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آسیب واحدهای تولیدی از 
قطعی برق و کرونا

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به 
اینکه تنها راهکار برای افزایش قدرت خرید کارگران، 
کنترل تورم و کاهش قیمت هاســت، گفت: قطعی 
برق و کرونا آســیب زیادی به واحدهای تولیدی زد. 
علی اصغر آهنی ها در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم 
گفت: واحدهای صنعتی بــه دلیل قطعی مکرر برق 
آســیب های زیادی دیده اند و چون زیرســاختی 
برای حل این مشکل وجود نداشــته، ضررهایی به 
کارفرمایان رسیده اســت. وی ادامه داد: کارفرمایان 
نمی توانند به خاطر چند روز قطعی برق کارگر خود 
را حذف کنند بنابراین مجبور هستند که هزینه ها را 
بپردازند. از سوی دیگر شرایط کرونا نیز آسیب های 
زیادی را برای واحدهای تولیدی و به تبع آن کارگران 
ایجاد کرد. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار 
افزود: در بحث زیرساختی مانند برق و گاز، شرایط را 
برای واحدهای تولیدی و صنعتی آماده کنند و مشکل 
آنها را حل کنند. در صورتی که برخی از مشکالت حل 
شود و زمینه رشد تولید فراهم شود، رشد قدرت خرید 
هم محقق می شود. اینکه عده ای پیشنهاد می کنند 
دســتمزد باید افزایش یابد منطقی نیست چرا که 

کارفرمایان شرایط افزایش دستمزد ندارند. 
    

قراردادهای کار، شفاف شوند
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تکمیل 
ســامانه جامع روابط کار را اقدامی مثبت در جهت 
شفاف ســازی نوع قراردادهای کار و به سود جامعه 
کارگری و کارفرمایی دانست و گفت: طرح هایی که 
در راستای حمایت از کارگران پیش بینی شده ادامه 
یابد. فتح اهلل بیات در گفت وگو با ایسنا درباره تکمیل 
سامانه جامع روابط کار گفت: این سامانه مزیت های 
فراوانی دارد و موجب انتفاع کارگران و کارفرمایان از 
خدمات آن می شود. کارفرمایان و کارگران موظف 
به ثبت نام و احراز هویت در سامانه هستند و با ثبت 
اطالعات کارگران توسط کارفرمایان، قراردادهای 
کار شفاف سازی و ساماندهی می شود. به گفته وی اگر 
این سامانه از سوی وزارت کار به طور کامل عملیاتی 
شــود و نظارت دقیقی بر آن صورت گیرد، وضعیت 

قراردادهای کار و نوع آنها مشخص می شود.
    

محیط کسب و کار بخش تعاون 
همچنان نامناسب است

براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب 
و کار بخش تعاون در بهار ۱۴۰۰، رقم شاخص ملی 
بخش تعاون، ۵.۶۵ )نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است( 
محاسبه شــد که تغییر چندانی در شرایط محیط 
کسب و کار نســبت به فصل گذشته )رقم شاخص 
پایش زمســتان ۹۹ ۵.۷۵ بود( دیده نمی شود. به 
گزارش خبرگزاری تســنیم، در طــرح پایش بهار 
۱۴۰۰، در مجموع از نظــر فعاالن اقتصادی بخش 
تعاون، وضعیت محیط کســب و کار برای  فعالیت 
اقتصادی، شــرایط مطلوبی ندارد. حتی در بخش 
صنعت، شرایط نامساعدتری نسبت به فصل گذشته 
دیده می شود. بررســی های آماری نشان می دهد 
نامناسب ترین مولفه های محیط کسب و کار بخش 
تعاون شــامل غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها، 
موانع در فرایندهای اداری و دشواری در تامین مالی 

از بانک هاست. 
    

 ادامه اعتصاب 
کارگران شهرداری امیدیه

کارگران شــهرداری امیدیه از گســترده شدن 
اعتراضات صنفــی کارگران این نهــاد عمومی در 
سومین روز خبر می دهند. به گزارش ایلنا، کارگران 
شــهرداری امیدیه گفتند: روز دوشنبه )۸ شهریور 
ماه( اعتراض صنفی کارگران واحد خدمات و فضای 
سبز شهرداری امیدیه با همراهی کارگران موتوری، 
آتش نشانی و سایر همکاران گسترده تر شد. به گفته 
یکی از کارگران، پیش از این بیش از ۳۰ نفر از کارگران 
واحد فضای سبز مقابل ساختمان فرمانداری دست به 
اعتراض صنفی زده بودند اما نتیجه ای دربرنداشت. 
طی روزهای گذشته نیز حدود ۱۰۰ نفر از کارگران 
واحد خدماتی دست از کار کشیده و در محدوده محل 
کار خود شبانه دست به اعتراض صنفی زدند. صبح روز 
دوشنبه نیز شاغالن واحدهای موتوری و آتش نشانی 
در جمع معترضان حاضر شده و آنها را همراهی کردند. 
کارگران معترض با بیان اینکه خواســتار دریافت 
مطالبات صنفی خود هستیم، افزودند: اگر بخشی 
از ۴ ماه معوقات مزدی ما پرداخت شود، دلیلی برای 

استمرار این اعتراض صنفی وجود ندارد.
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اجرای طــرح افزایــش حقوق 
کارمندان و بازنشستگان در ماه های 
پایانی دولت دوازدهم، به باور برخی 
از نمایندگان مجلس و کارشناسان 
اقتصادی نزدیک به دولت سیزدهم، 
منجر به رشد تورم در کشور خواهد 
شد. به باور این عده، ادامه این طرح 
سبب می شود در ماه های آینده رشد 
تورم با شدت باالتری ادامه پیدا کرده 
و این مساله سبب کوچک تر شدن 

سفره همه در جامعه خواهد شد.
در همیــن زمینــه، خبرگزاری 
ر سلســله  نتشــا فــارس بــا ا
گفت وگوهایی، سعی بر این دارد که 
نشان دهد افزایش حقوق کارمندان 
و بازنشستگان تورم زاست لذا دولت 
ســیزدهم می تواند از اجــرای این 

قوانین سر باز زند.
با ایــن حــال در یکــی از این 
گفت وگوها »مرتضی عزتی« استاد 
اقتصاد دانشــگاه تربیت مدرس با 
رد این ادعا، معتقد است که افزایش 
حقوق متناســب با تورم، حق مردم 
است و بی کفایتی دولت ها در کنترل 
نرخ تورم، دلیل این نمی شــود که 
حق مردم را نداد. وی می گوید: البته 
مزد هنوز هم به اندازه تورم افزایش 
پیدا نکرده ولی هــر کاری بخواهیم 
بکنیم و هر گونه وجوهی در جامعه 
بخواهیم تزریق کنیم، اگر مابه ازا و 
معادل آن تولید نباشد، تورم ایجاد 

می کند. 
دولت اگر بخواهــد این افزایش 
حقوق ها را با انتشار پول تامین کند، 
قطعا ســبب تورم است ولی راه های 
فراوانــی برای ممانعــت از افزایش 
تورم وجود دارد که به لیاقت دولت 
ســیزدهم بازمی گردد. این استاد 
اقتصاد از دولت فعلــی می خواهد 
که موتور خلق نقدینگی در کشــور 
را خامــوش کند و ســراغ راه های 
مناسب تر برای رفع کسری بودجه 
برود. گفت وگــوی فارس با مرتضی 

عزتی را می خوانید.
    

 در ماه هــای اخیــر، 
برنامه هایی در راستای افزایش 
حقــوق و مزایــای گروه های 
مختلــف کارکنــان دولت و 
بازنشستگان کشوری و لشگری 

با موافقت ســازمان برنامه و 
بودجه اجرایی شده یا در آستانه 

اجراست.
طبق قانون، دولت موظف است 
حقوق کارمندان و بازنشستگان را به 
تناسب نرخ تورم در هر سال افزایش 
دهد. طی چند سال گذشته کشور 
ما با تورم بســیار باالیی مواجه بوده 
است. تورم طی سه ســال گذشته 
در هر ســال باالی ۵۰ درصد بوده 
ولی حقوق ها به این تناسب افزایش 
نیافته است. حقوق کارمندان در این 
سال ها ۲۰ تا ۲۵درصد افزایش یافته 
و در سال آخر نیز گفتند دو میلیون 
تومان حقوق ها اضافه شــود و برای 
این میزان نیز سقف تعیین کردند. 
آنهایی که ۱۰میلیون تومان حقوق 
داشتند، افزایش حقوق آنها می شود 
۲۰درصد و آن که ۱۵ میلیون حقوق 
می گرفت، افزاش درآمدش می شود 

تقریبا ۱۲ تا ۱۳درصد.
  چــرا دولــت، حقــوق 
کارمندان را متناسب با تورم باال 
نبرده و آیا منابع کافی برای این 

کار در اختیار داشته است؟
دولت بــه علــل مختلــف، در 
سال های گذشــته نه توانسته تورم 
را کنترل کند و نه توانسته حقوق ها 
را متناســب با تــورم افزایش دهد. 
ازجمله دالیلی که می توان برای این 
مساله نام برد، فشار کسری بودجه ای 
که بر دولت تحمیل شده بود، حذف 
درآمدهای نفتی در این چند سال، 
کاهش تولید ملی و رکود که به تبع 
آن کاهش درآمدهای مالیاتی را در 
پی داشته و کاهش سایر درآمدهای 
دولت که به صورت هــای مختلف 
ازجمله عــوارض دریافت می کرد، 
دست به دست هم داده اند تا هم تورم 
افزایش شــدیدی داشته باشد و هم 
دولت در پرداخت حقوق کارمندان با 
مشکل مواجه شود. همه این اتفاقات 
در این سه سال به دولت اجازه نداد 
حقوق کارکنان دولت را متناسب با 
تورم افزایش دهد. دولت دوازدهم 
در این ســال آخر یعنی در زمستان 
سال ۹۹ ســعی کرد مقداری از آن 
ناتوانی هایــش در افزایش حقوق ها 
را جبران کند یعنی مقداری افزایش 
حقوق ها را بیشتر کرد. طبیعی است 

که هنوز هم به اندازه تورم، حقوق ها 
را زیاد نکرده یعنی نکته ای که باید به 
آن توجه شود، همین موضوع است. 
در همین افزایش حقوق ها نکته های 
مختلفی وجود دارد که باید به برخی 
از آنها اشــاره کرد. به عنوان نمونه 
حقوق کسانی که باالتر بوده بسیار 
کمتر افزایش پیدا کرده است. این 
به ضرر کســانی اســت که حقوق 
باالتری داشتند. به هر حال شرایط و 
موقعیتی داشتند که حقوق باالتری 
به آنها تعلق می گرفت. آن استحقاق 
را طبق مقــررات و قوانین کشــور 
داشتند ولی حقوق اینها باز کمتر از 
سال های گذشته کمتر اضافه شد. 
این فشار بیشتری روی بسیاری از 
حقوق ها آورد. بخشی از آن را دولت 
سعی کرد با برخی همسان سازی ها 

کاهش دهد.
  سوال اساسی اینجاست که 
دولت توان پرداخت این افزایش 
حقوق ها را داشته است یا خیر؟ 
اگر داشــته چرا دیر این کار را 
انجام داده و اگر نداشته چطور 
یک زمین سوخته برای دولت 

سیزدهم ایجاد کرده است؟
دولت موظف بوده که حقوق ها 
را متناســب با تورم افزایش دهد. 

وظیفه اش این بوده که انجام دهد 
ولی انجام نداده است. البته باید 

این را هــم گفت که 

دولت مشــکالت بودجه ای فراوانی 
داشت. مشکالت بودجه ای به دولت 
اجازه نداد تا ایــن کار را انجام دهد. 
سال آخر دولت گفت مقداری از آن 
قصورهایی که داشــته ام را جبران 
کنم و حقوق برخی گروه ها را افزایش 
داد. دولت در فشــار است. قطعا در 
این ماه های گذشــته با فشار زیاد 
توانســته این بودجه را تامین کند. 
از مقــداری بودجه های دیگر زده تا 
این قصور خود را جبران کند. شاید 
هدفش این بود که مقداری فشار را از 
روی حقوق بگیران کاهش دهد و از 
این طرف فشار را روی بودجه های 
خودش بیاورد. دولت مجبور شد به 
دلیل اینکه در سال های قبل درست 
وظیفه خودش را انجــام نداده، در 
سال پایانی این کار را اجرایی کند. 
ســال قبل ۲۵درصد بــود و پس از 
مدتی به طــور متوســط افزایش 
حقوق ها شــد ۳۵درصد. هنوز هم 
به اندازه تورم همه حقوق ها افزایش 
پیدا نکرده ولــی هر کاری بخواهیم 
بکنیم و هر گونه وجوهی در جامعه 
بخواهیم تزریق کنیم، اگر مابه ازا و 
معادل آن تولید نباشد، تورم ایجاد 
می کند. دولــت اگــر بخواهد این 
افزایش حقوق ها را با انتشــار پول 

تامین کند، قطعا تورم است.
  دولت در ماه های ابتدایی 
ســال حدود 53هزار میلیارد 
تومان تنخــواه گرفته یعنی 
بخشــی از درآمدهای دولت 
محقق نشده است. دولت چگونه 
می خواهد این بــار مالی ایجاد 

شده را تامین مالی کند؟
اوال باید بدانیــم معنای تنخواه 
چاپ پول نیست. معنایش این است 
که از بودجه دولت یــک دوازدهم 
قانونی و موقت برداشته تا جزئیاتش 
تصویب شــود تا بعــد هزینه کند و 
جزئیاتش را تصویب کند. معنایش 
چاپ پول نیست. اگر در خزانه پولی 
نباشد، در آینده هم احتمال ورودی 
نداشــته باشــد، اینجا از جاهایی 
قرض کــرده و هزینــه می کند که 
قرض هایش را باید بپردازد. در این 
صورت اگــر از درآمدهای خودش 
بپردازد مشــکلی ندارد ولی اگر به 
هر علتی ایــن بودجه یا بودجه های 
دیگرش از طریق انتشار پول تامین 
شود و انتشار پول ما هم بیش از رشد 
اقتصادی ما باشد، قطعا تورم زا است. 
دولت ها در ایران نزدیک ۵۰ ســال 
است که تقریبا با این مشکل مواجه 
هستند. برخی سال ها به ویژه از ۴۹ 
به بعد که انتشــار پول یکی از ابزار 
تامین مالی دولت شــد، انتشار پول 
جدی تر مورد استفاده قرار گرفت. 
از ۵۰ سال پیش تاکنون انتشار پول 
داشته ایم و همیشه پایه پولی خود را 
افزایش می دادیم و این موجب ایجاد 
تورم می شده اســت. برخی سال ها 
مانند سال ۷۸ تا ۸۵ که انتشار پول 
ما کم شد، اگر نگاه کنیم تورم ما هم 
به شدت پایین تر از نرخ های کنونی 
بوده اســت. به عبارت دیگر، رشد 
اقتصادی ما در این ســال ها خوب 
بود و درآمدهای نفتــی ما هم زیاد 
نبود که از آن طرف پــول از خارج 

بیاید و دولت بخواهد آن را به جامعه 
تزریق کند.

ســال های ۸۶-۸۹ درآمد نفتی 
باال رفت و از طرفی پول زیادی هم 
به اقتصاد تزریق شد، هم به عنوان 
یارانه و هــم به عنــوان طرح های 
عمرانی که از آن سال تورم ما شدیدا 
باال رفت. سال های ۹۳-۹۵ در دولت 
یازدهم باز سیاســت کنترل حجم 
نقدینگی را اعمــال کردند و تورم 
کاهش پیدا کرد. برجام هم تصویب 
شــد و کمک زیادی به این موضوع 
کرد یعنی تورم کاهــش پیدا کرد. 
از آن طرف وضــع بودجه ای دولت 
نیز بهتر شد و انتشــار پول نیز کم 
شد. همه این مسائل کنار هم سبب 
شد که تورم کم شــود. از حدود سه 
سال پیش باز تحریم ها سر جایش 
برگشــت و هم درآمد نفتی دولت 
کمتر شد و هم فشــارهای مختلف 
بودجه ای برای دولت ایجاد شــد. 
تورم بودجه دولــت را هم افزایش 
می دهد. دولت اینجا درآمدهایش 
کم شد و ناچار شد انتشار پول انجام 
دهد. انتشار پول نسبت به دوره های 
قبل باالتر بود و در این سه سال تورم 

شدید ایجاد کرد.
اگر همین روند ادامه پیدا کند و 
دولت بخواهد کســری بودجه های 
مختلــف خود را ازجملــه حقوق و 
دســتمزد را از طریق انتشــار پول 
جبران کند یا انتشار پول را افزایش 
دهد قطعا تورم بیشتری در انتظار 
کشور خواهد بود. ولی اگر از طریق 
دیگری این هزینــه را  جبران کند، 
ممکن است تاثیری کمتری بر تورم 
داشته باشد یعنی یا از طریق کاهش 
هزینه هــای دیگر خــود یا فروش 
دارایی ها یــا از طریق اســتقراض 
از بازار ســرمایه جبــران کند، آثار 

تورمی اش به حداقل می رسد.

  این افزایــش حقوق ها 
راهکار خوبی برای حمایت از 
معیشت اســت یا بهتر است با 

تورم مبارزه کنیم؟
اســاس کار این اســت که تورم 
نباشــد. قانون گفته به هر علتی اگر 
تورم رخ داد، مثال دولت نتواند تامین 
منابع مالی را انجام دهد یا جنگ رخ 
داد یا تحریم یا چیز دیگری که تورم 
ایجاد شد، باید با افزایش حقوق ها از 
کارمندان حمایت کند یعنی دولت 
بعد از کنترل تورم باید حقوق ها را به 
اندازه تورم تعدیل کند. این نیست 

که دولت اول حقوق ها را باال ببرد.
  در شرایط فعلی دولت با 
این افزایــش حقوق ها به دام 
مارپیچ دستمزد-تورم می افتد 
و دیگر خارج شدن از این دام به 
شدت مشکل خواهد شد. چه 
راهکاری بــرای این موضوع 

دارید؟
خیــر، الزامی نــدارد کــه اگر 
دســتمزد باال برود تــورم هم باال 
برود. شــرط ایجاد تورم بســتگی 
به نحــوه تامین مالــی افزایش 
حقوق هــا دارد کــه دولت از 
کجــا و چگونه منابــع آن را 
تامیــن کنــد. افزایش 
حقوق اساســا برای 
کارمنــدان خوب 

است. مهم این است که این افزایش 
حقوق منجر به تورم جدید نشود. این 
افزایش حقوق جبران تورم سال های 
گذشته است. حق مردم است که به 
اندازه افزایش تورم حقوقشــان باال 
برود. ما نباید بگوییــم حق مردم را 
ندهیــد چون ممکن اســت عرضه 
نداشته باشیم جلوی تورم را بگیریم. 
دولت موظف اســت حق مــردم را 
بدهد و تمام تالشش را بکند که تورم 
ایجاد نکند. برای اینکه دولت به دام 
این مارپیچ نیفتد، راهکار وجود دارد. 
دولت باید تمام تالشــش را بکند از 
راه هایی مانند فــروش دارایی ها و 
استقراض از بازار سرمایه و مردم از 
طریق انتشــار اوراق قرضه کسری 
بودجه خود را جبران کند نه اینکه تا 
با کسری مواجه شد به سراغ انتشار 
پول برود. این راه غلطی است. ده ها 
سال است که همه اقتصاددان های 
دنیا این را اعالم می کنند که دولت 
برای اینکــه کســری بودجه خود 
را جبــران کند می توانــد از طریق 
فروش دارایی های خود این کسری 
را جبران کنید و اگر نشــد از مردم 
با انتشــار اوراق قرضه اســتقراض 
کند. متاسفانه ســازوکارهایی که 
در کشــور داریم عده ای از افرادی 
که دســت اندرکار هستند مانع این 

می شوند که دولت دارایی های خود 
را بفروشد. آنها عامل تورم هستند. 
عده ای هم مانع از این می شوند که 
دولت اوراق قرضه منتشر کند. آنها 
هم عامل تورم هســتند. یــا ناآگاه 
هستند یا عامدانه می خواهند تورم 
در جامعه ایجاد شود. بهترین راه این 
است که دولت کسری بودجه خود را 
به غیر از چاپ پول تامین مالی کند. 
اگر دولت دارایی هایش را بفروشد و 
بودجه اش تامین شود نیازی ندارد 
پول منتشــر کند که تورم زا باشد. 
باید راه درســت را به دولت بگوییم. 
نگوییم راه های درست را نرو ممکن 
است خطر داشته باشد. راه درست 
برو و سیاست درســت برای تامین 
آن راه درست اســتفاده کن. دولت 
موظف است قانونا حقوق ها را اندازه 
تورم افزایش دهد و موظف اســت 
سیاست های درستی اعمال کند تا 
تورم جدید ایجاد نشود. این را کنار 
هم بگذارید. بله دولت باید کارش را 
درست کند. اگر نتوانست این کار را 
انجام دهد باید دید چه ایرادی دارد. 
خودش نمی خواسته یا موانعی وجود 
داشــته یا منع قانونی وجود داشته 
است؟ آن موانع و مقررات را برطرف 
کنیم تا سیاست های درست اعمال 
شــود تا دولت مجبور نشــود پول 

چاپ کند.

انتشار پول، ممنوع

افزایش حقوق  متناسب با تورم، حق مردم است
افزایش حقوق امسال، 
جبران تورم سال های 

گذشته است. حق مردم 
است که به اندازه افزایش 

تورم، حقوقشان باال برود. 
نباید بگوییم حق مردم را 
ندهید چون ممکن است 

عرضه نداشته باشیم جلوی 
تورم را بگیریم

در سال های 8۶ تا 89 
درآمد نفتی باال رفت و از 
طرفی پول زیادی هم به 

اقتصاد تزریق شد، هم به 
عنوان یارانه و هم به عنوان 
طرح های عمرانی که از آن 

سال تورم ما به شدت باال 
رفت
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