
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با همکاری بانک مرکزی، سیستم بانکی، وزارت اقتصاد، 
وزارت صنعت و سیستم تولید و توزیعی، طرح اعتبار مصرف کننده برای تحریک تقاضا در کشور 
راه اندازی می شــود. محمد شــریعتمداری در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت: طرح اعتبار 
مصرف کننده می تواند کمک شایان توجهی به تحریک تقاضا و ایجاد تقاضای مطمئن برای بازار 
تولید کاالهای ایرانی باشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت با شیوع ویروس کرونا 
در کشور تاکنون تصمیمات مختلفی را اتخاذ کرده، افزود: برای حمایت عمومی از تمامی اقشار جامعه، افزایش قدرت خرید 
برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی و همچنین کمک به تأمین معیشت خانوارهای متوسط و ضعیف در جامعه اقدامات خوبی 
در مملکت انجام شده است. وی تصریح کرد: یک میلیارد یورو با تصویب دولت و اذن رهبری از منابع صندوق توسعه ملی برای 
کمک به بخش بهداشت و درمان و سایر نیازمندی های حوزه کرونا اختصاص پیدا کرده که از این میزان ۱۳هزار میلیارد تومان 
مربوط به بخش بهداشت و درمان و 5هزار میلیارد تومان مقرر شــده برای کمک به صندوق بیمه بیکاری تخصیص یابد که 
هنوز مبلغی پرداخت نشده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نزدیک به 5۰هزار میلیارد تومان منابع هم در اختیار 
۱۱ رسته شغلی تأثیرپذیر از بروز ویروس کرونا قرار داده خواهد شد. وی اضافه کرد: واحدهایی که به صورت مستقیم از طرف 
دولت تعطیل اعالم شده اند به ازای هر نفر بیمه شده به میزان ۱۶ میلیون تومان از تسهیالت ۱۲درصد بهره مند خواهند شد. 
البته این موضوع مشروط به حفظ نیروی کار است اما واحدهای که به طور مستقیم از طرف دولت تعطیل اعالم نشده اند ولی در 
رسته هایی هستند که به تصویب ستاد ملی کرونا رسیده، به ازای هر نفر کارگر رسمی دارای کد بیمه ماه دی و بهمن از تسهیالت 
۱۲ میلیون تومان بهره مند خواهند شد. شریعتمداری اظهار داشت: این تسهیالت به بنگاه های اقتصادی پرداخت می شود که 
نسبت به اخراج کارگران خود اقدام نکرده اند و به یک معنا همان تعداد کارگر بیمه شده ای که در دی و بهمن ماه سال گذشته در 

اختیار داشته اند همان افراد را دوباره به کارگیری کنند.

سازمان جهانی کار نسبت به پیامدهای وخیم کرونا روی بازار کار جهانی هشدار داد.
به گزارش ایسنا، از زمان آغاز پاندمی کرونا تاکنون ۱۰.5درصد کل مشاغل تمام وقت موجود 
در جهان )۳۰5میلیون شغل( در خطر نابودی قرار گرفته اند و ممکن است با بیشتر شدن زمان 
اعمال قرنطینه و محدودیت های رفت و آمدی توسط دولت ها، این رقم از این سطح نیز فراتر 
برود. سازمان جهانی کار در بیانیه ای با هشدار نسبت به بیکاری ۳۰5 میلیون نفر گفته است 
که زندگی شغلی ۱.۶ میلیارد انسان تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته و نیمی از مردم جهان ممکن است با خطر کاهش 
شدید درآمدهای خود و فقر مواجه باشند. »گای رایدر« دبیرکل سازمان جهانی کار با تاکید بر ضرورت محافظت از اقشار 
آسیب پذیر گفت: برای میلیون ها نفر از شاغلین در سطح جهان، سر کار نرفتن حتی برای چند روز می تواند به معنای آن 
باشد که آنها دیگر غذایی برای خوردن و پولی برای تهیه اقالم دارویی ندارند. میلیون ها کسب و کار در جهان در حال حاضر 
نفس های آخر خود را می کشند. سازمان جهانی کار از تمامی دولت ها خواسته است اقدامات بیشتری برای حمایت از 
کسب و کارها و کارکنان به ویژه در بخش های کوچک و خرد انجام دهند تا از آسیب پذیری آنها را در برابر پیامدهای کرونا 
بکاهند. این سازمان برآورد کرده است تنها در ماه نخست همه گیری کرونا، درآمد شاغلین روزمزد حدود ۶۰درصد کاهش 

یافته که این رقم در آفریقا و آمریکای التین بیش از ۸۰درصد بوده است.
رایدر با اشاره به پس انداز بسیار کم کارگران حداقلی بگیر گفته است اگر از آنها حمایت نشود، این افراد به ورطه فقر 

مطلق سقوط خواهند کرد.
سازمان جهانی کار بار دیگر از کشورهای ثروتمند خواسته است تا سرمایه گذاری بیشتری روی بخش بهداشت و درمان 
انجام دهند و همزمان با اقدامات حمایتی، به بازگشت ثبات به بازارهای مالی کمک کنند. چنین حمایت هایی می تواند 

به بازگشت سریع وضعیت اقتصاد به حالت قبل از بحران کرونا نیز کمک کند.
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عضو کمیسیون صنایع:
مطالبات کارگران در مجالس 

نادیده گرفته می شود

نماینده ساوه در مجلس با بیان اینکه جامعه 
کارگری نماینده چندانــی در پارلمان ندارد، 
این امر را از دالیل نادیده گرفتن مطالبات آنها 

عنوان کرد.
محمدرضا منصوری در گفت وگو با ایســنا 
درباره مهمترین فرصت هایی که مجلس دهم 
آن را نادیده گرفت، اظهار کرد: یکی از کارهایی 
که در مجلس انجام نشــد، پیگیری مطالبات 
کارگران و فرهنگیان بود که امیدوارم در فرصت 
باقیمانده، مواردی از این دست که می تواند در 
زندگی این دو قشــر مهم موثر باشد به نتیجه 

برسد.
نماینده ساوه در مجلس افزود: یکی از نقاط 
ضعف مجالس این اســت که جامعه کارگری 
نماینده ای در پارلمان نــدارد و به همین دلیل 
مطالبات آنها نادیده گرفته می شود. این موضوع 
باعث می شود که قشر کارگر مظلوم واقع شود. 
این در حالی است که حداقل های زندگی آنها 
باید تامین شــود تا آنها به کارشان دل ببندند 
در صورتی که اگر نرخ حقوق آنها با کشورهای 
دیگر به تناسب درآمد آنها مقایسه شود متوجه 

می شویم که در این زمینه بسیار عقب هستیم.
    

افزایش 25درصدی مزد 
کارگران عمرانی در سال 98

میانگین دستمزد کارگران طرح های عمرانی 
در سال گذشته ساعتی بیش از ۲۰هزار تومان 
بود و نسبت به ســال قبل از آن )۱۳٩٧( به طور 
متوســط در حوزه های مختلف ۲5درصد رشد 

داشت.
به گزارش ایرنا، طرح آمارگیری از دستمزد 
نیروی انسانی شــاغل در طرح های عمرانی از 
سال ۱۳۶5 به  صورت شش ماهه در سطح استان 
تهران توســط مرکز آمار ایران اجرا می شــود. 
این مرکز، میانگین دســتمزد ساعتی کارگران 
طرح های عمرانی در سال گذشته را اعالم کرد. 
بررسی جداول نشان می دهد بیشترین دستمزد 
مربوط به استادکاران تاسیسات است که در نیمه 
نخست سال گذشته ۲۶ هزار و 5۱۱ تومان و در 
نیمه دوم ۲٩ هزار و 5۰۰ تومان دریافت کرده اند.

همچنین یک کارگر ســاده در نیمه نخست 
سال ســاعتی ۱۲هزار و ٧۸۸ تومان می گرفت 
که در نیمه دوم هزار تومان افزایش یافت. این در 
حالی است که در نیمه دوم سال ۱۳٩٧ هر کارگر 

ساده عمرانی ۱۰هزار و 5۶۶ تومان می گرفت.
    

۷۳ میلیون کودک زیر ۱۰ سال 
در جهان کار می کنند

انجمن حمایت از حقوق کــودکان، گزارش 
موسسه WE از وضعیت کودکان کار در جهان 
را منتشــر کرده که آماری درباره وسعت پدیده 

کودک کار در جهان به دست می دهد.
به گزارش ایلنا در این گزارش آمده است: کار 
کودکان نمونه ای از نقض حقوق کودک است. کار 
کودکان زندگی بیش از ۱5۰ میلیون  کودک در 
سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است و به طور 
تقریبی ۱۲۰میلیون کودک در مشاغل پر خطر 
کار می کنند. در ادامه این گزارش می خوانیم: ٧۳ 
میلیون نفر از این کودکان زیر ۱۰ سال هستند. 
کودکان مجبور می شــوند که در شرایط بسیار 
سخت کار کنند. آنها مدرسه را رها می کنند و در 
شرایط بسیار سختی زندگی می کنند. بسیاری 
از آنها مجبور می شــوند خانواده های خود را رها 
کنند. در بخش دیگر از این گزارش آمده است: کار 
کودکان یک معضل بسیار جدی در دنیای امروز 
است و سازمان های مسئول و دولت باید وظیفه 
خود را به بهترین وجه برای از بین بردن این فاجعه 
انجام دهند. شادی، بازی و آموزش حق کودک 

است نه کار.
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اخبار کارگری

کنترل تورم یا افزایش دســتمزد؛ 
سوالی که سال هاست در فضای عمومی 
کشور پرسیده می شود اما قطعا جوابی 

در خور به آن داده نشده است.
بــه گــزارش »توســعه ایرانی«، 
سال هاست که در بحبوحه هفته های 
پایانی ســال و زمان تعیین دستمزد 
کارگران، کارشناســان بســیاری در 
تریبون های مختلــف، افزایش به زعم 
آنها بی رویه دستمزد کارگران را تورم زا 
می خوانند و با این استدالل، از دولت ها 
می خواهند که به جای ایــن کار، نرخ 
تورم کشور را کنترل کند. ظاهرا موضوع 
زیبا و منطقی ســت و ایــن مهم حتی 
در بین کارگران نیــز طرفداران زیادی 
دارد، با این حال، دســتمزد کارگران 
افزایش اندکی می یابد و در مقابل، تورم 
همچنان لجام گســیخته تر از قبل به 

حرکت صعودی خود ادامه می دهد.

دستمزد به تنهایی قدرت خرید را 
افزایش نمی دهد

در همین زمینه، یک کارشــناس 
اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد دستوری 
در بهبــود قــدرت خریــد کارگران 
تاثیری ندارد، گفــت: دولت باید تورم 
و هزینه های غیرضرور خود را در ابتدا 
کنترل کند تا راه بــرای افزایش قدرت 
خرید فراهم شــود. مرتضی کاظمی 
در گفت وگو با خبرگــزاری مهر اظهار 
داشــت: یکی از روش هــای افزایش 
قدرت خرید، دســتوری اســت یعنی 
اینکه بگوییم فالن مبلغ برای حداقل 
دستمزد اجباری است. یک روش دیگر 
سپردن به مکانیزم های طبیعی یا عرضه 
و تقاضاســت به این معنا که اگر در یک 
جامعه ای کســب و کارها توسعه یابد، 
درخواست و تقاضای کســب و کارها 
برای نیــروی کار افزایــش می یابد و با 

این فرض که تعداد نیروی کار محدود 
است، چون تقاضا زیاد می شود خود به 
خود دستمزدها رشــد می کند و سهم 
کارگران در کســب و کارها پررنگ تر 
می شود و قدرت خرید افزایش می یابد. 
این کارشناس اقتصادی افزود: تاکنون 
اقتصاد دســتوری در بهبــود قدرت 
خرید کارگران تأثیری نداشــته است. 
ما معضلی به نام تورم در کشور داریم. در 
حال حاضر تعداد کشورهایی که بیش 
از 5درصد تورم دارند کمتر از ۲۰ کشور 
هستند. این موضوع نشان می دهد که 
دنیا متوجه شده برای کنترل تورم باید 
چــه کار انجام دهد اما مــا هنوز به این 
موضوع رسیدگی نکرده ایم. باید بدانیم 
که ریشه اصلی تورم در کشور ما کسری 
بودجه دولت و استقراض دولت از بانک 
مرکزی است و اگر دولت کسری بودجه 
خود را کنترل کند، تورم مهار خواهد شد. 

وی ادامه داد: اگر مشکل تورم نداشتیم 
نیازی نبود هر سال تا این اندازه در مورد 
تعیین حداقل دستمزد کارگران بحث 
شود. باید به مشکل اصلی بپردازیم. اگر 
دولت مشکل کسری بودجه خود را حل 
کند، با تورم باال مواجه نخواهیم بود که هر 
سال برای دستمزد کارگران کشمکش 

داشته باشیم.

باز هم مزد منطقه ای
این کارشــناس اقتصادی در ادامه 
افزود: کشور ما کشور بزرگی است. هر 
جایی و منطقه ای، شرایط کاری خاص 
خود را دارد. کارگری که در شهرستان 
کوچــک کار می کند مگر می شــود با 
کارگری که در مرکز اصفهان کار می کند، 
مزد برابر داشته باشد؟ شــرایط و نرخ 
زندگی در شــهرهای بزرگ و کوچک، 
مکان های متفاوت، کســب و کارهای 
متفاوت با هم تفاوت دارد و بر این اساس 
حتی منطقه ای شــدن دستمزد هم 

چالش موجود را برطرف نخواهد کرد.
کاظمی گفت: پیش فرض کسانی 
که قانون کار را نوشتند این بود که همه 
کســب و کارها، کارخانه های بزرگ با 
هزاران نیرو هستند، در حالی که کسب و 
کارهای متوسط و خرد هم در این کشور 
وجود دارد. این کارشــناس اقتصادی 
با بیان اینکه اقتصاد دستوری مصداق 
کنترل بیرونی است، اظهار داشت: اگر 
نمایندگان کارگری شورای عالی کار، 
تمرکزشان را معطوف به فضای کسب و 
کار کنند به نفع کارگران است. به جای 
اینکه یک مبلغی به عنوان اجبار در نظر 
گرفته شود به عنوان پیشنهاد در نظر 
گرفته شود یعنی یک بازه مبلغی در نظر 
گرفته شــود و به کارفرمایان پیشنهاد 
دهند و اگر کارفرمایی چنین عددی را 
رعایت کند تشویق هایی برای کارفرما 
در نظر گرفته شــود که در این صورت 
کارفرما با بررسی ابعاد مختلف، می تواند 
پیشــنهاد را با دریافت مزایای مختلف 

بپذیرد.
تالش برای از بین بردن سازوکار 

افزایش مزد
در مقابــل، رئیس کانــون عالی 
انجمن های صنفی کارگری با اشاره 
به شکایت این نهاد از وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری 

گفت: از آنجا که دولــت در روزهای 
مذاکرات مزدی سال ٩٩، تالش کرد 
تا دستمزد به شــکل عادالنه افزایش 
پیدا نکند، از وزارت کار شکایت کردیم 
و انتظــار داریم که با ورود ســازمان 
بازرسی کل کشور و دستور رئیس قوه 
قضاییه، مزد ٩٩ هرچه سریعتر مورد 

بازنگری قرار گیرد.
ناصر چمنی در گفت وگــو با ایلنا با 
اظهار نگرانی نســبت به خارج شدن 
روال تعیین دســتمزد از سازوکارهای 
پیش بینی شده در ماده ۴۱ قانون کار، 
گفت: قانون درباره نحوه تعیین دستمزد 
بر مبنای دو شاخص تورم و هزینه های 
سبد معیشت، صراحت دارد اما دولت در 
روزهای مذاکرات مزدی سال ٩٩ تالش 
کرد که ســازوکارهای موجود را کنار 
بزند. تالش دولت منجر به این شد که 
حداقل دستمزد صرفا ۲۱درصد افزایش 
پیدا کند. چمنی در پایان افزود: تنها با 
اعمال افزایش  ها روی حداقل دستمزد، 
می توانیم تضمین دهیــم که افزایش 
دستمزد فراگیر است چرا که در بسیاری 
از کارگاه های کوچــک، مزایای مزدی 
به کارگران پرداخت نمی شود. در این 
شرایط از عدالت سخن گفتن به بیراهه 
رفتن و مصداق کامل عوام فریبی است. 
این شیوه ها نخ نما شده اند. کارگران هم 
خوب می فهمند که چگونه عدالت را ابزار 

قرار می دهند تا مزد آن را حبس کنند.

افزایش تالش ها برای حذف ماده 41 قانون کار

دستمزد زیر  بار تورم شانه خم کرده است

خبر

مرکز آمار ایــران اعالم کرد: نــرخ بیکاری 
جمعیت ۱5 ساله و بیشتر در سال ۱۳٩۸ معادل 
۱۰.٧درصد بوده است که نســبت به سال ٩٧ 

حدود ۱.5درصد کاهش یافته است.
به گــزارش توســعه ایرانی، نتایــج طرح 
آمارگیری نیروی کار در ســال ۱۳٩۸ از سوی 
مرکز آمار ایران منتشر شد. بر این اساس، بررسی 
نرخ بیکاری افراد ۱5ساله و بیشتر نشان می دهد 
که ۱۰.٧درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار( 
طی چهار هفته منتهی به هفته مرجع آمارگیری 
بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری 
حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال 

۱۳٩٧ حدود ۱.5درصد کاهش یافته است.

طبق این گزارش، در ســال ۱۳٩۸ به میزان 
۴۴.۱درصد جمعیت ۱5ســاله و بیشتر از نظر 
اقتصادی فعال بوده اند یعنی در گروه شــاغالن 
یا بیکاران قرار گرفته اند. بررســی تغییرات نرخ 
مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ 
نسبت به سال قبل )۱۳٩٧( ۰.۴درصد کاهش 

داشته است.
جمعیت شاغلین ۱5ســاله و بیشتر در این 
سال ۲۴ میلیون و ۲٧۴هزار نفر بوده که نسبت 
به سال قبل حدوداً ۴۳۰هزار نفر افزایش داشته 
است. بررســی اشــتغال در بخش های عمده 
اقتصادی نشــان می دهد که در ســال ۱۳٩۸، 
بخش خدمات با 5۰.۳درصد بیشــترین سهم 

اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب 
بعدی بخش های صنعت با ۳۲درصد و کشاورزی 

با ۱٧.٧درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ۱5 تا ۲۴ ساله نیز حاکی 
از آن است که ۲۶درصد از فعاالن این گروه سنی 
در سال ۱۳٩۸ بیکار بوده اند. بررسی تغییرات نرخ 
بیکاری این افراد نشان می دهد، این نرخ نسبت 
سال قبل )۱۳٩٧( ۱.٧درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳5 ساله 
نیز نشــان می دهد که در ســال ۱۳٩۸ معادل 
۱٧.٩درصد از جمعیت فعال این گروه ســنی 
بیکار بوده اند. این در حالی اســت که تغییرات 
نرخ بیــکاری این افراد نشــان می دهد این نرخ 

نسبت به سال ۱۳٩٧ به میزان ۱.٧درصد کاهش 
یافته است. بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال 
ناقص ۱5ســاله و بیشتر نشــان می دهد که در 
سال ۱۳٩۸ حدود ٩.٩درصد جمعیت شاغل به 
دالیل اقتصادی )فصل غیرکاری، رکود کاری، 

پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...( کمتر از ۴۴ 
ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار 
اضافی بوده اند. این در حالی است که ۳۸درصد از 
شاغلین ۱5ساله و بیشتر، ۴٩ ساعت و بیشتر در 

هفته کار کرده اند.

کاهش 1.5درصدی نرخ بیکاری در سال گذشته

جمعیت فعال ایران باز هم آب رفت

سازمان بین المللی کار هشدار داد:

بیکاری ۳۰5 میلیون نفر در جهان بر اثر کرونا
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

شناسایی یک میلیون شاغل غیررسمی در کشور

قانون کار درباره نحوه 
تعیین دستمزد بر مبنای دو 

شاخص تورم و هزینه های 
سبد معیشت، صراحت 

دارد اما دولت در روزهای 
مذاکرات مزدی سال ۹۹ 

تالش کرد که سازوکارهای 
موجود را کنار بزند

اقتصاد دستوری در بهبود 
قدرت خرید کارگران 

تأثیری نداشته است. ما 
معضلی به نام تورم در 

کشور داریم. در حال حاضر 
تعداد کشورهایی که بیش 

از 5درصد تورم دارند کمتر 
از 2۰ کشور هستند
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