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اخبار کارگری

با فروکش کردن همه گیری کرونا، 
بســیاری گمان می کردند که با رونق 
دوباره بخش های اقتصادی به خصوص 
بخش خدمات که دچار آســیب های 
فراوانی از ناحیه این پاندمی شــده بود، 
وضعیت اشتغال در کشــور به روزهای 
پیش از این همه گیــری بازگردد، اما با 
گذشت نزدیک به یک سال، آمار نشان 
می دهد که فقط حدود 350هزار شغل 
به تعداد مشاغل موجود در اوج فراگیری 
این بیماری افزوده شــده است. در این 
میان، مقامــات دولتی هر چند بر طبل 
موفقیت سیاست های اشتغالزایی خود 
می کوبند اما سعی دارند که عدم احیای 
مشاغل از دســت رفته را به بخش های 
دیگر منتســب کنند و این روزها، نظام 
بانکی ســیبل این هدف گــذاری قرار 

گرفته است.
به گزارش »توسعه ایرانی«، تجهیز 
منابع تولید از نظر پولی و مالی یکی از ابزار 
گسترش اشتغال و به کارگیری نیروی 
کار بیکار است. بانک ها همواره در اغلب 
کشــورهای جهان به عنوان یک واحد 
پشــتیبانی مالی تولید عمل می کنند. 
بسیاری از بخش های خدمات، تولید و 
تجارت کشور در اثر حمایت تسهیالتی 
بانک ها خود را ســر و پا نگه داشته و به 
مرحله سوددهی می رسند. این کارکرد 
در ایران به دالیل ساختاری و تنگناهای 
مالی گاه ضعیف تر از آنچــه باید درباره 
تولید و تجهیز مالی شرکت ها از طرف 

بانک ها رخ دهد، عمل می شود.
بسیاری از کسب و کارهای کوچک 
و حتی کارگاه های متوســط حاضر در 
شهرک های صنعتی، نسبت به تجهیز 
ذخایر خود از طریق وام بانک ناخرسند 
هستند. این وام ها که عموما با تالش و 
کاغذبازی فراوان اخذ می شود تا اندکی 
چرخ تولید را بچرخاند، پس از یک دوره 
خود به مانعی بــرای گردش چرخ های 
تولید بدل می شود. امروزه انبوه کارگران 
بیکار شــده ای در بخش صنعتی وجود 
دارند که از همین ناحیه متضرر شده اند.

چندی پیش یکی از کارشناســان 
حوزه بانکی با انتشــار آماری ادعا کرد 
»۷0درصــد تســهیالت و وام هــای 
بانک های خصوصی به شــرکت ها، به 
بخش خدمات اصابت می کند و بخش 
تولید صنعتــی و کشــاورزی بخش 
کوچکی از تسهیالت بانک ها را دریافت 
می کنند«. پیش از این »علی کریم پور« 
معاون اجرایی نهضت احیای واحدهای 
اقتصادی هم گفته بود که مشکل بخش 
عمده واحدهای راکد و تعطیل شــده 
صنعتی و اقتصادی کشــور که حجم 

قابل توجهی از اشتغال در کشور مدیون 
آنهاســت، ناشی از مشــکل  عدم توان 
بازپرداخت اقساط تسهیالت دریافتی 
یا جریمه دیرکرد پرداخت اقســاط به 
بانک بوده است. نمونه های از این دست 
فراوان وجود دارند. بــرای مثال مدیر 
هولدینگ گلرنگ که در نیمه نخست 
امسال صحنه اعتراض و اجتماع کارگران 
به دلیــل چندین ماه حقــوق معوق و 
تعطیلی فعالیت بود، به طور رسمی علت 
مشکالت این شرکت را مساله داشتن 
این مجموعــه با دو بانــک خصوصی 

عنوان کرد.

تعطیلی واحدهای تولیدی
 به دلیل فشار نظام بانکی

ایــن مســأله البته گاهــی صدای 
مسئولین کشــور را نیز درمی آورد. در 
همین زمینه »احسان خاندوزی« وزیر 
امور اقتصادی و دارایی به نقش مخرب 
برخی بانک های خصوصی برای کوتاه 
کردن دست تولید از منابع و تسهیالت 
یا وابسته شــدن آنها به بانک ها تاکید 
می کند. وی در نشســت شورای اداری 
استان کرمان از بانک ها به ویژه بانک های 
خصوصی گالیه کرده و گفت که برخی از 
بانک ها مانع توسعه هستند. خاندوزی 
با بیان اینکه علــت کم کاری بانک های 
خصوصی برای ما مبهم اســت، گفت: 
حق مالکیت خصوصی را به رســمیت 
می شناسیم اما مانع از این نیست که از 
تنظیم گری حوزه بانک مرکزی خارج 
باشند و باید معلوم شــود چرا کمتر از 
50درصد مبالغ اخذ شــده، تسهیالت 
پرداخت شــده اســت. تا انتهای سال 
۱۴0۱ نسبت کفایت سرمایه و کاهش 
بدهی های تولید در شــبکه بانکی را به 
حداقل رسانده و مبالغ بدهی را پرداخت 
 خواهیم کرد تا دســت شــبکه بانکی 

بازتر شود.
به نظر می رسد دولت جدید به سیاق 
دولت قبل رویکرد حمایت از بانک ها را در 
دستور کار قرار داده که در اینجا با تالش 
دوباره برای کاهش بدهی های تولید در 
شبکه بانکی خود را نشــان داده اما این 
سیاست تا کجا می تواند موفق عمل کند 
و نظر صاحب نظران درباره آن چیست؟ 
آیا پرداخت انتقالــی منابع دولت برای 
جبران کســری بانک ها و شرکت ها که 
احتماال به صورت کسری بودجه خود را 
نشان خواهد داد، با تورم بیشتری بر سر 

جامعه خراب خواهد شد یا خیر؟

مشکل تولید؛ 
تورم یا تسهیالت بانک ها؟

»کامران نــدری« اســتاد اقتصاد 
دانشگاه امام صادق در گفت وگو با ایلنا 
با اشاره به این مطلب که معموال در اغلب 
کشــورها بانک های بخش خصوصی 
حامی کســب وکارها هستند و از سوی 
دولت ها حمایت می شوند، گفت: بخش 
خدمات نیز ســود و ارزش افزوده برای 
اقتصاد ایجاد می کند و در برخی حوزه ها 
این آورده و ارزش افزوده بیشتر از تولید 
نیز هست. حدود 5۱درصد اقتصاد ایران 
را بخش خدمات تشکیل داده و ارزش 
افزوده ایجاد می کند. خود اینکه تاکید 
بانک ها بر بخش خدمات مخرب یا حاکی 
از رقابت معیوب باشد، محل تردید است.

وی ادامه داد: اینکه بخش تولید نرخ 
سود پایین تری به نسبت خدمات دارد، 
طبیعی است اما علت اینکه بانک های 
دولتی بیــش از بانک های خصوصی بر 
تولید تاکید دارند، به این دلیل است که 
براساس دستور مستقیم دولتی کار کرده 
و خیال شان از منابع بانکی و زیان انباشته 
آتی خویش آسوده است زیرا هرچه منابع 

کم بیاورند، دولت جبران می کند.
ندری افزود: ما در کشــور مشــکل 
حادی به نام سیاست های پولی تورمی 
داریــم که ایــن موجب  عــدم رغبت 
سپرده گذاران به حفظ پول در بانک ها 
شــده لذا بانک ها با افزایش نرخ ســود 
سپرده ها به هر طریقی می خواهند پول ها 
را نگهدارند. اینکــه بانک دولتی چنین 
رقابتی را که معیوب نامیده شده، انجام 
نمی دهد، به این دلیل اســت که خروج 
پول مردم از بانک دولتی برای مدیران 
هیچ اهمیت خاصی ندارد. پس در اینجا 
نیز مقصر بانک های خصوصی نیستند 
بلکه مقصر شــرایط تورمی حاد است 
که هیچ کس تمایل به ســپرده گذاری 
ندارد؛ شرایطی که خود دولت ها عامل 

آن بودند.
کارشناس موسسه پژوهشی پولی 
و بانکی بانک مرکزی ایران با اشــاره به 
اینکه »نرخ های بهره موجود در اقتصاد 
ایران هیچ تناسبی با شــرایط تورمی 
کشور ندارد«، تصریح کرد: وقتی مردم 
پس از مدتی ببینند که نرخ تورم بسیار 
بیشتر از نرخ بهره است، کشور به افزایش 
نرخ بهره بانکی متمایل می شــود لذا 
بســیاری از شــرکت ها با نرخ های باال 
نمی توانند تسهیالت بگیرند. در شرایط 
فعلی همه افراد به دنبــال اخذ وام های 

خرد بانکی هســتند زیــرا بازپرداخت 
بدهی در این شــرایط تورمی کامال به 
سود قرض گیرنده و باعث افزایش زیان 

انباشته بانک خصوصی می شود.
ندری بــا تاکید بر اینکه »مشــکل 
اساســی تولید ما تورم اســت و تا تورم 
باالســت با پایین نگه داشتن نرخ بهره 
نمی توان از تولید حمایت کرد«، گفت: 
اگر کسی تسهیالت و وام هم بگیرد، با این 
شرایط تورمی تمایل ندارد پول خود را در 
تولید و اشتغال صرف کند و به نفع او است 
که پول خود را در امور کم ریسکی مثل 
خرید کاالهای وارداتی، ارز و طال صرف 
کند. این هجوم همگانی برای دریافت وام 
نیز یکی از وجوه مخربی است که فعالیت 
بانک ها را ضدتولید و توسعه کرده و عامل 
آن نیز باز هم سیاست های تورمی است. 
نرخ بهره را نیز با دســتور نمی توان به 
راحتی کنترل کرد و در نهایت شــکاف 
نرخ بهره با نرخ تورم خود را در قالب یک 

بحران جدید نشان خواهد داد.
وی تاکید کرد: درســت اســت که 
باید بر عملیات بانک ها نظارت شود اما 
در حوزه بازرســی حرفــه ای، عملکرد 
بانک هــای دولتی نیز چنــدان بهتر از 
بانک های خصوصی نیســت. ما بانک 
دولتی که مطابق با استانداردهای بانک 
مرکزی عمل کند نیز نداریم. ضمن اینکه 
بانک های ما به معنای حقیقی خصوصی 
نیست و جز سه بانک مشهور خصوصی، 
مابقی متعلق به بخش عمومی غیردولتی 
هســتند که تحت عنــوان غیردولتی 

شناخته می شوند.

بانک های خصوصی در تجهیز منابع 
مالی منافع خود را لحاظ می کنند

»علیرضا حیــدری« نایب رئیس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
نیز در رابطه با سهم نظام بانکی در ایجاد 
برخی موانع مقابل تولید و اشتغال نیروی 
کار به ایلنا گفت: این ایده که بانک های 
خصوصــی تا حــدی در راکد شــدن 
واحدهای تولیدی و در نتیجه افزایش 
بیکاری کارگران ســهم دارند، درست 
است. به عبارت بهتر قسمتی از این ایده 
درست است و قســمتی از آن درست 
نیست. بانک های خصوصی و بانک های 
عمومی غیردولتی، خود صالح شان را 
تشخیص می دهند و به دنبال افزایش 
درآمد سهام داران خود هستند. چیزی 
که بانک خصوصی را محدود می کند این 
است که افزایش درآمد و سود سهام داران 
ناگزیر باید از طریــق عملیات متعارف 
بانکی انجام شــود و اینجاست که بانک 
به تعارض با دولــت و فعاالن اقتصادی 

برمی خورد.
وی ادامــه داد: از دیرباز بنابر دالیلی 
بانک ها به شیوه عرفی )نه قانونی( از ذیل 
نظارت و تصمیمات بانک مرکزی خارج 
شده و استقالل نسبی قابل توجهی پیدا 
کردند که در راس این جریان بانک های 
خصوصی قرار داشــتند. آنها در تجهیز 
منابع بانکی صرفا منافع خود بانک ها را 
لحاظ کردند و از آنجا که ریسک تولید در 
اقتصاد ایران افزایش یافت، هرچه بیشتر 
فاصله بانک های خصوصــی با تولید و 

تعارض منافع شان بیشتر شد. 
حیــدری تصریــح کــرد: برخی 
از بانک هــای خصوصــی در زمینــه 
حداکثرســازی ســود از بــارآوری و 
ســوددهی وام های پرداختی به اندازه 
کافی راضی نبودند و اقدام به تاســیس 
شرکت های اقماری و ورود مستقیم به 
فعالیت های اقتصادی کردند. به عبارت 
دیگر برخالف عرف موجود در جهان، 
بانک خصوصی ما به جای برون سپاری 
کار اقتصادی با سپرده های مردم، خود 
اقدام به کار اقتصادی و استفاده از منابع 
و ذخایر مالی خویش کرده است. این کار 
باعث شــده تا ارزش دارایی سهام قابل 
ارائه خود را نیز موقتــا افزایش دهند و 
در ترازنامه ها سود ابرازی بیشتری را به 
سهام داران خود گزارش دهند تا جذب 
سرمایه جدید بیشتری برای مجموعه 

رخ بدهد.
این کارشناس مســائل اقتصادی با 

بیان این نکته که »بانک های خصوصی 
نباید فراموش کنند که متعهد به حرکت 
در فضای اقتصاد کالن و اهداف اقتصاد 
کالن تعیین شــده در جامعه و دولت 
هســتند«، اضافه کــرد: بانک ها چون 
مجــوز می گیرند و متعهد بــه رعایت 
اصولی هســتند کــه در چارچوب آن 
اهداف اقتصاد کالن کشور محقق شود 
لذا باید کلیه خطوط پیش بینی شــده 
مانند حمایت از تولید و اشــتغال را که 
اصلی ترین هدف های اقتصادی اعالم 
شده توسط عالی ترین نهادهای سیاسی 
و اقتصادی کشور و مطالبه جامعه است را 
نیز مورد توجه قرار دهند و به این ترتیب 
باید بتوانند میان افزایش سرمایه و مثبت 
بودن ترازنامه خویش با حمایت از تولید و 
اشتغال نیروی کار تعادل برقرار کنند. به 
این اعتبار باید در چارچوب قواعدی که 
دولت و بانک مرکزی برای شان تبیین و 

ترسیم کرده است حرکت کنند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکســوتان 
جامعه کارگری اظهار کرد: البته بانک ها 
به رســالت اجتماعی خود که تجهیز 
منابع است عمل نکردند تا چرخه تولید 
حرکت کند و از ناحیه ســود تضمین 
شــده )بهره پرداخته شــده از سوی 
شــرکت های گیرنده وام( به نفع برسد 
اما این همه ماجرا نیست و در اینجا بحث 
نرخ ارز نقش ویژه ای در رفتار بانک های 
خصوصی ایفا می کنــد که اینجای کار 

بیشتر تقصیر با دولت است.
وی افزود: وقتی به عنوان دولت در 
اقتصاد کالن، نــرخ ارز نیمایی را تا مرز 
۲۴هزار تومان و نــرخ ارز آزاد را تا مرز 
3۲هزار تومان افزایش می دهید، این 
پیام را به جامعــه مخابره می کنید که 
قیمت ها افزایش یافته است. وقتی بنگاه 
با قیمت های جدید مواجه می شــود 
و ســرمایه در گــردش و وام دریافتی 
آن براســاس قیمت های قدیم باشد، 
از بازپرداخت اقســاط وام و تسهیالت 
خود بازمی ماند زیــرا هزینه تولید به 
شدت افزایش یافته و سرمایه در گردش 
باید شــدید افزایش پیدا کند و در این 
شرایط مدام باید وام بگیرد. از آنجا که 
تولیدکننــدگان دوبــاره باید تجدید 
نقدینگی از محل بانک های خصوصی 
انجام دهند و از آنجا که بانک ها نیز تنها 
تا سطح سپرده های دریافتی می توانند 
وام بدهند و بیش از آن از محدوده قوانین 
بانک مرکزی فراتــر می روند، لذا بانک 
باید از بانک مرکزی استقراض یا از محل 
منابع بین بانکی قرض کنند تا بتوانند 
وام بیشتر بدهند. این درحالی است که 
خود بانک ها پول های سپرده های مردم 
را پیشــاپیش برای نرخ سود بیشتر در 
قالب مستغالت یا شرکت های خدماتی 
سرمایه گذاری کردند که به این پول ها، 

»پول رسوبی« می گویند.
حیدری تاکید کرد: پول رســوبی 
بانک ها در شــرایطی که بانک ملزم به 
تجهیز مالی تولیدکنندگان متقاضی وام 
است، قابل نقد شدن و وام دادن نیست و 
بانک ها برای وام دادن به سراغ منابع بین 
بانکی و استقراض می روند که خود این 
دوباره تورم زا اســت و هزینه های تولید 

دوباره افزایش می یابد.
وی در پایــان اظهــار کــرد: یکی 
از راه های گریز از این شــرایط تقویت 
پایه پولی اســت و باید خلق پول قوی 
صورت بگیرد. بخشــی از واقعیت این 
اســت که بانک های خصوصی نیز وارد 
عملیات های تورم زا شدند اما این همه 
واقعیت نیست که وزیر اقتصاد در کرمان 
بیان کرده و کاش خاندوزی همه واقعیت 
که مشکل سیاست های تورم زا و بازی با 
قیمت ها توسط دولت است را می گفت 
و بــرای آن راهکار اساســی که همان 
 اصالح سیســتم خلق پول اســت را 

مطرح می کرد.

اتهام زنی دولت به بانک های خصوصی برای فرار از قبول مسئولیت

کسیمشکالتتولیدواشتغالرابهعهدهنمیگیرد
افزایش مستمری مددجویان
از آبان ماه پرداخت می شود

رئیس کمیته امداد با اشاره به افزایش 30درصدی 
مســتمری مددجویان اعالم کرد که مابه التفاوت 
افزایش مستمری مددجویان مربوط به مهرماه نیز 

براساس قانون به حساب آنها واریز می شود.
به گزارش ایسنا، ســیدمرتضی بختیاری اظهار 
کرد: براساس مصوبه، مستمری مددجویان از ابتدای 
مهرماه افزایش پیدا خواهد کرد. رئیس کمیته امداد 
با بیان اینکه مستمری مددجویان با اعمال افزایش 
30درصدی از آبان ماه به حساب مددجویان واریز 
می شــود، خاطرنشــان کرد: مابه التفاوت افزایش 
مستمری مددجویان مربوط به مهرماه نیز براساس 

قانون به حساب آنها واریز می شود.
    

کارگران شهرداری بندر گز
چهار ماه معوقه مزدی دارند

جمعــی از کارگران مجموعه شــهرداری بندر 
گز از چندین ماه مطالبه مزدی و بیمه ای پرداخت 
نشده خود خبر دادند. به گزارش ایلنا، این کارگران 
حدود چهار ماه دســتمزد پرداخت نشده، دارند. به 
گفته این کارگران، بخشی از مطالبات بیمه آنها به 
تامین اجتماعی نیز پرداخت نشده است. آنها گفتند: 
با توجه به مشکالتی که در زمینه دریافت حقوق با 
آن مواجهیم، توقع داریم مسئوالن شهرداری بندر 
گز به مساله معیشت و پرداخت دستمزد حدود ۱۱0 

کارگر مجموعه خود رسیدگی کنند.
    

عدم تبدیل وضعیت ایثارگران،
 جرم محسوب می شود

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شرکت آتیه صبا 
و شــرکت های زیرمجموعه، با بیان اینکه مدیران 
آتیه صبا در حالی از اجرای مصوبه تبدیل وضعیت 
ایثارگران اســتنکاف می ورزند که این اقدام، ترک 
فعل محسوب می شود، گفت: این موضوع به صندوق 
بازنشســتگی اطالع داده شد و خواســتار معرفی 
مدیرانی که دارای ترک فعل بودند، شــده ایم و این 

موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
عباس مقتدایی در گفت وگو با خبرگزاری خانه 
ملت گفت: تبدیل وضعیــت ایثارگران یک تکلیف 
قانونی است و انجام ندادن آن ترک فعل و عدم اجرای 
قانون تصویب و تایید شــده در مجلس و شــورای 
نگهبان است. نماینده اصفهان در مجلس ادامه داد: 
از روز اول تحقیق و تفحص، ایثارگران مشمول قانون 
که در شرکت های ذیل آتیه صبا همچون هواپیمایی 
آسمان، فجر جهاد، انبارهای عمومی و... مشغول به 
کار هستند، خواستار اجرای قانون و پیگیری هیأت 
بودند. در این خصوص پرونده ای تشــکیل و با قید 

فوریت بررسی شد.
    

پاداش پایان خدمت فرهنگیان 
بازنشسته هنوز پرداخت نشده است

معلمان و فرهنگیانی که سال گذشته بازنشسته 
شده اند، هنوز در انتظار دریافت پاداش پایان خدمت 

خود هستند.
به گزارش ایلنا، طبق آخریــن وعده ها، پاداش 
پایان خدمت فرهنگیان قرار بود نهایتاً تا پایان مهرماه 
پرداخت شود اما هنوز بازنشستگان در چند استان 

نتوانسته اند معوقات مزدی خود را دریافت کنند.
»محمدی« بازنشسته فرهنگی با بیان اینکه اگر 
سال قبل معوقات ما را می پرداختند، ارزش خرید 
بسیار باالتری داشت و با این تاخیر، مناسبات زندگی 
ما به هم خورد، خطاب به مقامات ســازمان برنامه و 
بودجه می گوید: توقع داریم با تامین اعتبار مناسب 
برای صندوق کشوری در استان های مختلف، قبل از 
پایان آبان تمام بازنشستگان فرهنگی بتوانند پاداش 

پایان خدمت خود را دریافت کنند.
به گفته وی، عدم پرداخت این مبلغ، بازنشستگان 
را با مشــکالتی مواجه کرد. همه امید بازنشسته به 
مبلغی ست که زمان خاتمه خدمت دریافت می کند 

وگرنه با مستمری بازنشستگی زندگی نمی گذرد.

ندری: در کشور مشکل 
حادی به نام سیاست های 

پولی تورمی داریم که 
موجب  عدم رغبت 

سپرده گذاران به حفظ 
پول در بانک ها شده پس 

مقصر بانک های خصوصی 
نیستند بلکه شرایط تورمی 

حاد است که خود دولت ها 
عامل آن بودند

حیدری: همه واقعیت 
چیزی نیست که وزیر 

اقتصاد در کرمان بیان کرد. 
کاش خاندوزی به مشکل 

اصلی که سیاست های 
تورم زا و بازی با قیمت ها 
توسط دولت است اشاره 

می کرد و راهکار اساسی که 
اصالح سیستم خلق پول 

است را مطرح می کرد

جمعی از کارگران کارخانه کمباین سازی ســهند تبریز که چهارماه حقوق 
معوقه طلبکارند، از مسئوالن خواستند با توجه به اشتغال حدود 30 کارگر در این 

واحد تولیدی، نسبت به رفع مشکالت آن و پرداخت حقوق کارگران اقدام شود.
به گزارش ایلنا، این کارگران گفتند: در حال حاضر شرایط تولید در این کارخانه 
مهم صنعتی نامناسب و بحرانی است و در صورت بی توجهی به مشکالت، به زودی 
شاهد تعطیلی و بیکاری کارگران خواهیم بود. به گفته یکی از کارگران، شرایط فوق 

تهدیدی برای امنیت شغلی حدود 30 کارگری است که در کارخانه باقی مانده اند، 
به همین دلیل طی ماه های گذشــته کارگران کمباین سازی چندین مالقات با 
مسئوالن استانی داشته اند که هنوز نتیجه ای از این گفت وگوها حاصل نشده است.

وی درباره معوقات بیمه ای کارگران گفت: عــالوه بر تعویق چهارماه حقوق، 
پرداخت حق بیمه کارگران هم با مشکل روبه رو شده طوری که حدود دو تا سه ماه 

حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی واریز نشده است.

مسئوالن مانع تعطیلی کمباین سازی سهند تبریز شوند
خبر


