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رضا اسدآبادی

اخبارکارگری

کارگران داروگر تهران خواستار 
پرداخت معوقات خود شدند

کارگران کارخانــه داروگر تهران گفتند که 
حقوق خرداد ماه کامل به حســاب آنها واریز 

نشده است.
به گزارش ایلنا، شماری از کارگران کارخانه 
داروگر تهران صبح روز دوشنبه )۴ شهریورماه( 
به محقق نشــدن وعده های داده شــده برای 

وصول مطالباتشان اعتراض کردند.
آنها مدعی اند برخالف وعده ای که مدیران 
کارخانه به آنها داده بودند، از چهار ماه معوقه، 
حقوق خرداد ماه کامل به حساب کارگران واریز 

نشده است.
کارگران داروگر تاکیــد کردند: قرار بود در 
پایان هفته گذشــته کارفرما یــک ماه حقوق 
خرداد ماه کارگران را کامــل پرداخت کند اما 
در کمال ناباوری بعد از چندین ماه بی پولی به 
حساب هریک کارگران به صورت میانگین سه 

میلیون تومان علی الحساب واریز شد.
آنها با بیــان اینکه کارگران هــر ماه پس از 
خاتمه قرارداد کارشــان نگران از دست دادن 
شغلشان هســتند، افزودند: مدیران کارخانه 
حکم به تعدیل هفت نفــر از همکاران در واحد 
مایعات دادند اما گفت وگو و میانجی گری برای 

بازگشت به کار آنها ادامه دارد.
کارگران در خاتمه تصریــح کردند: بارها برای 
دریافت مطالبات خود به دفتر مدیرعامل و ســایر 
نهادهای دولتی از جمله وزارت کار مراجعه کردیم 
اما پاســخ روشــنی نگرفته ایم و مشخص نیست 

مطالبات ما چه زمانی پرداخت می شود.
    

سه ماه حقوق   و    بیمه کارگران 
شهرداری شوشتر پرداخت شد

شهرداری شوشتر در استان خوزستان سه ماه 
حقوق و حق بیمه کارگران خود را پرداخت کرد.

به گزارش ایلنا، کارگران شــهرداری شوشتر 
گفتند که در روز های پایانی هفته گذشته بعد از 
ماه ها پیگیری صنفی، معادل سه ماه از معوقات 
باقیمانده مزدی و بیمه ای خود را دریافت کردند.

این کارگــران گفتند: بعــد از اعتراض چند 
روزه کارگران بخش اداری شــهرداری شوشتر 
در روزهای ابتدایی شــهریور ماه جاری، برخی 
مدیران شهری وعده کرده بودند معوقات مزدی 
همه کارگران و کارکنــان را پرداخت می کنند و 
منابع مالی آن هم در حال تامین اســت. در حال 
حاضر کارگران شــهرداری شوشتر همه سه ماه 
معوقات مزدی خود را دریافت کرده اند و تقریبا 

طلبی ندارند.
    

یک فعال صنفی:
نظر جامعه پرستاری در اجرای قانون 

تعرفه گذاری لحاظ نشده است

یک فعال صنفی پرستاران از جداول اجرای قانون 
تعرفه گذاری انتقاد کرد.

به گزارش ایلنــا، جواد توکلی بــا تاکید بر لزوم 
مشــارکت نمایندگان واقعی جامعه ذینفعان در 
تنظیم جداول تعرفه گذاری گفت: وزارت بهداشت 
باید پاسخگوی پرســتاران باشد و توضیح دهد که 
چگونه به این جداول رســیدند و چرا نظر اکثریت 

جامعه پرستاری کشور نادیده گرفته شد.
او افزود: چرا اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری 
دستخوش بده بستان های صنفی با کسانی که خود را 
نماینده پرستاری می خوانند، شده و نظر پرستاران و 
نمایندگان واقعی آنها به هیچ انگاشته  شد. پرستاران 
با جداولی که وزارت بهداشت رونمایی کرده است، 

هیچ موافقتی ندارند.
به گفته توکلی، در طراحی جداول تعرفه گذاری 
پرستاری، روش جدیدی خلق و ابداع کرده اند که 
با روش های معمول وزارت بهداشــت برای ســایر 
کارکنان و زیرمجموعه های خود تفاوت اساسی دارد.
این فعــال صنفی کادر درمــان تاکید می کند: 
ایرادات بســیار به این جداول و امتیــازات آن وارد 
است. انتظار جامعه پرستاری بعد از 15 سال اهمال 
و بی توجهی، اجرای صحیح و عادالنه قانون بود اما 
گویا مدیران وزارت بهداشت وقتی پای پرستاران 
در میان باشد، متر و معیارهای دیگری برمی گزینند. 
کافی ست تعرفه گذاری پزشــکان را با این جداول 
تعرفه گذاری پرستاری قیاس کنیم تا تبعیض ها و 

تفاوت ها به خوبی خود را نشان دهد.

چندی پیش مرکز آمار ایران با انتشار 
کتابچه آماری از شــاخص های کالن 
اقتصادی، اطالعات اعالم شده خود طی 
ماه های اخیر را به صورت تجمیع شده در 
یک بسته واحد عرضه کرد. طبق گزارش 
اعالمی مرکز آمار نرخ بیکاری کشــور 

۹.۲درصد در کل کشور بوده است.
براساس این گزارش، در بهار امسال 
۴۰.۹درصد جمعیت 15 ساله و بیشتر از 
نظر اقتصادی فعال بوده اند یعنی در گروه 
شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. جمعیت 
شاغالن 15 ساله و بیشتر در این فصل ۲۳ 
میلیون و 5۷۸هزار نفر بوده که نسبت به 
فصل مشابه سال قبل ۹۸هزار نفر کاهش 
دارد. نرخ بیکاری جوانان 15 تا ۲۴ ساله 
حاکی از آن است که ۲۴درصد از فعاالن 
این گروه سنی در بهار 1۴۰1 بیکار بودند.

افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ 
مشارکت اقتصادی در کشور

کشــور در نیمه دوم از سال 1۴۰۰ 
شاهد واکسیناسیون سراسری جمعیت 
علیه بیماری کرونا بود. با توجه به اینکه در 
سال 1۳۹۹ و نیمه نخست از سال 1۴۰۰، 
همه گیری کرونا باعث تعطیلی بسیاری 
از کسب و کارهای کشور به خصوص در 
بخش خدمات شده بود، واکسیناسیون 
سراســری این نوید را به بازار کار می داد 
تا بسیاری از مشاغلی که تحت تاثیر این 
بیماری از بین رفته یا فعالیتشان به حداقل 
رسیده بود، دوباره احیا شوند اما گزارش 
مرکز آمار نشــان داد که این موضوع در 

کشور محقق نشده است.
طبق این گــزارش، نــرخ بیکاری 
در پایان بهار ســال 1۴۰1 با ۰.۴درصد 
افزایش نسبت به بهار ســال 1۴۰۰ به 
۹.۲درصد و نرخ مشــارکت اقتصادی با 
۰.5درصد کاهش به ۴۰.۹درصد رسیده 
است که نشــان می دهد با وجود خروج 
کشــور از وضعیت قرمز کرونا، طی یک 

سال منتهی به اول تیر ماه سال 1۴۰1، 
حدود ۹۸ هزار شغل در کشور از بین رفته 
است. از همین رو به سراغ دو کارشناس 
اقتصادی رفتیم تا با هــم مروری بر آمار 
اشتغال و بیکاری کشور در نخستین فصل 

از سال 1۴۰1 داشته باشیم.

شغل یعنی توان تامین 
شرافتمندانه معاش خانوار

»حسین راغفر« استاد اقتصاد دانشگاه 
الزهرا با اشاره به آمارهای اخیر بیکاری 
اعالم شده توســط مرکز آمار گفت: ما 
با کاهش نرخ بیکاری مواجه نیســتیم 
هرچند خود مفهوم بیکاری از مفاهیم 
مورد مناقشه در اقتصاد است و همیشه 
درباره اینکه چه کسی باید بیکار در نظر 
گرفته شود، بحث وجود داشته و در ایران 
نیز این بحث بسیار جدی بوده است.وی 
افزود: هدف از تعریف بیکاری پیامدهای 
اقتصادی و اجتماعی ناشــی از بیکاری 
است و اگر قرار باشد یک زندگی انسانی 
برای کسی تامین شود، این مهم است که 
سرپرست خانوار چند ساعت کار می کند تا 

بتواند معاش خانوار را در حد شرافتمندانه 
تامین کند. با این تعریف از بیکاری یعنی با 
این تعریف که »فرد بتواند با یک شیفت 
کاری در روز زندگی خود را تامین کند«، 
سهم کسانی که فاقد اشتغال هستند از 
آمارها بسیار زیاد خواهد شد و اگر معیار 
هشت ساعت کار روزانه به جز ایام تعطیل 
باشد، آمار بیکاری باید چند برابر رقم های 
اعالم شده مرکز آمار و چیزی بیش از ۴۰ 
الی ۴5درصد باشد. این آمار برآوردی ۴۰-

۴5درصد نرخ بیکاری در شرایطی است 
که ما تعریف »کار تمام وقت« و اشتغال 
متعارف را به عنوان شغل مانند بسیاری از 

کشورهای توسعه یافته بپذیریم.
راغفر تاکید کرد: آمــار برآوردی ما 
از بیکاری با توجه به اشــتغال متعارف، 
اســتاندارد و تمام وقت در دهه گذشته 
)حدود ۹ سال پیش( چیزی حدود رقم 
۳۲درصد بود که در شــرایط کنونی با 
توجه به افت وضعیت اشتغال متعارف در 
کشور، این رقم به بیش از ۴۰ تا ۴5درصد 

رسیده است.

در تعریف شغل باید به استاندارد 
بودن آن توجه کرد

این کارشــناس حوزه اقتصاد فقر و 
اشتغال با تاکید بر اینکه »وقتی ما نحوه 
رسیدن به آمارها و ارقام عجیب را روشن 
نکنیم، ممکن است با انتشار برخی ارقام 
که قابل باور نیستند به نحوی معکوس 
نیت انتشاردهندگان را در جامعه مشاهده 
کنیم« اظهــار کرد: برخــی آمارهای 
منتشره از سوی دولت، گاه مخاطبان را 
بی اعتمادتر می کند و الزم است تعاریف 
از آمارها به طور دقیق مشخص شوند و 
تعاریف حداقلی از شاخص های اقتصادی 
مورد استفاده قرار نگیرند. حتی اگر این 
آمار به عنوان آمارهای موفقیت دولت ها 

عنوان نشود، بهتر است.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به 
موج افزایش مهاجرت نیروی کار از کشور 
گفت: افزایش خــروج نیروی کار بالقوه 

از کشور و عدم متوقف شــدن روند آن 
حاکی از آن است که ظرفیت های شغلی 
در کشور هر روز محدودتر می شود و به 
نحو تبعیض آمیز مشاغلی که نیروی کار 
متخصص و تحصیل کرده را الزم داشته 
و بر ســر آن رقابت زیادی وجود دارد، در 
هســته های گزینش به صورتی توزیع 
می شود که عمال بسیاری از افراد آموزش 
دیده و حرفه ای را دچار سرخوردگی و میل 

به مهاجرت می کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مشاغل 
ناپایدار و غیرثابت مثل مشاغل مربوط 
به مبادله رمزارزها، سبدگردانی، بورس 
و معامله گری و داللی مجــازی که در 
سال های اخیر رونق گرفتند، تاثیری در 
افزایش نرخ شاغلین داشته؟ جواب داد: 
بسیاری از مشاغل فوق الذکر در تعریف 
اشتغال قرار نمی گیرند و خود آنها نیز در 
زمره شغل خودشان را تعریف نمی کنند. 
آمار این قبیل مشاغل که اکثرشان نامولد 
و برخی از آنها ممکن است مولد باشند، 
تاثیری در افزایش و کاهش نرخ بیکاری 
نخواهد داشت. مشاغلی که نام برده شد 
ذیل عنوان »مشاغل غیررسمی« شناخته 
می شــوند و اکثریت قاطع آنها مالیات 
نپرداخته و به همین دلیل شناســایی 
نمی شوند. ممکن است در بازارهای مالی 
حضور داشته باشند اما شناسایی آنها در 

جمع شاغلین صورت نمی گیرد.
راغفر درباره مشاغل غیررسمی و رشد 
آنها تصریح کرد: در اکثر کشورهایی که 
سیاست های موسوم به بنیادگرایی بازار 
و مالی گرایی افراطی اجرا شــده، شاهد 
افزایش گسترده این مشــاغل نامولد 
بوده ایم، هرچند گسترش فناوری های 
مجازی و فضای اینترنــت و تلفن های 
هوشمند نیز نقشی به سزا در گسترش 
برخی مشاغل مشابه داشتند به این معنا در 
همه جای جهان بخش مشاغل غیررسمی 
رشد کرده اما شرایط خاص ایران باعث 
شده این رشد بیشتر قابل مشاهده بوده و 

فربه تر از گذشته باشد.

 اشتغال 30درصد افراد 
در مشاغل غیررسمی

عضو هیات علمی دانشــگاه الزهرا 
با اشــاره به اینکه ممکن است بیش از 
۳۰درصد شــاغلین اقتصاد ایــران در 
مشاغل غیررسمی حضور داشته باشند، 
اظهار کرد: بســیاری از مشاغل خانگی 
که با حمایت دولت ایجاد نشدند )مثل 
دوزندگی برای خانم هــای خانه دار( و 
زنانی که با سفته  گذاری و حقوق بسیار 
نازل و بدون بیمــه کار می کنند، عمدتا 
مورد شناسایی قرار نمی گیرند و از جنبه 
اقتصادی نیز از شغل غیرشایسته بهره مند 
هســتند و جزو آمار شــاغالن رسمی 
محسوب نمی شــوند.وی با بیان اینکه 
»بخش بزرگی از اقتصــاد ایران درحال 
اختصاص به مشاغل غیررسمی است 
و این بخش درحال رشد است«، گفت: 
متاسفانه آمارهای رسمی ما هنوز در جنبه 
پوششی فاقد ظرفیت های مطالعاتی روی 
این حوزه های رو به گسترش است و به این 
اعتبار نمی توان هنوز درباره دقت نظام 
جامع آماری کشور در حوزه اقتصادی و به 
خصوص فقر و اشتغال ادعایی مطرح کرد.

اشتغال در گرو ثبات در فضای 
کسب و کار است

»علیرضــا حیدری« کارشــناس 
اقتصادی حوزه کار و تامین اجتماعی نیز 
با اشاره به آمارهای اعالم شده درباره نرخ 
بیکاری از سوی دولت و مرکز آمار گفت: 
طبق آمارهای دولــت مبنی بر کاهش 
نرخ بیکاری به رقم ۹.۲درصد در تابستان 
امسال، باید نتیجه گرفت که دولت طی 
یک ســال اخیر ده ها هزار نفر از بیکاران 
کشور را کاســته و برای آنها شغل ایجاد 
کرده است. مسأله این است که مرکز آمار 
نیز به طور قانونی مرجع است و معموال 
این مرکز برای مطالعــات خود به جای 
آمارگیری از کل جامعــه، یک جامعه 
نمونه تصادفی انتخاب و روی آن بررسی 
آماری انجام می دهد.نایب رئیس اتحادیه 
پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: اینکه 
چه نوع جامعه آماری توسط مرکز آمار با 
چه کیفیتی انتخاب شده است از حوزه 
اطالعات ما کارشناســان عادی و فاقد 
دسترســی به منابع اصلی آماری خارج 
است اما با فرض اینکه مرکز آمار توسط 
قانون گذار مرجع اعالم آمار شناخته شده 
است، باید فرض را بر صحت محاسبات 
آن قرار دهیم. اما الزم است مرکز آمار در 
آمارهای حساس مانند بیکاری و تورم 
تحلیل های آماری خود را نیز منتشــر 
کند زیرا الزم است مردم و کارشناسان 
بدانند که چه نحوه محاسبه و چه جامعه 

انتخابی خاصی با چه تعاریفی سبب شده 
تا نتایجی گاه عجیب اعالم شود.

حیدری با اشــاره به سیاست های 
اشتغالی دولت در یک سال اخیر گفت: 
مجموعه سیاست های دولت در زمینه 
حفظ شرایط تولید و توسعه فرصت های 
شغلی با ایجاد ثبات در فضای کسب و کار 
و کنترل شاخص های کالن اقتصادی 
منجر به بهبود اشتغال می شود و با در نظر 
گرفتن این سیاســت ها و شاخص های 
کالن بی ثبات شده و محیط کسب و کار، 
می توانیم در جایگاه کارشناسی بگوییم 
اقدامات در جهت ایجاد اشتغال و بهبود 

وضعیت بیکاری صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به این ســوال که آمار 
افزایش اشتغال اعالمی احتماال از کجا 
استخراج شده است؟ گفت: در شرایطی 
که یکی از پرسودترین بخش های اقتصاد 
ایران یعنی نفت و پتروشیمی تغییر قابل 
اعتنایی در زمینه اشتغال نداشته، به نظر 
می رسد به یک دلیل مشخص، افزایش 
نسبی میزان شاغلین و کاهش بیکاری به 
دلیل مقدار مشخصی تحرک در دو بخش 

کشاورزی و معدنی کشور است.
این اقتصاددان با تاکید بر این مطلب که 
رشد اشتغال بخش کشاورزی و معدنی به 
دلیل مزیت های صادراتی ایجاد شــده 
است، توضیح داد: از آنجا که ارزش پول 
کشور به نسبت ســال های گذشته باز 
هم کاهش داشــته و نــرخ ارز افزایش 
یافته اســت، لذا صــادرات محصوالت 
داخلی مزیت پیدا کرده و اســتخدام و 
سرمایه گذاری این دو حوزه که چندان 
خود نیازمند واردات نیست، بهبود یافته 
است. در شرایطی که ارزش محصوالت 
در این دو حوزه برای صادرات چند برابر 
می شود، شاهد رشــد استخدام نیرو در 
باغــات، واحدهای تولیــد دام و طیور و 
همچنین برخی معادن کشور هستیم 
زیرا سود ناشی از صادرات این محصوالت 
به نســبت هزینه های ریالی داخلی و 
فروش دالری محصول به کشــورهای 
همسایه بســیار باالتر اســت و به طور 
طبیعی نیروی کار جدید می تواند بیشتر 
در این بخش جذب شود.وی با بیان اینکه 
ایجاد 1۰۰هزار فرصت شغلی جدید طی 
حدود یک سال برای اقتصادی که ساالنه 
نیازمند ایجاد ۸۰۰هزار شــغل جدید 
است، عدد چندان قابل توجهی نیست، 
به مشاغل جدید حوزه های اینترنتی و 
مبادالتی و رمزارز و... اشاره کرد و افزود: 
این مشاغل از قبیل مبادله گری یا تریدرها 
یا فروشندگان سهام بورس و فرابورس و 
رمز ارز و مبادله گری در فضای مجازی )نه 
فقط در ایران( که در بسیاری از کشورهای 
جهان رشد داشته است و با توجه به شرایط 
توسعه صنعتی خاص ایران به طور طبیعی 
استقبال بیشتری در کشور از این شغل ها 
شده است.حیدری در پایان تصریح کرد: 
این افراد در صورت اعالم خود به عنوان 
فرد شــاغل تمام وقت، تاثیر معنادار و 
موثری بر میزان نرخ بیکاری اعالم شده 
توسط مرکز آمار خواهند داشت. با توجه به 
گسترش روزافزون این مشاغل، الزم است 
اطالعات جزئی مشاغل و برخی مستندات 
کیفی آمارهای مرکز آمار نیز بررسی شود 
تا مشخص شود حجم اشتغال و بیکاری 
موجود بیشتر باعث گرایش نیروی کار 
به چه مشاغلی شده اســت. با توجه به 
رشد فضای مجازی و جمعیت نیروی کار 
مستعد اما بیکار نسل جوان تحصیل کرده 
که توان ورود به این حوزه ها را نیز دارند، 
قطعا این بخــش روی جابه جایی آمار 

بیکاری موثر خواهد بود.

افزایش نرخ بیکاری در فصل نخست از اولین سال قرن جدید

کرونایی که رفت و بازاری که خوب نشد

رئیس اتحادیه کارگران قــراردادی و پیمانی از وزیر 
آینده کار خواست تا پیگیر معیشت و حقوق و دستمزد 

کارگران و بازنشستگان باشد.
فتح اهلل بیات در گفت وگو با ایسنا گفت: مدت هاست 
که وزارت کار با سرپرســت اداره شــده است. شایسته 
نیست که این مسئولیت بزرگ با سرپرستی اداره شود 
لذا معتقدم که هرچه سریع تر باید وزیر انتخاب و سکان 

اداره وزارتخانه به وی سپرده شود.
وی تاکید کرد: درســت اســت که زاهدی وفا طی 
این مدت سرپرســت وزارت کار بود ولی می توانســت 

در راســتای وظیفه ذاتی و در چارچوب اختیارات خود 
مصوبه حق مســکن کارگران را ســاماندهی کند تا با 
گذشت شش ماه از سال مصوبه زودتر به نتیجه برسد اما 
در بحث بازنشستگان، حضور وی در کمیسیون اجتماعی 
مجلس و کانون بازنشستگان برخی نگرانی ها نسبت به 

حقوق بازنشستگان را برطرف کرد که جای تقدیر دارد.
بیات مهمتریــن دغدغه جامعه کارگــری را امنیت 
شغلی دانست و گفت: پیگیری امنیت شغلی، معیشت 
و حقوق و دستمزد، خواسته و مطالبه به حق کارگران و 
بازنشستگان است لذا از وزیر آینده کار انتظار داریم که 

بحث امنیت شــغلی کارگران و ساماندهی قراردادهای 
موقت کار را از طریق هیات دولت هرچه زودتر اجرایی 

کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان 
با بیان اینکه زمان وزارت ربیعی، اصالح تبصره یک ماده 
۷ قانون کار انجام شد، گفت: چه ایرادی دارد که تبصره 
۲ ماده ۷ قانون کار در زمــان زاهدی وفا صورت گیرد؟ 
این انتظار به حق و خواســته عمومی کارگران است که 
به قراردادهای ســفید و موقت پایان داده شود چرا که 
قراردادهای موقت و سفیدامضا بازار کار را آشفته کرده، 

بنابراین وزیر آینده کار اگر درصــدد حمایت از جامعه 
کارگری است باید به طور جدی به بحث امنیت شغلی و 
حقوق و دستمزد توجه کند و قوانین حمایتی مثل قانون 
کار و قانون تامین اجتماعی را در حمایت از طبقه کارگر 

تقویت کند.

گفتوگو

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:

وزیر بعدی کار باید پیگیر معیشت و دستمزد کارگران و بازنشستگان باشد

راغفر: افزایش خروج 
نیروی کار بالقوه از کشور 
و عدم متوقف شدن روند 

آن حاکی از آن است که 
ظرفیت های شغلی در کشور 

هر روز محدودتر می شود 
و عمال بسیاری از افراد 

آموزش دیده و حرفه ای را 
دچار سرخوردگی و میل به 

مهاجرت می کند

حیدری: با در نظر گرفتن 
سیاست های دولت 
و شاخص های کالن 

بی ثبات شده و محیط 
کسب و کار، می توانیم 
در جایگاه کارشناسی 

بگوییم اقدامات در جهت 
ایجاد اشتغال و بهبود 

وضعیت بیکاری صورت 
نگرفته است


