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قطار تورم با شــتاب بسیار در حال 
پیشــتازی اســت و به هیچ وجه سر 
ایســتادن ندارد. بیش از یک ســال از 
هدف گذاری بانک مرکزی برای رسیدن 
به نرخ تورم ۲۰درصــدی می گذرد اما 
آمارهای رسمی نشان می دهد که تورم 
همچنان بیش از ۴۵درصد است و اگر 
قبول داشته باشیم که داده های رسمی 
دچار خوش بینی و تقلیل گرایی هستند، 
بایــد بپذیریم تورم واقعــی و ملموس 
زندگی مردم باالی ۵۰درصد است و در 
واقع، ما امروز در میانه یک »ابرتورم« به 

سر می بریم.
به تازگــی آمارهای رســمی تورم 
مهرماه توسط مرکز آمار ایران منتشر 
شده آمارهایی که به غایت نگران کننده 
هستند. داده های رسمی نشان می دهد 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه 
١۴۰۰ بــرای خانوارهای کشــور به 
۴۵,۴درصد رســیده است. بیشترین 
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان 
ایالم )۵٣.٣درصد( و کمترین آن مربوط 
به اســتان قم )۴۰.٩درصد( است. در 
مهرماه ١۴۰۰ عدد شــاخص کل برای 

خانوارهای کشور به ٣٦۴,١ رسید که 
نســبت به ماه قبل ٣.٧درصد افزایش 
نشــان می دهد. در این ماه بیشترین 
نرخ تــورم ماهانه خانوارهای کشــور 
مربوط به اســتان های گیالن و کرمان 
با ۵.٨درصد افزایــش و کمترین نرخ 
تورم ماهانه مربوط به استان سیستان 
و بلوچستان با ۲,۲درصد افزایش است. 
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
برای خانوارهای کشــور ٣٩,۲درصد 
است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد 
)۴٨.۵درصد( و کمتریــن آن مربوط 
به اســتان سیســتان و بلوچســتان 
)٣١.٩درصد( اســت. براســاس این 
داده هــا، تورم خانوارهای شــهری در 
مهرماه، ٣.٦درصــد و برای خانوارهای 

روستایی ۴.١درصد بوده است.
 دستمزدی که کفاف

 10 روز از ماه را می دهد
در چنین شــرایطی، محاســبات 
مستقل کمیته دســتمزد کانون عالی 
شوراهای اســالمی کار کشور نشان از 
صعود بیش از پیش نرخ سبد معیشت 
خانوارهــای کارگــری دارد. »فرامرز 

توفیقی« رئیس کمیته دســتمزد که 
محاسبات را براســاس جدول قیمتی 
زیر انجام داده، محاسبه سبد معیشت 
را تنها با در نظر گرفتن یک وعده غذای 
گرم روزانه )دو وعده غذای سرد( و یک 
جدول غذایی تکرارشونده ١۵روزه به 

سرانجام رسانده است.
محاســبات او، نشــان می دهد که 
نرخ سبد معیشت خانوار در مهرماه به 
١١میلیون و ۴٧٩هزار تومان رســیده 
است. این محاسبات نشــان می دهد 
که هزینه خوراکی ها به تنهایی به مرز 
حداقل دســتمزد ۴میلیــون تومانی 
رســیده اســت. در واقع حداقل مزد و 
مستمری فقط برای تامین هزینه های 
خوراکی یک خانوار متوسط ٣.٣ نفره 
کفاف می دهد آن هم به شرطی که تنها 
یک وعده غذای گرم روزانه مصرف کنند 
و دو وعده )صبحانه و شــام( را به غذای 

سرد و اصطالحاً سردستی اکتفا کنند.
توفیقی با بیان اینکه خوراکی ها از 
بهمن ٩٩ تا پایان مهرماه، ٦٦.٣۲درصد 
افزایش نرخ داشته، می گوید: در مهر ماه 
درصد پوشش دستمزد به ٣۵.٣٦درصد 
رسیده یعنی حداقل دستمزد کمتر از 
۴۰درصد هزینه سبد معیشت را پوشش 

می دهد و با این حساب، برای تنها ١۰ 
روز از ماه کافی ست.

این اعداد و ارقام نشــان می دهد که 
سطح پوشش دستمزد در مهر ماه ١۴۰۰ 
به کمترین میزان از زمان محاســبات 
مستقل سبد معیشت یعنی از سه سال 
پیش رسیده است. این محاسبات نشان 
می دهد که کارگران و بازنشســتگان 
حداقل بگیر حــدود ۲۰ روز از هر ماه را 
خرجی ندارند و دقیقاً در چنین شرایطی 
اســت که برخی نماینــدگان مجلس 
از تــورم زا بودن افزایش مــزد و حقوق 
می گویند و ادعا می کنند ســال آینده 
نباید دستمزد خیلی افزایش یابد و برخی 
دیگر از نمایندگان و فرادستان نیز مدام 
از لزوم حذف کامــل ارز دولتی ۴۲۰۰ 
تومانی برای خوراکی هــا و حتی دارو 
می گویند که همه نرخ ها باید آزادسازی 

کامل شود!
 شوک درمانی

 تبعات ناگوار خواهد داشت
توفیقی به تبعات ناگــوار حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی در شــرایطی که سبد 
معیشت به ١١میلیون و ۵۰۰هزار تومان 
رسیده، اشاره می کند و می گوید: آنهایی 
که مدافع حذف کامل ارز دولتی هستند، 
به چند مســاله توجه ندارنــد. اولین و 
مهم ترین اینکه، آیــا جامعه کارگری 
»تاب آوری« یک شــوک درمانی دیگر 
را دارد؟ ســازمان برنامــه گزارشــی 
منتشــر کرده که در آن گفته می شود 
»تجربه عملی شوک درمانی نشان داد 
که آســیب پذیری مالی دولت در برابر 
سیاست های تورم زا به طور متوسط ۵.٣ 
برابر آسیب پذیری خانوارها و بنگاه های 
تولیدی اســت«. پس چــرا دوباره به 
شــوک درمانی و اتخاذ سیاست های 
تورم زا روی می آورند؟ برای دفاع از حذف 
ارز دولتی، از رانتی بودن آن می گویند در 
حالی که رانت پنهان در شوک درمانی و 
ســودهای کالن خواص از طریق آن، 
چندین برابــر رانت قابــل کنترل ارز 

دولتی است!
او ادامه می دهد: یک گزارش رسمی 
دیگر می گوید فقــط در دوره ١٣٨۴-

١٣٩٩ اصرار به شوک درمانی موجب 
خروج ســرمایه ١٧١ میلیارد دالری از 

کشور بوده که در پی آن دانشگاه شریف 
گزارش می دهد که هر بار شوک درمانی 
رخ می دهد با امواج گســترده تر خروج 
سرمایه انســانی روبه رو می شویم. چرا 
این موارد را در محاســبات خود لحاظ 
نمی کننــد؟ از کارت اعتباری صحبت 
می کنند و خبر خــوش در قالب یارانه 
اعتباری! کجای دنیــا از طریق جهش 
در هزینه های معطوف به زیست فقرا، 
درآمدزایی هنگفــت می کنند و بعد 
مدعی می شــوند عیبی ندارد به شما 

کارت می دهیم!
گرانی شــدید کاالهای اساســی 
زندگی مردم که خود را در تورم ســبد 
معیشت و افزایش حدوداً ٧۰درصدی 
هزینه خوراکی ها فقط در هفت ماه اول 
سال، نشــان می دهد، موجب نگرانی 
کارشناسان اقتصادی حامی کارگران 
و فرودستان شده است. در شرایطی که 
دستمزد به اندازه یازده روز ماه هم کفاف 
نمی دهد، چرا گرانی ها را مهار نمی کنند 
و از آن مهم تر چرا با پافشاری بر حذف ارز 
دولتی و آزادسازی نرخ ارز، قدم به سمت 

گرانی و تورم بیش از پیش برداشته اند؟
 یارانه در شرایط فعلی

 فایده ای ندارد
»احســان ســلطانی« کارشناس 
اقتصادی در این رابطــه می گوید: در 
فاصله شــش ماهه اردیبهشت )پیش 
از انتخابات( تا مهر ١۴۰۰، شــاخص 
عمومی قیمت کاالها و خدمات بیش 
از ۲۰درصد افزایش یافت. در این مدت 
قیمت دالر ۲۵درصد رشد پیدا کرد و بر 
اساس داده های مرکز آمار، قیمت غذا 
۲٣درصد و خدمات ١۵درصد باال رفته 
که البته افزایش واقعی قیمت ها بیش از 

آمارهای دولتی است.
او چهار عامل اصلی را در این افزایش 
قیمت هــا دخیل می دانــد: »افزایش 
۲۵درصدی قیمت دالر نسبت به پیش 
از انتخابــات«، »افزایش ۵۰درصدی 
قیمت جهانــی کاالهای اساســی و 
مواد غذایی و کاهــش ارزش حقیقی 
دالر آمریــکا که بر این اســاس قیمت 
حقیقی دالر بیش از ۴۰هــزار تومان 
محاسبه می شود«، »حذف تدریجی 
ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختالل در واردات 

و تامین نهاده های دامی و مواد غذایی 
و همچنین بروز خشکسالی« و »رشد 
تورم بخش خدمات و بــه ویژه افزایش 
حداقل ۵۰درصدی هزینه اجاره خانه 

در نتیجه حباب قیمت مسکن«.
ســلطانی با تاکید بر اینکه تنها راه 
کنترل قیمت ها، واقعی سازی قیمت 
دالر )به زیر ۲۰هزار تومان و حتی کمتر 
( است، می گوید: با قیمت دالر کنونی، 
نه تنها در ســال آینده نرخ تورم باالی 
٣۰درصــد خواهد بود که پــس از آن 
نیز نرخ های تورم باال در انتظار اقتصاد 

ایران است.
سلطانی معتقد اســت حذف ارز 
دولتی و وعده دادن یارانه هیچ کمکی 
به معیشت مردمان فرودست نمی کند: 
»اگــر دولت بر حفظ قیمــت دالر دو 
برابر میزان واقعی )جهت تامین منافع 
ائتالف غالب رانتی- رفاقتی و بخشش 
از جیب عامــه مردم با اخــذ مالیات 
تورمی( مصر است، الزم است بداند که 
پرداخت هر نــوع یارانه نقدی تاثیری 
نخواهد داشــت و بیش از آن موجب 
افزایش قیمت ها و هزینه های زندگی 
مردم خواهد شــد و ســود سرشار به 
جیب صاحبان دارایی ها و رانت خوارها 

خواهد رفت«.
در این شرایط بســیار بغرنج است 
که اعضای کارگری شــورای عالی کار 
درخواست کتبی برای برگزاری جلسه 
سه جانبه ارائه داده اند و خواستار بحث 
جدی در ارتباط با راهکارهای افزایش 
قدرت خرید دســتمزد شــده اند اما 
هنوز وزارت کار هیچ واکنشــی به این 

درخواست رسمی نشان نداده است.

افزایش قیمت سبد زندگی ماهانه به 11میلیون و ۴۷۹ هزارتومان

زندگیکارگرانلنگمیزند

خبر

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به اینکه امروز، 
الگوی اقتصاد نئولیبرالی که در دنیا حاکم شــده از مصادیق 
استکبار است و بشریت را به ســمت قهقرا می برد، گفت: این 
نظام اقتصادی قطعاً در دهه های آتی ســرنگون خواهد شد 
و نظام هایی ســر برخواهند آورد که مبتنی بر ادبیات اقتصاد 

اسالمی هستند. 
به گزارش »توسعه ایرانی«، حجت اهلل عبدالملکی در جمع 
اعضای جامعه اسالمی کارگران شرکت اتحاد موتور گفت: برای 
رعایت دو اصل ســودآوری و رعایت حقوق کارگران، ارتباط 
مجلس و دولت بسیار نزدیک است و نشست های مستمری نیز 

در حوزه های مختلف برگزار می شود.
وی گفت: در حوزه کار و تولید، دو اصل سودآوری و رعایت 

حقوق کارگران، در دولت سیزدهم پیگیری می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تولید، باید سودآور 
باشد، در غیر این صورت سرمایه به سمت تولید نخواهد رفت.

عبدالملکی درباره الگوهای مطرح شده قیمت گذاری در این 
نشست نیز گفت: مسئولیت مستقیم در قیمت گذاری ندارم اما 
نظام های قیمت گذاری، باید متناسب با این سیاست ها اصالح 
شــوند.وی تاکید کرد: امیرالمومنین علی)ع( در نهج البالغه 
فرمودند که قیمت ها نباید به نحوی باشد که در حق تولیدکننده 
یا مصرف کننده اجحاف شود. براساس این قاعده قیمت، باید 

متضمن سود تولیدکننده باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصل دوم را رعایت حقوق 
کارگران دانست و گفت: در نظام نئولیبرال آمریکایی، تمام سود 
متعلق به سرمایه گذار است و در نازل ترین حد کارگر را راضی 

نگه می دارد.

وی توضیــح داد: در جمهوری اســالمی، قاعده این گونه 
نیســت. کارگر که کار اصلی را در تولید و در سودآوری برای 
سرمایه گذار انجام می دهد باید سهم خود را عادالنه بردارد و 
تولیدکننده، سرمایه دار و سرمایه گذار نباید منفعت کارگر را 

به حداقل برسانند.
عبدالملکی افزود: متاسفانه برخی کارگاه ها یا کارخانه ها، 
ســودهای چند هزار میلیارد تومانی دارند امــا در پرداخت 
حداقل حقوق قانونی کارگر، اهمال می کنند و حق بیمه او را 
نمی پردازند.وی به حضور نمایندگان مجلس در نشست رویکرد 
اصالح نظام صندوق های تامین اجتماعی بازنشستگی اشاره 
کرد و گفت: همکاری و هماهنگی بین مجلس و دولت، فرصتی 
طالیی است که می توان، اتفاقات اساسی را برای مردم رقم زد.

عبدالملکی بــا قدردانــی از اقدام مجلــس در تصویب 

مقاوله نامه بازرسی کار گفت: تصویب این الیحه، طبیعتا  دو 
اثر خواهد داشت. اول اینکه از کمک های فنی سازمان جهانی 
کار می توان در نظام های بازرسی کار اســتفاده کرد و دیگر 
اینکه نظام بازرســی کار را در کشور ارتقا ببخشیم.وی اظهار 
امیدواری کرد از همه ظرفیت های داخلــی و جهانی، بتوان 
برای ارتقای وضعیت کار و تولید ســودآوری در تولید و رفاه 

کارگران استفاده شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

ادبیات اقتصادی جهان در دهه های آینده، اسالمی خواهد بود

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با پیشنهاد وزیر کار، جلسات 
شورای عالی کار با حضور همه شرکای اجتماعی، ماهانه برگزار می شود.

به گزارش »توسعه ایرانی«، سردار علی حسین رعیتی فرد افزود: نخستین 
جلسه شورای عالی کار، شنبه ١۵ آبان برگزار خواهد شد.وی گفت: معتقدیم 
سه جانبه گرایی یکی از اصول مهم در حوزه کار و تولید کشور است. چندین سال 

است که در جنگ اقتصادی هستیم و نوک پیکان حمله آن، حوزه تولید، صنعت 
و کار کشور است.معاون روابط کار ادامه داد: کارگران و کارفرمایان، امروز به  عنوان 
فرماندهان و رزمندگان این جنگ اقتصادی تالش می کنند که حوزه تولید کشور 

را با نشاط و پویا نگه دارند و اجازه ندهند که سنگر تولید خدشه دار شود.
وی تاکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، وظیفه ما این است که موانع تولید 
را به حداقل برسانیم ضمن اینکه امروز گفتمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

گفتمان مردم است.
رعیتی فرد ادامه داد: قطعاً تالش همه حوزه های تولید کشور و وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی می تواند سبب افزایش سرمایه اجتماعی نظام شود.
وی اظهار داشت: در حوزه تنظیم روابط کار به دنبال آن هستیم که مطالبات 
و مشکالت جامعه کار و تولید کشور را پیگیری و حل و فصل کنیم.رعیتی فرد 

تصریح کرد : جامعه کار و تولید کشــور، به ویژه جامعه کارگری، امروز دغدغه 
امنیت شغلی، بیماری، تامین اجتماعی، مسکن و درمان دارد و جامعه کارفرمایی 

نیز به دنبال تامین مواد اولیه و پوشش بیمه کارگران خود است.
وی اظهار امیدواری کرد؛ در شرایط جدید، بتوان با هم افزایی مجلس و دیگر 

ارکان حکومت، مشکالت این حوزه  ها را حل کرد.
رعیتی فرد افزود: به عنوان یک اصل اساسی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بنا دارد برای پیگیری دغدغه کارگران، جلســات شورای عالی کار را به صورت 

منظم برگزار و اصل سه جانبه گرایی را رعایت کند.
وی تاکید کرد: در شرایط تحریم های اقتصادی و کرونا جامعه تولید و کارگری 
کشور در حوزه تامین نیازهای مردم و استمرار و تداوم تولید، جهاد واقعی کردند 

و اجازه ندادند خط تولید دچار آسیب شود.

معاون وزیر کار:

جلسات شورای عالی کار، هر ماه  برگزار می شود

توفیقی: طبق گزارش 
سازمان برنامه و بودجه، 

تجربه عملی شوک درمانی 
نشان داد که آسیب پذیری 

مالی دولت در برابر 
سیاست های تورم زا به 
طور متوسط ۳.۵ برابر 

آسیب پذیری خانوارها و 
بنگاه های تولیدی است
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نسرین هزاره مقدم

 افزایش دستمزد کارگران
 در نیمه سال خالف قانون نیست

سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس گفت: 
تعیین و افزایش دســتمزد کارگران در نیمه سال 
خالف قانون نیســت و اگر اعضای شــورای عالی 
کار تشــخیص بدهند که در یک مقطع زمانی باید 
تغییراتی در حقوق و دستمزد کارگران بدهند تا آنها 
آسیب جدی نبیند، افزایش دستمزد کارگران باید 

صورت بگیرد.
جبار کوچکی نژاد در گفت وگو با میزان گفت: 
متأســفانه کارگــران بخش اعظمــی از طبقات 
کم برخوردار جامعه هستند که حقوق ثابت و اندکی 
دارند و در اثر مشکالت اقتصادی موجود، افزایش 
نرخ تورم و جهش های قیمتی کــه پیش می آید 

زندگی شان مختل می شود.
سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس افزود: 
اگر در گفت وگوی سه جانبه ای که بین نمایندگان 
کارگران، کارفرمایان و دولت انجام می شــود اعضا 
تشــخیص بدهند که در یک مقطــع زمانی باید 
تغییراتی در حقوق و دستمزد کارگران بدهند تا آنها 
آسیب جدی نبیند، افزایش دستمزد کارگران باید 
صورت بگیرد و این حقی است که کارگران مطالبه 
می کنند و جهت حمایت از این بخش آسیب پذیر 

باید این اتفاق بیافتد.
وی اظهار کرد: اصوالً بحث حقوق و دســتمزد 
کارکنان دولت به خود دولت واگذار شــده و بحث 
حقوق و دستمزد کارگران هم به شورای عالی کار 
سپرده شده اســت. دولت باید جلسه شورای عالی 
کار را تشکیل بدهد و با شنیدن دالیل نمایندگان 
کارگری در جهــت احقاق حق کارگــران و حل 
مشکالت معیشتی آنها دستمزد کارگران را اصالح 
کند.عضو کمیســیون برنامه بودجه و محاسبات 
مجلس تأکید کرد: مطمئنــاً مجلس هم هر گونه 
تالشی که برای امنیت شغلی و رفاه عمومی کارگران 

را حمایت خواهد کرد.
    

آغاز طرح بیمه خانواده ایرانی 
در تامین اجتماعی

سرپرســت سازمان 
تامیــن اجتماعی گفت: 
طــرح گســترده بیمه 
همگانی سازمان تامین 
اجتماعی با عنوان بیمه 
خانــواده ایرانی به زودی 

آغاز به کار می کند.
به گزارش »توسعه ایرانی«، میرهاشم موسوی 
افزود: خدمت به خانواده ایرانی جزو افتخارات ماست 
و امیدواریم با اجرای این طرح بتوانیم باعث آرامش 
همه خانواده های ایرانی باشیم.وی افزود: ۲۰ میلیارد 
تومان وام قرض الحسنه عالوه بر میزان وام مصوب 
ســال جاری، برای بازنشستگان استان مرکزی در 
نظر گرفتیم که با اعتبار جدید اختصاص یافته، تمام 
بازنشستگان متقاضی وام ٧ میلیونی قرض الحسنه 

می توانند وام خود را دریافت کنند.
سرپرســت تأمین اجتماعی گفــت: بیش از 
۵۰درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تأمین 
اجتماعی قرار دارند و این ســازمان در ســه حوزه 
بیمه ای، درمانی و اقتصــادی حضور مؤثر و فعالی 

در جامعه دارد.
    

سقوط باالبر حامل کارگران، 
حادثه آفرید

روز پنجشنبه، بر اثر سقوط دستگاه باالبر از طبقه 
فوقانی یک ساختمان نیمه کاره در میاندوآب، یک 
کارگر ساختمانی کشته و ســه نفر دیگر مصدوم 

شدند.
به گزارش ایلنا، این حادثه زمانی اتفاق افتاد که 
چهار کارگر به دلیل نقص فنی دستگاه باالبر از طبقه 
فوقانی یک ســاختمان نیمه کاره به داخل چاهک 
آسانســور ســقوط کردند که بر اثر آن یک کارگر 

ساختمانی کشته و سه نفر دیگر مصدوم شدند.
نیروهای امدادی مستقر در محل حادثه گزارش 
داده اند که ایــن کارگران در حــال حمل مصالح 
ساختمانی بودند و از سه کارگر مصدوم این حادثه که 
به دلیل شدت جراحات روانه بیمارستان شده اند، 

یک نفر وضعیت خوبی ندارد.
    

 کشته و زخمی شدن دو کارگر
 در حادثه برق گرفتگی

برق گرفتگی با شبکه برق فشار قوی، باعث مرگ 
و مصدومیت دو کارگر حین جابه جایی کانکس شد.

به گزارش ایلنا، شامگاه پنجشنبه )١٣ آبان ماه( 
دو کارگر که مشغول جابه جایی کانکس با استفاده 
از جرثقیل در بزرگراه آزادگان، مسیر غرب به شرق 
بودند بر اثر برخورد کانکس به کابل فشار قوی برق 
دچار برق گرفتگی شدند. بر اثر این حادثه یکی از این 
کارگران در محل حادثه جان ساخت و کارگر بعدی 

با جراحات سوختگی به بیمارستان منتقل شد.

اخبار کارگری


