
t oseei r ani . i r
دسترنج4

تجمع آموزشیاران نهضت 
سوادآموزی مقابل مجلس

جمعی از آموزشــیاران نهضت سوادآموزی که 
در آزمون بیســتم تیر ماه پذیرفته نشده اند، صبح 
دیروز )یکشــنبه ۲۱ دی ماه( با سفر به تهران برای 
چندمین بار مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. 
به گزارش ایلنا، این گروه که از نقاط مختلف کشور 
برای پیگیری وضعیت شــغلی خود عــازم تهران 
شــده اند، می گویند: حدود ۶ هزار نفر هســتیم 
که پس از ۱۰ تا ۱۵ ســال فعالیت شغلی در نقاط 
محروم کشور به عنوان آموزش یار و آموزش دهنده 
نهضت سوادآموزی، بعد از پذیرش نشدن در آزمون 
استخدامی بیستم تیر ماه شغلمان را از دست داده ایم 
و در عین حال سازمان آموزش و پرورش به عنوان 
متولی ما نهضتی ها، مالک ادامه فعالیت ما را قبولی 

در آزمون اعالم کرده است.
    

بازنشستگان کارگری مقابل مجلس 
تجمع کردند

بازنشستگان کارگری صبح دیروز با تجمع مقابل 
مجلس، خواســتار برآورده شــدن مطالبات خود 
شدند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان می گویند: 
از نمایندگان مجلس و تمام مسئوالن انتظار داریم 
به مطالبات قانونی ما توجه کنند. ما خواستار افزایش 
مستمری ها به اندازه خط فقر، اصالح همسان سازی 
براســاس قانون و همچنین ارائه خدمات درمانی 
رایگان به بازنشستگان هستیم. بازنشستگان سخت 
و زیان آور نیز در این تجمع حضور داشتند. یکی از این 
بازنشستگان در ارتباط با مطالبات خود می گوید: ما 
خواستار اصالح همسان سازی براساس رای دیوان 
عدالت هستیم. باید هر ســال سابقه کار سخت ما، 
یک ســال و نیم در نظر گرفته شود. بازنشستگان 
می گویند: نمایندگان مجلس باید به بحث معیشت 
بازنشستگان، مسئوالنه ورود کرده و مشکالت ما را 

حل کنند.
    

اعتراض کارگران هپکو به وضعیت 
این شرکت

کارگران هپکو با برگزاری یک تجمع آرام، نسبت 
به شرایط بد تولید و عدم تهاتر بدهی های این شرکت 
اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، صبح دیروز کارگران 
هپکو بعد از پایان ساعت کاری شرکت، در خروجی 
شرکت تجمع کردند. کارگران این واحد صنعتی، 
علت این اعتراض را مطالبه از مسئوالن در خصوص 
تهاتر بدهی های شــرکت و حمایت دولت از تولید 
در هپکو عنوان کردند. طبق این گزارش استاندار 
مرکزی با وزیــر کار و مدیرعامل ســازمان تامین 
اجتماعی جلسه ای خواهد داشت و کارگران خواستار 
پیگیری مطالبات خود در این جلســه هســتند. 
کارگران هپکو می گویند: بایــد تهاتر بدهی های 
شرکت در اسرع وقت انجام شود تا قفل ها باز شده 
و تولید رونق بگیرد. از ســوی دیگــر، باید واردات 
ماشین آالت صنعتی و معدنی که توان ساخت آنها 

در هپکو وجود دارد، ممنوع شود.
    

مصدومیت چهار کارگر پروژه پل 
شهید همدانی بر اثر حادثه کار

روز شنبه )بیستم دی ماه( بر اثر رها شدن کابل 
نگهدارنده عرشه پل شهید همدانی )میدان سپاه( 

شهر همدان، ۴ کارگر مجروح شدند.
به گــزارش ایلنــا، در حادثه رها شــدن کابل 
نگهدارنده عرشه پل شهید همدانی )میدان سپاه( 
شــهر همدان، چهار کارگر حین انجام کار کشش 

کابل ها مصدوم شدند.
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نسرین هزاره مقدم

از زمان ارائــه الیحه بودجه ۱۴۰۰، 
بحث ارز و نرخ گــذاری ارز در بودجه، 
تبدیل به یک چالش بزرگ شده است. 
در این میان نمایندگان مجلس یازدهم 
که بسیاری از آنها خود را مدافع حقوق 
مظلومان و فرودستان اجتماع می دانند 
قصد دارند بــه مقوله »ارز گــران« و 
بی ارزش شــدن پول ملــی، وجاهت 

قانونی ببخشند.
تاثیر گرانی ارز بر همه وجوه زندگی 
مردم کامال روشن است. هر شوک ارزی 
موجب تورم های دو رقمــی در اقالم 
اساسی ســبد خانوار ازجمله کاالهای 
خوراکی، مسکن و حمل و نقل می شود 
اما به رغم این واقعیت واضح و مبرهن، 
تصمیم ســازان قصد دارند ارز ۴۲۰۰ 
تومانی را برای مردم بــدل به یک رویا 
کنند، بدل بــه خاطــره ای از دوران 

فراموش شده گذشته!
جالب اینجاســت که در این میان، 
عزم نمایندگان مجلس بــرای گران 
کــردن ارز، حتی از دولت هم بیشــتر 
است. در الیحه پیشنهادی دولت، ارز 
ترجیحی ۱۱هزار تومانی موجود بود اما 
نمایندگان قصد دارند با حذف این ارز، 
نرخ ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی را برای تمام 

سطوح ارزی تثبیت کنند.
در الیحه بودجه پیشنهادی دولت، 
نرخ تسعیر درآمد ارزی دولت )فروش 
نفت( از ۴۲۰۰ تومان ســال جاری به 
۱۱هزار ۵۰۰ تومان افزایش یافت ولی 
نرخ مربوط به واردات کاالی اساســی 
۴۲۰۰ تومان باقی مانــد. با این حال 
پیش بینی هایی در مــورد تغییر نرخ 
وجود داشــت طوری که در جزء )۴( 
بند )ب( تبصره )۱(، آمده بود که »در 
صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد 
اســتفاده در این قانون به نرخ سامانه 
معامالت الکترونیکــی )ETS(، به 
دولت اجازه داده  می شود منابع وصولی 
را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ 
مندرج در جــدول شــماره )۵( این 
قانون واریز کند. منابع واریزی از محل 
ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ مندرج 

در جــدول شــماره )۹( قانون صرف 
معیشت و سالمت مردم می شود«.

آنچه که اخیرا در کمیسیون تلفیق 
مجلس مصوب شده نشان از تعیین یک 
نرخ ۱۷هــزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه 
سال آینده دارد. براین اساس ارز ۴۲۰۰ 
کاالهای اساسی حذف و تامین ارز این 
کاالها بــا نرخ ۱۷هــزار و ۵۰۰ تومان 
انجام شــود. همچنین نرخ ۱۱هزار و 
۵۰۰ تومان تسعیر ارز در بودجه حذف و 
نرخ محاسباتی درآمدهای ارزی دولت 
۱۷هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. 
البته هنوز ارز ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی به 
تصویب نهایی نرسیده است اما اگر این 
نرخ تصویب و تثبیت شود، سال آینده 
سالی قرین با شوک تراپی ارزی، گرانی 
سرسام آور کاالهای اساسی و مصرفی و 
بی ارزش شدن بیش از پیش دستمزد 

کارگران و مزدبگیران خواهد بود.
برای درک بیشتر اثرات ارز ۱۷هزار و 
۵۰۰ تومانی نمایندگان مجلس یازدهم 
به سراغ سه کارشناس اقتصادی رفتیم 
تا دریابیم این نرخ ارز در صورت تصویب، 
چه بالیی بر ســر فرودستان و طبقات 

کم درآمد اجتماع نازل خواهد کرد.
گرانی سرسام آور همه کاالها

»مرتضــی افقه«، اســتاد اقتصاد 
دانشگاه شــهید چمران اهواز، در این 
رابطه می گوید: مجلــس می خواهد 
برای نفت در بودجــه جایگزین پیدا 
کند و این کار را قصد دارد به هر طریق 
ممکن صورت دهد که به نظر می رسد 
راهکارهای اشتباهی را برای این منظور 
در پیش گرفته اند. یکی از راهکارهای 
اشتباه همین ارز ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی 
است. االن همه کاالهای وارداتی )هم 
کاالهای مصرفی که مستقیم به دست 
مردم می رسد و هم کاالهای واسطه ای 
و سرمایه ای که در تولید کاربرد دارند( 
به نرخ ارز وابسته هســتند و این اقدام 
مجلس، قیمــت تمام ایــن کاالها را 
افزایش خواهد داد. به اعتقاد افقه، تنها 
فایده ارز ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی، کاهش 
کسری بودجه دولت اســت که البته 
ضررهای جانبی آن بسیار بیشتر از نفعی 

است که انتظار دارند.

این کارشــناس اقتصــادی اضافه 
می کند: اگر این نرخ در صحن مجلس 
تصویب شــود، به تورم شدید در سال 
آینده دامن خواهد زد. مشخص نیست 
مجلسی ها چه توجیهی برای تحمیل 
تورم سرسام آور به سفره ها و معیشت 
مردم دارند. یک توجیه عمومی در دفاع 
از گرانی نرخ ارز وجود دارد که متعلق به 
اقتصادانان لیبرال است. آنها می گویند 
ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به رانت 
شده و باید این رانت حذف شود. جالب 
اســت نمایندگان مجلس که خود را 
مخالف اقتصاددانان لیبرال می دانند، 
روش و منطق آنها را در پیش گرفته اند. 
درســت اســت که ارز ۴۲۰۰ تومانی 
یک رانت است اما در شرایطی که نرخ 
نابرابری در جامعه باالست، گریزی از 
دادن رانت نیست منتها دستگاه های 
نظارتی باید مراقب باشند که این رانت 
درست استفاده شــود. در عین حال، 
اینکه اســتدالل می کنند ارز ۴۲۰۰ 
تومانی درســت عمل نکرده، من جزو 
معدود افرادی هســتم که مخالف این 

استدالل هستم.
افقه ادامه می دهد: توجه کنید که 
کاالهای اساسی به رغم تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی این قدر گران شــده اند 
)البته منهای انحرافاتی که بوده و باید 
دستگاه های نظارتی به این مقوله ورود 
کنند( و اگــر ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود، 
چه اتفاقی می افتاد ولی مســلم است 
که همه این کاالها بســیار بیش از این 
گران می شــدند. وقتی همه زنجیره 

تولید به ارز و واردات وابسته است، حتی 
در صورت عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
طبیعی ست که تاثیر تورم روی قیمت 
تمام شده کاالها مشهود خواهد بود ولی 
اگر ارز دولتی ارزان حذف شود، گرانی 
کاالها چند برابر خواهد شد. بنابراین 
در صورت تصویــب ارز ۱۷هزار و ۵۰۰ 
تومانی، باید منتظر گرانی سرسام آور 

همه کاالها باشیم.
 اقشار »دست به دهان«، 
قربانیان اصلی گرانی ارز

»مصطفی شریف«، استاد اقتصاد 
دانشگاه عالمه طباطبایی، نیز در ارتباط 
با ارز ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی و تاثیرات 
آن می گویــد: هم نرخ ارز و هم ســایر 
ســازوکارهای بودجه ای بــه گونه ای 
است که تورم زیادی را در سال آینده به 
همراه خواهد داشت. یکی از مشکالت 
ما در مقوله ارز این اســت که خیلی از 
مایحتاج زندگی روزمره مردم، به نرخ 
ارز گره خورده است، در حالی که در دنیا، 
تاثیر ارز بیشتر روی کاالها و اقالم خاص 
است مثل تکنولوژی و اسباب و ادوات 
آن یا ماشــین آالت. در واقع چیزهایی 
که یک کشور ندارد و مجبور است آنها 
را با پول خارجی یا ارز به دســت بیاورد 
و بنابراین اتفاقات بــازار ارز، روی این 
چیزها تاثیر می گذارد اما ما اقالمی را که 
درصد باالیی از آنها داخلی است و توان 
تولیدشان در داخل وجود دارد را نیز به 

ارز وابسته کرده ایم.
یــن  مــه می دهــد: ا دا وی ا
پیوندخوردگی با ارز، موجب می شود 
که تاثیــر گرانــی ارز روی همه وجوه 
زندگی مردم اثر بگــذارد. نمی خواهم 
منکــر تاثیر ارز بــر قیمــت کاالها و 
خدمات شــوم. این تاثیر در ذات خود 
اجتناب ناپذیر اســت چرا که اقتصاد 
مثل ظروف مرتبطه می ماند. تغییر بر 
یک بخش، در بخش های دیگر نیز تاثیر 
می گذارد اما بحث این است که میزان 
این تاثیر چقدر باید باشد. وقتی ارز روی 
نرخ یک کاال ۷۰درصد موثر باشد، یک 
بحث است اما وقتی ۱۰ یا ۵درصد اثر 
داشته باشد، بحثی دیگر است. ما به دلیل 
ناکارآمدی و پیوند زدن همه چیز به ارز، 
شاهد این هستیم که در محصوالتی که 
تولید داخل  هستند نیز تاثیر ارز بسیار 
زیاد و غالباً باالی ۵۰درصد است. یک 
نکته را هــم باید در نظر داشــت؛ یک 
عده ای هم این وســط سوءاســتفاده 
می کنند و مطامــع ناصحیح خود را به 

دست می آورند.
شــریف در مقابل انتفاع گروه های 

خاص از گرانی ارز به ســقوط معیشت 
طبقات فرودست در پی گرانی ارز اشاره 
می کند و می گوید: کسانی که درآمد 
محدود دارند مانند کارگران و اقشــار 
به اصطالح »دســت به دهان« که باید 
روز کار کنند تا شــب نان خالی داشته 
باشند، بیشترین آسیب را از گرانی ارز 
متحمل می شوند. در مقابل این گرانی 
به نفع گروه های خاص است که ارزش 
دارایی ها، سرمایه ها و وجوه ارزشی شان 
چند برابر می شــود و به ضرر دست به 

دهان ها و مزدبگیران تمام خواهد شد.
حفظ منافع سرمایه داری و 
نزدیکان به بلوک های قدرت

»احسان ســلطانی«، کارشناس 
و تحلیلگــر اقتصادی، نیــز در ارتباط 
با تصمیم نماینــدگان مجلس برای 
تثبیــت ارز ۱۷هــزار و ۵۰۰ تومانی 
در بودجــه ۱۴۰۰ می گویــد: اینها به 
دنبال مشروعیت بخشیدن به ارز گران 
هستند. این مســیر از سه سال پیش 
آغاز شــده و حاال نمایندگان مجلس 
قصد دارند به این مقوله، وجهه قانونی 
ببخشند و آن را در اقتصاد تثبیت کنند. 
بــا ارز ۱۷هــزار و ۵۰۰ تومانی، تولید 
ناخالص داخلی مــا ۲۰۰ میلیارد دالر 
می شود یعنی کمتر از نصف سه سال 
پیش و همین شاخص، نشان می دهد 

که این عدد منطقی نیست.
وی بــا اشــاره بــه اســتدالالت 
نئولیبرال ها در طول سه سال گذشته 
در دفاع از ارز گران می گوید: می گفتند 
اگر ارز گران شــود، تولید و صادرات 
رونق می گیرد و گل و بلبل می شــود. 
با همین استدالل دالر را به ۵ تا ۶ هزار 
تومان رســاندند. بعد گفتند باید بازار 
و قواعد خودبه خــودی آن، نرخ ارز را 
تعیین کند و الجــرم دالر را به ۸هزار 
تومان رساندند. بعد گفتند نقدینگی 
مشکل ســاز اســت و باز دالر را گران 
کردند. االن کل نقدینگی کشور ۱۱۰ 
میلیارد دالر و کمتر از نصف میانگین 
ســال های پیش اســت و طبعاً دیگر 
اثری ندارد. همه این ســناریوها را در 
سه سال اخیر دنبال کردند و حاال هم 
می خواهند از طریق مصوبه مجلس، به 
نرخ باالی ارز، رســمیت و مشروعیت 

ببخشند.
به گفته وی، وقتی نرخ ارز در بودجه 
۱۷هزار و ۵۰۰ تومان باشــد، نرخ دالر 
آزاد، کمتر از ۲۵هــزار تومان نخواهد 
بود و همچنین نرخ تــورم باالی ۳۰ یا 
حتی ۴۰درصد در ســال بعــد تداوم 

خواهد داشت.

ســلطانی تبعات ایــن تصمیم بر 
معیشــت مردم را برمی شمارد: اولین 
نتیجه، تــاراج دســتمزد کارگران و 
مزدبگیران اســت. با ایــن تصمیم در 
ســال آینده طبقه کارگر قدرت خرید 
خود را بیش از پیش از دست خواهد داد. 
در سه ســال اخیر، ارز شش برابر گران 
شده اما دستمزد کارگر فقط دو برابر یا 
دو برابر و نیم افزایش یافته یعنی قدرت 
خرید دستمزد کارگر برای خرید اقالم 
مختلف به یک سوم تقلیل رفته است. هر 
چه ارز گران تر شود، این تاراج و استثمار 
شدیدتر خواهد شد. وجه دوم این است 
که با این نرخ ارز، ارزش ســپرده های 
بانکی مردم به یک سوم کاهش خواهد 
یافت یعنی دوســوم پولی که مردم در 
بانک گذاشته اند به ســادگی به تاراج 
خواهد رفت. از سوی دیگر، بنگاه های 
مالی و بازرگانان که تســهیالت بانکی 
گرفته اند، منتفع می شوند چون ارزش 
وام های آن به یک سوم کاهش می یابد و 
انگار پول مفت از نظام بانکی گرفته اند. 
بنگاه هــای خصولتی نیــز به همین 
ترتیب بهره مند خواهند شد. در واقع 
می خواهم بگویم همه این تصمیمات، 
فقط یک هــدف دارد؛ حفــظ منافع 
سرمایه داری و نزدیکان به بلوک های 
قدرت به قیمت پایمال شــدن منافع 
مزدبگیران و طبقات فرودست. منافع 
کسانی حفظ می شود که هزینه هایشان 
به ریال است اما درآمدهایشان به دالر، 
کسانی که رانت خوار و وابسته به قدرت 

هستند.
 نقطه شروع سقوط بیشتر 

طبقات محروم
برخــالف ایده هــای کلیشــه ای 
و ناکارآمــد نئولیبرال هــا که تعدیل 
ساختاری را مقدس می دانند و موافق 
با آزادســازی هرچه بیشــتر نرخ ارز و 
کاهش هر چــه فزون تــر ارزش پول 
ملی هســتند، اقتصاددانــان مدافع 
تولید داخلی، مشــروعیت بخشیدن 
به ارز گران ۱۷هــزار و ۵۰۰ تومانی و 
حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی 
و ارز ترجیحی ۱۱هــزار تومانی را یک 
نقطه شــروع دردناک می دانند؛ نقطه 
شروعی که شیب تورم و سقوط معیشتی 
اکثریت مردم را تندتر خواهد کرد. اما آیا 
نمایندگان مجلس یازدهم که خود را 
مخالف اندیشه های بازار و نئولیبرالیسم 
معرفی می کنند، پایه گذاران ارز رسمی 
۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی خواهند بود؟ این 
آزمون، میزان صداقت و پایبندی آنها به 
معیشت قاطبه مردم و طبقه کارگر را 

برمال خواهد کرد.

اقتصاددانان از تبعات تصمیم مجلس درخصوص ارز ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی می گویند؛

سقوط آزاد اکثریت مردم به ورطه فقر

خبر

دومین جلسه کمیته دستمزد شــورای عالی کار در حالی 
امروز برگزار می شود که قرار اســت نماینده مرکز آمار ایران با 
گزارش کاملی از لیست اقالم مصرفی سبد معیشت کارگران 

در این جلسه حضور یابد.

به گزارش ایسنا، سه شــنبه نهم دی ماه نخستین جلسه 
کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، 
کارفرمایی و دولت برگزار شد؛ جلسه ای که در آن با ارائه گزارش 
۷۵ صفحه ای از اقالم سبد معیشــت کارگران، پیشنهاد مزد 
منطقه ای کارفرمایان رد شــد و با درخواست گروه کارگری از 
نماینده مرکز آمار به منظور ارائه گزارشی از اقالم مصرفی سبد 

معیشت خانوارهای کارگری دعوت به عمل آمد.
»ناصر چمنی« نماینده کارگران در شــورای عالی کار، با 
تایید برگزاری نشست امروز گفت: گروه کارگری برای شرکت 
در این جلسه آمادگی کامل دارد و ما اسناد و مدارک و گزارش 
خود را که تماما برگرفته از داده ها و اطالعات مرکز آمار ایران 

است، جمع آوری و به این جلسه ارائه خواهیم کرد.
وی گفت: قرار اســت طبق آنچه در جلسه اول درخواست 
شد، نماینده مرکز آمار ایران به این جلسه دعوت شود و گزارش 
کاملی از لیست اقالم مصرف سبد معیشت کارگران ارائه دهد.

چمنی با بیان اینکه موضوع مزد منطقه ای از دســتور کار 
کمیته دستمزد خارج شــده و دیگر به آن پرداخته نمی شود، 
افزود: در جلســه قبل نمایندگان کارفرمایی بحث منطقه ای 
شدن مزد کارگران را پیش کشیدند که با مخالفت گروه کارگری 
مواجه شــد و معاون وزیر کار هم اعالم کرد که امسال به این 
مساله ورود نخواهیم کرد چون اوال بیش از ۴۰ سال است که 
دستمزد براساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می شود، ثانیا تعیین 

دستمزد به شکل منطقه ای نیازمند تحقیق و کار پژوهشی است 
و بررسی این مساله به سال آینده موکول خواهد شد.

طبق این گزارش، کمیته دســتمزد شورای عالی کار همه 
ســاله با هدف بررســی هزینه های زندگی و تعیین رقم سبد 
معیشــت کارگران تشــکیل جلســه می دهد و رقمی که به 
عنوان هزینه ماهانه سبد معیشــت تصویب می شود مبنای 
مذاکرات دستمزد در ســال بعد قرار می گیرد. طی هفته های 
اخیر بانک مرکزی خط معیشت را در حالی ۱۰ میلیون تومان 
اعالم کرد که سال گذشــته اعضای کمیته دستمزد، هزینه 
 ماهانه سبد معیشــت کارگران را ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان 

تعیین کردند.

امروز و در دومین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار؛

مرکز آمار، گزارشی از لیست اقالم سبد معیشت ارائه می دهد

وقتی همه زنجیره تولید 
به ارز و واردات وابسته 

است، طبیعی ست که تاثیر 
تورم روی قیمت تمام شده 

کاالها مشهود خواهد 
بود. در صورت تصویب ارز 
۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی، باید 
منتظر گرانی سرسام آور 

همه کاالها باشیم

 این تصمیم، یک هدف 
دارد؛ حفظ منافع 

نزدیکان به بلوک های 
قدرت به قیمت پایمال 

شدن منافع مزدبگیران و 
طبقات فرودست. منافع 
کسانی حفظ می شود که 

هزینه هایشان به ریال است 
اما درآمدهایشان به دالر
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