
رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی 
گفت: با استفاده از تمام ظرفیت های موجود پیگیر به روز شدن 
مطالبات تامین اجتماعی از دولت هستیم و احقاق حقوق قانونی 
بازنشستگان را پیگیری می کنیم. علی اصغر بیات در گفت وگو با 
خبرگزاری مهر افزود: پرداخت ۵۰هزار میلیارد تومان از بدهی ها 
و دیون انباشته شده دولت به تأمین اجتماعی، مسیر اجرای یکی 
از مهمترین درخواست ها و مطالبات اقشار عظیم بازنشستگان 

و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را که قانون همسان سازی 
بود، هموار کرد. وی با اشاره به اینکه قانون همسان سازی مانند 
اســتخوانی در گلو بود، گفت: دولت های مختلف به بهانه های 
گوناگون از زیر بار اجرای آن شانه خالی می کردند و جرأت و شاید 
اراده ای برای اجرای آن نداشتند. وی گفت: در شرایط سخت 
تحریمی ناشی از تحریم های ظالمانه و کمبود شدید منابع و 
درآمدهای عمومی کشور و وجود مشکالت اقتصادی قدم اول 
برداشته شد و باید از آن حمایت کرد. واگذاری سهام و دارایی های 
دولت برای پرداخت بدهی ها راهکاری بود که به هر حال بخشی 
از این مطالبه را ممکن کرد. بیات با اشاره به اینکه برخی از افراد 
در هر حال ساز مخالف می زنند، گفت: جای تعجب است افرادی 

که سال های سال با مسئولیت هایی که داشتند و همواره سنگ 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی را به ســینه می زدند و ادعای 
پیگیری مطالبات و خدمت به آنها را داشتند، هیچ دستاوردی 
برای دریافت بخش کوچکی از بدهی های دولت را نداشتند و 
فقط وعده و وعیدهایی از آنها در ذهن و خاطره بازنشستگان باقی 
مانده، اما حاال که این موضوع در ابتدای امر اجرا شده، ساز مخالف 
می زنند و آدرس غلط می دهنــد. رئیس کانون عالی کارگران 
بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی کشور افزود: باید 
از این افراد پرسید چرا با وجود این همه امکانات و نفوذی که در 
زمان مسئولیت خود برخوردار بودید و از نظر جلب و تأمین منابع 
مالی هم مشکلی نداشتید، به این درخواست دیرینه بازنشستگان 

و مستمری بگیران که صراحت قانونی دارد، توجهی نداشتید؟ 
باید از نیت و اقدام خوب هر چند که کوچک باشــد، تشــکر و 
قدردانی کرد. بیات با اشاره به اینکه با استفاده از تمام ظرفیت های 
موجود پیگیر تداوم این حرکت هستیم تا مطالبات سازمان از 
دولت به روز شود، گفت: ما سازمان را از خود می دانیم. اگرچه 
مشکالت و مسائل بسیاری هم داریم اما بیش از هر زمان دیگری 
نیازمند حمایت و مساعدت هستیم تا بتوانیم کارها را جلو ببریم. 
بیات خاطر نشان کرد: با تعامل خوبی که با مدیران و مسئوالن 
حوزه های مهم و تصمیم ساز کشــور به ویژه دولت و مجلس 
داریم مسیر مطالبه گری و احقاق حقوق قانونی بازنشستگان و 

مستمری بگیران تأمین اجتماعی را دنبال خواهیم کرد.
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اعتراض صنفی کارگران هفت تپه 
به سی وششمین روز رسید

اعتراض صنفی صدها کارگر مجتمع کشــت و 
صنعت هفت تپه، صبح دیروز )دو شنبه ۳۰ تیر ماه( 

وارد سی و ششمین روز شد.
به گزارش ایلنا و به گفته کارگران، کارگرانی که در 
بخش های مختلف مجتمع کشت و صنعت هفت تپه 
کار می کنند، خواستار دریافت دو تا سه ماه حقوق 

معوقه و تامین امنیت شغلی شان هستند.
کارگران گفتند: خواسته اصلی و مشترک همه 
کارگران هفت تپه خروج بخش خصوصی از مجتمع 
است چرا که معتقدیم خصوصی سازی در هفت تپه 
باعث ورشکسته شدن آن شــده و امروز شاهدیم 
کارفرما با رها کردن مجتمع، تمایلی به ادامه تولید و 

بازسازی کارخانه برای تولید شکر ندارد.
آنها با بیان اینکه وضعیت مالی مناسبی نداریم 
و منتظریــم تا کارفرما هرچه ســریع تر بخشــی 
از مطالباتمــان را بپردازد، اظهار داشــتند: طبق 
صورتجلسه ای که اعضای شورای کارگری هفت تپه 
با معاون وزیر کار و چند تن از مسئوالن دیگر در تهران 
داشته اند، قرار بود تا پایان سی ام تیر ماه، یک ماه از 
معوقات کارگران پرداخت شود که تا این لحظه هیچ 

خبری نیست.
آنها عنوان کردند: کارگران هفت تپه در شرایطی 
پیگیر مطالبات خود هســتند که بحران کرونا نیز 
بر مشکالت این استان و ســاکنان آن افزوده است. 
درخواست ما این است که اگر قرار نیست مسئوالن 
به مشــکالت کارگران هفت تپه رسیدگی کنند و 
سکوت اختیار کرده اند، حداقل شرایطی ایجاد کنند 

تا کارگران بیشتری به کرونا مبتال نشوند.
    

کولبران آذربایجان غربی:
ناتوان از تامین معاش هستیم

کولبران اســتان های غربی می گویند: با بسته 
شدن مرزها، در تامین معیشت ناتوان مانده ایم.

جمعی از کولبران استان های غربی در گفت وگو 
با ایلنا گفتند: با بسته شدن مرزها به دلیل کرونا، دچار 

بحران معیشتی شده ایم.
این کولبران می گویند: تــا پیش از آمدن کرونا 
الاقل می توانســتیم با کولبری خرج خانواده های 
خود را دربیاوریم اما اکنون که مرزها بسته است، هیچ 

راهی برای امرار معاش نداریم.
این کارگران کم درآمد و بی بضاعت از مسئوالن 
درخواست دارند فکری به حال اشتغال آنها کنند. 
آنها با بیان اینکه کولبری شــغل نیست بلکه قمار 
هر روزه بر سر جان است، از مسئوالن می خواهند با 
ایجاد مشاغل شایسته و پایدار در استان های مرزی، 
چند هزار خانواده کولبــر را از بالتکلیفی و بیکاری 

نجات دهند.
»میکائیــل صدیقی« رئیــس انجمن صنفی 
کارگران ساختمانی کردستان در این رابطه می گوید: 
با آمدن کرونا، مرزهای کولبری کاماًل بســته شده 
و کولبری کاماًل تعطیل اســت. فقــط در منطقه 
اورامانات، ۴ تا ۵ هزار خانوار هســتند که از طریق 
کولبری روزگار می گذرانند که اکنون با بسته شدن 
مرزها، این خانواده ها هیــچ منبع درآمدی ندارند. 
بسیاری از این کولبران، زمانی کارگران متخصص 
یا ساختمانی بوده اند که به دلیل بیکاری یا تعطیلی 

واحدهای تولیدی به کولبری پناه آورده اند.
    

بیمه بیکاری کرونا به ۹۰درصد از 
واجدین شرایط پرداخت شد

معاون بیمه ای ســازمان تأمیــن اجتماعی از 
پرداخت مقرری بیمه بیکاری دوران شیوع ویروس 
کرونا به ۹۹۰هزار و ۳۴۳ نفر )۹۰درصد از واجدین 

شرایط( خبر داد.
به گــزارش اداره کل روابط عمومی ســازمان 
تأمین اجتماعی، مهرداد قریــب گفت: مطابق با 
دستورالعمل اجرایی »پرداخت بابت ایام بیکاری 
دوره شــیوع بیماری کرونا از محل منابع صندوق 
توسعه ملی« مصوب ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا، پرداخت مقرری مربوطه برای ۲۱۳هزار و ۱۶ 
نفر در اسفند ۹۸، تعداد ۴۴۶هزار نفر در فروردین 
۹۹ و تعداد ۳۳۱هزار و ۳۲۷ نفر در اردیبهشت ۹۹ 
انجام شده است. وی افزود: این پرداخت ها از محل 
مبلغ تخصیص یافته از طرف سازمان برنامه و بودجه 
کشور به همت خزانه داری کل کشور انجام شده که 
این تعداد نزدیک به ۹۰درصد از متقاضیان را شامل 
می شود و پرداخت به ۱۰درصد دیگر از متقاضیان نیز 

در دستور کار است.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

ســوال ایــن روزهای بســیاری از 
کارگران این اســت که در شرایطی که 
قدرت خرید دستمزد کارگران روندی 
کاهنده به خود گرفته است، تا چه اندازه 
می توان به وعده های مکرر و بعضا بدون 
پشتوانه در رابطه با ترمیم دستمزد در 

نیمه دوم سال امید بست؟
خرداد ماه، معاون سازمان بازرسی 
کل کشــور اعالم کرد در نشستی که با 
وزیر کار داشته، بر لزوم ترمیم دستمزد 
همپای تورم تاکید شــده و درنهایت 
ترمیم دســتمزد در نیمه دوم سال به 
تصویب رسیده است. در آن روزها فعاالن 
کارگری پرسیدند اگر قرار بر افزایش و 
ترمیم اســت، چرا نیمه دوم سال و چرا 
از همین امروز یا فردا جلســات شورای 
عالی کار شروع به کار نمی کنند؟ امروز 
که اولین ماه از تابستان سپری شده باید 
پرســید در این فضای ملتهب و متورم 
اقتصاد که دالر به مرزهای ۲۵هزار تومان 
رسیده و هر روز، یکی از اقالم سبد خانوار 
گران می شود، آیا اصوالً می توان به این 
نوع اقدامات که از نوع اصالحات ترمیمی 

و جزئی هستند، امید چندانی بست؟
امیدواری به روند ترمیم دستمزد، 
بســیار ناچیز و در حد صفر است چرا 
که اگر حتی جلسات شورای عالی کار 

در همان ابتدای نیمه دوم سال یعنی 
در روزهای ابتدایی مهرمــاه برگزار 
شــود و به فرض محــال خیلی زود، 
یعنی قبل از پایــان مهرماه به نتیجه 
برسد، باز هم دستاورد قابل اعتنایی 
برای کارگــران نخواهد داشــت. در 
بهترین حالت مانند جلســه ترمیمی 
هفدهــم خردادماه قرار اســت ۵ یا 
نهایت ۱۰درصد به حداقل دستمزد 
کارگــران اضافه کننــد که خروجی 
ریالی آن نهایتاً ۱۰۰ یــا در بهترین 
حالت ۱۵۰هزار تومان خواهد بود. آیا 
وقتی قیمت یک ربع سکه از حداقل 
دســتمزد کارگران یعنی ۲ میلیون و 
۶۱۱ هزار تومان بیشــتر شده است و 
دالر به مرز ۲۵هزار تومان رســیده، 
۱۰۰ یا ۱۵۰هــزار تومــان افزایش 
دســتمزِد ماهیانه، اعتبــار و ارزش 

چندانی دارد؟
بی اعتبار شدن مذاکرات مزدی و 
نتایج ریالی آن، معلول بی اعتبار شدن 
قدرت خرید ریال است که در نتیجه 
آن قدرت خرید دستمزد نیز به شدت 
)بیشتر از همیشه( تنزل یافته است. 
داده های رســمی نشان می دهند که 
هم قــدرت خرید دســتمزد ریالی و 
هم میزان درآمد ســرانه مــردم در 
طول سال های سپری شده از دهه ۹۰ 

شمسی به شدت کاهش یافته است.

کاهش درآمد مردم در دهه 90
بیســت و هشــتم تیر ماه، بانک 
مرکزی داده های چهار فصل ســال 
۹۸ را در اختیار عموم گذاشت. یکی از 
داده های مهم این گزارش، درآمد ملی 
ایران و تغییرات آن در طول سال های 
اخیر بوده است. براساس این گزارش، 
درآمد ملی هر ایرانی در سال گذشته 
به کمترین میزان دســت کم از سال 
۱۳۸۳ رسیده اســت. درآمد سرانه 
ایرانیان در ســال گذشــته به قیمت 
ثابت ســال ۹۰، معادل ۴.۷ میلیون 
تومان بوده که در قیاس با ابتدای دهه، 
افت ۳۵درصدی را نشــان  می هد. در 
واقع افت تولید ناخالص داخلی و تورم 
باال در طول سال های دهه ۹۰ موجب 
شد تا بیش از یک ســوم از درآمد هر 
ایرانــی از دســت رود. خردادماه نیز 
مرکز پژوهش های مجلس ایران اعالم 
کرد درآمد ســرانه ایرانیان ۳۴درصد و 
قدرت خرید هر ایرانی یک سوم کاهش 
یافته است. براساس این گزارش، درآمد 
سرانه ایران از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ 
کاهشــی ۳۴درصدی داشته و قدرت 
خرید هر ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ 

حدود یک سوم کاهش یافته است.
این گــزارش همچنیــن تصریح 
کرده اســت کــه در صــورت تحقق 
رشــد اقتصادی ۸ درصدی از ســال 

۱۳۹۹ به بعد حداقل شــش ســال 
زمان نیاز خواهد بود تا ایران به سطح 
درآمــد ۱۳۹۰ بازگــردد. همچنین 
روند صعودی ضریب جینی و نسبت 
۱۰درصد ثروتمندترین به ۱۰درصد 
فقیرترین جمعیت از ســال ۱۳۹۲ 
نشــان دهنده افزایش قابــل توجه 
نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه 
رشــد اقتصادی منفی و تورم باالی 

اقتصادی طی این سال ها بوده است.
فارغ از داده هــای واضح و صریح 
این گزارشات رسمی، مقایسه حداقل 
دستمزد با دو مولفه اصلی یعنی نرخ 
سبد معیشت در حال صعود و دیگری 
قیمت صعــودی دالر و ارز، نشــان 
می دهد که قــدرت خرید کارگران و 
ارزش دستمزد در طول ماه های اخیر 

به شدت نزول کرده است.

 دستمزد در ترازوی 
سبد معاش حداقلی

در حال حاضر دستمزد ۲ میلیون و 
۶۱۱هزار تومانی فقط ۳۸درصد سبد 
معیشت ۶ میلیون و ۸۰۰هزار تومانی 
است. سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰هزار 
تومانی مصوبه اســفندماه در ابتدای 
تیرماه به ۶ میلیــون و ۸۰۰هزار تومان 
رسید و این رقم، مربوط به قبل از شوک 
ارزی نیمه تیرماه و باال رفتن نرخ دالر از 
مرز ۲۰هزار تومان است. بدون تردید، 
تاثیر تکانه های ارزی روی قیمت اقالِم 
سبد معیشت خانوار معموالً بعد از چند 
ماه ظاهر می شــود یعنی در نیمه دوم 
سال که وعده داده اند ترمیم دستمزد در 
دستور کار قرار خواهد گرفت، تاثیرات 
پایدار دالر ۲۴ و ۲۵هزار تومانی یا حتی 
بیشتر، روی سبد معیشت خانوار خودش 
را نشان خواهد داد. با این همه، حتی اگر 
همین سبد ۶ میلیون و ۸۰۰هزار تومانی 
را مبنا قرار دهیم، باز هم دســتمزد ۲ 
میلیون و ۶۱۱هزار تومانی، ۴ میلیون 
و ۱۸۹هزار تومان از حداقل هزینه های 
زندگــی عقب ماندگی دارد. پرســش 
اینجاســت که کارگران حداقل بگیر 
)بیش از ۷۰درصد شــاغالن کشــور( 
این خال و شکاف ۴ میلیون و ۱۸۹هزار 

تومانی را با چه ترفندی باید پر کنند؟
 حداقل دستمزد 
در قیاس با نرخ ارز

مولفه تاثیرگذار بعدی در بی ارزش 
شــدن دســتمزد کارگــران، صعود 
سرسام آور نرخ ارز اســت که روزبه روز 
قدرت خرید دســتمزد و توان مالی آن 
را کاهش می دهــد. در حال حاضر اگر 
دالر را ۲۵هزار تومــان در نظر بگیریم، 
دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱هزار تومانی 
که بعد از یک ماه عرق ریختن و کار کردن 
نصیب کارگر حداقل بگیر می شــود، 
برابر با ۱۰۴ دالر است. یعنی یک کارگر 
ایرانی در ماه فقط ۱۰۴ دالر دســتمزد 
دارد و به نظر می رسد که این رقم یکی 
از پایین ترین دســتمزدها در سراسر 

جهان باشد.
در بسیاری از کشورهای اروپایی و 
همچنین در آمریکا، حداقل دستمزد، 
ســاعتی تعیین می شــود. حتی اگر 
کارگری به طور میانگین ســاعتی ۵ یا 
۶ دالر بگیرد که البته دستمزد واقعی 
بسیار بیشــتر از این ارقام است، در روز 

۴۸ دالر درآمد دارد. این کارگر حتی اگر 
فقط بیست روز ماه را کار کند، دستمزد 

ماهانه او ۹۶۰ دالر است.
نقدینگی توان ایجاد موج تورمی 

را از دست داده است
»احسان ســلطانی«، کارشناس 
اقتصادی در ارتباط با تنزل قدرت خرید 
دستمزد کارگران می گوید: رابطه پول با 
قیمت ارز آزاد نشان می دهد که اکنون 
مرتبه سوم )پس از ســال ۱۳۹۷ و بهار 
۱۳۹۸( است که در دوران ریاست همتی 
بر بانک مرکزی بازار ارز دســت کاری 
و مختل می شــود. ارزش دستمزدها و 
درآمد عامه مردم به پایین ترین سطح 
در سه دهه گذشته سقوط کرده است 
طوری که قدرت خرید دالر یا کاالهای 
دالری را ندارند چه برسد به آنکه عامل 
تحریک قیمت آن باشند. به گفته وی، 
نقدینگی دیگر توان ندارد که بخواهد 
موج تورمی ایجاد کنــد چراکه ارزش 
پول )اسکناس و مسکوک و موجودی 
حساب های جاری و کارت های بانکی( 
در اقتصاد ایران به حــدود ۲۰میلیارد 
دالر رسیده که نصف میانگین سال های 
پیش است. با این حساب، قدرت خرید 
دستمزد ایرانیان، هم در مقیاس وطنی 
)قیاس با ســبد معاش ریالــی که نرخ 
بسیار حداقلی آن ۶ میلیون و ۸۰۰هزار 
تومان است( و هم در مقیاس بین المللی 
)قیاس با نرخ دالر که بــه مرز ۲۵هزار 
تومان رســیده( بســیار پایین است و 
کارگران به سختی بسیار، ۳۰درصد از 
هزینه های زندگی خود را با دســتمزد 
دریافتی تامین می کننــد. در چنین 
شرایطی باید پرســید آیا واقعاً ترمیم 
ادعایی دســتمزد آن هم در نیمه دوم 

سال، هیچ فایده ای خواهد داشت؟

دستمزد ماهانه کارگران حوالی 100 دالر است

وقتیافزایشمزدهمبیتاثیرمیشود

خبر

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید 
بر اینکه مهارت آموزی باید اولویت شــود، گفت: 
بین ۴۰ تا ۴۵درصد مشــاغل فعلی تحت تأثیر 
تکنولوژی و صنعت روز، ضعیف خواهند شد و بازار 

آنها کوچک تر می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اوسط هاشمی 
اظهار داشت: کرونا نشــان داد اگر توانمندی مان 
به روز نباشــد و منزلت اجتماعی مهارت را ارتقا 
ندهیم و در نظــام بودجه ای کشــور و تدوین و 
قانونگذاری، رابطه مهارت با اشتغال را به درستی 

تبیین نکنیم، نمی توانیم سخنی از اشتغال مؤثر و 
پایدار بزنیم.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
افزود: جهان امروز جهان مهارت است و سواد و 
مدرک صرف نمی تواند موقعیت و فرصت ایجاد 
کند. یک کارفرما و کارآفرین در جست وجوی 
نیروی مؤثر و ماهر اســت و بــه توانمندی فرد 
فکر می کند. داشــتن مدرک نمی تواند الزامی 
برای یافتن شــغل باشــد، بلکه مهارت ضامن 

ماندگاری است.

وی با بیان اینکه باید با تغییر نظام آموزشی 
در کنار ســواد، مهارت را نیز آمــوزش دهیم، 
گفت: اگــر امروز آموزش را کلید توســعه یک 
کشور بدانیم، آموزش فنی و حرفه ای شاه کلید 
اســت. نگاه جامعه چه حکومت و چه ملت باید 
به اهمیت مهارت که قداست و منزلت شغل را 

معنی می بخشد، سوق داده شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه 
داد: سرعت تحوالت و تغییرات در حوزه تکنولوژی 
به گونه ای جدی است که در آینده با ریزش نیروی 

کار مواجه خواهیم بود، بنابراین برای جلوگیری 
از ریزش نیروی کار باید آموزش ضمن خدمت و 
کسب مهارت آموزی را توسعه دهیم. بین ۴۰ تا 
۴۵درصد مشاغل فعلی تحت تأثیر تکنولوژی و 
صنعت روز ضعیف خواهند شد و بازار آنها کوچک تر 
می شود. از این رو برای ماندگاری در بازار کار باید 

مهارت آموزی دنباله دار، در دستور کار قرار گیرد.
وی افــزود: اگــر بــرای همه مشــاغل 
مهارت آموزی را الزامی کنیم، هم حق مشتری 
به خوبی رعایت می شود و هم کیفیت تولیدات 
باال می رود و از ســوی دیگر نیز خســارت ها 
کاهش می یابد و در این صورت تنها کســانی 
می توانند پروانه کسب یا پروانه احداث بگیرند 
که تیم مهارتی آنها گواهینامه مهارت داشته 
باشــد، بنابراین باید در برنامه هفتم توسعه و 

قانون بودجه الزامــی جهت فراگیری مهارت 
در نظر بگیریم.

هاشــمی تأکید کرد: در برنامه هفتم توسعه 
جهش تولید باید با جهش مهارت پیوند بخورد. 
پیوند این دو می تواند ضامن تولید باکیفیت، شغل 
پایدار و بنگاه های مؤثر باشد. باید شاخص هایی 
را برای ارزیابی سهم مهارت در مراکز مختلف در 

نظر بگیریم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

بازار ۴۵ درصد مشاغل کوچک خواهد شد

رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی:

پیگیر به روز شدن مطالبات تامین اجتماعی از دولت هستیم

نقدینگی دیگر توان ندارد 
که بخواهد موج تورمی 

ایجاد کند؛ چراکه ارزش 
پول )اسکناس و مسکوک 

و موجودی حساب های 
جاری و کارت های بانکی( 
در اقتصاد ایران به حدود 

۲0 میلیارد دالر رسیده که 
نصف میانگین سال های 

پیش است

طبق گزارش بانک مرکزی، 
درآمد سرانه ایرانیان در 

سال گذشته به قیمت 
ثابت سال 90، معادل ۴.۷ 
میلیون تومان بوده که در 

قیاس با ابتدای دهه 90، 
افت ۳۵درصدی را نشان  

می د هد
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