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ایجاد یک میلیون شــغل در سال، 
یکی از وعده های بزرگ دولت سیزدهم 
اســت که بارها بــا قاطعیــت، تکرار 
و در جلســات شــورای عالی اشتغال، 
برنامه هایی هم برای تحقق آن ترتیب 
داده شد؛ برنامه هایی که وزارت کار به 
عنوان متولی اصلی امر، در نمایشــگاه 
دستاوردهای شــش ماهه خود از آنها 

رونمایی کرد.
اطلس الگوهای اشــتغال »شامل 
۲۲۲ الگو و تعیین ۵۲ دستگاه دولتی 
و مردمی بــرای شناســایی فرآیند 
اشتغال«، سامانه جست وجوی شغل 
و بارگذاری ۲۰۰هزار شغل در سامانه، 
انعقاد تفاهم نامه بین دســتگاه های 
وزارت کار با سایر دستگاه ها، افزایش 
سرعت فرآیند صدور مجوز برخی از 
مشــاغل خانگی و آنی کردن صدور 
مجوز برخی از کسب و کارها، ازجمله 
برنامه های مطرح شــده در راستای 
حل مشکل اشتغال در آن نمایشگاه 

بود.
اگرچــه هدف گــذاری ایجاد یک 
میلیون شــغل در ســال تردیدهای 
بسیاری به همراه داشــت و بسیاری از 
امکان ناپذیربودن آن سخن گفتند اما 
بخشی از دولت معتقد است که چنین 
هدفی کامال با واقعیت های اقتصادی 
کشــور هماهنــگ اســت. منتقدان 
می گویند مشــاغلی که مدنظر دولت 
است، نمی تواند مشاغل پایداری باشد و 
تا مشکالت اقتصادی به صورت ریشه ای 
حل نشــود، نمی توان از حــل بحران 

اشتغال صحبت کرد.
در حالی که هنــوز حرف و حدیث 
درباره امکان ایجاد یک میلیون شغل 
پایدار در ســال پابرجاست، »حجت 
عبدالملکی« وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی ادعاهای جدیدی را درباره 
ایجاد اشتغال مطرح کرده است. وی 
در سخنرانی پیش از خطبه های نماز 
جمعه در تاریخ شانزدهم اردیبهشت 
ماه گفت: »دولت ســیزدهم وضعیت 
بیش از یک هزار کارخانه مشکل دار 
را بررسی کرده و ۵۰۰هزار کارگر آنها 
را دوباره به سر کار بازگردانده است«.

درباره ادعای بازگرداندن ۵۰۰هزار 
کارگر به کار آن هم از طریق »بررسی 
هــزار کارخانــه مشــکل دار«، با دو 
اقتصاددان صحبت کردیم. ســوال 
ما این بــود که آیا چنیــن اعدادی با 
واقعیت های اقتصادی کشــور جور 

درمی آید؟

مشکالت واحدهای تولیدی 
ساختاری است

»احســان ســلطانی« عضو هیات 
علمی دانشگاه الزهرا با رد این اظهارات 
می گوید: این آمار را قبول نمی کنم چون 
مشکالت واحدها با دستور و حتی واریز 
پول به حساب این واحدها و دادن وام به 

مدیران آنها حل نمی شود.
مهم تریــن مشــکالت واحدهای 
تولیدی چیســت؟ ســلطانی با طرح 
این پرســش ادامه می دهد: بخشی از 
مشــکالت این واحدها برمی گردد به 
اینکــه امکانات این واحدها مناســب 
نیســت و نمی توانند تولید درســت و 
باکیفیتی داشته باشند. به عالوه بسیاری 
از تولیدکنندگان با مشکل بزرگی به نام 

بازار فروش مواجه هســتند و محصول 
آنها مشــتری ندارد. همچنین خیلی 
از مدیران آنها اصال این کاره نیســتند. 
در یک کالم، این واحدها مشــکالت 

ساختاری دارند.
ســلطانی می گویــد: تجربه ۲۰- 
3۰ســاله نشــان می دهد که دولت 
نمی تواند تکنولوژی تزریق کند بنابراین 
کمک آنها احتماال محدود به تخصیص 
منابع مالی است که حتی اگر هم بتواند 
برخی از این واحدها را با چنین کمکی 
فعال کند، باز هم ادعــای بازگرداندن 

۵۰۰هزار کارگر، ادعای گزافی است.
به گفته این اقتصاددان، واحدهای 
بزرگ به آســانی تعطیل نمی شوند و 
واحدهای مشکل دار معموال واحدهای 
کوچک و متوســطی هستند که ۴۰ تا 
۵۰ کارگر بیشتر ندارند. بنابراین با یک 
حساب سرانگشتی متوجه می شویم 
که از این واحدها ۵۰۰هزار اشــتغال 
ایجاد نمی شود بلکه نهایتا ۲۰ تا ۵۰هزار 
نفر می توانند به کار برگردند. هزار واحد 
چگونه به ۵۰۰هزار نفر اشــتغال داده 
است؟ این آمار غیرممکن و غیرواقعی 

است.
سلطانی به مشــکالتی که تحریم 
برای تولید ایجاد کرده، اشاره می کند 
و می گوید: خیلی از کارگاه ها به خاطر 
تحریم ها به سختی می توانند مواد اولیه 
مورد نیاز خود را تامین کنند. مشــکل 
تامین باعث می شــود که هزینه تولید 
کاال گران شــود و این مشکل کوچکی 
نیست. چگونه وقتی هنوز مشکل تحریم 

حل نشــده، می توانیم چنین ادعایی 
کنیم؟ اگر همه این مســائلی که به آن 
اشاره کردم را کنار هم بگذاریم، متوجه 
خواهیم شد که آماری که وزیر کار داده 

نمی تواند درست باشد.
این اقتصاددان با اشاره به آمار اشتغال 
در واحدهای صنعتــی می گوید: آمار 
اشــتغال در واحدهای صنعتی نهایتا 
دو میلیون نفر است. چگونه ظرف این 
مدت آمار اشتغال در واحدهای صنعتی 
۲۵درصد افزایش پیدا کرده اســت؟ 
دقت کنید که ۵۰۰هزار نفر اصال عدد 

کوچکی نیست.
سلطانی می گوید: احتماال نهایت 
کاری که دولت انجام داده این است که 
در کارگروه ها تصویب کند که به برخی 
از واحدهــا وام پرداخت شــود. تجربه 
وام های زودبازده به ما می گوید خیلی 
از کارفرماهای این واحدهای تولیدی 
به دنبال این نیستند که وام بگیرند تا کار 
تولیدی کنند بلکه آنها پول را صرف حل 

برخی از مشکالت قبلی شان می کنند.
به گفته این اقتصــاددان، حتی اگر 
هم فرض کنیم که با تزریق منابع مالی 
می توان بخشی از مشکل را حل کرد از 
آنجا که این مشکالت بسیار و همان طور 
که گفتم اساسی است، بنابراین دو تا سه 
سال طول می کشد تا مشکل واحدهای 
تولیدی حل شود. این گونه نیست که در 
عرض چند ماه بتوان مشکالت را حل و 

این واحدها را وارد مدار تولید کرد.
»متاسفانه به نظر می رسد بخشی از 
دولت به جای حل مشکالت اقتصادی به 

دنبال آمارسازی است«. سلطانی با بیان 
این جمله ادامه می دهد: گاهی می گویند 
اشتغال ایجاد کردیم و گاهی می گویند 
نرخ تورم را کاهش دادیم اما واقعیت این 

است که مردم زیر بار گرانی له شده اند.
از سلطانی در مورد تاثیر رونق مشاغل 
خانگی بر حل مشکل بیکاری پرسیدیم 
و وی گفت: ســاختار اقتصاد ما مشکل 
دارد. این ساختار اقتصاد کالن بر ساختار 
اقتصاد تولید اثر منفــی دارد. تا وقتی 
ساختار اقتصاد تولید مشــکل دارد و 
رویه ها غلط است، نمی توانیم با مشاغل 
خانگی کاری انجام دهیم. ممکن است 
اتفاقات کوچکی بیفتد اما اینها دردی را 

دوام نمی کند.
این اعداد مصارف خاصی دارند

»بهمن آرمان« اقتصاددان دیگری 
اســت که از او در مورد اظهــارات وزیر 
کار ســوال پرســیدیم. آرمان بحث را 
از تبلیغاتــی بودن چنیــن اظهاراتی 
آغاز می کند. به گفتــه وی، این قبیل 
صحبت ها مصارف خاصی دارد و محدود 
به ایران نیســت اما در کشورهایی که 
رســانه ها در آن قدرت عمل بیشتری 

دارند، این اظهارنظرها هم کمتر است.
این اقتصاددان ســپس به ارقامی 
اشــاره می کنــد کــه عبدالملکی در 
صحبت هــای خــود مطرح کــرده و 
می گوید: بررسی مشکالت هزار واحد 
تولیدی و بازگرداندن ۵۰۰هزار کارگر به 
کار، ادعای عجیبی است. واحد تولیدی 
تعریــف مشــخصی دارد. واحدهای 
تولیدی کوچک در ایــران واحدهایی 
هســتند که نیروی کار آنها حدود ۵ تا 
1۰ نفر اســت در صورتی که واحدهای 
کوچک تولیدی در کشورهای صنعتی 

باید حداقل دارای صد پرسنل باشند.
وی ادامه می دهد: پس آنچه در ایران 
به عنوان واحد تولیدی نام برده می شود 
درواقع یــک کارگاه بســیار کوچک 
بیشتر نیســت. اگر بخواهیم با تعاریف 
کشورهای صنعتی به قضیه نگاه کنیم، 
مثال جایی مثل کارخانه سیمان به عنوان 
یک واحد صنعتی متوســط شناخته 
می شــود و واحدهایی مثل پاالیشگاه 
تهــران، مجتمع های پتروشــیمی، 
پاالیشگاه های نفت و ذوب آهن و فوالد 
مبارکه در زمــره واحدهای بزرگ قرار 
می گیرند.به گفته آرمان، در ایران هزار 
واحد صنعتی بزرگ یا متوسط متناسب 
با استانداردهای جهانی نداریم زیرا سهم 
صنعت در تولید ناخالص داخلی ایران 
بسیار پایین است. در چنین اقتصادی 
سهم خدمات غیرمولد و داللی بیش از 

۵۰درصد است.

این اقتصاددادن می گویــد: با این 
اوصاف کشــوری صنعتی نیســتیم 
که هزار واحد تولیدی داشــته باشیم. 
سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی 
کشورهای پیشرفته چیزی حدود 31 
تا 33درصد است درحالی که در ایران 
به زحمت به 1۵ تا 1۶درصد می رســد 
بنابراین اصوال واحــد صنعتی خیلی 
بزرگ کم داریم و واحدهای ما بیشــتر 

کوچک هستند.
به گفته آرمــان، این کوچک بودن 
باعث شــده که واحدهــای تولیدی 
نتوانند از تکنولوژی پیشرفته استفاده 
کنند. همچنین برخی کاالهای تولید 
شده دارای استاندارد جهانی نیستند 
و در نتیجــه از نظر قیمــت و کیفیت 
نمی توانند با کاالی مشــابه خارجی 
رقابت کنند. برخی از واحدهای تولیدی  
هم در واقع باید تعطیل شــوند چون 
تکنولوژی آنها بسیار قدیمی و کوچک 

هستند.
آرمان می گوید: حاال بــا توجه به 
آنچه گفتم به صحبت هــای وزیر کار 
برگردیــم. رقمی که وزیــر کار اعالم 
کرده به این معنا است که هر واحدی 
که راه افتاده حداقل ۵۰۰نفر پرسنل 
داشــته که در این صــورت اگر هزار 
واحد مشکل شــان حل شــده باشد 
برای ۵۰۰هزار نفر اشتغال ایجاد شده 
است. خوب چند واحد تولیدی داریم 
که بیش از ۵۰۰ نفــر در آن کار کنند؟ 
همان طور که گفتم تعداد این واحدها 
زیاد نیست شــاید به 1۰۰ و 1۲۰ هم 
نرسد. بنابراین این رقم های اعالم شده 
نه قابل قبول است و نه مبنای علمی و 

عملی دارد.

نگاه مردد کارشناسان به ادعای بازگشت به کار 500 هزار کارگر

اعدادی غیرواقعی و غیرعلمی با کارکرد نمایشی

خبر

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به زودی ســامانه 
سازمان هدفمندی یارانه ها کار خود را دوباره شروع می کند و 
همه به هر دلیلی که یارانه نمی گیرند، می توانند در این سامانه 

ثبت نام کنند.
به گزارش »توســعه ایرانی«، حجت عبدالملکی در یک 
گفت وگوی تلویزیونی اظهار کرد: بعضاً ممکن اســت افراد، 
متمول و از دهک دهم باشند که وضع مالیشان خوب است، آنها 
جواب مثبت دریافت نخواهند کرد ولی کارگران اگر یارانه بگیر 

نیستند، یارانه شان برقرار خواهد شد.
وی بیان کرد: اصالح نظام یارانه ها، شاخص های فقر را در 
جامعه بهبود خواهد بخشید زیرا قرار است دهک های پایین تر، 
مبلغ بیشتر و دهک های باال، مبلغ کمتری دریافت کنند و این 
خود به خود منجر به بهبود رسیدگی به فقرا خواهد شد. درباره 
کلیت روش پرداخت که مبلغ چقدر باشد اعتباری و نقدی، به 
طور کلی دولت تصمیم می گیرد. آنچه مســئولیت مستقیم 
وزارتخانه ماست دهک بندی خانواده ها، رصد شرایط اقتصادی 

آنها و رسیدگی به اعتراضات احتمالی است.
عبدالملکی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در فیش 
حقوقی اردیبهشــت خبر داد و گفت: اگر هم بــه هر دلیل به 
اردیبهشت نرسد، قطعاً معوقات از ابتدای فروردین پرداخت 

خواهد شد و حتماً در حقوق خرداد لحاظ خواهد شد.
وی گفت: براساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی حداقل 

سالی یک بار باید مستمری یا همان حقوق بازنشستگی توسط 
هیأت مدیره ســازمان تأمین اجتماعی تصویب شود و برای 

تصمیم گیری نهایی به هیأت دولت ارسال شود.
عبدالملکــی درباره وام قرض الحســنه بازنشســتگان 
نیز یادآور شــد: سال گذشــته ۴۰درصد وام قرض الحسنه 
بازنشســتگان را افزایش دادیم و در بازنشستگی کشوری 
وام های ازدواج فرزندان این افراد متجمع شــده بود همه را 
یک جا پرداخت و تصویب کردیم و امســال هم حتماً برای 
ثبت نام هایی که شده تالش می کنیم در اسرع وقت پرداخت 

کنیم.
وی افزود: در سایر حوزه های رفاهی مثل خرید اقساطی از 
مراکز فروشگاهی دیگر هم یک سامانه هایی شکل گرفته که 
بخشی از آن کار می کند و بخشــی هم در آینده نزدیک، کار 

خودش را شروع خواهد کرد.
عبدالملکی درباره مســکن کارگری نیــز گفت: در حوزه 
مسکن کارگری یکی از مصوبات شورای عالی کار که البته باید 
در جلسه هیأت دولت هم مطرح بشود افزایش تقریباً ۲۰۰هزار 
تومانی حق مسکن کارگران است و مساله تفاهم نامه ای که با 
وزارت راه و شهرسازی پنج شش ماه قبل برای ساخت ۴۰۰هزار 

واحد مسکونی کارگری امضا کردیم.
وی افزود: تقریباً ۴۰۰هزار نفر از جامعه کارگری در سامانه 
نهضت ملی تولید مسکن ثبت نام کردند که عمدتاً شناسایی 

شدند و بخشی از زمین ها شناسایی شــده و اختصاص یافته 
و کار بعضی شروع شــده و بقیه هم به مرور شروع خواهد شد. 
این مرحله اول کار از ساالنه یک میلیون واحد مسکونی است 
که در مرحله اول توانســتیم ۴۰۰هزار واحد را برای کارگران 

درنظر بگیریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به اینکه در حال 
حاضر بیش از 3۵ مدل قــرارداد کار داریم که بخشــی از آن 
قراردادها ســفیدامضا هســتند، گفت: این یکی از مشکالت 
جامعه کارگری است و رئیس جمهور هم دستور ویژه برای این 
قضیه دادند و هم رهبری تاکید کردند. این موضوع قراردادهای 
موقتی و بســیار کوتاه مدت یا قراردادهای ســفیدامضا باید 

رسیدگی ویژه شود.
وی با تاکید بر تأمین امنیت شغلی کارگران افزود: در این 
خصوص کمیته ای با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی 
تشــکیل دادیم تا با رعایت اصل ســه جانبه گرایی، موضوع 
قراردادهای موقتی و بسیار کوتاه مدت یا قراردادهای سفیدامضا 
رسیدگی ویژه شــود، به نحوی که نظم و انضباط به هم نریزد، 
یعنی کارفرما را خیلی در مضیقه نگذارد، امنیت شــغلی هم 
برای کارگر ایجاد کند و دو ماه هــم به آنها فرصت دادیم که به 

راهکار عملیاتی برسند.
عبدالملکی با اشاره به غیرقانونی بودن قرادادهای سفیدامضا 
گفت: همه این قراردادهای سفیدامضا قانونا ممنوع است. در پی 

راهکار عملیاتی هستیم که این چیزی که قانون روی آن صحه 
گذاشته بتوانیم با ضمانت اجرایی عملیاتی کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اگر راهکار قراردادهای 
موقتی و سفیدامضا احتیاج به مصوبه هیأت وزیران داشته باشد 
پیگیری می کنیم و اگر احتیاج به قانون داشــته باشد الیحه 
تنظیم خواهد شد. اگر مقررات داخلی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی شدنی باشد یا مصوبات شورای عالی کار که بالفاصله 

تصویب و اجرا می کنیم.
وی همچنین در رابطه با نگرانی تعدیل نیروی کارگران به 
نظریه کارآیی افزایش دستمزد در اقتصاد اشاره کرد و گفت:  
یکی از آثار افزایش دســتمزد،  افزایش بهره وری و در نهایت 
موجب سودآوری واحد تولیدی است. شاهد هستیم در ۶ هفته 
نخست امســال میزان تعدیل نیروی کار در مقایسه با مدت 
مشابه در ســال گذشــته 3۴درصد کاهش یافته است یعنی 

کارگران و کارفرمایان به خوبی کار خود را انجام می  دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

ثبتنامیارانهبگیرانجدیدبهزودیآغازمیشود

سلطانی: متاسفانه بخشی 
از دولت به جای حل 

مشکالت اقتصادی به 
دنبال آمارسازی است. 

گاهی می گویند اشتغال 
ایجاد کردیم و گاهی 

می گویند نرخ تورم را 
کاهش دادیم اما واقعیت 
این است که مردم زیر بار 

گرانی له شده اند
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زهرا معرفت

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار:
مشاغلکاذبوغیرمولد
گسترشخواهندیافت

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار با بیان 
اینکه شاهد تغییر روال کار هستیم، گفت: در صورت 
عدم بهبود معیشت مردم، عده بیشتری به مشاغل 

کاذب و غیرمولد روی خواهند آورد.
آیت اسدی در گفت وگو با ایســنا ادامه داد: به 
دلیل اینکه نیروهای کار با دستمزدی که می گرفتند 
حاضر به کار نبودند، تصمیــم به افزیش حقوق ها 
گرفته شد. در حال حاضر در برخی شهرها خیلی از 
واحدهای تولیدی حاضرند خدمات و حقوقی باالتر 
از حقوق کار بدهند تا کارگر را حفظ کنند ولی مساله 

این است که نیرو سر کار نمی رود.
به گفته این فعال کارگری، بسیاری از شرکت ها 
با مشکل نیرو مواجه هستند چون کسی با حقوق 
۴ میلیون تومان نمی تواند زندگی اش را اداره کند و 

ناچار به مشاغل غیرمولد روی می آورد.
وی با بیان اینکه به دلیل شرایط اقتصادی، شیوه 
کسب و کار نسبت به گذشته فرق کرده، گفت: از این 
به بعد شاهد تغییر روال کار خواهیم بود چون شرایط 
اقتصادی فرق کرده لذا در صورتی که وضع معیشت 
بهبود نیابد و دســتمزدها افزایش پیدا نکند، عده 
بیشتری برای تامین معاش و هزینه های زندگی، 

به سمت مشاغل کاذب و غیرمولد خواهند رفت.
    

عضو کانون کارگران بازنشسته تهران:
ادامهسیاستهایدولت،
فقررابه50درصدمیرساند

عضو کانون کارگران بازنشسته تهران گفت: در 
نتیجه ادامه روند گرانی و تــورم و ناتوانی دولت در 
کنترل قیمت ها، جامعه ای که 3۰ درصد آن فقیر 
اســت، به فقر ۵۰ درصدی می رسد. در این صورت 
چگونه می توان در کشوری که ۵۰درصد مردمانش 
را فقرا تشــکیل می دهند، انتظار پویایی، رونق و 

توسعه داشت؟
به گزارش ایلنا، علیرضــا حیدری با بیان اینکه 
تاریخ بدون نگاه به باورهای سیاســی و بازی های 
جناحی در مورد افراد قضاوت می کند، گفت: کسی 
نمی تواند از تاریخ فرار کند. مدیران و مسئوالن هر 
گونه که کشور را اداره کنند، آینده از آنان نام خواهد 
برد، بدین معنا که اگر درست عمل کنند، به نیکی از 
آنان یاد خواهد کرد و اگر اشتباه یا خرابکاری کنند، 
در تاریخ برای سال های طوالنی مورد لعن و نفرین 

قرار می گیرند.
نایب رئیــس اتحادیه پیشکســوتان جامعه 
کارگری با طرح این پرســش از مدیران که از چه 
چیزی دفاع خواهند کرد، گفت: در شــرایطی که 
امروز تورم به اعتراف بانــک مرکزی ۴3درصد و در 
واقع بیش از ۷۰درصد اســت، چگونــه می توان از 

خوشبختی مردم سخن گفت.
حیدری افزود: پیش بینی بانک جهانی از رشد 
نقدینگی در ایران باالی ۵۰درصد است و در صورت 
ادامه روند گرانی و رشد نقدینگی، باید منتظر تورم 

انتظاری سه رقمی بود.
عضو کانون کارگران بازنشســته تهران با بیان 
اینکه بحث تورم دو رقمی که ناشی از سوءمدیریت 
است، برای مردم عادی شــده و تورم ۵۰درصدی 
را به ســادگی می پذیریم و از آن سخن می گوییم، 
افزود: وی در پایان گفت: جای تاسف دارد که برخی 
مدیران نه تنها تخصص و تجربه ای ندارند بلکه توانایی 
مدیریت نیز ندارند و همین باعث شده که شاهد این 

آشفته بازار اقتصادی باشیم.
    

آغازپرداختمستمری
بازنشستگانتأمیناجتماعی

بــه منظــور پرداخــت به موقع مســتمری 
بازنشستگان تأمین اجتماعی، پرداخت مستمری 

اردیبهشت ماه این افراد از دیروز آغاز شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
تأمین اجتماعــی، از آن جایی که طبــق روال و 
براســاس حروف الفبا حقوق مستمری بگیران از 
بیستم هر ماه شروع و واریز می شود لذا در راستای 
پرداخت به موقع، به اطالع می رساند در ماه جاری 
نیز طبــق ماه های قبل اقدام شــد و مابه التفاوت 
افزایش اردیبهشــت ماه برای کلیــه گروه های 
بازنشستگی با وصول مصوبه هیأت وزیران، طی 
دو روز پایان اردیبهشــت ماه پرداخت می شود. 
مابه التفاوت فروردین ماه نیز همزمان با پرداخت 

مستمری خرداد و تیرماه انجام خواهد شد.

اخبار کارگری

آرمان: بررسی مشکالت 
هزار واحد تولیدی و 

بازگرداندن 500هزار کارگر 
به کار، ادعای عجیبی است 

چون واحدهای تولیدی 
کوچک در ایران واحدهایی 

هستند که نیروی کار آنها 
حدود 5 تا 10 نفر است
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