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یکــی از مباحثــی کــه در هفته 
گذشته نظر بســیاری از کارشناسان 
اقتصادی و صاحب نظران را به اظهارات 
رئیس جمهور جلب کرد، بحث دستور 
ضربتی برای مقابله بــا فقر مطلق بود. 
بسیاری از کارشناسان معتقدند تورم و 
فقر مطلق در ایران مسأله ای ساختاری 
و پیچیده اســت و درمان این معضل 
با سیاســت های کوتاه مدت و موقتی 
امکان پذیر نیســت. یکی از این دست 
کارشناسان اقتصادی ، محمود جامساز 
است که سال گذشته در تحلیلی نشان 
داد خط فقر برای خانوار چهارنفره بیش 

از ۹میلیون تومان است.
جامســاز در ارتباط بــا اظهارات 
اخیر رئیس جمهور گفــت: روالی باب 
شده که مســئولین در برابر کاستی ها 
و بی تدبیری هــا در کســوت مردمی 
قرار گرفته و از زبان آنها به بیان دردها، 
ناکامی ها و مطالبات مردم می پردازند 
انگار نــه انگار کــه آنها در وقــوع این 
ناهنجاری ها نقش آفریــن بوده اند و با 
بیان عباراتی که ســرواژه آنها »باید« 
است وعده و وعیدهایی می دهند که در 

اجرای آن ناتوانند.
وی افزود: مردم خود می دانند که باید 
فقر ریشه کن شود، باید با فساد مبارزه 
شــود، باید تورم مهار شود و بسیاری از 
بایدهای دیگر. معتقدم شاخص های 
نامطلوب کالن اقتصادی نظیر فقر و تورم 
و بیکاری که نتیجه عملکرد یک ساختار 
معیوب با اقتصاد متمرکز دولتی است، در 
چنین ساختاری بهبود نمی یابند. برای 
مثال پرداخت یارانه به عنوان یک راهکار 
در مقابله با سندرم اقتصادی فقر مطلق 
امکان پذیر نیست بلکه پرداخت یارانه به 
ویژه در یک اقتصاد تورمی، تشدید تورم، 
تخریب بیشــتر قدرت خرید و از همه 
مهمتر تعمیق آسیب های اجتماعی 
و حرمت شــکنی کرامت انسانی را در 

پی دارد.
شاهد از بین رفتن طبقه متوسط 

در کشور هستیم
جامســاز افزود: خط فقری که در 

پایان سال گذشته به ۹میلیون 
تومان رســیده بود، امسال 
حــدود ۱۰میلیون تومان 
است که این مبلغ موجب 
می شــود حــدود ۶۰ 
ممیلیون نفر از جمعیت 
کشور زیر خط فقر یا نزدیک 

خط فقر قرار گیرنــد. در این 

میان حتی اقشار فوقانی طبقه متوسط 
هم در رفاه نیستند و به سمت دهک های 
پایین ریزش می کنند و تنها اندکی از 
آحاد مردم که از رانت های سیاســی و 
اقتصادی بهره مندند و هزاران میلیارد 
انباشــت ثروت کرده اند، با رشد تورم 

فربه تر می شوند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید 
بر اینکه شــاهد از بیــن رفتن طبقه 
متوســط در کشور هســتیم، اظهار 
کرد: امســال حقوق کارگران حداقل 
۲میلیــون و ۶۰۰هزارتومان تصویب 
شده بود که حتی با مزایا و سایر اقالم 
اضافی که روی فیش حقوقی منعکس 
می شود، نصف خط فقر کنونی را نیز 
پوشــش نمی دهد. به  همین جهت 
مطالبات کارگران به علت فقر معیشت 
و مســکن یعنی نیازهای مبرم آنان 
گسترده تر و به تجمعات میدانی بدل 
شــده، درحالی که در بودجه ۱۴۰۱ 
میانگیــن افزایش حقــوق کارگران 
و کارمندان ۱۰درصد تعیین شــده 
است. حال وقتی با تورم نقطه به نقطه 
۶۰درصــدی مواجه بــوده و با تورم 
ساالنه ۴۱درصدی رسمی نیز درگیر 
هستیم، با این پارادکس مواجهیم که 
هرچه مزد و یارانه و پرداختی به مردم 
را افزایش دهیم، مارپیچ تورمی ادامه 
خواهد داشــت و با تاثیری زودهنگام 
ســفره معیشــتی آنان را کوچک تر 

خواهد کرد.
 تورم هر میزان از افزایش 

درآمد ثابت را می بلعد
این فعال اقتصادی بــا بیان اینکه 
چالش اصلی در بحث تــورم، افزایش 
نقدینگی و پایه پولی است، اظهار کرد: 
در شــرایطی که در دهه ۹۰ پایه پولی 
۶.۴ برابر معــادل ۶۴۰درصد و حجم 
نقدینگی کشور معادل ۱۴۰۰درصد 
رشد داشته اما متوسط رشد اقتصادی 
کشــور نزدیک صفر بوده و خالص نرخ 
تشکیل ســرمایه در دو بخش صنعت 
و کشــاورزی منفی بوده، یعنی بخش 
واقعــی اقتصــاد از این حجم 
نقدینگــی  عظیــم 
بی نصیــب مانده و 
تورم تشدید شده 

است.
به  ز  مســا جا
نقش بانک ها در 
بحث توزیع پول 
و نقدینگــی در 
کشور اشاره کرد و 

افزود: اصــالح نظام بانکــی که قرار 
بــود در زمان احمدی نــژاد درقالب 
یک جراحــی بزرگ همــراه با نظام 
مالیاتی، نظام توزیــع، نظام واردات 
و صــادرات، نظام صــدور مجوزها و 
نظام یارانه ها انجــام پذیرد از مرحله 
ایده و شعار و نوشــتار به قلمرو عمل 
درنیامد و نظام ناکارآمد بانکی مبتنی 
بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا 
مصوب سال ۶۲ که قرار بود به صورت 
آزمایشی ۵ساله اجرا شود، همچنان 
استمرار یافته اســت. در این شرایط 
اغلب بانک های ما ورشکســته بوده 
و برای مثبت نشــان دادن ترازنامه 
خود اموال راکد خود را با قیمت های 
باال تجدید ارزیابی می کنند. همین 
ارزش یابی بانک ها بر دارایی های خود 
که از آن به عنوان دارایی های  مسموم 
یاد می شود، اسباب رشد قیمت های 
حبابی را در بخش مستغالت و امالک 
فراهم آورده و تهیه مســکن را برای 
اقشار فرودست جامعه به یک رویای 
دســت نیافتنی بدل کرده و افزایش 
جهشــی اجاره بها را نیــز غیرقابل 

کنترل کرده است.
وی افزود: عامل مهم نابســامانی 
پولی و تورم، استقراض دولت ها از بانک 
مرکزی در تأمین کســر بودجه های 
سالیانه است که اســباب افزایش پایه 
پولی و رشــد نقدینگی را فراهم آورده 
است. بخش واقعی اقتصاد از نقدینگی 
چنــدان نصیبی نداشــته و در عوض 
بازارهای غیرمتشکل پولی و دالر و طال و 
رمزارزها، امالک و مستغالت نقدینگی 
را جذب کرده و صدمات جبران ناپذیری 
را به تولید ناخالص داخلی و اشتغال وارد 
کرده، تورم را افزایــش داده و کاهش 
ارزش پول ملی، تنزل قدرت 
خرید و کوچک تر شــدن 
سبد معیشــتی و فقیرتر 
شــدن مردم بویژه اقشــار 
حقوق و دستمزدبگیر 
و بازنشســتگان و 
صاحبان درآمدهای 
ثابت را سبب شده اند. 
درحقیقــت مکانیزم 
فقیرسازی عمومی مردم 
از طریــق همین تورم 

و کاهش ارزش پول ملی و تنزل قدرت 
خرید عمل می کند. توسل به اقداماتی 
نظیر افزایش حقوق ها و دستمزدها و 
یارانه ها، اقتصاد را در مارپیچ دستمزد- 
تورم گرفتار می کند که رهایی از آن جز 
با افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد 

ملی و اشتغال امکان پذیر نیست.
پرداخت یارانه به افزایش فقر 

دامن می زند
جامساز با انتقاد از سیاست پرداخت 
یارانه یا سایر پرداخت های معیشتی 
بالعوض در اشــکال مختلف کاالیی 
و نقدی گفت: این سیاســتی است که 
برخــی از کشــورهای دارای اقتصاد 
متمرکز دولتی به اســم مبارزه با فقر 
مطلق انجام می دهند که در ایران نیز 
معمول بــوده اما جواب نداده اســت. 
این کشــورها با نقض استقالل بانک 
مرکزی و اســتقراض از ایــن بانک در 
حقیقت دست در جیب مردم می کنند 
تــا در کوتاه مدت بــه مطالبات مردم 
پاسخ گویند اما به نابه سامانی اقتصاد و 

افزایش فقر دامن می زنند.
این کارشناس اقتصادی درباره بحث 
مالیات ســتانی نیز گرفت: درآمدهای 
مالیاتی در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، 
بســیار متوهمانه به میزان ۵۷۲هزار 
میلیارد تومان یعنی ۳ برابر درآمدهای 
مصوب بودجه ســال جــاری تعیین 
شده است که قطعا بخشــی از آن قابل 
وصول نیست. با این وصف کمیسیون 
تلفیق مجلس ۲۰درصــد بر آن افزوده 
که در مجموع کســب درآمد مالیات را 
در این حجم به امــری موهوم تبدیل 
می کند که بر کسری بودجه می افزاید، 
آن هم در شرایطی که اقتصاد در حال 
رکودتورمی است، درآمد کسب و کارها 
افت کرده و اکثریت طیــف مؤدیان را 
حقوق بگیران و دستمزدبگیران و اصناف 
و تولیدکنندگان بخش خصوصی که از 
کمبود سرمایه در گردش رنج می برند، 
تشکیل می دهند. ضمن آنکه مالیات بر 
ارزش افزوده، روی قیمت های تورمی 
اخذ می شــود که خود تورم را تشدید 

می کند.
نهادهای حکومتی، بزرگترین 
فرارکنندگان مالیاتی هستند

جامساز با اشاره به اینکه کارآفرینان 
واقعی در این شرایط مالیاتی، نمی توانند 
در حد ظرفیت خود فعالیت کنند، افزود: 
کسانی که باید مالیات بیشتری بدهند، 
دقیقا گروه های قدرتمندی هســتند 
که مالیات گریزند. ایــن گروه دقیقا به 
نهادهای حکومتی نزدیک هســتند. 
کلیه نهادهای نظامی که به اقتصاد ورود 
کرده اند، بنگاه های نزدیک به شســتا، 
بنیادهای تعاون، شرکت های دولتی، 
آستان ها و ســتادهای اجرایی و بنیاد 
مسکن و مستضعفان و شهید و امثالهم 
گروه هایی هستند که با وجود گردش 
هزاران میلیاردی یا از پرداخت مالیات 

معافند یا مالیات گریزند.
این اقتصاددان با بیان اینکه بخش 
اعظمی از اقتصاد دولتی کشور مستقیم 
و غیرمســتقیم به این نهادها وابسته 
اســت، بیان کرد: بحث نظارت و اخذ 
مالیــات از این نهادهــا از دولت قبلی 
تا امــروز مطرح بوده و هســت اما اگر 
هم مالیات پرداخــت می کنند، طبعا 
به ســبب برخــورداری از قدرت های 
رانتــی با ارقــام واقعی کــه باید اخذ 

شــود، همخوانی ندارد. دولت و اداره 
دارایی نیز از اقتدار کافی در راســتای 
حسابرســی و اخذ مالیات حقه خود 
برخوردار نیست. حقوق ها و فیش های 
نجومی چند ده میلیــون تومانی نیز 
در فرآینــد حساب ســازی ها قابــل 
بررسی نیستند. حســاب ها و مخارج 
و قیمــت تمام شــده عمدتا شــفاف 
نیســت و طرح های تحقیق و تفحص 
کمیســیون های مجلس نیــز از این 
بنگاه های عظیم معموال بدون نتیجه 

معلوم، فورا پایان می یابند.
وی با بیــان اینکــه مــردم برای 
سرمایه گذاری به منظور حفظ ارزش 
پول هایشان در برابر تورم، در بازارهای 
مختلــف از قبیــل ارز، طــال و بورس 
ســرمایه گذاری می کنند، افــزود: در 
گذشــته ای نه چندان دور دیدید که 
بورس محل بلعیده شــدن پول های 
مردم شد و بسیاری از سهام داران خرد 
ســرمایه های خود را از دست دادند. در 
حقیقت مافیاها و باندهای دارای رانت 
اطالعاتی حاکم بر بورس توانســتند با 
تبلیغات و جلب اعتمــاد مردم، حجم 
باالیی از ســپرده های مردمــی که از 
بی ارزش شــدن پول خــود در هراس 
بودند را ببلعند. در بازارهای ارز و سکه 
و داللی و احتکار نیز سود باالیی نهفته 
است که قاعدتا عامالن آن بدون ارتباط 
با مهره هــای مهمی از دســتگاه های 
دارای رانت مدیریتی و اطالعاتی درون 
دیوان ساالری نمی توانند به سود برسند. 
به این معنا می تــوان گفت اصلی ترین 
ســودها و اصلی تریــن گریزگاه ها از 
پرداخت مالیات دقیقا ریشه در درون 
نهادهای پرقدرت شبه دولتی و فرادولتی 
متصل به عوامل بوروکراسی دارد، یعنی 
بدون هماهنگی با بوروکراسی دولتی 
 نمی تــوان به راحتــی فــرار مالیاتی 

انجام داد.

سیاست خارجی ایران در خدمت 
گرانی و افزایش فاصله طبقاتی است

جامساز با اشاره به مشکالت سیاست 
خارجی ایران که منجر به گره خوردن 
مسائل ساختاری مثل گرانی و فاصله 
طبقاتی شده، یادآور شد: یکی از مسائل 
اقتصاد ایران، برون افتــادن از زنجیره 
اقتصاد جهانی است. در همین شرایطی 
که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین پیش 
آمده، به دلیل اتحاد شکل گرفته غیرقابل 
تصور بســیاری از کشــورها علیه این 
تهاجم نظامی، تحریم های قاعده مندی 
علیه روســیه وضع شــد، ارزش روبل 
۴۰درصد کاهش یافت و بورس روسیه به 
شدت تنزل یافت. بدیهی است ادامه این 
وضع به فروپاشی اقتصاد روسیه منجر 
خواهد شد. حال وضعیت فعلی روسیه را 
در همین مدت کوتاه با وضعیت ۱۰ساله 
اخیر ایران مقایسه کنید تا متوجه عمق 
تخریب اقتصاد کوچک تر ایران شوید. 
با کســری بودجه ۳۰۰هــزار میلیارد 
تومانی فعلی و آسیب های اقتصادی که 

از سوءمدیریت ها، تحریم ها و کرونا ناشی 
شده اگر به توافقی هم دست یابیم و امور 
را بدون تحریم مدیریت کنیم، بازگشت 
به وضعیت یک دهه پیشــین زمان بر 

خواهد بود.
این اقتصاددان با اشاره به بسیاری 
از نهادهای عمومــی غیردولتی که به 
راحتی مخارج خود را از محل درآمدهای 
خود تامین می کنند ولی باز هم بودجه 
دریافت می کنند، افزود: بســیاری از 
نهادهای تبلیغاتی، خدماتی، مذهبی و 
رسانه ای خود محل درآمدهای گسترده 
هســتند و اموال دارای کاربری سودده 
دارند، مانند فروش تبلیغات روی آنتن 
و بیلبوردهــا و درآمدهــای حاصل از 
فروش کاال و خدمات که می توانند بدون 
دریافت بودجه دولتی هزینه های خود 
را تامین کنند اما باز هم ساالنه هزاران 
میلیارد تومان بودجــه می گیرند. در 
بین این نهادها می توان به صداوسیما 
و شهرداری ها اشاره کرد که خود محل 
درآمدهای گسترده دارند ولی باز بودجه 
اضافــی دریافت می کنند و به شــکل 
غیرمتعارفی به لحاظ اقتصادی بزرگ 
شده و از شمول رسیدگی ها و مالیات ها 
خارج هســتند. این درحالی است که 
هرساله نیز ردیف های بودجه این نهادها 

افزایش می یابد.

وی در پایان گفت: آقای رئیســی 
باید بداند در یک اقتصاد با محوریت 
رانت قدرت و اطالعات و با ســاختار 
متصلب دولتــی و محوریت تجارت 
پنهان به جای تولید آشکار، رسیدن 
به اهدافی مانند دســتیابی به تورم 
۲۲درصدی و ریشــه کنی فقر مطلق 
تنها خیال است. تا تصمیمات اساسی 
در راســتای تغییــرات بنیادیــن از 
سوی نهادهای متولی صورت نگیرد، 
نمی توان به بهبود امید داشت. با تداوم 
روند سیاست گذاری های تجربه شده، 
آســتانه تحمل مردم تحلیل می رود 
و اعتراضــات و مطالبــات خیابانی 
آنها افزایــش می یابد و گســترش 
بحران هــای اجتماعی، چالش هایی 
نظیر مــرگ و میر و نارســایی های 
فیزیکی ناشی از سوءتغذیه، کاهش 
جمعیت به ســبب اجتناب از ازدواج 
و فرزندآوری، مهاجــرت نخبگان و 
جوانــان و معضالت امنیتــی دور از 

انتظار نخواهد بود.

60میلیون ایرانی، فقیر یا در آستانه فقرند

دلخوشی به حل مشکالت کشور با »باید«ها و »دستور«ها
روالی باب شده که 

مسئولین در برابر کاستی ها 
و بی تدبیری ها در کسوت 

مردمی قرار گرفته و از زبان 
آنها به بیان دردها، ناکامی ها 
و مطالبات مردم می پردازند 

انگار نه انگار که آنها در 
وقوع این ناهنجاری ها 

نقش آفرین بوده اند

خط فقری که در پایان سال 
گذشته به ۹میلیون تومان 
رسیده بود، امسال حدود 
۱0میلیون تومان است که 
این مبلغ موجب می شود 
که حدود 60 میلیون نفر 

از جمعیت کشور زیر خط 
فقر یا نزدیک خط فقر قرار 

گیرند

مکانیزم فقیرسازی عمومی 
مردم از طریق تورم و 

کاهش ارزش پول ملی و 
تنزل قدرت خرید عمل 

می کند و توسل به اقداماتی 
نظیر افزایش حقوق ها و 

دستمزدها و یارانه ها، 
اقتصاد را در مارپیچ 

دستمزد- تورم گرفتار 
می کند
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 جلسه شورای عالی کار
 باز هم بی نتیجه پایان یافت

عضو شــورای عالی کار با بیان اینکه این شورا 
امروز تشکیل جلسه می دهد، گفت: سبد معیشت ۸ 
میلیون و ۹۷۹هزار تومانی باید به عنوان معیار اصلی 

برای تعیین دستمزد باشد.
محمدرضا تاجیــک در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر در مورد جلسه روز شنبه شورای عالی کار، اظهار 
کرد: نظر گروه کارگری این اســت که برای تعیین 

دستمزد ماده ۴۱ اجرا شود.
عضو کارگری شــورای عالی کار افــزود: گروه 
کارفرمایی ظاهــراً به جمع بندی نرســیده و وارد 

گفت وگو نشدند از این رو جلسه به نتیجه نرسید.
وی ادامه داد: روز دوشنبه )امروز( ساعت ۱۸:۳۰ 
جلســه بعدی شــورای عالی کار برگزار می شود. 
امیدواریم که شــرکای اجتماعی این موضوع را در 
ذهن داشــته باشــند که در صورت افزایش توان 
خرید کارگران بازدهی کارخانجــات نیز افزایش 
می یابد. روال سال های قبل اشتباه بود و باعث شد 
روزبه روز در تولید ضعیف شویم.تاجیک گفت: باید 
در دستمزد کارگران تغییر و تحول داشته باشیم و 
تعیین دستمزد براساس تبصره ۲ ماده ۴۱ باشد. با 
توجه به اینکه به تفاهم هر چه بیشتر در شورای عالی 
کار نیاز داریم توقع داریم در جلســه، اعداد اعالمی 
کارفرماها برای تعیین دستمزد مطابق با قانون باشد.
عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: اگر 
به نتیجه نرسیم، روز چهارشــنبه جلسه دیگری 

خواهیم داشت.
    

 عیدی بازنشستگان جامانده
 با حقوق اسفند پرداخت می شود
در پــی اعتراضــات 
برخــی بازنشســتگان 
مبنی بر عــدم دریافت 
عیدی، مدیرکل امور مالی 
صندوق بازنشســتگی 
کشوری توضیحاتی در 
این باره ارائــه کرد.به گزارش »توســعه ایرانی«، 
علی خدامی گفت: طبق مصوبــه مورخ ۲۷ بهمن 
هیأت وزیران، بــرای بازنشســتگان و موظفینی 
که پرداخت حق عائله منــدی و اوالد آنها برعهده 
صندوق بازنشستگی کشوری اســت و در لیست 
حقوق بهمن ماه به آنان حقوق پرداخت شده، مبلغ 
ثابت ۱۶ میلیون ریال به عنوان عیدی سال ۱۴۰۰ 
پرداخت شده و در صورت وجود چندین وظیفه بگیر 
از یک دفتر کل، مبلغ فوق به صورت مســاوی بین 
وظیفه بگیران تقسیم می شود.وی افزود: احکامی 
که در نیمه دوم بهمن تا قبل از تاریخ مصوبه هیأت 
وزیران به صورت قطعی و جاری تغییر پیدا کرده، 
ولی عیدی آنها در پایان بهمن کارسازی نشده، در 
اسفند ۱۴۰۰ کارسازی خواهد شد.خدامی افزود: 
دستگاه هایی که فاقد ردیف بودجه ای هستند، باید 
طبق رویه هر ساله، رأساً نسبت به کارسازی عیدی به 
حساب بازنشستگان و وظیفه بگیران خود اقدام کنند 
و صندوق بازنشستگی کشــوری در این خصوص، 

هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
    

 300هزار کارگر فصلی
 تحت پوشش بیمه قرار می گیرند

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روســتاییان و عشــایر گفت: پیش بینی می شود 
۳۰۰هزار نفر از کارگران فصلی در تمام استان های 
کشور، تحت پوشش بیمه صندوق بیمه اجتماعی 

قرار بگیرند.
بیت اهلل برقــراری در گفت وگو بــا خبرگزاری 
فارس اظهار کرد: تفاهم نامه ای بین صندوق بیمه 
اجتماعی و اتحادیه تعاونی های تامین نیاز صنفی 
استادکاران، کارگران ساختمانی و فصلی کشور در 
راستای اجرای قانون عدم لزوم بیمه مجدد اجباری 
شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر 

از ۲۰هزار نفر منعقد شده است.
وی افزود: ممکن است شاغلین فصلی به صورت 
فصلی تحت پوشــش بیمه اجتماعی قرار داشته 
باشند یا اساساً فاقد هرگونه پوشش بیمه اجتماعی 
باشند. براساس قانون فوق شــاغلین فصلی، در 
صورتی که کارگران دارای تاییدیه معتبر از اتحادیه 
تعاونی های تامین نیاز صنفی استادکاران، کارگران 
ساختمانی و فصلی کشور باشند می توانند عضو 

صندوق شوند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روســتاییان و عشایر خاطرنشــان کرد: کارگران 
فصلی با پرداخــت ۵درصد حق بیمه و با ســهم 
بیمه شده به صورت سالیانه حداقل ۳۹۰هزار تومان 
و حداکثر ۱۱۴۰هزار تومان برای یک سال از مزایای 
بیمه شامل مســتمری دوران پیری و سالمندی، 
ازکارافتادگی کلی، بازماندگان متوفی، نقل و انتقال 
ســوابق و پرداخت ۱۰درصدی حق بیمه سالیانه 

توسط دولت بهره مند می شوند.

اخبار کارگری


