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ëمرمت پلهها ،دهانههای خروجی آب و ایجاد رمپی جدید در
بخشی از بستر زاینده رود برای پل تاریخی خواجو باعث نابودی و
تخریب سنگها و آبزدگی و نشست بخشهایی از این پل صفوی
شد.مرمت دیوارههای پل تاریخی خواجو با سیمان انجام شده آن هم
سیمانی که مرغوبیت ندارد این در حالی است که جنس سنگهای
موجود در پل تاریخی خواجو از نوع آهکی است و به همین سبب
باید برای مرمت آن از مالتهای دیگری استفاده شود.این درحالی
است مواد سیمانی در مجاورت و لبههای دارای ترک در سنگ ،به
دلیل نوع واکنش سیمان باعث ایجاد آسیب در مجاورت سنگها
میشود«.امید عودباشی» یک کارشناس مرمت گفت :نزدیک به 40
سال است که دیگر برای کارهای مرمتی از سیمان استفاده نمیکنند
و اکنون برای مرمت سنگها از روشهای دیگری استفاده میشود که
با علم روز است.به گفته او حتی در صورت استفاده از سیمان نیز از
هر سیمانی نمیتوان برای مرمت استفاده کرد« :استفاده از سیمان
در نهایت به سنگها آسیب میزند و باید در این خصوص از مواد
جایگزینی استفاده کرد که استحکام الزم را داشته باشد».
خبرگزاری مهر  30خرداد 89
ëرحمتاهلل حافظی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در دولت نهم گفت
به آقای محصولی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی گفتم که بنده از وزارت بهداشت
استعفا دادهام و مدیریت کالن وزارت بهداشت با من میانه خوبی ندارد و از
طرف دیگر ،سازمانهای تأمین اجتماعی و خدمات درمانی به خاطر تأخیر در
پرداخت بدهی هایشان به بیمارستانهای وزارت بهداشت همیشه مورد حمله
وزارت بهداشت بوده که چرا پول پزشکان ما را پرداخت نمیکنید ،بنابراین
انتصاب من بهعنوان مدیر عامل خدمات درمانی باعث فشار بیشتر وزارت
بهداشت به مجموعه تحت امر شما خواهد شد ،اما آقای محصولی گفتند
که این موضوع را خودم مدیریت خواهم کرد و باالخره خرداد  89در خدمات
درمانی شروع به کار کردم .پس از  100روز اتفاقاتی افتاد و با موضعگیریهای
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مورد مدیر عامل قبلی سازمان تأمین
اجتماعی ،راهی باز شد که آقای محصولی با اخذ موافقت رئیس جمهوری
و هیأت امنا سازمان ،بنده را بهعنوان مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی
منصوب کردند .روز دوشنبهای مراسم معارفه من در خدمات درمانی بود،
که روز قبل آن خانم دستجردی وزیر بهداشت بدون اطالع قبلی به دفتر آقای
محصولی رفتند که مانع این انتصاب شوند اما ایشان موافقت نکردند.
سایت حافظی اردیبهشت1392

نمایندگان تشــکل های کارگری در گفت و گو با «ایران» تأکید کردند:

معیشت  ،امنیت شغلی و حذف قراردادهای موقت ،مطالبات اصلی کارگران
سید حسین قاآنی

روز جهانی کارگر همه ساله در
بسیاری از کشورهای جهان با هدف
تجلیل از مقام کارگر و گرامیداشت
یاد کارگرانی که در دفاع از حقوق
کارگران جان خود را از دست دادهاند
توسط کارگران و تشکلهای کارگری
با برپایی و اجرای برنامه های متنوع
گرامی داشته می شود .این امر مهم از
دیرباز نیز در ایران رایج است .شکوه
و عظمت برگزاری این مراسم در هر
کشور نشان دهنده پویایی و سرزندگی
تشکلهای کارگری و کارگران آن کشور
است؛ با مشاهده نحوه برگزاری این
م در رسانهها کامالً مشخص است
مراس 
که در کشورهای صنعتی که وضعیت
زندگی ،تأمین اجتماعی و امنیت
شغلی کارگران در سطح خوبی است
راهپیمایی و مراسم روزجهانی کارگر
با شکوه خاصی برگزار میشود اما در
کشورما برگزاری این مراسم به شکل
و شیوه دیگری است .در ایران کارگران
انتظار دارند با برپایی روز کارگر بتوانند
مطالبات و خواستههای قانونی و صنفی
خود را در چارچوب قانون بیان کنند،
مطالباتی که در آن به رسمیت شناختن
حقوق ،تأمین معیشت و امنیت شغلی
کارگران بیشتر نمود دارد.
بی خبری کارگران از روزی به نام روز
کارگر
اکبر شوکت ،رئیس کانون عالی
انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی
توگو با «ایران» دراین باره
در گف 
میگوید :در کشور ما سالیان طوالنی
است که روز جهانی کارگر پرشوری را
شاهد نیستیم و تنها در یکی دو سال
گذشته مراسمی به مناسبت این روز
برپا شده است .متأسفانه در بسیاری از
نقاط کشور حتی کارگران نمیدانند که
در تقویمهای دنیا چنین روزی ثبت
شده است.
لذا کارگری که به حقوق خود آشنا
نیست نتیجهاش اجحاف در حق کارگر

و به استثمار کشیدن این قشر زحمتکش
است .وی می افزاید :آگاه کردن اقشار
پایین دست به حقوقشان چنانچه
همراه با ارائه خدمات و باال بردن سطح
زندگی آنها و توجه به امنیت شغلی و
معیشت آنها باشد تبدیل به یک آگاهی
پایدار و مثمر میشود که نتیجهاش
افزایش بهرهوری و رشد فرهنگ و رفاه
در تمامی سطوح جامعه است.
او با بیان این که با رشد سطح کیفی
کارگران سایر ابعاد زندگی کارگری نیز
با این آگاهی رشد می کند اظهار می
دارد این مسأله موجب می شود تا
رضایت و رفاه و نشاط در جامعه به
وجود آید ولی چنانچه بدون در نظر
گرفتن مؤلفههای برقراری عدالت
اجتماعی که ذکر شد صرفاً بخواهیم از
طریق تبلیغات و رسانهها این آگاهی را
افزایش دهیم این آگاهی بسیار کم اثر و
موقتی بوده و در برخی موارد به دلیل
سردرگمی افراد نتیجه عکس داده و
حتی باعث هرج و مرج در جوامعی
است که در آن عدالت اجتماعی وجود
ندارد؛ به همین دلیل است که همیشه
در کشورهایی که حاکمیت آن توان
برقراری عدالت اجتماعی در جامعه
ندارند به دلیل وجود رانتها و فسادها
توان ایجاد امنیت شغلی ،افزایش رفاه
و تأمین خواستههای منطقی و صحیح
تشکلهای کارفرمایی و کارگری را
ندارند .همیشه سعی در منزوی کردن
تشکلها و جامعه هدف آنها از طریق
بیتوجهی و کنار گذاشتن آنها از مراکز
تصمیمگیری اقتصادی و اجتماعی
کشور دارند و همیشه مانع ایجاد آگاهی
در این اقشار هستند.
شوکت میگوید :در کشور ما یک
حالت بینابین وجود دارد؛ ظرفیتهای
موجود در کشور ما و استعدادهای
بالقوهای که به راحتی و فقط با یک
مدیریت صحیح بالفعل خواهد شد
میتواند کارگران ،کارفرمایان و کشور را
در مسیرکشورهای صنعتی و پیشرفته
قرار دهد به نحوی که مردم آن کشور

حــاال کارگــري را تصــور کنيــد کــه معيشــت او تأميــن
ادامه از
نيســت .بــدون در نظــر گرفتــن امينت شــغلي به هر
صفحه اول
کاري تن خواهد داد و تشکلگريز خواهد بود.
و در نهايــت کارگــري کــه تشــکل ندارد با چــه ابزار
جمعــي ميتوانــد بــراي تأميــن معيشــت و امنيــت
شــغلي چانهزني کند؛ براي برونرفت از وضعيت مورد اشاره چارهاي نداريم
جز اتحاد براي پيشبرد همزمان مؤلفههاي مثلث حياتي يعني امنيت شغلي،
تأمين معيشت و تشکل يابي.اما عالوهبر موارد فوق هنوز شماری از مطالبات
قانونــی و صنفی کارگران باقیمانده و ضروری اســت با تعامل و رعایت اصل
سهجنبهگرایی این مسائل به نتیجه برسد.
در ايــن خصــوص ميتــوان نمونههايــي از درخواســتهاي زمينمانــده
کارگــران را بــه شــرح زيــر دســتهبندي کــرد -1 :بازگشــت اليحه معيــوب و ابتر
اصــاح قانــون کار -2 ،درخواســت تعيين مزد عادالنه و رســيدن بــه راهکاري
توافقــي براي جبران شــکاف بين حداقل مزد و ســبد معيشــت توافق شــده با
شــرکاي اجتماعــي -3 ،اصالح و لغــو معافيتهاي غيرقانوني و خارج شــدن
کارگاههــاي زيــر  5نفــر و  10نفــر از شــمول برخي مقــررات قانــون کار -4 ،لغو
قانــون اشــتغال مناطق ويژه آزاد تجاري و شــمول قانون کار مصوب ســال 69
در تمامي مناطق جغرافيايي کشــور و توقف ســريع گســترش اين مناطق-5 ،
اصالح ســاختار سازمان تأمين اجتماعي و واگذاري اختيار تصميمگيري براي
منابع ســازمان به طور مساوي بين شــرکاي اجتماعي -6 ،تسويه بدهي دولت
به سازمان تأمين اجتماعي و قانون الزام درمان در پوشش تمامي هزينههاي
درمانــي بيمهشــدگان -7 ،اجــراي تبصرههاي ماده  7قانــون کار و پايان دادن
به روال غيرقانوني اســتثمار کارگران از طريق قراردادهاي موقت در کارهاي با
ماهيــت مســتمر -8 ،لغو نابرابري مزدي و اجحــاف و بهرهبرداري غيرقانوني
و غيرشــرعي دســترنج کارگــران از طريــق حذف شــرکتهاي واســطه پيمانکار
نيروهاي انســاني -9 ،عزم جدي دولتمردان و ســاير نهادها براي بازسازي کشور
و تمرکــز منابع بر توليد و اشــتغال پايدار و جلوگيــري از واردات بيرويه و قاچاق
کاال به عنوان مهمترين تهديدهاي امنيت شــغلي و معيشتي کارگران.در پایان
یادآور میشوم که کارگران به همراه خانوادههایشان بخش وسیعی از جمعیت
کشــور را تشــکیل میدهنــد و از اینرو الزم اســت بــرای حل مطالبــات قانونی و
صنفی آنان از سوی مسئوالن و دولت گامهایی جدیتر برداشته شود.
چالههاي اتوبان و خيابانها :آقاي قاســمي در تماس
با ســتون سالم ايران اظهار داشــتند که همه روزه از شرق
سالم
تهــران اتوبــان شــهيد بابايــي ،ميــدان نوبنيــاد و خيابان
ايران
لنگــري و بالعکــس تــردد دارم .چالههــاي موجــود در
اين مســير خســارات ســنگيني به خودروهــا وارد ميکند،
بخصــوص شــبها که قــدرت ديد کمتر اســت .شــهردار
محتــرم در صورت امکان براي يکبار از اين مســير تردد
کنند تا شاهد اين چالهها باشند شايد فرجي شود.
تلفن تماس:
بيمه روســتايي ناکارآمد :آقــاي خرقاني از شــهريار در
88769075
تمــاس با مــا عنــوان کردند که ميخواســتم درخواســت
کنم بنويســيد کــه بيمههاي روســتايي هيچجا بــه درد ما
نميخــورد نــه مطب و نه داروخانهها ،اين بيمهها را قبول ندارند ،اين بيمه را
اصالً براي چه به ما دادهاند .از رئيس جمهوري و دولت درخواســت رســيدگي
داريم .اگر ميشود به جاي بيمه روستايي به ما بيمه سالمت بدهند.

در کشور و جلوگیری از ورود کاالهایی
که در کشور توان تولید آن توسط
کارفرمایان و کارگران داخلی وجود دارد
با این کار و بدون صرف هیچگونه هزینه
و بودجهای شاهد رشد اشتغال در کشور
خواهیم بود و اشتغال موجود نیز حفظ
و افزایش پیدا خواهد کرد.
شناسایی صنایع اشتغالزا
شوکت میگوید :برای مثال
در صنعت نساجی با وارد کردن
پیشرفتهترین دستگاهها از تولید نخ با
کیفیت تا تولید منسوجات با کیفیت
میبایست سرمایهگذاری کرده و مجدد
این صنعت را احیا نمود .همین روال
در مابقی صنایع نیز باید صورت گیرد.
پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به
کارفرمایان جهت نوسازی تجهیزات
تولیدی که این امر عالوه بر ایجاد اشتغال
و تولید کاالی با کیفیت باعث افزایش
ایمنی و کاهش مشــــــــــاغل زیان آور در
کشورمیشود.
وی میافزاید :مهمترین عامل در
پایدار کردن شرایط فوق تقویت و حضور
جدی تشکلهای کارگری و کارفرمایی
در مراکز تصمیمگیری اقتصادی
و اجتماعی کشور میباشد تا از این
طریق تمامی امور توسط این تشکلها
رصد شده و امکان ایجاد رانت و فساد،

حمله به سفارت عربستان یک و نیم میلیون گردشگر عرب را
از ایران دور کرد

زهرا کشوری

دغدغه های کالن کارگران

در تمامی ابعاد زندگی احساس نشاط
و رضایت داشته باشند.
شوکت تأکید می کند در شرایط
فعلی از دیدگاه بنده به عنوان یک
فعال کارگری با چند پیشنهادی
که نتیجه سالها تجربه حضوری و
مطالعه مشکالت بخش اشتغال
کشور میباشد میتوان حداقل 50
درصد مشکالت کشور را حل و فصل
کرد.عضو هیأت امنای سازمان تأمین
اجتماعی و سایر صندوقهای وابسته
اظهار میدارد ،راهاندازی سامانه جامع
کار ایران به نحوی که تمام اطالعات
کارگران و مراکز تولیدی و صنعتی و
خدماتی و ...در این سامانه ثبت شود
این سامانه این امکان را به ما میدهد
تا همه قراردادها ،پرداختیها و تسویه
حسابهای کارگری را رصد کرده و به
این طریق قراردادهای موقت و دائم
را ساماندهی ،قرارداد و تسویه حساب
سفید امضا را حذف و عالوه بر آن میزان
کاهش و افزایش اشتغال در هر بخش
را به تفکیک متوجه شده و برای رفع
مشکالت آن بخش چارهجویی کنیم و با
شناسایی بخشهای روبه رشد از طریق
این سامانه ظرفیتهای موجود را به
سرمایهگذاران معرفی کنیم.
رئیس کانون عالی انجمنهای
صنفی کارگران ساختمانی میگوید،
تشکیل تعاونیهای کارگری ،جایگزین
پیمانکاران در تمامی شرکتها و مراکز
تولیدی ،صنعتی ،معادن ،خدماتی
متعلق به دولت و نهادهای عمومی
غیردولتی همانند شهرداریها،
پتروشیمیها و بنگاههای اقتصادی
صندوقهای بازنشستگی ،معادن و...
به جای واگذار کردن امور به پیمانکاران،
تمامی امور اقتصادی در قالب تعاونی
کارگری به کارگران واگذار گردد؛ با این
کار شاهد افزایش حقوق کارگران و در
نتیجه افزایش بهرهوری در سطح کشور
و عدالت اجتماعی و افزایش رفاه در
جامعه خواهیم بود.
وی ادامه میدهد کنترل قاچاق کاال

بازار پول

ëمحمود احمدینژاد در سال  1390در نخستین نشست
مطبوعاتی خطاب به خبرنگار ایرانی روزنامه لس آنجلس
تلنگر
تایمز که با یادآوری افزایش قیمتها بعد از اجرای
هدفمند کردن یارانهها به افزایش شدید قیمت قبض گاز
بهای مجتمع مسکونی که خود در آن سکونت دارد اشاره
کرد در پاسخ به وی پرسید :خبرنگار روزنامه لس آنجلس
تایمز در مورد گاز کجا پرسید؟ و وقتی خبرنگار پاسخ داد
در مورد تهران ،رئیس جمهوری باز از او پرسید در کجای
تهران سکونت دارید؟ خبرنگار که به خاطر سئوالهای پیاپی رئیس جمهوری
به نوعی مستأصل شده بود ،گفت :در ساختمانی در غرب تهران و رئیس
جمهوری باز هم پرسید :در مجتمع شما چند خانوار ساکن هستند که خبرنگار
روزنامه لس آنجلس تایمز پاسخ داد که  12خانوار که  5تای آنها هر روز بر سر
قیمت قبض گاز با هم دعوا میکنند.
رئیس دولت نهم و دهم همچنین با خنده گفت :اگر مصرف بهینه داشته
باشید و همه خانوارهای ساختمان شما به اندازه طبیعی گاز مصرف کنند هزینه
گاز بهای شما هم کاهش پیدا خواهد کرد .رئیس جمهوری با خنده ادامه داد با
هم دعوا نکنید و گاز کمتر مصرف کنید.
خبرگزاری مهر  15فروردین 1390
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اتحادیــه هتلــداران و اتحادیــه هتــل
آپارتمانهــای اســتان خراســان رضــوی
خواســتار معافیــت مالیاتــی از ســوی
دولــت و شــهرداری بــرای جبــران بخشــی
از خســارت وارده بــه هتلهــا و هتــل
آپارتمانهــای شــهر مشــهد بعــد از حملــه
بــه ســفارت عربســتان شــدند .براســاس
آمارهــای ســازمان میــراث فرهنگــی  ،یــک
میلیــون و  514هــزار گردشــگر عــرب بعــد
از حملــه بــه ســفارت عربســتان ســفر بــه
ایــران را از مســیر گردشــگری خــود خــط
زدنــد .آنهــا براســاس آمارهــای موجــود دو
هفتــه در ایــران میماندنــد؛ هفتــه اول بــه
مشــهد و قــم میرفتنــد وهفتــه دوم را بــرای
اســتراحت بــه اســتانهای شــمالی کشــور.
بــه گفتــه فعــاالن حوزه گردشــگری مشــهد،
بعــد از حادثــه ســفارت ،اگــر گردشــگر
عــرب از اتحادیــه عــرب میخواســت وارد
کشــور شــود از ســوی مســئوالن کشــور مــورد
مؤاخــذه قــرار میگرفــت .پــس از بــه آتــش
کشــیده شــدن ســفارت عــاوه بــر شــیعیان
عربســتان ،شــیعیان کشــورهای کویــت،
بحریــن و امــارات نیــز از ســفر بــه مشــهد
خــودداری میکننــد .گردشــگران ایــن ســه
کشــور بیشــترین ارز را از طریــق گردشــگری
زیــارت وارد کشــور میکردند.قانعــی رئیس
اتحادیــه هتلــداران مشــهد و «مهــدی
آجیلیــان» رئیــس اتحادیــه هتــل آپارتمــان
توگــو بــا روزنامــه
هــای اســتان هــم در گف 
ایــران خواســتار کمــک دولــت بــه هتلــداران
مشــهد تــا زمــان بازگشــتن گردشــگران
عربســتان و کویتــی شــدند.
آن طــور کــه قانعــی میگویــد« :پیــش
از قطــع روابــط میــان تهــران و ریــاض و
تیــره شــدن فضــای سیاســی میــان ایــران
و کشــورهای حــوزه خلیجفــارس ،مشــهد
هــر ســال میزبــان حــدود یــک میلیــون و
 ۵۰۰هــزار گردشــگر از کشــورهای عربــی
بــوده و شــرکتهای بحرینــی و عربســتانی
«بیــش از  ۱۰هتــل  ۴و  ۵ســتاره را بــه صورت
ســاالنه» در مشــهد اجــاره میکردهانــد.
بیــش از  ١٠هتــل در مشــهد توســط تاجــران
عــرب اجــاره شــده بــود».
بــه گفتــه کارشناســان درحالــی کــه
مناطــق مختلــف کشــور ایــن روزهــا بــا
اســتقبال شــدید توریســتهای خارجــی
روبــه رو اســت امــا مشــهد همچنــان از
حمله به ســفارت عربســتان زخمی اســت.
قانعــی هــم ازخالــی مانــدن هتلهــای
لوکــس مشــهد بعــد از رفتــن گردشــگران

خبر

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنِگی 50 :درصد سهم ایران در گردشگری زیارتی با
حمله به سفارت عربستان از بین رفت

برش

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گفت 90 :درصد ظرفیت گردشگری
کشوردرارتباطباعربستانو 50درصدازسهمماازبازارهایگردشگریزیارتیکشورهایجنوبخلیجفارس
باحملهبهسفارتعربستانواقدامغیرحرفهایونگاهسیاسیازبینرفت.
به گزارش ایرنا ،مرتضی رحمانی موحد روز یکشنبه در همایش گفتمان فرهنگ میهمان نوازی با رویکرد
توسعه گردشگری افزود :میهمان نوازی موتور محرک گردشگری است و در نهان خانوادهها و همه جوامع
محلی ایران وجود دارد.وی ادامه داد :آماده کردن خانه بزرگ ایران برای گردشگران مستلزم این است که
برداشتهای محفلی و تنش زا برداشته شود و میزبانی با رعایت اصول اخالقی انجام شود .رحمانی موحد
تأکیدکرد90:درصدظرفیتگردشگریکشوردرارتباطباعربستانو50درصدازسهمماازبازارهایگردشگری
زیارتی کشورهای جنوب خلیج فارس با حمله به سفارت عربستان و اقدام غیرحرفهای و نگاه سیاسی که
پیش آمد از بین رفت.معاون سازمان میراث فرهنگی ادامه داد :اگر مجادالتی که بوی سیاست میدهد
وارد فرهنگ و صنعت گردشگری کشور شود این جریان مولد و مظلوم آسیب میبیند.وی خاطرنشان کرد:
کسانی که توسعه گردشگری را به نقد میکشند ،غافل هستند که این دستور ویژه رهبری است که با استفاده از
سرمایه بزرگ تاریخی و فرهنگی ایران ،ایران گردان خارجی باید پنج برابر شوند.رحمانی موحد افزود :در
گزارش اخیر مجمع اخیر اقتصاد که در پایان سال  2016منتشر شده ،رتبه ایران از  114در سال  2014به  93در
سال  2016رسیده که با این صعود  21پلهای  2.5درصد تولید ناخالص کشور را به خود اختصاص داده است.
معاونگردشگریگفت:درحوزهحملونقلهواییباصعودازرتبه 130به 89پیشرفت 41رتبهایداشتهایم
وبرایتقویتصنعتگردشگریبایدمنشورجامعمیهماننوازیراتدوینکنیمتادرهمهبخشخصوصی
ودولتیکشوررارعایتشود.همایشگفتمانفرهنگمیهماننوازیبارویکردتوسعهگردشگریجمعیاز
اساتید،پژوهشگرانومسئوالنمیراثفرهنگیدردانشکدهمدیریتدانشگاهتهرانبرگزارشد.

عــرب خبــر میدهــد .آمارهــای نــوروز ســال
 96هــم نشــان مــی دهــد تمــام هتلهــای
شــهر مشــهد کــه معمــوالً از  ٢٦اســفند
تــا  ٦فروردیــن رزرو بــود امســال خالــی
مانــد .هتــل هــای4و 3ســتاره میــدان بیــت
المقــدس در نزدیکــی حــرم در ایــام نــوروز
 20درصــد ظرفیــت خالــی داشــتند.
قانعــی رئیــس اتحادیــه هتلــداران بــه
ایلنــا هــم میگویــد« :هتلهــای مشــهد در
تمــام کالسهــا نســبت بــه ســایر هتلهــای
کشــور  ٣٠درصــد ارزانتــر اســت و حتــی
بــرای جــذب مســافر خدمــات رایــگان
بیشــتری عــاوه بــر تخفیفهــای خــاص
ارائــه میدهــد».
او میگویــد« :بــا وجــود اتفاقــات پیــش
آمــده ،امــروز ایــن هتلهــا خالــی از مســافر
هســتند و بیشــتر مســافران ایرانــی توانایــی
اقامــت در ایــن هتلهــای لوکــس را ندارنــد
در نتیجــه ســرمایه زیــادی امــروز راکــد
مانــده اســت».با توجــه بــه رکــود حاکــم بــر
اقتصــاد کــه از یادگارهــای بــه جــا مانــده از
دولــت قبــل اســت ،مــردم مشــهد چشــم
امیــد زیــادی بــه توریســت و مســافران
خارجــی داشــتند .هتلــداران نیــز بــا توجــه
بــه اســتقبال هــر ســاله مســافران عــرب کــه
ناشــی از اختــاف بیــن ریــال و واحــد پــول
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس بــود
اقــدام بــه ســاخت هتلهــای لوکــس کردنــد
امــا بعــد از بــه آتــش کشــیده شــدن ســفارت

عربســتان ،امــروز ایــن پروژههــا نیمــه کاره
رهــا شــده و بــه جــای اضافــه شــدن هتــل
بــه ایــن شــهر کمپهــای اقامتــی کــه بــرای
چــادر زدن مســافران اســت از یــک عــدد
در ســال  ٩٤بــه ســه کمــپ افزایــش پیــدا
کــرده اســت«.مقیمیان» یکــی دیگــر از
فعــاالن هتلــداری در شــهر مشــهد هــم
میگویــد ٣٠« :درصــد گــردش نقدینگــی
در صنعــت توریســم مشــهد توســط
مســافران عــرب تأمیــن میشــد و بــا
توجــه بــه مشــکالت ســفارت عربســتان و
اتفاقــات پــس از آن دیگــر ایــن نقدینگــی
وجــود خارجــی ندارد».بــه گفتــه او بعــد از
بــه آتــش کشــیده شــدن ســفارت عربســتان
عــاوه بــر شــهروندان ایــن کشــور ،دیگــر
اعضــای اتحادیــه عــرب نیــز مــا را تحــت
تحریــم قــرار دادنــد و اگــر مســافرانی از ایــن
کشــورها بــه ایــران ســفر کننــد در برگشــت
مــورد بازخواســت قــرار میگیرند.بــه گفتــه
مقیمیــان ،مســافران عــرب خــوب هزینــه
میکننــد و مهــم تریــن جنبــه توریســت کــه
ارزآوری اســت را تــا حــدود زیــادی تأمیــن
میکردنــد ،از طــرف دیگــر بــه دلیــل بعــد
مســافت ایــن مســافران حداقــل  ١٠روز در
مشــهد مانــدگار بودنــد و اقامــت آنهــا در
هتلهــای  ٤ســتاره و  ٥ســتاره بــود.
او میگویــد« :اصلیتریــن مســافران
هتلهــا در ماه رمضان شــهروندان حاشــیه
خلیــج فــارس بودنــد زیــرا بــه دلیــل حلــول

باحضور متولیان اصلی ایجاد اشتغال
و پیشرفت کشور در تمامی ابعاد به
کمترین حد خود برسد.
 85درصد از کارگران قرارداد موقت
دارند
ناصر چمنی عضو هیأت مدیره
کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران
ایران می گوید ،یازدهم اردیبهشت
روز جهانی کارگر روزی است که تمام
کارگران جهان با بر پایی راهپیمایی
خواستارتوجه به مطالبات صنفی
خود هستند ولی در کشور ما به جای
روز کارگر هفته کارگر نامگذاری شده
م مختلفی
و در طول این هفته مراس 
از طرف ادارات و وزارت کار برگزار
میشود ،اما متأسفانه اجازه راهپیمایی
به کارگران داده نمیشود تا کارگران
بتوانند خواستههای صنفی خود را
مطرح کنند .یکی از این خواستهها
اجرای بند دوم ماده هفت قانون کار
است که نزدیک به سه دهه است وزیر
کار هیچ دولتی وظیفهای که قانون
برایش تعیین شده را انجام نمیدهد.
همانا مشخص کردن کارهای مستمر و
دائم و غیردائم که باید در هیأت دولت
تصویب شود تا دیگر شاهد قرارداد
موقت در بازار کار نباشیم متأسفانه
به خاطر اینکه بند دو ماده هفت اجرا

ایــن مــاه مبــارک ،هموطنــان مــا ســفرهای
خــود را بــه حداقــل میرســانند امــا عربهــا
مــدت زمــان اقامــت خــود را بــه بیــش از ١٠
یرســانند».
روز و بعضــاً بــه  ٢٥روز م 
بــه گفتــه او به طــور کلی مســافران عرب
بــرای همــه چیــز خــوب خــرج میکننــد و
بهتریــن ســرویس را انتخــاب میکننــد .بــه
طــور تقریبــی یــک خانــواده  ٤نفــره عــرب
در مــدت یــک هفتــه اقامــت فقــط بــرای
هزینــه اقامــت و خــورد و خــوراک  ٥هــزار
دالر هزینــه میکننــد.
«مهــدی آجیلیــان» رئیــس اتحادیــه
توگــو بــا
هتــل آپارتمــان هــای اســتان در گف 
روزنامــه ایــران میگویــد« :ســوای هتلهــای
لوکــس ،هتــل آپارتمانهــا هــم از موضــوع
ســفارت عربســتان ضــرر دیدنــد ».بــه گفتــه
او هتــل آپارتمانهــا فضــای بزرگتــری
داشــتند کــه مــورد توجــه مســافران عــرب
عربســتان و کویتــی بــود .بویــژه هتــل
آپارتمانهایی که ســتاره بیشــتری داشــتند.
اواعتقــاد دارد کــه قضیه ســفارت عربســتان
روی مجموعــه کوچکتــر و ضعیفتــر هــم
تأثیــر گذاشــت« :گردشــگرانی کــه از لحــاظ
اقتصــادی وضعیــت متوســط بــه پایینــی
داشــتند در شــرایط حضــور گردشــگران
عربســتانی ،در زائرســراها اقامــت
میکردنــد .االن کــه گردشــگران عــرب
نیســتند آنهــا بــه هتــل آپارتمانهــا آمدهاند
و زائرســراها بیمســافر ماندهانــد».

نشده در حال حاضربیش از  ۸۵درصد
کارگران در کارهای مستمر قرارداد
یک ،سه و یا شش ماهه دارند .چمنی
درادامه در خصوص معیشت کارگران
میافزاید :اجرای کامل ماده  ۴۱قانون
کار با تبصره هایش که تأکید جدی بر
معیشت کارگران دارد به درستی اجرا
نمیشود و هر سال به دالیلی با این
قانون سلیقهای برخورد میشود .وی
با اشاره به دیگر مسائل و مشکالت
کارگران میگوید درمان از مهمترین
مسائل کارگران است و با توجه به اینکه
آنها ماهانه  ۳۰درصد حق بیمه کارگر
و کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی
واریز میکنند اما متأسفانه به خاطر
کمبود بیمارستانهای ملکی سازمان
تأمین اجتماعی استفاده بهینهای از
دفترچهها نمیشود .عضو هیأت مدیره
کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران
اظهار میدارد امیدواریم که دولتمردان
اجازه راهپیمایی و اعتراضات صنفی را
به رسمیت بشناسند تا زمانی که حقی
از کارگری تضییع شد بتواند صدای خود
را به گوش مسئوالن برساند.
وی در پایان میافزاید :یکی از
مطالبات مهم کارگران آن است که
دولت الیحه معیوب تغییر قانون کار
را که به مجلس ارسال کرده بازگرداند.

تفاوتآماروادعایقالیباف

متروی تهران  ۱۷۳کیلومتر است
نه  ۳۰۰کیلومتر

مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری در روز جمعه
هفته گذشته پر از آمار و ادعاهایی بود که باید راستی
آزمایی شوند و افکار عمومی از صحت و سقم آنها مطلع
شوند .شهردار تهران در این مناظره با صراحت اعالم کرد 300« :کیلومتر مترو
ساختهایم درحالی که  70کیلومتر مترو تحویل گرفتهایم ».این در حالی است
که این موضوع صحت ندارد و هم اکنون فقط در تهران  172کیلومتر مترو به
بهرهبرداری رسیده است.محمد باقر قالیباف ،درحالی مدعی شد  300کیلومتر
مترو در تهران «ساخته شده» که اسفند ماه گذشته در مراسم افتتاح ایوان انتظار
میدان ولیعصر اعالم کرد تهران  200کیلومتر مترو دارد و با افتتاح خطوط ،6
 7و 8مترو پایتخت که البته آخرین مراحل تکمیل خود را سپری میکنند،
طول خطوط مترو تهران به  300کیلومتر وعده داده شده ،افزایش مییابد.
قالیباف البته زمان رسیدن به این  300کیلومتر را هم سه ماه بعد یعنی خرداد
ماه امسال اعالم کرده بود ،بنابراین  ،این پرسش مطرح است که در یک ماه
و نیم باقیمانده ،بیش از  100کیلومتر متروی باقیمانده ،چگونه به بهرهبرداری
میرسد؟!براساس آمارهای اعالم شده ،مسافت خطوط متروی بهرهبرداری
شده تا پایان مرداد ماه سال گذشته 172 ،کیلومتر و تعداد واگنهای فعال در
مترو هم بیش از هزار واگن بوده است .هم اکنون روزانه  3میلیون مسافر با مترو
در تهران جابه جا میشوند .متروی تهران به طور رسمی از سال  77آغاز به کار
کرده و نخستین مسیر فعال هم خط شماره  5مترو (تهران به کرج) بوده است.

مسجدجامعی :انتساب تعطیلی شورایاری تهران
به دولت یازدهم دروغی بزرگ است

احمد مسجدجامعی عضو شورای اسالمی شهر تهران با اعالم
اینکه شورایاری تهران با مساعدت دولت یازدهم فعال است،
گفت :نسبت دادن تعطیلی شورایاری به دولت تدبیر و امید شوخی
تلخ سال و دروغی بزرگ است.
توگو با ایرنا افزود :دستور
رئیس سابق شورای شهر تهران در گف 
توقف فعالیت شورایاری تهران را یکی از دستگاههای نظارتی
بر اساس گزارشی که وزارت کشور دولت دهم درباره برگزاری
انتخابات آن تهیه و ارائه کرده بود ،صادر کرد.مسجدجامعی اظهار
داشت :با پادرمیانی دولت تدبیر و امید و شخص معاون اول
رئیس جمهوری ،شورایاری شهر تهران فعال باقی ماند و توقف
فعالیت آن برای رفع مشکل به پنجمین دوره فعالیت شورای
اسالمی شهر موکول شده است.عضو شورای اسالمی شهر تهران
علت اصلی صدور حکم توقف فعالیت شورایاری شهر تهران از
سوی دستگاه نظارتی را «شبهه قانونی ایجاد شده از سوی وزارت
کشور دولت دهم نسبت به برگزاری انتخابات آن» اعالم کرد.وی
گفت :انتخابات شورایاری بر خالف انتخابات کشور که یکروزه
انجام میشود ،در دوهفته رأیگیری انجام میشود و وزارت کشور
دولت دهم به برگزاری چنین شیوه انتخاباتی ایراد گرفته بود و
دستگاه نظارتی هم به استناد همین گزارش سال  93دستور توقف
و تعطیلی شورایاری تهران را صادر کرد.

