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اخبار کارگری

برشی از یک زندگی قسطی

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

دردهایی که برای بازنشستگان تکثیر میشوند
بازنشستگانبارهااعالمکردهاندبیمهپایهراارتقادهید.مانمیتوانیمبعداز 30سالبیمهپردازی،همبرایبیمه
تکمیلیپولاضافیبپردازیم،همپولدارو،درمان،سونوگرافی،فیزوتراپیوهزارعملیاتپزشکیدیگرراازجیبخالی
خودبدهیم.بازنشستگانبارهادربیانیههاواطالعیههایشانتاکیدکردهاند:نهبهبیمهتکمیلی!

نسرین هزاره مقدم

یکی از بازنشستگان روایت میکند
از زندگی یکی از همکارانش؛ همکاری
که در این وانفســای گرانی و باال رفتن
هزینههای زندگی ،بــا خیلی چیزها،
همزمانمیجنگد؛بابیماریودردهای
بســیار آن از یک طرف و بــا بیپولی
و درماندگــی در تامیــن هزینههای
درمان از ســوی دیگــر .میگوید« :به
عیادت بیماری رفتم کــه از کارگران
بازنشســته تامین اجتماعیســت؛
آنهم از حداقلبگیران .با دختر و پسر
جوانش زندگی میکند .ساعتی قبل از
بیمارستان به خانه برگشتهاند و او مثل
تکهای بیجان ،فقط پوست و استخوان
در بســتر ولو شده اســت .چند ماهی
است که زمینگیر اســت و این روزها،

او را پوشک میکنند .پسرش که پیک
موتوریســت ،امروز هم ســر کارش
نرفته است .این پسر ،دل پر دردی دارد.
میگوید خستگی مابیشتر روحیست
تا جسمی .پدرم از چندرغاز حقوقش
برای این روزها ،این روزهای ســخت
پیری ،بیمه پرداخت کرده و هنوز هم
هر ماه ،بیمه تکمیلی پرداخت میکند
امانصیبیازخدماتدرمانیندارد.هیچ
چیزعایدشنشدهاست».
ادامــه روایــت را از زبان دوســت
بازنشســته خود روایت میکنیم که
میگوید صحبتهای پسر آن پیرمرد
ادامــه دارد ،صحبتهایی که نشــان
میدهد اوضــاع برای بازنشســتگان
ال خوب نیست« :امروز
ازکارافتاده ،اص ً
صبح با نسخه دکتر به نمایندگی بیمه
تکمیلی رفتم تا برای یک اســکن مغز،

معرفینامه بگیرم .تا ظهر در نمایندگی
معطل شــدم ،آخرش گفتنــد مرکز
موافقت نکرده ،شما پولش را پرداخت
کنید بعد به شــما میدهیــم .با مرکز
تماس گرفتم ،گفتند تامین اجتماعی
تعهدات مالــیاش را انجام نمیدهد .با
بیمارستانتماسگرفتمگفتندشرکت
بیمهتکمیلیپولمارانمیدهد.عاقبت
درمانده و از همه جا مانده ،مســتاصل
گوشی را زمین گذاشــتم .اینها همه
تکههای یک پازل هستند؛ تکههایی از
پازل نامرادی پدرم که اینجا روی بستر
افتادهونمیتواندتکانبخورد».
این پسر ادامه میدهد« :سادهترین
مرحله درمان ،گرفتن نســخه دارویی
پزشک است .فکر نکنید گرفتن همین
داروها از داروخانه ساده است و برایمان
هزینهندارد».

پوشک راقبالبستهای
24هزار تومان میخریدیم،
حاال هر بسته باالی80هزار
تومان است .باور کنید
اینحقوقیکمیلیون
و600هزار تومانی ،پول
پوشک و داروهای پدرم هم
نیست.باقیزندگیچگونه
باید بگذرد ،خدا میداند
داروهاییکه
مشمولبیمهنیستند
او در حالیکــه به کســیه نایلونی
محتوی چنــد جعبه قــرص و آمپول
رنگارنگکهرویمیزپاتختیکناربستر
پدرقراردارد،اشارهمیکند،سریتکان

میدهد و میگوید« :برای داروها پول
گرفتهاند.رایگانبهماندادهاند.متصدی
داروخانه گفت از شــش قلم دارو ،فقط
یک قلماش بیمه اســت .بقیــه را آزاد
حســاب کردند .بعد از عمری کار ،یک
میلیونو600هزارتومانبهپدرمحقوق
میدهند.پوشکراقبالبستهای24هزار
تومان میخریدیم ،حاال هر بسته باالی
80هزار تومان اســت .بــاور کنید این
حقوق یک میلیون و 600هزار تومانی،
پول پوشک و داروهای پدرم هم نیست.
باقی زندگی چگونه بایــد بگذرد ،خدا
میداند».درایناوضاعواحوال،اینپدر
وپسرکههرماهازسرناچاری،هزینههای
هنگفتبیمههایتکمیلیرامیپردازند،
دو تا درآمد را روی هم گذاشــتهاند تا
زندگیپیرمردبیمار،لنگلنگانبگذرد؛
یکی حداقل مستمری بازنشستگی و
دیگریدرآمدپیکموتوری.هردویاین
پولهارویهمجمعمیشوداماگرهای
از زندگی پیرمرد بیمار باز نمیشــود.
هنوزپولداروهاوهزینههایکلینیکی
ورادیولوژیسنگیناستویکخانواده
بازنشسته بعد از 30ســال کار کردن و
زحمت کشیدن ،نمیتواند از پس این
هزینههابربیاید.جالباینجاستکهاین
خانوادهکه 30سالتمامبهصورتمرتب
حقبیمهپرداخته،حاالدرزمانکهولت
و بازنشستگی ،هر ماه پول اضافی بابت
بیمهتکمیلیمیپردازد.
دولتیکهبدهی
کارگرانرانمیپردازد!
بازنشستهمادرادامهصحبتهایش،
از روایت این پیرمرد به دردی میرسد
کهدردیمشترکاست؛دردیهمگانی
برای همه کارگرانی که درماندگی ۳۰
سال کار کردن ،روی سلولهای تنشان
اثر گذاشــته ،کارگران دیروز که امروز
پیرزنان و پیرمردانی هســتند ،درگیر
بیماری و ضعف« :وقت بیرون آمدن از
خانه ،به چهره بازنشسته زمینگیر که
پیر و ازکارافتاده شده است ،خیره شدم.
دیدم همه وجودش نیــاز به خدمات
بهداشــتی و درمانــی و مراقبتهای

دولتاگربدهیهنگفت
خودبهتامیناجتماعی
را بپردازد و این صندوق،
درست و باکفایت و تحت
نظارت خود کارگران و
بازنشستگان ،اداره شود،
دیگربازنشستگانبعداز
30سال جان کندن ،نیازی
بهپرداختهزینههایبیمه
تکمیلیندارند
پزشکی دارد ،حقی که اصل  ۲۹قانون
اساسی آن را همگانی و دولت را مکلف
به ارائه آن کرده اســت .بــا این وجود
دولت در اجــرای برنامههای صندوق
بینالمللیپول۲۰۷هزارمیلیاردتومان
بهصندوقبازنشستگیتامیناجتماعی
بدهکار است و این بدهی هنوز پرداخت
نشدهاست.دولتنهتنهااصل ۲۹قانون
اساسی را از یاد برده ،بلکه کارگران را در
اداره اموال خودشــان «صاحب حق»
نمیداند .نه «شستا» را از آن کارگران
میداند 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 30سال جان
کندن ،نیازی بــه پرداخت هزینههای
بیمهتکمیلیندارند».
روایتاینپیرمردبهپایانمیرسداما
دردهایبازنشستگانبهخصوصآنهایی
که درگیر رنج بیماری هستند ،تمامی
ندارد .بازنشستگان بارها اعالم کردهاند
بیمهپایهراارتقادهید.مانمیتوانیمبعد
از 30سال بیمهپردازی ،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 بیانیهها و اطالعیههایشــان تاکید
کردهاند«:نه»بهبیمهتکمیلی!

خبر
جزئیات منابع چهار برنامه اشتغالی  ۹۸اعالم شد

صفر درصد تخصیص با گذشت نیمی از سال

به رغم اینکــه در قالب برنامه کارانه اشــتغال جوانان برای
چهارطرحاشتغالیدرسال ۹۸بالغبر ۶۲۰میلیاردتومانمنابع
ی شده اما با وجود گذشت نیمی از سال هیچ اعتباری
پیشبین 
تخصیصپیدانکردهاست.
به گزارش مهر ،برنامه کارانه اشــتغال جوانان تحت عنوان
برنامه(کاج)از سال ۹۶براساسمصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی اجرایی شــد و در قالب این برنامه چهار طرح مشوق
بیمهایکارفرمایی،طرحکارورزیدانشآموختگاندانشگاهی،
طرح مهارتآموزی در محیط کار واقعی و طرح یارانه دستمزد
تعریفشد.
مطابقآییننامهاجراییبندالفتبصره ۱۸قانونبودجهسال
 ۱۳۹۸کل کشور ،طرحها و برنامههای اشتغالزایی و کارآفرینی
سال ۹۸دردوقالببرنامههای«تولیدوتوسعهکسبوکارهای
پراشتغالمنطقهای»و«برنامههایفعالبازارکار»تنظیمشده
اســت ،طوری که طرحها و برنامههای فعال بازار کار بر تقویت
آموزشهایمهارتیوکارآفرینیوتوانمندسازینیرویانسانی

واشتغالپذیرینیرویکارمتمرکزاست.
با توجه به روند فزاینده عرضه نیــروی کار در اقتصاد ایران،
طرحکارانهاشتغالجوانانبرایکاهشعدمتعادلهایموجود
در بازار کار در کوتاهمدت و میانمدت در سال ۱۳۹۸در قالب دو
سناریویاول(براساسادامهروندموجودوواقعبینانه)وسناریوی
دوم(براساساهدافبرنامهششمتوسعه)تهیهوتدوینشدهکه
در صورت تأمین منابع مالی مــورد نیاز میتواند زمینه فرصت
شغلی بیش از۲۰۰هزار نفر را با فرض تحقق هر یک از سناریوها
فراهمکند.درسناریوینخست،منطبقبرشرایطموجودکشور
و واقعبینانه ،ایجاد۲۱۳هزار فرصت شغلی در سال ۹۸با اعتبار
 ۴هزارو۲۰۱میلیاردریالپیشبینیشدهاستامادرسناریوی
دوم منطبق بر اهداف برنامه ششم توســعه ،ایجاد ۲۴۶هزار و
 ۵۰۰فرصتشغلیبااختصاصاعتبار ۶هزارو ۲۷۳میلیاردریال
هدفگذاری شد .هدفگذاری 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

سازمانبرنامهوبودجهتخصیصپیدانکردهاست.البتهبراساس
مکاتباتصورتگرفتهبینوزارتکاروسازمانبرنامهوبودجه،
ظاهرا ًاین سازمان قول مساعد داده تا طی دو تا سه هفته آینده
 ٢٠تا٣٠درصدمنابعبرنامهکاجرابهوزارتکاراختصاصدهد.
سازوکارطرحهایاشتغالیدولت
مهارتآموزیدرمحیطواقعیکار:دراینطرحبرایافزایش
مهارت و اشــتغالپذیری جوانان ،ایجاد فرصتهای شــغلی
مناسبوپایدارجهترفعمشکلجوانانعمدتاًغیردانشگاهی
درگروهسنی ۱۵تا ۲۲ساله،اینگروهازافرادباثبتنامدرسامانه
مربوطه تحت عنوان مهارتآموز براساس توافق کارفرما و فرد
آموزشگیرنده و پرداخت هزینه پوشش بیمه مسئولیت مدنی

توسط دولت در بنگاههای اقتصادی خصوصی و تعاونی فعالیت
میکنندوبامحیطکارآشنامیشوند.
طرح کارورزی دانشآموختگان دانشــگاهی :در این طرح
جوانان فارغالتحصیل دانشگاهی که تمایل دارند برای کسب
مهارتهای الزم فنی و کارآفرینــی در دورههای کارورزی وارد
شوند با ثبتنام در ســامانه کارورزی از کمک هزینه آموزشی
بهرهمند میشوند .این اعتبار معادل یک سوم حداقل دستمزد
برایهرنفر(بهعنوانکمکهزینه)خواهدبود.اینافرادبهعالوه
تحتپوششبیمهمسئولیتمدنیقرارمیگیرند.
مشــوق بیمهای کارفرمایی :کارفرمایــان بنگاههای فعال
اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی (دارای کد کارگاهی تأمین
اجتماعی)درصورتجذبوبهکارگیریجواناندانشآموخته
دانشــگاهی از بین گروه هدف این طرح برای مدت یکسال،
مشمولبهرهمندیازمزایایمشوقبیمهایکارفرماییمیشوند
وسهمبیمهمذکورتوسطدولتپرداختمیشود.کارفرمایانی
که کارورزان را جذب کنند ،در چارچوب آییننامه اجرایی ماده
 ۷۱قانون برنامه ششم توسعه به مدت ۲سال از مزایای معافیت
حقبیمهسهمکارفرمابرخوردارمیشوند.
یارانه دستمزد :در این طرح بخشــی از دستمزد نیروی کار
استخدام شــده در بنگاههای خصوصی از ســوی دولت تقبل
میشود.

مدیرعامل تامین اجتماعی:

۷۰درصد دارندگان بیمه یارانهای تاکسیرانی ،اصال راننده تاکسی نبودند

مدیرعامل تامین اجتماعی گفت :براســاس اعالم معاون
حملونقلشهرداریتهران۷۰،درصدکسانیکهبیمهحمایتی
تاکسیرانیدارند،هیچگاهرانندهتاکسینبودند.
بهگزارشروابطعمومیسازمانتامیناجتماعی،مصطفی
ساالری در نشســت بررسی نقش اســتارتاپها در تسهیل
فرآیندهای کسب و کار اظهار داشت :ما در تأمین اجتماعی به
دنبال اصالح رویهها هستیم ولی بزرگترین محدودیت ما این
استکهسازمان،صندوقداروامانتداربخشمهمیازجمعیت
کشوراستکهحقبیمهپرداختمیکنندوماایناجازهرانداریم
کهدرآمدهایحاصلازاینحقبیمهراصرفعدهایدیگرکنیم.
ویافزود:درآمدهایتأمیناجتماعیصرفسهخدماتاصلی

ماشاملخدماتفوریکهخدماتدرمانی،خدماتاضطراری
شــامل ازکارافتادگی و بیمه بیکاری و خدمات بازنشستگی
است که به بازنشستگان پرداخت میشود .مدیرعامل تأمین
اجتماعییادآورشد:یکیازمشکالتیکهداریمایناستکهدر
بخش بیمههای حمایتی ،دولتها موظف به پرداخت بخشی
از حق بیمهها 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
میکنند،پوششدهیم.بهخاطراینمطالباتمعوقنتوانستیم
پولبیمارستانهاراپرداختکنیمولذابیمارستانهاازپذیرش

دفترچهبیمهکسانیکهحقبیمهکاملپرداختمیکنندهم
خودداریمیکنند.ویباتأکیدبراینکهمهمترینبرنامهتأمین
اجتماعی جلوگیری از تکرار این روند است ،خاطرنشان کرد:
در حال حاضر دیگر اصناف و مشاغلی که شامل بیمه حمایتی
شوندرانمیپذیریموتفاهمنامهایکهبااتحادیهکسبوکارهای
اینترنتی برای پذیرش رانندگان اپلیکیشــنهای موبایلی به
عنوان بیمه خویشفرما به امضا رســاندهایم را اجرا خواهیم
کرد و این رانندگان باید حق بیمه خود را کامل پرداخت کنند.
مدیرعامل تأمین اجتماعی یکی دیگر از برنامههای سازمان را
تجمیعبخشنامههایمتعدددرهرحوزهعنوانواظهارداشت:
 ۱۳۰بخشنامهبیمهبیکاریراتجمیعوبهیکبخشنامهتقلیل

دادیم.وییادآورشد:یکیدیگرازمشکالتیکهداریمایناست
که افرادی که در حرف و صنفهای دیگر هســتند ،خود را در
بیمههایحمایتیواردکردهاند.درجلسهایکهباشهردارتهران
داشتیمپورسیدآقایی،معاونحملونقلوترافیکشهرتهران
اعالم کرد۷۰درصد کســانی که از بیمه حمایتی تاکسیرانی
استفادهمیکنند،هیچگاهدرشغلتاکسیرانینبودنداماازسوی
دیگرمعادلهمینتعدادرانندگانتاکسیداریمکهنتوانستند
خودرابیمهحمایتیتاکسیرانیکنند.

دبیر کانون هماهنگی شــوراهای اسالمی کار
استانتهرانبه ۴۰میلیونریالجزاینقدیو ۴ماه
حبستعزیریمحکومشد.بهگزارشایلنا،حسین
حبیبی ۲۸،مــرداد ماه با شــکایت دیوان عدالت،
دادگاهی شد .حاال شعبه  ۱۰۵۹دادگاه کیفری دو
مجتمع قضایی کارکنان دولت ،رای به محکومیت
وی داده اســت .در رای بدوی صادره آمده اســت:
«براســاس ماده  ۱۸قانون جرایم رایانهای مصوب
سال،۱۳۸۸متهمبهپرداختمبلغ ۴۰میلیونریال
جزای نقدی در حق صنــدوق دولت و ۴ماه حبس
تعزیری محکوم میشود 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
میشود» .حبیبی پیش از این ،در فضای مجازی از
امنیت شغلی کارگران دفاع کرده و خواستار ابطال
دادنامهدیوانعدالتشدهبود.
وزیر کار خبر داد:

شناسایی دهکهای پردرآمد
برای حذف یارانه تا پایان سال

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :ســعی
میکنیم تا آخر سال شناسایی دهکهای پردرآمد
را برای حذف یارانه انجام دهیم .به گزارش تسنیم،
محمد شریعتمداری گفت :ماه قبل مهلت اجرای
آییننامه و دســتورالعمل شناســایی دهکهای
پردرآمد به پایان رسید و ابالغ شد .طبق آییننامه
وزارت تعاون با همکاری وزارت ارتباطات ،سازمان
برنامه بودجــه و وزارت کشــور در جهت اجرای
دستورالعمل اقدام میکنند .وی گفت :همچنین
استانداران برای شناســایی اقشــار با درآمد باال
همکاری میکنند و بانکهــای اطالعاتی موجود
استانها را باید شناســایی و معرفی کنند که البته
هنوز این دستورالعمل به اســتانداران ابالغ نشده
است .به محض اینکه دستورالعمل اجرایی آماده و
ابالغشود،کارشناساییدهکهاانجاممیشود.وزیر
تعاونگفت:دستگاههاهنوزهمهاطالعاتمربوطه
را به اســتانداران ندادهاند .اطمینان داشته باشید
هر میزان که امکان شناسایی اقشار پردرآمد وجود
داشته باشد،طرح شناسایی دهکها و حذف آنها از
یارانه با کمترین خطا انجام میشود .شریعتمداری
در پاسخ به سؤالی در مورد امکان حذف سه دهک از
یارانه،گفت:امکانشناساییسهدهکسختاست
ومابادقتووسواسشناساییافرادپردرآمدراانجام
میدهیم.تاآخرشهریوراینشناساییآغازمیشود
وامیدواریمتاپایانسالشناساییبهاتمامبرسد.وزیر
تعاونهمچنینبابیاناینکهباهمکاریبانکتوسعه
تعاون ،کارتهای مرابحه 50میلیون تومانی با نرخ
10درصد برای شرکتهای تعاونی در نظر گرفته
میشــود ،گفت :قدم بعدی برای اختصاص منابع
قرضالحسنهبهتعاونووامهای10میلیونتومانی
اشتغالروستاییبرداشتهخواهدشد.

وقتکشی وزارت کار برای
حمایت از معیشت کارگران

یک ماه از برگزاری آخرین نشست شورای عالی
کار با دستور کار بررسی «افزایش غیرنقدی قدرت
خریدکارگران»میگذرداماازتشکیلایننشست
برایبررسیپیشنهاداتمرتبطتشکلهایکارگری
خبرینیست.درهمینزمینهمحمدرضاتاجیک،
نمایندهمجمععالیکارگراندرشورایعالیکاردر
گفتوگوبامهر،بااشارهبهاینکهبهبودمعیشتبیش
ازنیمیازجمعیتکشوردرهالهایازابهامقراردارد،
گفت :با توجه به گذشت بیش از یک ماه از آخرین
جلسهشورایعالیکاروبررسیراهکارهایافزایش
سطح معیشت کارگران توسط شرکای اجتماعی،
تاکنون هیچگونه هماندیشی از سوی وزارت کار با
نمایندگانکارگراندراینخصوصصورتنگرفته
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
نتیجهگیریشود.عضوکمیتهمزدشورایعالیکار
بااشارهبهوضعیتمعیشتکارگراندرسالآیندهو
تورمانتظاریبهوجودآمدهگفت:تأخیردربرگزاری
جلساتشورایعالیکاروعدمبرگزاریکمیتهمزد
نشانازاینداردکهبابهتعویقانداختناینجلسات
النمیتوانچشماندازوسیاستمدونیازسوی
عم ً
وزارت کار در حوزه افزایش قدرت خرید کارگران
متصورشد.

