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طرح پرداخت ودیعه مسکن به 
درد کارگران نمی خورد

عضو کمیته مزد شــورای عالی کار می گوید: 
چند ماه از سال جدید گذشته است و هنوز حق 
مســکن 200هزار تومانی کارگران که شورای 
عالی کار یک ماه پیــش آن را مصوب کرده بود، 
پرداخت نشده است. مقرر بود این حق مسکن از 
از ابتدای تیرماه پرداخت شود درحالی که در چند 
ماه اخیر قیمت مســکن و اجاره مسکن وضعیت 

سرسام آوری پیدا کرده است.
محمدرضا تاجیک در گفت وگو با تســنیم با 
بیان اینکه دولت توجهی به کارگران ندارد، گفت: 
مگر حقوق دو میلیون تومانــی کارگران کفاف 
پرداخت ســود ماهیانه 540هزار تومانی ودیعه 
مســکن را می دهد که دولت منت سر کارگران 
می گذارد؟ این طــرح به درد جامعــه کارگری 
نمی خورد. این بــار هم کارگــران از طرح های 
دولت جا ماندند. دولت تصور درســتی از جیب 

کارگران ندارد.
وی گفت: در سبد معیشت کارگران به دلیل 
گرانی ناشی از قیمت ارز، تورم زیادی تحمیل 
شده است. متاسفانه نمایندگان عالی کارگری 
از دســتمزد کارگران رضایت ندارند اما باز هم 
تالش می کنند تا ارقام کوچک هم که شده به 

این سبد بیافزایند.
    

تجمع اعتراضی کارگران سابق 
سیمان لوشان

کارگران سابق کارخانه ســیمان لوشان در 
اعتــراض به محقق نشــدن وعده بازگشــت به 
کارشان، مقابل ورودی معدن سنگ آهک تخت 

آسمان سیمان لوشان تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، از مرداد ماه سال ۹2 و بعد از 
اعالم تعطیلی کارخانه سیمان لوشان و بیکاری 
شمار زیادی از کارگران، همچنان ۶۷ نفر منتظر 
بازگشــت به کار خود هســتند. ایــن کارگران 
مدعی هستند از سال ۹5 که این کارخانه با همه 
تجهیزات به همراه یک معدن بزرگ سنگ آهک 
به یک پیمانکار سنگ فروخته شد، خریدار متعهد 
شد همه آنها را در این مجموعه مشغول کند که تا 
امروز و بعد از گذشت 4 سال، هنوز وعده کارفرما 
محقق نشده و او نیروهای کار خود را از استان های 

دیگر جذب کرده است.
کارگــران اظهــار کردند: خریــدار حین 
واگذاری موظف شــده بود در ازای استخراج 
معادن سنگ آهک، یک صنعت جدید در جوار 
معدن ایجاد و کارگران بیکار شــده کارخانه را 
مشغول به کار کند اما چند سال است پیمانکار 
از معادن ســنگ این کارخانه در حاشیه شهر 
لوشان ســنگ اســتخراج می کند اما به رغم 
وعده ای که به شورای تامین شهرستان رودبار 
و سهامداران سابق کارخانه حین واگذاری داده 
بود، اقدامی در جهت راه انــدازی کامل واحد 
جدید و اشتغال نیمی از کارگران بیکار شده در 

واحد صنعتی صورت نمی دهد.
    

ریزش سنگ، جان کارگر معدن 
باجیگران را گرفت

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفــت: ریزش ســنگ از دیواره هــای معدن 
خاک نســوز باجیگران شهرســتان کیار این 
اســتان منجر به فوت یکــی از کارگران این 

معدن شد.
به گزارش ایرنا، مهرداد قاســمی افزود: صبح 
روز یکشــنبه )پنجم مرداد(، ریزش ســنگ از 
دیواره های معدن خاک نســوز باجیگران باعث 
فوت یکی از کارگران معدن شد و سایر کارگران 

در سالمت هستند.
وی تصریح کرد: خبر منتشــر شده در فضای 
مجازی مبنی بر ریزش این معدن و حبس ۶ نفر 
از کارگران در زیر آوار شایعه است و صحت ندارد.
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شــوک اقتصادی شــیوع ویروس 
کرونــا در روزهای پایان ســال قبل و 
ماه های آغازین ســال جاری، منجر به 
کاهش فروش بســیاری از مشــاغل و 
کسب وکارهای مرتبط شد. در این میان 
دولت با بسته  های حمایتی خود سعی 
کرد آثار منفی اقتصادی این مســاله را 

برای خانوارها موقتا تعدیل کند.
به گزارش »توسعه ایرانی«، شوک 
ناشــی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک 
عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه کرده 
اســت. از یک طرف عرضه نیروی کار 
کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین 
مواد اولیه تولید نیز مشــکالتی ایجاد 
شده است. شوک عرضه، شوک تقاضا 
را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب 
و کارهــا، منجر به تعدیــل نیروی کار 
می شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش 
تقاضا را به همــراه دارد. از طرف دیگر 
عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار 
را به تصمیم پس انداز بیشتر و به تعویق 
انداختن خرید اقالم غیرضروری ترغیب 
می کند. همین امر کاهش تقاضای کل 
بیشتری را موجب می شــود بنابراین 
انتظار می رود رکود اقتصادی ناشی از 

شوک ارزی و تحریم ها تشدید شود و لذا 
الزم است تا سیاست های حمایتی هم از 

خانوار و هم از کسب وکار صورت گیرد.
معاونت امــور اقتصــادی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری 
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و 
معاونت رفاه اجتماعی، در گزارش چهار 
فصلی، آثار اقتصادی شــیوع ویروس 
کرونا در سطح بین الملل، سیاست های 
اقتصادی کشــورها در مواجهه با این 
بحران و اقدامات حمایتی ایران در حوزه 

تولید و اشتغال را بررسی کرده است.
در مقدمه ایــن گــزارش، ضمن 
اشاره به تکانه های اقتصادی فراگیری 
ویروس کرونا، به برخی از استراتژی ها و 
سیاست هایی که کشورها برای حمایت 
از خانوارها و اقشــار آســیب پذیر اجرا 
کرده انــد ازجمله کمک مســتقیم به 
خانوارهای کم درآمد، کارکنان و افراد 
خوداشتغال، پرداخت بیکاری، تعویق 
مهلت پر کــردن اظهارنامه و پرداخت 
مالیات های شخصی، کاهش مالیات بر 
مصرف و امالک، حمایت از هزینه های 
بهداشــتی خانوار، تســهیل قوانین و 
الزامات کار پاره وقت، پرداخت حقوق 

دوران مرخصی استعالجی مبتالیان، 
کمــک مالــی و تعویــق اجاره بهای 
خانوارهای آســیب دیده و... پرداخته 

شده است.
در ادامــه این گزارش آثار شــیوع 
ویروس کرونــا بر رشــد اقتصادی به 
تفکیک مناطق مختلف جهان بررسی 

شده است.
براســاس تحقیقات به عمل آمده، 
پیش بینی هــای مختلــف از رشــد 
اقتصادی به تفکیــک مناطق مختلف 

جهان نشان می دهد که در سال 2020 
کشورهای منطقه اروپا بیشترین آسیب 
را از شیوع ویروس کرونا خواهند دید و 
براساس پیش بینی ماه آوریل صندوق 
بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی 
اروپا در سال 2020 به میزان ۶.۶درصد 

کاهش می یابد.
ایــن گــزارش می افزایــد: برای 
کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه نیز 
پیش بینی های صندوق بین المللی پول، 
رشد اقتصادی منفی را نشان می دهد. 
براساس این پیش بینی، تولید ناخالص 
داخلی کشورهای صادرکننده نفت این 
منطقه، در ســال 2020 حدود منفی 
۹.3درصد کاهش می یابد و این در حالی 
است که کاهش تولید ناخالص داخلی 
کشورهای واردکننده نفت این منطقه، 
تنها در حدود منفی 8درصد خواهد بود. 
یکی از عواملی که موجب کاهش بیشتر 
رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده 
نفت این منطقه نســبت به کشورهای 
واردکننده می شــود، کاهش شــدید 

قیمت نفت ناشی از کمبود تقاضا است.
آثار شیوع ویروس کرونا بر بیکاری، 
فقر و رفاه اقتصادی نیز از دیگر مواردی 
است که در این گزارش، بررسی و عنوان 
شده است که بر میزان بیکاری و سطح 
رفاه در کشورها نیز آثار قابل مالحظه ای 

داشته است.
اقدامات حمایتی ایــران در حوزه 
تولید و اشــتغال و ابعــاد تاثیرگذاری 
کرونا بر اقتصاد ایــران بخش دیگر این 

گزارش است.
براســاس این تحلیــل، مجموعه 
اقداماتی نظیر طرح های فاصله گذاری 
اجتماعی که به منظور حفظ سالمت 
شهروندان اجرا شد به نوبه خود به کند 
شدن چرخ اقتصاد و بروز رکود، تعطیلی 
و نیمه تعطیلــی واحدهای اقتصادی و 
اخالل در زنجیره ارزش تولید و افزایش 

نااطمینانی در اقتصاد منجر شده است.
در بخــش نتیجه گیــری ایــن 
گزارش آمده اســت: بررسی تغییرات 
وضعیت رفاهی خانوار طی ســال های 
گذشته حاکی از وضعیت آسیب پذیر 
خانوارها است، چنانچه متوسط هزینه 

خانوارهــای شــهری و روســتایی به 
قیمت های ثابت تقریباً در 10سال اخیر 
یک روند نزولی را طی کرده است که به 
طور آشکار کوچک شدن سبد مصرفی 
خانوار را نشان می دهد. اگر چه بررسی 
سایر مالک ها همچون نسبت هزینه های 
خوراکی به غیرخوراکی، ضریب جینی و 
سایر شاخص های بررسی شده به طور 
کلی روند نزولی وضعیت رفاهی خانوار و 
افزایش نابرابری را نمایش می دهد، اما به 
طور خاص مقایسه متوسط هزینه های 
خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک 
دهک های هزینه ای نشــان می دهد 
که رقم متوســط هزینه خانوار شهری 
و روستایی کشور تقریباً  با دهک هفتم 
هزینه ای شهری و روستایی به ترتیب 
تناســب دارد که معنای آن اســت که 
شش دهک هزینه ای در وضعیت بدتر 

از متوسط جامعه قرار دارند.
بررسی رشد حقیقی هزینه خانوار 
در دهک های هزینه ای در ســال ۹8 
نشانگر آن اســت که تمام دهک های 
هزینه ای با رشد حقیقی منفی روبه رو 
بوده اند که به معنای آن است که سبد 
مصرفی خانوارهــای ایرانی کوچک تر 
شــده اســت اما با دقیق تر شــدن در 
دهک هــای هزینه ای، مالحظه شــد 
دهک اول شهری و روستایی به ترتیب 
رشد منفی 1۶ و منفی 1۷.2درصدی و 
دهک دهم شهری و روستایی به ترتیب 
رشد حقیقی منفی ۶.4درصد و منفی 
13.5درصد را تجربه کرده اند که گویای 
آن است که دهک های پایین درآمدی از 

تورم آسیب بیشتری دیده اند.
عوامل عمده اثرگــذار بر وضعیت 

رفاه خانوار تورم و رشد اقتصادی است 
که در چند ســال اخیر با شدت گرفتن 
تحریم ها از هر دو کانال، وضعیت رفاهی 
خانوارها آســیب دیده است. در چنین 
شرایطی بروز بحران همه گیری ویروس 
کرونا بی شک منجر به بدتر شدن رفاه 
خانوار خواهد شــد چرا که از سویی به 
واسطه طرح هایی ازجمله فاصله گذاری 
اجتماعی و همچنین رکــود به وجود 
آمده ناشی از بحران، درآمد بسیاری از 
شاغلین کاهش یافته و در مواردی حتی 

با بیکار شدن صفر شده است.
از ســوی دیگر با توجه بــه اینکه 
درآمدهای دولت نیــز در نتیجه رکود 
ناشــی از بحران و همچنین کاهش در 
درآمدهای نفتی محدود شده و از سوی 
دیگر بار هزینه ای جدیــدی بر دوش 
دولت گذارده شده است، انتظار شدت 
گرفتن کســری بودجه دولــت دور از 
ذهن نیست. بنابراین انتظار می رود در 
ماه های آتی شاهد افزایش تورم باشیم. 
این دو موضــوع در کنار یکدیگر بیش 
از پیش به افــت وضعیت رفاهی خانوار 

خواهد انجامید.

فاصله گذاری اجتماعی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد کشور

وزارت کار: وضعیت رفاهی خانوارها افت شدیدی داشته است

خبر

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
کشور با اشــاره به اینکه بهتر است تعاونی های 
کارگری جایگزین شــرکت های تأمین نیروی 
پیمانکاری شــوند، گفت: حذف شــرکت های 
پیمانکاری را در مجلس قبــل پیگیری کردیم و 
به نتیجه نرسیدیم ولی در این مجلس هم دنبال 

خواهیم کرد.
ناصــر چمنــی در گفت وگو بــا خبرگزاری 
تسنیم، درباره فعالیت شرکت های تأمین نیروی 

پیمانکاری گفــت: اعتقاد داریــم پیمانکاران، 
واسطه ای بیش نیستند.  در مناطق آزاد تجاری 
زمانی که می خواهند خطی را راه اندازی کنند تا به 
تولید برسانند پیمانکارانی مشغول فعالیت هستند. 
پیمانکارانی که به عنوان تأمین نیروی انســانی 
مشــغول فعالیت هســتند به صورت واسطه ای 
بیش نیستند. در چنین شرایطی کارگران زحمت 

می کشند و سود به جیب پیمانکاران می رود.
چمنی بیان کرد: حضور پیمانکاران بازار خوب 
و شیرین واسطه گری است که ایجاد شده است و 
به خاطر حفظ کیان جامعه کارگری و سالمتی در 

مجموعه های تولیدی باید پیمانکار حذف شود.

رئیس کانــون عالی انجمن هــای صنفی 
کارگران کشور با ابراز اینکه »در مجلس گذشته 
به دنبال تصویــب طرح حذف شــرکت های 
پیمانــکاری بودیم«، گفت: پیشــنهاد دادیم 
به جای شــرکت های پیمانکاری تعاونی های 
کارگری جایگزین شوند. متأسفانه در مجلس 
قبلی بحث هایی شد ولی به صحن علنی نرفت. 
اکنون درحال رایزنی با مجلس فعلی هســتیم 

امیدواریم به نتیجه برسیم.
وی خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم که کارگران 
باید با کارفرمای اصلی قرارداد منعقد کنند. اگر 
امکان چنین کاری مهیا نیســت بهتر است که 

تعاونی های کارگری جایگزین شرکت های تأمین 
نیروی پیمانکاری شوند.

چمنی بــا اعــالم اینکه شــرکت تعاونی در 
پتروشیمی تبریز در قسمت تعمیرات راه اندازی 
شد، گفت: این تعاونی به جای شرکت تأمین نیروی 
پیمانکاری فعالیت می کند و بســیار موفق بوده 
است و حق کارگری پایمال نشده است. 500 نفر 
کارگر در این تعاونی فعالیت دارند و حدود ۷ سال 
است که فعالیت می کند. کارگران هم سهامدار 
تعاونی هستند و هم شــاغل در تعاونی هستند و 
عالوه بر اینکه بهره وری کار آنها باال رفته اســت. 
سودهای حاصل نیز بین کارگران توزیع شده است. 

 این شکل می تواند نمونه ای برای کل کشور باشد. 
چمنــی افــزود: در شــرایطی که هــر روز بر 
هزینه های زندگی کارگران افزوده می شــود. 
برای ترس از بیکار شدن و تمدید نشدن قرارداد 
خود از مطالبات خود چشم پوشــی می کنند، 
به همین دلیــل در شــرکت های پیمانکاری 
حق و حقوقشــان پایمال می شود. کارگران در 
جســت وجوی معاش  خانواده راهی کارگاه ها 
می شــوند، برای همین طبیعی است که برای 
حفظ این موقعیت مالحظه و از سایر مطالبات 
قانونی خود نظیر رعایت اصول ایمنی، حقوق 

به موقع و... در محیط کار چشم پوشی کنند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

دولت، تعاونی های کارگری را جایگزین شرکت های پیمانکاری کند

نیروهای شرکتی شــاغل در حوزه های بهداشت و درمان 
صبح دیروز )یکشنبه پنجم مرداد( مقابل مجلس تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، تجمع کنندگان در مقابل وزارت بهداشت که 
شامل نیروهای پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، آزمایشگاهی، 
روانشــناس، پزشــک، تغذیــه و... بودند، خواســتار حذف 
شرکت های واسطه پیمانکاری و تبدیل وضعیت استخدامی 

خود به صورت پیمانی و رسمی بودند.
آنها در مورد دالیل این تجمع گفتند: نیروهای شرکتی 
تنها خواسته های صنفی دارند. ما صنفی بودن خواسته های 
خود را در بنرها یادآوری می کنیم، پس خواسته سیاسی و 
غیرصنفی نداریم و تنها خواهان رفع تبعیض میان نیروهای 
رســمی و... با نیروهای شرکتی هســتیم. تبدیل وضعیت 
استخدامی از این جهت برای نیروهای شرکتی اهمیت دارد 

که آنها با حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و کمتر از 
آن در مراکز بهداشتی و درمانی کار می کنند و از تمام مزایای 
شغلی نیروهای رسمی و... بی بهره اند. این در شرایطی است 
که بار مقابله با کرونا در مراکز درمانی و بهداشــتی بر شانه 

نیروهای شرکتی است.
معترضان افزودند: نیروهای شرکتی شاغل در حوزه های 
بهداشت و درمان در چند ماه اخیر آن چنان درگیر رسیدگی به 
مریض های بدحال مبتال به کرونا بودند که وقتی برای پیگیری 
مطالبات خود نداشــتند در حالی که در این مدت مسئوالن 
وزارت بهداشت، نمایندگان مجلس و... مدام وعده رسیدگی 
به خواسته هایمان را می دانند. این در شرایطی است که کادر 
شرکتی مراکز بهداشــتی و درمانی در برخورد با بار مراجعه 

بیماران، دچار فرسودگی جسمی و روحی شده اند.

آنها با بیان اینکه دستمزدهای مختلفی به شاغالن شرکتی 
پرداخت می شود، گفتند: نیروی خدماتی شرکتی در مشهد 
داریم که در ســال ۹۹ حدود یک میلیون و 800هزار تومان 
دریافت می کند. نیروی خدماتی دیگری هم در ماه یک میلیون 
و 300هزار تومــان دریافت می کند. این در حالی اســت که 
نیروهای شرکتی با مدرک فوق لیسانس و نظایر آن مشغول 
به کار هستند. در همین حال طول مدت قراردادهای نیروهای 
شرکتی متفاوت اســت. برای نمونه عده ای قرارداد 3 ماهه و 

عده ای قرارداد یک ساله دارند.

معترضان افزودند: نیروهای شرکتی بعضا 13 تا 14 سال 
سابقه کار دارند اما از کارانه، اضافه کار و دیگر مزایای شغلی 
بی بهره هستند. در نتیجه یک نیروی شرکتی 3 میلیون و 
400هزار تومان، نیروی حقوقی طــرح درمان 4 میلیون 
و 800هزار تومان و نیروی رســمی ۶ میلیون و 200هزار 
تومان دریافت می کند. الزم اســت که برای یکسان سازی 
حقوق ها در مشاغل همســان، یکسان سازی قراردادهای 
کار و یکسان ســازی مزایای رفاهی نیروها حرکت کنیم و 
تبعیض میان نیروی شرکتی و غیرشرکتی را از نظام اداری 

حذف کنیم.
نیروهای شــرکتی معترض با بیان اینکــه پس از تجمع 
مقابل مجلس، مقابل سازمان برنامه و بودجه جمع می شویم، 
گفتند: سازمان برنامه و بودجه باید اراده الزم برای تامین منابع 
بودجه ای تبدیل وضعیت نیروهای شــاغل در شرکت های 
پیمانکاری را پیدا کند چرا که نیروهای شرکتی حوزه بهداشت 
و درمان بیش از 30هزار نفر هستند و این تعداد به منابع کافی 
برای یکسان ســازی حقوق و مزایای خود با نیروهای طرح و 

رسمی نیازمند هستند.

تجمع اعتراضی نیروهای شرکتی بهداشت و درمان مقابل مجلس

تبعیض را از نظام اداری حذف کنید

اقداماتی نظیر طرح های 
فاصله گذاری اجتماعی 

باعث کند شدن چرخ 
اقتصاد و بروز رکود، تعطیلی 

و نیمه تعطیلی واحدهای 
اقتصادی و اخالل در زنجیره 

ارزش تولید و افزایش 
نااطمینانی در اقتصاد شده 

است

در سال 98 هزینه حقیقی 
خانوار دهک اول شهری و 
روستایی به ترتیب رشد 
منفی 16 و 17.2درصدی 

و دهک دهم شهری 
و روستایی به ترتیب 

رشد حقیقی منفی 6.4 
و 13.5درصد را تجربه 

کرده اند یعنی دهک های 
پایین درآمدی از تورم 

آسیب بیشتری دیده اند
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