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جمعیازکارگرانقطعهساز:
نگران بازگشت به کار هستیم

جمعی از کارگران قطعه ســاز سراسر کشور در 
نامه ای به رئیس جمهور، خواستار دو هفته تعطیلی 
بعد از پانزدهم فررودین شــدند. به گزارش ایلنا، 
تصمیم به فعال شدن کارخانه های خودروسازی، 
کارگران قطعه سازی سراسر کشــور را که تعداد 
آنها حدود ۷۰هزار نفر است و تقریباً در ۱۵ استان 
کشور پراکنده هستند، بابت شیوع ویروس کرونا 
در کارخانه ها نگران کرده است. اگر خودروسازی ها 
فعال شوند، واحدهای قطعه سازی نیز مجبورند به 
تبعیت از آنها، به سر کار بازگردند تا قادر به اجرای 
تعهدات خود باشــند. در همین راستا، جمعی از 
کارگران قطعه ســاز در نامه ای به رئیس جمهور، 
خواســتار توقف کامــل کار در قطعه ســازی ها و 
خودروســازی ها تا اول اردیبهشت ماه شده اند. در 
این نامه آمده اســت: پس از بازگشــت کارکنان و 
کارگران قطعه ساز پراکنده در ۱۵ استان کشوراز 
تعطیالت نوروزی، بسیاری از ایشان ناقل بیماری 
هســتند، حتی اگر عالئم آن را نداشته باشند و چه 
بسا در ســاعات اولیه، ویروس در فضای کوچک و 
به هم فشــرده کارخانجات به سرعت منتشر شده 
و به خانواده ها و جامعه منتقل شود. در صورتی که 
خودروسازان بنا بر دستور مقامات حداقل دو هفته 
تعطیل نکنند، قطعه سازان بر سر دوراهی اجبار به 
تولید برای عمل به تعهدات در قبال خودروسازان یا 
توقف موقت تولید گیر می کنند و اگر بخواهند آینده 
کاری خود را نزد خودروسازان خراب نکنند، ناچار از 
فراخوانی کارکنان برای کار هستند. این کارگران 
خواستار توقف دو هفته ای تولید در خودروسازی ها 
شده اند و می گویند: زنجیره تولید خودرو، می تواند 

بیماری را گسترش دهد.
    

یکفعالکارگری:
جهش تولید با حفظ اشتغال 

محقق می شود
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
معتقد است محقق شدن شــعار جهش تولید در 
ســال ۱۳۹۹ نیازمند اتخاذ سیاستی است که هم 
معیشت و امنیت شغلی کارگران را تامین کند و هم 
چرخ کارخانه ها را به گردش درآورد. ناصر چمنی 
در گفت وگو با ایســنا، درباره تحقق شعار جهش 
تولید در ســال جاری گفت: بیش از یک دهه است 
که مقام معظم رهبری شعار سال را بر پایه مباحث 
اقتصادی انتخاب و نامگــذاری می کنند. معتقدم 
اگر عنوان جهش تولید برای امسال انتخاب شده، 
به این دلیل اســت که رونق تولید در سال گذشته 
به معنای واقعی اتفــاق نیفتاده اســت. وی ادامه 
داد: مسئوالن کشــور باید برای به نتیجه رسیدن 
شعار سال ۱۳۹۹ شــرایطی را به وجود بیاورند که 
کارفرمایــان مشکالتشــان را راحت تر حل کنند 
و بیشتر به فکر تولید باشــند. رئیس کانون عالی 
انجمن های صنفی کارگران، تسهیل شرایط تولید 
و تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی را ازجمله 
راهکارهای تحقق جهش تولید برشمرد و گفت: اگر 
تولیدکنندگان دغدغه تامین مواد اولیه، تسهیالت 
بانکی و حامل های انرژی را نداشته باشند روی تولید 

با کیفیت متمرکز می شوند.
    

نوبخت:
افزایش حقوق کارگران خارج 

از اختیار من است

رئیس ســازمان برنامه و بودجــه گفت: قانون 
درباره کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی 
ســازوکاری مشــخص کرده که پیگیری افزایش 

حقوق این عزیزان خارج از اختیار من است.
به گزارش ایســنا، محمــد باقــر نوبخت در 
توییتی نوشــت: کارگر عزیزی مــرا خطاب قرار 
داد که چــرا فقط پیگیر افزایش حقوق شــاغلین 
و بازنشستگان لشــگری و کشــوری هستم و در 
برابر کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی 
احساس مسئولیت نمی کنم؟ خدا می داند احساس 
شرمندگی کردم اما قانون در خصوص این عزیزان 
سازوکاری مشــخص کرده که خارج از اختیار من 

است.
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پیامعابدی

دولــتاخیراباشــرطاجازه
برداشتازصندوقتوسعهملی
ایــراناعالمکردهکــه۱۰۰هزار
میلیاردتومانبــرایکمکبه
صندوقبیمــهبیکاری،پرداخت
تسهیالتبهافرادوکسبوکارهای
آسیبدیدهو...درنظرمیگیرد.
»سیدجوادنوفرستی«اقتصاددان
ومدیرعاملانجمنجامعهایمن
کشوربااشارهبهچالشیکهدولت
درزمینهتامینمنابعبودجهسال
۹۹دارد،تاکیدمیکندکهدراین
شرایطحســاسمنابعصندوق
توسعهملیبایددراختیاردولت
قرارگیردتابتواندازپستعهدات
حاکمیتیبرآید.ویالبتهوقوع
فســاددرتخصیــصمنابعبه
آســیبدیدگانراخطریجدی

میداند.
    

  پیشبینیمیشودکهصدها
هزارنفربراثرشیوعویروسکرونا
کهبهکاهشسطحتقاضادربسیاری
ازحوزههایاقتصادیوتعطیلی
کسبوکارهامنتهیشده،مشاغل
خودراازدستبدهند.ایندرحالی
اســتکهتامیناجتماعیبرای
تامینمنابعصندوقبیمهبیکاری

تحتفشاراست.آیاچشماندازی
برایحمایتازآســیبدیدگان

وجوددارد؟
مرکز پژوهش هــای مجلس اعالم 
کرده که بودجه ســال ۹۹، کســری 
حدود ۱۳۱هزار میلیارد تومانی دارد. 
دولت حدود یک چهارم بودجه کشور 
)۱۰۰هزار میلیارد تومان( را برای کمک 
به آسیب دیدگان در نظر دارد، لذا چاره ای 
جز اتکا به منابع صندوق توســعه ملی 
وجود ندارد. کمک به افرادی که بیکار 
شده اند و می شوند و کسب  و کارهایی 
که تعطیل شــده اند به اندازه ای واجب 
اســت که هرگونه برداشتی از صندوق 
توسعه ملی را توجیه پذیر می کند. منابع 
الزم بــرای پرداخت مقــرری بیکاری 
به بیمه شــدگان تامین اجتماعی باید 
به هر طریقی که شده فراهم شود چرا 
که هزاران نفر تا این لحظه شــغل خود 
را از دســت داده اند و تعداد زیادی هم 
به دلیل گسترده شــدن دامنه تعدیل  
نیروهای کار، به این عده اضافه می شوند. 
البته تکلیف آن عده که سابقه  بیمه الزم 
برای دریافت مقرری بیکاری را دارند، 
مشخص است اما هزاران بیمه شده  در 
تامین اجتماعی وجود دارند که شرایط 
الزم را ندارنــد اما این عده هــم باید از 

مقرری بیکاری بهره مند شوند.
پیش از این، دولت هزاران نفر را که بر 
اثر زلزله و سیل بیکار شده بودند و کمتر 

از شش ماه سابقه بیمه پردازی داشتند را 
هم مورد حمایت قرار داده بود. بنابراین 
با وجود تعدادی بــاالی بیکارانی از این 
دست، صندوق توسعه ملی باید به کمک 
دولت بیاید. به هر شــکل، وظیفه ذاتی 
حاکمیت است که از تمام قدرت اجرایی 
و مالی خود برای حمایــت از بیکاران 
اســتفاده کند و مالحظات مرسوم را 

کنار بگذارد.
  دولتازاختصاص۷۵هزار
میلیاردتومانتسهیالتکمبهره
برایحمایتازکسبوکارهاخبر
دادهاست.بهنظرشمااگراینمیزان
منابــعتامینشــود،میتواند
پاســخگویزیانواردشدهبه
اقتصادکشورباشد؟بخشودگی
جرایممالیاتیوفرصتسهماهبرای

تعویقدرپرداختحقبیمهپرسنل
مجموعههایآسیبدیدهراچگونه

تفسیرمیکنید.
دولت تصمیم گرفته که با ترکیبی 
از پرداخــت تســهیالت کم بهــره و 
بخشــودگی  های مالیاتــی در اقتصاد 
تحرک ایجاد کند اما من با بخشودگی 
جرایم مالیاتی موافق نیستم چرا که این 
اقدامی ضدفرهنگی است. شرکت هایی 
وجــود دارند کــه با وجود مشــکالت 
اقتصادی که دارند، بدهی مالیاتی خود را 
پرداخت کرده  اند. بنابراین نباید شرایطی 
را فراهم کنیم که عده ای از زیر پرداخت 
مالیات یا حق بیمه فــرار کنند. اهدای 
معافیت بیمه ای و مالیاتی زمینه تنبیه 
خوش حســاب ها را فراهــم می کند و 
موجب می شود تا خوش حساب ها هم 
به دنبال معافیت بگردننــد، آن هم در 
شــرایطی که دولت بیش از یک چهارم 
بودجه سال ۹۹ را با درآمدهای مالیاتی 
بسته است. تامین اجتماعی هم به منابع 
بیمه ای برای ایفــای تعهدات خود نیاز 
دارد. بنابراین باید حواس مان باشد که 
اقدامی را انجام ندهیم که مودیان مالیاتی 
و بیمه ای خوش حساب تنبیه شوند. از 
طرفی، با توجه به اینکه بسیاری از کسب 
و کارهای نیازمند دریافت تســهیالت 
کم بهره، دســت به تعدیــل کارکنان 
خود زده اند و در مقطع فعلی، مســأله 
اصلی کشور پرداخت  مقرری بیکاری 
و تسهیالت کم بهره به آسیب دیدگان 
است، دولت نباید پرداخت تسهیالت 
به کسب و کارها را به شرط عدم تعدیل 
نیروی انســانی منوط کند. از آنجا که 
تعطیلی تعداد بیشــتری از کســب و 
کارها در ماه های آینــده اتفاق می افتد 
و کارفرمایــان دیگــری در حوزه های 
خدمات دست به تعدیل می زنند، محروم 
کردن آنها از دریافت تسهیالت کم بهره 
می تواند تبعــات جبران ناپذیری برای 

اشتغال داشته باشد.
  حجمپرداختتسهیالتبا
نرخترجیحی۱۲درصد،باتوجهبه
شدتخسارتیکهبهاقتصادوارد
شده،کافیاســتیابایدبیشتر

شود؟

دولت هنوز ارزیابی جامعی از میزان 
خسارت  ها منتشر نکرده و فعال عددی 
را برای کمک اعالم کرده است. به همین 
خاطر نمی توانیم بگوییم منابع کافی 
اســت یا نه. در یک نگاه کلی باید گفت 
که دولت باید بیش از اینها تســهیالت 
ارزان قیمــت در نظر بگیرد تــا تعداد 
بیشتری از کسب و کارها تحت حمایت 
قرار گیرند. این گونه می توانیم به افزایش 
تعداد شاغالن از پس از پایان بحران دل 

ببندیم.
  بهغیرازحــوزهخدمات،
تعدیلنیرویانسانیدرکدامیکاز
بخشهایاقتصادجدیتراست؟

رکود اقتصادی برخاسته از کرونا بر 
بازار نفت و فراورده های پاالیشــگاهی 
ســایه انداخته و خطر تعدیل نیرو در 
صنایع نفت و پتروشیمی بسیار جدی 
است. با بی ثباتی بیشــتر در بازار نفت، 
بیکاری بیشتری را شاهد خواهیم بود. 
هم اکنون پاالیشــگاه های بین المللی 
تعطیل شده اند و بخش پتروشیمی هم 
وضعیت بهتری نخواهد داشت. بنابراین 
باید خود را برای تحوالتی که در این حوزه 
اتفاق می افتند، آماده کنیم. توصیه من 
این است که شرکت ها به جای تعدیل نیرو 

تا جایی که امکان دارد، نیروهای خود را 
دورکار کنند و اگر  توان آن را دارند، تعداد 
بیشتری نیرو به صورت دورکار استخدام 
کنند، به ویژه در حوزه خدمات. همچنین 
دولت باید از قدرت اجرایی و مالی خود 
برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی 
که زمینه تثبیت بخشــی از اشــتغال 

موجود را دارند، حمایت کند.
   نگرانیهایبسیارجدیدر
موردنحوهیتخصیصتسهیالتبه
کسبوکارهاوافرادآسیبدیدهاز
شیوعویروسکروناوجوددارد.این
گمانهزنــیوجــودداردکــه
شرکتهاییکهقدرتسیاسیو
توانمالیباالییرادارند،درصد
باالییازتسهیالتراجذبکنند؛تا
جاییکهدسترسیبهاینامکانات
برایشرکتهاوکسبوکارهای
کوچکسختشود.درگذشتههم
چنینتجربهایراداشتیم؛برای
نمونهدرزمینهتخصیصیارانهی
انــرژی.چگونهمیتــواناین

نگرانیهارابرطرفکرد؟
بدون شــک رانت وجــود دارد و 
تضمینی وجود ندارد که شرکت های 
بزرگ سهم شــرکت  های کوچک را 
نبلعند. حتما افراد و شرکت هایی که 
مستحق نیســتند از این تسهیالت 
بهره مند می شوند و مستحقان واقعی 
محروم می مانند بنابراین باید در این 
مورد حساس باشیم. نه تنها در گذشته 
که در زمان جاری هم صنایع سنگین، 
خودروسازی ها و پتروشیمی ها یارانه 
انرژی را می بلعند و به جای صادرات با 
ارزش افزوده باال خام فروشی را ترویج 
می کنند. فوالدی ها و پترشــیمی ها 
حجم باالیــی از منابع آبی کشــور را 
بدون پرداخت بهــای آن وارد چرخه 
صنعتی خــود می کننــد بنابراین با 
اطمینــان می گویم کــه در منابعی 
که بــرای حمایت از کســب و کارها 
دیده شــده، انحراف خواهیم داشت. 
آنها کــه دنبال رانت هســتند، بیکار 
ننشسته اند و در مراکز تصمیم گیری 
و تصمیم ســازی هم ارتباطات بسیار 

قوی را دارند.

هشداریکاقتصادداندربارهتبعاتاقتصادیکرونا:

خطر تعدیل نیرو در کشور بسیار جدی است

گزارش

نسرینهزارهمقدم

در پاسخ به این ســوال که زباله را به چه کسی 
می فروشــی، اینها را کجا می بری و چرا هنوز کار 
می کنی؛ هیچ نمی گوید. سرش را پایین می اندازد 
و سکوت می کند، اما نامش را می گوید: »محمد 

ابراهیم«.
از والیتش روزها و ماه هاست که دور مانده و در 
تهران زباله گردی می کند. اهل جنوب خراسان 
است، دورترین و مرزی ترین روستاهای جنوب 
خراسان؛ همان روســتاهایی که سال هاست با 
قحطی و خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند 
و مدت هاســت به ویرانه بدل شــده اند. مردان و 
جوانان به دنبال کار، آواره شهرهای دور و نزدیک 
شــده اند و زن ها، هر کدام اتاقکی گلین و ُخرد در 
»سربیشه« دارند، در دورافتاده ترین شهرستان 
خراســان جنوبی و یکی از محروم ترین مناطق 
کشور و انتظار می کشــند روزها و ماه های پشت 
سر هم را تا مردان بازگردند. مردان مهاجر، غالباً 
خیلی دیر بازمی گردند؛ سالی یک بار یا نهایت دو 
بار اما آنچه با جان کندن به دست می آورند، برای 
خانواده ها حواله می کنند، برای کودکانی که تازه 
به دنیا می آیند، برای ترک های سقف های گلی و 

سفره های خالی منتظران در خراسان جنوبی....
»در روستای ما فقط چند خانواده مانده اند و 
آنها هم یا پیر و ازکارافتاده و علیل اند یا جایی برای 
رفتن ندارند. کشاورزی نیست، دامداری نیست و 
حتی آب آشامیدنی سالم نیست. از چند سال پیش 
که قنات ها خشک شدند و دیگر الیروبی نشدند، 
آب نداریم و برق هم نداریم. چند سال پیش گفتند 
برایتان برق آورده ایم اما آن قدر ضعیف اســت و 

پِت پِت می کند و حتی یک المپ ۱۰۰ هم شب ها 
نمی شود روشــن کرد. هیچ کاری آنجا نیست و 
۱۰سالی می شود که اوضاع خراب شده. قبل از آن، 
گوسفندداری داشتیم. یادش بخیر باغ های گردو 
و بوته های عناب و زرشک، یادش بخیر رودخانه ای 
که می غرید و می آمد از وســط روستا می رفت تا 

درخت زیارت، یادش بخیر...«.
ناچاریمحمدابراهیم

محمدابراهیم، در سی و چند سالگی و با وجود 
داشــتن همســر و دو فرزند منتظر در خراسان 
جنوبی، کار تفکیک زباله و زباله گردی را در تهران 
انجام می دهد. نه معتاد است و نه اینکه توان کار 
کردن ندارد، فقط »کار« نیست، نه در آنجا، والیت 
و شهر و دیار خودش و نه در اینجا در تهران؛ جایی 
که کارگران خبره ساختمانی هم بیکارند و رکود، 
رکودی که قباًل بوده و کرونا آن را مضاعف کرده، 

امان کارگران ساده و روزمرد را بریده است.
او که نه مهاجر غیرقانونی اســت و نه نیازمند 
اجازه کار، برای اینکه کار نیست، مجبور است در 
این روزهای سخت که مردم را از بیرون آمدن، حذر 
می دهند، باز هم با زباله ها سروکار داشته باشد. او 
یک شهروند ایرانی است که از فرط استیصال، چاره 

دیگری ندارد!
»زباله گــردی و دســت کــردن در زباله ها، 
آدم را خرد می کنــد، مجبــورم...«. اینها را که 
می گوید پشتش را می کند و دور می شود اما پشت 
خمیده اش را می بینم که تا ابد، یک قوس منحنی 

دردآور است.
از محمد ابراهیم که عبور کنیم، باز هم در نیمه 
فروردین ماه ۹۹، زباله گرد و آنهایی که کوله نان 
خشک بر پشت دارند، در کوچه ها و خیابان های 

پایتخت زیاد می بینیم. در عرض ۱۵ دقیقه قدم 
زدن در روز روشن در یکی از خیابان های شمال 
غرب تهران، حداقل ســه مرد خورجین بر پشت 
می بینیم که از بین زباله های مردم بیرون می آیند. 
چهره هیچ کدام به کارگران مهاجر نمی خورد و 
اثری از اعتیاد هم در این چهره ها نیست. فقط آنچه 
در این چهره ها به وفور هست، درد است و مجبوری 
و البته نترســیدن ناگزیر از مرگی که در پناه هر 

کوچه، در کمین نشسته است.
در میانه اسفند ماه، شهرداری تهران اعالم کرد 
که تفکیک زباله های خشک از سوی پیمانکاران 
با دستور شهرداری متوقف شــده است. پنجم 
فروردین ماه، مدیرعامل سازمان پسماند گفت: 
»در همان روزهــای ابتدایی شــیوع کرونا و به 
منظور شکستن زنجیره انتشار، فعالیت تمامی 
مراکز تفکیک زباله متوقف شــد و حدود ۲۳۰۰ 
کارگر حاضر در این بخــش را با پرداخت حقوق 
تعطیل کردیــم و قطعا تا پایــان حضور ویروس 
کرونا تفکیک زباله صورت نمی گیرد. همچنین با 
نشست ها و مکاتباتی که با دادستانی و فرماندهی 
انتظامی تهران داشــتیم، طی ابالغی دادستانی 
تهران از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ خواست 
با همکاری شهرداری تهران مانع زباله گردی در 

سطح شهر شوند«.
با این حال، در دوازدهم و سیزدهم فروردین، 
هنوز هم آدم هایی هســتند که سراغ سطل های 
سنگین و آلوده زباله می روند و کار تفکیک زباله را 
به صورت غیررسمی انجام می دهند. در حالی که 
مدیرعامل پســماند از برخورد بــا خودروهای 
تفکیک زباله که بــه صــورت غیرقانونی هنوز 
به کار تفکیــک ادامه می دهنــد، خبر می دهد، 

در سطح شهر افرادی هســتند که بدون داشتن 
خودرو یا حتی موتورسیکلت، زباله های تفکیکی 
را در خورجینی بر پشت خود می گذارند و آنها را 
به گودهای زباله می برند یا احتماالً به پیمانکاران 
تفکیک که همچنــان غیرقانونی بــه فعالیت 
مشغولند، می فروشند. این بخش آسیب پذیر و 
شــکننده مافیای زباله که برای چندرغاز ناقابل، 
جان خود را قمار می کند، به نظر می رسد در تمام 

سیاست گذاری ها، نادیده گرفته شده است.
مدیرعامل پسماند گفته است: از شب چهارم 
فروردین ماه، برخــورد قهری بــا زباله گردان و 
پیمانکاران متخلف آغاز شده است، گفت: تالش ما 
این است تا بتوانیم با توقیف خودروهای غیرمجاز 
حمل زباله، متخلفین و سرشاخه های اصلی این 

کار را شناسایی کنیم.
صحبت از توقیف خودروهای متخلف است 
اما آدم ها را که نمی شــود توقیف کرد؛ آدم هایی 
را که از فرط ناچاری به تنهایی دســت به چنین 
کار پرخطری می زنند و به نظر می رسد که در این 
وانفسای بیکاری و بی پولی، هیچ چاره دیگری 
ندارند و البته باید پرســید در خانه ماندن و کار 
نکردن، برای شهروند ایرانی مهاجر به پایتخت 
که خانه ندارد و شــب ها را غالبــاً در فضاهای 
عمومی ســر می کند و خانواده ای چشم انتظار 

در دورترین و محروم ترین مناطق کشور دارد، 
چگونه امکان پذیر است؟! طرح حمایت معیشتی 
کرونا نیز یا شــامل این آدم ها نمی شود )چراکه 
بســیاری از کارگران ایرانی روزمــزد و مهاجر 
پایتخت، از جنوب کرمان، جنوب خراســان یا 
سیستان و بلوچستان می آیند و درصد باالیی از 
آنها حتی شناسنامه و اوراق هویت ندارند و به نظر 
نمی رسد در طرح احصای یارانه گیری، به حساب 
آمده باشند( یا اگر شــامل اینها بشود، سه دوره 
پرداخت ۲۰۰ تا ۶۰۰هزار تومانی که فقط نوبت 
اول آن، یک ماه بعد از بحران پرداخت شــده، به 
هیچ وجه نمی تواند بار زندگی دشوار و پرمحنت 

اینها را به اندازه سر سوزنی سبک کند!
در این بین، سیاست های بگیر و ببند و توقیف، 
نمی تواند زندگی امثال محمد ابراهیم را از خطر 

کرونا و از رنج گرسنگی نجات دهد. 
سهم محمد ابراهیم از ذخایر ملی و صندوق های 
اندوخته کشور چقدر است؟ در زمانی که مرگ در 
میان زباله ها نفس می کشد و دنبال طعمه ای آسان 
می گردد، نباید آنهایی که مسئولند، پای درددل 
محمد ابراهیم بنشینند و سهمی از دخایر اندوخته 
ملی به او و امثال او بدهند تا الاقل در این روزهای 
مرگبار و بحرانی، مجبور نشــوند به دنبال نان به 

خیابان بیایند؟!

روایتیازکسانیکهسرپناهیبرایقرنطینهخانگیهمندارند

سهم ناچیز زباله گردان از ثروت آلوده
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