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علیرضا محجوب:
 هنوز مزد و معیشت،

۳۵ درصد فاصله دارند

دهمین رویداد ملی فرهنگی و آموزشــی 
طریق جاوید با موضوع »حقوق کارگر در نظام 
اســامی از منظر امام خمینی)ره( با حضور 

دبیرکل خانه کارگر برگزار شد.
به گزارش ایلنا، علیرضــا محجوب درباره 
افزایش دســتمزد امســال گفت: سال ۵۸، 
اولین کمیته دستمزد پس از انقاب تشکیل 
شــد. اگرچه گام های خوبی از ســوی کمیته 
دستمزد شورای عالی کار در سالیان گذشته 
برداشــته شــد اما دریافتی کارگــران هنوز 
۳۵درصد از معیشــت خانواده هــا را تامین 
نمی کند. بین مزد اســمی و حقیقی اختاف 
 زیــادی وجــود دارد کــه این شــکاف باید 

برطرف شود.
وی درباره امنیت شغلی کارگران نیز گفت: 
نسبت به وضعیت امنیت شغلی کارگران نگران 
هســتیم. نگارش آیین نامه تبصره یک ماده ۷ 
از دوره آقای ربیعی آغاز شــد و با تاش آقای 
شریعتمداری به ثمر نشســت و امیدوارم این 

مصوبه در سال جاری اجرا شود.
محجــوب درباره اجرای متناسب ســازی 
حقــوق مســتمری بگیران نیــز گفــت: 
موضوع بازنشســته ها بســیار مهم اســت و 
۷۵درصــد از متناسب ســازی انجام شــده 
اســت. امیدوارم دولت بدهی خــود به تامین 
اجتماعــی را پرداخت کند و ربــح مرکب آن 
 را نیز برای صاحبان صنــدوق یعنی کارگران 

در نظر بگیرد.
    

بررسی مشکالت کارگران در 
کمیسیون اجتماعی مجلس

نشســت کمیســیون اجتماعی مجلس 
با حضور وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و 
نمایندگان تشــکل های کارگری روز گذشته 

برگزار شد.
به گزارش خبرگــزاری صداوســیما، در 
این جلسه نمایندگان تشــکل های کارگری، 
دغدغه هــا و مشــکات کارگــران ازجمله 
موضوعاتی، چــون بیمه بیــکاری، حقوق و 
دستمزد و نوع قرارداد ها را مطرح کردند و وزیر 
کار نیز پس از استماع این مشکات، پاسخ های 

الزم را ارائه کرد.
    

 دو کارگر معدن طزره دامغان 
زیر آوار محبوس شدند

مسئول روابط عمومی شرکت البرز شرقی 
گفت: ریزش تونل شــماره ۴۲ معدن بزرگ 
طزره دامغان موجب گرفتار شــدن دو تن از 
کارگران این معدن شد که عملیات نجات آنها 

ادامه دارد.
عباســعلی عرب عامــری در گفت وگو با 
ایرنا افزود: عصر روز شــنبه هنگام استخراج 
و به دلیــل ریزش ناگهانی ســقف کارگاه، دو 
کارگر پیمانکاری شــرکت البرز شــرقی به 
نام هــای میــاد روشــنایی و ســیداصغر 
افضلی دچــار حادثــه و زیــر آوار محبوس 
 شــده اند که عملیات امداد و نجــات آنها در 

جریان است.
در عیــن حــال »حمیدرضــا داوودیان« 
رئیــس جمعیت هــال احمر شهرســتان 
دامغان نیز بامداد یکشــنبه گفــت: تیم های 
هال احمــر بــه منطقه اعــزام شــده اند و 
 هم اکنون تیم های تخصصــی معدن در حال 

برداشت آوار هستند.
وی افزود: نیروهــای هال احمــر نیز به 
عنوان پشتیبان و ارائه خدمات و اقدامات اولیه 

احتمالی در محل حضور دارند.
وی علت بروز حادثه را نامشخص و نیازمند 

کارشناسی ذکر کرد.
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اخبار کارگری

اقتصاد ایران بیمار است و این 
وضعیت، بیش از همــه طبقات 
ضعیــف و جامعــه مزدبگیران 
را متضــرر می کند. در آســتانه 
انتخابات ریاست جمهوری، ۱۴۰۰ 
قطعا نامزدهای این پست حساس 
کشور، به این مهم توجه خواهند 
کرد و شــعارهایی درباره ترمیم 
قدرت خرید مردم و بازگرداندن 
اقتصاد به ریل درست سر خواهند 
داد. اینکه بعــد از انتخابات چه 
اتفاقی می افتــد و آیا می توان به 
بهبود شرایط اقتصادی امیدوار بود 
یا نه، اما مشخص نیست. در گفت وگو 
با »مهدی پازوکی« کارشــناس 
مســائل اقتصادی به شــرایط 
اقتصاد ایــران، چگونگی بهبود 
این وضعیت و در نهایت چگونگی 
بهبود وضع اقتصادی کارگران و 

حداقلی بگیران پرداخته ایم.
    

  بــا توجه به اینکــه یکی از 
پیش شــرط های بهبود وضعیت 
معیشت مردم، کنترل تورم است، 
دولت آینده باید چه اقداماتی در این 

زمینه انجام دهد؟
 اگــر می خواهیم وضــع طبقات 
حقوق بگیر مثل کارگران و کارمندان و 
طبقه متوسط خوب شود، باید سامت را 
به اقتصاد ایران برگردانیم. این مهم اتفاق 
نمی افتد مگر اینکه ما انضباط اقتصادی 
را در بخش های اساســی اقتصاد ایران 
حاکم کنیم. انضباط پولی در سیستم 
بانکی و انضباط مالی در سیستم بودجه 
کشور مهمترین موارد هستند. مخارج 
غیرضروری دولت باید به شدت کاهش 
و تورم کنترل شــود و ارزش پول ملی را 
از طریق انضباط پولی که وظیفه بانک 
مرکزی و نظام بانکی کشور است، حفظ 
و نقدینگی را کنترل کنیم. از طرفی باید 
از طریق سیاست های بخردانه و حذف 
نهادهای موازی در اقتصاد ایران که در 
سال های اخیر، به خصوص از دولت دهم 
به بعد، رشد قارچ گونه ای داشتند، انضباط 
را بر سیستم مالی کشور و انضباط پولی 
را بر سیســتم پولی برقرار کنیم. در این 
صورت بهترین خدمت را برای طبقات 
زحمت کش انجام داده ایم. در سال های 
اخیر به دلیل تحریم، کرونا و بخشی هم 

به دلیل سیاست های نابخردانه ای که 
در پیش گرفتیم، نقدینگی افزایش یافته 
و مهم ترین عامل افزایش تورم در اقتصاد 

همین نقدینگی است.
فکر می کنم دولت آینده باید دست از 
شعار دادن بردارد و با استفاده از مشاوران 
قوی، چه داخلی و چه خارجی، مشکات 
اقتصادی را حل کند. ما نباید اقتصاد را در 
خدمت سیاست قرار دهیم بلکه سیاست 
باید در خدمت اقتصاد قرار گیرد. به نظر 
من در جامعه ایــران، اقتصاد در گروی 
سیاست به خصوص سیاست خارجی 
است. فکر می کنم اگر ما در دنیا روابط 
خود را براساس روابط ملی برقرار کنیم 
و از شــعارهای توخالی دست برداریم و 
از تندروها پیروی نکنیم وضعیت بهتر 
می شود. براســاس تحقیقی که انجام 
دادم، بیشترین رانت های اقتصادی در 
کشــور متعلق به همین تندروهاست. 
اینها بخشی از سرمایه خود را به خارج 
از کشور منتقل می کنند. به طور مثال 
سال گذشته در ترکیه بیشترین خرید 
خانه های ویایی متعلق بــه ایرانیان 
بود. خــب همه اینها دالری اســت که 
از کشــور خارج شــده، یعنی به جای 
اینکه این دالرها در داخل کشور، تولید 
 اشتغال کنند، در کشورهای دیگر تبدیل 

به ویا می شوند.
بنابراین باید فضای کســب و کار و 
رشــد و تولید را در ایران فراهم کنیم و 
برای رسیدن به این مهم، باید سه کار در 
دستور کار حکومت قرار گیرد؛ اول اینکه 
شفافیت باید بر اقتصاد ایران حاکم شود، 
دوم، رقابت سالم بین بنگاه های اقتصادی 
اتفاق بیفتد و ســوم، هرگونه انحصاری 
را از اقتصــاد ایران بــه دور بریزیم؛ چه 
انحصار بخش خصوصی، چه دولتی و چه 
خصولتی ها. به نظر من یکی از انحصاراتی 
که در اقتصاد ایران مشکل آفرین است، 
همیــن نهادهای بزرگی هســتند که 
نه دولتــی و نه خصوصی هســتند که 
بیشــترین ضرر را هم به اقتصاد زده اند. 
اینها نمی گذارند بخش خصوصِی سالم 

در اقتصاد ما شکل بگیرد.
بنابرایــن در یک جمع بنــدی، اگر 
انضباط اقتصــادی را حاکــم کنیم و 
سیاســت در خدمت اقتصاد قرار گیرد 
و با جامعه جهانــی در چارچوب منافع 
ملی تعامل داشته باشیم و دولت سعی 

کند ثبات اقتصــادی را به اقتصاد ایران 
برگردانــد، وضعیت طبقــه کارگر نیز 
بهتر می شود. حاال اگر عکس آن اتفاق 
بیفتد، یعنی بی ثباتی اقتصادی حاکم 
شود، قطعا طبقات پایین و زحمتکش و 
کارگران بیشترین هزینه را خواهند داد. 
نکته آخر اینکه باید تعادل بین بازارهای 
اقتصادی برقرار شود، یعنی باید از طریق 
کنترل تورم و انضباط پولی در بازار کاال 
و خدمات، ثبات برقرار شود و این ثبات 
در بازار کار، در بازار ســرمایه، ارز  و سایر 
بازار های اقتصادی هم اتفاق بیفتد. باید 
بدانیم اقتصاد اگر در تعادل قرار بگیرد به 
نفع اقتصاد ملی و زحمتکشان و کارگران 
است و عکس آن هم وجود دارد یعنی اگر 
این بازارها بی ثبات شوند و عدم تعادل 
اقتصادی در بازارها بــه وجود آید، این 
قضیه منتج به گرانــی و ضرر کارگران 
و زحمتکشان می شــود و به نفع اغنیا 
است، کمااینکه در این مدت هم از طریق 
تورم فزاینده، پولداران، پولدارتر و ضعفا، 
ضعیف تر شدند. در ســال های اخیر، 
آسیب بی سایقه ای هم به طبقه متوسط 

ایران وارد شده است.
  شما پیشــتر به مخالفت با 
مسابقه افزایش دستمزدها اشاره 
کرده اید. آیا افزایش دســتمزد 
کارگران مطابق با سبد معیشت را 
هم از عوامل افزایش تورم می دانید؟

 معتقدم باید ثبات برقرار شود، یعنی 
نه قیمــت کاالها و خدمات به شــکل 

فزاینده افزایش یابد و نه دستمزدها.
  اما در عمــل چنین اتفاقی 
نمی افتد، یعنی تورم افزایش پیدا 
می کند بدون اینکه دســتمزدها 

مطابق با آن افزایش یابد.
از اسفند ۹۸ حدود ۶۵درصد حقوق 

کارکنان دولت افزایش پیدا کرده است.
 مــا دربــاره کارگــران و 
حداقلی بگیران صحبت می کنیم. 
آیا نباید دستمزد آنها، طبق قانون و 
مطابق با سبد معیشــت و تورم 

افزایش پیدا کند؟
کاما قبول دارم که مزد نیروی کار 
باید مطابق با سبد معیشت و تورم تعیین 
شــود. اگر این اتفاق نیفتــد بهره وری 
کارگران پایین می آید اما معتقدم نباید 
در مســابقه بیفتیم یعنی از یک طرف 
دولت مزد را باال ببرد و از طرفی قیمت ها 

باال برود. اول باید ســعی کنیم ثبات را 
به اقتصاد برگردانیم و دســتمزد را هم 
مطابق تورم باال ببریم. نمی خواهم شعار 
بدهم بنابراین بحث من این اســت که 
رســیدن به ثبات اقتصادی هم به نفع 

کارگران و هم سایر اقشار جامعه است.
ما در تئوری های اقتصادی چیزی به 
عنوان »سیاست های درآمدی« داریم، به 
این صورت که در کشورهای توسعه یافته 
دولت بــا اتحادیه  های کارگــری وارد 
مذاکره می شــود و می گویــد به جای 
افزایش قیمت، تورم را کنترل می کنم 
و حقوق شما هم مطابق با تورم افزایش 
پیدا می کند، این یعنی ثبات بخشــی 

در اقتصاد.
در دولت آقــای خاتمی یک کارگر 
می توانســت با ۵۰ میلیون تومان یک 
خانه ۵۰ متری در میدان خراسان بخرد 
اما االن همــان کارگر بــا وام و حداقل 
حقوقی که می گیرد چطور می تواند هم 
زندگی خود را بچرخاند و هم قسط وام 
را پرداخت کند؟ آن خانه ۵۰ میلیونی 
االن باالی ۷۰۰میلیون تومان شده و این 
به ضرر کارگر است. با این وضعیت دیگر 
به هیچ وجه نمی تواند خانه دار شــود. 
بنابراین باید ثبات در بازارهای مختلف 

را به اقتصاد کشور برگردانیم.
اگر عدم تعادل در بازاری ایجاد شود 
بر سایر بازارها اثر می گذارد. به طور مثال 
در دوران آقای احمدی نژاد قیمت بنزین 
را از ۱۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان افزایش 

دادند اما چون درآمد ارزی دولت 
خوب بود قیمت ارز به شکل 
دستوری ثابت نگه داشته 
شد اما به مجرد وارد شدن 

یک شــوک خارجی، 
یعنی کاهش قیمت 

نفت و افزایش 
تحریم ها، یک 

مرتبه قیمت ارز از ۸۰۰ تومان به ۳۷۰۰ 
تومان رسید و همین اتفاق در دوران آقای 
روحانی هم افتاد. معتقدم دولت نباید به 
شکل دستوری ارز را ثابت نگه دارد. اگر 
در بازار کاال اتفاقی افتاد همان اتفاق در 
بازار کار و ارز هم باید بیفتد اما اگر بازاری 
را به شکل مصنوعی نگه داریم باعث عدم 

ثبات در بازار می شود.
سوال من این اســت که کارگران ما 
در دهه ۶۰ وضعیت بهتری داشتند یا 
االن؟ به نظر من آن زمان وضعیت بهتر 
بود، به این جهت کــه االن از یک طرف 
قیمت ها فزاینده باال مــی رود و از یک 
طرف دستمزدها. حقوق بازنشستگان 
دولتی در یک ســال حداقل ۵۰درصد 
باال رفته اســت. سه میلیون بازنشسته 
کشوری و لشــگری یعنی سه میلیون 
خانوار هســتند و برای ۱۲میلیون نفر 
۵۰درصد افزایش خیلی زیاد است. من 

مخالف این افزایش حقوق هستم.
  شما در مورد افزایش دستمزد 
کارمندان صحبت می کنید اما این 
اتفاق در مورد دستمزد کارگران 

نمی افتد.
باید تناسب برقرار شود. االن حقوق 
استادان دانشگاه را دائم باال می برند. به 
طور مثال حقوق یک استاد دانشگاه که 
۲۰میلیون تومان بوده احتماال امسال 
چیزی حدود ۲۵میلیون تومان می شود. 
دســتمزد یک کارگر و سرکارگر و یک 
مهندس و اســتاد دانشــگاه باید با هم 
تناسب داشته باشد. در سال های اخیر 
به دلیل رقابت های ناسالم این اختاف 
بیشتر شده است. اختاف بین حداقل و 
حداکثر حقوق باید هفت برابر باشد که 
االن در برخی از موارد به ۲۰ برابر رسیده 

و من مخالف این هستم.
در نهادهــای دولتــی بی عدالتی 
وجود دارد. االن برخــی گروه ها مانند 
رزمندگان و خانواده شهدا عاوه بر حقوق 
ایثارگری، کمک های دیگر می گیرند اما 
مالیات و حق بازنشستگی از آنها کسر 
نمی شود، این فاجعه است. چرا باید حق 
بازنشستگی  جوانی که هفت میلیون 
تومان حقوق می  گیرد را دولت بپردازد؟ 
اینها باعث افزایش نقدینگی می شود و 
این کاما به ضرر کارگران است. به همین 
دلیل معتقدم باید تناسبی بین حقوق 
کارگر و کارمند و حداقل و حداکثربگیر 
برقرار شــود. همین موضوع در مورد 
نمایندگان مجلس هم اتفاق می افتد. 
بودجه جاری مجلس در سال ۹۹ معادل 
۵۷۱ میلیارد تومان بود. در الیحه ۱۴۰۰ 
دولت این رقم را به ۶۲۳میلیارد تومان 
رســاند بعد نمایندگان ایــن رقم را به 
۹۹۱میلیارد تومــان افزایش دادند و از 
طرفی ردیفی به عنوان پرداخت دیون 
به مبلــغ ۱۲۷میلیــارد تومان تعیین 
کردند! خب مگر چنــد نفر در مجلس 

هســتند؟ حقوق اینها قرار است مثا 
۲.۵میلیون تومان اضافه شــود. ۲۹۰ 
نماینده و ۵۰۰ کارمند ولی چرا باید این 
رقم ها تا این انــدازه افزایش پیدا کند؟ 
هزینه این را کارگر بیچاره باید بدهد چرا 
که وقتی نقدینگی باال می رود دیگر کارگر 
و کارمند نمی شناسد. کسی که پول دارد 
با افزایش قیمت ها دچار مشکل خاصی 
نمی شود اما به کارگر فشار وارد می شود.

در نهایت معتقدم که باید اقتصاد را 
درســت کنیم و بعد به حقوق کارگران 
بپردازیم. سیاســت حاکمیت باید به 
دنبال این باشــد که ثبات اقتصادی به 
وجود آورد. یکی از شاخص های ثبات، 
نرخ تورم منطقی و یک رقمی اســت. 
در دنیا کشورهای انگشت شماری نرخ 
تورمی دو رقمی دارند اما بیش از ۳۰سال 
است که نرخ تورمی ما دو رقمی است! 
باید این مشکل را حل کنیم و در کنار آن 
هم باید حمایت های الزم را در قوانین و 
مقررات، کاهش هزینه ها و دادن امکانات 
به کارگران انجام دهیم اما با سیســتم 

صحیح این کار را پیش ببریم.
  سوال آخر، کمک های دولت 
در قالب یارانه ها را چطور ارزیابی 
می کنید و اهمیت هدفمند کردن 
یارانه ها در دولت جدید تا چه اندازه 

است؟
 به شدت با پرداخت یارانه ها به شکل 
فعلــی مخالفم. در حــال حاضر به ۷۸ 
میلیون از جمعیت ۸۴میلیونی کشور 
یارانه می دهیم یعنی باالی ۹۵درصد 
از مردم یارانه می گیرنــد در حالی که 
۹۵درصد از مردم نیاز به یارانه ندارند. به 
جایی رسیده ایم که یارانه ها حق مسلم 
شده و حتی استاد دانشــگاه و بازاری و 
پزشــک هم یارانه می گیرند! معتقدم 
که یارانه باید به سه دهک پایین جامعه 
یعنی اقشار تحت پوشش کمیته امداد 
و بهزیستی تعلق بگیرد و غیر از آنها هر 
کس یارانه خواست، باید برود و کمیته 
امداد ثبت نام کند و البته در این صورت 
خیلی بیشتر از مبلغ ۴۵هزار تومان باید 

یارانه پرداخت کرد.
در حال حاضر بــه دلیل اینکه بانک 
اطاعاتی ما ناقص اســت به کسانی که 
وضع خوبی هم دارنــد یارانه پرداخت 
می شــود. کاری که آقای احمدی نژاد 
انجام داد، پخش کردن پول بود و یارانه ها 
هدفمند نشد. دولت آقای روحانی هم 
همان مسیر را ادامه داد. دولت در سال، 
۴۴هزار میلیارد تومان یارانه می دهد و به 
جایی نمی رسد. ما باید اقتصاد را درست 
کنیم. اگر تولید باال برود وضعیت کارگر 
هم بهتر می شود. باید کاری کنیم 
که درآمد کارگر باال برود نه 
اینکه از طریــق پرداخت 

یارانه، گداپروری کنیم.

کارشناس مسائل اقتصادی:

بیشترین رانت ها متعلق به تندروهاست

خبر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اردبیل گفت: 
میزان حوادث ناشــی از کار در اســتان اردبیل در طول سال از 

میانگین ۳۰۰مورد به کمتر از ۱۴۵ مورد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاســم رحیمــی گفت: میزان 
پرداخت بیمه بیکاری در سال گذشــته از دو هزار نفر به شکل 
معمول در طول سال به بیش از ۱۲هزار نفر رسید که ۱۰هزار نفر 
از آنها آسیب دیدگان ویروس کرونا بودند که به دالیلی از فضای 

کار بیرون آمده بودند.
وی اضافه کرد: براســاس قانون بازنشستگی پیش از موعد 
برای مشاغل ســخت و زیان آور تعداد افراد بهره مند از مزایای 
این طرح یک هزار و ۷۵۰نفر بوده که توانسته اند در سال گذشته 
نیز از مزایای آن استفاده کنند. همچنین مدت زمان رسیدگی 

به شکایات کارگری به کمتر از ۱۶ روز رسیده که با اصاح آیین 
دادرسی انتظار می رود این فرآیند زمانی کوتاه تر نیز شود.

رحیمی مجموع کارگران فعال اســتان را ۱۱۱هزار نفر 
اعام کرد و گفت: ۲۸درصد این کارگران در بخش صنعت، 
۳۳درصد در بخش کشاورزی و ۴۴درصد در بخش خدمات 

فعالیت می کنند.
وی به افزایــش جمعیت کارگری فعــال در بخش صنعت 
به میزان ۴درصد در ســه ســال اخیر اشــاره کرد و افزود: این 
امر بــه دلیل فعال شــدن واحدهــای راکــد و نیمه تعطیلی 

 بوده که بــا حمایت دولــت به چرخــه تولید بازگشــته اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اردبیل به پوشش 
بیمه ای کارگران صنعت ساختمان نیز اشــاره کرد و ادامه داد: 
تعداد این افراد از شش هزار نفر در سال ۹۵ هم اکنون به ۲۴هزار 
نفر رسیده که انتظار می رود امسال با رفع خأل ۹هزار نفری در این 

زمینه، بیش از ۳۳هزار نفر از بیمه ساختمانی بهره مند شوند.
رحیمی به کاهش حوادث ناشــی از کار و ارتقای ســامت 
کارگران اشاره کرد و گفت: میزان حوادث کارگری از ۳۰۰ مورد 
در طول سال در سال ۹۹ به حدود ۱۴۵ مورد کاهش یافته است.

کاهش ۵۰ درصدی حوادث کارگری در استان اردبیل

در نهادهای دولتی 
بی عدالتی وجود دارد. 

االن برخی گروه ها مانند 
رزمندگان و خانواده 
شهدا عالوه بر حقوق 

ایثارگری، کمک های دیگر 
می گیرند اما مالیات و حق 
بازنشستگی از آنها کسر 
نمی شود، این فاجعه است

براساس تحقیقی که انجام 
دادم، بیشترین رانت های 

اقتصادی در کشور متعلق به 
تندروهاست و این درحالی 
است که بخشی از سرمایه 

خود را به خارج از کشور 
منتقل می کنند
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