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عضو کمیسیون برنامه مجلس:
 زندگی کارگران زیر خط فقر 

قرار گرفته است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
زندگی کارگران زیر خط فقر و تحت فشار مضاعف 
اقتصادی قرار گرفته و برخی بنگاه های اقتصادی 
به بهانه اینکه باال بردن حقوق کارگران برایشــان 
به صرفه نیســت، توجهی به وضع آنها ندارند. علی 
قربانی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: 
حداقل حقوق تعیین شده برای قشر کارگر با توجه 
به وضعیت اقتصادی کنونی مطمئنا پاســخگوی 
نیازهای آنها نخواهد بود. وی ادامه داد: اگر بنگاه های 
اقتصادی با بهانه هــای مختلف اعالم می کنند که 
پرداخت حقوق باالتر به کارگران برایشــان صرفه 
اقتصادی ندارد، باید بهره وری خود را افزایش دهند. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
تاکید کرد: بنگاه های اقتصادی باید براساس تدابیر 
الزم درآمد و تولیدات خود را افزایش دهند تا تولید 
برایشــان از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه شود 
نه اینکه با پایین نگاه داشتن سقف تولید از حقوق 
کارگران بکاهند. قربانی با اشــاره به اینکه اکنون 
زندگی کارگران زیر خط فقر و تحت فشار مضاعف 
اقتصادی قرار گرفته، اظهار کرد: برخی بنگاه های 
اقتصادی به بهانه اینکه بــاال بردن حقوق کارگران 
برایشان به صرفه نیســت، توجهی به وضع کارگر 
نداشته و آنها را تحت فشــار اقتصادی قرار داده اند، 
در صورتی که ضعف آنها ناتوانی در افزایش بهره وری 

تولیدات و ارزش های اقتصادی است. 
    

توفیقی: 
وزارت کار وقت کشی می کند

رئیس کمیته دستمزد شــوراهای اسالمی 
کار با اشــاره به اینکه در بند ۷ و ۸ بخشنامه مزد 
۹۹ به افزایش حق مسکن و بازنگری مولفه های 
مزدی اشاره شــده، گفت: عدم برگزاری جلسه 
شورای عالی کار، وقت کشــی دولت است و لغو 
جلسه دستمزد منطقی نبود. فرامرز توفیقی در 
گفت وگو با خبرگزاری تسنیم درباره لغو جلسه 
شــورای عالی کار بــرای بررســی افزایش حق 
مســکن کارگران گفت: دالیل بیان شــده برای 
لغو جلســه منطقی نبود چرا که طی سال های 
اخیر پای ثابت جلسات وزیر کار بوده است. فقط 
وزیر کار اســت که همیشــه در جلسات شورای 
عالی کار شــرکت می کند. معاونی که از ســوی 
وزرات صمت طی ســال های اخیر در جلســات 
شورای عالی  کار شــرکت می کرد با تغییر وزرا 
باز هم فرد ثابتــی بود. وی با اشــاره به گره زدن 
افزایش دستمزد بازنشستگان تأمین اجتماعی به 
دستمزد کارگران گفت: وارد سومین ماه سال ۹۹ 
شده ایم و پیش بینی می شود که عدم افزایش مزد 
بازنشستگان تأمین اجتماعی باعث ایجاد التهابی 

جدید در جامعه شود.
    

کارگران منطقه ۲۰ تهران خواستار 
دریافت مطالبات خود هستند

کارگران ناحیه ۳ منطقه ۲۰ شهرداری تهران که 
عیدی و سنوات سال ۹۸ خود را از پیمانکار دریافت 
نکرده اند، خواستار مشخص شدن وضعیت مطالبات 
خود از سوی شهرداری تهران شدند.تعدادی از این 
کارگران در گفت وگو با ایلنا گفتند: حدود ۶۰ کارگر 
در بخش فضای سبز ناحیه سه منطقه ۲۰ شهرداری 
تهران به صورت غیرمستقیم با ســوابق باالی ۱۵ 
سال مشغول کارند که جدا از دریافت نکردن یک 
ماه حقوق فروردین ماه سال جاری، عیدی و سنوات 

سال گذشته خود را دریافت نکرده اند.
    

 مرگ یک کارگر 
در شهرک صنعتی توس

یک کارگر در شــهرک صنعتی توس مشهد 
هنگام کار با دستگاه میکسر در یک واحد تولیدی 
به ناگهان به داخل دســتگاه کشیده شد و جان 
خود را از دســت داد. به گزارش ایلنا، روز جمعه 
)۲۶ فروردیــن ماه( یــک حادثــه کار به مرگ 
دلخراش یک کارگر جوان در شــهرک صنعتی 
توس مشهد انجامید. این کارگر جوان ۳۳ ساله 
شاغل در یک کارخانه در شهرک صنعتی توس، به 
داخل دستگاه میکسر کشیده شد و جان خود را از 
دست داد. این فرد به دلیل شدت جراحات در دم 
جان خود را از دست داد. ماموران آتش نشانی با 
استفاده از تجهیزات برش، پیکر کارگر گرفتار را 
از الی پره های میکسر صنعتی جداسازی کردند.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

»دستمزد« مهمترین و آنی ترین 
مطالبه کارگران است که با پایین 
بودن آن، کل زندگی و معیشــت 
کارگر به قهقرا می رود. پایین بودن 
دستمزد و اصرار بر پایین ماندن 
آن، از سیاســت گذاری هایی آب 
می خورد که اقتصاد را از شــکل 
می اندازد و به نفع گروه های خاص 
و با کلیدواژه سودآوری، اکثریت 
جمعیت کشور را به حاشیه می راند. 
»کاظم فرج اللهی« فعال صنفی 
و کارگری ایرانــی در گفت وگوی 
زیر، بر اهمیت تغییر سیاست های 

کلیدی دولت تاکید می کند.
    

 ما با مساله ای تاریخی به نام 
سرکوب دستمزد مواجه هستیم. 
این مساله از سال های جنگ آغاز 
شد. در سال های جنگ، کارگران با 
هزار مشکل معیشتی، چشم به راه 
سال های رونق و بهبودی ماندند اما 
بعد از جنگ هم هیچ گاه دستمزد 
کارگران همپای افزایش هزینه های 
زندگی زیاد نشد. چه مولفه هایی در 
این ســرکوب مدام، نقش اصلی 

داشتند؟
 واقعیــت این اســت کــه وقتی 
تشکل های قوی، مســتقل و کارآمد 
کارگری وجود ندارند که در مذاکرات 
و چانه زنی های مزدی بتوانند در مقابل 
اتحادیه هــای کارفرمایــی از حقوق 
کارگران دفاع کننــد و توافق جمعی 
صورت بگیرد، اینجاست که در تعیین 
دستمزد، دخالت دولت ها تبدیل به یک 
الزام می شود. در چنین شرایطی است که 
جهت گیری طبقاتی و مردمی دولت ها 
نمایان و معلوم می شــود که دولت ها 
در تنظیم رابطه کارگــر و کارفرماها، 
جانب کدام سمت را می گیرند. متاسفانه 
دولت های ما بعد از جنگ همگی سمت 
و ســوی کارفرمایی داشتند. دستمزد 
کارگران ایران در زمــان جنگ کمتر 
افزایش نیافت. بعــد از جنگ در دوران 

ســازندگی، باز هم دســتمزد همپای 
تورم زیاد نشد و در دوران اصالحات نیز 
به هوای رونق کســب و کار، رفع موانع 
تولید در اولویت قرار گرفت و از ترمیم 
دستمزد کارگران جلوگیری شد. در آن 
ســال ها، البی های اتاق های بازرگانی، 
عماًل در مذاکرات مزدی نقش موثری 
داشتند و همواره مساله سودآور نبودن 
بنگاه ها را مطرح می کردند که معموالً 
بهانه ای بیش نبود. همواره با یک سری 
آمارســازی های بعضاً غیرواقعی ادعا 
می کردند که تولیــد در ایران منطقی 
نیست و برای منطقی و عقالنی شدن 
تولید الزم است که دستمزدها افزایش 
پیدا نکند که معنای واقعی آن، کاهش 
ارزش دستمزد در طول زمان بوده است. 
البته دســتمزد کارگر هیچ نقشی در 
سوددهی پایین تولید داخلی نداشت. 
یکی از عواملی که موجب ایجاد این تفکر 
در کارفرمایان می شد که تولید سودآور 
نیست، مقایســه بخش تولید با بخش 
بازرگانی و واردات کاالیی بود. با باز شدن 
درهای گمرکات روی واردات بی رویه 
و بی ضابطــه کاال و دریچه های قاچاق 
کاال به میزان انبوه، عماًل ذائقه مصرف 
برای کاالهای خارجی که عموماً کیفیت 
باالتری نسبت به تولید داخل داشتند، در 
جامعه ترویج شد و سیاست گذاری های 
کالن اقتصادی نیز به جای رونق تولید از 
راهکارهای اصولی خود، به بیراهه رفت. 
به دلیل تمایل به ســودآوری که خود 
مسئوالن هم در آن ســهم داشتند، به 
واردات کاال به جای تولید کاال بها دادند 
و موجب شدند که سودآوری تولید به 
نســبت واردات کمتر شود و همین امر 
یعنی سودآوری پایین تولید، بهانه ای 

بود برای سرکوب دستمزد کارگران.
  پس سیاست گذاری های کالن 
دولت، نقش دستمزد کارگر در رونق 
اقتصاد را به حاشیه راند و تمایل به 
سودآوری، فضای اقتصاد کالن را از 
ریخت انداخت. این فضای کالن از 
ریخت افتاده، در اقتصاد ُخرد یعنی 
در مزد کارگر هم اثرات منفی خود 
را بر جا گذاشت در حالی که در قانون 

کار، الزامات تقریباً روشن است و 
می شود گفت کارآمدی برای تعیین 
دستمزد کارگران در نظر گرفته 

شده است؟
 سیاست های تعیین مزد می تواند 
متفاوت باشد. مزد کارگران می تواند با 
روش چانه زنی مستقیم یعنی مذاکره 
مستقیم و بی واسطه میان اتحادیه های 
قدرتمنــد کارگــری و اتحادیه های 
قدرتمند کارفرمایی تعیین شــود. در 
این روش، مذاکره تا زمانی که به توافق 
برسند ادامه می یابد. اگر توافق حاصل 
نشود، کارگران به اعتراض صنفی دست 
می زنند و پس از فشــار بر کارفرمایان، 
دوباره سر میز مذاکره می نشینند. در 
نهایت اگر باز هم توافق حاصل نشود، از 
کارشناسان اقتصادی و اجتماعی کمک 
گرفته می شــود. اگر این اتحادیه های 
قدرتمند وجود نداشته باشند، دولت 
به عنوان یک عامل موثــر که اغلب به 
آن عامل میانجی گفته می شود، وسط 
می آید. اما دولــت در جوامع امروزی 
هرگز میانجی طبقات نیست بلکه به 
عنوان عامل موثر و اداره کننده جامعه 
وارد مقوله مزد می شود و در تعیین مزد 
دخالت می کند. بحث بعدی این است 
که چه عواملــی در تعیین مزد دخالت 
دارند؟ می توانیم بگوییم مزد بخشــی 
از ارزش افزوده یــا ارزش اضافی تولید 
شده اســت که در نتیجه فعالیت های 
کارگران در هر بنگاه اقتصادی، به وجود 
می آید. به شکل دیگری هم می توان به 
مزد نگاه کرد. این نگاه می گوید مزد یک 
نفر شاعل بدون تخصص و سابقه باید به 
گونه ای باشــد که هزینه های خانوار را 
تامین کند. این همان حداقل مزد است 
و در قانون کار ایــران با این نگاه مواجه 
هستیم. برای تعیین میزان هزینه های 
خانوار، بحث ســبد معیشت تعریف 
شــده که در اســفند ماه ۹۸، با توافق 
سه طرف ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان 
تعیین شد. ســبد معیشت با آمارهای 
تورمی دی ماه محاســبه شد اما امروز 
که چند ماه گذشته، مسلماً رقم سبد 

معاش به همان هشت میلیون 

تومانی که کمیته دستمزد و تشکل های 
مستقل می گویند، نزدیک شده یعنی 
اگر قرار باشــد کارگر بتواند با دستمزد 
خود هزینه های زندگی را تامین کند 
باید باالی ۸ میلیون تومان حقوق بگیرد. 
غیر از این باشــد، مشــکالتی با ابعاد 
مختلف خواهیم داشــت. بحثی که در 
چانه زنی های مــزدی در مقابل طرح 
بحث سبد معیشت، توســط دولت و 
کارفرمایان طرح می شود، ادعای تورم 
انتظاری و تورم زا بودن دستمزد است. 
این ادعا، یک دروغ اقتصادی بزرگ است 
که آن قدر در سطح جامعه تکرار شده که 
حتی مطلعین و برخی از کارشناسان 
هم آن را باور کرده اند. واقعیت این است 
که اگــر افزایش دســتمزد تاثیری در 
تورم هم داشــته باشد، این تاثیر بسیار 

ناچیز است. با یک معادله خیلی ساده 
می توانیم به این نتیجه برســیم. سهم 
دســتمزد در قیمت تمام شــده کاال، 
معادله ای نیست که نتوان پاسخ آن را 
یافت. برآوردهای مرکز پژوهش های 
مجلس نشــان می دهد در بنگاه های 
صنعتی بــا بیش از ۱۰ کارگر، ســهم 
دســتمزد در قیمت تمام شــده کاال 
کمتر از ۱۰درصد اســت. بنا بر برآورد 
»آهنی ها« نماینده کارفرمایان نیز سهم 
دستمزد در کارگاه های کوچک حدود 
۳۰درصد است و در بنگاه های خدماتی 
که فقط خدمات ارائه می دهند، سهم 
دســتمزد حدود ۵۰درصد است. این 
اعداد را که کنار هم بگذاریم، می بینیم 
حاشیه سود چقدر باالست. اگر میانگین 
را در نظر بگیریم و فرض کنیم میانگین 
سهم دســتمزد در قیمت تمام شده 
با اغماض، ۳۰درصد اســت، آن وقت 
می فهمیم که سهم ســایر مولفه ها در 
قیمت تمام شده کاال ۷۰درصد است. 
حتی اگر این مولفه ۳۰درصدی دو برابر 
هم بشود، مگر چقدر در قیمت تمام شده 
کاال تاثیر دارد. قیمت تمام شــده کاال 
مولفه های بسیاری ازجمله هزینه های 
مدیریتی، مواد اولیه، ماشــین آالت و 
عوارض و مالیات را دربرمی گیرد. در این 
بین، شیوه مدیریت بنگاه اهمیت بسیار 
دارد. شــیوه مدیریت می تواند قیمت 
تمام شده کاال را کاهش دهد یا افزایش 
دهد بدون اینکه هزینه ماشــین آالت 
یا هزینه مزد تغییر محسوســی کرده 
باشد. پس برای اینکه بنگاه ها سودآوری 
یا بهره وری داشته باشد، باید روی سایر 
مولفه های هزینه تولید کار بشــود. در 
ایــران مولفه مزد که نقــش آن نهایتاً 
۳۰درصد است برجســته می شود اما 
نقش ســایر مولفه ها، تعمداً کم رنگ 
می شود. در این بین، دولت هم می تواند 
در این مولفه ۳۰درصدی نقشی برعهده 
بگیرد و وظایف حاکمیتی خود را انجام 

دهد.
  معتقدید کــه نتایج تورمی 
افزایش دستمزد که آن قدر از آن 
دم می زنند، چندان زیاد نیست و 
این نتایج را می توان با راهکارهای 

حمایتی و مدیریتی از بین برد؟
می توانیم نتیجــه بگیریم افزایش 
دســتمزد به خودی خود، می تواند با 
شیوه های مدیریتی کارآمد و منصفانه، 
موجب افزایش قیمت تمام شده نشود. 
مساله دوم این است که زمانی که حاشیه 
ســود کارفرما کاهش پیــدا می کند، 
دولت می تواند با ابــزاری که در اختیار 
دارد، مانع از افزایش قیمت تمام شده 
شــود و بدین ترتیب، از حاشــیه امن 
ســودآوری حفاظت کند. یک مثال 
ســاده از حمایت های واقعــی دولت، 
می تواند هوشمندسازی عوارض 
پرداختی بنگاه ها باشد. دولت 
می تواند در جهات حمایت 
از تولیــد داخلــی، از بخش 
بازرگانی و تجارت بیشــتر 
از بخش هــای تولیدی و 
صنایع، مالیات و عوارض 
بگیــرد. نکتــه مهم 

این اســت که پولی که از محل افزایش 
دســتمزد در بین مزدبگیــران توزیع 
می شــود، نه تنها تورم زا نیست بلکه 
خیلی زود وارد چرخه نقدینگی تولید 
می شود چراکه مزدبگیران این پول را 
صرف خرید کاالهــای عموماً داخلی 
می کنند و اقتصاد از ایــن رکود خارج 
می شــود. اگر همین پــول به صورت 
افزایش دستمزد به کارگر داده نشود، 
منجر به پدیده انباشت سرمایه در دست 
کارفرما می شود و در شرایط رکود تولید 
)وقتی کاالهای تولیــد داخل خریدار 
ندارد و به زعم کارفرما تولید اصالً ماهیتاً 
سودآور نیست( این پول به شیوه های 
مختلف از مملکت خارج می شــود و با 
پدیده فرار ســرمایه مواجه می شویم. 
انبوه آپارتمان ها و ویالهایی که در دبی، 
کانادا، ترکیه و کشورهای دیگر خریداری 
می شود، از ناحیه همین انباشت سرمایه 
است. در همه جوامع، ازجمله در جامعه 
ما، وقتــی دولت در تعیین دســتمزد 
دخالت می کند، برای بهتر شدن وضعیت 
جامعه اســت. دولت باید با استفاده از 
منابع خود مزدها را افزایش بدهد و در 
عین حال به ادامه فعالیت های تولیدی 
کمک کند. واقعیت این است که در حال 
حاضر برخی از بنگاه هــای کوچک و 
متوسط مشکالتی دارند و خیلی سخت 

می توانند سرپا بمانند.
دولت باید با ابــزاری که در اختیار 
دارد حمایت کند. این حمایت می تواند 
بازه وسیعی از کاهش عوارض و مالیات 
گرفته تا کمک به بنگاه هــا در حوزه 
مدیریتی و استفاده از تکنولوژی مدرن 
را دربربگیرد. دولت باید کاهش درآمد 
ناشی از کاســتن از مالیات تولید را با 
گرفتن مالیات بیشتر از سایر بخش ها 
ازجمله بخش بازرگانــی یا تبلیغات 
جبران کند. برای مثال، مافیای کنکور 
در ایــن مملکت مالیــات نمی دهد یا 
نهادهای تبلیغاتی و بنیادهایی هستند 
که به رغم داشــتن ســرمایه کالن، از 
پرداخــت مالیات معاف هســتند. از 
همه اینها باید مالیات گرفته شود. در 
شــرایط بحرانی که بیکاری می تواند 
نابسامانی های بســیار ایجاد کند، چه 
اشکالی دارد از بودجه مراکز و بنیادهای 
فرهنگی که چندان ضروری نیستند 
کاسته شــود یا این نهادها مجبور به 
پرداخت مالیات شوند. بخش غیرمولد 
اقتصاد باید به نفع بخش مولد، هزینه 

بپردازد.

بخش غیرمولد اقتصاد باید به نفع بخش مولد، هزینه بپردازد

تورم زا بودن دستمزد، دروغی بزرگ است

خبر

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی از ســاخت ۸۷هزار واحد 
مسکونی برای مددجویان سازمان بهزیســتی در عمر دولت 

فعلی خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری با بیان اینکه از ابتدای 
تشکیل سازمان بهزیستی تا امروز ۱۲۳هزار واحد مسکونی در 
اختیار مددجویان و مرتبطین با سازمان بهزیستی قرار گرفته، 
گفت: ساخت ۸۷هزار از این واحدها در این دولت و البته به همت 

خیرین و سایر دستگاه ها انجام شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: مقدمات مذاکره 
برای ساخت ۴هزار واحد مسکونی که قبال یادداشت تفاهم آن با 

بنیاد مستضعفان امضا شده بود، انجام شد.

شریعتمداری در ادامه با اشاره به مصوبه ستاد ملی مقابله با 
کرونا اظهار کرد: براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و ستاد 
اقتصادی دولت، با همکاری بانک مرکزی و از محل منابع شبکه 
بانکی، ۵۰هزار میلیارد تومان تسهیالت به بنگاه هایی تخصیص 
خواهد یافت که در ۱۳ رسته ای که مستقیم یا غیرمستقیم از 

شیوع کرونا آسیب دیده اند فعال هستند.
وی اضافه کرد: بر مبنای اطالعات موجود در تامین اجتماعی، 
یک میلیون کارگاه دارای شــماره و ثبت شــده، با ۳ میلیون و 
۲۰۰هزار کارگر و نیروی انسانی مشمول این مصوبه می شوند و 
این واحدها به شرط قبول تعهد حفظ نیروی کار خود که براساس 
فهرست بیمه ارسالی به تامین اجتماعی در ماه های دی و بهمن 

سال ۱۳۹۸ محاسبه می شود، مشمول دریافت پیامک مراجعه 
به سامانه کارا و ثبت نام دریافت وام خواهند شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: به ازای هر نفر از 
نیروی انسانی کارگاه هایی که مستقیم از کرونا لطمه دیده اند 
مبلغ ۱۶میلیون تومــان و به ازای هر کارگــر کارگاه هایی که 
غیرمستقیم لطمه خورده اند، مبلغ ۱۲ میلیون تومان تسهیالت 
با نرخ سود ۱۲درصد تعلق می گیرد. این واحدها باید بعد از دریافت 

پیامک به سامانه کارا مراجعه و ثبت نام کنند.
وی ادامه داد: پس از ثبت نام، واحدهای صنعتی از طرف وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، واحدهای گردشگری از طرف وزارت 
میراث فرهنگی و گردشگری و واحدهای فرهنگی از طرف وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی مورد تایید نهایی قرار می گیرند و پس از 
تایید نهایی، به بانک های عامل مراجعه و تسهیالت خود را از هفته 

دوم خرداد به بعد دریافت می کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

کارگاه های آسیب دیده از کرونا به ازای هر نیروی کار 16 میلیون تومان می گیرند

ادعای تورم انتظاری و 
تورم زا بودن دستمزد، یک 
دروغ اقتصادی بزرگ است 
که آن قدر در سطح جامعه 

تکرار شده که حتی مطلعین 
و برخی از کارشناسان هم 

آن را باور کرده اند. واقعیت 
این است که اگر افزایش 

دستمزد تاثیری در تورم 
هم داشته باشد، این تاثیر 

بسیار ناچیز است

در شرایط بحرانی 
که بیکاری می تواند 

نابسامانی های بسیار ایجاد 
کند، چه اشکالی دارد از 
بودجه مراکز و بنیادهای 

فرهنگی که چندان ضروری 
نیستند کاسته شود یا این 
نهادها مجبور به پرداخت 

مالیات شوند. بخش 
غیرمولد اقتصاد باید به نفع 
بخش مولد، هزینه بپردازد
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