
t oseei r ani . i r
4

دسترنج
 شماره  1119 /  شنبه  25 تیر   1401  /     16 ذی الحجه 1443  /  16 جوالی   42022

اخبار کارگری

شاخص های اصلی اقتصاد همچون 
رشــد تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ 
بیکاری و... مواردی هستند که به نوعی 
دماسنج سیاســت های اقتصادی یک 
کشور به حساب می آیند. بررسی تغییرات 
این شاخص ها با توجه به سیاست های در 
پیش گرفته شده از سوی دولت، نشان 
می دهد که اجرای این دست از سیاست ها 
تا چه میزان به نفع اقتصاد کشور و تا چه 
حد، مخاطره آمیز بوده اند از این رو، ارائه 
آمار درست و بدون جهت گیری سیاسی 
از سوی مراکز رسمی کشور، موضوعی 

است که بسیار اهمیت دارد.
به گزارش »توســعه ایرانی«، هفته 
گذشــته مرکز آمار ایران گزارشــی از 
شــاخص های بازار کار در بهار ســال 
1401 منتشر کرد. طبق این گزارش، 
تمامی شــاخص های اصلی در بازار کار 
ایران نزولی بودند به گونه ای که کشور 
با افزایش نرخ بیکاری، کاهش جمعیت 
فعال کشور و نیز کاهش تعداد مشاغل 
رسمی در بهار 1401 نســبت به بهار 
سال 1400 روبه رو شــده که نشان از 
سیاست های نادرست دولت سیزدهم در 
امر اشتغالزایی دارد. با این حال به فاصله 
یک هفته از انتشار این گزارش، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست به انتشار 
گزارشی زده که در آن از توفیقات مکرر 
دولت در بازار کار سخن گفته شده است، 
موضوعی که تناقضات آشکار در دولت 
سیزدهم را بار دیگر به عینه ثابت می کند.

اعدادی که با هم جور نیستند
در این گزارش که شاید واکنشی در 
برابر گزارش مرکز آمار بوده است، ادعا 
شده که طبق جدیدترین آمار دریافتی 
از سامانه ملی رصد اشــتغال، از ابتدای 
ســال 1401 تا تاریخ ۲1 تیرماه تعداد 
۲۲8هزار و 1۲8نفر اشتغال به تفکیک 
استان های کشور ثبت شده که این آمار 
از کل عملکرد نیمه اول سال 1400 که 

مربوط به دولت قبل است، بیشتر است.
برای راستی آزمایی این آمار نگاهی 
به گزارش های پیشــین مرکــز آمار 

می اندازیم. طبق گزارش مرکز آمار ایران 
درباره وضعیت اشتغال و بیکاری کشور 
در پایان زمســتان ســال 1399 که به 
تاریخ پانزدهم فروردین ماه سال 1400 
منتشر شده اســت، جمعیت شاغلین 
1٥ســاله و بیشــتر در پایان این فصل 
۲3میلیون و 13٥هزار نفر بوده اســت. 
گزارش بعدی مرکز آمار ایران که درباره 
همین شاخص ها در پایان تابستان سال 
1400 )پایان کار دولت دوازدهم و نیز 
بازه زمانی مورد اشاره در گزارش وزارت 
کار یعنی پایان نیمه اول سال 1400( در 
تاریخ هشتم مهر ماه سال 1400 روی 
خروجی این مرکز قرار گرفته است. در 
این گزارش جمعیت شاغلین 1٥ ساله 
و بیشتر در پایان این فصل ۲3میلیون و 
40٥هزار نفر اعالم شده است. تفاوت این 
دو آمار نشان دهنده خالص اشتغال ایجاد 
شده در پایان نیمه اول سال 1400 است 
که عدد ۲70هزار را نشان می دهد. حال 
چگونه وزارت کار تعداد ۲70هزار شغل 
ایجاد شــده را کمتر از ۲۲8هزار شغل 

خوانده، مشخص نیست.

نیمه پر لیوان را دیده اند
در بخــش دیگری دیگــری از این 
گزارش، نوشته شده است: »در گزارش 
فصلی مرکز آمار ایران به کاهش 70هزار 
نفری تعداد بیکاران زمســتان 1400 
نســبت به زمســتان 1399، کاهش 
نرخ بیکاری زنان در حدود 1.۶درصد، 
کاهش بیکاری جوانــان به نرخ ۲3.1 و 
کاهش ۶.٥درصدی بیــکاری در بین 

زنان جوان بازه ســنی 1٥ تا ۲4 ساله و 
کاهش ۲دهم درصدی بیکاران در بین 
جمعیت 18 تا 3٥ ساله اشاره شده که 
نشان از سیاست گذاری درست دولت 

و حل معضل بیکاری است«.
باز بد نیســت نگاهی به دو گزارش 
مرکز آمــار درباره شــاخص های بازار 
کار در پایان زمســتان ســال 1399 و 
1400 بیاندازیم تا صحت و ســقم این 
ادعا مشخص شــود. در گزارش نخست 
)شاخص های بازار کار در پایان زمستان 
1399( که بــه تاریخ پانزدهم فروردین 
سال 1400 منتشر شــده، می خوانیم: 
»طبق نتایج طرح آمارگیري نیروي کار 
در زمستان 1399، بررسي نرخ بیکاري 
افراد 1٥ ساله و بیشــتر نشان مي دهد 
که 9,7درصد از جمعیت فعال )شاغل و 
بیکار( بیکار بوده اند. بررسي روند تغییرات 
نرخ بیکاري حاکي از آن اســت که این 
شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال 
قبل ) زمستان 1398( 0.9درصد کاهش 
یافته است. در زمستان 1399، به میزان 
40,9درصد جمعیت 1٥ ساله و بیشتر از 
نظر اقتصادي فعال بوده اند یعني در گروه 
شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسي 
تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي حاکي از 
آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه 
در سال قبل )زمستان1398( 1.٥درصد 
کاهش یافته اســت. جمعیت شاغلین 
1٥ساله و بیشتر در این فصل ۲3میلیون 

و 13٥هزار نفر بوده...«.
در گزارش دوم )شــاخص های بازار 
کار در پایان زمستان 1400( که هفدهم 
فروردین ماه امســال منتشــر شد نیز 
می خوانیم: »بررسي نرخ بیکاري افراد 
1٥ســاله و بیشتر نشــان مي دهد که 
9,4درصد از جمعیت فعال )شــاغل و 
بیکار( در پایان زمســتان سال 1400 
بیکار بوده اند. بررســي روند تغییرات 
نرخ بیکاري حاکي از آن اســت که این 
شاخص نسبت به فصل مشابه در سال 
قبل )زمستان 1399( 0.3درصد کاهش 
یافته است. در زمستان 1400، به میزان 
40,4درصد جمعیت 1٥ ساله و بیشتر از 

نظر اقتصادي فعال بوده اند، یعني در گروه 
شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسي 
تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي حاکي 
از آن اســت که این نرخ نسبت به فصل 
مشابه در ســال قبل )زمستان 1399( 
0.٥درصد کاهش یافته است. جمعیت 
شاغلین 1٥ساله و بیشــتر نیز در این 
فصل ۲3میلیون و 174هزار نفر بوده...«.

مطابق این دو گزارش، نرخ مشارکت 
اقتصادی در کشور، طی این دو سال روند 
کاهنده ای داشته است، اما این موضوع 
به چه معناست؟ جمعیت فعال یا همان 
نرخ مشارکت اقتصادی به جمع تعداد 

شاغالن و بیکاران کشور اطالق می شود. 
به عبارتی اگر اعالم شود که نرخ بیکاری 
کشور 9درصد جمعیت فعال است یعنی 
در همان زمان، 91درصد جمعیت فعال 
کشــور شــاغل بوده اند. با این حساب 
سراغ این موضوع می رویم که چه بر سر 
بازار کار در پایان زمســتان سال 1400 
نسبت به بازه زمانی مشابه سال 1399 

آمده است.
طبــق ایــن دو گــزارش، در پایان 
زمستان سال 1399 حدود ۲٥میلیون 
و ۶۲0هزار نفر جمعیت فعال کشــور 
بوده اند که در پایان زمستان سال 1400 
این تعداد به ۲٥میلیون و ٥1۲هزار نفر 
رسیده است. تفاضل این دو عدد یعنی 
108هزار نفر کاســته شده از جمعیت 
فعال کشور طی یک سال، کسانی هستند 
که به علت ناامید شدن از جست وجوی 
کار، از گردونه بازار کار خارج شده اند. این 
موضوع نه تنها دستاورد به حساب نیامده 
و موجب خوشحالی نیست، بلکه نشان 
می دهد سیاســت های اتخاذ شده در 

سال 1400 چه از جانب دولت دوازدهم و 
چه سیزدهم، ناامیدکننده بوده است. به 
عبارت بهتر، وزارت کار به عنوان متولی 
بازار کار )ادعای مسئوالن ارشد همین 
وزارتخانه( به جای واکاوی دالیل کاهش 
جمعیت فعال کشور که خود به خود به 
کاهش بیکاری کشور می انجامد، سعی 
کرده اســت که از نمد کاهش بیکاری، 
کالهی برای خود و دولت سیزدهم ببافد.

تناقضی که قابل ندیدن نیست
در بخش دیگــری از این گزارش که 
می توان از آن به شاه بیت تناقضات آماری 
دولت ســیزدهم یاد کرد، آمده است: 
»افزایش جمعیت فعال کشور نیز باعث 
ورود نیروی فعال جویــای کار به بازار 
شــده اســت و آمارهای رسمی کشور 
نشــان می دهد، جمعیت فعال کشور 
از ۲٥9۶7هزار نفر در بهار سال 1400 
به ۲٥977هزار نفر در بهار سال 1401 
رسیده اســت. به عبارتی در فاصله یاد 
شــده به جمعیت فعال کشــور حدود 
10هزار نفر افزوده شــده اســت که در 
مقایسه با عملکرد سال های گذشته در 
دوره مشابه همچون یک سال منتهی 
به بهار 1398 )قبل از شــیوع کرونا( و 
یک سال منتهی به بهار 1399 )دوران 
کرونا( و... بیانگر ایجاد امید در پیدا کردن 

شغل است«.
برای نمایش این تناقض آشــکار در 
این بخش از گزارش، البته کار سختی 
در پیش نیست و اشاره به گزارش مرکز 
آمار ایران درباره فضای اشتغال و بیکاری 
در پایان بهار سال 1401 کفایت می کند. 
در این گــزارش که به تاریــخ پانزدهم 
تیر ماه امسال روی خروجی این مرکز 
رسمی قرار گرفت، می خوانیم: »نتایج 
طرح آمارگیــري نیــروي کار در بهار 
1401 منتشر شد. بررسي نرخ بیکاري 

افراد 1٥ ساله و بیشــتر نشان مي دهد 
که 9,۲درصد از جمعیت فعال )شاغل 
و بیکار( بیــکار بوده اند. بررســي روند 
تغییرات نرخ بیکاري حاکي از آن است 
که این شاخص، نسبت به فصل مشابه 
در ســال قبل )بهار 1400(، 0.4درصد 
افزایش یافته اســت. در بهار 1401، به 
میزان 40,9درصد جمعیت 1٥ ســاله 
و بیشتر از نظر اقتصادي فعال بوده اند، 
یعني در گروه شــاغالن یا بیکاران قرار 
گرفته اند. بررسي تغییرات نرخ مشارکت 

اقتصادي حاکي از آن است که این نرخ 
نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار 
1400( 0.٥درصد کاهش یافته است«.

هر کس با سواد اولیه از اعداد و ریاضی 
و نیز ادبیات می تواند مطلع شــود که 
طبق همین پاراگــراف از گزارش مرکز 
آمار، وضعیت شاخص های بازار کار در 
بهار 1401 نسبت به فصل مشابه سال 
قبل، نزولی بوده اســت؛ نــرخ بیکاری 
بیشتر شده و نرخ جمعیت فعال کشور 
کاهش یافته است. حال مشخص نیست 
تهیه کنندگان گزارش وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، با چه حساب و کتابی از 
افزایش 10هزار نفــری جمعیت فعال 
کشور و ایجاد امید در پیدا کردن شغل 

خبر داده اند؟

دولت سردرگم، جامعه را هم 
سرگردان کرده است

مشابه این تناقضات را البته می توان 
هر روز در بدنه دولت ســیزدهم کشف 
کرد. موضــوع افزایش مــزد کارگران 
یکی از همین شواهد است. اسفند سال 
گذشته، شــورای عالی کار که اکثریت 
آن در ید اختیار دولت است به افزایش 
٥7,4درصدی دستمزد حداقل بگیران 
و رشــد 38درصدی مزد سایر سطوح 
مهر تایید زد. هنوز چند ماه نگذشته بود 
که دولت، کارگران خود را از این مصوبه 
مستثنا کرد و افزایش 10درصدی مزد 
را برای آنهــا در نظر گرفــت. اعتراض 
گســترده کارگــران دولتــی و ورود 
مجلس و بیم از ابطال مصوبه توســط 
دیوان عدالــت اداری، دولت و نهادهای 
عمومی چون شــهرداری ها را به عقب 
نشاند و مصوبه شــورای عالی کار برای 
این دســته از کارگران هم اجرا شد. به 
فاصله کوتاهی، دولتی کــه خود مهر 
تایید بر افزایش مــزد کارگران زده بود، 
این بار به حقوق بازنشستگان سازمان 
تامیــن اجتماعی دســت اندازی کرد 
و قریب یک ماه اســت کــه بی توجه به 
اعتراضات گسترده مستمری بگیران، 
نمایندگان مجلس و پیشنهاد سازمان 
تامین اجتماعی که از قضا هیات امنا و 
هیات مدیره و مدیرعامل آن هم دولتی 
هستند، بر افزایش 10درصدی مستمری 
بازنشســتگان غیرحداقل بگیر اصرار 
می ورزد. اگر همیــن تناقض در رفتار و 
گفتار دولتمردان را در مسائلی همچون 
مذاکرات برای احیای برجــام، تورم و 
حذف ارز ترجیحی ردگیری کنیم، آن 
گاه متوجه خواهیم شد که چرا روزبه روز 
بر ســردرگمی مردم از وضعیت فعلی 
اقتصاد و ناامیدی آنها از بهبود شرایط )چه 
داخلی و چه بین المللی( که در بازارهای 
عمده چون بازار ارز، طال و سرمایه نمود 

دارند، افزوده می شود.

شوی وزارت تعاون برای پنهان کردن واقعیت های بازار کار

تناقضات دولت به حوزه آمار هم رسید
بی پولی به منزلت کارگران شهرداری 

سی سخت ضربه می زند
کارگران شهرداری سی سخت حدود 13 ماه حقوق 

معوقه و عیدی طلب دارند.
جمعی از این کارگران در گفت وگو با ایلنا گفتند: بیش 
از 13 ماه حقوق معوقه و عیدی طلب داریم و در تنگنای 
مالی هستیم ولی هیچ اقدامی از طرف مدیران شهری 
برای حل مشکالت مالی ما صورت نمی گیرد. بنا داریم 
نامه درخواست به نهادهای خیریه و کمیته امداد ارسال 
کنیم تا در صورت امکان حداقل جیره مناسب غذایی به 

ما کارگران اختصاص داده شود.
یکی از این کارگــران گفت: شــهرداری تقریبا هر 
چند ماه یک بــار، یک ماه حقوق کــه آن هم مربوط به 
حقوق و دستمزد حداقلی سال 99 می شود را به صورت 
علی الحســاب بدون پرداخت اضافه کاری به حســاب 

کارگران واریز می کند.
به گفته وی، تأخیر 13 ماهه در پرداخت حقوق قانونی 
کارگران شهرداری سی سخت باعث شده که کارگران در 
شرایط سخت معیشتی قرار بگیرند، طوری که بیش از 80 
کارگر در تأمین مایحتاج روزانه خود ناتوانند. وی افزود: 
بی پولی به اعتبار، منزلت و کرامت کارگران شهرداری 

سی سخت ضربه های جبران ناپذیری وارد کرده است.
یکی دیگر از این کارگران نیز در ارتباط با مشکالت 
معیشتی خود گفت: گوشت قرمز ماه هاست، نخورده ایم 
و گوشــت مرغ هم نمی خریم. چند وقت اســت همان 
نان خالی هم در سفره های ما کارگران نیست. چند روز 
پیش یک مسئول شهری به مناسبت روز عید قربان چند 
گوسفند ذبح کرد. ما کارگران به خیالمان این گوشت ها 
بین کارگرانی که ماه ها حقوق نگرفته اند تقسیم می شود 

اما همه آن به جای دیگری ارسال شد.
    

صاحبخانه شدن کارگران، 
تبدیل به رویا شد

اتاق تولید ضوابط خاص برای ساخت وسازهای شهر 
تهران )کمیسیون ماده پنج( اخیرا مجوز ساخت مسکن 
با مساحت 30 تا 3٥ مترمربع را در بافت فرسوده تهران 
صادر کرد اما برای خریــد این واحدها چقدر باید هزینه 

کرد و تهیه آن به حقوق چند سال نیاز دارد؟
به گزارش تجارت نیــوز، طبق آخرین گزارش بانک 
مرکزی متوسط قیمت خرید مســکن در تهران حدود 
40 میلیون تومان اعالم شده است. با توجه به این عدد هر 
خریدار برای تهیه این واحدهای 30 متری باید حدود یک 

میلیارد و ۲00هزار تومان پرداخت کند.
در ادامه این گزارش آمده است: در سال جاری حداقل 
حقوق کارگــران پنج میلیون و ۶00 تــا پنج میلیون و 
700هزار تومان تعیین شده است یعنی یک فرد با این 
مبلغ حقوق حدود ۲14 ماه معادل 17 سال برای خرید 

یک خانه 30 متری باید بدون وقفه کار کند.
محتوای این طرح، نشان می دهد در قالب ضوابطی 
خاص، دو خط قرمز برای مسکونی سازی در بافت های 
فرسوده شهر تهران پاک شده است. یکی ناظر بر تامین 
حداقل پارکینگ ساختمان ها و دیگری مربوط به سقف 
تعداد طبقات )تراکم ساختمانی( در زمین هایی با قواره 
کوچک و خیلی کوچک است. این ضوابط ویژه نوسازی 
بافت های فرسوده تهران است که مساحت آن به بیش از 
چهارهزار و 400 هکتار می رسد. این بافت در همه مناطق 
پراکنده است اما عمده آنها در 10منطقه نیمه جنوبی شهر 

شامل مناطق 10 تا 19 واقع شده است.
    

35    کارگر حدود شش ماه 
مطالبه معوقه دارند

حدود 3٥ کارگــر پیمانــکاری شــاغل در پروژه 
لوله گذاری و انتقال آب سد مخزنی شهر بیجار به رشت 
در استان گیالن، دست کم ۶ماه مطالبات مزدی پرداخت 

نشده، دارند.
به گزارش ایلنا، این کارگران گفتند: به واســطه یک 
شرکت پیمانکار با نظارت شرکت آب منطقه ای گیالن در 
این پروژه عمرانی مشغول کاریم. در آخرین پیگیری های 
خود از اداره آب و فاضالب و اداره برق منطقه ای گیالن 
کســی در این دو نهاد پاســخگوی مطالباتمان نبود تا 
پیمانکار را مجــاب به پرداخت مطالبــات عقب افتاده 

کارگران کند.
این کارگران که اخیرا حقوق فروردین ماه سال جاری 
)1401( خود را با سه ماه تاخیر دریافت کرده اند، گفتند: 
پیمانکاری که در استخدامش هستیم حدود 4 ماه حقوق 
سال گذشــته را به همراه ۲ماه حقوق سال جاری به ما 
بدهکار است. این کارگران با بیان اینکه مهم ترین عامل 
این وقفه چندین ماهه، کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی 
از سوی شرکت پیمانکار است، گفتند: به دلیل قراردادی 
بودن کار در این پروژه عمرانی همیشــه نگران از دست 

دادن شغل خود هستیم.

طبق گزارش مرکز آمار، 
نرخ بیکاری بیشتر شده و 

جمعیت فعال کشور کاهش 
یافته است اما گزارش 

وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از افزایش 10هزار 
نفری جمعیت فعال کشور 
و ایجاد امید در پیدا کردن 

شغل خبر می دهد

وزارت کار به جای واکاوی 
دالیل کاهش جمعیت 

فعال کشور که خود به خود 
به کاهش بیکاری کشور 
می انجامد، سعی کرده 

که از نمد کاهش بیکاری، 
کالهی برای خود و دولت 

سیزدهم ببافد

تناقض در رفتار و گفتار 
دولتمردان در مسائلی 

همچون مذاکرات احیای 
برجام، تورم و حذف ارز 

ترجیحی روزبه روز بر 
سردرگمی مردم از وضعیت 

فعلی اقتصاد و ناامیدی 
آنها می افزاید

اهالی روســتای سیســاب از توابع بخــش گرمخان 
شهرستان بجنورد خواستار اشــتغال بومی ها در کارخانه 
ســیمان بجنورد هستند. آنها سال هاســت این موضوع را 

پیگیری می کنند اما نتیجه ای دربرنداشته است.
به گزارش ایلنا، روز هجدهم تیر ماه، اعضای شوراهای 
بخش گرمخان بــا دعوت از نماینده بجنــورد در مجلس، 
بخشدار بخش گرمخان و تعدادی دیگر از مدیران شهرستانی 
و استانی جلسه ای در خصوص اشتغال جوانان جویای کار 
تحصیل کرده و ســاده منطقه که امکان جذب در کارخانه 
سیمان و ســایر واحدهای مســتقر در منطقه را ندارند و 
همچنین مشکالت زیست محیطی ناشــی از انفجار ها در 

معادن سیمان برگزار کردند که هنوز نتیجه نداده است.
»حسن مهوشی« دهیار روستای سیساب از توابع بخش 

گرمخان شهرســتان بجنورد در ارتباط با اشتغال جوانان 
بیکار منطقه گفت: مردم روستای سیساب و سایر روستاهای 
همجوار کارخانه سیمان، سال هاست که خواب شبشان از 
صدای انفجارها آشفته اســت. آلودگی صوتی و گردوغبار 
باالست، کشاورزی تعطیل است، بیکاری بیداد می کند و 

جوان ها در روستا نمی مانند.
او با بیان اینکه قانون اولویت حــق کار را به مردم بومی 
می دهد، افزود: وقتی مردم سیســاب و روستاهای اطراف 
منطقه بیشترین آسیب ها را از وجود صنعتی در پیرامونی 
خود ببینند، چرا نباید از مزیت هــای وجود آن صنعت در 
منطقه خود استفاده کنند. در عین حال مردمی که در جوار 
صنایعی زندگی می کنند و بــه دلیل آالینده های صنعتی 

بیشترین آسیب را می بینند، چرا باید حق شان ضایع شود.

مهوشی افزود: ســاکنان قدیمی روســتای سیساب و 
اطراف آن بیشتر کارگر و کشاورز هستند و جوانان جویای 
کار و تحصیل کرده زیادی نیز وجود دارند که امکان جذب 

در این واحدها را ندارند.
او گفت: گرد و خاک معدن همه جا نشســته و سیمان 
را دیگران می برند، زندگی ما آلوده می شــود. مردم بخش 
گرمخان خیلی مظلومند. اخیرا بعد از ســاخت یک کلیپ 
از وضعیت بیکاری جوانان منطقه و انتشــار آن در فضای 
مجازی، فکر می کردیم کارمان درست می شود ولی نه تنها 
نشد بلکه به بعضی  از آقایان هم برخورد و گره مشکالتمان 

را بیشتر کردند.
مهوشی افزود: جدا از مسأله بیکاری جوانان، خروج گرد 
و غبار غلیظ از دودکش این کارخانه موجب آلودگی هوای 
منطقه شده که عالوه بر بروز بیماری تنفسی برای ساکنان 
منطقه، ساکنان روستا در زمینه کشت و زرع دچار مشکل 

شده اند.
وی گفت: سر و صدای دســتگاه ها در حین کار، صدای 
انفجارات و گــرد و غبار ناشــی از آن عمال آســایش را از 

روستاییان این نواحی سلب کرده است.
دهیار روستای سیســاب با بیان اینکه معلوم نیست که 
چه زمانی جوانان بومی منطقه می توانند از امکانات اشتغال 
زادگاه خود استفاده کنند و به شهرها دورو نزدیک مهاجرت 
نکنند، گفت: نه اداره کار و نه سایر مسئوالن کاری برایشان 
انجام نمی دهند. در این بین ما اعضای شورای بخش گرمخان 
هم نتوانستیم حرف مان را به کرسی بنشانیم. برخی از اهالی 
می گویند با نامه ای که اخیرا به رئیس جمهور نوشته اند شاید 

مشکل بیکاری جوانان حل شود. ما منتظر و امیدواریم.

یک مقام روستایی خبر داد:

مهاجرت جوانان گرمخان برای یافتن کار

گزارش


