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یارانه ۴۵هزار تومانی در زمانه اجرای 
این قانــون در ســال های پایانی دهه 
۸۰ شمســی، اعتبــار و ارزش خاصی 
داشت و حتی بســیاری از خانوارهای 
پرجمعیت و بعضاً روستایی، این یارانه 
را منبع درآمدی بــرای گذران زندگی 
می دانســتند اما همین یارانه به مرور 
زمان به شدت بی ارزش شد چرا که هیچ 
نظارتی بر کنترل قیمت ها نبود و پول 
ملی با سرعت مسیر تنزل ارزش را پیمود.
با ایــن تجربه تلــخ، بســیاری از 
کارشناســان معتقدنــد که هــر نوع 
یارانه پردازی دیگر، آن هم در شــرایط 
فعلی که توان و استطاعت بالقوه دولت 
برای پرداخــت یارانه به انــدازه نصف 
دهه ۸۰ شمســی نیز نیست، می تواند 
بــه زودی ارزش و اعتبــار خــود را از 
دســت بدهد، آن هم در شــرایطی که 
تصمیم گیری های فعلی به ایجاد یک 
موج جدیدی تورمی در کشــور دامن 
خواهد زد؛ تصمیم گیری های متحدانه 
دولت و مجلس که متفقاً بر آن شده اند 
ارز ترجیحــی ۴۲۰۰ تومانی را کامال از 

میان بردارند.
جدا از تضاد یارانه بگیری با ارزش های 
یک زندگی شایســته به خصوص برای 
آنهایی که کار می کننــد و باید قاعدتاً 

بتوانند با دســتمزد خــود یک زندگی 
شایسته را تامین کنند، وعده دادن کارت 
اعتباری که رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس به عنوان جایگزینــی برای ارز 
۴۲۰۰ تومانی مطرح می کند، ضعف ها 

و کاستی های بسیار دارد.
تصمیم گیران؛ موافقان اصلی 

حذف ارز دولتی
با وجود اینکه تا امروز ثابت شده که 
سیاست های یارانه ای دولت ها در ایران 
موفق نبوده، تصمیم سازان فعلی باز هم 
می خواهند با همین سیاست، ارز ۴۲۰۰ 
تومانی را حذف کنند و یک شوک تورمی 
جدید به بــازار تحمیل کنند. حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی در میان دولت و مجلس 
موافقان باالیی دارد. وزیر اقتصاد دولت 
سیزدهم موافق این طرح است و رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در زمره 

موافقان همین طرح تورمی است.
»احســان خاندوزی« وزیر اقتصاد 
و دارایی با اشــاره به هزینه هایی که ارز 
۴۲۰۰ تومانــی بر فعــاالن اقتصادی 
تحمیل می کند، گفته که مدت هاست 
موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح 
است اما اجرایی نمی شــود و این روند 
باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولد 
بود بلکه باید هدایت گر مســیر توسعه 
باشیم. تصمیم گیری در برخی نهادها به 
جیب فعاالن اقتصادی هزینه بسیاری را 

تحمیل می کند و قدرت رقابت را کاهش 
می دهد.»محمدرضــا پورابراهیمی« 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم 
درباره رویکرد مجلس در مقابل ارز ۴۲۰۰ 
گفــت: ترجیح مجلس بــر تخصیص 
مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به 
صورت کارت اعتباری به مصرف کننده 
است. در این روش، راه قاچاق معکوس 
اقالمی که قیمت پایین تری دارند، بسته 

می شود.
کارگران و مزدبگیران؛ مخالفان 

افزایش دوباره تورم
در مقابــل، فعــاالن کارگــری و 
دغدغه مندان معیشــت فرودستان و 
دارندگان درآمدهای ثابت، به شــدت 
با حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفند و 
هشــدار می دهند در صــورت اجرایی 
شدن کامل آن، دوباره یک موج تورمی 

سهمگین در راه خواهد بود.
»حسین راغفر« عضو هیات علمی 
دانشــگاه الزهرا در این رابطه می گوید: 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم زاســت و 
مسئوالنی که از حذف ارز دولتی حمایت 
می کنند، اگر امروز مدعی هستند که با 
حذف ارز ترجیحی، تورم رشد نمی کند، 

باید آن را تضمین کنند.
راغفر ادامه می دهد: دولت هر چند 
وعده کاهــش قیمت هــا را داده اما در 
عمل تصمیماتی می گیــرد که باعث 

رشد تورم می شود. در این میان عده ای 
به پیامدهای این موضوع واقف نیستند 
اما عده ای دیگر به طور تعمدی به دنبال 
افزایش قیمت ها هستند چرا که منافع 
آنها در افزایش قیمت هاست. تمام این 
موضوعات نشــان می دهد که دولت به 
تنهایی عامل افزایــش قیمت های ارز 
نبوده و این برنامه ها فراتر از تصمیمات 

دولتی است.
با ایــن همه، مســاله اصلــی برای 
طبقه مزدبگیر، یعنی بیش از ۵۰درصد 
جمعیت کشور این است که با حذف ارز 
دولتی هزینه های زندگی چقدر افزایش 
خواهد داشت و ســبد معیشت خانوار 
چقدر گران می شود. برای یافتن پاسخ 
این سوال، سراغ »فرامرز توفیقی« رئیس 
کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای 
اســالمی کار کشــور رفتیم که هر ماه 
محاسبات سبد معیشــت را براساس 

داده های رسمی انجام می دهد.

 تاثیر حذف ارز دولتی 
بر سبد معیشت کارگران

توفیقــی در پاســخ به این ســوال 
می گوید: مولفه های تاثیرگذار بر سبد 
معیشت به ترتیب، خوراکی ها، مسکن، 
حمل و نقل، آموزش و درمان است. در 
بخش خوراکی ها، حــذف ارز دولتی، 
تکانه های شدیدی بر نهاده های دامی 
وارد می کند چون ایــن نهاده ها هنوز 
ارز دولتــی می گیرنــد و بنابراین مواد 
پروتئینی به شــدت گران خواهد شد. 

همین االن عدم مدیریت ارز دولتی در 
واردات برنج و گندم تاثیر داشته و تا امروز 
برنج به شدت گران شــده و قطعاً با این 
سیاست ها، نان هم در آینده ای نزدیک 
گران خواهد شــد. قند و شکر و روغن و 
کره باز هم گران خواهد شــد و در کنار 
اینها، با گرانی کود شیمیایی و هزینه های 
انرژی، سبزیجات هم گران خواهد شد. 
این عوامل ســبد خانواده کارگری را از 
درشــت مغذی ها و ریزمغذی ها، تهی 
خواهد کرد.به گفته وی، در بخش حمل 
و نقل هم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم 
خواهیم داشــت چرا که همین االن و 
قبل از حــذف ارز، مصوبه افزایش ۳۰ تا 
۴۰درصدی الستیک اتومبیل ها صادر 
شده و یقیناً حذف ارز دولتی، این گرانی 
را تشــدید خواهد کرد و حتماً افزایش 
نرخ حامل های انرژی هم اتفاق خواهد 
افتاد. در بخش مسکن نیز به دلیل گران 
شدن مواد اولیه ساخت ازجمله سیمان 
و آهن و...، هزینه ها به شــدت افزایش 
خواهد یافت و در پی آن، گرانی قیمت 
مسکن و اجاره خانه خواهد آمد. عالوه 
بر این، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو، 
موجب گرانی بیش از حد دارو و درمان 
کارگران می شود. یادمان باشد داروهای 
خارجی و باکیفیت شــیمی درمانی و 
بیماران خاص مدت هاســت از شمول 
بیمه خارج شده اند و با حذف ارز دولتی، 
این داروها گران تر خواهند شد.توفیقی 
تاکید می کند: وعــده یارانه نمی تواند 
جبران کننده این همه گرانی باشد چرا 
که به دلیل کمبود بودجه دولت، مدام 
گروه های بیشتری را از یارانه بگیری کنار 
می گذارند. به این کســری بودجه باید 
بودجه های کالنی را که اشتباه خرج شده 
و توان مالی دولت را کاهش داده، اضافه 
کنیم. بودجه کالنی صرف ساختن چند 
نوع واکسن داخلی شده؛ واکسن هایی 
که هیچ کدام به بــازار نیامدند. کجای 
دنیا، چند نهاد همزمان اقدام به ساخت 
واکسن می کنند و بعد هم این واکسن ها 
به بازار نمی آیند؟او نتیجه می گیرد: سبد 
معیشت به شــدت گران خواهد شد و در 
کنار آن، گروه های بیشــتری به زیر خط 
فقر سقوط خواهند کرد. نتیجه حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی چیزی جز این نخواهد بود. 
وعده کارت اعتباری می دهند اما مطمئن 
باشید این کارت اعتباری را فقط به بخش 
کوچکی از جامعه هدف خواهند داد و از 

طرفی همان کارت اعتباری که به نوعی 
تزریق و توزیع پول به جامعه است، به شدت 
تورم زا خواهد بود و بسیار مفسده زاتر از ارز 
دولتی است. به جای اینکه از کشورهایی 
مثل آلمان یا همین اندونزی یاد بگیرند که 
چطور باید ارز دولتی و یارانه ای را مدیریت 
کرد، می خواهند ارز دولتی را کامل حذف 
کنند و به جایش کارت اعتباری و کوپن 

توزیع کنند!
ریالی که بی ارزش تر خواهد شد

با این حســاب، به نظر می رســد با 
حذف ارز دولتی و تکانه های آن، ســبد 
معیشت خانوارهای کارگری، حداقل ۳۰ 
تا ۴۰درصد افزایش نرخ پیدا کند. تورم 
۳۰ تا ۴۰درصدی سبد معیشت خانوار 
)البته در بهترین حالت(، در شرایطی که 
کارگران انتظار دارند فاصله دستمزد و 
هزینه های زندگی با ترمیم مزد جبران 
شــود، ضربه جبران ناپذیــر دیگری به 
معیشت طبقه کارگر وارد خواهد کرد. 
باالتر رفتن قیمت ارز و برداشت مالیات 
تورمی بیشتر از جیب مردم، نادرست ترین 
روش برای گرداندن اقتصادی است که 
به شدت دچار کسری بودجه است. اگر 
دالر گران تر از این شود، نان خالی هم در 
سفره های کارگران یافت نخواهد شد. یک 
کارگر شهرداری در توصیف این شرایط 
می گوید: »از روزی سقوط کردیم که دالر 
را گران کردند. حاال می خواهند باز هم ما 

ندارها را پایین تر بفرستند«.

نگرانی فعاالن کارگری از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

دورجدیدیازکاهشارزشریالآغازمیشود

خبر

رئیس پیشــین کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران با بیان اینکه وجود قراردادهای 
موقت دستاویزی برای کارفرمایان است تا از 
کارگران قرارداد ســفیدامضا بگیرند، گفت: 
اولین و اساسی ترین مشکل جامعه کارگری 
نداشتن امنیت شغلی است و بیش از ۹۷درصد 
جامعه کارگری از طریق قرارداد موقت به کار 

گرفته می شوند.

ناصر چمنی در گفت وگو بــا میزان گفت: 
طبق گفتــه وزیر قبلــی تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، متأسفانه بیش از ۷ میلیون کارگر 
بیمه نیســتند بنابراین می تــوان گفت بیمه 
نداشــتن یکی از اصلی ترین مشکالت جامعه 

کارگری است.
وی افــزود: معمــوالً ایــن کارگــران در 
کارگاه هایی که اصطالحــاً به آنها کارگاه های 

زیرزمینی گفتــه می شــود، کار می کنند و 
به دلیل نبود بازرســی های مســتمر توسط 
بازرسان ســازمان تأمین اجتماعی، تا به حال 

بیمه نشده اند.
رئیس پیشــین کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران با اشــاره به اینکه یکی دیگر 
از مشــکالت بزرگ جامعــه کارگری مربوط 
به خدمات رســانی درمانی تأمین اجتماعی 
به آنهاســت، گفت: با توجه بــه اینکه بیش از 
۵۰درصد جامعه کارگری یا بازنشسته هستند 
یا ســهم بیمه به ســازمان تأمین اجتماعی 
پرداخت می کننــد، در قبــال آن به دریافت 
خدمــات درمانی از ســوی ســازمان تأمین 

اجتماعی نیاز دارند.
چمنی ادامــه داد: طبق قانــون، خدمات 
درمانی تأمین اجتماعی برای همه کارگرانی که 

بیمه شده اند باید رایگان باشد اما به دلیل کمبود 
بیمارستان یا درمانگاه های تأمین اجتماعی، 
این مراکز درمانی پاسخگوی خدمت رسانی 
به کارگران نیستند یعنی کارگران حق بیمه 
پرداخت می کنند اما در مقابل خدمت رسانی 

درمانی مناسبی دریافت نمی کنند.
وی گفت: اگر بخواهیم مشکالت کارگران 
را رتبه بندی کنیم اولین و اساسی ترین مشکل 

جامعه کارگری نداشتن امنیت شغلی است.
رئیس پیشــین کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران گفت: بعضی کارفرمایان مواد 
قرارداد کار را به دلخواه و به نوعی تنظیم کنند 
تا هر وقت که بخواهند کارگر را بدون پرداخت 
حق وحقوق مسلم آنان به راحتی اخراج کنند در 
نتیجه کارگران اگر بخواهند بعد از اخراج خود 
به اداره کار یا مراجــع قانونی برای احقاق حق 

خود مراجعه کنند به دلیل همین قراردادهایی 
که به جهت داشــتن شــرایط بد معیشتی و 
به منظور امرار معاش ســفید امضا کرده اند، 

نمی توانند به حق و حقوق خود برسند.
این فعال جامعه کارگــری اضافه کرد: در 
قانون کار این مورد دیده شــده اما متأسفانه 
دولت ها و وزرای کار تا به امروز به این موضوع 
ورود نکرده اند. طبق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا 
آیین نامه کارهای مستمر و موقت را مشخص و 
به هیأت دولت جهت تصویب ارسال کند تا مرز 
میان کارهای موقت و مستمر مشخص شود تا 
در کارهای مســتمر و دائم با کارگران قرارداد 
موقت بسته نشود اما از سال ۱۳۶۹ که قانون 
کار مصوب شد هیچ کدام یک از وزرای کار به 

این موضوع ورود پیدا نکرده اند.

تعلل ۳۱ ساله در تدوین آیین نامه کارهای مستمر

چمنی: قرارداد کاری ۹۷درصد از کارگران، موقت است

راغفر: عده ای به پیامدهای 
حذف ارز دولتی واقف 

نیستند اما عده ای دیگر 
تعمدا به دنبال افزایش 

قیمت ها هستند چرا که 
منافع آنها در افزایش 

قیمت هاست یعنی دولت 
عامل افزایش قیمت های 

ارز نبوده و این برنامه ها 
فراتر از تصمیمات دولتی 

است

توفیقی: به کسری فعلی 
بودجه باید بودجه های 

کالنی را که اشتباه خرج 
شده و توان مالی دولت را 
کاهش داده، اضافه کنیم. 

بودجه کالنی صرف ساختن 
چند نوع واکسن داخلی 

شد، واکسن هایی که 
هیچ کدام به بازار نیامدند
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 حقوق کارگران چند روزه 
تمام می شود

یک فعال کارگری گفت: حقوق کارگران، کفاف 
یک خانوار کارگری را نمی دهــد و در چند روز اول 

تمام می شود و به آخر ماه نمی رسد.
هوشــنگ درویش در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین 
وضعیت تورم به ویژه در قیمــت کاالها، روزبه روز 
ســفره خانوارهای کارگری کوچکتر می شــود و 
خانوارهای کارگری در شــرایط دشوار اقتصادی و 

معیشتی هستند.
وی افزود: در شرایط اقتصادی فعلی، وضعیت 
معیشــتی و حقوق کارگران خوب نیست. حقوق 
کارگران قطعا کفاف زندگی آنهــا را نمی دهد اما 
بسیاری از کارفرماها همین حقوق های ناچیز را نیز 
یا سر وقت به کارگر نمی دهند یا با تاخیر چند ماهه 

پرداخت می کنند.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار 
خوزستان گفت: کمیته های مزدی و شورای عالی 
کار در تعیین حقوق کارگران، باید براساس ماده ۴۱ 
قانون کار و تبصره های آن عمل کنند و واقعیت های 
جامعه و نرخ تورم واقعی که مرکز آمار و بانک مرکزی 
اعالم می کند را مبنای تعیین حقوق و دســتمزد 

کارگران قرار دهند.
درویش عنوان کرد: حقوق کارگران، کفاف یک 
خانوار کارگری را نمی دهد و در چند روز اول تمام 

می شود و به پایان ماه نمی رسد.
وی افزود: وقتی قیمت کاالهــا روزانه افزایش 
می یابد اما حقوق کارگران ثابت است و آن هم با نرخ 
تورم واقعی فاصله دارد، قطعا شرایط اینکه حقوق یک 
کارگر به همراه زن و بچه به انتهای ماه برسد و کافی 

باشد، بسیار دشوار است.
این فعال کارگری تصریح کرد: اگر در طول یک 
ســال قیمت اقالم مصرفی یک خانوار تغییر نکند 
و دستمزد کارگران براســاس ماده ۴۱ قانون کار و 
تبصره های آن تعیین شــود، شرایط حقوق شاید 
به شکلی باشد که یک کارگر بتواند حقوق خود را 
به آخر ماه برساند اما با وضعیت فعلی چنین چیزی 

ممکن نیست.
درویش با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور را 
روزانه همه مردم لمس می کنند، ادامه داد: تورم و 
وضعیت دشوار اقتصادی، روی همه اقشار به ویژه 
خانواده های کارگری فشار وارد کرده است. در این 
زمینه مسئوالن دولت باید شرایط تورم کشور را به 
شکلی کنترل کنند که شکاف میان حقوق کارگران 

و تورم روزبه روز بیشتر نشود.
    

حقوق معوقه کارگران نیشکر 
هفت تپه تسویه شد

مدیرعامل شرکت 
توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی شنبه اعالم کرد 
که همــه مطالبات و 
حقوق معوقه کارگران 
شرکت کشت و صنعت 

نیشکر هفت تپه تسویه و پرداخت شد.
به گزارش »توســعه ایرانی«، عبدعلی ناصری 
اظهار کرد: اول آبان ماه حقوق شهریورماه به عنوان 
آخرین معوقات کارگران هفت تپه از سوی شرکت 

توسعه نیشکر پرداخت شد.
وی افزود: حقوق کارگران هفت تپه از اول آبان ماه 
به روز شده  و حقوق مهرماه نیز براساس روال کاری 
شرکت توسعه نیشکر و همزمان با بقیه واحدها، در 

هفته اول آبان پرداخت می شود.
چند روز پیش نیز ناصــری از پرداخت حقوق 
معوقه تیر و مرداد کارگران این شرکت خبر داده بود.

    
 مرگ دلخراش تعمیرکار

 بر اثر سقوط منبع موتورخانه
کارگر تعمیرکار به هنــگام کار در موتورخانه 
ساختمان و تعمیر قســمت تاًسیسات آن به علت 
ســقوط منبع موتورخانه، به طرز دلخراشی جان 

خود را از دست داد.
به گزارش تسنیم، روز شنبه در پی تماس اهالی 
یک ساختمان با ســامانه ۱۲۵ و اعالم یک حادثه 
دلخراش برای یک کارگر، بالفاصله آتش نشــانان 
ایستگاه ۸۵ و گروه امداد و نجات یک این سازمان به 

محل حادثه در خیابان رودکی روانه شدند.
»افشــین فالح زاده« افســر آماده منطقه پنج 
عملیات سازمان آتش نشانی تهران درباره جزئیات 
این حادثه اظهار کرد: یک کارگر تعمیرکار تأسیساتی 
در قسمت موتورخانه ساختمانی مشغول کار بود که 
ناگهان منبع انبساط موتورخانه روی این مرد افتاد و 
وی از قسمت سر دچار آسیب دیدگی شدید شد. وی 
افزود: عوامل اورژانس پــس از انجام معاینات اولیه 
اعالم کردند که این شــخص بر اثر شدت صدمات 
وارده به سرش، در همان لحظات اولیه جان خود را 

از دست داده است.

اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت 
سیزدهم پایان بخش فســاد و تبعیض است و 
با وجود زمان بر بودن گذر از شــرایط موجود، 
با همت همگانی از گردنه های ســختی عبور 

خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، حجــت اهلل عبدالملکی در 
جلسه شــورای اداری شهرستان گرمی مغان 
افزود: زیست بوم اشــتغال فراگیر در ایران در 
مراحل پایان طراحی است و به زودی تصویب 
و برای اجرا ابالغ خواهد شــد و در آن، موضوع 

اشتغال و رفع بیکاری به ویژه در مناطق مرزی 
لحاظ شــده اســت.وی تصریح کرد: کشــور 
مشکالت جدی دارد و تامین حقوق ها کار بسیار 
سختی است. تولید لطمه دیده و تورم ایجاد شده 
و بیکاری افزایش یافته است اما همه اینها با برنامه 

و همت جمعی و انقالبی قابل حل است.
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
گفت: جهــش تولیــد، نقطه عطف 
خدمات مــا خواهــد بــود و ثمرات 
برنامه هــا و تالش های شــبانه روزی 

دولت، ظرف یک تا ۲ سال آینده 
مشــهود و ملموس خواهد 

بود.عبدالملکــی دربــاره 
حل مشکل کم آبی و 

بی آبی، راه اندازی دامداری با مســاعدت 
شستا و کارخانه شیشه در گرمی مغان 
قول مساعد داد و درباره کارخانه یا صنایع 
پتروشــیمی گرمی نیز افزود: بررسی 
دقیق تری خواهیم داشت و اگر به صرفه 
باشد اجرا خواهد شد و در 
غیر این صورت طرحی 
جایگزیــن را اجــرا 

خواهیم کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

دولت فعلی، پایان بخش فساد و تبعیض خواهد بود


