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اخبار کارگری

طرح «بنای ایران» در راستای عادت مذموم «خوردن و بردن»

تجمع بازنشستگان فوالد
در برخی استانها

رانتخواران،کارگر مفت را ترجیح میدهند

اتاقبازرگانیوصنعتومعدنایران
به تازگی طرحی با عنوان «دیدگاههای
رنجآفرین و دیدگاههــای گنجآفرین
در حوزه اقتصاد (بایدهــا و نبایدها در
مطالبــات اقتصادی)» ارائــه داده که
بخشهایی از آن به شکل مستقیم به
قانونکاروتامیناجتماعیبازمیگردد.
بهگزارشتوسعهایرانی،نویسندگان
این طــرح معتقدنــد افزایش حقوق
کارگران نتیجهای جــز تورم و افزایش
بیکاری به همراه نــدارد و در این طرح
برای کاســتن از هزینههــای دولت و
ســرمایهگذاران ،پیشــنهاداتی چون
قانونیکردنقرارداهایموقت،افزایش
ســن بازنشســتگی ،تغییر محاسبه
مستمریبازنشستگی،احیایفرهنگ
استاد  -شاگردی و بهکارگیری جوانان
بیکار بدون پرداخت حداقل دستمزد،
ارائه شده است .نویسندگان این طرح
بر تســریع در روند خصوصیســازی
تاکید دارند و معتقدند «دولت در ایران
از وظایــف اصلی خود دور شــده و در
فعالیتهایی وارد شده که جزو فعالیت
بخشخصوصیاست».
«احســان ســلطانی» پژوهشگر
اقتصــادی نهادگرا در ایــن گفتوگو
بخشهایی از این طــرح را مورد نقد و
بررسیوبازخوانیقراردادهاست.
یکیازپیشنهاداتاتاقایران
در طرح موسوم به بنای ایران که با
عنوان بهبود وضعیت اشتغال ذکر
شده ،بهکارگیری جوانان بیکار و
پرداخت30درصدازحداقلحقوق
بهآنهاست.آنطورکهنویسندگان
اینطرحمیگویند،احیایفرهنگ
استاد  -شاگردی در عین حال که
میتواندبحراناشتغالراحلکند،
هزینه چندانی هم بر کارفرما وارد
نمیکند.ارزیابیشماازطرحچنین
موضوعاتیچیست؟
در ابتدا باید بگویم که واقعا نمیدانم

اینهاازجانمردمچهمیخواهند!یعنی
همهمشکلتولیدکنندگانایناستکه
حقوق کارگران باالست؟ خیر ،مشکل
کشور اصال این چیزها نیست .ببینید
با افزایش حقوق امســال ،دســتمزد
کارگران چهار دالر در روز شده که این
رقم در سال ۹۶حدود هشت دالر بود .با
این اوصاف اکنون میانگین دستمزدها
نصف سال  ۹۶است و محاسبات نشان
میدهد که دستمزد کارگران نسبت به
سال ۹۰یکسومشدهاست.آیاکارفرما
این دستمزد را هم نمیتواند پرداخت
کند؟ کارگر با این پول حتی نمیتواند
زندگی کند .در چنین شــرایطی آنها
میگویند کارگر این را هم نباید بگیرد و
یعنینیرویکاربایدمجانیشود.
قیمت دالر در کشــور باال میرود و
اینآقایانمیگویندپایینآمدنقیمت
دالر درست نیســت .قیمت مسکن و
اجارهخانهوکاالهایاساسیومواداولیه
فلزات و پتروشیمی باال میرود ،باز هم
میگویندمشکلیندارداماوقتیحقوق
کارگرنسبتبهسال ۹۶نصفمیشود،
میگویند هزینه دســتمزد کارگران
باالست!
درچهارسالگذشتهقیمتتولیدات
داخلی بین ۴۰۰تا۸۰۰درصد باال رفته
است .بهای انرژی الکتریکی۳۱درصد،
مالیات بنگاهها ۶۹درصد ،دستمزدها
۱۵۴درصد و نقدینگی ۱۵۰درصد باال
رفته است .با توجه به این آمار مشاهده
میکنیدکهشکافعظیمیبینقیمت
کاالها و دســتمزدها ایجاد شده است.
همچنین الزم اســت بگویــم که رقم
دستمزدها در هزینه تولید ،رقم خاصی
به حســاب نمیآید .حاال چــرا با این
وضعیت باید حتی به فکــر کم کردن
دستمزدهاباشیم؟
ببینیدمادودستهصنایعداریم؛یک
دسته صنایع متکی به رانت منابع و گاز
و نفت و معادن که اصوال اینها مشکلی
ندارند یعنی چون درآمدشــان به دالر

است ،هزینه دستمزد کارگر خیلی به
حســاب نمیآید و دسته دوم صنایعی
هستند که براساس مواد اولیه داخلی و
وارداتی کار میکنند و نقش نیروی کار
در هزینههای کل این صنایع نیز حدود
 ۵یا10درصد اســت و نهایتا اگر خیلی
کارگرمحورباشند۱۵،درصدمیشود.
سوال این است که اینها میخواهند
چهچیزیرااستاد-شاگردیکنندوآیا
میخواهند به قرنها پیش برگردیم؟
مسأله اساســی مملکت این است که
چوندرآمدهابهشدتسرکوبشدهواز
آنطرفهزینههابهشدتباالرفتهاست
مردم پولی بــرای خرید مایحتاج خود
ندارند .صنایــع صادراتی ما نیز صنایع
متکی به رانت منابع و نفت و گاز و انرژی
است ،بنابراین آنچه تولید داخلی ما به
جز صنایع باالدستی را نجات میدهد،
مصرفداخلیاست.
مــا تولیدات خــود را بــه هیچجا
نمیتوانیمصادرکنیموصنایعمادرحد
رقابتباصنایعکشورهایدیگرنیستتا
ازطریقصادرات،مابهالتفاوتایجادشده
چرخ تولید را بچرخانــد .آمار صادرات
ما به ترکیه در ماه گذشــته ،وضعیت را
به خوبی نشــان میدهد .کاالهایی که
ما صادر کردهایم صرفــا مواد خام اولیه
پتروشــیمی ،مس ،روی ،آلومینیوم و
مشــتقات آنها بوده که تمام اینها روی
هم ۷۷درصد از صادرات ما را به ترکیه
تشکیلدادهاست.
پس برای اینکه بــازار داخلی رونق
داشته باشــد و تولید انجام شود ،مردم
باید بتوانند خرید کنند و برای این کار
در ابتدا ،قیمت دالر باید واقعی شود .با
اینوضعیتکهقیمتکاالها ۵یا ۶برابر
شــده و در مقابل دستمزدها2.5برابر،
طبیعیاستکهکسینمیتواندچیزی
بخرد .شــوکهای قیمتی آسیبهای
بسیاری بر جامعه وارد میکند و علت
اینکه زاد و ولد در دو یا سه سال گذشته
۲۵درصد پایین آمده اســت ،همین

قیمتبرقصنعتیاز
 ۳.۳در سال ،90امسال
به ۰.۳۸سنت رسیده در
حالیکهمیانگینآندردنیا
10سنتاست.یعنیقیمت
برقما۴درصدمیانگین
قیمتجهانیاستولیباز
میگویندنمیتوانیمکار
کنیم.خبنمیتوانیدکار
کنید،تعطیلشکنید
شوکهایقیمتیاست.
عدهای از کارشناســان در
پاسخ به اینکه برای بهبود وضع
معیشتکارگرانچهاقداماتیباید
انجام شــود ،به ناتوانی دولت در
شرایط فعلی اشــاره میکنند و
معتقدند که حل بحران معیشت
منوط به رشد اقتصادی ،افزایش
تولید و در نهایت افزایش اشتغال
است .آنها معتقدند انجام اقدامات
حمایتی توســط دولت و افزایش
دســتمزدها،آوردهایجزتورمو
معیشتکارگرانندارد.
ِ
بدترکردن
چنیناستداللیراقبولدارید؟
خیر ،توجه داشته باشید که اقتصاد
ما ،اقتصــاد آمریکا نیســت و حتی در
اقتصــاد آمریــکا هم چنیــن اتفاقی
نمیافتد 30 .ســال پیش این مطالب
در کتابهای اقتصادی نوشت ه شده و
کسانیکهاینحرفهارامیزنند،همان
مطالب  30ســال پیش را خواندهاند و
تحویل ما میدهند .حتی آقای بایدن
همدرطرحاقتصادیخود،بخشیدارد
که در آن بر لــزوم کمک به خانوارهای
فقیراشارهشدهاست.
مسأله این است که رشد اقتصادی
ما متکی بر اســتخراج مــواد خام
اولیه و در نهایت صادر کردن
همین مواد خام است .ما در

این 40سال چه کار کردهایم؟ اول نفت
راصادرکردیموبعدبهتدریج،گاز،برق،
آب،خاک،فوالدومواداولیهپتروشیمی
رابهصادراتخوداضافهکردیم.درحال
حاضر ما جزو اولیــن صادرکنندگان
مواد خام اولیه در دنیا هســتیم .باید
توجه داشته باشیم که در دنیای امروز
اقتصادهاباتکیهبرنوآوریرشدمیکنند
نهباتکیهبرهزینه،یعنیرشداقتصادی
نوآوریمحور است و با این دستمزدها،
نیروی کار انگیزهای برای کار نوآورانه
نداردودرنهایتمهاجرتمیکند.
ولــی بهزعــم طراحان
برنامههایی مثل همین طرح بنای
ایران،تنهاراهکاستنازهزینههای
دولت،کمکردندستمزدکارگران
وحذفبرنامههایحمایتیدولتاز
اقشارضعیفجامعهاست؟
این حرف را که افزایش دســتمزد
باعثافزایشتورممیشود،قبولندارم.
اولاینکهاعالمکننددولتچنددرصد
از نیروی کار را شاغل کرده است؟ من
میگویم مهمترین مســأله و مشکل
دولتایناستکهمنابعرابهبنگاههای
خصولتــی میدهد تا مفــت بخورند
و مالیــات هم از ثروت و پــول و درآمد
نمیگیرد.
ببینید  40ســال پیــش ،مالیات
بنگاهها را در آمریــکا پایین آوردند که
اینموضوعباعثکسریبودجهوپولدار
شدن عدهای خاص شد ،این مشکالت
باعث شد تا دوباره مالیات بنگاهها را باال
ببرند.بحثاینجاهمهمیناست.نتیجه
این برنامهها این است که مردم مالیات
بدهند و ثروتمندان معاف شوند .مگر
مردمچقدرپولدارند؟
عدهای در اتاق بازرگانی نشستهاند
و از ایــن برنامهها حمایــت میکنند.
ســوال من این اســت که چند درصد
از اعضــای اتاق بازرگانــی دوتابعیتی
هستند؟چنددرصدشانامالکخارج
از کشور دارند؟ چقدر از بانکها قرض
گرفتهاند و چقــدر معوقات دارند؟ چه
مقدار سرمایه از کشور خارج کردهاند؟
چقدر از رانتهــا و امتیازات برخوردار
بودهاند؟ متاسفانه عدهای به خوردن و
بردنعادتکردهاند!
ما با ســرمایهدار مخالف نیستیم،
مشکل ما این است که عدهای به قدری
به رانتخوری عادت کردهاند که دیگر
نمیشــود جلوی آنها را گرفت .قیمت
برقصنعتیدرسال90حدود۳.۳سنت
درکیلوواتساعتبودهکهاالناینرقم
 ۰.۳۸سنتدرکیلوواتساعتشدهکه
نتیجه همین شوکهای
قیمــت ارز در این
مدت بوده اســت.
یعنی قیمت برق
صنعتی از  ۳.۳به

میانگیندستمزدهای
امسال نصف سال ۹۶است
و نسبت به سال ۹۰یک
سوم شده است .در چنین
شرایطیبازهممیگویند
کارگر این را هم نباید
بگیرد،یعنیبهنظرآنها،
نیروی کار باید مجانی شود
 ۰.۳۸سنترسیدهدرحالیکهمیانگین
آن در دنیا 10سنت است .یعنی قیمت
برق ما ۴درصد میانگین قیمت جهانی
است.بااینحالمیگویندمانمیتوانیم
کار کنیم .خــب نمیتوانید کار کنید،
تعطیلشکنید.اینچهکارکردنیاست
که عدهای فقط بــه رانتخوری عادت
کردهاند؟
موضوع دیگــری که در این
طرح به آن اشاره شــده ،بحث
خصوصیسازیاست.نویسندگان
اینطرح،خواهانخصوصیسازی
هرچهسریعترشرکتهایدولتی
هستند.دراینطرحآمده«چنانچه
شرکتهای دولتی رقیب بخش
خصوصی هســتند باید هرچه
سریعتر واگذار شــوند تا رقابت
منصفانه شود و رانت بخش دولتی
موجب زیــان فعالیــت بخش
خصوصی نشــود یا فعالیتهای
زیانده شرکتهای دولتی متوجه
دولت نشود» .این درحالیست که
تجربه خصوصیسازی در ایران
موفق نبوده اســت .شــما این
پیشــنهادات را با وجــود روند
خصوصیسازیناکارآمددرایران،
چگونهارزیابیمیکنید؟
ما االن تقریبا شرکت دولتی نداریم.
شرکتنفتوگازوشرکتهایوابسته،
به عالوه شــرکتهای آب و برق و گاز
منطقهایراداریمکهاینهاملیهستند.
همین مانده که شــرکت نفــت را هم
خصولتی کنیم! ببینید در چین بخش
عمدهای از شــرکتها دولتی هستند،
پس چطور میتواننــد کار کنند؟ مگر
شــرکتهایی که در ایران خصوصی
شدهاند ،چه دســت گلی بر سر اقتصاد
ما زدهاند؟ معتقدم که عدهای به دنبال
غارتمنابعهستند.
بااینحساببرایبهبودوضع
معیشتکارگرانچهاقداماتیباید
انجامداد؟
اولین اقدامی که باید انجام شود این
استکهقیمتدالرراواقعیکنیم.طبق
فرمولهایی که مسئوالن میگویند،
قیمت دالر باید حــدود  ۱۰تا  ۱۱هزار
تومان باشد .قیمت تمامشده تولیدات
بهایندلیلباالرفتهکهقیمتمواداولیه
باال رفته و قیمت مواد اولیه هم به خاطر
افزایش قیمت ارز باال رفته است ،پس
برای اینکه قدرت خرید مردم برگردد
بایدنرخارزراکاهشدهیم.

خبر
کارشناس حوزه روابط کار:

حلمعضلبیکاری،نیازمند بهرهگیری از تجربیاتجهانی است

یک کارشــناس حوزه روابط کار با تاکید
بر اینکه اشتغال موضوعی فرابخشی و بسیار
مهم در شاخصهای اقتصادی کشور است و
دولت بعد باید برای آن برنامه جدی داشــته
باشــد ،به دولت آینده توصیه کــرد حتما
یک تیم فنی متشــکل از افراد کارآزموده و

متخصص در حوزه اشــتغال تشکیل دهد.
حمیــد حاجاســماعیلی در گفتوگــو با
ایســنا اظهار کرد :آنچه که میتواند مهم و
اطمینانبخش باشــد این اســت که رئیس
دولت آینده باید حتما برای اشتغال برنامه و
اولویتبندی جدی داشته باشد .بر این اساس

توصیه من به دولت آینده این اســت که یک
تیم فنی در حوزه اشــتغال متشکل از افراد
متخصص و کارآزمــوده و دارای تجربه الزم
تشکیل دهد.
وی با اشــاره بــه برنامــه کاندیداهای
ریاســت جمهــوری ادامــه داد :معتقدم
صحبتهای کاندیداها در موضع اشــتغال
را نبایــد اکنون جدی بگیریــم چون دوران
تبلیغات است .ضمن آنکه اشتغال موضوعی
پیچیده و فرابخشــی اســت و نیازمند یک
هماهنگی کامل و با برنامــه از طرف دولت
است تا مشــکل اشــتغال را در کشور حل
و فصل کنــد لذا تفاوتــی بیــن کاندیداها
برای شعار اشــتغال نباید قائل شد و بیشتر
باید به ســابقه و عملکردشــان در گذشته و

مدیریتهایی کــه داشــتهاند ،توجه کرد.
این کارشــناس حوزه کار با بیــان اینکه در
چند دهه گذشــته در حوزه اشتغال چندان
موفق نبودهایم ،گفت :عدم موفقیت در حوزه
اشتغال در گذشته باعث شده که نرخ بیکاری
ما همواره دو رقمــی بماند و حتی در دورانی
به باالی ۲۶درصد هم برســد لــذا کارنامه
اشتغال در گذشــته با شکست مواجه بوده و
متوسط نرخ بیکاری از دو رقمی کمتر نشده
بنابراین تاکید ما این اســت که حتما باید از
تجریبات جهانی و کشــورهایی که در حوزه
اشتغال توانستند کارهای موثر انجام بدهند،
استفاده کنیم.
حاجاسماعیلی تصریح کرد :وقتی در حل
معضل اشــتغال موفق نبودیم باید ببینیم

سازمان جهانی کار براســاس تجربیاتی که
کشــورهای مختلف در آن ارائــه میکنند
چه پیشنهادی برای کشــوری مثل ما دارد
که زیرســاختهای وابستگی به درآمدهای
دولتی و نفتی داشــته و میخواهــد از این
زمینهها جدا شود و به سمت بخش خصوصی
برود.
وی با بیان اینکه اشــتغال یک شــاخص
اقتصادی مهم به شمار میرود ،افزود :وقتی
ظرفیتهای اشــتغال افزایــش یابد ،تولید
ناخالص داخلی و درآمدهای کشور و به دنبال
آن رفاه عمومــی هم باال مــیرود ،بنابراین
اشــتغال باید به طور جــدی در برنامههای
دولت آینده دیده شــود و راهکارهایی برای
افزایش ظرفیت اشتغال کشور ارائه کند.

روزگذشتهبازنشستگانفوالددربرخیشهرها
ازجمله اهــواز ،اصفهان و رودبار بــا حضور مقابل
ساختمان کانونهای بازنشستگی ،خواستار توجه
به مطالبات صنفی خود شــدند .به گزارش ایلنا،
این بازنشســتگان مهمترین خواستههای خود را
برخورداری از مســتمری باالتر از خط فقر ،درمان
رایگان و اصالح احکام همسانسازی حقوق عنوان
کردند و گفتند :دولت مکلــف به اجرای تعهدات و
پرداختمطالباتقانونیبازنشستگانفوالدمطابق
آییننامهمعتبرفوالداست.بازنشستگانهمچنین
خواســتار پرداخت بهموقع هزینههــای درمانی
بازنشستگان فوالد از بودجههای سنواتی ،قرارداد
درمانبرابرآییننامهاستخدامیودستورالعملهای
فوالد ،بیمه عمر و حوادث برابــر دیگر واحدهای
فوالدی و بهکارگیــری فرزند بازنشســتگان در
شــرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی
کارکنانفوالدشدند.

پرداخت مطالبات برخی از
کارگران قند بردسیر

رئیس دادگستری شهرســتان بردسیر گفت:
مطالبات ۷۸۱کارگربازنشستهکارخانهقندبردسیر
طی دو سال پرداخت شــده و فقط مطالبات ۱۰۰
کارگر باقی مانده که آن هم در دست اقدام است .به
گزارش ایلنا ،حسین رمضانیزاده اظهار داشت :در
یکهدرنهادقضاییتشکیلشد،برپرداخت
جلسها 
مطالبات بازنشستگان کارخانه قند بردسیر تأکید
شــد .وی افزود :یکی از مشــکالت این کارخانه،
مشکالتمربوطبهبدهیهایمالیکارخانهبهچند
بانک ،سازمان تامین اجتماعی و در نهایت کارگران
استکهبرطرفخواهدشد.رمضانیزادهگفت:برای
تامینمنابعمالیپرداختحقوقکارگران،امالکو
داراییهای مازاد کارخانه به ارزش مالی ۲۴میلیارد
تومان به فروش رسیده اســت .وی با اشاره به اینکه
 ۴۸نفر از کارگران این کارخانه نیز اخیرا بازنشسته
شدهاند ،ادامه داد :پیشبینی میشود که طی دو تا
سه ماه آینده با جذب سرمایهگذار جدید ،کارخانه
قندبردسیرمجددافعالیتخودراازسربگیرد.
سازمان تامین اجتماعی:

دولت ۴۸هزارمیلیاردتوماناز
بدهیخودرا پرداختکرده است

سازمان تامین اجتماعی در اطالعیهای ،میزان
طلبی که از دولت دریافت کــرده و میزان تعهدات
امسالدولترامنتشرکرد.بهگزارشتوسعهایرانی،
درایناطالعیهآمدهاست«:مجموعوصولمطالبات
ســازمان تامین اجتماعی از سال گذشته تاکنون
۴۸هزارمیلیاردتومانبودهوازمحلبند(و)تبصره۲
قانونبودجه ۱۴۰۰نیزمبلغ۸۹هزارمیلیاردتومان
برای رد دیون دولت به تأمین اجتماعی پیشبینی
شده که امسال وصول خواهد شــد .بنابراین کل
مطالباتوصولیازدولتکمتراز۱۴۰هزارمیلیارد
تومانخواهدبود».

متوسط دریافتیروستاییان و عشایر
بیمهشده۷۰۰هزار تومان است

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستاییان و عشــایر از تدوین آییننامه جدید این
صندوق خبــر داد و گفت :پس از همسانســازی،
متوســط دریافتی حقوق بازنشستگان صندوق به
۷۰۰هزارتومانرسیدهاست.بهگزارشتوسعهایرانی،
علی شیرکانی گفت :براساس مصوبه شورای عالی
رفاهوابالغرئیسجمهور،نقلوانتقالسوابقبیمهای
میان صندوقهای بازنشستگی بدون هیچ مشکلی
در حال اجراست و هم در سازمان تأمین اجتماعی
و هم در سازمان امور عشایر ایران ،دستورالعملهای
اجرایی الزم برای نقل و انتقاالت صادر شــده و این
موضوع اجرایی میشود .وی درباره همسانسازی
مســتمریهای کشــاورزان و روســتاییان گفت:
همسانسازیازابتدایفروردینسالگذشتهاعمال
شــده به گونهای که فردی که  ۱۰یا  ۱۵سال پیش
بازنشستهشدهبهمیزانکسیکهسال ۹۸بازنشسته
شده،درحالحاضرحقوقدریافتمیکند.شیرکانی
با تأکید بر اینکه متوسط دریافتی حقوق روستاییان
و عشایر بعد از همسانسازی۷۰۰هزار تومان است،
گفت :این میزان در ســطوح مختلف متفاوت است
و ممکن است حقوق فردی دو یا سه برابر زیاد شده
باشدوفرددیگری ۲۰تا۳۰درصد.

