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دكترمحمدرضااصنافي

 اقتصاد ايران 
در وضعيتي بدتر از تحريم

پس از نزديك 10سال از شروع دور جديد و شديد تحريم هاي ظالمانه 
عليه اقتصاد كشور، ديگر آثار مخرب تحريم بر اقتصاد كشور بر كسي 
پوشيده نباشد. در سال هاي اوليه شروع تحريم ها بيش از امروز، افرادي 
در فضاي سياستگذاري كشور بودند كه نس��بت تحريم ها به اقتصاد 
كشور را به صورت صفر و صدي درآورده بودند؛ عده اي همه مشكالت 
كشور را ناشي از تحريم تصوير مي كردند و ديگراني آن را نفي كرده يا 

حتي آن را موهبت مي دانستند. 
در واقع از آنجا كه آثار تحريم بر اقتصاد كشور به زودي مشهود مي شد، 
دوگانه س��ازي صفر و صدي از تحريم ها در نهايت به نفع جرياني رقم 
مي خورد كه همه مش��كالت كش��ور را به تحريم گره مي زد. اينگونه 
دوگانه ه��اي افراط گون��ه و تفريط گونه از اس��اس براي اين س��اخته 
مي شوند كه نگاه هاي واقع بينانه و صحيح كه مبتني بر دركي واقعي از 
آثار ميداني تحريم ها و سهم ناكارآمدي داخلي در وضعيت نامناسب 

اقتصاد است، شنيده نشود و در اثر شدت دو قطب اصلي گم شود. 
در هر ص��ورت به نظر مي رس��د امروز در م��ورد اصل آث��ار تحريم بر 
اقتصاد كشور اختالف نظري وجود ندارد اما در مورد كيفيت و كميت 
اين اثرگ��ذاري اختالفاتي وجود دارد كه تصوي��ري از موضوع تحريم 
مي سازد كه غيرواقعي است. منشأ و مبدأ تحريم ها يعني امريكا قاعدتاً 
بايد از تحريم هاي خود آثار ويرانگري بسازد تا عالوه بر ايجاد ترس در 
جامعه هدف از اين تصوير به منظور تهديد عليه ديگر كشورها ابزاري 

قدرتمندتر بسازد. 
در تقاطعي ب��ا اين هدف امري��كا طبيعت��اً دولت نيز تماي��ل دارد به 
منظور تبرئه خود سهم تحريم در وضعيت اقتصادي كشور را بيش از 
ناكارآمدي و عملكرد خود جلوه كن��د، طبيعتاً خروجي چنين تقاطع 
منافعي شكل گيري تصويري اغراق ش��ده از قدرت تحريم در كشور 
خواهد بود. توس��عه كمي اثر تحريم ها به هم��ه حوزه هاي اجتماعي 
و اقتصادي مثل مش��كل آب، راهبردي بود كه دولت براي پيش��برد 
هدف مذاكره اي خود و تحت فشار گذاشتن مخالفان سياست خارجي 
خود در فضاي رسانه اي دنبال كرد اما نتيجه آن در درازمدت وابسته 
شدن س��طح بيش��تري از موضوعات اقتصادي و اجتماعي به موضوع 

تحريم بود. 
نتيجه چنين وضعيتي نوعي از ش��رطي شدن اقتصاد به تحريم است. 
بي شك تحريم بر اقتصاد مؤثر است اما شرطي شدن اقتصاد به تحريم 
سطح باالتري از تأثيرپذيري اقتصادي را به دنبال دارد و ديگر منوط و 
وابسته به اثرات واقعي تحريم بر اقتصاد نيست بلكه نوعي از وابستگي 

ذهني و بالطبع رفتاري كنشگران اقتصادي را به دنبال دارد. 
وابسته ش��دن ذهن عناصر اقتصادي از سياس��تگذاران تا مجريان و 
فعاالن اقتصادي به تحريم، قدرت تأثيرگذاري مي سازد كه هيچ قدرت 
واقعي اقتصادي  توان چنين اتفاقی را ندارد. شرطي ش��دن اقتصاد به 
تحريم ها در واقع يعني منوط شدن هرگونه تصميم و اقدام، به نسبت 

آن تصميم با ابرمتغير تحريم. 
اينكه كليت اقتص��اد و ذهن همه عناصر انس��اني اقتصاد به تحريم ها 
شرطي بشود به معني واقعي يعني واگذاري همه سطوح سياستگذاري 
و اجرا به دس��ت بازيگر خارجي يعني امريكا. بي ش��ك خودتحريم ها 
متغير مهمي است اما آيا هيچ متغير ديگري در كنار اين متغير اثرگذار 
نيست؟ گمان نمي رود هيچ فعال اقتصادي اي به اين سؤال پاسخ منفي 
بدهد، بنابراين ما با وضعيتي روبه رو هستيم كه همه متغيرهاي مؤثر به 

غير از تحريم غيرفعال شده و امكان اثرگذاري اندكي يافته اند. 
اما آيا شرطي شدن هدف غايي اعمال تحريم ها و فضا سازي رسانه اي 
حول آن است؟ آيا بي اثر كردن اراده ها در عرض تحريم ها و متغيرهاي 
ديگر اثرگ��ذار و افزايش اثربخش��ي تحري��م، آخرين ه��دف اعمال 

تحريم هاست؟
به نظر مي رس��د تحريم و فرآيند ش��رطي ش��دن آن خود بخشي از 
مسيري اس��ت كه به ش��رايطي ختم مي شود كه بس��يار مهلك تر و 
زيانبارتر از تحريم است. شرطي شدن فقط منجر به تأثيرپذيري بيشتر 
تحريم نمي شود بلكه فضاي ذهني را وابس��ته مي كند. اين وابستگي 
باعث مي شود حتي كشور نتواند در دوره تحريمي باقي مانده و خود را 

با شرايط تحريمي تطبيق دهد. 
فرض كنيم با همه اين اغراق ها در تأثير كمي و كيفي تحريم، كش��ور 
در شرايط تحريمي مطلق فرو رود. طبيعتاً ش��رايط سختي است اما 
آيا شرايط از اين س��خت تر هم مي تواند باشد؟ بله. شرايط بالتكليفي 
از ش��رايط تحريمي بدتر و ويران كننده تر است. ش��رايط بالتكليفي 
شرايطي اس��ت كه اقتصاد ش��رطي و وابسته ش��ده به متغير تحريم، 

نمي داند تحريم باقي مي ماند يا خير. 
فرض كنيم در ش��رايطي كه اقتصاد ايران مطمئن باش��د تا 10سال 
تحريم ها باقي اس��ت، آيا رفتار عناصر اقتصادي در اين وضعيت مانند 
شرايطي است كه روزنه هاي رفع تحريم و وعده رفع آن ديده و شنيده 
مي شود؟ به عبارت ديگر شرايط بالتكليفي، اقتصاد ايران را هميشه در 
مرحله در »آستانه تصميم گيري« نگه مي دارد و اين اقتصاد نمي تواند 

اساساً تصميم گيري كند، حال اين تصميم درست يا غلط باشد. 
در آس��تانه تصميم گيري نگه داش��تن اقتصاد اي��ران محصول و 
ميوه اصلي شرطي ش��دن اقتصاد است كه آن نيز محصول اغراق 
در ميزان تأثيرگذاري تحريم هاس��ت. به عبارت ساده تر اقتصاد 
ايران پس از سه مرحله رواني و رسانه اي وارد مرحله اي شده كه 
از آن مي توان به بيماري »ناتواني تصميم گيري« ياد كرد. اقتصاد 
شرطي شده ايران آنقدر به متغير تحريم وابسته شده است كه به 
محض اينكه وارد دوره تثبيت تحريم ها مي ش��ود با كوچك ترين 
عالمت سياسي مي تواند دوباره وارد دوره عدم قطعيت شود و به 

صورت بالتكليف در بيايد. 
بازي دادن اقتصاد ايران توس��ط عنصر خارجي با كوچك ترين پالس 
مذاكره يا وعده رفع تحريم امكاني است كه شرطي شدن اقتصاد فراهم 
مي كند و اين بي ش��ك آثار مخرب تري از تحريم دارد. اين قدرت در 
مشت گرفتن اقتصاد ايران حتي با شديدترين و گسترده ترين تحريم ها 
نيز به دست نمي آيد كه متأسفانه در نتيجه اغراق در اثرگذاري تحريم 
و بازي خوردن سياس��يون داخلي در بازي پالس دهي و عدم قطعيت 

كشور هاي خارجي، به دست آمده است. 
در اين شرايط توليدكننده داخلي كه در تأمين مواد اوليه خود از طريق 
واردات با مشكالت بسيار زيادي ناش��ي از تحريم مواجه است، حتي 
امكان برنامه ريزي براي تأمين م��واد اوليه يا قطعات مورد نياز خود را 
نيز ندارد. توليدكننده اي كه حتي نمي داند آيا رقيب خارجي اش كه به 
واسطه تحريم ها از بازار داخلي رفته امكان دارد به بازار برگردد يا خير 

در واقع قدرت هيچ گونه برنامه ريزي اي را ندارد. 
توليدكنن��ده نمي دان��د آي��ا مي توان��د ب��راي تأمين قطع��ات خود 
وارد س��رمايه گذاري و تولي��د در اليه پايين تر ش��ود ي��ا خير؟ حتي 
توليدكننده هاي خرد نيز نمي دانند ش��رايط ع��دم واردات محصول 
خارجي مشابه تا چه زماني پايدار است و آيا مي توان براي توليد داخل 

برنامه ريزي كرد يا خير. 
در چنين شرايطي توليد داخل اساساً امكان فهم درازمدت از بازار 
خود ندارد؛ اول كه نمي داند بازيگران خارجي كه بخشي از مهم ترين 
بازيگران بازار هس��تند در بازار حضور دارند يا نه؟ دوم اساساً حجم 
بازار و ام��كان صادرات محص��ول نيز در وضعي��ت عدم قطعيت به 
س��ر مي برد. همه اين عدم قطعيت هاي كلي��دي را اضافه كنيد به 
ريس��ك هاي باال و عدم قطعيت هاي ذاتي اقتصاد ايران، نتيجه اين 
مي شود كه همه ايستاده اند ببينند چه مي شود و اين وضعيت انتظار 
و »ببينيم چه مي شود« را تا سال ها مي ش��ود نگه داشت و اقتصاد 

ايران را نابود كرد.

 مصوبه جنجالي 
آزاد سازي قيمت سبوس گندم 

در حالي كه س�تاد تنظي�م بازار بر اس�اس يك مصوب�ه تصميم به 
آزاد س�ازي قيمت س�بوس گندم دارد، دامداران با ارسال نامه اي 
سرگش�اده ب�ه وزير جه�اد كش�اورزي خواه�ان ابط�ال تصميم 
كارگ�روه تنظيم بازار درباره آزاد س�ازي قيمت س�بوس ش�دند. 
در روزهاي پاياني دولت دوازدهم ش��اهد تصميم هايي از س��وي ستاد 
تنظيم بازار هستيم كه اين تصميم ها حواشي را به همراه داشته است، به 

طور نمونه مصوبه آزاد سازي نرخ سبوس گندم جنجال ساز شد. 
براساس آخرين مصوبات س��تاد تنظيم بازار مقرر شد عرضه تمامي 
سبوس توليدي استحصالي از گندم يارانه اي و آزاد به صورت مكانيزم 
عرضه و تقاضا توس��ط كارخانجات و از طريق ثبت در س��امانه هاي 
ش��ركت بازرگاني دولتي ايران به وفور توزيع ش��ود. همچنين مقرر 
شد س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز قيمت 
بازار س��بوس را در محاسبات شيرخام و س��اير محصوالت مشمول 

قيمتگذاري اعمال كند. 
در متن مصوب��ات صد و چهل و دومين جلس��ه كارگ��روه تنظيم بازار 
آمده اس��ت:پيرو تصميمات بند )1۳( يكصد و سي و هشتمين جلسه 
كارگروه تنظيم بازار در خصوص سبوس و تعيين نرخ آن و همچنين با 
عنايت به نامه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان پيرامون 
پيشنهاد تك نرخي شدن قيمت سبوس در جلسه مطرح شد و با توجه 
به جلسه كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي و موافقت وزراي 
جهاد كش��اورزي و صنعت، معدن و تجارت كه ط��ي آن عرضه تمامي 
سبوس توليدي استحصالي از گندم يارانه اي و آزاد به صورت مكانيزم 
عرضه و تقاضا توسط كارخانجات و از طريق ثبت در سامانه هاي شركت 

بازرگاني دولتي ايران به وفور توزيع شود، مورد تأييد اعضا  قرار گرفت. 
در تبصره يك مصوبات صد و چهل و دومين جلسه كارگروه تنظيم بازار 
آمده است: مقرر شد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
قيمت بازار سبوس را در محاسبات شيرخام و ساير محصوالت مشمول 
قيمتگذاري اعمال كند. ضمناً درآمد حاصل از افزايش قيمت سبوس 
در توليد آرد نيز توسط س��ازمان مذكور در قيمت آرد مورد محاسبه 
قرار گرفته تا پس از طرح در كارگروه س��اماندهي گندم، آرد و نان در 
محاسبات مالي في مابين با كارخانجات آرد مورد اتخاذ تصميم قرار 
گيرد. همچنين در تبصره دوم اين مصوبات آمده است: رعايت الزامات 
درصد سبوس گيري اس��تاندارد انواع آرد توس��ط كارخانجات مورد 

تأكيد قرار گرفت. 
   خريد دام هاي داخلي به منظور ذخيره سازي 

براساس آخرين مصوبات س��تاد تنظيم بازار مقرر شده است به منظور 
حمايت از توليد كنندگان و جلوگيري از كشتار دام هاي مولد و حفظ آن 
و برنامه ريزي براي تأمين نهاده و علوفه مورد نياز در ايام س��ال و خريد 
و ذخيره سازي گوشت قرمز جلسه تخصصي با مسئوليت وزارت جهاد 
كشاورزي و دستگاه هاي مربوطه تشكيل و نتيجه به صورت هفتگي در 

جلسات آتي كارگروه تنظيم بازار ارائه شود. 
در متن اين مصوبه آمده است كه به استناد تصميمات بند )۷( يكصد 
و سي و پنجمين جلس��ه كارگروه تنظيم بازار و پيرو تصميمات بند 
)۳( يكصد و س��ي و نهمين جلس��ه كارگروه تنظيم ب��ازار مبني بر 
كمبود احتمالي گوشت قرمز ناشي از كاهش بارندگي و خشكسالي و 
محدوديت هاي مربوط به تأمين علوفه و افزايش قيمت آن و همچنين 
افزايش هزينه و قيمت نهاده ه��اي خوراك دام و چگونگي عرضه دام 
سبك و سنگين از سوي عشاير و دامداران كشور كه ممكن است در 
شش ماهه دوم سال با كاهش عرضه و افزايش قيمت گوشت مواجه 
گردد، در جلسه مطرح و مقرر شد به منظور حمايت از توليد كنندگان 
و جلوگيري از كش��تار دام هاي مولد و حف��ظ آن و برنامه ريزي براي 
تأمين نهاده و علوفه مورد نياز در ايام س��ال و خريد و ذخيره س��ازي 
گوشت قرمز جلسه تخصصي با مس��ئوليت وزارت جهاد كشاورزي و 
دستگاه هاي مربوطه تش��كيل و نتيجه به صورت هفتگي در جلسات 
آتي كارگ��روه تنظيم بازار ارائه ش��ود. دام��داران با ارس��ال نامه اي 
سرگشاده به وزيركش��اورزي خواهان ابطال تصميم كارگروه تنظيم 
بازار درباره آزاد سازي قيمت س��بوس شدند،  در اين نامه اشاره شده، 
در سالي كه با خشكسالي و كمبود موجه هستيم به جاي حمايت از 
فعاالن اين بخش قيمت سبوس گندم آزاد شد. در بخشي از اين نامه 

آمده  است: 
به استحضار مي رساند مشكالت صنعت دامپروري بر همه عيان مي باشد 
كه بعضاً به خاطر تحريم هاي ظالمانه و عوامل قهري مانند خشكسالي 
مي باشد، ولي عمده مشكالت دامپروري كشور بيشتر داليل مديريتي 
داش��ته و مي توان با تدبير و مديريت صحيح مشكالت را كاهش يا كاًل 
حل نمود. از طرف ديگر مش��كالت زيادي در رابطه با عدم هماهنگي 
وزارت صمت با وزارت جهاد كشاورزي مي باش��د كه ما به خاطر حق 
مسلم خود كه عدم زيان  دهي مي باشد، دس��ت به دامان ستاد تنظيم 
بازار و سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان مي باشيم و 
عمدتاً هيچ كدام از رأي آنها به نفع دامدار نمي باشد و شاهد اين ماجرا 

قيمت شيرخام و گوشت و. . . مي باشد.

رش�د پاي�ه پول�ي در س�ه س�ال اخي�ر از 
محدوده200 هزار ميليارد تومان به 500 هزار 
ميليارد تومان، پول زيادي براي نوسانگيري از 
بازارهاي مالي و كااليي در اقتصاد ايجاد كرد، 
نوس�ان بازارها عده اي از مردم را يك ش�به 
ثروتمند و عده اي ديگر را يك ش�به به خاك 
س�ياه نش�اند، در چنين وضعيتي كه نوسان 
بازاره�ا اعتبار و جايگاه دول�ت را در اقتصاد 
خدشه دار كرده اس�ت،  منتخب سيزدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوري به مديريت 
و هدايت نقدينگي به بازارهاي مولد از طريق 
ابزاره�اي ماليات�ي تأكي�د كرد و گف�ت: به 
تدريج ماليات بخش تولي�د كاهش و ماليات 
حوزه هاي سفته بازي در بازارهايي چون زمين 
، س�اختمان ، ارز و طال افزايش خواهد يافت. 
احياي مجدد تحريم ها در سال 9۷ روند مديريت 
اقتصادي دولت را به شكلي تغيير داد كه عالوه بر 
رشد 200 تا ۳00 هزار ميليارد توماني پايه پولي 
در اقتصاد، حوزه داللي و نوس��انگيري از بازارها 

نيز رونق پيدا كرد. 
   شانس يا رانت اطالعاتی

رشد پايه پولي و از دست رفتن درآمدهاي نفتي 
دولت به دليل تحريم نق��ش دولت را در بازار ارز 
كاهش داد، به همين دليل نرخ ارز جهش كرد و 
تورم شديدي در اقتصاد ايران پديد آمد. اشخاص 
مختلف براي مصون ماندن از تورم سرمايه هاي 
خ��ود را وارد بازاره��اي مالي و كاالي��ي كردند، 
عده اي از سر شانس يا رانت اطالعاتي از نوسان 
بازارها سود به دست آوردند و عده اي ديگر كه به 

روند نزولي بازار برخورد كردند، زيان ديدند. 
بازارهايي چون س��هام، ارز، طال، سكه، خودرو، 
زمين و ساختمان طي سه س��ال اخير روزهاي 
بي نظيري را به خود ديدند، نهاد دولت كه وظيفه 
حفظ ارزش پول ملي و تنظيم بازارها را برعهده 
داشت، در اين سال ها با اين اتهام مواجه شد كه 
براي تأمين كسري بودجه دستي پشت نوسان 
بازارها دارد و در اين ميان نيز برخي از دولتي ها 
با سوء ظن برخورداري از رانت اطالعاتي خاص و 

بهره برداري از اين اطالعات در جهت منافع خود 
يا ديگري روبه رو شدند. 

طي س��ال هاي اخير هزاران ميلي��ارد تومان در 
بازارهاي مالي و كااليي جابه جا ش��د و بي پرده 
بايد گفت در روزهايي كه عم��وم مردم به دليل 
تحريم و تش��ديد تورم و تنگناي معيش��تي به 
سختي روزگار سپري كردند، عده اي در ماه عسل 
اقتصادي بودند، زيرا مال اندوزي كردند كه هيچ 

وقت فكرش را هم نمي كردند. 
حال در چنين ش��رايطي افكار عمومي خواستار 
بازگش��ت نهاد دولت به وظايف ذات��ي خود در 
تنظيم بازارهاس��ت، در عين حال حسابرسي از 
مال اندوزان و سوء استفاده كنندگان از مسيرهاي 
نادرست در هر پست و مقام و لباس و جايگاهي 
در راس��تای مطالبه افكار عمومي قرار دارد، زيرا 
نقدينگي كه بايد با سياستگذاري صحيح صرف 
رشد و توس��عه اقتصادي مي ش��د به بخش هاي 
غير مول��د ورود كرد كه نفعي ب��راي توليد ملي 

كشور نداشت. 

با وجودي كه پيش بيني مي شود نقدينگي كل 
در پايان دولت دوازدهم ب��ه 4هزار هزار ميليارد 
تومان برس��د و اين نقدينگي اگر مديريت نشود 
براي دولت سيزدهم نيز دردسر ايجاد مي كند، 
روز گذش��ته رئيس دولت س��يزدهم در اولين 
نشست خبري خود با اصحاب رسانه هاي داخلي 
و خارجي با بي��ان اينكه نقدينگ��ي بايد كنترل 
و به بخش هاي مول��د اقتصادي هدايت ش��ود، 
گفت: مالي��ات بخش توليد ب��ه تدريج كاهش و 
ماليات بخش هاي غير مولد همانند س��فته  بازي 
در بازارهاي زمين و مس��كن، ارز و طال افزايش 

خواهد يافت. 
   تفاوت رويکرد بورسی 2 رئيس جمهور

در شرايطي كه اخيراً حس��ن روحاني به فروش 
شش برابري سهام دولت در بازار سرمايه و انتشار 
اوراق بدهي براي جبران كس��ري بودجه دولت 
اش��اره كرده بود، رئيس دولت سيزدهم با تأكيد 
بر اينكه بورس قلك دولت نخواهد شد، از برنامه 
تضميني ب��راي جبران ضرر س��هامداران خرد، 
فعاليت صندوق توسعه و تثبيت، تعميق بازار و 

تسهيل ورود شركت ها خبر داد. 
ابراهيم رئيس��ي در اولي��ن نشس��ت خبري با 
رسانه هاي داخلي و خارجي با بيان اينكه بورس 
قلك دولت نخواهد ش��د، گفت: اعتماد به بازار 

سرمايه برگردانده مي شود. 
وي افزود: تالش مي ش��ود نسبت به سهام خرد، 
تضمين هايي براي جبران خس��ارت ايجاد شود. 
ساز و كارهاي نظارتي و صندوق توسعه و تثبيت 
فعال مي شود، زيرا اين موارد از ايجاد تكانه هايي 

كه موجب ضرر مي شود، پيشگيري مي كند. 
رئيسي ادامه داد: عمق دادن به بورس در دستور 
كار قرار دارد و ورود شركت ها به بازار سهام براي 

عرضه اوليه سهام تسهيل خواهد شد. 
   خروج از انفعال

س��خنان رئيس دولت س��يزدهم در مورد بازار 
س��رمايه و همچنين حوزه مالي��ات و مديريت 
نقدينگي و هدايت نقدينگي به بخش هاي مولد 
اقتصادي نشان از آن دارد كه دالالن در بازارهاي 
زمين و ساختمان ، ارز ، طال ، س��كه و خودرو با 
آغاز دول��ت جديد بايد تغيير ش��غل دهند، زيرا 
ديگ��ر دولتي در رأس كار نيس��ت ك��ه در قبال 
نوس��انگيري هاي صدها درصدي آنه��ا در يك 
دوره زماني كوتاه مدت س��كوت كند و نظاره گر 
اين دس��ت فعاليت هاي ناشايس��ت در اقتصاد 

ايران باشد.

رئيس اتاق تعاون     تعاون
درباره ظرفيت هاي 
اش�تغال زايي بخش تع�اون گف�ت: حداقل 
ساالنه ۱00هزار شغل پايدار در بخش تعاون 
مي توانيم ايجاد كنيم ، به ويژه مشاغل زنان، 
روس�تاييان و مناطق محروم با بخش تعاون 

قابل اجراست. 
به گزارش تس��نيم، بهمن عبداللهي، رئيس 
اتاق تعاون اي��ران با بيان اينك��ه بيش از 90 
درصد قواني��ن بخش تعاون ب��ر زمين مانده 
و اجرا نش��ده اس��ت، از رئيس جمهور آينده 
درخواست كرد قوانين و آيين نامه هاي بخش 
تعاون را اجرا كن��د. همچنين الگوي بي نظير 
شركت هاي تعاوني سهامي عام را براي ايجاد 

اشتغال و رفع بيكاري اجرا كند. 
رئيس اتاق تعاون ايران درب��اره ظرفيت ايجاد 
اشتغال از سوي بخش تعاون گفت: واقع امر اين 

است كه بخش تعاون ظرفيت خوبي براي ايجاد 
ش��غل پايدار و مولد و ارزان قيمت دارد و ايجاد 
هر ش��غل پايدار در بخش تعاون زير 20 درصد 
هزينه ايجاد شغل در ساير بخش هاست كه اگر 
ش��غل بخش تعاون با مش��اغل بخش توليدي 
مقايسه ش��ود، كمتر از 10 درصد هزينه ايجاد 
مش��اغل در بخش دولتي است. از طرفي بخش 
تعاون در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و 
مناطق مرزي براي ايجاد اشتغال گرهگشاست 
و به نظر من كمك شاياني به ايجاد اشتغال در 

كشور مي كند. 
عبداللهي در برابر اين پرس��ش كه بخش تعاون 
ظرفيت ايجاد چقدر ش��غل دارد، گفت: حداقل 
ساالنه 100 هزار ش��غل پايدار در بخش تعاون 
مي توانيم ايج��اد كنيم، به ويژه مش��اغل زنان، 
روس��تاييان و مناطق محروم ب��ا بخش تعاون 

قابل اجراست.

مع�اون مس�کن    راه
از  و س�اختمان 
توافق ايران و سوريه درباره انتقال پول خبر 
داد و گف�ت: ش�ركت هاي ايران�ي ب�راي 
بازسازي هاي آتي س�وريه تقويت مي شوند. 
محمود محمودزاده با يادآوري تفاهمنامه پيشين 
دو كشور ايران و سوريه براي بسترسازي الزم و 
امكان حضور شركت هاي بخش خصوصي ايران 
در بازسازي س��وريه اظهار كرد: در سفر اخير به 
سوريه، بسترسازي براي انجام تفاهم پيشين دو 

كشور انجام شد. همچنين موضوع نقل و انتقال 
پول و تسهيل در حمل و نقل از ديگر مواردي بود 

كه دو كشور درباره آنها به توافق رسيدند. 
وي افزود: تبادل تجربه دو كشور ايران و سوريه 
در خصوص س��اخت مس��كن انبوه براي اقشار 
متوسط جامعه بر مبناي مقررات ملي و كنترل 
س��اختمان و بهره مندي از تجربه ايران در اين 
زمينه و نحوه تأمين مالي پروژه ها در گفت وگو 
با مسئوالن ارشد سوريه از جمله دستاوردهاي 

سفر به آن كشور بود.

 ظرفيت ايجاد ساالنه ۱۰۰هزار شغل 
در بخش تعاون

معاون وزير راه: 
درباره انتقال پول با سوريه به توافق رسيديم

هادی غالمحسینی
  گزارش   یک

نماينده مجمع عالي نمايندگان كارگري در ش�وراي عالي كار 
با اش�اره به اينکه ش�ركت هاي پيمانکاري ب�ه كارگران ظلم 
مي كنند، گفت:يک�ي از موضوعات�ي كه نياز اس�ت در دولت 
آينده اصالح ش�ود، بحث تبص�ره 2ماده ۷ قانون كار اس�ت. 
محمدرضا تاجيك، نماينده مجم��ع عالي نمايندگان كارگري در 
شوراي عالي كار در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم، ضمن تبريك 
به رئيس جمهور منتخب مردم گفت:يكي از مطالبات كارگران كه 
با تمام توان در عرصه انتخابات فعاليت كردند، اجراي قانون اساسي 
است. در رأس امور بايد اجراي اصل 4۳، 29، ۳۳ را قرار دهند. براي 

جامعه اجراي اصل 4۳ قانون اساسي بزرگ ترين آرزو است. 

 وي ادامه داد: مسكن و آموزش رايگان براي جامعه كارگري مهم 
است. جامعه كارگري جمعيت زيادي را شامل مي شود. زماني كه 
قانون اساسي به درستي اجرا شود، وضعيت زندگي و رفاه كارگران 

هم بهبود مي يابد. 
وي گفت: تورمي براي كارگران مالك است كه آن را لمس كنند. 
امنيت شغلي كارگران هم بايد با اصالح تبصره 2ماده ۷ تأمين شود. 
متأسفانه در حال حاضر بيش از 95 درصد قراردادهاي كار موقت 

است كه با اصالح تبصره 2 ماده ۷ مي تواند درست شود. 
تاجيك بيان كرد: متأسفانه برخي از موارد قانون كار اجرا نمي شود 
و بعضي از موارد قانون كار هم ضمانت اجرايي ندارد. تبصره 2 ماده 

۷ قانون كار نيازمند اصالح است. 
در كار موقت ب��راي نهايت مدت كار كارگران چهار س��ال در نظر 
گرفته شده اس��ت، يعني اگر كارگري در كاري كه ماهيت موقت 
دارد، حدود چهار س��ال فعاليت كند، قراردادش دائمي است، اما 
درباره كار دائم اين موضوع لحاظ نشده است. هستند كارگراني كه 
در كارهايي با ماهيت دائم فعاليت مي كنند، اما با وجود آنكه به طور 
مثال 15سال است كه در يك مجموعه هستند، اما قراردادكاري 
آنها شش ماه به شش ماه تمديد مي شود. اين موضوع باعث عدم 
امنيت شغلي براي كارگران شده است. به همين دليل نياز است كه 

اين مسئله اصالح شود.

بهبود معيشت كارگران با اجراي قانون اساسي
  خبر
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