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عضو اتاق بازرگانی تهران:
شرایط برای گسترش بازار و 

افزایش اشتغال فراهم شده است

عضو اتاق بازرگانــی تهران معتقد اســت در 
صورتی که الزامات داخلی رونق تولید شکل بگیرد، 
واحدهای صنعتــی ظرفیت قابــل توجهی برای 

افزایش فرصت های شغلی دارند.
عباس آرگون در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما 
در سال های گذشته به دلیل نبود توجه الزم به تولید 
و برخی مشکالت اقتصادی، توجه همه جانبه ای به 
تولید نداشتیم و همین موضوع باعث شد بخش قابل 
توجهی از ظرفیت های صنعتی و تولیدی کشــور، 

عمال با تمام توان خود کار نکنند.
به گفته وی، با توجه به برنامه ریزی که در ماه های 
گذشته در مسیر حمایت از تولید داخل شکل گرفت 
و پس از آن با آغاز تحریم ها و محدود شدن واردات 
کاالهای مصرفی ادامه پیــدا کرد، فضایی جدید را 
برای گســترش بازار کاالهای ایرانی ایجاد کرد که 
این امر می تواند به افزایش اشتغال و بهبود عملکرد 

واحدهای تولیدی کمک کند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه برای تکمیل این 
فرایند باید برخی مقدمات مهم اجرایی شوند، تصریح 
کرد: در وهله اول بایــد توجه کنیم که محدودیت 
واردات باید به حوزه کاالهای مصرفی مربوط شود 
و محدودیتی در حوزه مواد اولیه کارخانجات ایجاد 
نشود، زیرا در صورت نرسیدن مواد اولیه، استفاده 
از تمام ظرفیت های تولیدی داخل کشــور ممکن 
نخواهد بود. از سوی دیگر کاهش موانع تولید و بهبود 

فضای کسب و کار اهمیت فراوانی دارد.
آرگون ادامــه داد: در کنــار آن، بحث کاهش 
هزینه های تولید و قیمت تمام شده کاالها نیز موضوع 
مهم دیگری است که باید در دستور کار قرار بگیرد و به 
این ترتیب امکان رقابت کاالهای ایرانی با محصوالت 
خارجی افزایش پیدا کند. به گفته وی، برای گسترش 
بازار کاالهای داخلی، قطعا موضوع توسعه صادرات 
غیرنفتی اهمیت فراوانی دارد و باید با ارتقای کیفیت 
و بهینه سازی فرایند تولید، بازار کاالهای تولید داخل 

را گسترش دهیم.
    

برق جان یک کارگر را گرفت
بر اثر بی احتیاطی در یکی از معادن شهرستان 
دلیجان، یک نفر از کارگران فوت شد و دو نفر از آنان 

مصدوم شدند.
براساس اعالم سایت پلیس، »محمود خلجی« 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی 
در این باره گفت:  حدود ساعت 7:46 دقیقه صبح روز 
دوشنبه گزارشی از وقوع یک حادثه برق گرفتگی 
منجر به مصدومیت تعــدادی از کارگران در یکی 
از معادن شهرســتان دلیجان به مرکز فوریت های 
پلیس 110 اعالم شد و بالفاصله تیم های امدادی 

و انتظامی به محل اعزام شدند.
وی افزود:  با حضور تیــم انتظامی در محل و بنا 
بر اظهارات کارگران، سه نفر از کارگران داربستی 
فلزی را برای جابجایی بلنــد می کنند که به علت 
بی احتیاطی و برخورد داربســت با کابل های برق 
فشار قوی، یکی از آنان جان خود را از دست می دهد 

و دو نفر دیگر مصدوم می شوند.
این مقام انتظامی اضافه کرد: بالفاصله مصدومان 
به مرکز درمانی انتقال داده شدند و در این خصوص 
پرونده ای تشکیل شده و در حال سیر مراحل قانونی 

است.
    

دو نفر از کارگران هپکو 
بازداشت شدند

دو نفر از کارگران هپکو کــه در تجمعات اخیر 
هپکو بازداشت و با قید وثیقه آزاد شده بودند، مجدداً 

دستگیر شدند.
به گزارش ایلنــا، »محمد تقی آبایی« مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: دو 
نفر از کارگران هپکو که نامشان در بین بازداشتی های 
تجمعات اخیر کارگران هپکو بوده و با قرار وثیقه آزاد 

شده بودند، مجدداً چهار روز پیش احضار شدند.
به گفته آبایی، این کارگران از چهارشنبه تاکنون 

آزاد نشده اند.
کارگران هپکو طی هفته گذشته نسبت به عدم 
پرداخت دستمزد معوقه آبان ماه اعتراض داشتند. 
این درحالی است که رئیس سازمان خصوصی سازی 
به نمایندگان شورای اســالمی کار هپکو متعهد 
شــده بود که تا پایان آذر ماه دستمزد آبان ماه آنان 

را پرداخت کند که تا این لحظه محقق نشده است.

4
اخبار کارگری

مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی از 
وضعیت بیکاری در ایران منتشر کرده 
است. بررسی نرخ بیکاری افراد 1٥ساله 
و بیشتر در پاییز امسال نشان می دهد 
کــه 10.6درصد از جمعیــت فعال، 
بیکار بوده اند. بررســی روند تغییرات 
نرخ بیکاری حاکی از آن است که این 
شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال 
1٣٩7 حدود 1.۲درصد کاهش یافته 
است. به گزارش ایلنا، در پاییز 1٣٩٨، 
حدود 44.٣درصد جمعیت 1٥ساله 
و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند 
یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار 
گرفته اند. بررســی تغییــرات نرخ 

مشــارکت اقتصادی حاکی از آن 
اســت که این نرخ نســبت به 
فصل مشابه در سال قبل )پاییز 
1٣٩7( 0.۲درصــد کاهش 

داشته است.
در ایــن میــان، نکته مهــم نرخ 
بیکاری جوانان است. بیکاری جوانان 
در ســال های اخیر به عنوان یکی از 
مشکالت بازار کار ایران شناخته شده 
است. نرخ بیکاری جوانان در سال های 
اخیر همواره بیشــتر از میانگین نرخ 
بیکار بــوده و در مواردی ســه برابر 

میانگین گزارش شده است.
جوانان شهرنشین بیکار تر از 

جوانان روستایی
بررسی نرخ بیکاری فصلی جوانان 
در فصل های مختلف دو ســال اخیر 
نشــان می دهد نرخ بیکاری جوانان 
1٥ تا ۲4 ســاله کاهش یافته اســت. 
طبق گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری 
جوانان 1٥ تا ۲4 ساله در پاییز امسال 
۲٥.٨درصد بوده است. این نرخ برای 
جوانان شــهری ۲٨.٩درصد و برای 
جوانان روســتایی 1٨.٨درصد بوده 
اســت. مقایســه بیکاری جوانان در 
مناطق شهری و روســتایی در پاییز 
امســال با پاییز دو ســال پیش نشان 
می دهد که این نرخ کاهش داشــته 
است. پاییز ٩6 نرخ بیکاری جوانان 1٥ 
تا ۲4 ساله در شهر ها ٣۲.4درصد و در 
روستا ها 1٩.٥درصد بوده است. نکته 
جالب توجه این است که نرخ بیکاری 
جوانان در شــهر ها همواره بیشتر از 
روستا هاست. دلیل این امر را می توان 
در موارد مختلفی یافــت. مهاجرت 
جوانان روســتایی به شــهر برای کار 
کردن یا تحصیل یکــی از اصلی ترین 

دالیلی است که می توان برای باال بودن 
نرخ بیکاری جوانان شهری برشمرد. 
عالوه بر این تحصیالت باالتر جوانان 
شــهری و مدرک گرایی که می تواند 
باعث شود افراد تن به هر کاری ندهند، 
از دیگر دالیل بیشتر بودن نرخ بیکاری 

جوانان شهرنشین است.
این موارد و مواردی دیگر به عالوه 
شــرایط کلی حاکم بر بــازار کار در 
ایران کــه باعث دور شــدن جوانان از 
کار می شــود، منجر به این شده است 
که بیکاری جوانــان ایرانی بیش از دو 
برابر میانگین بیکاری باشــد. این در 
حالی اســت که این افراد در آســتانه 
ساختن یک زندگی هســتند و ادامه 
یافتن بیکاری آنها تبعات اجتماعی و 

فرهنگی نیز به دنبال دارد.
 بیکاری جوانان روستایی 

ثبت نمی شود
گذشــته از دالیلی که برای باالتر 
بودن نرخ بیکاری جوانان شهری نسبت 
به بیکاری جوانان روستایی ذکر شد، 
باید این نکته را هــم در نظر گرفت که 
جوانان روستایی کمتر بیکاری شان را 

ثبت می کنند.
»گشواد منشــی زاده« کارشناس 
روابط کار در گفت وگو با ایلنا می گوید: 
نرخ بیکاری را به این صورت مشخص 
می کنند که افراد فعال آماده به کار را در 
نظر می گیرند و بعد تعدادی را که موفق 

شده اند سر کار بروند شاغل و مابقی را 
بیکار به حساب می آورند. باید آمادگی 
به کار و جست و جوی کار جایی ثبت 
شده باشــد. جوانان شهری به نسبت 
جوانان روستایی بیشــتر مبادرت به 

ثبت اطالعالت خود می کنند.
وی ادامه می دهد: نمی توان چنین 
عنوان کرد که مثال جوانان روستایی به 
مشاغلی مثل کشــاورزی می پردازند 
پس بیکاری آنها کمتر اســت. سهم 
بخش کشــاورزی از اشــتغال تغییر 
چندانی نکرده اســت و عمدتا افرادی 
در سنین باالتر مشغول کشاورزی در 

روستا ها هستند.
این کارشناس روابط کار همچنین 
عنوان می کند: جــدای از دلیل ذکر 
شده، باالتر بودن نرخ بیکاری جوانان 
شهری نســبت به جوانان روستایی 
دالیل دیگری هــم دارد. مهاجرت از 
شهر ها به روستا ها موضوعی است که 
در دهه های اخیر با آن مواجه بوده ایم. 
مهاجرت گاه منجر به خالی از سکنه 
شدن روستا ها شده است و عمدتا این 
جوانان هســتند که به شهر می روند. 
جوان روستایی که به شهر رفته و آنجا 
کاری نیافته است جزو بیکاران شهری 

به حساب می آید.
وی با بیان اینکه اگر قصد نداشته 
باشــیم به صــورت مشــخص دلیل 
بیکاری جوانان شهری و روستایی را 
بررسی کنیم، متوجه می شویم که نرخ 
باالی بیکاری جوانان در ایران تابعی از 

وضعیت اقتصادی موجود است، توضیح 
می دهد: کسی که در سن کار قرار دارد 
و آمادگی خود را برای کار کردن اعالم 
کرده یا باید به استخدام بنگاهی دولتی 
یا خصوصی دربیاید یا اینکه خودش 
کســب و کاری راه بیندازد. هر دو این 
کار ها نسبت به قبل ســخت تر شده 

است.
منشی زاده ادامه می دهد: ما شاهد 
این هســتیم که استخدام های جدید 
به شــدت کاهش یافته است. حتی ما 
در ســال های اخیر شاهد تعدیل نیرو 

به دلیل وضعیت نامناســب اقتصادی 
بوده ایم. ایجاد کسب و کار خصوصی هم 
که در بسیاری موارد به صرفه نیست. 
نتیجه چیزی نیست جز اینکه جوانان 
بیکار می مانند و فرقی نمی کند که در 

شهر باشند یا در روستا.
وی دربــاره اینکه برخــی عنوان 
می کنند جوانان بیکار می مانند چون 
مهارت های الزم برای ورود به بازار کار 
را ندارند، می گوید: این عامل می تواند 
بر بیکاری جوانان موثر باشــد اما تنها 
درصد کمی تاثیر دارد. ما می دانیم که 
مدارس و دانشگاه های ما جوانان را به 
خوبی آماده ورود به بازار کار نمی کنند. 
وضعیت دانشــگاه ها در ایران به این 
صورت بوده که با رشد قارچ گونه مراکر 
آمــوزش عالی، شــاهد دادن انبوهی 
مدرک به جوانان بوده ایم که فقط این 
توقع را به وجود آورده که باید پشــت 

میز نشینی کنند.
این کارشــناس روابط کار تصریح 
می کند: تعبیر ترمز بازار کار که برای 
دانشگاه ها به کار می رود تعبیر کامال 
درستی است. دانشگاه ها در بسیاری 
موارد فقط ورود به بــازار کار را چهار 
سال به تاخیر انداخته اند. اگر بخواهیم 
نرخ بیکاری جوانــان را کاهش دهیم 
ابتدا باید وضعیت کلی اقتصاد بهبود 
پیــدا کند. ایجــاد اشــتغال تابعی از 
سرمایه گذاری است. اگر سرمایه گذاری 
صورت گیرد نرخ بیکاری کاهش یابد. 
از طرف دیگر باید در نظام آموزشــی 
اصالحات اساسی صورت گیرد تا نظام 
آموزشی بتواند افرادی ماهر تربیت کند 

که به درد بازار کار ایران بخورند.
تبعات بیکاری جوانان

این باور که افراد در ســنین باالتر 
برای مثال در دهه چهارم زندگی شان 
بیشــتر احتیاج به کار دارند، باوری 
کمابیش جــا افتاده اســت. برخی 

کارفرمایان افراد در ســنین باالتر را 
با این توجیه که باید خــرج خانواده 
را بدهند، به اســتخدام درمی آورند. 
در مقابل به طنز یــا به صورت جدی 
به جوانــان گفته می شــود تــو کار 
می خواهــی برای چه؟ بــا این وجود 
باید دانست که جوانی سنی است که 
افراد در آن باید آینده خود را بسازند. 
جوانان بــرای اینکه آمــاده ورود به 
مراحل دیگــر زندگی شــده و برای 
مثال ازدواج کنند باید چند ســالی 
کار کرده و حداقل هایی را برای خود 
فراهم آورند. اینکه عنوان می شــود 
نرخ ازدواج در ایران کم شده و شاهد 
این هســتیم که برخی از مرز تجرد 
قطعی گــذر کرده اند، در بســیاری 
موارد به این دلیل اســت کــه افراد 
توانایی مالی برای ازدواج را ندارند. کار 
کردن برای تامین حداقل هایی مانند 
مسکن و خرج روزانه زندگی می تواند 
جوانان را ترغیب بــه ورود به مراحل 
جدید زندگی کند. در مقابل بیکاری 
درازمدت تبعات اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی برای جوانان دارد. کاهش 
نرخ بیکاری جوانــان تابعی از کاهش 
میانگین بیکاری است. به این منظور 
باید سرمایه گذاری در ایران افزایش 
یابد که این بســته به بهبود شــرایط 
اقتصادی اســت. از طرف دیگر باید 
دانشگاه ها را تجهیز کرد و به جوانان 
مهارت های الزم را آموخت. مواردی 
چــون اندیشــیدن تمهیداتی برای 
کاهش مهاجرت از روستا ها به شهر ها 
نیز می تواند در کاهــش نرخ بیکاری 
جوانان شــهری تاثیر داشــته باشد، 
ضمن اینکــه باید فرصت هــای تازه 
شغلی در شهرها و روستا ها ایجاد کرد.

حل معضل بیکاری در گرو افزایش سرمایه گذاری

جوانان همچنان بیکارترینند

خبر

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه 
قانون بیکاری به صورت کج دار و مریز در حال اجراست، گفت: 
مانند بند هایی از قانون کار که به صورت کامل اجرا نمی شود یا با 
سوءتفسیر مواجه شده اند، در مورد اجرای قانون بیمه بیکاری نیز 
کاستی هایی وجود دارد. احتماال همین کاستی هاست که باعث 

می شود حرف از اصالح قانون بیکاری بزنند.
هادی ابوی در گفت وگو با ایلنا ادامه داد: مشخص نیست کدام 
مواد قانون بیکاری قرار است مورد بازنگری و اصالح قرار گیرند 
اما آنچه باید مورد تاکید قرار دارد این است که اصالحات باید در 
راستای احقاق حقوق کارگران باشد نه اینکه محدودیت هایی در 

زمینه ارائه مستمری بیکاری ایجاد شود.
دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به 
اینکه کارگران در حین کار سه درصد حق بیمه برای وقت بیکاری 

پرداخت می کنند، گفت: براساس قانون، کارگرانی که برخالف 
میل خود بیکار می شوند باید تا زمان یافتن شغل دیگر مستمری 

بیکاری دریافت کنند.
او ادامه داد: در مقاطعی، شرایط اقتصادی به گونه ای است که 
کارخانه ها و کارگاه های مختلف با ریزش نیرو مواجه هستند. در 
چنین مقاطعی افراد بیشتری برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه 
می کنند. این درست است که هجوم بیکاران منابع صندوق بیمه 
بیکاری را تحت الشعاع قرار می دهد و مشکل مالی ایجاد می شود 
اما این ربطی به کارگران نــدارد. حق بیمه بیکاری برای همین 

مقاطع پرداخت می شود.
ابوی عنوان کرد: در اجرای قانون بیکاری افراد بیکار شــده 
به کمیته هایی ارجاع می شوند تا ارزیابی شود که آیا مستمری 
بیکاری به آنها تعلق می گیرد یا نه. در این کمیته ها نمایندگان 

واقعی تشکل های کارگری حضور ندارند یا به صورت گزینشی 
عمل می شود. یکی از مواردی که باید در اصالح قانون بیکاری به 
آن توجه داشت این است که تشکل های کارگری نقش آفرینی 
بیشتری داشته باشــند. وی با بیان اینکه تشکل های کارگری 
مشخص هســتند و در زمینه اصالح قانون بیکاری باید نظرات 
آنها مورد توجه قرار گیرد، می گویــد: در این نظرخواهی قطعا 
باید به سراغ کسانی برویم که مشمول قانون هستند. برای مثال 
تشکل یا صنفی هســت که اعضای آن نه حق بیمه برای قانون 
بیکاری می دهند و نه بیمه بیکاری می گیرند. چرا باید از این افراد 
نظرخواهی کرد؟ تشکل های کارگری مشخص و هویت دار باید 

دور هم جمع شوند و نقش آفرینی داشته باشند.
دبیر کانون عالی انجمن های صنفــی کارگران ایران تاکید 
کرد: قطعا در اجرای قانون بیمه بیکاری ضعف هایی وجود دارد 

که بخشی از آنها مربوط به شیوه اجرا و بخشی هم مربوط به قانون 
است و باید اصالحاتی صورت گیرد. اصالحات باید در راستای 
احقاق حقوق کارگران باشد. گاهی در شرایطی خاص برای مثال 
وقتی افراد بیکار و متقاضیان مستمری بیکاری زیاد می شوند 
حرف از اصالح می زنند و قصد شان ایجاد محدودیت در پرداخت 
مستمری است. نباید اصالحات به این سمت برود، چون کارگران 

حق بیمه را برای همین روز ها پرداخته اند.

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

اصالح قانون بیمه بیکاری باید در راستای منافع نیروهای کار باشد

نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی در 
پاییز امسال کاهش یافت اما سهم این گروه از کل 
جمعیت بیکار کشور با افزایش مواجه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران 
نتایج آمارگیری نیروی کار در پاییز ٩٨ را اعالم 
کرد که براســاس آن نرخ بیــکاری جمعیت 
1٥ساله و بیشتر، 10.6درصد از جمعیت فعال 
اســت. روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشــور 

نشان می دهد که این شاخص، نسبت به فصل 
مشابه در ســال قبل 1.۲درصد کاهش داشته 
اســت. بررســی نرخ بیکاری فارغ التحصیالن 
آموزش عالی نیز نشــان می دهد 17.4درصد از 
جمعیت فعــال فارغ التحصیــل آموزش عالی 
بیکار بوده اند. این نرخ همچنــان در بین زنان 
بیش از مردان اســت طوری که نــرخ بیکاری 
فارغ التحصیــالن گروه مــردان 1۲.6درصد و 

در گروه بانوان نیز ۲7.٣درصد اســت. البته نرخ 
بیکاری فارغ التحصیالن هــم در گروه مردان و 
هم در گروه زنان در پاییز امسال نسبت به پاییز 
سال گذشته کاهش داشته است. در حال حاضر 

یک میلیون و ۲٥۲هــزار و ٣07 نفر جمعیت 
فارغ التحصیالن بیکار کشور است که 60٩هزار 
و ٥٩٨ نفر از این جمعیت را مردان و 64۲هزار و 
711 نفر را زنان به خود اختصاص می دهند اما در 
پاییز 1٣٩٨ سهم »جمعیت بیکار فارغ التحصیل 
از کل بیکاران« افزایش یافته است، ضمن اینکه 
این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط 
شهری نسبت به نقاط روستایی نیز باالتر است. 
بررســی ســهم جمعیت بیکار تحصیل کرده 
از مجمــوع جمعیت بیکار کشــور حاکی از آن 
اســت که 4٣.٣درصد بیکاران کشور، در گروه 

فارغ التحصیالن آموزش عالی قــرار دارند که 
این سهم در پاییز سال گذشته 40.7درصد بود. 
به عبارتی ســهم جمعیت بیکار تحصیل کرده 
از کل بیکاران کشــور در پاییز امسال نسبت به 
پاییز سال گذشته ۲.6درصد رشد داشته است. 
البته سهم »جمعیت شاغل فارغ التحصیل از کل 
شاغالن« نیز با رشد مواجه بوده طوری که این 
سهم با 0.٥درصد افزایش داشته است اما نسبت 
رشد جمعیت بیکار فارغ التحصیل همچنان طی 
سال های گذشته بیش از رشد جمعیت شاغل 

فارغ التحصیل است.

نرخ بیکاری فارغ التحصیالن کاهش یافت

تعبیر ترمز بازار کار که 
برای دانشگاه ها به کار 

می رود، کامال درست است. 
دانشگاه ها در بسیاری 
موارد فقط ورود به بازار 

کار را چهار سال به تاخیر 
انداخته اند. اگر بخواهیم 

نرخ بیکاری جوانان را 
کاهش دهیم ابتدا باید 

وضعیت کلی اقتصاد بهبود 
پیدا کند

مقایسه نرخ بیکاری فصلی 
جوانان در دو سال اخیر 

نشان می دهد نرخ بیکاری 
جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کاهش 

یافته است. نرخ بیکاری 
جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در 

پاییز امسال ۲۵.۸درصد 
بوده است که برای جوانان 

شهری ۲۸.۹ و برای جوانان 
روستایی ۱۸.۸درصد 

گزارش شده است
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