
وقوع شوک در بازار ارز کافی 
بود تا دولت به فکر عملی کردن 
سیاست های یارانه ای برای کاهش 
فشار از دهک های پایین جامعه و 
صنایع و واحدهای تولیدی بیفتد. 
با این وجود همچنان خبر از تضعیف 
صنایع پایین دستی و واحدهای 
کوچک و متوسط منتشر می شود. 
از طرف دیگر شرایط برای رانت 
فراهم شد و شرکت های صوری 
که تنها روی کاغذ وجود داشتند، 
توانستند در این شرایط ارز دولتی 
دریافت کنند که خیلی ها وابسته 
به افرادی بودند که بهره های رانتی 
داشتند. در عین حال تخصیص 
سبد کاال و سیاست های یارانه ای 
نیز الزامًا در شــرایط اقتصادی 
فعلی مســاوی با بهبود وضعیت 
جامعه نیست. با احسان سلطانی، 
کارشناس اقتصادی در باب این 

مشکالت به گفت وگو نشستیم.
    

 شــرایط تورمی بسیاری از 
متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر 
قرار می دهد. شوک ارزی اخیر این 
شــرایط تورمی را تشدید کرد و 
دولت سیاست های تخصیص یارانه 
به صنایع و دهک هــای پایین 
درآمدی را در پیــش گرفت. با 
این حال چه به لحاظ اجرایی و چه به 
لحاظ نظارتــی همین تخصیص 
یارانه ها نیز به دست صنایع و در 
نتیجه جامعه نرسید. در نهایت 
شرایط شوک ارزی تضعیف برخی 
بخش های صنعتی را در پی داشت. 
به نظر شــما تأثیر شوک ارزی بر 
صنایع کشــور چه بــوده و آیا 
سیاســت های یارانه ای راهکار 

درستی برای مشکالت بود؟
وقتی که بحث تخصیص ارز دولتی 
مطرح شد، گفتند که از صنایع حمایت 
می کنیم اما عماًل اتفاقی نیفتاد. اینکه 
دولتی بخواهد با ایجاد شــوک ارزی از 

تولید حمایت کند، سیاستی است که 
در هیچ جای دنیا نه کســی اجرا کرده 
و نه عرف اســت. کشــورهایی که در 
دوره های زمانی با نرخ ارز بازی کرده اند، 
در حد ۱۰ تا ۲۰درصد بوده و عالوه بر آن 
خیلی از سیاست های پشتیبان را اجرا 
کرده اند. این سیاست های پشتیبان، 
سرمایه گذاری، هزینه های پایین تولید، 
رونق فضای کسب و کار و ثبات اقتصاد 
کالن بوده اســت. این را در هیچ جای 
دنیا قبول ندارند کــه اقتصاد کالن را 
بی ثبات کنند و بگویند، تولید پیشرفت 
می کند. چنین چیزی نشده و نخواهد 
شد. همچنین دهک های پایین جامعه 

قربانیان شوک ارزی بودند.
دولت وقتی می بیند که شــرایط 
بحرانی شده، ســعی می کند از تولید 
حمایت کند و طی همیــن اقدام هم 
فشارهای دیگری به تولید وارد می آید. 
عمالً هم هیچ کاری نمی کند. کمااینکه 
بحث یارانه های انرژی نهایتاً به حمایت 
از خودروسازها رسید؛ خودروسازهایی 
که خــود مســبب افزایــش قیمت 
حامل های انرژی هستند. سیاست های 
دولت در حوزه  های خودروســازی و 
حمل و نقل عمومی مســئول اصلی 
وضعیت کنونی به شمار می  رود و همین 
امر بخش مهمی از مصرف باالی بنزین 
را به مردم تحمیل کرده است. جالب تر 
اینجاست که دولت از بخشی که خود 
به وجودآورنده مشــکل بود، حمایت 
کرد. حمایت های مالی به خودروسازها 
پرداخت و یارانه  به این بخش داده شد؛ 
آن هم به بخش خصولتی یعنی بخشی 

که توسط دولتی ها و وزارت صنعت و 
معدن اداره می شد.

  اخباری مبنی بر دریافت ارز 
دولتی از سوی برخی و فروش در 
بازار آزاد به گوش رسید. همچنین 
برخی با ثبت شرکت های صوری که 
فقط روی کاغذ بودند، توانستند ارز 
دولتی بگیرند. به چه دلیل یارانه ها 

به طور واقعی به صنایع نرسید؟
اگــر حمایتــی از تولیــد صورت 
می گیــرد، نهایتاً نصیــب واحدهای 
خصولتــی می شــود و نصیب بخش 
خصوصی واقعی نمی شود. منظور این 
است که بخش خصوصی نیز کمابیش 
قوی تر نشــده و ضعیف تر هم شــده 
اســت. اقدامــات و راهکارهای دولت 
برای حل مشکالت اقتصادی کشور، 
برنامه ریزی شده نیســت. هیچ کدام 
ساختاری و نهادی نیست. مثاًل چون 
االن دولت می خواهد قیمت یک چیز 
را گران کند، می گوید به شــما یارانه 
می دهم اما این مســاله اصاًل جوابگو 

نیست.
راهکار نجات اقتصــاد و تولید این 
سیاست هایی نیست که دولت در حال 
عملی کردن آن است. در کشور ما که 
این همه بهره بانکی داده می شــود و 
این همه ملک و هزینه اجاره باالست 
و رانت در صنایع باالدســتی تقسیم 
می شود، طبیعی است که تولید صنایع 
پایین دســتی ضعیف شــود. وقتی 
می گویم تولید، منظورم صنایعی مثل 
پتروشیمی و فوالد نیست، بلکه منظورم 
صنایع پایین دستی، واحدهای تولیدی 

و صنعتی کوچک و متوســط و بخش 
خصوصی است. طبیعی است که یارانه 
و حمایت به این صنایع نمی رسد. برای 
اینکه همه اقدامات و سیاست گذاری ها 
در راســتای این است که باالیی ها نفع 
ببرند و اسمش را هم بخش خصوصی 
گذاشــته اند.  تا وقتی که ساختارها را 
درست نکنیم، هر کاری انجام دهیم، 
شرایط بدتر می شــود. حتی هر اقدام 
درســتی هم انجام دهیــم، به عکس 
خودش تبدیل می شود و اثرات سوء به 
بار می آورد. گاهی ممکن است دولت 
اقدامات درســتی هم انجــام دهد اما 
چون ســاختار معیوب است و مشکل 
دارد، در نهایت نتیجه عکس می گیرد. 
ما در ســاختاری نفس می کشیم که 
پر از رانت و فساد اســت و مثل بدنه ای 
است که فاسد و آلوده شده است. اینجا 
دیگر باید به ســراغ اصالح ســاختار 
بروید. باید ساختار اقتصادی کشور را 
به گونه ای ترمیم کــرد که بدون اینکه 
نیاز به یارانه باشد، در فضای رقابتی کار 
کند. این فضای رقابتی اصالً وجود ندارد. 
حتی می گویم دولــت نیتی هم برای 
کمک کردن ندارد و اینها را می گوید تا 

مخاطبان خود را قانع کند.
 بحث حمایت های یارانه ای 
مثل سبد کاال و انواع کمک هایی که 
دولــت برای باال آوردن ســطح 
معیشت دهک های پایین جامعه 
انجام داد یا در دستور کار دارد، تا 

چه اندازه کارآمد بود؟

گفتــه می شــود می خواهند به 
طبقات محــروم یارانــه بدهند و در 
عین حال کاالهای اساســی را گران 
کنند. در حال حاضــر هزینه مخارج 
خانوار پایین ترین دهک یک میلیون 
و 5۰۰هزار تومان در ماه و هزینه های 
مخارج باالترین دهک بین ۱5 تا ۲۰ 
میلیون تومان در ماه است. نمی شود 
که همه چیز را گران کــرد و گفت به 
دهک پایینی کمک می کنیم و یارانه 
می دهیم. بــرای دهک دوم که حدود 
۲ و نیم میلیون تومــان درآمد دارد، 
۱5۰هزار تومان یارانــه ای که به این 
خانواده تعلق می گیرد، تأثیری ندارد 
به این خاطر کــه هزینه هایش الاقل 

۳۰۰هزار تومان افزایش داشته است.
بــرای دهک بــاالی درآمــدی با 
میانگین مخارج ۱5میلیــون تومان 
افزایش قیمت کاالهای اساسی در عمل 
چندان تاثیری ندارد امــا برای دهک 
پایین درآمدی با میانگین مخارج یک 
میلیون تومان در مــاه، افزایش قیمت 
کاالهای اساسی فاجعه  آمیز است. اینکه 
مدام قیمت ها باالتر برود و گرانی به بار 

بیاید، خیلی برای جامعه مخرب است.
نحله اقتصــادی نئولیبــرال که 
دغدغه عدالت یا فساد نداشته و همواره 
مروج سیاســت  های ناعادالنه ســاز و 
نابرابرســاز مانند تعدیــل اقتصادی، 
خصوصی سازی های پرفساد، سودهای 
بانکی باال و سلطه بخش مالی بر بخش 
مولد بوده، هم اکنون با مستمسک قرار 
دادن عدالت محوری و مبارزه با فساد، 
افزایش بهای کاالهای اساســی را در 

کانون فعالیت خود قرار داده است.
 اخیراً مباحثی در مورد باال 
بردن قیمت بنزین مطرح شــد. 
مجموعاً این سیاســت ها چقدر 

درست بودند؟
اگر کاالیی را یک واحد گران کنید، 
الزاماً در کل اقتصاد یــک واحد گران 
نمی شــود، بلکه بیش از یــک واحد 
گران می شــود به این خاطر که اثرات 
جانبی دارد. اثــرات تقویت کنندگی، 

چندبرابرشوندگی و سرریز دارد.
متأسفانه عده ای به صورت سطحی 
و ســاده معادالت پراشتباه می چینند 
و اجرایی هم می کننــد. در مورد یارانه 
انرژی شــاهد بودیم که هــم افزایش 
قیمت ها بی اثر شــد، هم یارانه ها برای 
مردم بی معنی شد و هم باری بر دوش 
دولت گذاشت. هیچ نتیجه ای از این کار 
گرفته نشد، به این خاطر که ساختارها 
مشکل دارد. در ساختار بازار فقط باید 
بنزین به قیمت جهانی باشــد؟ خب 
باید خودرو هم به قیمت جهانی باشد. 
در بازار نمی توانید جاهایی که دوست 
دارید را آزاد بگذارید و جایی که دوست 
نداریــد را محدود کنیــد. این تعریف 
اشتباهی است که عده ای از اقتصاد بازار 
می دهند. این اقتصاد بازار نیست بلکه 

کالهبرداری است.
 راهکار ویژه امروز کشور در 

حوزه اقتصادی چیست؟

اولیــن وظیفه ای کــه دولت باید 
انجام دهد، ثبات اقتصاد کالن است. 
وقتی که دولت در تســخیر گروه های 
رانتــی و منفعت جــو اســت، ثبات 
اقتصاد کالن کاًل از بین می رود. رکن 
خیمه خراب شــده، حاال برای بقیه 
بخش های خیمه چه کاری می توان 
انجام داد؟ ۷۰ الــی ۸۰درصد صنایع 
فــوالد، ۸۰درصــد معــادن بزرگ 
و ۸۰درصــد بــورس و تقریبــاً همه 
بانک ها و ۹۰درصد پتروشــیمی ها 
به طور مســتقیم یا غیرمستقیم در 
دست دولت یا شــبه دولت قرار دارد. 
وقتی می گوییم شــبه دولت، منظور 
بخش هایی از دولت اســت که رسماً 
دولتی نیستند اما جزو دولت حساب 
می شــوند. ارگان های مختلف و انواع 
بنیادها خصوصی هســتند؟ اسمش 
را گذاشــته اند خصوصی اما در اصل 
خصوصی نیستند. دولت باید در اولین 

قدم ثبات اقتصاد کالن را بازگرداند.
دولت باید به ســمت یک نظام ارز 
تجاری منســجم برود که دیسیپلین 
دقیق و متناسب با شرایط کشور داشته 
باشد، ورود و خروج ســرمایه و کاال را 
کنترل کند، قیمت ارز را کنترل کند و 
مایحتاج مردم را تأمین کند. اگر این کار 
را به درستی انجام بدهد، خیلی از مسائل 
حل می شــود. ما در شرایط نرمال یک 
اقتصاد آزاد قرار نداریم. ما یک اقتصاد 
تحت تحریم، در جنــگ اقتصادی و 
تسخیر شده توسط رانت خواران و یک 
مشت خصولتی و غیرخصولتی هستیم. 
ما یک اقتصاد نرمال نیستیم. برای یک 
اقتصاد نرمال هم گــران کردن بنزین 
الزاماً به حل شدن مسأله حمل و نقل 
منجر نمی شــود. کل بــازار باید با هم 

تصحیح شود.
آمــار نشــان می دهد کــه هزینه 
مشــکالت اقتصادی را مــردم طبقه 
متوســط و پایین می دهند. حتی در 
شرایط تحریمی منافع رانتی ها و کسانی 
که در دولت و قدرت هستند، کماکان 
حفظ شده و سودشــان افزایش یافته 
اســت. این وســط فقط مردم اذیت 

می شوند.

t oseei r ani . i r
دسترنج4

کارشناس بازار کار:
ثبات، در شرایط فعلی بر ایجاد 

اشتغال جدید اولویت دارد

کارشناس حوزه کار گفت: در شرایط فعلی دولت 
هر چه بتواند ثبات را در بازار کار برقرار کند، امکان 
فعالیت ها در بازار کار افزایش می یابد. چنانچه دولت 
قبل از تثبیت و آرام کردن بازار کار به دنبال اشتغال 

جدید باشد، نابسامانی بازار کار تشدید می شود.
حمید حاج اســماعیلی به ایرنــا گفت: بحث 
تخصیص منابع و اعتبارات در کشور با مشکالت و 
پیچیدگی هایی همراه است و علت آن این است که 
به دلیل شرایط خاص اقتصادی بودجه به درستی 
طرح و برنامه ریزی نشده است. همچنین با وجود 
نابسامانی های ناشی از تحریم های ظالمانه، منابع 
بودجه و اعتبارات و تخصیص ها با نوسان روبه رو است 
و نمی توانیم به صورت جدی بگوییم که این اعتبارات 
در وقت مقرر و با همان میزان مشخص شده عملیاتی 
شود. وی تصریح کرد: دولت باید شرایط خاص را برای 
تامین و تخصیص اعتبار برای موضوعات مختلف در 
کشور مدنظر داشته باشد، زیرا شرایط جدیدی برای 
کشور ایجاد می شود و این به نفع کشور است. این 
کارشناس حوزه کار گفت: در شرایط موجود کشور، 
تثبیت و حمایت از بازار کار بهترین اقدام دولت است و 
چنانچه به دنبال توسعه اشتغال جدید باشیم، شرایط 
نابسامان در بازار کار تشدید می شود. اعزام نیروی کار 
راه حل مناسبی برای کاهش بیکاری در کشور است. 
نیروی کار ارزشمندی در حوزه بهداشت و درمان، 
فنی و مهندسی و کشــاورزی در ایران وجود دارد 
که با اعزام آنها ارزآوری برای کشور خواهیم داشت. 
بسیاری از کشورهای اروپایی با مشکل نیروی کار 
مواجه هستند. برای نمونه کشور آلمان ۱۰۰هزار 
آواره سوری را جذب کرد. ما نیز می توانیم از طریق 
کانال های رسمی اقدامات موثری در این خصوص 
انجام دهیم. وی افزود: دولت پس از تثبیت بازار کار، 
می تواند بخش کشــاورزی و دامپروری را به دلیل 
منابع غنی که در کشور وجود دارد پیگیری کند و 
حتی می تواند برای توسعه اشتغال حوزه گردشگری 
را مدنظر قــرار دهد زیرا با توجــه به ظرفیت های 
موجود مشکلی در توسعه این مشاغل وجود ندارد. 
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: البته دولت باید 
در تخصیص اعتبار اولویــت را به صنایع موجود در 
شهرک های صنعتی که با مشکالت زیادی دست و 
پنجه نرم می کنند، اختصاص دهد. وی درباره ایجاد 
اشتغال در بخش خدمات با توجه به آسیب پذیری 
صنایع در شرایط تحریم گفت: وقتی بازار کوچک 
می شود امکان توسعه بازار کار خدمات به دلیل منابع 
محدود کاهش می یابد و در محدودیت، بازار کار دچار 
تنزل می شود. حاج اســماعیلی اظهار داشت: هم 
اکنون دولت درگیر مسائل اساسی همچون مباحث 
سیاسی و استراتژیک است بنابراین پیش از اینکه 
به دنبال توسعه باشد به دنبال تثبیت است و تالش 
می کند شــرایطی فراهم کند که امکان دسترسی 
مردم به حداقل ها فراهم شود. وی تصریح کرد: در 
شرایط موجود به دلیل انحرافات و سوءاستفاده هایی 
که در حوزه خدمات اتفاق می افتد، دولت مترصد این 
است که توزیع را به شکل عمده از طریق سازمان ها و 
ارگان های دولتی انجام دهد و این به نفع کشور است.

    
حل مشکالت ۲۰۵۴ بنگاه 

تولیدی آغاز شد
دبیرستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه 
رفع مشکالت ۲هزار و 5۴ بنگاه تولیدی در دستور 
کار قرار گرفته اســت، گفت: حل و فصل مشکالت 
بنگاه های تولیدی ســرعت می گیــرد. به گزارش 
روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، میثم 
زالی با اشاره به دســتور اخیر وزیر صنعت مبنی بر 
کاهش بروکراسی اداری در حوزه مصوبات مربوط 
به تولید، اظهار داشت: با تحقق و اجرای این دستور 
در استان ها شاهد تسریع در حل و فصل مشکالت 
بنگاه هــای تولیــدی در کارگروه های اســتانی با 
اختیارات استانداران خواهیم بود. وی با بیان اینکه در 
روزهای پایانی فروردین ماه و اردیبهشت ماه امسال 
۲۴۰ کارگروه استانی با حضور و ریاست استانداران 
یا معاونین استانداران برگزار و 5۰۹ کمیته تخصصی 
در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها تشکیل 
شده است، افزود: حل و فصل مشــکالت ۲ هزار و 
5۴ بنــگاه تولیدی با صدور ۲ هــزار و ۷۴۹ مصوبه 
در دســتور کار قرار گرفته اســت که از این میزان، 
55درصد مصوبات به مسائل بانکی و ۴5درصد آن به 
مسائل مالیاتی، تأمین اجتماعی، گمرکی، گاز، برق 
و غیره اختصاص داشته است و حدود ۴۰درصد این 
مصوبات اجرا و ۶۰درصد نیز در مراحل اجرایی است.

4
اخبار کارگری یک اقتصاددان:

هزینهمشکالتاقتصادیرامردمطبقهمتوسطوپایینمیدهند

خبر

حدود 5۰ نفــر از کارگران فضای ســبز 
شــهرداری کوت عبداهلل مرکز شهرســتان 
کارون، روز یکشنبه با تجمع مقابل ساختمان 
اســتانداری خوزســتان در اهواز خواستار 

پرداخت معوقات خود شدند.
یکی از این کارگران که خواست نامش ذکر 
نشود در گفت وگو با ایرنا با انتقاد از پرداخت 
نشــدن به موقع حقوق خود بیــان کرد: در 
آستانه عید فطر قرار داریم اما هیچ پولی برای 

تامین نیاز خانواده هایمان نداریم.
وی ادامه داد: با وجــود گرمای هوا و قرار 
داشــتن در ماه رمضان باید بــرای پرداخت 

حقوق خود زحمت های بسیاری را متحمل 
شویم ولی تاکنون هیچ جواب قانع کننده ای 

از سوی مسئوالن نشنیدیم.
وی گفت: تنها خواسته کارگران پرداخت 
حقوق در مقابل انجام کار است. نگرانی ما از 
پرداخت نشدن حقوق در شرایط اقتصادی 

سخت فعلی است.
شــهردار کوت عبداهلل البته دلیل این امر 
را مشکالت مالی این شــهرداری بیان کرد و 
افزود: به محض تامین اعتبــارات مالی این 

معوقات پرداخت می شود.
نواب حاجیان سعیدی ادامه داد: در هیچ 

شهری از کشور کارگران برای حقوق معوق 
یک ماه خود تجمع نمی کنند و دلیل تجمع 
کارگران شــهرداری کوت عبــداهلل برخی 

فشارهای افراد پشت پرده است.
وی گفت: برخی برای استخدام نیروهای 
خدماتی به شهرداری فشار وارد می کنند و 
وقتی با مقاومت روبه رو می شوند زمینه این 

گونه تجمعات را فراهم می کنند.
به گفته وی، این شــهرداری تا سال ۹۳ 
با ۲5۰ نیرو اداره می شــد امــا اکنون تعداد 
نیروهای شــهرداری به ۸5۰ نفر رسیده که 

بیش از ظرفیت است.
کارگران شــهرداری کوت عبــداهلل در 
اردیبهشت امسال نیز چند بار برای پرداخت 

معوقات خود مقابل ســاختمان استانداری 
خوزستان تجمع کرده بودند.

کارگران شهرداری کوت عبداهلل خواستار پرداخت حقوق خود شدند

 هیچ پولی برای تامین نیاز خانواده هایمان نداریم

در بازار نمی توانید جاهایی 
که دوست دارید را آزاد 

بگذارید و جایی که دوست 
ندارید را محدود کنید. 

این تعریف اشتباهی است 
که عده ای از اقتصاد بازار 

می دهند. این اقتصاد بازار 
نیست بلکه کالهبرداری 

است 

ما در شرایط نرمال یک 
 اقتصاد آزاد قرار 

نداریم. ما یک اقتصاد 
تحریم، در جنگ 

اقتصادی و تسخیر شده 
توسط رانت خواران و 
یک مشت خصولتی و 
غیرخصولتی هستیم
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