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سرپرست فرمانداری شادگان:
نرخ بیکاری در شادگان به  

۴۵درصد رسیده است
سرپرست فرمانداری شــادگان گفت: در حال 
حاضر نرخ بیکاری در این شهرستان به ۴۵درصد 
افزایش یافته، بنابراین باید با ایجاد کار مضاعف در این 

شهرستان، نرخ بیکاری را کاهش دهیم.
امید صبری پور در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
از باال بودن نرخ بیکاری در این شهرستان به عنوان 
مهمترین مشکل این منطقه یاد کرد و اظهارکرد: با 
وجود ظرفیت های خوب در بخش های گردشگری 
و کشاورزی، نرخ بیکاری در این شهرستان حدود 

۴۵درصد است که به هیچ وجه قابل دفاع نیست.
وی گفت: باید با راه اندازی کارخانه های صنعتی، 
فوالدسازی، پتروشیمی و توســعه صنایع پایین 
دســتی فوالد، نرخ بیکاری در منطقه کاهش یابد. 
البته جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی می تواند 

به روند توسعه این منطقه شتاب بخشد.
سرپرست فرمانداری شادگان از بندر شادگان که 
حدود ۴۵ کیلومتر با مرکز این شهرستان فاصله دارد 
به عنوان حلقه مهم توسعه اقتصادی و تجارت یاد کرد 
و گفت: در حال راه اندازی بازار ته لنجی در این شهر 
هســتیم تا برای هموطنان و گردشگران جذابیت 

اقتصادی داشته باشد.
    

 زنان سرپرست خانوار، 
خانه دار می شوند

معاون فرهنگــی و اجتماعی وزیــر کار گفت: 
۶۲هزار و ۵۸۹ از ثبت نام کنندگان طرح اقدام ملی 
مسکن در کشور را زنان سرپرست خانوار تشکیل 

می دهند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی سمنان، ابراهیم صادقی فر، مجموع 
ثبت نام کنندگان واجد شــرایط در طــرح اقدام 
ملی مســکن از جامعه کارگری، بازنشســتگی و 

مستمری بگیر کشور را ۳۵۸هزار نفر عنوان کرد.
وی گفت: دولت برای کمــک به جامعه هدف، 
جامعه کارگری، بازنشستگی، مستمری بگیر، زنان 
سرپرست خانوار شاغل کارگری و دهک های یک 
تا سه کشــور تســهیالت و کمک هایی را در طرح 
اقدام ملی مسکن در نظر گرفته تا این قشر در ادامه 

پرداخت ها دچار مشکل نشوند.
صادقی فر بیان کرد: برنامه های حمایتی از افرادی 
که آورده اولیه برای ساخت خانه در طرح اقدام ملی 
مسکن را پرداخت کردند به زودی اعالم می شود. 
شمار زنان سرپرست خانوار شاغل کارگری ۸ هزار 
و ۹۵۱ نفر است و حدود ۲۱هزار و ۷۲۴ نفر از زنان 
سرپرست خانوار در دهک های یک تا سه قرار دارند 
و کمک به این قشر از جامعه برای خانه دار شدن در 
اولویت دولت است. معاون فرهنگی اجتماعی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: ساخت 
۲۰۰هزار واحد مســکونی برای جامعه کارگری، 
بازنشستگی و مستمری بگیر کشور در قالب طرح 
اقدام ملی مسکن هدف گذاری شده است. ۸۵۰هزار 
ثبت نام کننده واجد شرایط در طرح اقدام ملی مسکن 
از جامعه کارگری، بازنشســتگی و مستمری بگر 
بودند. حدود ۱۷۵هزار نفر در مرحله پرداخت آورده 

اولیه و تکمیل موجودی قرار گرفتند.
    

تجمع گروهی از صیادان مقابل 
بخشداری اروندکنار

صبــح روز شــنبه، جمعی از صیــادان بخش 
اروندکنار واقع در استان خوزســتان، در اعتراض 
به بی توجهی به مشکالتشان در مقابل ساختمان 

بخشداری دست به تجمع اعتراضی زدند.
یکی از این صیادان به ایلنا گفت: متاسفانه اداره 
شــیالت اروندکنار پس از گذشت ســال ها هنوز 
نتوانسته مشــکالت صیادان را در زمینه مختلف 

برطرف کند.
وی به چند نمونه از مشکالت صیادان اشاره کرد 
و گفت: مهمترین مطالبات صیادان اروند کناری، 
برخورداری جامعــه صیادی )ملوانــان و خدمه 
شــناورهای صیادی( از مزایای مشاغل سخت و 
زیان آور، اختصاص منابع مالی برای پرداخت حق 
بیمه و صدور کارت صیادی برای ملوانان جوان باالی 
۲۳ سال است. این صیاد ادامه داد: وضعیت منطقه 
از نظر کار و کسب درآمد مساعد نیست یعنی منبع 
درآمدی به جز صیادی وجود ندارد. مسئوالن باید 
به این موضوع توجه داشته باشند و اجازه فعالیت به 

شناورهای کف روب را ندهند.
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نرخ بیکاری در پاییز امســال به 
۹.۴درصد رســیده که پایین ترین 
نرخ بیکاری در ۲۵ سال گذشته است 
اما دلیل این کاهش نرخ به رغم شیوع 
کرونا و کساد شدن بسیاری از کسب 

و کارها چیست؟
بازار کار یکــی از بخش هایی بود 
که پس از شــیوع ویروس کرونا به 
شدت تحت تأثیر قرار گرفت چراکه 
بسیاری از کســب و کارها متأثر از 
شــیوع این ویروس یا رو به تعطیلی 
رفتند یا مجبور به تعدیل نیرو شدند، 
به شکلی که طبق اعالم معاون اول 
رئیس جمهــوری، در فصــل بهار 
۱.۴میلیون نفر بیکار شدند که این 
عدد در فصــل تابســتان با کاهش 
۲۰۰هزار نفــری بــه ۱.۲ میلیون 
نفر رســید. در فصل پاییــز نیز یک 
میلیون و ۳۳هزار نفر همچنان بیکار 
مانده اند. در این بین، اگرچه به تعداد 
بیکاران کشور افزوده شده است اما 

نرخ بیکاری اعالم شده از سوی مرکز 
آمار ایران برای پاییز امســال عدد 
۹.۴درصد را نشــان می دهد یعنی 
اگرچه یک میلیــون و ۳۳هزار نفر 
به جمعیت بیکاران کشــور در پاییز 
امسال افزوده شــده اما نرخ بیکاری 
نســبت به پاییز پارسال ۱.۲درصد 
کاهش یافته است. نکته مهم اینکه 
نرخ بیــکاری ۹.۴درصــدی پاییز 
امســال، کمترین رقــم بیکاری در 

کشور از سال ۱۳۷۵ تاکنون است.
برای پاسخ به این سوال الزم است 
به جمعیت فعال کشــور )شاغل و 
بیکار( نگاهی کرد چرا که جمعیت 
فعال مهم ترین فاکتور در تعیین نرخ 
بیکاری و نرخ اشــتغال هر کشوری 
است. در پاییز امسال نرخ جمعیت 
فعال کشور نسبت به فصل مشابه در 
سال قبل )پاییز ۱۳۹۸( ۲.۹درصد 
کاهش یافته است، بنابراین رسیدن 
نرخ بیکاری بــه ۹.۴درصد متأثر از 

کاهش نرخ جمعیت فعال کشــور 
بوده اســت و ارتباطی بــه کاهش 
واقعی جمعیت بیکار کشور و بهبود 

وضعیت بازار کار ندارد.
این گزاره به این معناســت که با 
توجه به اینکه ۲.۹درصد از افرادی 
که قبــاًل تمایل به پیــدا کردن کار 
داشتند یا اینکه شاغل بودند، دیگر 
هیچ تمایلی به حضــور در بازار کار 
ندارند و جزو هیچکدام از دو دسته 
بیکار و شاغل نمی شــوند، بنابراین 
نرخ بیکاری محاسبه شده نیز کاهش 
یافته است. به بیان دیگر، کاهش نرخ 
بیکاری کشور به ۹.۴درصد ناشی از 
افزایش فرصت های جدید اشتغال 
و شاغل شدن بیکاران نیست، بلکه 
جمعیت بیکاران از جســتجوی کار 
دســت کشــیده اند و به دنبال کار 
نیســتند، یعنی از شــمار جمعیت 
فعال کشور خارج شــده اند. در این 
ارتبــاط »محمدرضــا عبداللهی« 

کارشناس حوزه کار به خبرگزاری 
مهــر می گوید: اگر بــرای جمعیت 
فعال دو ریشــه در نظر بگیریم، این 
دو ریشه شــامل بیکاران و شاغلین 
می شود. اینکه تمایل به کار در افراد 
کم می شود را باید بخش بندی کرد. 
به عنوان نمونه یک گروه از شاغلین 
که گروه عمــده ای هم هســتند، 
خانم هایی را شــامل می شود که از 

مشــاغلی که عایدی مالی چندانی 
برایشــان نداشته اســت و چندان 
با کیفیت نبوده اســت، لذا استعفا 
داده اند و دیگر تقاضای کار نکرده اند.

وی افــزود: گروه دیگــر افرادی 
هســتند که به دلیــل مالحظات 
بهداشــتی فعاًل از بــازار کار خارج 
شــده اند چراکه شــغل آنها تأمین 
کننــده اصلــی معیشــت خانوار 
نبوده اســت و مثاًل درآمــد خانوار 
را از محل هایــی همچــون ســود 
سپرده های بانکی، بازار سرمایه و... 
تأمیــن می کرده انــد. از این رو این 
مدل خروج از بــازار کار، به صورت 

اختیاری اتفاق افتاده است.
این کارشــناس حوزه کار گفت: 
بیکارانی که 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 سال 
جاری به دلیل دلســردی از یافتن 
شــغل، از بازار کار خارج شده و جزو 
جمعیت غیرفعال شــده اند و اصاًل 

دیگر به دنبال کار هم نیستند.
 سهم عمده اشتغال ناقص 

در میان شاغلین
از ســویی دیگــر ۹.۹درصد از 
جمعیت شاغل کشــور فاقد شغل 
ثابت بــوده و جزو شــاغلین ناقص 
محسوب می شــوند یعنی این افراد 
اگر چــه آمادگی ورود به اشــتغال 
کامــل را دارند اما بــه دلیل کمبود 
شــغل مناســب، در هفته کمتر از 
۴۴ ســاعت کار می کنند. بنابراین 
اگرچه جمعیت شــاغلین کشور در 
پاییز امسال ۲۳میلیون و ۴۱۳هزار 
نفر بوده اما ۹.۹درصــد از این افراد 

اشتغال ناقص داشته اند.
عبدالهــی در ایــن رابطــه نیز 
می گوید: تقریباً نرخ اشتغال ناقص 
ما ۱۰درصد اســت یعنــی اینکه 
افرادی که در هفته زیر ۴۴ ســاعت 
کار می کنند و برای بهبود وضعیت 

معیشــت خانوار عالقه منــد به کار 
کردن بیشتر هســتند اما امکانش 
وجــود دارد، بنابراین اگــر از منظر 
سیاســت گذاری نگاه کنیــم افراد 
دارای اشــتغال ناقص هم باید بیکار 
لحاظ شوند زیرا معیشت خانوارشان 
تأمین نمی شــود. وی افزود: وقتی 
در مورد شــغل صحبــت می کنیم 
در مورد شــغلی صحبت می کنیم 
که فرد در بنگاهی مشــغول به کار 
است و حداقل دستمزد وزارت کار 
را دریافت می کنــد و بیمه هم دارد 
و مابقی افراد جامعــه را بیکار تلقی 
کنیم، در این صــورت نرخ بیکاری 

سرسام آور می شود.
 60درصد شاغالن 
فاقد بیمه هستند

نرخ بیکاری ۹.۴درصدی به لحاظ 
شــاخص های بین المللی درســت 
اســت اما به لحاظ کارکردی برای 
برنامه ریزی در حوزه کار نمی تواند 
شاخص درستی باشد، از این رو اگر 
سیاســت گذار به دنبال بهبود بازار 
کار کشور اســت نباید فقط به عدد 
نرخ بیکاری توجه داشته باشد بلکه 
باید نرخ جمعیت فعال و نرخ اشتغال 
ناقص را در نظر بگیرد. از سویی دیگر 
نیز طبق اعــالم مرکز پژوهش های 
مجلس ۶۰درصد از جمعیت شاغل 
کشور فاقد بیمه هســتند، بنابراین 
سیاست گذار حتماً باید این موضوع 

را نیز در نظر بگیرد.

معنای مستتر در گزارة  »بیکاری در پاییز ۹۹ به پایین ترین نرخ ۲۵ سال اخیر رسید«؛

دلسردی و خروج جمعیت بیکار  از بازار کار

خبر

یک کارشــناس حوزه روابط کار با بیان 
اینکه در بیشتر کشــورها دستمزد نیروهای 
کار در قالب پیمان های دسته جمعی تعیین 
می شــود، گفت: منطقه ای کردن دستمزد 
کارگــران به این معنا نیســت کــه حداقل 
دســتمزد حذف شــود بلکه مزد منطقه ای 
مقوله ای فراتر از حداقل دســتمزد است که 
براساس شرایط و هزینه های زندگی در برخی 

صنوف و گروه های خاص اعمال می شود.
علیرضا حیدری در گفت وگو با ایســنا به 
ارزیابی تعیین دســتمزد کارگران به شکل 
منطقه ای پرداخت و گفــت: معتقدم قبل از 
ورود به بحث مزد منطقه ای و اجرای چنین 
طرحی باید همه ابعاد و جوانب و پیامدهای 
آن را مورد ارزیابی قرار بدهیم. مزد منطقه ای 

جدا از مزد حداقلی اســت که همه ساله در 
شورای عالی کار تعیین می شــود. در تمام 
کشورها حداقل مزد تعریف شده و براساس 
آن به کارگــران حقوق می دهنــد ولی مزد 
منطقه ای فراتر از مزد حداقلی است و براساس 
شرایط و هزینه های زندگی در برخی مناطق 

و صنوف صورت می گیرد.
وی درباره آغاز پژوهش ها برای بررســی 
مزد منطقه ای و احتمال تعیین دستمزدها 
در سال های آینده به شکل منطقه ای گفت: 
معتقدم وقتی می توانیم به سمت منطقه ای 
کــردن دســتمزدها برویم کــه اوال حقوق 
حداقلی نیروی کار را بپذیریم و ثانیا حداقل 
مزد پاسخگوی هزینه های زندگی کارگران 
باشد. وقتی حداقل دســتمزد، هزینه های 

معیشت را پوشش داد و کارفرمایان مشکالت 
خود را ناشی از افزایش دستمزد ندانستند آن 
زمان می توانیم به مزد منطقه ای ورود کنیم.

این فعال کارگــری تاکید کرد: مطالعات 
گســترده و تحقیق و پژوهش برای بررسی 
جوانب این طرح خوب است چون مقدمات 
و زیرســاخت های اولیه آن حتما باید فراهم 
شود. در تمام نقاط کشــور هزینه ها یکسان 
نیســت و باید درباره اجرای ایــن طرح در 
شهرهایی که هزینه های زندگی بیشتر است 
و اداره زندگی با مزد حداقلی ممکن نیست، 

بررسی شود.
حیدری بــا بیان اینکــه مقدمات تعیین 
مزد منطقه ای در حال حاضر فراهم نیست، 
افزود: در بحث منطقه ای کردن مزد نظرات 

متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند که اگر 
در یک منطقه دســتمزد بیشــتری تعیین 
شــود، مهاجرت نیروهــای کار از یک نقطه 
به نقطه دیگــر را رقم می زنــد و کارگران به 
 امید دستمزد بیشــتر محل سکونت خود را

 ترک می کنند. 
مثال در کالن شــهرها ساکن می شوند در 

حالی که عدم آگاهی از هزینه های سنگین 
کالن شــهرها آنها را به تدریج دچار مشکل 
می کند. به گفته وی، در بیشتر کشورها برای 
تعیین دســتمزد برخی گروه های خاص یا 
صنوف در قالب پیمان های دســته جمعی 
و متناســب با هزینه های زندگی در مناطق 

مختلف تصمیم گیری می شود.

کارشناس حوزه روابط کار:

مقدمات تعیین مزد منطقه ای فعال فراهم نیست

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر 
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و برخورداری کارگران 

از تشکل صنفی و نظام مزدی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومــی اداره تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی خوزســتان، حاتم شــاکرمی در نشســت با 
شــرکای اجتماعی، انجمن های صنفی و تشــکل های 
کارگری و کارفرمایی استان خوزستان، با اشاره به قانون 
ســرزمین اصلی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: 
نقش تشکل های کارگری و کارفرمایی در ایجاد تفاهم و 
سازش باید اساسی و محوری باشد و این فلسفه وجودی 

این تشکل هاست.
معاون روابط کار تصریح کرد: وقتی نماینده کارگر و 
کارفرما در هیأت تشخیص حضور دارد، نه نماینده کارگر 

است نه کارفرما بلکه در مقام داوری است و نباید براساس 
تعصبات خود قضاوت کند چرا که موجب آسیب به قانون 

و مقررات می شود.
شــاکرمی با تاکید بر اینکــه باید تقاضــای قانونی 
کارگران مناطق آزاد مانند داشتن تشکل و نظام مزدی 
برآورده شود، افزود: آنچه که موجب نارضایتی کارگران 
می شود، عدم شفافیت قانون و مقررات و اجرای آن است 
و احساس تبعیض، بی عدالتی و توقعات و خواسته های 

خارج از قانون را به دنبال دارد.
معــاون روابط کار بــا تاکید بر ضــرورت محور قرار 
دادن حاکمیــت قانون گفــت: تا زمانی که در مســیر 
نظام هســتیم و به حاکمیت قانون احترام بگذاریم و به 
آن عمل کنیم هرگونه تبعیض از بیــن می رود. با توجه 

به اینکه قانون مرجــع دارد هرکــس نمی تواند به نفع 
خود آن را تفســیر کند و باید با مراجعه به مرجع اصلی 
 آن، ابهامات، تبعیــض از بین برود و عدالــت و اعتماد 

جایگزین آن شود.
شاکرمی با اشاره به قانون و مقررات مناطق آزاد ویژه 
اقتصادی و قوانین کارگری ســرزمین اصلی گفت: در 
رابطه با موضوعات کارگری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

که به صراحت در قانون این مناطق بیان نشــده باید به 
قانون سرزمین اصلی که رای هیات عمومی دیوان عدالت 

اداری و عین قانون است، بازگشت.
معاون روابط کار با تاکید بر اولویــت وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در حفظ و صیانت از سالمت نیروی 
کار گفت: موضوع ســالمت نیروی کار براساس قوانین 
بین المللی و جاری و نیز رای هیات عمومی دیوان یکی از 
اولویت های ماست که همواره باید توسط مجریان قانون 
به ویژه همکاران در وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 

مورد توجه و دقت عمل قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه ســطح بازرســی ها باید در این 
مناطق تقویت شــود، افزود: طرح طبقه بندی مشاغل 
یا نظام مزدی موضوع دیگری است که براساس قوانین 

سرزمین اصلی باید به طور کامل اجرایی شود.
وی افزود: با طرح هایی که شــیوه اجرای آنها همانند 
ما نیســت اما با قانون و مقررات جــاری مغایرت ندارد، 

همکاری می کنیم.

معاون روابط کار وزارت تعاون:

قوانین کشور باید در مناطق آزاد اجرایی شوند

بیکارانی که از جمعیت فعال 
خارج و به جمعیت غیرفعال 
پیوسته اند، کسانی هستند 
که طی یکی دو سال اخیر به 
دنبال کار بوده اند و به دلیل 
دلسردی از یافتن شغل، از 
بازار کار خارج شده و اصاًل 

به دنبال کار هم نیستند

نرخ بیکاری پاییز امسال 
عدد ۹.۴درصد را نشان 

می دهد یعنی اگرچه یک 
میلیون و ۳۳هزار نفر به 
جمعیت بیکاران کشور 

در این بازه زمانی افزوده 
شده اما نرخ بیکاری نسبت 

به پاییز پارسال ۱.۲درصد 
کاهش یافته است
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