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 ۱۲ واحد صنعتی گلستان 
امسال احیا شدند

در ســال ۹۷ از طریق کارگروه تســهیل و رفع 
موانع تولید استان ۳۹ واحد صنعتی تعطیل، دوباره 
به چرخه تولید بازگشــتند که در نتیجه آن ۶۱۲ 
نفر مشغول به کار شــدند. به گزارش ایلنا، حسین 
طلوعیان با اشاره به مصوبات کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید اظهارداشت: با احیا ۱۲ واحد صنعتی 
گلستان در شش ماهه نخست سال جاری، حدود 
۲۰۰ نفر در این واحدها مشــغول به کار شدند. به 
گفته او؛ از ابتدای امسال تاکنون ۴۴ جلسه کارگروه 
تســهیل و رفع موانع تولید با هدف رفع مشکالت 
تولیدکنندگان در استان تشکیل شده که نتیجه آن 
احیا و راه اندازی ۱۲ واحد صنعتی در ۶ ماهه نخست 
سال بوده است. طلوعیان با اشاره به واحدهای احیا 
شده در سال گذشته نیز گفت: در سال ۹۷ از طریق 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ۳۹ واحد 
صنعتی تعطیل دوباره به چرخه تولید بازگشتند 
که در نتیجه آن ۶۱۲ نفر  مشغول به کار شدند. وی 
افزود: با راه اندازی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
از سال ۹۵ تا کنون عالوه بر رفع مشکالت بسیاری 
از واحدهای تولیدی در حوزه های مختلف سرمایه 
ثابــت و در گردش، مالیاتی، بانکی، شــرکت های 
خدمات رسان گاز، آب و برق، تامین اجتماعی و غیره 
تعداد زیادی از واحدهای صنعتی تعطیل دوباره به 
چرخه تولید بازگشتند و واحدهای صنعتی بسیاری 

نیز فعالیت های خود را توسعه داده اند.
    

ازسوی مجمع جهانی اقتصاد صورت گرفت
اعالم  شاخص های رفاه اجتماعی 

و رشد اقتصادی در ایران 

مجمــع جهانی اقتصــاد شــاخص های رفاه 
اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران را اعالم کرد.

به گزارش ایلنا، مجمع جهانی اقتصاد در گزارش 
سال ۲۰۱۹ اعالم کرد که ایران با ۸۲.۴ میلیون نفر 
جمعیت، ۵۴۹۱.۴ دالر درآمد سرانه داشته است. 
همچنین متوسط رشد اقتصادی ایران در طول ۱۰ 

سال اخیر ۱.۳ درصد اندازه گیری شده است.
این نهاد نــرخ بیکاری را در ایــران ۱۲ درصد و 

ضریب جینی ایران را ۰.۴ اندازه گیری کرده است.
ایران در زمینه ســرمایه اجتماعی با کســب 
امتیاز ۵۲.۸ رتبه ۵۶ را از میان ۱۴۱ کشور کسب 
کرده اســت. همچنین در زمینه موازنه و نظارت 
بودجه ای ۲۴.۷ را کسب کرده است. به این ترتیب 
نظام  ایــران در میان ۱۴۱ کشــور رتبه  ۱۳۸ را 

کسب کرده است.
    

مصطفی ساالری:
اتباع افغانستان باید حقوق 
قانونی خود را مطالبه کنند

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی گفت: 
اتباع افغانســتان باید حقوق قانونــی خود را از 
کارفرمایان مطالبــه کننــد و از طریق مجاری 
قانونی در هنگام اشــتغال تحت پوشش سازمان 
تأمین اجتماعــی قرار گیرند. به گــزارش ایلنا، 
مصطفی ساالری در دیدار با ســفیر افغانستان 
در ایران افزود: مطابق بــا قانون تأمین اجتماعی 
کارفرمایان مکلف بــه بیمه کردن کارگران خود 
نزد این ســازمان هســتند و تعداد بیمه شدگان 
تبعه کشور افغانستان در ایران نسبت به جمعیتی 
که مقیم و شاغل هستند، بســیار کم است. وی 
تصریح کرد: براســاس قانــون تأمین اجتماعی 
امکان ارائه خدمات این سازمان به اتباع خارجی 
وجود دارد و درحال حاضر تعداد قابل توجهی از 
اتباع خارجی مقیم کشور از خدمات این سازمان 
استفاده می کنند که اکثریت آنان نیز اتباع کشور 

افغانستان هستند. 

4
اخبار کارگری

تجربه کارگران کاشی اصفهان در 
مدیریت کارخانه در سال ۹۵ و ۹۶ نشان 
می دهد که ایفای نقش بیشتر کارگران 
به نفع تولید است و می تواند واگذاری 
بنگاه های دولتی را در مسیر متفاوتی 

قرار دهد.
 به گزارش خبرنــگار ایلنا، کیلومتر 
۱۰ جاده اصفهان - نجف آبــاد؛ از ۴۰ 
ســال پیش اینجا کارخانه ای بوده که 
یکی از مهمتریــن کارخانه های تولید 
کاشی در ایران به حساب می آید: صنایع 
کاشــی اصفهان. این کارخانه که ۳۰ 
هکتار زمین مفید دارد و در چهار دهه 
اخیر تعداد زیــادی از کارگران به ویژه 
از شــهر های اطراف اصفهــان در آن 
کار کرده اند، از ۱۰ ســال پیش با فراز و 
نشیب هایی رو به رو شد. مشکالت این 
کارخانه را تا مرز ورشکستگی و بیکاری 
کارگران بــرد، اما اتفاقــات خوبی هم 
برای این واحد تولیدی رخ داد که خود 
می تواند به عنــوان نمونه مورد توجه و 

ارزیابی قرار گیرد.
رضــا صالحی، از کارکنان کاشــی 
اصفهان و عضو سابق شورای کارگری 
این کارخانه، ماجــرا را اینطور تعریف 
می کند: ما تا ســال ۸۸ یعنــی قبل از 
واگــذاری کارخانه به بخش خصوصی 
مشکلی نداشتیم. حدود ۱۴۰۰ کارگر 
در این کارخانه کار می کردند و نه تنها 
در پرداخت ماهانه حقوق مشکلی پیش 
نمی آمد که ما پاداش، افزایش حقوق و ... 
هم داشتیم. سال ۸۸ کارخانه به دو نفر 
واگذار شــد، اما آنها طوری با این واحد 
صنعتی برخورد کردند که انگار از عمد 
قرار اســت آن را زمین بزنند و تعطیل 
کنند. زمین ها و دارایی های کارخانه را 
فروختند و حتی ماشین آالت آن را هم 
حراج کردند. اوضاع آنقدر بد شد که در 
سال ۹۵ شاهد بودیم کارخانه میلیارد ها 
تومان بدهکاری دارد و قادر به پرداخت 
حقوق ماهانه کارگران هم نیست. این 

در حالی اســت که از تعــداد کارگران 
کاسته شده بود و دیگر از آن ۱۴۰۰ نفری 
که در کاشــی اصفهان مشغول بودند، 
خبری نبود. وقتــی دیدیم که حقوقی 
پرداخت نمی شود و ما بیکار لب خیابان 
نشســته ایم تصمیم گرفتیم خودمان 
آستین باال بزنیم و کاری بکنیم. شورای 
کارگری کارخانه اداره کار را در دســت 
گرفت و به مدت هفت ماه خودمان مواد 
اولیه خریدیم، خودمان تولید کردیم و 
خودمان محصوالت مان را فروختیم. 
حقوق ماهانه را هم مرتب پرداختیم. بعد 
از هفت ماه دوباره سر و کله سهام داران 
پیدا شد. باالخره دو سال پیش کارخانه 
به فردی دیگر واگذار شــد و در این دو 
سال کج دار و مریز به کار خود ادامه داده 

و کارگران هم حقوق معوقه نداشته اند.
در بحث واگذاری سهام کارخانه ها به 
کارگران بیشتر نسبت ۴۹ به ۵۱ مطرح 
اســت، یعنی اینکه ۴۹ درصد سهام به 
کارگران داده شود و ۵۱ درصد دیگر در 
اختیار مدیران و سرمایه گذاران است. 
این نسبت باعث می شود تنها کارگران 
اندکی بیشتر از قبل در تصمیمات نقش 
داشته باشــند، اما در برابر همین هم 

مقاومت های زیادی وجود دارد.

این کارگر کارخانه کاشی اصفهان 
درباره اینکه چه اتفاقی افتاد که کاشی 
اصفهان به عنوان یــک واحد صنعتی 
موفق دچار چنین مشکالتی شد، عنوان 
می کند: مشکل از واگذاری غیراصولی 
شروع شد. اینکه کسانی مدیریت کار 
را در دســت گرفتند که سررشته ای از 
کار نداشــتند و بدتر از آن انگار دلشان 
نمی خواســت کارخانه کار کند. آنها 
اهداف دیگــری را دنبال می کردند که 
خودش را با فروش امالک و دارایی های 
کارخانه نشان داد. کاشی اصفهان یک 
واحد صنعتی بزرگ و فوق العاده است. 
محصوالت مــا هم در داخــل و هم در 
خارج مشتری دارد و وجود مشکل برای 

آن عجیب و غریب است.
او دربــاره وضعیــت حــال حاضر 
کارخانه می گویــد: بعــد از واگذاری 
جدید، حقوق ماهانــه مرتب پرداخت 
می شــود، اما ظرفیت بیشتری وجود 
دارد. قبال ۱۴۰۰ نفر در کاشی اصفهان 
کار می کردند، اما تعداد کارگران در حال 
حاضر ۴۰۰ نفر است. با راه اندازی واحد 
سه که فعالیتش متوقف شده می توان 
برای ۲۰۰ نفر دیگر هم شغل ایجاد کرد. 
ما در جریان مشکالت مدیریت جدید 
هستیم. دو سال پیش که مدیر جدید، 
کارخانه را تحویل گرفت، اســتانداری 
قول مساعدت و پرداخت وام داد؛ اتفاقی 
که رخ نداده اســت، حال آنکه اگر این 
وام پرداخت شود برخی مشکالت رفع 
می شود. با روند های فعلی ما احساس 
خطر می کنیم. درست است که حاال به 
صورت مرتب حقــوق ماهانه پرداخت 
می شــود، اما شــرایط خوب نیست و 
ممکن اســت اتفاقات ســال ۹۵ برای 
کاشی اصفهان تکرار شــود. کارگران 
حتی حاضرند یک ماه حقوق نگیرند، اما 
کارخانه نخوابد. نباید به گونه ای عمل 
شود که باز کارخانه دچار مشکل شده 
و کارگران جای اینکــه در خط تولید 

مشغول باشند، لب خیابان بنشینند.
واگذاری کارخانه ها به کارگران

واگذاری کارخانه ها و بنگاه هایی که 
در اختیار دولت اســت یکی از پربحث 
ترین موضوعــات در یــک دهه اخیر 
بوده اســت. با ابالغ سیاست های اصل 
۴۴ بنا بر این شد که بنگاه های دولتی 
به بخش های تعاونی و خصوصی واگذار 
شود؛ واگذاری هایی که در موارد زیادی 
موفق نبود و به مشــکالت کارخانه ها 
دامن زد. اگر اکنــون در کارخانه هایی 
مانند هپکو و نیشــکر هفت تپه شاهد 
بروز وضعیتی هستیم که به اعتراضات 
دامنه دار کارگران انجامیده، دلیل آن 
واگذاری غیرکارشناســی بوده است. 
واگذاری هایی کــه از آن در مواردی با 
عنوان خصولتی شدن یاد می شود و در 
موارد دیگر اهلیت کسانی که بنگاه ها به 

آنها واگذار شده زیر سوال می رود.
همزمــان بــا داغ شــدن بحــث 
واگذاری ها، سهام دار کردن کارگران نیز 
مورد توجه قرار گرفته است. طرفداران 
این طــرح عنوان می کننــد کارگران 
مشــکالت را می دانند، دلشان به حال 
واحد تولیدی می ســوزد و در کل آنها 
می توانند مدیریت بهتری نســبت به 
کسانی داشته باشند که کارگر نیستند و 
چه بسا هیچ گاه هم کارگر نبوده اند. البته 
در بحث واگذاری ســهام کارخانه ها به 

کارگران بیشتر نسبت ۴۹ به ۵۱ مطرح 
اســت، یعنی اینکه ۴۹ درصد سهام به 
کارگران داده شود و ۵۱ درصد دیگر در 
اختیار مدیران و سرمایه گذاران باشد. این 
نسبت نیز باعث می شود تنها کارگران 
اندکی بیشتر از قبل در تصمیمات نقش 
داشته باشــند، اما در برابر همین هم 

مقاومت های زیادی وجود دارد.
وقتی سه نفر کارگر با مدرک دیپلم 
توانستیم هفت ماه کارخانه را اداره کنیم 
و حقوق معوق هم نداشته باشیم، چطور 
مدیران با این همــه ادعا قادر به چنین 

کاری نبودند؟
اخیرا علیرضا حیدری،کارشناس 
حــوزه کار، عنــوان کــرده اســت: 
بنگاه ها را برخالف اهدافــی که برای 
خصوصی ســازی واگذار کردیم و حال 
کسی که مالک آنها شــده تصور کرده 
بیشــترین ســودآوری و بهره وری در 
تعطیلی بنگاه اســت، درحالی که در 
واگذاری ها می توانســتیم بخش قابل 
توجهی از سهام کارخانجات را به بدنه 
کارخانــه و کارگــران واگــذار کنیم. 
قبال واگذاری ها به این شــکل صورت 
می گرفــت کــه ۴۹ درصد ســهام به 
کارگران و ۵۱ درصد به بخش خصوصی 
تعلق می یافت و تفاوتشــان در ســود 
حاصل از فعالیت کارگاه دو درصد بیشتر 
نبود، اما ۵۱ درصد قــدرت مدیریت و 
کنترل واحد را به دست بخش خصوصی 
می دادند تــا از توانایی مدیریتی باالتر، 
خالقیت و نوآوری بیشتر و برنامه ریزی و 

تولید بهتر برخوردار شود.
همچنیــن علــی اکبر ســیارمه، 
کارشناس حوزه کار، می گوید: سال های 
سال است که نمایندگان تشکل های 
کارگری بحث سهیم شدن کارگران در 
کارخانه ها را مطرح می کنند، چراکه با 
مشارکت کارگران در مدیریت و سهام 
کارخانه ها، هم تولید و بهــره وری در 
بنگاه باال می رود، هم انگیزه کار بیشتر 

می شود.
تجربه کارگران کاشی اصفهان در 
مدیریت کارخانه نشان می دهد که آنها 
توانایی این کار را دارند. صالحی، کارگر 
کارخانه کاشی اصفهان، می گوید: وقتی 
از کاری سررشته داشــته باشی و دلت 
برای کار بسوزد به گونه ای کار می کنی 
که کارخانــه تعطیل نشــود. در مورد 
کاشی اصفهان باید تاکید کنم که این 
کارخانه یک واحد صنعتی فوق العاده 
بوده و همانطور که گفتم ضرر ده شدن و 
بدهکار شدنش عجیب بود. وقتی سه نفر 
کارگر با مدرک دیپلم توانستیم هفت ماه 
کارخانه را اداره کنیم و حقوق معوق هم 
نداشته باشیم، چطور مدیران با این همه 

ادعا قادر به چنین کاری نبودند؟
 دست دولت تا مرفق 

در اقتصاد است
بیش از یــک دهه اســت درباره 
مشــکالت خصوصی ســازی بحث 
می شــود و اهلیت تعبیری است که 

در این بــاره به کار مــی رود و عنوان 
می شــود اگر جایی خصوصی شد و 
شکســت خورد، دلیلش این اســت 
کــه اهلیت فــردی که واحــد به آن 
واگذار شده، ســنجیده نشده است. 
متعاقب این بحث این مســاله مورد 
توجه قرار می گیرد کــه اهل و نااهل 
در واگذاری ها چیســت؟ چه کسی 
یا کســانی واقعا اهلیت دارند؟ اینکه 
عنوان شود فردی در کاری سررشته 
داشته باشند، ویژگی مهمی است، اما 
جدای از آن باید هدف فرد از گرفتن 
مدیریت یک کارخانه ارزیابی شــود. 
اگر با منطق سرمایه داران بحث کنیم 
شاید عنوان شود که دولت حق ندارد 
برای افرادی که مدیریت واحدی را در 
اختیار می گیرند شرط بگذارد و مثال 
بگوید حق اخراج کارگران یا تعطیلی 
کارخانه را ندارید. واقعیت اما این است 
که در ایران هنوز دست دولت به طور 

کامل از اقتصاد بیرون نرفته است.
عالوه بر ایــن، دولت در راســتای 
وظایف قانونی خود یعنی بسترسازی 
بــرای ایجــاد شــغل موظــف بــه 
سیاســت گذاری هایی در حوزه کالن 
است. الزم است در واگذاری ها حداقل 
به صــورت موقــت این شــرط وجود 
داشته باشد که کارخانه باید تا مدتی با 

کارگرانی که دارد به کارش ادامه دهد. 
واگذاری بنگاه های دولتی به بخش 
خصوصی در راســتای چابک سازی 
اقتصاد و ایجاد رونق اقتصادی اســت 
اما نباید اجــازه داد بنگاه های دولتی 
که در مواردی خوب هم کار می کنند 
طوری واگذار شــوند که افراد فقط به 
دنبال فروش امــالک و دارایی های 
آن باشــند و جای تولیــد از داللی و 
ســوداگری ســود ببرند. در این بین 
باید بــه افزایش نقــش کارگران در 
اقتصاد توجه ویژه نشان داد. کارگران 
ستون فقرات تولید هستند، پس چرا 
در تصمیم گیری ها نقشــی نداشته 
باشــند؟ واگذاری بخشــی از سهام 
کارخانه هــا به کارگــران انگیزه کار 
کردن را افزایــش می دهد، آنقدر که 
می توان مدعی شــد کارخانه ای که 
سهامش در اختیار کارگران است به 

سختی تعطیل می شود.

چرا در برابر واگذاری سهام کارخانه ها به کارگران مقاومت می شود؟

حکایتاهلونااهلدرواگذاریها

خبر

در گزارش جدیدی که مرکز آمار درباره نرخ بیکاری ارائه 
داده، جمعیت بیکار باالی ۱۵ ســال تا ۶۵ سال جزء بیکاران 

محسوب شده اند.
 به گزارش خبرنگار ایلنا، اعالم نرخ بیکاری تابستان امسال 
تعجب کارشناســان اقتصادی و فعاالن بازار کار را برانگیخته 
اســت. مرکز آمار اعالم کرده در این فصل بیکاری ۱.۸ درصد 
کمتر شده و به طور کلی بیکاری در نیمه اول امسال ۱.۵ درصد 
کاهش داشته است. با توجه به اینکه شرایط اقتصادی و فشار 
تحریم ها رشد اقتصادی در سال ۹۷ را منفی کرده و پیش بینی 
می شود سال ۹۸ نیز رشد اقتصادی منفی باشد، کاهش نرخ 
بیکاری عجیب به نظر می رسد، آنقدر که برخی از دستکاری 

آمار حرف می زنند.
بررسی ها نشان می دهد جز مشاغل فصلی که باعث شده 
نرخ بیکاری تابستان کاهش یابد، یک تغییر در محاسبه نرخ 
بیکاری نیز منجر به کاهش این نرخ شده است. آنطور که مرکز 

آمار می گوید نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ سال به باال تا ۶۵ سال 
محاسبه می شود؛ اتفاقی که می تواند هم خوب و هم بد تلقی 
شــود. نکته منفی آن کاهش صوری نرخ بیکاری است و نکته 
مثبت آن خارج کردن افراد ۱۰ تا ۱۵ ساله از دایره افراد فعال 
در حوزه کار و نزدیکی به استاندارد های جهانی در زمینه منع 

کار کودکان است.
سایت مرکز آمار در توضیحی در ارتباط با تغییرات جدیدی 

نوشته است:
به گواه متخصصین، طرح آمارگیری نیــروی کار یکی از 
فنی ترین  طرح های آماری کشور اســت که براساس آخرین 
استانداردهای سازمان بین المللی کار )ILO( پیاده سازی شده 
است. لذا تمامی تالش دست اندرکاران طرح مذکور مبتنی بر 
رعایت اصول حرفه ای در راستای کیفیت هر چه بیشتر آن است. 
ســن ورود به کار نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما سازمان 
بین المللی کار سن استانداردی را برای بررسی وضعیت بازار 

کار کشورها توصیه نکرده و در این خصوص دست کشورها را 
باز گذاشته است تا با توجه به شرایط بومی و مقررات داخلی آن 
را تعیین کنند. در کشورهای جهان نیز سن مذکور، ۱۰، ۱۲، 
۱۵ و ۱۶ سال در نظر گرفته شده است. اما در سال های اخیر با 
توجه به تحوالت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی صورت گرفته و 
ارزیابی های بعمل آمده بسیاری از کشورها حداقل سن بررسی 
شــاخص های کلیدی بازار کار را ۱۵ ســال در نظر گرفته اند 
)کشورهایی که شاخص های بازار کار را در سن ۱۵ سال و بیشتر 
اطالع رسانی می کنند، عبارتند از: استرالیا ۱۵ سال، انگلستان 
۱۶ سال ، نیوزلند ۱۵ سال، چین ۱۶ ســال، آمریکا ۱۶ سال، 
ترکیه ۱۵ سال، مصر ۱۵ ســال(. سیاست مرکز آمار ایران نیز 
همواره ارائه اطالعات کارا و باکیفیت بوده است و برای دستیابی 
به آن از هیچ تالشــی دریغ نکرده اســت؛ لذا به منظور فراهم 
نمودن سازگاری بیشتر در بررســی روندها و انجام مقایسات 
بین المللی، به دلیل تحوالت مشابه در کشورمان و همچنین 

قانون کار کشور در زمینه سن ورود به کار که افراد ۱۵ سال به باال 
را مجاز به انجام کار می داند، از این پس شاخص های عمده بازار 
کار کشور براساس جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر محاسبه و ارائه 
می شود و این در حالی است که همچنان شاخص های مربوط 
به جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نیز به تمام کاربران ارایه شده و در 

گزارش مرکز آمار ایران هم ارائه شده است.

مبنا تغییر کرد، آمار اشتغال افزایش یافت

 فقط بیکاران ۱۵ سال به باال، بیکار محسوب می شوند

کارشناس حوزه کار: 
سال های سال است که 
نمایندگان تشکل های 

کارگری بحث سهیم شدن 
کارگران در کارخانه ها را 
مطرح می کنند، چراکه 
با مشارکت کارگران در 

مدیریت و سهام کارخانه ها، 
هم تولید و بهره وری در 

بنگاه باال می رود، هم انگیزه 
کار بیشتر می شود

تجربه کارگران کاشی 
اصفهان در مدیریت 

کارخانه در سال ۹۵ و ۹۶ 
نشان می دهد که ایفای 
نقش بیشتر کارگران به 

نفع تولید است و می تواند 
واگذاری بنگاه های دولتی 

را در مسیر متفاوتی قرار 
دهد

علیرضا حیدری: در بحث 
واگذاری سهام کارخانه ها 
به کارگران بیشتر نسبت 
۴۹ به ۵۱ مطرح است؛ ۴۹ 
کارگران و ۵۱ درصد دیگر 
مدیران و سرمایه گذاران. 
این نسبت باعث می شود 

تنها کارگران اندکی بیشتر 
از قبل در تصمیمات نقش 
داشته باشند، اما در برابر 

همین هم مقاومت های 
زیادی وجود دارد
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 سن بیکاری 
را تغییر داده ایم

 بجای این حرفا 
بیا کمک کن...!


