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 تجمع کارگران اهوازی 
مقابل مجلس

۲۲ نفر از کارگران بیکار شده کمربند سبز اهواز 
که به دنبال بازگشــت به کار خود هستند، پیش از 
ظهر دیروز با تجمع مقابــل مجلس، از نمایندگان 
درخواست اســتمداد کردند. به گزارش ایلنا، این 
عده پیش از ظهر دیروز با برخی از مسئوالن مجلس 
و نمایندگان دیدار کردند. یکی از این کارگران گفت: 
بعد از دیدار با چند تن از مدیران و مسئوالن داخلی 
مجلس، در نهایت با »شبیب جویجری« نماینده 
اهواز مالقات و گفت وگو کردیم. وی بعد از شنیدن 
مشکالتمان با شهردار مرکزی اهواز، تلفنی صحبت 
کرد. وی با بیان اینکه شهردار اهواز وعده بازگشت به 
کار همه کارگران کمربند سبز را به نماینده اهواز داد، 
افزود: با اعتماد به وعده های داده شده، راهی محل 
سکونت و کار خود در اهواز می شویم. به گفته این 
کارگر، پیمانکار پروژه کمربند سبز همزمان با اتمام 
بخش هایی از پروژه کمربند سبز اهواز نامه  عدم نیاز 
به کارگران را زده است در حالی که هنوز بخش زیادی 
از پروژه کمربند سبز اهواز به اتمام نرسیده است. به 
گفته وی، میانگین سوابق کار کارگران بیکار شده 
حدود ۸ سال است و در زمان تعدیل، آنها دو ماه مزد و 

۴ ماه حق بیمه پرداخت نشده، طلبکار بودند.
    

کرونا، یک میلیون و ۵۰۰هزار 
شغل را در کشور از بین برد

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال 
وزارت کار تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از بعد 
بیمه بیکاری برآوردهایی که داشــته ایم در سطح 
کالن کشــور تقریبا یک میلیــون و ۵۰۰هزار نفر 
)شغل( به صورت رسمی و غیررسمی از ناحیه کرونا 
آسیب دیده اند اما براساس آمار رسمی و ثبت شده در 
سامانه روابط کار، حدود ۸۵۰هزار نفر بیکار شده اند 
که ۷۳۰هزار نفر مشــمول بیمه بیــکاری بودند و 
متناسب با سیاست هایی که ستاد ملی کرونا داشت 
بیمه بیکاری ۶۷۰هزار نفر پرداخت شده و ۶۰هزار 

نفر نیز در حال پرداخت است.
بــه گــزارش روابط عمومی ســازمان تامین 
اجتماعی، عالالدین ازوجی در یک نشست تلویزیونی 
گفت: از خــرداد ماه به این طــرف بخش عمده ای 
از افراد بیکارشده، مجددا مشــغول به کار شدند. 
طبق اطالعات ثبتی که ما داریم تقریبا ۱۹۳هزار 
نفر کماکان بیکارند که به بیمه بیکاری بلندمدت 

سازمان تامین اجتماعی معرفی شده اند.
در ادامه »مهدی شــکوری« مدیــرکل امور 
بیمه شدگان ســازمان تامین اجتماعی هم گفت: 
حدود ۸۵۰هــزار نفر در ســامانه وزارت کار از ۲۳ 
اسفند ثبت نام کردند که حدود ۱۲۰هزار نفر از آنها 
مشمول قانون کار نبودند. یکی از شرایط پرداخت 
بیمه بیکاری این است که افراد مشمول قانون کار 

باشند.
    

۱۲ کارگر کارخانه آب معدنی 
داماش بیکار شدند

صبح دیروز )۵ آبــان ماه( ۱۲ نفــر از کارگران 
قراردادی کارخانه آب معدنی داماش به دلیل  عدم 

نیاز کارفرما، بیکار شدند.
به گزارش ایلنا، یکی از کارگران این شــرکت با 
بیان اینکه هنوز نزدیک به ۲۰ کارگر در این شرکت 
مشغول کارند، افزود: این تعدیل ها در راستای کاهش 
هزینه ها صورت گرفته و این نگرانی را به وجود آورده 
که همکاران باقیمانده نیز به سرنوشت مشابه مبتال 
شوند. بنا بر ادعای وی، اخیرا شورای تامین استان 
گیالن اقدام به بررسی مشکالت این واحد تولیدی 
کرده و قرار است ســه میلیارد تومان اعتبار مالی 
برای این واحد تخصیص داده شود. کارفرما نیز برای 
دریافت این مبلغ متعهد شده امنیت شغلی کارگران 
را تامین کند. به گفته این کارگر، آنها در حال حاضر 
حدود سه ماه و نیم حقوق معوقه طلبکارند و بیمه 
تامین اجتماعی آنها نیز چندین ماه به تاخیر افتاده 

است.
    

 حادثه در کارگاه مترو 
و مرگ سه کارگر 

سقوط یک دستگاه باالبر در ایستگاه متروی در 
حال احداث، جان سه کارگر را گرفت.

 سخنگوی سازمان آتش نشــانی تهران گفت: 
»پیمانکار و کارگران مشغول کار بودند که دستگاه 
باالبر سقوط کرد و سه نفر زیر آن گیر کردند.« محل 
کارگاه، بین خیابان آزادی و نــواب و زمان حادثه 

۱۰:۲۲ صبح اعالم شده است.
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نرخ تورم در مهرماه ۹۹، رکوردهای 
قبلی تــورم را شکســت. هفت درصد 
افزایش در نرخ تــورم ماهانه به اضافه 
افزایش چشمگیر قیمت اقالم خوراکی 
و سایر اقالم که از ابتدای سال آغاز شده 
بود، هزینه های زندگــی کارگران را به 
شــدت افزایش داده است. این همه در 
حالی ست که به گفته رئیس مرکز آمار 
ایران، افزایش نرخ کاالهای سرمایه ای 
مانند مسکن، دالر و ارز و همچنین طال 
در محاسبه نرخ تورم اعالمی مرکز آمار در 
نظر گرفته نمی شود و تورم اعالمی فقط 

تورم »کاالهای مصرفی« است.
در چنین شرایطی نه تنها مسئوالن 
به وعده های مکــرر در ارتباط با ترمیم 
دستمزد در نیمه دوم سال عمل نکرده اند 
)رئیس سازمان بازرســی کشور بعد از 
آخرین جلسه مزدی در خردادماه سال 
جاری، از قول وزیر کار برای ترمیم مزد 
۹۹ در نیمه دوم ســال خبر داد( بلکه 
به درخواســت های اعضای کارگری 
شــورای عالی کار برای تشکیل جلسه 

درباره ترمیم مزد و بهبود معیشت نیز 
هیچ توجهی نشده است.

سوال بسیاری از کارگران این است 
حال که نــرخ تورم حتی با اســتناد به 
داده های رســمی در حال پشــت سر 
گذاشتن تمام رکوردهای قلبی است، 
چرا هیچ کاری برای ترمیم مزد کارگران 
صورت نمی دهند؟ آخرین محاسبات 
مستقل کمیته دســتمزد کانون عالی 
شــوراهای اسالمی کار کشــور نشان 
می دهد که رقم حداقلی سبد معیشت 
در شهریور ماه به ۷ میلیون و ۹۰۰هزار 
تومان رسیده است در حالی که دستمزد 
کارگران حداقل بگیر )بیش از ۷۰درصد 
شاغالن کشور( با احتساب تمام مزایای 

مزدی کمتر از سه میلیون تومان است.
»علی خدایی« عضو کارگری شورای 
عالی کار در این رابطه می گوید: بدون 
توجه بــه وعده های مکرر مســئوالن 
ازجمله رئیس سازمان بازرسی کشور 
مبنی بر ترمیم دستمزد، باید بگویم به 
درخواســت اعضای کارگری شورای 

عالی کار برای برگزاری جلسه فوری نیز 
هیچ توجهی نشده است.

به گفته وی، در آخرین جلسه شورای 
عالی کار که در شهریور ماه برگزار شد، 
اعضای کارگری درخواســت تشکیل 
جلســه فوری برای ترمیم دستمزد و 
جبران قــدرت خرید از دســت رفته 
کارگران را به ثبت رساندند اما تا امروز 

این جلسه برگزار نشده است.
خدایی ادامه می دهــد: با توجه به 
تورمی که اتفاق افتاده، باید فوراً نسبت 
به ترمیم مزد کارگران اقدام شود. تورم 
فعلی، هم بی سابقه بوده و هم خارج از 

دایره پیش بینی های خود دولتی ها.
تورم هدف دست نیافتنی شد

در بهار امســال، بانــک مرکزی در 
بیانیه ای اعالم کرد تورم هدف در سال 
جاری بیــن ۲۰ تا ۲۴درصــد خواهد 
بود و همه سیاســت گذاری های مالی 
و اقتصادی برای رســیدن به این هدف 
بسیج خواهد شــد. حاال در نیمه دوم 
ســال، داده های رسمی نشان می دهد 

که دولتی ها در رسیدن به نرخ هدف در 
تورم کاالها و خدمات به هیچ وجه موفق 
نبوده اند. نرخ تورم نقطه ای در مهر ماه 
۱۳۹۹ بــه عدد ۴۱.۴درصد رســیده 
اســت، یعنی خانوارهای کشور به طور 
میانگین ۴۱.۴درصد بیشــتر از مهر 
۱۳۹۸ برای خریــد مجموعه کاالها و 

خدمات یکسان هزینه کرده اند.
ز  ا د  نتقــا ا ضمــن  یــی  خدا
سیاست گذاری هایی که منجر به رشد 
بی سابقه قیمت ها شده، از تالش برای 

»گفتاردرمانی اقتصادی« انتقاد می کند 
و می گوید: برخی مسئوالن می خواهند 
با گفتاردرمانی، مشکالت اقتصادی را 
حل کنند. در جلسات مزدی ۹۹ همه 
تیم اقتصادی دولت ازجمله وزیر اقتصاد 
با ادعای کنترل تــورم، مقابل افزایش 
قانونی مزد ایستادند و نگذاشتند مزد 
کارگران به اندازه سبد معیشت افزایش 
یابد. این آقایان ادعا می کردند که تورم را 
کنترل خواهند کرد و اجازه نخواهند داد 
از محدوده ۱۵درصد تجاوز کند اما حاال 
که به نیمه دوم سال رسیده ایم، می بینیم 
حتی نرخ های رسمی تورم )که ما این 
نرخ ها را کامل قبول نداریم( بیش از دو 

برابر ادعای آقایان افزایش یافته است.
عضو کارگری شورای عالی کار اضافه 
می کند: اتفاقات اقتصادی اخیر نشان 
می دهد که دولت بــه هدفی که اعالم 
کرده، نرســیده و در نتیجه گرانی های 
سرسام آور، وضعیت معیشتی کارگران، 

نسبت به همیشه دشوارتر شده است.
خدایــی از ارســال نامــه ای خبر 
می دهد که اعضای کارگری شــورای 
عالی کار، متفقاً به دبیرخانه این شــورا 
ارسال کرده اند: بیست و سوم مهر ماه، 
اعضای کارگــری شــورای عالی کار، 
نامه ای خطاب به دبیرخانه این شــورا 
نوشته و درخواســت کردند که جلسه 
فوق العاده شــورای عالی کار با موضوع 
ترمیم دســتمزد برگزار شــود. طبق 
قانون، این شورا موظف است بعد از ثبت 
درخواست اعضا، ظرف دو هفته جلسه 
درخواســتی را برگزار کند. از آنجایی 
که نامه ۲۳ مهرماه ثبت شده، امروز در 
روزهای پایانی دو هفته قانونی هستیم 
و توقع داریم هرچه ســریعتر جلســه 

فوق العاده برگزار شود«.
به گفته وی، در نامه قید شــده که 
»وضعیت دشوار معیشــت« تقریباً به 
»وضعیت غیرممکن« رســیده است 
یعنی با درآمدهای فعلی کارگران، تامین 
هزینه های زندگــی کاماًل غیرممکن 

شده است.

عضو کارگــری شــورای عالی کار 
اضافه می کند: عالوه بر نامه درخواستی 
که در ۲۳ مهر فرستادیم، قانون تاکید 
بر برگزاری ماهانه جلسات شورا دارد. 
براســاس تصریحات روشن قانون کار، 
شــورای عالی کار باید ماهــی یک بار 
تشکیل جلســه بدهد. عدم برگزاری 
مرتب جلسات شورا هموراه مورد انتقاد 
ما اعضای کارگری بوده اما در این شرایط 
بد و وخیم معیشتی کارگران، این پشت 
گوش انداختن و ترتیــب اثر ندادن به 
درخواست ها، مشکل آفرین تر از همیشه 
است. امیدواریم ظرف همین روزهای 
باقیمانده تا پایان هفته جلسه فوق العاده 
را برگزار کنند و بتوانیم در ارتباط با ترمیم 
دستمزد و جبران قدرت خرید از دست 
رفته کارگران، به راهکارهای مناسب 

دست پیدا کنیم.
خدایی در پایــان تاکید می کند: با 
توجه بــه اوضاع فعلی اقتصــاد و تورم 
بی ســابقه که حتی داده های رسمی 
مهرماه هــم این واقعیــت را به خوبی 
نشان می دهد، اعضای کارگری شورای 
عالی کار، هیچ نوع تعللی را نمی پذیرند. 
همان گونه که در نامه هم تاکید کرده ایم، 
دیگر کارگران قادر به تامین هزینه های 
زندگی، حتی هزینه های بسیار ابتدایی و 
حداقلی نیستند و نمی توانند با دستمزد 
خود، یک زندگی حداقلی و بسیار ساده 
را اداره کنند. در این بین، وظیفه دولت 
و وزارت کار است که به سرعت جلسه 

سه جانبه را برگزار کنند.

گفتاردرمانی مسئوالن در مواجهه با تورم بی سابقه

زندگی با دستمزد کارگری از »مشکل« به »غیرممکن« بدل شده است

خبر

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: مــا در زمینه رفاه 
اجتماعی مسئولیت داریم و از بین بردن فقر آموزشی و اقتصادی 

ازجمله وظایف  دولت است.
به گزارش »توســعه ایرانــی«، محمد شــریعتمداری در 
نشست کمیته راهبردی ارتقای بهره وری از بهبود ۱۰ امتیازی 
شــاخص های بهره وری در ایــن وزارتخانه خبــر داد و آن را 
نشان دهنده همراهی و همکاری بخش های مختلف دانست و بر 

استمرار و بهبود این فرایند تاکید کرد.
وی افزود: تبیین درست شاخص های بهره وری، دستاوردهای 
مهمی را به همراه دارد. در وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
شاخص های ارزیابی، دارای پیچیدگی بیشتری نسبت به سایر 
دستگاه هاست و با توجه به اهمیت فوق العاده موضوع بهره وری در 
کشور، آمادگی خود را برای استفاده از تمامی تجهیزات، امکانات 

و ظرفیت ها در این مسیر اعالم می کنیم.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه باید تعریف دقیق بهره وری در 
حوزه های مختلف ارائه شود، افزود: وظایف این وزارتخانه ترکیبی 
از حوزه های اقتصادی و اجتماعی است و باید تعریف دقیقی از 
بهره وری در هر دو حوزه ارائه و شاخص ها به درستی تعیین شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به روابط کار به عنوان یکی از 
وظایف اختصاصی این وزارتخانه اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای 
قانون کار با توجه به تاثیر معنادار آن در فضای کسب و کار، وظیفه 

تخصصی این وزارتخانه تلقی می شود.
شریعتمداری با اشــاره به ضرورت بهره ورتر عمل کردن در 
حوزه روابط کار و اثرگذاری آن بر تولید ناخالص ملی، تصریح کرد: 

باید تعریف دقیق بهره وری در حوزه روابط کار مشخص شود.
وی با بیان اینکه در حوزه بازار کار شاخص های مقایسه ای 
وجود دارد، افزود: در ارزیابی ها و شاخص های بهره وری، باید به 
رابطه بین قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب و کار و تنظیم 

روابط کار نیز توجه شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه قانون تامین اجتماعی و قانون کار همواره مکمل هم هستند 
و در کنار یکدیگر قرار دارند، افزود: این دو قانون با هم می توانند 
فضای کسب و کار مطلوب و تسهیل گر ایجاد و با ارائه مشوق های 
الزم در حوزه نظام تامین اجتماعی، قوانین حاکم بر بازارکار را 
تعیین کنند. عالوه بر تنظیم روابط کار، موضوع تامین اجتماعی و 
آثار آن بر بازار کار یکی دیگر از ماموریت های اصلی این وزارتخانه 
محسوب می شود. شریعتمداری تصریح کرد: با شناسایی دقیق 
وظایف این قانون می توان به توسعه سیاستی در این حوزه دست 
یافت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مداخله این 
وزارتخانه در امر کارآفرینی و اشتغال نیز موضوع مهمی محسوب 
می شود، افزود: در شرایط فعلی که تحت شرایط تحریم ها سلطه 
قرار داریم، سیاســت های مداخله گرانه در بازار کار برای ایجاد 

تعادل یکی از اقداماتی است که باید به آن توجه شود.

وی اظهار داشت: سیاست هایی نظیر یارانه دستمزد، توسعه 
مشاغل خانگی، تامین مالی خرد و فعالیت های تولیدی کوچک 
در روستاها و پرداخت تسهیالت به مشاغل پایدار روستایی و سهم 
این تسهیالت در حل مشکل بیکاری ازجمله وظایف مهم این 

وزارتخانه در حوزه های اقتصادی محسوب می شود.
شــریعتمداری، بررســی وضعیت موجود و رسیدن به 
شــاخص های مطلوب را مورد تاکید قرار داد و با اشــاره به 
زمان اندک باقیمانده تا پایان دولت گفت: باید در این مدت، 
کارهای ماندگاری انجام شود که بیشترین تاثیر را در زندگی 

مردم داشته باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

محو فقر اقتصادی و آموزشی ازجمله وظایف دولت است

نماینده شادگان در مجلس گفت: چگونه 
ممکن است مردم خوزســتان به عنوان مهد 
نفت، پتروشیمی، فوالد، نیشــکر و بنادر از 

بیکاری رنج ببرند.
به گزارش خبرگــزاری خانه ملت، مجید 
ناصری نژاد در نطق میان دستور دیروز خود 
در مجلس گفت: سخت است بعد از گذشت 
۴۲ سال از عمر انقالب، اعالم کنم مردم استان 

مشکل جدی آب شرب دارند.
وی با اشــاره به اینکه تا کــی باید مردم 
استان خوزستان درد و مصیبت کمبود آب را 
بر دوش بکشــند، ادامه داد: تمام نمایندگان 
اســتان از مشــکل کم آبی گالیه می کنند و 

مردم اســتان گرفتار پایین بودن کیفیت و 
کمیت آب شرب هســتند. این مشکل باید 

برطرف شود.
این نماینده مجلس با بیــان اینکه مردم 
استان خوزســتان به عنوان دارندگان یک 
سوم از آب کشور با مشکل کمبود آب شرب 
مواجه هستند، تصریح کرد: رئیس مجلس در 
جمع بندی سفر خود اعالم کرد خوزستان با 

دو مشکل آب شرب و اشتغال مواجه است.
ناصری نژاد با بیان اینکه نمایندگان مردم 
در مجلس و مجمع نمایندگان استان اصفهان 
باید به استان خوزســتان سفر کنند تا به این 
باور برسند که مشــکل خوزستان روزبه روز 

حادتر می شــود، گفت: موضوع انتقال آب از 
استان خوزســتان باید از دستور خارج شود 
زیرا به صالح کشــور نیســت و با اجرای آن 

خوزستان نابود می شود.
وی ادامه داد: آیا درست است منطقه ای 
را به امید آبادی منطقه دیگر نابود کنیم. آیا 
صحیح است نخل خوزستان را از بین ببریم و 
در اصفهان برنج بکاریم و سرانه فضای سبز را 
از متوسط کشوری باالتر ببریم. این قضاوت 

ناعادالنه ای است.
نماینده شادگان در مجلس افزود: ببینید 
که شهرستان های آبادان، خرمشهر و شادگان 
به چه روزی درآمده اند. خوزستانی هایی که 

مهد کار، کشاورزی و پیشرفت بودند درحال 
حاضر باید برای اشتغال به استان های کرمان 

و اصفهان مهاجرت کنند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه همه 
گروه های و اقوام استان خوزستان به شدت با 
موضوع انتقال آب مخالف هستند، عنوان کرد: 
باید دولت و وزیر نیرو با شــفافیت و قاطعیت 
موضع خود را در خصوص انتقال آب از استان 
خوزســتان را اعالم کنند. دوگانگی مواضع 

مســئولین در خصوص انتقال آب به صالح 
کشور نیست.

ناصری نژاد با بیان اینکــه چگونه ممکن 
است مردم خوزســتان به عنوان مهد نفت، 
پتروشیمی، فوالد، نیشکر و بنادر از بیکاری 
رنج ببرند، گفت: خوزستانی ها برای اشتغال 
باید به خارج از استان مهاجرت کنند. رئیس 
مجلس، نمایندگان و مســئولین باید کمک 
کنند تــا معضل بیکاری در اســتان برطرف 
شود. وی با اشــاره به اینکه غیرقابل قبول و 
غیرمنطقی اســت که شهرســتان شادگان 
با وجود مزارع نیشــکر و چاه های نفت نرخ 
بیکاری ۴۵درصدی داشــته باشــد و برای 
بسیاری از افراد این آمار باورکردنی نیست، 
ادامه داد: اگر مدیریت صحیح و دلسوزانه ای 
وجود داشته باشد تمامی مشکالت به راحتی 

قابل حل شدن هستند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

مردم شادگان از نرخ بیکاری 4۵  درصدی رنج می کشند

برخی مسئوالن می خواهند 
با گفتاردرمانی، مشکالت 
اقتصادی را حل کنند. قبال 

تیم اقتصادی دولت ازجمله 
وزیر اقتصاد با ادعای کنترل 
تورم، مقابل افزایش قانونی 
مزد ایستادند و نگذاشتند 
مزد کارگران به اندازه سبد 

معیشت افزایش یابد

وضعیت دشوار معاش 
با دستمزد کارگران، در 
روزهای اخیر تقریباً به 

غیرممکن بدل شده است 
یعنی با درآمدهای فعلی 

کارگران، تامین هزینه های 
زندگی کامالً غیرممکن 

شده است
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