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 تجمع بازنشستگان فوالد 
در برخی استان ها

روز گذشته بازنشستگان فوالد در برخی شهرها 
ازجمله اهــواز، اصفهان و رودبار بــا حضور مقابل 
ساختمان کانون های بازنشستگی، خواستار توجه 
به مطالبات صنفی خود شــدند. به گزارش ایلنا، 
این بازنشســتگان مهم ترین خواسته های خود را 
برخورداری از مســتمری باالتر از خط فقر، درمان 
رایگان و اصالح احکام همسان سازی حقوق عنوان 
کردند و گفتند: دولت مکلــف به اجرای تعهدات و 
پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان فوالد مطابق 
آیین نامه معتبر فوالد است. بازنشستگان همچنین 
خواســتار پرداخت به موقع هزینه هــای درمانی 
بازنشستگان فوالد از بودجه های سنواتی، قرارداد 
درمان برابر آیین نامه استخدامی و دستورالعمل های 
فوالد، بیمه عمر و حوادث برابــر دیگر واحدهای 
فوالدی و به کارگیــری فرزند بازنشســتگان در 
شــرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی 

کارکنان فوالد شدند.
    

پرداخت مطالبات برخی از 
کارگران قند بردسیر

رئیس دادگستری شهرســتان بردسیر گفت: 
مطالبات ۷۸۱ کارگر بازنشسته کارخانه قند بردسیر 
طی دو سال پرداخت شــده و فقط مطالبات ۱۰۰ 
کارگر باقی مانده که آن هم در دست اقدام است. به 
گزارش ایلنا، حسین رمضانی زاده اظهار داشت: در 
جلسه ای  که در نهاد قضایی تشکیل شد، بر پرداخت 
مطالبات بازنشستگان کارخانه قند بردسیر تأکید 
شــد. وی افزود: یکی از مشــکالت این کارخانه، 
مشکالت مربوط به بدهی های مالی کارخانه به چند 
بانک، سازمان تامین اجتماعی و در نهایت کارگران 
است که برطرف خواهد شد. رمضانی زاده گفت: برای 
تامین منابع مالی پرداخت حقوق کارگران، امالک و 
دارایی های مازاد کارخانه به ارزش مالی ۲۴ میلیارد 
تومان به فروش رسیده اســت. وی با اشاره به اینکه 
۴۸ نفر از کارگران این کارخانه نیز اخیرا بازنشسته 
شده اند، ادامه داد: پیش بینی می شود که طی دو تا 
سه ماه آینده با جذب سرمایه گذار جدید، کارخانه 

قند بردسیر مجددا فعالیت خود را از سر بگیرد.
    

سازمان تامین اجتماعی:
دولت ۴۸هزار میلیارد تومان از 

بدهی خود را پرداخت کرده است
سازمان تامین اجتماعی در اطالعیه ای، میزان 
طلبی که از دولت دریافت کــرده و میزان تعهدات 
امسال دولت را منتشر کرد. به گزارش توسعه ایرانی، 
در این اطالعیه آمده است: »مجموع وصول مطالبات 
ســازمان تامین اجتماعی از سال گذشته تاکنون 
۴۸هزار میلیارد تومان بوده و از محل بند )و( تبصره ۲ 
قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز مبلغ ۸۹هزار میلیارد تومان 
برای رد دیون دولت به تأمین اجتماعی پیش بینی 
شده که امسال وصول خواهد شــد. بنابراین کل 
مطالبات وصولی از دولت کمتر از ۱۴۰هزار میلیارد 

تومان خواهد بود«.
    

متوسط دریافتی روستاییان و عشایر 
بیمه شده ۷۰۰هزار تومان است

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشــایر از تدوین آیین نامه جدید این 
صندوق خبــر داد و گفت: پس از همسان ســازی، 
متوســط دریافتی حقوق بازنشستگان صندوق به 
۷۰۰هزار تومان رسیده است. به گزارش توسعه ایرانی، 
علی شیرکانی گفت: براساس مصوبه شورای عالی 
رفاه و ابالغ رئیس جمهور، نقل و انتقال سوابق بیمه ای 
میان صندوق های بازنشستگی بدون هیچ مشکلی 
در حال اجراست و هم در سازمان تأمین اجتماعی 
و هم در سازمان امور عشایر ایران، دستورالعمل های 
اجرایی الزم برای نقل و انتقاالت صادر شــده و این 
موضوع اجرایی می شود. وی درباره همسان سازی 
مســتمری های کشــاورزان و روســتاییان گفت: 
همسان سازی از ابتدای فروردین سال گذشته اعمال 
شــده به گونه ای که فردی که ۱۰ یا ۱۵ سال پیش 
بازنشسته شده به میزان کسی که سال ۹۸ بازنشسته 
شده، در حال حاضر حقوق دریافت می کند. شیرکانی 
با تأکید بر اینکه متوسط دریافتی حقوق روستاییان 
و عشایر بعد از همسان سازی ۷۰۰هزار تومان است، 
گفت: این میزان در ســطوح مختلف متفاوت است 
و ممکن است حقوق فردی دو یا سه برابر زیاد شده 

باشد و فرد دیگری ۲۰ تا ۳۰درصد.
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اخبار کارگری

اتاق بازرگانی و صنعت و معدن ایران 
به تازگی طرحی با عنوان »دیدگاه های 
رنج آفرین و دیدگاه هــای گنج آفرین 
در حوزه اقتصاد )بایدهــا و نبایدها در 
مطالبــات اقتصادی(« ارائــه داده که 
بخش هایی از آن به شکل مستقیم به 
قانون کار و تامین اجتماعی بازمی گردد.

به گزارش توسعه ایرانی، نویسندگان 
این طــرح معتقدنــد افزایش حقوق 
کارگران نتیجه ای جــز تورم و افزایش 
بیکاری به همراه نــدارد و در این طرح 
برای کاســتن از هزینه هــای دولت و 
ســرمایه گذاران، پیشــنهاداتی چون 
قانونی کردن قرارداهای موقت، افزایش 
ســن بازنشســتگی، تغییر محاسبه 
مستمری بازنشستگی، احیای فرهنگ 
استاد - شاگردی و به کارگیری جوانان 
بیکار بدون پرداخت حداقل دستمزد، 
ارائه شده است. نویسندگان این طرح 
بر تســریع در روند خصوصی ســازی 
تاکید دارند و معتقدند »دولت در ایران 
از وظایــف اصلی خود دور شــده و در 
فعالیت هایی وارد شده که جزو فعالیت 

بخش خصوصی است«.
»احســان ســلطانی« پژوهشگر 
اقتصــادی نهادگرا در ایــن گفت وگو 
بخش هایی از این طــرح را مورد نقد و 

بررسی و بازخوانی قرار داده است. 
    

  یکی از پیشنهادات اتاق ایران 
در طرح موسوم به بنای ایران که با 
عنوان بهبود وضعیت اشتغال ذکر 
شده، به کارگیری جوانان بیکار و 
پرداخت 30درصد از حداقل حقوق 
به آن هاست. آن طور که نویسندگان 
این طرح می گویند، احیای فرهنگ 
استاد - شاگردی در عین حال که 
می تواند بحران اشتغال را حل کند، 
هزینه چندانی هم بر کارفرما وارد 
نمی کند. ارزیابی شما از طرح چنین 

موضوعاتی چیست؟
در ابتدا باید بگویم که واقعا نمی دانم 

اینها از جان مردم چه می خواهند! یعنی 
همه مشکل تولیدکنندگان این است که 
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 ۹۶ حدود هشت دالر بود. با 
این اوصاف اکنون میانگین دستمزدها 
نصف سال ۹۶ است و محاسبات نشان 
می دهد که دستمزد کارگران نسبت به 
سال ۹۰ یک سوم شده است. آیا کارفرما 
این دستمزد را هم نمی تواند پرداخت 
کند؟ کارگر با این پول حتی نمی تواند 
زندگی کند. در چنین شــرایطی آنها 
می گویند کارگر این را هم نباید بگیرد و 

یعنی نیروی کار باید مجانی شود.
قیمت دالر در کشــور باال می رود و 
این آقایان می گویند پایین آمدن قیمت 
دالر درست نیســت. قیمت مسکن و 
اجاره خانه و کاالهای اساسی و مواد اولیه 
فلزات و پتروشیمی باال می رود، باز هم 
می گویند مشکلی ندارد اما وقتی حقوق 
کارگر نسبت به سال ۹۶ نصف می شود، 
می گویند هزینه دســتمزد کارگران 

باالست!
در چهارسال گذشته قیمت تولیدات 
داخلی بین ۴۰۰ تا ۸۰۰درصد باال رفته 
است. بهای انرژی الکتریکی ۳۱درصد، 
مالیات بنگاه ها ۶۹درصد، دستمزدها 
۱۵۴درصد و نقدینگی ۱۵۰درصد باال 
رفته است. با توجه به این آمار مشاهده 
می کنید که شکاف عظیمی بین قیمت 
کاالها و دســتمزدها ایجاد شده است. 
همچنین الزم اســت بگویــم که رقم 
دستمزدها در هزینه تولید، رقم خاصی 
به حســاب نمی آید. حاال چــرا با این 
وضعیت باید حتی به فکــر کم کردن 

دستمزدها باشیم؟
ببینید ما دو دسته صنایع داریم؛ 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 نمی آید و دسته دوم صنایعی 
هستند که براساس مواد اولیه داخلی و 
وارداتی کار می کنند و نقش نیروی کار 
در هزینه های کل این صنایع نیز حدود 
۵ یا ۱۰درصد اســت و نهایتا اگر خیلی 

کارگرمحور باشند، ۱۵درصد می شود.
سوال این است که اینها می خواهند 
چه چیزی را استاد - شاگردی کنند و آیا 
می خواهند به قرن ها پیش برگردیم؟ 
مسأله اساســی مملکت این است که 
چون درآمدها به شدت سرکوب شده و از 
آن طرف هزینه ها به شدت باال رفته است 
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 می دهد، 

مصرف داخلی است.
مــا تولیدات خــود را بــه هیچ جا 
نمی توانیم صادر کنیم و صنایع ما در حد 
رقابت با صنایع کشورهای دیگر نیست تا 
از طریق صادرات، مابه التفاوت ایجاد شده 
چرخ تولید را بچرخانــد. آمار صادرات 
ما به ترکیه در ماه گذشــته، وضعیت را 
به خوبی نشــان می دهد. کاالهایی که 
ما صادر کرده ایم صرفــا مواد خام اولیه 
پتروشــیمی، مس، روی، آلومینیوم و 
مشــتقات آنها بوده که تمام اینها روی 
هم ۷۷درصد از صادرات ما را به ترکیه 

تشکیل داده است.
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 
این وضعیت که قیمت کاالها ۵ یا ۶ برابر 
شــده و در مقابل دستمزدها ۲.۵برابر، 
طبیعی است که کسی نمی تواند چیزی 
بخرد. شــوک های قیمتی آسیب های 
بسیاری بر جامعه وارد می کند و علت 
اینکه زاد و ولد در دو یا سه سال گذشته 
۲۵درصد پایین آمده اســت، همین 

شوک های قیمتی است.
  عده ای از کارشناســان در 
پاسخ به اینکه برای بهبود وضع 
معیشت کارگران چه اقداماتی باید 
انجام شــود، به ناتوانی دولت در 
شرایط فعلی اشــاره می کنند 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 
دســتمزد ها، آورده ای جز تورم و 
بدتر کردن معیشِت کارگران ندارد. 

چنین استداللی را قبول دارید؟
خیر، توجه داشته باشید که اقتصاد 
ما، اقتصــاد آمریکا نیســت و حتی در 
اقتصــاد آمریــکا هم چنیــن اتفاقی 
نمی افتد. ۳۰ ســال پیش این مطالب 
در کتاب های اقتصادی نوشته   شده و 
کسانی که این حرف ها را می زنند، همان 
مطالب ۳۰ ســال پیش را خوانده اند و 
تحویل ما می دهند. حتی آقای بایدن 
هم در طرح اقتصادی خود، بخشی دارد 
که در آن بر لــزوم کمک به خانوارهای 

فقیر اشاره شده است.
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 ۴۰ سال چه کار کرده ایم؟ اول نفت 
را صادر کردیم و بعد به تدریج، گاز، برق، 
آب، خاک، فوالد و مواد اولیه پتروشیمی 
را به صادرات خود اضافه کردیم. در حال 
حاضر ما جزو اولیــن صادرکنندگان 
مواد خام اولیه در دنیا هســتیم. باید 
توجه داشته باشیم که در دنیای امروز 
اقتصادها با تکیه بر نوآوری رشد می کنند 
نه با تکیه بر هزینه، یعنی رشد اقتصادی 
نوآوری محور است و با این دستمزدها، 
نیروی کار انگیزه ای برای کار نوآورانه 

ندارد و در نهایت مهاجرت می کند.
  ولــی به زعــم طراحان 
برنامه هایی مثل همین طرح بنای 
ایران، تنها راه کاستن از هزینه های 
دولت، کم کردن دستمزد کارگران 
و حذف برنامه های حمایتی دولت از 

اقشار ضعیف جامعه است؟
این حرف را که افزایش دســتمزد 
باعث افزایش تورم می شود، قبول ندارم. 
اول اینکه اعالم کنند دولت چند درصد 
از نیروی کار را شاغل کرده است؟ من 
می گویم مهم ترین مســأله و مشکل 
دولت این است که منابع را به بنگاه های 
خصولتــی می دهد تا مفــت بخورند 
و مالیــات هم از ثروت و پــول و درآمد 

نمی گیرد.
ببینید ۴۰ ســال پیــش، مالیات 
بنگاه ها را در آمریــکا پایین آوردند که 
این موضوع باعث کسری بودجه و پولدار 
شدن عده ای خاص شد، این مشکالت 
باعث شد تا دوباره مالیات بنگاه ها را باال 
ببرند. بحث اینجا هم همین است. نتیجه 
این برنامه ها این است که مردم مالیات 
بدهند و ثروتمندان معاف شوند. مگر 

مردم چقدر پول دارند؟
عده ای در اتاق بازرگانی نشسته اند 
و از ایــن برنامه ها حمایــت می کنند. 
ســوال من این اســت که چند درصد 
از اعضــای اتاق بازرگانــی دوتابعیتی 
هستند؟ چند درصدشان امالک خارج 
از کشور دارند؟ چقدر از بانک ها قرض 
گرفته اند و چقــدر معوقات دارند؟ چه 
مقدار سرمایه از کشور خارج کرده اند؟ 
چقدر از رانت هــا و امتیازات برخوردار 
بوده اند؟ متاسفانه عده ای به خوردن و 

بردن عادت کرده اند!
ما با ســرمایه دار مخالف نیستیم، 
مشکل ما این است که عده ای به قدری 
به رانت خوری عادت کرده اند که دیگر 
نمی شــود جلوی آنها را گرفت. قیمت 
برق صنعتی در سال ۹۰ حدود ۳.۳سنت 
در کیلووات ساعت بوده که االن این رقم 
۰.۳۸ سنت در کیلو وات ساعت شده که 
نتیجه همین شوک های 
قیمــت ارز در این 
مدت بوده اســت. 
یعنی قیمت برق 
صنعتی از ۳.۳ به 

۰.۳۸ سنت رسیده در حالی که میانگین 
آن در دنیا ۱۰سنت است. یعنی قیمت 
برق ما ۴درصد میانگین قیمت جهانی 
است. با این حال می گویند ما نمی توانیم 
کار کنیم. خــب نمی توانید کار کنید، 
تعطیلش کنید. این چه کار کردنی است 
که عده ای فقط بــه رانت خوری عادت 

کرده اند؟
  موضوع دیگــری که در این 
طرح به آن اشاره شــده، بحث 
خصوصی سازی است. نویسندگان 
این طرح، خواهان خصوصی سازی 
هرچه سریع تر شرکت های دولتی 
هستند. در این طرح آمده »چنانچه 
شرکت های 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 فعالیت های 
زیان ده شرکت های دولتی متوجه 
دولت نشود«. این درحالی ست که 
تجربه خصوصی سازی در ایران 
موفق نبوده اســت. شــما این 
پیشــنهادات را با وجــود روند 
خصوصی سازی ناکارآمد در ایران، 

چگونه ارزیابی می کنید؟
ما االن تقریبا شرکت دولتی نداریم. 
شرکت نفت و گاز و شرکت های وابسته، 
به عالوه شــرکت های آب و برق و گاز 
منطقه ای را داریم که اینها ملی هستند. 
همین مانده که شــرکت نفــت را هم 
خصولتی کنیم! ببینید در چین بخش 
عمده ای از شــرکت ها دولتی هستند، 
پس چطور می تواننــد کار کنند؟ مگر 
شــرکت هایی که در ایران خصوصی 
شده اند، چه دســت گلی بر سر اقتصاد 
ما زده اند؟ معتقدم که عده ای به دنبال 

غارت منابع هستند.
  با این حساب برای بهبود وضع 
معیشت کارگران چه اقداماتی باید 

انجام داد؟
اولین اقدامی که باید انجام شود این 
است که قیمت دالر را واقعی کنیم. طبق 
فرمول هایی که مسئوالن می گویند، 
قیمت دالر باید حــدود ۱۰ تا ۱۱ هزار 
تومان باشد. قیمت تمام شده تولیدات 
به این دلیل باال رفته که قیمت مواد اولیه 
باال رفته و قیمت مواد اولیه هم به خاطر 
افزایش قیمت ارز باال رفته است، پس 
برای اینکه قدرت خرید مردم برگردد 

باید نرخ ارز را کاهش دهیم.

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

رانتخواران،کارگرمفتراترجیحمیدهند

خبر

یک کارشــناس حوزه روابط کار با تاکید 
بر اینکه اشتغال موضوعی فرابخشی و بسیار 
مهم در شاخص های 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 حاج اســماعیلی در گفت وگــو با 
ایســنا اظهار کرد: آنچه که می تواند مهم و 
اطمینان بخش باشــد این اســت که رئیس 
دولت آینده باید حتما برای اشتغال برنامه و 
اولویت بندی 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 
صحبت های 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 

 مدیریت هایی کــه داشــته اند، توجه کرد.
این کارشــناس حوزه کار با بیــان اینکه در 
چند دهه گذشــته در حوزه اشتغال چندان 
موفق نبوده ایم، 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.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: وقتی در حل 
معضل اشــتغال موفق نبودیم باید ببینیم 

سازمان جهانی کار براســاس تجربیاتی که 
کشــورهای مختلف در آن ارائــه می کنند 
چه پیشنهادی برای کشــوری مثل ما دارد 
که زیرســاخت های وابستگی به درآمدهای 
دولتی و نفتی داشــته و می خواهــد از این 
زمینه ها جدا شود و به سمت بخش خصوصی 

برود.
وی با بیان اینکه اشــتغال یک شــاخص 
اقتصادی مهم به شمار می رود، افزود: وقتی 
ظرفیت های اشــتغال افزایــش یابد، تولید 
ناخالص داخلی و درآمدهای کشور و به دنبال 
آن رفاه عمومــی هم باال مــی رود، بنابراین 
اشــتغال باید به طور جــدی در برنامه های 
دولت آینده دیده شــود و راهکارهایی برای 

افزایش ظرفیت اشتغال کشور ارائه کند.

کارشناس حوزه روابط کار:

حل معضل بیکاری، نیازمند بهره گیری از تجربیات جهانی است

میانگین دستمزدهای 
امسال نصف سال ۹۶ است 

و نسبت به سال ۹0 یک 
سوم شده است. در چنین 
شرایطی باز هم می گویند 

کارگر این را هم نباید 
بگیرد، یعنی به نظر آنها، 

نیروی کار باید مجانی شود

قیمت برق صنعتی از 
3.3 در سال ۹0، امسال 

به 0.3۸ سنت رسیده در 
حالی که میانگین آن در دنیا 
10سنت است. یعنی قیمت 

برق ما ۴درصد میانگین 
قیمت جهانی است ولی باز 

می گویند نمی توانیم کار 
کنیم. خب نمی توانید کار 

کنید، تعطیلش کنید
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