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معاون توانبخشی سازمان بهزیستی:
بیکاری در میان سالمندان کمتر 

از جوانان است

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: 
تامین ملزومات خدمــات  اجتماعی و درمانی 
برای جمعیت ســالمندان آینده، ما را نگران 

می کند.
محمد نفریه در گفت وگو با ایلنا گفت: باید 
توجه کرد که ســالمندی موضــوع مذمومی 
نیســت تا بخواهیم با آن مقابلــه کنیم. آنچه 
اهمیت دارد رشــد جمعیت ســالمندی در 
کشور است. امروز رشد این جمعیت در کشور 
۱۰درصد است. برآورد می کنیم این رشد در 
۲۵ سال آینده به ۳۰درصد برسد و به عبارتی 

رشدی معادل ۳ برابر امروز خواهیم داشت.
وی در ارتباط با آینده جمعیت کشور اذعان 
کرد: اکنــون ما جزو کشــورهایی با جمعیت 
جوان محســوب می شــویم اما بنا بر روندی 
که پیش رویمان اســت، جمعیت کهن سالی 

خواهیم داشت.
معاون توانبخشــی ســازمان بهزیستی با 
تاکید بر آمار قابل توجه ســالمندانی که نیاز 
به مراقبت خواهند داشــت، بیان کرد: معموال 
۸۰درصد جمعیت سالمندان به طور مستقل 
از پس نیازهای خــود برمی آیند. از مابقی این 
آمار ۱۳درصد بــرای رفع نیازهــای خود به 
کمک نیازمند هستند و ۵درصد از سالمندان 
کشــور نیز برای رفع نیازهــای روزمره کامال 
وابســته هســتند. باید توجه کنیم که چند 
درصد سالمند وابســته خواهیم داشت و چند 
درصد سالمندانی خواهیم داشت که به کمک 

نیاز دارند.
وی افزود: حتی سالمندانی که غیروابسته 
محســوب می شــوند، به زندگی مســتقل، 
تامین اجتماعی، پوشــش درآمدی و خدمات 

بهداشتی مناسب نیاز خواهند داشت.
نفریه درباره اشتغال ســالمندان در کشور 
گفت: امروز بیکاری در ســالمندان ما کمتر از 
جوانان است.آنچه الزم است درباره سالمندان 
پیش بینی شــود، خدمات تامین اجتماعی و 
خدمات بهداشتی اســت و این ملزومات است 
که ما را نســبت جمعیت کهن ســال پیش رو 
نگران می کنــد. وی در ارتباط با ســند ملی 
سالمندان گفت: ســند ملی ســالمندان به 
تازگی رونمایی شده است. این سند مشخص 
می کند که نیازهای ســالمندان ما امروز چه 
موضوعاتی است. نیازهای سالمندان را احصا 
و مشــخص می کند که اهــداف پیش روی ما 
برای رفع مشــکالت ۲۰ تا ۳۰ سال آینده چه 
خواهد بود. برای رفع مشکالت آتی باید از این 
سند پیروی شود. دستگاه های مختلفی مانند 
وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و دبیرخانه 
سالمندی، وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان 
برنامه و بودجه موظف هســتند در این سند 
همکاری و پیش بینی الزم را داشــته باشند و 

خوشبختانه همکاری الزم وجود دارد.
    

کارگران هفت تپه در مسیر 
تهران بازداشت شدند

کارگران هفت تپه از بازداشــت نمایندگان 
کارگران نیشــکر هفت تپه که بــرای دیدار با 
اعضای کمیســیون اجتماعــی مجلس قصد 

آمدن به تهران داشتند، خبر دادند.
 به گزارش ایلنا، یکشــنبه شب، تعدادی از 
کارگران نیشکر هفت تپه برای دیدار با اعضای 
کمیســیون اجتماعی مجلــس قصد آمدن 
به تهران را داشــتند که در میانــه راه، ظاهراً 
بازداشت شده اند.  در بین این کارگران، اعضای 
شورای اسالمی کار این واحد صنعتی بودند که 
قصد داشتند در ارتباط با مشکالت این واحد 
تولیدی با نماینــدگان مجلس دیدار و رایزنی 
کنند. کارگران هفت  تپه در مورد این کارگران 

ابراز نگرانی کردند.

4
اخبار کارگری

نتایــج طــرح آمارگیــري نیروي 
کار در تابستان ســال ۱۳٩۸ منتشر 
شــد. بنا بر گزارش مرکز آمــار ایران، 
بررســي نرخ بیکاري افراد ۱۵ساله و 
بیشــتر در این فصل نشان مي دهد که 
۱۰,۵درصد از جمعیت فعال )شــاغل 
و بیــکار( بیکار بوده اند. بررســي روند 
تغییرات نرخ بیکاري حاکي از آن است 
که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در 
سال ۱۳٩٧ حدود ۱,۸درصد کاهش 

یافته است.
بنا بر این گزارش، در تابستان ۱۳٩۸، 
به میزان ٤٤,٩درصد جمعیت ۱۵ ساله 
و بیشتر از نظر اقتصادي فعال بوده اند، 
یعني در گروه شــاغالن یا بیکاران قرار 
گرفته اند. بررسي تغییرات نرخ مشارکت 
اقتصادي حاکي از آن است که این نرخ 
نســبت به فصل مشــابه در سال قبل 
)تابســتان ۱۳٩٧( حدود ۰,۲درصد 

افزایش داشته است.
جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر 
در این فصل ۲٤میلیــون و ٧۵۱هزار 
نفر بوده که نســبت به فصل مشــابه 
سال قبل ۸٤٤هزار نفر افزایش داشته 
است. بررسي اشــتغال در بخش هاي 
عمده اقتصــادي نشــان مي دهد که 
در تابســتان ۱۳٩۸، بخش خدمات با 

٤٩,۱درصد بیش ترین سهم اشتغال را 
به خود اختصاص داده است. در مراتب 
بعدي بخش هاي صنعت با ۳۲درصد و 

کشاورزي با ۱٩درصد قرار دارند.
نرخ بیکاري جوانان ۱۵ تا ۲٤ ساله 
حاکي از آن اســت کــه ۲٦,۱درصد از 
فعاالن این گروه سني در تابستان ۱۳٩۸ 
بیکار بوده اند. بررسي تغییرات فصلي 
نرخ بیکاري این افراد نشان مي دهد، این 
نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل 
)تابســتان ۱۳٩٧( ۱.۱درصد کاهش 

یافته است.
بررسي نرخ بیکاري جوانان ۱۸ تا ۳۵ 
ساله نیز نشان می دهد که در تابستان 
۱۳٩۸ حدود ۱٧,٩درصد از جمعیت 
فعال این گروه سني بیکار بوده اند. این 
در حالی است که تغییرات فصلي نرخ 
بیکاري این افراد نشــان مي دهد این 
نرخ نسبت به تابستان ۱۳٩٧، به میزان 

۲درصد کاهش یافته است.
بررسي سهم اشتغال ناقص جمعیت 
۱۵ ساله و بیشتر هم نشان مي دهد که 
در تابســتان ۱۳٩۸ حدود ۸,۸درصد 
جمعیت شــاغل،  به دالیل اقتصادي 
)فصل غیــرکاري، رکــود کاري، پیدا 
نکردن کار با ساعت بیش تر و...( کمتر 
از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده 

براي انجام کار اضافــي بوده اند. این در 
حالي است که ٤۰.٧درصد از شاغلین 
۱۵ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در 

هفته کار کرده اند.
کاهش 1.1درصدی نرخ بیکاری 

دانش آموختگان
آمارها همچنین نشان می دهد که 
نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا 
در حال تحصیل سال ۱۳٩٧ نسبت به 
سال قبل از آن، ۱.۱درصد کاهش یافته 
است و به یک میلیون و ٤۰۰هزار بیکار 

رسیده است.
مرکز آمــار و اطالعــات راهبردی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
گزارشــی از وضع فعالیــت جمعیت 
فارغ التحصیــل یا در حــال تحصیل 
در دوره های عالی در ســال ۱۳٩٧ به 
تفکیک جنس، رشته های تحصیلی و 

استان ارائه کرده است.
طبق این گــزارش نــرخ بیکاری 
جمعیــت فارغ التحصیل یــا در حال 
تحصیل دوره های عالی در سال ۱۳٩٧، 
برای گروه »مردان و زنان« در کل کشور 
۱۸.۳درصد بوده است. همچنین نرخ 
بیکاری فارغ التحصیــالن زن دو برابر 
مردان بود بــه این صورت کــه در این 
دوره نرخ بیکاری زنان فارغ التحصیل 

۲۸.٧درصد و مردان ۱۳.۱درصد بوده 
است.

سال گذشته ۱۳میلیون و ۲۰۰هزار 
نفر جمعیت فارغ التحصیل یا در حال 
تحصیل در دوره های عالی وجود داشت 
که ۵٧.٧درصد )معادل هفت میلیون 
و ٦۰۰هزار نفــر( فعال اقتصادی بودند 
یعنی یا شغل داشتند یا در جست وجوی 
کار بودند. از این تعــداد نیز ٦ میلیون 
و ۲۰۰هزار نفر )۸۱.٧درصد( شــاغل 

هستند.
براساس این گزارش سال ۱۳٩٧ در 
مقایسه با سال ۱۳٩٦، بیش از ٤٧۳هزار 

نفر به جمعیت فعــال، ٤٦۲هزار نفر به 
جامعه شاغالن و بیش از ۱۱هزار نفر به 
جامعه بیــکاران فارغ التحصیل اضافه 

شده است.
رشته تحصیلی معماری و 

ساختمان؛ بیشترین نرخ بیکاری
بررسی جداول آماری نشان می دهد 
که در بیــن گروه های عمده رشــته 
تحصیلی، بیشــترین نرخ بیکاری به 
ترتیب مربوط به گروه های »معماری 
و ســاختمان« )۲٦.۱درصد(، »هنر« 
)۲٤.۵درصــد(، »علــوم زیســتی و 
رشــته های مرتبط« )۲٤.۱درصد(، 
»فرآوری و ســاخت« )۲۳.۵درصد( 
و »فنــاوری اطالعــات و ارتباطات« 

)۲۲.۸درصد( است.
براســاس آمــار گــروه »خدمات 
امنیتی« با ٤.٤درصــد کمترین نرخ 

بیکاری را در سال گذشته داشته است.
از کل جمعیــت دارای تحصیالت 
عالی یا در حال تحصیل دوره های عالی 
کشــور، ۵۲.٦درصد را مردان تشکیل 
داده اند که از این میــزان، ٧۲.٧درصد 
فعال هستند یعنی ۸٦.٩درصد شاغل 
و ۱۳.۱درصد بیکار و جویای کار هستند.

همچنین از کل جمعیــت دارای 
تحصیــالت عالی یا در حــال حصیل 
دوره هــای عالی کشــور، ٤٧.٤درصد 
را زنــان تشــکیل داده اند کــه از این 
میزان ٤۱درصد فعال هســتند یعنی 
٧۱.۳درصد شغل دارند و ۲۸.٧درصد 

به دنبال شغل مناسب هستند.
 بیکاری در روستا ها 

تک رقمی است
همچنین براساس گزارشی که مرکز 
آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی منتشــر کرده نرخ 
مشــارکت اقتصادی در روستا ها باالتر 
از میانگین مشــارکت اقتصادی و برابر 
با ٤۲.٦درصد است. این گزارش نشان 
می دهد کــه بیکاری در روســتا ها در 
مقایســه با مناطق شهری و همچنین 
میانگین بیکاری کمتر و برابر با ٧.٩درصد 
است. بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی 
در روســتاها به اســتان های اردبیل 
)۵٤.۳درصد(، کرمانشاه )۵۱.۸درصد( 
و خراســان شــمالی )٤٩.۲درصــد( 
اختصاص دارد. کمترین نرخ مشارکت 

اقتصادی روستانشینان نیز به استان های 
سیستان و بلوچستان )۳۲.۵درصد(، 
هرمزگان )۳٤.۱درصد( و البرز )۳۵.۱ 

درصد( تعلق دارد.
بیشــترین نرخ بیکاری روستاییان 
بــه اســتان های چهارمحــال و 
بختیاری )۱۸.۲درصد(، سیســتان و 
بلوچستان )۱۵.٤درصد( و کردستان 
و یزد )۱۱.۲درصــد( اختصاص دارد. 
کمترین نرخ بیکاری روســتاها نیز به 
استان های سمنان )۳.۵درصد (، زنجان 
)٤.۵درصــد( و مرکــزی و آذربایجان 

شرقی )٤.۸درصد( تعلق دارد.
نرخ اشــتغال در مناطق روستایی 
کشــور رقــم ٩۲.۱درصد را نشــان 
می دهــد و توزیــع اســتانی این نرخ 
نشان می دهد که استان های سمنان 
)٩٦.۵درصد(، زنجــان )٩۵.۵درصد( 
و مرکزی و آذربایجان شــرقی )٩۵.۲ 
درصد( بیشترین نرخ اشتغال را داشته 
و اســتان های چهارمحال و بختیاری 
)۸۱.۱درصد(، سیستان و بلوچستان 
)۸٤.٦ درصد( کردستان و یزد )۸۸.۸ 
درصد( کمترین نرخ اشتغال را به خود 

اختصاص می دهند.
سهم اشتغال در بخش کشاورزی در 
مناطق روستایی کشور رقم ٤٩.۱درصد 
را نشان می دهد که در مقایسه استانی، 
بیشترین ســهم مربوط به استان های 
کرمانشــاه )٧۲.۳درصــد(، اردبیــل 
)٦٩.۸درصد( و زنجان )٦۸درصد( بوده 
و استان های تهران )۱۲.۲درصد(، البرز 
)۲۳.۱درصد( و بوشهر )۲٤.۱درصد( 

کمترین سهم را دارا هستند.

نتایج طرح نیروي کار تابستان 1٣٩٨ نشان داد:
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خبر

جمعی از کارگران شرکت صنایع آذرآب اراک، 
شرکت مادر تخصصی در حوزه طراحی، ساخت و 
نصب انواع بویلرهای نیروگاهی و صنعتی، ظهر 
روز یکشنبه در مسیر جاده اراک - تهران تجمع 

کردند.
به گزارش ایرنا، این کارگران که شمارشــان 
به ٤۰۰نفر می رسید خواستار حمایت مسئوالن 
در پیگیری معوقات حقوق و مزایای شغلی خود و 
جدیت بیشتر در حل مشکالت صنفی شان شدند. 
تعیین تکلیف سهامداری، پرداخت معوقات حقوق 
از تیرماه جاری تاکنون و نداشتن قرارداد کاری، 
نبود منابع برای پرداخت پاداش و تسویه حساب 
بازنشستگان ازجمله موضوعاتی بود که کارگران 

خواستار رسیدگی مسئوالن به آنها بودند.
تجمع کارگران که از ساعت ۱۲ تا بعدازظهر 
روز یکشنبه در مسیر جاده اصلی اراک به تهران 
طول کشید، تردد خودروهای عبوری را کند کرده 

و ترافیک سنگینی ایجاد کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 

مرکــزی در جمع کارگران این شــرکت گفت: 
سهام عمده شــرکت صنایع آذرآب اراک )بانک 
کشــاورزی( تا یک ماه آینــده تعیین تکلیف و 

سهامدار اصلی معرفی می شود.
»بهروز اکرمی« افزود: مدیریت ارشد استان با 
جدیت هر چه تمام، تعیین تکلیف سهامدار اصلی 
و انتصاب اعضای هیات مدیره این شرکت را دنبال 
می کند و رایزنی هایی را با شخصیت های حقیقی 

و حقوقی انجام داده است.
وی اظهار اشــت: به گفته مدیرعامل شرکت 
صنایع آذرآب، بــه زودی مبلغ ۲۰ میلیارد ریال 
به حساب کارگران شرکت آذرآب واریز می شود 

و پرداخت دیگر مطالبات در دستور کار قرار دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
مرکزی گفت: انتخاب اعضای هیات مدیره جدید 
با نظرخواهی و رای مدیریت ارشد استان انجام 

می شود.
یکی از کارگــران آذرآب در ایــن باره گفت: 
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت بعد از ۲ 

سال و نیم تاکنون نتوانسته اند قرارداد کار منعقد 
کنند تا شرکت با مشکل مواجه نشود.

این کارگر که نخواست نامش فاش شود، افزود: 
به روزرسانی حقوق کارگران یکی از وعده هایی 
مدیرعامل از دو سال گذشــته است که محقق 
نشــده و اکنون کارگران معوقات سه ماه خود را 

طلب می کنند.
یکی دیگر از کارگران گفت: اکنون کارگران در 
دو نوبت کاری وارد کارخانه می شوند و فقط کارت 

ورود و خروج خود را ثبت می کنند.
وی که حاضر به معرفی خود نشد، افزود: تامین 
کار، معرفی هیات مدیره و واگذاری سهام شرکت 
با اهلیت مهمترین خواســته کارگران است و از 
مسئوالن استانی انتظار است برای حل مشکالت 

کارگران شرکت صنایع آذرآب اراک بکوشند.
رئیس شورای اســالمی کار شرکت آذرآب 
نیز روز گذشته با بیان اینکه در حال حاضر هزار 
کارگر شیفت صبح در شــرکت حاضر هستند، 
گفت: نیروهای امنیتی در مقابل شرکت آذرآب 

مستقر شدند و اجازه خروج منجر به تجمع را به 
کارگران نمی دهند. جواد صابری در گفت وگو با 
ایســنا درباره اتفاقات رخ داده در شرکت آذرآب 
بیان کرد: روز یکشنبه کارگران در اعتراض به عدم 
تعیین تکلیف سهام شرکت و معوقات کارگری 
ورودی شــهر اراک از سمت شــمال )سه راهی 
خمین( را مسدود کردند و این امر باعث اختالل 
در روند تردد خودروها شد که پس از چند ساعت 
با حضور »اکرمی« معاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی اســتاندار مرکزی و بنا به تشخیص و 
تصمیم کارگران این تجمع خاتمه یافت و مسیر باز 

شد. وی با اشاره به اینکه روز یکشنبه، شورای کار 
تالش بسیاری برای جلوگیری از تجمع اعتراضی 
کارگران و کنترل شرایط داشت، افزود: دیروز نیز 
کارگران قصد تجمع اعتراضی داشتند اما ساعت 
٧ صبح قبل از اینکه اقدامی از سوی کارگران انجام 
گیرد نیروها در ورودی شرکت حضور پیدا کردند.

وی افزود: روز یکشنبه معاون استاندار از واریز 
۲ میلیون تومان به حساب کارگران صحبت کرد 
که تا این لحظه رقمی واریز نشده است و مسئوالن 
نیز دیگر برای رسیدگی به این وضعیت به شرکت 

سری نزده اند.

بالتکلیفی ادامه دار در قطب طراحی و ساخت بویلرهای صنعتی

کارگران آذرآب جاده اراک به تهران را بستند

به دنبال تجمع اخیر کارگــران کارخانه قند تربت جام در 
اعتراض به معوقات مزدی، کارگران این واحد صنعتی می گویند 
که جلسه روز پنجشنبه هفته گذشته شورای تامین فرمانداری 
شهرستان تربت جام با حضور مســئوالن شهرستانی برای 
بررسی این موضوع برگزار شد. به گزارش ایلنا، طبق مصوبات 

این جلسه قرار اســت به طور منظم و به روز حقوق و مزایای 
کارگران در پایان هر ماه پرداخت شود. در عین حال کارفرما 
موظف است هر ماه لیســت بیمه کارگران این کارخانه را در 
موعد مقرر به تامین اجتماعی ارسال و پرداخت کند. کارگران 
قند تربت جام اظهار داشتند: در این جلسه مقرر شد کارفرما 

کلیه حقوق و مزایا شامل پاداش و اضافه کار کارگران را پرداخت 
و تا پایان سال جاری همه معوقات طلبکاران شامل کارگران، 
کشاورزان و پیمانکاران را تسویه کند و لیست تسویه حساب 
همه طلبکاران را شامل کارگران، کشاورزان و پیمانکاران به 

مقام قضایی استان و فرمانداری تربت جام ارسال کند.

این کارگران گفتند: بخش دیگری از مشکالت کارخانه 
مربوط به بدهی کارفرما به کشاورزان و پیمانکاران چغندرقند 
بود که در این خصوص نیز کارفرما مکلف به مشخص کردن 

وضعیت پرداخت مطالبات آنها شده است.
به گفته کارگران، پرداخت معوقات مزدی، پرداخت طلب 
کشاورزان و پیمانکاران و سامان دادن به وضعیت کارخانه، از 
دالیل اعتراض این کارگران است که تاکنون از سوی مسئوالن 

شرکت اجرایی نشده است.

بررسی مشکالت کارگران »قند تربت جام« در جلسه شورای شهرستان

جمعیت شاغلین در فصل 
تابستان ٢٤میلیون و 
٧٥1هزار نفر بوده که 

نسبت به فصل مشابه سال 
قبل ٨٤٤هزار نفر افزایش 

داشته است. بخش خدمات 
با ٤٩.1درصد بیشترین 

سهم اشتغال و در مراتب 
بعدي بخش هاي صنعت 

با ٣٢درصد و کشاورزي با 
1٩درصد قرار دارند

نرخ بیکاری 
فارغ التحصیالن در 

سال 1٣٩٧، برای گروه 
مردان و زنان 1٨.٣درصد 

بوده است. نرخ بیکاری 
فارغ التحصیالن زن دو 

برابر مردان بود و در سال 
٩٧ نرخ بیکاری زنان 

فارغ التحصیل ٢٨.٧درصد 
و مردان 1٣.1درصد بوده 

است

 شماره   355   /    سه شنبه  16  مهر   1398  /    9 صفر 1441  /   8 اکتبر   2019


