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کاهش ۲۰درصدی حوادث کار 
در خراسان جنوبی

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان خراسان جنوبی از کاهش ۲۰درصدی حوادث 
ناشی از کار ۹ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با 
سال ۹۷ خبر داد. به گزارش ایلنا، غالمرضا اشرفی 
گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه تعداد ۳۲ مورد 
حادثه کار در استان اتفاق افتاد که این آمار در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته که ۴۰ مورد بود، ۲۰درصد 
کاهش داشته است. وی درباره حوادث ناشی از کار 
منجر به فوت اظهار داشت: در ۹ ماهه نخست سال 
۹۸ تعداد افراد فوت شده بر اثر حوادث ناشی از کار ۶ 
مورد بوده که به نسبت مشابه سال قبل که ۴ مورد 

بود، ۵۰درصد افزایش داشته است.
    

قاضیپور:
شفافیت قراردادهای کارگران 

امری پسندیده است
عضو فراکســیون کارگری مجلس گفت: ثبت 
الکترونیکی دادخواســت کارگران یک اقدام رو به 
جلوست و می تواند بخشی از مشکالت بین کارگر 
و کارفرما را حــل و فصل کند. نــادر قاضی پور در 
گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به آغاز ثبت 
الکترونیکی دادخواست کارگران گفت: کارفرمایان 
متخلف، نیرو، فکر و پول هنگفت در اختیار دارند و 
برای هر اقدامی و فعالیتی راه حلی جداگانه اتخاذ 
می کنند. نماینده ارومیــه در مجلس با بیان اینکه 
شــفافیت در قراردادهای کارگران امری بســیار 
پسندیده اســت، افزود: متاســفانه برخی حقوق 
کارگری را در قالب یک برگــه چک یک میلیون و 
۵۰۰هزار تومانی صادر و پس از آن به وی می گویند 
که باید ۵۰۰هزار تومان از آن مبلغ چک را به حساب 
نامشخصی که نهایتا برای کارفرماست، واریز کند و از 
این طریق کارگر را از حقوقش محروم می کنند. وی 
ادامه داد: لذا تکلیف این گونه مباحث باید روشن شود 
چرا که این اقدامات به نحوی فریب دادن کارگران 
است. نماینده ارومیه در مجلس افزود: کارفرمایان 
باید وجدان و شــرافت کاری داشــته باشند. ثبت 
الکترونیکی دادخواســت کارگران قطعا می تواند 
تاثیرات زیادی بر نحوه فعالیت برخی از کارفرمایان 
بگذارد اما این مسأله اتمام کار متخلفین نیست. عضو 
فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: کسانی که 
با زندگی کارگران بازی می کنند راه های مختلفی 
برای فریب کارگــران دارند. به عنــوان مثال یک 
برگه کاغذ را رو به روی کارگری می گذارند و به وی 
می گویند درون آن کاغذ بنویسد که حق و حقوقش 
به کل پرداخت شده و آن برگه را امضا کند که این 
نهایت ظلم است چرا که این خود نشان می دهد حق 

و حقوق این کارگر به درستی پرداخت نشده است.
    

دبیرکانونعالیانجمنهایصنفی:
 امید کارگران 

به شورای عالی کار است
دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، 
واقعی شدن حق مسکن و بن خواربار کارگران در 
شورای عالی کار را خواستار شد و گفت: کارفرمایان 
افزایش هزینه های خود را با تغییر قیمت تمام شده 
کاال جبران می کنند ولی کارگران به جز شــورای 
عالی کار امید دیگری برای افزایش دستمزد ندارند.

هادی ابوی در گفت وگو با ایســنا گفت: مسائل 
حاشیه ای دستمزد از متن و اصل آن بیشتر است. 
به رغم پرداختن به موضوع هزینه ســبد معیشت 
کارگران در آخرین نشســت کمیته دســتمزد، 
متاسفانه گروه کارفرمایی به مباحث حاشیه ای دامن 
زده و مباحثی انحرافی در جلسات مطرح می شود که 
وقت گیر است و موجب می شود دیر به نتیجه برسیم.

وی تاخیر در برگزاری جلسات کمیته دستمزد و 
کشاندن جلسات مزد به آخر سال را به سود کارگران 
ندانســت و گفت: امســال هم گروه کارگری تمام 
تالش خود را به کار می گیرد تا واقعیت های زندگی 
کارگران را در شورای عالی کار نشان بدهد هر چند که 
امسال، سال سختی برای تعیین دستمزد کارگران 
داریم. دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
ادامه داد: یک کارگر یا نیروی انسانی باید به لحاظ 
معیشتی آن قدر تامین باشــد که بتواند کار کند و 
معیشت هم مولفه های مختلفی ازجمله مسکن، 
خوراک، پوشاک، حمل و نقل، تحصیل و... را شامل 
می شود. انتظاراتی مثل اینکه کارگر باید تفریحات 
یا پس انداز داشته باشد را هم شامل می شود ولی ما 
از اینها فاکتور می گیریم و می گوییم تامین خوراک 

کارگران واجب تر از پس انداز است.
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اخبار کارگری

مرکز آمــار ایــران نتایــج طرح 
آمارگیــری نیروی کار در پاییز ســال 
١۳۹۸ را منتشــر کــرد. مطابق این 
گزارش، بررســی نرخ بیــکاری افراد 
١۵ ساله و بیشتر نشــان می دهد که 
١۰.۶درصد از جمعیت فعال )شاغل و 
بیکار(، بیکار بوده اند که نسبت به فصل 
مشابه در سال ١۳۹۷ حدود ١.۲درصد 

کاهش یافته است.
طبق این گــزارش، در پاییز ١۳۹۸ 
حدود ۴۴.۳درصد جمعیت ١۵ ساله 
و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند 
یعنی در گروه شــاغالن یــا بیکاران 
قرار گرفته اند. بررســی تغییرات نرخ 
مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که 
این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال 
قبل )پاییز ١۳۹۷( ۰.۲درصد کاهش 

داشته است.
جمعیت شاغالن ١۵ ساله و بیشتر 
در این فصل ۲۴میلیون و ۴۴۶هزار نفر 
بوده که نســبت به فصل مشابه سال 
قبل ۴۷۲هزار نفر افزایش داشته است. 
بررسی اشــتغال در بخش های عمده 

اقتصادی نشــان می دهد که در پاییز 
١۳۹۸، بخش خدمات بــا ۵۰درصد، 
بیشترین ســهم اشــتغال را به خود 
اختصاص داده است. در مراتب بعدی 
بخش های صنعت بــا ۳۲.۹درصد و 

کشاورزی با ١۷.١درصد قرار دارند.
یکچهارمجوانانبیکارند

مطابق این گــزارش، نرخ بیکاری 
جوانان ١۵ تا ۲۴ ســاله حاکــی از آن 
اســت که ۲۵,۸درصــد از فعاالن این 
گروه سنی در پاییز ١۳۹۸ بیکار بوده اند. 
بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این 
افراد نشان می دهد، این نرخ نسبت به 
فصل مشابه در سال قبل )پاییز ١۳۹۷( 

١.۲درصد کاهش یافته است.
بررســی نرخ بیکاری جوانان ١۸ تا 
۳۵ ساله نیز نشان می دهد که در پاییز 
١۳۹۸ حدود ١۷.۹درصد از جمعیت 
فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این 
در حالی است که تغییرات فصلی نرخ 
بیکاری این افراد نشــان می دهد این 
نرخ نســبت به پاییز ١۳۹۷، به میزان 

١.۴درصد کاهش یافته است.

در رابطه با ســهم اشــتغال ناقص 
جمعیت ١۵ساله و بیشتر، آمار از این 
حکایت دارد که در پاییز ١۳۹۸ حدود 
١۰.۶درصد جمعیت شاغل به دالیل 
اقتصادی )فصل غیرکاری، رکود کاری، 
پیدا نکردن کار با ســاعت بیشتر و...( 
کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و 
آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این 
در حالی است که ۳۶.۵درصد از شاغالن 
١۵ساله و بیشتر، ۴۹ساعت و بیشتر در 

هفته کار کرده اند.
افزایشاندکبیکاری

درفصلپاییز
گرچه در بین جمعیت ۲۷ میلیونی 
فعال ایران، نرخ بیکاری نسبت به پاییز 
سال گذشــته ١.۲درصد کاهش دارد 
ولی در مقایسه با تابستان امسال حدود 
۰.١درصد رشــد دارد. در عین حال در 
این فاصله بیش از ۳۰۰هزار نفر از تعداد 

شاغالن کاسته شده است.
تازه تریــن گــزارش مرکــز آمار 
نشــان داد که از حدود ۶١.۷ میلیون 
نفر جمعیت ١۵ساله و بیشتر، حدود 

۲۷.۳میلیون نفر فعال و ۳۴.۴میلیون 
نفر غیر فعال هســتند. ایــن در حالی 
است که بررســی وضعیت اشتغال از 
فاصله پاییز سال گذشته تا سال جاری 
و همچنین در مقایسه با تابستان امسال 
نشــان می دهد که گرچه کاهش نرخ 
بیــکاری در فاصله یک ســاله کاهش 
داشته اما در فاصله یک فصل افزایش 

دارد.
در بین جمعیت فعال، نرخ بیکاری 

در پاییز امسال به ١۰.۶درصد رسیده 
که این نرخ در مقایســه با پاییز ســال 
گذشته )١١.۸دصد( ١.۲درصد کاهش 
دارد ولی در قیاس با تابستان امسال که 
١۰.۵درصد گزارش شــده بود حاکی 
از افزایش ۰.١درصدی جمعیت بیکار 

ایران است.
کاهششاغالننسبتبهتابستان

طبق گزارش مرکز آمار، از جمعیت 
١۵ساله و بیشتر فعال حدود ۲۴میلیون 
و ۴۴۶هزار و ۹۴نفر شاغل هستند که 
این تعداد شاغل در مقایسه با پاییز سال 
گذشته ۴۷۲هزار نفر افزایش دارد اما 
نسبت به تابســتان حدود ۳۰۴هزار و 

۷۹۰نفر کاهش پیدا کرده است.
در رابطه با جمعیت بیکار نیز در پاییز 
دو میلیون و ۸۹۲هزار و ۷۲۶ نفر بیکار 
بوده اند که این تعداد در مقایسه با پاییز 
سال گذشــته که بیش از سه میلیون 
و ۲۰۰هزار نفر بیکار در کشــور وجود 
داشت کاهش ۳۲۴هزار نفری دارد در 
عین حال که نسبت به تابستان امسال 
هم حدود ١۵۷۲ نفر کاهش یافته است.
زنانشاغلبازهمکمترشدند

اما وضعیت اشــتغال بیــن زنان و 
مردان نیز در تابســتان امسال نشان 
می دهد که از جمعیــت ۲۴میلیون و 
۴۴۶هزار نفری شاغل حدود ١۹میلیون 
و ۹۷۸هزار نفر مــرد و چهار میلیون و 
۴۶۷هزار نفــر زن بودند که جمعیت 
شــاغل مردها ۴۷۶هزار نفر افزایش 
یافته و از تعداد زنان شاغل ۴۵۰۰ نفر 

کم شده است.
در بین جمعیت حدود دو میلیون 
و ۸۹۲هزار نفری بیــکار نیز ۹۳۶هزار 
نفر زنان بیکار هستند که تعداد آنها در 
مقایسه با پاییز پارسال حدود ۵۰۰هزار 
نفر کاهش داشــته و یــک میلیون و 
۹۵۶هزار نفر مرد هستند که ۲۷۳هزار 
نفر از جمعیت بیکار آنها کاســته شده 

است.
افزایشبیکاری
در14استانکشور

طبق این گزارش، پاییز امسال از ۳١ 

استان کشور، نرخ بیکاری در ١۴ استان 
افزایش یافته و در ١۳ استان نرخ بیکاری 

تک رقمی ثبت شده است.
ایالم، بوشــهر، تهران، خراســان 
جنوبی، خراســان رضوی، خراسان 
شــمالی، زنجان، ســمنان، فارس، 
قزویــن، قم، گلســتان، مازنــدران، 
مرکزی و همدان اســتان هایی بودند 
که نرخ بیکاری در آنها کم شده است. 
براســاس این گــزارش، آذربایجان 
شــرقی، آذربایجان غربــی، اردبیل، 
اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، 
خوزستان، سیســتان و بلوچستان، 
کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه 
و بویراحمد، گیالن، لرستان، هرمزگان 
و یزد به عنوان اســتان هایی محسوب 
می شــوند که نرخ بیکاری آنها رشد 

داشته است.
خراسان جنوبی و خراسان رضوی 
هر کدام به ترتیب بــا ۵.۴ و ۶.۳ درصد 
کمترین نرخ بیکاری را در پاییز امسال 
داشتند. بررســی جداول آماری نشان 
می دهد که نرخ بیــکاری پاییز ۹۷ در 
خراسان جنوبی ۸.۴درصد و خراسان 

رضوی ۹.١درصد بود.
همچنین کرمانشاه و چهارمحال و 
بختیاری با ١۶.۳ و ١۶.١درصد بیشترین 
نرخ بیکاری را داشتند. نکته قابل توجه 
در این دو استان این است که بیشترین 
نرخ تورم را در مقایسه با دیگر استان ها 
دارند، اما این شاخص در کرمانشاه در 
پاییز گذشــته ١۸.۴درصد و در چهار 

محال و بختیاری ١۶.۳درصد بود.

رشد472هزارنفریتعدادشاغالنکشور

نرخ بیکاری در پاییز ۱/۲ درصد کاهش یافت

گزارش

براساس گزارش ســازمان بین المللی کار در 
سال ۲۰١۸ در سراسر جهان ١۵۲ میلیون کودک 
میان ۵- ١۷ سال قربانی پدیده کار کودک هستند 
که نیمی از آنها یعنی حدود ۷۳میلیون در شرایطی 

خطرناک و نامناسب کار می کنند.
به گزارش ایرنا، اهمیت بررســی کودکان کار 
وقتی بیشتر می شود که بدانیم عده زیادی از این 
آنها به مشاغل غیررسمی و گاه غیرانسانی مثل 
قاچاق، تکدی گری، سرقت، فحشا و هرزه نگاری 
اشتغال دارند و به این طریق نه تنها به بزهکاری روی 
آورده و خود را در معرض انواع امراض و آفت های 
اجتماعی قرار می دهند بلکه موجب مشکالتی 
برای جامعه نیز می شوند. براساس یافته های مرکز 
آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، بررسی وضع فعالیت کودکان ١۷-١۰ 
ساله کشور در سال ١۳۹۶ نشــان می دهد که از 
حدود ۹ میلیون کودک، حدود ۴۹۹هزار کودک 
فعال )شاغل( و در جســت وجوی کار هستند. از 
میان این کودکان حدود ۴١۰هزار کودک شاغل 

و ۸۹هزار کودک در جست وجوی کار بوده اند که 
نسبت به سال های ١۳۹۴ و ١۳۹۵ کودکان شاغل 
به ترتیب ١۰.۲ و ١١.۵درصد افزایش و کودکان 
در جست وجوی کار در ســال ١۳۹۴ با افزایش 
۷درصدی و در سال ١۳۹۵ با کاهش ١۳.۵درصد 
روبه رو بوده اســت. براســاس گزارش سازمان 
بین المللی کار در ســال ۲۰١۸ در سراسر جهان 
١۵۲ میلیون کودک میان ۵- ١۷ ســال قربانی 
پدیده کار کودک هستند. تقریبا نیمی از کودکان 
کار یعنی ۷۲.١میلیون نفر در آفریقا هســتند. 
همچنیــن ۶۲.١میلیون کودک کار در آســیا و 
اقیانوسیه، ١۰.۷میلیون در قاره آمریکا، ١.۲میلیون 
در کشورهای عربی و ۵.۵میلیون در اروپا و آسیای 
مرکزی زندگی می کنند. به عبارت دیگر یک نفر از 
۵ کودک آفریقایی کودک کار هستند در حالی که 
این میزان در کشورهای عربی ۲.۹درصد، در اروپا 
و آسیای میانه ۴.١درصد، در قاره آمریکا ۵.۳درصد 
و در آسیا و کشورهای اقیانوسیه ۷.۴درصد است. 
از بین ١۵۲ میلیون کــودکان کار، نیمی از آنها 

یعنی حدود ۷۳میلیون نفر در شرایطی خطرناک و 
نامناسب کار می کنند. بیشترین میزان کار پرخطر 
یعنی تقریبا سه چهارم آن متعلق به سنین ١۵-١۷ 
است. با این حال حدود یک چهارم کودکانی که در 
کارهای پرخطر مشغول کار هستند، یعنی حدود 
١۹ میلیون آنها زیر ١۲ سال سن دارند. در میان 
١۵۲ میلیون کودک کار در دنیــا ۸۸ میلیون را 
پسران و ۶۴ میلیون را دختران تشکیل می دهند. 
در میان کودکان کاری که در مشــاغل پرخطر 
مشغول هستند نیز ۶۲درصد آنها را پسران و بقیه 
را دختران تشــکیل می دهند یعنی بنا بر آمار به 
نظر می رسد پسران بیش از دختران قربانی کار 
هستند. این در حالی است که طبق آمار سازمان 
بین المللی کار در سال ۲۰۰۵ تعداد ۲۴۶میلیون 
کودک کار در جهان وجود داشته که از این تعداد 
۷۳میلیون نفر کمتر از ١۰ سال داشته اند و هر سال 
هم ۲۲۰۰۰ نفر از این عده بر اثر کار جان خود را از 

دست می دهند.
از طرف دیگر طبق بررســی »یونیسف« در 

سال ۲۰١۹، در کشــورهایی با کمترین میزان 
توســعه یافتگی، از هر چهار کودک بین ۵ تا ١۷ 
سال، یک کودک مشغول به کاری است که مانع 
از رشد او شده و سالمتی اش را به خطر می اندازد. 
بیشترین تعداد کودکان کار را می توان در مناطق 
جنوبی صحرای آفریقا یافت؛ جایی که ۲۹درصد از 
کودکان پنج تا ١۷ساله مشغول به کار هستند. در 
خاورمیانه و شمال آفریقا پنج درصد از کودکان در 
این گروه سنی مشغول به انجام کارهایی هستند که 
برای سالمتشان بسیار خطرناک است. همچنین 
این عدد برای غرب و مرکز آفریقا ۳١درصد بوده و 
به طور کلی درصد کودکان کار برای کشورهای 

توسعه نیافته ۲۹درصد است.

همچنین به لحاظ جنســیتی تفاوتی میان 
کودکان کار )دختر و پسر( وجود ندارد و دختران 
نیز تقریبا مانند پســران در مناطق نام برده شده 
فعالیت می کنند. برای مثال در خاورمیانه و شمال 
آفریقا، تعداد کودکان کار پســر برابر با ۵درصد و 
تعداد دختران ۴درصد اســت. در جنوب و شرق 
آفریقا تعداد کودکان کار )پسر( برابر با ۲۷درصد 
و کودکان کار دختــر ۲۶درصد و در آفریقای زیر 
صحرای بزرگ تعداد کودکان کار دختر و پسر با 
هم برابر و ۲۹درصد است. در غرب و مرکز آفریقا 
تعداد کودکان کار پســر و دختر افزایش داشته 
طوری که برای پسران ۳۰درصد و برای دختران 

۳١درصد است.

نیممیلیونکودکایرانی،شاغلیادرجستوجویکارند

وجود 152 میلیون کودک کار در دنیا

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نمی توانیم از زیر بار 
تعهدات ماده ۴١ قانون کار خارج شویم، گفت: تاخیر در برگزاری 
جلسات کمیته دستمزد به دلیل تعدیل سبد هزینه معیشت 

کارگران با نرخ های جدید است.
علیرضا حیدری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: احساس ما 
این است که به تدریج که به پایان سال نزدیک می شویم. سبد 
هزینه معیشت کارگران با نرخ های جدید تعدیل می شود و برای 
تثبیت آن، نگاه به اعداد واقع بینانه داریم. به همین دلیل تصور 

می کنیم حتی تا اواخر بهمن ماه هم باید در خصوص تجمیع و 
یکپارچه سازی سبد هزینه معیشت کارگران صبر کنیم.

وی درباره دلیل این امر توضیح داد: بــا توجه به واقعیات 
اقتصادی و به دلیل آنکه روند افزایشی قیمت ها را شاهد هستیم 
برای هرگونه تصمیم گیری به شاخص های واقعی نیاز داریم و 
به تدریج که جلو می رویم این شاخص ها واقعی تر و منطقی تر 

می شوند تا تصمیم گیری از عقالنیت بیشتری برخوردار شود.
این کارشــناس حوزه کار با بیان اینکه تاخیر در تشکیل 

جلسات کمیته دستمزد به ضرر کارگران نیست، گفت: سال 
قبل اصرار داشتیم رقم هزینه ســبد معیشت زودتر دربیاید 
ولی اکنون به دلیل تعدیل قیمت هایی که ممکن است پیش 
رو داشته باشیم، باید منتظر بمانیم. حیدری درباره موضوعاتی 
نظیر سهم دستمزد در قیمت تمام شــده که کارفرمایان در 
جلسات کمیته مزد مطرح می کنند، گفت: اینکه ما در جریان 
تعیین دستمزد تالش کنیم به اشکال مختلف از زیر بار تعهدات 
ماده ۴١ بیرون بیاییم، درست نیست. وقتی از کاهش سهم مزد 
در قیمت تمام شده صحبت می کنیم معنی اش این است که ما 
مزد را در قیمت تمام شــده فریز کردیم. گروه کارفرمایی یک 
الگویی تهیه کرده و در آن کارگاه ها و صنایع را برای خود در نظر 
گرفته و بر این اساس آمار مستقلی از آمارهای ملی ارائه می دهد 

که متفاوت با آن چیزی است که در مراکز رسمی مراجع آماری 
وجود دارد. این کارشــناس حوزه کار تصریح کرد: طرح این 
مباحث به این دلیل است که افزایش دستمزد تحت تاثیر قرار 
گیرد. بخش کارفرمایی می گوید هرگونه افزایش در قیمت مزد 
باعث می شود روی سهمی که در قیمت تمام شده تاثیرگذار 
است، هزینه ها به شکل معناداری افزایش یابد در صورتی که 
سهم مزد در قیمت تمام شده پایین است و نشان می دهد افزایش 
مزد تاثیر چندانی در قیمت تمام شده فروش نخواهد داشت. به 
گفته وی، شــورای عالی کار موظف است همه ساله براساس 
ماده ۴١ قانون کار حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم 
اعالمی از سوی مراجع رسمی آماری همچون بانک مرکزی و 

در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین کند.

کارشناسحوزهکار:

رقم سبد معیشت کارگران در بهمن ماه اعالم می شود
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