 4دسترنج

toseeir ani.ir

شماره / 590دوشنبه 27مرداد  27 / 1399ذیالحجه 17 / 1441اوت 2020

اخبار کارگری

نابودی  135میلیون شغل تماموقت در دنیا بر اثر کرونا

تجمع دوبارهکارگران کنتورسازی
مقابل استانداری قزوین

 6میلیون ایرانی درآستانه بیکاری قرار میگیرند

شیوع کووید  19در دنیا ،عالوه بر
آسیبهای جانی فراوانی که به همراه
داشته است ،اقتصاد دنیا را به شکل
گستردهای درگیر خود کرده است.
به گــزارش توســعه ایرانی ،در
روزهای نخســتین از شــیوع این
پاندمی بزرگ ،بیشــتر کشورهای
جهان به سمت سیاســت قرنطینه
و محدودیتهــای اجتماعی پیش
رفتند ،اما امروز و با مشخص شدن آثار
زیانبار سیاستهای فاصلهگذاری
اجتماعی ،همه نگــران از وضعیت
اقتصادی کشــورها ،ســعی دارند با
تدابیر دیگری به مقابله با این بیماری
جهانشمول بپردازند.
در همین زمینه ،روز گذشــته،
موسســه عالــی پژوهــش تامین
اجتماعی که از روزهای نخســتین
شیوع این بیماری در ایران ،با تهیه و
انتشار گزارشهای متعدد ،به بررسی
آســیبهای اقتصادی و اجتماعی
کووید  19بر ســاختار آسیبپذیر
ایران پرداخته بود ،میزبان نشست
خبری رئیــس این مرکــز بود که
اخبــار چنــدان دلگرمکنندهای
برای جامعه نداشت.
رئیس مؤسســه عالــی پژوهش
تأمین اجتماعی در این نشست گفت:
براساس گزارش مرکز پژوهشهای
مجلــس ،در دوره همهگیری کرونا
در بهترین حالــت  2.9میلیون نفر و
در بدترین حالت  6.4میلیون نفر از
کل شاغالن کشور کاسته میشود.
روزبه کردونی گفت :موسســه عالی
پژوهش در تداوم انتشار گزارشهای
سیاستی خود در زمینه تأثیرات کرونا
بر حوزه تامین اجتماعی و با همکاری
مرکز فناوری اطالعــات ،ارتباطات
و تحول اداری وزارت تعــاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،چهاردهمین گزارش
سیاســتی خود را با موضــوع بیمه
بیکاری در ایام کرونایی تهیه کرد.
وی افزود :با توجهبه اینکه اقدامات
در قالب طــرح بیمه بیــکاری جزو
مهمــی از سیاســتهای حمایتی
اعالمشده توســط ایران در مواجهه
با کرونــا بوده ،این گــزارش با هدف

بررسی نقش طرحهای بیمه بیکاری
در کشــورهای منتخــب و ایران در
مقابله با بحران کنونی تهیه شــده،
چرا که بدون داشــتن شناخت اولیه
از ماهیت و کارکــرد طرحهای بیمه
بیکاری ،اســتانداردهای مرتبط با
آن ،ویژگیهای اولیه طرح در ایران و
کشورهای منتخبی که نمونه بررسی
هستند و در نهایت وضعیت صندوق
بیمه بیــکاری قبل از وقــوع بحران
کرونا ،بحث درباره اثرگذاری و نقش
این طرحها در بحــران کرونا کامل
نخواهد شد.
کردونــی اظهار کــرد :مطابق با
گزارش سازمان بینالمللی کار ،کرونا
همچنان منجر به کاهش بیســابقه
فعالیتهای اقتصادی و ساعات کار
میشود .برآورد میشود 4.8درصد
از ســاعات کار در طول ســهماهه
نخست ســال ( 2020معادل تقریباً
 135میلیون شغل تماموقت با فرض
 48ســاعت کار در هفته) نسبت به
سهماهه چهارم سال  2019از دست
رفته باشد .تا  17می  ،2020برآوردها
نشان میدهند که ســاعات کار در
ســهماهه جاری حدود  10.7درصد
نسبت به آخرین ســهماهه 2019
کاهش خواهد یافت که معادل 305
میلیون شغل تماموقت (با فرض 48
ساعت کار در هفته) است.
وی افزود :مطالعــات در ایران نیز
حاکی از اثرات گسترده همهگیری
بر اشــتغال کشور اســت .براساس
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس،
در دوره همهگیری در بهترین حالت
 2.9میلیون نفــر و در بدترین حالت
 6.4میلیون نفر از کل شاغالن کشور
کاسته میشود.
آسیب  4.8میلیون شغل براثر
ویروس کرونا
رئیس موسســه عالــی پژوهش
تامیــن اجتماعی گفت :براســاس
گزارش معاونت اقتصادی وزارت رفاه
نیز ،کســبوکارهای آسیبدیده از
بحران کرونا بالغ بر  4.8میلیون شغل
که معادل 20.3درصد از اشتغال کل
است را به خود اختصاص دادهاند.

کردونی با اشــاره به ابزار دولتها
برای کاهــش تبعــات کرونا گفت:
طرحهــای بیمه اجتماعــی و بیمه
بیــکاری در ایــن بیــن مهمترین
طرحها هســتند .بهطور مشخص،
 171کشــور مجموعــاً  801اقدام
حمایت اجتماعی (شامل برنامههای
مســاعدت اجتماعــی ،بیمههای
اجتماعی و سیاستهای بازار کار) را
در مواجهه با کووید  19برنامهریزی،
معرفی یا اجــرا کردهاند طوریکه،
 215اقدام در مقابله با کرونا در حوزه
بیمههای اجتماعی در کشــورهای
مختلف به اجرا گذاشــته شده است
(27درصــد کل اقدامــات حمایت
اجتماعی) کــه مزایای بیــکاری با
مجموع  61اقدام و ســهم 28درصد
ن فراوانی را داشته است.
بیشتری 
بررسی طرحهای بیمه بیکاری
 21کشور برای مواجهه با کرونا
رئیس موسســه عالــی پژوهش
تامین اجتماعی با اشــاره به افزایش
تعداد متقاضیــان بــرای دریافت
مقرری بیــکاری ،تصریــح کرد :در
گزارش اخیر موسســه 21 ،کشور از
چهار قاره که به دلیــل بحران کرونا
در طرحهای بیمه بیکاری خود موقتاً
تغییراتی ایجاد کرده یا اقداماتی در
این حوزه انجام داده بودند ،شناسایی
و بررسی شدند.
کردونی در مورد اقدامات ســایر
کشــورها در زمینه بیمــه بیکاری
در شــرایط کرونایی گفت :افزایش
مقدار مقرری و تقویت کفایت مزایا
برای حصول اطمینان از ایجاد امنیت
درآمدی بــرای بیکاران ،تســهیل
شــرایط و الزامات برخــورداری از
مقرری برای پوشش تعداد بیشتری
از بیمهشــدگان بیکارشــده در اثر
کرونا بهطورمثــال از طریق کاهش
سوابق موردنیاز ،گسترش پوشش به
غیرمشمولین برای حمایت از اقشار
آسیبپذیر در اثر کرونا مانند کارگران
مهاجر یا خویشفرمایــان ،افزایش
مدت برخورداری از مزایا ،بهخصوص
برای کســانی که استحقاقشان در
دوره بحران به پایان میرسد ،به دلیل

کمبودن شانس یافتن شغل جدید در
طول همهگیری از جمله این اقدامات
بوده است.
وی افــزود :همچنیــن برخــی
کشــورها اقداماتی نظیر عدمکسر
مدت برخورداری از مقرری در شرایط
کرونا از استحقاق مقرری فرد براساس
قانون ،تســهیل فرایند اداری بیمه
بیکاری شــامل کاهش دوره انتظار

با شــیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از
کســبوکارها ،بهموجب مصوبات
ســتاد ملی مقابله با کرونا ،پرداخت
مقرری بیــکاری برای مدت ســه
مــاه (اســفندماه  98و فروردین و
اردیبهشــت  )99با تسهیل شرایط
احراز برای مشمولین قانون کار ،قانون
تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری
مدنظر قرار گرفــت .کردونی ادامه
داد :با توجه به اینکه انتظار میرفت
تعداد متقاضیان بیمه بیکاری بسیار
زیاد باشد و نظر به اینکه دورکاری و
شیفتبندی در ادارات ،امکان ثبتنام
حضوری متقاضیان را محدود و دشوار
میکرد ،اولین اقدام در جهت تسهیل
فرایند اداری درخواست برای بیمه
بیکاری از طریق راهاندازی ســامانه
ثبت درخواست بیمه بیکاری انجام
شد که این سامانه در  21اسفندماه
 98با همــکاری واحدهای مختلف
مربوطــه در وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی راهاندازی شد.
وی تصریــح کــرد :دومیــن
اقدام ،هوشمندســازی ســامانه در
جهت تســهیل فرایند رسیدگی به
درخواســتها بوده که در اینراستا،
با همکاری بیــن ســازمان تأمین
اجتماعی و وزارت رفاه ،بانکدادههای
سامانه تکمیل شــد ،بدینگونه که
افرادی که مشــمول قانونهای کار،
تأمیــن اجتماعی و بیمــه بیکاری
نبودند و افرادی که ارتباط کاریشان
با کارفرما در دیماه  98قطع شــده
بــود (حقبیمه برای آنهــا پرداخت
نشده بود) از عدمشمول خود آگاهی
مییافتندودرنتیجهثبتدرخواستی
توســط این گروه از غیرمشمولین
انجام نمیشــد .این اقدام البته ،در
آغاز نیمه دوم فروردینماه  99انجام
شد و قبل از آن این امکان در سامانه
وجود نداشت.

برای دریافت مقرری یا ایجاد بســتر
آنالین برای درخواست غیرحضوری
ال این امکان
(برای کشورهایی که قب ً
را نداشــتهاند) و ابداعاتی نظیر ارائه
مقرری کاهش ســاعات کار یا یارانه
دســتمزد از محل صنــدوق بیمه
بیکاری برای جلوگیــری از تعدیل
گســترده نیروی کار و نیــز افزایش
تعداد افــراد برخــوردار از مقرری را
انجام دادهاند.
رئیس موسســه عالــی پژوهش
تامیــن اجتماعی در مــورد تجربه
ایران در خصــوص پرداخت مقرری
به بیکاران در شرایط کرونا نیز گفت:

رئیس موسســه عالی پژوهش
تامین اجتماعی گفت :با این تغییر،
فرایند بررســی اولیه درخواستها
بســیار تســریع شــد .عــاوه بر
این ،به ســامانه امکاناتــی افزوده
شــد که دریافت اطالعــات بانکی
متقاضیان برای پرداخت مقرری را
ممکن میکرد.
وی افزود :ســومین اقدام مربوط
به تســهیل قابلتوجه شرایط احراز
مقرری بیکاری بوده اســت .در این
راستا ،بیکاری ناشی از شیوع کرونا در
قالب حــوادث غیرمترقبه (موضوع
تبصره  2ماده  2قانون بیمه بیکاری)

براساس گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس ،در
دوره همهگیری در بهترین
حالت 2.9میلیون نفر و در
بدترینحالت 6.4میلیون
نفر از کل شاغالن کشور
کاستهمیشود

براساس گزارش معاونت
اقتصادی وزارت
رفاه ،کسبوکارهای
آسیبدیده از بحران کرونا
بیشاز 4.8میلیونشغل
که معادل20.3درصد از
اشتغال کل است را به خود
اختصاص دادهاند

قرار گرفــت .با تشــخیص بیکاران
ناشــی از کرونا بهعنــوان بیکاران
مشــمول این تبصره ،شرط حداقل
 6ماه سابقه پرداخت حقبیمه برای
کارگران رســمی و یکســال برای
کارگران قراردادی برای اســتحقاق
مقرری بیکاری از میان برداشته شد
و پرداخت یک ماه حقبیمه (دیماه
 )98بــرای هــر دو دســته مبنای
اســتحقاق افراد برای برخورداری
قرار گرفت.
کردونــی افــزود :همچنین در
شرایط ناشی از کرونا ،مقرری بیکاری
برای تمام افرادی که مشمول قانون
بیمه بیکاری بودند (چه در  14رسته
فعالیت کار میکردند و چه در غیر آن
مشــغول به کار بودهاند) ،بهصورت
غیرارادی در ماههای اســفند  98و
فروردین و اردیبهشت  99بیکار شد ه
بودند و حقبیمه دیماه  98برای آنها
پرداخت شــده بود ،بدون بررسی،
برقرار شــد که البته جزئیات کامل
آماری این ســامانه توسط مدیران
ذیربط بــه صورت منظــم به افکار
عمومی در حال ارائه است.
اختصاص  3هزار میلیارد تومان
توسط سازمان برنامه وبودجه
رئیس موسســه عالــی پژوهش
تامین اجتماعی افزود :در این راستا
تالشهای زیادی از ســوی تأمین
اجتماعی و وزارت رفاه برای تخصیص
اعتبار توسط دولت انجام و مقرر شد
که اعتباری به میزان 3هزار میلیارد
تومان توسط سازمان برنامهوبودجه
از محل صنــدوق توســعه ملی به
پرداخت مقرری ســه ماه (اســفند
 98و فروردیــن و اردیبهشــت )99
اختصاص یابد و از ابتدای خردادماه
پرداختها توسط تأمین اجتماعی
صورتپذیرد.
وی اظهــار کــرد :همچنیــن
دستورالعمل اجرایی پرداخت مقرری
بیکاری در شــرایط کرونا تنظیم و در
ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد
که فرمول متفاوتی نسبت به فرمول
قانون بیمه بیکاری را برای محاســبه
مقرری تعیین میکرد .براساس این
دستورالعمل ،وضعیت تأهل و تعداد
افراد تحتتکفــل ،در صورت وجود و
تاریخ بیکاری که توســط خود فرد در
سامانه اظهار شــده منجر به تفاوت
مقدارمقرریبرایافرادمختلفشد.
کردونــی در پایــان گفــت:
ایــن گــزارش یکــی از جامعترین
گزارشهای تحلیلــی مطالعاتی در
حوزه بیمــه بیکاری در ایــام کرونا
محســوب میشــود که امیدواریم
برای سیاستگذاران و پژوهشگران
مفید باشد.

خبر

حق مسکن کارگران پشت درهای بسته دولت

اگرچه افزایــش حق مســکن کارگران
پــس از دو ماه باالخــره هفته گذشــته در
کمیســیون اقتصــادی دولت بــه تصویب
رســید و انتظار میرفــت در جلســه روز
چهارشــنبه دولت به تایید نهایی برســد،
اما چنین نشد.
فرامرز توفیقی ،عضو کارگری شــورای
عالی کار در ایــن رابطه به مهــر میگوید:
میخواهم بدانم کمیسیون اقتصادی دولت،

مگر شــامل کدام وزراست؟ امروز میگویند
در کمیســیون اقتصادی تصویب شد ،فردا
میگوینــد میخواهد برود هیــأت دولت.
مگر دولت ما چند نفر اســت که بعد از دو ماه
نمیتوانند حق مسکن کارگران را که چند ده
میلیون نفر منتظر ابالغ آن هستند ،مصوب
کند؟
وی میگوید :ســوال من این اســت که
حق مسکن ناچیز که در شــورای عالی کار

با حضور ســه نماینده دولــت و نمایندگان
کارگــری و کارفرمایی تصویب میشــود و
کارگر (گیرنده) و کارفرمــا (دهنده) هر دو
رضایت دارنــد و امضا میکننــد ،چرا باید
حتماً به هیأت دولت بــرود تا تصویب نهایی
و ابالغ شود؟
چرا در اینهمه ســال بعد از سال  ،۶۹در
هیــچ دورهای نمایندگان مجلــس قانونی
وضع نکردند تا حق مســکن دیگــر نیاز به

تصویب هیأت دولت نداشته باشد و مثل باقی
مؤلفههای مزدی از قبیــل بن خواربار و پایه

سنوات با تصویب شــورای عالی کار ،قابلیت
ابالغ و اجرا داشته باشد؟

تجمع صنفی تعدادی از کارگران کنتورسازی
ایران صبح روز یکشــنبه ( ۲۵مرداد ماه) به علت
عملکردنامطلوبمدیریتفعلیاینواحدصنعتی
مقابلاستانداریقزوینبرپاشد.
بهگزارشایلنا،کارگرانمعترضاظهارداشتند:
با گذشت  ۵ماه از تعطیلی این واحد تولیدی که به
بهانهکروناویروساتفاقافتاد،مدیریتهنوزاقدامی
برای بازگشایی کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه
کارگران انجام نداده است .در حال حاضر ما حدود
۲۶ماهمعوقاتمزدیطلبکاریموهیچبرنامهایبرای
پرداخت آن وجود ندارد .مسئوالن نیز واکنشی از
خودنشاننمیدهند.
به گفته یکی از کارگران ،در روزهای گذشــته
کارگرا ن تالش زیادی برای وصول مطالبات خود از
مسئوالنکردهانداماهنوزهیچاتفاقنیفتادهاست.
در عین حال به دلیل پرداخت نشدن بخشی از حق
بیمه کارگران ،امکان دریافت مقرری بیمه بیکاری
برایکارگراننیزمحققنشدهاست.
وی با بیان اینکه کارگران در این کارخانه از سال
 ۹۵تاکنون ۲۶ماهمطالباتمزدیمعوقهدارندودر
حالحاضر ۱۳۶کارگرباخانوادههایشانبامشکالت
معیشتی روبهرو هستند ،افزودند :امیدواریم امروز
کهبرایدهمینباربهاستانداریآمدهایممسئوالن
ایننهاددولتیصدایمارابشنوندوفکریبهحالما
کارگران کنتورسازی و خانوادههایمان بکنند .در
میانما،کارگرانیهستندکهدرپرداختهزینههای
جاریزندگیخوددرماندهاند.

تجمع مردودشدگان آزمون
استخدامی نهضت مقابل مجلس

شماری از مردودشــدگان آزمون استخدامی
آموزشــیاران نهضت ســوادآموزی در اعتراض به
نامشــخص بودن وضعیت شــغلی خود ،مقابل
ساختمانمجلستجمعکردند.
به گزارش ایلنا ،این عده که از شــهرها و ســایر
مناطق و نواحی کشــور به تهران آمدهاند تا پیگیر
وضعیتشغلیخودازنمایندگانمجلسباشند،در
تشریح دالیل اعتراض خود گفتند :بعد از برگزاری
آزموناستخدامیآموزشیاراننهضتسوادآموزی،
حدود شش هزار نفر نتوانســتند در این آزمون با
کســب حد نصاب نمره قبولی پذیرفته شوند که با
ن و سوابق باالی شغلی و اینکه
توجه به باال رفتن س 
در سالهای آینده شانس استخدام شدن را ندارند
و همچنین فرصت هیچ شــغل دیگری برای آنها
وجود ندارد ،از نمایندگان مجلس و سایر مسئوالن
مربوطه درخواســت داریم در ارتباط با جذب این
تعدادآموزشیارکمککنند.
معترضــان بــا ناعادالنــه خوانــدن آزمون
آموزشیاران نهضت ســوادآموزی با مقایسه خود
با نیروهای حقالتدریس پیش دبستانی ،افزودند:
آنها بدون آزمون وارد دانشگاه فرهنگیان شدند اما
برایآموزشیارانچنینشرایطیبهوجودنیامد.این
تبعیضمحسوبمیشود.ایندرحالیاستکهقرار
بود پس از دو سال کار ،در وزارت آموزش و پرورش
استخدامشویماماحاالپشتسدآزمونماندهایم.
محمد شریعتمداری:

سامانه شفافیت در وزارت کار
مستقر شد

وزیر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی گفت :در روز
رای اعتماد در مجلس وعده کرده بودم که سامانه
شــفافیت در مجموعه فعالیتهــای اقتصادی و
خدماتیوزارتخانه،بهطورکاملمستقرخواهدشد.
به گزارش توسعه ایرانی ،محمد شریعتمداری
در آیین رونمایی از ســامانههای شفافیت ،تصریح
کرد :یک بار دیگر هــم در حضور رئیس جمهوری
از  ۶سامانه در حوزه فعالیتهای بهزیستی ،تامین
اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری رونمایی
کردیم.ویافزود:امروزدرسایتاصلیوزارتتعاون،
کار و رفاه اجتماعی امکان دسترســی بسیاری از
اطالعات مورد نیاز مردم ازجمله دریافتکنندگان
تســهیالت که به صورت یارانهدار به افراد در حوزه
اشتغال پرداخت میشود و نیز تمامی کسانی که با
فعالیتهایاقتصادیوزارتخانهارتباطدارند،فراهم
شد.وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیگفت:همچنین
از  ۶ســامانه فراگیر  BIکه یک سامانه هوشمند
فعالیتهــای اجرایی در مجموعــه صندوقهای
بازنشستگیکشوریاست،رونماییشد.

