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دسترنج

افزایش قیمت دالر در شرایطی که 
قرار بود بعد از تخلیه اثرات یارانه زدایی 
از اقتصاد، شاهد تثبیت بازارها باشیم، 
طبقات فرودست را نسبت به بحرانی  
شدن بیشتر معیشــت نگران کرده 

است.
این روزها و با ادامه دار شــدن روند 
افزایــش قیمت ارز یا بــه تعبیر دیگر، 
نزول ارزش پول ملی، اقشــار ضعیف 
جامعه با ابهامات و پرسش های متعددی 
مواجه شده اند؛ آیا قیمت اقالم خوراکی و 
ضروریات زندگی باز هم افزایش خواهد 
داشــت؟ آیا با گران شــدن کاالهای 
واســطه ای و مواد اولیه تولید که اغلب 
وارداتی  هستند و قیمت شان به قیمت 
ارزهــای خارجی گره خــورده، باز هم 
شاهد گران تر شدن کاالهای مورد نیاز 

زندگی از قبیل لوازم خانگی، خودرو و 
ســایر اقالم خواهیم بود؟ البته افزایش 
قیمت کاالهای اساسی مثل مواد غذایی، 
تنها دل مشغولی طبقات فرودست جامعه 
نیست. مطابق روند همیشگی موجود 
در اقتصاد ایران، بازارهای ســرمایه ای 
اصلی مانند مسکن و خودرو با یک بازه 
تاخیری کوتاه از قیمت دالر و نوسانات 
آن متاثر می شود. در شرایطی که به گفته 
دست اندرکاران بازار مسکن، رکود کمر 
این بازار را خم کرده، قیمت های کاذب 
صعودی می تواند فرودستان مستاجر را 
بیش از پیش متضرر کند. قیمت خانه ها 
صوری و بدون اینکــه تقاضایی در بازار 
باشــد، افزایش می یابد و صاحبخانه ها 
اجاره خانه ها را به دنبال آن و براســاس 
این ارزش گذاری صوری گران می کنند 
و مستاجران متعلق به طبقات فرودست 
نیز چاره ای جز تمکین و پرداخت ندارند.

»سهیل« یک کارشــناس امالک 
در غرب تهران با بیان اینکه بسیاری از 
بنگاه های امالک در ماه های اخیر بیکار 
بوده اند و ممکن است ماهی بگذرد بدون 
اینکه یک قرارداد فروش بســته شود، 
می گوید: فقط مستاجران هستند که 
باید بار این بازار رکودی اما متورم و گران 
شــونده را بر دوش بکشند. مستاجران 
چاره ای ندارنــد و هرچه صاحبخانه ها 
بخواهند می پردازند. از هزینه های اصلی 
زندگی می زنند و اجاره خانه می دهند. 
هر بار که دالر گران می شود باز یک موج 
جدید گرانی کرایه خانه از راه می رسد. 
دالر و قیمت آن، در تمام بازارها حرف 

اول و آخر را می زند.

بار نابسامانی ها بر دوش کارگران
»فرامرز توفیقــی« رئیس کمیته 
دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی 

کار کشــور در این رابطــه می گوید: 
همواره بار نابه سامانی و به هم ریختگی 
اقتصادی بر دوش کارگران، مزدبگیران 
و فرودســتان است. نشــانه های این 
نابه سامانی و تشتت از اول سال هویدا 
بود. چند ماه ابتدای سال، کلی بحث و 
چالش بود تا افزایش دستمزد کارگران 

شاغل و بازنشسته مصوب شد. 
بعد از کــش و قوس های فــراوان و 
استعفا و تعویض وزیر کار، بعد از چندین 
ماه وزیر جدید منتصب شد و در نهایت 
بعد چند ماه انتظار، 100هــزار تومان 
افزایش حق مســکن را مصوب کردند 
اما هنوز افزایش معوقات بازنشستگان 
سایر سطوح تعیین تکلیف نشده است. 
در این میــان، دولــت و مجلس قیاس 
مع الفارق کردند و حقــوق کارمندان و 
زیرمجموعه های خود را افزایش دادند 
و در این بین، ســر کارگــران دوجانبه 
بی کاله ماند. در نظر داشته باشیم بیکاری 
خیل عظیم جوانانی که از فیلتر شــدن 
شبکه های اجتماعی شغل خود را از دست 
دادند، مزید بر علت شد و بحران معیشت 

خانواده ها به سمت بدتر شدن رفت.
بــه گفته وی، مســاله دیگــر فرار 
ســرمایه ها و گردش ســرگردان پول 

است: »فرار سرمایه ها از بورس، نتیجه 
پول پاشی ها و سیاست های اقتصادی 
غلط اســت که منجر شده سرمایه ها از 
بازار بورس فرار کنند و شاخص های آن 
منفی شود. با بخشنامه حمایت ده بندی 
نیز هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و فقط چند 
روز شاهد قرمز نشدن شاخص ها بودیم 

تا اثرات حمایتی تمام شود«.
به جــز افزایش قیمــت دالر، این 
سرمایه های خارج شده از بازار سرمایه، 
به گفته توفیقی موجــب افزایش پول 
داغ یا نقدینگی خطرســاز می شود. در 
شش ماهه اول ســال حجم نقدینگی 
۳۹درصد افزایش یافــت و این یعنی 
سونامی گردش پول داغ، تورم سنگینی 

به خانواده ها تحمیل می کند.
رشد نقدینگی در شــش ماهه اول 
امســال و جهش ماهانه ۴.۲درصدی، 
خود عامــل ایجاد تورم هســتند. فرار 
سرمایه ها و پول سرگردان در گردش، 
نرخ کاالها و خدمات را افزایش می دهد 
بدون اینکه هیچ بازدارنده ای برای این 

موج شتابان تعبیه شده باشد.
توفیقی با اشــاره به رکوردشکنی 
»جهش نقدینگی« اضافــه می کند: 
در نتیجه همین اینهــا، دیدیم که در 
عرض ســه چهــار روز، دالر چند هزار 
تومان گران شد. اینها آسیب مستقیم به 
جامعه مزدبگیر وارد می کند و مع االسف 
هیچ کدام از سیاســت گذاران به فکر 
بحران های جامعه مزدبگیر به خصوص 
طبقه کارگر شاغل و بازنشسته نیستند. 
این دست سیاست ها اســاس و بنیان 
خانواده های کارگری را تهدید می کند. 
باید بپذیریم یــک جامعه دوقطبی که 
طبقات متوسط آن از میان رفته و به یک 
درصدی ها و ۹۹درصدی ها قابل تقسیم 

است، جامعه ای بیمار است.

 باید مقابل رشد 
هیوالی نقدینگی ایستاد

این کارشناس مســائل اقتصادی 

تاکید می کند: دولت باید فکری بکند 
و جلوی هیــوالی نقدینگی را بگیرد تا 
بیش از این پیشــروی نکند و در ضمن 
عقب ماندگی مزد را جبران کند. هیچ 
راه دیگری وجود ندارد. بحران معیشت 
هشدارهای قرمز را پشت سر گذاشته 
است و ما به سمت پاشیده شدن بنیان 

خانواده های مزدبگیر رفته ایم.
بی تردید امروز و در میانه هشتمین 
ماه ســال، دوباره شــاهد بــاال رفتن 
قیمت هــا خواهیم بــود. در ارتباط با 
مسکن که نمی توان چندان صحبت 
کرد. کارگران هیچ ایده ای در این حوزه 
ندارند چون نرخ هــای نجومی کاماًل 
خارج از دایره توانمندی آنها قرار گرفته 
است و کمتر کارگری می تواند با قیمت 
متری ۳0 یا ۴0هزار تومان، صاحبخانه 
شــود. اگر قیمت یک خانه ۵0 متری، 
در حالت خوش بینانــه یک میلیارد و 
۵00میلیون تومان باشد؛ یک کارگر آن 
هم نه کارگر حداقل بگیر، بلکه کارگری 
که ماهــی 10 یا 1۲ میلیــون تومان 
حقوق می گیرد و کل درآمد ساالنه اش 
فقط 1۲0 میلیون تومان است، چند 
سال باید کار کند، چیزی نخورد، چیزی 
نپوشد و ریالی خرج نکند تا شاید، اگر 
قیمت ها باال نرود، بتواند یک آپارتمان 
۵0 متری بخرد؟ خــوب می دانیم که 
این فرض محال هیچ زمان به واقعیت 

نخواهد پیوست.

هیوالی نقدینگی در حال تخریب بازارهای اقتصادی است 

کرنش دوباره ریال در برابر دالر و افزایش شدید هزینه های زندگی
با گران شدن کاالهای 

واسطه ای و مواد اولیه تولید 
که اغلب وارداتی  هستند و 

قیمت شان به قیمت ارزهای 
خارجی گره خورده، احتماال 

باز شاهد گران تر شدن 
کاالهای مورد نیاز زندگی از 
قبیل لوازم خانگی، خودرو و 

سایر اقالم خواهیم بود
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نسرین هزاره مقدم

شرکت های بزرگ بیمه ای تمایلی به 
بیمه تکمیلی بازنشستگان ندارند

رئیس کانون بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی 
تهران گفت: به دلیل افزایــش هزینه های درمانی، 
شرکت های بزرگ بیمه ای از عقد قرارداد بیمه تکمیلی 

بازنشستگان استقبال نکردند.
علی دهقان کیا در گفت وگو با مهر گفت: تا پایان 
ماه قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان با شرکت بیمه 
آتیه سازان حافظ برقرار است اما به دلیل عدم اجرای 
تعهدات این شرکت، مشکالتی برای بازنشستگان 
در ماه های اخیر ایجاد شــد که تمایلی برای انعقاد 
قرارداد مجدد با آنها نداریم.دهقان کیا با اشاره به اینکه 
مسئوالن بیمه آتیه سازان عنوان کردند که به دلیل 
افزایش هزینه های درمانی در بخش های آزمایشگاه، 
عکس، فیزیوتراپی و غیــره 1,۵00 میلیارد تومان 
خسارت دیده اند، اظهار داشت: قرارداد این بیمه در 
دو ماه اخیر با چندین بیمارستان لغو شد و این موضوع 

باعث نارضایتی بازنشستگان شده است.
وی ادامــه داد: به دلیــل افزایش سرســام آور 
هزینه های درمانی در ســال جاری، شــرکت های 
بزرگ بیمه ای برای بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین 
اجتماعی استقبال و اقدام نکردند و تاکنون فقط سه 
شرکت آن هم برای بخشــی از بیمه تکمیلی اقدام 
کردند که هنوز به نتیجه نرســیده است.دهقان کیا 
تصریح کرد: تا پایان هفته بــا حضور نماینده وزارت 
کار اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، یک شرکت 
بیمه ای برای قرارداد ســال آینــده بیمه تکمیلی 
بازنشستگان انتخاب و در نهایت هفته آینده خدمات 

بیمه و اسم آن اعالم خواهد شد.
    

مدیرعامل تامین  اجتماعی:
بانک رفاه باید در کنار ما باقی بماند

مدیرعامل تأمین  اجتماعی، بانــک رفاه را ابزاری 
اطمینان بخش برای استمرار خدمات و تعهدات این 
ســازمان در قبال بیمه شــدگان و مستمری بگیران 
در شــرایط مختلف توصیف کرد و گفــت: بانک رفاه 
در راســتای تأمین منابع برای ایفای تعهدات و انجام 
خدمات مختلف به ذی نفعان و بازنشستگان باید در 

کنار تأمین اجتماعی باقی بماند.
موسوی گفت: بانک رفاه برای تأمین اجتماعی، عالوه 
بر آنکه یک ابزار پولی و مالی است، ابزاری است برای آنکه 
در شرایط خاص، بتوانیم خدمات تأمین اجتماعی را 
استمرار بخشیم و معیشت و سالمت افراد تحت پوشش 
سازمان را مدیریت کنیم. به همین دالیل و در راستای 
تأمین منابع برای ایفای تعهدات و انجام خدمات مختلف 
به ذی نفعان و بازنشستگان معزز باید این بانک در کنار 
سازمان تأمین اجتماعی باقی بماند. این بانک متعلق به 
کارگران و بازنشستگان است و از ۶۲ سال پیش منابعش 
منابع عمومی بوده است. وی با تأکید بر اهمیت انضباط 
مالی در بانک گفت: افتخار مــا در تأمین اجتماعی و 
زیرمجموعه های این سازمان ازجمله بانک رفاه خدمت 

به مردم و رفع دغدغه های ذی نفعان است.
    

 معوقات بازنشستگان فوالد 
پرداخت می شود

سرپرســت صندوق بازنشســتگی فوالد گفت: 
بازنشســتگان مــا معوقاتی در خصــوص اصالحیه 
همسان سازی مربوط به نیمه دوم سال ۹۹ و کل سال 
1۴00 دارند. با توجه به وضعیت اقتصادی بازنشستگان 
همه تالش خود را می کنیم تا این معوقات را پرداخت 
کنیم.به گزارش توســعه ایرانی، سیدحجت کاظمی 
در نخستین نشست با اعضای هیئت مدیره کانون های 
بازنشستگی فوالد اظهار داشت: صندوق بازنشستگی 
فوالد مشکالت و مسائل زیادی دارد. ضریب پشتیبان 
این صندوق از سایر صندوق ها بسیار کمتر است و این 
خود یک چالش جدی اســت. چابک سازی و اصالح 

ساختار صندوق جزو برنامه هایمان است.
وی گفت: در رایزنی مــداوم با نمایندگان مجلس 
هستیم تا بودجه مناسبی برای صندوق فوالد در سال 
1۴0۲ تخصیص یابد.سرپرست صندوق بازنشستگی 
فوالد درباره درخواست بازنشســتگان برای افزایش 
حقوق گفت: با توجه به اینکــه مصوبه مجلس برای 
افزایش ۹00هــزار تومانی حقوق بازنشســتگان و 
افزایش حق عائله مندی و اوالد به تأیید شورای نگهبان 
رسیده منتظر ابالغ آن هســتیم و پس از ابالغ، حتماً 
آن را اجرایی خواهیم کرد. کاظمی درباره درخواست 
بازنشستگان برای افزایش حقوق همانند بازنشستگان 
تأمین اجتماعی گفت: ما در حد توان خود این موضوع 
 را پیگیری خواهیم کرد و در حــال رایزنی با دولت و 

مجلس هستیم.

اخبار کارگری

دبیر کانون بازنشســتگان تامین اجتماعی اســتان تهران 
با نگاهی به افول ســطح معاش در ماه های اخیــر، دالیل آن را 
برمی شــمارد؛ دالیلی که به اعتقاد او بیش از هر چیز ریشه در 

اقتصاد نابه سامان کشور دارد.
به گزارش ایلنــا، علی اکبر عیوضی به یکــی از دالیل افول 
معیشت یعنی افزایش نرخ دالر اشاره می کند و می گوید: نرخ دالر 
باز هم رکورد زده است. اگر به دنبال استقالل اقتصادی و برائت 
از سرمایه داری جهانی هستیم، چرا هر روز ارزش پول ملی مان 
سقوط می کند و ارزش دالر باال می رود؟ این یک تناقض است که 

مردم اثرات آن را در زندگی روزمره خود لمس می کنند.
او ادامه می دهد: مردم بیش از هر چیز از وضعیت اقتصادی 
ناراحت و ناراضی هستند. اقتصاد خانواده ها به سختی می گذرد، به 
خصوص برای حقوق بگیران که در این وضعیت به سختی زندگی 
می کنند. بازنشستگان در شرایط به مراتب سخت تری نسبت به 

سایرین هستند و رنج ها را بیشتر احساس می کنند.
به گفته این فعال صنفی بازنشســتگان، در چند ماه سپری 

شده از سال جدید، وضعیت اقتصادی و معیشتی بازنشستگان 
کارگری ۵0درصد سقوط کرده که یک بحران جدی ست و باید 

به صورت عاجل به آن رسیدگی شود.
عیوضی توضیح می دهد: امروز یک بازنشسته اگر بخواهد 
برود از ســوپرمارکت چند قلم کاال بخرد، باید حداقل ۵00 یا 
۶00هزار تومان خرج کند. این قیمت ها برای مردم و بازنشستگان 
بسیار باالست، آن هم در شرایطی که برخی از مسئوالن بهترین 
سطح زندگی را دارند و فرزندشان در کشورهای خارجی در حال 
خوشگذرانی هستند. هر روز که با بازنشستگان صحبت می کنیم، 
متوجه می شویم بیشترین نارضایتی را از این جنس بی عدالتی ها 
دارند، از اینکه فرزندان و خانواده مســئوالن در رفاه هستند اما 

فرزندان کارگران و مردم عادی، در رنج و مضیقه.
او با بیــان اینکه تبعیض امــروز بیش از هــر زمان دیگری 
آزاردهنده اســت، می گوید: وقتی پایه زندگی متزلزل باشد و 
وضع اقتصادی خراب باشد، فرد شرمنده خانواده و زن و بچه اش 
می شود. باید شــرایط زندگی مردم درک شود. مسئوالن برای 

یک لحظه هم که شده خودشــان را جای فرودستان بگذارند 
و ببینند یک بازنشســته با ۶ میلیون تومان حقوق چه دردی را 

تحمل می کند.
او به بیــکاری جوانان خانواده های کارگــری به عنوان یک 
معضل جدی دیگر اشاره می کند و می گوید: جوانانی هستند 
که ســال ها تحصیل کرده اند اما فرصت کار و اشتغال ندارند و 
خانواده هم منابعی برای تامین زندگی این جوان ندارد. این جوان 

چه باید بکند؟
به گفته دبیر کانون بازنشستگان کارگری استان تهران، معضل 
مسکن معضل جدی دیگری است و ادامه می دهد: یک کارگری 
که شش میلیون تومان حقوق می گیرد، چند سال باید کار کند 
تا یک خانه ۵0 متری بخرد؟ اگر 100سال کار کند و همه پول را 

ذخیره کند، باز هم نمی تواند یک خانه ۵0 متری بخرد.
او ادامــه می دهد: از یک ســو خودروســازان، خودروهای 
بی کیفیت تولید می کنند طوری که حتی به خودروی صفر هم 
اعتماد نیست اما قیمت همین خودرو از 100 میلیون تومان به 

۴۵0 میلیون تومان رسیده بدون اینکه کیفیت و امنیت آن ذره ای 
ارتقا پیدا کرده باشد. یک پژو که ارزش واقعی آن ۵0 میلیون تومان 

هم نیست، امروز دارد ۴۵0 میلیون تومان معامله می شود.
عیوضی با اشاره به وعده های کنترل تورم می گوید: دولت به 
مردم قول داده بود تورم را کنترل می کند. تورم نه تنها کنترل نشد 
که خیلی از اقالم گران تر از قبل هم شدند. تورم واقعی هر ماه باالی 
۵0درصد است. اگر قیمت هر قلم از مایحتاج زندگی را که در نظر 
بگیرید، نسبت به اوایل سال یا اسفند سال قبل 100 تا 1۲0درصد 
افزایش داشته و برخی اقالم مثل برنج ایرانی که ۲00درصد گران 

شده است. اینها رنج های واقعی زندگی مردم است.
او در پایان می گوید: از برخی مســئوالن باید پرســید چرا 
عملکرد خودشان و خانواده هایشان با نسخه هایی که برای مردم 

می پیچند، از زمین تا آسمان تفاوت دارد؟

دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران:

مسئوالن نسخه های واحدی برای خود و فرودستان بپیچند

خبر

توفیقی: در نظر داشته 
باشیم بیکاری خیل عظیم 
جوانانی که از فیلتر شدن 

شبکه های اجتماعی شغل 
خود را از دست دادند، 

مزید بر علت شد و بحران 
معیشت خانواده ها به سمت 

بدتر شدن رفت

»عباس عبادی« معاون پرستاری وزارت بهداشت از اجرای 
قانون تعرفه گذاری پرستاران در روزهای آینده خبر داده است. 
اگرچه این وعده سال گذشته نیز در آستانه روز پرستار داده شد 
اما »محمد شریفی مقدم« دبیرکل خانه پرستار معتقد است این 
مژده دادن ها برای اجرای تعرفه گذاری پرستاری نمایشی بیش 

نیست و قانونی که قرار است اجرا شود، مورد اعتراض است.

به گزارش ایلنا، شــریفی مقدم گفت: قانون تعرفه گذاری 
در ســال ۸۶ با هدف کاهش اختالف پرداختی کارانه پزشکان 
و پرستاران تصویب شــد اما بعد از 1۵ سال هنوز اجرایی نشده 
است. ما بارها اعالم کردیم که آنچه قرار است اجرایی شود مورد 

قبول ما نیست.
دبیرکل خانه پرستار گفت: خواسته پرستاران اجرای واقعی 
قانون اســت. قانون می گوید خدمات پرســتاری باید در قالب 
بسته های تشخیصی درمانی اجرا شود. در فرمول تعرفه گذاری 
برای ارزش گذاری خدمات، پنج شاخص در نظر گرفته می شود 
که عبارتند از: ریسک خطر برای عامل انجام کار، ریسک خطر 
برای بیمار، زمان انجام کار، تخصص مورد نیاز و ضریب استهالک 

دستگاه مورد نیاز برای انجام خدمت.
وی ادامه داد: این فرمول از ســال ۷۶ وجود داشــته و برای 
تعرفه گذاری 10هزار خدمات پزشکی نیز از همین فرمول استفاده 

کرده اند. هر خدمتی را که در این فرمول می گذارند آن خدمت 
وزن می گیرد که این وزن براساس یک ضریب مشخص می شود.

شریفی مقدم بیان کرد: خواسته پرســتاران تعرفه گذاری 
براساس همین فرمول است و آنچه امروز انجام داده اند نه مبنای 

کارشناسی دارد و نه قانونی.
به گفته دبیرکل خانه پرستار، مدل های پرداخت مهم است 
و باید براساس کار تخصصی و حساب شده باشد. در قانونی که 
گذاشته اند بودجه ای که داشتند را تقسیم بر تعداد تخت های 
بیمارستانی کردند و گفتند هر مریضی که روی تخت می خوابد 
فارغ از اینکه چه بخشی باشد شش ضریب می گیرد. در این صورت 
یک مریض از لحظه ورودش به بیمارستان تا خروجش حدود 
۹0هزار تومان بیمه برایش حساب می شود. از این ۹0هزار تومان 
1۴درصد به نیروی ستادی، 10درصد مالیات و باقی به صندوق 
پرستاری می رسد و بین پرستاران تقسیم می شود که این رقم 

بسیار ناچیزی است و در واقع تحقیر پرستاران است. برخی معتقد 
هستند اجرایی شدن همین تعرفه بعد از 1۵ سال اتفاق خوبی 
است اما معتقدیم قانون از پایه باید به درستی اجرا شود در غیر 

این صورت بعدا نمی شود آن را اصالح کرد.
شــریفی مقدم افزود: برخی نیز به محدودیت منابع اشاره 
می کنند که می گوییم اگر محدودیت منابع وجود دارد چرا سقف 
کارانه پزشکان را یک شبه ۶0میلیون تومان باال می برند اما تعرفه 

پرستاران را 1۵ سال اجرا نمی کنند.
وی افزود: اگر تعرفه گذاری درست اجرا می شد حداقل حقوق 
اضافه شده به پرستاران باید برابر با حقوق امروزشان بود اما با این 
تعرفه گذاری مبلغ ناچیزی به حقوق آنها اضافه می شود و تغییر 

خاصی در وضعیت آنها ایجاد نمی شود.
به گفته دبیرکل خانه پرستار، در دنیا اختالف حقوق کادر 
بیمارستان بین یک تا سه برابر اســت اما این اختالف در ایران 
100برابر است. قانون تعرفه گذاری قرار بود این اختالف را کم 
کند که با این تعرفه گذاری، نه تنها این اختالف کم نمی شود بلکه 

بیشتر هم می شود.
شریفی مقدم در پایان گفت: این تعرفه گذرای شادباش ندارد 

و ما به آن معترضیم.

دبیرکل خانه پرستار:

تعرفه گذاری وزارت بهداشت، تبعیض بین کادر درمان را افزایش می دهد

خبر


