
t oseei r ani . i r
دسترنج4

اعتراض کارگران ابنیه فنی پیشوای 
ورامین به معوقات مزدی

صبح روز چهارشــنبه )۶ مرداد مــاه( کارگران 
ابنیه فنی ناحیه ریلی پیشوای ورامین در اعتراض 
به نامشخص بودن وضعیت مطالبات معوقه خود در 
محدوده محل کار خود اعتراض صنفی برگزار کردند. 
به گزارش ایلنا، این کارگران با بیان اینکه بیش از چهار 
ماه از آغاز سال می گذرد و کارگران ابنیه فنی فقط 
نیمی از حقوق اردیبهشت ماه خود را دریافت کرده اند، 
افزودند: با بی توجهی مسئوالن به مطالبات کارگران 
در نهایت تصمیم گرفتیم طبق فراخوانی که از قبل 
داده بودیم به اعتراضــات صنفی خود در چارچوب 
قانون ادامه دهیم. یکی از این کارگران با بیان اینکه 
کارگران ابنیه فنی همواره به دنبال احقاق حقوقشان 
از طریق قانون هستند، اظهار داشت: در حال حاضر 
شمار زیادی از کارگران به دلیل دریافت نکردن به 
موقع حقوق و بیمه در وضعیت معیشتی خوبی به سر 
نمی برند. کارگران معترض اظهار داشتند: در حال 
حاضر کسی در راه آهن پاسخگوی مطالبات مزدی و 
بیمه ای کارگران ابنیه فنی نیست تا به مشکالتمان 
رســیدگی کند. به گفته کارگران ابنیه فنی ناحیه 
پیشوای ورامین درکنار عدم تحقق برخی مطالبات 
کارگران در این واحد ریلی، کارگران با قراردادهای 

موقت کار، امنیت شغلی خود را در خطر می بینند.
    

بسته حمایتی کمک به تامین 
مسکن زنان خانوار ابالغ شد

معاون فرهنگی اجتماعــی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، جزئیات مصوبه بسته حمایتی کمک 
به تامین مسکن زنان خانوار شش دهک درآمدی 
را تشریح کرد. به گزارش توســعه ایرانی، ابراهیم 
صادقی فر درباره نحوه حمایت از تأمین مسکن زنان 
سرپرســت خانوار )به ویژه زنان کارگر سرپرست 
خانوار( ثبت نام شده در طرح اقدام ملی مسکن اعالم 
کرد: متقاضیان واجد شرایط براساس دهک های 
درآمدی اولویت بندی شده اند و اقدامات ویژه ای در 
این بسته حمایتی برای آنها پیش بینی شده است. 
صادقی فر گفت: پرداخت تسهیالت ۲۰۰ میلیون 
تومانی ساخت و فروش اقســاطی برای هر واحد 
مسکونی با نرخ سود ۴درصد برای زنان سرپرست 
خانوار دهک های یک تا سه و نرخ سود ۹درصد برای 
زنان سرپرســت خانوار دهک های چهار تا شش، 
معافیت ۱۰۰درصدی هزینه عوارض صدور پروانه 
ســاختمانی، کمک بالعوض ۳۰میلیون تومانی 
توســط دولت، پرداخت ۳۰میلیون تومان نیز به 
عنوان کمک بالعوض توسط دستگاه های حمایتی 
ازجمله کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان 
و حساب ۱۰۰ حضرت امام ازجمله اقداماتی است که 
در این مصوبه پیش بینی شده است. معاون فرهنگی 
اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید 
کرد: در تهیه این بسته حمایتی با همکاری وزارت 
راه و شهرسازی تالش شــده با کاهش سهم آورده 
متقاضیان و پرداخت تسهیالت ارزان قیمت و حذف 
عوارض صدور پروانه ســاختمانی، موضوع تأمین 
مسکن برای زنان سرپرست خانوار تسهیل شود. وی 
افزود: سهم آورده نقدی زنان سرپرست خانوار واجد 
شــرایط طرح اقدام ملی مسکن برای مالکیت یک 
واحد مسکونی ۸۰ متری، تنها ۳۰ میلیون تومان و 
هنگام تحویل واحد مسکونی خواهد بود و و مابقی 
هزینه آن در قالب تسهیالت ارزان قیمت و کمک های 
بالعوض تأمین می شود. به گفته صادقی فر، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اســتفاده از ظرفیت 
شرکت های زیرمجموعه خود در زمینه تأمین مصالح 
مورد نیاز پروژه های مسکونی گروه های هدف، نهایت 
همکاری را در اجرای این مصوبه خواهد داشت. وی 
خاطر نشان کرد: زنان کارگر سرپرست خانوار که در 
سامانه طرح اقدام ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی 
ثبت نام کرده اند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود.

    
پاداش پایان خدمت بازنشستگان 

تهرانی پرداخت می شود
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
تهران از افزایش تخصیص اعتبارات هزینه عمومی 
برای پرداخت مانــده مطالبات پــاداش خدمت 
بازنشستگان تا پایان سال ۹۹ خبر داد. به گزارش 
توسعه ایرانی، مسعود شفیعی گفت: طبق بخشنامه 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور مبلغ ۴۲۱,۳۲۶ 
میلیون ریال صرفاً بابــت پرداخت مانده مطالبات 
پاداش پایان خدمت بازنشســتگان تا پایان سال 
۱۳۹۹ به ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

تهران اختصاص یافته است.
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اخبار کارگری

زهرا معرفت

نامــش »طرح صیانــت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی« اســت اما 
کارکردش محدود کــردن کاربران و 
البته نابود کردن بســیاری از کسب 
و کارهاست. چند ســالی است که به 
اعتبار فضای مجازی و شــبکه های 
اجتماعی آن، کسب و کارهای آنالین 
پا گرفته اند و اگر بگوییم نان بسیاری 
در این دوران سخت اقتصادی از همین 
فضا به دست می آید پربیراه نگفته ایم. 
حاال درســت در زمانی که وضعیت 
اشتغال در کشــور فاجعه بار است و 
بیکاری بیداد می کند، در دوره ای که 
رکود اقتصادی باال، رشــد اقتصادی 
پایین و گرانی و تورم سرسام آور است، 
مجلس به دنبال اجرای طرحی است 
تا با محدودکردن فضای مجازی، نان 

بسیاری را آجر کند!
یک سال و اندی از شــیوع کرونا 
می گذرد. بســیاری از افراد در سال 
کرونا بیکار شده اند و بسیاری از کسب 
و کارها از رونق افتاده اند اما در همین 
دوران سخت هم عده ای توانستند به 
مدد شبکه های اجتماعی کسب و کار 
بی رمق خود را رونــق دهند و عده ای 
نیز در بازار کار آنالین، شــغلی برای 
خودشان دســت و پا کردند تا روزگار 

سخت خود را بگذرانند.
»کرونا کــه آمد بعــد از مدتی از 
کارم اخراج شــدم. کارفرما می گفت 
اوضاع مالی شــرکت خراب شــده و 
نمی تواند همه را نگــه دارد. از فردای 
همان روز دنبــال کار گشــتم. فکر 
می کردم برای من که فارغ التحصیل 
کامپیوتر هســتم و مســلط به زبان 

انگلیســی، کار راحت پیدا می شود 
اما هر چه گشــتم کار مناسبی پیدا 
نکردم. نزدیک به چهار ماه بیکار بودم 
تا اینکه به پیشنهاد یکی از دوستانم 
یک صفحه فروش در اینستاگرام راه 
انداختیم. از مهابــاد جنس آوردیم و 
در اینســتاگرام فروختیم. اول سود 
کمی داشت اما بعد از کار روی صفحه 
و تبلیغات و هزینه کردن حاال درآمد 
ماهیانه نسبتا خوبی داریم«. اینها را 
کســی می گوید که شبکه اجتماعی 
اینستاگرام برایش نه صرفا فضایی برای 
تفریح )آن طور که احتماال نمایندگان 
مجلس می پندارنــد( که جایی برای 
کسب درآمد اســت؛ یکی از هزاران 
جوانی کــه از ظرفیت فضای مجازی 

برای اشتغال استفاده می کند.
وی در خصــوص طــرح مجلس 
می گوید: »دلهــره گرفته ایم! بعد از 
این همه هزینه و امید به گســترش 
کارمان در اینســتاگرام حاال مجلس 
طرحی ریخته تا همین درآمد را هم 
از ما بگیرد. چرا باید هــر روز ترس از 
دست دادن شغل داشته باشیم؟ یک 
روز کرونا می آید شغلمان را از دست 
می دهیــم و یک روز هم بــا تصمیم 
مجلس آینده مان خراب می شــود! 
فرزند کدامیک از نمایندگان مجلس 
مثل ما بیکاری را تجربه کرده است؟ 
مجلس به جای اینکــه کاری کند تا 
اشتغال زیاد شــود همین راه کسب 

درآمد را هم می خواهد از ما بگیرد«.
بــرای پیداکــردن ســوژه های 
این گــزارش نیاز نیســت راه دوری 
برویــم. ســرمان را کــه بچرخانیم 
دور و برمــان پر اســت از افرادی که 
طــرح صیانــت از حقــوق کاربران 

 ســرمایه آنها را نابود و زندگی شــان
 را مختل می کند.

یکی دیگر از فعاالن فضای کسب 
و کار مجازی می گوید: »بخشــی از 
هزینــه زندگی مان با پولــی تامین 
می شود که از طریق فروش تولیداتم 
در اینستاگرام به دست می آورم. از سه 
سال پیش دیگر همســرم به تنهایی 
نتوانست از پس هزینه های زندگی، 
خرج بچه ها، اجاره خانه و قسط بربیاید، 
برای همین من هم دست به کار شدم 
و کم کم توانستم کســب و کاری راه 
بیندازم. نمی دانم مجلس با این طرح 
دقیقا می خواهد چه بالیی بر ســر ما 
بیاورد! مثــل این می مانــد که یکی 
بخواهد سرمایه ای که سال ها با خون و 

دل جمع کرده ای را آتش بزند«.
 دومینوی تخریب 

کسب و کارهای مجازی
»عادل طالبی« عضو هیأت مدیره 
انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی 
درباره آســیبی که طــرح مجلس به 
کسب وکارهای مجازی وارد می کند، 
گفت: مهم ترین تحولی که اینترنت 
ایجاد کرد این بود که اجــازه داد هر 
فــردی و در هر جایی بــه مخاطبان 
گسترده ای دسترســی داشته باشد. 
زمانی صاحبــان کســب و کارهای 
خانگی نهایتا به محله یا شهر کوچک 
خود دسترسی داشتند اما با اینترنت 
عمال دامنه دسترسی افراد در مقیاس 
وسیع گسترش پیدا کرد. اتفاقی که با 
اجرای این طرح می افتد این است که 

این دسترسی از بین خواهد رفت«.
وی با بیان اینکه مدافعان این طرح 
بر پلتفرم های جایگزین تاکید دارند، 
گفت: این ادعا عمال امکان پذیر نیست. 

اوال به خاطر تحریم ها ما زیرســاخت 
الزم برای اینکه این حجــم از تبادل 
محتــوا اتفاق بیفتــد را نداریم و دوم 
اینکه اگر بر فرض محال به لحاظ فنی 
آنچه می گویند امکان پذیر باشد، باید 
از این دوستان پرســید که آیا مردم 
و مخاطبان به افرادی کــه این گونه 
با کسب و کارشــان بازی می کنند، 
اعتماد خواهند کرد و از جایگزین ها 

استفاده می کنند؟
عضو هیأت مدیره انجمن صنفی 
کســب و کارهــای مجــازی گفت: 
اتحادیه کســب و کارهــای فضای 
مجازی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰هزار کسب 
و کار مجازی را به صورت مســتقیم 
تعریف کرده که البته این تعداد بسیار 
کمتر از آن چیزی اســت که در عمل 
وجود دارد. با این طرح تمام این کسب 

و کارها دچار مشکل خواهند شد.
طالبی با تاکید بــر اینکه ما با اصل 
صیانت از حقوق کاربــران در فضای 
مجازی مخالفتی نداریــم، گفت: از 
ابتدای دهــه ۸۰ که قانــون تجارت 
الکترونیک شــکل گرفت و بعد نیمه 
دوم دهه ۸۰ که مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک شکل گرفت، معتقد بودیم 

که باید بیشتر روی این زمینه کار کرد 
و به شــکل حرفه ای تر قوانین مرتبط 
را برای حمایت و صیانــت از حقوق 
کاربران تنظیم کرد اما اینکه بخواهیم 
در این مقطع تمام مشــکالت حوزه 
فضای کســب و کار آنالین را در قالب 
یک قانون حل کنیم و کمیســیونی 
تشکیل دهیم که برای همه شئونات 
زندگی مردم در فضای مجازی تصمیم 
بگیرد و هیچ راهی هم برای جلوگیری 
از آن وجود نداشــته باشــد، بسیار 

خطرناک است.
طالبی افزود: نمایندگان می گویند 
این طرح سه تا پنج ســال به صورت 
آزمایشی اجرا می شود اما ما می گوییم 
این یک راه بدون بازگشت برای پایان 
اینترنت به شکلی است که ما اکنون 
می شناســیم. دره ای اســت که اگر 
درون آن بیفتیــم دیگر نمی توانیم از 

آن خارج شویم.
وی اظهار کرد: مدافعان این طرح 
معتقدند از آنجا کــه چین در اجرای 
چنین طرحی موفق بوده پس ما هم 
می توانیم آن را پیــش ببریم اما این 
دوستان باید بدانند که چین وقتی این 
کار را انجام داد که تازه اینترنت آمده 
بود. آنها از همان ابتــدا پایه های آن 
را چیدند اما ما االن ۶۰میلیون کاربر 
اینترنت با دسترسی قابل قبول داریم 
و نمی توانیم به آنهــا بگوییم آن گونه 
که مسئوالن می پسندند از اینترنت 

استفاده کنید!
طالبی با بیــان اینکه اجرای طرح 
مجلس باعث می شــود تمام کسب و 
کارهای مجازی دومینووار دچار شوک 
و آسیب شوند، گفت: این کسب و کارها 
مخاطبان خود را از دســت می دهند 
و شــوک حاصل از ایــن وضعیت را 
احتماال تا دو - ســه ســال نمی توان 
برطرف کرد. باید توجه داشته باشیم 
که میزان تحمل و تاب آوری کســب 
و کارهای مــا در شــرایط اقتصادی 
کنونی به دو - سه سال قد نمی دهد. 
صاحبان بسیاری از این کسب و کارها 
اگر دو تا سه ماه درآمد نداشته باشند 
ورشکست می شوند بنابراین با اجرای 
این طرح ما با یک گستره ورشکستگی 

 اقتصــادی روبــه رو خواهیم شــد. 
عضو هیــأت مدیــره انجمن صنفی 
کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه 
امیدواریــم جلوی ایــن بی تدبیری 
گرفته شود، گفت: طراحان این طرح با 
استفاده از رسانه های رسمی به دنبال 
القای این پیام هستند که عمال اتفاق 
خاصی نخواهد افتاد. آنها می گویند ما 
حواسمان به مردم و کسب و کارهای 
آنها هست اما تجربه سالیان گذشته 
نشــان می دهد کــه تصمیم گیران 

مراقب ما نیستند.
 بهارستان نشینان، 

نماینده کدام مردم هستند؟
طرح صیانت از حقــوق کاربران را 
مجلس زمانی ارائه می دهد که مردم 
برای تامین نیازهای اولیه زندگی خود 
با مشکل مواجه هستند. طبق آمارهای 
رسمی در سال شــیوع کرونا بیش از 
یک میلیون نفر شغل خود را از دست 
داده اند و حاال در شــرایطی که مردم 
بیش از پیش با مشــکالت اقتصادی 
دســت و پنجه نرم می کنند مجلس 
به اســم صیانت از حقــوق کاربران 

می خواهد بر این آمار بیفزاید.
درک اینکــه در دوره بحــران 
اقتصــادی، فضــای مجــازی نقطه 
اتکای بسیاری برای رونق بازار خود و 
راه اندازی کسب و کارشان است، کار 
سختی نیست اما آیا بهارستان نشینان 
این را نمی دانند؟ اگر قرار نیست مردم 
از اجرای چنین طرحی منتفع شوند 
پس آنهــا به نفع چه کســانی چنین 

تصمیماتی را می گیرند؟

دلهره »طرح صیانت از حقوق کاربران« بر جان صاحبان کسب و کارهای آنالین

این مجلس با آسایش مردم بنای سازگاری ندارد

خبر

استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز درباره وضعیت 
فعلی اقتصاد گفت: بی عرضگــی در عرصه مدیریت، کار را به 
اینجا کشانده است. گویا مســئوالن در طول این مدت فقط 
توانسته اند دو سه شــهر را اداره کنند و باقی را به حال خود 

رها کرده اند.
به گزارش ایلنا، مرتضــی افقه درباره علــت ایجاد فقر و 
محرومیت در مناطقی مثل خوزستان و سیستان بلوچستان 
گفت: مسئوالن، مســائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را 
خیلی ساده گرفته اند. یکی از اهداف انقالب کاهش فقر و به 
خصوص نابرابری بود. قرار بود به جز نابرابری فردی، نابرابری 
منطقه ای را هم از بین ببریم بــه همین دلیل در همان اوایل 
انقالب جهاد سازندگی ایجاد شد تا به این مسائل رسیدگی 
کند اما امروز به جایی رســیدیم که به دلیل ندانم کاری ها، 
ساده انگاری ها و ناآشنایی ها، هم نابرابری بین افراد و اقشار 

جامعه و هم بین مناطق افزایش پیدا کرده است.

وی یکی از دالیل افزایش نابرابری منطقه ای را عدم وجود 
مســئوالن و مدیران باتجربه در این مناطق دانست و گفت: 
تصور حاکم این اســت که با تخصیص بودجه به این مناطق 
مشکل این مناطق حل می شود و توسعه پیدا می کند اما قبل 
از تخصیص بودجه، افرادی که مدیریت مناطق محروم را به 
دست گرفته اند مهم هستند. این افراد معموال تسلط و آشنایی 
الزم به مسائل ندارند و ضعف مدیریتی دارند. در این وضعیت 
حتی منابع محدودی هم که به ایــن مناطق تخصیص داده 
می شــود، به هدر می رود. افقه بیان کرد: تقریبا منافع اکثر 
ســرمایه گذاری هایی که در مناطق محروم شده به تهران و 
یکی دو شهر دیگر می رود و مردم این مناطق خودشان محروم 
می مانند. نهایتش این است که جاده ای می سازند و تمام. این 
استاد دانشگاه با اشــاره به مدیریت صنایع در مناطقی مثل 
خوزستان گفت: عمده پیمانکارانی که در این مناطق فعالیت 
می کنند افراد صاحب نفوذ و سوءاستفاده گرانی هستند که 
همواره به دنبال ســود و بهره مندی از رانت بوده اند و معموال 
هم پایتخت نشین هســتند، در نتیجه منافع حاصل از این 

صنایع هم به پایتخت سرریز می شود.
افقه اظهــار کرد: حاصــل این وضع شــکاف منطقه ای 
اســت که به تدریج افزایش پیــدا کرده و امــروز نتایج این 

 شــکاف را در تنش های سیاســی و اجتماعــی می بینیم.
این اســتاد دانشــگاه بیان کرد: توان مدیریتی مســئوالن 
در انــدازه کشــور پهنــاوری مثل ایــران نیســت. دلیل 
مهاجرت از مناطق دیگر به شــهرهای نســبتا برخورداری 
 مثــل تهــران و اصفهــان و تبریــز هــم همیــن اســت.
وی در پاسخ به این ســوال که علت  عدم موفقیت برنامه های 
توسعه در ایران چیست، گفت: یکی از مهم ترین دالیلی که به 
اینجا رسیده ایم این است که در کشور ما ایدئولوژی بر مسائل 

اقتصادی و پیشرفت و توسعه اولویت دارد.
افقه ادامه داد: وقتی ایدئولوژی بر معیشــت و رفاه مردم 
ســایه می افکند و بخش عظیمی از بودجــه مملکت بلعیده 
می شود، واضح است که مردم برخی مناطق و اصال مردم کل 
ایران به چنین فالکتی می رســند. اولویت تصمیم گیران در 
مملکت معیشت و رفاه مردم نیست. مرور ردیف بودجه نشان 

می دهد که اولویت تصمیم گیران ما چه چیزهایی است.
این استاد دانشگاه افزود: ســاختارهای اداری، اجرایی، 
قضایی و نظارتی همه با همین نگرش شکل گرفته اند، نگرشی 
که ساختارهای ناکارآمد ضدتولید و ضدتوسعه ایجاد کرده و با 
این ساختارها ده برنامه توسعه دیگر هم که بیاید کاری از پیش 
نمی برد و تنها نتیجه آن اتالف منابع و فرصت ســوزی است. 

در سال های آخر چشم انداز بیست ساله هستیم، ایده ال های 
بسیار متوهمانه ای در این سند در نظر گرفته بودند اما نه تنها 

به آن نرسیدیم بلکه عقب تر هم رفتیم.
افقه تاکید کرد: در چنین شــرایطی کامال طبیعی است 
که انبوهی از مردم در کشور به زیر خط فقر ریزش کنند و در 
اینجاست که می توانیم بگوییم این محرومیت فقط مربوط 
به استان هایی مثل خوزستان و سیستان و بلوچستان نیست 

اگرچه در آنجا به مراتب وضعیت بدتر است.
این استاد دانشــگاه تصریح کرد: در این وضعیت مقدار 
پولی هم که وارد کشــور می شــود به دلیل بی تدبیری ها و 
بی کفایتی ها سهم عده ی معدودی می شود که یا دسترسی 
به قدرت دارند یا راه دور زدن قوانین را بلد هســتند و البته با 
چراغ سبز صاحبان قدرت، درآمدهای کالن پیدا می کنند. 
طبق گزارش های معتبر منتشــر شــده درآمد برخی از این 
ثروتمندان بــه اندازه ثروتمنــدان مطرح دنیا اســت. این 
درحالی ست که طبق محاســبات وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، ۶۰میلیــون از ۸۰میلیون نفــر از جمعیت ایران 
مشمول دریافت سبد حمایتی هستند یعنی بیش از ۷ دهک 
در جامعه زیر خط فقر قرار دارند و این وضعیت حاصل همین 

سیاست هایی است که تا به امروز اجرا کرده ایم.

استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز:

اولویت تصمیم گیران مملکت، معیشت و رفاه مردم نیست

در وضعیت فاجعه بار 
اشتغال و بیکاری و دوره ای 

که رکود اقتصادی باال، 
رشد اقتصادی پایین و 

گرانی و تورم سرسام آور 
است، مجلس به دنبال 
اجرای طرحی است تا 
با محدودکردن فضای 

مجازی، نان بسیاری را آجر 
کند

صاحبان بسیاری از کسب 
و کارها در فضای مجازی 

اگر دو تا سه ماه درآمد 
نداشته باشند ورشکست 

می شوند، بنابراین با اجرای 
این طرح ما با یک گستره 
ورشکستگی اقتصادی 

روبه رو خواهیم شد
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