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اخبار کارگری

داده های آماری مرکز آمار نشان 
می دهد کــه در خرداد مــاه، تورم 
نقطه به نقطه کشور به 12.2درصد 
رســید که این نرخ در سال های پس 
از جنگ بی ســابقه بوده است، با این 
حال »ابراهیم رئیسی« رئیس دولت 
ســیزدهم در اظهاراتی که به فاصله 
یک روز پس از انتشار این آمار از طریق 
صداوسیما منتشر شد، گناه این نرخ 
تورم بی ســابقه را به گــردن دولت 
دوازدهم و همچنین تورم جهانی در 

حوزه مواد غذایی انداخت.
به گزارش »توسعه ایرانی«، شاید 
بتوان اسفند ماه سال گذشته را نقطه 
عطفی در اقتصاد ایران دانست، زمانی 
که نهایتا دولت، مجلس را مجاب کرد 
تا حذف ارز 4200تومانی از گردونه 
اقتصاد کشــور را بپذیرد. همان ماه، 
حداقل دستمزد کارگران در شورای 
عالی کار 57.4درصد افزایش یافت و 
ابراز نگرانی کارشناسان اقتصادی و 
فعاالن صنفی کارگران در هیاهوی 
تبلیغــات دولتی ها حــول و حوش 
افزایش بی ســابقه حداقل دستمزد 
کارگران گم شــد؛ نگرانی هایی که 
محتوای همه آنها تقریبا یک موضوع 
ثابت بود. ســال 1401 و با حذف ارز 
ترجیحی، تورم بی ســابقه ای شکل 
خواهد گرفت؛ تورمی که تاثیر افزایش 
مــزد کارگران را بــه حداقل خواهد 

رساند.
برای مثال همان زمان »علیرضا 
حیدری«، کارشــناس رفاه و تامین 
اجتماعی، گفت: دولت قیمت ارز را 
در قانون بودجه سال آینده 2۳هزار 
تومــان در نظر گرفتــه و این یعنی 
تقلیل اساسی ارزش پول ملی. این 
اقدام پایه تمام سیاست های تعدیلی 
اســت و بدون تردید به تدریج روی 
تمام ابعاد زندگــی مردم اثر خواهد 
گذاشت. با این نرخ ارز، دولت تورم 
را پذیرفته اســت. چه معنایی دارد 
دولتی یــک میلیــون و 500هزار 
میلیارد تومان، بودجه عمومی داشته 
باشد و اصاًل بودجه عمرانی نداشته 
باشد. دولت تمام درآمدهای ارزی 
را خــرج هزینه های خــود می کند 
و آن وقت بــرای تامیــن کاالهای 
اساسی ادعا می شــود ارز در بساط 
نیســت و باید قیمت ها آزاد شــود! 
بار این سیاست ها بر دوش کیست؛ 
فقط کارگران و الیه های فرودست 
اجتماع هســتند که بایــد بار یک 

ابرتورم جدی را بر دوش بکشند.
همچنیــن »علیرضا محجوب«، 
دبیرکل خانه کارگر، با بیان اینکه »اگر 
در سال آینده اولین اقدام دولت حذف 
ارز ترجیحی باشد، کارگران بالفاصله 
هر آنچه امســال به مزدشان اضافه 
شده را در همان ماه های ابتدایی سال 

تقدیم بخش توزیع کاال می کنند«، 
تصریح کرد: سیاســت جدید ارزی 
دولت در حــذف ارز ترجیحی عمال 
افزایش دستمزد صورت گرفته امروز 

را بی تاثیر می کند.
وی با اشاره به سیاست دولت در 
حذف ارز ترجیحی، این اقدام را عامل 
اصلی تورم در ســال 1401 ارزیابی 
کرد و اضافه کرد: »این سیاست جدید 
دولت البته به نظر مــا تداوم نخواهد 
یافت زیرا دولــت همزمان خود هم 
خریدار و تقاضاکننده انحصاری و هم 
عرضه کننده و فروشــنده انحصاری 
ارز در بازار اســت. اتفاقی که خواهد 
افتاد این اســت که ما در گذشــته 
14.5میلیــارد دالر خرید و فروش 
ارز را بــا قیمــت ارز ترجیحی انجام 
دادیم و با سیاســت جدیــد دولت 
احتمال افزایش ۶ تــا ۸ برابری ارقام 
قبلی خریداری شده وجود دارد. با این 
حساب ما شاهد این خواهیم بود که 
عمده این کاالها که اغلب )مانند نان 
و خوراک وابسته نهاده های دامی و...( 
ضروری و پرکشــش هستند، شاهد 
افزایش همه جانبه قیمت ها خواهیم 
بود. مثال وقتی قیمت کود شیمیایی 
افزایش می یابد، قیمت سیب زمینی 
نیز در ادامه افزایش پیدا می کند، لذا 
تاثیر این سیاست بر اقتصاد کشور و 
قیمت های بازار بیــش از آن چیزی 

است که تصور می شود«.
»فرامرز توفیقی«، رئیس کمیته 
مزد کانون عالی شــوراهای اسالمی 
کار، نیز در اسفند ماه با هشدار به دولت 
نسبت به عواقب حذف ارز ترجیحی، 
گفــت: با این کار ســبد معیشــت 
کارگران به شدت گران خواهد شد و 
در کنار آن، گروه های بیشتری به زیر 
خط فقر سقوط خواهند کرد. نتیجه 
حــذف ارز 4200 تومانی چیزی جز 
این نخواهد بود. وعده کارت اعتباری 
می دهند اما مطمئن باشید این کارت 
اعتباری را فقط به بخش کوچکی از 
جامعه هدف خواهند داد و از طرفی 
همان کارت اعتباری کــه به نوعی 
تزریق و توزیع پول به جامعه اســت، 
به شــدت تورم زا خواهد بود و بسیار 
مفسده زاتر از ارز دولتی است. به جای 
اینکه از کشــورهایی مثل آلمان یا 
همین اندونزی یاد بگیرند که چطور 
باید ارز دولتی و یارانه ای را مدیریت 
کرد، می خواهند ارز دولتی را کامل 
حذف کنند و به جایش کارت اعتباری 

و کوپن توزیع کنند!

تالش دولت
برای سرکوب دستمزد

تحقق پیش بینی کارشناســان 
مبنی بر تضعیف سریع قدرت خرید 
کارگران به دلیل حذف ارز ترجیحی، 

چندان طول نکشید. در دومین ماه 
از ســال جاری، ارز ترجیحی چهار 
کاالی اساســی مردم حذف و پس از 
آن، دومینــوی افزایش قیمت همه 
کاالهای خوراکی بــه راه افتاد. با این 
حال، دولت به وعده پیشــین خود 
مبنی بــر افزایش حقــوق کارگران 
چندان وفادار نماند و طی دو مرحله، 
نخست دستمزد کارگران دولتی را 
مشمول افزایش 10درصدی خواند 
و با تعمیم همین موضوع به مستمری 
بازنشستگان غیرحداقل بگیر، تالش 
کرد تا بــا وجود موج تورمــی به راه 
افتاده ناشــی از حذف ارز ترجیحی، 
دســتمزدها را هم ســرکوب کند، 
موضوعی کــه تــا همین امــروز، 
اعتراضات و ناآرامی های گسترده ای 
بین بازنشســتگان کارگری ایجاد 

کرده است.

ثبت رکورد تورم ماهانه کشور 
در سال های پس از جنگ

با ورود کشور به سومین ماه از سال 
1401، نتایج تصمیم مشترک دولت 
و مجلس در حذف ارز 4200 تومانی، 
خود را بیشتر نشان داد. داده های مرکز 
آمار نشــان می دهد شاخص قیمت 
مصرف کننده در سومین ماه امسال 
12.2درصد از ماه قبل باالتر بوده که 
در تاریخ ایران بعد از جنگ تحمیلی 

بی سابقه بوده است.
طبق این گــزارش، نــرخ تورم 
ماهانه خرداد 1401 به 12.2درصد 
رســیده که در مقایســه با ماه قبل، 
۸.7واحــد درصد افزایش داشــته 
اســت. تورم ماهانه برای گروه های 
عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات« به ترتیــب 25.4درصد 
و 4.4درصد بوده اســت. همچنین 
نرخ تــورم ماهانه بــرای خانوارهای 
شــهری 11.5درصد بوده که نسبت 
به ماه قبــل 7.۸واحد درصد افزایش 

داشته است. این نرخ برای خانوارهای 
روستایی 15.۸درصد بوده که نسبت 
به ماه قبل 1۳.0واحد درصد افزایش 

داشته است.

رکوردزنی تورم نقطه ای
 در ایران

طبق این گــزارش، منظور از نرخ 
تورم نقطــه ای، درصــد تغییر عدد 
شاخص قیمت نســبت به ماه مشابه 
سال قبل اســت و نرخ تورم نقطه ای 
در خرداد ماه 1401 به 52.5درصد 
رســیده یعنی خانوارهای کشور به 
طور میانگین 52.5درصد بیشــتر 
از خــرداد 1400 بــرای خرید یک 

»مجموعه کاالها و خدمات یکسان« 
هزینه کرده اند.

مطابق این آمار، نرخ تورم نقطه ای 
خرداد ماه 1401 در مقایسه با ماه قبل 
1۳.2درصد افزایش یافته و نرخ تورم 
نقطه ای گروه عمــده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« با افزایش 
۳2.2درصدی به ۸1.۶درصد و گروه 
»کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با 
افزایش 2.۸درصدی به ۳۶.۸درصد 

رسیده است.
نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
شهری 51.4درصد است که نسبت به 
ماه قبل 12.2درصد افزایش داشته 
اســت. این نرخ بــرای خانوارهای 
روستایی 5۸.2درصد بوده که نسبت 
به ماه قبل 1۸.1واحد درصد افزایش 

داشته است.

افزایش نرخ تورم ساالنه 
خانوارهای کشور

منظور از نــرخ تورم ســاالنه نیز 
درصد تغییر میانگین اعداد شاخص 
قیمت در یک ســال منتهــی به ماه 
جاری، نســبت به دوره مشابه قبل از 
آن است و نرخ تورم ســاالنه خرداد 
ماه 1401 برای خانوارهای کشور به 
۳٩.4درصد رسیده که نسبت به ماه 
قبل، 0.7واحد درصد افزایش نشان 

می دهد.
همچنین نرخ تورم ســاالنه برای 
خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 

۳۸.٩درصد و 41.۸درصد اســت که 
برای خانوارهای شــهری 0.۶درصد 
افزایش و برای خانوارهای روســتایی 

1.0درصد افزایش داشته است.

مدافعان حذف ارز ترجیحی
 باید پاسخگو باشند

در همین زمینه یک کارشــناس 
اقتصادی می گوید: کســانی که رگ 
گردنشــان در دفــاع از افزایش نرخ 
ارز و حذف ارز 4200 تومانی متورم 
می شــد؛ چه نمایندگان مجلس و 
چه کارشناســان دولتی و سازمان 
برنامه و بودجه، امروز باید نسبت به 
تبعات سیاسی و اجتماعی تصمیمی 
که اتخاذ کردند، پاســخگو باشــند 
اما متاسفانه افراد نســبت به اعمال 
تصمیمات غلطی کــه اتخاذ کردند، 
هیچ وقت تنبیه و مواخذه نمی شوند.

حسین راغفر در گفت وگو با ایلنا 
درباره افزایش نرخ تــورم و عبور آن 
از 50 درصد در کمتر از یک ســال از 
فعالیت دولت سیزدهم اظهار داشت: 
نرخ تورمــی که به صورت رســمی 
52.5درصد اعالم شده، باالترین نرخ 
تورم از زمان اشغال ایران توسط قوای 
خارجی تا امروز بوده  است. سوال این 
است که چرا چنین شتابی در رشد نرخ 
تورم ایجاد شده و نسبت به این روند 
افزایش نرخ تورم، آقایانی که به قول 
خودشان طرفدار اقتصاد جریان اصلی 

هستند چرا امروز پاسخگو نیستند.
وی ادامــه داد: همین افــراد در 
محاسبات خود مدعی بودند اگر ارز 
ترجیحــی را حذف کنیــم حداکثر 
افزایش ها بین ۶ تــا 7درصد خواهد 
بود در حالی که امروز شاهد افزایش 
200درصدی قیمت کاالهای هستیم 
که قیمت گذاری آنها با ارز ترجیحی 

ارتباط داشت.

نیازهای ابتدایی مردم 
هفته به هفته گران می شوند

این کارشــناس اقتصادی با بیان 
اینکه در دولت سیزدهم، اقتصاد رها 
شده  اســت، گفت: این افزایش نرخ 
تورم به طور طبیعی ناشــی از حذف 
ارز 4200 تومانی و بی سروســامانی 
در اقتصاد کشور اســت و متاسفانه 
شاهدیم که اقتصاد چگونه تحت تاثیر 
نفوذ جریان های قدرت و ثروت قرار 

گرفته است.
راغفــر افــزود: در ایــن میــان 
شعارهایی را هم مطرح می کنند که 
نباید قیمت گذاری دستوری باشد یا 
اینکه هیات های نظارت بر اقتصاد از 
میان برداشته شوند. ما با یک جریانی 
روبه رو هستیم که نتیجه تصمیمات 
آنها افزایــش پی درپی قیمت ها بوده  
اســت. افزایش شــدید قیمت ها در 
ماه های گذشته کامال مشهود بوده، 
به نحوی که هفته به هفته قیمت ها 
افزایــش پیدا کرده، بــه ویژه قیمت 
کاالهای اساســی و نیازهای ابتدایی 

اساسی مردم.
این کارشــناس اقتصادی تاکید 
کرد: کسانی که از این شرایط منتفع 
هستند صدها رسانه در اختیار دارند 
و در واقع رســانه های آنها جوسازی 
می کنند و حافظ منافــع گروه های 
خاص هستند اما در مقابل منافع ملی 

را شدیدا به خطر می اندازند.
وی با بیان اینکه اتفاقی که امروز 

شاهد آن هستیم، مساله نفوذ است 
و می بینیم که این جریان نفوذ برای 
به آشوب کشــیدن اقتصاد در کشور  
و ایجاد نارضایتی چه اقداماتی انجام 
می دهند، گفت: تردید نداشته باشید 
که بخشــی از این اقدامات اقتصادی 
تعمدی است و با سه عامل طمع، جهل 
و نفوذ روبه رو هستیم که هر سه عامل 

در بروز این وضعیت اثرگذار هستند.

تناقض عملکردی دولت نمی تواند 
صرفا ساده لوحانه باشد

راغفر ادامه داد: با توجه به تحوالتی 
که اخیرا درباره جریان نفوذ در حوزه 
سیاسی مطرح شــده ، معتقدم باید 
متوجه برنامه هایــی که عده ای برای 
ایجاد آشوب در جامعه دنبال می کنند، 
باشــیم و قطعا نقش نفــوذ منجر به 
بحران اقتصادی و اجتماعی کنونی 
در جامعه شده  است. تصورم این است 
که وقوع مستمر این مسائل و بحران ها 
اتفاقی نیســت اما از سوی دیگر باید 
توجه داشته باشــیم که ناتوانی قوا 
در کنترل بازارهــا و قیمت ها نقش 
تعیین کننده در افزایــش نرخ تورم 

کنونی داشته و دارد.
این کارشــناس اقتصادی افزود: 
گروه هایی هســتند که منافع شان 
حکم می کند که قیمت ها افزایش پیدا 
کنند. همین آقایان مدعی اقتصاد بازار 
آزاد هستند اما از طرف دیگر، دستمزد 
را سرکوب می کردند و در عین حال 
از بــازار آزاد هم صحبــت می کنند. 
این تناقض  ها در ایــن حد نمی تواند 
ساده لوحانه باشــد و باید سهم نفوذ 

در این سیاست ها را جست وجو کرد.
وی تاکید کرد: متاسفانه برخی از 
این افراد در نظام تصمیم گیری های 
کشور نقش داشته و ســعی دارند با 
برچســب زدن، این هشدارها نادیده 
گرفته شــود. این جریان بیش از هر 
زمان دیگری خود را نشــان می دهد 
که البته بهترین ابزار برای ســرکوب 
اعتماد عمومی هســتند و منجر به 
آســیب زدن رابطه مردم و حاکمیت 

می شوند.
راغفر بــا بیان اینکه ایــن آقایان 
مدعی بودند که نرخ تــورم با حذف 
ارز ترجیحــی روی 4 قلم، حداکثر تا 
۶درصد خواهد بود اما همان ابتدای 
اقدام به حذف ارز ترجیحی برخی از 
کاالها تا 200درصد افزایش قیمت 
داشتند، گفت: افزایش قیمت ها پس 
از حذف یارانه 4200 تومانی نشــان 
می دهد برخالف ادعای مسئوالن و 
برخی از افراد،  این یارانه کار می کرد 

و اثرگذار بود.

دولت به توجیه کننده
 شرایط کنونی بدل شده است

این کارشــناس اقتصادی اظهار 
داشــت: ســوال این اســت که چرا 
مسئوالن و سیاســت گذاران تا این 
اندازه خام هستند و نســبت به این 
تصمیمات ساده اندیشــانه تصمیم 
گرفتند و در به وجــود آمدن بحران 
کشور ســهیم شــده اند؟ به نظر من 
دولت، مجلس و حتی شورای نگهبان 

باید به مردم پاسخگو باشند.
راغفــر گفــت: معمــوال دولت 
تعیین کننــده اصلی نیســت بلکه 
توجیه کننده شــرایط کنونی است. 
آنهایــی که مــروج این رهاســازی 
حوزه های اقتصادی کشــور هستند 
در واقع کارگزاران گروه های قدرت و 
ثروت هستند و رسانه های متعددی در 
اختیار دارند و نفوذ آنها تا جایی است 
که مسئوالن را احاطه کرده و اطالعات 

غیرواقعی به مسئوالن می دهند.

طمع، جهل و نفوذ؛ عوامل اصلی وضعیت فعلی اقتصاد هستند

سرکوب دستمزد و رهاسازی قیمت ها در سال 1401
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
بررسی طرح ساماندهی استخدام 

کارکنان دولت یک ماه طول می کشد
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس، از 
توافق اعضای این کمیسیون با رئیس مجلس برای اتمام 
بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تا یک 

ماه آینده در کمیسیون اجتماعی خبر داد.
علی بابایی کارنامی در گفت  وگو با خبرگزاری خانه 
ملت گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت 
بنا بر نظر هیات رئیســه مجلس دوشوری شد ضمن 
اینکه نظراتی از ســوی دولت درباره این طرح وجود 
دارد که باید در آن اعمال شــود، بنابراین تشخیص 
قالیباف این بود که با توجه به عزم و اراده مجلس و دولت 
برای تصویب این طرح که به مطالبه بخش اعظمی از 
جمعیت جوان کشور پاسخ می دهد، ادامه بررسی آن 
در کمیسیون به گونه ای باشد که بعد از ارسال به شورای 
نگهبان در چرخه مغایرت با اصل 75 قانون اساسی قرار 
نگیرد، بنابراین تاکید کرد که کمیسیون اجتماعی برای 
بررسی این طرح وقت بیشتری بگذارد تا در کوتاه ترین 

زمان ممکن به نتیجه برسیم.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس یادآور شد: با 
رئیس مجلس تلویحا توافق کردیم که حداکثر تا یک 
ماه آینده بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان 
دولت در کمیسیون به اتمام برســد و گزارش آن به 
صحن علنی ارسال شود تا با تصویب آن یک بار برای 
همیشه قانونی مترقی، نظارت محور و مردم مدار با نگاه 
ساماندهی نیروها در دستگاه های دولتی با مقرراتی که 

تعیین خواهیم کرد، تصویب شود.
    

راه اندازی کارزار بازنشستگان
برای احیای سه جانبه گرایی

جمعی از شاغلین و بازنشستگان صندوق تامین 
اجتماعی با راه اندازی کارزاری، از نمایندگان مجلس 
خواستند تا مانه دخالت دولت در انتصابات و منابع 

مالی تامین اجتماعی شوند.
به گزارش ایلنا، در متن این کارزار آمده اســت: 
»دخالت های متعدد دولت ها از گذشته تاکنون در 
تصمیمات، انتصابات و امور سازمان تامین اجتماعی 
و دســت درازی به منابع مالی و عدم برگشت منابع 
به ســازمان که در واقع این منابــع از محل دریافت 
بیمه پردازی شــاغلین برای زمان بازنشســتگی 
سرمایه گذاری شده است، باعث شده بدهی معوق 
مانده دولت به ســازمان از حدود 450هزار میلیارد 
تومان افزون تر شود. نظر به ساختار نظام جامع و رفاه 
تامین اجتماعی مصوب شده در صحن علنی مجلس 
که در سوم آذرماه سال 1۳۸۳ به تایید شورای نگهبان 
رســیده و طی نامه دولت وقت به تمام دستگاه های 
اجرایی ابالغ شده و با توجه به اینکه در این ساختار، 
سازمان تامین اجتماعی را یک سازمان با استقالل 
مالی غیردولتــی، منابع خــاص و دارای مالکیت 
مستقل تعریف شده است، دستور دهید با یک طرح 
دو فوریتی در صحن علنی مجلس برای همیشه به 
دخالت های چندین ســاله دولت که از دغدغه های 
اصلی بیمه پردازان که در واقع سهامداران و صاحبان 
اصلی سازمان تامین اجتماعی محسوب می شوند، 
پایان داده شود و دولت ملزم به برگشت بدهی های 
معوقه به صورت یک جا به سازمان تامین اجتماعی 

که یک نهاد بین النسلی است، شود«.
    

امتناع برخی دانشگاه های علوم 
پزشکی از افزایش پرسنل درمان

برخی دانشگاه های علوم پزشکی به دلیل کمبود 
بودجه و اعتبار تا امروز احــکام حقوقی جدید برای 
پرســنل خود نزده اند و حقوق ها کماکان به صورت 

علی الحساب و به اندازه سال قبل پرداخت می شود.
به گزارش ایلنا، پرســتاران تحــت مدیریت این 
دانشگاه ها با بیان اینکه انتظار ما پرداخت فوق العاده 
خاص و تعرفه گذاری خدمات پرســتاری اســت، از 
اعمال نشدن افزایش 10درصدی حقوق سال جدید 

انتقاد کردند.
آنها می گوینــد: در حالی که افزایش 10درصدی 
حقوق کارکنان دولت در سال 1401 حدودا از میانه 
سال قبل در رسانه ها اعالم شده، اکنون با گذشت سه 
ماه از سال جدید و در حالی که تورم و افزایش قیمت 
کاالها به 100درصد هم رسیده، برخی دانشگاه های 
علوم پزشکی در اطالعیه ای به ناتوانی و عدم داشتن 
بودجه برای اجرای ایــن افزایش ناچیز 10درصدی 
اعتراف کرده و آن را به ماه بعد موکول کرده اند. انتظار 
داریم تا قبل پایان تیر احکام جدید صادر شــده و از 
افزایش حقوق قانونی بهره مند شویم؛ افزایشی که در 

قیاس با تورم فعلی به هیچ وجه پاسخگو نیست.

داده های مرکز آمار نشان 
می دهد شاخص قیمت 

مصرف کننده در سومین 
ماه امسال 12.2درصد از 
ماه قبل باالتر بوده که در 

تاریخ اقتصادی ایران بعد 
از جنگ تحمیلی بی سابقه 

بوده است

راغفر: آقایان مدعی 
اقتصاد بازار آزاد دستمزد 

را سرکوب و در عین حال از 
بازار آزاد صحبت می کنند. 

این تناقض  ها در این حد 
نمی تواند ساده لوحانه باشد 

و باید سهم نفوذ را در این 
سیاست ها جست وجو کرد


