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 باالترین نرخ فالکت دهه 90 
در سال 99 رقم خورد

بررسی شاخص فالکت اقتصاد در دهه 90 نشان 
می دهد، این شاخص در سال گذشته باالترین رقم 
را در این دهه تجربه کرده و همزمان با اوج تحریم ها و 
تالطم ارزی در سال 97 روند صعودی به خود گرفت.

به گزارش خبرگزاری فــارس، جمع دو نرخ 
تورم و بیکاری در علم اقتصاد و براساس نظریات 
برخی اقتصاددانان، شاخصی به عنوان شاخص 
فالکت را شــکل می دهند که وضعیت کشورها 
از جهــت هزینه های اجتماعــی و اقتصادی را 

نمایان می کند.
در ایران شــاخص فالکت در سال های اخیر 
رو به افزایش گذاشته که به دلیل باالرفتن تورم 
در ســال های اخیر تلقی می شود. روند صعودی 
شاخص فالکت از ســال 97 و همزمان با تالطم 
ارزی کشور که منجر به باال رفتن نرخ تورم، شروع 
شد و تا سال 99 ادامه یافته اســت. پایین ترین 
شاخص فالکت در این دهه نیز مربوط به سال 95 

است که به عدد 19.3درصد رسید.
    

دو کارگر چاه کن قربانی 
گازگرفتگی شدند

سه کارگر چاه کن در روســتای دوتویه بخش 
کهریزک اســتان تهران بر اثر گازگرفتگی کشته و 

زخمی شدند.
به گزارش ایلنا، در ایــن حادثه، دو کارگر مقنی 
در روستای دوتویه بخش کهریزک شهرستان ری 
در استان تهران مشغول کندن چاهی عمیق بودند 
که دچار گازگرفتگی می شوند. نفر سوم که بیرون از 
چاه بود پس از مطلع شدن از گازگرفتگی همکاران 
خود برای نجات آنها وارد چاه می شود اما به دالیل 

نامعلومی درون چاه سقوط می کند.
بنا بر این گزارش، متاســفانه دو کارگری که در 
ابتدای حادثه دچار گازگرفتگی شــده بودند جان 
خود را از دست دادند اما نفر ســوم که برای نجات 
اقدام کرده بود بر اثر شــدت سقوط از ناحیه دست 
و پا دچار شکستگی شــده بود که در نهایت راهی 

بیمارستان شد.
    

بودجه ۲۷۱هزار میلیارد تومانی 
تامین اجتماعی ابالغ شد

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی، بودجه 
۲71هزار میلیارد تومانی سال 1۴00 این سازمان 

را ابالغ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی ســاالری 
اظهار داشت: بودجه سال جاری در روزهای پایانی 
سال گذشته به تصویب هیأت امنای تأمین اجتماعی 
رسیده و پس از انجام اصالحاتی در ضوابط اجرایی به 

استان ها ابالغ شد.
وی گفت: بودجه سازمان از 17۲هزار میلیارد 
تومان در ســال 99 به ۲71هزار میلیــارد تومان 
در سال 1۴00 رســیده که افزایش قابل توجهی 
را نشــان می دهد. وی با بیان اینکه هزینه ماهیانه 
ســازمان تأمین اجتماعی حدود ۲۲هزار میلیارد 
تومان است، گفت: براســاس پیش بینی ها انتظار 
داریم که بین 17 تا 1۸هزار میلیارد تومان وصولی 
نقدی حق بیمه داشته باشیم و شستا نیز ماهیانه 
۲ تا 3 هزار میلیارد تومان از محل سود و جابه جایی 
دارایی ها پرداخت کند. ساالری افزود: مابقی هزینه 
سازمان تأمین اجتماعی نیز از محل مطالبات جاری 
و معوق این سازمان از دولت تأمین می شود که در 
سال جاری ۸9هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 
کشور برای این کار پیش بینی شده و برای دریافت 
این منابع پیگیری های الزم در حال انجام اســت و 
انتظار داریم که در آینده نزدیک محقق شــود. وی 
با ابراز اطمینان نسبت به تأمین منابع و ایفای کامل 
تعهدات تأمین اجتماعی در قبــال جامعه تحت 
پوشش، گفت: سازمان در میان مدت مشکلی برای 
ارائه خدمات ندارد، هر چند که در بلندمدت نیازمند 
برخی اصالحات هستیم که در شرایط مناسب باید 

انجام شود.
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نسرین هزاره مقدم

امســال گرانی ها در همه ســطوح 
اوج گرفته و به معیشت کارگران حمله 
کرده است. حمل و نقل به طور متوسط 
30درصد )۲5 تا 30درصد افزایش نرخ 
تاکسی در شهرهای مختلف و 30درصد 
افزایــش بلیت مترو در تهــران( گران 
شده و نرخ مســکن، درمان و آموزش 
نیز در حــال افزایش یافتن اســت اما 
ملموس ترین افزایش قیمت ها در بخش 
خوراکی هاســت که مردم، گرانی ها را 
هفتگی و روزانه با تمــام وجود لمس 

می کنند.
آخرین افزایش نرخ هــا مربوط به 

گرانی نان، شکر و روغن مایع است. بعد 
از عید فطر، افزایش 50درصدی قیمت 
نان در کشور مصوب و ابالغ شد. بیست 
و پنجم اردیبهشــت، رئیس اتحادیه 
نانوایان کرج گفت: با رایزنی های صورت 
گرفته در نهایت مصوب شد که امسال 
نرخ انواع نان حدود 50درصد افزایش 
یابد که این افزایش به صورت غیررسمی 
اعمال شده و چند روزی است که نانوایان 

نان را با نرخ جدید به فروش می رسانند.
یک روز بعد، یک مقام آگاه در وزارت 
صمت هم گفت: قیمت خرده فروشی 
شکر در بســته های یک کیلویی پیش 
از ایــن ۸700 تومان بود و االن شــکر 

عمده فروشی 11 هزار و 500 تومان و 
شکر یک کیلویی خرده فروشی 15هزار 

تومان شده است. افزایش قیمت روغن 
هم از دیروز اعمال شده و افزایش قیمت 

شکر نیز به زودی اعمال می شود.
با این حساب، بیشتر اقالم ضروری 
سفره های خانوار بین 30 تا 50درصد 
گران شده اند. پیش از این، مرغ نیز حدود 
۲۲درصد افزایش نرخ داشت که متعلق 
به نرخ مصوب دولتی بــود و حداقل در 
فرودین و اوایل اردیبهشت، به سادگی 

هم در بازار یافت نمی شد.
در چنین اوضــاع و احوالــی، باید 
پرســید چه بر دســتمزدی آمده که 
39درصــد افزایش یافته اســت؟ اگر 
افزایش همه مزایای مزدی را به حساب 
بیاوریم و خوش بینانه فرض کنیم که 
همه کارفرمایان کشــور، تمام مزایای 
مزدی ازجمله حق مســکن، سنوات، 
حق اوالد و بن خواربار را به کارگران خود 
می پردازند، افزایش دریافتی کارگران 
حداقل بگیر در سال 1۴00 با توجه به 
شرایط تاهل و میزان سابقه کار آنها، بین 
یک میلیون تا یک میلیون و ۲00هزار 
تومان است. در مقابل محاسبات سبد 
معیشت نشــان می دهد که این میزان 
افزایش دریافتی در همین دو ماه ابتدای 
سال، توسط افزایش نرخ سبد خوراکی ها 
بلعیده شــده چرا که در همین دو ماه 
ابتدای سال، سبد خوراکی ها خانوار به 
تنهایی، یک میلیون و 170هزار تومان 
افزایش نرخ داشته است یعنی در همین 
دو ماه اول ســال، اثر افزایش دستمزد 
فقط با افزایش هزینه های سفره ها زایل 
شده و از بین رفته و از اینجا به بعد هرچه 
افزایش نرخ داشته باشــیم، به معنای 
عقب رفت قدرت خرید کارگران است. 
با این حساب، امروز کارگران به اسفند 
99 بازگشته اند و اثر افزایش دستمزدی 
که بــا این همــه زحمــت و مذاکره و 
چانه زنی به دســت آمده، از میان رفته 
است. از این به بعد، هرچه تورم بیشتر 
پیش برود و بتازانــد، این، قدرت خرید 
دستمزد کارگران اســت که پسرفت 

 کرده و به سطح پایین تر، عقب نشینی 
خواهد کرد!

آفتاب تند تورم، آب باریکه 
افزایش مزد را خشکاند

در زمســتان 99، ســبد معیشت 
خانوارهای کارگری )موضوع بند دوم 
ماده ۴1 قانون کار( در جلسات رسمی 
شورای عالی کار، ۶ میلیون و ۸95هزار 
تومان نرخگذاری شد. »فرامرز توفیقی« 
رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی 
شوراها و از مذاکره کنندگان کارگری 
دستمزد با عدد و رقم و محاسبه نشان 
می دهد که تورم ســبد خوراکی ها به 
تنهایی، زایل کننده اثر افزایش دستمزد 
اســت: »ظرف یک ماه گذشته، روغن 
مایع و جامد 35درصد، نان 50درصد، 
شکر 7۲درصد، مرغ ۲۲درصد، گوشت 
قرمز 9درصد و برنج 11درصد گران شده 
است. در عین حال، خیز آرام و نرم نرخ 
لبنیات و رب گوجه فرنگی را داشته ایم 
به این شکل که قیمت رسمی و مصوب 
آنها زیاد نشــده اما بــا کاهش حجم، 
تثبیت نرخ جبران شده است. بنابراین 
با احتساب این داده ها، سبد خوراکی ها 
برای خانــواده 3.3 نفره، یک میلیون و 
170هزار تومان گران شده است. در نظر 
داشته باشید که ما در این محاسبات، 
میوه های گران قیمت مثل گوجه سبز 
و توت فرنگی را به حساب نیاوردیم و در 
مورد همه اقالم، به نرخ های رسمی که 
گاهی دور از دســترس مردم هستند، 

اکتفا کردیم«.
توفیقی ادامه می دهد: امروز ســبد 
خوراکی ها به تنهایی به اندازه دستمزد 
کارگران حداقل بگیر است. اگر نرخ های 
موجود در بازار را به حساب بیاوریم، سبد 
خوراکی هــا از دســتمزد حداقلی هم 

باالتر می زند.
به گفتــه وی، نه تنها نرخ ســبد به 
شــدت باال رفته بلکــه الگوی مصرف 
هم در حال تغییر اســت. برای مثال، 
مصرف برنج و گوشت کم شده و مصرف 

این اقالم در طبقات فرودســت به حد 
خطرناکی پایین آمده و این مساله، یک 
زنگ اخطار نگران کننده است که منتها 

جدی گرفته نمی شود!
رشد سریع تورم مصرف کننده

توفیقی در ارتباط بــا افزایش تورم 
مصرف کننده در همان ماه ابتدای سال 
 CPI می گوید: در فررودین 1۴00، تورم
مصرف کننده ۴۸.7 بوده است. این رقم را 
باید با کشورهای همسایه قیاس کنیم تا 
عمق فاجعه خود را نشان دهد. این نرخ  
11 برابر عراق، 11 برابر افغانستان و 3 
برابر ترکیه است. با این قیاس، راحت تر 
می توان قضاوت کرد کــه تا چه میزان 

بحران معیشت جدی است!
پیش از مذاکرات دستمزد 1۴00، 
کارفرمایان و نمایندگان آنها با جدیت 
بســیار اســتدالل می کردند که اگر 
دستمزد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد، 
اثر تورم زایی دارد و موجب می شود که 
نقدینگی در جامعه افزایش یابد. توفیقی 
در این رابطه می گوید: از فرودین 9۸ تا 
پایان اسفند 99،  نقدینگی 3۴7۶ درصد 
رشد داشته است. آقایانی که می گویند 
افزایش حقوق، موجب تورم می شود، 
به این رشد پایه پولی توجه کنند و آن 
را با افزایش کمتر از 70درصدی حداقل 
دســتمزد در همین بازه زمانی قیاس 
کنند و بگویند کدام تورم زاست؛ رشد 
نقدینگی یا دستمزد؟ این پول انبوه دارد 

نفس همه را به راستی می گیرد.

افزایش یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومانی سبد خوراکی ها فقط در دو ماه؛

تورم، آثار افزایش حقوق کارگران را بلعید

خبر

وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: جامعــه ایران به 
روستاییان و عشایر نیاز دارد. نمی توان زندگی، صداقت، شرافت، 
جوانمردی و تالشگری را بدون وجود روستائیان و عشایر درک 

کرد.
به گزارش توســعه ایرانی، محمد شریعتمداری در نشست 
با مدیران و کارگــزاران صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
روستاییان و عشایر، به نقش مهم روستاییان و عشایر در فرهنگ 
و تمدن ایران تاکید کرد و با اشاره به جمله گاندی که روح هند در 
روستاهاست، گفت: روح ایرانی هم در روستاییان و عشایر است. 
ما به صورت تاریخی به روستا و کشاورزی و عشایر متکی هستیم 
و نمی توانیم ایرانی آباد، پیشــرفته و توسعه یافته بدون داشتن 

روستایی پرامید، با اعتماد و خالق داشته باشیم.
وی تاکید کرد: کارکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان باید 
فراتر از انجام ماموریت های فعلی باشد. باید حس عدالت و امنیت 
را در بین روستائیان و عشایر ارتقا دهیم چرا که به رغم تامین زیر 

ساخت های مناسب، احساس عدالت و رفاه نمی کنند.
وی با اشاره به سهم ۴7درصدی خانوارهای روستایی و سهم 
1۲درصدی خانوارهای شــهری از فقر، کنترل فقر روستایی را 
به وســیله تهیه برنامه هایی حمایتی و تأمین اجتماعی برای 
خانوارهای کم درآمد ، بهبود زیرساخت های روستایی، افزایش 
بهره وری کشاورزی و توسعه خدمات عمومی چون بهداشت و 

آموزش امکان پذیر دانست.
شــریعتمداری تصریح کرد: به عنوان فردی که ۴0 سال در 
این کشور مسئولیت داشــته ، معتقدم ناامیدی، بی اعتمادی و 

جدال های سیاسی بی پایان مهمترین خطراتی هستند که کشور 
را تهدید می کنند.  وی با اشاره به رضایت 75درصدی روستاییان 
از وضعیت سالمت و رضایت ۴0درصدی آنها از وضعیت مالی خود 
به رغم فشارهای موجود گفت: داده های آماری نشان می دهد 
۸3درصد مردم روستایی دل در گرو روستاها دارند بنابراین وظیفه 
داریم تا این بار نه تنها با توجه به خدمات زیرساختی ازجمله جاده 
و آسفالت و راهسازی بلکه با ارتقای دانش و مهارت های روستایی 
و ایجاد شغل به روستا برویم. شریعتمداری، عدالت را اصلی ترین 
دغدغه جامعه روستایی دانست و گفت: کم توجهی به ارتقای 
عدالت در پیگیری تحقق رشد اقتصادی موجب شده تا به رغم 
سهم ۲7درصدی روستاها و مناطق عشایری از جمعیت کشور و 
سهم ۲7.5درصدی آنان از تولید ناخالص داخلی، سهم اعتبارات 
قابل احصای مدیریت و توســعه در روستاها و مناطق عشایری 
مبتنی بر آخرین آمار مرکز پژوهش های مجلس، تنها معادل 

۲.7درصد باشد.
وزیر کار گفت: البته مسأله اشتغال روستایی باید از دو منظر 
تامین الزامات مورد نیاز برای ارتقای کارآفرینی و سودآوری در 
فعالیت های اقتصادی روستایی، چالش کمبود دسترسی به کار 
شایسته و شرایط کاری مناسب در مناطق روستایی و عشایری 
کشور اعم از قراردادها و شرایط استخدامی نامناسب در بخش 
غیررســمی اقتصاد روســتایی و نبود مزایای اشتغال رسمی 
مانند دسترسی به بیمه های اجتماعی در این مناطق، در نظر 

گرفته شود.
وی با بیان اینکه دسترســی ناکافی بــه خدمات بیمه های 

اجتماعی مبتنی بر نظــام تامین اجتماعی فراگیــر را باید از 
اصلی ترین چالش های دسترســی به کار شایسته در مناطق 
روستایی و عشایری اســت، ادامه داد: طبق آمار از جمعیت ۲0 
میلیون نفری روستایی و عشایری کشــور، حدود ۶.7میلیون 
نفر تحت پوشش هیچ گونه بیمه اجتماعی نیستند و این موضوع 
سبب شده تا بسیاری از این افراد، در دوران کهولت، ازکارافتادگی 
یا فوت سرپرست خانوار، با معضل فقر روبه رو شوند و همان طور 
که بارها تاکید شده، فقر اقتصادی منشا بسیاری از آسیب های 
اجتماعی و فرهنگی است و فشار بر بودجه عمومی کشور را نیز 

افزایش می دهد. 
وی ادامه داد: طبق آمار مرکز آمار ایران، به صورت میانگین 
از هر سه روستا، تنها یک روستا دارای مرکز بهداشتی و درمان 
روستایی است. این توزیع نامناسب تجهیزات و نیروی انسانی 
در حوزه درمان میان مناطق روســتایی و عشایری با شهرها، از 
اصلی ترین نمادهای عدم تحقق عدالت در دسترســی مناطق 
روستایی و عشــایری به خدمات بهداشتی و درمانی به حساب 
می آید. همچنین پایین تر بــودن ارزش و اعتبار دفترچه بیمه 
درمان روستایی نسبت به بیمه درمان ساکنان مناطق شهری، 

از دیگر چالش هایی است که روســتاییان در حوزه درمان با آن 
روبه رو هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وضعیت نامناسب توزیع 
خدمات آموزشی میان مناطق روســتایی و شهری را دیگر 
نماد توزیع نامناسب منابع و امکانات میان جوامع روستایی 
و عشــایری کشور برشــمرد و گفت: دسترســی ناکافی به 
خدمات آموزشی از اصلی ترین عوامل مهاجرت روستاییان 
به شــهرها و در نتیجه آن، گســترش حاشیه نشینی است. 
به گفته شــریعتمداری، توزیع نامناسب امکانات آموزشی، 
کمبود نیروی انسانی ماهر برای آموزش، دسترسی ناکافی به 
زیرساخت های مورد نیاز برای حضور در کالس های مجازی 
و نبود آموزش در همه مقاطع، سبب تضعیف عدالت آموزشی 
و کاهش اثربخشــی نظام آموزشــی در مناطق روستایی و 

عشایری کشور شده است.
وی با اشــاره به کاهش ۴0درصدی بارندگی های کشور در 
سال 99، خشکسالی را چالش بزرگ دیگر کشور بیان کرد و گفت: 
خشکسالی موجب کاهش درآمد و پس انداز، تغییر در ساختار 
شغلی روستا، تخریب امنیت و سالمت خانواده، کاهش کیفیت 
آب، کم شدن تنوع گیاهی و افزایش تنش های سیاسی و اجتماعی 
در محیط های روستایی می شــود. همچنین برداشت بی رویه 
آب های زیرزمینی در طول 1۴ سال اخیر باعث بروز خشکسالی 
فوق العاده در بیش از 7۶درصد از وسعت ایران شده که تهدیدی 

جدی علیه امنیت انسانی و غذایی کشور است.
وی، مقاوم سازی و بازســازی مسکن روســتاییان را از 
دیگر مســائل مهم و نیازمند توجه نام برد و گفت: براساس 
آمار موجود تنها ۴5درصد روستاها از مسکن مقاوم در برابر 

حوادث برخوردار هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

4۷درصد روستاییان، فقیر هستند

اســتاندار کرمان در ارتباط با اعتراضات 
کارگری روزهــای اخیر کارگــران معدن 
کرومیت آســمینون فاریــاب گفت: اجازه 

تضییع حقوق کارگران را به کسی نخواهیم 
داد و در عین حــال با محرکان این قشــر 

زحمتکش به شدت برخورد می کنیم.
به گــزارش ایلنا، علــی زینی وند افزود: 
تحت هیچ شــرایطی اجازه نمی دهیم که 
حق و حقوق قانونی کارگری از بین برود اما 

راه بندان نیز جرم غیرقابل بخششــی است 
و کارگران باید برای اعالم اعتراضات خود، 
مجوز قانونی دریافت کنند. در این راســتا 
سالنی را در اختیار آنان می گذاریم که حرف 
و مشــکالت خود را اعالم کنند که پشــت 

صحنه کار را انجام دهیم.

وی اظهار داشت: افرادی که کارگران را به 
تجمع و راه بندان تحریک می کنند، دوست 
کارگران نیستند. اینها حقوق کارگر را ضایع 
می کنند زیرا در صورت ایجاد مسائل امنیتی 
نمی توانیم پشت ســر کارگر قرار بگیریم و 

حتما با کارگران برخورد می شود.

وی با تاکید بــر اینکه به ایــن راه بندان 
معترضم و دســتور دادم که بــا محرکان به 
شدت برخورد شود، گفت: اجازه نمی دهیم 
حتی یک ریال از حقوق کارگران تضییع شود 
به شــرطی که بگذارند ما برای آنان تصمیم 
بگیریــم. وی تصریح کرد: یــک ماه پیش 
نشست شورای تامین را کمیسیون کارگری 
گذاشــتیم و آن را مدیریت کردیم و در این 
نشست رئیس معدن و سرمایه گذار را ملزم 

شد که حقوق کارگران را پرداخت کنند.

استاندار کرمان:

اجازه تضییع حقوق کارگران کرومیت آسمینون داده نمی شود

در دو ماه ابتدای سال، 
سبد خوراکی ها خانوار 

به تنهایی، یک میلیون و 
۱۷۰هزار تومان افزایش نرخ 
داشته یعنی در همین مدت، 

اثر افزایش دستمزد فقط با 
افزایش هزینه های سفره ها 

زایل شده است

از فرودین ۹۸ تا پایان 
اسفند ۹۹،  نقدینگی 

۳4۷۶ درصد رشد داشته 
است. آقایانی که می گویند 

افزایش حقوق، موجب 
تورم می شود، آن را با 

افزایش کمتر از ۷۰درصدی 
حداقل دستمزد در همین 

بازه زمانی قیاس کنند
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