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»ابراهیم رئیسی« ۱۵ روز مانده به 
سال نو، دســتور داد که فقر مطلق در 
ایران تا پیش از سال ۱۴۰۱ ریشه کن 
شود. پس از چرخش ســال و ورود به 
سال ۱۴۰۱، رئیس جمهوری این بار 
تاکید کرد که تا پایان سال ۱۴۰۱، فقر 

مطلق باید در ایران ریشه کن شود.
به گــزارش فرارو، وی نخســتین 
رئیس جمهور ایران نیست که چنین 
طرحی در سر دارد. پیش از او »حسن 
روحانی« در تابستان ســال ۱۳۹۶ و 
در مراســم تنفیذ خود وعده داده بود 
که تا پایــان دولــت دوازدهم )یعنی 
تا ســال ۱۴۰۰(، فقر مطلق در ایران 
ریشــه کن خواهد شــد اما منظور دو 
رئیس جمهــوری ایران چــه بوده و 
آیا روحانی موفق شــد فقــر مطلق را 
ریشــه کن کند و اگر نه، آیا رئیســی 

می تواند چنین کند؟
 افزایش قیمت ارز  
در ایران و رشد فقرا

حســن روحانی در تابستان سال 
۱۳۹۶ وعــده رفع فقر مطلــق را داد. 
تحریم هــا افزایش قیمــت ارز های 
خارجی در ایران را رقــم زدند و به این 
ترتیب، ایرانی ها بــه صورت مطلق در 
مقابل شــهروندان ســایر کشور های 

جهانی فقیر شدند که این ماجرا هنوز 
هم ادامه دارد.

توضیــح اینکه فقــر را در جهان با 
یک شاخص عینی می ســنجند و به 
همین دلیل تفاوتــی نمی کند که در 
مورد فقر در ایران سخن می گوییم یا 
فقر در فرانسه یا هند. مطابق تعاریفی 
که برنامه توســعه سازمان ملل متحد 
از فقــر و فقر مطلق در ســطح جهان 
به دست می دهد، درآمد روزانه کمتر از 
۱.۹ دالر آمریکا به ازای هر فرد، برابر با 
قرارگرفتن فرد در زیر خط فقر مطلق 

قلمداد می شود.
نرخ دالر در بــازار آزاد ایــران در 
ســال ۱۳۹۶ حدود ۴ هزار تومان بود 
و بر این اساس، در آن سال هر شهروند 
ایرانی که ماهانه کمتــر از ۵۷ دالر یا 
ماهانه کمتر از ۲۲۸هزار تومان درآمد 
داشــت، زیر خط فقــر مطلق زندگی 
می کرد. همان زمان، »شاخص توسعه 
جهانی« که توسط بانک جهانی تهیه 
شــده بود، نشــان می داد که حدود 
۰.۰۸درصد از جمعیت ایران یا چیزی 
حدود ۶۵۰هــزار نفر زیــر خط فقر 
مطلــق زندگی می کردند. بــا در نظر 
گرفتن درآمد روزانه کمتر از ۳.۱ دالر 
به ازای هر فرد، که خط فقر نســبی را 

نشــان می داد، جمعیت فقرای ایران 
)در مجموع زیر خــط فقر مطلق و زیر 
خط فقر نسبی( به حدود ۰.۶۶درصد 
از جمعیت کشــور می رســید. یعنی 
در تابستان ســال ۱۳۹۶، در مجموع 
حدود ۵.۳ میلیون نفــر در ایران فقیر 
به حســاب می آمدند و وعــده دولت 
روحانی، تنها و تنها این بود که حدود 
۶۵۰هزار نفــری را که زیــر خط فقر 
مطلق زندگی می کردند تا پایان ۴ سال 
ریاســت جمهوری اش، از زیر آن خط 

بیرون بکشد.
حاال امــا وضعیت فــرق می کند. 
براســاس آمار های رســمی )ازجمله 
آماری که سازمان تامین اجتماعی تهیه 
کرده( دست کم ۳۰درصد از جمعیت 
ایران، زیر خط فقــر زندگی می کنند. 

آمار های غیررســمی اما می گویند که 
این بخش از جمعیت ایران به ۵۰درصد 
از کل جمعیت کشــور می رسد یعنی 

چیزی حدود ۴۲میلیون نفر ایرانی.
افزایش حقوق هم مشکل فقر را 

حل نکرد
با تغییر نرخ دالر در بازار آزاد ایران، 
وضعیت بدتر شــده چرا که شاخص 
مورد اشاره )تهیه شده توسط سازمان 
ملل متحد(، قید مطلق را با خود یدک 
می کشــد. به این ترتیب با احتساب 
دالر ۳۰هــزار تومانی، هــر ایرانی که 
روزانه کمتر از ۵۷هزار تومان و ماهانه 
کمتر از یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان 
درآمد داشته باشد، زیر خط فقر مطلق 
قرار دارد. برای یک خانوار ۴ نفره، این 
عدد برابر خواهد بود بــا درآمد ماهانه 

۶میلیون و ۸۰۰هزار تومانی.
نگران کننده تر اینکه بــا توجه به 
تورم جهانی و حتی افــت ارزش دالر 
در جهان، شــاخص های سازمان ملل 
متحد از ســال ۲۰۱۵ میالدی به این 
سو هم تغییر کرده اند و در سال ۲۰۲۰ 
میالدی، مــرز ۱.۹ دالر در هر روز به 
۲.۱۹ دالر در هر روز افزایش پیدا کرده 
اســت. در واقع اکنون هر ایرانی که با 
احتساب دالر ۳۰هزار تومانی، روزانه 

کمتر از ۶۵هزار تومان و ماهانه کمتر 
از حدود یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان 
درآمد داشته باشد، زیر خط فقر مطلق 
قرار می گیرد و برای یک خانوار ۴ نفره، 
این مرز به ماهانه حــدود ۷میلیون و 
۸۰۰هزار تومان می رســد. بنابراین، 
حتی با فرض افزایش حداقل دستمزد 
کارگران بدون سابقه ایرانی که متاهل 
باشند و دو فرزند هم داشته باشند، این 
کارگران و خانواده آنهــا هنوز هم زیر 

خط فقر مطلق زندگی می کنند.
بر اساس اعداد اعالم شده، چنین 
کارگرانی در سال ۱۴۰۱ خورشیدی 
باید دســت کم ماهانــه ۶ میلیون و 
۷۰۰هزار تومان حقوق و مزایا بگیرند 
)مجموع دریافتی( و بــه این ترتیب، 
چنین کارگرانی هنوز هم یک میلیون 
و ۱۰۰هزار تومان زیر خط فقر مطلق 
هســتند. البته در این نوشــتار، برای 
سهولت در مقایســه آماری با استفاده 
از آمار های موجود، ما همان شاخص 
۱.۹ دالر در روز را مدنظر قرار داده ایم 
اما حتی با این شاخص هم یک خانواده 
کارگری ۴ نفره ایرانی و حداقل بگیر با 
یک نفر فرد شاغل، دقیقا در مرز خط 

فقر مطلق است.
 فقر امروز، فردا را هم 

نابود خواهد کرد
همچنین می توان وضعیت آماری 
تعداد فقرا در ســال ۱۳۹۶ )زمانی که 
روحانی وعده رفع فقر مطلق داده بود( 
را با امروز در ســال ۱۴۰۱ )زمانی که 
رئیسی وعده رفع فقر مطلق می دهد( 
با یکدیگر مقایسه کرد. بر این اساس، 
امروز بین ۲۷ تا ۴۲ میلیون نفر ایرانی 
)بین ۳۰ تــا ۵۰درصد از کل جمعیت 
ایران( بــه اذعان آمار های رســمی و 
غیررســمی، زیر خط فقر )البته فقر 
نســبی( قرار دارند. ایــن جمعیت، 
در ســال ۱۳۹۶ خورشــیدی حدود 
۵.۳میلیون نفر بود و در واقع اکنون ۵ 

تا ۸ برابر شده است.
اما فقری که امروز تجربه می کنیم 
نه فقط امــروز ما که فــردای ما را هم 
نابــود خواهد کــرد. اکنون ســال ها 
است که بررســی های اقتصاددانان و 
جامعه شناســان، تاثیــرات عجیب و 
غریب فقر بر انسان ها را هویدا کرده و 

این تاثیرات تکان دهنده هستند.
به عنوان نمونه، بررسی های علمی 
نشان می دهند که فقر موجب افزایش 
مصرف شیرینی )قند و شکر( در میان 
افراد می شود و احتمال ابتال به دیابت 
نــوع ۲ را در آنها افزایــش می دهد. از 

یک نظر، ایــن حتی بدیهــی به نظر 
می رســد: فقرا ناچارند انرژی و کالری 
مورد نیازشــان را ارزان تر تهیه کنند 
و قند و شــکر، ارزان تــر از پروتئین و 

ویتامین است.
فقرا، باز هم فقیرتر می شوند

فقر همچنین دسترسی کودکان 
به آموزش را کاهش می دهد و کودکان 
فقیر، در آینــده خانواده های فقیری 
تشــکیل می دهند که بــه نوبه خود 
فرزندانی فقیر خواهند داشت. نام این 
پدیده »چرخه فقر« یا »تله فقر« است.

به عبارت ساده، خانواده فقیر در دام 
فقر می افتد و نمی تواند بیرون بیاید چرا 
که ممکن اســت وام هایی بگیرد که از 
بازپرداخت آنها ناتوان باشد. به این ترتیب 
مجبور به نزول پول شود و به دلیل جرایم 

مالی سر از زندان در بیاورد و الی آخر.
فقــرا بیشــتر طــالق می گیرند، 
بیشتر در معرض خشــونت هستند 
و در محالتــی زندگــی می کنند که 
احتمال بــروز درگیری های منجر به 
جراحت های شدید در آنها باالتر است. 
برخی پژوهش های داخلی، حتی نشان 
می دهند که فقر در ایران زنانه شده به 
این ترتیب، مادرانی ممکن است بچه دار 
شوند که فقر را تجربه کرده اند و این فقر 

به فرزندان آنها هم منتقل خواهد شد.
ایــن فهرســت شــوم را می توان 
همین طــور ادامــه داد: فقــرا در 
طوالنی مدت کوتاه قد می شــوند. به 
همین دلیل، عجیب نیست که میانگین 
قد مردان در کشــوری مانند هلند به 
حــدود ۱۸۳ســانتی متر، در ایران به 
حدود ۱۷۵ســانتی متر و در کشوری 
مانند یمن به ۱۶۴ سانتی متر می رسد. 
خود این اعداد، حاصل شــاخصه های 
رفاه در دهه های گذشته در این کشور ها 
بوده اند و وضعیت امروز، اعداد فردا را 
پدید می آورد. بنابراین، تعجب نکنید 
اگر میانگین قــد ایرانی ها در یک دهه 

آینده، اندکی کاهش پیدا کند.

آمار فقرای کشور هشت برابر شده است

وعده تکراری فقرزدایی، از روحانی تا رئیسی

خبر

کارشناسان معتقدند با حذف ارز ترجیحی، 
شوک اساسی در قیمت کاال ها به ویژه خوراکی 
به وجود می آید و به دلیل گرانی های متعاقب، 
جامعه کارگری دیگــر توان مدیریت زندگی و 

معاش خود را نخواهند داشت.
به گفته فعــاالن کارگری، حــذف بدون 
برنامه ریزی ارز ترجیحی، سفره جامعه کارگری 
را کوچک تر از قبل می کند و این قشــر را وارد 
یک جنگ نابرابــر در تأمین نیاز هــای اولیه 

خواهد کرد.
در همین رابطه »فرامــرز توفیقی« رئیس 
کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفت وگو 
با اقتصاد ۲۴ گفت: مشــکل جامعه ایران تورم 
است؛ تورمی که ناشی از تصاحب بازار و تزریق 
نقدینگی توسط دولت و اجرای سیاست هایی 
است که هر روز به هر بهانه ای سفره کارگری را 

کوچک کرده است.
این فعال کارگری با تأکید بر اینکه دولت با 
هدف حذف ارز ترجیحی به دنبال ثبات قیمت 
دالر است، گفت: دولت تصور می کند با افزایش 
دستمزد کارگران از تحمیل تورم به این بخش 
جلوگیری کند از این رو هر سال افزایش حقوق 

کارگران مصوب و ابالغ می شود. اگر قرار است 
بهبود وضعیت معیشــتی با افزایش دستمزد 
کارگران انجام بگیرد مستلزم اجرای یک سری 
مولفه ها در بخش اقتصاد کشور است؛ موضوعی 
که هیچ گاه به آن توجه نشده چرا که در صورت 
اجرای چنین سیاســت هایی قطعاً شــرایط 
زندگــی کارگران به بحران جــدی اقتصادی 

نمی رسید.
رئیس کمیته دستمزد شــورای عالی کار 
می گوید: دولت باید دست از بی انضباطی مالی 
بردارد و مدیریت سامان بخشی مالی خود را به 
طور صحیح انجام دهد کمــا اینکه اگر این کار 
را نتواند انجام دهد و مشــکالت کمبود مالی و 
کسری بودجه و هرگونه خاصه خرجی های خود 
را به گردن جامعه بیندازد، قطعاً تورم حاصل از 
این بی انضباطی تأثیر افزایش دســتمزد ها را 

بی خاصیت می کند.
این فعال کارگری گفــت: نگرش دولت به 
ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ یک چالش جدید 
برای مردم به ویژه اقشار کم درآمد است چراکه 
هنوز برای جامعه هدف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 

مشخص نشده است.

وی تصریح داشــت: به رغم برنامه پنجم و 
ششم توســعه که دولت را مکلف کرده جامعه 
هدف شناسایی و جاماندگان از معیشت و یارانه 
ساماندهی شــود تا این لحظه هیچ اقدامی در 
راستای تحقق برنامه توســعه اجرایی نشده 

است!
توفیقی گفت: همچنیــن زنجیره تأمین 
همواره بحث برانگیز است. اگر دولت به موقعیت 
زنجیره تأمین روی نیاورد و دست سوداگران را 
از عرصه تصمیم گیری برای معیشت و اقتصاد 
مردم کوتاه نکند، قطعاً جامعه دستمزدبگیر در 
ســال ۱۴۰۱ با چالش جدیدی مواجه خواهد 
شد چراکه به دنبال سیاســت حذف دولتی، 
ســوداگران آرام نخواهند بود و تورم تحمیلی 
قیمت ها را به ســمت جامعه هدف که همان 

خانواده کارگری است، وارد می کنند.
رئیس کمیته دستمزد شــورای عالی کار 
تأکید داشــت: اگر دولت قبل از وقوع چنین 
مشکالتی به دنبال راه های مسدود کردن فشار 
بر خانواده کارگری باشد، می توان ادعا داشت 
که حرکت بر مدار متفــاوت حرکت کردن در 
حوزه اقتصادی کشور است در غیر این صورت 

دچار همان تنش های کهنه در اقتصاد و افزایش 
فشار بر معیشت خانوار ها به ویژه اقشار ضعیف 

جامعه خواهیم بود.
به گفته توفیقی، هنــوز برنامه های دولت 
برای فقرزدایی و کاهش تورم از زندگی کارگران 
مشخص و اعالم نشده اســت. قطعاً دولت باید 
قبل از اجــرای هر اقدامی زوایــای مختلف را 

بررسی و راه مقابله با آن را پیدا کند.
وی تصریح داشــت: در نبود سیاست های 
کاهش تورم در الیه های کارگــری، خانواده 
بزرگ کارگران به رغم افزایش دســتمزد ها به 

سرنوشت سختی خواهد رسید.
توفیقی ادامه داد: دولت می داند هر تغییری 
در وضعیت قیمت ارز، معیشت جامعه بزرگ 
کارگــری را هــدف می گیــرد؛ موضوعی که 

ســال های قبل تر هم وضعیت امــرار معاش 
خانــواده کارگران را دچار دســتخوش کرده 
و تمام روزنه های امید جهت بهبود شــرایط 
معیشت این خانواده ها را مسدود و حمایت ها را 

محدود کرده است.
وی با تأکید بر اینکه برخی معتقدند با ارائه 
کاالبرگ بخش بزرگی از نیاز ســفره خانواده 
کارگری تأمین می شود، گفت: به نظر می رسد 
دولت تنها به یک بعد از حذف ارز ترجیحی نگاه 
دارد. زنجیره تأمین نیاز یک خانواده تنها چند 
قلم کاالی اساسی نیســت. دولت باید توضیح 
دهد چطور می تواند تــورم را در الیه الیه های 
زندگی مردم مانند هزینه  مسکن، حمل و نقل و 
صد ها موارد دیگر، کنترل و برای قشر کارگران 

حقوق بگیر و ضعیف جامعه جبران کند؟

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار:

مزدبگیران با حذف ارز ترجیحی فقیرتر خواهند شد

هر ایرانی که روزانه کمتر 
از ۶۵هزار تومان و ماهانه 

کمتر از حدود یک میلیون 
و ۹۰۰هزار تومان درآمد 

داشته باشد، زیر خط فقر 
مطلق قرار می گیرد که برای 
یک خانوار ۴ نفره به ماهانه 
۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان 

می رسد

تعداد فقرا در سال ۱۳۹۶ 
)زمانی که روحانی وعده 

رفع فقر مطلق داده بود( تا 
امروز در سال ۱۴۰۱ )زمانی 
که رئیسی وعده رفع فقر 

مطلق می دهد( بین ۵ تا ۸ 
برابر شده است
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مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد:
بحران فعلی مربوط به سیاست های 

دولت های قبلی است
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد گفت: 
به علت ســوءمدیریت برخی مدیران ســابق، 
پرونده های حقوقــی زیــادی در مجموعه این 
صندوق وجود دارد که ارزش آنها ۱۰هزار میلیارد 

تومان برآورد شده است.
به گزارش روابط عمومــی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، حســین عامریان اظهار داشت: 
وجود بحران در این صندوق و وجود ۸۰۰ پرونده 
حقوقی باعث شد تا درگیر مســائل حاشیه ای 
زیادی شویم. در این پرونده ها اشخاص شناخته 
شــده، فرزندان وزاری ســابق این وزارتخانه و 
آقازاده ها وجود دارند که دستگاه های امنیتی را 

نسبت به موضوع حساس کردیم.
وی با بیان اینکه عمق بحران صندوق ها مربوط 
به سیاست های کالن در دولت های قبلی است، 
گفت: در این دولت باید بحران را مدیریت کنیم، 
ضمن اینکه هــر روز بر تعداد بازنشســتگان آن 

اضافه می شود.
عامریان با بیان اینکه شرکت دخانیات یکی 
از شــرکت های زیانده و دارای وضعیت بحرانی 
بود، گفت: این شرکت ۴۵۰ میلیارد تومان، زیان 
انباشته و چهار هزار میلیارد بدهی دارد و تالش 
مافیای دخانیات برای رساندن شرکت به مرحله 
واگذاری و عدم پرداخت حقوق کارگران بود تا با 
شکل گیری اعتراض های کارگری در دخانیات 

انحصار ایجاد کرده و آن را در دست بگیرند.
وی تصریح کرد: این مفســدان اقتصادی در 
ارکان قدرت و ثروت جای گرفته اند و نمی خواهند 
ما موفق شویم در حالی که ما به نفع اشتغال کشور 
و صندوق فوالد، شرکت دخانیات و جایگاه آن را 

در صنعت کشور مدیریت می کنیم.

عامریان همچنین گفت: معادن اسفندقه یکی 
دیگر از معادن ارزشمند است. این معدن ثروت 
عظیمی دارد که می تواند کل نیاز صندوق فوالد 
را پاســخ دهد اما بعضی افراد سودجو با اقداماتی 
درصدد واگــذاری و منحل کردن این شــرکت 
بودند.وی اظهار کرد: اکنون مدیران شرکت های 
زیرمجموعه صندوق بــا حرکت های جهادی به 
دنبال تغییر و تحول هستند تا آینده خوبی را برای 

صندوق رقم بزنیم.
    

مدیرعامل تامین اجتماعی:
افزایش حقوق بازنشستگان در 
سال ۱۴۰۱ منصفانه خواهد بود

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از افزایش 
منصفانه مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ 

خبر داد.
به گزارش» توســعه ایرانی«، میرهاشــم 
موسوی در جلسه ای که با حضور رئیس و اعضای 
هیأت مدیره کانون عالی کارگران بازنشســته 
و مســتمری بگیر، رئیس اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری و همچنین معاونین و مدیران 
ذیربط سازمان تأمین اجتماعی به منظور اتخاذ 
بهترین تصمیم جهت افزایــش میزان حقوق 
بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۱۴۰۱ 
برگزار شد، شرکت کرد. در این جلسه پس از بحث 
و تبادل نظر جامع میان نمایندگان بازنشستگان 
و مدیران سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد طی 
هفته جاری با برگزاری جلســات کارشناسی و 
تخصصی و با در نظر داشــتن شرایط معیشتی 
بازنشســتگان، مطلوب تریــن تصمیم جهت 
افزایش میزان مستمری ها و ایجاد رضایت مندی 

این قشر معزز اتخاذ و پیشنهاد شود.
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی اظهار 
امیدواری کرد با اتخاذ تصمیمات درست، رضایت 
بازنشستگان تأمین شده و به سمت ایجاد عدالت 
در پرداخت ها که هدف این ســازمان اســت، 

حرکت شود.

اخبار کارگری


