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اخبار کارگری

بغازیان با اشاره به ضرورت کاهش قیمتها برای بهبود معیشت کارگران:

گزارشهیاتهایتشخیصدعاویحاکیاست؛

کاسبان وضعیت فعلی بر تنور تورم میدمند

افزایــش 39درصــدی حداقــل
دستمزد در سال جاری ،زیر فشار تورم
شدید حاکم بر کشور ،حالوت چندانی
درذائقهکارگرانایجادنکردوچرخهای
زندگی این قشــر ،همچنان به سختی
میگردد.
«آلبــرت بغازیان» اســتاد اقتصاد
دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که
برای بهبود وضعیت معیشت کارگران،
تورم باید کنترل شــود و در این راستا
دولت نه تنها بایــد اقداماتی در جهت
ثباتقیمتهاانجامدهدبلکهباالترازآن
باید قیمتها را کاهش دهد تا دستمزد
کارگران کفاف هزینههای زندگیشان
را بدهد .به گفته این اقتصاددان ،البته
کاهش قیمتها ،چیزی شبیه معجزه
اســت و به دلیل مقاومــت ذینفعان،
دولــت نمیتوانــد کاری از پیش ببرد
بنابراین چشــماندازی بــرای بهبود
وضعیتکارگرانوجودنداردمگراینکه
دولت ارادهای برای رفع مشکل از خود
نشان دهد و معیشت کارگران به شکل
واقعی تبدیل به دغدغــه اصلی دولت
شود .مشروح گفتوگوی خبرگزاری
کار ایران (ایلنا) با ایــن اقتصاددان در
ادامهمیآید.
با توجه به عدم افزایش مزد
براساس نرخ واقعی تورم و بدون
توجهبهسبدمعیشت،کارگرانطی
سالهای گذشــته با مشکالت
معیشتیمتعددیمواجهشدهاند.
برای حل این مشکل دولت آینده
چهوظیفهایبرعهدهدارد؟
همانطــور کــه گفتید مشــکل
کارگرانایناستکهتورم،قدرتخرید
کارگران را کاهش داده اســت بنابراین
دولت آینده نه تنها باید جلوی افزایش
قیمتها را بگیرد بلکــه باید قیمتها
را نیز کاهش دهد .بــا توجه به کاهش
نرخ ارز و رفع احتمالی محدودیتها و

خبر

تحریمهاهیچدلیلموجهیوجودندارد
که قیمتها دوباره باال برود .ببینید در
سال جدید حتی اگر نرخ تورم افزایش
پیدا نکند و هیــچ افزایش قیمتی هم
نداشته باشیم ،باز هم زندگی کارگران
با ایــن وضع درآمدها ســخت خواهد
بود و برای تامین معیشــت خود دچار
مشکل میشود .به همین دلیل است
که میگوییم دولت نــه تنها باید مانع
افزایشقیمتهاشودبلکهبایدآنراهم
کاهشدهد.
آیا دولت میتواند قیمتها را
کاهشدهد؟
نباید انتظار معجزه داشته باشیم اما
انتظار این اســت که دولت قیمتهای
مصوبیکهبهخاطرتحریمهاونرخارزباال
بردهراکاهشدهد.مادرخیلیازکاالها،
از سیمان و گچ گرفته تا مواد شوینده با
افزایشقیمتیباالی۶۰درصدیمواجه
بودیم .اگر قیمتها کاهش پیدا نکند،
عمال مشــکل کارگر هم حل نخواهد
شد یعنی با این وضعیت چهار سال بعد
هم کارگر خواهد گفت حقوقم کفاف
هزینهها را نمیدهــد .در حال حاضر
میزانافزایشحقوقیکهبرایکارگران
در پایان سال در نظر گرفته میشود ،با
افزایش قیمتها از دست کارگر خارج
میشــود و عمال اتفاقــی در وضعیت
زندگیکارگراننمیافتد.
برای بهبود وضع زندگی این اقشار،
قیمتها باید پایین بیاید و بیاید و تورم
منفی داشته باشــیم ولی این اتفاق در
ایران هیــچ وقت نمیافتــد .دولتها
همین کــه تورم را زیــر10درصد نگه
دارند میگویند هنر کردیم در حالیکه
برای جبران ایــن افزایش قیمتهای
۵۰-۴۰درصدی و بعضا100درصدی،
حقوق کارگر باید چندین سال اضافه
شــود تا هزینههای االن را جبران کند.
چونایناتفاقنمیافتداینمشکلهم
همچنانوجودخواهدداشتومشکالت

کارگران هر ســال تکرار میشود مگر
اینکه معجزه شــود و معجزه این است
که دولت ارادهای برای رفع این مشکل
داشتهباشد.
اگر کاهــش قیمتها و در
نتیجه بهبود وضعیت معیشتی
کارگران،بهارادهدولتبرمیگردد
چــرا دولتهــا در این خصوص
اقدامات الزم را انجام نمیدهند و
اصال چقدر این موضوع به مشکل
ساختاریبازمیگردد؟
دولتهاچوننمیخواهنداینکاررا
انجامدهندبنابراینمیگویندمشکلما
ساختاریاستدرصورتیکهتصمیمات
غلط دولتها باعــث افزایش قیمتها
میشــود و این افزایش قیمت ،قدرت
خرید کارگــران را کاهش میدهد .در
واقع دولتها با توجیه اینکه مشکالت
ما ساختاری است میخواهند خود را
تبرئهکنند.وقتیدولتهامجوزافزایش
قیمت را میدهند پس میتوانند مجوز
کاهش قیمت را هم بدهند اما برای این
کاهشقیمتبایدمعجزهشودودولتها
به خودشــان بیایند و دغدغهای برای
معیشتکارگرانداشتهباشند.
ت نمیخواهــد وارد این قضیه
دول 
شودچوندراینقضیهذینفعانیوجود
دارد؛ازکاسبانتحریمگرفتهتاکاسبان
صنعتخودروسازیوپتروشیمیو...که
باکاهشقیمتهامقابلهمیکنند.ناندر
وارداتو قاچاقاستبنابراینچون
پای ذینفع به میان میآید،
آننهادیاسازماناجازه
نمیدهداقداماتیدر
این زمینه صورت
گیرد .اینکه دولت
میگویــد مانــع
ســاختاری برای
کاهــش قیمتها
وجــود دارد در واقع
موانعی اســت که این

ت نمیخواهد وارد
دول 
موضوعکاهشقیمتها
شود چون در این قضیه
ذینفعانی وجود دارد؛
ازکاسبانتحریمگرفته
تاکاسبانصنعت
خودروسازی و پتروشیمی
و ...که در برابر کاهش
قیمتهامقاومتمیکنند
گروهها به وجود میآورند که به اعتقاد
من نمیتوان این را به ضعف ساختاری
ربط داد .برخی میگویند یکســری
از مشــکالت اجتنابناپذیر است ،در
حالیکه اینگونه نیست بلکه ارادهای
برایحلاینمشکالتوجودندارد.
با توجه بــه افزایش فاصله
طبقاتی ،آیا دولــت توان اجرای

عمدهشکایاتکارگرانبهعدمپرداخت
عیدیوپاداش اختصاص دارد

سیاســتهای بازتوزیعی به نفع
اقشــار ضعیف جامعه را دارد؟
همانطور که میدانیم در توجیه
بحــث هدفمنــدی یارانهها،
پرداختهاینقدیبهنوعیروشی
برایبازتوزیععادالنهثروتعنوان
شد.آیاپرداختپولنقدیبهاقشار
مختلــف ،روش صحیحی برای
توزیععادالنهثروتدرجامعهبود؟
سیاســت بازتوزیع به قــدری در
تئوری و عمل وجود دارد که اصال نیاز
به ابداع نداریم .یکی از راههای کســب
درآمد دولت ،اخذ مالیات است اما ما در
بحث مالیات با معافیتها ،اجتنابها،
عدمپرداختهاو...مواجهایمکهاینخود
درآمدمالیاتیدولتراکاهشمیدهد.
خب وقتی درآمد دولت کم است ،دیگر
چهچیزیرامیخواهدتوزیعکند؟حاال
فرضکنیمکهمالیاتهاراهمگرفتیمو
میخواهیم آن را به کسانی که نیازمند
هستند،بدهیمیعنیبازتوزیعکنیماما
آیا این اتفاق به درســتی انجام شد؟ در
بحثیارانهها،عدهایگفتندبهکاالهای
اساسی یارانه بدهیم که در نهایت این
تبدیل به یارانه ۴۵هزار تومانی شد که
بعد از این چند سال ارزش آن هم هیچ
شده است۴۵ .هزارتومان امروز باید به
۲۵۰هزارتومان میرسید .البته من از
ابتدا هم با توزیع پول نقد مخالف بودم.
بهاعتقادمناینکاربهنوعیگداپروری
است .دولت نباید پول نقد توزیع کند
بلکه باید پول را صرف زیرســاختها
و مثال واردات کاالهای اساســی کند
تا قیمت آنها کاهش پیدا کرده و افراد
کمدرآمد برای خرید مثال گوشت ،مرغ
و ...دچار مشکل نشوند .درواقع دولت از
اینطریقهزینهخانوارراپایینمیآورد.
االنبااین۴۵هزارتومانکسینمیتواند
کاریکند.طرفپولشبهگوشتومرغ
نمیرسدوبهجایاینکهپروتئینبخرد
میرود شــارژ موبایل میخرد! درواقع
اصالاتفاقیدرزندگیاونمیافتد.
بهجاییرسیدهایمکهنمیشوداین
وضعیتراجمعکرد.اگربخواهیمیارانه
راافزایشدهیمنمیتوانیمچونکسری
بودجهداریمواگربخواهیمیارانهراقطع
کنیم باز نمیتوانیم چــون با اعتراض
مواجه میشویم .وقتی ما جاروجنجال
میکنیمکهمثالامروزیارانهساعت۱۲
میخواهدپرداختشود،اینیعنیچه؟!
یعنی واقعا مردم نیازمند ۴۵هزار
تومــان هســتند؟ در حال
حاضرباالی۵۰میلیون
نفریارانهمیگیرند.ما
حتینتوانستیماقشار
آسیبپذیرراشناسایی
کنیم .دولــت باید اول
این اقشــار را شناسایی
میکرد و بعد حدودا به
۱۵تا۲۰میلیوننفریارانه
میداد .چرا باید به کسی
که خانه و ماشین دارد یا

دولتهاچوننمیخواهند
جلوی تورم را بگیرند،
میگویندمشکلما
ساختاری است در صورتی
کهتصمیماتغلطدولتها
باعثافزایشقیمتها
میشود و این افزایش
قیمت،قدرتخرید
کارگران را کاهش میدهد
حتی به کشاورزی که زمین دارد ،یارانه
تعلق بگیرد؟ از آنجا که مــا افراد واقعا
نیازمندراشناسایینکردیم،یارانهبهاین
شکلوبهتعدادبسیاریتعلقگرفت.
برخی معتقد هستند دولت
توان شناســایی اقشار ضعیف را
ندارد.
دولــت میتواند امــا نمیخواهد
چون قضیه یارانه به موضوعی سیاسی
تبدیل شده اســت .اینکه ما این همه
سال نتوانستیم تعداد یارانهبگیرهای
غیرمســتحق را کم کنیم ،یک ضعف
بزرگ اســت و این یعنی سیاستهای
بازتوزیعیوحمایتیمادرستنیست.
بحران معیشت را تا چه حد
میتوان ناشی از نابرابری عرضه و
تقاضا در بازار کار دانســت و آیا
چشــماندازی برای حل مشکل
اشتغالمیبینید؟
عرضهوتقاضادربازارکارکهاشتغال
را مشــخص میکند دو طــرف دارد؛
یک طرف آن کارگــران و طرف دیگر
آن کارفرمایان به عنــوان متقاضیان
نیروی کار .دلیل تقاضای پایین نیروی
کار در بــازار دو چیز اســت؛ اول اینکه
سرمایهگذاری پایین اســت که برای
افزایــش آن بایــد امنیت بــاال برود و
مشوقهایسرمایهگذاریافزایشپیدا
کند و دوم اینکه هزینه تولید باالست و
برای کارفرما صرف نمیکند بنابراین یا
کارگررااخراجمیکندیاکارخانهخودرا
تعطیل میکند .مشکل اصلی ما درباره
اشتغال،تولیداست.چنانچهموانعتولید
یو
زدوده شود و چرخ تولید با پشتیبان 
حمایتها راه بیفتد ،مسأله اشتغال هم
درستمیشود.
در اینجــا تحریمها چقدر
تاثیرگذاراست؟
قطعاتحریمموانعیبرایتولیدایجاد
میکند ،هم قیمــت ارز افزایش پیدا
کرده و هم تامین مواد اولیه سخت شده
بنابراین اگر بگوییم تحریمها تاثیری
نگذاشته،صحبتغیرحرفهایکردهایم
اماسوالایناستکهزمانیکهماتحریم
نبودیم،مشکلنداشتیم؟چرا،آنزمان
هممشکالتدیگریداشتیم.حرفمن
این است که افرادی از واردات و قاچاق
سود میبرند و همینها مخالف تولید
هستند .مجموع اینهاست که اشتغال
راکاهشمیدهد.

عضو هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی:

کند
روندفعلی متناسبسازیمستمریها ،صندوقبیمهکارگران را ورشکسته می

عضو هیأت امنای ســازمان تأمین اجتماعی ،درباره
روند واگذاری ســهام ۳۲هزار میلیــارد تومانی دولت به
تامین اجتماعی که مربوط به ســال  ۹۹بود ،توضیحاتی
ارائه داد.
اکبر شــوکت در گفتوگو با خبرگزاری مهر به جلسه
هفته گذشــته کارگران بــا رئیسجمهور اشــاره کرد و
گفت :هفته گذشــته به همــراه نماینــدگان تعدادی از
تشــکلهای کارگری با رئیسجمهور دیدار داشــتیم و
یکی از اصلیترین درخواســتهای ما این بود که هر چه
سریعتر موضوع واگذاری سهام ۸۹هزار میلیارد تومانی
به تأمین اجتماعی مشخص شود چرا که حقوق فروردین
بازنشستگان تحت پوشش سازمان همراه با متناسبسازی
آنها بدون آنکه اعتباری به ما داده شــود ،پرداخت شــده
و هفته آینده موعد پرداخت حقوق اردیبهشــت ماه نیز
سر میرسد.
شــوکت با تأکید بــر اینکه ســال گذشــته ۱۶هزار

میلیارد تومان برای همسانســازی حقوق بازنشستگان
هزینه شــد ،گفت :قــرار بود ۳۲هــزار میلیــارد تومان
ســال گذشــته به ســازمان تأمیــن اجتماعــی برای
همسانســازی حقوق بازنشســتگان پرداخت شود اما
تا پایان ســال این اتفاق رخ نداد و مجبور شــدیم اموال
خود را بفروشیم.
عضو هیأت امنای ســازمان تأمیــن اجتماعی گفت:
متأسفانه با این شــیوه اجرای همسانســازی ،بار مالی
بزرگی بر دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته میشود
که در سالهای آینده نیز همچنان ادامه خواهد داشت و
مبلغ آن چندین برابر میشــود در حالیکه سازمان توان
پرداخت چنین اعتباری را بدون اعطای ســهام یا اعتبار
دولتی نخواهد داشت.
وی ادامه داد :صندوقهای لشــکری و کشوری برای
همسانســازی از کمک و اعتبار دولت استفاده کردهاند
اما تأمیــن اجتماعی هنوز پس از گذشــت یک ســال

از اجرای مرحلــه اول متناسبســازی ،ریالــی اعتبار
دریافت نکرده است.
وی با تأکید بر اینکه حقوق بازنشستگان باید افزایش
پیدا کند ،گفــت :به هیچوجه مخالــف افزایش حقوقها
نیستیم اما تنها راه اجرای درســت ،آن است که افزایش
حقوقها بر روی پایه حقوق بیاید یعنی به جای آنکه حق
ب ُن ،خواربار و مسکن را جداگانه افزایش دهیم ،همه اینها
را روی پایه بیاوریم و در مجموع پرداختی همین باشــد و
فقط مؤلفهها تغییر کند .همچنیــن باید افزایشها از راه
درست اجرایی شود چرا که در غیر این صورت به طور حتم
طی چند سال آینده سازمان تأمین اجتماعی با مشکالت
زیادی مواجه میشود و باید به مرور تمام داراییهای خود
را بفروشد.
شــوکت از واگذاری ســهام ۳۲هزار میلیارد تومانی
متناسبسازی در سال  ۹۹خبر داد و گفت :پس از گذشت
یک ســال ،به تازگی مراحل واگذاری ســهام طی شده و

سهام شــرکتهای مختلفی به تأمین اجتماعی واگذار
خواهد شد.
به گفتــه وی ،در این بســته ســهام شــرکتهای
مختلف و متنوعی دیده شــده و یکســری شــرکتها
خوب هستند.

بررسیخواستههای
کارگران در هیاتهای
تشخیصنشانمیدهد
کهسالگذشتهسنوات
خدمت،عیدیوپاداش
وحقوقمعوقهبیشترینتعدادخواستهدرهیاتهای
تشخیص را به خود اختصاص داده است .به گزارش
ایســنا ،مرکز آمار و اطالعات راهبــردی وزارت کار
در گزارشــی به بررسی خواســتههای مطرح شده
در هیاتهای تشــخیص دعاوی کار طی سالهای
 ۱۳۹۶تا ۱۳۹۹پرداخته است .براساس این گزارش
بیشترین خواســتههای مطرح شده در هیاتهای
تشخیصدعاویکاردرسال ۱۳۹۹مربوطبهسنوات
خدمت،عیدیوپاداشوحقوقمعوقهبودهکهنسبت
به ســال  ۱۳۹۶به ترتیب ۶۳درصد۵۵.۲ ،درصد و
۴۳.۴درصدافزایشداشتهاست.
دانشجویانسمنانیخطاببهدادستاناستان:

حادثهمعدنطزرهحقیقتیابیشود

تعدادیازتشکلهایدانشجوییاستانسمنان
در نامهای به دادســتان عمومی و انقالب سمنان،
خواستارپیگیریجانباختندومعدنچیدرمعادن
شرکت زغالسنگ البرز شــرقی در منطقه طزره
شهرستاندامغانشدهاست.بهگزارشایلنا،دراین
نامه آمده است :تکرار حوادث معدن ،گواه آن است
که دســتگاههای مربوطه ازجمله دستگاه قضایی
حوادث قبلــی را بهطور جدی پیگیــری نکرده و
متأسفانههنوزسودجوییبرخیمتولیانامرباجان
کارگران بازی میکند .این بار شــاهدیم که در روز
کارگر،ریزشبخشیازمعدن ۴۲اینکارگاهموجب
وفات مظلومانه و شــهادتگونه دو نفر از کارگران
معادن شده ،از اینرو خواستاریم تا دستور فرمایید
در اسرعوقت ،تیمی حقیقتیاب تشکیل و بدون
رعایتمنافعافرادذینفوذبررسیدقیقابعادحادثه
صورتپذیرد.امیداستبامتخلفانبدونهیچگونه
تســامحی برخورد و مفاد کامل تحقیقات و احکام
صادرهبرایتنویرافکارعمومیرسانهایشود.

تجمع دوبارهکارگران بازنشسته
هتل الله تهران

کارگران بازنشسته
هتل الله تهران ،صبح
دیروز بــرای دومین
بار در ســال جاری در
مقابل ساختمان هتل
اللهتجمعکردند.بهگزارشایلنا،دلیلایناجتماع
صنفیپرداختنشدنمطالباتبازنشستگیعنوان
شده اســت و تجمعکنندگان خواستار رسیدگی
مسئوالن هتل الله به خواســتههای صنفی خود
هستند .کارگران بازنشسته معترض میگویند از
سال  ۹۵به مرور بازنشسته شدهایم اما هنوز موفق
به دریافت کامل سنوات و بخشی از معوقات مزدی
خودنشدهایم.

تجمع بازنشستگانکارگری مقابل
ادارات تامیناجتماعی

بازنشستگانکارگریدربرخیاستانهاازجمله
البرز و کرمانشــاه ،با حضور مقابــل ادارات تامین
اجتماعی خواســتار توجه مســئوالن به مطالبات
صنفیخودشدند.بهگزارشایلنا،اینبازنشستگان،
مهمتریــن خواســتههای خــود را برخــورداری
از مســتمری باالتر از خــط فقر ،درمــان رایگان و
حق مشــارکت در امور تامین اجتماعی دانستند و
گفتند :دولت باید بدهی خود به سازمان را به تمامی
پرداخت کند تا ســازمان بتواند تعهــدات خود در
قبال بیمهشــدگان را با کیفیت باال به انجام برساند.
بازنشستگانهمچنینخواستاربهرهمندیازخدمات
رفاهیووامهایمکفیشدندواعالمکردند:دولتباید
هرنوعتبعیضمیانبازنشستگانراازمیانبردارد.
رئیسمجمعنمایندگانخوزستان:

امیدواریم مشکالتکارگری نیشکر
هفتتپه حل شود

رئیس مجمــع نمایندگان خوزســتان گفت:
امیدواریم با واگذاری شــرکت نیشکر هفتتپه به
دولت ،مشکالت کارگری این شرکت مرتفع شود.
سیدکریم حسینی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد:
براساس اعالم دیوان محاسبات کشور و قوه قضاییه،
رای ابطال واگذاری هفتتپه صادر شــده است .وی
افزود :براساس این رای صادره ،مالکیت این شرکت
باید به دولت واگذار شــود و امیدواریــم با این اقدام
مشکالتکارگرینیشکرهفتتپهمرتفعشود.رئیس
مجمع نمایندگان خوزستان گفت :انتظار داریم در
اجرای اصل  ۴۴قانون اساسی و واگذاری کارخانهها
وصنایعبهبخشخصوصی،نهایتدقتانجامشود.

