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دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه خبر داد:

بازگشت به کار حدود ۵۰  هزار 
کارگر در صنعت قطعه سازی

دبیر انجمن صنایــع همگــن نیرومحرکه و 
قطعه سازان گفت: داخلی سازی قطعات خودرویی 
با برپایی میزهای تعمیق ساخت داخل در وزارت 
صنعت آغاز شد و بر این اساس تاکنون ۴۰ تا ۵۰هزار 
نفر از نیروهای تعدیل شده صنعت قطعه سازی به سر 

کار خود بازگشتند.
آرش محبی نژاد   در گفت وگو با ایرنا افزود: روند 
بازگشت نیروها از اوایل امسال و تزریق حدود چهار 
هزار میلیارد تومان نقدینگی به صنعت قطعه سازی 
آغاز شد که در ماه های گذشته و با برگزاری میزهای 

تعمیق ساخت داخل جانی تازه گرفته است.
به گفته محبی نژاد، تاکنون حتی یک یورو از مبلغ 
۸۴۴ میلیون یوروی وعده داده شده به قطعه سازان، 
با وجود ابالغ بانک مرکزی بــه بانک های عامل و 
تمدید ۶ ماهه مهلت دریافت آن، عملیاتی نشــده 
که این مساله به دلیل نبود ارز و همچنین مشخص 
نبودن نحوه بازپرداخت آن توســط قطعه سازان و 

خودروسازان است.
دبیر انجمن صنایــع همگــن نیرومحرکه و 
قطعه سازان اضافه کرد: کمبود نقدینگی مهمترین 
مشــکل اجرای برنامه های تعمیق ساخت داخل 
قطعات خودرویی است که باید توسط بانک مرکزی 
و وزارت امور اقتصــادی و دارایی با همکاری وزارت 
صنعت حل شود، در غیر این صورت، میزهای تعمیق 

ساخت داخل بی ثمر می مانند.
به گفته وی، مشکل اصلی جذب سرمایه گذاری 
در این حوزه اســت و به همین دلیل از وزیر صنعت 
درخواســت شــد با ارائه بســته های تشویقی، 
سرمایه گذاران و سرمایه های مردمی را برای حضور 

در این بخش جذب کند.
محبی نژاد گفت:  قطعه سازان منابع محدودی 
برای سرمایه گذاری دارند اما کفاف برنامه هایی مانند 
تعمیق داخلی سازی قطعات را نمی دهد و در این 
زمینه باید از سوی دولت حمایت شده، خودروسازان 
در این طرح ها مشارکت کنند یا پول های سرگردان 

مردمی به سمت این صنعت جذب شود.
وی ابراز امیدواری کرد بــا برگزاری این میزها 
و حمایت وزارت صنعــت، در آینده میانگین عمق 
ســاخت داخل خودروهای تولیدی بــه بیش از 

۹۰درصد برسد.
    

 مدیرکل حمایت از مشاغل 
و بیمه بیکاری وزارت کار:

مشکالت بنگاه های اقتصادی تنها 
نقدینگی نیست

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت تسهیالت به 
طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰درصدی 
خبر داد و گفت: شناسایی،  پیگیری و حل مشکالت 
بنگاه ها در مرحله اول برعهده کارفرمایان و مالکان 

بنگاه هاست.
کریم یاوری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از 
سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۱۸۲۰ میلیارد تومان 
تسهیالت از محل رونق تولید به واحدهای اقتصادی 
اختصاص یافته و به بنگاه هایی که نیاز به نوسازی 
و بازســازی دارند و طرح هــای نیمه تمامی که از 
پیشــرفت فیزیکی ۶۰درصــدی برخوردارند نیز 

تسهیالت پرداخت شده است.
وی افــزود: در صورتی که مالــکان به عنوان 
ســهامداران کارخانه ها و بنگاه هــا موفق به حل 
وفصل مشکالت نشــوند وزارتخانه ای که مجوز 
فعالیت و تاســیس بنگاه را صادر کــرده متولی 
رسیدگی به مشــکل بنگاه خواهد بود و در نهایت 
کارگروه های استانی و ملی رفع موانع تولید وارد 

عمل خواهند شد.
یاوری درباره عمده ترین مشکالت بنگاه های 
اقتصادی گفت: مشکل اصلی بنگاه ها تنها نقدینگی 
نیســت و باال بودن هزینه های تولید، انباشــت 
محصول و بعضا سوءمدیریت ها هم به عنوان بخشی 
از مشکالت درون کارگاهی اثرگذار است. در کنار 
آن مشکالتی همچون قاچاق کاال، واردات بی رویه 
و رکود هم مشکالتی را برای بنگاه ها ایجاد کرده 
است. مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری 
وزارت کار در پایــان بر لزوم صیانــت از نیروی 
کار شــاغل در بنگاه ها تاکید کرد و گفت: برای 
حفظ بقا و دوام واحدهــای اقتصادی، حمایت 
از کارآفرینان و ســرمایه گذاران، رونق تولید و 
پایداری اشتغال رسیدگی و حل و فصل مشکل 

بنگاه ها ضروری است.
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اخبار کارگری

هر چند تالش ها بــرای برابری 
جنسیتی که دســتمزد برابر برای 
زنــان و مردان نیز ذیــل آن تعریف 
می شود، دهه هاســت که آغاز شده 
اما تصویب قوانینی کــه بتواند این 
برابری را به صــورت کامل محقق 
کند تنها از حدود یک دهه پیش، آن 
هم در کمتر از ۱۰ کشور به صورت 
واقعی اتفــاق افتاده اســت. بر این 
اساس نابرابری جنســیتی و به تبع 
آن نابرابری دستمزد زنان و مردان 
که از آن به عنوان شکاف جنسیتی 
دستمزد نیز یاد می شود، همچنان 

وجود دارد.
پژوهش های بین المللی نشــان 
می دهد زنــان عالوه بــر اینکه در 
کشور های مختلف سهم کمتری در 
بازار کار دارند، در صورت اشــتغال، 
درآمد کمتری هم دارند. درآمد زنان 
تنها ۵۴درصد مردان اســت و این 
شکاف در کشور های مختلف بسته 
به قوانیــن موجــود و رویکرد های 

فرهنگی تفاوت دارد.
 شکاف جنسیتی دستمزد 

در ایران
در ایــران و در ســال های اخیر 
تالش شده با تصویب قوانین متعدد، 
شکاف جنســیتی دستمزد کاهش 
یابد. بررسی ها نشــان می دهد که 
اصالحات در این زمینــه منجر به 
کاهش شکاف دستمزد در مشاغل 
دولتی و در رده های باالی مدیریتی 
شده است. پژوهشــی که »نازنین 
بیــدار بخت نیا« دانشــجوی علوم 

اقتصــادی گروه اقتصاد دانشــگاه 
آزاد اســالمی اهــواز و »علیرضــا 
جرجرزاده« استادیار گروه اقتصاد 
دانشگاه آزاد اسالمی اهواز کرده اند، 
نشان می دهد که شکاف جنسیتی 
دستمزد در بخش خصوصی بیش  از 
بخش عمومی است. با توجه به اینکه 
بخش خصوصی سهم قابل توجهی 
از اشتغال را دربردارد، هم دستمزد 
کمتری پرداخــت می کند و هم در 
مقایســه با بخش عمومی شــکاف 
جنســیتی بیشــتری در پرداخت 
دستمزدهای این بخش وجود دارد.

برخــی از گزارش هــا وضعیت 
ایران از نظر شــکاف جنســیتی را 
مطلوب توصیــف نمی کنند. طی 
سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ با افزایش 
شاخص شکاف جنسیت ایران، این 
فاصله رو به کاهش بوده اســت اما 
در سال های بین ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ با 
تغییرات افزایشی و کاهشی مواجه 
بوده اســت. به طور کلــی می توان 
گفت تغییرات شکاف جنسیت دهه 
اخیر ایران فاقد روندی ثابت است و 
نوعی عقب گرد یا حداقل ایستایی 
از میانــه دهه گذشــته در کاهش 
نابرابری های جنســیتی مشاهده 
می شــود. بهترین امتیاز شاخص 
شکاف جنسیتی برای ایران مربوط 
به سال ۲۰۰۸ است که در این سال 

این شــاخص به ۰/۶۰۲ رسید 
ولی هیــچ گاه امتیاز ایران به 
این حد بازنگشــت. بهترین 

رتبه ایران در شاخص شکاف 

جهانی جنســیت در سال ۲۰۱۸، 
مربوط به بخش آموزش )دستیابی 
به آموزش( اســت که در بین ۱۴۹ 
کشــور در رتبه ۱۰۳ قــرار گرفته 
است. پس از آن بهترین رتبه ایران با 
قرار گرفتن در رتبه ۱۲۷، مربوط به 
بخش سالمت )بهداشت و بقا( است. 
بخش اقتصاد نیز با کسب رتبه ۱۴۳ 

بدترین بخش در این حوزه است.
نگرانی از کاهش مشارکت 

اقتصادی زنان
»مهناز قدیــرزاده« فعال حوزه 
زنان و کارشــناس روابــط کار در 
گفت وگو با ایلنا، بــا اذعان به اینکه 
شکاف جنسیتی در حوزه اقتصادی 
در ایران همچنان وجــود دارد، از 
روند های تشدیدکننده این شکاف 

ابراز نگرانی می کند.
او می گوید: بررســی ها در یک 

دهه اخیــر حاکی از این اســت 
کــه عملکرد در زمینه شــکاف 

جنســیتی در زمینــه 
ر  د ی  د قتصــا ا

مــواردی خــوب و در مــواردی 
ناامیدکننــده بوده اســت. به نظر 
می رسد ســال ۲۰۱۹ را باید یکی 
از ســال هایی بدانیم کــه عملکرد 
مناســبی در ایــن زمینــه حاصل 

نمی شود.
این کارشناس روابط کار تصریح 
می کند: نگاهی به آمار ارائه شــده 

درباره بیــکاری در بهار 
امســال ما را به نتایج 

نگران کننده ای درباره مشــارکت 
اقتصادی زنان می رساند. وضعیت 
اشتغال زنان به خودی خود مناسب 
نیست، چنانکه گزارش های رسمی 
نشــان می دهد کمتر از یک پنجم 
کل شاغالن کشــور را زنان تشکیل 
می دهنــد. با این وجــود، طی یک 
سال منتهی به بهار ۹۸ شاهد ریزش 
شاغالن زن و عجیب تر از آن کاهش 

جمعیت فعال زنان بوده ایم.
به گفته او، گــزارش مرکز آمار 
نشان می دهد وضعیت زنان در بهار 
۹۸ نسبت به بهار ۹۷ وخیم تر شده 
است. در بهار امسال به جمعیت فعال 
مردان نســبت به بهار قبلی افزوده 
شــد، اما ۱۷۰هزار نفر از جمعیت 
فعال زنان کاسته شــد. بدتر اینکه 
در بهار سال جاری، تعداد شاغالن 
زن نیز دچار ۳۲هزار نفر عقب گرد 
شــد. این در حالی بود کــه در بهار 
سال قبل، تعداد شاغالن زن بیش 

از ۲۷۵هزار نفر افزایش یافته بود.
قدیــرزاده بــا بیــان اینکه هر 
چند باید پژوهش هــای عمیقی تر 
و گســترده تری صــورت گیرد اما 
می توان فرضیه ای ابتدایی را مطرح 
کرد، می گویــد: به نظر می رســد 
نوســانات اقتصادی که باعث شده 
واحد هــای تولیــدی در تامیــن 
هزینه های خود دچار مشکل باشند، 
از طرفی به تعدیل نیروی کار منجر 
شــده و اولین گزینه ها بــرای این 
تعدیل زنان شاغل بوده اند و از طرف 
دیگر نابرابری جنسیتی دستمزد را 
تشدید کرده که منجر به خروج زنان 

از جمعیت فعال شده است.
او توضیح می دهــد: همواره این 
موضوع مطرح بوده که زنان حاضرند 
با دریافت مزد کمتری نســبت به 
مــردان کار کنند. ایــن ذهنیت، 
کلیشــه ای را در بیــن کارفرمایان 
شکل داده و بر این اســاس آنها در 
مقاطعی کــه می خواهنــد هزینه 
نیروی کار را پایین بیاورند به سراغ 
زنان می روند. احتمال دارد حقوق 
پیشنهادی برای زنان آن قدر پایین 
بوده باشد که زنان عطای کار کردن 
را به لقایش بخشیده و از شمول 

جمعیت فعال خارج شده اند.
قدیرزاده بــا بیان اینکه 
شکی نیســت که وضعیت 
شــکاف جنســیتی در ایران 
نامطلوب اســت، عنــوان می کند: 
مســاله نگران کننده این است که 
از میان چهار شــاخصی کــه با آن 
شکاف جنســیتی را می سنجند، 

مشــارکت اقتصــادی در وضعیت 
بدتری نسبت به آموزش، بهداشت 
و مشــارکت سیاســی قرار دارد و 
این نشــان می دهد به رغم افزایش 
تعداد زنان تحصیل کرده در ایران، 
آنها همچنان در ورود بــه بازار کار 
و مشــارکت اقتصادی با مشکالت 

زیادی رو به رو هستند.
 شکاف دستمزد 
و خانه نشینی زنان

در سال های اخیر بیش از گذشته 
به مقوله برابری جنسیتی توجه شده 
است. دنبال کنندگان برابر جنسیتی 
بر این نظر هستند که کاهش چنین 
شــکافی عالوه بر اینکــه حرکتی 
در راستای عدالت اســت، منجر به 
توسعه یافتگی می شود چرا که عمال 
در برخی کشــور ها زنان به عنوان 
نیمــی از جمعیــت از فعالیت های 
اقتصادی کنار گذاشــته شــده و از 
ظرفیت آنها اســتفاده نمی شود. در 
ایران به رغم اینکــه جمعیت زنانی 
که وارد دانشگاه می شوند از جمعیت 
مردان متقاضــی تحصیالت عالی 
بیشتر شــده، اما همچنان زنان در 
جســت و جوی کار ناکام می مانند و 
حتی بدتر از آن ممکن است شرایط 
به گونه ای باشد که آنها اصال به فکر 
کار کردن نیفتند. موانع فرهنگی و 
اجتماعی دلیلی برای بی رغبتی زنان 
برای ورود به بازار کار است اما نباید 
از دالیل اقتصادی کــه اصلی ترین 
آن این اســت که زنــان تقریبا در 
همه مشاغل کمتر از مردان حقوق 
می گیرند، غافل ماند. کاهش شکاف 
جنســیتی دســتمزد هدفی است 
که هرچند در ایران در ســال های 
اخیر دنبال شــده، اما تنها در مورد 
مشــاغل دولتی و رده باال شــاهد 
اصالحاتی بوده ایــم. همچنان زنان 
در بخش خصوصی بســیار کمتر از 
مردان حقوق می گیرند، آن قدر که 
در شــرایط بد اقتصادی که حقوق 
ماهانه کفاف نمی دهد، بســیاری از 
آنها ترجیح می دهنــد کار را ترک 

کنند و در خانه بنشینند.

بهار امسال ۱۷۰هزار نفر از جمعیت فعال زنان کاسته شد

شکاف جنسیتی مزد و ناامیدی زنان از بازار کار

خبر

یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر واکاوی 
جریان خصوصی ســازی در کشــور گفت: اگر 
مثل گذشته ۴۹درصد ســهام کارخانه ها را به 
کارگران و ۵۱درصد را به بنگاه خصوصی بدهیم 
این صنایع به سرنوشت کارخانه های هفت تپه و 

هپکو دچار نمی شوند.
علیرضا حیدری در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: بررسی قانون واگذاری مصوب سال ۱۳۷۳ 
نشان می دهد هدف از خصوصی سازی و واگذاری 
بنگاه های دولتی به بخــش خصوصی، کارآیی 
و بهره وری، اثربخشــی، توسعه بنگاه، خالقیت 
و نوآوری عنوان شــده تا بهره وری بیشــتری از 
سرمایه های ملی داشته باشیم و حس مالکیت 
مدیران جدید موجب شــود در بحث انباشــت 
ثروت و دارایی، توسعه بنگاه، بازار فروش و تنوع 

تولید ورود کرده و بنگاه را بزرگتر کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه برخالف اهدافی که 
برای خصوصی سازی ترسیم شده بنگاه را واگذار 
کردیم و کسی که مالک آن شــده تصور کرده 
بیشترین سودآوری و بهره وری در تعطیلی بنگاه 

اســت، درحالی که در واگذاری ها می توانستیم 
بخش قابل توجهی از سهام کارخانجات را به بدنه 

کارخانه و کارگران واگذار کنیم.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به مشارکت 
کارگران در ســهام کارخانه ها در گذشته گفت: 
قبال واگذاری ها به این شکل صورت می گرفت 
که ۴۹درصد ســهام به کارگران و ۵۱درصد به 
بخش خصوصی تعلق می یافت و تفاوتشــان در 
ســود حاصل از فعالیت کارگاه دو درصد بیشتر 
نبود اما ۵۱درصد قدرت مدیریت و کنترل واحد 
را به دست بخش خصوصی می دادند تا از توانایی 
مدیریتی باالتــر، خالقیت و نوآوری بیشــتر و 

برنامه ریزی و تولید بهتر برخوردار شود.
حیدری تاکید کرد: بــا وجود پیش بینی 
ســهم ۵۱درصدی برای مالــک خصوصی، 
هر اقدامی در بنگاه انجام شود باید ۴۹درصد 
سود حاصل از آن به جیب کارگران برود لذا 
کارگران ســهامدار عمده تلقی می شــدند 
و اتفاقی کــه از این منظر می افتــاد این بود 
که ســهامدار ۴۹درصدی می توانســت در 

سرنوشــت کارخانه نقش داشــته باشد، در 
هیات مدیره حضور یابد و در تصمیم گیری ها 
دخالت کند تا به سرنوشت کارخانه هایی مثل 
هپکو و هفت تپه که زمانی گل سرسبد بودند، 
نیفتد و مدیریت آنها بــه راحتی برای همه 
کارگران تصمیم نگیرد و نظر ســهامداران 

۴۹درصدی را جلب کند.
وی دربــاره تحقیــق و تفحــص مجلــس 
از خصوصی ســازی نیز گفــت: معتقدم بحث 
واگذاری بنگاه هــای دولتی به بخش خصوصی 
را باید وارد یک گفت وگوی اجتماعی کنیم تا به 
تغییر قوانین و مقررات ناظر بر خصوصی سازی 
منجر شود. طبعا ســهم ۴۹درصدی کارگران 
و سهم ۵۱درصدی بنگاه، یکی از کلیدی ترین 
بحث هاست و می تواند خصوصی سازی را از این 

وضعیت درآورد.
حیدری ادامه داد: اگر قرار بود مالکیت دولتی 
در دنیا پایه و اساس پیشــرفت و توسعه باشد، 
کشــورها به ســمت مالکیت غیردولتی و ورود 
سرمایه های خصوصی به اقتصادشان نمی رفتند، 

بازار بورس ایجاد نمی کردند و ابزار مالی مختلف 
را به کار نمی گرفتند.

وی درباره واگــذاری کارخانه ها به کارگران 
در قالب بنگاه هــای تعاونی نیــز گفت: تفاوت 
شرکت های تعاونی با شرکت های سهامی خاص 
در این اســت که به هر میزان آورده ای داشــته 
باشند به همان میزان هم در تصمیم گیری رای 
دارند. تعاون در ســرمایه های خرد که هم تراز، 
هم ارزش و هم عرض باشند موثر است بنابراین 
تعاونی در چنین شــرکت هایی نمی تواند موثر 
باشــد و نمی توان ۱۰درصد دارایی یک شرکت 
را با کسی که یک صدم درصد آورده دارد، یکی 
کرد و هر دو را صاحب یک رای دانست تا میزان 

نفوذ و کنترل و مدیریت شرکت یکی باشد. این 
کارشناس حوزه کار با بیان اینکه قالب تعاون در 
جایی قابل شکل گیری است که اساسا آورده ها 
به میزان ســهم نفوذ و کنترل در شــرکت برابر 
باشند، تصریح کرد: با این وجود قالب تعاون برای 
کارگران مفید فایده تر اســت چون وقتی که در 
شرکت سهامی خاص به تک تک کارگران سهام 
را واگذار می کنیــم کارفرمای ۵۱درصد ممکن 
است ســهام کارگران را بخرد ولی سهام تعاونی 
را کارفرما نمی تواند به راحتــی بخرد بنابراین 
اگر یک شرکت تعاونی تشکیل بدهیم کارگران 
می توانند سهم ۴۹درصدی آن را که به راحتی 

قابل خرید نیست، مالک شوند.

کارشناس حوزه کار:

خصوصی سازی به معنی تعطیلی کارخانه نیست

در بهار امسال به جمعیت 
فعال مردان نسبت به 

بهار قبلی افزوده شد اما 
۱۷۰هزار نفر از جمعیت 

فعال زنان کاسته شد. بدتر 
اینکه در بهار سال جاری، 

تعداد شاغالن زن نیز دچار 
۳۲هزار نفر عقب گرد شد

مساله نگران کننده این 
است که از میان چهار 

شاخصی که با آن شکاف 
جنسیتی را می سنجند، 

مشارکت اقتصادی در 
وضعیت بدتری نسبت 
به آموزش، بهداشت و 

مشارکت سیاسی قرار دارد
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کار برابر  ؛  درآمد  نابرابر!


