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یک فعال کارگری:
راه حل معضل مسکن کارگران، 
اختصاص وام های کم بهره است

یک فعال کارگری با بیــان اینکه اگر طرحی 
در زمینه مســکن به نتیجه نمی رســد آن را به 
هر قیمتی اجرا نکنیم، پیشــنهاد کرد: در طرح 
مسکن ملی کارگران، وام های کم بهره در قالب 
تعاونی های مسکن در اختیار کارگران قرار گیرد.

عبداله مختــاری در گفت  وگو با ایســنا، در 
ارزیابی طرح ملی مســکن کارگران گفت: اگر 
قرار است در این زمینه تفاهم نامه ای با وزارت کار 
به امضا برســد و مقدمات اولیه این طرح نوشته 
شود، معتقدم تعاونی های مسکن کارگری باید 

احیا شوند.
وی گفت: قبل از هر چیز باید موضوع مسکن، 
منطقه بندی شــود یعنی کارگــران هر منطقه 
به خصوص کارگران فاقد مســکن شناسایی و 
تقسیم بندی شوند تا هم فاصله مسافت محل کار 
تا محل سکونت به وجود نیاید و هم آلودگی هوا، 

ترافیک و خستگی کارگر را در پی نداشته باشد.
این فعال کارگری به ساخت مسکن کارگری 
توسط برخی از کارخانه های قدیمی اشاره کرد و 
گفت: سال ها قبل بعضی از کارخانه های بزرگ به 
فکر مسکن نیروهای کار خود افتادند و در داخل 
کارخانه یــا محدوده محل کار بــرای کارکنان 
خود خانه ســازی کردند تا از ایــن طریق رفاه 
حال کارگران خود را فراهم کرده باشند و هنوز 
هستند کارخانه هایی که برای آرامش و رفاه حال 
نیروهای خود و نزدیکی به محل کار مجتمع های 

مسکونی می سازند.
مختاری ادامه داد: در قانون کار ایجاد مسکن 
کارگران دیده شده و گفته شده که به تعاونی های 
مسکن کارگری تسهیالت بدهند و عوارضی برای 
شهرداری ها در نظر بگیرند ولی ما قانون را نادیده 
می گیریم و فقط مصوبه جدید می دهیم در حالی 

که باید قانون را تسهیل کنیم.
به گفتــه وی، اگر تســهیالت و وام ارزان در 
قالب تعاونی های مســکن کارگری به تعاونی ها 
یا کارگران داده شــود هم انحرافات طرح کمتر 
می شــود و هم کارگــران زودتــر صاحبخانه 

می شوند.
    

رئیس پیشین بانک مرکزی:
 نجات واحدهای تولیدی 

در گرو حذف سود مرکب است

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس معتقد 
اســت اگر به دنبال نجات واحدهــای تولیدی 
هستیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با 

حذف سود مرکب موافقت کند.
»محمود بهمنی« رئیس پیشین بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران در گفت وگو با خبرگزاری 
خانه ملت، دریافت سود مرکب را یکی از مشکالت 
تولید خواند و گفت: برخی واحدهای تولیدی به 
دلیل مشکالت اقتصادی نتوانستند تسهیالت 
دریافتی را در موعد مقرر تسویه کنند و براساس 
آنچه در نظــام بانکی برقرار اســت وام گیرنده 
6درصد عالوه بــر دیرکرد، جریمــه پرداخت 
می کند که ایــن امر به معنای دریافت ســود از 

دیرکرد و سود است.
نماینده ســاوجبالغ، نظرآبــاد و طالقان در 
مجلس بــا بیان اینکه دریافت ســود از ســود، 
مشــکالت بســیاری برای تولید ایجاد می کند 
و شــبهه ربوی نیز دارد، افــزود: از آنجایی که 
دریافت سود مرکب توجیه ندارد مجلس، طرح 
الزام بانک ها و موسســات اعتبــاری غیربانکی 
به حذف ســود و جریمــه مضاعــف از بدهی 
تسهیالت گیرندگان را تدوین کرد تا از دریافت 
سود از ســود جلوگیری شــود اما از آنجایی که 
شورای نگهبان از آن ایراد گرفت تعیین تکلیف 
این طرح بــه مجمع تشــخیص مصلحت نظام 

واگذار شد.
وی با بیان اینکه اگر به دنبال نجات واحدهای 
تولیدی هســتیم، مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام باید با این مصوبه مجلــس موافقت کند، 
اظهار کرد: در صورت حذف سود مرکب، بدهی 
تولیدکنندگان به بانک ها پرداخت می شود در 

نتیجه منابع بانکی افزایش می یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: 
با افزایش منابع بانکی امکان پرداخت تسهیالت 
بیشــتر به تولیدکنندگان و مردم افزایش پیدا 

می کند، در نتیجه تولید توجیه اقتصادی دارد.
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به رغم اینکه وعده ایجاد یک میلیون 
شغل طی سال های گذشته صرفا روی 
کاغذ بوده و محقق نشده، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه در نشست خبری خود از 
پیش بینی و هدف گــذاری برای ایجاد 
یک میلیون شغل در سال ۹۹ خبر داد. به 
گفته نوبخت، »ایجاد یک میلیون فرصت 
شغلی و ایجاد رشد دو درصدی اقتصاد و 
خروج از رکود دو هدف راهبردی دولت 

است«.
به گزارش »توسعه ایرانی«، دولت 
مدعی اســت که تولید و اشــتغال از 
ویژگی های الیحه بودجه ۱۳۹۹ است 
و در ایــن الیحه اســتمرار برنامه های 
گذشــته و تدویــن برنامه های جدید 
مورد توجه قرار گرفته و پیش بینی شده 
۹۵۵هزار فرصت شغلی در سال ۱۳۹۹ 

محقق شود.
بیکاری و آســیب های اقتصادیـ  
اجتماعی ناشی از آن یکی از مهمترین 
چالش های دولت هاست. بر این اساس 
دولــت مدعی اســت که همــواره در 
سال های گذشته در فرآیند رسیدگی 
به بودجه ســالیانه ۱۳۹6 تا ۱۳۹۹ در 
قالب تبصره ۱۸ به امر اشتغال و تامین 

منابع و تجهیز آن توجه الزم را داشــته 
است.

مطابق این ادعا، یکی از ویژگی های 
الیحه بودجــه ۱۳۹۹ نیز برنامه تولید 
و اشتغال اســت. همچنین در اهداف 
راهبردی پیش بینی شده در این الیحه 
کاهش بیکاری با ایجــاد یک میلیون 
فرصت شغلی جدید و افزایش تولید با 
ایجاد رشد دو درصدی و خروج از رکود 

در نظر گرفته شده است.
بررسی جزئیات برنامه تولید اشتغال 
نشان می دهد که برنامه هایی برای این 
منظور در الیحه پیشــنهادی دولت به 
مجلس وجود دارد. در این برنامه اعالم 
شده که هشــت برنامه ای که در سال 
۱۳۹۸ توسط دستگاه ها اجرا می شود، 
استمرار یابد و و عالوه بر آن برنامه های 
جدید نیز در حوزه هایی که برنامه ندارند 
همچون آب، حمل و نقل، بهداشــت و 

درمان تدوین شود.
براساس برنامه های ایجاد اشتغال 
در ســال جاری که در سال های آینده 
نیز اجــرا می شــود، بافت فرســوده 
شهری، کشــاورزی، میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، شرکت های 

دانش بنیان، صنعت و معدن، فرهنگ و 
هنر، حمل و نقل ریلی برون شــهری و 
سیاست های فعال بازار کار هشت بندی 

است که مورد توجه قرار گرفته است.
بنا بر برنامه های اعالم شــده برای 
امسال پیش بینی شــده بود که برای 
۹۹۲هزار نفر شــغل ایجاد شــود که 
ســهم سیاســت های فعال بازار کار 
۳۲۸هــزار نفر، بافت های فرســوده 
شــهری ۱۲۰هزار نفر، کشــاورزی 
6۰هــزار نفــر، میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی ۱۲۲هزار 
نفر، شرکت های دانش بنیان 6۴هزار 
نفر، صنعت و معــدن ۲۷۰هزار نفر، 
فرهنگ و هنر ۱۳هــزار نفر و حمل و 
نقل ریلی برون شــهری پنج هزار نفر 

شغل ایجاد شود.
میزان اعتبــاری که بــرای ایجاد 
اشتغال در سال ۱۳۹۸ اعالم شده بود 
از سه محل منابع داخلی بانکی، صندوق 
توسعه ملی و بودجه عمومی در مجموع 

۵۳۵هزار و ۴۸۷ میلیارد ریال است.
بررسی توزیع استانی برنامه های در 
دست اجرا نشان می دهد که بیشترین 
اشتغال ها به ترتیب در استان های تهران، 

اصفهان، آذربایجان شــرقی، خراسان 
رضوی و کرمان است.

در جدول برنامه های تولید و اشتغال 
برای ســال ۱۳۹۹ نیز پیش بینی شده 
اســت که در هشــت بند برنامه های 
ایجاد اشتغال در دســت اجرا، 6۰هزار 
نفر در بخش کشــاورزی، ۴۵هزار نفر 
در صنعــت و معدن، ۳۲هــزار نفر در 
بافت فرسوده شــهری، ۳۱هزار نفر در 
بخش سیاســت های فعال بازار کار و 
یک هزار و ۴۳۰ نفر در حمل و نقل ریلی 

برون شهری فعالیت کنند.

همچنین بند برنامه های جدید نیز 
در الیحه بودجه سال آینده برای ایجاد 
۸۵هزار شــغل پیش بینی شده است. 
ســرانه تســهیالت به ازای هر فرصت 
شغلی جدید در این بند به طور متوسط 
برای هر نفر ۵۰ میلیون تومان در نظر 

گرفته شده است.
در مجموع در الیحه بودجه ۱۳۹۹ 
حــدود ۲۵۴هــزار و ۸۵۴ میلیــارد 
ریال اعتبار در نظر گرفته شــده است. 
پیشنهاد شــده از محل منابع داخلی 
بانکی ۱۱۷هــزار و ۵6۹ میلیارد ریال، 
صندوق توســعه ملی ۸۷هزار و ۲۸۵ 
میلیارد ریال و بودجه عمومی ۵۰ هزار 

میلیارد ریال اختصاص یابد.
در الیحــه بودجــه ســال آینده 
پیش بینی شده که با توجه به پیشرفت 
عملکرد برنامه های در دســت اجرا، به 
طور متوسط ۳۰درصد این برنامه ها تا 
پایان سال آینده عملیاتی شوند. بنابراین 
با احتساب عملیاتی شدن برنامه های در 
دست اجرا و ایجاد فرصت های شغلی 
ناشی از اجرای برنامه های سال ۱۳۹۹ 
در مجموع ۹۵۵هزار فرصت شغلی سال 

آینده محقق خواهد شد.
کارنامه ضعیف دولت درباره 

اشتغالزایی میلیونی
با این حــال دولــت در حالی برای 
سومین سال پیاپی ایجاد یک میلیون 
شغل را هدف گذاری کرده که به روایت 
آمار رسمی، عملکرد اشتغالزایی دولت 
طی سال های اخیر با هدف گذاری انجام 

شده فاصله دارد.
وعده ایجاد یک میلیون شغل برای 
اولین بار در ســال ۹6 از ســوی رئیس 
ســازمان برنامه ارائه شــد. در نشست 
خبری بهمن ماه همان ســال رئیس 
سازمان برنامه و بودجه از هدف گذاری 
برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل 
در سال ۹۷ خبر داد. این هدف گذاری 
در حالی انجام شد که در سال ۹6 برای 
۷۹۰هزار و ۵6۱ نفر شــغل ایجاد شده 
بود. هر چند بررسی نتایج آمار نیروی کار 
نشان می دهد که عملکرد دولت در حوزه 
اشتغالزایی به نسبت جمعیت انباشت 
بیکار قابل دفاع بود امــا هدف گذاری 

ایجاد یک میلیون شغل برای سال ۹۷ 
غیرواقعی به نظر می رسید.

دولت ایجاد بیــش از یک میلیون 
شــغل در ســال ۹۷ را در قالب دوازده 
بخش ازجمله مســکن، کشــاورزی، 
صنعت، حمل و نقل، اشتغالزایی خرد، 
سیاســت های فعال بازار کار، صنایع 
دستی و غیره هدفگذاری کرده بود اما 
در پایان سال ۹۷ آمار اشتغال ایجاد شده، 
فاصله زیادی با یک میلیون شغل داشت. 
براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران 
در طول سال ۹۷ حدود ۴6۴هزار شغل 
در کشور ایجاد شد که ۵6۹هزار فرصت 

شغلی کمتر از هدف گذاری دولت بود.
در عین حال دولت در ســال ۹۷ و 
هنــگام تدوین الیحه بودجــه ۹۸ نیز 
ایجاد یک میلیون فرصت شــغلی در 
سال ۹۸ را هدف گذاری کرد که با توجه 
به کاهش نرخ رشــد اقتصــادی و نرخ 
رشد ســرمایه گذاری در سال گذشته 
و وابستگی سیاســت های بازار کار به 
متغیرهای کالن اقتصادی بعید به نظر 
می رسید این میزان اشتغالزایی امسال 

محقق شود.
با این حال، به گفته کارشناســان، 
سیاست های بازار کار بالفاصله پس از 
دوران رکود یا رونق اقتصادی منتج به 
اشتغال نمی شود، بلکه با یک تاخیر فاز 
آثار متغیرهای کالن اقتصادی بر بازار 
کار نیز مشهود خواهد بود. بنابراین با علم 
به اینکه در سال جاری رشد اقتصادی 
ایران منفی شــد، ایجــاد یک میلیون 
شغل برای سال آینده یک هدف گذاری 
منطبق بر واقعیت نیســت و عملکرد 

سال های گذشته نیز مؤید آن است.

وعده اشتغالزایی میلیونی با وجود تجربیات شکست خورده

اصرار دولت، انکار بازار کار

خبر

بررسی ها نشان می دهد که شکاف جنسیتی 
مزد در زمستان ۱۳۹۷، در بین مشاغل منتخب 
بخش کشــاورزی در مناطق روستایی، نسبت 
به زمســتان ۱۳۹6، افزایش داشــته است که 
بیشترین افزایش شــکاف مذکور در زمستان 
۱۳۹۷ نسبت به زمستان ۱۳۹6، مربوط به کارگر 

»نشاکار« است.
به گــزارش خبرگزاری تســنیم، بررســی 
نتایــج آمارها در زمســتان ۱۳۹۷ در خصوص 
مزد کارگران مشاغل منتخب کشاورزی نشان 
می دهد، بیشترین متوسط مزد روزانه در میان 
مردان بــا رقم ۷۷۰هزار و ۴۳۵ ریــال به کارگر 
»بیل زن باغ« و کمترین متوسط مزد روزانه به 

کارگر »میوه چین« با رقم ۵۷۳ هزار و ۳۳۰ریال، 
اختصاص داشته است. همچنین در بین زنان، 
بیشــترین و کمترین مزد روزانه بــه ترتیب به 
کارگر »میوه چین« با رقم ۴۱۹هزار و ۸۸6 ریال 
و کارگر »نشاکار« با رقم ۳۹۹هزار و ۱۱۲ریال، 

اختصاص دارد.
طبق این گزارش، درصد تغییرات متوســط 
مزد روزانه مــردان کارگر در زمســتان ۱۳۹۷ 
نسبت به فصل مشابه سال قبل، نشان می دهد 
که متوسط مزد روزانه کارگران مرد »نشاکار« 
بیشترین افزایش و متوسط مزد روزانه کارگران 
مرد »نهرکش و مرزبند« کاهش داشته است، این 
در حالی است که بیشترین افزایش در متوسط 

مزد روزانه کارگران زن در زمستان ۱۳۹۷ نسبت 
به فصل مشابه سال قبل، مربوط به کارگران زن 

»نشاکار« بوده است.
در زمســتان ۱۳۹۷، متوســط مزد روزانه 
مردان در تمام مشــاغل منتخب کشاورزی به 
جز »نهرکش و مرزبند« افزایش داشــته است. 
افزایش مزد برای زنان، در تمام مشاغل منتخب 

کشاورزی مشاهده می شود.
با توجه به متوســط مزد مشــاغل منتخب 
کشــاورزی در استان های کشــور در زمستان 
۱۳۹۷، باالترین متوسط مزد برای مردان مربوط 
به کارگــر »میوه چین« در اســتان آذربایجان 
شــرقی با تقریباً ۱۳۳۰هزار ریال و پایین ترین 

متوســط مزد مربوط بــه کارگــر »نهرکش و 
مرزبند« در اســتان خراســان جنوبی با تقریباً 
۳۰۰هزار ریال، بوده است. در زمستان ۱۳۹۷، 
باالترین و پایین ترین متوسط مزد برای زنان در 
بین استان های کشور، به ترتیب مربوط به کارگر 
»میوه چین« در استان اصفهان با تقریباً ۸۰۰هزار 
ریال و کارگر »میوه چین« در اســتان خراسان 

رضوی با تقریباً ۲۵۰هزار ریال بوده است.
بررسی شکاف جنســیتی مزد در زمستان 
۱۳۹۷ نشــان می دهد بیشترین شکاف مذکور 
به مانند زمســتان ۱۳۹6، به کارگر »وجین کار 
و تنک کار« تعلق داشــته اســت. از سوی دیگر 
کمترین شــکاف جنســیتی مزد در زمستان 

۱۳۹۷، به کارگر »میوه چین« اختصاص دارد. 
بررسی ها نشــان می دهد که شکاف جنسیتی 
مزد در زمستان ۱۳۹۷، در بین مشاغل منتخب 
بخش کشــاورزی در مناطق روستایی، نسبت 
به زمســتان ۱۳۹6، افزایش داشــته است که 
بیشترین افزایش شــکاف مذکور در زمستان 
۱۳۹۷ نسبت به زمستان ۱۳۹6، مربوط به کارگر 

»نشاکار« است.

افزایش شکاف جنسیتی مزد شاغالن بخش کشاورزی در سال 1397

کارشناس روابط کار و فعال حوزه زنان می گوید: هر چه 
می گذرد موانع فرهنگی و اجتماعی برای حضور زنان در بازار 
کار کمتر می شود. این واقعیت هست که هنوز در بین بسیاری 
از خانواده های ایرانی و به ویژه در برخی از اســتان ها کارکرد 
زنان پســندیده نیســت اما دیگر چنین رویکردی، رویکرد 

غالب نیست.
»مهناز قدیــرزاده« در گفت وگو با ایلنــا ادامه می دهد: 
با وجود این، باوری وجود دارد که نان آور خانه مرد اســت و 
برای همین خود زنان نیز در مــواردی دنبال کار نمی روند و 

خانه داری یا پرداختن به عالیق شخصی را ترجیح می دهند.
به گفته این کارشــناس روابط کار، اینکه زنان همچنان 
نقش کمی در اقتصاد و اشــتغال دارند به این دلیل است که 

وضعیت اشتغال به صورت کلی در ایران خوب نیست.

وی عنوان می کند: قاعدتا وقتی تعداد زنان تحصیل کرده از 
مردان پیشی می گیرد باید شاهد یک جهش در زمینه فعالیت 
اقتصادی آنها باشیم. زنان رفته رفته سهم خود را در اقتصاد 
بیشتر می کنند اما افزایش تعداد زنان تحصیل کرده همزمان 
با یک شرایط خوب اقتصادی نشــده است و به همین دلیل 

جهش اتفاق نیفتاده است.
قدیرزاده درباره اینکه آیا زنــان بیش از مردان در معرض 
اخراج هســتند، می گوید: بــازار کار در ایران با مشــکالت 
عدیده ای رو به رو اســت. ما با معضلی بــزرگ و فراگیر به نام 
قرارداد های موقت کار رو به رو هستیم که دست کارفرما را در 
تعدیل نیرو باز می گذارد. وقتی چنین اجازه ای همراه می شود 
با برخی امتیازاتی که زنان در کار کردن دارند، ممکن اســت 
باعث تعدیل نیرو شود. برای مثال مرخصی زایمان چیزی است 

که قانون درباره آن صراحت دارد و کارفرمایان نیز باید آن را 
رعایت کنند. بسیاری از کارفرمایان  زنان را تهدید می کنند 

که در صورت استفاده از این حق آنها را اخراج خواهند کرد.
او درباره اینکه برخی عنوان می کنند میزان نرخ بیکاری 
زنان باالست، چون مهارت آنها کمتر از مردان است و اساسا 
می شود با آوردن یک ماشــین کاری را که برخی زنان انجام 
می دهند، انجام داد، عنوان می کند: درباره مهارت کم زنان 
هیچ تحقیق قابل استنادی صورت نگرفته است. به طور کلی 
می دانیم نیروی کار در ایران نیــاز به مهارت آموزی دارد و به 
صورت ویژه در مورد زنان یا مردان پژوهشی صورت نگرفته 
است. این ذهنیت اشتباه می تواند وجود داشته باشد که یک 
مرد بهتر از یک زن کار می کند؛ رویکردی که با حضور زنان در 

بازار کار اعتبار خودش را کمابیش از دست داده است.

قدیرزاده ادامه می دهد: در مورد جایگزینی زنان با ماشین 
نیز نمی توان موضوع را جنسیتی کرد. در جهان امروز با افزایش 
روزافزون اســتفاده از فناوری های جدیــد، ربات ها و هوش 
مصنوعی نیروی کار چه زن و چه مرد رقیبی پیدا کرده اند که 
شاید دقیق تر باشد و هزینه تولید را نیز کاهش دهد. ماشین ها 
را می توان رقیبی برای زنان کارگر ســاده که در ایران عمدتا 
سرپرست خانوار هستند قلمداد کرد. آنها چون مجبور به کار 
کردن هستند در مواردی در مشاغل ساده مشغول می شوند 
که کارفرما با ارتقای خط تولید خود می تواند آنها را حذف کند.

کارشناس روابط کار و فعال حوزه زنان:

شرایط نامساعد اقتصادی، دلیل مشارکت نامناسب زنان در بازار کار است

طبق ادعای دولت، در 
اهداف راهبردی پیش بینی 
شده در الیحه بودجه سال 

1399، کاهش بیکاری با 
ایجاد یک میلیون فرصت 

شغلی جدید و افزایش 
تولید با ایجاد رشد دو 

درصدی و خروج از رکود در 
نظر گرفته شده است

در پایان سال 9۷ آمار 
اشتغال ایجاد شده، فاصله 
زیادی با یک میلیون شغل 

داشت. براساس گزارش 
رسمی مرکز آمار ایران 
در طول سال 9۷ حدود 

۴۶۴هزار شغل در کشور 
ایجاد شد که ۵۶9هزار 
فرصت شغلی کمتر از 
هدف گذاری دولت بود
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