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احتماال ایــن گزاره کــه »افزایش 
دســتمزد باعــث افزایــش نــرخ 
تــورم می شــود« را هر ســال بیش 
از هر زمــان دیگــری در روزهای آخر 
اســفند می شــنوید، آن هــم از زبان 
اقتصاددان هایی که معتقدند حداقل 
دستمزد کارگر را نباید افزایش داد چراکه 
افزایش دستمزد باعث افزایش نقدینگی، 
افزایش تقاضا و درنهایت باال رفتن نرخ 
تورم می شــود.به واقع سال هاست که 
گــروه کارفرمایی در جلســات مزدی 
شورای عالی کار و عقبه کارشناسی این 
جریان در رســانه ها، با چنین گزاره ای 
مقابل افزایش واقعی و عادالنه دستمزد 
کارگران ایستاده  و باعث شده  اند امروز 
کارگران حتی توان برآوردن نیازهای 
اساسی و حداقلی خود و خانواده هایشان 
را نداشــته باشــند. به گفتــه فعاالن 
کارگری، دستمزد امروز تنها هزینه های 
10 روز از ماه را کفاف می دهد و کارگران 
برای آنکه بتوانند تا آخر ماه سر کنند، قید 
تامین بسیاری از نیازهای اساسی خود 
را زده اند.»مرتضی افقه«، استاد اقتصاد 
دانشگاه شهید چمران اهواز در انتقاد از 

چنین استدالل هایی به ایلنا می گوید: 
برخــی از اقتصاددان ها و مســئوالن به 
اشــتباه فکر می کنند که با کنترل مزد 
کارگران می توان تــورم را کنترل کرد. 
این اشتباه رایجی است که سال ها سبب 
شده سیاست های سرکوب مزدی پیاده 
شود و دســتمزد کارگران کمتر از آنچه 
که باید تعیین شــود. البته ممکن است 
این قبیل اقدامات باعث کنترل تورم شود. 
خب می توان پیشنهاد داد که کال پول را 
از جیب همه مردم بیرون بکشند تا کال 
تقاضایی وجود نداشته باشد و نرخ تورم 

کاهش پیدا کند!
ریشه تورم در مدیریت ناکارآمد 

کشور است
این استاد دانشگاه، ریشه افزایش نرخ 
تورم در کشور را افزایش تقاضا نمی داند. 
به گفته وی، علت افزایش نرخ تورم در 
ایران افزایش تقاضا نیست بلکه عمدتا 
به دلیل کاهش شدید عرضه است که 
این کاهش ناشی از سیاست های کالن 
اقتصادی، مدیریت ناکارآمد و همچنین 

تحریم های بین المللی است.
وی می گوید: برخی اقتصاددان ها 

مرتب بر طبل باال بــودن نقدینگی در 
کشور می کوبند، به همین دلیل است که 
یکی از در دسترس ترین راه های آنها برای 
کاهش نرخ تورم و حجم نقدینگی، ثابت 
نگه داشتن دستمزدهاست اما معتقدم 
علت اصلی تورم به وضعیت بد تولید در 
کشور برمی گردد و اگر بخواهیم همچنان 
با سیاست ســرکوب دستمزدها پیش 
برویم، نه تنها به کاهش نرخ تورم کمکی 
نخواهیم کرد، بلکه باعث گســترده تر 

شدن فقر در جامعه خواهیم شد.
به گفته افقه، این سیاست ها اقشار 

ضعیــف جامعــه را مورد هــدف قرار 
می دهنــد. وی می گوید: این وســط 
کارگرانی که همیشــه دستمزدشان 
زیر خط فقر و نــرخ تورم بــوده با این 
سیاست های ناآگاهانه ضربه بیشتری 
می خورند. اگر بــه همان انــدازه که 
تصمیم  گیران تالش می کردند دستمزد 
را حفظ کنند، برای افزایش تولید تالش 

می کردند االن اوضاع بهتر بود.
کنترل تورم از راه افزایش فقر، 

قابل تمجید نیست
این استاد دانشگاه با اشاره به موانع 
کسب و کار در داخل می گوید: همواره 
سیاست مداران ما از موانع کسب و کار 
و لزوم رفع آنها سخن گفته اند اما اقدامی 
جدی در این زمینه انجــام نداده اند. به 
این دلیل که سیستم مدیریتی ناکارآمد 
بوده و این مدیریت ناکارآمد خود را در 
مشکالتی نشــان داده که سال هاست 

حل نشده باقی مانده است.
افقه گفت: در مجلس یازدهم، گاهی 
طرح هایی که برای کمک به کســب و 
کارها و افزایش تولید تدوین شده، ضد و 
نقیض است و عمال کمکی به حل مسأله 

نمی کند. حاال چون در ســطح کالن 
نمی توانند مشکل اصلی را حل کنند در 
نتیجه می خواهند پول را از جیب مردم 
بیرون بکشند تا تقاضا کم شود و به زعم 
خود تورم را کنتــرل کنند در حالی که 
این گونه فقر را افزایش می دهند و حتی 
اگر این سیاست ها منجر به کاهش تورم 

هم شود، خیلی قابل تمجید نیست.
کاهش دســتمزد کارگران نه تنها 
کمکی به تولید و تولیدکننده نمی کند 
بلکه وضعیــت تولیــد را بحرانی تر هم 
می کند. به گفته افقــه، وقتی مردم پول 
خرید نداشته باشند، تقاضا کاهش پیدا 
می کند و در نتیجه دچار رکود اقتصادی 
می شویم. از طرفی دستمزدهای پایین تر 
از نرخ تورم سبب می شود کارگران رغبتی 
به کار نداشته باشند و همین باعث می شود 
بهره وری هم پایین بیاید. کارگران در این 
صورت انگیزه کافی هم برای کار ندارند و 
از طریق مبارزه منفی، کارایی و کارآمدی 

واحدهای تولیدی را کاهش می دهند.
کاهش انگیزه ها به مهاجرت 

شتاب می دهد
ضربه به تولید به واســطه کاهش 
دســتمزد، محــدود به ایــن دو مورد 
نمی شود. این استاد دانشگاه می گوید: 
کاهش دستمزد باعث گرایش کارگران 
به ســمت کارهای غیرمولد می شود. 
همچنیــن آنها کــه صاحب تخصص 
هستند ترجیح می دهند از کشور بروند 
چراکه درآمد نیروهای کار در کشورهای 

دیگر به مراتب بیشتر از ایران است.
به گفته افقه، این دسته از مهاجرت ها 
را باید جدی گرفــت. هفته پیش اتاق 
بازرگانی اعالم کرد موج مهاجرت ها به 
صاحبان حرف متوسط هم رسیده است. 
وقتی انگیزه ها کم می شود، مهاجرت 

افزایش پیدا می کند.
این استاد دانشگاه در واکنش به این 
گفته که کارفرمایان توان پرداخت حقوق 
کارگران را ندارند، گفت: ممکن اســت 
افزایش دستمزد هزینه تولید را باال ببرد 
اما دولت باید اجازه بدهد دســتمزدها 
افزایش پیدا کند و در عــوض خود به 
واحدهای تولیــدی کمک کند و یارانه 

بدهد. در واقع برای کاهش هزینه های 
تولید بــه هیچ وجه نباید از دســتمزد 
کارگران مایه گذاشــت چون این گونه 

فقر افزایش پیدا می کند.
 برای اداره کشور

 تنها انشا نوشته اند
افقه در پایان با اشاره به برنامه دولت 
برای از بین بردن فقر مطلق گفت: اینکه 
دولت می گوید قرار است فقر مطلق را 
طی برنامه ای از بین ببرد، به نظر سخت 
می آید. اول اینکه تحریم ها باید برداشته 
شــود و دوم به نظر من بــا ناکارآمدی 
بوروکراتیکی که ما درگیر آن هستیم و با 
مدیران ناکارآمد، دولت نمی تواند چنین 
برنامه ای را پیش ببرد. همان طور که طی 
سال های گذشته ده ها سند برای از بین 
بردن فقر و توسعه کشور نوشته شده اما 

در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است.
اســتاد اقتصاد دانشــگاه شــهید 
چمران اهواز گفت: ما ۶ برنامه تا امروز 
داشته ایم و انبوهی سند دیگر مثل سند 
چشم انداز۲0ساله و اقتصاد مقاومتی 
و الگوی اســالمی ایرانی پیشرفت و... 
تدوین کرده ایم اما متاســفانه تاکنون 
برای اداره کشور فقط انشا کرده ایم و در 

عمل اقدامی موثر انجام نداده ایم.

مهاجرت نیروی ماهر کار را باید جدی گرفت

سیاست های غلط سرکوب مزدی و زیان تولید در کشور

خبر

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با تاکید بر 
اینکه این وزارتخانه مســئول تعیین دستمزد 
کارگران نیســت، گفت: محاسباتی با همکاری 
وزارت اقتصــاد و مرکــز آمــار درخصــوص 
شاخص های اقتصادی و معیشت انجام شده اما 

هنوز جمع بندی نهایی انجام نشده است.
حجت عبدالملکی در گفت  وگو با ایرنا اظهار 
داشــت: این وزارتخانه به عنوان داور، مسئول 
توافق و اجماع دو گروه کارگری و کارآفرینی در 
تعیین دستمزد است تا براساس قوانین و با توجه 
به شــاخص های مربوطه، دســتمزد کارگران 

تعیین شــود.وی ادامه داد: هنوز مذاکرات بین 
دو گروه جامعه کارگــری و کارآفرینی ادامه داد 

و جلسه های تعیین دستمزد برگزار می شود.
وزیر کار با بیان اینکه کمیته حقوق و دستمزد 
در وزارت کار فعال شده است، گفت: جلسه های 
متعددی با حضور نمایندگان دولت از نهادهای 
مختلف، جامعه کارگــری و کارآفرینان برگزار 
شده است.عبدالملکی ابراز امیدواری کرد تا قبل 
از پایان امسال دســتمزد کارگران تعیین شود 
که این امر مستلزم همکاری نمایندگان جامعه 

کارگری و کارآفرینی است.

توزیع هرگونه اقالم و هدیه به مناسبت 
ایام عید ممنوع است

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی همچنین 
گفت: با توجه به در پیش بودن ایام پایان ســال، 
رویه نادرست برخی شرکت ها در توزیع اقالم و 
بســته هایی در قالب هدیه عید به افراد خارج از 

سازمان ممنوع است.
عبدالملکی تصریح کرد: اعطــای هر گونه 
هدیه، بسته و احیانا کارت هدیه، سکه یا وجه نقد 
و امثال آنها به افراد خارج شرکت ها و سازمان ها 

ممنوع است.

وی تاکید کرد: الزم است مدیران صندوق ها، 
ســازمان ها و بانک هــا و همــه شــرکت های 
زیرمجموعه اکیدا رعایــت این موضوع را پایش 
و با موارد تخلف، برخــورد و موضوع را به مراجع 

نظارتی گزارش کنند.
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی ادامه 
داد: اعضای هیات مدیره منصــوب یا منتخب 
زیرمجموعه هــای وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی )به صورت نماینده شخص حقوقی یا 
منتخب مجمع( مکلفند بالفاصله این موضوع 
را به هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های محل 
تصدی خود اطالع رســانی کــرده و به صورت 
مکتوب درخواست کنند که این موضوع رعایت 

شود.
وی خواســتار آن شــد تا به عنوان سهامدار 

عمده، از حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی 
شرکت ها تقاضا شــود ضمن الزام شرکت ها به 
افشــای این موضوع در یاداشــت های همراه 
صورت های مالی، عدم رعایت آن را در گزارش 

خود درج کنند.

وزیر تعاون و رفاه اجتماعی:

وزارت کار مسئول تعیین دستمزد کارگران نیست

وقتی مردم پول نداشته 
باشند، تقاضا کاهش 

پیدا می کند و دچار رکود 
اقتصادی می شویم. از 

طرفی دستمزدهای 
پایین تر از نرخ تورم سبب 
می شود کارگران رغبتی 

به کار نداشته باشند و 
بهره وری هم پایین بیاید

علت افزایش نرخ تورم در 
ایران افزایش تقاضا نیست 
بلکه عمدتا به دلیل کاهش 
شدید عرضه است که این 

کاهش ناشی از سیاست های 
کالن اقتصادی، مدیریت 

ناکارآمد و همچنین 
تحریم های بین المللی 

است
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نماینده کارگران در شورای عالی کار:
مطالبه ما بازگشت سهم کسر شده 

از سفره کارگران است
نماینده کارگران در 
شورای عالی کار گفت: در 
تعیین دستمزد کارگران 
به دنبــال افزایش چند 
برابری دستمزد نیستیم 
بلکه سهمی که به دلیل تورم از سفره کارگران کسر 
شــده را مطالبه می کنیم.به گزارش تسنیم، علی 
خدایی گفت: افزایش دســتمزد کارگران با توجه 
به تورم موجود و پایین آمدن قدرت خرید کارگران 
تعیین می شــود و در صورت کنترل تورم در سال 
آینده میزان افزایش دســتمزد نیز کمتر از امسال 

خواهد بود.
وی ادامه داد: تورم به تمام اقشار جامعه آسیب 
رسانده و باید مطالعه دقیقی از میزان آسیب به کسب 
و کارها انجام شود تا کارفرمایانی که بیشترین آسیب 

را دیدند، تحت حمایت دولت قرار گیرند.
خدایی درباره تعیین میزان دستمزد کارگران 
برحسب مناطق مختلف کشور گفت: برای تعیین 
دستمزد باید حداقل های تامین معیشت مدنظر 
گرفته شــود. در حال حاضــر ما در بســیاری از 
استان ها حتی از پایین ترین نرخ هزینه زندگی نیز 
فاصله داریم. به عنوان مثال در اســتان های ایالم 
و چهارمحال و بختیاری نرخ تــورم 8درصد باالتر 
از نرخ تورم اعالمی از ســوی مبادی رسمی کشور 
است.وی افزود: در جلساتی که با شرکای اجتماعی 
و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شــد، با 
توجه به وضعیت معیشت به تعیین حقوق حداقلی 
8 میلیون و 979 هزار تومانی رسیدیم و ما موظف 

هستیم مزد تعیین شده از این عدد تبعیت کند.
نماینده کارگران گفت: طی ســنوات گذشته 
تعیین نرخ دستمزد از سوی نمایندگان کارگری و 
کارفرمایی با چانه زنی بسیار تعیین می شد و نرخ سبد 
معیشت رعایت نمی شد ولی امسال میزان افزایش 
هزینه های زندگی از سوی نمایندگان رسمی دولت 

اعالم شده و تبعیت از آن برای همه الزم االجراست.
    

 تجمع کارگران فصلی
 مقابل مجتمع نیشکر هفت تپه

طی روز های گذشته شماری از کارگران فصلی 
مجتمع نیشــکر هفت تپه که به صورت روزمزدی 
در مزارع نیشکر مشغول کارند، با تجمع مقابل این 
مجتمع، خواســتار پیگیری وضعیت شغلی خود 
از کارفرما شــدند.به گزارش ایلنا، یکی از کارگران 
فصلی مجتمع کشــت و صنعت هفت تپه گفت: 
اعتراض چندروزه کارگران فصلی برای مشــخص 
شدن وضعیت شغلی آنها برپا شده است. این کارگران 
فصلی به دنبال تبدیل وضعیت اســتخدامی خود 
از قرارداد روزمزدی به قراردادی دائمی هستند.به 
گفته وی، با توجه به اینکه حرفه یک کارگر فصلی 
مجتمع موقتی اســت، کارگرانی که این حرفه را 
انجام می دهند تنها در طــول فصل بهره برداری به 
صورت موقت به کار گرفته می شوند و مابقی فصول 
سال بیکار هستند بنابراین درخواست این گروه از 
کارگران از مدیریت مجموعــه عقد قرارداد دائمی 

است تا امنیت شغلی داشته باشند.
    

کارگران کاغذسازی پارس خواهان 
تبدیل وضعیت شغلی شدند

صبح روز چهارشنبه 
)11اسفند ماه( تعدادی 
از کارگــران پیمانکاری 
کت  شــر ض  معتــر
کاغذســازی پارس در 
محدوده محل کار خود حاضر شده و بر خواسته های 

صنفی خود تاکید کردند.
به گزارش ایلنا، مطالبه اصلی کارگران پیمانکاری 
این واحد تولیدی، بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل 
و حذف شــرکت های پیمانکاری از این مجموعه 
تولیدی است که کارگران در آن امنیت شغلی ندارند.
این کارگران می گویند: دلیل استمرار و طوالنی 
شدن اعتراضات صنفی آنها بی توجهی مسئوالن 

کارخانه به خواسته های کارگران است.
    

 یک کارگر اردبیلی 
بر اثر حادثه کار جان باخت

یک کارگر بر اثر واژگونی تریلی شن و ماسه روی 
سرش دچار حادثه شد و جان باخت.

به گزارش ایلنا، این حادثه در منطقه ســامیان 
اردبیل زمانی رخ داد که یک کارگر ۶۵ ساله، بین تریلر 
که مشغول تخلیه شن ماسه بود و دیوار گیر کرد که در 

پی این حادثه جان خود را از دست داد.
بنا بر این گزارش،  بدن بی جان این کارگر که در 
یک گلخانه مشغول کار بود، بالفاصله توسط عوامل 
امداد و نجات از زیر شن و ماسه خارج شد اما مرگ وی 

توسط عوامل اورژانس تایید شد.

اخبار کارگری

دبیر اجرایی خانه کارگر زاهدان می گوید: کسانی که که 
لوله کشی گاز به خانه هایشان آمده، شناختی از کارگری که 
ناچار است پس از پایان کار، در صف نفت و سیلندر گاز بایستد، 

ندارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین علی اکبری با بیان اینکه 
بسیاری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس تاکید دارند که 
با حذف ارز ۴۲00 تومانی، بیــش از ۵0درصد بر تورم افزوده 
خواهد شد، گفت: حذف ارز ۴۲00 تومانی گریبان کارگران و 

دهک های پایین جامعه را خواهد گرفت.

وی با اعالم اینکه کارگران سیستان و بلوچستان مشکالت 
بسیاری دارند، گفت: شما که لوله کشی گاز به خانه هایتان آمده، 
هیچ شــناختی از کارگری که ناچار است پس از پایان کار، در 
صف نفت و سیلندر گاز بایستد، ندارید. قیمت هر سیلندر گاز 

۴0 تا ۵0هزار تومان است و برای 10 روز هم پاسخگو نیست.
این فعال صنفی خطاب به برخی مسئوالن و مدیران گفت: 
شما که شــیر آب را باز می کنید و هر چقدر که بخواهید آب 
شیرین و گوارا می نوشید و حتی برای حمام نیز از آب بهداشتی 
و تصفیه شده استفاده می کنید، از کارگر زاهدانی چه درکی 
دارید که برای تهیه آب شرب ناچارند ۲000 تومان برای خرید 

۲ لیتر آب بپردازند؟
اکبری با تاکید بــر اینکه هزینه کارگران در سیســتان و 
بلوچستان بسیار باالتر از تهران است، گفت: کارگر سیستان 
و بلوچســتانی هزینه هایی را می دهد که در تهران هرگز آن 
هزینه ها وجود ندارد و در ذهــن کارگر تهرانی قابل تصور هم 

نیســت.وی با اعالم اینکه اگر سبد معیشــت در سیستان و 
بلوچستان باالتر نباشد، پایین تر از تهران و دیگر کالنشهرها 
نیســت، گفت: در زاهدان چیزی به اسم تاکسی مسافرکش 
خطی نداریم و فقط باید به صورت دربســت تاکسی گرفت، 
یعنی اگر کارگر زاهدانی یک نفر باشد یا با خانواده اش باشد، باید 

تاکسی دربست بگیرد.
دبیــر اجرایی خانــه کارگر زاهــدان با انتقاد شــدید از 
رویاپردازی های برخی از مسئوالن گفت: مدیر جهاد کشاورزی 
زاهدان اعالم می کند که کمبود کاال نداریم و هر چه بخواهید 
هست، در حالی که برای خرید مرغ ناچار هستیم ساعت ها در 
صف بایستیم و دنبال مغازه ای بگردیم که توزیع دولتی داشته 
باشد.وی با تاکید بر اینکه اگر به آمارهای غلط استناد نشود و 
واقعیت ها را ببینیم با 10 میلیون تومان هم نمی شود زندگی 
کرد، گفت: کارگری که ۴ ماه اســت حقوقش را نگرفته و اگر 
ده دقیقه دیرتر سر کار برود، کســر حقوق می خورد، چگونه 

می تواند زندگی کند؟اکبری خطاب به اعضای شورای عالی 
کار گفت: دوران شرمندگی کارگران باید به پایان برسد. اگر 
همچنان بخواهید دستمزد را پایین تصویب کنید و نمایندگان 
کارگری پای صورتجلسه افزایش ناچیز دستمزد را امضا کنند، 

یعنی پذیرفته اند کارگران در شرایط فقر نگه داشته شوند.
وی با اعالم اینکه در ســال جاری نسبت به سال گذشته 
اجاره های مسکن ۴0 تا ۶0درصد افزایش داشته، گفت: مگر 
کارگر نیاز ندارد با خانواده اش زیر یک ســقف زندگی کند؟ 
چگونه می تــوان با حقوقی کــه ۳0درصد افزایــش یافته، 
اجاره های مسکنی را پرداخت که ۴0 تا ۶0درصد باال رفته است.
دبیر اجرایی خانه کارگر زاهدان خطاب به مسئوالن گفت: 
اگر با آمارسازی می خواهید عملکرد خودتان را مثبت نشان 
دهید و بر واقعیت ها سرپوش بگذارید، بدانید که بالی بزرگی 
به روزگار کارگران آورده اید. هنگامی که زن و فرزند یک کارگر 
در سخت ترین شرایط زندگی می کنند و شما با آمارسازی ها 
اشتباه، شرایط را مناسب نشــان می دهید، آه و ناله کارگر و 
خانواده اش دنبال شماســت. از آمارسازی دست بردارید و به 

فکر چاره ای اساسی برای زندگی کارگران باشید.

دبیر اجرایی خانه کارگر زاهدان:

شرایط زندگی در سیستان و بلوچستان بسیار سخت شده است


