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 تجمع کارگران هفت تپه 
مقابل فرمانداری شوش

کارگــران مجتمع کشــت و صنعت نیشــکر 
هفت تپه صبح دیروز )یکشنبه، 26 آبان( ابتدا مقابل 
فرمانداری شوش حضور یافتند و سپس به محل کار 

خود بازگشتند.
به گزارش ایلنا، اعتراض های کارگران این مجتمع 
از دو هفته پیش و پس از عدم پرداخت دستمزدهای 
شهریور و مهر ماه آغاز شــد. با این حال بخش  های 
مختلف این کارخانه فعال هستند و کارگران پس 
از برگزاری تجمع در محل کار خود حاضر می شوند.

کارگران درباره دالیل اعتــراض خود گفتند: 
خواستار آن هستیم که شــرکت مجتمع کشت 
و صنعت نیشــکر هفت تپه تبدیل به سهامی عام 
شــود تا 49درصد از ســهام آن به کارگران واگذار 
شــود. همچنین می خواهیم که چند کارگری که 
اخراج شده اند، به سر کار بازگردند و قراردادهایشان 

تمدید شود.
آنها افزودند: به نظر می رســد که رئیس جدید 
سازمان خصوصی  سازی هنوز نتوانسته به حواشی 
که حول این شرکت وجود دارد، رسیدگی کند. از این 
رو به صراحت از ایشان می خواهیم که به شهرستان 

شوش بیایند و با کارگران دیدار کنند.
کارگران معترض هفت تپه ادامه دادند: پیشتر از 
رئیس قوه قضاییه هم خواسته بودیم که به شهرستان 
شوش سفر کنند تا ما مشــکالت خود را با ایشان 
مطرح کنیم. امیدواریم که رسیدگی به خواسته های 
کارگران این مجتمع در اســرع وقت در دستور کار 
مسئوالن استان و کشور قرار گیرد، چرا که کارگران 
احساس می کنند که صدایشان شنیده نشده است.

    
معاون دبیرکل خانه کارگر:
 نیازمند قانون کار 
فراگیرتری هستیم

معاون دبیرکل خانه کارگر در امور اســتان ها 
گفت: قانون فعلی کار توان شناسایی اشتغال های 
نوین را ندارد و نیازمند قانون کار فراگیرتری هستیم.

حسن صادقی به ایرنا گفت: تشکیالت کارگری 
کشــور موافق اصالح و بازنگری قانون کار است. در 
حوزه اشتغال شاهد اشتغال های نوین و جدیدی در 
کشور هستیم و اشتغال هایی که در حوزه مجازی 
و استارت اپ ها قرار دارند، حدود دو تا سه میلیون 

کارگر را به کار گرفته اند.
وی خاطرنشان کرد: قانون کار نسبت به شناسایی 
این شرکت ها توان الزم را ندارد لذا نیاز به قانون کار 
فراگیرتری داریم و زمان آن رســیده که بپذیریم 
اصالح قوانینی که در حــوزه کارگری وجود دارند، 
باید انجام شود. وی اظهار داشت: امسال تشکیالت 
کارگری کشور کارهای اساسی انتخابات مجلس، 
تغییر قانون کار و نحوه عملکــرد در این حوزه را در 
پیش رو دارد و باید فصل ششــم قانون کار اصالح 
شود و سایر فصول آن هم براساس موضوعات روز 
حوزه کارگری مورد بازنگــری قرار بگیرد. صادقی 
به نابسامانی هایی که در زمینه جذب به کارگیری 
نیروی کار وجود دارد هم اشــاره و اضافه کرد: این 
نابسامانی ها به قانون برنمی گردد. اگر اقتصاد پویا 
و توسعه محور بوده و از رونق برخوردار باشد، کارگر 

امنیت شغلی و بهره وری خواهد داشت.
    

گزارش مرکز آمار نشان داد:
 ترک ارادی کار ۳۱۴هزار نفر 

در سال های 90 تا 95
یکی از اساسی ترین و مهمترین شاخص های 
بازار کار، نرخ بیکاری است و یکی از عوامل مهم و موثر 
بر آن پدیده »ترک شغل« است. ترک شغل ممکن 
است در جهت رونق بازار کار و تالش فرد شاغل برای 
جست وجوی کار بهتر یا در مقابل به دالیل رکود در 
بازار، نارضایتی شغلی، تحصیل یا سایر موارد باشد. 
کارشناسان، دالیل ترک شغل را به دو دسته ارادی 
)اختیــاری( و غیرارادی )غیراختیاری( تقســیم 
می کنند. خبرگزاری تسنیم با استفاده از نتایج طرح 
آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران طی سال های 
90 الی 95 به بررسی اثر بیکاران قبال شاغل )به ویژه 
بیکاران ارادی( در میزان بیکاری کشور پرداخته شده 
است. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 95 مرکز 
آمار ایران نشان می دهد که از حدود 1.7میلیون نفر 
که قباًل شاغل بوده اند، تعداد 314 هزار و 293 نفر 
)18.1درصد( به صورت ارادی و یک میلیون و 425 
هزار و 141نفر )81.9درصد( به صورت غیرارادی 

شغل خود را ترک کرده اند.
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اخبار کارگری

»با وجــود آنکه براســاس گزارش 
مرکز آمار ایران، اشتغال قابل توجهی 
ظرف یک ســال منجر به تابســتان 
ســال 98 داشــتیم ولی برابر آمارها 
38درصد این اشــتغال رسمی و بیش 
از 60درصد غیررسمی بوده که نشان 
می دهد اشتغال ایجاد شده کیفیت و 
پایداری الزم را ندارد«. این اظهارات را 
اخیرا »عیسی منصوری« معاون توسعه 
کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی ابراز داشته است؛ 
اظهاراتی که نشان می دهد به رغم آنچه 
در حرف و روی کاغذ عنوان می شــود 
که باید مشاغل غیررسمی را کاهش و 
شغل رسمی ایجاد کرد، همچنان این 
گونه مشاغل به شدت رشد می کنند و 
درصد قابل توجهی از اشــتغال کشور 

غیررسمی است.
ماهیــت اقتصــاد خاکســتری، 
غیررســمی و پنهان باعث می شــود 
اطالعات درســت و دقیقی درباره این 
بخش اقتصاد در دســترس نباشــد. 
با وجود ایــن برخی برآورد ها نشــان 
می دهد که حــدود 30درصد اقتصاد 
ایران را اقتصاد خاکســتری تشکیل 
می دهد. اقتصاد خاکستری را عمدتا با 
مسائلی مثل فرار مالیاتی می شناسند. 
فعالیت هــای اقتصادی ثبت نشــده 
نظیــر کارگاه های کوچــک یا بزرگی 
که یا اصال نام و نشــانی از آنها نیست یا 

کم اظهاری می کننــد، مواردی چون 
قاچاق و همچنین ســوداگری، عمده 
قسمت های اقتصاد خاکستری هستند. 
مشخص است که چنین فعالیت هایی 
نیروی کار می خواهــد. در یک کارگاه 
ثبت نشــده افرادی فعالیت دارند که 
در حوزه های مختلف از باربری گرفته 

تا فروشندگی به کار گرفته می شوند.
بــه طــور کلی میــزان اشــتغال 
غیررســمی تابعی از حجــم اقتصاد 
خاکستری است. با این همه نمی توان 
گفت تمامی مشــاغل غیررسمی در 
بخش اقتصاد خاکســتری هســتند. 
این پدیده ای عجیب در ایران اســت 
که فــردی در بخش رســمی اقتصاد 
فعالیت دارد اما شــغلش غیررسمی 
اســت. اظهارات اخیر معاون توســعه 
کارآفرینی و اشــتغال وزیر کار مبنی 
بر اینکه حدود یک سوم مشاغل ایجاد 
شده طی یک سال منتهی به تابستان 
امسال رســمی بوده اند، نشان دهنده 
این اســت که برخالف آنچه در حرف 
عنوان می شود، مشاغل غیررسمی در 
حال افزایش هستند. شاید در بدو امر با 
توجه به میزان باالی بیکاری عنوان شود 
که همین که کاری ایجاد می شود خود 
اتفاق مثبتی است. باید ابتدا شغل ایجاد 
کرد و در مراحل بعدی به دنبال کیفیت 
بخشی به آن بود اما واقعیت این است 
که اساسا شغل غیررسمی را نمی توان 

شغل دانست. شــغل فقط این نیست 
که فردی کاری داشته باشد و حقوقی 
بگیرد، بلکه شغل با بحث بیمه و مزایای 
شغلی معنا پیدا می کند. درآمد اشتغال 
باید تامین کننده هزینه های کل دوران 

زندگی فرد باشد.
اشتغال غیررسمی، پایدار نیست

»علیرضا حیدری« کارشناس روابط 
کار با بیان اینکه اشــتغال غیررسمی 
عمال اشــتغال پایدار تلقی نمی شود، 
می گوید: در اشتغال پایدار باید تعهدات 
امروز و آینده شغل دیده شود. اشتغال 
پایدار تامین کننــده هزینه های امروز 
و پیش بینی هزینه های آینده اســت. 
افراد در زمان اشــتغال باید بخشی از 
بدهی گذشته خود را پرداخت کرده و 
بخشی از درآمد را برای نیاز های آینده 
خود بگذارند. در واقع این افراد وقتی در 
دوران اشــتغال نبودند، مصرف کننده 
بودند، بنابراین باید با بخشی از درآمد ها 

هزینه های گذشته را جبران کنند.
وی تاکید می کند: درآمد اشتغال 
باید تامین کننده هزینه های کل دوران 
زندگی فرد باشــد؛ از بدو تولد تا زمان 
مرگ. بدهی گذشته باید پرداخت شود 
و برای آینده نیز باید بخشی از درآمد ها 
هزینه شود. در اشتغال ایجاد شده این 
ضریب، ضریب مخاطره انگیزی است. 
به هر دلیل نتوانسته ایم اشتغال پایدار 
ایجاد کنیم. این مســاله باید واکاوی و 

دالیل، مشــکالت و تبعات آن بررسی 
شود. این کارشناس روابط کار با بیان 
اینکه استراتژی ما برای ایجاد اشتغال 
باید ایجاد اشتغال رسمی و پایدار باشد، 
عنــوان می کند: وقتی ادعا می شــود 
بیش از 800هزار شــغل جدید ایجاد 
شــده باید آن را دقیقا مورد بررسی و 
ارزیابــی قرار دهیــم. اول اینکه وقتی 
صحبت از ایجاد بیش از 800هزار شغل 
می کنیم توجه داشــته باشیم که آمار 
اشــتغال خالص را باید محاسبه کرد. 
در واقع اشتغال خالص را باید به عنوان 
ضریب موفقیت خود در نظر بگیریم. به 
این صورت آمار اعالمی به صورت دقیق 
نمی تواند نشان دهنده موفقیت باشد. با 
این همه اگر فرض را بر این بگذاریم که 
واقعا بیش از 800هزار شغل ایجاد شده 
باشــد، وقتی می بینیم درصد باالیی 
از این مشــاغل غیررســمی هستند، 

هشداردهنده است.

به گفته او، اشــتغال غیررســمی 
درآمدی را ایجاد می کنــد که در حد 
کفایت نیست. چنین اشتغالی ناپایدار 
اســت و با تغییر شــرایط اقتصادی به 
شدت آســیب پذیر و در معرض از بین 

رفتن است.
حیدری با اشــاره به طرح هایی که 
مبتنی بــر وام در حوزه اشــتغال اجرا 
می شــوند، می گویــد: در دولت های 
قبل و دوره آقای احمدی نــژاد نیز ما 
طرح های مشابه طرح هایی که اکنون 
اجرا می شود را داشته ایم. در زمان آقای 
صفدر حســینی، طرح ضربتی ایجاد 
شغل اجرا شد و حدود یک هزار میلیارد 
تومان منابع صرف تسهیالت اشتغال 
شــد اما ضریب موفقیــت آن کمتر از 
25درصد بود. بعد از آن در زمان آقای 
جهرمی شاهد اجرای طرح بنگاه های 
زودبازده بودیم که بــرای این کار نیز 
هزارها میلیارد  تومان پول خرج شد اما 

عمال اتفاق ویژه ای رخ نداد.
وی ادامه می دهد: دادن وام ضرورتا 
منجر به ایجاد شــغل پایدار نمی شود. 
در واقع تامین منابع یکی از مولفه های 
ایجاد شغل است، حال آنکه وقتی قرار 
اســت شــغل پایدار ایجاد کنیم باید 

مولفه های مختلفی مدنظر قرار گیرد.
حیدری می گویــد: عمدتا در مورد 
کســب و کار های جدید این نگاه باید 
وجود داشته باشد که ایجاد یک بنگاه را 
به مثابه کاشت نهالی در نظر بگیریم که 
نیازمند نگهداری است. در کشور های 
توســعه یافته وقتی قرار است چنین 
کمک هایی صورت گیــرد یک بازده 
زمانی عمدتا زیر پنج ســال را در نظر 
می گیرند و شــرایط کسب و کار ایجاد 
شده را می ســنجند. بررسی می شود 
که یک کسب و کار عمال توانسته خود 
را با شرایط تطبیق دهد و از مشکالت 
عبور کند یا نه؟ وقتی این امر تایید شد 
حمایت هایی برای بهبود کار و ماندن 
آن در نظر می گیرند. بــدون توجه به 
مولفه های مختلف دخیل در موفقیت 
یا عدم موفقیت یک کسب و کار با تکیه 
صرف به بحث وام دهی ممکن اســت 
عمال منابع خود را هدر دهیم و اشتغال 

پایدار نیز ایجاد نکنیم.
ایجاد شغل یا دادن مستمری

تعاریف مختلفی درباره کار کردن 
وجــود دارد. اگــر بنا باشــد تعاریف 
کالسیک را بدون در نظر گرفتن جوانب 

مختلف در نظر بگیریم، هر کســی که 
کاری می کند و پولی می گیرد شــاغل 
اســت اما در واقع کار کردن فعالیتی 
برای تامین حداقل های زندگی است 
و اگر نظام تامین اجتماعی و برقراری 
مســتمری وجود دارد، به معنای آن 
است که نباید کار را فعالیتی برای همان 
دوران کار کــردن در نظر گرفت، بلکه 
کار کردن تامین کننده نیاز های آینده 
افراد نیز هست. شــغل بی کیفیت که 
اینجا به شغلی اطالق می شود که فرد 
با انجام آن حقوق کافــی نمی گیرد و 
مهم تر از آن مشمول بیمه نمی شود، به 
گونه ای شبیه این است که پولی را موقتا 
به افراد بدهند تــا زندگی کنند، بدون 
اینکه آینــده آنها تضمین شــود. این 
درست اســت که تعداد باالی بیکاران 
در ایران لــزوم ایجاد هرچه بیشــتر 
شــغل را ضروری می کند اما شاید به 
جای ایجــاد 800هزار شــغلی که دو 
سومش قرار است از بین برود، بهتر آن 
است نیمی از چنین مشاغلی را ایجاد 
کرد و اطمینان یافت که این شــغل ها 
پایدار و تامین کننــده نیاز های افراد 
اســت. عالوه بر این باید توجه داشت 
رشد مشاغل غیررســمی که تابعی از 
گستردگی اقتصاد غیررسمی، پنهان 
یا خاکستری است عمال باعث می شود 
درصد باالیی از منابع حاصل نشوند. با 
تشدید تحریم های نفتی، بودجه ایران 
عمال باید بر مبنای درآمد های مالیاتی 
بسته شود. شــاغالن غیررسمی، چه 
صاحبان شغل و چه کارگران مشغول 
در این مشاغل، عمال مالیات نمی دهند 
و در واقع بخشــی از فــرار مالیاتی در 
ایران را شــکل می دهند. اگر به موارد 
این چنینی توجه نشــود، دادن وام به 
افراد برای ایجاد شغل هدر دادن منابع 
است و گرهی از کار مشکل بیکاری در 

ایران باز نخواهد شد.

مشاغلی که شغل نیستند

30درصد اقتصاد ایران در چنبره بخش غیررسمی

خبر

دومین جلســه کمیته دســتمزد، امروز به 
منظور بررســی راهکارهای ترمیــم حقوق و 
دســتمزد جامعه کارگری برگزار خواهد شد. 
اعضای کمیته دستمزد ســال گذشته رقم سه 
میلیون و 760هزار تومان را بــه عنوان هزینه 
ماهانه معیشــت کارگران اعــالم کردند. یک 
فعال حوزه کار با بیان اینکه جامعه کارگری به 
افزایش دستمزدها فکر نمی کند، گفت: امروز 
کارگران خواهان مهار تورم و کاهش هزینه های 

زندگیشان هستند.
رحمت اله پورموســی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره هزینه سبد معیشت کارگران اظهار کرد: 

مباحث دستمزد همه ساله از نیمه دوم سال آغاز 
می شود و در پایان ســال به جمع بندی نهایی 
می رســد ولی متاســفانه به رغم آنکه ماده 41 
قانون کار و ماده 96 قانــون تامین اجتماعی بر 
معیشت کارگران و مستمری بگیران تاکید دارد 
دستمزدی که تعیین می شود با دستمزد واقعی 

فاصله بسیاری دارد.
وی ادامه داد: سال گذشته در حالی افزایش 
36.5درصدی حداقل دستمزد را شاهد بودیم 
که رقم سبد هزینه کارگران در کمیته دستمزد 
حدود چهار میلیون تومان اعالم شــد که نشان 
داد با وجود افزایش 36درصــدی حداقل مزد، 

دستمزد کارگران باز هم با واقعیت های زندگی 
کارگران فاصله داشت.  به اعتقاد این فعال حوزه 
کار، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به هفت 
میلیون تومان رســیده و کمیته دستمزد بدون 
مصلحت اندیشی ها باید رقم واقعی سبد هزینه 

خانوارها را اعالم کند.
پورموسی در عین حال با بیان اینکه کارگران 
به دنبال افزایش دستمزد نبوده و نیستند، گفت: 
جامعه کارگــری دنبال باال رفتن دســتمزدها 
نیست، بلکه مهمترین خواسته جامعه کارگری 
این اســت که تورم مهار و صفر شــود. اگر تورم 
نداشــته باشــیم و هزینه های ســبد معیشت 

کارگران کاهش یابد به افزایش دستمزد نیازی 
نیست.

وی گفت: با هزینه هایی که در تمام بخش ها 
افزایش یافته اعالم تک رقمی شدن تورم عجیب 
اســت و از این رو انتظار داریم سیاســت های 
اقتصادی به گونه ای اجرا شود که تورم مهار شود 

و هزینه های زندگی مردم کاهش یابد.
این فعال حوزه کار خاطرنشان کرد: در سفری 
که به منظور شرکت در کنفرانس سازمان جهانی 
کار به ژنو داشتیم از کارگرانی که آنجا مشغول کار 
بودند میزان حقوقشان را پرسیدیم. به ما گفتند 
هشت سال است حقوقشان 3000 فرانک است. 

جالب این بود که نرخ تورمشان بسیار اندک بود و 
دنبال افزایش حقوق نبودند.

پورموسی در پایان بر ضرورت کاهش فاصله 
بین حداقل مزد و خط معیشت کارگران تاکید 
کرد و از شــورای عالی کار خواســت تا حداقل 
دســتمزد ســال 99 را به میزانی افزایش دهد 
که هزینه های معیشــت خانوارهای کارگری را 

جبران کند.

یک فعال حوزه صنفی:

کارگران بین مهارتورم و افزایش دستمزد، اولی را انتخاب می کنند

حمایت از بنگاه های مشکل دار برای حفظ اشتغال موجود 
مهمترین رویکرد وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی برای 
امسال است و براین اســاس پیش بینی شده، حمایت از یک 
هزار و 678 بنگاه  اقتصادی با 315هزار نفر کارگر شــاغل، 

324هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
بررسی های انجام شده در چند ســال گذشته از واحدهای 
صنعتی نشــان می دهد که آنها به دلیل دشــواری و روابط 

اقتصادی محدود بین المللی، نتوانســته اند تولیدات خود را 
با فناوری های روز تطبیق دهند و محصــوالت خود را روانه 
بازارهای خارجی کنند. همچنین به دلیل تامین نشدن مواد 
اولیه، هزینه تولید نهایی نیــز افزایش یافته و از طرفی رکود 
تورمی موجب شــده که واحدهای صنعتی با مشکل روبه رو 
شوند و در نتیجه تعطیلی برخی بنگاه ها و تعدیل نیروی کار 

را به دنبال داشته است.
براساس آمار، در کل کشور 44هزار و 432 واحد صنعتی 

به بهره داری رســیده اند. 23درصد از کل این واحدها برابر با 
10هزار و 380 واحد غیرفعالند که در آنها 178هزار و 628 
نفر شاغل بودند. 62درصد از این واحدهای صنعتی تا سال 
95 غیرفعال شــدند و 38درصد از آنها نیز از سال 96 به بعد 
تعطیل شدند. 77درصد از این واحدها، معادل با هشت هزار 
و 12 واحد صنعتی، به دلیل مشکل کمبود نقدینگی تعطیل 
شدند. 16درصد به خاطر بازار نداشتن محصوالت شان، سه 
درصد به دلیل اختالف شرکا و تامین مواد اولیه و یک درصد 

نیز به دلیل نقصان ماشین آالت غیرفعال شدند.
پیگیری و حل و فصل مشکالت بنگاه های اقتصادی برای 
صیانت از نیــروی کار و تثبیت اشــتغال و پایداری تولیدی 
و حفظ حیات اقتصادی بنگاه هــا امری حیاتی برای اقتصاد 
کشور اســت. این موضوع از اولویت های کارگروه تسهیل و 
رفع موانع تولید استان های کشور و کارگروه ملی است. بر این 
اساس از کل این واحدهای غیرفعال، در سال 97، یک هزار و 
726 واحد به چرخه تولید بازگشتند. در 6 ماهه اول امسال نیز 
529 واحد صنعتی دوباره فعال شده اند. طبق برنامه مصوب 
برای وزارت صنعت، تا پایان امسال باید 1334 واحد صنعتی 
 به مدار تولید بازگردند. این واحدها، با اقدامات دولت دوباره 

فعال شده اند.

وزارت تعاون، کار و رفه اجتماعی:

حمایت از بنگاه های اقتصادی نیازمند ۳۲۴هزار میلیارد تومان اعتبار است

اشتغال پایدار تامین کننده 
هزینه های امروز و 

پیش بینی هزینه های 
آینده است. افراد در زمان 

اشتغال باید بخشی از بدهی 
گذشته خود را پرداخت 

کرده و بخشی از درآمد را 
برای نیاز های آینده خود 

بگذارند

اشتغال غیررسمی درآمدی 
را ایجاد می کند که در 

حد کفایت نیست. چنین 
اشتغالی ناپایدار است و 

با تغییر شرایط اقتصادی 
به شدت آسیب پذیر و در 
معرض از بین رفتن است
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