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اگرچه نمایندگان کارفرمایی از امکان تعدیل گسترده می گویند اما کارگران این میزان افزایش را الزم می دانند

برنامه وزارت نیرو برای احداث ۵۵۰ هزار واحد چالش افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران
نیروگاه پشت بامی

نیروگاه های زیست توده مشکل 
زباله های شمال را حل می کند؟

شــرق: حرکت به ســمت انرژی های نــو یکی از  �
سیاســت های برنامه هــای پنجم و ششــم توســعه 
ایــران بود که آمار و ارقام رســمی می گوید که اگرچه 
گام هایی برداشته شده اما همچنان تا رسیدن به نقاط 
پیش بینی شــده فاصله چشمگیری وجود دارد. صبح 
دیروز نشســت خبری معاون وزیر نیــرو و مدیرعامل 
ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیر بــا محوریت همین 
موضوع برگزار شــد که در آن «محمــود کمانی» در 
پاســخ به «شــرق» از برنامه های این وزارتخانه برای 
گسترش نیروگاه های بادی و خورشیدی سخن گفت. 
او در پاسخ به این پرســش «شرق» که چه برنامه ای 
بــرای کمک گرفتــن از بادهای چهل روزه سیســتان و 
همچنین انرژی خورشــیدی در این منطقه دارید و آیا 
در کنار کمک گرفتن از انرژی های این منطقه مسئولیت 
اجتماعی برای کمک به زیست ساکنان این مناطق هم 
در دســت اجرا دارد، از آغــاز فعالیت ها در این زمینه 
ســخن گفت. کمانی همچنین درباره احداث نیروگاه 
در پشت بام منازل هم گفت: برنامه احداث ۵۵۰ هزار 
واحد پنج مگاواتی در دستور کار است که در سال اول 
۱۱۰ هزار واحد به اجرا می رسد، در این زمینه توافقات 
با نهادهای مربوطه از جمله کمیته امداد و بهزیستی 
انجام شــده تا با معرفی نهادهای حمایتی نسبت به 
احداث واحدهای پشــت بامی اقدام شــود. او با بیان 
اینکه تاکنون شش هزار واحد پشت بامی اجرا شده که 
به صورت وام ۱۰ساله است، اظهار کرد: بخشی از پول 
خرید برق به مؤسسه و بخشــی نیز به منازلی که در 
آنها نصب صورت می گیرد، اختصاص خواهد یافت. 
بخــش دیگری از توضیحات معــاون وزیر نیرو اما به 
موضوع نیروگاه های زیســت توده یا نیروگاه هایی که با 
زباله های تجدیدپذیر کار می کنند، اختصاص داشت که 
کمانی در این باره هم گفــت: این نیروگاه ها به امحای 
زبالــه کمک می کند کــه در فاز اول برای شــهرهای 
شــمالی و کالن شــهرها اجرا خواهد شــد. او با بیان 
اینکــه این پروژه ها کمک زیــادی به حفظ آب و خاک 
خواهد کــرد، تصریح کرد: در حال حاضر ســه نیروگاه 
در شــهرهای ساری، رشــت و فســا در حال احداث 
اســت و برنامه ما این اســت که احداث نیروگاه های 
زیست توده از سال آینده برای تمامی شهرهای شمالی 

و کالن شهرها اجرا شود. 

شرق: خط  فقر، کف دســتمزد، قدرت خریــد و میزان تورم یکی از پرتکرارترین 
عبارات چند ماه گذشــته بوده و از جلســات تخصصی به کف جامعه و حتی 
ســفره های مردم هم کشیده شد و شــاید به همین دلیل هم جلسات شورای 
عالی کار امســال برای تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ در 
شرایطی متفاوت از سال های پیش برگزار شد و حتی زودتر هم به نتیجه رسید. 
نتیجــه اما به  نظر برای کارفرماهای ایران شــوکه کننده بود هرچند این صنف 
هم نمایندگان خود را در این جلســات داشت و میزان افزایش دستمزد هم از 
شــور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و با مدیریت وزیر کار خارج شد. هرچه 
که گذشــت اما این روزها این صدای اعتراض کارفرمایان اســت که بلند است 
و در هر گوشــه و کنار خبر از تعدیل گســترده از یک سمت و از سوی دیگر هم 
احتمال افزایش تورم به دلیل افزایش نقدینگی بلند است. نمایندگان کارگری 
و همچنین وزارت کار اما به نظر می آید تا اندازه ای از نتیجه جلســات امسال 
راضی به نظر می رسند و دلیل آن را هم پیشی گرفتن میزان افزایش کف حقوق 
از تورم اعالم می کنند. حقوق کارگران در سال پیش رو به چه شکل خواهد بود 
و انتقاد نمایندگان کارفرمایی دقیقا چیست و چه سناریوهایی در انتظار صنعت 

و بازار کار ایران است؟
  حقوق های ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود؟

در همیــن ابتدای کار به حقوق امســال برگردیم که اعــداد و درصدهای 
تعیین شــده برای سال پیش رو ملموس تر شود؛ پارســال و در چنین روزهایی 
شــورای  عالی کار حداقل دســتمزد کارگران بــرای ســال ۱۴۰۰ را با افزایش 
۳۹ درصــدی به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش داده بود. این عدد البته 
پایه حقوق اســت و شامل مزایا مانند حق مسکن و ایاب وذهاب و بقیه موارد 
نمی شود که با احتساب این موارد کف حقوق سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳ میلیون و 
۷۰۰هزارتومان بوده اســت. برای ســال آینده اما شــرایط تا اندازه ای متفاوت 
است و با توجه به تصویب افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل دستمزد، در نشست 
شورای عالی کار، حداقل دســتمزد به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسیده 
کــه به این عدد باید حق اوالد، حق مســکن و مــوارد این چنین را هم اضافه 
کرد. دقیق تر اینکه از ابتدای ســال آینده حداقل مزد روزانه برای همه کارگران 
مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم یا موقت، ۱۳۹ هزار و ۲۹۹ تومان تعیین 
شــد. این میزان قبال ۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود. پایه سنوات نیز برای کارگرانی 
که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند، ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد. میزان 
افزایش ســایر سطوح مزدی که تا پیش از این ۲۶ درصد مزد مبنا یا مزد ثابت 
بود، با تصمیم شورای عالی کار به ۳۸ درصد افزایش رسید که می توان از آن 
به عنوان مصوبه مهم شورا یاد کرد. این بند مختص کارگرانی است که مشمول 
طرح طبقه بندی مشــاغل هســتند. همچنین حق اوالد بــرای کارگران دارای 
یک فرزنــد ۴۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان و برای دو فرزنــد ۸۳۵ هزار و ۷۹۵ تومان 
شد. مبلغ حق اوالد، ســه برابر مزد روزانه است. مبلغ کمک هزینه مسکن که 
پیش از این ۴۵۰ هزار تومان بود، با مصوبه امسال شورای عالی کار به ۶۵۰ هزار 
تومــان و بن خواروبار از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. 
این اعداد به نظر قطعی است و تنها حق مسکن به عنوان تنها آیتم بسته مزد 
کارگران برای اجرا باید به تصویب هیئت وزیران برسد. در جمع بندی موضوع، 
دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل مزد و محاسبه 

مبلغ حق مسکن، بن خواروبار، حق اوالد و سایر سطوح مزدی و سنوات به ۶ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

  صدای بلند اعتراض کارفرمایان
اگرچه پس از تصویب این اعداد وزیر کار از شیرین شدن کام کارگران سخن 
گفت و این اعداد را دستاوردی محسوب کرد که قدرت خرید مطلق کارگران را 
۹ درصــد بیش از تورم خواهد کرد اما این اعداد چندان رضایت کارفرمایان را 
به همراه نداشت. کارفرمایان می گویند چنین افزایش دستمزدی منجر به فشار 
بیش ا زحــد به تولید داخلی و بخش های خصوصی خواهد شــد و راهی جز 
تعدیل گســترده پیش روی صاحبان کسب و کار نخواهد گذاشت. از طرف دیگر 
برخی تحلیلگران و کارشناسان حوزه اقتصادی هم در تحلیل شرایط سال آتی 
می گویند که این میزان افزایش منجر به افزایش نقدینگی در کشور خواهد شد 
و خروجی آن تورم بیشتر خواهد بود. به عبا رت دیگر این گروه معتقدند که این 
افزایش دســتمزد چندان قدرت خرید طبقات فرودست و کارگران را افزایش 
نمی دهد هرچند  به تولید و صنعت کشور و همچنین بنگاه های تولیدی کوچک 
آســیب فراوان وارد خواهد کرد. عالوه براین در روزهای گذشــته کارفرمایان و 
چندین تشکل مرتبط از احتمال مخالفت و اعتراض خود با این میزان افزایش 
ســخن گفتند که البته مشخص نیست این اعتراض تا چه اندازه جدی است و 
تا چه اندازه می تواند نتیجه بیش از ۱۳ جلسه شورای عالی کار را باطل کرده 
یا تغییر دهد. البته در ۴۰ ســال گذشته دست کم یک بار چنین اتفاقی رخ داده؛ 
در این مدت ممکن است نمایندگان کارفرمایی با چنین افزایشی مخالفت کنند. 
ســال ۸۵ شــورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران را ۲۰۰ هزار تومان تعیین 
کرد که نسبت به سال ۸۴ حدود ۸۰ هزار تومان افزایش داشت. یعنی افزایش 
۶۰درصدی. اما مخالفت ها با این میزان از افزایش حقوق سبب شد که نهایتا 
حداقل حقوق به ۱۵۰ هزار تومان برســد و مصوبه اولیه شورای عالی کار لغو 
شود. عالوه براین صدای اعتراض ها در شــبکه های اجتماعی هم بلند است. 
بــرای مثال امیر ناظمی که تا چندماه پیش رئیس ســازمان فناوری اطالعات 
ایران بود، پس از تعیین افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 
آینده، این اقدام دولت ابراهیم رئیسی را یک قمار سیاسی – اقتصادی خواند. او 
در توییتر نوشت: «ریل گذاری برای بی کاری های گسترده در سال آینده یک قمار 
سیاسی – اقتصادی – اجتماعی است، که با نام سیاست افزایش ۵۷ درصدی 

حداقل دســتمزد اجرایی شــد. با یک میلیون تومان شغلی ایجاد نکردید؛ اما 
حتما بی کاری ایجاد خواهید کرد». برای امســال امکان تغییر یا ابطال مصوبه 
البته در شرایط کنونی بعید است و همین دیروز یک مقام  عالی رتبه در نشستی 
خصوصی و درباره اعتراض کارفرمایان به خبرنگار «شرق» گفت : «بعید است 
چیزی تغییر کند و با برنامه ریزی دقیق و درست می توان سال آینده را به سال 
جهــش در اقتصاد ایران هم تبدیل کرد. اینکــه کارفرمایان این روزها از امکان 
تعدیل گســترده می گویند، اولین واکنش است ولی بعید است در عمل چنین 
اتفاقی رخ دهد؛ اتفاقا این افزایش می تواند کمی قدرت خرید جامعه شــریف 
کارگری را افزایش دهد که منجر به رضایت آنها و در نتیجه شــرایط مساعدتر 
در محیط کاری خواهد شد. خروجی شرایط بانشاط در محیط  کار هم می تواند 
جهش اقتصادی برای کشور باشد. البته باید موضوع به درستی مدیریت شود».

  کارگران چه می گویند؟
اگرچه این روزها و در رســانه ها بیشــتر صدای نماینــدگان کارفرمایی 
و انتقاد از این میزان افزایش شــنیده می شــود اما کارگران هم گفته های 
فراوانی دارند؛ هرچند تا اندازه ای و در حالت کلی از میزان افزایش حداقل 
دستمزد امسال راضی به نظر می آیند. همین دیروز نماینده سابق کارگران 
در شورای عالی کار با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد کارگران تورم و 
حجم نقدینگی را باال نمی برد، معتقد است: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد 
کارگران به جهت تقویت معیشــت آنها الزم بــود. ولی اهللا صالحی که با 
ایسنا سخن می گفت در ارزیابی افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران ابراز 
عقیده کرد و گفت: رقم دســتمزدی که به تصویب رســید، حاصل اجماع 
و اقنــاع نمایندگان کارفرمایی و کارگری و دولت بود و بعد از یک جلســه 
طوالنی این تصمیم گرفته شــد. معتقدم این میزان افزایش نه تنها خوب 
بــوده بلکه الزم هم بوده اســت تا اوضاع و احوال معیشــتی کارگران به 
لحاظ کاالهای اساسی که در سفره آنها نقش محوری و تأثیرگذاری دارد، 
بهبود یابد. او ادامه داد: طبعا خروجی و آثار افزایش دســتمزد را باید در 
ماه های آتی ببینیم و انتظار داریم هم بازار و هم قیمت کاالهای اساســی 
به درستی مدیریت شود تا تأثیر مثبت خود را بر سفره کارگران بگذارد و اگر 
بنا بر افزایش قیمت کاالها ســت، این افزایش باید منطقی باشد. صالحی 
تأکید کرد: در شــرایطی کــه بعضا روزانه و ماهانه رشــد قیمت ها اتفاق 
می افتد، الزم اســت که افزایش دســتمزد صورت گیرد تا جامعه کارگری 
قدرت خرید داشــته باشــد و بتوانــد از عهده هزینه هــای زندگی بر آید و 
معیشت حداقلی او تأمین شود. نماینده ســابق کارگران در شورای  عالی 
کار در عین حــال در خصوص برخــی اظهارات مبنی بر اثــرات تورمی این 
میزان افزایش دستمزد، اظهار کرد: اینکه گفته می شود با افزایش حقوق و 
دستمزد کارگران، حجم نقدینگی باال می رود و تورم ایجاد می کند، از نگاه 
بنده این گونه نیست؛ پولی که به کارگر در قبال کار پرداخت می شود، تورم 
ایجاد نمی کند. آن پولی تورم زا ســت که بدون تالش و زحمت پرداخت و 
به جامعه تزریق شــود. البته برخی کارگاه هــای کوچک و صنوف ممکن 
اســت دچار مشکل شوند ولی انتظار می رود دولت تسهیالت و بسترهایی 
فراهم کند که این واحدها بتوانند در شرایط اقتصادی موجود خودشان را 

به مسیری که منجر به رونق و شکوفایی می شود، نزدیک کنند.

ایران جایگزین روسیه می شود؟
 در صورتی کــه کرملین در واکنش بــه تحریم های غرب 
تصمیم بــه کاهش صــادرات خود بگیرد، گاز روســیه 
می تواند از یک کاال به یک سالح تبدیل شود. هم اکنون این 
احتمال باعث افزایش قیمت گاز شده است، به طوری که  
در چند روز اخیر بهای آن به ۲۰۰ دالر در هر تن رســیده 
اســت. با وجوداین  وابستگی کشورهای اروپایی  به انرژی 
یکســان نیســت. برای مثال، با توجه به هسته ای شدن 
ترکیــب انرژی مورد نیــاز فرانســه و واردات گاز از نروژ، 
این کشور وابســتگی کمتری به روسیه دارد. عالوه بر این 
روســیه به درآمد ۷٫۵ میلیــارد دالر در مــاه حاصل از 
فــروش هیدروکربن های خود برای تأمین هزینه جنگ یا 
اشــغال طوالنی مدت با نتیجه نامعلوم آن نیاز دارد. در 
صورت ادامه این شرایط، حفظ منابع انرژی ممکن است 
راه حل ترجیحی مســکو نباشــد. برای غربی ها و به ویژه 
ایاالت متحــده که عالوه بر جبهه اروپــا، به طور دائم با 
جبهه آسیایی چین در مقابله است، رهایی از وابستگی و 
آزادی عمل واقعی توسط منابع انرژی جایگزین ضروری 
اســت. موج هولناک جنگ در اوکراین به  هیچ کشــوری 
رحــم نمی کند. ایــاالت متحده که در چنــگال باالترین 
ســطح تورم در ۴۰ سال گذشته اســیر شده است،  مانند 
متحدان اروپایی خود از افزایش قیمت نفت که می تواند 
از ۱۵۰ دالر در هر بشــکه فراتر رود، رنج می برد  اما منابع 
جایگزین موجود اندک هســتند. امیر قطر که کشــورش 
دومین تولید کننده گاز طبیعی مایع در جهان اســت، در 
اواخر ماه ژانویه در واشــنگتن مورد استقبال قرار گرفت  
اما ظرفیت های قطر در حال حاضر به حداکثر رســیده و 
تولیدات آن به بازار آسیا خصوصا ژاپن پیش فروش شده 
اســت. در حال حاضر تولیدکنندگان آمریکایی گاز شــیل 
محدود به تأمین دو یا ســه ابر نفتکش هستند و بنابراین 
نمی تواننــد نیاز اروپا به ویژه اروپای شــرقی که امکانات 
حمل ونقــل گاز طبیعی در آنجــا کاهش یافته را فراهم 
کنند. تنها کشــور  قادر به رفع ایــن نیازهای عظیم ایران 
اســت که بیش از ۴۰ سال اســت که از مدار بین المللی 
کنار گذاشــته شــده و از زمان خروج ایــاالت متحده از 
توافق هسته ای در ماه می  ۲۰۱۸ تحت فشار تحریم های 
اقتصــادی آمریکا قــرار گرفته اســت. اگرچــه از زمان 
انقالب اسالمی در سال ۱۹۷۹ فعالیت های تحقیقاتی و 
اکتشافی در ایران بســیار محدود شده است  اما در واقع 
ایران باالتر از روسیه دارنده بزرگ ترین ذخایر گاز و سومین 
منابع بزرگ نفتی در جهان اســت. تا قبل از سال ۲۰۱۸ 
تولید ایران در حدود ۳٫۸ میلیون بشــکه در روز بود که 
به دنبال اجرای تحریم ها به ۲٫۴ میلیون بشــکه در روز 
کاهش یافته اســت. عالوه بر ســطح تولید ماهانه قابل 
افزایــش به میزان ۵۰۰ هزار بشــکه در روز، ایران  ذخایر 
نفت خام قابل توجهی در فراســاحل دارد که در حدود 
۸۵ میلیون بشــکه برآورد شده است. این منابع نفتی در 
مدت زمان بســیار کمی قابل بهره بــرداری و صادرات به 
اروپا یا ایاالت متحده است. عالوه بر این، ایران با استفاده 
از روابط خوب خود با دوحه می تواند با استفاده از میدان 
مشــترک گازی پارس جنوبی نیاز بــازار جهانی را که با 
کمبود شدید مواجه است، تأمین کند؛ البته این موضوع 
مشروط به سرمایه گذاری در زمینه زیرساخت های انرژی 
گازی است که فقدان آن محسوس است. بنابراین، ایران 
قادر است غرب را از وابســتگی به انرژی روسیه رهایی 
بخشــد، مشــروط بر اینکه تحریم های آمریکا به سرعت 
لغو شــوند. در این راستا، توافق هســته ای جدید ایران 
که برای همه طرف ها ضروری اســت، در شرف انعقاد 
است. نتیجه مذاکرات بر سر توافق وین که باید در پایان 
ماه فوریه با موفقیت یا شکســت به پایان می رســید، به 
دلیل بحــران اوکراین بار دیگر به تعویق افتاد. ایران باید 
در این بازی دشــوار توازن میان روسیه، متحد نظامی و 
استراتژیک خود که در مجمع سازمان ملل با رأی ممتنع 
در جریان رأی گیــری قطع نامه علیه جنگ اوکراین از آن 
حمایت کرد  و همچنیــن غربی هایی را که با آنان منافع 
متقابــل وجــود دارد،حفظ کند. در واقع جنــگ اوکراین 
می تواند استدالل وزینی را برای ایران فراهم کند تا آنها را 
وادار به پذیرش برخی از خواسته های نادیده  گرفته شده 
کند. برای مثال، بازگشــت شــرکت های آمریکایی که به 
نظر تنها تضمین واقع بینانه در مقابل خروج آتی ایاالت 
متحده از توافق بالقوه هسته ای است؛ عدم وابستگی به 
منابع انرژی روسیه در ازای بازگشت ایران به بازار جهانی 
انرژی، حتی اگر به معنای ســازش های خاص باشد. آیا 

اروپا انتخاب دیگری نیز دارد؟

شاخص های اساسی حکمرانی 
سالمت در کشور

پس از شناســایی فهرســت اولیه ۱۸۱ شــاخص، با 
حضور صاحب نظران ارشــد موضوعی واحدهای مرتبط 
با وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و ســایر 
ســازمان های مرتبط با سالمت فهرســت نهایی بررسی، 
تحلیل و انتخاب شــد و در نهایت در یک فرایند دوساله 
مطالعه، بررســی و تطبیق، یک چارچوب شاخص ملی 
برای پایش حکمرانی ســالمت در ایران تدوین شــد که 
شامل ۱۰۱ شاخص (شامل ۱۲ شاخص ورودی/فرایند، ۱۳ 
شاخص خروجی، ۴۴ شاخص پیامد و ۳۲ شاخص تأثیر) 
سازماندهی شــده در چهار حوزه «وضعیت ســالمت»، 
«عوامل خطر»، «پوشــش خدمات» و «نظام ســالمت» 
است. این چارچوب به ترمیم شکاف شاخص های اصلی 
ســالمتی که در بند شــماره ۳ تحت ماده شماره هفت 
قانون احکام دائمی برنامه های توســعه کشور شناسایی 
شده است، می پردازد. این شاخص ها برای اطالع رسانی 
سیاست ها و برنامه های بهبود نظام سالمت و وضعیت 
سالمت جمعیت در سطح ملی و در راستای امکان ایجاد 
حکمرانی متریک نظام سالمت و بودجه ریزی متریک آن 
می تواند بعد از تصویب و ابالغ در شورای عالی سالمت 

کشور مورد عمل قرار بگیرد.

ادامه از صفحه اول


