

ملوانان بیکار هستند ،حقبیمهای به آنان تعلق نمیگیرد و این یکی از معایب قانونی موجود در

رابطه با این اقشار است؛ هرچند اصل این قانون یک قدم رو به جلو بود (خسروانی.)7 ،0518 ،
اما مشکالت قانونی و اجرایی سبب شد در کمتر از یک سال ،این طرح ناموفق شناخته شود و
تنها یکپنجم هدف مورد نظر را تأمین نماید .بسیاری از مشکالت اجرای این قانون ،ناشی از عدم
وجود زیرساختهای مناسب و مورد نیاز برای اجرای این قانون در بستر تعریفشدۀ تأمیناجتماعی
بود .مشکلی که عمدتاً سازمان تأمیناجتماعی با آن درگیر است ،آن است که بین ملوان و کارفرما
هیچگونه قرارداد رسمی نسبت بهمیزان دستمزد و بیمه بسته نمیشود و همهچیز بر پایۀ عرف و سنت
صورت میپذیرد؛ به همین دلیل یا بیمهای وجود ندارد یا اگر هست میزان آن بسیار کم است .در این
راستا ،یکی از مشکالت عمده در ارتباط با بیمۀ ملوانان راههای گریز از قانون توسط کارفرمایان است.
بهعنوان مثال ،ممکن است برای یک سفر دریایی تنها  8روز بیمه واریز شود؛ درحالی که یک ملوان
در یک سفر دریایی به مدت  71روز ،تماموقت ( 78ساعت) سر کار است؛ اما در خوشبینانهترین حالت
برای همان  71روز حقبیمه پرداخت میشود .این درحالی است که طبق بررسیهای کارشناسانۀ
ادارۀ کار ،ملوانان طی مدت سفر  010ساعت کار انجام میدهند و بدین ترتیب مشمول تمام مزایای
قانون کار میشوند .و با این استدالل که  5درصد بیمۀ بیکاری از آنان وصول نمیشود ،این اقشار حتی
با اینحال ،با هماهنگی بین یعنی ملوانان و لنجداران و سازمان تأمیناجتماعی و همچنین دولت
این امکان وجود دارد که راهحلهایی جهت پوشش بیمهای آنان ارائه شود؛ بهگونهای که هم زمینۀ
مناسب جهت بیمهشدن صیادان و ملوانان فراهم شود و هم سازوکار عملی برای تأمینمالی آن
پیشنهاد گردد؛ به نظر میرسد با تمهیدات ناشی از مطالعۀ تجربیات جهانی بتوان این مشکل را حل
کرد؛ چراکه تجربۀ این مشکالت در برخی صنفهای دیگر مانند زنبورداران ،کارگران ساختمان و
رانندگان نیز وجود داشته است و با بهره گیری از تجربیات سایر کشورها نتایج قابل قبولی در این
زمینه به دست آمده است .باتوجه به چندبعدی بودن مشکالت دریانوردان از جمله گسستهبودن
فعالیت ،پرداختن به آن بهعنوان شغل دوم ،شبانهروزی بودن فعالیت و غیره ،الزم است تجربیات
جهانی برای بیمۀ این اقشار بررسی شود.
بیمۀ ملوانان

بسیاری از لنجهای باری و صیادی در حاشیۀ خلیجفارس از جمله استانهای خوزستان ،بوشهر،
هرمزگان ،و سیستان و بلوچستان ،با داشتن چند دههزار ملوان نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور
دارند .ملوانی یکی از مهمترین مشاغل در توسعۀ اقتصاد جنوب کشور است و در عین حال یکی از
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بیمۀ بیکاری نیز دریافت نمیکنند (فرهمندمعین.)7 ،0518 ،
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مشاغل سخت و پرخطر برای فعاالن این صنف کارگری هم محسوب میشود .این درحالی است که
ملوانان از حقوق و مزایای قابلتوجهی ازجمله «بیمۀ تأمیناجتماعی» برخوردار نیستند؛ و این همان
مشکلی است که ملوانان جنوب از آن گالیه داشته و دارند .در توافقنامۀ سال  ،0528ملوانان بهشرح
زیر مشمول قانون تأمیناجتماعی قرار گرفتند:
درخصوص شناورهای باری در قبال هر مجوز سفر در ماه ،معادل طول سفر مشروط بر اینکه
کمتر از یکماه کامل نباشد ،لیست و حقبیمه ارسال و پرداخت میگردد.
نکتۀ  :0کارگاههای فوق طبق موافقتنامۀ چهارجانبه مشمول قانون معافیت سهم کارفرما تا میزان
پنجنفر کارگر میباشد ،بهگونهای که تا  8نفر بیمهشده  %2سهم بیمهشده وصول و باقی توسط
دولت پرداخت میشود و مازاد بر  8نفر کل حقبیمه توسط کارفرما پرداخت میگردد.
نکتۀ  :7کارگاههای فوق بهعلت شرایط خاص مشمول قانون کار و  %5بیمۀ بیکاری نمیباشند.
مشکالتی از جمله طوفانهای دریایی ،آبگرفتگی و غرق شدن ،نقص فنی ،تعمیرات ،مشکالت
انتظامی و گمرکی ،اختالف صاحب لنج با کارکنان و ملوانان و هزینههای جانبی و همچنین
خالءهای قانونی ،وجود وقفه و بیتوجهی به این صنف و قراردادهای عرفی و سنتی مهمترین
دالیل وجود مشکالت بیمهای این صنف بهخصوص عدم واریز کامل بیمۀ آنها توسط لنجداران
است (حاجیانی.)7 ،0518 ،

وضع موجود بیمۀ دریانوردان و تعداد آنها در ایران
الزم است در ابتدا شناختی از تعداد افراد مشمول دریانوردی و ویژگیهای هر یک حاصل گردد،
سپس وضع بیمه هر کدام ارائه شود.
تعداد صیادان و شناورهای ماهیگیری

تعداد شاغالن زیربخش ماهیگیری براساس تعاریف مرکز آمار ایران در سال  0588حدود  04هزار
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نفر بوده که  1.6درصد از کل نیروهای شاغل در بخش کشاورزی و  1.7درصد شاغالن کل کشور
را تشکیل داده است .در سال  ،0568تعداد شاغالن این بخش به  71581نفر افزایش یافته است.
در سال  0521براساس آمارهای شرکت شیالت ،تعداد کل کارکنان شاغل در این بخش بالغ بر
 24852نفر بودهاند که حدود  88هزار نفر آن یعنی حدود  21درصد آنها در بخش جنوبی کشور
و حواشی دریای عمان و خلیجفارس 07111 ،نفر یعنی  06درصد در بخش شمالی کشور و حدود
 07.8درصد نیز بهعنوان نیروهای ستادی و  0.8درصد در نقاط داخلی فعالیت داشتهاند (افشار
کابلی.)077 ،0526 ،

جدول  - :1تعداد شاغلين زیر بخش شيالت جهت صيد طی  1731الی 1731ـ مرکز آمار ایران
استان

0528

0541

0548

0511

0510

0517

0515

0518

جمع

16264

078784

086278

085671

085225

087185

081048

080056

بوشهر

1

1

88742

81461

81811

81817

51711

51728

خوزستان

1

1

81081

52420

52420

52660

56110

56110

سیستانوبلوچستان

1

1

70754

78707

78878

78807

78841

78026

گلستان

1

1

0618

0648

0648

0810

0874

0406

گیالن

1

1

6488

6775

8688

8218

8767

8608

*

1

1

8610

8888

8871

8817

8818

8860

هرمزگان

1

1

76401

74778

71701

74841

74770

74415

مازندران

* در پی استعالم از ادارۀ تأمين اجتماعی استان مازندران ،برآورد تعداد صي ادان و ملوانان استان تعداد  7111نفر اعالم
شده است.

صید ماهی اشتغال داشتهاند که با احتساب ضریب خانواده در این چهار استان که حدود  5.8است،
باید گفت حدود  841هزار نفر از طریق صیادی ارتزاق میکنند .از این تعداد ،حدود  07هزار صیاد
معادل  4.8درصد در استانهای شمالی قرار دارند و حدود  051هزار صیاد در استانهای جنوبی
مشغول فعالیت صیادی هستند .همچنین از مبحث تقسیمات سیاسی -اداری استانهای محل
فعالیت ماهیگیران کشور و پراکندگی نقاط روستایی و شهری محل زیست صیادان بهطور خالصه
میتوان نتیجه گرفت که آنها هم در منطقۀ روستایی و هم در مناطق شهری سکونت دارند.
براساس آمار سالنامۀ آماری شیالت کشور ،میزان  00814شناور در مجموع آبهای شمال و
جنوب کشور وجود دارد که از این میزان ،بیش از ده هزار شناور در آبهای جنوبی کشور و قریب
 111شناور در آبهای شمالی مشغول فعالیت صیادی هستند .لذا کمتر از  01درصد شناورهای
کشور در مناطق شمالی بوده و عمدۀ شناورها در آبهای جنوبی مشغول فعالیت هستند .این
درحالی است که کل ناوگان ماهیگیری دنیا در سال  7108شامل حدود  8.6میلیون فروند شناور
بوده است که سهم ایران از این میزان کمتر از  1.78درصد میباشد.

مطالعۀ تطبیقی وضعیت بیمۀ دریانوردان در ایران

براساس اطالعات جدول فوق ،در مجموع  080هزار نفر در سال  0518در هفت استان کشور به
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جدول  :7تعداد شناورهای ناوگان ماهيگيری ج.ا.ا طی -1737-1731سالنامۀ آماری شيالت 1731
0540

0547

0545

0548

0548

0546

0542

0544

0541

0511

0510

217

478

258

484

0085

0008

0118

120

111

448

422

154

414

شناورها

0517

تعداد

0515

شرح

در شمال

01526

01647

01245

01410

01162

01410

00182

00188

01115

01455

01211

01678

شناورها

01611

تعداد

در جنوب

00064

00812

00802

00281

07071

07116

07087

07106

00415

00202

00846

00865

00814

جمع کل

تعداد ملوانان و شناورهای باری و مسافری

براساس برآورد سازمان بنادر و کشتیرانی تعداد متوسط کارکنان قایقها ی 0نفر ،لنجها  07نفر و
کارکنان کشتی  08نفر است .بنابراین با استفاده از دادههای بخش قبل ،میتوان تعداد ملوانان کشور
را بهدست آورد.
جدول :1برآورد تعداد ملوانان شاغل در شناورهای باری ،مسافری ،صيادی و غيره

نوع شناور

سال 0711

ضریب

تعداد ملوان

کشتی باری
کشتی نفتکش
لندینگ کرافت

822

08

4.688

کشتی صیادی
دوبه موتوردار

01

شناور مسافربری
یدککش
انواع بارج
اتوبوس دریایی

00.512

07

056.268

لنج باری
لنج صیادی
شناور خدماتی و تدارکاتی
انواع قایق
جمع کل (موارد فوق +سایر)

02.211
71.257

0
---

02.211
065.001

بنابراین در کل بیش از  061هزار نفر در زمینۀ ملوانی مشغول فعالیت هستند .این میزان تقریباً
معادل تعداد صیادان رسمی در کشور است.
وضع بیمۀ دریانوردان

درحال حاضر صیادان و ملوانان کشور بهدلیل نبود نظام بیمهای متناسب با شرایط آنها ،مجبور به
استفاده از انواع بیمههای تعریفشدۀ موجود (همچون بیمۀ مشاغل آزاد) هستند .برای این منظور
از بیمۀ روستاییان و عشایر ،بیمۀ حِرَف و مشاغل آزاد ،بیمۀ اختیاری و از بخشهایی از موافقتنامۀ
سال  0528برای بیمۀ این اقشار استفاده میشود .با اینحال ،بررسی تجربۀ ایجاد نظام بیمهای برای
اقشاری که شرایط شغلی مشابه صیادان و ملوانان دارند ،در طرحریزی نظام کلی و فرایند اجرایی،
نظام بیمهای متناسب با شرایط شغلی ملوانان و صیادان استفاده میشود .بههمین منظور ،بیمۀ سه
گروه تاکسیرانان ،قالیبافان و کارگران ساختمانی نیز مورد بررسی قرار میگیرد .در نهایت تجربۀ
موافقتنامۀ سال  0528برای بیمهپردازی صیادان و ملوانان ارائه خواهد شد.

کامل تأمیناجتماعی این اقشار ،تأمینمالی پایدار و بلندمدت برای پوشش ریسکهای بلندمدت

مطالعۀ تطبیقی وضعیت بیمۀ دریانوردان در ایران

چالشهای تأمیناجتماعی برای تحتپوشش قرار دادن دریانوردان

ساکنان خود سیستمهای پیشرفتهای دارند -ممکن است مشکالتی در اطمینان از وجود
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چالشهای شناساییشده در سطحجهانی

سازمان بینالمللی کار دریافت که بزرگترین مشکل کشورها در بیمۀ دریانوردان و ارائۀ پوشش
این اقشار و خانوادۀ آنها پس از مرگ ایشان از یکسو و انقطاع در اشتغال از سوی دیگر است.
این سازمان همچنین تصدیق میکند که حمایت اجتماعی در درجۀ اول توسط دولت محل اقامت
دریانورد تأمین میشود ،اما در کشورهای عالقهمند ،ممکن است نظام مبتنی بر کشور وجود
نداشته باشد .عالوهبر این ،در بسیاری از کشورها -حتی آنهایی که برای تأمیناجتماعی اتباع و
تأمیناجتماعی کافی برای کارکنان دریانوردی که با پرچم آن کشور در حال مسافرت در دریا
هستند نیز وجود داشته باشد.
چالشهای ایران

با وجود تالشهایی که در ایران برای بیمهکردن دریانوردان صورت گرفته است ،بهدلیل مشکالتی
نظیر ویژگیهای جمعیتی ،پراکندگی و ثابت نبودن محل اشتغال و مستمر نبودن فعالیت ،تمام

گروههای مورد بحث آنگونه که پیشبینی میگردید زیرپوشش تأمیناجتماعی قرار نگرفتند و
اجرای قانون نیز همواره با مشکالتی روبهرو بوده است (افشار کابلی  .)0526بنابراین با وجود تدوین
قانون و دستورالعمل برای تحتپوشش قرار گرفتن صیادان و ملوانان ،این امر با مشکالت متعددی
همراه است که مهمترین آنها عبارتند از:
 .0تحتپوشش قرار نگرفتن کامل کارکنان شناورهای صیادی؛
 .7مطابقت نداشتن تعداد واقعی کارکنان شناورها با تعداد کارکنان اظهاری از سوی کافرمایان
شناورها؛
 .5کم بودن سابقۀ بیمهای کارکنان شناورها؛
 .8همکاری نکردن مالکان شناورها در موضوع بیمۀ کارکنان شناورها؛
 .8سایر مشکالت و نارساییها از جمله پراکندگی مناطق صیادی ،دوری نقاط روستایی از نقاط
شهری ،کمبود امکانات درمانی سازمان تأمیناجتماعی در منطقه و ( . ....افشارکابلی:)068 ،0526 ،
یکی از مشکالت سازمان تأمیناجتماعی در این زمینه ،مشخص نبودن کارگاههای کاری این
اقشار و بهنوعی سیار بودن این کارگاههاست .موضوع مهم دیگر در این رابطه آن است که برخی
سازمانهای همکار و متعهد به پرداخت بخشی از حقبیمۀ این دریانوردان ،به تعهدات خود عمل
نکردند .بهعنوان مثال ،در سال  0528تصمیم بر آن بود با همکاری ادارۀ تعاون ،سازمان
تأمیناجتماعی ،سازمان بنادر و دریانوردی و ادارۀ کار و امور اجتماعی ،برای دریانوردان بیمه در نظر
گرفته شود .براساس این طرح ،پوشش تأمیناجتماعی برای کارکنان شاغل در شناورهای باری و
صیادی ،ماهیگیران جل ساحلی ،مشتا و پرورشدهندگان ساحلی در چهار استان جنوبی الزامی
گردید و مالک یا مالکان شناورهای صیادی و باری ،کارفرما تلقیشده و موظف شدند هرماه نسبت
به تنظیم و ارسال فهرست و پرداخت حقبیمۀ کارکنان شناور خود اقدام نمایند .در موافقتنامۀ
یادشده مقرر گردید که سازمانهای امضاکنندۀ قرارداد درخصوص بیمۀ کارکنان شناورهای باری و
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صیادی ،همکاری بهعمل آورده و بر بیمۀ تأمیناجتماعی گروههای مشمول از طریق ارائۀ خدماتی
که به مالکین شناورها ارائه مینمایند ،نظارت کاملی داشته باشند؛ نظیر صدور مجوز صید ،پروانۀ
بهرهبرداری ،مجوز حملبار و  . ...برای تشویق و تسهیل اجرای بیمۀ تأمیناجتماعی ،کارفرمایان
مربوطه ،مشمول طرح معافیت از پرداخت حقبیمۀ سهم کارفرما تا  8نفر کارگر گردیدند.
در سال  0517براساس بخشنامۀ شمارۀ  01مشترک فنی و درآمد سازمان هدفمندی یارانهها،
قرار بود از ناحیۀ منابع هدفمندی ،گروههای خاص همچون صیادان ،زنبورداران و کارفرمایان صنفی
کمدرآمد تحتپوشش بیمهای قرار بگیرند اما این طرح عمالً اجرایی نشد ،علت این امر عدم

تأمینمنابع از سوی سازمان هدفمندی یارانهها بود .بنابراین مسئلۀ دیگر کمبود منابع برای تأمین
حقبیمۀ دریانوردان است که یکی از راهکارهای رفع آن ،استفاده از شیوۀ تجربهشدۀ قبلی برای
کارگران ساختمانی و رانندگان میباشد .بهعنوان مثال ،بخشی از منابع حقبیمۀ کارگران ساختمانی
از طریق عوارض ساختمانی تأمین میشود .با بهرهگیری از این الگو میتوان حقبیمۀ صیادان را از
روی قیمت فروش ماهی و یا بیمۀ ملوانان را از روی مالیات و عوارض کشتی یا شرکت دریافت کرد.
اما باتوجه به چندبُعدی بودن مشکالت این شغل از جمله گسستهبودن فعالیت ،ماهیت آن بهعنوان
شغل دوم ،شبانهروزی بودن فعالیت و غیره ،الزم است تجربیات جهانی برای بیمۀ این اقشار بررسی
شود .مطالعات اولیه نشان داد در کشور ژاپن این مشکل از طریق تعاونیها و اتحادیهها رفع شده
است .بخش شیالت در ژاپن با  0661تعاونی عضو ( 881111نفر) ،تحتپوشش فدراسیون ملی
شرکتهای تعاونی ماهیگیری فعالیت مینماید (اتاق تعاون ایران .)0518 ،از آنجا که در ژاپن منبع
اصلی درآمد بهداشتودرمان ،مالیاتهای بیمه است ،دولت از طریق دریافت مالیات از کارفرمایان
ملوانان و صیادان فعال تحتنظارت اتحادیهها و تعاونیها ،منابع الزم برای بیمۀ این گروه را فراهم
میکند .به نقل از کارشناسان موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ،ازآنجاکه بین ملوان و کارفرما
سنت است ،دعاوی حقوقی که در این زمینه مطرح شدهاند ،بیشتر به عدم واریز حقبیمۀ ملوان
برمیگردد و شکایات نسبت به پرداخت دستمزدها اندک است؛ لذا راههای گریز از قانون توسط
کارفرمایان یکی از عمده مشکالت در ارتباط با بیمۀ ملوانان است (حامد فرهمند معین.)0 ،0518 ،
بنابراین ضرورت چهارم پژوهش ،ایجاد بستر مناسب برای تضمین بیمهشدن دریانوردان و فعاالن
این عرصه در بلندمدت است تا تجربۀ قوانین وضعشدۀ قبلی بار دیگر تکرار نشود.
تفاوتهای فردی ،شغلی ،محیطی وکاری شغل ماهیگیری و ملوانی در ایران با سایر مشاغل
عبارتند از:
 .0پراکندگی بیمهشوندگان؛
 .7خاستگاه و بستر ایجاد بیمه؛
 .5عدم ثبات مکانی بیمهشوندگان؛
 .8آسیبپذیری؛
 .8فقر؛
 .6فصلی بودن کار؛

مطالعۀ تطبیقی وضعیت بیمۀ دریانوردان در ایران

هیچگونه قرارداد رسمی نسبت بهمیزان دستمزد و بیمه منعقد نمیشود و همهچیز بر پایۀ عرف و
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 .2حضور اقشار کمسن و ایجاد شبکۀ اعضای خانوادگی جهت همکاری و نبود روابط
پولی بین آنها؛
 .4تهاتر و مبادله کاالیی و عدم شناسایی درست درآمد؛
 .1غیررسمی بودن فعالیتها؛
عوامل اصلی ایجادکنندۀ این چالشهاعبارتند از:


متشکل نبودن همۀ اقشار شاغل؛



متناسب نبودن انواع بیمههای موجود بیمهپردازی و ارائۀ مزایای بیمه با نوع
اشتغال این اقشار؛



ضعف در زیرساختهای رصد سفر تمامی شناورها؛



وابستگی سازمان تأمیناجتماعی به خدمات سازمانهای همکار در عین عدم الزام
آنها از سوی مرجعی باالتر برای همکاری با سازمان تأمیناجتماعی براساس قواعدی
مشخص.

ضعف ساختاری در نظام آماری ،هماهنگی ،نظام بیمهای و زیرساختهای بازرسی و رصد ،عامل
اصلی چالشهای مطرح شده در این بررسی است .جدول زیر بهخوبی ارتباط این ضعفها و
چالشهای ایجاد شدۀ ناشی از آن را نشان میدهد.
جدول  :1ضعف در ساختارها ،چالشهای ناشی از هر ضعف ساختاری و نوع چالش ایجاد شده
ضعف در ساختار

ضعف نظام آمار و اطالعات و تشکل مربوطه

بروز چالش ناشی از ضعف ساختار
فساد کارکنان شعب و نهادهای همکار و عدم
تشخیص بهدلیل نبود اطالعات آماری دقیق
ریسک ورود سایر اقشار به بیمۀ صیادان و ملوانان
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ضعف هماهنگی و همکاری

نوع چالش
ایجادشده

اجرایی

ریسک عدم همکاری نهادها و سازمانهای همکار
مشروط بودن استفاده از مزایای بیمه به پُر شدن
میزان مشخصی از سابقه یا تداوم پرداخت
گسستگی در پرداخت حقبیمه و پر نشدن سوابق

ضعف نظام بیمهای
عدم پرداخت حقبیمه از سوی صیادان خویشفرما
عدم تأمین منابعمالی از سوی سازمان برای اجرای
طرح خاص این اقشار

دریافت
حقبیمه و
پرداخت مزایا

ضعف در ساختار

بروز چالش ناشی از ضعف ساختار

نوع چالش
ایجادشده

عدم امکان بررسی صحت ادعای کارفرما بهدلیل
عدم استفاده از امکانات رهگیری شناورها
عدم امکان استفاده بهینه از روشهای روز
بیمهپردازی الکترونیک و تسریع امور
ضعف زیرساخت بازرسی و رصد

عدم امکان نظارت بر طول واقعی سفر شناورها
بازرسی
دشواری در بازرسی بهدلیل سیار بودن کارگاه
دشواری در شناسایی شاغلین واقعی در صیادی و
ملوانی

بیمۀ دریانوردان در سایر کشورها
کنوانسیونهای بینالمللی روش اجرایی مشخصی برای بیمهپردازی دریانوردان پیشنهاد نمیکند.
به همین دلیل در ادامه ،الگوی بیمهپردازی دریانوردان در سایر کشورها بررسی میشود.
انگلستان

حدود برای دورۀ پرداخت انواع مزایا ،دستمزد مبنای محاسبه مزایا و پرداخت و حقبیمه به عوامل
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کشور انگلستان از سال  0418میالدی دارای سابقۀ بیمه برای دریانوردان است ،این کشور از سال
 7108با پیوستن به کنوانسیون کار دریایی 1تغییراتی در نظام بیمهگری دریانوردان ایجاد کرد.
براساس نظام قبلی که در نوع خود یکی از مترقیترین نظامهای بیمهگری دریانوردان بود ،تعیین
متعددی وابسته است .بهعنوان مثال ،مزایای بیمۀ عمومی بیماری و ناتوانی در هر دورۀ بیمه به
تعداد حقبیمۀ پرداختی در آخرین سال پرداخت حقبیمۀ منتهی به واقعه ،بستگی دارد .برای
دریافت مزایای نقدی کامل ،فرد بیمهشده باید حداقل  81سهم پرداخت کرده باشد .همچنین برای
بعد از  8سال از ثبت بیمۀ آنها ،پرداخت  081حقبیمه و پرداخت متوسط  51حقبیمه برای
پنجسال آخر ،جزء شروط اصلی است .هرچند این کشور در سال  7108به کنوانسیون کار دریایی

پیوست ،اما تغییرات اساسی در نظام بیمهگری دریانوردان در این کشور رخ نداد و تنها برخی
استانداردهای جدید به نظام قبلی افزوده شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
). Maritime Labor Convention (MLC

کانادا

کشور کانادا از جمله کشورهایی است که نظام بیمه ای متفاوتی را برای دریانوردان اجرا کرده است.
کانادا ساالنه بیش از  8میلیارد دالر از صنعت شیالت درآمدزایی دارد و نظام منحصربه فردی را
برای بیمهکردن صیادان خوداشتغال ایجاد کرده است بهصورتی که اگر فردی بهعنوان ماهیگیر،
تحت پوشش هیچ تعاونی صیدی نباشد و در طول یک دورۀ ارزیابی (به نام دورۀ مقدماتی) ،حداقل
درآمد تعیینشده (متناسب با نرخ بیکاری منطقه) را از محل صیادی کسب کند ،شاغل به حرفۀ
ماهیگیری محسوب شده و میتواند بهصورت خویشفرما ،تحت قراردادهای 6ماهه (پروندۀ تابستان
و زمستان) خود را بیمه نماید .مزایای بیمۀ شغلی با تقسیم درآمد فرد به اعداد (از  08تا  )77نرخ
بیکاری محلی محاسبه میشود .اگر فرد ،واجد شرایط دریافت مزایای صیادی باشد ،ممکن است
مزایا را بیش از  76هفته در یک دورۀ  52یا  54هفتهای ،بسته به روزِ هفته که  0آوریل یا  0اُکتبر
باشد ،دریافت نماید .پوششهای تکمیلی برای خانوادههای فقیر نیز وجود دارد؛ بهطوری که اگر
درآمد خالص خانوادۀ فرد از  78.170دالر در سال تجاوز نکند ،واجد شرایط دریافت مکمل خانوادۀ
بیمۀ اشتغال 1شناخته میشود (.)Government of Canada, 2017
فرانسه

کشور فرانسه سابقۀ طوالنی در ایجاد نظامهای بیمهای خاص برای اقشار مختلف دارد .این کشور در
سال  7108نظام بیمهای مجزایی برای دریانوردان خود ایجاد کرد ،چرا که هیچ دریانورد خوداشتغالی
در طرحهای بیمهای موجود مشارکت نکرده بود .در طرح بیمه دریانوردان موسوم به ،ENIM2هیچ
تفاوتی بین دریانورد خوداشتغال و کارمند وجود ندارد و همگی شرایط و حقوق یکسان دارند .انواع
مختلفی از مستمری وجود دارد ،بهطوری که شرایط اعطا به معیارهای مختلفی بستگی دارد

( RIF,

 .)2016امتیاز اصلی که به تمامی دریانوردان (اعم از کارمندان و افراد خوداشتغال) اعطا میشود این
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است که آنها میتوانند در سن  88سالگی (در مقایسه با سن  61سال در نظام عمومی که از سال
 7102به  67سال افزایش یافته است) بازنشسته شوند.
ماهیگیران برای آنکه از یک نظام کامل بازنشستگی برخوردار شوند ،باید ثابت کنند که حداقل
 52.8سال همچون یک دریانورد اشتغال بهکار داشتهاند .در طرح  ENIMبرای محاسبه میزان حقوق

بازنشستگی ،از دستمزد تلفیقی استفاده شده است .این دستمزد باید با دستهای مطابق باشد که
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
. EI family supplement
. Etablissement National des Invalides de la Marine

دریانورد در  56ماه قبل از دریافت حقوق بازنشستگی خود در آن دسته جای داشته است .مزایای
بیمۀ درمانی برخالف طرحهای بازنشستگی همانند رژیم عمومی تأمیناجتماعی در این کشور است
( .)PYA,2017همچنین این کشور از سال  ،0154طرحی خاص با نام صندوق آیندهنگر 1برای
بیمهپردازی ملوانان ایجاد کرده است .مقدار حقوق بازنشستگی مطابق با درصدی از حقوق و دستمزد
مرجع با نرخ ثابت تعیین میشود .همچنین هر سال که در آن فرد مشمول پرداخت سهم عوارض
شود 7 ،درصد از حقوق مرجع با نرخ ثابت نیز باید پرداخت گردد .طول پرداختی طی دورۀ خدمت
از سن  88سال به باال است و تعداد اقساط از  52.8قسط بسته بهطول دورۀ پرداخت حقبیمه
تعیین میشود .اگر ملوان سهمهای خود را بهطور مداوم براساس طبقهبندی مربوطه در  56ماهۀ
قبل از توقف فعالیتهای خود پرداخت نکرده باشد ،پرداخت مستمری براساس حقوق با نرخ ثابت
از متوسط طبقهبندی مربوط به وی در سه سال پایانی محاسبه میگردد (.)MA, 2017
آلمان

آلمان نیز از جمله کشورهایی است که با ایجاد یک مکمل ،سعی دارد ضعفهای نظام مرسوم بیمهای
بهوجود آمده است .صندوق ویژۀ دریانوردان یک مستمری اتصالی 3مزایایی پس از رسیدن به
استاندارد حداقل سن بازنشستگی برای دریانوردان پس از استخدام آنها یا خوداشتغالی ایشان در
صنعت دریانوردی فراهم میکند .دریانوردان این فرصت را دارند که بازنشستگی پیش از موعد با
حقوق بازنشستگی داشته باشند و این مسئله با پرداخت حقبیمۀ اتصالی به این صندوق ویژه محقق
میشود تا از زمان پایان خدمت و آغاز دورۀ بازنشستگی استاندارد نیز حقوق بازنشستگی دریافت
کنند .این صندوق ،امنیت اجتماعی را برای دریانوردان افزایش داده است .مزایای این صندوق در
سراسر جهان به ذینفعان آن پرداخت میشود .ملوانان آلمانی بهواسطۀ این طرح ،پوشش
تأمیناجتماعی گستردهای پیدا کردهاند .الزامات قانون بیمۀ خاص زمانی محقق میشود که حداقل
 014ماه از استخدام در صنعت دریانوردی آلمان یا خوداشتغالی بهعنوان دریانورد ساحلی یا ماهیگیر
ساحلی گذشته باشد و فرد حداقل به سن  52سالگی رسیده باشد .شرط  52سالگی در ازاء دورههای
بیکاری افزوده میشود ،چنانچه فرد تحتپوشش بیمه باشد تا سن  81سالگی قابل تمدید است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Provident

 Knappschaft-Bahn-See )KBS( .2که معنای تحتالفظی آن به زیان آلمانی بهمعنای معدنچیان دریاچۀ زیرزمینی است.
. bridging allowance
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خود را برای دریانوردان برطرف سازد .در آلمان صندوق ویژۀ دریانوردان 2برای بازنشستگی این قشر
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دورۀ احراز شرایط پس از  781ماه ( 71سال) از دورۀ خدمت در دریاست .این دوره شامل دورههای
اشتغال بیمۀ اجباری در صنعت دریانوردی یا خوداشتغالی در دریانوردی و ماهیگیری ساحلی باتوجه
به اساسنامۀ صندوق ویژۀ دریانوردی میشود .میزان سهم حقبیمۀ پرداختی به صندوق ویژۀ ملوانان
 8درصد است که این حقبیمه به دو بخش مساوی  7درصدی بین دریانورد و کارفرمای وی تقسیم
میشود .حقبیمۀ دریانوردان بهجای درآمد واقعی ،مبتنی بر دستمزد متوسط دریانوردان است.
سریالنکا

برخی کشورها تنها تغییراتی در نظام مرسوم بیمهگری خود دادهاند تا متناسب با شرایط دریانوردان
شود .بهعنوان مثال ،سریالنکا نحوه و میزان پرداخت حقبیمه را تغییرات داده است .سهم پرداختی
دولت به صندوق برابر یا بیشتر از حقبیمه پرداختی از سوی بیمهشونده است .حقبیمه هر سه ماه
یکبار پرداخت میشود .اگر تمام حقبیمه بهصورت یکجا در زمان ثبتنام در طرح پرداخت شود،
بیمهشونده تخفیفی معادل  81الی  48درصد ،بسته به سن دریافت خواهد کرد (.)Oscar, 2006
ژاپن

برخی کشورها همچون ژاپن بر الگوهای قدیمی حمایتهای متقابل دریانوردان از یکدیگر متمرکز
شدهاند .سیستم بیمۀ متقابل برای جبران خسارات ماهیگیران شامل از بین رفتن یا خسارت دیدن
قایقها و اسباب ماهیگیری و همچنین کاهش محصول صید است .سرمایهگذاران بهصورت داوطلبانه
در این طرح شرکت نموده و با یکدیگر و دولت همکاری میکنند که درنهایت منجر به ایجاد یک
سیستم توانمند برای جبران خسارت ماهیگیری میشوند .شرکت تعاونی ماهیگیری نیز قادر است
تا بهعنوان کارفرما یک قرارداد بیمه از طرف اعضای خود منعقد نماید .اگر تمامی اعضای یک تعاونی
ماهیگیری برای چهار سال متوالی تحتپوشش یک بیمۀ دو طرفۀ ماهیگیری باشند ،پس از طی
روند مورد نیاز تنظیم شده توسط دولت منطقهای ،بهواسطۀ مشارکت داوطلبانۀ آنان یارانۀ حقبیمۀ
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تخصیصی توسط دولت ملی دو برابر میشود ( .)Takatoshi, 2001,112تجربۀ ژاپن سرمشق و الگوی
مناسبی برای سایردولتهای ملی در راستای تشویق تشکلهای ماهیگیری و حمایت از آنان است.
آمریکا

برخی کشورها همچون آمریکا هیچ تدبیر خاص و مجزایی برای بیمهگری دریانوردان درنظر
نگرفتهاند و این اقشار همچون سایرین میتواند هنگامی که حداقل نیمی از فصل پوشش را گذرانده
و به سن  68سالگی رسیده باشند یا حداقل  81فصل تحتپوشش باشند ،از مزایای بیمه استفاده
نمایند (.)Seafood Harvesters of America, 2016,4

الزامات مرتبط با بیمۀ دریانوردان در مقاولهنامههای بینالمللی
دغدغههای سازمان بینالمللی کار )ILO( 1در رابطه با کار در دریا سبب شد که بیش از  04مقاولهنامه
در زمینۀ فعالیت دریایی در این سازمان تهیه و تمام آنها را در قالب یک سند جامع با عنوان
کنوانسیون کار دریایی در سال  7116منتشر شود و بهعنوان رکن چهارم قانون دریایی بینالمللی
شناخته و در  41کشور اجرایی گردد .این کنوانسیون در  71اوت  ،7105یک سال پس از ثبتنام
و اجرا توسط  51کشور که  55درصد از تناژ ناخالص کشتیهای جهان را داشتند ،اجرایی شد .از
نوامبر سال  ،7106این کنوانسیون در  41کشور که چیزی در حدود  42درصد از حملونقل جهانی
را در اختیار دارند اجرا شد .اگرچه این کنوانسیون هنوز در سراسر جهان تصویب و پیاده سازی
نشده است ،اما کشورهایی که آن را امضا نکردهاند ،به هنگام ورود به بنادر کشورهای امضاکننده،
دچار مشکالتی از قبیل ،دستگیری و مجازاتهای عدمانطباق با کنوانسیون کار دریایی واهند شد.
باتوجه به تعدد این مقاولهنامهها و نکات بسیار مطرح در هر یک ،خالصهای از مهمترین نکات
مقاولهنامههای بینالمللی مرتبط با دریانوردان در ادامه ارائه خواهد شد.

لزوم اطمینان صاحب کشتی از تأمین منابع و لوازم.
لزوم وجود گواهی پزشکی معتبر.
برای کشتیهایی که بهطور معمول بیش از  5روز در دریا توقف دارند ،حداقل مدت استراحت نباید
کمتر از موارد زیر باشد 01 )0 :ساعت در هر دورۀ  78ساعته؛  22 )7ساعت در هر دورۀ  2روزه.
صاحب کشتی موظف است که مطمئن شود که هر ماهیگیر دارای قرارداد استخدام کتبی امضا شده است.
هر کشور عضو باید پس از مشورت ،قوانین یا مقرراتی را تصویب یا تدابیری را اتخاذ نماید تا
ماهیگیران دستمزدشان را بهطور ماهیانه یا در فواصل منظم دیگر دریافت نمایند.
هر کشور عضو باید در چهارچوب توافقنامۀ دو یا چندجانبه و یا سایر ترتیبات ،بهتدریج ،تمامی
ماهیگیران صرفنظر از ملیت آنها را باتوجه به اصل برابری رفتار ،تحتپوشش کامل تأمیناجتماعی
قرار گیرند.
مقاولهنامۀ شمارۀ 811

حد و حدود ساعات کار یا استراحت:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
). International Labour Organization (ILO
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الف) حداکثر ساعات کار نباید از حدود زیر بیشتر باشد:
 08 )0ساعت در هر  78ساعت؛  27 )7ساعت در هر  2روز.

ب) حداقل ساعات استراحت نباید کمتر از حدود زیر باشد:
 01 )0ساعت در هر  78ساعت؛  22 )7ساعت در هر  2روز.
مقاولهنامۀ شمارۀ 861

کشورهای عضو موظفند مقررات مادۀ  1یا مادۀ  00را حداقل دربارۀ  5شاخه از تأمیناجتماعی به
شرح ذیل اعمال نمایند :الف) مراقبتهای پزشکی؛ ب) غرامتهای بیماری؛ پ) کمک هزینههای
بیکاری؛ ت) مستمریهای سالخوردگی ث) غرامتهای حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفهای؛
ج) کمک عائلهمندی؛ چ) پرداختهای بابت مادر شدن؛ ح) مستمری و غرامتهای معلولیت؛ خ)
مستمریهای بازماندگان؛ که شامل حداقل یکی از شاخههای مذکور است؛
دریانوردان و در صورت اقتضاء ،اشخاص تحت تکفل آنان و بازماندگانشان که تحت حمایت قوانین
این کشور عضو قرار دارند ،باید از مزایای تأمیناجتماعی برخوردار گردند از جمله :الف) برای
مراقبتهای پزشکی ب) غرامتهای بیماری پ) کمک هزینههای بیکاری ت) مستمریهای
سالخوردگی ث) غرامتهای حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفهای ج) عائلهمندی چ) کمک
هزینههای مادر شدن ح) مستمری و غرامتهای معلولیت خ) مستمریهای بازماندگان.
مقاولهنامۀ شمارۀ 861

هر عضو متعهد میشود تا وسایل و خدمات رفاهی در بندرهای مناسب کشور به همۀ دریانوردان
بدون درنظر گرفتن ملّیت ،رنگ ،نژاد ،جنسیت ،مذهب ،عقاید سیاسی و یا خاستگاه اجتماعی آنها
یا شناوری که در آن دریانوردان استخدام شدهاندرا عرضه نماید ،و این مسئله بدون درنظر گرفتن
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دولتی که شناور در آنجا به ثبت رسیده است ،صورت میپذیرد.
مقاولهنامۀ شمارۀ 841

دریانوردان حق برخورداری از مرخصی ساالنه با استفاده از مزد بهمدت حداقل تعیینشده را دارند.
مدت مرخصی بههیچ وجه نباید کمتر از سی روز تقویمی برای یک سال کار باشد.
دریانوردانی که از مرخصی یادشده در این مقاولهنامه برخوردار میگردند ،باید برای همۀ مدت
مرخصی دستکم دستمزد معمولی خود را از جمله هنگامیکه این مزد شامل مزایای غیرنقدی
است ،معادل ارزش نقدی آن را دریافت دارند.

مقاولهنامۀ شمارۀ 821

هر یک از اعضاء که به مقاولهنامۀ حاضر پیوسته و آن را به تصویب میرساند ،باید استانداردهای
ملزومات و اطالعات برای گواهینامههای صالحیت را که به فردی حق میدهد تا وظایف ناخدا،
معاون یا مهندس در کشتی ماهیگیری را انجام دهد ،برقرار کند.
مقاولهنامۀ شمارۀ 884

سابقۀ استخدام هر ماهیگیر باید توسط مقام صالحیتدار یا بهنحویکه وی مقرر داشته ،نگهداری
شود .در پایان هر سفر یا اقدام مخاطرهآمیز ،سابقهای از خدمت مربوط به آن سفر یا اقدام در
دسترس ماهیگیر مربوطه قرار گیرد یا در دفتر خدمت وی ثبت شود.
توافقنامه باید حاوی مشخصات کامل فردی و دستمزدی باشد.
مقاولهنامۀ شمارۀ 881

لزوم گواهینامۀ سالمت دریانوردان با امضای پزشک مورد تصویب؛ در مورد جوانان زیر  70سال،
گواهینامۀ پزشکی برای مدت حداکثر یک سال از تاریخ صدور به قوت خود باقی خواهد ماند .در
پزشکی برای چه مدتی به قوت خود باقی خواهد ماند.
مقاولهنامۀ شمارۀ 882

کودکان زیر  08سال نباید برای کار در کشتیهای ماهیگیری استخدام شوند.
مقاولهنامۀ شمارۀ 811

هر یک از کشورهای عضو که این مقاولهنامه در آن اجرا میشود ،بنابه درخواست دریانوردان و طبق
مقررات مذکور در مادۀ  8برای آنان یک کارتشناسایی صادر نماید.
مقاولهنامۀ شمارۀ 31

پرداخت یا مزد پایه بابت یکماه تقویمی خدمت دریانورد کارآمد ،نباید کمتر از  06پوند پول رایج
بریتانیایکبیر و ایرلندشمالی یا  68دالر به پول رایج ایاالتمتحدۀ امریکا یا معادل آن به پولهای
دیگر باشد.
این ماده در مورد افسران و دریانوردانی که در قسمتهای عرشۀ موتورخانه و رادیوی کشتیهای
بازرگانی نزدیک کار میکنند اعمال میشود.
ساعات عادی کار افسر یا دریانورد نباید از حدود تعیین شده فراتر رود :الف) زمانی که کشتی در
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مورد اشخاصی که به سن  70سالگی رسیدهاند ،مقام صالحیتدار تصمیم خواهد گرفت که گواهی
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دریا است  78ساعت در هر  7روز متوالی؛ ب) زمانی که کشتی در بندر است؛ در روز استراحت
هفتگی ،این زمان از  7ساعت که برای انجام وظایف معمولی و روزمره و بهداشتی الزم است ،تجاوز
نمیکند و روزهای دیگر  4ساعت ،مگر اینکه در موافقتجمعی میزان کمتری برای هر روز مقرر
شده باشد .پ)  007ساعت در مدت دو هفتۀ متوالی.
زمانی بیشتر از حدود مقرر اضافهکار محسوبشده که بابت آن افسر یا دریانورد باید مستحق
دریافت باشد.
هنگامی که تعداد ساعاتی که در مدت دو هفته متوالی کار انجام میشود از  007ساعت تجاوز
کند (بهجز ساعاتی که اضافهکار تلقی میشود) ،برای افسر یا دریانورد ذیربط از طریق مرخصی یا
استراحت این میزان در بندر جبران خواهد شد و نیز ممکن است این مسئله بهنحویکه در
موافقتجمعی بین سازمانهای صاحبان کشتی و دریانوردان مربوطه تعیین شده باشد ،جبران گردد.
نرخ جبران اضافهکار باید در قوانین یا مقررات ملی مقرر یا توسط موافقتجمعی تعیین شود ،اما
در هر حالتی نرخ هر ساعت اضافهکار نباید کمتر از  0/78برابر پرداخت یا مزد پایه در هر ساعت
باشد.
مقاولهنامۀ شمارۀ 38

هر شخصی پس از  07ماه کار مداوم باید حق داشته باشد از تعطیالت ساالنه با احتساب حقوق
استفاده کند که مدت آن بهصورت زیر باشد :الف) در مورد رؤسا ،افسران ،کارکنان و افسران رادیو
حداقل  04روز کاری در مقابل هر سال خدمت؛
ب) در مورد سایر اعضای خدمه حداقل  07روز کاری در مقابل هر سال خدمت.
هر فردی که سابقۀ حداقل  6ماه خدمت مداوم دارد ،باید در هنگام ترک خدمت حق داشته
باشد در ازای هر ماه کامل خدمت یک مرخصی بهمیزان یک روز و نیم کاری ،در مورد رئیس ،افسر
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یا افسر و کارگر رادیو و یک روز کاری در مورد اعضای دیگر خدمه ،استفاده کند.
هر شخصی که پیش از پایان و تکمیل  6ماه کار مداوم بهعلتی که وی مقصر نیست اخراج شود،
باید در هنگام ترک خدمت استحقاق داشته باشد در ازای هر ماه کامل خدمت مداوم از یک مرخصی
بهمیزان یک روز و نیم کاری ،در مورد رئیس ،افسر ،افسر و کارگر رادیو و مرخصی بهمیزان یکروز
کاری در مورد اعضای دیگر خدمه استفاده کند.
مقاولهنامۀ شمارۀ 18

مستمریهایی که توسط طرح تأمین میشود:

باید به دریانوردانی قابل پرداخت باشد که در زمان رسیدن به سن  88یا  61سالگی مدت مقرر
خدمت دریایی را بهنحوی که در طرح تعیینشده به اتمام رسانده باشند؛
دریانوردان بهطور کلی نباید بیش از نیمی از هزینههای بازنشستگی را که طبق این طرح قابل
پرداخت است بپردازند.
مقاولهنامۀ شمارۀ 11

دریانوردان حق برخورداری از مزایای پزشکی را دارند که از لحاظ شرایط ،میزان و طولمدت بههمان
اندازۀ مزایایی که کارگران صنعتی از آن برخوردار هستند ،مساعد باشد.
دریانوردان به دلیل عدم توانایی در انجام کار(بهعلت صدمۀ ناشی از کار یا ..نه) ،بیکاری و پیری
باید استحقاق دریافت مزایاینقدی را داشته باشند ،مزایایی که از لحاظ شرایط پرداخت ،مبلغ و
مدت به اندازۀ آنچه کارگران صنعتی استحقاق دارند مساعد است.
افراد تحتتکفل یک دریانورد باید استحقاق برخورداری از مزایای پزشکی را داشته باشند که از
لحاظ شرایط ،میزان و مدت بهاندازۀ مزایای افراد تحتتکفل کارگران صنعتی مساعد خواهد بود.
داشته باشند که از لحاظ شرایط ،مبلغ و مدت بهاندازۀ آنچه افراد تحتتکفل کارگران صنعتی
استحقاق دارند مساعد باشد.
مقاولهنامۀ شمارۀ 11

کودکان کمتر از  08سال نباید بهکار در کشتی اشتغال ورزند ،مگر کشتیهایی که در آن فقط
اعضای همان خانواده کار میکنند.
در کشتیهای باالتر از  7111تن ،ساعات کار دریانوردان در دریا و هنگام ورود و روزهای سفر
که وقتشان برحسب وظیفه تقسیم میشود ،نباید از  4ساعت در روز یا  86ساعت در هفته تجاوز
نماید.
در کشتیهای بیش از  211تن ،ساعات کار دریانوردان روزانه در دریا و هنگام ورود و روزهای
سفر نباید از  4ساعت در روز و  84ساعت در هفته تجاوز نماید.
در کشتیهای بیش از  211تن ،ساعات کار دریانوردان موتورخانه و سوخترسان در دریا و در
هنگام ورود و روزهای سفر که وقتشان برحسب انجاموظیفه تقسیم میشود ،نباید از  4ساعت در
روز یا  86ساعت در هفته تجاوز نماید ،مشروط بر اینکه وقت اضافی برای رهایی از انجام وظیفه و
باال بردن و ریختن خاکستر صرف شود.
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در صورت فوت یک دریانورد ،افراد تحتتکفل او باید استحقاق برخورداری از مزایای نقدی را
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در کشتیهای بیش از  211تن ،ساعات کار دریانوردان موتورخانه و سوخترسان که بهعنوان
کارگران روزانه استخدام شدهاند ،نباید از  4ساعت در روز یا  84ساعت در هفته بیشتر شود.
در کشتیهای بیش از  7111تن ،ساعات کار افسران عرشه در دریا و هنگام ورود و روزهای سفر
نباید از  4ساعت در روز و  86ساعت در هفته تجاوز کند.
در کشتیهای بیش از  211تن ،ساعات کار افسرانی که بهعنوان کارگران روزانه استخدام شدهاند
در دریا و هنگام ورود و روزهای سفر دریایی نباید از  4ساعت در روز یا  84ساعت در هفته بیشتر
شود.
در کشتیهایی که بهموجب مادۀ  06الزم است سه یا چند نفر افسر مهندسی همراه داشته
باشند ،ساعات کار این افسران در دریا و هنگام ورود و روزهای سفر دریایی نباید از  4ساعت در روز
یا  86ساعت در هفته بیشتر شود.
در کشتیهای بیش از  211تن ،ساعات کار افسران مهندسی در دریا که بهعنوان کارگران روزانه
استخدام شدهاند ،نباید از  4ساعت در روز یا  84ساعت در هفته تجاوز کند.
مقاولهنامۀ شمارۀ 16

هر شخص بیمهشده که از انجام کار ناتوان میشود و یا بهعلت بیماری از دستمزد خود محروم
میگردد ،باید برای حداقل  76هفته یا  014روز ناتوانی از اولین روزی که مزایا قابل پرداخت است،
مزایای نقدی دریافت نماید.
در هنگام فوت شخص بیمهشده مزایای نقدی به مبلغی که در قوانین یا مقررات ملی تعیینشده
است باید به اعضای خانواده متوفی پرداخت شود یا برای هزینههای کفن و دفن به مصرف برسد.
در صورت بیماریِ اعضای خانواده بیمهشده که در خانۀ او زندگی میکنند و تحتتکفل او
میباشند ،کمک نقدی یا غیرنقدی پرداخت میشود.
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مقاولهنامۀ شمارۀ 11

صاحب کشتی متعهد به پرداخت هزینۀ مراقبت و نگهداری پزشکی تا زمانی که شخص بیمار یا
مصدوم بهبود یافته ،میباشد یا تا زمانی که اعالم شود بیماری یا ناتوانی جنبۀ دائمی دارد.
در موردی که بیماری یا صدمه به ناتوانی در انجام کار منجر شود ،صاحب کشتی باید تعهد
کند که:
الف) مادامیکه شخص بیمار یا صدمهدیده در کشتی است مزد کامل او را بپردازد؛
ب) چنانچه شخص بیمار یا صدمهدیده افراد تحتتکفل داشته باشد ،دستمزد کامل یا قسمتی

از آن را طبق قوانین و مقررات ملی از زمانی که وارد خشکی میشوند تا زمانی که معالجه شده یا
اعالم گردد که بیماری یا ناتوانی او دائمی است ،بپردازد.
مقاولهنامۀ شمارۀ 22

مفاد موافقتنامه باید بین مالک کشتی یا نمایندۀ او و دریانورد به امضاء برسد .قبل از آنکه مفاد
موافقتنامه به امضا برسد ،باید تسهیالت مناسب جهت بررسی و مطالعه آن در اختیار دریانورد یا
مشاور او گذارده شود.
دریانورد باید موافقتنامه را باتوجه به قوانین ملی مقرر شده امضاء نماید تا اطمینان حاصل شود
که مقامات صالحیتدار دولتی نظارت کافی بهعمل میآورند.
مقاولهنامۀ شمارۀ 86

استخدام نوجوان یا جوان کمتر از  04سال در هر کشتی ،بهجز کشتیهایی که در آن فقط اعضای
یک خانواده استخدام شدهاند ،مشروط به ارائۀ گواهیپزشکی است که صالحیت برای این قبیل کار
را تصدیق کرده و توسط پزشک امضا شده و مورد تصویب مقام صالحیتدار قرار گرفته باشد.

هریک از اعضاء که این مقاولهنامه را به تصویب میرساند ،موافقت میکند که یک سیستم کارآمد و
رایگان ادارات دولتی استخدام بهمنظور کاریابی برای دریانوردان تشکیل داده و حفظ کند .چنین
سیستمی ممکن است بهنحو زیر سازماندهی و نگهداری شود:
الف) توسط انجمنهای نمایندگی مالکین کشتی و دریانوردان و تحتکنترل یک مقام مرکزی؛
ب) در صورت نبود چنین اقدام مشترک ،توسط خود حکومت.
مقاولهنامۀ شمارۀ 1

در هر مورد فقدان یا غرق و نشست کشتی ،مالک یا شخصی که دریانورد با وی بهمنظور خدمت در
عرشۀ کشتی قرارداد بسته باشد ،باید در خصوص بیکاری ناشی از این فقدان یا غرقشدگی به هر
دریانورد خسارت بپردازد.
این خسارت باید جهت روزهایی که دریانورد در واقع بیکار مانده و با همان نرخهای مذکور در
قرارداد به او پرداخت شود ،اما کل غرامتی که بهموجب این مقاولهنامه به هر دریانورد قابل پرداخت
میگردد ،ممکن است بهدستمزد  7ماه محدود گردد.
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مقاولهنامۀ شمارۀ 3
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مقاولهنامۀ شمارۀ 1

جوانان کمتر از  08سال نباید در کشتی استخدامشده و یا کار کنند ،به استثناء کشتیهایی که در
آنها یک خانواده مشغول بهکار هستند.
برای آنکه اجرای مفاد این مقاولهنامه تسهیل گردد ،رئیس کشتی ملزم است تمامی اشخاص
کمتر از  06سالی را که در کشتی وی استخدام شدهاند ،نامنویسی نماید و یا فهرستی از آنها را
مطابق با مواد موافقتنامه و با ذکر تاریخ تولد ،نگهداری نماید.

الگویهای پیشنهادی
بنابر مطالعات تطبیقی و با استفاده از شناخت حاصل از تجربۀ قبلی ایران در بیمهگری صیادان و
ملوانان و چالشهای آن ،میتوان سه پیشنهاد جهت اصالح نظام بیمهگری دریانوردان ایران پیشنهاد
کرد:
پیشنهاد اول :حالت آرمانی (ایجاد نظام بیمهپردازی مجزا برای دریانوردان)

در پیشنهاد نخست میتوان یک نظام بیمهای مجزا برای دریانوردان ایجاد کرد .سیار بودن کارگاه،
گسستگی در اشتغال به فعالیت ،دشواری بازرسی ،ثابت نبودن افراد شاغل در کارگاه و پراکندگی
کارگاهها ،خصیصههای مشترک این دو شغل است که آنها را از مشاغل دیگر مجزا میکند .در
اینحالت ،میتوان خصیصههایی را برای واجدشرایط شدن افراد تعیین کرد ،بهطوری که هم
مؤلفههای بومی مدنظر باشد (مانند دارا بودن کارتصیادی) و هم استانداردهای جهانی مذکور در
مقاولهنامهها لحاظ گردد (مانند عدم مالکیت بر سه یا بیشتر از سه قایق با وزن باالی  6تن) .با
استفاده از تجربیات گذشته ،وظایف دو نهاد سازمان شیالت ایران و سازمان بنادر و دریانوردی نیز
در این پیشنهاد بهخوبی مشخص شده است که عمدتاً شامل نظارت بر لیست بیمۀ شناورها ،منوط
کردن ارائۀ کلیۀ خدمات به شناورها در ازای ارسال لیست بیمه و نظارت بر صحت ورود و خروج
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ایشان است .برای ایران نیز باتوجه به گسستگی زیاد در اشتغال دریانوردان و وجود دو فصل کاری
اصلی برای صیادان ،پیشنهاد میشود دورههای پرداخت حقبیمه هر سه ماه یکبار باشد؛ هرچند
فرد میتواند حقبیمۀ خود را در دورههای کوتاهتر نیز پرداخت نماید .اگر فرد کارمند باشد نیز
کارفرما در پایان هر دورۀ استخدام ،حقبیمۀ وی را فارغ از این مهلت سهماهه پرداخت مینمایند .با
استناد به تجربۀ کشور فرانسه ،در طرح پیشنهادی طول دورۀ بیمهپردازی باز گذاشته و بسته به
سوابق بیمهپردازی ،فرد در یکی از طبقات پرداخت حداقل  08 ،78و  8سال حقبیمه قرار میگیرد.
علت آنکه مانند فرانسه طبقۀ آخر از حداقل سه ماه آغاز نشده ،آن است که اگر شغل واقعی فرد

دریانوردی باشد ،خواهد توانست تا سن  61سالگی حداقل  8سال سابقۀ پرداخت حقبیمه داشته
باشد .بدین ترتیب این طبقه ابزاری برای جداسازی افرادی از طرح خواهد بود که دریانوردی شغل
اصلی آنها نیست.
باتوجه بهوجود فقر و مشکالت اقتصادی در قالب جامعۀ صیادان و ملوانان ایران بهویژه در قشری
که بهصورت خویشفرما فعالیت میکنند ،پیشنهاد میگردد براساس نظام معمول کشوری عمل
شده و وی موظف به پرداخت سهم  2درصدی سهم کارمند از دستمزد خود باشد .این عدد بهمیزان
تعیین شده در نظام قدیم بیمۀ دریانوردان فرانسه نیز هست .همچنین ده طبقۀ پرداختی حقبیمه
از سوی سازمان تأمیناجتماعی برای دریانوردان تعیین خواهد شد که بسته بهمیزان حقبیمۀ
أخذشده از دریانورد و کارفرمای وی طی سه ماه ،او در یکی از این طبقات پرداختی حقبیمه قرار
میگیرد تا برای محاسبات آتی مورد استفاده قرار گیرد .اگر دریانورد دارای کارفرما باشد ،کارفرما
موظف به کسر  2درصد از دستمزد پرداختی به وی و پرداخت آن بهعالوۀ سهم کارفرما به سازمان
تأمیناجتماعی باشد .اگر دریانورد خویشفرماست ،باید حداقل  2درصد از درآمد ماهانۀ خود را
پرداخت نماید که نمیتواند کمتر از حقبیمۀ تعیینشده از سوی سازمان تأمیناجتماعی برای
حقبیمۀ تعیینشده برای بهترین طبقه پرداخت نماید تا مستمری بیشتری در آینده دریافت کند.
بهترین طبقه معادل با پرداخت  2درصد سهم دریانورد و  71درصد سهم کارفرما براساس متوسط
درآمد ماهانۀ دریانوردان است که توسط سازمان تأمیناجتماعی بهصورت ساالنه تعیین میشود.
همچنین با استفاده از تجربیات جهانی ،برای طرح بیمۀ صیادان میتوان چندین منبع عمده
درآمدی شامل :دریافتی حقبیمۀ از صیاد بهمیزان حداقل  2درصد ،دریافتی سهم کارفرما بهمیزان
 71درصد ،مالیات بر محصوالت تبدیلی آبزیان بهمیزان  71درصد ،مالیات بر فروش ماهی بهمیزان
 71درصد ،مالیات بر صدور مجوز صید بهمیزان  5درصد ،مالیات بر ساخت و فروش شناور صیادی
بهمیزان  8درصد ،سهم از مالیات بر ارزش افزوده بهمیزان  8درصد ،کمک دولت از بودجۀ عمومی
بهمیزان  71درصد تعیین کرد .همچنین برای ملوانان نیز میتوان منابع درآمدی شامل دریافتی
حقبیمه از ملوان بهمیزان حداقل  2درصد ،دریافتی سهم کارفرما بهمیزان  71درصد ،مالیات بر
فعالیت حملونقل دریایی بهمیزان  71درصد ،مالیات بر صدور مجوز حمل بار بهمیزان  5درصد،
مالیات بر ساخت و فروش شناور باری بهمیزان  71درصد ،سهم از عوارض گمرکی بهمیزان 01
درصد ،کمک دولت از بودجۀ عمومی بهمیزان  71درصد را پیشبینی کرد.
یافتههای این بخش مدل پیشنهادی طول دورۀ پرداخت حقبیمه که بهصورت سه طبقه بود را
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ضعیفترین طبقه باشد .همچنین وی میتواند میزانی بیش از  2درصد درآمد خود را تا سقف
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نیز تأیید میکند .در بخش طول دورۀ پرداخت حقبیمه مدل پیشنهادی براساس سه طبقه بود و
فرد در هر صورت میتواند شرایط بازنشستگی را احراز نماید؛ اما مزایای متفاوتی دریافت خواهد
کرد .بنابراین با نوع پیشنهادی که برای طول دورۀ پرداخت حقبیمه داده شد ،دیگر نیازی به
سیاستگذاری خاصی در زمینۀ شرایط احراز مزایا نیست و تنها عامل سن میتواند مالک عمل
باشد که بیشتر رسیدن به سن  61سال است .در مجموع باتوجه به ریسک باالی حوادث برای این
اقشار و باتوجه به اینکه اغلب کشورهای مورد بررسی این نوع مزایا را برای این اقشار ارائه کردهاند،
بیمۀ حوادث ،بیماری /درمانی و ازکارافتادگی/ناتوانی جزء ضروریترین مزایای مورد نیاز آنهاست.
یکی از مشکالت مهم صیادان و ملوانان ایران آن است که پس از فوت آنها ،امرار معاش برای
خانواده و بازماندگانشان بسیار سخت میشود  .بنابراین مزایای فوت و بازماندگان نیز برای این اقشار
بسیار ضروری است .بیمۀ بیکاری نیز طبق ضوابطی مشخص میتواند در حد محدودی قرار داده
شود؛ همانگونه که بیان شد از ویژگیهای این نوع مشاغل ،بیکاریهای دورهای و کسب درآمدهای
قابلقبول و باالتر از متوسط در دورههای دیگر است .لذا بیمۀ بیکاری باید بر این اساس قاعدهمند
شود .در زمینۀ بیمۀ سالمندی یا بازنشستگی نیز میتوان براساس اینکه فرد در کدام یک از سه
طبقه پرداخت حقبیمه قرار گرفته است ،مزایای سالمندی متفاوتی پرداخت کرد؛ اما به هرحال باید
همۀ شاغلین این عزصه ،از مزایای سالمندی هرچند ناچیز برخوردار باشند.
همچنین سه سطح از بازنشستگی برای افراد تعیین میشود" .بازنشستگی کامل" در صورت
داشتن  78سال پرداخت حقبیمه ،فرد مشمول بازنشستگی کامل است (طبقۀ سوم) و مستمری با
رسیدن به سن  88سالگی قابل پرداخت است .فرد میتواند زمان رسیدن به موعد بازنشستگی خود
را تا رسیدن به شرایط بازنشستگی کامل به تأخیر بیاندازد .مزایای کامل معادل با حقوق بازنشستگی
کشوری به وی پرداخت میشود" .بازنشستگی ناقص" در صورت داشتن حداقل  08سال پرداخت
حقبیمه ،به دریانوردان باالی  81سال پرداخت میشود که هنوز به سن بازنشستگی کامل
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نرسیدهاند .فرد میتواند زمان رسیدن به موعد بازنشستگی خود را تا رسیدن به شرایط بازنشستگی
کامل به تأخیر بیاندازد .اما نباید در دورۀ پرداخت حقبیمه بیش از دو سال وقفه در پرداخت حقبیمه
اتفاق افتاده باشد .نرخ مستمری برای وی با نرخ یک سیصدم از کل پرداختی مستمری کامل برای
هر ماه خدمت است" .پرداختی بهکارمند یا کارگر دریایی" در صورتی که فرد کمتر از  08سال
سابقۀ پرداخت حقبیمه داشته باشد ،صرفنظر از مدت خدمت وی بهعنوان یک دریانورد ،قابل
پرداخت به وی بهعنوان یک حق است .نرخ پرداختی بهمیزان یک سیصدم پرداختی کامل مستمری
برای هر ماه خدمت است .همچنین این امکان وجود دارد که فرد حتی با گذر از  81سالگی موعد

بازنشستگی خود را برای افزایش طول دورۀ خدمت تا هر میزانی متوقف نماید.
پیشنهاد دوم :انعقاد قرارداد کار خدمات دریایی بین مالک شناور و ملوانان و صیادان

در این پیشنهاد ،حقبیمه بهطور کامل توسط کارفرما ارسال و پرداخت میگردد .چنانچه متقاضی
مشاغل سخت و زیانآور باشند ،در کمیتۀ مشاغل سخت و زیانآور مستقردر سازمانهای کار و رفاه
اجتماعی قابل بررسی خواهد بود .به لحاظ رابطۀ کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار بوده و 5
درصد بیمۀ بیکاری از آنها کسر خواهد شد و به تبع آن خدمات بیمۀ بیکاری نیز به ملوانان ارائه
خواهد گردید .باید از شرکتهای صیادی بهطور دقیق و مستمر بازرسی صورت پذیرد و اسامی
صیادان دارای کارت صیادی از طریق سازمان شیالت و بنادر به سازمان ارسال گردد .ضمناً تدبیری
اتخاذ گردد تا کارگران شاغل در پره که از سوی افراد دارای کارت صیادی و جانشین و جایگزین
مشغول میباشند ،به سازمان ارائه گردند .جهت اجرای بهتر این پیشنهاد ،توجه به این موارد میتواند
کمککننده باشد :اعمال معافیت حقبیمه سهم کارفرما؛ اعمال کمک دولت به شرکتهای تعاونی
پرۀ ماهیگیری و مهلت دو ماهه در دریافت لیست و پرداخت حقبیمه؛ بیمهشدن صیادان عادی و
مانند پرهسازان؛ تجدیدنظر در نرخ حقبیمۀ کارکنان شناورهای صیادی و باری ( حداقل = % 08
 % 07بیمهشده  %5 +بیمۀ بیکاری ) و امکان ارسال لیست مالکان شناورها بهعنوان ملوان یا صیاد
با نرخ حقبیمه حداقل  07%سهم بیمهشده %08 +سهم کمک دولت مجموعاً  %72باتوجه به عدم
شمول کارفرما (مالک) به قانون کار و بیمۀ بیکاری؛ ایجاد سامانۀ کنترل مرزی و تدوین دستورالعمل
بازرسی ادواری درخصوص بررسی اشتغال ملوانان و صیادان؛ تعیین سقف اشتغال باتوجه به تناژ
شناورهای باری و صیادی و درج در پروانۀ بهرهبرداری توسط مراجع ذیصالح.
پیشنهاد سوم :انعقاد قرارداد بهصورت بیمهشدۀ خاص (خویشفرمایی) با مشارکت دولت
بین ملوانان وسازمان با ارائۀ کارتشناسایی از مراجع ذیصالح.

پیشنهاد میگردد در صورت امکان بیمهشدگان مذکور با هماهنگی سازمان شیالت نسبت به دریافت
کارت معتبر اقدام و مبادرت به بیمۀ انفرادی طبق تاریخ اعتبارکارت نمایند .بهتر است که بیمۀ
صیادان بهصورت انفرادی و مانند بیمۀ رانندگان در قالب قرارداد به بیمهشده باشد .بدین معنا که
ابتدا در سامانهای در سازمان شیالت تشکیل و تمامی صیادان و ملوانان به ثبت برسند و با صدور
کارت صیادی و  ...و مراجعه به سازمان ،قرارداد بیمۀ صیادی منعقد گردد .فرد شخصاً در طول سال
حقبیمۀ خود را پرداخت نمایند تا پرداخت حقبیمه بهصورت فصلی نباشد .بهتر است دولت در این
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خصوص یارانهای به حقبیمۀ این افراد اختصاص دهد.
در این روش پرداخت حقبیمه همانند رانندگان ،باربران انفرادی و کارگران ساختمانی بهصورت
انفرادی و بدون ارائۀ لیست حقبیمه صورت میپذیرد .هر شخص بهصورت انفرادی اقدام به اخذ
مجوز صید با ذکر شمارۀ قایق یا لنج موردنظر نموده و مکانیزمی همانند اصناف مذکور برای این
بیمه شدگان طراحی شود که بدون نیاز به تهیۀ دیسکت و صرفاً با ثبت شمارۀ مجوز صید در سامانۀ
ارسال لیست حقبیمه ،بتوانند فیش حقبیمه دریافت نمایند .ضمناً سامانه باید متصل به سامانۀ
ادارۀ شیالت و بنادر و دریانوردی باشد که بهصورت لحظهای و خودکار مجوز صید هر شخص را
استعالم نماید و براساس همان استعالم برای ایشان کارکرد ثبت نموده و فیش حقبیمه به شخص
مذکور ارائه نماید.
پیشنهاد میگردد که صدور کارتهای هوشمند دریانوردی همانند رانندگان برونشهری
راهگشای حل مشکل صیادان واقعی باشد .صدور کارتهوشمند ملوانی میتواند با ایجاد دستگاههای
هوشمند و پایانهها در هنگام ورود و خروج به اسکلههای صیادی ،هم ساعات دریاروی و هم وضعیت
ملوان و صیاد و میزان کارکرد آنها را محاسبه کند .در ضمن ایجاد چنین پایگاهی میتواند باعث
تشویق و ترغیب ملوانان شده و در حوادث غیرمترقبه بسیار مفید باشد .با این زیرساخت میتوان
ثبت کرد که آیا ملوان یا صیادی که از اسکله خروج نموده است و یا به اسکله وارد شده است یا
خیر؟ و بهمیزان کارکرد دریاروی حقبیمۀ وی نیز بهصورت سامانمند با ارتباطی که بین پورتال
شیالت و سازمان تأمیناجتماعی برقرار میگردد ،پرداختشده و نیازی به صدور مجوز کاغذی نباشد.
همچنین میتوان همانند مددجویان کمیتۀ امداد و یا خادمین مساجد که خاصی متولی کنترل
افراد مشمول و پرداخت حقبیمۀ آنها هستند ،برای صیادان و ملوانان نیز ارگان یا نهاد خاصی
جهت کنترل افراد و پرداخت حقبیمۀ آنها درنظر گرفته شود.
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