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شریعتمداری:
سبد معیشت کارگران تا پایان 

سال تعیین می شود

وزیر تعاون، کار و رفاه و اجتماعی گفت: کمیته 
تعیین دســتمزد در حال تعیین ســبد معیشت 
کارگران است. به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری 
گفت: کمیته تعیین دستمزد از کمیته های فعال 
است و با همکاری وزارت کار، نمایندگان کارگری و 
کارفرمایی در جریان است. وی افزود: مباحث تعیین 
سبد معیشت کارگران براساس نرخ تورم در حال 
انجام است. شریعتمداری اظهار امیدواری کرد تا 
پایان امسال کمیته تعیین دســتمزد به تصمیم 

معقول برسد.
    

تجمع کارگران مقابل 
استانداری کردستان

کارگران پروژه آبرسانی سد گاران در سنندج، 
در اعتراض عدم پرداخت معوقــات مزدی مقابل 
استانداری کردستان، تجمع کردند. به گزارش ایلنا، 
این کارگران می گویند: نزدیک به ۱۰۰ نفر هستیم 
که برای شرکت شایگان مهر آپادانا در پروژه آبرسانی 
سد گاران کار می کردیم اما نزدیک به سه ماه است که 
شرکت تعطیل و معوقات مزدی کارگران پرداخت 
نشده است. طبق اظهارات کارگران، معوقات مزدی 
کارگران بین ۴ تا ۶ ماه است که بعد از سه ماه تعطیلی 
شرکت، هنوز پرداخت نشده اســت. این کارگران 
می گویند: کارگران چند ماه است که نتوانسته اند 
دستمزد کارشان را دریافت کنند. در شرایط گرانی و 
مشکالت معیشتی چطور می توان با چند ماه حقوق 

معوقه یک خانواده را اداره کرد؟
    

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه:
 کارگران نگران 

روزهای پایانی سال هستند

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه گفت: با قرار گرفتن 
در روزهای پایانی سال، نگرانی جامعه کارگری در 
خصوص احتمال اخراج از کار و عدم پرداخت حقوق 
و مطالبات پایان سال تشدید می شود. داوود میرزایی 
در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: پرداخت نکردن 
حقوق، عیدی و سنوات برخی کارگران شرکت های 
تولیدی و صنعتی در روزهای پایان سال، نخستین 
نگرانی جامعه کارگری است و آنها از اینکه شب عید 
به دلیل قرار گرفتن در تنگنــای اقتصادی قادر به 
تامین نیازهای فرزندان و کاالهای مورد نیاز نوروز 
نباشند، نگران بوده و استرس دارند. وی افزود: خالی 
بودن سفره کارگران در شب عید و شرمنده شدن 
آنها نزد خانواده چالش جدی پیش روی کارگران در 
روزهای پایانی سال است. دبیر اجرایی خانه کارگر 
ساوه، نبود امنیت شغلی، قراردادهای کوتاه مدت 
یک ماهه و بعضا قراردادهای سفیدامضا را دومین 
نگرانی جامعه کارگری برشــمرد و افزود: کارگران 
در روزهای پایانی سال نگران هستند که با آغاز سال 
جدید نتوانند به شغل قبلی خود ادامه دهند و این 
احتمال وجود دارد که کارفرمایان اقدام به تعدیل نیرو 
کنند. وی از کارفرمایان و مدیران دولتی خواست تا 
با اتخاذ راهکارهای عملــی ضمن حمایت از تولید 
کشور اجازه ندهند در بین جامعه کارگری نگرانی 
ایجاد شود و کلیه مطالبات و معوقات کارگران قبل از 
آغاز سال جدید پرداخت شود. میرزایی از نظام بانکی 
کشور و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و نیز ادارات 
تامین اجتماعی و امور مالیاتی خواست تا با کمک به 
صنعت و با تقسیط یا استمهال مطالبات بخش های 
دولتی اجازه دهند که مدیران و کارآفرینان پرداخت 

مطالبات کارگری را در اولویت قرار دهند.
    

کارفرمایان موظف به پرداخت حق 
بیمه دوره کارآموزی کارگران شدند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای 
وحدت رویه ای، کارفرمایان را موظف به پرداخت حق 
بیمه دوره کارآموزی کارگران کرد. به گزارش روابط 
عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص آرای صادره 
از هیات های تشخیص و حل اختالف کارگر و کارفرما 
درباره پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران، 
هیات عمومی دیوان عدالــت اداری پس از بحث و 
بررسی اعالم کرد کارفرمایان موظف به پرداخت حق 

بیمه در دوره کارآموزی کارگران هستند.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

تضاد طبقاتی نهفتــه در فضاهای 
شهری، مختصات بسیار عجیب و غریبی 
پیدا کرده است. براســاس گزارش ها، 
گران ترین خانه معامله شــده در مهر 
ماه امسال در تهران، متری 7۱میلیون 
و 95۰ هزار تومان بوده یعنی یک خانه 
3۴7متری حــدودا 25میلیارد تومان 

معامله شده است. 
با این حساب، یک کارگر با حداقل 
دســتمزد برای خرید چنین خانه ای 
باید ۱۰۰۰سال پیاپی، همه مزدش را 
پس انداز کند. البته خرید خانه الکچری 
برای طبقه کارگر در همــه جای دنیا، 
رویایی بیش نیست اما سوال اینجاست 
که چه گروه های طبقاتی، با چه شغل و 
چه سطح دستمزدی، می توانند خانه 
متری 72 میلیــون تومانی بخرند! این 
عده چه کسانی هستند و کجای نمودار 
طبقاتی ایران قــرار می گیرند و آیا این 
اتفاق، نشان دهنده یک بیماری مهلک 

اقتصادی نیست؟
بــا قاطعیت تمام می تــوان گفت 
دغدغه مســکن، مهم تریــن دغدغه 
بخش عظیمــی از جمعیت کشــور 
اســت. پیش از آغــاز روند توســعه 
همه جانبــه سیاســت های تعدیل 
ساختاری و آزادســازی بازار اقتصاد، 
تنها طبقات فرودســت و پایین ترین 
الیه های طبقه کارگر بودند که دغدغه 
مسکن داشــتند و طبقات متوسط و 
مزدبگیران الیه هــای باالتر ازجمله 
معلمان، پرستاران و کارگران ماهر و 
متخصص، می توانســتند با اندوخته 
ســالیان و گرفتن وام بانکی، خانه دار 

شــوند اما حاال سال هاست که اوضاع 
فرق کرده است.

در دهه های گذشته، طی روندی نه 
چندان خودبه خودی، مســکن تبدیل 
به کاالیی لوکــس و دور از دســترس 
شده که تنها طبقات بســیار برخوردار 
شــامل مدیران عالی رتبه و نزدیکان به 
بلوک های قدرت و ثروت، توان خانه دار 
شدن دارند. قاطبه مردم از بدیهی ترین 
حق شهروندی خود یعنی حق داشتن 
مســکن محروم مانده اند؛ حقی که در 
قانون اساســی به صراحت مورد تاکید 

بسیار قرار گرفته است.
این روند با اوج گیری سیاست های 
تعدیلــی و با فاصلــه گرفتن مــزد از 
هزینه های زندگی در دهه های 7۰ و ۸۰ 
شمسی آغاز شد و در دهه 9۰، به خصوص 
بعد از موج های تورمی سال های 92-9۱ 
و 9۶، به اوج رســید و البتــه معادالت 
اقتصادی به روشنی نشان می دهد که 
این موج سر ایستادن ندارد و اوضاع در 

سال آینده، رو به وخامت بیشتر می رود.
گــزارش یازدهــم دی مــاه بانک 
مرکزی، اطالعات نه چندان خوشایندی 
در ارتباط با وضعیت مســکن طبقات 
مردم ارائه داده اســت. براســاس این 
گزارش، در ماه هــای منتهی به دی ماه 
9۸، نرخ اجاره مسکن در تهران 2۸درصد 
افزایش یافته است. کرایه مسکن در کل 
مناطق شهری کشور نســبت به سال 
گذشــته، بیش از 3۰درصد افزایش را 
تجربه کرده و اجاره بهای مســکن در 
تهران در مهر ماه امســال، به باالترین 

میزان خود رسیده بود.
در این وضعیت اگر رقم ۱2میلیون و 
5۰۰هزار تومانی متوسط قیمت مسکن 

در تهران را که توسط بانک مرکزی ارائه 
شده را در یک متراژ متوسط ۸۰ متری 
برای اسکان یک خانوار چهار نفری در 
نظر بگیریم، یک کارگر برای خرید این 
خانه باید ۴۱ سال و نیم، تمامی حداقل 

حقوق خود را پس انداز کند.
در شــرایطی که کارگران با حداقل 
دســتمزد 2 میلیون تومانی و طبقات 
باالتر مزدبگیر با متوسط دستمزد بین 2 
تا ۴ میلیون تومانی، با تورم ساالنه بیش 
از ۴۰درصد دست و پنجه نرم می کنند، 
قیمت خرید و حتی اجاره بهای مسکن، 
با سرعت سرســام آور افزایش یافته و از 
حد تمکن خانوارهای طبقات فرودست 
و متوسط خارج شده و به نظر می رسد 
اگر تمهیدات خاصی اندیشیده نشود، 
اوضاع در سال آینده به مراتب دشوارتر 
خواهد شد. داده های الیحه بودجه 99 
نیز به خوبی نشان می دهد که قرار نیست 
معادالت بازار مسکن در سال آینده به 

نفع طبقات مزدبگیر تغییر کند.
رشــد ۱3درصدی بودجه عمرانی 
در الیحه ســال 99 نشــان از این دارد 
که دولت قرار نیســت در ســال آینده 
ساخت وســاز دولتی را رونق بخشد و 
به توسعه بناها و زیربناهای عمرانی به 
طور جدی ورود کند و تنها در پی اتمام 
طرح های نیمه تمام است. با این حال، بنا 
به پیش بینی دبیر انجمن انبوه سازان قم، 
هزینه ساخت خانه افزایش خواهد یافت 
و قیمت تمام شده تولید ساختمان، از این 

هزینه های افزایشی متاثر خواهد شد.
»محمدعلی ربانی« اعتقــاد دارد 
در سال آینده قیمت مسکن 5۰درصد 
افزایش خواهد یافت. با آنکه دولت وعده 
ساخت صدها هزار ساختمان را داده اما 

تنها 7۰ تا ۸۰هزار قرارداد را قرار اســت 
اجرا کند. ضمن اینکه پروســه ساخت 
مسکن های ملی تا سه سال آینده طول 
می کشــد و تاثیری در کاهش قیمت 

مسکن ندارد.
با این حســاب، طرح مسکن ملی با 
توجه به مختصات زمانی کــه دارد و با 
اســتناد به داده های الیحه بودجه که 
نشــان دهنده عدم رونق ساخت و ساز 
دولتی  در ســال آینده است، نمی تواند 
رکود مسکن را بشکند و مردم را به خرید 

مسکن قادر کند.
در این شرایط،  نایب رئیس اتحادیه 
امالک پیش بینی کــرده در ۶ ماه اول 
سال آتی میزان معامالت مسکن رشد 
محسوس نخواهد داشــت و قیمت ها 
تقریبا ثابت می مانند. به گفته حســام 
عقبایی، در نیمه اول سال آینده، رکود 
غیرتورمی بر بازار مسکن حاکم خواهد 
بــود و در حالی که قیمت هــا افزایش 
نخواهد یافت، باز هم شاهد رکود خواهیم 

بود.
این رکود به گفته »فرامرز توفیقی« 
رئیــس کمیته دســتمزد کانون عالی 

شوراهای اســالمی کار کشور، ناشی از 
قدرت خرید پایین قاطبه مردم اســت. 
وی در توضیح این امــر می گوید: بازار 
مســکن مانند بازار تمام اقالم و کاالها، 
تابع نظام عرضه و تقاضاســت. عرضه و 
تقاضا، تعادل بازار را تعیین می کند. ما 
امروز در بازار مســکن، مشتری نداریم 
یعنی تقاضا نیســت اما عرضه به وفور 
وجود دارد. عرضه کنندگان مســکن، 
بیشتر شــرکت های بانکی هستند. در 
سال های گذشته، هلدینگ های بانک ها 
تا دلتان بخواهد مسکن ساخته اند که 
روی دست شان مانده و از آن طرف باید 
به بانک مرکزی حســاب پس بدهند، 
ولی نمی توانند و به همین دلیل است که 

رکود حاکم شده است.
او ادامــه می دهــد: از آن طرف هم 
بانکداری پر از ربا که بانک مسکن آن را 
باب کرده، توان دریافت وام بانکی برای 
خرید مسکن را از مردم سلب کرده است. 
بانک مسکن 2۴۰ میلیون وام مسکن 
می دهد اما 597 میلیون پس می گیرد! 
هیچ عدالتی در این نوع وام دادن نیست و 
مردم قادر به گرفتن و بازپس دهی چنین 
وامی نیستند. یک کارگر چطور می تواند 
ماهی ۴ میلیون تومان اقساط وام مسکن 

را بپردازد؟
البته اینکه قیمت مســکن در سال 
بعد ثابت بماند و دچار رکود تورمی شود 
یا اینکه ثابت نماند و 5۰درصد افزایش 
قیمت را تجربه کند، چندان فرقی به حال 
طبقات متوســط و رو به پایین نخواهد 
کرد. همین نرخ های فعلی بسیار دور از 
دسترس کارگران و مزدبگیران است و 
مدت هاست که »خانه دار شدن« برای 

مردم تبدیل به یک رویا شده است.
توفیقی می گوید: بازار مسکن پر از 
التهاب و رکود است و از آن طرف دولت 
نیاز دارد پول به دست بیاورد. بازگشت 
سود در بازار مسکن، سریع نیست. سود 
سریع در بازار ارز و مســکوکات و اوراق 
قرضه است که زودبازده هستند و الجرم 
دولت برای ورود به این بازارها تمایل دارد 
اما اگر دولت نخواهد تمهیداتی اساسی 
بیندیشد و به طور جدی و مسئوالنه به 
بازار مسکن ورود نکند، این بازار در سال 
آینده و ســال های بعدتر از رکود خارج 

نمی شود.
او راهکار را در بازگشــت به الزامات 
قانون اساسی و قانون کار با تاکید بر اصل 
3۱ قانون اساسی و ماده ۱۴9 قانون کار 
می داند و می گوید: دولت باید مسئولیت 
اجتماعی خود را در قبال تامین مسکن 
برای مردم با اولویــت کارگران بپذیرد 

و در جهــت الزامات مــاده ۱۴9 قانون 
کار حرکت کند. تنها حرکت در جهت 
الزامات این ماده قانونی ست که موجب 
خواهد شد کارگران توان خرید خانه پیدا 
کنند و بازار مسکن از رکود وحشتناک 

فعلی خارج شود.
توفیقی اضافه می کنــد: آیین نامه 
تبصره دو مــاده ۱۴9 )نحــوه و میزان 
مشــارکت دولت در تامین مســکن 
کارگری( که در شورای عالی کار تدوین 
شده، به رغم گذشت نزدیک به دو هفته، 
هنــوز در هیات دولت تصویب نشــده 
است. برای به ثمر رسیدن طرح 27۰هزار 
واحدی مسکن کارگری که پیش از این، 
وزیر کار وعــده آن را داده، باید هرچه 
ســریعتر این آیین نامه تصویب و ابالغ 
شود و زیرساخت های ثبت نام کارگران 
در سامانه درخواست فراهم شود تا بتوان 
تفاهم نامه وزارت کار با وزارت مسکن و 
شهرسازی را تحت نظارت تعاونی های 

کارگری اجرایی کرد.
به نظر می رســد برای خــروج از 
بن بست موجود، سال آینده دولت باید 
مسئوالنه و با تمام توان به بازار مسکن 
ورود کند و امکان مشارکت گروه های 
اجتماعی بــه خصوص کارگــران در 
قالب نهادهای مدنــی قانونی ازجمله 
تعاونی هــای کارگری فراهم شــود. 
در غیر ایــن صورت، خانه دار شــدن 
کارگران و ســایر مزدبگیران ازجمله 
معلمان و پرســتاران، نه تنها در تهران 
و کالن شــهرها بلکــه در شــهرهای 
حاشیه ای و بی امکانات نیز یک امکان 
دور از دســترس باقی خواهد ماند. هر 
چند باید گفت مدت هاست که »تضاد 
طبقاتی« در فضاهای شهری به شدت 
اوج گرفته و طبقات فرودست و متوسط 
از محالت برخوردار و مرفه شــهرهای 

بزرگ، به اجبار بیرون رانده شده اند.

کل دستمزد 40سال یک کارگر کمتر از قیمت یک خانه 80 متری است

بیداد تضاد و نابرابری در بازار مسکن ایران

خبر

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: با توجه به شرایط 
اقتصادی موجود، چنانچه برای تعیین دستمزد و بهبود شرایط 
زندگی کارگران، توجه ما به کارفرمایان معطوف شــود، مشاغل 
خرد، متوسط و کوچک آسیب جدی می بینند. علی اصغر آهنی ها 
در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: عمده ترین درآمد کشور بر پایه های 
درآمدهای نفتی اســت و در مقابل کمترین برآورد درآمدی از 
کاالهای غیرنفتی است. وی بیان کرد: بیشترین اشتغال در کاالهای 
غیرنفتی است به این صورت که بیش از 9۰درصد مشاغل، مشاغل 
خرد، متوسط و کوچک است و تولید ثروت براساس فکر و اندیشه و 
کار است. این نماینده کارفرمایی افزود: در سال های گذشته چون 

پایه درآمدی کشور منابع نفتی بوده، توجه جدی به مشاغل خرد 
و متوسط نشده است. در این راستا نقصان هایی را در بخش قانون 
کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری داریم که مشکالتی را برای 
کارفرمایان ایجاد کرده است. آهنی ها گفت: در برنامه سوم توسعه 
مقرر شد که شرکای اجتماعی )نمایندگان کارگری، کارفرمایی( 
قانون کار را بررسی کنند و در نهایت اصالحات الزم انجام شود اما 
متاسفانه اقدام عملیاتی درستی در این خصوص انجام نشد و بیشتر 
مشکالت در این سال ها، به علت بی توجهی به این موضوع بود. وی 
بیان کرد: سال گذشته به دلیل مشکالت تورمی و عدم توزیع کاالی 
اساسی به شکل صحیح، هزینه زندگی مردم افزایش یافت و برخی 

افزایش دســتمزد را راه حل آن عنوان کردند و در نتیجه مجموع 
این اتفاقات فشارهای مضاعفی را به جامعه کارفرمایان وارد کرد. 
نماینده کارفرمایان ادامه داد: در حالی که در بخش هایی همچون 
نفت و پتروشیمی یک درصد قیمت تمام شده مربوط به نیروی 
انسانی است در مشاغل خرد و متوسط دستمزد به طور میانگین 
2۰ تا 5۰درصد سهم را در تولید کاال دارد. وی اضافه کرد: هر چه 
سهم دستمزد در کاالی تولیدی افزایش یابد و از طرف دیگر رکود 
اقتصادی حاکم باشد و قدرت افزایش نرخ نباشد، در مدت کمی 
زمینه توقف تولید، خروج نیروی انسانی و بیکاری را شاهد خواهیم 
بود. آهنی ها تصریح کرد: امسال نیز با توجه به شرایط اقتصادی 

کشور، اگر تنها به یک نکته بسنده کنیم و از کمک های جانبی که 
می تواند دولت داشته باشد پرهیز کنیم، آسیب جدی به کسب و 
کارهای خرد، کوچک و متوسط وارد می شود. وی بیان کرد: در ستاد 
تعیین دستمزد بررسی ها را شروع کردیم و آمار را از مرکز آمار اخذ 
می کنیم تا در نهایت به میزان درستی از هزینه سبد خانوار برسیم 
و امیدواریم با کمک دولت شــرایط زندگی بهتری برای کارگر و 

کارفرما فراهم شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار:

تعیین مزدهای نامتعارف، مشاغل خرد و کوچک را از بین می برد

به رغم اینکه در ســال گذشته به طور خالص 
حــدود ۴۶۰هزار فرصت شــغلی ایجاد شــد، 
کارشناســان معتقدند اگر دو ضعف عمده برای 
توسعه بازار کار رفع نشود قطعاً سال آینده با ریزش 

فرصت های شغلی مواجهیم.
»علی امینی« کارشناس سابق سازمان برنامه 
و بودجه در گفت وگو با خبرگــزاری مهر گفت: 

براســاس برآوردهای صورت گرفته توسط امور 
اقتصاد کالن ســازمان برنامه و بودجه، در سال 
گذشته یک میلیون و ۱۱9هزار فرصت شغلی در 
کشور ایجاد شده بود اما به دلیل اینکه تعداد زیادی 
از فرصت های شــغلی از بین می روند، مجموع 
اشتغال خالص کشور به مراتب کمتر از میزان ایجاد 
شده است. به عبارتی با احتساب ریزش مشاغل 

آنچه به طور خالص ایجاد شده، ۴۶۴هزار فرصت 
شغلی است. این پژوهشگر بازار کار با بیان اینکه هر 
چند ایجاد یک میلیون شغل رقم قابل دسترسی 
است، اما قطعاً در صورت تداوم سیاست های موجود 

قطعاً قابل تحقق نخواهد بود.
وی با اشاره به عدم تناسب امکانات و منابع با 
هدف ایجاد یک میلیون شغل، تاکید کرد: با توجه 
به اینکه در سال گذشته یک میلیون و ۱۱9هزار 
شــغل ناخالص ایجاد شــده پس هدف گذاری 
اشتغال یک میلیونی غیرقابل دسترس نیست 
اما الزاماتی دارد و متناســب با آن باید امکانات و 

منابع تجهیز شوند. امینی درباره الزامات تحقق 
هدف ایجاد یک میلیون شغل گفت: بخش عمده 
اشتغال کشــور بر اثر مکانیزم ها و سازوکارهای 
جاری اقتصاد ایجاد شــده و واحدهای صنفی و 
صنعت کارخانه ای بنا به نیاز خود نسبت نیروی 
کار جذب کردند که حتی بخشی از این اشتغال، 
فرصت های شغلی غیررسمی و کم کیفیت است. 
وی افزود: امــا با توجه به اینکه بخش اشــتغال 
غیررسمی کشور اشباع شــده، این هشدار را از 
اکنــون می دهیم قطعاً در صورتــی که الزامات 
اجرای برنامه های سیاســتی توســعه بازار کار 

فراهم نشود در سال بعد با ریزش اشتغال مواجه 
خواهیم بود. این پژوهشگر بازار کار با تاکید بر اینکه 
دولت باید همت جــدی در زمینه فراهم کردن 
زیرساخت های اشتغالزایی داشته باشد، گفت: 
براساس برآوردها در ســال 9۶ عماًل اعتباری از 
منابع بانکی برای اشتغال جذب نشد و در سال 97 
نیز از 2۰هزار میلیارد تومان منابع بانکی اشتغال، 
کمتر از ۸درصد جذب شد، ضمن اینکه در حوزه 
اجرای سیاســت های فعال بازار کار در دو سال 
گذشته فقط ۱۰۰میلیارد تومان منابع تخصیص 

پیدا کرد که این روند باید اصالح شود.

کارشناس سابق سازمان برنامه و بودجه:

بخش اشتغال غیررسمی کشور اشباع شده است

بانکداری پر از ربا، توان 
دریافت وام بانکی را از 

مردم سلب کرده است. 
بانک ۲40میلیون وام 

مسکن می دهد؛ اما ۵۹۷ 
میلیون پس می گیرد! 
عدالتی در این نوع وام 

دادن نیست و مردم قادر به 
گرفتن و بازپس دهی چنین 

وامی نیستند. یک کارگر 
نمی تواند ماهی 4 میلیون 

تومان قسط بپردازد

براساس گزارش بانک 
مرکزی، در ماه های 

منتهی به دی ماه ۹8، نرخ 
اجاره مسکن در تهران 

۲8درصد افزایش یافته و 
کرایه مسکن در کل مناطق 

شهری کشور نسبت به سال 
گذشته، بیش از ۳0درصد 

افزایش را تجربه کرده است
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