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آیین کلنگ زنی مرکز اورژانس هوایی 
شهرکرد با حمایت مالی 5 بانک رفاه 
در راس��تای مس��ئولیت های اجتماعی و به منظور 
امدادرس��انی به مناط��ق محروم و صعب العبور اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری، کلنگ اح��داث مرکز اورژانس 
هوایی ش��هرکرد با حمایت مالی 5 میلیارد ریالی بانک 

رفاه به زمین زده شد.
شیرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و نماینده وزیر 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی در استان در آیین 
احداث این مرکز که با حضور رحمتی منفرد مدیر شعب 
بانک رفاه اس��تان، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
مدیران ارشد اس��تانی، مجمع خیرین سالمت استان، 
مش��اور اس��تاندار و مدیر کل روابط عمومی استانداری 
چهارمح��ال برگزار ش��د، ضمن قدردان��ی از بانک رفاه 
کارگران ب��ه منظور تخصیص 5 میلیارد ریال اعتبار به 
این مهم، مشارکت این بانک در ساخت مرکز اورژانس 
هوایی دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد را بسیار حائز 
اهمیت و ارزش��مند برش��مرد و گفت: این اقدام بانک 
رفاه به منظور کاهش حوادث و س��رعت بخش��یدن به 
عملی��ات امداد اورژانس هوایی و درپی حادثه س��قوط 
بالگرد اورژانس دانشگاه علوم پزشکی در جریان عملیات 
نج��ات یکی از اهالی روس��تای دهدلی واقع در منطقه 
صعب العبور استان چهارمحال صورت گرفته است که 

در نوع خود بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

رشد 5٧ درصدی تراکنش ها در بخش 
اینترنت بانک صادرات ایران

استقبال مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی 
بان��ک صادرات ایران به ویژه در بخش اینترنت بانک در 
اردیبهشت  ماه ٩٨ نس��بت به ماه قبل با رشد بیش از 

5٧ درصدی مواجه بوده است.
گس��تردگی و بس��تر ام��ن خدم��ات بانک��داری 
الکترونیک این بانک، زمینه س��از توس��عه اس��تفاده از 
اینترنت بانک آن شده است، به  نحوی  که حجم استفاده 
از اینترنت بان��ک صادرات ایران در اردیبهش��ت ماه ٩٨ 
نس��بت به فروردین ماه سال جاری از 5٧ درصد و مبلغ 
این تراکنش ها از ٧٢ درصد فراتر رفت. همچنین تعداد 
تراکنش ه��ای صورت  گرفت��ه در س��امانه همراه بانک 
صادرات در اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل، بالغ بر 5١ 
درص��د و میزان این تراکنش ها از 55 درصد فراتر رفته 
است. در حوزه بانکداری الکترونیک، تلفن بانک صادرات 
ایران نیز با افزایش ٤٤ درصدی تعداد تراکنش ها و نیز 

٨٨ درصدی مبلغ آن ها همراه بوده است.

 تحقق توسعه و عمران کالنشهرها 
با مشارکت بانک شهر

معاون مالی اقتصادی ش��هرداری شیراز با تاکید بر 
اس��تفاده از ظرفیت های بانک شهر،گفت: مشارکت در 
تکمیل پروژه های شهری مصداق عمل به تعهداتی است 
که در توس��عه و آبادانی ش��هرها از سوی بانک شهر در 

پیش گرفته شده است.
محمدهادی هاشمپور با اش��اره به نقش حمایتی و 
مشارکت این بانک در به ثمر رسیدن پروژه های عمرانی 
شیراز گفت: از نمونه های این مشارکت می توان به بزرگراه 
و تونل کوهسار مهدی)عج(، تقاطع غیرهمسطح جوادیه، 
تقاطع غیرهمس��طح س��رداران تخت جمش��ید، تقاطع 
غیرهمسطح معلم و... اشاره کرد. وی با اشاره به اقدامات 
بانک شهر در ارائه خدمات به شهروندان افزود: این بانک با 
فعالیت های خود نشان داده است که از سرمایه شهروندان 

در جهت بهتر شدن زندگی شهری بهره می گیرد.

به کارگیری صحیح منابع کمک به رونق تولید 
عضو هیئت مدیره بانک توس��عه تعاون در بازدید از 
شعب و دیدار با کارکنان خراسان شمالی با تأکید بر اینکه 
تجهی��ز منابع با کیفت، ارزان و پای��دار به عنوان گام اول 
در فراهم نمودن امکان و شرایط انجام عملیات اعتباری 
می باشد گفت: به کارگیری صحیح، دقیق، هدفمند و موثر 

منابع به مراتب مهم تر از تجهیز منابع می باشد.
عباس نجفی افزود: اگر در بحث مدیریت بر منابع و 
مصارف عالوه بر تالش در ایجاد تعادل و تنظیم عرضه 
و تقاضا نتوانیم مناب��ع حاصله را که از بابت تجهیز آن 
مش��مول هزینه های مس��تقیم و غیرمستقیم و قیمت 
تمام  شده می شود به  درستی به کار بگیریم، از کارایی و 
اثربخشی الزم و تحقق شاخص های عملکردی مناسب 

که منتج به اصالح و بهبود ترازنامه شود نمی شویم.

برگزاری سمینار شناسایی ظرفیت های 
تجاری ایران و روسیه در حوزه کشاورزی 
مدی��رکل دفت��ر هماهنگ��ی ص��ادرات محصوالت 
کشاورزی و صنایع تبدیلی از برگزاری سمینار شناسایی 
ظرفیت های تجاری ایران و روس��یه در حوزه محصوالت 
کشاورزی و غذایی همزمان با نمایشگاه اگروفود خبر داد.

محمود بازاری گفت: س��میناری به منظور آشنایی 
با بازار روس��یه و شناسایی ظرفیت های کشور مذکور در 
مبادالت تجاری در حوزۀ محصوالت کشاورزی و غذایی 
همزمان با بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع 
کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته ایران 
"آگروفود ٢0١٩" برپا خواهد شد.گفتنی است، این سمینار 
امروز از ساعت ١٤ لغایت ١6 در محل سالن سبز )طبقه 

فوقانی ساختمان رفاهی و بانک ملی( برگزار می شود.

اخبار

٧۰۰ دالر؛ میانگین ارزش هر تن کاالی اساسی 
مدیرکل دفتر تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت با اش��اره به افزایش 
کنترل ها بر ارزش پروفرم های وارداتی در س��ال ٩٧ گفت: علی رغم افزایش ٢0 
درصدی قیمت جهانی گوش��ت، ذرت و برخی کاالهای اساسی، میانگین ارزش 

پروفرم های وارداتی، به ٧00 دالر رسید.
محمدرضا کالمی با اشاره به واردات کاالهای اساسی و کنترل های صورت گرفته برای 

حراست از ذخیره ارزی کشور گفت: در سال ٩٧، یکی از موضوعاتی که مورد توجه قرار گرفت، 
کنترل ارزش پروفرم ها برای واردات کاالهای اساسی که مشمول ارز دولتی می شوند بود.

وی افزود: این افزایش کنترل به این دلیل بود که با توجه به اختالف قیمت باالیی که بین 
ارز دولتی و نرخ ارز در بازار آزاد وجود داشت، انگیزه زیادی برای غیرواقعی بودن ارزش گذاری 
پروفرم ها و دریافت ارز دولتی بیشتر وجود داشت، ولی خوشبختانه در سال گذشته، با کنترل 

بیشتر بر ارزش پروفرم های وارداتی نتیجه جالبی حاصل شد.  تسنیم

تجارت 
اجرای 3 میلیارد دالر طرح معدنی در سال جاری 
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی از اجرای 3 میلیارد 
دالر ط��رح معدنی و صنایع معدنی با اش��تغالزایی 6 هزار نفری در س��ال جاری 

خبر داد.
خداداد غریب پور اظهار داش��ت: اگر شرکت ها همراه با وارد کردن تجهیزات 

به کشور، ملزم به وارد کردن دانش فنی هم بودند در حال حاضر ظرفیت بیشتری 
دربخش صنعت داشتیم که این مسأله نوعی بهره وری محسوب می شود. وی ادامه داد: 

در جلس��ه روز گذشته در وزارت صنعت بحث هایی در مورد توسعه اکتشاف ظرفیت های 
معدنی مطرح شد و تاکید کردیم که از ظرفیت کنسرسیوم های موجود در اکتشاف معادن 

استفاده بیشتری شود که این مسأله می تواند بهره وری بخش معدن را افزایش دهد.
وی تاکید کرد: در شرایط تحریم، توسعه منابع انسانی یکی از رویکردهای بهره وری 

محسوب می شود که باید به این مسأله در برنامه ریزی ها توجه ویژه شود.  شاتا

خ توسعه  چر
رشد صنعت منفی 12/2 درصد شد

معاون اقتصادی و محاس��بات مرکز آمار با اش��اره به جزئیات رشد اقتصادی 
در فصل زمس��تان ٩٧ گفت: رش��د بخش نفت منفی ٢5.٢ درصد و رشد بخش 

صنعت منفی ١٢.٢ درصد شد.
جواد حس��ین زاده با اش��اره به وضعیت رش��د اقتصادی در س��ال ٩٧ اظهار 

داشت: همانطور که اطالع رسانی شد محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار منفی 
٤.٩ و بدون نفت منفی ٢.٤ برای کل سال ٩٧ محاسبه شده است. وی با بیان اینکه 

در گروه صنعت، بخش نفت با رش��د منفی ١3.٩ درصد روبه رو بوده اس��ت گفت: بخش 
صنعت )ساخت و تولید( منفی 6.5 و ساختمان نیز منفی ٤.5 درصد ثبت شد.

وی یادآور شد: رشد اقتصادی برای این فصل با نفت منفی ٨.٤ درصد و بدون نفت 
منفی ٤.١ درصد ثبت ش��ده اس��ت. همچنین بخش کشاورزی ١.٤ درصد، گروه صنعت 

منفی ١5 و خدمات منفی ٢.١ درصد است.  فارس

خط کش

سهم فقر مطلق در کشور
حسین راغفر پژوهشگر و استاد دانشگاه ابتدای سال 97 درخصوص میزان فقر مطلق در کشور 
براساس محاسبات خود مدعی بود که ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند و ۶ درصد نیز 

دچار گرسنگی هستند که این تعداد نزدیک به ۵ میلیون نفر است.
به اعتقاد وی یارانه کمکی به کاهش فقر نکرد و تنها تورم را افزایش داده است و این اتفاق چند 
دلیل عمده دارد نخست اینکه این حجم بزرگ نقدینگی که وارد کشور می شود خودش تورم زاست 
فقر،  کاهش  و  برخورد  درست  شیوه  آنکه  دوم  می بینند؛  آسیب  بیشتر  پایین  گروه های  تورم  در  و 

اشتغال زایی برای خانوارهاست.
به گفته راغفر افزایش تورم باعث می شود که بهانه ای برای گروه های قدرت و ثروت در جامعه فراهم 
شود تا نرخ ارز را در کشور افرایش دهند، همین امر سبب می شود که تولید در کشور آسیب ببیند چراکه 
تولیدکننده بخش قابل توجهی از نهاده هاست که قادر نیستند با رقبای خارجی مثل ترک و چین رقابت کنند 

به همین دلیل در دولت های نهم و دهم ۱۴ هزار واحد تولیدی از صحنه فعالیت اقتصادی خارج شدند.
که  می دادیم  یارانه  تومان  هزار   ۲۲۵ نفره   ۵ خانوار  یک  به   ۸9 سال  در  اینکه  بیان  با  راغفر 
برحسب قیمت های ثابت و محاسبه تورم در دی ماه ۸۶ این ۲۲۵ هزار تومان، ۸۱۲ هزار تومان شده 
تومان سال ۸9 است؛ پس می بینید  امسال معادل ۲۲۵ هزار  تومان  یعنی ۸۱۲ هزار  است، گفت: 
چرا خانوارهای فقیر، فقیرتر شده اند چراکه ظرفیت های جدیدی برای کسب درآمد نداشته اند این 

درحالیست که خیلی از خانوارهای محروم جامعه عمدتا با همان یارانه زندگی می کنند.
این رقم را راغفر زمانی اعالم کرد که براساس گزارشات بانک مرکزی تورم فروردین ماه 97 معادل 9.۲ 
درصد بود و حاال براساس اعالم مرکز آمار؛ تورم در اردیبهشت ماه 9۸ به رقم ۵۲.۱ درصد رسیده، این در 
حالی است که این شاخص در فروردین ماه سال جاری معادل ۵۱.۴ درصد بوده است. به گفته این مرکز رشد 
قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در میانگین ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال به رقم 

۳۴.۲ درصد رسیده است که این شاخص در اولین ماه سال جاری معادل ۳۰.۶ درصد بوده است. 

نمای نزدیک ادامه از صفحه اول
طبق مفاد قانون هدفمن��دی یارانه ها مصوب 
با این تفاس��یر سوال این سوال مطرح می شود که 
آیا این تعداد افراد در جرگه اقشار آسیب پذیر قرار 
دارند و یا متولیان همچنان بنا به دالیل سیاس��ی 

و...تمایلی به اجذرای متن صریح قانون ندارند. 

یک قانون؛ هزار بیراه
در تاری��خ ٢٧ آذر ٨٩، محم��ود احمدی ن��ژاد، 
رئیس جمه��وری وقت آغ��از اجرای قان��ون هدفمند 
کردن یارانه ها را رسماً اعالم کردو از صبح روز ٢٨ آذر، 
حامل ه��ای انرژی، آب و نان در سراس��ر ایران با بهای 
جدید ارائه ش��د به این ترتیب که براس��اس اطالعیه  
رس��می دولت؛ قیمت بنزین آزاد لیتری ٧00 تومان و 
قیمت سی ان جی )گاز اتومبیل( مترمکعبی 300 تومان 
و قیمت گازوئیل آزاد هم لیتری 350 تومان اعالم شد. 
مطابق این قانون ش��انزده قلم کاال و خدمات مشمول 
حذف یارانه و عرضه به قیمت بین المللی شدند و مقرر 
بود در مدت پنج س��ال یاران��ه کاالهایی چون بنزین، 
گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن 
و ش��یر حذف ش��ده و آن ها با قیمت بازارهای منطقه 
خلیج فارس عرضه شوند. همچنین مقرر شد تا دولت 
٢0 ه��زار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد 
داشته و در این بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با 
تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. به این ترتیب 
ک��ه 30 درصد از این درآمدها نیز به تولیدکنندگان و 
٢0 درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از 

افزایش حامل های سوخت تعلق گیرد.

بار کج
از هم��ان ابت��دای مس��یر اجرای ای��ن قانون 

متولی��ان ب��ه خوبی می دانس��تند که ای��ن راه که 
می روند بار کجی است که ممکن است اهداف پیش 
رو را محقق نکند اما با بی اعتنایی به هش��دارهای 
کارشناسان و منتقدان به مسیر خود ادامه دادند تا 
عمر دولت دهم به پایان برسد اما در دولت یازدهم 
رویه تغییر کرد و ام��ا و اگرها برای تخصیص رقم 
یارانه باال گرفت و داس��تان از همان جایی ش��روع 
ش��د که وزرا هیات دولت شب پرداخت یارانه ها را 
شب مصیبت عظما کش��ور عنوان کردند و مدعی 
ش��دند با ادامه ای��ن روند مشکالتش��ان به مراتب 
بیشتر و بیش��تر می ش��ود. درهمین راستا مرحله 
دوم طرح هدفمندی یارانه ها از ٢0 فروردین ٩3 و 

با ثبت نام از متقاضیان این مرحله آغاز شد. 
ای��ن مرحل��ه از طرح با مجوزی ک��ه از جانب 
مجلس ش��ورای اس��المی در چارچوب تبصره ٢١ 
قانون بودجه س��ال ٩٢ به دولت داده شده اس��ت، 
دولت را موظف کرده با س��ازوکاری که مورد نظر 
خود، این مرحله را به انجام برساند. از جمله اهداف 
تعیین  ش��ده در فاز دوم هدفمندی یارانه ها اصالح 
قیم��ت حامل های انرژی مانن��د بنزین، گازوئیل و 
نف��ت کوره و نزدیکتر ک��ردن آن ها به قیمت فوب 
خلیج فارس بوده  است. در این زمان برخالف دولت 
دهم که پس از عملیات ناموفق دهک بندی مردم، 
مجبور ش��د توزیع یارانه را همگانی کند اما دولت 
یازدهم تصمیم جدی بر شناسایی افراد نیازمند و 

توزی��ع یارانه در میان آن ه��ا را با ثبت نام دوباره از 
متقاضیان آغاز کرده اس��ت و امیدوار بود تا در این 
مرحله ٢0 درصد از تعداد متقاضیان کاس��ته شود 

اما در عمل چنین نشد 
چراک��ه در نهای��ت طبق نظرس��نجی بالغ بر 
٩١.٢ درص��د از م��ردم ایران تمایل خ��ود را برای 
دریافت رایانه مرحله دوم از طریق وبگاه رس��می، 
اعالم و براساس برخی آمار ١0 تا ١5 درصد مردم 
از دریاف��ت آن انصراف دادند که چندان قابل تامل 
نب��ود و طبق اع��الم معاونان آق��ای نوبخت، 5.٧ 
میلی��ون نفر از مردم از دریافت یارانه نقدی در فاز 
دوم انصراف داده اند. این ارقام درحالی مطرح ش��د 
که در س��ال ٩3 جمعیت کل ایران در پایان س��ه 
ماهه س��وم س��ال ٩3؛ ٧٧ میلیون و٨00 هزار نفر 

بود.

تناقضات آماری
در حال حاضر نیز اگر آمار مرکز آمار مبنی بر 
جمعیت ٨٢ میلیون نفری کشور را در نظر داشته 
باش��یم طبق اعالم سازمان هدفمندی یارانه ها ٧٨ 
میلیون نفر در کش��ور یارانه می گیرند و این رقم با 
میزان افراد آس��یب پذیر در کشور فاصله معناداری 
دارد و ب��ه خوب��ی بیانگ��ر آن اس��ت ک��ه اولین و 
مهمتری��ن هدف این طرح برای تخصیص یارانه به 

اقشار آسیب پذیر محقق نشده است. 

اگر مبنای افزوده ش��دن ی��ک میلیون نفری 
ب��ه تعداد یارانه بگیران در س��ال را مبنا قرار دهیم 
از س��ال ٩3 تاکنون باید 5 میلی��ون نفر به تعداد 
یارانه بگیران کشور افزوده می شد که چیزی معادل 
رقم کل جمعیت کش��ور می شد که آمارها در این 
زمین��ه هیچگونه همخوانی با ه��م ندارد حتی اگر 
آم��ار خانوارهایی که از جرگ��ه یارانه بگیران حذف 

شده اند را مبنا قرار دهیم. 

جدا از اینکه آمارها وارقام یارانه بگیران با آنچه 
متولیان محاس��به می کنند با هم همخوانی ندارد 
اما نکت��ه اصلی و مهم آن اس��ت که چرا برخالف 
آنچه قانون برای دولت تکلیف کرده است متولیان 
و دس��ت اندرکاران مربوطه چ��را اقدامی به اجرای 
درس��ت و منطقی قانون نداشته و ندارند و همواره 
ثروتمندان از این امتیاز اقش��ار آس��یب پذیر بهره 

جسته و آن را دریافت می کنند. 

سیاست روز عدم تحقق اهداف یارانه نقدی را بررسی می کند؛

بیراهه های هدفمندی

 نگاه تبعیض آمیز ادامه دارد؛
ح دولت برای خانه دار شدن کارمندان  طر

طبق اصل 3١ قانون اساس��ی تأمین مسکن  خونه به  برای کارگران تأکیدی برای دولت است، اما خونه 
این بار هم مانند س��نوات گذش��ته کارگران از طرح های رفاهی 
دولت حذف شدند.چندروز گذشته از سوی دولت، اخباری مبنی 

بر امتیاز ویژه دولت برای خانه دار شدن کارمندان منتشر شد.
در راستای این موضوع مازیار حسینی معاون وزیر راه با تشریح 
آخری��ن وضعیت تأمین زمین برای اجرای طرح ملی تولید و عرضه 
مسکن، گفت: با شناسایی زمین های دولتی، شاهد استفاده حداکثری 
از آنه��ا برای تولید مس��کن خواهیم کرد؛ در این اق��دام، اولویت با 

کارکنان دستگاه ها و سازمان هایی است که زمین معرفی می کنند.
از س��وی دیگر سیدامیرحسین قاضی زاده عضو هیئت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی هم در تشریح سازوکار رونق تولید مسکن، 
تأکید کرد: دولت باید به همه کارمندان خود پیشنهاد کند به ازای 
پرداخت ١5درصد از حقوق خود برای ٢5 سال به صورت قطعی، 
مسکن خریداری کنند. وی گفت: براساس این سازوکار با افزایش 
حقوق کارمندان، میزان این درصد تغییری نمی کند و این مزیتی 
برای دولت است و در واقع دولت برای ٢5 سال، بخشی از حقوق 

کارکنان خود را به صورت مسکن داده است.
قاضی زاده هاش��می ادامه داد: برای مثال، اگر فردی در سال 

٨٨ ماهانه 600 هزار تومان حقوق می گرفته اس��ت، اآلن بیش از 
سه میلیون تومان حقوق می گیرد، در وام بانکی، میزان قسط در 
گذر س��ال ها ثابت می ماند، اما در این سازوکار با افزایش حقوق، 

درصد پرداختی قسط مسکن از لحاظ ریالی افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه برای مثال ١5 درصد حقوق در س��ال ٨٨ برابر 
با ٩0هزار تومان است درحالی که ١5 درصد حقوق 3میلیون تومانی 
برابر با ٤50هزار تومان اس��ت، اظهار داشت: اگر کسی وام بانکی در 
سال ٨٨ دریافت می کرده است و قسط آن معادل ١5 درصد حقوق او 

می بود، اآلن در سال ٩٨ نیز همان ٩0 هزار تومان را قسط می دهد.
طبق اصل سی ویکم قانون اساس��ی داشتن مسکن متناسب 
با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی اس��ت. دولت موظف اس��ت با 
رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان 
و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در حالی در قانون 
اساس��ی تأکید ش��ده است که تهیه مسکن از س��وی دولت برای 
کارگران و روستانشینان در اولویت است که در برنامه ریزی دولت، 
خبری از کارگران نیس��ت. این بار هم نگاه تبعیض آمیز از س��وی 
دولت ش��امل حال کارگران شده اس��ت و کارگران همانند طرح 

توزیع سبد حمایتی و سبد کاال در طرح دولت جایگاهی ندارند.
البت��ه این انتقاد به این معنی نیس��ت ک��ه دولت نباید برای 
کارمندان برنامه ریزی به جهت امورات رفاهی داش��ته باشد، بلکه 
به معنی این اس��ت که دولت طبق قانون اساسی باید به فکر تهیه 
مسکن برای کارگران هم باشد، یعنی می بایست کارگران را کنار 

کارمندان خود در برنامه ریزی ها ببیند.
ای��ن بار اول نیس��ت که کارگران در برنامه ه��ای رفاهی دولت 
جایگاهی ندارند، همین چند س��ال گذش��ته که برنامه هایی مانند 
س��بد کاال و بسته حمایتی از سوی دولت به منظور حمایت رفاهی 
بین جامعه اجرایی شد، کارگران در مراحل اول حذف و در مراحل 
بعدی هم کمرنگ بودند، به عبارتی بخش زیادی از کارگران از این 
طرح های رفاهی حذف شدند؛ در توزیع بسته حمایت غذایی و سبد 
کاال حدود ١0 میلیون کارگر شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد که 
بی��ش از نود درصد آنها متعلق ب��ه دو دهک درآمدی پایین بودند، 

به دلیل عدم شفافیت در آمار و ارقام از لیست دولت حذف شدند.
دولت تنها یک طرح برای تأمین مس��کن کارگران داش��ت که 
آن هم به فراموشی سپرده شد. یازده اردیبهشت ٩3 مصادف با روز 
جهانی کارگر حسن روحانی رئیس جمهور در جمع کارگران خطاب 
به علی ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد: »بنابر 
گزارش هایی که در اختیار من قرار گرفته است، بسیاری از کارگران و 
بخش بزرگی از جامعه کارگری ما از مسأله مسکن در رنج هستند. در 

همین سال جاری اقدامات الزم برای مسکن کارگران آغاز شود«.
در هم��ان س��ال ٩3 بود ک��ه طرح »مس��کن امی��د« برای 
نخس��تین بار به عنوان طرحی برای خانه دار کردن کارگران علنی 
شد، پیش از آن نیز دولت از طرحی به نام »مسکن اجتماعی« برای 
تأمین مسکن دهک های پایین درآمدی خبر داده بود که با اعالم 
طرح مس��کن امید، در همان زمان مقرر شد با همکاری مشترک 

دو وزارتخانه »تعاون، کار و رفاه اجتماعی« و »راه و شهرس��ازی« 
زمین��ه اجرای طرح مس��کن امید به عنوان یکی از سیاس��ت های 

مسکن اجتماعی از سال ٩٤ پیاده سازی و اجرا شود.
براس��اس این طرح، قرار ش��د طرح مس��کن امید با توجه به 
شرایط و ارزیابی محرومیت کارگران اولویت بندی و اجرایی شود. 
در بهمن ماه ٩3 نیز ربیعی مجدداً از اجرای طرح مسکن کارگری 
در قالب طرح مسکن امید خبر داد که مقرر شد پس از رونمایی 
از این طرح در شورای عالی رفاه، سازوکارهای الزم، نحوه واگذاری 

و احداث واحدهای مسکونی به کارگران تدوین شود.
ام��ا پس از چه��ار س��ال در فروردین م��اه ٩٧ و در آیین انعقاد 
تفاهم نامه احداث بزرگ ترین مجموعه ورزش��ی، فرهنگی و تفریحی 
جنوب کشور در شهرستان جم، باز هم از سوی ربیعی وعده احداث 
مسکن کارگری تکرار شد و این تکرارها هیچ نتیجه ای در بر نداشت.

حکای��ت امتیاز ویژه برای مس��کن کارمن��دان دولت هم مانند 
حکایت های حذف کارگران از بس��ته های حمایتی اس��ت. آمارهای 
غیررس��می حکایت از ای��ن دارد که بخش زی��ادی از کارگران فاقد 
مسکن هس��تند و حدود 60 درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها 
می کنند، دستمزدی که جوابگوی زندگی روزمره آنها نیست. درست 
است که هزینه معیشت برای کارمندان دولت هم افزایش یافته است، 
اما تفاوت کارگران و کارمندان بسیار زیاد است، عالوه بر اینکه بخش 
زیادی از کارگران شاغل غیررسمی هستند و از پوشش بیمه برخوردار 

نیستند، دستمزد آنها کمتر از حداقل قانون کار است.  تسنیم


