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توقیف اموال کارگران شرکت 
روغن  نباتی نرگس شیراز  منتفی شد

طبق اعالم ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان فارس، مشــکل ۲۰ نفر از کارگران شرکت 
روغن نباتی نرگس شــیراز که حکم توقیف اموال 
آنها به دلیل بدهی کارخانه به بانک صادر شده بود، 

برطرف شده است.
به گزارش ایســنا، در روزهای گذشته اخباری 
درباره حکم توقیف امــوال ۲۰ کارگر روغن نباتی 
نرگس شیراز به دلیل بدهی کارخانه به بانک، منتشر 

شده بود.
در این رابطه »محمدهادی زارع« رئیس شورای 
اسالمی کار شرکت روغن نباتی نرگس شیراز گفته 
بود که مسئوالن وقت کارخانه برای کاهش بدهی 
مجموعه روغن نباتی در اســفند ماه سال ۱۳۹۲ 
حدود ۱۰۰ نفر از پرسنل و کارگران را مجبور کردند 
با مراجعه به بانک و با ضمانت خودشــان اقدام به 
دریافت وام ۲۰ میلیونی کنند کــه در نهایت آنها 
توانستند مبلغی بالغ بر دو میلیارد تومان وام برای 

کاهش مشکالت این مجموعه دریافت کنند.
به گفته وی، مســئوالن کارخانه به بانک تعهد 
محضری داده بودند که در صورت بازنشســتگی و 
اخراج کارگران از کارخانه اقســاط وام را خودشان 
بپردازند و وام را در شش ماه تسویه کنند اما متاسفانه 
با گذشت شش سال از این ماجرا مسئوالن کارخانه 
نه تنها وام را تسویه نکردند بلکه حدود ۳۴۰ میلیون 
تومان هم بدهکار بانک هستند. به دلیل نپرداختن 
وام در موعد مقرر توسط مسئوالن کارخانه، بانک 
اقدام به صدور حکم توقیف امــوال برای ۲۰ نفر از 

کارگران کرد.
زارع همچنین گفته بود که بــا توجه به اینکه 
کارخانه هیچ تعهدی در قبال پرداخت و تســویه 
این وام نــدارد بنابراین چک شــخصی کارگران و 

ضمانت نامه های آنها در اختیار بانک است.
در همین زمینه سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان فارس درباره آخرین وضعیت این کارخانه 
اعالم کرد که حدود یک ماه پیش جلسه ای تحت 
عنوان حمایت قضایی از تولید به ریاست دادستان 
استان فارس و با حضور روسای دستگاه های اجرایی 
این استان برگزار شده و این مسأله بعد از برگزاری 

جلسه مذکور حل شده است. 
طبق اعالم این سازمان، اموال کارگران شرکت 
روغن نباتی نرگس شــیراز در حال حاضر توقیف 

نیست.
    

تعدیل ۲۰۰ نفر از کارگران کارخانه  
»رینگ اسپرت نور نی ریز«

نماینده نی ریز و استهبان در مجلس از تعدیل 
۲۰۰ نفر از کارگران کارخانه رینگ اسپرت نور نی ریز 

در پی نوسانات ارزی خبر داد.
اصغر مسعودی در گفت وگو با خبرگزاری خانه 
ملت گفت: به رغم اینکه حــدود 8۰درصد رینگ 
اسپرت ایران خودرو در نی ریز تولید می شود اما مواد 
اولیه موردنیاز برای تولید این محصول باید از خارج 

از کشور تامین شود.
نماینده نی ریز و استهبان در مجلس با بیان اینکه 
مواد اولیه تولید رینگ اسپرت از آلمان وارد کشور 
می شود، افزود: در صورتی که این مواد با ارز دولتی در 
اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد از یک سو ظرفیت 
تولید افزایش پیدا می کند و از سوی دیگر اشتغال 
موجود حفظ می شود. وی با بیان اینکه نوسانات ارزی 
موجب تعدیل ۲۰۰ نفر از کارگران کارخانه رینگ 
اسپرت نی ریز شد، اظهار کرد: سرمایه گذاران این 
کارخانه تاکنون تسهیالتی دریافت نکردند و خود به 
تنهایی کارخانه را اداره می کنند بنابراین در صورتی 
که مواد اولیه در اختیار این کارخانه قرار گیرد نه تها 
می توانند ظرفیت تولید را افزایش دهد بلکه زمینه 
اشتغالزایی بیشتر نیز فراهم می شود. عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس اضافه کرد: به رغم تذکرات بسیار به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارســال نامه های 
متعدد، تامین مواد اولیه موردنیاز رینگ اســپرت 
نور نی ریز مورد بی توجهی این وزارتخانه قرار گرفته 
است. نماینده نی ریز و استهبان در مجلس با بیان 
اینکه مواد اولیــه موردنیاز تولید رینگ اســپرت 
چندین ماه در گمرک معطــل می ماند و در برخی 
موارد اقدامی بــرای ترخیص آنها انجام نمی گیرد، 
ادامه داد: حدود 5۰۰ کارگر در این کارخانه مشغول 
به کار بودند که به دلیل نبود مواد اولیه ۲۰۰ نفر از آنها 
تعدیل شــدند، حال آنکه می توان با حمایت از این 
واحدهای تولیدی زمینه داخلی سازی را فراهم کرد.
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اخبار کارگری

طول مــدت بیــکاری، در قالب دو 
شــاخص »بیکاری کوتاه مــدت« و 
»بیــکاری بلندمدت« مورد بررســی 
قرار می گیرد. بر این اســاس بیکاری 
کوتاه مدت به گروهی از بیکاران اطالق 
می شود که مدت بیکاری آنها حداکثر 
۱۱ ماه و کمتر از یک ســال اســت، اما 

بیکاری بلندمدت، بر مدت زمان بیکاری 
تاکید دارد، یعنی مدت زمانی که شخص 
یک ســال یا بیشــتر، بدون شغل و در 
جست وجوی کار بوده است. به اعتقاد 
کارشناسان، اگر طول مدت بیکاری، به 
خصوص مدتی که شخص تحت پوشش 
بیمه بیکاری یا حمایت های مشابه است، 

طوالنی شود، اثرات سوء روحی و روانی 
به دلیل از دست دادن عایدی و درآمد 
و نیز کاهش قابلیت استخدام برای وی، 
به همراه خواهد داشــت. عالوه بر این 
طوالنی شدن مدت بیکاری به ویژه برای 
بیکارانی که در گذشته شاغل بوده اند، 
هزینه های سنگینی را به دولت جهت 

تامین هزینه های بیمه بیکاری تحمیل 
خواهد کرد.

جوانــان زیر ۳۰ ســال اصلی ترین 
گروهی هستند که به دنبال کار هستند 
و حل مساله بیکاری در این گروه سنی، 
به معنای عبور کشور از بحران بیکاری و 
پیشگیری از برخی آسیب های اجتماعی 
خواهد بود. از یک ســو با افزایش تعداد 
جوانــان تحصیل کرده و نیــز افزایش 
زنان، تقاضا برای ورود به بازار کار به ویژه 
برای گروه ســنی کمتر از ۳۰ سال در 
حال افزایش است و از سوی دیگر با باال 
رفتن تمایل جوانان به ادامه تحصیالت 
دانشگاهی و ارتقای سطح تحصیالت 
خود با تصور شانس دستیابی به مشاغل 
بهتر بــا اخذ مدارج علمــی باالتر و نیز 
کشش پایین جذب کارجویان از سوی 
بازار کار، سن بیکاران در حال افزایش 

است.
گــزارش مرکــز آمــار و اطالعات 
راهبــردی وزارت کار نشــان می دهد 
در ســال ۱۳۹7 تعداد قابل توجهی از 
بیکاران مربوط به گروه سنی ۳۰ سال 
و بیشتر است؛ گروهی که انتظار می رود 
پس از سن ۳۰ ســالگی با اتمام دوران 
تحصیالت و خدمت وظیفه برای مردان 
مشغول فعالیت باشند و تشکیل خانواده 
دهند و به عنوان افراد مولد نقشــی در 
ایجاد ارزش افزوده در کشــور داشته 

باشند.
نتایــج ایــن بررســی همچنین 

نشــان دهنده آن اســت که بیشترین 
نســبت جمعیت بیکار که طول مدت 
بیکاری آنها یک و ســال بیشــتر بوده 
است مربوط به رده سنی ۲۹-۲5 ساله 
تقریبــاً ۳5.۹درصد اســت. طبق این 
گزارش، بیشترین نســبت جمعیت 
بیکار که طول مــدت بیکاری آنها بین 
7 تا ۱۲ مــاه بوده، مربوط بــه جوانان 
۲۴-۱5 ســاله با تقریباً ۳۱.8درصد و 
همچنین سهم قابل توجهی از جمعیت 
بیکار که طول مدت بیکاری آنها کمتر 
از 6ماه بوده است، مربوط به گروه سنی 
۳۰ ساله و بیشتر با تقریباً 5۲.۰ درصد 
است که به نظر می رسد با افزایش سن 
بیکاران، سخت گیری آنان در انتخاب 
شغل متناسب با شأن اجتماعی کمتر 

می شود.
براســاس بررســی های آماری، 
بیشــترین نرخ بیــکاری بلندمدت 
در ســال ۹7 مربوط به گروه ســنی 
۲۹-۲5 ســاله با نــرخ ۱۱.۰درصد 
است که به نظر می رسد یکی از دالیل 
آن بــه اتمــام رســیدن تحصیالت 
تکمیلــی و توقــع جهــت کســب 
 موقعیت شــغلی بهتر و متناســب با 

تحصیالت تکمیلی باشد.
همچنین کمترین نرخ بیکاری بلند 
مدت در میان مردان و زنان در ســال 
مذکور مربوط به رده ســنی ۳۰ساله و 
بیشــتر با نرخ ۲8درصد است. این امر 
می تواند ناشی از آن باشد که این گروه از 
افراد به دلیل افزایش سن، داشتن شغل 
برایشان نسبت به ماهیت شغل )توجه به 
تناسب شغل با تحصیالت، مهارت و...( از 

اولویت بیشتری برخوردار است.
همچنین بخشــی از بیــکاران را 
»بیکاران قبال شاغل« تشکیل می دهند. 
بر این اساس طی دوره مورد بررسی در 
حدود ۲۳.6درصد از بیکارانی که طی 
5سال گذشته شاغل بوده اند، بیکاری 
بلندمدت را تجربه کرده اند. این در حالی 
است که این نسبت برای »بیکاران قبال 

غیرشاغل« 57.5درصد است.

توزیع نســبی برآورد جمیت بیکار 
۱5ســاله و بیشــتر حاکی از آن است 
کــه تقریبــاً ۴۲.۰درصد از مــردان و 
56.۰درصــد از زنان در گروه ســنی 
۲۹-۲5 ســاله به مدت یک ســال و 
بیشــتر در انتظار یافتن شغل بوده اند. 
همچنین تقریباً ۲۹.۴درصد از مردان 
و 57.۱درصد زنان در گروه ســنی ۳۰ 
ساله و بیشتر به مدت یک سال و بیشتر 

در انتظار یافتن شغل بوده اند.
به نظر می رسد باال بودن این میزان در 
زنان به دلیل حساسیت آنها برای یافتن 
نوع کار مورد عالقه و نیز عدم مسئولیت 
مستقیم آنان در تأمین معاش خانواده 
نســبت به مردان یا به لحــاظ ترجیح 
کارفرمایان در به کارگیری مردان نسبت 
به زنان باشد. سهم بیکاری ۱5 تا ۲۹ساله 
از کل بیکاران کشور در سال ۹7 تقریباً 
5۲.۹درصد است و سهم بیکاران با طول 
مدت بیکاری بلندمدت از کل بیکاران 
کشور در سال ۹7، تقریباً ۳7.8درصد 

است.
براســاس این گــزارش، مجموع 
جمعیت بیکار ۱5 سال به باالی کشور، 
۳ میلیون و ۲5۱هزار نفر برآورد می شود 
که از این میزان، یک میلیون و ۲۳۲هزار 
و ۱6۴ نفر از بیکاران یک سال و بیشتر 
در صف انتظار برای ورود بــه بازار کار 

قرار دارند.

افزایش سن و کاهش سخت گیری درباره شغل

انتظار حداقل یک ساله ۱.۲میلیون بیکار برای ورود به بازار کار

خبر

عضو کارگری شــورای عالی کار با اشــاره به 
گزارش »چالش هــا و راهکارهای رونق تولید در 
سال ۹8« مرکز پژوهش های مجلس که پیشنهاد 
می دهد بــار حمایتی از روی حداقل دســتمزد 
برداشته شود، گفت: هدف از نشانه رفتن حداقل 
دستمزد و ساقط کردن آن، حذف پایگاه قانونی 

اعتراض هاست.
علی خدایی در گفت وگو با ایلنا، در پاســخ به 
این پرسش که طرفین گروه کارگری در مذاکرات 
مزدی یعنی گــروه کارفرمایی و دولــت، از چه 
حربه هایی برای به انحراف کشــیدن مذاکرات 
مزدی از مسیر خود سود می جویند، گفت: طرفین 
ما یا به اصطالح عمومی »شرکای اجتماعی« حتی 
به خود زحمت طراحی یک حربه یا تاکتیک برای 
به انحراف کشیدن مذاکرات مزدی را نمی دهند و 

تنها و تنها از خود بی توجهی نشان می دهند.
وی با بیان اینکه در واقــع از ابزار بی توجهی 
برای نادیده انگاشتن منافع عمومی بهره می برند، 
گفت: آنها می خواهند با به تاخیر انداختن جلسات 

شورای عالی کار، پیامی را به نمایندگان کارگران 
در مذاکره های مزدی، تشکل های کارگری و افکار 
عمومی منتقل کنند. پیام آنها این است که از فکر 
تشکیل جلسه توسط شورای عالی کار به منظور 
بازنگری در حداقل دستمزد ۹8 بیرون بیاییم. از 
سویی نمایندگان دولت در مذاکرات مزدی، هزینه 
و فایده کرده اند و به این نتیجه رسیده  اند که قرار 
نیست به خاطر عدم تشکیل جلسات شورای عالی 

کار در مقابلشان مقاومتی شکل بگیرد.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: دولت به 
اصلی ترین خواسته عمومی یعنی جبران قدرت 
خرید از دســت رفته کارگران و برگزاری جلسه 
فوق العاده شــورای عالی کار پشت کرده و حتی 
حاضر نیست جلسات ماهانه شورای عالی کار را هم 
برگزار کند. به هر صورت دولت انتظار دارد تا گروه 
کارگری هر روز به دبیر شورای عالی کار نامه بزند 
و تشکیل جلسه را پیگیری کند، اما در مقام عمل 

هیچ اقدامی را انجام نمی دهد!
وی با بیان اینکه این بی توجهی محض دولت به 

کمبود قدرت در تشکل های کارگری برمی گردد، 
افزود: واقعیتــی که باید بپذیریم این اســت که 
تشــکل های کارگری حتی در این حد که دولت 
را به پای میز مذاکره بکشانند، تاثیرگذاری ندارند. 
در کل تمام تشکل های کارگری و کلیه مدعیان 
نمایندگی کارگران قادر نیســتند که از موضع 
برابر با دولت وارد چانه زنی شوند و انتقادات وارد به 

عملکرد آن را به چالش بکشند.
نایب رئیس کانون عالی شــوراهای اسالمی 
کار کشور در پاســخ به این پرسش که آیا ناتوانی 
تشکل های کارگری در زمینه به چالش کشیدن 
عملکرد دولت به ضعف آنها در نمایندگی کردن 
خواســته های کارگــران برنمی گــردد، گفت: 
تشــکل های کارگری دچار پراکندگی شده اند 
و به جای اینکــه به منافع کارگــران بپردازند به 
دنبال منافع جناحی و گروهی خود هستند. آنها 

مشکالت اصلی کارگران را فراموش کرده اند.
خدایی افزود: خیال دولــت از اینکه بزرگان 
تشــکل های کارگری به دنبال تغییــر و تحول 

و دگرگونی نیســتند و گرفتــار روزمرگی های 
خود شــده اند، راحت اســت. منظور از بزرگان 
تمام مدعیان کارگری اســت که از خواسته های 
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار حمایت 

نمی کنند.
وی با بیان اینکــه در چنیــن فضایی مرکز 
پژوهش های مجلس با ارائه گزارشــی پیشنهاد 
می دهد بــار حمایتی از روی حداقل دســتمزد 

برداشته شود، گفت: این پژوهش به زودی در 
قالب طرحی به مجلس ارائه می شود 

تا نمایندگان مجلس روی آن مانور 
بدهند؛ نمایندگانی که به اصطالح 
»وکیل مردم« هستند، اهمیتی 
برای اصلی ترین پایگاه آرای خود 

یعنی کارگــران قائل 
نیستند.

خدایی با بیان 
اینکه هــدف از 
نشــانه رفتــن 

حداقل دستمزد و ساقط کردن آن، حذف پایگاه 
قانونی اعتراض هاست، گفت: کمپین مخالفان 
حداقل دستمزد مدت هاست که بر حذف حداقل 
حمایت ها متمرکز شده   اســت. طرفداران این 
کمپین نه ماده ۴۱ قانون کار را برمی تابند و نه وجود 
تامین اجتماعی را. نمایندگان می خواهند اندک 
دستاویزی را که به واســطه قانون برای پیگیری 
خواسته کارگران در اختیار داریم، دچار تغییر و 

تحول کنند.
عضو کارگری شــورای عالی کار افزود: 
با همه اینها ما به عنوان نماینده کارگران 
از وظیفه خود کوتاهــی نخواهیم کرد. 
پیگیری های ما با قــدرت ادامه خواهد 
داشــت و اگر به این نتیجه برســیم که 
پیگیری هــا موثر نیســت به 
شخصه دیگر در این جایگاه 
حضور نخواهم داشت. 
فعال اما به پیگیری ها 

ادامه می دهیم.

نقد عضو کارگری شورای عالی کار بر گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس:

هدف از ساقط کردن حداقل دستمزد، حذف پایگاه قانونی اعتراض هاست

جمعی از کارگران هپکوی اراک دیروز )دوشنبه( مسیر ریل 
راه آهن شمال - جنوب را مسدود کردند.

به گزارش ایرنا، این کارگران خواستار تعیین تکلیف حقوق 
و مزایای معوقه و سهامداری عمده این واحد صنعتی هستند و 
از مسئوالن درخواست دارند تا مطالبات صنفی آنان پیگیری 
شود. کارگران در زیر پل شــهید بختیاری روی محدوده ریل 

راه آهن ایستاده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
یکی از این کارگران بــه ایرنا گفت: در ماه های گذشــته 
صحبت هایی در خصوص تعیین تکلیف معوقات کارگران و 
سرنوشت ســهامداری عمده هپکو مطرح شده که کارگران 

خواستار پیگیری آن هستند.

اجرایی شدن قرارداد سال  گذشته وزارت راه و شهرسازی 
برای ساخت ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه انواع ماشین آالت راهسازی 

از دیگر خواسته های کارگران هپکو است.
 بخشی از مطالبات هپکویی ها 
تا هفته آینده پرداخت می شود

در همین زمینه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
مرکزی در ارتباط با اعتراضات این کارگران و پیگیری های انجام 
شده، با تایید برگزاری تجمع توسط این کارگران به ایلنا گفت: 
دو هفته قبل که وزیر صمت در استان حضور داشت، قول داد 
تعیین تکلیف سهامدار و پرداخت مطالبات کارگران انجام شود. 

این وعده ها در حال پیگیری است.

»محمدتقی آبایی هزاوه« گفت: مدیرعامل جدید هپکو، 
آقای ابوالفضل روغنی تعیین شده است. ایشان هم بومی ست 
و هم متخصص، منتها زمان می برد که ایشان بتوانند اقدامات 
اصالحی الزم را صورت بدهند. اینکه انتظار داشــته باشــیم 

مشکالت سریع و یک روزه حل شود، صحیح و عملی نیست.
آبایی هزاوه ادامه داد: با نمایندگان شــورای اسالمی کار 
هپکو صحبت کردیم و قرار شد آنها با کارگران صحبت کنند 
که به تجمعات خاتمه بدهند و از آن طرف، ما نیز قول دادیم که 
مطالبات کارگران را که در دو بخش پرداخت معوقات مزدی و 
همچنین تعیین تکلیف سهامدار کارخانه است، در سریع ترین 

زمان ممکن به پیش ببریم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در باب 
مطالبات کارگران افزود: مدیرعامل قــول داد تا هفته آینده 
بخشــی از معوقات مزدی کارگران هپکو پرداخت شود. همه 

کارگران هپکو یک بن 5۰۰هزار تومانی برای خرید از فروشگاه 
زنجیره ای رفاه هم خواهند گرفت. به این ترتیب این کارگران در 
ابتدای سال تحصیلی مشکلی بابت خرید لوازم التحریر و اسباب 

آموزشی نخواهند داشت.  
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، 
قرارداد ساخت 6۰ دستگاه گریدر با سازمان راهداری ها منعقد 
شــده که به زودی اینها وارد چرخ تولید هپکو شــده و به این 
ترتیب، بخشی از مشکالت این واحد تولیدی حل خواهد شد. 
همچنین تعیین تکلیف سهامدار نیز در دستور کار سازمان 
خصوصی سازی قرار گرفته است. آبایی هزاوه در ارتباط با تجمع 
کارگران که براســاس اخبار دریافتی منجر به مسدود کردن 
راه آهن شد نیز گفت: این گونه نیست. آن طور که ما دیده ایم 
کارگران هپکو راه آهن را نبســته اند، بلکه در حاشیه راه آهن 

حضور داشته و در حال اعتراض صنفی بودند.

کارگران هپکوی اراک ریل راه آهن را مسدود کردند

با باال رفتن تمایل جوانان به ادامه تحصیالت دانشگاهی و ارتقای سطح تحصیالت 
خود با تصور شانس دستیابی به مشاغل بهتر با اخذ مدارج علمی باالتر و نیز کشش 

پایین جذب کارجویان از سوی بازار کار، سن بیکاران در حال افزایش است.

بیشترین نرخ بیکاری 
بلندمدت در سال 97 
مربوط به گروه سنی 
29-25 ساله با نرخ 

11.0درصد است که به نظر 
می رسد یکی از دالیل آن 

به اتمام رسیدن تحصیالت 
تکمیلی و توقع جهت 

کسب موقعیت شغلی بهتر 
و متناسب با تحصیالت 

تکمیلی باشد

مجموع جمعیت بیکار 
15 سال به باالی کشور، 

۳ میلیون و 251هزار نفر 
برآورد می شود که از 

این میزان، یک میلیون 
و 2۳2هزار و 1۶۴ نفر از 

بیکاران یک سال و بیشتر 
در صف انتظار برای ورود به 

بازار کار قرار دارند
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