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جراحی ادعایی اقتصادی دولت در یادداشت
شرایطی با وجود مخالفت های زیاد در 
اردیبهشت ماه امســال به مرجله اجرا 
رســید که دولت و مجلس به منتقدان 
اطمینان دادند نخواهند گذاشت حذف 
ارز ترجیحی موجب فشــار بر معیشت 

مردم شود.
به گزارش »توسعه ایرانی«، در زمان 
حذف ارز ترجیحی از بودجه سال 1401، 
دولــت و مجلس اعالم کردنــد که این 
موضوع با پیش بینی های الزم برای حفظ 
ســطح معاش مردم انجام شده و نهایتا 
تورمی در حد 7درصد ایجاد خواهد کرد. 
این تدابیر عبارت بودند از عرضه کاالهای 
اساسی با قیمت مناسب با کاالبرگ که با 
گذشت پنج ماه از سال، حتی به مرحله 
بررسی در هیات دولت نرسیده و تدبیر 
دوم و مهم تر که در الیحه بودجه 1401 
نیز گنجانده شده، تعهد دولت به حفظ 
قیمت کاالهای اساسی در سطح شهریور 
1400 بود؛ تعهدی که دولت نتوانست به 
آن عمل کند و هم اکنون، قیمت اکثریت 
قریب به اتفاق کاالهــا، نه فقط افزایش 
بلکه جهش داشــته و معیشت مردم را 

در تنگنای بی سابقه ای قرار داده است.
در چنین شــرایطی، دولت رئیسی 
به جــای برنامه ریزی بــرای عمل به 
تعهدات کلیدی خــود، درصدد پاک 
کردن صورت مســأله برآمده و الیحه 
اصالحیه بودجــه 1401 را به مجلس 
داد تا بهارســتانی ها، بند حفظ قیمت 
کاالهای اساســی در ســطح شهریور 
1400 را حذف کنند. اگر مجلس به این 
دبه دولت تن دهــد در گرانی های اخیر 
سهیم خواهد شــد و دولت نیز از زیر بار 
بازخواســت بابت نقض تعهد محوری 
خود و ناتوانی در اجرای پیش شرط انجام 
جراحی اقتصادی و رها کردن مردم در 
میانه میدان قیمت های سرســام آور و 

تورم روزافزون، خالصی خواهد یافت.
سناریوی دوم نیز این است که مجلس 
به الیحه اصالحی قانــون بودجه رای 
ندهد. در این صورت نیز دولت قصد دارد 
تا شکست سیاست جراحی اقتصادی را 
بر دوش مجلس بیندازد و مدعی شود که 
بازگشت قیمت  اقالم اساسی به نرخ سال 
گذشته، منجر به کسری بودجه و از دست 
رفتن دستاوردهای دولت و مجلس در 
ایجاد ثبات اقتصادی شد؛ چنانچه ایرنا، 
خبرگزاری دولت مرداد ماه امسال در این 
زمینه نوشت: »براساس آخرین آمارها 
تبعات تورمی حذف ارز 4۲00 در دو ماه 
خرداد و تیر تقریباً به طور کامل تخلیه 
شــد و از ماه جاری نرخ تورم به سطوح 
قبل از حذف ارز 4۲00 تومانی بازخواهد 
گشت. این مهم جز با کنترل دقیق پایه 

پولی و احتراز دولت از چاپ پول، میسر 
نبود اما در صورتی که مجلس به مصوبه 
خود برای اعطای کاالبــرگ به مردم با 
قیمت شهریور 1400 اصرار و دولت را 
مجبور به اجرای آن کند، تمام توفیقات 
دولت در مهار پایه پولی تحت الشعاع قرار 

خواهد گرفت«.

دولت از اجرای قانون طفره نرود
البته در این میان مجلس نیز بیکار 
ننشســت. اکثریت نطق های پیش و 
میان دستور نمایندگان مجلس پس از 
ارائه الیحه اصالح بودجه ســال جاری 
به موضوع انتقادات تند و تیز از دبه دولت 
رئیسی معطوف شد. برای مثال نوزدهم 
مرداد ماه »مهدی طغیانی« سخنگوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس پس از ارائه 

الیحه اصالح بودجه توسط دولت گفت: 
قانون بودجه یک کل تفکیک ناپذیر بود 
و در این قانون از ابتــدا عبارات قیمت 
شهریور 1400 با کاالبرگ الکترونیک 
مبنا شــد. نکته دوم این اســت که اگر 
خانواری با مبلغ پیش بینی شده کاالهای 
موردنظر را خریداری کند، آیا منابعی که 
در اختیار قرار می گیرد با توجه به افزایش 
هیجانی قیمت کاالها در اردیبهشت و 
خرداد ماه کفاف پر شــدن این فاصله را 
می دهد؟ وی با بیان اینکه دو مسأله در 
موضوع اصالح سیاســت ارز ترجیحی 
وجود دارد، توضیح داد: نخســت اینکه 
کاالبرگ و تامین کاالهای اساســی با 
قیمت شــهریور 1400 با یکدیگر معنا 
دارد و انتخاب یکی و رها کردن دیگری 
بی معناســت و نکته دوم مسأله منابع 

موردنیاز است.
همــان روز »عبدالجــالل ایری« 
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز 
درباره لزوم اجرای کاالبرگ الکترونیک 
و ساماندهی توزیع اقالم اساسی گفت: 
طبق قانــون بودجــه 1401 دولت در 
صورتی مجــاز به اصــالح یارانه ها و به 
نوعی حذف ارز ترجیحی بود که ضمن 
ساماندهی شبکه توزیع کاالهای اساسی، 
اقالم ضروری ســفره مردم را با همان 
قیمت شهریور 1400 عرضه کند. این 
امر در قانون بودجه ســال جاری لحاظ 

شده و دولت از ابتدا سال تکلیف خودش 
را برای اجرای این موضوع می دانست. 
متاسفانه دولت اخیرا با ارائه الیحه ای در 
خصوص اصالح قانون بودجه، از اجرای 
قانون و توزیع اقالم با نرخ شهریور 1400 
طفره رفته، در حالی که دولت کامال برای 
اصالح شبکه توزیع کاال فرصت داشته 
اســت. »محمدباقر قالیبــاف« رئیس 
مجلس نیز در پاسخ به این نمایندگان 
اعالم کرد که قانون درباره اقالم کاالهای 
اساسی همان نرخ شهریور 1400 است 
و انشااهلل کاالبرگ که اجرا شود و دولت 
آماده سیستم واگذاری سبد کاال باشد، 

این مبنای کار خواهد بود.

ترجیح مردم 
ارزان شدن قیمت کاالهاست

با این حال و با گذشت بیش از دو هفته 
از این موضوع باز هم دولت و مجلس بر 
مواضع خود پافشاری می کنند؛ یعنی 
دولت همچنان خواســتار برداشــتن 
الزام بازگشــت قیمت هاست و مجلس 
همچنان روی اجرای این بند از قانون که 

نیمی از سال را معطل مانده، اصرار دارد.
در همیــن زمینــه، ســخنگوی 
کمیســیون قضایی مجلس بــا بیان 
اینکه حــذف ارز ترجیحی بدون ایجاد 
زیرســاخت های آن بر زندگی مردم اثر 
منفی گذاشته، گفت: در وضعیت فعلی 

بهتر است به جای پرداخت یارانه، قیمت 
کاالها به نرخ سال گذشته عرضه شود.

ســیدکاظم دلخوش اباتــری در 
گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با تاکید 
بر اینکه پرداخــت یارانه نقدی همراه با 
گرانی بوده، گفت: طبیعی است پرداخت 
یارانه همراه با گرانی کاال مورد قبول اکثر 
مردم نیســت، بنابراین مهار تورم یک 

اولویت است.
این نماینده مجلــس تصریح کرد: 
در وضعیت فعلی باید بــا اتخاذ تدبیر و 
اجرای قانون، کاالها را به قیمت ســال 
گذشته به دست مردم برسد تا حداقل 
کمــی در تقویت معیشــت تاثیرگذار 
باشد. ما ترجیح می دهیم حداقل قیمت 
کاالها در این شــرایط ثابت بماند لذا ما 
نمایندگان مجلس از ابتدا گفتیم حذف 
ارز ترجیحی به این شیوه اشتباه است و 
این اقدام کارشناسی شده نبود چراکه 
گران کردن چند قلم کاال بر قیمت هزار 

قلم کاالی دیگر تاثیر خواهد گذاشت.
نماینده صومعه سرا در مجلس ادامه 
داد: حذف ارز ترجیحی بــدون ایجاد 
زیرســاخت های آن بر زندگی مردم اثر 
منفی گذاشته است لذا بارها مخالفت 
خود را با این موضوع اعــالم کرده ایم و 
معتقدم در وضعیت فعلی بهتر اســت 
به جای پرداخت یارانــه، کاالها به نرخ 
شهریور ســال گذشــته عرضه شوند. 

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس 
افزود: بهتر است به جای پرداخت پول به 
مردم که نقدینگی را نیز در سطح جامعه 
افزایش می دهد، قیمت کاالها ارزان و 

متعادل باشد.

رجوع به مردم؛
 گزینه دیگر مجلس

در آخریــن گام نیــز مجلــس از 
طریق مرکــز پژوهش های خود به یک 
نظرسنجی دســت زد تا تکلیف خود 
را در برابــر اقدام دولت روشــن تر کند. 
براســاس نتایج به دست آمده موسسه 
افکارسنجی ملت، ۵۸.۵درصد از مردم 
ترجیح می دهند دولت هفت قلم کاالی 
اساسی را به قیمت سال قبل و از طریق 
کاالبرگ عرضه کنــد و در مقابل تنها 
۲۸.۶درصد ترجیح می دهند به ازای هر 
فرد ماهانه مبلغ ۳00 یا 400 هزار تومان 

نقدی اختصاص یابد.
نتایــج این افکارســنجی نشــان 
می دهد ۶0.۶درصد مردم نســبت به 
کلیت طرح اصــالح یارانه ها نظر منفی 
دارند که مهمترین دلیــل آن، افزایش 
قیمت کاالهای دیگری اســت که قرار 
نبود براســاس اجرای این طرح، گران 
شوند. با توجه به همین موضوع می توان 
فهمید که چرا ۸۸.۶درصد مردم میزان 
یارانه واریزی را کافی نمی دانند. بالطبع 
خانواده های پرجمعیت بیشــتر تحت 
تأثیر فشار اقتصادی ناشــی از افزایش 
قیمت ها قرار می گیرنــد که نتایج این 

افکارسنجی نیز مؤید آن است.
یافته های این نظرســنجی حاکی 
از آن اســت که قدرت خرید کاالهای 
اساسی از سوی خانوارها  نسبت به قبل 
از اجرای طرح )ابتدای سال(، کمتر شده 
است. براساس نظرســنجی موسسه 
افکارســنجی ملت، در بین افرادی که 
کاالبرگ را بــه یارانه نقــدی ترجیح 
داده اند، ۵۶.۲درصد اظهار کرده اند که 
حتی اگر کاالبرگ فقط در فروشگاه های 
مشخصی قابل استفاده باشد، باز آن را به 

یارانه نقدی ترجیح می دهند.

۶۰.۶ درصد مردم نسبت به جراحی اقتصادی دولت نظر منفی دارند

»نه« بزرگ به »دبه« دولت
به روزرسانی ارزش بدهی

تامین اجتماعی، جریمه نیست

اخیرا سران سه قوه درباره بخشودگی جریمه های 
بیمــه ای کارفرمایان در ازای ایجاد اشــتغال جدید 
مصوبه ای داشتند. البته این مسأله که دولت از طریق 
گذشت از بخشی از تعهدات کارفرمایان اشتغال ایجاد 
کند، امر نیکو و مبارکی برای بازار کار اســت اما این 
مشروط به آن است که هزینه این اتفاق را خود دولت 
متقبل شود و نه تامین اجتماعی که فاقد منابع الزم 

است.
معتقدم بخشودگی جرایم برای تامین اجتماعی 
سم است و علت این اســت که در واقع این ارقام که 
از کارفرمایان تحت لفظ جریمه اخذ می شــود، تنها 
به روزرسانی ارزش ریالی بدهی های کارفرمایان در 
زمینه حق بیمه است و تنها با احتساب تورم اخذ شده و 
چه بسا از آن نیز کمتر است لذا استفاده از لفظ جریمه 
برای اخذ هزینه های به روزرسانی ارزش ریالی بدهی ها 
اشتباه است زیرا جریمه مبلغی است که عالوه بر تعهد 
کارفرما به وصول بدهی بیمه ای دریافت می شود ولی 
در تامین اجتماعی چنین مبلغــی به عنوان جریمه 

کردن کارفرما اخذ نمی شود.
از نظر شرعی و نظر فقهی آیات عظام مراجع، اخذ 
هر گونه جریمه در روابط اقتصادی و مالی حرام است 
لذا معتقدم اتفاقا بخشــودگی این مبلغ که تحت نام 
جریمه اخذ می شود، اشکال شــرعی دارد چون اگر 
قرار باشد در ازای هیچ خدمت و پرداختی ما یک سویه 
بخشودگی جریمه داشته باشیم، اقدامی غیرشرعی 
کردیم و ارزش واقعی پول و هزینه ای که از بیت المال 
است را به نفع یک کارفرما خارج کردیم. در قانون جامع 
رفاه و تامین اجتماعی نیز تاکید شــده که دولت باید 
تعهدات خود را به صندوق ها به روزرسانی کند لذا اگر 
به روزرسانی تعهدات بیمه ای کارفرما اشکال شرعی 
داشته باشد، این به روزرسانی مصوب در قانون و مصوب 
مجلس که از فیلتر شــورای نگهبان و کارشناســان 

تیزبین فقهی آن رد شده نیز اشکال شرعی دارد!
همچنین این طــرح می تواند باعث بدحســاب 
کردن کارفرمای خوش حساب بیمه ای شود. وقتی 
یک کارفرمای خوش حســاب ببیند که با یک اقدام 
صــوری در حوزه اشــتغال زایی می تواند از دســت 
تعهدات بیمه ای خود راحت شــود، بــدون توجه به 
قانون به راحتی خود را بدهکار بیمه ای می کند و نگران 
به روزرســانی ریالی تعهدات بیمه ای خود در قالب 

جریمه یا هر اسم دیگری نخواهد بود.
لذا دولت اگر دغدغه اشــتغال دارد، بهتر است به 
جای بخشــودگی ها و معافیت های گوناگون، تالش 
به ایجاد مشوق های ایجابی کند. برای مثال می توان 
به این گزینه فکر کرد که اگر کارفرمایی 100میلیون 
تومان یا ۵00 میلیون تومــان جریمه بیمه ای دارد، 
دولت ایــن مبلغ را وام کم بهره حــدود 4 درصد به او 
بدهد تا از طریق حل بخشی از مشکل نقدینگی بنگاه، 
کارفرما مشروط به اشتغال زایی از خدمات و تسهیالت 

وام بهره مند شود.
همچنین دولت بایــد در طرح های مورد تصویب 
خود برای حمایــت از کارفرما به این مطلب فکر کند 
که ســهم حق بیمه و جرایم دیرکرد آن چه میزان از 
هزینه ها و بدهی های کارفرما را تشکیل می دهد و آیا 
در سنوات گذشته که طرح های مشابهی برای حمایت 
از کارفرما و ایجاد اشــتغال انجام شد و برای کمک به 
افزایش شاغلین تســهیالت مختلف به تولیدکننده 
و کارفرما داده شد، این اقدامات نتیجه بخش بود؟ که 
متاسفانه باید گفت بسیاری از اعتباراتی که دولت و 
بانک ها برای اشتغال زایی در سنوات گذشته دادند، 

اثربخش نبود و تاثیر محسوسی ایجاد نکرد.
ایراد دیگر این طرح، تفاوت زمان سنجی بخشش 
جریمه دیرکرد حق بیمه و ایجاد اشــتغال اســت. 
بخشــش جریمه در یک زمان و در یــک نقطه رخ 
می دهــد، درحالی که ایجــاد اشــتغال در یک بازه 
بلندمدت و در یک پیوستار زمانی معنا دارد و در لحظه 
نمی تواند رخ دهد. اگر کارفرمایی با گرفتن پنج کارگر 
یک میلیارد جریمه خود را مشمول بخشودگی کند، 
شاید بتواند بعد از سه ماه همه آن پنج نفر را از کار خود 
اخراج کند لــذا در هر طرحی از ایــن قبیل باید یک 
تضمین زمانی و پیوســتگی وجود داشــته باشد لذا 
بهتر بود بازه زمانی برای اجرای طرح تعریف می شد 
و نســبت به تعداد نیرو، درصد بخشودگی مختلفی 
عرضه می شد. برای مثال به کارفرما به ازای هر سالی 
که نیروی کار جدید خود را نگه می داشت، معافیت و 
بخشودگی می داد و زمانی که آن نیروی کار از کار خارج 

شد، آن درصد بخشودگی را برمی داشت.

۶۰.۶درصد مردم نسبت 
به کلیت طرح اصالح 

یارانه ها نظر منفی دارند 
که مهمترین دلیل آن، 
افزایش قیمت تمامی 
کاالهاست. همچنین 

۸۸.۶درصد مردم میزان 
یارانه واریزی را کافی 

نمی دانند

۵۸.۵درصد از مردم ترجیح 
می دهند دولت هفت قلم 
کاالی اساسی را به قیمت 

سال قبل و از طریق کاالبرگ 
عرضه کند و در مقابل 

تنها ۲۸.۶درصد ترجیح 
می دهند به ازای هر فرد 

ماهانه مبلغ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار 
تومان نقدی اختصاص یابد

هفته گذشته سران سه قوه در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه 
تصمیم به بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان گرفته و این بخشش را فقط در ازای 
اشتغال جدید تصویب کردند. این تصمیم و مصوبه البته همچنان زوایا و جزئیاتی 
دارد که اعالم نشده اما از زمان اعالم، مورد اشکال و انتقاد بخشی از فعاالن حقوق 

بازنشستگان و کارگران و کارشناسان تامین اجتماعی قرار گرفته است.
»علی دهقان کیا« رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تهران درباره 
چرایی و ضرورت این مصوبه گفت: حمایت از تولیدکنندگان و کارفرمایان از طرق 

مختلف به جز این اقدام نیز ممکن است.
وی در گفت وگو با ایلنا تصریح کرد: اگر قرار است دولت به کارفرما کمک کند، 
نباید منابع تامین اجتماعی آسیب ببیند. حتی اگر در چهارچوب بخشودگی کمکی 
به کارفرما بشود، نباید از جیب بیمه شدگان که همان تامین اجتماعی است، منابع 
خارج شود زیرا اگر دولت تمایل به بخشش و کمک به گروهی دارد، باید از جیب 

خود حاتم طایی شود.
وی با تاکید بر حق الناس بودن مبالغ حق بیمــه و جرایم بیمه ای که به تامین 
اجتماعی واریز می شــود، گفت: حاضر نیســتیم یک ریال از جیب بازنشسته و 

بیمه شده به کارفرمایانی داده شود که با این بخشودگی به بدحسابی خود ادامه 
می دهند. از آنجا که به لحاظ حقوقی دولت نباید نســبت به مبالغ درون صندوق 
تامین اجتماعی و تعهدات قانونی دیگران به این صندوق وکالت، داشته باشد لذا 

اگر این تصمیم سران سه قوه به بدون در نظر گرفتن منابع مستقل در بودجه خود 
دولت باشد، غیرقانونی است. وی با نقد از اصل بحث بخشودگی جریمه بیمه ای 
گفت: کارفرمایانی وجود دارند که سال ها حق بیمه ندادند و ارزش ریالی اکنونی 
مبالغ امروز به جریمه آنها بدل شده و حاال می خواهند پول بی ارزش شده چند سال 
پیش را پرداخت کنند. مسئوالن باید بدانند که این اقدام قطعا کمک به تولیدکننده 

خوش حساب واقعی نیست.
دهقان کیا با تاکید بر اینکه »دولت به جای این اقدام برای مثال 10هزار میلیارد 
تومان از جیب خود و به صنعت کشور کمک کند«، گفت: مخالف یاری رساندن 
به کارفرما و تولید نیستیم و اگر چرخ تولید بچرخد، معاش شاغل و بازنشسته نیز 
می چرخد اما چرا باید به صنایعی که اغلب در کنار فرار بیمه ای درگیر رانت های 

مختلف هستند، کمک شود؟
وی با آسیب شناســی درباره مشــکل تولیدکنندگان و شرکت های دولتی و 
خصوصی کشور گفت: بسیاری از شــرکت ها و صنایع به دلیل ضعف مدیریت و 
مســائلی مثل وضعیت بی ثبات اقتصادی دچار مشکل هستند. ما بازنشستگان 
دلسوز کشور و نظام هستیم و دوست داریم صنعت کشور و تولید پیشرفت کند ولی 

اصالحات در نظام صنعت الزم است.
عضو کانون بازنشســتگان تامین اجتماعی در پایان تاکید کرد: برای اشتغال 
و رونق صنعت، پول پاشــی و تزریق نقدینگی و رفع انــواع بدهی های بیمه ای و 
مالیاتی تاکنون راهگشا نبوده و سیاســت هایی از این قبیل بیشتر پوپولیستی و 

غیرکارشناسی هستند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تهران:

دولت برای رونق اشتغال از جیب کارگران می بخشد

گفت و گو

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان ضمن 
تایید کشــته شــدن یک کارگر به علت ریزش آوار در معدن 
زغال سنگ موسوم به »هشونی« در شهرستان کوهبنان گفت 
که این معدن پارســال ناایمن ارزیابی شده و اخطار کتبی نیز 

دریافت کرده بود.
مجتبی مصباح در گفت وگو با ایرنا افزود: حادثه ریزش معدن 
هشونی صبح روز چهارشنبه دوم شهریور ماه اتفاق افتاده که 

دلیل اولیه آن ریزش معدن در مرحله پیشروی کارگران اعالم 
شده است. وی با بیان اینکه پیکر فرد فوت شده از زیر آوار بیرون 
آورده شده، تصریح کرد: هنگام ریزش معدن تعداد شش نفر از 
کارگران حضور داشتند که پنج نفر از آنان با استفاده از راه فرار 
اضطراری موفق به نجات جان خود شدند و در سالمت هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان تصریح 
کرد: با توجه به بازرسی های ســال قبل این اداره کل از معدن 

هشونی، این معدن ناایمن ارزیابی و ضمن اینکه به بهره بردار 
اخطار کتبی ارائه شده، مراتب نیز به مقامات قضایی انعکاس 
یافته بود. وی ادامه داد: در اردیبهشت ماه امسال نیز دستگاه 
قضا مهلت سه ماهه برای رفع ایرادها و انجام اقدامات ایمنی به 

معدن داده بود که متاسفانه این اتفاق رخ داده است.
مصباح با بیان اینکه از دقایق اولیه اعالم حادثه ریزش معدن 
هشونی، مسئوالن محلی و بارزسان اداره کار مستقر در کوهبنان 

در محل حاضر شدند، اظهار داشــت: اگر تخلف بهره بردار در 
این حادثه احراز شود، حتما برابر با قانون برخورد قانونی انجام 

خواهد شد.

ریزش معدن در شمال کرمان، یک کشته برجای گذاشت
خبر

عباس اورنگ، کارشناس حوزه تامین اجتماعی


