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بابایی کارنامی:
مالک هفت تپه را خلع ید کنید

سخنگوی کمیسیون 
اجتماعــی مجلــس با 
اشاره به وضع نابه سامان 
معیشــتی کارگران، از 
دولت خواست که مالک 
کارخانه هفت تپه را خلع 

ید کند. به گزارش ایسنا، علی بابایی کارنامی در نطق 
میان دستور جلسه علنی دیروز مجلس گفت: مردم 
با رای های خود سرنوشت خود را به عمل ما گره زدند 
نه به حرف های ما. من آقازاده نیستم، روستازاده ای 
هستم که از دل جامعه کارگران و کشاورزان پشت 
این تریبون ایستادم و نمی دانم از سالمت به خطر 
افتاده مردم بگویم یا معیشت و مشکالت اقتصادی؟ 
اگرچه با بیــان این دردها برخی مســئولینی که 
خود را به خواب غفلت زدند را نمی توان بیدار کرد 
و به آنها نشــان داد که مردم مستمر می دوند اما به 
تورم نمی رســند، تالش می کنند اما صاحب خانه 
نمی شوند. دولت بداند پاسخ رای معنادار ملت ایران 

فقط شعار تدبیر و امید نبود.
بابایی کارنامی اظهار کرد: دولــت و نهادهای 
مربوطه با کاهش فرایند شروع کسب و کار اوضاع 
اشتغال را بهبود بخشند تا دردی از دردهای جوانان 

کشور کم شود.
    

 عناوین شغلی بیمه شدگان 
تامین اجتماعی به  روز شد

مدیرکل نام نویسی و حساب های انفرادی تامین 
اجتماعی از به  روزرســانی جدول عناوین شغلی 
بیمه شدگان این سازمان خبر داد. به گزارش اداره 
کل روابط عمومی تامین اجتماعی، محمد محمدی 
اظهار داشــت: کارفرمایان می توانند برای تهیه و 
تنظیم لیســت پرداخت حق بیمه و درج عناوین 
شغلی با مراجعه به ســایت رسمی سازمان تامین 
اجتماعی و انتخاب گزینه دریافــت فایل جدول 
مشاغل، از اطالعات عناوین شغلی که تا نیمه اول 
آبان ۱۳۹۹ به روزرسانی شده، بهره برداری کنند. 
بنا به این گــزارش، طبقه بندی مشــاغل با هدف 
جلوگیری از بهره کشی، استانداردسازی مشاغل، 
استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد و مشخص 
بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل متعدد 

و... انجام می شود.
    

ساعدی:
 بیکاری ۳۸درصدی، 
زجرآورتر از جنگ است

نماینــده دشــت 
آزادگان و هویــزه در 
ی  ر بیــکا مجلــس، 
۳۸درصــدی در ایــن 
مناطــق را زجرآورتــر 
از دوران دفــاع مقدس 

عنوان کرد. به گزارش ایســنا، قاســم ساعدی در 
تذکری در جلســه علنی صبح دیروز )یکشــنبه( 
مجلس گفت: مردم این منطقه همچنان با محرومیت 
مبارزه می کنند و زیرساخت های خراب شهرهای 
سوســنگرد، بوســتان و هویزه همچنان موجب 
نگرانی مردم است. نرخ ۳۸درصدی بیکاری، نشاط 
را از جوانان و فرزندان شهدا، رزمندگان و ایثارگران 

گرفته و این زجرآورتر از دوران دفاع مقدس است.
    

 پایان تجمع کارگران 
کشت و صنعت کارون

پیمانکاری مجتمع کشــت و صنعت کارون 
روز شــنبه، پس از وعده کارفرما مبنی بر وعده 
پرداخت بخشی از مطالبات صنفی  شان به تجمع 

شش روزه خود خاتمه دادند.
به گزارش ایلنا، کارگران پیمانکاری کشت و 
صنعت کارون که از یــک هفته پیش در واکنش 
به بی توجهی کارفرما به وضعیت شــغلی و عدم 
اجرای طرح طبقه بندی دست به اعتراض صنفی 

زده بودند، روز شنبه به تجمع خود پایان دادند.
تعــدادی از ایــن کارگران اظهار داشــتند: 
چندین ســال اســت پیگیر تبدیل وضعیت و 
اجرای درست طرح طبقه بندی مشاغل همانند 
کارگران رســمی شــرکت هســتیم که انجام 
نمی شــود. همچنین برخی از کارگران در این 
کارخانــه از دریافت بخشــی از مزایای عرفی و 

قانونی خود محروم هستند.
به گفته کارگران، بعد از شــش روز تجمع، 
روز شــنبه، کارفرما جلســه ای با تعدادی از 
نمایندگان کارگری برگــزار کرد و در آن وعده 
پرداخت مطالبات و رســیدگی به مشکالت را 
داد. کارگران معترض نیز با کســب اطمینان 
نسبت به وصول بخشــی از طلب مزدی خود 
و رسیدگی به مشکالتشــان، از ادامه اجتماع 

صنفی منصرف شدند.
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اخبار کارگری

احتمال تعطیلی کامل فعالیت های 
اقتصادی در پایتخت بــرای دو هفته، 
چندان بعید نیست. این تعطیلی همراه 
با نگرانی های بسیاری، هم برای مردم و 
هم مسئوالن است و به نظر می رسد هنوز 
بسیاری از مسائل در این طرح ارزیابی 
نشده است. یکی از مسائلی که جایگاه 
آن در این طرح روشــن نشــده، بحث 
کارگران و فعاالن بخش خصوصی است. 
تجربه های قبلی نشان داده که کارگران 
و کارمندان بخش خصوصی در چنین 
شرایطی مجبور هستند به کار خود ادامه 
دهند یا در صورت امتنــاع از کار، خطر 
بیکاری یا عدم دریافت حقــوق آنها را 

تهدید می کند.
بــه گــزارش »توســعه ایرانی«، 
تعطیل ماندن یا نماندن کسب و کار ها 
در دوره کرونا ســخت ترین تصمیمی 
اســت که دولت روحانی از بدو شــیوع 
این بیماری با آن مواجه بوده اســت. در 
سال های گذشته، عبور چند روزه غبار و 
آالینده های هوا از حد مجاز سبب می شد 
تا نهایتا فعالیت های روزمره در یک شهر 
یا یک اســتان برای یکی دو روز متوقف 
شود اما حاال صحبت از آن است که برای 
رساندن عدد قربانیان کرونا به زیر ۴۰۰ 
نفر، زندگی نیمه عادی مردم در چند شهر 

و استان به حالتی غیرعادی تر درآید.
واضح است که اقتصاد بیمار ایران، 
توان تحمل فشار مضاعفی را که شیوع 
بیماری کرونا مسببش بوده است، ندارد. 
»مرتضی افقه«، اقتصاددان توسعه در 
خصوص اینکه در موقعیت کنونی باید 
از میان تعطیلی موقــت فعالیت های 
اقتصادی و دایر ماندن آنها کدام گزینه 
را انتخاب کرد، به ســایت اقتصاد ۲۴ 
می گوید: اگر وضعیت اقتصادی ایران 
مانند آلمان و دیگر کشور های پیشرفته 
و توســعه یافته بود، می شد با قطعیت 
گفت که تعطیلی موقت کسب و کار ها 
تنها تصمیمی است که باید این روز ها 
مدیران جامعه آن را هرچه زودتر اتخاذ 
کنند؛ اما وقتی دولت توانایی مالی کافی 

ندارد، واضح است که اتخاذ این تصمیم 
مدام به تعویــق می افتــد. در دوران 
شــیوع کرونا، دولت تا االن درباره هر 
آنچه کــه وعــده اش را داده، عملکرد 

موفقیت آمیزی نداشته است. 
می توان صحبت های این صاحب نظر 
اقتصادی را اشاره ای دانست به وضعیت 
درهم ریخته ای که طــی ماه های اخیر 
در بازار هــای کاال و خدمــات به وجود 
آمده است؛ از ولنگاری بی حد و حساب 
قیمت ها در بازار خودرو گرفته تا نایابی 
روغن و سیب زمینی که اگر به آن مسأله 
کاهش قدرت خرید عمومــی مردم و 
افزایش بیــکاری را هــم اضافه کنیم، 
ابعــاد این وضعیت بیشــتر قابل درک 

خواهد بود.
افقه درباره ایــن وضعیت می گوید: 
در روز های پرتناقضی به ســر می بریم. 
دولت به انــدازه کافی پول نــدارد که 
مانند کشــور های الگو، میان شاغالن 
و صاحبان کســب و کار ها موقتا توزیع 
کند. از طرفی بخش عمده ای از اقتصاد 
ایران در ســال های گذشــته به سمت 
غیررســمی بودن حرکت کرده است. 
بسیاری از شــاغالن و حتی صاحبان 
مشــاغل در بخش خدماتــی فعالیت 
غیررسمی دارند. البته بابت درآمدی که 
دارند هزینه پرداخت می کنند اما از بابت 
حقوق اجتماعی که طبق اصل ۲۹ قانون 
اساسی به آنها تعلق دارد سهمی به آنها 
تعلق نمی گیرد. بخشی از این وضعیت 
نتیجه سال ها مقررات زدایی است که به 
نام برداشته شدن موانع تولید در ساختار 
اقتصادی کشور رخ داد. حتی اگر دولت 
ایران مانند آلمان اعتبار مالی کافی برای 
حمایت از کسب و کار ها در دوران کرونا 
داشته باشــد باز هم، چون از این بخش 
از اقتصاد ســاماندهی درستی نشده، 
در عمل بازهم توزیع امکانات ناممکن 

خواهد بود.
افقه می افزاید: از یک سو دولت طی 
سال های گذشته به سمت کسب درآمد 
مالیاتی از فعاالن در بازار غیررسمی پیش 

رفته و از ســوی دیگر هر آنچه که به نام 
ساماندهی در این بخش صورت گرفته 
برای روز مبادایی، چون امروز بی حاصل 
بوده است. ســاماندهی این نیست که 
مثال در حریم خیابان به دست فروشان 
اجازه بساط برپا کردن را داد، ساماندهی 
یعنی اینکــه دولت پایــگاه اطالعاتی 
درستی از وضعیت درآمدی و اقتصادی 

شهروندانش داشته باشد.
وی می افزایــد: وقتــی فعالیــت 
۴۵درصد جمعیت فعال کشور در ارتباط 
با اقتصاد غیررسمی است و از طرفی به نام 
چابک سازی، سال هاست از شفاف سازی 
در این بخش از اقتصاد جلوگیری شده، 
معلوم است در شرایط بحرانی مثل حاال 
هیچ اقدامی از دولت ساخته نیست. دولت 
حتی اگر بخواهد به خاطر نفع عمومی 
برای تعطیلــی فعالیت های اقتصادی 
باقیمانده به زور متوسل شود آنگاه با یک 
چالش اجتماعــی و نارضایتی عمومی 
مواجه خواهد بود بــه ویژه آنکه این ایام 
مقارن اســت با ناآرامی هایی که سال 
گذشته به دالیل اقتصادی اتفاق افتاد. 
اما از طرفی برای آنکه نگویند تصمیمی 
نگرفته طوری رفتار می کند که انگار در 
این زمینه قصوری متوجه او نیست. این 
اتفاق در عمل انداختن توپ مسئولیت 
به زمین مردم است و اینکه شهروندان 
خودشان میان در خانه ماندن و بیرون 
آمدن، سیر ماندن و گرسنه ماندن، بیمار 
شدن یا سالم ماندن خودشان یک گزینه 

را انتخاب کنند.
این استاد دانشگاه می گوید: بحران 
پیش آمده به این راحتی ها جمع شدنی 
نیســت. برای اداره امور در این شرایط 
به تحول اساســی در اداره کشــور نیاز 
داریم. متاسفانه متولیان جامعه بیش 
از آنکه به فکر اداره اساسی امور باشند به 
انتخاب ناشایست خود ادامه می دهند 
و در عمل همه حقوقــی که در اصل ۲۹ 
قانون اساســی برای شهروندان درنظر 
گرفته شــده، بی معنی تــر از هر زمان 

دیگری است.

باید برای کارگران کاری کرد
با این وجود، فعاالن کارگری بر لزوم 
حمایت دولت از کارگــران و کارکنان 
بخش خصوصی تاکید کرده و می گویند 
در این شــرایط دولت باید از کارگران 

حمایت کند.
»محســن باقری«، عضــو کانون 
هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان 
تهران، با اشاره به احتمال تعطیلی کلی 
در شهرهای مختلف، درباره کارگرانی که 
شرایط کاری آنها ماهیت دورکاری ندارد، 
گفت: تا این لحظه بخشنامه ای خاص این 
موضوع، برای کارگران بخش خصوصی 
صادر نشده است. بدیهی ست که تعطیل 
کردن ها باید به همــراه حمایت کردن 
از اقشار آســیب پذیر ازجمله کارگران 

قرارداد موقت باشد.
وی با تاکیــد بر مشــخص نبودن 
وضعیت دریافتی بیمه بیکاری کارگرانی 
که به دلیل کرونا شغل خود را از دست 
داده اند، گفت: وضعیت مقرری بیکاری 
برخی کارگرانی که به دلیل کرونا بیکار 
شده اند، هنوز تعیین تکلیف نشده است. 
کارگران بیکار شده بسیاری در سامانه 
جامع روابط کار ثبت نــام کرده اند اما 
تکلیف واریزها مشــخص نشده است. 
وقتی هنوز تکلیف بیمه بیکاری کرونا 
مشخص نشده، چطور می خواهند برای 
دســتمزد و مزایای کارگران در دوران 

تعطیلی کامل، برنامه ریزی کنند؟
باقری افزود: تعــداد کارگرانی که 

به صورت روزمــرد کار می کنند و بعضاً 
بیمه  شده و رسمی هم نیستند، بسیار زیاد 
است. اگر قرار است تهران دو هفته تعطیل 
شود، دولت باید حتماً و قطعاً برای برای 

این گروه از کارگران تصمیم گیری کند.
عضو کانــون هماهنگی شــورای 
اسالمی کار استان تهران با بیان اینکه 
کارکنان بخش عمومی مثل کارکنان 
شــهرداری شــاید بتوانند به صورت 
ماموریــت یا دورکاری حقــوق خود را 
دریافت کنند و الجرم در دوران تعطیلی 
مشکلی نخواهند داشت، درباره کارگران 
بخش خصوصی توضیح داد: دولت باید 
برای کارگاه های بخــش خصوصی به 
وسیله صندوق بیکاری یا از هر محلی که 
می تواند، منابعی تخصیص دهد. دولت 
اگر قصد اجرای چنیــن طرحی را دارد 
باید حتماً این منابع را اختصاص دهد و 

سپس تهران را تعطیل کند.
باقری با اســتناد به اصل ۴۳ قانون 
اساســی گفت: دولت وظیفه دارد تا در 
زمان بیکاری و بیماری از مردم حمایت 
کند. ما در روزگاری هستیم که بحرانی 
بزرگ و سراســری را تجربه می کنیم و 
دولت باید از مردم در زمانه بحران حمایت 
کند. دولت براساس قانون موظف است 
صندوق بیکاری و صنــدوق درمان را 
تشــکیل دهد ولی تا امروز ایــن کار را 
نکرده است. این صندوق ها باید تشکیل 
می شد و به مردم کمک می کرد. دولت 
نه تنها این پیش شــرط ها را برای زمان 
بحران فراهم نکرده بلکه همواره در حال 
دست اندازی به منابع تامین اجتماعی 
است. یک واقعیت مســلم وجود دارد و 
آن اینکه کارگران امروز مشکل معیشتی 
دارند و دولت باید با واریز یارانه، تعیین 
مقرری بیکاری یا هر وسیله دیگری، به 

نوعی از کارگران حمایت کند.
کارگران قطعا به مشکل 

برمی خورند
»فتح اهلل بیات«، دبیر اجرایی خانه 
کارگر شرق تهران، نیز درباره وضعیت 
کارگران در صورت تعطیلی دوهفته ای 
تهران گفت: اگر تهران تعطیل شــود، 
بســیاری از کارگران بخش تولیدی و 
صنعتی با مشکل روبه رو خواهند شد. 
اگر قرار است کل صنعت تعطیل شود، 
چه کسی حقوق و دســتمزد کارگران 
را پرداخت می کنــد؟ کارفرما یا دولت، 
کدامیک حقوق و مزایــای کارگران را 

پرداخت می کنند؟
وی ادامه داد: هیچ کدام از این موارد 
مشخص نشده است. پیش از تعطیلی 
احتمالی تهران، مسئوالن باید نشستی با 
تشکل های کارگری و کارفرمایی داشته 
باشند تا تکلیف این موضوعات مشخص 
شود. اگر مراکز تولیدی و صنعتی، شامل 
این تعطیلی شوند، باید مشخص شود 
که چه کسی قرار اســت کارگران این 
بخش ها را پوشــش دهــد؟ اطمینان 
داریم که بیماری کرونا خطرناک است 
و رعایت نکــردن پروتکل ها، می تواند 
تلفات بیشــتری داشته باشــد و رشد 

بیماری را بیشــتر کند اما راهکارهای 
ارائه شده هم باید منطقی باشد و شرایط 
معیشتی کارگران و خانواده هایشان را 

درنظر بگیرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران 
با تاکید بر لزوم حمایــت از کارگران در 
صورت تعطیلی تهران گفــت: اگر قرار 
اســت تهران دو هفته تعطیل شود باید 
وضعیت را بــرای کارگران قابل تحمل 
کنند تا از امــرار معــاش نیفتند. اگر 
پیش بینی های الزم صورت نگیرد، پس 
از تعطیالت یک یا دوهفته ای و بازگشت 
به کار، کارگران با مشکل پرداخت ها و 

حق بیمه ها روبه رو خواهند شد.
بیات درباره امکان تخصیص منابع از 
صندوق بیمه بیکاری گفت: صندوق بیمه 
بیکاری برای حوادث غیرمترقبه است. 
بیماری کرونا هم موضوعی غیرمترقبه 
است و دولت باید از منابع این صندوق 
در این شرایط، بهترین استفاده را کند. 
بســیاری از کارمندان دولت می توانند 
کار خود را به صــورت دورکاری انجام 
دهند ولی کارگر بخش تولیدی چگونه 

می تواند دورکاری کند؟
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران 
یادآور شد: هنوز آماری درباره کارگران 
دورکار نداریم و فکر نمی کنم وزارت کار 
هم آمار دقیقی از تعداد کارگرانی که به 
خاطر کرونا دورکار شده باشند، داشته 
باشد. به نظر می رسد اکثر کارگران در 
شرایط کرونا به کار خود ادامه داده اند. 
عده  زیــادی از کارگران نیــز در همان 
ماه های اول بحران یعنی در اسفندماه 
و فرودین ماه بیکار شــده اند. این گروه، 
نسبت به دریافتی بیمه بیکاری خودشان 
معترض هستند چراکه یا با تاخیر بیمه 
بیکاری خود را گرفته اند یا میزان مقرری 

دریافتی بسیار ناچیز بوده است.
به نظر می رسد تعطیلی دو هفته ای 
تهران بــه عنوان یــک احتمال برای 
فروکش کــردن بحــران کرونا، یکی 
از گزینه های جدی اســت؛ اما همین 
احتمــال، نگرانی کارگــران قرارداد 
موقتی را به دنبال دارد. این کارگران 
یا مجبورند حتــی در دوران تعطیلی 
کامل ســر کار بروند یا بایــد از خیر 
حقوق و دســتمزد چند روز بگذرند و 
خانه نشین شوند. در این میان فعاالن 
کارگری امیدی بــه حمایت دولت از 
کارگران ندارند و اینکــه چگونه قرار 
است پرداخت دستمزد کامل کارگران 

در ایام تعطیلی صورت بگیرد.

توپ مواجهه با کرونا به زمین جامعه انداخته شده است

مردم؛ سرگردان در دوراهی نان یا جان

خبر

رئیس کانون عالی کارگران بازنشســته و 
مستمری بگیر تامین اجتماعی کشور، جزئیات 
قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشســتگان و 

مستمری بگیران این سازمان را تشریح کرد.
علی اصغر بیــات در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر گفت: امسال با توجه به اینکه در پایان آبان 
ماه جاری مهلت قرارداد بیمه تکمیلی به پایان 
می رسید جلســات فشــرده ای را با مسئوالن 
ســازمان به ویژه مدیرعامل تأمین اجتماعی 
برگزار کردیم و با مســاعدت ســاالری، موفق 
شــدیم مبلغ مشــارکت ســازمان را در بیمه 
تکمیلی که ۳ هزار تومان بــود ۷ برابر افزایش 
دهیم و بــه ۲۱هزار تومان برســانیم که اقدام 

بسیار خوبی بود.

وی افزود: پــس از برگــزاری مناقصه، در 
نهایت شــرکت بیمــه آتیه ســازان حافظ به 
عنوان برنده مناقصه اعالم شد و خدمات بیمه 
تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین 
اجتماعی را تا پایان آبان مــاه ۱۴۰۰ برعهده 

خواهد داشت.
رئیس کانــون عالی بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی با اشاره به اینکه براساس اعالم نظرات 
دریافتی از سراســر اســتان ها و بررسی های 
کانون عالی، شــرکت بیمه آتیه سازان حافظ 
رضایت مندی ۷۰درصدی خدمت گیرندگان 
را در قرارداد گذشــته به خود اختصاص داده، 
بازنشســتگان و مســتمری بگیرانی که قباًل 
تحت پوشــش بیمه تکمیلی بوده اند نیازی با 

مراجعه مجدد به کانون ها را ندارند و تمامی آنها 
تحت پوشش بیمه تکمیلی جدید خواهند بود. 
بازنشستگانی که تاکنون بیمه تکمیلی نبوده 
یا قصد حذف بیمه را دارند نیــز از اول آذر ماه 
تا پایان ســال فرصت دارند تا نسبت به حذف و 
اضافه مشخصات خود و افراد تحت پوشش در 
لیست قرارداد جدید با مراجعه به دفاتر کانون ها 

یا سایت کانون عالی بازنشستگان اقدام کنند.
بیات با بیان اینکه مبلــغ بیمه تکمیلی در 
قرارداد جدید به ازای هر نفــر ۶۵هزار تومان 
اســت، افزود: در قرارداد جدید سقف تعهدات 
درمان فوق تخصصی را با ۱۰۰درصد افزایش، 
از ۲۰ میلیون تومــان به ۴۰ میلیــون تومان 

افزایش داده ایم.

وی گفت: سقف تعهدات بستری عمومی از 
۶ میلیون به ۱۲ میلیــون تومان افزایش یافته 
است. تعهدات خدمات پاراکلینیکی و خدمات 
تشخیصی درمانی را به یک میلیون و ۷۰۰هزار 
تومان افزایــش داده ایم و تعهــدات مربوط به 
خدمات درمانــی عمل های مجاز ســرپایی، 
انواع آزمایش هــا، لیزیک، بیمــاران خاص و 

 صعب العالج و... نیز افزایش خوبی داشته است.
رئیــس کانــون عالــی بازنشســتگان و 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی تاکید کرد: 
نکته قابل توجه اینکه در قــرارداد جدید بیمه 
تکمیلی، تمامــی خدمات مربوط بــه ابتال به 
ویروس کرونا از تست تا بســتری را نیز تحت 

پوشش بیمه قرار داده ایم.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تشریح کرد:

جزئیات قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی

اگر تهران تعطیل شود، 
بسیاری از کارگران بخش 

تولیدی و صنعتی با مشکل 
روبه رو خواهند شد. اگر 

قرار است کل صنعت تعطیل 
شود، معلوم نیست چه 
کسی حقوق و دستمزد 

کارگران را پرداخت خواهد 
کرد

دولت در عمل، توپ 
مسئولیت را به زمین 

مردم انداخته است؛ اینکه 
شهروندان خودشان میان 

در خانه ماندن و بیرون 
آمدن، سیر ماندن و گرسنه 
ماندن، بیمار شدن یا سالم 

ماندن، یک گزینه را 
انتخاب کنند
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