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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
 باید به نمایندگان کارگران 

امنیت شغلی بدهیم

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی تاکید کرد: 
در پیگیری خواســته های کارگران پشــت آنان 

ایستاده ایم.
محمد شریعتمداری در گفت وگو با ایلنا، درباره 
روند آزادی کارگران بازداشــتی در کشــور گفت: 
طبیعی اســت مرجعی که این افراد باید مراجعه 
کنند تا بتوانند مطالباشان را با همکاران ما در میان 
بگذارند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است  و اگر 
موردی وجود داشته که نیاز به حضور ما باشد، حتما 
مداخله خواهیم کرد. وی با اشاره به آزادی کارگران 
بازداشت شده در جریان اعتراض های اخیر، عنوان 
کرد: آزاد کردن کارگران نشــان می دهد همکاری 
خوبی بین دولت و دستگاه قضایی صورت گرفته و 
روند بسیار مطلوبی را طی کرده است. شریعتمداری 
خاطرنشان کرد: باید بپذیریم حق طبیعی یک کارگر 
است که در زمینه مسائل مربوط به حوزه کاری اش 
اعتراض الزم را از طریق قانونــی بیان کند. باید به 
نمایندگان کارگران در شوراها و کانون های صنفی، 
امنیت شغلی بدهیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تاکید کرد: در شوراها و کانون ها، نمایندگان کارگران 
باید به خاطر دفاع از حقوق کارگران نظیر مذاکره 
درباره تامین امنیت شغلی، از بین بردن قراردادهای 
سفید و عدم به کارگیری اشخاص در کارهای دائم با 
قراردادهای موقت که حقوق اساسی کارگران است، 

پای کار بایستند.
    

یک کارشناس اقتصادی:
مدیریت نرخ ارز، روند تعدیل 

کارگران را کاهش داد
براساس آخرین آمار اعالمی مرکز آمار کشور، 
نرخ بیکاری در تابستان امســال ۱۰.۵درصد بود 
که نســبت به مدت مشابه ســال گذشته کاهش 
۱.۷درصدی داشت و در یک سال منتهی به تابستان 
۱۳۹۸ حدود ۴۵۵هزار نفر از جمعیت بیکار کشور را 
کاهش داد. البته بسیاری از کارشناسان، این کاهش 
نرخ بیکاری را ملموس نمی دانند و مدعی هستند که 

در نرخ های اعالمی ابهام دارد.
در همین زمینه یک کارشناس مسائل اقتصادی 
در گفت وگو با ایرنا گفت: مدیریت نرخ ارز توســط 
دولت موجب احساس اطمینان در بخش تولید شد و 
این کاهش نگرانی های ارزی نسبت به سال گذشته، 

تولیدکنندگان را امیدوار کرد.
»پوراندخت نیرومند« افزود: مشاهدات میدانی 
نشان می دهد که امســال در مقایسه با سال های 
گذشــته ریزش و تعدیل نیروی کار نسبت به قبل 
کاهش یافته اســت، البته در این میــان افزایش 

بارندگی و رونق کشاورزی نیز دخیل بوده است.
این کارشــناس اقتصادی ادامــه داد: حضور 
استارت آپ ها در بازار کار و جذب دانشجویانی که 
در این زمینه مهارت دارند نیز در کاهش نرخ بیکاری 
بی تاثیر نیســت. وی درباره ابهام در آمارهای نرخ 
بیکاری گفت: مرکز آمار در دوره های مختلف نرخ 
بیکاری و اشتغال را با توجه به شاخص های بین المللی 
اعالم می کند که این ارقــام از صحت و اعتبار الزم 
برخوردار است. پورمند تاکید کرد: اما برای مقایسه 
نرخ بیکاری در دوران هــای مختلف نیازمند نظام 
جامع اطالعات بازار کار هســتیم که وضعیت بازار 
کار، تعداد اشتغال های ایجاد شده، مشاغل رسمی 
و غیررسمی و بســیاری آمار مربوطه را در اختیار 
ما قرار دهد. وی تصریح کرد: تا زمانی که این اقدام 
انجام نشــود، نمی توانیم در مورد نیروی بازار کار و 
میزان اشتغال و بیکاری اظهارنظر کارشناسی داشته 
باشیم. این کارشناس اقتصادی درباره عملی شدن 
این طرح، گفت: دولت با محوریت وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی می تواند در این زمینه وارد عمل شود. 
البته باید مجلس و دستگاه های دیگر نیز وارد عمل 
شوند. نیرومند اظهار داشت: ایاالت متحده آمریکا، 
استرالیا، کانادا و بسیاری از کشورهای دیگر نیز در 
سال های گذشته چنین نظام آماری را تشکیل دادند 
و اطالعات افراد را از حیث مهارتی، سن اقتصادی 
و اینکه در چه مشــاغلی می توانند فعالیت کنند 
استخراج و طبقه بندی کردند. وی افزود: برای نمونه 
در ژاپن آزمون های استعدادسنجی شغلی برگزار 
می شــود که کارفرما و متقاضی می توانند ثبت نام 
کنند. عالوه بر آن وضعیت اقتصادی و آینده شغلی 
را نیز تعیین می کند و در اختیار سیاست گذاران در 

این عرصه قرار می دهد.
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اخبار کارگری

براساس قانون تامین اجتماعی هر 
کارگری که طی مدت قــرارداد کاری 
خود، بدون اراده خود از کار بیکار شده 
باشد، مشمول بیمه بیکاری می شود اما 
موضوعی که به مرور زمان شاهد فراگیر 
شدن آن هستیم، بحث مقرری بیکاری 
کارگران پروژه هایی اســت که به دلیل 
محدودیت های مالی کارفرما تعطیل 
شده اند و سرنوشت نامعلومی برای آنها 

رقم خورده است.
به گزارش ایرنا، بــا وجود پرداخت 
هزینه های مربوط به بیمه بیکاری توسط 
کارفرمایان، اما کارگرانی که طبق قرارداد 
مشخص با یک پروژه عمرانی همکاری 
می کنند، مشمول بیکاری غیرارادی از 
شغل خود نمی شوند چرا که با قراردادی 

مشخص مشغول به کار شدند.
قانون تامیــن اجتماعــی درباره 
کارگرانــی کــه در جریــان تعطیلی 
پروژه های نیمه تمام بیکار می شــوند، 
شفاف نیست و معلوم نیست این بیکاری 
که به واسطه محدودیت ها در اختصاص 
اعتبار صورت گرفته، ارادی اســت یا 
غیرارادی چرا که عامل اصلی در احراز 
شــرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری 
بر پایه اخراج اســتوار شده است به این 
معنا که بیمه شده، کار خود را به اختیار 
از دست نداده باشد، مثال اخراج به دلیل 
عدم نیاز کارگر یا عــدم تفاهم کارگر 
و کارفرمــا در ادامه همــکاری صورت 

گرفته باشد.

باید توجه داشــت که بیمه بیکاری 
به عنوان یک ابزار کاربردی در شرایط 
خاص در قانون کار گنجانده شــده که 
به واســطه این ابزار کارگران می توانند 
در دوره بیمــه ای خــود کمتر متوجه 
بحران بیکاری شــده و فرصتی برای 
جست وجوی کار دیگری را داشته باشند 
اما همچنان سوالی که شاید بی جواب 
مانده تعیین تکلیف کارگرانی اســت 
که دارای قراردادی مشــخص هستند 
اما به دلیل تزریق نشــدن منابع مالی 
الزم به پروژه هــای عمرانی تعطیل یا 
نیمه تعطیل، به اجبار بیکار شــده اند و 
مقرری بیمه بیکاری آنها برقرار نشده 

است.
دبیــر کانون انجمن هــای صنفی 
کارفرمایی خوزستان در این باره گفت: 
پیمانکاران پروژه های عمرانی براساس 
قانون باید سهم سه درصدی خود بابت 
بیمه بیــکاری را به تامیــن اجتماعی 
پرداخت کنند، این در حالی اســت که 
بعد از اتمام پروژه تعــدادی از کارگران 
برای مدتی بیکار خواهنــد بود ولی با 
این وجود بیمه بیکاری شامل حال آنها 

نخواهد شد.
»فــرزاد حیــدری« اصلی تریــن 
نگرانی برای حوزه کسب و کار را متوجه 
کارگرانی دانســت که با وجود داشتن 
قرارداد مشخص مجبور هستند به دلیل 
تعطیلی پروژه های عمرانی از کار بیکار 
شوند و گفت: در این شرایط باز هم بیمه 

بیکاری به کارگــران تعلق نمی گیرد و 
این باعث ســردرگمی بخش زیادی از 

این افراد شده است.
وی ادامه داد: پیگیری های متعددی 
در ایــن زمینه صورت گرفتــه اما تنها 
شاهد آن بوده ایم که کارگران پروژه های 
خاصی در اســتان خوزستان مشمول 

دریافت بیمه بیکاری شده اند.
دبیــر کانون انجمن هــای صنفی 
کارفرمایی خوزستان به برقراری بیمه 
بیکاری تعدادی از کارگران شــرکت 
کیســون که پیمانکار ســاخت پروژه 
قطار شــهری اهواز بودند، اشاره کرد 
و گفت: ایــن کارگران بعــد از مدت ها 
پیگیری موفق به برقراری بیمه بیکاری 
خود شــدند. او تاکید کرد: از همین رو 
درخواست می شــود که بیمه بیکاری 
کارگران پروژه هــای عمرانی تعطیل 
شده استان مانند کارگران پروژه قطار 

شهری برقرار شود.
برقراری بیمه بیکاری به شرط 

اثبات تعطیلی طرح عمرانی
اما اظهارات معاون بیمه ای اداره کل 
تامین اجتماعی خوزستان در خصوص 
بیمه کارگران پروژه های تعطیل شده 

عمرانی با تفاوت هایی همراه است.
»ضیا صباغ« با اشاره به اینکه هر فرد 
بیمه شده ای که در اثنای قرارداد از کار 
بیکار شده باشد، می تواند از مقرری بیمه 
بیکاری برخوردار شود، گفت: به عنوان 
مثال می توان به پروژه قطار شــهری 

اهواز که کارگران آن بــه دلیل تامین 
نشدن اعتبارات مورد نیاز بیکار شدند، 

اشاره کرد.
وی ادامه داد: برای برقراری حق بیمه 
بیکاری برای چنین کارگرانی، کمیته ای 
متشــکل از اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و همچنین تامین اجتماعی 

استان تصمیم گیری می کنند.
معــاون بیمــه ای اداره کل تامین 
اجتماعی خوزســتان یادآور شد: ولی 
نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد 
این است که کارگران بیکار شده ناشی از 
کاهش حجم کار یا پایان پروژه مشمول 

قانون اخراج غیرارادی نمی شوند.
صباغ به برقراری بیمه بیکاری تعداد 
۲ هــزار و ۷۵۰ نفر کــه در زمین های 
کشاورزی، واحدهای تولیدی و صنعتی 
که در جریان سیل دچار خسارت شدند، 

اشــاره کرد و گفت: بــا توافقاتی که در 
رده های مدیریتی ارشد کشور صورت 
گرفت، این کارگران موفق به استفاده از 

بیمه بیکاری شدند.
وی اضافه کرد: در مــورد کارگران 
پروژه های تعطیل شــده، اگر برقراری 
بیمه بیکاری چنین کارگرانی با مشکل 
روبه رو شده شــاید به خاطر این باشد 
که پیمانکار به رد کردن لیســت بیمه 
کارگران خود ادامه داده و در این صورت 
طبیعی است که کارگران مشمول این 

قانون نشوند.
او تصریح کرد: در صــورت تمایل 
کارفرمایان، این اداره کل آمادگی دارد 
تا با بررسی مستندات قانونی که ازجمله 
آن اســناد تخصیص نیافتن اعتبار به 
پروژه های مربوطه است، برقراری بیمه 
بیکاری کارگران چنین پروژه هایی را 

مورد پیگیری قرار دهند.
با وجود پیگیری های صورت گرفته، 
ظاهرا حلقه مفقوده ای بین خواســته 
کارگران و کارفرمایانی که سهم خود در 
زمینه بیمه بیکاری را پرداخت می کنند 
با سازمان تامین اجتماعی وجود دارد 
که شفاف ســازی بهتری در این زمینه 

نیاز دارد.
یک کارشــناس امور بیمه تامین 
اجتماعی با اشــاره به اینکه پروژه های 
عمرانی اساسا دارای یک تاریخ شروع 
و پایان هستند، گفت: طبیعتاً اشخاصی 
که در پروژه هــا کار می کنند چنانچه 
بیکاری آنها به واسطه اتمام پروژه باشد، 
طبق قانــون مشــمول دریافت بیمه 
بیکاری نخواهند شد و دلیل آن پایان 
کاری است که برای آن استخدام شده اند. 
»علی ترکاشوند« ادامه داد: اما چنانچه 
کارگری در اثنای قرارداد کاری با کارفرما 
یا قبل از اتمام پروژه بیکار شود، می تواند 
از حقوق بیمه بیکاری برخوردار شود و 
اثبات اینکه وی برخالف میل بیکار شده 
را می توان به کارگیری شــخص ثالثی 

دانست که جایگزین شده باشد.
مدیرکل سابق اداره تامین اجتماعی 
خوزستان با بیان اینکه تجربه ثابت کرده 
که متاســفانه در بعضی از پروژه های 
عمرانی به واســطه اختصاص نیافتن 
به موقع منابــع مالی دچــار تعطیلی 
می شــوند، گفت: در صورتی کار وجود 
داشته باشــد اما امکان ادامه آن برای 
نیروی انسانی ممکن نباشد، پیمانکار 
نمی تواند فرد دیگری را هم جایگزین 

کند.

وی تصریح کرد: برای بررسی هر چه 
بیشتر موضوع باید موارد مشابه در کشور 
مورد بررســی کارشناسی قرار بگیرد و 
فرآیندی صحیح و شفاف برای برقراری 
بیمه بیــکاری کارگــران در این گونه 

پروژه ها تعیین شود.
 تعطیلی پروژه ها 

مساوی با بیکاری کارگران است
دبیر کانون سراســری پیمانکاران 
عمرانــی ایــران نیــز بــا اشــاره به 
محدودیت هــای مالــی دولــت در 
اختصاص اعتبار به پروژه های عمرانی 
گفت: در این شــرایط الزم اســت که 
بــا اولویت بندی هایی کــه ضرورت 
دارد، نســبت به تکمیل طرح هایی که 
از  پیشرفت مناســبت تری برخوردار 

هستند، اقدام کرد.
»علی طاهری« ادامه  داد: تعطیلی 
پروژه های نیمه تمام به بیکاری تعدادی 
قابل توجهی از کارگران می انجامد به این 
خاطر که وقتی منابع مالی در دسترس 
نباشــد، نیروهای متخصص نیز دچار 

چالش می شوند.
وی افــزود: در این شــرایط انتظار 
می رود تا بیمه بیکاری که پیمانکاران 
ســهم ســه درصدی خود را پرداخت 
کرده اند بــرای کارگرانی که تحت این 
شرایط از کار بیکار می شــوند، اعمال 
شود. دبیر کانون سراسری پیمانکاران 
عمرانی ایران به تبعات منفی سیاسی و 
اجتماعی ناشی از بیکاری تعداد زیادی از 
این کارگران اشاره کرد و گفت: در حال 
حاضر تعداد بسیار زیادی از پروژه های 
عمرانی یا تعطیل هستند یا پیشرفت 

الک پشتی دارند.
طاهری یــادآور شــد: در برخی از 
استان ها این شــرایط مدیریت شده و 
الزم است کل کشــور نیز به این سمت 
حرکت کند و از تعریف پروژه های جدید 
که احتمال بیکاری کارگران آن وجود 

دارد، جلوگیری شود.

بیکارانی که پناهگاهی برای خود نمی بینند

بالتکلیفی کارگران پروژه های پیمانکاری برای دریافت بیمه بیکاری

خبر

کارگاه هایی با فعالیت های مربوط به سالمت انسان، دارای 
٦۰درصد کارکن زن هستند.

به گزارش ایسنا، مرکز آمار اعالم کرد که در سال ۱۳۹٦ حدود 
۸۱درصد از کارکنان بخش بازرگانی و خدمات را کارکنان مرد و 

۱۹درصد را کارکنان زن تشکیل داده اند.
کارگاه های با فعالیت های مربوط به سالمت انسان، دارای 
٦۰درصد کارکن زن و بیشترین سهم در بین فعالیت های بخش 
بازرگانی و خدمات بوده است و کارگاه های دارای فعالیت  تعمیر 
وسایل نقلیه موتوری با یک درصد، کمترین سهم را در سهم زنان 

شاغل دارد.
طبق اعالم مرکــز آمار ایــران، طرح جامــع آمارگیری از 
کارگاه های بازرگانی و خدمات یکــی از طرح های نوین آماری 
است که با هدف تهیه  اطالعات مناسب از ویژگی های کارگاه های 

بازرگانی و خدمات، در سطح کشور توســط مرکز آمار ایران و 
با همکاری ســازمان  مدیریت و برنامه ریزی استان های به اجرا 
درآمده است تا در برنامه ریزی های اقتصادی به کارگرفته شود. 
این طرح در سال ۱۳۹۷ به اجرا درآمده است که شامل ۳۱ کد 
طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ایران  اســت، قسمت اعظم 

کارگاه های بخش بازرگانی و خدمات کشور را شامل می شود.
نتایج طرح در سال ۱۳۹٦ نشان می دهد ۳۳درصد از کارکنان 
کارگاه های بازرگانی و خدمات را کارکنان با تحصیالت باالتر از 
دیپلم، ۳۴درصد کارکنان دیپلم و ۳۳درصد نیز دارای مدرک 

تحصیلی زیردیپلم تشکیل می دهند.
همچنین حدود ۴۲درصــد از ارزش افــزوده کارگاه های 
بازرگانی و خدمات مورد بررسی مربوط به فعالیت خرده فروشی 

)به جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت(  است.

بر این اساس، بهره وری کارکنان این کارگاه ها در سال ۱۳۹٦ 
به ازای هر کارکن معادل ۲۸۲ میلیون ریال بوده است. همچنین 
بهره وری کارکنان به ازای هر ساعت بیش از ۱۱۸هزار ریال بوده 
است. همچنین به طور متوسط هر کارکن ۴۹ ساعت در هفته به 
فعالیت مشغول بوده است. نتایج طرح نشان می دهد که ضریب 
نفوذ رایانه در این کارگاه ها ۲٦درصد اســت کــه کارگاه های 
بــا فعالیت های جنبی خدمــات مالی و فعالیت هــای بیمه و 
فعالیت های صرافی و کارگزاری با ضریب نفوذ ۱۰۰درصد دارای 

باالترین نسبت از این حیث در کارگاه های مورد بررسی است.
طبق اعالم مرکز آمار، ۲۰درصد از کارکنان کارگاه های مورد 
بررسی نیز از اینترنت برای فعالیت های خود در داخل یا خارج از 

کارگاه استفاده کرده اند.
۱۱درصد از مدیران کارگاه های مورد بررسی را زنان تشکیل 

داده اند که فعالیت های آموزش با ۵۰درصد بیشترین سهم را از 
این حیث دارند. همچنین ۸۳درصد از کارگاه های بازرگانی و 
خدمات از ابزارهای الکترونیکی برای پرداخت و دریافت خود بهره 
برده اند که فعالیت های جنبی خدمات مالی و فعالیت های بیمه 
با ۹۸درصد باالترین میزان استفاده را در این زمینه دارا بوده اند. 
۹۸درصد از کارگاه ها نیز از دستگاه  کارتخوان برای پرداخت و 

دریافت استفاده کرده اند.

بخش سالمت، بیشترین اشتغال را برای زنان ایرانی فراهم کرده است

معاون رفاهــی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفــت: در آیین نامه دولت، دریافت 
یارانه بیمه مشروط به آزمون وسع شده است و 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی کامل 

برای اجرای این آزمون را دارد.
به گزارش روابط عمومی وزارت کار، احمد 
میدری گفت: مطابق بنــد الف ماده ۷۰ قانون 
برنامه ششم توسعه »پوشــش بیمه سالمت 

برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و 
برخورداری از یارانه دولت جهت حق  سرانه بیمه 
از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس 
آیین نامه ای خواهد بــود که به تصویب هیأت 
وزیران می رســد«. آیین نامه اجرایی بند الف 
ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه در شهریور 
امسال در هیأت وزیران مصوب شد. وی ادامه 
داد: براســاس ماده ۲ آیین نامــه مذکور افراد 

فاقد بیمه پایه سالمت، بیمه شدگان مناطق 
روســتایی، عشایری و شــهرهای با جمعیت 
کمتر از ۲۰هزار نفر و همچنین بیمه شدگان 
شهری صندوق بیمه همگانی رایگان سازمان 
و اقشــار تحت پوشــش نهادهای حمایتی، 
مشمول این آیین نامه هستند. معاون رفاهی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: 
براساس ماده ۸ آیین نامه، کلیه بیمه شدگان 

مشمول در ماده ۲ ظرف مدت یک سال از ابالغ 
این آیین نامه ارزیابی وسع می شوند. میدری 
یادآور شد: براساس تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین نامه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است 
براساس اطالعات ثبت شده در پایگاه اطالعات 
ایرانیان خانوارهای متقاضی استفاده از یارانه 
دولت جهت حق ســرانه بیمه پایــه درمان را 
براساس فهرست اعالمی از ســوی سازمان، 

مورد ارزیابی وسع قرار دهد و نتایج آن را ظرف 
یک ماه به سازمان بیمه ســالمت اعالم کند. 
وی افزود: با توجه به موارد گفته شده، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی ایجاد 
پوشــش بیمه پایه اجباری در کشور و ایجاد 
ســازوکارهای الزم برای ثبت نام موارد جدید 
است و در صورتی که متقاضی جدید خواستار 
استفاده از یارانه دولت برای پرداخت حق سرانه 
بیمه باشــد باید اطالعات از سازمان به وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای  انجام ارزیابی 

وسع ارسال شود.

معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

آمادگی الزم برای اجرای آزمون وسع متقاضیان دریافت یارانه بیمه را داریم

ظاهرا حلقه مفقوده ای 
بین خواسته کارگران و 

کارفرمایانی که سهم خود 
در زمینه بیمه بیکاری را 

پرداخت می کنند با سازمان 
تامین اجتماعی وجود دارد 
که شفاف سازی بهتری در 

این زمینه نیاز دارد

قانون تامین اجتماعی 
درباره کارگرانی که در 

جریان تعطیلی پروژه های 
نیمه تمام بیکار می شوند، 

شفاف نیست و معلوم 
نیست این بیکاری که به 
واسطه محدودیت ها در 
اختصاص اعتبار صورت 

گرفته، ارادی است یا 
غیرارادی
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