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اخبار کارگری

آشفتگی بازار کار در سایه اقتصاد سوداگرایانه

تامیناجتماعی تا پنج سال آینده
با خطر ورشکستگی مواجه نیست

نباید با اعتراضات کارگری ،برخورد امنیتی داشت

اعتصابات و اعتراضات کارگری که
طی سالهای اخیر بر شمار آن افزوده
شده،ازدیدگاهصاحبنظراناقتصادی
و اجتماعی ،برآیند مشکالت اقتصادی
کشور است ،ضمن اینکه راه کنترل آن،
تکیه بر ابزاری چون مذاکره و مفاهمه و
پرهیزازحساسیتزاییوامنیتیکردن
مسالهاست.
در حال حاضر ،کارگران شرکتها
و بنگاههای اقتصادی مختلف کشــور
در شرایط معیشتی و حقوقی مناسبی
به سر نمیبرند و گهگاهی شاهد وقوع
اعتراضاتواعتصاباتهستیمکههپکو،
نیشکرهفتتپه،مجتمعدشتمغانو...
ازآنجملهاند.
بــه دلیل اهمیــت ایــن موضوع،
خبرگزاری ایرنا میزگردی تحت عنوان
«واکاوی اعتراضــات کارگری» برگزار
کرد که دو میهمان داشت .یکی از این
میهمانان «علیرضــا محجوب» عضو
شورای مرکزی حزب اسالمی کار بود.
وی از ســال  ۱۳۶۹تاکنــون دبیرکل
خانه کارگر اســت و نمایندگی  ۶دوره
مجلس (مجالس پنجم تــا دهم) را در
کارنامه خــود دارد .میهمان دیگر این
میزگرد تخصصی« ،علی ســرزعیم»
کارشــناس مســائل اقتصادی و عضو
هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
بود.اونیزبین سالهای ۱۳۹۶تا۱۳۹۸
در ســمت معاونت امــور اقتصادی و
برنامهریزی وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی مشــغول به فعالیت بوده و از
نزدیک مشکالت طبقه کارگر را لمس
کردهاست.

«مذاکره»کارآمدترینسازوکار
جلوگیریازاعتصاباتاست
در ابتــدای این نشســت ،علیرضا
محجــوب بــه همســنجی دو واژه
«اعتراض» و «اعتصاب» پرداخت و با
بیاناینکهدرابتدافقطاعتصاباتوجود
داشتند اما بعدها اعتراضات نیز به آنها
افزوده شد ،اظهار داشت :آنچه که امروز
باعث شکلگیری همزمان اعتصاب و
اعتراضمیشود،موضوعمهممعیشت،
واکنش به حقوق و مزایا یا موضوعات
دیگر اقتصادی از این قبیل است .البته
بعد از برخی واگذاریها نظیر هپکو و
نیشکر هفتتپه اعتراضهایی صورت
گرفت و کارگران به مدیریت شرکتها
معترض بودند.
به گفته دبیرکل خانه کارگر ،آنچه
امروز به پدیدهای مشکلســاز تبدیل
شــده ،مقابلههای امنیتی و انتظامی
با ایــن اعتراضهاســت ،در حالی که
دســتگاههای امنیتی همواره باید بر
مذاکره تاکید داشته باشند .این وضع
موجب شــده که برخی اعتراضات به
دلیل عدمحمایت قانونی و حقوقی به
صورت زیرزمینی انجام گیرد.
عضو شورای مرکزی حزب اسالمی
کار با تاکید بر اینکه اعتصابات بیتردید
هزینههای سنگینی را بر شرکتها و
بنگاههای اقتصادی به دنبال خواهند
داشــت ،اضافه کرد :وقتی کارفرمایی
حقوق نیــروی خود را به رســمیت
نشناســد در بلندمــدت اعتراضات و
اعتصاباتشکلخواهندگرفت.کارفرما
باید بداند که کارگر نیز همچون فرزند

در خانواده حــق اعتــراض دارد .اگر
اعتراضها ســرکوب شــوند ،خود را
بعدها به اشکال خشونتبارتر دیگری
نشان میدهند.
این فعال حوزه کارگری به واکاوی
دالیــل و چرایی اعتراضات اشــاره و
تصریح کرد که امــروزه کارفرمایان به
کارگران پولهای کالنی بدهکارند ولی
در قبال این بدهی پاســخگو نیستند.
طبیعی اســت که در چنین وضعیتی
کارگــران و نیروی کار بــرای احقاق
حقوق خود دست به اعتراض بزنند و در
اینحینبهشعارهاورفتارهایهیجانی
نیز متوسل شوند.

سرزعیم:برداشتجامعه
کارگری آن است که
نظامنسبتبهاعتراضات
حساسیت دارد ،امری
کهموجبمیشودبرخی
از آن استفاده و حتی
سواستفادهکنند،بنابراین
واکنشهایی که از سوی
مقامات ابراز میشود
ناخواستهبه افزایش
اعتراضاتکمکمیکند

نماینده پیشین مجلس در ادامه به
اهمیت «مذاکره» و «مفاهمه» اشاره و
تاکیدکرد:دراینمسیرابتدابایدصدای
مخالف را شــنید و بحران را پذیرفت،
سپس به اعتراض و صدای کارگر ارج
نهاد .نباید کارگری را به جرم اعتراض
به زندان انداخت چون اعتراض صنفی
منافاتی با قانون ندارد.
از دیــدگاه محجوب ،در شــرایط
کنونی کارگر محتاج حداقل مایحتاج
زندگی است و حتی با این حقوق قادر
به تامین انرژی و کالری مورد نیاز بدن
خود برای انجام کار نیست.
دبیرکل خانه کارگر اضافه کرد که
دهه  ۹۰دوره ذلتبــاری برای طبقه
کارگری بود چرا که قدرت خرید آنها
بســیار کاهش یافت و افزایش شدید
قیمتها ،زندگی این طبقه را با مشکل
جدی مواجه کرد .بایــد باور کنیم که
امروز از لحاظ معیشــتی مردم تحت
فشــار زیادی قرار دارند چرا که قیمت
ها با دالر افزایــش مییابد اما حقوق و
دستمزد با ریال تعیین میشود.
محجــوب بخش غیرمولــد را که
ریشهعمیقیتقریبادرهمهبخشهای
اقتصادی کشور دارد ،آفت اقتصاد ایران
دانســت و گفت :کارشناسان ضمن
حمایت از دولت باید به نقد بخشهایی
از عملکرد دولت و نیز بخش غیرمولد
اقتصاد کشور بپردازند.
وی با ابراز تاســف از اینکه امروزه
مسکن ،کاالیی سرمایهای تلقی شده
و اصالت خود را گم کرده است ،اظهار
داشت :بازی در بخش مسکن ،رقیب

سرمایهگذاری در بخش صنعت است.
دیگر بخشهای غیرمولد نیز از این بازار
به آن بازار مهاجرت میکنند؛ همانند
پولهایی که این روزها در بازارهای ارز،
طال ،سرمایه و ...سرگردان هستند و از
یک بازار به بازار دیگر با هدف کســب
سود بیشتر حرکت میکنند .این امر
خود مانعی در مســیر تولید محسوب
میشــود و انگیزه را از هــر فردی که
بخواهد کار تولیدی انجام دهد ،خواهد
گرفت.
حساسیتبه اعتراضات کارگری،
آنهاراپرشمارترمیکند
در ادامــه ایــن نشســت ،معاون
پیشــین امور اقتصــاد و برنامهریزی
وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی به
بررسی مشــکالتی که بسترساز وقوع
اعتراضات و اعتصابات شده ،پرداخت
و گفت :ایران از سال  ۹۱به بعد اقتصاد
پرتالطمی را تجربه کرده است .در حال
حاضرقدرتخریدورفاهخانواربهدلیل
جهش نرخ ارز ،افزایش قیمت مسکن
و تورم در دیگر بخشهای اقتصادی به
شدت کاهش یافته است.
عضو هیات علمی دانشــگاه عالمه
طباطبایی با اشــاره به اینکه دهه ۹۰
را باید دهه از دست رفته اقتصاد ایران
دانســت ،آن را به موضوع تحریمها و
کارشکنیهای دشمنان گره زد و گفت
که «خواست آمریکا و اسرائیل نیز از آن
بود که این دهه با فشارهای اقتصادی بر
ایرانیان طی شود».
به گفته سرزعیم ،برداشت جامعه
کارگری آن اســت که نظام نسبت به
اعتراضــات حساســیت دارد ،امری
که موجــب میشــود برخــی از آن
استفاده و حتی سواســتفاده کنند .با
شروع اعتراضات هپکو ،سه وزیر برای
رســیدگی به این نارضایتیها حضور
یافتند .طبیعی بود کــه این رفتار این
پیام را بــه کارگران دیگــر بنگاههای
اقتصادی منتقل کرد که اینگونه صدا
شنیده میشود .طبیعتا پس از این امر،
شاهدشکلگیریچنیناعتراضاتیدر
دیگر نقاط ایران بودیم همانگونه که
در حال حاضر نارضایتیهای کارگری
در هفتتپه و غیره نیز به این ســمت
کشیده شدهاند ،بنابراین واکنشهایی
که از سوی مقامات ابرازشد ناخواسته
به افزایش اعتراضات کمک کرد .این
تحلیلگرمسائلاقتصادیبههمسنجی
دو مقوله «کارآفرینی» و «سوداگری»
در اقتصــاد ایران پرداخــت و تصریح
کرد :کشــورها با کارآفرینی به توسعه
میرسند نه با ســوداگری .در کشور

محجوب:وقتیکارفرمایی
حقوق نیروی خود را به
رسمیتنشناسددر
بلندمدت اعتراضاتو
اعتصاباتشکلخواهند
گرفت .کارفرما باید بداند
که کارگر حق اعتراض دارد.
اگر اعتراضها سرکوب
شوند ،خود را به اشکال
خشونتبارتردیگری
نشانمیدهند
ما سوداگری مســکن ،طال و ارز وجود
داشــت و امروزه ســوداگری در بازار
بورس نیز به این لیســت اضافه شده
است.
وی با اشاره به گزارش چندی پیش
صداوسیما ازروستاییبهنام «مال مال»
معروف به «مال اســتریت» در چهار
کیلومتری شــهر لنده واقع در استان
کهگیلویه و بویراحمد که اهالی آن به
فعالیت در بورس مشغول بودند ،اظهار
کرد :بسیار تاســفبار است که اهالی
یک روســتا فعالیتهای مولد خود را
تعطیل کنند و معاملهگری در بورس
را پیشه خودکنند .از نگاه وی ،امروزه
جذابیت ســوداگری افزایش یافته و
جذابیت کارآفرینــی و کارهای مولد
کمتر به چشــم میآیند .عضو هیات
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه
داد :امروز تولید از رونق افتاده و اقتصاد
داللی رشد کرده است .در شرایطی که
سود بنگاهها سیر نزولی را طی میکند،
نمیتــوان انتظار ارائه حقــوق باال به
کارگران داشت .بیتردید سودآوری
بنگاهها ارتباط نزدیک با سطح حقوق و
معیشت کارگران آن دارد .اگر دستمزد
باالتر برای کارگــران میخواهیم باید
ســود بنگاهها باالتر رود و سود باالتر
بنگاهها منوط به بهرهوری باالتر نیروی
کار است و افزایش بهرهوری به ارتقای
تکنولوژی بســتگی دارد .هدف اصلی
باید سودآوری بنگاه باشد .در صورت
ســودآوری بنگاهها ،اشــتغال ایجاد
میشود ،رضایت از سطح زندگی شکل
میگیــرد و طالق و دیگــر معضالت
اجتماعی نیز کاهش مییابد.

خبر
معاون وزیر میراث فرهنگی و صنایعدستی:

دوسوم از شاغالن گردشگری ایران بیکار شدهاند

معاون گردشــگری وزیر میراث فرهنگی و
صنایع دســتی ،از بیکاری تخمینی دوســوم از
نیرویانسانیشاغلدرصنعتسفروگردشگری
ایرانخبرداد.
به گزارش ایســنا ،ولی تیموری اظهار کرد:
براساس اعالم شــورای جهانی ســفر ،در سال
 2019بالغ بــر یک میلیون و ۳۵۰هــزار نفر در
بخش سفر و گردشــگری ایران فعال بودهاند .در
خوشبینانهترین حالــت ،بخش خصوصی این
حوزه با یکسوم نیروهایی که قبل از شیوع کرونا
مشغولبهفعالیتبود،بهکارخودادامهمیدهد.
وی افزود :البته در مورد بیکاری فعاالن حوزه

گردشگری اطالعات دقیقی در دست نیست ،به
این دلیل که بسیاری از آنها فاقد بیمه و کد کارگاه
هســتند و در وزارت کار با عنوان اشتغال رسمی
شناخته نمیشوند ،اما براســاس آمار رسمی و
افرادی که دارای کد بیمهای و کارگاهی هستند،
یکچهارم یا یکپنجم فعاالن حوزه گردشگری
دراینمدتبیکارشدهاند.
تیموری عدد تازهای از خســارت واردشده از
پاندمی کووید  ۱۹به صنعت گردشــگری ایران
اعالم نکرد و با اشــاره به همان ۱۲هزار میلیارد
تومانخسارتواردشدهبهصنعتگردشگریدر
پنج ماه نخست امسال ،افزود :مرحله سوم برآورد

خسارتدرحالانجاماست.
معاون گردشــگری بــا بیــان اینکه ۲۵۰
میلیارد تومان از تسهیالت ۱۲درصدی کرونا
تاکنون به فعاالن گردشــگری پرداخت شده،
گفت :ارزش پروندههای تشکیلشده در بخش
گردشگری به  ۶۰۰میلیارد تومان رسیده بود.
عالوه بر این مذاکراتی با دولت شــد تا بســته
حمایتی دیگری به صنایعدستی و گردشگری
اختصاص یابد که هفته گذشــته کلیات آن با
موافقت دولت مصوب شــد و در حال مذاکره
درباره جزئیات هستیم.
وی با اشــاره به ریزش ۶۵درصد ســفرها در

یک متخصص بهداشت حرفهای و ایمنی کار:

یکنند
ساالنه هزار نفر در حوادث ناشی از کاردر ایران فوت م 

یک متخصص بهداشت حرفهای و ایمنی کار با بیان اینکه
بهطورتقریبیساالنهحدودهزارنفردراثرحوادثناشیازکار
درایران فوت میکنند،گفت:کاربرددانشایمنیدر مدیریت
و مهندسی فضای زندگی و کار ســبب پیشگیری و کاهش
حوادثمیشود.

مصطفی پویاکیان ،عضو هیات علمی دانشکده بهداشت
و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتوگو با
ایسنا با بیان اینکه هر ساله حوادث زیادی در کشور روی داده
و سبب مرگ ،جراحت و معلولیت افراد زیادی میشود ،اظهار
کرد :عالوه بر این از دست رفتن تجهیزات ،ساختمانها ،مواد و

مدیرکلتامیناجتماعیغربتهرانبزرگگفت:
اتحادیهها ،اتاق بازرگانی ،اتــاق تعاون و اتاق اصناف
شرکای اجتماعی ما هســتند و اگر این دوستان ما
را نقدکنند ،اســتقبال میکنیم تا بتوانیم ایرادهای
خود و مشکالت شرکای اجتماعی را برطرف کنیم.
به گــزارش روابطعمومی تامیــن اجتماعی غرب
تهران بزرگ ،حسین امیریگنجه افزود :توقع داریم
شرکایاجتماعیماشرایطفعلیرادرککنند.تامین
اجتماعی ،ظرفیت و ســرمایههای اجتماعی است.
کسی که میگوید تامین اجتماعی ورشکسته شده،
میخواهد در میان مــردم ناامیدی ایجاد کند چون
میداندتامیناجتماعیوزنهبزرگیدرزندگیمردم
اســتو مردمبه آنامیدوارند.ویافزود :منپیشاز
این در معاونت اقتصادی ســازمان تامین اجتماعی
بودم.ذخایرومنابعاینسازماننشانمیدهدتامین
اجتماعیبرخالفادعایبرخی،ورشکستهنیستپس
مابایددرمیانمردمامیدایجادکنیم.امیریگنجهبا
بیان اینکه چرخه عمر تامیــن اجتماعی مدل دارد،
گفت:حداقلتاپنجسالآیندهخطریبرایسازمان
وجودنداردوبعدازآنهمبایدآنرابهتاخیرانداخت.

دستور شریعتمداری برای
محرومیتزدایی در خوزستان

وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعــی همزمان با
سالروز شکست حصر آبادان به شرکتهای تابعه
در خوزستان دستور داد در جهت محرومیتزدایی
اقدام کنند .به گزارش روابطعمومی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،محمد شریعتمداری در یک
رشته توئیت نوشت :توسعه نیازمند توزیع متوازن
منابع عمومی و بانکی اســت و بــدون این توازن،
نمیتوان در اســتانهای مرزی محرومیتزدایی
کرد .وی با بیان اینکــه۵٢درصد وامهای بانکی در
تهران پرداخت میشود ،تاکید کرد :به شرکتهای
تابعه درخوزستان دستور دادم ظرف سه ماه کلیه
حسابهایخودرابهاستانانتقالدهند.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید:

 ۶۰میلیون نفر یارانه معیشتی
غیرنفتی خواهندگرفت

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید گفت:
 ۶۰میلیونایرانیبهزودییارانهمعیشتیغیرنفتی
دریافتمیکنند.رحیمزارعدربارهآخرینوضعیت
طرح الزام دولت بــه پرداخت یارانــه برای تامین
کاالهای اساسی به صداوســیما ،گفت :این طرح
بــه زودی در صحن علنی تعییــن تکلیف خواهد
شد و براســاس آن دولت مکلف اســت به منظور
تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارها به ویژه
خانوارهای کمبرخوردار در طرح معیشت خانوار،
ازطریقواریزاعتباربهکارتیارانهنقدیسرپرست
خانوار اقدام کند .وی گفت :برای اجرای این طرح
۳۰هزار میلیارد تومان در نیمه دوم ســال از محل
بودجه ســال  ۹۹در نظر گرفته شده و  ۶۰میلیون
ایرانی یارانه معیشتی غیرنقدی دریافت میکنند.
زارعافزود ۲۰:میلیونازاینافرادماهیانه۱۲۰هزار
تومان و ۴۰میلیون نیز ماهیانــه۶۰هزار تومان به
صورت بن کاالیی دریافت خواهند کرد .این طرح
بیشازهفتدهکجامعهراشاملمیشود.

همسانسازی با دالر ۲۸هزار
تومانی بیمعناست

سطح جهان و احتمال تداوم این ریزشها ،اظهار
کرد :براســاس اعالم دبیرکل ســازمان جهانی
جهانگردی حدود ۵۳درصد کشورها اقداماتی را
برایتسهیلوبازگشاییفعالیتهایگردشگری

محصوالتخساراتمادیزیادینیزبرجامعهواردمیکند.
وی به آتشســوزی و انفجار در یک کلینیــک درمانی و
تشخیصیدرشمالتهراندرتیرماه ۹۹بهعنوانیکیازآخرین
حوادث در این سطح اشاره کرد و گفت :اگرچه در ارائه آمارها
گاهیتناقضوجوددارد،ولیبهطورتقریبیساالنهحدودهزار
نفر در اثر حوادث ناشی از کار در ایران فوت میکنند .این عدد
در کنار ۱۶هزار مرگ ناشی از تصادفات رانندگی و مرگهای
ناشیازحوادثخانگینظیرآتشسوزی،گازگرفتگیدرفصول
سرد و برخی دیگر از حوادث شهری رقم قابل توجهی را ایجاد

آغازکردهاند.سهکشورنیزبهشکلکاملپروتکلها
را برداشــتهاند اما کشــورهای دیگر همچنان با
شرایط ســختگیرانه و با رعایت پروتکلهای
بهداشتی،فعالیتگردشگریخودراآغازکردهاند.

میکند .وی با بیان اینکه آمار مذکور جدا از تعداد افرادیست
که به دلیل اینگونه حوادث درگیر جراحات و معلولیتهای
موقت و دائم میشوند ،ادامه داد :گذشته از درد و رنج ناشی از
آسیبدیدگیبرایحادثهدیدگاناینرویدادهایتلخ،بخش
بزرگیازثروتوتولیدناخالصملیکشوربهدلیلنبودایمنی
از بین میرود .از این رو مفهوم ایمنی در سالهای اخیر به شدت
موردتوجهقرارگرفته،چراکهکاربرددانشایمنیدرمدیریت
و مهندسی فضای زندگی و کار ،ســبب پیشگیری وکاهش
حوادثمیشود.

شورای بازنشســتگان که یک گروه از فعاالن
صنفی بازنشستگان اســت ،در بیانیهای نسبت به
وضعیتبدمعیشتیمستمریبگیراناعتراضکرد.
به گزارش ایلنا ،در این بیانیه میخوانیم :براساس
خبرهاصرافیهایبانکهاقیمتدالررابرایفروش
به مردم ۲۸هزار و  ۵۰۰تومان اعالم کردهاند .با این
شتابی که سیر سقوط ارزش ریال در پیش گرفته
و با ناتوانی دولت از مهار آن ،در شــرایطی که خط
رسمیفقربهحدود۱۰میلیونتومانرسیدهحتی
همسانسازی بیتبعیض و صددرصدی حقوق و
مستمری کلیه بازنشستگان هم دیگر تغییری در
قدرت خرید بازنشســتگان نمیدهد .قیمت دالر
در پنج ماه اخیر از حــدود۱۴هزار تومان به بیش از
۲۸هزار تومان رسیده و بازتاب آن در سطح افزایش
شــدید قیمتها ،اکنون به صورت روزمره جریان
دارد .در این شرایط حتی اگر حقوق و مستمریها
را فــورا دو برابر کنند بازهم به معنــای در جا زدن
بازنشستگاندرسطحقدرتواقعیخریددرقبلاز
همسانسازیاست.

