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نسرین هزاره مقدم

اخبارکارگری
یک کارشناس حوزه روابط کار:

 نرخ جمعیت فعال در کشور 
باید افزایش یابد

یک کارشناس بازار کار می گوید: با بازگشت کسب و کارها 
به چرخه فعالیت، بازار کار رونق گرفته و بسیاری از مشاغل 
در حوزه خدمات ایجاد شده ولی آمارهایی که درباره اشتغال 
ارائه می شود باید هم افزایی و همپوشانی الزم را داشته باشد 
تا راستی آزمایی بهتری درباره میزان اشتغال و نرخ بیکاری 

داشته باشیم.
حمید حاج اســماعیلی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
آمارهای ایجاد اشتغال در یک ســال گذشته اظهار کرد: 
معتقدم با توجه به آنکه محدودیت های کرونا کم شــده و 
شرایط برای بیشتر مشاغل بهتر شــده، بازار کار به حالت 
طبیعی برگشته است و انتظار هم این بوده که خیلی از کسب 
و کارهایی که قبل از محدودیت های کرونا فعالیت می کردند 
و با شیوع کرونا دچار وقفه شدند مجددا به چرخه فعالیت 
برگردند.وی ادامه داد: مرکز آمار هم در گزارشی که از آمار 
اشتغال بخش های اقتصادی ارائه کرد، سطح اشتغال بخش 
خدمات را بیش از ۵۰درصد اعالم کرد که نشان می دهد در 
بخش خدمات ایجاد اشتغال برجسته و پررنگ بوده و لذا در 

این بخش ها بهبود وضع اشتغال را شاهد بوده ایم.
این کارشناس بازار کار درباره اجرای برنامه های اشتغال 
گفت: فارغ از بحث بازگشت مشــاغل باید توجه کنیم که 
سیاست های اصلی که به منظور کاهش نرخ بیکاری در این 
مدت دنبال شده به طور کامل اجرا نشده و به دلیل آنکه وزارت 
کار در ماه های اخیر وزیر نداشته است و طی این مدت دارای 
سرپرست بوده، سیاست های اشتغال با آن انسجام الزم پیش 
نرفته است لذا معتقدم آمارهایی هم که اکنون درباره اشتغال 

اعالم می شود، پراکنده است.
حاج اسماعیلی افزود: ممکن است آمارهایی که سازمان 
تامین اجتماعی ارائه می دهد با آنچه که کمیته امداد یا وزارت 
کار اعالم می کند، متفاوت باشد و در کالن با آمارهای مرکز 
آمار سازگاری نداشته باشد، در حالی که معتقدم آمارها باید 
هم افزایی و همپوشانی الزم را داشته باشد تا راستی آزمایی 

بهتری برای میزان اشتغال و نرخ بیکاری داشته باشیم.
به گفته این فعال حوزه کار، جمعیت فعال کشور متناسب 
با جمعیت و شرایط روز رشد نکرده است و وقتی جمعیت 
فعال واقعی نمی شــود نمی توان نرخ بیکاری و اشتغال را 
متناسب با جمعیت فعالی که مرکز آمار تعریف می کند به 

درستی استخراج کرد.
وی تاکید کرد: درست است که دچار مشکالتی هستیم 
ولی جمعیت فعال ما به خاطر مشکالت اقتصادی حتما باید 
افزایش یابد لذا انتظار می رود در پایان سال ارزیابی بهتری از 

میزان اشتغال و نرخ بیکاری در کشور داشته باشیم.
    

مطالبه ای از کمیسیون اجتماعی:
 طرح ساماندهی استخدام کارکنان را 

به صحن مجلس بیاورید

نماینده کارگران قراردادی و شرکتی کشور گفت: انتظار 
داریم در همین روزها طرح ساماندهی استخدام کارکنان 

دولت به صحن مجلس بیاید.
رامین اناری در گفت وگو با ایلنــا به لزوم تصویب 
طرح ســاماندهی قبل از پایان مهر اشاره کرد و گفت: 
از اعضای کمیســیون اجتماعی مجلس توقع داریم 
طرح ساماندهی را با اولویت باال مصوب کرده و به صحن 
بیاورند تا به تصویب نهایی برســد. از روز بیست و نهم 
شــهریور، مجلس آغاز به کار کرده و یکی از مهم ترین 
مسائل، تصویب همین طرح ساماندهی است که باید در 
اولویت قرار بگیرد.او ادامه داد: چالش های جاری کشور 
نباید مانع تصویب طرح ساماندهی شود. نمایندگان 
نباید به هیچ بهانه ای تصویب این طرح را عقب بیندازند. 
براســاس وعده رئیس مجلس، قرار بود طرح در مرداد 
به تصویب برســد. حاال دو ماه تاخیر به وجود آمده لذا 
انتظار داریم قبل از پایان مهر کار را تمام کنند.به گفته 
وی، دست های مافیا و حامیان پیمانکاران در این مدت 
بیکار ننشسته ، از تعدیل نیروها گرفته تا تغییر قراردادها، 
کارسازی کرده اند تا کارگران زحمتکش مشمول تبدیل 
وضعیت نشوند لذا نمایندگان مجلس بیش از این تعلل 
نکنند.اناری با بیان اینکه هزاران کارگر نفر بیش از یک 
سال است در انتظار تصویب این طرح هستند، گفت: در 
روزهای میانی شهریور نایب رئیس کمیسیون اجتماعی 
قول داد بعد از خاتمه تعطیالت مجلس، طرح ساماندهی 
اولین طرحی است که از کمیسیون به صحن خواهد آمد. 
خب الوعده وفا، کارگران شرکتی و پیمانکاری در انتظار 
عمل به این وعده ها هســتند.وی در پایان گفت: هیچ 
چالش و اتفاقی در کشور نباید مانع از تحقق وعده ها به 
میلیون ها کارگر زحمتکش شود. از مجلس انتظار داریم 
به هیچ بهانه و دلیلی کار را عقب نیاندازند. باید اول آبان 
ابالغ اجرایی طرح به دست تمام نهادها برسد و مقدمات 

کوتاه شدن دست های واسطه فراهم آید.

یک کارشناس بازار کار می گوید: با بازگشت کسب و کارها به چرخه فعالیت، بازار 
کار رونق گرفته و بسیاری از مشاغل در حوزه خدمات ایجاد شده ولی آمارهایی که 
درباره اشتغال ارائه می شود باید هم افزایی و همپوشانی الزم را داشته باشد تا راستی 

آزمایی بهتری درباره میزان اشتغال و نرخ بیکاری داشته باشیم.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به آمارهای ایجاد اشتغال در 
یک سال گذشته اظهار کرد: معتقدم با توجه به آنکه محدودیت های کرونا کم شده 
و شرایط برای بیشتر مشاغل بهتر شــده، بازار کار به حالت طبیعی برگشته است و 
انتظار هم این بوده که خیلی از کســب و کارهایی که قبل از محدودیت های کرونا 
فعالیت می کردند و با شیوع کرونا دچار وقفه شدند مجددا به چرخه فعالیت برگردند.
وی ادامه داد: مرکز آمار هم در گزارشی که از آمار اشتغال بخش های اقتصادی 

ارائه کرد، سطح اشتغال بخش خدمات را بیش از ۵۰درصد اعالم کرد که نشان می دهد در بخش خدمات ایجاد اشتغال 
برجسته و پررنگ بوده و لذا در این بخش ها بهبود وضع اشتغال را شاهد بوده ایم.

این کارشناس بازار کار درباره اجرای برنامه های اشــتغال گفت: فارغ از بحث بازگشت مشاغل باید توجه کنیم که 
سیاست های اصلی که به منظور کاهش نرخ بیکاری در این مدت دنبال شــده به طور کامل اجرا نشده و به دلیل آنکه 
وزارت کار در ماه های اخیر وزیر نداشته است و طی این مدت دارای سرپرست بوده، سیاست های اشتغال با آن انسجام 

الزم پیش نرفته است لذا معتقدم آمارهایی هم که اکنون درباره اشتغال اعالم می شود، پراکنده است.
حاج اسماعیلی افزود: ممکن است آمارهایی که ســازمان تامین اجتماعی ارائه می دهد با آنچه که کمیته امداد یا 
وزارت کار اعالم می کند، متفاوت باشد و در کالن با آمارهای مرکز آمار ســازگاری نداشته باشد، در حالی که معتقدم 
آمارها باید هم افزایی و همپوشانی الزم را داشته باشد تا راستی آزمایی بهتری برای میزان اشتغال و نرخ بیکاری داشته 
باشــیم.به گفته این فعال حوزه کار، جمعیت فعال کشور متناسب با جمعیت و شــرایط روز رشد نکرده است و وقتی 
جمعیت فعال واقعی نمی شود نمی توان نرخ بیکاری و اشتغال را متناسب با جمعیت فعالی که مرکز آمار تعریف می کند 

به درستی استخراج کرد.
وی تاکید کرد: درست است که دچار مشکالتی هســتیم ولی جمعیت فعال ما به خاطر مشکالت اقتصادی حتما 

باید افزایش یابد لذا انتظار می رود در پایان سال ارزیابی بهتری از میزان اشتغال و نرخ بیکاری در کشور داشته باشیم.

یک کارشناس حوزه روابط کار:

نرخ جمعیت فعال در کشور باید افزایش یابد
نمایندگان مجلس در موافقت با استفســاریه دولت درباره بند )ه( تبصره 
)۱۲( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درباره پرداخت حقوق به رزمندگان 
و جانبازان فاقد شــغل متناســب با حداقل حقوق کارکنان دولت برابر با ۵ 

میلیون و ۶۰۰هزار تومان موافقت کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز چهارشنبه )۳۰ 
شهریور ماه( مجلس و در جریان بررسی طرح دوفوریتی استفساریه بند )ه( 
تبصره )۱۲( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشــور، با متن این استفساریه با 
۱۵۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر 

در صحن علنی مجلس موافقت کردند.
»محسن زنگنه« نماینده تربت حیدریه در تشریح این استفساریه گفت: در 

بند )ه( تبصره )۱۲( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بحث جانبازان و آزادگان فاقد شغل و درآمد طرح بوده 
و این استفساریه منحصر به این قشر است. استفساریه مذکور به دنبال قانون جدیدی که نیاز به اعتبار داشته 
باشد و بار مالی به دولت تحمیل کند، نیست، بلکه این موضوع در قانون بودجه سال جاری مصوب شده و برای 

آن منابع مالی در جداول تعیین شده است.
زنگنه ادامه داد: در حقیقت مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومانی که برای این قشر در نظر گرفته شده، از محل 
سرجمع بودجه نیروهای مسلح کسر و در جداول بودجه برای افزایش حقوق جانبازان و ایثارگران فاقد شغل 
و آسیب دیده از جمله جانبازان اعصاب و روان در نظر گرفته شده تا بخشی از مشکالت و هزینه های این افراد 

را جبران کند.
مطابق بند )ه( تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از 
محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره )۷( این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال 
معسر فاقد شغل و درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نیستند تا زمانی که 
فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین نامه 
اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می شود 

و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 رزمندگان و جانبازان فاقد شغل
ماهی ۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومانی حقوق می گیرند

پس از گذشــت حدود ۹ ماه از بیکاری کارگران 
کارخانه پســماند کرمان، هنوز وضعیت کارخانه و 

کارگران بیکار شده مشخص نیست.
به گزارش ایلنا، فعالیــت این واحد جمع آوری و 
تفکیک زباله در حاشیه شهر کرمان، از اواخر پاییز 
سال گذشــته به دنبال برخی مشــکالت از سوی 
پیمانکار متوقف شــده و در نتیجه کارگران شاغل 

در آن، بیکار شــده و وضعیت کارخانه هم مشخص 
نیســت.بنا بر این گزارش، بعد از برگزاری چندین 
جلسه از سوی مسئوالن اســتانی و شهری کرمان، 
وعده رســیدگی به وضعیــت کارخانــه بازیافت و 
کارگران داده شد اما با گذشــت ماه ها بالتکلیفی، 
هنوز درخواســت بازگشــایی کارخانه و اشــتغال 

کارگران برآورده نشده است.

کارگران پسماند  زباله کرمان  بالتکلیفند
خبر

نماینده بجنــورد در مجلس بر لزوم افزایش حقوق 
کارکنان دولت در ۶ ماهه دوم سال جاری تاکید کرد.

به گزارش ایســنا، محمد وحیدی در جلسه علنی 
دیــروز )چهارشــنبه( مجلس در تذکــری گفت: در 
شــرایطی افزایش حقــوق کارکنان در ســال جاری 
۱۰درصد اســت که با افزایش قیمت ها مواجه هستیم 
لذا انتظــار مــی رود اقداماتی بــرای افزایش حقوق 

کارکنان دولت صورت گیرد همان طور که برای افراد 
تحت پوشش تامین اجتماعی انجام شد.

ایــن نماینده مجلــس گفت: دولت خواســتار 
افزایش حقوق کارکنان اســت اما اقدام عملیاتی 
صورت نگرفتــه پس ســازمان برنامــه و بودجه 
خساســت خرج ندهد و افزایش حقوق ها را برای ۶ 

ماهه دوم سال عملیاتی کند.

وحیدی: حقوق کارکنان دولت در شش ماه دوم سال افزایش پیدا کند
خبر

دوازدهم شهریور مقامات دولتی 
اعالم کردند که فروش گوشــت مرغ 
باالتــر از کیلویی ۶۰هــزار تومان به 
کلی ممنوع است. معاون وزارت جهاد 
کشاورزی در این باره گفت: »قیمت 
گوشت مرغ نهایتا ۶۰هزار تومان است 
و فروش با قیمــت باالتر از آن، تخلف 
اســت«. همان زمان، قیمت رسمی 
گوشــت مرغ در همان حدود و حتی 
در مواردی زیر هر کیلو ۵۹هزار تومان 
بود اما برای اینکــه مرغداران متضرر 
نشوند، معاون وزارت جهاد کشاورزی، 
نرخ مصوب ۶۰هزار تومان را اعالم کرد 
و تاکید کرد فروش به نرخ های باالتر 
تخلف محسوب می شــود و مشمول 

جرایم گرانفروشی ست.
اما آیا بازار به این حکم رســمی 
تمکیــن کــرد؟ کمتــر از ۱۰ روز 
بعد یعنی در بیســتم شــهریور ماه 
رســانه ها گزارش دادند در حالی که 
حداکثر نرخ مصوب هــر کیلوگرم 

مرغ ۶۰هــزار تومان تعیین شــده 
قیمت این محصول در بــازار از این 
قیمت عبور کــرده و ۶۲هزار و ۷۵۰ 
تومان تــا ۶۵هزار تومــان به فروش 
می رســد«. همان روز معــاون وزیر 
جهاد کشــاورزی به مردم اطمینان 
داد و گفت کــه »ذخایر کافی از مرغ 
داریم کــه به اســتان های مختلف 
ابالغ شــده که ذخایر خود را در بازار 
توزیع کننــد«. اما چرا بــازار به این 
اطمینان بخشــی اعتنا نکرد و این 
دستور دولتی به بازار هم به سرنوشت 
سایر دســتورهای مقامات از رئیس 
جمهور گرفتــه تا معاونــان وزرای 
مختلف یعنی بی اعتنایی مواجه شد؟

 مرغ هم 
از سفره فرودستان پر کشید

گوشت مرغ به طور سنتی همواره 
در ردیف ارزان ترین مواد پروتئینی و 
گوشتی در سبد غذایی فرودستان و 
طبقه کارگر بوده اما قیمت های روز 
این قلم کاالی خوراکی، حتی همان 

نرخ رســمی ۶۰هزار تومان دیگر در 
دایره اســتطاعت کارگران نیست. 
براســاس اعالم مرکز پژوهش های 
مجلس، مصرف مرغ در کشور ۳۰ تا 
۵۰درصد کاهش یافته است و وزارت 
جهاد کشــاورزی برآورد می کند که 

این کاهش مصرف بیش از ۳۰درصد 
باشــد. این کاهش مصرف در سال 
جدید و بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
اتفاق افتاده است. صنعت طیور کشور 
سال ها به یارانه ارزی عادت کرده بود 
و بازارها با این یارانه انطباق داشتند 
اما حــاال بعد از حــذف ناگهانی این 
یارانه، هر ماه شــاهد افزایش قیمت 
محصــوالت این صنعت هســتیم 
آن هم در شــرایطی کــه وعده های 
تخصیــص یارانه به پایــان زنجیره 
یعنی مصرف کننده نیز به سرانجام 
نرسیده اســت. خبری از کاالبرگ 
مرغ و تخم مرغ که باید از ابتدای سال 
بــه دهک های کم درآمــد پرداخت 
می شد، نیست و یارانه نقدی نیز توان 

جبران افزایش قیمت ها را ندارد.
در این شرایط، توان خرید گوشت 
مرغ برای کارگران به کم ترین میزان 
ممکن رســیده اســت. فرض کنیم 
مــرغ در بهتریــن حالت بــا قیمت 
کیلویی همان ۶۰هزار تومان در بازار 
پیدا شــود. برای خرید یک مرغ سه 
کیلوگرمــی، باید ۱۸۰هــزار تومان 
پرداخت )قیمت های در دســترس با 
احتساب کیلویی الاقل ۶۵هزار تومان 
نزدیک ۲۰۰هزار تومان است(. حداقل 
دســتمزد روزانه کارگران در ســال 
۱۴۰۱، حدود ۱۴۰هزار تومان است. 
اگر مزایای مزدی مثل حق مسکن، حق 
اوالد و سنوات را به این رقم بیفزاییم، با 
فرض اینکه تمام کارگران مشــمول 
حتماً این مزایــا را دریافت می کنند، 
دستمزد روزانه حداکثر به ۲۰۰هزار 
تومان می رسد بنابراین پول خرید یک 
مرغ سه کیلویی که در بهترین حالت 
با احتساب قیمت رسمی، ۱۸۰هزار 
تومان و قیمت های غیررسمی حدود 
۲۰۰هــزار تومان اســت، برابر با مزد 
روزانــه یک کارگر اســت؛ یعنی یک 
کارگر اگر تمام مزد یــک روز خود را 
بدهد، در نهایــت می تواند یک مرغ 

بخرد و به خانه ببرد.

 فاصله ۶۳درصدی دستمزد 
و هزینه های زندگی

از همین تناسب ســاده می توان 
فهمید که سبد خوراکی های ماهانه 
کارگران رشــد چند برابری داشــته 
اســت. قیمت مرغ که جزو کاالهای 
پروتئینی در دسترس و ارزان تر است، 
از دســتمزد روزانه کارگران باال زده، 
بنابراین چه اتفاقی برای سبد معیشت 
خانوارهــای کارگری افتــاده و نرخ 
هزینه های زندگی در میانه شــهریور 
ماه چند است؟ »فرامرز توفیقی« رئیس 
کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار کشور که محاسبات ماهانه 
سبد معیشت خانوارهای کارگری را با 
مبنا قرار دادن سبد خوراکی های خانوار 
و اعمال یک ضریب انجام می دهد، در 
پاسخ به این سواالت می گوید: »ادعای 
مهار تورم صحت ندارد و شــیب تورم 
همچنان مثبت است. وقتی به راحتی 
اعــالم می کنند قیمت رســمی مرغ 
کیلویی ۶۰هزار تومان اســت، آیا به 
این فکر کرده اند که درآمد روزانه یک 
کارگر فقط ۲۰۰هزار تومان اســت؟ 
امروز براســاس آخرین محاســبات، 
سبد معیشــت خانوارهای متوسط 
کارگری حدود ۱۷میلیون و ۶۰۰هزار 
تومان شده و یک شکاف عظیم میان 
هزینه های زندگی و دســتمزد وجود 
دارد. این شکاف بیش از ۶۳درصد است. 
باید قبل از آزادسازی قیمت ها به این 

مسائل فکر می شد«.
او ادامه می دهد: تئوریسین های 
اقتصادی دولت باید توضیح بدهند که 
چطور یک کارگر می تواند با دستمزد 
روزی ۲۰۰هزار تومان و یارانه نقدی 
ناچیز، همه مولفه های سبد معیشت 
را تامین کند؟ اساســاً یارانه ۳۰۰ یا 
۴۰۰هزار تومانی چگونه محاسبه شده 
و کجای افزایش هزینه های زندگی 
باید با این رقم پوشش داده شود؟ نکته 
اینجاست که اگر هزینه های واقعی 
مسکن و اجاره خانه را محاسبه کنیم، 

نرخ سبد معیشت از ۱۷میلیون تومان 
هم بیشتر می شــود. توضیح بدهند 
وعده ساخت »ســالی یک میلیون 
مسکن« چه شــد؟ در این یک سال 
چند خانه ســاختند و به کارگران و 
مستاجران دادند؟ به گفته وی، بیش 
از ۶۳درصد جمعیت کشــور، حتی 
نصف هزینه های زندگی را نمی توانند 
تامین کنند اما متاسفانه معیشت از 
عرصه گفتمان اصلی فرادســتان به 

کلی خارج شده است.

تورم ۹۰درصدی سبد معیشت 
در شش ماه گذشته

یک خانواده سه نفره کارگری امروز 
اگر ماهی ۱۷میلیون و ۶۰۰هزار تومان 
درآمد ثابت ماهانه داشته باشد، می تواند 
از عهده مخــارج زندگی بربیاید یعنی 
اجاره خانــه بدهد، ماهــی چند کیلو 
گوشت و مرغ بخرد، هزینه های آموزش 
و درمان را تامین کند و چرخ زندگی را 
تا اندازه ای بگرداند اما فاصله دستمزد 
حدود ۷۰درصد کارگران شاغل با این 

رقم حداقلی، بیش از ۶۳درصد است.
محاسبات نشان می دهد در طول 
شش ماه ابتدای سال، سبد معیشت 
حــدوداً ۹ میلیــون تومانــی به رقم 
۱۷میلیون و ۶۰۰هزار تومان رسیده 
اســت و این یعنی تورم ۹۰درصدی 
تمام هزینه های زندگــی. آیا این تورم 
۹۰درصدی قرار است با یارانه ۳۰۰ یا 

نهایت ۴۰۰هزار تومانی جبران شود؟

کوچ مرغ به سفره از مابهتران

سبد معیشت کارگران به ۱۷ میلیون و ۶۰۰هزار تومان رسید
برای خرید یک مرغ سه 

کیلوگرمی، باید ۱۸۰هزار 
تومان با قیمت مصوب 

دولت پرداخت درحالی که 
حداقل دستمزد روزانه 
کارگران در سال ۱۴۰۱، 
با تمام مزایا حداکثر به 

۲۰۰هزار تومان می رسد

توفیقی:  سبد معیشت 
خانوارهای متوسط کارگری 
حدود ۱۷میلیون و ۶۰۰هزار 

تومان شده و یک شکاف 
عظیم میان هزینه های 

زندگی و دستمزد وجود 
دارد که این شکاف بیش از 

۶۳درصد است


