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اخبار کارگری

کشمکش کارفرمایان کوچک و نظام بانکی

تعلل وزارت کار در برگزاری
جلسات مزدی

صرفه فقط در داللی است

نسرین هزاره مقدم

«پول توی داللی است» .این گزاره
را بارها شنیدهایم و بارها شنیدهایم که
تولیدکنندگانمینالند.میگوینداگر
همین سرمایهای را که در کارآفرینی و
ایجاد اشتغال انداختهایم ،در خرید و
فروش ارز یا مستغالت میانداختیم
یا نه خیلی ســاده ،این پول را در بانک
ســپرده گذاری میکردیــم ،امروز
وضعمان خیلی بهتر بود.
واقعیت این اســت که مشکالت
تولیدکننده واقعی یکی دو تا نیست.
با باال رفتن قیمت ارز ،نرخ تمام شــده
کاالها و خدمات به شدت افزایش یافته
است .بسیاری از مواد واسطهای تولید
به دلیل تحریمها نایاب شــدهاند و در
صورتی که در بازار یافت شوند ،نرخ آنها
به حدی باالســت که تولیدکنندگان
کوچک و متوســط ،از پس خرید آن
برنمیآیند .در این روزها ،این مسائل
به مشکل همیشگی تولیدکنندگان
افزوده شــده :عدم حمایت واقعی از
تولید.
در واقــع عملکــرد نظــام پولی
و مالی کشــور ،در تعــارض جدی با
شعارهاییست که در جهت حمایت
از تولید ســر میدهنــد .مصداق این
ادعا ،عملکرد نظام بانکی کشور است
که بههیچوجه با شرایط ناگوار تولید
همخوانی ندارد .این را یک کارآفرین
بخش خدمات که همه سرمایه خود
را برای تاسیس یک ســردخانه میوه
و صیفیجات در یــک بخش محروم
اســتان گیالن هزینه کــرده ،تایید
میکند .او میگوید« :یک شــرکت
خدماتی با وام بانکــی راه انداختم که
برای  ۲۰نفر به صورت مستقیم شغل
ایجاد میکند و تعدادی هم به صورت
غیرمســتقیم از کنار همین شرکت
نان میخورند ،از راننــده وانتباری
که میوهها را حمــل میکند تا همان

کشاورزیکهمیوههایشرابهسردخانه
ما میدهد .کار خوب پیش میرفت تا
اینکه موسســه اعتباری سر وامی که
چند سال پیش گرفتهایم بازی درآورد.
حاال کار به جایی رســیده که شــاید
مجبور شویم کار را تعطیل کنیم».
تعطیلیبهخاطرجریمه
مرکببانک
کارفرمای ســردخانه میوهجات،
چند ســال پیــش از یک موسســه
اعتبــاری ۲۸۰ ،میلیــون تومان وام
سه ساله میگیرد با سود ۳۱درصد که
این مبلغ سود در زمان خودش از باقی
موسسات و بانکها باالتر بوده است.
این وام باید سه ســاله تسویه میشد
اما چون اقســاط به موقــع پرداخت
نشــده ،بانک به جز جریمه  ۶درصد،
یک جریمــه دیرکرد جرایــم هم در
نظر گرفته و در نهایــت کار به جایی
رســیده که تولیدکننده که تا امروز
 ۳۲۰میلیــون پرداخت کــرده باید
هنوز  ۵۰میلیون دیگر هم بابت جرایم
جرایم یا «جریمه مرکــب» به بانک
بپردازد که بدیهی است توان ندارد این
مبلغ جریمه را بپردازد و حاال مشکل
اینجاست که بانک خانهای که ضامن
وام بابت رهن گذاشته بوده را گذاشته
برای اجرا.
اینکارفرماینگونبختکهمدعی
است همه اقساط وام را پرداخته ولی
از آنجا که فروش خدمات شــرکت او
چکی و مدتدار اســت و بازار اقتصاد
روبراه نیســت ،به ناچار در پرداخت
اقســاط تاخیر داشــته ،یک ســوال
مطرح میکند« :چــرا به علت تاخیر
در پرداخت جرایم باید  ۱۲۰میلیون
جریمه مضاعف بپردازم؟ آیا اینکه به
خاطر دیرکــرد در پرداخت جرایم ،تا
این حد منِ تولیدکننده جریمه شوم،
مطابق بــا بانکداری اسالمیســت؟
منطبق بر شــعا ِر «حمایــت از تولید
داخلی» است؟!».

مشــکل این کارآفریــن گیالنی،
معضلی شــخصی و منحصــر به فرد
نیســت .تولیدکنندگان بسیاری این
روزها با بانکهــا درگیرند و به خاطر
ســختگیریهای نظام بانکی کشور،
دچار مشکالت عدیده شدهاند .هیچ
آمار شــفافی از تولیدکنندگانی که
به خاطر ناتوانــی در پرداخت جرایم
دیرکرد بانکها مجبــور به تعطیلی
واحدهایشان شدهاند ،در دست نیست
اما به گفته وحید شــقاقی شــهری،
اقتصاددان و اســتاد دانشگاه ،مسلماً
واحدهای تولیدی و خدماتی بسیاری
با این مشکل دست به گریبانند.
نظامبانکی
ازتولیدحمایتنمیکند
مسئله اصلی این اســت که نظام
بانکی کشور از تولید داخلی حمایت
نمیکنــد ۱۴ .آذرماه ســال جاری،
مجلس مصوبهای در ارتباط با تسهیل
پرداخت بدهی بانکهــا به تصویب
رســاند .نمایندگان در بررسی طرح
اصالح قانــون بودجه  ،۹۷بــا بند ۷
طرح مذکور که مربوط به تسهیل در
پرداخت بدهی بانکهاست با اکثریت
آرا موافقت کردند.
بند  ۷ایــن طرح کلیــه بانکها و
موسســات اعتبــاری غیربانکــی را
موظف میکند به منظور تسویه بدهی
دریافتکنندگان تسهیالت از بانکها
و موسســات اعتباری غیربانکی که
تمام یا بخشی از تســهیالت خود را تا
پایان شهریور  ۹۷پرداخت نکردهاند،
تسهیالتی در نظر گرفته شود.
در ایــن مصوبــه آمده اســت :در
صورتی کــه تســهیالت گیرندگان
تا پایان اســفند  ۹۷بدهــی خود را
تسویه نکنند ،میتوانند در محاسبه
بهجای اســتفاده از نرخ سود مندرج
در قرارداد ،نرخ وجه التزام و نرخ سود
مندرج در قرارداد را به عالوه  ۶درصد
مبنایمحاسبهبدهیقراردهند.درهر

در طول سال جاری،
بیش از۱۵۰درصد ارزش
پولملیکاهشیافتهو
تولیدکننده باید دالر را به
قیمت۱۳هزار تومان بخرد.
از قبل هم مشکالتی بوده اما
پیشبینیناپذیریاقتصاد،
کاهش قدرت خرید مردم
و نوسانات اقتصادی ،در
بنگاههاتاثیرمنفیبسیاری
داشته است

حال اخذ اصل سود یا جریمه مرکب از
تسهیلگیرندگان ممنوع است.
براســاس این مصوبه قانونی ،اخذ
جریمه مرکب یــا دریافت جریمهای
بیــش از  ۶درصــد بــرای تاخیر در
پرداخت اقساط ،توسط تمام بانکها
و موسســات اعتباری ممنوع اســت
اما سوال اینجاســت که چرا بانکها
و به خصــوص موسســات اعتباری،
ملزم به اجرای این قانون نیستند و از
تولیدکنندگان سود مرکب میگیرند
تا جایی کــه یــک تولیدکننده مثل
سردخانهدار گیالنی مجبور میشود
نزدیک بــه دو برابر تســهیالتی که
دریافت کرده بابــت تاخیر و جریمه
تاخیر پرداخت کند؟
نکته اینجاست که در همان مصوبه
قانونیبهصراحتاعالمشده«بانکهاو
موسساتاعتباریغیربانکیکهازاجرای
حکم این بند استنکاف کنند ،مشمول
مجازاتهای انتظامــی ماده ۴۴قانون
مقررات پولی و بانکی میشوند» اما چرا
این مجازاتها برای موسسات متخلف
اجرا نمیشود؟ چرا فقط تولیدکننده و
به تبع آن کارگران شاغل در واحدهای
تولیدی و خدماتی درگیــر با بانکها،
مجبورند تــاوان بپردازنــد و بانکها و
موسساتخاطیقسردرمیروند؟

وحید شقاقی شهری معتقد است:
مشــکل ،عمیق و چندبعدی است و
رابطه نظام بانکی و نظــام تولید یک
رابطه دوسویه است که در هر دو طرف
ماجرا با مشکالت و کاستیهای بسیار
مواجهیم.
این اقتصاددان در تشریح بیشتر
این مطلب میگویــد« :بانکها ،هم
میتوانند علت وضعیــت اقتصادی
کشورباشندوهمخودشانازوضعیت
بد اقتصادی کشــور ،متاثرند .تولید
هم به همین ترتیب .وقتی وضعیت
اقتصاد کشــور نابســامان میشود،
طبیعتاً فــروش تولیدکننده پایین
میآید و قیمت مــواد اولیه و قطعات
باال مــیرود و در نهایت ســرمایه در
گــردش بنگاهها پاییــن میآید .در
ال تولیدکننده
چنین شــرایطی ،عم ً
نمیتوانــد به تعهــدات بانکی خود
عمل کند .تولید در شــرایط فعلی با
مشکالت بســیاری مواجه است .در
طول سال جاری ،بیش از ۱۵۰درصد
ارزش پول ملی ما کاهش یافته و امروز
تولیدکننــده بایــد دالر را به قیمت
۱۳هزار تومــان بخــرد .از قبل هم
مشکالتی بوده اما پیشبینیناپذیری
اقتصاد ،کاهش قدرت خرید مردم و
نوسانات اقتصادی ،در بنگاهها تاثیر
منفی بسیاری داشته است».
او در ادامه به معضالت نظام بانکی
میپردازد :متاســفانه نظام بانکی ما
یک نظام «ســختگیرانه» است .آفت
نظام بانکی ما این است که این نظام،
یک طــرف تســهیالت و یک طرف
ســپردهگذار دارد که همین دوطرف
باعث ناترازی میشود .متاسفانه ۳۰
تا ۵۰درصد طرف دارایی نظام بانکی،
به دلیل فلج شدن تولید منجمد شده
اســت .در این شــرایط بانک مجبور
است خودش را به هر دری بزند تا سود
سپردهها را ســر وقت بپردازد .وقتی
ترازنامههای بانکها را نگاه میکنیم،
میبینیم بین تسهیالت و سپردهها،
ال مســاوی و متناسب
یک رابطه کام ً
ال در یک بانکی ۵۰هزار
وجود دارد .مث ً
میلیارد تومان تســهیالت داده شده
و ۵۵هزار میلیارد تومان هم ســپرده
جذب شــده ،لذا در این شرایط ،بانک
قاعدتاً باید از تســهیالت سود بگیرد
تا بتواند سود ســپردهگذار را بدهد اما
بلوکه شــدن داراییها موجب شده
که نظام بانکی هیچگونه انعطافی در
شرایط بحرانی نداشته باشد.
این اقتصاددان با تاکید بر اهمیت
اصول حمایتــی در شــرایط بحران
میگوید :وقتی اقتصاد به سردرگمی
و بحران میرسد ،دولت و نظام بانکی
باید با تولیدکننده مــدارا کنند چرا
که در شــرایط بحرانی ،تولیدکننده
نمیتواند مثل سابق به تعهدات خود
عمل کند .در این شرایط نیاز به تنفس
در پرداختها داریــم ولی چون نظام
بانکی به دلیل انجماد داراییها ،از یک

در شرایط خاص ،دولت باید
به میدان بیاید و از تولید
حمایتکندتاتولیدکننده
بتواندبهتعهداتخود
عمل کند اما دولتهای ما
هرگزنتواستهاندبهوظیفه
حمایتی خود در شرایط
خطیرعملکنندلذا
تولیدکنندهمیماندباکلی
تعهداتبهنظامبانکیو
خریداران و طلبکاران
ناترازی شدید منابع مالی رنج میبرد یا
به عبارتی دچار شکاف عمیق درآمد-
منابع است ،انعطاف الزم برای حمایت
از تولید وجود ندارد.
او معتقد اســت :در این شــرایط،
وضعیتتولیدکنندهروزبهروزبغرنجتر
میشودودرنهایتاینشرایطنهثمری
برایتولیدداردونهبانکهامیتوانندبه
دارایی و منابع کافی دست پیدا کنند.
شقاقی به «اهتمام جدی و عملی
دولت بــرای حمایــت از تولید» به
عنوان راهکار اصلی اشــاره میکند و
میگوید :در شرایط خاص ،دولت باید
به میدان بیاید و از تولید حمایت کند
تا تولیدکننده بتواند به تعهدات خود،
هم به خریداران و هم به نظام اقتصادی
عمل کند اما متاســفانه دولتهای ما
هرگز نتواستهاند به وظیفه حمایتی
خود در شرایط خطیر عمل کنند لذا
تولیدکننده میماند با کلی تعهدات
به نظام بانکی و خریداران و طلبکاران.
او در جمعبندی بــه «عدم تعادل
اقتصاد» اشاره میکند و میافزاید :این
عدم تعادل ،موجب انباشت مطالبات
معوق در نظام بانکی ،کاهش ســطح
تولیــد ،نیمهفعال شــدن بنگاهها و
ترک پیمانــکاران و نیمهتمام ماندن
پروژههای عمرانی میشــود و در این
اوضاع ،دعواهای حقوقــی دنبالهدار
خواهد شد .اینها همه محصوالت عدم
تعادل در اقتصاد کالن اســت که در
این بین ،فقط و فقــط باید روی نقش
حمایتی دولت تاکید کرد.
بهراستیبرایسردخانهایکهبا۲۰
کارگر (بخوانید  ۲۰خانوار روستایی و
کمدرآمد) در آستانه بحران و فروپاشی
قرارگرفته،دولتچهابزاربرایحمایت
دارد؟ چگونه میتــوان از اضمحالل
یک واحــد کوچک روســتایی در اثر
بدهی انباشته به یک موسسه اعتباری
جلوگیــری کــرد؟ کارفرمایــی که
میگوید اگر  ۲۸۰میلیون تسهیالت
بانکی را دالر خریــده بودم ،هم خودم
بیشتر سود میکردم و هم میتوانستم
اقســاط بانک را به موقع بپردازم و در
نتیجه به ایــن روز نمیافتادم ،همان
حــرف جاافتاده همیشــگی را تایید
میکند« :پول فقط توی داللی است
و الغیر».

خبر
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

دستور روحانی برای واگذاری شرکتهای شستا خالف قانون است
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با انتقاد
از اظهــارات رئیسجمهور مبنی بــر واگذاری
شرکتهای شســتا به بخش خصوصی گفت:
از رئیسجمهــور تعجب میکنیــم که چگونه
میخواهدشرکتهاییراکهدولتینیستوتعلق
به بخش خصوصی دارد خصوصیسازی کند.
به گزارش ایلنا ،علی کرد با اشــاره به اینکه
ابالغیه اصل  ۴۴قانون اساســی از ســوی مقام
معظم رهبــری بر توجه به بخــش خصوصی و
تعاونی تاکید دارد ،گفت :براســاس این ابالغیه
باید شــرکتهای دولت به بخــش خصوصی
واگذار شــود اما اینکه رئیس جمهور در جمع
مدیران وزارت کار بر واگذاری بنگاههای شستا

تاکید میکند ،درست نیست زیرا سازمان تامین
اجتماعی بخش دولتی نیســت کــه بخواهیم
شرکتهای آن را واگذار کنیم.
وی با تاکید بــر اینکه وظیفــه نمایندگان
مجلس نظارت بر اجرای درست قانون اساسی
است ،گفت :دستور رئیسجمهور برای واگذاری
شرکتهای شستا خالف قانون اساسی است.
نماینده خاش و میرجاوه از نبود زیرساخت
برای واگذاری شــرکتهای بــزرگ به بخش
خصوصی خبر داد و گفت :امروز امکان واگذاری
شرکتهای شســتا به بخش خصوصی وجود
ندارد زیرا این شرکتها بزرگ هستند و بخش
ی که بتواند مبالغ بــاال بابت خرید این
خصوص 

شرکتها بپردازد ،مشاهده نمیشود.
وی با اشــاره به اینکه امروزه شــرکتهای
زیرمجموعه شســتا در ایجاد اشــتغال و رفع
بیکاری نقش پررنگی دارند ،گفت :متاســفانه
تاکنون خصوصیســازیها به شکست منجر
شــده و هر بنگاه اقتصادی دولتی که به بخش
خصوصی واگذار شده ،به دلیل آنکه نظارت الزم
بر ادامه فعالیت آنها صورت نگرفته ،ورشکست
شــده و کارش به تعطیلی و بیــکاری کارگران
رسیده است.
کــرد بــا تاکیــد بــر اینکــه تاکنــون
خصوصیســازیها به بیراهه رفته است ،گفت:
وقتی تجربه خصوصیســازی با شکست روبرو

شــده چه دلیلی وجــود دارد که ایــن همه بر
خصوصیســازیهای بیحساب و کتاب اصرار
میشود؟
وی بــا اظهــار مخالفت
شدید با خصوصیسازی،
تاکیــد کــرد :اکنــون
شــر کتها ی شســتا
اشکاالتمدیریتیدارنداما
مسیر درستی را طی
میکننــد و باعث
رونــق اقتصادی
هستند .نگرانی
ما از این است

که با آغاز خصوصیسازی ،این شرکتها نیز
به مرز بحران و نابودی برسند.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با تاکید
بر اینکه شرکتهای شستا هیچ ربطی به دولت
ندارند ،گفت :از وزارت کار و رئیسجمهور تقاضا
داریم در مســیر خالف قانون گام برندارند زیرا
مجلس نمیتواند در این زمینه ســکوت کند و
ناچار به ورود به خصوصیسازیهای غیرقانونی
اموال خود خواهد شد.
وی از دولت خواست برای خصوصیسازی
در هر زمینــهای از طریق مجلــس وارد عمل
شــود و افزود :دولت میتواند بــا ارائه الیحهای
به مجلــس ،رونــد خصوصیســازی را در
کمیسیون اجتماعی به بررسی
بگــذارد تا ببینیم آیــا امکان
خصوصیسازی شستا وجود
دارد یا نــدارد .در آن صورت
کار قانونی انجام میشود.

عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از تعلل
وزارت کار در برگزاری جلســات مزدی گفت :این
رویکرد ،فضای چانهزنی را محدود کرده اســت .به
گزارشایلنا،علیخداییمیگوید:وزارتکارجلسه
ال اتفاق قابل قبول و
را به تعویق میاندازد و این اص ً
خوشایندی نیست .برخالف سالهای گذشته تا
روز  ۱۶اسفند ،هنوز هیچ مذاکره جدی و رودررو با
کارفرمایانودولتنداشتهایم.
وی با تاکید بر اینکه نباید در برگزاری جلسات
تا این اندازه اهمال بورزند ،ادامه داد :برگزار نشدن
ال فضای چانهزنی کارگران را محدود
جلسات ،عم ً
میکند .علیالقاعده باید تا امروز چندین جلســه
برگزار میکردیم که متاســفانه فقط یک جلسه با
موضوع تعیین دستمزد  ۹۸برگزار شده که در آن
جلسهنیزوزیرکارودووزیردیگرحضورنداشتند.
خدایی با بیان اینکه وعــده دادهاند هفته آینده
دومینجلسهمزدیبرگزارخواهدشد،اعالمداشت:
پیشنهاد گروه کارگری جبران کاهش قدرت خرید
کارگران است و بر این اساس باید کف خواسته ما را
تفاوتسبدمعیشتامسالباسالگذشتهبهمیزان۱
یکمیلیونو ۸۹هزارتوماندرنظربگیرند.معتقدیم
کهاینمیزان،حداقلیستکهقدرتخریدکارگران
رابهاسفند ۹۷بازمیگرداندوبرایبهبودقدرتخرید
بایدافزایشدستمزدازاینرقمهمبیشترباشد.

افزایش ۴۰۰هزار تومانی برای
کارگران کم است

نماینده تهران در مجلس با تاکید بر اینکه باید
افزایش دســتمزد با توافق کارگر ،کارفرما و دولت
باشد ،گفت :وضعیت کارگران به هیچوجه مناسب
نیست و دستمزدی که دریافت میکنند به ویژه در
کالنشهرهاییمانندتهرانجوابگویهزینهزندگی
آنان نیست .به گزارش ایلنا ،فاطمه ذوالقدر با اشاره
به گرانی و تورم باالیی که گریبانگیر جامعه شده ،با
تاکید بر اینکه فراکسیون کارگری مجلس پیگیر
افزایش حقوق کارگران اســت ،گفت :با مذاکراتی
که در کمیسیون کارگری داشــتیم به این نتیجه
رسیدیمکهجلساتیبادولتتشکیلبدهیموازآنان
بخواهیم هنگام بررسی حداقل دستمزد به نوعی
رفتار کنند که افزایش دســتمزد به اندازهای باشد
تا یک خانواده  ۴نفره بتوانــد حداقلهای زندگی
خودشانراتامینکند.ویبااشارهبهافزایشحقوق
کارکنان دولت گفت :امروزه ۱۶درصد از کارکنان
دولت زیر دو میلیون تومــان دریافت میکنند .به
حقوق تمامــی کارکنان دولت ۴۰۰هــزار تومان
افزودیم و ۱۰درصد نیز در اختیار دولت گذاشتیم
تا به حقوق کســانی که زیر دو میلیون و۵۰۰هزار
توماندریافتمیکنند،بیافزاید.ذوالقدرباتاکیدبر
اینکهاعتقادداریماینافزایشحقوقبرایکارگران
کم است ،گفت :متاسفانه در این شرایط کارگران
ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰هــزار تومان دریافت
میکنند که واقعا نمیدانیــم چگونه با این حقوق
ناچیز زندگی میکنند .وی با اشاره به اینکه امروزه
بازنشستگانبسیارییکمیلیونو۲۰۰هزارتومان
دریافتمیکنند،گفت:افزایشدستمزدبرزندگی
بازنشستگاننیزتاثیرمیگذارد.

بهانهایبرایعدمافزایشمناسب
مزدکارگران وجودندارد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر
اینکههیچبهانهایبرایجلوگیریازافزایشمناسب
دستمزدکارگرانپذیرفتنینیست،گفت:باتوجهبه
گرانی و تورم موجود ،حداقل دستمزد نباید کمتر
از دو میلیون تومان باشد زیرا به کارگر نمیتوانیم
بگوییمدرشرایطنامناسبزندگیکند.
به گــزارش ایلنا ،علی وقفچی با اشــاره به نامه
سرگشادهای که در ســال  82برای رئیسجمهور
وقت نوشته بود ،گفت :آن زمان چالشهای پیش
رورادر 18موردمطرحکردمکهیکیازآنهااختالف
فاحشبینحقوقطبقاتجامعهبودو تاکیدکردم
نباید فاصله طبقاتی حقوق نبایــد بیش از دو برابر
باشــد .وی افزود :پس از گذشت سالیان متمادی،
شاهد هستیم که فاصله حقوق بین حداقلبگیر و
حداکثربگیرفاحشاست.
نمایندهزنجانبااشارهبهاینکههیچکجایدنیابه
اندازهایرانشاهدشکافدستمزدینیستیم،گفت:
این در حالی است که دین اســام بر برابری و نبود
فاصلهطبقاتیتاکیددارد.

