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اعتراض کارگران فوالد 
شهیدجهان آ را به اجرا نشدن طرح 

طبقه بندی مشاغل
جمعی از کارگران کارخانه فوالد شهیدجهان آرا در 
خرمشهر در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی 
مشاغل در محدوده محل کار خود، اعتراض صنفی 
برگزار کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران گفتند: 
ما۶۰۰ کارگر رسمی، قراردادی و پیمانکاری شاغل 
در کارخانه فوالد شهیدجهان آرا خرمشهر به دنبال 
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در این واحد تولیدی 
هستیم. به گفته این کارگران، اصرار آنها به این دلیل 
اســت که در قانون کار بر الزامی بودن اجرای طرح 
طبقه بندی مشــاغل در کارگاه های باالی ۵۰ نفر 
تاکید شده است. طبق اظهارات کارگران این واحد 
تولیدی، مســکوت ماندن اجرای طرح طبقه بندی 
مشاغل در مورد جمعیت ۶۰۰ نفری کارگران باعث 
شده که درآمد مزدبگیران این کارخانه در حد و اندازه 
حداقل های قانونی باقی بماند. به گفته آنها، یکی از 
دالیل مخالفت کارفرما بــا اجرای طرح طبقه بندی 
مشاغل، همسان شدن دستمزد کارگران قراردادی و 
پیمانی با کارگران رسمی است که به دلیل مشکالت 
مالی، قصد عملیاتی کردن این طرح را ندارد. آنها با 
اشاره به ماده ۵۰ قانون کار گفتند: براساس این ماده، 
وظیفه پیگیری اجرای طرح طبقه بندی مشــاغل، 
چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های 
تعیین شده مشاغل کارگاه های خود را ارزیابی نکرده 
باشــند، این وظیفه برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســت. به گفته این کارگران، مسئوالن 
وزارت کار هم در مورد مسکوت ماندن اجرای طرح 
طبقه بندی مشــاغل برای کارگران شرکت فوالد 
شهیدجهان آرا خرمشهر پاسخگو نیستند و ظاهرا در 

این زمینه هیچ پافشاری خاصی ندارند.
    

طرح جدید بیمه بیکاری در 
مجلس پیگیری می شود

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره 
به طرح بیمه بیکاری جوانــان جویای کار گفت: در 
اجرای این طرح ۵۰۰هزار تومــان حقوق بیکاری 
به فارغ التحصیالن بیکار مجــرد و بین 7۰۰هزار تا 
یک میلیون تومان به فارغ التحصیالن بیکار متأهل 
پرداخت خواهد شد. علی بابایی کارنامی در گفت وگو 
با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه این کمیســیون، 
طرح بیمه بیکاری جوانان جویــای کار را           به صورت 
جدی دنبال می کند، اظهار داشت: براساس این طرح، 
قرار است به بیش از 3 میلیون جوان فارغ التحصیل 
بیکار، بیمه پرداخت شود. متاسفانه دولت هیچ گاه 
پاسخگوی این قشر نبوده و مجلس یازدهم بنا دارد به 
منظور رفع مشکل فارغ التحصیالن بیکار از درآمدهای 
سرفصل دولت از آزادسازی یارانه ها برای تأمین منابع 
مالی اجرای این طرح استفاده کند. وی درباره جزئیات 
این طرح خاطرنشــان کرد: قرار است در اجرای این 
طرح ۵۰۰هزار تومان بیمه بیکاری فارغ التحصیالن 
بیکار برای مجردین و بین 7۰۰هزار تا یک میلیون 
تومان به متأهلین پرداخت شود. البته اگر کارفرمایان 
این افراد را           هم به کارگیری کنند حقوق دیگری هم از 
آنان خواهند گرفت. سخنگوی کمیسیون اجتماعی 
مجلس تصریح کرد: 3۰درصد هزینه جاری دولت از 
بودجه سنواتی تأمین می شود که در مورد آنها نظارت 
سخت گیرانه ای وجود دارد ولی در مورد 7۰درصد 
بقیه بودجه که متعلق به اعتبارات شرکت های دولتی 

است، نظارتی وجود ندارد.
    

افزایش همسان سازی جزو 
مستمری بازنشستگان است

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران می گوید: 
افزایش متناسب ســازی عیناً جزو حقوق اســت و 
در سال های بعد، مشــمول افزایش ساالنه خواهد 
شــد. به گزارش ایلنا، صدور فیش هــای جداگانه 
برای متناسب ســازی و مزایای مزدی در مردادماه، 
بازنشستگان تامین اجتماعی را نگران کرده است. 
علی دهقان کیا در این رابطه می گوید: فیش جداگانه 
تنها به دلیل تاخیر کار صادر شده است چون محاسبه 
اضافات همسان سازی و میزان افزایش مزایای مزدی 
دیر صورت گرفت، الجرم فیش جداگانه صادر کردند. 
وی می گوید: متناسب ســازی یا همسان ســازی 
جزو مستمری اســت. در جلسه ای که با مدیرعامل 
تامین اجتماعی داشــتیم، قول دادنــد که افزایش 
متناسب ســازی عیناً جزو حقوق است و در سنوات 
آتی، مشمول افزایش ســالیانه خواهد شد. به گفته 
دهقان کیــا، افزایش مردادماه که ناشــی از اجرای 
همسان سازی و افزایش مزایای مزدی است، عطف 

به ماسبق نخواهد شد. 
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شــش ماه از زمانی کــه به صورت 
رسمی اعالم شد کرونا در ایران شیوع 
یافته اســت، می گذرد. حــدود دو ماه 
قبل از شیوع کرونا در ایران، کشورهای 
مختلف جهان درگیر این بیماری شدند. 
ماهیت کووید ۱۹، مرگبــار بودن آن و 
قدرت انتقال باال، باعث شد دولت های 
مختلف به سرعت اقداماتی را انجام داده 
و توصیه هایی داشته باشند. درنهایت 
اوضاع به گونه ای رقــم خورد که کرونا 
چهره جهان را دگرگون کرد و ما با نوع 
تازه ای از زیست مواجه شدیم که پیش 
از این نظیرش را ندیــده بودیم. به تبع 
این تغییرات، اقتصاد و اشتغال هم دچار 

تحوالت بی سابقه ای شد.
در گزارش جدید موسسه مکنزی 
گلوبال می خوانیم: »یک جنگ جهانی 
فرضی می تواند ۱۹هزار میلیارد دالر به 
اقتصاد جهانی خسارت وارد کند، این 
درحالی اســت که پیش بینی ها نشان 
می دهد خســارت وارد شــده از محل 

شیوع ویروس کرونا به اقتصاد جهانی دو 
برابر جنگ جهانی بوده و حدود 3۰هزار 
میلیارد دالر خواهد بود. این رقم سه برابر 
خسارتی است که در زمان رکود بزرگ 
اقتصادی که معــادل ۱۰هزار میلیارد 
دالر بود، به بار آمد و 3۰ برابر خسارت یک 

جنگ سایبری تمام عیار است«.
همین بخشــی از گزارش موسسه 
مکنزی گلوبال به روشــنی مشخص 
می کند ویروس مهاجم چه بر سر دنیا 
آورده اســت. اعداد و ارقام ارائه شــده 
می تواند مشــخص کند که کووید۱۹ 
اقتصاد کشــورهای مختلف را چقدر 
کوچک کرده و چگونــه همچنان در 
حال بلعیدن کیک اقتصاد آنهاســت. 
گزارش های متعدد از کشورهای مختلف 
نشان می دهد اقتصادهای بزرگ بین ۱۰ 
تا ۲۰درصد کوچک تر شده اند ؛ اتفاقی 
که برای اقتصاد زیر فشــار ایران هم رخ 
داده و نمود آن را در تقاضا برای دریافت 
بیمه بیکاری می بینیم. متقاضیان این 

مســتمری حدود یک میلیون نفرند و 
برآوردها نشان می دهد بیکاری تا سه 
برابر این و خســارت به مشاغل تا شش 

برابر این بوده است.
در شرایطی که کرونا مدام در رفت 
و برگشت اســت، زمانی آرام می شود 
و زمانــی اوج می گیرد، در بســیاری از 
کشورها این نظر در حال جا افتادن است 
که چاره ای جز همزیســتی با ویروس 
مهاجم نیست. همزیستی با کرونا فقط 
ماســک زدن و الکل و ضدعفونی مدام 
نیست. همزیســتی با کرونا به معنای 
انطباق فعالیت های اقتصادی با شرایط 

پیش آمده نیز هست.
یک کارشناس روابط کار می گوید: 
»شیوع کرونا بســیاری از ما را مجبور 
کرد در خانه بنشینیم و سر کار نرویم. 
سر کار نرفتن گذشته از خسارت های 
فردی، در بعد کالن زیان هایی دارد که 
ادامه آن ممکن نیســت. بر این اساس 
است که دورکاری بیش از پیش برجسته 

شده است. در ایران و در مورد بسیاری از 
مشاغل، عمال امکان دورکاری نیست. 
کارگر خــط تولید بایــد در محل کار 
حاضر باشد تا چرخ کارخانه بچرخد. با 
این وجود، کارهای زیادی هستند که 
نیاز به حضور فیزیکی ندارند. کارهای 
اداری، امور مربوط به فناوری اطالعات 
و ارتباطات، حسابداری، کارهای بانکی 

و بیمه ای و... بدون حضور فیزیکی هم 
در اکثر موارد شدنی هستند، به شرط 
آنکه زیرساخت های الزم فراهم باشند«.
»گشواد منشی زاده« در پاسخ به این 
پرسش که اگر قرار باشد بازار کار ما خود 
را با شــرایط کرونایی تطبیق دهد، چه 
موانعی سر راه است، ادامه می دهد: ما به 
اجبار تن به تعطیلی و ایجاد ممنوعیت 
و محدودیت دادیم و بعــد هم دیدیم 
نمی توانیم ادامه دهیم و ممنوعیت ها 
را برداشــتیم. برای مثال عنوان شد که 
ادارات با یک ســوم کارکنان خود کار 
کنند. عمال اگر قرار باشد از هر سه نفر، دو 
نفر سر کار نباشد و کارها هم مثل سابق 
پیش رود که شدنی نیست. مبنا این بود 
که دو سوم دیگر در خانه کار کنند اما در 
بسیاری موارد نبود زیرساخت های الزم 
باعث شد دورکاری آنها به بیکاری تبدیل 
شود. بحث اینترنت هست و گذشته از 
آن ابزار فنی هم الزم اســت. نمی شود 
به کارمند گفت برو خانه کار کن و ابزار 
کارت هم تلفن همراه خودت باشد. باید 
به او امکانات داد و بستر را فراهم کرد، چه 
اینکه در مورد مشاغلی که به نظر می رسد 
امکان دورکاری آنها فراهم نیست هم 
می توان ســازوکارهایی تعبیه کرد تا 
حضور فیزیکی حداقل شــود یا الاقل 

فاصله گذاری اجتماعی ممکن باشد.
این کارشــناس روابط کار توضیح 
می دهد: اکنون در بســیاری از خطوط 
تولید ما، رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
شــدنی نیســت، چرا که کارها خیلی 
وقت ها دستی است. در صنایع پیشرفته 
کارگر نه با دست که با رایانه کار می کند 
و می تواند از دیگران فاصله داشته باشد.

وی تصریح می کند: اینکه باید خود 
را با شرایط جدید تطبیق دهیم حرف 
درستی است و گام اول برای این تطبیق 
ایجاد زیرساخت ها و داشــتن برنامه 
مدون در این زمینه است. از طرف دیگر، 
ما نباید موضوع مهمی را به فراموشــی 
بسپاریم. یک ظرفیت قانونی در کشور 
وجود دارد و آن هم مستمری بیکاری 

اســت. قانون گذار این ظرفیت را برای 
مواقعی که فرد دچار بحران می شــود، 
در نظر گرفته و ســازوکار آن ازجمله 
حداقل و حداکثر مســتمری بیکاری 
را هم تعیین کرده اســت اما می بینیم 
بیکاران ناشی از شیوع کرونا مبالغی به 
مراتب پایین در حد ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار 
تومان در ماه دریافت می کنند که این 

خالف قانون است.
 چاره ای جز تن دادن 

به اصالح نداریم
اصالح ساختارها مســاله ای است 
که دهه هاســت پیش روی ماست. اگر 
قبال فرصت داشتیم حل آن را به تاخیر 
بیندازیم، حاال دیگر چاره ای جز تن دادن 
به اصالحات نداریم. عدم انعطاف پذیری 
باعث شده با هر تغییر کوچک و بزرگ 
به مشکل بربخوریم. اگر می خواهیم در 
دنیای پساکرونا سر پا بمانیم باید سریع تر 
حرکت کنیم و انعطاف پذیر باشــیم. 
ازجملــه در حوزه اشــتغال اجرای آن 
گروه از طرح ها و برنامه هایی که مبتنی 
بر شرایط پیش از کروناست، هدر رفت 
منابع است. باید زیرساخت ایجاد کرد 
و مشاغلی را به وجود آورد که منطبق با 
شرایط جدید هستند. توسعه مشاغل 
خانگی می تواند راهکار مناسبی باشد 
اما باید توجه داشت که چنین توسعه ای 
منوط به وجود سیستم ارتباطی قوی و 

خدمات پستی استاندارد و سریع است.

دگردیسی بازار کار زیر سایه کرونا

نبودزیرساخت،دورکاریراتبدیلبهبیکاریمیکند

گفت وگو

رئیس انجمــن مــددکاران اجتماعی ایران با اشــاره 
به اینکه وضعیت فعلی بازنشســتگان نشــانه ناکارآمدی 
سیاست گذاری های اجتماعی است گفت: مجلس و نهادها، 
مطالبه گری اجتماعی در حوزه بازنشستگی را پیگیری کنند.

سیدحسن موسوی چلک در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
به روز تکریم بازنشستگان و خانواده اشاره کرد و گفت: یکی 
از ویژگی های جامعه کنونی مــا افزایش جمعیت در دوران 
پیری است که به دالیل مختلف بهداشتی، فرهنگی و... این 
اتفاق صورت گرفته که در جای خود قابل ستایش هم هست 
و افزایش امید به زندگی در کشــور خود گویای همین نکته 
است. در میان پیران کشور، گروهی از افراد بازنشسته هستند 
که معموالً در چرخه توسعه و مدیریت هر کشوری در زمان 

اشتغالشان نقش هایی داشتند و دارند.
وی افزود: بازنشستگان حداقل انتظارشان این است که در 
این دوران بازنشستگی برای تأمین حداقل های زندگی خود 
شرمنده خودشان و خانواده های شان نشوند. تأملی بر اخبار 
رسانه و جلسات متعددی که در کشور گذاشته می شود خود 
گویای اهمیت این گروه از افراد هستند که به رغم همه این 
تالش ها هنوز اکثر این افراد عزیز نمی توانند از این دوران بعد از 

فراغت از اشتغال رسمی شان، بهره ای ببرند. این شرایط به رغم 
تاکیداتی است که در سیاست ها و اسناد سیاستی و قوانین 

مختلف بر توجه به رفاه اجتماعی آنان تاکید شده است.
رئیس انجمن مــددکاران اجتماعی ایران تاکید کرد: در 
اصل بیست و نهم قانون اساسی تاکید شده که برخورداری 
از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، پیری، ازکارافتادگی، 
نیاز به خدمات بهداشــتی درمانی و مراقبت های پزشکی به 
صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موظف است 
طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل 
از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای 

یک یک افراد کشور تأمین کند.
وی افزود: کاری به بقیه اسناد و قوانین که بر توجه به این 
اقشار و همسان سازی حقوقشان تاکید و تصریح شده، ندارم 
که اتفاقاً این حداقل حق این عزیزان است. از منظر اجتماعی 
وقتی این گونه با بازنشســتگان برخورد می شود بدون شک 
انگیزه تالش برای جوانان کمتر می شود. فشارهای اقتصادی 
که در حال حاضر همه مردم تحمل می کنند خود کمرشکن 
اســت و این برای بازنشســتگان که عمدتــاً در این دوران 
هزینه های مختلفشان برای درمان، حفظ حداقل ارتباطات 

اجتماعی و خانوادگی که نیازشان است و... بیشتر خواهد بود.
کمیسیر اخالق فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی 
گفت: گرچه اقدامتی برای بهبود حال این افراد شده ولی با 
آنچه نیازشان است فاصله زیادی داریم و این شرایط مطلوب 
بازنشستگان نیست. باید بپذیریم که در اجرای قوانین مرتبط 
ازجمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و... 
برای این افراد ناموفق بودیم چرا که اگر موفق بودیم شــاهد 
تجمع و اعتراض ها و گالیه ها ایــن افراد برای گرفتن حقوق 
و مطالبات به حقشان نبودیم، شاید بار مالی ناشی از اجرای 
همسان سازی حقوق دولت را نگران کند ولی این را بپذیریم 
که کم توجهی به این افراد هزینه های جبران ناپذیری ایجاد 

می کند.
موســوی چلک افزود: برای من به عنــوان یک مددکار 
اجتماعی این مهم است که کیفیت زندگی بازنشستگان باال 
باشد نه اینکه حقوق به اصطالح »بخور و نمیر« داشته باشند. 
حفظ شــأن اجتماعی و کرامت انسانی بازنشستگان بسیار 
اهمیت دارد. فراموش نکنیم که این افراد بعد از حداقل 3۰ 
سال تالش به دورانی می رسند که قباًل تجربه نکردند و شاید 
آماده ورود به این دوران هم نباشند لذا حمایت های اجتماعی 

برای پذیرش ورود به این دوران در زندگی و سرگردانی کمتر 
هم باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه منطقه آســیا و اقیانوسیه فدراسیون 
جهانی مــددکاران اجتماعی بر اهمیت توجه به ســرمایه 
اجتماعی این افراد تاکید کرد و گفت: این سرمایه می تواند 
پشــتوانه عظیمی برای هر جامعه ای محسوب شود. نقش 
این سرمایه در توسعه هر کشور و ایجاد انسجام و همبستگی 
اجتماعی و همچنین بسترسازی برای مشارکت اجتماعی و 
میانجی گری اجتماعی در شرایط بحرانی و بروز اختالفات در 
خانواده ها، محله ها و به طور کلی در زندگی اجتماعی غیرقابل 
انکار است. بنابراین انتظار می رود مجلس و تمام دستگاه های 
نظارتی مطالبه گری اجتماعی در این حــوزه را بدون هیچ 

اغماضی پیگیری کنند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

وضعیت بازنشستگان نشانه ناکارآمدی سیاست گذاری هاست

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای 
اســالمی کار تهران گفت: قرار بود سامانه ای 
راه اندازی شود تا کارگران برای دریافت مسکن 
در آن ثبت نام کنند ولی خبــری از راه اندازی 

سامانه نیست.
محســن باقری در گفت وگو با خبرگزاری 
تسنیم گفت: جلسه شورای عالی کار تشکیل 
شد و نظرات گروه کارگری هم بیان و مورد تأیید 

وزیر کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: نظر کارگران این بود که هیأت 
تخصصی در هر کارگاهی تشکیل شود و شورای 
اسالمی کار در آن حق اظهارنظر درباره اینکه 
کدام کارگر مشــمول خانه ســازمانی شود یا 

کارفرما به کدام کارگر خانه دهد، داشته باشد.
عضو هیــات مدیــره کانــون هماهنگی 
شــوراهای اســتان تهران ادامه داد: براساس 
آیین نامه های قانون کار مقرر شد سامانه ای برای 
ثبت نام کارگران متقاضی طراحی شود. بعد از 

راســتی  آزمایی کارگران، کارفرمایان بزرگ 
مکلف شــده اند برای 3۰درصد این کارگران 
مسکن تهیه کنند. این الزام برای کارگاه های 
بزرگ باالی ۱۵۰ نفر اســت اما برای کارگران 
کارگاه های کوچک هم تمهیداتی اندیشــیده 
و قرار شد درصدی از ســودی که کارفرمایان 
ســاالنه احراز می کنند، بــه انضمام درصدی 
دریافتی از تامیــن اجتماعی، تحت نظارت آن 
کمیته فوق در یک صندوق گذاشــته شود و 

کارگاه های زیر ۱۵۰ نفر با یکدیگر ملحق شوند و 
تبدیل به کارگاه های بزرگ شوند و طبق همان 
مکانیســم کارگاه های بــزرگ، کارگران این 

کارگاه های کوچک نیز خانه دار شوند.
وی با بیان اینکه در این دولت اراده ای برای 
حل مشکالت مســکن کارگران وجود ندارد، 

گفت: بیش از یک سال است که در حال نوشتن 
آیین نامه بودیم و اکنون که سال پایانی دولت 
است، اقدامات دولت به جز شعار چیز دیگری 
نیســت. اگر دولت اراده محکمــی برای حل 
مشکل کارگران داشته باشد می تواند اجرا کند 
اما اراده ای وجود ندارد. اینکه کارفرمایان بتوانند 
زمین های مازاد خود را بدون اینکه برایشــان 
مشکلی ایجاد شــود، برای مسکن کارگران به 
کار گیرند هم نیازمند همت و اراده دولت است. 
از یک ماه قبل که در جلسه شرکت کردیم قرار 
بود تا دو هفته بعد سامانه راه اندازی تا کارگران 
بتوانند ثبت نام خود را شروع کنند اما تاکنون 

خبری از سامانه نیست.

عضو کانون هماهنگی شوراهای کار تهران:

دولت اراده ای برای حل مشکل مسکن کارگران ندارد

قرار بود ادارات با یک سوم 
کارکنان خود کار کنند. اگر 
از هر سه نفر، دو نفر سر کار 

نباشد، کارها مثل سابق 
پیش نمی رود. مبنا این بود 

که دو سوم دیگر در خانه 
کار کنند اما در بسیاری 

موارد نبود زیرساخت های 
الزم باعث شد دورکاری به 

بیکاری تبدیل شود

 خسارت وارد شده از محل 
شیوع ویروس کرونا به 
اقتصاد جهانی دو برابر 
جنگ جهانی و حدود 

۳۰هزار میلیارد دالر خواهد 
بود. این رقم سه برابر 

خسارتی است که در زمان 
رکود بزرگ اقتصادی که 

معادل ۱۰هزار میلیارد دالر 
بود، به بار آمد
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