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مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار:
 ۲۶۲هزار نفر سال گذشته 

بیمه بیکاری گرفتند
جدیدتریــن گــزارش مرکز آمــار و اطالعات 
راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشــان 
می دهد که سال گذشته ۲۶۲هزار و ۳۰۰ نفر بیمه 
بیکاری می گرفتند که نسبت به ســال قبل از آن 
)۱۳۹۶( ۱۹درصد رشد داشت. طبق این گزارش، 
۷۷درصد مقرری بگیران مــرد و ۲۳درصد را زنان 
تشکیل می دادند. بیشــترین مقرری بگیران بیمه 
بیکاری مربوط به استان های تهران )۶۵هزار نفر(، 
اصفهان )۲۸هــزار و ۶۲۳ نفر(، خراســان رضوی 
)۱۹هزار نفر( و البرز )۱۸هزار نفر( بود. براساس آمار 
سال گذشته ۲۵۹هزار و ۲۸۶ نفر مقرری بگیر جدید 
ثبت شده که ۸۴.۱درصد متاهل و ۱۸.۹درصد مجرد 
بودند. همچنین براساس آمار از میان بیکاران سال 
گذشــته، ۳۰هزار و ۳۱۸ نفر برای آموزش مهارت 
به ســازمان فنی و حرفه ای معرفی شدند و ۹هزار و 
۸۶۰ نفر هیچ مهارتی نداشتند. البته در سال ۱۳۹۷ 
مقرری ۱۹۲هزار و ۱۱۷ نفر قطع شد که بیشترین 
علت قطع مربوط به پایان دوره استحقاق مقرری است 
)۱۴۹هزار و ۸۱ نفر(. بررسی ها نشان می دهد ۱۸هزار 
و ۱۱۲ نفر شغل جدید پیدا کردند، ۱۴هزار و ۵۴۵ نفر 
اشتغال پنهان داشتند که شناسایی شد و ۴۶۴ نفر از 

حاضر به کار در مشاغل پیشنهادی نبودند.
    

کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار     مرکزی:
پرونده کارگران بازداشتی آذرآب 

و هپکو را تعیین تکلیف کنید
کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان 
مرکزی طی نامه ای به »محمد شــریعتمداری« 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار پیگیری و 
تعیین تکلیف پرونده کارگران هپکو و آذرآب شد که 
در تجمعات صنفی بازداشت شده و پرونده قضایی 
مفتوح دارند. به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است: 
استان مرکزی یکی از قطب های مهم صنعتی کشور 
در دهه های گذشته به عنوان پرچمدار عرصه تولید 
و کار شناخته شــده و نقش کارگران این استان در 
عرصه های دفاع مقدس و بازسازی پس از جنگ و 
توسعه آشکار و انکارناپذیر است. متاسفانه در چند 
سال اخیر خصوصی سازی و سهامداری با روش های 
نامعقول نه تنها به عنوان معضل بزرگ به صنعت و 
تولید آسیب جدی وارد کرده بلکه امنیت شغلی و 
اجتماعی کارگران را به شدت تضعیف کرده است. 
امروز کارگران شرکت های عظیم آذرآب و هپکو و 
تولید قربانی خصوصی سازی نادرست هستند. در 
اعتراضات صنفی اخیر شرکت های هپکو و آذرآب 
تعدادی از کارگران دو شرکت مذکور بازداشت شدند. 
هر چند با کمک مسئولین همگی آزاد شدند، لیکن 
پرونده آنها همچنان مفتوح اســت. پیرو مذاکرات 
انجام شده با جنابعالی در تهران و همچنین سفر اخیر 
به استان مرکزی )جلسه با شوراهای اسالمی کار(، 
مکاتبه اعضای کانون هماهنگی شوراهای اسالمی 
کار استان مرکزی و دســتور تشکیل کمیته ای با 
حضور معاونت حقوقی ریاســت جمهوری و وزیر 
دادگستری و نماینده قوه قضاییه جهت پیگیری 
و تعیین تکلیف پرونده مفتوح کارگران بازداشت 
شده و مشکالت واحدهای بحرانی استان مرکزی، 
خواهشمند است دســتور فرمایید در اسرع وقت 
موضوع در دستور کار قرار گیرد تا نگرانی کارگران 
واحدهای خصوصی سازی شده که تنها دغدغه آنها 

حفظ تولید و اشتغال است، مرتفع شود.
    

تامین اجتماعی ماهانه ۹هزار 
میلیارد تومان هزینه می کند

معاون امور استان های تامین اجتماعی گفت: 
این ســازمان ماهانه بیش از ۹هزار میلیارد تومان 
برای بیمه شدگان هزینه می کند که عمده آن برای 
مستمری  بگیران، مقرری  بگیران، بازنشستگان و 
بخش درمان اســت. به گزارش ایرنا، قائم موهبتی 
افزود: وضعیت تامین اجتماعی متاثر از شــرایط 
عمومی کشور بر کسی پوشیده نیست اما گاهی از 
برخی استان ها شنیده می شود سازمان سختگیری 
می کند که در این خصوص شاید نتوانسته ایم آن طور 
که باید وظایف و فعالیت های سازمان را برای مردم 
بیان کنیم. وی گفت: افرادی که با پرداخت حق بیمه 
از خدمات تامین اجتماعی بهره مند می شــوند از 
خدمات درازمدت با عنوان مستمری برای یک عمر 
استفاده خواهند کرد لذا اگر پرداختی صورت نگیرد 
دریافتی هم نخواهد بود و این موضوع امر طبیعی 
و بدیهی اســت. وی افزود: تامین اجتماعی نه تنها 
به کسی سخت نمی گیرد که سهل هم می گیرد و 
می خواهد تامین کننده و تسهیل کننده زندگی مردم 
باشد. معاون امور استان های تامین اجتماعی گفت: 
در حال حاضر شرایط کشور به ویژه بخش تولید و 
کارفرمایان که حق بزرگی بر رونق و توسعه امور کشور 
دارند را می دانیم و وظیفه داریم هرآنچه از دستمان 

برمی آید با این قشر همکاری و همراهی کنیم.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

نزدیــک به یــک دهه اســت که 
»شوک درمانی« از لیست راهکارهای 
موفق اقتصادی خارج شــده است. در 
دو دهه آخر قرن بیســتم میالدی، در 
بحران های متعدد اقتصادی در جهان 
از بولیوی و آرژانتین گرفته تا کشورهای 
بلوک شرق، توسل به شوک، به مشکالت 
ساختاری اقتصاد کشورها بیشتر دامن 
زد و بــه همیــن دلیــل، راهکارهای 
جایگزین، دوباره در دســتور کار قرار 
گرفتند اما به رغم این حقیقت که امروز 
»تدریج گرایی« مبنای کار دولت هایی 
قرار گرفته که به توســعه همه جانبه 
می اندیشند، یک باره شب بیست و سوم 
آبان ماه، نرخ بنزیــن آزاد یک جهش 

۲۰۰درصدی پیدا کرد.
در ابتدا اعالم شــد قرار نیست این 
افزایش نــرخ، روی نرخ باقــی کاالها 
و خدمــات تاثیری بگــذارد و به مردم 
اطمینان داده شــد »هیچ چیز گران 
نمی شود«. گرچه اقتصاددانان مستقل 
با تاکید بر تاثیر نــرخ بنزین بر زنجیره 
کاالها و خدمات از همــان ابتدا اعالم 
کردند که تورم خزنــده در راه خواهد 
بود و کنترل قیمت هــا چندان جامه 
عمل نخواهد پوشید اما بعد از گذشت 
نزدیک به دو هفتــه، »یداهلل صادقی« 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران از افزایش قیمت ۱۶ قلم از 

صد کاالی پرمصرف خبر داده و گفته 
است: »افزایش قیمت به دالیل فصلی 
و درصدی به دلیل افزایش قیمت حمل 

و نقل است«.
وی عنوان کرده است: »علت برخی 
افزایش قیمت ها نیز مربوط باال رفتن 
کرایه حمل و نقل توسط وانت بارها است 
که متاثر از افزایش قیمت بنزین است«.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در 
نشست علنی مجلس در چهارم آذرماه، 
اعتراف کرد که قبول داریم اصالح قیمت 
بنزین آثار تورمی واقعی دارد با این حال 
به دنبال آن هســتیم مانع موج روانی 

گرانی در جامعه شویم.
رحمانی با بیان اینکه برآورد مرکز 
پژوهش ها از آثار افزایش قیمت بنزین 
۲.۶درصد و بانک مرکزی ۴درصد روی 
کاال و خدمات بود، گفت: ما آثار واقعی 
افزایش قیمت بنزیــن را می پذیریم، با 
این حال دنبال آن بودیم که آثار روانی را 
کنترل کنیم و اجازه ندهیم افراد سودجو 

از فرصت پیش آمده استفاده کنند.
با این حســاب، در روزهای ابتدایی 
آذر، آثار تورمی »گرانی بنزین« تبدیل به 
یک واقعیت پذیرفته است؛ واقعیتی که 
بلندگوهای رسمی و کسانی که مدعی 
ثبات قیمتی بعــد از گرانی یک کاالی 
اصلی بودند، بــه آن اعتراف می کنند. 
در این مختصات، حتی اگر تاثیر گرانی 
بنزین بر کاالهای اساسی خانوار مانند 
ســبد خوراکی ها، هنوز قابل تخمین 

نباشد اما با قاطعیت می توان گفت که 
مولفه حمل و نقل که یکی از مولفه های 
تاثیرگذار در ســبد معاش خانوارها به 
خصوص خانوارهای کم درآمد اســت، 
دچار افزایش قیمت حداقل ۱۰درصدی 
شده است. در این اوضاع سوال اصلی این 
است: تکلیف دستمزد ۹۹ و تعیین سبد 

معاش خانوار چه می شود؟
تعویق محاسبات تعیین مزد

تا امروز دو جلســه رسمی کمیته 
دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار 
شــده اســت. دســتور کار اصلی این 
جلسات، محاسبات سبد معاش حداقلی 
خانوار )موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون 
کار( است، با این حال به دلیل اتفاقات 
منتج از شوک درمانی اقتصادی، »علی 
خدایی« عضو کارگری شورای عالی کار 
می گوید: فعالً محاسبات سبد معیشت 

را به تعویق انداختیم.
او با بیان اینکه مسلماً گرانی بنزین 
روی باقــی مولفه هــای ســبد به جز 
حمل ونقــل، تاثیر خواهد داشــت، به 
کارگران اطمینــان می دهد که حتماً 
همه افزایش قیمت ها در محاســبات 
سبد معاش خانوار منظور خواهد شد 
و نرخ های واقعی و در دسترس در نظر 

گرفته خواهد شد.
حال بدون توجه به نتایج محاسبات 
سبد معاش و این مساله که بسیاری از 
فعاالن کارگری معتقدند محاسبه سبد 
معاش و حتی تایید سه جانبه این سبد 

که امضای دولتی ها و کارفرمایان را نیز 
به همراه داشته باشد، به معنای لحاظ 
شدن عدد آن در تعیین دستمزد نیست 
و باز هم به دلیل فقــدان توان چانه زنی 
جمعی کارگران، احتمال زیاد دارد که 
مزد را براساس نرخ تورم رسمی و بدون 
توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تعیین 
کنند اما اینکه چگونه قرار است تغییرات 
قیمتی در محاسبات سبد معاش منظور 
شود و این محاسبات باید چه تغییراتی 

بکند، یک پرسش اساسی ست.
 تغییر محاسبات 

سبد معاش کارگران
تا پیش از این ســبد معاش خانوار 
با مبنا قــرار دادن »ســبد خوراکی ها 
و آشامیدنی ها« و ســپس اعمال یک 
ضریب محاسبه می شد. در واقع همواره 
با اســتناد به داده های انستیتو پاستور 
ایران در مورد خوراکی های مورد نیاز و 
سپس داده های مرکز آمار ایران، سبد 

خوراکی ها و آشامیدنی های خانوارهای 
کارگری محاسبه و سپس با اعمال یک 
ضریب که در محاســبات اسفند ۹۷ 
معادل ۲۶.۴ در نظر گرفته شــد، سبد 
معاش کلی به دست آمده است اما اکنون 
با اتفاقاتی که در حوزه قیمت های بازار 
رخ داده، ازجمله گرانی تقریباً بی سابقه 
مســکن و افزایش هزینه حمل ونقل 
نمی توان ســبد خوراکی ها را مبنای 
محاسبات ســبد قرار داد و الزم است 
مولفه های اصلی سبد و وزن های آنها به 

صورت جداگانه محاسبه شود.
ســبد معاش خانوار از چند مولفه 
اصلی تشکیل شــده است: خوراکی ها 
و آشامیدنی ها، مســکن، حمل ونقل، 
آموزش، بهداشت، تفریحات و سایر. هر 
کدام از این مولفه ها یک »وزن« یا همان 
میزان تاثیرگذاری دارند که این وزن را 
مرکز آمار ایران مشخص کرده است. در 
نتیجه سبد معاش با محاسبه هر مولفه و 
سپس جمع وزنی این مولفه ها حاصل 

می شود.
»فرامرز توفیقــی« رئیس کمیته 
دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار کشور در این رابطه می گوید: گروه 
کارگری امسال همین پیشنهاد را ارائه 
داده اســت. پیش از این، هر ســال در 
زمان تعیین مزد، نمایندگان دولتی و 
کارفرمایان از دستمزد منطقه ای سخن 
می گفتند اما امسال گرچه در آغاز، کمی 
روی موضوع مانور دادنــد ولی حاال با 
افزایش نرخ تــورم در دورافتاده ترین 
مناطق و حتی افزایش بیشتر قیمت ها 
در این مناطق، از این موضع خود عقب 
نشسته اند. ما در کمیته دستمزد اعالم 
کردیم دیگر باید رویه محاســبه سبد 
خوراکی و مبنا قرار دادن آن را متوقف 
کنیم بلکــه باید مولفه هــا را جداگانه 
محاسبه و وزن بخشی کنیم که فوری 
صــدای نمایندگان دولــت و کارفرما 
درآمد چراکــه خودشــان می دانند 
»مســکن« بیش از ۵ برابر گران شده و 
هنوز هم نتواسته اند جلوی افزایش آن 
را بگیرند. االن حمل ونقل هم به همان 

سرنوشت دچار شده است.
او در مورد روش محاسبه می گوید: 
تاثیر هر مولفه بر سبد معیشت، کاماًل 
مشخص است. در گزارش های بودجه و 
هزینه خانوار که ساالنه توسط مرکز آمار 
ایران اعالم می شود، این وزن ها مشخص 
شده اســت. با این حســاب، محاسبه 
کاری نــدارد. مثاًل بــرای حمل ونقل، 

می دانیم که تاثیر یا وزن این مولفه در 
بودجه خانوار، ۱۰درصد اســت یعنی 
از ۱۰۰درصد حقوق ماهانه، ۱۰درصد 
سهم حمل ونقل اســت. اگر سبد سال 
گذشته را برای سادگی ۴ میلیون تومان 
در نظر بگیریــم، ۱۰درصد ۴ میلیون 
تومان می شود ۴۰۰هزار تومان، یعنی 
۴۰۰هزار تومان از سبد پارسال، متعلق 
به حمل ونقل بوده اســت. حاال امسال 
چقدر هزینه ها باال رفته است؟ محاسبه، 
کار دشــواری نیســت. یک ۶۰ لیتر 
سهیمه ای داریم که ۵۰درصد افزایش 
قیمت داشته و یک غیرسهمیه ای که 
۲۰۰درصد افزایش  قیمت داشته است. 
میانگین مصرف سوخت در کالنشهرها 
برای رســیدن به محل کار ۱۴۲ لیتر 
است. خیلی راحت می توان این محاسبه 
را انجام داد و مشخص کرد که ۴۰۰هزار 
تومان پارسال، امســال به چه عددی 

نزدیک شده است.
توفیقی البته معتقد است دولتی ها 
و کارفرمایان این شیوه محاسبه سبد را 
نخواهند پذیرفت چراکه این شیوه، نرخ 
سبد معاش را به نرخ های واقعی که بسیار 
باالتر از توقع و خواســت آنهاست، باال 
می برد. او می گوید: شرکای اجتماعی 
کارگران تمایل دارند هزینه ها را بسیار 
کمتر از هزینه های واقعی برآورد کنند 
و تازه همین هزینه های حداقلی را نیز 
در تعیین دستمزد کنار می گذارند و به 
بضاعت دولت و کارفرمایان و نرخ تورم 

رسمی می چسبند!
در این شــرایط، بایــد اولین گام، 
درست برداشته شود. به عبارتی باید از 
ساده سازی در محاسبات سبد معاش 
خانــوار و تقلیل گرایی جلوگیری کرد. 
باید همه مولفه های سبد، دقیق و واقعی 
محاسبه شده و سپس با جمع وزنی این 
مولفه ها، هزینه هــای حداقلی زندگی 
کارگران به دست آید. حداقلش این است 
که کارگران بدانند چقدر حق شان است!

شنای ایران در خالف جهت جریان دنیا

گره کور تعیین دستمزد ۹۹ بعد از گرانی بنزین

خبر

گران شــدن ناگهانی بنزین بــه نگرانی های 
بســیاری در بین گروه های مــردم به خصوص 
طبقات فرودست دامن زده اســت. در این بین، 
کارگران، بیکاران و نیروی تحصیل کرده و جوانان 
جوایای کار در صفوف اول اعتراض به گرانی بنزین 

قرار دارند.
»حسن صادقی« رئیس اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری در گفت وگو بــا ایلنا پیش از هر 
چیز به تاریخچه تصمیماتی می پردازد که با گران 
شدن حامل های انرژی، قصد اعمال سیاست های 
انقباضی دارند: در بحث افزایش قیمت حامل های 
انرژی از بدو پیدایش در دولت های قبل هم کمتر 
شاهد یک عقل گرایی مبتنی بر شناخت جامعه 
هدف بودیم. در دولت آقای هاشمی، در مقطعی که 
موضوع افزایش نرخ حامل های انرژی و به موازات 
آن پرداخت یارانه به کاالهای اساسی مطرح شد، 
یک جامعیتی در بین علمای اقتصاد در دولت آن 
زمان را شاهد بودیم که عوارضش را سنجیدند و 
بعد عقب نشینی تاکتیکی کردند و پس از آن هم 
به صورت پلکانی عمل کردند. حاصل آن عملکرد، 
گرچه تنش مقطعی بود اما گستردگی آن تنش به 

میزانی که امروز شاهد هستیم، نبود.
وی می گوید: در دولت آقای خاتمی با همین 
روند با موضوع حذف یارانه هــا و افزایش قیمت 
حامل های انرژی برخورد شد و حتی تدبیر بهتری 

بر موضوع مستولی شد و کار بر یک جریان اصولی 
و توام با عقالنیت حرکت کرد که آثار مثبت آن را 
دیدیم که در نتیجه آن، مردم به مراتب راضی تر 
بودند. اگر بخواهیم رتبه بندی کنیم، به جز دولت 
زمان جنگ، دولت آقای خاتمی، رتبه اول و دولت 
آقای هاشمی، رتبه دوم عقالنیت را دارا بودند. این 
دولت ها به رغم گرایش به توسعه اقتصادی، جامعه 
هدف و ضعفا را مورد نظر قــرار دادند و عدالت را 
قربانی توسعه نکردند. متاســفانه در دولت آقای 
احمدی نژاد و مجالس وقت همراه ایشان، ما شاهد 
یک گسسست فکری میان کارشناسان اقتصاد و 
مدیران اجرایی کشور بودیم. این گسست فکری 
به گرفتن تصمیمی منتج شد که شاید نیم قرن 
دیگر اگر ما به عقالنیت برنگردیم، باید همچنان 
هزینه آن را پرداخت کنیــم. وقتی عقالی قوم و 
کارشناسان اقتصاد را کنار گذاشتند و یک تصمیم 
فی البداهه گرفتند که برای مردم، آن زمان پولی که 
گرفتند، مزیت بود اما پیامدهای وخیم آن دیده 
نشده بود، آغازگر تحولی منفی شد که نتایج بسیار 
بدی داشت. اولین پیامد این بود که حوزه اشتغال 
مولد که همان صنعت و تولید است، رنگ باخت و 

اشتغال غیرمولد رواج پیدا کرد.
صادقی ادامه می دهد: آمار و اطالعاتی که همان 
زمان منتشر شد، نشــان می داد که این تصمیم، 
شکاف اجتماعی را بیشتر می کند، فقرا را فقیرتر 

و اغنیا را غنی تر می سازد و در بلندمدت، کفه ترازو 
را از اشتغال مولد به سمت اشتغال غیرمولد سوق 
خواهد داد. البته در بدو حذف یارانه ها و افزایش 
نرخ حامل های انرژی شعارهایی سر دادند مبنی 
بر اینکه قرار است ۳۰درصد پول به صنعت و تولید 
برگردد که عمالً این وعده، اجرا نشد و همین باعث 
شد که پیچ و مهره های اشــتغال مولد در کشور 
سست شود. به گفته وی، در استمرار این حرکت، 
ما شاهد برهم خوردن تمام معادالت اقتصاد سالم 
و اشتغال مولد بودیم تا زمان دولت آقای روحانی 
و این توقع را داشــتیم که دولت روحانی با تدبیر، 
موضوع را اداره کند که در دولت اول ایشــان، این 

تدبیر قابل مشاهده بود.
صادقی به عملکرد صداوسیما یا رسانه ملی نقد 
کرده و می گوید: صداوسیما در اتفاقات اخیر باید 
برنامه می گذاشت، کارشناسان و دغدغه مندان 
را دعوت می کرد و به عمق موضوع ورود می کرد و 
جوانب کار را به بحث می گذاشت تا مشخص شود 
چه چیزی باعث شده موضوعی که قبالً پیامدهای 
منفی آن را دیده بودیم، مجدداً در دستور کار قرار 
بگیــرد و در نهایت، یک فرمولــی ارائه می دادند 
برای آینده تا دیگر ایــن اتفاقات نیفتد. نمی دانم 
چرا مسئوالن از همین تاریخ بعد از انقالب درس 
نمی گیرند و چرا قبول نمی کنند در هر مقطعی 
که حامل های انرژی دســت کاری شــده، مردم 

عکس العمل نشان داده اند؟ ساده است، اینها سگ 
تورم را رها کردند و سنگ دستمزد و افزایش درآمد 
را چهارمیخه بستند. معلوم است که مردم دنبال 
این می افتند که زنجیرها را پاره کنند و ســنگ 

دستمزد را مانند تورم رها کنند!
به اعتقاد صادقی، دولت دو اشتباه بزرگ داشت؛ 
یکی دســتکاری نرخ ارز و دیگر، دستکاری نرخ 
بنزین: ما در مقطعی به اقتصاد آزاد وصل شدیم 
و چند سال، توسعه را دنبال کردیم و با نفت ۱۵۰ 
دالری اقتصاد را بستیم. دیگر امکان بازگشت به 
عقب وجود ندارد. در هرحال، باید دولت پیامدهای 
اجتماعی موضوع را مدیریت می کرد حتی دولتی 
که میلیاردها ریال کســری بودجه دارد و درآمد 
نفتی ندارد، باید پیامدهای اجتماعی تصمیمات 
اقتصادی خود را در نظــر بگیرد. هیچ کدام از این 

مشکالت نباید به فقیرسازی اجتماعی بیانجامد.
صادقی تاکید می کند: دولت از اقتصاددانان 
و شــرکای اجتماعــی کارگــری و کارفرمایی، 

نظرخواهی نکرده اســت. ابتدا باید کار را به شور 
می گذاشــتند و بعد هم، بنزیــن را تک نرخی 
می کردند، لیتری ۱۵۰۰ تومان. همه هم بنزین 
آزاد بزنند، آن وقت نیازی به توزیع درآمد حاصل، 
میان مردم نبود. متاسفانه ما به یک عملکرد غلط 
به نام یارانه مرتب پروبــال می دهیم و این ما را به 
ســمت ناکجاآباد هدایت می کند. به عنوان یک 
فعال حوزه ی کارگری می دانم که دســتکاری 
نرخ حامل های انرژی که با زندگی روزمزه مردم 
ســروکار دارد، به خصوص در کشوری که سهم 
اشتغال مولدش، ۶۷درصد است، می تواند بحران 
اجتماعی گسترده به وجود بیاورد به همین دلیل 
هم اعتقاد دارم که به رغم اینکه این دولت را دولت 
تدبیر می دانستیم )حاال امیدش را مدت هاست که 
رها کرده ایم و به امیدش دیگر امید نبسته ایم( در 
این کار، بی تدبیری کــرد و تصمیمات فعلی این 
دولت با شعارهایی که ابتدا در مورد تدبیر می داد، 

قابل جمع کردن نیست.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

سگ تورم را  رها کرده و سنگ دستمزد را بسته اند

شرکای اجتماعی کارگران 
تمایل دارند هزینه ها را 

بسیار کمتر از هزینه های 
واقعی برآورد کنند و تازه 

همین هزینه های حداقلی 
را نیز در تعیین دستمزد 

کنار می گذارند و به بضاعت 
دولت و کارفرمایان و نرخ 

تورم رسمی می چسبند

آثار تورمی گرانی بنزین 
تبدیل به یک واقعیت 

پذیرفته است؛ واقعیتی که 
بلندگوهای رسمی و کسانی 

که مدعی ثبات قیمتی 
بعد از گرانی یک کاالی 

اصلی بودند، به آن اعتراف 
می کنند
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