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اخبار کارگری

برخی هزینههای دهکهای باالیی  ۵۰برابر طبقات ضعیف برآورد میشود

سلطانی :زندگی کارگران متاثر از قیمت دالر است

زمزمه حذف ارز دولتی واکنشهای
مختلفی از ســوی اقتصاددانان در پی
داشت.دوسناریوتاکنونمحتملفرض
شدهاست؛اولتخصیصارزدولتیبرای
چند کاالی محدود و حــذف آن برای
عمدهکاالهاودومحذفکاملارزدولتی
و تخصیص یارانه نقدی .اگرچه اعضای
اتاق بازرگانی مصرانه از سناریوی دوم
حمایتکردندونظردولتحسنروحانی
نیز به همین سناریو نزدیکتر است اما
اقتصاددانانچپکهطبقهکارگرواقشار
فرودست را محوریت تحلیل خود قرار
میدهند ،سناریوی دوم را تا حد خیانت
به مردم میداننــد .یارانه نقدی بعدها
باعث میشود که به دلیل تورمزا بودن
پول ،چند برابر از جیب مردم برداشت
شود.تاکنونبارهاویرانیتزریقپولنقد
به جامعه امتحان شــده است .اولین بار
محموداحمدینژاداینسیاستراعملی
کردودراینمیانهرچندحسنروحانی،
بارها محمود احمدی نژاد را نقد کرده و
این سیاســت را غلط عنوان کرده ولی
همچنانبهاینسیاستادامهمیدهد.
«احسان ســلطانی» میگوید که
سیاســت تزریق پول نقد بــه جامعه
تورمزاســت .بهزعــم وی ،واردات دارو
با ارز ۱۰هزار تومانی مســاوی با مرگ
عدهای به دلیل عدم دسترسی به درمان
وداروست.
این اقتصاددان معتقد است :وقتی
کهدرآمدسرمایهدارانصنعتیومعدنی
به دالر است اما حساب و کتاب دولت در
خصوص برق و گاز و تخصیص یارانه با
آنها به ریال محاسبه میشود ،کارگران

تاثیر قیمتها را در زندگیشان به دالر
میبینند.
درشرایطتحریم،هیچکشوری
اقتصادراآزادنمیکند
سلطانی با بیان اینکه دولت با اعمال
برخی سیاستهای اقتصادی ،خرابی
بزرگی ایجاد میکند و به اصطالح برای
توقف خرابیها به ســراغ راهحلهای
مشــکلزاتر میرود ،اظهار داشت :در
سال گذشته بابت ارز دولتی حداقل ۲۰
میلیارددالربهبرخیبنگاههادادهشدکه
منتخب و برگزیده خودشــان بودند اما
حتیقیمتکاالهاافزایشداشتوتاثیر
چندانیبرکاالهانگذاشت.نتیجههمین
سیاستبودکهوارداتموبایلدرچندماه
بحراناقتصادی،افزایشوقیمتآننیز
روند افزایشی داشت .حاال که ارز ارزان
قیمت در اختیار عدهای به صورت رانتی
قرارگرفت،میگویندسیاستمشکلزا
بودهوبایدارزدولتیراحذفکرد.
وی با بیان اینکه در شرایط تحریم و
جنگ اقتصادی ،هیچ کشوری نمیآید
اقتصاد را آزاد کند ،تصریــح کرد :االن
شرایطی نیست که هم ارز را آزاد کنید
و قدرت خرید مردم در حدی نباشــد
که بتوانند نیازهای اولیه زندگیشان را
تامینکنند.
این اقتصاددان با اشــاره به احتمال
جایگزینییارانهنقدیبهجایارزدولتی
گفت :ما در این کشور قیمت نهادههای
انرژیرادرظرفچندروزبیشاز ۱۰برابر
کردیم.بعدازآنیارانهبرایآنتخصیص
دادیم .این یارانه مســائل و مشــکالت
خیلیبزرگیایجادکرد.

تخصیصمستقیمیارانه؛
پوپولیستیترینکارممکن
سلطانیباتاکیدبراینکهخیلیافراد
بودند که در شهرهای کوچک قالیبافی
میکردند اما چون یارانــه گرفتند ،به
شهرها آمدند ،بیان کرد :بخش مهمی از
ایندخترهاوزنهاباگرفتنیارانهراهی
شهرها شــدند و به جای آن ،به کارهای
نامولد کشیده شدند .پوپولیستیترین
کاری که میتوان انجام داد ،تخصیص
یارانهاستکهدرعینحالبهنفعجامعه
هم نیست .وی ادامه داد :با این سیاست
نه مصرف بنزین پایین آمد ،نه یارانهها
برای مردم فایدهای داشته و بار مالی از
دوشمردمبرداشتهاستونهدولتتوان
پرداخت آن را دارد .نه مخارج دولت ،نه
درآمدهایمردمونهمصرففرقینکرده
است .زمانی بود میگفتند برای کاهش
مصرفبنزینبایدقیمتآنراباالبرداما
کجامصرفبنزینکاهشیافت؟
وی با بیان اینکه یارانه نقدی دادن به
مردمبهغیرازاینکهچالشهاومخاطرات
جدید ایجاد کنــد ،تاثیر دیگری ندارد،
اظهار داشت :همه وام مسکنی که این
چندوقتباالبردندبهجیبواسطهگران
و داللها رفت .مردم بدهکار شــدند،
دولت منابع مالــی داد و در نهایت هیچ
اتفاقی جز اینکه منافعی برای یک عده
خلق شود ،در پی نداشت .از سوی دیگر
رویقیمتهاهماثرگذاشت.
این اقتصاددان خاطرنشــان کرد:
درآمد مــردم متناســب بــا افزایش
قیمتها باال نرفته اســت .در دو ســال
اخیر درآمد مردم در مجموع (90درصد

مردمی که درآمد به ریال
دارند ،به دالر بر زندگیشان
تاثیر میگذارند اما دولت از
بنگاههایصنعتیومعدنی
که به دالر فروش و صادرات
دارند ،به ریال توقعاتشان را
محاسبهمیکنند
جمعیت) با توجه بــه افزایش حقوقها
و دســتمزدها حدود  ۳۰تا ۴۰درصد
باال رفته اســت اما قیمتها در دو سال
اخیر حداقل ۱۲۰درصد افزایش داشته
اســت .مصرف مردم باال نرفتــه و توان
خرید دیگر وجود نــدارد .حاال اگر پول
جدیدی را به عامه مــردم بدهیم که از
محل زحمت و تالش هم خلق نشــده،
آنهم در اقتصادی که دچار ســرکوب
خیلی از قیمتهاســت ،به ضرر مردم
اســت ،به ویژه قیمتهایی که از طرف
مردم تعیین میشــود (مثال دستمزد
خدمات) ،نــه بنگاههای خصولتی .این
مسألهبهشدتتورمزاست.همانطورکه
قبالدیدیم،یارانههاباتورمازجیبمردم
برداشته شد .سلطانی با اشاره به اینکه
یک مغلطه بزرگی که میشود این است
که درآمد مصرف بنزین دهک باالیی ۵
برابر دهک پایینی اســت ،گفت :کسی
نمیگوید دهک باالیی چند برابر دهک
پایینی مصرف دارد .هزینه تفریحات و
سرگرمیوهزینههایفرهنگیوهنری
دهکباالیی ۵۰برابردهکهایپایینی
است.دهکباالییچوندهکیاستکه
در بانکها پول دارد ،هزاران برابر دهک

پایینی میتواند سود ســپرده بگیرد.
وی ادامه داد :فرض کنیــد یک کارگر
به طور متوســط ماهیانه  1.5میلیون
میگیرد .وی اگر در ماه۱۵۰هزار تومان
پول تاکســی بدهد ،در واقع 10درصد
حقوق خود را هزینه رفــت و آمد داده
است .دهک باالیی که میانگین حقوق
 ۲۰میلیون تومانی میگیرد ،درنهایت
۵۰۰هزار تومان پــول رفت و آمد دارند
و این فقط ۲.۵درصد حقوقشان است و
بهمراتبدرصدکمتریازدستمزدشان
تخصیص به رفت و آمــد دارد .افزایش
قیمت بنزین تاثیر و تهدید بیشــتری
بر گروههای کمدرآمــد جامعه دارد تا
دهکهــای باالیی .آنهــا در تحصیل،
مسکن ،خوراک و پوشاک و موارد دیگر
دههابرابرتاثیرمیگیرند.ایناقتصاددان
بابیاناینکهنهبایارانهنقدیدادنموافق
هستم و نه با باال رفتن قیمتها ،تصریح
کرد:قیمتدالربایددرحدیقراربگیرد
که مردم بتوانند زندگی کنند و اقتصاد
بتواند بچرخد .دولت میتواند برای حل
مشــکالتش قیمت نهادههای انرژی و
بنگاههای صنعتی و معدنی رانتی را باال
ببرد .باید به صنعتگران بگوید که وقتی
قیمت فروشتان ۱۵۰درصد باال رفته
بنابراین قیمت گاز و برق و چیزهایی که
استفادهمیکنید،بههمیننسبتنیزباال
برود .سلطانی با اشاره به اینکه به جای
اینکه از کسانی که درآمد به دالر دارند،
به دالر از آنها توقع داشته باشند ،گفت:
مردمیکهدرآمدبهریالدارند،بهدالربر
زندگیشانتاثیرمیگذارند.ازبنگاههای
صنعتی و معدنی که بــه دالر فروش و
صــادرات دارد ،به ریال توقعاتشــان را
محاسبهمیکنند.
اتاقبازرگانیازحذفارزدولتی
منفعتمیبرد
وی در پاســخ به این پرسش که چرا
ق بازرگانی خواستار
خیلی از اعضای اتا 
حذف ارز دولتی هستند ،گفت :منفعت
آنها در این اســت که قیمت ارز رسمی
حذف شود .ارز رســمی ۱۰هزار تومان
شود و ارز آزاد ۱۵هزار تومان .اینها اکثرا ً
رانتیهایی هستند که یا سنگ معدن
صادر میکنند یا یارانه رایگان برق و گاز
میگیرند .معلوم اســت که حذف ارز
دولتی به نفعشان اســت ،چون قیمت
دالر باال میرود .وی افــزود :در زنجیره
فوالدوآهنبیشاز ۴۰تا ۵۰گروهکاالیی
داریم.صنایعیهستکهدوسومقیمت
تمام شده کاال ،هزینه انرژی دارد .یک
چنین کارخانهای به اندازه یک شــهر

درآمد مردم متناسب با
افزایشقیمتهاباالنرفته
است .در دو سال اخیر
درآمد (90درصد جمعیت)
با توجه به افزایش حقوقها
و دستمزدها حدود۳۰
تا۴۰درصد باال رفته اما
قیمتها در دو سال اخیر
حداقل۱۲۰درصد افزایش
داشته است

کوچک بــرق مصرف میکنــد .طبق
محاسبات من اینها فقط رانت برقی که
میبرند ،دو هزار میلیارد تومان است در
حالیکهقیمتبرقشانخیلیباالنرفته
و قیمت فروششان هم ۲۰۰درصد باال
رفته است .معلوم است که کسانی که در
اتاق بازرگانی نشستهاند ،حامی حذف
ارز دولتی هســتند ،چون به نفعشان
اســت .میدانید اگر قیمت دارو با دالر
۱۰هزار تومان حســاب شود ،چند نفر
در کشور خواهند مرد؟ این اقتصاددان
با اشاره به اینکه روغن ،دارو ،نهادههای
دامی ،مرغ ،گوشــت و برخی کاالهای
محدود باید ارز  ۴۲۰۰تومانی داشــته
باشند ،خاطرنشــان کرد :البته این ارز
باید با همکاری تشکلها و تعاونیهای
کارفرمایی و صنعتــی تخصیص پیدا
ال ارز دولتــی در اختیار انجمن
کند .مث ً
صنفی کارفرمایی مرغداران گوشــتی
قراربگیردوطبققاعدهمقدارمشخصی
براساس نیاز واقعی ارز در اختیار صنایع
و تولیدکنندگان قرار گیرد و روی یک
قیمت خاص توافق و تعهــد کنند که
قیمت مرغ و دیگر کاالهــا را روی یک
قیمت مشــخص تنظیم کنند .نهایتاً
در حد  ۸میلیارد دالر باید به این موارد
تعلق گیرد ،به این صــورت که دولت با
اتحادیههای کشــوری مرغ و تخممرغ
مذاکره میکند ،از وام و تسهیالت مالی
تا ارز دولتی بدهد اما تنظیــم بازار را از
آن تشکل بخواهد و در صورت اجرایی
نشدن،ضمانتهایاجراییقویبچیند.
ال
در عین حــال ،در حیــن کار نیز کام ً
نظارتداشتهباشد.

خبر
کاهش جمعیت جویندگان کار

پنج میلیون ایرانی ،بدون شغل درآمد دارند
جمعیتافراددارایدرآمد«بدونشغل»طی
بیش از یک دهه اخیر با رشــد بیش از  ۲میلیون
نفری به  ۵میلیون و ۱۰۰هزار نفر رســیده است
که یک پدیده قابل تامل برای بازار کار محسوب
میشود.
به گــزارش مهر ،جمعیت فعــال و جمعیت
غیرفعال دو شاخص مهم بازار کار هستند که نرخ
بیکاریونسبتاشتغالنیزمتاثرازایندوشاخص
مهم تغییر میکنند .اما جمعیت فعال و غیرفعال
چه گروهی از افراد هستند؟ شاخص «جمعیت
فعال» به مجموعه گروه بیکاران و شاغالن اطالق
میشود،یعنیتمامجمعیت۳میلیوننفریبیکار
وحدود ۲۴میلیوننفریشاغلکشورتحتعنوان
«جمعیت فعال» شناخته می شوند« .جمعیت

غیرفعال» اما به گروهی از جامعه گفته میشود
که نه شاغل هستند و نه تمایلی برای ورود به بازار
کار دارند .دانشــجویان و افراد در حال آموزش،
زنان خانهدار و افــراد دارای درآمد از محلهای
«غیرکاری»بخشمهمیازجمعیتغیرفعالرابه
خوداختصاصمیدهند.دربررسیوضعیتبازار
هرکشوری،افزایشجمعیتفعال(گروهبیکاران
یا شاغالن) حتی اگر این رشد به جمعیت بیکار
کشور اضافه کند ،یک سیگنال مثبت به اقتصاد
است چراکه رشــد جمعیت فعال نشاندهنده
تمایلافرادبرایورودبهبازارکاروافزایشاشتغال
درکشوراست.درمقابل،افزایشجمعیتغیرفعال
بهمعنایکاهشتمایلافرادبرایورودبهبازارکار
است .به عبارتی رشد جمعیت این گروه از جامعه

نشــان میدهد میزان تمایل بــه فعالیتهای
اقتصادیوشاغلشدندرکشورکمشدهاست.
۴۶۴هزارنفربهجمعیت
غیرفعالافزودهشد
برآیند آخرین آمار از وضعیت جمعیت فعال و
غیرفعالنشانمیدهد،بهرغمرشدجمعیتفعال
طی چند سال اخیر اما در سال گذشته ۴۶۴هزار
نفربهجمعیتغیرفعالکشوراضافهشد.جمعیت
غیرفعالکشورکهدرسال ۹۶تعداد ۳۹میلیونو
 ۳۳۷هزارنفربود،درسال ۹۷به ۳۹میلیونو۸۰۱
هزار نفر افزایش یافت .البته در ســال گذشته به
جمعیتفعالکشورنیز۴۸۵هزارنفرافزودهشده
است اما سیاستگذاری بازار کار باید به گونهای
باشد که جمعیت غیرفعال کشور روند کاهشی

سخنگوی کمیسیون قضایی:

پیمانکاری نیروی انسانی ،مصداق بردهداری نوین است

سخنگوی کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد
از رشد تعداد شــرکتهای پیمانکاری گفت :چه دلیلی دارد
کارگران را مانند برده تصور کنیم که در اختیار شــرکتهای
پیمانکاری قرار دارند و مانند عصر جاهلیت باید کارگر از آنها

اجارهکنیم؟اینکارمصداقبردهدارینویناست.
بهگزارشایلنا،حسننوروزیباانتقادشدیدازبهکارگیری
شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی در دستگاههای
دولتیوبنگاههایاقتصادیگفت:متاسفانهحضورشرکتهای

داشته باشد .طبق آمار ،بیشتر جمعیت غیرفعال
کشور را زنان خانهدار تشکیل میدهند و بخشی
از افراد این گروه را افراد محصل دربرمیگیرند اما
بخشیازافراددرگروهجمعیتغیرفعال،هرچند
که در گروه شــاغالن قرار ندارند اما دارای درآمد
هستند.اینگروهازافرادتحتعنوان«افراددارای
درآمدبدونکار»شناختهمیشوند.
آماربیشازیکدههاخیرازسال ۱۳۸۴نشان

پیمانکاریتامیننیرویانسانیدردولتسازندگیشروعشدو
ماننددیوارکجبهمسیرخودادامهدادتاامروزکهبههیچعنوان
نمیتوان مانع تخلفات آنان شــد .عضو کمیسیون حقوقی و
قضایی مجلس ،حضور شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی
انســانی را ظلم مضاعفی به کارگران توصیف کرد و گفت :به
نظر میرسد فاجعه شرکتهای تامین نیروی انسانی به آنجا
رسیدهکهبایدکمیسیونهایاجتماعیواقتصادیمجلسدر

میدهدکهجمعیتافراددارایدرآمدبدونشغل
از ۳میلیونو ۲۶هزارنفردرسال ۸۴به ۵میلیونو
۱۱۲هزار نفر در سال ۹۶رسیده که حاکی از رشد
 ۲میلیونو۸۶هزارنفریاست.
افزایش قابل توجه «جمعیــت دارای درآمد
بدون شــغل» یکی از پدیدههای بازار کشور در
سالهای اخیر اســت و مقولهای قابل تامل برای
بازارکارمحسوبمیشود.

قالب کار کارشناسی طرحی تهیه کنند تا حضور شرکتهای
پیمانکاری تامین نیروی انســانی در دســتگاههای دولتی و
بنگاههای اقتصادی برای همیشه منتفی شود .نماینده رباط
کریم ،شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی را مصداق
استعمار و بردگی دانست و گفت :وقتی یک نفر شرکتی ایجاد
میکند که نیروی انسانی اجاره میدهد ،به یاد بردهداری در
گذشتهمیافتیمکهدرنهایتبهاستثمارکارگرمیانجامید.

مطالبات بازنشستگان و کارکنان
مخابرات پرداخت میشود

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات گفت :با
هدف چابکسازی و مدیریت هزینهها ،مطالبات
بازنشستگانوکارکنانمخابراتپرداختمیشود.
به گزارش ایرنا ،محمدجواد آذری جهرمی تصریح
کرد :مهمترین هــدف وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات ،چابکسازی مخابرات است از این رو ۳۱
هیأتمدیرهدراستانهایکشورحذفشدهوبرای
مدیریتهزینهها،مطالباتبازنشستگانوکارکنان
مخابراتپرداختمیشود.ویگفت:مخابراتایران
به لحاظ هزینه با چالشهای زیادی روبهرو است و
نیروهای مخابرات نیز توقعاتی از این شرکت دارند
ومخابراتتوانپرداختوتامینایننیروهاراندارد.
وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتافزود:لزومیندارد
هزینههای مخابرات از جیب مــردم دربیاید .یک
وحدترویهایدرمدیریتمخابراتایجادکردهایم
و از هزینههای اضافــی جلوگیری به عمل آوردیم.
آذری جهرمی گفت :در سال  ۸۰۰میلیارد تومان
هزینههای غیرضروری مانند تبلیغات در مخابرات
وجودداشتهکهاینرابهحداقلرساندیم.

تعطیلی پتروشیمی آبادان،
هشداری برای مشاغل منطقه است

عضو کمیســیون انرژی مجلس با بیان اینکه
آبادان ظرفیت احداث  ۶پتروشیمی بهروز را دارد،
گفت :صنایع پتروشــیمی آبادان طی  ۱۲۰سال
متمادیمشاغلبسیاریدراینشهرایجادکردهاند.
غالمرضاشرفیدرگفتوگوباخبرگزاریخانهملتبا
اشارهمشکالتاقتصادیمردمآبادانوظرفیتهای
صنعتیموجوددراینشهر،گفت:زمانیشهرآبادان
600هزارجمعیترابهلحاظاقتصادیپاسخگوبود
اما امروز به سختی از پس تامین معیشت300هزار
جمعیت رو بــه مهاجرت خود برمیآیــد چرا که
صنعت بهویژه صنعت نفت و پتروشــیمی در این
شهربهنابودیکشیدهشدهاست.نمایندهآباداندر
مجلسبابیاناینکهپتروشیمیآبادانروبهاحتضار
است چرا که بهروز نشــده ،افزود :در حالی صنایع
پتروشــیمی آبادان رو به نابودی هستند که جزو
صنایع کهنه ایران بوده و طی 120ســال متمادی
مشاغل بســیاری را برای ســکنه این شهر ایجاد
کردهاند .وی با اشاره به گفته کارشناسان مبنی بر
اینکهآبادانظرفیتاحداثششپتروشیمیبهروز
را دارد و میتوان از این طریق ارزشافزوده بسیاری
را ایجاد کرد ،اضافه کرد :آبادان زیرســاختهای
الزم را برای احداث پتروشیمیهای جدید دارد در
حالی که فقط با بهروزرسانی پاالیشگاهها و صنایع
پتروشــیمی موجود میتوان بسیاری از مشکالت
اقتصادیراحلکرد.
به چهار ماه رسید

مطالبات معوق کارگران پروژه
تونل انتقال آب سد کانی سیب

کارگران شاغل در پروژه ســاخت تونل انتقال
آب از سد کانی ســیب به دریاچه ارومیه در استان
آذربایجان غربــی ،حدود  ۴مــاه مطالبات مزدی
پرداخت نشــده دارند .به گزارش ایلنا ،حدود۱۲۰
نفر از کارگران پروژه عمرانی تونل انتقال آب ســد
کانی سیب که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری
در منطقه روستایی بیگم قلعه نقده فعالیت دارند،
 ۴ماه معوقات مزدی دارند .این کارگران میگویند:
مهمترین عامل پرداخت نشــدن مــزد کارگران،
کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است .به همین
دلیل وقتی پیمانــکار یک ماه طلب مــزدی ما را
پرداخت میکند برای پرداخت مابقی مطالباتمان
زمان مشخصی ندارد و ما باید ماهها منتظر بمانیم.
این کارگــران که بهصورت پیمانــکاری در پروژه
ساختتونلانتقالآبکانیسیببهدریاچهارومیه
مشــغول به کارند ،از بینتیجه ماندن پیگیریها و
ادامهبالتکلیفیخودخبردادند.کارگرانمیگویند:
مشکالتی که در زمینه پرداخت دستمزد به وجود
آمده،زندگیمارابسیارسختکردهطوریکهبرخی
ازهمکارانمانحتیتوانمالیخریدنیازهایروزانه
خودراندارند.بهگفتهآنها،کارگرانتونلکانیسیب
در اعتراض به مطالبات مزدی خود تاکنون مقابل
ســاختمان چند نهاد دولتی و همچنین محوطه
کارگاه اعتراض خود را مطــرح کردهاند اما تاکنون
موفقنشدهاندمعوقاتخودرادریافتکنند.آخرین
حضور آنها نیز مربوط به خرداد ماه سال جاری در
محوطه کارگاه بود که با وعده برخی مســئوالن،
خاتمهپیداکرد.

