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چهخبر از کسبوکار

از سوی وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی منتشر شد

گزارش تحقيقی
آثار شيوع کرونا بر
کسبوکار و رفاه خانوار
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آثار
شــیوع ویروس کرونا بر کسبوکار و
رفاه خانوارها و سیاستهای حمایتی
در ایران و جهان را بررســی و در قالب
گزارشیتحقیقی-تحلیلیمنتشرکرد.
معاونت امور اقتصــادی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت
توسعه کارآفرینی و اشتغال و معاونت
رفاه اجتماعی در گزارش چهار فصلی،
اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا در
سطحبینالملل،سیاستهایاقتصادی
کشــورها در مواجهه با ایــن بحران و
اقدامات حمایتی ایران در حوزه تولید و
اشتغال را بررسی کرده است.
در مقدمه این گزارش ،ضمن اشــاره
بــه تکانههــای اقتصــادی فراگیری
ویروس کرونا به برخی از استراتژیها
و سیاســتهایی که کشــورها برای
حمایت از خانوارها و اقشار آسیبپذیر
اجرا کردهاند از جمله کمک مستقیم
به خانوارهای کمدرآمــد ،کارکنان و
افراد خوداشتغال ،پرداخت مستمری
بیکاری،تعویقمهلتپرکردناظهارنامه
و پرداخت مالیاتهای شخصی ،کاهش
مالیات بر مصــرف و امالک ،حمایت از
هزینههای بهداشتی خانوار ،تسهیل
قوانین و الزامات کار پارهوقت ،پرداخت
حقــوق دوران مرخصی اســتعالجی
مبتالیــان ،کمــک مالــی و تعویق
اجارهبهای خانوارهای آسیبدیده و...
پرداخته شده اســت .در این گزارش
همچنین اثرات شــیوع ویروس کرونا
بر رشــد اقتصادی به تفکیک مناطق
مختلف جهان نیز بررسی شده است.
بر اســاس تحقیقات به عمــل آمده،
پیشبینیهــای مختلــف از رشــد
اقتصادی بــه تفکیک مناطق مختلف
جهان نشان میدهد که در سال 2020
کشورهایمنطقهاروپابیشترینآسیب
را از شیوع ویروس کرونا خواهند دید و
براساس پیشبینی ماه آوریل صندوق
بینالمللی پول ،تولید ناخالص داخلی
اروپا در سال ،2020به میزان 6/6درصد
کاهش مییابد.
در ایــن گــزارش آمده اســت :برای
کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه نیز
پیشبینیهایصندوقبینالمللیپول،
رشداقتصادیمنفیرانشانمیدهد.بر
اساس این پیشبینی ،تولید ناخالص
داخلی کشــورهای صادرکننده نفت
این منطقه در سال  2020حدود -3/9
درصد کاهش مییابــد و این در حالی
است که کاهش تولید ناخالص داخلی
کشورهای واردکننده نفت این منطقه،
تنها در حدود  -0/8درصد خواهد بود.
یکی از عواملی که موجب کاهش بیشتر
رشداقتصادیدرکشورهایصادرکننده
نفت این منطقه نسبت به کشورهای
واردکنندهمیشود،کاهششدیدقیمت
نفت ناشی از کمبود تقاضا است .اثرات
شیوعویروسکرونابربیکاری،فقرورفاه
اقتصادی نیز از دیگر مواردی است که در
این گزارش ،بررسی و عنوان شده که بر
میزان بیکاری و سطح رفاه در کشورها
نیز اثرات قابل مالحظهای داشته است.
اقدامات حمایتی کشــورمان در حوزه
تولید و اشتغال و ابعاد تاثیرگذاری کرونا
بر اقتصاد ایران بخش دیگر این گزارش
است .بر اســاس این تحلیل ،مجموعه
اقداماتی نظیر طرحهای فاصلهگذاری
اجتماعی که به منظور حفظ سالمت
شهروندان اجرا شد به نوبه خود به کند
شدن چرخ اقتصاد و بروز رکود ،تعطیلی
و نیمهتعطیلــی واحدهای اقتصادی و
اخالل در زنجیره ارزش تولید و افزایش
نااطمینانی در اقتصاد منجر شده است.

بیعدالتیدرمزد

روایتی ازمشکالتکارگران خدماتی -نظافتیکه نه قرارداد دارند ،نه بیمه
پیام عابدی

روزنامه نگار

کسانی که وارد
این کار میشوند
جوانان بیکار
روستایی،
کارگران
مهاجر ،مردان
بازنشسته ،زنان
خانهدار و در
کل گروههای
آسیبپذیر
هستند؛ از این
جهتحمایت
مجریان قانون
کار از آنها
ضروری است

«بــازار کار ایــران ســاختار
گـزارش عادالنــهای نــدارد» .ایــن
جملهای اســت کــه بارها از
زبان تحلیلگران اقتصادی و فعاالن صنفی
کارگری شنیدهایم؛ اما تحلیلگران اقتصادی
و فعاالن صنفی از دو زاویه متفاوت به نابرابری
موجود در بازار کار نگاه میکنند .دسته اول
اعتقاد دارند که در کشوری مانند ایران که
اقتصاد دچار تورمهای بــاال ،فقدان تعادل
در عرضه و تقاضا ،رشــد نزدیک به صفر و
رشــد منفی دارد ،نمیتوان بــه صاحبان
کسبوکارها برای تنظیم مناسبات عادالنه
میان خــود و نیروی کار فشــار وارد آورد؛
چراکه در این صورت سرعت رشد اقتصادی
به واســطه کاهش ســطح همیــن اندک
سرمایهگذاری ،کندتر میشود.
در مقابــل فعاالن صنفی اعتقــاد دارند که
نبود عدالت در بازار کار به تشــدید شکاف
طبقاتی و فقر منتهی میشود .آنها افزایش
«ضریب جینی» عددی که نشانگر تشدید
اختالف طبقاتــی اســت ،از  ۳۹واحد در
ســال  ۹۵به بیش از  ۴۰واحد در سال ۹۹
را نشانگر همین بیعدالتی در توزیع درآمد
از طریق بازار کار میدانند و تاکید دارند که
موافقان «بازار آزاد» ،یعنی اقتصاددانهای
راستگرا و سیاستمداران حامی این نگرش
تــاش میکنند با پررنگ کــردن موضوع
ســرمایهگذاری و تبدیل کردن سرمایه به
هست و نیست جامعه ،تالش نیروی کار را
ارزان قیمت نگه دارند و تعیین دستمزد را به
مکانیزمهای بازار بسپارند.
در ایــن میان آنچه واقعیــت دارد و دولت،

کارفرمایان ،نماینــدگان مجلس و ...بر آن
صحه میگذارند ،عقبماندگی مزد از قیمت
سبد حداقلی معیشت خانوارهای کارگری
است که برای سال  ۹۹با توجه به دادههای
هزینههای سال( ۹۸با بعد استاندارد خانوار)،
 ۴میلیون و  ۹۴۰هزار تومان محاسبه شده
اســت؛ در حالی که حداقل دستمزد کارگر
بدون فرزند  ۲میلیــون و  ۶۱۱هزار تومان
است .در واقع میان دستمزد و سبد معیشت
حداقلی ســال  ،۹۹دو میلیون و  ۳۲۹هزار
تومان فاصله وجود دارد؛ اما همین دستمزد۲
میلیون و  ۶۱۱هزار تومانی هم به گروههایی
از کارگران پرداخت نمیشــود .برای نمونه
کارگرانی که برای شرکتهای خدماتی کار
میکنند ،چنین شرایطی را تجربه میکنند.

دور ماندن از مزایای قانونی

در واقع عالوه بر اینکه حق مسکن  ۳۰۰هزار
تومانی ،بن خواروبار  ۴۰۰هزار تومانی ،پایه
سنوات  ۱۰۰هزار تومانی (برای کارگری که
یک سال ســابقه کار دارد) ،حق اوالد ۱۹۱
هزار و  ۱۰۰تومانی و حداقل دستمزد یک
میلیون و  ۹۱۱هزار تومانی هم به کارگران
شــرکتهای خدماتی تعلق نمیگیرد .بر
اســاس عرف ،نحوه محاسبه دستمزد آنها
به تعداد مکانهایی که برای نظافت مراجعه
میکنند ،بستگی دارد؛ این در حالی است که
در سال  ،۹۹بابت هربار نظافتکاری در یک
مکان مشخص ۳۰ ،تا  ۴۰درصد کمیسیون
به شرکتها پرداخت میکنند؛ در حالی که
شرکت به عنوان پیمانکار با کارفرما قرارداد
جداگانهای دارد و بر مبنای این قرارداد تسویه

حساب میکند .یکی از کارگران شاغل در
این حوزه درباره میزان دستمزدی که پس
از کسر کمیسیون به دستاش میرسد به
«آتیهنو» ،گفت« :شرکتهای خدماتی تا
جایی بتوانند از کارگران کمیسیون دریافت
میکنند .اگر سال گذشته  ۲۰تا  ۳۰درصد
از این بابت دریافت میکردند ،اما مبلغ آن
را برای سال جاری  ۱۰تا  ۱۵درصد افزایش
دادهاند .در نتیجه دستمزد کارگران بسته به
تعداد کارهایی که به آنها ارجاع داده میشود
و تعرفه خدمات شــرکتها است که البته
بسته به منطق ه فعالیت که به صورت رقابتی
تعیین میشود ،متفاوت است اما دستمزد
کارگران نظافتچی ساده در سال  ۹۹حدود
 ۲میلیون تومان است .البته این به شرط لغو
نشدن سفارشها اســت؛ چراکه در شرایط
کرونا ســفارشهای درون منازل از سوی
کارفرمایان لغو میشوند».

اسفند از درآمد محروم شدیم

او در تشریح وضع موجود افزود « :آنچه کرونا
بر سر ما آورد ،ســالها تورم و رکود نیاورد.
کرونا تمام ســفارشهای کاری اسفندماه
سال گذشته را لغو کرد؛ در حالی که اسفند
جشن درآمدی کارگران نظافتکار است .از
آنجا که شــرکتها کارگران را زیر پوشش
بیمه نمیبرنــد و اگر هم ایــن کار را انجام
دهند ،بیمههای آنها را بســته به کرمشان،
نه  ۸ساعت کامل (یک روز کاری) پرداخت
میکنند ،امکان اســتفاده از مزایای بیمه
بیــکاری در دوران کرونا بــرای کارگران
نظافتکار وجود نداشــت؛ در نتیجه ما در

اسفندماه از هرگونه درآمدی محروم شدیم».
این کارگر نظافتکار در تشریح خواستههای
صنفی خود و همکارانش گفت« :آنچه برای
ما کارگران نظافتکار مهم است ،پرداخت
دســتمزد متناســب با حداقل دستمزد و
برقراری از یک رابطه اســتخدامی چفت و
بستدار بر مبنای یک قرارداد کار مشخص
اســت؛ قرارداد کاری که به تایید اداره کار
برسد و بر مبنای آن از دستمزد کارگران حق
بیمه کسر شود .در واقع ما میخواهیم مانند
یک کارگر از حداقل دستمزد و دیگر مزایای
مزدیوبیمهایبهرهمندشویم،بهویژهدراین
شرایط که بسیاری سفارش کار خود را لغو
کردهاند و ما از هیچ چتر حمایتی برخوردار
نیستیم ».مشاغلی با این میزان از تفاوت در
برخورداریهای رفاهی و تأمینی ،بیهیچ
تردیدی جزو نخستین انتخابهای کارگران
نیست و کارگران شاغل در این حوزه نیز از
دلخوشــی به این کارها رو نمیآورند .آنها
دغدغه و انتظار تأمین معیشت خود را دارند
و با همین استدالل بازار کار ایران باید برای
تنظیم و برقراری یک رابطه عادالنه و عاری
از تبعیض میان کارفرمایان و کارگران تالش
کند .به گفته کارگران ،کسانی که وارد این
کارمیشوندجوانانبیکارروستایی،کارگران
مهاجرافغانی،مردانبازنشسته،زنانخانهدار
ودرکلگروههایآسیبپذیرجامعههستند؛
از این جهت حمایت مجریان قانون کار از آنها
ضروری است.

قانون چه میگوید؟

پرداخت نکردن حداقل دستمزد به کارگران
خدماتی و خرد کردن سطح درآمد آنها ،در
حالی به عرف شــرکتها تبدیل شــده که
برابر مــاده (« )۴آییننامه چگونگی مدت
کار ،تعطیــات و مرخصیها ،مزد و حقوق
کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که
تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله
مشــتریان یا مراجعان تأمین میشــود»،
مجموع مزد و درآمد دریافتی از مشــتریان
یا مراجعان موضوع ماده ( )۲این آییننامه
که بــه کارگر تعلق میگیــرد ،در هر حال
نباید از حداقل مزد قانونی کمتر باشد» .این
آییننامه حقوق دیگری را هم برای کارگران
مشمول متصور شده است :قانونگذار در ماده
( )۵قانون تاکید دارد که کارگران مشمول
این آییننامه از نظر اســتفاده از مرخصی و
تعطیالت تابع مقررات فصل سوم قانون کار
است .بر مبنای ماده ( ،)۶مزدی که مبنای
محاســبه فوقالعاده اضافه کاری ،روزهای
جمعــه و تعطیل رســمی و مرخصی قرار
میگیرد نباید کمتر از حداقل مزد باشد.
بر این اساس کارگران بخش خدمات باید از
مزایای مبحث چهارم فصل دوم قانون کار
با موضوع «جبران خســارت از هر قبیل و
پرداخت مزایای پایان کار» بهرهمند شوند.
ماده ( )۳۱این قانون تاکید دارد« :چنانچه
خاتمه قراردادکاربهلحاظازکارافتادگیکلی
و یا بازنشستگی کارگر باشد ،کارفرما باید بر

اساس آخرین مزد کارگر به نسبت ه ر سال
سابقهخدمتحقوقیبهمیزان ۳۰روزمزدبه
ویپرداختکند.اینوجهعالوهبر مستمری
ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است
که توسط سازمان تأمیناجتماعی پرداخت
میشود».

ل هزین ه اجاره محل
تحمی 
استراحت

تاکید ماده ( )۳۱بر تسویه پایان کار کارگر
عالوه بــه انجام تعهدات بیمــهای کارفرما
در قبال کارگر نشــان میدهد که استفاده
از مزایــای بیمه پایه حق قانــون کارگران
خدماتی است؛ هرچند مشکالت کارگران
نظافتکار در اینها خالصه نمیشود .یکی
از مشــکالت این کارگران محــل اقامت
اســت .از آنجا که کارگــران نظافتکار که
در کالنشــهرها کار میکننــد ،مهاجران
روستایی هســتند یا از کشورهای همسایه
برای کار به ایران مهاجرت کردهاند ،نیاز به
مکانی برای استراحت ،نظافت شخصی و...
دارند اما به گفته کارگران ،کم پیش میآید
که شــرکتها مکان خوابی را برای استقرار
کارگــران تهیه کنند .عموم شــرکتها از
نیروی کار خود میخواهند که خود جایی
را به صورت دستهجمعی اجاره کنند .با این
حال ،این کارگر نظافتکار از رفتار شرکتها
گالیه میکند« :شرکتها کمیسیون باالیی
دریافت و حتی یک جای خواب ســاده را از
کارگران دریغ میکننــد .البته بداخالقی
آنها در همیــن مورد خالصه نمیشــود؛
چراکه از کارگران ساده و کمتجربه که قصد
اســتخدام آنها را دارند ،هزینه کارآموزی را
دریافت میکنند .برای نمونه یکی از همین
شرکتها ۶۰۰ ،هزار تومان دریافت میکند
تا به کارگر آموزش دهد که چگونه با وسایل
بهداشتی کار کند .در همین حال شرکتها
در هنگام استخدام کارگران از آنها سفته و
دیگر ضمانتها را دریافــت میکنند تا در
صورت اختالف بتوانند او را برای عدم ترک
کار و راضی شدن به شــرایط ،تحت فشار
بگذارند».

لزوم نظارت بر شرکتهای
پیمانکاری

یکی از مواردی که در ســالهای گذشــته
مرتبا توسط رسانهها ،نمایندگان مجلس،
فعاالن صنفی و ...به آن پرداخته شده ،رفتار
شرکتهای پیمانکاری با کارگران است .این
شــرکتها در هر قالبی که به فعالیتهای
اقتصادی پا میگذارند ،به نقض حقوق کار
میپردازند؛ در حالی که دولت بارها در مورد
تخلفات آنها هشدار داده اما نظارت قضایی
موثری بــر روی آنها وجود ندارد .باید توجه
داشــت که کارگران به دالیلی مانند ارائه
ســفته و انواع مدارک در حین استخدام به
سختی قادر به پیگیری حقوق خود هستند؛
پس رابطه این شرکتها با نیروی کار باید به
صورت مستمر رصد شود.

یک داستان واقعی

تجارتخانه خدمات نظافتی آقای «ر» و بحرانکرونا

بعد از کرونا
تا ماهها تلفن
شرکت از
زنگ خوردن
بازایستاد ،نه
کسی سفارش
میداد و نه
کسیحاضر
بود برای نظافت
جایی برود

آقای «ر» مثل بیشتر عیالواران
گـزارش ایــن دوران آدمــی اســت
چند شغله ،تا همین چند هفته
پیش که هنوز شــیوع موج دوم کرونا مجددا
کسب و کارها را به سمت دورکاری سوق نداده
بود ،صبحها در یکی از موسسات اطالعرسانی
مسئولیت آبدارخانه و امور نظافتی را عهدهدار
بود و عصرها به محض اینکه ساعت کار اداری به
اتمام میرسید؛ نوبت سرکشی از تجارتخانهاش
میرسید .برخالف بیشتر چندشغلهها که کار
دوم و سومشان ممکن اســت هیچ شباهتی
با شغل اصلی و اولشــان نداشته باشد؛ شغل
دوم آقای«ر» از جنس همان کار اولش است و
خیلی جزیی با آن اختالف داشت؛ روزها کارگر
خدماتی یک موسسه اطالعرسانی بود و عصرها
بر عملکرد روزانه شرکت کوچک خانوادگیاش
نظارت داشت که در غیاب او ،همسرش آن را
اداره میکرد؛ شرکتی که در تهران به خانه یا
محل کار مشتریان نظافتچی میفرستاد« .ر»

که مثل بیشتر ما اهالی پایتخت ،شهرستانی
اســت ،اولبار کارش را از دهــه  80به عنوان
کارگر خدماتی راهآهن مشهد آغاز کرد و بعد
از گذشــت چند ســال آنقدر در کارش خبره
شد که یک شرکت خدماتی کوچک تاسیس
کرد و شد پیمانکار جزء همانجایی که سابق
بر این کارگرش بود .این وضعیت چند ســالی
ادامه داشــت و از قبل کنترات گرفتن نظافت
کوپههای مسافربری راهآهن وضعاش آنقدر
خوب شــد تا بــرای خود زندگی مســتقلی
تشــکیل دهد ،زنــی بگیرد و صاحــب اوالد
شــود .اما به هر تقدیر در همیشــه روی یک
پاشــنه نمیچرخد و اینبار هم نچرخید و در
مدیریت راهآهن مشهد تغییراتی ایجاد شد و
اینبار کارفرمای تازه دستکم در مقابل «ر»
چندان خوشحساب نبود .این وضعیت کجدار
و مریز زیاد طولی نکشــید و عاقبت با شروع
جهش قیمتها «ر» عطای ماندن در راهآهن
را به لقایش بخشید ،کار شرکتاش متوقف و با

کارگرانش قطع همکاری کرد ،خانوادهاش را در
مشهد گذاشت و خود برای یافتن لقمهای نان
چند ماه یا از جیب
بیدردسر راهی تهران شد؛ 
میخورد و یا نزد اقواماش به کارگری مشغول
بــود و عاقبت با دیدن جنبههــای زندگی به
مراتب دیجیتالیتر تهرانیان تصمیم گرفت تا
شرکت نیمهفعالاش را در تهران احیا کند .در
تهران خانه نقلی مستقلی اجاره کرد و باالخره
خانوادهاش را از مشهد نزد خود آورد .از حلقه
دوستان و اقواماش در تهران آنهایی را که اهل
کار بودند و میشــد روی بودنشــان حساب
کرد را ســوا کرد و بعد در ســایتهای آنالین
ارائهدهنده خدمات شغلی آگهی داد تا هرکس
به نظافتچی نیاز دارد با او تماس بگیرد .با همه
دشواریهای اقتصادی که به جان مردم افتاده
بود ،این آگهی با استقبال خوبی مواجه شد و
بیشتر مردم چه برای نظافت منازل و چه برای
نظافت محل کسبوکارشان هنوز مایل بودند
تا کســی را از بیرون بیاورند؛ پس به دنبال آن

تلفن شرکت دســتکم روزانه  15نوبت زنگ
میخورد و تقاضا برای اعزام نظافتچی ممکن
بود روزانه تا  50مورد هم برســد .بر اســاس
تعرفههای جدید برای مشتریان ،تعرفه هشت
ساعت حضور نظافتچی 100هزار تومانی خرج
دارد .از این مبلغ  20هزار تومان کمیســیون
«ر» میشد که  2هزار توماناش را بابت سایت
تبلیغدهنده برمیداشت .با این نرخگذاری تا
قبل آمدن کرونا به ایران درآمدی دســتکم
 500هزار تومانی در پایان هر روز در انتظار «ر»
و خانوادهاش بود و کار کم یا زیاد تقریبا بیوقفه
جریان داشــت .البته از بیمه تأمیناجتماعی
خبری نبود ،چون شــرکت صرفا واسط میان
کارگر نظافتچی و مشتری بود و هزینه پوشش
بیمه تکمیلی نظافتچیان تنها هزینه ثابتی بود
که روی دست شــرکت «ر» میماند .اما بعد
از کرونا تا ماهها تلفن شــرکت از زنگ خوردن
بازایستاد ،نه کسی سفارش میداد و نه کسی
حاضربودبراینظافتجاییبرود.همینشدکه

دوباره تأمین امورات زندگی «ر» و خانوادهاش
به اندوخته پسانداز خانوادگی وابسته شد اما
به محض برداشته شدن تدریجی ممنوعیتها
و محدودیتهای وضع شده برای کسبوکارها،
دوباره تلفن شــرکت به صدا درآمد و بار دیگر
مشــتریان دوباره برای اعزام نظافتچی صف
کشیدند؛ هرچند نه به شلوغی دفعات گذشته.
همین باعث شد تا «ر» به همان کاری برگردد
که ســالها پیش در راهآهن مشــهد داشت؛
کارگــری خدماتی و نظافتی یک موسســه
اطالعرسانی در تهران؛ شغلی با مزایای حداقلی
و بیمه تأمیناجتماعی که چند سالی خبری از
آن نبود .این خوشی نیمبند هم چندان طول
نکشید .به فاصله چند هفته بعد که موج جدید
کرونا شایع شد ،هم دفتری که در آن کارگری
میکرد تعطیل شد و هم تماسها برای اعزام
نظافتچی به حالت تعلیــق درآمد و در نتیجه
یکبار دیگر او و خانوادهاش منبع ثابت درآمد
خود را از دست دادند.

