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 تامین اجتماعی در دوراهی 
بد و بدتر

اکبر شوکت، عضو هیات امنای تامین اجتماعی

ســال گذشــته 
و هنــگام برگــزاری 
جلسات شورای عالی 
کار، انتظار داشتیم که 
مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ 

اشتباهات گذشته جبران شــود و مزد کارگران و 
مستمری بازنشســتگان را که متاثر از آن است، به 

اندازه افزایش هزینه های زندگی، افزایش دهند.
معتقدم کارفرماها به هرحال انسان های عاقلی 
هســتند و در همین اجتماع زندگی می کنند و در 
همین شرایط تورمی، ثروت شان چند برابر شده، 
بنابراین باید افزایش عادالنه مزد را می پذیرفتند اما 
این کار را نکردند و در عوض، بالیی از سال ۹۹ به سر 
کارگران و تامین اجتماعی آوردند که به جای اینکه 
پایه حقوق افزایش یابد و حــق بیمه از پایه حقوق 
شاغالن گرفته شود، سراغ متناسب سازی رفتند 
یعنی سازمان اموالش را بفروشد و همسان سازی 
کند. یعنی وقتی می شد پایه حقوق را باال برد که از 
این پایه حقوق، سازمان حق بیمه بگیرد و مستمری 
را بپردازد، این راه را اجــرا نکردند و در عوض اموال 

سازمان را فروختند تا همسان سازی اجرایی شود.
طبق آمار، در ســال ۹۲ حــدوداً ۸۰درصد از 
هزینه های ســازمان تامین اجتماعی از محل حق 
بیمه ها تامین می شد که این نرخ امسال به حدود 
۶۰درصد رسیده اســت، این یعنی فاجعه و یعنی 
اینکه با سرعت به ســمت یک بحران ملی حرکت 
می کنیم! در حال حاضر سازمان مجبور است اموال 
خود را بفروشد تا تعهدات خود را انجام دهد. دولت 
تدبیر و امید، هفت سال بدهی ما را نداد ولی سال آخر 
مهربان شد و گفتند ۹۰هزار میلیارد تومان به سازمان 
بدهید. سوال ما از دولت این است که چرا گذاشتید 
ســال آخر. اگر قباًل این بدهی را می دادند، سازمان 
می توانســت ســرمایه گذاری کند و الاقل از سود 
سرمایه گذاری ها همسان سازی را اجرا کند. حاال 
پولی که باید برود در حوزه سرمایه گذاری می رود 
برای همسان سازی. معتقدم دولت سازمان تامین 
اجتماعی را در دوراهی بد و بدتر قرار داده است. بدتر 
این است که حقوق بازنشسته پایین باشد و نتواند 
زندگی کند و بد این است که اموال گرو نگه داشته ات 
را به تو بدهند تا بفروشی و خرج شکمت کنی! ما به 
عنوان هیات امنای تامین اجتماعی از بین بد و بدتر 
مجبور شــدیم بد را انتخاب کنیم، در حالی که راه 
عاقالنه این بود که پایه حقوق افزایش پیدا می کرد. 
اگر هم به اندازه سبد معیشت امکان نداشت، الاقل 
افزایش بن و مسکن را روی پایه حقوق می گذاشتند 
چون این کار شدنی بود. در آن صورت می شد از پایه 
حقوق، حق بیمه گرفت و درآمد ســازمان افزایش 
می یافت. متاسفانه مســیر عاقالنه انتخاب نشد! 
متاســفانه وقتی هم می گوییم راه عاقالنه این بود، 
فوراً موضع می گیرند و اعتراض می کنند که فالنی 
گفت همسان سازی خوب نیست. همسان سازی 
خوب اســت اما راه عاقالنه، افزایش پایه حقوق بود 
که موجب افزایش درآمد ســازمان و مســتمری 
بازنشستگان می شد. همسان ســازی در صورتی 
که دولت پول اضافه ای می داد، خیلی هم خوب بود 
نه اینکه سازمان پول سرمایه گذاری ها و اندوخته 
نســل های بعدی را بردارد و خرج همسان سازی 
کند. این راهکار، غیرعقالنی ترین راهکار برای بهبود 

معیشت بوده و هست.

تجمع کارگران شرکت زاگرس جنوبی
تعدادی از رانندگان 
ماشــین های سبک 
بخش ترابری شرکت 
بهره برداری نفت و گاز 
زاگرس جنوبی واقع در 

مناطق عملیاتی پارسیان، آغار و داالن که مسئولیت 
جابه جایی کارگــران و برخی مدیــران را در بین 
چاه های نفت وگاز برعهده دارند، صبح روز دوشنبه 
)۲۳ فروردین ماه( در اعتراض به حدف خود از سامانه 
ساپنا در محوطه ساختمان اداری منطقه آزاد تجاری 
پاسیان و آغار و داالن تجمع کردند. به گزارش ایلنا، 
آن گونه که این کارگران مدعی هســتند، مدیران 
شــرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی روز ۲۹ اسفند 
۹۹ )سالروز صنعت ملی نفت( همه رانندگان واحد 
ترابری را که هر یک ۱۰ تا ۲۵ ســال سابقه مستمر 
کار در این واحد را دارند، از سامانه ساپنا )که سامانه 
اطالعات پیمانکاران نیروی انسانی در کل صنعت 
نفت اســت( حذف کرده اند که در نتیجه آن همه 
کارگران راننده از مطالباتی همانند طرح طبقه بندی 
مشاغل و سایر مزایای قانونی و عرفی که همه پرسنل 
رســمی، قراردادی و ســایر نیروهای پیمانکاری 

دریافت می کنند، محروم خواهند شد. 
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یادداشت

خبر کارگری

این روزها اقتصاد ایران و مســائل 
مرتبط با آن ازجمله معیشــت و رفاه 
در ســرفصل بحث هــا قــرار دارد اما 
اتفاق نظری در مورد چشم انداز و تاثیر 
عوامل مخرب بر معیشت مردم وجود 
ندارد، یعنی با اینکه همــه می دانند 
که شاخص های اقتصادی رو به افول 
هستند اما بر ســر اینکه مثال دولت با 
تحریک تقاضا یــا افزایش عرضه توام 
با برداشته شــدن تحریم ها می تواند 
معیشت مردم را از تله فقر برهاند، میان 

اهالی اقتصاد اتفاق نظر وجود ندارد.
برخی معقتدند کــه فقر  یا کاهش 
پیوسته قدرت خرید درآمدهای ریالی 
در چیدمان اقتصاد سیاسی ایران ریشه 
دارد و الزاما ارتباطی با تحریم ندارد و در 
مقابل هم عده ای، افول درآمد مردم را 
ناشی از تحریم می دانند. خبرگزاری 
کار ایران )ایلنا( در گفت وگو با »محمود 
جامســاز« اقتصاددان، به بررســی و 
تحلیل شــرایط این روزهای کشور و 
راهکارهای برون رفــت از آن پرداخته 

است که می خوانیم.
    

  با وجود افزایش دســتمزد 
سال ۱۴۰۰ کارگران نگران هستند 
که قدرت خریــد آنها دچار افت 
شــود. چرا کاهش قدرت خرید 
مزدبگیران به یک اتفاق تکراری 

تبدیل شده است؟
با وجود افزایش دســتمزد ســال 
۱۴۰۰، گرچه کارگران اندکی خشنود 
شــده اند اما به محض اینکه آب ها از 
آسیاب بیفتند، قیمت ها، دستمزد آنها 
را می بلعند و چیزی باقی نمی گذارد. 
البته هر میزان افزایش دستمزد، تقاضا 
را افزایش می دهد، آن هم در شرایطی 
که میزان تولیــد ثابت می ماند و حتی 
رکود تورمی موجــود از حجم تولید 
می کاهد و ایــن امر به خــودی خود 
تورم زاست و قدرت خرید کارگران را 
از خود متاثر می کند ولی گرانی و تورم، 
واقعیت زندگی کارگر اســت و اساسا 
نقش دســتمزد کارگران در آن گم و 
در یک کالم بی اثر اســت. دولت ها با 
تقویت بنیان های خلق تورم، دستمزد 
را به مقوله ای خنثــی تبدیل کرده اند 
اما بازی آنها با نرخ اســمی دستمزد و 
کاهش نرخ واقعی آن به وسیله تورم، 
صرفا برای تعدیل پتانسیل اعتراضی 

کارگران است.
دولت ســالی یک بار بــه افزایش 
دســتمزدها تن می دهد اما در طول 
سال، به گونه ای در تعیین متغیرهای 
کالن اقتصاد، سیاست گذاری می کند 
که اثرات کاهشی نرخ واقعی دستمزد، 
مشهود است. در سال جاری، قطعا نرخ 
کمینه هزینه های معیشت کارگران 
کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیســت و 
دستمزد سال آینده کمتر از یک سوم 
هزینه ها را پوشش می دهد. کارگران در 
بازی افزایش دستمزد از پیش باخته اند. 
دولت در افزایش دســتمزد کارگران، 

انتظار رضایت بخشی زودهنگام را دارد 
اما رضایتی حاصل نمی شــود و نشده 
اســت. هیچ کارگری افزایش قدرت 
خرید را باور نمی کنــد و اعتمادی به 
»افزایش دستمزد باالتر از نرخ تورم« 
ندارد. دولت اگر واقعا حمایت از کارگران 
را در ذهن دارد، باید یارانه ها را به سمت 
تقویت قدرت اقتصادی تولید، هدایت 
کند. دولت باید کمک کند تا یارانه های 
پنهان به دست بخش واقعی اقتصاد، 
یعنی بنگاه های کوچک و متوســط 
برسد. در حال حاضر بسیاری از بنگاه ها 
لنگ سرمایه در گردش هستند و زیر 
ظرفیت اسمی کار می کنند. بسیاری 
از بنگاه ها، توان حفظ نیروی کار خود 
را ندارند. اگر قرار بر تقویت تولید است، 
باید رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، عرضه 
افزایــش پیدا کرده و متناســب با آن 
قیمت ها کاهش می یابد. متاســفانه 
سیر اقتصاد در نرخ های منفی، موجب 
کاهش درآمد ســرانه و هجوم فقر به 

سفره های مردم شده است.
 یعنی استمرار نرخ های رشد 
منفی، اقتصاد کشور را در تله فقر 

گرفتار کرده است؟
اولین پیامد استمرار نرخ رشد منفی، 
گسترش بخش غیررســمی اقتصاد 
است؛ بخشــی که شــفاف نیست، از 
پرداخت مالیات فراری است و دستمزد 
ناچیزی به کارگران پرداخت می کند. 
اقتصاد ایــران باید از ایــن دور باطل 
خارج شود. در این شــرایط صاحبان 
درآمدهای ثابت به سختی از دسترنج 
خود ارتزاق می کنند. دولت برای کمک 
به معیشت کارگران باید فشار تحریم ها 
را از روی دوش اقتصــاد بــردارد. هر 
میزان که ورود ارز به کشــور تسهیل 
شود، دولت از آن منتفع می شود و به 
ســمت ابزار تورمی استقراض از بانک 
مرکزی نمی رود. استقراض، پایه پولی 
را افزایش می دهــد و ضریب فزاینده 
پولی هم بر آن سوار می شود و نقدینگی 

افزایش می یابد.
در این سال ها دولت ها با قرار گرفتن 
در این چرخه محکوم به شکست، تورم 
را افزایــش داده، در حالی که راه حل 
عاقالنه، حمایت از تولید از محل توزیع 
یارانه ها میان بنگاه هــا، پایان دادن به 
تحریم ها و افزایــش درآمدهای ارزی 
کشور است. تنها با یک سیاست گذاری 
مبتنی بــر اصول علمــی و عقالنیت 
اســت که می توان از کارگــران دفاع 
کرد اما چنین عقالنیتی وجود ندارد. 

دولت باید بــرای افزایش تولید در 
بخش واقعی اقتصاد سیاست های 
غیرتورم زا داشته باشد؛ اول طرح و 

تنظیم برنامه را در دســتور کار 
قرار دهد و دوم اینکه بر مبنای 
همان برنامه ها، تصمیم های 
عاقالنه بگیرد. در مرحله بعد، 

دولت مکلف اســت که دستگاه 
بوروکراســی درگیر با فساد را 
کنترل کند و به مبارزه بی امان 

با فساد متعهد شود. فساد موجب شده 
که نقدینگی ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان 
در اختیار عده محدودی قرار گیرد که 
در نتیجه بخش واقعی اقتصاد نتواند از 

آن بهره مند شود.
زمانی که بخش خصوصی درآمد 
داشته باشــد می تواند به اندازه رشد 
درآمدش مالیات پرداخت کند که به 
نفع دولت اســت. از طرفی دولت باید 
برنامه ای برای افزایش طیف مودیان 
مالیاتی پیش یینی و از طریق مجلس 
تصویب کنــد. بدین وســیله، تمام 
بنیادها، سازمان ها و نهادهای فرادولتی 
باید به پرداخت مالیات متعهد شوند. 
بنیادهایی که هزاران میلیارد تومان 
گردش مالی دارند، بایــد با پرداخت 
مالیات به کمک بیایند تا بدون خلق 
نقدینگی جدید، اقتصاد به حرکتش 

ادامه دهد.
 زمانی کــه از ایران صحبت 
می کنیم موضوع تحریم ها و گره 
خوردن آن با حیات مردم، پیش 
می آید. تحریم ها تا چه اندازه بر 

معیشت مردم تاثیر گذاشت؟
برداشــته شــدن تمام تحریم ها 
خیال پردازی اســت. مذاکرات فعلی 
بسیار طوالنی است و اساسا تا زمانی که 
 FATF تکلیف دولت با تمامی لوایح
مشخص نشود، برای ورود ارز مشکل 
خواهیم داشت. ایران باید اعتبار خود 
در سطح دنیا را به دست آورد تا بتواند 
معیشت، بهداشت و رفاه مردم را فراهم 
کند. بسیاری از شرکت های خصوصی 
از تحریم ها آسیب دیده اند. کشور در 
این مدت بخش زیــادی از توان تولید 
نفت خود را از دست داده و حتی پس 
از برداشته شدن تحریم ها هم نمی توان 
به سرعت میزان صادرات نفت پس از 
برجام را احیا کرد. دولت باید گام به گام 
پیش برود و به موازات افزایش حقوق و 
دستمزد، تولید شکل گیرد. به هر شکل 
تمرکز دولت باید بر تلطیف دیپلماسی 
خارجی و تقویب سیاســت گذاری ها 
باشد. غیر از این قدم گذاشتن در دور 
باطل است که فشارش بر دوش مردم 

است و این به نفع کسی نیست.
  اخیرا رئیس کل بانک مرکزی 

اعالم کرده که ارقام بودجه و 
تبصره های متعدد آن 
دربرگیرنده احکامی 
برای تکلیف به بانک 
مرکزی و سیســتم 
بانکی است که می تواند 
به انتشار پول پرقدرت 

و رشد نقدینگی دامن زند. شما هم 
پیشتر همین ارزیابی را داشتید. 
آیا همچنــان معتقدید که ارقام 
مندرج در کلیات بودجه، کشور را 
به سمت تحمیل نرخ های باالتر 

تورم به مردم سوق می دهد؟
مصارف بودجه آن چنان کم نشده 
و درآمدهای آن موهوم اســت. عموم 
درآمدهای کشــور، مربوط به مالیات 
است، در حالی که حدود ۷۰ تا ۸۰هزار 
میلیارد تومان فرار مالیاتی در ســال 
داریم. با این حســاب چــاره ای جزو 
افزایش طیــف مودیان مالیاتی وجود 
ندارد. نهادهای مذهبی و فرهنگی که 
در تولید ناخالص داخلی، نقشی ندارند 
باید مالیات بیشتری پرداخت کنند و 
مصارف خود را کاهش دهند. دولت هم 
باید حداکثر صرفه جویی را در مصارف 
خود داشته باشد. کشــور دیگر توان 
فروش بیش از ۲ میلیون بشــکه نفت 
را ندارد و حتی معافیت از سقف تولید 
اوپک هم گرهی از مشکالت درآمدی 

دولت باز نمی کند.
با وضعیت کنونــی اقتصاد، دولت 
دوازدهم بــرای تامیــن درآمدهای 
بودجه چاره ای جزو دســت انداختن 
به ابزار ایجاد بدهی مانند اوراق قرضه 
ندارد. با توجه به اینکه دولت دوازدهم 
تنها نیمی از ســال را با قانون بودجه 
اداره می کند، در عمل دولت سیزدهم 
میراث دار بدهی های سلف خود است 
و باید اصل و فــرع آن را پرداخت کند. 
در این میان گرچه دولت دوازدهم به 
نقدینگی الزم دست می یابد و سرعت 
افزایش نقدینگــی را در کوتاه مدت 
کاهش می دهد اما استمرار این شیوه، 
بحران زاســت. از طرفی 
نرخ سود اوراق قرضه 
دولتی پایین تر از 
نرخ تورم کشور 
اســت کــه در 
عمــل جذابیت 
ی  ا بــر ا  ر ن  آ

ســرمایه گذاران از بین می برد. به هر 
شکل جبران کســری بودجه حدود 
۳۰۰هزار میلیارد تومانی با ابزار مالی 
تنها در کوتاه مدت ممکن اســت و در 
بلندمدت برای کشور دردسرساز است.
خواه ناخواه فشار ابزار جبران کسری 
بودجه، بر دوش مردم است و به واسطه 
تورم هر میزان افزایــش درآمدهای 
ثابت مزد و حقوق بگیران از جیب آنها 
برداشته می شــود. هر میزان افزایش 
حقوق کارکنان دولت و مقرری بگیران 
صندوق هــای بازنشســتگی باید با 
افزایش درآمدهای دولت جبران شود 
اما چــون مجاری درآمدها از دســت 
رفته انــد و راهکارهایی مانند افزایش 
قیمت بنزین بــا واکنش منفی مردم 
مواجه شد، دولت ابدا امکان تامین محل 
جبران افزایش حقوق هــا را نخواهد 
داشت و با فشار آوردن به موتور ویرانگر 
خلق نقدینگی و افزایــش پایه پولی، 
حقوق ها را تامین می کند. با بررســی 
روند تعدیل نرخ تورم انباشته از میزان 
حقوق و دســتمزد، متوجه می شویم 
که در عمل افزایــش واقعی حقوق و 
دستمزد دیده نشده و افزایش اسمی 
معنادار است هرچند دولت مدعی شود 
که افزایش حقوق و دستمزد باالتر از 

نرخ تورم است!
به هر صورت، این راه نیست. گرچه 
دولت تالش کرده با افزایش هزینه های 
خدمات عمومی، مانند پست، دادرسی 
و... کسری درآمدهای بودجه را بپوشاند 
اما کفاف هزینه های کشور را نمی دهد. 
ناچارا فشــار تورمی بودجه از دوش 
دولت بر مردم می افتد و روزبه روز آنها 
را در تنگنا قرار می دهد. در سال های 
گذشــته حتی یک تصمیم سیاستی 
بادوام و چارچوب دار برای کاهش نرخ 
تورم گرفته نشــد. کاهش ارزش پول 
ملی متاثر از تورم و سنگین شدن نرخ 
ارز، بازخــورد جبران ناپذیری دارد. با 

افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی باال 
می روند و این خود به تورم بیشتر دامن 
می زند. به هر حــال اوضاع اقتصادی 
مردم در ســال جاری بدتر می شود. 
دولت هم با اینکــه هزینه های خود 
را دارد امــا آن را از »بانک مرکزی« و 
»صندوق توسعه ملی« تامین می کند 
و لنگ نمی ماند. تنها گروهی که باید 
فشار آن را تحمل کند، طبقات ضعیف 

جامعه هستند.
  البته رئیس سازمان برنامه و 
بودجه گفته کــه دلیل افزایش 
قیمت ها نقدینگی نزد مردم است. 
به ادعای وی، چــون مردم برای 
خرید به بازارها هجوم آورده اند، 
کمبود کاال و متعاقب آن افزایش 

قیمت ها به وجود آمده است.
رئیس جمهور تشــکیل صف های 
طوالنی برای خرید کاالها را تکذیب 
می کند اما در کل تورم و کمبود برخی 
کاالهای اساسی در بازار، واقعیتی است 
که الزاما ارتباطی با میزان تقاضا ندارد. 
نرخ تورم نقطه ای اســفند ماه ســال 
گذشته به ۴۸.۷درصد رسیده، یعنی 
خانوارهای کشــور به طور میانگین 
۴۸.۷درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۸ 
برای خرید یــک مجموعه کاالها 
و خدمــات یکســان هزینــه 
کرده اند. نرخ تورم نطقه ای گروه 
کاالهای غیرخوراکی و خدمات 

۶۶.۶درصد اســت. بنابراین مردم با 
افزایــش قیمت ها مواجه هســتند و 
حتی اگر صفی هم برای خرید کاالهای 
اساسی تشکیل نشــود، فشار کمبود 
کاالهایی که با ارز ۴۲۰۰ قیمت گذاری 
شــده اند، در بازار تخلیه می شود و در 

نهایت همه متضرر می شوند.
دولت مدعی است که حال اقتصاد 
ایران خوب و رو به رشد است اما واقعیت 
این است که اقتصاد کشــور در حال 
مضمحل شدن اســت. نباید به مردم 
امیدواری بی دلیل داد. سیاست های 
کلی باید بنیادین تغییر کنند و قوای 
ســه گانه خود را به خواست عمومی 
یعنی تحــول در اقتصــاد و حرکت 
جامعه به ســمت رفاه نزدیک کنند. 
مادامی که از مــردم فاصله بگیرند و بر 
یکدیگر نظارت نکنند و یک قوه در پی 
تضعیف قوه دیگری باشد، امکان تامین 

خواسته های مردم وجود ندارد.
  در یک سال گذشته شاهد 
افزایش اعتراضات بازنشستگان 
تامیــن اجتماعی بودیــم. آنها 
می گویند که دولــت نباید میان 
صندوق های بازنشستگی تبعیض 
قائل شود. چرا دولت به سمتی رفته 
که شاهد افزایش شکاف درآمدی 
و تبعیض میان ضعیف ترین اقشار 

جامعه هستیم؟

افزایش مســتمری بازنشستگان 
تامین اجتماعی نســبت بــه حقوق 
بازنشســتگان کشــوری و لشکری، 
ناعادالنــه اســت و دولت بایــد برای 
ترمیم قدرت خرید آنهــا اقدام کند. 
بازنشســتگان حق دارند که به وجود 
تبعیض اعتراض کننــد چرا که فقط 
در حد زنده ماندن، زندگی می کنند. 
مسئوالن فقط بازتاب دهنده درد مردم 
هستند یعنی هرچه مردم می گویند را 

به خودشان برمی گردانند.
معتقــدم که تــا دهــک هفتم 
درآمدی بــه زیر خط فقــر رفته اند. 
ریزش درآمد بازنشســتگان آنها را 
نگران کرده اســت. ایــن رویکردها 
درست نیســت و مجلس باید در این 
زمینــه ورود کند امــا نمایندگانی 
که اخیــرا به مجلس وارد شــده اند، 
گزینه های مطلوب مردم نیســتند. 
جدا از این موضوع، قوای سه گانه باید 
به دنبال خروج کشور از لیست سیاه 
FATF و پایان دادن به شــیوه های 
نامطلــوب حکمرانی باشــند. نظام 
اقتصادی کشــور رانتی و سیاســی 
است و میلی به به روز شدن و توسعه 
متوازن ندارد. بایــد در این مجموعه 
اقتصــادی بی نظــم، تغییرهــای 
بنیادی و پارادیمی صــورت گیرد. 
سیاست گذاری باید در »حکمرانی 

خوب« متجلی شود.

هزینه های جبران کسری بودجه بر دوش مردم

دهک های اول تا هفتم درآمدی زیر خط فقر هستند
 بازنشستگان حق 

دارند اعتراض کنند 
چرا که فقط در حد زنده 

ماندن، زندگی می کنند. 
متاسفانه مسئوالن فقط 
بازتاب دهنده درد مردم 

هستند یعنی هرچه مردم 
می گویند را به خودشان 

برمی گردانند

دولت ها با تقویت بنیان های 
خلق تورم، دستمزد را به 

مقوله ای خنثی تبدیل 
کرده اند اما بازی آنها با نرخ 

اسمی دستمزد و کاهش نرخ 
واقعی آن به وسیله تورم، 

صرفا برای تعدیل پتانسیل 
اعتراضی کارگران است
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