
مطالعه جدید صندوق بین المللی پول نشان می دهد که 
بعد از هر دوره پاندمی یا همه گیــری بیماری، ضریب جینی 
۱.۵درصد افزایش می یابد. نرخ اشتغال افرادی با تحصیالت 
باال تغییر چندانی نمی کند اما افراد با تحصیالت پایین آسیب 

سنگینی از راه بیکاری می بینند.
به گزارش ایرنا، بحران کووید-۱۹ اکنون به عنوان بزرگترین 
فاجعه اقتصادی جهان از زمان رکود بزرگ در ســال ۱۹۳۰ 
 )IMF( شناخته می شود. در ماه ژانویه، صندوق بین الملی پول
پیش بینی می کرد که درآمد جهانی ۳درصد رشد کند. حاال اما 
پیش بینی می شود که این شاخص ۳درصد سقوط داشته باشد؛ 
وضعیتی بسیار بدتر از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸.

این نهاد بین المللی در تفسیر این آمار می نویسد: در پس 
این اعداد شوم و ترسناک، یک احتمال ترسناک تر وجود دارد. 
اگر پاندمی های گذشته را معیار قرار دهیم، عوارض و هزینه این 
اوضاع برای افراد فقیر و آسیب پذیر جامعه به مراتب بدتر از همه 
خواهد بود. در واقع، یک نظرسنجی از اقتصاددانان نشان می دهد 
که عالم گیری ویروس کرونا، وضعیت نابرابری را بدتر خواهد 
کرد و بیشترین تاثیر آن روی کارگرانی با مهارت کم خواهد بود. 

ما دریافته ایم که تمام پاندمی های بزرگ قرن اخیر، نابرابری 
درآمدی را افزایش داده و به اشــتغال کسانی که تحصیالت 

ابتدایی دارند، بیشتر از همه آسیب زده اند.
صندوق بین المللی پول مطالعه خود را با تمرکز روی پنج 
 ،»۲۰۰۹ H۱N۱« ،»۲۰۰۳ همه گیری بزرگ - »ســارس
»مرس ۲۰۱۲«، »ابوال ۲۰۱۴« و »زیکا ۲۰۱۶«- انجام داده و 
وضعیت ناشی از هر کدام را در ۵ سال پس از فراگیری بیماری، 

بررسی کرده است.
به طور میانگین ضریب جینی، که نشان دهنده وضعیت 
نابرابری در جوامع است، پس از این وقایع افزایش چشم گیری 
داشته است. صندوق بین المللی پول، ضریب جینی را براساس 
درآمد خالص افراد پس از پرداخت مالیات بررسی می کند. نتایج 
مطالعه آن، نشان می دهد که برخالف تالش دولت ها برای توزیع 
مجدد درآمد از ســمت ثروتمندان به سمت فقرا، نابرابری به 

عنوان یکی از تبعات پاندمی ها، گسترش پیدا می کند.

در هر دوره از همه گیری بیماری، ضریب جینی نزدیک به 
۱.۵درصد باال می رود. با توجه به اینکه ضریب جینی با سرعت 
آهسته ای در طی زمان حرکت می کند، این عدد نشان دهنده 

تاثیر بزرگی بر وضعیت نابرابری است.
همچنین آثار بلندمدت پاندمی ها، روی وضعیت بیکاری 
و شوک درآمدی خود را نشان می دهد. بررسی های صندوق 
بین الملی پول نشــان می دهد که ســطح تحصیلی افراد با 
اثرپذیری شغل آنها در پاندمی ها، همبستگی دارد. به عبارتی 
دیگر، اثر همه گیری بیماری ها روی افراد در سطوح تحصیلی 
مختلف که یکی از شاخص های سطح مهارت است، متفاوت 
است. صندوق بین المللی پول می نویســد: »نابرابری عیان 
است. بسته به جمعیت، نرخ اشتغال افراد در سطوح پیشرفته 
تحصیلی، به ندرت آســیب می بیند. در حالی که نرخ اشتغال 
آنهایی که تنها تحصیالت ابتدایی دارند، در طول ۵ سال بیش از 

۵درصد کاهش می یابد«.
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تجمع کارگران هپکو در 
اعتراض به بالتکلیفی شغلی

جمعی از کارگران شرکت هپکو در اعتراض 
به نامشــخص بودن وضعیت تولیــد در این 
واحد صنعتی، صبح دیروز در محوطه داخلی 

کارخانه تجمعی را برگزار کردند.
به گزارش ایلنا، تجمع صنفی آرام تعدادی 
از کارگران هپکو، ظهر دیروز )یکشــنبه ۲۹ 
اردیبهشــت ماه( به علت عملکــرد نامطلوب 

مدیریت فعلی این واحد صنعتی برپا شد.
کارگــران معترض می گویند: با گذشــت 
۸ ماه از آغاز فعالیت مدیریــت کنونی، هنوز 
اقدامی برای راه انــدازی تولید در این کارخانه 
صورت نگرفته اســت. ســال جاری نیز که به 
عنوان ســال جهش تولید نامگذاری شــده، 
 برنامه ای از ســوی مدیریت کارخانه مشاهده 

نمی کنیم.
کارگران نگراننــد که با ادامــه این روند، 

امینت شغلی آنها در معرض خطر قرار بگیرد.
به گفته یکی از کارگران، در روزهای گذشته 
کارگران  با تهیه طوماری مشغول جمع آوری 
امضا هستند. در این طومار، کارگران خواستار 
آغاز فعالیت تولیدی کارخانه بعد از گذشت ۸ 

ماه شده اند.
    

تجمع مدیران مهد کودک ها 
مقابل استانداری تهران

تعدادی از مدیران مهدکودک های تهران با 
تجمع مقابل استانداری تهران، خواستار توجه 

به وضعیت معیشتی خود شدند.
به گزارش ایلنــا، این عــده می گویند: به 
دلیل تعطیلــی مهدکودک ها با مشــکالت 
معیشتی بسیار مواجه هستیم. مسئوالن باید 
فکری به حال ما بکنند. بعد از حدود ســه ماه 
تعطیلی، حتی قادر به تامین هزینه های یومیه 
مهدکودک نیستیم و نمی توانیم قبوض برق و 

آب را تسویه کنیم.
آنها می گوینــد اگر مهدکودک هــا از اول 
خرداد بازگشایی نشــوند، هزاران پرسنل زن 
بیکار می شوند؛ زنانی که اکثراً سرپرست خانوار 

و نیازمند هستند.
مدیــران مهدکودک هــای تهــران از 
اســتانداری توقــع دارنــد بــه مطالبات و 
خواســته های آنها رســیدگی کننــد و مانع 

بیکاری زنان شوند.
    

فرآیند تأمین اعتبار دفترچه درمانی 
تأمین اجتماعی حذف شد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور 
دستور اداری به واحدهای اجرایی این سازمان 
در سراسر کشــور، حذف فرآیند تأمین اعتبار 
دفترچه درمانــی و جایگزینی آن با ســامانه 

استحقاق درمان را ابالغ کرد.
براســاس دســتور اداری صادر شــده از 
ســوی مصطفی ســاالری، در راستای حذف 
تدریجی دفترچه درمانی و به منظور تسهیل 
در ارائه خدمــات درمانی به بیمه شــدگان، 
مســتمری بگیران و افــراد تحــت تکفــل 
آنــان در کلیه مراکــز درمانی اعــم از ملکی 
و غیرملکــی طــرف قــرارداد و همچنیــن 
کاهــش مراجعه مخاطبین ذیربط به شــعب 
و کارگزاری هــای رســمی ســازمان و ایجاد 
رضایت منــدی، در گام نخســت درج اعتبار 
دفترچه های درمانی حذف و اخذ اســتحقاق 
 درمــان از طریق ســامانه اســتحقاق درمان 

جایگزین آن می شود.
از ابتدای خرداد ماه فرآینــد تامین اعتبار 
دفترچه درمانــی حذف و نیــازی به مراجعه 
بیمه شدگان، مســتمری بگیران و افراد تحت 
تکفل آنان به شــعب و کارگزاری های رسمی 
سازمان جهت تمدید اعتبار دفترچه درمانی 

نخواهد بود.

4
اخبار کارگری

در ادبیــات اقتصــادی، اشــتغال 
غیررسمی تمام شاغالنی را دربرمی گیرد 
که از حمایت هــای اجتماعی ازجمله 
پوشــش بیمه ای محرومند اما فارغ از 
اینکه چه میزان در روز، هفته و ماه در بازار 
کار فعالیت دارند، در آمارهای اشتغال 
رسمی کشور قرار می گیرند. البته یک 
شغل غیررسمی لزوماً بی کیفیت نیست، 
بلکه ممکن است ماهیت یک شغل برای 
فرد شاغل به لحاظ پارامترهای درآمدی 
و میزان رضایت مندی، رضایت بخش 
باشد اما به دلیل محرومیت از پوشش 
بیمه ای یا ســایر حمایت هــا، در زمره 

اشتغال غیررسمی قرار گیرد.
با شیوع کرونا در کشور، دولت وعده 
کمک به کارگران از راه هایی چون اعطای 

تسهیالت به بنگاه های اقتصادی و نیز 
وام دو میلیونی به این قشــر را داد، اما 
موضوع مغفول در این بین، کارگرانی 
هستند که در اقتصاد غیررسمی تحت 
عناوین مختلف مشغول کار هستند و 
چون این عده، در هیچ سامانه آماری و 
رفاهی سازماندهی نشــده اند، قطعا از 
حمایت های دولت نیز بی بهره خواهند 

ماند.
در همین زمینه، نماینده کارگران در 
شورای عالی کار گفت: ٧۰ تا ٧۲درصد 
شاغالن در مشاغل پایین دست، بیمه 
نیســتند و در رابطه های ناســالم کار 
می کنند و حقوق های حداقلی ۵۰۰ تا 

۶۰۰هزار تومان دریافت می کنند.
»فرامرز توفیقی« در گفت وگو با ایرنا 

درباره مشکالت کارگران روزمزد گفت: 
یکی از معضالت جوامع، عدم ساماندهی 
کارگــران روزمزد اســت. مادامی که 
نقشــه های بلندمــدت، میان مدت و 
کوتاه مــدت در حوزه هــای مختلف 
اشتغال )خدمات، کشاورزی و صنعتی( 
نداشته باشیم گردش کارگران روزمزد 

امری بدیهی است.
وی افزود: باید برنامه ریزی های الزم 
برای ایجاد اشتغال معنادار در حوزه های 
مختلف داشته باشیم و سپس امیدوار 
باشیم که دیگر شاهد گردش کارگران 

در بخش های مختلف نباشیم.
این فعــال کارگــری بیــان کرد: 
کشــاورزان چون نمی توانند معیشت 
خود را از این طریــق برطرف کنند به 

کارگر روزمزد تبدیل می شوند.
وی تصریح کرد: ابتدایی ترین کار در 
این حوزه ســامان بخشیدن به این نوع 
کارگران است نه صرف اشتغال آنها و تا 
زمانی که نتوانیم آنها را ساماندهی کنیم 
شاهد آسیب ها و بداخالقی ها اجتماعی 

خواهیم بود. این نماینده کارگران گفت: 
همیشه تاکید داشتیم که باید به مسائل 
به شکل فرآیند توجه کنیم و صرف اینکه 
بگوییم کارگر روزمزد داریم که مبلغی 
درآمد دارد و گــذران زندگی می کند 
کافی نیســت، بلکه نداشــتن گردش 
مالی و امنیت شغلی و ساماندهی نشدن 
می توانــد تبعات اجتماعی بســیاری 
داشته باشــد. ابتدایی ترین موضوع، 
سامان بخشی به مشــاغل و این گونه 
افراد اســت و اگر این اتفــاق می افتد 
می توانستیم برنامه ریزی های الزم را 

انجام دهیم.
وی با اشــاره به اینکه ســاماندهی 
مشــاغل و افراد در برنامه ریزی ها موثر 
اســت، گفت: وزیر کار همــواره تاکید 
دارند که مشاغلی که قابل احصا نیستند 
وام دو میلیونی می گیرنــد و این اقدام 
توسط شهرداری ها انجام می شود، در 
حالی که پیش از این شــاهد بودیم که 
شهرداری با این افراد بدرفتاری می کرد 
حال چگونه می توانیم راستی آزمایی 
و ســالمت آزمایی کنیم که این وام ها 
به دســت افراد و کارگرانی که دغدغه 
زندگی دارند می رسد، چرا که هیچ گونه 

آماری از این افراد وجود ندارد.
توفیقی گفت: کمک کردن به افراد 
مزدبگیر بسیار سخت است چون قابلیت 
شناسایی برای ما دشوار است و مجبور 
هستیم که به راه های دیگری متوسل 
شویم. وی افزود: امیدوارم شیوع بیماری 
کرونا تلنگری برای دولتمردان باشد تا 
سامان بخشی زیرساخت های هر کلونی 
همچون خانواده، محله، شهر و استان که 
ابتدایی ترین نیازهای شهرنشینی است 

را در برنامه های خود قرار دهند.
این فعال کارگری گفت: متاسفانه 
در وجود ما سوءاستفاده کردن نهادینه 
شده است و نمونه آن ثبت نام افراد برای 
دریافت وام یک میلیون تومانی است و 
از سوی دیگر راستی آزمایی آماری نیز 
نداریم تا بررسی کنیم این تسهیالت به 
دست افراد موردنظر رسیده است یا نه؟ 

در حال حاضر نمی توانیم بگوییم این 
کمک هایی که دولت انجام می دهد به 
مشاغل آسیب پذیر که بیشتر کارگران 

روزمزدند، می رسد.
وی بــا بیــان اینکه در مشــاغل 
پایین دســت ۲۸ تا ۲۹درصد افرادی 
هستند که فهرســت بیمه برایشان 
رد می شود، افزود: تا زمانی که نگران 
شــفافیت آماری باشــیم و دوست 
نداشــته باشیم آمارها شــفاف باشد 
در این تاریکی هر اتفاقــی می افتد، 
ازجملــه زیرمیزی هــا، رابطه های 
پنهان، استفاده از دوستان و آشنایان و 

ارتباطات و مسائلی از این دست.
توفیقــی دربــاره حقــوق معوق 
کارگران نیز گفت: حقــوق معوق با 
توجه به گردش مالی نامناســب در 
بنگاه های کوچک و بــه خصوص در 
شرکت هایی که پشتیبانی دهنده به 
صنایع همچون خودروسازی هستند 
وجود دارد و کرونا نیــز مزید بر علت 

شده است.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات موثری 
که معاونت روابط کار وزارت تعاون،  کار 
و رفاه اجتماعی انجــام داد این بود که 
از مهرماه ســال گذشته بنگاه هایی که 
مشــکالت مالی دارند را شناسایی و به 
آنها کمک کرد. براســاس آمار چندین 
۱۰هزار بنگاهی که حقوق معوق داشت، 

از این طریق شناسایی شد.

مزد ٧٠درصد کارگران در مشاغل پایین دست ۶٠٠هزار تومان است

سایه اقتصاد غیررسمی بر زندگی مردم

خبر

دبیرکل خانه کارگــر تاکید کرد: حقوق هیچ 
کارگر و بازنشسته ای نباید از دو میلیون و ۸۰۰هزار 
تومان کمتر باشد. شــیوه افزایش حقوق برای ما 
فرقی ندارد و با افزایش حق مســکن هم می توان 

دستمزد ها را تا این سقف افزایش داد.
به گزارش ایلنا، علیرضــا محجوب در برنامه 
»کارگر ایرانی« کــه به بحــث قرارداد های کار 
اختصاص داشت، به سواالت کارگران به صورت 

مجازی جواب داد.
وی با بیان اینکه قانون کار اساسا قانونی حمایتی 
است، یکی از سرفصل های مهم در زمینه حقوق کار 
را قرارداد های کار دانست و گفت: مانند قرارداد های 
دیگر، قرارداد کار نیز به توافقاتی که بین دو طرف 
حاصل می شود، مرتبط اســت. از نظر قانون کار، 
ماده ٧ این قانون به قرارداد های کار اختصاص دارد. 
تبصره یک این ماده مربوط به مشاغل موقت است 
که براساس مصوبه جدید دولت، سقف چهار سال 
برای آن تعیین شده است، یعنی اینکه کارگری که 
در شغلی با ماهیت موقت کار کند، بعد چهار سال 
دائمی می شود. تبصره دو این ماده به قرارداد های 
دائمی اختصاص دارد که با تفسیر مخالف همراه 
بوده و ما خواستار ابطال رای دیوان عدالت در این 

باره هستیم.
رئیس فراکســیون کارگری مجلس عنوان 

کرد: ما از دیوان می خواهیم این رای را باطل کند 
و کارگران هم می توانند با شکایت خود خواستار 
ابطال رای دیوان شوند تا راهی برای دائمی شدن 

قرارداد های کار در ایران به وجود آید.
وی در جواب ســوال کارگری که عنوان کرد 
چند سال بدون قرارداد کار کرده و اکنون اخراج 
شده اســت، گفت: اگر قرارداد کتبی وجود ندارد 
و شفاهی توافق حاصل شده است، این به معنای 
دائمی بودن کار کارگر اســت و کارگر می تواند از 
طریق شکایت، حقوق خود را دنبال کرده و خانه 
کارگر چه در این زمینه و چه زمینه های دیگر آماده 

دادن مشاوره حقوقی به کارگران است.
محجوب درباره سوال یک کارگر شهرداری 
زنجان درباره ســختی کار این عــده از کارگران 
عنوان کرد: کار کارگران شــهرداری که به جمع 
کردن زباله ها مشغول هســتند قطعا مشمول 
قانون مشاغل سخت و زیان آور می شود. اشتغال 
در این مشاغل باعث می شود که بعد از ۲۰ سال، 
این افراد بازنشسته شوند. همچنین کار آنها از نظر 
بازنشستگی، مرخصی و... تفاوت هایی با کار های 
عادی دارد. اگر کارفرمایــان این حقوق را رعایت 
نمی کنند، کارگران می توانند شکایت کرده و پیگیر 

حقوق خود باشند.
ســوال دیگری که مخاطبان برنامه مجازی 

»کارگر ایرانی« مطــرح کردند، مربوط به عیدی 
کارکنان شرکت نفت بود که به صورت کارمندی 
پرداخت می شود. دبیرکل خانه کارگر در این باره با 
اشاره به رای دیوان عدالت، عنوان کرد: براساس این 
رای که به نظر تفسیر درستی نمی رسد، دسته ای 
از کارکنان ازجمله کارگران شرکت نفت مشمول 
یک ماه عیدی می شــوند که با شکایت به دیوان 

عدالت می توان خواستار ابطال این رای شد.
وی همچنین درباره حق ماموریت کارگران 
با اســتناد به ماده ۴۶ قانون کار گفت: براســاس 
قانون، فردی که ۵۰ کیلومتــر دورتر از محل کار 
خود برود یا کارش به گونه ای باشــد که یک شب 
بماند، مشمول حق ماموریت می شود که ضوابط 
خــودش را دارد و کارفرمایان مجــاز به نادیده 
گرفتن آن نیستند. ســوال دیگری که از طرف 
چند نفر از مخاطبان برنامه کارگر ایرانی مطرح 
شد، مربوط به بحث افزایش دستمزد کارگران و 
حقوق بازنشستگان بود که دو ماه گذشته از سال 
همچنان به روال سابق پرداخت می شود. محجوب 
به اختالف نظر نمایندگان کارگران با دیگر شرکای 
اجتماعی بر سر دستمزد اشاره و عنوان کرد: حقوق 
هیچ کارگر و بازنشسته ای نباید از دو میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان کمتر باشد. شیوه افزایش حقوق برای 
ما فرقی ندارد و با افزایش حق مسکن هم می توان 

دستمزد ها را تا این سقف افزایش داد. وی با بیان 
اینکه ما اهل مذاکره و سازش هستیم، تصریح کرد: 
با این وجود هر حوصله ای پایانی دارد و صبوری 
کارگران نیز حدی دارد. اگر خواســته کارگران 
مبنی بر رساندن حداقل دستمزد به دو میلیون 
و ۸۰۰هزار تومان محقق نشود، اعتراض خواهیم 
کرد و هیچ قیدی هــم نمی تواند جلوی اعتراض 

ما را بگیرد.
نماینده تهران در مجلس همچنین در جواب 
سوال یکی از کارگران زغال سنگ کرمان که ۱۰ روز 
است در اعتصاب به سر می برند، گفت: روز دوشنبه 
)۲۹ اردیبهشــت( در مجلس نسبت به پرداخت 
مطالبات این کارگران تذکر داده و تقاضا دارم اگر 
مستنداتی وجود دارد آنها را در اختیار خانه کارگر 
قرار دهید تا در تذکر به وزرای مربوطه مورد توجه 

قرار گیرد.
پرداخت مســتمری بیکاری به افرادی که به 

دلیل شیوع کرونا بیکار شده اند، وضعیت کارگران 
ســاختمانی، ذخیره مرخصی کارگران، شرایط 
مشاغل سخت و زیان آور در صورت فاصله افتادن 
در پرداخت بیمه و... نیز برخی دیگر از مواردی بود 
که دبیرکل خانه کارگر دربــاره آنها توضیحاتی 

ارائه داد.
وی همچنین درباره سهام عدالت گفت: شاهد 
این هستیم که این ســهام بعضا به افرادی تعلق 
گرفته که وضعیت بهتری از کارگران دارند و در این 

زمینه باید بازنگری صورت گیرد.
محجوب در پایان خطاب به کارگران عنوان 
کرد: نباید ناامیدی به خودتــان راه بدهید و باید 
پیگیر مطالبات خود از مجاری قانونی باشــید. 
شکایت حق آحاد جامعه است و هر کارگری که 
مورد اجحاف واقع شده و حقش را ضایع کرده اند، 
می تواند از طریق مجــاری قانونی پیگیر حقوق 

خود باشد.

دبیرکل خانه کارگر:

صبوری کارگران در برابر شرایط حدی دارد

صندوق بین المللی پول:

کرونا، فقرا  را فقیرتر می کند

یکی از معضالت جوامع، 
عدم ساماندهی کارگران 
روزمزد است. مادامی که 

نقشه های بلندمدت، 
میان مدت و کوتاه مدت در 
حوزه های مختلف اشتغال 

)خدمات، کشاورزی و 
صنعتی( نداشته باشیم 
گردش کارگران روزمزد 

امری بدیهی است

در مشاغل پایین دست ۲۸ 
تا ۲۹درصد افراد دارای بیمه 

هستند. تا زمانی که نگران 
شفافیت آماری باشیم 

و دوست نداشته باشیم 
آمارها شفاف باشد، در این 
تاریکی هر اتفاقی می افتد
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