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یادداشت

مزایده بر سر رایآورترین وعده انتخاباتی

سوپرمنهای ادعایی ،برنامهای برایکارگران ندارند

هر چند بازار رقابتهای انتخاباتی
درایرانهنوزگرمایخاصیرااحساس
نمیکند،امابازاروعدههایکاندیداهای
ریاست جمهوری به شدت داغ است و
هرروزیکیازاینعده،وعدهایرامطرح
میکندکهتحققآنبانگاهیبهشرایط
فعلی اقتصادی ایران ،بسیار سخت و تا
حدیناممکنبهنظرمیرسد.
به گزارش توسعه ایرانی ،نامزدهای
انتخاباتریاستجمهوریسال،1400
تاکنون برنامه مشــخص اقتصادی و
اجتماعی برای حل مشکالت بیشمار
مبتالبه جامعه ایرانی اعالم نکردهاند،
با این حال با ارائه وعدههای دهان پرکن
همچون ساخت ســاالنه یک میلیون
واحد مســکونی برای اقشــار ضعیف،
10برابر کــردن یارانه نقدی پرداختی
به مردم و ...سعی کردهاند خود را ناجی
اقتصاد ایران معرفی کنند و در این بازار،
هر روز وعدهای بزرگتر و شــیرینتر از
وعدههای ســایر رقبا مطرح میکنند،
وعدهووعیدهاییکهبهزعمکارشناسان
اقتصادی ،جز نشان دادن در باغ سبز به
مردم،کارکرددیگریندارد.
سطحدسترسیمسکنبرای
کارگرانبهباالی ۶۰سالرسیده
یک کارشناس بازار مسکن درباره
برنامــه نامزدهای انتخابات ریاســت
جمهوری برای بخش مســکن گفت:
عمده کاندیداها از احداث یک میلیون
مســکن صحبت میکنند اما مردمی
که با این سطح پایین درآمدی از عهده

حداقلهای زندگی خود برنمیآیند،
آیا توان و حتی فرصــت فکر کردن به
خرید مسکن را دارند؟ ابتدا باید قدرت
اقتصادی خانوارها را برای خرید نقدی
یااقساطیافزایشداد.
فرشــید پورحاجت در گفتوگو با
ایسنااظهارکرد:دولتهایقبلهمبرای
حوزهمسکنبرنامهوهدفگذاریاعالم
داشتنداماعمدهتجربیاتشانباشکست
مواجهشدهاست.
وی افزود :اینکه برخی کاندیداهای
محترم اعالم میکنند قرار اســت یک
میلیون واحد را بســازند اعداد درشت
و دهــن پرکنی اســت اما ســوال این
اســت که با کدام مکانیزم و زیرساخت
میخواهند ایــن کار را انجــام دهند؛
آن هم در وضعیتی که فضای کســب و
کار برای فعاالن بخش مســکن کامال
پرمخاطره شده اســت .این کارشناس
بازارمسکنتاکیدکرد:برایساختیک
میلیونواحدمسکونی،ابتدابایدقدرت
اقتصادیمردمراافزایشدهیمتابتوانند
بهصورتنقدییااقساطیواحدمدنظر
خودراخریداریکنند.میگویندفضارا
برایبخشخصوصیفراهممیکنیمتا
مسکن تولید کند .بر فرض که بسازند،
خریدارش چه کسی اســت؟ مردمی
که با این سطح پایین درآمدی از عهده
حداقلهای زندگی خود برنمیآیند آیا
توان و حتی فرصت فکر کردن به خرید
مسکنرادارند؟
این کارشــناس بازار مسکن گفت:

نهادها،دستگاههاوارگانهایمرتبطبا
حوزهمسکن،نگاهدرآمدیبهاینحوزه
دارند.مجلسهمباقوانیندستوپاگیر،
شرایطرادوچندانسختکردهاست.به
طورمتوسطدرکشورحدودسهمیلیون
تومان هزینه زمین و ســاخت میشود
و سود را هم که در نظر نگیریم ،تا واحد
تکمیلشودهزینهپنجتاششمیلیون
تومان روی دست ســازنده میگذارد.
کدام یک از اقشار پایین و حتی متوسط
توان پرداخت چنیــن مبالغی را برای
خریدمسکندارند؟
پورحاجــت تصریح کــرد :اغلب
کاندیداهای فعلی از ســاخت سالیانه
یک میلیون مسکن سخن گفتهاند که
جزو بدیهیات است اما باید برنامههایی
ارائه دهند که علمی ،عملیاتی و اجرایی
باشــد .طی  ۴۲ســال بعد از انقالب،
طرحهایتوسعهدردولتهایمختلف
برای حوزه مسکن برنامهریزی شده و
ماحصل تمام اینها ،چهره شــلختهای
است که در شــهرها میبینیم .ما نه در
شهرســازی موفق بودیم و نه در تولید
مسکن .مصداق بارز این است که عمده
جوانان ما از حداقل حق خود که داشتن
سرپناهمناسبطبققانوناساسیاست
محرومند .در بحث اشــتغال هم دچار
مشکلهستند.
وی اظهار کرد :دولت آینده باید به
صورت واقعی سیاســتهای تشویقی
برایبخشخصوصیفراهمکند.اینکه
در صحبتهای انتخاباتــی از خانهدار

درصحبتهایانتخاباتی
از خانهدار کردن مردم
صحبت میشود .مردم
گوششان از این حرفها پر
شده است .سطح دسترسی
مسکن برای کارگران به
باالی ۶۰سال رسیده آن هم
اگر تورم ثابت بماند
کردن مردم صحبت میشود ،به نظرم
مردم گوششان از این حرفها پر شده
است .سطح دسترســی مسکن برای
کارگران به باالی  ۶۰ســال رســیده
آن هم اگر تورم ثابــت بماند .این تورم
۵۰درصدی کمر بخــش خصوصی را
شکسته و بنگاههای خصوصی واقعی
کشــور را به نابودی کشــانده اســت.
شوربختاتنه برنامه پدافندی هم برای
اینموضوعنداریم.
باکدامپولمیخواهنداقتصادو
اشتغالرارونقدهند
یک کارشــناس حــوزه کار نیز در
ارزیابی برنامههای کاندیداهای ریاست
جمهوریگفت:انتظارایناستکهاین
عده،برنامهجدیدربارهمباحثومسائل
اقتصادی ازجمله اشتغال عنوان کنند
ولیبیشتراعالممیکنندکهاینمشکل
وجود دارد و ما حلش میکنیم اما حل
کردنموضوعاتیمثلاقتصادواشتغال
ازچهطریقیوباکدامپولومنابع؟

حمید حاجاسماعیلی در گفتوگو
با ایســنا تصریح کرد :از نظر من اینکه
وعده بدهیم یارانهها بیشــتر می شود
و افراد جدیدتــری مثل زنــان را وارد
عرصهیارانهبگیریمیکنیم،حرفهای
موثری نیســت و کمکی نمیکند .ما
باید برای حل مسائل اقتصادی کشور،
ساختارهارااصالحکنیمچونساختارها
وزیرساختهایاقتصادیدچارآسیب
ومشکلشدهوبایدآنهارااصالحکرد.
وی با انتقاد از نبود برنامه مشخص از
سوی کاندیداها برای تجمیع و کنترل
نقدینگی اظهار کرد :متاسفانه راهکار
جدی در مورد تورم و کنترل نقدینگی
از سوی کاندیداها مطرح نمیشود .در
حال حاضر بخــش بزرگی از نقدینگی
کشور در قالب داراییهایی مثل ملک،
زمین و کاالهای سرمایهای وجود دارد
که کاندیداها اشــاره نمیکنند چطور
میخواهندایننقدینگیراتبدیلکنند
و به ســمت تولید ببرند یا کدام بخش
اقتصادیرافعالکنند.
حاجاسماعیلی افزود :آقای همتی
کهدردوسالگذشتهدرمسندکاربوده
اعالم کرد که مجموع درآمدهای ارزی
بانک مرکزیاز ۴۵میلیارددالردر سال
به متوســط  ۹میلیارد دالر در دو سال
گذشــته کاهش یافته است .این نشان
میدهد که امکانات و ســرمایه کافی
برایطرحهاوبرنامههادردستنداریم.
اینکارشناساقتصادیبابیاناینکه
برای تقویت اقتصاد بایــد راهکارهای
منطقــی و آدرس منابعی که مورد نیاز
است ،ارائه بدهیم ،گفت :اینکه بگوییم
اقتصاد را رونق میدهیم کافی نیست و
بایدبگوییمچطوروازکداممنابعداخلی
میخواهیم این برنامه را محقق کنیم.
متاسفانه چنین چیزی دیده نشده لذا
اینکه وعده بدهیم و مــردم را تحریک
کنیم که یارانهها را بیشــتر میکنیم و
چون به زنان توجه نشــده آنها را به کار
میگیریم ،بیشــتر جنبه تبلیغی دارد
و برخالف آنچه انتظــار میرفت بعد از
چهار دهه در کشور هنوز نمیتوانیم با
مردم فنی و تخصصی صحبت کنیم و
در رقابتهای انتخاباتی ،جو سیاسی،
احساسی،تبلیغیوتقابلحاکماست.
وی با بیان اینکــه موضوع بیکاری
مقولــهای جــدی اســت و هیچ یک
از کاندیداها اشــاره نکردند که چطور
میتوانندظرفیتهایاشتغالراافزایش
دهند،افزود:یکیازمشکالتمادرحوزه
اقتصاد این است که باید ظرفیتهای

اینکهوعدهبدهیمو
مردم را تحریک کنیم که
یارانههارابیشترمیکنیم،
بیشترجنبهتبلیغیدارد.
متاسفانهبعدازچهاردهه
درکشورهنوزنمیتوانیم
بامردمفنیوتخصصی
صحبتکنیم
اشــتغال را افزایش بدهیم و کســب و
کار را توســعه دهیــم .کاندیداها باید
مشخصااعالمکنندکهبرایکدامیکاز
بخشهایکشاورزی،صنعت،خدمات
و گردشــگری برنامه دارند و در کدام
بخش ظرفیتهای اشتغال را افزایش
میدهند.
به گفته این کارشناس حوزه کار ،در
حال حاضر در حوزه کسب و کار مشکل
داریم و این مساله به شدت مورد توجه
خانوادههاســت چون ناهنجاریهای
اجتماعی زیادی به دنبال داشــته ولی
متاسفانه کاندیداها به جای پرداختن
به چنین مسائلی به سمت تقابلهای
سیاسیمیرونددرحالیکهمردمازاین
موضوعاتخستهشدهاند.
کاندیداهابرنامهای
برایکارگرانندارند
نماینده کارگران در شــورای عالی
کارنیزبابیاناینکهکاندیداهایریاست
جمهوری باید برای کارگــران برنامه
داشتهباشند،گفت:درحالحاضریکیاز
مهمترینمشکالتکارگرانقراردادهای
موقتوسفیدامضابهشمارمیرود.آیت
اسدی در گفتوگو با خبرگزاری فارس
گفت :واقعیت این اســت که تاکنون
هیچیک از آقایان ،برنامه مشــخصی
برای کارگران و حل مشکالت کارگری
ارائهنکردهاند.
وی افزود :اگر میخواهیم انتخابات
پرشورداشتهباشیم،کاندیداهایریاست
جمهوری برنامه عملی برای حمایت از
کارگران و تولید بدهند نه اینکه خدای
ناکردهبخواهندبههمتوهینکنند.
اســدی از کاندیداهای ریاســت
جمهوری درخواست کرد برنامه خود
برای حمایت از کارگران و بازنشستگان
را ارائه کنند و افــراد موثر اقتصادی که
برای دولت خود پیشــنهاد میکنند را
معرفی کنند تا مردم براساس این موارد
بهآنهارأیبدهندوبرنامههایاقتصادی
آنهارانقدوارزیابیکنند.

خبر
معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی:

۳۵۰هزارکارگر ساختمانی در نوبت بیمهشدنهستند

معاونبیمهایسازمانتامیناجتماعیبااشاره
به اینکه  ۳۵۰هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت
بیمه قرار دارند ،گفــت :در صورت تصویب قانون
جدید ،همه کارگران ســاختمانی پشتنوبتی،
تحتپوششبیمهقرارمیگیرند.
مهرداد قریــب در گفتوگو بــا خبرگزاری
مهر گفت :طبق قانون فعلــی ،حق بیمه از محل
۱۵درصد عوارض ســاختمانی و۷درصد توسط
خود کارگران پرداخت میشود که از سال  ۹۳تا
پایان ۹۹اجراییشد.
وی ادامــه داد :اجرای این قانون باعث شــد
۲۰درصد سهم کارفرما تحقق پیدا نکند و همین
موجب بروز کسری در سازمان تأمین اجتماعی

شد و در نهایت تا پایان اسفند سال  ۹۹سازمان با
۱۰هزارو ۴۰۰میلیاردتومانکسریمواجهشد.
به گفته وی ،اصالح قانون گذشته از یک سال
قبل در دستور کار قرار گرفت و مباحث مختلفی
مطرح و جلســات زیادی در تأمین اجتماعی و
همچنین کمیسیونهای مختلف برگزار شد و
در نهایت شرکای اجتماعی ،انجمن صنفی ،نظام
مهندسی کشور ،وزارت کشور ،شهرداری در آن
جلساتحضورداشتهوبعدازتصمیمگیرینهایی
درکمیسیونبهتأییدرسید.
معاونبیمهایسازمانتأمیناجتماعیگفت:
بهدنبالمشکالتقانونقبلی،مستنداتوگزارش
نهایی را برای کمیســیونهای مختلف مجلس

ارسال و پیشنهاداتی به آنها ارائه کردیم که پس
ازبررسیهایکارشناسیتصمیماتیاخذکردیم
تا بتوانیم منابع الزم برای تحت پوشش قرار دادن
تمامیکارگرانساختمانیتأمینکنیم.
وی گفت :قانون جدید طی هفتههای آینده
مجددا ًمطرح میشود و در صورت تصویب دیگر
هیچ کارگر ساختمانی پشــتنوبتی نخواهیم
داشت و همه کارگران ساختمانی تحت پوشش
قرارگرفتهوازخدمات تأمیناجتماعیبرخوردار
میشوند.
قریب گفت :با توجه به اینکــه این قانون از
یک سال پیش در دستور کار قرار دارد و تمامی
بررسیهای کارشناسی در آن صورت گرفته و

بازداشتچندنفرازکارگران شهرداریکوتعبداهلل

معضالت کارگران شهرداری کوتعبداهلل همچنان ادامه
دارد و کارگران نگران عدم پرداخت مابهالتفاوتها و معوقات
مزدیخودهستند.
بهگزارشایلناوبهگفتهیکیازاینکارگران،عالوهبرعیدی
وسنواتسالقبلکهپرداختنشده،دستمزدامسالبهصورت
علیالحساب به حساب کارگران واریز شده و مشخص نیست
چهزمانیقراراستمابهالتفاوتدستمزدپرداختشود.

طبق این گزارش ،کارگران شــهرداری در اعتراض به این
مشکالت ،حدود یک هفته است که دســت کار کشیدهاند و
خواستارمشخصشدنزمانپرداختمابهالتفاوتهاهستند
ولیدراینمدت،تعدادیازکارگرانبازداشتشدهاند.کارگران
شهرداری کوت عبداهلل میگویند :بازداشتیها نمایندگان ما
بودهاندوماخواستارآزادیآنهاهستیم.
روز گذشته (هفدهم خرداد) هم جمعی از کارگران مقابل

نمایندگان مجلس نیز بــه آن ورود پیدا کردند
امیدواریم به زودی به تصویب برسد.
معاون بیمهای ســازمان تأمین اجتماعی
با اشــاره به اینکه ۳۵۰هزار کارگر ساختمانی
پشتنوبت هســتند ،گفت۸۵۰ :هزار نفر هم

دادگاهکارونجمعشدهوخواستارآزادیهمکارانخودشدند
وگویااعالمشدهکهآزادیکارگرانباسپردنوثیقهامکانپذیر
است«.آرشدر»شهردارکوتعبداهللدررابطهباایناتفاقاتبه
ایلنامیگوید:بازداشتکارگراننتیجهدرگیریشخصیاست.
یک عده میخواهند کار کنند اما یک عده لیدر نمیگذرانند و
همینمنجربهدرگیریوورودمقامقضاییشدهاست.
وی میافزاید :مدیران سابق شــهرداری ،هزار و 200نیرو
استخدامکردند.مایکعدهراکهوجودخارجینداشتندوفقط
اسمشاندرلیستنیروهابود،کمکردیم.حاال ۸۵۰کارگرداریم
کهبازهمدرمیانایننیروها،تعدادیبالتکلیفهستندودنبال

اکنون تحت پوشــش بیمه تأمیــن اجتماعی
قــرار دارنــد و در مجمــوع یــک میلیون و
۲۰۰هزار نفــر کارگر ســاختمانی واقعی در
کشــور وجود دارند که باید تحت پوشش بیمه
قرار گیرند.

داستان و درگیریهای شخصی هستند .اینها هم با کارگران
برخوردکردهاندوهمباپیمانکارمربوطه.
شــهردار کوتعبداهلل در ارتباط با عدم پرداخت معوقات
مزدی کارگران میگوید :هنوز اشل حقوق جدید اعالم نشده،
ضمن اینکه کارگران حقوقشــان را به صورت علیالحساب
گرفتهاندومبلغمابهالتفاوتبسیارجزئیاستکهبایدپرداخت
شود.عالوهبراین،اینکارگرانماهقبل ۱۵روزسرکاربودند.آیا
برایروزهایتعطیلیواعتصابهمبایدحقوقکاملبدهیم؟
اگر درست محاسبه شود ،کارگران برای ماه قبل به ما بدهکار
هممیشوند.

مناظره اول؛ آنچهگفته نشد
روزبهکردونی،رئیسمؤسسهعالیپژوهشتأمیناجتماعی

شگفتآورتریننکتهدراولینمناظرهرقابتهای
انتخاباتی ریاســتجمهوری که اتفاقا با موضوع
اقتصادی بود ،این است که درباره مهمترین عامل
تأثیرگذار بر اقتصــاد یعنی پاندمــی کرونا هیچ
نکتهای گفته نشد .نه صداوسیما سؤالی پرسید و
نه نامزدهای انتخاباتی سخنی گفتند .دقت کنیم
در صد سال گذشــته ،نه در ایران که در تمام دنیا
هیچ عاملی به اندازه کرونا بر اقتصاد مؤثر نبوده و در
مهمترینعرصهایکهبایدتصمیمبگیریمچهکسی
را برای چهار ســال آینده بهعنوان رئیسجمهور
انتخاب کنیم ،هیچ گفتوگویــی دراینباره انجام
نشده اســت .مطالعات متعدد بینالمللی تأثیرات
گســترده کرونا بر فقر و نابرابری را تحلیل کرده و
اعالمشدهکهمبارزهبافقر ۳۰سالبهعقببازگشته
اســت .گفته میشــود بیش از ۵۰۰میلیون فقیر
ناشی از کرونا به فقرا اضافه خواهد شد .نظرسنجی
مؤسسه اکســفام از ۳۰۰اقتصاددان برجسته دنیا
نشــان میدهد که ۸۷درصد آنها باور دارند کرونا
نابرابری را افزایش میدهد اما در مناظره اقتصادی
نامزدهایریاستجمهوریکلمهایگفتهنمیشود
که قرار است با چه سیاستی ،با چه رویکردی و با چه
بودجهایباتأثیراتاقتصادیکرونامقابلهشود.

کروناسهشوکبزرگهمراهباآثارگستردهبرای
جوامعبهدنبالداشتهاست.شوکبرو نزایمستقیم
که ناظر به تأثیرات در حوزه سالمت عمومی است،
شوک برونزای غیرمســتقیم که ناظر به تأثیرات
گستردهاجتماعیواقتصادیاستوشوکدرونزای
غیرمستقیمکهناشیازتدوینسیاستهایغلطیا
اجرای نابههنگام سیاســت در مواجهه با دو شوک
یادشده اســت .با این وصف چگونه میشود فردی
بخواهد ردای ریاســتجمهوری را بــه تن کند اما
نگوید سیاستهایش برای مواجهه با این سه شوک
چیســت؟ امید میرفت که نامزدهــای انتخابات
ریاستجمهوری در مناظره اقتصادی عالوه بر ارائه
سیاســتهای مدون و قابل ارزیابی درباره مواجهه
با نقدینگی ،تورم و بازار ســرمایه ،مشخصا توضیح
دهند که -۱ :مطابق بررســیهای انجامشده بر اثر
کرونا،حدودسهمیلیونو۷۰۰هزاربنگاهآسیبدیده
در کشور شناسایی شده که در بین آنها ۱.۱میلیون
واحد با کد بیمه و دو میلیــون و ۶۰۰واحد فاقد کد
بیمه یا خویشفرمایی وجود دارد .برای حمایت از
اینبنگاههایآسیبدیدهچهسیاستیوجوددارد؟
 -۲طبق گزارش مرکــز پژوهشهای مجلس بین
 ۲.۸تا ۶.۴میلیوننفراز«شاغالنفعلی»شغلخود
را از دســت میدهند .برای حمایت از این افراد چه
برنامهای در دستور کار است؟ -۳مطابق مطالعهای
که در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام
شد در خوشبینانهترین حالت اثر کرونا بر سازمان
تأمین اجتماعــی حدود ۲۰هزار میلیــارد تومان
برآورد شده ،برای مواجهه با این مسأله چه برنامهای
در دستور کار است؟ -4تأثیر تحریم بر تشدید فقر و
نابرابری چه بوده است و در سناریوی تداوم تحریم
یا برچیدهشدن تحریم ،سیاستهای عمومی برای
مقابله با فقر چیست؟ از سوی دیگر از مبارزه با فقر
بهصورت کلی سخن گفته شد اما توضیح داده نشد
با کدام گفتمان رفاهی و سیاست رفاهی قرار است با
فقرمبارزهشود؟آیاحکمرانیدادهمحورمبناستیا
سیاستهایکورحمایتیاعانهای؟آیاسیاستهای
مبتنی بر عامگرایی مالک است یا خاصگرایی؟ آیا
سیاستهای یارانهای فراگیر مبناست یا مشروط؟
آیاسیاستهایرفاهیمنسجموچندالیهموردنظر
استیاچندپاره؟همچنینانتظارمیرفتنامزدهای
انتخاباتریاستجمهوریتوضیحدهندکهتحلیل
آنها از ناکامی سیاستهای رفاهی و مبارزه با فقر در
دهههایگذشتهچهبوده؟منابعکافینبودهیامنابع
کافیاختصاصدادهشدهاماسیاستهایرفاهیاگر
وجود داشتهاند ،ناموفق بودهاند و آیا اصوال با وجود
اینسطحازمنازعهوجدال،امکانموفقیتسیاست
رفاهیوجوددارد؟
نکته آخر آنکــه امیدوارانــه در انتظاریم که در
فاصلهباقیماندهتاروزبرگزاریانتخابات،نامزدهای
انتخاباتریاستجمهوریبهبیاندقیقسیاستهای
خودونهوعدهها،آرزوهاوتصمیمهایخودبپردازند
و کارآمدی خود را برای بهبود وضعیت کشور اثبات
کنندتاهمافرادیکهتصمیمبهمشارکتگرفتهاند
ولیهنوزتصمیمنگرفتهاندبهچهکسیرأیدهند،
بتوانندمنطبقبرسیاستهایقابلارزیابی،تصمیم
خــود را بگیرند و هم آنها که تصمیم به مشــارکت
نگرفتهاند،عزمخودرابرایمشارکتجزمکنند.

