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بانک مرکزی:
 نرخ بیکاری فصل بهار

٩.٨درصد بود
بانک مرکزی، نــرخ بیکاری فصل بهــار ٩٩ را 

٩.٨درصد اعالم کرد.
به گزارش توســعه ایرانی، گزارش های بانک 
مرکزی از شاخص های عمده اقتصادی در سه ماهه 
اول سال ۱۳٩٩ نشان می دهد که در بخش جمعیت 
و نیروی انســانی، جمعیت فعال کشور در این بازه 
زمانی، ۲۵.۵میلیون نفر بوده و نرخ بیکاری در بهار 

امسال به رقم ٩.٨درصد رسیده است.
در بخش خارجی این گــزارش، صادرات کاال 
رقم ٨٩۳٨ میلیون دالر در برابــر ٩۱۵۰ میلیون 
دالر واردات کاال است. این رقم نشان می دهد تراز 
بازرگانی )حساب کاال( به رقم منفی ۲۱۲ میلیون 

دالر رسیده است.
    

کارگران شهرداری منطقه دو 
خرم آباد معوقات مزدی دارند

کارگران فضای سبز شهرداری منطقه دو خرم 
آباد دست کم چهار ماه دســتمزد پرداخت نشده 
دارند. این کارگــران در روزهای گذشــته مقابل 

ساختمان شهرداری تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران گفت: حدود 
۱۰۰نفر در بخش فضای سبز شهرداری منطقه دو 
تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول 
به کار هســتیم که دســت کم چهار ماه مطالبات 

مزدی مان به تاخیر افتاده است.
وی گفت: عــدم پرداخت مطالبــات مزدی و 
بیمه ای، مشکالت بسیاری برای خانواده های ما به 

وجود آورده است.

در همین زمینه »عباس گرمه ای« معاون منابع 
انسانی شــهرداری خرم آباد با تایید این ادعا گفت: 
پیمانکار شــهرداری منطقه دو خرم آباد پایبند به 
تعهدات مالی خود نیست، به همین دلیل مطالبات 

مزدی کارگران به تاخیر افتاده است.
وی با بیان اینکه با تامین اعتبار به زودی بخشی از 
مطالبات کارگران پیمانکاری فضای سبز با دخالت 
شهرداری پرداخت می شود، افزود: بخش از معوقات 
مزدی کارگران مربوط به دو ماه اول قرارداد شهرداری 
با پیمانکار است که پیمانکار طبق قانون باید توانایی 
پرداخت حقوق دو ماه اول را بدون حمایت شهرداری 

داشته باشد.
گرمه ای افزود: پرداخــت مطالبات کارگران 
از ســوی شــرکت های طرف قــرارداد در حال 

پیگیری است.
    

مدیرکل بهره وری وزارت کار:
کارآفرینی، راه برون رفت از 

وضعیت فعلی اقتصاد است
مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره وری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیــان اینکه تنها راه 
برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد توجه به کارآفرینی 
است، گفت: تجربه نشان داده حتی با وجود تحریم ها 

هم توانستیم با بازار جهانی ارتباط برقرار کنیم.
رحیم ســرهنگی در گفت وگو بــا خبرگزاری 
تســنیم اظهار کرد: اقتصاد ایران در شرایط فعلی 
به راحتی قابل مسدود و تحریم کردن است و تنها 
راه برون رفــت از این وضعیت، ایجــاد یک اقتصاد 

پیچیده است.
وی افزود: وقتی اکوسیستم پیچیده شود، ارتباط 
بین کارآفرینان افزایش پیــدا می کند، گونه های 
جدید و کاال ها و محصوالت فراوان تولید می شود و 

اقتصاد به سمت پیچیدگی می رود.
سرهنگی با بیان اینکه برای اقتصاد پیچیده نیاز 
به بازار گســترده داریم که همان بازار جهانی است 
و باعث می شود شریان های اقتصادی باز و ارتباط 
خوبی بین دولت با اکوسیستم های منطقه و نقاط 
دور دست برقرار شود، گفت: شاید برخی بگویند به 
دلیل تحریم ها نمی توانیم به بازار جهانی دست پیدا 
کنیم اما تجربه نشان داده حتی با وجود تحریم ها هم 

توانستیم با بازار جهانی ارتباط برقرار کنیم.
مدیرکل دفتر توســعه کارآفرینی و بهره وری 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای 
پیچیده کردن و خارج کردن اقتصاد از وضع کنونی 
باید به بازیگران اصلی یعنی کارآفرینان توجه زیادی 
شود و چالش های روبه روی آنها را برداشت، گفت: 
این گونه نباشــد که هم بازار ریسک داشته باشد و 
هم از سوی مدیران ریسک ایجاد شود و کارآفرینان 

پشیمان شوند.

4
اخبار کارگری

نتایج نظرســنجی اخیر مؤسسه 
عالی پژوهش تامین اجتماعی در حوزه 
بیمه بیکاری نشان داد که ۶۲درصد از 
متقاضیان دریافت مقرری بیمه بیکاری، 
در طول ماه های گذشته مجددا مشغول 
به کار شــدند و ۳٨درصد متقاضیان 

همچنان بیکار هستند.
به گزارش »توسعه ایرانی«، مؤسسه 
عالــی پژوهش تأمیــن اجتماعی، در 
ادامه انجام پژوهش های نظرســنجی  
و افکارســنجی در حوزه رفاه و تأمین 
اجتماعی در سال جاری درباره مسائل 
مهم حوزه رفــاه و سیاســت گذاری 
اجتماعــی، دو نظرســنجی مختلف 
را درباره موضــوع بیمه بیــکاری در 

 شرایط شــیوع ویروس کرونا در کشور 
به پایان برد.

این نظرســنجی ها با هــدف کلی 
به دســت آوردن تصویــری دقیق تر 
از وضعیت متقاضیــان دریافت بیمه 
بیکاری در شرایط شیوع ویروس کرونا و 
میزان رضایت آنان از خدمات ارائه شده 
در حوزه بیمه بیــکاری و فرآیندهای 
مرتبط بــا آن در دو فــاز جداگانه، در 
شهریور و مهرماه ۱۳٩۶ در سطح تمامی 
استان های کشور صورت گرفت. جامعه 
آماری این نظرسنجی بیش از ۷۰۰هزار 
نفر از بیکار شــدگان متقاضی دریافت 
مقرری بیمه بیکاری بود که در سامانه در 
نظر گرفته شده از سوی وزارت و سازمان 

تأمین اجتماعی در بازه زمانی ابتدای 
اسفند ۱۳٨٨ تا پایان اردیبهشت ۱۳٩۶ 

ثبت نام کرده بوده اند.
این پژوهش در دو فــاز جداگانه 
با همکاری مرکــز فناوری اطالعات 
ارتباطات و تحــول اداری، معاونت 
بیمه ای ســازمان تأمین اجتماعی و 
معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی صورت گرفت. هدف 
اصلی پژوهش فاز اول که در شهریور 
۱۳٩۶ انجام شــد، به دست آوردن 
تصویــری از وضعیــت اقتصادی و 
رفاهی بیکارشدگان و میزان رضایت 
آنان از خدمات ارائه شده در این حوزه 
بود. ایــن فاز با حجــم نمونه ۱۱۱۳ 

 نفر در تمامی اســتان های کشــور 
انجام شد.

 متقاضیــان بیمه بیــکاری در این 
فاز، خود شــامل دو دسته اصلی بودند: 
اول، کسانی که همچنان از زمان ثبت 
درخواست بیمه بیکاری، بیکار مانده اند 
و دوم، کســانی که پــس از ثبت این 
درخواســت، مجددأ مشــغول به کار 
شده اند. فاز دوم این پژوهش به فاصله 
۱۰ روز از فاز اول، با حجم نمونه ۱۰۵۶ 
نفر و مجددا در سطح تمامی استان های 

کشور و در مهرماه ۱۳٩۶ انجام شد.
هدف اصلی از انجام فاز دوم، یافتن 
پاسخ دقیق به سؤال »میزان بازگشت 
بــه کار بیکارشــدگان« )متقاضیان 
بیمه بیکاری در دوران شیوع ویروس 

کرونا( بود.
نتایج این نظرســنجی ها نشــان 
می دهــد تنهــا حــدود ۲۷درصــد 
از بیکارشــدگان قرارداد شــغلی دائم 
داشــته و قرارداد باقی بیکارشدگان از 
نوع قرارداد موقت بوده است. همچنین 
حدود ۴۲درصد از بیکارشدگان دارای 
تحصیالت دانشگاهی بوده اند. حدود 
۶٨درصد از بیکارشدگان در این دوره 
زمانی، سرپرست خانوار بوده اند )در موج 
اول این نظرسنجی این میزان ۶۳درصد 

ارزیابی شده بود(.
مطابق نتایج این پژوهش، ۶۲درصد 
از متقاضیــان دریافت مقــرری بیمه 
بیــکاری، در طول ماه های گذشــته 
مجددا مشغول به کار شدند و ۳٨درصد 
متقاضیان نیز همچنان بیکار هستند. 
نتایج ایــن پژوهش نشــان داد حدود 
۷۵درصد از متقاضیــان بیمه بیکاری 
از ســهولت فرآیند ثبت نام در سامانه 
مشخص شــده، رضایت داشــته اند. 
همچنیــن بیــش از ٩۳درصــد از 

بیکارشدگان ابراز داشته اند که در ایام 
بیکاری مجبور شــده اند هزینه های 
زندگی خود و خانواده شــان را کاهش 
دهند. بیش از ۷۶درصــد آنان مجبور 
به کاهش هزینه های مــواد خوراکی 
خانواده شان در این دوره زمانی شده اند.

مطابق نتایج این پژوهش، مصرف 
گوشــت قرمــز حــدود ۷۲درصد از 
خانواده های افراد بیکارشده، به صورتی 
کاهش جدی پیدا کرده است و حدود 
۱۵درصد از خانواده های بیکارشدگان، 
حتی پیش از دوره بیــکاری نیز توان 
خرید گوشت قرمز به صورت ماهانه را 

نداشته اند.
حدود ۷۶درصد از خانواده ها، دچار 
کاهشــی محســوس در مصرف مرغ، 
حدود ۷۱درصــد از خانواده ها کاهش 
در مصرف برنــج، ۶۱درصد خانواده ها 
دچار کاهش مصرف در لبنیات و حدود 
۴۲درصد خانواده های بیکارشــدگان 
کاهش در مصرف تخم مــرغ را در این 
دوره شــیوع ویــروس کرونــا تجربه 
کرده اند. حدود ۷۰درصد از خانواده ها، 
کاهش در مصرف ماهانه میــوه را نیز 

گزارش کرده اند.

کاهش شدید مصرف مواد غذایی در خانوارهای بیکاران

کرونا، فقر غذایی را در ایران تشدید کرده است

گفت وگو

خبر

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای 
اســالمی کار، درباره قراردادهای کاری کارگران 
گفت: قراردادهای موقت کار به معنای نابود شدن 
امنیت شغلی است و یکی از اصلی ترین مشکالت 

جامعه کارگری محسوب می شود.
فرامرز توفیقی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم 
گفت: در هفته های اخیر شاهد تاثیر ویروس کرونا 
در وضعیت اقتصادی اکثریت کشورها هستیم. 
سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی و به تبع آن، 
کاهش درآمدهای نفتی برای بعضی از کشورهای 
صادرکننده نفت ازجمله ایران، بهانه ای شــده 
برای افزایش سیاســت های ریاضت اقتصادی، 
عدم پرداخت دســتمزد برابر سبد معیشتی و به 
خطر انداختن بیش از پیش امنیت شــغلی، به 

ویژه برای آن بخش از کارگران و مزدبگیرانی که 
با قراردادهای موقت و به صــورت پیمانکاری به 

کار مشغولند.
وی ادامه داد: در ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶٩ 
و تبصره یکم آن، تعریف و تعیین قراردادهای دائم 
و موقت به وزیر کار و تصویب هیآت وزیران موکول 
شده است. با این حال از آن هنگام تاکنون، وزرای 
کار از تعیین شرایط کار موقت خودداری کرده و 
زمینه گسترش قراردادهای موقت را مهیا کرده اند 
که نتیجه آن از بین رفتن امنیت شغلی کارگران و 
امحای قراردادهای رسمی در مشاغلی است که 

ماهیت مستمر دارند.
توفیقی گفت: گرچه مفاد ایــن قانون فقط 
مشمول قراردادهای موقت بود اما سیاست های 

دولت زیر فشار قدرت ســرمایه، زمینه بسط این 
قرارداد را به دیگر حوزه های استخدامی مستمر و 
دائمی فراهم آورد. کارفرمایان برای تأمین امنیت 
سرمایه، نیروهای خود را با قرارداد موقت و غیردائم 
استخدام می کنند. این وضعیت آن قدر افزایش 
یافته که االن بیش از ٩۵درصد بازار کار کشــور 
را به اشــغال خود درآورده و به ظهور قراردادهای 
جدید ماهیانه، فصلی، یک طرفه و ســفیدامضا 

انجامیده است.
وی بیان کــرد: قراردادهای موقت کار یکی از 
مهمترین ابزار کارفرمایان برای استثمار نیروی 
کار است. با توجه به روند فزاینده بیکاری ناشی از 
ساختارهای ناکارآمد اقتصادی، با شیوع ویروس 
کرونا، مشکالت معیشتی و امنیت شغلی کارگران 

و مزدبگیران دوچندان شده اســت. این بحران 
بهداشتی فرصت مناسبی را برای صاحبان سرمایه 
در کشور فراهم آورده تا با استفاده از قراردادهای 
موقت، شرایط دشواری همچون عدم تعهد در برابر 
مزایای کار و بیمه، دستمزدهای کمتر از میزان 
قانونی و تسهیل اخراج را به کارگران تحمیل کنند.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار بیان کرد: با باز گذاشته شدن دست 
کارفرمایان به بهانه هایی همچون نداشــتن ارز 
دولتــی، افزایش بدون محاســبه واقعی قیمت 
تمام شــده و...، نســبت به افزایــش چندباره و 
جهش های قیمتی کاالها و نایاب کردن آنها اقدام 
شده است. تلفیق این دو اهرم، بالی خانمان سوزی 

بر کارگران تحمیل کرده است.

وی با اشاره به تأثیر ویروس کرونا بر شرایط کار 
و زندگی کارگران اظهار داشــت: شیوع بیماری 
ویروس کووید۱٩ و توقف بسیاری از فعالیت های 
اقتصادی عماًل بــه کاهش درآمد بســیاری از 
خانواده های دهک های پایین دامن زده است. کار، 
تنها منبع درآمد تأمین زندگی زحمتکشان است. 
با متوقف شدن فعالیت های تولیدی و خدماتی، 
بیش از ٨۰درصد از کارگران موقتی و فصلی کار 

خود را از دست داده اند.

یک فعال حوزه روابط کار، تشکیل جلسات مقدماتی دستمزد 
کارگران در شورای عالی کار را خواســتار شد و گفت: افزایش 
حقوق کارگران در وضعیت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 

نیز اثرگذار است.
رحمت اله پورموسی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ماده ۴۱ 
قانون کار و ضرورت بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال گفت: در 
قانون گفته نشده که حتما باید یک بار در سال نسبت به تعیین 
حداقل مزد تصمیم گیری شــود و منعی برای تعیین حقوق و 
دســتمزد بیش از یک بار وجود ندارد. بر همین مبنا در جریان 
تعیین مزد سال ٩٩ به نمایندگان کارگری این قول داده شد که 
در شش ماهه دوم با توجه به شرایط اقتصادی بازنگری صورت 

گیرد ولی این اتفاق نیفتاد.
وی با تاکید بر اجرای کامل قانون در تعیین دستمزد، گفت: 

متاسفانه هر زمان که بحث ترمیم دستمزد پیش می آید مزد را به 
حاشیه می بریم در صورتی که باید قانون را مبنا بگیریم و ماده 
۴۱ قانون کار را که مبنای تعیین حداقل مزد است، به طور تمام 

و کمال اجرا کنیم.
پورموسی ادامه داد: برای واقعی شدن دستمزدها، صرف نظر از 
اجرای کامل قانون، الزم است میزان تورم سبد معیشت کارگران 
که ارزاق عمومی، خوراک و پوشــاک، مسکن و درمان را شامل 
می شود، محاسبه کنیم و براساس اقالمی که مصرف می کنند، 

نسبت به حداقل مزد تصمیم گیری کنیم.
این فعال حوزه کار درباره پیشنهاد نمایندگان مجلس مبنی 
بر افزایش هر شش ماه یک بار حقوق کارگران، گفت: این پیشنهاد 
و کمک به اصالح شیوه تعیین دستمزد خوب است مشروط بر 
اینکه قانون را به درستی و تمام و کمال اجرا کنیم یعنی هزینه 

اقالم مصرفی سبد معیشت خانوارها را محاسبه و براساس آن 
مزد تعیین کنیم، سپس در شش ماهه دوم سال بررسی کنیم که 
میزان تورم و هزینه های معیشت چقدر تغییر کرده و براساس آن 

مجددا حقوق و دستمزدها را بازنگری و ترمیم کنیم.
وی، کارگران را پرچمدار اقتصاد مقاومتی و در صف اول 
تولید دانست و گفت: اگر تاکید داریم که باید از اقتصاد نفتی 
فاصله بگیریم و به سمت تولید و صنایع داخلی برویم بدون 
حمایت موثر از نیروی کار ممکن نیســت. در شــرایطی که 
اعالم می شود حقوق کمتر از ٩ میلیون تومان تامین کننده 

هزینه های زندگی یک خانوار نیست، نمی توان انتظار داشت 
که خانوار کارگری با حقوق دو میلیــون و ٨۰۰هزار تومان 

ارتزاق و امرار معاش کند.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران در 
وضعیت حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی اثرگذار است، 
اظهار کرد: سرنوشت حقوق بیش از ســه میلیون و ۵۰۰هزار 
بازنشسته تامین اجتماعی که ۶۵درصد آنها حداقل بگیرند به 
تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار وابسته است. امسال 
تعیین دستمزد با آشفتگی و به هم ریختگی و مسائل حاشیه ای 
همراه بود و ما هیچ سالی را نداشتیم که حقوق بازنشستگان در 

تیرماه مشخص شود.
وی در پایــان گفت: از شــورای عالــی کار می خواهیم که 
جلسات مقدماتی بررســی دستمزد را هرچه ســریع تر آغاز 
کند تا تصمیم گیری در این خصوص به ســال جدید موکول 
نشــود و اتفاقات و نارضایتی هایی که امسال پیش آمد و حقوق 
بازنشستگان بعد از گذشــت چند ماه از سال تعیین شد، دیگر 

تکرار نشود.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار:

٨0  درصد کارگران موقتی و فصلی، شغل خود را از دست داده اند

یک فعال حوزه روابط کار:

چاره ای جز واقعی کردن حقوق کارگران نداریم

سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
در ارتباط با ارائه تسهیالت یک میلیون تومانی 
به اقشار نیازمند توضیحاتی ارائه داد. به گزارش 
»توسعه ایرانی«، حامد شمس گفت: ۲٩میلیون 

و ۷۰۰هزار نفر که شغل و درآمد ثابت ندارند از دو 
نوع تسهیالت برخوردار خواهند شد. وی با اشاره 
به اینکه از نیمه آذرماه تسهیالت بالعوض ماهانه 
۱۰۰هزار تومــان به مدت چهار مــاه پرداخت 

می شود، افزود: پرداخت وام یک میلیون تومانی 
هم از همین ماه آغاز خواهد شد. سخنگوی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: متقاضیان 
از روز چهارم آذر ٩٩ تقاضای خود را برای دریافت 

وام یک میلیون تومانی با ارســال شــماره ملی 
سرپرست خانوار به تلفن همراهی که به نام او ثبت 
شده، به سرشماره ۶۳۶٩ اقدام کنند. بازپرداخت 
وام یک میلیون تومانی، ۳۰ ماه از بسته حمایت 
معیشتی کسر خواهد شد در حالی که تسهیالت 
یک میلیون تومانی فروردین ٩٩ از محل یارانه 

ماهانه خانوار کسر می شود.

وی درمورد شرایط مشموالن این تسهیالت 
گفت: افرادی که هیچ گونه درآمد ثابتی ندارند 
یعنی حقوق بگیر دولت و شرکت های عمومی 
وابسته به دولت نیستند و همچنین بیمه پرداز 
ســازمان تأمین اجتماعی یا مســتمری بگیر 
نیستند و در دهک های پایین جامعه قرار دارند، 

مشمول دریافت این تسهیالت خواهند بود.

سخنگوی وزارت رفاه:

وام یک میلیونی فقط در اختیار اقشار بدون حقوق قرار می گیرد

مصرف گوشت قرمز 
۷۲درصد، مصرف مرغ 
۷۶درصد، مصرف برنج 

۷۱درصد، مصرف لبنیات 
۶۱درصد و مصرف تخم مرغ 

حدود ۴۲درصد در 
خانواده های بیکارشدگان 

در دوره شیوع ویروس 
کرونا کاهش یافته است

بیش از ۹۳درصد از 
بیکارشدگان ابراز 

داشته اند که در ایام بیکاری 
مجبور شده اند هزینه های 
زندگی خود و خانواده شان 
را کاهش دهند و ۷۶درصد 

آنها مجبور به کاهش 
هزینه های مواد خوراکی 
خانواده شان در این دوره 

زمانی شده اند
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