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اخبار کارگری

عدم استقبال از وام کرونای دولت

افزایش حق مسکنکارگران
تصویب شد

بانکها در بحران هم به داد تولیدکنندگان نرسیدند

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 وامهای
کمبهره در جهــت حمایت از صاحبان
مشاغل و کسب و کارهای آسیبدیده
گام برداشت و به منظور حفظ اشتغال
موجود در بنگاهها و حمایت از نیروهای
کار ،پرداخــت وام کرونا با نرخ ســود
ترجیحی ۱۲درصــد را مصوب کرد تا
در اختیار بنگاههای خدماتی و تولیدی
آسیبدیدهازکروناقرارگیرد.
بهگزارشایسنا،برایناساسوزارت
تعاون،کارورفاهاجتماعیباهدفحفظ
اشتغالبنگاههاوصیانتازنیروهایکار،
 ۱۴رسته شغلی منتخب که بیشترین
آسیب از شیوع کرونا را متحمل شده و
دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی
یا خویشفرمایی بودند برای استفاده از
تسهیالت مذکور به سامانه کارا معرفی
کرد تــا مراحل ثبتنام خــود را از این
طریق دنبال کنند .همچنین کارگروه

مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا نیز
برای کمک به آســیبدیدگان کرونا
برنامهریزیودرچندنوبتپرداختوام
کرونا به متقاضیان و فعاالن اقتصادی را
تمدیدکرد.
در مرحلــه نخســت پرداخــت
تســهیالت حمایتی کرونا ،نزدیک به
۱۴هزار میلیارد تومان تســهیالت به
کسب و کارهای آســیبدیده از کرونا
در کشــور پرداخت و متقاضیان به ۱۹
بانک تعیین شده در این حوزه معرفی
شــدند که مبلغ مذکور در  ۱۴رسته و
 ۸۵۸زیر رســته تعریف شد .در مرحله
دوم پرداخت تسهیالت کرونا نیز رقمی
معادل 8هزار میلیــارد تومان در نظر
گرفته شــد که به چهــار بخش حمل
و نقل ،گردشــگری ،فرهنــگ و هنر و
ورزش اختصاص یافــت .با وجود آنکه
حدودنیمیازاعتباروتسهیالتمصوب
به مرحله پرداخت رســیده و بخشی از
متقاضیان و صاحبان کسبوکارهای
آســیبدیده آن را دریافت کردند اما

بخشاعظمیازمتقاضیانهمبودندکه
از گرفتن این تسهیالت منصرف شدند
یا موفق به دریافت وام کرونا نشــدند
که میتوان دالیل متعــددی را در این
خصوصموثردانست.
«حمیدحاجاسماعیلی»کارشناس
حوزهکاردرتوضیحدلیلاستقبالکماز
وام کرونا میگوید :در بحث حمایت از
کسب و کارها انتظار میرفت کمکها
و حمایتها بیشــتر از این باشد ،چون
تنهاوامموثرنیست.ازطرفیاینوامهم
مبلغشکمبودوهمبایدباسودپرداخت
میشدلذااستقبالزیادیازآننشد.
وی میگویــد :معموال کمکهایی
که بیشــتر کشــورها در حوزه کرونا
صورت دادند با بهره صفــر درصد بود
تا فشــار به بنگاهها و تولیدکنندگان
وارد نیاید ولی این رویه در کشــور ما به
دلیل محدودیتهای مالی اجرا نشد .از
طرفی مشکالتی هم که در حوزه بانکی
با آن روبهرو هســتیم مزید بر علت شد
تا شرایط آســان و ارزانی برای استفاده

معموالکمکهاییکه
بیشترکشورهادرحوزه
کرونا صورت دادند با
بهره صفر درصد بود تا به
بنگاههاوتولیدکنندگان
فشار وارد نیاید ،ولی این
رویه در کشور ما به دلیل
محدودیتهای مالی اجرا
نشد
تولیدکنندگان و بنگاهها از تسهیالت
حمایتیکرونافراهمنشود.
این کارشــناس حــوزه کار معتقد
اســت برای آنکه صاحبان مشــاغل و
تولیدکنندگان از وام کرونا اســتقبال
کنند باید مبلغ وام کرونا موثرتر و مدت
بازپرداختآنطوالنیترباشدوبانکها
در موعد سررســید با تولیدکنندگان
توافقکنند.
«ناصر چمنی» رئیس کانون عالی

انجمنهای صنفی کارگران نیز در این
خصوصمعتقداستبرایآنکهاستقبال
بیشتری از وام کرونا صورت میگرفت،
باید درصــد بهره وام پاییــن میآمد،
شرایط دریافت آن آســانتر میشد و
بانکها همراهی و حمایت بیشتری از
خودنشانمیدادند.
وی در ارزیابی دلیل اســتقبال کم
متقاضیان از وام کرونا میگوید :وقتی
کسبوکارهابیشازیکسالتعطیلو
راکدبودندورونقینداشتندچطورانتظار
داریم که وام کرونا را بگیرند و اقساط آن
راپرداختکنند.
چمنی ،بروکراسیهای اداری و پیچ
و خمهای بانکــی را در این زمینه موثر
دانسته و میافزاید :در حالی که داشتن
چک برگشتی از شــروط دریافت وام
کروناحذفشدهبرخیازبانکهاحاضر
به پذیرش این مســاله نیستند و شرط
دادن وام را نداشــتن چک برگشتی،
بدهیبانکیواقساطمعوقمیدانندلذا
معتقدمبانکهابهقدریمشکلتراشی
میکنند که افراد به سختی میتوانند
وامبگیرند.
براساس یک نظرسنجی از بررسی
موانع دریافــت وام ،علل عدم پیگیری
دریافتوامیاانصرافمتقاضیانازآندر
سه دسته موانع بانکی ،موانع نرمافزاری
در ســایت کارا و مبلغ وام دستهبندی
شدهاست.مطابقنتایجایننظرسنجی
 ۴۱موردازدالیلدربخشموانعبانکی،
 ۲۵مورد در بخش موانــع نرمافزاری و
ساختاریو ۶موردنیزدربخشمبلغوام
بودهاست.دربخشموانعبانکی،شرایط
سخت تضامین بانکی ،چند مرحلهای
بودنپرداختوام،داشتنچکبرگشتی
ضامن و شرایط ســخت بازپرداخت ،از
مهمتریندالیلمطرحشدهبودهاست.
دربخشموانعنرمافزاریوساختاری
نیز عدهای از متقاضیان بر این باورند که
امکانپیگیریوامبهدلیلنداشتنابزار
الزم برایشــان فراهم نبوده یا از نحوه
پیگیری پرداخت وام اطالع نداشتهاند.

براساسیکنظرسنجیاز
بررسی موانع دریافت وام؛
عللعدمپیگیریدریافت
وام یا انصراف متقاضیان
از آن در سه دسته موانع
بانکی ،موانع نرمافزاری
در سایت کارا و مبلغ وام
دستهبندی شده است
بخش اعظمی از متقاضیــان نیز عدم
دریافت پیامک ،فرصت کوتاه تحویل
مدارک یا مواردی همچون رد شــدن
مدارکواختاللدرسامانهکاراراعنوان
کردهاند.
بهعبارتیاگرچهدولتتالشکرده
با تزریق به موقع تسهیالت حمایتی و
تمدید چندین بــاره مهلت ثبتنام،
اصنافوکسبوکارهایآسیبدیدهاز
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
میتوان به ناکافی بودن مبلغ وام ،عدم
اطالع از نحوه پیگیری ،پیچ و خمهای
بانکی و شرایط سخت بازپرداخت وام
اشاره کرد.
با توجه به نظر کارشناسان و فعاالن
حوزه کار به نظر میرســد 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 ثبتنام و دریافت
وام و تسهیالت حمایتی کرونا نشان
ندادند .شرایط دشوار دریافت وام نیز
در این زمینــه بیتاثیر نبوده و انتظار
فعاالن اقتصادی و صاحبان کســب
و کارهای آســیبدیده از کرونا این
بوده که تســهیالت ارزانتر با شرایط
آسانتر در اختیارشان قرار گیرد.

خبر
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

یتواندبهصورتمنطقهاییا موضوعیتعیین شود
دستمزدسالآینده م 

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دستمزد
سال آینده کارگران میتواند به صورت منطقهای تعیین شود،
گفت :در مورد مسکن کارگران هم میتوان آنها را بدون اتکا به
بودجه عمومی و با منابــع ارزانقیمت صاحبخانه کرد و این
کار شدنی است.
به گزارش تسنیم ،محمد شــریعتمداری گفت :در تعیین
دستمزد ســال  1400که به منافع کارگران گره خورده بود،
به دنبال ایجاد گفتمان مشــترک میان تشکلهای حاضر در
مذاکرات بودیم .سال گذشته ،برخی نهادها با من نامه نوشتند
و گفتند که امسال امکان برقراری آشتی و تفاهم وجود ندارد و
حتماًیا کارگران یا کارفرمایان لطمه میخوردند اما توانستیم با

برقراری گفتوگو و استفاده از ظرفیت حصول تفاهم براساس
گفتوگویاجتماعی39،درصدافزایشمزدکارگرانرامحقق
کنیم در حالیکه نه کارفرمایان از ابتدای شروع مذاکرات فکر
میکردند که به این درصد افزایش رضایت دهند و نه کارگران
تصورمیکردندکهبهایندرصدافزایشاکتفاکنند.اینظرفیت
گفتوگــوی اجتماعی بود که حصول تفاهــم را ممکن کرد.
شریعتمداری افزود :در سایر موارد هم میتوان به تفاهم رسید و
کار را جلو برد یعنی بدون اینکه بخواهیم تغییرات خیلی بزرگ
ایجادکنیمیابهکارهایهزینهزادستبزنیممیتوانیمکارهای
بزرگی را انجام دهیم .در همین مــورد ارز ترجیحی ،جامعه
میتواند با تفاهم نیازمندیهای خــودش را با  500میلیون

دالر هم تامین کند درحالیکه منابع ارزان کشور در قالب ارز
 4200تومانی به دســت عدهای افتاد که به جای این عدد ،هر
دالر را به قیمت  40تا 50هزار تومان روی کاالهای وارداتی با
مردم حساب کردند .در مورد مسکن کارگران هم میتوان آنها
رابدوناتکابهبودجهعمومیوبامنابعارزانقیمتصاحبخانه
کرد و این کار شدنی است.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی معتقد است :امکان حصول
تفاهم بر ســر مزد منطقهای و مزد موضوعی هم وجود دارد.
چنین ظرفیتــی در قانون کار پیشبینی شــده اما از آنجا که
سال گذشته پایههای اطالعاتی درستی وجود نداشت ،تعیین
مزد منطقهای یــا موضوعی ،موجب ناراضایتی و مشــکالت
یک فعال صنفی:

گزارش مرکز آمارکشور نشان داد:

سهمیهبیمهکارگرانساختمانیهنوزابالغنشده است

ریزشیکمیلیوننفریشاغالن درسال99
بررسیجریاناشتغالوبیکاریدرسالگذشته
بیانگر کاهش یک میلیون نفری شاغالن کشور
است.بهگزارشایسنا،گزارشیکهاخیرامرکزآمار
ایراندررابطهباوضعیتبیکاریدرکلسال۱۳۹۹
منتشر کرد ،نشاندهنده نرخ۹.۶درصدی بود که
بیش از موضوع اشتغال ،به کاهش جمعیت فعال
کشورمربوطمیشد.بررسیجزئیاتاینگزارش
ازاینحکایتداردکهدرســالگذشــتهبیشاز
 ۶۲.۳میلیوننفرازجمعیتکشورراافراد۱۵ساله
وبیشــترتشــکیلدادهاندکهدرمقایسهباسال
 ۱۳۹۸که این رقم حدود  ۶۱.۶میلیون نفر بوده،
بالغ بر ۷۱۰هزار نفر افزایش دارد .از این جمعیت
۲۵.۷میلیون نفر به عنوان جمعیت فعال (بیکار و
شاغل) بودهاند که البته تعداد آنها نسبت به سال
 ۱۳۹۸بیش از ۱.۴میلیون نفر کمتر شده بود .بر
این اساس در سال گذشــته حدود۲۳.۲میلیون
نفر از جمعیت۱۵ساله و بیشتر شاغل بوده که در
مقایســه با تعداد۲۴.۲میلیون نفری شاغالن در

امنیتی میشد .در نتیجه در شورای عالی کار بر سر تعیین مزد
منطقهای و مزد موضوعی برای ســال آینده اجماع کردیم اما
دستمزد سال گذشته به صورت سراسری تعیین شد .بنابراین
دستمزد سال آینده میتواند به صورت سراسری ،منطقهای یا
موضوعی تعیین شود .مهم این است که دولت بتواند با تکیه بر
ظرفیتهای باالی جامعه کارگری ،وفــاق ملی ایجاد کند تا
آینده بهتری رقم زده شود.

سال  ۱۳۹۸بیش از یک میلیون نفر کاهش دارد.
همچنین مجموع بیکاران ۲.۴میلیون نفر ثبت
شده است که این تعداد نیز در مقایسه با جمعیت
۲.۸میلیوننفریسال ۱۳۹۸بیشاز۴۱۹هزارنفر
کاهشداشتهاست.برایناساس،درسالگذشتهاز
جمعیتشاغالنبالغبریکمیلیوننفروازبیکاران
نیز بیش از۴۱۹هزار نفر کم شده است .در رابطه با
وضعیتاشتغالزنانومرداننیزاینگزارشنشان
میدهدکهازجمعیتبیشاز ۲۳.۲میلیوننفری
شاغالنکشورحدود۱۹.۶میلیوننفرمردبودهاند
که تعدادشان در مقایسه با ســال  ۱۳۹۸بیش از
۳۴۷هزارنفرکم شده است.همچنین ازجمعیت
شاغل۳.۶میلیوننفربهزناناختصاصداردکهدر
مقایسه با سال قبل ۶۶۲هزار نفر کاهش دارد .در
جمعیت۲.۴میلیوننفریبیکاراننیز۱.۷میلیون
نفرمــردو۶۷۸هزارنفرزنهســتندکهازتعداد
بیکاران مرد بالغ بر۱۷۹هــزار نفر و از بیکاران زن
بیشاز۲۳۹هزارنفرکمشدهاست.

سهمجوانان۱۸تا۳۵ساله
ازبیکاریواشتغال
بررسیجزئیاتگزارشبیکاریکهاخیرامرکز
آمارایرانمنتشرکردازاینحکایتداردکهبیشاز
۱.۷میلیوننفرازافرادبیکارراگروهسنی ۱۸تا۳۵
سالهتشکیلدادهاند.ایندرحالیاستکهتعدادآنها
در سال ۱۳۹۸بالغ بر۲.۱میلیون نفر بوده است .بر
ایناساسازتعدادبیکاراندراینگروهسنیحدود
۳۸۳هزارنفرکمشدهونرخبیکاریبینآنهااز۱۷.۹
به۱۶.۷درصددرسالقبلرسیدهاست.ازجمعیت
۱.۷میلیوننفریبیکاران۱۸تا۳۵ساله۱.۲،میلیون
نفر مردان هستند که البته نسبت به سال ۱۳۹۸
حدود ۱۷۳هزار کمتر شــدهاند .همچنین تعداد
زنان بیکار در این گروه سنی در سال قبل از حدود
۷۵۷هزاربه۵۴۷هزارکاهشداشتهاست.

نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی
کارگران ســاختمانی از ارائه پیشنهاداتی
درباره اصالحیه نحوه اجرای بیمه کارگران
ســاختمانی خبر داد و گفــت :همچنان
منتظر ابــاغ ســهمیه بیمــه کارگران
ساختمانی هستیم که از سال گذشته وعده
آن را داده بودند.
هادی ساداتی در گفتوگو با ایسنا درباره
سهمیهبیمهکارگرانساختمانیاظهارکرد:
منتظرابالغسهمیهبیمهکارگرانساختمانی
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
اتفاقنیفتاد.ویافزود:سالگذشتهیکسری
دستورالعملها و بخشــنامههای داخلی در
تامیناجتماعیصادرشدکهمعتقدمقانوندر
آن نادیده گرفته شده بود ولی به ما قول دادند
که آن را اصالح کنند و منتظر این اصالحیه

هســتیم .نایب رئیس کانــون انجمنهای
صنفیکارگرانساختمانیدربارهحلمشکل
پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی نیز
گفت :سال گذشته مهلت سهماههای برای
پرداخت حق بیمه کارگران ســاختمانی در
نظر گرفته و دستور داده بودند که اگر کارگر
ساختمانیتاسهماهحقبیمهاشراپرداخت
نکرد،بیمهپردازیاومتوقفشوددرحالیکه
کارگرانساختمانیبهدلیلشرایطکرونادچار
مشکل شده بودند و با نبود کار دست و پنجه
نرم میکردند و شایسته نبود با یک بخشنامه
داخلیحقوقآنهارانادیدهبگیریمکهاعتراض
کردیمتابخشنامهتغییرکندکههنوزاصالح
نشده ولی قول آن را به ما دادهاند .ساداتی در
عینحالازارائهپیشنهاداتیدربارهاصالحیه
نحوهاجرایبیمهکارگرانساختمانیخبرداد
و گفت :انتظار داریم که به این پیشــنهادات
توجه شود و اگر تعهدی بابت بیمه کارگران
ساختمانیدادهشدهبهآنعملشود.

افزایشحقمسکنکارگرانازماهانه۳۰۰هزار
به ماهانه ۴۵۰هزار تومان روز چهارشــنبه هفته
گذشــته در هیات دولت تصویب شد و طبق قانون
کارفرمایانمکلفهستندمابهالتفاوتفروردینماه
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
کارگراناعمالشود،ازاینبایدمابهالتفاوتماههای
قبلازآنتوسطکارفرمابهکارگرپرداختشودیعنی
امســال کارفرما در حقوق اردیبهشت ماه عالوه بر
اعمالحقمسکن۴۵۰هزارتومانی،باید۱۵۰هزار
توماننیزمابهالتفاوتبابتحقمسکنفروردینماه
رابهکارکنانخودپرداختکند.ایندرحالیستکه
تجربه سال گذشته نشان داده که برخی کارفرماها
توجهی به این موضوع نکردهو مابهالتفاوت ماههای
قبلازتصویبراپرداختنمیکنند.
معاون وزیر بهداشت خبر داد:

افزایش ۵۰درصدیحقوق پرستاران
وکادرنظام سالمت

معاونپرستاریوزارتبهداشت،درمانوآموزش
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
سالمتاضافهشد.بهگزارشایلنا،مریمحضرتیروز
چهارشنبه در پیامی به مناسبت روز جهانی پرستار
نوشت:بهعنوانیکپرستارومعاونپرستاریوزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشــکی ،دوازدهم ماه
می ،روز جهانی پرستار را به همه پرستاران تبریک
میگویم؛ قهرمانانی که بیش از یک ســال است با از
خود گذشــتگی و ایثار فراوان و مراقبت از بیماران
کووید ۱۹حماسههای انسانی و اخالقی بسیار خلق
کردند و از ســامت مردم مراقبــت کردند .یکی از
مهمترینچالشهادردورهکووید ۱۹مسألهکمبود
نیرویپرستاریبودبنابراین۲۴هزارنیرویپرستاری
استخدامشدوهمچنینارائهتسهیالتجهتجذب
نیروپرستاریموقت،بهرهگیریازظرفیتکارکنان
پرســتاری اعم از پرسنل بازنشســته ،دانشجویان
کارشناسی ارشد ،دانشجویان سال آخر پرستاری،
اساتیدومربیانپرستاریبرایارائهخدماتپرستاری
دربیمارستانهاوسیستمهایمشاورهخودمراقبتی
علیهکووید۱۹انجامشد.حضرتیادامهداد:همچنین
جهــت حمایت و پشــتیبانیهای روانــی ،مالی و
انگیزشی پرستاران اقدامات موثری ازجمله افزایش
بیشاز۵۰درصدحقوقپرستارانوکادرنظامسالمت
انجامشد.انتخابهزارپرستارنمونهوتکریموتشویق
آنانازطرفریاستجمهوری،وزیربهداشت،تکریم
پرستاران شهید و اخذ امتیاز شهید مدافع سالمت
برای خانــواده آنــان از دیگر فعالیتهــای وزارت
بهداشتبود.

اعتراضکارگران 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  ۹۹تاکنون 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
قانعکنندهایدریافتنکردهاند،گفتند:باوجودهمه
مشکالتیکهدرزمینهدریافتحقوقباآنمواجهیم،
تاخیر در پرداخت حق بیمهها نیز ما را دچار مشکل
کرده و در برخی مــوارد امــکان دریافت خدمات
درمانیدربیمارستانهاودرمانگاههایملکیتامین
اجتماعی را نداریم .این کارگران افزودند :همکاران
جمعآوری زباله و فضای سبز شهرداری سراوان در
این روزهای پرخطر ناشی از کرونا که همه به رعایت
بهداشت فردی تأکید میکنند ،با حداقل امکانات،
مشغول خدمترســانی به شــهروندان هستند.
کارگران شهرداری سراوان با بیان اینکه در استان
محرومسیستانوبلوچستان،کاروزندگیمیکنیم
وتوقعداریممسئوالنبیشازاینهابهمسالهمعیشت
و پرداخت دســتمزد ما کارگران رسیدگی کنند،
گفتند :کارگرها دغدغهمند هستند لذا باید تکلیف
مطالباتشان مشخص شود .انتظار داریم مسئوالن
شهری چارهای برای تامین منابع مالی شهرداری و
پرداختدستمزدنیرویکارآنبیاندیشند.

