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دسترنج

نرخ تورم عمومــی در پایان دی ماه 
امســال به حدود ۵۱درصد رسید. این 
عدد را مرکز آمار ایران با رصد هزینه های 
۱۲ گروه از کاال و خدمات مختلف در نظر 
گرفته و نشــان می دهد خانواده های 
ایرانی در دی ماه امسال به طور میانگین 
نزدیک به ۵۰درصد بیشــتر از دی ماه 
ســال ۱4۰۰ هزینه کرده انــد. در بین 
این ۱۲ گروه بیشترین تورم را در گروه 
هتل و رستوران شــاهد بودیم و مرکز 
آمار می گوید افزایــش هزینه ها در این 
بخش نســبت به خوراکی ها بیشــتر 
بوده اســت. در طــرف مقابل کمترین 
 تــورم نقطــه ای در گــروه ارتباطات 

به چشم می خورد.
به گزارش فــرارو، تورم خوراکی ها و 
آشامیدنی ها در یک سال گذشته تقریبا 
۷۰درصد بوده اســت. مرکز آمار با رصد 
قیمت انواع نان و غالت، گوشــت قرمز، 
انواع لبنیات، میوه و... در حد فاصل دی 
ماه ۱4۰۰ تا پایان دی ماه امسال به این 
عدد رسیده و این میان، بیشترین رشد 
قیمت را برای گروه روغــن و چربی ها 
شاهد بودیم؛ حدود ۲4۸درصد که البته 
بخش بزرگی از این موضوع به ماجرای 
دور جدید طرح هدفمند سازی یارانه ها 
در اردیبهشــت ۱4۰۱ ارتباط دارد. در 

طرف مقابل همین آمار ها نشان می دهند 
کمترین تورم عمومی را بین خوراکی ها 
بابت چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه 
شاهد بودیم و به طور میانگین قیمت این 
کاال ها نزدیک ۳۲درصد در یک ســال 
گذشــته افزایش پیدا کرده که این عدد 
نزدیک ۲۰درصد از نرخ تورم عمومی یا 
همان تورم نقطه به نقطه در پایان دی ماه 

کمتر است.

پروتئین 17درصد 
از سایر اجناس گران تر شد

قیمت گوشت قرمز و سفید در این 
مدت یعنی دی ماه پارسال تا پایان دی 
ماه امسال حدود ۶۷درصد افزایش پیدا 
کــرده و اگر در هفته های اخیر ســری 
به بازار زده باشــید، احتماال در جریان 
روند صعودی قیمت گوشت قرمز قرار 
گرفتید. احتماال به همین خاطر است که 
در اولین روز های بهمن امسال سازمان 
جهاد کشاورزی استان تهران تصمیم 
به عرضه گوشت قرمز منجمد با قیمت 
مصوب برای فروشگاه های زنجیره ای، 
غرفه های میادیــن میوه و تره بــار و... 

گرفته است.
بیشترین تورم عمومی بین انواع کاال 
و خدمات که طبق تقســیم بندی های 

مرکز آمار شــامل ۱۲ گروه می شــود، 
در گــروه هتل و رســتوران به چشــم 
می خورد؛ حــدود ۷۸.۵درصد. یعنی 
افزایش هزینه های هتل و رســتوران 
در حد فاصل دی ماه پارســال تا پایان 
دی ماه امســال بیشــتر از خوراکی ها 
بوده و این عدد نزدیک ۲۷درصد باالتر 
از تورم عمومی محاســبه می شود. آن 
طرف ماجرا باید به گروه ارتباطات اشاره 
کنیم چون مرکز آمار می گوید در پایان 
دی ماه امســال به قیمــت تعرفه های 
مکالمه، بسته های اینترنتی و... به طور 
متوسط ۱۲.۸درصد نسبت به پارسال 

اضافه شده است. بعد از گروه ارتباطات، 
کمترین تورم نقطه ای را در یک ســال 
قبلی هزینه های تفریح و فرهنگ داشته 
است و مرکز آمار میزان افزایش قیمت ها 
در این گروه را کمتر از ۳۲درصد می داند. 
براســاس جدید ترین داده های مرکز 
آمار تورم نقطــه ای هزینه های تفریح و 
آموزش، مبلمان و لوازم خانگی تقریبا 
در همین محدوده بوده است و خریداران 
دخانیات در دی ماه امسال نسبت به دی 
ماه پارسال به طور متوسط ۳۳.۵درصد 

بیشتر هزینه کرده ا ند.

رشد 46درصدی قیمت مسکن 
در تهران

تورم مســکن در یک ســال قبلی 
حدود ۳۷درصد بوده است. این را مرکز 
آمار با بررســی روند قیمت مسکن در 
تمام مناطق شهری و روستایی حساب 
کرده که البته به جز بازار مسکن تهران، 
آمار های رسمی از تحوالت این بخش 
در سایر شهر ها و روستا ها وجود ندارد. 
همین آمار های رسمی نشان می دهد 
در شهری مثل تهران به عنوان پایتخت، 
در یک ســال گذشــته چیزی حدود 
4۶درصد به میانگیــن قیمت خانه ها 
اضافه شده است. ناگفته نماند که عدد 
۳۷درصدی اعالم شده از سوی مرکز آمار 
به عنوان تورم نقطه ای مسکن در پایان 
دی ماه شامل قیمت مسکن، هزینه های 
اجاره بها، هزینه های نگهداری از خانه 
و قبض های آب و برق می شــود که اگر 
سراغ جزئیات این بخش برویم با اعداد 
۱4.۵درصدی به عنــوان تورم نقطه ای 
هزینه های آب و بــرق و ۳۹.۵درصدی 
به عنوان تورم نقطه ای مســکن روبه رو 

می شویم.
تورم پوشاک هم در این مدت حدود 
4۵درصد بوده اســت و این عدد برای 
هزینه های بهداشــت و درمان نزدیک 
۵4درصد برآورد شده است یعنی افزایش 
هزینه های بهداشت و درمان برخالف 
هزینه های پوشاک، مسکن، لوازم خانگی 
و حمل ونقل نســبت به تورم عمومی یا 

همان تورم نقطه ای بیشتر بوده است.

توجه به سبد معیشت کارگران 
در تعیین دستمزد 14۰۲

حرکت تورم به باالی ۵۰درصد باعث 
شده تا یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد 
دهد یک تیم کارشناســی متشکل از 
اقتصاددانان و نخبگان دانشگاهی در کنار 

گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت در 
کمیته دستمزد شورای عالی کار تشکیل 
شــود تا ابعاد دســتمزد ۱4۰۲ با نگاه 
علمی تر و متناسب با شرایط اقتصادی 

مورد بررسی قرار گیرد.
حمید نجف در گفت وگو با ایسنا با بیان 
اینکه افزایش حقوق و دستمزد موجب باال 
رفتن تورم نمی شود، اظهار کرد: در بحث 
حقوق و دستمزد معموال تحلیل این است 
که برای کنترل قیمت ها و تورم بهتر است 
دستمزدها کنترل شــود. این سیاست 
در سال های قبل توسط دولت ها دنبال 
شد و به شکســت انجامید لذا معتقدم 
اگر حداقل یا حداکثر دستمزد را ۱۰ یا 
۲۰درصد افزایش بدهیم، اتفاق خاصی 
در تورم نخواهد داشــت چــون تورم را 
همه ساله داریم و هیچ گاه از بین نمی رود 
و این مساله بیشــتر طبقات ضعیف و 

حداقل بگیر را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی ادامه داد: امســال برای جامعه 
حداقل بگیر و بازنشستگان سال چندان 
خوبی نبود. تنها کاری که می توانیم برای 

بهبود وضع معیشت آنها انجام بدهیم این 
است که تصمیماتی در شورای عالی کار 
بگیریم که در حقوق کارگران و مستمری 
بازنشستگان اثرگذار باشد چون تصویب 
مبلغ دستمزد در شورای عالی کار نه تنها 
در حقوق جامعه کارگری بلکه در میزان 
حقوق بازنشستگان هم تعیین کننده 

است.
این کارشــناس حوزه کار جلسات 
دستمزد ۱4۰۲ را بسیار مهم دانست و 
گفت: شورای عالی کار امسال کار مهمی 
پیش رو دارد و باید براساس خط معیشت 
و ســبد هزینه های مصرفی یک خانوار 
4 نفره در خصوص دســتمزد تصمیم 
بگیرد. متاسفانه در برخی سال ها اقالمی 
از سبد معیشت حذف می شد یا کاالهایی 
که رشــد تورمی کمتری داشــتند در 
سبد گنجانده می شــد لذا امسال باید 

سبد معیشــت را عادالنه انتخاب کنیم 
تا محاسبه تورم سبد معیشت واقعی تر 

باشد.
نجف افزود: در حال حاضر هزینه های 
بهداشــت و درمان یا قیمــت کاالهای 
اساسی و اقالم خوراکی بر کسی پوشیده 
نیست لذا کمیته دســتمزد باید سبد 
غذایی خانوار را براساس اقالم مصرفی و 

محصوالت پروتئینی که یک فرد بتواند 
کالری خود را تامین کنــد و با آن ادامه 

حیات داشته باشد، تعریف کند.
وی با اشــاره به آغاز فعالیت کمیته 
دستمزد از هفته های آتی پیشنهاد کرد: 
یک تیم کارشناسی متشکل از نخبگان 
دانشگاهی و اقتصاددانان در کنار گروه 
کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات 
شورای عالی کار حضور یابند و یک یا دو 
نماینده مجلس نیز به روند برگزاری این 
جلســات کمک کنند تا با تشکیل یک 
کمیته جامع و کارشناسی، ابعاد دستمزد 

با نگاه علمی تر بررسی شود.
به گفته این کارشــناس حوزه کار، 
نگاه به مقوله دستمزد و تعیین آن باید 
دانشگاهی و علمی و مبتنی بر شرایط روز 
اقتصادی باشد تا دستمزد واقع بینانه تر 

تعیین شود.

تورم مواد خوراکی در 
یک سال گذشته حدود 

7۰درصد و این عدد برای 
هزینه های بهداشت و 

درمان نزدیک ۵4درصد 
برآورد شده است یعنی 
افزایش هزینه های مواد 

غذایی و بهداشت و درمان 
نسبت به تورم عمومی 

بیشتر بوده است

هزینه های بهداشت و 
درمان یا قیمت کاالهای 

اساسی و اقالم خوراکی بر 
کسی پوشیده نیست لذا 
کمیته دستمزد باید سبد 
غذایی خانوار را براساس 

اقالم مصرفی و محصوالت 
پروتئینی که یک فرد 

بتواند با آن ادامه حیات 
داشته باشد، تعریف کند
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حق کارکنان دولت 
به شرکت های واسطه می رسد

نماینده سردشت در مجلس با تاکید بر لزوم تصویب 
طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: چرا حق کارکنان 

دولت باید به شرکت های واسطه گر برسد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، کمال حسین پور 
در نشست علنی دیروز مجلس در تذکری شفاهی عنوان 
کرد: با به سرانجام رساندن طرح ساماندهی کارکنان 
دولت می توانیم بــه برده داری نوینی که در کشــور 
شکل گرفته، پایان دهیم. چرا باید بین کارکنان دولت 
و نیروهایی که در خدمت آن هســتند، شرکت های 
واســطه ای قرار گیرند؟ چرا بســاط این دالل بازی و 

واسطه گری جمع نمی شود؟
وی افزود: چرا باید حق و حقوق کارکنان دولت به 
شرکت های واسطه ای برســد؟ ما هزینه جدیدی به 
دولت تحمیل نمی کنیم، بلکه نیروهایی که در دولت 
فعال هستند و حق و حقوق خود را از بودجه عمومی 
دریافت نمی کنند، باید به حق خود برسند. چند نفر 
در یک اداره کار می کنند، اما حق و حقوق آنها یکسان 
نیست! یکی پیمانی، یکی قراردادی و یکی رسمی. چرا 

درگیر این عناوین شده اید؟
    

تعدادی از کارگران فصلی 
معدن تراورتن آق دره بیکار شدند

شــماری از کارگران فصلی واحد معدنی تراورتن 
آق دره از ابتدای بهمن ماه و بــا پایان قراردادهای کار، 

بیکار شدند.
برخی از این کارگران در گفت وگو با ایلنا گفتند: از 
بدو فعالیت این معدن قرار بود کارگران به صورت مداوم 
مشغول باشند اما قرارداد شــماری از کارگران فصلی 
شاغل در این واحد معدنی با شروع فصل زمستان تمدید 

نشد و این کارگران بیکار شدند.
کارگران گفتند: در نتیجه ایــن اقدام کارفرما روز 
شنبه )دوم دی ماه( تعدادی از همکاران فصلی بیکار 
شــده در محدوده این واحد معدنی دست به اعتراض 

صنفی زدند.
به گفته این کارگران، کارفرما با این اســتدالل که 
سرمای فصل زمستان مانع از فعالیت کارگران فصلی 
می شود به قرارداد کاری تعدادی از آنها خاتمه داده و این 
در حالی است که از بدو فعالیت این معدن سنگ قرار بود 

با کارگران قرارداد ۱۲ماهه بسته شود.
    

تجمع کارگران شرکتی و قراردادی 
مقابل مجلس

جمعی از مشموالن طرح ســاماندهی استخدام 
کارکنان دولت مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، دیروز )چهــارم بهمن( جمعی از 
مشموالن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت 
مقابل مجلس تجمع کردند. این کارگران که از ارگان ها و 
استان های مختلف به تهران آمده اند، می گویند: انتظار 

داریم این طرح باالخره در مجلس به تصویب برسد.
کارکنان شــرکتی و قــراردادی در ایــن رابطه 
می گویند: بعد از یک سال و نیم انتظار، باید این طرح به 

تصویب برسد و دیگر از انتظار خسته شده ایم.
یکشــنبه همین هفته قرار بود ادامه بررسی طرح 
ساماندهی در صحن مجلس صورت بگیرد که بررسی 
کلیات بودجه سال آینده در اولویت قرار گرفت و کار به 

تعویق افتاد.
»رامین اناری« نماینده کارگران شرکتی و قراردادی 
در این رابطه می گوید: نماینــدگان باید ثابت کنند 
که پای منافع کارگران ایستاده اند و با کارشکنی ها و 
مخالفت های برخی مدیران دولتی عقب نمی کشند. 
سازمان امور استخدامی از ابتدا مخالف طرح ساماندهی 
بود و در روزهای گذشــته رئیس این ســازمان بارها 
مصاحبه کرد و طرح را مورد انتقاد قرار داد. نمایندگان 
مجلس نباید مقابل حامیان سرســخت پیمانکاران 

کوتاه بیایند.
    

مرگ یک کارگر حین تعمیر جرثقیل
عصر روز دوشــنبه، یک کارگر حدودا ۲4ســاله 
حین تعمیر یک دستگاه جرثقیل در محل انبارهای 
عمومی گمرک فریمان واقع در ایستگاه راه آهن شهید 
مطهری در منطقه »سنگ بست« بر اثر گیر افتادن بین 

سیم های بوکسل دچار حادثه شد.
به گــزارش ایلنــا، ایــن کارگر به علت شــدت 
آسیب دیدگی ناشی از کشیده شدن سیم های بوکسل 
به سمت وزنه تعادلی در انتهای دکل جرثقیل در دم جان 
باخت. نیروهای اورژانس هنگامی که به محل حادثه 

رسیدند، با جسد بی جان او روبه رو شدند.

اخبار کارگری

وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: با تحریم و قرار گرفتن در لیست سیاه 
اف ای تی اف مانع جذب سرمایه گذاران خارجی شدیم.

به گزارش ایلنا، علی ربیعی در نشست بررسی تبعات اجتماعی و اقتصادی اعتراضات 
اخیر، با بیان اینکه می توان با اصالح سیاست ها از بحران های آینده جلوگیری کنیم، 
افزود: یافته های پژوهشی و نظرات صاحب نظران در حوزه اقتصاد، سیاست و جامعه به 
اصالح چهار حوزه سیاستی اشاره می کند که به اعتقاد من، مهم ترین آن اصالح سیاست 
داخلی است. اگر سال های گذشته پرسیده می شد که سیاست داخلی را مهم می دانید 
یا سیاست خارجی، بر سیاست خارجی پافشاری می کردم اما امروز به شما می گویم که 

راه سیاست خارجی از سیاست داخلی می گذرد.
وی ادامه داد: حوزه اقتصاد و بــه طور خاص اقتصاد اجتماعی، فرهنگ و مرجعیت 
رسانه از دیگر حوزه هایی است که باید برای اصالح آنها قدم برداریم. ارزش فرهنگی باید با 
تغییرات نسلی و جنسیتی متناسب شوند. ربیعی با تاکید بر این نکته که انسان های پس 
از بحران مانند گذشته نخواهند شد، گفت: در حوزه سیاست داخلی ما به یک منجی 
بزرگ به نام صندوق های رای نیاز داریم که می تواند فریادهای کف خیابان را به رفتارهای 
نظام مند تبدیل کند. در حوزه سیاست خارجی هم باید از رفتارهای تنش آمیز پرهیز و در 

جای درست تحوالت جهانی بایستیم و از تحلیل های بی مبنا خودداری کنیم.

تحریم، نعمت نیست بلکه نفس گیر، زندگی سوز، فقرزا و زند گی ستان است
وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اصالحات در زمینه اقتصادی 
دیگر به سادگی میسر نمی شــود، تصریح کرد: فعاالن اقتصادی این نکته را به خوبی 
حس کردند که مهم ترین اثر بحران اخیر در تشدید نااطمینانی از شرایط اقتصادی و 
عدم پیش بینی پذیری است. ناامنی سرمایه و فقدان سرمایه گذاری موضوعات به هم 
تنیده شده دهه های اخیر ما بوده و این بحران این موضوع را تشدید خواهد کرد. ایران 
بعد از مهاجرت نخبگان علمی با پدیده مهاجرت نخبگان صنعتی و کارآفرینان به ویژه 

کارآفرینان نسل دیجیتال مواجه شده است.

وی بخش خصوصی را لوکوموتیو توسعه معرفی کرد و افزود: برخالف تصور نظام 
یک دست شده، تحریم ها نعمت نبودند بلکه نفس گیر، زندگی سوز، فقرزا و زند گی ستان 
بود. همچنین FATF یک بازی برای فروختن سرداران نبود. این موضوع واقعیتی در 
اقتصاد جهان است که با تحریم و قرار گرفتن در لیست سیاه اف ای تی اف مانع جذب 
سرمایه گذاران خارجی شدیم. دولت پولی برای سرمایه گذاری ندارد و عالمتی هم برای 
جذب سرمایه خارجی از خود نشان نمی دهد. تنها کورسوی امید ما به کارآفرینان داخلی 
است و اگر اصالحات را صورت و سیگنال ها را از داخل ندهیم، دور جدید تحریم ها را شاهد 

خواهیم بود و این موضوع فشار بیشتری را بر اقتصاد ایران وارد می کند.

ربیعی با اشاره به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در کشور افزود: مشارکت اقتصادی 
در سال ۹۸ باالترین رقم را تجربه کرد. در آن سال نرخ مشارکت اقتصادی 44.۱درصد بود 
که در تابستان اخیر کاهش معناداری داشته است و مهم ترین دلیل این کاهش را می توان 
در امید نداشتن به آینده جســت وجو کرد. امید نداشتن به آینده و دستیابی به شغل 
مناسب باعث کاهش جمعیت فعال شده و کاهش نرخ بیکاری را هم می توان در کاهش 
این عامل جست وجو کرد. در سال ۹۵ ایجاد شغل به طور میانگین در مشاغل مختلف 

از گاوداری گرفته تا پتروشیمی، حدود ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه نیاز داشت. هر چند 
ظرفیت ایجاد شغل ارزان تر در بخش خدمات وجود دارد اما تا سرمایه گذاری کالن انجام 

نشود نمی توان به ایجاد شغل در زیرمجموعه ها هم امیدوار بود.

ایجاد یک میلیون شغل در دولت فعلی، مبنای علمی ندارد
سخنگوی دولت دوازدهم با بیان اینکه ساالنه ۷۵۰هزار نفر وارد بازار کار می شوند، 
گفت: نمی دانم ایجاد یک میلیون شــغل از کجا آمده است چون مبنای علمی ندارد و 
گمراه کننده است. داده های مرکز آمار نشان می دهد در یک سال منتهی به تابستان 
۱4۰۱ حدود ۳۷۳هزار ایجاد شغل داشتیم که بخش قابل توجهی از آن غیررسمی بوده 
و ۱۰۰هزار شغل از این تعداد هم ریزش کرده است. وی تصریح کرد: حدود ۳ میلیون 
کسب و کار وابسته به پلتفرم های اینترنتی هستند و اگر این تعداد شغل از کشور حذف 
شود، احتمال افزایش افراد فقیر وجود دارد که به دهک های پایین سقوط می کنند. بحث 
مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان نیز موضوع مهمی است که باید به آن پرداخته شود. 
زنان در جنبش های اجتماعی نقش مهمی دارند. درست است که میزان دستگیری 

زنان نسبت به مردان کمتر بود اما زنان نیز مانند مردان در خیابان ها مشارکت داشتند.

زنان با انسدادهای روانی، سیاسی و اجتماعی شدیدی مواجه هستند
ربیعی نرخ مشــارکت اقتصادی زنان در ســال ۹۱ را ۱۲درصد اعالم کرد و افزود: 
مشارکت اقتصادی زنان در سال ۹۸ به ۱۷درصد رســید و امروز این آمار به ۱۳درصد 
سقوط کرده است. زنان در حوزه آموزش و ســالمت توانمند شدند ولی با انسدادهای 
روانی، سیاسی و اجتماعی شدیدی مواجه هســتند و این موضوعات یکی از پایه های 

تحلیلی مشارکت زنان در ناآرامی های پاییز خیابان های ایران است.
وی با بیان اینکه ناآرامی های اخیر امکان دســتیابی به توافق هسته ای را دشوارتر 
کرده اســت، گفت: این موضوع انتظارات تورمی و تاثیر در مبادالت تجاری و امنیت 
ســرمایه گذاری را به طور مضاعف تحت تاثیر قرار داده و با موج جدید افزایش نرخ ارز، 
تورم و کاهش مبادالت تجاری روبه رو خواهیم بود. کیک اقتصاد کوچکتر و قدرت خرید 
مردم کمتر خواهد شد، فقر گسترده تر می شود و وقتی قدرت مصرف تقلیل پیدا می کند 
در بنگاه هایی که در زندگی مصرفی مردم سروکار دارند تاثیر می گذارد. از همین روی، 

به نظر می رسد ۵۰درصد فروش ها از بابت کاهش قدرت خرید تقلیل پیدا کرده است.

وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

کاهش مشارکت اقتصادی یعنی جوانان امیدی به آینده ندارند

گزارش

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اقدامات صورت 
گرفته برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران عنوان کرد: 

کمیته ها را مشخص کردیم و امیدواریم در آینده نزدیک 
تصمیم مناسب گرفته شود. صولت مرتضوی در گفت وگو 

با ایلنا درباره پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان 
دولت در بودجه و تاثیر آن بر میزان تعیین شده برای حقوق 

کارگران، بیان کرد: مولفه های مختلفی وجود دارد و تلفیقی 
از همه مولفه ها را ما ترسیم کرده ایم و نتیجه خواهیم گرفت و 
آن را تبدیل به مالک افزایش حقوق و دستمزد کارگران هم 
خواهیم کرد. وی درباره این که آیا حداقل حقوق کارگران از 
میزان تعیین شده برای حقوق کارکنان دولت بیشتر خواهد 

بود، عنوان کرد: هنوز تصمیمی نگرفته ایم.

مرتضوی:

 معلوم نیست افزایش حقوق کارگران بیشتر از کارمندان باشد

خوراکی ها و بهداشت و درمان تخته گاز می تازند

معیشتمردمدرمسیربنبست


