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اعتراض کارگران نیروگاه 
دماوند به کاهش مزایای مزدی

صبح دیروز )شــنبه ۲۹ تیرماه( شــماری از 
کارگران نیروگاه دماوند در انتقاد به کاهش مزایای 

مزدی و رفاهی دست به اعتراض صنفی زدند.
به گزارش ایلنا، این کارگران گفتند: انتظار داریم 
که برای مشکالت این نیروگاه به صورت ریشه ای 
چاره اندیشیده شود. از وقتی که نیروگاه دماوند در 
سال ۹۱ از سوی بنیاد شهید به یکی از بانک ها واگذار 
شد، کارگران دچار مشکل شــده اند. اگر نیروگاه 
سودده است، کارگران هم باید از آن سهم ناچیزی 

داشته باشند.
طبق اظهارات کارگران، مدیریت نیروگاه دماوند 
اخیرا اعالم کرده قصد دارد برخی از مزایای مزدی و 
رفاهی کارگران را با توجه به اعمال افزایش دستمزد 

ساالنه، کاهش دهد.
این کارگران اظهار داشتند: بودجه نیروگاه برای 
پرداخت حقوق و ســایر مزایای مزدی کارگران در 
سال جاری حدودا ۱۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده که به نسبت سال قبل که ۱۰۰میلیارد تومان 
بود، تغییری نکرده است به همین دلیل مدیریت 
نیروگاه قصد دارد برای جبران هزینه های افزایش 
ساالنه دســتمزد کارگران، از سایر مزایای مزدی و 

رفاهی آنها کسر کند.
آنها با تاکید بر اینکه خواسته ما دریافت مطالبات 
قانونی اســت، افزودند: این واحد نیروگاهی حدود 
۶۰۰ کارگر شاغل قرارداد دائم دارد که در حال حاضر 
یک ماه دستمزد آنها به تاخیر افتاده است. در عین 
حال انتقاد کارگران به کاهش مزایای مزدی و رفاهی 
همانند اضافه کاری، بیمه تکمیلی و سرویس های 

ایاب و ذهاب است که قرار است عملی شود.
    

علی خدایی:
عدم برگزاری شورای عالی 

کار، تخلف است

بیش از دو هفته از درخواستی که گروه کارگری 
شــورای عالی کار به وزارت کار تحویــل داده اند، 
می گذرد. با این حساب باید جلسه سه جانبه شورای 

عالی کار هرچه زودتر برگزار شود.
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار به 
ایلنا گفت: براساس قانون، جلسات عادی شورای 
عالی کار باید ماهانه برگزار شود. به رغم این تاکید 
قانونی، از ابتدای ســال فقط یک جلســه شورای 
عالی کار داشــتیم که موضوع آن جلسه را نیز خود 
دولت تعیین کرده بود اما طبق آیین نامه، هر زمان 
۳ نفر از اعضای شورای عالی کار، درخواست جلسه 
فوق العاده بدهند، این جلســه باید در اسرع وقت و 

حداکثر ظرف مدت دو هفته برگزار شود.
او ادامه می دهد: االن بیش از دو هفته است که 
۳ عضو کارگری شــورای عالی کار برای برگزاری 
جلســه عادی و همچنین فوق العاده، درخواست 
داده اند اما خبری از برگزاری جلسه نیست. انتظار 
داریم در همین هفته جلســه برگزار شود، در غیر 
این صورت، تخلف صورت گرفته اســت. خدایی 
درباره موضوع جلسه می گوید: مهمترین موضوع، 
بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران 
با روش هایی غیر از افزایش مستقیم دستمزد است. 
این مهم ترین دستور کار جلسه باید باشد. بعد از آن، 
پیگیری سرنوشت دستورالعمل تبصره یک ماده ۷ 
قانون کار است که بیش از یک سال است در شورای 
عالی کار تصویب و به دبیرخانه دولت ارسال شده اما 
همچنان معطل مانده است. موضوع دیگر، آیین نامه 

انتخاب اعضای هیات های حل اختالف است.
    

امضای تفاهم نامه بین وزرای 
تعاون و اقتصاد

وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی 
و دارایی در حاشیه بیســت و پنجمین نمایشگاه 
بین المللی الکامپ، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری و فرهاد 
دژپسند به منظور گسترش همکاری های مشترک 
و در راستای بهبود سیاستگذاری و برنامه ریزی در 
زمینه تبادل داده و اطالعات، تفاهم نامه امضا کردند.

این تفاهم نامه بر تبادل داده و اطالعات در زمینه 
شناســایی بهتر اقشــار کم درآمد، امور بیمه ای و 
حمایتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بیمه ای، تکمیل 
پایگاه اطالعات مودیان مالیاتی و هدفمندسازی 

یارانه های نقدی و غیرنقدی تاکید دارد.
براساس مفاد این تفاهم نامه، کمیته همکاری 

تبادل داده تشکیل خواهد شد.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

»مســکن« یکــی از مهمترین 
دغدغه شهرنشینان بی بضاعت امروز 
است. همیشه و همواره این دغدغه و 
نگرانی وجود دارد که آیا ســال بعد، 
توانایی مالی برای تامین »مســکن 
متناســب« برای خانوار وجود دارد؛ 
همان مسکن متناسبی که در اصل ۳۱ 
قانون اساسی، تامین آن برای مردم، 
به خصوص کارگران و روستانشینان 

برعهده دولت گذاشته شده است.
دغدغه مسکن در حالی نسبت به 
گذشته پررنگ تر شده که شانه خالی 
کردن های دولت از زیــر بار وظایف 
حاکمیتی خود نســبت به گذشته، 
نمود پررنگ تــری دارد. در روزهای 
گذشته، وزیر مسکن در مصاحبه ای 
گفت: »دولت از اول در بحث اجاره و 
مسکن مردم دخالت نکرده و از لحاظ 
حقوقی نیز ایــن کار را نمی کند. ما 
نمی توانیم برای اجاره بهای مســکن 
اشخاص ســقف تعیین کنیم. سقف 
اجاره بها و قیمت مســکن در بازار از 
ضوابط و شرایطی تبعیت می کند که 

در بازار است«.
این اظهــارات در حالــی عنوان 
می شود که به گفته غالب کارشناسان 
اقتصادی، نــرخ اجاره بها در ماه های 
گذشــته، رشــد چند ده درصدی را 
تجربه کرده اســت. »مهدی سلطان 
محمدی« از تحلیلگران ارشد حوزه 
مسکن معتقد است: »اجاره بها از دو 
مولفه قیمت مســکن و دیگری تورم 
عمومی تاثیر می گیرد. اگر تورم نقطه 
به نقطــه ماهانه را در نظــر بگیریم، 
سال گذشته تورم عمومی نزدیک به 
۵۰درصد و افزایش قیمت مسکن هم 
در شهر تهران باالی صددرصد بوده 
بنابراین به طور طبیعــی اجاره هم 
متاثر از این دو عامل، افزایش داشته 

است«. تاکنون البته نرخ اجاره ای که 
گزارش شده، حکایت از افزایش ۲۵ تا 
۴۰ درصدی دارد که سلطان محمدی 
تاکیــد می کند: »با توجــه به میزان 
تورم و رشد قیمت مســکن، چنین 

افزایشی قابل انتظار است«.
 افزایش کرایه خانه 
از دستمزد جلو زد

افزایش ۴۰درصدی اجاره مسکن 
در ســال ۹۸، بــه هیچ وجــه دور از 
انتظار نبود. پایان تابستان ۹۷، دبیر 
انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان 
اســتان تهران گفت: قیمت مسکن 
طی ســال های ۹۸ و ۹۹ بین ۲۵ تا 

۳۵درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
حال که این پیش بینی ها، درست 
از آب درآمــده، بــه نظر می رســد 
افزایــش اجاره بهــا، شهرنشــینان 
مستاجر به خصوص پایتخت نشینان 
را »نقره داغ« کرده اســت. »حسام 
عقبائــی« نایــب رئیــس اتحادیه 
مشــاوران امالک، اردیبهشــت ماه 
ســال جاری گفــت: پیش بینی من 
برای ســال جــاری این اســت که 
نــرخ اجاره بها در شــهرهای بزرگ 
۳۰درصــد و شــهرهای کوچــک 
۲۰درصد در مقایسه با سال گذشته 
افزایش یابد.  اگر متوســط افزایش 
اجاره بهای مســکن در سال جاری 
را در کالن شــهرها ۴۰درصد و سال 
گذشته را ۳۰درصد در نظر بگیریم، تا 
پایان سال به طور متوسط ۷۰درصد 
افزایش در اجاره بهای مسکن خواهیم 
داشت. این درحالی ست که حداقل 
دستمزد کارگران در این بازه زمانی، 
۱۹.۵درصد در سال ۹۷ و ۳۶.۵درصد 
در ســال ۹۸ افزایش یافتــه که در 
مجموع می شود ۵۶درصد! بنابراین از 
ابتدای سال گذشته تا امروز، افزایش 
کرایه خانه به تنهایــی، ۱۴درصد از 

افزایش دستمزد جلو زده است!

»سالطین آپارتمان« در تهران
در حالــی کارگران شهرنشــین 
به خصوص پایتخت نشــین، هست 
و نیســت خود را در معــرض خطر 
گرانی اجــاره خانــه می بینند که به 
تازگی از پدیــده بدیعی تحت عنوان 
»ســالطین مســکن« پرده برداری 
شده اســت. »افشــین پروین پور« 
کارشــناس اقتصادی دربــاره این 
پدیده می گوید: در حال حاضر بیشتر 
از ۵۰۰هــزار خانه خالــی در تهران 
وجود دارد که در اختیار ســالطین 
آپارتمان اســت. در تهــران فردی 
 وجود دارد که مالک بیش از ۱۰هزار 

خانه خالی است!
وی می افزایــد: هیــچ کجــای 
دنیــا، بازار مســکن مثل کشــور ما 
نیســت! دولت هــا بــا اســتفاده 
 از ابــزار مالیاتی، قیمت مســکن را 

کنترل می کنند.
فقدان ابــزار مالیاتی برای کنترل 
قیمت مســکن و جلوگیری از خالی 
ماندن آپارتمان های مسکونی را باید 
به غفلت از اصل ۳۱ قانون اساســی 
بیفزاییم. در حالی که دولت از برآورده 
کردن تعهدات خود در زمینه تامین 
مســکن برای کارگران غفلت کرده، 
افزایش ۷۰درصدی اجاره مســکن، 
هزینه هــای زندگی کارگــران را به 

شدت متورم کرده است. 
خانوارهــای کارگــری ســاکن 
کالن شــهرها و پایتخــت، بخــش 
عظیمــی از درآمــد خــود را صرف 
مســکن می کننــد، با ایــن وجود 
نمی تواننــد محلــه و منطقه محل 
زندگی خود را به دلیل تورم سنگین 
اجاره بهای مســکن، برای سال های 
متمــادی حفــظ کننــد. الجــرم 
»ســقوط منطقه ای« و پــس از آن، 
»حاشیه نشــینی« نتایج ناگوار این 

وضعیت خواهد بود.

»حقوق مردم« در قانون اساسی
»فرامرز توفیقــی« رئیس کمیته 
دســتمزد کانون عالی شــوراهای 
اســالمی کار می گویــد: در بند ۱۲ 
اصل سوم قانون اساسی آمده »دولت  
موظف  به پی  ریزی  اقتصادی  صحیح  
و عادالنه  طبق  ضوابط اسالمی  جهت  
ایجاد رفاه  و رفع فقر و برطرف  کردن  
هر نــوع  محرومیــت  در زمینه  های  
تغذیه  و مســکن  و کار و بهداشــت  و 
تعمیم  بیمه  اســت«. در فصل سوم 
قانون اساســی و زیرفصــل »حقوق 
ملت« اصل ســی و یکم بــا تاکید بر 
اینکه داشتن  مسکن  متناسب  با نیاز، 
حق  هر فرد و خانواده  ایرانی  اســت، 
دولت  را موظف کرده  با رعایت  اولویت  
برای  آنها که  نیازمندترند به  خصوص  
روستانشینان  و کارگران  زمینه  اجرای  
این  اصل  را فراهم  کند. در فصل چهارم 
قانون اساســی )اقتصاد و امور مالی( 
یک بار دیگر موضوع مســکن مطرح 
شده است. در اصل چهل وسوم قانونی 
اساسی آمده »برای  تأمین  استقالل  
اقتصادی  جامعه  و ریشــه  کن  کردن  
فقر و محرومیت  و برآوردن  نیازهای  
انسان  در جریان  رشد، با حفظ آزادی  
او، اقتصــاد ایران  براســاس ضوابط 
زیر استوار می  شــود: تأمین  نیازهای  
اساسی : مســکن ، خوراک ، پوشاک ، 
بهداشت ، درمان ، آموزش  و پرورش  

و امکانات  الزم  برای  تشکیل  خانواده  
برای  همه«.

وی با اســتناد به ایــن اصول که 
»حقوق مردم« را تشکیل می دهند، 
اضافه می کند: دولــت در هر جامعه 
متولی و متصدی اداره کشور به عنوان 
نماینده ملت تلقی شــده و مجموعه 
امکانات جامعه برای اجرای وظایف 
محوله به این نهاد واگذار می شــود. 
در واقــع بین دولت و ملــت در تمام 
دنیا یک قرارداد نانوشــته و در عین 
حال نوشته  ای وجود دارد. این رابطه 
حقوقی به صورت نانوشــته در ذات و 
طبیعت خود حقی برای آحاد مردم 
تحت حاکمیت و تکلیفی برای دولت 
ایجاب می کنــد و در چارچوب عقد 
اجتماعی یا میثاق ملی که حقوقدانان 
آن را در چارچــوب قانون اساســی 
منعکس می  دانند، تکالیف مشخصی 
برای دولت تعیین می  کند که متقاباًل 
به عنوان حقــوق و آزادی های ملت 
از آن نام می برند. ســوال اینجاست 
آیا کارگران نیــز جزء این مردم تلقی 
می شوند؟ آیا نگرشی »قانون اساسی 
مدار« در تصمیمات تمامی دولت ها 
تاکنون در این خصوص داشته ایم؟ آیا 
قدمی در تحقق این قوانین برداشته 
شده است؟ آیا تاکنون از سوی تمامی 
ادوار مجلس، ســوالی از دولت ها در 
خصوص اجرایی شدن یا نشدن این 

قوانین داشته ایم؟
وی خطاب به وزیر مسکن که در 
مصاحبه اش، دخالت دولت در مساله 
مســکن را منتفی دانسته، می گوید: 
آقای وزیر مســکن! آیــا این وظیفه 
دولت و به خصوص شــما نیست که 
در این زمینــه دخالت کنید و جلوی 
له شدن اقشار آســیب پذیر را زیر بار 
ناجوانمردانه مســکن و اجاره هایش 
بگیرید؟ آیــا عهد و میثاقمــان را به 
دست فراموشــی ســپرده ایم؟ آیا 
وظیفه شما از صداوســیما نیز کمتر 
است که کمپین صاحبخانه خوب راه 

انداخته است؟
توفیقی تاکیــد می کند: در مورد 
مســکن گاهی فرد بــه تنهایی قادر 
بــه تأمیــن نیازهای اساســی خود 
نیســت و اینجاســت کــه اقدامات 
تأمینــی جبرانی دولت هــا با تکیه 
بر نظریــه عدالت دولــت، به صحنه 
آمده تا مناســبات دولت/ شهروند، 
صبغــه حمایت گرانــه بــه خــود 
بگیرد. این تاکید قانون اساســی که 
بــرای محرومان، تدابیــر »تبعیض 
عادالنه مثبت« اندیشــیده اســت 
بر این مبناســت که نگاه جمهوری 
اسالمی به مستضعفان و محرومان، 
نــه  سیاســت گذاری مداخله گرا
حمایت ورزانه تأمینی بر مدار تکریم 
شهروندی است و متأسفانه برعکس 
این خط مشی گذاری مقنن اساسی، 
در عمل دســت ســوداگران زمین 

و مســکن باز گذاشته شــده و نفس 
محرومان برای تأمین اساســی ترین 
کاالی حیاتی خانواده در سینه حبس 
شده و مسکن کاالیی دست نیافتنی، 

جز برای متموالن شده است.
۳۳درصد هزینه های سبد 

خانوار، صرف مسکن می شود
رئیــس کمیته دســتمزد کانون 
عالی شوراها به »آمارها« و اطالعات 
مســکن خانوارهــای کارگــری 
می پردازد: بر پایــه آمارها ۳۳درصد 
از هزینه های ســبد هر خانوار ایرانی 
صرف هزینه مسکن می شود. این رقم 
در کالن شهرها که با توجه به گزارش 
مرکز آمار، مهاجرت منفی داشته اند 
گاهی به ۴۸درصد می رســد. اینکه 
نیمی از درآمد خانــوار صرف هزینه 
مسکنی شــود که در بسیاری مواقع 
نیز از نظر کیفیت، متراژ و محله مورد 
دلخواه افراد نیست، رقم باالیی به نظر 
می رسد. بنابراین قیمت باالی مسکن 
بهانه خوبی به دست آن افرادی داده 
که شاید با مبلغی بســیار اندک تر از 
آنچه در کالن شهرها هزینه می کنند، 
بتواننــد خانه ای دلخــواه در حومه 

شهرهای بزرگ پیدا کنند.
توفیقــی ادامه می دهــد: بر پایه 
آمارهــای رســمی، در بیــن مراکز 
استان های کشور شــهرهای تبریز، 
اصفهــان، قزوین، خرم آبــاد، اراک، 
اهواز، زاهدان، تهران، ساری و بجنورد 
)با همیــن ترتیــب( دارای خالص 
مهاجرت داخلی منفی بوده اند. در این 
شهرها برآیند جریان های مهاجرت 
داخلــی در جهت کاهــش جمعیت 
این شهرها عمل کرده است. گزارش 
اخیــر مرکز آمار ایــران در خصوص 
مهاجرت شــهرهای کشــور نشان 
می دهد یک سوم مراکز استان ها در 
کشور دارای خالص مهاجرت منفی 
هستند و این بدین معناست که افراد 
خارج شده بیشتر از افراد وارد شده به 

این شهرها هستند.
او ادامه می دهد: با این اوصاف، آیا 
باز هم دولت قصد ندارد دخالت کند؟ 
وظیفه ندارد دخالت کند؟ از اول نیز 
درصدد دخالت در بحث مسکن نبود؟ 
آقای وزیر مســکن! این »اولی« که 
می فرماییــد، مربوط به چــه زمانی 

است؟! دهه ۶۰، ۷۰، یا...؟!

همیشه پای یک سلطان در میان است

خرد شدن استخوان مستاجران در سایه بی اعتنایی دولت

خبر

مدیــرکل دفتــر توســعه کارآفرینی و 
بهره وری نیروی کار گفت: در حالی که برخی 
به واسطه رانت دو روزه می توانند کسب و کار 
خود را راه اندازی کنند، متوسط ایجاد کسب 

و کار جدید در کشور ۷۲.۵ روز است.
رحیم ســرهنگی در گفت وگو بــا مهر با 
بیان اینکــه در بعــد درهم ریختگی بخش 
خصوصی متاســفانه هیچ کدام از نهادهای 
ایجاد شده از پارلمان بخش خصوصی گرفته 
تا کانون ها و انجمن های صنفی نتوانستند به 
درستی بخش خصوصی را نمایندگی کنند، 
به راهکارهای رشــد و بهبود فضای کسب و 
کار اشــاره کرد و ادامه داد: به نظر می رسد 
قدم اول شفافیت این است که مشخص شود 
چه کسانی از چه مزایایی استفاده می کنند. 

گویی شاخص ســهولت راه اندازی کسب و 
کار در فضای رانتی و غیرسالم خیلی بهتر از 
فضای عمومی است، به این معنی که یک نفر 
می تواند از راه ناسالم در عرض دو روز کسب 
و کار خــود را راه اندازی کند ولی متوســط 
راه اندازی کسب و کار در کشور حدود ۷۲.۵ 
روز است. پس باید ســاختارهای مزاحم را 

حذف کرد و شفافیت اولین قدم است.
وی اضافــه کــرد: قــدم دوم تعامــل و 
گفت وگوی صحیح بین اجزای اکوسیستم 
کارآفرینی کشور ازجمله دولت و کارآفرینان 
است تا قوانین و مقررات و آیین نامه ها با تفکر 
آنچه به صالح کل کشور است، نوشته شود نه 
صالح بخشی از فعاالن کسب و کار. به عنوان 
مثال در بخش پوشــاک اگر حــذف تعرفه 

واردات پارچه یا پنبه منافع عده ای را به خطر 
می اندازد از طرفی ممکن است منجر به رشد 
تولیدهای پوشاک شــود و بتواند ۸۰درصد 

پوشاک قاچاق کشور را جایگزین کند.
سرهنگی تاکید کرد: بنابراین برای بهبود 
فضای کســب و کار باید نگاه بخشی به وضع 
آیین نامه ها و دســتورالعمل ها داشت و این 
یعنی برای هر رسته برنامه و آیین نامه هایی 

مشخص تدوین کرد.
مدیرکل توســعه کارآفرینی و بهره وری 
نیروی کار وزارت کار با بیان اینکه نکته بعدی 
فقدان قطعیت های بســیار زیــاد در فضای 
کسب و کار کشور اســت، گفت: از نوسانات 
نرخ ارز و شاخص های کالن اقتصادی گرفته 
تا نرخ نامه های تعرفه ای گمرک و تغییرات 

آیین نامه ای مکرر در حوزه های مرتبط، همه 
این موارد عدم قطعیت را باال می برد و در این 
صورت کارآفرین یا عامل اقتصادی نمی تواند 
به خوبی برنامه تولید مشخصی داشته باشد یا 
بازار مشخص و مطمئنی را برای خود بسازد.

وی تاکید کرد: همه نکات اشــاره شــده 
در کنار تمام تالش هایی اســت که بعضی از 

دلسوزان در درون دولت یا بخش خصوصی 
می کنند. البته در عین حال که باید مسائل را 
در یک حالت صریح و شفاف بیان کرد، نباید 
برخی تالش های صورت گرفتــه را نادیده 
گرفت. اگــر این تالش ها در دســتگاه های 
مختلف هماهنگ و همسو شوند امید می رود 

که کشور در مسیر توسعه سرعت بگیرد.

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار:

متوسط راه اندازی کسب و کار در ایران ۷۲.۵ روز است

در حالی کارگران 
شهرنشین به خصوص 

پایتخت نشین، هست و 
نیست خود را در معرض 
خطر گرانی اجاره خانه 
می بینند که به تازگی 
از پدیده بدیعی تحت 

عنوان »سالطین مسکن« 
رونمایی شده است

بر پایه آمارها ۳۳درصد 
از هزینه های سبد هر 

خانوار ایرانی صرف هزینه 
مسکن می شود. این رقم در 

کالن شهرها که با توجه به 
گزارش مرکز آمار، مهاجرت 

منفی داشته اند گاهی به 
۴۸درصد می رسد
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