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اخبار کارگری

حمله به غول بیکاری با بودجه دو میلیارد تومانی!

کارفرمایان از دولت ،حمایت واقعی میخواهند نه یارانه

نسرین هزاره مقدم

پرداخــت یارانــه دســتمزد،
طرحیســت که قــرار اســت برای
کارفرمایان مشــوق و انگیزه به وجود
بیاورد تا نیروهای جدید را اســتخدام
کننــد .در این طرح دولــت۳۰درصد
دستمزد کارگران اشــتغال اولی را به
عنوان یارانه دســتمزد به کارفرمایان
میپردازد .در واقع ،یارانه دســتمزد،
وجهی است که توسط دولت به صورت
ماهانه بابت بخشی از دستمزد نیروی
کار شــغل اولی زیر ۳۵سال به کارفرما
پرداخت و منابع این طرح از محل منابع
پیشبینیشدهاشتغالدرقانونبودجه
ســنواتی ،کمکهای مردمی و منابع
ناشــی از اجرای هدفمنــدی یارانهها
تامینمیشود.
«عیسی منصوری» معاون توسعه
کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی ،جامعــه هدف طرح
پرداخت یارانه دستمزد را جوانان بیکار
جویایکارشغلاولیدرمناطقمحروم
و کمبرخوردار از اشــتغال و همچنین
بنگاههای اقتصادی رســمی فعال در
شهرستانهای کمبرخوردار از اشتغال

در کشور عنوان کرد و گفت :این طرح
به عنوان ابزار تشــویقی بــرای جذب
نیروی کار جدید توســط کارفرمایان
بخشخصوصیوتعاونیدراستانهای
کمبرخوردار شــامل ایالم ،کردستان،
چهارمحالوبختیاری،خراسانجنوبی،
کرمانشــاه ،سیســتان و بلوچستان و
کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۹۸
عملیاتی شــد و انتظار میرود سازمان
برنامهوبودجه،منابعکافیبرایاجرای
فاز دوم این طرح در ۱۶استان مرزی در
سال ۹۹فراهمآورد.ایجاد ۶هزارو۷۵۲
فرصتشغلیدراستانهایهدفطرح
پرداخت یارانه دستمزد طی یک سال
اجرا از ســال  ۹۸تاکنون ،نشاندهنده
میزان اثربخشــی برنامههــای وزارت
تعــاون ،کار و رفاه اجتماعــی در قالب
سیاستهایفعالبازارکاراست.
اما آیا این طرح میتواند مشکالت
بسیار بنگاههای کوچک را برطرف کند
یاقدمیدرجهتکاهشنرخبیکاریدر
استانهایمحرومبردارد؟
«عالالدین ازوجی» مدیرکل دفتر
سیاستگذاریوتوسعهاشتغالوزارت
کار نیز دربــاره طرح یارانه دســتمزد
میگوید :این طرح تا ســال گذشــته

در  ۸استان و امســال در  ۱۶استان در
حال انجام اســت ۸.اســتان محروم و
کمبرخوردار و  ۸استان مرزی نیز به آن
اضافه شده است .طرح یارانه دستمزد
یکیازبرنامههاوسیاستهایدولتدر
حوزهاشتغالدرشرایطبحراناقتصادی
است .این طرح اکنون در کشور در حال
اجراستوبهکارآفرینانیکه شغلاولی
که عمدتاً فارغ التحصیالن دانشگاهی
هستند را جذب کنند ۳۰درصد یارانه
دستمزدمیدهد.یارانهدستمزدتجربه
اول کشور است .ازوجی بیان میکند:
سال  ۹۸براســاس منابع ایجاد  ۵هزار
شغلراپیشبینیمیکردیمکهتاپایان
سال تعداد اشتغال جدید از این طرح به
 ۶هزار نفر رسید .برای سال  ۹۹و سال
،۱۴۰۰پیشبینیهاایناستکهحدود
۱۶هزار شــغل اولی با یارانه دستمزد
ایجادشود.منابعیکهبرایاینطرحدر
سال ۹۹در نظر گرفته شده است حدود
 ۳۲میلیاردتوماناست.
جاخالیهایبسیاردریکطرح
اشتغالزایی
این طــرح در چیدمــان کلی خود
نواقص و جاهای خالی بسیار دارد .اوالً
مشــخص نیســت که پرداخت یارانه

خبر
بیکاری نیمی از کارگران کارگاههای پوشاک

گیرکرده است
کرونا ،تولید را زمین

تولید پوشاک ازجمله شــغلهایی است که
میتوانگفتفصلسوددهیپایانسالبرایشان
ازاهمیتفراوانیبرخورداراست.باتوجهبهافزایش
قیمتمواداولیه،تعدادزیادیازکارگاههایتولید
پوشاکدچارمشکلشدهبودندکهباهزارانآمال
و آرزو تولیدات خود را برای فروش پایان سال نگه
داشتهبودنداماباشیوعکروناوبستهشدنمرزها،
امکانصادراتکاالهایشانبهکشورهایهمسایه
ازدسترفت.ازسویدیگربهدلیلکاهشقدرت
خریدمردم،میزانتقاضادرداخلکشورنیزکمتر
شد و همین مســأله کافی بود که بخش زیادی
از کارگاههای تولیدی در سراســر کشور از ادامه
فعالیتخودداریکنند.
بهگزارشخبرگزاریتسنیم،یکتولیدکننده
پیراهن مردانه در خیابــان جمهوری میگوید:
انبارهای خودم و چنــد انبار اجــارهای مملو از
پیراهنهایی اســت که در دو مــاه دی و تا اواخر
بهمنماهدردوشیفتدوختهام 15.کارگرخیاط

دو ماه در دو شــیفت کار کردند و چیزی حدود
 80میلیون تومان حقوق دادم .پارچهها را هم از
تولیدکننده داخلی با نیمی نقد و الباقی چک سه
ماهه خریداری کردم به امید شب عید که در بازار
داخلیبفروشم.
وی ادامه میدهــد :قرار بود تولیــدات را به
کشورهایی مانند افغانستان ،تاجیکستان و عراق
صادر کنم اما از نیمه اسفند همه جا تعطیل شد،
پیراهنها دپو شده و مرزها بســته شدهاند .من
ماندهام و کلی هزینه جاری و چکهایی که از 15
اردیبهشتسراریزشدند.دردولتمدامصحبتاز
حمایتازتولیدملیاست.دراینوضعیتازبندهبه
عنوانتولیدکنندهداخلیچهحمایتیشهاست؟
قراربودجلویاقدامبرایچکهایبرگشتیگرفته
شود اما بانکها لحظهای در برگشت زدن و اقدام
برایچکهاتعللنمیکنند.
یکیدیگرازتولیدکنندگانپوشاکدرخیابان
جمهوریمیگوید:سالگذشتهاسفندماهخوبی

یک کارفرما :اگر دولت قصد
حمایت از کارفرمایان در
معرض خطر و اشتغال در
استانهای محروم را دارد،
بهجایطرحهایمختلف،
آب و برق و مالیات و باقی
بدهیهایکارفرمایان به
نهادهایدولتیراببخشد
دستمزد قرار اســت به کدام دسته از
کارفرمایــان باشــد .کارفرمایــان در
استانهای محروم برای ثبتنام در این
ال
طرحچهمراحلیرابایدطیکنندوعم ً
کجابایدثبتنامکنند.جایخالیبعدی،
مربوطبهسطحپوششطرحاست.سال
 ۹۹بهنیمهرسیدهودرحالورودبهنیمه
دوم این سال هســتیم .چرا مشخص
نمیکنند در شــش ماه سپری شده از
سال ،به چند صد یا چند هزار کارفرما
در اســتانهای محروم یارانه دستمزد
پرداخت شده است و این کارفرمایان در
کدام بخشهای اقتصاد اشتغال دارند.
البته این نقص ،یکی از نقایص مشترک
همه طرحهای اقتصادی است .معموالً

را سپری کردیم اما امسال با شیوع کرونا بدبخت
شدیم .دولت هم حمایتی از تولید و کارگر ایرانی
ندارد و تمام حمایتهای دولت در حد شعار باقی
ماندهاست.بالغوشدنعروسیهاومراسممختلف،
ضربه بزرگی به صنف پوشاک وارد شد .این روزها
به دلیل هزینههای باال کمتر کســی به ســمت
دوختودوزمیرود.
وی ادامــه میدهد :کرونا ضربــه مهلکی در
اسفندماهکهاوجکارمابودبهصنفمازد.کارهای
تولید شده در کارگاههای ما به صورت صددرصد
فروشنرفتهورویدستمانماندهاست.انبارهای
کارگاههایماتاسقفمملوازدپوتولیداتماههای
آخرسالاستکهبرایشبعیدتولیدشدهبود.
ویمیافزاید:بخشیازمتعلقاتدوختودوزرا
باچکخریداریکردهایمولیبهسودنرسیدهایم.
درحالحاضربافعالشدننسبیبازار،تنهانیمی
از صنف فعال هستند و باقی یا تعطیل هستند یا
نیمهفعال هستند .از اسفند ماه تاکنون تعدادی
از کارگران بیکار شــدهاند .کارفرمایــان از جان
مایه میگذارند تا کارگران را اخراج نکنند ولی با
ادامه این وضعیت حداقل نیمی از کارگران بیکار
خواهندشد.
«هادی ابوی» دبیر کانون عالی انجمنهای

مشخصات و قابلیتهای یک طرح در
رسانهها اعالم میشــود اما اینکه این
طرح تا چه اندازه اجرایی شده و سطح
پوشش آن چقدر است ،هرگز مشخص
نمیشود .مساله بعدی مربوط به اعتبار
طرح است .آیا  ۳۲میلیارد تومان برای
کارآفرینیوپرداخت۳۰درصددستمزد
اشــتغال اولیها به کارفرمایان در ۱۶
استان کشور کافی اســت؟ در واقع اگر
اعتبارطرحیعنی ۳۲میلیاردتومانرابه
تعداداستانهایمشمولتقسیمکنیم،
بههراستانفقط ۲میلیاردتوماناعتبار
میرسد ،یعنی این طرح در نهایت فقط
 ۲میلیارد تومان برای هر استان آورده
مالیدارد.آیابا ۲میلیاردتومانمیتوان
از اشــتغال در اســتان محرومی مثل
ال کرمانشاه
سیستان و بلوچستان یا مث ً
حمایت کــرد .آیا با ۲میلیــارد تومان
میتوان۳۰درصد دســتمزد کارگران
اشتغالاولیرابهکارفرمایانپرداخت؟
اجرایــی شــدن این طرح بــا این
مختصات و قابلیتهایی که دارد ،پر از
ابهام و چالش است اما برای درک بهتر
نیازمندیهایکارفرمایاندراستانهای
محرومبهسراغیککارفرمادرسیستان
و بلوچستان رفتیم که در فروردین ماه
 ۹۹مجبور شده حدود  ۲۰کارگر خود
را به بیمه بیکاری معرفی کند و درهای
دفتربیمهخودراتختهکند.
درددلهاییککارفرما
این کارفرما با تاکید بر اینکه در سال
گذشته ،مشکالت بسیاری داشتیم و
کسیازماحمایتنکرد،میگوید:نهتنها
به ما یارانه دستمزد ندادند و ما را به حال
خودمانرهاکردند،بلکههیچتخفیفی
دربدهیهایدولتقائلنشدند.مشکل
منکارفرمادستمزدکارگرنبود.مشکل
منبدهیهایبانکیوازآنباالترمالیات
بود .چند صد میلیون تومان مالیات بر
ارزش افزوده ،دمار از روزگار ما درآورد و
مجبورشدیمدرهاراتختهکنیم.
این کارفرما که دفتر خود را در یکی
از خیابانهای مرکزی زاهدان بســته،
معتقد است اگر دولت قصد حمایت از
کارفرمایان در معرض خطر و اشتغال
در اســتانهای محروم را دارد ،به جای
چنین طرحهایی ،آب و برق و مالیات و

صنفی کارگران کشور درباره مشکالت و بیکاری
کارگران واحدهای تولیــدی افزود :کرونا بخش
زیادی از تولید را تحت تأثیــر قرار داد .برای مثال
در مشهد که شهر زیارتی اســت و ساالنه حدود
3میلیون زائر داشت ،این زائرین هم از لحاظ مواد
غذاییکهدرمدتسفراستفادهمیکردندوهماز
لحاظ ســوغات خریدهای بسیاری داشتند اما با
کرونازائرینکمشدندومشکالتیبرایواحدهای
تولیدیپیشآمد.
وی با بیان اینکه برخی کارگاههای پوشــاک

غالبشدنگفتمان مزد دومیلیونو ۸۰۰هزارتومانی ،حقوقکارگران را ضایعکرد

از ابتدای ســال جاری دولت با کمک مصوبه کمیسیون
تلفیق مبنی بر کف دو میلیون و ۸۰۰هزار تومانی مستمری
بازنشستگان کشــوری ،این عدد را به عنوان مبنای افزایش
مزد و مســتمری در افواه عمومی نهادینه کــرد .در جریان
اجرای همسانســازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
نیز هدفگذاری بر مبنای رســیدن دریافتی بازنشســتگان

باقیبدهیهایکارفرمایانبهنهادهای
دولتیراببخشد.
وی ادامه میدهد :اگر این بدهیها
را حداقل در استانهای محروم و الاقل
برای کارفرمایــان کارگاههای کوچک
ببخشــند ،دیگر نیازی به طرح یارانه
دستمزدنیست.خودبنگاههامیتوانند
به راحتی ســر پا بایســتند .ما که یک
شرکتخدماتیبودیمونیازبهمواداولیه
وتجهیزاتودستگاههانداشتیم،دراین
بحراناقتصادینتوانستیمسرپابمانیم،
وای به حال بنگاهها و کارخانههایی که
در این وانفسا بخواهند مواد اولیه را با ارز
نیمایی بخرند یا از خارج دســتگاه وارد
کنند .دولت واقعاً باید به میدان بیاید و
ازتولیدحمایتواقعیکند.
در شرایطی که تعطیلی در کمین
بســیاری از بنگاههای کشــور است و
بدهیهــای انباشــته ،کارفرمایان به
خصوص کارفرمایان کوچک را به ستوه
آورده ،به نظر نمیرســد از طرح یارانه
دســتمزد با این چیدمان ناقص آن کار
چندانیبربیاید.
در بهار « ،۹۸علیــم یارمحمدی»
نماینده زاهــدان در مجلــس از نرخ
بیکاری ۴۰تا۶۰درصدیدرسیستانو
بلوچستانخبرداد.طرحیارانهدستمزد
با ۲میلیاردتوماناعتباربرایهراستان،
آیــا واقعــاً میتوانــد در کاهش نرخ
سرسامآوربیکاریدرایناستانمرحوم
موثر باشــد یا الاقل فارغالتحصیالن
دانشگاهها در سیستان و بلوچستان را
ازبالتکلیفیوسرگردانینجاتدهد؟

نانوایاناستانیزدازثابتماندندرآمدهایخود
درچهارسالگذشتهبهشدتانتقاددارند.بهگزارش
ایلنا ،یکی از این نانوایان که روز دوشــنبه به همراه
همصنفان خود به استانداری یزد مراجعه کرده ،در
تشریحاعتراضنانوایانمیگوید:چهارسالاستبا
ثابتماندنقیمتناندریزد،درآمدصنفنانوادچار
انجماد شده اســت .این درحالیست که در همین
مدت ،همه هزینههای زندگی سرسامآور افزایش
یافتهواگرسرجمعتورمرادراینچهارسالحساب
کنیم ،شاید باالتر از150درصد باشد اما دستمزد و
درآمدمانانوایانثابتماندهاست.ایننانوامیگوید:
در صنف خبازان ،همه دچار مشــکالت معیشتی
شــدهاند ،فرقی ندارد چه شــاگرد نانوا باشد و چه
صاحب یک باب نانوایی .همه هزینهها زیاد شده اما
چون قیمت نان باال نرفته ،نه دستمزد کارگران این
صنف افزایش یافته و نه درآمد صاحبان خبازیها.
نانوایانیزدازاستانداریدرخواستدارندبهموضوع
ورود کرده و به هر شــکل ممکن ازجمله افزایش
قیمت نان ،صنف نانوا را از بحران معیشــتی نجات
دهد .کارفرمایان نانوا در حالی خواســتار افزایش
قیمت نان برای جبران افزایش هزینهها هســتند
کهبسیاریازکارگراننانواییهاوفعاالناینصنف
معتقدندافزایشقیمتنان،چارهکارنیستچراکه
با گران شدن نان ،خود کارگران نانواییها نیز ضرر
میکنند .این عده میگویند دولت باید با کاستن از
هزینههایجانبیوپرداختیارانهبهنانواییهاازاین
صنفحمایتکند.
کارگران شهرداری کوتعبداهلل:

دو ماه و نیم است
که دستمزد نگرفتهایم

کارگرانشهرداریکوتعبداهللازعدمپرداخت
دستمزدها بهرغم وعدههای مکرر مسئوالن خبر
دادند و علت آن را عــدم تامین منابع مالی به دلیل
بالتکلیفیشهرداریکوتعبداهللبیندوشهرستان
کارون و اهواز عنوان کردند .این افراد در گفتوگو
با ایلنا گفتند :در اعتراض به چنــد ماه مزد معوقه
دست از کار کشــیدیم و زبالههای شهری را جمع
نکردیم با ایــن حال هنوز مطالباتمــان پرداخت
نشده است .این کارگران که بارها به مقامات ذیربط
استانوشهرستانمراجعهکردهاند،اظهارداشتند:
اعتراضاتمان بــه جایی نرســید .االن دو ماه و نیم
است که دستمزد نگرفتهایم .به گفته آنها ،تعویق
طوالنی دســتمزد در حالی اتفاق افتاده که برخی
مسئوالن شهری عامل اصلی مشکالت شهرداری
ن نشــدن محدوده بین اهواز
کوتعبداهلل را تعیی 
و کارون و تقســیمات بــدون برنامهریزی عنوان
میکنند.کارگرانتاکیدکردند:بارهابرایمشخص
شدنوضعیتپرداختمطالباتمانمقابلساختمان
استانداری و فرمانداری جمع شــدیم که با فشار
مسئوالن باالدستی ،شهرداری در هر نوبت یک ماه
ازمطالباتمانراپرداختمیکندومجددابایدبرای
دریافتطلبهایبعدیتجمعکنیم.

کارگران شهرداری سوسنگرد ۵ماه
معوقه مزدی دارند

یک فعال صنفی کارگری:

حداقلبگیربههمانعددصورتگرفت.بهگفته«نادرمرادی»
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شــوراهای اسالمی کار
اســتان تهران این رویه ،فقط یک هدف را دنبال میکرد؛ به
حاشیه راندن گفتمان سبد معیشت خانوار .به گزارش ایلنا،
رئیسشورایاسالمیکارکارگرانآتشنشانیتهرانباتاکید
براینکهمحاسباتاخیرنشانمیدهدکهپیامدگرانیمسکن

طرح یارانه دستمزدیکی
ازبرنامههایاشتغالزایی
دولت در شرایط بحران
اقتصادی است .این
طرح اکنون در کشور
در حال اجراست و به
کارآفرینانیکه شغل اولی
کهعمدت ًافارغالتحصیالن
دانشگاهیهستندرا
جذب کنند۳۰درصد یارانه
دستمزدمیدهد

نانوایان یزد دست به دامان
استانداری شدند

و هزینههای بهداشتی خانوار ،سبد معیشت چهار میلیون و
۹۴۰هزار تومانی اســفند  ۹۸را در مردادماه به هفت میلیون
و۵۰۰هزار تومان رســانده ،میگوید :نباید این عدد را نادیده
بگیرند .هر چقدر بخواهند با برجسته کردن عدد دو میلیون
و۸۰۰هزار تومان ،جامعه کارگران و بازنشستگان را از الزامات
قانونیدورکنندواذهانرابهسمتاینعددجلبکنند،بازهم

تغییرکاربریدادندوتولیدماسککردنداماتعداد
زیادی از این کارگاههــا موفق نبودند ،گفت :این
کارگاههابرایکارخودچکدادهبودندکهموفقبه
پاسکردنچکخودنشدندوهمینمسألهباعث
شدتانتوانندبهمسیرخودادامهدهند.
ابوی افزود :تعداد زیــادی از کارگرانی که در
واحدهایتولیدکوچکفعالیتمیکردند،بیکار
شدند.بخشیازکارگرانیکهازواحدهایتولیدی
بیکار شدند به سمت مشــاغل خانگی و مشاغل
روزمزدیرفتند.

نباید فراموش کرد که کمترین حق کارگران و بازنشستگان،
دریافتیمطابقباسبدمعیشتخانواراست.همماده ۴۱قانون
کار و هم ماده ۹۶قانون تامین اجتماعی به صراحت بر این حق
تاکیدداردونبایدهیچکارگرشاغلیابازنشستهایکمترازسبد
هزینههای زندگی ،حقوق بگیرد .مرادی ضمن انتقاد از تعلل
در ترمیم مزد و مستمری میگوید :اگر قرار باشد قانون یعنی
حداقلهایقانونیدستمزدرعایتشود،بایدهممزدکارگران
شاغلوهممستمریکارگرانبازنشستهدراسرعوقتترمیم
شودحالآنکهدرآخرینجلسهشورایعالیکار،هیچتالشی
برایترمیمدستمزدصورتنگرفت.

تعدادی از کارگران شهرداری سوسنگرد از عدم
پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند و گفتند:
عالوهبرحقوق،ازابتدایسالجاریمطالباتبیمهای
ما به تامین اجتماعی پرداخت نشــده و ما به همراه
خانوادههایمان در زمینه دریافت خدمات درمانی
از بیمارســتانهای ملکی تامین اجتماعی دچار
مشکل شدهایم .به گزارش ایلنا و به گفته کارگران،
بهرغم پیگیریهای مکرر کارگــران برای دریافت
حقوق ،مسئوالن شهری پاســخ قانعکنندهای به
درخواستهای کارگراننمیدهند،بههمین دلیل
آنها ناچارند برای وصول مطالبات دست به اعتراض
بزنند .آنها گفتند :در روزهای گذشته برای تعیین
تکلیف وضعیت مطالباتمان ناچار شــدیم تجمع
اعتراضی مقابل ســاختمان فرمانداری شهرستان
دشــتآزادگان برگزار کنیم .اردیبهشت ماه سال
جاری نیز برای چندین روز در اعتراض به پرداخت
نشدنحقوقازجمعآوریزبالههایشهرخودداری
کردیم .این کارگران کــه در بخشهای خدمات و
فضای سبز کار میکنند ،گفتند :کار میکنیم اما از
دستمزد خبری نیست .در شرایط اقتصادی فعلی،
حتی اگر کارگر دســتمزد هم بگیــرد ،نمیتواند
نیازهایضروریخانوارراتامینکندچهبرسدبهماکه
پرداختدستمزدهایمانماههابهتعویقافتادهاست.

