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نیمه دوم هر سال معموالً با دغدغه 
مزدبگیران برای افزایش دستمزد سال 
آینده همراه است و بدیهی است وقتی 
ثبات اقتصادی و کنترل تورمی در کار 

نباشد، این دغدغه جدی تر می شود.
فرض کنیــد تورم بــرای مدت نه 
چندان کوتاهی مثال دو یا ســه سال، 
تک رقمی یا حــول و حوش 10درصد 
باشد. در چنین شــرایطی یک کارگر 
شاغل یا بازنشســته می تواند امیدوار 
باشد که اگر دستمزدش در سال آینده 
فقــط 10درصد یا حتی کمتــر از آن 
افزایش یابد، باز هــم اوضاع چندان بد 
نباشد. به عبارت ساده تر، امیدوار است 
که با هر نرخ افزایش دستمزد )به اندازه 
نرخ تورم رســمی یا در محدوده آن( 
می تواند ســطح زندگی خود را حفظ 
کند، حتی اگر نتواند این سطح را ارتقا 
بخشد. اما وقتی تورم انباشته  و تدریجی 
ناظر بر اقالم ســبد معیشت خانوارها، 
مهارشدنی نیست و با سرعت در حال 
پیش تاختن است، افزایش دستمزد 
به اندازه تورم رسمی )چه تورم سالیانه 
و ناظر بر افزایش قیمت ها در طول سال 
و چه تورم نقطه به نقطه و ناظر بر قیاس 
قیمت ها در یک ماه مشــابه دو سال 
پیاپی( نمی تواند سطح زندگی مزدبگیر 
را در همان حد پایان ســال مورد نظر 
حفظ کند. در چنین شرایطی است که 
عقب افتادگی معیشتی به یک بیماری 

پایدار و پابرجا در اقتصاد بدل می شود.
یک کارگر شهرداری کوت عبداهلل 
در توصیف چنین وضعیتی خیلی ساده 

می گوید: »هر سال دریغ از پارسال«!
 جرات ورود به محاسبات 

سبد معیشت را نداریم
امسال از سال هایی ست که مذاکرات 
مزدی نمی تواند ســاده باشد چراکه 
تلفیق سیاست های تعدیلی و اقتصادی 
در دستور، محاسبه تورم واقعی یا همان 

تورم ناظر بر هزینه های حداقلی زندگی 
کارگران را تبدیل به امری بسیار سخت 
کرده است. »فرامرز توفیقی«، رئیس 
کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار کشور در پاسخ به این سوال 
که چرا به محاســبات سبد معیشت 
ورود نمی شود و حتی کمیته دستمزد 
کانون عالی شوراهای اسالمی کار نیز 
این محاسبات را به طور مستقل انجام 
نمی دهد، می گویــد: صادقانه بگویم 
جرات ورود به محاسبات سبد معیشت 
را نداریــم. در این بازه زمانی نوســان 
قیمت ها بیش از هر زمان دیگری است و 
محاسبه هزینه های واقعی زندگی کار 
بسیار دشواری اســت. از آن دشوارتر، 
ورود به محاسبات سبد معیشت 1۴01 
یا پیش بینی قیمت ها برای سال آینده 
است. از نسیم سیاست های اقتصادی 
دولت سیزدهم، بوی کنترل قیمت ها 

نمی آید و نمی توان چیزی گفت.
بنابراین امســال محاســبه سبد 
معیشــت برای ارجــاع به شــورای 
عالــی کار و مبنا قرار گرفتــن آن در 
تصمیم گیری هــای مزدی، ســاده 
نیست و شــرایط فعلی اقتصاد آن را 
دشوارتر می کند. توفیقی به یک نمونه از 
سیاست ها که می تواند منجر به افزایش 
قیمت تمام شــده کاالها و خدمات و 
تحمیل بار تورمی بیشتر شود، اشاره 
می کند: »سیاســت جدیــد بنزینی 
دولت«؛ سیاستی که قرار است یارانه 
بنزین به هر فرد صاحب کد ملی، بدون 
توجه به مالکیت خودروی شــخصی 

تعلق بگیرد.
 نگرانی بابت بار تورمی 
سیاست بنزینی دولت

این فعال کارگــری در این رابطه 
با بیان اینکــه »باید بــار تورمی این 
سیاســت در کوتاه مدت، میان مدت 
و حتی بلندمدت به دقت محاســبه 
شود«، می گوید: هدف، توزیع عادالنه 
یارانه بین تمام اقشــار مردم است اما 

وقتی دقیق تر می شــویم، می بینیم 
که این سیاست، پیش درآمدی برای 
یارانه زدایی و آزادسازی است و از سوی 
دیگر، با توزیع پــول در میان مردم به 
خصوص روســتاییان و نقــاط کمتر 
برخوردار، موجب ایجاد بار تورمی در 
آن مناطق می شــود؛ همان مناطقی 
که تا همین اواخــر برخی نمایندگان 
مجلس و البی های خرده بورژوازی بارها 
ادعا کرده اند هزینه های زندگی و تولید 
در آنها کمتر اســت و می توان با ورود 
به بحث مزد منطقه ای و مزد توافقی، 
کارفرمایان را ترغیب به سرمایه گذاری 
در آن مناطق کرد. این گروه ها مدعی 
هســتند نیروی کار این مناطق چون 
هزینه کمتری برای زندگی می پردازد، 
با دستمزد کمتر هم راضی می شوند اما 
امروز داده های تورمی رســمی نشان 
می دهد که تورم روســتایی با سرعت 
بیشتری نسبت به تورم شهری در حال 
پیش تازی اســت و مناطقی محروم و 
بسیار کم برخوردار مثل ایالم در اکثر 
مواقع بیشــترین میزان تورم را دارند، 
بنابراین نمی توان و نباید به تورم در این 
مناطق محروم و حاشیه ای با توزیع پول 

و آزادسازی بیشتر دامن زد!
نگاهی به آخرین آمارهای رسمی 
تورمی هم نشــان می دهد که ادعای 
»هزینه های کمتر زندگی در روستاها 
نسبت به شــهرها و در مناطق محروم 
نســبت به کالنشــهرها« چندان با 

واقعیت های تورمی همخوانی ندارد.
مرکز آمار ایران اعالم کرد نرخ تورم 
ساالنه آذر ماه 1۴00 برای خانوار های 
کشور به ۴۳،۴درصد رسیده اما نکته 
جالب تر در این گــزارش اینکه در آذر 
ماه، نرخ تورم نقطه ای برای خانوار های 
شهری ۳5درصد است که نسبت به ماه 
قبل 0.۳واحد درصد کاهش داشــته 
است. این نرخ برای خانوار های روستایی 
۳6.2درصد بوده که نسبت به ماه قبل 

1.2واحد درصد کاهش داشته است.

با این حساب، یک خانوار روستایی 
در آذر 1۴00 باید ۳6.2درصد بیشتر 
از آذر ۹۹ بــرای یــک مجموعه ثابت 
از کاالهــا و خدمات هزینــه کند در 
حالی که خانوار شهری باید ۳5درصد 
بیشــتر هزینه کند. این اعداد نشان 
می دهد که ادعــای هزینه های کمتر 
زندگی در روستاها به نسبت شهرها، از 
اساس بی پایه و نادرست است. در عین 
حال، نرخ تورم ساالنه برای خانوار های 
شهری و روســتایی به ترتیب ۴2،۷ 
درصد و ۴۷درصد است؛ یعنی بازهم 
تورم روستایی بیش از ۴درصد بیشتر 

از تورم شهری است.
آمارهای رســمی همچنین نشان 
می دهد که ادعــای کم هزینه بودن 
اســتان های دورافتــاده و محروم نیز 
صحت چندانی نــدارد. در مــاه آذر، 
بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشور مربوط به استان  همدان با ۳درصد 
افزایش است. درصد تغییر شاخص کل 
نسبت به ماه مشابه ســال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور 
۳5.2درصد می باشــد. بیشترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه مربوط به اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد )۴5.6درصد( 
اســت. در آذر، نرخ تورم دوازده ماهه 
منتهــی بــه آذر مــاه 1۴00 برای 
خانوارهای کشور به عدد ۴۳.۴درصد 
رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه 

مربوط به اســتان ایالم )51.1درصد( 
و کمتریــن آن مربوط به اســتان قم 

)۳۹.2درصد( است.
نه به مزد توافقی و منطقه ای

با استناد به داده های رسمی می توان 
ثابت کرد که طرح مزد توافقی با دستاویز 
قرار دادن »کم هزینــه بودن زندگی 
در روســتاها« طرحی ناکارآمد است 
چراکه برپایه ادعایی نادرست تنظیم 
شده است. همچنین اصرار کارفرمایان 
بر مزد منطقه ای با این استدالل که در 
مناطق دورافتاده هزینه های زندگی 
کمتر است، اصراری بر مبنای استدالل 
ناصحیح و بنابراین از اســاس، مردود 

است.
توفیقی با استناد به این داده ها، به 
یک نکته اساسی اشاره می کند: با توجه 
به فقدان زیرساخت های زنجیره تامین 
در مناطق روســتایی و در استان های 
محروم و ضعف شــدید حمــل و نقل 
عمومی در این استان ها، طرح بنزینی 
یا اختصاص ســهیمه ریالی بنزین به 
هر کد ملی، موجب تحمیل تورم مازاد 
در این مناطق خواهد شد. این نکته ای 
است که دولت باید حتماً در نظر بگیرد. 
اگر روی کاغذ به ادعای وجود حمل و 
نقل عمومی یا زیرساخت های زنجیره 
تامین اتکا کرده و از طرح بنزینی دفاع 
می کنند، واقعیت های عینی و آماری 
چیز دیگــری می گوینــد. او در ادامه 
یادآور می شــود: دوباره به اسم یارانه، 

»یارانه زدایی« نکنند!
»احسان ســلطانی«، کارشناس 
و پژوهشــگر اقتصادی نیز در زمینه 
طرح بنزینی دولت با اتکا به داده های 
اقتصادی می گوید: روزانه ۸۷ میلیون 
لیتــر بنزین مصــرف و درآمد فروش 
آن 1۹0 میلیــارد تومــان اســت. با 
تخصیص ماهانه 15 لیتــر به هر نفر، 
روزانه ۴1.۴میلیون لیتــر به مردم و 
۴5.6میلیون لیتر به دولت اختصاص 
پیدا می کند. قیمــت ۴5.6 میلیون 
لیتر بنزین فوب خلیج فــارس روزانه 
۳0 میلیــون دالر و ســاالنه بیش از 
11 میلیارد دالر اســت که با کسر 2.5 
میلیارد دالر درآمد فعلی، ۸.5 میلیارد 
دالر درآمد جدید بــرای دولت ایجاد 
می شود. خودروهای سواری کشور 22 
میلیون دســتگاه است که با احتساب 
خانوارهای دارنده بیش از یک خودرو و 
بعد ۳.۳ نفری خانوارها، حدود 60درصد 
جمعیت کشــور از خودروی شخصی 
استفاده می کنند، بنابراین جابه جایی 
حداقل 20درصد جمعیت کشــور به 
خودرو بنزینی غیرشــخصی متکی 

است.
او نتیجــه می گیــرد: بــا نبــود 
زیرســاختارهای جابه جایی عمومی 
کافــی، اکثریت مردم به اســتفاده از 
خودرو اجبار دارند که با اجرای طرح، 
هزینه بنزین بــه میانگین 15درصد 
درآمد خانوارها بالغ می شود. میانگین 
دریافتی خانوارهای فاقد خودرو حدود 

۳0 دالر در ماه است اما بی تردید افزایش 
هزینه حمل و نقــل و قیمت کاالها و 

خدمات، بیش از این خواهد بود.
 از یارانه پنهان تا بازی با اعداد

 و قیاس های نادرست
دولت این اواخــر بارها از اصطالح 
»یارانه های پنهان« اســتفاده کرده، 
یعنی یارانه هایی که به ثروتمندان داده 
می شود و ضعفا از آن محرومند. طرح 
بنزینی دولت، علی القاعده و آن گونه 
که ادعا کرده انــد، در جهت بازتوزیع 
همین یارانه های پنهان است اما فقدان 
زیرساخت ها و اثرات تورمی توزیع پول 
در مناطق محروم و روستایی )همان 
مناطقی که این روزها بیشترین افزایش 
قیمت ها و نرخ تــورم را دارند( عناصر 
مهمی اســت که باید در تدوین طرح  
پرچالش سهمیه بندی بنزین مدنظر 

قرار بگیرد.
توفیقــی در پایــان بــا تاکید بر 
اینکه نباید با عــدد و رقم بازی کنند و 
عوام فریبانه، واقعیت ها را کتمان کنیم 
به اظهارات اخیــر »مهرداد الهوتی« 
معاون پارلمانی و امــور حقوقی اتاق 
تعاون ایران در نشست فعاالن اقتصادی 
حوزه کشاورزی، اشاره می کند که گفته 
است »براساس گزارش تولیدکنندگان 
مرغ، تخم مــرغ و گوشــت قرمز، در 
صــورت حــذف ارز ۴200 تومانی، 
حداکثر افزایش قیمت هــا در موارد 
پروتئینی مذکور حــدود 20درصد 
به غیر از قیمت های جهانی اســت«. 
این فعــال کارگری در ارتبــاط با این 
اظهارنظــر می گویــد: می گوینــد 
20درصد قیمت جهانی اما نمی گویند 
20درصد قیمت جهانی از 100درصد 
قیمت فعلی مرغ و تخم مرغ بیشــتر 
است. قدیم ها فقط قیمت بنزین را با 
قیمت های جهانی و فوب خلیج فارس 
قیاس می کردند و می گفتند بنزین در 
ایران ارزان است، حاال همه قیمت ها 
و درصدها، حتی افزایش قیمت مرغ 
و تخم مرغ را با قیمت جهانی مقایسه 
می کنند و به مــردم نمی گویند این 
20درصد یعنی بیــش از 100درصد 
گرانی بیشــتر. شــما که قیمت ها را 
جهانی سازی می کنید، چرا دستمزد 
کارگران ایرانی را با دستمزد کارگران 
خلیج فارس و سایر نقاط جهان قیاس 
نمی کنید؛ این ور بام زمســتان، آن ور 

بام تابستان.

سیاست های دولت سیزدهم، بوی تند تورم دارند

»یارانه مستقیم«؛ اسم رمز گران کردن کاالها

خبر

یک کارشــناس حوزه کار از مجلس خواست تا راهکارهای 
عالمانه برای حفظ و پایدارسازی منابع صندوق ها پیش بینی کند.

ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، یکی از راهکارها را اداره 
صندوق تامین اجتماعی به حالت شورایی دانست و ادامه داد: 
متاسفانه اداره تامین اجتماعی، هیات امنایی شد چون دیدند 
که در حالت هیات امنایی دست دولت بازتر است و می توان به 
راحتی از صندوق برداشت کرد لذا به رغم آنکه پیشنهاد دادیم و 
درخواست کردیم که از حالت هیات امنایی خارج و به شورایی 

برگردد، همچنان مقاومت می شود.
وی گفت: در حال حاضر در بحث منابــع صندوق ها با دو 
معضل بزرگ روبه رو هستیم؛ یکی دست اندازی مکرر دولت ها 
از منابع صندوق ها و دوم تحمیل تعهدات و هزینه های متعدد 

که هر دو به زیان صندوق ها تمام شده است.
این کارشناس حوزه کار یادآور شد: مجلس می تواند به دولت 

فشار بیاورد تا شورای عالی تامین اجتماعی مجددا احیا شود. اگر 
این اتفاق بیفتد گام بزرگی برای جلوگیری از دست اندازی به 

منابع صندوق تامین اجتماعی برداشته شده است.
به گفته وی، طی ســال های اخیر هر دولتــی که روی کار 
آمده تعهدی بر دوش ســازمان تامین اجتماعی گذاشــته و 
بدهی هایش را به تامین اجتماعی نپرداخته به نحوی که امروز 
بیش از ۳20هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکارند 

و آن را برنگردانده اند.
 افزایش سن بازنشستگی، 

مانع اشتغال نیروهای جوان می شود
وی گفت در شــرایط کنونی معضل بزرگی به نام بیکاری 
جوانان تحصیل کرده داریم و با افزایش سن بازنشستگی، عمال 
جلو اشــتغال نیروهای جوان آماده به کار را که از نظر فکری، 

علمی و جسمی می توانند به بازار کار کمک کنند، می گیریم.

چمنی با اشاره به افزایش سن بازنشستگی در الیحه بودجه 
1۴01 و پیشــنهاد حذف آن از سوی کمیســیون اجتماعی 
مجلس گفت: درست است که کمیسیون اجتماعی مجلس آن 
را حذف کرده ولی می تواند در کمیسیون تلفیق مصوب شود 
و برای رأی گیری به صحــن علنی بیاید، لذا معتقدم به چنین 

موضوعی باید از تمام زوایا نگاه کرد. 
این کارشناس حوزه کار درباره استدالل موافقان طرح که 
افزایش امید به زندگی را دلیل ارائه این پیشــنهاد می دانند، 
گفت: کسانی که از امید به زندگی حرف می زنند، امید به زندگی 
خودشان باال رفته ولی در نیروی کارگری و کارمندی به دلیل 
فشار کار و استرس های روحی و روانی و محیطی، چنین چیزی 
وجود ندارد. اگر امید به زندگی باال رفته چرا سکته های قلبی به 

زیر ۴0 سال رسیده و آمار آن افزایش یافته است؟
چمنی از نمایندگان مجلس خواست تا با نگاه واقع بینانه، 

این موضــوع را از الیحه بودجه حذف کننــد و ضمن حفظ و 
پایدارســازی منابع صندوق های بیمه ای و بازنشســتگی، از 
تعهداتی که بر دوش صندوق ها گذاشته می شود، جلوگیری 
کنند.به گفته وی کســانی که پیشــنهاد کرده اند باید سن 
بازنشستگی را باال ببریم دیدگاهشــان این است که با این کار 
به صندوق ها کمک می شــود اما نه تنها کمکی نمی کند بلکه 

به ضرر صندوق ها به خصوص صندوق تامین اجتماعی است.

کارشناس حوزه روابط کار:

مجلس راهکارهای عالمانه برای حفظ منابع صندوق ها پیش بینی کند

با فقدان زیرساخت های 
زنجیره تامین در مناطق 

روستایی و استان های 
محروم و ضعف شدید حمل 

و نقل عمومی در این مناطق، 
اختصاص سهیمه ریالی 

بنزین به هر کد ملی، موجب 
تحمیل تورم مازاد در این 

مناطق خواهد شد

 قبال فقط قیمت بنزین را با 
قیمت های جهانی قیاس 

می کردند و می گفتند 
بنزین در ایران ارزان 

است، حاال همه قیمت ها 
و درصدها، حتی افزایش 
قیمت مرغ و تخم مرغ را 
با قیمت جهانی مقایسه 

می کنند
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نسرین هزاره مقدم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
 مهارت داشته باشید با 

یک میلیون هم شغل ایجاد می کنید
وزیر تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی 
گفت: مساله جدی 
که در ارتباط با ایجاد 
اشتغال مطرح است، 
اینکه لزومــا ایجاد 
اشــتغال با سرمایه 
زیاد مدنظر نیست، بلکه با مهارت آموزی می شود 

با سرمایه کم شغل ایجاد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حجت اهلل عبدالملکی 
در اختتامیه نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت های 
کم سرمایه محور، اظهار داشت: در این نمایشگاه که 
توسط ســازمان فنی و حرفه ای برگزار شد، 120 
شغل از حدود ۴00 شغل با سرمایه یک تا 10 میلیون 
تومان به نمایش درآمد که این مشاغل با سرمایه کم 

و مهارت محور قابل اجراست.
وی افزود: اگر مهارت آموزشی را توسعه و ترویج 
دهیم، می توانیم مشــاغل زیادی را بدون احتیاج 
به سرمایه های بیشتر ایجاد کنیم. امروز نیز در این 
نمایشگاه مربیانی را دیدم که با سرمایه کم تا هفت 

هزار شغل ایجاد کردند.
وزیر کار با بیان اینکه ســازمان فنی و حرفه ای 
کشور در دولت سیزدهم اقدامات خوبی را انجام داده، 
گفت: کاهش زمان صدور مجوزهای آموزشگاه های 
آزاد، یک انقالب محسوب می شود که از هشت ماه 
به سه روز کوتاه شد به گونه ای که سامانه به صورت 

خودکار در مدت سه روز مجوز را صادر می کند.
عبدالملکــی با اشــاره بــه ایجاد مشــاغل 
کم سرمایه بر، خاطرنشــان کرد: در 2 سال گذشته 
مساله ای را مطرح کردیم که با سرمایه یک میلیون 
تومان هم می شود کسب و کاری را شروع کرد. امروز 
هم در این نمایشــگاه کارهای تولیدی را دیدیم با 
اینکه از چند سال گذشته شــروع شده و اجناس 
گران تر شــده اما با یک میلیون تومان نیز می شود 

اشتغال ایجاد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اقدامات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در احیــای کارخانه های 
نیمه تعطیل خبر داد و افــزود: در بخش صنعت، 
فعالیت های خوبی برای راه انــدازی کارخانه های 
جدید، احیای کارخانه های نیمه تعطیل و تعطیل 

شروع شده است.
    

عضو شورای عالی کار:
امیدواریم تا پایان سال بساط 

پیمانکاران برچیده شود
عضو کارگری شورای 
عالــی کار ضمــن ابراز 
خرســندی از تصویب 
ندهی  ما طــرح ســا
استخدام کارکنان دولت 
در کمیسیون اجتماعی 
مجلس گفت: در انتظار 

تصویب سریع و ابالغ طرح هستیم.
به گزارش ایلنا، شامگاه دوازدهم دی ماه، طرح 
ساماندهی اســتخدام کارکنان دولت بعد از چند 
ماه انتظار باالخره در کمیسیون اجتماعی مجلس 

به تصویب رسید.
علی خدایی در این رابطه بــا تاکید بر ضرروت 
تصویب هرچه ســریع تر این طرح می گوید: طبق 
اطالعــات دریافتی، طرح کمیســیون اجتماعی 
شمول باالیی دارد و نیروهای تمام نهادها ازجمله 
وزارت نیرو و مخابرات را دربرمی گیرد. انتظار داریم 
این طرح هر چه زودتر در صحن علنی مجلس طرح 

و به تصویب نهایی برسد.
به گفته خدایی، طرح باید به سرعت و با فوریت 
باال در صحن علنی مجلس به تصویب برسد و سپس 

در شورای نگهبان به تایید و تصویب نهایی برسد.
خدایی با تاکید بر اینکه »اجرای این طرح باید 
منجر به حذف پیمانکاران و واسطه ها شود و تمام 
نیروهای شاغل در مشاغل مســتمر، قرارداد دائم 
و مستقیم شــوند« اضافه می کند: برخالف آنچه 
برخی در الیه های مدیریتی دولت و ســازمان امور 
استخدامی ادعا می کنند، این طرح به هیچ وجه بار 
مالی ندارد. در عین حال با حذف دست های واسطه، 
موجب چابک سازی و کاهش چشمگیر هزینه های 
دولت می شود و از هدررفت بیت المال جلوگیری 

می کند.
عضو کارگری شــورای عالی کار ضمن اشاره 
به هزاران کارگر نهادهــای عمومی و دولتی که با 
بیم و امید در انتظار تصویب این طرح هســتند، 
از نمایندگان مجلس درخواســت کرد به سرعت 
و با قاطعیت به طرح ســاماندهی رای بدهند و به 
گونه ای عمل کنند که قبل از پایان ســال جاری، 

شاهد ابالغ آن باشیم.
او در پایان تاکید می کند: انتظار داریم تا پایان 

سال، بساط پیمانکاران برای همیشه برچیده شود.

اخبار کارگری


