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یادداشت

در روزهای اخیر، مرکز آمار ایران 
و بانک مرکزی با ارائه آمارهایی نشان 
دادند که گروه های کاالیی مختلفی 
به نسبت سال گذشته )یعنی زمانی 
که دولت ســیزدهم تازه بر سر کار 
آمد( با کاهــش نرخ تــورم مواجه 

شده اند.
این کاهش تورم برای بســیاری 
از مخاطبــان و جامعه متشــکل از 
مردم عادی، معنــا و مفهوم دیگری 
دارد و ممکن است به عنوان کاهش 
قیمت ها تلقی شــود. بــا این حال 
واقعیت چیزی غیر از این قضیه است.

»آلبرت بغزیان«، استاد اقتصاد 
دانشــگاه تهران با اشــاره به برخی 
بدفهمی هــا از آمارهــا، بــه اخبار 
اخیــر کاهش نرخ تــورم مرکز آمار 
در حوزه های مختلــف اعم از موارد 

خوراکی، مسکن و... نسبت به سال 
گذشته اشاره کرد و گفت: اگر درباره 
یک کاالی خاص )مثل ماکارونی( و 
تغییرات قیمتی و تورمی آن بخواهیم 
صحبت کنیــم، به مســأله خاصی 
برنمی خوریــم. مردم بــه وضوح و 
راحتی با مقایســه نرخ ها و قیمت ها 
می توانند رشد قیمت را به نسبت یک 
سال معین محاسبه کنند اما درباره 
کاالهای گروهــی و تورم کل، ماجرا 

متفاوت است.
این کارشــناس اقتصــاد کالن 
توضیــح داد: دربــاره کاالهــای 
گروهی، بحث وزن هر کاال در ســبد 
گروه ها و همچنیــن ترکیب هر کاال 
براساس ضریب و وزن خود و سپس 
نمونه گیری قیمتی مطرح می شود. 
این مجموعه عملیات بانک مرکزی و 

مرکز آمار را به نرخ ها و شاخص های 
قیمتی و تــورم کاالهــای گروهی 
می رساند و باعث می شود تورم کل 

کشور نیز قابل محاسبه شود.

اجناس فعال کمتر گران 
می شوند

بغزیان بــا بیان ایــن مطلب که 
»محاســبه نرخ های عمده و مهم یا 
کاالهای ترکیبی مانند مســکن و 
خودرو کار یک فرد یا یک کارشناس 
نیســت و نیز به گروه های تخصصی 
داشته و با محاســبه فرد امکان پذیر 
نیســت«، ادامه داد: بانک مرکزی 
و مرکــز آمــار از قبــل فرمول هــا 
و نســبت های الزم برای محاســبه 
نرخ های تورم و شاخص های قیمتی 
را دارند و بسیار راحت تر این نرخ ها 
را حساب می کنند. ممکن است در 
برخی از اجناس که اعالم می شــود 
با ۲۵درصد تورم درحال افزایش نرخ 
هستند، این ادعا توسط دولت مطرح 
شود که ما این طور حس نمی کنیم و 
این مبالغ رشد بیشتری داشتند اما 
مسأله این است که تورم هر دهک و 
هر بخش مصرفی با دیگری متفاوت 
است و تورم کاال از نظر وزنی در یک 
دهک ۴۰درصد و در یک دهک دیگر 
ممکن است ۱۵درصد باشد. در واقع 
مراکز آماری و محاسباتی نرخ های 
متوســط را درنظر می گیرند. برای 
مثال تورم بلیت هواپیما برای برخی 
دهک ها اساســا در جایگاه محاسبه 
تورمی نیســت و هر چقدر هم گران 
شــود روی چند دهک پایین تاثیر 

خاصی نمی گذارد.
وی با بیان اینکــه »وقتی دولت 
می گوید تورم یک مجموعه کاال کم 
شده این به آن معناست که سرعت 
رشد قیمت ها و شتاب افزایش سطح 
عمومی نرخ ها کاهش یافته است«، 
گفت: دولت ها از این مسأله به عنوان 
یک موفقیت بزرگ یاد می کنند اما 
نکته ظریف ماجرا این است که دولتی 
ممکن است در جریان اقدامات خود 
توانسته باشد مقداری از سرعت گران 
شدن ها و شدت آن بکاهد و این اصال 
به معنای کم شدن قیمت ها یا حتی 
ثبات و گران نشدن قیمت ها نیست 
بلکه به معنای »کمتر گران شدن« 
در یک بازه زمانی است. به این دلیل، 

شاید این امر یک موفقیت برای دولت 
باشــد اما برای مصرف کننده نهایی 
تنها زمانی موفقیت ملموس می شود 
که تورم به طورکلی متوقف شــود و 
مانند تجربه چند دولــت اروپایی و 
آسیای شرقی در دهه گذشته، تورم 

صفر و منفی تجربه شود.

کاهش تورم به معنای کاهش 
قیمت ها نیست

عضــو هیــات علمی دانشــگاه 
تهران ادامــه داد: در همه دولت ها 
موفقیت هــای اقتصــادی به طور 
طبیعی بیش از آنچه که هست بیان 
می شــود اما جامعه و مردم به جای 
بدبینی یا خوشبینی باید به درک از 
خود آمارها برسند. در واقع این درک 
بسیار مهم اســت که بدانیم کاهش 
تورم بــه معنای کاهــش قیمت ها 
نیســت بلکه زمانی دولتی می تواند 
مدعی کاهش قیمت هــا و کنترل 
کامل شــود که تورم صفر یا منفی را 
در برخی اقالم مصرفی و غیرمصرفی 
موجــود در بازار ایجــاد کند. وقتی 
تورم ۲۵درصــد یــا ۱۵درصد نیز 
باشد، با وجود کاهش تورم هر سال 
یا هر ماه ایــن مقدار بــه قیمت ها 
 اضافه می شود و ما همچنان افزایش 

قیمت داریم.
بغزیان بــا بیان اینکــه ظرافت 
موجود در بیان برخی آمارها به حدی 
اســت که حتی کارشناســان را نیز 
ممکن است فریب بدهد، اضافه کرد: 
برای مثال بحث کاهــش نرخ تورم 
ساالنه مسکن از ۷۰درصد تابستان 
سال گذشته که اکنون به رقم کمتر از 
۳۰درصد رسیده است، قطعا گویای 
کاهش است اما این کاهش به معنای 
کاهش قیمت نیســت. علت اینکه 
کاهش قیمت به این آسانی نیست، 
به دلیل هزینه های تمام شده تولید 
است که با دســتور دولت کم و زیاد 
نمی شود. انتظارات تورمی و هزینه 
تولید در نهایت عوامل موثر اساسی 

در بحث تورم هستند.
وی با بیان این مطلب که »البته 

در مورد اقالم ترکیبی مانند مسکن 
و خودرو که خود وابســته به تعداد 
زیادی کاال و اقالم هســتند مسأله 
علت یابــی کاهش تــورم متفاوت 
است«، اظهار کرد: مسکن یک کاالی 
ناهمگون اســت و جزئیات زیادی 
دارد، ضمن اینکه در سال های اخیر 
این کاال یک محصــول تولید بخش 
خصوصی محسوب شده که در درون 

بازار تعیین قیمت می شود. 
گاهی افت سرعت افزایش قیمت و 
رشد تورم به این دلیل ایجاد می شود 
که در بحث خانه های نوساز، به دلیل 
مشکل نقدینگی صاحب ملک تمایل 
دارد زودتر از حد ممکن ساختمان 
را تبدیل بــه پول کنــد و این باعث 
می شود قیمت شکسته شود. البته 
افت تقاضای جامعه به دلیل گرانی 
بیش از حد نیز تا حدی موثر اســت 
اما معموال خودرو و مسکن به دلیل 
هزینه های تولید، نوســان قیمتی 
چندانی ندارند و بیشتر تابع اقالم به 
کار رفته و میزان تورم این اقالم الزم 

برای ساخته شدن هستند.
استاد دانشگاه تهران در ارتباط با 
رکودهای مقطعی برخی اقالم گفت: 
در خود بازار مســکن به رغم بحث 
همه گیری رکود، هر طیف از مسکن 
با مسکن دیگر فرق داشته و نرخ تورم 
با توجه به منطقه متفاوت می شود اما 
دولت تنها زمانی می تواند ادعا کند 
که نرخ تورم باعث کاهش قیمت در 
بازار مسکن شده که با سیاست های 
مسکنی خود، تورم را به صفر یا کمتر 

برساند.

بی اعتنایی جامعه به موفقیت ادعایی دولت در بحث مهار تورم

اجناسهنوزهمگرانمیشوند
نادرستی مبنای آماری 

دفاع از افزایش سن بازنشستگان

در ماه های اخیر که بازنشستگان پس از ماه ها تالش 
نهایتا به حقوق قانونی خود با توجه به مصوبه شورای عالی 
کار رسیدند، از ســوی برخی مقامات مانند مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی کشــوری و سرپرست وزارت کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی بر اصالح سن بازنشستگی به دلیل 
افزایش سن امید به زندگی در میان شاغلین تاکید شده 
است. اینکه در کشور ما سن امید به زندگی به نزدیک ۷۵ 
سال رسیده است مایه خوشحالی است اما این نرخ بیشتر 
متعلق به چه کسانی است؟ آیا این میزان از امید به زندگی 
به طور جداگانه برای کارگران بازنشسته نیز اندازه گیری 

شده و شامل آنها نیز می شود؟
اگر زحمتکشــان یک جامعه را با یک آمارســنجی 
درست در این خصوص مورد مطالعه قرار بدهیم و همه 
فاکتورهای زندگی را برای آنان در نظر بگیریم، بی تردید 
عدد به دست آمده درباره نرخ امید به زندگی متوسط ۷۵ 
یا ۷۴ سال نخواهد بود. در این آمار ارائه شده همه مردم در 
نظر گرفته شدند و از فقیر و ثروتمند درون جامعه آماری 
اعالم شده قرار دارند در حالی که افزایش سن بازنشستگی 
بیشتر به زحمتکشان جامعه )بازنشستگان سازمان تامین 
اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی( مربوط است 
لذا از یک آمار عمومی نباید یــک نتیجه خاص گرفت! 
برای اینکه امید به زندگی در میان گروه های زحمتکش 
و کارگر جامعه مورد توجه قرار دهیم، باید یک آمارگیری 
مخصوص همین طبقه اجتماعی گرفته شود و این موارد 

نیز باید در نظر گرفته شود:
۱- آیا حوادث شــغلی که روزانه ۱۰ نفــر را به کام 
خود می گیرد، در آمار کلی لحاظ شــده اســت؟ اکثر 
کارگرانی که طعمه سودورزی کارفرمایان شده و به دلیل 
عدم ایجاد شــرایط ایمنی کار جان خــود را در حوادث 
شغلی از دســت می دهند، کمتر از ۴۰ ســال دارند. در 
صنعت ذوب آهن ۹۰درصد کارگران قبل از رســیدن 
به ۶۵ ســالگی فوت می کنند. در صنایع خودروسازی 
افسردگی ناشی از شــدت کار بیداد کرده و باعث مرگ 
زودهنگام برخی کارگران قبل از ۷۰ ســالگی می شود. 
امروز در خودروسازی ها باالترین آمار بیماری موضوع 

بیماری های قبلی و سکته است.
۲- کارگرانی که قرارداد موقت، پیمانی و سفیدامضا 
دارند هیچ گاه نمی توانند در ســن ۶۰ سالگی ۳۰ سال 
پرداخت بیمه داشته باشــند چرا که یا برایشان لیست 
بیمه توسط آن دسته کارفرمایان که مختلف هستند، 
رد نمی شود یا اینکه به دلیل فواصل زیاد بین کاریابی و 
بیکاری های مســتمر، اصال نمی توانند در ۶۰ سالگی با 
۳۰ سال کار بازنشسته شوند. این تازه در صورتی است 

که تا زمان بازنشستگی، مرگ به سراغ شان نیامده باشد.
نشــانه صحت ایــن مدعا، آمــار حقوقــی اکثریت 
مســتمری بگیران ســازمان تامین اجتماعی است که 
حداقل بگیر هســتند. به اعتبار مطالب فوق الذکر، برای 
تعیین سن امید به زندگی باید از زحمتکشان آماری جداگانه 
گرفت و برای سهولت می توان به بایگانی صنعت ذوب آهن 
و خودروسازان بزرگ دولتی مراجعه کرد تا مشخص شود 

کارگران آنها عمدتا در چه سنی از دنیا رفته اند.

پرداخت غرامت دستمزد ایام 
بارداری از ماه دوم مرخصی زایمان

مدیرعامل تأمین اجتماعی با اشاره به طرح دولت در 
مورد اختصاص هدفمند یارانه دارو به بیماران گفت: در 
طرح دارویار داروهای جدیدی تحت پوشــش خدمات 
بیمه قرار گرفت و بناست مابه التفاوت قیمت ها از طرف 

دولت در قالب یارانه به شرکت های بیمه پرداخت شود.
به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی گفت: از ابتدای 
آغاز مأموریت در تأمین اجتماعی در شهریور سال گذشته، 
پرداخت به موقع حقوق و بهبود معیشت بازنشستگان و 
در کنار آن ارتقای خدمات درمانی را از مهم ترین اهداف و 
راهبردهای مدیریتی خود اعالم کردیم. در حوزه درمان، 
هدف اصلی مــا کاهش پرداخت از جیب مردم اســت. 
خوشبختانه این هدف در درمان مستقیم تأمین اجتماعی 
محقق شده و باید توسعه کمی و کیفی خدمات با جدیت 
پیگیری شود و در درمان غیرمستقیم نیز کاهش پرداخت 

از جیب بیمه شدگان مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامــه داد: در ماه های گذشــته ۴۷ قلم داروی 
بیماران خاص تحت پوشش بیمه قرار گرفت و گسترش 
بیشتر پوشش بیمه ای داروها و توسعه خدمات در راستای 
تحقق هدف راهبردی کاهش پرداخت از جیب مردم با 
جدیت دنبال می شود. افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به 
۹ ماه و پرداخت ماهیانه حقوق و همین طور غیرحضوری 
شــدن فرآیندهای کار و آغاز پرداخت غرامت دستمزد 
ایام بارداری از ماه دوم مرخصی زایمان کارهای بســیار 

ارزشمندی است که انجام شده است.

کاهش تورم به معنای 
کاهش قیمت ها نیست 

بلکه زمانی دولتی می تواند 
مدعی کاهش قیمت ها و 

کنترل کامل شود که تورم 
صفر یا منفی را در برخی 

اقالم مصرفی و غیرمصرفی 
موجود در بازار ایجاد کند

دولت ممکن است در جریان 
اقدامات خود توانسته 

باشد مقداری از سرعت 
گران شدن ها و شدت آن 

بکاهد. این به معنای کم 
شدن قیمت ها یا حتی ثبات 

و گران نشدن قیمت ها 
نیست بلکه به معنای کمتر 

گران شدن در یک بازه 
زمانی است

سازمان تأمین اجتماعی در گزارشی اعالم کرد: این سازمان در سال گذشته 
در ۴۵هزار و ۹۰۴ مورد حادثه ناشی از کار، ضمن ارائه خدمات درمانی و بازتوانی 
برای بیمه شدگان حادثه دیده، تعهدات قانونی کوتاه مدت و بلندمدت را حسب 

شرایط و الزامات قانونی در مورد حادثه دیدگان انجام داد.
به گزارش »توسعه ایرانی«، این آمارها تنها مربوط به مواردی از حوادث ناشی 
از کار است که برای برقراری حمایت های بیمه ای و درمانی به تأمین اجتماعی 
ارجاع شده و آمار واقعی تعداد حوادث ناشی از کار که به دالیل مختلف بخشی 
از آنها هرگز از سوی کارگر یا کارفرما گزارش نمی شوند، بیشتر از این آمار است.

با در نظر گرفتن آمار ۱۳ میلیون و ۷۰۰هزار نفری بیمه شــدگان مشمول 
حمایت های قانونی تأمین اجتماعی در حوادث ناشی از کار، ضریب شیوع حادثه 
ناشــی از کار در ســال ۱۴۰۰ در میان این افراد ۳.۳ در هزار نفر بوده که به این 
معناست که به طور متوســط به ازای هر هزار نفر از بیمه شدگان احتمال وقوع 
حادثه برای ۳/۳ نفر در ســال وجود دارد. علت بــروز ۸۱درصد از این حوادث، 

بی احتیاطی گزارش شــده و ۹۶درصد از حادثه دیدگان مرد و ۵۴درصد آنان 
مجرد بوده اند. بیشــترین فراوانی نوع حادثه نیز مربــوط به »ضرب خوردگی، 
سقوط کردن و لغزیدن و بریدگی و قطع اعضا« به ترتیب با ۲۵، ۱۶ و ۱۰درصد 

بوده است.

بیشترین حادثه شغلی مربوط به گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال
در سال ۱۴۰۰ و براساس آمارهای تأمین اجتماعی، بیشترین حادثه شغلی 
مربوط به گروه ســنی ۳۰ تا ۳۴ و ۳۵ تا ۳۹ ســال  به ترتیب با ۲۳ و ۲۰درصد و 
بیشترین اعضای حادثه دیده نیز »دست چپ و پا« به ترتیب با ۴۲ و ۲۵درصد 
بوده است. آمارها همچنین حاکی از آن است که ۸۸درصد از حوادث ناشی از کار 
منجر به بهبودی کامل فرد حادثه دیده شده و تنها یک درصد از حوادث ناشی از 

کار منجر به فوت حادثه دیده شده است. 
مابقی حوادث نیز منجر به ازکارافتادگی کلی یا جزئی شــده است. براساس 

آمارهای ملی، حوادث ناشــی از کار عالوه بر آنکه تبعات اجتماعی و اقتصادی 
دامنه داری دارند سازمان های بیمه گر اجتماعی و درمانی را نیز به شدت تحت 
تأثیر قرار می دهند و با توجه به اینکه بی احتیاطی مهم ترین دلیل بروز حوادث 
ناشی از کار است، به نظر می رسد که آموزش کارگران و ارتقای فرهنگ ایمنی 

شغلی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

سازمان تامین اجتماعی خبر داد:

وقوع  ۴۶ هزار حادثه شغلی برای بیمه شدگان در سال ۱۴۰۰

گزارش

مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور ضمن 
تشریح فعالیت های توانمندسازی این دفتر برای اشتغال  فردی و گروهی زنان 
سرپرست خانوار گفت: تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور طی چند دهه اخیر 

روند رو به رشدی داشته است.
نرجس خاتون اســعدی خلیلی در گفت وگو با ایسنا با اشــاره به اینکه این 
دفتر انواع خدمات حمایتی و توانمندســازی را از قبیل پرداخت مســتمری، 
بیمه، درمان، دانش آموزی، دانشــجویی، آماده سازی شــغلی، اشتغال و... را 
به خانواده های زن سرپرســت نیازمند ارائه می کند، اظهار کــرد: تعداد زنان 
سرپرست خانوار در کشور طی چند دهه اخیر روند رو به رشدی داشته طوری که 
در حال حاضــر ۲۴۰هزار خانوار زن سرپرســت که با اعضای خانــواده بالغ بر 

۵۸۴هزار نفر هستند تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.
وی با بیان اینکه ۱۷۱هزار نفر از خانواده های زن سرپرســت تحت پوشش، 
در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ ســال قرار دارند، گفت: این گروه از زنان شرایط شرکت 
در برنامه های اشتغال و توانمندســازی و خروج از چرخه حمایت های مستمر 

سازمان را دارند که می توانند از برنامه های اشتغال بهره مند شوند.
اسعدی خلیلی با بیان ضرورت موضوع توانمندسازی اقتصادی از طریق ایجاد 
اشتغال های مولد و پایدار به تشریح فعالیت های اشتغال و توانمندسازی زنان 
سرپرست خانوار، به آماده سازی شغلی و پرداخت سرمایه کار اشاره کرد و یادآور 

شد: آن دسته از خدمت گیرندگان که شرایط اشتغال را دارند، طی مدت زمان 
محدود از آموزش های الزم بهره مند شــده و آماده حضور در بازار کار می شوند. 
بهره مندی از آموزش های حرفه ای با توجه به عالیــق و توانمندی های آنها به 

منظور راه اندازی کسب و کاری مناسب و توسعه آن ضروری است.
بنابر اظهارات مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی 
کشور، در سال گذشته بیش از ۵۵۰۰ زن سرپرست خانوار در قالب اشتغال های 

فردی و گروهی شاغل شدند.
وی درباره برنامه گروه های همیار زنان سرپرست خانوار )اشتغال های جمعی 
و گروهی( یادآور شد: برنامه گروه های همیار زنان سرپرست خانوار از سال ۱۳۷۹ 
در جهت اجرای اصول ۲۱، ۲۹ و ۴۳ قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران و 
با رویکرد ارتقای کیفیت زندگی، ظرفیت ســازی ، ارتقای خودباوری و کاهش 
آســیب های اجتماعی در جامعه هدف و همچنین تغییــر رویکرد حمایتی به 
توانمندسازی، طراحی و به مورد اجرا گذاشته شده است. عضویت زنان در این 
گروه ها موجب جلوگیری از طوالنی شدن چرخه حمایت های سازمان بهزیستی، 
کاهش وابســتگی آنان به این حمایت ها، افزایش خوداتکایی اقتصادی، روانی، 
اجتماعی زنان سرپرست خانوار و ارتقای سطح آموزش و مهارت ها در آنها شده 

است.
مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور در پاسخ 

به سوالی درخصوص مشکالت و چالش های اجرای برنامه های توانمندسازی 
شغلی زنان سرپرست خانوار، اظهار کرد: پایین بودن سطح دانش و مهارت های 
شغلی و کسب و کار و دسترسی محدود به بازار کار، باال بودن ساعت کار با حداقل 
درآمد و مزایا، نبود ارتباط مناسب و کافی بین زنان سرپرست خانوار با خوشه ها، 
زنجیره ها و صاحبان اصلی حرف و مشــاغل، وجود مشکالت اقتصادی ناشی از 
تحریم ها و کاهش شدید اعتبارات تخصیصی برنامه های اشتغال و توانمندسازی 
شغلی سازمان بهزیستی، نوسانات شــدید اقتصادی، افزایش تورم و باال رفتن 
هزینه راه اندازی کســب و کار و همچنین در معرض ورشکستگی قرار گرفتن 
مشاغل زنان سرپرست خانوار در نتیجه افزایش هزینه مکان فعالیت، مواد اولیه 
و... ازجمله چالش های اجرای برنامه های توانمندسازی شغلی زنان سرپرست 

خانوار است.

مدیرکل سازمان بهزیستی خبر داد:

افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور

خبر

مازیار گیالنی نژاد، فعال حقوق بازنشستگان

اخبار کارگری


