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هفته گذشته و با حذف ارز ترجیحی 
از قیمت چهــار قلم کاالی اساســی، 
استارت افزایش قیمت ها و الجرم تورم 
و گرانی در کشــور زده شد، با این حال، 
مقامات دولتی برخالف کارشناســان 
مستقل اقتصادی که نسبت به افزایش 
شدید نرخ تورم هشدار می دهند، مدعی 
هســتند که این اقدام و پرداخت یارانه 
نقدی، افزایش قدرت خرید مردم را به 

همراه خواهد داشت.
در همیــن زمینه »علــی بهادری 
جهرمی«، سخنگوی دولت در توییتی 
نوشت: مردمی ســازی یارانه ها قدرت 
خرید همــه دهک هــا را افزایش داد. 
دهک اول با ۹۲۳هــزار تومان افزایش، 
صدرنشین بازتوزیع عادالنه یارانه هاست. 
با اعالم نرخ جدید کاالهای اساســی 
از سوی اصناف و مقایســه این ارقام با 
آخرین ســرانه مصرف و مبالــغ واریز 
شده به حساب خانوارها، قدرت خرید 
همه ۹ دهک افزایش یافته اســت. سه 
دهک اول )اقشار با کم ترین درآمد( به 
طور میانگین ۸۰۴هزار تومان افزایش 
قدرت خرید داشته اند. دهک اول تا نهم 
به ترتیب ۹۲۳هــزار تومان، ۷۸۳هزار 
تومــان، ۷۰۶هزار تومــان، ۲۹۱هزار 
تومــان، ۲۳۶هزار تومــان، ۲۳۴هزار 
تومان، ۱۵۰هزار تومان، ۷۱هزار تومان 
و ۱۸هزار تومــان افزایش قدرت خرید 

پیدا کرده اند.
 خانوارها مبلغی 

هم اضافه می آورند
مدیرکل آینده پژوهی، مدل سازی 
و مدیریت اطالعــات اقتصادی وزارت 
اقتصاد نیز پا را از این فراتر گذاشــته و 
اظهار داشــت: خانوارها برای مصرف 
کاالهایی کــه ارز ترجیحی آن حذف 

شده با یارانه نقدی جدید مبلغی را هم 
اضافه می آورنــد. هدف دولت حمایت 
از خانــوار بوده چرا که ایــن اقدام تورم 
غیرمستقیمی هم خواهد داشت و هدف 
این اســت که اطمینان پیدا کنیم که 
خانوار سطح رفاه قبل از تغییر قیمت ها 

را از دست ندهند.
ابراهیــم صیامــی در گفت وگو با 
ایلنا درباره جزئیات اجرای کاالبرگ 
و حذف یارانه کاالهای اساسی اظهار 
داشــت: کاالبرگ همان کارت بانکی 
افراد اســت و قرار نیســت که کارت 
جدیدی برای افراد مشــمول صادر 
شود و همچنین قرار نیست که خانوار 
حساب بانکی جدیدی را اعالم و ارائه 
کنند بلکه روی همــان کارت بانکی، 
عملیات های جدید یارانــه ای قابل 
انجام اســت. صیامی در پاسخ به این 
ســوال که آیا کاالبرگ شــامل همه 
مردم می شــود؟ گفت: کاالبرگ در 
حوزه نان و دارو به تمــام مردم تعلق 

می گیرد.
صیامی در پاســخ به این سوال که 
آیــا یارانه ۴۰۰هــزار تومانی افزایش 
قیمت های ناشی از حذف ارز ترجیحی 
را پوشــش می دهد؟ گفت: یارانه ای 
که برای دهک ها در نظر گرفته شــده 
افزایــش قیمت های ناشــی از حذف 
ارز ترجیحــی را پوشــش می دهد و 
برآوردهای به دست آمده و اطالعاتی 
که از مصرف خانوار در سال ۹۹ براساس 
دهک های شهری و روستایی داریم، 
نشــان می دهد با این ارقــام ۴۰۰ و 
۳۰۰ هزار تومانی یارانه جدید، خانوار 
برای مصرف کاالهایــی که ارز ۴۲۰۰ 
تومانی آنها حذف شده، پول هم اضافه 

می آورد.

سایر کاالها هم گران خواهد شد
در پاســخ به این اظهــارات و نیز 
ادعای دولت مبنی بــر اینکه ۹ دهک 
از افــراد جامعه مشــمول یارانه های 
۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی شده اند، یک 
کارشــناس اقتصادی اظهار داشت: 
اینکــه ۹۰درصــد مردم مشــمول 
یارانه هــای نقدی جدید شــده اند، 
واقعیت نــدارد. در شــهرهای بزرگ 
حداقل ۵۰درصد خانوارها و جمعیت 
مشمول یارانه های ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار 
تومانی نشــده اند. طبق شاخص های 
تعیین کننده مشموالن یارانه، خانواری 
که وام بانکی دریافت کرده اند یا مالک 
خودروهای ایرانی هســتند مشمول 
دریافت یارانه نمی شوند در حالی که 
مردم با همین وام هــا صاحب خودرو 
شده اند.مرتضی عزتی در گفت وگو با 
ایلنا درباره تبعات حذف ارز ترجیحی 

و پرداخــت یارانــه نقدی تا ســقف 
۴۰۰هزار تومانی اظهار داشت: دولت 
و تصمیم گیران بر این گمان هستند که 
با افزایش قیمت برخی از کاال می توانند 
به صورت دستوری قیمت سایر کاال و 
خدمات را ثابت نگه دارند در حالی که 
به طور قطع افزایش  قیمت  بین کاالها 
سرایت پذیر اســت و با تغییر قیمت 
کاالهایی سایر کاالها هم تحت تاثیر 

قرار می گیرند.
وی افزود: مگر می شود قیمت نان 
فانتزی تا چند برابر افزایش پیدا کند 
اما قیمت ساندویچ ثابت بماند یا اینکه 
قیمت آرد و روغن باال برود اما قیمت 

شیرینی تغییر نکند.
این کارشــناس اقتصادی با بیان 
اینکه وقتی قیمت این کاالها افزایش 
پیدا می کند، مردم انتظار دارند حقوق 
و دســتمزد آنها هم باال برود بنابراین 
قیمت انواع خدمات هم افزایش پیدا 
می کنــد، گفت: در همیــن دو هفته 
گذشــته قیمت ها در بــازار خدماتی 
بین ۱۰ تــا ۱۵درصــد افزایش پیدا 
کرد چراکه با افزایش قیمت انواع کاال 
کسانی که ارائه کننده خدمات هستند، 

انتظار رشد در قیمت ها را داشتند.
وی تاکیــد کرد: بــه همین دلیل 
چسبندگی قیمت ها شاهد آن هستیم 
که قیمت کاالیی کــه ارتباطی با ارز 
ترجیحی هم نداشت، باال رفت و اساسا 
دولت نمی تواند جلوی سرایت افزایش 
قیمت ها در انواع بازارها و بین کاالها و 

خدمات را بگیرد.
عزتی با اشــاره به جریان پیوسته 
قیمت ها در اقتصاد گفت: به طور قطع 
در شرایطی که در کالن شهرها بیشتر 
خانوارهای مســتحق، شــامل یارانه 

نشده اند، قیمت و تعرفه فعالیت های 
خدماتی ازجمله برقکاری، تعمیرات 

و... را افزایش می دهند.
این کارشــناس اقتصادی درباره 
تفاوت هدفمنــدی یارانه ها در دولت 
نهم و دهم و افزایــش یارانه نقدی در 
این دولت تاکید کرد : در آن دوره بحث 
افزایش قیمت ارز نبود و دولت به دنبال 
افزایش قیمت حامل های انرژی بود و 
مابه التفاوت آن را به مردم پرداخت اما 
قیمت های جهانی و قیمت دالر این بار 

بهانه متفاوتی است.
وی افزود: اگر منطق این باشد که 
قیمت ها براساس نرخ ارز و نرخ جهانی 
تعدیل شوند به طور مدام باید در حال 
تعدیل قیمت ها باشیم. از سوی دیگر 
طبق قانون کشورمان باید تناسبی بین 
هزینه و درآمدها وجود داشــته باشد 
و اگر قرار بر این باشــد که هزینه های 
مــردم افزایش یابد باید متناســب با 
همان افزایش هزینه ها، درآمد افزایش 
یابد در غیر این صورت تخلف قانونی 

صورت گرفته است.
عزتی با تاکید بر اینکه این تحلیل 
که مانــدگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
مراتب تورم بیشتری از پرداخت یارانه 
نقدی و حذف آن خواهد داشت، بسیار 
غلط اســت، گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی دولت به طور رسمی قیمت ها 
را افزایش داده که این تورم بیشــتری 

ایجاد کرده و خواهد کرد.
 پرداخت یارانه نقدی 

تاثیر مخربی بر قیمت ها دارد
رئیــس مجمع عالــی واردات نیز 
بــا انتقاد از شــیوه دولــت در حذف 
ارز ترجیحــی و بــا تاکید بــر اینکه 
قبــل از حــذف ارز ترجیحــی، باید 
زیرســاخت های این کار و شــرایط 
اجتماعــی را درســت می کردیم که 
این پول مســتقیم به جیب مردم رود 
نه اینکه ۳۰۰ یا ۴۰۰هزار تومان یارانه 
بدهیم، گفت: دادن یارانه خود عامل 
این می شــود که اثر بد و مخربی روی 
قیمت ها بگــذارد که ناخــودآگاه در 

همین روزهای اول آن را می بینیم.
علیرضا مناقبی دربــاره حذف ارز 
ترجیحی و تاثیر آن بــر روند واردات 
کشــور به ایلنا گفت: از یک دیدگاه، 
اگر این کار درســت انجام می شــد، 
قطعا خیلی خوب بود ولــی به دلیل 
زمان نامناســب و عدم دوراندیشی، 
جامعه با مشکالت فعلی مواجه شده، 
در حالی که یکسان شدن ارز و تجارت 
در کل کشــور می تواند اثرات مثبتی 

داشته باشد.
وی افــزود: بــرای واردکنندگان 
قانونــی و قانونمنــد با حــذف ارز 
ترجیحــی اتفاق خاصــی نمی افتد 
چون اکثر واردکنندگان قانونی از ارز 
ترجیحی استفاده نمی کردند و عده 

خاصی از ارز ترجیحی و دالر ۴۲۰۰ 
تومانی برای کاالهای خاص استفاده 

می کردند.
مناقبــی تصریــح کرد: بــا مردم 
نمی توان با شعار رفتار کرد و در مورد 
واقعیت هــای جامعه مــردم را نباید 
عصبانی کرد. اگــر بیاییم چیزهایی 
که مــردم بــا پوســت و گوشــت و 
استخوان خود آنها را لمس می کنند 
را طور دیگری جلــوه دهیم و بعضی 
مسئوالن کشور با وعده های بی ربط یا 
گزارش های غلط، چیزی که مردم آن را 
حس می کنند طور دیگری جلوه دهند، 
این موضوع بیشــتر مردم را در مقابل 
این کار قرار می دهد تــا اینکه مردم 
را در مســیری ببریم که با واقعیت ها 
برخورد واقعی داشته باشند نه برخورد 

احساسی.
رئیس مجمع عالــی واردات ادامه 
داد: شرایطی که اکنون پیش آورده اند، 
این اســت که حرف هایی که در مورد 
این قضیه زده می شود، مردم را بالطبع 

ناراحت می کند.
مناقبی درباره تاثیر باالرفتن قیمت 
ارز بر واردات گفــت: ما در تمام دوران 
این موضوع را دیده ایم که با باالرفتن 
قیمت ارز درخواست مردم برای واردات 
کم نمی شــود. ممکن اســت سفره 
مردم کوچک تر شــود ولــی در واقع 
نیازهای مردم سر جایش هست. ایران 
جزو کشورهایی اســت که مردم با هر 

شرایطی خود را وفق می دهند.
وی در پایــان دربــاره پیش بینی 
نرخ ارز در آینده گفت: چون شــرایط 
پایداری در نــرخ ارز کشــور نداریم 
و بحث نــرخ ارز ما بیشــتر در ارتباط 
مسائل سیاسی است، پیش بینی آن 
برای آینده بســیار سخت است. البته 
بســیاری از افراد با روندی که وجود 
دارد، معتقدند قیمــت ارز باال خواهد 
رفت ولی چون ارز ما بستگی به مسائل 
سیاسی دارد، احتماال نرخ ارز باال نرود.

روایت متضاد دولتمردان و کارشناسان از حذف ارز ترجیحی در کشور

بازار در   بند دستور آقایان نیست

گفتوگو

رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس در 
نامه ای بــه رئیس جمهور خواســتار اختصاص 
یارانه کاالی اساسی به ۹۵درصد جمعیت کشور 
شد و از برگزاری جلســه کمیسیون متبوعش 
با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررســی 
وضعیت نابسامان دهک بندی  در حوزه اقتصادی 

کشور خبر داد.
محمدرضــا پورابراهیمــی در گفت وگو با 
خبرگزاری خانه ملت گفت: در نامه ای خطاب به 
رئیس جمهور با محوریت موضوع دهک بندی ها 
نوشــتم که با توجه به وجود اشــکاالت متعدد 
در پایــگاه اطالعاتی رفاه ایرانیان، این ســامانه 
نیازمند بازنگری جــدی در نحوه اخذ اطالعات، 
به روزرســانی داده های موجود و از همه مهمتر 
فرمول محاسبه دهک هاســت و ادامه وضعیت 
کنونی مشکالت خاصی برای جامعه هدف جهت 
دریافت یارانه کاالهای اساسی ایجاد کرده است.

نماینــده کرمــان و راور در مجلــس افزود: 
بررسی های میدانی طی چند روز اخیر در مناطق 
مختلف کشــور حاکی از این است که جمعیت 
زیادی از افراد واجد شرایط در مناطق روستایی و 
عشایری و نیز گروه های خاص همانند کارگران، 
بازنشستگان و کارمندان از دریافت یارانه حذف 
شده اند که این مسأله موجب نارضایتی و نگرانی 
آحاد مردم از نواقص موجود در سامانه جامع رفاه 

ایرانیان شده است.
وی اضافه کرد: بازنگری در نحوه اخذ اطالعات 
و محاسبه دهک ها در پایگاه جامع رفاه ایرانیان 
یکی از ضرورت هاســت. در شــرایط کنونی که 
عدم امکان دسترسی پایگاه جامع رفاه ایرانیان 
به بخشــی از اطالعات مربوط بــه هزینه های 
واقعی خانوارها ازجمله بیماری ها، معلولیت ها و 
سایر موارد مشابه وجود دارد، امکان انحراف در 
گزارش های مدنظر وجود داشته و به دلیل لحاظ 

نشدن اطالعات واقعی امکان انحراف در تصمیم 
در این خصوص مشهود بوده و باید بازنگری شود.

این نماینــده مجلس ادامــه داد: نکته حائز 
اهمیت دیگر این اســت که طی چند سال اخیر 
امکان اصالح اطالعات خانوارهــای نیازمند به 
دریافت یارانه در سامانه هدفمندی یارانه ها وجود 
نداشته و اساسا این سامانه یک طرفه بوده و بعضا 
بدون بررســی واقعیت هایی که امکان اعتراض 
حذف شدگان فراهم شــود، اقدام به قطع یارانه 
خانوارها کرده لذا باید سامانه به نحوی طراحی 
شــود که همزمان امکان اضافه شدن خانوارها 

وجود داشته باشد.
پورابراهیمی ادامه داد: شاخص های ارزیابی 
دهک دهم بیانگر آن است که حدود ۵۰ درصد از 
جامعه هدف در این دهک بسیار نزدیک به دهک 
نهم است و این موضوع موجب نارضایتی جمعیت 
جمعیت زیادی خواهد شد لذا پیشنهاد این است 

به ۹۵درصد جمعیت یارانه کاالهای اساســی 
پرداخت شــود که این امر موجب جلب رضایت 

بیشتر مردم خواهد شد.
پورابراهیمــی نوشــت: پایگاه جامــع رفاه 
ایرانیان باید به تمام اطالعات مورد نیاز ازجمله 
پرداخت هــای هزینــه ای خانوارهــا همانند 
هزینه های بیماری های خــاص، معلولیت ها و 
سایر موارد مشابه به منظور دهک بندی و ارزیابی 
اطالعات متصل باشد لذا به واسطه نبود دسترسی 

به تمام اطالعات مورد نیاز نمی تواند برآیند دقیقی 
از اطالعات ارزیابی شــده به سیاست گذاران و 
تصمیم گیران حوزه اجرایی بدهــد.وی افزود: 
از رئیس جمهور می خواهیــم کارگروه ویژه ای 
با حضور نماینــدگان وزارتخانه هــای اقتصاد، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز سازمان برنامه و 
بودجه تشکیل و اقدامات فوری برای ساماندهی 
افراد مشــمول دریافت یارانه برای جلوگیری از 

نارضایتی در کشور انجام دهند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

وضعیت نابسامان دهک بندی ها باید اصالح شود

صیامی: خانوارها برای 
مصرف کاالهایی که ارز 

ترجیحی آن حذف شده، با 
یارانه نقدی جدید مبلغی را 

هم اضافه می آورند. هدف 
دولت این است که اطمینان 

پیدا کنیم خانوار، سطح 
رفاه قبل از تغییر قیمت ها را 

از دست ندهد
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ثبت بیش از یک میلیون اعتراض 
در سایت حمایت معیشتی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در چهار 
روز اجرای طرح اصالح یارانه ها دو میلیون تماس 
و مراجعه به سایت حمایت معیشتی انجام شده و 
اعتراضات یک میلیون و ۵۰ هزار نفر ثبت شده که در 

حال بررسی است.
به گزارش »توسعه ایرانی«، حجت عبدالملکی 
دربــاره بازدیــد »محمد مخبــر« معــاون اول 
رئیس جمهور از سامانه تلفنی رسیدگی به شکایات 
و ســؤاالت مردمی در اجرای طرح »مردمی سازی 
و توزیع عادالنه یارانه ها« اظهار داشت: اجرای این 
طرح ملی ســؤاالت و دغدغه هایی را برای مردم به 
وجــود آورد که نیازمند شفاف ســازی و همراهی 

همه جانبه است.
وی افزود: عدالت در توزیــع یارانه ها و کاهش 
فاصله طبقاتی مورد تأکید رئیس جمهور است که 

تالش می شود این مهم محقق شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به آثار 
مثبت اجرای این طرح برای اقشار و دهک های پایین 
جامعه ادامه داد: پس از اجــرای این طرح ضریب 
جینی در کشور وضعیت مناســبی پیدا می کند و 

شاخص های اقتصادی بهبود می یابد.
عبدالملکی بیان داشت: همزمان با پرداخت این 
یارانه برای مردم، تیم های پاسخگویی به سؤاالت 

مردم در سامانه تلفنی مستقر شدند.
    

تعلل دولت در تصویب افزایش 
حقوق بازنشستگان پذیرفتنی نیست

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشستگان 
خرم آباد گفت: در عین ناباوری بیش از ۱۵ روز است 
که هیات دولت مدعی حمایت از قشر ضعیف، مصوبه 

افزایش حقوق را تصویب نکرده است.
به گزارش ایلنا، حسن موســیوند گفت: بیش 
از این تعلل هیأت دولــت را نمی پذیریم. حدود دو 
هفته است که ســازمان تامین اجتماعی مصوبه 
افزایش حقوق مســتمری بگیران را امضا کرده اما 
هیأت دولت به قدری در تصویب آن تعلل کرد که 
مستمری بگیران حقوق اردیبهشت خود را نیز بدون 

افزایش دریافت کردند.

وی یادآور شد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حقوق 
کارگران باید مطابق با نرخ تورم و ســبد معیشت 
افزایش پیدا کند و طبق ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین 
اجتماعی حقوق مســتمری بگیران باید مطابق 
با مصوبه شــورای عالی کار افزایــش پیدا کند. هر 
سال هیات امنای تامین اجتماعی، افزایش حقوق 
بازنشســتگان را به اندازه مصوبه شورای عالی کار 
تعیین می کند و این مصوبه جهت تایید نهایی توسط 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیأت دولت ارجاع 
می شود. امسال در عین ناباوری بیش از ۱۵روز است 
که هیات دولت مدعی حمایت از قشر ضعیف جامعه 

هنوز مصوبه افزایش حقوق را تصویب نکرده است.
    

کارگران شهرداری  رودبار:
چهار ماه معوقات مزدی داریم

کارگران شــهرداری رودبار بار دیگر خواستار 
دریافت چهار ماه معوقات مزدی خود شدند.

تعدادی از این کارگران در گفت وگو با ایلنا گفتند: 
با توجه به گرانی های افسارگسیخته مواد غذایی و غیر 
آن، از مسئوالن شهرداری رودبار درخواست داریم 

هرچه سریعتر بدهی کارگران را بپردازند.
آنها تاکید کردند: مشــکالت ما ناشی از کمبود 
منابع مالی در شــهرداری است. شهرداری امنیت 
شغلی و معیشتی حدود ۷۰ کارگر شاغل در مجموعه 
شــهرداری را به خطر انداخته است. هر چند طلب 
ما کارگران مربوط به ۴ ماهه نخست سال گذشته 
)۱۴۰۰( مربوط می شود اما فروردین ماه سال جاری 
نیز شهرداری به دلیل مشکالت مالی حقوق کارگران 
را ناقص پرداخــت کرد.کارگران همچنین مدعی 
شدند عملکرد شهرداران در طول سال های گذشته 
که سکاندار شهر رودبار بوده اند، رضایت بخش نبوده 
چراکه عمال راهکار جدیدی برای رفع مشکالت مالی 
شهرداری پیاده نکرده اند و کارگران هر ماه مطالبات 

خود را با سه تا چهار ماه تاخیر دریافت کرده اند.
آنها با بیان اینکه درخواســت ما این اســت که 
مسئوالنی که توانایی مدیریت شهر را ندارند باید به 
خاطر منافع عموم مردم خودخواسته کنار بروند، در 
پایان گفتند: از مسئوالن استانی و شهرستانی انتظار 
داریم به مشکالت شــهرداری رودبار ورود کنند تا 
در نتیجه آن مشکالت شهر و در کنار آن کارگران 

خاتمه پیدا کند.

اخبارکارگری

عزتی: دولت و 
تصمیم گیران بر این گمان 

هستند که با افزایش قیمت 
برخی از کاالها می توانند 

به صورت دستوری قیمت 
سایر کاال و خدمات را ثابت 
نگه دارند در حالی که قطعا 
افزایش  قیمت  بین کاالها 

سرایت پذیر است


