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تجمع فرهنگیان بازنشسته مقابل 
سازمان برنامه و بودجه

صبح دیروز جمعی از فرهنگیان بازنشســته با 
تجمع مقابل ســازمان برنامه و بودجه، خواستار 
پرداخت پاداش پایان خدمت خود شدند. به گزارش 
ایلنا، این فرهنگیان که در ســال ۹۷ بازنشســت 
شده اند، می گویند: تاخیر در پرداخت پاداش پایان 
خدمت که تنها امید ما برای سال های بازنشستگی 
و پیری است، ارزش آن را به شدت کاهش می دهد. 
با توجه به نرخ تــورم، از ارزش واقعــی پاداش، هر 
ماه که می گذرد، کاسته می شــود و این، به ضرر ما 
بازنشستگان است. این بازنشستگان از مسئوالن 
سازمان برنامه و بودجه درخواســت دارند بودجه 
کافی در اختیار آموزش و پــرورش قرار دهد تا این 
نهاد بتواند پاداش پایان خدمت بازنشســتگان را 

پرداخت کند.
    

با مخالفت کارگران  روبرو شد
 فروش ماشین آالت داماش 

برای پرداخت دستمزد

جمعی از کارگران کارخانه آب معدنی داماش 
با تصمیم کارفرما برای فروش ۲۰ خودرو کامیونت 
حمل بار این واحد تولیدی با هدف پرداخت مطالبات 
عقب مانده کارگران، مخالفت کردند. این کارگران 
در گفت وگو با ایلنا گفتند: در مــدت زمانی که در 
این کارخانه مشغول به کار هستیم، به رغم چندین 
ماه مزد معوقــه، زیان های مالــی و روحی زیادی 
را برای نگهداری این کارخانه متحمل شــده ایم. 
سال هاست با تالش شبانه روزی توانسته ایم با وجود 
مشــکالت اقتصادی، فعالیت تولیدی کارخانه را 
حفظ کنیم اما اخیــرا کارفرما قصد کــرده برای 
پرداخت مطالبات عقب مانده کارگــران و خرید 
چند دستگاه ماشین آالت، ۲۰ کامیونت از مجموع 

۳۳ کامیونت حمل بار کارخانه را به فروش برساند.
به گفته این کارگران، ماه گذشته )تیر ماه( گروهی 
از همکاران آنها در اعتراض به سه ماه معوقات مزدی 
تجمع برگزار کردند که نتیجه این اعتراض سه روزه 
پرداخت یک ماه و نیم از کل مطالبات کارگران بوده 
است. به گفته آنها، این واحد تولیدی دارای بهترین 
و پیشرفته ترین ماشین آالت تولیدی برای تولید 
آب معدنی اســت و تعداد ۴۰ کارگر همزمان با این 
دستگاه ها مشــغول کارند و این نگرانی وجود دارد 
که با فروش این خودروها که هر کدام زمینه اشتغال 
حداقل دو نفر را فراهم می کند، زمینه اشــتغال و 

امنیت شغلی کارگران شاغل به خطر بیافتد.
    

رئیس شورای اسالمی کار   قند   فسا:
خصوصی کنندگان کارخانه ها، 

پاسخگوی کارگران باشند
رئیس شورای اسالمی کارخانه قند فسا می گوید: 
دولت، بانک هــا و دیگر نهادها به قند فســا کمک 
کنند تا از این بحران خارج شــود. به گزارش ایلنا، 
عبدالرضا خراســانی مشــکل کارخانه قند فسا را 
»کمبود نقدینگی« می داند و می گوید: نهادهای 
دولتی، بانک ها و دیگر ارگان های مسئول به کارفرما 
کمک کنند تا از این بحران خارج شــود و مشکل 
کمبود نقدینگی و تاخیر در پرداخت معوقات مزدی 
کارگران یک بار برای همیشه حل شود. وی می افزاید: 
کسانی که چهار ســال پیش کارخانه را فروختند 
باید پاسخگوی مشکالتی باشند که برای کارگران 
این واحد صنعتی، خانواده های آنها و مســئوالن 
شهرستان پیش آمده اســت. زمانی که کارخانه را 
واگذار می کردند باید فکر سرمایه انباشته و نقدینگی 

در گردش بودند تا کار به اینجا نرسد.
    

 چهار هزار معدن غیرفعال 
در کشور وجود دارد

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران گفت: ایمیدرو امسال 
احیا و فعال ســازی ۱۵۰ معدن کوچک با ســهم 
اشتغال حداقل هزار نفر را در برنامه دارد. به گزارش 
روابط عمومی وزارت صمت، خــداداد غریب پور 
گفت: حــدود ۴۰۰۰ معدن در کشــور غیرفعال 
است. سیاســت دولت در چارچوب برنامه احیای 
معادن کوچک که از طرح هــای اقتصاد مقاومتی 
است، تکیه و جذب مشارکت بخش خصوصی در 
این عرصه خواهد بــود. وی افزود: دولت به تنهایی 
به دنبال فعال ســازی معادن کوچک نیست، بلکه 
با بسترسازی و فراهم آوردن زمینه های مشارکت 

بخش خصوصی،  این برنامه را پیگیری می کند.

4
اخبار کارگری

گزارش

براســاس گزارش مرکز آمــار و اطالعات 
راهبردی وزارت کار از وضعیت دستمزد نیروی 
انسانی شاغل در بخش کشــاورزی، کمترین 
میزان دستمزد روزانه را کارگران »میوه چین« 
و بیشترین متوسط دستمزد روزانه را کارگران 
»دروگر غالت و نشــاکار« دریافت کرده اند. به 
گزارش ایســنا، مزد کارگران کشاورزی شامل 
وجه نقد بوده و در مواردی کــه به جای تمام یا 
قسمتی از آن غذا یا سهمی از محصول داده شده 
باشــد، ارزش ریالی آن به قیمت روز پرداخت، 
برآورد و به وجه نقد اضافه می شود. نتایج طرح 
مرکز آمار و اطالعات راهبــردی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی درباره مزد روزانه کارگران 
مشاغل منتخب کشاورزی )۷ شغل( حاکی از آن 
است که بیشترین مزد روزانه در میان مردان را 

»کارگر دروگر غالت« با ۸۱هزار و ۷۸۱ تومان 
و کمترین مزد روزانــه را »کارگر میوه چین« با 
۵۳هزار و ۴۷۲ تومان دریافت کرده اند. بیشترین 
مزد روزانه در میان زنان نیز به »کارگر نشاکار« با 
۷۵هزار و ۲۶۵ تومان و کمترین مزد روزانه زنان 
همچون مردان به »کارگر میوه چین« با ۴۰هزار 
و ۷۴۴ تومان اختصاص داشــته است. پس از 
کارگر دروگر غالت، بیشترین دستمزد در سال 
گذشته متعلق به کارگر نشاکار بوده که بر این 
اساس متوسط دستمزد روزانه زنان با ۷۵هزار 
و ۲۶۵ تومان نسبت به متوسط دریافتی روزانه 
مردان با ۷۴هزار و ۴۰۰ تومان بیشتر بوده است. 
این در حالی است که بیشترین دستمزد روزانه 
را در سال ۱۳۹۶ کارگر نهرکش و مرزبند به خود 
اختصاص داده و کارگران میوه چین همچنان 

کمترین مزد روزانه را دریافــت کرده اند. نکته 
قابل توجه اینکه متوســط مزد روزانه »کارگر 
بیل زن باغ« در دو ســال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تغییر 
چندانی نداشته و دســتمزد »کارگر نهرکش و 
مرزبند« از ۷۲هزار و ۱۴۳ تومان در سال ۱۳۹۶ 
به ۵۸هزار و ۱۱۰ تومان رسیده و به شدت کاهش 

داشته است. 
با توجه به متوسط مزد روزانه در استان های 
کشور، باالترین مزد روزانه برای مردان مربوط به 
»کارگر وجین کار و تنک کار« در استان گیالن با 
۱۲۰هزار و ۸۹۹ تومان و پایین ترین مزد روزانه 
مربوط به »کارگر نهرکش و مرزبند« در استان 
خراسان جنوبی با ۳۰هزار تومان است. باالترین 
مزد روزانه برای زنان در بین استان های کشور 
نیز مربوط به »کارگر وجیــن کار و تنک کار« 

در اســتان گیالن با ۱۰۲هــزار و ۶۲۵ تومان 
و پایین ترین مــزد روزانه مربوط بــه »کارگر 
وجین کار و تنک کار« در استان خراسان رضوی 

با ۲۷هزار و ۹۰۷ تومان بوده است.
بررسی شکاف جنسیتی مزد در سال ۱۳۹۷ 
بیانگر آن است که بیشترین شکاف جنسیتی 
مزد به »کارگر دروگر غالت« و کمترین شکاف 
جنسیتی مزد به »کارگر وجین کار و تنک کار« 
و »نشــاکار« اختصاص داشته است. همچنین 

بررسی شکاف جنسیتی مزد بیانگر آن است که 
اختالف متوسط مزد روزانه زنان و مردان در شغل 
وجین کار و تنک کار، در سال گذشته ۰.۸درصد 
کمتر از سال ۱۳۹۶ است. شکاف جنسیتی مزد 
از نسبت مابه التفاوت مزد زنان و مردان به مزد 
مردان به دست می آید و این شاخص به صورت 
درصد نمایش داده می شــود و هر چه این رقم 
بیشتر باشد، شکاف جنســیتی مزد عمیق تر 

خواهد بود.

در سال گذشته؛

 شکاف جنسیتی مزد، کمی بهبود یافته است
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محمود نوروزیه 

بعد از انتشار گزارش مرکز آمار ایران 
از افزایش نرخ اشــتغال در بهار سال 
جاری، مرکز پژوهش های مجلس روز 
چهارشنبه دوم مردادماه گزارش داد 
که افت نرخ بیکاری نه به خاطر افزایش 
اشــتغال، بلکه به  خاطر دلسرد شدن 

مردم از جستجوی کار است.
تناقــض اطالعاتی و آمــاری این 
گزارش ها نشان می دهد که برخالف 
آخرین گزارش مرکز آمــار که اعالم 
کرده نــرخ بیکاری افراد ۱۰ ســاله و 
بیشتر نشــان می دهد ۱۰,۸ درصد 
از جمعیت فعال )شــاغل و بیکارِ در 
جســتجوی کار(، بیکار بوده اند، این 
شاخص، نسبت به بهار سال گذشته ۱.۳ 
درصد کاهش یافته؛ صندوق بین المللی 
پول نرخ بیــکاری ایران برای ســال 
۲۰۱۸ را حــدود ۱۳.۹ درصد ارزیابی 
و پیش بینی کرده  که در ســال جاری 
به ۱۵.۴ درصد افزایــش یابد؛ ضمن 
اینکه این رشد تا سال ۲۰۲۴ به صورت 
متمادی ادامه خواهد داشت و به حدود 

۱۹.۴ درصد خواهد رسید. 
طبق گزارش های مرکــز آمار در 
سال گذشــته ۴۰,۵ درصد جمعیت 
۱۰ ســاله و بیش تر از نظر اقتصادی 
فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغالن 
یا بیــکاران قرار گرفته انــد که بر این 
اصل نرخ بیکاری جوانــان ۱۵ تا ۲۹ 
ســاله حاکی از آن اســت که ۲۵,۱ 
درصــد از فعاالن این گروه ســنی در 
سال ۱۳۹۷ بیکار بوده اند. یعنی نرخ 
باالیی از جوانان در گــروه بیکاران به 
سر می برند و این در شرایطی است که 
در اصطالح جمعیت شناسی از آن به 

عنوان »پنجره فرصت جمعیتی« یاد 
می کنند. 

وقتی آمارها دروغ می گویند
در ارزیابی نرخ بیــکاری، بیکار به 
کسی گفته می شــود که حداقل یک 
ساعت در هفته را کار نمی کند )شاغل 
نیست(، اما در جستجوی کار است و 
اگر افراد جســتجوکننده کار کاهش 
یابند، طبیعتا نرخ بیکاری نیز کاهش 
می یابد. به عبارتی ساده تر، اگر کسی 
به دنبال شغل نباشد، در معادالت نرخ 

بیکاری تاثیری ندارد.
اکنون مرکز پژوهش های مجلس 
می گویــد »به دلیل نامســاعد بودن 
وضعیت بازار، افراد بیکار از جستجوی 
کار دلســرد شــده و از بازار کار خارج 
شده اند و در این بین سهم عظیم زنان با 
توجه به ترکیب ۵۰ درصدی جمعیت 
زنان از جمعیت در سن کار، قابل تأمل و 
توجه است«. این گزارش می افزاید در 
صورتی که این افراد از بازار کار خارج 
نمی شدند نرخ بیکاری کل کشور به 
۱۳.۹ درصد می رســید که نسبت به 
نرخ اعالم شده )توسط مرکز آمار( ۳.۱ 

درصد بیشتر است.
در بخشــی از گزارش آمــده »در 
صورتی که افراد خارج شــده از بازار 
کار در فصــل بهــار ۱۳۹۸ همچنان 
تقاضای شغل داشــتند، نه تنها نرخ 
بیکاری ۱.۳ درصد کاهش نمی یافت 
بلکه ۱.۶ درصد نیز افزایش می یافت. 
این موضوع در نرخ بیکاری زنان بسیار 
جدی تر است به طوری که با این فرض 
نرخ بیکاری زنان به جای ۱۷.۳ درصد 

به ۲۸.۱ درصد می رسید«.
نرخ بیکاری مردان نیز در گزارش 
مرکز آمار ۹.۲ درصد عنوان شده، اما 

مرکز پژوهش ها می گوید اگر افراد از 
جستجوی کار دلسرد نشده و غیرفعال 
نمی شــدند، این رقم اکنون به ۱۰.۴ 

درصد می رسید.
مرکز پژوهش هــا می گوید طی 
ســه ســال منتهی به بهار ۱۳۹۷ به 
طور متوسط ساالنه ۲۶۲ هزار نفر به 
جمعیت بیکار اضافه شده است که در 
این میان ۱۵۳ هزار نفر آن مرد و ۱۰۲ 
هزار نفر آن زنان بوده انــد. اما در بهار 
۱۳۹۸ نسبت به بهار ۱۳۹۷، جمعیت 
بیکار ۳۶۵ هزار نفر کاهش داشته است 
و به طور مشخص جمعیت بیکار مردان 
۲۲۷ هزار نفر و جمعیت بیکار زنان ۱۳۸ 
هزار نفر کاهش داشته است که علت 
این امر دلسرد شدن بسیاری از آنها از 
جستجوی شغل و در نهایت غیرفعال 

شدن آنهاست.
همچنیــن در بهار ســال جاری 
جمعیــت بیــکار جــوان ۱۵-۲۴ 
ســاله، ۱۳۰ هــزار نفــر و بیکاری 
فارغ التحصیالن عالی نیز ۲۰ هزار نفر 
کاهش را نشــان می دهد که حاکی از 
دلسرد شدن این قشــر مهم از دنبال 

کردن بازار کار و اشتغال است.
معضل سبقت عرضه از تقاضا 

به باور کارشناسان عدم توازن بین 
خروجی دانشگاه ها با ورودی به بازار 
کار موجب شده تا آمار باالی بیکاری 
در بین فارغ التحصیالن دانشــگاهی 
به یک چالش بزرگ بــرای دولت ها 

تبدیل شود.
پس از رشد جهشی جمعیت ایران 
در دهه شــصت، ورود این افراد از آغاز 
تحصیل در مدرســه با معضل کمبود 
کالس و معلم همراه شــد و در ادامه 
با نزدیک شــدن ورود ایــن طیف به 

آموزش عالی، انواع دانشگاه ها یکباره 
به عرصه آمدند تا پاسخگوی نیاز این 
خیل عظیم نیازمند به آموزش عالی و 
ورود به بازار کارباشند بدون آن که برای 
آینده شغلی آنان نیز برنامه ای تدوین 

کرده باشند.
اما بر خالف ایران در اکثر کشورهای 
توســعه یافته بین تعداد دانشگاه ها 
و موسســات آمــوزش عالــی و بازار 
کار تناســبی منطقی وجود دارد. در 
این کشــورها بخش قابل توجهی از 
نیروی فعال از نظــر اقتصادی بدون 
ورود به دانشگاه به طور مستقیم بعد از 
تحصیالت دبیرستانی، جذب بازار کار 
می شوند. ولی در کشور ما به دلیل عدم 
وجود کار متناســب با رشد جمعیت، 
دانشگاه ها با تقاضای بسیار زیاد برای 
ورود به مقاطع باالتر روبرو می شوند با 
این امید که شاید فارغ التحصیالن از آن 

بتوانند جذب بازار کار شوند.
براساس آخرین گزارش موسسه 
پژوهــش و برنامه ریزی آموزش عالی 
وزارت علوم، از تعداد ۲۵۶۹ دانشگاه 

در کشــور؛ ۵۳۰ واحــد آن ســهم 
دانشگاه آزاد، ۳۰۹ مورد آن در اختیار 
موسسه های غیرانتفاعی، ۱۷۰ مرکز 
فنی حرفه ای، ۴۶۶ مرکز پیام نور، ۹۵۳ 
واحد علمی کاربردی و ۱۴۱ دانشگاه 
دولتــی       )وزارت علــوم، تحقیقات و 
فناوری( است که در ۳۱ استان کشور 

به ثبت رسیده اند.
در این زمینه  آخرین آمارها نشان 
می دهد نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله 
و بیشتر فارغ التحصیالن آموزش عالی 
۱۸,۱ درصــد)۱۲۵۴۰۵۰( که این 
عدد برای زنــان ۲۸,۱ و برای مردان 
۱۲,۹ درصد اســت.  همچنین سهم 
جمعیت بیکار ۱۰ ساله و بیشتر فارغ 
التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران، 
۳۸,۵ درصد که این عدد برای مردان 

۲۶,۱ و برای زنان ۶۵,۹ است. 
از سوی دیگر در سال ۱۳۹۷ سهم 
جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش 
عالی از کل بیکاران ۳۸.۵ درصد گزارش 
شده است. این سهم در بین زنان نسبت 
به مردان و در نقاط شهری نسیبت به 
نقاط روســتایی باالتر است. بررسی 
تغییرات این شاخص نشان می دهد که 
شاخص های مذکور نسبت به سال قبل 

درصد ۱.۴ درصد افزایش یافته است.
همچنین نتایج گویای آن است که 
در سال گذشته سهم جمعیت شاغل 
فارغ التحصیل آمــوزش عالی از کل 
شــاغالن ۲۳.۹ درصد بوده است. این 
سهم در بین زنان نسبت به مردان و در 
نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی 
باالتر است. با بررسی تغییرات مشاهده 
می شود، این شاخص نسبت سال قبل 

۲.۴ درصد افزایش یافته است.
مهاجرت از نوع »اضطرار کاری«

شــتاب مهاجــرت به خــارج از 
مرزها بعد از فرار مغزها و ســرمایه ها، 
در سال های اخیر رشد قابل توجهی 
داشته اما اکنون نوعی از مهاجرت به 
کشورهای همســایه به قصد یافتن 
کار باب شده که به گفته کارشناسان 

مهاجرت از روی اضطرار است.
ایلنا در گزارشی به نقل از خبرگزاری 
فرانسه به قلم عادل بکوان محقق عراقی 
- فرانسوی موسسه مطالعات پیشرفته 
علوم اجتماعی پاریــس، به حرکت 
کارگران ایرانی به ســمت کردستان 
عراق پرداخته و آورده که کردســتان 
عراق، به میزبانی برای موج گسترده  
کارگران ایرانی بدل شده که از آنها در 
گارگاه های »ساخت و ساز« کردستان 

عراق پذیرایی می کند.
این رسانه مدعی اســت در میان 
کارگــران ایرانــی، دانش آموختگان 
دانشگاه ها نیز حضور دارند که به سبب 
ناامیــدی از یافتن کار در ایــران، در 
کردســتان عراق کارگری می کنند.  
دســتمزد روزانه هر کارگر در اربیل 
بین ۲۵ تا۳۰ هزار دینار عراقی، حدود 

۲۵دالر )تقریبا ۳۰۰هزارتومان( یعنی 
سه برابر دستمزد آنها در ایران است.

اکثر کارگــران ایرانی با ویزای یک 
ماهه توریستی از مرزهای ایران خارج 
شده و وارد کردستان عراق می شوند. 
کارگران ایرانی پــس از ۲۸ روز برای 
استراحت به خانه بازمی گردند و پس 
از یــک هفته اســتراحت این چرخه 
همچنان تکرار می شــود. براین اصل 
کارگران ایرانی نه تنهــا کار خود را از 
منظر اجتماعی و فرهنگی  در جامعه 
عراقی-کردی انجــام می دهند، بلکه 

خرج کرده و هزینه می کنند.
سامانه اشتغال ایرانیان؛ وعده ای 

که همچنان محقق نشده است
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در سال های اخیر برای ثبتی شدن آمار 
اشتغال، ایجاد سامانه اشتغال ایرانیان 
را وعده داد که در آخرین مورد معاون 
وزیرقول داده بوده که فــاز اول آن تا 
تیرماه ســال جاری عملیاتی شود اما 

همچنان به مرحله اجرا نرسیده است.
از آنجا که آمار اشــتغال همواره با 
اما و اگرهایی مطرح بوده و معیارهای 
سنجش اشــتغال به گونه ای تدوین 
شــده که بســیاری از بیکاران هم در 
آمارها شاغل به حســاب می آیند، راه 
حلی برای این معضل  پیشــنهاد شد 
مبنی بر اینکه به هر ایرانی شاغل یک 
کد اشتغال اختصاصی داده شود تا به 
واسطه آن ثبت آمار اشتغال در»سامانه 
بانک اشــتغال ایرانیان« واقعی شود. 
ضمن اینکه این طرح کمک می کند 
که افرادی که در دو شغل اشتغال دارند 
و مالیات بیشتر پرداخت نمی کنند، 
با رصد تسهیالت دریافتی مشخص 
شوند.  این سامانه اطلس اشتغال کشور 
که قرار است با مطرح کردن مختصات 
اشتغال، اطالعات الزم را از نیازهای بازار 
کار مشخص کند تا جهت گیری برای 
اصالح  نظام آموزشی نیز امکان پذیر 
شود، در گیرودار بدقولی مسووالن امر 
به فهرســت وعده های محقق نشده 
پیوسته است تا در غیاب آن همچنان 
آمارهای غیرواقعی و خوشــبینانه از 

رشد اشتغال در جامعه منتشرشود.

مرکز پژوهش های مجلس به آمارهای متناقض از وضعیت اشتغال پاسخ داد

افت نرخ بیکاری در سایه دلسردی از جستجوی کار

صندوق بین المللی پول 
نرخ بیکاری ایران برای سال 

۲۰۱۸ حدود ۱۳.۹ درصد 
ارزیابی و پیش بینی کرده  
که در سال جاری به ۱۵.۴ 
درصد افزایش یابد ضمن 

اینکه این رشد تا سال ۲۰۲۴ 
به صورت متمادی ادامه 

خواهد داشت و به حدود 
۱۹.۴ درصد خواهد رسید

در میان کارگران ایرانی، 
دانش آموختگان 

دانشگاه ها نیز حضور دارند 
که به سبب ناامیدی از یافتن 

کار در ایران، در کردستان 
عراق کارگری می کنند.  

دستمزد روزانه هر کارگر 
در اربیل بین ۲۵ تا۳۰ هزار 

دینار عراقی، حدود ۲۵دالر 
)تقریبا ۳۰۰هزارتومان( 

یعنی سه برابر دستمزد آنها 
در ایران است


