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تداومروزهایسیاهکرونا؛تعدادقربانیاندرکانال400

یک توئيت

گروه اجتماعی -عصر دیروز که آمار قربانیان کرونا منتشر
شد ،دوباره موجی از نگرانی پدید آورد .تعداد قربانیان 24
ساعته کرونا به عدد  415نفر رسید؛ ضمن این که تعداد
مبتالیان جدید هم با ۶۸۲۴هزار نفر به رقم حداکثری خود
رسید.طبق اعالم وزارت بهداشت از این میان2هزار و۴۹۰

یک عکس
فرزندان برای رونق بیشتر سفره
پا به پای والدین کار می کنند .

5

نفربستریشدند.درهمینحالتهرانکهدرهفتههایاخیر،
در شرایط بحرانی کرونا قرار داشته ،طبق گفته دیروز رضا
کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران
شهر تهران،هماکنونبیشازنیمیاز تعدادفوتیهایروزانه
کرونا درکشورمربوطبهاینشهراست.بنابرگزارشباشگاه

خبرنگاران ،این مسئول گفته است :نسبت تعداد فوتیها
به مبتالیان در کشور ما در مقایسه با سایر نقاط جهان بیشتر
است.اودراظهارنظرینگرانکننده،تاکیدکردهکههمهباید
کروناراجدیبگیریم،چراکهجدیتلقینکردناینبیماری
بهزودیسببتبدیلشدنآنبهیکفاجعهبینالمللیخواهد

شدواینموضوعبعیدودورازذهننیست.نمکیوزیربهداشت
دیروزچنینگفت:دوعلتاصلیناکامیبرایمقابلهباکرونا
از نظر بنده وجود داشت؛ یکی عادیانگاری و سادهانگاری
نسبتبهاینبیماریودومتزریقناکافیمنابعبودکهلطمات
زیادیبهمازد.

پایکرونابرگلوی5میلیون
کارگربدونبیمه
دبیرکلکانونعالیانجمنهایصنفیکارگران5:تا 6میلیونکارگربدونبیمهدرشرایط
معیشتینگرانکنندهایقراردارند

گزیده

نوبخت:

کاستیهای همسانسازی حقوق
بازنشستگان را در حقوق آبان
جبران میکنیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :ما برای
همسا نسازی حقوق بازنشستگان عزیز با
توجه به اینکه  ۲میلیون و  ۴۰۰هزار حکم در
این موارد اصالح شد ،کاستیهایی داشتیم
کــه در حــال اصــاح آ نهــا هستیم براساس
توافق  ۹۰درصد ،یعنی حقوق بازنشستگان
 ۹۰درصد شاغل همترازشان باشد ،اگر هم
مشکلی پیش آمــده بــود  ،ما آن را در حقوق
آبــان جبران میکنیم مبنای پــرداخــت اول
مهر است.
نوبخت همچنین گفت5:هزار و 500میلیارد
تومان برای مطالبات کادر درمان و پرستاران
به وزارت بهداشت داده شد که به صورت یکجا
تسویه شــود؛ امــیــدوارم ظــرف امــروز (دیــروز
چهارشنبه) و فردا (امــروز پنجشنبه) وزارت
بهداشت و درمان این پول را به حساب تکتک
عزیزان کادر درمان واریز کند.

عبدالهی-آمارمتقاضیاناستفادهازبیمهبیکاری،
 850هزارنفر اعالم شده است اما برآوردها نشان
میدهد تعداد کارگرانی که کرونا سفره آنها
را خالی کــرده ،خیلی بیشتر از اینهاست .این
 850هزارنفر فقط شامل افرادی است که سابقه
بیمه دارند و حاال میتوانند به هر سختی که شده،
مبالغیرابهعنوانحقبیمهبیکاریدریافتکنند؛
امابهگفتهدبیرکلکانونعالیانجمنهایصنفی
کارگران ،حدود  5تا  6میلیون نفر از مردم کشور
کارگرانیهستندکههیچگونهسابقهبیمهوقرارداد
باپیمانکارندارندوحاالکرونانفسشانرابهشماره
انداخته اســت؛ البته هرچند تلخ ،اما بهتر است
بگوییم کرونا پایش را بر گلوی  6میلیون خانواده
کارگرانبدونبیمهگذاشتهاست.
▪تشکیلکمیتهویژهپسازدستوررهبرانقالب

شنبه گذشته بود که رهبر معظم انقالب شخصا به
موضوع بیکارشدنهای ناشی از کرونا ورود کردند
و دستور پیگیری برای حل این مشکل را دادند.
حضرت آیتا ...خامنهای با اشاره به اینکه برخی
افراد بیکارشده در اثر کرونا ،بیم ه بیکاری ندارند،
گفتند« :تأمین اجتماعی موظف است برای حل
اینمشکلاقدامکندکهالبتهدراینقضیهنیزورود
خیرین از برترین انفاقهاست».پس از این بیانات،
ّ
عزمدولتومجلسجزمشدتاگامهایمحکمتری
برای حل این مشکل بردارند .از جمله این گامها،
تشکیلکمیتهویژهاجرایبیاناترهبریدروزارت
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کاربودکهیکیازماموریتهایآن،قابلتوجهاست.
شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
حکم انتصاب مسئول این کمیته نوشته است:
«پیشنهادمناسببرایشناساییدقیقتربیکاران
صاحب کــار غیررسمی که اطالعی از آنهــا در
سازمانهایبیمهگر(مثلتامیناجتماعی)وجود
ندارد،اماموردتاکیدرهبرانقالباست».نکتهمهم
اینماموریت،ایناستکهنشانمیدهددادههای
آمارینهادهایمتولیدربارهتعدادکارگرانبدون
بیمهدرکشورناقصاستوبانکاطالعاتیکاملی
دراینبارهوجودندارد.
▪آمارهاینگرانکنندهمرکزپژوهشها

امادرکناربرآوردهایآماریازتعدادبیکارشدگاناز
کروناوکارگرانبدونبیمه،آمارهاوپیشبینیهای
رسمی و نگرانکننده دیگری هم وجــود دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گــزارش «ارزیابی
ابعاد اقتصادی کالن شیوع ویــروس کرونا» ،این
پیشبینی را داشته که «بین  2میلیون و  870تا
 6میلیون و 431هزار نفر از شاغالن فعلی کشور،
بهدلیلتاثیراتناشیازکروناشغلخودراازدست
خواهند داد» .رئیس مرکز آمــار ایــران هم تعداد
بیکارشدگان ناشی از کرونا در فصل بهار را 2
میلیوننفراعالمکردهبود.
▪پرداختبیمهبیکاریبه 730هزارنفر

ازجملهراهکارهابرایحمایتازبیکارشدگان

در بحران کرونا ،پرداخت بیمه بیکاری به آنها
بوده است؛ طرحی که اگرچه هنوز هم گالیههایی
دربــاره رونــد تشکیل پرونده و پرداختهای آن
وجود دارد ،اما آنطور که مدیرکل توسعه اشتغال
وزارت کار اعالم کرده است ،به حدود  91درصد
ثبتنامشدگان،بیمهبیکاریپرداختشدهاست.
«عالءالدین ازوجی»  3روز قبل در این باره گفت:
«طبق برآوردها در سطح کشور تقریبا 1.5میلیون
نفر (شغل) بهصورت رسمی و غیررسمی آسیب
دیدهاند ،اما براساس آمار سامانه رابط کار ،حدود
 ۸۵۰هزار نفر ثبتنام شدند که  ۷۳۰هزار نفر
مشمولبیمهبیکاریبودندوبه ۶۷۰هزارنفرآنها
پرداختشدهو ۶۰هزارنفردرحالپرداختاست».
▪ضربهمهلکبهکارگرانمشاغلخدماتی

اما سکه بیمه بیکاری روی دیگری هم دارد:
کارگرانی که هیچ سابقه بیمهای نــدارنــد و
طبیعتا امکان بهر همندی از ایــن بیمه را هم
نــدارنــد« .هــادی ابــوی» دبیرکل کانونعالی
انجمنهای صنفی کــارگــران در گفتوگو با
خراسان میگوید« :کرونا بسیاری از مشاغل در
حوزه حمل و نقل ،گردشگری ،زیارت و غیره را
تحتتاثیر شدید قرار داد و نکته مهم این که اکثر

کرونا  1.5میلیون شغل در کشور را از بین برد
درکناراینآمارها،معاونتاشتغالوزارتکارنیزآماریرادربارهتعدادشغلهایازدسترفتهدرکشور
طیبهارامسالمنتشرکردهاست«.روزبهکردونی»رئیسموسسهعالیپژوهشتامیناجتماعیدر
گفتوگوباخراساندراینبارهمیگوید«:طبقگزارشمرکزآماردرطولهمهگیریکرونادرکشور،
 1/5میلیونفرصتشغلیدرسطحاقتصادیملیازبینرفتهاست».کردونیمیافزاید« :مطابق
گزارشمرکزآمارایران،درفصلبهار،99نسبتبهمدتمشابهسالقبلحدود 15درصدازشاغالن،
بیکار ودرهمینمدت 37درصدازبیکارانجویایکارهمازبازارکارخارجشدهاند.
کارگران شاغل در این حوزه فاقد سابقه بیمه
هستند .حدود  80درصد این افراد کارگران
مشاغل خدماتیاند ،مثل مسافربرهای شخصی
و کارگران ساختمانی .اما در کنار آنها افراد
تحصیلکرده و دارای مدارک عالی را هم داریم
که با شرکتهای مختلف کار میکرد هاند اما
قرارداد رسمی و سابقه بیمه نداشتهاند و حاال
هم نمیتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند».
ابوی می افزاید« :شناسایی این افراد بر عهده
سازمان تامین اجتماعی است اما برآوردهای
ما نشان میدهد که  5تا  6میلیون نفر جزو
کارگران بدون بیمه هستند و در شرایط معیشتی
نگرا نکنند های قــرار دارنــد» .به گفته ابوی،
زمــان آن رسیده که سازمان تامین اجتماعی

این جامعه چند میلیون نفری را شناسایی و
اطالعات آنها را گردآوری کند تا امکان حمایت
از آ نهــا فــراهــم شــود .دبیرکل کانو نعالی
انجمنهای صنفی کارگران میافزاید« :دلیل
اصلی بیمهنبودن این افراد این است که به دلیل
مشکالت اقتصادی توان مالی پرداخت همان 7
درصد حق بیمه خود را نداشتهاند و حاال با شیوع
کرونا ،آسیبهای بیشتری هم متوجه آن ها شده
است» .ابوی با اشاره به لزوم مشارکت خیران
برای حمایت از این جامعه کارگری میگوید:
«مطمئنا در صــورت رفعنشدن مشکالت این
خــانــواد ههــا ،آسیبهای اجتماعی ناشی از
این مشکالت تشدید خواهد شد و وضعیت را
سختتر میکند».

