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روز هجدهــم اردیبهشــت مــاه، 
»محمدباقر قالیباف«، رئیس مجلس 
در نطق پیش از دستور خود در جلسه 
علنی مجلس گفت: یکــی از مباحث 
و نکات مهمی که نمایندگان حســب 
تکلیف نمایندگی خود وظیفه دارند به آن 
بپردازند، بحث مربوط به گرانی هاست. 
ما با هرگونه اقــدام درباره ارز ترجیحی 
قبل از اجرا شدن کاالبرگ الکترونیکی 
مخالفیم و بایــد کاالبرگ الکترونیکی 
اجرایــی شــود و ایــن نظــر دولت و 
رئیس جمهور است و قیمت هم همان 
قیمت های شهریور ۱۴۰۰ باشد و این 

موضع دولت و مجلس است.
اما این بازه زمانی یعنی شهریور سال 
گذشــته چرا باید مبنای قیمت کاالها 
باشد. سرراســت ترین پاسخ این است 
که در شهریور ۱۴۰۰ کار دولت حسن 
روحانی پایان یافت و دولت رئیســی با 
انبوهی از انتقادات به گرانی های موجود 
در دوره روحانی سر کار آمد. از همین رو 
این موضوع که »کاالها به قیمت شهریور 
۱۴۰۰ عرضه شوند و به مردم کاالبرگ 
الکترونیک داده شود«، به بخش هایی از 
الزامات مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۱ 

برای حذف ارز ترجیحی تبدیل شد.
تثبیت قیمت ها در حد قیمت های 
شــهریور ســال قبل، دادن کاالبرگ 
الکترونیک به مــردم برای تامین تمام 
کاالهای اساسی و جلوگیری از حذف 
برخی اقالم ضــروری از ســفره های 
مردم، پیش شرط های حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی بوده هر چند فعاالن کارگری، 
دغدغه منــدان طبقات فرودســت و 
اقتصاددانان غیردست راستی، اساساً با 

حذف ارز ترجیحی مخالف بودند اما به 
نظر می رسد همین الزامات قانون بودجه 

نیز الاقل تا امروز رعایت نشده است.
سراغ چند اظهارنظر از نمایندگان 
مجلس می رویم تا دیدگاه های مشترک 
آنها را در این زمینه فهم کنیم. هجدهم 
اردیبهشــت »عبدالکریم جمیری«، 
نماینده بوشــهر در مجلس تاکید کرد 
کــه برنامه ریزی دولت باید براســاس 
مصوبه مجلــس به گونه ای باشــد که 
قیمت کاالهای اساسی در کشور ثابت 
و تمامی قیمت ها به نرخ شهریور ۱۴۰۰ 

در اختیار مردم قرار گیرد.
نوزدهم اردیبهشــت ماه »صدیف 
بدری«، نایب رئیس کمیسیون عمران 
مجلس در این رابطه گفت: می گوییم 
چرا از نان شــروع کردید؟ چرا از یارانه 
مثال پتروشیمی ها که هیچ کس قیمت 
تمام شــده آنها را نمی دانــد ولی برای 

همه چیز یارانه می گیرنــد و به قیمت 
بین المللی می فروشــند، حــذف ارز 
ترجیحی را آغاز نکردید؟ چرا از سیمان یا 
فوالد و امثال آنها شروع نکردید و دست 
روی سفره مردم گذاشــتید. به گفته 
بدری، یارانه نقدی برای تامین نیازهای 
مردم باید امــروز حداقل یک میلیون و 

5۰۰هزار تومان باشد، نه کمتر.
هجدهم اردیبهشــت »علی بابایی 
کارنامی«، رئیس فراکسیون کارگری 
مجلس نیز در ارتباط با آزادســازی ها 
گفت: هر اقدامی که قرار است در کشور 
انجام شود باید از قبل برای تامین رفاه 
و حداقل برای معیشت 5 دهک پایین 
جامعه تدبیری اندیشیده شود و صالح 
نیست امروز روی کاالیی همچون نان 
و روغن دست گذاشــته شود که دقیقا 
مردم حساســیت زیادی دارنــد  و اگر 
نتوانند این کاالها را تهیه کنند، چگونه 

باید زندگی کنند؟
در بازخوانی اظهــارات نمایندگان 
مجلس چند نکته اساســی به چشم 
می خــورد. اول اینکــه اصولی ترین 
راهــکاری کــه در قانــون بودجــه 
نیــز پیش بینی شــده دادن کاالبرگ 
الکترونیک به مردم و نه پول نقد است 
و دوم اینکه باید نظــام توزیع کارآمد و 
تحت نظارت و البته قابل اطمینان برای 
توزیع کاالهای اساسی به نرخ شهریور 
۱۴۰۰ در کشــور وجود داشته باشد و 
سوم اینکه آزادسازی باید از سودآورها 
و یارانه بگیرهای پردرآمد شروع می شد 

نه از نان و سفره های مردم.
داده های تورمی و جهش تورم 

نقطه  به نقطه خوراکی ها
حال با گذشــت دو ماه از پرداخت 
یارانــه نقــدی و در حالی کــه به نظر 

نمی رسد نظام جایگزین قابل اطمینانی 
برای پرداخت ۳۰۰ یا ۴۰۰هزار تومانی 
در دستور کار باشــد، باید ببینیم سبد 
معیشت خانوارهای کارگری چه رقمی 
دارد، کارگران تا چه میزان قادر به تامین 
اصلی ترین کاالهــا و مایحتاج زندگی 
هستند و قدرت خرید دستمزد به اضافه 

یارانه نقدی چقدر است.
تورم رسمی اردیبهشت ماه )اولین 
ماه از آغاز آزادســازی( که توسط مرکز 
آمار ایران منتشــر شده، شاخص های 
قابــل اعتنایــی دارد. مهم ترین این 
شاخص ها، رشــد ۳.۸درصدی تورم 
نقطه به نقطه در اردیبهشــت ۱۴۰۱ 
است. نرخ تورم نقطه ای در اردیبهشت 
ماه ۱۴۰۱ به ۳۹.۳درصد رسیده یعنی 
خانوارهای کشــور به طــور میانگین 
۳۹.۳درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۴۰۰ 
بــرای خرید یک »مجموعــه کاالها و 
خدمات یکســان« هزینه کرده اند. در 
این میان، تورم نقطــه ای خوراکی ها 
حتی باالتر از تورم نقطه ای کلی است. 
تورم نقطه ای خوراکی ها ۴۹.۴درصد 
و شاخص ساالنه آن ۴۹.۲درصد است. 
بدین ترتیب شهروندان برای خرید مواد 
غذایی، نوشیدنی و دخانیات نسبت به 
اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به طور میانگین 
باید ۴۹درصد پول بیشتری بپردازند. 
به گــواه داده های مرکز آمــار در گروه 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه 
قبل به گروه »روغن و چربی ها« مربوط 
می شود، چنان که در اردیبهشت قیمت 
روغن نســبت به فروردین سال جاری 

رشد ۱۳.۸درصدی را تجربه کرد.
آزادسازی قیمت ها از اقالم اساسی 
خوراکی ها آغاز شده )نان و چهار کاالی 

پایه ای دیگر(؛ همان مسیری که برخی 
نمایندگان مجلس به آن معترض بودند و 
هشدار می دادند. ترجمان دیگر این کالم 
این است که ارز دولتی برای خصولتی ها، 
پتروشیمی ها و فوالدها پابرجاست اما 
ارز دولتی کاالهای اساسی مردم حذف 
شــده، ضمن اینکه ریخت و پاش های 
دانه درشــت ها و نهادها و افراد ذی نفوذ 

همچنان ادامه دارد.
جهش در سبد معیشت 

خانوارهای کارگری
در چنیــن شــرایطی »فرامــرز 
توفیقی«، رئیس کمیته دستمزد کانون 
عالی شــوراهای اســالمی کار کشور 
معتقد اســت که بدون هیچ تردیدی، 
سبد معیشــت خانوارهای کارگری به 
خصوص ســبد خوراکی ها دچار یک 
جهش اساسی چند میلیون تومانی شده 
و از آن مهم تر اینکه یارانه نفری ۳۰۰ یا 
۴۰۰هزار تومانی نمی تواند جهش سبد 
معیشت خانوارهای کارگری را جبران 
کند.نماینده کارگران در شورای عالی 
کار اضافه می کند: در آزادســازی ارز 
ترجیحــی در بودجه مقرر شــده که 
قیمت ها به شــهریور ۱۴۰۰ بازگردد 
و کارت های اعتبــاری به مردم بدهند 
اما این مدل آزادســازی رعایت نشد. 
به نظر می رســد هیچ محاسبه دقیق 
و جامعی در ارتباط بــا افزایش هزینه 
متاثر از آزادسازی صورت نگرفته و آن 
عددی که در حســاب خانوارها شارژ 
می شود، تناسبی با افزایش هزینه سبد 
مصرفی خانوارها ندارد. این نفری ۳۰۰ یا 
۴۰۰هزار تومان، چطور قرار است کفاف 
افزایش قیمت همان چهار قلم آزادشده 
)مــرغ، تخم مرغ، لبنیــات و روغن( را 
بدهد؟ آیا رشد چند صددرصدی قیمت 
روغن از ۸ به حــدود ۶۰هزار تومان در 
تعیین عدد نقدی یارانه ها دخیل بوده 
است؟ افزایش چند صددرصدی قیمت 
مرغ، تخم مرغ و لبنیات چطور؟ میزان 
پوشش عدد یارانه چطور محاسبه شده 
است؟به گفته وی، تاکید دارند که این 
یارانه نقدی فقط مابه ازای آزادســازی 
همان چهار قلم است و دیگر چیزی گران 
نمی شود اما قیمت رسمی ماکارونی و 
شوینده ها چند ده درصد افزایش یافته 
است. از سوی دیگر، قیمت گوشت قرمز 
نجومی شده و می توان ادعا کرد که نه تنها 
گوشت قرمز، بلکه ماهی و آبزیان نیز از 
سفره های شش دهک فرودست کشور 
به کلی حذف شده اند و حاال این سوال 
پیش می آید که افزایش نرخ این کاالها 
چه تناســبی با یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰هزار 

تومانی دارد؟
توفیقــی تاکید می کنــد: با توجه 
به جهش چند میلیون تومانی ســبد 
معیشت یا باید دستمزد را به نرخ سبد 

معیشــت جهش یافته برسانند یا یک 
نظام توزیع قابل اطمینان برای توزیع 
کاالهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ 
ایجاد کنند تا مردم بتوانند اقالم اساسی 
را از این فروشگاه ها خریداری کنند. در 
غیر این صورت، واگن های به هم پیوسته 
قیمت ها در ریل مهیاشده آزادسازی، 
بی توجه به قدرت خرید اکثریت مردم 

به سرعت به پیش خواهند تاخت.
اینجا فقط دستمزد »ریالی« است

به نظر می رسد با آزادسازی قیمت 
کاالهای اساسی و احتساب این قیمت ها 
با نرخ واقعی دالر، تنها کاالیی که ریالی 
باقی مانــده، نیروی کار کارگر اســت. 
دستمزدها همچنان ریالی است و هیچ 
 نوع آزادسازی در این کاالی بی بدیل و 
در عین حال بسیار ارزان صورت نگرفته 
است. »احسان ســلطانی« کارشناس 
اقتصــادی در این رابطه محاســبات 
جالبی انجــام داده و به یک تناظر قابل 
توجه رســیده است: »ســهم حقوق و 
مزایــای کارکنــان از کل ارزش تولید 
کارگاه های بزرگ ۷.5درصد در ســال 
۱۴۰۰ بود که برای صنایع پتروشیمی 
۱.۶، شیمیایی ۲.۶، نفتی ۳، فوالد ۳.۳ 
و خودروســازی 5.۹درصد است. این 
سهم برای صنایع غذایی و ماشین آالت 
حــدود ۷ درصد و بــرای صنایع کاربر 
نساجی، پوشاک، چرم و مبلمان بین ۱۲ 
تا ۱۷درصد است. سهم حقوق و مزایا از 
قیمت خرده فروشی تولیدات کارخانه ها 
حدود ۶درصد برآورد می شــود که در 
نتیجه افزایش 5۰درصدی دستمزدها، 
نباید منجر به افزایش بیش از 5درصد 
میانگین قیمت کاالها شــود. بنابراین 
در یک اقتصاد به شــدت دالریزه شده 
که حتی مایحتاج اساسی مردم با دالر 
قیمت گذاری می شود، دستمزد دالری 
نیروی کار به یک ســوم ۱۰سال پیش 

تنزل یافته است«.

دالریزه شدن کل اقتصاد در دوران دولت سیزدهم

دستمزدریالیکارگران،کفافآزادسازیهایقیمتیرانمیدهد

خبر

مرکز آمــار ایــران در گزارشــی از افزایش 
۱۸۰هزار نفری جمعیت شاغالن در سال ۱۴۰۰ 
خبر داد که خبری نسبتا دلگرم کننده بود اما در 
همین گزارش تاکید شده است که نرخ جمعیت 
فعال در همین سال با کاهش ۰.۴درصدی مواجه 

شده است.
به گزارش توسعه ایرانی، طبق گزارش مرکز 
آمار از وضعیت بازار کار و اشتغال در سال ۱۴۰۰ 
حدود ۲5میلیون و ۸۲۲هزار نفر یعنی معادل 
۴۰.۹درصد از جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ و 
جزو گروه فعال هستند، یعنی در گروه شاغالن 
یا بیکاران قرار گرفته اند. بررســي تغییرات نرخ 
مشارکت اقتصادي حاکي از آن است که این نرخ 
نسبت به سال قبل تر )۱۳۹۹( ۰.۴درصد کاهش 

یافته است.
براساس این گزارش بررسی نرخ بیکاری افراد 
۱5 ساله و بیشتر نشان می دهد که ۹.۲درصد از 
جمعیت فعال، بیکار بوده اند که این شاخص نیز 
در سال گذشته نسبت به سال قبل تر )۱۳۹۹(، 

۰.۴درصد کاهــش یافته که دلیــل اصلی آن، 
کاهش جویندگان کار در ایران به دلیل ناامیدی 

از یافتن شغل مناسب بوده است.
طبق ایــن گزارش، بررســی اشــتغال در 
بخش های عمده اقتصادی نشــان می دهد که 
در ســال ۱۴۰۰، بخش خدمات با ۴۹.۸درصد 
بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده 
اســت. براســاس آمار ۱۱میلیون و ۶۸۷هزار و 
5۸۳ نفر در این بخش فعالیت می کنند. شاغلین 
خدمات در ســال ۱۴۰۰ نســبت به سال قبل 
۰.5درصد افزایش یافته است که دلیل عمده آن 
به کاهش معنادار تاثیر ویروس کرونا بر کســب 
و کارها بازمی گــردد. همچنین هفت میلیون و 
۹۲۹هزار و ۴۳۹ نفر معادل ۲۳.۷درصد جمیعت 
شاغل در بخش صنعت و سه میلیون و ۸۲۷هزار و 
۲۴5 نفر برابر ۱۶.۳درصد جمعیت شاغل کشور 

در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.
طبق این گزارش، میزان اشــتغال در بخش 
کشاورزی طی سال گذشته نسبت به سال قبل 

از آن ۱.۱درصد کاهش یافته در حالی که اشتغال 
صنعت همچون خدمات ۰.5واحد درصد رشد 

داشته است.
بررسی داده های اطالعاتی مرکز آمار ایران از 
نرخ بیکاري جوانان ۱5 تا ۲۴ ساله حاکي از آن 
اســت که ۲۳.۷درصد از فعاالن این گروه سني 
در ســال ۱۴۰۰ بیکار بوده اند. بررسي تغییرات 
ساالنه نرخ بیکاري این افراد نشان مي دهد، این 
نرخ نسبت به سال قبل )۱۳۹۹( تغییري نداشته 
است. همچنین بررسي نرخ بیکاري گروه سني 
۱۸ تا ۳5 ساله در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که 
۱۶.5درصد از جمعیت فعال این گروه ســني 
بیکار بوده اند. این در حالی است که تغییرات نرخ 
بیکاري این افراد نشان مي دهد این نرخ نسبت 
به ســال ۱۳۹۹، به میــزان ۰.۲درصد کاهش 

یافته است.
10/2درصد شاغالن اشتغال ناقص داشتند

طبق این گزارش، بررسی سهم جمعیت ۱5 
ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص در سال۱۴۰۰ 

نشان می دهد که ۱۰.۲درصد جمعیت شاغل به 
دالیل اقتصادی کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار 
کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این 
در حالی است که ۳۷.۸درصد از شاغلین ۱5ساله 
و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده اند.

طبق این گزارش، منظور از اشتغال ناقص این 
است که افراد شاغل به دالیل مختلف همچون 
فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با 
ساعت بیشتر کمتر از ۴۴ ســاعت در هفته کار 
کرده اند. همچنین این نتایج گویای آن اســت 

که در سال ۱۴۰۰جمعیت شاغل کشور به طور 
متوسط ۴۳.5 ساعت در هفته کار کرده اند.

این آمار نشــان می دهد که بــا وجود اینکه 
سایه کرونا در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ از بازار 
کار ایران رفع شد، اما همچنان کشور با مشکل 
اشتغالزایی و دستمزدهای پایین شاغالن مواجه 
است که باعث شده اســت بی رغبتی جوانان به 
کارهای رسمی ادامه پیدا کند و جمعیت فعال در 
ایران نسبت به سال ۱۳۹۹ که اوج شیوع کرونا در 

ایران بود نیز کمتر شود.

ادامه ناامیدی در بازار کار ایران

مرکز آمار: جمعیت فعال در سال 1400 کاهش یافت

بدری: چرا حذف 
ارز ترجیحی از مثال 

پتروشیمی ها که کسی 
قیمت تمام شده آنها را 

نمی داند ولی برای همه چیز 
یارانه می گیرند و به قیمت 

بین المللی می فروشند، 
آغاز نشد و دست روی 
سفره مردم گذاشتند

توفیقی: سبد معیشت 
خانوارهای کارگری به 

خصوص سبد خوراکی ها 
دچار جهش چند میلیون 
تومانی شده و یارانه نفری 

۳00 یا 400هزار تومانی 
نمی تواند جهش سبد 

معیشت خانوارهای 
کارگری را جبران کند
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نسرین هزاره مقدم

خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران:
فاجعه فروریختن متروپل آبادان، 

مصداق جنایت است
خانه کارگر ایــران در پی 
فروریختن ساختمان متروپل 
در آبادان که به کشــته شدن 
جمعی از هموطنــان ایرانی 

منجر شد، بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش توسعه ایرانی، در این بیانیه آمده است: »با 
نهایت تأثر از جان باختن ده ها تن از هموطنان عزیزمان 
در فاجعه فرو ریختن ساختمان متروپل شهر آبادان، به 
مردم مظلوم آن دیار و عموم ملت عزیزمان تسلیت عرض 

می کنیم.
آنچه در این حادثه تأسف بار موجب تلخی مضاعف 
هست بروز فسادی است که به همین میزان که بخشی 
از آن شفاف شده، نشان از روابطی ناسالم بر مبنای کسب 
منفعت بیشتر به بهای جان انسان هاست. در حوادثی 
این چنینی اولین عناصری که حیات شــان به مخاطره 
می افتد کارگران سخت کوش ساختمانی هستند که 
قربانی طمع برخی پیمانکاران سودجو می شوند و چقدر 
تأسف بارتر اســت که هنوز هم عده ای به رغم مشاهده 
این فجایع در قبال بیمه کارگران ساختمانی مقاومت 

می کنند.
موضوع ایمنی کارگاه ها ازجمله پروژه های ساختمانی 
از زمره مسائلی است که هرگونه تسامح در آن به بهای 
جان کارگران ختم می شــود و در صورت  عدم رعایت 
اســتحکامات ســاختمانی که روی دیگر سودجویی 
معدودی از پیمانکاران است، جان همه بهره برداران را 
نشانه می گیرد. گزارشات اولیه از ساختمان متروپل حاکی 
از نکاتی است که به معنی واقعی کلمه »جنایت« محسوب 
می شود. این جنایت بدون چراغ سبز، چشم پوشی و حتی 
تطمیع جمعیتی از صاحبان قدرت و ناظران منطقه ای و 

شهری امکان پذیر نبوده است.
در پایان از مســئولین ذیربط اســتدعا داریم بدون 
هیچ گونه مماشات با تمام مقصران حادثه مطابق قانون 
در اسرع وقت برخورد کنند و اجازه ندهند اعتماد مردم 

بیش از این سلب شود«.
    

نامه به استاندار باعث عدم تمدید 
قرارداد کارگران شد

سه نفر از رانندگان شرکت پتروشــیمی شازند در 
اعتراض به پایین بودن دستمزدهای خود به استانداری 
مرکزی نامه ای نوشتند. همین موضوع باعث عدم تمدید 

قرارداد این کارگران شد.
به گزارش ایلنا، رانندگان مذکور در اعتراض به پایین 
بودن دستمزدهای خود به استانداری نامه ای نوشتند و 
به دنبال این نامه، استانداری از مدیریت شرکت جواب 
خواست و همین موضوع باعِث عدم تمدید قرارداِد این 

کارگران شد.
طبق این گــزارش، رانندگان با ماشــین خود کار 
می کنند اما حقوق دریافتی آنها بین 5میلیون و ۸۰۰ تا 
۶میلیون و 5۰۰هزار تومان است که بخشی از این رقم 

صرف هزینه تعمیرات ماشین می شود.
این کارگران که حدود ۴۰ روز بالتکلیف هســتند، 
باالی ۱۰سال سابقه کار دارند. آنها از »محمود احمدی 
بیغش« نماینده شازند خواسته اند تا به موضوع کاری آنها 

رسیدگی شود.
    

رئیس کمیسیون اجتماعی خطاب به رئیس جمهور:
حقوق کارگران دولت باید به اندازه 

مصوبه قانونی افزایش یابد
رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلــس خواســتار ابطــال 
بخشنامه افزایش ۱۰درصدی 

مزد کارگران دولتی شد.
بــه گــزارش ایلنــا، ولی 
اسماعیلی در نامه ای به ابراهیم رئیسی، ضمن تشریح 
روند بررسی الیحه بودجه در مجلس و حذف بند ۱-۴ 
تبصره ۱۲ از این الیحه تصریــح کرد که مزد کارگران 
دولت باید به اندازه مصوبات شورای عالی کار افزایش 
یابد و افزایش ۱۰درصدی مزد ایــن افراد، غیرقانونی 

است.
این نماینده مجلس از رئیس جمهور درخواست کرد 
در این زمینه دستورات الزم صادر و موضوع پیگیری شود.

    
 مرگ یک کارگر

 در استخر کشاورزی
یک کارگــر فصلی حیــن کار در محدوده شــهر 
»جوشقان قالی« )از شهرهای بخش قمصر کاشان( بر 

اثر سقوط در آب دچار حادثه شد و جان باخت.
به گزارش ایلنا، بررسی های اولیه نشان می دهد که این 
کارگر در کناره یک حوضچه آب کشاورزی مشغول کار 
بوده که به دلیل لغزندگی لبه بیرونی استخر به داخل آب 
سقوط می کند و دچار خفگی می شود و به همین دلیل 
امکان امدادرسانی به وی نبوده است. او به رغم تالش یکی 
از همکارانش بالفاصله در محل جان خود را از دست داده 
اســت. این حادثه روز هفتم خرداد ماه برای یک کارگر 

۲۳ساله تبعه کشور افغانستان رخ داده است.

اخبار کارگری


