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اخبار کارگری

دست خالی دولت برای اجرای سیاستهای حمایتی

بدون ارتباط با جهان ،یارانه هم قابل پرداخت نیست

با نزدیک شدن به موسم انتخابات
ریاســت جمهوری ،بازار وعدهها برای
اصالح نظام اقتصادی ،مبارزه با فساد،
خاموش کــردن آتش جهنــم ،حل
جهادی مشــکالت مردم و ...داغ شده
است.بهگزارشتوسعهایرانی،مشکالت
اقتصادی مردم در ســالهای گذشته
به حدی وخامت پیــدا کرده که کمتر
مسئولی میتواند این واقعیات را نادیده
بگیرد.کاهشنرخمشارکتاقتصادیبه
دلیلیاسمردمازکسبشغلمناسب،
افزایشضریبجینیدرکشور،افزایش
آسیبهای اجتماعی متاثر از وضعیت
اقتصادیو...موضوعاتیاستکهجامعه
را به شــدت آزار میدهد و از همین رو،
مدعیانکسبکرسیریاستجمهوری
آینده ،شعارهای خود را بر پایه حل این
مشکالت بنیان گذاشــتهاند و مدعی
هستندکهباانتخابآنها،رونقدوبارهبه
اقتصادایرانبازمیگردد.
«مرتضی افقــه» اســتاد اقتصاد
دانشگاهشهیدچمراناهوازدرگفتوگو
با ایلنا ،لغو تحریمها را شــرط الزم و نه
کافی بــرای حرکت به ســمت بهبود
وضع اقتصادی میداند و معتقد است
افزایش فقر و نابرابری و بیکاری ،نتیجه
نظاماداریواجراییناکارآمد،ضدتولید
و ضدتوسعه اســت .این اقتصاددان در
این گفتوگو کــه در ادامه میخوانید،
معتقد است اگر در ســه دهه گذشته،
دچار مشکالت حادی مثل مشکالت
سه سال اخیر نشدهایم ،به دلیل وجود
درآمدیهاینفتیبودهاست.
امروز بسیاری از کارگران و
اقشــار ضعیف جامعه با بحران
معیشــتی دســت و پنجه نرم
میکنند .این بحران معیشــتی
نتیجه چیست و دولت آینده برای
بهبودوضعیتاقتصادیِ کارگرانو
اقشــار ضعیف جامعه باید چه
اقداماتیانجامدهد؟

وضعیت اقتصــادی موجود به طور
اعم و بهخصوص وضعیــت کارگران و
اقشار کمدرآمد ،خیلی به دولت مربوط
نمیشود.نقشدولتهادراوضاعفعلی
محدوداستوبهاعتقادمنتغییردولت
در وضعیت اقتصــادی تاثیر چندانی
ندارد .مشکالت اقتصادی ما ریشه در
ســاختارهایی دارند که در کوتاهمدت
تغییر نمیکنند و همین ساختارهای
معیوب باعث شده که ما االن به شدت
تحت تاثیــر تحریمها باشــیم .اما اگر
بخواهم پاسخی به سوال شما دهم باید
بگویم که دولــت آینده بــرای اینکه
مشکالت کارگران را کمتر کند ناگزیر
به انجام دو کار اســت :نخســت رونق
اقتصادی و افزایش تولیــد و در ادامه
افزایشاشتغال.
به عبارتی رشد اقتصادی میتواند
اتفاق بیفتد اما اگر این رشــد مربوط به
واحدهای بزرگ و ســرمایهدار باشــد
الزامامنجربهافزایشاشتغالنمیشود.
برای اینکه به اقشار کمدرآمد جامعه به
خصوصکارگرانکمکشود،همرشدو
رونقاقتصادیالزماستوهماصطالحا
رشــد فقرزدا باید اتفــاق بیفتد یعنی
رشــدی که همراه با افزایش اشتغال
باشد.درشرایطفعلیبرایاینکهچنین
اتفاقی بیفتــد راهی جز حــل کردن
تنشهای بینالمللی نداریم .تحریمها
بایدبرداشتهشودومشکل FATFحل
شود و هر دولتی بیاید نمیتواند کاری
کندمگراینکهازاینمسیربگذرد.حتی
اگر دولت اصولگرایی که مخالف برجام
و FATFاستهمرویکاربیاید،ناچار
به توافق با جامعه بینالملل برای رفع
تحریمهاست تا بتوانیم مراودات مالی
با دنیا داشته باشیم .این موضوع شرط
الزم رفع مشــکالت کارگران است اما
شرطکافینیست.شرطکافیایناست
که مدیران کارآمد و صاحب اندیشهای
روی کار بیایند که بداننــد با امکانات
موجودچگونهبایدتولیدملیراافزایش

داد تا از مسیر این افزایش تولید ،توزیع
درآمد انجام شــود و بهترین راه توزیع
درآمدنیزافزایشاشتغالاست.
بهساختارهاونقشساختارها
در بحران فعلی اشاره کردید .اگر
امکان دارد در این مورد بیشــتر
توضیحدهید.
ما دو مشــکل ســاختاری داریم.
اولین مشــکل مربوط اســت به نظام
ارزشــی حاکم بــر تصمیمگیریها و
تصمیمســازیها و دومین مشــکل
ساختاری ما ،نظام انتخاب و انتصاب و
ت ِمسئولینومدیرانِ رده
تائیدصالحی 
باالوپاییناست.بهدالیلایدئولوژیک،
کفایتافرادبرایقرارگرفتندرپستها
تعیینکننده نیســت و این مشکل از
پستهای رده باال گرفته تا رده پایین
وجود دارد .حتــی در گزینش ادارات
عمدتا شایستهساالری حاکم نیست و
مالکهاچیزهایدیگریاستوهمین
موضوع باعث شــده که نظام ناکارآمد
بروکراسیحاکمشودکهازموانعجدی
کسبوکارهاست.
نظام اداری و اجرایــی و مدیریتی
ما سرمایهگذار را فرســوده و افسرده

برای اینکه به اقشار
کمدرآمد جامعه به خصوص
کارگران کمک شود ،هم
رشد و رونق اقتصادی الزم
است و هم اصطالحا رشد
فقرزدابایداتفاقبیفتد
یعنی رشدی که همراه با
افزایش اشتغالباشد
میکند تا جایی کــه گرایش کمتری
برای ســرمایهگذاری ایجاد میشود.
وقتی ســرمایهگذاری انجام نشــود،
اشتغالی ایجاد نمیشــود و وقتی هم
اشتغال نباشد توزیع درآمدی حاصل
نمیشودوتراکمثروتدردستعدهای
خاص اندوخته میشود .بنابراین ریشه
مشکالت به نظام ارزشی ما و نظام تائید
صالحیتها برمیگردد .افزایش فقر و
نابرابری و بیکاری ،نتیجه چنین نظام
اداری و اجرایــی ناکارآمد و ضدتولید و
ضدتوسعهاست.
یکی از مشکالت کارگران،
فاصله بین درآمــد آنها و مخارج
زندگی است .اجرای قانون کار در
تعیینحداقلدستمزدتاچهاندازه
میتوانداینمشکلراحلکند؟
مشــکل کارگران صرفا با افزایش
حداقل دســتمزد حل نمیشود .فکر
میکنــم اگر دولــت اصولگــرا روی
کار بیایــد ،از آنجا که نگــرش آنها
غیرتوسعهای و غیرتولیدی است،
حتی با رفع تحریمها هم مشکل
به شکل اساسی حل نخواهد
شــد .ممکن است وضعیت
مقداری بهتر شود اما نگرش
این گروه به گونهای است که الزاما
منجربهرونقنخواهدشد.
در مورد دســتمزد کارگــران باید
بگویم که به دلیــل بیکفایتیها ،کل
ســرمایههای کشــور مصرف شده

و دولــت پولی ندارد تــا بتواند حداقل
دستمزد را باالتر از این مقدار ببرد چرا
کهدرآنصورتنهدولتمیتواندحقوق
کارمندانش را بدهد و نــه میتواند به
بخش خصوصی فشار وارد کند .فشار
به بخش خصوصی هزینه تولید را باال
میبردواینمنجربهتورممیشود.تنها
راه ،حرکت در مســیر رونق اقتصادی
است که متاســفانه تفکر حاکم ،اصال
تفکریتولیدمحورنیست.
اگر در ســه دهــه گذشــته دچار
مشکالتحادیمثلمشکالتسهسال
اخیرنشدیم،بهدلیلوجوددرآمدیهای
نفتی بود .با درآمدهای نفتی توانستیم
وضــع را از حالت بحــران خارج کنیم
اما همانطور کــه دیدیم بعد از تحریم
ســال ۹۷به بعد ،در بحرانی عمیق فرو
رفتیم .بنابراین هر دولتی بیاید در وهله
اول باید مشکل تحریم را حل کند .اگر
تحریم حل نشــود نه تنها هیچ دولتی
نمیتواند مشــکالت فعلی را حل کند
بلکه مشکالت به شــدت افزایش پیدا
میکند.
برخیازاقتصاددانانمعتقدند
حتیبابرداشتهشدنتحریمهانیز
نمیتوان امیدی به حل مشکالت
داشتکهالبتهشماهمبهآناشاره
کردید ولی اساسا رفع تحریمها
چقدربرایبهبودوضعیتاقتصادی
اهمیــت دارد و آیا بــدون لغو
تحریمها،میتواندرمسیربهبود
گامبرداشت؟
در شرایط فعلی لغو تحریمها خیلی
مهماست.تحریمهاگلویاقتصادکشور
رافشردهوراهنفسراگرفتهاماهمانطور
که گفتم برداشــتن تحریم شرط الزم
استونهکافی.بالغوتحریمهاپولهای
زیادیآزادمیشودوهمینپولهادست
دولت را برای انجام برخــی از کارها باز
میکندامابایدتوجهداشتهباشیمکهدر
میانمدتوبلندمدتنهایتابهسالهای
قبلاز ۹۷برمیگردیم.درواقع ما قبلاز
این تحریمها نیز مشکل داشتیم اما از
سال ۹۷بهبعدبهسمتبحرانرفتیم.
در سالهای بعد از جنگ تقریبا به
دلیل وجود ســاختارهای ناکارآمد ،از
امکانات به اندازه کافــی بهره نبردیم و
اگر این موضوع نمود عینی نداشــت و
بیکفایتیهــا و بیتدبیریها خود را
نشــان نمیداد ،به دلیــل درآمدهای
نفتی بود .از ســال ۹۷که به طور کامل
نفــت را تحریم کردنــد ،آنچه حاصل
بیتدبیریهاوبیکفایتیهابود،خودرا
نشان داد .بنابراین اگر تحریم رفع شود
به همان ســال قبل از  ۹۷برمیگردیم
و اگر ســاختارها اصال ح نشــود باز هم
بهرهوریپایینوناکارآمدیباالمیرود
و مشــکالت کارگری و فقر و نابرابری
همچنان مثل قبل باقــی خواهد ماند.
درواقع چنانچه تحریم برداشته شود،
وضعازاینبدترنمیشود.
انجامسیاستهایبازتوزیعی
به نفع اقشار ضعیف جامعه در این

اگر تحریم رفع شود
به سالهای قبل از۹۷
برمیگردیم و اگر ساختارها
ح نشود باز هم
اصال 
بهرهوری پایین وناکارآمدی
باال میرود و مشکالت
کارگری و فقر و نابرابری
مثلقبلباقیخواهدماند
شرایطچقدرمهماستوآیادولت
آینده میتواند در این مسیر گام
بردارد؟
خیر ،چــون فعــا قلــک دولت
خالی شــده و همه اینها منوط به لغو
تحریمهاست .اگر تحریمها لغو و تولید
ملی افزایش پیدا کند و شــاهد رونق
اقتصادی باشیم ،درآمد مالیاتیِ دولت
نیزافزایشپیدامیکندوازمسیرافزایش
درآمد مالیاتی و درآمــد نفتی ،دولت
میتواندازطریقپرداختهایانتقالییا
یارانه،سطحزندگیاقشارضعیفجامعه
را تا حــدودی باال ببرد .اگــر این اتفاق
نیفتد ،از آنجا که در این سه سال اخیر،
ذخایرمان را مصــرف کردهایم ،دولت
امکان انجام سیاســتهای بازتوزیعی
راندارد.
کمکهای دولــت در قالب
یارانههاراچطورارزیابیمیکنیدو
اهمیت هدفمندسازی یارانهها در
دولتجدیدتاچهاندازهاست؟
هدفمندســازی یارانهها از همان
دوران احمدینژاد شروع بدی داشت و
اصال هیچوقت هدفمند نبود .هدفمند،
یعنیصرفاافرادنیازمندویکیدودهک
پایین جامعه ،یارانــه دریافت کنند نه
اینکه به همه یارانه تعلق بگیرد! در حال
حاضر هم اگرچه ممکن اســت یکی
دو دهک باال یارانــه دریافت نکنند اما
دریافتیطبقاتپایینزیادنشدهاست.
ما باید دریافتی طبقات بــاال را حذف
و به طبقات پایین اضافــه کنیم .البته
یکی از دالیلی عدم موفقیت این طرح،
ناتوانی در تمیز بین نیازمندان واقعی و
غیرواقعیبود.
یکی دو سال پیش وزارت رفاه اعالم
کرد کــه حدود ۶۰میلیون مشــمول
دریافت سبد حمایتی هستند .این به
معنای آن است که متاســفانه حدود
 ۷دهک جامعــه نیازمند و زیرخط فقر
هستند .اگر این آمار درست باشد یعنی
به۷دهک اول بایــد یارانه تعلق بگیرد.
اما باز تاکید میکنم که در شــرایطی
هستیمکهاگرتحریمهالغونشود،دولت
نمیتواند همین پرداختهای یارانهای
را هم انجام دهد چراکه بودجهای ندارد.
بخش قابل توجهی از بودجه امسال از
طریق استقراضها تامین میشود که
اگر این اســتقراضها از بانک مرکزی
باشد ،احتماال باعث افزایش نرخ تورم و
بدترشدنوضعیتاقشارضعیفجامعه
خواهدشد.

خبر
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

ریزش شاغلین بخش خدمات در بهار پارسال

براساس نتایج پژوهش مرکز آمار و اطالعات راهبردی
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،تعداد شــاغلین بخش
خدمات در بهار سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل
از آن ،بیش از ۹۸۰هزار نفر کاهش داشته است.
به گزارش ایســنا ،طبق این گزارش ،روند بررسی تعداد
شاغلین فعالیتهای عمده اقتصادی حاکی از آن است که
جمعیت شــاغلین بخش خدمات در بهار سال گذشته در
مقایسه با فصل مشابه سال قبل از آن با کاهش مواجه شده و
ریزش ۹۸۲هزار و  ۵۱۹نفری نیروهای کار را نشان میدهد.
مقایسه تعداد شاغلین بخش خدمات در تابستان  ۱۳۹۸و
 ۱۳۹۹نیز از کاهش ۸۹۰هزار نفری حکایت دارد.
براساس این گزارش ،در بخش ساختمان در حالیکه
تعداد شــاغلین در بهار  ۱۳۹۹نسبت به فصل مشابه سال
قبل از آن کاهش ۶۶هزار نفری را نشان می دهد ،آمارها در

تابســتان  ۱۳۹۹روند افزایشی داشته به گونهای که بیش
از ۲۴۰هزار نفر به جمعیت شــاغلین ایــن بخش افزوده
شده است.
افزایش شاغلین بخش ساختمان میتواند نشان از رشد
مجدد فعالیتهای ساخت و ساز در کشــور باشد و انتظار
میرود بخشهایی از صنعت همچون تولید سیمان ،کاشی
و سایر مصالح ســاختمانی رونق بگیرند .البته پیشبینی
میشوددرصورتیکهوارداتبیرویهمحصوالتساختمانی
مشابه سالهای  ۱۳۸۸تا  ۱۳۹۲را شاهد باشیم ،اشتغال در
بخش تولید این محصوالت تغییر محسوسی پیدا نکند.
بخشهای نفت و معدن نیز طی تابســتان سال گذشته
روند افزایش تعداد شاغلین را نشــان میدهد اما در بخش
صنعت فارغ از سه بخش معدن ،نفت و ساختمان ،مقایسه
هر دو دوره بهار و تابستان  ۱۳۹۹نسبت به فصل مشابه سال

قبل کاهش تعداد شاغلین را به دنبال داشته است .به موجب
این گزارش ،تعداد شاغلین در بخش تولید محصوالت فلزی
ساخته شده با۱۶هزار و ۸۹۳نفر افزایش به۴۱۷هزار و۳۱۷
نفر رسیده که نشان میدهد این بخش در حال تبدیل به یک
بخش عمده اقتصادی است.
همچنین تعداد شــاغلین بخش تولید مبلمان در بهار
 ۱3۹۹نسبت به بهار ســال قبل ۳۷هزار و  ۷۵۶نفر کاهش
داشته ولی در تابستان  ۱۳۹۹نسبت به تابستان سال قبل
 ۵۸۵۳نفر افزایش یافته است که انتظار میرود با باز شدن
مرزها و کاهش قیمت دالر ،افزایش واردات موجب رکود در
این بخش نشود.
در بخش خردهفروشی تعداد شــاغلین در بهار ۱3۹۹
نسبت به بهار ســال قبل ۲۳۶هزار و  ۷۷۶نفر و در تابستان
 ۱3۹۹نسبت به سال قبل از آن۲۵۷ ،هزار و  ۵۰۶نفر کاهش
یافته لذا در این بخش همچنان تاثیر شیوع بیماری کرونا رو
به افزایش است.
در بخش هتل و رســتوران نیز با کاهش تعداد شاغلین
روبهرو هستیم به نحوی که در بهار  ۱۳۹۹بیش از ۱۵۸هزار

مدیرکل پزشکی قانونی استان خبر داد:

کاهش ۴۲درصدیآمارفوت
ناشی از حوادثکار در لرستان

مدیرکل پزشکی قانونی لرســتان گفت :سال
گذشته  ۱۴نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از
دستدادهاند.حمیدرضانظیفیدرگفتوگوباایسنا
اظهارکرد:براساسگزارشآماریاعالمشدهدرسال
گذشته  ۱۴نفر فوتی به دلیل حوادث ناشی از کار در
مراکزپزشکیقانونیاستانلرستانموردمعاینهقرار
گرفتهاند .وی اضافه کرد :این آمار در مقایسه با مدت
مشابه ســال قبل که ۲۴نفرگزارش شده۴۲درصد
کاهش را نشــان میدهد .مدیرکل پزشکی قانونی
لرستانعنوانکرد:بیشترینعللفوتدرحوادثکار
مربوطبهاصابتجسمسختوسقوطازبلندیبودهو
ازنظرجنسیتهمگیمردبودهاند.نظیفیبیانکرد:
همچنیندراینمدتآمارمصدومینناشیازحوادث
کارارجاعیبهمراکزپزشکیقانونیاستان ۶۶۹مورد
گزارششدهکهازاینتعداد۲۱نفرزنو ۶۴۸نفرمرد
هستند.عضوشورایقضاییلرستانخاطرنشانکرد:
آمارمصدومینحوادثکارنسبتبهمدتمشابهسال
قبل که  ۷۶۴نفر شامل ( ۲۳زن و  ۷۴۱مرد) گزارش
شده۱۲،درصدکاهشرانشانمیدهد.

تجمع مشاوران حفاظت فنی
مقابل وزارتکار

مشــاوران حفاظت فنی و خدمــات ایمنی در
اعتراض به اصالح آییننامه مشاوران حفاظت فنی
و خدمات ایمنی و صدور فراخــوان برای ثبتنام
براساس این آییننامه ،دیروز مقابل وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند .به گزارش ایلنا،
معترضان خواهان توقف ایــن فراخوان ،بازنگری
آییننامه و دستورالعمل با حضور صاحبنظران و
نمایندگانمشاورانحقیقیوطرحپیشنهاداتارائه
شده کمیته ارزیابی ایمنی مجلس در شورای عالی
حفاظتفنیهستند.اینعدهگفتند:درهفتههای
گذشته حوادث متعددی در محیطهای صنعتی
اتفاق افتاد؛ ازجمله انفجار در شهرک صنعتی لیا،
شهرک صنعتی شکوهیه قم ،حادثه معدن طزره،
حوادثساختمانیوآتشسوزیکارگاهمبلسازی
کهتعدادیازکارگرانجانباختندومصدومشدند.
جلوگیری از اســتمرار یافتن نظارتها ،وضعیت
ایمنیمحیطهایکارراازاینکههستبدترمیکند.
آنهاافزودند:مشاورانحفاظتفنیوخدماتایمنی
خواهانپایاندادنبهساقطکردناعتبارمجوزهای
خود هســتند و میگویند که این رویکرد میتواند
ایمنیبیشاز ۸۰میلیونایرانیرابهخطربیاندازد.

انفجارکوره ذوب باعث
مصدومیتسهکارگرفوالدنطنزشد

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان
نقص فنی را عامل اصلی انفجــار در کوره حرارتی
کارخانهفوالدنطنزعنوانکرد.منصورشیشهفروش
در گفتوگو با ایرنــا افزود :این حادثــه صبح روز
چهارشنبه در بخش کوره حرارتی فوالد نطنز رخ
داد .وی گفت :این حادثه سه مصدوم داشت که به
بیمارستانخاتماالنبیاینطنزمنتقلشدندوتحت
درمان قرار گرفتند .طبــق این گزارش ،این حادثه
حوالی ساعت  ۲و  ۴۰دقیقه بامداد روز چهارشنبه
در کوره حرارتی کارخانه فوالد نطنز رخ داد که در
پیآنسهکارگر ۲۶و ۲۸و ۵۸ساله مصدومشدند.

کارگران شهرداریآبادان دو ماه
حقوق معوقه دارند

نفر و در تابستان  ۱۳۹۹بیش از ۱۲۹هزار نفر کاهش یافته
که نشان میدهد تاثیر شیوع بیماری کرونا اندکی کاهش
یافته است.
کاهش۶۱هزارو ۴۸۴هزارنفریشاغلینبخشبهداشت
و مددکاری اجتماعی در تابستان  ۱۹۹۹نسبت به تابستان
سال قبل نیز اگرچه باید مورد بررســی دقیقتر قرار گیرد
ولی به نظر میرسد که این کاهش به دلیل کاهش مراجعه
بیمــاران غیرکرونایی به مطبهــا و کلینیکهای بخش
خصوصی باشد.

هزار و  ۸۰۰کارگر شــاغل در شهرداری آبادان
در استان خوزســتان حدود دو ماه معوقات مزدی
طلبکارند .به گفته کارگران ،شهرداری از نهادهای
مختلف ازجمله پاالیشگاه بابت عوارض آالیندگی
طلبانبوهدارد.اینکارگرانبهایلناگفتند:مطالبات
مابهحدوددوماهرسیدهوآخرینمزدیکهدریافت
کردهایممربوطبهاسفندبودکهبهصورتپایهحقوق
پرداخت شده است .این عده با اشاره به اینکه برای
پرداخت مزد بارها با مسئوالن شهری شهر آبادان
صحبتکردهایم،افزودند:مسئوالنشهریهمواره
اذعان دارند که این واحد خدمات شهری چندین
سال اســت در دریافت عوارض و بدهیهای خود
از ادارات بخش خصوصی و نهادهای دولتی دچار
مشــکل اســت .به گفته یکی از کارگران ،بخش
عمدهای از طلب شــهرداری به پرداخت نشــدن
عوارض آالیندگی پاالیشــگاه آبادان مربوط است
کهپرداختآن ۲۰تا۳۰درصدکاهشیافتهاست.

