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کوچ اجباری کارگران به شرایطی 
پایین تر از خط فقر

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران

موضوع تعیین حقوق و دستمزد هر ساله کارگران 
در شورای عالی کار، از مباحث داغ و با اهمیت ماه های 
پایانی سال است که از سوی ذینفعان آن به طور جدی 
پیگیری و رصد می شود. در حقیقت ذینفعان این 
موضوع کارگران، کارفرمایان و خانواده های آنان و 
دولت به عنوان بزرگترین کارفرما را شامل می شود.

از دالیــل کاهــش قــدرت خریــد و افزایش 
عقب ماندگی حقوق کارگران، استناد به نرخ تورم و 
سطح معیشت گذشته و تعمیم آمارهای این چنینی 
برای 12ماهه سال آینده است که به خودی خود از 

عوامل موثر این چالش است.

در چند ســاله اخیر این فرآیند با چانه زنی های 
بسیار بین دولت و شــرکای اجتماعی آن در حول 
و حوش ماده 41 قانون کار که بر نرخ تورم و ســطح 
معیشت تاکید دارد، صورت می پذیرد. اگرچه طی 
دو سه ســال اخیر به دلیل توانمندی نمایندگان 
کارگران در شورای عالی کار مسیر جلسات به سمت 
مستندسازی و روشن شــدن اذهان دیگر طرفین  
شورای عالی کار سوق داده شد اما با این وجود جبران 
عقب ماندگی مزدی کارگران و افزایش قدرت خرید 
آنان جهت سربه سر شدن درآمد و مخارج این قشر 
تاکنون میسر نشده است. به همین جهت این قشر 
هر ساله نه تنها به دهک های باال سوق داده نمی شوند 
بلکه به واسطه سونامی های غیرقابل انکار افزایش 
تورم که هر چند سال گریبانگیر جامعه را می گیرد به 

پایین تر از خط فقر کوچ اجباری کرده اند.
ازجمله دیگر دالیلی که باعث این عقب ماندگی 
مزدی در قشر کارگر شده است، ترکیب ناعادالنه 
شورای عالی کار اســت. از جهت ترکیب شورا باید 
به این نکته استناد کرد که دولت با یک سوم )3 نفر( 
حق رای باید به عنوان میانجی در این جلسات حضور 
پیدا کند اما به دلیل ماهیت کارفرمایی دولت، همراه 
گروه کارفرمایی که یک سوم )3 نفر( دیگر آرا از آن 
آنهاســت، قرار می گیرد و این کارگران هستند که 
همواره در پی تعیین حقوق و دستمزد حداکثری به 
ناچار به سمت اجماع رفته و تا حدود زیادی فضای 

دفاع آزادانه آنها با محدودیت مواجه می شود.

معاون اشتغال وزارت کار خبر داد:
ریزش دو میلیون شغل در دوران کرونا

معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
ریزش حدود دو میلیون شغل در دوران کرونا خبر 
داد. به گزارش ایسنا، آن طور که عیسی منصوری 
می گوید در دوران کرونا حدود دو میلیون شــغل 
ریزش کرد که با پرداخت تســهیالت کمک شد 
نزدیک به یک میلیون و 1۰۰هزار شغل بازگشت 
مجدد به کار داشــته باشــند. وی درباره پرداخت 
مقرری بیمه بیکاری در ایام کرونا می گوید: حدود 
۷3۰هزار نفر به طور اختصاصی مشمول دریافت 
بیمه بیکاری شدند که 2۵۰هزار نفر از آنها همچنان 
بیمه بیــکاری دریافت می کنند لــذا از این جهت 
نیازمند منابع جدید هستیم و امیدواریم برای سال 
14۰۰ حمایت ها از حوزه بازار کار و کسب و کارهای 

آسیب دیده تداوم داشته باشد.
    

توقف بیمه کارگران ساختمانی 
خالف قانون است

بازرس کانون انجمن صنفی کارگران اســتان 
تهران از انتظار حدود ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی 
کشور برای قرار گرفتن تحت پوشش بیمه تامین 
اجتماعی خبر داد و گفت: توقــف بیمه کارگران 
ساختمانی خالف قانون اســت. کاظم احمدیان 
به ایلنا گفت: در حالی که حــدود ۸۰۰هزار کارگر 
ساختمانی کشور در سامانه بیمه ای ثبت نام کرده 
و منتظر بیمه شدن هستند، از ابتدای سال گذشته 
)۹۹( سهمیه بیمه کارگران ساختمانی متوقف شده 
و هیچ مسئولی پاســخگوی نیاز بیمه ای کارگران 
ساختمانی نیســت. وی افزود: از سال ۸۷ که بیمه 
کارگران به صورت ســهمیه ای اجرا شــده، اکثر 
کارگران ساختمانی توانسته اند از خدمات بیمه ای 
تامین اجتماعی استفاده کنند اما تعداد زیاد دیگری 
باقی مانده اند که در وضعیت بالتکلیفی قرار دارند. 
به گفته این فعال صنفی، ســهمیه بیمه کارگران 
ســاختمانی عادالنه نبوده و تعداد قابل توجهی از 
سهمیه بیمه ای کارگران ساختمانی در گذشته به 

کارگران خارج از این صنف تعلق گرفته است. 

4
یادداشت

اخبار کارگری

سیاســت های اقتصــادی تعدیل 
ساختاری با پایان جنگ تحمیلی، پای 
ثابت سیاست گذاری های اقتصادی در 
تمام دولت های ایران شد. این سیاست 
که به نوعــی مبتنی بــر توصیه های 
نهادهای بین المللــی همچون بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول بود، 
با هدف کوچک کردن هر چه بیشــتر 
دولت ها و آزادســازی اقتصاد شــکل 
می گیرد اما تجربه ایرانی آن در تمامی 
این سال ها در کشــور، نه تنها با وجود 
خصوصی سازی بسیاری از شرکت های 
دولتی به کوچک شــدن دولت منجر 
نشده اســت، بلکه آمار نشان می دهد 
که حجم دولت در این سال ها که حدود 
نیمی از تولید ناخالص داخلی کشــور 
بود، امروزه به بــاالی ۸۰ تا ۹۰درصد 

رسیده است.
»حسن سبحانی« اســتاد اقتصاد 
دانشگاه تهران که مدتی نیز نمایندگی 
مجلــس را تجربه کرد، معتقد اســت 
بــرای بهبــود وضعیت اقتصــادی و 
خروج از بحران معیشتی موجود باید 
سیاست های تعدیل ساختاری را کنار 
گذاشــت و به آنچه در قانون اساســی 
آمده، پایبند بود. او می گوید سیاست ها 
باید به سمت اصالت نیروی کار و حذف 
اصالت پول حرکــت کند. گفت وگوی 
خبرگــزاری کار ایران )ایلنــا( با این 

اقتصاددان در ادامه می آید.
    

 بحران معیشتی امروز جامعه 
ناشی از چیست و دولت آینده برای 
بهبود وضعیت معیشت کارگران و 
اقشار ضعیف جامعه چه اقداماتی 

باید انجام دهد؟
باید توجه داشــته باشــیم که در 
کوتاه مدت نمی تــوان کاری انجام داد 
اما به طور کلی بهبود وضعیت کارگران 
و اقشــار ضعیف جامعه منوط به اتخاذ 
سیاست هایی است که در میان مدت 

تاثیرگذار باشــد. به عنــوان مثال در 
خصوص کارگران باید از طریق اصالح 
نظام پولی اقدام کرد، به این معنا که با 
حذف بهره یا ربا از فعالیت های پولی، 
قیمت سرمایه را پایین آورد تا دستمزد 
کارگر در مقایســه با بهره پول افزایش 
پیدا کند. درواقع سیاســت ها باید به 
سمت اصالت نیروی کار و حذف اصالت 
پول حرکت کند. در شرایط فعلی، پول 
بازدهی خود را به صورت بهره و به نحوی 
مطمئن دریافت می کند اما این کارگر 
است که به محض کوچکترین اختاللی 
در امر تولید، حقوقش به تعویق می افتد 
یا تهدید به اخراج می شود. بنابراین باید 
از طریق اصالح سیاست هایی که در آن 
به پول اصالت داده نشود، اقدام کرد تا 
ثمره آن بر افزایش دستمزد کارگران 

نسبت به بهره پول دیده شود.
  یکی از مشکالت کارگران  
عدم تعیین حقوق براساس سبد 
معیشت و نرخ تورم واقعی است. 
اجرای قانــون در تعیین حداقل 
دســتمزد تا چه اندازه مشکالت 

کارگران را کاهش می دهد؟
تعیین حداقل دســتمزد متناسب 
با نرخ تورم و ســبد معیشت براساس 
قانون جــزو حقوق کارگران اســت و 
در آن تردیدی نیســت. از طرف دیگر 
اقتصاد ملی ما در رکود به سر می برد و 
انگیزه های تولید و ســرمایه گذاری به 
واسطه باال بودن نرخ بهره و ربا و تورمی 
که وجود دارد، پایین است. در نتیجه بین 
تامین دستمزد متناسب برای نیروی کار 
و مسائل و شرایطی که بر تولیدکنندگان 
می گذرد، ناســازگاری به وجود آمده 
است. در این شرایط برای اینکه بخواهیم 
به نیروی کار بپردازیم باید به نیروهای 
تولیدی فشارهایی وارد شود و احتماال 
در مواردی برعکس. راه حل این است که 
در بلندمدت به گونه ای حرکت کنیم که 

این ناسازگاری از بین برود.

در این زمینــه مثالــی می زنم تا 
موضوع بیشتر مشخص شود. ببینید 
اگر بخواهیــم از دورترین کشــورها 
واردات کاالهای کشــاورزی داشــته 
باشیم، قیمت برخی از این کاالها بعضا 
از برخی تولیدات داخلی ارزان تر تمام 
می شود. اگر دولت بخواهد این کاالها 
را وارد کنــد و مصرف کننده را مدنظر 
قرار دهد، به تولیدکننده داخلی اجحاف 
می شــود و اگر بخواهد واردات نکند 
و از تولیدات داخلــی حمایت کند، به 
مصرف کننده اجحاف می شود. راه رفع 
این ناهماهنگی در منافع، اســتفاده از 
تحقیقات کشاورزی است. در جاهایی 
که مبنای انجام کارهای کشــاورزی، 
تحقیقات نیســت ممکن است از یک 
هکتار زمین سه تن گندم برداشت شود. 
اگر فرض کنیم هر تــن گندم را حدود 
دو میلیون تومان بفروشند در مجموع 
۶ میلیــون تومان بــرای تولیدکننده 
درآمد دارد. حاال فرض کنید از بذر و کود 
مناسب استفاده شود. در این صورت از 
همان هکتار ممکن است 2۰ تن گندم 
برداشت شــود و اگر هر تن گندم را به 
جای دو میلیون تومــان، یک میلیون 
تومان بفروشند، در مجموع 2۰میلیون 
تومان درآمد می شود. در این صورت هم 
درآمد تولیدکننده افزایش یافته و هم 
قیمت برای مصرف کننده کاهش یافته 

است. یعنی با اتخاذ سیاست های درست 
و سیستمی، می توان این مشکل را در 

میان مدت حل کرد.
  بــه اتخاذ سیاســت های 
بلندمدت بــرای بهبود وضعیت 
معیشتی اقشــار ضعیف جامعه 
اشــاره کردید. آیــا می توان 
سیاست هایی مثل پرداخت یارانه 
را اقدامی مناسب در کوتاه مدت 
برای بهبود مقطعی وضعیت این 
اقشــار دانســت و اهمیــت 
هدفمندسازی یارانه ها در دولت 

آینده تا چه اندازه است؟
وقتی به بیــش از ۷۰ میلیون نفر 
یارانه پرداخت می شود، یعنی پرداخت 
یارانه ها هدفمند نیست. من در هنگام 
شروع طرح هدفمندی یارانه ها مخالف 
پرداخت یارانه نقدی بــودم اما االن با 
آن مخالف نیســتم به ایــن خاطر که 
زندگی ده ها میلیون انسان که در شرایط 
نامناسب اقتصادی هستند، به همین 
اندک یارانه وابسته اســت. باید قانون 
پرداخت یارانه ها را اصالح کرد، به این 
صورت که در ابتدا یارانه نقدی به طور 
مطلق برای همه قطع شود و بعد اعالم 
شود کســانی که می توانند ضرورت 
حمایت اجتماعی از خود را ثابت کنند، 
متقاضی دریافت یارانه شــوند. یعنی 
افرادی که یا درآمد ندارند یا نسبت به 
حداقل هزینه  های زندگی خود دچار 
کسری درآمد هستند، یارانه بگیر شوند.
فکر می کنم بین 3۰ تا 4۰ میلیون 
نفر به این صورت، نیازمند دریافت یارانه 
تشخیص داده شوند. دولت باید یارانه 
را به افرادی کــه درآمد ندارند به اندازه 
حداقل هزینه های زندگی و به آنها که 
کســری دارند به اندازه ی کسری آنها، 
پرداخت کند. بنابرایــن دولت باید با 
حذف یارانه دهک های باالی جامعه، 
منابع موجود را بین آنها که نیازمندتر 

هستند، توزیع مجدد کند.
  صرف پرداخــت یارانه را 
می توان سیاست حمایتی دولت از 
اقشار ضعیف جامعه دانست و آیا 
دولت توان انجــام حمایت های 
اجتماعی دیگر به نفع اقشار ضعیف 

جامعه را دارد؟
حمایت اجتماعی شامل مواردی 
می شود که اصطالحا به آنها نیازهای 

اساسی می گویند که در بند یک 
اصل 43 قانون اساسی 

آمــده اســت. البته 
واقعیت ها را نباید 
نادیده گرفت. در 
حــال حاضر و 

بــا توجــه به 
شرایط موجود 
امکان زیادی 

برای دولــت باقی نمانده تــا بتواند به 
همه نیازها رســیدگی کنــد. منطقا 
متناســب با امکاناتی که وجود دارد، 
باید ضعیف ترین اقشــار جامعه مورد 
حمایت قرار بگیرند مشروط بر اینکه 
این حمایت ها، آنها را دچار بیکاری یا 
تنبلی نکند. نباید وعده و وعیدی مازاد 

بر امکانات موجود داد.
  با این اوصاف، انجام اقداماتی 
اساســی در خصــوص تامین 
اجتماعی فراگیر و فراهم کردن 
بستر حمایت های اجتماعی در 
زمینه تامین مسکن، آموزش و 

درمان غیرممکن است؟
باید این موارد را از هم تفکیک کنیم. 
مثال مسأله مسکن با آموزش عمومی 
یا بهداشــت و درمان فرق دارد. برای 
آمــوزش، دولت ها موظــف به تامین 
امکانات هستند اما طبق اصل 31 قانون 
اساسی برای مســکن موظف هستند 
زمینه ها را فراهم کنند. فراهم کردن 
زمینه یعنی راه اندازی تولید برای اینکه 
مصالح ســاختمانی ارزان تری تولید 
شود، یعنی حذف یا کاهش بهای زمین 
که در شهرهای کوچک مقدور است یا 
حذف بهره بانکی از تسهیالت. دولت 
وقتی این کارها را انجــام دهد به طور 
طبیعی زمینه ســاخت مسکن برای 
افراد و انبوه سازان را فراهم کرده است. 
بنابراین باید نیازها را تفکیک و متناسب 
با هر کدام و مطابق با قانون اساســی 
اظهارنظر کرد. در مجموع بدیهی است 
که دولتی که در بودجه ســال 14۰۰ 
اعالم کرده 32۰هــزار میلیارد تومان 
کســری تراز عملیاتی دارد که به نظر 
من در عمل بیشتر از اینها خواهد بود، 
به لحاظ مالی دولت ضعیفی اســت و 
نمی تواند این نیاز ها را پاسخگویی کند.

به اعتقاد من بــا رونق اقتصاد ملی 
بسیاری از مسائل حل می شود. دولت 
باید با سیاست هایی که اتخاذ می کند، 
اقتصاد ملــی را راه  اندازی کند. با رونق 
اقتصاد ملی، اشــتغال ایجاد می شود، 

درآمد به وجود می آید و مردم با درآمد 
خود به نحوی که کرامتشان هم حفظ 
می شــود، می توانند زندگــی خود را 
اداره کنند اما در شرایطی که ما در آن 
هســتیم، راه اندازی چنین اقتصادی، 
نیازمند برنامه ای بین پنج تا ده ســاله 

است.
  به نظر شما تحریم ها چقدر در 
وضعیت و بحران معیشتی امروز ما 

اثرگذار است؟
تحریم ها در اقتصــاد ایران اثر دارد 
اما اینکــه تاثیرگــذاری آن موجب 
توقف اقتصاد ملی شــود خیر و در این 
حد نیست. اقتصاد ملی ما اقتصاد ۸۵ 
میلیون نفره با سرزمین بسیار وسیعی 
اســت که تفاوت درجه حرارت در آن 
گاهی تا 3۷ یا 3۸ درجــه از نقطه ای 
به نقطه ی دیگر اســت. این اقتصاد به 
مثابه کشــتی عظیمی است. هرچند 
امواج تحریم ممکن است تکان هایی 
به این کشتی بدهد اما نمی تواند آن را 
واژگون کند. مهم این است که ضمن 
اینکه یک لحظه را برای کاهش تحریم 
از دست ندهیم، به استفاده از قابلیت ها 
و امکانــات داخلی بپردازیم. شــکی 
نیست که اگر تحریم نباشد، سرعت ما 
بیشتر و زمان رسیدن به هدف کوتاه تر 

خواهد شد.
  به عنوان ســوال آخر، چه 
چشم اندازی برای بهبود وضعیت 
اقتصادی و بحران معیشتی موجود 

می بینید؟
پاسخ این ســوال هم مثبت است 
و هــم منفی. چنانچه سیاســت های 
اقتصــادی تعدیِل ســاختاری که در 
دولت های گذشته و از سال ۶۸ تا به االن 
حاکم اســت، ادامه پیدا کند، بی شک 
اوضاع بدتر خواهد شــد اما اگر دولتی 
روی کار بیایــد که در جهــت تغییر 
بنیادین سیاست ها گام بردارد، هرچند 
که باید هزینه دوره تغییــر را بپردازد 
اما با این وجود می توان به بهتر شــدن 
تدریجی اوضاع امیدوار بود. به اعتقاد 
من سیاست های اقتصادی باید به 
آنچه در قانون اساســی آورده 

شده است، برگردد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران:

 بن بست فعلی، نتیجه سیاست تعدیل ساختاری است

خبر

رئیس اتحادیه صنف حمل ونقل بار ســبک شهری و پیک 
موتوری گفت: شیوع کرونا باعث بســته شدن تعدادی از دفاتر 
پیک موتوری شده و بسیاری از راننده ها نیز بیکار شده اند. تاکنون 
حداقل 1۵هزار راننده بیکار شده و بسیاری از این تعداد وسیله 

نقلیه خود را فروخته  و دیگر شغلی ندارند.
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی و پایش آثــار اقتصادی 

کرونا، داوود محمدی اظهارداشــت: یکی از کم بضاعت ترین و 
پرمشکل ترین اصناف کشور، صنف مربوط به رانندگان است 
زیرا با شیوع کرونا با تعطیلی و کاهش ترددها، مسافرها بسیار 
کمتر شــده اند و درآمد فعاالن حمل ونقل سبک درون شهری 
وبرون شهری هم بسیار کم شده است. وی ادامه داد: وقتی کل 
کشور تعطیل است و بنگاه های اقتصادی فعال نیستند اجازه 
فعالیت صنف ما نیز چندان آورده ای ندارد. واقعیت این است ۵۰ 
تا ۶۰درصد همکاران ما در این مدت طوالنی اپیدمی کرونا بیکار 
شده اند. محمدی گفت: پیش از شیوع کرونا در تهران ما 1۵هزار 
عضو جوازدار داشــتیم و حدود 1۵هزار پروانه در مرحله صدور 

بودند یعنی تقریبا 3۰هزار عضو فعال در سطح شهر داشتیم. با 
شیوع کرونا این تعداد به نصف کاهش یافته و بسیاری وسیله نقیله 
خود را فروخته هزینه زندگی خود کرده اند و اکنون بیکار هستند.
رئیس اتحادیه صنف حمل و نقل بار ســبک شهری و پیک 
موتوری گفــت: هزینه یــک روز کار با وانــت حداقل 3۰ لیتر 
بنزین اســت که 2 لیتر آن با نرخ دولتی اســت. ۹۰هزار تومان 
بنزین،۸۰هزار تومان طرح ترافیک، یک ساندویچ معمولی به 
عنوان ناهار و یک قبض جریمه که معموال هر روز وجود دارد یعنی 
حداقل 2۵۰هزار تومان هزینه روزانه کار این وانت خواهد بود. 
حال درآمد )در خوش بینانه ترین حالت( شاید 2۵۰هزار تومان 

باشد. بنابراین فقط استهالک ماشین و روان خسته راننده برای 
آخر شب می ماند. وی افزود: بیشتر راننده ها نتوانسته اند حتی 
یک ماه هم حق بیمه بدهند و باید جریمه پرداخت کند. وقتی 
کار نیست پولی برای پرداخت هزینه مالیات و بیمه نمی ماند. 
البته دولت جریمه ها را بخشیده و گویا قرار است تسهیالتی را هم 
در این باره به راننده ها و دیگر مشاغل بدهد که کمک خوبی است.

محمدی ادامه داد: در این مدت بسیاری از دفاتر پیک موتوری 
بسته و بسیاری بیکار شــده اند اما همچنان با باید برای مالیات 
درآمدی که نداشته ایم با اداره مالیات مذاکره کنیم. امیدواریم 

دولت با حذف مالیات سال ۹۹ بیش از این به اصناف کمک کند.

رئیس اتحادیه حمل ونقل بار سبک شهری:

کرونا نیمی از وانت داران و پیک موتوری ها را بیکار کرد

آمارهای اقتصادی حکایــت از این دارد که 
بیشــترین آســیب ها از کرونا در بین کسب و 
کارها مربوط به بخش پوشاک است. به گزارش 
خبرگزاری تسنیم، شرایط اقتصادی از دو جهت 
باعث کسادی بازار پوشــاک شد؛ از طرفی تورم 

باعث کاهش قدرت خرید مصرف کننده شده که 
نتیجه آن عدم وجود تقاضای کافی برای مقدار 
عرضه شده است. از طرف دیگر این تورم باعث 
افزایش هزینه های تولید عرضه کنندگان پوشاک 
نیز شده است. این افزایش هزینه تولید بر قیمت 

مواد اولیه، اجاره مغازه، دســتمزد خیاط و سایر 
موارد تأثیر گذاشته است که نهایتا باعث افزایش 
قیمت کاالی نهایی شده که تناسب چندانی با 

قدرت خرید مصرف کننده ندارد.
اگر چه آمارها حکایت از این دارد که بیشترین 

آسیب در بین کسب و کارها از آن عرصه پوشاک 
اســت اما آمارهــای وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی حکایــت دیگــری دارد. مطابق این 

آمارها, بخش های تولید منسوجات با 1۰۸هزار 
و ۵34 نفر کاهش و پوشاک با ۵۵هزار و ۷۰۷ نفر 
کاهش تعداد شاغلین تحت تاثیر کرونا حاصل از 
شیوع بیماری کرونا است. تعداد شاغلین بخش 
تولید مبلمان در بهار ۹۹ نسبت به بهاره سال قبل 
3۷هزار و ۷۵۶ نفر کاهش یافته اســت ولی در 
تابستان ۹۹ نسبت به تابستان سال قبل ۵ هزار و 

۸۵3 نفر افزایش یافته است.

کرونا، 55هزار و 707 نفر از شاغالن صنعت پوشاک را کاهش داد

هنگام شروع طرح 
هدفمندی یارانه ها مخالف 
پرداخت یارانه نقدی بودم 

اما االن با آن مخالف نیستم 
به این خاطر که زندگی 

ده ها میلیون انسان که در 
شرایط نامناسب اقتصادی 

هستند، به همین اندک 
یارانه وابسته است

 اقتصاد ملی در رکود 
است و انگیزه های تولید و 

سرمایه گذاری به واسطه باال 
بودن نرخ بهره و تورم، پایین 
است لذا بین تامین دستمزد 

متناسب برای نیروی کار 
و شرایط تولیدکنندگان، 
ناسازگاری به وجود آمده 

است
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