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حوادث ناشی از کار در 
خوزستان کاهش یافت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان 
از کاهش حوادث ناشی از کار به ویژه حوادث منجر 
به فوت در این استان در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ 
خبر داد. سیدنور محمدپور در گفت وگو با مهر اظهار 
کرد: در سال ۹۷ نســبت به سال ۹۶ شاهد کاهش 
۱۸درصدی حوادث ناشی از کار به ویژه حوادث منجر 
به فوت بودیم. وی گفت: در سال ۹۷ سیاست این 
اداره کل براساس ضوابط قانونی برای ارتقای ایمنی 
در کارگاه ها، الزام کارفرمایان به اســتقرار مسئول 
ایمنی صالحیت دار و آشنا به ریسک های خطر در 
اولویت بازرسی کار بوده و تالش این اداره کل استقرار 
مسئول ایمنی در کلیه کارگاه های باالی ۲۵ نفر تا 
پایان ســال ۹۸ خواهد بود که این مهم با همکاری 

کلیه کارفرمایان و دستگاه ها حاصل می شود.
    

تجمع دوباره فرهنگیان مقابل 
سازمان برنامه و بودجه

روز یکشنبه )۶ مرداد( بازنشستگان فرهنگی 
۹۷ مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. آنها 
که روز شنبه نیز در همین مکان حاضر شده بودند، 
خواستار پرداخت پاداش پایان خدمت خود هستند و 
می گویند: تاخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان، 
زندگی آنها را با دشواری مواجه می کند. به گزارش 
ایلنا، همزمان با این تجمع، معاون سازمان برنامه و 
بودجه در جمع معترضان حاضر شده و توضیحاتی 
ارائه داده است. بازنشســتگان می گویند: نباید بار 
کمبود بودجه دولت بر دوش بازنشستگان بیفتد، 
آن هم معلمان بازنشســته که 30 سال کار تعلیم 
تربیت دانش آموزان مملکت را برعهده داشته اند. 
آنها معتقدند هر روز تاخیر، قدرت خرید مطالبات 
را کاهش می دهد و بازنشسته از این لحاظ متضرر 

می شود.
    

شورای بازنشستگان کشور:
بیکاری، ضریب پشتیبانی 

صندوق ها را کاهش داده است
یک نهاد صنفی به نام شــورای بازنشســتگان 
کشــور، در اطالعیه ای به دالیــل کاهش ضریب 
پشتیبانی صندوق های بازنشستگی پرداخته است. 
به گزارش ایلنا، در این اطالعیه آمده است: »کاهش 
نرخ پشتیبانی ناشی از بحران میلیونی بیکاری ست 
که صندوق های بازنشســتگی مســتقیما از این 
بحران اقتصادی - سیاســی جامعه تاثیر پذیرفته 
و نسبت پشــتیبانی صندوق ها را کاهش می دهد. 
نرخ پشتیبانی استاندارد، در حقیقت کمینه درآمد 
و حداقل موجودی قابل اطمینــان برای ادامه کار 
صندوق هاســت تا از عهده هزینه هایش برآید اما 
این همه ماجرا نیســت چرا که بنیه و قدرت اصلی 
صندوق ها گردش های مالی و درآمدزایی آنهاست 
که مجموعه ای از موسسات، کارخانجات و فعالیت ها 
را زیر پوشش دارند. در ایران و در شرایط عدم شفافیت 
و بی قدرتی و بی تشکلی بازنشســتگان، امکانات، 
سرمایه ها و ظرفیت های این صندوق ها در مسیر 
باندبازی و رانت خواری افــراد و قدرت های با نفوذ 
قرار گرفته اند. این منابع ســرمایه ای در حقیقت 
تحت عنوان خصوصی ســازی ها، بذل و بخشش و 
تاراج عمومی را رقم زده و توان صندوق ها را ضعیف 
و ضعیف تر و دچار بحران کرده اند. به این تعرض ها، 
باید برداشت های بی محابای دولت ها از صندوق ها 

را اضافه کرد.
    

فرماندار قزوین خبر داد:
تالش برای جلوگیری از تعطیلی 

کارخانه شیرآالت سیمگون
فرماندار شهرســتان قزوین از رفع مشــکالت 
کارخانه سیمگون و کارگران آن خبر داد و گفت: حفظ 
تولید و اشتغال از برنامه های مهم این فرمانداری است. 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری قزوین، محمد 
شــفیعی گفت: در کارخانه شــیرآالت سیمگون 
۱00 کارگر مشــغول کارند. پرونــده تعطیلی این 
واحد تولیدی چندی پیش به دلیل اختالفات درون 
مدیریتی تشکیل شــد و مورد بررسی کارشناسان 
فرمانداری قرار گرفت. وی با بیان اینکه اینکه کارخانه 
سیمگون در آســتانه تعطیلی قرار داشت و امنیت 
شغلی ۱00 کارگر آن به خطر افتاده بود، افزود: در 
بازدیدی که مسئوالن اســتان از این واحد تولیدی 
داشتند و با توجه به اهتمام دستگاه های نظارتی و 
قضایی تاکنون چندین نشست برای حل مشکالت 

این کارخانه برگزار شده است.

4
اخبار کارگری

مرکــز آمــار ایــران اخیــرا در 
تازه ترین گزارش خود از رســیدن 
نرخ بیــکاری بــه ۱0.۸درصد در 
بهــار ۱3۹۸ خبــر داد. نتایج طرح 
آمارگیری نیروی کار در بهار ۱3۹۸ 
حاکی از آن است که تعداد شاغالن 
در این فصل نسبت به فصل گذشته 
)زمســتان ۱3۹۷( یــک میلیون و 
۶۹هزار و ۷00 نفر و نسبت به فصل 
مشابه سال گذشــته )بهار ۱3۹۷( 
3۲۱هزار و ۲۹3 نفــر افزایش پیدا 

کرده است.
این گــزارش همچنین نشــان 
می دهد که در بهار امسال از مجموع 
۲۷ میلیون و 33۹هــزار و ۴3۱ نفر 
جمعیت فعال کشــور، ۲۴ میلیون 
و 3۸۲هزار و ۷۴۴ نفر شــاغل و ۲ 
میلیون و ۹۵۶هزار و ۶۸۷ نفر بیکار 
بوده اند. رســیدن نرخ بیــکاری به 
۱0.۸درصد در بهار  ۱3۹۸ در حالی 
اســت که نرخ بیکاری در زمستان 

سال گذشته ۱۱.۷درصد بود.
با این حال، جدیدترین گزارش 
ســازمان بین المللی کار از وضعیت 
اشــتغال و بیکاری در جهان نشان 
می دهد کــه اوال روند بیــکاری در 
کشــور نه تنها کاهنده نبوده، بلکه 
افزایش داشــته اســت و ضمنا نرخ 
بیکاری در ایران ۱.۵ برابر میانگین 
این شــاخص در جهان اســت و از 
این لحاظ، ایران در زمره دارندگان 
بیشــترین جمعیت بیکار در کنار 
کشــورهایی مثــل ونزوئــال قرار 

می گیرد.

 گزارش ILO از وضعیت 
نرخ بیکاری در جهان

براســاس آمار منتشــر شده از 
ســوی ســازمان بین المللی کار، 
بیشــترین نرخ بیــکاری در جهان 
مربوط به ونزوئال با ۴۴.3۴درصد و 
کمترین میــزان مربوط به بالروس 
با 0.۷۷درصد اســت. ایران در این 
نمودار در جایگاه نهم قــرار دارد و 
نرخ متوسط بیکاری جهان در سال 
۲0۱۹ برابر بــا ۷.۴۸درصد اعالم 

شده است.
نتایج گزارش منتشر شده توسط 
سازمان بین المللی کار، بیانگر وجود 
برخی نقایص عمــده در محیط کار 
مناسب اســت و هشــدار می دهد 
آمار برخی کشــورها برای رسیدن 
به اهداف توسعه پایدار نگران کننده 
اســت. طبق این گــزارش، اهداف 
توسعه پایدار فقط به اشتغال کامل 
محدود نیست، بلکه کیفیت اشتغال 
نیز مهم است و برابری و کار مناسب، 
دو بخش از پایه های توســعه پایدار 

هستند.
نتایج این گزارش هشدار می دهد 
که برخی از نمونه های جدید کسب 
و کار، ازجملــه آنهایی که توســط 
فناوری های جدید فعال شــده اند، 
دســتاوردهای موجود در بازار کار 
را تضعیــف می کننــد، به خصوص 
در زمینه هایی نظیــر بهبود فرآیند 
شــغلی و امنیت، حمایت اجتماعی 
و استانداردهای کار و برای رویارویی 
با این چالش، سیاســت گذاران باید 

روش های خاصی اتخاذ کنند.
دانیان گریمساو، مدیر تحقیقات 
ســازمان بین المللی کار در این باره 
اظهار کرد: شــاغل بودن به معنای 
تضمین زندگی مناســب نیست و 
در حال حاضــر ۷00میلیون نفر در 
فقر شدید یا متوسط با وجود شاغل 

بودن هستند.
مشارکت اقتصادی زنان 

ایرانی، یک سوم خارجی ها
یکــی از موضوعــات مهــم که 
در بیکاری کشــورها نقــش دارد 
شــکاف جنســیتی در مشارکت 
نیروی کار اســت. طبــق گزارش 
ســازمان بین المللــی کار، تنهــا 
۴۸درصد زنان در مقایســه با رقم 
اشــتغال ۷۵درصــدی مــردان، 
جــزو نیــروی کار هســتند. این 
 موضوع در ایــران وضعیت بدتری 

به خود می گیرد. 
گزارش مرکز آمــار و اطالعات 
راهبردی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی از نتایــج طرح آمارگیری 
بیانگر آن اســت کــه ۹3۲هزار و 
۸۸۱ نفر از جمعیت بیکار کشور در 
بهار ۱3۹۸ را زنــان و دو میلیون و 
۲3هزار و ۸0۶ نفر را مردان تشکیل 
داده اند. همچنین نرخ مشــارکت 
اقتصادی کشــور در بهار امســال 
۴0.۶درصد بوده و نشــان می دهد 
که مــردان با ۶۵درصد نســبت به 
زنان با ۱۶.۱درصد بیشترین میزان 
مشــارکت اقتصادی را داشته اند. با 
این حســاب، درصد مشارکت زنان 

در جمعیت فعال ایران، یک ســوم 
میانگین جهانی بوده است که همان 
نرخ نیز از نگاه ســازمان بین المللی 
کار، نگران کننده اســت. همچنین 
نرخ مشــارکت مردان در جمعیت 
فعال نیــز ۱0درصــد از میانگین 

جهانی کمتر است.
بنا بر گزارش سازمان بین المللی 
کار، مشکل دیگر در این زمینه عدم 

وجود اشــتغال پایدار اســت. البته 
نتایج گزارش ساالنه این نهاد جهانی 
نشان داده که در بسیاری از کشورها 
بیکاری کاهش یافته و در 30 سال 
گذشــته به ویژه در کشــورهایی با 
درآمد متوســط، تعداد افرادی که 
تحت آموزش و تعلیم قرار گرفته اند، 

افزایش یافته است.
در ادامه این گزارش، آمار قاره ها 
و مناطق مختلف جهان در شاخص 
نرخ بیکاری به تصویر کشیده شده 

است:
در قــاره آفریقــا، ۶0درصــد از 
جمعیت فعال شــاغل هستند، اما 
بســیاری از کارگران دارای شــغل 
با کیفیت کم، امنیــت کم و حقوق 
نامناسب هستند و جایگاه اجتماعی 

ندارند.
در آمریــکای شــمالی، انتظار 
می رود نرخ بیــکاری به پایین ترین 
ســطح خود یعنــی ۴.۱درصد در 
سال ۲0۱۹ برسد، اما رشد اشتغال 
و فعالیت اقتصادی تا ســال ۲0۲0 
کاهش خواهد یافــت. نرخ بیکاری 
افراد با تحصیــالت ابتدایی دو برابر 

بیشتر از افراد تحصیل کرده است.
در آمریــکای التیــن و با وجود 
افزایش رشــد اقتصــادی، انتظار 
می رود که اشــتغال در سال ۲0۱۹ 
و ۲0۲0 تنها ۱.۴درصــد افزایش 
یابــد. کاهــش تقریبا آهســته در 
شــاخص های بیــکاری منطقه ای 
ناشــی از شــرایط بازار کار در این 
کشورهاســت. عــدم اطمینــان و 
کیفیت شغلی در انواع شغل ها وجود 
دارد. در کشورهای عربی پیش بینی 
می شــود بیکاری منطقه ای تا سال 
۲0۲0 در حد ۷.3درصد باقی بماند 
و نرخ بیکاری کشورهای غیر شورای 
همکاری خلیــج فــارس دو برابر 
کشورهای عضو شــورای همکاری 
خلیج فارس خواهد شــد. کارگران 
مهاجــر، ۴۱درصد کل اشــتغال 
منطقه ای را تشکیل می دهند و در 
کشورهای عضو شــورای همکاری 
خلیج فارس بیش از نیمی از کارگران 
به طور متوســط، مهاجر هســتند. 

در این کشــورها، نرخ بیکاری زنان 
۱۵.۶درصد و ســه برابر بیشــتر از 
مردان و نرخ بیــکاری جوانان چهار 
برابر نــرخ بیکاری در بزرگســاالن 

است.
در آســیا و اقیانوس آرام، رشــد 
اقتصــادی همچنان ادامــه دارد، 
هرچند که در مقایســه با سال های 
گذشته کندتر بوده است. پیش بینی 
می شود نرخ بیکاری منطقه تا سال 
۲0۲0 حدود 3.۶درصد باشــد که 
کمتر از میانگین جهانی است. در این 
منطقه، تغییر ســاختارها کارگران 
را از بخش کشــاورزی خارج کرده 
اما پیشــرفت های قابل توجهی در 
کیفیت کار نیز ایجاد نشــده است. 
بخش بزرگــی از کارگران از امنیت 
شــغلی، قراردادها و ثبــات درآمد 
برخوردار نیستند. طبق این گزارش، 
هر چند در برخی کشــورهای این 
منطقه حمایــت اجتماعی به طور 
قابل توجهی گســترش یافته اما در 
کشــورهایی با باالترین میزان فقر، 
حمایت اجتماعی بسیار پایین است.

در شــمال، جنوب و غرب اروپا، 
بیکاری طــی یک دهــه کمترین 
میزان خود را داشته و تا سال ۲0۲0 
نیز این کاهش ادامه خواهد داشت. 
همچنین انتظار می رود در اروپای 
شرقی تعداد استخدام در سال های 
۲0۱۹ و ۲0۲0 به میزان 0.۷درصد 
کاهش یابــد. البته ایــن کاهش با 
کاهش نیــروی کار به طور همزمان 

همراه است.
طبــق ایــن گــزارش، بیکاری 
بلندمــدت در برخی کشــورهای 
جهان حتی به میزان ۴0درصد نیز 

گزارش شده است.
گزارش سازمان بین المللی کار 
از وضعیــت بیکاری و اشــتغال در 
ایران نیز حاکی از این است که نرخ 
بیکاری در ایران در چهار ماهه اول 
ســال ۲0۱۹ حدود ۱۲.۲0درصد 
بوده که نسبت به سال ۲0۱۸ با نرخ 
۱۱.۷0درصد افزایش یافته اســت. 
طبق ایــن گــزارش، میانگین نرخ 
بیکاری در ایران در سال های ۲00۱ 
تا ۲0۱۹ به میــزان ۱۱.۷۲درصد 

بوده است.

سازمان بین المللی کار: 700میلیون فقیر در جهان، شاغلند

ایران؛ در زمره بدترین کشورها از لحاظ شاخص بیکاری

خبر

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
می گوید: اگر امروز با روند رو به رشد بیکاری 
فارغ التحصیــالن در کشــور مواجهیــم به 
دلیل این اســت کــه فارغ التحصیالن نظام 
تعلیم و تربیت و نظام آمــوزش عالی دارای 

توانمندی های مهارتی نیستند.
به گزارش ایســنا، محمد شریعتمداری 
در مراسم روز ملی کارآفرینی گفت: شورای 
عالی مهارت تاسیس شــد تا ضمن پیگیری 
آموزش هــای فنــی و حرفــه ای، نهادهای 
مختلف را در این زمینه همراهی کند. یکی 
از رسالت های شورای عالی مهارت توجه به 

شیوه های نظام تعلیم و تربیت است.
وی ادامه داد: قبال نظام آموزشــی شش-

سه-ســه بود ولی دوباره تغییر کــرد و ما به 

نظام آموزشی ۷0 ســال قبل برگشتیم. در 
گذشته راهنمای تحصیلی وجود داشت که 
از دانش آمــوزان مصاحبه هایــی می گرفت 
و با توجه به تمایل و ســالیق دانش آموزان 
مهارت هــای آنها را بــا نیازهای بــازار کار 
می سنجید. وقتی دانش آموز فارغ التحصیل 
می شــد آمادگی ورود به بــازار کار را پیدا 
می کرد و بعد از آن دوره تحصیلی جامعی به 
وجود آمد که همه مهارت ها را به دانش آموزان 
می آموختند و کم کــم این شــیوه از نظام 
آموزشی خارج شــد و ما به دوره محفوظات 

بازگشتیم.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
خاطرنشــان کرد: امروز ما اشتباه کرده ایم و 
راه را درست نرفته ایم. چیزی که در مملکت 

باب شــده تیتر است. هر کســی در هر مقام 
و جایگاهی باشــد عنوان مربوطه را کســب 
کرده ولی بــه مهارت که یکــی از مهم ترین 
نیازمندی های جامعه اســت، جایگاه داده 
نشده در حالی که باید به جایگاه یک جوشکار 
هم به لحــاظ اجتماعی و هم دســتمزد، بها 

بدهیم.
به گفته شریعتمداری، نظام آموزشی ما 
از نیروی متخصص حرفــه ای دارای دانش 
و مهارت بی بهره اســت که یکی از نواقص به 
شــمار می رود لذا اگر نظام آموزشی ما افراد 
ماهر و متخصــص را تربیت نکنــد جامعه 

توسعه یافته ای نخواهیم داشت.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح 
کرد: خوشــبختانه نظــام کارآفرینی ما در 

حال شــکل گیری و پوســت اندازی است 
و در کنار آن نظــام دســتمزد، روابط کار، 
بیمــه و تامیــن اجتماعی هم بایــد تغییر 
کنــد. مثال تاکســی های اینترنتــی که راه 
افتــاده، نظام بیمه و دســتمزد ما نمی تواند 
پاســخگوی این سیســتم جدید باشــد و 
باید بــرای حمایــت بیمــه ای و حقوقی از 

 شــاغالن این بخــش، پیش بینی های الزم 
را صورت دهیم.

وی با بیان اینکه 3۸درصد بــازار کار در 
دست کارآفرینان است، گفت: مابقی فضای 
کسب و کار در اختیار خویش فرمایان است. 
رتبه مــا از نظر کارآفرینــی در جهان بهبود 

یافته و از رتبه ۸۲ به رتبه ۷۲ رسیده است.

تاکید شریعتمداری بر لزوم تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی:

نظام دستمزد و بیمه فعلی پاسخگوی نیازهای امروز نیست

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود درباره آمار بیکاری در ایران اعالم کرده است که نرخ بیکاری در بهار امسال 
کاهش یافته است و وضعیت نه چندان نامناسبی از این شاخص ارائه کرده است. با این حال، آمارهای جهانی نشان می دهد 

که بیکاری در سال جاری، نه تنها کاهش نداشته است، بلکه با روند افزایشی خود سبب شده است که ایران در جایگاه 
نهمین کشور از لحاظ وضعیت نامناسب اشتغال قرار گیرد.

یکی از موضوعات مهم که 
در بیکاری کشورها نقش 
دارد شکاف جنسیتی در 

مشارکت نیروی کار است. 
طبق گزارش سازمان 

بین المللی کار، تنها 
۴۸درصد زنان در مقایسه 
با رقم اشتغال 7۵درصدی 

مردان، جزو نیروی کار 
هستند

مدیر تحقیقات سازمان 
بین المللی کار: شاغل بودن 

به معنای تضمین زندگی 
مناسب نیست و در حال 

حاضر 700میلیون نفر در 
فقر شدید یا متوسط با وجود 

شاغل بودن هستند
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