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اعتراض مجدد کارگران 
هفت تپه در پی تاخیر حقوق

جمعــی از کارگران مجتمع نیشــکر هفت تپه 
در اعتــراض به عــدم پرداخت دســتمزد، مقابل 
دفتر مجتمع، تجمع اعتراضی برگــزار کردند. این 
درحالی ســت که سرپرســت مجموعه می گوید: 
براساس زمان بندی، همیشه دستمزدها یک ماه عقب 
است و ما هم اکنون فقط یک ماه حقوق عقب هستیم. 
به گزارش ایلنا، کارگران هفت تپه، دیروز نسبت به عدم 
پرداخت حقوق مهر و آبان اعتراض کردند. بخش های 
مختلف شرکت ازجمله کارگران بخش کشاورزی 
در این اعتراض صنفی شرکت داشتند. »اسدبیگی« 
سرپرست مجموعه نیشکر هفت تپه در ارتباط با این 
تجمع صنفی می گوید: حقوق ها را پرداخت کرده ایم 
اما باز هم اعتصاب می کنند و کار نمی کنند. کارگران 
۴۵ روز در اعتصاب بودند و تولید خوابید با این حال، 
حقوق ها پرداخت شده است. وی با بیان اینکه براساس 
زمان بندی، همیشه دستمزدها یک ماه عقب است، 
تاکید کرد: اکنون فقط یک ماه حقوق عقب هستیم. 
همه شــرکت ها دارند نی برداشــت می کنند اما ما 
قادر به برداشت نیستیم چون کارگران در اعتراض و 
اعتصاب هستند. همین اعتصابات مکرر باعث شده 
در تولید شکر با مشکل مواجه شویم. اسدبیگی با تاکید 
بر اینکه ما باید تولید داشته باشیم تا نان بدهیم، ادامه 
می دهد: در ماه های گذشته، یک کیلو شکر هم تولید 
نکردیم. جلوی تولید را می گیرند. با اعتراضات مکرر، 
نمی گذارند کار شــود و اورهال شود. در این شرایط 

مانده ایم با این کارگران چه کنیم؟
    

 افزایش 6درصدی 
نرخ مشارکت زنان در اقتصاد

معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
رشد ۶درصدی مشارکت زنان در اقتصاد خبر داد و 
مسئولیت های خانوادگی و شخصی را ازجمله علل 
دوری زنان از بازار کار عنوان کرد. به گزارش ایسنا، 
عیسی منصوری گفت: ورود زنان به بازار کار یکی 
از ظرفیت های قابل توجه برای توســعه اقتصادی 
است. این در حالی است که نرخ مشارکت زنان در 
فعالیت های اقتصادی با اختالف قابل توجهی نسبت 
به مردان پایین تر است. وی طی سخنانی در اجالس 
پکن ۲۵ که در بانکوک تایلند برگزار شــد، ضمن 
تشریح توانمندی های اقتصادی زنان ایرانی در حوزه 
اشتغال خانگی، میزان مشارکت زنان در سال ۲۰۱۴ 
را ۱۲درصد ذکر کرد و گفت: این میزان با ۶درصد 
رشد به ۱۸درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده است. معاون 
اشتغال وزیر کار به چالش ها و راهکارهای وزارت کار 
در حوزه اشتغال اشاره و خاطر نشان کرد: برنامه های 
اجرا شــده در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزارت کار در راستای شناســایی مشکالت زنان، 
مشارکت زنان برای حضور در بازار کار و نقش آفرینی 
آنها در توســعه اقتصادی بوده اســت. منصوری، 
مسئولیت های شخصی و خانوادگی را ازجمله علل 
دوری زنان از بازار کار عنــوان کرد و گفت: به دلیل 
فرصت های فراهم شده برای زنان در کشور، سطح 
تحصیلی آنها نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی 
پیدا کرده به نحوی که هم اکنون حدود ۶۰درصد 
فارغ التحصیالن دانشگاهی و دارندگان تحصیالت 
عالی، زنان هستند اما کم بودن سطح مهارت یکی 
از مشکالت زنان برای پیوستن به بازارکار است. به 
گفته وی، افزایش ظرفیــت کار در خانه و افزایش 
مهارت فارغ التحصیالن با آموزش تکنیکی و فنی و 
حرفه ای ازجمله تصمیمات اتخاذ شده برای کاهش 

مشکالت زنان در ورود به بازار کار بوده است.
    

۱۲۷۱ بنگاه اقتصادی در شرایط 
هشدار قرار دارند

مدیــرکل حمایت از پایداری مشــاغل وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره بــه اینکه 
۱۲۷۱بنگاه اقتصادی مشکل دار در شرایط هشدار 
قرار دارند، گفت: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری 
در مهرماه ۳درصد کاهش داشته است. به گزارش 
روابط عمومی وزارت کار، کریم یاوری با بیان اینکه 
بیش از ۱۳هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری در 
هفت ماهه اول سال جاری اشتغال مجدد پیدا کردند، 
اظهار داشت: بیمه بیکاری یک حمایت اجتماعی 
است که به بیمه شدگانی که بیکار می شوند، ماهانه 
مقرری پرداخت می شــود. وی افــزود: حمایت از 
بنگاه های مشکل دار موجب شده تا تعداد برقراری 
مقرری بیمه بیکاری با روند کندتری نسبت به مدت 
مشابه افزایش داشته باشد و این امر بر میزان اخراج 

کمتر از بنگاه ها اثرگذار بوده است.
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اخبار کارگری

شــکاف طبقاتی که خود را در 
تفاوت میان درآمد ها و هزینه های 
ماهانه خانوارها نشــان می دهد، 
اتفاقی هشداردهنده است. یک 
بررسی متکی بر گزارش های بانک 
مرکزی نشــان می دهد در سال 
۱۳۹۷ متوسط هزینه هر خانوار 
ایرانی، ماهانه چهــار میلیون و 
۳۵۰هزار تومان بوده که این رقم 
نسبت به سال قبل از آن ۲۴درصد 
رشد کرده اســت. در این سال 
هزینه ماهانه دهــک اول جامعه 
حدود ۹۵6هزار تومان در ماه بود 
و این رقم برای دهک دهم )دهک 
پردرآمد( حــدود ۱۳میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. 
برآورد ها نشــان می دهد این دو 
عدد در سال جاری )۹۸( به ترتیب 
یک میلیون و ۱۸۹ هزار تومان و ۱6 
میلیون ۷۲۹ هزار تومان است. در 
واقع با وجود اینکه شکاف موجود 
بسیار زیاد است، با شیب تقریبا 
تندی شکاف در حال بیشتر شدن 
است. »علیرضا حیدری« کارشناس 
کارگری و مســائل اقتصادی در 
گفت وگوی پیش رو، دالیل و تبعات 

چنین اتفاقی را بررسی می کند.
    

  برآورد هایی که با استناد به 
داده های بانک مرکزی منتشر شده 

نشــان می دهد که هزینه ماهانه 
دهک دهم )دهک پردرآمد( بیش 
از ۱6 برابر هزینه ماهانه دهک اول 
)کم درآمد( است. این شکاف عمیق 
تا چه حد پذیرفتنی و ناشــی از 

چیست؟
اینکه نسبت هزینه های خانوارهای 
ایرانی کــه در دهک های بــاال و پایین 
جامعه هســتند ۱۶ به یک یا حتی ۱۷ 
به یک است، براساس واقعیت هایی که 
می بینیم درست به نظر می رسد. در واقع 
ما این شکاف را به عینه می بینیم. سوالی 
که پیش می آید این اســت که چرا این 
اتفاق افتاده است. برای یافتن جواب این 
سوال باید سیاست های اقتصادی اجرا 

شده را بررسی کنیم.
دهک هــای اول و دوم دهک های 
حمایتی هســتند، یعنی رقمی که به 
عنوان هزینه ماهانه خانوار هایی که در 
این دو دهک قرار دارند، تعیین شــده، 
عمدتا توســط دولت تامین می شود. 
این گروه هــا، گروه های تحت حمایت 
هستند و این میزان هزینه هم از قبال 
حمایت های دولت ممکن می شــود. 
سوالی که ممکن اســت به ذهن برسد 
این اســت که آیا این میزانی که تامین 
می شود کفاف هزینه های خانوار ها را 
می دهد؟ برای پیدا کــردن جواب این 
سوال باید محاســباتی دیگر صورت 
گرفته و شــاخصی دیگر را نیز بررسی 

کنیم. باید ببینیم حداقل نیاز ها خانوار ها 
در ماه چقدر است و با چه میزان درآمدی 
تامین می شــود. وقتی این مقایسه را 
کردیم، می توانیم به این نتایج برسیم 
که چه گروه ها و دهک هایی هستند که 
درآمدی زیر درآمدی که حداقل نیاز ها 
را تامین می کنند، دارند. این گروه ها به 
لحاظ بقا و زیست، گروه های آسیب پذیر 
و تهدید شونده هستند. این گروه ها باید 
دقیقا مشخص شده و حتی به تفکیک 
استانی و شهری و روســتایی تا معلوم 

شود وضعیت چگونه است.
  شکاف موجود به نظر بسیار 
زیاد می رسد و بررسی اعداد و ارقام 
در این زمینه نشان می دهد که سال 
به سال این شــکاف بیشتر شده 
است. برای مثال در سال ۹۷، هزینه 
دهــک اول )کم درآمد( حدود 
۹۵6هزار تومان در ماه بود و این 

رقم بــرای دهک دهــم )دهک 
پردرآمد( حــدود ۱۳میلیون و 
۵۰۰هزار تومان تعیین شده بود. 
مقایسه این دو رقم نشان می دهد 
که همین پارسال نسبت ۱۳ یا نهایتا 
۱۴ به یک بوده و االن نسبت بیشتر 

است.
بحث مهم این اســت کــه چرا این 
اتفاق افتاده و ما شــاهد شکاف ۱۶ به 
یک یا ۱۷ بــه یک بیــن هزینه های 
دهک های باال و پایین هســتیم؟ باید 
در این بخش سیاســت های اقتصادی 
و تعدیل هــای اقتصــادی را ارزیابی 
کرد. وقتی به شاخص تورم نگاه کنیم 
می توانیم نوعــی ارزیابی در این زمینه 
داشته باشیم. سیاست هایی که منجر 
به افزایش تورم شــده اســت شکاف 
طبقاتــی را بین دهک هــای مختلف 
جامعه بیشتر می کند. اگر روند را مثال از 
۲۰ سال گذشته مورد ارزیابی قرار دهیم، 
می بینیم شکاف ایجاد شده و افزایش یا 
کاهش آن با میزان تورم ارتباط تنگاتنگ 
دارد. وقتی مقایسه ای بین دهک های 
باال و پایین جامعه داشته باشیم می بینیم 
که نسبت هزینه های آنها در برهه های 
مختلف باال و پایین شــده است. یعنی 
نســبت زمانی ۱۰ به یک، زمانی ۱۲ به 
یک، زمانــی ۱۶ به یک و... اســت. این 
نوسان خود اثر سیاست های اقتصادی 

موثر بر نرخ تورم را نشان می دهد.
ایــن نســبت ها چه چیــزی به ما 
می گویند؟ می گویند بخشی از جامعه 
دارد ســهم بخش دیگری از جامعه را 
می گیرد و به عبارت دیگر ضریب جینی 
مرتب دارد به سمت بدخیمی حرکت 

می کند و شــکاف طبقاتی سال 
به ســال دارد بیشتر می شود. 
این نابرابری را می توان متاثر 
از اتفاقاتــی کــه در اقتصاد 
می افتد بدانید. کارشناسان 

اقتصــادی و پژوهشــگران 

می توانند بــه ما بگویند اگر نســبت 
ناعادالنه و غیر منصفانه است، متاثر از 
چه متغیرهای مستقلی در اقتصاد است 
و اهمیت هر کدام چیست. به این ترتیب 
می توان سیاست های اقتصادی را که 
منجر به بروز این شکاف شده است، مورد 
نقد و بازنگری قرار داد. سیاست هایی که 
دارد این روند را شکل می دهد و اقتصاد 
را به سمت خطرناکی پیش می برد باید 

متوقف یا اصالح شوند.
  تداوم روند موجود چه تبعاتی 

به دنبال دارد؟
واقعیت این اســت که ادامه روند 
موجود اتفاقات نامیمون و خطرناکی را 
به دنبال دارد. در هر جامعه تنظیم کننده 
و عنصر پایــداری و ضریب اتکا، طبقه 
متوسط است. طبقه متوسط سرمایه 
اجتماعی و اعتماد را بــاال می برد. اگر 
این طبقه متوســط که االن به واسطه 
سیاست های اقتصادی در حال تقلیل 
پیدا کردن اســت و بخــش عمده ای 
از آن به ســمت طبقــه پایین و بخش 
قلیلی به سمت طبقه باال سوق می یابد، 
الغر شــود، پایداری جامعه نیز دچار 
مخاطره می شود. ضعیف شدن طبقه 
متوسط باعث می شود جامعه به سمت 
دوقطبی حرکت کند. دوقطبی از این 
منظر اتفاق می افتد که طبقه متوسط 
به شدت ضعیف می شــود، یک طبقه 
فقیر گســترده و بزرگ ایجاد می شود 
و در مقابل آن طبقــه باالی کم تعداد و 
کم حجم قرار دارد. تضاد طبقاتی ایجاد 
شــده باعث ناامنی و ناهنجاری هایی 
می شود و بعد از آن هزینه های دیگری 
برای جامعه ایجاد می شــود. این 
هزینه ها لزوما اقتصادی 
نیست، بلکه اجتماعی، 
فرهنگی و ... نیز هست 
و بخش عمــده ای از 
درآمد هــای جامعه 
باید صــرف تقابل دو 

گروه مذکور شود. در چنین صورت عمال 
جامعه شکلی دیگر پیدا کرده و به عبارتی 
دفرمه می شود و این اصال مناسب نیست 
و هشداردهنده اســت. عدد هایی که 
ارائه شد این وضعیت را نشان می دهد؛ 
شــکافی عمیق بین دهک های باال و 

پایین جامعه.
  مساله مهمی که در ارتباط با 
شکاف طبقاتی و فاصله نجومی بین 
هزینه های دهک های باال و پایین 
جامعه وجود دارد، این اســت که 
چنین شکافی باعث ادامه چرخه 
فقر می شــود. خانواده ای که در 
دهک پایین جامعه قــرار دارد 
نمی تواند برای بسیاری از موارد 
مانند آموزش سرمایه گذاری کند و 
این باعث ایجاد تداوم فقر آموزشی، 
فرهنگی، اجتماعی و... می شود. 
شکاف عمیق بین طبقات چگونه به 
ابدی کردن فقر برای خانواده های 

فقیر منجر می شود؟
بی شک این طور است که این شکاف 
باعث می شود فرزندان خانواده ها فقیر 
نیز در چرخه فقر گرفتار می مانند و حتی 
فرزندان فقرا گاه وضعیتی به مراتب بدتر 
از پدر و مادر هایشان دارند. دهک های 
پایین جامعه اقشار آسیب پذیری هستند 
که تهدیدی برای جامعــه از نظر فقر 
و گرســنگی به حســاب می آیند. این 
اقشار آسیب پذیری خود را با گروه های 
دیگر مقایسه می کنند که از وفور نعمت 
بهره مند هســتند. این مقایســه خود 
باعث ایجاد آسیب هایی می شود. فقر 
همیشه یک آســیب بزرگ اجتماعی 
است. سیاست ها باید به گونه ای باشند 
که این اقشار را مورد حمایت قرار دهند و 
از فاصله طبقات ایجاد شده بکاهند. این 
راهکار جلوگیری از مشکالتی است که 

فقر و فاصله طبقاتی به وجود می آورد.

ضعف طبقه متوسط و گسترش ناامنی و ناهنجاری در جامعه

حرکت ضریب جینی به سمت بدخیم شدن

خبر

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران 
تامین اجتماعی شهر تهران می گوید: متاسفانه 
دولت خــود را کمیته امداد و بازنشســتگان و 
کارگــران را صدقه بگیر در نظر گرفته اســت. 
بازنشسته تامین اجتماعی، یارانه مختصر نیاز 

ندارد بلکه مستمری مکفی می خواهد.
»علی دهقان  کیــا« در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که 
ستاد شناسایی مشموالن حمایت معیشتی را 
راه انداخته، به تازگی شرایط افرادی که مشمول 
دریافت این حمایت نمی شوند را اعالم کرد. برای 
نمونه قید کرده خانوارهایی که ارزش ملک آنها 
در تهران و کالن شــهرها ۱۲میلیارد ریال و در 
سایر شهرستان ها ۹میلیارد ریال باشد. این در 

حالی است که من بازنشســته یا من کارگر اگر 
ســال ۶۵ خانه ای را به ارزش ۳۸۰هزار تومان 
خریداری کرده باشم به لطف بی ثباتی اقتصاد، 
ارزش خانه ام بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

تومان است.
وی افزود: حاال من بازنشســته هرچه بگویم 
آن زمان که این خانه را خریــدم این قدر ارزش 
داشــت و حاال قدرت خرید همین خانه ای که 
در آن نشســته ام را ندارم، وزارت کار می گوید: 
نه؛ قبول نیست! پرســش من بازنشسته یا من 
کارگر این است که این چه سیستمی است که راه 
انداخته اید؟! این سیستم کاری کرده که عده ای 
که باید مشمول حمایت ها می شدند، به صورت 

سیستماتیک حذف شوند.

دهقان کیا اظهار داشــت: دولت خود اذعان 
دارد که افزایــش قیمت بنزین ۴ تــا ۵ درصد 
تورم ایجاد می کند. بنا بر اعالم مرکز آمار ایران، 
نرخ تورم کل کشــور، در آبان مــاه ۱۳۹۸ برابر 
۴۱.۱درصد اســت کــه در دهک های مختلف 
هزینه ای در بازه ۴۰.۷درصد برای دهک اول تا 
۴۲.۷برای دهک دهم در نوسان است. حاال باید 
حداقل ۵درصد تورم را در کوتاه مدت به آن اضافه 
کرد. با این حساب اگر متوسط کمک معیشتی 
خانوارها ۱۴۰هزار تومان باشد، بین یک تا دو سوم 

قدرت خرید آن در کوتاه مدت از میان می رود.
وی افزود: حساب کنید اگر متوسط دریافتی 
حقوق و مزدبگیران ۴ و نیم میلیون تومان باشد، 
با همین تورم ۵درصدی، ۲۲۵ تا ۲۵۰هزار تومان 

آن از کف رفته است. در نتیجه ۱۴۰هزار تومان 
حمایت معیشــتی عمال بی ارزش است یعنی 
باید یک چیزی هم از جیبتان بدهید! از آن سو 
دولت می گوید قیمت هــا را کنترل می کنیم. 
نمی گذاریم مردم اندک اثــرات تورمی حذف 
یارانه بنزین را حس کنند. واقعیت این اســت 
که فروشندگان به این موارد وقعی نمی گذارند 
و قیمت ها را واقعا افزایش داده اند. باالخره تا یک 
جایی افزایش شــمار بازرســان و برخوردهای 

قضایی جواب می  دهد.
و  ن  نشســتگا ز با ن  نــو کا ئیــس  ر
مســتمری بگیران تامین اجتماعــی تهران 
افزود: می گویند دهک هــای کم درآمد مانند 
بازنشستگان یا شاغالن حقوق و مزدبگیر چون 

خودرو ندارند، پس یارانه پنهان بنزین 
به کارشــان نمی آمد. برای 

همین حذفــش کردیم و 
نقــدی بــه دستشــان 

رساندیم اما همه می دانند وقتی بنزین گران شد 
راننده ای که در خط تجریش-ونک کار می  کند 
کرایه اش را از ۴ هزار به ۶ هزار تومان افزایش داد.

دهقان کیــا تصریح کرد: خوب، فشــار این 
افزایــش کرایه به چه کســی غیــر از کارگر و 
بازنشسته وارد می شود؟ برای همین می گویم 
دولت با این سیاست های توزیعی، بازنشستگان 
را ناامید کرده است. بهتر 
اســت که دســت و 
پایــش را کمــی 
جمع کنــد و به زیر 
پاهایــش نگاهی 
بیاندازد و اتفاق  ها 

را خوب رصد کند.

رئیس کانون مستمری بگیران تامین اجتماعی تهران:

بازنشسته، مستمری مکفی می خواهد نه صدقه دولتی

یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه کارگران حداقل بگیر 
نگران بررسی و سرکشی به حساب های بانکی خود نیستند، 
از وزارت کار خواســت تا لیســت بیمه شــدگان کارگری و 
بازنشسته ای که کمک معیشتی دریافت کرده اند را اعالم کند.

داوود امیری در گفت وگو با ایســنا، درباره مشمول نشدن 
بخشــی از کارگران در طرح معیشــتی دولت  گفت: در حال 
حاضر آمار دقیق بیمه شدگان تامین اجتماعی اعم از کارگری 

و بازنشسته در تامین اجتماعی موجود است و مشخص است 
که چند درصــد حداقل بگیرند و چند درصــد باالی حداقل 
بیمه پردازی دارند، بنابراین از وزارت کار می خواهیم لیست 
بیمه شــدگان تامین اجتماعی که مشــمول دریافت کمک 
معیشتی شده اند را اعالم کند تا بدانیم چند درصد بیمه شدگان 

مشمول دریافت این مبلغ شده اند.
وی افزود: براساس آمارهای اعالم شده بیشترین پرداخت ها 

در استان های سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی بوده ولی 
ما در خراسان شمالی مراجعه فراوان داشتیم که اظهار می کنند 

مشمول نشده اند و کمک معیشتی به آنها تعلق نگرفته است.
عضو هیات مدیره کانون شــورای اســالمی کار خراسان 
شمالی ادامه داد: متاســفانه در خراسان شمالی روستاییانی 
هم بوده اند که کمک معیشتی دریافت نکرده اند در صورتی 
که خانه ۹۰۰ میلیون تومانی و ماشین ۲۵۰ میلیون تومانی 
نداشتند لذا از وزارت کار و متولیان مربوطه انتظار داریم به طور 
شفاف اعالم کنند این مبلغ حاصل از اصالح قیمت بنزین به 
حساب چه کسانی واریز شده است؟ امیری با بیان اینکه کارگران 

از ضعیف ترین اقشار جامعه به شمار می روند و شایسته بود که 
در این طرح در اولویت پرداخت قرار می گرفتند،  افزود: اگر سبد 
معیشتی به کارگران تعلق نگرفته به چه کسانی داده شده است؟ 
مگر اینکه این مبلغ تنها به افراد تحت پوشش کمیته امداد و 
بهزیستی پرداخت شده و بسیاری از کارگران و بازنشستگان را 

در جامعه هدف طرح قرار نداده باشند.
وی دربــاره پیامک مربوط بــه اجازه بررســی اطالعات 
حساب های اشخاص نیز گفت: معتقدم این کار فشار روانی بر 
مردم است تا افراد ثبت نام نکنند در حالی که کارگر حداقل بگیر، 
حساب بانکی به خصوصی ندارد که نگران سرکشی به آن باشد.

عضو هیات مدیره کانون شورای اسالمی کار خراسان شمالی:

کارگر حداقل بگیر، نگران سرکشی به حساب بانکی نیست

دهک های پایین جامعه، 
تهدیدی برای جامعه از نظر 

فقر و گرسنگی به حساب 
می آیند. این اقشار، خود را 

با گروه های دیگر مقایسه 
می کنند که از وفور نعمت 

بهره مند هستند. این 
مقایسه خود باعث ایجاد 

آسیب هایی می شود

ضعیف شدن طبقه 
متوسط باعث می شود 

جامعه به سمت دوقطبی 
حرکت کند. تضاد طبقاتی 
ایجاد شده باعث ناامنی و 
ناهنجاری هایی می شود و 

بعد از آن هزینه های دیگری 
برای جامعه ایجاد می شود
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