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اخبار کارگری

کارشناس مسائل اقتصادی:

بیشترین رانتها متعلق به تندروهاست

اقتصاد ایران بیمار است و این
وضعیت ،بیش از همــه طبقات
ضعیــف و جامعــه مزدبگیران
را متضــرر میکند .در آســتانه
انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰ ،
قطعا نامزدهای این پست حساس
کشور ،به این مهم توجه خواهند
کرد و شــعارهایی درباره ترمیم
قدرت خرید مردم و بازگرداندن
اقتصاد به ریل درست سر خواهند
داد .اینکه بعــد از انتخابات چه
اتفاقی میافتــد و آیا میتوان به
بهبودشرایطاقتصادیامیدواربود
یانه،امامشخصنیست.درگفتوگو
با «مهدی پازوکی» کارشــناس
مســائل اقتصادی به شــرایط
اقتصاد ایــران ،چگونگی بهبود
این وضعیت و در نهایت چگونگی
بهبود وضع اقتصادی کارگران و
حداقلیبگیرانپرداختهایم.
بــا توجه به اینکــه یکی از
پیششــرطهای بهبود وضعیت
معیشت مردم ،کنترل تورم است،
دولتآیندهبایدچهاقداماتیدراین
زمینهانجامدهد؟
اگــر میخواهیم وضــع طبقات
حقوقبگیر مثل کارگران و کارمندان و
طبقهمتوسطخوبشود،بایدسالمترا
بهاقتصادایرانبرگردانیم.اینمهماتفاق
نمیافتدمگراینکهماانضباطاقتصادی
را در بخشهای اساســی اقتصاد ایران
حاکم کنیم .انضباط پولی در سیستم
بانکی و انضباط مالی در سیستم بودجه
کشور مهمترین موارد هستند .مخارج
غیرضروری دولت باید به شدت کاهش
و تورم کنترل شــود و ارزش پول ملی را
از طریق انضباط پولی که وظیفه بانک
مرکزی و نظام بانکی کشور است ،حفظ
ونقدینگیراکنترلکنیم.ازطرفیباید
از طریق سیاستهای بخردانه و حذف
نهادهای موازی در اقتصاد ایران که در
سالهایاخیر،بهخصوصازدولتدهم
بهبعد،رشدقارچگونهایداشتند،انضباط
را بر سیستم مالی کشور و انضباط پولی
را بر سیســتم پولی برقرار کنیم .در این
صورت بهترین خدمت را برای طبقات
زحمتکش انجام دادهایم .در سالهای
اخیر به دلیل تحریم ،کرونا و بخشی هم

خبر

به دلیل سیاستهای نابخردانهای که
درپیشگرفتیم،نقدینگیافزایشیافته
ومهمترینعاملافزایشتورمدراقتصاد
همیننقدینگیاست.
فکرمیکنمدولتآیندهبایددستاز
شعاردادنبرداردوبااستفادهازمشاوران
قوی،چهداخلیوچهخارجی،مشکالت
اقتصادیراحلکند.مانبایداقتصادرادر
خدمتسیاستقراردهیمبلکهسیاست
باید در خدمت اقتصاد قرار گیرد .به نظر
من در جامعه ایــران ،اقتصاد در گروی
سیاست به خصوص سیاست خارجی
است .فکر میکنم اگر ما در دنیا روابط
خود را براساس روابط ملی برقرار کنیم
و از شــعارهای توخالی دست برداریم و
از تندروها پیروی نکنیم وضعیت بهتر
میشود .براســاس تحقیقی که انجام
دادم ،بیشترین رانتهای اقتصادی در
کشــور متعلق به همین تندروهاست.
اینها بخشی از سرمایه خود را به خارج
از کشور منتقل میکنند .به طور مثال
سال گذشته در ترکیه بیشترین خرید
خانههای ویالیی متعلق بــه ایرانیان
بود .خــب همه اینها دالری اســت که
از کشــور خارج شــده ،یعنی به جای
اینکه این دالرها در داخل کشور ،تولید
اشتغالکنند،درکشورهایدیگرتبدیل
بهویالمیشوند.
بنابراین باید فضای کســب و کار و
رشــد و تولید را در ایران فراهم کنیم و
برای رسیدن به این مهم ،باید سه کار در
دستورکارحکومتقرارگیرد؛اولاینکه
شفافیتبایدبراقتصادایرانحاکمشود،
دوم،رقابتسالمبینبنگاههایاقتصادی
اتفاق بیفتد و ســوم ،هرگونه انحصاری
را از اقتصــاد ایران بــه دور بریزیم؛ چه
انحصاربخشخصوصی،چهدولتیوچه
خصولتیها.بهنظرمنیکیازانحصاراتی
که در اقتصاد ایران مشکلآفرین است،
همیــن نهادهای بزرگی هســتند که
نه دولتــی و نه خصوصی هســتند که
بیشــترین ضرر را هم به اقتصاد زدهاند.
اینها نمیگذارند بخش خصوصیِ سالم
دراقتصادماشکلبگیرد.
بنابرایــن در یک جمعبنــدی ،اگر
انضباط اقتصــادی را حاکــم کنیم و
سیاســت در خدمت اقتصاد قرار گیرد
و با جامعه جهانــی در چارچوب منافع
ملی تعامل داشته باشیم و دولت سعی

کند ثبات اقتصــادی را به اقتصاد ایران
برگردانــد ،وضعیت طبقــه کارگر نیز
بهتر میشود .حاال اگر عکس آن اتفاق
بیفتد ،یعنی بیثباتی اقتصادی حاکم
شود ،قطعا طبقات پایین و زحمتکش و
کارگرانبیشترینهزینهراخواهندداد.
نکتهآخراینکهبایدتعادلبینبازارهای
اقتصادیبرقرارشود،یعنیبایدازطریق
کنترل تورم و انضباط پولی در بازار کاال
و خدمات ،ثبات برقرار شود و این ثبات
در بازار کار ،در بازار ســرمایه ،ارز و سایر
بازارهای اقتصادی هم اتفاق بیفتد .باید
بدانیماقتصاداگردرتعادلقراربگیردبه
نفعاقتصادملیوزحمتکشانوکارگران
استوعکسآنهموجودداردیعنیاگر
این بازارها بیثبات شوند و عدم تعادل
اقتصادی در بازارها بــه وجود آید ،این
قضیه منتج به گرانــی و ضرر کارگران
و زحمتکشان میشــود و به نفع اغنیا
است،کمااینکهدراینمدتهمازطریق
تورمفزاینده،پولداران،پولدارتروضعفا،
ضعیفتر شدند .در ســالهای اخیر،
آسیببیسایقهایهمبهطبقهمتوسط
ایرانواردشدهاست.
شما پیشــتر به مخالفت با
مسابقه افزایش دستمزدها اشاره
کردهاید .آیا افزایش دســتمزد
کارگران مطابق با سبد معیشت را
همازعواملافزایشتورممیدانید؟
معتقدمباید ثباتبرقرار شود،یعنی
نه قیمــت کاالها و خدمات به شــکل
فزایندهافزایشیابدونهدستمزدها.
اما در عمــل چنین اتفاقی
نمیافتد ،یعنی تورم افزایش پیدا
میکند بدون اینکه دســتمزدها
مطابقباآنافزایشیابد.
از اسفند  ۹۸حدود ۶۵درصد حقوق
کارکناندولتافزایشپیداکردهاست.
مــا دربــاره کارگــران و
حداقلیبگیران صحبت میکنیم.
آیانبایددستمزدآنها،طبققانونو
مطابق با سبد معیشــت و تورم
افزایشپیداکند؟
کامال قبول دارم که مزد نیروی کار
بایدمطابقباسبدمعیشتوتورمتعیین
شــود .اگر این اتفاق نیفتــد بهرهوری
کارگران پایین میآید اما معتقدم نباید
در مســابقه بیفتیم یعنی از یک طرف
دولت مزد را باال ببرد و از طرفی قیمتها

براساستحقیقیکهانجام
دادم ،بیشترین رانتهای
اقتصادیدرکشورمتعلقبه
تندروهاست و این درحالی
است که بخشی از سرمایه
خود را به خارج از کشور
منتقلمیکنند
باال برود .اول باید ســعی کنیم ثبات را
به اقتصاد برگردانیم و دســتمزد را هم
مطابقتورمباالببریم.نمیخواهمشعار
بدهم بنابراین بحث من این اســت که
رســیدن به ثبات اقتصادی هم به نفع
کارگرانوهمسایراقشارجامعهاست.
مادرتئوریهایاقتصادیچیزیبه
عنوان«سیاستهایدرآمدی»داریم،به
اینصورتکهدرکشورهایتوسعهیافته
دولت بــا اتحادی ههای کارگــری وارد
مذاکره میشــود و میگویــد به جای
افزایش قیمت ،تورم را کنترل میکنم
و حقوق شما هم مطابق با تورم افزایش
پیدا میکند ،این یعنی ثباتبخشــی
دراقتصاد.
در دولت آقــای خاتمی یک کارگر
میتوانســت با  ۵۰میلیون تومان یک
خانه ۵۰متری در میدان خراسان بخرد
اما االن همــان کارگر بــا وام و حداقل
حقوقیکهمیگیردچطورمیتواندهم
زندگی خود را بچرخاند و هم قسط وام
را پرداخت کند؟ آن خانه  ۵۰میلیونی
االنباالی۷۰۰میلیونتومانشدهواین
به ضرر کارگر است .با این وضعیت دیگر
به هیچوجه نمیتواند خانهدار شــود.
بنابراین باید ثبات در بازارهای مختلف
رابهاقتصادکشوربرگردانیم.
اگر عدم تعادل در بازاری ایجاد شود
برسایربازارهااثرمیگذارد.بهطورمثال
دردورانآقایاحمدینژادقیمتبنزین
را از  ۱۰۰تومان به  ۵۰۰تومان افزایش
دادنداماچوندرآمدارزیدولت
خوببودقیمتارزبهشکل
دستوری ثابت نگه داشته
شدامابهمجردواردشدن
یک شــوک خارجی،
یعنیکاهشقیمت
نفت و افزایش
تحریمها ،یک

علیرضا محجوب:

هنوز مزد و معیشت،
 ۳۵درصد فاصله دارند
مرتبه قیمت ارز از ۸۰۰تومان به۳۷۰۰
تومانرسیدوهمیناتفاقدردورانآقای
روحانیهمافتاد.معتقدمدولتنبایدبه
شکل دستوری ارز را ثابت نگه دارد .اگر
در بازار کاال اتفاقی افتاد همان اتفاق در
بازارکاروارزهمبایدبیفتدامااگربازاری
رابهشکلمصنوعینگهداریمباعثعدم
ثباتدربازارمیشود.
سوال من این اســت که کارگران ما
در دهه  ۶۰وضعیت بهتری داشتند یا
االن؟ به نظر من آن زمان وضعیت بهتر
بود ،به این جهت کــه االن از یک طرف
قیمتها فزاینده باال مــیرود و از یک
طرف دستمزدها .حقوق بازنشستگان
دولتی در یک ســال حداقل ۵۰درصد
باال رفته اســت .سه میلیون بازنشسته
کشوری و لشــگری یعنی سه میلیون
خانوار هســتند و برای ۱۲میلیون نفر
۵۰درصد افزایش خیلی زیاد است .من
مخالفاینافزایشحقوقهستم.
شمادرموردافزایشدستمزد
کارمندان صحبت میکنید اما این
اتفاق در مورد دستمزد کارگران
نمیافتد.
باید تناسب برقرار شود .االن حقوق
استادان دانشگاه را دائم باال میبرند .به
طور مثال حقوق یک استاد دانشگاه که
20میلیون تومان بوده احتماال امسال
چیزیحدود۲۵میلیونتومانمیشود.
دســتمزد یک کارگر و سرکارگر و یک
مهندس و اســتاد دانشــگاه باید با هم
تناسب داشته باشد .در سالهای اخیر
به دلیل رقابتهای ناسالم این اختالف
بیشترشدهاست.اختالفبینحداقلو
حداکثر حقوق باید هفت برابر باشد که
االندربرخیازمواردبه 20برابررسیده
ومنمخالفاینهستم.
در نهادهــای دولتــی بیعدالتی
وجود دارد .االن برخــی گروهها مانند
رزمندگانوخانوادهشهداعالوهبرحقوق
ایثارگری،کمکهایدیگرمیگیرنداما
مالیات و حق بازنشستگی از آنها کسر
نمیشود،اینفاجعهاست.چرابایدحق
ی جوانی که هفت میلیون
بازنشستگ 
یگیردرادولتبپردازد؟
تومانحقوقم 
اینها باعث افزایش نقدینگی میشود و
اینکامالبهضررکارگراناست.بههمین
دلیل معتقدم باید تناسبی بین حقوق
کارگر و کارمند و حداقل و حداکثربگیر
برقرار شــود .همین موضوع در مورد
نمایندگان مجلس هم اتفاق میافتد.
بودجهجاریمجلسدرسال ۹۹معادل
 571میلیاردتومانبود.درالیحه۱۴۰۰
دولت این رقم را به 623میلیارد تومان
رســاند بعد نمایندگان ایــن رقم را به
991میلیارد تومــان افزایش دادند و از
طرفی ردیفی به عنوان پرداخت دیون
به مبلــغ127میلیــارد تومان تعیین
کردند! خب مگر چنــد نفر در مجلس

کاهش 50درصدیحوادثکارگریدراستاناردبیل

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان اردبیل گفت:
میزان حوادث ناشــی از کار در اســتان اردبیل در طول سال از
میانگین300موردبهکمتراز ۱۴۵موردرسیدهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر ،قاســم رحیمــی گفت :میزان
پرداخت بیمه بیکاری در سال گذشــته از دو هزار نفر به شکل
معمولدرطولسالبهبیشاز۱۲هزارنفررسیدکه۱۰هزارنفر
از آنها آسیبدیدگان ویروس کرونا بودند که به دالیلی از فضای
کاربیرونآمدهبودند.
وی اضافه کرد :براســاس قانون بازنشستگی پیش از موعد
برای مشاغل ســخت و زیانآور تعداد افراد بهرهمند از مزایای
اینطرحیکهزارو۷۵۰نفربودهکهتوانستهانددرسالگذشته
نیز از مزایای آن استفاده کنند .همچنین مدت زمان رسیدگی

به شکایات کارگری به کمتر از  ۱۶روز رسیده که با اصالح آیین
دادرسیانتظارمیروداینفرآیندزمانیکوتاهترنیزشود.
رحیمی مجموع کارگران فعال اســتان را ۱۱۱هزار نفر
اعالم کرد و گفت۲۸ :درصد این کارگران در بخش صنعت،
۳۳درصد در بخش کشاورزی و ۴۴درصد در بخش خدمات
فعالیت میکنند.
وی به افزایــش جمعیت کارگری فعــال در بخش صنعت
به میزان4درصد در ســه ســال اخیر اشــاره کرد و افزود :این
امر بــه دلیل فعال شــدن واحدهــای راکــد و نیمهتعطیلی

در نهادهای دولتی
بیعدالتی وجود دارد.
االن برخی گروهها مانند
رزمندگان و خانواده
شهدا عالوه بر حقوق
ایثارگری ،کمکهای دیگر
میگیرند امامالیاتوحق
بازنشستگیازآنهاکسر
نمیشود ،اینفاجعه است
هســتند؟ حقوق اینها قرار است مثال
2.5میلیون تومان اضافه شــود۲۹۰ .
نماینده و ۵۰۰کارمند ولی چرا باید این
رقمها تا این انــدازه افزایش پیدا کند؟
هزینهاینراکارگربیچارهبایدبدهدچرا
کهوقتینقدینگیباالمیروددیگرکارگر
وکارمندنمیشناسد.کسیکهپولدارد
با افزایش قیمتها دچار مشکل خاصی
نمیشودامابهکارگرفشارواردمیشود.
در نهایت معتقدم که باید اقتصاد را
درســت کنیم و بعد به حقوق کارگران
بپردازیم .سیاســت حاکمیت باید به
دنبال این باشــد که ثبات اقتصادی به
وجود آورد .یکی از شاخصهای ثبات،
نرخ تورم منطقی و یک رقمی اســت.
در دنیا کشورهای انگشتشماری نرخ
تورمیدورقمیدارندامابیشاز30سال
است که نرخ تورمی ما دو رقمی است!
بایداینمشکلراحلکنیمودرکنارآن
هم باید حمایتهای الزم را در قوانین و
مقررات،کاهشهزینههاودادنامکانات
به کارگران انجام دهیم اما با سیســتم
صحیحاینکارراپیشببریم.
سوال آخر ،کمکهای دولت
در قالب یارانهها را چطور ارزیابی
میکنید و اهمیت هدفمند کردن
یارانههادردولتجدیدتاچهاندازه
است؟
بهشدتباپرداختیارانههابهشکل
فعلــی مخالفم .در حــال حاضر به۷۸
میلیون از جمعیت ۸۴میلیونی کشور
یارانه میدهیم یعنی باالی ۹۵درصد
از مردم یارانه میگیرنــد در حالیکه
۹۵درصد از مردم نیاز به یارانه ندارند .به
جایی رسیدهایم که یارانهها حق مسلم
شده و حتی استاد دانشــگاه و بازاری و
پزشــک هم یارانه میگیرند! معتقدم
که یارانه باید به سه دهک پایین جامعه
یعنی اقشار تحت پوشش کمیته امداد
و بهزیستی تعلق بگیرد و غیر از آنها هر
کس یارانه خواست ،باید برود و کمیته
امداد ثبتنام کند و البته در این صورت
خیلیبیشترازمبلغ۴۵هزارتومانباید
یارانهپرداختکرد.
در حال حاضر بــه دلیل اینکه بانک
اطالعاتی ما ناقص اســت به کسانی که
وضع خوبی هم دارنــد یارانه پرداخت
میشــود .کاری که آقای احمدینژاد
انجامداد،پخشکردنپولبودویارانهها
هدفمند نشد .دولت آقای روحانی هم
همان مسیر را ادامه داد .دولت در سال،
۴۴هزارمیلیاردتومانیارانهمیدهدوبه
جایینمیرسد.مابایداقتصادرادرست
کنیم .اگر تولید باال برود وضعیت کارگر
هم بهتر میشود .باید کاری کنیم
که درآمد کارگر باال برود نه
اینکه از طریــق پرداخت
یارانه،گداپروریکنیم.

بوده که بــا حمایت دولــت به چرخــه تولید بازگشــتهاند.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان اردبیل به پوشش
بیمهای کارگران صنعت ساختمان نیز اشــاره کرد و ادامه داد:
تعداد این افراد از شش هزار نفر در سال ۹۵هم اکنون به۲۴هزار
نفررسیدهکهانتظارمیرودامسالبارفعخأل۹هزارنفریدراین
زمینه،بیشاز۳۳هزارنفرازبیمهساختمانیبهرهمندشوند.
رحیمی به کاهش حوادث ناشــی از کار و ارتقای ســامت
کارگران اشاره کرد و گفت :میزان حوادث کارگری از ۳۰۰مورد
درطولسالدرسال ۹۹بهحدود ۱۴۵موردکاهشیافتهاست.

دهمین رویداد ملی فرهنگی و آموزشــی
طریق جاوید با موضوع «حقوق کارگر در نظام
اســامی از منظر امام خمینی(ره) با حضور
دبیرکل خانه کارگر برگزار شد.
به گزارش ایلنا ،علیرضــا محجوب درباره
افزایش دســتمزد امســال گفت :سال ،۵۸
اولین کمیته دستمزد پس از انقالب تشکیل
شــد .اگرچه گامهای خوبی از ســوی کمیته
دستمزد شورای عالی کار در سالیان گذشته
برداشــته شــد اما دریافتی کارگــران هنوز
۳۵درصد از معیشــت خانوادههــا را تامین
نمیکند .بین مزد اســمی و حقیقی اختالف
زیــادی وجــود دارد کــه این شــکاف باید
برطرف شود.
وی درباره امنیت شغلی کارگران نیز گفت:
نسبت به وضعیت امنیت شغلی کارگران نگران
هســتیم .نگارش آییننامه تبصره یک ماده ۷
از دوره آقای ربیعی آغاز شــد و با تالش آقای
شریعتمداری به ثمر نشســت و امیدوارم این
مصوبه در سال جاری اجرا شود.
محجــوب درباره اجرای متناسبســازی
حقــوق مســتمر یبگیران نیــز گفــت:
موضوع بازنشســتهها بســیار مهم اســت و
۷۵درصــد از متناسبســازی انجام شــده
اســت .امیدوارم دولت بدهی خــود به تامین
اجتماعــی را پرداخت کند و ربــح مرکب آن
را نیز برای صاحبان صنــدوق یعنی کارگران
در نظر بگیرد.

بررسی مشکالت کارگران در
کمیسیون اجتماعیمجلس

نشســت کمیســیون اجتماعی مجلس
با حضور وزیــر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی و
نمایندگان تشــکلهای کارگری روز گذشته
برگزار شد.
به گزارش خبرگــزاری صداوســیما ،در
این جلسه نمایندگان تشــکلهای کارگری،
دغدغههــا و مشــکالت کارگــران ازجمله
موضوعاتی ،چــون بیمه بیــکاری ،حقوق و
دستمزد و نوع قراردادها را مطرح کردند و وزیر
کار نیز پس از استماع این مشکالت ،پاسخهای
الزم را ارائه کرد.

دوکارگر معدن طزره دامغان
زیر آوار محبوس شدند

مسئول روابطعمومی شرکت البرز شرقی
گفت :ریزش تونل شــماره  ۴۲معدن بزرگ
طزره دامغان موجب گرفتار شــدن دو تن از
کارگران این معدن شد که عملیات نجات آنها
ادامه دارد.
عباســعلی عرب عامــری در گفتوگو با
ایرنا افزود :عصر روز شــنبه هنگام استخراج
و به دلیــل ریزش ناگهانی ســقف کارگاه ،دو
کارگر پیمانکاری شــرکت البرز شــرقی به
نامهــای میــاد روشــنایی و ســیداصغر
افضلی دچــار حادثــه و زیــر آوار محبوس
شــدهاند که عملیات امداد و نجــات آنها در
جریان است.
در عیــن حــال «حمیدرضــا داوودیان»
رئیــس جمعیت هــال احمر شهرســتان
دامغان نیز بامداد یکشــنبه گفــت :تیمهای
هالل احمــر بــه منطقه اعــزام شــدهاند و
هماکنون تیمهای تخصصــی معدن در حال
برداشت آوار هستند.
وی افزود :نیروهــای هاللاحمــر نیز به
عنوان پشتیبان و ارائه خدمات و اقدامات اولیه
احتمالی در محل حضور دارند.
وی علت بروز حادثه را نامشخص و نیازمند
کارشناسی ذکر کرد.

