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وبســایت ســازمان جهانــی کار 
اخیرا آمار حداقل دســتمزدی خود را 
به روزرسانی کرده و با احتساب حداقل 
مزد ۱۴۰۱، ایران اکنون در بحث حداقل 
دســتمزد رتبه هفتادم را داراست. به  
این ترتیــب ایران در ایــن زمینه یک 
پله پایین تر از چین با رتبه ۶۹ نشسته 
درحالی که چین به  همراه مزد، سبدهای 
یارانــه ای فراوانی را بــه کارگران خود 
می دهد که در محاســبات ســازمان 

جهانی کار منعکس نمی شود.
ایــن گــزارش درحالی منتشــر 
می شود که طبق محاســبات آماری 
مســتقل صندوق بین المللــی پول، 
ایران رتبه هفدهــم در تولید ناخالص 
ملی را در ســال گذشــته دارا شده و با 
این حســاب ایران اکنون هفدهمین 
اقتصاد بزرگ دنیاســت امــا در بحث 
دستمزدی همزمان از کشورهایی مانند 
بلغارستان، فیجی، عراق، لیبی، لبنان، 
کاستاریکا، ارمنستان، قبرس و آفریقای 
جنوبی پایین تر اســت. شاید عجیب 
به نظر برســد که یک چنین استعداد و 
موقعیت اقتصادی با شــرایط مزدی و 
معیشتی گروه های فرودست اجتماعی 
ایران هم خوانی نداشته باشد اما به نظر 
می رسد لحاظ کردن شرایط سنجش 
»دالری« مــزد، تحلیــل را آســان تر 
می کند. در شــرایطی که در ایران طی 
سال های اخیر به دلیل بحران کسری 
بودجه، تحریم ها، تــراز تجاری منفی 
و برخــی سیاســت های توزیعی غلط 
در حوزه پولی، بــا بحران کاهش ارزش 
پول مواجه اســت، افزایش قیمت دالر 
عمال هر ساله دســتمزد کارگران را به 
نسبت سبد معیشت و هزینه های خانوار 

تضعیف می کند.
به نظــر می رســد سیاســت های 

اقتصادی فعلــی دولــت مثل حذف 
ارز ترجیحی، سرنوشــت نامشخص 
مذاکرات برجام و حــذف یارانه برخی 
کاالهای استراتژیک مثل نان و خوراک 
دام، به مرور ایــن وضعیت را بدتر کرده 
و دولت را با اجبار به استقراض از بانک 
مرکــزی، به ســمت افزایش تــورم و 
بی ارزش سازی دســتمزد ۵میلیون و 
۷۰۰هزارتومانی فعلی کارگران سوق 

دهد.
کاهش مداوم سطح رفاه عمومی 

در الیه های فرودست جامعه
»احسان ســلطانی«، اقتصاددان و 
عضو هیأت علمی دانشــگاه الزهرا، در 
پاسخ به سوالی درباره نقش تحوالت نرخ 
ارز در ارزش نهایی دریافتی کارگران و 
کاهش ارزش مزد آنهــا گفت: اقتصاد 
ایران در برخورد با مسأله نرخ ارز وارد یک 
پروسه فسادانگیز شد. درآمدهای ارزی 
ایران طی یک دهه اخیر تغییری نکرده 
و از منظری می توان گفت که حتی کمتر 
هم شده است. در این دهه تولید ناخالص 
داخلی ایران در اقتصاد حقیقی ثابت باقی 
ماند و تازه هنر مدیران این بود که باعث 

نشدند کوچکتر بشود!
وی افزود: در این دوره نسبت مخارج 
دولت به کل ثــروت جامعــه و تولید 
ناخالص ملی )طی یک دهه( کوچکتر 

شد. این درحالی بود که از لحاظ درآمدی 
نیز دچار کاهش بخش حقیقی بودیم. 
ما در این دوره با کاهش مداوم ســطح 
رفاه عمومی به خصــوص در الیه های 
فرودست جامعه نیز مواجه بودیم. این 
افت به رغــم وجود ثروت در کشــور با 
افزایش چند برابری نرخ ارز طی ۱۰ سال 
همراه بود طوری که ما از سال ۱۳۹۰ تا 
همین سال گذشــته ۲۷برابر افزایش 
نرخ دالر را داشتیم. این کاهش ارزش 
پس انداز حقوق بگیــران حاکی از این 
است که حتما ثروت عمومی در جیب 
اقلیتی می رود و افزایش ضریب جینی 
در دهه ۱۳۹۰ تا امروز نیز مهر تاییدی بر 

این ادعا می زند.
ســلطانی با بیان اینکه بخش قابل 
توجهی از سرمایه های ناشی از افزایش 
نرخ ارز به خارج کشور رفته و اصطالحا 
»فرار ســرمایه « رخ داده، ادامه داد: در 
عین حال ما با سرکوب دستمزدی نیز 
مواجه بودیم. قدرت خریــد خانوارها 
اکنون نســبت به دهه ۸۰ تقریبا کمتر 
از نصف و چیزی حدود ۴۰درصد است. 
شــوک قیمت ارز عمال باعــث غارت 
منابعی می شود که تحت پوشش کاهش 
ارزش پول ملی می خواهند به صورت 
مداوم از اقتصــاد بخش حقیقی و مولد 

صنعتی خارج شوند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره 
به اینکــه »برخی بهانــه می آورند که 
چون نقدینگی باالست طبیعی است 
که نرخ ارز افزایش یابد«، تصریح کرد: 
نقدینگی را مردم و حقوق بگیران ثابت 
ایجاد نکردند بلکه خــود دولت و خود 
ثروتمندان که نیازمند خلق پول بدون 
پشتوانه بوده اند، چنین اقدامی را انجام 
دادند. کسری های دولت به جیب بانک ها 
رفت و در عین حال همان بانک ها اعالم 
ورشکســتگی می کنند که خود این از 
عجایب اقتصاد ایران است. ماجرا شاید از 

این قرار باشد که عده ای منابع را گرفتند 
و مالیات ندادند و امروز به شکل طبقه ای 
بزرگ از ثروتمندان بدل شدند که شاید 

۴ تا ۵درصد جامعه نیز نباشند.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر 
اینکه »برخــی اقتصاددانان معتقدند 
که نرخ فعلی دالر نیز سرکوب شده و 
واقعی نیست و اگر نرخ متناسب با بازار 
باشــد باید دالر ۳۳ یا ۳۵هزار تومانی 
داشته باشــیم«، جواب داد: براساس 
معــادالت منطقی اقتصــادی یعنی 
نســبت تورم داخلی به تورم خارجی، 
نرخ دالر اکنون بایــد ۱۷هزار تومان 
باشد و اگر دولت انضباط مالی داشت 
می توانست به همین نرخ برگردد. این 
حرف ها مبنای علمی ندارد و می تواند 
حتی در پس تحقــق منافعی نیز بیان 
شده باشد. اگر ادعا می کنند مسائلی 
مثل کســری بودجه و کســری تراز 
تجاری خارجی این بحران را ایجاد کرده 
اســت، باید گفت که این ادعا نیز اصال 
مبنا ندارد. من از افرادی که بر مبنای 
یک تجربه مســتند آماری یا تاریخی 
چنین ادعایی می کنند، می خواهم تا 
حداقل یک برگه محاسبات در اثبات 

این ادعای خود ارائه کنند.
 نرخ ارز باعث بحران 

در سفره های مردم می شود
»کمال ســیدعلی«، معاون ارزی 
اسبق بانک مرکزی و کارشناس مسائل 
پولی، نیز درباره اینکــه »آیا می توان 
نســبتی بین رفاه و معیشــت مردم با 
تصمیم دولت درباره نرخ ارز برقرار کرد 
و آیا نرخ واقعی دالر از این هم بیشــتر 
اســت«، توضیح داد: واقعیت این است 
که خود دولت بزرگترین عرضه کننده 
و بزرگترین تقاضاکننده ارز است اما باید 
گفت که نرخ ارز واقعی معموال به رقم نرخ 
ارز آزادی که در بازار وجود دارد، بسیار 
نزدیک است. یعنی نرخ ارز واقعی همان 

نرخ بازار است و همین نرخ باعث شده 
برخی بحران ها برای سفره های مردم 

ایجاد شود.
وی ادامه داد: دوستانی که می گویند 
نرخ ارز ۳۳هزار تومان یا بیشــتر باشد، 
ممکن است بر مبنای یک روش و متد 
بسیار خاص به این اعداد رسیده باشند، 
مثال مقایسه قیمتی طرفین معامله در 
داخل یا خارج می تواند به نحوی محاسبه 
شود که نرخ دالر از رقم کنونی نیز بیشتر 
محاسبه شود. بنابراین کشورهایی که 
این نوع مدل ها را پیاده می کنند و دنبال 
نرخ واقعی ارز هستند یا براساس نرخ بهره 
ارز، نظام ارزی خود را سامان می دهند، 
در شرایطی چنین تئوری هایی مطرح 
می کنند که اساسا آن شرایط در کشور 

ما وجود ندارد.
ســیدعلی با تاکید بر تفاوت های 
ایران با کشورهای دیگر توضیح داد: ما 
در شرایط تحریم هستیم و این یکی از 
تفاوت های مهم نظام ارزی ایران با سایر 
کشورها را تشکیل می دهد. انتظارات 
تورمی ای که در اقتصاد ایران پس از دوره 
ترامپ ایجاد شد، همه و همه شرایطی 
ایجاد کرد که در هیچکدام از کشورهای 
دیگر که به شــیوه های مطلوب برخی 
آقایان تعیین نــرخ ارز می کنند، این 
شــرایط وجود ندارد. ما در کشــوری 
درحال صحبت از نرخ ارز هســتیم که 
انتظارات تورمی ۴۰ تــا ۵۰ درصدی 
در آن ایجاد شــده و بازی در این زمین 
را اساسا متفاوت از سایر زمین ها کرده 

است.
این کارشــناس حوزه پولی و ارزی 
تصریح کرد: یکی دیگــر از بحث های 
مطرح در این زمینه که ایران را متفاوت 

می کند، مسأله نفت اســت. بازار نفت 
و درآمد دولــت از آن عمق ندارد و خود 
واردکننده تمــام ارز را به صادرکننده 
می دهــد و درنهایت دولت اســت که 
دریافت کننده ارز و توزیع کننده آن در 
داخل است. اما با همه این احوال، در چند 
سال گذشــته صادرات غیرنفتی ایران 
به دلیل شــرایط تحریم نفتی از درآمد 
نفتی ایران دو برابر پیشــی گرفته بود 
ولی در سایر شــرایط که بودجه کشور 
وابسته به نفت بوده، اگر شرایط عادی 
باشد و بیش از ۲.۵میلیون بشکه نفت 
بفروشیم، نرخ ارزی را خواهیم داشت 

که ممکن است با مدل های عادی قابل 
محاسبه باشد اما نباید این را فراموش 
کرد که همیشــه نرخ بازار در بحث ارز، 

همان نرخ واقعی است.
او در پاسخ به کسانی که معتقدند 
»نرخ ارز با تزریق دالر در بازار کنترل 
می شــود و این یعنی فاصله بین نرخ 
واقعی و بازار وجود دارد«، توضیح داد: 
میزان عرضه تعیین کننده نهایی است 
ولی وقتی منابع ارزی کشــور بسیار 
محدود است یا محدود شود، آن وقت 
این میزان تقاضــای جامعه به همراه 
میزان قاچاق، سفته بازی و فرار سرمایه 
است که تعیین می کند قیمت چقدر 
باشــد و به همین دلیل دولت با وجود 
اهمیتش در بــازار ارز، تعیین کننده 
نهایی نیست. لذا این شرایط که عرض 
شــد همه و همه باعث می شــود که 
سیستم تعیین نرخ ارز از آن مدل های 
مشخص دوســتان معتقد به افزایش 
نرخ ارز تبعیت نکند. البته ما امیدواریم 
کســانی که چنین ســخنانی را با هر 

گرایش اقتصادی مطرح می کنند، در 
افزایش نرخ ارز ذی نفع نباشند.

معــاون ارزی وقت بانــک مرکزی 
در پایان با بیان اینکه »سیاســت ها و 
تصمیمات بانک مرکــزی و دولت در 
نهایت بازی گر نهایی هستند«، تصریح 
کرد: اگر ما محدودیت ارزی را برداریم و 
ورود و خروج ارز به کشور راحت تر باشد 
و به یکسان ســازی نرخ ارز در بازارهای 
مختلف برسیم و مدیریت به نحوی باشد 
که در جهت کاهش نرخ ارز باشد، قطعا با 
افت نرخ دالر و افزایش قدرت خرید پول 

مردم در جامعه نیز مواجه خواهیم بود.

اقتصاد هفدهم جهان در دستمزد کارگران رتبه هفتاد را دارد

کژ  کارکردهای دالر در معیشت فرودستان

خبر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این 
وزارتخانه مدیریت بیش از ۴۰۰ شرکت را که 
متعلق به مردم اســت، برعهــده دارد و تالش 
می کند نیازها را با مدیریت درست منابع و بدون 

فساد برطرف کند.
به گزارش ایرنا، حجت عبدالملکی در سفر 
به شهرستان فیروزکوه، با بیان اینکه به اندازه 
۳۰ سال طرح نیمه تمام داریم، افزود: اگر منابع 
را درســت، عاقالنه و منطقی اســتفاده کنیم، 

تکمیل طرح های نیمه تمام شدنی است.
وی اظهار داشت: اگر به جای این تعداد طرح 
نیمه تمام  که ۳۰ سال طول می کشد طرح ها را 
منطقی شروع می کردیم و به اندازه منابع مادی 
کلنگ می زدیم و مصوبــه می گرفیتم با فرض 
اینکه هر کدام از طرح ها ۳۰درصد پیشــرفت 

داشته باشــد معادل ۱۰ ســال آینده در حال 
حاضر طرح داشتیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
جمعیت کشور ما کارگری است، اظهار داشت: 
این افتخار برای ۷۰درصد خانواده های ایرانی 
است که سرپرست و نان آور آنان کارگر هستند 

که برای پیشرفت کشور کار می کنند.
عبدالملکی خاطرنشــان کرد: هــر اندازه 
برای کارگران کاری انجام بدهیم فرســنگ ها 
از مســئولیت و وظیفه خود در قبال کارگران 
عقب هســتیم. وقتــی صحبت از معیشــت 
کارگران می شود، مســاله حقوق و دستمزد، 
ســالمت کارگران در محیــط کار و زندگی، 
مســکن کارگری، ایمنی و بهداشــت در کار، 
مسائل اجتماعی و فرهنگی برای خانواده های 

آنها و آســیب های اجتماعی که تا حدی آنها را 
آزار می دهد، باید مورد رسیدگی قرار گیرند.

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در ادامه 
گفــت: افزایش حقــوق و دســتمزدی که در 
شورای عالی کار اتفاق افتاد با تایید نمایندگان 
کارفرمایــان حاضر در جلســه مصوب شــد 
چون رســیدگی بیشــتر به کارگران منجر به 
 افزایش بهره وری، تولید و ســودآوری خواهد

 شد.
عبدالملکی با بیان اینکه ۶۱ مرکز بهداشتی، 
درمانی و بیمارستانی نیمه تمام در حوزه تامین 
اجتماعی داریم، اظهار داشــت: در وزارتخانه 
غیرمنطقی و غیرعادالنه هزینه نمی کنیم و تا 
بودجه و برنامه نداشته باشیم پروژه ای را شروع 
نمی کنیم و پروژه هــای ناقص را بدون توجه به 

اینکه به نام چه کســی تمام می شود، تکمیل 
می کنیم.وی گفت: در مــواردی که ضرورت 
ایجاب کند به ویژه در ســفرهای استانی طرح 
را از صفــر آغاز می کنیم امــا اولویت با تکمیل 
طرح های ناقص اســت و در این راســتا دولت 

مردمی به دنبال نفع مردم است.

وی با بیان اینکه به منظور بهره وری بیشتر 
انتصابات زیــادی را در وزارتخانه انجام دادیم، 
خاطرنشان کرد: در ۹ ماه گذشته ۴۵۰ انتصاب 
داشتیم تا به نیروهای مومن، متخصص و آشنا 
با درد مردم برای خدمات رســانی مسئولیت 

بدهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

نیازهارابامدیریتمنابعوبدونفسادبرطرفمیکنیم

 ایران طی سال های اخیر 
به دلیل کسری بودجه، 

تحریم ها، تراز تجاری منفی 
و سیاست های توزیعی غلط 

در حوزه پولی، با بحران 
کاهش ارزش پول مواجه 

است که هر ساله دستمزد 
کارگران را به نسبت سبد 

معیشت خانوار تضعیف 
می کند

سلطانی: قدرت خرید 
خانوارها اکنون نسبت 

به دهه ۸۰ چیزی حدود 
۴۰درصد است. شوک 

قیمت ارز عمال باعث غارت 
منابعی می شود که تحت 

پوشش کاهش ارزش پول 
ملی می خواهند از اقتصاد 
حقیقی و مولد خارج شوند
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رضا اسدآبادی

تجمعکالهسفیدهامقابل
سازماناداریواستخدامی

روز گذشته )هفدهم 
اردیبهشــت( جمعی از 
کاله سفیدهای وزارت 
نیرو مقابل دفتر مرکزی 
ســازمان امور اداری و 

استخدامی کشور تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، این نیروها در بیان خواسته های 
خود گفتند: با استناد به ماده ۱۲۴ قانون مدیریت 
خدمات کشوری و مطابق ابالغیه سازمان اداری و 
استخدامی به وزارت نیرو، مشاغل اپراتور و مسئول 
پست در زمره مشاغل کارگری هستند. همچنین 
با توجه به اینکه ما شــاغالن مشاغل فوق از طریق 
آزمون های اســتخدام سراســری وزارت نیرو در 
شرکت های برق منطقه ای جذب شده ایم و کلیه 
مراحل آزمــون علمی، مصاحبه عملــی و فرآیند 
هســته گزینش را با موفقیت ســپری کرده ایم، 
دارای پست های سازمانی مصوب هستیم. حال با 
توجه به اینکه تمامی مراحل استاندارد آزمون های 
استخدامی را طی کرده ایم، باید مجوز استخدامی 
تمامی کارمندان پیمانی و رسمی در مشاغل اپراتور 
و مسئول پست توسط سازمان اداری و استخدامی 
و تبدیل وضعیــت از کارمندی بــه کارگری دائم، 

صادر شود.
این نیروها ادامه دادند: یکی از دغدغه های اصلی 
دولت و مجلــس در رابطه با اجــرای عدالت، طرح 
ساماندهی اســتخدام کارکنان دولت است اما این 
طرح هنوز به نتیجه نرسیده و ما جمعی از اپراتورهای 
شرکت های برق منطقه ای که به صورت ۲۴ ساعته 
مشغول خدمت به مردم عزیز ایران هستیم، از این 

قاعده مستثنی شده ایم.
این عده افزودند: در ســال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ با 
بسیاری از اپراتورهای شاغل در پست های انتقال 
برق )به تعداد ۷۶۱۰ نفر( قرارداد کارگری دائم طبق 
ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری منعقد 
شد. با توجه به اینکه محیط کار و وظایف همکاران 
مذکور با مشــاغل اپراتور و مسئول پست با قرارداد 
کارمند پیمانی و رسمی )که حدود ۷۵۰ نفر هستند( 
یکسان است لذا ادامه اشتغال برای مشاغل فوق به 
صورت قرارداد کارمند رســمی یا کارمند پیمانی 
اشتباه و غیرقانونی است. به همین دلیل، خواستار 
تبدیل وضعیت و تبدیل شــدن به کارگر دائم، در 

کوتاه ترین زمان ممکن هستیم.
    

مرگیککارگرنگهبان
براثرسقوطازارتفاع

روز جمعه )شــانزدهم اردیبهشت( یک کارگر 
نگهبان شاغل در پل معلق واقع در مجموعه نمونه 
گردشگری خیاو تا گردولی شهرستان مشگین شهر 

استان اردبیل در اثر سقوط از پل جان باخت.
به گزارش ایلنا، این اتفاق برای یک کارگر نگهبان 
به نام »عسگر حسین زاده« ۲۱ساله رخ داده است. در 
حال حاضر مسئوالن قضایی و انتظامی پیگیر علت 

این حادثه هستند.
    

کارگرانمعدنگلندرود
تجمعکردند

ز  و یــر د صبــح 
)۱۷اردیبهشــت ماه( 
شــماری از کارگــران 
معدن زغال سنگ البرز 
گلنــدورد در اســتان 
مازندران، مقابل ساختمان تهیه و تولید مواد معدنی 

در تهران تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، این کارگران مدعی هستند که 
در روزهای اخیر فشار کارفرما برای تسویه حساب 
یا انعقاد قرارداد با پیمانکار افزایش یافته است. به 
گفته آنها، مهم ترین مسأله ای که موجب تشدید 
اعتراض کارگران این واحد شده مشخص نشدن 
وضعیت شغلی کارگران با حضور پیمانکار جدید 

است.
یکی از این کارگران گفت: شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی، مجتمع زغال سنگ گلندرود را با حدود 
۳۰ کارگر از یکم آذر ماه ۱۴۰۰ به پیمانکار بخش 
خصوصی واگذار کرده و با وجود آنکه کارگران هیچ 
مشکلی از واگذاری استخراج معدن به یک شرکت 
پیمانکار خصوصی و کار با آن ندارند اما خواســته 
آنها عقد قرارداد به واسطه یک شرکت تامین نیرو با 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی همانند سال های 

گذشته است.
وی افزود: کارگران مشــکالت را به استانداری، 
فرمانداری، اداره کار و حتی شورای محلی منتقل 
کرده اند تا از طریق آنها به نتیجه برسند اما نتیجه ای 
حاصل نشد. متاســفانه در روز های اخیر کارفرما 
خواستار عقد قرارداد با پیمانکار شده و گفته شده 
اگر قرارداد پیشنهادی پیمانکار را امضا نکنیم، باید 

محل کار خود را ترک کنیم.

اخبار کارگری


