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ساختار قانون بیمه به کمیسیون اجتماعی
مجلس ارائه شــده و در حال بررسی است،
خاطرنشــان کرد« :این طــرح در مجلس
چندین بــار چکشکاری شــده و در حال
بررسی است .از نگاه من اگر بتوانیم ساختار
بیمه بیکاری را درســت کنیم چه بهلحاظ
مدیریتی و مشکالتی که دارد ،افراد بیشتری
تحتپوشش بیمه قرار خواهند گرفت».

مشاغل فصلی را فعال کنیم

حمید حاجاســماعیلی ،کارشناس بازار کار
نیز با تاکید بر اینکــه باید حمایت بیمهای
را به کارگران مشــاغل فصلی تعمیم دهیم
به «آتیهنو» توضیح داد« :مشاغل فصلی در
کشــور ما باید از وضعیت بیبرنامگی خارج
شوند تا کارگران فصلی نیز در اقتصاد کشور
جایگاه مشــخصی پیدا کنند .ارزشافزوده
یک شغل نباید تحتالشعاع فصلی بودن آن
قرار گیرد .در برخی فصول ،تعدادی مشاغل
رونــق دارند و در برخی فصلها ،مشــاغلی
دیگر .حوزهای مثل کشاورزی در مواقعی از
سال مثل اواخر بهار یا تابستان ،زمینه ایجاد
شــغلهای فصلی مرتبط را دارد یا برعکس
برخی از حوزهها در فصول دیگری ،شرایط
کافی برای شغل فصلی ایجاد میکنند ،مثل
ساختوساز و گردشگری .اما فارغ از اینکه
این مشاغل چه فرصتی برای کارگران ایجاد
میکنند و چگونه باید از آن اســتفاده کرد،
الزم است مشــاغل فصلی را فعال کرده یا با
حمایتهایی زمینه تداوم آن در فصول دیگر
را فراهم کنیم .حوزهای مثل کشاورزی این
پتانسیل را دارد از فرصتهای شغلی موعد
کشتوکار آن یک بهره برد و از موعد برداشت،
بهره دیگــر .حتی با حمایتهــای دولتی
میتوان محصوالت کشــاورزی را صادر و از
فرصت صادرات آن به نفع کارگران استفاده
کرد .رونق مشاغلی که وابسته به ساختوساز
اســت نیز در گرو توجه دولت به بخشهای
عمرانی و سرمایهگذاری در این حوزه است
که در ســالهای اخیر در رکود بوده است».
وی با بیان اینکه ما باید بتوانیم شــرایط را
برای توسعه مشاغل فصلی به منظور استفاده
از تمام ظرفیتهــای آن در بازار کار ،ایجاد
کنیم،ادامهداد«:رونقمشاغلفصلی،شرایط
بهتری برای نیروی کار شاغل در این مشاغل
فراهممیکندکهازجملهآن،عدمکوتاهیدر
پرداخت مزد توافقی به کارگران است .در این
صورت عرضه برای این مشاغل از تقاضای آن
پیشی میگیرد و کارگران میتوانند با شرایط
منصفانهتری با کارفرمایان به توافق برسند».

تشکلهای کارگری بالغ
و مستقل شوند

حاجاســماعیلی با ذکر اینکه پرداخت بیمه
بیــکاری به کارگــران فصلی طبــق آنچه
موردانتظار است ،قابل عملیاتیشدن است،
افــزود« :در بحثهای بیمهای ،ســازمان
تامیناجتماعی و تشکلهای کارگری قادر
به امضای تفاهمنامهای هستند که هم حقوق
ســازمان تامیناجتماعی را مدنظر داشته
باشد و هم حقوق کارگران فصلی .بهطوری
که در ســایه این تفاهمنامههــا و قراردادها
میتوان امید داشت که کارگران فصلی هم
از خدمات سازمان تامیناجتماعی بهویژه در
بخش بیمه ،بهره بگیرند ،اما برای رسیدن به
این مرحله ،الزم است تشکلهای کارگری
فعال باشند و برای حمایت از همکیشان خود
شــرایط خوبی فراهم کنند .در حال حاضر
تشــکلهای کارگری بلوغ کافی ،استقالل،
توانایی و تجربه الزم برای ورود به مذاکرات
بین دولت با کارفرمایان و کارگران را ندارند.
درحالیکه ازگروههای مرتبط توقعبیشتری
برای پیگیری منافع کارگران و تالش جهت
تحقق آن میرود».شــایان ذکر اســت ،در
بررسی میدانی و گفتوگو با کارگران فصلی
ساختمانی پراکنده در میادین شهر تهران،
این نتیجه بهدست آمد که بسیاری از آنها از
بیمه نشدن توسط کارفرمایان و کار غیرمجاز
اتباع افغانستان در ایران گلهمند بودند .ضمن
اینکه نبود مراکز مشــخص در سطح شهر
برای حضور کارگران فصلی و ســاماندهی
به کاریابی آنها نیز بر مشــکالت این اقشار
افزوده است.
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نقشدولت ،تولیدکنندگان ومصرفکنندگاندرمدیریت بازارکاالهای اساسی چیست؟

معاون وزیر جهاد کشاورزی
َ
گــزارش و مدیرعامــل شــرکت
بازرگانی دولتی ایران ،یکی
از اعضای کارگروه ستاد تنظیم بازار است
که مهمترین تصمیمها در حوزه کاالهای
اساســی در این ستاد –با حضور نماینده
اقتصادی استاندار ،نماینده وزارت صمت،
مدیرعامل یا نماینده شرکت پشتیبانی
امور دام ،مدیرعامل یا نماینده شــرکت
بازرگانی دولتی -اتخاذ میشــود .یزدان
سیف درباره شرایط تحقق ثبات قیمت
گوشــت قرمز و دیگر اقالم اساســی به
«آتیهنو» گفت« :در مورد اقالم اساســی
مثل گوشت قرمز ،مرغ ،برنج ،روغن ،شکر
و گنــدم خوراکی ،سیاســت دولت در
شــرایط موجود که در جنگ اقتصادی
هســتیم ،ایجاد ثبات در بازار این اقالم
اســت ،بنابراین ما قیمت شناور ،یعنی
قیمت براساس تقاضا و عرضه در این اقالم
رادرمقطعزمانیفعلیبههیچعنوانقبول
نمیکنیم .سیاست ما این است که بازار را
باتمامتوانرصدودرجلساتستادتنظیم
بازارباحضورتماممسئوالندستاندرکار،
نیازهاراپیشبینیمیکنیموهرجاتقاضا
افزایش پیدا کرد از ذخایر اســتراتژیک
کشور به سرعت وارد بازار میکنیم تا ثبات
قیمتحفظشود.ممکناستدرمقطعی
بخشی از وظیفه واردات اقالم اساسی را –
البته با سازوکارهای نظارتی -به بخش
خصوصی بسپاریم یا قیمت ارز واردات را
طبق سیاست دولت تغییر دهیم چنانکه
این اتفاق امســال در مورد گوشت قرمز
افتاد و ارز نیمایــی جایگزین ارز دولتی
 4200تومانی -شــد ،اما در پاســخ بهپرسش شما باید گفت حاکمیت در زمینه
تنظیم بازار کاالهای اساسی در شرایط
کنونی ســهم حداکثری برای خود قائل
است و دخالت در بازار این اقالم را به منظور
حفظامنیتغذاییکشوروخصوصااقشار
کمدرآمد مسئولیت خود میداند ».وی
تصریــح کرد« :حفــظ و افزایش ذخایر
اســتراتژیک کشور در شــرایط جنگ
اقتصادی یک ماموریت بسیار خطیر برای
دولت است که این مهم بحمداهلل انجام
شده و ذخایر ما در وضعیت بسیار مطلوبی
قرار دارد .ممکن است در برخی مقاطع،
تاقالماساسیبهدلیل
تالطمهاییدرقیم 
فشارهای روانی و بیرونی که به بازار وارد
میشود و مصرفکننده در این مقاطع از
رفتارمنطقیپیروینمیکند،ایجادشود،
امااگرمصرفکنندهکمیصبورباشدقطعا
آن کاال توسط دولت به بازار تزریق میشود
و قیمت ،ثبات الزم را پیدا میکند .مثال
این وضعیت بسیار است و دیدیم که در
بــازار مــاه رمضــان برخــاف برخی
پیشبینیها تالطم قیمت نداشــتیم و
قیمت مرغ و گوشــت و برنج کاهش هم
داشت .خواســت ما از مردم این است که
تحتتاثیر تبلیغات و شایعات دشمنان
کشــور قرار نگیرند و ســهم خود را که
مصرف منطقــی و رفتار غیرهیجانی در
بازار است مدنظر قرار دهند».

دست دولت در استفاده از
کوپن باز است

محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس یکی از نمایندگانی است
که بر استفاده دولت از تمام ابزارها از جمله
کوپن در جهت کنترل بازار اقالم اساسی
تاکید دارد .پورابراهیمی درباره وضعیت
قیمت اقالم ســبد خانوار در سال ،98به
«آتیهنو» گفت« :در بودجه14،98میلیارد
دالر بابت اقالم اساســی و دارو تخصیص
پیدا کــرد و با وجــود مخالفت مجلس با
تخصیص این بودجه بهصورت ارز 4200
تومانی و بعد از رفتوبرگشت الیحه بودجه
به کمیســیون تلفیق برای اصالح الیحه،
نهایتا دســت دولت در تنظیم بازار ،هم با
استفاده از ارز 4200تومانی و هم با استفاده
از ارز ترجیحی یا همان ارز نیمایی بهجای
ارز  4200تومانی ،همچنین با اســتفاده
از کوپن الکترونیک در صورت تشخیص
دولت ،باز گذاشــته شد ،بنابراین دولت از
ابتدای امسال تدریجا در برخی اقالم مثل
گوشت قرمز و برخی نهادههای دامی ،ارز
نیمایی را جایگزین ارز  4200تومانی کرد
که به تســهیل واردات این اقالم انجامید
و ثبات قیمت تــا حدودی در بــازار این
اقالم ایجاد شــد ،ولی در عملیاتیکردن
کوپــن الکترونیک ،تاکنون تشــخیص
دولت ایــن بوده که فعال نیازی نیســت.
شــخصا معتقدم باید زیرســاختهای
توزیع کوپنی –کوپــن الکترونیک -اقالم
اساسی در میان اقشــار نیازمند و اقشار با
درآمــد ثابت مثل کارگــران و کارمندان
آماده شود و بخشی از اقالم اساسی بهجای
نظام توزیع ســبد کاال -که تاثیر چندانی
در تامیــن نیازهای مردم نــدارد -در این
ســاختار ،یعنی کوپن الکترونیک توزیع
شود .دولت بنابه مالحظاتی از جمله اینکه
توزیع کوپنی اقالم اساسی ،کشور را دچار
هیجانهای کاذب و جو روانی در راستای
اهداف دشــمنان میکنــد -تاکنون گام
عملیاتی در این مورد برنداشته ،ولی حسب
نیاز کشور میتوان این گامها را بهسرعت
اجرایی کرد».

سیاستهای ناکارآمد
تنظیم بازار

حسن فروزانفر ،کارشــناس اقتصادی،
تالطم قیمت در بازار اقالم اساســی را تا
حد زیادی نتیجه سیاستهای اقتصادی
غیراصولیوتعیینخطمشیهایاقتصادی
نادرست میداند .وی در اینباره به «آتیهنو»
میگوید« :در شــرایط جنگ اقتصادی،
حفظ ثبات بازار اقالم اساســی قطعا کار
سادهای نیســت ،چون برپاکنندگان این
جنگ دقیقا به ایجاد تالطــم در این بازار
نظر دارند .اگر به سیاســت دولت در بازار
اقالم اساســی توجه کنیــم ،مهمترین
سیاســت دولت که هنوز هم تا حدودی
در حال اجراســت ،اصرار بر تخصیص ارز
4200تومانــی به واردات اقالم اساســی
و نهادههــای تولید این اقالم اســت .این
سیاســت ناکارآمد بوده و موجب انحراف

منابع تخصیصی شده و ثبت سفارشهای
متقلبانه یا احتکار کاالی وارد شــده با ارز
دولتی و فروش آن به نرخ آزاد ،شایعترین
تخلفاتی اســت کــه در این حــوزه روی
میدهــد .اگر دولــت بهجای اصــرار بر
تخصیص ارز4200تومانی به اقالم اساسی،
سیاستهای جایگزین مثل واردات اقالم
اساسی با نرخ نیمایی و توزیع کوپنی این
اقالم را اجرا میکرد ،از اتالف مقادیر انبوه ارز
و سرازیرشدن سود آن به دالالن جلوگیری
میشــد .نکته مهم دیگر ،ضرورت توجه
دولتبهتمامحلقههایزنجیرهتامیناقالم
اساسی و نه فقط حلقههای پایانی است .در
موضوعافزایشقیمتگوشتقرمزمیتوان
این موضوع را بهسادگی توضیح داد .گوشت
قرمز جزء اقالمی است که بیش از80درصد
آن در داخل کشور تامین میشود و کمتر
از 20درصد آن وارداتی است .وقتی قیمت
گوشت قرمز از اواسط سال گذشته شروع
به جهش کرد ،دولت تمام هموغم خود را
صرفحلمشکلباوارداتکردوکاربهآنجا
رسید که با هواپیما دام زنده وارد کشور شد!
درواقع سیاستگذار به این توجه نکرد که
افزایش قیمت بهدلیل کاهش تولید داخل
روی داده و نهاده ،بهموقع بهدست دامدار
نرسیده است .ارز تخصیصی 4200تومانی
بهجای اینکه نهاده ارزان را بهدست دامدار
برساند به جیب سودجویان رفت و دامدار
نتوانســت بهموقع پرواربندی کند و دام
موردنیاز کشور را تامین کند .این موضوع
از چندماه قبل مطرح میشــد ،اما دولت
در تامین نهادههــای ارزان تعلل میکرد
و فقط وعده مــیداد و نهایتا وقتی بازار با
کمبود گوشــت مواجه شد موضوعاتی از
قبیل صادرات غیرمجاز بهعنوان علت آن
به میان آمد که چندان مقرون به واقعیت
نبود .جمعبندی این بحث این است که اگر
دولت در مورد زنجیره تامین اقالم اساسی
درست عمل کند و تولیدکننده را در کنار
توزیعکننده و مصرفکننده مدنظر قرار
دهد ،مشکالتی که در بازار گوشت ایجاد
شــد ،تکرار نخواهد شــد .در حال حاضر
منظور دولت از تنظیم بازار در برخی موارد،
ورود غیرموجه به بازار است .اکنون در بازار
مرغ این اتفاق روی داده و قیمتی که دولت
تعیین کرده زیر قیمت تمامشــده است و
از ســویی با کاهش تقاضا –بهدلیل تغییر
فصل و توزیع مرغ یارانهای توسط شرکت
بازرگانی دولتی در مــاه رمضان– مواجه
بودهایم .این وضعیت ،قیمــت را در بازار
کاهش میدهد ،ولی مرغــدار را متضرر
میکند و بعد از مدتی بازار با کاهش تولید
و افزایش قیمت مرغ مواجه میشود».

دشواریهای مدیریت رفتارهای
هیجانیمصرفکنندگان

یک کارشناس اقتصادی نیز معتقد است،
چنانچــه دولت در مدیریــت رفتارهای
هیجانی مصرفکنندگان بهتر عمل کند،
تنظیم بازار کاالهای اساســی با سهولت
بیشتری انجام میشــود .علی مروی در
اینباره به «آتیهنو» توضیح میدهد« :در
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فتحاهلل بیات

اوجگیری جنگ اقتصادی آمریکا و همدستان این کشور علیه ایران در سال ،98توجه به برخی حوزهها را در صدر اولویت مسئوالن کشور قرار داده که یکی
از این حوزهها ،مدیریت بازار کاالهای اساسی اســت .مدیریت بازار کاالهای اساسی از آن جهت که طرفهای اصلی جنگ اقتصادی علیه کشور ما ،ایجاد
نارضایتی در تودههای ضعیف و کمدرآمد از طریق ایجاد تالطم قیمتی و گرانی افسارگسیخته در این اقالم را از مهمترین راهبردهای فشار خود بر ایران قرار
دادهاند ،اهمیت صدچندان یافته است .دولت سال گذشته در حوزه مدیریت بازار کاالهای اساسی ،راهبرد تخصیص ارز 4200تومانی را به این اقالم برگزید
که این سیاست چندان موفقیتآمیز نبود ،چنانکه تورم ایجاد شده در این حوزه از 40درصد فراتر رفت و در برخی اقالم مثل گوشت قرمز ،قیمت نسبت به
ابتدای خروج آمریکا از برجام دوبرابر شد.
نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان خواســتار تغییر این سیاست هستند ،اما گرچه مجلس در بودجه ،98توزیع کوپنی –کوپن الکترونیک -اقالم
اساسی را برای اقشار تحتحمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی ،پیشبینی کرد ،اما عملیاتیکردن آن برای این اقشار و تعمیم آن به دیگر اقشار جامعه را
جزء اختیارات دولت قرار داد .دولت تاکنون تمایلی به اجرای جیرهبندی ارزاق اساسی و توزیع کوپنی آن نشان نداده و با وجودی که برخی مسئوالن دولتی از
جمله اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور از احتمال اجرای این سیاست سخن گفتهاند ،اما سخنان دیگر مسئوالن دولتی تاییدکننده چنین سیاستی
نیست .اخیرا حمید ورناصری ،مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از گران نشدن قیمت گوشت قرمز در سال ،98سخن گفته که اگر این وعده محقق شود،
میتوان گفت دولت در مدیریت و ایجاد ثبات در یکی از پُرتالطمترین بازارهای سال گذشته یعنی بازار گوشت قرمز به راهکارهای مناسبی دست یافته است.
سوال اینجاست آیا وعده مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در مورد گران نشدن قیمت گوشت در سال ،98جامه عمل میپوشد؟ سوال دیگر اینکه آیا
در مورد دیگر اقالم اساسی نیز میتوان امید ثبات قیمت داشت و اگر خواستار ثبات در بازار این اقالم هستیم ،سهم دولت ،تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
در ایجاد این ثبات چقدر است؟ برای پاسخ به این پرسشها با دولتمردان ،نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی گفتوگو کردیم.
بحث تنظیم بازار اقالم اساسی چند نکته
باید موردتوجه قرار گیرد .نکته اول ،توجه
دولت به زنجیره تامین کاالهای اساسی و
پرهیز از مداخالت اشتباه در این زنجیره
اســت .زنجیره تامیــن از تولیدکننده تا
مصرفکننده را در برمیگیرد و نمیتوان
هیچیک از ارکان آن را نادیده گرفت .نمونه
مداخله اشتباه را عید نوروز امسال مشاهده
کردیم که دولت ،مرغ تولیدشــده توسط
برخی مرغــداران را روی کامیون ضبط
کرد و به قیمتی که مشــخص نبود بر چه
مبنایی تعیینشده به فروش رساند .دولت
مدعی بود که این مرغداران گرانفروشی
میکنند ،ولی فقط تعداد محدودی از این
ادعاها به اثبات رســید و تروخشک با هم
سوختند .این اقدامات ،تولید را تضعیف
میکند ،چــون تولیدکننده احســاس
ناامنی میکند و نمیتواند محصولش را به
قیمت منطقی بفروشد .نکته مهم بعدی
در بحث تنظیم بازار کاالهای اساســی،
دقــت و چابکی و اطالعرســانی بهموقع
درباره سیاســتهای واردات و صادرات
است ،چراکه اشــتباه در این سیاستها
میتواند بهســرعت در بــازار ،اثر خود را
نشان دهد .برای مثال ،در موضوع گوشت
قرمز ،ممنوعیت صــادرات و قابلتوجه
نبودن حجــم قاچاق دام زنــده بهموقع
اطالعرسانی نشد و مردم با این تصور که
دام زنده بهصورت انبوه از کشــور مجاز یا
غیرمجاز -صادر میشود به خرید هیجانی
دســت زدند و مشــکل کمبود گوشت
که ناشــی از کاهش تولید بود ،تشــدید
شــد .در برخی اقالم کــه البته نمیتوان
آنها را جزء کاالهای اساســی دانســت،
اما نقش مهمی در ســبد خانوار دارند نیز
این موضوع صادق اســت .تالطم قیمت
اقالمی مثل گوجهفرنگی ،سیبزمینی و
پیاز بهشدت به سیاستهای صادرات این
محصوالت وابسته است و اندکی تعلل در
توقف صادرات بههنــگام نیاز بازار داخل،
قیمت این اقــام را دچار جهش میکند.
نکته پایانی در بحث تنظیم بازار کاالهای
اساســی ،مدیریت رفتارهــای هیجانی
مصرفکنندگان است .دولت در این زمینه
نتوانسته برنامهریزی مناسبی داشته باشد
و مغفول ماندن این بخش موجب شده که
رفتارهای هیجانی مصرفکنندگان ،بازار
اقالم اساسی را در برخی مقاطع بهشدت
بینظم کند .اگر دولت توزیع بخشــی از
اقالم اساســی را بهصورت جیرهبندی و
کوپنی انجام دهد –که اختیار این کار نیز
بهصورت قانونی در اختیار دولت قرار داده
شده است– تا حد زیادی میتوان رفتارهای
هیجانی مصرفکنندگان را مدیریت کرد.
این تصور که کوپنیکردن ارزاق به هیجان
مصرفکننده دامن میزند ،چندان درست
نیســت ،چون مصرفکنندگان وقتی در
دورههــای زمانی مشــخص و بهصورت
منظم شــاهد توزیع اقالم اساسی توسط
دولت باشند اصوال اشــتیاق چندانی به
خرید و انبارکردن این اقالم از بازار نشان
نمیدهند».
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کار کارگــران فصلــی معمــوال به
شــرایط جوی و آبوهوایی وابسته
اســت ،به همین دلیل ،این افراد در
برخــی از فصلها قادر به پیداکردن
شغل نیســتند .یعنی با فرض اینکه
در فصل زمســتان یا فصل ســرما،
بارندگی و برف وجود دارد ،شــغل
آنهــا تعطیل میشــود .شــرایط
ساختوســاز نیز وابسته به موضوع
آبوهــوا و فصل اســت ،به همین
دلیل بسیاری از کارگران در برخی از
فصلها ،هیچ شغلی ندارند که البته
در این گونه مواقــع تالش کارگر بر
این است که با ورود به مشاغل دیگر،
خألهای دســتمزد و معیشت خود
را پُر کنــد .مهمترین دغدغهای که
تمام کارگران فصلی دارند ،دستمزد
و بیمه اســت .برخی از کارفرمایان
در پرداخــت دســتمزد و بیمــه
خلفوعده میکنند .بازرسیهایی
هم که از سوی ســازمانهای ناظر
انجام میشــود ،منظم و قانونمند
نیســت .به همین دلیــل هرچند
یک مــاه بیمه آنها رد میشــود،
ماه دیگــر در این زمینــه کوتاهی
میشــود و کارگر قادر به پرداخت
هزینههای درمان خود با اســتفاده
از خدماتــی که بیمه بــه کارگران
ارائه میدهد ،نیست .موضوع بیمه
بهطور کلی خیلی از کارگران فصلی
را ســردرگم کرده اســت .موضوع
مهم و تاملبرانگیــزی که در رابطه
با کارگــران فصلی میتوان به بحث
حاضر اضافه کرد ،این اســت که در
صورت تخلف یــا هرگونه کمکاری
از جانب کارفرمایان بهویژه در بحث
دســتمزد بهدلیل هویــت موقتی
این مشــاغل ،قابلپیگیری نیست
و کارفرمــا میتوانــد در پرداخت
میزان دســتمزدی که بــا کارگر بر
ســر آن توافق کرده ،کوتاهی کند.
برخــی از فعالیتهــا و کارها بیش
از تــوان و ظرفیت بدنی و جســمی
کارگر اســت که دستمزدی فراتر از
دستمزد تعیینشــده در قانون کار
را میطلبد ،اما در موعد تســویه با
کارگر این مســئله موردتوجه قرار
نمیگیرد یا کارفرمــا از وعدههای
خود سرپیچی میکند .بنابراین در
مشــاغلی که کارگران فصلی در آن
فعالیت میکنند بحث بیاعتمادی
بین کارگر و کارفرما بیشتر به چشم
میآید و امــکان اخراج کارگر از کار
یا تعدی از حقــوق وی ،ممکنتر از
مشاغل موقت است .رابطه کارگران
فصلی با کارفرما -و اصوال معادالت
حاکم بر بــازار کار کارگران فصلی-
بهشــدت نابرابر اســت و این اقشار
نیاز به حمایت دارند .قانونگذاران،
دولت و سازمان تامیناجتماعی باید
دست در دســت هم دهند و امکان
تعدی به حقــوق کارگران فصلی را
کاهش دهند.

