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عضو هیات رئیسه اتاق ایران:
تعداد بیکاران جدید کرمانشاه 
دو برابر میزان اعالم شده است

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، از بیکاری 
نزدیک به 13هزار نفر بر اساس درخواست ثبت شده 
برای بیمه بیکاری در اســتان کرمانشاه خبر داد و 
گفت: به نظر می رسد تعداد واقعی افراد بیکار شده 
حدود دو برابر این عدد یعنی نزدیک به 26هزار نفر 
باشد. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، کیوان کاشفی 
در میزگرد تخصصی تأثیر کرونا بر اقتصاد اســتان 
کرمانشاه گفت: تعداد واقعی افراد بیکار شده حدود 
دو برابر عدد اعالم شــده یعنی نزدیک به 26هزار 
نفر باشد که البته با بازگشایی برخی کسب وکارها 
تعدادی از این افراد بیکار به شغل خود برگشته اند. 
این فعال اقتصادی اظهار کرد: برخی حوزه ها ازجمله 
برخی صنایع و واحدهای تولیدی و همچنین بخش 
کشاورزی از ابتدا متحمل زیان چندانی نشدند اما 
اکنون با طوالنی شدن انسداد مرزها، کاهش حدود 
46درصدی صادرات در سه ماهه امسال و کاهش 
تقاضا، شاهد زیان اقتصادی برای این بخش ها هم 
هستیم. رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه هر استانی 
فرهنگ اقتصادی مختص به خــود را دارد، یادآور 
شد: در کرمانشاه نیز راهکارهایی که برای کاهش 
پیامدهای اقتصادی کرونا اندیشیده می شود باید 
متناســب با همین فرهنگ اقتصادی باشد. عضو 
هیات رئیسه اتاق ایران، خســارت های اقتصادی 
ناشی از شیوع بیماری کرونا در استان کرمانشاه را 
حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: این 
خسارت ها باید برای عادی سازی وضعیت جبران 
شوند اما در شرایط فعلی، سخت ترین کار پیشنهاد 
راهکار برای جبران بخشی از خسارت های اقتصادی 

ناشی از کرونا است.
    

تجمع شاغالن نفت و گاز مقابل 
وزارت نفت

جمعی از شاغالن صنایع نفت و گاز کشور صبح 
دیروز )دوشنبه، نهم تیر( در اعتراض به عدم اجرای 
ماده 1۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مقابل 

این وزارتخانه تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، معترضان در سال های گذشته 
با ارائه چند شکایت به دیوان عدالت اداری، درباره 
ضرورت اجرای این قانون رای گرفته اند با این حال 

مدعی هستند که هنوز این قانون اجرا نشده است.
معترضان می گویند: مفاد و پیوست های مهم و 
انکارناپذیر قانون که منجر به اصالح حقوق و دستمزد 
کارکنان صنعت نفت می شد، اجرا نشده و در مقابل 
اجرای آن مقاومت خاصی صورت می گیرد. کارکنان 
رسمی وزارت نفت، عدم اجرای کامل آیین نامه را 
پیگیری کردند و بارها و به هر شکل و صورت و وسیله 
ممکن به شخص وزیر و مدیران ارشد وزارت نفت 
متذکر شده اند اما متاسفانه نتیجه ای حاصل نشده 
و حتی از جانب وزیر مورد بی مهری و کم لطفی قرار 
گرفته اند. اخیراً هم وزیر نفت در مصاحبه با یکی از 
خبرگزاری ها اعالم کرده اند قانون ماده 1۰ به طور 

کامل اجرا شده است اما کی و کجا، خدا می داند.
    

اپراتورهای پست های فشار 
قوی هرمزگان تجمع کردند

جمعی از اپراتورهای پســت های فشــار قوی 
هرمزگان با تجمع مقابــل اداره برق منطقه ای این 
استان، خواستار تسریع در روند تبدیل وضعیت خود 
شدند. به گزارش ایلنا، این عده می گویند: خواسته 
ما، اجرای تبدیل وضعیت است. مدت هاست که وزیر 
نیرو وعده داده که کاله زردها تبدیل وضعیت شده و 
به کارگر دائم بدل می شوند. همه مجوزهای الزم نیز 
صادر شده اما سازمان توانیر در اختصاص چارت های 
خالی تعلل می کند. این اپراتورها با بیان اینکه شغل 
ما حاکمیتی است و همه قبول دارند که باید از حالت 
قرارداد کار معین خارج شــویم، می گویند: چارت 
خالی وجود دارد امــا به ما تخصیص نمی دهند! در 
هفته های گذشته اپراتورهای پست های فشار قوی 
برق در چند استان دیگر نیز مقابل برق منطقه ای 
این استان ها تجمع کردند و خواستار رفع بالتکلیفی 

شغلی خود شدند.
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پیام عابدی

نام تعاونی و تعاون در ایران، به واسطه 
تاکید قانون اساســی بــر آن، به کرات 
شنیده می شود اما کارشناسان اقتصاد 
معتقدند تعاونی به معنای واقعی آن در 
ایران شکل نگرفته است. جامعه شناسان 
هم معتقدند که ایرانی ها در تالش برای 
تامین معاش خود، تک رو شــده اند و 
بیشتر به ســتیز با تعاون عادت دارند. 
ضعف ســاختاری در این حوزه موجب 
شده که تعاونی هایی که شکل می گیرند، 
به رسمیت شناخته نشوند. نظام اجرایی 
و تقنینی کشور هم با نگرش قیم مابانه 
این ضعف ساختاری را تشدید می کند، 
در حالی که باید تعاونی ها را تقویت کرد 
تا ساختار آنها به کارآمدی و دموکراتیک 

شدن نزدیک شود.
»تعاونی های مرزنشــینان« یکی 
از انواع تعاونی هاســت که بــه اعتقاد 
فعاالن این حوزه، مورد بی مهری نظام 
اجرایی و تقنینی قــرار گرفته تا جایی 
که امروز بیشتر آنها غیرفعال هستند. 
اوایل دهه ۹۰ دولت بــا هدف دورزدن 
تحریم ها در حوزه صادرات ســوخت، 
مرزنشینان را در صف دریافت سهمیه 
ســوخت قرار داد. با این حال از اوسط 
دهه ۹۰ از تعاونی های مرزنشــین رو 
برگردانده شــد، به ایــن معنی که هم 
سهمیه سوختشان قطع شد و هم اینکه 
از ورود به فهرست دریافت کنندگان ارز 4 
هزار و 2۰۰تومانی برای واردات کاالهای 
اساسی، جاماندند. »یاسر فیضی« رئیس 
کمیسیون تخصصی مرزنشینان اتاق 
تعاون ایران، بــه واکاوی اقداماتی که 

ضدتعاونی های مرزنشین سازماندهی 
شده اند، می پردازد. وی تاکید دارد که 
تعاونی های مرزنشــین به تعاونی  های 

فقرنشین تبدیل شده اند.
    

    فعاالن مرزنشین، نمایندگان 
مجلــس، جامعه شناســان و 
کارشناسان اقتصادی نسبت به 
سیاست های اقتصادی مرتبط با 
مرزها برای دولت توصیه هایی دارند 
ازجمله رونق بخشیدن به صادرات 
ســوخت از طریق تعاونی های 
مرزنشین با هدف تامین معیشت 
مرزنشینان و جلوگیری از خالی 
شدن مرزها که تبعات اقتصادی و 
اجتماعی دارد. با این حال صادرات 
ســوخت از طریق تعاونی های 
مرزنشین در عمل متوقف شده 
است. اخیرا شماری از نمایندگان 
آذربایجان غربی در مجلس دست 
به کار نگارش نامه ای به »زنگنه« 
وزیر نفت زده اند. در این نامه تاکید 
شده به دلیل تعطیلی فعالیت های 
اقتصادی مرزنشینان استان های 
کشور، مشکالت زیادی داریم. آیا 
واقعا صادرات ســوخت از مرزها 
تحت تاثیر تحریم ها متوقف شده 

است؟
 از ابتــدای دهه ۹۰ شمســی که 
تحریم های بین المللی وارد فاز جدید 
و جدی تری شد، دستگاه های مسئول 
مقابله با تحریم ها، تصمیم  گرفتند که 
از ظرفیت مرز برای صادرات ســوخت 
اســتفاده کننــد. آنهــا دریافتند که 
مرزنشــینان ظرفیت باالیی را دارند، 

به ویژه در اســتان های شــرقی کشور 
که با پاکســتان و افغانســتان دارای 
مرز مشــترک هســتند. بر این اساس 
استان های خراسان رضوی، جنوبی و 
سیستان و بلوچســتان برای صادرات 
سوخت مورد توجه دولت قرار گرفتند. 
هدفی کــه پیگیری می شــد تقویت 
اقتصادی مرزنشین  ها و تامین معیشت 
آنها از طریق فعال کردن تعاونی  ها بود. 
افرادی که در شعاع 2۰ کیلومتری مرز 
ساکن بودند از سهمیه سوخت بهره مند 
می شــدند و به واســطه بهره مندی از 
این امتیاز، می توانســتند در تعاونی ها 
مشارکت کنند. بنابراین می توانستیم با 
یک تیر چند نشان بزنیم: تامین معیشت 
مرزنشــینان کم درآمد و جلوگیری از 
خالی شدن مرزها و دورزدن تحریم ها، 
آن هم با یک نظم مشخص. با این همه 
مثال در خراســان رضــوی، صادرات 
سوخت از طریق تعاونی های مرزنشین 
متوقف شده است. در همین استان یک 
تعاونی به نمایندگی  از سایر تعاونی ها 

صادرات سوخت را انجام می داد.
متاسفانه از دو سال پیش، استانداری 
و سازمان دهیاری ها در بحث اختصاص 
سهمیه ســوخت به مرزنشینان ورود 
کردند و آن را به دست گرفتند. هر چه 
تالش کردیم سهمیه را از آنها بگیریم 
موفق نشــدیم. حتی پیگیر شدیم تا 
مجلس دهم طــرح تحقیق و تفحص 
از این ســازمان را به جریان بیاندازد. به 
»رحمانی فضلی« وزیر کشــور، نامه 
نوشتم و خواستم که بازگرداندن سهمیه 
سوخت را پیگیر شوند اما چون با هفته 
دولت مصادف شد و مجلس هم درگیر 

موضوع انتخابات مجلس یازدهم بود، 
پیگیری ما به جایی نرســید و پاسخی 

نگرفتیم.
  با توجه به اینکه دولت تصمیم 
گرفته اختصاص سهمیه سوخت را 
در راســتای جلوگیری از قاچاق 
متمرکز کند، چگونه می توانید آن را 

مجدد به تعاونی ها بازگردانید؟
»کارگروه مرکزی تبصره ماده 2« که 
متشکل از نمایندگان وزارت نفت، وزارت 
کشور، شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی، وزارت صمت، ســتاد مبارزه با 
قاچاق ارز و کاال و... است، بر نوع سوخت، 
مقدار آن و چگونگی فــروش نظارت 
می کند اما نمی توانــد تعیین کند که 
تعاونی ها، ســوخت صادر نکنند. البته 
یک کارگروه هم ذیــل این کارگروه در 
اســتان ها مستقر شده اســت. وزارت 
کشور به استناد مصوبه کارگروه مرکزی 
تکلیف کرده که فروش سوخت باید به 
شکل متمرکز انجام شود. البته شنیده ام 
که ســازمان همیاری های خراســان 
رضوی هم سهمیه سوخت را دریافت 

نکرده اما هر چه باشد، سهمیه سوخت 
متعلق به مرزنشینان است.

واقعیت این اســت کــه نهادهای 
نامبرده، بر سهمیه سوخت مرزنشینان 
چنبره زده انــد و در آن دخل و تصرف 
می کنند. هر چه هم پیگیری می کنیم به 
جایی نمی رسد، در حالی که هیچ منعی 
از سوی افغانستان برای صادرات سوخت 
توسط تعاونی ها مرزنشین وجود ندارد. 
افغانستان مرزهایش را به روی ایران باز 
کرده است. تنها کشوری که در تجارت 
مرزی با ایران ســخت گیری می کند، 
ترکمنســتان اســت اما با پاکستان و 

افغانستان مشکلی نداریم.
  یعنی تحریم هــا تاثیری بر 
کشــورهای همجوار نگذاشته و 
محدودیت های داخلی موجب از 
رونق افتادن محمــل درآمدی 

مرزنشینان شده است؟
آنچه پیــش آمده محصــول یک 
سیاســت  اشــتباه و منتفعانه از سوی 
دستگاه های مسئول است. اختصاص 
سهمیه ســوخت به مرزنشینان یک 
حق قانونی، شــرعی و عرفی اســت و 
هیچ نهادی حق ندارد اسباب معیشت 
۷ میلیون مرزنشــین را مسدود کند. 
این جمعیت در 1۷ اســتان مرزنشین 
کشــور زندگی می کنند اما به بهانه ای 
واهی این حق را از آنها گرفته اند. زمانی 
که اعتراض می کنیم می گویند برخی 
تعاونی ها تخلفاتی داشته اند. به فرض 
اگر یک تعاونی اتهامی دارد با آن برخورد 
کنید، چرا سهمیه مرزنشینان را قطع 
می کنید؟ امروز ســنگ بزرگی پیش 
پای ۷ میلیون نفر از جمعیت کشــور، 

قرار داده اند.
اینکه مرزنشینان را محروم کنند و 
سهمیه سوخت آنها را به یک سازمان 
شــبه دولتی واگذار کنند، جــز هزار و 
یک مسأله حاشــیه ای، چیز دیگری 
ایجاد نمی کند. متاسفانه سازمان های 
شبه دولتی یا همان خصولتی ها، سهمیه 
سوخت تعاونی ها مرزنشــین را مورد 

دخل و تصرف قرار می دهند.
  ایــن وســط، تعاونی های 
مرزنشین از دریافت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومانی بــرای واردات کاالهای 

اساسی هم محروم شده اند.
زمانی که »محمدرضا نعمت زاده« 
در دولــت یازدهم وزیر صمــت بود، با 
یک رشــته سیاســت های نادرست و 
ترک تشریفات مرســوم، معافیت ها و 
ســهمیه های در نظر گرفته شده برای 
تعاونی های مرزنشین را کم یا لغو کرد. 
تعاونی هــای مرزنشــین همچنین از 
سال ۹6 امکان ثبت در »سامانه جامع 
تجارت« را از دســت دادند. از سال ۹۷ 
هم که دور جدیــد تحریم های آمریکا 
آغاز شــد، اختصاص ارز 4 هزار و 2۰۰ 
تومانی به تعاونی های مرزنشین متوقف 
شد. در نتیجه این اتفاقات، تعاونی های 
مرزنشــین به تعاونی  های فقرنشین 

تبدیل شــده اند. این در حالی است که 
سیاست های کلی نظام و قانون قانون 
ساماندهی مبادالت مرزی در موضوع 
تقویت تعاونی ها صراحت دارند. رهبری 
تاکید کرده اند که مشکالت بخش تعاون 
باید حل شوند اما تمام حرکت ها خالف 

فرمایشات ایشان است.
چنین اقداماتی موجب نارضایتی در 
مناطق مرزی شده است. تعاونی های 
مرزنشــین به واســطه فعالیت های 
اقتصادی که دارنــد، برخی کاالها را به 
رایگان میان مرزنشینان و اعضای تعاونی 
توزیع می کردند. حاال تعاونی ها مانده اند 
و مالیات و هزار و یک مشکل اقتصادی 
دیگر؛ تعاونی هایی که قادر به پاسخگویی 

به اعضای خود هم نیستند.
همچنین قرار بود سهمیه ای را هم 
به ساکنان مرزنشین استان های ایالم، 
آذربایجان غربی و کردستان اختصاص 
دهند اما تا آنجا که من اطالع دارم به 
جایی نرســید و دولت تمرکز خود را 
روی مناطق شــرقی کشور گذاشت. 
به هر شــکل تعاونی های مرزنشین 
قدرت پاســخ دادن بــه اعضای خود 
را ندارنــد. حاال تعاونی هــا مانده  اند 
و کــوه مطالبات عمومــی. حتی در 
استان های شرقی، معتمدین محلی 
که مرزنشینان به واســطه اعتماد به 
آنهــا وارد تعاونی ها شــدند، از ترس 
واکنش های تند و بروز خشم، جرات 
شرکت  در مراســم عمومی را ندارند. 
تعاونی  های مرزنشین می توانستند از 
لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی، مرزی و امنیتی برای کشور 
مفید باشــند. ایــن تعاونی ها پس از 
تقســیم درآمد خود میــان اعضا، از 
ســود تعاونی، فروشــگاه ، کارخانه 
خــوراک دام، پمــپ بنزیــن، آب 
شــیرین کن، مرکز طــب تصویری، 
مرکز جمع آوری کاالهای کشاورزی، 
صنایع دســتی، قالیبافی، سردخانه، 
ساختمان پزشکان و... ایجاد کرده  اند. 
تعاونی  ها همچنین فروشگاه مصرف 
و لوازم خانگــی راه انداخته اند اما به 
دلیل سیاســت های اشــتباه افراد و 
دســتگاه های تصمیم  گیرنده مانند 
وزارت صمت، وارد رکــودی عمیق 
شــده اند و قادر به تامین هزینه های 

خدمات خود نیستند.

معاش هفت میلیون نفر به مخاطره افتاده است

تعاونی های مرزنشین یا فقرنشین؟

خبر

کارگران ابنیه فنی راه آهن شاهرود به پرداخت قطره چکانی 
حقوق خود از سوی پیمانکار به شدت انتقاد دارند.

این کارگران در گفت وگو با ایلنا گفتند: حدود ۵۵۰ کارگر 
شاغل در خطوط راه آهن »ناحیه شمال شرق یک« تقریبا از یک 
سال پیش هر ماه نیمی از حقوق خود را با تاخیر دو ماهه دریافت 

می کنند.
آنها با بیان اینکه پرداخت قطره چکانی حقوق، کارگران ابنیه 
فنی را به تنگنا کشانده است، افزودند: متاسفانه پیمانکار روز هفتم 
تیر ماه جاری باز هم نیمی از حقوق فروردین ماه کارگران ابنیه 

فنی شاهرود را با تاخیر دو ماهه واریز کرد.

کارگران با بیان اینکه جدا از کارگران ابنیه فنی شــاهرود، 
حدود ۷ هزار کارگر دیگر نیز با پیمانکار ما طرف قرارداد هستند، 
درباره ســایر مطالبات صنفی خود گفتنــد: از دیگر مطالبات 
صنفی کارگران خطوط ابنیه فنی شاهرود، مشکل بیمه تامین 
اجتماعی و تکمیلی است. آنها با اشاره به مشکالتی که در نتیجه 
پرداخت نشــدن چندین ماه حق بیمه به کارگران ابنیه فنی 
تحمیل شــده، گفتند: با وجود آنکه کارفرما همــه کارگران را 
تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار داده و هر ماه مبالغی از حقوق 
کارگران بابت بیمه تکمیلی کسر می شود اما کارگران از خدمات 
بیمه تکمیلی به دلیل آنچه واریز نشــدن حق بیمه تکمیلی به 

 حساب شــرکت بیمه گر عنوان می شــود، بهره مند نیستند. 
به ادعای آنها، باال رفتن هزینه های زندگی با توجه به معوق ماندن 
دستمزدها شرایطی را به وجود آورده که می شود گفت کارد به 
استخوان کارگران رســیده و به معنای واقعی کلمه مستاصل 
شــده اند. آنها تاکید کردند: در ماه های گذشته در استان های 
مختلف تجمعاتی صــورت گرفت. در عین حــال مکاتباتی با 
مســئوالن دولتی و دیگر مقامات ذیربط انجام شــد ولی این 
اعتراضات و مکاتبات هیچ نتیجه ای نداشته و به جایی نرسیده و 
اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، ما کارگران ابنیه فنی 

دیگر نمی دانیم صدایمان را به گوش چه کسی برسانیم.

آنها در پایان با بیان اینکه این حجــم از نارضایتی در میان 
کارگــران ابنیه فنی، موجب نگرانی ســت، افزودنــد: دولت و 
مسئوالن باید بدانند که خواسته های کارگران ابنیه فنی راه آهن 
هم صنفی ست و هم قانونی و اگر به این خواسته ها ترتیب اثر داده 

نشود، مشکالت حادتر خواهد شد.

کارگران ابنیه فنی شاهرود:

پرداخت قطره چکانی حقوق، زندگی ما را سخت کرده است

بررســی نمودارهای ارائه شده از سوی مرکز 
آمار نشان می دهد با شیوع کرونا، کسب و کارهای 
مختلف تولید در اســفند و فروردین 63درصد و 
در اردیبهشــت ۵۷.2درصد کاهش یافته است. 
به گزارش ایرنا، پژوهشــکده مرکز آمار گزارشی 
از تاثیر کرونا بر کسب و کارها منتشر کرده است. 
مطابق ایــن پژوهش در اســفند و فروردین ماه 

3۸درصد کســب و کارها فعالیتی نداشتند و بر 
این اســاس 63درصد تولید در این دوره کاهش 
یافته است. بیشترین کاهش تولید در این دوره 
مربوط به بخش صنعت و معدن است که این رقم 
6۷.۸درصد بوده اســت. البته در این دوره برخی 
کســب و کارها همچون تولید لوازم بهداشتی با 
تقاضای باالیی برای خرید مواجه شــد و بر این 

اساس تولید در برخی کسب و کارها 1۵.۸درصد 
رشد داشت. در ماه سوم شیوع کرونا در کشور به 
مرور کسب و کارهای مختلف اجازه فعالیت یافتند 
اما با این حال، 21درصد از کســب و کارها هنوز 
فعالیت خود را شروع نکرده بودند و براین اساس 
تولید ۵۷.2درصد کم شد. در این دوره نیز همچون 
دو ماه گذشته بخش صنعت و معدن در مقایسه با 

سایر بخش ها )کشاورزی و خدمات( با ثبت رقم 
61.2درصد بیشــترین کاهش تولید را داشت. 
براساس این بررسی یکی از مهمترین مشکالت 
کارگاه ها در بحث تولید پرداخت دستمزد کارگران 
بوده است، به گونه ای که در دو ماه نخست )اسفند 
و فروردین ماه( مساله پرداخت مزد 2۵درصد از 
مسائل و بازپرداخت وام ها 21درصد از مشکالت 

کارگاه ها را دربرگرفته بود. اگرچه در اردیبهشت 
ماه برخی از محدودیت ها برطرف شد و کسب و 
کارهای مختلف فعالیت خود را از سرگرفته و تولید 
نســبتا رونق یافت اما مشکل پرداخت دستمزد 
کارگران در اردیبهشــت ماه ادامه یافت و یکی از 
دغدغه های کارفرمایان محسوب می شد. براساس 
اعالم پژوهشکده آمار، 24.۵درصد کسب و کارها 
در اسفند و فروردین افزایش قیمت داشتند که این 
خود متاثر از عوامل مختلفی همچون تغییرات مواد 

اولیه و تغییرات تقاضا در بازار بود.

پژوهشکده مرکز آمار:

پرداخت مزد، مشکل ۲5درصد از بنگاه های تولیدی در دوران کروناست

اینکه مرزنشینان را محروم 
کنند و سهمیه سوخت 

آنها را به یک سازمان 
شبه دولتی واگذار کنند، 

جز هزار و یک مسأله 
حاشیه ای، چیز دیگری 

ایجاد نمی کند. متاسفانه 
سهمیه سوخت تعاونی های 

مرزنشین را مورد دخل و 
تصرف قرار می دهند

افرادی که در شعاع ۲۰ 
کیلومتری مرز ساکن بودند 
از سهمیه سوخت بهره مند 
می شدند و می توانستیم با 
یک تیر چند نشان بزنیم: 

تامین معیشت مرزنشینان 
کم درآمد، جلوگیری 
از خالی شدن مرزها و 

دورزدن تحریم ها
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