.

مرخصی با حقوق ،مساعدت دوره بیکاری:
دولت فدرال در مواجهه با شیوع ویروس کرونا چه اقدامی انجام میدهد؟
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توجه :این مطلب به بررسی برخی از سیاستهای مرتبط با بیکاری و گروههای حساس در اپیدمی کرونا در ایالت متحده
میپردازد.
دولت فدرال در میان شیوع ویروس کرونا ،و در واکنش به بحران کرونا که زندگی مردم را در ایاالت متحده و کشورهای دیگر
در سرتاسر جهان زیرو رو کرده است ،قوانین الزم االجرای زیادی را لحاظ کرد.
برخی از بزرگترین پیشنهادات سیاستگذاری که تاکنون ارائه شدهاست ،شامل اعالمیهای از سوی استیون منوچین( 2وزیر
خزانهداری ایاالت متحدۀ آمریکا) میشود .این پیشنهادات شامل ارسال مساعدت نقدی از طرف دولت آمریکا به مردم
کشورش میشود ،بعالوه طبق این پیشنهادات قوانین توسط کنگره وضع شده است که مرخصی استعالجی با حقوق را برای
برخی از کارگران آمریکایی در سال جاری فراهم میکند.
رئیس جمهور آمریکا (ترامپ) همچنین اعالم کرد که دولت فدرال از دریافت سود وامهای دانشجویی ،طی دورۀ بحران
صرفنظر میکند .دولت فدرال هرروزه خطمشیهای سیاسی جدیدی را اعالم مینماید ،و مشخصهها به سرعت در حال
تغییر هستند ،ولی در این متن به مواردی اشاره شدهاست که تاکنون در مورد مردم درنظر گرفته شده و اعمال شدهاست.

مساعدت مالی
منوچین در کنفرانس خبری روز سه شنبه اعالم کرد که "دولت در پی ارسالِ فوری چک بانکی به مردم آمریکا است" ،این
امر احتماالً تا دو هفته آینده اجرایی خواهد شد .او همچنین اعالم کرد "رئیس جمهور به من دستور داده که این امر همین
حاال باید انجام شود".

1. Alicia Adamczyk
2. Steven Mnuchin
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براساس شرح ماجرای ارائه شده توسط خزانهداری ،این کمک مالی در دو نوبت و به شیوۀ پرداخت مستقیم برای هریک از
مودیان مالیاتی در نظر گرفته شدهاست ،پرداختها در  6آپریل و  18مه توزیع میشوند .این گزارش بیانگر این است که
مبلغ پرداختی با توجه به سطح حقوق و اندازه خانواده مشخص میشود و مبلغی ثابت و سطحبندی شده خواهد بود.
طبق گزارشات واصله ،دستگاه اجرایی همچنین رویکرد کاهش مالیات بر حقوق را نیز در برنامه کاری خود دارد .این مبالغ
کاستهشده تنها به افرادی کمک میکند که هنوز چک پرداختی میگیرند ،یعنی آن دسته از کارمندانی که پیش از این به
دلیل بحران موجود و نبود سود مستقیم ،تعدیل شدهاند یا در آینده قرار است که تعدیل شوند.
فدرال رزو( 3بانک مرکزی ایاالت متحده آمریکا) همچنین میزان سود را به صفر کاهش داده است و برنامهای جهت تسهیل
کمی( 4یک نوع سیاست پولی نامتعارف) اعمال کرد.

مرخصی استعالجی با حقوق
اولین مصوبه مرتبط به حوزه خانواده (در مواجهه با شیوع ویروس کرونا) در روز شنبه در کاخ سفید (و پس از تغییرات
اساسی که در روز دوشنبه در الیحه ایجاد شد) به تصویب رسید .این مصوبه مجلس ،برخی کارفرمایان را ملزم میکند تا
برای کارگران تمام وقت 10 ،روز کاری (دو هفته) مرخصی با حقوق در نظر گیرند .این مرخصی در صورتی قابل اجرا خواهد
بود که کارمندان به بیماری کرونا مبتال شوند .همچنین شرط تعیین شده تا پایان سال اعتبار دارد.
طبق گزارش شبکه خبری سی.ان.بی.سی ( ،)CNBCاین شرط همچنین برخی کارفرمایان را ملزم میکند تا "حداکثر سه
ماه مرخصی با حقوق برای خانواده و درمان کارمندانشان (برای افرادی که به علت مراقبت از فرزندان و اعضای خانواده در
برابر شیوع) ،مجبور به قرنطینه میشوند" ،در نظر بگیرند.
مجلس سنا در روز چهارشنبه الیحه را بدون اعمال تغییرات تصویب کرد.
ولی این الیحه در مورد اکثریت کارگرانِ شاغل در شرکتهای ایاالت متحده (که حدود  500کارگر یا بیشتر داشتند و این
کارگران تقریبا بیش از نصف کل کارگران را تشکیل می دهند) ،اعمال نشد و نیازمندیهای آنان رفع نشد .بعالوه شرکتهایی
با تعداد کارمند کمتر از  50نفر هم وجود دارند که بایستی مشمول معافیتهای مربوط به مشاغل سخت شوند .همچنین به
کارگران و کارمندان اقتصاد گیگ 5تضمینی در جهت تامین مساعدت داده نشده است.
برخی شرکتها از تدابیر مخصوص خودشان برای اجرای مرخصی استفاده میکنند.

3. Federal Reserve

 .4اقتصاد گیگ ( :) Gig Economyروشی از اشتغال که درآن به جای کارکردن برای یک کارفرمای مشخص ،افراد به کارهای پارهوقت و جدا از
یکدیگری مشغول میشوند که هرکدام ازآنها دآمد مجزای خود را دارند( .دیکشنری اقتصاد کمبریج)
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واکنش اولیه خانوادهها در مقابل ویروس کرونا به برخی نگرانیها از بابت تامین مواد غذایی مربوط میشود .در ادامه چند
راهکار موثر در این زمینه ارائه شدهاست:
•

فراهم کردن سرمایه ( 500میلیون دالر) برای مساعدت مالی تغذیهای برای مادرانی با درآمد پایین که فرزندان
کوچک دارند یا زنان باردار

•

تامین سرمایه ( 400میلیون دالر) برای بانکهای تغذیه و سرمایه ( 250میلیون دالر) برای برنامه تغذیه سالمندان

•

تعلیق الزامات و شروطکاری برای برنامه کمک تغذیه الحاقی ( 6)SNAPطی دوره بحران

منافع بیکاری
سازمان کار ایاالت متحده ،هفته پیش اعالم کرد که دولتها میتوانند برای افراد ،امتیازات بیکاری تامین کنند .این امتیازات
مختص بیکاری موقتی است که در نتیجه شیوع ویروس بوجود آمدهاست .افرادیکه در قرنطینه هستند و نمیتوانند کار
کنند ،میتوانند از این منافع بهرهگیرند ،همچنین کارمندانی که برای مراقبت بیشتر از افراد خانواده خود که درگیر بیماری
هستند ،مجبور به ترک محل کار شدهاند.
ولی اینکه آیا شما واجد شرایط استفاده از این مزایا هستید را باید دولت مشخص کند .برای آگاهی بیشتر از موضوع ،میتوانید
وبسایت رسمی دولتی را برای جزئیات بیشتر در مورد اینکه چطور میتوان شرایط الزم را کسب کرد ،جستجو کنید یا اینکه
با سازمان کار تماس بگیرید.
از آن جایی که رئیس جمهور آمریکا هفته پیش وضعیت اضطراری ملی اعالم کردهاست ،آن دسته از افرادیکه کار خود را
به دلیل شیوع ویروس از دست دادند ،شاید شامل مساعدت بیکاری سوانح شوند.

وامهای دانشجویی
روز جمعه ترامپ اعالم کرد که دولت فدرال به طور خودکار از سود وامهای دانشجویی بانک فدرال (تا زمانیکه شرایط به
این صورت است) ،صرفنظر کردهاست .وزارت آموزش در گزارش روزنامه نیویورک تایمز 7تصریح کرد که اظهارات رئیس-
جمهور به این معنا نیست که این مبالغ پرداختی کاسته میشود ،بلکه کل پرداختی بعنوان سهم پرداخت نشده وامدهنده
ثبت میشود.
 .5برنامه کمک تغذیه الحاقی که بین مردم با عنوان برنامه کوپن غذا ( )Food Stamp programشناخته میشود ،برای مردم کم درآمد یا بدون
درآمدی که در آمریکا زندگی میکنند ،کمک مالی برای خرید غذا تامین میکند.
6. Quantitative easing program
7. New York Times
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روزنامه تایمز در ادامه بیان میکند که "همین اقدام میتواند آرامش نسبی را برای بسیاری از وامگیرندگان فراهم کند ،البته
تا زمانی که درآمدهایشان به طور چشمگیری کاهش نیافتهاست".
همچنین در صورتیکه وامگیرندگان نیاز داشته باشند تا در ازای وثیقه ( ،)Forbearanceوامهای خود را به حالت تعویق
موقتی در پرداخت تغییر دهند.
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