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نماینده تهران در مجلس خبر داد:
درخواست از کارگران هفت تپه 

برای پایان دادن به اعتراض ها

نماینده تهران در مجلس گفت که از کارگران 
هفت تپه خواسته اند که به اعتراض خود پایان داده و 

ادامه کار را به مجلس بسپارند.
به گزارش ایســنا، دیروز هیاتی از نمایندگان 
مجلس برای بررسی وضعیت کارگران هفت تپه به 
اهواز سفر کردند که در توضیح آن »احمد نادری« 
در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: »در جمع 
کارگران هفت تپه حضور یافتیم تا در مورد اقدامات 
انجام شده در سه هفته اخیر همفکری کنیم. بحث 
حقوق های معوقه تقریبا حل شده، تمدید دفترچه 
بیمه تا آخر سال انجام شده و االن بحث بر سر خلع ید 

از مالک فاقد اهلیت است«.
وی افزود که  از کارگران خواسته اند به اعتراض 
خود پایان داده و ادامه کار را به مجلس بسپارند. او 
پیش از این گفته بود در این سفر هیاتی از حسابرسان 
خبره دیوان محاسبات کشور نمایندگان را همراهی 
می کنند. تاکنون چند جلسه در مجلس با حضور 
مســئوالن مربوطه و کارگران برای تعیین تکلیف 
وضیعت کارگران هفت تپه برگزار شــده است که 
در این باره »نظام الدین موســوی« نماینده تهران 
گفت: حدود ۲۰ روز پیش به صــورت حضوری از 
شــرکت هفت تپه بازدید و با کارگــران گفت وگو 
کردیم. با نماینده آنها در فرمانداری جلسه گذاشتیم 
و با مسئولین استانی هم دیداری در همین زمینه 
داشتیم. بعد از آن سه جلسه در مجلس با نمایندگان 
و همچنیــن نهادهای نظارتــی همچنین دیوان 
محاسبات و سازمان بازرسی و دستگاه های مربوطه 
از جمله تامیــن اجتماعی، وزارت کار و ســازمان 
خصوصی ســازی و مســئولین محلی خوزستان 
برگزار کردیم و در جلسه آخر وزیر اقتصاد و دارایی 

نیز حضور داشت.
    

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
حق همسان سازی مزد بازنشستگان 

به رسمیت شناخته شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره علت واریز 
ناقص حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در مرداد 

ماه توضیحاتی داد.
به گزارش ایلنا، محمد شریعتمداری درباره 
واریز ناقص حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 
در مرداد مــاه، اظهار کرد: حق همسان ســازی 
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به رسمیت 
شناخته و اجرا شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی بیــان کرد: به طــور طبیعی در صدور 
احکام برخی از افــراد نقص هایــی وجود دارد 
که در طــول زمان مرتفع می شــوند. هیچ کس 
نگران اجرای آنچه کــه در مصوبات هیأت امنای 
تأمیــن اجتماعی و هیأت وزیــران برای اجرای 

همسان سازی آمده، نباشد.
شریعتمداری گفت: اگر هم مشکلی در پرداخت 
حقوق بازنشســتگان وجود دارد، افراد می توانند 
با ســازمان تأمین اجتماعی در میــان بگذارند تا 
اطالعات الزم در اختیارشان قرار گیرد و هیچ حقی 

از هیچ کس ضایع نمی شود.
    

ابالغ مصوبه افزایش حق مسکن 
کارگران به 300هزار تومان

معــاون اول رئیس جمهــور در نامه ای مصوبه 
دولت برای افزایش حق مسکن کارگران از 1۰۰ به 

3۰۰هزار تومان را برای اجرا ابالغ کرد.
به گزارش خبرگــزاری فارس، حق مســکن 
کارگران که در جلسه شورای عالی کار تصویب شده 
بود بعد از بررسی در کمیســیون اقتصادی دولت 
نهایتا در جلسه ۲9 مرداد 99 در هیأت دولت بررسی 

و به تصویب رسید. 
بنا بر این ابالغیه به پیشنهاد شورای عالی کار و 
تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 
۲ اصالحی قانون راجع به طبقه بندی مشــاغل و 
برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 137۰ 
هیــأت دولت تصویب کرد کمک هزینه مســکن 
کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیرماه سال 99 

مبلغ 3 میلیون ریال تعیین می شود. 
روز شنبه هم »محمد شــریعتمداری« وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اینکه افزایش 
حق مسکن کارگران از چه زمان اعمال می شود، 
گفت: افزایش حق مســکن برای کارگران از اول 

تیرماه 99 اعمال می شود.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

نگاهــی بــه آمــار و گزارش های 
مولفه های کالن اقتصاد ایران نشــان 
می دهد که چشــم انداز روشنی برای 
بهبود معیشــت کارگران در نیمه دوم 
سال وجود ندارد و بهبود معیشت این 
قشر نیازمند تغییر اساسی در سازوکار 

مزدی است.
اردیبهشت ماه سال جاری، برخی 
اقتصاددانان کشــور، نرخ دالر تعادلی 
در اقتصاد ایران را حدود ۲3هزار تومان 
اعالم کردنــد و بر این ادعا پافشــاری 
داشــتند که با این نــرخ، اقتصاد ایران 
به تعــادل می رســد. حــال »فرامرز 
توفیقــی« رئیس کمیته دســتمزد 
کانون عالی شــوراهای اسالمی کار و از 
مذاکره کنندگان کارگــری مزد نیز بر 
این باور است که نشانه ها ازجمله قیمت 
بشکه های نفت و اوراق سلف نفت حاکی 
از آن است که دولت قصد دارد در نیمه 
دوم ســال، دالر را روی همین نرخ به 
اصطالح تعادلی حول و حوش ۲3هزار 

تومان تثبیت کند.
این اولین زنگ خطــر برای اقتصاد 
معیشتی است چرا که اگر نرخ دالر روی 

۲3هزار تومان تثبیت شود، اثرات مانایی 
این گرانی بسیاری از اقالم ضروری خانوار 
حتی خوراکی های ضــروری ازجمله 
برنج و چای را باز هم دچار گرانی و تورم 
خواهد کرد تا جایی که رقم سبد معاش 
حداقلی به راحتی از مرز ۸ میلیون تومان 

خواهد گذشت.
به گفته توفیقــی، اگر دولت قیمت 
دالر را روی ۲3هزار تومان یا ۲3 هزار و 
اندی تثبیت کند، سرمایه داران و دالالن 
نیز خودشــان را با این قیمت تثبیت 
می کننــد و این قیمت بســیار باال در 
اقتصاد جا می افتد، آنگاه بیشترین ضربه 

را کارگران می خورند.
»مرتضی افقه« استاد اقتصاد دانشگاه 
شهید چمران اهواز نیز بر این باور است 
که یکــی از کژکارکردی های اصلی در 
دیدگاه اقتصادانان راست که به دولت 
خط می دهند، همین تالش برای تثبیت 
قیمت های باالی دالر است. به اعتقاد 
وی، افزایش نرخ ارز بیشترین آسیب را 
به معیشت طبقات فرودست ازجمله 
کارگران و مزدبگیران متعلق به الیه های 
پایین درآمدی وارد می کنــد و آنها را 
بیش از همیشــه به زیر خط فقر سوق 

خواهد داد.

یکی دیگر از تبعــات اصلی گرانی 
نرخ ارز، متوسط زدایی هرچه بیشتر از 
اقتصاد است. هم اکنون گرانی کاالهای 
اساسی خانوار ازجمله سبد خوراکی ها، 
هزینه مسکن، هزینه بهداشت و درمان و 
همچنین هزینه های سر به فلک کشیده 
آموزش، خانوارهای متوســط زیادی 
را به سمت ناتوانی در تامین حداقل ها 
سوق داده است و این خانواده ها از طبقه 

متوسط در حال حذف شدن هستند.
یکی دیگر از نشانه ها، تورم غیرقابل 
قبول در برخــی از بخش های اقتصاد 
ازجمله مسکن است. برابر آخرین آمار 
وزارت راه و شهرســازی، در فاصلــه 3 
سال گذشته، قیمت هر مترمربع واحد 
مسکونی از ۴ میلیون و ۶19هزار تومان 
به ۲1میلیون و 77۵هزار تومان جهش 
کرده است. به عبارت دقیق تر، متوسط 
قیمت مســکن در طول سه سال، پنج 
برابر شده اســت. این در حالیست که 
اگر نرخ افزایش حداقل دستمزد را در 
طول سه ســال در نظر بگیریم، حتی 
به 1۰۰درصد هم نمی رســد. در سال 
97، حداقل مزد فقط 19.۵درصد زیاد 
شد. در سال 9۸، 3۶.۵درصد و در سال 
جاری، فقط ۲۶درصد. افزایش تجمیعی 

دســتمزد در طول این سه سال، فقط 
۸۲درصد بوده اســت. حال ۸۲درصد 
افزایش تجمیعی مزد در طول سه سال 
را اگر در کنار افزایــش ۵۰۰درصدی 
نرخ مســکن در همین بازه زمانی قرار 
دهیم، عقب ماندگی مــزد کارگران از 
شتاب هزینه های زندگی خودش را به 
خوبی نشان می دهد. این عقب ماندگی 
شــدید حدوداً ۴۲۰درصدی گواه یک 
واقعیت دردناک است؛ کارگران در سه 
سال اخیر بیشتر از همیشه دچار ناتوانی 
معیشتی شده اند و در تامین حداقل های 
شایسته ازجمله سرپناه امن و مناسب، 

درمانده اند. دقیقاً در همین بازه زمانی 
اســت که نرخ حاشیه نشینی اجباری 
در مناطق بی کیفیت حاشــیه شهرها 
به نسبت گذشته رشد قابل مالحظه ای 

داشته است.
در این بین، کارگرانی که بیش از قبل 
در تامین ســرپناه امن ناتوان مانده اند، 
هیچ امیدی به طرح های بدون شــرح 
جزئیات و ویترینی مســکن ندارند. نه 
طرح مســکن ملی تا امــروز به جایی 
رسیده است و نه جلسات اجرایی ماده 
1۴9 قانون کار )با موضوع تامین مسکن 
کارگری با همکاری کارفرمایان و دولت( 
تا امروز نتیجه عملی داشــته اســت. 
الزامــات اولیه مســکن ۲۰۰ واحدی 
کارگری که وزیر کار ســال گذشته در 
بستر ماده 1۴9 قانون کار از آن رونمایی 
کرد، طراحی سامانه ثبت نام مسکن و 
البته احیا و بازسازی تعاونی های مسکن 
کارگری، تا امروز جامه عمل نپوشیده و 
به نظر نمی رسد تا آخر سال هم یک دانه 
آجر به نام »مسکن برای کارگران« باال 

گذاشته شود!
در چنین شرایطی که همه نشانه ها 
حاکی از »سقوط معیشتی طبقه کارگر« 
است، نه به ترمیم دستمزد در نیمه دوم 
سال امیدی هســت و نه می توان امید 
داشت که شکایت تشکل های رسمی 
کارگــری در دیوان عدالــت، منجر به 
ابطال مصوبه مزد 99 و بهبودی هرچند 
نسبی در معیشت کارگران شود. پس 

چاره چیست؟
توفیقی تنها چاره باقیمانده را ورود 
مسئوالنه نمایندگان مجلس یازدهم 
به مساله معیشــت کارگران می داند و 
می گوید: مگر این نمایندگان با شعارهای 
انقالبی به میــدان نیامدند؟ مگر وعده 
ندادند که قرار است از فرودستان و ضعفا 
حمایت کنند؟ مگــر مصاحبه و انتقاد 
صرف بدون هیچ عملکرد، منجر به تغییر 
عینی در زندگی طبقه کارگر می شود؟ با 
مصاحبه خالی و پشت دوربین رفتن که 

نمی توان »وجیه المله« شد.
به گفته او، نماینــدگان مجلس تا 
امروز هیچ کاری برای معیشت کارگران 
صورت نداده اند. اگر یک کارگر امروز 3 
میلیون تومان درآمد داشته باشد و نرخ 

دالر را ۲3 هــزار و ۴۰۰ تومان بگیریم، 
درآمد ماهانه کارگران فقط 1۲۸ دالر 

است!
وی ادامه می دهد: این اعداد و ارقام به 
اندازه کافی گویاست. کسی نمی پرسد 
مگر چه اتفاقی افتاده اســت که ظرف 
سه سال، قیمت زمین و ملک پنج برابر 
شده اســت؟ این افزایش قیمت، یک 
جهش غیرقابل باور اســت. مسئوالن و 
نمایندگان مجلس باید پاسخگو باشند 
که چرا این اتفاق افتاده است؟ این جریان 
جهشی، همه کسانی را که سرمایه ثابت 
نداشته اند، یعنی کارگران حداقل بگیر که 
عموماً مستاجر و فاقد سرمایه های ثابت 
هستند، نابود کرده است. چرا کسی توجه 
نمی کند که کارفرمایان و سرمایه داران و 
صاحبان سرمایه های ثابت در همین بازه 
زمانی ابرثروتمند شده اند و گویی روی 
گنج قارون نشسته اند اما هرگز سهمی 
از این ســودهای انبوه چند برابر شده را 

کارگران نبرده اند.
به گفته این نماینــدگان کارگری، 
همین سه سال برای کارگران به معنای 
فقر بوده اســت و برای سرمایه داران به 

معنای صعود و برج عاج نشینی.
در این بین، به نظر نمی رسد که نیمه 
دوم امسال، برای کارگران و مزدبگیران، 
روزهای خوبی به همراه داشــته باشد. 
آیا نمایندگان مجلس، دیوان عدالت و 
باقی مسئوالن فکری به حال کارگرانی 
خواهند کرد که ظرف سه سال، قدرت 
خریدشان پنج برابر کاهش یافته است؛ 
کارگرانی که دیگر نه می توانند ســبد 
خوراکی های خانوار را تامین کنند و نه 
از پس هزینه های سرسام آور اجاره خانه 

برمی آیند.

سرعت افزایش قیمت مسکن پنج برابر رشد دستمزد است

زندگی سخت حداقل بگیران با ماهانه ۱۲۸ دالر

خبر

رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال با اشاره 
به اینکه برنامه اشتغال پساکرونا را در دستور کار 
داریم، گفت: توسعه اشتغال مناطق مرزی و محروم 
را در کنار اشتغال پساکرونا در قالب چندین سناریو 

دنبال می کنیم.
محمد اسکندری در گفت وگو با خبرگزاری 
تسنیم درباره برگزاری شورای عالی اشتغال گفت: 
پیگیری هایی برای برگزاری کمیته ها انجام دادیم 
ولی تمام جلسات به خاطر کرونا کنسل شده است. 
امیدواریم بعد از کمیسیون دوم در شهریور جلسه 

را تشکیل دهیم.
وی ادامه داد: برنامه های اشــتغال پساکرونا 

و ادامه اشتغال روستایی و بحث تبصره 1۸ را در 
دستور کار داریم که باید برای سال 99 اعالم شود. 
اشتغال روســتایی و ادامه آن را هم در دستور کار 
داریم. مرحله پنجم اشتغال روستایی و ادامه آن 

را باید دنبال کنیم.
اسکندری با بیان اینکه در دوران کرونا بیشترین 
لطمه به حوزه خدمــات وارد شــد، گفت: باید 
برنامه ریزی کرد و سیاست هایی گذاشت تا حوزه 

خدمات به حالت قبلی خود بازگردد.
وی درباره برنامه اشــتغال پســاکرونا گفت: 
برنامه ای بلندمدت در ســه ســناریو برای دوره 
پساکرونا تدوین کرده ایم. سناریوی نخست اینکه 

ممکن است واحدهای اقتصادی همراه با رونق به 
حالتی بهتر از حالت قبل از کرونا برگردند. سناریوی 
دوم پیش بینی یک دوره افول و سپس بازگشت 
سریع به رونق است و سناریوی سوم بازگشت به 
روال قبل از کرونا اســت البته بــرای واحدهایی 
که ظرفیت ایجاد اشــتغال در دوران کرونا را هم 

داشتند.
وی درباره اینکــه حوزه ای ماننــد IT در 
دوره کرونا فرصت ایجاد اشتغال داشته است، 
گفــت: واحدهایی که کار توزیــع مواد غذایی 
انجام می دادند یا توزیــع کاال انجام می دادند، 
اینها بیشترین ظرفیت ایجاد اشتغال را دارند. 

توسعه اشــتغال در 1۶ اســتان محروم را در 
دستور کار داریم. همچنین توسعه اشتغال در 
مناطق مرزی در برنامه است. مصوبه اشتغال در 
مناطق مرزی در کمیســیون فرعی اقتصادی 
دولت اســت که فکــر می کنم تا یک جلســه 

آینده نهایی و به کمیسیون اصلی ارسال شود. 
برنامه های پساکرونا هم آماده شده است. یکی 
از برنامه های مهم در سال جاری حفظ اشتغال 
موجود و جلوگیری از ریزش سالیانه 3۰ درصد 

اشتغال در کشور است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال:

برنامه اشتغال پساکرونا در دستور کار قرار دارد

در شــرایطی که برخــی گزارش ها نشــان می دهد 
میلیون هــا نفر در سراســر دنیــا ازجمله ایــران بر اثر 
شیوع کرونا بیکار شــده اند، وزارت کار همچنان اعزام 
 نیروی کار بــه خارج را راهــی برای کاهــش بیکاری 

معرفی می کند.
»گشواد منشی زاده« کارشناس روابط کار در این باره 
به ایلنا می گوید: این واقعیت که توازن در بازار کار ما به هم 
خورده و تعداد زیادی از افــراد بیکار می مانند، غیرقابل 
کتمان است. برای خروج از این وضعیت باید طرح هایی 
اجرا کرد که یکی از آنها می تواند همین اعزام نیروی کار 

به خارج باشد.
وی ادامه می دهد: البته ایــن نکته را باید همین ابتدا 

مشــخص کرد که معموال در ایران وقتی حرف از تبادل 
نیروی کار می شــود، فرســتادن کارجویــان ایرانی به 
خارج مدنظر اســت و نه برعکس آن. البته در گذشته ما 
واردکننده نیروی کار بودیم اما رفته رفته به صادرکننده 

نیروی کار تبدیل شدیم.
منشی زاده با اشاره به اینکه به رغم مفید بودن اعزام 
نیروی کار به خارج، دولت هــا در این زمینه موفق عمل 
نکرده اند، عنوان می کند: روند مهاجرت شغلی ایرانیان 
متوقف نشده یا حتی کند نیز نشــده است. این معموال 
خود افراد هســتند که اقــدام می کننــد و بعضا موفق 

می شوند به عنوان نیروی متخصص به خارج بروند. 
برخی کشورها مانند کانادا هر ساله فهرست مشاغل 

مورد نیاز خود را اعــالم می کنند و هر کــس می تواند 
اقدام کند و در صورت کسب امتیازات الزم ویزا بگیرد و 
مهاجرت کند. این متفاوت با آن چیزی اســت که دولت 
انجام می دهد و اساسا باید گفت اقدامات دولتی در این 

زمینه تاثیر زیادی در کاهش بیکاری ندارد.
وی با تاکید بر اینکه بیــان حرف هایی مثل امضای 

ســند تبادل نیروی کار بیشــتر جنبه تبلیغاتی دارد، 
می گوید: در شــرایطی که کرونا به بازار کار در سراســر 
جهــان لطمه زده اســت، وعده اعــزام نیــروی کار به 
خارج وعده ســر خرمن اســت. عنوان کردیــم که در 
شــرایط عادی در این زمینه موفقیت چندانی کســب 
نکرده ایم، حال در شــرایطی که کشــورهای مختلف، 
از کشورهای همســایه گرفته تا کشــورهای اروپایی و 
آمریکایی با بیکاری ناشــی از کرونا دســت و پنجه نرم 
 می کنند، چگونه می توان توقع داشــت بیکاران ایرانی 

را بپذیرند؟
منشی زاده عنوان می کند: البته برنامه های مهاجرتی 
برخی کشورها همچنان پابرجاست و افراد می توانند برای 
گرفتن ویزای کاری اقدام کنند اما اینکه امیدوار باشیم با 
امضای سندهای دوجانبه در بخش دولتی اتفاق ویژه ای 

در این زمینه بیفتد، امید واهی است.

کارشناس روابط کار:

کاهش بیکاری با اعزام کارگران به خارج ممکن نیست

در ۳ سال گذشته، قیمت 
هر مترمربع واحد مسکونی 

از ۴ میلیون و ۶۱۹هزار 
تومان به ۲۱میلیون و 

۷۷۵هزار تومان رسیده 
است. در همین بازه زمانی 

نرخ افزایش حداقل 
دستمزد به 8۲درصد 

می رسد

استاد اقتصاد دانشگاه 
شهید چمران اهواز: 

افزایش نرخ ارز بیشترین 
آسیب را به معیشت طبقات 
فرودست ازجمله کارگران 

و مزدبگیران متعلق به 
الیه های پایین درآمدی 

وارد می کند و آنها را بیش 
از همیشه به زیر خط فقر 

سوق خواهد داد
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