گزارش ویژه
محجوب در نشست بزرگ تشكلهاي كارگري و كار فرمايي:

نه تو،مانی و نه من!

اشاره :اولین هم اندیشی تشکل های
کارفرمایان ،کارگران و اقتصاد دانان در 5
بهمن  88در س��الن سندیکای شرکت
های ساختمانی به همت خانه صنعت و
معدن استان تهران برگزار شد و با توجه
به موضوع این هم اندیش��ی که مبارزه
ب��ا واردات بی رویه و بی منطق کاالبود
اث��ر گزاری خوبی در میان رس��انه های
داخل و خارج کش��ور به جای گذاش��ت
این هم اندیشی که ش��روع مطالبه ای
جدی ،حیاتی برای صنعت ایران اس��ت
،گام های نخس��ت خود را طی ماه های
گذشته برداش��ته و آرام آرام می رود تا
بخش های مختلف جامعه را برای مقابله
با واردات غیر منطقی حاکم ،گرد هم آورد
،متن زیر بخش های��ی از گزارش های
رس��انه های گوناگون است که به شرح
زیر تقدیم شما می شود.
ایلن��ا :به اعتق��اد رئیس فراکس��یون
کارگری مجلس ،با اجرای قوانین مربوط
به هدفمندسازی یارانهها ومالیات برارزش
افزوده ،تولیدمل��ی درایران به پایان خود
نزدیک میشود.
ب��ه گ��زارش خبرنگارایلن��ا ،علیرضا
محجوب شب گذش��ته درهمایش هم
اندیشیتشکلهایکارگریوکارفرمایی،
اقتصاددانان،نمایندگانمجلس،نمایندگان
س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز برای
مقابله با واردات بيرویه که در سندیکاي
شرکتهاي ساختماني برگزار شد ،گفت:
مش��کل اصلی تولیدکنندگان این است
که چند سال اخیر دراموراقتصادی مسیر
بیراهه طی کردهایم به طوری که دیگر
حتی نمیتوان امی��دوار بود که با تغییر
سیاستهای ارزی و افزایش بهای دالر
وضع تولیدکنندگان بهبود یابد.
وی با بیان اینکه تاکنون مسووالن
از سردلس��وزی برای بهب��ود تولید ملی

راه کارهای نادرس��ت و حتی خطرناکی
توصی��ه و اعمال کردهان��د گفت :وضع
اقتص��اد ایران مانند یک ف��رد مبتال به
بیماری قند خون اس��ت که اطرافیانش
از سردلسوزی به اوقند میخورانند تا به
هوش آید اما ناخواسته اسباب مرگ او را
فراهممیکنند.
دبیرکل خان��ه کارگر گفت :درعرصه
اقتصاد امروز ش��رایط کار برای فعالیت
بازرگانی واردات به نسبت شرایط کاربرای
فعالیت تولیدی مناسبتر است.
محج�وب :مجل�س ازروي
سادهاندیش�ي تصمیماتیاتخاذ
میکند که ب�ه زیان تولید داخلی
است
وی افزود :برخ��الف تولیدکنندگان،
بازرگانان توانستهاند از طریق همراه کردن
بخشهایمختلفجامعهشرایطرابهنفع

خود تغییرداده وثابت نگهدارند ،چنانچه
مشاهده میکنیم که نمایندگان مجلس
شورای اس��المی از روی سادهاندیشی و
به نام حمایت از اقتصاد ملی تصمیماتی را
اتخاذ میکنند که به زیان تولیدکنندگان
داخلی تمام شده است.
نماین��ده م��ردم ته��ران درمجلس
یادآورش��د :به عنوان مث��ال درحالی که
نفت به عنوان یک کاالی س��رمایهای
غیر مصرفی تعریف شده است ،مشاهده
میکنیم ک��ه در اجری برنامه توس��عه،
بودجه  85میلیاردی درنظر گرفته ش��ده
ب��رای واردات و این رقم به  285میلیارد
افزایش پیدا کرده است .به گفته محجوب
چنی��ن انحرافی برای نابودی تمام تولید
کنندگان کافی است.
وی گف��ت :این وضع درحالی اس��ت
که مرحوم شهید بهشتی با آگاهی از این
موضع از همان ابتدا معتقد بود که باید از
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متاسفانه
استفاده
ازکاالی
خارجی
بدون اینکه
شرمندگی در
آن باشد ،به
راحتی تبلیغ
میشود

تولیدکنندگان درمقابل بازرگانان حمایت
کرد.
عضو کمیس��یون اجتماعي مجلس
گفت :مجموع این ش��رایط باعث شده
است تا به دلیل وجود هزینه نهفته تولید
ملی صرف��ه اقتصادی خود را ازدس��ت
بدهد.
وی درخصوص پیش��نهاد مراجعه به
مراجع دینی برای حمایت از تولید داخلی
وتحریم مصرف کاالهای خارجی گفت:
وجود مراجع برای این است تا مردم برای
حل مسائل خود به آنها رجوع کنند و این
مراجعه را حداقل میت��وان نوعی اتمام
حجت تلقی کرد.
وی اف��زود :دراین ش��رایط اگر همه
کارگ��ران و کارفرمای��ان بخ��ش تولید
ب��رای برون رف��ت از وضع پیش آمده با
یکدیگرمتحد شوند میتوان امیدوار بود
که ازنابودی میشود رهایی یافت.
حی�دري :واردات بيروی�ه به
معناي صادر کردن دالر است
همچنین درای��ن همایش“ ،علیرضا
حیدری” کارش��ناس مس��ایل کارگری
گف��ت :واردات در قبال ص��ادرات انجام
میشود و واردات بیرویه به معنای صادر
کردن دالراست.
دبیرپیش��ین کانون عالی ش��وراهای
اس��المی کار کش��ورتاکید کرد :نفت را
صادر میکنیم اما درآمدهای حاصل از این
فروش در چرخه اقتصاد کشورنیست.
وی بیان داش��ت :بای��د جلوی عامل
واردات را گرفت زیرا افزایش درآمدهای
نفتی طی سالهای اخیر وقتی به چرخه
تولی��د وارد نش��ود میتوان��د عارضهای
دراقتصاد کشور ایجاد کند.
حیدری گف��ت :درآمدهای حاصل از
فروش نفت باید درکشور سرمایهگذاری
شود و زمینه اشتغال را توسعه دهد.
عطاردی�ان :درایران تصمیم
گی�ري ها پش�ت درهاي بس�ته
گرفته مي شود
دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی
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کارفرمایی ایران نیزگفت :برای توس��عه
نیازبه بسترمناسب اس��ت که این مهم
میتواند ازطریق قابلیت تولید کنندگان و
ایجاد بستر اجتماعی ازسوی دولت میسر
شود.
به گزارش ایلنا“ ،محمد عطاردیان “
افزود :بخش غیر دولتی همواره در سایر
کش��ورهای جهان ثابت کرده است که
میتواند بر پاهای خود بایستد و اقتصاد
کشورها را ،متحول کند.
رئی��س س��ندیکای ش��رکتهای
س��اختمانی کش��ور ی��ادآور ش��د :هیچ
کش��وری درمسیر توس��عه قرار نگرفته
اس��ت مگر اینکه کارگران و کارفرمایان
بخشخصوصی آن با هماندیشی برای
توسعه کشور هم اندیشی کنند.
دبی��ر کل کانون عال��ی انجمن های
صنف��ی کارفرمایی ایران در س��خنرانی
خود گفت :با این حال مشاهده میکنیم
که درایران تصمیمگیریها برای فعالیت
بخشغیر دولتی درپشت درهای بسته و
بدون توجه به نظر پیشنهادهای مطرح
ش��ده ازس��وی نماین��دگان کارگری و
کارفرمایی صورت میگیرد.
عطاردیان افزود :این درحالی است که
در میان کارشناسان دولت افراد مطلع و
خبره که به نظارت مطرح ش��ده اهمیت
میدهند نیز وجود دارد.
این فع��ال کارفرمایی ب��ا بیان اینکه
بخشغیر دولتی از دولت فقط میخواهد
که به نظراتش اهمیت داده ش��ود گفت:
نتیجه وضع موجود این است که اجرای
قانون ابالغ شده امکانپذیر نیست.
وی تاکید کرد :تشکلهای بخشغیر
دولتی بهترین ی��اوران دولتها درجهت
توس��عه هس��تند و توس��عه باید دارای
استراتژی باش��د زیرا بدون یک راهبرد
مشخص نمیتوان به سوی آینده متعال
گام برداشت.
عطاردیان با بیان اینکه روزگار سختی
را سپیری کردهایم ،گفت :امروزدرصنایع
ساختمانی هم متاسفانه با واردات بیرویه
کاالهای بیکیفیت مواجه هستیم.
وی تاکید کرد :واردات بیرویه کاالها
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به صنعت ساختمان نیز لطمه زده است و
درصورتی که این روند ادامه یابد بیشک
رکود بخش مس��کن افزای��ش خواهد
یافت.
فرهنگ تولیدی درکشور باید
جایگزین فرهنگ واردات شود
به گ��زارش ایلنا“ ،ابراهی��م رزاقی “
اف��زود :منافع ملی مهمتری��ن موضوع
دراقتصاد کشوراست و در زمان انقالب و
جنگ همواره منافع ملی مد نظربود و باید
هم اکنون منافع ملی برتمام فعالیتهای
اقتصادی درنظر گرفته شود.
وی بیان داش��ت :بین سالهای 84تا
 88حدود  194میلیارد دالرکس��ری تراز
بازرگانی بدون نفت بوده که این موضوع
با فروش نفت ،جبران شده بود.
وی تاکید کرد :متاسفانه اقتصاد کشور
همواره برپای��ه فروش نف��ت و واردات
بوده اس��ت و واردات ب��ه معنای اقتصاد
غیرتولیدی است و اقتصاد غیرمولد رشد
سرطانی را درکشورافزایش میدهد.
رزاقی بیان داش��ت :هم اکنون حدود
 400هزار نفر تولید کننده در کشور داریم
که با نیروی واسطه به حدود  2.5میلیون
نفر میرسد.
به گفته رزاقی در حالیکه درکشور به
ازای  500نفر یک مغ��ازه وجود دارد در
کشورهای توسعه یافته ،این میزان 30نفر
به ازای یک مغازه است.
وی تاکید کرد :س��رمایه در تولید به
س��وی فعالیتهای غیر تولیدی میرود
و این موضوع تاثیر بس��یار نامطلوبی بر
اقتصاد کشور دارد.
این اس��تاد دانش��گاه گفت :متاسفانه
همواره سرمایههای کش��ور به خارج از
کشور رانده میشوند و هر وقت حکومتی
درایران تغییر کرد متاسفانه سرمایههای
بسیاری ازکشور خارج شد.
وی معتق��د اس��ت :س��ود پرس��تی
درکشورش��کل گرفته اس��ت و بیکاری
درحال تشدید است بنابراین دولت نباید
از خودش مسئولیت زدایی کند.
اواظهارداشت :هیچ کشوری در مسیر

توس��عه قرارنگرفته اس��ت مگ��ر اینکه
دولته��ای آن ،برنامهای برای توس��عه
تدوی��ن وآنرا به درس��تی دنب��ال کرده
باشند.
وی گفت :متاسفانه استفاده ازکاالی
خارج��ی بدون اینکه ش��رمندگی در آن
باشد ،به راحتی تبلیغ میشود.
وی با انتقاد از نبود نظریه پرداز اقتصاد
بومی درکش��ور ،گفت :بدترین نس��خه
ب��رداری از نظریههای غربی در کش��ور
ایجاد شده است.
رزاق��ی با انتق��اد از ثابت بودن قیمت
دالر گف��ت :دالرهم اکنون باید به س��ه
هزارتومان میرس��ید ،به عبارتی دولت
2هزار تومان یارانه برای پایین نگه داشتن
قیمت دالرپرداخت میکند.
وی وزارت بازرگان��ی را وزارت واردات
عنوان کرد وگفت :ای��ن رویه نمیتواند
ازاقتصاد ملی کشور حمایت کند.
ب��ه گفته رزاقی  6ه��زار تولید کننده
صنایع ب��زرگ و 400هزار نفر در صنایع
کوچک کشور فعال هستند.
وی بیان داشت :مهمترین هستی هر
جامعه تولید اس��ت و تولید باید به قصد
صادرات انجام شود.
او گف��ت :فرقی نمیکند چ��ه گروه
سیاس��ی درکش��ور حاکم باشدآنچه که
مهم است همه گروهها باید تولید را محور
فعالیتهایخودقراردهند.
وی معتقد است :طی سالهای اخیر در
صنایع نظامی رشد قابل توجهی داشتهایم
و در صورت��ی که چنین روی��های را در
زمینههای دیگر تولید در نظرمیگرفتیم
بزوی ش��اهد ش��کوفایی درزمینههای
دیگرتولیدبودیم.
وی با اشاره به اینکه حدود  60میلیون
نفر درکشور باید از یارانه نقدی بهرهمند
ش��وند ،افزود :توس��عه به معن��ای تولید
میتواند ثروت را درجامعه افزایش دهد.
وی با اش��اره به نقش تش��کلهای
کارفرمایی و کارگ��ری گفت :وجود این
نوع تش��کلها نقش تعیین کنندهای در
بهبود وضعیت تولید درکشور دارد.
این استاد اقتصاد گفت :چنین روندی

دالرهم
اکنون
باید به سه
هزارتومان
میرسید،
به عبارتی
دولت 2هزار
تومان
یارانه برای
پایین نگه
داشتن قیمت
دالرپرداخت
میکند
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در حالیکه
درکشور به
ازای 500
نفر یک مغازه
وجود دارد
در کشورهای
توسعه یافته،
این میزان
 30نفر به
ازای یک
مغازه است
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به ط��ور یقی��ن نمیتوان��د دوام بیاورد
ودرصورت ادامه چنین روندی بیش��ک
مهاجرت سرمایه به خارج ازکشور افزایش
مییابد.
وی تولید کنندگان را با آرش کمانگیر
مقایس��ه کرد و گفت :تولی��د کنندگان
قهرمانان ملی کشور هستند همانگونه
که آرش تمام وجود خود را برای رهایی
تیر گذاشت شما باید توان و همت خود را
برای ارتقا تولید به کارگیرید.
دول�ت موظف اس�ت از تولید
حمایتکند
عضو فعال خانه صنعت استان تهران
نیز گفت :در ش��رایط گ��ذار که به طور
معمول برای تولیدکنن��دگان نامتعارف
است دولتها میتوانند با حمایت از تولید
شرایط اقتصادی را برای آنها تا حد زیادی،
متعارفسازند.
به گزارش ایرنا“ ،بهروز فروتن”،افزود:
ایران از  25سال پیش حدود  25میلیون
تن تولیدات کش��اورزی داش��ت که 10
میلیون تن آن درصنایع غذایی کش��ور
استفادهمیشد.
ای��ن عض��و فع��ال صنای��ع غذایی
کش��وراظهار داش��ت :هم اکن��ون 100
میلیون تن تولیدات کشاورزی داریم که
 30میلیون تن آن ،درصنایع غذایی به کار
میرود.
وی تصریح کرد :تا س��ال  1400باید
تولید محص��والت کش��اورزی به 300
میلیون تن افزایش یاب��د وحداقل 100
میلیون تن آن درصنایع غذایی کشور به

مورد توجه قرار گیرند.
وي گفت :هم اکنون در زمینه مناطق
متنوع توریستي ،باغداري و وجود ذخایر
فلزي از جمله کشورهاي سرآمد هستیم
که مي توان با برنامه ریزي این امکانات
بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم.
وي تاکید کرد :تولید در کنار امنیت رخ
مي ده��د و براي حمایت از مقوله تولید
باید بشدت با ورود کاالهاي قاچاق مبارزه
کرد و مانع از ورود کاالهاي خارجي که
اقتصاد کشور را تهدید مي کند ،شد.
یادآور مي شود ،این نشست نخستین
هم اندیشي تش��کل هاي کارفرمایي و
کارگري کشور بمنظور مقابله با واردات
بي روی��ه کاال در حالي برگزار ش��د که
نزدیک به  150نفر از نمایندگان تشکل
هاي کارفرمایي و کارگري در آن حضور
داشتند .براي این نشست از وزراي صنایع
و مع��ادن و تع��اون و همچنین رئیس
کمیسیون صنایع مجلس و تني چند از
نمایندگان مجلس دعوت ش��ده بود که
فقط “علیرضا محجوب” به این دعوت
پاسخ داد .بخش��ی از رسانه ها که اخبار
اولین هم اندیشی علیه واردات بی منطق
را منتشر کردند.

کارگرفتهشود.
وی ب��ا اش��اره به مزیته��ای تولید
کش��اورزی درایران بیان داشت :نیروی
انسانی ارزان ،آرایش زمین ،بازار مصرف
و سوخت ارزان از جمله مزیتهای نسبی
تولید کشاورزی درایران است.
فروتن گف��ت :هم اکن��ون  3درصد
جمعی��ت کشورمش��غول فعالیته��ای
کشاورزیهستند.
ب��ه گفت��ه این عض��و فع��ال جامعه
کارفرمایی کش��ور ،مواد اولیه مناس��ب،
سیستمهایخدماتیوخدماتبستهبندی
از جمله مزیتهای نسبی اقتصاد کشور
است که باید مورد توجه قرار گیرند.
وی گفت :هم اکنون در زمینه مناطق
غنیمي فرد :واردات کاال تولید
متنوع توریستی ،باغذاری و وجود ذخائر را هدف قرار داده است
فلزی از جمله کشورهای سرآمد هستیم
به گزارش ایلنا“ ،هادی غنیمی فرد “
ک��ه میتوان با برنامهریزی این امکانات افزود :واردات کاال به کشور بیرویه نیست
بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم.
بلکه واردات بیمنطق اس��ت و تولید را
هدف قرار داده است .وی با انتقاد از بهره
وي ب��ا اش��اره به مزیت ه��اي تولید بانکی گفت :باال بودن بهره بانکی،تولید
کشاورزي در ایران ،گفت :نیروي انساني کنندگان را تحت فشار قرارمیدهد.
ارزان ،آمای��ش زمی��ن ،ب��ازار مصرف و
برخی از واحده��ای تولیدی تالش
سوخت ارزان از جمله مزیت هاي نسبي میکنند فقط بتوانن��د بهرههای بانکی
تولید کشاورزي در ایران هستند.
خ��ود را ب��ه بانکها پس بدهن��د .وی
درصد
س��ه
فروتن گفت :هم اکنون
ی��ادآور ش��د :واردات در صورت��ی ک��ه
جمعیت کش��ور مش��غول فعالیت هاي م��واد اولیه باش��د به نفع اقتصاد اس��ت
کشاورزيهستند.
ب��ه طور مث��ال کش��ور آلمان س��االنه
ب��ه گفت��ه این عض��و فع��ال جامعه یک هزار میلیارد دالرصادرات کاالهای
کارفرمایي کش��ور ،مواد اولیه مناس��ب ،ساخته ش��ده و  700میلیارد دالر واردات
سیستم هاي خدماتي
مواد اولیه دارد.
و خدمات بسته بندي از جمله مزیت
هاي نسبي اقتصاد کشور است که باید

