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اخبار کارگری

تصمیم دولت برای اصالح قانون 
بودجه و حذف شــرط »بازگشــت 
قیمت ها به شــهریور ۱۴۰۰« مورد 
انتقاد فعاالن کارگــری و تعدادی از 

نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
دولت پنجــم مرداد مــاه، الیحه 
اصالح قانون بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس 
تقدیم کرد. بند اول این اصالحیه عنوان 
می کند: »در جزء )۱( بند )ص( تبصره 
یک، عبــارت به نرخ پایان شــهریور 
و حذف می شود«. براســاس قانون 
بودجه، دولت مکلف شــده بود تورم 
ناشــی از آزادســازی قیمت ارز را با 
دادن کاالبــرگ الکترونیک به مردم 
به گونه ای مدیریــت کند که قیمت 
کاالها و خدمات به شــهریور ۱۴۰۰ 
بازگردد اما در اصالحیه پنجم مرداد، 
دولت خواستار حذف شرط بازگشت 
قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ شده است.

در جــزء )۱( بند )ص( تبصره یک 
قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده اســت: »به 
دولت اجازه داده می شــود در ســال 
۱۴۰۱ تا معادل ســقف ردیف )۱۸( 
جدول مصارف تبصره )۱۴( این قانون 
را از طریق تامین منابع مابه التفاوت 
ارز ترجیحی بــرای واردات کاالهای 
اساســی، دارو و تجهیــزات مصرفی 
پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت 
قصد دارد کاالیی را از سبد ارز ترجیحی 
حذف کند باید قباًل ترتیبات قانونی 
جبران زیان رفاه مصرف کننده را برای 
کاالهای اساســی از طریق کاالبرگ 
الکترونیک و در امور پزشکی از طریق 
بیمه ها و به طرق جایگزین مطمئن 
به انجام رسانده باشد طوری که افراد 
بتوانند این کاالها و خدمات را به نرخ 
شــهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه 
تعیین شده تهیه کنند«. حاال دولت 
قصــد دارد این بخش از قانــون را به 
گونه ای تغییر دهــد که جمله آخر به 

این صورت دربیاید: »افراد بتوانند این 
کاالها و خدمات را در ســقف سهمیه 
تعیین شــده تهیه کنند«. به عبارت 
دقیق تر، سیســتم کاالبرگ شــرط 
قیمتی نداشته باشد و فقط محدودیت 
مصرف یا همان سقف سهمیه تعیین 
شده را دربرداشــته باشد. با کاالبرگ 
مصرف مردم ســهمیه بندی شود و 
دیگر لزوم بازگشــت قید قیمت ها به 
قیمت های شهریور سال قبل وجود 

نداشته نباشد.
البته تــالش دولت بــرای حذف 
شروط کاالبرگ، در میان نمایندگان 
مجلس نیــز منتقدانــی دارد. برای 
نمونه »حسین زهی« نماینده خاش 
می گوید: »در قانــون بودجه ۱۴۰۱ 
ســاماندهی ارز ترجیحــی را منوط 
به ارائــه کاال برگ الکترونیک شــد 
تا کاالهای اساســی با نرخ شــهریور 
۱۴۰۰ به دست مصرف کننده برسد اما 
متاسفانه دولت در الیحه ای که اخیرا 

به مجلس ارائه کرده خواستار لغو قید 
به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ شده که این 
الیحه ممکن است به رشد تورم و گرانی 
بیشتر کاالهای اساسی منجر شود. این 
در حالی است که دولت به دلیل عدم 
عرضه کاالهای اساسی به نرخ شهریور 

سال ۱۴۰۰ تخلف کرده است«.
با این حســاب، با حذف شــرط 
بازگشــتی قانــون بودجه، نــه تنها 
قیمت ها به عقب بازنمی گردند بلکه 
ممکن اســت به رغم در دستور قرار 
گرفتن سیاســت کاالبرگ، گرانی ها 
گسترش بیشــتری پیدا کند. در این 
صورت، تنها رهاورد کوپن الکترونیک، 
ســهمیه بندی مصرف مردم خواهد 
بود. در تیر ماه سال جاری، تورم نقطه 
به نقطه خوراکی هــا ۸۶درصد بوده 
و براساس اعالم رســمی مرکز آمار، 
تورم خوراکی ها حداقل در ۱۰ استان، 
رکورد ۱۰ ساله را شکســته است. با 
برداشتن محدودیت ها و صدور مجوز 
برای آزادسازی غیرمشروط، مشخص 
نیست چه بر سر شاخص های تورمی 
می آید و تورم خوراکی ها در ماه های 

پیش رو چقدر می شود.

قیمت ها در اقتصاد
 به عقب برنمی گردد

»علیرضا حیدری«، کارشناس رفاه 
و نایب رئیس اتحادیه پیشکســوتان 
جامعه کارگــری، در ارتباط با تالش 
دولت بــرای حــذف شــرط قانون 
بودجه می گویــد: قیمت ها به عقب 
برنمی گردد. اگر اســتثناهای بسیار 
معدود را کنــار بگذاریــم، هرگز در 

اقتصاد قیمت ها به عقب برنگشته است 
بنابراین قید بودجــه ای ۱۴۰۱ برای 
دولت، عمال اتفاق نمی افتاد اما بدون 
تردید، اصالحیــه پنجم مرداد دولت 
بر قانون بودجه، به نفع مردم نیســت 
بلکه به نفع خود دولت است. دولت اگر 
قرار باشد قیمت ها را به شهریور ۱۴۰۰ 
بازگرداند، بایــد مابه التفاوت آن را به 
نوعی به مردم پرداخت کند و از آنجا که 
نمی خواهد این کار را بکند، تالش برای 
اصالح قانون بودجه را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکــه »هدف دولت 
از آزادســازی نرخ ارز، تامین بخشی 
از کســری بودجه ۱۴۰۱ اســت«، 
می گویــد: دولت قصــد دارد منابع 
حاصل از آزادسازی را ذخیره کند تا 
مجبور نشود از ابزار مالی برای تامین 
کسری بودجه استفاده کند و به همین 
دلیل قرار نیست قیمت ها به شهریور 
ســال قبل بازگردند و مابه التفاوت 
آزادســازی به مردم پرداخت شود. 
هــدف اصلــی آزادســازی، تامین 
کسری بودجه دولت بوده و بقیه آثار 
آزادسازی در حاشیه این متن اصلی 
قرار می گیرند. اصوال شکاف معناداری 
بین ارز ۴۲۰۰  تومانی و ۲۳ یا ۲۴هزار 
تومانی وجود دارد پس بی شک دولت 
از آزادســازی منتفع شده اما مساله 
این است که این آزادسازی در اقتصاد 
کالن چه تبعاتی داشــته و بازیگران 
اقتصاد چقدر زیان دیده اند؟ این اتفاق 
در سطح کالن نفع عمومی به دنبال 
نداشــته بلکه زیان عمومی داشته و 
امروز می بینیم تمام کاالها و خدمات 
خود را با آزادسازی منطبق کرده اند 

و حتی برخی از آن سبقت گرفته اند.
اگر آزادســازی بی محابا و بدون 
ترمز پیش برود و شرط قانون بودجه 
که البته تا امروز اجرایی نشده ولی در 
هرحال یک مانع روی کاغذ اســت، 
برداشته شــود، چه اتفاقی می افتد و 
چقدر گرانی بیشتر در راه خواهد بود؟ 
حیدری در این زمینه می گوید: انتظار 
داریم در پایان سال در قیاس قیمتی 
با سال گذشــته متوجه شویم حتی 
کاالهایی که ارتباط مســتقیم با ارز 
۴۲۰۰ نداشته اند، اثر افزایش قیمتی 
آنها بیشتر از اثر آزادسازی باشد یعنی 
تورم بیشتری خود را در بازار نشان دهد. 
تاثیرگذاری آزادسازی بر مولفه های 
مختلف، آثار زیان بــار اقتصادی در 
بلندمدت خواهد داشت. در هر حال، 
دولت امکان تثبیــت قیمت ها روی 
شــهریور ۱۴۰۰ را حتی با سیاست 
کاالبرگ ندارد که اگر بخواهد این کار 
را بکند، باید مابه التفاوت قیمت ها را 
به طریقی بپردازد. رصد بازار نشــان 
می دهد که افزایش قیمت بســیاری 
از کاالها بیشتر از آزادســازی بوده و 

بنابراین دولت اگر بخواهد مابه التفاوت 
بپردازد باید بیش از آنچه از آزادسازی 
به دست آورده، بپردازد یعنی از جیب 

پرداخت کند.
به گفته وی، کاالبــرگ هم موثر 
نیست چون محدودیت مصرف ایجاد 
می کند و شما را به الگوی مصرف دولتی 
مقید می کند، مصرف محدود می شود 
و ایــن محدودیت به این معناســت 
که هزینه آزادســازی قیمت ها برای 
دولت، کمتــر از درآمد حاصله دولت 
از آزادســازی قیمت هاست و الجرم 
مابه التفاوت را باید مردم بپردازند. حاال 
رانت و فساد محتمل سیاست کاالبرگ 
را کنار بگذاریم و اینکه چنین سیاستی 
فقط در دوران جنگ و بحران جواب 

می دهد نه در شرایط عادی.

دورنمای تیره و تار اقتصاد 
برای اقشار ضعیف

شــرط مندرج در قانون بودجه، 
این اجازه را می داد تا مــردم از دولت 
ســوال کنند که چرا به رغــم الزام در 
قانون، قیمت های در دسترس نسبت 
به شهریور سال قبل، صعود نجومی 
داشته اســت. حاال اگر این شرط در 
مجلس حذف شود، آینده تورمی به 
خصوص در بخش خوراکی ها مبهم تر 

از قبل خواهد بود.
امروز تــورم رســمی خوراکی ها 
نسبت به سال قبل بیش از ۸۶درصد 
و تورم واقعی سبد معیشت کارگران 
بیــش از ۱۰۰درصد اســت. اگر قید 
و شــرط آزادسازی برداشــته شود، 
تورم تا کجا پیشتازی می کند و سوال 
مهم تر اینکه، آیا نمایندگان مجلس 
با اصالحیه پیشنهادی پنجم مرداد 
دولت موافقت می کنند؟ پاسخ به این 
پرسش ها هر چه باشد، قطعا شرایط 
تورمی کشور در ماه های آینده، باز هم 

به زیان اکثریت مردم خواهد بود.

تالش دولت برای حذف شرط بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰

جبران کسری بودجه به بهای گسترش فقر
سازمان تأمین اجتماعی:

مرخصی زایمان برای تمامی 
بیمه شدگان شاغل  ۹   ماه است

سازمان تأمین  اجتماعی اعالم کرد: مدت مرخصی 
زایمان برای تمام زنان بیمه شده شاغل در کارگاه های 
مشمول قانون تأمین اجتماعی که دارای رابطه مزدبگیری 
با کارفرما هستند، ۹ ماه اســت و حقوق این ایام، مطابق 
قوانین و مقررات از سوی سازمان تأمین اجتماعی قابل 

پرداخت است.
به گزارش ایسنا، میزان غرامت دستمزد ایام بارداری 
در مدت مرخصی زایمان زنان بیمه شده معادل دو سوم 
آخرین مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه هر بیمه شده 
است. براســاس این گزارش، به موجب ماده ۶۷ قانون 
تأمین اجتماعی، بیمه شدگان زن که ظرف یک سال قبل 
از زایمان، سابقه پرداخت حق بیمه ۶۰ روز کار را داشته 
باشند، می توانند به شرط عدم اشتغال به کار و مزدبگیری، 
از کمک ایام بارداری استفاده کنند. ضمن آنکه بیمه شده 
باید در تاریخ شروع استراحت، مشغول به کار بوده یا در 

مرخصی  استحقاقی باشد.
این گزارش حاکی است به موجب بند )الف( ماده ۱۷ 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مدت مرخصی 
زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده های مرتبط به ۹ 
ماه تمام تعیین شده و در صورت درخواست مادر تا دو ماه از 
این مرخصی در ماه های پایانی بارداری قابل استفاده است. 

مرخصی مزبور برای تولد دوقلو و بیشتر، ۱۲ ماه است.
بنا بر اعالم روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در 
سال گذشته با صدور بیش از ۲۳۴هزار سند، مبلغ ۹۲۶ 
میلیارد تومان بابت مرخصی زایمان به بیمه شدگان زن 
تحت پوشش ســازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده 
و با توجه به راه اندازی ســرویس غیرحضوری پرداخت 
مرخصی زایمان از مهرمــاه ۱۴۰۰، حدود ۹۰درصد از 
درخواســت های مربوط به دریافــت مرخصی زایمان 
به صورت اینترنتی به واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی 

ارسال شده است.
    

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی:
طرح ساماندهی استخدام کارکنان 

دولت به زودی به مجلس می آید
نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس از اتمام 
بررسی جزئیات طرح ســاماندهی استخدام کارکنان 
دولت در آینده نزدیک خبر داد و تاکید کرد: تمام تالش 
کمیسیون بر این است که این طرح در اسرع وقت به صحن 

مجلس آمده و به تصویب برسد.
ولی اســماعیلی در گفت وگو با ایســنا بیــان کرد: 
کمیسیون اجتماعی با جدیت تمام این طرح را در دستور 
دارد و جلسات کارشناســی کمیته تخصصی بررسی 
جزئیات این طرح مرتبا تشکیل می شود و روز سه شنبه 
نیز برای جمع بندی نهایی، این طرح در صحن کمیسیون 

اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نماینده گرمی در مجلس اظهار کرد: از آنجا که مطالبه 
عمومی برای تصویب این طرح باالست، تمام تالش ما 
بر این است تا در اســرع وقت این طرح را به صحن علنی 

مجلس بیاوریم.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه 
بررسی های این طرح در کمیســیون روبه پایان است، 
تصریح کرد: حذف شرکت های واسطه و تامین امنیت 
شغلی برای کلیه کارکنان دولت مهم ترین اهداف این طرح 
است که از ابتدا دنبال شده است. از آنجایی که کارکنانی که 
قراردادهای شرکتی یا حجمی دارند از امنیت شغلی خود 
در آینده اطمینان ندارند، این طرح امنیت شغلی را برای 

کلیه کارکنان دولت به ارمغان خواهد آورد.
    

مرگ دو سیمبان بر اثر حوادث کار
طی روزهای گذشته، دو سیمبان اداره برق اصفهان و 

رشت بر اثر دو حادثه کار جداگانه جان باختند.
به گزارش ایلنا، روز شنبه )هشتم مرداد ماه( سیمبان 
تعمیرات اداره برق رشــت به نام »عارف فرح« حین کار 
تعمیرات در ارتفاع تیرک دچار برق گرفتگی شد و جانش را 
از دست داد. همکاران وی می گویند: مرحوم عارف فرح از 
سیمبانان درآمد و نصب کنتور بوده که روی خط ۲۰هزار 

ولت برای تعمیرات اعزام شده بود.
همچنین نهم مرداد ماه، »مسلم استکی« سیمبان 
جوان بخش تعمیرات اداره برق اصفهان به علت شوک 
الکتریکی و ســقوط از تیر برق دچار حادثه شد و جان 

باخت.
همکاران وی می گویند: مســلم استیکی، همانند 
اکثر ســیمبانان جان باخته در حادثه کار بر اثر افزایش 
تعداد شیفت های کاری و افزایش مأموریت ها و خستگی 
زیاد )که موجب پایین آمدن ایمنی و دقت در انجام کار 

سیمبانان می شود( دچار حادثه کار شده است.

نسرین   هزاره مقدم

حیدری: قرار نیست 
قیمت ها به شهریور سال 

قبل بازگردند و مابه التفاوت 
آزادسازی به مردم 

پرداخت شود. هدف اصلی 
آزادسازی، تامین کسری 

بودجه دولت بوده و بقیه آثار 
آزادسازی در حاشیه این 
متن اصلی قرار می گیرند

حسین زهی: در قانون 
بودجه، حذف ارز ترجیحی 

منوط به این شد که کاالهای 
اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ 

به دست مصرف کننده برسد 
اما دولت خواستار لغو قید 

شده که ممکن است به رشد 
تورم و گرانی بیشتر کاالهای 

اساسی منجر شود

بازنشستگان از پنجشنبه هفته قبل در انتظار اعالم رسمی نظر 
دولت درباره میزان افزایش مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ 
هستند. قرار بود شنبه همین هفته سرپرســت وزارت کار، رای 
دولت در مورد افزایش مستمری بازنشستگان را به جامعه ابالغ 

کند اما این اتفاق نیفتاد.
به گزارش ایلنا، »علی دهقان کیا« رئیس کانون بازنشستگان 
کارگری تهران در این رابطه می گوید: پنجشنبه آخرین جلسه 
کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان با سرپرست وزارت کار و 
مدیرعامل تامین اجتماعی بود که قرار شد شنبه سرپرست وزارت 
کار به طور رسمی اعالم موضع کند. عالوه بر این قرار شد ما تا شنبه 
مصاحبه نکنیم و هیچ حرفی با رسانه ها نزنیم. در این چند روز ما 
پاسخ رسانه ها را ندادیم و منتظر عمل به وعده های آقایان بودیم 

اما هیچ اتفاقی نیفتاد.

وی با بیان اینکه »نظر بازنشستگان اجرای قانون یعنی همان 
۳۸درصد به اضافه مبلغ ثابت برای سایر سطوح مستمری ست«، 
می گوید: قرار بود شنبه مصاحبه کنند و بگویند احکام جدید را چه 
زمانی می زنند اما نه شنبه و نه یکشنبه خبری نشد. در این مدت 
زیر بمباران تماس های بازنشستگان بودیم. بازنشستگان نگران و 

ناراضی هستند و مدام می پرسند چرا به وعده ها عمل نشد.
به گفته دهقان کیــا، از نظر اخالقی و شــرعی، وعده دادن و 
عمل نکردن درست نیست و عمل نکردن به وعده آن هم از جانب 

مسئوالن و مقامات اصالً پذیرفتنی نیست.
او ادامه می دهد: وقتی قول داده اند باید عمل کنند. ما براساس 
وعده های آقایان با مردم صحبت کردیم و قول شنبه را دادیم. شنبه 
همه بازنشستگان گوش به زنگ بودند که خبر جدیدی بیاید. در 
هر صورت انتظار داشــتیم با توجه به اینکه رئیس جمهور برای 

سومین بار دستور رسیدگی به مسائل بازنشستگان داده، زودتر 
اعالم موضع کنند. رئیسی تا امروز سه بار به موضوع واکنش نشان 
داده اما هنوز موضوع بالتکلیف اســت. بار اول پیرو تجمعات در 
شهرها، رئیس جمهور گفتند صدای بازنشستگان را شنیدم و به 
مخبر دستور دادند با کانون ها جلسه بگذارند. این جلسه برگزار و 
قرار شد موضوع حل شود که نشد. در ادامه مساله از طریق مجلس 
و هیات تطبیق قوانین بررسی شد و دوباره رئیس جمهور دستور 

پیگیری دادند.
دهقان  کیا می افزاید: بار سوم بعد از نامه قالیباف که بر اجرای 
ماده ۹۶ اصرار داشت، رئیس جمهور در جلسه کمیته اقتصادی 
دولت تاکید کرد که هرچه سریع تر مشکل بازنشستگان حل شود 
که نهایتاً بعد از گذشــت یک هفته، در آخرین روز مهلت قانونی 
دولت، سرپرست وزارت کار، کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان 

را برای یک نشست خواست. در این جلسه صحبت کردیم و بحث 
طوالنی شد و نهایتاً منجر شد به جلسه پنجشنبه. دوباره از ده صبح 
تا یک ربع به دو عصر نشست داشتیم و نتیجه این شد که وزیر شنبه 

مصاحبه کنند و ما همه تا شنبه سکوت کنیم و هیچ حرفی نزنیم.
او با بیان اینکه »شنبه و یکشنبه و دوشنبه گذشت اما خبری 
نشد« اضافه می کند: انتظار داریم سرپرست وزارت کار به وعده 
خود عمل کند. با رســانه ها مصاحبه و نظر دولت را اعالم کند تا 
هزاران بازنشسته از نگرانی و بالتکلیفی نجات یابند. انتظار عمل به 

وعده و بدقولی نکردن، اصالً انتظار زیادی نیست!

رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران:

وزارت کار توجهی به دستورات رئیس جمهور ندارد

خبر

جمعی از کارمندان دولت در کارزاری از رئیس جمهور 
خواســتند تا ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ 

تورم سالیانه افزایش پیدا کند.
به گزارش ایلنا، در بخش هایی از این کارزار آمده است: 
»یکی از عواملی که در معیشت و سطح رفاه مردم هر کشوری 
تأثیر دارد، تورم اســت که با افزایش آن قدرت خرید مردم 

کاهش می یابد بنابراین دولت ها تالش می کنند به اشکال 
ممکن این مشــکل را مرتفع کنند. دولت ها برای کاهش 
فشارهای ناشی از تورم بر مردم تالش می کنند. یکی از این 
راه ها افزایش حقوق ساالنه است تا فشــار ناشی از تورم بر 
معیشت مردم را خنثی کنند و در این راستا قانونی تصویب 

شده است«.

در بخش دیگری از این کارزار آمده اســت: »بند »پ« 
ماده بیست و هشــت قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی ایران عنــوان می دارد دولت در حدود 
اعتبارات هزینه ای ساالنه و متناســب با نرخ تورم نسبت 
به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشــموالن 
و غیرمشــموالن قانــون مدیریت خدمات کشــوری در 

لوایح بودجه ســنواتی اقدام کند. این حکم در طول برنامه 
 حاکم بر مــاده )۱۲۵( قانون مدیریت خدمات کشــوری 

خواهد بود. 
براساس این قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان 
دولت را هر ساله دست کم به اندازه تورم ساالنه افزایش دهد 
و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعالم شــده توسط بانک مرکزی 
است و این در حالی است که ضریب افزایش حقوق کارکنان 
در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۰درصد اعالم شد که با ضریب تورم 

اعالمی از سوی بانک مرکزی اختالف فاحش دارد«.

جمعی از کارکنان دولت خواستار افزایش حقوق متناسب با تورم شدند
خبر


