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نیمی از طلب بازنشستگان 
مخابرات پرداخت می شود

نایب رئیس مجلس گفت: مقرر شد ۴۰۰ میلیارد 
تومان از مطالبات رفاهی بازنشستگان مخابرات در 
سال جاری پرداخت و در دی ماه نیز در نشستی دیگر، 

باقیمانده آن را تعیین تکلیف کنیم.
علی نیکزاد در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، 
در تشریح نشست نمایندگان مجلس با مدیرعامل 
شرکت مخابرات ایران و بازنشستگان این شرکت 
گفت: در اجرای اصل ۴۴ قانون اساســی، شرکت 
مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده است. این 
شرکت رفاهیات سال های 97 و 98 بازنشستگان 
را پرداخت کرده و رفاهیات ســال 99 نیز پرداخت 

می شود.
نماینده اردبیل در مجلس با بیان اینکه متاسفانه 
یک هزار میلیارد تومان رفاهیات بازنشســتگان از 
سال 89 تا 97 پرداخت نشده، تصریح کرد: تاکنون 
2۰۰ میلیارد تومان از مطالبــات هزار میلیاردی 
بازنشستگان شرکت مخابرات پرداخت شده و 8۰۰ 

میلیارد تومان از آن باقی مانده است.
این نماینده مجلس با تاکید بــر اینکه در این 
نشست مقرر شد ۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات 
رفاهی بازنشستگان در سال جاری پرداخت شود، 
عنوان کرد: در دی ماه نشست دیگری با مدیرعامل 
شرکت مخابرات ایران و بازنشستگان این شرکت 
برگزار می شود. اگر بتوانیم از طریق سهام و پرداخت 
نقدی ۴۰۰میلیارد تومان باقیمانده را پرداخت کنیم 

تقریبا پرداختی به ۴7هزار نفر به روز می شود.
    

معوقات مزدی کارگران طرح انتقال 
آب دشت سیستان پرداخت نشد

کارگران طرح انتقال آب با لوله به مزارع دشت 
سیستان، دســت کم شــش ماه معوقات مزدی 

پرداخت نشده دارند.
به گزارش ایلنا، مطالبات مزدی کارگران طرح 
انتقال آب با لوله به مزارع دشت سیستان در شش ماه 
گذشته پرداخت نشده  است. در عین حال عیدی و 
پاداش پایان سال 98 این کارگران نیز پرداخت نشده 
است. طبق این گزارش، کارگران تاکنون چندین 
بار به بی توجهی کارفرمایان در پرداخت مطالبات 
کارگران، اعتراض کرده اند. به گفــه کارگران این 
طرح، تعدادی از همکاران ایــن طرح نیز به مرور از 
دی ماه 98 تا پایان تیرماه 99 به دنبال اتمام تدریجی 
طرح بیکار شده اند اما هنوز نتوانسته اند مطالبات 
خود را دریافت کنند. آنها اظهار داشــتند: از بهمن 
ماه سال 98 تا پایان تیر ماه حق الزحمه ای دریافت 
نکرده ایم و برای پیگیری مطالباتمان نامه ای خطاب 

به دادستان شهرستان زابل نوشته ایم.
مســئوالن اســتان سیســتان و بلوچستان، 
بدحسابی پیمانکار را دلیل اصلی تاخیر در پرداخت 

مطالبات کارگران آبرسان عنوان می کنند.
    

مطالبات معوقه کارگران ابنیه فنی 
لرستان به دو ماه رسید

کارگران ابنیه فنی ناحیه لرستان بابت افزایش 
معوقات مزدی خود احساس نگرانی می کنند. آنها 
مدعی اند به رغم وعده های داده شده مبنی بر بهبود 
اوضاع از سوی کارفرما، هنوز اقدامی برای پرداخت 

معوقات مزدی صورت نگرفته است.
به گزارش ایلنا، ایــن کارگران گفتند: پرداخت 
مطالبات مزدی کارگران در مرداد و شــهریور ماه 
سال جاری به تاخیر افتاده و نیمی از حقوق تیرماه 
را نیز دریافت نکرده ایم. آنها اظهار داشتند: در نتیجه 
بی توجهی کارفرما به پرداخت مطالبات مزدی مان 
دست به اعتراض صنفی زدیم که در نهایت کارفرما 
یک ماه از معوقات بیمه ای ما را پرداخت کرد اما در 
زمینه پرداخت دستمزد به کارگران هیچ اقدامی 
صورت نداد. به ادعــای این کارگران، پرداخت حق 
بیمه مرداد و شهریور ماه آنها نیز به تاخیر افتاده بود که 
سرانجام روز شنبه هفته جاری )19 مهر ماه( پیمانکار 
یک ماه را به تامین اجتماعی واریز کرد. این کارگران 
افزودند: چند سال است کارفرما از حقوق ماهانه ما 
مبالغی را بابت حق بیمه تکمیلی کسر می کند اما به 
دلیل آنچه واریز نشدن حق بیمه تکمیلی به حساب 
شرکت بیمه گر عنوان می شود، ما امکان استفاده از 

خدمات بیمه تکمیلی را در مراکز درمانی نداریم.
طبق اظهارات آنها، کارگران بارها از مسئوالن 
راه آهن کشور درخواست کرده اند که پیگیر حقوق 
معوقه و سایر مشکالتشان باشند ولی هنوز اتفاقی 

نیفتاده است.
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تعطیلی مستمر تاالرها در تهران و 
تعطیلی های مقطعی و دائمی آنها در 
سایر استان  ها، بیکاری تعداد زیادی از 
شاغالن را به همراه داشته است چرا که 
هزاران واحد صنفی فعال در این حوزه، 
برای هزاران نفر به صورت مستقیم و 

غیرمستقیم شغل ایجاد کرده اند.
طبــق گزارش ها، تاثیــر کرونا بر 
بازار کار، بیشــترین سهم را در بخش 
خدمات به جای گذاشته است. با توجه 
به اینکه در بهار ســال جاری نسبت 
به بهار سال گذشــته، شاهد کاهش 
۳.7درصدی نرخ مشارکت اقتصادی 
کل کشــور و کاهــش 2.9درصدی 
نسبت اشــتغال در مقایســه با فصل 
مشابه در ســال قبل بودیم، حدود دو 
میلیون نفر از بازار کار خارج شــده اند 
که برابر بررسی های وزارت رفاه بیش 
از یــک میلیون و 2۰هزار نفــر آنها را 
زنان و 97۰هزار نفر را مردان تشکیل 
می دهند. همچنین برابر بررسی های 
موسســه عالی پژوهش های تامین 
اجتماعی، حجم ساعت کار انجام شده 
در طول یک هفته توســط جمعیت 
شاغل در بهار 99 نســبت به بهار 98، 
بیش از 19۵ میلیون نفرساعت کاهش 

یافته و از یک میلیارد و 121میلیون 
نفرساعت به 92۶ میلیون نفرساعت 

رسیده است.
حمایت تسهیالتی دولت از 

آسیب دیدگان
با توجــه به اینکه میــزان کاهش 
مشــارکت اقتصــادی، افزایش نرخ 
بیــکاری و کاهــش ســاعت کار در 
دوران پیش از حضور کرونا، در کشور 
بی سابقه یا حداقل بســیار کم سابقه 
است، یکی از راه های حمایت از مشاغل 
از دست رفته، حمایت پایدار از کسب 
و کارهایی است که به ویژه از برقراری 
محدودیت هــای اجتماعی آســیب 
دیده اند. دولت منابعی را برای این کار 
در نظر گرفت و براســاس اعالم بانک 
مرکزی، 8۰درصد واحدهای متقاضی 
تسهیالت، تعیین تکلیف شده اند. بر 
این اساس از مجموع ۵۳۴هزار و 298 
واحد معرفی شده به بانک های عامل، 
278هزار و 2۴۵ واحــد مبلغ ۵۶۰۰ 
میلیــارد تومان تســهیالت دریافت 
کرده اند و 1۶۶هــزار و 8۳9 واحد به 
دالیلی کــه اعالم نشــده، از دریافت 

تسهیالت انصراف داده  اند.
با این همه یکی از کسب و کارهایی 
که بیشترین ضربه را از محدودیت های 
اجتماعی ناشی از کرونا متحمل شده و 

هزاران بیکار را بــه ادارات کار و تامین 
اجتماعی معرفی کــرده، از دریافت 
این تســهیالت محروم مانده است. 
نام این کســب و کار حتــی در میان 
رســته هایی که باید از تسهیالت در 
نظر گرفته شده برای آسیب دیدگان 
بهره مند شــوند هم دیده نمی شود؛ 
آن هم به یک دلیل مشخص. به گفته 
»خسرو ابراهیمی نیا« رئیس اتحادیه 
تاالرهای پذیرایی تهــران، تاالرها به 
دلیل تعطیلی از اسفند ماه و خسارت 
میلیاردی، توان پرداخت اقساط این 

تسهیالت را نداشتند.
 بیکاری ۱۰ هزار کارگر

 تاالرهای تهران
رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی 
تهران گفت: تعــداد تاالرهایی که از 
فضای اجاره ای اســتفاده می کنند، 
کم نیستند. تقریبا همه آنها به صورت 
کامــل ورشکســته شــده اند و توان 
پرداخت دستمزد و هزینه های بیمه 
پرســنل خود را ندارند، ضمن اینکه 
میزان این تسهیالت نسبت به بدهی 
میلیاردی صاحبان این صنف، عددی 
محسوب نمی شــود. اگر هر تاالر به 
طور متوســط 1۰ کارگر داشته باشد 
و از بابــت هر یک از آنهــا 1۶ میلیون 
تومان تســهیالت دریافت کنیم، کل 

تســهیالت به 1۶۰ میلیــون تومان 
می رســد که این در برابر حداقل یک 
تا 2 میلیارد تومان زیانی که متحمل 

شدیم، مبلغی محسوب نمی شود.
ابراهیمی نیا با اشــاره بــه گالیه   
تاالرداران از 9 ماه تعطیلی محل کسب 
و کارشــان، ادامه داد: ایــن تعطیلی 
طوالنی موجب شده میلیاردها تومان 
معوقــات کارگری و بانکی بر دســت 
تاالرها بماند و هزاران شاغل این صنف 
در صــف دریافت بیمه بیــکاری قرار 
گیرند. همین حاال در تهران نزدیک به 
هزار واحد صنفی تعطیل شده اند که 
هر واحد 1۰ تا 12 کارگر داشت، یعنی 
رقمی نزدیک به 1۰هزار کارگر تنها در 
تهران شــغل خود را از دست داده اند. 

باید راهی اندیشــید که این کارگران 
به سر کار برگردند و فعالیت  تاالرها با 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و اعمال 
تمام دستورالعمل های بهداشتی از سر 
گرفته شود چرا که نجات این صنف نه 
در پرداخت تســهیالت 1۶۰میلیون 
تومانی که در بازگشایی آن است. باید 
توجه داشت که زیان اقتصادی تاالرها 
از تسهیالت حمایتی و بیمه بیکاری 
گذشته است. آثار ورشکستگی فعاالن 
این صنف، به پوســته ســخت خود 
رسیده و دولت باید برای این موضوع  
فکری داشته باشــد. تاالرها باید کار 
کنند تا صاحبان آنها بتوانند معوقات 
مزدی کارگران و بدهــی معوق خود 
به بانک ها و اشــخاص و شرکت ها را 

بپردازند.
این گونــه کــه رئیــس اتحادیه 
تاالرهای پذیرایی تهــران می گوید، 
صاحبــان تاالرهــا از زمــان اجرای 
محدودیت هــای اجتماعــی منتظر 
دســتورالعمل ســتاد ملی مقابله با 
کرونا برای بازگشــایی مجدد بودند 
اما چنین دســتورالعملی به دســت 
آنها نرســیده اســت: تاالرها حدود 
9 ماه اســت منتظر بازگشایی مجدد 
هستند تا از فرصت اعیاد مذهبی که 
موجب رونق در برگزاری جشــن ها 
می شــود، برای درآمدزایی استفاده 
کنند اما با وجود اینکه رســتوران ها، 
کافی شاپ ها، پاساژها و مراکز خرید 
و مراکز تفریحــی و مذهبی با رعایت 
دستورالعمل یا در برخی موارد بدون 
رعایت آنها، فعالیت های خود را از سر 
گرفتند، ســتاد ملی مقابله با کرونا به 
تاالرها اجازه فعالیت نمی دهد. پرسش 
این است که آیا فعالیت های مراکز دیگر 
امکان شیوع کرونا را فراهم نمی کند و 
تنها تاالرها مشکل ایجاد می کنند؟ اگر 
تاالرها مشکل زا هستند چرا با وجود 
تعطیلی آنها، شــاهد افزایش تعداد 

مبتالیان و فوتی ها هستیم؟
ابراهیمی نیا با اشاره به تدارکاتی 
که تاالرها می تواننــد برای مقابله به 
شــیوع کرونا، در زمان از سرگیری 
فعالیت هایشان ترتیب دهند، گفت: 
اگر تاالری ۳۰۰ نفــر ظرفیت دارد، 
می تواند با ۵۰ تــا 1۰۰ میهمان کار 
را از ســر بگیرد. تاالرها می توانند به 

صورت کامل بر تعداد میهمان هایی 
که وارد می شوند، نظارت کنند. آنها 
می توانند پیش از برگزاری مراســم 
تمام سالن و تجهیزات را ضدعفونی 
کنند و وضعیت ســالمتی هر یک از 
میهمان ها را پیش از ورود به تاالر، با 
تب سنج بررسی کنند و جلوی ورود 
افراد مشکوک را بگیرند. ضمن اینکه 
تمام میهمان ها تنها با داشتن ماسک و 
با رعایت دقیق فاصله گذاری ها، امکان 
حضــور در محیط تــاالر را خواهند 
داشــت. در همیــن حال، پرســنل 
تاالر بر رفتــار آنهــا و رعایت کامل 
دســتورالعمل ها نظارت می کنند. 
پس از خروج میهمان هــا هم تاالر و 
تمام تجهیزات آن مجدد ضدعفونی 
می شوند. باید توجه داشت که تاالرها 
چند سرویس بهداشتی را مخصوص 
آقایان و چند ســرویس بهداشــتی 
مختص خانم  ها دارند. این امر تاالرها 
را به عنوان مراکز مجاز و دارای پروانه 
فعالیت، از خانه هــا و پارکینگ های 
غیرمجاز که از فرصت تعطیلی تاالرها 
برای درآمدزایی اســتفاده کرده اند، 

متمایز می کند.
رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی 
تهــران معتقد اســت آن دســته از 
تــاالرداران که محــل فعالیت خود 
را اجاره نکرده اند و هنــوز به صورت 
مطلق ورشکسته نشده اند، در صورت 
بازگشایی مجدد، امکان از سرگیری 
فعالیت های خود را دارند اما به گفته 
وی آن دســته که به دلیل هزینه های 
باالی اجاره مکان و تعطیلی مستمر، به 
صورت مطلق ورشکسته شده اند، دیگر 

امکان از سرگیری فعالیت ها  را ندارند.

بیکاری هزاران کارگر شاغل در تاالرها به دلیل ادامه محدودیت های اجتماعی
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خبر

وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی با بیــان اینکه برای 
همسان ســازی حقوق و دستمزد بازنشســتگان انتظار 1۴ 
ساله ای وجود داشت، گفت: حقوق بازنشستگان کشوری به 

طور متوسط 77درصد افزایش پیدا کرد.
به گزارش خبرگــزاری مهر، محمد شــریعتمداری در 
دهمین جلسه شورای ملی سالمندان با بیان اینکه در دولت 
تدبیر و امید به موضوع ســالمندان توجه ویژه ای داشــتیم، 
گفت: تالش کردیم تا در حوزه تعیین معیشت با توجه به رشد 
قابل توجهی از جمعیت بازنشســته کشور هم بازنشستگان 

کشوری و لشکری قدم های خوبی برداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: سازمان تامین 

اجتماعی برای ۳.۵ میلیون جامعه کارگری بازنشسته کشور 
به پرداخت های تسهیالت قرض الحسنه 12 برابری رسیده 
است و پرداخت های ما به این جامعه از 2۰۰ میلیارد تومان به 
2 هزار و 2۳۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که اینها قدمی 
رو به جلو برای جامعه ســالمندی بود و در راســتای تامین 

معیشت و تامین زندگی عزتمند آنها صورت پذیرفت.
وی گفت: در حوزه آینده نگری زندگی سالمندانی که در 
روستاها زندگی می کنند نیز صندوق بیمه اجتماعی عشایر 
و روســتاییان قدم های خوبی را برداشته اســت. در شروع 
فعالیت این دولــت فقط ۶۵۰هزار خانوار روســتایی تحت 
پوشش این صندوق بودند اما با تصمیم اخیر رئیس جمهور 

افزایش یک میلیون و 2۰۰هزار خانوار تحت پوشش صندوق 
بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان را شاهد هستیم و با توجه 
به اینکه بخشــی از افراد در این خیل عظیم از این جمعیت 
سالمندی در روستاها زندگی می کنند و برای ماندن در این 
روستاها و رفع نگرانی آنها برای دوره سالمندی دچار نگرانی 
بودند دولت پرداخت 2 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع که 

سهم بیمه شده و بیمه گر است را تقبل کرد.
شریعتمداری گفت: رشد جمعیت سالمندی در کشور ما 
رشد قابل مالحظه ای است طوری که براساس آمار در دوره 
محدودی از ۵ درصد به 1۰درصد رشــد پیدا کرده و تا سال 
1۴2۰ ممکن است به 2۰درصد هم برسد. در دیگر کشورها 

این اتفاق در دوره 1۰۰ ســاله رخ داده و نشان می دهد باید 
برنامه ریزی روشن و دقیقی در جهت ایجاد شرایط مطلوب 
برای ادامه زندگی فراهــم آوریم و همچنین برای جلوگیری 
از پیری جمعیت شرایط مطلوب برای فرزندآوری و باروری 
خانوارها قدم های مثبت و اساســی برداریم. دولت باید این 

شرایط را فراهم کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

حقوق بازنشستگان کشوری به طور متوسط ۷۷درصد افزایش پیدا کرد

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از اجرایی شدن »طرح 
ابر« به منظور ارتقای بهداشت روان جامعه 

کار و تولید اجرایی خبر داد.
به گــزارش ایلنا مرکــز روابط عمومی 
و اطالع رســانی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، ابراهیم صادقی فر در یک نشست 
خبری گفت: آمار اختالالت روانی در جامعه 
کار و تولید بیشتر از میانگین جامعه است و 

به همین منظور برنامه طرح ابر برای ارتقای 
بهداشــت روان جامعه کار و تولید اجرایی 
می شود. وی ضمن گرامیداشت دهم اکتبر 
روز جهانی بهداشــت روان و آمار پژوهشی 
که در سال 9۴ با 1۳هزار و ۶۰۰ نمونه جامعه 
کار و تولید جمع آوری شــده، گفت: سال 
گذشته این طرح را از اســتان البرز شروع 
کردیم و امسال با جدیت در سایر استان ها 

ادامه خواهیم داد.
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی بر ســواد پیشگیری از 
اعتیاد که مورد توجه ســازمان بهداشــت 

جهانی اســت، تاکید کرد و گفت: ناآگاهی 
درباره اعتیاد باعث شــده ایــن بیماری در 

جامعه کار و تولید شیوع پیدا کند.
صادقی فر افزود: در طرح ملی پیشگیری 
از مصرف مواد مخدر در جامعه کار و تولید، 

به این موضوع توجه ویژه شده است.
وی تصریح کرد: این طرح ۴ ســال است 
که در جامعه کار و تولید اجرایی شده و تا به 
امروز یک هزار و 8۰۰ بنگاه اقتصادی )۵۰ تا 
۵۰۰ نفری( را با جمعیت حدود ۳ میلیون 
نفری تحت پوشش قرار داده که امیدواریم 
امســال با همکاری اســتان ها کارگاه های 

زیر ۵۰ نفر هم تحت پوشش این طرح قرار 
بگیرند.

صادقی فــر توضیــح داد: در این طرح 
سه بســته آموزش و ترویج سبک زندگی، 
استقرار تسهیالت مراقبت جسمی، روانی و 
اجتماعی کارگران و کارفرمای سالمت محور 
به عنــوان مداخالتی برای پیشــگیری از 
مصرف مواد مخدر در جامعــه کار و تولید 

درنظر گرفته شده است.
ضرورت آموزش تاب آوری به جامعه 

کار و تولید
در این نشست، تقی رستم بندی، رئیس 

ســازمان امور اجتماعی وزارت کشور نیز 
با بیان اینکه باید نشــاط در جامعه افزایش 
یابد تا امید و رضایــت افزایش پیدا کند، بر 
ضرورت کاهش آسیب های اجتماعی و در 

راس آنها اعتیاد تاکید کرد.
وی بر ضرورت پوشــش ملی طرح های 
آموزشــی و پیشــگیرانه و حمایــت مالی 
 پایــدار طرح هــای بــه اثبــات رســیده 

تاکید کرد.
رستم بندی با اشــاره به اینکه هر میزان 
فشار اجتماعی زیاد شود، احتمال کج روی 
و بروز آسیب بیشتر است خاطرنشان کرد: 
تنگناهای اقتصادی به مــردم به خصوص 
جامعــه کار و تولیــد فشــار وارد می کند، 
 از همیــن رو آمــوزش تاب آوری بســیار 

اهمیت دارد.

معاون فرهنگی وزیر کار:

آمار اختالالت روانی در کارگران، بیشتر از میانگین جامعه است

اگر هر تاالر به طور 
متوسط ۱۰ کارگر داشته 
باشد و از بابت هر یک از 

آنها ۱۶ میلیون تومان 
تسهیالت دریافت کند، کل 

تسهیالت به ۱۶۰ میلیون 
تومان می رسد که این در 
برابر زیان حداقل یک تا 

۲ میلیارد تومانی، مبلغی 
محسوب نمی شود

همین حاال در تهران 
نزدیک به هزار تاالر تعطیل 
شده اند که هر واحد ۱۰ تا ۱۲ 
کارگر داشت، یعنی رقمی 

نزدیک به ۱۰هزار کارگر 
تنها در تهران شغل خود را 
از دست داده اند. باید راهی 
اندیشید که این کارگران به 

سر کار برگردند
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