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بــا وجــود ابهامات متعــددی که 
کارشناســان و اقتصاددانــان درون و 
بیرون دولت به طرح ایجاد یک میلیون و 
850هزار شغل وزارت کار وارد می کنند، 
حجت عبدالملکی همچنان از این برنامه 

دفاع می کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز 
گذشته از ورود به موضوع اصالح قانون 
کار با حضور نمایندگان تشــکل های 
کارگری و کارفرمایی خبر داد و با اشاره 
به برنامه ریزی وزارت کار برای افرادی 
که اشــتغال فاقد بیمه دارنــد، درباره 
هدف گــذاری ایجاد یــک میلیون و 
850هزار شــغل تا پایان ۱۴0۱ گفت: 
بخش قابل توجهی از این میزان شغل در 
قالب خوداشتغالی خواهد بود و بخشی 
دیگر بیمه خواهد داشت و در ایجاد این 
میزان شغل  روی بحش مشاغل خانگی و 

اشتغال روستایی متمرکز خواهیم شد.
 بیکاری یک میلیون کارگر 

در دوران کرونا
حجت عبدالملکی گفت: در دوران 
کرونا بیش از یک میلیون نفر شغل خود 
را از دست دادند که امیدواریم با بهبود 
فضای کسب و کار و عبور از پیک های 
کرونایی، خالص اشــتغال در کشــور 

افزایش یابد.
وی درباره هدف گذاری ایجاد یک 
میلیون و 850هزار شغل تا پایان ۱۴0۱ 
اظهار کرد: در این جریان، بخشــی از 

اشتغال ایجادی مثال برای افراد ناامید 
از کار به شکل اشتغال رسمی بیمه دار 
خواهد بود و ما به این ســمت حرکت 
خواهیم کرد که فرار بیمه ای کارفرمایان 
را کاهش داده و بخشــی از مشــاغل 
غیررسمی را رسمی کنیم ولی بخش 
قابل توجهی از این میزان شــغل بیمه 
خواهد داشت و بخشــی دیگر در قالب 
خوداشــتغالی ایجاد خواهد شــد و ما 
نمی توانیم افراد را ملزم کنیم که خود را 
بیمه کنند.عبدالملکی در پاسخ به این 
پرسش که اگر تا انتهای سال ۱۴0۱ این 
میزان شغل محقق نشد آیا مسائلی مثل 
تحریم و نفروختن نفت و نبود درآمد را 
دلیل عدم تحقــق اعالم خواهید کرد؟ 
گفت: شــخصا از خودم این توجیه را 
نمی پذیم که در آخر سال ۱۴0۱ بگوییم 
برنامه ما به خاطر تحریم ها محقق نشد 
مگر اینکه تحریم های داخلی باشد و این 
مساله برای ما که در دولت نشستیم یعنی 
نخواستن. تحریم ها در زمینه اشتغال 
می تواند نقش موثر و مثبت داشته باشد. 
اگر درباره بودجــه دولت بگوییم نفت 
نفروختیم یا کســری بودجه داشتیم 
کفش این اســت که در شرایط تحریم 
چون منابع ارزی محدود و واردات کمتر 
می شود تمایل به ســمت بازار داخل 
خواهد بود و تولیدات داخل باید تقویت 
شود و امکان جایگزینی تولیدات داخل 
با کاالهایی که قبال وارد می شدند بهتر 

فراهم است لذا انتظار داریم که اشتغال 
افزایــش یابد.به گفتــه وی، در بخش 
مشاغل خانگی و روســتایی ظرفیتی 
داریم که در طرح اشتغال میلیونی دولت، 

روی این بخش ها متمرکز خواهیم شد.
40 تا 50درصد ظرفیت بخش 

صنعت خالی ست
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که 
در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، 
ضمن اشاره به برخی مصوبات شورای 
عالی اشــتغال درباره رفع موانع ایجاد 
شــغل از قبیل نظام اداری ناکارآمد و 
بروکراسی های دســت و پاگیر گفت: 
این مســاله جزو مواردی بود که رئیس 
جمهور به عنوان رئیس شــورای عالی 
اشــتغال مطرح کردند که اگر دســت 
بخش خصوصی را نمی گیریم پایش را 
هم نگیریم تا بتواند فعالیتش را توسعه 
بدهد و ایجاد اشــتغال کند. بخشی از 

بروکراسی در همین حوزه مجوزهاست 
و مصوبه اصلی که در شــورا گذراندیم 
این بود که غیر از این که وزارت اقتصاد 
مساله بهبود فضای کسب و کار و کاهش 
ضوابط را دنبال می کند در خصوص ۲۲ 
رسته اصلی پر اشتغال کار خاص و ویژه 

انجام شود که بروکراسی ها حذف شود.
به گفته وی، در حــال حاضر ۴0 تا 
50درصد ظرفیت بخش صنعت خالی 
اســت و یکی از علل عمــده این اتفاق 
بروکراسی های اداری است که درصدد 
تســهیل این مســاله در حوزه تامین 
اجتماعی و صنایع پایین دستی بخش 

کشاورزی هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید 
کرد: اگر این محــور را به صورت جدی 
پیگیری کنیم غیر از اینکه این واحدها 
راه اندازی می شــوند و تولید می کنند 
ســرمایه گذاری های جدید هم اتفاق 
می افتد و به یکــی از موتورهای ایجاد 

اشتغال در کشور تبدیل می شود.
عبدالملکی در ادامه با بیان اینکه در 
روستاها ظرفیت های خوبی برای تولید 
داریم، گفت: صنــدوق بیمه اجتماعی 
کشاروزان، روستایان و عشایر که جزو 
زیرمجموعه وزارتخانه اســت در حال 
تقویت اســت تا بتواند اشــتغال های 
روستایی را بیمه و رســمی کند و آتیه 

خوبی برایشان داشته باشد.
وی افزود: فرصت های ایجاد شغل 
در روســتاها زیاد است و با یک آموزش 
فنی و حرفه ای کوچک و ســرمایه کم 
می توان در مناطق محروم، اشــتغال 
روســتایی را راه اندازی کرد به شرطی 
که زنجیره تکمیل شود و بستر حضور 
راهبران شــغلی و تســهیل گرانی که 
بتوانند تولیدات روســتایی را به بازار 

متصل کنند، فراهم شود.
جلسات اصالح قانون کار از هفته 

آینده آغاز می شود
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
در بخــش دیگری از ســخنان خود به 
قانون کار اشاره کرد و گفت: قانون کار 
جزو موضوعات بســیار پیچیده است 
و در مجلس هم مطــرح کردیم که به 
این موضــوع خواهیم پرداخــت اما با 
حضور همه ذینفعان،  چندین بار طی 
۱۲ سال گذشته به قانون کار ورود شده 
ولی چون همه ذینفعان حضور کامل و 
موثر نداشتند یک چالش اتفاق افتاده 
و به تصویب نرسیده و در نهایت اصالح 

مورد نیاز اعمال نشده است لذا در گام 
دوم برای بهبود فضای کســب و کار به 
این مســاله ورود می کنیــم ولی نکته 
اساسی این است که هر گونه تغییری در 
قانون کار نباید به نحوی باشد که مساله 
رفاه و امنیت شغلی حدود ۲۴ میلیون 
نفر کســانی که االن مشــغول به کار 
هستند به خطر بیفتد. ما نمی خواهیم 
برخی شرکت ها که ســود باالیی دارند 
و مترصد شرایطی هستند که به نیروی 
کار خود ســتم کنند به ایــن بهانه که 
قانون اجازه داده بخشی از حقوق نیروی 
کار را پرداخت نکننــد بنابراین قانون 
کار یک مســاله اجتماعی و اقتصادی 
حساس است که در هفته آینده با حضور 
همه نمایندگان جریان های کارگری و 

کارفرمایی به آن ورود می کنیم.
عبدالملکی با بیــان اینکه بیش از 
85درصد کســانی که بیکار هستند یا 
اشــتغال ناقص و کم درآمد غیررسمی 
دارند فاقد مهارت هستند، ادامه داد: اگر 
بر موضوع مهارت آموزی تاکید می کنیم 
به این دلیل است که از طریق مهارت های 
فنی و حرفه ای، بخش اعظمی از بیکاران 
فعلی شاغل خواهند شد. در حال حاضر 
درصدد برقراری تعامل میان سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای و دانشــگاه ها 
هســتیم که از این طریق دانشجویان 
عالقه مند حین تحصیل در دانشــگاه، 
آموزش های مهارتی متناسب با رشته 
خود را از طریق سازمان فنی و حرفه ای 
بگذرانند و پس از فارغ التحصیلی جذب 

بازار کار شوند.
وی درباره حذف مجوزهای دست و 
پاگیر از آموزشگاه های فنی و حرفه ای 
نیز گفت: قبال متوسط زمان الزم برای 
صدور مجوز 8 ماه طول می کشید ولی 
اکنون به ســه روز کاهــش پیدا کرده 
یعنی اگر ظرف ســه روز بررسی های 
الزم صورت نگیرد و مجوز صادر نشود، 
سیستم به طور خودکار مجوز را صادر 
می کند. از ابتدای سال تا آغاز کار دولت 
سیزدهم ۳0 مجوز آموزشگاه صادر شده 
بود ولی در یک ماه گذشته بیش از ۳00 

مجوز صادر شده است.
اشتغال نزدیک به 21 میلیون نفر 

در کشور، مشکل دار است
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در 
بخش دیگری از اظهــارات خود به آمار 
اشتغال در کشور پرداخت و گفت: برابر 
آمارهای رسمی نزدیک به دو میلیون 

و ۴00هزار نفر بیکار در کشــور وجود 
دارد که دو میلیون و ۲00هزار نفر از آنها 
دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار هستند 
و حدود ۲ میلیون نفــر ناامید از یافتن 
کارند، ۹ میلیون و ۷00هــزار نفر هم 
دارای اشتغال کم درآمد هستند و چهار 
میلیون و 500هزار نفر دارای اشتغال 
غیررســمی و فاقد بیمه اند و تمام این 
گروه ها مخاطب اصلی برنامه اشتغال 

دولت به شمار می روند.
وی از برنامه ریــزی برای افرادی که 
اشتغال آنها فاقد بیمه است، خبر داد و 
گفت: اگر فضای کسب و کار رونق یابد 
افرادی که دارای درآمد کم هســتند یا 
اشتغال آنها فاقد آتیه و بیمه است جزو 

فعاالن بازار کار خواهند بود.
عبدالملکی تصریح کــرد: در حال 
حاضر سامانه ای شــبیه سامانه جامع 
اشتغال ایرانیان در وزارتخانه وجود دارد 
که در حال تکمیل آن هستیم تا اطالعات 
آن دقیق تر شــود. از وضع اشــتغال و 
بیکاری در کشــور اطالعات دقیقی در 
اختیار نیســت که بتوان براساس آن 
سیاست های کارآمدی در پیش گرفت 
لذا به طور جدی پیگیر هستیم که بانک 

اطالعاتی مذکور را تکمیل کنیم.
وی در پایان شناســایی نیروی کار 
مستعد،  مشاوره شغلی و کلینیک های 
کســب و کار، آمــوزش، ترویــج و 
فرهنگ ســازی و اطالع رسانی رسانه 
ملی و دســتگاه های اطالع رســان را 
5 مولفه اصلی در ســاماندهی اشتغال 

کشور برشمرد.

ورود دوباره وزارت رفاه به موضوع اصالح قانون کار

دفاع عبدالملکی از برنامه ایجاد صدها هزار شغل

خبر

کارکنان دادگستری در اعتراض به شرایط نامناسب معیشتی و حقوق پایین مقابل 
مجتمع های قضایی کل و دادگاه های تجدیدنظر تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، تجمع کنندگان می گویند: ما کارمند دولت هســتیم و از دولت 
حقوق می گیریم ولی در دســتگاه قضا خدمت می کنیم در حالی که این دو دستگاه 
کامال مستقل از هم هستند.کارکنان دادگستری معتقدند که زیر سایه حقوق و مزایای 
قضات، اسمی از آنها برده نمی شود و متأسفانه تاکنون شاهد هیچ اقدام مثبتی از سوی 

مسئولین در خصوص رسیدگی به وضعیت شان نبوده اند.
آنها می گویند: حجم کارمان باالست. در این سال ها و با افزایش مشکالت اقتصادی و 
به تبع آن مشکالت اجتماعی از قبیل اعتیاد و همچنین ضعف فرهنگی دولت ها، حجم 
پرونده ورودی به قوه قضاییه به طرز بی سابقه ای افزایش یافته و تا ۱۷ میلیون پرونده 

در سال آمار ثبت شده است و این نشان از حجم کار دارد.
کارکنان دادگســتری افزودند: در این ســال ها و با افزایش افسارگسیخته تورم، 
کارمندان اداری به زیر خط فقر رفته اند. بعضی از آنها دچار مشکالت خانوادگی شده اند 
و بعضی رو به شغل دوم مانند مسافرکشی و کار در آژانس ها آورده اند تا بتوانند از پس 

مخارج خود و خانواده هایشان برآیند.
آنها می گویند: هیچ مزایایی برای کارمندان اداری در نظر گرفته نشده است. ما حق 

ایاب و ذهاب نداریم و اضافه کار ناچیز گرفته و امکانات اداری فرسوده ای داریم.
به اعتقاد آنها، حساســیت و فشــار کار در قوه قضائیه به قدری است که هر کسی 
نمی تواند آن را تحمل کند. دقت در انجام وظایف محوله و سرعت ازجمله ضروریات این 

شغل است و یک اشتباه جزئی از سوی هر  کارمند می تواند باعث اطاله دادرسی شود.

آنها تاکید دارند: در این ســال ها کارکنان نجیب اداری قــوه قضائیه به رغم همه 
کاستی ها و کمبودها و مشکالت با جان و دل به مردم خدمت کرده و خواهند کرد اما 
مشکالت روزافزون کاری و اقتصادی و بی تفاوتی و بی عملی مسئولین، انگیزه ها را در 

این قشر زحمتکش کم و حتی از بین برده است.

تجمع کارکنان دادگستری در اعتراض به شرایط نامناسب معیشتی و دستمزد

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به عزم دولت و مجلس برای 
الزام سازمان تامین اجتماعی برای واگذاری سهام بانک 
رفاه، گفت: ســهام این بانک نباید به فروش برسد اما در 
صورت اصرار بر واگذاری، این سهام به بازنشستگان تامین 

اجتماعی واگذار شود.
به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب با اشــاره به افزایش 
شدید قیمت ها و اثرات ســویی که بر معیشت کارگران 
می گذارد، گفــت: آخرین آماری کــه در زمینه افزایش 

قیمت ها منتشر شد، نشــان می دهد که حداقل افزایش 
قیمت کاالها ۴۱درصد بوده اســت. متاســفانه کشور از 
سال ۹۷ وارد چرخه تورمی شده و قادر به بیرون آمدن از 
آن نیســت.محجوب افزود: تنها راه کنترل تورم، کاهش 
نرخ ارز و باال بردن ارزش ریال است.دبیرکل خانه کارگر با 
اشاره به الزام مصوبه مجلس برای فروش سهام بانک رفاه 
کارگران گفت: در مجلس قبل به سازمان تامین اجتماعی 
فرصت دادیم که برای واگذاری سهام بانک رفاه تا پیش از 

اینکه دیگران برای آن تصمیم گیری کنند، فکری بکند.
وی افزود: توصیه من این بود که سهام به بازنشستگان 
واگذار شــود اما حــال وضعیتی به وجود آمــده که باید 

۶0درصد سهام بانک رفاه واگذار شود. مشخص نیست چه 
کسی آن را می خرد اما باید هوشیار باشیم که نام کارگران 

را از روی تابلوی بانک رفاه نگیرند.
محجوب با بیان اگر بانک رفاه تعیین تکلیف نشــود 
هیأت واگذاری، بدون اطالع کارگران و بازنشستگان آن 
را واگذار می کند، گفت: اگر سهام بانک رفاه واگذار شود، 
دیگر ما تصمیم گیر آن نیستیم. اکثریت سهام را از دست 
بازنشســتگان و کارگران درمی آوردند و اسم کارگر را از 

تابلوی بانک رفاه پایین می کشند.
در همین زمینه رئیس اتحادیه پیشکســوتان جامعه 
کارگری نیز گفت: بانک رفــاه حکم بانک مرکزی را برای 

سازمان تامین اجتماعی دارد و این سازمان کسری ۶۲00 
میلیارد تومان ماهیانه مصارف خود را از این محل فراهم 
می کند.حسن صادقی با اشــاره به مصوبه مجلس برای 
فروش سهام بانک رفاه کارگران گفت: این موضوع مورد 
توافق ما نیســت و حتما حق طلبی و مطالبه گری ما را به 
دنبال دارد. مجلس یا باید قانون همسان سازی را تصویب 
کنند و با اینکه سهم سازمان را در بودجه ۱۴0۱ ببیند و 
دولت هم باید عین 8۹هزار میلیارد تومان را برای ســال 
۱۴00 به ازای رد دیون خود به سازمان تامین اجتماعی 
پرداخت کند.وی با بیان اینکه مجلس باید در مصوبه دائمی 
شدن همسان سازی سفره کارگران بازنشسته را در نظر 
گیرد، گفت: این الیحه باید به گونه ای تدوین شود که سهم 
بازنشستگان تامین اجتماعی از همسان سازی متناسب 
با تورم اعمال شــود. این حرف رئیس جمهوری است که 

گفته اند حقوق ها باید متناسب با تورم واقعی لحاظ شود.

دبیرکل خانه کارگر:

سهام بانک رفاه به بازنشستگان واگذار شود

در حال حاضر 40 تا 50 
درصد ظرفیت بخش 

صنعت خالی است و یکی 
از علل عمده این اتفاق 
بروکراسی های اداری 

است. دولت درصدد 
تسهیل این مساله در 

حوزه تامین اجتماعی و 
صنایع پایین دستی بخش 

کشاورزی است

شخصا از خودم این توجیه 
را نمی پذیرم که در آخر 

سال 1401 بگوییم برنامه ما 
به خاطر تحریم ها محقق 

نشد مگر اینکه تحریم های 
داخلی باشد و این مساله 

برای ما که در دولت 
نشستیم یعنی نخواستن
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درباره وعــده ی ایجاد 
یک میلیــون و 850 هزار 
شــغل طی ۱۷ مــاه باید 
گفــت کــه دادن چنین 
وعده هایی و بیان ارقامی 
که بــه نظــر امکان پذیر 
نیســت، متاســفانه زیاد 
شده است و یکی از بارزترین مصداق های آن هم 
همین عدد یک میلیون و 850 هزار شغل تا پایان 

سال آینده است.
اگــر واقعا عــزم و تصمیمی جــدی در این 
رابطه وجود دارد و وعده ها خیالی نیســت، پس 
دولتمردان باید مشخص می کردند که این تعداد 
اشتغال را در کجا قرار است ایجاد کنند. اینکه چه 
بخشی از آن در صنعت، چه بخشی در کشاورزی و 
چه بخشی در خدمات است. بعد از آن باید به شکل 
جزئی تر عنوان کنند که این طرح ها چه هستند و 
چگونه تامین منابع مالی می شوند و مجری آنها 
کیســت. به طور کلی وقتی رقم دقیق می دهند 

باید جزئیات دقیق تر نیز از این طرح بیان کنند.
باید گفت متاسفانه سال هاست که بازار دادن 
وعده های غیرعملی شدیدا رواج پیدا کرده و باعث 
تاسف اســت که این وعده ها داده می شود بدون 
اینکه مبنای عملی و علمی کافی برای آن بیان 
کنند. به طور مثال معاون اقتصادی رئیس جمهور 
برای بررسی چگونگی تخلیه کاالهای اساسی به 
بندر امام مســافرت می کند در صورتی که آنجا 

مسئوالنی هستند که این کار را انجام دهند.
به نظر من کشوری که شدیدا در حال تحریم 
اســت و سیســتم مدیریتی آن ضعیف است، 
نمی تواند چنین شــعاری را محقق کند. البته 
باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران ظرفیت 
باالیی دارد و می تواند بزرگتر از چیزی باشد که 
االن است، پس با این اوصاف ایجاد اشتغال کامال 
امکان پذیر است اما نباید اسم خریدن چهار عدد 
ماشین خیاطی و مشغول کردن خانم ها در خانه 
را اشتغال بگذاریم، در حالی که اشتغال واقعی در 
حال حاضر با جهانی شدن اقتصاد به شکل انبوه 

صورت می گیرد.
برای مثال بنــگالدش االن دارای اقتصادی 
بزرگتر از ایران شده است در حالی که هیچ کدام 
از توانایی های ایران را ندارد اما چون توانسته به 
قطب تولید پوشاک آن هم در ابعاد میلیونی دست 
پیدا کند، موفق شده اســت. لذا مشاغل خانگی 
جزئی نمی توانند ایجاد اشتغال کنند اما اگر دولت 
تصمیم بگیرد بورس را از حالت قمارخانه فعلی 
به محلی برای تامین منابع مالی طرح های بزرگ 
درآورد، بدون شــک نه تنها ایجاد این رقمی که 
وزیر کار اعالم کرده، بلکه چند برابر بزرگتر هم 
امکان پذیر اســت. باعث تاسف است که در سال 
۲0۱۹ حتی با در نظر گرفتن اوراق بدهی دولت و 
نرخ پایین دالر در بورس تهران تنها 5 میلیارد دالر 
تامین مالی صورت گرفت درحالی که در همان 
سال در بورس سئول کره جنوبی میزان تجهیز 
منابع 5۲۱ میلیارد دالر بــود. باید از دلتمردان 
پرسید حال که این میزان استقبال از خرید سهام 
شرکت های ســهامی عام پروژه محور در کشور 
وجود دارد چرا برای اجرای پروژه های توسعه ای 
مانند آزادراه ها، ســدها، ســاخت مسکن برای 
طبقات کمتر برخوردار، نیروگاه های برق و سایر 

موارد مشابه از این ظرفیت استفاده نمی شود؟
لذا باز تاکیــد می کنم که اشــتغال خانگی 
مشــکلی را حل نخواهد کرد. چند دهه اســت 
که ما بر این طبل کوبیده ایم و نتیجه این شــده 
که روزبه روز تعــداد افرادی که نان خــود را از 
ســطل های زباله به دســت می آوردند، بیشتر 

شده است.
به طور مثــال یــک نمونــه از کارهایی که 
می توانیم انجام دهیم این اســت که زمین های 
کشاورزی دیم را به سیستم آبیاری زیرسطحی 
افزایش دهیــم. همان طور که خــود وزیر نیرو 
اعالم کردند اگر ما بتوانیــم ۱0درصد از میزان 
مصرف آب در بخش کشــاورزی کم کنیم یک 
میلیارد و 800میلیون مترمکعب آب می توانیم 
صرفه جویی کنیم و با آن ده ها هزار هکتار زمین 
را زیر کشت ببریم و یک میلیارد و 800میلیون 
مترمکعب آب یعنی به انــدازه ده صد کرج، پس 

امکانش کامال وجود دارد.
در پایان باید کفت اینکه دولت آقای رئیسی 
اختصاص پیدا کرده به فارغ التحصیالن دانشگاه 
امام صادق، پدیده مناسبی نیست. اینکه کشور 
را یک بعدی کنند جز اینکه زیان داشــته باشد 
سود دیگری برای کشــور ندارد. آیت اهلل صافی 
گلپایگانی واقعا به نکته درستی اشاره کردند که 

ما نمی توانیم تا ابد با همه دشمن باشیم.

 تفاوت وعده
 با برنامه دقیق اشتغال

یادداشت

بهمن آرمان، کارشناس مسائل اقتصادی


