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یک فعال کارگری:
پرداخت غیرپولی سنوات، 

بدعت است
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
در رابطه با ماجرای اعطای نوشابه در ازای سنوات به 
بازنشستگان زمزم گرگان گفت: این اتفاق می تواند 
بعدها در کارگاه ها و واحدهای دیگر، ایجاد بدعت 
کند تا آنها هم به راحتی از پرداخت نقدی حق سنوات 
سر باز بزنند و به دنبال راه های دیگر برای پرداخت 

سنوات بیافتند.
به گزارش ایلنا، اعطای نوشابه در ازای سنوات 
به بازنشستگان شــرکت زمزم گرگان بحث ها و 
واکنش های بسیار زیادی را در بین فعاالن کارگری 
و کارشناسان ایجاد کرد. فعاالن کارگری این امر را 
یک تخلف آشکار و قابل پیگیری قضایی دانستند 
اما برخی نیز تالش کردند آن را در قالب یک توافق 
ساده بین کارفرما و بازنشستگان نشان دهند. در 
همین رابطه، علیرضا حیــدری می گوید: قانون 
صراحتا صحبت از پرداخت نقدی با وجه رایج کشور 
می کند و اصال صحبتی از معادل برای آن نمی کند. 
از نظر من، کارگــران می تواننــد در این موضوع 
از کارفرما شــکایت کنند و معادل سنواتشان را 
وصول کرده و پول دریافت کنند. وی اشــاره کرد: 
البته با توجه به قانون، انواع و اقسام روش ها برای 
اجرای حکم هیات های تشــخیص حل اختالف 
در این گونه مســائل وجود دارد. اگر کارفرما توان 
پرداخت پول نداشته باشد، می توان از مسیر بستن 
حساب و توقیف مال و تبدیل آن به پول اقدام کرد. 
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
خاطرنشــان کرد: این اتفاق می توانــد بعدها در 
کارگاه ها و واحدهای دیگر ایجاد بدعت کند تا آنها 
هم، به راحتی از پرداخت نقدی حق سنوات سرباز 
بزنند و به دنبال راه های دیگر برای پرداخت سنوات 
بیافتند. خطر در همین نکته است. وی تاکید کرد: 
توصیه من این است که کارگران بروند و پولشان را 
از شرکت طلب کنند و اجازه ندهند کارفرما راه های 
ساده  و نامتعارف  را اختراع کند. به نظر من، این تنها 
راهکار موجود است. ولی در مجموع، اگر اقدامات 
الزم صورت نگیرد، اتفاق زمزم یک بدعت گزاری 
بسیار بد برای سایر کارگاه ها خواهد بود. حیدری 
افزود: کارگر در زمانی کــه رابطه کاری اش قطع 
می شود کارفرما موظف اســت به میزان سنوات 
کارکرد یک کارگر، براســاس آخرین حقوقی که 
می گیرد به اندازه یک ماه در ســال، به او سنوات 
بدهد. این صراحت قانون اســت. معنی پرداخت 

سنوات به ماخذ آخرین حقوق یعنی ریال است.
     

توفیقی: 
روحانی در تورم    رکورد   زد

توفیقی معتقد است تورم ماهانه ۷.۱درصدی 
یک رکورد است؛ آن هم در حالی که وعده های قبلی 

از چیز دیگری حکایت داشت.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شــوراها تورم 
می گوید: قبــل از این، آخرین شــاهکار تورمی 
متعلق به احمدی نژاد بود. در دولت احمدی نژاد، 
تورم ماهانــه ۴.۶درصد بود و یادمان هســت که 
روحانی در ســخنرانی های انتخاباتی بارها اعالم 
کرد که این نــرخ تورم یک فاجعه اســت و دیگر 
هرگز اتفاق نمی افتد اما به رغم همه این شعارها، 
در مهرماه تورم ماهانه ۷.۱درصدی داشــتیم. او 
ادامه می دهد: با توجه به اینکه آمدند ســال پایه 
مالی را از ۹۰ به ۹۵ تغییر دادند و این تغییر ســال 
پایه، سه، چهار درصد از افزایش نرخ تورم را پوشش 
می دهد، باز هم شاهد هســتیم که سیاست های 
پولی و صنعتی اشتباه آنچنان تاثیرگذار بوده که 
تورم شاخص ماهانه ۷.۱درصد را تجربه کرده ایم. 
این تورم در همه اقالم سبد معیشت خانوار تاثیر 
می گذارد و در نهایت باعث این می شــود که تورم 
نقطه به نقطه ماهانه برای مهــر ماه، ۳۲.۸درصد 
باشد. معنی این اعداد این است که در مهرماه ۹۷ 
به نسبت مهر ۹۶، هزینه های زندگی ۳۲.۸درصد 
افزایش داشته است. توفیقی افزایش هزینه های 
زندگی را سرسام آور توصیف می کند و می گوید: 
این را هم بایــد در نظر بگیریم کــه در همه جای 
جهان، نرخ و ارقام رسمی تورم با ارقام غیررسمی 
فاصله دارد. ارقام رســمی معموالً »تعدیل شده« 
است و این مساله در مورد ایران نیز صادق است. اگر 
این تعدیل ها را کنار بگذاریم به نرخ های بیشتری 
برای تورم ملموس و عینی می رســیم. این فعال 
کارگری به تاثیرگذاری »ضرایب اهمیت« ورود 
می کند و می گوید: اگــر ضرایب اهمیت کاالها را 
دخالت دهیم، می بینیم تورم بیش از اینهاســت. 
مثال »پروتئین« مهر امســال نسبت به مهر سال 
گذشته، ۵۱.۶درصد افزایش قیمت داشته. میوه 
در همین مدت، ۷۸درصد افزایش قیمت داشته، 
پوشاک ۳۵درصد، مسکن ۲۹درصد، بهداشت و 
درمان ۳۳درصد، حمل و نقل ۳۴درصد، ارتباطات 
۳۸درصــد و هزینه هــای آموزشــی و تفریحی 

۵۹درصد گران شده است. 

اخبار کارگری
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علــی ربیعی گفــت: فکر می کم 
درک شرایط برای هر اقدام و حرکتی 
بسیار مهم است و محیط شناسی و 
شناخت کار در تابلوهای بزرگی که 
متصور هســتیم، برای ما چگونگی 

حرکت را مشخص می کند.
وزیر پیشــین تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با بیان اینکه قصد دارم به 
عنوان کسی که در گوشه ای از دولت 
فعالیت می کند، تابلویی از وضعیت 
جامعه را ترســیم کنم، گفت: برای 
دوره ای کــه در آن به ســر می بریم 
تعبیــری دارم که می گویــم دوره 
ســر باز کردن بحران هــای متعدد 
اجتماعی و اقتصادی ۶۰ ساله جامعه 
ایران اســت. برخی از این بحران ها 
۲۰ ســاله و برخی از اینها شاید ۶۸ 

ساله باشد.
وی با اشــاره به تعبیــر یکی از 
جامعه شناســان در جلسه با رئیس 
جمهــور گفت: این جامعه شــناس 
اظهار کــرد که چک هــای تثبیت  
شده ۶۰ ساله را امروز باید این دولت 
بپــردازد. واقعیت امــر خیلی هم 
نمی توانیم از موضــع دفاعی به این 
مســائل بپردازیم. من اینجا موضع 
تبیینــی دارم و نمی خواهم از دولت 
دفاعی بکنم بلکه می خواهم شرایط را 
تبیین کنم. امروز فشار بر آب و خاک 
از دوران کشاورزی دیرین ما و همپا 
نشــدن تکنولوژی های بهره وری از 
آب یعنی هم از ســمت مصرف و هم 
سمت سیاســت گذار بوده است. در 
سیاســت گذار، فقــدان پیش بینی 
برای آینده و در سمت دیگر مصرف 
ســوداگرانه و بی مهابا، امروز باعث 
شــده این قدر به آب و خاک فشــار 

وارد شود.
ربیعــی ادامه داد: مــن در ادامه 
گفته هایم یــک نگرانی بزرگ را هم 
اعالم می کنم که بخشی از مردم به 
فقر غلطیدند و به طبقــات پایین و 
دهک های پایین دارند، می پیوندند. 
افرادی که متمول بودند که منظورم 
ثروتمندان افســانه ای نیست، بلکه 
افرادی بودند که می توانستند راحت 
و خوب زندگــی بکننــد و باغات و 

کشــاورزی و دام داشــتند امروز به 
زندگی سخت و فقدان معیشت الزم 
رسیده اند و این نتیجه فشار بر آب و 
خاک اســت که متعلق به پارسال و 
شش سال اخیر نیست. یک فرایندی 
بوده که طی شده که دریاچه ارومیه 
و زاینده رود خشــک می شود. البته 
نامهربانی طبیعت هم مزید بر علت 

شده است.
برنامه ریزی برای صندوق ها

براساس مطالعات 60 سال پیش
این جامعه شناس در ادامه با اشاره 
به مساله صندوق های بازنشستگی 
گفت: در تمام دنیــا برنامه ریزی که 
بــرای صندوق های بازنشســتگی 
می شود، براساس برنامه های صحیح 
بوده ولی ما براســاس مطالعات ۶۰ 
ســال پیــش برنامه ریــزی برای 
صندوق ها صــورت می دهیم. ما در 
طول ۶۰ سال این برنامه ها را به روز 
نکردیم. شاید امید به زندگی در آن 
دوران شرایطی داشــته که فرد بعد 
از بازنشستگی خود دوران کوتاهی 
باید تامین امنیت می شده و حقوق 
می گرفته اســت. پیش بینی عمق 
زندگی برای آینده شاید وظیفه آن 
دوره نبوده است اما باید در دوره های 
متفاوت متناسب می شده که نشده 
است. در این باره دوست اندیشمندم 
محمد کاظمی که در وزارتخانه هم 
مشاور من بود، در بررسی های خود 
به هفده تصمیمی رسید که دولت ها 
با فروش آینده بــرای رضایت امروز 
گرفتند و به واقع آینده فروشی کردند 
تا رضایت ایجاد کنند. ماحصل اینکه 
ســال ۸۴، یک میلیون و ۳۰۰هزار 
بازنشسته داشــتیم و در سال ۹۲، 

بیش از سه میلیون نفر.
وی با اشــاره به بحث نقدینگی 
بنیان برافکن نیز گفت: این نقدینگی 
بنیان برافکن در اقتصاد ما هفت سال 
افزایش پیدا کرد. متاســفانه شــما 
شاهد هســتید که این نقدینگی هر 
هشــت ســال قیمت ارز را سه برابر 
کرده اســت. اگر به ۲۰ سال گذشته 
برگردیــد، می بینید که این فشــار 
نقدینگی که بیمار مزمن اقتصاد ما 

بوده و چک آن را امروز این دولت باید 
سررسید بکند، طی ۱۰ سال قیمت 
ارز را تا چهار برابــر افزایش داد. این 
را هم اضافه کنید بــه آب و خاک و 

صندوق ها.
ربیعی با اشــاره به نــرخ بیکاری 
نیز گفت: نرخ بیــکاری ای که امروز 
بــا آن مواجــه هســتیم در بحث 
تحــوالت جمعیتی به طــور علمی 
به آن پرداخته نشــده و متناسب با 
تحــوالت جمعیتی، ســازمان های 
آموزشی و مهارتی شکل نگرفته اند. 
نیروی کم توان مهارتی با تحصیالت 
باال امروز پدیده ای است که به دولت 
فعلی میراث رسیده و برای حل آن، 
باید ســاالنه برای یــک میلیون نفر 
شغل ایجاد کنیم، به اضافه اینکه سه 
میلیون نفر بیکار فعلی را هم پاســخ 
دهیم. اینها اتفاقاتی است که در این 
دوره افتاده، عالوه بــر آن تحوالت 
شــگرف اجتماعی که مربوط به این 
دوره است و باید هممه آنها را مورد 

توجه قرار دهیم.
 انقالب جمعیتی 

پایه انقالب اجتماعی است
وی ادامه داد: مــا در این دوران با 
تحوالت عظیم در نهادهای اجتماعی 
و حوزه هــای اجتماعــی و مفهوم 
خانواده که دارد دگرگون می شود، 
مواجه هستیم. نگرش افراد به خود و 
به جامعه هم به طور جدی دگرگون 
شــده که صحبت از آن خود بحث 
مفصلی می طلبــد ولی توضیح همه 
اینها برای تبیین شرایط و اینکه ما در 
کجای کار قرار داریم، ضروری است.

این جامعه شناس در ادامه گفت: 
برخی از جامعه شناســان سیاسی و 
آنهایی که روی انقالب های اجتماعی 
کار کرده انــد، انقــالب جمعیتی را 
پایه های انقالب اجتماعی می دانند. 
تحوالت نسلی و جمعیتی را پایه های 
انقــالب اجتماعی می داننــد. این 
مطالعــات مربوط به امروز نیســت 
بلکه مربوط به سال ۱۹۷۰ میالدی 
است. در همان سال ها اینترمونوژی 

انقالب ها مطرح بود.
وی با بیان اینکه مــا امروز با این 

مسائل روبرو هســتیم، تاکید کرد: 
برای این مسائل باید سیاست گذاری 
صورت بگیرد و به اینها باید پاســخ 
بدهیم. با ملزومــات و مقدوراتی که 
داریم باید پاسخ بدهیم. در هیچ دوره 
تاریخی در روابــط بین الملل، بین 
ایران و ایاالت متحده آمریکا و اروپا 
و کل جهان این اتفاق رخ نداده بوده 
که در آمریکا دشمن ترین دشمنان 

ایران روی کار باشند.
ربیعی با اشــاره به رویکردهای 
شورای امنیت ملی هم گفت:  رئیس 
جمهور آمریکا، افراد ارشــد کنگره 
و... در کنار هم علیه ایران هســتند. 
این ترکیب به تنهایی هر کشوری را 
اذیت می کند. هر کدام از این مسائلی 
که من برشمردم در هر جامعه ای که 
باشد آن جامعه دچار مشکل می شود 
و به ســمت هر کشــوری که برود 
اخالل در شرایط اقتصادی آن ایجاد 
می کند. مــا امروز با ایــن پدیده ها 

مواجه هستیم.
دهک های پایین جامعه 
در معرض تهدید هستند

وزیر پیشــین تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی افزود: با ایــن همه آنچه 
از فعالیت های ما قابل لمس اســت، 
تاثیــری اســت کــه روی زندگی 
اجتماعــی مــردم دارد. دهک های 
پایین جامعــه در معــرض تهدید 
هستند. اگر سیاســت گذاری های 

الزم صــورت نپذیــرد، تغییرپذیر 
شــدن بخش دیگری از جامعه روی 

خواهد داد.
وی با اشــاره به پیش بینی یکی 
از متفکران حوزه جامعه شناســی 
گفت: آقای عباسی پیش بینی یک 
مهاجرت بنیان برافکن را با توجه به 
فشار بر آب و خاک و بحث جمعیتی 
برای ایــران بعــد از ۱۴۰۰ دارد که 
البته از همین امروز آغاز شده است. 
مهاجرت عظیمی در ایــران انجام 
خواهد شد و این اتفاق مهمی است 
که ما با آن مواجه هســتیم. بنابراین 
مــا نیازمند سیاســت گذاری هایی 
هستیم که باید به خودمان معطوف 
باشد. ربیعی خاطرنشــان کرد: در 
بحث بین الملل، خوشبختانه دولت 
آقای روحانی به طــور جدی موفق 
بوده اســت. همین خروج آمریکا از 
برجام را به عنوان نقطه ضعف دولت 
گرفته اند ولی اگر چشم ها را بشویند 
و درســت ببینند، خواهند دید که 
یک نقطه قوت است. پیروزی ما در 
الهه، به قدری ارزشــمند است که 
می توانست شیپور پیروزی را برایش 
بزنند. این سیاست ها دنبال می شود 
و حتما برای آب، خاک، صندوق ها و 
برای مسائلی که در قدرت ما باشد، 
ســازوکارهایی اتخاذ خواهیم کرد 
تا بتوانیم ســاختاری را برای کشور، 
نقدینگی و بــازار ارز ایجــاد کنیم. 
مطمئن هستم که تا یک سال آینده 
ما به تثبیت اوضاع خواهیم رسید و 
اوضاع رو بــه بهبودیافته ای را دنبال 

خواهیم کرد.
سیاست های بازار آزاد در شرایط 
بحران جامعه را از هم می پاشاند

وی ادامه داد: آنچه ما باید در مورد 
آن بیشتر حرف بزنیم، اثر سیاست ها 
بر زندگی مردم است. امروز معتقدم 
دهک های در معرض فقر ممکن است 
افزایش پیدا کنند و سیاســت های 
بازار آزاد در شــرایط بحران جامعه 
را از هم می پاشاند. در شرایط بحران 
به تعبیری، درشکه ای که چرخش 
شکسته را در ســیل رودخانه عوض 
نمی کنند. مــن به اصالح ســطح 
ســاختاری معتقدم و این اعتقاد را 
دارم که باید اصالحات ســاختاری 
را انجام دهیم اما نه با سیاســت های 
بازار آزاد. امروز ما باید سیاست های 
حفظ زندگی مردم اولویت مان باشد. 
حفاظت از زندگی مردم باید اولویت 
ما باشــد. ما به نوعی بــا نهادگرایی 
معطوف به زندگــی مردم نیاز داریم 

تا از این شرایط بحرانی عبور کنیم.
ربیعی گفت: معتقد هســتم که 
باید از زندگی مردم محافظت بکنیم. 
اگر دهک هــای پایین را مورد توجه 
قرار ندهیم، سیاست گذاری ما موفق 
نخواهد بود و همراهی با سیاست ها 
صورت نمی گیرد و برنامه های توسعه 
با شکست مواجه می شود. ما حتما 
بایــد برنامه خاص دفــاع از زندگی 
مــردم را دنبال کنیــم. امروز چند 
مسأله در اینجا برای ما حائز اهمیت 
است. ما باید همان طور که از زندگی 
مردم مراقبت می کنیم آرامش روانی 
را  به جامعه برگردانیم. ما از زندگی 
کارگران بایــد محافظــت کنیم. 

همچنین از زندگی بازنشســتگان، 
گروه هــای کم تــوان اجتماعی و 
بیکاران مایل به کار محافظت کنیم. 
همچنین از روستانشــینانی که هم 
بحران جمعیتی و هــم بحران آب و 
خاک به طور مســتقیم بر آنها فشار 
می آورد. برنامــه حفاظت از زندگی 
حدود ۲۰ میلیون روستایی و حاشیه 
روستایی را باید داشته باشیم و این 
آن چیزی است که باید دنبال کنیم.

برای افزایش انسجام اجتماعی 
نیاز به گفت وگو داریم

وی افــزود: برنامه ریــزی برای 
روستائیان و بیکاران حاشیه شهرها، 
منجر به انسجام اجتماعی می شود. 
ما امروز انسجام اجتماعی بزرگی را 
باید ایجاد بکنیم. من اخیراً چند بار 
بیان کرده ام کــه گفت وگوی بزرگ 
اجتماعی بــرای افزایش انســجام 
اجتماعی نیــاز داریم. باید جامعه را 
متحد بکنیم. اســاس متحد کردن 
جامعه و آرامش مردم این است که 
آنها بگویند اینها مواظب ما هستند. 
باید این احســاس را بکنند و نگران 
نباشند، آرامش داشــته باشند و به 
آنها بگوییم که چشمان ما دارد شما 

را می بیند.
وزیر پیشین کار با اشاره به پدیده 
مهاجرت گفت: این موضوع می تواند 
انســجام جامعه را مورد تهدید قرار 
بدهد. همچنیــن بیکاری طوالنی و 
فقدان معاش مبتنی بر زمین مسائلی 
هستند که فکر می کنم باید بیشتر 
پیرامون اینها باید بحث کنیم. وی با 
اشاره به روستاییان و کم درآمدهای 
حاشیه نشــین گفت: ما باید تمرکز 
کنیم بــر حفظ زندگی در روســتا 
و زندگی روســتایی. ایــن دو با هم 
متفاوت است. هم زندگی در روستا 
را باید محافظت کنیم و هم زندگی 
یک روستایی را. وی تاکید کرد: فکر 
می کنم ما دو وظیفــه را باید دنبال 
کنیم. یکی دانش ترویج اشــتغال 
خرد و ایجاد اشتغال خرد و مراقبت 
از آن و دیگری دانش و برنامه ریزی 
برای تامین مالی خرد. در همه دنیا، 
برخی از بانک ها بــرای تامین مالی 

خرد ایجاد می شود.
ربیعی اظهار کرد: توسعه اشتغال 
خرد و تامین مالی خرد، راه بهتری را 
در جامعه به وجــود خواهد آورد. ما 
می توانیم رضایت مردم را جلب کنیم 
و زندگی خوبی را بــرای آنان ایجاد 
کنیم و از فقیر شدن مردم جلوگیری 
کنیم و فقرا را کمک کنیم. این همان 
چیزی اســت که امام حسین)ع( به 

خاطر آن قیام کرد.

وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

باید از زندگی مردم حفاظت کرد

گزارش

طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران نسبت 
شــاغالن بخش خدمات در مناطق شهری 
در فصل بهار ۱۳۹۷ نســبت به روســتایی، 
۲.۵ برابر و در بخــش صنعت ۹ واحد درصد 

بیشتر است.
به گزارش تسنیم، تا چند سال قبل میزان 

اشتغال بخش خدمات ۱۰۰ تا ۲۰۰ شغل بود 
اما اکنون با توجه به گسترش فضای مجازی 
و ظرفیت های جدیدی که در بخش خدمات 
ایجاد شده است تعداد مشــاغل این بخش 

افزایش یافته است. 
با وجود آنکه امروز مشــاغل خدماتی به 

باالترین سهم اشــتغال در بازار کار رسیده و 
جذابیت کسب و کارهای خدماتی، بسیاری 
از جوینــدگان کار را بــه این نوع مشــاغل 
عالقه مند کــرده اســت اما کارشناســان 
معتقدند بدون همراهی بخش های صنعت 
و کشــاورزی، توســعه اشــتغال در بخش 

 خدمات به ایجاد یک بازار کار متعادل منجر 
نخواهد شد.

طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران نسبت 
شاغالن بخش خدمات در مناطق شهری در 
فصل بهار ۱۳۹۷ نســبت به روستایی، ۲.۵ 
برابر و در بخش صنعت ۹ واحد درصد بیشتر 
است. این سهم در مناطق روستایی در بخش 
خدمات برای فصل بهار ۱۳۹۷، حدود ۲۳.۸ 
درصد بوده که نســبت به فصل بهار ده سال 
پیش )سال ۱۳۸۷(، حدود ۴.۷ واحد درصد و 
همچنین سهم بخش صنعت برای فصل بهار 
۱۳۹۷ حدود ۲۴.۷ بوده که نسبت به فصل 

بهار ده سال پیش، ۰.۹ واحد درصد افزایش 
یافته است.

سهم شــاغالن شــهری بخش خدمات 
در فصل بهار ۱۳۹۷،  حــدو د۶۰.۱ درصد 
و بخش صنعــت ۳۳.۷ درصد بوده اســت. 
براساس نتایج طرح آماری نیروی کار مرکز 
آمار ایران در بهار ۱۳۹۷، سهم شاغالن بخش 
خدمات نســبت به فصل بهار ده سال پیش 
)سال۱۳۸۷، یعنی ۵۹.۶ درصد(،  ۰.۵ واحد 
درصد افزایش و سهم شاغالن شهری بخش 
صنعت نسبت به فصل بهار ده سال پیش، ۰.۳ 

واحد درصد کاهش یافته است.

در بخش خدمات ارزیابی شد

نسبت شاغالن مناطق شهری به روستایی؛ ۲/۵ برابر 

آنچه ما باید در مورد آن 
بیشتر حرف بزنیم، اثر 

سیاست ها بر زندگی 
مردم است. امروز معتقدم 
دهک های در معرض فقر 
ممکن است افزایش پیدا 
کنند و سیاست های بازار 

آزاد در شرایط بحران 
جامعه را از هم می پاشاند

معتقد هستم که باید از 
زندگی مردم محافظت 

بکنیم. اگر دهک های پایین 
را مورد توجه قرار ندهیم، 
سیاست گذاری ما موفق 

نخواهد بود و همراهی 
با سیاست ها صورت 

نمی گیرد و برنامه های 
توسعه با شکست مواجه 

می شود. ما حتما باید برنامه 
خاص دفاع از زندگی مردم 

را دنبال کنیم


