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 کارگران پول پیش خانه 
را هم ندارند

علی اصالنی، عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار

بسیاری از مسئوالن در هفته کارگر امسال 
بر لزوم حمایت بیشتر از کارگران تاکید کردند. 
باید به ایشان متذکر شوم که امروز بزرگترین 
مشــکل جامعه کارگری که با آن دســت به 
گریبان است، بحث امنیت شغلی و قراردادهای 
کار است. نبود امنیت شغلی، کارگران را بسیار 
آزار می دهد و بر کار و تولیــد و زندگی آنها اثر 

می گذارد.
معتقــدم مهمترین شــاکله قانــون کار 
تبصره یــک ماده ۷ اســت که قانونگــذار به 
خوبــی پیش بینــی کــرده اســت. قــرار 
بــود دولت هــا بافاصلــه بعــد از ابــاغ و 
اجــرای قانــون کار، آیین نامــه تبصره یک 
مــاده ۷ را نوشــته و اباغ کنند ولی از ســال 
۱۳۶۹ تاکنــون اقدامــی در ایــن جهــت 
صورت نگرفتــه و امروز به جایی رســیده ایم 
که ۹۳درصــد نیروهــای کار در بخش های 
 کشــاورزی، صنعــت و خدمــات و اصناف، 

قرارداد موقت هستند.
در این بین ما به عنــوان نمایندگان جامعه 
کارگری به وزارت کار پیشــنهاد داده و برای 
تدوین آیین نامه مذکور اعام آمادگی کرده ایم 
چون متاسفانه رواج قراردادهای موقت دست 
برخی کارفرمایان را باز گذاشــته تا با نیروی 
کار قرارداد یک ماهه، ســه ماهه و شش ماهه 
ببندند در حالی کــه این کار امنیت شــغلی 
کارگر را بر هم زده و تاثیــر خود را در زندگی و 
معیشــت خانوارهای کارگری گذاشته است، 
لذا تا زمانی که آیین نامه تبصــره یک ماده ۷ 
تدوین نشود با مشــکل قرادادهای کار روبه رو 
هســتیم. تبصره دو ماده ۷ قانــون کار هم به 
کارهای غیرمستمر اشاره کرده و کارهایی مثل 
ساختمان سازی، نقاشی و پیمانکاری را تعریف 
کرده منتها در ســال ۱۳۷۵ کارفرمایان فشار 
آوردند و این طور القا شــد که قانون کار مانع 
اشتغال اســت و لذا تبصره یک ماده ۷ را ملغی 
و تبصــره دو را پررنگ کردند تــا جایی که در 
سال های اخیر به تدریج از ۱۳ میلیون کارگر 
 مشــمول قانون کار در ایران ۹۳درصد دارای

 قرارداد موقت هستند.

معتقدم وقتی کارگر داخل کارخانه امنیت 
شغلی ندارد، افزایش تولید محقق نمی شود و 
بهره وری مورد نظر کارفرما به دست نمی آید در 
صورتی که اگر احساس امنیت کند، در انگیزه 
کار، کیفیت کاالی تولیدی، بهره وری و آینده 

تامین اجتماعی اثرگذار است.
در اینجا باید به موضوع مســکن کارگران 
هم اشاره کنم. در قانون کار در بخش رفاهیات 
آمده است کارفرما اگر می خواهد دغدغه ورود 
و خروج کارگر به محل کار یا بازگشت به خانه 
را نداشته باشد، موظف است برای کارگر خود با 
حمایت دولت مسکن بسازد. این بخش از قانون 
اوایل اجرا شد و عده ای از کارخانه ها در داخل 
یا نزدیکی آن برای کارگران مســکن ساختند 
ولی به مرور زمان دیگر اجرا نشد و امروز مسکن 
کارگری با وضعیتی که پیش آمده به مشــکل 

خورده است.
در حال حاضر حدود ۵۰درصد دستمزدی 
که کارفرما به کارگر می پردازد، صرف هزینه 
مسکن و اجاره بها می شود و با گرانی هایی که 
در دو سه سال اخیر در بازار مسکن ایجاد شده 
و قیمت هایی که ســر به فلک کشــیده، خانه 
پیدا کردن برای کارگر مصیبت شــده است. 
سوال این اســت که مگر کارگر چقدر حقوق 
می گیرد کــه دو میلیون تومــان اجاره خانه 
 بدهــد و ۱۵۰ میلیــون تومــان پــول پیش 

را از کجا بیاورد؟
در پایان بایــد گفت براســاس آماری که 
وزارت کار اعام کرده در ســطح کشور ۵ تا ۶ 
میلیون کارگر بیمه اجباری نیســتند، یعنی 
در واقع بیمه ندارند و این تعداد کارگر حداقل 
مزد را هم نمی گیرند و شاید یک تا دو میلیون 
تومان حقوق داشته باشند ولی چون وضعیت 
اشتغال خوب نیست و نرخ بیکاری باال است و 
عرضه و تقاضا با هــم نمی خواند ناچار برای از 
دست ندادن شــغل خود با این شرایط به کار 

ادامه می دهند.
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یادداشت

علی خسروجردی

بحث تبعات افزایش مزد کارگران، 
همچنان موضوعی اســت که توافقی 
حداقلی را میان فعــاالن اقتصادی به 
همراه نداشــته اســت؛ چرا که اقتصاد 
ایران سال هاست با تورم رکودی دست 
و پنجه نرم می کند که موضوع افزایش 
مزد، می تواند تورم یا رکود را دامن بزند 

یا خنثی کند.
به گزارش »توسعه ایرانی«، برخی 
کارشناسان اقتصادی به ویژه کارفرمایان 
معتقدند که افزایش دستمزدها سبب 
افزایش نرخ تورم شــده و مهــار آن را 
سخت می کند. در مقابل، عده دیگری 
بر این باور هســتند که افزایش ناچیز 
دستمزدها به واسطه کاهش قدرت خرید 
مصرف کنندگان نهایی کاال و خدمات که 
بخش اعظمی از آنها مزدبگیران هستند، 
رکود و مازاد مصرف را بــه وجود آورده 
اســت. بنا بر این عقیده، افزایش واقعی 
مزد کارگران بــه افزایش قدرت خرید 
مصرف کنندگان نهایی کاالها و خدمات 
منجر خواهد بود و تا زمانی که این مهم از 
سوی دولت مورد پیگیری قرار نگیرد، 
تقاضا افزایش نیافته و رکود فعلی ادامه 

خواهد داشت.
 تفسیر کارفرمایان از مزد 

اشتباه است
»علیرضا حیــدری«، نایب رئیس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
درباره تاثیر عوامل موثر در تولید توضیح 
داد: مــواردی مثل بهای مــواد اولیه، 
ماشین آالت، اجاره بها، هزینه های آب، 
برق، گاز و تلفن، نگهداری ماشین آالت 
و هزینه های فــروش، همگی در تولید 

تاثیرگذار هستند. وقتی کارفرما درباره 
کاهش هزینه های مولفه های تاثیرگذار 
بر تولید چانه زنی می کند، به این نتیجه 
می رسد، هیچ عاملی قابل تغییر نیست 
چون اگر یک کارفرما هزینه برق مصرفی 
کارگاه خود را پرداخت نکند، برق محل 

کار او قطع خواهد شد.
این فعال کارگری با اشــاره بر تاثیر 
نیروی کار بر روند تولید گفت: شــرایط 
نیــروی کار نســبت به دیگــر عوامل 
تاثیرگذار در تولید متفاوت است و این امر 
در انعطاف پذیری آنها نهادینه می شود. 
نیروی کار مازاد و نرخ بیکاری ســبب 
انعطاف پذیری نیروی کار می شــود و 
در نتیجه کارفرمایــان از حق انتخاب 
برخوردار خواهند شد. کارفرما، قیمت 
تعادلی نیــروی کار را بر مبنای عرضه و 
تقاضا تعیین می کند و با چانه زنی، هزینه 
کارگری را بــه پایین ترین حد ممکن 

می رساند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکســوتان 
جامعه کارگری در ادامه افزود: قوانین 
حاکمیتی و نظارتی باالدستی مثل قانون 
کار و پیوستن ایران به مقاوله نامه های 
سازمان بین المللی کار به کارفرما اجازه 
نمی دهند تا دســتمزد یک کارگر را از 
میزان حداقلی پایین تر بیاورند. در این 
شــرایط، کارفرمایان به اشــتباه اعام 
می کنند که هزینه نیــروی کار باعث 

رکود شده است.
به گفته حیدری، اگــر یک کارفرما 
بخواهد صادقانه دربــاره عوامل رکود 
صحبت کند، علت اصلــی رکود را باید 
عدم تقاضا معرفی کند. انبارها از اجناسی 
پر هستند که هیچ خریداری برای آنها 
وجود نــدارد و در آینــده نزدیک، این 

شرایط تشدید خواهد شد. حقوق بگیران 
و کارگران، متقاضیــان همین کاالها و 
خدمات هستند که به دلیل کاهش خرید 
خود در چند سال گذشته توانایی خرید 
غیرضرروی را ندارند و در نهایت مصرف به 
سوی کاالهای ضروری هدایت می شود 
اما سرانه مصرف این دست از کاالها نیز 

کاهش یافته است.
وی ادامه داد: سیاســت های پولی و 
ارزی ما بر رکود صنعت تاثیر گذاشــته 
است. یک کارگاه در گذشته می توانست 
با ۱۰۰ میلیون تومــان چرخ تولید را به 
حرکت دربیاورد ولی این روزها به حدود 
یک میلیارد تومان نیاز دارد. این پول در 
دسترس کارفرما نیست، به همین دلیل 
برای فراهم کردن منابع مادی خود به 
سیستم تامین مثل تسهیات بانکی یا 
بازار غیررسمی روی می آورد تا تولید خود 
را با همان کمیت قبلی انجام دهد. در این 
شرایط، هزینه ای اضافه بر هزینه جاری 
تولید یعنی هزینه تامین مالی سرمایه 
در گردش بر کارفرما تحمیل می شود که 

هزینه تولید را افزایش می دهد.
بنا بر باور این فعال کارگری، نیروی 
کار نقشــی در هزینه تولید ندارد بلکه 
مکمل جریان تولید است. اگر تمام عوامل 
تولید وجود داشته باشــند تا زمانی که 
نیروی کار حاضر نباشــد، چرخه تولید 
کامل نخواهد شــد امــا کارفرمایان به 
اشتباه تصور می کنند که نیروی انسانی 
عامل رکود است. باید گفت کسانی که 
چنین تصوری دارند، در مسیر اشتباه 

گام برمی دارند.
طبق آمار، در سال ۸۳ سهم کارگران 
از هزینه های تولید در صنعت ۱۲درصد 
بود. سال ۹۴، این عدد حدود ۵۰درصد 

کاهش یافته و به ۶درصد رسید، پس به 
نظر می رسد سهم دستمزد و استخدام 
کارگران که به نسبت اغلب کشورهای 
جهان پایین است، نسبتی با عوامل تورم 

و رکود در کشور ندارد.
حیدری در ادامه گفت: اگر نرخ تورم 
از نرخ افزایش دستمزد جلوتر باشد، باز 
هم شاهد کاهش سهم نیروی انسانی در 
هزینه های تولید و تشدید رکود خواهیم 
بود. طبق شنیده ها، معاونت دام جهاد 
کشاورزی دچار مازاد شــده است. این 
به معنای اضافه شدن تعداد دام نیست 
بلکه به دلیل افزایش قیمت گوش قرمز 
و ناتوانی مردم از خرید اســت. کاهش 
تقاضا، عرضه مازاد به وجود می آید که 
منجر به بروز اتفاقات وحشــتناکی در 
حوزه اقتصاد می شــود. در این شرایط، 
تعادلی در قیمت ها وجود ندارد اما مزد 

عقب می ماند.

وی توضیح داد: از گذشته تا به امروز، 
ســهم نیروی کار در هزینه های تولید 
در حال کاهش است اما سیاست گذار، 
نسبت به این موضوع سکوت اختیار کرده 

و قدرت خرید را حفظ نمی کند.
 دولت هزینه  

خدمات اجتماعی را بپردازد
در مقابل »علی اصغر آهنی ها« عضو 
کارفرمایی شورای عالی کار و نایب رئیس 
کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی 
اتاق ایران درباره عوامــل موثر در رکود 
اقتصادی گفت: مسائلی مثل تحریم و 
قوانین داخلی سبب شده اند تا هزینه های 
تولید یک محصول، گران باشد. از طرف 
دیگر، تولید در کشور ما به نحوی است که 
باید با صادرات محور بودن، ریزش خود را 

در مصرف داخلی جبران کند.
وی توضیــح داد: رکود داخلی یکی 
دیگر از موارد تاثیرگذار بر رکود صنعتی 
اســت. به عنوان مثال بخش مسکن و 
ساخت و ساز سال هاست تعطیل شده 
اما این بخش محرک تولید بســیاری 
از صنایع کشور اســت. عوامل مالیاتی، 
بیمه ای، واردات کاالهی اولیه، مباحث 
ارزی و گمرکی نیز هــر کدام به نحوی 

تولیدکننده را اذیت می کنند.
نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و 
تامین اجتماعی اتاق ایران تصریح کرد: 
بررسی شرایط فعالیت های اقتصادی 
و کسب و کار ایران نشان می دهد ما در 
رتبه ۱۳۰ جهان قــرار داریم. وضعیت 
تولید نامطلوب اســت که هر دو گروه 
کارگری و کارفرمایی تحت تاثیر آن قرار 
می گیرند. در این شرایط، ضرورت تعریف 
یک برنامه مدون احساس می شود تا به 
وسیله آن، بحث تولید محصول با قمیت 
مناســب و صادرات با قیمــت رقابتی 

مناسب در دسترس قرار گیرد.
عضو کارفرمایی شــورای عالی کار 
بیان کرد: دالر، این روزها روند کاهشی 
دارد. گرچه کلیــات کاهش قیمت ارز 
خوب است اما در این شرایط، قیمت های 
صادراتی برای کارفرما جذابیتی ندارد 
و دیگر قابل رقابت نخواهــد بود. تمام 
این شــرایط دست به دســت یکدیگر 
می دهند تا میزان تولید در کشور کاهش 
یابد و رکود چرخه تولید سبب می شود 
مشــکات متعددی برای کارفرمایان 
و کارگران به وجود بیاید.وی در پاســخ 
به این پرســش که برای رفع مشکات 
مدیریتی منجر به رکود، چرا کارفرمایان 
بــه بهره گیــری از دانش آموختگان 
دانشگاه ها و موسسات آموزش فنی که 
در حوزه مدیریــت بازرگانی، مدیریت 
صنعتی و مهندســی صنایع تحصیل 

کرده انــد، تمایلی ندارند، پاســخ داد: 
شرکت های بسیاری از این افراد استفاده 
می کنند. تصوری در کشور ما وجود دارد 
که معتقدیم مدرک تحصیلی می تواند 
حال مشکات باشد. البته اگر افراد در 
حرفه خود، آموزش های درســت دیده 
باشند به نیازهای کشور و صنعت پاسخ 
می دهند ولی فاصله میان آموزش و حرفه 
در ایران زیاد است و در واقع کاربرد زیادی 
ندارد. اگر فردی سعی و خطاهای زیادی 
را انجام داده باشــد، به تبع تجربه خود 
می تواند از آن موارد استفاده کند. به گفته 
این عضو شورای عالی کار، یک بخش را 
نمی توان عامل اصلی رکود دانست و اگر 
چنین تصوری وجود داشته باشد از یک 

اندیشه اشتباه نشات گرفته است.
وی درباره بهترین راهکار برای خروج 
از این وضعیت بدون آســیب رساندن 
به کارگر و کارفرما گفــت: هزینه های 
خدمات اجتماعی، هزینه های زندگی 
افراد را افزایش می دهند. براساس قانون 
اساسی، دولت موظف است که این موارد 
را در اختیار تمامی شهروندان قرار دهد. 
منشا اختاف هزینه معیشت و دستمزد 
شــاید هزینه های اجتماعی باشد که 
مسئولیت ارائه آن بر گردن دولت است. 
کارفرما بخش عمــده ای از هزینه بیمه 
کارگران را پرداخت می کند اما کارگران 
نیز مجبور هستند که هزینه زیادی برای 
درمان خود پرداخــت کنند. این موارد 
در آموزش و مســکن نیز مشهود است. 
کارگران بخشــی از درآمد خود را برای 
اموری صرف می کنند که نباید هزینه ای 
برای آن پرداخت کنند. اگر این بخش ها 
دیگر نیاز به پرداخت نداشته باشد، قدرت 
خرید افزایش می یابد. در این شــرایط، 

رونق را مشاهده خواهیم کرد.

سیاست گذاران درباره مسئولیت های قانونی نهاد دولت، سکوت کرده اند

مزد کارگر؛ تورم زا یا ضد رکود

خبر

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی گفت: از 
اسفند ۹۸ تا فروردین ۱۴۰۰، طی ۱۴ ماه حقوق 
بازنشســتگان تأمین اجتماعــی ۱۳۲درصد و 
پرداخت مســتمری حداقل بگیران ۱۵۰درصد 

افزایش یافت.
به گزارش توسعه ایرانی، محمد شریعتمداری 
در ارتباط ویدئوکنفرانسی با رؤسای کانون های 
بازنشستگان کشور اظهار داشت: بیمه تکمیلی 
بازنشستگان تأمین اجتماعی ازجمله موضوعات 
مهمی اســت که با توجه به افزایش نیاز این قشر 
به درمان و مراقبت های پزشــکی در اولویت قرار 
گرفت و ســهم آورده تأمیــن اجتماعی در بیمه 

 تکمیلی نسبت به سال گذشــته هفت برابر شد.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی تصریح کرد: 
به همت بخش درمــان ســازمان، درمان همه 
بیمه شــدگان تأمین اجتماعی در شــهرهایی 

که سازمان، بیمارســتان ملکی ندارد در 
بیمارستان های دولتی رایگان است.

وی تاکیــد کــرد: همچنیــن 
به منظــور جلوگیری از تــردد و رفاه 

بیشــتر بازنشســتگان ۶۵ 
ســال به باال، درمــان آنها 

حتی در صــورت وجود 
بیمارستان ملکی، در 

 بیمارســتان های دولتــی رایــگان اســت.
شــریعتمداری افزود: در یک اقدام بی سابقه در 
۱۴ ماهه گذشــته، پرداخت ۱۴۴هزار میلیارد 
تومان بدهی دولت بــه تأمین اجتماعی تصویب 
شد که بخشی از آن پرداخت و بخش دیگر 
آن به زودی انجام می شــود. البته تاش 
کــرده ام همکارانــم را در دولت متقاعد 
کنم کــه در این دولت همــه دیون 
تأمین اجتماعــی را تأمین 
کنند، هرچنــد پرداخت 
۱۴۴هزار میلیارد تومان 
دیون دولت در این ایام 

 در طــول تاریــخ ســابقه نداشــته اســت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: باید 
دیون را صفر کنیم، قانون، ساختار و روش پرداخت 
آن را به خوبی تعیین و مشخص کرده و فکر می کنم 

در عمر باقیمانده دولت این موضوع عملی است.
وی تصریح کرد: پرداخــت وام بدون بهره به 
بازنشستگان تأمین اجتماعی در ۱۴ ماه گذشته، 
۱۳برابر شده و از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۲ هزار و 

۶۰۰میلیارد تومان رسیده است.
شــریعتمداری به موضوع مســکن جامعه 
کارگری نیز اشــاره کرد و گفت: برنامه ایجاد 
مسکن ملی تهیه شده و برنامه ریزی کرده ایم 

تا مصالح ســاختمانی با تخفیف حداکثری در 
اختیار تعاونی های مسکن کارگری قرار گیرد.

وی افزود: ۶۰هزار واحد مسکونی هم اکنون در 
دست ساخت و اجراست و همین هدف را باید برای 

جامعه بازنشستگان نیز دنبال می کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: 
برخی معتقد بودند که اجرای همسان ســازی و 
متناسب سازی شدنی نیست و کسی جرأت ورود 

به آن را ندارد.
شــریعتمداری در پایان تاکیــد کرد: این 
اطمینــان را به جامعه هدف، بازنشســتگان و 
بیمه شدگان کشــور می دهم که هیچ نگرانی 
نداشته باشند. دولت متکفل همه بازنشستگان 
کشور است و بدانند نظام ایران همواره پشتیبان 
کامل آنان است و نمی گذارد خللی در زندگی 

آنان وارد شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

پرداخت وام بدون بهره به بازنشستگان تأمین اجتماعی 13برابر شده است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: 
ســال گذشــته، جامعه کارگری و کارفرمایی استان شرایط 

سختی را با شیوع کرونا پشت سر گذاشتند.
قاســم رحیمی در گفت وگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: 
امسال با توجه به شــرایط اقتصادی و همچنین تورم موجود 

دولت نسبت به افزایش مزایای مستمر و غیرمستمر کارگران 
اقدام کرده و در مجموع با رشد ۳۶درصدی حقوق و دستمزد، 

کارگران بیش از چهار میلیون تومان دریافتی خواهند داشت.
وی در مورد اولویت جامعه کارگری برای تزریق واکســن 
کرونا بیان کرد: در این زمینه رایزنی ها و پیگیری ها انجام شده 

و به عنوان مطالبه جدی از ستاد کرونا خواسته ایم تا جمعیت 
کارگری در اولویت واکسیناسیون قرار گیرند. البته ستاد کرونا 
اولویت تزریق واکسن کرونا را در ســطح ملی اعام کرده که 
بیشتر با در نظر گرفتن شرایط سنی این کار انجام می شود که 
انتظار می رود در سه چهار ماه آینده کل جمعیت کشور تحت 
واکسیناسیون عمومی کرونا قرار گیرند. مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اســتان اردبیل گفت: در رعایت پروتکل های 
بهداشتی نیز اکثر واحدهای تولیدی استان پیشقدم بوده و حتی 
نسبت به تهیه و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده به صورت 

فراگیر در سطح جامعه اقدام کردند. رحیمی افزود: صاحبان 
کارخانه ها در کنار پرداخت حقوق کارگران در کنار روزهای 
تعطیل کرونایی به کمک و مساعدت جامعه کارگری پرداخته و با 
تهیه و توزیع بسته های معیشتی کمک کار آنها بودند. وی خاطر 
نشان کرد: تقارن شیوع بیماری کرونا با شرایط تورمی ایجاد 
شده در جامعه وضعیتی را برای گروه های کارگری و واحدهای 
تولیدی به وجود آورده که حتی تعدادی از کارگران در تأمین 
نیازهای اولیه با مشکاتی روبه رو بودند و خود کارفرمایان نیز در 

تأمین مواد اولیه با سختی روبه رو شدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل:

کارگران در اولویت واکسیناسیون کرونا قرار گیرند

آهنی ها: هزینه های 
خدمات اجتماعی، خرج 

زندگی افراد را افزایش 
می دهد. منشا اختالف 

هزینه معیشت و دستمزد، 
هزینه های اجتماعی است 
که مسئولیت ارائه آن طبق 

قانون اساسی برعهده 
دولت است

حیدری: علت اصلی رکود را 
باید عدم تقاضا معرفی کرد. 

حقوق بگیران و کارگران، 
متقاضیان کاالها و خدمات 
هستند که به دلیل کاهش 
درآمد خود در چند سال 

گذشته توانایی خرید 
ندارند
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