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اقتصاد ایــران در دهــه ۹۰ زیر 
بار تحریم ها شــانه خالی کــرد و با 
چالش های عمیقی مواجه شــد. با 
پایــان کار دولت دوازدهــم، مدتی 
است که عملکرد مسئوالن در دوران 
تحریم، مورد انتقــادات فراوانی قرار 
گرفته از قبیل اتــاف منابع ارزی و 
نادیده گرفتن استعدادهای داخلی 
در دوران تحریــم. در دیــدار دهم 
بهمن ماه مقــام معظــم رهبری با 
جمعی از تولیدکننــدگان و فعاالن 
اقتصادی، ایشان نیز به ناکامی های 
کشــور در دهه ۹۰ اشــاره داشتند. 
درباره ریشــه های این ناکامی های 
اقتصــادی و تبعات آن بــر زندگی 
مردم خبرگزاری ایلنــا با »علیرضا 
محجوب« دبیــرکل خانــه کارگر 

گفت وگویی کرده است.
***

 رهبــری در دیــدار بــا 
تولیدکننــدگان و فعــاالن 
اقتصادی از ضرورت تهیه »نقشه 
راه صنعت« برای مسئوالن سخن 
گفتند. ضرورت تدوین این نقشه 
راه چیست و چرا تاکنون مورد 

غفلت قرار گرفته است؟
مقام معظم رهبری، بسیار دقیق 
و صریح، مشــکات حوزه صنعت را 
برشمردند و ضرورت ها را مورد تاکید 
قرار دادند. ایشــان تاکید داشــتند 
که منتظر صنعت وابسته و وارداتی 
نباشیم. در واقع نقطه خأل را به خوبی 
شناســایی کردند و به حلقه مفقوده 
یعنی صنایــع دانش بنیان اشــاره 
داشتند. معتقدم مســئوالن دولت 
هم از همان ابتدای کار باید برای تهیه 
نقشــه راه صنعت اقدام می کردند و 
بسته یا بسته های خود را به مجلس 
می فرستادند. شش ماه از عمر دولت 
سیزدهم گذشــته و هنوز حتی یک 
بسته در راستای تحقق این اصل مهم 
اقتصادی ارائه نشده است. البته دولت 
در بودجه سال آینده، مقادیری را به 
این جهت اختصــاص داده اما کافی 
نیست؛ یعنی نه مقدارش کافی است و 
نه اینکه در پشت آن راهبرد و نقشه ای 
وجود دارد. معتقدم منظور ایشــان 
تنها صنعت نیســت و به صراحت به 
بخش کشاورزی هم اشاره داشتند. 
بنابراین بسته سیاستی اصل است؛ 
بسته ای که مســئول جهش تولید 

فناورانه است.
 در ایــن دیدار بــه موضوع 
تسهیالت هم اشاره و از مسئوالن 
خواسته شد که بانک ها را موظف 
کنند. این دغدغه با مشکالت 
تولیدکننــدگان در زمینــه 
تسهیالت گیری تا چه اندازه در 

هماهنگی است؟
در شناسایی وضعیت بانک ها باید 
به این مهم توجه داشــت که پس از 
هر موج کاهــش ارزش پول، بانک ها 
مقادیر زیادی از قــدرت مالی خود 

را بــرای وام دهــی و اعتبارگیری و 
اعتباردهی از دست می دهند. بانک 
مرکزی مسئول مراقبت از این وضع 
اســت. البته علت این وضعیت خود 
بانک ها هستند که می کوشند وام ها 
را به غیرمولدها بدهند و در این مدت 
عمده وام ها به مصــرف غیرمولدها 
رسیده اســت چون هم غیرمولدها 
خوب با کارمندان و مدیران بانک ها 
مذاکره می کنند و هم بانک ها از لحاظ 
پولــی و مالی محافظه کار هســتند 
و فکر می کنند کــه غیرمولد پول را 
سریع تر از تولیدکننده برمی گرداند. 

معتقدم نسخه تولید فناورانه نسخه 
بی بدیلی اســت و در هــر جایی که 
اجرا شــده بــا موفقیت هایی همراه 
بوده و کمتر کشوری در این زمینه، 
شکســت خورده است. این برخاف 
نسخه خصوصی سازی و جهانی سازی 
آمریکایی است. نسخه آمریکایی ها 
هر جا که اجرا شد، شکست خورد و 
تنها در مواردی موفــق بود اما تولید 
فناورانه هر جا کــه به صورت جدی 

وارد و اجرا شد، معجزه کرد.
چین از سال ۱۹۸۳ به بعد در این 
مســیر گام برداشــت و از سال دهم 
شاهد جهش هایی بود. البته جهش 
در چین از ۱۹۷۰ آغاز می شود اما تا 
ســال ۱۹۸۳عملیاتی نمی شود اما 
از این ســال شــاهد عملیاتی شدن 
جنبه های کلی و عمومی آن هستیم. 
از ســال های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ به بعد 
آرام آرام خیز بزرگی را از سمت اقتصاد 
چین شاهد بودیم. وقتی این خیزش 
به ۲۰ ســالگی رســید، بزرگترین 
جذب ســرمایه خارجــی را ایجاد 
کرد. البتــه چین محتاج ســرمایه 
خارجی نماند و در ایــن بیش از ۳۰ 
سال که موفقیت هایش را آغاز کرده 
به بزرگترین ســرمایه گذار در فرای 
مرزها تبدیل شده است و در بسیاری 
از حوزه ها به پیشران سرمایه گذاری 
در جهان تبدیل شــده اســت. باید 

در نظر داشــت که مدار تولید 
فناورانه امروز نســبت به 

۴۰ سال قبل خیلی 
آســان شــده و 

راه های زیادی 
بــرای آن 

پیدا شده 

است در حالی که چین بر سختی ها 
غلبه کرد و در این مسیر پاگذاشت. 
امروز ما دیگــر چین را بــه عنوان 
کارخانــه جهــان بــا ارزان ترین 
دستمزدها نمی شناســیم. چین با 
جهش اقتصادی خود در دستمزدها 
هم جهش ایجاد کرد طوری که نظام 
مزدی پویایی را برای کارگران خود 
راه اندازی کرده اســت. از این جهت 
جا دارد که دولت ســیزدهم با گام 
گذاشتن در مسیر »تولید، پشتیبانی 
و مانع زدایی« که شعار سال ۱۴۰۰ 
است، تا پایان امسال، بسته سیاستی 
خود را برای دســت یافتن به جهش 

تولید ارائه کند.
مقدمه جهش، تولیــد فناورانه و 
صادرات فناورانه است. البته به خاطر 
محدودیت های خارجی نتوانستیم 
در این راه حرکت کنیــم اما راه بر ما 
بسته نیســت و صادرات فناورانه راه 
خــودش را پیدا می کنــد و ما نباید 
نگران راه صدورش باشــیم. در حال 
حاضر، موضوع اصلی ما محدودیت 
نیست. مشــکل ما به خودتحریمی 
به جــای حمایت از تولیــد فناورانه 
و علمی اســت یعنــی می بینیم که 
بانک، سرمایه گذار را تحریم می کند، 
وزارتخانه، ســرمایه گذار را تحریم 
می کند. منابع نمی دهند و حمایت 
کافی نمی کنند در حالی که همه باید 
حامی تولید و در خدمت آن باشیم تا 

تولیدکننده کار را جلو ببرد.
 در این دیدار به خودروسازان 
و تولیدکنندگان لوازم خانگی 
انتقاد و با اشاره به گرانی خودرو 
و لوازم خانگی، اشــاره شد که 
نباید در عــوض محدود کردن 
رقابت های خارجــی، گرانی را 
شاهد باشیم. این گرانی ها تا چه 
اندازه به دلیــل انحصارات این 

صنایع در کشور است؟
ز  ا حــت  رهبــری بــه صرا
تولیدکننــدگان لــوازم خانگی و 

خودروســازان انتقاد کردنــد. اگر 
نگوییم جهش قیمــت و باید از این 
گرانی ها به عنوان پــرش قیمت  یاد 
کرد. بایــد به ایــن پرش دهندگان 
متذکر شوم که این گرانی ها اخال 
علیه خودشان اســت. این کار آنها 
مصداق کسی است که بر سر شاخه 
بن می برید. این گرانی به ضرر همین 
تولیدکننــدگان اســت. صنایع به 
خصوص لوازم خانگی متوجه باشند 
که اگر بتوانند قیمت ها را پایین نگه 
دارند، ضمانتی برای آینده خودشان 
ایجاد کرده انــد. در نتیجه اگر روی 
قیمت ها در سطوح پایین قرار گیرند، 
بهتر اســت تا قیمت هــا را حرکت 
دهیم. در حال حاضر بعضی قیمت ها 
۱۰ بــار افزایش پیــدا کرده اند. این 
نشان می دهد که سوداگرها بر اقتصاد 
حاکم هســتند. این تولیدکننده ها 
بهتر است که به جای گرانی بر تولید 
فناورانه و صــادرات فناورانه تاکید 
کنند. اگر راهی برای غلبه بر افزایش 
حجم نقدینگی و ضریب فزایندگی 
نقدینگی باشد، تولید فناورانه است؛ 
آن هم نه تولید داخلــی بلکه تولید 
داخلی و صادراتی. تولیــد فناورانه 
مرزبردار نیســت و فورا بــه مازاد و 
صادرات می رســد. همین حاال هم 
بعضی از این نــوع محصوالت مازاد 

هستند و صادر می شوند.
در کشــاورزی، در نفــت و در 
خدمات هم باید به ایــن نوع تولید 
متصل شــویم. اگر تولید در اختیار 
تولید فناورانه و صادرات فناورانه قرار 
گیرد، ارزش افــزوده آن باال می رود 
و در واقــع حجم باالیــی از ارز برای 
کشور به ارمغان می آورد. امروز حجم 
صادرات فناورانه برخی کشــورها، 

هزار تا ۲ هزار برابر ایران است.
 در این دیدار از مســئوالن 
خواسته شــد که موضوعات 
کشــور را به رفع تحریم ها گره 
نزنند هرچند که رهبری یادآور 
شدند که تحریم بالشک موثر 
بوده است. رفع تحریم ها تا چه 
اندازه راهگشا هســتند و در 
شرایط اســتقرار تحریم ها 
چگونــه می توان بــه تولید 

فناورانه دست یافت؟
قاعدتــا اقتصــاد ایــران به 
بازارهای جهانی متصل است ولی 
ایشان این نکته را تاکید می کنند 
که راه مــا از خــارج نمی گذرد. به 
صراحــت عنــوان 
می کنند که راه 
ما از داخل 
ر  عبــو

می کنــد یعنــی بایــد در داخــل 
تقویت شــویم چرا که با برداشــته 
شــدن تحریم ها، دولتی هــا به راه 
خود می روند. البته منظور ایشــان 
این نیســت که به صادرات گسترده 
نپیوندیم و اینکه بــه رابطه با جهان، 
احتیاج نداریم. اگر تا پیش از برداشته 
شدن تحریم ها، نقشــه راه نداشته 
باشــیم، پس از آن مجــدد به ورطه 
رکود تورمی و بیماری هلندی گرفتار 
می شــویم. رکود تورمی بــه عنوان 
هرزه گرد اقتصــاد، گاهی مــا را به 
رکود و گاهی به سمت تورم حرکت 
می دهد و همیشــه ضربه می زند. از 
این منظر بدون تحقق تولید فناورانه 
و نقشه سیاستی، اتکا به درآمدهای 
خارجی یعنی اتکا به دشمنان فقرا. 
همین حاال ۶۴درصد تقاضا در ســه 
دهک باالی درآمدی جمع شــده؛ 
یعنی عمده مصرف هیــچ ارتباطی 
با دهک های پاییــن درآمدی ندارد. 
در این شــرایط اگر درآمدهای ارزی 
ما افزایش پیــدا کند، نتیجه اش این 
می شــود که کاالهای گران قیمت 
برای مصرف این ســه دهــک وارد 
می شــوند و مصرف انبوه این ســه 
دهک، کشور را به ســکوی واردات 
تبدیل می کند. به همین دلیل همه 

چیز در واردات فرومــی رود و دیگر 
تولید فناورانه ای در کار نخواهد بود. 
این غیرمولدها بیشــترین تقاضا را 
برای تجارت داللی ایجاد می کنند. 
در بورس هم که پا می گذارند بساط 
سفته بازی و داللی را به پا می کنند. با 
فروکش کردن تحریم ها هم تقاضای 

این سه دهک از بین نمی رود.
پیــش از انقاب کــه برنامه های 
عمرانــی ۷ســاله را می نوشــتند، 
کارشناسان دانشگاه آمریکایی هاروارد 
به ایران آمدند. امریکایی ها همان زمان 
به صراحت گفتند که رقیب صنعت در 
ایران داللی است؛ آن هم داللی در زمین 
و مسکن. برای اینکه سودهای بدون 
کار و بدون ریسکی در آنها پنهان است. 
به هر صورت این ســه دهک درآمدی 
پس از برداشته شدن تحریم ها به مولد 
فرهیخته پیگیر تولید فناورانه تبدیل 
نمی شوند. ایشان تصریح می کنند که 
تصور نکنید اگر تحریم حل شد مشکل 
اقتصاد هم حل می شود. به هر شکل، 
در این دوره که نیازمند ثبات هستیم 
تا وضع شاخص های اقتصادی خود را 

بهبود ببخشیم، بیش از همیشه اقتصاد 
آماده پذیرش تولید فناورانه اســت و 
باید از این شرایط برای جلو بردن تولید 
و نیروی مولد و حرکت مولد استفاده 

کنیم.
 رهبری در این دیدار با اشاره 
به فاصله بین رشــد نقدینگی 
در کشور و رشد تولید ناخالص 
ملی ســوال کردند که چرا باید 
اعتبارات به گونــه ای مصرف 
شــود که به این انبوه نقدینگی 
بیانجامد و در رشد تولید کشور 
تأثیری نداشــته باشد؟ فاصله 
بین نقدینگی و رشد اقتصادی، 
تا چه اندازه ناشی از انحراف در 
پرداخت منابع بانکی بوده است؟
در حال حاضر محاسبات مربوط 
به تورم، نقدینگی و رابطه آنها با تولید 
ناخالص داخلی به مانند گذشته انجام 
نمی شود. »عباس شاکری« در کتاب 
»مقدمه ای بر اقتصاد ایران« این رابطه 
را توضیح داده اند. در گذشته تورم و 
نقدینگی را با یکدیگر جمع می زدیم 
و نتیجه می گرفتیم که تورم، معلول 
نقدینگی است. امروز اقتصاددان ها 
این را نمی گوینــد و می گویند این 
تورم می تواند علیه نقدینگی باشــد؛ 
آن هم زمانی که جمع نرخ رشد تولید 
ناخالص داخلی به اضافه تورم بیشتر 
از حجم نقدینگی باشــد. به عبارتی 
تورمی که زاییده نقدینگی دانســته 
شده است و آن را بد می دانیم اگر با نرخ 
رشد جمع زده شود و حاصلش بیشتر 
از حجم نقدینگی باشد، در این صورت 
تورم را در بلندمدت متوقف می کند 
به خصوص اینکه ارزش افزوده ناشی 
از تولید فناورانه بــر آن قرار گیرد. در 
این صورت، ارزش افزوده ای که ایجاد 
شده به اقتصاد تعادل می بخشد. این 
نکته ای اســت که منابــع اقتصادی 
جدید حاال چه داخلی و چه خارجی 

به آن اشاره می کنند.
 در این مقطــع که تحریم ها 
پابرجا هستند، اگر بخواهیم از 
دولت در مورد اقدامات شــش 
ماهه اش پاسخ بخواهیم، باید از 
بابت چه رفتاری، متوقع باشیم 

و در باب آن طرح پرسش کنیم؟
دولت باید در این مدت بسته های 
متعدد حاوی راهبــرد ارائه می کرد. 
ما حتی ندیدیم یک بسته ارائه شود. 
منظور از بسته حمایتی هم پول پاشی 
نیست. برخی اسم بســته حمایتی 
که می آید، یاد پول پاشی می افتند و 
می پرســند چقدر پول باید در بسته 
بگذاریم؟ منظور از بســته مقررات 
گردش ساز و تســهیل کننده است؛ 
مقرراتی که دســت در جیب کسی 
نکنند. اساسا دست مقررات نباید در 
جیب مردم باشد. نمی شود به مردم 
پولی بدهیم و با تــورم، چند برابر آن 
را از جیبشــان دربیاوریم. به همین 
دلیل من با بسته های پولی، حمایت 
پولی و پول پاشــی مخالفم. به جای 
این حرف ها، دســتگاه ها باید میدان 
عمل را باز کنند، سند و برنامه بیاورند.
اقتصاد، تعادل می خواهــد و دولت 
عامل تعادل بخشــی اســت. تعادل 
سخت ترین کاری است که باید انجام 
شــود اما این تعادل ابدا با پول پاشی 
ایجاد نمی شــود. پول پاشی زمانی 
جواب می دهــد که با یک مشــکل 
ســخت مواجه شده باشــیم ماننند 
سیل و زلزله یا یک شرایط اضطراری 
در صنعت. پول پاشــی خارج از این 
چارچوب، بدترین نوع یارانه است. از 
طرفی هنوز در حوزه کشاورزی یک 
بســته »تولید زمین« نداریم. زمین 
مناسب کشاورزی باید دارای خاک 
مناسب باشد. شاید اگر بتوانیم خاک 
را حفظ کنیم، مصرف آب هم خیلی 
باال نــرود، این یعنی احیــای زمین. 
فرانســوی ها پس از جنــگ جهانی 
دوم تا به حال با اینکه کشورشان یک 
چهارم ایران مساحت دارد، هنوز در 
حال تولید زمین هستند اما آیا از یک 
چهارم کشور خود که قابل کشاورزی 
است، اســتفاده کرده ایم؟ به اندازه 
کشور فرانسه زمین داریم اما چرا روی 

آن کار نمی کنیم.

۶۴درصد تقاضا در سه 
دهک باالی درآمدی جمع 
شده و اگر درآمدهای ارزی 
ما افزایش پیدا کند، مصرف 
انبوه این سه دهک، کشور 
را به سکوی واردات تبدیل 

می کند
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احتمال افزایش ۶۰درصدی 
حداقل دستمزد کارگران

 از نگاه یــک فعال حــوزه کار، احتمال افزایش
 ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران وجود دارد.

علی اکبر سیارمه در گفت وگو با ایسنا ضمن اشاره 
به مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش ۶۰درصدی 
حداقل حقوق کارمندان اظهار کرد: در حال حاضر 
حداقل دستمزد کارگران با کارمندان یک میلیون 
تومان تفاوت دارد و این مساله خود به نوعی تبعیض 
مزدی به شمار می رود.وی ادامه داد: اگر دولت را به 
عنوان کارفرمای بزرگ در کشور قبول داریم، انتظار 
این اســت که در تعیین حقوق و دستمزد هم برای 
کارمندان و هــم کارگران رعایت انصــاف و عدالت 

صورت گیرد.
سیارمه با بیان اینکه طبقه کارگر و کارمند هر دو 
در یک کشــور زندگی می کنند و مالیات می دهند، 
گفت: عدالت مزدی باید بین نیروهای کار اجرا شود 
و با کم و زیاد کــردن درصد افزایش حقوق به فاصله 
طبقاتی دامن نزنیم.وی به رویکرد برخی کشورها 
در تعیین حداقل دستمزد و باال بودن سهم دستمزد 
در قیمت تمام شده تولید در آنها اشاره کرد و گفت: 
باید این کشورها را بررسی کنیم و ببینیم که حقوق 
و دستمزد کارگران در این کشورها روی فراورده ها 
و اقام تولیدی چقدر اســت و چند درصد هزینه ها 
را می پوشاند.این فعال حوزه کار متذکر شد: در این 
کشورها تولیدکننده هزینه مواد اولیه، حامل های 
انرژی و حقوق و دستمزد را در نظر می گیرد و شرایط 
بازار و آینده را مورد توجه قرار می دهد و با درصد سود، 
هزینه کل تولید را اعام می کند.به گفته سیارمه، در 
آلمان سهم دستمزد باالی ۷۰درصد است و افزایش 
حقوق کارگران محاســبه و در بخش های تولید و 
صنعت اعمال می شــود چرا که آنها این مساله را در 
رونق اقتصاد موثر می دانند ولی در کشور ما این رقم به 

۱۰درصد هم نمی رسد.
    

توصیه علی خدایی به نمایندگان مجلس:
 لطفا برای دستمزد کارگران، 

عدد و رقم ندهید
عضو کارگری شــورای 
عالی کار از اظهارات رئیس 
کمیســیون اجتماعــی 

مجلس انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، یازدهم 
بهمن ماه »ولی اســماعیلی« رئیس کمیسیون 
اجتماعی مجلس از برگزاری یک جلسه با وزیر کار 
خبر داد و گفت: ما ۳۵درصد افزایش حقوق برای 

سال آینده کارگران در نظر داریم.
در همین زمینه علی خدایی به ایلنا گفت: تنها 
مرجع تعیین کننده دســتمزد کارگران، شورای 
عالی کار است و در این شورا، سه وزیر حضور دارند 
که یکی از آنها وزیر کار است و سه نماینده کارگر 
داریم که رای هر یک به انــدازه رای وزیر اهمیت 
دارد لذا متعجبم که چرا دستمزد را مقوله دولتی 
و فرمایشــی می دانند. مجلس در زمینه تعیین 

دستمزد کارگران هیچ صاحیتی ندارد.
خدایی با بیان اینکه »می توانند قانون را تغییر 
دهند تا خودشان مزد کارگران را تعیین کنند«، 
اضافه کرد: توقع ما از نمایندگان مجلس، پافشاری 
بر اجرای قانون و عمل به وظایف نظارتی است. ماده 
۴۱ قانون کار به روشنی تکلیف دستمزد کارگران را 
مشخص و دو شاخص برای تعیین دستمزد معرفی 
کرده؛ نرخ تورم و حداقل هزینه هــای زندگی یا 
همان سبد معیشــت خانوار. عجیب است که این 

رقم ۳۵درصد از کجا آمده است.
وی ادامه داد: با کدام معیــار حرف از افزایش 
۳۵درصدی دستمزد ســال آینده می زنند؛ تورم 
۳۵درصد اســت یا با افزایــش ۳۵درصدی مزد، 
هزینه های زندگی تامین می شــود؟ ما به عنوان 
نمایندگان قانونی کارگران می خواهیم بدانیم با 
کدام کار کارشناسی به عدد ۳۵درصد رسیده اند؟

عضو کارگری شورای عالی کار در پایان گفت: 
به دولت و مجلس می گویــم »لطف کنید و برای 

دستمزد عدد و رقم ندهید«.
    

مجلس خواستار افزایش حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی شد

وضعیت معیشت بازنشستگان تامین اجتماعی 
در مجلس بررسی می شود.

به گزارش ایلنا، رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس از برگزاری نشست مشترک این کمیسیون 
با نمایندگان کانون های بازنشســتگان سازمان 
تامین اجتماعی شامل دستگاه های اجرایی تامین 
اجتماعی، بنیاد شهید، کمیته امداد، هال احمر، 
وزارت ارتباطات، وزارت نیرو، بنیاد مســتضعفان، 

مجلس و جهاد کشاورزی خبر داد.
محمدرضــا پورابراهیمی اظهار کــرد: یکی از 
مهم تریــن موضوعات بحث افزایش مســتمری 

بازنشستگان تامین اجتماعی است.

اخبار کارگری

برخی اسم بسته حمایتی 
که می آید، یاد پول پاشی 
می افتند. منظور از بسته، 

مقررات گردش ساز و 
تسهیل کننده است؛ 

مقرراتی که دست در جیب 
کسی نکنند. نمی شود به 

مردم پولی بدهیم و با تورم، 
چند برابر آن را از جیبشان 

دربیاوریم

علیرضا محجوب:

تسهیالت بانکی در اختیار غیرمولدهاست


