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اخبار کارگری

یک اقتصاددان:

حمایت از فقرا بارشداقتصادیامکانپذیراست،نهیارانه نقدی

شــاخصهای اقتصادی در کشور،
به دلیل مشــکالت ناشی از تحریمها و
نیز شیوع کرونا همگی وضعیت منفی
گرفته و هزینه سنگینی به خصوص بر
دوش اقشار حقوقبگیر نهادهاند.
به گزارش «توســعه ایرانی» ،رشد
اقتصادی کشور در شرایط فعلی مثبت
نیست که نشان از رکود در جامعه دارد.
از آن سو ،تورم همچنان بر قلههای 30
و 40درصدی ســیر میکند که نشان
از کم شــدن ماهانه قدرت خرید مردم
دارد .همچنیــن دهها شــاخص دیگر
اقتصادی همچون نرخ سرمایهگذاری،
نرخ جمعیت فعال ،تعداد شــغلهای
کشــور و ...نیز دچار افت شــدهاند که
همگی نشــان از وضعیت نامناســب
اقتصادی کشور و به تبع آن مردم دارد.
در همین زمینه« ،یعقوب اندایش»
استاد اقتصاد دانشــگاه شهید چمران
اهواز میگوید که برای بهبود شــرایط
اقتصادی اقشــار ضعیف جامعه باید
در مسیر رشد و توســعه گام برداشت
و در این مســیر عواملی نظیر برداشته
شدن تحریمها ،رقابتی کردن اقتصاد
و کاهش نوســانات اقتصــادی ،نقش
تعیینکننــدهای دارد .ایــن اســتاد
دانشگاه ،کاهش نرخ تورم را مهمترین
الزام دولت آینده برای بهبود وضعیت
کارگرانواقشارضعیفجامعهمیداندو
معتقد است چنانچه دولت اقتدار الزم را
داشته باشد ،میتواند نرخ تورم را در یک
بازه زمانی یک تا یک و نیم ساله کاهش
دهد .مشروح گفتوگوی خبرگزاری
کار ایران (ایلنا) با ایــن اقتصاددان در
ادامه میآید.
بحرانمعیشتیکنونیکشور
ناشیازچیستودولتآیندهبرای
بهبودوضعیتاقشارضعیفجامعه
چهاقداماتیبایدانجامدهد؟
بهترین راهکار برای بهبود وضعیت
اقشار کمدرآمد ،رشد اقتصادی است
که اصلیترین و پایدارترین راهکاری
اســت که دولت باید آن را محقق کند.
تمام برنامههای حمایتی ،کوتاهمدت
و موقتی هســتند ولی اگر دولت رشد
اقتصادی را بهبود بخشــد میتواند به

نفع کارگران و اقشار کمدرآمد جامعه
اقدامات اساسی انجام دهد.
با رشد اقتصادی ،اشتغالزایی ایجاد
شده و به تبع آن تقاضا برای نیروی کار
افزایش پیدا میکند .این مســیر ،در
نهایت باعث افزایش دســتمزد نیروی
کار میشود .درواقع در چنین شرایطی
خیلی نیاز نیســت دولت و نمایندگان
کارگران برای تعیین دســتمزد وارد
چانهزنی شوند بلکه کارفرمایان ،خود
پیشــنهاد بیشــتری برای دستمزد
میدهند.
البته عواملی بر رشد پایدار اقتصادی
تاثیرگذار هستند که دولت آینده باید
بتواند موانع رســیدن به آنها را بردارد.
اول اینکه ما بایــد بتوانیم وارد زنجیره
جهانی شــویم .برای رســیدن به آن،
تحریمها باید برداشته شــود .در این
صورت مواد اولیه راحتتر به دســت
تولیدکنندگان میرســد و در نتیجه
تولید و بــه تبع آن درخواســت برای
نیروی کار افزایش مییابد و دستمزد
و رفاه کارگران باال میرود .در کنار این
موضوع ،بحث رقابتی کردن اقتصاد نیز
حائز اهمیت اســت .دولت باید دست
از ســر تولیدکنندگان بردارد و هر روز
مصوبات دســت و پا گیر نداشته باشد.
همچنین دولت باید بتواند نوســانات
اقتصادی را کاهش دهــد و اقتصاد را
باثبات کنــد ،نــرخ ارز را کنترل کند
طوری که در طول ۴ســال آینده ،نرخ
ارز در دامنه مشخصی قرار گیرد .البته
باید توجه داشته باشید که من در مورد
تثبیت نرخ ارز صحبت نمیکنم بلکه
میگویم نرخ ارز باید در دامنه مشخص
و مطابق با نرخ تــورم تغییر پیدا کند.
اینگونه نباشد که ما نرخ ارز را تثبیت
کنیم و دوباره فشارهایی روی آن بیاید
و در دورههای مختلف نوسانات افزایش
پیدا کند و در نهایت به سمت افزایش
نرخ ارز برویم.
مواردیکهبرشمردمجزومهمترین
عواملی است که دولت باید به آن توجه
کند .تورم به صورت مستقیم بر زندگی
کارگران و اقشــار کمدرآمد جامعه اثر
گذاشــته و قدرت خرید آنها را کاهش
میدهد .دلیل ایــن افزایش نرخ تورم،

ی بودجه
خلق پول بــه دلیل کســر 
دولت یا دستوراتی است که به بانکها
برای تســهیالت داده میشود .علت
اصلی باالرفتن نرخ تورم ،دولت اســت
و نه بخش خصوصی و گرانفروشیها.
افزایش بودج ه بدون پشــتوانه ،باعث
افزایش نرخ تورم میشود که تبعات آن
به شکل مستقیم دامن افراد کمدرآمد
را میگیرد .کارگران از جیب خود این
افزایش نرخ تورم را پرداخت میکنند
که ما به آن مالیــات تورمی میگوییم.
یعنی یک کارگر نه تنهــا باید مالیات
بردرآمد پرداخت کنــد بلکه باالرفتن
نرخ تورم نیز مثل مالیاتی اســت که از
کارگر گرفته میشود.
شــما رشــد اقتصادی را
مهمترین عامــل بهبود وضعیت
کارگران میدانیــد در حالیکه
تحقق رشد اقتصادی یک فرآیند
بلندمدتیامیانمدتاست.سوال
این اســت که با توجه به شرایط
سخت زندگی برای اقشار ضعیف
جامعه ،وظیفه حمایتی دولت در
قبال این اقشار چیست و اصال با
توجه به شرایط موجود آیا دولت
میتواند برنامه حمایتی خاصی
برایایناقشارداشتهباشد؟
رشداقتصادییکپروسهبلندمدت
و میانمدت است اما برای کاهش نرخ
تورم زمان زیادی نیاز نیســت .در یک
پروســه یک یا یک ونیم ساله میتوان
به این هدف رسید و فشار مضاعف روی
طبقه کارگر را کاهــش داد .به نظر من
کاهش نرخ تــورم ،راه اصلی حمایت از
اقشارضعیفجامعهاست.
امــا درخصوص حمایت از اقشــار
ضعیف جامعه بایــد بگویم همانطور
که میدانیم دولت بودجه منبســطی
دارد .امســال ۸۵۰هزار میلیارد تومان
بودجه تعیین شد که مجلس ۵۰۰هزار
میلیارد تومان به آن اضافه کرد .این در
حالیســت که اصال معلوم نیست این
۵۰۰هزارمیلیارد تومان از کدام منبع
درآمد میخواهد تامین شــود و چون
معلوم نیست ،در نهایت منجر به چاپ
پول میشــود .بنابراین احتمال اینکه
این کسری بودجه به تورم ۵۰درصدی

دلیل افزایش نرخ تورم،
خلقپولبهدلیلکسر 
ی
بودجه دولت یا دستوراتی
است که به بانکها برای
تسهیالت داده میشود.
علتاصلیباالرفتننرخ
تورم ،دولت است و نه بخش
خصوصی و گرانفروشیها
بینجامد ،وجــود دارد و در این صورت
فشــار مضاعفی بر طبقه پایین جامعه
وارد میشود.
یعنی از یک طرف بــرای حمایت
از اقشــار ضعیف بودجــه تخصیص
میدهند و از طرفــی این بودجه ،خود
موجب ایجاد تورم میشود .فرض کنید
دولت ۵۰۰هزار تومان ماهانه به افراد
بدهد اما اگر تــورم ۵۰درصدی ایجاد
شود و در صورتی که حقوق یک کارگر
ماهانه سه میلیون تومان باشد ،یعنی
ماهی یک میلیــون و 500هزار تومان
بابت تورم از دست میدهد .بنابراین اگر
دولت بتواند نرخ تورم را کاهش دهد،
خیلی بهتر از این اســت که بودجهای
برای حمایت از اقشار ضعیف اختصاص
دهد که آن بودجه تورمزا باشد و معلوم
نباشدمنبعآنچیست.
اگر امســال ارزهای بلوکهشــده
آزاد شــود ،دولت میتواند از طریق آن
حمایتهای موقتی برای اقشار ضعیف
جامعه درنظر بگیرد یعنی حمایتی که
منبع آن مشــخص است .به طور مثال
کمکهزینهدستمزدبدهدیابهکسانی
که بیکار شدند ،بیمه بیکاری پرداخت
کند .در واقع دولت میتواند به شــکل
هدفمند به اقشار ضعیف جامعه کمک
کند.دربحثهدفمندسازییارانههاهم
دولت میتواند با استفاده از بانک
اطالعات ایرانیان که در وزارت
رفاه وجود دارد ،اقشار ضعیف
راشناساییکردهوکمککند
اما همانطور که گفتم این
کمکها اصل و اساس
نیست .اصل قرار
گرفتناقتصاد

در ریل خود اســت و من روی رشــد
اقتصادی تاکید دارم چون این به نفع
اقشــار کمدرآمد و متوســط جامعه
است .تورم و کســری بودجه دولت به
نفع ثروتمندان اســت و آنها در چنین
موقعیتیثروتمندترمیشوند.
الزمهحرکتدرمسیررشدو
توسعه اقتصادی برداشته شدن
تحریمهاست یا بدون برداشته
شدن تحریمها هم میتوان در این
مسیرقدمبرداشت؟
معتقد به رشــد درونزای اقتصاد
هستم .موانع اصلی عدم رشد و توسعه
اقتصادی ،فساد و مسائل داخلی است
بنابراین ما باید این شــرایط را داشته
باشیموبعداگرتحریمبرداشتهشدمابه
سمترشدوتوسعهمیرویم.درشرایط
فعلی اگر تحریم هم برداشــته شود،
ما فقط میتوانیم مواد خام ،نفتخام
و ...صادرکنیم و شــرایط بــرای ورود
تکنولوژیمهیانیست.
ما ســه دســته واردات داریم :اول
واردت کاالهای ســرمایهای یا واردات
تکنولوژی است .دوم واردات کاالهای
واســطهای یا کاالهایی اســت که در
فرآیندتولیدمورداستفادهقرارمیگیرد
و در نهایــت ،واردات کاالهای نهایی
است .در خصوص کاالهای نهایی باید
سفت و سخت باشیم مگر آنکه آن کاال
در داخل تولید نشــود و مجبور به وارد
کردن آن شــویم .در مــورد کاالهای
واسطهای باید تا میتوانیم سعی کنیم
آنها را در داخل تولید کنیم و وارد رقابت
با دنیا شــویم اما در خصوص کاالهای
سرمایهای نباید سفت و سخت بگیریم
چرا که ورود کاالهای سرمایهای باعث
رونق کسب و کار و راه افتادن کارخانه و
استخدام کارگران میشود.
اگر بتوانیــم برجام را بــه نتیجه
برسانیم و صادرات را از کاالهای ساده به
کاالهایپیچیدهتبدیلکنیموازطرفی
هم بتوانیم تکنولوژی وارد کنیم ،همه
اینها منجر به رشد اقتصادی میشود.
در غیر این صورت بازار کشور ما بازاری
برایمحصوالتچینیخواهدبودکهنه
تنها منجر به رشد اقتصادی نمیشود
بلکه به آن ضرر هم میرساند.
به بحث هدفمندســازی
یارانهها اشــاره کردید .ضرورت
اجــرای طرح هدفمندســازی
یارانهها در دولت آینده چه اندازه
است؟
هدفمندی دو بعــد دارد .بعد اول
مربــوط بــه بودجه دولــت و کاهش
هزینههای دولت است و بعد دیگر این

قیمت سوخت را برای
پرداخت یارانه افزایش
میدهیم و این افزایش
قیمتمنجربهتورموباال
رفتن نرخ ارز میشود .بعد
میگوییمقیمتحاملهای
انرژی به قیمتهای
منطقهاینمیخوردوباید
سوخت را گران کنیم و این
چرخهباعثبدترشدن
وضعیتمعیشتمردم
میشود
است که از مصرفکنندگان ثروتمند،
مالیاتگرفتهشودوبهمصرفکنندگان
کمدرآمد و متوسط داده شود تا عدالت
برقرار شود .در طرحی که طی سالهای
گذشته اجرا شد ،بعد دوم مدنظر بوده
است به گونهای که قیمت حاملهای
انرژی را باال بردند تــا درآمد حاصل از
آن را به اقشــار ضعیف جامعه بدهند.
اما نکته مهم در این رونــد این بود که
بیش از مبلغی که با اصالح قیمتهای
حاملهایانرژیآزادمیشدبهخانوارها
بهصورتیارانهنقدیپرداختشدواین
مبلغ مازاد به معنای کســری بودجه
دولت بود که آن هــم از بانک مرکزی
استقراض شده و خب تورمزا بود.
به همین دلیل میگوییم اگر دولت
میخواهد طرح هدفمندسازی را پیش
ببرد باید دقیقا پول آن را خرج فعالیت
اقتصادی کند .به طــور مثال در مورد
افزایشقیمتبنزینماتاکیدکردیمکه
افزایش قیمت باید مشروط بر توسعه
حمل و نقل عمومی باشــد .دولت اگر
موفق میشد ،چنین کاری انجام دهد
در مرحله بعد میتوانست قیمتها را
 20تا 30درصد دیگر نیز افزایش دهد
و منجر به تغییر ســاختار حمل و نقل
عمومی شود اما به صورت کنونی اصال
فایــدهای ندارد .ما قیمت ســوخت را
افزایش میدهیم و این افزایش قیمت
منجربهتورمشدهوتورمباعثباالرفتن
نرخ ارز میشود بعد دوباره میگوییم
قیمت حاملهای انرژی به قیمتهای
منطقهای نمیخورد و باید ســوخت
را گران کنیم و این چرخــه ادامه دارد
و باعث بدتر شــدن وضعیت معیشت
مردم میشود.
با توجه به اینکه ما از طرفی
درگیر تحریم هستیم و از طرفی
دیگر مشــکالت اقتصــادی ما
ساختاری است ،شما چشمانداز
آینده اقتصاد ایــران را چگونه
ارزیابیمیکنید؟
بستگی به فردی دارد که روی کار
میآید .به اعتقاد من رئیسجمهور باید
بتواند اقتدار را به قوه مجریه برگرداند
تا بتواند سیاســتی را که کارشناسان
اقتصادی بر آن اجماع نظر دارند ،اعمال
کند و درگیر اجرای سیاستها به نفع
گروههای خاص نشود .بدنه دولت باید
بتواند کوتاهتر و پویاتر شــود و با
برداشتن موانع تولید ،خدمات
بیشتری به تولیدکنندگان ارائه
دهد و در نهایت مشکل تحریم
باید حل شــود .به نظر من در
اینصورت ،اقتصاد ما به ریل
برمیگــردد و میتوانیــم به
آینده امیدوار باشیم.

خبر

تجمع بازنشستگان مخابرات راهدور شیراز مقابلاستانداریفارس

روز گذشته ،بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز
مقابل استانداری فارس تجمع کردند.
به گزارش ایلنــا ،این عده در مورد دلیــل برگزاری این
تجمع گفتند :از اســتانداری فارس میخواهیم که برای
احقاق حقوق  ۱۳۰۰کارگر بازنشســته مخابرات راه دور
شیراز ،قاطعانه ورود کند .ما مطالبات قانونی خود به همراه
خســارت تاخیر آن را میخواهیم؛ مطالباتی که پرداخت

آن  ۱۵سال به طول انجامیده اســت .کارگران بازنشسته
مخابرات راه دور شیراز با اشاره به مصوبه سفر استانی رئیس
قوه قضاییه گفتند :با وجود گذشــت ماهها از این مصوبه،
هنوز مطالبات کارگران بازنشســته پرداخت نشده است و
پرسش ما این است که چرا با گذشت  ۱۵سال هیچ راهکار
عملیاتی برای پرداخت مطالبات بازنشستگان پیادهسازی
نشده است؟

معترضان افزودند :رسیدگی عاجل به مصوبه رئیس قوه
قضاییه و پرداخت مطالبات  ۱۳۰۰کارگر بازنشسته پیش
از هر گونه اقدام برای راهاندازی مجدد کارخانه ،مهمترین
درخواستی است که استانداری هماهنگ با سایر دستگاهها
باید به آن ورود کند .در صورتی کــه هماهنگی الزم انجام
نشــود ،باز هم شاهد اســتمرار این  ۱۵ســال سرگردانی
خواهیم بود.

تجمع کارکنان متروی تهران مقابل
شورایشهر

حــدود  ۲۰۰نفــر از کارکنــان شــرکت
بهرهبرداری متروی تهران ،روز گذشته مقابل
شورای اسالمی شهر تهران تجمع کردند.
بــه گــزارش ایلنــا ،معترضــان خواهان
اصالح عناوین شغلی خود تا ســال  ۹۳برای
بهرهمندی از بازنشســتگی در مشاغل سخت
و زیــانآور ،اعمــال فوقالعــاده حق جذب،
تشکیل شــورای اســامی کار ،تامین لباس
فــرم ،پرداخت معوقات مربوط به ســالهای
 ۹۵تــا  ،۹۹دریافت طلبهای خــود از بیمه
تکمیلــی و قــرار دادن راهبــران در اولویت
واکسناســیون کرونا شــدند .یکــی دیگر از
خواســتههای معترضان ،رفع تبعیض میان
واحدهای دورکار و واحدهای عملیاتی ازجمله
راهبران بود.

پرداخت بخشی از مطالبات
کارگران پتروشیمی چوار

کارگران روزمزد پتروشیمی چوار ایالم از
پرداخت بخشــی از مطالبات مزدی خود خبر
دادند .این کارگران در گفتوگو با ایلنا گفتند:
در روزهای گذشته ،حقوق اســفند ماه سال
قبل واریز شده اســت و در حال حاضر ،حقوق
فروردین و اردیبهشت سال جاری را طلبکاریم
و امیدواریم هرچه زودتــر مطالبات مزدی ما
پرداخت شود.
این کارگران کــه در هر مــاه15 ،روز کار
میکنند ،میگویند :حقــوق ما نصف حقوق
کارگران تماموقت است و بنابراین نباید برای
دریافت این حقــوق ناچیز ،ماههــا در انتظار
بمانیم .در همین زمینه« ،دیوانی» مســئول
امور اداری پتروشیمی ایالم گفت :پیمانکاران
اصلی مجموعه تحت نظارت هستند و حقوقها
را به موقــع میپردازند .ممکن اســت برخی
پیمانکاران متفرقــه در پرداخــت حقوق تا
اندازهای تاخیر داشــته باشــند که مساله به
خــود پیمانــکاران مربوط میشــود ولی ما
پیگیری میکنیم.

سقوط صخره در آزادراه تهران-
شمال جان دوکارگرراگرفت

مدیرعامل شــرکت آزادراه تهران-شمال
گفت :علت حادثه رخداده در منطقه دو آزادراه
تهران -شمال ،ســقوط بخش عظیمی از بدنه
کوه در بیرون دهانه تونل بود و ریزش تونلی در
این منطقه رخ نداده است.
به گزارش ایسنا ،ســعید شهسواری اظهار
کرد :در اثر حادثه جدا شــدن و سقوط بخش
عظیمــی از بدنه کــوه واقع در جنــوب تونل
 ۱/۳۳منطقه دو آزادراه تهران شمال دو نفر از
کارگران( ،یک نفر راننده بیل مکانیکی و یک
نیروی اجرایی) جان خود را ازدست دادند .وی
افزود :این حادثه در اثر عملیات اجرایی نبوده و
بیرون از محدوده تونل اتفاق افتاده و یک اتفاق
غیرقابل پیشبینی و حادثه تلقی میشود.

مصدومیت۹کارگربراثر انفجار در
صنایعشیمیایینارگسترسپاهان

بامداد روز یکشنبه (دوم خرداد ماه) حادثه
انفجار در کارخانه صنایع شیمیایی «نارگستر
ســپاهان» باعث مصدومیت  ۹کارگر شد .به
گزارش ایلنا ،این حادثه حوالی ســاعت سه و
 ۳۶دقیقــه بامداد روز یکشــنبه رخ داد که بر
اثر آن ۹کارگر مصدوم شــده و مصدومان این
حادثه که  ۹کارگــر مرد بودنــد ،بالفاصله از
سوی گروهای امدادی به بیمارستان گلدیس
شاهینشهر منتقل شدند .طبق این گزارش،
علت وقوع این حادثه توســط کارشناسان در
حال بررسی است.

