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فرشــاد مؤمنی می گویــد: تقریباً 
نوعــی اتفاق نظــر در بیــن متفکران 
مطالعات توســعه وجود دارد مبنی بر 
اینکه توانمندسازی دولت، مهمترین 
و فوری ترین کاری است که در شرایط 
بحران باید انجام داد تا امکان برون رفت 
از شــرایط خطیر بــا کم هزینه ترین و 
پردستاوردترین شــکل ممکن فراهم 
شود. منظور از دولت کل ساختار قدرت 

است.
اســتاد اقتصــاد دانشــگاه عالمه 
طباطبایی با طرح این سوال که مسیر 
توانمندســازی حکومت از کجا عبور 
می کند؟ گفــت: نقطــه آغازین این 
مســیر ارتقای بنیه اندیشــه ای نظام 
تصمیم گیری است. اگر بتوانیم در این 
زمینه تالش مؤثر و مفیدی انجام دهیم 
و گام های بعدی مانند شفاف ســازی 
فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص 
منابع و جلب مشارکت همگان و امکان 
اعمال نظارت های تخصصی مدنی هم 
فراهم شود، به نظر می رسد می توانیم 
خیلی کم هزینه تر از شــرایط کنونی 

عبور کنیم.
وی افزود: از منظر مصالح اداره کشور 
و نگرش های دورمدت توسعه گرا، فقط و 
فقط تولیدی باید تقویت شود که از دو 
قابلیت برطرف کردن فقر و حداقل سازی 
عقب ماندگی فناورانه کشور برخوردار 
است اما آنچه به نام تولید تقویت می شود 
تولیدی است که مضمون خام فروشی 
و رانتی دارد. ویژگی مشترک همه این  
نــوع تولیدکنندگان این اســت که به 

خاطر بنیه اشتغالزایی بسیار اندکی که 
دارند، قادر به رفع فقر نیستند و به خاطر 
خصلت خام فروشانه ای که دارند قادر به 
حداقل سازی عقب ماندگی هم نیستند.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: 
بزرگترین پیامــد اقتصادی اجتماعی 
آغاز مــوج جدید تحریم هــا، افزایش 
چشــمگیر نابودی فرصت های شغلی 
اســت. مهمترین عاملی که این مسأله 
را ایجاد کرده، روند بســیار خطرناک 
صنعت زدایی از کشور است. ما باید روی 
مفهوم تولید صنعتی مدرن و توسعه گرا 
که دو قابلیت قبلی را دارد تمرکز کنیم و 
راه برای فرصت طلبی هایی که تولید را 
تبدیل به یک محمل برای توزیع رانت 
می کنند، ببندیم. داده ها و صورت های 
مالی بنگاه هــای عضو بــورس را نگاه 
کنید. بدون استثنا کسانی که احتمال 
بیشتری به عمق بخشی به ساخت داخل 
داشــتند که در اثر آن اشتغال فراهم و 
فقر برطرف می شود و عقب ماندگی به 
حداقل می رسد، وضعیت مالی بدتری 
دارند و کســانی که عمق مونتاژ کاری 
بیشــتری دارند به اندازه ای که شدت 
وابســتگی آوری و کم اشتغالی بیشتر 
باشد، وضعیت مالی بسیار بهتری دارند.

مؤمنی گفت: دولت باید بپذیرد که 
یک خطای راهبردی صــورت گرفته. 
متحدان استراتژیک حکومت که در یک 
دوره درخشان عملکرد اقتصادی کشور، 
تولیدکنندگان و مردم بودند جای خود 
را به کسانی دیگر داده اند. اکنون بخش 
اصلی نفع بری از مناسباتی باید شفاف 

شود که اســاس حل و فصل مشکالت 
را در بی ثبات ســازی اقتصــاد کالن و 
تشــدید بحران امنیت حقوق مالکیت 
و دســت کردن در جیب فرودستان از 
طریق سیاســت های تورم زا و محروم 
کردن فرودستان از ظرفیت های سرمایه 
انسانی می داند تا بتوانیم برای آشفتگی 

فکری چاره کنیم.
 سهم مواد اولیه در تولید، 
چهار برابر دستمزد است

وی گفت: برای پنهان کردن نقش 
بسیار بزرگ دســت کاری های نرخ ارز 
در ایجاد بحران در بین تولیدکننده ها 
مشاهده می کنیم که بعد از جهش های 
بزرگ قیمت ارز ســال 97، مافیاهای 
رســانه ای و هم پیمانان آنها به یک باره 
موجی را تحت عنوان خطــر جدید و 
بزرگ، خطر مواجه شــدن بــا مارپیچ 
تورمی راه انــدازی کردنــد. زمانی که 
جزئیات را نگاه می کنیم اعالم می کردند 
اکنون بزرگترین خطر این اســت که 
کارگرها و کارمندانــی که در یک دوره 
زمانی کوتاه قدرت خرید دستمزدشان 
به حدود یک سوم تقلیل پیدا کرده است، 
بخشــی از قدرت خرید از دست رفته را 

مطالبه کنند.
مؤمنی افزود: ســهم مــواد اولیه و 
واسطه ای مورد نیاز در تولید صنعتی در 
کل ساختار هزینه ای بنگاه های تولیدی 
ایران بیش از چهار برابر سهم مزد و حقوق 
است. اینها افزایش نرخ ارز را در بحران 
عرضه کل در اقتصاد و شدت بخشی به 
شــکاف بین عرضه و تقاضای کل انکار 

می کنند اما اگر قرار باشــد جیب بری 
وحشــتناکی که از حقوق محرومان، 
کارگران و کارمندان شده حتی درصدی 
جبران شود، عزیزان احساس نگرانی از 

مارپیچ تورمی می کنند.
وی گفت: چرا بانک مرکزی انتشار 
هیچ کدام از داده هایی که مرتب منتشر 
می کردند و در دوره آقای احمدی نژاد 
متوقف شــد را دوباره راه اندازی نکرده 
اســت؟ چرا طی پنج ماهه گذشــته با 
اختالل های شــدید در ارائه اطالعات 
توسط بانک مرکزی روبرو هستیم. اگر 
دولت می خواهد مسائل کشور به سمت 
اصالح و بهبود حرکت کند ســران سه 
قوه به جــای اینکه ماجــرای 35هزار 
میلیارد تومان تخصیص به بنگاه های 
تعاونی  غیرمجاز را دنبال می کردند باید 
بانک مرکزی و مرکز آمار را ناگزیر کند 

تا همه داده هایی که وجود دارد در اختیار 
بگذارند. باید وزارت کار را مجبور کنند 
داده های مربوط به تحوالت سرنوشت 
بنگاه های کشــور و جزئیات مربوط به 
تحوالتی که در ساختار و ترکیب اشتغال 
کشــور اتفاق افتاده را به صورت منظم 

انتشار دهند.
ثروتمندان، حداقل 14 برابر فقرا 

هزینه می کنند
وی گفت: متأســفانه شیوه کنونی 
اداره کشور بیشتر مانند انداختن یک 
تیر در تاریکی اســت بــدون اینکه نه 
هدف مشخص باشد و نه بسترها و لوازم 
مشخص باشند و نه فرآیند را توضیح داده 
باشــند و نه اینکه غایت چگونه و با چه 
منطقی تصمیم گرفته می شود، روشن 
باشد. عزیزانی که نگران عدالت شده اند بد 
نیست داده های بانک مرکزی را در مورد 
بودجه خانوار نگاه کنند. به طور متوسط 
مصرف دهــک ثروتمندترین افراد 14 
برابر دهک کمترین درآمد است. زمانی 
که شما وارد جرئیات می شوید و خودتان 
را از دام میانگین هــا خالص می کنید، 
متوجه می شوید اتفاقاً شکاف وحشتناک 
مصرف دقیقاً در حیطه هایی وجود دارد 
که رهاسازی اتفاق افتاده است. هر جا که 
دولت رها کرده و کنترل ها را به حداقل 
رسانده شــکاف به طرز وحشتناکی در 
مصرف فرودستان و فرادستان افزایش 
پیدا می کنــد و هر جا دولــت کنترل 
نظارتی اعمال می کند فاصله ها کمتر 

می شوند.
مؤمنی توضیــح داد: در پوشــاک 
شکاف بین پایین ترین دهک با باالترین 
دهک 48 برابر اســت. در لــوازم منزل 
40 برابر است. در هزینه های مربوط به 
رستوران 56 برابر اســت. در حالی که 
در مورد آب و برق و ســایر حامل انرژی 
شکاف مصرف حدود 10 برابر است. در 
ارتباطات شکاف مصرف حدود 7 برابر 
اســت. در مواد غذایی شکاف حدود 8 
برابر است. پس اگر مسأله عدالت هست 
بایــد از دولت بخواهیم مســئوالنه تر 
برخورد کند و بازیگرهای انحصارگری 
را که قــدرت قیمت گــذاری دلبخواه 
دارند مؤاخذه کنند و آنها را تحت کنترل 
بیشتر قرار دهد نه اینکه از طریق توصیه 
سیاست های شــوک درمانی و تورم زا 

بحران شکاف ها افزایش دهند.
فقرا برای خرید مسکن باید 94 

سال پس انداز کنند
این صاحب نظر اقتصاد ایران افزود: 

می گویند که کشــف قیمــت فقط از 
طریق بازار امکان پذیر اســت اما هرگز 
نمی گویند این بازار، چه گونه ای بازاری 
اســت. اقتصاددان های بزرگ توسعه 
مانند آمارتیاسن بحث می کنند از اینکه 
در غیاب نهادهای پشــتیبان بازار یا در 
شرایط ضعف نهادهای پشتیبان بازار، 
اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای 
بازار در حکم تن در دادن به قانون جنگل 
اســت. زمانی که نظام تصمیم گیری 
می بیند وضعیت نهادهای پشتیبان بازار 
در کشور چگونه هست هر چیزی را به 
بازار ارجاع می دهد موج شدت گیرنده 
نابرابری های شــکنندگی آور، تشدید 
بحران برای تولیدکننده ها، شدت بخشی 
به بحران تقاضای مؤثر )ناتوان تر شدن 
فرودستان در اعمال تقاضای خودشان 
در مورد نیازهای اساسی و از این قبیل( 
را به همــراه دارد. اکنــون دوباره موج 
جدید راه افتاده که اجــازه دهید بازار 
کشف قیمت کند بدین معنا که اجازه 
دهیم قانون جنگل حاکم باشــد. نظام 
تصمیم گیری ما تاکنون بارها این مسأله 
را تجربه کرده اســت. اینها اجازه دادند 
کشــف قیمت در باب زمین و مسکن و 
اجاره در غیاب نهادهای پشتیبان بازار 

به بازار سپرده شود.
وی گفت: مالحظه کنیــد اوضاع و 
احوال جامعه ما در ایــن حیطه به چه 
صورتی اســت. وزارت مســکن گفت 
استاندارد اینکه کسی با پس انداز کردن 
حقوق ســالیانه اش چند ســال طول 
می کشد تا بتواند صاحب مسکن شود، 
پنج سال است. چند سال پیش وزارت 
مسکن گزارشی منتشر کرد و گفت برای 
دو دهک با پایین ترین درآمد در ایران، 
مدت زمان مورد نیاز برای اینکه خانه ای 
متناسب با شئون خود به دست آورند از 

مرز 94 سال عبور کرده است.

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی:

شکافمصرفدهکهاعمیقترمیشود

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

۱۸هزار مقرری بگیر بیمه بیکاری، 
صاحب شغل شدند

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اشتغال مجدد 18هزار 
نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری خبرداد و گفت: 
حمایت موثر از 1840 بنگاه اقتصادی موجب حفظ 

و تثبیت 350هزار شغل در سال گذشته شد.
کریم یاوری در گفت وگو با ایسنا افزود: امسال 
هم سیاست تمرکز بر بنگاه های اقتصادی کوچک 
و متوسط را دنبال خواهیم کرد و بنگاه هایی که نیاز 
به بازسازی و نوسازی دارند و طرح های نیمه تمام 
با پیشــرفت فیزیکی 60درصدی را بــا پرداخت 

تسهیالت مورد حمایت قرار خواهیم داد.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال از اشتغال 
مجدد 18هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری خبر 
داد و گفت: پیگیری اشتغال مجدد مقرری بگیران 
بیمه بیکاری در اولویت وظایف قانونی متولیان اجرای 
قانون بیمه بیکاری است و سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای مکلف شــده زمینه آموزش مهارت های 
مورد نیاز بــازار کار و بازآموزی مهــارت کارگران 
تحت پوشــش بیمه بیکاری را از طریق آموزش در 

کارخانه ها یا مراکز این سازمان فراهم کند.
به گفته یاوری، کارفرمایــان برای بهره مندی 
کارگران از مزایای قانونی بیمه بیکاری باید در تمام 
واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی نسبت به بیمه 

نیروهای خود اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت هرگونه تغییر 
یا بازســازی خط تولید برای بهینه کردن تولید و 
جابه جایی کارگاه و ماشین آالت از سوی کارفرمایان و 
سرمایه گذاران، کارگران در طول مدت زمان اصالح 
و بازسازی با مصوبه شورای عالی کار تحت پوشش 

بیمه بیکاری قرار می گیرند.
    

سازمان جهانی کار ۱۰۰ ساله شد
سازمان جهانی کار در یک صدمین سال تأسیس 
خود در سال ۲019، طرح »ابتکار سده برای آینده 
کار« را به عنوان موضوع محوری فعالیت های خود 

در دستور کار قرار خواهد داد.
به گزارش ایسنا، یک صد و هشتمین کنفرانس 
ســازمان جهانی کار )ILO( طی روزهای آینده با 
مشارکت نمایندگان عضو این سازمان در ژنو سوئیس 
و مقر اروپایی سازمان ملل برگزار خواهد شد. هیأت 
ایرانی نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران نیز 

برای شرکت در این اجالس اعزام خواهند شد.
سازمان جهانی کار، معیشت، امنیت، کار شایسته 
و اســتاندارد زندگی بهتر برای مردم جهان را چه 
در کشورهای فقیر و چه در کشــورهای ثروتمند 
سرلوحه کار خود قرار می دهد. مصوبات این سازمان 
تأثیر پایداری در قانون گذاری همه کشورها دارد و 
نقش ارزنده ای در ایجاد تفاهم و همدلی در محیط 
کار ایفا می کند. در اجالس سازمان جهانی کار همه 
ساله کمیته های چهارگانه استانداردها، اشتغال، کف 
حمایت های اجتماعی و اصول بنیادین کار به عنوان 
کمیته های ثابت فعال هستند و بررسی و پیوستن 
به مقاوله نامه های سازمان و تصویب مقاوله نامه های 
جدید از دیگر رویکردهای اجالس ساالنه ILO به 
شــمار می رود. در این اجالس، طبق روال هر سال 
مباحثی نظیر دستمزدها، منع تبعیض اشتغال زنان 
و کودکان، اقتصاد رسمی و غیررسمی، گفت وگوهای 
اجتماعی، سه جانبه گرایی، قوانین حمایتی و بیکاری 
مطرح خواهد شد اما مهم ترین محور اجالس امسال، 
گفت وگو در خصوص آینده کار و گفت وگوی سده 

خواهد بود.
مهم ترین محورهای اجالس سازمان بین المللی 
کار در سال گذشته، پایان بخشیدن به خشونت و آزار 
و اذیت در دنیای کار، سه جانبه گرایی، گفت وگوی 
اجتماعی و همکاری های مؤثر توسعه ای در حمایت 
از اهداف توسعه پایدار بود و موضوع منع خشونت و 
آزار و اذیت در محیط کار در دســتور کار اصلی این 

سازمان قرار داشت.
پایان دادن به خشــونت و آزار و اذیت در دنیای 
کار به ویژه علیه زنان یکی از موضوعات مهمی است 
که در اجالس ۲018 سازمان جهانی کار به بحث و 

بررسی گذاشته شد.
سازمان جهانی کار درصدد است تا کارگران فارغ 
از هر نژاد و عقیده و جنســیتی که هستند، محترم 
شمرده شوند و در بیانیه فیالدلفیا که جزو بیانیه های 
اولیه این سازمان است، بر اصل برابری همه انسان ها 
و محترم شمرده شدن حقوق اجتماعی و اقتصادی 

آنها تاکید شده است.

اخبار کارگری

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري
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عضو کارگروه درمان هیــات امنای تامین 
اجتماعی در واکنش بــه صحبت های معاون 
فرهنگی و اجتماعی وزارت کار درباره استفاده 
کارگران از مزایای طرح تحول نظام ســالمت 
گفت: از ایشان درخواست داریم که از بهترین 

واژه ها به شکل ناصواب استفاده نکنند.
به گزارش ایلنا، ابراهیم صادقی فر، معاون 
فرهنگی و اجتماعــی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در یک نشســت خبری مدعی شده 
بود که طرح تحول نظام سالمت کاری بزرگ 
و مهم بود و کارگران توانستند از خدمات این 
طرح استفاده کنند. این سخنان واکنش اکبر 
قربانی، عضــو کارگروه درمــان هیات امنای 
ســازمان تامین اجتماعی را به دنبال داشت. 
وی در پاسخ به این سخنان اظهار داشت: آقای 
صادقی فر به صورت مصداقی توضیح دهند که 
کارگران دقیقا از کدام مزیت طرح تحول نظام 

سالمت بهره  مند شــده اند. اگر می گویند که 
کارگران از خدمات این طرح در تامین اجتماعی 
استفاده کرده اند که باید خدمت ایشان بگوییم 
که کارگران پیــش از اجرای طرح تحول نظام 
سالمت، خدماتی را به رایگان از مراکز درمانی 
تامین اجتماعی دریافت می کردند که در حال 
حاضر هم خدمات به همین شکل ارائه می شود.

وی افــزود: در بحث کیفیــت درمان هم 
هیچ تحولی آن گونه که نــام طرح آن را یدک 
می کشــد، اتفاق نیفتاد. تنها فاجعه ای که رخ 
داد افزایش 400 تا 500درصدی تعرفه های 

پزشکان است.
عضو کارگروه  درمان هیــات امنای تامین 
اجتماعی با بیان اینکه طرح تحول نظام سالمت 
به صورت قطعــی ده ها هزار میلیــارد تومان 
هزینه های این ســازمان را افزایش داد، گفت: 
در نتیجه این طرح ســهم درمان کارگران که 

تا پیش از اجرای طرح تحول نظام ســالمت، 
9 بیســت و هفتم حق بیمه هــای آنها بود به 
13درصــد افزایش یافته اســت. ایــن به آن 
معناست که از منابع بازنشستگی کسر و برای 
درمان هزینه می شــود. پس نه تنها 9درصد 
کفاف نمی دهد که باید به سایر منابع دست برد 

تا ترازی در هزینه ها برقرار شود.
وی با تاکید بر این نکته که قانون برنامه پنج 
ساله پنجم توســعه بر توزیع عادالنه خدمات 
درمانی تاکید کرده، افــزود: آقای صادقی فر 
توجه کنند که هدف از اجرای این طرح کاهش 
هزینه کرد از جیب بیمه شــدگان نه صرفا در 
مراکز درمانــی دولتی که در کل کشــور بود. 
پرســش ما از وی این اســت که کدام یک از 
موضوعاتی که در برنامه پنجم توســعه برای 
طرح تحول نظام سالمت تعریف شده، اجرا شده 
است؟ نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرایی شده 

یا آیا پرونده های الکترونیک پیاده شــده اند؟ 
همه اینها به کنار، پرســش اصلی ما این است 
که آیا کاهش هزینه کرد از جیب مردم به عنوان 
هدف غایی طرح تحول نظام ســالمت واقعا 
اتفاق افتاده اســت؟ اگر جواب ایشان مثبت 
باشد که خیلی بی انصافی است، چون ادله کافی 

وجود دارد که خالف آن را ثابت کند.
عضو کارگروه  درمان هیات امنای سازمان 
تامین اجتماعی با بیان اینکه اگر حق ویزیت 

یک پزشــک پیش از اجرای طرح تحول نظام 
سالمت 10هزار تومان بود بعد از اجرا به 60هزار 
تومان رسید، گفت: البته به این مورد محدود 
نیست و تمام هزینه های تشخیص و درمان به 
صورت تصاعدی افزایش یافته است. بنابراین 
با در نظر گرفتن جمیع جهات، این طرح هیچ 
دستاوردی نداشت. از این رو آقای صادقی فر را 
به یک مناظره دعوت می کنم و از وی می خواهم 

که این قدر ناصواب با واژه ها برخورد نکنند.

عضو کارگروه درمان هیات امنای تامین اجتماعی:

آثار پرهزینه طرح تحول سالمت، هنوز مردم را رنج می دهد

خبر

 در پوشاک شکاف مصرف 
بین پایین ترین دهک با 
باالترین دهک 48 برابر 
است. در لوازم منزل 40 

برابر است. در هزینه های 
مربوط به رستوران 56 برابر 

است. در حالی که در مورد 
آب و برق و سایر حامل 

انرژی شکاف مصرف حدود 
10 برابر است

از منظر مصالح اداره کشور 
و نگرش های دورمدت 
توسعه گرا، فقط و فقط 

تولیدی باید تقویت شود 
که از دو قابلیت برطرف 

کردن فقر و حداقل سازی 
عقب ماندگی فناورانه 

کشور برخوردار است اما 
آنچه به نام تولید تقویت 

می شود تولیدی است که 
مضمون خام فروشی و 

رانتی دارد
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