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158 هزار مهارت آموز فنی در 9 ماهه امسال شاغل شدند

قیمت کاالها در طرح کاالبرگ بر مبنای شهریور 1۴۰۰ است

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه  ای کشور در گفت و گو با »ایران«:

مجری طرح کاالبرگ الکترونیک:

80 درصد از کارآموزان مراکز جوارکارگاهی در 9 ماهه امسال در کارگاه های صنعتی مشغول به کار شدند
گــروه اقتصادی/ رئیس ســازمان آموزش 
فنــی و حرفــه  ای کشــور گفتــه اســت: در 
هــزار   158 از  بیــش  امســال،  ماهــه   9
مهارت آمــوز فنی و حرفــه ای که در قالب 
طرح های مختلف این ســازمان آموزش 
تولیــدی-  کارگاه هــای  در  بودنــد  دیــده 

صنعتی مشغول به کار شده اند.
حــال  چالــش  بزرگتریــن  بی تردیــد 
اســت،  اشــتغال  ایجــاد  کشــور  حاضــر 
به گونه ای که دولت ســیزدهم با تدوین و 
اجــرای برنامه هــای متنوع بــه مقابله آن 
پرداخته اســت. همه این طرح ها در ذیل 
سیاســتگذاری زیســت بوم ملی اشــتغال 

تدوین و در حال اجراست.
زیســت بوم اشــتغال، دو گــروه افــراد 
را  شایســته  شــغل  فاقــد  افــراد  و  بیــکار 
به عنــوان مخاطب در نظــر دارد و تالش 
می کنــد بــرای افــراد بیــکار شــغل ایجاد 
فاقــد  افــراد  شــغلی  وضعیــت  و  کــرده 
شغل شایسته را نیز بهبود بخشد. در این 
زیســت بوم 22 رســته شــغلی در ســطح 
ملی، هشــت رســته در ســطح اســتانی و 
ســه رســته در هــر ناحیــه در نظــر گرفتــه 
شــده اســت تــا بــا تقویــت این مشــاغل، 
بهبود فضای کسب و کار را شاهد باشیم. 
بــا توجه بــه اینکــه اشــتغال، امــری تک 
بعــدی و صرفاً تســهیالت محور نیســت 
گســترده،  اشــتغال آفرینی  نتیجــه  در 
منظومــه ای  در  کار  تقســیم  نتیجــه 
منسجم و چندبعدی متشــکل از مردم، 
صاحبــان کســب و کار و دولــت اســت که 
معاونــت اشــتغال وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعی بــا راه انــدازی پایگاه های 
مردمــی اشــتغال آفرین و بــا اســتفاده از 
بســیج،  پایگاه هــای  مســاجد،  ظرفیــت 
گروه های جهادی، هیآت و ســازمان های 
مردم نهاد در قالب تعاونی های خدمات 
اشتغال این فناوری اجتماعی بومی را بر 
اساس زیســت بوم ملی اشتغال سازمان 
یافتــه طراحی کرده که با اســتفاده از این 
پایگاه هــا، ارائــه خدمات اشــتغال آفرین 
به مردم واگذار شــده اســت. با وجود این 
می توان گفــت فرایند رونق اقتصادی که 
از سال گذشــته آغاز شده ممکن است با 

همــراه شــدن با تله جمعیتــی با اختالل 
مواجــه و ایــران در ســال های آینده دچار 
کمبــود نیــروی کار شــود. به ایــن منظور، 
انگیزه ســازی و مهارت افزایــی در میــان 
جوانــان بــرای آمادگــی ورود به مشــاغل 
تکنیکــی در ابتدای جوانــی از برنامه های 
جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بــوده اســت. به عبارتی ســازمان آموزش 
فنــی و حرفــه ای به عنوان زیــر مجموعه 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در 
قالــب برنامه هایــی همچون طــرح کهاد 
مختــص دانشــجویان، طــرح نخلســتان 
دانشــگاهی  دانش آموختــگان  مختــص 
و طــرح آمــوزش در محیــط واقعــی کار 
برای نیروی کار ســاده به مقابله با پدیده 

بیکاری پرداخته است.
ë  طریــق از  نفــر  هــزار   102 اشــتغال 

مهارت آموزی در محیط کار  واقعی
بــه  حســینی نیا  غالمحســین 
روزنامــه ایــران می گویــد کــه طــرح مهم 
کار  واقعــی  محیــط  در  مهارت آمــوزی 
تعریــف شــده اســت کــه بــا کمــک اتاق 
و ۴۰۰  میلیــون  یــک  قالــب  در  اصنــاف 
هــزار صنــف اجرایــی می شــود و انقالب 
اساســی در حوزه اشــتغال ایجاد می کند. 
از  طــرح  ایــن  در  می گویــد:  حســینی نیا 
ظرفیــت بخــش خصوصــی بــرای ارائــه 
خدمات آموزشــی بهره گیری می شــود تا 
کارآموزان در محیــط کار واقعی آموزش 
اصــول بنگاهــداری را یــاد بگیرنــد و پس 
از اتمــام دوره مهارت آمــوزی، برای خود 
شــغل ایجــاد کننــد. بــه عقیــده رئیــس 
ســازمان آمــوزش فنی و حرفه ای کشــور، 
تجربــه و مطالعــات نشــان می دهــد کــه 
در  آمــوزش  آمــوزش،  شــیوه  بهتریــن 
محیــط واقعــی کار اســت و 3۰ درصد از 
آموزش های مهارتی ارائه شــده از طریق 
تئــوری و ۷۰  بــه صــورت  ایــن ســازمان 
درصد آموزش ها به صورت عملی است 
و افــراد در آموزش محیــط واقعی کار به 
واحدهای کارگاهی معرفی شده و تحت 
پوشش بیمه حوادث قرار می گیرد. طبق 
آمــار بیش از 8۰ درصد ایــن افراد جذب 
بــازار کار می شــوند و ایــن طــرح باعــث 

افزایش بهره وری ملی می شود.
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر  معــاون 
اجتماعــی بــه نقــش مهــم اصنــاف در 
آموزش مستقیم محیط کار واقعی اشاره 
می کند و در این باره می گوید: شبکه بزرگ 
صنفی، شــبکه ای بسیار ارزشــمند و ملی 
اســت که ظرفیت هــای گســترده ای برای 
مباحــث مهارتی نیــز ایجاد کرده اســت. 
بررســی ها نشــان می دهد که حــدود یک 
میلیــون و ۴۰۰ هــزار واحــد صنفــی - از 
مجموع 3 میلیون واحد صنفی- آمادگی 
طــرح  اجــرای  در  مشــارکت  ظرفیــت  و 
»آمــوزش در محیط واقعــی کار« را دارند 
کــه ایــن واحدهــای صنفــی از یــک نفر تا 

چندین نفر را شامل می شوند.
غالمحســین حســینی نیا بــه روزنامــه 
ایران می گوید: تعداد کسانی که در محیط 

واقعــی کار از طریق مراکز جــوار کارگاهی 
آمــوزش  امســال  ماهــه   9 در  آمــوزش 
دیده انــد، 12۷ هــزار و 69۰ نفــر بــوده کــه 
همگی توســط صنوف و مراکز خصوصی 
وابســته بــه کارگاه هــای تولیــدی آموزش 
دیده انــد کــه از این تعــداد، 1۰2 هــزار نفر 
جــذب کارگاه هــای خصوصــی صنعتــی 

شده اند.
ë  افزایــش 6 برابری مراکز جــوار کارگاهی 

در دولت سیزدهم
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر  معــاون 
اجتماعــی می گویــد: تــا ابتــدای دولــت 
جوارکارگاهــی  مرکــز   ۵۴۷ ســیزدهم 
داشــتیم اما حاال این رقم به 3 هزار و 181 
واحــد رســیده و امیــد ما این اســت که هر 
کارخانــه یک مرکــز جوارکارگاهی داشــته 
باشــد، همچنین به دنبال کیفیت افزایی 

این مراکز هستیم.
بــه عبارتی تعداد مراکز جوار کارگاهی 
در مــدت دولت ســیزدهم حــدود 6 برابر 

شده است.
طبــق گفتــه او، آمــار عملکــرد طــرح 
مهــارت آمــوزی در محیــط کار واقعی در 
خوشه های آموزشــی صنعت 51 درصد، 
خوشــه خدمات 34 درصد، کشــاورزی 8 
درصد و فرهنگ و هنر ۷ در ســال گذشته 

بوده است.
حســینی نیا بــا تأکید بر توســعه طرح 
مهــارت آمــوزی در محیــط واقعــی کار، 
تصریــح کــرد: در این طــرح، مهارت های 
نــرم، نظیــر: تعامــل و ارتبــاط ســازنده با 
مخاطــب در مهــارت آمــوزی عــالوه بــر 
مهارت هــای شــغلی، نهادینــه می شــود 
و  فنــی  آمــوزش  ســازمان  رو  ایــن  از  و 

حرفــه ای کشــور، بودجــه ویــژه ای را برای 
مهارت آموزی در محیط واقعی کار در نظر 
گرفته اســت. حسینی نیا، »ســرمایه های 
انسانی« را یکی از مهمترین ارکان اصلی 
پیشرفت کشور برمی شــمارد: »به منظور 
تربیــت نیروی انســانی ماهر و بر اســاس 
توســعه نهضت توســعه مهــارت آموزی 
در گام دوم انقــالب، اســتاندارد جهانــی 
آموزش هــای  ارائــه  کشــور،  جمعیــت  و 
مهارتی )شــامل مهارت هــای نوآموزی و 
به آموزی( دســت کم برای ۴ میلیون نفر 

ضروری است.«
ë  بیش از 56 هزاردانشجو و دانش آموخته

طــــــرح های  طـــــریق  از  دانشـــــگاهی 
مهارت افزایی استخدام شدند

گفتــه  بــه  بنــا  امســال  ماهــه   9 در 
و  فنــی  آمــوزش  ســازمان  رئیــس 
و  دانشــجو  هــزار  از 56  بیــش  حرفــه ای 
طریــق  از  دانشــگاهی  آموختــه  دانــش 
دانشــجویان  مهارت افزایــی  طرح هــای 
و فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی )کهاد و 
نخلستان( در کارگاه های تولیدی مشغول 
بــه کار شــده اند. حســینی نیــا با اشــاره به 
اجرای طرح نخلســتان از ســوی ســازمان 
آمــوزش فنــی وحرفــه ای می گویــد: ایــن 
طــرح مختــص فارغ التحصیالنی اســت 
کــه رشــته های تحصیلی آنها در بــازار کار 
مشــتری نــدارد و آموزش هــای مهارتــی 
به منظور مهــارت افزایی آنها پیش بینی 
ایــن  در  وی،  گفتــه  طبــق  اســت.  شــده 
طرح آمــوزش مهارتی در زمینــه فناوری 
اطالعات و ارتباطــات در قالب دوره های 
ســه  کارورزی  دوره  یــک  و  ماهــه  شــش 
ماهه در مراکز و پارک های علم و فناوری 

درنظر گرفته شده است.
رفــاه  و  تعــاون،کار  وزیــر  معــاون 
اجتماعــی از طــرح »کهــاد« بــه عنــوان 
یکی دیگــر از طرح های ســازمان آموزش 
فنــی وحرفه ای در جهت مهــارت افزایی 
دانشــجویان نــام می بــرد و می گویــد: در 
این طــرح دوره هــای آمــوزش تلفیقی یا 
هیبریــدی مهارتــی در کنــار آموزش های 
کالســیک پیش بینی شده که ۵۴۰ ساعت 

 آموزش را شامل می شود.

کاالبــرگ  طــرح  اقتصــادی/  گــروه 
از  حمایــت  به منظــور  الکترونیــک 
ســبدغذایی خانوار به صورت آزمایشــی 
در استان هرمزگان اجرایی شده است که 
بر اساس آن خانوارها می توانند با اعتبار 
یارانــه، 1۰ قلــم کاالی اساســی را یک ماه 

زودتر خریداری کنند.
کاالبــرگ  طــرح  آزمایشــی  اجــرای 
الکترونیــک در بســتر شــبکه ملــی اعتبار 
در اســتان هرمزگان اجرایی شــده اســت. 
بر اســاس اعالم مسئوالن، تاکنون حدود 
هــزار فروشــگاه در ایــن اســتان بــه ایــن 
سیســتم مجهــز شــده اند. بر اســاس این 
طرح، خریــد مواد غذایی حــدود 1۰ قلم 
کاال در ســبد کاال قیمت گــذاری شــده کــه 
پایه قیمت گذاری آن شهریور 1۴۰۰ است.

کاالبــرگ  طــرح  توســعه  مدیــر 

الکترونیکی در مورد اینکه چگونه قیمت 
کاالهــا بــه نــرخ شــهریور 14۰۰ محاســبه 
می شــود، گفــت:  به عنــوان مثــال فردی 
مرغ دو کیلویی خریداری کرده اســت که 
قیمــت امروز مرغ 63 هزار تومان اســت 
در حالی که قیمت شهریور 14۰۰ هر کیلو 
مرغ 33 هزار تومــان بوده بنابراین برای 
2 کیلــو مــرغ 66 هــزار تومــان از حســاب 
یارانه ای فرد کســر می شــود و مابقی پول 
مرغ تــا 12۰ هزار تومان از حســاب بانکی 
سرپرست خانوار برداشته می شود. هادی 
زمان ثانــی در مــورد اینکه بــه این ترتیب 
برای خریدار هیــچ تفاوتی از نظر قیمت 
اینگونــه  اول  گام  در  گفــت:  نمی کنــد، 
اســت، اما دولت قول داده است که سبد 
کاالی هــدف اگر افزایش قیمت پیدا کرد 
جبــران زیان مصرف کننــده را پیش بینی 

کنــد و ســهم دولــت در تأمین این ســبد 
باال رود. همچنیــن خانواده ها به صورت 
اختیــاری می تواننــد یــا طــرح کاالبــرگ 
الکترونیــک و یــا یارانه نقــدی را دریافت 
کنند و هیچ اجباری در این باره نیســت از 
این رو مردم برای خرید اقالم کاالیی این 
طــرح می توانند آزادانه و به ســلیقه خود 
هر نشــان تجــاری را انتخــاب و خریداری 
مابه التفــاوت  پرداخــت  امــکان  و  کننــد 
قیمت کاالی انتخابی با کاالی مرجع نیز 

امکان پذیر شده است.
در ایــن بــاره مجــری طــرح کاالبــرگ 
الکترونیــک در یــک برنامــه تلویزیونــی 
بــا اشــاره بــه نحــوه اســتفاده از کاالبــرگ 
در  طــرح  ایــن  اجــرای  از  الکترونیکــی 
اعــالم  و  داده  خبــر  هرمــزگان  اســتان 
دریافــت  یارانــه  کــه  خانوارهایــی  کــرد: 

مشــاهده   بــرای  می تواننــد  می کننــد، 
میــزان اعتبــار و اقــالم کاالیــی مصــوب 
بــا تلفــن همــراه سرپرســت خانــوار، کــد 
شــماره گیری  را   *۷88*28# دســتوری 
 کننــد و یا بــا مراجعــه بــه درگاه اینترنتی 
خــود  اعتبــار  میــزان  از   shoma.sfara.ir
مطلع شــوند. حمید فرداد بیــان کرد که 
در ایــن طــرح اعتبــار روی کدملــی افراد 
درنظــر گرفتــه شــده اســت. بــه عبارتــی 
افراد می توانند بــا همه کارت های بانکی 
کــه متعلــق بــه سرپرســت خانوار اســت 
مجــاز  فروشــگاه های  در  اعتبارشــان  از 
اســتفاده کننــد. وی بــا بیــان اینکــه مبلغ 
اعتبار به میزان یارانه اســت، گفت که در 
حــال حاضر دولت به منظــور حمایت از 
ســبد غذایی خانوار این تصمیم را اتخاذ 
کــرده که مــردم بتوانند بــا اعتبــار یارانه، 

1۰ قلــم کاالی اساســی را یک مــاه زودتــر 
خریداری کنند.

طبــق گفته مجری طرح، شــیر بطری 
یــک لیتــری کم چــرب، پنیــر یــو اف ۴۰۰ 
کیلوگرمــی   2.۵ دبــه  ماســت  گرمــی، 
تخم مــرغ  روز،  کشــتار  مــرغ  کم چــرب، 
کیلویــی، روغــن مایــع پخــت و پــز 81۰ 
گرمی، ماکارونی ۷۰۰ گرمی رشته ای، قند 
شکسته فله ای، شکر سفید فله ای و برنج 
و 1۰ قلــم کاالی اساســی مشــمول طــرح 

کاالبرگ الکترونیکی است.
وی بــا تأکید بر اینکــه قیمت کاالها بر 
مبنــای شــهریور 1۴۰۰ مــالک عمــل قرار 
گرفتــه شــده اســت، تصریــح کرد کــه در 
طــول دوره طــرح، در صــورت افزایــش 
احتمالــی قیمت کاالها، ســهم پرداختی 
خانــوار از ایــن ســبد ثابت درنظــر گرفته 

شــده و مابه التفــاوت آن بــا اعتبــار یارانه 
تأمین می شــود. طبق گفته فرداد، مردم 
طــرح  ایــن  کاالیــی  اقــالم  خریــد  بــرای 
می تواننــد آزادانــه و به ســلیقه خــود هر 
نشــان تجاری را انتخاب و خریداری کنند 
و مابه التفــاوت قیمــت کاالی انتخابی را 
باید خودشــان پرداخت کنند، همچنین 
اینترنتــی  بــه درگاه  بــا مراجعــه   مــردم 
لیســت  می تواننــد   shoma.sfara.ir
کاالبــرگ  طــرح  مشــمول  کاالهــای 

الکترونیکی را مشاهده کنند.
اکنون طبق گفته مســئوالن، مقدمات 
اجرای طرح در سراسر کشور فراهم شده 
اســت و بــا ارزیابــی ابعــاد مختلف طرح 
کاالبرگ الکترونیک در اســتان هرمزگان 
نســبت بــه اجــرای آن در سراســر کشــور 

تصمیم گیری خواهد شد.

پرداخت تسهیالت به مستمری بگیران صندوق 
بیمه اجتماعی روستاییان

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان و عشایر کشور 
از تفاهمنامــه ایــن صنــدوق بــا بانک عامل بــرای پرداخت تســهیالت به 

مستمری بگیران صندوق به ارزش 96۰ میلیارد ریال خبر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، بیــت اهلل برقــراری افزود: مصــادف با 
ســالروز والدت با ســعادت حضرت فاطمه زهرا)س( تفاهمنامه اعطای 
22۰۰۰ فقــره تســهیالت قرض الحســنه بــا ارزش 9۶۰ میلیــارد ریــال بــه 
مســتمری بگیران صنــدوق با بانک عامل منعقد شــد. برقــراری تصریح 
کــرد: از زمان تأســیس صنــدوق، برای نخســتین بار این تعداد تســهیالت 
با این میزان اعتبار به مســتمری بگیران پرداخت می شــود. این تسهیالت 
بــدون نیاز به هر گونه مراجعه حضوری به بانک عامل، ارائه ضامن یا هر 
اقدامی که در فرایندهای بانکی مرسوم است به مستمری بگیران صندوق 
اعطا خواهد شــد. طبق گفته برقراری، ضریب پشــتیبانی بیمه شــدگان به 
بازنشســتگان صندوق 1۰ به یک اســت که این نســبت از مطلوبیت باالیی 

برخوردار است.
وی دربــاره رونــد فعالیت هــای اقتصــادی صنــدوق بیمــه اجتماعــی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر در سطح استان های کم برخوردار بیان کرد: 
حق بیمه، حق بیمه سهم دولت و منابع حاصل از سرمایه گذاری ها،  سه 

مسیر برای تأمین منابع صندوق است.

اصالحات قانون باید در قالب سه جانبه گرایی 
انجام شود

عضو هیأت مدیره کانون های شــوراهای اسالمی کار کشور با تأکید بر الزام 
بررســی، بازبینی و اصالح قانون کار گفت: روند اصالح مقررات موجود در 
قانون کار کشور باید با بهره مندی از دیدگاه صنفی و کاربردی صورت بگیرد. 
علــی اصالنی در گفت وگو با آتیه آنالین با تأکید بر اثرگذاری به روزرســانی 
اصالح قوانین و مقررات حوزه کار در بهبود کسب وکار افزود: پس از دهه ها 
از تصویب و اجرای قانون کار و تنظیم جزئیات مقرراتی آن، بازار کار امروز و 

مشاغل مرتبط با آن نیازمند اصالحات اساسی در این حوزه است.
اصالنی بیان کرد: براین اساس بررسی اصالحات قانون باید به  صورت 
کامــل در ارتبــاط بــا تمــام قوانیــن و در چهارچــوب ضرورت هــای صنفی 
صــورت بگیرد. این فعال حــوزه کارگری ادامــه داد: روند بازبینی و اصالح 
قانون کار باید برمبنای مقاوله نامه ها و آیین نامه های سازمان جهانی کار و 

با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی در قالب سه جانبه گرایی اجرا شود.
عضو هیأت مدیره کانون های شوراهای اسالمی کار اضافه کرد: بسیاری 
از مــواد قانونــی، بندهــا و تبصره های قانــون کار با توجه بــه ناکارآمدی در 
شرایط روز اشتغال و تولید، ضرورت اصالح دارد و جامعه کارگری به شرط 

بهبود وضعیت، آمادگی مذاکره برای این روند اصالحی را دارا است.
وی ادامه داد: در صورت توافق و تصمیم برای اصالح قانون کار، تمام 
2۰3 ماده این قانون باید مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار گیرد و در واقع 
انتخاب گزینشی مواد و تبصره های قانون کار برای انجام اصالحات، امکان 
تحقق کارآمدی الزم را از این بستر قانونی فراهم نمی کند. اصالنی افزود: 
در صورت انتخاب و اصالح گزینشــی، باید نگارش آیین نامه تبصره »دو« 
ماده »هفت« قانون کار با سال ها انتظار جامعه کارگری در دستور کار قرار 
گیــرد، به همین واســطه و به  دنبال اعمال نشــدن اصالحــات الزم در این 
تبصره، بخش بزرگی از جامعه کارگری از امنیت شغلی برخوردار نیستند.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در مســیر اصــالح قوانین و مقــررات، عــالوه بر 
کارگران، بخشی از جامعه کارفرمایی نیز خواستار ساماندهی قراردادهای 
کارگری شده اند، گفت: تعیین تکلیف قراردادهای کارگری و سامان بخشی 
به آنها در راســتای ایجاد امنیت شغلی، زمینه توسعه آموزش های فنی و 

حرفه ای و برنامه ریزی در این ارتباط را برای کارفرمایان مهیا خواهد کرد.
این کارشــناس حوزه کار با تأکید بر اینکه مــرور زمان، کارآمدی قوانین 
حوزه کار را با چالش مواجه کرده است، ادامه داد: اصالح مقررات حوزه کار 
با توجه به شرایط روز فضای کسب وکار؛ ارتقای معیشت، حقوق و مزایای 
نیروی کار، رشد بهره وری تولید و بهبود روابط کار را به  دنبال خواهد داشت.

 

اختصاص تسهیالت به ۲ هزار و ۳۹۱ طرح 
مشاغل خرد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران گفت: در اســتان تهران 
2هــزار و 391 طــرح مشــاغل خــرد از محــل تســهیالت جــزء 2 بنــد »ب« 
تبصــره 1۶ قانــون بودجــه بهره مند شــدند. به گــزارش وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعی، حامد ویس کرمی در نشســت بررســی زیســت بوم ملی 
اشتغال در استان تهران اظهار کرد: از محل منابع جزء 2 بند »ب« تبصره 
1۶ قانــون بودجــه، 2هزار و 391 طرح مشــاغل خرد در اســتان تهران مورد 
حمایــت قــرار گرفته اند که در این راســتا تاکنون بیــش از 19۶ میلیارد ریال 
تســهیالت قرض الحســنه به متقاضیان پرداخت شــده اســت. وی افزود: 
امســال در موضوع اشــتغال و کارآفرینی در اســتان تهران توفیقات خوبی 
به دســت آمــده که در حوزه مشــاغل خانگی تا پایان شــهریورماه امســال 
بیش از 9۴۰ میلیارد ریال تســهیالت قرض الحســنه بانکــی از محل منابع 
ابالغی ســال 1۴۰۰ پرداخت شــده که منجر به تحقق 1۰۴ درصدی برنامه 
شــده اســت و همچنین بالــغ بــر 88۰ میلیارد ریــال از تســهیالت ابالغی 
1۴۰1 نیز پرداخت شــده که مجموعاً از محل منابــع مذکور تعداد 2 هزار و 
93۰ شــغل برای متقاضیان ایجاد شده اســت. مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان تهران بیان کرد: طبق تفاهمنامه منعقده با بنیاد احسان 
ســتاد اجرایی فرمان امام)ره(، تعداد 1۵۰ پایگاه مردمی اشتغال در مرکز 
و شهرســتان های اســتان تهران به  منظور توســعه، ترویج و ارائه خدمات 
اشتغال و کارآفرینی برای ساکنان محالت هدف با نگاه تحولی و در راستای 

واگذاری امور به خود مردم راه اندازی می شود.
 

 تهیه پیش نویس همکاری  مشترک 
ایران و بورکینافاسو

وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفــت: پیش نویس تفاهمنامه همکاری 
در حوزه هــای مختلــف تهیــه شــده و همکاری های مشــترک میــان ایران 
و بورکینافاســو دنبال می شــود. ســیدصولت مرتضوی در دیدار با همســر 
نخســت وزیر بورکینافاســو ضمــن ابراز خرســندی از حضــور خانم »کیلم 
دتامبالکانســوله« همسر نخســت وزیر و خانم »ناندی ســومه دیالو« وزیر 
زنان و امور بشردوستانه این کشور در ایران افزود: با توجه به فعالیت وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی در حوزه های مختلــف اجتماعی، فرهنگی و 

آموزشی، مایل به همکاری های خوبی در این رابطه هستیم.
از  یکــی  فنی وحرفــه ای  آمــوزش  ســازمان  کــرد:  اضافــه  مرتضــوی 
ســازمان های زیرمجموعــه این وزارتخانه اســت که امکانــات خوبی برای 
مهارت آمــوزی دارد. وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی تأکیــد کــرد: این 
وزارتخانه در حوزه های تأمین اجتماعی، حمایت های بیمه ای، بهزیستی، 
زنــان سرپرســت خانــوار، ســالمندان، کــودکان کار و ســالمت بــا توجــه به 

تجربیات فراوان، اقدامات بسیار جدی انجام داده است.
مرتضوی به تجربیات کشور ایران در حوزه تعاون اشاره کرد و افزود: در 
این حوزه ســرمایه های خرد مردم و شرکت ها تبدیل به سرمایه های کالن 

شده و بستر تولید و اشتغال را فراهم کرده است.
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ë  طرح آموزش های مهارتی محیط کار واقعی، به عنوان »بوت کمپ مهارتی« در حوزه
اشتغال است.

ë  ،4 میلیــون واحد صنفی درکشــور وجود دارد کــه از این تعداد یک میلیــون و 400 واحد
قابلیت اجرای طرح اســتاد شــاگردی را که همــان توانایی فعالیــت در محیط کار واقعی 

نوین است ، دارند.

ë  در همه کارخانه های کشــور که دســت کم 50 کارگــر دارند، طــرح آموزش های مهارتی
محیط کار واقعی اجرایی می شــود تا هم  کارگران از آموزش های مهارتی اســتفاده کنند و  

هم نوآموزان جویای کار، آموزش های مهارتی را در محیط واقعی کار فرا بگیرند.

ش
بر

غالمحسین 
حسینی نیا

معاون وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی:

کار،  وزارت  کار  بازرســی  مدیــرکل 
اولویــت  در  را  پرخطــر  کارگاه هــای 
دادگســتری ها  از  و  دانســت  بازرســی 
کارگاه  خواســت در صــورت معرفــی 
پرخطر توسط بازرسان کار، همکاری و 
اقدامات الزم را به جهت پیشگیری از 

بروز خطر صورت دهند.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، 
یکــی از اقدامات مؤثر معاونت روابط 
کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از ابتــدای اســتقرار دولــت ســیزدهم 
تاکنون، گسترش نظارت بر کارگاه های 
مشــمول قانون کار، افزایش حفاظت 
فنی و بهداشــت کار و ارتقای ایمنی و 

سالمت شغلی بوده است. 
در اساســنامه ســازمان بین المللی 
تمامــی کشــورهای  از  نیــز   )ILO( کار
بــه  تــا نســبت  عضــو خواســته شــده 
اقــدام  کار  بازرســی  نظــام  برقــراری 
کنند. بازرســی کار مؤثر و کارآمد، یکی 
از مؤلفه هــا و نشــانه های ضــروری هر 
دولت مترقی و اقتصاد موفق به شمار 

می رود.
حــــــــوادث  گـــزارش هـــــا،  برابــر 
ســاختمانی و معدنــی بیشــترین آمار 

تلفــات نیــروی کار و بیشــترین ســهم 
آســیب شــغلی را به خــود اختصاص 
داده و بیشــترین تعــداد بازرســی های 
ویــژه از کارگاه های پــر خطر در صنایع 
ســاختمان، نفــت و گاز، پتروشــیمی و 

معدن بوده است. 
در همین راســتا، احمدرضا پرنده ـ  
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعــی از اولویت کارگاه های 
پرخطــر در بازرســی های کار خبر داده 
و از دادگســتری ها خواســته تا چنانچه 
را  پرخطــر  کارگاه هــای  کار،  بازرســان 
از  پیشــگیری  بــرای  کردنــد  معرفــی 
بروز خطر همــکاری و حمایت الزم را 

صورت دهند.
آن طــور کــه وی گفتــه، وزارت کار 
تــالش می کنــد بــا نظــارت و آموزش 
در  اقتصــادی  واحدهــای  در  ایمنــی 
پیشــگیری از وقــوع حــوادث کارگاهی 
و  کارگــری  تشــکل های  همــکاری  بــا 
ظرفیــت  از  اســتفاده  و  کارفرمایــی 
ســازمان ها و نهادها، اقدامات مؤثری 
در جهت صیانت از نیروی کار صورت 

دهد.
به گفتــه مدیــرکل بازرســی وزارت 

کار، حوادث ســاختمانی رتبه نخست 
تعــداد فوتی هــای حادثه حیــن کار را 
دارد و بــا توجه به این مســأله حوادث 

در آن باید کنترل شود.
وی تأکیــد دارد که اکثــر کارفرمایان 
و  می کننــد  رعایــت  را  ایمنــی  مــوارد 
در تعــداد کمــی از کارگاه هــا حــوادث 
و اتفاقاتــی رخ می دهــد کــه بایــد بــه 
صفــر برســد. پیــش از این ســتاد ویژه 
بازرســی از واحدهــای مشــمول قانون 
کار تشــکیل شــده و وزارت کار اقدام به 
برگــزاری طرح مانور ایمنی و بازرســی 
از کارگاه های پرخطر در سراســر کشــور 

کرده بود.
پیش تــر علی حســین رعیتی فرد- 
تعــاون،  وزارت  کار  روابــط  معــاون 
بــا  برخــورد  اجتماعــی  رفــاه  و  کار 
کارفرمایانــی کــه ســالمت کارگــران را 
به خطر می اندازند را خواســتار شــده 
و گفتــه بــود: چنانچــه کارفرمایــی در 
جهــت حفظ جان و ســالمت کارگران 
ســهل انگاری کنــد بایــد بــا او برخورد 
جدی صــورت گیــرد زیــرا حفاظت از 
جان نیروی کار مهم ترین اولویت این 

حوزه است.

رئیــس اداره امــور بازماندگان ســازمان 
تأمیــن  اجتماعــی گفــت: برخــورداری 
از مســتمری با حداقل 1۰ ســال ســابقه 
)بیمه شــدگان(  مــردان  بــرای  بیمــه، 
دارای حداقل 6۰ سال تمام سن و زنان 

55 سال تمام سن امکان پذیر است.
اکنــون  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان 
۴۵ میلیــون و ۶3 هــزار و 283 نفــر از 
جمعیت کل کشــور )یعنی بیش از ۵3 
درصــد( را تحت پوشــش حمایت های 

بیمه ای و درمانی قرار داده است.
بیمه گــر  ســازمان  اصلی تریــن 
آمارهــا  آخریــن  بــا  مطابــق  ایــران  در 
را  نفــر   ۷۰۰ و  هــزار   ۷۶ و  میلیــون   ۴
به عنــوان مســتمری بگیر اصلــی و ســه 
میلیــون و 123 هــزار و ۷۴9 نفــر را در 
تحــت  تبعــی  مســتمری بگیر  قالــب 
حمایــت داشــته و در مجمــوع هفــت 
میلیــون و 2۰۰ هــزار و ۴۴9 نفــر جــزو 
بــزرگ  خانــواده  مســتمری بگیران 
تأمین اجتماعی محســوب می شــوند. 
جمعیتی کــه با پرداخــت حق بیمه در 
دوران اشــتغال، کســب ســابقه الزم و 
سن مقرر در قوانین مربوطه می توانند 
در دوران بازنشســتگی هــم از مزایــای 

معین در قانون این ســازمان برخوردار 
شده و مستمری دریافت کنند.

طبق مقررات ماده ۷6 قانون تأمین  
اجتماعی، مســتمری بگیران مرد، با 6۰ 
ســال ســن و 2۰ ســال ســابقه پرداخــت 
حــق بیمــه، 5۰ ســال ســن و 3۰ ســال 
ســابقه پرداخــت حــق بیمــه و نیــز 35 
سال ســابقه پرداخت حق بیمه )بدون 
شرط سنی( می توانند از سازمان تأمین 
اجتماعی درخواست بازنشستگی کنند.

ســال   3۰ بــا  نیــز  بیمه شــده  زنــان 
ســابقه و پرداخت )3۰سال( حق بیمه 
و ۴۵ ســال ســن می توانند از این قانون 
اســتفاده کنند. 42 سال ســن و 2۰ سال 
ســابقه اشــتغال و پرداخت حــق بیمه 
هــم برای »زنــان کارگر مشــمول قانون 

کار« لحاظ شده است.
تبصــره 2 ماده ۷6 این قانون نیز 2۰ 
ســال ســابقه متوالی یا 25 ســال سابقه 
متنــاوب در کارهــای ســخت و زیان آور 
بدون شــرط سنی )برای زنان و مردان( 
را شرایط اســتفاده از مزیت های قانون 
بازنشســتگی عنوان می کند. اما شرایط 
برخــورداری از مســتمری بــا حداقل 1۰ 

سال سابقه چیست؟

براســاس گــزارش خبرگــزاری ایرنا، 
طبق گفته رضا دهقان زاده، برخورداری 
از مســتمری با حداقل 1۰ ســال ســابقه 
)بیمه شــدگان(  مــردان  بــرای  بیمــه، 
دارای حداقل 6۰ سال تمام سن و زنان 

55 سال تمام سن امکان پذیر است.
دهقان زاده همچنین اظهار کرد: این 
امکان برای بیمه شدگان دارای حداقل 
3۵ ســال ســابقه فعالیــت و پرداخــت 
فراهــم  بــدون شــرط ســنی  حق بیمــه 
شده اســت. وی تصریح کرد: در اجرای 
مقــررات جــاری، برخــی بیمه شــدگان 
که »طبق آرای کمیســیون های پزشکی 
موضوع ماده 91 قانون تأمین  اجتماعی 
ازکارافتاده کلی شــناخته شوند اما حائز 
شرایط دریافت مستمری نشده و کمتر 
از 6۰ ســال )مردان( و کمتر از 55 ســال 
)زنــان( باشــند« نیــز می تواننــد از ایــن 

مستمری بهره مند شوند.
میــزان مســتمری بازنشســتگی هم 
عبارت اســت از »یک ســی ام متوســط 
مــزد یــا حقــوق بیمه شــده ضــرب در 
ســنوات پرداخت حق بیمه؛ مشروط بر 
اینکه از ســی و پنج سی ام متوسط مزد 

یا حقوق تجاوز نکند.«

نحوه دریافت مستمری از تأمین اجتماعی با ۱0 سال سابقه بیمهارتقای ایمنی و سالمت شغلی، دو اقدام مؤثر دولت سیزدهم در حوزه اشتغال


