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دسترنج / شهرنوشت

این روزها دولت با مشکل آماری که 
از دستگاه های مختلف اعالم می شود، 
سخت دســت به گریبان است. برای 
مثال گزارش مرکز آمار نشان می دهد 
کــه رکوردهــای تورمــی در دولت 
سیزدهم جابه جا شده اما رئیس این 
دولت، اعالم می کند که کشور را با تورم 
60درصدی تحویل گرفته، آماری که 
در هیچ کدام از گزارش های نهادهای 

مختلف موجود نیست.
به گزارش »توسعه ایرانی«، گرانی 
و تورم تنها حوزه آماری نیســت که 
دولت با آن درگیر شده است. در بحث 
اشتغال هم آخرین گزارش مرکز آمار 
نشان می داد که نرخ بیکاری در دولت 
سیزدهم افزایش یافته و نرخ مشارکت 
اقتصادی نیز تقلیل یافته است. با این 
حال مقامات ارشد دولت مثل ابراهیم 
رئیسی در حوزه اشــتغالزایی نیز به 
خود نمره قبولی می دهند و معتقدند 
که حداقل یک میلیون شغل در دوران 

فعالیت آنها ایجاد شده است.
در همین زمینه، وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی نیز گزارش می دهد 
که »نتیجه اقدامات دولت سیزدهم 
منجر بــه ایجاد ۹۷۵هزار شــغل در 
ســال اول عملکرد دولت ســیزدهم 
شده که رئیس جمهور هم آن را اعالم 
کرده است. این عدد عملکرد اشتغال 
مربوط به کلیه دستگاه های اجرایی 
در کنار نهادهای کمیتــه امداد امام 
خمینی)ره(، ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( و بسیج است«. گواه 
ادعای مسئوالن ارشد دولت سیزدهم 
در ایجاد اشتغال میلیونی که اصال با 
گزارش مرکز آمار ایــران همخوانی 
ندارد، افزایش تعداد بیمه شــدگان 
تامین اجتماعی در دولت ســیزدهم 

است.

رشد اقتصادی فعلی توان ایجاد 
اشتغال میلیونی ندارد

در همین زمینــه، یک فعال حوزه 
کار بــا تاکید بر ضــرورت ارائــه آمار 
اشتغال و بیمه شدگان جدید به شکل 
تفکیک شده، گفت: اســتخراج و ارائه 
آمارهای مربــوط به ایجاد اشــتغال 
و افزایــش بیمه شــدگان تامیــن 
اجتماعی در مدیریت بهتــر بازار کار 
و تصمیم گیــری برنامه ریزان اثرگذار 

است.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایســنا 
با اشاره به افزایش تعداد بیمه شدگان 
جدید تامین اجتماعــی اظهار کرد: 
در بحث بیمه چند مــدل بیمه داریم؛ 
مثل بیمه کارگران ساختمانی،  بیمه 
رانندگان و قالیبافان، بیمه زنان خانه دار 
و زنان سرپرست خانوار و در کنار اینها 
بیمه اجباری و بیمــه اختیاری داریم 
که در بیمه اجباری، فرد کارفرما دارد 
ولی در بیمه نوع اختیاری،  فرد خودش 
یا خانواده اش را با مبلغــی که تامین 
اجتماعی مشخص کرده بیمه می کند 

که به آن بیمه خویش فرمایی هم گفته 
می شود و همه اینها طرح هایی است 

که در تامین اجتماعی دنبال می شود.
وی ادامه داد: در بیمه اجباری فرد به 
واسطه کارفرما مشغول به کار می شود 
و حق بیمه او واریز می شــود و عمدتا 
اشــتغال پایداری که مدنظر داریم در 

قالب بیمه اجباری است.
این فعال حوزه کار متذکر شد: نکته 
اساسی خدماتی است که یک بیمه شده 
اجباری به واســطه آنکــه کارفرمای 
اصلی دارد و حق بیمه بــرای او واریز 
می شود دریافت می کند در حالی که 
بیمه شدگان اختیاری چنین خدماتی 
را نمی گیرند. مثال اگر کارگری که بیمه 
اجباری اســت مرخصی استعالجی 
بگیرد، تامین اجتماعی هزینه های او 
را می پردازد ولــی در بیمه اختیاری 
چنین هزینه ای را شخص بیمه شده 

باید پرداخت کند.
چمنــی افزایــش یــک میلیون 
و 200هزار بیمه شــده جدید تامین 
اجتماعی را الزاما به منزله ایجاد اشتغال 
ندانست و گفت: افزایش بیمه شدگان 
باید نشان دهنده این باشد که در جامعه 
فعلی رشد اقتصادی چشمگیر داشته 
باشیم و در اشتغال پایدار بتوانیم به این 
آمار دست پیدا کنیم. زمانی می توانیم 
این آمار و ارقام را بپذیریم که به شکل 
تفکیک شــده مشخص شــود که در 
کدام بخش و براساس چه نوع بیمه ای 

اشتغالزایی شده است.

عمده ایجاد اشتغال و بیمه شدگان 
جدید متعلق به بخش خدمات

این فعال حوزه کار، بخش اعظمی 
از بیمه شــدگان جدید را متعلق به 
مشــاغل خدماتی و درصد کمی را 
مشــاغل خانگی دانســت و گفت: 

براساس آمارها بیشــترین افزایش 
سطح اشتغال مربوط به بخش خدمات 
اســت و معتقدم که آمار اعالم شده، 
بیمه شدگان خدماتی هستند که از 
طریق بیمه واریزی مشــغول به کار 
شده اند ولی کارفرمای اصلی ندارند 
در حالی که این مساله را در اشتغالی 
که مدنظر دولت اســت نمی توانیم 

لحاظ کنیم.
وی ادامه داد: از سال گذشته بحث 
کرونا در جامعه تاثیرگذاری خودش را 
از دست داد و در کسب و کارهایی که 
تعطیل شده بودند به چرخه فعالیت 
خود برگشــتند. همین امر موجب 
افزایش ســفرها و تقاضا برای برخی 
خدمات شــد و بســیاری از هتل ها، 
زائرسراها، باشگاه ها، استخرها و مراکز 
گردشگری رونق دوباره گرفتند و به 
واسطه بازگشــت به کار این مشاغل 
می توان گفت که اشتغال های جدید 

هم به وجود آمده است.
چمنی متذکــر شــد: در بحث 
مشاغل خانگی نیز بعد از کرونا بیشتر 
کارگاه های کوچک بــه راه افتادند و 
توانستند روی پای خودشان بایستند 
که این مســاله هم به باال رفتن آمار 

اشــتغال کمک کــرد. وی، افزایش 
حقــوق و دســتمزد را ازجمله علل 
تاثیرگذار در افزایش آمار اشــتغال 
و بیمه شدگان دانســت و گفت: اگر 
چه به واســطه تورم، افزایشی که در 
دستمزدها لحاظ شــد از بین رفت 
ولی به هر جهــت این افزایش حقوق 
موجب شد تا افراد به کار ترغیب شوند 
و مجموعه های صنعتی و تولیدی که 

دنبال کارگر بودند، نیرو جذب کنند.

تاثیر افزایش منطقی دستمزد در 
آمار اشتغال و بیمه شدگان

این فعال حوزه کار گفت: بسیاری 
از نیروهای کار ساعت های طوالنی در 
یک واحد تولیدی یا کارگاه مشغول 
کار بودند ولــی چون حقوق ناچیزی 
دریافت می کردند عمدتا به ســمت 
مشاغل کاذب و غیرمولد رفته بودند 
و نمونه بارز آن کار در تاکســی های 
اینترنتی است که درآمد آن از حقوق 
ماهانــه ۴.۵ میلیون تومــان در یک 
کار تولیدی بیشتر است لذا افزایش 
منطقی دســتمزد می تواند در آمار 

اشتغال و بیمه شدگان تاثیر بگذارد.
وی در پایــان بر لزوم مقایســه 

آمار بیمه شــدگان جدید نسبت به 
ســال ۱۳۹۸ تاکید کــرد و گفت: ما 
باید آمارهای جدید را با سال ۱۳۹۸ 
که هنــوز وارد دوران کرونا نشــده 
بودیم، مقایســه کنیم. به طور حتم  
آمارها می تواند بــه تصمیم گیران و 
برنامه ریــزان در خصوص مدیریت و 
تحلیل بازار کار کمک کند لذا تاکید 
ما این اســت که آمارهای اشتغال و 
بیمه شــدگان جدید را تفکیک شده 
انتشار بدهیم تا مشخص شود کدام 
بخش ها باید تقویت و کدام بخش ها 

مورد حمایت بیشتر قرار گیرد.

افزایش تعداد بیمه شده به منزله اشتغال جدید نیست 

دولت سیزدهم در مخمصه آمار

آخرین گزارش مرکز 
آمار نشان می داد که نرخ 

بیکاری در دولت سیزدهم 
افزایش یافته و نرخ 

مشارکت اقتصادی نیز 
تقلیل یافته است. با این 

حال مقامات ارشد دولت 
مثل ابراهیم رئیسی در 

حوزه اشتغالزایی به خود 
نمره قبولی می دهند
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کارگران کمباین سازی تبریز: 
رئیسی اجازه تعطیلی کارخانه را ندهد

حدود ۴0 تا ۵0 کارگر کارخانه کمباین سازی تبریز 
که به شرکت توسعه صنعت آذربایجان شهرت دارد، 
دست به دامان رئیس جمهور شــدند. این کارگران از 
ابراهیم رئیسی درخواســت کردند به مشکالت این 
واحد قدیمی رسیدگی شــود. به گزارش ایلنا، یکی از 
کارگران قدیمی این واحد تولیدی در این رابطه گفت: 
کمباین سازی در آستانه تعطیلی است. چند روز پیش 
رئیس جمهور در سخنان خود تاکید کرد هیچ کارخانه 
و واحد تولیدی نباید تعطیل بشــود، بنابراین از وی 
درخواست می شود به مشکالت این واحد که روزگاری 

یکی از قطب های صنعت استان بود، رسیدگی شود.
    

یک کارگر جوشکار بر اثر سقوط 
جان باخت

یک کارگر جوشکار در شهر کرج به دلیل سقوط از 
یک ساختمان جان خود را از دست داد. به گزارش ایلنا، 
این حادثه روز دوشنبه )2۸ شهریور ماه( اتفاق افتاد که 
طی آن یک کارگر جوشکار در منطقه رجایی شهر کرج 
به دلیل رعایت نکردن ایمنی کار از ارتفاع یک ساختمان 
سقوط کرد. این اتفاق سبب مرگ کارگر جوشکار شد. 
کارگر جان باخته که مردی جوان بود وقتی مشــغول 
جوشکاری در ارتفاع طبقه سوم ساختمان بود، به دالیل 

نامعلومی با از دست دادن تعادل خود دچار حادثه شد.
    

هزینه طرح دارویار برای 
تامین اجتماعی ماهانه 1100میلیارد 

تومان است
مدیرکل درمان غیرمســتقیم تأمین اجتماعی از 
پرداخت بدون تأخیر مطالبــات داروخانه های طرف 
قرارداد این ســازمان در قالب طرح دارویار خبر داد و 
گفت: تأمین اجتماعی ماهیانه حدود ۱۱00 میلیارد 
تومان به داروخانه های طرف قرارداد پرداخت می کند.

به گزارش ایســنا، شــهرام غفاری بــا رد برخی 
ادعاهای مطرح شــده ازجمله نامه انجمن داروسازان 
به رئیس جمهور با ادعای تأخیر یا تعلل بیمه های پایه 
در اجرای این طرح گفت: مطالبات داروخانه های طرف 
قرارداد تأمین اجتماعی بدون تأخیر درحال پرداخت 
اســت. کلیه مطالبات داروخانه های طــرف قرارداد 
تأمین اجتماعی تا تیر ماه پرداخت شــده و مطالبات 

مرداد ماه نیز از هفته آینده پرداخت می شود.

سردار رحیمی:
ماموران پلیس امنیت اخالقی نحوه 

رفتار با مردم را آموزش می بینند
رئیس پلیس تهران بزرگ 
گفت: برای ماموران خانم و آقا 
در پلیس امنیــت اجتماعی 
اخالقی ده ها کارگاه آموزشی 
در سطح اساتید مجرب برگزار 
شده و در ارتباط با انجام درست ماموریت شان و اجرای 
قوانین جاری  و همچنین در رابطه با برخورد مناسب با 
مردم و...به آن ها آموزش داده می شود. سردار حسین 
رحیمی در گفت وگو با ایلنا خاطرنشان کرد: آموزش 
مستمر ماموران خانم و آقا در پلیس امنیت اجتماعی 
اخالقی جزئی از برنامه های همیشگی آن ها است. وی 
درباره برخی اخبار مبنی بر به کارگیری نیروهای بسیج 
در گشت های ارشاد گفت: تمام این افراد از نیروهای 

پلیس هستند.
    

ایالن ماسک اعالم کرد؛
معافیت از تحریم ها؛ شرط ارائه 
اینترنت ماهواره ای در ایران 

ایالن ماســک اعالم کرد 
استارلینک برای ارائه خدمات 
در ایران، خواســتار معافیت 
از تحریم ها می شــود.  مالک 
شرکت اســپیس ایکس در 
توئیتی اعالم کرد که با ارائه خدمات اســتارلینک در 
قطب جنوب، حاال این سرویس در تمام قاره ها فعال 
است. زیر همین توئیت کاربری از ایالن ماسک پرسید 
که آیا از نظر فنی امکان ارائه خدمات اســتارلینک به 
کاربران ایرانی وجود دارد یا خیر؟ مدیرعامل اسپیس 
ایکس پاسخ داد: »استارلینک در این زمینه خواستار 

معافیت از تحریم ها علیه ایران خواهد شد.«
    

چهارشنبه 30 شهریورماه؛
ساعت رسمی کشور برای آخرین بار 

به عقب کشیده می شود
برای آخرین بار، ساعت رسمی کشور از ساعت 2۴ روز 
چهارشنبه، سی ام شهریور، یک ساعت به عقب کشیده 
خواهد شد. طبق مصوبه مجلس، »قانون تغییر ساعات 
رسمی کشور مصوب ۱۳۸6/۵/۳۱ نسخ می شود و دیگر 

در آغاز سال نو تغییر ساعت نخواهیم داشت.

اخبار کارگری

از گوشه و کنار 

چمنی: بسیاری از نیروهای کار 
چون حقوق ناچیزی دریافت 

می کنند به سمت مشاغل 
کاذب و غیرمولد می روند 

لذا افزایش منطقی دستمزد 
می تواند در آمار اشتغال و 
بیمه شدگان تاثیر بگذارد

»در حال حاضر ما شاهد یک کنش گسترده 
هســتیم و یک نــوع همگرایی و اتحــاد بین 
طیف های سیاسی، فعاالن مدنی، اجتماعی و 
فرهنگی را شاهد هستیم که نشان دهنده اراده 
عمومی ملت ایران است و دیدگاه های مردم را 
در این کنش گسترده اجتماعی بیان می کنند، 
به هر حال مجلس باید در  عرصه قانون گذاری و 

نظارت نمادی از اراده عمومی باشد.«
اینها بخشی از گفت وگوی عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با خبرنگار 
ایلنا درخصوص مرگ مهســا امینی، دخترک 
میهمان پایتخت است. واکنش   ها به این واقعه 
تأسف بار در ایران و جهان بی سابقه و گسترده  
است و چنان برای نظام هزینه زا شده که رئیس 
و نمایندگان مجلس نیز به موضوع این مرگ با 

همه ابعاد مبهم آن،  ورود کرده اند.
محمدباقر قالیباف، در جلسه علنی دیروز در 
این مورد گفت: مجلس مرگ خانم مهسا امینی 
را برای روشن شدن موضوع و اصالحات مورد 
نیاز ســاختارها و فرآیندها، رسیدگی می کند 
و مردم نیز اجــازه هرنوع سوءاســتفاده را به 

دشمنان و همراهان آنان نخواهد داد.
رئیس مجلس افزود: درگذشت خانم مهسا 
امینی داغی بر دل های ما گذاشت و از ساعات 
اول اطالع نمایندگان از وقــوع حادثه، ارکان 
نظارتی مجلس با حساســیت تمــام، فرایند 
رســیدگی این حادثه را در دســتور کار خود 

قرار دادند.
وی تصریح کرد:  کمیســیون امور داخلی 
مجلس موظف است با حداکثر دقت و موشکافی 
کامل تمامی زوایای پرونده درگذشــت مهسا 
امینی را در ســریع ترین زمان ممکن به اطالع 

نمایندگان و مردم شریف ایران برساند.
قالیباف اضافه کرد: همچنین کمیســیون 
مذکور وظیفه دارد عالوه بر بررســی مصداقی 
درگذشت مرحومه مهسا امینی، برای جلوگیری 
از تکرار این قبیل موارد، فرایندها و شیوه اجرا 
در گشــت های امنیت اخالقی فرماندهی کل 
انتظامی را مورد بررســی قرار دهد تا برای رفع 

شدن اشــکاالت موجود در چگونگی اجرای 
آن، اقدام شود.

بــه گفته رئیــس  مجلس، دســتگاه های 
متعدد فرهنگــی و اجتماعی در مقوله حجاب 
وظایف ایجابــی خــود را به درســتی انجام 
نمی دهند، در چنیــن شــرایطی مواجهه با 
هنجارشکنی ها، نیاز به برنامه ریزی دقیقتر با 
ضوابطی روشن و استفاده از نیروهای آموزش 
دیده، توسط فرماندهی کل انتظامی دارد تا با 
مسئولیت پذیری کامل، از اعمال سلیقه های 
شــخصی و خطاهای فــردی و سیســتمی 
جلوگیری کند و این اقدامــات مورد پذیرش 

عموم مردم عزیز و نجیب ایران قرار گیرد.

 بدون اصالح روش ها، 
بعید نیست این اتفاقات تکرار شود

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس نیز در این باره گفت: اگر مسئله 
گشت ارشاد را آسیب شناسی نکنیم و صرفا در 
همین موضوعی که اتفاق افتاده است خالصه 
کنیم و پرونده بسته شود و هیچ اصالحاتی در 
روش ها در ســاختارها و سیاست ها رخ ندهد 

بعید نیست این حادثه تکرار شود.
رحیمی جهان آبــادی در گفت وگو با ایلنا، 

درباره این که طرحی را در خصوص گشت ارشاد 
به مجلس شورای اسالمی ارائه داده است، گفت: 
طرحی داده نشده اســت؛ بلکه پیشنهادی را 
مطرح کردم مبنی بر اصالح بخشــی از قوانین 
جزایی ما که به نیروی انتظامی اجازه می دهد 
با جرائم مشــهود به عنوان ضابط قضایی عام 
برخورد کند و حجاب ذیل این جرائم مشروط 

تعریف شده است.
ایــن نماینده مجلس شــورای اســالمی 
بیان کرد: قرار اســت با تعدادی از نمایندگان 
پیشنهادی را طرحی و آماده کنیم برای اصالح 
بخشــی از قوانین تعزیری و مجازات اسالمی 
که برخورد در موضــوع حجاب را تحت عنوان 
یک جرم مشــهود در اختیار نیروی انتظامی 
قرار داده تا برخــورد کند که به نظر من اگر این 
را بتوانیــم اصالح کنیم و تحــت عنوان طرح 
اصالحیه برای مجازات بیاوریم بخشــی از این 
اقداماتی که نیرو انتظامی انجام می دهد محدود 
 می شود و نمی تواند بدون حکم قضایی افراد را 

بازداشت کند.
وی در پاسخ به اینکه افکار عمومی مطالباتی 
را همچون برچیده شــدن گشت ارشاد مطرح 
می کند، آیا نمایندگان می توانند این مطالبه 
را پیگیری کنند، عنوان کرد: معتقدم مجلس 

نمادی از اراده عمومی مردم است، در حال حاضر 
ما شاهد یک کنش گسترده هستیم و یک نوع 
همگرایی و اتحاد بین طیف های سیاسی، فعاالن 
مدنی، اجتماعی و فرهنگی را شــاهد هستیم 
که نشان دهنده اراده عمومی ملت ایران است 
و دیدگاه های مردم را در این کنش گســترده 
اجتماعی بیان می کنند، به هر حال مجلس باید 
در  عرصه قانون گذاری و نظارت نمادی از اراده 

عمومی باشد.
وی ادامه داد: معتقدم در این فضا و در حال 
حاضر نمی توان قضاوت کرد که چه سرنوشتی 
برای گشت ارشــاد باید رقم بخورد. به اعتقاد 
من باید کار کارشناســی در اصــالح قوانین، 
بازداشت افراد و دخالت نیروهای انتظامی در 
مقوالت فرهنگی و اعتقــادی مانند حجاب به 
یک جمع بندی برسد و مجلس در قالب طرح 
قانون گذاری و نظارت این آسیبی که ایجاد شده 

است را کاهش دهد.
رحیمی جهان آبادی بیان کرد: طبیعی است 
که ما نتوانیم نسبت به دغدغه و خواست اراده 
عمومی مردم بی اعتنا باشیم. مجلس جلوه گاه 
اراده عمومی چه در عرصه قانون گذاری و چه 
در عرصه نظارت است و طبیعی است که ما در 
عرصه قانون گذاری ورود پیدا کنیم که رضایت 

و دغدغه های مردم و خواســت مردم را مورد 
توجه قرار دهیم. 

این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه باید نحوه تعامل با مردم، دخالت نیروی 
انتظامی و مقوله فرهنگی و اعتقادی حجاب و 
نحوه برخورد با افرادی که به زعم نیروی انتظامی 
متخلف هستند، مورد بررسی قرار گیرد، تصریح 
کرد: قطعا مجلس باید ورود پیدا کند و نباید  از 
کنار یک آسیب اجتماعی بزرگ و دغدغه ملت 

به آسانی رد شود، 

تا وقتی این فرآیند اصالح نشود، 
به بیراهه می رویم

همچنین یک عضو کمیسیون امور داخلی 
کشور و شــوراها در مجلس شــورای اسالمی 
در خصوص ابعاد حادثه فوت مهســا امینی و 
عملکردی که گشت ارشــاد در طول سالیان 
گذشته داشته اســت، گفت: این فرآیند باید 
اصالح شود و تا وقتی که این اصالح نشود ما به 
بیراهه می رویم. خودمان عامل نارضایتی برای 

مردم شده ا یم. 
جالل رشــیدی کوچــی، افزود: بــا این 
رفتارهــا داریم مردم را از دیــن زده می کنیم. 
بعد می گوییم این ها همه منافق و ضدانقالب 

هستند.
وی ادامه داد: برخی از دوستان ما اصال حاضر 
نیستند راجع به اشــتباه خود صحبت کنند 
و اصرار دارند که کار درســت را انجام داده اند. 
دوســتان باید بپذیرند گشت ارشــاد اشتباه 
بوده، چون نتیجه ای جز خســران و ضرر برای 
کشور نداشته است. این احتیاج به آمار و ارقام 
و نظرسنجی ندارد. اگر گشت ارشاد به تنهایی 
قرار بود در مسئله حجاب موفق بشود ما نسبت 
به ۱0 سال گذشته حداقل باید وضعیت مان در 

حوزه حجاب ثابت بود.
وی در ادامــه اظهار کرد: مقاومــت در برابر 
پذیرش حقایق خیلی سخت تر از خود حقیقت 
است. این مقاومت متاسفانه وجود دارد. چرا از 
اول تا آخر گشت ارشاد ضرر است؟ چراکه تنها 
است. در حالی که ۳۳0 تکلیف از سوی شورای 
عالی انقالب فرهنگی در بحث حجاب صادر شده 
و ۳۳ دستگاه مکلف شده اند آن را اجرا کنند، ۳2 
دستگاه خود را کنار کشیده اند. در حالی که کار 

اصلی به عهده آن دستگاه ها است. 

رئیس  و نمایندگان مجلس از ضرورت »اصالح ساختارها« در گشت ارشاد می گویند

مرگ میهمان سقزی و امواج پیش روندة یک کنش اجتماعی

شهرنوشت


