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تجمع کارگران نیشکر هفت تپه 
در محوطه مجتمع

صبح روز شنبه )۱۹ مهر( شــماری از کارگران 
مجتمع نیشــکر هفت تپه در واکنــش به عملی 
نشــدن وعده پرداخت مزایای حقوق تیر ماه خود، 
در محوطه کارخانه تجمع کردند. به گزارش ایلنا، 
در آخرین تجمع کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه 
که حدود یک ماه پیش برگزار شــد، کارفرما وعده 
پرداخت مطالبات کارگران را داده بود ولی در نهایت 
روز شنبه ۲۲ شــهریور ماه حقوق تیر ماه کارگران 
بدون اضافه کاری واریز شــد. به گفته کارگران، با 
وجود اتمــام مهلت هنوز اتفاق خاصــی نیفتاده و 
کارفرما نســبت به پرداخت مابقی مطالبات آنان 
بی توجهی نشــان می دهد. به ادعای کارگران این 
واحد تولیدکننده شکر، نماینده تام االختیار مجتمع 
با ارسال اطالعیه ای وعده پرداخت معوقات تیرماه 
وحقوق با مزایای مردادمــاه را تا پایان هفته جاری 

داده است.
    

افزایش ۵۵درصدی کودکان کار 
در مراکز بهزیستی البرز

مدیرکل بهزیســتی البرز گفت: در شش ماهه 
اول امســال تعداد کودکان کار پذیرفته شــده در 
مراکز بهزیستی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
۵۵درصد افزایش داشته است. اسدهلل حیدری در 
گفت وگو با ایسنا گفت: حدود ۴۶درصد از کودکان 
کار استان که از خدمات بهزیستی استفاده می کنند، 
بین ۶ تا ۱۱ سال، بیش از ۲۸درصد ۱۲ تا ۱۴ سال، 
بیش از ۲۱درصد از آنها ۱۵ تا ۱۸ سال و بیش از سه 
درصد هم زیر شش سال هســتند. وی ادامه داد: 
رابطعه معکوس ســن و میزان حضور در خیابان 
ناشی از آن اســت که کودکان با افزایش سن وارد 
کارگاه های زیرزمینی یا ســایر مشاغل می شوند. 
وی افزود: بررسی وضعیت تحصیلی این کودکان 
نشان می دهد بیش از ۴۴درصد این کودکان دارای 
تحصیالت مقطع دبستان، بیش از ۳۶درصد آنها 
ترک تحصیل کــرده و ۹.۴درصد آنهــا در مقطع 
راهنمایی تحصیل می کنند و ۴.۵۲درصد آنها نیز 
زیر سن مدرسه هستند. حیدری اضافه کرد: با توجه 
به آمار ۳۶.۷۲درصــد از کودکان خدمت گیرنده از 
بهزیستی استان ایرانی بوده و ۶۳.۲۸درصد آنها نیز 
اتباع خارجی هستند. مدیرکل بهزیستی البرز تاکید 
کرد: ۸۰.۷۹درصد کودکان کار و خیابان استان که 
از خدمات مراکز بهزیستی استفاده می کنند، پسر و 

مابقی دختر هستند.
    

بخش درمان تامین اجتماعی در 
اختیار ستاد کرونا قرار می گیرد

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در نامه ای به 
مدیرعامل تامین اجتماعی، بر ضرورت در اختیار 
قرار دادن همه توان درمانی ســازمان در خدمت 
مردم و ستادهای فرماندهی کرونا در شرایط ویژه 
تأکید کرد. در متن نامه شریعتمداری خطاب به 
ساالری آمده است: هر چند با دریافت گزارش های 
منظم روزانه اطمینان حاصل اســت که ظرفیت 
درمان ســازمان از ابتدای ورود کرونا در خدمت 
ستاد فرماندهی کرونا در سراسر کشور قرار گرفته، 
اینک که در تهران و بســیاری از استان ها شرایط 
ویژه و قرمز اعالم شــده، یک بار دیگر بر ضرورت 
در اختیار قرار دادن همه توان درمانی سازمان در 
خدمت مردم و ستادهای فرماندهی کرونا تأکید 
می کنم. ضمن درود بی پایان بــه روان پاک همه 
شهدای مدافع سالمت مردمان، بیش از هر زمان 
از کادر سختکوش درمان سازمان که در مواجهه 
مســتقیم با این ویروس منحوس از بذل جان هم 

دریغ نورزیدند، صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم.
    

دو کارگر ساختمانی زیر آوار 
جان باختند

روز گذشته )۱۹ مهر( جسد دو کارگر محبوس 
در آوار خیابــان ابوذر تهران پیدا شــد. به گزارش 
ایلنا، با تالش چندین ســاعته آتش نشانان تهران 
ســرانجام پیکر دو کارگری کــه روز جمعه بر اثر 
حادثه ریزش ســاختمان در خیابان ابوذر زیر آوار 
مانده بودند، کشف شد. به گفته مسئول این پروژه 
ساختمانی، فرد دیگری هنگام وقوع حادثه در داخل 
ساختمان حضور نداشته و به همین علت عملیات 

جست وجوی آتش نشانان نیز پایان یافت.
این دو کارگر اهل افغانســتان و ۱۸ و ۲۴ ساله 

بوده اند.
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نسرین هزاره مقدم

تــورم افسارگســیخته در بخش 
مسکن و اجاره بها سبب شد تا طرحی 
به نام طــرح وام ودیعه مســکن در 
دســتور کار دولــت قرار گیــرد. در 
اظهارات توجیهی این طرح ادعا شده 
اســت که کارگران و کم درآمدها در 
اولویت دریافت وام قرار دارند، با این 
کارگران حداقل بگیر می گویند توان 

بازپرداخت چنین وامی را نداریم.
براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه 
با ویروس کرونا و در راســتای حمایت 
از مســتأجران وام ودیعه ۱۵ میلیون 
تومانی، ۳۰ و ۵۰ میلیــون تومانی به 
ترتیب در شهرها، شــهرهای بزرگ و 
تهران باید از ســوی بانک ها پرداخت 
شــود. در ابتدا قرار بود که این وام ۳۶ 
ماهه بازپرداخت شود اما با مصوبه ۱۵ 
شهریور ستاد ملی کرونا در مختصات 
طــرح، تغییراتی اتفاق افتــاد و دوره 
بازپرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی به 

۶۰ ماه افزایش یافت.
در این وام، تسهیالت بر دو نوع است:

۱-  با نرخ سود ۱۳درصد و سر رسید 
یک ســاله به نحوی که یک دوازدهم 
معادل سود تســهیالت طی یک سال، 
ماهانه پرداخــت و اصل بدهی در زمان 
اتمام قرارداد تسویه خواهد شد. ضمناً 

در پایان ســال اول در صــورت تفاهم 
بانک عامل با متقاضــی، مانده بدهی 
می تواند طی ۳۶ قسط و با نرخ ۱۳درصد 

تقسیط شود.
۲- با نرخ سود ۱۲درصد و تقسیط 
۳۶ ماهه )برای حداکثر تسهیالت تا ۳۰۰ 
میلیون ریال( و برای تسهیالت بیش از 
۳۰۰ میلیون ریال با تقسیط ۶۰ ماهه به 
نحوی که متقاضی در هر قسط بخشی 
از اصل و سود تسهیالت را پرداخت کند. 
بدیهی است در صورت تمایل متقاضی 
مدت بازپرداخت تســهیالت می تواند 

کاهش یابد.
با این حســاب، به نظر می رســد 
یک کارگر حداقل بگیــر در تهران باید 
بــرای بازپرداخت وام ودیعه مســکن 
۵۰ میلیون تومانی، باید هر ماه حدوداً 
۶۰۰هزار تومان قســط بپــردازد. این 
درحالی ست که این ۶۰۰هزار تومان، 
فقط بابت ودیعه مسکن است و ربطی 
به اجاره خانه ماهانه ندارد. براســاس 
اطالعات رسمی منتشره، حداقل اجاره 
خانه در تهران، ۵۰ میلیون تومان ودیعه 
و ماهی ۱.۵ تا ۲ میلیــون تومان اجاره 
ماهانه اســت. پس اگر کارگری موفق 
به دریافت وام ودیعه مسکن شود، باید 
عالوه بر ۶۰۰هزار تومان قســط بانک، 
حداقل ماهی ۱.۵ میلیون تومان بابت 
اجاره خانه بپردازد. پرسش اینجاست 

که کارگر حداقل بگیر این پول را از کجا 
بیاورد؟
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طبق گزارش مرکز آمار در تابستان 
۱۳۹۹، شــاخص قیمــت اجاره بهای 
واحدهای مسکونی در مناطق شهری، 
به عدد ۱۹۵,۸ رســید که نســبت به 
فصل قبل )۱۷۵.۱( حدود ۱۱.۸درصد 
افزایش داشــته اســت. در این فصل 
بیشــترین نرخ تورم فصلی مربوط به 
استان همدان با ۱۶.۲درصد افزایش و 
کمترین آن مربوط به استان سیستان 
و بلوچستان با ۳.۱درصد افزایش است. 
همچنین متوسط هزینه اجاره بها برای 
کل خانوارهایــی که تمدیــد قرارداد 
داشته اند، در تابستان امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۴۱.۲درصد 

افزایش یافته است.
یک کارگر: وام به کار ما نمی آید

یک کارگر پاکبان شــهرداری در 
تهران در ارتباط با وام ودیعه مســکن 
که مهلت دریافت آن تا دی ماه ســال 
جاری تمدید شــده، می گوید: چنین 
وام هایی به کار ما کارگــران نمی آید. 
مساله اصلی ما اجاره خانه های هنگفت 
است که امسال باز هم بیش از ۳۰درصد 
گران شده است. حتی در حاشیه های 
تهران، برای اجاره آپارتمان باید یک و 

نیم یا دو میلیون تومان بپردازیم. ما در 
اسالمشهر، آپارتمان کوچکی را با ماهی 
۹۰۰هزار تومان اجــاره ماهیانه و ۲۰ 
میلیون تومان پــول پیش، اجاره کرده 
بودیم که امسال اجاره همان خانه، یک 
میلیون و ۵۰۰هزار تومان شده است. از 
کجا بیاوریم چنین پول هایی را ماهانه به 
صاحبخانه ها بدهیم. دولت هم که سود 
۱۲ یا ۱۳درصدی از وام ودیعه مسکن از 

ما می خواهد.
به نظر می رسد ترکیب و چیدمان 
چنیــن طرح هایــی بــدون توجه به 
قابلیت هــای مالــی و توانمندی های 
اقتصادی طبقه کارگر طراحی شــده 
است. در طرح وام ودیعه مسکن، افراد 
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
نیز در اولویت باالی دریافت قرار دارند. 

این گروه ها که وضع اقتصادی به مراتب 
بدتری نسبت به کارگران شاغل دارند 
و حتی از دریافت دستمزد حداقلی نیز 
محرومند، چطور قرار است هم تسهیالت 
بانکی را بازپرداخت کنند، هم اجاره خانه 
بدهند و هم ســایر خرج های زندگی را 

تامین کنند؟
انتقادات به طرح وام ودیعه مسکن 
در حالی صورت می گیــرد که فعاالن 
کارگری به جای وام پــردازی دولت و 
گرفتن سود تسهیالت توسط بانک ها، بر 
اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ 
قانون کار تاکیــد دارند. در هر دوی این 
اصول قانونی، دولت به عنوان باالترین 
نهاد اجرایی کشور موظف شده »مسکن 
شایســته« برای کارگران فراهم کند. 
قانون کار هم مکانیسم تامین مسکن 
کارگری را از کانال تعاونی های مسکن 
کارگری یا خانه های سازمانی تعریف 
کرده و تاکید دارد که کارفرمایان بزرگ 
باید برای کارگران خود خانه سازمانی 
بسازند و در کارگاه های کوچکتر در ایجاد 
و پیشــبرد تعاونی های مسکن کمک 
کنند. دولت نیز باید زمین، تسهیالت و 

ابزار کار در اختیار قرار دهد.
به همین دلیل اســت کــه فعاالن 
کارگری بر ضرورت اتخاذ راهکارهای 
اصولی تر در تامین مسکن کارگران تاکید 
دارند. برای نمونــه »فرامرز توفیقی« 
معتقد است »وام ودیعه مسکن به درد 
کارگران نمی خــورد و دولت باید برای 
کارگران، مسکن شایسته فراهم کند 
چراکه امروزه اجاره خانه های سنگین، 
تمام دستمزد کارگران را می بلعد و حتی 
در حاشیه شهرها، اجاره خانه سر به فلک 

کشیده است«.
»کاظــم فرج اللهی« یــک فعال 
کارگری دیگر نیز تاکیــد دارد »چاره 
کار در تقویــت تعاونی های مســکن 
اســت و طرح هایی ماننــد وام ودیعه 
مســکن به درد کارگران حداقل بگیر و 
بازنشستگان کارگری نمی خورد. دولت 
هم می خواهد ۱۲درصد از کارگری سود 
دریافت کند که حتی نان شب ندارد و با 
مزدش نمی تواند مواد غذایی خانواده را 

فراهم کند«.
با این اوصــاف، به نظر نمی رســد 
کارگران استقبال چندانی از وام ودیعه 
مسکن داشته باشند. اگر این ۵۰ میلیون 
تومان می توانست هم در نقش ودیعه 

و هم در نقش اجاره خانه ماهانه باشد، 
شــاید گرفتن آن از بانــک تا حدودی 
توجیه داشت اما حاال که قرار است این 
وام فقط پول پیش خانه را جور کند و از 
سوی دیگر، بالعوض هم نیست و دولت 
آن را با ســود حداقل ۱۲درصدی پس 
می گیرد، کدام کارگری توان بازپرداخت 
چنین وامی را دارد؟ مگر کارگران ماهی 
چقدر درآمد دارند کــه بخواهند برای 
پول پیش خانه نیز وام بگیرند و سود به 

دولت بپردازند؟
کارگر پاکبان شــهرداری با بیان 
اینکه حتی اگر نتوانیم پول پیش خانه 
را بدهیم باز هم این وام را نمی گیریم، 
اضافه می کند: کارگران به زندگی در 
خانه های بســیار بی کیفیت و حتی 
اتاقک های کارگــری روی آورده اند. 
برخــی از خانواده هــای کم درآمد 
در خانه هــای اشــتراکی زندگــی 
می کنند؛ یعنی هر خانواده یک اتاق! 
ما کارگران آن قدر بــه زمین و زمان 
مقروضیم که دیگــر نمی توانیم وام 

ودیعه مسکن بگیریم.
تنزل روزافزون سطح زندگی 

مزدبگیران
باید دقت کرد که بی کیفیت شدن 
زندگی و افول ســطح آن از مولفه هایی 
مانند مسکن شــروع می شــود؛ اول 
حاشیه نشینی و خانه های بی کیفیت 
است و بعد پایین آمدن همه مولفه های 
زندگی و افول شدید به زیر خط فقر. در 
چنین شرایطی به گفته فرج اللهی »تنها 
راهکار اصولی، بازگشــت بــه الزامات 
قانون اساسی و حقوق مردم در این سند 
قانونی است. دولت باید برای همه مردم با 
اولویت کارگران و روستانشینان مسکن 
شایسته فراهم کند. راه میانبری وجود 
ندارد و دولت نباید از زیر بار مسئولیت ها 

فرار کند«.
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کارگران در حاشیه ها هم جایی ندارند

خبر

وضعیت امنیت سرمایه گذاری در ایران در سال 
۹۸ که براساس میانگین سنجش پی درپی و فصلی 
شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران محاسبه 
می شود، نشان می دهد که شاخص کل برای سال 
۱۳۹۸ نسبت به سال ۹۷ بهبود نسبی داشته است. 
براساس گزارش وضعیت امنیت سرمایه گذاری در 
ایران در سال ۱۳۹۸ مقدار عددی شاخص برای 
ســال ۱۳۹۷، ۶,۲۷ از ۱۰ محاسبه شده بود که 

مقدار آن در سال ۹۸ به ۶,۰۳ رسیده است.
گزارش پایش وضعیت امنیت سرمایه گذاری 
ایران به صورت فصلی توسط مرکز پژوهش های 
مجلس منتشر می شــود. بررسی این گزارش در 
سال ۱۳۹۸ نشان می دهد که روند بهبود شاخص 
امنیت سرمایه گذاری از پاییز ۱۳۹۷ آغاز شد که 

مقدار آن در پاییز ۹۷ به ۶,۴۳ کاهش یافت.
بهبود این شاخص با افزایش تحریم ها ادامه 
یافت و در تابســتان ۹۸ به رقم ۶,۰۷ رســید اما 
پاییز سال ۹۸ باالخره روند بهبود شاخص متوقف 
شد. به نظر می رسد مشکالت و اعتراضات ایجاد 
شــده پس از افزایش قیمت بنزین و تبعات نحوه 
اجرای سهمیه بندی بنزین مهمترین عامل نزول 
امنیت ســرمایه گذاری به ۶,۱۲ بود. روند بهبود 
شاخص در زمستان سال ۹۸ مجددا آغاز شد و این 
شاخص در زمستان سال گذشته به ۵,۸۴ رسید 
که مناسب ترین ارزیابی امنیت سرمایه گذاری از 

اسفند ۹۶ تا پایان سال ۹۸ بوده است.
طبــق ایــن گــزارش، شــاخص امنیــت 
سرمایه گذاری در فصل زمستان ۹۸ در حالی بهبود 

یافته که از ابتدای اسفندماه با افزایش همه گیری 
کرونا بســیاری از مشــاغل به حالت تعطیلی یا 
نیمه تعطیلی درآمدند و برخی از مشاغل که امکان 
فعالیت در فضای مجازی فراهم بود، توانســتند 

محصوالت خود را به فروش برسانند.
بهبود میانگین شاخص امنیت سرمایه گذاری 
در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۹۷ علل متعددی 
داشته اما براساس گزارش منتشر شده، بیشترین 
تغییر در نماگر های هفت گانه شــاخص امنیت 
سرمایه گذاری، در نماگر ثبات اقتصاد کالن نسبت 

به سال ۹۷ مشاهده می شود.
ثبات اقتصاد کالن در ســال ۹۷ با عدد ۷,۱۷ 
از ۱۰ نامناســب ترین نماگر ارزیابی شــده بود 
که نوســانات نرخ ارز و افزایش شــاخص تورم 

 از عوامل اثرگــذار در ایــن زمینه بوده اســت.
مطابق این گــزارش، با توجه بــه اثرگذاری نرخ 
تورم، نــرخ ارز و همچنین قیمت مــواد اولیه در 
نماگر اقتصاد کالن، نوسانات ارزی ایجاد شده در 
سال ۹۹ می تواند اثر منفی بر این نماگر و امنیت 

سرمایه گذاری داشته باشد.

همچنین استان های یزد، خراسان جنوبی و قم 
سه استانی هستند که بهترین وضعیت را در زمینه 
شاخص امنیت سرمایه گذاری ثبت کرده اند. استان 
تهران در بین تمامی اســتان ها رتبه آخر امنیت 
سرمایه گذاری را داشته که مقدار عددی آن ۶,۵۱ 

در سال ۹۸ و ۶,۷ در سال ۹۷ بوده است.

مرکز پژوهش های مجلس خبر داد:

بهبود امنیت سرمایه گذاری در سال ۹۸

روند کاهشی تعداد شاغالن کشور در تابستان امسال نیز 
ادامه یافته و بیش از یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر از تعداد شاغالن 
کاسته شده اســت. به گزارش ایلنا، گزارش مرکز آمار درباره 
نرخ بیکاری در تابستان ۹۹ حاکی از این است که نرخ بیکاری 
تک رقمی شده اما به نحو هشدار دهنده ای مشارکت اقتصادی 

در ایران باز هم کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ساله و بیشتر نشان می دهد که 

۹.۵درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار( بیکار بوده اند. بررسی 
روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، 
نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۸ حدود یک درصد کاهش 
یافته است. در تابستان ۱۳۹۹، به میزان ۴۱.۸درصد از جمعیت 
۱۵ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه 
شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت 
اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه 

در سال قبل )تابستان ۱۳۹۸( ۳.۱درصد کاهش یافته است.
جمعیت شاغالن ۱۵ساله و بیشتر در این فصل ۲۳میلیون 

و ۵۴۲هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا 
یک میلیون و ۲۱۰هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال 
در بخش های عمده اقتصادی نشــان می دهد که در تابستان 
۱۳۹۹، بخش خدمات با ۴۸.۱درصد بیشترین سهم اشتغال 
را به خود اختصاص داده است. در رتبه های بعدی بخش های 
صنعت با ۳۳.۴درصد و کشاورزی با ۱۸.۵درصد قرار دارند. نرخ 
بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۳.۱درصد 
از فعاالن این گروه سنی در تابستان ۱۳۹۹ بیکار بوده اند. بررسی 
تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد این نرخ 
نسبت به فصل مشابه در سال قبل )تابستان ۱۳۹۸( ۳درصد 

کاهش یافته است.

مرکز آمار ایران اعالم کرد:

کاهش ۱.۲میلیونی تعداد شاغالن کشور

وام ودیعه مسکن به درد 
کارگران نمی خورد و دولت 
باید برای کارگران، مسکن 

شایسته فراهم کند. 
اجاره خانه های سنگین، 
تمام دستمزد کارگران را 
می بلعد و حتی در حاشیه 

شهرها، سر به فلک کشیده 
است

طبق گزارش مرکز آمار در 
تابستان 1٣99، متوسط 
هزینه اجاره بها برای کل 

خانوارهایی که تمدید 
قرارداد داشته اند، در 

تابستان امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 
41.2درصد افزایش یافته 

است
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