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اخبار کارگری

بررسی سهم شــاغلین ۱۵ساله و 
بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت 
و بیشتر در آخرین گزارش مرکز آمار 
ایران نشان می دهد که ۴۰.۳درصد 
شــاغلین به طور معمول ۴۹ ساعت 
و بیشــتر در هفته کار می کنند. این 
شــاخص که یکی از نماگرهای کار 
شایسته اســت نشــان می دهد در 
کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر 
از اســتاندارد کار می کنند و همین 
شاخص نســبت به فصل مشابه سال 

قبل ۱.۹درصد افزایش یافته است.
به گزارش »توسعه ایرانی«، اگر در 
یک تعریف اجمالی، کار شایسته را به 
عنوان شغلی در نظر بگیریم که توان 
تامین نیازهای فــرد و خانواده وی را 
داشته باشد، این آمار نشان می دهد 
که اوضاع در ایران چندان مناســب 
نیست و نیمی از شاغالن کشور برای 
تامین نیازهای خود مجبور هستند 
که بیش از ساعات قانونی، کار کنند 

تا از پس هزینه های زندگی برآیند.
افزایش ساعات اضافه کاری، کار 

در مشاغل دوم و ســوم و... ازجمله 
موضوعاتــی هســتند کــه باعث 
می شوند درصد شــاغلینی که بیش 
از ساعات استاندارد کار می کنند در 
کشور اضافه شود که تبعاتی همچون 
حضــور کم رنگ تر فــرد در کانون 
خانواده، خستگی بیش از حد که به 
افزایش حــوادث کار و بیماری های 
شــغلی دامن می زنــد و... را در پی 
دارد و از طرف دیگر باعث می شــود 
که فرصت های شغلی کمتری برای 
کسانی وجود داشته باشد که حتی از 

داشتن یک شغل هم محروم هستند.
گــزارش مرکز آمار هــم همین 
فرضیه را تاییــد می کنــد. در بهار 
امسال و با افزایش تقریبا 2درصدی 
سهم شاغلینی که بیش از ۴۹ساعت 
در هفته کار می کننــد، نرخ بیکاری 
نیز با وجود کاهــش جمعیت فعال 
کشــور، چهار دهم درصــد افزایش 
یافته که نشان می دهد هر چه ساعات 
کاری شاغالن اضافه می شود، تعداد 
بیشتری از جوانان به جرگه بیکاران 
می پیوندند یا اصال از گردونه فعاالن 
بازار کار خارج می شوند و به مشاغل 

غیررسمی پناه می برند.

نرخ بیکاری باال و کاهش
 امید  به تحصیالت

به رغــم کاهش جمعیــت فعال، 
افزایش نرخ بیــکاری، کاهش تعداد 
مشــاغل در کشــور و نیــز افزایش 
سهم شــاغلینی که بیش از ساعات 
استاندارد در کشــور کار می کنند، 
رسانه های همسو با دولت سیزدهم، 

تک رقمی بودن نرخ بیکاری در کشور 
را به دستاورد بزرگ دولت سیزدهم 
در بــازار کار نســبت داده و مدعی 
هستند که برنامه های اشتغالی این 
دولت که پیشتر، از ایجاد یک میلیون 
شغل در کشــور خبر داده بودند، با 

موفقیت به اجرا درآمده است.

در همیــن زمینــه یکــی از این 
رسانه ها نوشته اســت: »نکته قابل 
توجه در ایــن آمار، کاهش ســهم 
جمعیت بیکار فارغ التحصیل نسبت 

به مدت مشابه ســال قبل است. در 
بهار۱۴۰۱ ســهم جمیعــت بیکار 
فارغ التحصیل آمــوزش عالی از کل 
بیــکاران ۳۹.7درصد بوده اســت. 
این ســهم در بین زنان نســبت به 
مردان و در نقاط شــهری نســبت 
به نقــاط روســتایی باالتر اســت. 
بررسی تغییرات این شاخص نشان 
می دهد که نســبت به فصل مشابه 
ســال قبل ۰.6درصد کاهش یافته 
است. همچنین در بهار ۱۴۰۱ سهم 
جمعیــت فارغ التحصیــل آموزش 
عالی از کل شاغالن 26.6درصد بوده 
است. این ســهم در بین زنان نسبت 
به مردان و در نقاط شهری نسبت به 
نقاط روســتایی باالتر است. بررسی 
تغییرات این شاخص نشان می دهد 
که نســبت به فصل مشابه سال قبل 
۱.۳درصد افزایش داشته است«. به 
عبارتی رسانه های حامی دولت این 
موضوع را القا می کنند که برنامه های 
اشــتغالزایی دولت بیشــتر به نفع 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی بوده 
و این برنامه ها در حــال کاهش نرخ 

بیکاری در میان این قشر شده است.
صحــت ایــن ادعاهــا البتــه 
با اظهــارات مقامــات دولتی کامال 
قابل راستی آزمایی است. در همین 
زمینه معاون پژوهش، برنامه ریزی 

و سنجش مهارت ســازمان آموزش 
فنی و حرفــه ای کشــور می گوید: 
حــدود 2 میلیون و ۵۰۰هــزار نفر 
بیکار در کشور وجود دارد و ۴۰درصد 

از بیکاران کشــور، فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی هســتند. حدود یک 
میلیون نفــر از 2میلیون و ۵۰۰هزار 
بیــکار کشــور را فارغ التحصیالن 
دانشــگاه ها شــامل ۴۹۰هزار نفر 
از زنــان و مابقی را مردان تشــکیل 

می دهند.
علی حسین شهریور با بیان اینکه 
دانش آموختگان تحصیالت تکمیلی 
بیشــترین میزان تحصیل کرده ها 
را بــه خــود اختصــاص داده انــد، 
می افزاید: دانش آموختــگان دوره 
دکتری ۴6درصد، کارشناسی ارشد 
7۸درصــد و در دوره کارشناســی 

7۴.۴درصد بیکار هستند.
ز  ۵.6 درصــد ا وی گفــت: 
دانش آموختگان دوره های کاردانی 
هم بیکار هستند و این بدان معناست 
که بازار کار کنونی بیشتر به تکنسین 

نیاز دارد.
وی با اشاره به کاهش ۳۰درصدی 
شمار دانشجویان کشور از سال ۹۴ 
تاکنون به دلیل وضعیــت بازار کار 
خاطرنشان کرد: در ســال گذشته 
ســه میلیون و 2۰۰هزار دانشجو در 

دانشگاه های کشور تحصیل کردند.

معوقه فروردین ماه بازنشستگان
با حقوق تیر پرداخت شد

پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه 
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از 2۰ 
تیر ماه آغاز شده و تا ۳۱ تیر ماه برای همه بازنشستگان 

واریز شد.
طبق اعالم مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی 
درباره زمان پرداخت معوقات بازنشســتگان، معوقه 
فروردین مــاه افزایش حقوق بازنشســتگان تامین 
اجتماعی با حقوق ماه جاری در حال پرداخت است 
و معوقه اردیبهشت ماه نیز با حقوق مرداد ماه تسویه 
خواهد شــد. طبق زمان بندی اعالم شده، پرداخت 
معوقه فروردین ماه ناشی از افزایش حقوق ها برای بالغ 
بر سه و نیم میلیون خانوار بازنشسته و مستمری بگیر 
تحت پوشــش ســازمان، از 2۰ تیر ماه آغاز شده و 
پرداخت این مبلغ )در قالب دو پرداخت جداگانه در 
همان روز( به تمام بازنشستگان در سراسر کشور، تا 
۳۱ تیر ماه به اتمام رسید. واریز حقوق بازنشستگان از 
بیستم هر ماه، طبق برنامه الفبایی انجام و تا پایان ماه 

تکمیل می شود.
    

دولت در تثبیت قیمت 
کاالهای اساسی بدقولی کرد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه 
دولت در ثابت نگه داشــتن قیمت کاالهای اساسی 
نسبت به شهریور ۱۴۰۰ بدقولی کرد، گفت: نهاده 
مورد نیاز مرغداران به موقع تامین نمی شود، عرضه و 
تقاضا برهم خورده و به دنبال آن قیمت ها باال رفته و 

این ضعف وزارت جهاد کشاورزی است.
جالل محمودزاده در گفت وگو با خبرگزاری خانه 
ملت گفت: دولت قول داد ارز ۴2۰۰ تومانی را حذف 
می کند و قیمت کاالهای اساسی نسبت به شهریور 
سال گذشته تغییر نکند اما قیمت ها چندبرابر شده، 
ضمن آنکه نهــاده مورد نیاز مرغــداران و دامداران 
به موقع تامین نمی شود و همین سبب شده مرغدار، 
مرغ تخم گذار خود را به کشتارگاه ببرد چراکه نهاده 
ندارد و این سبب می شود عرضه و تقاضا بر هم خورد و 

به دنبال آن با کاهش تولید، قیمت ها باال رود.
نماینده مهاباد در مجلس با بیــان اینکه دولت 
می خواهد با واردات، کمبود را جبران کند، افزود: در 
حالی که می توان مرغ با عرضه آزاد کیلویی ۵۰هزار 
تومان تولید کــرد باید با قیمت ۹۰هــزار تومان از 

کشورهای دیگر وارد کنند و این ضعف دولت است.
وی ادامه داد: همچنین دولت با وجود آنکه نزدیک 
به دو ماه است گندم را از کشاورزان خریداری کرده 
اما هنوز پول آنها را نداده و این سبب می شود کشاورز 
گندم خود را به دالل و واســطه ها بفروشد تا بتواند 

پول نقد بگیرد.
    

رئیس کانون هماهنگی
شوراهای اسالمی کار استان:

رئیس جمهور در سفر به استان مرکزی 
مشکل آذرآب را حل کند

رئیس کانون هماهنگی شــوراهای اســالمی 
کار اســتان مرکزی گفت: رئیس جمهور در سفر به 
استان مرکزی برای حل مشکالت خصوصی سازی و 
واحدهایی که سهام آنها واگذار شده، تصمیم اساسی 
و قاطعانه بگیرد و مشکل صنایع بزرگ استان مانند 

آذرآب را حل کند.
به گزارش ایلنا، علی زند گفت: به جایی رسیده ایم 
که قراردادها از یک ساله و شش ماهه به قراردادهای 
یک ماهه تبدیل شــده اند و حتی ابایی از این ندارند 
با افرادی که ســابقه باالی 2۰ تا 2۵ سال دارند هم 

قرارداد یک ماهه ببندند.
وی با بیان اینکه یکی از راه های برقراری امنیت 
شغلی، حذف شرکت های پیمانکاری است، تصریح 
کرد: از دولت می خواهیم که با ایجاد امنیت شغلی و 
تعطیلی شرکت های پیمانکاری، راه استثمار نیروی 

کار و از بین بردن حقوق آنها را مسدود کند.
زند به مشــکالت شــرکت هایی چون هپکو و 
آذرآب اشــاره کرد و گفت: بایــد به صورت جدی از 
واردات بی رویه جلوگیری شــود. رهبــری در روز 
کارگر واردات بی رویه را خنجری به قلب تولید ملی 
و اشتغال کارگران دانســتند. جامعه کار و تولید نیز 
از رئیس جمهور می خواهند تا تدابیری اتخاذ کنند 
که اولویت، اتــکا به توان تولیــدات داخلی و تولید 

شرکت هایی بزرگی چون هپکو باشد.
وی درباره خصوصی سازی هایی که باعث ایجاد 
مشــکالت برای کارخانه و کارگران می شود، بیان 
کرد: بی توجهی به اهلیت، صالحیت های مدیریتی 
و تعهد خریداران و سهامداران بیشترین آسیب را به 
تولید، کار و کارگر وارد کرده است. زند ابراز امیدواری 
کرد که رئیس جمهور در سفر به استان مرکزی برای 
حل مشکالت خصوصی سازی و واحدهایی که سهام 
آنها واگذار شــده تصمیم اساسی و قاطعانه بگیرد و 
مشکل صنایع بزرگ استان مانند آذرآب را حل کند 
تا خواسته اصلی کارگران که امنیت شغلی، تولید و 

پویایی شرکت است، محقق شود.

۴۰.۳درصد شاغلین به طور 
معمول ۴۹ ساعت و بیشتر 
در هفته کار می کنند یعنی 

در کشور تعداد زیادی از 
شاغلین بیشتر از استاندارد 

کار می کنند و با یم شغل 
استاندارد قادر به تامین 
نیاز یک خانوار نیستند

علی حسین شهریور: 
از 2میلیون و 5۰۰هزار 

بیکار کشور، یک میلیون 
نفر فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها هستند. 

دانش آموختگان دوره 
دکتری ۴۶درصد، 

کارشناسی ارشد ۷۸درصد 
و در دوره کارشناسی 

۷۴.۴درصد بیکار هستند

بیکاری باالی 5۰ درصدی دارندگان تحصیالت تکمیلی

بـازار کار 
حال و روز خوشی ندارد

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ضمن تشریح روند 
بررسی طرح اصالح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران 
ســاختمانی در مجلس گفت: با توجه به پیگیری هایی که 
هم از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس و هم فراکسیون 
کارگری در حال انجام اســت، این طرح تا پایان مرداد ماه 

تعیین تکلیف خواهد شد.
علی بابایــی کارنامی در گفت  وگو بــا خبرگزاری خانه 
ملت گفت: هم اکنون تعداد یک میلیون و 2۰۰هزار کارگر 
ساختمانی داریم که تعداد 7۰۰هزار نفر از آنها تحت پوشش 
بیمه قرار گرفته اند اما بقیه هنوز تحت پوشــش بیمه قرار 
ندارند و برای اینکه این کارگران نیز تحت پوشش بیمه قرار 
گیرند با بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان کسر بودجه مواجه 

هستیم.
نماینده ساری و میاندرود در مجلس ادامه داد: استدالل 
تامین اجتماعی این است که با قانون فعلی نمی توان اعتبارات 
الزم برای این بخش را تامین کرد و دولت نیز این میزان بودجه 
را پرداخت نمی کند و این در حالی است که قرار نیست این 
پول را دولت بدهد بلکه با حق سهمی که از پروانه ساختمانی 

کسر می شود، اعتبارات این بخش تامین می شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: برای رفع 
مشکل بیمه این کارگران، اصالح ماده ۵ قانون بیمه  اجتماعی 
کارگران ساختمانی را در دستورکار قرار دادیم تا راهکار تامین 
اعتبارات الزم برای این بخش مشخص شود. همچنین در این 
اصالحیه تاکید شده که از طریق اجرای این قانون باید تمام 

کارگران ساختمانی مشمول این ماده ظرف مدت دو سال 
تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

این نماینده مجلس یادآور شد: کلیات این طرح در صحن 
مجلس به تصویب رسیده و جزئیات آن نیز بعد از اینکه در 
صحن علنی تصویب شد، دوشــوری شده و به کمیسیون 
اجتماعی ارجاع داده شــد. بعد از آخرین پیگیری که انجام 
دادم به این نکته اشاره شد که قرار است به دلیل دغدغه برخی 
مسئوالن مربوطه درباره این طرح، جلسه ای تشکیل شده و 
بعد از رفع این دغدغه ها نتیجه بررسی ها در قالب گزارش در 

دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پیش بینی زمان 
الزم برای اتمام بررسی این طرح و تبدیل آن به قانون، تاکید 
کرد: با توجه به پیگیری هایی که هم از طریق کمیســیون 
اجتماعی مجلس و هم فراکسیون کارگری در حال انجام 
است به نظر می رسد که این طرح تا پایان مرداد ماه تعیین 

تکلیف شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس وعده داد:
تعیین تکلیف اصالح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تا پایان مرداد

خبر

نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس با اشاره به 
اینکه مصوبه هیات تطبیق مقررات درباره اعمال افزایش 
۳۸درصدی حقوق بازنشســتگان تامیــن اجتماعی به 
رئیس جمهور ابالغ شــده، گفت: هیات دولت یک هفته 
فرصت دارد تا این مصوبه را یا برای اصالح به شورای عالی کار 
ارجاع دهد یا افزایش ۳۸درصدی را اعمال کند، در غیر این 
صورت این مصوبه طبق قانون خود به خود باطل خواهد شد.

ولی اســماعیلی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت 
افزود: براساس مصوبه شــورای عالی کار قرار بود حقوق 
بازنشستگان حداقل بگیر ۵7درصد افزایش یافته و سایر 
ســطوح نیز ۳۸درصد افزایش پیدا کند و این مصوبه باید 

براساس قانون مورد تائید هیات دولت قرار گیرد.
نماینده گرمی و انگوت در مجلس ادامه داد: این مصوبه 
توسط هیات دولت بررسی شد و در نهایت بند اول آن که 
حقوق حداقل بگیران ۵7 درصد افزایش یابد، تائید شد اما 
بند دوم که مربوط به سایر سطوح بود به ۱۰درصد تقلیل 

یافته و ابالغ شد.
وی تصریح کــرد: مصوبه هیات دولــت مغایر با قانون 
اساســی و ماده ۹6 قانون تامین اجتماعی بود بنابراین با 
رئیس جمهور مکاتبه ای داشــتیم و در آن تاکید شد که 
دولت حق ندارد مصوبه شورای عالی کار را تغییر دهد و فقط 
می تواند آن را به منظور اصالح به این شــورا بازگرداند که 
محقق نشد بنابراین نامه ای به رئیس مجلس نوشتیم تا این 

مصوبه را به هیات تطبیق مقررات ارسال کند.

این نماینده مجلس یادآور شد: ادله ما در این زمینه این 
بود که تامین اجتماعی یک سازمان اقتصادی است که از 
طریق مصارف و منابع اداره می شــود بنابراین دریافتی از 
دولت ندارد که هیات دولت بخواهد تغییراتی در آن اعمال 
کند. بعد از برگزاری جلساتی در این زمینه، نظر مشورتی 
به دولت اعالم شــد و اعالم نظر رسمی نیز منوط به تاکید 

رئیس مجلس بود.
اسماعیلی اظهار کرد: رئیس مجلس مصوبات هیات 
تطبیق مقررات را در قالب نامه ای به رئیس جمهور ابالغ 
کرد بنابراین طبق قانون هیات دولت باید یا این مصوبه را 
به شــورای عالی کار ارجاع دهد تا اصالح شود یا افزایش 

۳۸درصدی را اجرا کند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: 
دولت یک هفته مهلت دارد تا به این امر مبادرت ورزد در غیر 
این صورت براساس قانون مصوبه هیات دولت قابلیت اجرا 

نداشته و خود به خود باطل می شود.

خبر

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد:
مهلت یک هفته ای برای اعمال افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان 

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار ضمن اشاره به لزوم فراهم کردن زیرساخت ها 
برای شکوفایی اقتصاد دریا، بر ضرورت حفظ امنیت شــغلی و تامین معاش و درآمد 

صیادان و لنج داران تاکید کرد. 
علی اصالنی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: توسعه اقتصاد دریا در کشورهایی که 
به نوعی به دریا راه دارند، با جدیت دنبال می شود و صنعت کشتی سازی، تجهیز بنادر، 
صید و دریانوردی در حال گسترش است لذا با توجه به اشتغالی که این بخش دارد باید 
از ظرفیت سواحل خود استفاده کنیم. وی افزود: توسعه اقتصاد دریا و صنایع دریایی نه 
تنها در صادرات و ارزآوری برای کشور بلکه در تامین معاش و درآمدزایی برای صیادان و 

لنج داران و کسانی که معیشت آنها از راه دریا می گذرد، موثر است.

اصالنی گفت: اگر می خواهیم اشتغال در بستر دریا رونق بگیرد، باید زیرساخت های 
آن را از قبل مهیا کرده باشیم. برای آنکه امنیت شغلی و معیشت صیادان و لنج داران 
تامین شود باید جلوی ورود کشتی های خارجی و صیدهای بی رویه ای که در خلیج 

فارس و آب های ما صورت می گیرد را بگیریم.
عضو کانون عالی شــوراهای اسالمی کار با اشاره به ســخت و زیان آور بودن شغل 
صیادی اظهار کرد: در حال حاضر لنج داران و صیادان دو مشــکل بزرگ دارند؛ یکی 
بحث سخت و زیان آور بودن شغلشان است چون هر لحظه خطر بیخ گوششان است ولی 
متاسفانه هنوز در خصوص ماهیت این شغل نتوانسته ایم تصمیمی بگیریم. بحث دوم 
مسأله سوخت آنها است. وقتی نمی توانیم تنها یک قلم بنزین آنها را تامین کنیم چگونه 

می خواهیم اقتصاد دریایی خود را توسعه دهیم؟ به گفته وی، توسعه اقتصاد دریا عالوه 
بر فراهم کردن زیرساخت های آن، نیازمند توجه به موضوع اشتغال و معیشت صیادان، 

لنج داران، ماهی گیران و همه کسانی است که در این حوزه مشغول فعالیت هستند.
عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار:

دولت به فکر امنیت شغلی و معیشت صیادان و لنج داران باشد

خبر


