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معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
افزایش دستمزد دو درصد بیش از 

تورم بوده است
معــاون روابــط کار 
وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفــت: طی 
هفت سال گذشته برای 
کاهش فاصله معیشت با 

دستمزد، میزان افزایش دستمزدها نسبت به تورم 
۲درصد بیشتر شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 
حاتم شاکرمی : امسال هم افزایش دستمزدها نسبت 
به تورم بیشتر بود اما تورمی که در طول سال ایجاد 
شد این افزایش را تحت تاثیر قرار داد. وی ادامه داد: 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صاحبان مشاغلی 
را که تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته اند با حمایت 
از بیمه بیکاری، پرداخت تســهیالت به واحدهای 
آســیب دیده و حمایت معیشــتی از کارگران در 
بخش های غیررســمی به طور جدی مورد توجه و 
حمایت قرار داده است. معاون روابط کار وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: برای افزایش دســتمزد 
کارگران طبق روال سال های گذشــته از دی ماه 
تشکیل کمیسیون های تخصصی شروع می شود و 
در این چارچوب امسال هم کمیته تخصصی شورای 
عالی کار که مرجع اصلی تعیین دستمزدهاست آغاز 

به کار کرده است. 
    

سه کارگر در دیگ روغن جان باختند
وقوع یک حادثه کارگری، منجر به فوت سه نفر از 
کارگران شاغل در واحد تولیدی پترو آسام پیشرو در 
استان قزوین شد. به گزارش ایلنا، این حادثه شامگاه 
روز چهارشنبه )۱۷ دی ماه( برای سه تن از کارگران 
کارخانه پترو آسام پیشرو که در زمینه تولید چرم 
فعالیت دارد، اتفاق افتاده است. طبق این گزارش، 
کارگران متوفی در روز حادثه هنگام کار کنار دیگ 
روغن ایستاده بودند، به ناگهان داخل دیگ سقوط 
می کنند و بر اثر این حادثه جان خود را از دســت 
می دهند. هنوز علت این حادثه که در شهرســتان 
بوئین زهرا رخ داده اعالم نشــده است اما براساس 
گزارش اولیه مسئوالن، با سقوط یکی از کارگران 
به داخل دیگ روغن، کارگر دوم و سوم برای نجات 
همکار خود اقدام کرده اند که متاسفانه مثمرثمر واقع 
نشده و هر سه جان باخته اند. در این رابطه »قدرت اله 
مهدیخانی« مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین، 
ضمن تایید خبر این حادثه گفت: این حادثه شامگاه 
روزچهارشنبه در واحد پتروآرسام پیشرو رخ داد که 
منجر به فوت سه کارگر شده است. این مقام مسئول 
با بیان اینکه مطابق مقررات بروز هر گونه حادثه در 
واحد های تولیدی بررسی می شود، افزود: کارگرانی 
که فوت کرده اند یکی از اتباع افغانســتان و دو نفر 
دیگر نیز ایرانی و اهل قروه کردستان بودند که در این 

شرکت کار می کردند.
    

مهلت واریز آورده مسکن ملی 
تمدید شد

معاون وزیــر کار از 
تمدیــد مهلــت واریز 
آورده در ســامانه جامع 
اقدام ملی مسکن برای 
متقاضیان دارای شرایط 

ازجمله کارگران، بازنشستگان، مستمری بگیران 
و زنان سرپرست خانوار خبر داد. به گزارش توسعه 
ایرانی، ابراهیم صادقی فر گفت: در راستای انعقاد 
تفاهم نامه همکاری مشترک صورت گرفته با وزارت 
راه و شهرسازی، مقرر شد فرصت واریز آورده اولیه و 
تکمیل موجودی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن 
تمدید شود. وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی پس از تجزیه و تحلیل اطالعات متقاضیان 
موجود در سامانه جامع اقدام ملی مسکن و بانک های 
اطالعاتی این وزارتخانه، مشــخصات متقاضیان 
گروه های هدف شــامل کارگران، بازنشستگان، 
مستمری بگیران و زنان سرپرست خانوار ازجمله کد 
ملی، دهک بندی متقاضیان، بررسی وضعیت فرم ج 
ثبت نام کنندگان و... را که در طرح اقدام ملی مسکن 
ثبت نام کرده اند به تفکیک هر اســتان و شهرهای 

تابعه احصا کرده است.
    

وضعیت کارگران کارخانه قند 
یاسوج دردناک است

مدیر حوزه های علمیه اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد از وضعیت دردناک کارگران کارخانه 
قند یاسوج سخن گفت. به گزارش فارس، صفدر 
پناهی گفت: همین االن بایــد دید در کارخانه 
قند، خانه ها چگونه اجاره داده شــده اســت. 
درددل کارگران را باید چه کســی باید بشنود؟ 
در کارخانــه قند کارگرانی هســتند که اکنون 
در زندگی خود مانده اند. وی گفت: اگر درددل 
کارگران این کارخانه را نشــنیدیم، خدا ما را به 

عقوبت می رساند.
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اخبار کارگری

مجلس در نظــر دارد با حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی، ارز ۱۷هزار و 
۵۰۰تومانی را به عنوان نرخ تسعیر 
دالر در ســال آینده تعیین کند؛ 
تصمیمی که می توانــد تبعات 
گسترده ای در اقتصاد و معیشت 

مردم داشته باشد.
تصمیم کمیسیون تلفیق برای 
تک نرخی کردن ارز در بودجه سال 
آینده با انتقادهای گســترده ای 
مواجه شــده اســت. »علیرضا 
محجوب« دبیرکل خانه کارگر در 
گفت وگو با خبرنگارایلنا هشدار 
می دهد که ایــن تصمیم، عملی 
تورمی محسوب می شود و می تواند 
کشــور را از لحاظ شاخص های 
اقتصادی در وضعیت خطرناکی 

قرار دهد.
    

 تصمیم مجلس برای افزایش 
نرخ تســعیر ارز از ۱۱هزار و ۵۰۰ 
تومان به ۱۷هــزار و ۵۰۰ تومان، 
تقریبا برای کسانی که بودجه را زیر 
نظر دارند، تعجب برانگیز است، به 
ویژه در این شرایط که ارز در در بازار 
آزاد بین ۲۵ تا ۲۶هزار تومان ثبات 
پیدا کرده اســت. بر این اساس، 
تصمیم مجلس در جهت نزدیک 
کردن نرخ ارز دولتی به ســایر 
قیمت هــا، می تواند همین ثبات 
نسبی را بر هم بریزد. مجلس با چه 
نگرشی چنین تصمیمی را گرفته 

است؟
متاســفم کــه حســاس ترین، 
تخصصی تریــن و مهم ترین موضوع 
برای یک کشــور که در همه جای دنیا 
بر ســر افزایش و کاهــش دهم درصد 
یا صــدم درصــد آن مهم ترین مراجع 
پولی تصمیم گیــری می کنند، بدون 
رجوع به »شورای عالی پول و اعتبار« به 
چنین وضعی دچار شده است. درست 
است که مجلس، مطابق قانون اساسی 
اختیار تصمیم گیــری را دارد اما بین 
تصمیم گیری و درست و به جا تصمیم 
گرفتن، فاصله زیادی وجود دارد. اساسا 
تصمیم های این چنینــی را باید بانک 
مرکزی و مقام هــای پولی اتخاذ کنند. 
در حال حاضر، هجمه عجیبی علیه پول 
ملی اعمال شده و در الیحه بودجه سال 

۱۴۰۰ کاهش ارزش پولی ملی به میزان 
وحشتناکی اتفاق افتاده است.

با ایــن تصمیم، رســما کارگران و 
حقوق بگیران بــه ۶۰۰درصد افزایش 
دستمزد نیاز دارند چرا که تا پیش از این، 
یک افزایش ۳۰۰درصدی در قیمت ارز 
رخ داده بود و حاال با افزایش نرخ رسمی 
ارز از ۴۲۰۰ تومان بــه ۱۷هزار تومان، 
۳۰۰درصد دیگــر روی آن قرار گرفته 
اســت. البته مجلس باید پاســخ دهد 
که چرا به یک بــاره چنین تصمیمی را 

گرفته است.
  ممکن است عده ای بگویند 
نرخ تمام کاالها با ارز قیمت گذاری 
نمی شود که افزایش نرخ روی آنها 
اثر چندانی بگذارد. آیا تمام واقعیت 
همین است یا اینکه این افزایش نرخ 

ارز تبعات گسترده تری دارد؟
در گذشــته اگر چنیــن صحبتی 
بیان می شد، می توانســتیم بپذیریم 
اما با شــوک های ارزی که در یک دهه 
اخیر، پشــت ســر هم رخ دادند، امروز 
یک بقال هم نخــود و لوبیای مغازه اش 
را بدون اطالع از نرخ ارز نمی فروشــد. 
حاال چگونه ممکن است کسانی که در 
کمیسیون تلفیق بودجه نشسته اند و 
چنین تصمیم هایی را می گیرند، ندانند 
عوارض این تصمیم روی زندگی مردم 
چیست؟ پرسش من از تصمیم گیران 
این است که آیا می دانید با افزایش نرخ 
ارز از ۴۲۰۰ به ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان، با 
پول ملی چه کرده اید؟ این پول را رسما 
به کاغذ پاره تبدیل می کنید و رسما برای 
کشور، استقالل باقی نمی گذارید. این 
تصمیم از تحریم و حتی حمله نظامی 
به ایران خطرناک تر است چرا که هجوم 
به پول ملی، هجوم به مرزهای اقتصادی 
و هجوم بــه زندگی مردم محســوب 

می شود.
وقتــی کســی مدعی اســت که 
می خواهد از زندگی مردم صیانت کند 
آیا نمی داند تکان دادن یک تک ریالی از 
ارزش پول ملی چه آثاری دارد؟ به جای 
اینکه مجلس، دولت و بانک مرکزی را 
نسبت به بازگرداندن ارز ۴۲۰۰ محکوم 
کند و زیر فشار بگذارد و تصمیمی به نفع 
اکثریت اتخاذ کند، به نفع اقلیت تصمیم 
می گیرد و اموال و ثروت آنها را افسانه ای 

می کند.

  نمایندگان مجلس در دفاع از 
رفع شــکاف طبقاتی، سخنان 
بسیاری را در صحن مجلس ترتیب 
می دهند. با توجه به اینکه به نظر 
می رسد درک درســتی از رفع 
شــکاف طبقاتی به واســطه 
سیاست های پولی وجود ندارد و 
نمایندگان هم صرفا بر یک سری 
طرح ها در حــوزه یارانه پردازی 
متمرکز شده اند، تحت تاثیر این 
تصمیم، شکاف طبقاتی تا چه اندازه 

افزایش می یابد؟
این تصمیم نابرابری را وحشتناک تر 
می کنــد و جامعــه را به حــد انفجار 
می رســاند. این گونه دیگر به دشمن 
نیاز نداریم. کســانی که این تصمیم ها 
را می گیرند و آنها را پیشنهاد می کنند، 
در نظر داشته باشــند که اساسا علیه 
هویت ملی مردم و علیه کارگر، کشاورز 
و طبقــات پایین و به نفــع یک اقلیت 
وارد عمل شــده اند. نفع این حرکت را 
هم، همین اقلیت می بــرد و زیان آن را 
اکثریت متحمل می شــوند. البته آن 
کســانی که نفع می برند، کارفرمایان و 
تولیدکنندگان نیســتند، بلکه بخش 
نامولد، تنبــل و تن پروری اســت که 

پول هایش را در کنجی گذاشته است.
  انگیزه مجلس از افزایش نرخ 
تســعیر ارز در بودجــه ۱۴۰۰، 
یکسان ســازی نرخ اعالم شده 
است. آیا بودجه ۱۴۰۰ می تواند به 
معنای واقعی این هدف را پوشش 

دهد؟
این حرف ها صرفا برای فریب دادن 
است. هیچ گاه نرخ یکســان برای ارز 
نخواهیم داشــت و اساســا نرخ واحد 

بی معناست. وقتی دولت منبع 
تعیین قیمــت ارز در بازار 
اســت و سیاســت های 
ســاماندهی بازار ارز به 
جایی نرسیده اند و نظام 
چندنرخی در دستور کار 

سیاست گذار پولی اســت و کوتاه هم 
نمی آید، با این قیمــت ۱۷هزار و ۵۰۰ 
تومــان تنها یک قیمــت مصنوعی یا 
یک حبــاب جدیــد در قیمت گذاری 
ارز تشکیل می شود. امروز کسانی که 
برای دالر ۳۵هزار تومانی، ۴۰ و ۵۰هزار 
تومانی خیز برداشته اند، خشنود هستند 
که ارز ۴۲۰۰ کنار گذاشــته شده و به 
قیمت جدیدی رســیده اســت که با 
قیمت قبلی ۳۰۰درصــد فاصله دارد. 
این تصمیم راه آنها را همواره می کند که 
در خانه های خود دالر ذخیره کرده اند. 
در حالی که مدام می گوینــد که نرخ 
قابل توجهی ارز در خانه ها ذخیره شده 
است، با این تصمیم صاحبان دالرهای 
خانگی، دالر خود را وارد بازار نمی کنند 
و آنها را همچنان در خانه نگه می دارند. 
بنابراین صرفا ظاهر قضیه این است که 
می خواهند نرخ ارز را یکسان کنند. مگر 
در مجلس ششم، دولت و مجلس مصوب 
نکردند که نرخ ارز یکسان شود اما همان 
زمان، زمانی که قیمت ارز به سمت پایین 
نوسان کرد، دولت در برابرش مقاومت 

کرد و هرگاه باال رفت، همراهی کرد.
  نظری وجــود دارد مبنی بر 
اینکه دولت ها نــرخ ارز را 
مدیریت می کنند. در این 
فضا آیا می توان از وجود 
بــازار ارز در ایران و 
مدیریت آن ســخن 

گفت؟

از آنجا که دولــت منابع می خواهد 
و خودش هــم تامین کننده این منبع 
است، بازاری وجود ندارد یعنی همین 
که در بودجه قیمت را تعیین می کنند، 
دستوری اســت و بازار که در تعاریف 
اقتصادی براســاس مکانیرم عرضه و 
تقاضا شکل می گیرد، وجود ندارد. این 
قیمت تحمیلــی از جانب ثروتمندان 
به فقراست. قطعا حامیان ارز ۱۷هزار 
و ۵۰۰ تومانی، متعلــق به ثروتمندان 
هســتند نه فقرا. صــدای ثروتمندان 
دقیقا از جایی بلند شده که باید متعلق 
به فقــرا یعنی اکثریت جامعه باشــد. 
مجلس برای مردم است و نباید صدای 

ثروتمندان باشد.
صدای مردم یعنــی حفظ ارزش 
پول ملی. البته قیمت ۱۱هزار و ۵۰۰ 
تومان که دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
پیشنهاد داده هم واقعی نیست. پرسش 
این اســت که آیا ارز ۱۱هــزار و ۵۰۰ 
تومانی و ارز ۱۷هزار و ۵۰۰ براســاس 
نیازهای مردم سنجیده شده اند؟ به هر 
شکل با این وضع شاهد سقوط ارزش 
پول ملی در ۳ ماه پایانی سال خواهیم 
بــود و دالرهای بیشــتری در خانه ها 

محبوس می شوند.
  با توجه به اینکه در صورت 
پافشاری مجلس، این تصمیم به 
زودی به قانون تبدیل می شــود، 
نمایندگان مخالف چگونه باید وارد 
عمل شوند تا جلو تصویب آن را 

بگیرند؟
نمی تــوان در برابر این تصمیمات 
ســکوت کــرد و انتظــار دارم کــه 
نمایندگان محترم در صحن مجلس 
و در کمیســیون هایی کــه با زندگی 
مردم آشناتر هستند، پایداری کنند. 
مخالفــان باید اعضای کمیســیون 
تلفیق را طرف توجــه خود قرار دهند 
و از آنهــا بخواهند کــه از تصمیمی 
که اتخــاذ کرده اند، منصرف شــوند. 
صراحتا می گویم که نــرخ ۱۱هزار و 
۵۰۰ تومان و نرخ ۱۷هزار تومانی ارز، 
علیه مردم هستند؛ آن هم در شرایطی 
که دســتمزد کارگران هنــوز پس از 
گذشت سال ها، ۱۰۰درصد افزایش را 
هم تجربه نکرده است اما بعد قیمت ارز 
با یک ابرجهش، ۶۰۰درصد افزایش 
می یابد. این یعنی مــزد کارگر کمتر 
از یک ششــم قیمت ارز هم افزایش 
نداشته است. پرسش این است که آیا 
با این قیمت ها جــز در جهت حمایت 
از سوداگران و نامولدها اقدامی انجام 
گرفته اســت و آیا این اتفــاق به نفع 

نامولدها و علیه فقرا نیست؟
  در سال های گذشته تبعات 
کاهش ارز پول ملــی در مقابل 
ارزهای دیگر تشریح شده است؛ 
مانند قاچاق کاال به بیرون مرزها و 
واردات انبوه از طریق مبادی رسمی 
که البته مســئوالن بارها اعالم 
کرده اند که این هم قاچاق محسوب 
می شود منتها به صورت رسمی. 
چرا با وجود توافق بر سر تبعات 
کاهش ارزش پولی ملی، اراده ای 

در جهت تقویت آن وجود ندارد؟
به صورت کلی هــر گاه قیمت ارز 
جهش می کند یا سیاست هایی برای 
جهش نــرخ ارز اتخاذ می شــوند، با 
هجمه واردات مواجه می شویم. این 

هجمه ســبب می شــود که در ایران 
قیمت گذاری روی پول های خارجی 
عملی جذاب و وسوسه کننده  باشد، 
در نتیجه کاهــش ارزش پول ملی و 
واردات معلول و علت یکدیگر هستند. 
نتیجه کاهــش ارزش پولی ملی هم 
هجوم سرمایه ها به بازارهای غیرمولد 
و خلق تورم اســت. در تورم هم هیچ 
تولیدکننده ای سود نمی کند؛ آن هم 
تورم ناشی از این وضعیت که ساخته 
و پرداخته تصمیم های داخلی است. 
البته که فشار تحریم وجود دارد اما آیا 
از ترس تحریم باید به مرگ پناه ببریم؟ 
در نتیجه قبل از اینکه آثار تحریم سر 
برسد، نباید به دســت خود آثار آن را 
بسازیم! آیا معنای استقامت و اقتصاد 
مقاومتی از نظر آقایان این اســت که 
تسلیم تورم شــویم؟ تسلیم شرایط 
تورمی و تســلیم قیمتی شــویم که 
می تواند تورم و شاخص قیمت ها را به 
بدترین نقطه برساند؟ به هر شکل این 
تصمیم ها کشور را از لحاظ اقتصادی 
در شرایطی شــبیه به دوران پس از 

جنگ جهانی اول می برد.
مجلس به جای این کارها با کسری 
بودجه مقابله کند و مصارف بودجه را 
مدیریت کند. زمانی که می شود این 
کارها را انجام داد، چرا مردم ریاضت 
بکشــند و در تهیه نان شــب دچار 
مشکل شوند؟ کسانی که می خواهند 
در صحن مجلس در مورد نرخ ارز در 
بودجــه ۱۴۰۰ تصمیم گیری کنند، 
باید دقــت کنند چرا که مــا تاکنون 
فکــر می کردیم که اعتــراض آنها به 
الیحه ارسالی بودجه، به دلیل حمایت 
از فقراســت اما امــروز می بینیم که 
اعتراضشــان به نفع ثروتمندان تمام 
شــده اســت. این کار آنهــا جایزه و 
پاداشــی برای ثروتمنــدان و تنبیه 
فقرا و نیازمندان محســوب می شود. 
این تصمیــم، عملی تورمی اســت و 
هر عمل تورمی علیه فقراســت. اگر 
کسی می خواهد به جیب فقرا دست 
ببرد، اول باید جیب خودش را خالی 
و هزینه های تصمیماتش را پرداخت 
کند. حاصل تورمی که اینها به مردم 
تحمیل می کنند، در تاریخ علیه شان 
ثبت خواهد شــد چرا که باید بدانند 
بحران موجود با هیچ یک از بحران های 
گذشــته قابل قیاس نیست. تاریخ در 
مورد آنها به بدی قضاوت خواهد کرد. 
بدانید که در آینده اعمال اقتصادی تان 
معیار قضاوت تاریخ نویســان خواهد 
بود و تاریخ هیچ گاه عمل مخرب شما 
را فراموش نمی کنــد. حداقل اگر در 
جهت فرمایشــات رهبری در مورد 
اقتصاد مقاومتی عمل نمی کنید، در 

جهت مخالف حرکت نکنید.

محجوب نسبت به تصمیم مجلس مبنی بر تک نرخی کردن ارز در بودجه ۱۴۰۰ هشدار داد

نیاز کارگران به افزایش ۶۰۰درصدی مزد در سال آینده

خبر

نتایج یــک پژوهش نشــان می دهد که بیشــترین 
متقاضیان بیمه بیکاری کرونا را مردان ۳۰ تا ۴۰ ســاله 
تشکیل می دهند که ۷۸درصد آنها دارای قرارداد موقت 

بوده و در بخش های خدماتی اشتغال به کار داشته اند.
به گزارش ایســنا، برابر اعالم معاونت اشتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نزدیک به ۷۰درصد زنان شاغل 
تحت تاثیر کرونا شغل خود را از دست داده و بیکار شدند 
که نشان می دهد زنان بیشترین آســیب دیدگان کرونا 
هستند. همچنین براساس گزارش موسسه عالی پژوهش 

تامین اجتماعی، بیشترین ثبت درخواست برای دریافت 
مقرری بیمه بیکاری کرونا در سامانه بیمه بیکاری وزارت 
کار از سوی مردان ۳۰ تا ۴۰ ساله بوده است به نحوی که 
در فاصله ماه های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ 
که اوج شیوع کرونا در کشــور بود، مردان ۳۰ تا ۴۰ ساله 
و عمدتا ساکن در نقاط شــهری بیشترین متقاضی بیمه 
بیکاری بودند که ۷۸درصد آنها دارای قرارداد موقت بوده 
و بیش از ۶۱درصد در بخش های خدماتی اشتغال به کار 

داشته اند.

اســتان های تهران، اصفهــان، آذربایجان شــرقی، 
خراســان رضوی و فــارس پنج اســتانی هســتند که 
 بیشــترین میزان پراکندگــی جمعیت مذکــور به آنها 

اختصاص دارد.
بررســی مقرری بگیران بیمه بیکاری نشان می دهد 
که تا اســفند ۱۳۹۸ جمعا ۲۲۶هزار نفــر متقاضی بیمه 
بیکاری در کشــور در حال دریافت مقــرری بودند اما با 
شیوع ویروس کرونا و آسیب دیدن بســیاری از مشاغل 
که موجــب تعطیل یــا نیمه تعطیلی آنها، عــدم تمدید 

قراردادهای کار و تعدیل نیروهای کار شــد آمار بیکاران 
افزایش پیدا کرد به نحوی که تنها در سه ماهه اسفند ۹۸ و 
 فروردین و اردیبهشت ۹۹ حدود ۷۵۰هزار نفر درخواست

بیمه بیکاری کرده اند.

بیشتر متقاضیان بیمه بیکاری، کارگران قرارداد موقت هستند

حامیان ارز ۱۷هزار و ۵۰۰ 
تومانی، ثروتمندان هستند 

نه فقرا. صدای ثروتمندان 
دقیقا از جایی بلند شده 

که باید متعلق به فقرا 
یعنی اکثریت جامعه باشد. 

مجلس برای مردم است 
و نباید صدای ثروتمندان 

باشد

افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ 
به ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان، 

پول ملی را رسما به کاغذ 
پاره تبدیل می کند و برای 

کشور، استقالل باقی 
نمی گذارد. این تصمیم از 

تحریم و حتی حمله نظامی 
به ایران خطرناک تر است
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