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هیأت تشخیص به نفع کارگران 
چادرملو رای داد

رای هیأت تشــخیص به نفع کارگران حمل و 
نقل سبک و ســنگین مجتمع چادرملو که با طرح 
دعوی علیه کارفرمای اصلی چادرملو، خواســتار 
حذف شرکت پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با 
کارفرمای مادر شده بودند، به نفع کارگران ابالغ شد.

به گزارش ایلنا، پیشتر ۴۶ نفر از از پرسنل واحد 
ترانسپورت سنگین معدن چادرملو که بعد از پایان 
پیمانشان با شــرکت تعاونی مصرف و به دلیل نیاز 
مجتمع به صورت مســتقیم و بالواســطه و بدون 
انعقاد قرارداد کتبی با کارفرمای اصلی به کار گرفته 
شدند، با معرفی شرکت جدیدی برای بستن قرارداد 
پیمانکاری مخالفت کردند و خواستار انعقاد قرارداد 

دائم با شرکت اصلی شدند.
هیأت تشخیص به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون 
کار و با توجه به عدم تعیین مــدت در قرارداد، نوع 
قرارداد این کارگــران را دائمی اعالم کرد و کارفرما 
موظف شــد کلیه مطالبات این کارگران ازجمله 

حقوق، اضافه کاری، تعطیل کاری و... را بپردازد.
    

تجمع فرهنگیان اهوازی مقابل 
آموزش و پرورش خوزستان

تعدادی از معلمان اهواز برای پیگیری وضعیت 
شــغلی خود مقابل اداره آموزش و پرورش استان 

خوزستان تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، معلمان اهوازی، خواستار روشن 
شدن تکلیف الیحه رتبه بندی در مجلس و تامین 
اعتبار کافی برای آن هستند. این معلمان می گویند: 
در شــرایطی که کارمندان ســایر وزارتخانه های 
دولتی، حقوق های مکفــی دارند چرا با رتبه بندی 

عادالنه و براساس قانون، مخالفت می شود.
در عین حال، جمعی از بازنشستگان فرهنگی 
این اســتان هم که سال ۹۹ بازنشســت شده اند، 
خواســتار پرداخت هرچه ســریع تر پاداش پایان 
خدمت خود شــدند و اعالم کردند: علیرغم وعده 
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، هنوز پاداش ها 
پرداخت نشده است. انتظار داشتیم معوقات خود را 
قبل از پایان مردادماه دریافت کنیم. حاال شهریور 
هم دارد به پایان می رسد و خبری از پرداخت نیست.

    
 رتبه بندی فرهنگیان تغییر 

خواهد کرد
مصوبه پیشین مجلس درباره رتبه بندی معلمان، 
بازنگری شــده و مصوبه دیگری متناسب با الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس ارائه خواهد 
شد. طبق اعالم معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت 
آموزش و پرورش، جلسه ای با حضور رویس مجلس 
و تعدادی از اعضای هیأت رئیسه مجلس با هیأت 
رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برگزار 
شد. این جلسه به موضوع بررسی الیحه رتبه بندی 
معلمان اختصاص داشت که اواخر کار دولت قبل 
به مجلس یازدهم ارسال و پس از تصویب آن با رأی 
اکثریت قریب به اتفاق مجلس، کمیسیون آموزش 

نیز در شور دوم با اعمال تغییراتی آن را مصوب کرد.
بر این اساس مقرر شــده کمیسیون آموزش، 
تحقیقات و فناوری نسبت به مصوبه پیشین خود 
بازنگری کند و مصوبه ای متناسب با الیحه بودجه 

۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس ارائه کند.
    

 تجمع کارگران فضای سبز 
مقابل شهرداری آبادان

شماری از کارگران پیمانی فضای سبز مناطق 
یک تا سه شهرداری آبادان و منطقه آزاد اروند روز 
گذشته در اعتراض به مشکالت صنفی خود همزمان 
مقابل ساختمان شهرداری مرکزی و دفتر شورای 

شهر آبادان دست به تجمع زدند.
به گزارش ایلنا، کارگران حاضر در این اجتماع 
صنفی مدعی شدند که مطالبات مزدیشان از ابتدای 
سال جاری به تاخیر افتاده است. آنها می گویند از 
فروردین تا تیر ماه )که آخرین حقوق خود را دریافت 
کرده اند( هر ماه به صورت علی الحساب پایه حقوق 
دریافت کرده اند و از سایر مزایای حقوقی خود همانند 

اضافه کاری و نوبت کاری محروم بوده اند.
این کارگران افزودند: شهرداری از ابتدای سال 
جاری، وضعیت اســتخدامی کارگران شــاغل در 
مناطق یک تا سه و منطقه ویژه را تحت مسئولیت 
یک پیمانکار مشترک برده است و این پیمانکار به 
دلیل نداشتن منابع مالی کافی، هر ماه به کارگران 

یک پایه حقوق پرداخت کرده است.
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اخبار کارگری

رشد قیمت مسکن در کشور و به تبع 
آن، افزایش سرســام آور اجاره خانه ها، 
بســیاری از صاحبــان درآمدهــای 
ثابت را از رویای کســب یک ســرپناه 
مناســب منصرف کرده اســت، با این 
حال دولتمردان کابینه سیزدهم ایران، 
همچنان بر این باورند که قادر به ساخت 
ســاالنه یک میلیون مسکن هستند و 
می توانند مشکل مســکن در کشور را 

حل کنند.
به گــزارش »توســعه ایرانی«، در 
آخرین اظهارات از این دست، وزیر راه و 
شهرسازی در جمع مردم طبس با اشاره 
به برنامه دولت برای ساخت ساالنه یک 
میلیون واحد مسکونی گفت که مردم 
دغدغه تامین مســکن خود را نداشته 

باشند.
رستم قاسمی با بیان اینکه ساخت 
برخی واحدها را خــود مردم و برخی را 
بنیاد مسکن برعهده می گیرد تا کارها به 
سرعت پیش برود، گفت: با قانون جدید 
جهش و رونق مسکن که توسط مجلس 
مصوب شده، به ما اجازه خوبی داده شده 
و زمین، وام و کمک های خوبی به مردم 

ارائه خواهد شد تا صاحب  خانه شوند.
وی افزود: نگاه ما این است که مردم 
راحت زندگی کنند و نگرانی در خصوص 

مسکن خود نداشته باشند.
با این حال، این اظهــارات وقتی در 
کنار کسری صدها هزار میلیارد تومانی 
بودجه ســال جاری دولت، رشد منفی 
سرمایه گذاری در کشور، افزایش قیمت 
مصالح ســاختمانی و به تبع آن رشد 
قیمت ساخت مسکن که بدون قیمت 
زمین امــروزه به باالی هــر مترمربع 
5۰میلیون ریال رسیده و هزاران اما و اگر 

دیگر، این ادعاها را به چالش می کشاند.
منتقدان جدی این وعده ها معتقدند 
که ساخت یک میلیون مسکن با متراژ 
کوچک حدود ۶۰ تا 8۰ متری با توجه به 
قیمت های کنونی و با فرض اینکه قیمت 
زمین را صفر حساب کنیم، به بودجه ای 
حدودا 3۰۰ تا ۴۰۰هزار میلیارد تومان 
به صورت ســاالنه و بدون احتســاب 

هزینه های ایجاد زیرساخت نیاز دارد که 
با توجه به ارقام بودجه امسال و کسری 
حدودا ۴۰۰هزار میلیارد تومانی بودجه، 
از عهده دولت خارج اســت یا اینکه به 
ابرتورمی در اقتصاد بدل خواهد شد که 
نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد بلکه 
مشــکل قیمت های باالی مسکن را به 

گره ای کورتر بدل خواهد کرد.
وزارت راه، برنامه ای برای 

اجاره نشین ها ندارد
در همین زمینه یک کارشناس بازار 
مسکن با بیان اینکه نرخ اجاره نشینی 
شهری در کل کشــور از ۱8درصد در 
سال ۱3۶5 به 38درصد در سال ۱3۹5 
رسیده، گفت: طبق آمار سال ۱3۹8 در 
تهران ۴۲درصد مردم مستاجر بوده اند و 
احتماال در حال حاضر تعداد مستاجران 

از مالکان بیشتر شده است.
علیرضا ذوالفقــاری در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: در برنامه ارائه شده وزیر 
راه و شهرسازی تحت عنوان »نهضت 
توسعه مسکن و شهرسازی مردم پایه 
مبتنی بر عدالت و پیشــرفت« کمتر 
دیده می شود که به بحث اجاره مسکن 
پرداخته شده باشــد، به گونه ای که از 
۱۴ چالش پیش روی حوزه مسکن که 
برای آنها اقدامات قابل انجام مشخص 
شــده اند، تنها یک مورد به بحث اجاره 

امالک مسکونی پرداخته است.
وی افزود: سوال این است که آیا این 
تمرکز باال بر ســاخت و عرضه مسکن 
تمامی نیــاز خانوارها در ایــن حوزه را 
برطرف می کند؟ آیا الزم نبود بیش از این 
به بحث اجاره نشینی و این بازار پر تالطم 
توجه شود؟ سیاست های دولت در این 
بازار چه تاثیری در وضع معیشت مردم 

خواهد گذاشت؟
این کارشــناس بازار مسکن بیان 
کــرد: همان طور کــه در برنامه ارائه 
شــده توســط وزیر راه و شهرسازی 
و در گزارش هــای مرکز ملــی آمار 
ایــران مشــخص شــده، میــزان 
اجاره نشــینی در شــهرهای بزرگ 
به شــدت در حال افزایش اســت، به 

گونه ای که ســهم مستاجران شهری 
طی ســال های ۱3۶5 تــا ۱3۹5 از 
۱8درصد به 38درصــد افزایش پیدا 
کرده اســت. این در حالی اســت که 
طبــق گــزارش مرکز ملــی آمار در 
ســال ۱3۹8 در کالن شــهر تهران 
شاهد نرخ ۴۲درصدی اجاره نشینی 
بوده ایم. پیش بینی می شود با توجه 
به افزایش چشم گیر قیمت امالک از 
سال ۱3۹8 تاکنون، نرخ اجاره نشینی 
همچنان به روند صعودی خود حتی 
با شــیب بیشــتر ادامه داده باشد به 
گونه ای که شاید بتوان گفت در حال 
حاضر شهرنشــینان، به خصوص در 
کالن شهر تهران، بیشتر اجاره نشین 

هستند تا مالک.
سهم ۶۰درصدی هزینه مسکن در 

سبد خانوار
ذوالفقاری با بیــان اینکه افزایش 
چشــم گیر نرخ های اجاره بها شرایط 
را روزبه روز برای مستاجران سخت تر 
کرده، گفت: طبق گزارش مرکز ملی 
آمار، در ســال های اخیر سهم هزینه 
مســکن از کل هزینه هــای خانوار 
رو به افزایــش بوده، بــه گونه ای که 
در ســال های ۱3۹5 و ۱3۹۶ سهم 
مســکن از هزینه خانــوار ۴۴درصد 
اعــالم شــده، در ســال ۱3۹۷بــه 
۴۶.8درصد رسیده و در سال ۱3۹8 
برابر با ۴۹.۹درصد بوده اســت. طبق 
بررســی های صورت گرفته و تحلیل 
داده های به دست آمده از سامانه های 
ملکی تخمین زده می شــود که این 
عدد در سال های ۱3۹۹ و ۱۴۰۰ نیز 
افزایش چشم گیری داشته به گونه ای 
که در حال حاضر احتماال بین 55 تا 
۶۰درصد از هزینه خانوار خرج هزینه 

مسکن می شود.
وی تاکید کرد: افزایش سرسام آور 
هزینه مســکن )اجاره بها( نســبت به 
درآمدهــای خانوار باعث شــده بحث 
اجاره بها تبدیل بــه یکی از اصلی ترین 
دغدغه های خانواده های شــهری، به 
خصوص در شــهر تهران تبدیل شود 

و نیاز بــه توجه به این بخــش بیش از 
پیش شود.

بنگاه های اجاره داری حرفه ای در 
کوتاه مدت جواب نمی دهد

ایــن کارشــناس بازار مســکن، 
اجاره داری حرفه ای را ازجمله برنامه های 
کنترل این بازار دانست و گفت: دولت 
به حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه های 
اجــاره داری حرفــه ای با اســتفاده از 
مشــوق های مالیاتی تخفیف عوارض 
و واگــذاری اراضی دولتــی به صورت 
اجاره بلندمدت بپــردازد. هرچند این 
طرح می تواند در بلندمدت به کاهش 
قیمت اجاره بها کمک کند اما نیازمند 
زیرســاخت های قوی اســت و به نظر 
نمی رســد در کوتاه مدت بتواند تاثیر 
چندانی در سهم مســکن از هزینه ها 

خانوار داشته باشد.
ذوالفقاری گفت: از دیگر نکاتی که 
در طرح ارائه شــده بر آن تاکید شده، 
اخذ مالیات از خانه های خالی است که 
از دولت دوازدهم کلید خــورد و مورد 
تصویب مجلس قــرار گرفت. هر چند 
انتقاداتی به این طرح وارد است و نحوه 
پیاده سازی آن مشخص نیست اما ممکن 
اســت تاثیرات هیجانی در بازار اجاره 
مسکن داشته باشد و حداقل برای زمانی 
محدود باعث کاهش نرخ اجاره شــود. 
منتقدان این طرح نیز معتقدند تبعات 
آن در بازار مسکن مبهم است و ممکن 

است باعث شود مالکان فشار بیشتری 
به مستاجران بیاورند تا بخشی از ضرر 

خود از این طرح را جبران کنند.
وی با اشاره به موضوع افزایش دوره 
زمانی قراردادهای اجاره مسکن از یک 
سال به سه تا پنج سال که توسط وزیر راه 
و شهرسازی مطرح شده، افزود: پیشتر 
نیز شاهد این نوع طرح های دستوری 
در بــازار اجاره بوده ایم بــه گونه ای که 
برای مثال طبق دســتور ســتاد ملی 
مقابله با کرونا ســقف افزایش اجاره بها 
در سال ۱3۹۹ برابر با ۲5درصد در نظر 
گرفته شد اما آنچه در بازار مشاهده شد 
این بود که مالکان بــه طرق مختلف از 
این گونه قوانین ســرپیچی می کنند. 
می توان حدس زد این طرح نیز با توجه 
به اینکه فقط در قراردادهای جدید قابل 
اعمال است در نهایت کمک چندانی به 

مستاجران نکند.
سیاست های بازار آزاد در 
کوتاه مدت جواب نمی دهد

به گفته ذوالفقاری، سیاســت های 
بازار آزاد نیز که برخی اقتصاددان ها بر 
آن تاکید می کنند، هر چند در بلندمدت 
باعث توازن در بــازار و برقراری قانون 
عرضه و تقاضا می شود، اما در کوتاه مدت 
دردی از مســتاجران در جامعــه دوا 
نمی کنــد و چه بســا باعــث افزایش 
چشم گیر قیمت ها شود و اوضاع از آنچه 
اکنون هســت نیز برای اجاره نشینان 
که غالبا قشــر کمتر برخوردار جامعه 
هستند، نیز ســخت تر شود. پیشنهاد 
می شــود دولت در این امر دخالت کند 
و با سیاست گذاری های درست این بازار 

پرتالطم را کمی مدیریت کند.
 در آمریکا هم برای اجاره بها

 سقف تعیین می کنند
این کارشــناس گفت: دولت های 
مختلف بــرای تنظیم بــازار اجاره در 
کالن شــهرها از طرح هایی موسوم به 
»کنترل اجاره بها« اســتفاده کرده اند. 
در ایــن طرح هــا دولــت بــا اعمال 
محدودیت هایی برای ســقف میزان 
اجاره خانه ها و تعیین ســقف افزایش 
اجاره بهــا برای خانه هــای تمدیدی، 
شــرایطی برای افراد کمتر برخوردار 
جامعه فراهم می کند که بتوانند از پس 
هزینه های مســکن در کالن شهرها 

بربیایند.
وی افزود: حتی دولــت آمریکا که 
مدافع سرســخت بازار آزاد اســت، در 
بحث اجاره در شهرهای بزرگ همچون 
نیویورک، نیوجرسی، کالیفرنیا، مریلند 
و واشنگتن، به علت شکست بازار آزاد 
اقدام به ورود و کنترل بــازار اجاره بها 

کرده است.
ذوالفقاری اظهار کــرد: با توجه به 
افزایش نرخ اجاره نشینی و سهم باالی 
اجاره بها در هزینه هــای خانوار دولت 
باید بــرای حمایت از مســتاجران در 
کوتاه مدت، به طور جدی اقدام به کنترل 
بازار اجاره امالک مســکونی کند. این 
کنترل هم شامل قراردادهای بلندمدت، 
هم مالیات بر خانه های خالی و هم تعیین 
اجاره بهای عادالنه امالک می شود. این 

کنترل ها باید تا زمانی که سیاست های 
سمت عرضه و ساخت مسکن به نتیجه 

برسند، ادامه پیدا کند.
 استفاده از هوش مصنوعی 

برای تعیین اجاره بها
ایــن کارشــناس بازار مســکن، 
راهکارهایی همچون استفاده از هوش 
مصنوعی و تحلیل داده ها را در تعیین 
اجاره بهای عادالنه، موثر دانست و گفت: 
این امکان برای دولت ها به وجود آمده 
که بتوانند بدون نیاز به کارشناســان 
زیاد به صــورت کامال خودکار تخمین 
نسبتا دقیقی از قیمت امالک مسکونی 
)به خصوص در سطح کالن شهرهایی 
همچون تهــران( و همچنین قیمت 
اجاره بهای آنها داشته باشند. وزارت راه و 
شهرسازی می تواند با به کارگیری بخش 
خصوصی، اقداماتــی در جهت تعیین 
اجاره بهای عادالنه امالک مســکونی 
انجام دهد به گونه ای که به طور واضح 
برای تمامی افراد جامعه مشخص باشد 
اجاره بهای عادالنه هــر ملک، با توجه 
به شــرایط موجود در بازار، در چه بازه 

قیمتی است.
این کارشــناس بازار مسکن تاکید 
کرد: از طرف دیگر دولت باید مشاوران 
امالک را ملزم به ثبت تمامی قرار دادهای 
امالک در ســامانه ثبت اسناد و گرفتن 
کد رهگیری برای آنهــا کند و از طرفی 
دیگر اقدامات جدی در جهت اجرایی 
شــدن قانون مالیات خانه های خالی 
انجام دهد. سپس از خانه هایی که مبلغ 
قرارداد اجاره آنها بیــش از مبلغ اجاره 
عادالنه اشان ثبت شده، به صورت پله ای 
اخذ مالیات کند تا مشــوقی باشد که 
مالکان با قیمتی عادالنه اقدام به اجاره 

ملکشان کنند.
وی گفت: در صورتــی که مالک ها 
خانه هایشان را خالی بگذارند، موظف 
به پرداخت مالیات خواهند بود که این 
امر باعث تشویق آنها به اجاره ملکشان 
می شود. در صورتی که برای اجاره نیز 
مبالغ غیر عادالنــه ای در نظر بگیرند، 
مازاد مبلغ را بــه اداره مالیات پرداخت 
خواهند کرد که این نیز خود انگیزه ای 
خواهد بود برای آنها که ملکشــان را با 
قیمت عادالنه اجاره دهند. همچنین 
در صورتی که مالکان اقدام به اجاره ملک 
خود با قیمتی کمتــر از قیمت عادالنه 
آن بکنند، می تواننــد از معافیت های 
مالیاتی در سایر فعالیت های اقتصادی 

خود بهره ببرند.

مانور دولتمردان در بازار مسکن با ارقام میلیونی

تعداد مستاجران تهرانی بر مالکان پیشی گرفت

خبر

عضو کمیته دســتمزد شــورای عالی کار 
درباره راه های تقویت و بهبود معیشت کارگران 
گفت: تورم ایجاد شــده در ابتدای سال جاری 
که ارث دولت قبلی است، باید طی یک برنامه 
زمان بندی مشخص مهار شــود. توقع جامعه 
کارگری این اســت که این موضــوع در صدر 

برنامه های دولت جدید باشد.
محمدرضــا تاجیــک در گفت وگــو بــا 
خبرگزاری تســنیم در ارتباط بــا وعده های 
دولت جدیــد برای بهبود معیشــت کارگران 
و بازنشســتگان گفــت: پیــش از انتخابات 
در ســتادهای انتخاباتــی و در صحبت هــا و 

ســخنرانی ها وعده دادند که امنیت شــغلی 
و بحران معیشــت کارگران را بــه طور جدی 
پیگیری می کنند و مشکالت موجود را از میان 
برمی دارند. حاال انتظــار داریم به این وعده ها 

عمل شود.
تاجیک با بیان اینکه انتظــار داریم در این 
دولت بعضی از اتفاق های گذشته تکرار نشود و 
حرمت نمایندگان کارگری در شورای عالی کار 
حفظ شود، گفت: متاسفانه در دولت قبل بارها 
شــاهد ایجاد تفرقه بین نمایندگان کارگری و 
از بین رفتن شــان نماینده کارگران از سوی 

نمایندگان دولت بودیم.

تاجیک ادامه داد: مطمئنا اصالح ســاختار 
شــورای عالی کار و ورود دو نفــر افراد بصیر و 
مطلع به مسائل اقتصادی و اجتماعی به جای 
دو نماینده دولتی و به رســمیت شــناختن 
نمایندگان تشکل های قانونی دیگر کارگران، 

از حداقل خواسته هاست.
این فعال کارگری گفت: بــا توجه به فصل 
ششم قانون کار، سه تشــکل رسمی کارگری 
وجود دارد که متأســفانه فقط یک تشــکل 
کارگری حق رای در شورای عالی کار دارد. این 
موضوع باید اصالح شود و حق رای تشکیالت 
قانونــی فصل ششــم قانون کار به رســمیت 

شناخته شود. نماینده کارگران در شورای عالی 
کار در پایان خواستار برگزاری هرچه سریع تر 
جلسات شورای عالی کار شد و گفت: جلسات 
شورای عالی کار هرچه سریع تر برگزار شود تا 

فکری برای دستمزد کارگران و عقب افتادگی 
آن شود. ترمیم دستمزد و امنیت شغلی اولین 
مطالبــه ما از وزیــر جدید تعــاون، کار و رفاه 

اجتماعی است.

نماینده مجمع عالی کارگران:

ساختار شورای عالی کار باید اصالح شود

نرخ اجاره نشینی شهری 
در کل کشور از ۱۸درصد در 
سال ۱۳۶۵ به ۳۸درصد در 

سال ۱۳۹۵ رسیده است. 
طبق آمار سال ۱۳۹۸ در 

تهران ۴۲درصد مردم 
مستاجر بوده اند و احتماال 

در حال حاضر تعداد 
مستاجران از مالکان بیشتر 

شده است

در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ 
سهم مسکن از هزینه 

خانوار ۴۴درصد اعالم 
شده، در سال ۱۳۹۷به 
۴۶.۸درصد رسیده و 
در سال ۱۳۹۸ برابر با 
۴۹.۹درصد بوده و در 

حال حاضر احتماال بین 
۵۵ تا ۶۰درصد از هزینه 

خانوار خرج هزینه مسکن 
می شود
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