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بخشنامه دستمزد ۱۴۰۰ ابالغ شد
عضو شورای عالی 
کار از ابالغ بخشنامه 
دســتمزد ۱۴۰۰ به 
ادارات کار استان ها 
خبر داد و گفت: عالوه 
بر این، افزایش کمک 

هزینه مسکن کارگران نیز جهت تصویب نهایی از 
سوی وزیر کار تقدیم دولت شده است.

محمدرضا تاجیک در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
اظهار داشت: افزایش حق مسکن نیاز به تصویب در 
دولت دارد و مطابق با اخبار اعالم شده، درخواست 
افزایش کمک هزینه مســکن کارگران به دولت 
ارسال شده و هر زمان در دولت تصویب شود، باید از 
ابتدای فروردین ۱۴۰۰ در دستمزد کارگران لحاظ 
شــده و مابه التفاوت ماه های قبل از آن به کارگران 

پرداخت شود.
وی با یادآوری اینکه مصوبه شــورای عالی کار 
افزایش کمک هزینه مسکن از ۳۰۰هزار به ۴۵۰هزار 
تومان است، گفت: کمک هزینه مسکن حتی اگر در 
ماه های بعد از فروردین مــاه هم در دولت تصویب 
شود، کارفرمایان مکلف هســتند که معوقات را از 

فروردین ماه اعمال کنند.
وی درباره اینکه آیا بخشنامه دستمزد ۱۴۰۰، 
مصوبه شورای عالی کار، به ادارات کار استان ها ابالغ 
شده است یا خیر، گفت: بخشنامه دستمزد ۱۴۰۰ 

ابالغ شده است.
    

آذربایجان غربی در صدر 
دارندگان بیشترین بیکاران کشور

استان های مرکزی، تهران و آذربایجان شرقی به 
ترتیب کمترین نرخ بیکاری و استان های آذربایجان 
غربی، چهارمحال و بختیاری و یزد بیشترین نرخ 

بیکاری را دارند.
به گزارش توســعه ایرانی، بررسی نرخ بیکاری 
استان ها طبق آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی 
کار در زمســتان 99، حاکی از این است کمترین 
نرخ بیکاری به ترتیب برای اســتان های مرکزی 
6,8 درصد, تهــران 7درصد و آذربایجان شــرقی 
7درصد اســت. همچنین نرخ بیشترین بیکاری 
از آن اســتان های آذربایجان غربی با ۱۴,7درصد، 
چهارمحال و بختیاری با ۱۳,۴درصد و یزد حدود 

۱۳,۵درصد است.
    

 فاصله حقوق بازنشستگان 
از بین رفت

نایــب رئیــس 
فراکسیون کارگری 
مجلــس گفــت: با 
افزایش ۱۳۰درصدی 
حقوق بازنشستگان 
تامیــن اجتماعی، 

شــکاف موجود بین حقوق این بازنشســتگان با 
کشوری و لشگری تا حد زیادی از بین رفت.

حســن نوروزی در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
با بیان اینکه تورم و مشــکالت اقتصادی کشور به 
بازنشستگان فشارهای زیادی وارد می کند، گفت: 
تالش کردیم ســطح حقوق ها افزایش پیدا کند 
تا رضایت مندی بازنشســتگان از سازمان تأمین 

اجتماعی ارتقا یابد.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی با این میزان 
افزایش، شــکاف موجود بین حقوق بازنشستگان 
تأمین اجتماعی و کشوری و لشکری را از بین برد و در 
حال حاضر تفاوتی میان افزایش حقوق بازنشستگان 
تأمین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری 

وجود ندارد.
نوروزی بــا تاکید بر اینکه متناسب ســازی به 
قطع یقین، شــکاف درآمدی را کم و حس تکریم 
بازنشستگان و مستمری بگیران را احیا کرد، گفت: 
این موضوع، رضایت مندی بسیاری از بازنشستگان 
و مستمری بگیران را به همراه داشت و امیدواریم با 
ادامه این روند توسط مسئوالن، شیرینی کام این 

افراد تداوم داشته باشد.
    

سوختگی چهار کارگر شرکت پالر 
با اسید

چهار کارگر شاغل در یکی از واحدهای صنعتی 
مستقر در صنعتی شهرک صنعتی مورچه خورت در 

اصفهان دچار سوختگی با اسید شدند.
به گزارش ایلنا، »غفور راستین« مدیر حوادث 
و فوریت های پزشکی استان اصفهان در این رابطه 
گفت: این حادثه ظهر روز یکشنبه در شرکت »پالر« 
واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان رخ 
داده که در نتیجه آن چهــار کارگر مرد حین کار با 

اسید دچار سوختگی شدند.
بــه گفتــه وی، مصدومــان برای درمــان به 
بیمارستان های فیض و ســوانح و سوختگی امام 

موسی کاظم)ع( اصفهان انتقال یافتند.
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سند برنامه همکاری جامع ایران و 
چین روز شــنبه هفتم فروردین ماه به 
امضای »محمدجواد ظریف« و »وانگ 
ئی« وزیران خارجه دو کشــور رسید؛ 
سندی که به منظور عملیاتی کردن بند 
ششم بیانیه مشترک روسای جمهوری 
دو کشور در سال ۱۳9۴ با هدف ارتقای 
عملی روابط دو کشور در سطح مشارکت 
جامع راهبردی و فراهم کردن بســتر 
توســعه همه جانبه همکاری های دو 

کشور تدوین شده است.
مطابق سند منتشر شــده، ایران 
و چیــن در بُعد اقتصادی بــه دنبال 
همکاری در حوزه های نفت، صنعت 
و معدن و حوزه هــای مرتبط با انرژی 
هســتند. در این ســند همچنین بر 
مشارکت ایران در ابتکار کمربند راه 
چین و همکاری در توســعه مناطق 
ویژه و آزاد ازجمله در سواحل مکران 
تاکید شده است. دو کشور همچنین 
قصد دارند همکاری های مالی، بانکی، 
گمرکی و زیرساختی و ارتباطی را با 
تکیه بر توسعه سرمایه گذاری و تامین 
مالی پروژه ها گسترش دهند. همین 
موضــوع و اظهارنظرهــای متعاقب 
امضای این ســند، موجب ایجاد بیم 
و امیدهایی در بیــن جامعه کارگری 
ایران شــده به گونه ای کــه برخی از 
فعاالن کارگــری، این همــکاری را 
موجب تقویت اقتصــاد ایران و به تبع 
آن، تحــرک در بــازار کار می دانند و 
عده ای نیز بیــم آن دارند که با حضور 
کارگران و متخصصان چینی در ایران، 
عرصه بر کارگران ایرانی تنگ تر شود.
رونق بازار کار با سرمایه گذاری 

چینی ها
در همین زمینه، یک فعال حوزه کار 
معتقد است ســرمایه گذاری چینی ها 
در ایران با توجــه به جمعیت باالی 8۰ 
میلیون نفری کشــور جواب می دهد 
و وقتی شــرکت های چینی در صنایع 
داخلی سرمایه گذاری کنند، کشورهای 
دیگر هم جرات ســرمایه گذاری پیدا 
می کنند و از محل ســرمایه گذاری ها، 
بازار کار و اشتغال و تولید داخلی به رونق 

می رسد.

علی اصالنی در گفت وگو با ایســنا 
در ارزیابی تاثیر سند همکاری ایران و 
چین بر بازار کار و اشتغال کشور اظهار 
کرد: اگر این توافق طبق آن چیزی که 
کارشناســان و تحلیلگران می گویند 
مثبت و به نفع کشور باشد، قطعا می تواند 
به تحرک بازار کار و رونق اشتغال منجر 
شود و بخش های مختلف اقتصاد را پویا 

و فعال تر کند.
وی ادامه داد: برخی از معادن کشور 
نیازمند ماشــین آالت و دستگاه هایی 
برای بهره برداری هســتند که به دلیل 
تحریم و گرانی امکان واردات آنها نیست 
در حالی که اگر این معــادن راه بیفتد 
دســت کم هزاران نیروی کار در آنجا 
مشغول کار می شــوند و نرخ بیکاری 
شهرها پایین می آید و چرخ اقتصاد به 

گردش درمی آید.
این فعــال حوزه کار بــا بیان اینکه 
تحریم های خارجی مانع سرمایه گذاری 
در کشور شد، اظهار کرد: ایران کشوری 
است که ســرمایه گذاری در آن جواب 
می دهد و جمعیت باالی 8۰ میلیون نفر 
بازار بکری برای هر نوع سرمایه گذاری 
اســت. وقتی شــرکت های چینی در 
صنایــع مــا ســرمایه گذاری کنند 
کشــورهای دیگری همچون آلمان و 
فرانسه هم جرات می کنند و پشت سر 

چینی ها وارد می شوند.
به گفته اصالنی، امنیت و اعتماد دو 
عامل موثر برای حضور سرمایه گذاران 
است و شــرکت های چینی با حضور 
خود، امنیت و ســودآوری و توســعه 

سرمایه گذاری را به همراه می آورند.
وی با بیان اینکه فشارهای خارجی 
و تحریم ها به صنعــت و تولید داخلی 
ضربه زده، ابراز امیدواری کرد آن چیزی 
که در این توافق به عنوان اســتفاده از 
ظرفیت های مختلف بخش ها و صنایع 
کشور عنوان شــده، به شکل شایسته 
و با حفــظ منافع ملی و منافع کشــور 

محقق شود.
این فعال حــوزه کار در عین حال 
دربــاره چرایی واکنش ها نســبت به 
امضای این ســند همکاری نیز گفت: 
اگر جنبه های مثبت توافق مدنظر قرار 

گیرد با توجه به آنکه چین یک کشــور 
بزرگ اقتصادی است، می تواند به نفع 
تولید و بازار کار و جامعه کارگری باشد و 
سرمایه گذاری ها به بهبود وضعیت تولید 

و صنایع کشور منجر شود.
بازار اشتغال متحول می شود

یک کارشــناس دیگر حوزه کار نیز 
امضای ســند همکاری میــان ایران و 
چین را در توسعه و تحول بازار اشتغال، 
روزآمد کــردن بخش های فنی و رونق 
صنعت کشور موثر خواند و گفت: ایران 
کشوری مستعد، با منابع غنی و آینده دار 
است و ما برای توسعه یافتگی بیشتر به 
سرمایه گذاری چین و عقد چنین سند 

همکاری نیاز داشتیم.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو 
با ایســنا گفــت: برخــالف انتقادها و 
واکنش هایی که نسبت به امضای این 
سند ایجاد شــده، دیدگاه من نسبت 
به این ســند همکاری مثبت اســت. 
وی ادامــه داد: در شــرایطی که دچار 
تحریم هستیم و ظالمانه ترین فشارها 
از بیرون به مردم و کشور وارد می شود و 
غربی ها و اروپایی ها حاضر به همکاری با 
کشورمان و مشارکت در زیرساخت های 
ایران نیستند، نیازمند تغییر راهبرد در 
سیاست خارجی هســتیم و بر همین 
اساس نگاه به شرق و کشورهای دیگر 
در دستور کار مقامات و مسئوالن کشور 

قرار گرفته است.
حاج اسماعیلی از چین به عنوان یکی 
از اقتصادهای برتر دنیا نام برد و ادامه داد: 
حجم تجارت و واردات و صادرات چین 
در سال گذشته ۵۰۰۰ میلیارد دالر بوده 
و طبعا کشوری با چنین اقتصاد بزرگی 
هر کشــوری را برای همکاری وسوسه 
می کند. چینی ها طی دهه های گذشته 
جزو شرکای اول تجاری ما بوده اند و در 
بخش های مختلف ازجمله راه سازی و 

ساخت و ساز مشارکت داشته اند.
وی موضوع انتقال دانش و تکنولوژی 
در این ســند را حائز اهمیت دانســت 
و افزود: ســرمایه گذاری چینی ها در 
بخش های مختلف می تواند امید بزرگی 
را در کشــور ایجاد کند و لذا امیدواریم 
تحوالت گسترده ای طی ۵ سال آینده در 

بخش های مختلف کشور به وجود آید و با 
ورود تکنولوژی به کشور، روزآمد کردن 
بخش های فنی و تخصصی و تحرک بازار 

اشتغال را شاهد باشیم.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: 
البته مدیران کشور تالش کنند اجرای 
این سند به شکل تخصصی صورت گیرد 
و اشتغال کشور آسیب نبیند و استفاده 
از همه ظرفیت های کشور در این سند 

مورد توجه قرار گیرد.
مراقب باشیم نیروهای متخصص 

چینی جای ایرانی ها را نگیرند
با این حال، »حسن صادقی«، رئیس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
نگاه محتاطانه  تری درباره این همکاری 
داشته و به به ایلنا می گوید: قرارداد ایران 
و چین، قراردادی الزام آور نیست و یک 
تفاهم نامه است اما به نظر می رسد این 
تفاهم نامه، هم جنبه های مثبت دارد 
و هم جنبه های منفــی. چین قدرتی 
نوظهور در عرصه جهانی است و قطعاً 
به دنبال توسعه هژمونی خود نیز هست. 
بنابراین وقتی در مــورد چین مطالعه 
می کنیم، درمی یابیم این کشور از یک 
قدرت درون گرا به یک قدرت برون گرا 
بدل شده؛ قدرتی که اقتصادی قدرتمند 
دارد و الجرم به دنبال توسعه همه جانبه 
در عرصه بین الملل است اما نمی توانیم 
ادعا کنیم چین قدرتی است که صرفاً 
به دنبال منافع اســتعماری است بلکه 
قبل از هر چیز به دنبال توسعه متوازن 
قدرت نظامی و اقتصادی خود در شرق 

و غرب است.
وی اضافه می کند: ایــران به دلیل 
ارتباط سردی که با غرب دارد، بهترین 
گزینه برای چین اســت و این کشــور 

توانسته از خال کشورهای غربی به خوبی 
استفاده کند و وارد مذاکره با ایران شود و 
قرارداد ببندد. باید توجه داشته باشیم 
که این قرارداد دوطرفه است. در برخی 
حوزه ها می تواند به سود ایران باشد اما 
در حوزه اشتغال می تواند به ضرر ایران 

تمام شود.
به اعتقاد صادقی، چیــن به دلیل 
منابع انســانی انبوه و فراوانی که دارد، 
تنها به دنبال ســیالیت سرمایه نیست 
بلکه نیروی انســانی را هم به تاسی از 
سرمایه دنبال می کند و همین مساله 
نگران کننده است. این مساله به ما پیام 
می دهد که مواظب باشید که اگر سرمایه 
از چین آمد نیروی انسانی هم می آید. 
البته فعال از جزئیات این تفاهم نامه اطالع 
دقیقی وجود ندارد اما باید مراقب باشیم 
که اگر قرارداد ســرمایه گذاری با چین 
منعقد می کنیم حواسمان به ورود نیروی 
انسانی چینی هم باشد و طوری نشود که 
نیروی انسانی متخصص ما فرصت های 
شغلی را از دست بدهد و جای این نیروها 

را چینی ها بگیرند.
وی می افزایــد: قــرارداد در حوزه 
اقتصادی می تواند موجب پیشــرفت 
شــود، ســرمایه گذاری جدید تولید 
کند، تکنولوژی را وارد کشــور کند و 
پروژه های نوینی کلید بخــورد اما اگر 
این ســرمایه گذاری ها توامان با ورود 
نیروی انسانی چینی باشــد، برای ما 
خطرناک و زیان آور می شــود. شــیوه 
سرمایه گذاری اقتصادی در کشورهای 
مختلف این گونه است که در هر کشوری 
اینها سرمایه گذاری اقتصادی کرده اند، 
نیروی انسانی خود را هم پابه پای سرمایه 
اقتصادی، ســیال کرده اند و کارگران 
بسیاری به آن کشور مبدا وارد کرده اند. 
این مساله موجب نگرانی است و باید به 

آن دقت شود.
رئیــس اتحادیه پیشکســوتان 
جامعه کارگــری در ادامه می گوید: 
در هر حال ما در شرایط فعلی، نیازمند 
حمایت یک قدرت بزرگ بین المللی 
در عرصه های بین المللی هســتیم تا 
بتواند از منافع ملی ما حمایت کند اما 
نمی دانیم در میان مدت و بلندمدت، 
چینی ها چطور عمــل خواهند کرد. 
آیا مانند روسیه هســتند که بیشتر 
بازیگری می کنــد و وقتی منافع ملی 
آنها اقتضا می کنــد، طرف معاهده را 
تنها می گذارند یا به شــیوه دیگری 
عمل می کننــد و به تعهــدات خود 
پایبند هستند. اما آنچه مهم است این 

است که ما باید منافع ملی خود را در 
این قرارداد ببینیم و روی این منافع، 
پافشاری حداکثری کنیم وگرنه اگر 
قرارداد یک طرفه باشد و نتواند منافع 
ملی ما را تامین کند، حالت استعماری 
پیدا می کند و نبودن آن بهتر از بودن 
آن اســت؛ چنین قــراردادی نه تنها 
اشــتغال زا نخواهد بود بلکه اشتغال 

موجود را از بین خواهد برد.
صادقی با تاکید دوباره بر سیالیت 
عمومی نیروی کار چینی، می گوید: 
چینی ها هرجا رفته اند اصرار فراوان 
داشــته اند درصد قابل مالحظه ای از 
نیروی کار پروژه ها باید حتماً چینی 
باشــند. مثاًل از ۱۰۰درصــد نیروی 
انســانی مورد نیاز، ۴۰درصــد را به 
شرکت چینی اختصاص می دهند و 
6۰درصد را به کشور مبدا اختصاص 
می دهند. اینها مواردی هســتند که 
باید خیلی مراقب باشیم. اگر سرمایه 
به کشور وارد می شود باید برای ایجاد 
اشــتغال و کم کردن بیکاری باشد نه 
اینکه فرصت های شغلی موجود هم به 
مخاطره بیفتد! در هر نوع قراردادی با 
چین باید به این موارد و شاخص های 
اساســی، توجه ویژه شــود تا خدای 
نکرده زیــان و ضرر بــرای کارگران 

ایرانی پیشامد نکند.
صادقــی در پایــان می گویــد: در 
آینده ای نه چنــدان دور، یک ابرقدرت 
نوظهور به نام چین خواهیم داشت که 
از آن اجتنابی نیست. هنوز به درستی 
نمی دانیم این ابرقدرت در عرصه های 
مختلف چگونه عمل می کند اما از همه 
چیز مهم تر برای ما، ایســتادگی روی 
منافع ملی به خصوص منافع طبقات 
کم برخوردار و کارگران اســت که باید 
از فضاهای جدید به وجود آمده منتفع 
شــوند نه اینکه خدای ناکرده متضرر 
شوند و فرصت های فعلی را نیز از دست 

بدهند.

بیم ها و امیدهای سند همکاری ایران و چین در بازار کار کشور

مراقب فرصت های شغلی کارگران ایرانی باشیم

خبر

تعدادی از مشاوران ایمنی و بهداشت محیط کار در اعتراض به 
آنچه تغییر آیین نامه و بیکار شدن شان ذکر کرده اند، مقابل وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، »سیدمصطفی بابایی« یکی 
از مشاوران ایمنی و بهداشت محیط کار در این باره گفت: تعداد 
2۳۰۰ نفر از کسانی که به عنوان مشاور فنی و مسئول ایمنی، 

بهداشت و محیط زیست در کارگاه ها مشغول کار بودند، به خاطر 
بخشنامه معاونت روابط کار که از اول مهر ماه سال 98 اجرا شده و 

مجوز فعالیت این افراد را تمدید نمی کند، بیکار شده اند.
وی گفت:  در راســتای اجــرای سیاســت های کلی اصل 
۴۴ و واگــذاری تصدی هــای دولتــی به بخــش خصوصی، 
معاونت روابــط کار و مرکز تحقیقــات وزارت کار آیین نامه ای 
در شهریور 98 تدوین کرد که براســا س آن 28 شرکت بخش 
خصوصی تشــکیل شــده و مقرر کردند تمام کســانی که در 
بخش مشــاوره ایمنی و حفاظت فنی و خدمات بهداشت کار 
در کارگاه هــای تولیدی این شــرکت کار می کردند، از طریق 
 این 28 شــرکت و بعــد از گذراندن آزمون و کســب نمره ۱۴ 

مشغول به کار شوند.

وی گفت: کسانی که امروز تجمع کرده اند مدرک تحصیلی 
آنها مرتبط با ایمنی و بهداشت محیط کار است و هر کدام بین ۱۵ 
تا ۱7 سال سابقه کار دارند و برخی از این افراد طبق معیار قبلی 
با نمره ۱2 یا ۱۳ مشغول کار شده اند و اکنون سابقه ۱۵ ساله آنها 
گواه بر این کار است ولی شرکت های تشکیل شده جدید فقط 
از رشته های مهندسی برق و مکانیک نیرو می گیرند و کسانی 
که دارای لیسانس یا فوق لیسانس ایمنی و بهداشت محیط کار 

هستند را به کار نمی گیرند.
وی گفت:  طبق رویه گذشــته تمام فعاالن عرصه ایمنی و 
بهداشت محیط کار قبال مجوز خود را از معاونت روابط کار یا وزارت 
کار ســابق دریافت می کردند و این مجوزها هر سه سال تمدید 
می شد اما از مهرماه 98 به بعد این مجوزها طبق آیین نامه جدید 

تمدید نشده و آخرین افرادی که طبق مجوزهای قبلی مشغول 
کار هستند، حداکثر تا خرداد سال جاری مجوزشان اعتبار دارد و 

بعد از آن بیکار می شوند.
بابایی گفت:  سوال این است که کسانی که ۱۵ تا ۱7 سال سابقه 
کار حرفه ای در زمینه خدمات ایمنی و مشاوره بهداشت محیط 
کار در کارگاه ها و بنگاه ها و کارخانه ها داشتند چرا باید بیکار شوند 
و چرا انحصار برای 28 شرکت خصوصی تشکیل شود که فقط از 

کانال آنها افراد به کار گرفته شوند.
وی گفت: امروز حدود 2۰۰ نفر از فعاالن این رشــته اعالم 
آمادگی کرده بودند که در این تجمع شــرکت کنند و در مقابل 
وزارت کار در اعتراض به آیین نامه معاونــت روابط کار تجمع 

کرده اند.

تجمع مشاوران ایمنی و بهداشت کار مقابل وزارت تعاون

چین در هر کشوری 
سرمایه گذاری اقتصادی 
کرده، نیروی انسانی خود 

را هم پابه پای سرمایه 
اقتصادی، سیال کرده و 

کارگران بسیاری به کشور 
مبدا وارد کرده است. این 

مساله موجب نگرانی است 
و باید به آن دقت شود

امنیت و اعتماد دو 
عامل موثر برای حضور 
سرمایه گذاران است و 

شرکت های چینی با حضور 
خود، امنیت و سودآوری و 
توسعه سرمایه گذاری را به 

همراه می آورند
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