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پس از 10 ساعت صورت گرفت
خروج اجساد کارگران حادثه 

ریزش ساختمان ظفر

پس از 10 ساعت تالش، جسد سه کارگر حادثه 
ریزش ساختمان در حال ســاخت در خیابان ظفر 
تهران توسط نیروهای امداد آتش نشانی از زیر آوار 
خارج شد. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی تهران دیروز به ایرنا گفت: ســاعت 1۶:۵۸ 
دقیقه عصر روز پنج شنبه کارگران مشغول تخریب 
یک ســاختمان ۳ طبقه بودند که ناگهان قسمت 
جنوب شرقی این ساختمان دچار ریزش می شود و 
چهار کارگر در زیرآوار گرفتار شدند. سیدجالل ملکی 
افزود: آتش نشانان در همان لحظات اولیه یک کارگر 
را زنده اما مصدوم از زیــر آوار خارج کردند و با توجه 
به حجم زیاد آوار عملیات جست وجو و آواربرداری 
آتش نشــانان تا ســاعت ۳ بامداد ادامه داشت. وی 
ادامه داد: پس از 10 ساعت عملیات، آتش نشانان هر 
۳ کارگر را از زیر آوار خارج کردند که به تایید عوامل 
اورژانس در محل مشخص شد هر ۳ کارگر ساختمانی 
در این حادثه کشته شدند. ملکی با بیان اینکه علت 
این حادثه مرگبار در دست بررسی قرار دارد، گفت: 
از مالکان ساختمانی درخواست دارم که به هنگام 
تخریب و همچنیــن گودبــرداری از پیمانکاران و 

کارگران متخصص و با تجربه استفاده کنند.
    

مدیرکل وصول حق بیمه خبر داد:
بازرسی الکترونیکی ازکارگاه های 

تحت پوشش تامین اجتماعی
مدیرکل وصول حق بیمه تامین اجتماعی گفت: 
بازرسی از تمامی کارگاه های تحت پوشش سازمان، 
الکترونیکی انجام می شود. به گزارش مهر، مهرداد 
قریب گفت: همزمان با راه اندازی و عملیاتی شدن 
بازرسی الکترونیک در کل کشــور از آبان سال ۹۶، 
تمامی کارگاه های سطح کشــور که در نوبت انجام 
بازرسی قرار داشته یا از طریق درخواست کارفرما و یا 
کارگران شاغل در صف انجام بازرسی قرار می گیرند، 
بازرســان در محل کارگاه به صورت آنالین ضمن 
استعالم از سامانه های ثبت احوال و ثبت شرکت ها، 
اطالعــات کارگاه و بیمه شــده را به روزرســانی و 
صحت سنجی می کنند. قریب افزود: در سال گذشته، 
1۴۹هزار و ۷۶0 فقره بازرسی کشفی و ۴ میلیون و 
1۴0هزار و ۷۴۹ فقره بازرسی سیستماتیک توسط 
این سازمان صورت گرفته و ۳1۹هزار و ۴۴ بیمه شده 
در کارگاه های کشفی و ۶ میلیون و ۸۸1هزار و ۹۹۳ 
بیمه شده در کل کشور، صورت برداری شده است. 
وی افزود: کارفرمایان و بیمه شدگان می توانند نتایج 
eservices.tamin. بازرسی را از طریق سامانه
ir مشاهده کرده و ضمن دریافت گزارش بازرسی 
کارگاه، میزان بدهی کارگاه را مشــاهده کرده و در 
صورت اعتراض به مفاد آخرین گزارش بازرسی، از 

طریق سامانه مذکور اقدام کنند.
    

علیرضا حیدری:
شکل امروزی تشکل های 

کارگری دیگر جواب نمی دهد
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
می گوید: به نظر می آید عدم وجود تشکل های صنفی 
در حوزه کارگران پیمانکاری و حــدود اختیارات 
آنها در برخورد با بی حقوقی هــای پیمانکاران در 
وضعیت فعلی بســیار موثر اســت. فقدان تشکل 
کارآمد موثر و با نفوذ در چنین مجال هایی شرایطی 
را برای سوءاستفاده پیمانکاران فراهم کرده است. 
علیرضا حیدری به ایلنا گفت: امروز ارزیابی دوباره 
ما از ایجاد تشــکل های کارگری و مقاوله نامه های 
ILO برای ایجاد تشــکل و حقوق این تشــکل ها 
الزم اســت. این مســاله می تواند ضریب موفقیت 
باالیی در کاهش معضالت بازار کار داشته باشد. اگر 
بپذیریم کاربرد چنین تشکل هایی منجر به کاهش 
تنش های کارگری می شود، شاید خیلی از اعتصاب ها 
و اعتراض ها شکل نگیرد. من معتقدم که خیلی از این 
مسائل در گرو وجود تشکل های صنفی قدرتمند 
اســت که بتواند از حقوق کارگران دفاع کند؛ ایجاد 
ســازوکار قانونی که از قدرت کافی برخوردار باشد. 
حیدری خاطرنشان کرد: تشکل های شرکت های 
پیمانکاری قاعدتاً روند متفاوتی با تشکل های مرسوم 
در قانون کار دارند. تشکل هایی که در قانون کار آمده 
در پیمانکاری ها قابلیت شکل گیری به لحاظ عدم 
ثبات و پایداری امنیت شغلی در کشور ندارند. اگر آنها 
بتوانند ایجاد شوند و به رسالت خود عمل کنند، خیلی 
از این مسائل و مشکالت در این حوزه کاهش یافته و 

برطرف خواهد شد.
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اخبار کارگری

نتایج آخرین بررسی های میدانی 
در کشور در سال ۹۷ نشان می دهد، 
از ۲۳.۸میلیون نفر شاغل در کشور، 
طول مدت اشــتغال در شغل اصلی 
برای بالــغ بر 1۲.۹میلیــون نفر از 
شاغالن کشور )حدود ۵۴.۲درصد(، 
کمتر از 10 سال )دهه اول اشتغال( 

است.
به گزارش تسنیم، نتایج آخرین 
بررســی های میدانی در کشور در 
ســال ۹۷ نشــان می دهد از ۲۳.۸ 
میلیون نفر شــاغل در کشور، طول 
مدت اشتغال در شــغل اصلی برای 
حدود ۶ میلیون نفر از شاغالن کشور 
)۲۵.۳درصد( بین ۲0-10 ســال 
)دهه دوم اشــتغال( اســت و طول 
مدت اشتغال در شــغل اصلی برای 
حدود ۳.1میلیون نفر از شــاغالن 
کشور )1۳.۲ درصد(، بین ۲0-۳0 
سال )دهه سوم اشتغال( است. طول 
مدت اشتغال در شــغل اصلی برای 
حدود 1.۷میلیون نفر )۷.۳درصد( 

بیش از ۳0 سال بوده است.
طبــق ایــن گــزارش حــدود 
۶۹.۵درصد نیروی کار کشور طول 

مدت اشتغال شان کمتر از 1۵ سال 
است. بر این اســاس میانگین طول 
مدت اشــتغال در کشــور بیشتر از 
11ســال و 11ماه، برآورد می شود 
که این شــاخص برای زنان حدود 
10سال و ۵ماه و برای مردان حدود 

1۲سال و ۴ماه است.
میانگین طول مدت اشتغال در 
سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ کاهش 
داشته و از 1۲سال و 1ماه به 11سال 
و 11ماه رسیده اســت. این مقدار 
برای مردان در 1۲سال و ۴ماه ثابت 
بوده و برای زنان از 10سال و حدود 
۹ماه به 10سال و ۵ماه رسیده است. 
بررسی ها نشان می دهد که در سال 
۹۷ به طور مطلــق حدود ۴۳۴هزار 
نفر به تعداد شــاغالن کشور نسبت 
به سال ۹۶ افزوده شــده که از این 
تعداد حدود ۳۴.۶درصد مربوط به 

زنان است.
طبق برآوردها، هر چه طول مدت 
اشتغال افزایش می باید نقش زنان در 
اشتغال کمرنگ تر می شود. به عبارت 
دیگر زنان با اشــتیاق بیشتری وارد 
عرصه فعالیت اقتصادی می شــوند 

ولی بسیار زودتر از مردان از نیروی 
کار کشور خارج می شوند که دلیل 
آن را می توان بــه عوامل اجتماعی 
از قبیل ازدواج، داشــتن فرزند و... 
مرتبط دانســت. به عبــارت دیگر 
با افزایش اشــتغال زنان، تمایل به 
حضورشــان در بازار کار کمرنگ تر 
می شــود. براســاس این بررسی، 
بیش از 1.۷میلیون نفر از شــاغالن 
)۷.۳درصــد( بیش از ۳0ســال در 
شــغل اصلی خود فعالیــت دارند. 
البته بخشــی از نیروی کار کشــور 
عمدتاً در بخش خصوصی به فعالیت 
اشتغال دارند و غالب آنان کارکنان 
مستقل،کارکنان فامیلی بدون مزد 
و کارفرماها هســتند که در مقوله 
اشتغال رسمی و قوانین بازنشستگی 

نمی گنجند.
طول مدت اشتغال به تفکیک 

بخش های عمده اقتصادی
آخرین بررســی های میدانی در 
کشور در سال ۹۷ نشان می دهد که 
از ۲۳.۸ میلیون نفر شاغل 10ساله 
و بیشــتر حدود ۴.۲میلیون نفر در 
بخش کشــاوری، ۷.۶ میلیون نفر 

در بخش صنعت، 11.۹ میلیون نفر 
در بخش خدمات و بیش از ۳ هزار و 
۸00 نفر در فعالیت های نامشخص 

مشغول به فعالیت هستند.
کشاورزی:

از حــدود ۴.۲ میلیــون نفــر 
شاغل در بخش کشــاورزی، طول 
مــدت اشــتغال در شــغل اصلی 
برای تعداد بالغ بــر 1.۵ میلیون نفر 
)۳۷.۹درصد( کمتر از 10سال )دهه 
اول اشــتغال(، حدود ۹۵۶هزار نفر 
)۲۲.۷درصد( بین ۲0-10 ســال 
)دهه دوم اشتغال(، حدود ۷11هزار 
نفــر )1۶.۹درصد( بیــن ۲0-۳0 

سال )دهه سوم اشــتغال( و حدود 
۹۴۷هزار نفر )۲۲.۵درصد( بیش از 

۳0سال است.
بیشترین و کمترین سهم مدت 
اشــتغال این بخش در شغل اصلی 
به ترتیب بــا ۳۷.۹درصد مربوط به 
دهه اول اشــتغال و با 1۶.۹درصد 
مربوط به دهه سوم اشــتغال )۲0 
تا ۳0سال( است. این موضوع برای 
زنان و مردان شــاغل یکسان است. 
همچنین با بررســی ساختار طول 
مدت اشتغال مشاهده می شود که 
نیروی کار کشور از نظر طول مدت 
اشتغال در بخش کشاورزی با حدود 
۲.1 میلیون نفر )۵0.۵درصد( طول 
مدت اشتغال شان کمتر از 1۵سال 
است. میانگین طول مدت اشتغال 
در این بخش حدود 1۸سال برآورد 

می شود.
صنعت:

از حدود ۷.۶ میلیون نفر شــاغل 
در بخش صنعت، طول مدت اشتغال 
در شــغل اصلی برای تعداد بالغ بر 
۴.۲میلیون نفر )۵۵.۵درصد( کمتر 
از 10سال )دهه اول اشتغال(، حدود 
۲.1میلیون نفر )۲۷.۷درصد( بین 
۲0-10 ســال )دهه دوم اشتغال(، 
حدود ۸۹۶هزار نفر )11.۸درصد( 
بین۳0-۲0ســال )دهــه ســوم 
اشــتغال( و حدود ۳۹1هــزار نفر 
)۵.1درصد( بیش از ۳0سال است. 
بنابراین بیشترین و کمترین سهم 
مدت اشــتغال این بخش در شغل 
اصلی بــه ترتیب بــه ۵۵.۴درصد 
مربــوط به دهــه اول اشــتغال و با 
۵.1درصد مربوط بــه دهه چهارم 
اشتغال )۳0ســال و بیشتر( است. 
این موضوع برای زنان و مردان شاغل 
یکسان اســت. همچنین با بررسی 
ساختار طول مدت اشتغال مشاهده 
می شود که نیروی کار کشور از نظر 
طول مدت اشتغال در بخش صنعت 
نیز بســیار جوان بوده و بیش از ۵.۵ 
میلیــون نفــر )۷۲.۴درصد( طول 
مدت اشتغال شان کمتر از 1۵سال 
است. میانگین طول مدت اشتغال 

در این بخش حدود 11سال و 1ماه 
برآورد می شود.

خدمات:
از حدود 11.۹میلیون نفر شاغل 
در بخــش خدمات، طــول مدت 
اشتغال در شــغل اصلی برای تعداد 
بالغ بر ۷میلیون نفر )۵۹.۲درصد( 
کمتر از 10سال )دهه اول اشتغال(، 
حدود ۲.۹میلیون نفر)۲۴.۶درصد( 
بیــن ۲0-10 ســال )دهــه دوم 
اشــتغال(، حدود 1.۵میلیون نفر 
)1۲.۸درصد( بیــن ۳0-۲0 )دهه 
سوم اشــتغال( و حدود ۴0۵هزار 
نفر )۳.۴درصد( بیش از ۳0ســال 
است. بنابراین بیشترین و کمترین 
سهم مدت اشــتغال این بخش در 
شغل اصلی به ترتیب با ۵۹.۲درصد 
مربــوط به دهــه اول اشــتغال و با 
۳.۴درصد مربوط بــه دهه چهارم 
اشتغال )۳0ســال و بیشتر( است. 
این موضوع برای زنان و مردان شاغل 
یکسان اســت. همچنین با بررسی 
ساختار طول مدت اشتغال مشاهده 
می شــود که نیروی کار کشــور از 
نظر طول مدت اشــتغال در بخش 
خدمات نیز بسیار جوان بوده و بیش 
از ۸.۸میلیون نفــر )۷۴.۳درصد( 
طول مــدت اشتغال شــان کمتر از 
1۵سال است. میانگین طول مدت 
اشتغال در این بخش حدود 10سال 

و ۴ ماه برآورد می شود.

دوام شغلی در 54درصد کارگران ایرانی، کمتر از 10 سال است

کاهش میانگین مدت اشتغال در کشور

خبر

جدیدتریــن آمار بنگاه های مشــکل دار 
حاکی از کاهش این آمــار از 1۳۵1 واحد در 
اسفند به 1۲۶۲ واحد در خرداد حکایت دارد 
که از نظر تعداد، اســتان هرمزگان و از نظر 

نیروی کار، استان تهران در صدر قرار دارند.
به گــزارش مهر، آخرین آمــار مربوط به 
وضعیت بنگاه های مشــکل دار در کشــور 
نشــان می دهد، تعداد این بنگاه ها در پایان 
خردادماه امســال نســبت به پایان ســال 
گذشته با کاهش مواجه بوده است به طوری 
که آمار بنگاه های مشکل دار از 1۳۵1 بنگاه 
به 1۲۶۲ بنگاه کاهش یافته است که نشان 
می دهد از سرجمع تعداد بنگاه ها ۸۹ واحد 

کم شده است.
همچنین در طی ســه ماهه ابتدای سال 

جاری تعــداد ۴۷0 بنگاه اقتصــادی مورد 
حمایت قــرار گرفتند کــه موجبات تثبیت 
حدود 100هــزار فرصت شــغلی را فراهم 

آورده است.
جدیدترین آمــار وضعیــت بنگاه های 
مشکل دار نشــان می دهد، در 1۲۶۲ بنگاه 
اقتصادی دارای مشــکل، 1۴1هــزار و ۷۴ 
کارگر مشغول به کار هستند که عدم حمایت 
از این بنگاه ها می تواند تعدیل نیروی کار این 
واحدها را از سوی کارفرمایان و صاحبان این 

بنگاه ها را در پی داشته باشد.
بررســی آمار این بنگاه ها »از نظر تعداد« 
حاکی از آن است که استان هرمزگان با ۹۹ 
بنگاه مشکل دار در صدر بیشترین بنگاه های 
دارای مشــکل قرار دارد. پس از هرمزگان، 

اســتان فارس با ۸۶ بنگاه، استان مرکزی با 
۸۲ بنگاه، استان اصفهان با ۸1 بنگاه و استان 
سیســتان و بلوچســتان با ۷۷ بنگاه دارای 
بیشــترین بنگاه های مشــکل دار در سطح 

کشور هستند.
اما »از نظر حجم نیروی شاغل« بنگاه های 
مشــکل دار اســتان تهران کــه ۴0 واحد 
اقتصادی از مجموع 1۲۶۲ بنگاه مشکل دار 
کشــور را به خود اختصاص می دهد، دارای 

بیشترین نیروی شاغل و کارگر هستند.
در ۴0 بنگاه مشــکل دار اســتان تهران 
1۲هزار و ۷۵0 نفر شاغل هستند که بیشترین 
تعداد نیروی کار در بین بنگاه های مشکل دار 
سراسر کشــور است. پس از اســتان تهران، 
بنگاه های مشکل دار استان اصفهان با 11هزار 

و ۴۲۷ نفر شاغل، بنگاه های مشکل دار استان 
مرکزی با ۹ هزار و ۵۲۴ نفر شاغل، بنگاه های 
مشکل دار استان خراسان رضوی با ۹ هزار و 
۲01 نفر شاغل و بنگاه های مشکل دار استان 
فارس نیز با ۹ هزار و 1۵۶ نفر شاغل بیشترین 
نیروی کار را در بین واحدهای دارای مشکل 

به خود اختصاص می دهند.

براساس این گزارش، در حالی که در پایان 
اسفند ســال گذشــته حجم نیروی شاغل 
در 1۳۵1 بنگاه مشــکل دار کشــور حدود 
1۴۵هزار نفر بود، با کاهش تعداد بنگاه های 
مشکل دار به 1۲۶۲ بنگاه، تعداد افراد شاغل 
در این بنگاه ها نیز به حــدود 1۴1هزار نفر 

کاهش پیدا کرده است.

هرمزگان در صدر استان های دارای بیشترین بنگاه مشکل دار قرار گرفت

تهدید امنیت شغلی 141 هزار کارگر در کشور

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تولیدکنندگان 
و تجاری که می خواهند در بازار کار و تولید، سالم حرکت 
کنند به گرد پای رانت خواران و مفســدان نمی رســند و 

ورشکست می شوند.
به گزارش ایلنا، علی اکبر کریمی با ابراز تاسف تعطیلی 
برخی بنگاه های اقتصادی در شهرک های صنعتی اراک 
گفت: درصد بســیاری از بنگاه ها هم با کمتر از ظرفیت 
اســمی کار می کنند که ایــن واقعیــت را هیچ مرجعی 

نمی تواند انکار کند.

وی با تاکید بر اینکه بحــران بنگاه های اقتصادی باید 
تحلیل شود، گفت: بخش اصلی بحران بنگاه های اقتصادی 
به ساختارهای اقتصادی برمی گردد که سال هاست شکل 

گرفته و یک شبه قابل رفع نیست.
کریمی به تشــریح تبعات ورشکســتگی بنگاه های 
اقتصادی پرداخت و گفت: اگرچه کارفرمایان زیان دیدگان 
مالی هستند اما در اصل تاوان ورشکستگی و بحران صنایع 
را کارگرانی می دهند که نه ســرمایه برای راه اندازی کار 
دارند و نه توان پیدا کردن کار جدید در شــرایط بیکاری 

جدید را دارنــد. نماینده اراک در مجلــس با اعالم اینکه 
امروزه ناکارآمدی دولت در اشــتغالزایی و ناتوانی در حل 
بنگاه های اقتصادی را کارگران با اخراج می دهند، گفت: 
شاهد رشد آمار بیکاری ناشــی از ناتوانی در اشتغالزایی و 
تعدیل ها و اخراج های گسترده هستیم و این فشار مضاعف 

به کارگرانی است که ضعیف ترین اقشار جامعه هستند.
وی با تاکید بر میزان باالی بیکاری گفت: اگر یک نفر 
از کارگاهی اخراج شد و کارش را از دست داد، به سادگی 
نمی تواند به بنگاه اقتصادی دیگری برود و کار پیدا کند، 
زیرا بنگاه های اقتصادی دیگر نیز همین شرایط را دارند 
و نه تنها استخدامی در کار نیســت بلکه آنان نیز در فکر 
تعدیل نیرو هستند. در این شرایط وقتی کارگری اخراج 
می شود، از هستی ساقط می شود و بسیاری از زندگی ها 

با این اخراج ها متالشی می شــود. کریمی با اشاره به بروز 
طالق های گسترده در نتیجه اخراج کارگران تصریح کرد: 
اخراج ها باعث می شود فشار به جامعه بیاید و البته کارگران 
خسارت های زیادی می بینند. نماینده اراک در مجلس با 
اعالم اینکه کارگران اخراج شده ناتوان از پیدا کردن کار، از 
نظر روحی - روانی به هم می ریزند، گفت: کارگر بیکار شده 
گاه حتی معضل فرهنگی پیدا می کند و به ناهنجاری های 

اجتماعی می رسد.
وی پرداختن به حل مشــکالت واحدهای بحران دار 
را یک موضع حیاتی برای کشــور دانســت و گفت: اگر 
می خواهیم مشکالتی همچون دومینو روز به روز افزایش 
پیدا نکند، باید تالش کنیم مشکالت بنگاه های اقتصادی 

را حل کنیم.

نماینده اراک در مجلس:

اخراج کارگران نتیجه اقتصاد بحران زده است

هر چه طول مدت اشتغال 
افزایش می باید نقش زنان 

در اشتغال کمرنگ تر 
می شود. زنان با اشتیاق 

بیشتری وارد عرصه فعالیت 
اقتصادی می شوند ولی 
زودتر از مردان از نیروی 

کار خارج می شوند که دلیل 
آن را می توان به عوامل 

اجتماعی از قبیل ازدواج، 
داشتن فرزند و... مرتبط 

دانست

طبق بررسی ها بخش 
خدمات با میانگین اشتغال 

10 سال و 4 ماه، کمترین 
ماندگاری شاغالن را 

داراست و بخش کشاورزی 
با میانگین اشتغال حدود 18 

سال، باالترین ماندگاری 
شاغالن را دارد
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