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بزرگ ترین پروژه تصفیه پساب صنعتی شکرستان 
ایران، در دومین روز از هفته محیط  زیست، با حضور 
معــاون رئیس جمهــور و رئیس ســازمان حفاظت 
محیط  زیست در شرکت خمیرمایه و الکل رازی افتتاح 
شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر 
و صنایع جانبــی، با آغاز به کار این پروژه دانش بنیان 
و محیط زیستی، عالوه بر صرفه جویی در مصرف آب، 
«مالچ طبیعی» و «خوراک دام» نیز تولید می شــود. 
در آیین افتتاح ایــن طرح که معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری خوزســتان، مدیرعامل شرکت 
توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مدیرکل محیط زیست 
خوزستان و جمعی از مدیران استانی حضور داشتند، 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، تغلیظ ویناس 
نیشکر را پروژه ای منطبق با محیط  زیست عنوان کرد 

که منجر به کاهش آالیندگی ها می شود.
تکیه بر دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان

علــی ســالجقه، دانش بنیان بودن ایــن طرح را 
ویژگی بارز آن دانست و بیان کرد: استفاده از جوانان 
نخبــه ایرانی و تکیه بر دانشــگاه ها و شــرکت های 
دانش بنیان داخلی، پروژه بزرگ تغلیظ ویناس نیشکر 
را رقم زده اســت. وی افتتاح چنین پروژه هایی را در 
راســتای فرمایش مقام معظم رهبری عنوان و تأکید 
کرد: با اتکا به دانش بومــی و همت داخلی، اکنون 
ایران اســالمی به مرحلــه ای مطلــوب از دانش و 
تکنولوژی رسیده است که حتی کشورهای پیشرفته 
خواهان خرید این تکنولوژی هستند. رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست در ادامه به مزیت های پروژه 
تغلیظ ویناس نیشکر اشــاره کرد و گفت: با استفاده 
از تکنولوژی بومی به کار گرفته شده در این پروژه، در 

فرایند تغلیظ ســازی، آب موجود در ویناس نیشــکر، 
بازچرخانی و در سیستم سرمایشی کارخانه بار دیگر 

به کار گرفته می شود.
تولید مالچ طبیعی در پروژه تغلیظ ویناس

ســالجقه تولیــد محصــوالت جدیــد را از دیگر 
مزیت های این طرح برشــمرد و بیان کرد: طی فرایند 
تغلیــظ ویناس، مالــچ طبیعی به عنــوان محصول 
ثانویه تولید می شود که تثبیت کننده خاک است و در 
حاصلخیزی آن نیز تأثیر بســزایی دارد. وی در ادامه 
گفت باید از تجارب ارزنده صنعت نیشــکر در زمینه 
بیابان زدایــی و تثبیت کانون های ریزگرد با اســتفاده 
از ویناس اســتفاده کرد و وزارت جهاد کشــاورزی و 
ســازمان محیط زیست نیز با اســتفاده از این تجارب 

می توانند در تثبیت کانون های ریزگرد ورود کنند.
دســتاوردی مهم حاصل همت مدیران نیشــکر و 

نبوغ جوانان ایرانی
رئیــس ســازمان حفاظت محیط زیســت پروژه 
تغلیظ ویناس نیشــکر را دستاوردی مهم در راستای 
شــعار ســال عنوان کرد که حاصل همت و پشتکار 
مدیران توسعه نیشــکر و نبوغ جوانان ایرانی است. 
سالجقه در پایان گفت: در راستای تحقق شعار سال 

و فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی، در مجموعه 
محیط زیســت کشــور در حوزه  کاهش آالینده های 
خاک و آب و مســائل جــوی و پســماندها، در حال 
استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان هستیم و 
ظرفیت های خوبی نیز در کشــور در این زمینه وجود 

دارد.
پروژه تغلیظ ویناس گامی مهم در کاهش مصرف 

آب است
در ادامه این مراســم، مدیرعامل شرکت توسعه 
نیشــکر و صنایع جانبی گفت: ایــن کارخانه روزانه 
هــزارو ۲۰۰ مترمکعب ویناس خروجــی کارخانه را 
به ۱۲۰ مترمکعب ویناس با غلظت ۵۵ تا ۶۰ درصد 
تبدیل می کند کــه قابلیت اســتفاده در تولید کود و 
خوراک دام را دارد. دکتــر ناصری در ادامه باگاس و 
مالس را دو پسماند ارزشمند نیشکر عنوان کرد که در 
تولید محصوالت جدید با ارزش افزوده باال اســتفاده 
می شــوند. وی به پروژه تغلیظ ویناس نیشکر اشاره 
و بیان کــرد: آب موجود در ویناس نیشــکر در طرح 
تغلیظ  استخراج و بازچرخانی می شود که این اقدام 

گامی مهم در کاهش مصرف آب است.
شرکتی دانش بنیان به مقیاس بزرگ

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، 
صنعت نیشــکر را شــرکتی دانش بنیان به مقیاس 
بزرگ دانســت که در زمینه های کشــاورزی، صنعت 
و آبیــاری به صورت مســتمر فعالیت های گوناگونی 
دارد و تالش های مســتمری برای بهره وری نیشــکر 
در همه بخش ها انجام داده است. وی با بیان اینکه 
مالچ ویناس یک مالچ طبیعی برای تثبیت کانون های 
ریزگرد است، گفت: این مالچ، یک مالچ محیط  زیستی 
بدون هیچ ماده شیمیایی است و با حفره هایی که در 
خاک ایجاد می کند، باعث جذب آب و افزایش رشــد 
گیاهان نیز می شود. پروژه تغلیظ ویناس یکی از ده ها 
طرح محیط زیســتی صنعت توســعه نیشکر است. 
با افتتــاح این طرح، گامی مهــم در تحقق صنعت 
ســبز برداشته شــده و در عین حال اشــتغال و تولید 

دانش بنیان نیز محقق می شود.

اقتصاد

چرا کارگران و بازنشستگان به حقوق امسال خود اعتراض دارند؟

دست انداز دستمزد
الیحه  در  امســال  معرفــت:  زهرا 
افتاد.  کم سابقه ای  اتفاقات  بودجه 
دولت یک الیحــه بودجه انقباضی 
تحویل مجلس داد. الیحه بودجه ای 
که برای اولین بــار و برخالف رویه 
هم  اشــاره ای  گذشــته  سال های 
به حقــوق کارگران بخــش دولتی 
و بازنشســتگان صنــدوق تأمیــن 
اجتماعی داشت. بعدها با اتفاقاتی 
و  کارگــران  که دربــاره دســتمزد 
شد  مشخص  افتاد،  بازنشســتگان 
که دولــت از همان زماِن نوشــتن 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ دســت خود را 
برای دست بردن به حقوق کارگران 
و بازنشســتگان باز گذاشته و البته 
زمان  همان  از  که  شــد  مشــخص 

تصمیماتی در سر داشته است.

حرکت های آشکار و نهان دولت در بودجه ۱۴۰۱
اولین تغییر در بند ۱-۴ تبصره ۱۲ بودجه قابل مشــاهده بود؛ 
این بند به طور مســتقیم افزایش حقــوق کارگران بخش دولتی 
را تحــت تأثیر قرار می داد و همان زمان کارگران بســیاری به آن 
واکنش نشان دادند؛ به طوری که در طول مدت بررسی بودجه در 
مجلس به فاصله کوتاهی شــاهد اعتراض های کارگران دولتی 
بخش هــای مختلف، مقابل مجلس بودیــم. این اعتراض ها در 
نهایــت جواب داد و شــورای نگهبان حکم بــه ابطال و حذف 
بنــد ۱-۴ تبصره ۱۲ بودجه داد و مجلس نیز در ۲۵ اســفند این 
بنــد را به طور کامل از بودجه حذف کــرد. دومین تغییری که در 
الیحه بودجه اتفاق افتاد بــود، افزودن یک ویرگول مابین کلمه 
«صندوق تأمین اجتماعی» و «نیروهای مسلح» بود. به طوری که 
در بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه، جایی که میزان افزایش حقوق 
صندوق های زیرمجموعه دولت ۱۰ درصد مشــخص شده بود، 
عبارت «صندوق تأمین اجتماعی، نیروهای مســلح» آورده شــد 
و این موضوع نــه همان زمان بلکه بعدهــا زمانی که قرار بود 
هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی درمورد حقوق بازنشستگان 
تصمیم بگیرد، مشــکالتی را به وجود آورد. سازمان با استناد به 
بودجــه ۱۴۰۱ بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشســتگان تأکید 
می کرد؛ اما نمایندگان بازنشســتگان چنین چیزی را اشتباه تایپی 
و خالف قانون و رویه های ســال های پیش می دانســتند و تأکید 
داشــتند که حقوق بازنشســتگان باید مطابق با مصوبه شورای  
عالــی کار افزایــش یابد. ســرانجام با اســتعالم از مجلس، آن 
ویرگول کذایی هم از بودجه حذف و مسئله افزایش ۱۰ درصدی 

حقوق بازنشستگان در ظاهر حل شد.
دولت از در دیگری وارد شد!

در حالی که با دســتور شــورای نگهبان، بند ۱-۴ تبصره ۱۲ از 
بودجه حذف شــد، دولت از راه دیگری درصــدد اجرای برنامه 
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران دولت بود. این بار ســازمان 
برنامه و بودجه و هیئت وزیران در مصوبه ۲۱۴۸۷ / ت ۵۹۸۲۶ه 
مورخ پانزدهم اردیبهشــت ماه، کارکنان مشــمول قانون کار در 
وزارتخانه ها و شرکت های دولتی را مشمول افزایش ۱۰ درصدی 
کردند. کارگران بخش های مختلف دولــت بعد از واریز حقوق 
به حساب شــان در اردیبهشــت ماه و در حالی که منتظر افزایش 
حقــوق ۵۷  درصدی بــرای حداقل بگیــران و ۳۸ درصدی برای 
ســایر ســطوح بودند، با حقوقی مواجه شــدند کــه به صورت 
علی الحســاب برای شان واریز شــده بود. اعتراض ها دوباره باال 
گرفت و نمایندگان کارگری شکایت بیش از هزارو ۲۰۰ کارگر را در 
دیوان عدالت اداری ثبت کردند. پیگیری ها این بار هم جواب داد 
و هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ «با اصالح تبصره 
(۲) بنــد (۳) مصوبــه هیئت وزیران درخصــوص تعیین میزان 
ضریب حقوق کارکنان در ســال ۱۴۰۱ و الحاق یک تبصره به آن 
به عنوان تبصره (۳) موافقت کرد». درمورد حقوق بازنشستگان 
نیز اگرچه بعد از اســتعالم از مجلس مشکل موجود در بودجه 
که منجر به افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان می شد، حل 
شــد  اما دولت این بار نیز راه دیگری بــرای اجرائی کردن برنامه 
خــود انتخاب کــرد. راهی البتــه ســخت تر و پرهزینه تر. دولت 

چهارشنبه
۱ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۰۹

 با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط  زیست
بزرگ ترین پروژه تصفیه پساب صنعتی شکرستان ایران افتتاح شد

پروژه تغلیظ ویناس حاصل همت مدیران نیشکر و نبوغ جوانان ایرانی است

بن بست اخالق در صنعت خودرو
احمد فرهادی، کارشــناس اقتصادی: کاربــرد اخالق در مدیریت خیلی طوالنی نیســت؛ 
متخصصان علم مدیریت حدود ۵۰ سال پیش با بررسی کرده و کردار تعدادی از شرکت های 
موفق، دریافتند دلیل سودآوری خیره کننده این شرکت های چند ملیتی با داشتن صدها هزار 

کارمند در صدها کشور، دو عامل مهم دارد:
 آرمان مشترک: یعنی اینکه تمام اعضای سازمان می دانستند چه می کنند و کجا می روند.

 مرامنامه اخالقی: یعنی اینکه موضوعات اخالقی حرفه ای در تارپود ســازمان تنیده شده 
باشــد، به نوعی که بخش زیادی از وقت مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت ها به طرح 
مباحث اخالقی بگذرد! با مشــاهده موفقیت های خیره کننده شــرکت ها، بحث اخالق در 
مدیریت جلوه مهمی پیدا کرد و مباحث بســیاری در دانشکده های مدیریتی به این موضوع 
اختصــاص یافت. با ترجمه تعدادی از این آثار و با سر ریز شــدن مدل های کیفیتی بهبود در 
ســازمان ها و از سوی دیگر توسعه فضای اسالمی و انقالبی، بحث «اخالق در سازمان» در 
ایران نیز گسترش یافت، اما هیچ گاه سازمان ها و شرکت های ایرانی نتوانستند از مسیر توسعه 
اخالق در ســازمان به موفقیت خیره کننده ای برسند! به عبارتی دیگر آنچه در غرب «موتور 
توسعه» بود، در ایران به «دکور توسعه» تقلیل یافت. تاکنون کوشش های بسیاری در مسیر 
توســعه اخالق در صنایع خودروسازی به عمل آمده است؛ تعدادی از مدیران این صنعت 
که بعضا با مفاهیم مدیریتی جهان آشــنایی داشــتند، هر یک به فراخور توش و توان خود، 

تالش های جســته و گریخته ای انجام داده اند  اما با وجود این تالش ها هر روز از اهمیت این 
موضوع کاسته شده است. به نوعی که امروزه می توانیم بگوییم شاهد به بن بست رسیدن این 
اقدامات هستیم. چرا نهال اخالق در شرکت های خودروسازی ایران ریشه ای قوی ندوانید و 
به درخت پر باری بدل نشــد؟ به گمان بنده سه پاسخ برای این پرسش وجود دارد: نخست: 
یکی از موارد انسداد توسعه اخالق در صنعت خودروسازی، این است که تصمیم گیرندگان 
این صنعت هنوز موفق نشــده اند نسبتی بین موضوع اخالق و صنعت خودروسازی برقرار 
کنند؟ و از آنجا که این نسبت به خوبی دریافت نشده، ضرورت توسعه اخالق در این صنعت 
نیز در انسداد معنایی گیر کرده است. اخالق عنصری است که در همه عرصه ها کاربرد دارد؛ 
از زندگی شخصی تا زندگی اجتماعی، از اداره کردن یک کسب و کار معمولی تا مدیریت کردن 
یک صنعت چند ُبعدی. رفع این انسداد در گرو آشنایی بیشتر تصمیم گیرندگان صنعت خودرو 
با مقوله «اخالق تولید» اســت. دوم: وجود ساختار دولتی در سازمان های خودروساز چند 
مسئله مهم در این سازمان ها ایجاد کرده؛ این مسائل امروزه به عنوان موانع مهمی سد راه 
توسعه اخالق در این سازمان ها  ست. در این بین، به انتصابات سفارشی، عدم شایسته ساالری، 
بی توجهی به منابع انسانی به عنوان موتور محرک سازمان، برقرار  نبودن معادله فایده-هزینه 
در اداره شرکت ها و... می توان اشاره کرد؛ تمامی این موضوعات به صورت نیروهای مخالف 
توســعه اخالق حرفه ای عمل کرده و به دوری اخالق از صنعت خودرو انجامیده اســت. 
ســوم: از آنجا که هر مدیری به فراخور عقایدش، منش و روشــی را در سبک اداره سازمان  
در پیش می گیرد، وجود عنصر اخالق در ذهن مدیر می تواند به پیشــبرد این مســئله کمک 
کند؛ بنابراین اگر ذهن مدیر پیوندی با موضوعات اخالقی داشــته باشــد، اخالق در سازمان 

مهم جلوه می کند و اگر ذهن مدیر وابسته به اخالق نباشد، این پدیده منسوخ خواهد شد.

یـادداشـت

صنعت نساجی معطل پنبه
شــجاع الدین امامی رئوف: پنبه مورد نیاز صنعت نســاجی پس از 
دورزدن تحریم ها، در پیچ خود تحریمی ها معطل تمدید یک مصوبه 
اســت. چند هزار ُتن پنبه مورد نیاز صنعت نســاجی ماه هاست که 
در گمــرکات منتظــر صدور مجــوز ترخیص از شــورای هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا یا تمدید مصوبه از ســوی شورای عالی امنیت 
ملی است. پس از تحریم ها واردات مواد اولیه از کشورهای مختلف 
با مشــکالت بسیاری در دورزدن تحریم ها و نقل و انتقال پول و اسناد 
خریــد و حمل مواجه بوده و برخی اوقــات روال های اداری داخلی 
این مشــکالت را چند برابر کرده است که بســیاری کارشناسان از این 
مقوله به عنوان «خودتحریمی» یاد می کنند. متأســفانه درخصوص 
پنبه مورد نیاز صنعت نســاجی این مشــکل با تنگناهای بیشــتری 
مواجه اســت و از آنجا که کشــور ازبکستان از سال گذشته فروش و 
صــادرات پنبه خود را محدود کرده اســت و ترجیح بر تبدیل آن به 
نخ و ایجاد ارزش افزوده بیشــتر دارد، واحدهای ریســندگی کشور با 
توجــه به محدودیت های قرنطینه ای در خرید پنبه، بخشــی از پنبه 
مورد نیــاز خود را از هند تأمین می کنند  امــا هند هم به دلیل موانع 
مربــوط به تحریم هــای بین المللی ایران، پنبه را بــه مقصد امارات 
بارنامــه می کنــد و چون پنبه جزء کاالهایی اســت کــه واردات آن 
نیازمند گواهی بهداشت های بین المللی برای سازمان حفظ نباتات 
اســت، هند برای دور زدن تحریم ها این گواهی بهداشت قرنطینه را 
به مقصد امارات صادر می کند. از ســوی دیگر، طبق قانون سازمان 
حفظ نباتات ایران و عضویت ایران در کنوانســیون های بین المللی، 
چون مقصد در گواهی های بهداشــت  ایران درج نشده و امارات قید 
شده است، به این محموله ها اجازه ترخیص نمی دهد. براساس این 
در ســال گذشته شورای عالی امنیت ملی یا شورای اقتصادی سران 
قوا مصوبه ای صادر کردند تا گواهی بهداشــت کشــور واسط نیز به 
دلیل شرایط تحریمی قابل پذیرش باشد  اما این مصوبه ظاهرا تا پایان 
اسفندماه سال ۱۴۰۰ اعتبار داشته و مجددا باید از سوی شورای  عالی 
امنیت ملی تمدید شــود. با این  حال، تا زمان تنظیم این خبر و پس از 
۸۰ روز پیگیری انجمن صنایع نســاجی ایران، هنوز این امر به نتیجه 
نرسیده است و محموله هایی که به دشواری تحریم ها را دور زده اند، 
اکنون در شــرایط آب و هوایی نامناســب گمرکات جنــوب در انتظار 
تمدید یک مصوبه هســتند. این در حالی است که به دالیل متعدد و 
افزایش تقاضا اکنون پنبه در بازار های جهانی با رشد قیمت مواجه 
بوده است و ترخیص نشدن این محموله ها ممکن است به تعطیلی 
برخی از واحدهای ریســندگی منجر شــود. متأسفانه در سالی که از 
ســوی رهبر معظم انقالب به نام تولید دانش بنیان و اشــتغال زایی 
مزین شده است، میلیاردها سرمایه و چندین هزار تن مواد اولیه پنبه 
مورد نیاز واحدهای تولیدی ماه هاســت که در گمرکات، منتظر طی 
پیچ وخم های اداری و کارتابل های انبوه از مکاتبات امنیتی شــورای 
 عالــی امنیت ملی جهت تمدید یک مصوبه اســت تا امکان صدور 
مجوز ترخیص از مراجع حاکمیتی مانند شورای  عالی امنیت ملی یا 

شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه صادر شود.

مصوبه افزایش حقوق بازنشســتگان را کــه هیئت مدیره تأمین 
اجتماعــی و وزارت کار آن را امضا کرده بودند، بعد از یک ماه با 
یک تغییر اساسی ابالغ کرد؛ براساس تصمیم دولت بازنشستگان 
حداقل بگیر تأمین اجتماعی مطابق با مصوبه شورای  عالی کار، 
۵۷ درصد و بازنشســتگان سایر ســطوح بر اساس قانون بودجه 
۱۰ درصد مشــمول افزایش حقوق شدند. دولت بدون توجه به 
قانون و رویه همیشگی افزایش حقوق بازنشستگان بدعتی تازه 

گذاشت تا حرف خود را به کرسی بنشاند.
آیا مقاومت ها در برابر تصمیم دولت جواب داد؟

از افزایش حقوق بازنشســتگان شروع کنیم؛ هنوز اعتراض ها 
ادامه دارد. بازنشستگان شهرهای مختلف بعد از ابالغ افزایش 
۱۰ درصدی ســایر ســطوح، تقریبا هر روز اعتــراض کرده اند. این 
اعتراض ها باعث ورود مجلس به قضیه شد. مجلس جلسه ای 
غیر علنی با حضور وزیر کار مســتعفی و نمایندگان بازنشستگان 
تشــکیل و به دولت فرصت داد تا ظرف ۴۸ ســاعت مســئله را 
حــل کند  اما هنوز هیــچ اتفاقی نیفتاده، جز تغییــر وزیر کار که 
به هیچ عنوان نمی توان آن را یک دستاورد دانست؛ چراکه مشکل 
حقوق بازنشســتگان سایر سطوح به دولت مربوط می شود و نه 
وزیر مســتعفی کار. عبدالملکی پیش تر مصوبه تأمین اجتماعی 
برای افزایش حقوق بازنشســتگان را امضا کرده بود و این هیئت 
وزیران بود که تصمیمی دیگر گرفت. به هر حال فعال باید منتظر 
ماند و دید دولت تا چه حد از موضع خود کوتاه می آید. درمورد 

مسئله افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران بخش دولتی چطور؟ 
آیا اصالح تبصره ۲ بند ۳ مصوبه هیئت وزیران درمورد افزایش 
۱۰ درصدی حقوق کارگران بخش دولتی مشــکل را به طور کامل 
حل کرده است؟ پاسخ منفی اســت؛ دولت در همان اصالحیه 
جلســه ۱۱ خــرداد ۱۴۰۱ یک تبصره جایگزین گذاشــته اســت: 
«براســاس تبصره الحاقی یاد شــده، تبصره مــاده (۱۲۴) قانون 
مدیریــت خدمات کشــوری درخصوص مشــموالن این تبصره 
الزم الرعایه اســت». تبصــره ماده ۱۲۴ قانــون مدیریت خدمات 
کشــوری چه می گویــد؟ طبق ایــن تبصره «مجمــوع دریافتی 
کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه های اجرائی شاغل 
هســتند، نبایــد از (۲٫۱) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشــابه 
تجــاوز کند». بنابرایــن طبق این تبصره حقــوق کارگران بخش 
دولتی نباید بیش از ۲۰ درصد حقوق کارمندان باشــد و از آنجا 
که حقوق کارگران تنها یک بار در ســال در جلسه   شورای  عالی 
کار تعیین می شــود و احتمال تغییر حقــوق و مزایای کارمندان 
دولت در طول ســال وجــود دارد، این تبصره بــه ضرر کارگران 
بخش دولتی اســت. فرهاد فرهنگیان، عضو شورای هماهنگی 
اپراتورهای پســت های فشار قوی سراسر کشور، درخصوص این 
تبصره جایگزیــن به «ایلنا» گفته: «وقتــی در ابتدا حقوق کارگر 
را کاهــش می دهند تا بیش از ۲۰ درصد حقوق کارمند نباشــد، 
اگر در طول ســال حقوق کارمند افزایش پیدا کرد، حقوق کارگر 
ثابت باقی می ماند و دیگر نمی گویند حقوق کارمندان را افزایش 

دادیم؛ پــس حقوق کارگران را هم باید بــاال ببریم. این تصمیم 
ناعادالنه اســت». فرهنگیان با بیان اینکــه این تبصره به مراتب 
بهتــر از تبصره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران بخش دولتی 
اســت، می گوید: «الحاق تبصره ۱۲۴ حرکت هوشمندانه ای بود 
که دولــت انجام داد. دولت در واقع مــا را به مرگ گرفت تا به 
تب راضی باشــیم». در یک کالم؛ دولت درمورد افزایش حقوق 
کارگران بخش خود، درنهایت بخشی از چیزی را که می خواست، 
اجرائــی کرد. حاال اگرچه دولت بعد از اعتراض ها، قدم به قدم از 
مواضــع اولیه خود کوتاه آمد  اما به طور کامل هم عقب نشــینی 
نکرد. درمورد افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران بخش دولتی، 
مصوبه سازمان استخدامی اصالح شد و جای آن تبصره ای دیگر 
نشســت؛ تبصره جایگزینی که همچنــان مانع از اجرای مصوبه 
شــورای  عالــی کار به طور تمام و کمال و بدون هیــچ اما و اگری 
می شود. دولت درمورد افزایش حقوق کارگران دولت، در نهایت 
بخشــی از چیزی را که می خواست، اجرائی کرد. درمورد حقوق 
بازنشستگان نیز اگرچه تا این لحظه تصمیم قطعی اعالم نشده 
اســت  اما باید دید که دولت از مواضع خــود به طور کامل کوتاه 
می آید و در افزایش حقوق بازنشســتگان به رویه سال های قبل 
عمل می کند یا مانند مورد کارگران بخش دولتی، جایی هم برای 
اجرائی شدن بخشی از تصمیم خود باز نگه می دارد. البته این در 
صورتی اســت که دولت بخواهد تجدید نظری در تصمیم خود 

داشته باشد.

__

این مردم آزرده از گرانی
اما حضور فراوان دولت در مســائل اقتصادی، مورد انتقاد شــدید نئولیبرال ها و اقتصاددانان نئولیبرالی نظیر میلتون فریدمن و فردریش هایک قرار گرفت و بار دیگر بحث اقتصاد آزاد و عدم 
دخالت دولت در بازار عرضه و تقاضای سرمایه داری مطرح شد. بعد از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تفکرات نئولیبرالیستی منتها منطبق بر وضعیت اقتصاد وابسته به نفت ایران مطرح 
شــد. خصوصی ســازی مسئله توجه زیاد به بخش توزیع تجاری و بخوانید واسطه گری و داللی کاالها و اجناس را مطرح کرد. در آغاز دهه ۷۰، اقتصاد تولیدی کشور که متکی بر صنعت مونتاژ و 
صنایع وابسته به مواد اولیه وارداتی بود، بسیار ضعیف شد. در این زمان تحریم اقتصادی که از آغاز دهه ۶۰ شروع شده بود، همچنان ادامه یافت. ضعف تولید داخلی از یک  سو، گران شدن نرخ 
ارز از سوی دیگر و تحریم اقتصادی و بزرگ شدن هرچه گسترده نظام داللی در توزیع کاال، یکی داستان پر از آب چشم، گرانی و کمبود کاالها را به وجود آورد. در دهه ۸۰ این روند تشدید شد و در 
دهه ۹۰ تنگدستی هرچه بیشتر طبقات کم درآمد و متوسط درآمد اجتماعی شروع شد. آغاز گرسنگی و فقر در اواسط دهه ۹۰ شکل بسیار نگران کننده ای به خود گرفت و با شروع سال ۱۴۰۰ و پایان 
این سال و آغاز سال ۱۴۰۱، وضعیت اسفناکی از لحاظ گرانی کاالها و تورم در جامعه رقم خورد. در این شرایط وانفسای اقتصادی، نخستین قدم ها از  بین  بردن سیستم داللی کالن و فساد بیش از 
اندازه در توزیع کاالها، تعدیل اصولی نرخ ارز، مقابله با تحریم اقتصادی با سیاست های درست و سنجیده، استفاده از راهکارهای دولت رفاهی مدل کینز، به کارگیری سیستم کالن مدیریتی و استفاده 

از توان نیروهای خالق و تازه نفس در مدیریت های عالی و میانی است. از  بین  بردن ساختار فسادی که ایجاد مافیاهای مختلف در توزیع کاالهاست از دیگر طرح هایی است که باید اجرا شود.

ادامه از صفحه اول


