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تجمع کارگران آبفای خوزستان 
مقابل ساختمان آب و فاضالب

شــماری از کارگران آب و فاضالب روســتایی 
استان خوزستان در اعتراض به بالتکلیفی شغلی و 
عدم پرداخت چند ماهه حقوق خود، صبح روز شنبه 
)۲۹ آذر ماه( مقابل ساختمان آب و فاضالب استان 

تجمع کردند.
به گــزارش ایلنا، این عــده اظهار داشــتند: 
حــدود ۹۵۰ کارگر آبدار، ۶۳۰ نیــروی طرحی و 
۲۵۰کارگر قراردادی در آب و فاضالب روســتایی 
خوزستان هســتیم که از میان ما فقط ۲۵۰نفر به 
اداره آب و فاضالب اهواز منتقل شــده اند و مابقی 
به شهرستان های استان همانند حمیدیه، باوی و 

کارون مشغول خدمت رسانی هستند.
یکی از معترضان با بیان اینکه بــا ادغام آبفای 
شهری و روســتایی استان خوزســتان، سازمان 
حاضر به پذیرش پرداخت حقوق نیروهای طرحی 
نمی شود و کارگران همچنان بالتکلیف و مطالبات 
معوقه دارنــد، گفت: چندین ماه اســت مطالبات 
مزدی و بیمه ای کارگران آبــدار در قالب طرحی و 
ستادی پرداخت نشده و با تغییر شرایط کاری برخی 
کارگران ستادی، وضعیت شغلی آنها برهم خورده 
اســت. او گفت: میانگین ســوابق کاری هر یک از 
کارگران ۱۵ سال تا ۲۵ سال است و در بین کارگران، 
کسانی هستند که با سوابق باالی ۲۸ سال در آستانه 

بازنشستگی هستند.
»صادق حقیقی پور« مدیرعامل شــرکت آب 
و فاضالب خوزســتان با تایید مطالبات کارگران 
آبفای خوزستان، با بیان اینکه منابع مالی کافی برای 
پرداخت حقوق کارگران نداریم، گفت: ناچاریم برای 
پرداخت مطالبات معوقه کارگران آبفار یک قطعه 

زمین متعلق به این شرکت را بفروشیم.
    

انتقاد کارگران شهرداری امیدیه 
از تاخیر در پرداخت مزد

کارگران شهرداری امیدیه از تاخیر در پرداخت 
معوقات مزدی خود انتقاد دارند. به گفته کارگران، 
پرداخــت حقوق کارگــران در گــرو وصول حق 

آالیندگی از شرکت نفت و گاز آغاجری است.
این کارگران با بیان اینکه هر ماه مطالبات خود را 
با تاخیر دریافت می کنیم، به ایلنا گفتند: شهرداری از 
شرکت نفت بابت عوارض آالیندگی طلب انبوه دارد 
و پرداخت مطالبات ما کارگران شهرداری امیدیه 
در گروه پرداخت حق آالیندگی شــرکت نفت به 
شهرداری است. در روزهای گذشته تصمیم گرفتیم 
با اجتماع مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان 

امیدیه، برای این طلب وصول نشده تالش کنیم.
این کارگران با اشــاره به اینکــه برای پرداخت 
حقوق بارها با مسئوالن شهری شهر امیدیه صحبت 
کرده ایم، افزودند: مسئوالن شهری اذعان دارند که 
این واحد خدمات شــهری چندین سال است در 
دریافت عوارض و بدهی های خود از ادارات بخش 

خصوصی و نهادهای دولتی دچار مشکل است.
    

 کمک معیشتی شامل 
همه کارگران نمی شود

رئیس اتحادیه کارگران قــراردادی و پیمانی 
با اشــاره به شــرایط پرداخت حمایت معیشتی 
۱۰۰هزار تومانی، کارگران مشــمول دریافت این 
کمک معیشــتی را اعالم کرد. فتح الــه بیات در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس دستورالعملی 
که توسط وزارت کار برای پرداخت کمک معیشتی 
ابالغ شده، دو گروه با در نظر گرفتن شرایطی از این 
کمک معیشتی بهره مند خواهند شــد. وی ادامه 
داد: گروه اول افراد تحت پوشــش کمیته امداد و 
بهزیستی هســتند که کمک معیشتی ۱۲۰هزار 
تومانی به آنها پرداخت می شود و گروه دوم شامل 
کسانی است که  حقوق ثابت ندارند و تحت پوشش 
بیمه اجتماعی نیســتند. رئیس اتحادیه کارگران 
قراردادی و پیمانی افزود: با توجه به شــرایط اعالم 
شــده، کارگران فصلی، کارگران روزمزد و بخشی 
از کارگران ســاختمانی مشــمول دریافت کمک 
معیشتی ۱۰۰هزار تومانی می شوند. بیات تصریح 
کرد: این طرح شــامل حال کارگران حداقل بگیر و 
بازنشستگان و مستمری بگیران نمی شود و جامعه 
کارگری و بازنشستگان از این چرخه حذف شده اند.

وی تصریــح کرد: کمک معیشــتی ۱۰۰هزار 
تومانی فقط شامل کسانی است که هیچ گونه بیمه 
و حقوق و درآمد ثابت ندارند ولی حدود ۳۰ میلیون 
نفر می شوند که باید دید از کجا و چه کسانی هستند.
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اخبار کارگری

پس از شــیوع کرونا بــازار کار به 
شــدت تحت تاثیر قرار گرفت چراکه 
متأثر از شیوع کرونا، بسیاری از کسب 
و کارها یا رو به تعطیلی رفتند یا مجبور 
به تعدیل نیرو شدند. بر این اساس در 
حالی که انتظار می رفت آثار کرونا بر 
بازار کار کشور، خود را در شاخص های 
نیروی کار دو فصل ابتدایی امســال 
نشان دهد، مرکز آمار نرخ بیکاری بهار 
امسال را ۹.۸ و تابستان را ۹.۵درصد 
اعالم کرد که از کاهش یک درصدی 
نرخ بیکاری نســبت بــه مدت های 

مشابه سال قبل حکایت داشت.
به نظر می رسد عامل اصلی کاهش 
نرخ بیکاری، کاهــش جمعیت فعال 
باشــد. مرکز پژوهش هــای مجلس 
هم در گزارشــی این گمانه را تأیید و 
اعالم کرد: با توجه بــه اینکه در این 
دو فصل، جمعیــت غیرفعال افزایش 
قابل توجهی داشــته، لذا کاهش نرخ 
بیکاری به دلیل کاهش نرخ مشارکت 
بوده و بهبود این شاخص موید بهبود 
وضعیــت بازار کار کشــور نیســت. 
براساس گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس، با توجه به وضعیت جمعیت 
فعال و غیرفعال طی دو فصل ابتدایی 
سال، نرخ بیکاری واقعی بهار امسال 
۲۴ و تابستان ۱۸.۵درصد بوده است.

خبرگزاری مهر در گفت وگویی با 
»محمدرضــا عبداللهی« ناظر علمی 
گزارش تحلیل شاخص های بازار کار 
مرکز پژوهش های مجلس، وضعیت 
بــازار کار کشــور را در دوران کرونا 

بررسی کرده است.
عبداللهــی در بخشــی از ایــن 

گفت وگو یادآور شد: از فصل پاییز ۹۴ 
تا زمستان سال ۹۸، در هر فصل نسبت 
به فصل مشابه ســال قبل با افزایش 
تعداد شاغلین مواجه بودیم از این رو 
تقریباً طی ۴ سال حدود ۳ میلیون نفر 

به تعداد شاغلین کشور اضافه شد.
وی افــزود: اتفاقی کــه در بهار و 
تابستان امسال متأثر از شیوع ویروس 
کرونا افتــاد، این بود که بســیاری از 
مشــاغل یا به صورت موقت تعطیل 
شدند یا اینکه دچار ورشکستگی شده 
و به طور دائم تعطیل شدند. در همین 
رابطه نیز در بهار امسال نسبت به بهار 
پارسال یک میلیون و ۴۵۰هزار نفر و 
در تابســتان یک میلیون و ۲۰۹هزار 
نفر از تعداد شاغالن کم شد. در واقع 
بخش زیادی از کل بهبودی که در این 
چند سال اخیر در بازار کار رقم خورده 

بود، از بین رفت.
عبداللهی بــه جمعیت ۳ میلیون 
نفری که از ســال ۹۴ تا ۹۸ شــاغل 
شدند، اشــاره کرد و گفت: این افراد 
عمدتاً کسانی بودند که در فعالیت های 
عمده فروشــی، خرده فروشــی، 
رکت،  دست فروشــی، ســوپرما
فعالیت های مرتبط بــا حمل و نقل 
و زیرمجموعه هــای بخش خدمات 
مشغول شدند. این موضوع در همان 
ســال ها هم مهم بود زیــرا این افراد 
جذب دولت و شــرکت های بزرگ و 
کوچک و... نشدند بلکه در مشاغلی که 
در دسترس بود و افراد می توانستند 
راحت در آن کســب درآمــد کنند، 
مشــغول شــدند. این افراد به دلیل 
مشکالت معیشتی که خانوارها طی 

این سال ها تجربه کردند، به جمعیت 
فعال افزوده شده بودند.

وی تصریح کرد: در واقع برای این ۳ 
میلیون نفر شغلی ایجاد نشده بود بلکه 
شغل اضافه شــده بود. اگر بخواهیم 
ببینیم کدام مشاغل در وضعیت کرونا 
بیشترین آسیب را دیدند، می بینیم که 
دقیقاً همان زیربخش های خدمات که 
عمده سهم اشتغال کشور را بر دوش 
می کشند و بیشترین سهم را در این 
سه میلیون شــغل جدید داشته اند، 

آسیب دیده اند.
این کارشــناس حوزه کار افزود: 
این شــغل های از دســت رفته، هم 
از منظــر جمعیــت فعــال و هم از 
منظــر رفاهــی اهمیــت دارد زیرا 
بیشــتر ایــن افــراد از دهک های 
پایین درآمدی هستند و طی چهار 
ســال اخیر شــاغل شــده بودند و 
حال دوباره بیــکار شــده اند. این 
مســاله نشــان می دهد که شیوع 
ویروس کرونا از کانــال بازار کار به 
مراتب تأثیر بیشــتری بر رفاه مردم 
 گذاشته تا اعمال تحریم ها و کاهش 

رشد اقتصادی.
چرایی کاهش جمعیت فعال

عبداللهی در مورد کاهش جمعیت 
فعال کشور در شش ماه نخست امسال 
گفت: اگر برای جمعیت فعال دو ریشه 
در نظر بگیریم، این دو ریشــه شامل 
بیکاران و شــاغلین می شــود. اینکه 
تمایل به کار در افراد کم می شــود را 
باید بخش بندی کرد. به عنوان نمونه 
یک گروه از شاغلین که گروه عمده ای 
هم هســتند، خانم هایی هستند که 

از مشــاغلی که عایدی مالی چندانی 
برایشان نداشــته و چندان باکیفیت 
نبوده، استعفا داده اند و دیگر تقاضای 

کار نکرده اند.
وی افزود: گــروه دیگــر افرادی 
هســتند که بــه دلیــل مالحظات 
بهداشتی فعاًل از بازار کار خارج شده اند 
چراکه شغل آنها تأمین کننده اصلی 
معیشــت خانوار نبوده و مثاًل درآمد 
خانوار را از محل هایی همچون سود 
ســپرده های بانکی، بازار سرمایه و... 
تأمین می کرده انــد. این مدل خروج 
از بازار کار، به صورت اختیاری اتفاق 

افتاده است.
این کارشــناس حوزه کار گفت: 
بیکارانی کــه از جمعیت فعال خارج 
و به جمعیت غیرفعال پیوســته اند، 
کسانی هستند که طی یکی دو سال 
اخیر به دنبال کار بوده اند و طی ۶ ماه 
نخست امســال به دلیل دلسردی از 
یافتن شغل، از بازار کار خارج شده و 
جزو جمعیت غیرفعال شده اند و اصاًل 

دیگر به دنبال کار هم نیستند.

وی یادآور شــد: طبق آمار در بهار 
امســال نســبت به بهار پارسال یک 
میلیــون و ۹۹۰هزار نفر و تابســتان 
امسال نسبت به تابستان پارسال یک 
میلیون و ۶۲۶هزار نفــر از جمعیت 

فعال کشور کاسته شده است.
 سیاست گذار براساس نرخ بیکاری 

۱۸.۵درصدی تصمیم بگیرد
این کارشــناس حوزه کار گفت: 
نکته مهمــی وجــود دارد مبنی بر 
اینکه آیا مشــخصاً نــرخ بیکاری که 
مرکز آمار ایران اعالم می کند بیانگر 
واقعیت های جامعــه و بازار کار ایران 

است یا خیر.
وی توضیــح داد: فــرض را بر این 
می گذاریم کــه نرخ اعالمــی مرکز 
آمار ایران در مــورد بیکاری صحیح 
اســت. این کاهش نرخ بیــکاری از 
پارسال به امسال که در آخرین مورد 
رســیدن نرخ بیکاری تابســتان به 
۹.۵درصد بود، ممکن اســت تصور 
سیاســت گذاران و تصمیم گیران را 
به این ســمت ببرد که وضعیت بازار 
کار ایران خوب اســت و از هر ۱۰ نفر 
که تقاضای شغل دارد، فقط یک نفر 

بیکار است.
عبداللهی گفت: در اینجا دو مساله 
وجود دارد. نکته اول اینکه نرخ بیکاری 
نباید تنها شاخص ما برای بررسی بازار 
کار کشور باشد بلکه باید چند شاخص 
را در کنار هم بررســی کرد. به عنوان 
نمونه وضعیت جمعیت شاغلین معیار 
بهتری از نرخ بیکاری است چرا که به 
وضوح اثر شیوع ویروس کرونا در بازار 
کار را نشان می دهد. بنابراین در کنار 
این شاخص باید شاخص های دیگری 

هم استفاده شود.
وی افزود: همچنین اگر افراد شاغلی 
که از بــازار کار خارج شــده اند و افراد 
بیکاری که دلسرد شــده و از بازار کار 
خارج شــده اند، همچنان در بازار کار 
می ماندند، نرخ بیــکاری ۱۸.۵درصد 
می شــد نه ۹.۵درصدی که مرکز آمار 
اعالم کرده است. بنابراین سیاست گذار 
باید بداند که اگر تصمیمی می گیرد نه 
براساس نرخ بیکاری ۹.۵درصدی بلکه 
باید براساس نرخ بیکاری ۱۸.۵درصدی 

باشد.
۶۰درصد شاغلین تحت پوشش 

هیچ بیمه ای نیستند
عبداللهــی گفــت: نکتــه دیگر 
اینکــه وضعیت بازار کار کشــور ما با 
یک نرخ بیکاری ســاده قابل تحلیل 
نیســت. به عنوان نمونــه تقریباً نرخ 
اشــتغال ناقص ما ۱۰درصد اســت 
یعنی افــرادی که در هفتــه زیر ۴۴ 

ســاعت کار می کنند و بــرای بهبود 
وضعیت معیشت خانوار عالقه مند به 
کار کردن بیشتر هستند. اگر از منظر 
سیاست گذاری نگاه کنیم افراد دارای 
اشــتغال ناقص هم باید بیکار لحاظ 
 شوند زیرا معیشت خانوارشان تأمین 

نمی شود.
این کارشــناس حوزه کار تصریح 
کرد: حال اگر این ۱۰درصد را در کنار 
نرخ ۹.۵درصــدی اعالمی مرکز آمار 
بگذاریم، می بینیم که نرخ بیکاری به 

۲۰درصد می رسد.
عبداللهی اظهار داشت: وقتی در 
مورد شغل صحبت می کنیم در مورد 
شــغلی صحبت می کنیم که فرد در 
بنگاهی مشغول به کار است و حداقل 
دستمزد وزارت کار را دریافت می کند 
و بیمه هم دارد. در ایــن صورت نرخ 
بیکاری سرسام آور می شود چون تنها 
۴۰درصد افراد شاغل در کشور تحت 
پوشش بیمه هستند یعنی ۶۰درصد 
شــاغلین تحت پوشش هیچ بیمه ای 
نیســتند. اگر صرفاً بیمه بودن را در 
شــاغل بودن مالک قرار دهیم بخش 
زیادی از جمعیت شاغل را باید بیکار 

در نظر بگیریم.
وی گفت: از منظر شــاخص های 
بین المللی بازار کار که توسط سازمان 
بین المللی کار ارائه می شود، وضعیت 
بازار کار همین نرخ هــای اعالمی از 
سوی مرکز آمار است و خدشه ای به آن 
وارد نیست اما اگر واقعاً می خواهیم در 
مورد بازار کار و مشخصاً اشتغالزایی و 
سیاست گذاری در این حوزه صحبت 
کنیم، باید سراغ شاخص های دقیقی 
که بیانگر واقعیت های بازار کار ایران 

است، برویم.
عبداللهی تاکید کرد: نرخ بیکاری 
۹.۵درصدی به لحاظ شــاخص های 
بین المللی درســت است اما به لحاظ 
کارکردی برای برنامه ریزی در حوزه 

کار نمی تواند شاخص درستی باشد.

رفاه اجتماعی، زیر ضربه های شدید کرونا

نرخ بیکاری 9.5درصدی، واقعیت جامعه نیست

خبر

عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی 
با بیان اینکه چند بنــد از بودجه ۱۴۰۰ توهین 
به شعور کارگران اســت، گفت: در این الیحه به 
صراحت اعالم شده بیمه حدود ۶۰۰هزار نفر از 

کارگران، رانندگان و... حذف شود.
اکبر شوکت در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
درباره الیحه بودجه ۱۴۰۰ دولت و مشــکالتی 
که این الیحه دارد، گفــت: در برخی از بندهای 
این الیحه عدالت رعایت نشده و بندهایی از این 

الیحه برای کارگران کاماًل وقیحانه بوده است.
وی تأکید کرد: در برخــی از بندها مواردی 
مشاهده می شــود که متوجه نمی شویم واقعاً 
دولت به دنبال چه بوده و این طور به نظر می رسد 

که قصد آشوب در مملکت را دارد.
عضو هیأت امنای تأمیــن اجتماعی افزود: 
هیچ کدام از بندهایی ســازمان برنامه و بودجه 
برای تأمیــن اجتماعــی و کارگــران در نظر 

گرفته اند، کارشناسانه نیست.
وی با اشاره به اینکه دولت در سال آینده باید 
بیش از ۲۲هزار میلیارد تومان برای حق بیمه های 
رانندگان، قالیبافان، باربران و... پرداخت می کرد، 

گفت: در الیحه بودجــه ۱۴۰۰ فقط ۸.۵هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

این فعال کارگری ادامه داد: با این بودجه 
علناً اعالم شده که دوســوم این افراد حذف 
شــوند و بیمه آنها قطع شود در حالی که این 
موضوع اصاًل انصاف نیست چرا که هر کدام 
از آنها خانواده ای را اداره می کنند و با اجرای 
این بند، تعــداد زیادی از بیمه شــدگان از 
پوشش خارج می شــوند و مشکالت زیادی 

برایشان ایجاد خواهد شد.
شوکت با اشاره به اینکه حذف بیمه رانندگان، 
قالیبافان و...، حدود ۱۰درصد از جمعیت بیمه ای 
کشور را شامل می شود، گفت: مشخص نیست در 
حالی که می دانند بیش از دو میلیون نفر با قانونی 
که ۱۵ سال قبل مجلس تصویب کرده به جمعیت 
تأمین اجتماعی اضافه شده اند و ماهیانه دولت 
باید ســهم حق بیمه کارفرمایی آنها را پرداخت 
کند، اما در بودجه یک ســوم آن اختصاص پیدا 

کرده است.
وی با اشــاره به اینکه متأسفانه طی دو سال 
گذشته حتی یک نفر راننده جدید تحت پوشش 

بیمه قرار نگرفته، اظهار داشت: درباره قالیبافان 
حتی ریزش بیمه ای هم داشته ایم.

شــوکت گفت: اگر دولت پول ندارد که برای 
بیمه این افــراد هزینه کند، چرا در ســال های 
قبل این قانون تصویب شــد. این نشان دهنده 
بی کفایتی مسئوالن اســت، درحالی که اصل 
۲۹ قانون اساسی، بیمه را حقی برای همه افراد 

جامعه می داند.
وی ادامــه داد: چطور عنــوان می کنند که 
بیمه رانندگان حذف شود درحالی که این افراد 
ساعت ها پشت ماشین می نشینند و بار حمل و 

نقل کشور را به دوش می کشند.
عضو هیــأت امنــای تأمیــن اجتماعی با 
اشــاره به اینکه رانندگی یکی از ســخت ترین 
مشاغل دنیاســت، گفت: کارگران ساختمانی، 
 معدن و رانندگان جزو ســه شــغل سخت دنیا 

به حساب می آیند.
به گفته شوکت، اگر دولت توان پرداخت حق 
بیمه این افراد را ندارد چرا آن را از کارفرمایان آنها 

که صاحبان بار هستند، تأمین نمی کند.
وی گفت: پرداخــت ۱۳.۵درصد حق بیمه 

توسط آنها ظلمی است که در حقشان شده چرا 
که براساس قانون، این افراد باید فقط ۷درصد را 
پرداخت کنند و مابقی از ســوی کارفرما تأمین 
شود درحالی که خود دولت، یکی از کارفرمایان 
آنها به حســاب می آید و مافیایی که پشت این 
موضوع وجــود دارد، باعث می شــود که هم در 
حق کارگر ظلم شود و هم حق بیمه بیشتری را 

پرداخت کنند.
وی درباره بیمه قالیبافان نیز گفت: قرار بود از 
صنعت فرش و قالیبافی حمایت شود درحالی که 
دولت اعالم کرده اگر فرد قالیبافی حتی یک روز 
بیمه اش عقب بیفتد، تأمین اجتماعی بیمه این 
فرد را قطع کند. این در شرایطی است که تأخیر 

در پرداخت، فقط شامل قالیبافان ناتوانی است 
که پول ندارند. هم اکنون نیز به همین دلیل بیمه 

تعدادی از آنها قطع شده است.
وی تصریح کرد: از نمایندگان مجلس انتظار 
داریم در چند بند از الیحه بودجه که توهین به 
شعور کارگران است، اصالحات و تغییراتی انجام 
شــود چرا که در غیر این صورت، اتفاقات خوبی 

رخ نخواهد داد.
شــوکت گفت: جلســه ای بــا نمایندگان 
تشــکل های کارگری و بازنشستگی داشتیم و 
قرار شــد آنها از نمایندگان مجلس، این موارد 
را پیگیری کنند و اجــازه ندهند حق کارگران و 

بازنشستگان پایمال شود.

عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی:

الیحه بودجه ۱۴۰۰ توهین به شعور کارگران است

نرخ بیکاری نباید تنها 
شاخص ما برای بررسی بازار 

کار کشور باشد بلکه باید 
چند شاخص را در کنار هم 

بررسی کرد. به عنوان نمونه 
وضعیت جمعیت شاغلین 

معیار بهتری از نرخ بیکاری 
است چرا که به وضوح اثر 

شیوع ویروس کرونا در بازار 
کار را نشان می دهد

 اتفاقی که در بهار و تابستان 
امسال متأثر از شیوع 

ویروس کرونا افتاد، این بود 
که بسیاری از مشاغل یا به 

صورت موقت تعطیل شدند 
یا اینکه دچار ورشکستگی 
شده و به طور دائم از فعالیت 

بازماندند
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