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پس از ابالغ سیاست های کلی تامین 
اجتماعی، مباحث اقتصادی و اجتماعی 
حول این ابالغیه و بندهای آن آغاز شده 
اســت. یکی از مواردی که در این رابطه 
بیش از ســایر مفاد جلــب توجه کرده 
است، بحثی اســت که با سطوح دیگر 
اقتصاد کشــور ارتباط تنگاتنگی دارد و 
آن هم بند ششــم ابالغیه یعنی تاکید 
بر هدفمندســازی یارانه ها با تاکید بر 
کاهش شکاف طبقاتی و تحقق عدالت 
اجتماعــی اســت.»وحید شــقاقی« 
کارشــناس اقتصادی و استاد دانشگاه 
تربیت مدرس تهران، در این رابطه ضمن 
انتقاد از شیوه توزیع یارانه ها در سال های 
اخیر به ایلنا گفت: اقتصاد ایران حداقل 
با پنج ابرچالش در دهه پیش رو مواجه 
است که یکی از آنها بحث شکاف طبقاتی 
و توزیع نامتوازن ثروت اســت که منجر 
به فقر بیشتر می شود. مطالعات ما ثابت 
کرده که در ابتــدای دهه ۱۳۹۰ ضریب 
جینی )به عنوان شاخص اصلی سنجش 
شکاف طبقاتی در کشورها( حدود ۰.۳۶ 
بوده و در پایان این دهه یعنی در ابتدای 
سال ۱۴۰۰ بیش از ۰.۴۱ بوده که اگر این 
رقم از مرز ۰.۴۵ عبور کند، کارشناسان 
آن را یک مرز هشدار در همه جای دنیا 
ارزیابی می کنند که در آن صورت ممکن 
است رویدادهای ناگواری رخ دهد. یکی از 
اصلی ترین مسائلی که در ایران پیرامون 
علل افزایش این شــکاف های طبقاتی 
مطرح اســت، بحث توزیــع ناموزون و 

نامتناسب یارانه ها در کشور است.
وی با بیان اینکــه »در ابتدای دهه 
۹۰ جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور 
۱۱درصد بوده که این رقم در پایان سال 
۱۴۰۰ به باالی ۲۵درصد رســیده و از 
هر ۴ ایرانی یک نفر زیر خط فقر مطلق 
است«، افزود: بی ثباتی زیادی در نظام 
یارانه ای کشور داریم که به تشدید فقر 
و شــکاف طبقاتی می انجامد. ماهیانه 
بیش از ۲۳۰هزار میلیارد تومان یارانه در 
حوزه های مختلف می پردازیم که بیش 
از ۷۰درصد این یارانه پنهان به دو دهک 
باالی ثروتمند جامعه می رسد که اقلیتی 
محض هســتند. در حقیقت ما چیزی 
به  نام نظام یارانه ای حامی فرودســتان 

و متوسط ها نداریم. این درحالی است 
که در همه جای دنیا یارانه برای اقشــار 
فرودست است اما شکل توزیع یارانه در 

کشور ما حامی ثروتمندان است.

 یارانه ها 
به فرودست ترین الیه ها نمی رسد

شقاقی با تاکید بر اینکه »تجربه ارائه 
یارانه پنهان در بحث ارز باعث شد که در 
فقدان نظارت دولت، برخی ارز دولتی را به 
قیمت آزاد در داخل بفروشند و سود آن را 
از کشور خارج کنند«، گفت: شکل توزیع 
یارانه توســط دولت ها در ایران معموال 
باعث شکاف طبقاتی و تضییع عدالت 
اجتماعی شده و نظام توزیعی آن بیشتر 
هم تراژدی است و هم کمدی! به  این معنا 
که ما به بسیاری از بنگاه های اقتصادی 
آب، برق، سوخت، زمین رایگان و کارگر 
ارزان می دهیم تا ارز حاصل از صادرات 
تولیدات آنها را وارد صندوق ارز نیمایی 
کنند ولی باز هم دور از چشم دولت ارز را 
وارد بازار آزاد می کنند. این درحالی است 

که می توانســتیم به شیوه های دیگری 
یارانه بدهیم تا دقیقا به فرودست ترین 
الیه های جامعه اصابــت کرده و حتی 

بتواند مولد تولید با بهره وری باشد.
 جراحی نظام یارانه ای 

در شرایط فعلی، آسیب زاست
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس 
با اشاره به اینکه »ما در این حوزه به اصالح 
ساختاری و جراحی بزرگ نیاز داریم«، 
اضافه کرد: اکنون اما وقت این جراحی 
بزرگ یارانه ای نیســت زیرا مریضی که 
درگیر فشــار خون و بیماری قند از نوع 
حاد است ابتدا باید به یک شرایط متعادل 
و باثبات برسد و ســپس برای هرگونه 
جراحی آماده شود. وضعیت اقتصادی 
ما نیز در چنین شــرایطی است و به نظر 
می رسد قبل از احیای برجام و آزادسازی 

منابع ارزی ایران و همچنین قبل از مهار 
تورم لجام گسیخته موجود، هر اقدامی در 
جهت جراحی نظام یارانه ای موجود )که 
ضروری هم هست( آسیب های به شدت 
ویران کننده ای دارد.وی با بیان این نکته 
که در سال های ۸۷ و ۸۶ نیز اقداماتی در 
جهت هدفمندسازی یارانه ها و جراحی 
صورت گرفت، تصریح کرد: در آن سال 
تحلیل این بود که به جای دادن یارانه به 
تولیدکننده یا ارائه سوبسید روی مصرف 
کاالها، این یارانه را مستقیم به کل جامعه 
به صورت کامال برابــر بدهیم. این طرح 
البته بعدا تبدیل به قانون شد و قرار این 
بود که ســود حاصل از اجرای این طرح 
برای ارتقای فناوری و توســعه بنگاه ها 
اختصــاص یابد که اساســا این اهداف 
محقق نشد. بحث یارانه نقدی نیز قرار بود 
متناسب با درآمد خانواده ها توزیع شود 
ولی دولت احمدی نژاد آن را به کلیه افراد 
جامعه اختصاص داد و بخش غیرنقدی 
یارانه ها که بحث کاالبرگ بود را نیز عمال 
از این برنامه حذف کرد. این طرح اساسا 
یک مبلغ ۴۲هزار میلیارد تومانی ثابت 
را ایجاد کرد که در همان زمان نیز تاثیر 
شــگرفی بر جای نمی گذاشت. ضمن 
اینکه بانک اطالعاتی الزم برای اجرای 
این طرح نیز تا آخر فراهم نشد.شقاقی با 
تاکید بر اینکه »حتی عدد پرداخت یارانه 

نقدی نیز بنا بر قانون در سال های اخیر 
تغییر نکرد«، ادامه داد: این اقدام یارانه ای 
نیز مانند بسیاری از اقدامات اقتصادی 
دیگر در میانه کار خود رها شد و به اهداف 
خود نرسید. اکنون نیز وقت اصالح نظام 
یارانه ها نیست. این امر یک ضرورت است 
که در ابالغیه نیز برحسب همین ضرورت 
مطرح شــده اما مادام که شــرایط الزم 
تورمی و بودجه ای وجود دارد، اجرای این 
طرح اصال به صالح نیست زیرا در شرایط 
بی ثبات و ملتهب اساســا نباید چنین 

اقدامی کرد.
هدفمندسازی یارانه ها به بهبود 
شرایط کارگران منجر نخواهد شد

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر 
اینکه »در حال حاضر حــذف یارانه ها 
از تولید و مصرف خود تورم بیشــتر به 
همراه می آورد«، گفت: مدیریت کنونی 
و ظرفیت دولت فعلی توان اجرایی الزم 
برای انجام یک چنین پــروژه بزرگی را 
ندارد. تیم اقتصادی دولت توان چنین 
کاری را ندارد و این یعنی ما در این جراحی 
از جراح کاردانی نیز بهره مند نیستیم لذا 
مادامی که یک شرایط پیش بینی پذیر 
در اقتصــاد ایــران حکم فرما نباشــد، 
نمی توانیم در این جهــت و برای بهبود 
وضعیت گروه های فرودست اجتماعی 
مثــل کارگــران و دیگران بــه اجرای 
هدفمندسازی یارانه ها چشم بدوزیم.
وی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه »آیا می توان به جای یک شــوک 
قیمتی و جراحی گسترده یارانه ای گام به 
گام و با برخی اقدامات مانند اعطای یارانه 
نان یا گوشت یا پرداخت کاالبرگ شرایط 
را مدیریــت کرد؟« توضیــح داد: نظام 
یارانه ای همواره یک حاشیه عمده دارد 
و آن بحث فساد است. اجرای نامناسب 
و بدون بستن راه های بی ثباتی و فساد، 
خود چالش آفرین اســت. برای برخی 
کاالها ممکن است دولت به دلیل شرایط 
خاص کنونی اقدام بــه پرداخت یارانه 
مربوط به همان کاال با کنترل شــرایط 
تورمی انجام دهد و شاید بخواهد رقمی 
را به نام یارانه کاالهــای راهبردی نان یا 
گوشت به همان یارانه قبلی سرپرستان 
خانوار اضافه کند اما تبدیل این سیاست 
به یک برنامــه کالن و همه جانبه با یک 
جراحی و شوک گسترده قیمتی، آثار و 
عواقب بسیار ناگوارتری خواهد داشت 
لذا به نظر می رســد به صورت موقتی و 
جســته و گریخته می توان برای عبور 
از تنگناهای اقتصــادی موجود چنین 

اقداماتی را انجام داد.

سیستم یارانه ای فعلی، حامی ثروتمندان است

تلفیق تراژدی و کمدی در نظام توزیعی ایران

خبر

رئیس کانون بازنشستگان قرچک با ابراز تاسف 
از اینکه دولت بیش از ۴۵۰هزار میلیارد تومان به 
تامین اجتماعی بدهکار است، گفت: هرگاه که برای 
گرفتن خدمتی قانونی یا امکانات رفاهی به تامین 
اجتماعی مراجعه می کنیم، کم پولی یا کســری 

بودجه را بهانه می کنند.
به گزارش ایلنا، سیدعلی حســینیان با ابراز 
تاسف از اینکه تامین اجتماعی برای گرفتن حق 
قانونی خود باید به دولت التماس کند، گفت: در 
مملکتی که قانون حاکم باشد و قانون حرف اول 
و آخر را بزند، التماس کــردن برای گرفتن حقی 

قانونی هیچ معنا و مفهومی ندارد.
وی افزود: باید با یک نامه نگاری ساده، سازمان 

تامین اجتماعی میزان طلب خود را به دولت بگوید 
و دولت به ســرعت آن را بپردازد زیرا مطالبه ای 
قانونی است.عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان 
استان تهران با انتقاد از اینکه دولت ها در تمامی 
سال های گذشته نگاه منفعت طلبانه ای به تامین 
اجتماعی داشــته اند، گفت: این سازمان به قلک 
دولت ها، پوشــش ناکارآمدی ها و حیاط خلوت 

آقایان و آقازاده ها تبدیل شده است.
وی با اعالم اینکه هر گاه دولت با کسری بودجه 
روبه رو شده، دســت در جیب تامین اجتماعی 
کرده، گفت: دولت در قالب ۲۶ قانون، سهم بیمه 
کارفرمایان بسیاری از کارگاه ها را برعهده گرفته 
است. از آنجا که میلیون ها کارگر از داشتن بیمه 

محروم بودند، دولت سهم کارفرما را برعهده گرفت؛ 
وعده ای که در اکثر موارد به آن عمل نکرد و سهم 
خود را به تامین اجتماعی نپرداخت.حسینیان 
افزود: دولت هایــی که توان پوشــش بیمه ای 
کارگران را نداشتند، برای آنکه از فشار کارگران 
محروم و بحران حوادث کار رهایی یابند، از جیب 
تامین اجتماعی هزینه کردند اما به وعده خود عمل 
نکردند. امروز شــرایط به گونه ای شده که بدهی 
دولت باعث کسری بودجه تامین اجتماعی شده 

و سازمان را با چالشی جدی روبه رو کرده است.
وی از دولت سیزدهم خواســت به این روند 
معیوب پایان دهد و گفت: همه دولت ها سهم حق 
بیمه خود را نمی پردازند به نوعی که ماهیانه حدود 

۶ هزار میلیارد تومان تعهد دولت در قبال این ۲۶ 
قانون پرداخت نمی شود. به همین دلیل از دولت 
سیزدهم انتظار می رود حداقل این بدهی ماهیانه 
را سر وقت بپردازد تا بدهی دولت به سازمان بیشتر 

از ۴۵۰هزار میلیارد تومان نشود.
حســینیان با اعالم اینکه ســازمان تامین 
اجتماعی برای پرداخت مستمری بازنشستگان وام 

با بهره های سنگین از بانک رفاه کارگران دریافت 
می کند، گفت: کدام منطق اقتصادی یا سیاسی 
حکم می کند که تامین اجتماعی از دولت بیش 
از ۴۵۰هزار میلیارد تومان طلب داشته باشد، اما 
دولت از قدرت خود سوءاستفاده کند و این بدهی 
را نپردازد تا سازمان ناچار باشــد برای پرداخت 

مستمری بازنشستگان، از بانک وام بگیرد.

رئیس کانون بازنشستگان قرچک:

سازمان تامین اجتماعی قلک دولت های ناکارآمد است

بی ثباتی زیادی در نظام 
یارانه ای داریم که به 
تشدید فقر و شکاف 

طبقاتی می انجامد. ماهیانه 
بیش از ۲۳۰هزار میلیارد 

تومان یارانه در حوزه های 
مختلف می پردازیم که 

بیش از ۷۰درصد این یارانه 
پنهان به دو دهک باالی 
ثروتمند جامعه می رسد
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سود افزایش قدرت خرید کارگر 
به جیب کارفرما می رود

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار با بیان 
اینکه افزایش حقوق و دســتمزد موجب باال رفتن 
آمار اشــتغال و رونق بازار کار می شود، تاکید کرد: 
وقتی قدرت خرید کارگر باال برود سود آن به جیب 

کارفرما می رود.
علی اصالنی در گفت وگو با ایســنا در ارزیابی 
وضعیت بازار کار در ســال ۱۴۰۱ گفت: در بحث 
اشــتغال، اکثر کارخانه ها به دنبال کارگر هستند 
هرچند هنوز با کمبود کارگر مواجه هســتند ولی 
کارفرمایان دنبال نیروی کار می گردند و با توجه به 
اتفاق مثبتی که در بحث دستمزد در شورای عالی 
کار رخ داد می توان امیدوار بود که امسال رشد آمار 

اشتغال را شاهد باشیم.
وی ادامه داد: البته چــون خیلی از کارخانه ها و 
واحدهای صنفی از ۱۵ فروردین به بعد فعالیت خود 
را شروع کرده اند نمی توان پیش بینی کرد که چه 
میزان جذب یا تعدیل و اخراج نیرو داشته اند و باید 
منتظر تمدید قراردادهای کار و ارسال لیست بیمه 
کارفرمایان به ســازمان تامین اجتماعی در پایان 

فروردین ماه باشیم.
رئیس کانون شورای اســالمی کار البرز ادامه 
داد: در یک نمونه اتاق بازرگانی در مورد شــهرک 
صنعتی اشتهارد اعالم کرد که هر تعداد کارگر ساده و 
تخصصی وجود دارد برای کار در این شهرک معرفی 
کنیم که این امر نشان می دهد واحدهای تولیدی 
خوب کار می کنند و افزایش دستمزد باعث انگیزه 

شده است.
وی درباره برخی اظهارات که مصوبه دستمزد را 
موجب کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری 
عنوان می کنند، گفت: افزایش دستمزد قدرت خرید 
را تقویت می کند و بر همین اساس انتظار داریم که 

امسال افزایش آمار اشتغال را شاهد باشیم.
    

اعتراض کارگران آبفای بهبهان 
به عدم دریافت مطالبات

کارگــران پیمانــکاری آب و فاضالب بهبهان 
در استان خوزستان، روز گذشــته و برای دومین 
روز متوالی به  عدم دریافــت دو ماه حقوق و عیدی 

اعتراض کردند.
به گزارش ایلنــا، این کارگران از پاســخ مبهم 
شرکت آب و فاضالب به پرداخت مطالباتشان انتقاد 
کرده و می گویند: چرا باید حقوق ما کارگران با تاخیر 
پرداخت شود، به رغم اینکه دریافتی ما از کارگران 

رسمی پایین تر است.
ایــن کارگــران می گوینــد: با وجــود بیان 
اعتراضات مان، از هیچ یک از مدیران و مقامات پاسخ 

روشنی نگرفته ایم.
    

 قرارداد موقت در کار مستمر
 معنا ندارد

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه در بســیاری 
از کشورها کارگران بعد از ســه سال کار تبدیل 
وضعیت شده و قرارداد آنها در کارهای مستمر، 
دائمی شده، تاکید کرد: اگر بستن قرارداد موقت 
کار در کارهای مستمر از بین برود و قرارداد کارگر 
دائمی شــود نه تنها در بهره وری بنگاه و نیروی 
کار تاثیرگذار است بلکه موجب افزایش کیفیت 
تولید داخلی و رفع دغدغه امنیت شغلی نیروهای 

کار می شود.
رحمت اهلل پورموسی در گفت وگو با ایسنا با تاکید 
بر ضرورت ســاماندهی و تعیین تکلیف نیروهای 
قراردادی و پیمانکاری اظهار کرد: در کارهایی که 
جنبه مســتمر و دائم دارند قرارداد کار موقت معنا 
و مفهومی ندارد ولی متاســفانه بر این کارها مهر 

قراردادی زده اند.
وی ادامه داد: بارها اعالم کرده ایم که آیین نامه 
تبصره دو ماده ۷ قانون کار که از آن سوءاســتفاده 
می شود هرچه سریع تر تهیه و تدوین شود تا تکلیف 
نیروهای قراردادی حتی شــرکتی و پیمانکاری 
در شــرکت ها و مجموعه ها مشــخص شود ولی 
متاســفانه با کارگرانی که حتی بیش از ۲۳ سال 
ســابقه کار دارند همچنان قرارداد موقت منعقد 

می شود.
پورموسی گفت: وزارت کار باید آیین نامه تبصره 
دو ماده ۷ قانون کار را تهیه و این ماده را اصالح کند و 
در قالب یک الیحه به مجلس بفرستد و مجلس آن 
را تایید کند تا در کارهایی که جنبه مستمر و دائمی 
دارند دیگر قرارداد موقت با نیروی کار منعتقد نشود.

اخبار کارگری

وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: 
سیاست های ابالغی برای نظام تأمین اجتماعی 
می تواند با ایجــاد هم افزایی حاکمیتی، به رفع 
چالش های موجود کمک کند و در این مســیر 

وزارت مردم نقش محوری دارد.
بــه گــزارش توســعه ایرانــی، حجت اهلل 
عبدالملکی در نشســت شــورای عالی اجرای 
سیاســت های کلی تأمین اجتماعــی اظهار 
داشت: با دستور ریاست جمهوری ۲ ماه برای تهیه 

پیشنهادات و طرح های همسو با این سیاست ها 
زمان تعیین شده است. در پایان مدت شش ماه 
نیز طرح ها و پیش نویس های تدوین شــده به 
صورت مصوباتی جامع به دفتر رهبری و مجمع 

تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.
وی اظهار داشــت: جمهوری اسالمی ایران 
کارنامه پرافتخاری در خدمات به محرومین و 
گسترش رفاه اجتماعی دارد و این سیاست های 
ابالغی نیز می تواند با ایجاد هم افزایی حاکمیتی، 

به رفع چالش های موجود کمک کند.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با تأکید بر 

لزوم همراهی همه ارکان نظام برای اجرای این 
سیاست ها، گفت: بانک اطالعاتی رفاه ایرانیان 
پشــتوانه ای برای این اهداف اســت و در حوزه 
وزارت مردم بــه صورت مســتمر کارگروهی 
ویژه این روند را دنبال می کننــد.در ادامه این 
نشست رئیس کمیســیون علمی، فرهنگی و 
اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام همراهی همه دســتگاه های اجرایی را با 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری عنوان 
کرد و گفت: این وزارتخانه می تواند محور تقسیم 
نقش و ایجاد هم افزایی حاکمیتی برای گسترش 

رفاه اجتماعی و تحقق سیاست های کلی تأمین 
اجتماعی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری در 
کشور باشد.حسین مظفر اظهار داشت: تحقق 
اصول قانون اساسی در گسترش رفاه اجتماعی 
و عدالت محوری انقالب اسالمی از اهداف کالن 
سیاســت های کلی تأمین اجتماعی است.وی 
بر لزوم ساماندهی صندوق های بازنشستگی و 
جلوگیری از بحران آفرینی برخی صندوق های 
ناکارآمد تأکید کرد.مظفر به محورها و چشم انداز 
سیاست های تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: 
پوشش بیمه ای فراگیر، رفع فقر، رعایت تعهدات 

بین نسلی، توانمندسازی و تحول اجتماعی در 
این سیاست ها مدنظر است.

رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی 
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه مخاطب این سیاست ها همه ارکان نظام 
است، اظهار کرد: در گام نخست باید فهم درستی 
از سیاســت ها داشته باشــیم و بتوانیم در ارائه 
نقش ها و وظایف دســتگاه های مختلف برنامه 
واحدی ایجاد کنیم.وی گفت: احکام مرتبط با 
هر عنوان این سیاست ها باید با تعیین دستگاه 
متولی و براساس چارچوبی مشخص و مدون تهیه 
شود.مظفر همراهی همه دستگاه های اجرایی را با 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری عنوان 
کرد و افزود: این وزارتخانه می تواند محور تقسیم 
نقش و ایجاد هم افزایی حاکمیتــی برای رفاه 

اجتماعی در کشور باشد.

وزیر کار:

هم افزایی حاکمیتی برای گسترش رفاه اجتماعی شکل می گیرد

در ابتدای دهه ۱۳۹۰ ضریب 
جینی حدود ۰.۳۶ بوده و در 

پایان این دهه یعنی بیش 
از ۰.۴۱ بوده که اگر این رقم 
از مرز ۰.۴۵ عبور کند، آن 
را یک مرز هشدار ارزیابی 
می کنند که در آن صورت 
ممکن است رویدادهای 

ناگواری رخ دهد


