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 تجمع کارگران هفت تپه 
مقابل فرمانداری شوش

گروهی از کارگران هفت تپــه صبح دیروز 
)شنبه ۳۱ خرداد( مقابل ساختمان فرمانداری 
شوش حاضر شدند تا خواسته های صنفی خود 

را از مسئوالن پیگیری کنند.
به گزارش ایلنا، یکــی از کارگران حاضر در 
این تجمع گفت: هدف ما از برپایی تجمع صنفی 
در محدوده داخلی مجتمع، پیگیری مطالبات 
معوقــه بود اما با گذشــت چنــد روز، وقتی با 
بی اعتنایــی کارفرما مواجه شــدیم، تصمیم 

گرفتیم در مقابل فرمانداری حضور یابیم.
این کارگر هفت تپه با بیان اینکه بی توجهی 
کارفرما به طوالنی شدن زمان پرداخت معوقات 
مزدی باعث نارضایتی کارگران شده، افزود: با 
احتساب خرداد ماه، کارگران این مجتمع سه 
ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده طلبکارند. 
بخش دیگری از اعتراضات نیز ناشــی از عدم 
پرداخت حق بیمه کارگــران در بخش درمان 

است.
وی بــا بیان اینکــه همچنــان از پرداخت 
مطالبات پایان خدمــت کارگران نی بر خبری 
نیســت، تاکید کــرد: در عین حــال هزینه 
بازنشســتگی شــماری از کارگران کارخانه 
پرداخــت نشــده و ایــن کارگــران معطل 

بازنشستگی خود هستند.
این کارگر اظهار داشــت: بعد از گذشــت 
۵ ســال از واگذاری مجتمع کشــت و صنعت 
هفت تپه به بخش خصوصــی، هنوز وضعیت 
این مجتمع و کارگران آن به درستی مشخص 
نیست و مطالبات مزدی آنها با تاخیر چند ماهه 

پرداخت می شود.
وی گفت: با حضور در مقابل فرمانداری، از 
مســئوالن فرمانداری می خواهیم به وضعیت 
بالتکلیف کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه 

کارگران آن رسیدگی کنند.
    

مابه التفاوت افزایش حقوق خرداد 
مستمری بگیران واریز می شود

رئیس گروه محاســباتی بیمه ای سازمان 
تامین اجتماعی با اعالم اینکــه مابه التفاوت 
افزایش حقوق خردادماه مســتمری بگیران 
هفته جاری واریز می شــود، گفــت: افزایش 
کمک هزینه های بازنشســتگان نیز به زودی 

اعمال می شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان 
تامین اجتماعی، بنفشه محمودیان افزود: در 
ســال جاری آخرین تصمیم دربــاره افزایش 
حداقل دستمزد ها به میزان ۲۶درصد است و 
برای سایر سطوح ۱۵درصد به اضافه ۱۶۴هزار 

تومان اعمال شده است.
وی تاکید کــرد: افزایش مســتمری های 
تامین اجتماعی نیز براســاس همین مصوبه 

اجرایی خواهد شد.
محمودیان گفت: امسال کمک هزینه های 
جانبی بازنشســتگان نیز افزایــش می یابد. 
افزایش کمــک هزینه خواربار و مســکن در 
سال جاری فراهم شده که طی جلسات هفته 
جاری با نمایندگان تشکل ها، این ارقام نهایی 

می شود.
او ادامه داد: امسال عالوه بر این پرداخت ها 
بــا موضــوع متناسب ســازی مســتمری 
بازنشســتگان نیز مواجه بودیم. خوشبختانه 
مذاکــرات متعددی در این بــاره ترتیب داده 
شــد و از اســفندماه برای تامیــن منابع آن 
تفاهماتی صــورت پذیرفت کــه امیدواریم 
ظرف دوماه آینده محقق شود و البته رقم این 

متناسب سازی هم قابل توجه خواهد بود.
وی بــا بیــان اینکــه در خصــوص روش 
حقــوق  زی  متناسب ســا دی  پیشــنها
بازنشســتگان، موافقت نمایندگان آنها جلب 
شــده، گفت: عواملی مانند مشارکت افراد در 
مدت و میــزان پرداختی حق بیمــه و زمان 
برقراری مســتمری در متناسب سازی حقوق 

بازنشستگان موثر است.
محمودیان افزود: ۳ میلیــون و ۴۰۰هزار 
بازنشســته از ســازمان تامیــن اجتماعــی 
مستمری دریافت می کنند که یک میلیون و 
۷۰۰هزار نفر آنها بازنشسته هستند و ۱۳۰هزار 
نفــر در ردیــف از کارافتاده و یــک میلیون و 

۵۰۰هزار نفر در گروه بازمانده قرار دارند.

4
اخبار کارگری

اســتاد اقتصاد دانشــگاه عالمه 
طباطبایی معتقد اســت که اگر به 
سمت بازآرایی ساختار هزینه های 
دولــت و واردات کشــور در جهت 
مصالح توســعه حرکت شــود، نه 
تولیدکننــدگان و مــردم، مایوس 
می شوند و نه برای دستیابی به اندک 
منابع ارزی، دولت دچــار مرارت و 

سختی می شود.
فرشــاد مومنــی در گفت وگو با 
ایلنا در مــورد راهکارهــای نجات 
اقتصاد کشــور از شــرایط بحرانی 
کنونــی گفــت: در شــرایط فعلی 
همه به ایــن فکر می کننــد که آیا 
راهی برای نجات از شــرایط کنونی 
اقتصاد وجود دارد یا خیر. بزرگترین 
خدمتی که جامعه اندیشه ای کشور 
به حکومت گران، جامعــه و آینده 
کشور می کند، این است که در این 
زمینه روشــنگری های امیدبخش، 
عالمانــه و قابل اعتنایــی صورت 
بگیرد. اگر بخواهیــم در این زمینه 
به دولــت کمک کنیــم، می توانیم 
این پرسش را پاســخ دهیم، منتها 
راه حل ها مســتلزم پایبندی عملی 
کل ســاختار قدرت به یک سلسله 
لوازمی اســت و البته اجــرای این 
راه حل هــا به قــدرت انعطاف نظام 
تصمیم گیری های اساســی کشور 
برای شکســتن قفل های تاریخی 
اندیشه ای و ســاختاری در اقتصاد 

سیاسی ایران بستگی دارد.
وی ادامه داد: کل ساختار قدرت 
و نه فقــط قوه مجریــه باید متعهد 
به طراحی برنامــه و اجرای اصولی 
باشــد که بارها در جهــان آزمایش 
پس داده و راه نجــات ایران هم جز 
از آن طریق امکان پذیر نیســت. در 
چارچوب چنیــن برنامه ای، قبل از 
هر چیز باید یک برنامه ملی مبارزه 
با فســاد با رویکردی پیشــگیرانه 
طراحی شود تا از فاجعه سازی های 
مشروعیت سوز و فالکت ساز کنونی 
خارج شویم. در مرحله بعدی، باید 
کل سیاســت های اقتصادی دولت 
بر محــور افزایش هزینــه فرصت 
مفت خوارگــی بازآرایی شــود. تا 
زمانی کــه انگیزه های ســوداگرانه 
در مسکن، زمین و مستغالت باقی 
است و ســکه و دالر به صورت کامال 
بی منطــق و مشــکوک، افزایــش 
قیمت پیدا می کنــد و انگیزه های 

سفته بازانه و ضدتوسعه ای در بورس 
اســتمرار دارد، راهی بــرای نجات 

اقتصاد وجود ندارد.
مومنــی افــزود: کل نگرانی ها 
در بــازار بــورس روی خطر ریزش 
حبــاب متمرکز شــده در حالی که 
ساختار قدرت باید بداند تا زمانی که 
استعدادهای انسانی و مادی کشور از 
طریق بورس در جست وجوی کسب 
درآمد بی زحمت و سوداگرانه است 
و آن سودها به جای بهبود وضعیت 
تولید، بحران های شــدت یافته در 
بخش تولید توســعه گرا را افزایش 
می دهند، نمی توان راه نجاتی برای 

اقتصاد تصور کرد.
وی ادامه داد: نظام تصمیم گیری 
باید این بلوغ را از خود نشان دهد که 
استمرار وضعیتی که در آن همچنان 
تجارت پول، موتور اصلی خلق ارزش 
به قیمت افالس و فالکــت مردم و 
تولیدکنندگان است، کوشش های 
جزیــره ای، جزئــی و کوته نگرانه 

اصالحی، اثرگذار نخواهند بود.
 نابرابری، 

تخم کینه در جامعه می پاشد
مدیرعامــل موسســه دیــن و 
اقتصاد با تاکید بــر اهمیت توجه بر 
افزایش نابرابری ها در جامعه گفت: 
تا زمانی کــه به ابعــاد حیرت انگیز 
نابرابری هــای ناموجــه ناشــی از 
مناسبات مشوق رانت و ربا و فساد، 
بی توجهی و بلکه به آن شــدت هم 
بخشــیده می شــود، ناپایداری و 
نااطمینانــی در همــه عرصه  های 
حیات جمعی مســلط خواهد شد 
و به جای اعتماد متقابــل و انگیزه 
همکاری هــای ســازنده و مولــد، 
تخم کینــه، بدگمانــی و نفرت در 
الیه های جامعه پاشــیده می شود. 
نابرابری های ناموجــه فزاینده در 
عرصه های قدرت و ثروت، مهمترین 
عامل تشــدید آســیب پذیری ها و 
افزایش شکنندگی های اقتصادی، 
اجتماعی و نیروی محرکه عمق یابی 
وابســتگی های ذلــت آور به دنیای 

خارج است.
وی ادامه داد: وقتی سیاست های 
دالل محور و مشــوق مفت خوارگی 
انگیزه های سرمایه گذاری تولیدی 
را نابود می کند و بالندگی اشــتغال 
را به کانال مشاغل بخش غیررسمی 
می انــدازد و ســرمایه گذاری های 

عظیــم ر روی جوانــان کشــور را 
که شــغلی برای خود متناســب با 
تخصص هایی که به دست آورده اند 
از کارکرد می اندازد، معلوم است که 
برای تامین ابتدایی تریــن نیازها، 
واردات بــه راه حل اصلــی تبدیل 
می شــود و این به معنای پاس گل 
دادن بــه تحریم کنندگان اســت. 
راه حلی که به طور اصولی در اقتصاد 
مــا وجــود دارد و باید بــه صورت 
راهبردی مورد توجه قــرار بگیرد، 
ارتقای بنیه تولیدی کشورمان است.

دولتمردان از کانون اصلی 
نجات کشور غافل مانده اند

این اقتصاددان برجسته تصریح 
کرد: ذهن نظــام تصمیم گیری به 
سمت راه حل هایی چون رونق بخشی 
به حبــاب بورس، افزایــش نرخ ارز 
و افزایش قیمت پایــه ارز کاالهای 
اساسی وارداتی و نگرانی های تحریف 
شده از نقدینگی رفته و این عارضه ها 
و دل مشــغولی ها، آنهــا را از کانون 
اصلی نجات غافل می کند و به تداوم 
رویه ها و ســاختارهای بحران ساز 
و تمسک به اندیشــه هایی که طی 
سه دهه گذشــته اقتصاد کشور را با 
بن بســت روبه رو کرده اند، تشویق 
می کند. در ادبیات توســعه، کانون 
اصلی نجات تولید صنعتی فناورانه 
نامیده می شــود کــه از دو قابلیت 
بنیادی برخوردار است؛ اوالً قابلیت 
برطرف کــردن فقــر را دارد و دوم 
اینکه، قابلیت جبران عقب ماندگی 

را دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه 
طباطبایی تصریح کــرد: حتی اگر 
نخواهیم وارد جزئیات فاجعه ســاز 
تجربــه تعدیل ســاختاری با همه 
اجزای انحطاط آور آن شویم، از نقطه 
عطف افزایش قیمت نفت یعنی سال 
۱۳۸۴ تا امروز، وحشــتناک ترین 

غفلت ها در این زمینه صورت گرفته 
است. امید این بود که با آمدن دولت 
روحانی و سیاســت تنش زدایی در 
عرصه بین المللــی، این بلوغ فکری 
ایجاد شــود که تنش زدایــی تنها 
یک ابزار رفع کننده مزاحمت های 
بیرونی اســت و اینکه ایــن ابزار به 
شرطی قابل دفاع است که با اتکا به 
یک برنامه اندیشیده و توسعه گرا در 
خدمت ارتقای بنیه تولیدی کشور 

قرار گیرد.
 رویه های ظاهرسازانه 
به آخر خط رسیده است

مومنــی افــزود: در دهه هــای 
اخیر به موازات سقوط سهم بخش 
صنعت در تولیــد ناخالص داخلی، 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصی 
و دولت به طــور همزمان در بخش 
ماشــین  آالت نیــز ســقوط کرده 
است. در دوره روحانی مانند دولت 
احمدی نژاد، نظــام قاعده گذاری و 
پاداش دهی به ســمتی سوق یافت 
که قــادر بــه بازگردانــدن اعتماد 
به تولیدکننــدگان نبوده اســت. 
براســاس گزارش بانــک مرکزی، 
حتــی ســرمایه گذاری دولتی در 
ماشین آالت هم سقوط ۵۰درصدی 
داشــته و به همین دلیل است که 
با وجود رشــد اقتصــادی دورقمی 
در برخی ســال های اخیر، کیفیت 
زندگی مردم بهبود نیافت و تاثیری 
بر توانایی هــا و مقاومــت اقتصاد 
نداشــته که معنــای راهبردی آن 
به آخر خــط رســیدن رویه های 
ظاهرســازانه، رانتــی، دالل پرور و 

کوته نگرانه است.
رئیس موسســه دین و اقتصاد 
خاطرنشان کرد: با توجه به بازگشت 
تحریم ها و کرونا، به هزار و یک دلیل 
می توان ادعا کرد که تنها راه نجات 
اقتصاد، حمایت از تولید توسعه گرا 

است. 
در دهه های اخیر شاهد هستیم 
کــه اقتصاد ایــران دائمــاً در حال 
کوچک شــدن بوده و حتی در بازه 
زمانی ۹۷ تا ۹۹ بر انــدازه کوچک 
شدن آن افزوده می شــود که یک 
مسأله حیاتی است. همچنین باید 
توجه داشــت که چشــم اندازهای 
بازار نفت حتــی در غیاب تحریم ها 
هم روشن نیســت و نشان می دهد 
حداقل تــا ســال ۲۰۲۳ نمی توان 
انتظــار افزایــش چشــمگیری 
در قیمت نفت داشــت. پــس باید 
ابتدا در ذهــن تصمیم گیران اصلی 
کشــور، فاتحه طمع به راه گشایی 
استمرار خام فروشی، دالل محوری، 
مفت خوارگــی و واردات محــوری 

خوانده شود.
ایــن اقتصــاددان با اشــاره به 
کســری مالی دولت گفت: با توجه 
به تصمیمات ســران قوا مشــاهده 
می شود متاسفانه آرایش قدرت به 
گونه ای است که گویی راه حل را گم 
کرده اند طوری که براســاس بخش 
مهمی از مصوبات سران قوا، هیات 
وزیران یا مجلس مشاهده می شود 

گویی همه به دنبــال چاپ پول 
پرقدرت، انتشــار انواع اوراق، 
اســتقراض خارجی، فروش 
انــواع دارایی هــا، افزایش 
نرخ ارز و دمیــدن بر حباب 

ســفته بازانه در بورس هستند در 
حالی کــه این عوامل بایــد به طور 

بنیادی مورد بازنگری قرار بگیرد.
مشــاور اقتصــادی دولت دفاع 
مقدس یــادآور شــد: برخــی از 
صادرکننــدگان از انــواع رانت ها 
اســتفاده می کنند و حتی با وجود 
آنکه اســاس وجودشــان به دلیل 
ســرمایه گذاری های ارزی و ریالی 
از منابع بین نســلی است، در پاسخ 
به درخواست بازگشت ارز حاصل از 
صادرات، انواع مختلفی از امتیازات 
را مطالبه می کنند که متاســفانه 
آخریــن آن پدیــده غیرمتعارف، 
مشکوک و پارادوکسیکال »واردات 
بدون انتقال ارز« اســت. براساس 
مطالعاتی که داشتیم از سال ۱۳۶۸ 
تا امروز کــه این بــازی در اقتصاد 
ایران وجــود دارد، ایــن عنوان در 
واقع پنهان کــردن واقعیت تمایل 
تصمیم گیران به امتیازدهی به امیال 
ضدتوسعه ای افراد و به هم ریختن 
کل ســاختارهای تضمین کننده 

ثبات و پایداری جامعه است.
این اقتصاددان ادامه داد: تقویت 
تولید توسعه گرا و اشتغال به مثابه 
یک متغیــر سیســتمی، یگانه راه 
نجات مــردم از فقر و تنگدســتی 
فزاینده و نجــات اقتصــاد از انبوه 
بحران ها و وابســتگی های ذلت آور 
به دنیــای خــارج اســت. در این 
مســیر همه باید از مسئوالن کشور 
بخواهند تا آنچــه به نــام تولید و 
اشــتغال در معرض تخصیص ارز و 
ریال از طریــق تصمیم گیری های 
نادرســت قرار دارد، بــا دو معیار 
پیش گفته یعنی قابلیت فقرزدایی 
و کاهش عقب ماندگی های تاریخی 
کشــور مــورد پاالیــش، اصالح و 

تصحیح قرار گیرند.
مومنی با انتقاد از وزارتخانه های 
صمت و کار اظهار داشت: در این دو 
دســتگاه، همچنان بخش مهمی از 
مناسبات رانتی، پرفساد و فالکت زا 
به نام تولید و در غیــاب یک برنامه 
اندیشیده حمایت از تولید فناورانه 
با همه لوازم نهادی آن جریان دارد. 
با وجود آنکه وزیر تغییر کرده هیچ 
سخنی از نیاز شدید به انجام اصالح 
بنیــادی برنامه های انتشــار یافته 
وزارت صمــت در هیچ ســطحی 

تاکنون مطرح نبوده است. 
در وزارت کار نیــز همچنان در 
غیاب یــک برنامه توســعه گرای 
اشتغال، بخش اصلی حمایت های 
حکومت بــه شــغل های ناپایدار، 
خدماتی و عمدتا معطوف به بخش 
غیررســمی تعلق می گیــرد که نه 
قادر به رفع فقر اســت و نه گرهی از 
گره های کشور باز می کند و به این 
ترتیب این شیوه اشــتغال مکمل 
اولویت گذاری های تشویق صنایع 
رانت محور و خام فروشانه در بخش 

صنعت است.
وی متذکــر شــد: بایــد تذکر 
مشــفقانه ای به بانــک مرکزی و 
سازمان برنامه و بودجه بدهم. این 
دو دستگاه مهم باید بدانند که دولت 
بدهکار، نه قادر به مهار بحران های 
پرشمار موجود اســت و نه خواهد 
توانست برای کشور و مردم، توسعه 
و رفاه ایجاد کند. نقطه آغاز توسعه 
آن است عبارتســت از هم راستایی 
و  ی هــا  تصمیم گیر
تخصیص های منابع در 
کوتاه مــدت با مصالح 
بلندمدت توســعه و 
انگیزش هــای فردی 

ایجاد شده برای مردم. شیوه ای که 
تاکنون از سوی مســئوالن این دو 
دستگاه برای مواجهه با شرایط ناشی 
از سقوط درآمدهای دولت در دستور 
کار قرار گرفته یک شــیوه به غایت 
کوته نگرانه و ایجادکننده احساس 
بی ثباتی و ناامنی در میان عامه مردم 
و تولیدکنندگان و به تعویق اندازنده 
بحران ها در ابعادی بسیار وسیع تر 

برای دولت آینده است.
مالی سازی اقتصاد، 

شکنندگی ها را افزایش می دهد
مومنی با اشاره به سیاست انتشار 
اوراق بدهی برای جبران کســری 
بودجه گفت: مدیریت بانک مرکزی 
در دوره جدید اهتمام غیرمتعارف و 
خطرناکی در باب تشدید مالی سازی 
نامرتبط با اقتضائات بخش حقیقی 
ر ا در دســتور کار قرار داده و دائما 
به دولت برای تبدیــل بدهی های 
بی حساب و کتاب آن به اوراق بدهی 
و دامن زدن به تجارت و مبادله این 
اوراق کمک کرده است. در کشوری 
که بخش اعظم تولیــدات آن یا در 
چارچوب ســاخت تولید معیشتی 
اســت یا با فناوری های بسیار نازل 
عرضه می شود و با بحران ساختاری 
و سیستمی در بخش تولید صنعتی 
روبه رو اســت و قادر به اســتفاده از 
حدود نیمی از ظرفیت  های تولیدی 
خود نیز نیســت، حرکت در جهت 
شدت بخشی به مالی سازی اقتصاد، 
شکنندگی ها و فاجعه ها را افزایش 

می دهد.
وی با بیان اینکه عمــال با ناامید 
کردن تولیدکنندگان و عامه مردم 
از سیاســت های اتخاذ شده به طرز 
فاجعه آمیزی دولــت را بدهکارتر 
کرده اند، ادامه داد: آثار این مســأله 
به وضوح در زمینه ســقوط اهتمام 
دولت به امور حاکمیتی براســاس 
اسناد مربوط به بودجه های ساالنه 

قابل مشاهده است. 
عزیزان باید بدانند که کشورهای 
پیشــرفته صنعتی و به ویژه آمریکا 
اگر به چنین سیاست هایی متوسل 
می شوند حداقل صد سال است که 
از مرحله تولیــد انبوه عبور کرده اند 
و مثل ما نظام تولید صنعتی رانتی، 
خام فروشانه و مونتاژمحور ندارند. در 
عین حال آنها در چارچوب مناسبات 
هژمونیک می تواننــد از طریق الزام 
کشورهایی مانند عربستان سعودی 
و چین به خرید ایــن اوراق، بخش 
مهمی از ویروس های تورم ســاز و 
شــکنندگی آور این اقدام را بالاثر 

کنند.
مومنی افــزود: طی ۱۰ ســاله 
گذشــته آمریکا اهتمــام جدی در 
زمینه رســاندن نرخ بهره به حدود 
صفر از خود نشــان دادند. شما که 
نه آن قدرت هژمونیــک را دارید و 
نه قادر بوده اید که با وجود ســقوط 
۳۰درصدی رشد تورم در سال های 
اولیه مســئولیت این دولت، حتی 
درصد اندکی از نرخ بهــره را پایین 
بیاورید نباید به چنین سیاست های 
مخرب و ضدتوســعه ای متوســل 
شــوید. اگر به جای ایــن کارها به 
سمت بازآرایی ساختار هزینه های 
دولت و بازآرایی واردات کشــور در 
جهت مصالح توســعه حرکت کنید 
نه تولیدکنندگان و مردم را از خود 
مایوس می سازید و نه برای دستیابی 
به اندک منابع ارزی از کانال صندوق 
بین المللــی پــول یا کــره جنوبی 
این همه مرارت و ســختی متحمل 

می شوید.

بررسی راه های نجات اقتصاد کشور در گفت وگو با فرشاد مومنی:

باید هزینه مفت خوارگی افزایش یابد
در غیاب یک برنامه 

توسعه گرای اشتغال، 
بخش اصلی حمایت های 

حکومت به شغل های 
ناپایدار، خدماتی و عمدتا 

معطوف به بخش غیررسمی 
تعلق می گیرد که نه قادر به 
رفع فقر است و نه گرهی از 
گره های کشور باز می کند

 در ادبیات توسعه، کانون 
اصلی نجات، تولید صنعتی 

فناورانه نامیده می شود 
که از دو قابلیت بنیادی 

برخوردار است؛ اوالً قابلیت 
برطرف کردن فقر را دارد و 
دوم اینکه، قابلیت جبران 

عقب ماندگی را دارد
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