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صالحینیا:
 23درصد واحدهای کوچک 

با  رکود مواجه اند
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی گفت: ۲۳درصد از واحدهای صنعتی کوچک 
و متوسط با رکود مواجه اند که بخشی از مشکالت آنها 
به فرآیند تولید و بازسازی و نوسازی بازمی گردد. 
به گزارش ایلنا، محســن صالحی نیا اظهار داشت: 
۷۰هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط در کشور 
فعال هستند که از این تعداد، ۴۵هزار واحد تولیدی 
صنعتی و معدنی در شهرک های صنعتی مستقرند. 
وی گفت: تا پایان ســال جاری تعــداد واحدهای 
احیا شده در کشــور به ۲هزار واحد خواهد رسید. 
۲۳درصد از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط 
با رکود مواجه اند که بخشــی از مشــکالت آنها به 
فرآیند تولید و بازسازی و نوســازی بازمی گردد و 
بخش دیگر هم به علت کمبود نقدینگی و مشکالت 
ناشی از تحریم اســت. به گفته مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شــهرک های صنعتــی، نه تنها 
احیای واحدها در برنامه های این ســازمان است 
بلکه حفظ واحدهای فعال و افزایش ظرفیت تولید 
نیز از برنامه های این سازمان است. وی با بیان اینکه 
۱۵درصد از واحدهای تولیدی کشور با ظرفیت ۳۰ 
تا ۴۰درصد کار می کنند، اظهار داشت: این واحدها 
باید به ظرفیت حداقل ۵۰درصد برسند و به همین 
دلیل اقدامات سازمان صنایع کوچک برای این پایش 

و کمک به این واحدها مستمر است.
    

معاونوزیرکارخبرداد:
 1300 واحد صنعتی 

در آستانه بحران

معــاون روابــط کار وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: در کشــور ۱۳۰۰ واحد صنعتی 
در آســتانه بحران داریم که ۳۸ مورد از آنها مربوط 
به لرســتان اســت. به گزارش خبرگــزاری مهر، 
حاتم شاکرمی در ســتاد ملی تسهیل و رفع موانع 
تولید در لرستان با اشــاره به اینکه لرستان ضعف 
کهنه ای در توســعه نیافتگی دارد که بخشی از آن 
عدم سرمایه گذاری بوده اما بخش دیگر آن کاهش 
بهره وری در حوزه کار و تولید است، اظهار داشت: در 
بحث استفاده از سرمایه های فیزیکی هم از بهره وری 
خوبی بهره مند نیستیم. باید فکری کرد و حداقل 

کارگروهی برای این منظور تشکیل شود.
وی با بیــان اینکــه در خصــوص واحدهای 
مشکل دار صنعتی در کشور ۱۳۰۰ واحد در آستانه 
بحران داریم که ۳۸ مورد از آنها مربوط به لرستان 
است، تصریح کرد: ۵۸۰۰ نفر در واحدهای بحرانی 
لرستان مشغول هستند که بین ۲ تا ۳ ماه و بعضاً ۵ 

ماه است حقوق نگرفته اند.
    

 نیم میلیارد انسان، 
کار با درآمد کافی ندارند

گزارش جدید سازمان ملل نشان می دهد کار با 
درآمد پایین در حال تبدیل به یک معضل جدی است. 
به گزارش ایسنا، سازمان ملل در گزارشی اعالم کرد 
که در حال حاضر بیش از ۴۷۳ میلیون نفر در جهان 
زندگی می کنند که میزان درآمدهای شغلی آنها به 
میزان کافی برای پاسخگویی به هزینه های زندگی 
آنها نیست. انتظار می رود که امسال یکی از بدترین 
سال ها برای بازار کار در سطح جهان طی یک دهه 
اخیر باشد؛ طوری که سازمان جهانی کار پیش بینی 
کرده امسال ۱۹۰ میلیون نفر در سطح جهان از کار 
خود بیکار شوند که این رقم ۲.۵ میلیون نفر بیشتر 
از رقم ثبت شده در ســال قبل است. در حال حاضر 
۵.۷ میلیارد نفر در سراســر جهان کار می کنند که 
بسیاری از آنها حقوق کافی را دریافت نمی کنند. گای 
رایدر، مدیر سازمان جهانی کار در همین رابطه گفت: 
برای میلیون ها انسان عادی اکنون یافتن کاری برای 
رسیدن به زندگی بهتر دشوار شده است. رایدر در ادامه 
سخنانش با اشاره به باقی ماندن مشکل فرصت های 
نابرابر شغلی در سطح جهان گفت: بسیاری از کشورها 
با وجود داشتن نیروی انسانی ماهر و مستعد، ظرفیت 
الزم برای بهره بردن از آنهــا در تقویت اقتصاد خود 
را ندارند. به گفته سازمان ملل، در حال حاضر ۶۳۰ 
میلیون نفر در جهان در فقر زندگی می کنند )طبق 
تعریف سازمان ملل خط فقر به درآمد کمتر از ۳.۲ دالر 
در روز اطالق می شود( و با وجود روند نسبتا موفق در 
مقابله با فقر، تالش های بیشتری تا رسیدن به عدالت 
شغلی الزم خواهد بود. طبق اعالم بانک جهانی، در 
بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ بیش از ۸۰۲ میلیون 

نفر در ۱۵ کشور از فقر خارج شده اند. 
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اخبار کارگری

مریموحیدیان

قیمت مسکن با سرعتی سرسام آور 
از دســتمزد کارگران جلو زده اســت. 
خارج شدن مسکن به عنوان یک کاالی 
عمومی از دســترس کارگران، آن هم 
در شرایطی که هر ساله دستمزد، یک 
عقب ماندگی پیشینی را با خود حمل 
می کند، سال به سال اسف بارتر می شود. 
شوک ارزی سال ۹۷ یکی از نقاط عطفی 
بود که کارگران در اثنــای گرانی دالر 
توان خانــه خریدن را برای ســال ها از 

دست دادند.
قیاس  قیمت مســکن با دستمزد 
کارگران یکی از معیارهایی اســت که 
می توان برای سنجش وضعیت طبقات 
مزدبگیر به کار گرفــت. از دی ماه ۹۶ 
تاکنون، تورم متوسط قیمت مسکن در 
تهران به رقم ۱۷۰درصد رسیده، اقساط 
تسهیالت بانکی خرید مسکن با واقعیت 
مزدی کارگران فاصله بیشتری گرفته 
و کپرنشینی و حاشیه نشینی افزایش 
یافته است. کارگران به حاشیه ها رانده 
شده اند و تعداد خانه های خالی در تهران 

افزایش یافته است.
براساس گزارش بانک مرکزی، دی 
ماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع 
واحد مســکونی معامله شده در تهران 
معادل ۱۳میلیــون و ۸۰۰هزار تومان 
بوده است. این قیمت نسبت به ماه قبل 
و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 

۲.۱ و ۴۰.۹درصد افزایش داشته است.
جهش قیمت مسکن در سال ۹۷ آن  

را تبدیل به یک کاالی دور از دسترس 
برای کارگران کرد. براســاس گزارشی 
که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن 
وزارت راه و شهرسازی از وضعیت بازار 
مسکن منتشــر کرده، متوسط قیمت 
هر مترمربع مســکن در تهران در دی 
ماه امسال، ۹ میلیون و ۶۳۱هزار تومان 
بوده که نسبت به دی ماه سال ۹۶ معادل 

۸۹.۹درصد رشد داشته است.
با این حســاب طی دو سال گذشته 
متوسط قیمت مســکن از ۵ میلیون 
و ۱۴۸هــزار تومان بــه ۱۳میلیون و 
۸۰۰هزار تومان رسیده و بر این اساس 
۱۷۰درصد شاهد رشد در قیمت مسکن 
هستیم. این درحالی است که دستمزد 
کارگران در ســال ۹۶، برای یک کارگر 
متاهل با دو فرزند یک میلیون و ۱۳۴هزار 
تومان بوده و اکنون درآمد همین کارگر 
به دو میلیون و ۵۰هزار تومان رسیده که 
۸۱درصد رشد را نشان می دهد. البته 
این معیار به خوبی نشان دهنده کاهش 
قدرت خرید مسکن کارگران طی این دو 
سال نیست. برای اینکه بخواهیم اتفاقی 
که طی این دو ســال برای کارگران رخ 
داده را ملموس تر بکنیــم باید قدرت 
خرید آن زمان کارگــران برای خرید 
مســکن را با قدرت خرید امروزی آنها 
مقایسه کنیم. بر این اساس یک معیار 
کلی درنظر می گیریم. یک بار نســبت 
متوسط حداقل دستمزد ساالنه خانوار 
را به قیمــت کل واحد مســکونی ۷۰ 
متری با قیمت متوسط دی ماه در نظر 

می گیریم.

کارگران در دی ماه سال ۹۶ با ۳۶۰ 
میلیون تومان یک خانــه ۷۰ متری با 
قیمت میانگین تهیــه می کردند. دی 
ماه امسال و پس از شوک ارزی که تورم 
قیمت مسکن را منفجر کرد، کارگران 
همان خانه را باید به قیمت ۹۶۶ میلیون 
تومان بخرند. در سال ۹۶، اگر کارگران 
۲۶ ســال و هر ماه معادل کل دستمزد 
۹۶ کارگر متاهل با دو فرزند را پس انداز 
می کردند، صاحب خانه  ای با مشخصات 
مذکور می شــدند. در ســال ۹۸، اگر 
کارگران ۴۰ سال و هر ماه معادل تمام 
کل دستمزد ۹۸ خود را پس انداز کنند 

خانه دار می شدند.
وضعیتامروزبازارمسکن،امری

اتفاقینیست
»کمال اطهاری« پژوهشگر اقتصاد 
توسعه و کارشــناس اقتصادی معتقد 
است که مازاد اقتصادی در ایران از رانت 
به دســت می آید. این رانت در ســطح 
دولت، درآمد نفت و بورس و در اقتصاد 
شهری شامل تراکم فروشی و مستغالت 
است. اقتصاد شــهری متکی به رانت 
تراکم فروشی اســت. این فرآیند باعث 
شد به تدریج نقدینگی در مدت کوتاهی 
چند برابر شود و نقدینگی در بانک ها در 
بخش مستغالت زمین گیر شود. بر این 
اساس پاســاژها و مال ها افزایش یافت 
و در طول زمان بر میــزان خالی بودن 
آنها افزوده شــد و به خانه ارواح تبدیل 
می شــوند. این فرآیند باعث می شود 
بانک ها نتوانند اعتبــار بانکی بدهند 
چراکه نقدینگی زمین گیر شده و برای 

اینکه از ورشکستگی جلوگیری کنند، 
هر از چندگاه با معامالت صوری دارایی 
خود را افزایش دهند و قیمت مسکن را 

باال ببرند.
او می افزاید: این فرایند باعث شده 
بهره بانکی باال برود و به طور متوسط به 
۲۰درصد برسد و به این ترتیب دو مانع 
جلوی روی اقتصاد مولد نیز قرار گرفت. 
از سویی بانک ها نتوانستند، اعتبار بدهند 
و از سوی دیگر بهره آنها بسیار باال است. به 
این ترتیب برخی صنایع مهم ورشکسته 
شدند. بخش مسکن بخشی است که 
وابســتگی اندکی به کاالهای خارجی 
دارد و تحریم هــم در فرآیندش تاثیر 

نمی گذارد.
وی بیان می کنــد: این ناشــی از 
ســوءمدیریت اقتصادی در یک دهه 
اخیر است. همین امر باعث شده که در 
طول زمان بهای مسکن به قدری جهش 
کند که به حدود ۲۰ برابر درآمد ساالنه 
خانوار شهری برسد. در این معیار مسکن 
متعارف ۹۰ متری در نظر گرفته شده 

اســت. این در حالی است که اگر بهای 
مســکن از ۵ برابر درآمد ساالنه خانوار 
شــهری تجاوز کند آن خانوار ناتوان از 

خرید مسکن محسوب می شود.
این کارشــناس اقتصــادی ادامه 
می دهد: بر این اساس اکثریت جامعه 
نمی توانند مسکن مناسب تهیه کنند 
و طبعاً نمی توانند در بازار مسکن باشند. 
در پی این اتفاق در بازار مسکن اول رکود 
و بعد قفل شــدگی رخ می دهد؛ هم به 
علت رانتی بودن مسکن و هم به دلیل 

بیکاری باالی جامعه.
آمارصوریبرایاثباتدروغیبه

نامرونقمسکن
اطهــاری تصریــح می کنــد: 
مبنای این سیاســت ها از سال ۶۸ بر 
تراکم فروشــی بخش مسکن شکل 
گرفت. این وضعیت در مورد کارگران 
به شدت پرفشارتر و بدتر است. آنها از 
طبقات پایین و متوسط تا کم درآمدها 
را تشــکیل می دهند. بهای مسکن و 
اجاره مسکن با درآمد کارگران فاصله 
یافته و مسکن آنها را نامناسب تر شده 
اســت و در نتیجه ابعاد تراکم نفر در 
بافت های فرسوده افزایش یافته است.

وی می افزاید: در این سال ها چند 
باری اعالم می کنند، معامالت افزایش 
یافته است که این نشان از برون رفت 
مسکن از بحران است اما واقعیت این 
است که خیلی نمی توان به این آمارها 
اعتماد کــرد زیرا وقتی بــه آمارهای 
واقعی رجــوع می کنیم، می بینیم در 
مناطق خاصی به دالیلی افزایش هایی 
رخ داده اســت و افزایش معامالت به 
علت رونق بازار مســکن نبوده است 
بلکه جهش قیمت بــه نوعی صوری 
بوده اســت. در شــرایطی کــه ابعاد 
خانه های خالی در تهران گسترده تر 
شده اســت، وضعیت خانواده ها برای 
خریــد خانه بدتــر شــده و تقاضای 
موثر باال نرفته اســت، با آمار افزایش 
معامالت مسکن باید با شک برخورد 
کرد. چطور معامالت افزایش می یابد 
اما از تعداد خانه های خالی کاســته 
نمی شود، بلکه این تعداد چند برابری 

می شود؟
اطهاری خاطرنشــان می کند: باید 
جلــوی تراکم فروشــی و رانت بخش 
مستغالت گرفته شود. رشد اقتصادی 
ایران در اثر تحریم ها به ســمت منفی 
شدن رفته است و نمی توان ادعا کرد که 
بخش مسکن رونق یافته است. دالیل 
زیادی برای مشــکالت مردم در بخش 

مسکن نیز وجود دارد.

برنامهسومتوسعه؛آغازنابودی
قدرتخریدمسکنکارگران

 این کارشــناس اقتصــادی، کنار 
گذاشــتن طرح جامع مسکن مصوب 
۸۴ و بازنگری آن در ســال ۹۴ را یکی 
از مهم ترین دالیل رســیدن به شرایط 
امروز می داند: سیاست های اقتصادی 
جامعه برای بخش مسکن کامالً ناکارآمد 
هستند. نام مسکن مهر را عوض می کنند 
و با همان رویکردهــای قبلی به عنوان 
مسکن ملی وارد کار می شوند. در بخش 
مســکن دولت عمدتاً سیاســت های 

شکست خورده اجرا می کند.
او می افزایــد: در بخش مســکن 
شاهد سیاست بنایی به جای سیاست 
اجتماعی مسکن هستیم. متاسفانه 
مســکن جامعــه در ایــران قربانی 
تراکم فروشی شده است، به خصوص 
ادغام وزارت مســکن و شهرسازی با 
وزارت راه به علــت رانت جویی ها که 
در بخش راه نهفته بود، به ضرر مسکن 

بخش منجر شده است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است 
که سیاست های اجتماعی مسکن در 
کشور اجرایی نمی شود. از تعاونی ها تا 
صندوق وام و پس انداز را دور ریختند. 
این نوع سیاست ها جلوی رانت بخش 
مسکن را خواهد گرفت و به همین دلیل 
از اجرای آن خــودداری می کنند، این 
درحالی است که مسکن شایسته حق 
کارگران و مزدبگیران اســت اما بحث 
مسکن اجتماعی از برنامه سوم توسعه 
به علت قدرت بورژوازی مستغالت کنار 

گذاشته شد.
وی تصریح می کند: فعاالن کارگری 
و حقوق بگیران باید پافشاری بیشتری 
برای اجرای سیاست جامع برای مسکن 

و تعاونی های مسکن داشته باشند.

نسبتنامتعارفبهایمسکنبهمزددرکشور

قیمت خانه دو برابر حقوق مزدبگیران افزایش یافته است

خبر

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دولت بدهی زیادی به 
سازمان تامین اجتماعی دارد و پرداخت مطالبات بازنشستگان 

در گرو این بدهی است.
به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب در جمع بازنشستگان تامین 
اجتماعی شهرستان اسالمشهر با یادآوری اینکه بازنشستگان 
سال هاست در انتظار وصول مطالبات خود هستند، گفت: یکی از 
این مطالبات بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان است  که 
در کمسیون اجتماعی مجلس پیگیری می شود. دبیرکل خانه 
کارگر با بیان اینکه همسان سازی، افزایش حقوق حداقل بگیران 
است و جبران حقوق سایر ســطوح که به آنها ظلم شده، افزود: 

البته مشکالت بازنشستگان با همسان سازی برطرف نمی شود.
او با اشاره به پیشینه پیگیری موضع همسان سازی حقوق 
بازنشســتگان که اولین بار در دهه ۸۰ و پیش از آن در دهه ۶۰ 

مطرح شد، اضافه کرد: حدود سه ماه پیش در کمیسیون اجتماعی 
مجلس اصرار به تشــکیل کارگروه برای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان کردیم. نماینده تهران در مجلس گفت: فرمولی 
که کانون عالی بازنشستگان ارائه کرده، مبنای همسان سازی 
پرداخت بدهی تامین اجتماعی از سوی دولت است. بدین ترتیب 
با ۵۰هزار میلیاردی که دولت قرار است بابت بدهی خود پرداخت 
کند همسان سازی را اجرا می کنیم که حدود ۲۵هزار میلیارد آن 

قطعی شده است.
وی ادامه داد: حتی عملیات نقل و انتقال نیز انجام شــده و 
تالش کردیم قبل از پایان سال جاری همسان سازی اتفاق بیفتد.

محجوب در ادامه درباره یکی دیگر از مطالبات بازنشستگان 
تامین اجتماعــی درباره »اصالح ســاختار تامین اجتماعی« 
نیز گفت: تفاهم شــده یک عضو از بازنشســتگان به مجموعه 

شورای عالی سازمان تامین اجتماعی اضافه شود. نماینده تهران 
درباره افزایش حقوق ساالنه بازنشستگان تامین اجتماعی نیز 
گفت: موضوع اضافه حقوق یا افزایش حقوق از دیگر مطالبات 
بازنشستگان اســت که در این خصوص به ماده ۴۱ قانون کار 
توجه ویژه داریم. در عین حال قرار بود کمیته مشترک کارگری، 
کارفرمایی و دولت جلسه ای برگزار کنند که هنوز اتفاق نیفتاده 
است. قطعا توقع داریم موضوع همسان سازی و افزایش حقوق 
همزمان قبل از پایان سال جاری انجام بشود. رئیس فراکسیون 
کارگری مجلس با اشاره به موضوع برون سپاری درمان تامین 
اجتماعی نیز گفت: بیش از ۳۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه 
تامین اجتماعی هستند. می توان گفت این طرح کاسبی جدید 
پزشکان اســت که ما مخالفت خود را از اجرای این طرح هم در 
مجلس و هم در دولت اعالم کرده ایم. دبیرکل خانه کارگر افزود: 

چند روز پیش شــائبه به جریان انداختن ایــن طرح به گوش 
رسید. ما از بازنشستگان می خواهیم با مخالفت خود را نسبت 
به این موضوع مهم نشان دهند. به گفته محجوب، در قالب طرح 
برون سپاری می خواهند از همه بیمه شدگان پول دریافت کنند 
ولی ما حتی حاضر نیستیم یک ریال از جیب شما بازنشستگان 
خرج شود. محجوب اظهار داشت: شما بازنشستگان در صف مقدم 
درمان تامین اجتماعی هستید. به عنوان پیشکسوت نگذارید بابت 

درمان پولی از جیب شما خارج کنند.

دبیرکلخانهکارگر:

برون سپاری درمان، کاسبی جدید پزشکان است

تحقیقات جدید نشــان می دهد که رکود 
اقتصادی، شبیه به جای زخمی عمیق تا دهه ها 
روی پیشــانی مردم باقی می ماند و حتی روی 
ازدواج آنها نیز تاثیر دارد. »زمان بندی  همه چیز 
است. این گزاره درباره بازار کار هم حقیقت دارد«. 

نشریه اکونومیست با این مقدمه نتایج تحقیقات 
جدیدی را منتشر کرده که نشان می دهد زمان 
ورود به بــازار کار، روی مرگ و زندگی، موفقیت 
در ازدواج و بچه دار شــدن هم اثر مستقیم دارد. 
براساس گزارش اکونومیست، کسانی که در دوره 

رکود اقتصادی به دنبال کار می گردند، به مراتب 
کمتر از کسانی که در زمان مناسب تری به دنبال 
کار رفته اند، درآمد کسب می کنند. این مجازات 
دســتمزدی می تواند تا ســال ها طول بکشد؛ 
پدیده ای که اقتصاددان ها نام آن را »زخمی بودن« 

یا »جای زخم« گذاشته اند. پیش از تحقیقات تازه، 
این تفکر وجود داشت که این زخم ها، از اساس 
اقتصادی بوده و بر اشتغال، درآمد و ثروت افراد 
اثر داشته است اما تحقیقات جدیدی که توسط 
»تیب وون واچر« از دانشگاه کالیفرنیا انجام شده، 
نشان می هد که رکود اقتصادی اثرات بلندمدت و 
گسترده تری دارد. بنا بر این تحقیقات، کسانی که 
در دوره رکود اقتصادی شاغل می شوند، کمتر از 
کسانی که در شرایط معمولی اقتصادی شاغل 

شده اند، عمر می کنند. امید زندگی آنها از ۶ تا ۹ 
ماه کوتاه تر است و بیشتر در معرض بیماری های 
قلبی، سرطان ریه و مسمومیت با مواد مخدر قرار 
دارند. تحقیقات انجام شده روی چهار میلیون نفر 
آمریکایی انجام شده که در زمان رکود اقتصادی 
۱۹۸۲ وارد بازار کار شــده اند. در آن زمان نرخ 
بیکاری به ۱۱درصد رسیده بود.  این تحقیقات 
آثار رکود دهه ۸۰ میالدی را در دهه های بعدی 

بر سالمت و مرگ ومیر افراد مطالعه کرده است.

تحقیقاتجدیدنشانداد؛

رکود اقتصادی بر تمام ابعاد زندگی سایه می اندازد

اطهاری:مسکنشایسته
حقکارگرانومزدبگیران

استامابحثمسکن
اجتماعیازبرنامهسوم
توسعهبهعلتقدرت

بورژوازیمستغالتکنار
گذاشتهشد

طیدوسالگذشته
متوسطقیمتمسکناز۵
میلیونو۱۴۸هزارتومان
به۱۳میلیونو۸۰۰هزار
تومانرسیدهوبراین

اساس۱۷۰درصدشاهد
رشددرقیمتمسکن

هستیم
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