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تب خزنده و نامحسوس گرانی های 
بیشــتر، مدت هاســت که تن رنجور 
مزدبگیران به خصوص کارگران شاغل 
و بازنشســته را به لرز انداخته اســت. 
تورم گاهی آهسته و گاهی تند به پیش 
می رود اما کاهش عددی و حساب شده 
برخی مولفه های تورمــی به معنای 
بازایســتادن موج گرانی ها نیســت. 
چیدمان مولفه های تورمی مرکز آمار 
ایران، به گونه ای است که می توان ادعا 
کرد تورم »کنترل« شــده اما آیا واقعاً 
هزینه های ضروری و ملموس زندگی 

کارگران کاهش یافته است؟
تورمی که باز باالی ۴۰درصد شد

آمارهــای رســمی تورمی گرچه 
چندان گویا نیســتند و با هزینه های 
واقعی زندگی مردم تطابق روشــنی 
ندارند اما باز هم نشــان می دهند که 
تورم بــاالی ۴۰درصــدی در دی ماه 
همچنان تداوم داشته اســت و البته 
عالئم روشــن اقتصادی که برآمده از 
سیاســت گذاری های قیمتــی اخیر 
هستند، از صعود بیشتر این نرخ ها خبر 

می دهند.
براساس اعالم رســمی مرکز آمار 
ایران، نرخ تورم ساالنه دی ماه ۱۴۰۰ 
برای خانوارهای کشور به ۴۲.۴درصد 
رسیده که نسبت به همین گزارش در 
ماه قبل، یک واحد درصد کاهش نشان 
می دهد. نرخ تورم نقطه ای در دی ماه 
۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۹درصد رسیده است 
یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 
۳۵.۹درصد بیشتر از دی ۱۳۹۹ برای 
خرید یک مجموعه کاالها و خدمات 
یکســان هزینه کرده اند. نــرخ تورم 
نقطه ای دی ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه 
قبل ۰.۷درصد افزایش یافته است. نرخ 
تورم نقطه ای گروه عمده خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات با افزایش 

۱.۱واحد درصدی بــه ۴۲.۶درصد و 
گروه کاالهای غیرخوراکی و خدمات 
با افزایش ۰.۶درصدی به ۳۲.۴درصد 

رسیده است.
همین داده های رسمی نشان از تورم 
سرسام آوری دارند که به یک ابرتورم 
آشکار پهلو می زند اما چند اتفاق به ظاهر 
ساده در عرصه اقتصاد، پیش درآمدی 
شــده اســت بر باال رفتن هزینه های 
واقعی و عینی زندگی مردم فرودست 
و متعلق به دهک های کم درآمد، چند 
تصمیم گیری اقتصادی که از ابتدای 
دی ماه کلید خورده و قرار اســت لرز 
ناشــی از تب گرانی ها را در بهمن ماه 

تشدید کند.
 مالیات بر ارزش افزوده 

برای تمام کاالها
اول از همــه، افزایش نرخ مالیات بر 
ارزش افزوده از راه رسید. گمرک ایران 
اعالم کرد: »واردات تخم ماکیان، انواع 
گوشــت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، 
برنج و حبوبات، سویا و انوع روغن های 
خوراکی، همچنین شــیر خشــک 
مخصــوص تغذیه کــودکان از تاریخ 
۱۳ دی ماه مشــمول ۹درصد مالیات 
بر ارزش افزوده خواهد شــد«. به این 
ترتیب، کارگران نیز مانند همه گروه ها 
باید برای تقریباً تمام کاالهای خوراکی و 
اساسی زندگی، ۹درصد بیشتر از قیمت 
کاالها پرداخت کننــد و این مالیات بر 
ارزش افزوده همه گیر و گسترده، عالوه 
بر مالیات بر درآمدی است که تا همین 
امروز و به رغم اعتراضات بسیار، سقف 
معافیت آن برای ســال آینده فقط ۵ 

میلیون تومان است.
درج قیمت مصرف کننده 

دلبخواهی شد
جلوتر که آمدیــم تخریب کنترل 
قیمت ها با در دســتور قــرار گرفتن 
سیاســت های تنظیم بازار تعدیلی و 
دلبخواهی فروشــندگان خرد، قرار 

اســت اوضاع را به مراتــب بدتر کند. 
طبق طرح جدیــد قرار اســت از اول 
بهمن ماه دیگر کارخانجات تولیدی، 
قیمــت مصرف کننــده را روی مواد 
مصرفی درج نکننــد بلکه تنها قیمت 
تولید را روی کاالها درج کنند؛ یعنی 
کارخانجات تولیدی می گویند ما این 
کاال را با فالن قیمت بــه بازار داده ایم و 
دیگر کاری نداریم کــه به چه قیمتی 
به دســت مصرف کننده می رســد. 
همزمان قرار اســت تا پایان دی ماه، 
تمامــی دســتگاه های کارتخوان به 
سیستم مالیاتی وصل شوند و برای هر 
مقدار تراکنش مالی ۹درصد مالیات 
اضافه شــود. همچنین به مغازه های 
خرده فروشی اعالم شده که شما عالوه 
بر اینکه سود خود را به قیمت تولیدی 
اضافه می کنید ۹درصد هم مالیات به 

قیمت ها بیافزایید.
در روزهای پایانی آذر ماه »محسن 
حســینلویی« مدیرکل نظــارت بر 
خدمات عمومی و شبکه های توزیعی 
و اقتصادی سازمان حمایت در پاسخ 
به ســؤاالت مردمی گفت: »بین ۲۰ تا 
۳۰درصد هزینه هایی که مردم برای 
خرید یک کاال می دهنــد به صورت 
مســتقیم وارد حســاب واســطه ها 
می شود. این یعنی آنکه پول وارد جیب 

تولیدکنندگان نمی شــود و از جیب 
مردم خارج می شود لذا برای پایان دادن 
به این مقوله دولت سیزدهم تصمیم 
گرفت این بخش را ســاماندهی کند؛ 
ساماندهی این موضوع از طریق درج 
قیمت تولیدکننــده روی کاال دنبال 

خواهد شد«.
اما سود فرضی تولیدکنندگان، قرار 
است به زیان قطعی مصرف کنندگان 
تمام شود. اگر قیمت مصرف کننده روی 
کاال نباشد، فروشنده با دست باز، کاال را 
به هر قیمتی که بخواهد، می فروشد و 
هر چقدر جامعه خریداران او تاب آوری 
داشــته باشــند، قیمت ها را افزایش 
خواهد داد و البتــه ۹درصد مالیات بر 
ارزش افزوده را نیز برای همه کاالها به 

قیمت نهایی خواهد افزود.
»فرامرز توفیقــی« از نمایندگان 
کارگری در نشســت های سه جانبه 
دستمزد با بیان اینکه »در این چیدمان 
اقتصادی دیگر نمی توان به ســادگی 
سبد معیشــت خانوار را نرخ گذاری 
کرد«، می گوید: دست فروشندگان را 
باز می گذارند تا کاالها را به هر قیمتی 
که می خواهند عرضه کنند و بنابراین 
دیگر گران فروشی به مفهوم همیشگی 
معنا نخواهد داشــت. تا قبــل از این، 
قیمت مصرف کننــده روی کاال زده 
شــده بود اما برخی از کاالها با قیمت 
بیشتر به فروش می رســید. از این به 
بعد قرار است هیچ قیمت ثابتی برای 
مصرف کننده در کار نباشد و چون عمال 
قیمت مصرف کننده روی کاال وجود 
ندارد خرده فروش می تواند به هر قیمتی 
که دلش خواســت بفروشد ولو اینکه 
درصد سود خرده فروش را هم تعیین 
کرده باشند اما چون سیستم نظارت بر 
قیمت ها عمال وجود ندارد، دقیقا همین 

اتفاق می افتد.
بنابراین در ایــن اقتصاد متورم، باز 
هم قرار اســت همه کاالهای اساسی 

مصرف کنندگان با قیمــت باالتر در 
بازار عرضه شود و تشــتت قیمتی به 
نفع تولیدکنندگان و خرده فروشان، 
هزینه های زندگی مزدبگیران با درآمد 
ثابت را به شدت افزایش دهد و البته این 
گرانی، هنوز تمام ماجرا نیســت. یک 
عامل گرانی ساز دیگر قرار است به همه 
این عوامل افزوده شود: افزایش پلکانی 

قیمت برق از ابتدای بهمن ماه.
افزایش پلکانی قیمت برق و ضرر 

قطعی خانوارهای پرجمعیت
مصوبه دولت دربــاره اجرای بند 
»ی« تبصــره ۸ قانون بودجه ســال 
۱۴۰۰ درباره آیین نامه تعرفه برق از اول 
بهمن اجرا می شود که براساس آن یارانه 
انرژی برق از این پس عادالنه و هدفمند 

خواهد بود.
پنجم دی ماه هیأت وزیران با استناد 
به حکــم مندرج در بنــد )ی( تبصره 
)۸( قانــون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل 
کشور، نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی 
مشترکان را تعیین و اجرای آن از اول 
بهمن را به وزارت نیرو ابالغ کرده است. 
طبق این آیین نامه، مشترکانی که زیر 
الگوی مصرف تعیین شــده برای هر 
منطقه برق مصرف می کنند، مشمول 
هیچ افزایش قیمتی نشده و همچنان 
برق را به قیمت های قبلی اســتفاده 
می کنند اما مشترکانی که بیشتر از الگو 
برق مصرف می کنند به صورت پلکانی 
و در ســطوح ۱.۵، ۲ و بیش از دو برابر 
الگو، یارانه ایشان کاهش یافته و حذف 

می شود.
امــا »پرمصرف های بــرق« چه 
گروه هایی هســتند؛ ثروتمندانی که 
خانه های بزرگ دارند و اصوالً به الگوی 
مصرف اعتقادی ندارند و البته هر میزان 
گرانی قبض برق برایشان هیچ اهمیتی 
ندارد یا فقرا و دهک های فرودســتی 
که به اجبــار و به خاطــر گرانی اجاره 
خانه، در سال های اخیر مجبور شده اند 
در واحدهای مســکونی کوچک تر به 
صورت جمعــی و اشــتراکی زندگی 
کنند و وقتی ۷ یا ۸ نفر در یک آپارتمان 
۶۰ یا ۷۰ متری زندگی کنند، مصرف 

برقشان به اجبار افزایش می یابد؟
»نادر مرادی« از فعاالن کارگری، 
منتقد افزایش بطئی و آیین نامه محور 
هزینه های زندگی است. او می گوید: 
هنــوز از تب مالیات بــر ارزش افزوده 
۹درصدی برای تمام کاالهای خوراکی 
فارغ نشــدیم که تــب نگران کننده 
جدیدی از راه رسید و تن مان را به لرز 
انداخت. حــال افزایش قیمت برق که 
البته در زرورق خوشرنگ حذف یارانه 
پرمصرف ها پیچیده انــد و مقابل مان 

گذاشته اند!
او نیز بر این باور اســت که تصمیم 
به حذف یارانه بــرق و پلکانی کردن 
آن، بدون توجه به متراژ سرانه زندگی 
کارگــران، تنهــا به ضــرر گروه های 
کم درآمد است؛ گروه های کم درآمدی 

که با جمعیت زیاد در خانه هایی با متراژ 
پایین زندگی می کنند و الگوی مصرف 
اعالمی برای واحدهای زیســتی آنها 
بسیار کمتر از میزان واقعی مصرف شان 

است.
مــرادی می گوید: »فــرض کنید 
یک زن و شوهر در یک آپارتمان ۱۲۰ 
متری زندگی می کنند. مشخص است 
که این دو نفر مصرف برقشان از الگوی 
اعالمی برای واحد ۱۲۰ متری کمتر 
اســت هرچند اســتطاعت پرداخت 
بیشــتر را هم قطعاً دارند اما وقتی یک 
خانواده شــش نفره به ناچــار در یک 
واحد آپارتمان ۷۰ متری زندگی کنند، 
مصرف برق خود به خود از سطح الگو 
باالتر مــی رود و مجبورنــد نرخ های 
صعودی و جهش یافتــه برای قبض 
برق بپردازند. به ایــن ترتیب، دولت 
دوباره هزینه ســربار به خانواده های 
کم درآمد و پرجمعیت تحمیل کرده 
است و می خواهد بخشی از درآمدهای 
خود را از جیب مــردم تامین کند. این 
در حالی ســت که مردم دیگــر توان 
ندارند. نمی تواننــد هزینه یک کیلو 
گوشت یا مرغ یا یک شــانه تخم مرغ 
را در ماه بپردازند. ایــن مردم کم توان 
شده، چگونه باید پول قبض های پلکانی 
برق را بپردازند؟ اگر آمارگیری دقیق از 
خانوارها به عمل بیاورند، این خانوارهای 
کارگری هستند که با تراکم جمعیت 
باال، معموالً از الگوهای متعارف مصرف 
تجاوز کرده و البد باید هزینه های گزاف 
برای انرژی بپردازند، آن هم در کشوری 
که سرشــار از انرژی هــای خدادادی 

است«.
حاال ایــن چند مولفــه را کنار هم 
می چینیــم. عــدم درج قیمــت 
مصرف کننده روی کاالهای اساسی، 
مالیات بــر ارزش افزوده بــرای تمام 
خوراکی ها و نیازهای ضروری خانوار و 
در نهایت، افزایش قبوض برق براساس 
الگوی مصــرف اعالمی. همین ســه 
مولفه که در قالب آیین نامه های دولتی 
به تدریج و آهســته و البته ناخواسته 
وارد میدان زندگی کارگران شــده اند، 
معلوم نیست تا پایان بهمن ماه، چقدر 
هزینه های واقعی زندگــی را افزایش 
خواهند داد و این صعود عینی و ملموس 
هزینه های زندگی، در سبد تورمی مرکز 

آمار ایران، اساساً چگونه به حساب آید.

آیین نامه هایی که با طمع جیب مردم تدوین می شوند

بهمن گرانی در انتظار سفره های جامعه

خبر

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی 
کار البرز گفت: فاصله تورم با خط فقر و حداقل 
حقوق کارگران بسیار زیاد است. دیگر کارگران 
با یک جا کار کردن نمی توانند زندگی خود را 

بگردانند و به دنبال شغل های کاذب هستند.
علی اصالنی در گفت وگو با ایســنا گفت: 
مشکل از زمان جنگ ایجاد شد که نمایندگان 
کارگران قبول کردند حقوق کارگران افزایش 
پیدا نکند و بعد از جنگ دولت ها جبران کنند 
و به دلیل جبران نشدن، فاصله بین خط فقر و 
حداقل حقوق کارگران این فاصله زیاد شــده 
اســت. اگر افزایش حقوق در زمان جنگ هم 
اتفاق می افتاد، اکنون حداقل حقوق کارگران 

۹ میلیون تومان بود.
وی ادامه داد: اگر فاصله خــط فقر با تورم 

جبران نشــود در آینده نزدیک هیچ کارگری 
دیگر انگیــزه کار در کارخانه هــا را نخواهد 

داشت.
اصالنی افزود: اکنون اکثــر کارخانه ها به 
دنبال کارگر هســتند و این موضوع در استان 
البرز و در سراســر ایران صادق اســت چون 
دیگر کارگران با یک جا کار کردن نمی توانند 
زندگی خود را بگرداند و به دنبال شــغل های 

کاذب هستند.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی 
کار، دغدغه کارگران داشــتن بازنشستگی و 
بیمه نیست بلکه داشتن درآمد کافی در برابر 

هزینه های سنگین زندگی است.
اصالنی اظهــار کرد: یک کارگر با هشــت 
ساعت کار و یک سال سابقه و حق اوالد چهار 

میلیون و ۲۰۰هزار تومــان حقوق می گیرد 
که از خط فقر حدود ۶میلیــون تومان فاصله 
دارد. به این ترتیب رغبتی برای کار کردن در 

کارخانه ها ندارند.
وی گفت: هنوز بسیاری از مشاغل و صنایع 
ما تا ۷۰ یا۸۰درصد دولتی است و بزرگترین 
کارفرمای کشور فعال دولت است. در شورای 
عالی کار هم دولت همکاری نمی کند. تنها سه 
نفر در شورای عالی کار از نمایندگان کارگران 
هســتند. وقتی مشــکالت این چنینی ایجاد 
می شود نماینده کارفرما با دولت یکی شده و 
کار به رای گیری می رسد و در نهایت کارگران 

راه به جایی نمی برند.
وی ادامه داد: حتی یک بار در شورای عالی 
کار صورتجلسه نهایی را امضا نکردیم و نسبت 

به اجرا نشــدن ماده ۴۱ قانــون کار معترض 
شدیم ولی اتفاقی نیفتاد و با رای همان شش 
نفر ابالغ شــد. یک ســال نیز در مورد رعایت 
نشــدن شــاخصه های ماده ۴۱ قانون کار در 
تعیین دستمزد  به دیوان عدالت اداری شکایت 

کردیم که در نهایت به آن رسیدگی نشد.
وی با اشــاره بــه اینکه دولــت در بودجه 
سنواتی افزایش حقوق را ۱۰درصد پیش بینی 

کــرده، گفت: بــه ایــن صــورت راه را برای 
نماینده های کارفرما باز گذاشــتند. امســال 
بسیار ســخت است که در شــورای عالی کار 
نماینده هــای کارفرما و دولــت را قانع کنیم 
که این مقدار متناسب با تورم باالی ۴۰درصد 
نیســت. هزینه های زندگی ســه و نیم نفری 
باالی ۱۰میلیون تومان است و این دستمزدها 

پاسخگوی هزینه ها نیست.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار البرز:

چرخزندگیبایکشغلنمیچرخد

از اول بهمن ماه دیگر 
کارخانجات تولیدی، قیمت 

مصرف کننده را روی مواد 
مصرفی درج نمی کنند بلکه 

تنها قیمت تولید را روی 
کاالها درج خواهند کرد. 

همزمان برای هر مقدار 
تراکنش مالی ۹درصد 
مالیات اخذ خواهد شد

واردات تخم ماکیان، 
انواع گوشت، آرد و نان، 
شیر، پنیر، ماست، برنج 

و حبوبات، سویا و انوع 
روغن های خوراکی، 

همچنین شیر خشک 
مخصوص تغذیه کودکان از 

تاریخ ۱۳ دی ماه مشمول 
۹درصد مالیات بر ارزش 

افزوده خواهد شد
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نسرین هزاره مقدم

کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول 
تامین اجتماعی:

نحوهترمیمحقوقبازنشستگان
در۱۴۰۱،خالفقانوناست

کانــون عالی کارمنــدان دولتی بازنشســته 
مشمول قانون تامین اجتماعی در نامه ای خطاب 
به نمایندگان مجلس اعــالم کرد که اعمال ترمیم 
پلکانی حقوق خالف ماده ۶۴ قانون دائمی خدمات 
کشــوری و ماده ۹۶ قانون دائمی تامین اجتماعی 
است.به گزارش ایلنا، در بخشــی از این نامه آمده 
اســت: »دولت خواهان ترمیم حقوق شــاغالن و 
بازنشســتگان به روش ناصحیح پلکانی معکوس 
اســت که نمی توان تاثیرگــذاری آن را در تعیین 
حقوق بازنشســتگان مشــمول تامین اجتماعی 
نادیده گرفت. روش ناصحیح ترمیم پلکانی معکوس 
فرمولی بسیار غیرکارشناســی و خالف عدالت و 
غیرقابل پذیرش اســت که منجر به عقب ماندگی 
حقوق و مزایای بازنشستگان و شاغالن از نرخ واقعی 
تورم و سبب کوچکتر شدن ســفره بازنشستگان 
می شود و موجب بروز ظلم و بی عدالتی و تعدی به 
حقوق حقه و شرعی بازنشستگان از کارافتادگان و و 
مستمری بگیران است«.در بخش دیگری از نامه، از 
نمایندگان درخواست شده که تمهیدات الزم جهت 
تصویب الیحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان و ترمیم حقوق سال ۱۴۰۱ براساس 
ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و پرداخت ۲۵درصد 
باقیمانده حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را 

فراهم آورند.
    

امام جمعه شهرستان شوش:
مطالباتکارگران

شرکتمیانآبپیگیریشود
امام جمعه شهرستان 
شــوش گفت: جمعی از 
کارگران شرکت میان آب 
شهرستان کرخه نسبت 
بــه وضعیــت شــغلی 
مطالباتــی دارند و امید 
است که مسئوالن هرچه ســریع تر مطالبات این 
کارگران را پیگیری کنند.به گزارش خبرگزاری مهر، 
جمعی از کارگران شرکت میان آب شهرستان کرخه 
به دلیل نبود امنیت شغلی با حضور مقابل دفتر امام 
جمعه شهرستان شوش خواستار پیگیری مطالبات 

و خواسته هایشان از سوی وی شدند.
در این دیدار ابتدا شماری از کارگران دغدغه ها 
و مطالبات خود را مطرح و خواســتار پیگیری امام 

جمعه شهرستان شوش از سوی مسئوالن شدند.
علیزاده اصل در حاشــیه این دیدار اظهار کرد: 
کارگران شرکت میان آب درباره نبود امنیت شغلی، 
مطالبات و خواســته هایی دارند که الزم است به 
مطالبات آنها رسیدگی شود.وی گفت: انتظار داریم 
که مسئوالن متولی هرچه سریع تر مطالبات این 
کارگران را پیگیری کنند و اجازه ندهند که اعتراضات 

این قشر کارگر به کف خیابان کشیده شود.
    

مطالباتمزدیکارگرانپروژه
سدکوهرنگسهپرداختنشد

کارگران شاغل در پروژه ساخت تونل و سد بتنی 
دو قوسی کوهرنگ ۳ استان چهارمحال و بختیاری، 

حدود ۹ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.
به گزارش ایلنا و به گفته کارگران، آنها از طریق 
یک شــرکت تامین نیرو با نظارت شــرکت آب و 
منطقه ای اصفهان مشغول کارند. شرکت پیمانکار 
عالوه بر تاخیر در پرداخت مطالبه مزدی آنها، اخیرا 

ساخت این پروژه عمرانی را متوقف کرده است.
این کارگران که از ابتدای فروردین ماه سال جاری 
حقوق خود را از کارفرما طلبکارند، گفتند: پیمانکاری 
که ما در استخدامش هستیم حدود نه ماه حقوق سال 
جاری به ما بدهکار است. همچنین کارگران با ۱۰ تا 
۱۱ سال ســابقه کار به دلیل دارا بودن قراردادهای 
یک ماه هنوز فاقد امنیت شغلی هستند.این کارگران 
اظهار داشتند: در سال جاری فقط یک ماه حقوق 
دریافت کرده ایم که آن هم مشخص نیست مربوط 
به کدام ماه می شــود. در عین حال از همه مزایای 
قانونی کار بی بهره بوده و اضافه کاری کارگران نیز 
محاسبه نمی شــود.طبق این گزارش، این پروژه 
عمرانی از فروردین سال ۹۱ آغاز شده و در ابتدا بیش 
از ۱۵۰۰نفر مشغول کار بودند که به مرور با محدود 

شدن کار، تعداد کارگران هم کمتر شد.
کارگران در ادامه افزودند: طی چند سال گذشته 
که با چند شــرکت پیمانکاری همکاری شــغلی 
داشته ایم و بخشی از مطالبات مان در زمان هر یک از 
این پیمانکاران پرداخت نشده به همین دلیل تعدادی 
از همکاران در پیگیری مطالبات معوقه خود به اداره 
کار شکایت کرده اند.این کارگران درباره وضعیت 
پرداخت حق بیمه خود نیــز گفتند: جدا از حقوق 
معوق شده، چندین ماه حق بیمه کارگران به تامین 

اجتماعی پرداخت نشده است.

اخبار کارگری


