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یک فعال کارگری:
 کارگران کوره پزخانه ها 

تحت شمول قانون کار نیستند

یک فعال کارگری گفت: طی ۵ ســال گذشته 
دستمزد کارگران شاغل در کوره پزخانه ها به دلیل 
بی توجهی وزارت کار و مسئوالن وقت این وزارتخانه، 
به صورت جزیره ای و خارج از چارچوب قانون پرداخت 
شده است. غالمرضا عباسی در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر اظهار داشــت: در کوره پزخانه ها دو نوع کارگر 
مشغول به کار هســتند؛ کارگران فصلی که همراه 
با خانواده هایشان هستند و خشت تولید می کنند 
و کارگران دائمی که این خشــت ها را تبدیل به آجر 
می کنند. قائم مقام کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران با بیان اینکه مشکل قدیمی این کارگران 
بهداشت، بیمه، درمان و دستمزد اســت، افزود: از 
اوایل انقالب تا سال ۹۵ دستمزدهای این کارگران 
به صورت پیمان دســته جمعی منعقد می شد و هر 
ساله پس از تعیین دستمزد توســط شورای عالی 
کار، در قالب این پیمان مزد کارگران کوره پزخانه با 
نظارت اداره کار مشخص می شد. وی افزود: از سال 
۹۵ به بعد با بی توجهی وزارت کار، هنوز این تفاهم نامه 
در قالب پیمان دسته جمعی منعقد نشده و کارگران 
از دریافت دســتمزد واقعی خود محروم شده اند و 
دستمزدها به صورت جزیره ای پرداخت می شود و 
از چارچوب قانون خارج شده، یعنی هر کارفرمایی 
بنا به سلیقه خود دستمزد می پردازد. عباسی گفت: 
معاونت روابط کار وزارت کار با کم اهمیت جلوه دادن 
دستمزد کارگران کوره پزخانه ها و عدم نظارت بر این 
بخش، به معیشت این قشر آســیب زده و به همین 
ترتیب بیمه، بهداشت، ایمنی و ســایر مؤلفه های 
حقوقی نیز به دست فراموشی سپرده شده است. وی 
افزود: بازرسان بیمه تأمین اجتماعی به صورت موردی 
به کوره پزخانه ها سر می زنند و اهمیت زیادی به اوضاع 
آنجا نمی دهند. اغلب کارفرماها نیز کارگران فاقد بیمه 
را پنهان می کنند تا بازرسان با آنها صحبت نکنند. 
این فعال کارگری افزود: اگر خیرین به این کارگران 
کمک نکنند، معاش این خانواده ها بحرانی خواهد 
شد. خیرین بیشتر از دولتی ها به این افراد توجه دارند.

    
 تبدیل وضعیت غیررسمی ها 
در دستور کار وزارت کار است

وزیر کار، ایجاد ساالنه یک میلیون شغل را شدنی 
و عملیاتی دانست. حجت عبدالملکی با بیان اینکه 
موظف به پیگیری وعده دولت در مورد ایجاد ساالنه 
یک میلیون شغل هستیم، گفت: براساس مفاهیم و 
تعاریف بین المللی، بیکار به کسی گفته می شود که 
حتی یک ساعت در هفته شغل نداشته باشد. اشتغال 
ناقص هم شامل شاغالنی است که کمتر از 3۹ ساعت 
در هفته مشغول کار باشند البته ما فردی که بیش از 24 
ساعت کار انجام دهد را شاغل می دانیم. وی گفت: یکی 
از برنامه های ما تبدیل اشغال غیررسمی به رسمی و 
ساماندهی نظام های قراردادی اســت زیرا بیش از 
3۵ نوع ارتباط استخدامی داریم. معاونت روابط کار 
وزارتخانه موظف شده که ارزیابی و ساماندهی الزم را 
در دستور کار قرار دهد. البته نیازمندی های کارفرماها 
و پیمانکاران هم باید لحاظ شود زیرا نیازمندی های 
ویژه ای دارند که قواره های قراردادی مشــخصی را 
می طلبد. وی یادآور شد: به دنبال ساماندهی و حرکت 
به سمت اشتغال رسمی هستیم و اشتغال رسمی هم 

یعنی اشتغالی که بیمه داشته باشد.
    

کارگران شهرداری رودبار خواستار 
دریافت معوقات مزدی خود شدند

کارگران شــهرداری رودبار در اســتان گیالن 
خواستار دریافت بخشی از مطالبات معوقه برای تامین 
خرج و مخارج مربوط به شروع سال تحصیلی فرزندان 
خود شدند. به گزارش ایلنا، این کارگران گفتند: بابت 
4 ماه مطالبات مزدی سال جاری طلبکاریم. با توجه 
به مخارج سنگین تحصیلی فرزندان دانش آموزان و 
دانشجویمان از شهرداری می خواهیم بخشی از این 
طلب مزدی را پرداخت کند. طبق این گزارش، حدود 
۷۰ کارگری که در شهرداری و سازمان های وابسته به 
آن به صورت رسمی، قراردادی و پیمانی مشغول کار 
هستند، از اردیبهشت ماه سال جاری بابت مطالبات 
مزدی خود طلبکارند. در عین حال چندین ســال 
ســنوات و مانده مرخصی این کارگران نیز پرداخت 
نشده است. این افراد که از کارگران قدیمی شهرداری 
محسوب می شوند، گفتند: دســتمزد فروردین ماه 
خود را با چهار ماه تاخیر حدود یک ماه پیش دریافت 

کرده ایم و از آن پس دریافتی دیگری نداشته ایم.
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اخبار کارگری

»مســکن مهر«، »مسکن امید«، 
»مســکن اجتماعــی«، »مســکن 
کارگری«، »مســکن ملــی« و... نام 
بی شــمار طرح هــای بی فایــده ای 
اســت که تنها در دهه ۹۰ شمســی 
از آنها رونمایی شــد و دست آخر، نه 
تنها باعث بهبود وضعیت مسکن در 
کشور نشــدند، بلکه کار را به جایی 
رسانده اند که در کشوری که کارگران 
و حقوق بگیران آن، یکی از نازل ترین 
دستمزدهای جهان را می گیرند، به 
اذعان کارشناسان، قیمت این کاالی 
ضروری از کشــورهای اروپایی هم 

باالتر رفته است.
به گزارش »توسعه ایرانی«، هزینه 
مســکن این روزها به قــدری باالتر 
رفته است که مراکز رسمی تهیه آمار 
اقتصادی همچون بانــک مرکزی و 
مرکز آمار ایران، از قــرار دادن آن در 
ســبدی که به منظور اعالم نرخ تورم 
تهیه شــده، خــودداری می کنند و 
هر روز هم ابعــاد تازه تری همچون 
اجاره پشــت بام خانه ها برای اسکان 
کم درآمدهــا یا اجاره اشــتراکی دو 
یا ســه خانوار برای ایجــاد توانایی 
در پرداخــت اجاره خانه ها به گوش 

می رسد.
در این میان، دولت ها نیز تدبیری 
جــز نامگــذاری بــرای پروژه هایی 
که یــا کلنگ نمی خورند یــا اگر هم 
بخورنــد، دردی از اجاره نشــینان 
درمان نمی کنند، در آستین ندارند. 
همین بی برنامگی هم باعث شده که 

زمان ایجاد قدرت خرید با احتساب 
پس انداز دستمزد حقوق بگیران از 12 
سال در سال ۹۰ به 34 سال در سال 
۹۹ برسد، یعنی اگر جوان حداقل 2۰ 
ساله ای که پس از فراغت از تحصیل و 
دوران خدمت سربازی، به فرض ادامه 
ندادن تحصیالت، بــه کار و فعالیت 
بپردازد، در سن ۵4 ســالگی قادر به 

خرید مسکن خواهد بود.
در همین زمینه، یک کارشــناس 
اقتصاد مســکن گفــت: بــا توجه 
به چالش هــای متعــدد اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی و سیاســی در 
چند دهه اخیر، دولت سیزدهم باید 
مدیریت زمین و مســکن را در قالب 
طرح های جامع به عنوان بنیادی ترین 
نیاز مــردم در اولویــت کاری خود 
قرار دهــد. مدیریت زمیــن، تامین 
مسکن و محل کار، اساسی ترین نیاز 
و بسترساز آسایش و آرامش خانواده 

و توسعه فرهنگی و تمدن ساز است.
علی شماعی در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: چالش ها و ضرورت های 
توجه بــه مدیریت زمین و مســکن 
در چند دهــه اخیر افزایــش یافته 
است. ســوالی که برای همه مطرح 
است چرا مســئوالن، دالالن زمین و 
امالک، زمین خواران، رانت خواران و 
دســتگاه های دولتی این همه زمین 
و مســکن خوب و مجلل در اختیار یا 
احتکار کرده اند؟ چرا در ایران پهناور 
که به هر ایرانی حدود 3هکتار زمین 
از مســاحت ایران می رســد، برخی 

از جوانان ایرانی یــک آپارتمان ۷۰ 
متری نمی توانند داشته باشند؟ چرا 
محیط زندگی و کسب و کار مناسب 
برای همه مردم فراهم نیست؟ توسعه 
و پیشــرفت پایدار در کشور در گرو 
دسترســی عادالنه به مسکن، بستر 
کار و تولید و معیشت سالم برای همه 

محقق می شود.
استاد دانشگاه خوارزمی تصریح 
کــرد: اگر دولــت ســیزدهم بتواند 
معضل بافت های فرسوده را حل کند 
بزرگترین باقیات الصالحات و تحول 
و پیشــرفت تمدنی را در طول تاریخ 

ایران انجام داده است.
 بی مسکنی و بدمسکنی 

بیداد می کند
شماعی تاکید کرد: در حال حاضر 
بی مسکنی و بدمسکنی مردم، مانع 
توســعه یافتگی و رنج آور شده است. 
طی سال های 13۹۰ تا 14۰۰ سهم 
مســتاجران و افراد نیازمند مسکن 
از 1۸ بــه حدود 4۰درصــد افزایش 
یافته اســت. سهم مســکن در سبد 
هزینه خانوار طی ســال های 13۸۰ 
تا 14۰۰  از 21 بــه حدود 4۰درصد 

رسیده است.
وی اظهــار کــرد: اکثــر افــراد 
به ســن ازدواج رســیده و خانوارها 
درگیر تامین مســکن خود هستند. 
شــاخص دسترســی به مسکن که 
تا ســال 13۹۰ حدود 12 سال بود 
در حال حاضر به 34 ســال رســیده 
اســت. یعنی اگر هر خانوار 34 سال 

 تمــام درآمدهایــش را ذخیره کند، 
می تواند خانه دار شود.

کوچک سازی به کاهش قیمت 
مسکن منجر می شود

به گفته شماعی، کوچک سازی، 
و  زی  وم ســا مقا زی،  نبوه ســا ا
متنوع ســازی موجب کاهش دوره 
ســاخت و کاهش قیمت تمام شده 
مســکن می شــود. این کارشناس 
اقتصاد مســکن تاکید کرد: با توجه 
به اینکه اعطای اعتبــارات به افراد، 
تأثیر مثبت بر قیمت مســکن داشته 
توصیه می شــود که ایــن اعتبارات 
به انبوه ســازان با ملزم کــردن آنها 
برای ساخت واحد مســکونی برای 
خانوارهای کم درآمد داده شود. تولید 
و توزیع عادالنه مسکن استیجاری در 
دستگاه های دولتی و شرکت ها برای 
زوج های جوان با پس اندازهای آنها و 
انبوه سازی و کوچک سازی با هزینه 
کم ایجاد و به صورت اجاره به شــرط 
تملیک انجام شــود. همچنین اجاره 

ارزان قیمت، ۵ ســاله و 1۰ ساله در 
اختیار زوج های جوان قرار داده شود.
قیمت خانه در تهران از اروپا 

بیشتر شده است
یک کارشناس دیگر بازار مسکن 
نیز با بیان اینکه قیمت خانه در تهران 
با برخی شــهرهای اروپایی برابری 
می کند و بعضا بیشتر هم شده است، 
گفت: از ســال ۹۰ به بعد دچار رکود 
ســاخت و ساز شــدیم که نتیجه آن 
به شکل رشــد لجام گسیخته قیمت 

مسکن بروز پیدا کرد.
فرشــید پورحاجت در گفت وگو 
با ایســنا اظهار کرد: از ســال 13۹۰ 
فشــارهایی به حوزه ســاخت و ساز 
وارد شــده که تاثیرش را االن داریم 
می بیینیم. قیمــت خانه در تهران به 
قدری جهش کرده که با شــهرهای 
اروپایی برابری می کند و حتی بیشتر 
شده اســت. با قیمت رهن آپارتمان 
در تهران و کالن شــهرها می توان در 
ترکیه واحد مسکونی خریداری کرد.

وی افزود: بخش ساخت و ساز در 
ایران با انواع و اقسام موانع روبه رو شده 
است. تمام دستگاه های خدمات رسان 
نگاه درآمدی به این حوزه دارند و هیچ 
خدماتی به صنعت ســاختمان ارائه 
نمی دهند. عمده سازندگان، بخش 
تولید را را رها کرده و به فعالیت های 
واســطه ای مشــغول شــده اند و 
تولید ســاختمان در کشــور ریزش 
۵۰درصدی نســبت به سال 13۹۰ 

داشته است.
دبیــر کانون انبوه ســازان با بیان 
اینکه فرار سرمایه ها از بخش مسکن 
انعکاسی از فرار ســرمایه ها از کشور 
اســت، تاکید کرد: تولید در کشــور 
بســیار پرریســک شــده و بخش 
ســاختمان به عنوان موتور محرک 
اقتصاد کشــور در رکود عمیق به سر 
می برد. کار به جایی رسیده که تعداد 
واحدهای خریداری شــده توســط 
ایرانی ها در ترکیه از تعداد معامالت 
پرتقاضاترین منطقه تهران بیشــتر 

شده است.
مهاجرت نخبگان به فرار 
سرمایه ها بدل شده است

پورحاجت با بیان اینکه از مهاجرت 
نخبــگان بــه مهاجرت ســرمایه ها 
رسیده ایم، گفت: سرمایه گذار وقتی 
در داخل با انواع و اقســام مشکالت 
مواجه می شــود پولــش را به خارج 
انتقال می دهــد. ایرانی هــا در ماه 
گذشته با خرید ۹11 خانه در ترکیه 
رکورد ماهیانه خرید مســکن در این 
کشور را شکستند. این آمار نسبت به 

دو سال قبل رشد 4۷درصدی یافته 
در حالی که مرداد امســال معامالت 
در تهران 3۹درصد نســبت به سال 

گذشته کاهش پیدا کرد.
به گفته وی، هر کس خواسته در 
حوزه مسکن سرمایه گذاری کند به 
نوعی درگیر بروکراســی و مقررات 
دست و پاگیر شــده و عطای کار را به 
لقایش بخشیده اســت. از ۷۶۰هزار 
پروانه ساختمانی در سال 13۹۰ به 
کمتــر از 4۰۰هزار در ســال 13۹۸ 
رسیدیم و سال گذشته نیز آمار کمتر 

از این مقدار بود.
دبیر کانون انبوه سازان مدعی شد 
که نه تنها در تهران، بلکه در مناطق 
برخوردار سایر کالن شهرها بعضا نرخ 
رهن آپارتمان، میلیاردی شده است. 
با حدود نصف ایــن مبلغ می توان در 
استانبول خانه خریداری کرد. مردم 
این مسائل را تشخیص می دهند و به 
دنبال رفاه و آسایش در بیرون از مرزها 
می گردند. البته در بســیاری موارد 
هم ســرمایه خود را پس از انتقال به 
کشورهای منطقه از دست می دهند و 
از اینجا رانده و از آنجا مانده می شوند.

پورحاجت، کســری مســکن در 
کشــور را حــدود ۵ میلیــون واحد 
دانست و افزود: این یعنی ما ۵ میلیون 
ظرفیت در بخش مســکن داریم که 
باید از آن در جهــت رونق اقتصادی 
اســتفاده کنیم. اما عجیب است که 
راه تولید مسکن را بن بست کرده ایم. 
اولین کار دولت و مجلس باید اصالح 
سیاست های مالیاتی در بخش مسکن 
باشد. هم اکنون به جای وضع مالیات 
بر داللی مسکن، فشار بر دوش حوزه 
تولید قــرار دارد. قوانیــن و مقررات 
رکودزا باید برداشته شود. اگر موانع از 
میان برود در گام اول ظرفیت افزایش 
3۵درصدی تولید مسکن را داریم و 
می توانیم به تدریج به اهداف ساخت 
ساالنه یک میلیون واحد مطابق قانون 
جهش تولید و تامین مســکن دست 

پیدا کنیم.

افزایش نرخ اجاره نشینی از ۱۸ به۴۰درصد طی ۱۰ سال

34 سال پس انداز برای خرید مسکن حداقلی

خبر

برنامه چشم انداز یکشــنبه شب ساعت 21 
شــبکه ایران کاال به موضوع اصالح روابط کار، 
تامین اجتماعی و توسعه اشــتغال اختصاص 

داشت.
در این برنامــه »علیرضا محجوب« دبیرکل 
خانه کارگر در پاسخ به این سوال که آیا نباید برای 
افزایش اشتغال قوانین مربوط به تامین اجتماعی 
را تغییر داد، گفت: اعمال و بخشنامه های سازمان 
تامین اجتماعــی بدون ایراد نیســت و نباید از 
تمامی آنها دفاع کرد. معتقدیم همه اینها قابل 
گفت وگو است و به بخشــی از این بخشنامه ها 

ایراد وارد است.
وی ادامــه داد: برخی از دســتورالعمل ها و 
بخشــنامه ها فراتر از قانون اســت و مــا این را 
بارها تذکر داده ایم. اگر منظور از تســهیل کار 
برای کارفرمایان، تصحیح این بخشــنامه ها و 
تصمیماتی اســت که در دوره هــای مختلف و 
توسط برخی از مدیران گرفته شده، درست است 
و ما آن را قبول داریم اما اگر منظور تغییر و اصالح 
قانون کار و قانون تامین اجتماعی است، ما بارها 

مخالفت خود را با این موضوع اعالم کرده ایم.
محجوب گفت: بسیاری از بخشنامه ها باید به 

مبدا قانون بازگردد و با قانون مورد قضاوت قرار 
بگیرد، در این صورت برخی از مشــکالت پیش 
نمی آید. دقت داشــته باشــیم که نباید کلیات 
قانون را زیر سوال ببریم. به اعتقاد ما نظام تامین 
اجتماعی و اصل 2۹ قانون اساسی که حکم به این 

نظام کرده، غیرقابل تغییر است.
 اشتغال موضوعی متفاوت 

از روابط کار است
دبیرکل خانــه کارگر بیان کــرد: وقتی هم 
درباره قانون کار صحبت می کنیم، در خصوص 
کلیت آن بحث می کنیم و از کلیت آن قانون دفاع 
می کنیم. معتقدیم اشتغال موضوعی متفاوت با 

روابط کار است.
محجوب تاکید کرد: لــذا همواره از تمامیت 
قانون کار و قانون تامین اجتماعی دفاع می کنیم 
و از این موضع کوتــاه نمی آییم. معتقدیم حتی 
حقوقی که برای حمایت از کارگران نوشته شده 
کم است و باید حمایت های جدید و جدی تری 
از کارگران صورت بگیرد. برخی از روابط باید به 

گونه دیگری نوشته شود.
وی بیان کرد: ســوال من این اســت که آیا 
نیروی متخصصی که از دانشگاه فارغ التحصیل 

شده، حاضر می شود با همین حداقل حقوقی که 
برایش تعیین شده کار کند که باز هم می خواهند 
از سر و ته این قوانین و حقوق بزنند؟ االن خیلی 
از جوانان معتقدند بیکاری بهتر از این است که با 
این حقوق سر کار بروند. اینها موضوعاتی است 

که وجود دارد و باید به آن توجه کرد.
دبیــرکل خانه کارگر گفــت: اگر صحبت از 
تصحیح است، ما به اصالحی نیاز داریم که سازنده 
باشد و نسل آینده را به حقوق اجتماعی امیدوار 
کند. نمی توانیم حقوق اجتماعی را به ۵۰سال 
قبل برگردانیم و بعد بگوییم به نسل آینده فکر 

می کنیم و می خواهیم اشتغال ایجاد شود.
بدهی دولت باعث فشار تامین اجتماعی 

به کارفرمایان شده است
در بخش دیگری از ایــن برنامه »علی اصغر 
آهنی ها« نماینده کارفرمایان در شــورای عالی 
کار، در پاســخ به این ســوال که آیا نباید برای 
افزایش اشتغال قوانین مربوط به تامین اجتماعی 
را تغییر داد، گفت: طی برنامه سوم مصوب شد 
قانون تامین اجتماعی، قانون کار و قانون بیمه 
بیکاری همزمان بازنگری و اصالح شود به نحوی 
که روابط بین کارفرما و کارگر را به شکل شفاف 

تعریف کند و ابهاماتی را کــه در خیلی از بندها 
وجود دارد، رفع کند.

وی ادامه داد: متاسفانه قریب به 2۰سال از آن 
زمان می گذرد و دولت ها این کار را انجام ندادند. 
طبیعتا ما باید این قوانین را به روز و اصالح کنیم 
و روابط بهتری را برای کارگــران و کارفرمایان 

داشته باشیم.
آهنی ها با اشاره به قوانین مربوط به کارهای 
سخت و زیان آور گفت: در حال حاضر بسیاری 
از مشــاغلی که ســخت و زیان آور نیستند در 
زمره کارهای ســخت و زیان آور قــرار گرفته و 
این موضوع هم بــه کارفرما هزینــه وارد کرده 
و هم از آنجا که شــخصی که باید 3۰ســال کار 
کنــد، 2۰ســال کار می کنــد، به ســازمان 

 تامین اجتماعی هــم زیان وارد کرده اســت.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره 
به بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: 
این بدهی االن بــاالی 3۰۰هزار میلیارد تومان 
است و سازمان تامین اجتماعی برای اینکه چرخ 
خود را بچرخاند، با بخشــنامه های جدیدی که 
صادر کرد به کارفرمایان فشار بیشتری وارد کرد. 
بازرسی تبدیل به حسابرســی شد و مشکالت 

بسیاری را برای کارفرمایان به وجود آورد.
وی گفت: در دوره آقای ساالری نگاه تامین 
اجتماعی به ســمت اصالح رفت و امیدواریم در 
دولت جدید این اصالحــات را ادامه دهیم. اگر 
روابط کار را سالم کنیم، می توانیم بستر مناسبی 

برای اشتغال و سرمایه گذاری فراهم کنیم.

دبیرکل خانه کارگر:

تمامیت قوانین کار و تامین اجتماعی قابل مذاکره نیست

ایرانی ها در ماه گذشته با 
خرید ۹۱۱ خانه در ترکیه، 

رکورد شکستند. این 
آمار نسبت به دو سال 
قبل رشد ۴۷درصدی 

یافته در حالی که مرداد 
امسال معامالت در تهران 
۳۹درصد نسبت به سال 
گذشته کاهش پیدا کرد

شاخص دسترسی به 
مسکن که تا سال ۱۳۹۰ 

حدود ۱۲ سال بود در حال 
حاضر به ۳۴ سال رسیده 
است. یعنی اگر هر خانوار 

۳۴ سال تمام درآمدهایش 
را ذخیره کند، می تواند 

خانه دار شود
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