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سالسوم

شماره 811

توگوهای سه جانبه»
انتقاد نماینده کارگران در نشست تخصصی «گف 

خبر

فقط  ۳۲درصد کارگران معیشت مناسب دارند

سرمایه گذاری  78میلیارد دالری
پکن برای توسعه حمل و نقل

پکن به عنوان پایتخت بزرگترین کشور جهان و یکی از
کالن شهرهای مهم دنیا ،در  5سال گذشته با هدف توسعه
سامانه حمل و نقل 78 ،میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده
است.
به گزارش ایرنــا به نقل از روزنامه چاینا دیلی چین ،این
میزان بر اساس اعالم شهرداری این شهر در مقایسه با دوره
قبل از آن  44درصد بیشــتر شده است .این روزنامه نوشته
است که پکن در این مدت توانسته است شماری از مناطق
اطراف را با ســامانه های جدیــد و راه ها و خطوط مترو به
یکدیگر مرتبط ســازد .همزمان از دو سال و نیم قبل طرح
اســتفاده از دوچرخه های ثبتی ارزان قیمت در شهر پکن
باعث شده است تا از ترافیک این شهر با حدود  22میلیون
نفر جمعیت کاسته شود میلیاردها دالر از این سرمایه گذاری
را بخش خصوصی تامین کرده است و نزدیک به  75درصد
از آن صرف توســعه سامانه های حمل و نقل عمومی شده
است در حال حاضر در شهر پکن  22خط زیرزمینی مترو
فعال اســت و طول این خطوط در پنج سال قبل که 442
کیلومتر بود اکنون به  608کیلومتر رسیده است .کمیسیون
حمل و نقل شــهر پکن نیز اعالم کرده است طول خطوط
بزرگراهی نیز از  922کیلومتر در پنج سال گذشته به یکهزار
و  18کیلومتر در زمان حاضر رسیده است .پکن قصد دارد
یک منطقه مثلث شکل بین این شهر و شهر ‹تیان جین› در
شمال شرق و استان ‹خه بی› در شمال این کشور ایجاد کند
و برای همین در سال های آینده خطوط بیشتری از مترو،
جاده و بزرگراه در این شهر ساخته خواهد شد.

وزیر ارتباطات:
 ۴۰۰هزار تا  ۸۰۰هزار شغل سنتی
از بین میرود

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت ۴۰۰ :هزار تا ۸۰۰
هزار شغل سنتی از بین میرود و به جای آن تا  ۴برابر شغل
جدید ایجاد خواهد شــد ،همچنان که در انگلیس با از بین
رفتن  ۸۰۰هزار شغل  ۳.۵میلیون شغل جایگزین شد.
به گزارش فارس ،محمدجواد آذری جهرمی در سومین
همایش و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا اظهار داشت :در
نتیجه تغییر فناوری و ورود فناوریهای جدید موقعیتهای
جدید شــغلی ایجاد میشود که تا  4برابر شغلهای سنتی
هســتند او گفت :اگرچه در نتیجه ایــن امر ،از بین رفتن
شــغلهای سنتی پیشبینی میشود اما نمیتوانیم به آنها
بیتوجه باشیم و باید با توانمند کردن این مشاغل آنها را به
چرخه اشتغال برگردانیم .جهرمی ادامه داد :از سال 2015
در انگلستان  800هزار شغل از بین رفته و بهجای آن 3.5
میلیون شغل جدید ایجاد کرده است.

اقتصاد

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:
در حال حاضر دســتمزد فعلی کارگران با مزد
واقعی  ۶۳درصــد فاصلــه دارد و  ۳۲درصد
خانوارهای کارگری معیشــت مناسبی ندارند.
بــه گزارش ایســنا ،علی خدایی در نشســت
تخصصــی گفتوگوهای ســه جانبــه که در
مجموعه تالش برگزار شــد ،افزود ٩٣ :درصد
قراردادهای کار موقت هســتند و این غیر از
کارگران ســفید امضا و یــا دارای قراردادهای
زیرزمینی است.
خدایــی دربــاره تشــکلها هــم اینطور
توضیح داد :فقــط  ١٠درصد جامعه کارگری
کشور عضو تشــکلها هستند که این مناسب
نیست.
نماینده کارگــران در شــورای عالی کار با
تاکید بر اهمیت شورای عالی کار و گفتوگوی
شــرکای اجتماعی کار ،افزود :هنوز گفتوگو
انجام نشده که امروز شنیدم برخی از مسووالن
از افزایش دســتمزد  ١٥تا  ١٨درصدی خبر
دادهاند.
خدایی تصریح کرد :ما امروز وارث شــرایط
بدی هســتیم که باید به سوی نهادینه شدن
گفتوگــوی اجتماعــی پیــش برویــم .اگر
گفتوگوی اجتماعی نظاممند نشــود ،از بین
میرود.
او تاکید کرد :باید شــرکای اجتماعی کار به
رسمیت شــناخته شوند .در زمان وزارت آقای
دکتر ربیعی اتفاقهــای خوبی افتاده اما همه
این کارها به ساختارسازی نیاز دارد .او تصریح
کرد :وقتی هفت درصد امنیت شــغلی داریم و
 ٣٧درصد معیشــت مناسب و تنها  ١٠درصد
کارگران در تشــکلها هســتند از چه طریقی
باید مذاکره کنیم؟
نماینده کارگــران در شــورای عالی کار با
تاکید بر اینکه باید تکلیف مقاولهنامههای ٨٧
و  ٩٨ســازمان بین المللــی کار در این دوره
مشــخص شــود ،گفت :باید به سمت کیفی
کردن تشکلها گام برداریم و از کمیت بشدت
پرهیز کنیم.
خدایی با یادآوری اینکه ســمنها در ایران
قوی نیســتند ،تصریــح کــرد :بنابراین باید
تشــکلهای قوی کارگری در کشــور تشکیل

شود.
همچنین محمــد عطاردیان  -رییس کانون
عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان -در ادامه
بر ضرورت تدوین ســند کار شایســته تاکید
کرد و گفت :در بنــد «الف» ماده  101قانون
برنامه چهارم کار شایســته و سه جانبهگرایی
تعریف شــده است و ما چارچوب آن را تدوین
کــرده و به امضــای کارفرمایــان و کارگران
رساندیم.
او گفت :متاسفانه در دولتهای نهم و دهم
دچار وقفه شد و امیدواریم در دولت دوازدهم
به نتیجه برسد رییس کانون عالی انجمنهای
صنفی کارفرمایــان با بیان اینکــه در مورد
دســتمزد هیچ مشــکلی با کارگران نداریم،
اظهار کرد :مشــکل ما این است که در بحث
تولید قیمت تمام شده و هزینهها کاهش یابد.
عطاردیان با بیان اینکه باید تامین اجتماعی
را جــدی بگیریم ،ادامــه داد :منابــع تامین
اجتماعی مسالهای نیست که مجلس در مورد
آن تصمیم بگیرد و باید به شــکل ســهجانبه

بررسی شود.
او تصریــح کرد :با وجــود اینکه الحاق به
مقاولهنامههای  87و  98ســازمان جهانی کار
جزو اصول شناخته شده ایران است ،اما هنوز
دولت نپذیرفته و مــا در این مورد با کارگران
همسو هستیم.
رئیــس کانون عالــی انجمنهــای صنفی
کارفرمایــان در بخــش دیگری از ســخنان
خود احیای شــورای عالی تامین اجتماعی را
خواستار شد و گفت :این شورا در حال حاضر
وجــود خارجی نــدارد و ما میخواهیم ســه
جانبهگرایی داشته باشیم.
عطاردیان ادامه داد :چــرا باید درباره منابع
تامین اجتماعی مجلس تصمیم بگیرد و پولی
که مال مجلس نیست ،جزو بودجه به تصویب
برســد ،در حالی که مالک اصلی آن کارگران
و کارفرمایان هستند و سازمانی بینالنسلی و
مستقل است.
این مقام مســئول کارفرمایــی در پایان از
وزیر کار خواست تا تالش کند سازمان تامین

اجتماعی گرفتار دولت نشــود و اقتدار خود را
برای در اختیار گرفتن منابعاش حفظ کند.
ســبد معیشــت مــاک تعییــن
مزد۹۷باشد
در ایــن جلســه همچنین رئیــس مجمع
نماینــدگان کارگران اســتان تهــران با بیان
این که امنیت شــغلی کارگران همواره مورد
بیتوجهــی مســئوالن وزارت کار قرار گرفته
اســت ،گفت :تعیین مزد ســال  97کارگران
با توجه به هزینههای تأمین ســبد معیشــت
صورت پذیرد.
محمدرضا تاجیک رئیس مجمع نمایندگان
کارگران اســتان تهران با اشاره به اینکه هدف
از این گردهمایی تعامل و همگرایی تشکیالت
کارگــری و کارفرمایی با دولت اســت ،اظهار
داشــت :این گفتوگوها به منظور تسهیل کار
در جامعه هدف و رفع مشــکالت تولید شکل
گرفته است.
تاجیک افــزود :ســهجانبهگرایی در تنظیم
روابــط کار نقش مؤثــری دارد و ما میتوانیم

گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی در دولت های یازدهم و دوازدهم
ســازمان خصوصيسازي به عنوان تنها نهاد مجري سياستهاي اقتصادي دولت در زمينه
خصوصيســازي ،در راستاي ابالغيه مقام معظم رهبري پيرامون سياستهاي كلي اصل ()44
قانون اساسي و قانون اجراي سياستهاي ياد شده؛ و با اهداف «كاستن از بار مالي و مديريتي
دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي»« ،گســترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور
تأمين عدالت اجتماعي» و «ارتقاي كارايي بنگاههاي اقتصادي» ،برنامههايي را ترسيم و به عرصه
عمل گذارده اســت .با روي كار آمدن دولت يازدهم شناخت چالشهاي پيش روي خصوصي
ســازي ،بكار گيري سياستها و راهبردهاي متناسب با آنها ،از جمله استفاده از توان مديريتي
فعاالن بخش خصوصي ،گسترش بازاريابي ،واگذاري سهام بنگاهها به صورت كنترلي به سرمايه
گذاران ،افزايش شاخص بهره وري بنگاههاي واگذار شده ،افزايش استفاده از شيوه هاي شفاف
و رقابتي در واگذاريها ،تسريع در تكميل طرح توزيع سهام عدالت و توجه به اهداف اصلي برنامه
خصوصي ســازي به جاي توجه صرف به تأمين اهداف درآمــدي دولت از محل واگذاريها؛ از
اولويتهاي اصلي اين سازمان قرار گرفت.
 )1مقايســه عملكرد دولتهای يازدهم و دوازدهم با دولت های گذشته در زمينه
خصوصيسازي:
در اجراي برنامه خصوصي ســازي بنگاه هاي دولتي ،از ابتداي تاســيس سازمان خصوصي
ســازي در ســال 1380تا تاريخ  1396/11/10و طي مدت حدودا ً هفده سال ،مبلغی معادل
 1,440,360میلیارد ریال از ســهام ،اموال و دارایی بنگاه هاي دولتي به بخشهاي غیردولتی
واگذار شــده اســت .حال آنکه ارزش واگذاري ها در دولتهای يازدهم و دوازدهم و طي مدت
چهار سال و نیم (از  1392/07/01تا  ،)1396/11/10معادل  440,715ميليارد ريال می باشد،
که اين ميزان واگذاري معادل  %31ارزش كل واگذاري ها طي هفده ســال گذشته مي باشد
(جدول شماره (.))1
جدول شماره (: )1عملكرد مقایسهای سازمان خصوصيسازي دردولت های يازدهم و دوازدهم نسبت به دولت هاي گذشته براساس ارزش واگذاري

عنوان

قبل از دولت
يازدهم

دولتهای يازدهم و
دوازدهم

جمع کل

ارزش واگذاري ها
(به میلیارد ریال)

999,645

440,715

1,440,360

نسبت به کل (درصد)

%69

%31

%100

 )2اقدامات انجــام یافته در دولت های یازدهــم و دوازدهم جهت بهبود روند
واگذاریها ،از طریق توقف فرآیند رددیون دولت و افزایش ســهم بخش خصوصی
واقعی از واگذاریها
از جمله مهم ترين ايرادات وارده بر عملكرد خصوصي سازي در سال هاي گذشته ،نوع ماهيت
خريداران و سهم پايين بخش خصوصي واقعي بوده است ،به نحوي كه سهم بخش خصوصي
واقعي از كل واگذاري های بلوکی انجام یافته طي  12و نيم سال قبل از استقرار دولت يازدهم
به حداكثر  13درصد رسيده است که با اضافه کردن واگذاری های تدریجی و ترجیحی به این
میزان ،در خوشبینانه ترین حالت ،سهم بخش خصوصی واقعی در دوره یاد شده  %18درصد
بوده اســت .اين موضوع در ابتداي استقرار دولت يازدهم در سال 1392مورد آسيب شناسي
جدي قرار گرفت و اقدامات اصالحي در نيمه دوم ســال  1392توســط دولت يازدهم جهت
رفع اين آســيب صورت پذيرفت و به منظور تشویق بخش خصوصی واقعی جهت حضور در
فرآیند واگذاری و کاهش ســهم نهادها و صندوق ها از واگذاریهای رقابتی انجام شده ،ضمن

اخذ مصوبات الزم و اصالح قانون اجرای سیاســت های کلی اصل ( )44قانون اساسی مبنی
بر توقف فرآیند رددیون دولت ،مقرراتی ازجمله «شیوه نامه تشویق بخش خصوصی واقعی و
تعاونی» توسط هیأت واگذاری به تصویب رسید و در حال اجرا می باشد .بر این اساس مطابق
آمار موجود ،طي دوره فعاليت دولتهای يازدهم و دوازدهم ،ســهم بخش خصوصي واقعي در
حال افزايش بوده و اين سهم به نحو چشمگيري بهبود يافته است .به گونه ای که سهم بخش
خصوصي واقعي در دولت یازدهم (از ابتدای سال 1393تا  )1396/05/15به  67درصد و در
دولت دوازدهم به  100درصد حجم كل واگذاري ها رسیده است (به شرح جدول ذیل).
جدول شماره ( :)2عملکرد سازمان خصوصی سازی در دولت های یازدهم و دوازدهم براساس ماهيت خريداران بنگاه های واگذارشده

دوره واگذاري

سهم بخش
خصوصي
واقعي

سهم سهام
عدالت

سهم سايرين شامل
ردديون دولت و نهادهاي
عمومي و شبه دولتي

جمع
كل

قبل از دولت يازدهم –
 1380لغایت
1392/06/31

%18

%28

%54

%100

دولت يازدهم –
 1393/01/01لغایت
1396/05/15

%67

%2

*%30

%100

دولت دوازدهم –
 1396/05/16لغایت
1396/11/11

%100

0

0

%100

* شایان ذکر است تمامی رددیون های انجام یافته در دولت یازدهم مربوط به قطعی شدن قراردادهای رددیونی بوده است که در دولتهای گذشته
مصوبه هیأت وزیران گرفته اند و یا اینکه حکم مندرج در قانون بودجه داشته اند (از جمله صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد).

 )3اقدامات انجام یافته در دولت های یازدهم و دوازدهم جهت ساماندهی طرح
توزيع سهام عدالت
با وجود آنکه در ابتدای امر توزیع سهام عدالت ،اهداف ،ارکان و تشکیالت اولیه طرح مذکور
تبیین و ترسیم شده بود ،لیکن به دلیل پیچیدگی خاص این طرح بزرگ و ملی ،نحوه فراهم
نمودن بستر آزادسازی سهام عدالت و واگذاری سهام به مشمولین طرح کامال مبهم و بالتکلیف
بود .بنابراین با روی کار آمدن دولت یازدهم ،چارچوب و نقشه اولیه طرح توزیع سهام عدالت
واکاوی شــده و در چارچوب مصوبات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون
اساســی کلیه مشکالت ،چالشها و آســیبهای آن مورد واکاوی و تا حد قابل توجهی مرتفع
گردید .اکنون با گذشت  5سال از پروژه ساماندهی سهام عدالت اقدامات موثری در خصوص
تکمیل طرح بعمل آمده و خوشبختانه با راه اندازی سامانه الکترونیکی سهام عدالت شرایطی
فراهم گردیده اســت که حدود  50میلیون نفر مخاطب ضمن مراجعه به ســایت سامانه به
نشــانی  www.samanese.irآخرین وضعیت سهامداری خود را رویت و نسبت به صدور
صورتحساب ،دریافت و پرداخت قبض مانده بدهی اقساط پرداخت نشده و  ...اقدام نمایند.
جای بســی خرسندی است که با تالش و پیگیریهای انجام شده مرحله نخست واریز سود
سهام عدالت به تمامی مشمولین ذینفع محقق شده و همزمان با آغاز دهه مبارک فجر مرحله
تکمیلی واریز ســود عملکرد سال  1395برای گروههای مختلف در حال اجرا می باشد .اهم
اقدامات انجام یافته در راستای ساماندهی سهام عدالت به شرح زیر است:
الف) تنظيم و ارائه صورتحساب به مشمولين ،در راستاي ساماندهي طرح

نتیجه مطلوب سهجانبهگرایی را در حمایت از
اشــتغال و تولید با رونق باالتر ببینیم .او بیان
اینکه دولت و جامعه سیاسی باید میزان زمینه
و بسترهای الزم را برای شکلگیری نهادهای
مدنی فراهم کنــد ،گفت :قانون کار و مقررات
پاییندستی آن از مهمترین بسترهای تحکیم
جامعه مدنی در کشور است.
رئیــس مجمع نمایندگان کارگران اســتان
تهران ادامه داد :برای شــکلگیری تشــکالت
کارگری مســتقل باید به قانــون کار مراجعه
کنیم و تــا زمانی که تشــکلهای کارگری به
انــدازه دولت در تصمیمگیــری کالن نقش و
سهم نداشته باشند ،سهجانبهگرایی تنها روی
کاغذ معنا پیدا میکند.
او با اشــاره به اینکه وزارت کار در مقایسه
با قدرت تشکلهای کارگری فاصلهای غیرقابل
توصیــف دارد ،گفت :این فاصله باید با تقویت
تشکالت کارگری مستقل کاهش یابد.
تاجیک در ادامــه گفت :دولتها و نهادهای
سیاســی بایــد بــه خصوصیســازی واقعی
بنگاههای صنعتی و اقتصادی روی آورده و در
این باره نهادهای کارگری با نماینده مســتقل
شکل بگیرند.
او بــا انتقاد از اینکه موضوع امنیت شــغلی
کارگران یکی از مشــکالت فعلــی نمایندگان
کارگری در نشســتهای مختلف است ،گفت:
تاکنون حرکتی برای رفع مشکل امنیت شغلی
کارگری از ســوی وزارت کار و مسئوالن انجام
نشده است.
رئیــس مجمع نمایندگان کارگران اســتان
تهران با اشاره به اینکه امنیت شغلی کارگران
موجب بازدهی بیشــتر و افزایش چرخه تولید
میشــود ،گفت :موضوع تعییــن مزد و تأمین
ســبد معیشــت کارگران از دیگر چالشهای
کارگران اســت و روز گذشــته به دلیل عدم
حضور نمایندگان کارفرمایی در شــورای عالی
کار مسکوت ماند.
تاجیــک پیشــنهاد داد تا بــرای پر کردن
شــکاف مزدی سالهای گذشــته رقم هزینه
سبد معیشت مدنظر باشد و در این باره مالک
محاسبه مزد سال  97باید توجه به تبصره دوم
ماده  41قانون کار باشد.
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نهایی نمودن تعداد مشمولین طرح شامل  49,226,193نفر که طی  18مرحله شناسایی
شده اند
اعمال  50درصد تخفیف برای مشــمولین دو دهک پایین درآمدی مشــتمل بر حدود 6
میلیوننفر
راه اندازی ســامانه الکترونیکی تعاملی مشمولین سهام عدالت به نشانی �www.sama
 nese.irو ارائــه خدماتی ازجمله اعالم آخرین وضعیت ســهامداری ,برقراری امکان صدور و
پرداخت قبض مانده بدهی اقساط تسسویه نشده ،ارائه صورتحساب به مشمولین و امکان ثبت
و اخذ تاییدیه شماره شبا بانکی
ثبت  140میلیون نوبت مراجعه از سوی مشمولین به سامانه سهام عدالت و دریافت خدمات
آن
صدور  49،226،193صورتحساب وضعیت سهامداری برای مشمولین از طریق سامانه سهام
عدالت
ثبت و تایید نهایی  34میلیون شماره شبا بانکی مشمولین در سامانه سهام عدالت و دریافت
خدمات آن
راه اندازي ســايت اطالع رساني طرح توزيع ســهام عدالت و ارایه کلیه اطالعات الزم به
مشمولین
راه اندازی ســامانه پاسخگویی تلفنی به مشمولین سهام عدالت با امکان  90خط تماس
همزمان
ب) توزيع سود سهام عدالت ميان مشمولين
براســاس مصوبه مورخ  1395/12/18شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون
اساسی سازمان خصوصی سازی مکلف است تا زمان آزادسازی سهام عدالت ،سود سهام مربوط
به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکتهای سرمایهپذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل
تخصیص به هر فرد ،نسبت به پرداخت سود به مشموالن طرح یاد شده اقدام نماید .در این راستا
و در سال  1396اقدامات زیر انجام پذیرفته است:
تمهید كليه بســترهاي نرم افزاري و ســخت افزاري جهت توزيع سود ميان مشمولين و
هماهنگي با بانكهاي عامل
پرداخت اولین مرحله از سود سهام عدالت به مشمولین طرح؛ به هر مشمول طرح که دارای
 1,000,000تومان ســهام است ،معادل  150,000تومان سود تعلق می گیرد ،که در اولین
مرحله  50,000تومان از این سود توزیع شده است.
مرحله دوم و تکمیلی پرداخت سود عملکرد سال مالی  1395سهام عدالت به مشموالن ,از
ابتدای دهه فجر آغاز و مابقی سود سهام عدالت به حساب مشمولین واریز خواهد شد.
ج) آزادسازی سهام عدالت
اصلی ترین چالش کنونی پیش روی طرح توزیع سهام عدالت فراهم كردن بستر آزادسازي
آن می باشد .بر این اساس می بایست مواد مرتبط در قانون اجراي سياستهاي كلي اصل()44
قانون اساسي بازنگری شود .به این منظور ،سازمان خصوصيسازي از طریق وزارت امور اقتصادی
و دارایی پيشنهاد تشکیل صندوق های سرمایهگذاری قابل معامله( )ETFو انتقال سهام شركت
هاي سرمايه پذير سهام عدالت به اين صندوق ها و سپس واگذاري یونیت مالکیتی صندوق ها
به مشمولین را به دولت ارایه نموده است .چرا که ،آزادسازي اين سهام بر اساس مقررات موجود
و از طريق شركت هاي سرمايه گذاري استاني عدالت ،ريسك مربوط به بهره برداري سودجويان
و خروج ســهام و منافع ناشي از آن از دست مشمولين را به شدت افزايش خواهد داد .شایان
ذکر است الیحه مذکور جهت سیر مراحل قانونی تصویب در تاریخ  1396/10/18توسط رئیس
جمهور محترم تقدیم مجلس شورای اسالمی شده است.

