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آنهاکهعیدینمیگیرند
توقف پرداخت برخی مزایای شغلی

وقتی اوضاع کار نامناســب و یافتن یک موقعیت شــغلی خوب دشوار می شود 
و اصطالحا کار و کاســبی کساد اســت، برخی اتفاقات عجیب و غریب هم در 
بازار کار رخ می دهد که اجتناب ناپذیر اســت و باید انتظار آنها را داشــت. اینکه 
کارفرمایــان برای بقا با برخی از نیروهای خود توافقات خارج از چارچوب قانون 
کار و مخفیانه داشته باشند و یا حتی بدون میل و اراده آنها، خود دست به ابتکار 
بزنند. کارشناسان بازار کار عقیده دارند، معیشت و مسائل مربوط به آن، در حال 
حاضر بدترین و جدی ترین چالش نیروی کار اســت و تقریبا بیش از ۹۰ درصد 
کل شــاغالن در بازار کار ایران را به خود مشــغول کرده است. اینکه افراد دائما 
در تالش برای تنظیم دخل و خرج خود باشند، به موضوعی روزمره در بازار کار 

ایران تبدیل شده است.
مهر در این باره مینویشســد که افراد همواره دغدغه کســری حقوق و دستمزد 
دارند و معتقدند دریافتی های آنها با کاری که انجام می دهند، همخوانی ندارد. 
علی ربیعی وزیر کار در این باره می گوید بررسی ها نشان می دهد بیشتر ایرانی ها 
فکر می کنند حقوقی که می گیرند، تنها بابت دو روز کارشان است و در این مورد 

حقوق آنها رعایت نمی شود.

دغدغه هر روزه معیشت اقشار ضعیف
در این بین، پایین ماندن حقوق و دستمزد کارگران، به چالشی مزمن در بازار کار 
ایران تبدیل شده و سال هاست دولت ها از حل آن عاجز مانده اند. آمارها نشان 
می دهد، حقوق و دستمزد نیروی کار ایرانی، یکی از پایین ترین ارقام حقوقی در 
بین کشــورهای مختلف جهان است و در این خصوص شاغالن واقعا در تنگنا 

و مضیقه های جدی قرار دارند.
از ســویی اختالفات حقوقی و دریافتی ها بین افــراد در موقعیت های مختلف 
شــغلی نیز به بی عدالتی مزدی دامن زده و باعــث بروز اختالف چندین برابری 
حقوق و دســتمزد بین گروه های مختلف شغلی شده اســت. کمترین میزان 
حقوقی که قانون کار در سال جاری تعیین کرده، تنها ۷۱۲ هزارتومان است که 
نمایندگان کارگری معتقدند این مبلغ در نهایت صرفه جویی، حتی تامین کننده 
معیشت ۱۰ روز اول ماه افراد هم نیست. مهم است که بدانیم ۷۱۲ هزار تومان 
در حال حاضر، حقوق چند میلیون نفر در بازار کار ایران را تشــکیل می دهد که 
اتفاقا بخشی از این گروه ها متاهل و دارای هزینه هایی به مراتب باالتر از ۷۱۲ 
هزار تومان هستند. اما دولت می گوید نمی تواند به کارفرمایان بیشتر از این فشار 

بیاورد، چون ممکن است باعث ریزش شدید نیروی کار شود.

ترس دولت از فشار به کارفرمایان
البته مقامات وزارت کار می گویند نقــش دولت این بوده که اجازه نداد افزایش 
حقوق مدنظر کارفرمایان پیاده شود و هر سال چند درصدی به رقم نهایی افزوده 
اند. کارشناســان عقیده دارند فاصله گرفتن دولت ها از مسئولیت های خود در 
قبال جامعه و نیروی کار و پرهیز از ورود مســتقیم به تقویت معیشــت دســتکم 
اقشار ضعیف، باعث شده است تا حرف شنوی بیشتری از کارفرمایان و سرمایه 
گذاران خصوصی داشته باشــند و تمامی تهدیدها و نگرانی هایی را که ممکن 

است کافرمایان مطرح کنند و بعضا خیلی هم درست نباشد، جدی بگیرند.
مرکز آمار ایران در سال گذشــته هزینه زندگی در شهرها را بیش از یک میلیون 
و ۸۰۰ هزارتومان اعالم کرد. نمایندگان کارگران می گویند این رقم برای ۴ نفر 
در ماه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان شــده و در مقابل متوســط دریافتی بیشــتر 
مشموالن قانون کار در سال ۹۴، به میزان یک میلیون تومان است. دولت می 

گوید این ارقام را قبول ندارد ولی خود رقم خط فقر را اعالم نمی کند.
بنابراین باید گفت چه این ارقام قابل قبول باشــد و یا نباشد، یک چیز مسلم این 
است که فاصله بین حقوق و دستمزد نیروی کار و هزینه ها در ایران به بیشترین 
حد خود رســیده و دســتکم ۱۰۰ درصد اختالف و شــکاف در این بخش وجود 
دارد. حال باید پرســید، چه کسی باید به کسری معیشتی نیروی کار یکبار برای 

همیشه پایان دهد؟

آیا این موضوع تنها وظیفه کارفرمایان خصوصی است یا اینکه دولت هم وظایفی 
دارد؟ اینکه دولت به دالیل گوناگون حتی از عهده تامین مخارج کارمندان خود 
هم بر نمی آید، یک بحث است و اینکه در قبال اشتغال و معیشت کل نیروی کار 
کشور و به ویژه اقشار کم درآمد هم وظایف دیگری دارد، یک بحث دیگر است.

وظایف فراموش شده دولت در قبال نیروی کار
راهکاری که این روزها از ســوی برخی کارفرمایان و البتــه در مواردی با توافق 
نیــروی کار به صورت اجباری دنبال می شــود، هم در نوع خود جالب اســت و 
هم افت شدید قدرت خرید و معیشــت در بازار کار ایران را نشان می دهد. البته 
برخی کارفرمایان صورت مســئله را یکجا پاک می کنند و با تعطیل کردن واحد 
تولیدی و بیکاری تعدادی نیروی کار، مســئله خود را به شکل دیگری حل می 
کنند. اما برخی نیز نمی خواهند از دور فعالیت خارج شــوند و دست به ابتکارات 
دیگری می زنند. راهکار کارفرمایانی که چنین نگرشــی دارند، این اســت که با 
توافق و یــا حتی بدون پذیرش نیروی کار، اقدام بــه قطع و حذف برخی مزایای 

شغلی آنها می کنند.
پرداخت چندماه یکبار حقوق ها، کاهش سرجمع پرداختی ها، عدم بیمه نیروی 
کار، رد کردن ناقص لیســت بیمه ای افراد، دریافت کامل هزینه بیمه از نیروی 
کار، تهیه برگه ســفیدامضا و دریافت تســویه حســاب اجباری برای روز مبادا، 
نپرداختن عیدی و یا پرداخت رقم آن به صــورت توافقی، حذف اضافه کار، کار 
شــبانه بدون مزد قانونی و موارد بیشمار دیگری از این دست؛ روش هایی است 

که این روزها در بازار کار ایران انجام می شود.
کارگران می گویند مجبورند برای اینکه بیکار نمانند شــرایط حداقلی کارفرما را 
بپذیرند و حتی با وی توافق اجباری داشــته باشند که برخی مزایای شغلی مانند 
سنوات، عیدی، بیمه و موادی از این دست را هرگز مطالبه نکنند. وجود چنین 
شــرایطی را می توان بیشــتر در کارگاه های کوچک، واحدهای تازه تاسیس و 
بخش هایی که به یکباره دچار چالش های جدی فعالیتی می شوند، مشاهده کرد. 
البته اهمیت این موضوع به این است که بدانیم بیش از دو سوم کل بنگاه های 
شاغل در بازار کار و اقتصاد ایران، ُخرد و کوچک محسوب می شوند که به صورت 

بالقوه می توانند در خطر ریزش شدید نیروی کار قرار گیرند و یا دست به ابتکاراتی 
که شرح آن گذشت، بزنند.

آنها البته به وجود چنین شــرایطی در بازار کار انتقاد دارند و می گویند این دولت 
اســت که وظیفه تنظیــم روابط کار را بر عهــده دارد و باید از حقــوق نیروی کار 
حمایــت کند. اینکــه دولت از ترس اخــراج و ریزش نیروی کار، چشــم خود را 
بر واقعی شــدن دستمزدها می بندد، قصه تلخی اســت که متاسفانه دامنگیر 

اقتصاد ایران شده است.

فرار از اعالم شاخص خط فقر
حمید حاج اســماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه وقتی دولت از عدم واقعی 
شــدن دســتمزدها دفاع می کند باید راهکار بدهد که چرا به این دیدگاه اصرار 
دارد، گفت: دولت ها در اصول ۲۷ و ۲۹ قانون اساســی وظایفی را دارند که باید 

آن را انجام دهند.
این کارشــناس بازار کار اظهارداشت: متاســفانه دولت تدبیر و امید هم مانند 
دولت های سابق چندان نگاه جدی به موضوع تامین معیشت نیروی کار ندارد 
در حالی که طبق قانون کار، ماده ۴۱ درباره دستمزدها باید دقیقا اجرایی شود. 
حاج اســماعیلی ادامه داد: نمی توان خیلی هم به کارفرمایان فشــار آورد، چرا 
که دولت هیچگونه چراغ ســبزی به کارگران و کارفرمایان در راستای حمایت 
از تامین معیشت نشــان نمی دهد در حالی که خود به عنوان کارفرمای بزرگ، 

دارای ظایف اصلی در این بخش است.
وی با تاکید بر اینکه برخی تصمیمات در کشورهای توسعه یافته در مواقع رکود 
در بحث دستمزدها گرفته می شود، گفت: ممکن است برخی صنایع در شرایط 
رکود و بحران مالی در کشورهای توســعه یافته توافق کنند مدتی دستمزدها را 
حتی کاهش دهند اما این مسائل دائمی نیست و ممکن است اتفاقی باشد. این 
کارشناس بازار کار با بیان اینکه دولت اطالعات شفافی از اوضاع بازار کار ارائه 
نمی کند، تاکید کرد: دولت حتی حاضر نیســت شاخص خط فقر را اعالم کند. 
ممکن است دولت نگران این باشــد که اگر بخواهد شاخص خط فقر را اعالم 

کند، در بحث عملکردی خود مورد مواخذه جامعه قرار بگیرد.

افزایش 8 تا 20 درصدی بلیط قطار از فردا
معــاون مســافری شــرکت راه آهن 
گفت: از فردا قیمت بلیت قطارها از 
کمتــر از ۱۰ درصد تــا ۲۰ درصد و به 
طور میانگیــن ۸ درصد افزایش می 
یابد. ســیدمحمد راشــدی افزود: از 
۱۳۷ قطاری که در شبکه ریلی تردد 
می کند ،۹۱ قطار با ۱۰ درصد و کمتر 

از آن افزایــش و ۴6 قطار نیز حــدود ۱5 درصد افزایش 
قیمت خواهد داشــت. راشــدی اظهار داشت : شرکت 
هایی مجاز خواهــد بود تا ۲۰ درصد افزایش قیمت دهد 
که در روزهای غیرپیک مسافر ، تخفیف دهد و شرکت راه 
آهن نیز نظــارت خواهد کرد. وی گفت: با توجه به اینکه 
بلیت قطار ۴5 روزه پیش فروش می شــود کسانی که از 
قبل بلیت خریده اند با همان نرخ قبلی محاسبه خواهد 
شد. راشدی افزود: در ۱5 ماه اخیر افزایش قیمت بلیت 

نداشتیم اما با توجه به زیان ده بودن 
قطارهای مســافری ، ایــن افزایش 
بلیت برنامه ریزی شده است. معاون 
مسافری راه آهن با اشــاره به این که 
بلیت قطار را برای جلوگیری از کاهش 
کیفیت خدمات گران کردیم، گفت: 
نرخ بلیت قطار دیگر نه تنها در نوروز 
بلکه تا یکسال آینده گران نمی شود. سیدمحمد راشدی 
افزود: در ۲۴ قطار که بیشتر قطارهای محلی و حومه ای 
اســت هیچ گونه افزایش قیمتی نداریــم. وی تصریح 
کرد: قیمت ها را شناور مدیریت شده خواهیم داشت که 
شرکت هایی که در غیرپیک بلیت قطار را تخفیف دهند تا 
مردم بتوانند با نرخ های پایین تر سفر کنند در ایام محدود 
زمان پیک شرکت ها می توانند حداکثر نرخ بلیت قطار را 

حداکثر ۲۰ درصد افزایش دهند.

وزارت نیرو منحل نمی شود
معاون وزیر نیــرو در امور برق گفت: 
وزارت نیــرو منحــل نمی شــود و در 
شــرایط فعلی نیز نظــری درباره این 
مساله ندارد و در شرایط مناسب وزارت 
نیرو نظرات خود را به صورت رسمی 
اعالم می کند. هوشنگ فالحتیان با 
بیان اینکه اطالعی از جزئیات طرح 

تشــکیل وزارت انرژی و ادغــام وزارت نیرو با وزارت نفت 
ندارد، اظهار کرد: مســاله ادغــام وزارت نیرو موضوعی 
اســت که به تصمیمــات دولت که در مجلس شــورای 
اسالمی گرفته می شود ارتباط پیدا می کند. وی با اشاره به 
دیدگاه های متفاوتی که درباره این طرح وجود دارد، تاکید 
کرد: با توجه به اهمیت آب و استراتژیک بودن این حوزه 
مبرهن است که باید توجه جدی ای به این حوزه شود. وی 
ادامه داد: تمرکز ساختاری وزارت نیرو باید به حوزه آب باشد 

به طوری که می بایست خدمات رسانی 
به مردم ارتقا یابد. وی با بیان اینکه باید 
در هر ساختار بهره وری افزایش پیدا 
کند، گفت: مســوولینی که موضوع 
طرح ادغام و یا انحــالل وزارت نیرو 
را مطرح کرده اند باید موارد مختلفی 
را مدنظر قرار دهند و در نهایت آنچه 
که به صالح کشور است رقم بخورد. وی در پاسخ به این 
ســوال که آیا برای نوشتن این طرح و جزئیات آن از شما 
نظرسنجی صورت گرفته است؟ اظهار کرد: تاکنون از ما 
هیچ نظری خواسته نشده است. وی درخصوص مطالبات 
وزارت نیرو از کشورهای خارجی در دوران پساتحریم تاکید 
کرد: انتظار ما این است که در این دوران مطالبات برقی  
که از کشورهای همسایه داریم را از طریق گشایش اعتبار 

و ال سی وصول کنیم.

سود وام طرح فروش 
اقساطی مسکن

طرح فروش اقساطی مسکن که از حدود دو هفته 
پیش مطرح شــد، به طــور جدی از ســوی کانون 
سراســری انبوه ســازان در حال پیگیری اســت و 
جلساتی هم در این باره در بانک مسکن برگزار می 
شود. به دنبال برگزاری این جلسات، طرح فروش 
قسطی مسکن که برای مقابله با رکود حاکم بر بازار 
مطرح شده، وارد فازهای جدیدی شده و به اجرایی 

شدن نزدیک می شود.
بر این اســاس، آخریــن خبرها حاکی از آن اســت 
که بانــک مرکــزی حمایت خــود را از ایــن طرح 
اعالم کرده اســت، همچنین مجــوز نهایی هم از 
ســازمان ثبت اسناد دریافت شــده و بانک مسکن 
آماده عقد تفاهم نامه با انبوه سازان است. در واقع 
ســازمان ثبت اســناد از این پس به طور رسمی کار 
ثبت معامالت فروش قســطی مســکن را برعهده 

می گیرد.
همچنیــن با وجودی که هنوز ســازو کار مســکن 
قســطی اعــالم نشــده اســت امــا شــرکت ها و 
ســازمان های بســیاری در تماس با انبوه ســازان 
نســبت بــه ایــن طــرح عالقــه نشــان داده اند و 
خواســتار خرید ایــن واحدها بــرای کارکنان خود 
هســتند. براســاس دســتورالعمل فروش مسکن 
قســطی، بانــک مســکن تــا رقــم ۱۰۰ میلیــون 
تومــان را می تواند تضمیــن کند که انبوه ســازان 
به صورت اقســاط از خریــداران دریافت می کنند، 
همچنین ســود به صــورت توافقی میــان خریدار 
و فروشــنده تعییــن می شــود و بانــک مســکن 
 هــم ۴ درصــد بابــت تضمیــن کارمــزد دریافــت 

می کند.
بــه گفته دبیر کانون سراســری انبوه ســازان، این 
طــرح مــی توانــد در بخش هــای مختلــف مانند 
پیــش فــروش ســاختمان و صنــدوق امانی هم 
بــه کمــک انبــوه ســازان و خریــداران بیاید. وی 
افــزود: دیــدگاه انبوه ســازان این اســت که حتی 
وام های ۳5 تــا 6۰ میلیون تومانــی خرید هم می 
تواند به ایــن مکانیزم متصل شــود و خریداران از 
 این طــرح هم در زمان خرید اقســاطی مســکن، 

استفاده کنند.
پور حاجت بــا تاکیــد بر اینکــه توافق با ســازمان 
ثبت اســناد به ما کمــک می کند تا ایــن معامالت 
را به صورت قانونی و با ســازوکار مشــخص انجام 
دهیم، گفته بود: بانک مســکن هم پــل ارتباطی 
میــان خریــدارو فروشــنده به شــمار مــی رود که 
با انجــام تضامیــن می توانــد، امنیــت معامالت 
را تضمیــن کنــد، همچنین هــر ســازنده ای می 
 توانــد با فروش اقســاطی، واحد خــود را به فروش 

برساند.
براین اساس، مبلغ قســط هر واحد در ماه بین ۳ تا 
۳.5 میلیــون تومان با بازپرداخت بین ۳ تا ۷ ســال 
خواهــد بود و مبلغ ســود این اقســاط هم ۲ درصد 
باالتر از تــورم موجود بــا ۴ درصد کارمــزد بانکی 
است. در واقع مبلغ قسط ماهانه کمتر از ۳ میلیون 

تومان نمی شود.
در حالــی کــه طــرح مســکن اجتماعــی کــه از 
ابتدای دولــت روحانی به عنــوان جایگزینی برای 
مســکن مهــر معرفی شــده بــا مشــکالت تامین 
اعتبــار مواجــه اســت، بســیاری از کارشناســان 
معتقدند که طرح فروش قســطی مســکن میتواند 
معضــل حــوزه اقتصــاد مســکن را که بــه تدریج 
 بــه یک معضــل دامنــه دار تبدیل میشــود، حل و 

رفع کند. 

رصدخانه

هدفمندی یارانه ها متوقف نمیشود
در  نوبخــت  محمدباقــر 
نشســت خبری امروز )سه 
شــنبه( اظهار کرد:  طرح 
هدفمنــدی یارانــه هــا با 
رویکردهایی که در سیاست 
های کلــی ابالغــی مقام 
معظــم رهبــری در برنامه 

ششم ابالغ شده اســت، ادامه خواهد یافت. 
وی ادامه داد: یکشنبه هفته آینده رأی گیری 
نهایی درباره سقف الیحه بودجه سال ۹5 در 
هیئت دولت انجام می شــود و بعــد از آن کار 
بررسی برنامه ششم توســعه را آغاز می کنیم. 
نوبخت افزود: دولت دیشب جلسه فوق العاده 

ای بــرای بررســی احکام 
پیشنهادی وزارتخانه های 
مختلــف در الیحه بودجه 
ســال ۹5 داشــت که این 
وزارتخانه ها پیشــنهادات 
خــود را ارائــه دادنــد. وی 
گفــت: بعــد از بررســی و 
تصویب برخی از این پیشنهادها قرار است فقط 
یک جلســه دیگر در دولت در این باره تشکیل 
شود تا سقف بودجه را ببندیم. نوبخت افزود: 
قرار شــد فردا وزرا و دســتگاه هــای مختلف 
دولتی پیشنهادات خود را در سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی اعالم کنند.

خوش بینی بورس به نتیجه نشست شورای حکام
در معامــالت امروز بورس 
تهــران، انتشــار خبرهای 
در  ای  هســته  مثبــت 
خصوص نشست شورای 
آژانــس بین المللی  حکام 
انرژی اتمی برای تصمیم 
گیــری در خصوص پیش 

نویس قطعنامه و احتمال اجرایی شدن برجام 
از ابتدای ســال میالدی جدید موجب شد تا 
بورس تهران در ابتدای معامالت امروز روند 
صعودی خود را آغاز کند. به طوری که بورس 
تهــران در ابتدای معامــالت امروز بر خالف 
روزهای گذشــته مســیر صعــودی در پیش 

گرفت و تــا کانال 6۲ هزار 
و ۲6۳ واحــد باال رفت، اما 
در نیمه معامالت از شدت 
حرکت خــود کاســت و به 
رقم هــای ابتدایی رســید 
با این تفاوت که رشــد ۱۷ 
واحــدی را در معامــالت 
امروز خود ثبت کرد. البته با توجه به برگزاری 
نشست شــورای حکام در ساعت ۱۳ به وقت 
تهران نتایــج این نشســت در معامالت فردا 
در بورس تهران بــروز می کند اما انتظار برای 
انتشار اخبار مثبت از جلسه موجب تغییر روند 

بورس تهران شد.

طرح کاهش دوره پرداخت بیمه بیکاری
کریم یاوری بــا بیان اینکه 
در سال ۹۳ در بخش  بیمه 
بیکاری به استناد گزارش 
تامین اجتماعی پوشــش 
بیمه بیــکاری روند خوبی 
داشته اســت، گفت: پس 
از ۱۲ ســال منابــع بیمــه 

بیکاری از مصارف پیشی گرفته که این مرهون 
همکاری همه استان ها است. مدیرکل حمایت 
از مشــاغل و بیمه بیکاری وزارت کار به برنامه 
های دستاورد محور سال ۹۴ این حوزه اشاره 
کرد و این برنامه ها را شــامل گســترش دامنه 
پوشــش بیمه بیکاری با رویکرد کاهش مدت 

استفاده از مقرری، افزایش 
ضریب پوشش بیمه بیکاری 
و میزان کاهش زمان توقف 
در بــرزخ بیکاری دانســت. 
وی ادامــه: کاهــش مدت 
ماندگاری مقــرری بگیران 
بیمه بیکاری متاثر از تالش 
همکاران اســتانی جهــت اشــتغال مقرری 
بگیران و سایر موارد، برای خروج مقرری بگیر 
از سیستم و کاهش طول ماندگاری آنها است. 
کاهش هزینه های صندوق بیمه بیکاری بابت 
مقرری بگیران بیمه بیکاری یکی دیگر از برنامه 

های دستاورد محور است.

اقتصاد


