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مناظره اول؛ آنچه گفته نشد
روزبه کردونی، رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

شگفت آورترین نکته در اولین مناظره رقابت های 
انتخاباتی ریاســت جمهوری که اتفاقا با موضوع 
اقتصادی بود، این است که درباره مهم ترین عامل 
تأثیرگذار بر اقتصــاد یعنی پاندمــی کرونا هیچ 
نکته ای 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 
مهم ترین عرصه ای که باید تصمیم بگیریم چه کسی 
را برای چهار ســال آینده به عنوان رئیس جمهور 
انتخاب کنیم، هیچ گفت وگویــی دراین باره انجام 
نشده اســت. مطالعات متعدد بین المللی تأثیرات 
گســترده کرونا بر فقر و نابرابری را تحلیل کرده و 
اعالم شده که مبارزه با فقر ۳۰ سال به عقب بازگشته 
اســت. گفته می شــود بیش از ۵۰۰ میلیون فقیر 
ناشی از کرونا به فقرا اضافه خواهد شد. نظرسنجی 
مؤسسه اکســفام از ۳۰۰ اقتصاددان برجسته دنیا 
نشــان می دهد که ۸۷درصد آنها باور دارند کرونا 
نابرابری را افزایش می دهد اما در مناظره اقتصادی 
نامزدهای ریاست جمهوری کلمه ای گفته نمی شود 
که قرار است با چه سیاستی، با چه رویکردی و با چه 

بودجه ای با تأثیرات اقتصادی کرونا مقابله شود.

کرونا سه شوک بزرگ همراه با آثار گسترده برای 
جوامع به دنبال داشته است. شوک برون زای مستقیم 
که ناظر به تأثیرات در حوزه سالمت عمومی است، 
شوک برون زای غیرمســتقیم که ناظر به تأثیرات 
گسترده اجتماعی و اقتصادی است و شوک درون زای 
غیرمستقیم که ناشی از تدوین سیاست های غلط یا 
اجرای نابه هنگام سیاســت در مواجهه با دو شوک 
یادشده اســت. با این وصف چگونه می شود فردی 
بخواهد ردای ریاســت جمهوری را بــه تن کند اما 
نگوید سیاست هایش برای مواجهه با این سه شوک 
چیســت؟ امید می رفت که نامزدهــای انتخابات 
ریاست جمهوری در مناظره اقتصادی عالوه بر ارائه 
سیاســت های مدون و قابل ارزیابی درباره مواجهه 
با نقدینگی، تورم و بازار ســرمایه، مشخصا توضیح 
دهند که: ۱- مطابق بررســی های انجام شده بر اثر 
کرونا، حدود سه میلیون و ۷۰۰هزار بنگاه آسیب دیده 
در کشور شناسایی شده که در بین آنها ۱.۱ میلیون 
واحد با کد بیمه و دو میلیــون و ۶۰۰ واحد فاقد کد 
بیمه یا خویش فرمایی وجود دارد. برای حمایت از 
این بنگاه های آسیب دیده چه سیاستی وجود دارد؟ 
۲- طبق گزارش مرکــز پژوهش های مجلس بین 
۲.۸ تا ۶.۴ میلیون نفر از »شاغالن فعلی« شغل خود 
را از دســت می دهند. برای حمایت از این افراد چه 
برنامه ای در دستور کار است؟ ۳- مطابق مطالعه ای 
که در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام 
شد در خوش بینانه ترین حالت اثر کرونا بر سازمان 
تأمین اجتماعــی حدود ۲۰هزار میلیــارد تومان 
برآورد شده، برای مواجهه با این مسأله چه برنامه ای 
در دستور کار است؟ ۴- تأثیر تحریم بر تشدید فقر و 
نابرابری چه بوده است و در سناریوی تداوم تحریم 
یا برچیده شدن تحریم، سیاست های عمومی برای 
مقابله با فقر چیست؟ از سوی دیگر از مبارزه با فقر 
به صورت کلی سخن گفته شد اما توضیح داده نشد 
با کدام گفتمان رفاهی و سیاست رفاهی قرار است با 
فقر مبارزه شود؟ آیا حکمرانی داده محور مبناست یا 
سیاست های کور حمایتی اعانه ای؟ آیا سیاست های 
مبتنی بر عام گرایی مالک است یا خاص گرایی؟ آیا 
سیاست های یارانه ای فراگیر مبناست یا مشروط؟ 
آیا سیاست های رفاهی منسجم و چندالیه مورد نظر 
است یا چندپاره؟ همچنین انتظار می رفت نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری توضیح دهند که تحلیل 
آنها از ناکامی سیاست های رفاهی و مبارزه با فقر در 
دهه های گذشته چه بوده؟ منابع کافی نبوده یا منابع 
کافی اختصاص داده شده اما سیاست های رفاهی اگر 
وجود داشته اند، ناموفق بوده اند و آیا اصوال با وجود 
این سطح از منازعه و جدال، امکان موفقیت سیاست 

رفاهی وجود دارد؟
نکته آخر آنکــه امیدوارانــه در انتظاریم که در 
فاصله باقی مانده تا روز برگزاری انتخابات، نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری به بیان دقیق سیاست های 
خود و نه وعده ها، آرزوها و تصمیم های خود بپردازند 
و کارآمدی خود را برای بهبود وضعیت کشور اثبات 
کنند تا هم افرادی که تصمیم به مشارکت گرفته اند 
ولی هنوز تصمیم نگرفته اند به چه کسی رأی دهند، 
بتوانند منطبق بر سیاست های قابل ارزیابی، تصمیم 
خــود را بگیرند و هم آنها که تصمیم به مشــارکت 

نگرفته اند، عزم خود را برای مشارکت جزم کنند.
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هر چند بازار رقابت های انتخاباتی 
در ایران هنوز گرمای خاصی را احساس 
نمی کند، اما بازار وعده های کاندیداهای 
ریاست جمهوری به شدت داغ است و 
هر روز یکی از این عده، وعده ای را مطرح 
می کند که تحقق آن با نگاهی به شرایط 
فعلی اقتصادی ایران، بسیار سخت و تا 

حدی ناممکن به نظر می رسد.
به گزارش توسعه ایرانی، نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، 
تاکنون برنامه مشــخص اقتصادی و 
اجتماعی برای حل مشکالت بیشمار 
مبتالبه جامعه ایرانی اعالم نکرده اند، 
با این حال با ارائه وعده های دهان پرکن 
همچون ساخت ســاالنه یک میلیون 
واحد مســکونی برای اقشــار ضعیف، 
۱۰برابر کــردن یارانه نقدی پرداختی 
به مردم و... سعی کرده اند خود را ناجی 
اقتصاد ایران معرفی کنند و در این بازار، 
هر روز وعده ای بزرگتر و شــیرین تر از 
وعده های ســایر رقبا مطرح می کنند، 
وعده و وعیدهایی که به زعم کارشناسان 
اقتصادی، جز نشان دادن در باغ سبز به 

مردم، کارکرد دیگری ندارد.
سطح دسترسی مسکن برای 
کارگران به باالی ۶۰ سال رسیده

یک کارشناس بازار مسکن درباره 
برنامــه نامزدهای انتخابات ریاســت 
جمهوری برای بخش مســکن گفت: 
عمده کاندیداها از احداث یک میلیون 
مســکن صحبت می کنند اما مردمی 
که با این سطح پایین درآمدی از عهده 

حداقل های زندگی خود برنمی آیند، 
آیا توان و حتی فرصــت فکر کردن به 
خرید مسکن را دارند؟ ابتدا باید قدرت 
اقتصادی خانوارها را برای خرید نقدی 

یا اقساطی افزایش داد.
فرشــید پورحاجت در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: دولت های قبل هم برای 
حوزه مسکن برنامه و هدف گذاری اعالم 
داشتند اما عمده تجربیاتشان با شکست 

مواجه شده است.
وی افزود: اینکه برخی کاندیداهای 
محترم اعالم می کنند قرار اســت یک 
میلیون واحد را بســازند اعداد درشت 
و دهــن پرکنی اســت اما ســوال این 
اســت که با کدام مکانیزم و زیرساخت 
می خواهند ایــن کار را انجــام دهند؛ 
آن هم در وضعیتی که فضای کســب و 
کار برای فعاالن بخش مســکن کامال 
پرمخاطره شده اســت. این کارشناس 
بازار مسکن تاکید کرد: برای ساخت یک 
میلیون واحد مسکونی، ابتدا باید قدرت 
اقتصادی مردم را افزایش دهیم تا بتوانند 
به صورت نقدی یا اقساطی واحد مدنظر 
خود را خریداری کنند. می گویند فضا را 
برای بخش خصوصی فراهم می کنیم تا 
مسکن تولید کند. بر فرض که بسازند، 
خریدارش چه کسی اســت؟ مردمی 
که با این سطح پایین درآمدی از عهده 
حداقل های زندگی خود برنمی آیند آیا 
توان و حتی فرصت فکر کردن به خرید 

مسکن را دارند؟
این کارشــناس بازار مسکن گفت: 

نهادها، دستگاه ها و ارگان های مرتبط با 
حوزه مسکن، نگاه درآمدی به این حوزه 
دارند. مجلس هم با قوانین دست و پاگیر، 
شرایط را دوچندان سخت کرده است. به 
طور متوسط در کشور حدود سه میلیون 
تومان هزینه زمین و ســاخت می شود 
و سود را هم که در نظر نگیریم، تا واحد 
تکمیل شود هزینه پنج تا شش میلیون 
تومان روی دست ســازنده می گذارد. 
کدام یک از اقشار پایین و حتی متوسط 
توان پرداخت چنیــن مبالغی را برای 

خرید مسکن دارند؟
پورحاجــت تصریح کــرد: اغلب 
کاندیداهای فعلی از ســاخت سالیانه 
یک میلیون مسکن سخن گفته اند که 
جزو بدیهیات است اما باید برنامه هایی 
ارائه دهند که علمی، عملیاتی و اجرایی 
باشــد. طی ۴۲ ســال بعد از انقالب، 
طرح های توسعه در دولت های مختلف 
برای حوزه مسکن برنامه ریزی شده و 
ماحصل تمام اینها، چهره شــلخته ای 
است که در شــهرها می بینیم. 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 
سرپناه مناسب طبق قانون اساسی است 
محرومند. در بحث اشــتغال هم دچار 

مشکل هستند.
وی اظهار کرد: دولت آینده باید به 
صورت واقعی سیاســت های تشویقی 
برای بخش خصوصی فراهم کند. اینکه 
در صحبت های انتخاباتــی از خانه دار 

کردن مردم صحبت می شود، به نظرم 
مردم گوششان از این حرف ها پر شده 
است. سطح دسترســی مسکن برای 
کارگران به باالی ۶۰ ســال رســیده 
آن هم اگر تورم ثابــت بماند. این تورم 
۵۰درصدی کمر بخــش خصوصی را 
شکسته و بنگاه های خصوصی واقعی 
کشــور را به نابودی کشــانده اســت. 
شوربختاتنه برنامه پدافندی هم برای 

این موضوع نداریم.
با کدام پول می خواهند اقتصاد و 

اشتغال را رونق دهند
یک کارشــناس حــوزه کار نیز در 
ارزیابی برنامه های کاندیداهای ریاست 
جمهوری گفت: انتظار این است که این 
عده، برنامه جدی درباره مباحث و مسائل 
اقتصادی ازجمله اشتغال عنوان کنند 
ولی بیشتر اعالم می کنند که این مشکل 
وجود دارد و ما حلش می کنیم اما حل 
کردن موضوعاتی مثل اقتصاد و اشتغال 

از چه طریقی و با کدام پول و منابع؟

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو 
با ایســنا تصریح کرد: از نظر من اینکه 
وعده بدهیم یارانه ها بیشــتر می شود 
و افراد جدیدتــری مثل زنــان را وارد 
عرصه یارانه بگیری می کنیم، حرف های 
موثری نیســت و کمکی نمی کند. ما 
باید برای حل مسائل اقتصادی کشور، 
ساختارها را اصالح کنیم چون ساختارها 
و زیرساخت های اقتصادی دچار آسیب 

و مشکل شده و باید آنها را اصالح کرد.
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 نمی شود. در 
حال حاضر بخــش بزرگی از نقدینگی 
کشور در قالب دارایی هایی مثل ملک، 
زمین و کاالهای سرمایه ای وجود دارد 
که کاندیداها اشــاره نمی کنند چطور 
می خواهند این نقدینگی را تبدیل کنند 
و به ســمت تولید ببرند یا کدام بخش 

اقتصادی را فعال کنند.
حاج اسماعیلی افزود: آقای همتی 
که در دو سال گذشته در مسند کار بوده 
اعالم کرد که مجموع درآمدهای ارزی 
بانک مرکزی از ۴۵ میلیارد دالر در سال 
به متوســط ۹ میلیارد دالر در دو سال 
گذشــته کاهش یافته است. این نشان 
می دهد که امکانات و ســرمایه کافی 
برای طرح ها و برنامه ها در دست نداریم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 
برای تقویت اقتصاد بایــد راهکارهای 
منطقــی و آدرس منابعی که مورد نیاز 
است، ارائه بدهیم، گفت: اینکه بگوییم 
اقتصاد را رونق می دهیم کافی نیست و 
باید بگوییم چطور و از کدام منابع داخلی 
می خواهیم این برنامه را محقق کنیم. 
متاسفانه چنین چیزی دیده نشده لذا 
اینکه وعده بدهیم و مــردم را تحریک 
کنیم که یارانه ها را بیشــتر می کنیم و 
چون به زنان توجه نشــده آنها را به کار 
می گیریم، بیشــتر جنبه تبلیغی دارد 
و برخالف آنچه انتظــار می رفت بعد از 
چهار دهه در کشور هنوز نمی توانیم با 
مردم فنی و تخصصی صحبت کنیم و 
در رقابت های انتخاباتی، جو سیاسی، 

احساسی، تبلیغی و تقابل حاکم است.
وی با بیان اینکــه موضوع بیکاری 
مقولــه ای جــدی اســت و هیچ یک 
از کاندیداها اشــاره نکردند که چطور 
می توانند ظرفیت های اشتغال را افزایش 
دهند، افزود: یکی از مشکالت ما در حوزه 
اقتصاد این است که باید ظرفیت های 

اشــتغال را افزایش بدهیم و کســب و 
کار را توســعه دهیــم. کاندیداها باید 
مشخصا اعالم کنند که برای کدام یک از 
بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات 
و گردشــگری برنامه دارند و در کدام 
بخش ظرفیت های اشتغال را افزایش 

می دهند.
به گفته این کارشناس حوزه کار، در 
حال حاضر در حوزه کسب و کار مشکل 
داریم و این مساله به شدت مورد توجه 
خانواده هاســت چون ناهنجاری های 
اجتماعی زیادی به دنبال داشــته ولی 
متاسفانه کاندیداها به جای پرداختن 
به چنین مسائلی به سمت تقابل های 
سیاسی می روند در حالی که مردم از این 

موضوعات خسته شده اند.
 کاندیداها برنامه ای 
برای کارگران ندارند

نماینده کارگران در شــورای عالی 
کار نیز با بیان اینکه کاندیداهای ریاست 
جمهوری باید برای کارگــران برنامه 
داشته باشند، گفت: در حال حاضر یکی از 
مهم ترین مشکالت کارگران قراردادهای 
موقت و سفیدامضا به شمار می رود. آیت 
اسدی در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
گفت: واقعیت این اســت که تاکنون 
هیچ یک از آقایان، برنامه مشــخصی 
برای کارگران و حل مشکالت کارگری 

ارائه نکرده اند.
وی افزود: اگر می خواهیم انتخابات 
پرشور داشته باشیم، کاندیداهای ریاست 
جمهوری برنامه عملی برای حمایت از 
کارگران و تولید بدهند نه اینکه خدای 

ناکرده بخواهند به هم توهین کنند.
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 می کنند را 
معرفی کنند تا مردم براساس این موارد 
به آنها رأی بدهند و برنامه های اقتصادی 

آنها را نقد و ارزیابی کنند.

مزایده بر سر رای آورترین وعده انتخاباتی

سوپرمن های ادعایی، برنامه ای برای کارگران ندارند

خبر

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره 
به اینکه ۳۵۰ هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت 
بیمه قرار دارند، گفــت: در صورت تصویب قانون 
جدید، همه کارگران ســاختمانی پشت نوبتی، 

تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.
مهرداد قریــب در گفت وگو بــا خبرگزاری 
مهر گفت: طبق قانون فعلــی، حق بیمه از محل 
۱۵درصد عوارض ســاختمانی و ۷درصد توسط 
خود کارگران پرداخت می شود که از سال ۹۳ تا 

پایان ۹۹ اجرایی شد.
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 ۹۹ سازمان با 
۱۰هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کسری مواجه شد.

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 کمیسیون های مختلف برگزار شد و 
در نهایت شرکای اجتماعی، انجمن صنفی، نظام 
مهندسی کشور، وزارت کشور، شهرداری در آن 
جلسات حضور داشته و بعد از تصمیم گیری نهایی 

در کمیسیون به تأیید رسید.
معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: 
به دنبال مشکالت قانون قبلی، مستندات و گزارش 
نهایی را برای کمیســیون های مختلف مجلس 

ارسال و پیشنهاداتی به آنها ارائه کردیم که پس 
از بررسی های کارشناسی تصمیماتی اخذ کردیم 
تا بتوانیم منابع الزم برای تحت پوشش قرار دادن 

تمامی کارگران ساختمانی تأمین کنیم.
وی گفت: قانون جدید طی هفته های آینده 
مجدداً مطرح می شود و در صورت تصویب دیگر 
هیچ کارگر ساختمانی پشــت نوبتی نخواهیم 
داشت و همه کارگران ساختمانی تحت پوشش 
قرار گرفته و از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار 

می شوند.
قریب گفت: با توجه به اینکــه این قانون از 
یک سال پیش در دستور کار قرار دارد و تمامی 
بررسی های کارشناسی در آن صورت گرفته و 

نمایندگان مجلس نیز بــه آن ورود پیدا کردند 
امیدواریم به زودی به تصویب برسد.

معاون بیمه ای ســازمان تأمین اجتماعی 
با اشــاره به اینکه ۳۵۰هزار کارگر ساختمانی 
پشت نوبت هســتند، گفت: ۸۵۰هزار نفر هم 

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.

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی:

۳۵۰هزار کارگر ساختمانی در نوبت بیمه شدن هستند

معضالت کارگران شهرداری کوت عبداهلل همچنان ادامه 
دارد و کارگران نگران عدم پرداخت مابه التفاوت ها و معوقات 

مزدی خود هستند.
به گزارش ایلنا و به گفته یکی از این کارگران، عالوه بر عیدی 
و سنوات سال قبل که پرداخت نشده، دستمزد امسال به صورت 
علی الحساب به حساب کارگران واریز شده و مشخص نیست 

چه زمانی قرار است مابه التفاوت دستمزد پرداخت شود.

طبق این گزارش، کارگران شــهرداری در اعتراض به این 
مشکالت، حدود یک هفته است که دســت کار کشیده اند و 
خواستار مشخص شدن زمان پرداخت مابه التفاوت ها هستند 
ولی در این مدت، تعدادی از کارگران بازداشت شده اند. کارگران 
شهرداری کوت عبداهلل می گویند: بازداشتی ها نمایندگان ما 

بوده اند و ما خواستار آزادی آنها هستیم.
روز گذشته )هفدهم خرداد( هم جمعی از کارگران مقابل 

دادگاه کارون جمع شده و خواستار آزادی همکاران خود شدند 
و گویا اعالم شده که آزادی کارگران با سپردن وثیقه امکان پذیر 
است. »آرش در« شهردار کوت عبداهلل در رابطه با این اتفاقات به 
ایلنا می گوید: بازداشت کارگران نتیجه درگیری شخصی است. 
یک عده می خواهند کار کنند اما یک عده لیدر نمی گذرانند و 

همین منجر به درگیری و ورود مقام قضایی شده است.
وی می افزاید: مدیران سابق شــهرداری، هزار و ۲۰۰نیرو 
استخدام کردند. ما یک عده را که وجود خارجی نداشتند و فقط 
اسم شان در لیست نیروها بود، کم کردیم. حاال ۸۵۰ کارگر داریم 
که باز هم در میان این نیروها، تعدادی بالتکلیف هستند و دنبال 

داستان و درگیری های شخصی هستند. اینها هم با کارگران 
برخورد کرده اند و هم با پیمانکار مربوطه.

شــهردار کوت عبداهلل در ارتباط با عدم پرداخت معوقات 
مزدی کارگران می گوید: هنوز اشل حقوق جدید اعالم نشده، 
ضمن اینکه کارگران حقوق شــان را به صورت علی الحساب 
گرفته اند و مبلغ مابه التفاوت بسیار جزئی است که باید پرداخت 
شود. عالوه بر این، این کارگران ماه قبل ۱۵ روز سر کار بودند. آیا 
برای روزهای تعطیلی و اعتصاب هم باید حقوق کامل بدهیم؟ 
اگر درست محاسبه شود، کارگران برای ماه قبل به ما بدهکار 

هم می شوند.

بازداشت چند نفر از کارگران شهرداری کوت عبداهلل

اینکه وعده بدهیم و 
مردم را تحریک کنیم که 

یارانه ها را بیشتر می کنیم، 
بیشتر جنبه تبلیغی دارد. 
متاسفانه بعد از چهار دهه 
در کشور هنوز نمی توانیم 

با مردم فنی و تخصصی 
صحبت کنیم

در صحبت های انتخاباتی 
از خانه دار کردن مردم 
صحبت می شود. مردم 

گوششان از این حرف ها پر 
شده است. سطح دسترسی 

مسکن برای کارگران به 
باالی ۶۰ سال رسیده آن هم 

اگر تورم ثابت بماند
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