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 کارگران شهرداری طبس 
دو ماه مزد طلبکارند

کارگران خدماتی شــاغل در شهرداری طبس 
هنوز دستمزد اسفند ماه ســال گذشته خود را به 
همراه حقوق فروردین ماه ســال جــاری دریافت 

نکرده اند.
به گزارش ایلنــا، این کارگران کــه به صورت 
قراردادی تحت مســئولیت پیمانــکار در بخش 
خدماتی شهرداری طبس مشــغول کار هستند، 
اظهار داشتند: مهم ترین عامل پرداخت نشدن مزد 
ما کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی در شهرداری 

است.
این کارگران تصریح کردند: در گذشــته جدا از 
موضوع به تاخیر افتادن مطالبات مزدی، حق بیمه 
کارگران نیز به موقــع به تامین اجتماعی پرداخت 
نمی شد اما در حال حاضر این مشکل برطرف شده 
و حق بیمه کارگران تقریبا در موعد مقرر پرداخت 

می شود.
این عده گفتنــد: در منطقه ای محــروم و با 
شرایط سخت، مشــغول خدمت رسانی به مردم 
هستیم اما دولت و مسئوالن هیچ فکری به حال 
ما نمی کنند و مسئوالن شهری طبس ماه هاست 
که می گویند برای پرداخت دســتمزد کارگران 

بودجه نداریم.
مجید بهارستانی، شهردار طبس در مورد کمبود 
بودجه در شهرداری گفت: منابع مالی کافی برای 
تامین هزینه های شــهرداری نداریم و با وجود دارا 
بودن منابع متعدد معدنی، عایدی ناچیزی از این 

منابع دریافت می کنیم.
به گفته وی، منابع مالی شهرداری از طرق محل 
ارزش افزوده تامین می شود اما مبلغ ارزش افزوده ای 
که به شــهرداری طبس داده می شــود، نسبت به 

هزینه ها بسیار کم است.
    

تعویق سه ماه از مطالبات 
کارگران معدن »ملچ آرام«

کارگران معدن زغال ســنگ »ملــچ آرام« از 
پرداخت نشدن سه ماه از دستمزد سال های ۹۷ و 

۹۸ خود خبر می دهند.
این کارگران به ایلنا گفتنــد: عالوه بر تعویق 
سه ماه دســتمزد مربوط به بهمن و اسفند سال 
۹۷ و فروردین ماه ســال جــاری، حق بیمه ۸۷ 
کارگر ایــن واحد معدنی با تاخیــر چند ماهه به 
تامین اجتماعی پرداخت می شــود و به تبع آن 
دفترچه های درمانی کارگران در برخی از ماه های 

سال فاقد اعتبار است.
به گفته یکی از کارگــران، این کارگران آخرین 
حقوقی که دریافت کرده اند معادل یک ماه حقوق 
مربوط به دی ماه سال ۹۷ بوده که بیستم فروردین 
ماه ســال جاری با تاخیر حدود سه ماهه پرداخت 
شده است. در عین حال کارفرمای این واحد معدنی 
به کارگران وعده پرداخت مابقی دستمزد را تا پایان 

سال گذشته داده بود که هنوز عملی نشده است.
طبق اظهارات ایــن کارگر، کارگران همچنین 
شــش ماه معوقات بیمه ای پرداخت نشده دارند 
که سه ماه آن مربوط به سال ۹۶ و سه ماه دیگر آن 
مربوط به سال ۹۷ می شود. در سال جاری هم حق 

بیمه کارگران هنوز واریز نشده است.
به گفته وی، بدهی کارفرمای اصلی به پیمانکار 
معدن زغال ســنگ ملچ آرام باعث شده عالوه بر 
دستمزد، مسأله پرداخت حق بیمه  کارگران نیز با 

مشکل مواجه شود.
    

نرخ بیکاری 12.2درصدی 
استان تهران در سال ۹۷

معاون آمــار و اطالعات ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان تهران گفت: تعداد افراد بیکار در 
استان تهران در سال گذشته ۵۶۴هزار و ۶۹۵ نفر و 
افراد شاغل ۴ میلیون و ۴۸هزار و ۳۲۴ نفر بوده است.

به گزارش مهر، مسعود افشین اظهار داشت: در 
سال ۱۳۹۷ جمعیت اســتان تهران ۱۳میلیون و 
۶۳۶هزار نفر بوده که از این تعداد سن کار ۱۱میلیون 
و ۵۹۱هزار و ۹۷۷ نفر )جمعیت باالی ۱۰ ســال( 

اعالم شده است.
معاون آمــار و اطالعات ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان تهران افزود: براساس آمارها 
۴میلیــون و ۶۱۳هزار و ۱۹ نفــر جمعیت فعال 
)۳۹.۸درصــد( و ۶میلیــون و ۹۷۸هزار و ۹۵۸ 
نفر جمعیت غیرفعال )۶۰.۲درصد( بوده اند که 
جمعیت غیرفعال را افراد محصــل و خانم های 
خانه دار و افــرادی که درآمد بــدون کار دارند، 

تشکیل می دهند.
وی ادامه داد: تعداد افراد بیکار در استان تهران 
در سال گذشته ۵۶۴ هزار و ۶۹۵ نفر )۱۲.۲درصد( 
و افراد شــاغل ۴ میلیــون و ۴۸ هــزار و ۳۲۴ نفر 
)۸۷.۸درصد( بوده و نرخ بیکاری استان تهران در 
سال قبل در مناطق شهری ۱۲.۶درصد و در مناطق 

روستایی ۷.۲درصد اعالم شده است.
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اخبار کارگری

محمدجواد صابری

اخیرا بانــک مرکزی فهرســتی از 
دریافت کننــدگان ارز دولتی و نیمایی 
را منتشر کرد. انتشــار این فهرست با 
واکنش های مختلفی رو به رو بود. عده ای 
این اقدام بانک مرکــزی را فعالیتی در 
راستای شفاف سازی قلمداد می کنند و 
عده دیگری می گویند ما تنها با اطالعاتی 
خام رو به رو هســتیم و بانک مرکزی و 
دیگر سازمان های اقتصادی باید با دادن 
اطالعات دیگر نظیر اینکــه در ازای ارز 
پرداخت شــده چه کاال هایی وارد شده 
و قیمت فروش آنها چقدر بوده، زمینه 
قضاوت افکار عمومی را فراهم کنند تا 
شرکت های صوری دریافت کننده ارز 
و جایی که ارز دولتی در آن خرج شــده 
مشخص و سوءاستفاده کنندگان واقعی 
شناسایی می شوند. عباس آرگون، عضو 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
در گفت وگوی پیش رو با بررســی این 
موضوعات، به ســاختار های غلطی که 
برای حمایت وجود دارد، اشاره می کند 
و می گوید: باید یارانه مستقیم به طبقات 

پایین نظیر کارگران پرداخت شود.
   اخیرا بانک مرکزی فهرستی از 
دریافت کننــدگان ارز دولتی و 
نیمایی را منتشر کرد. آیا می توان 
این اقدام بانک مرکزی را گامی در 

راستای شفاف سازی دانست؟

دادن اطالعات به جامعه به تنهایی 
موثر نیست و نمی توان آن را شفاف سازی 
دانســت. حتی ما اطالعاتی داریم که 
ممکن است انتشار آنها اذهان عمومی 
را منحرف کند. اطالعات باید موثر باشند 
و به موقع منتشر شوند. نباید اطالعات 
خام به جامعه بدهیم بلکه اگر هدف مان 
شفاف سازی اســت، نیازمند اطالعات 
شفاف هستیم. فهرستی که اخیرا منتشر 
شــده حاوی اطالعات خام است. اینکه 
یک فرد یا شــرکت چقــدر ارز گرفته، 
چیزی را مشخص و شفاف نمی کند. ما 
نمی دانیم این موضوع خوب است یا بد و 
چه معنایی دارد. اگر قرار است اطالعات 
موثر واقع شــود باید کاربردی و شفاف 
باشد. باید پرسید فردی که فالن مقدار 
ارز برای واردات گرفته آیا کاالی مورد نظر 
را وارد کرده است؟ اگر کاال را وارد کرده با 
قیمت متناسب فروخته است؟ اگر کاال 
را وارد کرده و با قیمت مناسب فروخته 
است که طبق قانون رفتار کرده اما اگر 
این کار را نکرده تخلف محسوب می شود 
و باید با او برخورد شود. انتشار اطالعات 
زمانی به شفاف سازی منجر می شود که 
یک فرد عادی قادر به قضاوت درباره آن و 

پیگیری اش باشد.
  به تخلفات احتمالی اشــاره 
کردید که بــا اطالعاتی که اخیرا 
منتشر شده چندان قابل پیگیری 
نیست. در سال های اخیر ما مدام با 

مشکلی به نام شرکت های صوری 
مواجه بوده ایم که در مقاطع مختلف 
از مواهبی که بــه وجود می آمده 
اســتفاده کرده اند. آیا در جریان 
پرداخت ارز دولتی نیز می توان رد 

پای این شرکت ها را دید؟
بله، چنین احتمالی وجــود دارد و 
ممکن است افرادی با استفاده از شرکت 
صوری اقدام به گرفتن ارز دولتی کرده 
باشــند اما من بیش از اینکه به چنین 
مســاله ای بپردازم، می خواهم کلیت 
موضوع را مورد سوال قرار دهم. واقعیت 
این است که سیاست غلطی اتخاذ شده 
و حاال جای اینکه سراغ کسانی برویم که 
این سیاست غلط را اتخاذ کرده و امکان 
سوءاستفاده را به وجود آورده اند، به سراغ 
کسانی می رویم که از امتیاز در نظر گرفته 
شده، بهره گرفته اند. باید با هر دو طرف 
برخورد شود اما اولویت با کسانی است که 
زمینه را فراهم کرده اند. چرا در بحبوحه 
گرانی ارز، دالر با نصف قیمت در اختیار 
افراد قرار می گیرد؟ اول باید پرسید این 
یارانه منطقی است یا نه و بعد باید دنبال 
این را گرفت که چه کسانی سوءاستفاده 
کرده اند. اقتصاد منطق خودش را دارد. 
وقتی کاالیی که ۱۰۰ تومان قیمت دارد، 
۵۰ تومان فروخته می شود، همه برای 
خریدنش صف می کشند. پس در وهله 
اول باید سیاست اتخاذ شده را بررسی 
کرد و در وهله دوم باید دید آیا وقتی قرار 

بوده ارز یارانه ای به افراد و شرکت ها داده 
شود، اهلیت آنها ســنجیده شده یا نه؟ 
کسی که هزاران دالر یا یورو ارز دولتی 
گرفته، چه سابقه ای داشته و چقدر در 
حوزه تجارت فعالیت کرده اســت؟ اگر 
سیاست درست باشد و کار هم درست 
انجام شود، بعد باید برویم نظارت کنیم 
که آیا سوءاستفاده ای اتفاق افتاده یا نه و 

اگر افتاده باید برخورد کرد.
 به پرداخــت »ارز یارانه ای« 
اشاره کردید. فلسفه یارانه دادن این 
اســت که به طبقات پایین جامعه 
کمک شود. آیا این اتفاق رخ داده 

است؟
اول باید گفت کــه »ارز یارانه ای« 
اصطالحی است که من به کار می برم و 
ارز ۴۲۰۰ تومانی آن زمان که اعالم و برای 
واردات در نظر گرفته شــد، ارز یارانه ای 
نبود و مسئوالن آن را قیمت واقعی ارز 
می دانستند. آن زمان گفتند که به هر 

کس هر میزان که بخواهــد ارز ۴۲۰۰ 
تومانی داده می شــود امــا االن عنوان 
می شود که ارز دولتی به عنوان یارانه به 
کاال های محدودی تعلق می گیرد. حتی 
به کسانی که می خواستند سفر خارجی 
بروند ۱۰۰۰ یورو ارز دولتی دادند و آنها 
به سفر رفتند و ســود هم کردند، یعنی 
نصف ۱۰۰۰ یورویی را که گرفته بودند 
خرج کردند و نصفش را برای خودشان 

نگه داشتند.
 فارغ از این بحث، این موضوع 
بیشتر مورد توجه است که ما در 
اجرای برخی طرح هــا به دلیل 
مشکالت ساختاری یا نبود نظارت، 
یارانــه و حمایتــی را اختصاص 
می دهیم که موثر واقع نمی شود. 
برای مثال اینکه شرکت های صوری 
ارز دولتی بگیرند و کاال وارد نکنند یا 
با قیمت مناسب نفروشند، یک جور 
برداشتن پول از جیب طبقات پایین 
و کارگران است. نظر شما در این باره 

چیست؟
این بحث که ما باید چگونه حمایت 
کنیم و یارانه پرداخت کنیم، بحث مهمی 
اســت. چنین موضوعی به ویژه در یک 
سال اخیر مطرح شــده که در شرایط 
کنونی برای حمایت از طبقات پایین و 
کارگران آیا باید نظام کوپنی را برگرداند 
یا با اتخاذ ساز و کار های بازار آزاد می توان 
حمایت هایی از افراد داشت؟ نظر من این 
اســت که وقتی قرار است یارانه ای داده 
شــود و به طبقات پایین نظیر کارگران 
کمک شود، بهتر آن اســت که یارانه را 
مستقیم بپردازیم. یارانه غیرمستقیم به 
دست افراد نمی رسد. ساالنه میلیارد ها 
تومان یارانــه در حوزه هــای مختلف 
پرداخت می کنیم، از یارانه مســتقیم 
گرفته تــا یارانه انــرژی و.... االن فردی 
که تمکن مالی دارد بیشتر از کسی که 
نیازمند است یارانه دریافت می کند. باید 
یارانه را مستقیم و به صورت نقدی داد 
و بعد بگذاریم بازار قیمت را تعیین کند. 
هرچه نقش دولــت را در اقتصاد کمتر 

کنیم، بیشتر نتیجه می گیریم.
 پرداخت مستقیم یارانه اکنون 
بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته 
است. برای این نوع پرداخت باید چه 
ساز و کاری در نظر گرفت تا یارانه به 
دســت افراد طبقات پایین نظیر 

کارگران برسد؟
درآمد ها در ایــران کامال قابل احصا 

هستند. زیاد پیچیده نیست که افرادی 
را که نیازمند هســتند شناسایی کنیم 
و یارانه بیشتری به آنها بدهیم. نظام ما 
اطالعات همه را بــه صورت دقیق دارد. 
االن وضعیــت به صورتی نیســت که 
دارایی ها قابل شناسایی نباشند. گردش 
مالی کامال قابل شناسایی است. فردی 
که ساالنه میلیارد ها تومان گردش مالی 
دارد، باید یارانه بگیرد؟ مشخصا این طور 
نیست. ما به راحتی می توانیم نیازمندان 
به یارانه را شناسایی کنیم. در گام اول باید 
ساختار اصالح و این باور ایجاد شود که 
حذف واســطه ها و یارانه مستقیم بهتر 
است. اگر به این نتیجه رسیدیم، تعیین 
کردن میزان یارانه و کسانی که باید بیشتر 
مورد حمایت قرار گیرند، کار ســختی 
نیســت. وقتی یارانه مستقیم پرداخت 
شــود، افراد مدیریت بیشتر و بهتری بر 
دارایی خود دارند. وقتــی جای اینکه 
بنزین را ارزان دهیم، یارانه بنزین بدهیم، 
فرد پولی را در اختیار دارد که می تواند آن 
را پس انداز کند. بنابراین جای مصرف 
بنزین و استفاده از خودرو تک سرنشین 
از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده 
می کند. در همه حوزه ها این طور است. 
ما برق را ارزان می فروشــیم و این باعث 
مصرف باالی برق می شود. اگر یارانه برق 
را مستقیم به افراد بدهیم آنها هزینه ها را 
مدیریت می کنند و آنگاه شاهد مصرف 
بی رویه برق نیستیم. ســاز و کارها باید 
درست شود تا میلیارد ها تومان یارانه ای 
که اکنون می پردازیم، هدفمند شود و به 

دست طبقات پایین جامعه برسد.

نحوه حمایت دولت از کارگران در نگاه یک مقام کارفرمایی

یارانه باید مستقیم و نقدی پرداخت شود

خبر

یک فعال کارگری می گوید: دولــت ۱۵ میلیارد تومان ارز 
دولتی را که برای کاالهای اساســی هزینه می کند باید با یک 
سیســتم کارآمد توزیع کوپنی در جامعه پخش کند. در غیر 
این صورت در شرایط فعلی توانایی رساندن کاال به گروه های 

کمتر برخوردار وجود ندارد.
به گزارش ایلنــا، علیرضا حیدری، نایــب رئیس اتحادیه 
پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد اســت که تجربه کاالی 
کوپنی در زمان جنگ اگرچه نقایصی داشــت اما برای مردم 
رضایت بخش بود. این روش در شــرایط بحران زده به کمک 
طبقات پایین دست آمد و امروز با امکانات عصر دیجیتال خیلی 

بهتر می توان آن را عملی کرد.
این فعال کارگری با بیان اینکه شــرایط موجود اقتصادی 
یک شرایط خاص اســت، گفت: فرض اینکه این شرایط ادامه 
پیدا کند، پیش شرط برقراری سیستم سهمیه بندی است. در 
شرایط کوتاه مدت وضعیت قابلیت بازگشت و گذراست. مقاطع 
مختلفی هم پیش آمده که اقتصاد کشور ملتهب شده اما مجدداً 

به حالت تعادلی بازگشته و شوک ساختاری که در اقتصادی 
شکل گرفته بود، برطرف شده است.

وی افزود: ظاهراً با توجه به جمیع مشــکالت اقتصادی و 
سیاسی، چشم انداز موجود با یک درجه اطمینانی به ما می گوید 
که این مشکالت اقتصادی پایداری دارد. تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ 
با ارز ۱۵هزار تومانی بــازار و ارز نیمایی کــه ۱۰هزار تومان 
است، نشان دهنده این موضوع اســت که التهاب اقتصادی، 
قدرت خرید کارگران را پایین نگاه می دارد. با وجود این تفاوت 
قیمت های کاالیی که وارد می شود، ســبب شده تا سیستم 
توزیع، توانایی رســاندن کاال به گروه های کمتر برخوردار را 

نداشته باشد.
حیدری خاطرنشان کرد: در سه ماهه سوم سال که بحث 
افزایش قیمت هــا جدی و ارز دولتــی تامین کننده کاالهای 
اساسی شد، نارضایتی در بین اقشاری که باید کاال به دستشان 
می رســید، کاماًل واضح و روشــن بود. او ادامه داد: نهادهای 
توزیع کننده نیز به بحث جدی افزایش قیمت ها واقف بودند و به 

همین جهت سیستم های نظارتی که باید بر توزیع کاالها توجه 
می کردند، فعال و پر کار شدند. این امر نشان دهنده این است که 
همه باور کردند که این سیستم توزیع کار آمد نیست و نمی تواند 

کاال را به دست اقشار کمتر برخوردار برساند.
حیدری تصریح کرد: بررســی و کنترل سیســتم توزیع 
باعث می شود تا فشار روی طبقه مزدبگیر به خصوص کارگر 

و بازنشسته کمتر شــود تا ۱۵ میلیارد ارز دولتی 
که دولت مدعی اســت با آن کاالی ضروری 

تأمین کرده و در کشــور توزیع می کند، 
به دســت مردم برســد. نایــب رئیس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
گفت: در گذشــته اتحادیــه امکان از 
طریق بن کارگری فعال بود. سیســتم 
توزیع اتحادیه امکان هــم می تواند به 

عنوان یکی از عوامــل توزیع در 
این موضوع وارد شــود. همه 

شبکه های توزیع در کشور 
را می تــوان فعال کرد 

و همه شــبکه های 
تعاونی را نیز باید 

درگیر موضوع کرد. حیدری معتقد است که اصل بر این است که 
نظام توزیع یک نظام پاسخگو و کارآمد باشد. وی افزود: دولت 
باید می گفت بن کارگری را یک پارچــه کنند و با دالر ۴۲۰۰ 
تومانی کاال به کارگران بدهند. این تصمیم جدای از سیستم 
سهمیه بندی است و فکر می کنیم این شرایط باید فراهم شود 
تا روی سیستم توزیع نیز یک بازنگری جدی با توجه به بحران 

اقتصادی موجود، صورت بگیرد. 
او ادامه داد: بن کارگری از سوی کارفرما پرداخت 
می شود و این سیســتم هم اگر کاالیی شود به نفع 
مزدبگیران کشور خواهد بود. حیدری با بیان اینکه 
یک بازنگری در توزیع کاال برای کاهش فشــار بر 
طبقه کارگر الزم اســت، گفت: نظارت بر سیستم 
کوپنی باید هوشــمند باشــد. در ازای کاالیی که 
داده می شــود، باید گیرنده کاال از طریق کارت های 
هوشمند شناسایی شود، مشابه سیستم »هدفمندی 
یارانه ها« که پول را به حســاب سرپرست خانوار واریز 
می کند. باید اعتباری در حساب سرپرست ها 
بابت خرید اقالم ضروری توزیع شــود تا 
 افــراد بتوانند تا همان ســقف اعتبار،

 کاال بگیرند.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

کاهش فشار بر طبقه کارگر حیاتی است

نماینده فالورجان در مجلــس دهم با بیان 
اینکه عدم پرداخت سهم دولت به تامین اجتماعی 
منجر به قطع بیمه قالیبافان شد، گفت: دولت 

پاسخگوی اعتراضات شدید قالیبافان بر اثر قطع 
بیمه باشد.

سیدناصر موســوی الرگانی در گفت وگو با 

خبرگزاری خانه ملــت گفت: بی توجهی دولت 
به فرش دستبافت به هیچ وجه منطقی نیست. 
حتی قالیبافان از حق قانونی خودشان که بیمه 

است، محروم شده اند. عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس تصریح کرد: رونــق اقتصادی و کاهش 
نرخ بیــکاری از پیامدهای مثبت نــگاه ویژه به 

قالیبافان است.
وی ادامه داد: دولت در سال ۹۸ فکر اساسی 
برای بیمه قالیبافان بکند زیرا قالیبافان به حق 
نگران آینده شغلی شان در روزگار بازنشستگی 

هستند. باید با حمایت از تولید داخلی از قالیبافان 
حمایت کرد تا نه تنها شرایط اقتصادی این اقشار 
زحمتکش ساماندهی شود بلکه بتوان در بازار 

جهانی نیز صادرات فرش ایرانی را توسعه داد.
موســوی الرگانی یادآور شــد: قالیبافان 
با آرزوهای فراوان بیمه شــدند تــا در روزگار 

بازنشستگی بتوانند از آن بهره ببرند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

قطع بیمه قالیبافان به دلیل عدم پرداخت سهم دولت به تامین اجتماعی

در گام اول باید ساختار 
اصالح و این باور ایجاد شود 
که حذف واسطه ها و یارانه 
مستقیم بهتر است. اگر به 

این نتیجه رسیدیم، تعیین 
کردن میزان یارانه و کسانی 
که باید بیشتر مورد حمایت 

قرار گیرند، کار سختی 
نیست

وقتی قرار است یارانه ای 
داده شود و به طبقات پایین 
نظیر کارگران کمک شود، 

بهتر آن است که یارانه را 
مستقیم بپردازیم. یارانه 

غیرمستقیم به دست افراد 
نمی رسد
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