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وزیر کار خبر داد:
 تالش برای ایجاد 

یک میلیون شغل در سال 98

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی از اختصاص 
۲۵هزار میلیارد تومــان منابع مالی، بــرای ایجاد 
یک میلیون و ۹۰هزار شغل در ســال ۹۸ خبر داد و 
گفت: این مبلغ پس از تصویب طرح در شورای عالی 
اشــتغال اختصاص می یابد. به گزارش مهر، محمد 
شریعتمداری اظهار داشت: گزارش ها نشان می دهد 
به رغم فشارهای ظالمانه، سیاست های اشتغالزایی، 
سیاســت های خوبی بــوده طوری کــه در حوزه 
کشاورزی، میزان اشتغالزایی روند معقولی را طی کرده 
است. وی ادامه داد: همچنین در حوزه گردشگری، با 
ایجاد مراکز جدید گردشگری و قالب های مختلف 
پیشرفت های خوبی حاصل و قریب به ۲۰۰هزار شغل 
نیز در سال گذشته در حوزه گردشگری ایجاد شده 
است. شــریعتمداری تأکید کرد: در مجموع به رغم 
اینکه با کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مواجه 
بودیم، سیاست های اشتغالزایی قابل قبول بوده و روند 
خوبی را طی کرده است. وی با بیان اینکه برای سال 
۹۸ برنامه ای با مشارکت تمام دستگاه ها در دبیرخانه 
شورای عالی اشتغال تهیه شده، گفت: برای اجرای 
این برنامه، ۲,۵۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات 
عمومی در قالب تبصره ۱۸ قانــون بودجه ۹۸ کل 
کشور به عنوان یارانه سود تسهیالت در نظر گرفته 
شده و همچنین ۲۵هزار میلیارد تومان تسهیالت 
برای ایجــاد یک میلیون و ۹۰هزار فرصت شــغلی 
اختصاص می یابد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
تأکید بر لزوم مقابله با واردات کاالهای مشابه داخل 
افزود: باید در واردات کاال دقت الزم را داشته باشیم تا 
بتوانیم با رونق تولید، بخشی از اشتغال کشور را تثبیت 
کرده و توسعه دهیم. شریعتمداری همچنین با اشاره 
به اینکه یارانه مابه التفاوت نرخ سود تسهیالت بانک ها 
باید جبران شــود، گفت: عالوه بر این، برای توسعه 
اشتغال باید از ظرفیت مالیات و تأمین اجتماعی به 
عنوان یک سیاست مهم با هدف رونق تولید و تثبیت 

اشتغال بهره بگیریم.
    

انتشار بیانیه بازنشستگان در انتقاد 
از کمبود امکانات درمانی

جمعی از بازنشستگان کشــور در بیانیه ای از 
کمبود امکانــات دارویی و درمانــی انتقاد کردند 
و خواســتار بهبود اوضاع شــدند. به گزارش ایلنا، 
شورای بازنشستگان تامین اجتماعی در بیانیه ای 
به کمبود امکانات دارویــی و درمانی انتقاد کردند. 
آنها معتقدند تامین درمان و بهداشت باکیفیت، یکی 
از مهم ترین مطالبات مستمری بگیران و کارگران 
است. در این بیانیه آمده است: »بازار آزاد، چنگال 
سودورزی اش را در قالب بخش خصوصی به همه 
عرصه های زندگی ازجمله بهداشــت و ســالمت 
مردم کشانده است. امروزه طبقه مزدبگیر جامعه 
از تامین نیازمندی های اولیه بهداشــتی ازجمله 
شوینده ها، ضدعفونی کننده ها، اقالم بهداشت دهان 
و دندان تا تامین هزینه های ســنگین درمان انواع 
بیماری ها با فرایند انجام آزمایشات مختلف پزشکی 
تا رادیولوژی ها و انواع و اقسام اسکن ها و فیزیوتراپی و 
بستری شدن و اعمال جراحی ها تا تهیه داروها که گاه 
در بازار آزاد هم کمیابند، به شدت ناتوان است. امروز 
حتی سالمت دندان برای خوردن یه لقمه نان هم به 

معضلی تبدیل شده است!«. 
    

جزئیات افزایش حقوق 
بازنشستگان کشوری اعالم شد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: 
با ابالغ جــداول همسان ســازی و افزایش حقوق 
بازنشســتگان و موظفین صندوق بازنشســتگی 
کشوری از سوی سازمان برنامه و بودجه، این سازمان 
متعهد به تخصیص مجموعا ۱۲۲۵۰ میلیارد تومان 
بابت افزایش سنواتی و همسان سازی برای سال ۹۸ 
شده است. به گزارش ایلنا، سیدمیعاد صالحی گفت: 
افزایش حقوق ها ناشی از دو بخش افزایش سنواتی و 
همچنین همسان سازی است. در بخش اول، افزایش 
ســنواتی حقوق ها برابر با ۱۸درصد است به نحوی 
که از ۴۴۰هزار تومان کمتر نباشد. همچنین عالوه 
بر افزایش سنواتی، مبلغی نیز بابت همسان سازی 
به حقوق بازنشستگان اضافه شده است. وی اظهار 
داشت: مجموع حقوق بازنشســتگان رشد ۲۴ تا 
۴۰درصدی پیدا می کند. بنابراین حقوق پایین ترین 
گروه های شغلی تحت پوشش با ۳۰ سال خدمت به 

۲۰میلیون و ۹۸۵هزار و ۸۸۰ ریال خواهد رسید.

4
اخبار کارگری

مریم وحیدیان

حال و هوای اســتان لرستان اصال 
خوب نیســت! کارگر اگر یک درد دارد، 
بیــکار هــزار درد دارد. خرم آباد، گهر، 
دورود، بروجرد و روســتاها و شهرهای 
لرستان قصه پر غصه زندگی جوانان و 
مردان و زنانی اســت که بیکاری تماماً 
زندگی شــان را بلعیده است. مرد عرق 
خســتگی و دلزدگــی را از چهره پاک 
می کند و می گوید: از کجا برایتان بگویم؟ 
از کســانی که از امکانات اولیه زندگی 
محروم اند یا مردانی که غروب که می شود 
در قصابی ها استخوان جمع می کنند تا 
الاقل مزه گوشــت از مذاق فرزندانشان 
فراموش نشــود؟ از زنانی که آخر وقت 
میوه های گندیــده را می خرند تا طعم 
میوه را بچشند؟ ما فراموش شده ایم انگار 
و سعی می کنیم الاقل طعم خوراکی ها 

را فراموش نکنیم.
او که یکی از اهالی شهرستان دورود 
اســت که بیکار مانده، می گوید غصه 
اینجا بیکاری ست! درد کارخانجاتی که 
یکی یکی تعطیل شــدند و سرگردانی 
کارگرانشان را رقم زدند. خیلی از ما باید 

االن در این کارخانجات کار می کردیم.
پارسیلون خرم آباد، فارسیت دورود، 
صدر فوالد لرســتان، ســامان کاشی 
بروجرد، ماشین سازی لرستان و کاشی 
جم بروجرد نام کارخانه هایی ست که با 
حسرت بر زبان می آورد؛ کارخانجاتی 
که زمانی امید مــردم این منطقه برای 

یافتن کار بوده اند.
طبق نتایج طرح آمارگیری از نیروی 
کار مرکز آمار در ســال ۹۷ نرخ بیکاری 
در لرســتان ۱۳.۵درصد اســت. این 
درحالیســت که نرخ بیکاری در سال 
۹۷ در کل کشــور ۱۲.۰درصــد بوده 
است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی 
در این اســتان ۳۶.۸درصد بوده که از 
نرخ مشــارکت اقتصادی در کل کشور 
)میانگین( که ۴۰.۵است، کمتر است. 

همین آمار خود گویای هزاران مشکلی 
است که بر زندگی مردم این منطقه نازل 

می شود.
تعطیلی و نیمه تعطیلی کارخانه های 
بزرگ لرســتان، همان بالیی است که 
امکان اشــتغال برای مــردم منطقه را 
بلعیده است. در بین کارخانجات تعطیل 
شده در لرســتان، یکی از بزرگترین ها 
پارسیلون خرم آباد بود که با ۲ هزار کارگر 

تعطیل شد.
کارخانه پارســیلون خرم آباد که در 
کیلومتر ۸ جاده خرم آباد واقع اســت تا 
قبل از واگذاری، ۲ هزار کارگر به صورت 
مستقیم داشت و چیزی حدود ۱۵هزار 
نفر به صورت غیرمســتقیم برای این 
کارخانه کار می کردند. در حال حاضر این 
کارخانه به گفته محمدحسن موسیوند، 
دبیر اجرایی خانه کارگــر خرم آباد به 
تعطیلی کامل کشیده شده و االن فقط 
نیروهای حراست و حفاظت فیزیکی در 
این کارخانه مانده اند. »ویترین صنعت 
خرم آباد« با نهایت تأسف حاال تبدیل به 

یک »متروکه« شده است.
به گفته او، این واحد نســاجی که از 
سال ۹۴ تعطیل شده است و عمده ترین 
مشکل آن، سوءمدیریت و واگذاری غلط 
بود. مالکان پارســیلون نتوانستند این 
سنگ بزرگ را بلند کنند و این صنعت 
مهم در لرستان زمین خورد. کارگران این 
کارخانه بارها مقابل استانداری لرستان 
تجمع کردند اما نهایتاً مجبور شــدند، 
بیکار و سرگردان شوند. در نهایت بحث 
خلع ید کارفرمای کارخانه مطرح شد 
ولی این مساله برای مردم بیکار لرستان 

آب و نان نمی شود.
کارخانه فارسیت دورود نیز با ۴۵۰ 
نفر کارگر از مهر ماه سال ۹۳ تاکنون به 
علت مجوزهای زیست محیطی تعطیل 
است. استفاده از ماده خطرناک آزبست 
در تولید ورق و لوله، مشکالت عدیده ای 
برای این کارخانه ایجاد کرد و در نهایت 
موجب تعطیلی آن شد. کارخانه فارسیت 

دورود یکی از کارخانه های قدیمی این 
شهرســتان است که در ســال ۱۳۴۸ 
راه اندازی و عمده محصوالت آن را ورق 
ایرانیت و لوله با ابعاد مختلف تشــکیل 
می داد. از دست دادن بازار فروش و زیان 
انباشته از دیگر مشکالت این کارخانه 
و از علل تعطیلی آن بــود. کارگران این 
کارخانه بیکار شدند ولی تعدادی از آنها 
توانستند به صورت موقت در کارخانه 
فوالد چدن به صورت مأمور به خدمت 

مشغول به کار شوند.
کارخانــه فوالد و چــدن دورود نیز 
به عنــوان قطب ریخته گری اســتان، 
البته مثل دورانی که ۲ هزار کارگر را در 
استخدام داشــت و روزهای اوجش را 
می گذراند، نیست اما باالخره تا حدی 
توانسته نیروی بیکار کارخانه فارسیت 
را جذب کند. در واقع کمکی که در سال 
۹۷ به این کارخانه شد، سبب شد تا بتواند 

اندکی روی پای خود بایستد.
کارخانــه صــدر فوالد لرســتان، 
بزرگ ترین واحد تولیدی قطعات فوالد 
بود که در سال ۹۴ فعالیت خود را با تولید 
ساالنه ۱۰۰هزار تن محصوالت فوالدی 
آغاز کرد. این مجموعه در مدت کوتاهی 
توانســت حدود ۸۰هزار تن در ســال 
افزایش تولید انواع محصوالت فوالدی را 
به همراه داشته باشد. این کارخانه که در 
مجاورت اتوبان خرم آباد قرار دارد هم در 
نهایت به سرنوشت تعطیلی گرفتار شد 
و پس از یک سال و نیم فعالیت، تعطیل 

شد و ۱۸۰ کارگر آن بیکار شدند.
ماشین سازی لرســتان اما به گفته 
موسیوند به دلیل مشــکل مواد اولیه و 
کمبود نقدینگی به تعطیلی کشانده شد. 
تعطیلی این کارخانه که بخشی از سهام 
آن از دارایی های گروه امیرمنصور آریا 

بود، حدود ۲۷۰ کارگر را بیکار کرد.
بروجرد هم از آن شــهرهایی است 
که داغ تعطیلی کارخانه بر پیشانی اش 
زیاد خورده است. کارخانه سامان کاشی 
بروجرد به طور کامل تعطیل شد و ۴۰۰ 

کارگر را روانه لشــکر بیکاران لرستان 
کرد. کاشــی جم بروجرد نیز با حدود 
۲۰۰ کارگر نهایتاً به سراشیبی تعطیلی 

کشیده شد.
واحدهای سنگبری در لرستان هم 
مشکل تعطیلی و نیمه تعطیلی را به خود 
دیده اند. مجید کیانپور، نماینده دورود و 
ازنا اعالم کرده است: ۲۵۰ واحد سنگبری 
در شرق استان لرســتان وجود دارد که 
بیش از ۶۰درصد آنها فعال نیست و بقیه 
هم با ظرفیــت ۴۰درصد کار می کنند. 
وی می گوید: صنایع غذایی گهر لرستان 
۹۰هزار هکتــار متر مربع ســوله دارد 
که فقط در ۱۰هــزار متر فعالیت انجام 
می شود و ۸۰هزار متر مربع آن خالی و به 

صورت نیمه کاره باقی مانده است.
دبیر اجرایی خانــه کارگر خرم آباد 
نیز بیان می کند: شهرک های صنعتی 
خرم آباد شــماره یک و دو هم تقریباً با 
۴۰درصد ظرفیت خــود کار می کند و 
حال و روز این شهرک های صنعتی نیز 

اصال خوب نیست.
موســیوند می گوید: در لرســتان 
کارخانه های زیادی به صورت تعطیل و 
نیمه تعطیل داریم. بارها اعالم کرده ایم 
که صنعت لرستان بیمار است و نیاز به 
توجه خاص مسئوالن دارد. مشکالت 
صنایع لرســتان هم فقــط مربوط به 
دولت های کنونی فعلی نیست. از گذشته 
سیاســت های غلط در حوزه صنایع، 

لرستان را به این روز انداخته است.
موسیوند در عین حال درباره صنایع 
فعال لرستان بیان می کند: امروز کارخانه 
نساجی بروجرد با ۹۴۰ نیرو به صورت 
فعال کار می کند و برای جوانان لرستان 
اشــتغال ایجاد کرده است. همچنین 
شرکت کشت و صنعت لرستان طی دو 
سال اخیر نیروی کار زیادی را در استان به 
خود جذب کرده و از پویاترین واحدهای 
تولیدی ایــن منطقه اســت. کارخانه 
ســیمان دورود هم اگرچه مشکالتی 
دارد اما فعال است و بیش از ۵۰۰ کارگر 

به صورت رســمی و پیمانکاری در آن 
کار می کنند. بــا پیگیری های مجلس 
توانســتیم به این واحد تولیدی کمک 
کنیم. کارخانه فروآلیاژ ازنا هم با حدود 
۷۰۰ کارگر توانســته زمینه اشــتغال 

کارگران را در استان ایجاد کند.
تاثیر تحریم ها بر بیکاری

بســیاری از اقتصاددانــان یکی از 
مشکالت مهم صنایع کشور را نوسانات 
ارزی، تحریم ها و در نتیجه کمبود مواد 
اولیــه می دانند. با این حــال همه این 
مشکالت دقیقاً خود را بر زندگی کارگران 
و بیکاران لرســتان منعکس می کنند. 
برخی از کارگــران که بــرای دریافت 
مقرری بیمه بیکاری معرفی شــده اند، 
وضعیت بهتری دارند اما خیلی ها این طور 
نیســتند. آنها هم که در کارخانه های 
مشکل دار کار می کنند، وضعیت خوبی 
ندارند. کارفرمایان ایــن واحدها برای 
ادامــه دادن کار از هزینه هــای خود تا 
جای ممکن می کاهند، دســتمزدها را 
با تاخیر می پردازند، تجهیزات کارخانه 
را تعمیر نمی کنند، لباس کار و ســایر 
ملزومات ایمنی  و بهداشــت کار را در 
اختیار کارگر نمی گذارند و با کارگران 
قرارداد موقــت یک ماهه و ســه  ماهه 
امضا می کنند. همچنین اگر کارگران 
اعترضات صنفی را ابزار چانه زنی خود 
قــرار دهند، کارفرمایان هــم در طرف 
مقابل از ابزار اعالم ورشکستگی استفاده 
می کنند، هرچند ممکن اســت که به 
معنای واقعی کلمه ورشکسته نباشند. 
برخی به معنای واقعی کلمه ورشکسته 
نیستند اما چندماهی که دستمزد کارگر 
را نپردازند، نهایتاً تشویق به اعتراضات 
کارگران می تواند بهانه ای باشد تا کارفرما 
بتواند تســهیالت دریافت کند اما غیر 
از ایــن عوامل نمی تــوان ضربه ای که 
تحریم ها به صنایع کشور زده را نادیده 

گرفت.
مرتضی افقه معتقد است که تشدید 
بیــکاری در شــرایط فعلی ناشــی از 

تحریم های اخیر است. این اقتصاددان 
با اشــاره به اینکه وضعیت اقتصادی با 
اعالم تحریم از سوی امریکا تشدید شد، 
خاطرنشان می کند: محدودیت ارتباط با 
کشورهای پیشرفته سبب دامن زدن به 
مشکالت شده است. طبیعی است که 
سرمایه گذاران رغبتی به سرمایه گذاری 
پیدا نمی کنند و این مساله باعث شده که 
اغلب بنگاه های تولیدی نیمه فعال شوند.

 بیکاران مصداق 
بمب ساعتی هستند

ایــن اقتصــاددان معتقد اســت 
منفعت طلبی هم که خــود را در قالب 
خصوصی  ســازی ها پنهان کرده دیگر 
دلیل مشکالت صنایع است. افقه با اشاره 
به اینکه خصوصی ســازی در کشور به 
خوبی انجام نمی شود، اظهار کرد: به دلیل 
اینکه ساختارهای اقتصادی ضدتولیدی 
است و بنگاه ها اصوالً سودآور نیستند، 
وقتی به بخش خصوصی وارد می شوند 
با نیت استفاده از رانت ها جلو می آیند تا 
از زمین، ابزارآالت و ماشــین ها سودی 
نصیبشان شود و چون ناکارآمد هستند 
و نمی توانند واحد صنعتــی را به تولید 
برســانند، باعث تعطیلی آن می شوند. 
به هر حال بخش خصوصی ممکن است 

مازاد نیرو را تعدیل کند.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان 
کرد: خصوصی سازی از ابتدا خوب انجام 
نشد. در ساختار اقتصادی کشور، بیکاران 
مانند بمب عمل می کنند. در شرایطی 
که حتی قدرت خرید طبقه متوسط نیز 
کاهش پیدا کرده است، ممکن است کار 
به تنش های اجتماعی و سیاسی منجر 
شــود اما دولت خیلی راه حل جدی ای 
برای آن ندارد. باالخره ریشه مشکالت 
هم سیاست گذاری های دولتی است و 
هم سیاســت های منطقه ای، اما دولت 
وظیفه دارد که سیاست های ناکارآمد را 
تغییر دهد. هر چه هست این دولت است 
که باید تمام تالش خــود را برای حفظ 
مشاغل موجود بکند و در چارچوب اصل 
۲۸ قانون اساسی »امکان اشتغال به کار« 
و »شرایط مساوی برای احراز مشاغل« 
ایجاد کند. حاال کارگرانی که با هزار امید 
روزی در کارخانه های لرستان مشغول 
به کار شده بودند و بیکار هستند یک صدا 
حقوق خود در اصل ۲۸ قانون اساسی را 

مطالبه می کنند: شغل می خواهیم!

سرمایه های ملی خاک می خورند

کارگران لرستانی مشغول کار نیستند

خبر

تورم فروردین ماه سال جاری ۵۷درصد اعالم شد اما سوال 
اساسی اینجاست که ســبد معاش حداقلی کارگران در اولین 
ماه امســال چقدر تغییر کرده و افزایش سرسام آور قیمت ها به 
خصوص قیمت خوراکی ها در فروردین ۹۸ تا چه اندازه ســبد 
معاش حداقلی محاسبه شده در اسفند ماه سال گذشته را متورم 

کرده است؟
سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷ حدود ۳میلیون و ۷۵۹هزار 
و ۲۶۲ تومان تعیین شد. هر سه ضلع مذاکرات مزدی )کارگران، 
کارفرمایان و دولت( پای این رقم را امضا کردند اما فرامرز توفیقی، 
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور 
مدعی است که این سبد تا انتهای فروردین ماه، ۵۷درصد افزایش 
قیمت پیدا کرده و برای حفظ قدرت خرید کارگران به بیش از ۲ 

میلیون و ۱۰۰هزار تومان مازاد دستمزد نیاز است.
این فعال کارگری براســاس اطالعات سبد خوراکی مرکز 
آمار مربوط به فروردین ماه ۹۸، جدولی را ترتیب داده که در آن 
میزان خوراکی مورد نیاز برای هر فرد و قیمت آن در فروردین ۹۸ 
مشخص شده است و این جدول نشان می دهد که هر نفر برای 

تامین سبد خوراکی های خود در اولین ماه سال جاری، چقدر 
باید بپردازد. توفیقی با استناد به اندازه استاندارد خانوار متوسط 
)۳.۳ نفر( سبد معاش خانوار متوسط را در فروردین ۹۸ محاسبه 
می کند. او البته قبل از هر چیز تاکید می کند که اعداد و ارقام این 
جدول، براســاس اطالعات مرکز آمار ایران است و با نرخ های 
میدانی تفاوت دارد و اگر یک تیم محاسبه میدانی در کار باشد 
که اعداد و ارقام ملموس را عیــن آنچه مردم هر روز در بازارهای 
تره بار و مغازه ها تجربه می کنند، استخراج کند، عدد سبد معاش 
خانوار، بسیار بزرگ تر از این محاسبات خواهد شد و در واقع »سبد 
میدانی و ملموس« با سبد ما فاصله معناداری خواهد داشت. اما از 
آنجا که در مذاکرات رسمی دستمزد در شورای عالی کار، معیار 
گفت وگوها، نرخ تورم رسمی است و امکان توافق روی نرخ های 
میدانی وجود ندارد، به همین اعداد و ارقام رسمی بسنده می کنیم. 
وی، هزینه خوراکی ها و آشامیدنی های یک روز خانوار را معادل 
۵۱۹هزار و ۸۶۵ریال محاســبه کرده که با این حساب هزینه 
خوراکی های ماهانه خانوار با احتساب ماه ۳۰ روزه به ۱۵میلیون 
و ۵۹۵هزار و ۹۶۵ریال می رســد و می گوید: با این حساب، ما 

هزینه خوراکی ها و آشامیدنی های ماهانه خانوار یا به عبارتی، 
سبد خوراکی ها و آشامیدنی های خانوار را داریم. حاال نوبت به 
محاسبه »سبد معیشت خانوار« می رسد. برای محاسبه سبد 
معیشت از روی سبد خوراکی ها و آشامیدنی ها، نیاز به مولفه ای 

به نام »درصد تاثیر« داریم.
توفیقی درصد تاثیر خوراکی ها در سبد معیشت را به روال 
محاســبات مزدی ۹۸ معادل ۲۶.۴درصــد در نظر می گیرد و 

توضیح می دهد: این ضریب اهمیت یا 
تاثیر، در آمار اعالمی از سوی مرکز 
ملی آمار برای خانوارهای شــهری 

در فررودین ماه ســال جاری معادل 
۲۵.۰۳درصد عنوان شده که در 
صورت محاســبه با آن، عدد ما 
بسیار بزرگ تر خواهد شد ولی 
به دلیل برابری و رعایت الزامات 
ســبد تعیین شده ســال قبل، 
همــان ۲۶.۴درصــد را در نظر 

می گیریم که با آن سبد معاش در اسفند ۹۷ محاسبه شده است.
وی می افزاید: با این درصد تاثیر، ســبد معــاش خانوار در 
فروردین ۹۸ معادل ۵۹میلیون و ۷۵هزار و ۶۲۵ ریال محاسبه 
می شود. توفیقی در ادامه از مولفه ای به نام »میزان مورد نیاز برای 
حفظ قدرت خرید« نام می برد که در واقع، فاصله سبد معاش 
۹۷ و سبد معاش محاسبه شــده در فررودین ماه است. در واقع 
اگر کارگران بخواهند قدرت خرید خود را در همین سطح فعلی 
حفظ کنند، باید به اندازه تورم ســبد معاش در اولین ماه سال، 

هزینه اضافی بپردازند. 
سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه ۳۷۵۹۲۶۲۵ ریال 
و ســبد معاش فروردین ماه ۵۹۰۷۵۶۲۵ بود یعنی کارگران 
برای حفظ قدرت خرید خــود و جلوگیری از ســقوط آن در 
اردیبهشت ۹۸ به ۲۱میلیون و ۴۸۳هزار ریال درآمد اضافه در 
هر ماه نیاز دارند. وی در پایان می گوید: در مجموع، با محاسبات 
دقیق ســبد معاش مشخص می شود 
هزینه های کارگــران در طی 
فروردین ۹۸، بیش از ۲ میلیون 
و ۱۴۰هزار تومان افزایش یافته 
و بدیهی ست که  اگر این افزایش 
جبران نشود، معاش کارگران 

بازهم سقوط خواهد کرد.

تاثیر مخرب تورم ۵۷درصدی سبد معاش در فروردین ماه سال جاری

توفیقی: کارگران به دو میلیون تومان درآمد مازاد برای حفظ قدرت خرید نیاز دارند

صنعت لرستان بیمار 
است و نیاز به توجه خاص 
مسئوالن دارد. مشکالت 

صنایع لرستان هم فقط 
مربوط به دولت های کنونی 

فعلی نیست. از گذشته 
سیاست های غلط در حوزه 

صنایع، لرستان را به این 
روز انداخته است
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