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اخبار کارگری

«ایجاد یک میلیون شغل در سال» ،غیرقابلتصور نیست؛ اما...

نیازصدها هزارمیلیارد تومانیِتحققیک وعده

ایجاد یک میلیون شــغل در سال
یکی از وعدههــای انتخاباتی ابراهیم
رئیسی بود که حاال با روی کار آمدن او
به عنوان رئیسجمهور ،از اهداف اصلی
تیم اقتصادی دولت مطرح شده است.
در همین رابطه وزیر کار بارها بر نقش
وزارت کار در تحقــق این هدف تاکید
داشتهاست.عبدالملکیدرگفتوگوی
تلویزیونی خود ،وزارت کار را متولی این
امردانستوبیانکردکهریاستشورای
عالی اشتغال کشــور برعهده شخص
رئیسجمهور اســت و این وظیفه به
وزارتکارتنفیذشدهاست.
عبدالملکی البته بر هماهنگی تیم
اقتصادی دولت سیزدهم برای تحقق
هدف ایجاد یک میلیون شغل در سال
تاکید کرد و رســیدن به ایــن هدف را
امکانپذیر دانست .درباره امکان تحقق
این هــدف و ملزومات رســیدن به آن
«آلبرتبغزیان»،استاداقتصاددانشگاه
شهیدبهشتیمعتقداست:برایرسیدن
به این هدف اولین اقــدام برنامهریزی
است .هیچ اقتصاددانی نمیتواند ادعا
کند که برای ایجاد شغل سیاستهای
پیچیدهای وجــود دارد بلکه میدانیم
افزایش تولید تنها مســیر تحقق این
هدفاست.
راهایجادفرصتشغلی،
سرمایهگذاریاست
وی در گفتوگو با ایلنا ،ادامه داد :تا
زمانیکهیکواحدتولیدیایجادنشودیا

توسعهظرفیتنیابدیایکواحدتولیدی
کهقبالازکارافتادهبهکاربرنگردد،شغل
ایجاد نمیشود .مشاغلی که غیر از این
ایجادشوند،مشاغلکاذبهستند.البته
فعالیتهایخدماتیمولدوسازندههم
درزمرهمشاغلاستانداردقرارمیگیرند
اما فعالیتهای سوداگرانه و داللمآبانه
را نمیتــوان به عنوان شــغل مولد به
حسابآورد.
استاداقتصاددانشگاهشهیدبهشتی
افزود :برای ایجاد فرصت شــغلی باید
سرمایهگذاریکردوراهیجزاینوجود
ندارد.حالبایدببینیمیکمیلیونشغل
چقدر پول و ســرمایه میخواهد و باید
مشخصکردکهدرچهزمینهایبایداین
برنامهریزی صورت بگیرد؛ آیا به دنبال
ایجاد واحد جدید هســتیم یا توسعه
مشــاغل قبلی یا بازگردادن واحدهای
ازکارافتاده به عرصه ،کدام را قرار است
دنبالکنیم؟
بغزیــان افــزود :پس اجــرای این
طرح برمیگردد به اینکــه ما چگونه
میخواهیمچنینکاریراانجامبدهیم.
البتهدرموردافزایشظرفیتواحدهای
موجود بایــد بگویم کــه اینها معموال
ســرمایهبر و تکنولوژیبر هستند و نه
کاربرمحور .در واقع در اینجا دستگاهها
افزایش مییابند یا پیشرفته میشوند و
شغلچندانیایجادنمیشود.
این اســتاد دانشــگاه درباره ایجاد
واحدهای جدید نیز گفت :برای تحقق

هدف یک میلیون شــغل در سال باید
مسیر ســرمایهگذاری را پیگیری کرد
کهنیازمندپولاست،یعنیبایدببینیم
به ازای هر واحد اشتغال جدید ،چقدر
سرمایهگذاریالزماست.
وی ادامــه داد :بایــد میــزان
ســرمایهگذاریها در یک دوره ۵ساله
تقسیم بر تعداد شــاغلینی شود که در
اینواحدهامشغولشدهاند.البتهاطالع
دقیق از این رقم ندارم اما گفته میشد
در زمــان آقای احمدینــژاد این رقم
30میلیون تومان بــوده ،یعنی در آن
زمانبا30میلیونتومانسرمایهگذاری،
یک شغل ایجاد میشــد .این رقم االن
با توجه به افزایــش قیمتها احتماال
چندینبرابرشدهاست.اگرفرضکنیم
این رقم در حال حاضــر 300میلیون
تومان است ،پس به ازای 100میلیارد
تومان ســرمایهگذاری ،بــرای حدود
300نفرمیتواناشتغالایجادکرد.
بغزیــان تاکیــد کرد :ایجــاد یک
میلیون شغل در ســال هدف عجیب
و غیر قابل تصوری نیســت اما صدها
هزار میلیارد تومان پول میخواهد لذا
منابع ارزی یا ریالی ما باید بیشتر شود
و بانکهــا باید کمک کنند سیســتم
ارزیکشورتثبیتشدهونوساننکندتا
فعالاقتصادیتمایلبهسرمایهگذاری
داشته باشد و از نوسان قیمت ارز گیج
نشــود .در این وضعیت ممکن اســت
ایرانیان خارج از کشــور هم تمایل به

خبر
عضو شورای عالی کار:

افزایش۱۰درصدیدستمزد ،شوخیتلخیاست

عضو کارگری شــورای عالی کار با اشــاره به تعیین ضریب
۱۰درصدبهصورتعلیالحساببهعنوانکفپیشنهادافزایش
دستمزد ۱۴۰۱کارگرانگفت:بااینکهاینعددصرفاپیشنهادی
برای تنظیم بودجه سال آینده محسوب میشود و عدد قطعی
افزایش مزد کارگران نیست ،اما میتوان آن را پالسی به شورای
نگهبانومجلسبرایتعیینورودیمذاکراتمزدیسالآینده
دانستکهچانهزنیمزدیبرهمیناساسآغازشود.
به گزارش ایلنا ،علــی خدایی به مقایســه ضریب افزایش
۱۰درصد علیالحســاب برای کارگران و کارکنان دولت برای
ســال آینده پرداخت و افزود :در بخش کارمنــدی ،با توجه به
افزایشهای سال گذشته ،نمیتوانیم توصیهای داشته باشیم
امادرحوزهدستمزد،مبنای۱۰درصد،بههیچعنوانباشعارها،

وعدهها و شرایط جامعه کارگری همخوانی ندارد و با هر معیار
اقتصادی عدد پایینی محسوب میشود .نمیدانم آقایانی که با
شعاراجرایقانون،کارشانراآغازکردهاند،چگونهافزایشقیمت
سبد معیشت خانوارهای کارگری را که به بیشتر از  ۱۰میلیون
تومان رسیده ،به ضریب ۱۰درصدی افزایش حقوق و دستمزد
تقلیل میدهند! عضو کارگری شورای عالی کار افزود :مطمئنا
از امروز تئوریسینهای مکتب چاپ پول ،هماهنگ و منجسم
از طریق تریبونهای رسانهای خود ،افزایش دستمزد بیشتر از
۱۰درصد را تورمزا میخوانند و بهانههای چاپ پول را مجدد از
آستینخودخارجمیکنندویکصدامیگویندکهبرایافزایش
دستمزدبایدپولچاپکرد.البتهازایندولتومجلسکهباشعار
بهبودمعیشتبرسرکارآمده،انتظارمیرودکهضداینجریانو

برای تحقق هدف یک
میلیونشغلدرسالباید
مسیر سرمایهگذاری را
پیگیریکردکهنیازمند
پول است،یعنیباید
ببینیم به ازای هر واحد
اشتغالجدید،چقدر
سرمایهگذاری الزم است
سرمایهگذاری در داخل داشته باشند.
وی ادامه داد :همچنین برای تحقق این
هدفبهسرمایهگذارخارجینیازداریم.
پولهای بلوکهشده ما باید آزاد شود و
امنیت اقتصادی هم برای سرمایهگذار
خارجی و هم داخلی ایجاد شود .بورس
نیز باید بتواند برای ایجــاد این میزان
شغلتامینمالیکند.بهعالوهاحتکارها
و بازارســازیها باید از بین بــرود .اگر
این موارد تحقق یابــد در این صورت با
هماهنگیتیماقتصادیدولتمیتوان
بهاینهدفدستیافت.
این استاد دانشگاه درباره هماهنگی
تیم اقتصادی دولت نیــز گفت :آقای
خاندوزیبهایجادستادهماهنگیاشاره
کردند که به نظر من ایشان باید ریاست
آنستادرابرعهدهبگیرندوباهمکاریو
همراهیبانکمرکزی،سازمانبرنامهو
بودجه ،وزارت نفت و وزارت صمت این
اقدامات را انجام دهند که مسلما نتیجه

آن رشد اقتصادی ،ثبات اقتصادی و در
نهایت ایجاد تولید و افزایش اشــتغال
میشود.
تحریمهامسیرتحققاهدافرا
سختترمیکند
بغزیان در پاســخ به این پرسش که
آیا با وجود تحریمها میشــود به هدف
ایجاد یک میلیون شغل در سال رسید،
گفت :تحریمها مــا را در چهار زمینه
محدود کرده است؛ اول اینکه با وجود
تحریمهــا درآمــد ارزی افزایش پیدا
نمیکند،دومآنکهدراینشرایطامکان
صادرات کاهش یافته و همان مقداری
هم که صادر میکنیم با هزینه باالتر به
کشــور برمیگردد ،مورد سوم نگرانی
سرمایهگذار خارجی برای وارد کردن
سرمایه به کشور اســت و چهارم اینکه
امکان دستیابی به تکنولوژی با وجود
تحریمهابسیارکاهشیافتهاست.
وی تاکید کرد :بنابرایــن با وجود
تحریمهامادراینمواردآسیبدیدهایم
و خب ایــن باعث میشــود حرکت ما
کند شود .در این وضعیت آنچه برای ما
میماند ،طرفهای تجاری است که با
جرات وسط میآیند و با ایران همکاری
میکنند .در اینجا هم با پرداخت پول از
جانب برخی از این کشــورها با مشکل
مواجههستیم.بهطورمثالکرهجنوبی
و چین پول ما را نمیدهد ،پول روسیه
جهانی نیست ،برخی از کشورها تهاتر
میکننــد و برخی دیگر از کشــورها
پول کمتری به مــا پرداخت میکنند.
همچنین ما با مشــکل عدم تصویب
 FATFمواجههستیم.
اینکارشناسمسائلاقتصادیبیان
کرد :اگر فرض کنیــم همین وضعیت
باقی بماند و تحریمها سنگینتر از این
نشود ،باید برای تحقق هدف ایجاد یک
میلیونشغلدرسالبهتوانداخلیاتکا
کنیم .در اینجا نیاز به ســرمایهگذاری
داخلی داریم که برای آن باید شــرایط
ثبات ارزی و ثبات قیمــت نهادههای
تولیدحاکمباشد.
بغزیان افزود :اگر قرار باشد میلگرد،
ســیمان و کاالهایی از این دست دائم
نوسانقیمتداشتهباشد،سرمایهگذار
نمیتواند از محاسبات اقتصادی خود
مطمئن شود و به جای تولید به سمت
ســوداگری میرود .در واقــع در این
وضعیت سرمایهگذار ترجیح میدهد
این مواد را انبار کند تا سود بیشتری به
دستشبرسد.

بهنفعگفتمانیکهباآنبرایخودرایجمعکردهاند،عملکنند.
اینسیاستصرفاسقوطآزادارزشدستمزددربرابرهزینههای
خانوار محسوب میشود ،آنهم در شرایطی که تورمهای ۴۰تا
۴۵درصدی را تجربه میکنیم .خدایی افزود :در شــرایطی که
اقالمکلیدیسبدهزینههایخانوار،افزایشباالی۷۰درصدی
تراثبتکردهاند،باچهمنطقیپیشنهادافزایش۱۰درصدی
قیم 
دستمزدمطرحمیشود؟دولتبایدباطرحچنینپیشنهادیاز
طریقسازمانبرنامهوبودجهیامجلس،مخالفتکندچراکهبه
جای امید و روحیهبخشی به نیروی کار ،آنها را از لحاظ روانی و
معیشتیزیرفشارمیگذاردوناامیدیبهبارمیآورد.
وی با بیان اینکه دولت مجبور نیست که کل کسری بودجه
کشور را در حوزه حقوق و دستمزد جبران کند ،گفت :انضباط
مالیبایددرهمهحوزهها،اتفاقبیفتد.وضعیتمعیشتیکارگران
بهگونهاینیستکهاینشرایطراتحملکنند.دستمزدکارگران
یکباربرایهمیشهبایدبهطرزواقعیافزایشپیداکند.دیدگاه
تنظیم افزایش دستمزد به اندازه بخور و نمیر ،دیگر خریداری
ندارد .این سیاستها موجب میشــود که قشر فقیر مزدبگیر،

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس گفت:
شــرایط بحرانی صندوقهای بازنشســتگی و
اهمیت و حساسیت برخی معاونتهای وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعــی میطلبد که نگاه
حرفهای و تخصصمحور داشــته باشــیم چرا
که منابــع دولــت در ارائه خدمــات به جامعه
هدف بسیار محدود اســت .صندوقهای بیمه

توافقباکشورهایخارجیآسانتر
ازاصالحاتساختاریاست
این اقتصــاددان تاکیــد کرد :در
شرایط فعلی ،اشتغال ایجاد نمیشود
و فقط انبارها پر و خالی میشــود .به
همین دلیل با فرض وجود تحریمها،
برای رســیدن به هدف یک میلیون
شــغل در ســال باید تالش بیشتری
صورت بگیــرد و این تــاش نظارت
زیادی میطلبد.
بغزیــان گفت :باید حواســمان به
ذخیره ارزی باشــد تا مثل ارز ۴۲۰۰
تومانیحیفومیلنشود.ازطرفیمنابع
بانکی ما باید به سمت تولید برود و نه به
سمت سوداگری و این مستلزم نظارت
دقیق است .بانکها باید منابع خود را از
بخشامالکآزادکنندوصرفوامدادن
بهبخشهایتولیدیکنند.
اســتاد دانشگاه شــهید بهشتی
تصریح کــرد :اگر بخواهیــم کار را با
تاکید بر ظرفیت داخلی پیش ببریم،
ت میشود و این
شرایط بسیار ســخ 
بسیار دشوارتر از آن است که بخواهیم
با کشــورهای دیگر به توافق برسیم
و زمینــه را برای رفــع تحریم آماده
کنیم .ما بــا گروه زیــادی از افرادی
مواجه هســتیم که آمادهانــد از هر
بازاری که ایجاد میشــود ،برداشت
کنند و ســود خود را به جیب بزنند.
در همین شرایط شــیوع کرونا هم با
این وضعیت مواجه بودیم که عدهای
به دنبال رسیدن به سود خود در این
شرایط بودند.
بغزیان در پایان گفت :رســیدن به
این هدف امکانپذیر است اما با وجود
تحریمها شــرایط به شــدت سخت
میشــود .اگر ســتاد اقتصادی دولت
ســیزدهم هماهنگ نباشــند و بانک
مرکزی و سیســتم بانکی را مجاب به
هماهنگینکند،بهنظرمناینهدفدر
حدشعارباقیمیماند.

فقیرتر هم بشود .در این شــرایط منتظر میمانیم تا ببینیم که
دولت سیزدهم با چه سیاستی به مذاکرات مزدی  ۱۴۰۱ورود
میکند اما افراد مسئول در حوزه حقوق و دستمزد باید متوجه
باشند که اگر تورم براساس یک فرض محال ،صفر یا منفی هم
بشود،باتاثیریکهبرافزایشقیمتهادر ۷ماهگذشتهگذاشته،
حداقل باید ۲میلیون تومان بر دســتمزد ۱۴۰۱کارگران قرار
گیردتاافزایشقیمتهایهمینمدتمحدودراجبرانکند.

شرایط بحرانیصندوقهای بازنشستگی ،نگاهکارشناسانه میطلبد
متعلق به بازنشســتگان بوده و مدیران دولتی
تنها کارگزار آنها هستند .دولت باید با توجه به
اصل سهجانبهگرایی و اســتفاده از ظرفیتها
و مشارکتهای تشــکلها و شرکای اجتماعی
مشکالتاینحوزههاراحلکند.
به گزارش ایلنا ،مهدی عیســیزاده گفت:
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تنها وزارتخانه

تا زمانی که یک واحد
تولیدیایجادنشودیا
توسعهظرفیتنیابدیایک
واحد تولیدی که قبال از کار
افتاده به کار برنگردد ،شغل
ایجادنمیشود.مشاغلی
که غیر از این ایجاد شوند،
مشاغلکاذبهستند

نایبرئیسکمیسیوناجتماعیمجلسگفت:
بیشازدومیلیونکارگرساختمانیفصلیبهمدت
 18ماه است به دلیل کرونا بیکار شدهاند .به گزارش
تســنیم ،بابایی کارنامی با بیان اینکه بحث کرونا و
زیرساختهایبهداشتیودرمانیبسیارمهماست،
افزود :انتظار میرود وزیر بهداشت در اولین فرصت
بهاستانمازندرانسفروزیرساختهایبهداشتیو
درمانیراازنزدیکمشاهدهکند،بهویژهکهویروس
کرونــا در مازندران رکــورد زده و به دغدغه جدی
مردم تبدیل شده است .نماینده ساری با تاکید بر
ضرورتاجراییشدنرتبهبندیمعلماننیزگفت:
فرهنگیانازدولتومجلستوقعدارندلذاامیدواریم
که پاسخگوی مطالبات آنها باشیم .وی با انتقاد از
اینکه بیش از 2میلیون کارگر ساختمانی فصلی به
مدت 18ماهاستبهدلیلکرونابیکارشدهاند،گفت:
اینافراد حتی بیمههمنیستند.رهبری بر ضرورت
توجهبهکارگرانتاکیدکردندولیاتفاقینیفتاد.نیاز
است دولت و مجلس نشست ویژهای را برای تعیین
تکلیفوضعیتاینکارگرانبرگزارکنندوحمایت
ازآنهادراولویتقرارگیرد.

تجمعکارنامه سبزها برای پیگیری
وضعیت استخدامی

کارنامهسبزهایآموزشوپرورشبرایچندمین
بار مقابل وزارت آموزش و پرورش دست به تجمع
اعتراضــی زدند .به گزارش ایلنا ،معترضان ســال
گذشــته در آزمون اســتخدامی وزارت آموزش و
پرورششرکتکرده،درامتحانکتبینمرهقبولی
آوردهاند اما در مرحله مصاحبه شفاهی رد شدهاند.
آنها معتقدند بسیاری از مشموالن با نمرات بسیار
پایین قبول شــدهاند اما گروهی که واجد شرایط
بودهاند ،به دالیل نامعلوم نتوانستهاند نمره قبولی
نهایی را کســب کنند .تعدادی از این افراد شنبه
شب را در خیابان سپهبد قرنی تهران به سر بردند تا
صدایدادخواهیخودرابهگوشمسئوالنبرسانند.
نمایندهاینتجمعکنندگانگفت:قبلازانتخابات،
یک تجمع در تهران داشــتیم و در پایان به ما وعده
دادند که مطالباتمان را پیگیری میکنند .از آنجا
که نمیخواستیم در زمان انتخابات ،بهانه به دست
کسی بدهیم ،اعتراض صنفی خود را خاتمه دادیم
اما متاســفانه بعد از چهار ماه ،اقدامی برای روشن
شدنتکلیفاستخدامیماصورتنگرفتومجبور
شدیم دوباره به تهران بیاییم و تجمع صنفی برگزار
کنیم.ویبهعنواننمایندهصدهامعترضمیگوید:
آنقدرخلفوعدهکردندومارامعطلگذاشتندتادر
اینبحرانکرونا،مجبورشدیمبهخیابانبیاییم.همه
خطراترابهجانخریدیمتابتوانیماعتراضکنیم.
دراینبحرانشدید،ممکناستدررفتوآمدیادر
حین تجمع آلوده شــویم اما چاره دیگری نداریم.
هرچهنامهنگاریکردیموهرچقدرمنتظرماندیم،
اتفاقمثبتینیفتاد.

مابهالتفاوت حقوقمعلمان،
شهریورماه پرداخت میشود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

دولت اســت که در قلمرو فعالیتهای خود به
لحاظ وســعت جمعیت با همــه آحاد مختلف
مردم کشور از بدو تولد تا پس از مرگ به اشکال
مختلف ارتباط دارد .با توجه به اهداف ،برنامهها
و مأموریتهای مختلفی که برای این وزارتخانه
تعیین شده ،نیاز اســت تا در سطوح مدیریتی
از ظرفیتهــای افراد متخصــص و توانمند به

بیکاری دومیلیونکارگر
ساختمانی با شیوعکرونا

عرصه اجرایی و مجرب این حوزه استفاده شود.
وی اظهار داشــت :شــرایط کنونی اقتصادی و
وضعیت بحرانی صندوقهای بازنشســتگی به
لحاظمنابعومصارفوارائهخدماتبهگروههای

مختلف جامعه اعم از کارگران ،بازنشستگان و
کارفرمایانحاویاینپیاماستکهدیگرفرصتی
برای آزمــون و خطا نداریم و باید با اســتفاده از
الگوی مدیریتی شایستهســاالر و برنامهمحور،
صندوقهایبازنشستگیراکهماهیتاجتماعی
واقتصادیدارند،ازبحرانهانجاتدهیم.
وی تاکید کــرد :بهبود معیشــت و درمان
بازنشســتگان و کارگــران از اهمیــت باالیی
برخوردار اســت و مطالباتی هم دارند که باید
دولت با برنامهریزی ،آنها را در دســتور کار خود
قراردهد.

مابهالتفاوت پنج ماهه حقوق معلمان براساس
احکام اصالح شــده منطبق با قوانین و مقررات
همراه با حقوق شهریورماه پرداخت میشود .به
گزارش روابط عمومی ســازمان برنامه و بودجه،
احکام «فوقالعاده ویژه معلمان» براساس مفاد
قانونی صادر و مبالغ آن در شــهریورماه ســال
جاری همراه با مابهالتفاوت پنج ماهه ،پرداخت
میشــود .طبق این خبر ،احکام فوقالعاده ویژه
معلمان مطابــق قانون پرداخت خواهد شــد و
مبنای این فوقالعاده ویژه بند  ۱۰ماده  ۶۸قانون
مدیریت خدمات کشوری و مصوبه مورخ پانزدهم
بهمنماه  ،۱۳۹۹هیأت وزیران است.

مرگ مامور اداره برق فردیس
بر اثرحادثهکار

یکی از کارگــران اداره برق فردیس به نام «امیر
قدیمی» ۴۰ساله،حینانجامکاربراثرسقوطازپایه
دچارحادثهشدوبهدلیلشدتجراحاتواردهجان
باخت .به گزارش ایلنا ،افزایش تعداد شیفتهای
کاری و مأموریتها به خصوص در سال جاری که
توامبامشکلکمبودنیرویبرقوقطعیبسیاراست،
باعث خستگی زیاد و پایین آمدن ایمنی و دقت در
انجام کار ماموران و کارگــران اداره برق و افزایش
حوادثکارشدهاست.

