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دبیرکل خانه صنعت ایران:
 تالش ها برای رنگین شدن 

سفره کارگر باشد

به گفته دبیــرکل خانه صنعــت، معدن و 
تجارت ایران، تالش های تمامی ارکان کشور 
در شــرایط تحریم باید در جهت رنگین شدن 

سفره کارگران باشد.
به گزارش ایرنا، محمدرضا مرتضوی افزود: 
اتفاق خوبی که رقم خورده جداشــدن بخش 
کاالی اساسی از وزارت جهاد کشاورزی و قرار 
گرفتن در وزارت صنعت، معدن و تجارت است 
که در این بخش مشــکالتی داشــتیم. معنی 
ندارد که در شکر و برنج که کاالی اساسی مردم 
است بحران ایجاد و قیمت آنها را افزایش دهید. 
آیا باید گوشــت را با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بخرید و با قیمت کیلویــی ۱۰۰هزار تومان  به 

کارگر بفروشید؟
وی با اشــاره به اینکه تامین اجتماعی باید 
خادم کارگران باشد، تصریح کرد: این سازمان 
حق ندارد دفترچه بیمه کارگــران را به دلیل 
عقب افتادگی در پرداخت بدهی تمدید نکند 

چون قانون این را می گوید.
مرتضوی گفت: بــه واحدهــای تولیدی 
امیدوارتر نگاه می کنیم و در راســتای تعطیل 
نشــدن آنها کمر همت بســته و با دادستان 
و قوه قضاییــه در این راســتا رایزنی ها انجام 
می شود لذا به مسائل صنفی و کارگری کشور 

هوشمندانه و علمی اهمیت داده خواهد شد. 
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
تصریح کرد: شــرکت ها باید شرایط را طوری 
فراهم کنند کــه تولیدکننــدگان کوچک و 
متوســط بتوانند مانند خارجی ها از پولشان 
به خوبی بهره بــرداری کننــد، همان طوری 
که خودروســازی ما ۶ ماه  پول قطعه سازی را 
می دهند و ۶ ماه صبر می کنند و سپس قطعه 

خود را تحویل می گیرند. 
مرتضوی تصریــح کرد: در شــرایطی که 
ما همــه در رابطه بــا بهبود وضعیــت تولید 
صحبت می کنیم دیگر معنی ندارد که کاالی 
تولیدکننــده در گمرک بخوابــد و ترخیص 
نشود. وی گفت: شهرداری ها، بخشداری ها و 
استانداری ها نباید در مورد مجوزها و پروانه ها 
سخت گیری کنند. این شایسته و زیبنده کشور 
نیست وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی و رونق 
تولید می کنند موانعی در راه تولید ایجاد شود.

    
رئیس شورای اسالمی کار کارخانه قند فسا:

خواستار بهبود اوضاع و پرداخت 
مطالبات کارگران هستیم

کارگــران قنــد فســا در اســتان فارس 
مدت هاست که درگیر تاخیرهای طوالنی در 
پرداخت مطالبات خود هســتند. »عبدالرضا 
خراســانی« رئیس شورای اســالمی کار این 
کارخانه ریشه مشکالت فعلی را در چهار سال 
پیش و خصوصی ســازی این واحــد تولیدی 

می داند.
به گزارش ایلنــا، وی می گویــد: یک ماه 
از مطالبات مــا پرداخت شــد و قــرار بود تا 
3۱ تیــر باقی معوقــات کارگــران پرداخت 
 شــود امــا متاســفانه ریالــی به حســاب 

ما واریز نشد.
خراســانی با بیان اینکه اکنون با احتساب 
تیرماه مطالبات مزدی کارگران به سه ماه کامل 
رسیده، می گوید: امیدواریم اوضاع در قند فسا 
تغییر کند. بارها به فرمانداری مراجعه کرده ایم 
و خواســتار بهبود اوضاع و پرداخت مطالبات 

کارگران شده ایم.
فرمانداری فســا به کارگران گفته است تا 
شــنبه )5 تیرماه( صبر کنند، چراکه کارفرما 
وعده داده معوقات را تا آن تاریخ پرداخت کند. 
خراســانی می گوید: امیدواریم تا شنبه به این 
وعده عمل شود و کارگران دست خالی به خانه 

بازنگردند.
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عصر روز پنجشنبه، موسسه دین و 
اقتصاد میزبان یکی از جامعه شناسان 
نهادگرا بود که بسیاری از ایرانیان با کتاب 
وی یعنی »جامعه شناسی نخبه کشی« 
آشــنایی کامل دارند. رضا علی قلی در 
این نشست و با نگاهی به مفهوم توسعه 
بین نهادگرایان بزرگ جهان ازجمله 
داگالس نــورث، به کنــد و کاو دالیل 

توسعه نیافتگی ایران پرداخت.
در این نشســت، علــی رضاقلی با 
اشــاره به کتاب »فهــم فرآیند تحول 
اقتصادی« اثــر داگالس نورث گفت: 
براساس نوشــته های نورث، آنچه او را 
نسبت به اقتصاد حساس کرد این بود 
که چه باید کرد تا رنج بشر کاهش یابد، 
بنابراین او باید به کشورهایی متمرکز 
می شد که رنج بیشتری می بردند و به 
نظرم یک نیم نگاه سوسیالیستی هم در 

دل نورث شکل گرفته بود.
وی ادامه داد: وقتــی او وارد حوزه 
اقتصاد می شــود، تمرکز خود را روی 
عوامل تغییر و توقف در اقتصاد معطوف 
می کند و به دنبال پاســخ این پرسش 
است که چرا اقتصاد کشورهایی مانند 
آلمان و انگلســتان یک دوران توقف 
و رکود داشــتند و چــرا در زمان های 
دیگر بــه جلو حرکــت کرده اند و چرا 
اقتصادهای دیگــر نمی توانند به جلو 
حرکت کنند و اگر حرکت کنند دوباره 
به عقب بازمی گردند؟ به نظرم اگر این 
موضوعات را به اقتصاد ایران منتقل و 
سواالت بومی شــود، بهتر می توان به 

پاسخ رسید.
این کارشناس علوم انسانی با تاکید 
بر اینکه در فرآیند توسعه، کشورها باید 
منفرداً بررسی شوند، گفت: نهادهای 
رسمی و غیررسمی بر اقتصاد تاثیرگذار 
هستند یعنی ساختارهای بیرونی، موثر 
بر عملکرد اقتصاد هستند و این نهادها 
مشوق انسان در انتخاب هستند. مثاًل 

آنها می گویند که با ایجاد بانک می توان 
دزدی کرد یا دکل نفتی که وجود ندارد 
را می توان خرید و فروخت و ده ها اقدام 
دیگر. بنابراین اگر نهادهایی باشند که 
ما را کنترل کنند دیگر شاهد اقدامات 

خالف نخواهیم بود.
رضاقلی تصریــح کــرد: مثال در 
کشور آلمان اگر تصادفی غیرواقعی یا 
صحنه سازی تصادف اتومبیل برای اخذ 
بیمه صورت بگیرد براساس قانون دیگر 
نمی توان اتومبیل را بیمه کرد یعنی این 
نهادها به گونه ای برخورد می کنند که 
فرد جرأت خالف ندارد. این ســاختار 
انگیزشــی را حقوق مالکیت، کارآمد 
یا ناکارآمد تعریــف می کند و حقوق 
مالکیت را نیز دولــت تعریف می کند، 
بنابراین اینکه من دزدی کنم یا نکنم 
مربوط به این اســت حقوق مالکیت از 

سوی دولت چگونه تعریف شده باشد.
نویســنده کتاب »جامعه شناسی 
نخبه کشی« با بیان اینکه برای بررسی 
مشــکالت اقتصادی ایــران باید نگاه 
تاریخی داشته باشیم، گفت: با این کار 
می توان نقاط کلیدی فراز و فرود اقتصاد 
ایران را پیدا کرد. بحث جدی نهادگراها 
این اســت که ما به مســیر وابســته 
هســتیم یعنی انتخاب های گذشته 
بر انتخاب های فعلــی و انتخاب های 
فعلی بر انتخاب های آتــی تأثیرگذار 
هستند. با بررسی تاریخ کشور می توان 
گیرهای اقتصاد را پیدا کرد. متأسفانه 
دانشکده های اقتصاد ما با تاریخ ایران 
فاصله دارند و با این شرایط امکان ندارد 
آنها کمکی به اقتصاد، سیاست، رفاه و 

عدالت داشته باشند.
رضاقلی خاطرنشان کرد: داگالس 
نورث به بررسی دو موضوع تاکید دارد. 
نخست آنکه باید دانست فرایند تحول 
چگونه است یعنی نباید با تعدیل قیمت 
ارز، جیب مــردم را بزنیم و بعد بگوییم 

اگر دالر ۱۴هزار تومان شود وضع شما 
نیز خوب خواهد شــد . باید دانست با 
این گونه اقدامات نمی توان به توســعه 
دست یافت. نکته دوم مورد تاکید نورث 
این است که در این فرایند چه کسانی 
ذی نفع هستند، یعنی مسئوالن از روی 
ناآشنایی به دنبال توسعه کشور نیستند 
یا منافع آنها این اجازه را نمی دهد و در 
تحلیل ها نیز نمی توان این ذی نفعان را 

نادیده گرفت.
وی با اشاره به تاثیر حقوق مالکیت در 
فرایند توسعه گفت: نورث باور دارد که 
حقوق مالکیت دوپاره است یعنی اگر آن 
براساس منافع رعیت تعریف شود نتایج 
متفاوتی خواهد داشت با زمانی که در 
راستای منافع حاکمان باشد. البته بنده 
عمدا از واژه رعیت استفاده کردم چون 
باور دارم هنوز ایرانیان شهروند نشده اند 
و رعیت هستند. اگر حقوق مالکیت به 
نفع توده مردم تعریف شــود بسترساز 
رشد و شکوفایی است همانند آنچه در 
انگلستان روی داد و اگر به نفع حاکمان 
باشد رعیت بی انگیزه خواهد شد و بسط 

اقتصاد نیز غیرممکن.
وی یادآور شــد: ما دیدیم وقتی در 
انگلستان حقوق مالکیت معنوی تثبیت 
شد سرمایه های وجودی و پولی فوران 
کرد طوری که نرخ بهــره از ۱3درصد 
به 3درصد کاهش پیدا کــرد. اگر نگاه 
تاریخی به اقتصاد ایران داشته باشیم 
قادر به درک این موضوع خواهیم بود که 
چرا این تعداد بانک خصوصی کنار هم 
وجود دارد. این بانک ها که ملی بودند، 
چه کسانی اینها را خصوصی کردند و 
چه کسانی این قانون را تصویب کردند 
که امروز شاهد فساد و زیان این بانک ها 
هســتیم. باید توجه داشت در اقتصاد، 
رقابت با غارت متفاوت اســت، یعنی 
در رقابت با تــالش و اصالح اطالعات 
و به صــورت مســالمت آمیز به دنبال 

ثروت هســتیم اما در غارت از عوامل 
غیرمســالمت آمیز استفاده می کنیم 
تا دارایی دیگــران که ربطی به ما ندارد 

را بگیریم.
عدم تفکیک بین تولید توسعه گرا 

و رانت محور، فاجعه ساز است
در ادامه این نشست، فرشاد مومنی 
نیز با اشاره به آثار داگالس نورث گفت: 
اساس پیام نورث، صورت بندی نظری 
مسأله بقای واحد های ناکارآمد است که 
تقریباً در این مورد اتفاق نظر وجود دارد 
که این کار از عهده تئوری بازار برنمی آید. 
حاال پرسش این اســت که در اقتصاد 
رانتی، حکایت پدیده بازارگرایی افراطی 
آغاز شده از سال ۶۸ تا امروز چیست؟ 
در واقــع بازارگرایی در یک ســاختار 
رانتی، اســم رمز تداوم رانت ساالری و 
غارت  محوری است منتها به دلیل پویایی 
دنیای واقعی، ایــن رانت ها و غارت ها 
دیگر مانند دوران پیشامشروطه نیست 

و شکل موجه پیدا کرده است.
وی ادامه داد: باید با استفاده از ابزار 
نظری توضیح داد کــه چرا دولت های 
مرحوم هاشمی رفســنجانی و آقایان 
خاتمی، احمدی نژاد و روحانی با وجود 
تفاوت عمیق در دیدگاه ها در مســائل 

سیاســی، فرهنگــی و اجتماعی، در 
موضوع اقتصاد یک رویکرد مســتمر 
دارند و در هر چهار دوره خصوصی سازی 
و شوک درمانی به عنوان یک الگو دنبال 
می شــود. البته هدف، نادیده گرفتن 
زحمات آنها نیســت، بلکه طرح این 
موضوع اســت که این الگــو ربطی به 
جامعه ما ندارد و آنچه که امروز برداشت 
می کنیم در واقع همان اســت که در 

3۰سال اخیر کاشته ایم.
مومنی گفت: متاسفانه با وجود همه 
مشکالت و بحران های کنونی، هیأت 
نمایندگان اتاق بازرگانی در مشــهد 
دور هم جمع می شوند و راه حل خود را 
شوک جدید در نرخ ارز معرفی می کنند. 
چرا ایــن افراد در مــورد پس افتادگی 
وحشتناک تکنولوژیکی و سهم بخش 
خصوصــی در هزینه هــای تحقیق و 
توسعه حساسیت نشــان نمی دهند 
اما به سیاســت های خلق کننده رانت 
حساسیت نشان می دهند و چرا برخی 
گزارش های سازمان برنامه و بودجه و 
نیز مرکز پژوهش هــای مجلس از این 

رویکرد پشتیبانی می کند؟
وی خاطرنشــان کرد: موضوع این 
است که برای سیاست های اتخاذ شده، 
بحث های بایســته صورت نگرفته و از 
نظر رویکرد سیاســتی در باتالقی گیر 
افتاده اند که با دست و پا زدن بیشتر در 
آن فرو می روند. برای نمونه براســاس 
گزارش وزارت مســکن تا سال ۱3۹5 
در بازار مســکن که خصوصی ترین و 
رهاشــده ترین بازارهای اقتصاد ایران 
اســت، در مجمــوع با قیمــت دالر 
آن زمان حــدود ۲5۰ میلیــارد دالر 
سرمایه گذاری بالاســتفاده در قالب 
خانه و ســاختمان وجود دارد که یک 
اتالف منابع غیرعادی است. این افراد 
چون قدرت کافی دارند، برای بقای آن، 
سیاســت های تورم زا اعمال می کنند 
چون این سیاست ها می توانند اتالف، 
اســراف و پس افتادگی را پنهان کنند. 
مثال بانکی که در آستانه ورشکستگی 
است چون وارد سوداگری مستغالت 
شده توانسته برای خود سود هم نشان 
دهد. این کارشناس اقتصادی با یادآوری 
نامه طیفی از اقتصاددانان به حاکمیت 
در سال گذشته گفت: این نامه هشدار 
داد که پیچیدگی مناسبات رانتی در اثر 
تعدیل ساختاری، کار را به جایی رسانده 
که امروزه خود تولید تبدیل به محملی 

برای توزیع رانت شده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه باید بین 
تولید توسعه گرا و رانت محور تفکیک 
قائل شــد، گفت: اگر ایــن کار صورت 
نگیرد می تواند فاجعه ساز باشد. نظام 
کارشناسی و رســانه ای کشور در این 
راستا نقش مهمی دارند و بنابراین باید 
هزینه فرصت بیان دیدگاه کارشناسی 
را پاییــن آورد. مثــال در دوران آقای 
احمدی نــژاد وقتی وزیــری به عدم 

تخصیص ارز بــرای دارو و تخصیص 
به خودروهای لوکس و لوازم آرایشــی 
اعتراض کرد، در روز روشــن آن وزیر 
را عزل کردنــد! وی افزود: براســاس 
تحوالت صورت گرفته در دوره تعدیل 
ســاختاری، ســهم صنایــع رانتی از 
3۰درصد ارزش افزوده بخش صنعت 
در ســال ۱3۷۰ به ۷۰درصد ســال 
۱3۹5 رسیده است. رونق بخش های 
ضدتوسعه ای در واقع باعث پنهان کردن 
فاجعه آمیزی سایر صنایع خواهد شد و 
نظام تصمیم گیری ما را سردرگم کرده تا 
قادر به تشخیص اولویت ها نباشد. ما در 
دو دهه اخیر با بی ســابقه ترین سطوح 
سقوط تولید صنعتی توسعه گرا روبه رو 
بوده ایم. مومنی ادامه داد: فاصله ۱3۸۴ 
تا ۹۰، مهمترین دوره قله رانتی شدن 
اقتصاد اســت، طوری که تولید فوالد 
۴۷درصــد، ســیمان ۱۰۴درصد و 
پتروشــیمی ۱۷۱درصد رشد کرد در 
حالی که سایر صنایع رو به افول بودند که 
دلیل آن رانت محور بودن این تولیدات 
اســت. همچنین در بخش صادرات، 
در این بازه زمانی پتروشــیمی با رشد 
553درصد و ســیمان ۸۹۰درصدی 
همراه بوده است. این جهش در صادرات 
روی داده و حاال بانک مرکزی با صد نوع 
خط و نشان و التماس می خواهد دالر 
حاصل از صادرات آنها به کشور بازگرداند 
و آنها نیز چندین امتیاز رانتی از بانک 
مرکزی می خواهند تا دالرها را به کشور 
بازگردانند. این کارشناس اقتصادی با 
طرح این پرسش که آیا 3۰سال کافی 
نیست تا ترمز این سیاست ها کشیده 
شــود؟ گفت: از ســال ۹۷ که اقتصاد 
کشــور با تحریم ها درگیر شده به اسم 
سیاست های مقابله با تحریم ها دوباره 
به مناسباتی که عامل آسیب زای رانتی و 

نابرابرساز است، بازگشته اند.
وی خاطرنشــان کرد: وقتی دولت 
و مجلس به صــورت هماهنگ به اداره 
بی برنامه کشور تن داده اند، باید مشوقانه 
و صمیمانه توصیه کرد که این طریق 
اداره کشور، مناسبات رانتی و نابرابرساز 
را شدت می بخشد و برای اینکه از این 
شرایط نجات پیدا کنیم باید تالش شود 
تا زور علم بر زور رانت، ربا و داللی بچربد.

ایرانیان هنوز به معنای واقعی شهروند نشده اند

تولید به محمل رانت بدل شده است

خبر

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی گفت: با وجود برخی 
مشکالت و کاســتی ها، وضعیت ســازمان تأمین اجتماعی 

نگران کننده نیست.
به گزارش مهر، مصطفی ساالری در جلســه ای با اساتید و 
پژوهشگران حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که در محل موسسه 
عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شــد، اظهار داشــت: با 
اصالحات اندک و تغییرات جزئی می توان همین فاصله اندک بین 
منابع نقدی و هزینه ها را نیز کاهش داد و سازمان با کار عقالنی و 

علمی می تواند اندک نگرانی های احتمالی را برطرف کند.
وی افزایش فاصله بین منابع نقدی و تعهدی تأمین اجتماعی 
را ناشی از ایجاد تکالیف جنبی برای این سازمان در ادوار مختلف 
دانست و گفت: افزایش تکالیف جنبی ممکن است انجام تعهدات 
اصلی را تحت تأثیر قرار دهد و بر همین اســاس در دولت تدبیر 
و امید تکلیف جدیدی برعهده ســازمان تأمین اجتماعی قرار 

نگرفته است.
مدیرعامل تأمین اجتماعی افزود: وجود برخی نارسایی های 
مالی و اقتصادی در کشور منجر به برجسته شدن کارکردهای 

مالی و اقتصادی سازمان شده در حالی که کارکردهای اجتماعی 
این سازمان قابل توجه است و جا دارد که مورد توجه قرار گیرد.

ســاالری، تقویت ارتباط بین بخش های جمع آوری آمار و 
اطالعات تأمین اجتماعی با بخش های پژوهشــی را ضروری 
ارزیابی کرد و گفت: با اصالح نظام آماری و ارتقای همکاری بین 
بخشی با سایر واحدها امکان تصمیم گیری براساس اطالعات 

دقیق و پژوهش های علمی فراهم می شود.
مدیرعامل تأمین اجتماعی سرمایه انسانی را مهمترین دارایی 
این سازمان دانست و اظهار داشت: باید برای استفاده بهینه از این 
سرمایه برنامه ریزی کنیم و اگر انتظار تالش بیشتر همکاران را 

داریم باید نظام انگیزشی کارکنان را اصالح کنیم.
ساالری در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وضعیت 
فعلی و اقدامات قابــل انجام در حوزه ســرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی پرداخت و گفت: در حوزه ســرمایه گذاری انحراف 
تدریجی در ساختار سازمان ایجاد شده که در شستا شاهد آن 
هستیم و تعداد شرکت های زیان ده و هزینه بر افزایش یافته است.
وی افزود: تصمیمی که در خصوص شســتا اتخاذ شده این 

اســت که به مرور از بنگاه داری به سوی ســهام داری برویم و 
بنگاه داری را محدود خواهیم کرد.

ساالری با تأکید بر اینکه به دنبال فروش اموال نیستیم، ادامه 
داد: شــرکت های کوچک که در یک رشته فعالیت می کنند را 
ادغام می کنیم و در جاهایی کنترل مدیریتی را کاهش می دهیم. 
در حال حرکت و برنامه ریزی هستیم تا کارها را در مسیر صحیح 

انجام دهیم.
مدیرعامل تأمین اجتماعی، بهره برداری از فن آوری اطالعات 
و توسعه خدمات غیرحضوری را از اولویت های قطعی سازمان 
برشمرد و گفت: سرمایه گذاری در حوزه سخت افزاری بسیار عالی 
انجام شده و هزینه چندانی برای گسترش خدمات غیرحضوری 

نخواهیم داشت.
ســاالری با تأکید بر اینکه خدمات باید به صــورت کاماًل 
غیرحضوری ارائه شود، اظهار داشت: امیدوارم خدمات قابل ارائه 
به صورت کاماًل غیرحضوری را در آینده نزدیک به جامعه هدف 
معرفی کنیم و با این نوع خدمات بخشی از مراجعات حضوری به 

شعب تأمین اجتماعی حذف شود.

وی درباره حوزه درمان تأمین اجتماعی گفت: در حوزه درمان 
وضعیت خاصی داریم و بیشتر کسری سازمان به حوزه درمان 
منتقل می شود چرا که مستمری ها را به هیچ عنوان نمی توانیم 

با تاخیر پرداخت کنیم.
ســاالری افزود: برای اینکــه در حوزه درمــان بتوانیم 
هزینه ها را به خوبی پرداخت کنیم باید ســازوکار مشخصی 

تدوین کنیم.
مدیرعامل تأمین اجتماعی تأکید کرد: در درمان مستقیم 
هزینه های واحدهای مختلف درمانی سازمان متفاوت است و 
سازوکارهایی در این زمینه طراحی خواهد شد که اقتصادی تر 

رفتار کنیم.

ساالری:

وضعیت سازمان تأمین اجتماعی نگران کننده نیست

رضاقلی: حقوق مالکیت 
دوپاره است؛ اگر براساس 
منافع رعیت تعریف شود 

نتایج متفاوتی خواهد 
داشت با زمانی که در 

راستای منافع حاکمان 
باشد. البته بنده عمدا 
از واژه رعیت استفاده 

کردم چون باور دارم هنوز 
ایرانیان شهروند نشده اند و 

رعیت هستند

 مومنی: سهم صنایع 
رانتی )فوالد، سیمان و 

پتروشیمی ها( از ۳۰درصد 
ارزش افزوده بخش صنعت 
در سال ۱۳۷۰ به ۷۰درصد 

سال ۱۳۹۵ رسیده 
است. رونق بخش های 
ضدتوسعه ای در واقع 

باعث پنهان کردن وضعیت 
فاجعه آمیز سایر صنایع 

است
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