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تجمع کارکنان بهداشت استان 
تهران مقابل سازمان استخدامی

روز یکشنبه، کارکنان بهداشت و درمان استان 
تهران مقابل ســازمان اداری و استخدامی کشور 
تجمع کردند و خواستار تبدیل وضعیت استخدامی 
خود شدند. به گزارش ایلنا، این عده معتقدند مجلس 
و دولت در زمینه تبدیل وضعیت استخدامی آنها، 
کم کاری می کند. آنها می گوینذ: مجلس و دولت 
درخواســت   ما را پاس کاری می کنند. مجلس به 
گردن دولت می اندازد و دولت به گردن مجلس. آنها 
با بیان اینکه خواهان استخدام به شکل پیمانی یا 
برخورداری از قرارداد مستقیم با دانشگاه های علوم 
پزشکی هستند، گفتند: دولت ابتدا باید بپذیرد که 
نیروی شرکتی، محروم است. در واقع نه دستمزد 
مناســبی نســبت به نیروهای قراردادی، رسمی 
و پیمانی دریافت می کنیم و نه اینکه امنیت شغلی 
داریم درحالی که نیروهای رســمی هم از این مزایا 
بهره مند می شوند و هم از دیگر امتیازاتی که دولت 
در نظر گرفته است؛ مانند فوق العاده ویژه و افزایش 
امتیازات متناســب با فصل دهم قانون مدیریت 
خدمات کشــوری. کارکنان معترض بهداشت و 
درمان استان تهران با بیان اینکه ظهور شرکت های 
واسطه در دانشــگاه های علوم پزشکی به تضییع 
حقوق نیروی انسانی می انجامد، گفتند: شرکت های 
واســطه می خواهند هزینه  های خود را کم کنند و 

کاری با خواسته های صنفی نیروی کار ندارند.
    

تعلل در پرداخت مطالبات 
بازنشسته های مخابرات راه دور شیراز

نماینده کارگران بازنشسته شرکت مخابرات 
راه دور شــیراز از تعلل ســهامدار این شرکت در 
زمینه پرداخت کامل مطالبات بازنشستگان خبر 
داد. هاشم شمشیری در گفت وگو با ایلنا، با اشاره 
به ســفر خرداد ماه رئیس قوه قضاییه به اســتان 
فارس و پیگیــری پرداخت مطالبــات کارگران 
بازنشسته شرکت مخابرات راه دور شیراز، گفت: 
با وجود گذشــت دو ماه از سفر اســتانی رئیس 
قوه قضاییه، به اذعان دادگســتری تنها یک سوم 
مطالبات بازنشستگان از سوی سهامدار به حساب 
دستگاه قضایی واریز شده اســت. وی افزود: این 
در حالی اســت که ســهامدار باید زودتر از اینها 
مطالبات بازنشســتگان را پرداخت می کرد چرا 
که می خواهد کارخانه را که هم اکنون به صورت 
کامل تعطیل اســت، راه اندازی کنــد. راه اندازی 
کارخانه به مراتب هزینه های بیشــتری نسبت 
به مطالبات بازنشســتگان دارد که میزان آن با در 
نظر گرفتن خســارت تاخیر و تادیه، 35 میلیارد 
تومان است. شمشــیری با بیان اینکه مطالبات 
کارگران بازنشســته مخابرات راه دور شــیراز، 
در قیــاس با حجم ســرمایه گذاری در شــرکت 
ناچیز است، گفت: تنها شرط بازنشستگان برای 
راه اندازی کارخانه پرداخت طلب آنهاست و چیز 
بیشتری را درخواست نکرده  ایم. تعلل در پرداخت 
مطالبات بــه معنای تحقق نیافتــن یا دیرتحقق 
یافتن سرمایه گذاری برای راه اندازی خطوط تولید 
مخابرات راه دور شیراز است، بنابراین سهامدار باید 
زودتر وارد عمل شود و پرداخت کامل مطالبات را 

عملی کند.
    

 تجمع آموزش دهندگان نهضت 
مقابل وزارت آموزش و پرورش

صبح دیروز جمعی از آموزش دهندگان نهضت 
سوادآموزی با تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش 
خواستار تعیین تکلیف شدند. به گزارش ایلنا، این 
آموزش دهندگان که آموزش دهندگان فرد به فرد 
قبل از سال 92 هستند، می گویند: به رغم فعالیت 
چندساله، جزو مشمولین آزمون قرار نگرفتیم. ما 
بالتکلیف مانده ایم و خواستار تعیین تکلیف هستیم. 
به گفته معترضان، آموزش دهندگان قبل 92 حتی 
به عنوان حق التدریس هم جذب نشده اند و به هرجا 
مراجعه کرده اند، به آنها گفته شده باید منتظر آزمون 
مشمولین شوند. آنها می گویند: حاال که آزمون به 
پایان رسیده، باید آموزش دهندگان فرد به فرد نیز 

تعیین تکلیف شوند.
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گزارش موسسه عالی پژوهش تامین 
اجتماعی نشــان می دهــد تهرانی ها 
بــا ســهم 2۱.۴درصــدی، در صدر 
دریافت کنندگان بیمه بیکاری کرونا 

قرار داشته اند.
موسســه عالی پژوهــش تامین 
اجتماعی روز گذشته و در تداوم انتشار 
گزارش های سیاســتی خود در زمینه 
تأثیر کرونا بر حــوزه تامین اجتماعی، 
با همکاری مرکز فنــاوری اطالعات، 
ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی، چهاردهمین 
گزارش سیاستی خود را با موضوع بیمه 
بیکاری در ایام کرونایی تهیه کرده است.

در این گزارش آمده اســت: با توجه 
 به اینکه اقدامــات در قالب طرح بیمه 
بیکاری جزو مهمی از سیاســت های 
حمایتی اعالم شده توســط ایران در 
مواجهه با کرونا بوده، این گزارش با هدف 
بررســی نقش طرح های بیمه بیکاری 
در کشورهای منتخب و ایران در مقابله 
با بحران کنونی تهیه شده است چراکه 
بدون داشتن شناخت اولیه از ماهیت 

و کارکــرد طرح های بیمــه بیکاری، 
استانداردهای مرتبط با آن، ویژگی های 
اولیه طرح در ایران و کشورهای منتخبی 
که نمونه بررسی هســتند و درنهایت 
وضعیت صندوق بیمه بیکاری قبل از 
وقوع بحران کرونــا، بحث در خصوص 
اثرگذاری و نقش این طرح ها در بحران 

کرونا کامل نخواهد شد.
این گزارش با عنوان »بررسی نقش و 
کارکرد صندوق بیمه بیکاری در بحران 
کرونا« که به تازگی توســط »موسسه 
عالی پژوهش تامین اجتماعی« منتشر 
شــده، در دو بخش کلی تنظیم شده 
است؛ بخش اول در 5 فصل با موضوعاتی 
شامل وضعیت صندوق بیمه بیکاری 
در کشور طی سال های اخیر، نرخ رشد 
تعداد مقرری بگیران بیکاری، نســبت 
جنسی، سنی و استانی آنها و مشاغلی 
که بیشــترین تعداد مقرری بگیران را 
داشته اند، عمدتاً به شــناخت اولیه و 
شرایط پایه قبل از بحران کرونا در حوزه 
بیمه بیکاری اختصــاص دارد و بخش 
دوم در سه فصل به طور ویژه به کارکرد 

طرح های بیمۀ بیــکاری در هنگام این 
بحران می پردازد و مواجهه صندوق های 
بیمه ای 2۱ کشور ازجمله آمریکا، آلمان، 
چین، روسیه و... را ترسیم و با تجربه ایران 
مقایسه می کند. در تبیین تجربه ایران، 
نحوه راه اندازی سامانه ثبت درخواست 
بیمه بیکاری در شرایط کرونا، چگونگی 
کارکرد آن و وضعیت سامانه با جزئیات 

مورد بحث قرار گرفته است.
روند تغییرات آماری در 
مقرری بگیران بیکاری

براســاس ایــن گــزارش، تعداد 
مقرری بگیــران بیمه بیــکاری طی 
سال های اخیر روندی صعودی داشته 
و به حدود 239هزار نفر در ســال 9۷ 
رســیده که تا حدود زیادی محصول 
وضعیــت رکــودی حاکم بر کشــور 
بوده اســت. همچنین نرخ رشد تعداد 
مقرری بگیران بیکاری بسیار پرنوسان 
بوده اما به طور متوســط، ایــن نرخ از 
ســال ۶9 تا 9۷، حدود ۱۰.2۷درصد 

بوده است.
بر پایه این آمارها، از آنجا که جمعیت 

مشــمول صندوق بیمه بیکاری تنها 
به مشــمولین قانون کار، قانون تامین 
اجتماعی و قانون بیمه بیکاری محدود 
است، درصد پوشش آن نسبت به کل 

بیکاران در کشور بسیار محدود است.
در خصوص مقــدار این مقرری ها، 
با وجود نرخ جایگزینی نســبتا باالی 
مقرری بیــکاری در ایران که بین 55 تا 
۸۰درصد متوســط دســتمزد در 9۰ 
روز قبل از بیکاری است، به دلیل روند 
صعودی تورم، قدرت خرید مقرری های  

پرداختی در طول سال های اخیر کاهش 
یافته اســت. میانگین مقرری بیکاری 
در ســال 9۸ تقریبا 2.۷ میلیون تومان 
معــادل ۱.۸ برابر حداقل مــزد در این 
ســال، به ترتیب معادل ۶۷.۸ و 59.2 
درصد متوسط هزینه خالص و متوسط 
درآمد یک خانوار شهری در همان سال 

بوده است.
نسبت جنسی، سنی و توزیع 

استانی مقرری بگیران
براســاس گزارش موسســه عالی 
پژوهــش تامیــن اجتماعــی، تعداد 
مقرری بگیران مرد در سال 92 نزدیک 
به ســه برابر مقرری بگیــران زن بوده 
که تا ســال 9۶ به 2.۴ برابر کاهش پیدا 

کرده است.
همچنین بیشترین برقراری های 
جدید در رده ســنی 25 تا 3۴ ســال و 
سپس 35 تا ۴۴ ســال است که این امر 
از آنجا ناشی می شود که معموالً افراد با 
سابقه شغلی کمتر، بیشتر در معرض 

تعدیل قرار دارند.
استان های  تهران، اصفهان، خراسان 
رضوی، البرز، آذربایجان شرقی، فارس، 
مازندران، گیالن، قزوین و خوزســتان 
به ترتیب ۱۰ استان با بیشترین تعداد 

بیمه بیکاری برقرار شده هستند.
همچنیــن بیمه شــدگان بخش 
فلزات اساسی، ماشین های الکتریکی و 
غیرالکتریکی، خدمات، تجارت، بانک، 
بیمه، مســتغالت، صنایع محصوالت 
شــیمیایی و کائوچوئی، صنایع مواد 
غذایی و دخانیات به ترتیب با 2۱، ۱۶، 
۱۴، ۱3 و ۱۱درصد، حــوزه فعالیت 
عمــده مقرری بگیــران ســال 9۶ را 

تشکیل می دهند.
براســاس آمار موجود، حدود ۶2 
درصد بیمه شــدگان مشــمول بیمه 
بیکاری در ســال 9۶ به دلیــل اتمام 
قرارداد و 2۷درصد آنها به علت عدم نیاز 
کارفرما، مقرری بگیر بیکاری شده اند. 
تعطیلی کارگاه، حــوادث غیرمترقبه 
و اخراج موجه، هر کدام با سهم تقریباً 
3درصد، ســه علت مهــم دیگر وقوع 

 بیکاری در بین مقرری بگیران بوده اند.
طبق این گزارش، از زمــان راه اندازی 
ســامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری 
در کشــور تا پایان روز دهم تیرماه 99، 
مجموعا بیش از ۸55هزار نفر در سامانه 
ثبت نــام کرده اند که ۷۱۶هــزار نفر از 
آنها در پاالیش اولیه مشمول شناخته 
شــده اند. تهران با بیــش از ۱53هزار 
مشمول، 2۱.۴درصد از کل مشمولین 
بیمه بیکاری را به خود اختصاص داده 
و پس از آن، استان های فارس، اصفهان، 
خراســان رضوی، آذربایجان شرقی، 
خوزســتان، مازندران، البرز، گیالن و 
کرمــان به ترتیــب در رده های بعدی 

قرار دارند.
براســاس گزارش موسســه عالی 
پژوهش تامین اجتماعی، تعداد ثبت نام 
شــدگان در ســامانه بیمه بیکاری در 
ماه های موردنظر نوسانات زیادی داشته 
است، به طوری که حدود 3۷۱هزار نفر 
از بیمه شدگان مشمول بیمه بیکاری 
در اسفند 9۸ بیکار شــده اند. این رقم 
در ماه فروردین 99 بــه 3۰3هزار نفر و 
در اردیبهشــت  به ۱۸هزار و 929 نفر 
کاهش یافت. رقم اخیر به مقدار متوسط 
تعداد مقرری های برقرارشده در شرایط 
قبل از بحران نزدیک اســت. بر اساس 
سالنامه آماری بیمه بیکاری سال 9۶، 
به طورمتوسط در هر ماه ۱۷هزار بیمه 

بیکاری برقرار شده است.

اتمام قرارداد و عدم نیاز کارفرما، اصلی ترین دالیل بیکاری ایرانی ها اعالم شد؛

تهرانی ها در صدر دریافت کنندگان بیمه بیکاری کرونا

خبر

دبیرکل خانه کارگر به حرکت غیرمتوازن بازار ســرمایه در 
ماه های اخیر اشاره کرده و گفت: حرکت غیرمتوازن و غیرمتقارن 
بازار سرمایه می  تواند در سطح ملی به اقتصاد کشور صدمه وارد 

کند.
علیرضا محجوب در گفت وگو با خبرگــزاری ایلنا، درباره 
افزایش سهم بورس در اقتصاد ایران در چند ماه اخیر گفت: به نظر 
من، بورس یک قمارخانه بزرگ است. درست است که به عملیات 
بورس شبهه شرعی یا قانونی وارد نیست اما نفس این شکل از 
بورسی شدن، خطراتی را در پی دارد که باید مراقب آن باشیم، 
همان طور که نفس قرض دادن و قرض گرفتن مخالف شــرع و 
قانون نیست اما نحوه قرض دادن و گرفتن می  تواند مسائلی را برای 
ما ایجاد کند. علمای دین می گویند اگر من قرضی بدهم و بگویم 
براساس نرخ تورم یک یا دو سال بعد آن را به من برگردان، مشکل 
شــرعی ندارد اما اگر درصد یا رقمی را مثال ۱۰درصد مشخص 

کنیم، مشکل شرعی پیدا می کند.

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به وضعیت افزایش قیمت سهام 
بسیاری از شرکت ها در بورس گفت: اکنون شاهدیم شرکت هایی 
که وضع بسیار ناگواری دارند، قیمت سهام شان در بورس چهار 
یا پنج برابر میزان واقعی است. در این شرکت ها، حتی کارگر به 
این میزان افزایش دستمزد نداشته است ولی ما به شکل تصنعی 
شاهد افزایش قیمت سهام آنها هستیم. فعل و انفعال کنونی بازار 
بورس، نتیجه فرآیندهای مالی و کاهش ارزش پول ملی ما در برابر 

ارزهای دیگر جهانی است.
نماینده سابق مردم تهران با بیان اینکه بورس مبتنی بر بازار 
سرمایه است و نمی توان کسی را بابت سرمایه گذاری در بورس 
مذمت کرد، به حرکت غیرمتوازن و غیرمتقارن بازار ســرمایه 
اشاره کرده و افزود: حرکت غیرمتوازن و غیرمتقارن بازار سرمایه 
می تواند در سطح ملی به اقتصاد کشــور صدمه وارد کند و این 

موضوع می تواند اثرات منفی فراگیری نیز در پی داشته باشد.
محجوب در خصوص مهار قیمت ها در وضعیت فعلی کشور 

نیز گفت: با توجه به افزایش زیاد قیمت کاالهــا و تورم باال، اگر 
می خواهیم قیمت ها را مهار کنیم، باید فکری به حال بازار مالی و 
پولی کنیم چون بازار پولی می تواند روی تورم نیز اثر بگذارد یعنی 
میزان تقاضا را افزایش دهد در حالی که عرضه  دارای تناسب با این 
میزان تقاضا نخواهد بود. در نهایت در این شرایط ناسالم، مردم 
برای حفظ سرمایه شان به سمت بازار سکه و ارز خواهند رفت و 
با افزایش نرخ ارز و سکه، سطح عمومی قیمت کاالها و خدمات 
نیز افزایش خواهد یافت. وی با بیان این مطلب که من مخالف 
فرآیند عقالنی و حساب شده پذیره نویسی و شرکت در بورس 
نیستم، افزود: با این وجود، روند کنونی عالئم یک حرکت متقارن 
و متوازن را نشان نمی دهد. در صورتی بورس، ابزاری ضدتورمی 
خواهد بود که به محل سفته بازی تبدیل نشود. در غیر صورت، 
سطح نقدینگی را افزایش و میزان تورم را باالتر خواهد برد. امروز در 
شرایطی که کشور ما در آن قرار داد و براساس شواهد و قراین، من 
بورس را یک نهاد تورمی و علیه زندگی فقرا و عموم مردم می بینم.

محجوب در پایان گفت: کارگران، بازنشســتگان و تمامی 
حقوق بگیران از نتایج این شــکل از بورس بازی و افزایش تورم 
متضرر خواهند شد. برخی از اقتصاددانان تورم را مالیاتی می دانند 
که اغنیا علیه فقرا وضع می کنند. تورم فعلی نیز چنین نقشی را 
برای فقرای جامعه ما ایفا می کند. در واقع، از محل جیب کارگران 
و فقراســت که اغنیا به این ثروت های بادآورده می رسند. االن 
بورس، محل ثروت های بادآورده است و اگر این موضوع کنترل 
نشود، نتایج آن، هم بازار سرمایه و هم مردم جامعه را تحت تاثیر 

قرار خواهد داد.

دبیرکل خانه کارگر:

کارگران، بازنشستگان و حقوق  بگیران متضررین اصلی افزایش تورم هستند

یک فعال حــوزه روابط کار معتقد اســت با 
اختصاص درصدی از سهام کارخانه ها به کارگران، 
قدرت خریــد و انگیزه کار تقویت می شــود و 
گشــایش در وضع زندگی کارگــران به وجود 

می آید.
حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی 
واگذاری ســهام کارخانه ها در بورس و تاثیر آن 
در وضع معیشت کارگران، اظهار کرد: اقداماتی 
که دولت اخیرا در بحث عرضه سهام کارخانه ها 
یا آزادسازی ســهام عدالت انجام داده در جهت 
باال بردن قدرت خرید و گشایش در وضع زندگی 
مردم و اقتصاد اســت. معتقدم واگذاری سهام 

نوعی گشایش است به شــرط آنکه کارگران را 
شریک سود کارخانه بدانیم تا از نظر معیشتی، 

وضعیتشان بهبود یابد.
وی ادامــه داد: قبال به دلیل فــروش نفت 
می توانستیم نقایص اقتصاد یا تصمیم گیری ها را 
جبران کنیم ولی اکنون ناچاریم برای جلوگیری از 
آسیب اقتصاد و حفظ قدرت خرید مردم اقدامات 
دیگری همچون ســهامداری را در دستور کار 

قرار بدهیم.
این فعال حــوزه کار تصریح کــرد: یکی 
از اقداماتی کــه صرف نظر از بحــث بورس و 
ســهامداری باید مورد توجه قرار گیرد بحث 

بازنگری حقوق ها در نیمه دوم ســال است. با 
توجه به افزایش هزینه هــا خصوصا افزایش 
سرســام آور قیمت اجناس برخی کارخانه ها 
ازجملــه لبنیــات، وضع معیشــت طبقات 
کارگر و ضعیف جامعه به شــدت آسیب پذیر 
شده است در حالی که ســود این افزایش به 
جیب کارفرمای کارخانــه دار می رود بدون 
آنکه سهم کارگر از تورم محاسبه شود لذا در 
شش ماهه دوم ســال باید به طور ویژه برای 

افزایش حقوق ها چاره اندیشــی و دستمزدها 
بازنگری شود.

نجف گفت: برخی کشورها، در آغاز سال نو 
حقوق ســال بعد را تعیین می کنند که در سال 
بیــش از 5درصد تورم ندارند ولی مــا از ابتدای 
ســال چند نوبت تورم را تجربه کردیم و اگر به 
بازیابی قدرت خرید کارگران توجه نکنیم چرخه 
تولید دچار مشکل می شــود و زیان اصلی آن را 

کارفرمایان می بینند.
وی با اشــاره به تاکید اصل ۴۴ بر سهامدار 
کردن کارگران در بنگاه ها گفت: براساس قانون 
قرار نیست سهام شرکت ها و کارخانه ها فروخته 
و در جای دیگری هزینه شــود بلکــه هدف از 
واگذاری ها، تبدیل سهام به ســرمایه جدید و 

تزریق آن به بخش تولید و اقتصاد کشور است.
نجف خاطرنشــان کرد: اینکه ما سهام یک 
شــرکت را در بورس عرضه کنیم و بــا پول آن 

بدهی ها و هزینه های جاری را بپردازیم، درست 
نیست. سهام باید به سمت رشد و پویایی اقتصاد 
برود و در سال جهش تولید در جهت توسعه تولید 

و بهره وری کارخانه ها هزینه شود.
این فعال حــوزه کار با اینکه اگــر به دنبال 
واگذاری ســهام کارخانه ها در بورس هستیم 
باید کارگران را به عنوان ذینفعان اصلی در نظر 
بگیریم، تصریح کرد: انتظار ما این است در بحث 
واگذاری ها ســهام رایگان به کارگران بدهند یا 
درصدی از سهام را با تخفیف در اختیار کارگران 
بگذارند که آنهــا هم در این زمینه مشــارکت 
داشته باشــند. با این کار هم گشــایش در امور 
زندگی کارگــران به وجود می آیــد و هم نوعی 
سرمایه گذاری بلندمدت برای آنها شکل می گیرد. 
از طرفی کارگران سهامدار کارخانه ای می شوند 
که در آن کار می کنند و انگیزه و عملکرد کاری 

آنها باال می رود و رضایت شغلی افزایش می یابد.

یک فعال حوزه روابط کار خواستار شد:

عرضه رایگان سهام کارخانه ها به کارگران

۳۷۱ هزار نفر از 
بیمه شدگان مشمول 

بیمه بیکاری در اسفند ۹۸ 
بیکار شده اند. این رقم در 
فروردین ۹۹ به ۳۰۳هزار 

نفر و در اردیبهشت  به 
۱۸هزار و ۹2۹ نفر کاهش 
یافت. رقم اخیر به مقدار 

متوسط تعداد مقرری های 
برقرارشده در شرایط قبل 

از بحران نزدیک است

۶2 درصد بیمه شدگان 
به دلیل اتمام قرارداد و 

2۷درصد به علت عدم نیاز 
کارفرما، مقرری بگیر 

بیکاری شده اند. تعطیلی 
کارگاه، حوادث غیرمترقبه 

و اخراج موجه، سه علت 
مهم دیگر وقوع بیکاری در 
بین مقرری بگیران بوده اند
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