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اخبار کارگری

آخریــن گزارش های رســمی در 
کشــور نشــان می دهد که بــا وجود 
افزایــش مزد کارگران در ســال های 
1396 تــا 1399 )دو ســال باالتر از 
نرخ تورم و دو ســال کمتر از این رقم(، 
وضعیت معیشــتی این قشر در کشور 
رو به وخامت بیشــتری گذاشته و این 
بحران حتی به نیازهای ابتدایی چون 

تهیه خوراک کارگران رسیده است.
به گــزارش »توســعه ایرانی«، از 
آنجایی که حداقل مزد کارگری مطابق 
ماده ۴1 قانون کار، براساس معیار نرخ 
تورم و نیز هزینه زندگــی یک خانوار 
متوســط کارگری مشخص می شود، 
این مقدار از مبلغ 3میلیون و 897هزار 
ریال در ســال 1391 با نرخ متوسط 
تغییرات ساالنه ۲3.8درصد به مبلغ 
۲6میلیون و 55۴هــزار و 950ریال 
در ســال 1۴00 افزایش یافته است. 
همچنین طبق آمار وزارت کار، حداقل 
مزد در سال های 1391، 139۲، 1397 
و 1399 از نرخ تورم ساالنه بیشتر بوده 
است و در سال های 1393 تا 1396 و 
سال 1398 کمتر از نرخ تورم افزایش 
یافته است که نشــان می دهد شورای 
عالی کار در 5 سال از دهه گذشته، به 

ماده ۴1 قانون کار عمل نکرده است.
براســاس گزارش آمــاری وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، ســهم 
هزینه خوراکی خانوارهای شــهری با 
سرپرست کارگر مشــمول قانون کار 
نیــز کاهش ۴.۲۲درصدی داشــته و 
از 76.7۲درصــد در ســال 1396 به 
73.۴8درصد در سال 1399 رسیده 
است. این امر به منزله بهبود وضعیت 
تأمین اقالم خوراکی نیست بلکه نشان 

می دهد به دلیل تنگناهای اقتصادی، 
خانوار کارگری به ناچار مقدار مصرف 
کاالهای خوراکی را کاهش داده است.

همچنین طی سال های 1396 تا 
1399 کمترین کاهش ســهم هزینه 
خوراکی خانوارهای شهری با سرپرست 
کارگر مشــمول قانون کار در »دهک 
ششم درآمدی )قشر متوسط جامعه 
کارگری(« است. سهم هزینه خوراکی 
این خانوارها از 76.55درصد در سال 
1396 به 7۴.۲7درصد در سال 1399 

رسیده است.
طی ســال های 1396 تــا 1399 
بیشترین کاهش سهم هزینه خوراکی 
خانوارهای شهری با سرپرست کارگر 
مشــمول قانون کار در »دهک هشتم 
درآمدی« )قشر فقیر جامعه کارگری( 
اســت. ســهم هزینه خوراکــی این 
خانوارهــا از 79.60درصد در ســال 
1396 به 75.30درصد در سال 1399 

رسیده است.
طبق ایــن گزارش، ســهم هزینه 
غیرخوراکــی خانوارهای شــهری با 
سرپرست کارگر مشــمول قانون کار 
افزایــش 1۴.15درصدی داشــته و 
از ۲۲.69درصــد در ســال 1396 به 
۲5.90درصد در سال 1399 رسیده 
اســت. طــی ســال های 1396 تــا 
1399 بیشترین افزایش سهم هزینه 
غیرخوراکــی خانوارهای شــهری با 
سرپرست کارگر مشــمول قانون کار 
در »دهک دوم درآمدی« است. سهم 
هزینــه غیرخوراکی ایــن خانوارها 
از 31.58درصــد در ســال 1396 به 
35.90درصد در سال 1399 رسیده 
اســت. همچنیــن طی ســال های 

1396 تــا 1399 کمتریــن افزایش 
سهم هزینه غیرخوراکی خانوارهای 
شهری با سرپرســت کارگر مشمول 
قانون کار در »دهک ششــم درآمدی 
)قشــر متوســط جامعه کارگری(« 
است. ســهم هزینه غیرخوراکی این 
خانوارهــا از ۲۲.8۴درصد در ســال 
 1396 به ۲5.۲۴درصد در سال 1399 

رسیده است.
طبق گــزارش وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، ســهم هزینه خوراکی 
خانوارهای روســتاییان با سرپرست 
کارگر مشــمول قانون کار نیز کاهش 
6.31درصدی داشته و از 6۴.96درصد 
در سال 1396 به 60.85درصد در سال 
1399 رسیده اســت. طی سال های 
1396 تا 1399 بیشترین افزایش سهم 
هزینه خوراکی خانوارهای روستایی 
با سرپرســت کارگر مشــمول قانون 
کار در »دهک اول درآمدی« اســت. 
ســهم هزینه خوراکی ایــن خانوارها 
از ۴9.9۴درصــد در ســال 1396 به 
5۴.۴9درصد در سال 1399 رسیده 

است. همچنین طی سال های 1396 
تا 1399 بیشــترین کاهش ســهم 
هزینه خوراکی خانوارهای روستایی با 
سرپرست کارگر مشمول قانون کار در 
»دهک ششم درآمدی )قشر متوسط 
جامعه کارگری(« است. سهم هزینه 
خوراکی این خانوارها از 6۴.53درصد 
در ســال 1396 به 58.15درصد در 

سال 1399 رسیده است.
طبق ایــن گزارش، ســهم هزینه 
غیرخوراکی خانوارهای روســتاییان 
با سرپرســت کارگر مشــمول قانون 
کار افزایش 1۲.15درصدی داشــته 
و از 33.9۲درصد در ســال 1396 به 
38.0۴درصد در سال 1399 رسیده 
است. طی ســال های 1396 تا 1399 
بیشــترین افزایــش ســهم هزینه 
غیرخوراکــی خانوارهای روســتایی 
با سرپرســت کارگر مشــمول قانون 
کار در »دهــک ششــم درآمــدی« 
است. ســهم هزینه غیرخوراکی این 
خانوارهــا از 3۴.15درصد در ســال 
1396 بــه ۴0.6۲درصــد در ســال 
1399 رسیده اســت. طی سال های 
1396 تــا 1399 بیشــترین کاهش 
سهم هزینه غیرخوراکی خانوارهای 
روستایی با سرپرست کارگر مشمول 
قانــون کار در دهــک اول درآمدی 
است. ســهم هزینه غیرخوراکی این 
خانوارهــا از ۴8.60درصد در ســال 
 1396 به ۴3.3۲درصد در سال 1399 

رسیده است.

کاهش مصرف اقالم خوراکی 
دارای کالری

در بخش دیگری از گزارش وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: 
بین 6 دهک اول درآمدی خانوار شهری 
و روستایی، سهم هزینه اقالم خوراکی 
ضروری تأمین کننده کالری مورد نیاز 
بدن ازجمله نان، آرد، رشته، بیسکویت 
و کیک، گوشــت دام، ماهی و میگو و 
فرآورده های آن و خشکبار روند نزولی 
داشته است. همچنین بین 6 دهک اول 
درآمدی خانوار شــهری، سهم هزینه 
اقالم غیرخوراکی ضــروری مورد نیاز 
زندگی ازجمله پوشاک و کفش، آب و 
فاضالب، روشنایی و سوخت، خدمات 
طبی سرپایی، خدمات بیمارستانی، 
حمل و نقــل، آمــوزش و تحصیل و 
خدمــات فرهنگــی و تفریحات روند 
نزولی داشته است. این در حالی است 
که سهم هزینه اقالم غیرخوراکی مانند 
مسکن، محصوالت و وســایل و لوازم 
پزشــکی و بیمه، حمایت اجتماعی و 
سایر خدمات مالی افزایش محسوسی 

داشته است.
همچنین بین 6 دهک اول درآمدی 
خانوارهای روســتایی، ســهم هزینه 
اقالم غیرخوراکی ضــروری مورد نیاز 
زندگی ازجمله پوشاک و کفش، آب و 
فاضالب، روشنایی و سوخت، خدمات 
طبی سرپایی، خدمات بیمارستانی، 
حمل و نقــل، آمــوزش و تحصیل و 
خدمــات فرهنگــی و تفریحات روند 
نزولی داشته است. این در حالی است 
که سهم هزینه اقالم غیرخوراکی مانند 
مسکن، محصوالت و وســایل و لوازم 
پزشــکی و بیمه، حمایت اجتماعی و 
سایر خدمات مالی افزایش محسوسی 
داشته است. کاهش سهم هزینه های 
حمل و نقل به رغم افزایش هزینه های 
آن می تواند نشان دهنده کاهش رفت و 
آمد روستاییان به شهر باشد. مؤید این 
امر کاهش ســهم هزینه های پوشاک 
و کفش، خدمــات طبی ســرپایی و 
خدمــات بیمارســتانی اســت که 
روستاییان برای دریافت این موارد نیاز 

به رفت و آمد به شهر را دارند.
توضیحــات فوق نشــان می دهد 
خانوارهای شــهری و روستایی دارای 
سرپرست کارگر مشــمول قانون کار 
به منظور تأمیــن هزینه هایی مانند 
مسکن، بیمه و محصوالت و وسایل و 
لوازم پزشــکی اقدام به کاهش میزان 
مصرف اقالم خوراکــی حیاتی و اقالم 
غیرخوراکی ضروری زندگی کرده اند، 
به گونه ای که حتــی از خدمات طبی 

سرپایی و بیمارستانی کاسته اند.
در بخش دیگــری از این گزارش 
آمده است: سهم اشتغال کارفرمایان 
نســبت به کل اشــتغال کشــور از 
3.8درصد در سال 1396 به 3.3درصد 

در سال 1399 رسیده است. از آنجایی 
که کارفرمایان صاحبان کســب وکار 
به شــمار می آیند، این کاهش سهم 
0.5درصدی )به عنوان شاخص اصلی( 
نشان دهنده تعطیلی بیشتر کسب و 

کارها است.
از سوی دیگر افزایش 1.9درصدی 
ســهم کارگران مشــمول قانون کار 
)از 39.8درصــد در ســال 1396 به 
۴1.7درصد در سال 1399( می تواند 
بیانگر تغییر وضع شغلی کارفرمایان 
صاحب کســب و کارهای کوچک از 
حالت کارفرمایی به کارگری باشد. این 
موضوع می تواند نشان دهنده کاهش 
ســرمایه گذاری در بازار کار باشد که 
اهمیت و ضــرورت حمایت اجتماعی 

را می طلبد.
همچنین بــا توجه بــه داده های 
موجود،کمتریــن ســهم هزینه کار 
)هزینه مزد کارگــری( از کل هزینه 
تولید یا ارائــه خدمــت کارفرمایان 
مربوط به شــاغالن فعالیت اقتصادی 
صنعت )حداقل 5.8درصد و حداکثر 
8.7درصد( و بیشــترین سهم هزینه 
کار عمدتاً مربوط به شاغالن در فعالیت 

اقتصادی اقامتگاه ها است.
در بخــش پایانی گــزارش وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: 
عمدتاً در فعالیت هــای اقتصادی که 
سهم هزینه کار نسبت به هزینه غیرکار 
به طور چشــمگیری متفاوت است، 
هزینه مواد خام و اولیه موجب افزایش 
قابل مالحظه هزینه غیرکار است. به 
عبارت بهتر در صورت کنترل قیمت 
مواد خام و اولیه و به تبع آن شــاخص 
قیمت تولیدکننده، توانایی کارفرمایان 
در پرداخــت بیشــتر مــزد و حقوق 
کارگــران افزایش می یابد لــذا برای 
افزایش مزد و حقوق کارگران متناسب 
با نرخ تورم و به تبع آن زیاد شدن قدرت 
خرید آنها الزم اســت، سیاست هایی 
جهت حمایت کارفرمایان در خصوص 
تأمین مواد خام و اولیه و سایر نهادهای 

تولید صورت پذیرد.

کاهش مصرف کاالهای خوراکی در خانوارهای کارگری

بالیی که »گرانی ها« بر سر محرومان آورد
هیأت رئیسه کانون عالی بازنشستگان

تامین اجتماعی:
هیچ توافقی بر سر حقوق 

مستمری بگیران انجام نشده است
هیأت رئیســه کانون عالــی کارگران بازنشســته و 
مستمری بگیر سراسر کشور در جلسه ای که صبح دیروز 
برگزار شد، مطالب مطرح شده توســط سرپرست وزارت 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی درخصــوص اعالم موافقت 
مسئوالن تشــکالت و کانون های بازنشستگی در جلسه 
اواخر ماه گذشته مبنی بر پذیرش پیشنهادات جایگزین از 
قبیل پرداخت های جبرانی تحت عنوان متناسب سازی به 
جای افزایش حقوق بازنشستگان را به شدت تکذیب کرد. 
به گزارش خبرنگار مهر، در اطالعیه این نهاد صنفی آمده 
است: طرح چنین مطالبی در واقع انعکاس نظرات و تمایالت 
شخصی افراد بوده و تالش برای پاک کردن صورت مسأله 
است که بی تردید نارضایتی بیش از پیش اقشار بازنشستگان 
و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را به دنبال دارد. در این 
اطالعیه آمده اســت: منابع تداوم متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان از محل رد دیون انباشته شده دولت بوده و تأمین 
اعتبارات مربوط به افزایش حقوق سنواتی بازنشستگان و 
مستمری بگیران از محل منابع و درآمدهای سازمان و از محل 
اندوخته های بین نسلی مستمری بگیران در زمان اشتغال 
آنهاست. هیأت رئیسه کانون عالی کارگران بازنشسته اظهار 
امیدواری کرد رئیس مجلس با توجه به قرائن و ادله های متقن 
و منطقی کانون عالی و نظرات هیأت تطبیق مقررات مجلس 
هر چه زودتر نسبت به تعیین تکلیف نهایی و رفع دغدغه مندی 

بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اقدام کند.
    

تجمع کارگران سد شفارود
 مقابل فرمانداری رضوانشهر

تعدادی از کارگران پیمانی شــاغل در پروژه ساخت سد 
شفارود رضوانشهر واقع در استان گیالن که به گفته آنها، بین 
پنج تا شش ماه مطالبات مزدی دارند، روز سه شنبه )1۴ تیر ماه( 
در اعتراض به مطالبات مزدی خود مقابل ساختمان فرمانداری 
شهرستان رضوانشهر در استان گیالن تجمع کردند. به گزارش 
ایلنا، این کارگران می گویند: چند ماهی است اجرای این پروژه 
عمرانی راکد مانده و حقوق مان را دریافت نمی کنیم. ظاهرا 
پیمانکار پروژه به کارگران گفته که به دلیل  عدم تامین اعتبار، 

از پرداخت دستمزد آنان ناتوان است.
    

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
آماده پرداخت های جبرانی

به عنوان متناسب سازی هستیم

سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده پرداخت های جبرانی 
به عنوان متناسب سازی حقوق بازنشستگان است، گفت: 
میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت 
رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است. به گزارش 
ایرنا، محمد هادی زاهدی وفا با تاکید بر اینکه تصمیمات 
دولت نمی تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه های 
اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناســی را 
لحاظ کرد، گفت: در جلسه ای که اواخر خرداد ماه با حضور 
معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان 
بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی 
در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به 
عنوان متناسب سازی حقوق اقدام کند.سرپرست وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین 
بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این 
مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان 

این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده اند.
    

کارگران شهرداری ویسیان
دست از کار کشیدند

حدود ۲0 کارگر شهرداری ویسیان در استان لرستان در 
اعتراض به  افزایش معوقات مزدی خود دست به اعتصاب زدند. 
به گزارش ایلنا، »فرامرز شیراوند« شهردار شهر ویسیان با اعالم 
خبر تعطیلی شهرداری ویسیان گفت: دلیل اصلی نارضایتی 
کارگران شهرداری ویسیان که شمار آنها به ۲0 نفر می رسد، 
افزایش معوقات مزدی است. او درباره مطالبات صنفی کارگران 
شهرداری ویسیان گفت: تاکنون 8 ماه از معوقات کارگران و سایر 
کارکنان شهرداری ویسیان پرداخت نشده و منابع مالی برای 
پرداخت حقوق وجود ندارد. شیراوند گفت: در طول حدود 7 
ماهی که شهردار ویسیان شده ام شهرداری دچار مشکالت 
مالی فراوانی بود به نوعی که بــرای پرداخت حقوق کارگران 
دچار مشکالت زیادی بودیم. او با بیان اینکه مسئوالن استانی 
به شهرداری ویسیان و کارگران آن کمک کنند تا از بحران مالی 
خارج شوند، افزود: شهرداری به منظور رفع مشکالت در حال 
تهیه گزارش برای اداره کل بازرسی استان و دادستان شهرستان 

چگنی است که امیداوریم مثمرثمر واقع شود.

خانوارهای دارای سرپرست 
کارگر مشمول قانون کار به 
منظور تأمین هزینه هایی 

مانند مسکن، بیمه و 
محصوالت و وسایل و 

لوازم پزشکی اقدام به 
کاهش میزان مصرف اقالم 

خوراکی حیاتی و اقالم 
غیرخوراکی ضروری 

زندگی کرده اند

سهم هزینه خوراکی 
خانوارهای شهری 
با سرپرست کارگر 

مشمول قانون کار کاهش 
۴.۲۲درصدی داشته که 

نشان می دهد به دلیل 
تنگناهای اقتصادی، خانوار 

کارگری به ناچار مقدار 
مصرف کاالهای خوراکی را 

کاهش داده است

نتایج جدیدترین گزارش منتشره از سوی مرکز آمار درباره اشتغال و بیکاری 
فصل بهار سال جاری نشان می دهد که با وجود کاهش نرخ مشارکت اقتصادی 
در کشــور، نرخ بیکاری در بهار امسال در مقایســه با فصل مشابه سال گذشته 

افزایش داشته است.
به گزارش »توســعه ایرانی«، مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی 
کار بهار 1۴01 را منتشر کرد. بررسی نرخ بیکاری افراد 15 ساله و بیشتر نشان 
می دهد که 9,۲درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار هستند. بررسی 
روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن اســت که این شاخص، نسبت به فصل 

مشابه در سال قبل )بهار 1۴00(، 0.۴درصد افزایش یافته است.
در بهار 1۴01، حدود ۴0,9درصد جمعیت 15 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی 
فعال بوده اند یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات 
نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن اســت که این نرخ نسبت به فصل مشابه در 

سال قبل )بهار 1۴00( 0.5درصد کاهش یافته است.
جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشــتر در این فصل ۲3میلیون و 578هزار نفر 
بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 98هزار نفر کاهش داشته است. بررسی 
اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که در بهار 1۴01، بخش 
خدمات با 51,۲درصد بیش ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. 
در مراتب بعدی بخش های صنعت با 3۲.7درصد و کشــاورزی با 16.0درصد 

قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان 15 تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۴درصد از فعاالن 

این گروه سنی در بهار 1۴01 بیکار بوده اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری 
این افراد نشان می دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار 1۴00( 

1.9درصد افزایش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه ســنی 18 تا 35 ساله نیز نشان می دهد که در بهار 
1۴01 حدود 16,6درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این در 
حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد این نرخ نسبت 

به بهار 1۴00، به میزان یک درصد افزایش یافته است.
بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت 15 ساله و بیشتر نشان 
می دهد که در بهار 1۴01 حدود 9,7درصد جمعیت شاغل به دالیل اقتصادی 
)فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ســاعت بیشتر و...( کمتر از ۴۴ 
ســاعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این در حالی 
است که ۴0.3درصد از شاغلین 15ساله و بیشــتر، بیش از ۴9 ساعت در هفته 

کار کرده اند.
طبق این گزارش، در حال حاضر ۲ میلیــون و 399هزار و 55۴ نفر بیکار در 
 کشــور داریم که 39.7درصد از آنها، در گــروه فارغ التحصیالن آموزش عالی 

قرار دارند.
بررســی آمار مربوط به وضعیت نیروی کار در بهار ســال جاری که از سوی 
مرکز آمار ایران ارائه شده، نشــان می دهد که 951هزار و 7۲0 نفر از جمعیت 
فارغ التحصیالن کشور، بیکار هستند. یعنی در بهار امسال، 13.۲درصد از کل 
جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده اند که نسبت به بهار سال 

1۴00، معادل 0.۲درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین ۴9۴هزار و 79 نفر 
از این جمعیت را زنان و ۴57هزار و 631 نفر را مردان به خود اختصاص می دهند. 
از نظر درصدی نیز نرخ بیکاری فارغ التحصیالن گروه مردان 9.1درصد و گروه 

زنان ۲۲.3درصد است.
نرخ بیکاری فارغ التحصیالن در گروه مردان در بهار سال 1۴01 نسبت به بهار 
سال 1۴00 حدود 0.3درصد و در گروه زنان، 0.1درصد کاهش را نشان می دهد.

همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و 399هزار و 55۴ نفر بیکار در کشور داریم 
که بررسی سهم »جمعیت بیکار تحصیل کرده از مجموع جمعیت بیکار کشور« 
حاکی از آن اســت که 39.7درصد بیکاران کشــور، در گروه فارغ التحصیالن 
آموزش عالی قرار دارند که این سهم در بهار سال 1۴00، معادل ۴0.3درصد بود.
البته سهم »جمعیت شاغل فارغ التحصیل از کل شاغالن« با رشد مواجه بوده 
طوری که این سهم 1.3درصد افزایش داشته و از ۲5.3درصد در بهار سال 1۴00 

به ۲6.6درصد در بهار سال 1۴01 رسیده است.

گزارش مرکز آمار از وضعیت اشتغال نشان داد:

کاهش 98هزار شغل و افزایش بیکاری در بهار امسال

گزارش


