
تعاونی به عنوان یک راهکار اساسی 
برای افزایش بهره وری، سال هاست که 
مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار 
دارد و برنامه ریزان ســعی می کنند در 
عمل نیز الگوی تعاونی را پیاده کرده و 
مشکالت اقتصادی را با آن رفع کنند. 
تعاونی بر پایه انباشت سرمایه های خرد 
برای ایجاد سرمایه ای بزرگ است. این 
فرض ساده که یک نفر با سرمایه ناچیز 
نمی تواند فعالیت موثری داشته باشد اما 
با جمع شدن سرمایه چند نفر، می توان 
کسب و کار راه انداخت، اساس تعاونی 
اســت. هر چند در ایران در دهه های 
اخیر تاکید زیادی بر توسعه تعاونی ها 
شده و این موضوع در برنامه های توسعه 
مورد توجه قرار گرفته، اما در واقع سهم 
تعاون از اقتصاد بسیار ناچیز است. تعداد 
شــاغالن ایران حدود ۲۴میلیون نفر 
است، اما فقط یک میلیون و ۷۵۰هزار 
نفر از آنها در بخش تعاون فعالند. در واقع 
در ایران سهم تعاون از اشتغال کمتر از 
۱۰درصد است، حال آنکه ۲۷۹ میلیون 

نفر معادل ۱۰درصد شاغالن جهان در 
بخش تعاون مشغول به کارند.

۹۶ سال پیش اتحادیه بین المللی 
تعاون )ICA( اولین شنبه ماه ژوئیه را به 
عنوان روز جهانی تعاون نامگذاری کرد. 
این اتحادیه »تعاون برای کار شایسته« 
)work decent for coops( را 
به عنوان شعار امســال انتخاب کرده 
است. همزمان با روز تعاون، »محسن 
بهرامی ارض اقدس« کارشناس مسائل 
اقتصادی، دالیل سهم ناچیز تعاون در 
اقتصاد ایران و تاثیر این سهم کم آن بر 

بازار اشتغال را بررسی می کند.
 براساس آمار وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال ۹۷ 
حدود ۹۲هزار و ۳۷۰ شــرکت 
تعاونی و ۵۹۳ اتحادیه در کشور 
فعالیت داشته اند اما بخش تعاون 
تنها یک میلیون و ۷۵۰هزار شغل 
ایجاد کرده است. چرا تناسبی بین 
تعداد تعاونی هــا، اعضای آنها و 
میزان اشتغال ایجاد شده نیست و 

اساسا چرا بعد از چندین سال که از 
تاکیدات قانونی بر افزایش سهم 
تعاونی هــا می گذرد، شــاهد 
نقش آفرینی ناچیز آن در بخش 

اشتغال هستیم؟
سهم تعاونی ها از کیک اقتصاد ایران 
پایین اســت. با ابالغ اصــل ۴۴ قانون 
اساســی قرار بود که ســهم تعاونی ها 

در اقتصــاد بــه ۲۰درصــد افزایش 
پیدا کند و ایــن هدف باید تــا پایان 
برنامه پنجم محقق می شــد. به رغم 
خصوصی سازی هایی که صورت گرفته 
و درآمد های ناشی از خصوصی سازی ها 
که باید بخش عمده اش به توانمندی 
و گســترش تعاونی ها منجر می شد، 
قانون رعایت نشد و بخش عمده ای از 
واگذاری ها صرف رد دین شده و در واقع 
با بدهی های دولت تهاتر شــده است. 
براساس قانون باید حداقل ۲۰درصد 
این درآمد ها بــه توانمندی تعاونی ها 
اختصاص می یافت. وقتی سهم تعاون 
در بخــش اقتصاد پایین باشــد، همه 
زیربخش های اقتصاد مانند اشتغال و 
درآمد نیز تحت تاثیر این سهم پایین قرار 
می گیرد. علت نبود تناسب میان تعداد 
تعاونی ها و افــرادی که عضو تعاونی ها 
هستند با اشتغالی که در بخش تعاون 
ایجاد شــده، این است که تعاونی های 
زیادی براســاس عضویت افرادی که 
بعضا در چند تعاونی هم عضو هستند، 
شکل گرفته اند. این افراد حضور موثر 
اقتصادی ندارند. بهره وری تعاونی ها با 
عضویت افراد کم فروغ کاهش می یابد. 
تعاونی هایــی کــه بایــد در صنایع و 
بنگاه های بزرگ اقتصادی سهیم باشند 
و به نسبت ســهم خود، اشتغال ایجاد 
کنند، به دلیل سیاست های غلط و نبود 
حمایت، کم فروغ شده اند. تعاونی های 
زیادی در قالب تعاونی های مســکن و 
مصرف شکل گرفته اند که اعضای آن 
با ســهم اندکی که پرداخت کرده اند 
در انتظار دریافــت امکانات و امتیازات 
هستند. در واقع در این تعاونی ها، تعاون 
به شــکل اصولی و اســتاندارد آن که 
براســاس همکاری افراد و جمع آوری 
سرمایه های کوچک برای انباشت آن به 
منظور انجام فعالیت های بزرگ است، 
کمتر مورد توجه قرار گرفته است. غیر 
از سهام عدالت، تعاونی بزرگ دیگری 
نیست که با انباشت ســرمایه افراد به 
فعالیت در تولید کشاورزی و صنعتی 
بپردازد یا در بخش خدماتی و بازرگانی 
کار کند. علت اساسی آن این است که 
سهم تعاونی ها در اقتصاد پایین است 
و به این صورت طبیعتا تعاونی ها سهم 

کمی در اشتغال دارند.
 تعاونی هــا می توانند چه 
جایگاهی در اقتصاد داشته باشند و 

تا چه حد می توان روی بخش تعاون 
برای رفع مشــکالت اقتصادی 

حساب کرد؟
به دنبال تفســیر تازه ای که از اصل 
۴۴ قانون اساسی انجام شد جایگاه ها 
تغییر یافت. تا پیش از این تفسیر تلقی 
این بود که اقتصاد دولتی است و آنچه 
دولتی نیست می تواند به بخش تعاونی 
اختصاص یابد و باقیمانده آن به بخش 
خصوصی می رسد. این ترتیب با ابالغ 
اصل ۴۴ قانون اساسی تغییر کرد و اصل 
بر خصوصی شدن اقتصاد شد و قرار بر 
این شد که سهم تعاونی ها در اشتغال 
افزایش یابد. در تفســیر جدید از اصل 
۴۴ بنا بر این شد که در بخش هایی مانند 
بخش های نظامی و آموزش که بخش 
خصوصی تمایل چندانی به ورود آنها 
ندارند و همچنین در مناطق محروم، 
دولت فعالیت کند اما مابقی بخش  ها 
خصوصی شده یا در اختیار تعاونی ها 

قرار گیرد.
در همان اصل ۴۴ شاهد این بودیم 
که بنگاه های بزرگ مثــل مخابرات، 
هواپیمایــی، کشــتیرانی و... که قبال 
دولتی بودند، مجوز یافتند که به بخش 
خصوصی و تعاونی ها واگذار شــوند. 
بر این اســاس تعاونی ها می توانند در 
همه سطوح اقتصاد فعال شوند و نقش 
تعیین کننــده ای در اقتصاد داشــته 
باشند. چنین هدفی بدون بستر سازی 
امکان پذیر نیست و قوای سه گانه باید 
با اتخاذ تصمیماتی زمینه را برای ایفای 
نقش تعاونی ها فراهــم کنند. یکی از 
مشــکالت اقتصاد ایران این است که 
بهره وری بســیار پایینی دارد. طبیعتا 
بهره وری بخش تعاون نیز پایین است. 
ما برای اینکه بتوانیم از ظرفیت بخش 
تعاونی در ایجاد اشتغال استفاده کنیم 
باید بهره وری بخــش تعاون را افزایش 
دهیم. افزایش بهره وری بخش تعاون 
مستلزم این است که اعضای تعاونی ها 
حضور فعال داشته باشند. عالوه بر این 
باید قانون در مورد سهم تعاون از اقتصاد 

رعایت شود.
  به نظر می رسد در بازار رقابتی 
امروز موفقیت یک بخش بسته به 
استفاده از فرصت هاست. در این 
زمینه بخش تعاون چگونه عمل 

می کند؟
در حوزه کار ما شــاهد این هستیم 

که آن بخش هایی موفق می شوند که 
استفاده درست از فرصت ها دارند. برای 
مثال ما در گذشــته با حضور گسترده 
نیروی کار خارجی در کشــور مواجه 
بودیم. به دلیل شــرایط جدید ایران و 
افغانســتان اخیرا تعداد زیادی از این 
افراد به کشور خودشــان بازگشته اند 
و موقعیت های شــغلی جدیدی برای 
نیروی کار ایرانی فراهم شــده است. 
بخش تعاون می تواند در این زمینه فعال 
شده و بیکارانی را که تمایل به پر کردن 
موقعیت های شغلی خالی شده هستند، 

جذب کند. 
نرخ بیکاری در ایران باالست و برای 
کاهش این نــرخ نیازمند فعالیت های 
موثری هستیم که بهره وری را افزایش 
می دهد. در کلیات، یعنــی در قانون 
اساســی و برنامه هــای کلــی مانند 
برنامه های توســعه توجه ویژه ای به 
افزایش بهره وری با استفاده از تعاونی ها 
شده اما همان طور که عنوان شد اهداف 
به دلیل رعایت نشدن قانون محقق نشده 
اســت. اگر این فرض را پذیرفته ایم که 
تعاونی ها می توانند بخشی از مشکالت 
اقتصادی را حل کننــد و برای مثال در 
زمینه ایجاد اشتغال موثر واقع شوند، 
باید بهره وری آنها را با تصویب قوانین 
تسهیل گر، تخصیص بودجه و نظارت 

و حمایت افزایش دهیم.

t oseei r ani . i r
دسترنج4

کارشناس روابط کار:
۱۰۰هزار کارگر تولیدی 

مطالبات معوق دارند
یک کارشــناس روابط کار، پیگیری مطالبات 
معوق ۱۰۰هزار کارگر کارخانه های تولیدی را در 
سال رونق تولید خواستار شــد و تاکید کرد: مثل 
موسسات اعتباری از کارخانه های تولیدی مشکل دار 
هم حمایت کنیم. حمید نجف در گفت وگو با ایسنا 
گفت: در سالی که به نام رونق تولید نام گرفته، باید 
حمایت بیشــتری از بنگاه های تولیدی که دچار 
مشکل شده اند شاهد باشــیم و نیروهای کار این 
بنگاه ها را فرامــوش نکنیم. وی ادامــه داد: اواخر 
سال گذشــته جمعی از فعاالن کارگری در قالب 
پیشنهادی از وزارت کار خواستند تا بنگاه های راکد 
و مشکل دار تولیدی را که ماه ها است نتوانسته اند 
حقوق کارگران خود را بپردازند مورد شناســایی و 
حمایت قرار دهد. این کارشناس اقتصادی افزود: 
براســاس برآورد آنها بیش از ۱۰۰هــزار کارگر در 
بخش های مختلف صنعت به ویژه بخش خصوصی 
و تولیدی هستند که سه تا ۹ ماه است حقوق نگرفته 
و با مطالبات معوق روبه رو هستند. در این پیشنهاد از 
دولت خواسته شده که مبلغی را به عنوان قرض در 
اختیار این بنگاه ها بگذارد تا با پرداخت قسمتی از 
حقوق و دستمزد، کارگران به لحاظ معیشتی بیش 
از این در مضیقه نمانند. نجف گفت: ظاهراً وزارت 
کار این پیشــنهاد را در هیأت دولت مطرح کرده و 
مورد موافقت و تأیید ســازمان برنامه و بودجه هم 
قرار گرفته اما متأسفانه این پیشنهاد در حد تأیید 
باقی ماند و مشخص نشد به کجا رسید. به گفته وی، 
برای حمایت از این بنگاه ها فعاالن کارگری حدود 
۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشــنهاد کرده اند که 
این مبلغ تنها بخشی از مطالبات معوق کارگران را 
شامل می شود و دولت می تواند در سال رونق تولید با 
تخصیص آن ولو به شکل قرض، جمعی از خانوارهای 
کارگری را از گرفتاری و مشکالت معیشتی برهاند. 
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: همانطور 
که دولت برای پرداخت خسارت مؤسسات اعتباری 
۳۵ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی کشور 
اختصاص می دهد، برای بنگاه های تولیدی هم این 
حمایت را قائل شود و صیانت از کارگران این کارخانه 

را در دستور کار قرار بدهد.

    
 کارگر جوان زیر نوار نقاله 

جان باخت
مدیرعامل آتش نشانی نیشابور گفت: کارگری 
۲۵ ســاله بر اثر گیر کردن زیر نــوار نقاله یکی از 
کارخانه ها در شهرک صنعتی خیام نیشابور جان 
باخت. مهدی حســینی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
جمعه شــب در پی اعالم این حادثــه گروه نجات 
آتش نشانان از ایستگاه یکم آتش نشانی نیشابور به 
محل اعزام شد. وی گفت: آتش نشانان اقدام به برش 
دستگاه و رهاسازی فرد حادثه دیده کردند اما شدت 
جراحات وی به قدری زیاد بود که در همان لحظات 
اولیه فوت کرده بود.  مدیرعامل آتش نشانی نیشابور 
افزود: علت وقوع این حادثه مشــخص نیست لذا 

کارشناسان در حال بررسی آن هستند.
    

یک فعال کارگری خواستار شد:
حمایت از کارخانه ها با تزریق 

نقدینگی و معافیت مالیاتی
یک فعال کارگری، حمایت از تولید داخلی را در 
کاهش بیکاری مؤثر خواند و گفت: کارگران به عنوان 
پرچم داران اقتصــاد مقاومتی نباید دغدغه امنیت 
شغلی خود را داشته باشــند. رحمت اله پورموسی 
در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: پس از معیشت و 
دستمزد، امنیت شغلی یکی از دغدغه های اساسی 
کارگران به شمار می رود و در شرایطی که بسیاری 
از قراردادهای کار موقت و کوتاه مدت است کارگران 
همواره نگران امنیت و آینده شغلی خود هستند. وی 
با بیان اینکه بیش از ۹۰درصد کارگران کشور دارای 
قرارداد موقت کار هستند، افزود: نباید کارگران که به 
عنوان پرچمدار اقتصاد مقاومتی مطرح هستند و سهم 
بسیاری در تولید و شکوفایی اقتصاد مملکت دارند، 
فاقد امنیت شغلی باشند. این فعال کارگری بیش 
از ۵۰درصد جمعیت کشور را مزدبگیران دانست و 
گفت: امروز دشــمن تالش می کند با تحریم های 
ظالمانه به کارگران، تولید داخلی و اقتصاد کشــور 
لطمه بزند از این رو دولت باید بیش از گذشته به فکر 
رفع مشکالت معیشتی کارگران باشد و کارخانه های 

تولیدی را در اولویت حمایت خود قرار دهد.
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اخبار کارگری فقط یک میلیون و ۷۵۰هزار نفر در بخش تعاون فعالند

سهم ناچیز تعاونی ها در رشد اقتصاد و اشتغالزایی

خبر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به اینکه مردم از 
توزیع کاالهای اساسی ناراضی هستند، اظهار داشت: باید به 
مردم حق بدهیم، زیرا نظام توزیع ارز ناعادالنه است و ما نیز از 

برنامه های پیش بینی شده، انحراف داریم.
به گزارش مهر، محمد شریعتمداری صبح دیروز در نشست 
صبحانه کاری با فعاالن حوزه تعاون که در محل اتاق تعاون ایران 
برگزار شد، با اشــاره به اینکه مردم از توزیع کاالهای اساسی 
ناراضی هستند، اظهار داشت: اسالم اعتقاد به آزادی مشروع 
و عدم محدودیت سرمایه های مشروع دارد و آسیب شناسی 
انقالب نشان می دهد که از اصول اولیه انقالب فاصله گرفتیم و 

این امر موجب نارضایتی مردم شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بخش تعاون در 

کشور در ابتدای انقالب با قدرت بیشتری وارد شد، افزود: این 
اتفاق به این دلیل بود که انقالب به تعاون توجه ویژه ای داشت 

ضمن اینکه نگاه عدالت محور، از اصول اولیه انقالب است.
شریعتمداری با تأکید بر اینکه در انقالب، توسعه سیاسی 
وجود خارجی نداشت و در مقابل عدالت اقتصادی همواره مورد 
تأکید بود، تصریح کرد: در روزهای نخستین پیروزی انقالب، 
توزیع به بخش تعاون تفویض شد و همواره بر این نظام توزیع 
نیز نظارت می شد تا اقالم به دست مصرف کننده اصلی برسد. 
امروز نیز دوباره باید با همین رویکرد حرکت کنیم تا مردم راضی 
باشند. وی با اشاره به اینکه این وزارتخانه و بخش تعاون باید با 
قدرت در کنار یکدیگر حرکت کنند، گفت: برای احیای بخش 
تعاون باید منشوری تعریف شود تا ضعف های گذشته را جبران 

کنیم. این عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشــت: وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیچ وجه به دنبال تصدی گری 
در امور نیســت و اقدامات اجرایی به تعاونی ها واگذار می شود 
ضمن اینکه ما به عنوان سیاســت گذار، مسئولیت نظارت را 
برعهده داریم. شریعتمداری با تأکید بر اینکه در شرایط موجود، 
تعاونی های دانش بنیان نیز باید تأسیس شوند و اتاق تعاون نیز 
باید در نوآوری ها حضور فعال داشــته باشد، افزود: تقابل اتاق 
تعاون و ادارات کل تعاون حرام مطلق است و باید هم افزایی بین 

این دو نهاد وجود داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه بخــش تعاون به همان میزان اهمیت 
دارد که حوزه روابط کار و کارگری نیز در این وزارتخانه بااهمیت 
اســت، درباره عدم تحقق ســهم ۲۵درصدی بخش تعاون از 

اقتصاد ملی گفت: دلیل این موضوع، خصوصی ســازی های 
هوایی در طول سالیان گذشــته بوده است و باید تعاونی ها در 

واگذاری ها حضور فعال داشته باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشــان کرد: همواره 
تأکید دارم که در واگذاری شستا و صندوق های بازنشستگی، 
باید سهمی برای تعاونی ها در نظر گرفته شود و اگر این اتفاق 

بیفتد، بی شک قدم های مؤثری برمی داریم.

کاالهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی رسد

شریعتمداری: از برنامه های پیش بینی شده، انحراف داریم

نماینده قزوین، آبیک و البــرز در مجلس 
می گوید: زمزمه هایی مبنی بر انتقال تولی پرس 
به شهرستان اشتهارد شــنیده می شود و این 
واحد تولیدی به صورت نامحســوس در حال 
تعطیل شدن است. ســیده حمیده زرآبادی 
در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشــاره 
به مشکالت شرکت تولی پرس گفت: به دلیل 
سوءمدیریت، کارگران تولی پرس با مشکالتی 

بسیاری مانند عدم انعقاد قرارداد دست و پنجه 
نرم می کنند. از سوی دیگر زمزمه هایی مبنی 
بر انتقال تولی پرس به شهرســتان اشــتهارد 
شنیده می شود و این واحد تولیدی به صورت 

نامحسوس در حال تعطیل شدن است.
نماینده قزوین در مجلس افــزود: اگرچه 
بیشــتر واحدهای تولیدی که براساس اصل 
۴۴ واگذار شــدند، برند بوده و جزو بنگاه های 

تولیدی باسابقه هستند اما به دلیل سوءمدیریت 
وضعیت نامناسبی دارند و حق کارگر به راحتی 
در این واحدهــا تضییع می شــود. وی اظهار 
کرد: به رغــم پیگیری های بســیار برای رفع 
مشــکالت شــرکت تولی پرس، مدیران این 
واحد با بهانه هایی مانند خصوصی شــدن و... 
از ارائه توضیحات سر باز می زنند. این نماینده 
مجلس با بیان اینکه واحدهای تولیدی برند جزو 

منافع و ثروت های ملی هســتند، خاطرنشان 
کرد: واگذاری واحدهایــی مانند تولی پرس و 
کنتورسازی براساس اصول نبود، در نتیجه این 
واحدها شرایط مناسبی ندارند. قوه قضاییه باید 
به این موضوع ورود کرده و زمینه استرداد آنها 
را فراهم کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس ادامه داد: شــرکت تولی پرس در سال 
۱۳۵۲ با ظرفیت ساالنه تولید ۷۵ هزار تن انواع 
مواد شوینده شروع به فعالیت کرد و در ابتدای 
دهه ۶۰ به دلیل تقاضای باالی بازار و ظرفیت 
پایین تولید پودر در کشــور، اقدام به افزایش 

ظرفیت تولید تا ۱۵۰هزار تن در سال کرد.

زرآبادی با بیان اینکه در سال ۷۹ با پذیرش و 
عرضه سهام تولی پرس در سازمان بورس اوراق 
بهادار تهران از ســهامی خاص به سهامی عام 
تبدیل شد، تصریح کرد: کارخانه تولی پرس از 
۲۷ مرداد ۹۷ به دلیل مشکل در تهیه مواد اولیه 
تعطیل شد و پس از آن در ۱۴ مهر ۹۷ بازگشایی 
شد اما به دلیل سوءمدیریت مجددا در ۲۸ مهر 
تعطیلی شــد. وی با اشــاره به تعداد کارگران 
شاغل در شرکت تولی پرس، گفت: تعداد کل 
کارگران شرکت ۳۱۱ نفر است که از این تعداد 
۱۲ نفر به صورت قرارداد دائم و مابقی به صورت 

قرارداد موقت فعالیت می کنند.

نماینده قزوین در مجلس:

واحدهای تولیدی واگذار شده شرایط نامطلوبی دارند

به دلیل شرایط جدید، 
تعداد زیادی از کارگران 

مهاجر به کشور خودشان 
بازگشته اند و موقعیت های 

شغلی جدیدی برای 
نیروی کار ایرانی فراهم 
شده است. بخش تعاون 

می تواند در این زمینه فعال 
شده و بیکارانی را که تمایل 

به پر کردن موقعیت های 
 شغلی خالی شده هستند، 

جذب کند

علت نبود تناسب میان 
تعداد تعاونی ها و افرادی 

که عضو تعاونی ها هستند با 
اشتغالی که در بخش تعاون 

ایجاد شده، این است که 
تعاونی های زیادی براساس 

عضویت افرادی که بعضا 
در چند تعاونی هم عضو 

هستند، شکل گرفته اند. 
این افراد حضور موثر 

اقتصادی ندارند
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