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جزئیات فعالیت کودکان کار/ نیم میلیون کودکان کار در کشور است

با توجه به بررسی ها در سال ۹۶ از کل جمعیت۶ تا ۱۹ ساله حدود ۱۶۷۲۰۴۲۲نفر (۹۸.۵) با سواد هستند. از این تعداد
۵۱.۶ درصد به �سران و ۴۸.۴ درصد به دختران اختصاص دارد.

| کار آفر�نی و اشتغال  | اقتصادی  | ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۸ 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جد�دترین گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار از وضعیت فعالیت

کودکان 10 تا 17 ساله نشان می دهد که در سال 96 از حدود 9 میلیون کودک، حدود 499 هزار نفر، کودک فعال هستند؛ به عبارتی

حدود 500 هزار کودک شاغل �ا در جستجوی کار هستند. از میان این کودکان 410 هزار نفر شاغل و 89 هزار کودک نیز در

جستجوی کار بوده اند.

تعداد کودکان شاغل در سال 96، نسبت به سال 95 به میزان 11.5 درصد و نسبت به سال 94 نیز 10.2 درصد افزا�ش را نشان

می دهد.بررسی این آمار نشان می دهد، تعداد کودکان فعال در سال 96 نسبت به سال 95 به میزان 6 درصد و نسبت به سال 94 نیز

9.6 درصد افزا�ش �افته است.

�افته های این پژوهش طی سال ها 94 تا 96 از وضعیت فعالیت کودکان در بازار کار بیانگر این است که بیشتر این کودکان را �سران

تشکیل می دهند. در این تحقیق �کی از عللی که معموالً در مورد کمتر بودن تعداد دختران فعال در بازار کار نسبت به �سران فعال

در بازار کار عنوان می شود این است که کودکان دختر وجودشان در منزل ضروری تر است و فرهنگ و سنت خانواده ها مانع حضور

کودکان دختر در مکان های عمومی می شود.

بر اساس این آمار، تعداد کودکان خیابانی توانمندسازی شده توسط سازمان بهز�ستی کشور در سال 96، �نج هزار و 152 نفر بوده که

نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

طبق استاندارد سازمان بین المللی کار درباره کار کودک، سه معیار اصلی فعالیت اقتصادی، نوع شغل و ساعت کار هفتگی در کنار

معیارهای د�گری مانند شرا�ط کاری مالک عمل قرار می گیرد.

بر اساس این معیار، در رده سنی 5 تا 17 ساله، اشتغال کودکان به شکل کار کودک و کار پرخطر کودکان نیز مشاهده می شود.

کشور ایران در این مقا�سه با بقیه مناطق جهان در شرا�ط بهتری قرار دارد. در جهان، برای گروه سنی 5 تا 17 ساله از سال 2012 تا

سال 2016 سهم کودکان شاغل از 16.7 درصد به 13.8 درصد رسیده است. کودکان مشمول کار کودک از 10.6 درصد به 9.6 درصد

و سهم کودکان دارای کار پرخطر با کاهش 0.8 درصدی از 5.4 درصد به 4.6 درصد رسیده است.

در ایران در سال 91 سهم کودکان شاغل 5.5 درصد است و این رقم به 4 درصد در سال 95 کاهش پیدا کرده است. در ایران در سال

91 سهم کودکان کار 2.8 درصد بود و این رقم با کاهش 0.6 درصدی به 2.2 درصد در سال 95 رسیده است.اما در حوزه کارهای

پرخطر، سهم کودکان دارای کار پرخطر در سال 91 به میزان 2.2 درصد بود که این رقم به 1.4 درصد در سال 95 رسیده است.

وضعیت تحصیلی جمعیت 6 تا 19 ساله کشور
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با توجه به بررسی ها در سال 96 از کل جمعیت6 تا 19 ساله حدود 16720422نفر (98.5) با سواد هستند. از این تعداد 51.6 درصد

به �سران و 48.4 درصد به دختران اختصاص دارد.

از بین جمعیت باسواد این گروه سنی 1682346 نفر در حال حاضر تحصیل  نمی کنند و خارج از سیستم آموزشی می باشد و سهم

�سران و دختران از این تعداد به ترتیب46.4 و 53.646درصد می باشد و دست همه دختران باسوادی که در حال حاضر تحصیل

می کنند بیشتر است.

از کل افراد 6 تا 9 ساله که در حال تحصیل نمیکند،36 هزار و 909 نفر مربوط به گروه سنی 6 تا 9 ساله و 155 هزار و 98 نفر مربوط

به گروه سنی 10 تا 14 ساله و �ک میلیون و 490 هزار و سیصد و 39 نفر به گروه سنی 15 تا 19 سال اختصاص دارد.

با در نظر گرفتن ا�نکه برخی از افراد گروه سنی 15 تا 19 ساله �شت کنکور هستند،  قطعاً از سیستم آموزش خارج شده اند ، برای

گروه سنی 6 تا 14 ساله که در سن تحصیل هستند خروج از آموزش جای تأمل دارد و ممکن است با هدف اشتغال باشد.

همچنانکه جمعیت 6 در 19 ساله طی سال های94تا96 رو به افزا�ش بوده اند جمعیت باسواد در حال تحصیل به جمعیت باسواد که

در حال حاضر تحصیل نمی کنند نیز روند افزا�شی داشته است.

برای گروه سنی 15 تا 19 ساله با سابقه در حال تحصیل معکوس و کاهش می باشد. همچنین جمعیت گروه های سنی 6 تا 9 ساله و

10تا14ساله که با سواد بوده   ولی در حال حاضر تحصیل می کنند در سال 96 نسبت به 95 کاهش �افت.

در سال 96 از کل جمعیت 6 تا 19 ساله 246 هزار و 288 نفر �ک و نیم درصد بی سواد هستند از این تعداد 49.6درصد به �سران و

50.4 درصد به دختران اختصاص دارد. از کل جمعیت بیسواد گروه سنی 6 تا 12 ساله هزار و 615 نفر 46.2 درصد جمعیت 6 ساله و

53 هزار و 418 نفر 25.7 درصد جمعیت 10 تا 14 ساله و 77 هزار و 255 نفر 31 درصد به جمعیت 15 تا 19 ساله اختصاص دارد.

مقا�سه جمعیت گروه سنی 6 تا 19 ساله بعد از وضعیت سواد سال های 86 که جمعیت بیسوادی گروه سنی 6 تا 9 ساله در سال های

2005 2.1 درصد بوده و در سال 96 درصد کاهش �افته است همچنین سهمیه جمعیت سنی 15 تا 19 ساله روند کاهش داشته است

و از 36 درصد در سال 94 به 4 درصد کاهش �افته اما سهم جمعیتی گروه سنی 10 تا 14 ساله و �سر های مقبول درصد بوده است.
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انتهای پیام/

از سراسر وب
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حداقل سرما�ه برای ورود به بورس چقدر است؟

پیش بینی قیمت سهام به کمک روش های تحلیلی

چه شرکت هایی در حال اعطای نما�ندگی هستند؟
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بهترین فرصت خر�د کفش مردانه از د�جی کاال (فقط امروز)

خر�د لوازم خانگی زیر قیمت کل بازار فقط در زنبیل
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