
نماینــده تهران در مجلــس از طرح ســوال خود از 
وزیر کار با ادعای به کارگیری اعضای ســتاد انتخاباتی 
رئیس جمهور در هیأت مدیره شرکت های زیرمجموعه 

شستا خبر داد.
علی خضریان در گفت وگو با ایسنا با اشاره به شرایط 
اقتصادی در ایام بیماری کرونا و شــغل هایی که آسیب 
دیده اند و همچنیــن تعطیلی مشــاغل و بیکاری افراد 
مدعی شــد: مدارکی به دست بنده رســیده که نشان 

می دهد شماری از اعضای ستاد انتخاباتی آقای روحانی 
با دســتور معاون وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در 
شرکت های زیرمجموعه شستا به کارگیری شده اند. این 
در حالی است که آمارها نشان می دهد حدود ۳۰درصد 
از جوانان کشور بیکار هستند که بسیاری از این جوانان 
تحصیل کرده و متخصص، می توانســتند واجد شرایط 

جذب در برخی از این شرکت ها باشند.
وی افزود: با توجه به اینکه به کارگیری افراد در مشاغل 
تخصصی و مدیریتی، نیازمند داشتن تخصص، تجربه و 
سوابق شغلی موثر و مرتبط است سوال من از وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی این است که اعضای کمیته جوانان 
و دانشجویان ستادهای انتخاباتی جناب آقای روحانی 
با کدام سابقه موثر شغلی، برای جذب در مشاغل کلیدی 

و هیأت مدیــره بزرگترین و مهمتریــن هلدینگ ها و 
شرکت های اقتصادی و تولیدی کشور )زیرمجموعه های 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی( معرفی شده اند؟ 
آقای شریعتمداری که مدعی شفافیت در وزارتخانه تحت 
امرشان و به خصوص شرکت های شستا هستند حاضر 
به شفاف سازی درباره جذب بدون ضابطه این افراد نیز 
هستند؟ آیا چنین امکانی برای سایر جوانان کشور هم 
فراهم اســت؟ آیا این مصداق بی عدالتی و تخلف آشکار 

مدیریتی نیست؟
عضو هیات رئیســه کمیســیون اصل نود ادامه داد: 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی اشــتغال در 
کشور است چه پاسخی به خیل جوانان بیکار در کشور 
دارد و این اقدام خود را چگونه توجیه می کند؟ در چنین 

شرایطی که مسائل اقتصادی اولویت اول کشور است و 
اقشار مختلف مردم با مشکالت عدیده معیشتی و بیکاری 
دست و پنجه نرم می کنند و هر روز هم این فشار در حال 
افزایش است و مردم زیر فشار اقتصادی در حال له شدن 
هستند، با پشتوانه کدام تصمیم کارشناسی شده در سال 
پایانی دولت اقدام به معرفی جوانان عضو ستاد انتخاباتی 
آقای روحانی جهت عضویت در هیات مدیره شرکت های 

بزرگ اقتصادی کرده اید؟
وی در پایان مدعی شد: به استناد لیست ها و مدارک 
موجود این افراد با امضای جناب »م.ک« معاون وزیر به 
شستا معرفی شده اند، درخواست بنده از وزیر این است 
که در خصوص به کارگیری این افراد در چنین پست های 

مهمی شفاف سازی صورت گیرد.
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 رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی 
وزارت علوم:

 ۷۰  درصد کارگران 
زیر خط فقر هستند

رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش 
عالی وزارت علوم بیان کرد: ۷۰درصد کارگران زیر 
خط فقر هستند و امنیت شغلی آنان رو به کاهش 
است. اینها همه تله های جمعیتی فقر هستند. نتیجه 
این تله های جمعیتی فقر، سیاه چاله هایی است که 
خطرات و بحران های اجتماعی را بــه دنبال دارد. 
نسرین نورشاهی گفت: با شیوع بیماری کووید۱۹ 
بشر با یک ابر مساله روبه رو شده و تقریبا دو میلیارد 
نفر در جهان به زیر خط فقر رفته انــد. در ایران نیز 
خط فقر حــدود ۱۰میلیون تومان اســت. تقریبا 
می توان گفت حدود دو میلیون نفــر نیز درصدد 
خارج شدن از محیط کار هســتند و یک میلیون 
کارگر تامین اجتماعی بیکار شــدند. نورشــاهی 
افزود: ۷۰درصد کارگران زیر خط فقر هســتند و 
امنیت شــغلی آنان رو به کاهش است. اینها همه 
تله های جمعیتی فقر هستند. نتیجه این تله های 
جمعیتی فقر، سیاه چاله هایی است که خطرات و 
بحران های اجتماعی را به دنبال دارد. این بحران ها و 
آسیب ها عواقب خاصی دارد ازجمله حاشیه نشینی، 
اختالل در آموزش و پرورش کــودکان، بی ارزش 
شــدن ارزش هــا و... . رئیس موسســه پژوهش و 
برنامه ریزی آموزش عالــی وزارت علوم بیان کرد: 
امروز بحران های ناامیدی،  فرسایش اعتماد،  عدم 
یکپارچگی اجتماعی و  اختالل در سالمت اجتماعی 
از تله های فقر اســت که با آن روبه رو شده ایم یا در 

آینده نزدیک با آن روبه رو خواهیم شد.
    

۱۵۰هزار کارگر در خطر بیکاری 
هستند

دبیر انجمن قطعه سازان خودرو گفت: از ۱۲۰۰ 
واحد قطعه ساز شناســنامه دار کشور، حدود ۴۰۰ 
واحد قطعه ساز در حالت نیمه تعطیل یا تعطیل به سر 
می برند. آرش محبی نژاد در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری شبکه دو سیما گفت: تعداد کل قطعه سازان 
در کشــور حدود دو هزار واحد است که ۸۰۰ واحد 
آنها شامل زیرپله ای ها و واحدهای بدون شناسنامه 
کوچک می شود. وی تصریح کرد: با اینکه فقط نیمی 
از توان تولیدی قطعه سازان کشور فعال است، تمام 
تولیدات قطعه در کشور به راحتی به فروش می رسد. 
محبی نژاد با اشاره به حضور ۵۵۰هزار نفر کارگر در 
صنف قطعه سازی افزود: بیش از ۱۵۰هزار نفر از این 

تعداد در حالت تعلیق به سر می برند.
    

 ۱۵۹۸ کارگر زنجانی به کرونا 
مبتال شدند

مدیر امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان زنجان گفت: براساس مواد مصرح 
در قانون، واحدهای تولیــدی و صنعتی با بیش از 
۵۰ نفر نیروی کار ملزم به ایجاد مرکز مراقبت های 
بهداشتی شــده اند. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان، سجاد اوجاقلو 
گفت: شورای هماهنگی ارائه خدمات بهداشتی به 
بیمه شدگان استان زنجان متشکل از نماینده اداره 
کل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، نماینده مدیریت 
درمان تامین اجتماعی و نماینده معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی اســت که این شورا با هدف 
تامین، حفظ و ارتقای ســطح ســالمت کارکنان 
نسبت به بازدید از کارگاه های دارای جمعیت ۵۰ 
تا ۴۹۹ نفر اقدام می کند. وی تعــداد کارگاه های 
هدف گذاری شده براساس وضعیت آنها در شهرهای 
استان را سه هزار و ۱۲۱ واحد اعالم کرد و افزود: از 
این تعداد ۲۳۷ واحد باالی ۵۰ نفر شناسایی شده و 
۲ هزار و ۸۸۴ کارگاه نیز کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار را 
شامل می شود. به گفته اوجاقلو، تاکنون ۱۵۹۸ نفر از 
شاغالن واحدهای تولیدی و صنعتی این استان به 
بیماری کرونا مبتال شده اند که از این تعداد بیشترین 
موارد به شهرهای زنجان و ابهر به تعداد ۸۵۹ و ۳۷۴ 

مبتال اختصاص دارد.
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اخبار کارگری

بررسی جداول آماری مرکز ملی 
آمار نشــان می دهد که در تابستان 
امســال اثر منفی ویــروس کرونا بر 
شــاخص های نیروی کار کشور در 
مقایسه با فصل بهار تا حدی تعدیل 

شده است.
به گــزارش »توســعه ایرانی«، 
مطابق این نتایج در تابستان امسال، 
جمعیــت غیرفعال کشــور افزایش 
و جمعیت شــاغل و بیکار کشــور 
)جمعیت فعــال( نســبت به فصل 
مشــابه ســال قبل با کاهش روبه رو 
شــده که این کاهش در مقایســه 
با فصل بهــار ۹۹ نســبت به فصل 
مشابه ســال قبل، از شدت کمتری 

برخوردارشد.
بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله 

و بیشتر نشان می دهد که ۹.۵درصد 
از جمعیــت فعال )شــاغل و بیکار( 
بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات 
نرخ بیکاری حاکی از آن اســت که 
این شاخص، نســبت به فصل مشابه 
ســال گذشــته یک درصد کاهش 

یافته است.
نیمی از استان های کشور با نرخ 

بیکاری تک رقمی مواجهند
بررســی جداول آماری منتشره 
از سوی مرکز آمار نشان می دهد که 
در تابستان، نرخ بیکاری ۱۶ استان 
تک رقمی و ۱۵ استان دو رقمی بود.

اســتان های آذربایجان شرقی، 
اردبیــل، ایــالم، زنجــان، فارس، 
قزوین، تهران، خراســان جنوبی، 
خراسان رضوی، سمنان، کهگیلویه 

و بویراحمد، گلســتان، مازندران، 
مرکزی، همدان و یزد اســتان های 
با نرخ بیکاری تک رقمی در تابستان 

۹۹ بودند.
ایــن گــزارش نشــان می دهد 
که در تابســتان امســال بــا وجود 
شــیوع بیماری کرونا نه تنها تعداد 
استان های با نرخ تک رقمی کاهش 
نداشته، بلکه یک استان نیز به تعداد 
اســتان های تک رقمی افزوده شده 

است. 
همچنین براســاس اعالم مرکز 
آمار، نرخ بیکاری سه استان تهران، 
گلســتان و یزد که در تابستان سال 
۹۸ دو رقمی بــوده، در تابســتان 
سال ۹۹ تک رقمی شــد و در مقابل 
نرخ بیکاری استان های آذربایجان 

غربی، خراســان شــمالی و گیالن 
دو رقمی شــد. استان های خراسان 
جنوبــی و خراســان رضــوی به 
ترتیب با ۵.۸ و ۵.۷درصد کمترین 
و خوزســتان و لرســتان با ۱۵.۳ و 
۱۴.۷درصد بیشترین نرخ بیکاری 

را در تابستان امسال ثبت کردند.

فارغ التحصیالن 4۰درصد از 
بیکاران را تشکیل می دهند

گزارش مرکز آمار ایران همچنین 
نشان می دهد در تابستان ۹۹ سهم 
فارغ التحصیالن آموزش عالی از کل 
بیکاران ۴۰.۷درصد بوده است. این 
سهم در بین زنان نســبت به مردان 
و در نقاط شــهری نســبت به نقاط 
روستایی بیشــتر بوده است. بررسی 
تغییرات این شاخص نشان می دهد 
که ســهم جمعیت مذکور نسبت به 
فصل مشابه ســال قبل ۳.۱درصد 

کاهش داشته است.
طبق ایــن آمــار، ۱۴.۹درصد از 
جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش 
عالی بیکار بوده اند هر چند بررســی 
روند تغییــرات این نــرخ حاکی از 
کاهش ۲.۳درصدی در تابستان ۹۹ 
نسبت به فصل مشابه سال قبل است.

در تابستان ۹۹ ســهم جمعیت 
شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از 
کل شاغالن ۲۴.۴درصد بوده است. 
بررســی تغییرات این شــاخص نیز 
نشان می دهد که سهم این جمعیت 
نســبت به فصل مشابه ســال قبل 

۰.۳درصد کاهش یافته است.
نیمی از ایرانیان در بخش 

خدمات مشغول کارند
بررسی اشــتغال در بخش های 
عمده اقتصادی نیز نشــان می دهد 
بخــش خدمــات بــا ۴۸.۱درصد 
بیشــترین ســهم و بخش صنعت با 
۳۳.۴درصــد و بخش کشــاورزی 
۱۸.۵درصد رتبه هــای بعدی را در 

اشتغال به خود اختصاص داده اند.
د  حــدو  ،۹۹ ن  بســتا تا ر  د
۴۱.۸درصد از جمعیت ۱۵ســاله و 
بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند 
یعنی در گروه شــاغالن یا بیکاران 

قرار گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ 
مشارکت اقتصادی حاکی از آن است 
که این نرخ نسبت به فصل مشابه در 
سال قبل )تابستان ۹۸( ۳.۱درصد 

کاهش یافته است.
جمعیت شــاغلین ۱۵ســاله و 
بیشــتر در این فصــل ۲۳میلیون و 
۵۴۲هزار نفر بوده که نسبت به فصل 
مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون 
و ۲۱۰هزار نفر کاهش داشته است. 
بخش خدمات ۱۱میلیون و ۳۲۵هزار 
و ۴۶۴ نفر را مشــغول بــه کار کرده 
اســت. بخش صنعت نیز ۷ میلیون 
و ۸۶۴هزار و ۱۱۸ نفر و کشــاورزی 
۴ میلیون و ۳۴۸هــزار و ۳۲۷ نفر از 

شاغالن ایرانی را تشکیل داده اند.
طبق این گزارش، بررســی سهم 
اشــتغال ناقص جمعیت ۱۵ساله و 
بیشتر نشان می دهد که در تابستان 
۹۹ حدود ۹.۳درصد جمعیت شاغل 
 )دو میلیون و ۱۸۰هزار و ۹۶۸ نفر( به 
دالیل اقتصادی )فصــل غیرکاری، 
رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت 
بیشــتر و...( کمتر از ۴۴ ســاعت در 
هفته کار کرده و آماده برای انجام کار 
اضافی بوده اند. این در حالی اســت 
که ۳۶درصد از شــاغلین ۱۵ساله و 
بیشتر، ۴۹ســاعت و بیشتر در هفته 

کار کرده اند.

آثار کرونا بر بازار کار در تابستان امسال تاحدی تعدیل شد

بیکاری دو رقمی در نیمی از استان های کشور

خبر

نماینده مجمع عالی نماینــدگان کارگری 
در شــورای عالی کار گفت: ماده ۴۱ قانون کار، 
همچنان خط کــش و تــرازوی تعیین حداقل 
دستمزد است. متاسفانه گروهی با طرح موضوع 
تعیین مزد براساس شــرایط اقتصادی کشور یا 
تعیین مزد براساس مناطق جغرافیایی و صنایع 
تالش دارند که تعیین مزد براساس سبد معیشت 
را به حاشــیه ببرند، در حالی که ســبد هزینه، 

عالی ترین معیار برای تعیین دستمزد است.
محمدرضا تاجیک با اشــاره به افزایش نرخ 
تورم نقطه به نقطه شهریور ماه در نقاط مختلف 
کشــور به ایلنا گفت: ممکن است که تورم یک 
کاال و خدمت، در تهران دو برابر استان هرمزگان 
باشد اما تورم نقطه به نقطه در هرمزگان بیشتر 
از تهران است. البته این محاسبه مربوط به تورم 
نقطه به نقطه به شــهریور ماه است و در مهر ماه 
دستخوش تغییر می شــود. با این حال با توجه 
به افزایش تکانه های تورم در تمام اســتان ها و 

متفاوت بودن نرخ تورم هــر یک از بیش از ۳۰۰ 
کاال و خدماتی که در محاسبه تورم نقطه به نقطه 
سنجیده می شوند، سبد هزینه های خانوارهای 
کارگری مانند شاخص کل بورس، باید به صورت 

روزبه روز محاسبه و اعالم شود.
وی افزود: در محاسبه میزان افزایش حداقل 
دستمزد، باید سهم تورم را در سبد هزینه های 
خانوارهای کارگری اندازه گرفت. برای نمونه اگر 
قرار است دســتمزدها ۵۰درصد افزایش یابند، 
باید ۵۰درصد قیمت سبد معیشت را لحاظ کرد 
نه ۵۰ درصد حداقل دستمزد چرا که تکانه های 

تورمی، هزینه های زندگی را جابه جا می  کنند.
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در 
شورای عالی کار با بیان اینکه در این فضا حتما 
باید به حداقل دســتمزد یا همان مزد ملی، در 
چارچوب محاسبات سبد معیشت و سهم تورم 
در افزایش هزینه های آن توجه داشــت، افزود: 
پتانســیل تعیین مزد منقطه ای و مزد براساس 

صنایع در کشور فراهم نیست و اصرار بر تحقق 
آن بدون در نظر گرفتن سبد معیشت و اطالعات 
اقتصــادی دهک های درآمدی، آســیب زننده 
است. در نشســتی که اخیرا به منظور بررسی 
زمینه های ایجاد مزد منطقه ای و مزد براساس 
صنایع از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تشکیل شد، نمایندگان کارگران به نمایندگان 
دولت و کارفرمایان یادآوری کردند که این نحوه 
تعیین دســتمزد در صورتی که بــدون در نظر 
گرفتن روح حاکم بر ماده ۴۱ قانون کار، اجرا شود، 
زمینه واپس گرایی و بازگشت روابط کار به دوران 

پیشاصنعتی را فراهم می کند.
تاجیک با مقایسه مزد کارگران در صنایع 
باالدســت و پایین دســت یک صنعت گفت: 
کارگرانی که در صنایع باالدست یک صنعت 
کار می کنند، دســتمزد باالتــری را دریافت 
می کنند در حالی که شــاغالن پایین دســت 
همین صنعــت، نصف این میــزان را دریافت 

می کنند. برای تعیین مزد براســاس صنایع، 
باید توجه داشــتیم که ظرفیت چنین کاری 

وجود ندارد.
وی افزود: برای تعیین مزد براساس صنایع، 
حتما باید از تشــکل های منســجم کارگری 
بهره مند باشیم تا تشکل ها بر سر افزایش دستمزد 
براساس سبد معیشت با کارفرما چانه زنی کنند. 
در حال حاضر نه تنها چنین امکانی وجود ندارد، 
بلکه آمار منسجمی از میزان دستمزدی که در 
یک صنعت در نقاط مختلف کشور به کارگران 
پرداخت می شود، در دســترس نیست. حتی 

خبر نداریم که متوسط دستمزد کارگران صنایع 
کوچک، بزرگ و متوســط چــه تفاوت  هایی با 

یکدیگر دارند.
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان 
کارگری با بیان اینکه تا زمانی که زیرساخت ها 
فراهم نشــوند، خیری در مزد منطقه ای و مزد 
براســاس صنوف صنعتــی نمی بینیم، گفت: 
اگر تمام زیرســاخت ها فراهم شود و براساس 
ســه  جانبه گرایی کار را پیش ببریم، می توانیم 
از تعیین دســتمزدها براســاس این معیارها 

استفاده کنیم.

عضو کارگری شورای عالی کار:

هیچ خیری در مزد منطقه ای وجود ندارد

نماینده تهران خبر داد:

طرح سوال از شریعتمداری درباره روند جذب اعضای زیرمجموعه شستا

استان های خراسان جنوبی 
و خراسان رضوی به ترتیب 
با ۵.۸ و ۵.۷ درصد کمترین 

و خوزستان و لرستان 
با ۱۵.۳ و ۱4.۷درصد 

بیشترین نرخ بیکاری را در 
تابستان امسال ثبت کردند

جمعیت شاغلین ۱۵ساله و 
بیشتر در تابستان امسال 
2۳میلیون و ۵42هزار نفر 

بوده که نسبت به فصل 
مشابه سال قبل تقریبًا 

یک میلیون و 2۱۰هزار نفر 
کاهش داشته است
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