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 بیکاری ۵۰درصد 
کفاشان دست دوز کشور

رئیس اتحادیه صنف کفاشان دست دوز تهران 
گفت: بیش از ۳۰درصد از کفاشــان دســت دوز 
مستاجر هستند و با تعطیلی ۵۰ روزه اخیر امکان 
پرداخت اجاره ها و تامین هزینه های تولید را ندارند.

به گزارش اتاق اصناف، رســول شجری گفت: 
کفاشان دســت دوز قبل از شیوع کرونا هم شرایط 
خوبی نداشتند و با اپیدمی این بیماری و تعطیلی های 

پیاپی به ورشکستگی رسیده اند.
وی افزود: در این صنــف ۶ هزار واحد صنفی در 
تهران وجود دارد که همگی بیــن ۵۰ تا ۶۰درصد 
خسارت متحمل شــده اند. همچنین ۵۰درصد 
شاغالن این کسب و کار سال گذشته بیکار شده اند و 

به پیک موتوری و مسافرکشی روی آورده اند.
رئیس اتحادیه صنف کفاشان دست دوز تهران 
ادامه داد: نیمی از همــکاران ما بر اثر تعطیلی های 
کرونایی سرگردان شــده اند و افزایش هزینه ها در 

سال جاری مانع از ادامه به کار بسیاری شده است.

شجری گفت: متاسفانه مالکان کارگاه ها افزایش 
۲۵ تا ۳۰درصدی اجاره را که از طرف دولت به عنوان 
حداکثر میزان افزایش اجاره تعیین شــده بود، به 
عنوان کف افزایش اجاره در نظر گرفتند و بسیاری از 
آنها اجاره ها را تا ۱۰۰درصد افزایش دادند. به همین 
دلیل بسیاری از همکاران ما مجبور به تخلیه کارگاه و 

تعطیلی کار شدند.
وی گفت: ســال گذشــته دولت به مشــاغل 
آسیب دیده وام داد. البته مبلغ وام چندانی نبود که 
همه خسارت ها را جبران کند اما با این وجود برخی از 
همکاران ما توانستند در دوره تعطیلی ها دوام بیاورند 
و فعال منتظریم تا ببینیم اوضاع چگونه پیش می رود.

    
 مرگ دو کارگر در استخر کشاورزی 

در کالته رودبار دامغان
دو کارگر تبعه افغانســتان حیــن کار در یک 
حوضچه پلیمری کشاورزی واقع در منطقه کالته 

شهرستان رودبار دامغان جان باختند.
به گزارش ایلنا، بررســی های اولیه حاکی از آن 
اســت که این دو کارگر هنگام کار در یک حوضچه 
آب کشاورزی دچار خفگی شده اند و به همین دلیل 
امکان امدادرسانی به آنها نبوده است و این دو کارگر 

بالفاصله در محل جان خود را از دست داده اند.
»مهدی بندرآبادی« فرماندار شهرستان دامغان 
ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه گفت: امدادگران 
پیکر این دو کارگر را از حوضچه آب بیرون کشیده و 

برای اقدامات قانونی به پزشکی انتقال داده اند.
به گفته وی، اســتخرهای پلیمــری به دلیل 
لغزنده بودن شــرایط خطرناکی را دارند و احتمال 
غرق شدگی در چنین استخرهایی بسیار زیاد است.

    
 مطالبات کارگران صنعت برق 

مورد توجه قرار نمی گیرد
رئیس اتحادیه کارگران صنعت انرژی با اشاره 
به مرگ شش نفر از نیروهای برق کرمان که حین 
کار و بر اثر سیل گرفتار شدند، خواستار رسیدگی 
مسئوالن وزارت نیرو به مطالبات کارکنان قراردادی، 

پیمانی و حجمی این حوزه شد.
فرشاد کردی به ایلنا گفت: این اولین باری نیست 
که نیروهای برق کشــور حین خدمت جان خود 
را از دســت می دهند اما حوادث این چنینی که در 
دوره های مختلف تکرار شده اند، ضرورت رسیدگی 
به مطالبات کارکنان قراردادی، پیمانی و حجمی 

برق را روشن تر می کند. 

وی افزود: نیروهای شرکتی و حجمی انتقال و 
توزیع برق در سال های گذشته بارها مطالبه تبدیل 
وضعیت اســتخدامی خود را مطــرح کرده اند اما 
رسیدگی قطعی صورت نگرفته در حالی که پایداری 
شبکه سراسری برق، نیازمند کار آنهاست. کردی 
افزود: اگر امروز از دستاوردهای نظام در حوزه برق 
سخن می گوییم، به تالش های کارکنان این صنعت 
اشاره می کنیم. به همین دلیل از مسئوالن امر انتظار 

داریم که خواسته های آنها را پیگیری کنند.
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اخبار کارگری

با نزدیک شدن به موسم انتخابات 
ریاست جمهوری در کشور، انتقادات 
از عملکرد دولت مستقر به اوج رسیده و 
بسیاری از جریان ها و گروه های سیاسی 
که نماینده ای در این کارزار دارند، شعار 
توجه به اقشار محروم و بهبود وضعیت 
معیشتی مردم را در صورت پیروزی در 

انتخابات وعده می دهند.
به گزارش »توســعه ایرانــی«، از 
ســال های ابتدایی دهه 9۰ تا انتهای 
این دوران، رشد اقتصادی کشور متوقف 
شــده و جز در دوران اجــرای برجام، 
در سراشــیب نزولی قرار گرفته است. 
بسیاری از کارشناسان با اشاره به همین 
واقعیت، معتقدند کــه در این فضای 
اقتصادی که رشد در آن متوقف و هر روز 
کیک اقتصاد کشور کوچکتر می شود، 
تاکید بر سیاست های توزیعی به جای 
در پیش گرفتن سیاست های تولیدی، 
الجرم به توزیع بیشــتر فقر بین مردم 

دامن خواهد زد.
در همیــن زمینــه »غالمعلــی 
فرجــادی«، اقتصــاددان و عضــو 
هیأت علمی مؤسســه عالی آموزش 
و پژوهش مدیریــت و برنامه ریزی به 
ایلنا می گوید تا زمانی که محیط برای 
ســرمایه گذاری آماده نباشــد، رشد 
اقتصادی نخواهیم داشت و به تبع آن 
تولیدی هم نخواهیم داشت. بنابراین 

در چنین شــرایطی، منابع چندانی 
برای انجام سیاست های حمایتی در 

دست دولت نخواهد بود.
وی در پاســخ به این پرســش که 
دولت برای بهبــود وضعیت کارگران 
و اقشار ضعیف جامعه چه اقدامی باید 
انجام دهد، گفت: باید در سطح کالن 
کاری انجام شود تا اقتصاد راه بیافتد، 
رشد داشــته باشد، ســرمایه گذاری 
صورت بگیرد و بازار کار فعال شود. در 
سایه این فعالیت ها طبیعتا وضعیت 
کارگران هم بهتر می شود اما حمایتی 
که گروه خاصی را هــدف قرار دهد و 
نســبت به بحث های کالن اقتصادی 
بی تفاوت باشــد، حمایت  موردی و 

موقتی خواهد بود.
 سیاست های حمایتی 

نیاز به منابع دارند
عضــو هیــأت علمی مؤسســه 
عالی آمــوزش و پژوهــش مدیریت و 
برنامه ریزی ادامه داد: سیاست حمایتی 
نیاز به منابــع دارد. منابعی باید خلق 
شود و در ســایه آن منابع، توزیع برای 
گروه های خاص، هدفمند شــود. حاال 
اگر رشد اقتصادی وجود نداشته باشد و 
کیک اقتصاد بزرگ نشود، دولت چگونه 
می تواند از اقشار ضعیف جامعه در حد 

قابل قبول حمایت کند؟
فرجادی گفت: بحــث حمایت از 

گروه های پایین و متوسط و به خصوص 
اقشار آسیب پذیر و کارگران بسیار مهم 
اســت و هیچ کس لزوم این حمایت ها 
را رد نمی کنــد اما اگــر بخواهیم این 
حمایت ها پایدار و بلندمدت باشــد و 
ســطح زندگی و معیشت  خانواده های 
آسیب پذیر را افزایش بدهد، باید در سایه 

سرمایه گذاری این اتفاق بیفتد.
به گفته این اقتصاددان، کیک اقتصاد 
یا همــان تولید ناخالــص داخلی باید 
افزایش پیــدا کند و ســرمایه گذاری 
صورت گیــرد و در ســایه آن، اقتصاد 
رشــد کند، تولید افزایش یابد و در این 
شرایط دولت می تواند مالیات بیشتری 
جذب کنــد و به تبع افزایــش درآمد، 
حمایت های بیشتری از اقشار ضعیف 

جامعه کند.
سیاست حمایتی بدون پشتوانه 

رشد اقتصادی، تورم زاست
این اقتصاددان افزود: در حال حاضر 
بسیاری از بخش های کوچک و صنایع 
کوچک و متوســط در ســایه کرونا در 
مشــکالت غوطه ور هســتند، برخی 
نیروهای کار خود را اخراج کرده و برخی 
دیگر تعطیل شده اند. بنابراین نمی شود 
راجع بــه حمایت صحبت کــرد اما به 
رشد اقتصادی فکر نکرد. ما باید جذب 
سرمایه داشته باشــیم نه دفع سرمایه. 
سرمایه گذار خارجی و داخلی باید برای 

سرمایه گذاری احساس امنیت کند و 
هم راستا با آن، تولید باال برود و رشد اتفاق 

بیافتد و توزیع رشد صورت گیرد.
فرجادی گفت: البته حمایت های 
دولت می تواند بدون پشــتوانه رشــد 
اقتصادی هم صورت گیرد اما در چنین 
شرایطی دولت مجبور اســت از بانک 
مرکزی استقراض کند و در نتیجه آن 
تورم باالتر مــی رود. در کوتاه مدت و به 
طور مقطعی، کارگران احساس می کنند 
درآمد آنها افزایش پیدا کرده است اما بعد 
از مدت کوتاهی تورم تمام آن افزایش 

درآمد را می بلعد.
تحریم و ناکارآمدی؛ مهم ترین 

عوامل افزایش فقر و نابرابری
عضو هیأت علمی مؤسســه عالی 
آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 

در پاسخ به این سوال که عوامل افزایش 
فقر در جامعه چیســت، گفت: خیلی 
واضح اســت، وقتی ما تحریم هستیم 
و نفت ما را نمی خرنــد و ارتباط بانکی 
با دنیا نداریم، طوری کــه اگر پول هم 
داشته باشیم، نمی توانیم چیزی بخریم، 
طبیعی است که به اینجا برسیم. االن دو 
نوع سرمایه از کشور خارج می شود؛ یکی 
سرمایه فیزیکی و مادی و دیگری سرمایه 
انسانی. وقتی منابع ما بیرون می رود و 
منابعی وارد نمی شود، چنین وضعیتی 

پیش می آید.
وی ادامه داد: بــه عالوه ناکارآمدی 
مدیریتی هم در کشــور وجــود دارد. 
ببینید برخی می گوینــد این دولت، 
ناکارآمد اســت اما من می گویم فقط 
این دولت ناکارآمد نبــوده بلکه دولت 
قبلی هم ناکارآمد بــود. بعضی وقت ها 
ناکارآمدی دولت ها در ســایه افزایش 

شدید قیمت نفت، مشخص نمی شود.
 دنبال آدم فاسد نباشیم، 

قوانین رانت  زاست
این اقتصاددان اظهار کرد: در دوره 
قبل قیمت نفت تــا ۱۴۰ دالر باال رفت 
و مقدار زیادی منابع و ارز داشــتیم. در 
اینجا دیگر سوءمدیریت در سایه افزایش 
منابع پنهان می شود اما وقتی درآمدها 
کاهش پیــدا می کند و منابــع ارزی 
تقلیل می یابد، سیستم مدیریتی دیگر 
نمی تواند وضعیــت را جمع کند چون 
سیســتم مدیریتی به آن فوران درآمد 

نفت عادت کرده است.
وی گفــت: بــا افزایــش و فوران 
درآمدهای نفتی هر کســی می تواند 
کشــور را به راحتی بچرخاند. در سایه 
ناکارآمدی دولت ها، طبیعتا افرادی که 
قدرتمندتر هستند بهره مند می شوند 
و دولت ها هم به خاطر دخالتشــان در 
بازارها به این رانت خواری دامن می زنند. 
دولت دالر را دو قیمته می کند و در همه 
قیمت ها دخالت می کنــد، مثال اعالم 
می کنــد دالر ۴۲۰۰ تومان باشــد و 
کسانی که قدرت و رابطه بیشتری دارند 
از این منابع استفاده می کنند. آنها ارز 
۴۲۰۰ تومانی را می گیرند و درنهایت با 
بهره برداری از آن، کاالهای وارداتی را با 

قیمت بازار آزاد می فروشند.
فرجادی تاکید کرد: در واقع ما نباید 
به دنبال آدم فاســد بگردیم چرا که اگر 
سیاست و قوانین رانت زا باشد، آدم  های 

موجه هم ســعی می کنند از این نمد 
کالهی برای خود بدوزند!

 کمک به اقشار ضعیف
 باید هدفمند باشد

عضو هیأت علمی مؤسســه عالی 
آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 
با بیان اینکه مشکل ما ساختاری است، 
گفت: مشکل صرفا این دولت نیست، 
مشکل دولت ها هستند که فکر می کنند 
اگر در قیمت ها دخالت کنند و قیمت را 
پایین نگاه دارند، به نفع طبقات پایین تر 
جامعه عمل کرده اند. دولت ارز ۴۲۰۰ را 
به روغن، نان، آرد و ... اختصاص می دهد 
با این تصور که قوت غالــب مردم نان، 
روغن و... است اما متوجه نیست که در 
جریان این دو قیمتی بودن، رانت بزرگی 
به وجود می آید. در واقــع بدترین نوع 
دخالت دولت ها دخالت قیمتی است و 

نباید قیمت ها را مخدوش کرد.
فرجادی با بیان اینکــه در همه جا 
فساد وجود دارد، گفت: در جاهایی که 
دولت ها در قیمت ها دخالت می کنند و 
سیستم های قیمتی را دو قیمتی و سه 
قیمتی می کنند اصال امکان ندارد که 
رانت خلق نشود و نتیجه آن هم افزایش 
فساد، چندین برابر سطح حداقلی خود 
است. این مسأله چندین سال است که 
توسط بســیاری از اقتصاددانان مطرح 
می شود اما متاسفانه هیچ دولتی حاضر 
نیست آن را بپذیرد. البته فشارهایی هم 
ممکن است در جهت منافع برخی وجود 
داشته باشد تا این دوقیمتی و سه قیمتی 

همچنان باقی بماند.

غالمعلی فرجادی، اقتصاددان:

حمایت از کارگر به رشد اقتصادی وابسته  است

خبر

طبق داده هــای آماری، تعداد زنان سرپرســت خانوار طی 
سال های 9۰ تا 9۸ با رشدی مداوم حدود ۲۶.۸درصد افزایش 
داشته است که مطابق همین آمار، ۵۰.۴درصد این زنان باسواد 

هستند.
زنان سرپرســت خانوار به زنانی اطالق می شود که سن آنها 
بیش از ۱۸ ســال اســت و ازدواج کرده اند اما به دالیل مختلف 
همچون فوت، طالق، متارکه، ازکارافتادگی، مفقوداالثر شدن، 
ســربازی، محکومیت به زندان، مجهول المکان بودن، اعتیاد، 
مهاجرت و متواری شدن همسر، سرپرست خانوار شده اند. این 
افراد در اغلب موارد با عوامل آسیب زایی همچون ضعف دسترسی 
به فرصت های شغلی، نداشتن درآمد مستمر و موارد دیگر روبه رو 
هستند که اگر جامعه از آنها حمایت نکند هزینه هایی را به جامعه 

تحمیل می کنند.

به گزارش خبرگــزاری ایرنا و طبق داده هــای مرکز آمار و 
اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال 
9۸ تعداد سه میلیون خانوار کشــور دارای سرپرست زن بودند 
که در مقایسه با سال 9۰ حدود ۲۶.۸درصد افزایش یافته است. 
همچنین نسبت زنان سرپرست خانوار به کل سرپرست خانوار در 
سال 9۰ برابر ۱۳.۱درصد و در سال 9۸ حدود ۱۳.۷درصد است.

زنان خودسرپرســت نیز زیرمجموعه ای از زنان سرپرست 
خانوار هستند که تحت عنوان خانوارهای تک نفره با سرپرست 
زن در سرشماری ها لحاظ می شوند. بررسی آمارها نشان می دهد 
که شمار زنان سرپرســت خانوار در دوره هشت ساله )۱۳9۰ تا 

۱۳9۸( در حال افزایش است و ۱.۴برابر شده است.
طبق اطالعات ارائه شده، نسبت جنسی زن به مرد سرپرستان 
خانوار طی ســال های ۱۳9۰ تا ۱۳9۸ روند صعودی داشــته 

است. در سال ۱۳9۰ به ازای هر ۱۰۰ سرپرست مرد حدود ۱۵ 
سرپرست زن وجود داشته است که این نسبت در سال ۱۳9۸ به 
حدود ۱۶ نفر رسیده است. استان های سیستان و بلوچستان 
و گیالن )۲۰.۱درصــد(، همدان )۱۷.۳درصد( بیشــترین و 
آذربایجان غربــی )9.9درصد(، کردســتان )۱۰.۱درصد( و 
هرمزگان )۱۰.۸درصد( کمترین درصد زنان سرپرست خانوار را 
به خود اختصاص داده اند. بررسی وضعیت زنان خودسرپرست 
در کشور نیز حاکی از این است که در 9 استان خراسان جنوبی، 
یزد، گیالن،  مازنــدران، قزوین، آذربایجان شــرقی، مرکزی، 
زنجان و البرز بیش از نیمی از جمعیت زنان سرپرســت خانوار، 
خودسرپرست هستند. همچنین در این سال ها )بین 9۰ تا 9۸( 
زنان خودسرپرست ۴۱.۴درصد افزایش یافته اند و استان های 
تهران، لرستان و هرمزگان بیشترین زنان خودسرپرست را دارند.

بیشترین درصد زنان سرپرست خانوار به ترتیب مربوط به 
دهک های درآمدی اول و دوم )۴۵.۲ و ۲۲.۴درصد( و کمترین 

درصد مربوط به دهک های هفتم و دهم )۷.۸ و ۸درصد( است.
براســاس این گزارش ۵۰.۴درصد زنان سرپرست خانوار 
باسواد هستند. همچنین ۱۰درصد زنان سرپرست خانوار متاهل 
هستند و همسر ۷۵.۲درصد نیز فوت کرده اند و ۳.9درصد نیز 

هرگز ازدواج نکرده اند.
بیشترین زنان سرپرست خانوار در سال 9۸ به ترتیب مربوط 
به گروه های سنی ۷۵ساله )۱۸.۸۸درصد( و کمترین مقدار این 

سهم مربوط رده سنی ۱۵ساله است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

رشد ۲۶.۸درصدی زنان سرپرست خانوار در دهه گذشته

یک کارشناس بازار کار با اشاره به مشکالت 
کارگران گفت: در حال حاضر امنیت شــغلی 
مهمترین دغدغه کارگران اســت. کرونا باعث 

بیکاری بخش زیادی از کارگران شده است.
حمیــد حاج اســماعیلی در گفت وگــو با 
خبرگزاری تســنیم گفت: تحریم ها و کرونا در 
کنار هم باعث شده که مشکالت کارگران ازجمله 
امنیت شغلی و معیشت جدی تر شود. وی با بیان 
اینکه کرونا امنیت شغلی کارگران را از بین برد، 

بیان کرد: مطابق آمار دولت، بیش از یک میلیون 
و ۷۰۰هزار نفر از نیروی کار کشور شغل خود را از 
دست داده اند. کرونا هم باعث محدودیت بازار کار 
شده و هم بعضی از مشاغل را با مشکل مواجه شده 
اســت. تقاضای کار در حال حاضر باالست ولی 
ظرفیت های کار کاهش پیدا کرده اســت. مثال 
گردشگری با مشکل مواجه شده و خدمات هم 
دچار مشکل شده است. حاج اسماعیلی گفت: 
دولت باید برنامه ای مدون ارائه دهد که با رعایت 

پروتکل ها، هم حفظ بهداشت و سالمت جامعه را 
داشته باشد و هم کارها رفته رفته با رعایت اصول 

شروع شود. بحران بیکاری می تواند عواقب 
بدی را برای کارگران و خانواده آنها داشــته 
باشد. این کارشــناس بازار کار گفت: دولت 

باید برنامه ای داشته باشد تا با حمایت از 
تولید داخلی، مشکل بنگاه ها را حل کند. 
با توجه به شعار سال، باید هر مشکلی در 

مسیر تولید وجود دارد، رفع شود. اگر 

این همت وجود داشته باشد، حتی اگر مشکلی 
در مسیر تولید وجود داشته باشد، می تواند حل 
شود. حاج اســماعیلی بیان کرد: از سوی دیگر 
یکی از مشکالت کارگران بحث معیشت است. 
هر ساله به رغم اینکه دستمزد افزایش می یابد 
ولی چون تورم در اقتصاد بسیار باالست، قدرت 
خرید کارگران نه تنهــا افزایش نمی یابد 
بلکه کاهش پیدا می کند. بنابراین دولت 
باید برنامه پشــتیبانی را برای کارگران 
در نظر بگیرد. وی ادامه داد: هر 
سال تاکید می کنیم که برای 
کمک به معیشت خانوارهای 
کارگری، پرداخــت وام های 

ودیعه مســکن و تســهیالت ارزان به کارگران 
در دستور کار قرار گیرد ولی متأسفانه به دلیل 
عدم رایزنی قوی در شورای عالی کار، این اتفاق 
نمی افتد. وی افزود: دولت می تواند چند بانک را 
به عنوان بانک عامل در پرداخت وام ودیعه مسکن 
در نظر بگیرد و به کارگران مستأجر و فاقد مسکن، 
تسهیالت اجاره مسکن با نرخ پایین پرداخت کند. 
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه بازار مسکن 
در کشور ظرفیت های اقتصادی و اشتغال باالیی 
دارد، اظهار کرد: با فعالیت بازار مسکن، صنایع 
وابسته بسیاری می تواند در کشور فعال شود ولی 
به طور کلی سیاست گذاری ها در حوزه مسکن 

موفق نبوده است.

یک کارشناس بازار کار:

کرونا، امنیت شغلی کارگران را متزلزل تر کرده است

در جاهایی که دولت در 
قیمت ها دخالت می کند و 
سیستم های قیمتی را دو 

قیمتی و سه قیمتی می کند 
امکان ندارد که رانت 

خلق نشود و نتیجه آن هم 
افزایش فساد، چندین برابر 

سطح حداقلی خود است

باید سرمایه گذاری 
بیشتری صورت گیرد و در 
سایه آن، اقتصاد رشد کند 

و تولید افزایش یابد. در 
این شرایط دولت می تواند 

مالیات بیشتری جذب کند 
و حمایت های بیشتری از 

اقشار ضعیف جامعه داشته 
باشد
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