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پیشنهاد مجلس برای افزایش 
حقوق کارگران تا ۴ میلیون تومان

به گزارش خانــه ملت، عضو فراکســیون 
کارگری مجلس بــا اعالم این خبــر که این 
فراکسیون حداقل دســتمزد برای کارگران را 
چهار میلیون تومان پیشنهاد داده، تاکید کرد  
مرکز پژوهش های مجلس خط فقر را در تهران 

۳میلیون و 200هزار تومان اعالم کرده است.
زهرا ساعی در تشریح جزییات نشست روز 
یکشنبه )14 بهمن ماه( فراکسیون کارگری 
مجلس گفت: در این نشست این موضوع مورد 
بررســی قرار گرفت که با توجه به وجود تورم، 
افزایش نرخ ها و نوساناتی که در شرایط کنونی 
در بازار وجــود دارد باید مبلــغ چهار میلیون 
تومان به عنوان حداقل حقوق برای کارگران 

تعیین شود.
نماینــده تبریز در مجلس ادامــه داد: این 
رقم در پی محاسباتی که از طریق فرمول های 
موجود در حوزه اقتصــادی برای پرداختی به 
کارگران در سال 98 پیشنهاد شده و امیدواریم  
با کمک دولت بتوانیم بــا افزایش حقوق این 
قشر شــاهد ارتقای توان خرید قشر کم درآمد 

جامعه باشیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح 
کــرد: هم اکنون قشــر زحمتکــش کارگر با 
مشــکالت متعدد اقتصادی مواجه هستند و 
دســتمزدهای آنها به دلیل باال بودن مخارج 

زندگی پاسخگوی نیازهایشان نیست.
این نماینــده مجلس تاکید کــرد: در این 
نشست خط فقر از ســوی مرکز پژوهش های 
مجلس برای زندگی در شهر تهران سه میلیون 

و 200هزار تومان اعالم شد.
عضــو فراکســیون کارگــری مجلــس 
یادآور شــد: نماینده کارگران و مســئوالنی 
از وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و 
 مرکــز پژوهش های مجلس در این نشســت 

حضور داشتند.
    

تجمع کارگران اهوازی 
وارد بیست و دومین روز شد

کارگــران پروژه قطار شــهری اهــواز در 
اعتــراض به تعویــق در پرداخــت مطالبات 
 مــزدی خــود، بیــش از 22روز اســت 

اعتراض می کنند.
به گــزارش ایلنــا، دور ســوم از اعتراض 
کارگران پروژه ســاخت قطار شــهری اهواز 
از 2۳دی ماه آغاز شــده  اســت. این کارگران 
در اعتراض بــه آنچه تاخیرهــای طوالنی در 
پرداخت معوقــات مزدی خــود می خوانند، 
دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار 

کردند.
این کارگــران می گویند: حــدود 19 ماه 
دســتمزد مربوط به سال گذشــته و جاری 
کارگران پروژه قطار شهری به تاخیر افتاده لذا 

تصمیم گرفتیم دست به اعتراض بزنیم.
به گفته آنهــا، طی یک ماه و نیم گذشــته 
با پیگیــری مســتمر کارگران چهــار ماه از 
مطالبــات 19 ماهه آنهــا پرداخت شــده و 
 در حال حاضــر 1۵ مــاه دیگــر از مطالبات 

باقیمانده است.
در همیــن حال، شــهرام شــاهین زاده، 
مدیرعامل قطار شهری اهواز به ایرنا گفت: طی 
20روز گذشته معادل 4.۵ماه حقوق کارگران 
پرداخت شده و تا پیش از پایان سال نیز تالش 
می کنیم حدود پنج ماه دیگر از معوقات مزدی 

کارگران را پرداخت کنیم.
وی با بیــان اینکــه برخی کارگــران در 
اعتراضات اخیر خواســتار پرداخت حقوق و 
تسویه حساب فوری سال 9۶ هستند، افزود: 
ابتدا باید اســناد خزانه در فرابــورس معامله 
شوند و برای تبدیل آنها به منابع مالی دست کم 

20روز زمان نیاز است.
وی با اشــاره به اینکه حــق اعتراض برای 
کارگران محفوظ است و به عنوان مدیرعامل 
قطار شــهری از آنها حمایــت می کنم، اظهار 
داشت: شــرکت کیســون به عنوان پیمانکار 
اصلی ایــن پروژه بــه هر دلیل پاســخگوی 
مطالبات کارگران نیست و از همین رو کارگران 
به سمت کارفرمای اصلی می آیند که این نیز 

امری طبیعی است.

اخبار کارگری

علی رفاهی

    حق مسکن کارگران با ۶۰هزار 
تومان افزایش به ۱۰۰هزار تومان 
رسید، افزایشی که آن را بی سابقه 
ولی ناکافی در مقابل هزینه های 
واقعی زندگی خانوارها دانسته اند. 
براســاس تازه ترین آمار بانک 
مرکــزی، میانگین قیمت هر متر 
خانــه در آذرماه در تهــران، به 
9.5میلیون تومان رسیده است. 
همچنین براساس آمار همین نهاد، 
هزینه مســکن یک سوم از سبد 
هزینه خانوار در ایران است. با توجه 
به داده های اخیر، حق مســکن 
۱۰۰هــزار تومانی چــه دردی از 

دردهای کارگران درمان می کند؟
افزایش ۶0 هزار تومانی حق مسکن 
در سه دهه اخیر کم نظیر بوده است. در 
سال 1۳۷2 حق مسکن به عنوان یکی 
از حقوق بنیادین کارگران پذیرفته شد 
و صاحبان کار موظف شــدند ماهانه 
معادل ۷.۵درصد حداقل دستمزد را به 
عنوان حق مسکن به کارگران پرداخت 
کنند. از آن سال تا امروز دو روند درهم  
تنیده علیه حق مسکن رخ داد. نخست 
آنکه روند افزایش قیمت ها و به طریق 
اولی هزینه ها، از افزایش دســتمزدها 
پیشــی گرفت. به بیان دیگر ظرف 2۵ 
ســال گذشــته هر روز از قدرت خرید 
کارگران کاسته شــده است. روند دوم 
مربوط به کاهش درصد حق مســکن 
در پرداخت های ماهانه است. اگرچه در 
بدو تصویب حق مسکن در شورای عالی 
کار قرار بر پرداخت ۷.۵درصدی بود اما 
در عمل این درصد کمتر و کمتر شده تا 
جایی که در همین یکی دو سال اخیر 
به کمتر از 4درصد رسیده بود. شگفت 
آنکه در سال گذشته تنها 40 هزار تومان 

به عنوان حق مســکن در فیش حقوق 
کارگران ثبت شده بود.

ایــن دو روند تاریخی باعث شــده 
افزایــش 2.۵ برابری حق مســکن از 
اساس بی معنی شود. در این روزها که 
هزینه هر کیلو گوشــت قرمز به باالی 
100هزار تومان رســیده، حق مسکن 
100هزار تومانی بیشــتر به شــوخی 
می ماند و باید در واقع آن را نه حق مسکن 
که حق بهره مندی از یک کیلو گوشت 
نامید. اجازه دهید حق مسکن را با قیمت 
مسکن مقایســه کنیم. گفته می شود 
میانگین قیمت مســکن در تهران به 
چیزی حدود متری 10میلیون تومان 
رسیده است. یعنی اگر شما خانه نداشته 
باشــید برای یک خانه 100متری باید 
ماهی ۵.۵میلیون تومان اجاره پرداخت 
کنید. به عبارت دیگر با حق مســکن 
100هزار تومانی تنها می شود اجاره  2 

متر جا را در تهران پرداخت کرد.
پس وقتی حــق مســکن ارتباط 
حقیقی خود را با قیمت واقعی مسکن 
از دســت داده، این افزایش 2.۵ برابری 
چه کارکرد دیگری داشته است؟ به باور 
من تاکید بر درصد افزایش به جای قدر 
مطلق افزایش حق مسکن یک کارکرد 
روانی دارد. این عدد می خواهد بار روانی 
شکسته شدن کمر کارگران زیر افزایش 
سرسام آور هزینه های زندگی را تقلیل 
دهد. ساخت اقتصادی کشور به سویی 
می رود که اقشار فرودست بیش از پیش 
توان پاسخگویی به هزینه های زندگی 
را از دســت می دهند. در موقعیتی که 
سیاســت گذاران امکان بهبود شرایط 
مادی زندگی کارگران را ندارند معموالً به 
سراغ راهکارهای روان شناختی می روند 
تا اگر نه خود معضل را بلکه توان ذهنی 
پذیرش معضل را تسهیل کنند. از این 
رو باور دارم افزایش 120درصدی حق 

مسکن مطلقاً ربطی به بهبود کیفیت 
واقعی زندگی کارگران ندارد.

    چرا چنین مبلغ اندکی برای 
حق مســکن طبقه ای که حداقل 
نصفی از جمعیت کشور هستند، در 
نظر گرفته می شود. مگرنه اینکه 
افزایش حق مســکن کارگران 
می تواند بر افزایش ســرمایه در 
گردش حوزه مسکن و رونق آن و 
حداقــل خــروج آن از رکــود 

یاری رسان باشد؟
رابطه میــان حق مســکن و رونق 
اقتصــادی را باید به عنــوان میانجی 
چرخش حکمرانی شهری در چند دهه 
اخیر فهمید. تجربه  تاریخی این مسأله 
راهگشاســت. رکود بزرگی که در سال 
1929 گریبان اقتصاد جهانی را گرفت 
درنهایت منتج به شکل گیری یک آگاهی 
جمعی جدید میان سیاســت گذاران 
شــد که ما آن را به نــام »دولت رفاه« 
می شناســیم. در فضای پس از جنگ 
جهانی دوم هم اقتصاد ملی کشورهای 
غربی به سوی ارائه تسهیالت و خدمات 
به ســاکنان شــهر چرخید. عقالنیت 
حاکم بر دولت رفاه بر این اصل بنیادین 
بنا شده بود که با بهبود کیفیت زندگی، 
امکان مصرف بیشتر شهروندان فراهم 
می شود. هرچه ما از هزینه های خانوار 
بکاهیم، شرایط بهتری برای خرید کاال 
و بالتبع، تولید کاال مهیا می شود. بدین 
ترتیب عقالنیت دولت رفاه بر این اصل 
بنا شده بود که با حمایت از طرف تقاضا، 
عرضه نیز به حرکت درمی آید. به همین 
خاطر دولت رفاه اقدام به ارائه خدمات 
رایگان یــا ارزان قیمــت در حوزه های 
بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل و البته 
مسکن می کرد. در دهه 19۷0 و با روی 
کار آمدن مارگارت تاچــر در انگلیس 

و رونالــد ریگان در آمریــکا، عقالنیت 
جدیدی در میان سیاست گذاران شکل 
گرفت. این رویکرد جدید کــه از آن با 
نام حکمرانی »کاسب کارســاالر« یاد 
می شود تمام هم و غم خود را مصروف 
طرف عرضه می کند. پیش فرض مندرج 
در حکمرانی کاسب کار ساالر این است 
که با تحریک عرضه ما قادر به افزایش 
اشــتغال و در نتیجه باالبردن کیفیت 
زندگی شهرنشینان هستیم. بر همین 
اساس کاسب کارساالران تمام ظرفیت 
حکمرانی خود را بــه کار می گیرند تا 
صاحبان کار، بنگاه داران و بسازبفروش ها 
را برای حضور و سرمایه گذاری در شهر 
خود قانع کنند. ازجملــه    امکان هایی 
که حکمــران کاسب کارســاالر برای 
بنگاه داران فراهم می کند ارائه  تسهیالت 
و خدمات اعتباری و  مالی ست. به عبارت 
دیگر سیاست گذاران با ارائه  خدمات به 
عرضه کنندگان توقــع افزایش میزان 
اشتغال و در نتیجه باالرفتن قدرت خرید 

کارگران را دارند.
متاســفانه همیــن عقالنیــت 
کاسب کارســاالر چند دهه است که 
بــر نظــام سیاســت گذاری در ایران 
حاکم شده اســت. این را باید در کنار 
وضعیت ویژه ای که مســکن و ساخت 
و ســاز در ایران پیدا کــرده، معنا کرد. 
هرچه جلوتر می آییم، می بینیم بخش 

ساختمان نقش پررنگ تری در ساخت 
کالن اقتصاد پیدا کرده اســت تا آنجا 
که عده ای مســکن را پیشران اقتصاد 
ایران می دانند. به باور این دســته که 
از بــد حادثه در بدنه سیاســت گذار ما 
دســت باال دارند، برای حل مشکالت 
اقتصادی با به جریــان انداختن و رونق 
بخشیدن به ساخت و ســاز می توان از 
مهلکه گریخت و چرخ اقتصاد کالن را 
به حرکت درآورد. نتیجه آنکه بیشترین 
تسهیالت مالی و معافیت های مالیاتی 
نه به استفاده کنندگان )طرف تقاضا( از 
خانه بلکه به سازندگان )طرف عرضه( 
برج های سربه فلک کشیده و مال های 
الکچری هدایت شده اســت. در واقع، 
براساس عقالنیت غالب کاسب کارساالر 
برای رونق اقتصادی نه کارگران که بساز 

و بفروشان در اولویت اند.

     چرا در شــرایط فعلی رکود 
صنعت ساختمان، نرخ اجاره بها و 
ساختمان مرتبا در حال افزایش 
اســت. این صعود متکی بر چه 

منطقی است؟
باال رفتن قیمت مسکن و اجاره بها 
درســت زمانی که بازار مسکن با رکود 
مواجه است بعد دیگری از مساله  مسکن 
در ایران را نشان می دهد. منطقاً وقتی 
رکود حاکم اســت عرضه کننده باید 
قیمت کاالی خود را پاییــن بیاورد تا 
بتواند خریدار پیدا کند اما وقتی یک کاال 
بیش از آنکه برای مصرف تولید شــود، 
برای ســرمایه گذاری ساخته می شود 
دیگر آن منطق پیشین پابرجا نیست. 
وضعیت مســکن نیز به همین شکل 
است. بخش قابل توجهی از بازار مسکن 
در ایران در چنگال ســرمایه گذاران و 
بورس بازان گرفتار آمده اســت. به این 
ترتیب در چند دهه  اخیر در مجموع بعد 
سرمایه  ای مسکن رشد پیدا کرده و بعد 
مصرفی آن کاهش. این بدان معناست 
که سازندگان و حتی خریداران مسکن 
بیش از گذشته به دنبال کسب سود و نه 

استفاده از مسکن هستند.
حاال به این روند تاریخی توجه کنید 
که با باال گرفتن قیمت مسکن بسیاری 
از خانوارهایــی که در گذشــته توان 
خرید خانه را داشتند اکنون مجبور به 
اجاره نشینی  هستند. براساس پژوهشی 
مطالعاتــی طرح جامع مســکن، نرخ 
تملک خانه )صاحب خانگی( از حدود 
۷1.۵درصد در سال 1۳8۵ به کمتر از 
۶۵درصد در سال 1۳94 رسیده است. 
این آمــار برای زمانی پیــش از جهش 
قیمت های مســکن در دو سال اخیر 
است و امروز قطعاً خانوارهای بیشتری 
اجاره نشین شــده اند. وقتی این روند 
مســتاجرکردن خانوارها را نسبت به 
افزایش بی حد تعــداد خانه های خالی 
درنظر بگیریم متوجه »تجاری سازی« 

مسکن در دو سه دهه اخیر می شویم.
تعداد خانه های خالی در سال 1۳8۵ 
حدود 4۶0هزار دستگاه بوده حال آنکه 
این رقم در سال 1۳94 به چیزی حدود 
2 میلیون دستگاه رســیده است. این 
به ما می گوید ســازندگان و خریداران 
خانه دست کم در این 10سال خانه های 
خود را برای فروش با قیمت باالتر در بازار 
نگه داشته اند. از آنجا که این طبقه ، غالباً 

اندوخته  کافی برای گذران زندگی دارد 
تمایلی به پایین آوردن قیمت خانه ندارد 
و به امید جهش قیمــت بعدی حاضر 
است آن را در دوره رکود خالی نگه دارد. 
به همین جهت آن بخشی از شهروندان 
که تقاضای مصرفی دارند مجبورند برای 
به دست آوردن مســکن به اقتضائات 

بورس بازان و بسازبفروش ها تن بدهند.

     راهکارهــای خانوارهای 
کم درآمــد در مواجهه با افزایش 
قیمت ها در حوزه مسکن چیست و 
برای مقابله موثر با این وضعیت چه 

باید کرد؟
برای بحث راجع به راهکار خانوارهای 
کم درآمد بایــد از دو زاویه به مســئله 
نگریســت. زاویه  اول به راهکاری که تا 
به امروز این خانواده ها به کار گرفته اند، 
می پردازد و زاویه دوم متمرکز اســت 
بر راهکاری که سیاســت گذاران باید 
بیاندیشــند. اتفاقی که در ۳0 ســال 
گذشــته برای خانواده های فرودست 
افتاده، در یک کالم »برون رانی« است 
یعنی با گذشــت زمان این خانواده ها 
به مناطــق و فضاهای دورتــر از مرکز 
رانده شــده اند. کافی ســت به رشــد 
حاشیه نشینی در اطراف تهران توجه 
کنید. براســاس آمار وزارت مســکن، 
جمعیت حاشیه نشــین در ایران طی 
سال های 1۳۷9 الی 1۳91 از 4 میلیون 
نفر به 11 میلیون رسیده است. این رقم 
امروز قطعاً بیش از این عدد است. بخش 
دیگری از جمعیت همان طور که پیشتر 
توضیح دادم از طبقــه   صاحب خانه به 

طبقه  مستاجر نزول پیدا کردند.
اما راهکاری که سیاســت گذاران 
باید بیاندیشند فروگذاشتن عقالنیت 
کاسب کارســاالر و بازگشــت بــه 
سیاست های خدمات اجتماعی ست. 
دولت و حاکمیت بایــد بتواند تعادل 
میان تقاضای ســرمایه ای و مصرفی 
را دوباره برقرار کند. اگر مســکن را به 
دســت های پنهان بازار بســپاریم هر 
روز با اجاره نشینی بیشــتر، برون رانی 
فزاینده و نهایتاً حاشیه نشــینی سربه 
فلک رسیده، مواجه خواهیم بود. باید 
به سیاســت گذاران یادآوری کرد که 
دقیقاً در همین ســال هایی که شعار 
دولت چابک و بازآفرینــی بافت های 
فرسوده را سر می دهد، حکمرانان شهر 
بارسلون تعداد مسکن های اجتماعی 
خــود را از ۷هزار خانه بــه 9هزار خانه 
افزایش دادند. بنابرایــن قدم اول برای 
برون رفت از این وضعیت دست کشیدن 
بدنه  سیاست گذار از واگذاری تام و تمام 

مسکن به بخش خصوصی است.

با حق  مسکن ۱۰۰ هزارتومانی کارگران؛

حاشیه نشینی در کشور اوج خواهد گرفت
حق مسکن کارگران که به تازگی ۱۰۰هزار تومان تعیین شده، قاعدتا قرار است بخشی از هزینه مسکن خانوارهای 

کارگری را پوشش دهد. با این حال، همان طور که بازار می گوید، به رغم افزایش بی سابقه حق مسکن، رقم تعیین شده 
بیشتر معادل قیمت یک کیلو گوشت است تا اجاره یک محل برای سکونت. چرا حق مسکن در دستمزد، این قدر ناهمخوان با 
واقعیات زندگی کنونی مزدبگیران است؟ این نرخ چه تاثیری در حیات کارگران و زندگی شهری داشته و چه کسانی منتفعان 

سیاست های حاکم در حوزه مسکن و مستغالت هستند؟ این موضوعات در گفت وگوی پیش رو با ایمان واقفی، مترجم، 
پژوهشگر حوزه شهری و دانش آموخته جغرافیای شهری در دانشگاه دورهام انگلستان به بحث گذاشته شده است.

در موقعیتی که 
سیاست گذاران امکان 

بهبود شرایط مادی زندگی 
کارگران را ندارند معموالً 

به سراغ راهکارهای 
روان شناختی می روند تا اگر 

نه خود معضل را بلکه توان 
ذهنی پذیرش معضل را 

تسهیل کنند

براساس آمار وزارت 
مسکن، جمعیت 

حاشیه نشینی در ایران طی 
سال های ۱۳۷9 تا ۱۳9۱ از 
۴ میلیون نفر به ۱۱ میلیون 

رسیده است. این رقم امروز 
قطعاً بیش از این عدد است

عضو شــورای عالی کار، نســبت به اظهــارات محمد 
شــریعتمداری مبنی بر تالش بــرای افزایش 20درصدی 

دستمزد کارگران برای سال 98، انتقاد کرد.
علی خدایی در گفت وگو با مهر، در واکنش به اظهارات وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اصفهان مبنی بر اینکه »افزایش 
حقوق 20درصدی کارگران در دســتور کار اســت«، اظهار 
داشت: اظهارنظر آقای شــریعتمداری راجع به دستمزد آن 
هم با اعالم عدد و رقم از دو دیدگاه قابل بررسی است. نخست 

یا اینکه آقای شریعتمداری هیچ اعتقادی به سه جانبه گرایی 
و عمل به قانون ندارد و تصور می کند ایشان باید مزد را تعیین 
کند یا این اظهارات می تواند ناشــی از عدم اشراف به قانون 
باشد. این فعال کارگری افزود: در سال جاری در خصوص ماده 
1۶۷ قانون کار بسیار بحث کردیم. این ماده، موضوع »تعیین 
دستمزد کارگران« را به شورای عالی کار که شورایی مرکب از 
نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است، واگذار کرده و 
اینکه طرف دولتی پیش از آغاز جلسات دستمزد در خصوص 

میزان افزایش آن اظهارنظر کند ناشی از بی اطالعی به حوزه 
روابط کار و عدم اشراف به وظایف قانونی است.

عضو کارگری شــورای عالی کار با بیــان اینکه موضوع 
افزایش دستمزد ســال 98 هنوز در دســتور کار شورا قرار 
نگرفته کــه در خصوص آن تصمیم گیری شــود، ادامه داد: 
اگر این گونه اســت که آقای شــریعتمداری برای افزایش 
دســتمزد تالش می کند بنابراین وی بدون تشکیل شورای 
عالی کار و رعایت سه جانبه گرایی، میزان افزایش دستمزد 
را یک جانبه اعــالم می کند. خدایی با تاکیــد بر اینکه برای 
نخستین بار است که یک مقام دولتی پیش از تصویب میزان 
افزایش دستمزد در شورای عالی کار، در خصوص این موضوع 
اظهارنظــر می کند، افزود: ضمن تکذیب هــر گونه مذاکره 
راجع به دستمزد در شــورای عالی کار، اظهارات آقای وزیر 

را به هیچ عنوان نمی پذیریــم و قطعا افزایش 20درصدی با 
توجه به شرایط ویژه اقتصادی در ســال جاری به هیچ وجه 
برای جامعه کارگری رضایت بخش نخواهد بود. وی با اشاره 
به افزایش 19.۵درصدی حداقل دستمزد برای سال 9۷ در 
جلسات پایانی سال گذشــته گفت: اتفاقاتی که در سال 9۶ 
در اقتصاد کشــور رخ داد به هیچ وجه قابل مقایسه با شرایط 
اقتصادی در سال جاری نیست و نمی توان این نکته را نادیده 
گرفت که حداقل دستمزد کارگران در حال حاضر، حداکثر 
می تواند 2۵درصد از هزینه های زندگی را تامین کند. عضو 
شورای عالی کار ادامه داد: تعجب می کنیم از اینکه وزیر کار 
در جایگاه رئیس شورای عالی کار به عنوان ناظر و تسهیل گر، 
پیش از آغاز مذاکرات نظر خود را در مورد دستمزد  کارگران 

اعالم می کند.

انتقاد عضو شورای عالی کار از اظهارات شریعتمداری

خدایی: وزیر کار اعتقادی به قانون ندارد

خبر
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