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رئیسجمهور:
چارچوبی برای احقاق حقوق 

کارگران ایجاد می شود
رئیس جمهور گفت: به دنبال ایجاد چارچوبی 
خواهیم بود تا حقی از هیچ کارگری در هیچ نقطه ای 

از کشور ضایع نشود.
به گزارش توســعه ایرانی، سیدابراهیم رئیسی 
صبح در حاشــیه بازدید از پروژه ســد تنگ سرخ 
شهرستان بویراحمد افزود: به مســئوالن درباره 
کارگران ســد تنگ ســرخ تذکر می دهم و تأکید 
می کنم که اجازه ندهند حقی از کارگران ضایع شود.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه، ۱۰ ســال از 
زمان پیش بینی شده عقب است، گفت: بهره برداری 
سریع تر از این سد می توانست منافع زیادی را نصیب 
مردم استان کهگیلویه و بویراحمد و حتی بخش های 

شمالی استان فارس کند.
رئیسی افزود: تالش های کارگران و مهندسان 
پرتالش در این میدان، همچون جهاد در جبهه های 
دفاع مقدس اســت. برای آبادانی کشــور تالش 

مضاعف کنید.
    

وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعی:
 موانع دست و پاگیر تولید 

برداشته می شود

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: موانع 
دست و پاگیر سد راه تولید برداشته می شود.

حجت اهلل عبدالملکی در نشست شورای اداری 
شهرستان مارگون اظهار داشــت: به نمایندگی از 
دولت و رئیس جمهور برای اولین بار به شهرستان 
مارگون ســفر کــردم و بازدیــد از روســتاهای 
مارگون نشان داد مشــکالت فراوان بوده و برای ما 

خدمتگزاران، باعث شرمندگی است.
وی تاکید کرد که برخی مواقع با یک مصوبه ساده 

برخی از مشکالت مردم رفع می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: باید 
اعتراف کنیم در هشت سال گذشته کارهایی که باید 
انجام می شد، اجرایی نشده اند و نیازمندی ها متراکم 
شده است. وی تصریح کرد: دولت مصمم است هر 
طور که شده منابع مورد نیاز را تجمیع کند و تا جایی 
که می شــود قدم هایی در خور شان مردم مناطق 

محروم کشور برداشته شود.
    

 مرگ یک کارگر ساختمانی 
بر اثر ریزش آوار

در حادثه ریزش آوار محل گودبرداری شده یک 
ساختمان در حال ساخت که در خیابان مالصدرای 
شهر اصفهان رخ داد، یک کارگر ۳۶ساله حین کار 
بر اثر ریزش آوار ریخته شــده روی ســرش دچار 

حادثه شد.
به گزارش ایلنا، این کارگر به دلیل سنگین بودن 
آوار، بالفاصله با حضور امدادگران از زیر آوار خارج 
شد اما بر اثر جراحات شدیدی که از چند ناحیه بدن 

داشت، حین انتقال به بیمارستان جان باخت.
    

 حریق در سوپرمارکت، 
جان یک کارگر را گرفت

سخنگوی سازمان آتش نشــانی تهران از جان 
باختن یک کارگر در پی وقوع آتش سوزی در یک 

سوپرمارکت در آرژانتین خبر داد.
ســیدجالل ملکی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: ساعت ۳:۵۵ دقیقه بامداد روز جمعه یک مورد 
آتش ســوزی در یک مغازه در میدان آرژانتین، به 
سامانه ۱۲۵ اطالع داده شد که بالفاصله پس از آن 
سه ایستگاه آتش نشانی به همراه تجهیزات کامل و 

خودروهای پشتیبانی به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد:  محل آتش سوزی یک باب مغازه 
سوپرمارکت بود. در حال حاضر بسیاری از مغازه ها از 
کرکره های ریموت دار استفاده می کنند. در ساخت 
این مغازه این از همین کرکره ها استفاده شده بود. 
کرکره پایین و بسته بود که آتش نشانان با استفاده از 

تجهیزات الزم آن را برش دادند. 
ملکی گفت: حین عملیات بــا وضعیت کامال 
بی حال مرد جوان حدودا ۲۶ یا ۲۷ ســاله مواجه 
شدیم. این مرد تابعیت افغان داشت. این فرد توسط 
آتش نشانی خارج و به عوامل اورژانس تحویل داده 
شد. متاسفانه مشخص شــد که وی جان خود را از 
دست داده اســت. مرگ وی می تواند ناشی از قرار 
گرفتن در محیط پر از دود باشد که علت اصلی فوت 
پس از بررسی های الزم از سوی کارشناسان پزشکی 

قانونی اعالم خواهد شد.
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اخبار کارگری

مایه گذاشتن از ضعیف ترین اقشار 
جامعه برای رســیدن به اهدافی چون 
رشــد اقتصادی، ایجاد اشتغال، بهبود 
وضعیت معیشــت و به طور کلی برای 
توسعه یافتگی کشور، موضوعی است 
که طی ســال ها از طرف بســیاری از 
اقتصاددان های دست راستی مطرح و 
البته در مقاطعی پیاده هم شده است؛ 
گروهی که معتقدند برای رســیدن به 
بهترین وضعیت باید بیشترین بهره را 
از نیروی کار کشید و کمترین فشار را به 

کارفرما وارد کرد.
از این منظر، قانــون کار یک قانون 
دست وپاگیر و از مهم ترین موانع ایجاد 
اشتغال و رشد تولید در جامعه است و باید 
تا جایی که می توان آن را به نفع کارفرما 
تعدیل کرد. اصالحیه ها و آیین نامه هایی 
که طی سال ها برای دور زدن قانون کار 
ایجاد شده، در همین راستا بوده است. اما 
آیا واقعا برای رسیدن به رشد اقتصادی و 
افزایش اشتغال در جامعه باید از حقوق 

نیروی کار مایه گذاشــت؟ »مرتضی 
افقه«، استاد دانشــگاه شهید چمران 
اهواز در پاسخ به این پرسش می گوید: 
متاسفانه برخی اقتصاددان های طرفدار 
بازار آزاد با تقلید یک سری از تئوری ها 
و بــدون در نظر گرفتن ســازوکارها و 
ساختارهای الزم، نسخه هایی را تجویز 
می کنند که کامال اشــتباه و ناکارآمد 

است.
وی در گفت وگو با خبرنــگار ایلنا 
تصریح کرد: مشکل االن ما نبود تولید 
است و علت آن هم گران بودن نیروی کار 
نیست بلکه علل بسیاری دارد که خیلی 
ربطی به هزینه های نیروی کار ندارد. اگر 
ما در شرایط عادی بودیم و رونق تولید 
داشتیم، شاید می توانستیم در مورد این 

متغیر هم صحبت کنیم.
استاد دانشگاه شهید چمران اظهار 
کــرد: پایین بودن دســتمزد نیروی 
کار، قشــر عظیمی را دچار مشــکل 
می کند. در حــال حاضر نیــز با این 

حداقل دستمزد تعیین شده به اندازه 
کافی به نیروی کار فشــار وارد شده 
اســت. در واقع این میزان دستمزد 
باعث شده که آنها به اندازه کافی انگیزه 
کار نداشته باشند و از طرفی به لحاظ 
تامین کاالهای اساسی خود ازجمله 
خوراک، پوشاک، درمان و آموزش در 
تنگنا قرار بگیرنــد. در نتیجه با پایین 
بودن دستمزد آنها نمی توانند توانایی 

الزم را برای مشارکت در فرآیند تولید 
داشته باشند.

افقه ادامه داد: دستمزد یک متغیر 
حســاس اســت و در شــرایط فعلی 
حساسیت آن دوچندان شده و نمی توان 
به این راحتی ها در مورد آن صحبت کرد. 
اگر هدف از اصــالح قانون کار، کاهش 
دستمزد نیروی کار باشد در این شرایط 
یک توصیه منفی و تاثیرگذار بر شرایط 
اقتصادی - اجتماعی فعلی خواهد بود 
و موجب ایجاد تنش های سیاســی و 

اجتماعی خواهد شد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه 
دستمزد پایین نیروی کار ممکن است 
نتیجه عکس در تولید داشــته باشد و 
انگیزه کارگران را برای رفتن به سمت 
کارهای تولیدی کاهــش دهد، گفت: 
دستمزد نیروی کار به خصوص نیروی 
کار ماهر و نیمه ماهر که معموال تقاضا 
برای آنها در بخش تولید باالست، عامل 
مهمی در رفتار آنهاست. اگر دستمزد 
این نیروها متناسب با تاثیری که بر تولید 
می گذارند نباشد، اول اینکه به سمت 
شغل های جانشین می روند و بعد حتی 
اگر کار با دستمزد پایین را هم بپذیرند، 
بهــره وری و کارایــی الزم را نخواهند 
داشت چرا که احساس می کنند نسبت 
به تاثیرشان در فرآیند تولید دستمزد 

مناسبی نمی گیرند.
وی افزود: البته دســتمزد پایین از 
منظری دیگر نیز با جریان رشد تولید 
مغایر اســت، چرا که اگر افراد نتوانند 
نیازهای خود را تامین کنند در بلندمدت 
و به دلیــل فقر و ناتوانــی در آموزش و 
همچنین بهره مندی از مــواد غذایی 
مورد نیاز بدنشان، نمی توانند در فرآیند 

توسعه مشارکت کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران 

تاکید کرد: بنابراین دستمزد پایین هم به 
لحاظ اینکه باعث افزایش فقر و ناتوانی 
نیروی کار می شــود، بر فرآیند رشــد 
تولید تاثیرگذار است و هم کاهش انگیزه 
نیروی کار به خصوص نیروی کار ماهر و 
به تبع آن کاهش بهره وری نیروی کار را 
به همراه دارد. بهره وری هم یکی از ارکان 
اساسی رشد تولید در هر جامعه ای است.

بایدموانعداخلی
وخارجیرابرداریم

افقه درباره امکان ایجاد یک میلیون 
شغل در سال نیز گفت: به نظر من این 
هدف گذاری آرمانی است و نمی دانم با 
چه پشتوانه ای عنوان شده است. افرادی 
که با ساختارهای فعلی آشنا هستند، 
می دانند که دولت فعلــی تا االن هیچ 
اقدامی برای افزایش تولید انجام نداده 
چرا که تا افزایش سرمایه گذاری و تولید 
صورت نگیرد، نمی توان به ایجاد شغل 

امیدوار بود.
وی بیان کرد: افزایش تولید در شرایط 
فعلی منوط اســت به اینکــه ما روابط 
تجاری - خارجی خود را به شرایط عادی 
برگردانیم، تحریم ها برداشــته شود تا 
بتوانیم نفت را بفروشیم و کاالهای مورد 
نیاز را وارد کنیم. حتی اگر نمی خواهیم 
در کوتاه مدت ایــن کار را انجام دهیم، 
حداقل بایــد موانع تولیــد در داخل را 

برداریم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: وقتی 
هنوز موانع تولید وجــود دارد و زمینه 
سرمایه گذاری فراهم نشده، نمی توان 
خیلی به چنین صحبت هایی خوشبین 
بود. تعجب می کنم که چطــور با این 
وضعیت از افزایش فرصت های شغلی 
صحبت می کنند. بعید می دانم حداقل 

امسال به چنین هدفی برسیم.
افقه با بیان اینکــه رتبه ما در جهان 

در زمینه داشــتن موانع تولید، باالی 
۱۴۰ اســت، گفت: ازجمله این موانع 
می توان به قوانین مکرر بــرای تولید 
و تولیدکنندگان، بروکراســی زیاد و 
ناکارآمد حاکم بر دســتگاه ها، ضعف 
مدیریت در زمینــه تولید، ناکارآمدی 
دستگاه قضایی و دستگاه های نظارتی، 
مسیر ســخت و طوالنی برای گرفتن 
مجوز تولید اشــاره کــرد که مجموع 
اینها باعث عدم گرایش به سمت تولید 

می شود.
وی با تاکید بر اینکه هر ســه قوه 
در ایجــاد موانع تولید نقــش دارند، 
گفت: این موانــع متعدد، به اصطالح 
تولیدکننده را تنبیه می کند و آنها به 
قدری فرسوده می شــوند که ترجیح 
می دهند ســرمایه خــود را به بخش 
داللی و غیرمولــد ببرند که هم در آن 
بخش نظارت مالیاتــی وجود ندارد و 

هم پربازده و زودبازده هستند.

نیرویکارانگیزهالزمرابرایانجامکارندارد

دستمزدهای پایین؛ مانعی در مسیر افزایش تولید و اشتغال
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نتایج یک پژوهش نشان می دهد که حداقل دستمزد ساالنه 
کارگران در سال ۱۳۹۹ نسبت به متوسط هزینه ساالنه یک خانوار 
شهری ۳۵درصد و یک خانوار روستایی ۶۴درصد بوده است. به 
گزارش ایســنا، یکی از مهمترین چالش های حوزه روابط کار و 
دغدغه شورای عالی کار در پایان هر سال، موضوع تعیین حداقل 
دستمزد اســت. برابر ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید 
براساس نرخ تورم و سبد هزینه معیشت به گونه ای تعیین شود که 
حداقل های زندگی یک خانوار کارگری را تامین کند. حداقل مزد، 
حقوقی است که همه ساله توسط شورای عالی کار براساس مفاد 
قانون کار تعیین و ابالغ می شود و کارفرما مجاز به پرداخت میزان 

کمتر از آن برای کار با حداکثر ساعات کار قانونی نیست. مطابق 
بررســی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت حداقل 
دستمزد ساالنه کارگران در سال ۱۳۹۹ به متوسط درآمد ساالنه 
خانوارهای شهری ۳۰درصد و خانوارهای روستایی ۵۳.۳درصد 
بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد ساالنه کارگران 
نسبت به متوسط هزینه ساالنه یک خانوار شهری ۳۵.۳درصد و 
خانوار روستایی ۶۴.۲درصد بوده است. این اعداد برای سال ۹8، 
برابر ۳۴.۱درصد برای خانوارهای شــهری و ۶۲.۱درصد برای 
خانوارهای روستایی بوده است. طبق این گزارش، متوسط درآمد 
ساالنه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۴۳ میلیون تومان 

و در سال ۱۳۹8 حدود ۵۴ میلیون تومان بوده که به بیش از ۷۴ 
میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده و نشان می دهد که درآمد 
سالیانه خانوارهای شهری در سال گذشته نسبت به دو سال قبل 
از آن رشد داشته است. متوسط هزینه ساالنه خانوارهای شهری 
نیز از ۴۰ میلیون تومان در ســال ۱۳۹۷ و ۴8 میلیون تومان در 
سال ۱۳۹8 به بیش از ۶۳ میلیون تومان در سال گذشته رسیده 
و از افزایش چشمگیر هزینه های خانوار حکایت دارد. نتایج این 
پژوهش نشان می دهد که سال گذشته هر خانوار شهری بیش 
از ۷۴ میلیون تومان در سال درآمد داشته و بیش از ۶۳ میلیون 
تومان هزینه کرده است. هزینه ساالنه یک خانوار روستایی نیز 

طی سال گذشته حدود ۳۵ میلیون تومان بوده در حالی که ۴۲ 
میلیون تومان درآمد در سال به دست آورده است.

آخرین وضعیت اشتغال در ایران بیانگر روند رو 
به رشد بیکاران است، طوری که در تابستان امسال 
نسبت به همین فصل در سال گذشته و همچنین 
بهار سال جاری تعداد بیکاران افزایش داشته است.
به گزارش ایســنا، اخیرا مرکز آمار گزارشی از 
وضعیت اشتغال و بیکاری در تابستان سال جاری 

منتشــر کرد که جزئیات آن و مقایسه با فصول 
گذشته قابل تأمل اســت. طبق این گزارش، در 
تابستان امســال حدود ۶۲میلیون و ۹۷۶هزار و 
۴۲۲ نفر در گروه ســنی ۱۵ ســال و بیشتر قرار 
داشته اند که نشــان می دهد تعداشان نسبت به 
تابستان سال گذشته حدود ۷۰۹هزار نفر بیشتر 
شده اســت اما از مجموع افراد ۱۵ساله و بیشتر، 
۲۵میلیون و ۹۰۰هزار نفر جمعیت فعال هستند. 
به عبارتی از مجموعه شاغالن و بیکاران کشور که 

تعداد آنها در تابستان پارسال بیش از ۲۶میلیون 
نفر بوده، ۰.۷درصد کم شده است. در بین جمعیت 
فعال نیز بیش از ۲۳.۴ میلیون نفر شاغل بوده اند که 
تعداد آنها هم در مقایسه با تابستان سال گذشته 
که حدود ۲۳.۵ میلیون نفر بود، ۰.۶درصد کاهش 
داشته و به عبارتی بیش از ۱۳۰هزار نفر از تعداد 

شاغالن کم شده است.
وضعیت بیکاری در تابستان سال جاری نیز 
از این حکایت دارد که دو میلیون و ۴۹۶هزار و 8۶ 

بیکار در کشور بوده اند که این تعداد هم ۰.۱درصد 
در مقایسه با تابستان پارسال که تعداد بیکاران دو 
میلیون و ۴۷۷هزار و ۳۵۰ نفــر بود افزایش دارد 
و نرخ بیکاری از ۹.۵درصد به ۹.۶درصد رســیده 
است. این در حالی اســت که در بهار سال جاری 
جمعیت فعال ۲۵ میلیون و ۹۶۷هزار نفر گزارش 
شده بود که بیکاران حدود دو میلیون و ۲۹۱هزار و 
۶۰۴ نفر و نرخ بیکاری 8.8درصد بودند. همچنین 
تعداد شاغالن ۲۳میلیون و ۶۷۶هزار نفر بوده اند 

که نشــان می داد به این مجموعه ۷۱۳هزار نفر 
افزوده شده است.بر این اساس در تابستان امسال 
نسبت به تابستان پارسال افزایش تعداد بیکاران و 
کاهش شاغالن ثبت شده که این روند نسبت به 
بهار امسال هم وجود دارد، طوری که نرخ بیکاری 
نسبت به بهار ۰.8درصد و در مقایسه با تابستان 
پارسال ۰.۱درصد افزایش دارد. در مجموع آنچه که 
اتفاق افتاده بیانگر کاهش جمعیت فعال در دو سال 
گذشته است، طوری که در بهار ۱۳۹8 جمعیت 
فعال ۲۷.۴میلیون نفر بــوده که هنوز این تعداد 
برنگشته است. در این بین شیوع ویروس کرونا و 
تحت تأثیر قرار دادن مشاغل ازجمله دالیل اصلی 
این موضوع مطرح می شود که موجب خروج افراد 

از بازار کار شده است.

نتایجپژوهشوزارتکارنشانداد:

پارسال حداقل دستمزد کارگران فقط 35 درصد هزینه ها را پوشش داد!

گزارشناامیدکنندهمرکزآمارایرانازشاخصهایبازارکاردرسالجدید:

بیکاری، افزایش و جمعیت فعال کاهش یافته است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از دولت خواست با ارائه 
الیحه اصالح قانون بیمه بیکاری ضمن رفع ایرادهای شورای 

نگهبان، شرایط بیمه بیکاری را بهبود ببخشد.
علی اصغر عنابستانی در گفت وگو با ایرنا با تاکید بر اینکه 
بهبود وضعیت کارگران نیازمند توجه همه دستگاه هاست، 
گفت: بهبود شــرایط کار و کارگری و به ویژه بیمه بیکاری 
ازجمله موضوعاتی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد.

وی افزود: بیش از ۱۰ ســال اســت که اصــالح قانون 
بیمه بیــکاری میــان مجلس و شــورای 
نگهبــان در رفــت و برگشــت اســت و 
تاکنون به نتیجه نرســیده اســت. در این 
میان حــدود دو میلیون کارگــر در هیچ 
ساختار بیمه ای قرار ندارند و تعداد زیادی 
از کارگران به دلیــل بحران های اقتصادی 

 مثال ناشــی از کرونا، شــغل خــود را از دســت داده اند. 
عنابستانی گفت:  نگاه بیمه بیکاری در شرایط فعلی به افرادی 
است که شــغل دارند. کارگران وقتی شغل خود را از دست 
می دهند، تامین اجتماعی به این افراد بیمه بیکاری پرداخت 
می کند اما گروه هایی یا فاقد شغل هستند یا 

شغل دارند ولی بیمه نیستند.
وی از وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی 
خواست در اسرع وقت الیحه اصالح قانون 
بیکاری را به مجلس ارائــه کند و گفت: در 
این صورت می توانیم برای قشــر زیادی از 

جامعه که بیکار و بدون بیمه هســتند،  کاری انجام دهیم. 
البته مجلس چند سال قبل طرحی برای اصالح قانون نظام 
بیمه بیــکاری ارائه و تصویب کرد ولی بــه دلیل ایرادهای 
شورای نگهبان، این طرح حدود ۱۰ سال است که به نتیجه 

نرسیده است.
نماینده سبزوار افزود: از آنجا که مشکل این طرح مغایر 
بودن آن با اصل ۷۵ قانون اساسی )افزایش هزینه عمومی( 
است تا ۱۰ سال دیگر هم این مشکل ادامه خواهد داشت. اگر 
دولت برای اصالح قانون بیمه بیکاری الیحه ای ارائه کند، به 

زودی شاهد بهبود شرایط بیمه بیکاری خواهیم بود.

عضوکمیسیوناجتماعیمجلس:

ارائه الیحه اصالحی، شرایط بیمه بیکاری را بهبود می بخشد

اگرهدفازاصالحقانون
کار،کاهشدستمزدنیروی
کارباشددراینشرایطیک
توصیهمنفیوتاثیرگذار

برشرایطاقتصادی-
اجتماعیفعلیخواهدبود
وموجبایجادتنشهای

سیاسیواجتماعیخواهد
شد

دستمزدپایینهمبهلحاظ
اینکهباعثافزایشفقرو

ناتوانینیرویکارمیشود،
برفرآیندرشدتولید

تاثیرگذاراستوهمکاهش
انگیزهنیرویکاربهخصوص
نیرویکارماهروبهتبعآن
کاهشبهرهورینیرویکار

رابههمراهدارد
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