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چهاردهم اســفند ماه در مراســم 
رونمایی از دستاوردهای کمیته امداد، 
ابراهیم رئیسی با اشاره به تجربیات خود 
در زمینه رفع فقر مطلق در شهر مشهد، 
از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز 
استانداران کشور خواست تا پایان سال 
یعنی ظرف دو هفته، فقــر مطلق را از 
کشور ریشه کن کنند. این موضوع ولی در 
شرایطی است که یک روز بعد، مجلس 
با فشــار دولت رئیســی، تن به حذف 
ارز ترجیحی از گردونــه اقتصاد ایران 
داد که به باور بســیاری از کارشناسان، 
قیمت کاالهای اساسی و دارو را افزایش 
داده و تورم دوباره ای به جامعه تحمیل 

خواهد کرد.
بــه گــزارش »توســعه ایرانی«، 
رئیس جمهور در این مراسم با تاکید بر 
اولویت ریشــه کن کردن فقر مطلق در 
کشور گفت: نمی توانم بپذیرم به عنوان 
یک مسئول، افرادی در این کشور برای 
امکانات اولیه زندگی مشکل دارند. این 
قابل قبول نیست و تحقق پاسخگویی به 
این بخش نیازها از عهده دستگاه های 

متولی برمی آید.
وی تصریح کــرد: از کمیته امداد، 
ســتاد اجرایی، خیریه ها و وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی می خواهیم مسأله 
ریشه کن کردن فقر مطلق به عنوان یک 
اولویت در کشــور مطرح شود و در این 
هفته که به عنوان هفته نیکوکاری است 
بتوانیم مســأله فقر مطلق را ریشه کن 

کنیم.
رئیس جمهور با بیــان اینکه دولت 
امکانات کافی برای ریشه کن کردن فقر 
مطلق را دارد و با یک کار جهادی و یک 
برنامه ریزی مناسب می توانیم به نتیجه 
برسیم، گفت: از استانداران انتظار داریم 
نسبت به ریشه کن کردن فقر مطلق از 
تمام ظرفیت ها استفاده کنند و اجازه 
ندهند این موضوع به سال ۱۴۰۱ برسد.

وی به تجربه خود در این خصوص 
در مشهد اشاره کرد و گفت: این تجربه 
موفق که در مشهد در زمینه ریشه کن 
کردن فقر مطلق داشــتیم، باید به کل 

کشور تعمیم داده شود.
رئیســی در پایان تصریح کرد: فقر 
مطلق زیبنده نظام ارزشی ما نیست و 
قطعا به همت بخش های مختلف این 
مهم می شود در همین ســال ۱۴۰۰ 

برطرف شود.
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زیر خط فقر مطلق هستند
اظهارات رئیسی در زمینه ریشه کن 
کردن فقر مطلق در کشور ظرف یک یا دو 
هفته، موجی از بهت میان افکار عمومی 
پدید آورد، چرا که آمار رسمی در زمینه 
این معضل نشان می دهد که جمعیت 
زیادی از مردم ایران زیر خط فقر مطلق 
در کشــور زندگی می کنند، لذا اجرای 

برنامه ای برای حل این مشکل، نیازمند 
اقدامات میان مدت و بلندمدتی است که 
قطعا در دو هفته یا حتی دو ماه نیز جواب 

نخواهد داد.
برای نمونه، ســیزدهم خرداد ماه 
همین امسال، »روزبه کردونی« رئیس 
موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 
با اعالم اینکه ســنجش وضعیت فقر و 
نابرابری کشــور در دو دهه گذشته در 
ســطوح ملی، منطقه ای، روستایی و 
شهری در موسسه عالی پزوهش تامین 
اجتماعی توســط یک تیم پژوهشی 
مجرب انجام شــده، گفت: نتایج این 
مطالعه مهم این امکان را فراهم می کند 
که دقیق و مستند بر شواهد، وضعیت فقر 
در برهه های زمانی مختلف بررسی شود. 
برای نمونه این مطالعه نشان می دهد در 
حالی که جمعیت زیر خط فقر مطلق از 
سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵درصد رسیده بود 
اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰درصد افزایش 

یافته است.
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به فاصله دو ماه بعد، در روز ۲۴مرداد 
سال جاری آماری بسیار وحشتناک تر 
ارائه شد. در این روز، رئیس کمیته امداد 
با اشاره به اینکه، برآوردها نشان دهنده 
آن اســت که به طــور متوســط در 
دوره زمانی ۱۳۸۰ تــا ۱۳۹۸ حدود 
۳۳درصد از جمعیت کشــور زیر خط 
فقر چندبعدی قــرار گرفته اند، گفت: 
خط فقر از ۹۵۰هزار تومان در ســال 
۱۳۹۰ به ۱۰میلیون تومان در ســال 

۱۳۹۹ رسیده است.
مرتضی بختیاری گفــت: نتایج به 
دست آمده در مطالعه حوزه فقر از سال 
۸۰ تا ۹۸ نشان می دهد هزینه خانوار در 
طول این ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است. 
در این دوره نرخ تــورم به عنوان عامل 
فزاینده فقر و کاهش قدرت خرید تا سال 
۱۳۹۸ به ۴۱درصد رســیده و سرعت 
متوسط سالیانه خط فقر مطلق در کل 
کشور برابر با ۲۰درصد بوده و مقدار این 
شاخص در طول دوره مورد بررسی بیش 

از ۲۷ برابر شده است.
رئیس کمیته امداد بــا بیان اینکه 
سرشــمار فقر که نشان دهنده گستره 

فقر در جامعه است در مناطق روستایی 
بیش از مناطق شــهری است، گفت: 
به طور متوســط در طول دوره زمانی 
مورد بررسی بیش از ۳۰درصد مردم در 
مناطق روستایی در فقر به سر می برند 
در حالی که این نسبت در مناطق شهری 
برابر با رقم ۱۵.۵درصد و در کل کشور 

برابر با ۱۶درصد است.
وی با اشاره به اینکه این آمار و ارقام 
نشانه آســیب پذیری اقشار بیشتری 
از مــردم در حوزه اقتصاد و معیشــت 
است، گفت: در حال حاضر بیش از پنج 
میلیون نفر از نیازمنــدان از خدمات 
امداد استفاده می کنند و ما نوکری آنها 

را برعهده داریم.
ناتوانی در تامین نیازهای اساسی 

و فقر مطلق
برای اینکه تصویری از فقر و مفهوم آن 
داشته باشیم، باید بدانیم که اصوال فقر 
به سه دسته »فقر خشن یا گرسنگی«، 
»فقر مطلق و شــدید« و »فقر نسبی« 
تقســیم بندی می شــود کــه در این 
تقسیم بندی، خط فقر مطلق و شدید 
را عبارت از مقدار درآمدی می دانند که 
برای تامین حداقل نیازهای فردی در 
یک جامعه الزم است و عدم تامین آن 
موجب می شــود فرد مورد بررسی به 
عنوان فقیر در نظر گرفته شود. افرادی 
که زیر خط فقر مطلق قرار دارند توانایی 
تامین حداقل نیازهای اساسی خود را 
ندارند و به طور مطلق، فقیر محسوب 

می شوند.
اکتبر ۲۰۱۵، بانک جهانی خط فقر 
بین المللی )IPL( را که حداقل مطلق 
جهانی است، ۱/۹۰ دالر در روز تعیین 
کرد که این میزان تا امروز یعنی ســال 
۲۰۲۲ در محاسبات این نهاد بین المللی 

ثابت بوده است.

 راهکارهای دولت سیزدهم
 برای ریشه کن کردن فقر مطلق

همان گونه که عنوان شد، تا پایان 
سال ۱۳۹۸، حداقل ۳۰درصد از مردم 
ایران یعنی حــدود ۲۴میلیون نفر در 
فقر مطلق به ســر می بردند. نرخ تورم 
حداقل ۳۶درصدی در سال ۱۳۹۹ و 
نرخ تورم فعلی که تــا پایان بهمن ماه 
امسال روی ۴۱درصد ایستاده است، 
نشــان می دهد که اوضــاع در این دو 
سال نه تنها بهبود نیافته بلکه باز هم به 
تعداد افرادی که زیر فقر مطلق زندگی 
می کنند، افزوده شده است که نشان 
می دهــد در خوش بینانه تریــن نگاه 
حداقل ۲۵میلیون ایرانی از هشــتاد و 
اندی میلیون ساکن این جغرافیا، فقیر 
مطلق به حساب می آیند که به دستور 
ابراهیم رئیســی، قرار اســت تا پایان 
ســال قادر به تامین نیازهای اساسی 

خود شوند.
بــه فاصلــه ســه روز از دســتور 
رئیس جمهور، روز گذشته معاون رفاه 
اجتماعی مهم ترین فعالیت این معاونت 
را در حوزه مطالعــات رفاهی و مربوط 
به مبارزه با فقر دانست و گفت: تصویر 

جامعی از وضعیت رفاهی خانوارهای 
ایرانی ترسیم شــده که می تواند نقشه 

راه باشد.
داریوش ابوحمــزه در گفت وگو با 
خبرگزاری مهر اظهار داشت: خانوارهای 
ایرانــی در ابعاد مختلــف ازجمله فقر 
درآمدی، فقر آموزش، فقر مسکن، فقر 
سالمت، فقر انرژی، دسترسی به منابع 
مالی و بانکی مورد بررسی قرار گرفته اند 
که درنهایت منجر به ارائه تصویری دقیق 
از وضعیت خانوارهای کشور شده است. 
این تصویر بر مبنای اطالعات پایگاه رفاه 
ایرانیان و تجمیع این داده ها با اطالعات 
نهادهای دیگــر، خانوارهای ایرانی را از 
نظر خط فقر و خط کفاف بررسی کرده 
که نتایج آن در اختیار نهادهای رسمی 
برای اقدام و عمل در حوزه رفاه مردم قرار 

خواهد گرفت.
وی افزود: به عنوان مثال در روز ۲۲ 
بهمن امسال ۳۲ میلیون نفر بر مبنای 
اطالعات دریافت شــده از این پایگاه 
مشمول دریافت کمک معیشتی واقع 
شدند. در این راستا افرادی که در ۴ دهک 
پایین درآمدی قرار داشتند شناسایی 
و به دولت معرفی شــدند که سازمان 
هدفمندی مبلغی را بــه عنوان کمک 

معیشتی به حساب این افراد واریز کرد.
اشاره ابوحمزه به واریز مبلغ ۱۰۰هزار 
تومان پول به حساب سرپرستان خانوار 
در روز بیســت و دوم بهمن سال جاری 

است.
معاون رفاه اجتماعــی در ادامه به 
برخــی فعالیت های ایــن معاونت در 
راستای کاهش فقر در جامعه اشاره کرد 
و افزود: بر مبنای ماده ۴۵ قانون جدید 
مالیات بر ارزش افــزوده، خانوارهای 
کم درآمد و ضعیف جامعه باید شناسایی 
و از شــمول پرداخت این نوع مالیات 

معاف شوند.
وی ادامه داد: ازجمله اقشاری که نیاز 
به توجه و حمایت ویژه از سوی دولت و 
نهادهای حمایتی دارند، زنان سرپرست 
خانوار هستند. در همین راستا ۵هزار 
زن سرپرســت خانوار و فاقد حمایت 
در سیســتان و بلوچســتان از طریق 
پایگاه رفاه ایرانیان شناسایی و مشمول 
حمایت معیشتی به مبلغ یک میلیون و 

۵۰۰هزار تومان شدند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون 
گفت: همچنین پیگیری های مستمری 
از مجلس صورت داده ایم که اعتبارات 
خاصی در بودجه ســال آینــده برای 
حمایت از زنان سرپرســت خانوار که 
در ۳ دهک پایین درآمدی هستند در 
نظر گرفته شود که در صورت همراهی 
مجلس بتوانیم با شناســایی این قشر 
نیازمند و کم درآمد در تمام کشــور به 
بهبود زندگی این افراد کمک بیشتری 

بکنیم.
تکرار مسیر اشتباه پول پاشی 

برای ریشه کن کردن فقر
اظهارات معاون رفاه وزارت تعاون که 
مطابق گفته خود وی، مهمترین فعالیت 
آن مبارزه با فقر اســت، نشان می دهد 
که دولت ســیزدهم به عنــوان خلف 
واقعی دولت های محمود احمدی نژاد، 
مبارزه در فقر را در راهکارهایی همچون 
پرداخت پول های موردی در ایام خاص 
می داند. با این حال، اقدام روز یکشنبه 
مجلس درباره حذف ارز ترجیحی که 
ماحصل فشار دولت بود، نشان می دهد 
که تورم در سال آینده، اگر نه شدیدتر از 
امسال، بلکه همانند سال ۱۴۰۰ روی 
قله های ۴۰ تا ۵۰درصدی خواهد بود 
و مشخص نیست با ادامه سیاست های 
تورم زا که اجماع اقتصاددانان، آن را دلیل 
اصلی گسترش فقر و نابرابری می دانند، 
چگونه دولت قادر خواهــد بود ظرف 
یک تا دو هفته، فقر مطلق را از کشــور 

ریشه کن کند.
»عبداهلل وطن خواه«، فعال کارگری 
با اشاره به سیاست جدید ارزی مجلس 
و دولت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را عامل 
افزایش تورم و یک شوک اقتصادی به 

بخش های فرودســت جامعه، ارزیابی 
و الزمه اجرای هر سیاســت اقتصادی 
برای جبران این شوک در شرایط خطیر 
فعلی کشور را اداره متمرکز اقتصادی 

با مشارکت اجتماعی ارزیابی می کند.
وی در این رابطه به ایلنا می گوید: 
ایــن اقــدام دولــت بــا آن ادعــای 
رئیس جمهور مبنی بــر از بین بردن 
فقر مطلق طــی دو هفته نمی خواند و 
غیرمنطقی اســت که با این وضعیت 
ولنگاری اقتصادی و بازار، امید داشته 
باشــیم تا بحث جبــران مافات ضربه 
حاصل از حــذف ارز ۴۲۰۰تومانی به 
سفره کارگران و مستمندان حل شود.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه 
برای حل مسأله توزیع اقالم یا کاالهای 
اساسی باید تعاونی های مصرف کارگری 
احیا شــوند، افزود: در شرایط فعلی که 
چند دهه اســت تعاونی های مصرف 
کارگری تعطیل شده، امکان رسیدن 
به این هدف ممکن نیست. تا زمانی که 
تعاونی های متمرکــز کارگری مانند 
سال های ابتدای انقالب وجود نداشته 
باشند، هرگونه ادعا درباره توزیع عادالنه 
و منطقی اقالم و کاالهای اساسی ادعایی 

بیش نیست.
وطن خواه با تاکید بــر اینکه »در 
شرایطی که مناســبات سرمایه داری 
پروار شــده و خود دولت به بســیاری 
از روابط و عــدول از تعهــدات قانون 
اساسی نسبت به بخش های فرودست 
جامعه در مســکن و بهداشت و رفاه و 
آموزش تن داده و تعهدات خود را برای 
مدیریت اقتصاد به شکل متمرکز کنار 
گذاشته، نمی توان شاهد کاهش فقر 
مطلق بود«، تصریح کرد: شــرایطی 
که باعث شــد دولــت در زمان جنگ 
و انقالب به برخی اصالحــات به نفع 
کارگران و فرودســتان تــن بدهد، با 
شــرایط کنونی متفاوت بــود. در آن 
زمان هم جهان دوقطبی وجود داشت 
و بلوک سرمایه داری به تنهایی مدعی 
ارائه تنها راه حل برای اقتصادها نبود. 
بانک جهانی و صنــدوق بین المللی 
پول نیز نســخه های خــود را به همه 
کشورها تحمیل نمی کردند و از طرف 
دیگر به دلیل موج انقالبی که توســط 
همین فرودســتان و ضعیفان صورت 
گرفته بود، هنوز مقامات شــعارهای 
عدالتخواهانه را سر داده و مجبور بودند 
تا حدی در همان راستا حرکت کنند اما 
اکنون نه گرایش فکری مسئوالن در آن 
جهت است و نه ساختارها همان شکل 
گذشته را دارد. به نظر می رسد دولت 
فعلی برخالف دولت انگلیس بین دو 
جنگ جهانی که به سمت سیاست های 
متعادل ســازی و توزیعی جان مینارد 
کینز رفــت، نه اراده ذهنــی و نه اراده 
عملی آن را دارد که به سمت مدیریت 
متمرکز و غیرولنگارانه اقتصاد برود و نه 

در شرایط فعلی توان آن را دارد.
با این حال بایــد منتظر ماند و دید 
که آیا دســتور رئیس جمهور مبنی بر 
ریشــه کن کردن فقر مطلق در کشور 
ظرف دو هفته، محقق خواهد شــد یا 
این دستور هم مانند سایر دستورهای 
رئیــس فعلی دولــت ازجمله کنترل 
قیمت ها، کاهش تــورم، رفع تبعیض 
و... به بایگانی دولت ســپرده خواهد 
شد؟ کمتر از ۱۲ روز به پایان سال مانده 
و می توان به سادگی و سرعت، عیار این 

دستور را سنجید.

ریشه کنی دوهفته ای فقر مطلق با وجود حذف ارز ارزان

دستور جهادی بهت آور رئیسی
بختیاری: هزینه خانوار 

از سال 80 تا ۹8، 22 برابر 
شده است. در این دوره 
سرعت متوسط سالیانه 

خط فقر مطلق در کل کشور 
برابر با 20درصد بوده و 

مقدار این شاخص در طول 
دوره مورد بررسی بیش از 

27 برابر شده است

وطن خواه: غیرمنطقی 
است که با این وضعیت 

ولنگاری اقتصادی و بازار، 
امید داشته باشیم تا رفع 
فقر مطلق و بحث جبران 

مافات ضربه حاصل از حذف 
ارز ۴200تومانی به سفره 

کارگران و مستمندان حل 
شود

کردونی: سنجش وضعیت 
فقر و نابرابری کشور در 

دو دهه گذشته در سطوح 
ملی، منطقه ای، روستایی 
و شهری نشان می دهد در 
حالی که جمعیت زیر خط 

فقر مطلق از سال ۹2 تا ۹۶ 
به 1۵درصد رسیده بود؛ از 
سال ۹۶ تا ۹8 به 30درصد 

افزایش یافت
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دبیرکل خانه کارگر:
حذف ارز ترجیحی، سفره 

کارگران را کوچک تر می کند
دبیرکل خانه کارگر گفت: اگرچه در مورد حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی گفته می شود که این اقدام برای حذف 
دست رانت خواران است اما واقعیت این است که این 
کار دست کارگران و اقشار ضعیف را از سفره خود کوتاه 

می کند و دست رانت خواران بازتر خواهد شد.
به گزارش ایلنــا، علیرضا محجوب گفت: مجلس 
تصمیم گرفته به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی مبالغ ریالی و 
بن و... در اختیار مردم قرار دهد ولی انجام این کار بسیار 
سخت است و باعث افزایش قیمت ها می شود. شاید اگر 
این تصمیم گرفته نمی شد قیمت دالر باز روند نزولی 
به خود می گرفت اما با این وضعیت فکر نمی کنم این 

اتفاق ادامه یابد.
وی ادامه داد: طبق مطالعات موسســه پژوهش 
عالی سازمان تامین اجتماعی در فاصله سال های ۸۳ 
تا ۹۶ فقر مطلق ۱۵درصد بود اما از سال ۹۶ تا ۹۸ با خیز 
قیمت ارز، فقر مطلق به ۳۰درصد افزایش پیدا کرد، 
بنابراین اگر حذف ارز ترجیحی نیز عملی شود، اتفاق 

تلخی خواهد افتاد.
محجوب با اشاره به جلسات مزدی شورای عالی 
کار گفت: با توجه به این تصمیمات، گروه کارگری 
شورای عالی کار برای افزایش دستمزد امسال نظر 
قاطع تری داشته باشند چون ممکن است قیمت ها 
تا ســه برابر افزایش پیدا کند و این برای مردم قابل 

تحمل نیست.
محجوب گفت: تاکید ما بــر افزایش حقوق روی 
حداقل دستمزد اســت چراکه در این صورت حقوق 
مستمری بگیران هم به همان نســبت افزایش پیدا 
خواهد کرد. هر چه افزایش مــزد روی مزایای مزدی 
باشد، بازنشســتگان بهره کمتری از افزایش حقوق 
می برند. به همین دلیل جلسات شورای عالی کار هم 

برای کارگران و هم بازنشستگان مهم است.

دبیرکل خانــه کارگر تاکید کــرد: از نمایندگان 
کارگران در شورای عالی کار می خواهیم با پیش فرض 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در جلسات مزدی چانه زنی 

کنند.
محجوب با اشاره به سهم ۹۰هزار میلیارد تومانی 
سازمان تامین اجتماعی از بودجه سال آینده گفت: 
این موضوع در مجلس تصویب شــد و امیدواریم این 
کار جریان همسان ســازی حقوق بازنشســتگان را 

تسریع ببخشد.
    

بازنشستگان گیالنی:
حداقل مزد برابر با سبد معیشت 

تعیین شود
جمعی از بازنشستگان گیالنی با امضای طوماری 
خطاب به شورای عالی کار، خواستار تعیین حداقل 

مزد و مستمری به اندازه سبد معیشت خانوار شدند.
به گزارش ایلنا، در این طومار که به امضای تعدادی 
از بازنشستگان رسیده، از اعضای شورای عالی کار به 
خصوص اعضای کارگری این شورا درخواست شده با 
توجه به شرایط بد معیشتی، به الزامات بند دوم ماده ۴۱ 
قانون کار توجه کنند و حداقل مزد را به اندازه حداقل 

هزینه های زندگی خانوار افزایش دهند.
بازنشستگان کارگری گیالن در این طومار آورده اند 
که معیشــت خانوارهای بازنشسته در معرض خطر 
است و باید مزد و مستمری براســاس الزامات قانون 

ترمیم شود.
    

درخواست کارگران شهرداری 
شوش برای دریافت حقوق و عیدی

کارگران شهرداری شــوش در استان خوزستان 
از عدم پرداخت دستمزد و عیدی خود انتقاد کردند.

به گزارش ایلنا، این کارگران می گویند: چندین ماه 
است که دستمزد ما پرداخت نشده و در عین حال به 
ما کارگران هنوز عیدی پرداخت نکرده اند. نمی دانیم 
دست به دامان کجا شویم؟ مدت هاست که پرداخت 
دستمزدها نامنظم شده و ما هر بار باید ماه ها در انتظار 

دریافت حقوق خود بمانیم.
این کارگران که روز یکشــنبه )۱۴ اسفند ماه( در 
مقابل ساختمان های شهرداری و فرمانداری شهرستان 
شوش اعتراض صنفی برگزار کردند، می گویند: به این 
امید که بتوانیم برای خانوادهایمان یک زندگی حداقلی 
فراهم کنیم، شبانه روز در حال کار هستیم اما به دلیل  
عدم دریافت به موقع حقوق هیچ وقت خســتگی از 
تن مان خارج نمی شود. این شرایط برای کارگران در 
این اوضاع اقتصادی غیرقابل تحمل است. امیدواریم 

مسئوالن صدای ما را بشنوند و به داد ما برسند.

اخبار کارگری


