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تجمع مربیان پیش دبستانی 
خوزستانی مقابل آموزش و پرورش

دیروز )سیزدهم مرداد( تعدادی از مربیان 
پیش دبستانی خوزســتان با حضور در مقابل 
اداره آموزش و پرورش این اســتان، خواستار 

تبدیل وضعیت خود به حق التدریسی شدند.
به گزارش ایلنا، آنها می گویند: سال هاست 
بالتکلیفیــم و می خواهیم از ایــن بالتکلیفی 

نجات پیدا کنیم.
طبــق این گــزارش، مجلس، اســتخدام 
۳۲هــزار نفر حق التدریســی را مصوب کرده 
اســت و مربیان پیش دبســتانی خوزستان، 

خواستار اجرای این مصوبه قانونی هستند.
    

 مرگ کارگر اصفهانی 
بر اثر برق گرفتگی

یک کارگر اصفهانی حین کار در رستوران 
دچار برق گرفتگی شد و جان باخت.

»محمدرضا خدادوست« فرمانده انتظامی 
اصفهان در این باره گفت: یک کارگر ۳۰ ساله 
حین کار در یک رستوران دچار برق گرفتگی 
شــد که بالفاصله مأموران کالنتری به همراه 

نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.
وی افــزود: بررســی های اولیــه مأموران 
حاکی از آن بود که این کارگر هنگام کار دچار 
برق گرفتگی شــده اســت و اقدامات درمانی 
نیروهای امدادی نیز مثمرنتیجه نبوده و این 
کارگر متأسفانه در محل جان خود را از دست 
داده اســت.فرمانده انتظامی اصفهان ضمن 
ابراز تأسف از وقوع این حادثه خاطرنشان کرد: 
جسد مرد ۳۰ ســاله برای اقدامات قانونی به 

پزشکی انتقال یافته است.
    

کارگران فاز ۱۴ پارس جنوبی:
پیمانکاران می روند و مطالبات 

پرداخت نمی شود

کارگــران فاز ۱۴ پــارس جنوبــی که در 
شهرســتان کنگان واقع شده اســت، از عدم 

پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند.
این کارگران که »پیمانکاری« هستند، در 
گفت وگو با ایلنا مدعی شــدند که از پیمانکار 
قبلی، چند ماه دســتمزد معــوق طلبکارند و 

میزان معوقات این کارگران به ۵ ماه می رسد.
این کارگران از کارفرمای مادر درخواست 
دارند که معوقات آنها را از پیمانکار وصول کند. 
آنها می گویند: روال کار در عســلویه این گونه 
است که پیمانکاران خیلی از وقت ها معوقات 
کارگران را نمی پردازند، می گذارند و می روند و 

دست کارگر هم دیگر به آنها نمی رسد.
    

مرگ یک معدنچی معدن 
زغال سنگ تاریک دره سوادکوه

یک معدنچی به نام »محمد حسن پور« در 
معدن زغال ســنگ تاریک دره سوادکوه بر اثر 

گازگرفتگی جان باخت.
»علی عباســی« مدیرکل پزشکی قانونی 
مازندران گفت: عصر روز شنبه )۱۲ مردادماه( 
خبری مبنی بر فوت یک کارگر ۴۴ ســاله در 
معدن تاریک دره سوادکوه به پزشکی قانونی و 

نیروی انتظامی گزارش شد.
او افزود: یک گروه از کارشناســان پزشکی 
قانونی شهرســتان برای پیگیری و علت مرگ 
به منطقه اعزام شدند. در عین حال جسد برای 
شناسایی و کشف علت مرگ به پزشکی قانونی 

ساری منتقل شد.
    

کیفرخواست متهمان پرونده 
هفت تپه قرائت شد

روز شــنبه، جلســه اول دادگاه کارگران 
هفت تپه در شعبه ۲۸ دادگاه انقالب در تهران 
برگزار شد. در این دادگاه کیفرخواست قرائت 
شد و ادامه دادرسی به روزهای بعد موکول شد.

به گزارش ایلنا، دیروز نیز دو نفر از متهمان 
این پرونده بــرای ادامه دادرســی در دادگاه 

حاضر شده اند.
در دادگاه متهمــان پرونــده هفت تپــه 
بــه اتهامــات علــی نجاتــی، اســماعیل 
 بخشــی، ســپیده قلیــان و چند نفــر دیگر 

رسیدگی می شود.

4
اخبار کارگری

انتشار آمار و شــاخص های عمده 
بازار کار از سوی دو نهاد رسمی کشور 
یعنی مرکز آمار ایران و واحد اطالعات 
راهبــردی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی نشــان می دهد که وضعیت 
فعلی حاکم بر بازار کار کشور، شکننده 
و تبعیض آمیز اســت به این نحو که به 
دلیل موقتی بودن اکثر مشاغل موجود 
در کشور، بیکاری همواره بر افراد شاغل 
نیز سایه افکنده است و از سوی دیگر، 
مردان همچنان وضعیت مناسب تری 

نسبت به زنان در بازار کار دارند.
به گزارش مرکز آمار کشور، نتایج 
طرح آمارگیری نیروی کار کشــور در 
بهار سال جاری نشــان می دهد که از 
حدود ۳.۳ میلیون نفر بیکار کشــور 
در ســال ۱۳۹۷، حدود ۱.۹ میلیون 
نفر از بیکاران قبال شــاغل بوده اند که 
مردان نزدیک به ۱.۶ میلیون نفر از این 
افراد را تشــکیل می دهند. به عبارتی 
حدود یک میلیــون و ۴۰۰ هزار نفر از 
بیکاران در صــورت ورود به بازار کار و 

پیدا کردن شــغل، برای نخستین بار 
شاغل می شوند.

اما درباره جمعیــت یک میلیون و 
۹۰۰ هزار بیکاری که در گذشته شاغل 
بودند، عوامل مختلفی منجر به خروج 
این افراد از بازار کار و به عبارتی بیکاری 
آنها شده که چند عامل بیشترین تاثیر 
را در بیکاری شــاغالن داشته است. بر 
اساس این گزارش، از بین عواملی که 
موجب ترک شغل و بیکاری شاغالن 
شده اســت، در طی پنج سال گذشته 
سه عامل نسبت به سایر موارد نقش و 

تاثیر بیشتری داشته است.
در بین عوامل بیکاری شــاغالن، 
»موقتی بــودن کار« بــا ۲۲.۶درصد 
بیشترین ســهم را در بیکاری داشته 
اســت و مهمترین عامل ترک شغل 

محسوب می شود.
از حدود یک میلیــون و ۹۰۰هزار 
بیکار قبال شــاغل، حدود ۴۵۱هزار و 
۵۶۰ نفر به دلیل موقتــی بودن کار، 

شغل خود را از دست داده داده اند.

همچنین »پایین بــودن درآمد« 
با ســهم ۱۶.۸درصدی، دومین عامل 
بیکار شــدن شــاغالن در پنج سال 
گذشته بوده است و حدود ۲۹۴هزار و 
۲۰۰ نفر ناشی از ناکافی بودن درآمد، 
مجبور به خــروج از محــل کار خود 

شده اند.
اما سومین عامل بیکاری »اخراج یا 
تعدیل نیرو« با سهمی ۱۶.۶درصدی 
قرار دارد که حــدود ۲۵۳هزار نفر به 

علت آن بیکار شده اند.
نکته قابل توجه آن است که در سال 
۱۳۹۶ نیز ســه عامل مذکور، عوامل 
اصلی ترک شغل بیکاران قباًل شاغل 

بوده است.
سهم زنان از اشتغال تنها ۱۹ 

درصد مردان ۸۱ درصد
همچنین براســاس گزارش مرکز 
آمــار و اطالعــات راهبــردی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ســال 
گذشته سهم زنان از تمام مشاغل مزد 
و حقوق بگیری تنها ۱۹درصد و مردان 

۸۱درصد بوده است که این امر نشان 
می دهد مردان و زنان دسترسی بسیار 
نابرابری به مشاغل مزد و حقوق بگیری 

در کشور دارند.
در طول چند دهه گذشته موضوع 
اشــتغال به یکی از حســاس ترین و 
مهم تریــن موضوعــات تاثیرگذار در 
سیاست گذاری ها و تصمیم گیرهای 
کالن کشور تبدیل شده است. در این 
بین به دلیل آنکه اشتغال دارای ابعاد 
گسترده ای بوده، زنان به لحاظ اشتغال 

آســیب پذیری بیشــتری داشته اند. 
در حال حاضر ســهم اشــتغال زنان 
در اغلب کشــورهای در حال توسعه 
کمتر از مردان اســت ایــن در حالی 
است که شکاف جنسیتی اشتغال در 
کشورهای توســعه یافته کمتر است. 
بی تردید آمار مبتنی بر اشتغال همراه 
با مزد و حقوق بگیری می تواند تصویر 
روشن تری از اشتغال رسمی در کشور 
را ارائه کند. منظور از مزد و حقوق بگیر، 
مزد و حقوق بگیــر بخش خصوصی، 
تعاونــی و عمومی اســت و غیر مزد 
و حقوق بگیر دربرگیرنــده کارفرما، 
کارکن مستقل و کارکن فامیلی بدون 

مزد است.
براســاس گــزارش مرکــز آمار و 
اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، بررسی های انجام شده 
از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در 
ارتباط با اشتغال مزد و حقوق بگیری 
در ایران نشان می دهد طی سال ۱۳۹۷ 
حدود ۵۳.۹درصد از کل شاغالن مزد 
و حقوق بگیر )مزد و حقوق بگیر بخش 
خصوصی، تعاونی و عمومی( و حدود 
۴۶.۱درصــد غیرمــزد و حقوق بگیر 
)کارفرما، کارکن مســتقل و کارکن 

فامیلی بدون مزد( بوده اند.
اگرچه تعداد شــاغالن و به تبع آن 
مزد و حقوق بگیران طی ســال های 
۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷رو به افزایش بوده ولی 
سهم شاغالن مزد و حقوق بگیر، طی 
دوره مذکور رو به کاهش است که این 
امر می تواند بیانگر کم شدن گرایش به 
اشتغال مزد و حقوق بگیری به ویژه در 

مردان باشد.
این گــزارش حاکی از آن اســت 
کــه در طــول ســال های ۱۳۹۵ تا 
۱۳۹۷، ســهم اشــتغال مــزد و 
حقوق بگیری زنــان از ۵۵.۵درصد به 
۵۶درصد رســیده در حالی که سهم 
خوداشــتغالی میان شــاغالن مرد از 
 ۴۵.۱درصد بــه ۴۶.۶درصد افزایش 

پیدا کرده است.

به ازای هر زن ۴ مرد در کشور مزد 
و حقوق بگیر هستند

با نگاه به نسبت جنسی مزدبگیری 
می تــوان این طور برداشــت کرد که 
نسبت جنســی مزد و حقوق بگیری 
در سال گذشــته تبعیض آمیز بوده و 
به ازای هر زن نزدیک به چهار مرد در 
کشور مزد و حقوق بگیر هستند. نتایج 
این گزارش بیانگر آن است که مردان و 
زنان دسترسی نابرابری به مشاغل مزد 
و حقوق بگیری دارند به نحوی که طی 
سال گذشــته مردان ۸۱درصد و زنان 
تنها ۱۹درصد از تمام مشــاغل مزد و 

حقوق بگیری را اشغال کرده اند.
نتایج طرح آمارگیــری مرکز آمار 
ایــران از وضعیت نیروی کار نشــان 
می دهد که در بهار امسال از مجموع ۲۷ 
میلیون و ۳۳۹هزار و ۴۳۱ نفر جمعیت 
فعال کشور، ۲۴ میلیون و ۳۸۲هزار و 
۷۴۴ نفر شاغل و ۲ میلیون و ۹۵۶ هزار 
و ۶۸۷ نفر بیــکار بوده اند. در حالی که 
تعداد شاغالن مرد در بهار امسال، ۱۹ 
میلیون و ۹۱۹هــزار و ۸۸۵ نفر بوده، 
تعداد شــاغالن زن به چهار میلیون و 
۴۶۲هزار و ۸۵۸ نفر رســیده است. به 
موجب این گزارش، ۹۳۲هزار و ۸۸۱ 
نفر از جمعیت بیکار کشور در بهار ۹۸ را 
زنان و دو میلیون و ۲۳هزار ۸۰۶ نفر را 

مردان تشکیل داده اند.

دو میلیون بیکار کشور قبال شاغل بوده اند

موقتی بودن شغل؛ اصلی ترین عامل بیکاری کارگران

خبر

به موجب مــاده ۱۰ قانون بیمه هــای اجتماعی کارگران 
ساختمانی، تمامی کارگران ســاختمانی بیمه شده با داشتن 
حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و ۶۰ سال تمام 
سن  یا داشتن ۳۵ ســال ســابقه پرداخت حق بیمه در ازای 
دریافت ۳۰ روز مستمری می توانند بازنشسته شوند. این در 
حالی است که سایر بیمه شدگان ســازمان تامین اجتماعی 
به شرط داشتن حداقل ۳۰ سال ســابقه پرداخت حق بیمه 

می توانند خود را بازنشسته کنند.
در همین زمینه، نایب رئیس کانــون انجمن های صنفی 
کارگران ســاختمانی از تالش برای قــرار دادن نام کارگران 
ساختمانی در لیست مشاغل سخت و زیان آور خبر داد و گفت: 
افزایش سن بازنشستگی از ۳۰ ســال به ۳۵ سال ظلم بزرگی 

به کارگران ساختمانی است. هادی ســاداتی در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: موضوع ســخت و زیان آور کردن کارگران 
ســاختمانی در مرحله مقدماتی است و در حال بررسی آن در 

شورای حفاظت فنی هستیم. 
البته مصوبه ای را در ارتباط با ســن بازنشستگی کارگران 
ساختمانی در مجلس نیاز داریم که متاسفانه ۳۵ سال اعالم 

شده و حتما باید تغییر کند.
وی افزود: سال گذشته در خصوص کاهش سن بازنشستگی 
کارگران ساختمانی از ۳۵ به ۳۰ سال استفساریه ای به هیات 
رییســه مجلس و نمایندگان ارائه کردیم که متاسفانه هنوز 
جوابی به ما داده نشده ولی ما امســال این مصوبه را با جدیت 

پیگیری می کنیم.

نایب رئیس کانــون عالی انجمن های صنفــی کارگران 
ساختمانی با طرح این پرســش که چرا کارگران ساختمانی 
باید ۳۵ سال مداوم کار کنند تا بتوانند بازنشسته شوند؟ گفت: 
افزایش ســن بازنشستگی کارگران ســاختمانی به ۳۵ سال 
کار زاید و ظلم مضاعفی به این قشــر از کارگــران بود. وقتی 
از نمایندگان مجلــس در این باره می پرســیم اظهار تعجب 
می کنند. حتی زمانی که طــرح پارامتریک تامین اجتماعی 
در مجلس به جریان افتاد این موضوع هم مطرح شــد ولی آن 
طرح شکست خورد و از مجلس برگشت چون قابلیت عملیاتی 

شدن را نداشت.
عضو شورای عالی حفاظت فنی تاکید کرد: ما در شورا اصل 
طرح ســخت و زیان آور کردن کارگران ساختمانی را بررسی 

می کنیم و بعد از آن که نهایی شد اگر الزم بود به مجلس برود 
از طریق شورای عالی حفاظت فنی استفساریه ای به مجلس 

ارائه می کنیم.
به گفته وی، طرح بازنشســتگی کارگران ساختمانی قبال 
در کمیســیون اجتماعی بود ولی از این کمیســیون خارج و 
به کمیسیون بهداشــت و درمان به عنوان کمیسیون اصلی 
فرستاده شده و کمیســیون های عمران و اجتماعی به عنوان 

کمیسیون های فرعی طرح انتخاب شده اند.

یک فعال صنفی:

قانون بازنشستگی کارگران ساختمانی تبعیض آمیز و ناعادالنه است

رئیس شورای عالی هماهنگی تشکل های 
کارگری مخابرات کشور در نامه ای به رئیس 
جمهور تاکید کرده است اجرا نشدن قانون، 
مصوبات و آیین نامه ها پس از خصوصی سازی 
مخابرات، موجب ضرر و زیان، سردرگمی و 

دلسردی کارکنان مخابرات شده است.
به گزارش ایلنا، »رضا پایســت« نماینده 
عالی جامعه کارگری مخابرات ایران در نامه 
به رئیس جمهور به مصوبه ۸ اسفند ماه سال 
۸۵ هیآت وزیران درباره چارچوب واگذاری 
شرکت مخابرات به بخش غیردولتی اشاره 
و اجرا نشــدن این مصوبه به ویژه بند ششم 
آن که اشــعار می دارد کلیه تعهدات شرکت 
مخابرات ایران واگذار شده در قبال کارکنان 
اعم از حقوق، مزایا، بیمه، بازنشستگی و سایر 
تعهدات کماکان محفوظ و در تعهد شرکت 

واگذار شــده اســت، را از دالیل زمینه ساز 
نارضایتی کارکنان مخابرات ذکر کرده است.

رئیــس هیأت مدیــره انجمــن صنفی 
کارکنان مخابرات استان آذربایجان شرقی به 
آیین نامه استخدامی و پرسنلی مصوب سال 
۸۹ مخابرات ایران اشاره کرده که طی ابالغ 
مدیرعامل و رئیس مجمع صاحبان ســهام 
شــرکتهای مخابرات به اجرا درآمد و به رغم 
اجرای گام به گام تا پایان سال۹۱ متاسفانه 
پس از آن ســال به ســال به طور غیرقانونی 
اجرای بندهایی از آن متوقــف و از این بابت 
در زمینه های رفاهی، مــدارک تحصیلی، 
ارتقائات قانونی، سختی کار و... ضرر و زیان 

عمده ای به کارکنان وارد شده است.
پایســت، تطبیق نشــدن به روز پرسنل 
مخابرات با طرح طبقه بندی مشاغل شرکت 

مخابرات ایران را باعث تشــدید ضرر و زیان 
کارکنــان مخابرات دانســته و تاکید کرده 
اجرا نشدن آیین نامه مصوب استخدامی در 
حالی اتفاق افتاده که واحدهای بازرســی و 
حقوقی مخابرات طی نامه هایی در تاریخ های 
۳۰مهر ۹۲ و ۲۳ اسفندسال ۹۳ لزوم اجرای 
آیین نامه و مفاد آن را به مدیرعامل شــرکت 

اعالم کرده اند.
نماینده صنفی کارکنان مخابرات در ادامه 
نامه به رئیس جمهور نوشــته است: اینک با 
اعالم پایبندی مدیرعامل فعلی به آیین نامه، 
بخش رفاهیات از ابتدای ســال ۹۷ به اجرا 
گذاشته شده است ولی مطالبات همکاران 
از این مورد از سال های ۹۲ تا ۹۷ و همچنین 
سایر موارد مذکور در این بند )بند دو( مغفول 

مانده است.

رئیس شورای عالی هماهنگی تشکل های 
کارگری، اجرا نشدن بند دال ماده ۲۱ قانون 
خدمات مدیریت کشــوری مبنی بر تغییر 
صندوق بازنشســتگی کشــوری به تامین 
اجتماعــی را از دیگر مطالبــات کارکنان 
مخابرات ذکر کرده که با شکایت های متعدد 
کارکنان و بازنشســتگان مخابرات منجر به 
صدور رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری 
شــده که مورد بی توجهی قرار گرفته که با 

گذشت بیش از یک ســال به اجرا درنیامده 
است.

اجرا نشــدن قانــون جامــع ایثارگران، 
تبدیل وضعیت نشدن کارکنان قراردادی به 
استخدام دائم، اجرا نشدن طرح طبقه بندی 
مشاغل نیروهای پیمانکاری از دیگر دالیل 
نارضایتی گســترده کارکنان مخابرات ذکر 
شده که از سوی پایســت به رئیس جمهور 

عنوان شده است.

نامه نماینده عالی جامعه کارگری مخابرات خطاب به رئیس جمهور:

اجرا نشدن قانون، موجب دلسردی کارگران مخابرات شده است

در بین عوامل بیکاری 
شاغالن، موقتی بودن کار با 
۲۲.۶درصد بیشترین سهم 
را در بیکاری داشته است و 
مهمترین عامل ترک شغل 
محسوب می شود. از حدود 

یک میلیون و ۹۰۰هزار 
بیکار قبال شاغل، حدود 

۴۵۱هزار و ۵۶۰ نفر به دلیل 
موقتی بودن کار، شغل خود 

را از دست داده داده اند

مردان و زنان دسترسی 
نابرابری به مشاغل مزد 
و حقوق بگیری دارند به 

نحوی که طی سال گذشته 
مردان ۸۱درصد و زنان تنها 

۱۹درصد از تمام مشاغل 
مزد و حقوق بگیری را 

اشغال کرده اند
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