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بابایی کارنامی:
مزد سال آینده باید ۵۰درصد 

افزایش یابد
رئیس فراکســیون کارگری مجلس با تاکید بر 
اینکه وضعیت معیشــتی کارگران خوب نیست، 
گفت: حداقل دستمزد در ســال بعد باید حداقل 

50درصد افزایش یابد.
علی بابایی کارنامی در گفت وگو با ایلنا در ارتباط 
با لزوم بهبود معیشــتی کارگران گفت: وضعیت 
معیشتی کارگران کشــور اصاًل خوب نیست و در 
وضعیت بسیار نامناسبی به ســر می برند و قادر به 

تامین معاش خانواده های خود نیستند.
وی ادامه داد: اگر منطقی فکر کنیم، شاخص تورم 
باید تورم های واقعی و ملموس باشد. متاسفانه مبنای 
تصمیم گیری شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 
کارگران، درست نیست و در این شورا تصمیماتی 

گرفته می شود که به نفع کارگران نیست.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: 
در شورای عالی کار، مبنای تعیین افزایش حداقل 
مزد، تورم نقطه به نقطه اســت در حالی که مبنای 
تصمیمات مزدی و تعیین حداقل دستمزد، نباید 
تورم نقطه به نقطه باشد بلکه باید تورم کلی اقتصاد 
را در نظــر بگیرند تا افزایش قیمت ها به درســتی 

نمودار شود.
به گفته وی، در چند سال اخیر، هیچ سالی تورم 
کلی زیر ۳0درصد نبوده و به همین دلیل برای جبران 
مافات یا همان عقب ماندگی های دستمزد از تورم در 
سال های اخیر، در سال بعد حداقل مزد کارگران باید 

الاقل 50درصد افزایش یابد.
    

شریعتمداری:
پرداخت مالی دستگاه ها به 
تعاونی ها انجام نشده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس 
ســند ملی توســعه بخش تعاون، منابع حاصل از 
عملیات مالی دســتگاه های اجرایــی در برخی 
فعالیت ها باید صرف بخش تعاون شود که تا به امروز 

این تکلیف اجرایی نشده است.
محمد شریعتمداری افزود: تعاونگران و بخش 
تعاون، انتظارات درستی در خصوص نقش و ظرفیت 

حمایتی بانک توسعه تعاون دارند.
وی با اشاره به ســند ملی توسعه بخش تعاون و 
بندهای ۲۲گانه آن گفت: تکالیف متعددی در این 
سند برعهده دســتگاه های اجرایی قرار گرفته که 
چنانچه بخشی از این تکالیف اجرا می شد، بسیاری 
از انتظارات و نیازهای بخش تعاون قابلیت تحقق 

پیدا می کرد.
وزیر کار ادامــه داد: مطابق تدابیــر قانونگذار 
در این سند، مقرر شده بخشــی از منابع حاصل از 
واگذاری های امالک دولتــی به بخش خصوصی 
و بخشــی از جریانات و عملیات مالی دستگاه های 
اجرایی در برخی فعالیت ها صرف توســعه بخش 
تعاون شــود که تا امروز این تکالیف به مرحله اجرا 

درنیامده است.
    

احکام جدید بازنشستگان 
به زودی صادر می شود

اجرای همسان ســازی از مهرمــاه، دریافتی 
بازنشســتگان کشــوری را افزایش داده اســت. 
با تخصیص ۱0 هــزار میلیارد تومان بــه این امر، 
بازنشستگان کشوری چند صد هزار تومان افزایش 

در دریافتی خود را تجربه خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، »فــرج کمیجانی« دبیرکل 
مجمع فرهنگیان ایران اسالمی که به نمایندگی 
از جانــب بازنشســتگان فرهنگی در جلســات 
سازمان برنامه و بودجه شرکت کرده، در ارتباط 
با افزایش حقوق ناشــی از همسان سازی گفت: 
مسســتمری گــروه ۱٤ بعد از همسان ســازی 
56میلیون ریال یعنی حدود ۹۸.5درصد حقوق 
شاغالن همتراز و مســتمری گروه ۱5 برابر 60 
میلیون ریال یعنی حــدود ۹5.6درصد حقوق 

شاغالن همتراز می شود.
وی توضیــح داد: بنــای ما این بــوده که همه 
بازنشستگان در گروه های شغلی مختلف حداقل 
۹0درصد حقوق ناخالص مشــمول کسور شاغل 
همتراز خود را بگیرند که از قــرار معلوم، این اتفاق 
افتاده و در حق هیچ گروهی از بازنشســتگان ظلم 

نشده است.
به گفته وی، تا چنــد روز آینده احکام حقوقی 

جدید بازنشستگان نیز صادر خواهد شد.
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اخبار کارگری

کرونــا چنــد روز دیگــر در ایران 
هشت ماهه می شــود. در مدت زمانی 
که از اعالم شــیوع کووید۱۹ در کشور 
ما گذشــته اتفاقات زیــادی رخ داده و 
حوزه های مختلف تحت تاثیر شــیوع 
این بیماری قــرار گرفته اند. مثل همه 
جای دنیا، بیش از همه، حوزه اقتصادی 
از کرونــا تاثیر پذیرفته و افــراد زیادی 
شغل خودشان را از دســت داده اند. در 
ایران برآورد های مختلفی درباره تاثیر 
کرونا بر اشــتغال صورت گرفته است. 
یکی از ایــن برآورد ها نشــان می دهد 
اشتغال سه تا شش میلیون نفر از کرونا 
تاثیر پذیرفته است. روشن ترین و قابل 
استناد ترین آمار مربوط به بیکاری ناشی 
از کرونا درخواست کنندگان بیمه بیکاری 
هستند؛ درخواست کنندگانی که برخی 
مشمول دریافت مســتمری بیکاری 
شده اند و برخی دیگر نه و هزاران نفر از 
آنها هنوز بیکار هســتند و آینده شغلی 

مبهمی دارند.
بیست و ششم مرداد امسال، »روزبه 

کردونی« رئیس مؤسسه عالی پژوهش 
تامین اجتماعی اعالم کرد که براساس 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در 
دوره همه گیری کرونا در بهترین حالت 
۲.۹ میلیون نفر و در بدترین حالت ٤.6 
میلیون نفر از کل شاغالن کشور کاسته 

می شود.
۱0 روز بعد، رسانه ها به نقل از »عیسی 
منصوری« معاون اشتغال وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی نوشتند که در جریان 
کرونا حدود شش میلیون نفر در کشور از 
کرونا آسیب دیده اند و حدود ۱.5 میلیون 
نفر در مشــاغل مختلف به علت کرونا 
ریزش کرده و کار خود را از دست داده اند.
با وجود این، آن طور که آمار رسمی 
نشــان می دهد حدود یک میلیون نفر 
مســتمری بیکاری گرفته اند، آن هم 
به میزانی که بســیار کمتر از آن چیزی 
است که در جداول مربوط به مستمری 

بیکاری آمده است.
پرداخت مســتمری بیکاری کرونا 
حاشــیه های زیادی داشــته است. 

مهم ترین حاشــیه درباره کسانی بود 
که مشمول این مستمری می شدند. 
اگر این مستمری را مستمری بیکاری 
در نظر بگیریم، تنها کسانی آن را دریافت 
می کنند که حق سه درصد بیمه بیکاری 
را پرداخت کرده باشند. درست به همین 
دلیل بود که شمار زیادی از کارگرانی که 
بیمه هم دارند، مشمول بیمه بیکاری 
شناخته نشــدند. یکی از بزرگ ترین 
اقشار محروم از مســتمری بیکاری، 
کارگران ســاختمانی بودند که چون 
کارفرمای مشــخصی ندارند، حق سه 

درصد را نپرداخته و مستمری بیکاری 
هم نگرفتند. بر این اساس به نظر می رسد 
مبنا در پرداخت مســتمری بیکاری، 
قانون بیمه بیکاری بوده، حال آنکه فقط 
در این زمینه قانون مالک قرار گرفته 
اســت. رقم و مدت زمان مســتمری 
بیکاری بسته به سابقه افراد، حقوق آنها 
و متاهل یا مجرد بودن متفاوت است اما 
همواره تاکید می شود که این رقم نباید 
از حداقل حقوق کمتر باشد. مستمری 
بیکاری کرونا اختالف زیادی با حداقل 
حقوق دارد. مشــکل مهم دیگر مدت 
زمان پرداخت اســت که حداقل باید 
شش ماه باشد اما در مواردی دو یا سه 
ماه بوده است و مهم تر از این، نپرداختن 
بیمه تامین اجتماعی مستمری بگیران 
بود. قانون می گوید کسی که مشمول 
بیمه بیکاری شود در مدت زمانی که این 
مستمری را دریافت می کنند )تا زمانی 
که کار پیدا کند یا مدت زمان دریافت 
مستمری اش به پایان برسد( باید بیمه 
تامین اجتماعی باشد و این مدت زمان 

جزو سابقه او به حساب می آید.
ششــم مهر مــاه، »ســیدرحیم 
میرعبداهلل« عضو هیات مدیره کانون 
شــورای اســالمی کار تهران گفت: به 
دنبال شیوع کرونا و تاثیر آن بر اشتغال، 
ســامانه ای برای ثبت نام بیکارشدگان 
کرونا در نظر گرفته شد و دولت پرداخت 
کمک هزینه ای به این افراد را تقبل کرد 
اما ادامه یافتن بیــکاری این افراد باعث 
می شــود آنها به ســمت دریافت بیمه 
بیکاری بروند. درباره بیکارشدگان کرونا 
موضوع حق بیمه آنها هم مطرح است. 
پرداخت حق بیمه بیکارشدگان کرونا در 
هاله ای از ابهام است و ما خواستار تعیین 

تکلیف در این زمینه هستیم.
یک کارشــناس روابط کار و تامین 
اجتماعی در همیــن زمینه می گوید: 
قانون بیمه بیکاری کامال صراحت دارد. 
در این قانون آمده است که افرادی که سه 

درصد حق بیمه بیکاری را پرداخته اند، 
به دنبال بیکاری ناخواسته می توانند 
مستمری بیکاری دریافت کنند. جداول 
مشخصی درباره میزان پرداختی وجود 
دارد. عالوه بر این، صراحتا عنوان شده 
اســت که افراد در مدت زمان دریافت 
مستمری بیمه هســتند، یعنی حق 
بیمه شان پرداخت می شود، سابقه شان 
محاسبه می شــود و دفترچه خدمات 

درمانی دارند.
علیرضا حیدری در گفت وگو با ایلنا 
با بیان این مطالب می پرسد: حال معلوم 
نیست که آیا قانون عوض شده و مبنای 
قانونی مستمری بیکاری ناشی از کرونا 

چیست؟
وی دربــاره ایــن موضــوع کــه 
برخی مســئوالن عنــوان می کنند 
بیمه بیکاری کرونا، متفــاوت با بیمه 
بیکاری معمول است، عنوان می کند: 
اگر چنین اســت باید دقیقا مشخص 
شــود که مبنای قانونی چیست. االن 
بیش از هفت ماه از آغاز شــیوع کرونا 
در ایران می گذرد. می شــد آیین نامه 
مشخصی در حوزه های مختلف تنظیم 
کرد. وقتی چنین اتفاقی نیفتاده ما به 
سراغ قوانین و آیین نامه هایی می رویم 
که می شناســیم. در مورد قانون بیمه 
بیکاری حــرف زدیم. اگر مســئوالن 
اجرایی می گویند مســتمری بیکاری 
نه براســاس قانون بیــکاری پرداخت 
می شود، بلکه از قاعده کمک های دولتی 
در مواقع بحرانی تبعیت می کند، باید 
این موضوع مشخص شود. در زمان های 
بحــران و حــوادث غیرمترقبه دولت 
کمک هایی صورت می دهد. مثال ممکن 
است سیل بیاید و به ســیل زدگان وام 
بالعوض داده شــود. این نوع کمک ها 
نمی تواند نافی کمک هــای حمایتی 
صندوق های بیمه ای باشد. افراد سال ها 
پولی برای مواقع بحــران پرداخته و به 
صورت غیرارادی و در نتیجه کرونا بیکار 

شــده اند. اگر این افراد اکنون نتوانند از 
این پس انداز خود استفاده کنند، پس 

چه زمانی می توانند از آن بهره بگیرند؟
حیدری می گوید: باید در این زمینه 
شفاف سازی شود و دلیل این مشخص 
شــود که چرا ســابقه بیمه افرادی که 
مشــمول قانون بیمه بیکاری هستند، 
پرداخت نشده است. اگر به دنبال قانون 
و ســاز و کار دیگری هســتیم، باید این 
قانون تدوین و در مجامع قانون گذاری 

به تصویب برسد.
 ضعف ساختاری در قوانین 

تامین اجتماعی
بحرانی که کرونا ایجاد کرد بسیاری از 
ضعف های ساختاری ما در زمینه تامین 
اجتماعی را نشان داد. چند سالی است 
که کارشناسان نسبت به ورشکستگی 
صندوق های بیمه ای ازجمله صندوق 
بیمه تامین اجتماعی هشدار می دهند. 
مطالباتی که این سازمان دارد و دیونی 
که با قانون گذاری های غیرکارشناسی 
بر آن تحمیل شده، باعث شده است که 
این ســازمان در اجرای تعهدات عادی 
خود ناتوان باشــد. به همین دلیل بود 
که برای پرداخت بیمــه بیکاری کرونا 
دست به دامان دولت شد تا منابع الزم 
را تامیــن کند، اما منابع تامین شــده 
کفاف تعداد باالی بیکاران را نمی دهد. 
در نتیجه حمایتی نصفه نیمه صورت 
گرفته، اقدامی که اعتمــاد به بیمه را از 

بین می برد.

بیکارانی که هشت ماه از سرگردانیشان می گذرد

عدم رعایت قانون در پرداخت بیمه بیکاری

خبر

افزایش شتابان قیمت کاالها در کشور و سرکوب دستمزد 
حقوق بگیران، در کنار تشدید شیوع ویروس کرونا که تعطیلی 
بسیاری از واحدهای تولیدی و توزیعی را در پی داشته است، 

شکاف طبقاتی در کشور را به شدت تعمیق داده است.
به گزارش »توسعه ایرانی«، افزایش شــدید نرخ تورم و 
رکود ناشی از کرونا، سبب شده است که خط فقر در کشور که 
اسفند ماه سال گذشته، ماهانه 50میلیون ریال اندازه گیری 
شــده بود، امروز در فحوای کالم کارشناســان، به مرز ۱00 
میلیون ریال در ماه برسد که باعث رشد تعداد فقرا در کشور 

شده و نگرانی شدیدی را در کشور ایجاد کرده است.
در همین زمینه، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، 
نسبت به تبعات و آسیب های تشدید فقر در کشور هشدار داد.
سیدحسن موسوی چلک در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
درباره افزایش تعداد فقرا و آســیب های اجتماعی، گفت: با 
توجه به اینکه خط فقر برای خانواده ٤ نفره ۱0 میلیون تومان 
اعالم شــده بنابراین باید نگران افزایش فقر و فاصله طبقاتی 
باشیم و این نگرانی محدود به کرونا نیست و از قبل هم وجود 

داشته است.
وی افــزود: گرانی هــا باعــث شــده قیمت هــا و فقر، 
افسارگســیخته افزایش پیدا کند و در چنین شرایطی باید 
منتظر وقوع اتفاقات ناخوشایند در جامعه باشیم طوری که 

افزایش آسیب های اجتماعی و جرایم بخشی از آنهاست.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایــران به آمار نیروی 
انتظامی اشاره و تصریح کرد: در سه ماهه اول سال 50درصد 

سارقین خرد شناسایی شدند که ســرقت اولی هستند. این 
افراد معمــوالً به خاطر معیشــت و فقر گرفتــار این جرایم 

می شوند.
موســوی چلک خاطرنشــان کرد: هنگامی که موضوع 
فقر مطرح می شود، همیشــه باید این ترس را داشته باشیم 
که پس لرزه های آن عمومــاً خانواده هایی را درگیر می کند 
که تحت پوشــش نهادهــای حمایتی، حاشیه نشــین در 
سکونت گاه های غیررســمی، زنان و کودکان بی سرپرست 

و... هستند.
وی با اشــاره به اینکه در اجرای قانــون حمایت از زنان و 
کودکان بی سرپرست و پرداخت یک ســوم حداقل حقوق 
کارکنان دولت به آنها به عنوان مســتمری ناتوان بوده ایم، 
گفت: مســتمری  که دولت برای خانواده 5 نفری و بیشــتر 
پرداخت می کند 500هزار تومان در ماه است و طبیعی است 
که خانواده های تحت پوشش امداد و بهزیستی از فقر و گرانی 
در امان نخواهند بود چرا که این افراد عمدتاً هیچ محل درآمد 

دیگری ندارند.
به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، اگر تورم 
۳0 تا ٤0 درصد گسترش یابد، نهایت مستمری که افزایش 
پیدا می کند ۱5درصد است. چیزی که امسال نیز اعالم شد 
و این مبلغ حتی جبران شــرایط عادی تورم را هم نمی کند 
چه برســد به اینکه این افراد بخواهند خدمات دیگری را نیز 
دریافت کنند. چرا که عموم خدمات و قیمت های آنها چندین 

برابر شده است.

موســوی چلک با اشــاره به اینکه افراد بیکار و ساکنین 
ســکونت گاه های غیررســمی ۱۱ میلیون نفر و همچنین 
جمعیت ساکن در محله های ناکارآمد شهری ۲۱ میلیون نفر 
را تشکیل می دهند که از حداقل خدمات عمومی برخوردار 
نیستند، افزود: خانواده های دارای بیمار خاص و نادر و معلول 
نسبت به سایرین شرایط شان چندین برابر بدتر خواهد بود و 
نگرانی ما این است که با این روند شاهد افزایش فقر و باال رفتن 
خط فقر به صورت افسارگسیخته و پوشش بیشتر جمعیت 
کشورمان به زیر خط فقر باشــیم. رئیس انجمن مددکاران 
اجتماعی ایران ادامه داد: تعداد زیادی از بازنشستگان و افراد 
دیگر با حقوق سه میلیون تومان که اعالم شده خود به خود 

زیر خط فقر قرار می گیرند. 
در این شرایط باید سازمان های حمایتی را بزرگ تر کنیم 
که طبیعتاً بزرگ تر شدن این ســازمان ها خودش مستلزم 
بازنگری در ساختار، تقویت ســاختار و تأمین بودجه بیشتر 
است که دولت توان انجام این کار را ندارد. وی افزود: در چنین 
شرایطی سوءتغذیه و مشکل عدم مراجعه مردم برای دریافت 
خدمات درمانی و باال رفتن هزینه های درمان را مشــاهده 

خواهیم کرد.
موسوی چلک با اشاره به اینکه افزایش هزینه های درمانی، 
چالش جدی و همیشگی بوده است، گفت: البته در حال حاضر 
این شرایط بدتر شــده و افراد دهک های پایین تأثیرپذیری 

منفی بیشتری از این شرایط خواهند داشت.
وی به آمار بانک اطالعات ایرانیان اشــاره و تصریح کرد: 

حدود 5 میلیون نفر از جمعیت کشــور در سه دهک پایین 
از هر گونه چتــر حمایتی اجتماعــی و بیمه های اجتماعی 
محرومند که دو میلیون و 600هزار نفر از آنها را ســالمندان 

تشکیل می دهند.
به گفته موسوی چلک، فراموش نکنیم گسترش فقر رابطه 
مستقیمی با افزایش جرم و آسیب های اجتماعی دارد. البته 
نمی گوییم همه فقرا درگیر جرم و آسیب هستند اما هیچکس 
نمی تواند رابطه فقر و جرم و آسیب اجتماعی را منکر شود. در 
دین هم عنوان شده فقر همسایه دیوار به دیوار، کفر است به 

دلیل پیامدهای منفی فقر اقتصادی است.
رئیس انجمن مــددکاران اجتماعی ایران خاطرنشــان 
کرد: آنچه ما نیاز داریم آرامش است اما فقر می تواند آرامش 

بسیاری از خانواده ها و حتی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
موسوی چلک گفت: چاره اندیشی در این حوزه مستلزم 
همکاری قوا، تجمیــع منابع و اولویت دادن بــه افراد دارای 
نیازهای خاص و همچنین اســتفاده از ظرفیت بنگاه هاست 
و در این صورت شــاید بتوانیم گره کوچکی از این مشکالت 
برداریم. فراموش نکنیم هر چه فقر عمیق تر شــود، صدای 

تخریب و صدای درد فقر بلندتر می شود.

عمیق شدن فقر، صدای درد را باالتر می برد

محرومیت پنج میلیون ایرانی از هرگونه حمایت اجتماعی

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
اعتقاد دارد که باید از دریچه نگاه فقرا به مسائلی 
نظیر حمل و نقل و مسکن نگریسته شود و هرگز 
نباید اســیر فریادها و فضاساری جریاناتی شد 
که می خواهند نگاه رانتــی و ترحمی به فقر را 

نهادینه کنند.
فرشــاد مومنــی در دیــدار و گفت وگو با 

پژوهشگران موسســه عالی پژوهشی تامین 
اجتماعی، ضمن اشــاره به اینکــه گفت وگو 
بــا پژوهشــگران جــوان موجــب دلگرمی 
و امیدواری اســت، اظهــار داشــت: فقدان 
اســتراتژی یکــی از بزرگتریــن چالش های 
موجود در کشــور اســت لذا موسســه های 
اندیشــه ای بایــد به موضــوع اســتراتژی و 

 لــزوم تدویــن و وفــاداری بــه آن بپردازند.
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی با اشاره به 
برخی مصادیق اتفاق افتاده در سیســتم 

اجرایــی گفــت: بایــد همگی 
تالش کنیم از شــرافت کاری 
کارشناســان و مدیران دفاع 

کنیم و بر این اساس ضروری 
است نگاه عمیق و مطلع 

به وقایع جامعه داشته 
باشیم.

مــل  مدیرعا

موسســه دین و اقتصاد بــه برخی 
اولویت هــای مهــم در حــوزه 
سیاست گذاری کشور نظیر مساله 
سرمایه گذاری تولیدی در ایران 
که می تواند پاشنه آشیل سازمان 
تامین اجتماعی باشد، رصد 
سیاست ها و اقدامات 
سیاســتی به ویژه در 
حوزه اقتصــاد، نگاه و 
رویکردهای موجود 
بــه موضــوع فقر و 

تاثیرات شوک های برون زا نظیر پاندمی کرونا 
بر حوزه های اقتصادی و اجتماعی اشــاره کرد 
و اظهار داشت: موسســه عالی پژوهش تامین 
اجتماعی می تواند به این مسائل ورود پژوهشی 
داشته باشد و به ویژه در خصوص کرونا به تبیین 

تاب آوری و الزامات آن بپردارد.
مومنی تاکید کرد: باید از نگاه فقرا به مسائلی 
نظیر حمل و نقل و مسکن نگریسته شود و هرگز 
نباید اســیر فریادها و فضاساری جریاناتی شد 
که می خواهند نگاه رانتــی و ترحمی به فقر را 

نهادینه کنند.

مومنی در دیدار با پژوهشگران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی:

فقرا نیاز به رویکرد عالمانه دارند، نه ترحم

اگر مسئوالن اجرایی 
می گویند مستمری بیکاری 

نه براساس قانون بیکاری 
پرداخت می شود، بلکه از 
قاعده کمک های دولتی 
در مواقع بحرانی تبعیت 

می کند، باید این موضوع 
مشخص شود

براساس گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس، در 
دوره همه گیری کرونا در 

بهترین حالت ۲.۹ میلیون 
نفر و در بدترین حالت ۶.۴ 
میلیون نفر از کل شاغالن 

کشور کاسته می شود
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