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کارگران آب معدنی داماش:
مطالبات مزدی و بیمه ای ما 

پرداخت نمی شود
کارگران کارخانه آب 
معدنی داماش که تعداد 
آنها حدود ۴۰ نفر است، 
از اردیبهشت ماه حقوق 
دریافت نکرده اند. پیش 

از این ۱۵ کارگر روزمزدی این کارخانه که یک ماه 
پیش جذب کارخانه شده بودند، از روز یکشنبه )۲۲ 

تیر ماه( از ورود به کارخانه منع شدند.
به گزارش ایلنا، یکی از کارگــران کارخانه آب 
معدنی داماش گفت: به رغــم افزایش تولید در این 
کارخانه، ظاهــرا کارفرما توانایــی مالی الزم برای 
پرداخــت مطالبات معوقه را نــدارد و برای همین 
درصدد برآمده از طریق بیکاری کارگران روزمزدی، 

بخشی از هزینه های مالی کارخانه را جبران کند.
این کارگر گفت: از فروردین ماه سال جاری که 
کارفرما یک ماه حقوق و عیدی کارگران را با تاخیر 
واریز کرد، دیگر هیچ دریافتی نداشته ایم. در عین 
حال کارفرمــا از ابتدای اردیبهشــت ماه با جذب 
تعدادی کارگر روزمزدی، تولیــد در کارخانه را به 
حداکثر رساند طوری که در یک ماه گذشته در هر 
۲۴ ساعت بیش از ۱۵۰ قالب آب معدنی تولید شد. 
در زمینه فروش نیز با توجه با آغاز فصل گرما مشکلی 
وجود نــدارد و همه تولیــدات از قبل پیش فروش 

شده اند.
وی افــزود: کارگــران روزمزدی در راســتای 
اشتغالزایی و بعد از جشــن بزرگی که روز چهارم 
اردیبهشت ماه به مناسبت سال »جهش تولید« با 
حضور مسئوالن اســتانی در محل کارخانه برگزار 
شد، جذب کارخانه شــده بودند ولی بعد از یک ماه 

فعالیت به دالیلی نامعلومی بار دیگر بیکار شدند.
این کارگر همچنین گفت: حق بیمه کارگران 
به تامین اجتماعی هم پرداخت نشده و کارگران به 
لحاظ تمدید و تعویض دفترچه های خود با مشکل 

مواجه شده اند.
طبق اظهارات وی، در بین کارگران آب معدنی 
داماش، کارگرانی وجــود دارند که هم اکنون خود 
یا خانواده هایشان در بیمارستان های طرف قرارداد 
با تامین اجتماعی بستری هستند و در حال حاضر 
بیش از هر زمانی به دفترچه هــای درمانی تامین 
اجتماعی خود نیازمندند اما با مشکالتی که در زمینه 
تمدید نشدن دفترچه ها برایشان پیش آمده، برای 

پرداخت هزینه های درمانی سرگردان شده اند.
این کارگر در پایــان گفت: با توجــه به اینکه 
مسئوالن استانی و شهرستانی از وضعیت این واحد 
تولیدی و کارگرانش باخبرند، از آنها می خواهیم به 

مشکالت کارگران این کارخانه بیشتر توجه کنند.
    

پرداخت وام ۴ میلیونی به ۵۰۰هزار 
بازنشسته تامین اجتماعی

مدیرعامــل تامین 
اجتماعی از تخصیص 
دو هزار میلیارد تومان 
برای ارائه تسهیالت به 
بازنشستگان خبر داد و 

گفت: امسال به ۵۰۰هزار نفر وام ۴ میلیون تومانی 
پرداخت می شــود. مصطفی ساالری در گفت وگو 
با خبرگزاری مهر گفت: در ســال گذشته مجموع 
اعتباراتی که برای پرداخت وام به بازنشستگان در 
نظر گرفته شــد ۲۰۰ میلیارد تومان بود اما امسال 
پیش بینی و تأمین اعتبار کردیم که این مبلغ ۱۰ برابر 
شود یعنی به دو هزار میلیارد تومان اعتبار افزایش 
پیدا کند. وی افزود: البته افزایش اعتبار به این معنی 
نیست که اگر فردی سال گذشته ۳ میلیون تومان 
می گرفت امســال ۳۰ میلیون تومان وام دریافت 
می کند بلکه براساس پیشنهاد کانون بازنشستگان 
تأمین اجتماعی مبلغ وام به ۴ میلیون تومان افزایش 
پیدا می کند و تعداد نفراتی که تسهیالت می گیرند 

نیز بیشتر می شود.
مدیرعامل تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه سال 
گذشته ۶۰هزار نفر از بازنشستگان تأمین اجتماعی 
وام و تسهیالت دریافت کردند، اظهار داشت: امسال 
با اعتبار در نظر گرفته شــده ۵۰۰هزار نفر این وام 
را دریافت خواهند کرد. بــه گفته وی، تاکنون یک 
مرحله از این وام ۴ میلیون تومانی به بازنشستگان 
پرداخت شده و مرحله دوم را نیز به بانک اعالم کردیم 
که پرداخت شود. ساالری افزود: تا پایان سال تمام 

اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی پرداخت خواهد شد.
وی در مورد معرفی بازنشستگان برای دریافت 
تسهیالت گفت: سهمیه هر اســتان را با آنها اعالم 
می کنیم اما معرفی افرادی که تسهیالت می گیرند از 
سوی کانون های بازنشستگان استان ها خواهد بود.

مدیرعامل تأمین اجتماعی تاکید کرد: سازوکار 
دریافت وام فعالً حضوری است اما در آینده ای نزدیک 
سامانه ای را طراحی خواهیم کرد تا بازنشستگان 
مراجعه حضوری نداشته باشند و اولویت دریافت 

وام را نیز خود کانون ها تعیین می کنند.
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رئیس مرکز آمار ایران درباره 
آثار کرونا بر نیروی کار می گوید: 
در فصل بهار ســال جاری نسبت 
به فصل مشابه ســال قبل حدود 
٢ میلیون نفر از بــازار کار خارج 
شده اند که بیش از یک میلیون و 
٢۰هزار نفر آن را زنان و 97۰هزار نفر 

را مردان تشکیل می دهند.
به گزارش »توســعه ایرانی«، 
»جواد حسین زاده« رئیس مرکز 
آمار ایران در گفت وگوی پیش رو 
به تشریح نتایج طرح نیروی کار 

بهار 99 می پردازد.
    

  هــدف از اجــرای طرح 
آمارگیری نیروی کار چیست؟

طرح آمارگیری نیروی کار با هدف 
شــناخت ســاختار و وضعیت جاری 
نیروی کار و تغییرات آن اجرا می شود. 
این هدف از طریق »برآورد شاخص های 
فصلی و ســاالنه  نیروی کار در ســطح 
کل کشور و استان ها«، »برآورد تعداد 
ســاالنه نیروی کار در سطح کل کشور 
و اســتان ها«، »برآورد تغییرات فصلی 
و ساالنه شــاخص های نیروی کار در 
سطح کل کشور و استان ها« و »برآورد 
تغییرات ساالنه شــاخص های نیروی 

کار در سطح استان ها« تأمین می شود.
  شیوع کووید ١9 چه تاثیری بر 
آمارهای نیروی کار فصل بهار کشور 

گذاشته است؟
بررسی نتایج حاکی از مشهود بودن 
اثر کووید ۱٩ بــر بازار کار کشــور در 
فصل بهار نســبت به فصل مشابه سال 
قبل است. مطابق این نتایج، جمعیت 
غیرفعال کشور افزایش و جمعیت شاغل 
و بیکار کشور )جمعیت فعال( با کاهش 

ملموسی مواجه شده است.
بررسی نرخ مشــارکت اقتصادی 
جمعیت ۱۵ســاله و بیشــتر در بهار 

۱۳٩٩ نشــان می دهد که ۴۱ درصد 
جمعیت در سن کار )۱۵ ساله و بیشتر( 
از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در 
گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. 
همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ 
مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت 
به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط 
روستایی کمتر بوده است. بررسی روند 
تغییرات نرخ مشــارکت اقتصادی کل 
کشور نشان می دهد که این شاخص، 
نســبت به فصل مشــابه در سال قبل 
)بهار۱۳٩٨(، ۳.٧درصد کاهش داشته 
است. به عبارت دیگر در فصل بهار سال 
جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل 
حدود ۲ میلیون نفر از بــازار کار خارج 
شده اند که بیش از یک میلیون و ۲۰هزار 
نفر را زنــان و ٩٧۰هزار نفــر را مردان 

تشکیل می دهند.
  در بهار ١٣99 نسبت به بهار 
١٣9٨ نسبت اشتغال تغییری کرده 
است و اگر کرده، میزان تغییرات چه 

مقدار بوده است؟
در بهار ۱۳٩٩، بررســی نســبت 
اشــتغال جمعیت ۱۵ســاله و بیشتر 
بیانگر آن اســت کــه ۳۶,٩درصد از 
جمعیت در سن کار شاغل بوده اند. این 
شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و 
در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری 
بوده است. ارزیابی این شاخص گویای 
آن اســت که در بهار ۱۳٩٩ نسبت به 
بهار ۱۳٩٨، نسبت اشــتغال به میزان 
۲.٩درصد کاهش یافتــه و در واقع در 
بهار سال جاری نســبت به فصل بهار 
ســال گذشــته حدود یک میلیون و 
۵۰۰هزار نفر از جمعیت شاغل کاسته 
شده است. با شیوع بیماری کووید ۱٩ 
بسیاری از کسب و کارها به حالت تعطیل 
یا نیمه تعطیل درآمدند. در ماه های اخیر 
بازار کار نه تنها در کشور ما بلکه در کل 
جهان متاثر از این بحران بوده که به طرق 

مختلف این اثرات نمود پیدا کرده اند و 
بررســی نتایج طرح آمارگیری نیروی 
کار نشــان می دهد این بیمــاری بازار 
اشتغال ایران را به شدت تحت تاثیر قرار 

داده است.
  تغییرات ساعت کار شاغالن 
در بهــار ١٣99 نســبت به بهار 
١٣9٨چگونــه بــوده و آیا روند 
افزایش داشــته یا کاهشی بوده 

است؟
بررسی جمعیت شاغل به تفکیک 
ســاعت کار در بهار ۱۳٩٩ گویای آن 
است که حجم ساعت کار انجام شده در 
طول یک هفته مرجع توسط جمعیت 
شاغل نسبت به فصل مشابه سال ۱۳٩٨ 
بیش از ۱٩۵ میلیون نفرساعت کاهش 
یافته و از یک میلیــارد و ۱۲۱ میلیون 
نفرســاعت به ٩۲۶ میلیون نفرساعت 
در دوره مورد بررســی رســیده است. 
همچنین متوسط ساعات کار هفتگی 
نیز در این فصل نسبت به فصل مشابه 
سال قبل با کاهش محسوسی مواجه 
شده و از ۴۵,٨ ساعت در هفته در بهار 
۱۳٩٨ به ۴۰,۴ســاعت در هفته برای 
هر نفر شاغل در بهار امسال رسیده که 
حاکی از کاهش محسوس ساعت کار 
انجام شده توســط جمعیت شاغل در 
فصل بهار ۱۳٩٩ است و این پدیده در 
سال های اخیر بی ســابقه بوده است. 
به طور کلــی، ۵۶,۱درصد از جمعیت 
شاغل، ۴۴ ساعت و بیشتر و ۳۶.٧درصد 
کمتر از ۴۴ ساعت در هفته مرجع کار 
کرده اند و ٧.۲درصد نیز در هفته مرجع 

موقتاً در سر کار خود حاضر نبوده اند.
  اشتغال در بخش های عمده 
اقتصادی در بهار ١٣99 نسبت به 
بهار ١٣9٨ چگونه بوده و سهم آن 

چه تغییری کرده است؟
بررسی اشتغال در بخش های عمده 
اقتصادی نشــان می دهــد که بخش 

خدمات با ۴٩,٧درصد بیشترین سهم 
اشــتغال را به خود اختصــاص داده و 
بخش های صنعت با ۳۱.٨ و کشاورزی 
با ۱٨.۶درصــد در رتبه های بعدی قرار 
دارند. سهم شاغالن بخش کشاورزی در 
بهار ۱۳٩٩ نسبت به فصل مشابه سال 
قبل ۰,۳درصد کاهش و سهم شاغالن 
بخش صنعت ۰,۳درصد و سهم شاغالن 
بخش خدمــات ۰,۱درصــد افزایش 
داشته است. با نگاهی به جمعیت شاغل 
مشاهده می شود، جمعیت شاغل بخش 
کشاورزی بیش از ۳۶۵هزار نفر یعنی 
٧.٨درصد نسبت به بهار سال گذشته 
کاهش یافته است. همچنین بررسی 
جمعیت بخش های صنعت و خدمات 
نیز نشان می دهد جمعیت بخش های 
مذکور در بهار  ۱۳٩٩ نســبت به بهار 
۱۳٩٨ به ترتیب به میزان ۲۰۴هزار نفر 
معادل ۵.۲درصد و ٧۳۳هزار نفر معادل 

۶درصد کاهش یافته اند.
اگــر بخواهیم به صــورت دقیق تر 
بگوییــم، به طــور کلــی از ۲۰ گروه 
فعالیت های عمــده اقتصادی، فقط ۵ 
گروه فعالیتی با افزایش جمعیت شاغل 
در بهار ۱۳٩٩ نســبت به بهار۱۳٩٨ 
مواجه شده اند و سایر گروه های فعالیتی 
کاهش شاغالن را در دوره مورد بررسی 
تجربه کرده اند. بیشترین میزان افزایش 
جمعیت شاغل مربوط به گروه سالمت 

انســان و مددکاری اجتماعی است که 
این نیز خود شــاهدی بر تاثیر بیماری 
کووید ۱٩ بر بازار کار کشــور در دوره 
مذکور است. بیشترین کاهش نیز مربوط 
به رشته فعالیت های کشاورزی، صنعت 
ساخت، عمده فروشی و خرده فروشی، 
حمل و نقل، آموزش و هتل و رستوران 

است.
  نرخ بیکاری بهار ١٣99 چه 
قدر بود و نسبت به بهار ١٣9٨ چه 

تغییری کرده است؟
بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله 
و بیشتر نشان می دهد که ٩,٨درصد از 
جمعیت فعال، بیکار بوده اند. بر همین 
اساس نیز نرخ بیکاری در بین زنان نسبت 
به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط 
روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند 
تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان 
می دهد که این شــاخص، نســبت به 
فصل مشابه در سال قبل )بهار ۱۳٩٨( 

۱.۱واحد درصد کاهش داشته است.
البته بررسی یک شاخص به تنهایی 
نماینده خوبی برای رصد بازار کار نیست 
بلکه باید مجموعه ای از شاخص ها را در 
کنار هم دید تا بتوان ســیمای درستی 
از بازار کار را به تصویر کشید. آمارهای 
بازار کار کشور در بهار سال جاری نشان 
می دهد بخش قابل توجهی از جمعیت از 
بازار کار خارج شده و به جمعیت غیرفعال 
افزوده شده، به همین علت، کاهش نرخ 
بیکاری مثبت به نظر نمی رسد چرا که 
زمانی این پدیده می توانست مثبت باشد 
که جمعیت شاغل )نسبت اشتغال( و 
نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته 
باشد. در فصل بهار ۱۳٩٩ نسبت به فصل 
مشابه ســال قبل این پدیده رخ نداده و 
چنانچه اشاره شد، به دلیل بحران جهانی 
بیماری کووید ۱٩ جمعیت شاغل کشور 

کاهش محسوسی داشته است.
  نرخ بیکاری جوانان ٢۴-١۵ 

ساله در بهار ١٣99 چگونه است؟
بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۴ 
ساله حاکی از آن است که ۲۴,۵درصد 
از جمعیت فعال این گروه ســنی بیکار 
بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت 
به مردان و در نقاط شــهری نسبت به 
نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی 
روند تغییــرات نرخ بیــکاری جوانان 
۲۴-۱۵ ساله کل کشور نشان می دهد 
که این شاخص نسبت به فصل مشابه در 
سال گذشته ۲درصد کاهش یافته است.
  وضعیت جمعیت غیرفعال 
کشور در دوره مورد بررسی چگونه 

است؟
جمعیت غیرفعال نشــان می دهد 
چه تعداد از جمعیت در سن کار، خارج 
از بازار کار هستند. در بهار ۱۳٩٩ بیش از 
۳۶ میلیون و ٧۰۰هزار نفر از جمعیت در 
سن کار، خارج از بازار کار بوده اند که در 
مقایسه با فصل مشابه سال قبل به میزان 
۲ میلیون و ٧۶۰هــزار نفر به جمعیت 

غیرفعال افزوده شده است. از این میزان 
حدود یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر مردان 
و بیش از یک میلیون و ۴۶۰هزار نفر از 
زنان در فصل بهار ۱۳٩٩ نسبت به فصل 
مشابه سال قبل به جمعیت غیرفعال 
اضافه شده است. نتایج این بررسی نشان 
می دهد بخش قابل توجهی از این میزان 
افزایش در جمعیت غیرفعال مربوط به 
افزایش جمعیت زنان خانه دار با رقم یک 
میلیون و ٧۲هزار نفر بوده و ٩۰۵هزار 
نفر نیز به جمعیت دارای درآمد بدون کار 
افزوده شده که ۴۳۰هزار نفر آن مربوط 

به مردان بوده است.
نکتــه حائــز اهمیت در بررســی 
آمارهــای جریان نیــروی کار در بهار 
۱۳٩٩ این است که مهم ترین جابه جایی 
و تغییر وضع فعالیت، از بیکار به غیرفعال 
و از شــاغل به غیرفعال بوده اســت و 
در قیاس با فصول قبلــی، غیرفعاالنی 
که کماکان در ایــن فاصله در وضعیت 

غیرفعال مانده اند، افزایش یافته است.
بررسی ماتریس جریان نیروی کار 
نیز حاکی از آن اســت که در فصل بهار 
۱۳٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل، 
وضع فعالیت ۱۴,٨درصد از افراد شاغل 
به غیرفعال تغییر یافته و ۳٧.۲درصد از 
افراد بیکار جویای کار نیز در همین مدت 
از بازار کار خارج شده اند. ٩۳.۶درصد از 
افراد غیرفعال نیز طی این مدت در همان 
وضعیت غیرفعال باقی مانده اند. اشتغال 
در بازار کار ایران تنوع زیــادی دارد؛ از 
اشتغال پاره وقت، موقتی، کارکن فامیلی 
بدون مزد و غیررســمی و غیرمتشکل 
گرفته تا قراردادهای کاری کوتاه مدت. 
بعضاً نیز درصدی از شــاغلین کشور از 
ثبات و دوام کمتری برخوردار بوده اند، 
در نتیجه در شرایطی نظیر شیوع بیماری 
کرونا که در همه کشورها بر اقتصاد و بازار 
کار تأثیرات قابل توجهی گذاشته، این 
دسته از شــاغلین یا به جمعیت بیکار 
اضافه شده اند یا در مواردی که اشتغال 
افــراد از اولویت کمتری در معیشــت 
خانوار برخــوردار بــوده، به جمعیت 

غیرفعال افزوده شده اند.

ساعات کاری کشور ١9۵ میلیون نفرساعت کاهش یافت

بیکاری ۲ میلیون نفری در بهار ۹۹ به دلیل شیوع کرونا

خبر

مطابق آخرین آمارهــا، تاکنون ۴۰٧هزار 
واحد برای دریافت وام کرونا در ســامانه کارا 
ثبت نام کرده، ۵۰هزار میلیارد تومان تسهیالت 
حمایتی کرونا پرداخت شــده و بیشــترین 
آمار متقاضیان دریافت تســهیالت مربوط به 

رانندگان بوده است.
به گزارش ایســنا، به دنبال شیوع ویروس 
کرونا فعالیت بسیاری از صنوف و کسب و کارها 
به ویژه مشاغل خدماتی مختل و دچار مشکل 
شد. بر این اساس دولت با هدف حفظ اشتغال 
موجود در بنگاه ها و حمایت از کارگران مصوب 
کرد مبلغ ٧۵هزار میلیارد تومان تســهیالت 
با نرخ ســود ترجیحی ۱۲درصــد در اختیار 
بنگاه های خدماتی و تولیدی آســیب دیده از 
کرونا قرار گیرد. بر این اساس سه نوع پرداخت 
تســهیالت با مبالغ ۱۶، ۱۲ و ۶ میلیون تومان 
پیش بینی شــد؛ وام ۱۶ میلیــون تومانی در 

اختیار متقاضیان و کارفرمایان بنگاه هایی قرار 
گرفت که به دســتور دولت و به اجبار تعطیل 
شــده اند، وام ۱۲ میلیون تومانی به کســب 
و کارهایی تعلــق گرفت که در بحــران کرونا 
فعال بوده و تعطیل نشده اند و برای رانندگان 
مسافربر درون شــهری و برون شهری که بیمه 
خویش فرمایی هســتند نیز امــکان ثبت نام 
در سامانه کارا فراهم شــد تا بتوانند وام شش 

میلیون تومانی بگیرند.
برابر تازه ترین آمارهــا، تاکنون ۴۰٧هزار 
واحد در ســامانه کارا ثبت نام کردند که از این 
تعداد پرونده، ۱۶۵هــزار واحد معادل ٧هزار 
و ٨۰۰ میلیــارد تومان از تســهیالت تکمیل 
و جهــت پرداخت به مؤسســات و بانک های 
عامل ارسال شده اســت. پیش از این و تا ۱٩ 
خرداد ماه ۲۲٨هزار نفــر از افراد و بنگاه ها در 
سامانه کارا ثبت نام کرده بودند که از این تعداد 

۱۲۶هزار بنگاه واجد شرایط بوده و ۲۳٨هزار 
نفر مشــمول حمایت از طریق تسهیالت قرار 

گرفتند.
بررســی ثبت نام متقاضیان در سامانه کارا 
نشان می دهد که بیشترین پرداختی تسهیالت 
کرونا به متقاضیان مربوط به رانندگان با حدود 
۲٧میلیارد تومان اســت و دریافت تسهیالت 
بدون ضامن و وثایق بانکی با استقبال بیشتری 

از سوی متقاضیان همراه بوده است.
در زمینه کارگاه های بیش از ۱۰ نفر کارکن 
نیز مقرر شد که تسهیالت در اختیار بنگاه قرار 
گیرد و عالوه بر این رقم تسهیالت برای رسته 
گردشگری از ۱۲ میلیون تومان به ۱۶ میلیون 
تومــان افزایش یافــت. برابر اعــالم معاونت 
اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
تعداد بنگاه های آســیب دیده ذیل ۱۴ رسته 
منتخب ســه میلیون واحد شناسایی شده که 

۱.۳ میلیون واحد دارای کــد کارگاهی و ٧.۱ 
میلیون واحد فاقد بیمه و کدکارگاهی بودند که 
این تعداد ۲.٨میلیون نفر بیمه شده و ۳ میلیون 

نفر فاقد بیمه را شامل می شود.

آمارها همچنین نشــان می دهد که وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بیشــترین رقم را در 
تعداد شاغالن فاقد کد بیمه به خود اختصاص 

داده است.

رانندگان؛ بیشترین متقاضی دریافت وام کرونا درکشور

حجم ساعت کار انجام شده 
نسبت به فصل مشابه سال 
١٣9٨ بیش از ١9۵ میلیون 
نفرساعت کاهش یافته و از 
یک میلیارد و ١٢١ میلیون 
نفرساعت به 9٢٦ میلیون 

نفرساعت در بهار 99 
رسیده است

در فصل بهار سال جاری 
نسبت به فصل مشابه سال 

قبل حدود ٢ میلیون نفر 
از بازار کار خارج شده اند 

که بیش از یک میلیون 
و ٢۰هزار نفر را زنان و 

97۰هزار نفر را مردان 
تشکیل می دهند
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