
t oseei r ani . i r
دسترنج4

افزایش سه برابری قیمت ها، امان مردم را بریده است

نماینده کارگران: ضرورت ترمیم 
دستمزد، غیرقابل انکار است

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره 
به اینکه قیمت تمام کاالها تا سه برابر افزایش 
یافته، گفت: کارگــران از حداقل حقوق خود 
حداقل بایــد یک میلیون تومــان کرایه خانه 
پرداخت کنند، لذا نیازمند ترمیم معیشــت 

هستند.
هادی ابوی در گفت وگو با تسنیم، با گالیه از 
عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: 
در تمام بخش های اقتصادی، فشار بر جامعه 

حاکم است.
وی ادامه داد: در حــال حاضر قیمت تمام 
کاالها تا چند برابر افزایش یافته است. با توجه 
به این میزان افزایش قیمت ها ضروری اســت 
که دولت برای ترمیم قــدرت خرید کارگران 
فکــری کند. کارگــران در حــال حاضر بین 
زمین و آســمان قرار گرفته انــد و نمی دانند 
چه کار کنند. اکنــون در وضعیت بحران قرار 
 داریــم. افزایش دوباره دســتمزد در ســال 

هیچ اشکالی ندارد.
نماینده کارگــران در شــورای عالی کار 
بیان کرد: در حال حاضر کمتر کســی هست 
که کمتر از حداقل دســتمزد حقــوق بگیرد 
اما نکته مهم اینجاســت که حقــوق حداقلی 
 کفاف معیشــت کارگــران را نمی دهد و زیر

 خط فقر است.
ابوی با بیــان اینکه حقوق یــک میلیون و 
500هزار تومانی کفــاف زندگی را نمی دهد، 
افزود: کارگران از حداقل حقوق خود باید یک 
میلیون تومان کرایه خانه پرداخت کنند. اگر 
در گذشته بخشــی کمی از کارگران دوشغله 
بودند اما اکنون مشــکالت اقتصادی جامعه تا 
حدی زیاد اســت که  بخش زیادی از کارگران 
چندشغله هســتند. همین چندشغله بودن 
باعث می شــود که کیفیت کارها پایین بیاید. 
دخل و خرج کارگران با هم هماهنگ نیســت 
و وضعیت اقتصادی و فقر باعث می شــود که 
بازار اشــتغال به هم بریزد و هزاران مشــکل 

ایجاد شود.
وی بــا اشــاره بــه رشــد قراردادهــای 
موقت در کشــور گفــت: در حوزه بــازار کار، 
قراردادها را به ســمت قرارداد موقت ســوق 
می دهند. در شــرایطی قــرار داریم که حتی 
 کارخانه هــای بــزرگ هــم قــرارداد موقت 

منعقد می کنند.
    

تجمع کارگران شهرداری سی سخت 
در اعتراض به حقوق معوق

کارگران شهرداری سی سخت در اعتراض 
به ۶ ماه معوقــات مزدی مقابل ســاختمان 
شهرداری تجمع کردند. سرپرست شهرداری 
سی ســخت در این بــاره می گویــد: درآمد 
ماهانه شــهرداری در حدی نیست که بتواند 
هزینه های جاری شهرداری و مطالبات معوقه 
کارگران خود را پرداخت کند، به همین دلیل 

از مسئوالن طلب استمداد کرده ایم.
به گــزارش ایلنــا، کارگران شــهرداری 
سی سخت واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد 
می گویند: در شرایط فعلی که در آستانه سال 
تحصیلی قــرار داریم، نگــران تامین مخارج 
مربوط به شروع سال تحصیلی فرزندان خود 
هستیم. متاسفانه شــهرداری هیچ برنامه ای 

برای پرداخت بخشی از مطالبات مان را ندارد.
»مســعود مظفری« سرپرست شهرداری 
سی ســخت با تایید اجتماع صنفی کارگران 
شهرداری گفت: مهمترین موضوع شهرداری، 
تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان و کارگران 
اســت. در حال حاضر کارگران شــهرداری 
سی ســخت ۶ ماه مطالبات معوقــه دارند که 
این موضوع آنها را در شرایط سخت مالی قرار 

داده است.
وی با بیان اینکه شــهرداری سی ســخت 
کمبود منابع مالی دارد و در حال حاضر بیش 
از ۸ میلیارد تومان به نهادهایی همانند تامین 
اجتماعــی و دارایی بدهکار اســت، گفت: به 
عنوان سرپرست شهرداری سی سخت دست 
یاری به سوی مســئوالن دراز می کنم تا به ما 

کمک کنند.
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هرگاه سخن از مهاجرت می شود، 
همواره مزایا و معایب آن مطرح می شود 
و اینکه این مهاجرت چــه میزان برای 
کشور مهم است. مهاجرت نیروی کار 
نیز موضوعی است که از دیرباز مطرح 
بود و در برهه ای از زمان مهاجرت اتباع 
خارجی و اشــغال فرصت های شغلی 
توســط آنان مطــرح بوده اســت. در 
مرحله ای دیگر نیز با توجه به افزایش نرخ 
بیکاری، اعزام نیروی کار به خارج از کشور 
برای حل این مساله مطرح می شود. البته 
چند ماهی است که تحریم ها علیه کشور 
موجب کاهش ارزش پول ملی و رکود 
تولید شده و بســیاری از کارگران برای 
کسب درآمد بیشتر و زندگی راحت  به 
فکر مهاجرت و کار در کشورهای منطقه 
می افتند. حال سوالی که مطرح می شود 

این اســت که مهاجــرت کارگران در 
کوتاه مدت و طوالنی مدت چه تاثیری 

دارد؟
»حمید حاج اســماعیلی« در این 
ارتباط به ایرنا گفت: مهاجرت نیروی کار 
از گذشته با چالش های بسیاری روبه رو 
بوده و همواره به دلیل دورقمی بودن نرخ 

بیکاری نقدهایی برآن وارد بوده است.
این کارشناس حوزه کار افزود: حدود 
۳.5 میلیون نیروی کار افغانستانی در 
کشور مشغول هستند و در این حوزه با 
ضعف جدی مواجه هستیم که باید دولت 
آنها را ساماندهی کند تا در شرایطی که 
بازار کار محدود اســت، از آنها استفاده 

نکنیم.
وی با بیان اینکه مهاجرت نیروی کار 
به داخل و خارج محاسن و معایب زیادی 

دارد، بیان کرد: بنابر قانون کار اشتغال 
افراد بیگانه منع قانونی ندارد اما حدود 
و موارد خاصی مشخص شده است. به 
عنوان نمونه نیروی کار مشــابه نباشد 
و نیازمند ورود افــراد متخصص در آن 

حوزه باشد.
حاج اسماعیلی گفت: در حالی که که 
در سال های گذشته همواره این نقد به 
دولت وارد بود که ساماندهی برای اعزام 
نیروی کار جوان و فارغ التحصیالن به 
خارج از کشــور وجود ندارد اما در چند 
ماه گذشته مهاجرت نیروی کار از داخل 

کشور نیز چالش برانگیز شده است.
وی اظهــار داشــت: هزینه هــا و 
سرمایه های زیادی صرف تربیت نیروی 
انسانی می شــود و باید قابلیت ثمره و 
بهره وری برای کشور داشته باشد و دولت 

موظف است سکان کار را برعهده بگیرد 
و از طریق دفاتر و سفارتخانه های خود 
در کشورهای دیگر این نیروها را اعزام 
کند و بر این اساس ارزآوری برای کشور 

خواهند داشت.

این کارشناس حوزه کار درخصوص 
مزایای مهاجرت نیــروی کار به خارج 
گفت: مبادله دانش و تکنولوژی خیلی 
مهم است چرا که یکی از راه های توسعه 
کشور استفاده از مهارت متخصصین 
خارجی است و در عین حال نیروی کار 
داخلی با حضور در بخش های تخصصی و 
صنعتی کشورهای توسعه یافته و کسب 
تجربه و اطالعــات الزم آن را به داخل 

منتقل کند و تکنولوژی ارتقا یابد.
وی با اشــاره به وضعیت بــازار کار 
کشور، تاکید کرد: در این شرایط امکان 
توســعه بازار کار و استخدام نیروی کار 
فراهم نیســت، بنابراین دو راه بیشتر 
نداریم یا بــه این افــراد یارانه و حقوق 
بیکاری بدهیم که به نفع کشور نیست 
یا دولت با کنترل و برنامه ریزی مناسب 
ســاماندهی نیروی کار را انجام و آنها را 

اعزام کند.
مهاجرت نیروی کار به همراه 

سرمایه خطرناک است
»علیرضا حیدری« کارشناس دیگر 
در حوزه کار گفت: بحث خروج نیروی 
کار در همه کشورها مطرح است و پدیده 
جدیدی نیست. آنچه مهم است ویژگی 

این نوع مهاجرت است.
وی افزود: برای نمونه در هندوستان 
وقتی مهاجرت نیروی کار اتفاق می افتد 
آن را در قالب صادرات برای اقتصاد خود 
در نظر می گیرند، چرا که نیروی کاری 
که خارج می شــود ارز تولید می کند و 
این ارز وارد اقتصاد می شود و در خالص 

صادراتی نقش دارد.
این کارشناس ادامه داد: اما در کشور 
ما صادرات نیروی کار این گونه نیست و 
وقتی مهاجرت کارگران در حال حاضر 
را با ۲0 سال گذشته مقایسه می کنیم، 
می بینیم که سبک و سیاق مهاجرت ها 

تغییر کرده است.
وی اظهــار داشــت: در گذشــته 
مهاجرت ها موقت بود و بــرای نمونه 
افرادی که بــرای کار به ژاپن می رفتند 

درآمد خود را برای خانواده ها می فرستند 
اما االن افراد نه تنها خود از کشور می روند 
بلکه سرمایه و خود را نیز خارج می کنند.

حیدری بیان کــرد: اینکه نیروی 
متخصص و توانمند به قصد اقامت دائم 
مهاجرت می کند و تــوان و انرژی خود 
را آنجا بــه کار بگیرد برای کشــور آثار 
نامطلوبی دارد و خــروج این نیروها به 

معنای خروج ثروت کشور است.
وی تاکیــد کرد: بایــد مهاجرت 
نیروی کار آسیب شناســی و دالیل 
این امر شناسایی شود چرا که برخی 
با وجود اینکــه موقعیت کاری خوبی 
دارند و سطح معنی داری از مسئولیت 
را تصــدی می کننــد و می تواننــد 
خدمــات خوبی به جامعــه بدهند از 

کشور خارج می شوند.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: 
این آسیب شناسی می تواند عواملی را که 
موجب رضایت مندی افراد و ماندگاری 

آنها در کشور می شود را فراهم کند.
وی افزود: نبایــد فراموش کنیم که 
مهاجرت برخی نیروهای کار از داخل 
می تواند نیروهای دیگــر را نیز در صف 
خروج از کشور قرار دهد و نیروهایی که 
سرمایه زیادی برای تربیت آنها صرف 
شده و اکنون به مرحله بهره وری رسیده 

است را از دست بدهیم.

خروج یا ورود سرمایه؛ مساله این است

دو روی سکه مهاجرت کارگران

خبر

نماینده اراک در مجلس با بیان اینکه »اغلب 
بازداشت شدگان اعتراضات کارگری هپکو آزاد 
شده اند«، گفت که پیگیری ها برای آزادی سایر 

بازداشت شدگان ادامه دارد.
علی اکبر کریمــی در گفت وگو با ایســنا، با 
اشاره به اعتراضات کارگران شرکت هپکو اراک 
اظهار کرد: متاســفانه این شــرکت در فرایند 
خصوصی ســازی دچار مشکالتی شــد. ایراد و 
انتقاد اصلی به ســازمان خصوصی سازی وارد 
اســت که اقدامات مربوط به خودروسازی را در 
۱۴- ۱5 سال گذشته یعنی از سال ۸5 درست 

ساماندهی نکرده است.
وی افزود: متاسفانه این شرکت که سرمایه 
ملی است به شرایط بحرانی و توقف تولید رسیده 
بود و مهمترین دغدغه کارگران نیز تعیین تکلیف 
آینده شرکت از نظر سهامدار و مالکیت بود، اگر 
چه مطالبات دیگری مثل پرداخت حقوق معوقه 

کارگران نیز وجود داشت.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه »دولت باید برای حل مشــکالت شرکت 

هپکو به عنوان یک واحــد صنعتی اقدام کند«، 
یادآور شد: انتظار می رود وزارت صنعت، وزارت 
اقتصاد و سازمان خصوصی سازی هر چه سریعتر 
تصمیمــات الزم را در این زمینــه اتخاذ کند تا 
شرایط مناسبی حاکم شــود و دغدغه کارگران 

نیز رفع شود.
کریمی با اشاره به نحوه برخورد با اعتراضات 
کارگران هپکو ادامه داد: با توجه به فشــاری که 
طی ۳ سال گذشــته بر کارگران وجود داشته، 
تصمیماتی برای رفع مشکالت گرفته شده که هر 
بار مشکالت جدیدی را ایجاد کرد ازجمله تغییر 
سهامدار در سال ۹۶ و تعیین مدیریت در سال ۹۷ 
که به جای گره گشایی مشکالت شرکت را تشدید 
کرد. اعتراض کارگران، ما و مسئوالن استانی هم 
این است که چرا این تصمیمات موجب تشدید 

مشکل می شود.
وی بــا ابــراز امیدواری نســبت بــه اتخاذ 
تصمیمات الزم در سطح ملی، گفت: در جریان 
اعتراضات به دلیل اینکه تعــدادی از کارگران 
راه آهن سراســری را بســته بودنــد و این امر 

مشکالتی را برای مسافران راه آهن ایجاد کرده 
بود، مسئوالن نیروی انتظامی به وظایف قانونی 
خود عمل کردند. مسئوالن استانی هم در صحنه 
حضور پیدا کرده و تــالش کردند اعتراضات در 
جای دیگری ادامه یابد امــا در نهایت اعتراض 
کارگران در شرایط خاصی مشــکالتی را برای 

آنها ایجاد کرد.
نماینــده اراک در مجلس در پایــان با ابراز 
بی اطالعی از جزئیات مســائل حقوقی مربوط 
به بازداشــت کارگران هپکو، اضافه کرد: البته با 
پیگیری های صورت گرفتــه تعدادی از عزیزان 
کارگر که در درگیری ها بازداشت شده بودند در 
روزهای اول آزاد شدند و تعداد محدودی )کمتر 
از ۱0 نفر( همچنان در بازداشــت هســتند که 
مطابق قانون پیگیر آزادی آنها هستیم. این اتفاق 
در شرایط خاصی رخ داد و به هر حال ممکن است 
در صحنه درگیری اتفاقاتی بیفتد که احساسات 
کارگران و مردم را جریحه دار کند. در هر صورت 
ما و مسئوالن استانی پیگیر آزادی باقی بازداشت 

شدگان اعتراضات کارگران هپکو هستیم.

یکشنبه درباره سازوکار واگذاری هپکو 
تصمیم گیری می شود

در همیــن زمینــه، عضو شــورای مرکزی 
فراکسیون امید مجلس گفت که امروز )یکشنبه( 
در نشستی در سازمان خصوصی سازی درباره ی 
ساز و کار قانونی واگذاری هپکو به کنسرسیومی 
متشکل از مپنا و چند شرکت بزرگ معدنی، از 

جمله گل گهر تصمیم گیری شود.
محمــود صادقــی در مطلبــی در صفحه 
شــخصی خود در توییتر درباره هپکو نوشت: 
»طبق اعالم آقای مقدسی، نماینده  اراک قرار 
است طی نشستی در سازمان خصوصی سازی 

درباره ســازوکار قانونی واگــذاری هپکو به 
کنسرسیومی متشــکل از مپنا و چند شرکت 
بزرگ معدنی، ازجمله گل گهر تصمیم گیری 

شود«.
 وی در توییتــی دیگر اضافه کــرد: »درباره  
مشــکل هپکو با وزیر کار و وزیر اقتصاد صحبت 
کردم. طبق اعالم وزیر اقتصــاد، با توجه به عدم 
اجرای تعهدات فردی کــه کارخانه به او واگذار 
شده، از ۱0 روز پیش مدیرعامل برای آن تعیین 
شــده و  قرار اســت به زودی مجموعــه به یک 
کنسرسیوم مرکب از مپنا و چند واحد تولیدی 

استانی واگذار شود«.

اغلب بازداشت شدگان اعتراضات کارگری هپکو آزاد شده اند

نماینده اراک: پیگیر آزادی سایرین هستیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد ۴00هزار شغل 
با طرح اشتغال روستایی خبر داد.

به گزارش فارس، محمد شریعتمداری دیروز در مراسم 
معارفه علی اوسط هاشمی به عنوان رئیس سازمان فنی و 
حرفه ای کشور گفت: از محل پرداخت منابع ارزان قیمت 
برای ایجاد اشتغال در دولت اصالحات ۹00 میلیارد تومان 
و در دولت مهرورزی ۴5هزار میلیارد تومان برای بنگاه های 
کوچک و زودبازده پرداخت شــد و در این دولت قرار شد 
۱.5میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود 

که تاکنون ۱.۲میلیارد دالر برداشت شده و معادل ریالی 
آن برای اشتغال روســتایی صرف شده که منجر به ایجاد 

۴00هزار فرصت شغلی در روستاها شده است.
وی افزود: انحراف معیار در بخش اشــتغال ۱۲درصد 
و در بخش طرح های اجراشــده ۱5درصد در طرح های 

اشتغال روستایی گزارش شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دشــمن 
فشار زیادی با تحریم ها وارد کرد که رشد اقتصادی صفر 
شود، گفت: البته کمی موفق شد اما رشد اقتصادی از رشد 

منفی در ابتدای این دولت متوقف شد و اکنون گرچه رشد 
اقتصادی صفر شده اما روند کاهشی متوقف شده است.

شریعتمداری گفت: سهم اشتغال روستایی از ۳درصد 
به ۲5.5درصد رسیده و برای پایداری این نوع اشتغال نیاز 

به مهارت است که توسط ســازمان فنی و حرفه ای ایجاد 
می شود.

وی با بیــان اینکه مفهــوم کار و اشــتغال با پیدایش 
اســتارت آپ ها تغییر کرده، گفت:  اگر در گذشــته یک 
بنگاه بزرگ مانند ذوب آهن را نام می بردیم، اکنون برخی 
استارت آپ ها هســتند که ۱.۶ میلیون نفر را به صورت 
پاره وقت بــه کار گرفته انــد یا اســتارت آپی وجود دارد 
که بدون یک ریال دارایی در ایران توانســته ۶00 نفر را 
مشغول کار کند و ۲0درصد سهام خود را عرضه کرده که 
۲0 میلیون دالر به فروش رسیده و توانسته متخصصان 
فناوری اطالعات را جذب کند و ۴۸ نفر از ایرانیان خارج 

رفته را به کشور برگرداند و مشغول کار کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

ایجاد 400هزار فرصت شغلی با طرح اشتغال روستایی

حاج اسماعیلی: در شرایط 
فعلی امکان توسعه بازار 

کار و استخدام نیروی کار 
فراهم نیست، بنابراین دو 
راه بیشتر نداریم یا به این 

افراد یارانه و حقوق بیکاری 
بدهیم که به نفع کشور 

نیست یا دولت با کنترل 
و برنامه ریزی مناسب، 

ساماندهی نیروی کار را 
انجام و آنها را اعزام کند

حیدری: در گذشته 
مهاجرت ها موقت بود و 

برای نمونه افرادی که برای 
کار به ژاپن می رفتند درآمد 

خود را برای خانواده ها 
می فرستند اما االن افراد نه 
تنها خود از کشور می روند 

بلکه سرمایه و خانواده خود 
را نیز خارج می کنند
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کارشناسان حوزه کار معتقدند مهاجرت نیروی کار اگر به قصد اقامت دائم نباشد و افراد سرمایه خود را از کشور 
خارج نکنند، در توسعه اقتصاد کشور موثر است و موجب ارزآوری برای کشور می شود.


