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افزایش حق مسکن کارگران 
تصویب شد

افزایش حق مسکن کارگران از ماهانه ۳۰۰هزار 
به ماهانه ۴۵۰هزار تومان روز چهارشــنبه هفته 
گذشــته در هیات دولت تصویب شد و طبق قانون 
کارفرمایان مکلف هستند مابه التفاوت فروردین ماه 
را نیز پرداخت کنند. به گزارش توسعه ایرانی، طبق 
مصوبه شورای عالی کار که به تایید هیات وزیران 
رسید، این افزایش باید از فروردین ماه در دستمزد 
کارگران اعمال شود، از این باید مابه التفاوت ماه های 
قبل از آن توسط کارفرما به کارگر پرداخت شود یعنی 
امســال کارفرما در حقوق اردیبهشت ماه عالوه بر 
اعمال حق مسکن ۴۵۰هزار تومانی، باید ۱۵۰هزار 
تومان نیز مابه التفاوت بابت حق مسکن فروردین ماه 
را به کارکنان خود پرداخت کند. این در حالی ست که 
تجربه سال گذشته نشان داده که برخی کارفرماها 
توجهی به این موضوع نکرده و مابه التفاوت ماه های 

قبل از تصویب را پرداخت نمی کنند.
    

معاون وزیر بهداشت خبر داد:
افزایش ۵۰ درصدی حقوق پرستاران 

و کادر نظام سالمت

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی گفت: به علت کمبود نیروی پرســتار در 
دوران کرونا حدود ۲۴هزار نیروی پرستار استخدام 
و بیش از ۵۰درصد به حقوق پرستاران و کادر نظام 
سالمت اضافه شد. به گزارش ایلنا، مریم حضرتی روز 
چهارشنبه در پیامی به مناسبت روز جهانی پرستار 
نوشت: به عنوان یک پرستار و معاون پرستاری وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی، دوازدهم ماه 
می، روز جهانی پرستار را به همه پرستاران تبریک 
می گویم؛ قهرمانانی که بیش از یک ســال است با از 
خود گذشــتگی و ایثار فراوان و مراقبت از بیماران 
کووید۱۹ حماسه های انسانی و اخالقی بسیار خلق 
کردند و از ســالمت مردم مراقبــت کردند. یکی از 
مهمترین چالش ها در دوره کووید۱۹ مسأله کمبود 
نیروی پرستاری بود بنابراین ۲۴هزار نیروی پرستاری 
استخدام شد و همچنین ارائه تسهیالت جهت جذب 
نیرو پرستاری موقت، بهره گیری از ظرفیت کارکنان 
پرســتاری اعم از پرسنل بازنشســته، دانشجویان 
کارشناسی ارشد، دانشجویان سال آخر پرستاری، 
اساتید و مربیان پرستاری برای ارائه خدمات پرستاری 
در بیمارستان ها و سیستم های مشاوره خود مراقبتی 
علیه کووید۱۹ انجام شد. حضرتی ادامه داد: همچنین 
جهــت حمایت و پشــتیبانی های روانــی، مالی و 
انگیزشی پرستاران اقدامات موثری ازجمله افزایش 
بیش از ۵۰درصد حقوق پرستاران و کادر نظام سالمت 
انجام شد. انتخاب هزار پرستار نمونه و تکریم و تشویق 
آنان از طرف ریاست جمهوری، وزیر بهداشت، تکریم 
پرستاران شهید و اخذ امتیاز شهید مدافع سالمت 
برای خانــواده آنــان از دیگر فعالیت هــای وزارت 

بهداشت بود.
    

اعتراض کارگران شهرداری سراوان 
به روند پرداخت حقوق

کارگران شهرداری ســراوان روز چهارشنبه با 
تجمع در مقابل ساختمان شورای شهر، خواستار 
پیگیری مطالبات پرداخت نشــده خود شدند. به 
گزارش ایلنا و بــه گفته این کارگران، شــهرداری 
ســراوان از ابتدای دی ماه ۹۹ تاکنون در پرداخت 
حقوق کارگران شهرداری ســراوان کوتاهی کرده 
اســت. این کارگران با بیان اینکه در پی مراجعات 
مکرر خود به دفاتر مســئوالن شهری، هنوز جواب 
قانع کننده ای دریافت نکرده اند، گفتند: با وجود همه 
مشکالتی که در زمینه دریافت حقوق با آن مواجهیم، 
تاخیر در پرداخت حق بیمه ها نیز ما را دچار مشکل 
کرده و در برخی مــوارد امــکان دریافت خدمات 
درمانی در بیمارستان ها و درمانگاه های ملکی تامین 
اجتماعی را نداریم. این کارگران افزودند: همکاران 
جمع آوری زباله و فضای سبز شهرداری سراوان در 
این روزهای پرخطر ناشی از کرونا که همه به رعایت 
بهداشت فردی تأکید می کنند، با حداقل امکانات، 
مشغول خدمت رســانی به شــهروندان هستند. 
کارگران شهرداری سراوان با بیان اینکه در استان 
محروم سیستان و بلوچستان، کار و زندگی می کنیم 
و توقع داریم مسئوالن بیش از اینها به مساله معیشت 
و پرداخت دســتمزد ما کارگران رسیدگی کنند، 
گفتند: کارگرها دغدغه مند هستند لذا باید تکلیف 
مطالباتشان مشخص شود. انتظار داریم مسئوالن 
شهری چاره ای برای تامین منابع مالی شهرداری و 

پرداخت دستمزد نیروی کار آن بیاندیشند.
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اخبار کارگری

به دنبال شــیوع ویروس کرونا در 
کشور و آسیب دیدن بسیاری از کسب 
و کارها به ویژه صنوف خدماتی، دولت 
با پرداخت تســهیالت ویژه و وام های 
کم بهره در جهــت حمایت از صاحبان 
مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده 
گام برداشت و به منظور حفظ اشتغال 
موجود در بنگاه ها و حمایت از نیروهای 
کار، پرداخــت وام کرونا با نرخ ســود 
ترجیحی ۱۲درصــد را مصوب کرد تا 
در اختیار بنگاه های خدماتی و تولیدی 

آسیب دیده از کرونا قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، بر این اساس وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف حفظ 
اشتغال بنگاه ها و صیانت از نیروهای کار، 
۱۴ رسته شغلی منتخب که بیشترین 
آسیب از شیوع کرونا را متحمل شده و 
دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی 
یا خویش فرمایی بودند برای استفاده از 
تسهیالت مذکور به سامانه کارا معرفی 
کرد تــا مراحل ثبت نام خــود را از این 
طریق دنبال کنند. همچنین کارگروه 

مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا نیز 
برای کمک به آســیب دیدگان کرونا 
برنامه ریزی و در چند نوبت پرداخت وام 
کرونا به متقاضیان و فعاالن اقتصادی را 

تمدید کرد.
در مرحلــه نخســت پرداخــت 
تســهیالت حمایتی کرونا، نزدیک به 
۱۴هزار میلیارد تومان تســهیالت به 
کسب و کارهای آســیب دیده از کرونا 
در کشــور پرداخت و متقاضیان به ۱۹ 
بانک تعیین شده در این حوزه معرفی 
شــدند که مبلغ مذکور در ۱۴ رسته و 
۸۵۸ زیر رســته تعریف شد. در مرحله 
دوم پرداخت تسهیالت کرونا نیز رقمی 
معادل ۸هزار میلیــارد تومان در نظر 
گرفته شــد که به چهــار بخش حمل 
و نقل، گردشــگری، فرهنــگ و هنر و 
ورزش اختصاص یافــت. با وجود آنکه 
حدود نیمی از اعتبار و تسهیالت مصوب 
به مرحله پرداخت رســیده و بخشی از 
متقاضیان و صاحبان کسب وکارهای 
آســیب دیده آن را دریافت کردند اما 

بخش اعظمی از متقاضیان هم بودند که 
از گرفتن این تسهیالت منصرف شدند 
یا موفق به دریافت وام کرونا نشــدند 
که می توان دالیل متعــددی را در این 

خصوص موثر دانست.
»حمید حاج اسماعیلی« کارشناس 
حوزه کار در توضیح دلیل استقبال کم از 
وام کرونا می گوید: در بحث حمایت از 
کسب و کارها انتظار می رفت کمک ها 
و حمایت ها بیشــتر از این باشد، چون 
تنها وام موثر نیست. از طرفی این وام هم 
مبلغش کم بود و هم باید با سود پرداخت 

می شد لذا استقبال زیادی از آن نشد.
وی می گویــد: معموال کمک هایی 
که بیشــتر کشــورها در حوزه کرونا 
صورت دادند با بهره صفــر درصد بود 
تا فشــار به بنگاه ها و تولیدکنندگان 
وارد نیاید ولی این رویه در کشــور ما به 
دلیل محدودیت های مالی اجرا نشد. از 
طرفی مشکالتی هم که در حوزه بانکی 
با آن روبه رو هســتیم مزید بر علت شد 
تا شرایط آســان و ارزانی برای استفاده 

تولیدکنندگان و بنگاه ها از تسهیالت 
حمایتی کرونا فراهم نشود.

این کارشــناس حــوزه کار معتقد 
اســت برای آنکه صاحبان مشــاغل و 
تولیدکنندگان از وام کرونا اســتقبال 
کنند باید مبلغ وام کرونا موثرتر و مدت 
بازپرداخت آن طوالنی تر باشد و بانک ها 
در موعد سررســید با تولیدکنندگان 

توافق کنند.
»ناصر چمنی« رئیس کانون عالی 

انجمن های صنفی کارگران نیز در این 
خصوص معتقد است برای آنکه استقبال 
بیشتری از وام کرونا صورت می گرفت، 
باید درصــد بهره وام پاییــن می آمد، 
شرایط دریافت آن آســان تر می شد و 
بانک ها همراهی و حمایت بیشتری از 

خود نشان می دادند.
وی در ارزیابی دلیل اســتقبال کم 
متقاضیان از وام کرونا می گوید: وقتی 
کسب و کارها بیش از یک سال تعطیل و 
راکد بودند و رونقی نداشتند چطور انتظار 
داریم که وام کرونا را بگیرند و اقساط آن 

را پرداخت کنند.
چمنی، بروکراسی های اداری و پیچ 
و خم های بانکــی را در این زمینه موثر 
دانسته و می افزاید: در حالی که داشتن 
چک برگشتی از شــروط دریافت وام 
کرونا حذف شده برخی از بانک ها حاضر 
به پذیرش این مســاله نیستند و شرط 
دادن وام را نداشــتن چک برگشتی، 
بدهی بانکی و اقساط معوق می دانند لذا 
معتقدم بانک ها به قدری مشکل تراشی 
می کنند که افراد به سختی می توانند 

وام بگیرند.
براساس یک نظرسنجی از بررسی 
موانع دریافــت وام، علل عدم پیگیری 
دریافت وام یا انصراف متقاضیان از آن در 
سه دسته موانع بانکی، موانع نرم افزاری 
در ســایت کارا و مبلغ وام دسته بندی 
شده است. مطابق نتایج این نظرسنجی 
۴۱ مورد از دالیل در بخش موانع بانکی، 
۲۵ مورد در بخش موانــع نرم افزاری و 
ساختاری و ۶ مورد نیز در بخش مبلغ وام 
بوده است. در بخش موانع بانکی، شرایط 
سخت تضامین بانکی، چند مرحله ای 
بودن پرداخت وام، داشتن چک برگشتی 
ضامن و شرایط ســخت بازپرداخت، از 
مهمترین دالیل مطرح شده بوده است.

در بخش موانع نرم افزاری و ساختاری 
نیز عده ای از متقاضیان بر این باورند که 
امکان پیگیری وام به دلیل نداشتن ابزار 
الزم برایشــان فراهم نبوده یا از نحوه 
پیگیری پرداخت وام اطالع نداشته اند. 

بخش اعظمی از متقاضیــان نیز عدم 
دریافت پیامک، فرصت کوتاه تحویل 
مدارک یا مواردی همچون رد شــدن 
مدارک و اختالل در سامانه کارا را عنوان 

کرده اند.
به عبارتی اگر چه دولت تالش کرده 
با تزریق به موقع تسهیالت حمایتی و 
تمدید چندین بــاره مهلت ثبت نام، 
اصناف و کسب و کارهای آسیب دیده از 
کرونا را یاری دهد و آنها را به چرخه کار 
و تولید بازگرداند اما به طور کلی دالیل 
متعددی در عدم پیگیری متقاضیان 
بــرای دریافت تســهیالت حمایتی 
کرونا موثر بوده کــه از مهمترین آن 
می توان به ناکافی بودن مبلغ وام، عدم 
اطالع از نحوه پیگیری، پیچ و خم های 
بانکی و شرایط سخت بازپرداخت وام 

اشاره کرد.
با توجه به نظر کارشناسان و فعاالن 
حوزه کار به نظر می رســد که بیشتر 
صنــوف و واحدهای کســب و کار به 
دلیل توقف فعالیت و ضــرر و زیانی 
که در مدت شــیوع ویــروس کرونا 
متحمل شــده و درآمدی نداشــتند 
تمایل چندانی بــه ثبت نام و دریافت 
وام و تسهیالت حمایتی کرونا نشان 
ندادند. شرایط دشوار دریافت وام نیز 
در این زمینــه بی تاثیر نبوده و انتظار 
فعاالن اقتصادی و صاحبان کســب 
و کارهای آســیب دیده از کرونا این 
بوده که تســهیالت ارزان تر با شرایط 

آسان تر در اختیارشان قرار گیرد.

عدم استقبال از وام کرونای دولت

بانک ها در بحران هم به داد تولیدکنندگان نرسیدند

خبر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دستمزد 
سال آینده کارگران می تواند به صورت منطقه ای تعیین شود، 
گفت: در مورد مسکن کارگران هم می توان آنها را بدون اتکا به 
بودجه عمومی و با منابــع ارزان قیمت صاحب خانه کرد و این 

کار شدنی است.
به گزارش تسنیم، محمد شــریعتمداری گفت: در تعیین 
دستمزد ســال ۱۴۰۰ که به منافع کارگران گره خورده بود، 
به دنبال ایجاد گفتمان مشــترک میان تشکل های حاضر در 
مذاکرات بودیم. سال گذشته، برخی نهادها با من نامه نوشتند 
و گفتند که امسال امکان برقراری آشتی و تفاهم وجود ندارد و 
حتماً یا کارگران یا کارفرمایان لطمه می خوردند اما توانستیم با 

برقراری گفت وگو و استفاده از ظرفیت حصول تفاهم براساس 
گفت وگوی اجتماعی، ۳۹درصد افزایش مزد کارگران را محقق 
کنیم در حالی که نه کارفرمایان از ابتدای شروع مذاکرات فکر 
می کردند که به این درصد افزایش رضایت دهند و نه کارگران 
تصور می کردند که به این درصد افزایش اکتفا کنند. این ظرفیت 
گفت وگــوی اجتماعی بود که حصول تفاهــم را ممکن کرد. 
شریعتمداری افزود: در سایر موارد هم می توان به تفاهم رسید و 
کار را جلو برد یعنی بدون اینکه بخواهیم تغییرات خیلی بزرگ 
ایجاد کنیم یا به کارهای هزینه زا دست بزنیم می توانیم کارهای 
بزرگی را انجام دهیم. در همین مــورد ارز ترجیحی، جامعه 
می تواند با تفاهم نیازمندی های خــودش را با ۵۰۰ میلیون 

دالر هم تامین کند درحالی که منابع ارزان کشور در قالب ارز 
۴۲۰۰ تومانی به دســت عده ای افتاد که به جای این عدد، هر 
دالر را به قیمت ۴۰ تا ۵۰هزار تومان روی کاالهای وارداتی با 
مردم حساب کردند. در مورد مسکن کارگران هم می توان آنها 
را بدون اتکا به بودجه عمومی و با منابع ارزان قیمت صاحب خانه 

کرد و این کار شدنی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: امکان حصول 
تفاهم بر ســر مزد منطقه ای و مزد موضوعی هم وجود دارد. 
چنین ظرفیتــی در قانون کار پیش بینی شــده اما از آنجا که 
سال گذشته پایه های اطالعاتی درستی وجود نداشت، تعیین 
مزد منطقه ای یــا موضوعی، موجب ناراضایتی و مشــکالت 

امنیتی می شد. در نتیجه در شورای عالی کار بر سر تعیین مزد 
منطقه ای و مزد موضوعی برای ســال آینده اجماع کردیم اما 
دستمزد سال گذشته به صورت سراسری تعیین شد. بنابراین 
دستمزد سال آینده می تواند به صورت سراسری، منطقه ای یا 
موضوعی تعیین شود. مهم این است که دولت بتواند با تکیه بر 
ظرفیت های باالی جامعه کارگری، وفــاق ملی ایجاد کند تا 

آینده بهتری رقم زده شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

دستمزد سال آینده می تواند به صورت منطقه ای یا موضوعی تعیین شود

نایب رئیس کانون انجمن های صنفی 
کارگران ســاختمانی از ارائه پیشنهاداتی 
درباره اصالحیه نحوه اجرای بیمه کارگران 
ســاختمانی خبر داد و گفــت: همچنان 
منتظر ابــالغ ســهمیه بیمــه کارگران 
ساختمانی هستیم که از سال گذشته وعده 

آن را داده بودند. 
هادی ساداتی در گفت وگو با ایسنا درباره 
سهمیه بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: 
منتظر ابالغ سهمیه بیمه کارگران ساختمانی 
هستیم که از سال گذشــته به ما وعده داده 
شــده و قرار بود ســازمان تامین اجتماعی 
برنامه سهمیه همپوشــانی را برای کارگران 
ســاختمانی درنظر بگیرد که متاسفانه این 
اتفاق نیفتاد. وی افزود: سال گذشته یک سری 
دستورالعمل ها و بخشــنامه های داخلی در 
تامین اجتماعی صادر شد که معتقدم قانون در 
آن نادیده گرفته شده بود ولی به ما قول دادند 
که آن را اصالح کنند و منتظر این اصالحیه 

هســتیم. نایب رئیس کانــون انجمن های 
صنفی کارگران ساختمانی درباره حل مشکل 
پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی نیز 
گفت: سال گذشته مهلت سه ماهه ای برای 
پرداخت حق بیمه کارگران ســاختمانی در 
نظر گرفته و دستور داده بودند که اگر کارگر 
ساختمانی تا سه ماه حق بیمه اش را پرداخت 
نکرد، بیمه پردازی او متوقف شود در حالی که 
کارگران ساختمانی به دلیل شرایط کرونا دچار 
مشکل شده بودند و با نبود کار دست و پنجه 
نرم می کردند و شایسته نبود با یک بخشنامه 
داخلی حقوق آنها را نادیده بگیریم که اعتراض 
کردیم تا بخشنامه تغییر کند که هنوز اصالح 
نشده ولی قول آن را به ما داده اند. ساداتی در 
عین حال از ارائه پیشنهاداتی درباره اصالحیه 
نحوه اجرای بیمه کارگران ساختمانی خبر داد 
و گفت: انتظار داریم که به این پیشــنهادات 
توجه شود و اگر تعهدی بابت بیمه کارگران 

ساختمانی داده شده به آن عمل شود. 

بررسی جریان اشتغال و بیکاری در سال گذشته 
بیانگر کاهش یک میلیون نفری شاغالن کشور 
است. به گزارش ایسنا، گزارشی که اخیرا مرکز آمار 
ایران در رابطه با وضعیت بیکاری در کل سال ۱۳۹۹ 
منتشر کرد، نشان دهنده نرخ ۹.۶درصدی بود که 
بیش از موضوع اشتغال، به کاهش جمعیت فعال 
کشور مربوط می شد. بررسی جزئیات این گزارش 
از این حکایت دارد که در ســال گذشــته بیش از 
۶۲.۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را افراد ۱۵ساله 
و بیشــتر تشــکیل داده اند که در مقایسه با سال 
۱۳۹۸ که این رقم حدود ۶۱.۶ میلیون نفر بوده، 
بالغ بر ۷۱۰هزار نفر افزایش دارد. از این جمعیت 
۲۵.۷میلیون نفر به عنوان جمعیت فعال )بیکار و 
شاغل( بوده اند که البته تعداد آنها نسبت به سال 
۱۳۹۸ بیش از ۱.۴میلیون نفر کمتر شده بود. بر 
این اساس در سال گذشــته حدود ۲۳.۲میلیون 
نفر از جمعیت ۱۵ساله و بیشتر شاغل بوده که در 
مقایســه با تعداد ۲۴.۲میلیون نفری شاغالن در 

سال ۱۳۹۸ بیش از یک میلیون نفر کاهش دارد. 
همچنین مجموع بیکاران ۲.۴میلیون نفر ثبت 
شده است که این تعداد نیز در مقایسه با جمعیت 
۲.۸میلیون نفری سال ۱۳۹۸ بیش از ۴۱۹هزار نفر 
کاهش داشته است. بر این اساس، در سال گذشته از 
جمعیت شاغالن بالغ بر یک میلیون نفر و از بیکاران 
نیز بیش از ۴۱۹هزار نفر کم شده است. در رابطه با 
وضعیت اشتغال زنان و مردان نیز این گزارش نشان 
می دهد که از جمعیت بیش از ۲۳.۲ میلیون نفری 
شاغالن کشور حدود ۱۹.۶میلیون نفر مرد بوده اند 
که تعدادشان در مقایسه با ســال ۱۳۹۸ بیش از 
۳۴۷هزار نفر کم شده است. همچنین از جمعیت 
شاغل ۳.۶میلیون نفر به زنان اختصاص دارد که در 
مقایسه با سال قبل ۶۶۲هزار نفر کاهش دارد. در 
جمعیت ۲.۴میلیون نفری بیکاران نیز ۱.۷میلیون 
نفر مــرد و ۶۷۸هزار نفر زن هســتند که از تعداد 
بیکاران مرد بالغ بر ۱۷۹هــزار نفر و از بیکاران زن 

بیش از ۲۳۹هزار نفر کم شده است.

 سهم جوانان ۱۸ تا ۳۵ساله 
از بیکاری و اشتغال

بررسی جزئیات گزارش بیکاری که اخیرا مرکز 
آمار ایران منتشر کرد از این حکایت دارد که بیش از 
۱.۷میلیون نفر از افراد بیکار را گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ 
ساله تشکیل داده اند. این در حالی است که تعداد آنها 
در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲.۱میلیون نفر بوده است. بر 
این اساس از تعداد بیکاران در این گروه سنی حدود 
۳۸۳هزار نفر کم شده و نرخ بیکاری بین آنها از ۱۷.۹ 
به ۱۶.۷درصد در سال قبل رسیده است. از جمعیت 
۱.۷میلیون نفری بیکاران ۱۸ تا ۳۵ ساله، ۱.۲میلیون 
نفر مردان هستند که البته نسبت به سال ۱۳۹۸ 
حدود ۱۷۳هزار کمتر شــده اند. همچنین تعداد 
زنان بیکار در این گروه سنی در سال قبل از حدود 

۷۵۷هزار به ۵۴۷هزار کاهش داشته است.

یک فعال صنفی:

سهمیه بیمه کارگران ساختمانی هنوز ابالغ نشده است
گزارش مرکز آمار کشور نشان داد:

ریزش یک میلیون نفری شاغالن در سال 99

براساس یک نظرسنجی از 
بررسی موانع دریافت وام؛ 
علل عدم پیگیری دریافت 

وام یا انصراف متقاضیان 
از آن در سه دسته موانع 
بانکی، موانع نرم افزاری 
در سایت کارا و مبلغ وام 

دسته بندی شده است

معموال کمک هایی که 
بیشتر کشورها در حوزه 

کرونا صورت دادند با 
بهره صفر درصد بود تا به 
بنگاه ها و تولیدکنندگان 
فشار وارد نیاید، ولی این 
رویه در کشور ما به دلیل 

محدودیت های مالی اجرا 
نشد
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