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تجمع معلمان خرید خدمات 
آموزشی مقابل استانداری یزد

صبح دیروز )23 دی ماه( جمعی از معلمان خرید 
خدمات آموزشی یزد مقابل استانداری یزد تجمع 
کردند. به گزارش ایلنا، حاضران در تجمع که مدعی 
متضرر شدن به دلیل »خصوصی سازی آموزش« 
بودند، خواستار روشن شدن تکلیف استخدامی خود 
شدند و از مقامات استانداری درخواست کردند که به 
قضیه ورود کنند. معلمان خرید خدمات آموزشی 
حاضر در این تجمع گفتنــد: بارها از مقام و منزلت 
معلم داد ســخن داده اند. ما نیز معلمیم، چرا حق و 
حقوق اولیه معلمی شــامل حال ما نمی شود؟ در 
تجمع دیروز بیش از صد نفر از معلمان یزدی شرکت 

کرده بودند.
    

در قطار شهری اهواز
وعده پرداخت مطالبات 

کارگران محقق نشد
حدود ۵۰ نفر از کارگران قطار شهری اهواز صبح 
دیروز در محوطه محل کارگاه خود تجمع کردند 
و خواهان آن شــدند که حــدود  ۱۹ ماه مطالبات 
مزدی آنان پرداخت شود. به گزارش ایلنا، جمعی 
از این کارگران که در تجمع حضور داشتند، گفتند 
که طی یک ماه گذشــته بــرای دریافت مطالبات 
خود تجمعی برگزار کردیم و مدیرعامل شــرکت 
پیمانکاری کیسون )مجری پروژه( هم وعده داده 
بود طی هفته های آینده  مطالبــات ما را پرداخت 
کند. آنها افزودند: با وجود اینکه نزدیک به دو ماه از 
وعده حضوری کارفرما می گذرد مطالبات مزدی 
۱۹ ماه ما )به جر یک میلیون و 2۰۰هزار تومان که در 
دو مرتبه به صورت علی الحساب به حساب کارگران 
واریز شده( پرداخت نشده است و این امر موجب شده 
برای امرار معاش از اطرفیان خود پول قرض بگیریم 
و کارفرما با زیر پا گذاشتن وعده های خود، شرایط را 

برای ما هر لحظه بدتر می کند.
    

کارکنان شهرداری مرکزی 
آبادان تجمع کردند

پس از اجتماع صنفی روز شنبه کارگران مجموعه 
شهرداری آبادان، دیروز گروهی از کارکنان شاغل در 
شهرداری مرکزی برای پیگیری مطالبات صنفی 
خود تجمع کردند. به گزارش ایلنا، از حدود دو ماه قبل 
تا روز گذشته، گروهی از کارگران خدماتی، فضای 
سبز و آتش نشانی مجموعه شهرداری آبادان برای 
پیگیری مطالبات خود مدام در حال برپایی اعتراض 
صنفی هستند. خواسته اصلی کارگران و کارکنان 
اداری معترض کــه تعداد آنها 2 هــزار نفر برآورد 
می شود، پرداخت حداقل بخشی از مطالبات معوقه 
مزدی و سایر مزایای جانبی است که در حال حاضر 
سه ماه به تاخیر افتاده است. طبق اظهارات یکی از 
کارگران شهرداری آبادان، پرداخت مطالبات مزدی 
کارگران و کارکنان از مهر ماه به تاخیر افتاده و پاداش 
و اضافه کاری های آنها به صورت کامل به آنها پرداخت 
نمی شود. به گفته وی، معاون شــهردار آبادان در 
اجتماع روز شنبه کارگران حاضر شده و تاکید کرده 
بود که تا آخر سال جاری همچنان به دلیل مشکالت 
مالی امکان پرداخت مطالبات مــزدی کارگران را 
ندارند. شهردار نیز نبود نقدینگی و نداشتن درآمد 
ثابت را علت تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا کارگران 

و کارکنان اداری خود اعالم کرده است.
    

بخشنامه شهرداری برای احقاق 
حقوق کارگران پیمانکاری

معاون منابع انســانی شــهرداری تهــران از 
اختصاص بودجه ۱۰ میلیارد تومانی برای پایش 
ســالمت کارگران تهران که تحت پوشش بیمه 

تامین اجتماعی هستند، خبر داد.
به گزارش ایســنا، ابراهیم شیخ گفت: شرکت 
شهر ســالم در طول یک سال گذشــته اقدامات 
مفیدی انجام داده که طرح پایش سالمت کارگران 
شهرداری تهران یکی از این اقدامات است. دو طرح 
دیگر نیز توسط این شرکت در ماه های آینده شروع 
خواهد شــد و به این ترتیب به جامعه هدف خود 

خدمات الزم را ارائه می دهد.
وی با اشــاره به اینکه یکــی از طرح های ارائه 
شده ظرف ماه های آینده ارائه خدمات بهداشتی 
و درمانی به کارکنان دارای بیمه تامین اجتماعی 
در مجموعه شــهرداری تهران است، افزود: برای 
تحقق این هدف ۱۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا 
کرده است. یکی دیگر از اقدامات ماه های آینده در 
خصوص پیمانکاران شــهرداری تهران است که 
کارگران در قالب پیمانکاری، پایش سالمت آنها 

انجام می شود. 
معــاون شــهردای تهــران ادامــه داد: 
این کارگــران از خدمــات مناســبی برخوردار 
نیســتند وحقوق آنها به موقع و مناسب پرداخت 
 نمی شود و معموال ســالمت آنها نیز مورد توجه 

قرار نمی گیرد. 

اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

»حق مسکن« یکی از مولفه های 
دستمزدی ا ست که بنابر روال مالوف 
همه مولفه های مرتبط با دســتمزد، 
هیچ تناســبی با واقعیت نــدارد. در 
واقعیت ، هزینه اجاره بهای مســکن 
بین ۵۰درصــد تا تمام دســتمزد را 
می بلعد اما روی فیش های حقوقی، 
»حق مسکن کارگران« فقط ۴۰هزار 

تومان است!
سابقه قرار گرفتن حق مسکن در 
فیش های حقوقی کارگران به اواخر 
دهه ۷۰ شمســی بازمی گردد اما این 
مولفه مزدی در گذر زمان به یک زایده 
بی حاصل دستمزد تبدیل شده است 
چرا که به رغم کش وقوس های فراوان 
در مسیر تصویب حق مسکن، میزان 
آن به اندازه ای ناکافی ست و سهمش 
در دستمزد آن قدر کم است که بود و 

نبودش در عمل فرق چندانی ندارد.
همین ۴۰هــزار تومانی که امروز 
در فیش هــای حقوقی مان می بینیم 
و بود و نبودش چندان توفیری ندارد، 
برای کارگرانی که طرف قــرارداد با 
کارفرمایان خوش حســاب هستند 
از مهــر ۹۵ و برای باقــی کارگران از 
فروردین ۹۶، اعمال شده است. پیش 
از آن، حق مســکن برای ســال های 
طوالنی فقــط 2۰هزار تومــان بود! 
سرانجام در بیســت و پنجم آبان ماه 
۹۵، با گذشت حدود یک سال و نیم از 
مصوبه شورای عالی کار مبنی بر تغییر 
حق مسکن کارگران از 2۰ به ۴۰ هزار 
تومان، با مصوبه هیات دولت رســما 

این افزایش رســمیت یافــت و مقرر 
شــد از ابتدای مهرماه ۹۵ در فیش ها 

لحاظ شود.
دو سال دوندگی برای حق 

مسکن 40هزار تومانی
جالب اینجاســت که براســاس 
مصوبه اسفند ۹3 شــورای عالی کار، 
حق مســکن کارگران از 2۰هزار به 
۴۰هزار تومان افزایش یافت و قرار بر 
این بود که افزایــش قیمت از ابتدای 
سال ۹۴ اعمال شود اما مدت ها خبری 
از آن نشد. این مدت برای کارگران، دو 
سال به درازا کشــید. اجرایی نشدن 
حق مسکن در سال ۹۴، منجر به طرح 
مجدد موضوع در مذاکــرات مزدی 
۹۵ شد و بار دیگر شــورای عالی کار 
مصوب کرد که باید حق مســکن از 
فروردین همان سال ۴۰هزار تومان 
شود که البته باز هم بخشنامه اجرایی 
هیات وزیران به منصه ظهور نرسید. در 
نهایت پس از دو بار تصویب در شورای 
عالی کار، دوباره موضوع در خرداد ماه 
در جلسه سه جانبه شورای عالی کار 
مطرح شد که بر مصوبه قبلی همین 
شــورا در زمینه حق مســکن، صحه 
گذاشته شد و در نهایت، هیات وزیران 
پس از سه مصوبه شــورای عالی کار، 
افزایش 2۰ هزار تومانی حق مسکن 

را تصویب کرد.
گروه کارگری شــورای عالی کار، 
دو سال تمام برای اعمال این افزایش 
2۰هزار تومانی در فیش های حقوقی 
کارگران دوندگــی کردند، کارگران 
بارها مطالبه کردند و رسانه های حامی 
منافع طبقه کارگر بارهــا از اهمال و 

غفلت دولت داد سخن دادند و در لزوم 
اجرای مصوبه شورای عالی کار مبنی 
بر دو برابر شدن حق مسکن نوشتند 
تا در نهایت از ابتدای ۹۶، حق مسکن 
۴۰هزار تومانــی در همه فیش های 

حقوقی ظاهر شد.
با ایــن حســاب، دوندگی های 
طوالنی برای گرفتن حق مسکن که 
مسیری ست به درازای فاصله شورای 
عالی کار در طبقه یازدهم وزارت کار 
تا جلســات هیات دولت در خیابان 
پاستور، بین حداقل چند ماه تا حداکثر 
چند سال به طول می انجامد چرا که 
به گفته علی خدایــی، عضو کارگری 
شــورای عالی کار، هر نــوع تغییر و 
افزایــش در حق مســکن کارگران، 
قبل از ابالغ و اجرا باید به تایید هیات 

وزیران برسد.
نماینده کارگران در شورای عالی 
کار در رابطــه با این مســیر طوالنی 
و کســالت بار می گوید: وقتی بحث 
افزایش حق مسکن در جلسات شورای 
عالی کار طرح می شود و به تایید هر سه 
ضلع مذاکرات می رسد، باید مصوبه 
در هیات وزیران طرح و تایید شــود. 
در واقع برخالف »دستمزد« که امضا 
و ابالغ وزیر کار کافیست، حق مسکن 
نیازمند تایید و بخشنامه هیات وزیران 
است و به همین دلیل است که مرتبه 
قبل از تصویب تا ابالغ آن، دو سال طول 
کشید و امیدواریم این بار، شاهد این 

اتفاق نباشیم.
اما سوال اساســی اینجاست که 
چرا حق مســکن؟ چرا وقتی هنوز نه 
بحث ترمیم دستمزد که از شهریورماه 

در دستور کار شــورای عالی کار قرار 
گرفته، به نتیجه رسیده و نه حتی به 
کارگران، بسته حمایتی و یارانه دولت 
تعلق گرفته، ســراغ طوالنی ترین و 
پردردســرترین مولفه فیش حقوقی 

یعنی »حق مسکن« رفته اند؟
فرامــرز توفیقی، رئیــس کمیته 
دســتمزد کانون عالی شــوراهای 
اسالمی کار کشور در ارتباط با انتخاب 
دولتی ها، با اشاره به سنگ اندازی های 
مکرر آنها در مســیر ترمیم دستمزد 
۹۷ می گوید: ســوال اینجاســت که 
چرا دستمزد را ترمیم نمی کنند، چرا 
مبلغ بن کارگری را باال نمی برند و چرا 
روی یک مولفه ثابت دستمزد دست 
گذاشــته اند که مصوبه هیات وزیران 

را می خواهد؟
او با اشــاره به معطلی چندماهه 
آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون 
کار برای تصویب در هیــات وزیران 
می گوید: ماه هاســت این آیین نامه 
منتظر تایید در هیات وزیران و ابالغ 

اســت. خودشــان می دانند افزایش 
حق مسکن هم در صورت تصویب در 
شورای عالی کار، به همان سرنوشت 
دچار خواهد شــد. پس هدفشــان 
چیســت؟ شــاید می خواهند یک 
هیجــان کاذب به جامعــه کارگری 
بدهند و کارگــران را وادارند چند ماه 
آزگار، در انتظــار به ســر ببرند. چرا 
نمی روند سراغ مولفه هایی که خیلی 
راحت و سرراست بشود مقدارشان را 

افزایش داد؟
او تاکید می کند: به نظر می خواهند 
به جامعه کارگــری این گونه وانمود 
کنند که در حال حل مشکل معیشتی 
شما هستیم و دســتمزدتان در حال 
ترمیم اســت، درحالی که خودشان 
هم می دانند ســخت ترین راه ترمیم 
دستمزد که به نتیجه قابل قبولی هم 
نخواهد رســید، همین افزایش حق 
مسکن اســت! حق مسکن را انتخاب 
کرده اند تا کارگران را در یک امیدواری 

کاذب، معطل بگذارند، همین...
حق مسکن باید بیست برابر 

شود
ناکافــی بــودن حق مســکن، 
واقعیتی ست که آن قدر بدیهی ست 
که نیاز بــه ادله و اثبات نــدارد. علی 
خدایی در این رابطــه می گوید: حق 
مسکن ۴۰هزار تومانی حتی ۱۰درصد 
هزینه های مسکن در دورافتاده ترین 
شهرســتان های کشــور را پوشش 
نمی دهــد. او می افزاید: اگر بخواهیم 
حق مســکن کارگران، اجاره بها در 
کالن شهرها از جمله تهران را پوشش 
بدهد، این ۴۰هزار تومان باید حداقل 
2۰ برابر شــود  هر چند حتی اگر 2۰ 
برابر هم بشــود نمی تواند هزینه های 
اجاره بها در مناطق متوسط شهری در 
کالن شهرها را کفایت کند، لذا ناکافی 
بودن حق مسکن پرداختی، به حدی 
روشن و مبرهن اســت که با هیچ متر 

و مقیاسی نمی شود آن را انکار کرد.
او البته در پاســخ به این سوال که 
آیا امیدی به ترمیم واقعی و مناســب 
حق مسکن هســت، می گوید: باید 
ببینیم در جلسه چه اتفاقی می افتد. 
دولتی ها و کارفرمایان نباید فکر کنند 
با افزایش چند ده هــزار تومانی حق 
مسکن، مشکل سرپناه کارگران حل 
می شود. در واقع بوروکراسی طوالنی 
اعمال افزایش حق مسکن کارگران، 
به هیچ وجه مشکل سرپناه و مسکن 
خانوارهای کم درآمد شــهری را حل 

نمی کند.
تامین مسکن از وظایف 

حاکمیتی ست
خدایــی موضــوع را در عرصــه 
کالن تر یعنی در بســتر »دستمزد« 
طرح می کند و می افزاید: ترمیم حق 
مســکن را نمی توان مجــزا از ترمیم 
عادالنه مزد، نگاه کرد. اگر دســتمزد 
کارگر براســاس مولفه هــای قانونی 
به صورت عادالنــه افزایش پیدا کند، 

کارگران می توانند احتیاجات زندگی 
خود را بدون نیــاز به یارانــه تامین 
کنند. در عین حال خدمات اساســی 
دولت های رفــاه را نبایــد از یاد برد. 
دولت باید با مکانیســم های کارآمد 
برای تامین ســرپناه شهروندان خود 
بکوشد. این اتفاقی ســت که در همه 
دنیا می افتد و در قانون اساسی ما نیز به 
آن تصریح شده است. وام های مسکن 
۹۹ ساله و ســاخت خانه های ارزان از 
این دست خدمات رفاهی ست. دولت 
فکر نکند با فرار از وظایف حاکمیتی و 
با تصویب و پرداخت ۵۰، ۶۰ یا حتی 
صد و دویست هزارتومان حق مسکن، 
مشکل مسکن کارگران حل می شود!

فرامرز توفیقی نیز در تحلیل ناکافی 
بودن »حق مسکن« به مولفه  ای برای 
اندازه گیری میزان حق مسکن به نام 
»سهم حق مســکن در حداقل مزد« 
اشــاره می کند و می گوید: از ســال 
۷۸، حق مســکن در مــزد کارگران 
وارد شده اســت. قبل از آن چیزی به 
نام حق مسکن در دستمزد کارگران 
نداشتیم. سال ۷۸، حق مسکن، ۷۰۰ 
تومان بوده ولی ایده آل ترین شرایط در 
سال ۸۴ بوده که سهم حق مسکن در 
دستمزد، ۸.۱۶ درصد بوده اما االن در 
سال ۹۷، سهم حق مسکن از حداقل 
مزد، فقط 3.۶درصد است. این سهم 
پایین نشان می دهد که حق مسکن 
در طول سال های گذشته، به صورت 
کافی رشد نکرده است. او می افزاید: 
ناگفته نماند که حتــی اگر بخواهند 
سهم حق مسکن را در دستمزد به پایه 
سال ۸۴ هم برســانند و چند ده هزار 
تومان روی مبلــغ آن بگذارند، بازهم 

دردی از کارگران دوا نمی شود.
چون دستمزد، پایین است، حق 
مسکن هم پایین است. حتی اگر سهم 
آن در دستمزد باال برود، باز هم افاقه 
نمی کند. در این شرایط، نگاه دولت به 
مقوله »حق مسکن« هرچه که باشد، 
انتظار چند ماهه برای تصویب و اجرای 
افزایش ناقابل حق مسکن نمی تواند 
کارگران را از هیوالی اجاره خانه های 
چند میلیونی کالن شهرها نجات دهد. 
دقیقاً به همین دلیل است که دولتی ها 
نمی توانند با تکیه بر مولفه ناکارآمدی 
مثل »حق مسکن« شــمع نیم سوز 

امید را در دل کارگران روشن کنند!

افزایش حق مسکن 40هزار تومانی برای بهبود معیشت کارگران؟!

وعده درمانی، جدیدترین استراتژی دولت 

گزارش

یک عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل 
کشور سال ۹۸، گفت که در الیحه بودجه سال 
آینده بیش از ۶۵هزار میلیارد تومان برای ایجاد 

شغل پیش بینی شده است.
محمود نگهبان سالمی در گفت وگو با ایسنا 
با اشــاره به بررســی کلیات الیحه بودجه کل 
کشور سال ۹۸ در کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: 
معتقدم بحث 2 سقفی کردن بودجه با توجه به 
شرایط کنونی کشور بسیار مفید و موثر است زیرا 

ممکن است بعضی از درآمدها بعداً محقق شود.
وی با بیــان اینکه »الیحــه بودجه در بحث 
کاهش فقر مطلق و مهــار تورم پیش بینی های 
خوبی دارد«، اضافه کــرد: یک موضوع کلیدی 
که در الیحه بودجه به آن توجه شــده موضوع 

اشتغال است. در الیحه بیش از ۶۵ هزار میلیارد 
تومان برای ایجاد بیش از یک میلیون شغل دیده 
شــده که نوید خوبی برای ایجاد شغل در سال 

آینده است.
نماینده خواف و رشتخوار در مجلس منابع 
و مصارف پیش بینی شــده در الیحه بودجه را 
مبتنی بر واقعیت جامعه عنوان کرد و با بیان اینکه 
»بودجه ریزی بر مبنــای عملکرد مدنظر دولت 
بوده«، تصریح کرد: در الیحه بودجه خصوصاً در 
ســقف دوم توجه خوبی به حوزه دفاعی صورت 
گرفته و اختصاص اعتبارات ویژه در این راســتا 

راهگشا خواهد بود.
نگهبان سالمی همچنین اضافه کرد: یکی از 
نکاتی که در الیحه بودجه ســال ۹۸ پیش بینی 

شده و در بودجه ۹۷ نبود، مشخص کردن بخشی 
از یارانه پنهــان و همچنین توجــه به موضوع 
معافیت های مالیاتی است، عالوه بر این کاهش 
وابستگی به نفت گر چه توفیق اجباری است ولی 

نتیجه خوبی خواهد داشت.
وی توجه دولت به واگذاری دارایی های مالی و 
سرمایه ای و انضباط بودجه را از ویژگی های الیحه 
بودجه عنوان کرد و گفت: همچنین اســتان ها 
پیش از ایــن اختیارات زیادی نداشــتند اما در 
الیحه بودجه سال آینده تفویض اختیار بیشتر 

به آنها شده است.
این عضو کمیســیون تلفیق الیحه بودجه 
با بیان اینکــه »الیحه بودجه ســال ۹۸ درباره 
شــرکت های زیان ده، مناطق آزاد، اصالح نظام 

بانکی و ردیف هــای متفرقه اقدامــات خوبی 
داشته« تصریح کرد: در بودجه سال ۹۸ به موضوع 
نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای صادرات کاال 
توجه خوبی شده و این از نکات برجسته بودجه 
اســت. همچنین تمدید معافیت عوارض های 
خروج از کشور به خصوص برای سفرهای زیارتی 

نیز در بودجه پیش بینی شده است.
وی در پایان گفت: در الیحه بودجه سال آینده 
به دستگاه های اجرایی برای فروش اموال مازاد 
اختیار داده شده تا بتوانند اموال مآزاد خود را برای 
بازخرید کارکنان غیررسمی و پرداخت پاداش 

پایان خدمت کارکنان به فروش برسانند.

برای سال ۹۸؛

پیش بینی بیش از ۶۵هزار میلیارد تومان برای ایجاد شغل

براساس مصوبه اسفند 
۹۳ شورای عالی کار، حق 

مسکن کارگران از ۲0هزار 
به 40هزار تومان افزایش 
یافت و قرار بر این بود که 
افزایش قیمت از ابتدای 
سال ۹4 اعمال شود اما 

مدت ها خبری از آن نشد. 
این مدت برای کارگران، دو 

سال به درازا کشید

ایده آل ترین شرایط در 
سال ۸4 بوده که سهم 

حق مسکن در دستمزد، 
۸.۱۶درصد بوده اما االن، 
سهم حق مسکن از مزد، 

فقط ۳.۶درصد است. این 
سهم پایین نشان می دهد 

که حق مسکن در طول 
سال های گذشته، به صورت 

کافی رشد نکرده است
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