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سهم ۱۳درصدی کودکان کار از 
شاغالن ساختمانی

نتایج یک گزارش رسمی نشان می دهد کودکان 
کار ایران در عمده فعالیت های اقتصادی ازجمله 
»استخراج معدن« و »ســاختمان« به عنوان دو 
شغل پرخطر از نگاه سازمان جهانی کار نیز حضور 
دارند. به گزارش مهر، براساس جدیدترین مطالعات 
منتشر شده از سوی مرکز آمار و اطالعات راهبردی 
وزارت کار، از حدود ۹ میلیون کودک ۱۰ تا ۱۷ ساله، 
۴۹۹هزار کودک فعال )مجموع کودکان شاغل و در 
جست وجوی کار( هستند. براساس یافته های این 
تحقیق، نرخ مجموع کودکان در جست وجوی کار 
۱۰ تا ۱۷ ساله در سال ۹۶ نسبت به سال های ۹۴ و 
۹۵ به ترتیب ۰.۹درصد و ۴.۱درصد کاهش داشته 
است. البته به رغم کاهش نرخ جمعیت کودکان در 
جست وجوی کار پســر، اما نرخ کودکان دختر در 
جست وجوی کار در سال ۹۶ نســبت به سال ۹۵ 
به میزان ۳.۵درصد رشد نشــان می دهد. مطابق 
برآورد ســال ۹۶، از تعداد جمعیــت ۳۷۸ هزار و 
۱۱۹ شــاغل ۱۰ تا ۱۷ ساله کشــور، ۸۲.۳درصد 
پســر و ۱۷.۷درصد را دختران تشکیل می دهند. 
طبق جدیدترین آمار منتشر شده از سهم کودکان 
در گروه های عمده فعالیت اقتصادی کشــور، این 
کودکان عالوه بر اشتغال در مشاغل مختلف، در دو 
گروه شغلی پرخطر از نظر سازمان بین المللی کار 
)ILO( یعنی استخراج معدن و ساختمان فعالیت 
دارند. براساس استانداردهای سازمان بین المللی 
کار فعالیت اقتصادی استخراج معدن و ساختمان 
در زیرمجموعه گروه های عمده فعالیت اقتصادی 
پرخطر محســوب می شــود. به این ترتیب سهم 
کودکان کار در فعالیت های مرتبط با اســتخراج 
معدن ۰.۰۳درصد و در بخش ساختمان ۱۲.۷درصد 
اعالم شده است. سهم کودکان کار در فعالیت های 
کشاورزی، جنگل داری و ماهیگیری ۲۹.۳درصد، 
در مشــاغل مربوط به تولید صنعتی )ســاخت( 
۱۹.۵درصد، در فعالیت های مربوط به تأمین برق، 
گاز بخار و تهویه هــوا ۰.۰۸درصد، در بخش های 
آبرسانی، مدیریت پسماند فاضالب و فعالیت های 
تصفیه ۰.۵درصد و در سایر فعالیت های اظهار نشده 

نیز ۳۷.۸درصد است.
    

رئیس فراکسیون کارگری مجلس:
 نباید کارگران را به بهانه 
حیات شبانه استثمار کرد

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: مخالف 
طرح حیات شــبانه هســتم چرا که کارگران باید 
شب ها استراحت کنند و نباید آنها را به بهانه حیات 

شبانه استثمار کرد.
علیرضا محجوب در گفت وگو بــا خبرگزاری 
خانه ملت با اشاره به طرح حیات شبانه گفت: یکی 
از بزرگترین عوامل هرج و مرج و ضدکارگری ترین 
موضوعات در ایران، نداشتن ســاعت کاری برای 
اصناف اســت طوری که در تجاری ترین شهرهای 
دنیا ساعت ۶ یا ۷ بعدازظهر هیچ مغازه ای باز نیست، 
غیر از بارها و مکان های محدود و موقتی یا جاهایی 
مثل داروخانه های شبانه روزی که نیاز ضروری به 
آن وجود دارد. حیات شبانه این شهرها کلوپ ها و 
قمارخانه های آنهاست. نماینده تهران در مجلس 
ادامه داد: حیات شــبانه معنی ندارد. معنی وجود 
حیات شبانه این است که اجازه دهید مردم به کلوپ 
و کازینو بروند در غیر این صورت در هیچ کجای دنیا 
سابقه ندارد که کارگران را استثمار کنند و بگویند 
بعد از ساعت ۱۲ سر کار بایستند. بنده حتی تا ساعت 
۱۲ شب نیز مخالف هستم چرا که ۶ بعدازظهر باید 
مردم به منزل رفته و بخوابند و معتقد هستم که مردم 

باید شب زود بخوابند و صبح زودتر به سر کار بروند.
رئیس فراکســیون کارگری مجلس با تاکید بر 
اینکه مخالف کلیات طرح حیات شــبانه هستم، 
تصریح کرد: کارگران باید استراحت کنند. این طرح 
هیچ کمکی به اشتغال نمی کند چرا که وسایل مورد 
نیاز را صبح هم می توان تهیــه کرد. عالوه  بر این در 
تهران ۱۰۰ فروشگاه و در هر محله ای چند فروشگاه 
وجود دارد که شیفت آن معلوم است و هر کسی نیاز 
ضــروری دارد، آدرس آن را می داند. برای کارهای 
ضروری هم این شرایط در همه جای دنیا وجود دارد.
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اخبار کارگری

پیام عابدی

اقتصاد ایران در ســال ۹۸ چه 
چشــم اندازی خواهد داشت؟ آیا 
شیب رشــد تورم کند می شود، 
صندوق  های بازنشستگی می توانند 
ثبات اقتصــادی را تجربه کنند و 
دولت می تواند با برنامه ریزی دقیق، 
مهار نوسانات اقتصادی را در دست 
بگیرد؟ این پرسش ها و چند پرسش 
دیگر را با »علیرضــا حیدری«، 
کارشناس مدیریت بانکداری، رفاه 

و تامین اجتماعی مطرح کردیم.
    

 گفته می شود که برنامه  ریزی 
در ایران با واقعیت ها منطبق نیست، 
از این رو پیوسته درجا می زند. البته 
بی اعتبــار کردن آن توســط 
سیاسیون هم در عقب افتادگی ها 
بی تاثیر نبوده است. به نظر شما تن 
دادن دولت هــا بــه روزمرگی 
سیستماتیک است؛ به این معنا که 
دولت ها چــون با مشــکالت و 
حاشیه های فراوانی در مدیریت 
منابع مواجهند، مایلند که روزمرگی 

را پیشه کند.
سوخت ماشــین دولت-ملت  های 
مدرن برنامه ریزی اســت. برنامه ریزی 
الزاما به معنای موفقیت روزافزون نیست 
اما به معنای نظم و حرکت منظم است. 
یک موقع شرایط به خاطر وجود تحریم ها 
یا برهم ریختن اقتصاد جهانی ســخت 
اســت اما به خاطر اینکــه برنامه ریزی 
وجود دارد می توانیم آینده را پیش بینی 
کنیم؛ مانند ژاپن یا آلمان پس از جنگ 
جهانی دوم. متاســفانه در حال حاضر 
برنامه مشخصی برای مقابله با سختی ها، 
ناهنجاری ها و... نداریم. چشم انداز پیش 
رو تیره و تار است و اینها کارشناسان را 
کامال نگران می  کند. در شرایط سخت 
باید بــه گونه  ای رفتار کــرد که جامعه 
تا این اندازه در مواجهــه با خبرهای بد 

ملتهب نشود.

 چرا در چنین شرایطی تا این 
اندازه نظام مدیریت منابع ناکارآمد 
است؟ برای نمونه در حوزه منابع 
ارزی. پورابراهیمی از نمایندگان 
مجلس اعالم می کند که ۳۰ میلیارد 
دالر از منابع ارزی از کشور خارج 

شد و برنگشت.
یکی از بزرگتریــن منابع تامین ارز 
کشور، پتروشیمی ها هستند. ارزیابی 
می شود که آنها در سال ۱۷ میلیارد دالر 
ارزآوری داشته اند که حاال توسط دولت 
دونالد ترامپ تحریم شــده اند. مهدی 
کرباســیان، معاون سابق وزیر صنعت، 
معدن و تجارت اعالم کرده که ۸۰۰ نفر 
در وزارت خارجه آمریکا تحریم های ایران 
را رصد می کنند. تصــور غالب در ایران 
این بود که آمریکایی ها تنها قرار است 
که صنعت نفت ایران را تحریم کنند اما 
در گام بعد به سراغ دیگر صنایع ارزآور 
مانند ماشــین آالت، کانی های فلزی و 
محصوالت معدنی رفتند. سر آخر هم 
به سراغ پتروشیمی رفتند. آمریکایی ها 
این گونه درآمد ارزی ایران را مورد هجوم 
ســازمان یافته قرار دادند. از یک ســو 
پتروشیمی چاه نفت نیست که بگوییم 
االن بهره بــرداری نکنیم تا بعد ببینیم 
چه می شود. مجتمع پتروشیمی باید 
۲۴ ساعته کار کند و تعطیل بردار نیست.
در تاریخ ســابقه نداشــته که این 
میزان ارز از یک کشــور خارج شــود و 
مابه ازایی نداشته باشد. در این زمینه اگر 
نگوییم بی نظیر ولی کم نظیر هستیم. 
شرکت های بدون اسم و رسم یک شبه 
ثبت شدند تا منابع ارزی را ببلعند. آنها 
یا هیچ کاالیــی را وارد نکردند یا اینکه 
کاالیی که برای واردات آن درخواست ارز 
کرده بودند را وارد نکردند. به یغما رفتن 

منابع ارزی قابــل پیش بینی بود. 
می توانستیم پیش بینی کنیم که 

وقتی ارز در اختیار فالن شرکت 
بی هویــت یا فــالن فعال 
بخش خصوصی بگذاریم 
چــه ناهنجاری هایــی 

پیش می آید اما چــرا کاری نکردیم؟ 
شــیوه کنترل و تزریق منابع ارزی، به 
سوءمدیریت دامن زد. چندی پیش در 
جلسه ای صحبت می کردم. گفتم چون 
چشم اندازی نداریم و افقی برای ختم به 
خیر شدن حاشیه  ها نمی بینیم، بیایم و 
بازرگانی خارجی را دولتی کنیم. قبال 
این گونه بود که دولت تصمیم می گرفت 
چه کاالیی وارد کشور شود و چه کاالیی 
نشود یا اینکه چه حجمی از آن کاال وارد 
شود. وقتی دولت باالی سرکار نباشد، 
به جای کاالی اساسی، خوراک سگ و 
گربه و لوازم آرایشی وارد می شود. صدها 
میلیون دالر بــرای واردات این کاالها 
اختصاص دادند. چندین برابر این میزان 
برای واردات خــودرو اختصاص یافت. 
مردم به گوشت قرمز نیاز دارند یا پورشه 

و مازراتی؟
 اینها مشتری دست به نقد 

دارند.
متوجه هستم اما منابع ارزی متعلق 
به آنها نیست که هر چه خواستند با آن 
بکنند. منابع ارزی که از فروش نفت و به 
صورت کلی تجارت خارجی به دســت 
می آید متعلق به اشخاص و در خدمت 
منافع آنها نیست. مالک آنها تمام مردم 
ایران هستند بنابراین باید کاال را به دست 
مشتری واقعی آن برسانیم. این درآمد 
حاصل فعالیت های صنعتی نبوده که 
بگوییم کارفرمایی بــوده که کاالیی را 

تولید و صادر کرده و حاال اختیار آن ارز را 
دارد. نفت، پتروشیمی، معادن و... متعلق 
به تک تک شهروندان است پس درآمد 
حاصل از آنها هم متعلق به شهروندان 

است.
 به تازگی نقشــه ارزی ایران 
تغییر کرده است. این اقدام تا چه 
اندازه در مدیریت نرخ ارز و به تبع 
آن مدیریت قیمــت  کاالها موثر 

خواهد افتاد؟
قیمــت ارز را در ایــران تعییــن 
نمی کنند. قیمت ارز در خارج از ایران، 
یعنی زمانی که بازار معامالت دبی شروع 
به فعالیت می کند، تعیین می  شــود. 
طبیعتا اگر عرضــه را کم کنند قیمت 
دالر در بازار دبی و به تبع آن در استانبول 
افزایش می یابد. اگر بتوانند تعادلی در 
عرضه و تقاضا به وجود آورند، قیمت ارز 
کاهش می یابد و قیمت کاالها در بازار 
داخلی هم مناسب می شود. فکر می کنم 
چون قیمت ارز در ایران تعیین نمی شود، 

شاهد تالطم بازارها هستیم.
زمانی که قیمت کاالها متناســب 
با افزایــش قیمت ارز تغییــر می کند، 
جبــران و متناسب ســازی آن دیگر 
کار راحتــی نخواهد بود. همیشــه 
گفته ام کاری که با ارز کردند یکی 
از خطرناک تریــن بالهایی بود 
که بر ســر اقتصاد آوردند. کاری 

ندارم که دنبال چــه هدفی بودند و چه 
می خواستند اما هیچ کجای دنیا به دست 
خود چنین کاری را انجام نمی دهند. این 
کار آسیب های شدیدی را در کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت بــه اقتصاد وارد 
می کند؛ آســیب هایی که تا سال های 
ســال نمی توانید آثار آن را جمع کنید. 
آثار آسیب هایی که وارد شده و می شود، 

شیرازه اقتصاد را برهم می ریزد.
 یک از عارضه هایی که در این 
شرایط حادث شده، عدم اطمینان و 
اعتماد سرمایه گذاران به اقتصاد 

است.
کــدام ســرمایه گذار عاقلــی پیدا 
می شــود که پولش را وارد بخش تولید 
کند؟! تولید جایی اســت که باید در آن 
نگاه بلندمدت ۱۰ ساله و ۲۰ ساله باشد. 
بخش خصوصی عمال از قاعده بازار خارج 
است. این سرمایه گذار اگر چاره ای داشته 
باشد دارایی های خود را تبدیل می کند 
و از حوزه تولید )اقتصاد رسمی( خارج 
می شود. این برای اقتصادی که نیازمند 
باالی یک میلیون فرصت شغلی در سال 
اســت؛ فرصت هایی که پایدار باشند و 
در آینده به راحتی دچار ریزش نشوند، 

بسیار بد است.
در چنین شــرایطی سازمان تامین 
اجتماعی هم تحت فشــار شدید قرار 
می گیرد. تامیــن اجتماعی منابع خود 
را از بدنه کار و تولید تامین می کند. اگر 
کار و تولید نباشد تامین اجتماعی چه 
می توانــد بکند؟ این گونــه پیش برود 
سازمان تامین اجتماعی ظرف ماه های 
آینده collapse )ســقوط( می کند و 
با یک بحران جدیدی بــه نام عدم توان 
برای پرداخت مستمری مواجه می شود.

 به تامین اجتماعی اشــاره 
کردید. شرکت های بیمه گر دیگری 
هم چندی اســت که بــه حوزه 
بازنشستگی پا گذاشته اند؛ البته در 
قالب شرکت سرمایه گذاری. این 
شــرکت ها ارقامی را بــه عنوان 
مســتمری پس از چند ســال 
سپرده گذاری پرداخت می کنند به 
شــرط اینکه تورم مثال طی این 
ســال ها به صورت میانگین روی 
۲۰درصد باشد در غیر این صورت 
باید رقم سپرده گذاری متناسب با 
تــورم افزایش یابد تــا تعهدات 
متناسب با سقفی که صندوق در 
قرارداد با بیمه شده متعهد شده، 
پرداخت شــود. به نظر شما این 
شــرکت ها می توانند در حوزه 
بازنشستگی موفق باشند؛ آن هم 
زمانی که وضعیت اقتصادی کشور 
در چشــم انداز تحریم ها روشن 

نیست؟
چشم انداز بلندمدت تورم را کسی 
نمی توانــد پیش بینــی کند. کســی 
پیش بینی نمی کرد که تورم تک رقمی 
۹۶ در ۹۷ به ۳۰درصد برسد. شعار دولت 
روحانی چه بود؛ »تورم را تک رقمی نگه 
داشته ایم«. دولت برای تک رقمی نگه 

داشتن تورم اراده داشــت اما دوباره در 
موج تورم دورقمی گرفتار شده ایم.

صندوق هــای بیمه گــری که در 
حوزه بازنشســتگی فعالیت می کنند، 
چشــم اندازی از اقتصــاد ندارنــد. 
نمی داننــد محــل ســرمایه گذاری 
سپرده ها بازدهی خواهد داشت یا خیر. 
به همین خاطر دچار عــدم اطمینان 
هستند و شــرط می کنند اگر تورم تا 
پایان سال ســپرده گذاری ۲۰درصد 
باشــد، ماهی  ریال مقرری می پردازیم 
و اگر هم که نباشــد در رقم قــرارداد با 
بیمه شــده بازنگری می کننــد. به هر 
شکل باید این شــرکت ها را نه صندوق 
بازنشستگی که صندوق سرمایه گذاری 
دید. سرمایه گذاری هم در شرایط عدم 

اطمینان هزاران ریسک دارد.
 ارزش دارایی های غیرریالی 
صندوق ها در شرایط تورمی پیوسته 
رشــد دارد. این رشد توانسته که 

پاسخگوی مصارف آنها باشد.
اگــر وارد محاســبات آکچوئــری 
صندوق ها شویم درمی یابیم که حجم 
مصارف آنها با افزایش تورم افزایش یافته 
است. درست است که شاهد رشد ارزش 
دارایی هــای ســرمایه ای بوده اند اما از 
آن طرف هرچه دارند باید خرج تعهدات 
کنند یعنی فــروش دارایــی کنند تا 
مستمری پرداخت کنند. در مورد تامین 
اجتماعی که رقم طلبش از دولت سر به 
حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان می گذارد، 
وضع به مراتب بغرنج تر است. به هرحال 
زمانی وضعیــت اقتصادی بــه تعادل 
می رسد و آن زمان این دارایی ها پاسخگو 
نخواهند بود. بنابرایــن اینکه بگوییم 
صندوق ها وضعیتشــان عالی شده و به 
مال و مکنت رسیده اند، خوشبیانه است و 
روی دیگر سکه را هم که افزایش مصارف 
سالیانه در حوزه درمان و بازنشستگی 
است، باید ببینیم. قطعا سازمان تامین 
اجتماعی با ضرر و زیان مواجه شده است. 
نمی توان به افزایش ارزش دارایی هایی 
مانند زمین دل بســت. صندوق های 
بازنشستگی به خاطر ســوءمدیریت، 
عدم شناسایی حوزه های مناسب برای 
سرمایه گذاری، کاهش ورودی ها و... در 
همین زمان چند برابری شــدن ارزش 

دارایی ها ورشکسته می شوند.

پیش بینی ناپذیری؛ بالی بزرگ اقتصاد ایران

تورم،صندوقهایبازنشستگیرازمینمیزند

خبر

رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور گفــت: 
همسان سازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی در دستور 

کار دولت قرار دارد.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه، جمشید انصاری با اشاره 
به شرایط کشور در حوزه اقتصاد، اظهار داشت: شرایط ما عادی 
نیست و در شرایط غیرعادی امکان تحقق بخش قابل توجهی 
از منابع درآمدی کشــور آن طور که در سال های قبل محقق 
می شــد، وجود ندارد، بنابراین اقتضا می کند که ما اقدامات 
خاصی را در دســتور کار قرار دهیم تا کشــور را از این شرایط 
دشوار با گرفتاری و مشــکالت کمتری عبور دهیم. انصاری با 
اشاره به پیشنهاد همسان سازی حقوق کارکنان قراردادی و 
پیمانی به دولت گفت: بخش قابل توجهی از تقاضاهای تبدیل 
وضعیت کارکنان قراردادی که به مدیران ارائه می شود، به دلیل 

تفاوت پرداختی است. این مســاله از باب افزایش همراهی و 
همدلی بخشی از کارکنان موثر است. وی افزود: موضوع دومی 
که به عنوان برنامه دنبال می شــود اعمال افزایش امتیازات و 
فوق العاده های فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشــوری 
است. معاون رئیس جمهور اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم 
در ماده ۵۰ این اختیار داده شــده بــود و در دولت دهم از این 
اختیار برای قوه قضاییه، نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور 
استفاده شد و حدود ۱۵۰هزار نفر از کارکنان دولت مشمول این 
تصمیمات دولت شدند. انصاری با اشاره به برآورد بار مالی برای 
تعیین افزایش، گفت: ما به دنبال این هستیم سازمان برنامه 
و بودجه منابع الزم برای این کار را تامین کند و پیشــنهاداتی 
به ســازمان برنامه و بودجه داشــتیم که همه پرداخت های 
غیرعملکردی به کارکنان متوقف و مصوبه مربوط به این افزایش 

را به طور کامل اجرا کنیم. وی تاکید کرد: این موضوع در دولت 
مطرح شــده و منتظر برآورد بار مالی و تامین اعتبار مورد نیاز 
برای مشموالن از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم. انصاری 
با اشاره به مدیریت هزینه ها و صرفه جویی منابع، گفت: تاکید 
ما روی افزایش بهره وری اســت. ما به مفهوم بهره وری خیلی 
کم پرداخته ایم. در این شرایط خاص نیاز داریم که تمهیدات 
ویژه ای در خصوص بهره وری در شرایط خاص اقتصادی داشته 
باشیم و از تجارب کشورها و بنگاه های موفق استفاده کنیم. وی 
ادامه داد: در بحث سیاست های نیروی انسانی، نکته اول این 
است که هیچ قانونی در کشور نداریم که به ما اجازه دهد نیروی 
قراردادی را تبدیل وضعیت کنیم. معاون رئیس جمهور با اشاره 
به جذب نیروی انســانی، گفت: در حوزه هایی که نیاز است، 
سخت نمی گیریم. یکی از مشکالت ما، کمبود نیرو در مناطق 

کوچک و محروم اســت. دلیل آن نیز جریان انتقال نیروها از 
مناطق محروم به مناطق بزرگ و بهره مند است. انصاری افزود: 
برای وزارت آموزش و پرورش تا امروز حدود ۴۰هزار مجوز صادر 
شده و ما ده هزار مجوز استخدامی هم برای وزارت بهداشت در 
دست صدور داریم. وی خاطرنشان کرد: تاکید رئیس جمهور 
این است که دستگاه ها در توسعه دولت الکترونیک و استقرار 
میز خدمت با هدف حذف تماس مســتقیم مردم با کارکنان 

دولت توجه جدی داشته باشند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد:

همسان سازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی در دستور کار دولت

اگر وارد محاسبات 
آکچوئری صندوق ها 

شویم درمی یابیم که حجم 
مصارف آنها با افزایش تورم 
افزایش یافته است. درست 
است که شاهد رشد ارزش 

دارایی های سرمایه ای 
بوده اند اما از آن طرف 
هرچه دارند باید خرج 

تعهدات کنند یعنی فروش 
دارایی کنند تا مستمری 

پرداخت کنند

سرمایه گذار اگر چاره ای 
داشته باشد دارایی های 

خود را تبدیل می کند و از 
حوزه تولید )اقتصاد رسمی( 

خارج می شود. این برای 
اقتصادی که نیازمند باالی 
یک میلیون فرصت شغلی 
در سال است؛ فرصت هایی 
که پایدار باشند و در آینده 

به راحتی دچار ریزش 
نشوند، بسیار بد است
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