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فعالیت ساختمان؛ دارای بیشترین 
آسیب شغلی منجر به فوت

در بازرســی های انجام گرفتــه از کارگاه های 
مشــمول قانــون کار در ســال گذشــته، میزان 
آسیب های شغلی ۴.۷درصد کاهش یافته و فعالیت 
ساختمان در بین فعالیت های اقتصادی، بیشترین 
سهم آسیب های شــغلی منجر به فوت را داشته 
است. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار و اطالعات 
راهبردی وزارت کار، در سال گذشته ۲۶۰۸۷ مورد 
از معاینات پزشکی، مربوط به معاینات مصدومین 
ناشی از حوادث کار بوده که این تعداد نسبت به سال 
۱۳۹۸ کاهش ۷.۵درصدی را نشان می دهد. از کل 
معاینات مصدومین ناشــی از حوادث کار ارجاعی 
به مراکز پزشــکی، ۹۵.۶درصد مربوط به مردان و 
۴,۴درصد مربوط به زنان بوده است. همچنین تعداد 
متوفیان حوادث شغلی توسط این سازمان ۱۸۱۷ 

نفر گزارش شده است.

تعداد متوفیان حوادث ناشی از کار ثبت شده در 
مراکز پزشکی قانونی بر حسب علت حادثه، ۱۸۱۷ 
نفر بوده که بیشــترین متوفیان مربوط به حادثه 
سقوط از بلندی، برخورد جسم سخت و برق گرفتگی 
بوده است. استان تهران نیز بیشترین آمار متوفیان 
حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص داده است. در 
بحث آسیب های شغلی، این گزارش نشان می دهد 
در سال ۱۳۹۹ تعداد آسیب های شغلی ثبت شده 
مشمولین قانون کار، ۹۲۹۵ نفرحادثه بوده که نسبت 
به آمار مقدماتی گزارش شــده در سال ۹۸ )۹۷۵۱ 
نفرحادثه( دارای کاهش ۴.۷درصدی بوده است. از 
کل آسیب های شغلی، ۷۵۱ مورد منجر به فوت شده 
و بیشترین آسیب شغلی ثبت شده و منجر به فوت در 
بین فعالیت های اقتصادی را فعالیت ســاختمان و 

صنعت ساخت به خود اختصاص داده اند.
    

 اشتغال 136هزار نفر
 از راه کاریابی ها

آمارها نشان می دهد که در سال گذشته بیش 
از ۳۰۲هزار و ۴۰۰ نفر برای پیدا کردن شــغل در 
کاریابی ها ثبت نام کردند کــه از این تعداد بیش از 
۱۳۶هزار و ۷۰۰ نفر شاغل شــده و به بازار کار راه 
پیدا کرده اند. براساس گزارش مرکز  آمار و اطالعات 
راهبردی وزارت کار، از کل جویندگان کار، ۲۳۵هزار 
و ۷۲۸ نفــر در کاریابی های خصوصــی ثبت نام 
کرده اند که از این تعداد بیش از ۶۸هزار و ۳۰۰ نفر 
به کار گمارده شــده اند. در بین استان های کشور، 
تهران و خراسان رضوی بیشترین تعداد کارجویان و 
بیشترین تعداد جویندگان کار جذب بازار شده را به 
خود اختصاص داده اند. نکته قابل تامل، مقایسه تعداد 
جویندگان کار طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ است 
که از تعداد جویندگان کار در ســال ۱۳۹۸ کاسته 
شده به نحوی که تعداد جویندگان در سال ۱۳۹۷ از 
۵۴هزار نفر به ۲۳هزار و ۶۰۰ نفر کاهش یافته و پس 
از آن طی سال ۱۳۹۹ مجدد روند افزایشی خود را از 
سر گرفته و به رقم ۶۶هزار و ۷۳۳ نفر رسیده است. به 
نظر می رسد عواملی همچون رشد اقتصادی و برخی 
مولفه ها در این زمینه تاثیرگذار بوده است چون رشد 
اقتصادی کشور طبق گزارش بانک مرکزی در سال 

۱۳۹۸ منفی ۶.۵درصد بوده است.
    

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی:
خدمات درمانی کارگران با تاخیر 

مواجه نشود
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی بر لزوم تسریع 
و جبران تأخیر در اجرای پروژه های درمانی در دست 
احداث این سازمان تأکید کرد و گفت: حتی یک روز 
تأخیر در اجرای پروژه های درمانی را نمی پذیریم. 
به گزارش توسعه ایرانی، میرهاشم موسوی اظهار 
داشــت: در اجرای پروژه های عمرانی نخســتین 
موضوعی که باید مورد توجه باشد، پیش بینی دقیق 
تمامی مراحل پیشرفت کار قبل از شروع عملیات 
اجرایی پروژه اســت و از زمان شروع تا اجرای تمام 
مراحل پــروژه باید اجرای کامل و درســت برنامه 
طراحی شده، مبنای کار قرار گیرد. وی با اشاره به 
تأمین مالی به موقع پروژه های عمرانی در دســت 
اجرای سازمان تأمین اجتماعی گفت: هرچند بیشتر 
پروژه ها مطابق با برنامه زمانی درحال اجرا هستند اما 
تأخیر در اجرای پروژه ها به هیچ عنوان قابل پذیرش 
نیســت و به ویژه در پروژه های درمانی که با هدف 
خدمت رسانی به جامعه شــریف کارگری احداث 
می شوند، تأخیر در اجرای پروژه به معنی تأخیر در 

ارائه خدمات درمانی به بیماران است.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

»نــان« قــوت غالــب مردمان 
فرودســت اســت. در تاریخ معاصر 
هر زمان عرصه بر مردم تنگ شــده 
یا بحرانی اقتصادی یا سیاسی بروز 
کرده، نشانه های آن را در نانوایی ها 
ســراغ گرفته اند. نــان، آن چنان با 
زندگی روزمره مردم ایران در طول 
تاریخ گره خورده که غم ناداری را به 
اصطالح »غم نان« می گویند و حتی 
برخی معتقدند در جنبش مشروطه، 
یکی از عوامل پیشران اصلی، »بلوای 

نان« در تهران بوده است.
نان البته همیشــه مهم بوده اما 
بعــد از شــوک درمانی های ارزی 
کــه از ســال ۹۷ بــه عنــوان یک 
راهبرد اساســی و کالن در اقتصاد 
در پیش گرفته شــده، اهمیت نان 
در ســفره های طبقات فرودســت 
و گرو هــای کم درآمد بیشــتر هم 
شــده اســت. وقتی یک کیلو برنج 
داخلی به ۵۰هزار تومان رســیده و 
هر کیلو برنج وارداتــی نیز به دنبال 
گرانی سرســام آور نرخ ارز و سقوط 
غم انگیــز ارزش پول ملــی به مرز 
۳۰هزار تومان رسیده، بدیهی است 
که مردم کم توان به سمت غذاهای 
نانی و افزایش مصرف نان در ســبد 

خوراکی ها روی بیاورند.
یک زن سرپرســت خانــوار که 
از کــرج تماس می گیــرد و در یک 
خیاط خانــه کار می کند، از افزایش 
قیمت نان در نانوایی هــای کرج و 
دونرخه شــدن عرضه آن در برخی 
نانوایی های این شهر خبر می دهد 
و می گوید: دیگر برای خرید نان هم 
باید اضطراب داشــته باشیم. الاقل 
کاری نمی کنند که یارانه و سوبسید 

به میزان کافی بــه نانواها بدهند و 
یک نظارت درست و حسابی داشته 
باشند تا بتوانیم نان خالی را با قیمت 

مناسب خریداری کنیم.
طبق گفته وی، برخی نانواییان 
اســتان البرز با نصــب بنرهایی در 
ورودی نانوایی اعــالم کرده اند که 
نان دونرخه عرضه می شود و قیمت 
جدید آن بــه نانوایان اعالم شــده 

است.
البته عــالوه بر البــرز، در برخی 
اســتان های دیگر نیز روند افزایش 
نرخ بطئی و خزنده نان آغاز شــده 
است. برای نمونه در استان کرمان در 
همین یک ماه اخیر، نرخ نان تا مرز 

۴۰درصد افزایش یافته است.
ادعاهای متفاوت و بعضا متضاد

رئیــس اتــاق اصنــاف کرمان 
با اشــاره به اینکه نرخ نــان با توجه 
بــه هزینه هــای نانوایــان تعیین 
شــده، اظهار کرد: نانوایان کرمانی 
مدت هاست که درخواست افزایش 
قیمت نان را دارند و حاال این افزایش 

نرخ بعد از سه سال رخ داده است.
یوســف جعفــری با اشــاره به 
افزایــش ۴۰درصــدی قیمت نان 
گفت: البته در ابتدا توافق شده بود 
که قیمت نان ۵۰درصد افزایش یابد 
اما بعد از بررسی های صورت گرفته 

این میزان به ۴۰درصد تغییر کرد.
جعفری، افزایــش ۳۹درصدی 
دستمزد کارگران را سبب ۴۰درصد 
گرانی نان در کرمان دانست و گفت 
»میزان دســتمزد کارگــری یکی 
از مهمترین عوامــل تاثیرگذار در 
قیمت نان اســت. امســال شاهد 
افزایش ۳۹درصدی دســتمزدها 
بودیم و قطعا این مساله در افزایش 
هزینه های نانوایی ها موثر اســت«. 

این در حالی ســت که در بسیاری 
از استان ها اساســاً سال هاست که 
دســتمزد کارگــران خبــاز ریالی 
افزایش نیافته است چون دستمزد 
کارگــران خباز ربطی بــه افزایش 
دستمزد مصوب شــورای عالی کار 
ندارد و براساس توافق جمعی میان 
اتحادیه های کارگران، کارفرمایان 
و ادارات بازرگانی تعیین می شــود، 
لذا انداختن گنــاه افزایش نرخ نان 
بر گردن دســتمزد کارگران، کاماًل 

بی انصافی و دور از واقعیت است.
در عین حال، برخی کارفرمایان 
خباز، دلیل گرانی نان را چندنرخه 
بودن آرد می دانند. ششــم مهر ماه 
»محمدجواد کرمی« درباره دالیل 
گرانی نان در برخــی از واحدهای 
صنفی، گفت: هزینه های تولید در 
سال های اخیر افزایش نرخ داشتند 
از این رو طبیعی اســت که شــاهد 

افزایش نرخ نان باشیم.
وی با بیان اینکه ابتدای هر سال 
دولت درآمد کارگر، بیمه و مالیات را 
مشخص می کند، افزود: هر ساله ما 
شاهد افزایش ۱۰درصدی هزینه ها 
هستیم اما تمامی دولت ها در ایران 
تالش دارند که با ثابت نگه داشــتن 
نرخ آرد قیمت نان را ثابت نگه دارند. 
این در حالی اســت که ۷۵درصد از 
دالیل گرانی نان به هزینه های تولید 

برمی گردد.
این فعال صنفی با اشــاره به نرخ 
فــروش آرد افزود: دولــت گندم را 
۷هزار و ۵۰۰ تومان از کشــاورزان 
خریداری می کند اما کیلویی ۶۶۵ 
تومان به نانوایی هــا یارانه بگیر نوع 
یک، ۲ هــزار و ۷۰۰ تومان به بخش 
صنــف و صنعــت و کیلویی ۹۰۰ 
تومان به آزادپزهــا عرضه می کند. 

تجربه ثابت کــرده همین عدم نرخ 
ثابت باعث بی نظمــی در بازار آرد 
و نان شده اســت. یازدهم مهرماه، 
رئیس بنیاد ملی گنــدم کاران نیز 
اعالم کرد: با توجه به پرداخت یارانه 
مابه التفاوت قیمــت ۷ هزار و ۵۰۰ 
تومانی گندم و قیمت آرد، گرانی نان 
هیچ ارتباطی به نرخ گندم ندارد. به 
گفته وی، در بودجه ۱۴۰۰، قیمت 
هر کیلو گندم با نــرخ ۶۲۵ تومان 
تحویــل نانوایان داده می شــود از 
این رو گرانی نان ناشــی از افزایش 
قیمت آرد نیست و مربوط به گرانی 
خمیرمایه، هزینه هــای کارگری، 

آب، برق و گاز است.
وقتی این اظهــارات را کنار هم 
می گذاریم، متوجه می شــویم که 
گرانی نان، هیچ مبنا و دلیل روشنی 
ندارد. یکــی می گوید بــاال رفتن 
دســتمزد کارگر دلیــل گرانی نان 
است، دیگری مدعی است گرانی آرد 
مقصر اصلی است و سومی می گوید 
گرانی نان ربطی به گرانی آرد ندارد و 
نانوایان عموماً مابه التفاوت می گیرند 
اما دلیل اصلی هر چه باشــد، آنچه 
اهمیت دارد، تاثیر بســیار سنگین 
این گرانی در تغذیه و سبد معیشت 

کارگران به خصوص حداقل بگیران 
شاغل و بازنشسته است که به علت 
گرانی برنــج و خارج شــدن آن از 
اســتطاعت طبقات مزدبگیر، نان 
را جایگزین کرده انــد و حاال از این 
گرانی نان به شدت ضربه می خورند.

 کارگران را از نان خالی 
محروم نکنید

»نادر مرادی« فعــال کارگری و 
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی 
شوراهای اسالمی کار استان تهران 
در این رابطه می گوید: نان قوت غالب 
امروز کارگران ایران است. مردم به 
زور نان خودشــان را سیر می کنند. 
قرار باشــد نــان ۳۰ یــا ۴۰درصد 
گران شــود، می دانید چه بالیی بر 
ســر هزینه های زندگی کارگران و 

سفره هایشان می آید؟
او ادامــه می دهد: باقــی اقالم 
اساسی را آن چنان گران کردند که 
همگی از ســفره های مردم حذف 
شدند. کارگران گوشت نمی خورند، 
برنج نمی خورند و حاال نوبت به نان 
رسیده است. گرانی نان زنگ خطر 
است، یک زنگ خطر جدی. آیا نان 
خالی هم باید تبدیل به آرزو شود و 
مــردم آن را جیره بندی کنند؟ باید 
خطاب به تمام مسئوالن امر بگوییم 
به نان خالی ســفره های مردم رحم 

کنید و آن را گران نکنید.
»فرامرز توفیقی« رئیس کمیته 
دســتمزد کانون عالی شــوراهای 
اســالمی کار هــم که محاســبات 
ماهانه سبد معیشت خانوار را انجام 
می دهد، در ارتباط با تاثیر گرانی نان 
بر ســفره های کارگران می گوید: از 
ابتدای سال پیش بینی کردیم و بارها 
اخطار دادیم که سیاست های کالن 
اقتصادی و حذف ارز دولتی، موجب 
خواهد شد که برنج کیلویی ۵۰هزار 
تومان و تخم مرغ شــانه ای ۷۰هزار 
تومان  شــود. امــروز می بینیم که 
همان سیاست ها را با سرعت پیش 
بردند و آن پیش بینی ها درســت از 
آب درآمد. متاسفانه گرانی محدود 
به نان نیست. همه اقالم خوراکی به 
سرعت در حال گران شدن هستند 
و قیمت هــای واقعی بــازار که در 
دسترس مردم اســت، بسیار باالتر 
از ارقام رسمی است. دولت بر طبل 
مهار تورم می کوبــد اما عماًل هر روز 
شاهد گرانی اقالم خوراکی هستیم.

یک نمونه دیگر از این گرانی ها، 
گرانــی قیمت تخم مرغ اســت که 
بنابر اعالم قبلی رسما از چهارشنبه 
)چهاردهم مهر( افزایش یافته است. 
رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار تهران 
با اعالم این خبر گفــت: قیمت هر 
شــانه تخم مــرغ در میادین اصلی 
به ۴۳هزار تومان رســیده اســت. 
ایــن در حالی کــه تا پیــش از این 

قیمت هر شــانه تخم مــرغ در این 
 مراکــز توزیع ۳۶هــزار تومان بود. 
بنابراین »نان« در ایــن میانه تنها 
نیست و همه اقالم اساسی در حال 
گران شــدن بیش از پیش هستند. 
همین تخم مرغ فقط در ماه شهریور، 
براساس آمارهای رسمی مرکز آمار، 
۱۰درصد گران شده است اما گرانی 
نان شــاید از یک نظر قابل قیاس با 
ســایر گرانی ها نباشد، از آن نظر که 
اگر نان هم خارج از دایره استطاعت 
مردم افزایش نرخ داشته باشد، دیگر 
فرودستان واقعاً چیزی برای خوردن 

ندارند.
توفیقــی می گویــد: وقتــی 
هیوالی نقدینگــی را آزاد می کنیم 
و از سوی دیگر، ارز دولتی را به بهانه 
مفســده زا بودن حــذف می کنیم، 
همه مولفه های ســبد معیشــت 
کارگران دچار تکانه های وحشتناک 
می شود، ضمن اینکه در مقوله نان، 
خشکسالی های گسترده اخیر هم 
بی تاثیر نبوده است. دولت باید برای 
جبران این خشکســالی ها اقدامات 
کافی انجــام می داد که متاســفانه 

غفلت کرده است.
 سهم 9.17درصدی نان 
در سبد زندگی کارگران

به گفته توفیقی، ســهم نان در 
سبد معیشت کارگری، ۹.۱۷درصد 
اســت، حاال حســاب کنید ۳۰ یا 
۴۰درصــد افزایش نرخ نــان، چه 
تاثیر انبوه و مخربی بر سبد معیشت 
خواهد داشــت! ســهم نان در سبد 
معیشــت دهک های پایین، سهم 
باالیی اســت. با گرانــی برنج، این 
نسبت باز هم باالتر رفته است. وقتی 
سهم نان در سبد، نزدیک ۱۰درصد 
است، افزایش ۴۰درصدی نرخ آن، 
به تنهایــی حداقل ۴درصد ســبد 
معیشــت کارگران را گران خواهد 
کرد. به گفته همان زن سرپرســت 
خانوار که با اشــتغال روزمزدی در 
یک خیاط خانــه کرج، برای ســه 
فرزنــدش قــوت الیمــوت فراهم 
می کند »دور نیســت زمانی که به 
نانوایی هــا مراجعه کنیم و شــوکه 
شویم چون می بینیم پول چند قرص 
 نــان از حقوق یک روزمان بیشــتر 

شده است!«

افزایش 40درصدی نرخ نان، یعنی چهار درصد افزایش در نرخ سبد معیشت؛

گرانی به قوت غالب مردم هم سرک کشید

خبر

دبیر اجرایی خانــه کارگر قزوین با بیــان اینکه تورم 
بیش از ۴۵درصدی موجب شــده که شاخص فالکت در 
۲۰ استان کشــور باالی ۶۰درصد قرار گیرد، گفت: گران 
شدن اقالم سبد معیشــت خانوارهای کارگری و افزایش 
بیکاری، به طرز مستقیم موجب باال رفتن سطح شاخص 

فالکت شده است.
عیدعلــی کریمــی در گفت وگو بــا ایلنا با اشــاره به 
ناپایداری وضعیت معیشــت کارگران و نزدیک شــدن 
نرخ تورم نقطه به نقطه به ســطح ۵۰درصد، گفت: عبور 
تورم نقطه به نقطه از ســطح ۴۵درصد در شــهریور ماه، 
کارشناسان را نسبت به نزدیک شدن آن به سطح ۵۰درصد 
تا پایان سال نگران کرده است. در حالی که نرخ تورم، در 
ابتدای سال ۱۴۰۰ در سطح ۴۰درصد قرار داشت، حرکت 
تورم به طور شــتابان در حال افزایــش و ثبت یک رکورد 

تاریخی است.
وی با بیان اینکــه تورم بیــش از ۴۵درصدی موجب 

شده که بنابر اعالم مرکز آمار ایران، شاخص فالکت در ۲۰ 
استان کشور به بیشتر از ۶۰درصد برسد، گفت: این روند 
معیشت را از سطح قدرت خرید سال های گذشته با فاصله 
بیشتری جدا کرده است، به نحوی که قدرت خرید از سطح 
ابتدای دهه ۹۰ و اواسط دهه ۸۰ به میزان معناداری فاصله 

گرفته است.
دبیر اجرایی خانــه کارگر قزوین افــزود: برای نمونه 
حداقل دستمزد کارگران در ســال ۸۵ حدود ۱۵۰هزار 
تومان ارزش داشت که براســاس نرخ دالر در بازار معادل 
۱۶۲ دالر بود اما حداقل مــزد ۱۴۰۰ به نرخ دالر ۲۸هزار 
تومانی معادل ۹۴ دالر اســت که در نتیجه شاهد کاهش 
۶۸ دالری ارزش حداقل مزد کارگران در عرض ۱۵ سال 
هســتیم. در نتیجه قدرت خرید کارگران بــه نرخ دالر، 
حدود ۱.۷ برابر نسبت به اواســط دهه ۸۰ کاهش یافته 
است. کریمی با اشاره به ضرورت ترمیم دستمزد کارگران 
متناســب با افزایش قیمت هزینه های ســبد معیشت، 

گفت: در کشورهای پیشــرو هم جوار ایران مانند ترکیه، 
نرخ حداقل مزد حدود حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دالر است، در 
حالی که در ایران این نرخ در حدود ۹۴ دالر است. در کل 
ایران جزو کشورهایی است که کمترین حداقل مزد را در 
جهان پرداخت می کند اما بیشترین افزایش هزینه ها را به 

زندگی کارگران تحمیل می کند.
وی افزود: نرخ حداقل مزد باید تابعی از اثرات تورم در 
سبد هزینه های زندگی باشد که این هم تابعی از تغییرات 
نرخ دالر است، در نتیجه باید اثرات آن در دستمزد دیده 
شــود مانند هر کشــوری دیگری. با این حال در ایران، 
دســتمزد برخالف تورم حرکت می کند و روند کاهشی 
دارد، در حالی که نرخ اسمی آن سالیانه با ضرایبی در حال 
افزایش اســت. دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با اشاره به 
ضرورت برگزاری جلسات شــورای عالی کار برای ترمیم 
مزد کارگران، گفت: شــورای عالی کار تنها مرجع قانونی 
افزایش دســتمزد کارگران بنابر مفاد ماده ۴۱ قانون کار 

اســت اما تاکنون به این منظور اقدام نکرده است. به نظر 
می رسد ساختار کارفرمایی شــورای عالی کار مانع از این 
کار شــده اســت. کریمی افزود: البته نباید فراموش کرد 
که در ســاختار این شــورا نفراتی وجود دارد که حتی به 
معنای واقعی نماینده کارفرمایان محســوب نمی شــود 
و صرفا به ســبب عضویت در هیئت مدیره شــرکت های 
تابعه وزارت کار، وارد شــورای عالی کار شده اند. ضرورت 
دارد که این افراد از ســاختار تصمیم گیری کنار گذاشته 
شوند و عدالت در ترمیم مزدی با در نظر گرفتن کارگران 
 و حضور نمایندگان تشــکل های کارگری در این شورا، 

برقرار شود.

یک فعال کارگری:

ارزش حداقل مزد کارگران در 1۵ سال 6۸ دالر کاهش یافته است

توفیقی: وقتی هیوالی 
نقدینگی را آزاد می کنیم 
و از سوی دیگر، ارز دولتی 
را به بهانه مفسده زا بودن 

حذف می کنیم، همه 
مولفه های سبد معیشت 
کارگران دچار تکانه های 

وحشتناک می شود

مرادی: باقی اقالم اساسی 
را آن چنان گران کردند که 
همگی از سفره های مردم 

حذف شدند. کارگران 
گوشت نمی خورند، برنج 
نمی خورند و حاال نوبت به 

نان رسیده است. گرانی نان 
زنگ خطر است، یک زنگ 

خطر جدی
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