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نماینده شوش در مجلس خبر داد:
خلع ید قطعی مالک نیشکر 

هفت تپه تا ۱.۵ ماه آینده

نماینده شوش در مجلس از توافق برای خلع ید 
مالک شرکت نیشکر هفت تپه به صورت قطعی تا ۱.۵ 

ماه آینده خبر داد.
محمد کعب عمیر در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
با اشاره به برگزاری جلسه ای در مجلس در خصوص 
شرایط پیش آمده برای شرکت نیشکر هفت تپه اظهار 
کرد: روز چهارشنبه نهم مهر با حضور »نیکزاد« نایب 
رئیس مجلس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، 
نماینده دیوان محاسبات و بازرسی و دستگاه های 
دولتی )معاون پارلمانــی وزیر اقتصاد و مدیرعامل 
ســازمان خصوصی و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی( جلسه بررسی 
آخرین وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه برگزار شد 
و دستگاه های نظارتی و امنیتی خلعیت صاحبان 
فعلی را پذیرفتند و مقرر شد تا ۴۵ روز دیگر )تقریباً 

اواخر آبان( جایگزین مالک فعلی معرفی شود.
    

کارگران پیمانی نیروگاه آبادان، 
معوقات مزدی دارند

کارگران پیمانــی نیروگاه ســیکل ترکیبی 
گازی آبادان از تاخیر در پرداخت شــدن مطالبات 

مزدی شان خبر دادند.
به گــزارش ایلنا، این کارگــران گفتند: بخش 
از مطالبات مزدی، ســنواتی و عیدی ما از ابتدای 
سال جاری پرداخت نشــده و در نتیجه این اتفاق 
دشواری های بسیاری از لحاظ معیشتی برای حدود 

صد نفر به وجود آمده است.
کارگران پیمانی این نیروگاه با بیان اینکه ۴۵ روز 
از دریافت آخرین حقوقشان می گذرد، افزودند: از 
ابتدای سال جاری حق سنوات ما پرداخت نشده و 

عیدی و پاداش سال ۹۸ خود را دریافت نکرده ایم.
    

 مسئوالن با بخش تولید 
مهربان تر باشند

یک فعال حــوزه کار با بیان اینکه در شــرایط 
فعلی اقتصاد باید با بخش تولید مهربان تر باشیم، 
جلوگیری از بسته شدن کارخانه ها و واردات بی رویه 
کاال را موجب تقویت تولید داخلی و اشتغالزایی و 

درآمدزایی دانست.
رحمت اله پورموسی در گفت وگو با ایسنا، استفاده 
از ظرفیت ها و توان تولید و صنایع داخلی را بهترین 
راهکار جبران کاهش درآمدهای نفتی و کســری 
بودجه دولت عنوان کرد و گفت: در داخل کشور منابع 
زیادی داریم که باید از آنها استفاده کنیم. در بخش 
صنایع پیشرفت های خوبی داشتیم و باید تا می توانیم 

تولید را در بخش کشاورزی و صنایع افزایش دهیم.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که به اقتصاد کشور 
و تولید داخل ضربه زده، واردات بی رویه کاالهایی 
است که در داخل تولید می شود. اگر جلوی واردات 
بی رویه کاال را بگیریم و منابع کافی و مواد اولیه مورد 
نیاز تولیدکنندگان را فراهم کنیم، از محل تقویت 
تولید و رونق کارخانه ها و اشتغالزایی و درآمدزایی که 
حاصل می شود، به تدریج نیازی به دالرهای نفتی 

برای اداره کشور نخواهیم داشت.
این فعال حوزه کار حمایت از تولیدکنندگان را 
در شرایط فعلی اقتصاد مورد تاکید قرار داد و گفت: 
شرایط کنونی به گونه ای است که باید با بخش تولید 
مهربان تر باشیم، در بحث مالیات ها به کارگاه ها فشار 
نیاوریم و در بازپرداخت تسهیالت زمان بیشتری را 
به تولیدکننده بدهیم و از کارفرمایان خوش حساب 

حمایت کنیم.
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نسرین هزاره مقدم

طبقات مختلف مردم، از الیه های 
فرودســت، متوســط و باالی طبقه 
کارگر گرفته تا الیه های مختلف طبقه 
متوســط، امروز در تامین نیازهای 
ضروری خانــوار درمانده اند. هزینه 
سبد خوراکی های یک خانوار ۴ نفره، 
بسیار بیشتر از دستمزد ۲ میلیون و 
۶۱۱هزار تومانی حداقل بگیران است 
و مزدبگیرانی که جزو الیه های باالتر 
درآمدی محسوب می شــوند و مثاًل 
۴ یا حتی ۵ میلیون تومان در هر ماه 
درآمد دارند، به زحمــت می توانند 
هزینه های خورد و خــوراک خانوار 
خــود را تامین کنند و بــاز در تامین 
اجاره خانه های ســر به فلک کشیده، 
هزینه هــای مضاعــف آمــوزش به 
خصــوص در دوران مجازی ســازی 
کرونا و همچنین هزینه های درمان 
و پیشگیری از بیماری های مختلف، 

درمانده اند.
در چنیــن شــرایطی اســت که 
نماینــدگان مجلس یازدهــم بعد از 
مدت ها تبلیــغ و پروپاگاندا بر ســر 
طرح »تامین کاالهای اساســی«، از 
جزئیات این طرح پرده برداری کردند 
و خبر دادند که این طرح باالخره در 
صحن علنی مجلس شورا به تصویب 

رسیده است.
سه شنبه، هشتم مهرماه، مجلس 
با کلیــات طــرح تامیــن کاالهای 
اساســی موافقــت کرد. ایــن طرح 
برای بررسی های بیشتر و با موافقت 
نماینــدگان به کمیســیون برنامه، 
بودجه و محاســبات مجلس ارجاع 
شــد. بنابراین هنوز جزئیات اجرایی 
ایــن طرح بــه دقت مصوب نشــده 
و کمااینکــه به گفته »علــی بابایی 
کارنامی« رئیس فراکسیون کارگری 
مجلس، بین تصویب ایــن طرح در 
صحن علنی مجلس و اجرایی شدن 

آن، دو ماه فاصله خواهد بود.
سخنگوی کمیســیون اجتماعی 
مجلس در توضیح بیشتر، با تاکید بر 
اینکه این طرح، اثرات و تبعات تورمی 
ندارد، می گوید: قرار است اعتبار این 
طرح با جابه جایی اعتبــاری تامین 
شود یعنی دولت از بودجه بخش های 
دیگر بکاهد تا اعتبــار مورد نیاز برای 

این طرح تامین شود.
وی تاکیــد می کند کــه جامعه 
هدف این طرح، ۶۰ میلیــون نفر از 
طبقات فرودســت و متوسط جامعه 
هســتند که به تناسب مورد حمایت 
قرار می گیرند و این طرح، دو ماه بعد 
از تصویب در صحن علنی مجلس، به 

مرحله اجرا خواهد رسید.
امــا رئیــس کمیســیون برنامه 
و بودجــه مجلس در ارتبــاط با این 
طرح، جزئیات بیشــتری ارائه کرده 
اســت. حمیدرضــا حاجی بابایی در 
یک برنامه خبری گفت: طرح تأمین 

کاالی اساســی در بیش از ۲۰ جلسه 
کارشناســی با حضور دستگاه های 
مختلف بررسی شده تا بتوانیم آن را 
به نحوی اجرا کنیم که هم ســاختار 
بودجه تغییر نکند، هــم تورم ایجاد 
نشــود و هم بتوانیم به اقشار ضعیف 
و متوســط کمک کنیم. اعتبار طرح 
تأمیــن کاالهای اساســی، رقمی به 
ســقف بودجه اضافــه نمی کند و در 
اصل نوعی جابه جایی در یارانه های 
مختلفی که دولت می پردازد، انجام 

می شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس گفت: در ایــن طرح از دولت 
خواســته می شــود کــه ۱۵۰هزار 
میلیارد تومانی که به عنوان یارانه به 
جاهای مختلف اختصاص می دهد، 
برای طرح تأمین کاالهای اساســی 

تخصیص دهد.
وی درباره چگونگی محاسبه رقم 
۳۰هزار میلیارد تومان برای پرداخت 
سبد کاالهای اساسی افزود: در سال 
۹۵ نیز ســبد کاالیی در نظر گرفته 
شــد برای کاالهایی ازجمله گوشت، 
روغن، شــکر و... که رقمــی حدود 
۵۰هزار تومان به دست آمد که اکنون 
این رقم برای امسال ۱۲۰هزار تومان 

در نظر گرفته شده است.
حاجی بابایی تصریح کرد: بر این 
اساس اگر بخواهیم به ۲۰ میلیون نفر 
از دهک های پایین جامعه از اول مهر 
ســبد کاال پرداخت کنیم به ازای هر 
نفر باید ۱۲۰هزار تومان به مدت ۶ ماه 
بپردازیم و برای ۴۰ میلیون نفر دیگر 
نیز همین رقم در نظر گرفته می شود، 
اما نیمی از آن را دولت می پردازد و نیم 
دیگر را خودشان باید پرداخت کنند. 
در هر حال، مجموع این ارقام بیش از 

۳۰هزار میلیارد تومان شده است.
در چیدمــان ایــن طــرح، چند 
نکتــه اساســی وجــود دارد. یکی 
تمایزگذاری میــان طبقات فرودین 
و طبقات برخوردارتر اســت که اگر 

درست اجرایی شــود و عادالنه این 
تمایزگــذاری جامه عمل بپوشــد، 
می توانــد مفید باشــد. ۲۰ میلیون 
نفــر از دهک های درآمــدی پایین، 
ماهانه ۱۲۰هزار تومان اعتبار خرید 
کاالهای اساسی در قالب کارت های 
شارژشــونده دریافــت می کنند اما 
۴۰ میلیون نفر متعلق به دهک های 
باالتر، کارت هایــی می گیرند که در 
آنها ۶۰هزار تومان پول ریخته شده 
و خودشان می توانند ۶۰هزار تومان 
دیگر نیز در آن بریزند و با آن کاالهای 

اساسی خانوار را خرید کنند.
مســاله دوم، میــزان »تورم زایی 
طــرح« اســت که اگــر واقعــاً این 
کارت هــا قابلیــت نقدشــوندگی 
نداشــته باشــند و بودجه مورد نیاز 
نیز بــا جابه جایی اعتبــاری حاصل 
شــود، خاصیت تورم زایی می تواند 
به صفر برسد. مســاله اینجاست که 
آیا دولت می توانــد ۳۰هزار میلیارد 
تومان اعتبار طرح را بــا جابه جایی 
ردیف های بودجــه تامین کند؟ مگر 
همین امسال ۴۰هزار میلیارد کسری 
بودجه نداریم؟ دولــت از کجا و با چه 
مکانیســمی، اعتبار بردارد و به این 

طرح بدهد؟
»علــی مــروی« اقتصــاددان، 
در صفحــه توییتر خــود درباره این 
طرح نوشــت: گرچه حمایت نقدی 
از دهک هــای پاییــن درآمــدی از 
اولویت هاســت اما نباید به صورتی 
باشــد که با ایجاد تورم در نهایت به 
ضرر آنها تمام شود. طرح یک فوریتی 
جدید مجلس بــا نام طــرح تامین 
کاالهای اساسی، در مسیر ونزوئالیی 

کردن اقتصاد قدم برمی دارد.
وی با اشــاره بر اینکــه حتی اگر 
هزینه هــای مربوط بــه طرح های 
عمرانــی نیمه تمام )بنــد ب( صفر 
باشد، این طرح ۴۰هزار میلیارد تومان 
کســری بودجه را تشــدید می کند، 
گفت: ۴۰هزار میلیارد تومان کسری 
بودجه در این شرایط به معنی افزایش 
پایــه پولــی و در نهایت بیــن ۱۲ تا 
۱۶درصد تورم است. تورمی که بدون 

این طرح هم به اندازه کافی باالست.
اما مساله بعدی، قدرت خرید این 
حمایت ۱۲۰هزار تومانی است. اگر 
قرار باشد این پول مثمرثمر واقع شود، 
به گفتــه »علیرضا حیــدری« فعال 
کارگری و کارشناس روابط کار باید 
ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانــی به خوبی 
احیا شــده و کارگران و فرودســتان 
بتوانند با این اعتبار ۱۲۰هزار تومانی، 
کاالهای اساســی خانوار را با قیمت 
دولتی و ارزان از فروشگاه های توزیع 

معتبر و قابل اعتماد خرید کنند.
وی تاکیــد می کند کــه اگر قرار 
باشد ارز دولتی در کار نباشد و کاالها 
گران باشــند، چه ضرورتی به خرید 
با این کارت هاســت؟ هر فرد با فقط 
۱۲۰هزار تومان چقدر قدرت خرید 

خواهد داشت؟ از آن مهم تر چرا ۴۰ 
میلیون نفر دهک های باالتر، ماهی 
۶۰هزار تومان خودشان به این کارت 
واریــز کنند؟ می توانند بــا ۶۰هزار 
تومان هر چیــزی را از هر جایی که 
خودشان بخواهند، خرید کنند مگر 
اینکه با این ۱۲۰هزار تومان بتوانند 

کاالهای ارزان با ارز دولتی بخرند.
پس کلید موفقیت نســبی طرح، 
احیای تمام و کمال ارز دولتی ۴۲۰۰ 
تومانی برای واردات کاالهای اساسی 
است. این در حالی ست که اختصاص 
ارز دولتــی برای بســیاری از کاالها 
در سال جدید ملغی شــده و تقریبا 
اکثر کاالها بــا ارز نیمایی یا آزاد وارد 
می شــوند. در حال حاضر کشور به 
حدود ۹ میلیــارد دالر برای واردات 
کاالهای اساســی با نرخ ارز ۴۲۰۰ 
تومانی نیــاز دارد. ۶.۴ میلیارد دالر 
مربوط به واردات کاالهای اساســی 
و ۲.۵ میلیارد دالر برای واردات دارو 
اســت. این در حالی اســت که سال 
گذشته رقم تخصیص ارز دولتی ۱۱ 
میلیارد دالر و ســال قبل تر از آن ۱۴ 

میلیارد دالر بود.
»یحیی آل اســحاق« عضو اتاق 
بازرگانی ایــران درباره نیــاز ارزی 
کشور برای واردات کاالهای اساسی 
گفته بود: »تأمین ۱۴ میلیارد دالر ارز 
برای واردات کاالهای اساسی بسیار 
راحت اســت و صادرکنندگان بدون 
مشــکل می توانند این نیــاز ارزی را 

تأمین کنند«.
اما با شــیوع ویــروس کرونا که 
باعث بسته شدن مرزها و محدودیت 
ارزی کشور شــد و همچنین فشار 
تحریم ها، منابع ارزی با مشــکالتی 
مواجه شده اســت. به نظر می رسد 
بســته ارز دولتی با سرعت آب رفته 
است. اولین کاالیی که از سبد ارزی 
۴۲۰۰ تومانی حذف شد، برنج بود. 
بعد از حذف ارز دولتی برنج، زمزمه 
عدم تخصیص ارز به نهاده های دام 
و طیور هم شنیده شــد و همین امر 
قیمت نهاده هــای دام و طیور را در 
بازار باال برد که البته آثار و تبعات آن 
را می توان در افزایش قیمت لبنیات 

و مرغ دید.
حاال بــه نظر می رســد عماًل ارز 
دولتی بــه بســیاری از کاالها دیگر 
داده نمی شود و همه کاالها با قیمت 
آزاد در بــازار عرضه می شــوند. اگر 
این طور باشد و اگر این رویه اصالح 
نشــود، ۱۲۰هزار تومــان حمایت 
برای تامین کاالهای اساســی، چه 
ارزشی دارد و واقعاً هر نفر با ۱۲۰هزار 
تومان چقدر می توانــد کاالی آزاد 
خرید کنــد؟ حیــدری در ارتباط 
با مختصــات این طــرح می گوید: 
نمایندگان کارگــری این طرح را دو 
سال پیش، بعد از اولین تغییر قیمت 
دالر مطرح کردنــد. گفتیم کوپن را 
احیا کنیــد، آن را دیجیتالی کنید و 

در کارت های خرید غیرنقدشــونده 
بریزید تا خانوارهای کارگری بتوانند 
کاالهای اساســی را با قیمت ارزان 
تهیه کنند. فروشگاه هایی هم باشند 
که کاالهای وارداتی و تامین شــده 
با ارز ۴۲۰۰ تومانــی را توزیع کنند 
تا بتوان از آنها خرید کرد. در پاســخ 
گفتند ما نمی خواهیم بازگشــت به 
عقب کنیم در عــوض بازار را کنترل 
می کنیم تا قدرت خرید مردم کاهش 
نیابد. نتیجه چه شد؟ نتوانستند بازار 
را کنترل کنند و بــه وعده ها عمل 
نکردند حــاال آمده اند همان طرح را 
با دو ســال تاخیر در دستور کار قرار 

داده اند!
وی با بیان اینکه این کار بسیار دیر 
انجام شده، می گوید: امروز طبقات 
فرودست زیر چکمه های تورم آسیب 
جدی دیده اند و اکنــون خیلی دیر 
است اما به هر حال، برای جلوگیری از 
آسیب های بیشتر می توان به این نوع 
طرح ها عمل کرد، منتها موفقیت در 
این طرح ها بسته به شرایط و شروطی 
است. تمایزگزاری طبقات اقتصادی 
باید به دقت صورت گیرد و البته کار 
سختی اســت. مســاله مهم بعدی، 
تخصیص کافــی ارز دولتی ۴۲۰۰ 
تومانی به کاالهای اساســی است. 
این موضوع باید جدی گرفته شــود 
چراکه خرید آزاد بــا این پول ناچیز، 
هیچ ارزشی ندارد. مبلغ حمایت هم 
چندان زیاد نیست. یک خانوار چهار 
نفره، چهار تا ۱۲۰هزار تومان یعنی 
۴۸۰هزار تومان می گیرند که عماًل 
این پول، در حکم انتقال قدرت خرید 
به مــردم از طریــق بازتوزیع درآمد 
جای می گیرد. ایــن پول ۲۵درصد 
حداقل دستمزد امسال است منتها 
این حمایت فقــط در حیطه خرید 
کاالهای خوراکی اســت. دولت در 
حوزه آموزش یا درمان نتواسته کاری 
برای طبقات فرودست بکند و در این 
زمینه هنوز هزینه ها باالست و هر روز 
هم باالتر می رود. این فقط در حوزه 
خوراک است و کارگران و فرودستان 
با این پول فقط می توانند بخشــی از 
نیازهای خوراکی ماهانه خانوارهای 

خود را تامین کند.
این فعال کارگری تاکید می کند: 
باز هم اگر این طرح اســتمرار داشته 
باشــد و هرماه کارت ها شارژ شوند، 
می تواند کمــک نســبتاً موثری  به 
تامین نیازهای خوراکی خانوارهای 
کارگری  تلقی شــود، البتــه تاکید 

می کنم نسبتاً موثر.
 استاد دانشگاه:

 این طرح تاثیر چندانی ندارد
»مرتضــی افقــه« کارشــناس 
اقتصادی و اســتاد دانشــگاه شهید 
چمــران اهواز نیز معتقد اســت این 
طرح اصاًل کفایت الزم را ندارد و در این 
رابطه می گوید: با توجــه به بی پولی 
مملکت، توقع بیشــتری نمی رود اما 
اینکه تصور کنیم این طرح می تواند 
کمک قابل مالحظــه ای به طبقات 
کارگر بکند و فشار را از دوش خانوارها 
بردارد، صحیح نیســت. در این شش 
ماهه اخیــر و خصوصاً در دو یا ســه 
ماه اخیر، قیمت هــا طوفانی افزایش 
یافته و به همین نسبت، قدرت خرید 

مردم به شدت کاهش یافته، بنابراین 
ریزش شدید طبقات مردم به سمت 
دهک های فرودست را شاهد هستیم.
وی اضافه می کند: در این چندماه 
اخیــر، فاصله فقرا با خــط فقر که در 
اقتصاد به آن »شکاف فقر« می گویند، 
به میزان قابل مالحظــه ای افزایش 
یافته است. از طرف دیگر، دهک های 
باالتــر ریزش شــدیدی به ســمت 
خط فقر یــا زیر خط فقر داشــته اند. 
بنابراین به نظــر من ۱۲۰هزار تومان 
ماهانه قطعاً کافی نیســت و به نسبت 
افزایش قیمت ها بســیار ناچیز است 
اما با این بی پولی دولت و ناکارآمدی 
ســاختارهای اجرایــی، نظارتــی و 
تقنینــی، باز در نوع خــود یک اقدام 
است اما باید تاکید کنم، تاثیر این طرح 
بسیار ناچیز است و فقط تا حد بسیار 
کمی می تواند فشارهای تورمی را از 
دوش مردم بردارد، حتــی در زمینه 
تامین کاالهای خوراکی هم این طرح 
نمی تواند تاثیر چندانی داشته باشد. 
این استاد دانشــگاه به تعهدگریزی 
دولت در عدم تامین خدمات اجتماعی 
مانند آموزش، بهداشــت و درمان و 
همچنین مسکن شایسته می پردازد 
و می گوید: بایدهای بسیار وجود دارد 
اما با توجه به ســاختار موجود، امید 

چندانی نمی توان داشت. 
امروز وضعیت اقتصادی کشــور 
بسیار »ویژه« است و حتی از شرایط 
زمان جنگ ویژه تر اســت، بنابراین 
باید کارگروه های ویژه تشکیل شود 
تا اقدامات ویژه برای رفع مشــکالت 
معیشتی مردم در دســتور کار قرار 
بگیرد، منتهــا فرادســتان چندان 
زیر بار ویژه بودن شــرایط نمی روند 
و الجــرم اقدامات ویــژه ای صورت 
نمی گیرد. از سوی دیگر، نه ساختار 
ناکارآمد و معیوب اصالح شــده و نه 
منابع درآمــدی و بودجه ای جدید 
فراهم شــده و نه جلوی بسیاری از 
هدررفت ها و حیــف و میل ها گرفته 
شده است. افقه تاکید می کند: حتماً 
باید عالوه بر تامیــن خوراکی های 
خانوارها، اقدامات فوری برای تامین 
هزینه های درمان، آموزش و مسکن 
انجام شــود اما اینها فقط باید است 
چراکه با توجه به معایب ســاختاری 
موجود و عدم اهتمام کافی، نمی توان 

امید چندانی داشت.

درماندگی دهک های پایین در تامین نیازهای زندگی

مجلسباطرح120هزارتومانیبهجنگفقرمیرود!

افقه: در چند ماه اخیر، 
فاصله فقرا با خط فقر که 
در اقتصاد به آن »شکاف 
فقر« می گویند، به میزان 
قابل مالحظه ای افزایش 

یافته است. از طرف دیگر، 
دهک های باالتر ریزش 

شدیدی به سمت خط فقر یا 
زیر خط فقر داشته اند

حیدری: نمایندگان 
کارگری دو سال پیش، 

بعد از اولین تغییر قیمت 
دالر گفتند کوپن را احیا 

کنید، آن را دیجیتالی 
کنید و در کارت های خرید 

غیرنقدشونده بریزید تا 
خانوارهای کارگری بتوانند 
کاالهای اساسی را با قیمت 

ارزان تهیه کنند
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