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مرگ کارگر خدماتی شهرداری 
شهرآباد بر اثر برق گرفتگی

یک کارگر خدماتی شــهرداری »شهرآباد« 
بردســکن بر اثر حادثه برق گرفتگی جان باخت. 
به گزارش ایلنا این حادثه برای یکی از کارگران 
خدماتی شاغل در شهرداری شهر آباد حین کار 
تخلیه آب حوضچه ورودی پارک شهدای گمنام 
این شــهر بر اثر حادثه برق اتفــاق افتاد. پاکبان 
جان باخته شــده »رضا رحیمی« نام داشــت و 
متاهل بود که متاســفانه بر اثر شدت جراحات 
وارده پس از انتقال به بیمارســتان بیمارستان 
ولیعصر)عج( بردسکن جان خود را از دست داد. 
طبق این گزارش، نامناســب بــودن محیط کار 
و انجام کارهای ســخت و طاقت فرسا و عواملی 
مثل نداشتن امنیت شغلی و از همه مهمتر تامین 
نشدن معیشــت کارگر همه دست به دست هم 
می دهد و شــرایط نامســاعد محیط کار برای 

کارگران به وجود می آورد.
    

مسمومیت غذایی کارگران یک 
شرکت نفتی در جاسک

شــماری از کارگــران شــاغل در یکی از 
شــرکت های پیمانکار نفت در کــوه مبارک 
جاســک بر اثر خــوردن غذای مســموم، به 
بیمارســتان منتقل شــدند. به گزارش ایلنا، 
شــماری از کارگرانی که گفته می شــود در 
استخدام شــرکت های پیمانکار نفت در کوه 
مبارک جاســک بوده اند، به دلیل مسمومیت 
غذایی ناشــی از خوردن احتمالی سوسیس 
فاســد به بیمارستان جاســک منتقل شدند 
که در این میــان برخی به صورت ســرپایی 
درمان شــدند. طبق ایــن گــزارش، تعداد 
مسموم شــدگانی که به بیمارســتان منتقل 
شده اند حدود ۷۰ نفر هستند که از این تعداد، 
شماری پس از تزریق سرم، بیمارستان را ترک 

کردند.
    

»سیمبانان« خواستار تبدیل 
وضعیت استخدامی خود شدند

کارگــران »ســیمبان« کــه بــه صورت 
شرکتی و حجمی در شرکت توزیع برق کشور 
مشغول کارند با راه اندازی کارزاری اینترنتی، 
درخواســت حمایت به تبدیل وضعیت شغلی 
خود را از وزیر نیرو مطــرح کردند. به گزارش 
ایلنا، متن کارزار کارگران سیمبان به این شرح 
است: متاســفانه نیروهای سیمبان شرکتی و 
حجمی که در خط مقدم شرکت توزیع نیروی 
برق از جان و سالمتیشــان مایه می گذارند تا 
چراغ هیچ خانه و کارخانه ای خاموش نباشد و 
در بحران هایی مثل سیل، زلزله، توفان، برف و... 
اولین نیروهای خدمت رسان هستند، از امنیت 
شغلی برخوردار نیســتند. شرکت های توزیع 
برق برای ســیمبانان حجمــی بیمه تکمیلی 
و بــن کارت لحــاظ نمی کننــد و حقوق این 
نیروها پایمال می شــود. خواهشمندیم از این 
زحمتکشــان حمایت کنید تا تبدیل وضعیت 

شده و به امنیت شغلی نسبی برسند.
    

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
دغدغه های بازنشستگان در قانون 

برنامه هفتم توسعه رفع می شود
رئیس کمیســیون اجتماعــی مجلس از 
تالش این کمیســیون برای رفع دغدغه ها و 
مشکالت معیشــتی بازنشســتگان از طریق 
قانــون برنامه هفتم توســعه خبــر داد. ولی 
اسماعیلی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت 
گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس قصد دارد 
در ســال جاری دغدغه های بازنشستگان و به 
ویژه رفع مشکالت معیشــتی آنها را با جدیت 
پیگیری و رفع کند. وی تصریح کرد: کمیسیون 
اجتماعی در زمان بررســی و تصویب برنامه 
هفتم توســعه عالوه بر پیگیری اجرای کامل 
متناسب سازی حقوق، مشکالت بازنشستگان 
را با جدیت دنبال و ســعی بر رفع آنها می کند 
تا بازنشســتگان ضمن برخورداری از رفاه در 
دوران بازنشســتگی، دغدغه ای بابت تامین 
هزینه هــای زندگی و درمان هــای احتمالی 
نداشته باشند. تمام ســعی و تالش ما در این 
کمیســیون  حفظ منزلت، عــزت و کرامت 

بازنشستگان خواهد بود.

4
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نسرین هزاره مقدم

تــورم ۴۴درصدی، شــاخصی 
کلی برای تخمین میــزان افزایش 
هزینه های زندگی است اما افزایش 
واقعی هزینه های زندگی به خصوص 
در اقالم اساسی ازجمله خوراکی ها 
و مســکن، خیلــی بیشــتر از این 
حرف هاست. به عبارتی اگر تورم را 
با معیارهای تجمیعی مرکز آمار و با 
نظام ارزش گذاری تقریباً غیرواقعی 
و قدیمی آن در نظر نگیریم، افزایش 
واقعی هزینه های زندگی کارگران 
و بازنشستگان بدون تردید بیش از 
1۰۰درصد اســت آن هم در بازه ای 

کمتر از یک سال.
شــاهد اصلی ایــن ادعــا نیز به 
حساب نیامدن افزایش نرخ واقعی 
اجاره خانه و مسکن در سبد تورمی 
مرکز آمار است. به گفته »محمدرضا 
تاجیــک« یکــی از نماینــدگان 
کارگران در شورای عالی کار، »تورم 
رسمی شاخص معتبری برای تعیین 
افزایش هزینه های زندگی نیست. 
بیاینــد توضیح دهند کــه افزایش 
حداقل ۳۰درصدی اجاره خانه فقط 
در بازه چهار ماهه ابتدای امســال 
را چطــور توجیه می کننــد و با چه 
معیاری تورم ۴۴درصد است وقتی 
خوراکی هــای اساســی خانوار در 
مواردی بیش از 1۰۰درصد افزایش 

نرخ داشته است«.
اصرار اتاق های بازرگانی بر 

تعدیل هر چه بیشتر
هنوز دولــت جدید بر ســر کار 

نیامــده کــه تولیدکننــدگان و 
اتحادیه های صنفی آنها از دامداران 
و مرغداران و اتحادیه های آرد و نان 
گرفته تا تولیدکنندگان ســیمان و 
میلگرد و مصالح ساختمانی، همگی 
بر ضرورت گران تر شــدن تولیدات 
خود به این دلیل کــه »تولید دیگر 
ســودآور« نیســت تاکید دارند و 
از دولت می خواهنــد نظارت خود 
در بازار و قیمت گذاری دســتوری 
را از میــان بــردارد و اجــازه بدهد 
تولیدکنندگان هر چقدر که تمایل 
دارند همه چیز را گران کنند! جالب 
اینجاســت که همین عــده مدافع 
سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
نیز هستند و ادعا می کنند ارز دولتی 
تولید رانت کرده و باید حتما از میان 

برداشته شود.
البتــه دلیــل منطقــی و اصلی 
و  ن  گا کننــد لید تو لفــت  مخا
کارفرمایــان بــا ارز دولتی ۴۲۰۰ 
تومانی این اســت که اگــر دولت با 
نظارت و مدیریــت، ایــن ارز را به 
کاالهای اولیه و واســطه ای تولید 
به خصوص در زمینه اقالم اساســی 
اختصاص بدهد، مجوز گرانی هرچه 
بیشــتر از تولیدکننده و واردکننده 
سلب می شود و نمی توانند به بهانه 
مثاًل گرانی  دان و خوراک طیور، مرغ 
را هر قدر که می خواهند گران کنند!

در چنیــن چیدمانی اســت که 
دولت ســیزدهم کار خود را با انجام 
مراســم تحلیف در مجلــس آغاز 
کرد. در کنار پروپاگاندای رسانه ای 
تولیدکننــدگان و اتحادیه هــای 

صنفــی آنها، اتاق هــای بازرگانی و 
اقتصادی نیز هســتند که از دولت 
جدید درخواست دارند راهکارهای 
پیشــنهادی آنها برای »تســهیل 
فضــای کســب و کار« را بــه اجرا 
دربیاورد. همه اینهــا روی هم رفته 
اســباب نگرانی مضاعف کارگران و 

بازنشستگان را فراهم کرده است.
امروز کارگران و بازنشســتگان 
حداقل بگیر در دشوارترین شرایط 
معیشتی به سر می برند. اگر حداقل 
دســتمزد را خوش بینانــه معادل 
چهار میلیون تومان و سبد معیشت 
را باز هــم خوش بینانــه حدود 1۰ 
میلیــون تومــان در نظــر بگیریم 
سطح پوشــش حداقل دستمزد به 
زحمت بین ۳۰ تا ۴۰درصد اســت. 
در چنین شــرایطی اگر قرار باشد 
نظریات تولیدکنندگان و اتاق های 
بازرگانی اجرایی شــود یعنی از یک 
طــرف ارز ۴۲۰۰ تومانــی حذف و 
مجوز گرانــی بیشــتر کاالها داده 
شــود و از ســوی دیگر راهکارهای 
ضدکارگری و تعدیلی اتاق ها ازجمله 
خصوصی ســازی بیشــتر و اصالح 
قانون کار به اجرا دربیاید، اوضاع به 
مرحله ای خواهد رسید که نامی جز 
»بحران حاد و خارج از تحمل مردم« 
بر آن نمی توان نهاد. نشانه های اولیه 
هم اصاًل روشن نیست. همین حاال 
نمایندگان مجلس تــالش دارند با 
خــودداری از تصویب الیحه دائمی 
شدن همسان سازی و ایراد گرفتن 
از افزایش حقوق بازنشســتگان، به 
اصطالح دبه دربیاورند و بار پرداخت 

بدهی های دولت به تامین اجتماعی 
را بر دوش دولت سیزدهم نیاندازند.

در ایــن میــان، کارگــران و 
بازنشســتگان کــه شــاهد ایــن 
نشــانه های دردنــاک و بســیار 
نگران کننده هستند از دولت جدید 
یک درخواســت کلی دارند به این 
مفهوم که جدا از همسان ســازی و 
قیل و قال آن و بلوایی که بر سر اعتبار 
مورد نیاز برای تداوم آن شکل گرفته، 
فضا را برای ترمیم مزد و مســتمری 
فراهم کنــد. به عبارتــی در اولین 
فرصت در شــهریور ماه که وزیر کار 
جدید تعیین شد و به وزارتخانه رفت، 
جلسات شورای عالی کار برای ترمیم 
دستمزد را با فوریت باال برگزار کنند 
تا حداقل دستمزد کارگران شاغل و 
مستمری کارگران بازنشسته به تبع 
آن افزایش یابــد و در این مذاکرات 
فقط بنــد دوم مــاده ۴1 قانون کار 
یعنی بحث سبد معیشت را مبنای 

مذاکرات قرار گیرد.

»حســین غالمی« فعال صنفی 
مستقل بازنشستگان در این رابطه 
می گوید: اگر مستمری به اندازه سبد 
معیشت افزایش یابد و بازنشستگان 
بتوانند با دریافتی ماهانه خود تمام 
هزینه هــای زندگی را بــه صورت 
شــرافت مندانه و بی دغدغه تامین 
کنند، مسلم اســت که دیگر نیازی 
به همسان سازی یا متناسب سازی 
یا راهکارهای جدیــد و خارق العاده 
بــرای بهبــود ناچیز مســتمری 
نخواهد بــود. قانون راهــکار را به 
خوبی مشــخص کرده کــه اجرای 
ماده ۹۶ قانون تامیــن اجتماعی و 
بند دوم ماده ۴1 قانون کار اســت. 
حتــی حامیان تامیــن اجتماعی و 
فعاالن صنفی رسمی نیز از افزایش 
عادالنه مزد و مستمری و در اولویت 
قرار دادن آن به جای همسان سازی، 
اســتقبال می کنند چرا که اگر مزد 
عادالنه و براساس بند دوم ماده ۴1 
قانون کار افزایش یابد به نفع سازمان 
تامین اجتماعی نیــز خواهد بود و 
دیگر سازمان نیازی ندارد برای جور 
کردن اعتبار همسان سازی به در و 

دیوار بزند.
»اکبر شــوکت« عضو کارگری 
هیــات امنــای ســازمان تامین 
اجتماعی در این رابطــه می گوید: 
اگر در جلسات شــورای عالی کار، 
مزد کارگران شــاغل به اندازه سبد 
معیشت افزایش یابد، ورودی های 
ســازمان تامین اجتماعی نیز که از 
محل حق بیمه شاغالن است به تبع 
آن افزایش می یابد و سازمان از محل 
وروردی های افزایــش یافته خود 
می تواند مســتمری بازنشستگان 
را نیز افزایش دهــد. راهکار افزایش 
مستمری بازنشستگان به گونه ای که 
تامین اجتماعی به مشکل برنخورد، 
همین افزایش عادالنه و قانونی مزد 
شاغالن است چرا که مزد شاغل که 
زیاد شــود حق بیمه پرداختی زیاد 
می شود و منابع ســازمان افزایش 

می یابد.
 بنابراین اگر دولت در جلســات 
شــورای عالی کار می پذیرفت که 
مزد به اندازه سبد معیشت یا الاقل 
به اندازه تفاضل دو ســبد )افزایش 
هزینه هــای زندگــی در طول یک 
ســال( زیاد شــود دیگر نیازی به 
همسان سازی و جار و جنجال بر سر 

اعتبار و منابع آن نبود.
به باور کارگران و بازنشستگان، 
تنها راهکار نجات این اقشار از بحران 
فعلی و تنها مســیر عادالنه و قانونی 

برای افزایش منابــع و ورودی های 
ســازمان تامین اجتماعی، افزایش 
مزد کارگران شاغل براساس الزامات 
ماده ۴1 قانون کار اســت. لذا دولت 
سیزدهم می تواند در ماه اول صدارت 
خود، زمینه ترمیم دستمزد براساس 
محاســبات عادالنه و قانونی سبد 
معیشت خانوار را فراهم کند. ضمن 
اینکه در متن صریح قانون کار هیچ 
ممنوعیتی بــرای افزایش دوباره یا 
حتی چند باره دستمزد در طول یک 
سال تعریف نشده اســت و در ماده 
۴1 قانون کار نیامده که افزایش مزد 
فقط سالی یک بار، بنابراین می توان 
دستمزد را به راحتی در میانه سال 

ترمیم کرد.
مهمتریــن خواســته جمعــی 
امروز کارگــران که البته به ســود 
سازمان تامین اجتماعی نیز هست، 
ترمیم دســتمزد قبل از نیمه دوم 
ســال اســت، گرچه کارگرانی که 
ســال ها و دهه ها از سیاســت های 
لیســتی  ا لیبر نئو و  یلــی  تعد
دولت های پیاپی زخــم خورده اند، 
چشم شــان آب نمی خــورد کــه 
دولــت جدیــد آنهــا را در اولویت 
 قراردهد و در آغاز کار ســراغ ترمیم 

دستمزد برود. 
به قــول یک کارگر شــهرداری 
کوت عبداهلل »ســالی یــک بار هم 
به زحمت و قطره چکانــی مزد ما را 
افزایش می دهند و بعد هم نظارتی 
نمی کنند که همان افزایش دستمزد 
به همه کارگــران تعلق بگیرد. حاال 
شــما توقع دارید کــه بیایند و اول 
کار دولت جدید، مــزد من کارگر را 
ترمیم کنند؟ گرچــه قبول دارم که 
ما کارگران باید یک صدا فریاد بزنیم 
و این مطالبه جمعــی را متحدانه از 
دولت جدید بخواهیم اما ما حتی یک 
تشکل مســتقل و سراسری نداریم 
که پشت کار بایســتد و بگوید فقط 
ترمیم دستمزد، یعنی نگذاشته اند 

که داشته باشیم«.

کارگران خواستار افزایش دوباره مزد هستند

همه چیز گران می شود جز قیمت نیروی کار

خبر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به 
سهم سه درصدی مشاغل خانگی از کل اشتغال 
کشور اظهار داشت: بانک مرکزی، پرداخت دو 
هزار میلیارد تومان تســهیالت قرض الحسنه 
ساالنه به مشاغل خانگی را تصویب و به وزارتخانه 

اعالم کرده است.
بــه گــزارش توســعه ایرانــی، محمــد 
شــریعتمداری در آخریــن نشســت ســتاد 
ساماندهی مشــاغل خانگی در دولت دوازدهم 
گفت: ۳۰درصد از این منابع در اختیار ســتاد 
توسعه و ســاماندهی مشــاغل خانگی کشور و 
۷۰درصد براساس ســهمیه استانی تخصیص 

می یابد.
وی با بیان اینکه بیش از ۳5۰هزار نفر در بخش 
خانگی به دنبال دریافت تســهیالت بودند که 
بخش عمده این افراد را بانوان تشکیل می دهند، 
گفت: روند نزولی پرداخت تسهیالت در بخش 

خانگی متوقف و روند صعودی آغاز شده است.
شــریعتمداری گفــت: در کشــورهای 
توســعه یافته یک لوکوموتیو پیشران، خطی از 
فعالیت های تولیدی راه می اندازند و واگن های 

متعددی مثل اســتارتاپ ها که جزو مشــاغل 
خانگی هستند را سازماندهی و زنجیره را تکمیل 

می کنند.
وی با بیان اینکه سال گذشــته ۲میلیارد و 
۴۰۰میلیــون تومان در اختیــار صندوق بیمه 
اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر برای 
حمایت از روســتاییان قرار گرفــت، گفت: در 
این دولت افراد تحت پوشــش بیمه روستایی 
و عشــایری از ۶۴۰هزار نفر بــه ۲میلیون نفر 

افزایش یافت.
»عیسی منصوری« معاون توسعه کارآفرینی 
و اشتغال وزارت تعاون هم در این جلسه گفت: ۲5 
میلیون نفر اطالعات شغلی خود را در سامانه ملی 
اشتغال و کسب وکار وارد کرده اند که از این تعداد 

۹ میلیون نفر موفق به دریافت کد شغلی شدند.
وی اظهار داشــت: یک میلیون نفر در نوبت 
دریافت کد شغلی هســتند که در حال بررسی 

آن هستیم.
منصوری افزود: اکنون در کشــور کد ملی و 
کدپســتی وجود دارد و درصدد هستیم تا کد 

شغلی را نیز فراگیر کنیم.

وی خاطرنشــان کرد: همچنین مرکز ملی 
پایش سیاست ها و برنامه های اشتغال در کشور 
ایجاد شــده و اکنون هر سیاستی و برنامه ای در 

خصوص اشتغال پایش می شود.
76درصد متقاضیان در مشاغل خانگی 

زنان هستند
»مهناز امامدادی« رئیس دبیرخانه ســتاد 
مشاغل خانگی نیز گزارشی از نمای کلی مشاغل 
خانگی ارائه کرد و گفت: بررسی ها نشان می دهد 
حدود ۴۷درصد در کشــور در حــوزه صنعت، 
حدود ۴۳درصد در حوزه خدمات و 1۰درصد در 

حوزه کشاورزی مشغول هستند.
وی افزود: در اغلب کشــورهای توسعه یافته 
حدود 1۰درصد از اشــتغال را حوزه مشــاغل 
خانگــی تشــکیل می دهــد در حالی کــه در 
کشورهای در حال توسعه ۳ تا ۴ درصد از اشتغال 
کشــور مربوط به مشــاغل خانگی است که در 

کشورمان نیز تقریباً همین رقم است.
رئیــس دبیرخانــه مشــاغل خانگــی 
تصریــح کــرد: بررســی ها نشــان می دهد 
ظرفیت رســیدن بــه ۲.5میلیون شــغل در 

 کشــور در حوزه مشــاغل خانگی وجود دارد. 
امامدادی گفت: طی سال های ۹۲ تا ۹۹ مجموعا 
5۲5هزار مجوز مشــاغل خانگی صادر شده و 
حدود ۲هزار و 1۰۰میلیارد تومان به ۳۰۰هزار 
نفر پرداخت شده که موجب اشتغال ۳۷5هزار 

نفر در کشور شده است.
امامدادی افزود: حــدود ۲.۲درصد از تولید 
ناخالص داخلی مربوط به محصوالت مشــاغل 
خانگی است. طی سال های ۹۰ تا ۹۹ نزدیک به 
۳ میلیون نفر به سامانه مشاغل خانگی مراجعه 
داشــته و ثبت نام کرده اند که از این تعداد یک 
میلیون و ۶5۰هزار نفــر موفق به دریافت مجوز 

مشاغل خانگی شده اند.
وی افــزود: همچنین ۷۷۲هــزار نفر موفق 

به دریافت تســهیالت شــده  اند که این تعداد 
توانستند 85۲هزار نفر اشتغال ایجاد کند. تمامی 
اطالعات مربوطه نیز در سامانه بارگذاری شده و 

در اختیار همگان قرار دارد.
وی درباره ترکیب سنی و جنسی متقاضیان 
مشاغل خانگی نیز گفت: ۷۶درصد متقاضیان 
در مشــاغل خانگی را زنان و ۲۴درصد را مردان 
تشــکیل می دهند. از ۷۶درصد زنان نیز بخش 
اعظم آن یعنی ۴8درصد آنان سرپرست خانوار 

هستند.
به گفته امامدادی، به لحاظ سنی نیز 5۲درصد 
از کل متقاضیان بین ۲۰ تا ۴۰ سال و ۴۳درصد 
آنان بین ۴۰ تا ۶۰ ســال و 5درصد آنان نیز ۶۰ 

سال به باال هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

روند پرداخت تسهیالت به مشاغل خانگی صعودی می شود

اگر حداقل دستمزد 
را خوش بینانه معادل 
چهار میلیون تومان 
و سبد معیشت را باز 

هم خوش بینانه حدود 
10 میلیون تومان در نظر 

بگیریم سطح پوشش 
حداقل دستمزد به زحمت 

بین ۳0 تا ۴0درصد است

اگر دولت در جلسات 
شورای عالی کار 

می پذیرفت که مزد به اندازه 
سبد معیشت یا الاقل به 

اندازه افزایش هزینه های 
زندگی در طول یک سال 
زیاد شود دیگر نیازی به 

همسان سازی و جار و 
جنجال بر سر اعتبار و منابع 

آن نبود
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