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سرگردانی کارگران کنتورسازی 
قزوین برای دریافت مطالبات

تعدادی از کارگران کارخانه کنتورسازی قزوین 
که از فروردین ماه سال جاری همزمان با تعطیلی 
کارخانه بیکار شــده اند، هنوز موفــق به دریافت 
معوقات مزدی و مقرری بیمه بیکاری خود نشده اند. 
به گزارش ایلنا، کارخانه کنتورســازی در قزوین از 
فروردین ماه ســال جاری به بهانه حفظ سالمتی 
کارگران تعطیــل اعالم شــد و از آن زمان تاکنون 
کارگران پیگیر مشخص شــدن وضعیت معوقات 
مزدی و برقراری مقرری بیمه بیکاری خود شده اند. 
یکی از این کارگران گفت: از آغاز سال جاری تعدادی 
از کارگران که قرار بود بعــد از تعطیلی کارخانه از 
مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند، هنوز سرگردانند 
و امکان دریافت مطالبات معوقه مزدی خود را به رغم 
داشتن حکم قضایی نیز ندارند. به ادعای این کارگر، 
وضعیت پیش آمده در حالی ست که هفته گذشته 
کارگران بیکار شده برای پیگیری وضعیت مطالبات 
خود مقابل ساختمان اســتانداری استان قزوین 
تجمع کردند و مسئوالن قول پیگیری دادند. وی 
گفت: ما از سال ۹۵ تا پایان سال ۹۸ حدود ۲۶ ماه 
مطالبات مزدی عقب افتاده داریم که حدود ۹ ماه 
از این مطالبات مربوط به ســال ۹۸ است. در سال 
جاری نیز حقوق مان به رغم اینکه تا پایان فروردین 
ماه با کارفرما قرارداد داشتیم، پرداخت نشده است. 
همچنین طی سال های گذشته کارفرما چندین بار 
درهای کارخانه را با قفل و زنجیر بست و به بهانه های 
مختلف ســعی در تعطیلی کارخانه داشــت که با 
پیگیری کارگران و فشار مسئوالن درهای کارخانه 
برای تولید باز شــد. این کارگر افزود: بعد از اعالم 
تعطیلی کارخانه همه کارگران به صورت مجزا به اداره 
کار شهرستان البرز شکایت کردند و اداره کار حکم 
به پرداخت مطالبات ما داد اما کارفرما تمکین نکرد 
و پرونده برای اجرای احکام به مراجع قضایی انتقال 
پیدا کرد. به گفته وی، پس از پیگیری های حقوقی 
کارگران سرانجام توانستند هفته پیش حکم مصادره 
اموال کارخانه را بــرای دریافت طلبمان بگیرند اما 
کارفرما تمکین نمی کند و با موانعی که ایجاد کرده 
تاکنون موفق شده جلوی حکم کارگران را بگیرد. این 
کارگر اظهار داشت: طبق حکم صادره، بدهی کارفرما 
به کارگران چندین میلیارد تومان است. کارگران 
تالش دارند طلب خود را از طریق فروش بخشی از 
دارایی های شرکت جبران کنند اما در این زمینه نیز 

پیگیری های آنها مثمرثمر نبوده است.
    

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:
 وضعیت پرستاران شرکتی 

باید تغییر کند

رئیس کمیســیون اصل نود مجلس در نامه ای 
خطاب به وزیر بهداشت، خواستار تبدیل وضعیت 

پرستاران شرکتی شد.
به گزارش ایلنا، در نامه »نصراهلل پژمان فر« با اشاره 
به شرایط سخت پرستاران شرکتی ازجمله فقدان 
امنیت شغلی و پایین بودن سطح دستمزدها، از وزیر 
بهداشت درخواست شده که موضوع تبدیل وضعیت 

این پرستاران در اولویت قرار گیرد.
پژمان فر با اشاره به شــرایط کرونایی کشور و 
زحمات پرستاران، خواستار حداکثر مساعدت 
وزارت بهداشــت در مقوله پرســتاران شرکتی 

شده است.
    

نیمی از مزد حقوق بگیران صرف 
اجاره مسکن می شود

یک کارشناس اقتصادی گفت: اقشار متوسط 
در اردبیل نصف حقوق شان را صرف اجاره مسکن 

می کنند.
مهدی احمدی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
بازار مسکن با بی ثباتی قیمت مواجه است زیرا برخی 
صاحبان امالک به دلیل اینکه خانه های زیادی که 
در دست دارند، می توانند موجب ایجاد التهاب در 
بازار مسکن شــوند. وی اظهار کرد: افزایش قیمت 
مسکن سبب شده که اقشار متوسط جامعه هزینه 
بیشتری برای اجاره بهای مسکن پرداخت کنند و 
همین مساله سبب کاهش مطلوبیت زندگی این 
قشر شده و به مرور زمان طبقه متوسط را به طبقه 

ضعیف تبدیل می کند.
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سال گذشته و در چهار ماهه ابتدای 
ســال جاری، بر اثر رکــود اقتصادی 
ناشــی از کرونا و تصمیمات اقتصادی 
سیاست گذاران، صدها کارگاه کوچک، 
متوســط و بزرگ تعطیل یا با کاهش 
ظرفیت تولید مواجه شدند. در نتیجه 
شاغالن آنها به صف بیکاران پیوستند؛ 
آن  هم در شرایطی که ورودی بازار کار 
کشــش الزم برای راه دادن صدها هزار 
نفر را در یک سال ندارد. البته کرونا تنها 
تاب آوری بنگا ه هــا را پایین تر آورد، نه 
اینکه آنها را به زمین بکوبد چراکه پیشتر 
با رکود اقتصادی سال ۹7 و ۹۸ این اتفاق 

رخ داده بود.
بنا بر اعالم بانک جهانــی، اقتصاد 
کشور در سال ۹۹، رشد منفی ۵.۳درصد 
را تجربه می کند. این به معنای تشدید 
رکود اقتصادی، توام با رشد حباب قیمت 
و تشدید رکود تورمی اســت؛ اتفاقی 
که سال هاست یقه گروه های مختلف 
ازجمله نیــروی کار، بازنشســتگان، 
بیکاران، صاحبان بنگاه های اقتصادی 
و اصناف را گرفته است. در این میان اما 
قشر حقوق بگیر و کلیه افرادی که درآمد 
ثابت دارند، در مقابل رکود تورمی بیشتر 
قد خم کرده اند و در خانه های خود را به 
روی آسیب های اجتماعی بازتر کرده اند. 
یکی از اولین آســیب های اجتماعی 
ناشی از آمیخته شدن رکود و تورم، فقر و 
بیکاری است چرا که توام با کاهش ارزش 
ریالی حقوق ثابت، هزینه تولید شغل و 

بنگاه داری را افزایش می دهند.
راهی برای جبران کسری بودجه

تــورم آمیخته با رکــود عارضه ای 
نیســت که بتوان با آن شوخی کرد اما 

در ایــران از آن به عنوان ابــزاری برای 
جبران کسری بودجه استفاده می شود. 
دولت ها ذیل برنامه های جبران کسری 
بودجه، اقدام به افزایش پایه پولی کشور 
می کنند در حالی براســاس نظر مرکز 
پژوهش های مجلس، در ســال ۹۹ هر 
۱۰هزار میلیارد تومــان افزایش پایه 
پولی موجب ایجاد ۲.۵درصد نقدینگی 
می شود؛ نقدینگی ای که موتور تولید 
تورم است. تورم هم دارایی مزدبگیران 
را روزبه روز کوچکتر کــرده و زندگی 
آنها را دچار مخاطره می کند؛ آن هم در 
شرایطی که نظام برنامه ریزی کشور به 
دنبال متقاعد کردن گروه های محروم 

به فرزندآوری است.
البتــه نظام سیاســی ایــران هم 
متوجه خطرات اجتماعی خلق تورم و 
سیاست  های تشدیدکننده رکود شده و 
می داند که باید رشد اقتصادی را محقق 
کند اما موضوع اصلــی، عادت کردن 
دولت ها به سیاســت  های اقتصادی 
حاکم است. از این جهت کارشناسان 
اقتصادی و افرادی که به سنجش سطح 
رفاه در جامعــه می پردازند، به دولت 
توصیه می کنند که اراده خود را معطوف 
به جبران کسری بودجه از طریق برهم 
ریختن بازارها و گران کردن کاالها با 
تقویت سفته بازی نکند و اجازه ندهد 
که عدم تعــادل و تکانه هــای تورمی 
کنترل اقتصاد را به دســت گیرد. در 
سطح کالن هم دولت و هم مجلس باید 
در جریان تنظیم بودجه به نحوی عمل 
کنند که برنامه های مقابله با رکود به 
 افزایش نقدینگــی و تورم چند رقمی 

منتهی نشود.
کرونا نشان داد که دولت  می تواند از 
روش هایی مانند کاهش ذخایر قانونی 

بانک ها نزد بانک مرکزی و پرداخت آن 
در قالب تسهیالت کم بهره به طرف های 
عرضه و تقاضا، موجب تحرک در اقتصاد 
شود اما تنها با رفتار قاعده مند می توان 
مزدبگیــران و صاحبــان درآمدهای 
کوچک را از آسیب رکود و تورم دور نگه 
داشت. از این زاویه، اقتصاد و رفتارهایی 
که بازیگران اقتصادی و سیاســی در 
ظرف محــدود آن می ریزنــد، جامعه 
را شــکل می دهند. قاعده این اســت: 
هرچه موتور اقتصــاد ضعیف تر عمل 
 کند، جامعه سریعتر تاب آوری خود را 

از دست می دهد.
 کرونا؛ متغیری هولناک 

برای جامعه
تاثیرات مخرب کرونا بــر اقتصاد، 
تک تک افراد را درباره آینده شان نگران 
کرده اما جامعه ایران تا پیش از شــیوع 
کرونا نیز زیر تاثیر تورم و تشدید رکود 
با صعود ارقام مربوط به شکاف طبقاتی 
مواجه بود و کرونا از ناحیه افزایش تعداد 
بیکاران و ایجاد رکود در کشورهایی که با 
ایران تبادالت تجــاری دارند، می تواند 
این وضعیت را تشــدید کنــد. کرونا 
همچنین خطری برای اشتغال کارگران 
ســاده و نیروهــای کار غیرمتخصص 
است. ارزیابی دولت نشان می دهد که 
۴ میلیون شغل غیررســمی در خطر 
نابودی هستند. براســاس نظر مرکز 
پژوهش های مجلس هم ۲ تا ۶ میلیون 

شغل در کشور از کرونا تاثیر می پذیرند.
بنابرایــن آمیختــه شــدن کرونا 
با شــرایط رکود تورمی اتفاقی اســت 
که می توانــد جامعه را دچار انشــقاق 
سیاسی و اجتماعی کند. به این اعتبار 
ســرمایه های اجتماعــی با ســرعت 
بیشــتری دچار فرســایش می شوند. 

این در شرایطی است که سال ها زمان 
می برد تا بتوان زخم های بی اعتمادی 
را درمان و سوختگان بی تدبیری یعنی 
نیروی کار را برای مشارکت موثر در امور 
جامعه تشویق کرد. به یقین برای چنین 
جامعه ای نمی توان تــور ایمنی ایجاد 
کرد. آسیب های اجتماعی به درون این 
ســاختار رخنه می کنند و نهاد کهن 

خانواده را از هم می پاشند.
تشویق نهادهای سازنده 

گفت وگوی اجتماعی
»وحید شــقاقی شــهری« عضو 
هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه 
خوارزمی، با اشــاره به نگرانی هایی که 
بابت اضمحالل ســاختارهای جامعه 
ذیل تاثیر کژکارکردی های اقتصادی 
وجود دارد، گفت: دماسنج های جامعه 
نشان می دهند که مردم از افزایش رکود 
در اقتصاد و تورم در بازارهایی که هر روز 
به آنها مراجعه می کنند، راضی نیستند و 
می خواهند که سیاست گذاران اقتصادی 
و دولت ها فکری به حال آنها بکنند. ادامه 
روندهایی که به فرســایش اجتماعی 
منجر می شوند به صالح نیست و لذا باید 
توام با اقدمات ضدرکــود و ضدتورم، از 
نیروهای اجتماعی که خواهان تحوالت 
اجتماعی مثبت، در جهت همبستگی 

بیشتر هستند حمایت کرد. تنها این گونه 
می توانیم به ســمت شفافیت حرکت 
کنیم و خانه  ای شیشــه ای از دولت ها 
بســازیم اما نظارت هم بایــد تقویت و 
هوشمند شود. در این راه باید نیروهای 
اجتماعی را به ارائه پیشنهاداتشــان و 
»گفت وگوی اجتماعی« تشویق کرد. 
در این راه هر نهادی که می تواند سازنده 
گفت و گوهای اجتماعی و شکل گیری 
فرایند ارتباطی میان ســطوح پایین 
جامعه با سطوح میانی و باالی آن باشد را 

باید تشویق کرد.
وی افزود: ســاخت جامعه شفاف 
و گفت وگومحــور، در شــرایطی که 
متغیرهای اقتصاد شــکاف طبقاتی را 
تشدید می کنند، کاری دشوار است اما 
حتما باید این کار را انجام دهیم چراکه 
در غیر این صورت نمی توان پلی برای 
اعتماد میان نخبگان سیاسی و مصلحان 
اجتماعی و اقتصادی ایجــاد کرد. در 
اساس، یکی از دالیل فرسایش جامعه 
عدم شکل گیری فرایندهایی است که 
به مفاهمه ختم می شوند. سیاست هایی 
که در جوامــع غیرگفت وگویی ایجاد 
می شوند، پرهزینه و بعضا جبران ناپذیر 
هســتند و اجــزای جامعــه را دچار 
بی اعتمادی به یکدیگر می  کنند. جامعه 
ایران در بعد اقتصادی باید ســرش را 
از الک ســخت و غیرمنعطفش بیرون 
بیاورد و باال بگیرد تا از درخود ماندگی 
خارج شود و مسیرهای توسعه و شفافیت 
را به چشم ببیند. نمی توان با بستن چشم  
و گوش و با کام گرفتن زبان ، برای خروج 
از ناپایداری به تفاهم رسید، در حالی که 
تمام دولت ها توسعه، رشد و رفاه را اموری 
منفک، دســتوری و غیر گفت وگویی 
نمی بینند. اگر می خواهیم که اجزای 
جامعه مشــکالت خود با تورم و رکود، 
کندی رشــد اقتصادی، عدم تحرک 
نهادها، فســاد و... را حل کنند باید آنها 
را به راهــکار دادن تشــویق کنیم و از 
خلل مذاکره و گفت وگو به راه حل های 

مناسب برسیم.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد 
دانشــگاه خوارزمی با بیان اینکه برای 
نمونه زمانی باید با رســیدن به تفاهم 
و دســت زدن به انتخاب های عقالنی 
برای حل معضل تورم چاره جویی کرد 
و برنامه ای را به عنوان یک ســند ملی 
تدوین و برای تمام نهادها و دستگاه ها 
الزم االجرا کرد، افــزود: دولت تصمیم 
گرفته تورم را در سال ۹۹ روی ۲۲درصد 
ثابت نگه دارد اما به محض اینکه جامعه 
را در جریان تصمیم خود گذاشت، عده 
زیادی گفتند که شــدنی نیست چرا 
که فاصله تورم موجــود با این عدد زیاد 
است. به هر شکل تفاهمی حاصل نشد 
اما دولت اعالم می کند چنین برنامه  ای 

را اجرا می کنم و به نتیجه می  رسانم. جدا 
از اینکه دولت به نتیجه می رسد یا نه، باید 
پرسید چنین برنامه هایی برای جامعه 
چقدر هزینه دارد؟ بنابراین باید زمینه 
گفت وگو را فراهم کرد تا از این طریق به 
نتیجه رسید. جزمی نگری و بخشی نگری 
راهی برای گفت وگو باقی نمی گذارند 
و مسیر شــفافیت را مسدود می کنند. 
 ما در همه حال باید از خود بپرسیم چه 
کرده ایم و چه باید می کردیم و چه قدر 

برای اشتباهاتمان هزینه داده ایم؟
 رهایی از خمودگی
و تکرار پرهزینه

جامعــه در روزهایــی کــه کرونا 
به بازیگــری موثر در جهــت دادن به 
سیاســت های اقتصاد تبدیل شــده، 
منتظر تحوالتی اســت که به شفافیت 
منتهی شوند و مسیری برای مشارکت 
و گفت وگو باز کنند. کارگران به عنوان 
طبقه طرفدار توســعه، می توانند باب 
گفت وگــو را پیرامــون وضعیت خود 
باز کنند. بــرای نمونه ایــن روزها در 
نشســت های خبــری و برنامه های 
رادیویــی و تلویزیونی کــم از جهش 
تولید صحبت نمی شود اما کارگران در 
آنها حضور ندارند. در نتیجه هیچ کس 
خواســته های اجتماعی و اقتصادی 
مهم ترین رکنی که باید جهش تولید 
را محقق کند، نمی شــنود. همین امر 
کافی است تا کارگر از فرآیند گفت وگو 
حذف شــود. اگر جهش تولید نیازمند 
گفت وگــوی اجتماعی اســت، چرا 
مهم ترین گروه اجتماعی که می تواند 
موانع موجود بر ســر آن را تبیین کند، 
کنار گذاشته می شــود؟ گفت وگوی 
اجتماعی نبایــد از متن کارگزارانی که 
محقق کننده جهش تولید یا همان رشد 
سطح تولید هستند، حذف شود. در کل 
تنها با برخــورداری از یک اجماع ملی 
می توان راه گریزی برای خروج از بحران 
و رهایی از خمودگی و تکرار پرهزینه پیدا 
کرد. نبود اجماع ملی نقطه مشــترک 
کشورهایی است که نمی توانند راهی 

برای خروج از بحران پیدا کنند.

بی معنایی گفت وگو درباره جهش تولید در غیاب کارگران

سرمایه های اجتماعی در خطر تخریب بیشتر قرار دارند

خبر

نماینده شــوش در مجلس با بیــان اینکه تا 
دهم مرداد باید حقوق معوقه کارگران هفت تپه 
پرداخت شود، گفت: ســازمان تامین اجتماعی 
حدود 7۰۰ و شرکت برق حدود ۴7 میلیارد تومان 

از هفت تپه طلب دارند.
محمد کعب عمیر در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر در مورد وضعیت شرکت هفت تپه، افزود: در 
کمیسیون اجتماعی مجلس قصد بررسی وضعیت 
هفت تپه را داریم. صاحبان ســهام هفت تپه ادعا 
دارند که شرکت توسعه یافته است و کارخانجاتی 
احداث و خریداری شده که متأســفانه این ادعا 

صحت ندارد.
نماینده شوش در مجلس با اشاره به مطالبات 
کارگران هفت تپــه، افزود: یکــی از اصلی ترین 
مطالبات کارگران این شرکت، بحث حقوق است. 
در نشست شورای کارگری کشــور که در وزارت 
تعاون و با حضور نمایندگانــی از وزارت صمت، 
وزارت کشور، ســازمان خصوصی سازی، معاون 
قوه قضاییه و... برگزار شد، قرار بر این شد که تا دهم 

مرداد ماه، حقوق دو ماه کارگران که عقب افتاده و 
نیز حقوق فروردین ماه ۵۰۰ نفر از کارگران فصلی 

پرداخت شود.
وی ادامه داد: بحث بعدی مربوط به پرداخت 
مطالبات ســازمان تأمین اجتماعی می شود که 
۶۰۰ تا 7۰۰ میلیارد تومان است. همچنین این 
شرکت ۴7 میلیارد تومان بدهی به شرکت برق 
و تقریباً همین حدود به شرکت گاز و آب دارد که 
مدیریت شرکت متعهد به پرداخت این بدهی ها به 

صورت اقساط شد.
کعب عمیر افزود: مطالبه بعدی کارگران که 
در واقع مهم ترین مطالبه است، مربوط به آینده 
شرکت هفت تپه می شــود. آینده شرکت مبهم 
است و در حال حاضر نیز کارگران نسبت به وضعیت 
شرکت در آینده ترس دارند. »اسدبیگی« مدیریت 
شرکت، مقداری از زمین را اجاره داده که باید کشت 
کنند اما هنوز هزینه های کشت پرداخت نشده از 

این رو کارگران نگرانی دارند.
وی گفت: هفته های آینده نشست های دیگری 

با سازمان خصوصی سازی و وزارت تعاون و سایر 
وزارتخانه ها خواهیم داشت تا قضیه را حل و فصل 
کنیم و برای شرکت هفت تپه یک نتیجه نهایی 
بگیریم. قرار نیســت فقط حقوق دهیم و کشت 
کنیم اما بعد از دو ماه مجدد شــاهد اعتراضات و 

اعتصابات باشیم.
نماینده شوش در مجلس با بیان اینکه هفت تپه 
تبدیل به چالش شده است، تاکید کرد: در سالی که 
به نام جهش تولید نامگذاری شده، به جای ایجاد 
انگیزه برای کارگر، انگیزه های قبلی را نیز از این 

قشر گرفته ایم.
کعب عمیر در مورد بازگشت هفت تپه به دولت، 
گفت: ما به دنبال این قضیه هستیم و منتظریم قوه 
قضاییه نتیجه نهایی را درباره محاکمه صاحبان 

سهام اعالم کند.
وی در توضیح بیشتر علت ورود قوه قضاییه به 
تخلف صاحبان ســهام هفت تپه، گفت: بحث در 
مورد وام ارزی است. قرار بود صاحبان سهام با این 
وام، به توسعه شرکت بپردازند اما توسعه ای صورت 

نگرفته اســت. طبق اعالم قوه قضاییه وام ارزی 
۴۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد فروخته اند و محاکمه 

طبق این مساله در حال انجام است.
نماینده شــوش در مجلس گفت: البته ما به 
کارگران تاکید کردیم که به تولید خود ادامه دهند و 
چرخه تولید را قطع نکنند تا ما به موازات آن بتوانیم 
پیگیری هــای الزم را بــرای پرداخت مطالبات 

کارگران انجام دهیم.
کعب عمیر تصریح کرد: اگرچه طبق اصل ۴۴، 
هدف از خصوصی سازی باید افزایش تولید، ایجاد 
اشتغال و ثروت آفرینی باشد اما نه تنها هیچ یک 
از این موارد در خصوص شــرکت هفت تپه اتفاق 

نیفتاد، بلکه وضعیت هفت تپه موجب فقر در منطقه 
شوش هم شد. وی افزود: با توجه به عدم تحقق این 
اهداف، باید این واگذاری باطل شود و قوه قضاییه 
مالک را خلع ید کرده و شــرکت به شرکت های 
دولتی یا خصولتی داده شــود. تأمین اجتماعی 
حدود 7۰۰ میلیارد تومان از هفت تپه طلب دارد 
و این فرصت خوبی است که تأمین اجتماعی این 
شــرکت را بردارد. البته با توجه به برخی ابهامات 
گزینه دومی هم مبنی بر این واگذاری شــرکت 
به شــخص حقیقی یا حقوقی که اهلیتش احراز 
شده نیز وجود دارد. به عنوان مثال شرکت نیشکر 
خوزستان می تواند در این مورد گزینه خوبی باشد.

نماینده شوش در مجلس:

کارگران، آینده هفت تپه را روشن نمی بینند

یکی از دالیل فرسایش 
جامعه عدم شکل گیری 
فرآیندهایی است که به 
مفاهمه ختم می شوند. 

سیاست هایی که در جوامع 
غیرگفت وگویی ایجاد 

می شوند، پرهزینه و بعضا 
جبران ناپذیر هستند 

و اجزای جامعه را دچار 
بی اعتمادی به یکدیگر 

می  کنند

بنا بر اعالم بانک جهانی، 
اقتصاد کشور در سال 99، 

رشد منفی ۵.۳ درصد را 
تجربه می کند. این به معنای 

تشدید رکود اقتصادی، 
توام با رشد حباب قیمت و 
تشدید رکود تورمی است
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