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یک فعال کارگری به جزای 
نقدی و ۴ ماه حبس محکوم شد

دبیر کانون هماهنگی شــوراهای اسالمی کار 
استان تهران به ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۴ ماه 
حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش ایلنا، حسین 
حبیبی، ۲۸ مــرداد ماه با شــکایت دیوان عدالت، 
دادگاهی شد. حاال شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو 
مجتمع قضایی کارکنان دولت، رای به محکومیت 
وی داده اســت. در رای بدوی صادره آمده اســت: 
»براســاس ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای مصوب 
سال ۱۳۸۸، متهم به پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون ریال 
جزای نقدی در حق صنــدوق دولت و ۴ ماه حبس 
تعزیری محکوم می شود که اجرای مجازات حبس 
ایشان با عنایت به سن و انگیزه وی که بیان مطالبی 
در دفاع از حق کارگر بوده، به مدت یک سال تعلیق 
می شود«. حبیبی پیش از این، در فضای مجازی از 
امنیت شغلی کارگران دفاع کرده و خواستار ابطال 

دادنامه دیوان عدالت شده بود.
    

وزیر کار خبر داد:
شناسایی دهک های پردرآمد 
برای حذف یارانه تا پایان سال

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ســعی 
می کنیم تا آخر سال شناسایی دهک های پردرآمد 
را برای حذف یارانه انجام دهیم. به گزارش تسنیم، 
محمد شریعتمداری گفت: ماه قبل مهلت اجرای 
آیین نامه و دســتورالعمل شناســایی دهک های 
پردرآمد به پایان رسید و ابالغ شد. طبق آیین نامه 
وزارت تعاون با همکاری وزارت ارتباطات، سازمان 
برنامه بودجــه و وزارت کشــور در جهت اجرای 
دستورالعمل اقدام می کنند. وی گفت: همچنین 
استانداران برای شناســایی اقشــار با درآمد باال 
همکاری می کنند و بانک هــای اطالعاتی موجود 
استان ها را باید شناســایی و معرفی کنند که البته 
هنوز این دستورالعمل به اســتانداران ابالغ نشده 
است. به محض اینکه دستورالعمل اجرایی آماده و 
ابالغ شود، کار شناسایی دهک ها انجام می شود. وزیر 
تعاون گفت:  دستگاه ها هنوز همه اطالعات مربوطه 
را به اســتانداران نداده اند. اطمینان داشته باشید 
هر میزان که امکان شناسایی اقشار پردرآمد وجود 
داشته باشد، طرح شناسایی دهک ها و حذف آنها از 
یارانه با کمترین خطا انجام می شود. شریعتمداری 
در پاسخ به سؤالی در مورد امکان حذف سه دهک از 
یارانه، گفت: امکان شناسایی سه دهک سخت است 
و ما با دقت و وسواس شناسایی افراد پردرآمد را انجام 
می دهیم. تا آخر شهریور این شناسایی آغاز می شود 
و امیدواریم تا پایان سال شناسایی به اتمام برسد. وزیر 
تعاون همچنین با بیان اینکه با همکاری بانک توسعه 
تعاون، کارت های مرابحه ۵۰ میلیون تومانی با نرخ 
۱۰درصد برای شرکت های تعاونی در نظر گرفته 
می شــود، گفت: قدم بعدی برای اختصاص منابع 
قرض الحسنه به تعاون و وام های ۱۰میلیون تومانی 

اشتغال روستایی برداشته خواهد شد.
    

وقت کشی وزارت کار برای 
حمایت از معیشت کارگران

یک ماه از برگزاری آخرین نشست شورای عالی 
کار با دستور کار بررسی »افزایش غیرنقدی قدرت 
خرید کارگران« می گذرد اما از تشکیل این نشست 
برای بررسی پیشنهادات مرتبط تشکل های کارگری 
خبری نیست. در همین زمینه محمدرضا تاجیک، 
نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار در 
گفت وگو با مهر، با اشاره به اینکه بهبود معیشت بیش 
از نیمی از جمعیت کشور در هاله ای از ابهام قرار دارد، 
گفت: با توجه به گذشت بیش از یک ماه از آخرین 
جلسه شورای عالی کار و بررسی راهکارهای افزایش 
سطح معیشت کارگران توسط شرکای اجتماعی، 
تاکنون هیچ گونه هم اندیشی از سوی وزارت کار با 
نمایندگان کارگران در این خصوص صورت نگرفته 
است. تاجیک افزود: در آخرین جلسه شورای عالی 
کار مقرر شــد راهکارهای غیرنقــدی برای بهبود 
وضعیت معیشت کارگران در دستور کار قرار گیرد 
و توسط شــرکای اجتماعی در جلسات تخصصی 
نتیجه گیری شود. عضو کمیته مزد شورای عالی کار 
با اشاره به وضعیت معیشت کارگران در سال آینده و 
تورم انتظاری به وجود آمده گفت: تأخیر در برگزاری 
جلسات شورای عالی کار و عدم برگزاری کمیته مزد 
نشان از این دارد که با به تعویق انداختن این جلسات 
عمالً نمی توان چشم انداز و سیاست مدونی از سوی 
وزارت کار در حوزه افزایش قدرت خرید کارگران 

متصور شد.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

یکی از بازنشستگان روایت می کند 
از زندگی یکی از همکارانش؛ همکاری 
که در این وانفســای گرانی و باال رفتن 
هزینه های زندگی، بــا خیلی چیزها، 
هم زمان می جنگد؛ با بیماری و دردهای 
بســیار آن از یک طرف و بــا بی پولی 
و درماندگــی در تامیــن هزینه های 
درمان از ســوی دیگــر. می گوید: »به 
عیادت بیماری رفتم کــه از کارگران 
بازنشســته تامین اجتماعی ســت؛ 
آن هم از حداقل بگیران. با دختر و پسر 
جوانش زندگی می کند. ساعتی قبل از 
بیمارستان به خانه برگشته اند و او مثل 
تکه ای بیجان، فقط پوست و استخوان 
در بســتر ولو شده اســت. چند ماهی 
است که زمین گیر اســت و این روزها، 

او را پوشک می کنند. پسرش که پیک 
موتوری ســت، امروز هم ســر کارش 
نرفته است. این پسر، دل پر دردی دارد. 
می گوید خستگی ما بیشتر روحی ست 
تا جسمی. پدرم از چندرغاز حقوقش 
برای این روزها، این روزهای ســخت 
پیری، بیمه پرداخت کرده و هنوز هم 
هر ماه، بیمه تکمیلی پرداخت می کند 
اما نصیبی از خدمات درمانی ندارد. هیچ 

چیز عایدش نشده است«.
ادامــه روایــت را از زبان دوســت 
بازنشســته خود روایت می کنیم که 
می گوید صحبت های پسر آن پیرمرد 
ادامــه دارد، صحبت هایی که نشــان 
می دهد اوضــاع برای بازنشســتگان 
ازکارافتاده، اصاًل خوب نیست: »امروز 
صبح با نسخه دکتر به نمایندگی بیمه 
تکمیلی رفتم تا برای یک اســکن مغز، 

معرفی نامه بگیرم. تا ظهر در نمایندگی 
معطل شــدم، آخرش گفتنــد مرکز 
موافقت نکرده، شما پولش را پرداخت 
کنید بعد به شــما می دهیــم. با مرکز 
تماس گرفتم، گفتند تامین اجتماعی 
تعهدات مالــی اش را انجام نمی دهد. با 
بیمارستان تماس گرفتم گفتند شرکت 
بیمه تکمیلی پول ما را نمی دهد. عاقبت 
درمانده و از همه جا مانده، مســتاصل 
گوشی را زمین گذاشــتم. اینها همه 
تکه های یک پازل هستند؛ تکه هایی از 
پازل نامرادی پدرم که اینجا روی بستر 

افتاده و نمی تواند تکان بخورد«.
این پسر ادامه می دهد: »ساده ترین 
مرحله درمان، گرفتن نســخه دارویی 
پزشک است. فکر نکنید گرفتن همین 
داروها از داروخانه ساده است و برایمان 

هزینه ندارد«.

 داروهایی که 
مشمول بیمه نیستند

او در حالی کــه به کســیه نایلونی 
محتوی چنــد جعبه قــرص و آمپول 
رنگارنگ که روی میز پاتختی کنار بستر 
پدر قرار دارد، اشاره می کند، سری تکان 

می دهد و می گوید: »برای داروها پول 
گرفته اند. رایگان به ما نداده اند. متصدی 
داروخانه گفت از شــش قلم دارو، فقط 
یک قلم اش بیمه اســت. بقیــه را آزاد 
حســاب کردند. بعد از عمری کار، یک 
میلیون و 6۰۰هزار تومان به پدرم حقوق 
می دهند. پوشک را قبال بسته ای ۲۴هزار 
تومان می خریدیم، حاال هر بسته باالی 
۸۰هزار تومان اســت. بــاور کنید این 
حقوق یک میلیون و 6۰۰هزار تومانی، 
پول پوشک و داروهای پدرم هم نیست. 
باقی زندگی چگونه بایــد بگذرد، خدا 
می داند«. در این اوضاع و احوال، این پدر 
و پسر که هر ماه از سر ناچاری، هزینه های 
هنگفت بیمه های تکمیلی را می پردازند، 
دو تا درآمد را روی هم گذاشــته اند تا 
زندگی پیرمرد بیمار، لنگ لنگان بگذرد؛ 
یکی حداقل مستمری بازنشستگی و 
دیگری درآمد پیک موتوری. هر دوی این 
پول ها روی هم جمع می شود اما گره ای 
از زندگی پیرمرد بیمار باز نمی شــود. 
هنوز پول داروها و هزینه های کلینیکی 
و رادیولوژی سنگین است و یک خانواده 
بازنشسته بعد از ۳۰ســال کار کردن و 
زحمت کشیدن، نمی تواند از پس این 
هزینه ها بربیاید. جالب اینجاست که این 
خانواده که ۳۰ سال تمام به صورت مرتب 
حق بیمه پرداخته، حاال در زمان کهولت 
و بازنشستگی، هر ماه پول اضافی بابت 

بیمه تکمیلی می پردازد.
 دولتی که بدهی 

کارگران را نمی پردازد!
بازنشسته ما در ادامه صحبت هایش، 
از روایت این پیرمرد به دردی می رسد 
که دردی مشترک است؛ دردی همگانی 
برای همه کارگرانی که درماندگی ۳۰ 
سال کار کردن، روی سلول های تنشان 
اثر گذاشــته، کارگران دیروز که امروز 
پیرزنان و پیرمردانی هســتند، درگیر 
بیماری و ضعف: »وقت بیرون آمدن از 
خانه، به چهره بازنشسته زمین گیر که 
پیر و ازکارافتاده شده است، خیره شدم. 
دیدم همه وجودش نیــاز به خدمات 
بهداشــتی و درمانــی و مراقبت های 

پزشکی دارد، حقی که اصل  ۲۹ قانون 
اساسی آن را همگانی و دولت را مکلف 
به ارائه آن کرده اســت. بــا این وجود 
دولت در اجــرای برنامه های صندوق 
بین المللی پول  ۲۰۷هزار میلیارد تومان 
به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی 
بدهکار است و این بدهی هنوز پرداخت 
نشده است. دولت نه تنها اصل ۲۹ قانون 
اساسی را از یاد برده، بلکه کارگران را در 
اداره اموال خودشــان »صاحب حق« 
نمی داند. نه »شستا« را از آن کارگران 
می داند و نه منابــع تامین اجتماعی را. 
دولت اگر بدهی هنگفت خود به تامین 
اجتماعــی را بپردازد و ایــن صندوق، 
درست و باکفایت و تحت نظارت خود 
کارگران و بازنشســتگان، اداره شود، 
دیگر بازنشستگان بعد از ۳۰سال جان 
کندن، نیازی بــه پرداخت هزینه های 

بیمه تکمیلی ندارند«.
روایت این پیرمرد به پایان می رسد اما 
دردهای بازنشستگان به خصوص آنهایی 
که درگیر رنج بیماری هستند، تمامی 
ندارد. بازنشستگان بارها اعالم کرده اند 
بیمه پایه را ارتقا دهید. ما نمی توانیم بعد 
از ۳۰سال بیمه پردازی، هم برای بیمه 
تکمیلی پول اضافی بپردازیم، هم پول 
دارو، درمان، سونوگرافی، فیزوتراپی و 
هزار عملیات پزشکی دیگر را از جیب 
خالی خود بدهیم. بازنشستگان بارها 
در بیانیه ها و اطالعیه هایشــان تاکید 

کرده اند: »نه« به بیمه تکمیلی!

برشی از یک زندگی قسطی

دردهاییکهبرایبازنشستگانتکثیرمیشوند

خبر

به رغم اینکــه در قالب برنامه کارانه اشــتغال جوانان برای 
چهار طرح اشتغالی در سال ۹۸ بالغ بر 6۲۰ میلیارد تومان منابع 
پیش بینی  شده اما با وجود گذشت نیمی از سال هیچ اعتباری 

تخصیص پیدا نکرده است.
به گزارش مهر، برنامه کارانه اشــتغال جوانان تحت عنوان 
برنامه )کاج( از سال ۹6 براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی اجرایی شــد و در قالب این برنامه چهار طرح مشوق 
بیمه ای کارفرمایی، طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، 
طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و طرح یارانه دستمزد 

تعریف شد.
مطابق آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال 
۱۳۹۸ کل کشور، طرح ها و برنامه های اشتغالزایی و کارآفرینی 
سال ۹۸ در دو قالب برنامه های »تولید و توسعه کسب و کارهای 
پراشتغال منطقه ای« و »برنامه های فعال بازار کار« تنظیم شده 
اســت، طوری که طرح ها و برنامه های فعال بازار کار بر تقویت 
آموزش های مهارتی و کارآفرینی و توانمندسازی نیروی انسانی 

و اشتغال پذیری نیروی کار متمرکز است.
با توجه به روند فزاینده عرضه نیــروی کار در اقتصاد ایران، 
طرح کارانه اشتغال جوانان برای کاهش عدم تعادل های موجود 
در بازار کار در کوتاه مدت و میان مدت در سال ۱۳۹۸ در قالب دو 
سناریوی اول )براساس ادامه روند موجود و واقع بینانه( و سناریوی 
دوم )براساس اهداف برنامه ششم توسعه( تهیه و تدوین شده که 
در صورت تأمین منابع مالی مــورد نیاز می تواند زمینه فرصت 
شغلی بیش از ۲۰۰هزار نفر را با فرض تحقق هر یک از سناریوها 
فراهم کند. در سناریوی نخست، منطبق بر شرایط موجود کشور 
و واقع بینانه، ایجاد ۲۱۳هزار فرصت شغلی در سال ۹۸ با اعتبار 
۴ هزار و ۲۰۱میلیارد ریال پیش بینی شده است اما در سناریوی 
دوم منطبق بر اهداف برنامه ششم توســعه، ایجاد ۲۴6هزار و 
۵۰۰ فرصت شغلی با اختصاص اعتبار 6 هزار و ۲۷۳ میلیارد ریال 
هدف گذاری شد. هدف گذاری این میزان اعتبار و اشتغالزایی 
برنامه کاج در حالی است که نه تنها اعتبارات امسال برنامه کاج 
بلکه منابع ســال قبل این طرح هنوز به صورت کامل از سوی 

سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا نکرده است. البته براساس 
مکاتبات صورت گرفته بین وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه، 
ظاهراً این سازمان قول مساعد داده تا طی دو تا سه هفته آینده 

۲۰ تا ۳۰درصد منابع برنامه کاج را به وزارت کار اختصاص دهد.
سازوکار طرح های اشتغالی دولت

مهارت آموزی در محیط واقعی کار: در این طرح برای افزایش 
مهارت و اشــتغال پذیری جوانان، ایجاد فرصت های شــغلی 
مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان عمدتاً غیردانشگاهی 
در گروه سنی ۱۵ تا ۲۲ ساله، این گروه از افراد با ثبت نام در سامانه 
مربوطه تحت عنوان مهارت آموز براساس توافق کارفرما و فرد 
آموزش گیرنده و پرداخت هزینه پوشش بیمه مسئولیت مدنی 

توسط دولت در بنگاه های اقتصادی خصوصی و تعاونی فعالیت 
می کنند و با محیط کار آشنا می شوند.

طرح کارورزی دانش آموختگان دانشــگاهی: در این طرح 
جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی که تمایل دارند برای کسب 
مهارت های الزم فنی و کارآفرینــی در دوره های کارورزی وارد 
شوند با ثبت نام در ســامانه کارورزی از کمک هزینه آموزشی 
بهره مند می شوند. این اعتبار معادل یک سوم حداقل دستمزد 
برای هر نفر )به عنوان کمک هزینه( خواهد بود. این افراد به عالوه 

تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار می گیرند.
مشــوق بیمه ای کارفرمایی: کارفرمایــان بنگاه های فعال 
اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی )دارای کد کارگاهی تأمین 
اجتماعی( در صورت جذب و به کارگیری جوانان دانش آموخته 
دانشــگاهی از بین گروه هدف این طرح برای مدت یک سال، 
مشمول بهره مندی از مزایای مشوق بیمه ای کارفرمایی می شوند 
و سهم بیمه مذکور توسط دولت پرداخت می شود. کارفرمایانی 
که کارورزان را جذب کنند، در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده 
۷۱ قانون برنامه ششم توسعه به مدت ۲ سال از مزایای معافیت 

حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می شوند.
یارانه دستمزد: در این طرح بخشــی از دستمزد نیروی کار 
استخدام شــده در بنگاه های خصوصی از ســوی دولت تقبل 

می شود.

جزئیات منابع چهار برنامه اشتغالی ۹۸ اعالم شد

صفر درصد تخصیص با گذشت نیمی از سال

مدیرعامل تامین اجتماعی گفت: براســاس اعالم معاون 
حمل و نقل شهرداری تهران، ۷۰درصد کسانی که بیمه حمایتی 

تاکسیرانی دارند، هیچ گاه راننده تاکسی نبودند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مصطفی 
ساالری در نشســت بررسی نقش اســتارتاپ ها در تسهیل 
فرآیندهای کسب و کار اظهار داشت: ما در تأمین اجتماعی به 
دنبال اصالح رویه ها هستیم ولی بزرگترین محدودیت ما این 
است که سازمان، صندوق دار و امانت دار بخش مهمی از جمعیت 
کشور است که حق بیمه پرداخت می کنند و ما این اجازه را نداریم 
که درآمدهای حاصل از این حق بیمه را صرف عده ای دیگر کنیم. 
وی افزود: درآمدهای تأمین اجتماعی صرف سه خدمات اصلی 

ما شامل خدمات فوری که خدمات درمانی، خدمات اضطراری 
شــامل ازکارافتادگی و بیمه بیکاری و خدمات بازنشستگی 
است که به بازنشستگان پرداخت می شود. مدیرعامل تأمین 
اجتماعی یادآور شد: یکی از مشکالتی که داریم این است که در 
بخش بیمه های حمایتی، دولت ها موظف به پرداخت بخشی 
از حق بیمه ها هستند که تاکنون هیچ دولتی نتوانسته سهم 
خود را پرداخت کند. ساالری تصریح کرد: اصنافی که قرار بود 
بخشی از حق بیمه آنها را دولت بدهد ولی این کار انجام نشده 
را مجبور شدیم از پول کســانی که حق بیمه کامل پرداخت 
می کنند، پوشش دهیم. به خاطر این مطالبات معوق نتوانستیم 
پول بیمارستان ها را پرداخت کنیم و لذا بیمارستان ها از پذیرش 

دفترچه بیمه کسانی که حق بیمه کامل پرداخت می کنند هم 
خودداری می کنند. وی با تأکید بر اینکه مهمترین برنامه تأمین 
اجتماعی جلوگیری از تکرار این روند است، خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر دیگر اصناف و مشاغلی که شامل بیمه حمایتی 
شوند را نمی پذیریم و تفاهم نامه ای که با اتحادیه کسب و کارهای 
اینترنتی برای پذیرش رانندگان اپلیکیشــن های موبایلی به 
عنوان بیمه خویش فرما به امضا رســانده ایم را اجرا خواهیم 
کرد و این رانندگان باید حق بیمه خود را کامل پرداخت کنند. 
مدیرعامل تأمین اجتماعی یکی دیگر از برنامه های سازمان را 
تجمیع بخشنامه های متعدد در هر حوزه عنوان و اظهار داشت: 
۱۳۰ بخشنامه بیمه بیکاری را تجمیع و به یک بخشنامه تقلیل 

دادیم. وی یادآور شد: یکی دیگر از مشکالتی که داریم این است 
که افرادی که در حرف و صنف های دیگر هســتند، خود را در 
بیمه های حمایتی وارد کرده اند. در جلسه ای که با شهردار تهران 
داشتیم پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهر تهران 
اعالم کرد ۷۰درصد کســانی که از بیمه حمایتی تاکسیرانی 
استفاده می کنند، هیچ گاه در شغل تاکسیرانی نبودند اما از سوی 
دیگر معادل همین تعداد رانندگان تاکسی داریم که نتوانستند 

خود را بیمه حمایتی تاکسیرانی کنند. 

مدیرعامل تامین اجتماعی:

۷۰درصد دارندگان بیمه یارانه ای تاکسیرانی، اصال راننده تاکسی نبودند

بازنشستگان بارها اعالم کرده اند بیمه پایه را ارتقا دهید. ما نمی توانیم بعد از 30 سال بیمه پردازی، هم برای بیمه 
تکمیلی پول اضافی بپردازیم، هم پول دارو، درمان، سونوگرافی، فیزوتراپی و هزار عملیات پزشکی دیگر را از جیب خالی 

خود بدهیم. بازنشستگان بارها در بیانیه ها و اطالعیه هایشان تاکید کرده اند: نه به بیمه تکمیلی!

دولت اگر بدهی هنگفت 
خود به تامین اجتماعی 

را بپردازد و این صندوق، 
درست و باکفایت و تحت 

نظارت خود کارگران و 
بازنشستگان، اداره شود، 
دیگر بازنشستگان بعد از 

30سال جان کندن، نیازی 
به پرداخت هزینه های بیمه 

تکمیلی ندارند

پوشک را قبال بسته ای 
2۴هزار تومان می خریدیم، 
حاال هر بسته باالی ۸0هزار 

تومان است. باور کنید 
این حقوق یک میلیون 
و 600هزار تومانی، پول 

پوشک و داروهای پدرم هم 
نیست. باقی زندگی چگونه 

باید بگذرد، خدا می داند
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