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قطب نساجی کشور با ۴۰درصد 
ظرفیت فعال است

سال گذشته »شرکت پلی اکریل اصفهان« برای 
مدتی به اغما فرو رفــت و کارگران به بیمه بیکاری 
معرفی شدند. حاال چند ماهی ست که این کارگران 
به ســر کار بازگشــته اند، اما به گفته عضو شورای 
اسالمی کار این واحد تولیدی، نه ماه از معوقات مزدی 
کارگران که مربوط به دوران قبل از تعطیلی است، 
همچنان پرداخت نشده و فقط ۴۰درصد پلی اکریل 
فعال است. به گزارش ایلنا، علیرضا خرمی ادامه داد: 
بخش »پلی استر« با ظرفیت کامل مشغول به فعالیت 
است اما بخش های »اکریلیک یک« و »اکریلیک 
دو« همچنان در انتظار مواد اولیه هســتند و چرخ 
تولید در آنها متوقف مانده است. به گفته وی، کمبود 
نقدینگی موجب شــده که مواد اولیه بخش های 
اکریلیک خریداری نشود و کارگران این بخش ها 
به رغم حضور در ســر کار، کاری برای انجام دادن 
نداشته باشند. نماینده کارگران پلی اکریل از مرتب 
بودن پرداخت دستمزدها خبر می دهد و می گوید: 
گر چه از قبل، ۹ ماه دستمزد معوق داریم اما اکنون 
دســتمزدهای ماهانه به موقع پرداخت می شود. 
خرمی در ارتباط با آینده این واحد تولیدی که زمانی 
نه چندان دور »قطب صنعت نساجی کشور« خوانده 
می شد، ابراز نگرانی می کند و با اشاره به بازدید رئیس 
سازمان بازرسی کشور از این کارخانه می گوید: قول 
داده اند که ریشه های مشکل در پلی اکریل را از زمان 
واگذاری تا امروز به دقت بررســی کنند. امیدوارم 
کاری کنند و اجازه ندهند این واحد نساجی قدیمی، 

بیش از این در سراشیب نیستی فروغلتد.
    

کارگران سروش گلدیران:
 اول پیمانکاری شدیم 

بعد هم بیکار
کارگران ســروش گلدیران از بیــکاری بعد از 
تعطیلی شــرکت و خاتمه کار خبــر می دهند. به 
گزارش ایلنــا، این کارگران که تعــداد آنها حدود 
۳۵ نفر است، می گویند: بیش از سه سال است که 
پیمانکار مربوطه کار را تعطیل کرده است. ما همه 
مطالبات مان را بدون کم وکاســت گرفتیم اما در 
نهایت، کامالً بیکار شدیم. این کارگران دلیل بیکاری 
خود را پیمانکاری شدن کار می دانند و می گویند: 
بعد از اینکه پیمانــکار کار را متوقف کرد، به دلیل 
ماهیت متفاوت کار نتوانستیم در بخش های دیگر 
گلدیران استخدام شویم و در نتیجه همگی مجبور 
شدیم سراغ کارهای دیگر برویم. طبق این گزارش، 
در ســال ۹۴، کار تولید در این واحــد تولیدی که 
تهیه دکوراسیون شرکت ال جی را برعهده دارد، به 
حالت نیمه متوقف درآمد و حدود یک سال پس از 
آن، این کارگاه که در شورآباد تهران واقع شده بود، 
کاماًل تعطیل شد. کارگران این واحد که کارگران 
نیمه متخصص صنایع الکترونیک بودند، بعضاً در 
مشاغل غیرمرتبط که هیچ ربطی به تخصص آنها 

ندارد، جذب شدند.
    

مرگ کارگر بر اثر سقوط از 
ساختمان در ساوه

مردی 2۴ســاله هنــگام کار ســاختمانی در 
شهرستان ساوه، به علت عدم رعایت نکات ایمنی 

و سقوط از ارتفاع، جان خود را از دست داد.
براساس اعالم پلیس، »حسین برزگر« جانشین 
فرماندهی انتظامی شهرستان ساوه در بیان جزئیات 
این حادثه گفت: حدود ســاعت 18:۳6 روز جمعه 
در پی اعالم مرکز فوریت سامانه 11۰ مبنی مرگ 
کارگری در ســاختمانی در حال ساخت در یکی از 
محله های این شهرستان، بالفاصله عوامل انتظامی 

و امدادی، در محل حاضر شدند.
    

 مرگ یک کارگر دامداری 
بر اثر آتش سوزی

صبح دیروز یک کارگر افغان در آتش سوزی اتاق 
کارگری یک واحد دامداری در گرمسار جان خود را 

از دست داد.
به گزارش ایلنا، حادثه مرگ یک کارگر دامداری 
روز شنبه )16 آذر ماه( حوالی ساعت ۷ و 1۵ دقیقه 
صبح و زمانی رخ داد که این کارگر بر اثر آتش سوزی 
اتاق کارگری یک واحد دامداری در گرمسار، جان 

خود را از دست داد.
طبق این گزارش، این کارگر بین ۳۵ تا ۴۰ سال 
سن داشت و در اتاق کارگری یک واحد دامداری به 

همراه خانواده خود در آتش گرفتار شده بود.
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اخبار کارگری

نمایندگان کارگری، کارفرمایی 
و دولــت در دویســت و هشــتاد و 
دومین جلســه شــورای عالی کار 
در روزهای پایانی اســفند ماه ۹۷، 
تصمیم به افزایش حداقل دستمزد 
کارگران از یــک  میلیون و 11۴هزار 
تومان به یک میلیــون و ۵16هزار و 
1۰۰ تومــان در ســال ۹8 گرفتند 
اما افزایــش هزینه هــای زندگی، 
تأثیر افزایش دســتمزد در سال ۹8 
را زایل کرده اســت و دقیقاً به همین 
دلیل بود کــه گروه هــای کارگری 
در چند دوره درخواســت برگزاری 
کمیته مزد به منظور بررسی قدرت 
خرید کارگران را دادند و این جلسه 
طی یکــی دو ماه گذشــته برگزار و 
روش هــای افزایش قــدرت خرید 

کارگران بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، 
»ناصر چمنی« نماینده کارگران در 
شــورای عالی کار با اشاره به کاهش 
قدرت خرید کارگــران گفت: آمارها 
حاکی از این اســت کــه هزینه ها از 
درآمد کارگران پیشی گرفته است اما 
عده ای به بهانه های مختلف مخالف 

افزایش دســتمزد هســتند و بیان 
می کنند که افزایش دستمزد، تورم و 

تعطیلی بنگاه ها را در پی دارد.
وی ادامه داد: به رغم آنکه ســال 
گذشــته گروه کارفرمایی با افزایش 
حداقــل دســتمزد بیــش از تورم 
مخالفــت کرد، دیدیــم که تصویب 
افزایــش ۳6.۵درصدی حداقل مزد 
نه تنها موجب ریــزش نیروهای کار 
نشــد و در برخی اســتان ها به رشد 
اشتغال هم انجامید، کما اینکه طبق 
آماری که در اختیار داریم در استان 
آذربایجان شــرقی طی شش ماهه 
 اول سال با رشد تعداد بیمه شدگان

 مواجه بودیم. چمنی ادامه داد: اعتقاد 
ما این اســت که در بحث دستمزد، 
دولت باید به وظیفه خــود در قبال 
کارگران و کارفرمایــان عمل کند. 
کارفرمایان به دلیل شرایط اقتصادی 
همچنان با مشکالتی در تأمین مواد 
اولیه تولید و مالیــات و هزینه های 
جانبی روبه رو هستند ولی اگر دولت 
پای کار بیاید و بــه کاهش هزینه ها 
کمک کند، مشکل دستمزد کارگران 

حل می شود.
نماینده کارگران در شورای عالی 
کار خاطرنشان کرد: ترکیه دو سال 
قبل در شــرایط اقتصادی بد و تورم 
شدید گرفتار شــده بود با وجود این 
دســتمزد صددرصد افزایش یافت، 
هرچند کارفرماها نمی توانســتند 
این موضــوع را تحمل کنند. چمنی 
در توضیح دلیل این امر گفت: دولت 
ترکیه مالیــات را در بخــش تولید 
کاهــش داد و بــه کارفرماها اعالم 
کرد که از آنها درصــد کمی مالیات 
می گیرد تا در عــوض آنها این رقم را 
روی دستمزد نیروهای خود بگذارند 
و به افزایش حقوقشان کمک کنند. 
ما نیــز می توانیم چنیــن رویه ای را 
بــرای واحدهای تولیــدی خود در 
نظر بگیریم و درصــد مالیات را برای 
کارفرمایــان کاهش دهیــم تا این 
اقدام به تقویت دســتمزد کارگران 

منجر شود.
نماینده کارگران در شورای عالی 
کار گفت: امید اســت با مشــخص 
شــدن رقم ســبد هزینه معیشت 
کارگــران در کمیتــه دســتمزد، 
مذاکرات مزد ۹۹ به شکل معقول تر 

و کارشناسی شده تری ادامه یابد.
سهم دستمزد در قیمت نهایی 

کاال، ناچیز است
یک کارشــناس حوزه کار نیز با 
اشــاره به پایین بودن سهم دستمزد 
در قیمت تمام شــده گفت: کمیته 
دستمزد با بررســی دقیق وضعیت 
خانوارها رقم سبد معیشت کارگران 

را مشخص کند.
علی اکبر ســیارمه در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کرد: مالک و مبنای 

تعیین حداقل دســتمزد کارگران 
ماده ۴1 قانون کار اســت که در آن 
نرخ تورم و هزینه های سبد معیشت 
خانوار در محاســبه دستمزد مدنظر 
قرار می گیرد. مذکرات مزد همه ساله 
از نیمه دوم سال شروع می شود ولی 
در سه ماهه پایانی سال چانه زنی های 
بســیاری میان گروه های کارگری و 

کارفرمایی صورت می گیرد.
وی با اشــاره به پایین بودن سهم 
دستمزد در قیمت تمام شده تولید، 
گفت: اگر به صــورت تخصصی نگاه 
کنیم، ســهم دســتمزد در بسیاری 
از بنگاه های تولیدی کشــور درصد 
پایینی از هزینه هاست و با میانگین 
هزینــه واحدهــای تولیــدی در 
کشورهای صنعتی و در حال توسعه 

هم انطباق و همخوانی ندارد.
این کارشــناس حوزه کار با بیان 
اینکه حداقل مزد کارگــران باید به 
شــکل واقعی و منطبق با شــرایط 
روز اقتصــاد و واقعیت هــای جامعه 
تعیین شود، گفت: متاسفانه به دلیل 
نوســان اقتصادی حقوق کارگران 
تامین کننده نیازهای معیشــتی و 
مخارج زندگی آنها نیست به نحوی که 
بیشتر کارگران ناچارند چند شیفت 
در روز کار کننــد تا از عهــده امرار 
معاش خود و خانواده هایشان برآیند.

ســیارمه در عین حال با اشاره به 
آمار باالی فارغ التحصیالن دانشگاهی 
و جوانان جویای کار گفت: در حالی 
که بســیاری از کشــورها با کمبود 
نیروی انسانی جوان و کارآمد مواجه 

هستند ما در داخل نیروی کار جوان 
و آماده بــه کار زیــادی داریم از این 
رو باید ارزش ســرمایه های انسانی 
خود را بدانیم و زمینه اشتغال پایدار 
و ایجــاد فرصت های شــغلی برای 
آنها را فراهم کنیم. وی با اشــاره به 
تشکیل چند جلسه کمیته دستمزد 
شورای عالی کار، گفت: هزینه سبد 
معیشــت کارگران نســبت به سال 
گذشــته افزایش یافته و شایســته 
است که کمیته دســتمزد با بررسی 
دقیق وضعیت خانوارهــا و افزایش 
هزینه ها رقم سبد معیشت کارگران 

را مشخص کند.
پنج دهک روستایی و سه دهک 

شهری، کسری بودجه دارند
براســاس آمارهای احصا شده از 
طرح هزینه درآمــد خانوار ایرانی در 
ســال ۹۷ توســط مرکز آمار ایران، 
میانگیــن کل هزینه یــک خانوار 
شــهری در ســال ۹۷ در هــر ماه 
۳میلیــون و 2۷6 هــزار تومان بوده 
است. همچنین کل درآمد میانگین 
خانوار ایرانی نیــز حدود ۳ میلیون و 

6۰۰ هزار تومان بوده است.
جزئیــات ایــن آمارها نشــان 
می دهد، در حالی کــه هزینه خانوار 
دهک اول حــدود یــک میلیون و 
1۰۰ هزار تومان بــوده، درآمد این 
خانوارهــا حدود 88۰هــزار تومان 

بوده است.
در گزارش مرکز آمار این موضوع 
احساس می شود که دهک های پایین 
جامعه برای تأمین معیشــت خود با 

کسری بودجه روبه رو هستند، یعنی 
سایه ســنگین عقب ماندگی مزدی 
روی دستمزد کارگران هر روز بیشتر 

احساس می شود.
بررسی اعداد و ارقام طرح هزینه 
درآمد خانــوار مرکز آمــار ایران در 
ســال ۹۷ نشــان می دهد، در حالی 
میانگین درآمد یک خانوار شــهری 
ایرانی ۳.6میلیون تومــان بوده که 
هزینه های خانوار شهری دهک اول 
حدود 2۵۰هزار تومــان از درآمدها 
بیشتر بوده است. این موضوع یعنی 
پیش افتادن هزینه    ها از درآمدها در 
دهک دوم به میزان 1۳۷هزار تومان 
نیز صدق می کند. در دهک سوم نیز 
درآمدهای یک میلیون و ۹۳2هزار 
تومانی حــدود 1۷ هــزار تومان از 
هزینه های یک میلیون و ۹۴۹ هزار 
تومانی کمتر بوده اســت. همچنین 
درآمد میانگین خانــوار دهک دهم 
بیش از 1۰میلیون تومــان و هزینه 
این خانوار حــدود 8میلیون تومان 

بوده است.
طبق این گزارش، در سال 1۳۹6 
مابه التفاوت درآمد ماهانه خانوارهای 
شــهری دو دهک اول و خانوارهای 
روســتایی چهار دهک اول نســبت 
به هزینه شــان منفی بــوده، یعنی 
با کســری بودجه مواجــه بوده اند 
که در ســال 1۳۹۷ این وضعیت به 
خانوارهای شــهری سه دهک اول و 
خانوارهای روستایی پنج دهک اول 

گسترش یافته است.

کسری هزینه - درآمد خانوارها در سال 98 افزایش یافت

سایه سنگین عقب ماندگی دستمزد روی کارگران

خبر

براساس گزارش به روز شــده بنگاه های مشکل دار که 
توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده است، 
1281 بنگاه با 1۴6هزار نیروی کار در کشــور شناسایی 
شده که تعداد این بنگاه ها در پنج استان افزایش و در 11 
استان کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، هفته 
گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، فهرســت بنگاه های مشکل  دار 
را اعالم کرد. تعداد بنگاه های مشــکل دار در کشور بیش 
از آمارهای رســمی اســت اما جدیدترین آمار مربوط به 

بنگاه های »شناسایی شده« در کشور که مربوط به پایان 
شهریور ماه اســت نشــان می دهد، این تعداد نسبت به 
خردادماه با افزایش مواجه بوده اســت طوری که آمار این 
بنگاه ها از 1262 واحد اقتصادی به 1281 بنگاه افزایش 

یافت. 
در بنگاه های اقتصادی مشــکل دار که عمدتا در ســه 
فعالیت  اقتصادی صنعتی، کشاورزی و خدماتی فعالیت 
می کنند، 1۴6هزار نیروی کار مشــغول به کار هســتند 
در حالی که ایــن تعداد در بنگاه های مشــکل دار تا پایان 

خرداد ماه 1۴1هزار و ۷۴ نفر بود. آمار این بنگاه ها از نظر 
تعداد به تفکیک ۳1 استان کشــور حاکی از آن است که 
استان هرمزگان با ۹8 بنگاه مشکل دار در صدر بیشترین 
بنگاه های دارای مشکل قرار دارد. پس از هرمزگان، استان 
مرکزی با 82 بنگاه، استان های فارس و اصفهان هر کدام 
با 81 بنگاه، اســتان زنجان با 8۰ بنگاه و استان سیستان 
و بلوچســتان با ۷۷ بنــگاه دارای بیشــترین بنگاه های 
مشکل دار در سطح کشور هستند. در استان های خراسان 
رضوی ۷1 بنگاه، مازندران ۷۰ بنگاه، کردستان ۵۹ بنگاه، 
قزوین ۵6 بنــگاه، البرز ۵۳ بنگاه، خوزســتان ۵2 بنگاه، 
استان های آذربایجان غربی و کرمانشاه ۵۰ بنگاه و تهران 

۴۰ بنگاه مشکل دار وجود دارد.
همچنین در استان لرستان ۳8 بنگاه، استان سمنان 
۳1 واحد، در استان آذربایجان شرقی ۳1 واحد، در استان 

کرمان 21 بنگاه، در استان خراسان جنوبی 2۰ بنگاه، در 
استان قم 1۹ بنگاه، در استان همدان 1۹ واحد، در استان 
گلســتان 18 واحد، در اســتان یزد 16 بنگاه، در استان 
چهارمحال و بختیاری 1۴ بنگاه و در استان بوشهر نیز 1۴ 

بنگاه اقتصادی مشکل دار شناسایی شده است.
عالوه بر این، در اســتان های خراسان شمالی 8 بنگاه 
مشــکل دار، گیالن 8 بنگاه مشــکل دار، اردبیل ۷ بنگاه 
مشکل دار و استان کهگیلویه و بویراحمد 2 بنگاه اقتصادی 
مشکل دار وجود دارد. مقایسه آخرین گزارش از وضعیت 
بنگاه های مشکل دار در ۳1 استان کشور که برای سه ماهه 
منتهی به شــهریور ماه به روزرسانی شــده است، نشان 
می دهد، تعداد این بنگاه ها در ۵ اســتان افزایش و در 11 
استان کاهش یافته اســت. همچنین در 1۵ استان تعداد 

بنگاه های مشکل دار ثابت بوده است.

افزایش بنگاه های مشکل دار کشور در تابستان

معاش 1۴6 هزار کارگر در خطر است

مدیرکل اشــتغال اتباع خارجی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــی گفت: برخی 
تصــور می کننــد اتباع خارجی مشــاغل 
ایرانی هــا را اشــغال کرده اند که درســت 
نیست، زیرا عدم حضور آنها موجب افزایش 

هزینه تولید و خدمات می شود.
»محسن ابراهیمی« در گفت وگو با ایرنا 
گفت: بیشــتر مهاجران را اتباع افغانستانی 
تشــکیل می دهند که خود به چند دسته 
تقســیم می شــوند. برای نمونه امســال 
8۰۰هزار نفر از آنها را پناهندگان تشکیل 

می دهند.
وی افزود: برای امسال 2۰۷هزار پروانه 
کار برای پناهنــدگان صادر شــده که در 

مقایسه با سال گذشــته پنج درصد ریزش 
داشــته که تغییر محسوســی را نشــان 

نمی دهد.
مدیرکل اشــتغال اتباع خارجی اضافه 
کرد: ۴۰۷هزار نفر از اتباع افغانســتانی به 
صورت غیرمجاز در کشور فعالیت می کنند.

ابراهیمی اظهار داشــت: مشــاهدات 
میدانی حاکی از آن است که حدود 6۰درصد 
اتباع افغانستانی فعال در صنعت ساختمان 

از کشور خارج شده اند.
وی تاکید کرد: خروج این افراد به معنای 
ایجاد فرصت های شــغلی نیســت چرا که 
فرهنگ کار در سال های اخیر تغییر کرده 
و جوانان کشور تمایل به اشتغال در برخی 

بخش هــا مثــل کشــاورزی، دامپروری، 
دامداری، ســاختمان، تولید چــرم و... را 

ندارند.
مدیرکل اشــتغال اتباع خارجی درباره 
مشــکالت اتباع خارجی در کشــور گفت: 
مهمترین مســاله این افــراد، عدم آگاهی 
از قوانین کار کشور اســت طوری که بدون 
اطالع، اقــدام به اخذ گواهینامه اشــتغال 
کرده اند و بنابراین در هنگام بروز ســوانح 
نتوانســته اند از مزایای قانون کار بهره مند 

شوند.
وی توضیح داد: بســیاری از افراد کشور 
حاضر نیستند در برخی رشــته ها با توجه 
به سختی کار و دســتمزد پایین کار کنند 

و در نتیجه کمبود نیرو خواهیم داشــت و 
با افزایش دستمزدها هزینه تولید افزایش 

می یابد.
 )IOM( سازمان بین المللی مهاجرت
گزارشی از خروج شــهروندان افغانستان از 

ایران را ارائه کرد که براســاس آن در سال 
2۰1۷ تعداد ۴62هزار و سال 2۰18 حدود 
۷۷۰هزار نفر از اتباع افغانســتانی، ایران را 
به مقصد کشــورهای ترکیه و اتحادیه اروپا 

ترک کرده اند.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی:

خروج نیروی کار بیگانه، باعث افزایش هزینه تولید می شود

در سال 1396 مابه التفاوت 
درآمد ماهانه خانوارهای 

شهری دو دهک اول و 
خانوارهای روستایی 

چهار دهک اول نسبت به 
هزینه شان منفی بوده که 

در سال 1397 این وضعیت 
به خانوارهای شهری سه 

دهک اول و خانوارهای 
روستایی پنج دهک اول 

گسترش یافته است

دهک های پایین جامعه 
برای تأمین معیشت خود 

با کسری بودجه روبه رو 
هستند، یعنی سایه 

سنگین عقب ماندگی 
مزدی روی دستمزد 

کارگران هر روز بیشتر 
احساس می شود
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