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سخنگوی سازمان تعزیرات:
افزایش قیمت ها هیچ تناسبی با 

حقوق کارگران ندارد
سخنگوی سازمان 
تعزیــرات حکومتــی 
گفــت: قطعا بــرای هر 
گونه افزایش قیمتی باید 
نرخ حقــوق کارمندان 

و کارگران هم در نظر گرفته شــود و افزایش ۵۰ تا 
۶۰درصدی قیمت برخی کاال ها به هیچ وجه معقول 
نیست. سیدیاسر رایگانی در گفت وگو با خبرگزاری 
صداوســیما افزود: اگر قرار است با توجه به شرایط 
کشور افزایش قیمتی صورت گیرد باید معقوالنه 
باشد. در مواردی که مشمول قیمت گذاری است اگر 
افزایش قیمتی تصویب شود ظاهرا قانونی است اما ما 
در برخی کاال ها که مشمول قیمت گذاری نیست، از 
ابتدای سال تاکنون حدود ۶۰درصد افزایش قیمت 
داشتیم و چون مشــمول قیمت گذاری نمی شود 
دست تعزیرات برای بررسی و رسیدگی بسته است. 
وی گفت: روند افزایش قیمت باید به گونه ای تعریف 
شــود که به حقوق مصرف کننده نیز توجه شــده 
باشد. کارگر و کارمندی که هر ســال یک بار و آن 
هم از خرداد یا تیر با افزایش حقوق مواجه می شود 
چرا باید چندین بار در سال با افزایش قیمت کاال ها 
مواجه شود. این روند نشــان می دهد که افزایش 
قیمت ها هیچ تناســبی با میزان حقوق کارگران و 

کارمندان ندارد.
    

اعتراضات کارگران هفت تپه 
هنوز ادامه دارد

با وجود رسیدن دمای شــوش به ۵۰ درجه ولی 
کارگران نیشکر هفت تپه دیروز نیز به دلیل بی توجهی 
به خواسته هایشــان با حضور در کنــار فرمانداری 
اعتراض خود را نشان دادند. به گزارش مهر، کارگران 
دیروز در حالی در دما و رطوبت باال و شرایط کرونایی 
اعتراض خود را نشــان می دادند کــه بی توجهی 
مسئوالن بهداشت شوش به ســامت کارگران در 
شرایط کرونایی را مورد انتقاد قرار دادند. آنان گفتند: 
»انتظار داریم حداقل در این مدت ۴۲ روز یک مسئول 
بهداشــتی در بین کارگران حاضر می شد و مطلبی 
بهداشتی را گوشزد می کرد«. کارگران می گویند: 
»از تکرار مکررات خسته شدند و از مسئوالن ارشد 
شهرستان گله کردند که آیا صدای آنها را می شنوند یا 
خیر؟«. کارگران می گویند: »چطور تمام شرکت های 
نیشکری خوزستان با نداشتن بافت خاک مناسب 
سودآور هستند و تاکنون کارگری اعتصاب نکرده اند 
ولی هفت تپه فقــط با اعتــراض و اعتصاب حقوق 
می گیرد، آیا این نشان از ضعف مدیریتی نیست؟«. 
کارگران همچنین خواستار خلع ید بخش خصوصی 

از مالکیت شرکت نیشکر هفت تپه هستند.
    

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی:
حقوق مستمری بگیران با فرمول 

جدید پرداخت می شود
معــاون بیمــه ای 
میــن  تأ ن  ما ز ســا
 : گفــت عــی  جتما ا
فرمول نهایــی اجرای 
قانون متناسب ســازی 

حقوق مستمری بگیران براســاس شاخص های 
چهارگانه مبلغ متناسب ســازی اجرا می شــود. 
به گزارش خبرگزاری مهر، مهــرداد قریب اظهار 
داشــت: متناسب ســازی حقوق بازنشســتگان 
براساس بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه 
به اجرا گذاشته شــده و تمامی مستمری بگیران 
بازنشسته، ازکارافتاده کلی و بازماندگان مشمول 
این قانون هستند. وی افزود: شاخص های مؤثر بر 
متناسب سازی حقوق مســتمری بگیران شامل 
مبلغ متناسب ســازی، ضریب ترغیــب، تفاوت 
 تطبیق و کمک هزینه معیشــت و مسکن است.

معاون بیمه ای ســازمان تأمین اجتماعی درباره 
نحوه محاســبه مبلــغ متناسب ســازی حقوق 
مســتمری بگیران گفت: این مبلغ از طریق ضرب 
مبلغ پایه در تفاوت ضریب مستمری زمان اجرای 
متناسب سازی با ضریب مستمری در زمان برقراری 

به عاوه یک به دست می آید. 
قریب افزود: ضریب مستمری در زمان برقراری 
نیز با تقسیم مستمری قابل پرداخت در زمان برقراری 
بر حداقل مستمری سال برقراری به دست می آید. 
ضریب مستمری در زمان اجرای متناسب سازی 
نیز با تقســیم مبلغ مســتمری در زمــان اجرای 
متناسب سازی بر حداقل مستمری در زمان اجرای 

متناسب سازی محاسبه می شود. 
وی ادامه داد: مبلغ پایه به نسبت سنوات پرداخت 
حق بیمه از ۱۵۰هزار تومان برای مستمری بگیران 
دارای سابقه ۱۰ ســال و کمتر بیمه پردازی شروع 
می شــود و برای افراد دارای ۳۵ ســال و بیشــتر 

بیمه پردازی به ۴۶۵هزار تومان می رسد.
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اخبار کارگری

کاف ســردرگم تامین سرپناه، 
این روزها بیش از همیشه مستاجران 
را آزار می دهد و رونمایی از طرح هایی 
چون ســاخت مســکن برای اقشار 
ضعیــف، نتوانســته اســت حتی 
کورســوی امیــدی در دل صاحبان 
درآمدهــای ثابت در جهــت تامین 

مسکن ایجاد کند.
البته بازار مســکن در ایران یکی 
از بازارهای پر چالش در ســال های 
اخیر بوده است، آن قدر که دولت های 
مختلف مهم ترین طرح های خود را در 
حوزه مسکن تعریف کرده اند. با وجود 
این، مشکات در این زمینه همچنان 
باقی است. برخی کارشناسان مشکل 
را نه در کمبود مســکن که در توزیع 

آن می دانند.
در آخرین تاش دولت برای کمک 
به مستاجران، طرح پرداخت ودیعه 
مســکن رونمایی شــد. آن طور که 
مســئوالن وزارت راه و شهرســازی 
اعام کرده اند تسهیات کمک ودیعه 
مسکن در تهران ۵۰ میلیون تومان، 
سایر شــهرهای بزرگ ۳۰ میلیون 
تومــان و در شــهرهای کوچک ۱۵ 
میلیون تومان با نرخ سود ۱۳درصد و 
یک ساله است. افرادی که از این وام 
استفاده می کنند طی ۱۲ ماه، صرفا 
سود تسهیات را پرداخت می کنند و 
هنوز تصمیمی مبنی بر اینکه افرادی 
که تمایل دارند اصــل وام را به همراه 
ســود پرداخت کنند، گرفته نشده 
است. وام مذکور با شــرایط ویژه ای 
به دهک هــای پاییــن جامعه تعلق 
می گیرد تا آنها بتوانند از پس افزایش 

باالی قیمت رهن و اجاره برآیند.
 مشکل مسکن، 

راه حل کوتاه مدت ندارد
یک فعــال کارگــری در این باره 

می گوید: نکته اولی کــه باید درباره 
چنین وامی گفت این است که تزریق 
چنین پولی بــه بازار مســکن خود 
تورم زاست و ممکن اســت منجر به 
افزایش قیمت هــا در بــازار رهن و 

اجاره شود.
»کاظم فرج اللهی« در گفت وگو با 
ایلنا می افزاید: وقتی چنین وامی اعطا 
شود خود به خود این توقع وجود دارد 
که مستاجران می توانند پول بیشتری 
برای ودیعه تهیــه کنند و این ممکن 

است توقع از قیمت ها را باال ببرد.
این فعال کارگری بــا بیان اینکه 
البته ایــن وام فراگیــر نخواهد بود، 
می گوید: یکی از شروط دریافت وام، 
داشــتن کار و درآمد ثابت است. در 
شرایطی که اکثر کارگران قراردادهای 
موقت و حتی دو و سه ماهه دارند و از 
ارائه دادن مدارک الزم برای داشتن 
شــغل و درآمد ثابت ناتوان هستند، 
چطور می توان انتظار داشت که آنها 

مشمول این وام شوند؟
فرج اللهــی بــا بیــان اینکه حل 
مشکات بازار مسکن که کارگران را 
هم به شدت درگیر کرده کوتاه مدت 
نیســت، می گوید: مشــکل اساسی 
مسکن تورم در این بخش است و تورم 
رفع نمی شــود مگر اینکــه توزیع به 

اندازه کافی وجود داشته باشد.
وی ادامــه می دهــد: دولت باید 
دست به کار شــده و خود در تولید و 
توزیع مســکن به صورت موثر اقدام 
کند. تولید مسکن نباید چیزی شبیه 
به مســکن مهر یا ساخت مسکن ۲۵ 
متری باشد، بلکه امکانات الزم برای 
تهیه و در اختیار گذاشتن خانه های 

باکیفیت وجود دارد.
به گفته این فعال کارگری، خانه 
به اندازه کافی در ایران هست، منتها 

بســیاری از واحدها خالی مانده اند 
و در اختیــار افراد قــرار نمی گیرند. 
دولت باید این واحدها را شناسایی و 
با اجرای ضوابطی زمینه خالی ماندن 
آنها را از بین ببرد. به این صورت تورم 
در بازار مسکن کاهش یافته و کارگران 
نیز مشــکات کمتری در این زمینه 

خواهند داشت.
 کارگران منتظر 

تدبیر دولت هستند
افزایش قیمت اجاره بها در حالی 
است که با گذشت بیش از یک ماه از 
تصویب افزایش حق مسکن کارگران 
در شورای عالی کار، هنوز دولت زیر بار 
تصویب این صورتجلسه نرفته است، 
موضوعی که مصــداق نمک بر زخم 

کارگران مستاجر است.
عضو کمیته مزد شورای عالی کار 
هم درباره مشکل مســکن کارگران 
و اینکــه هنوز افزایش حق مســکن 
کارگران به تصویب دولت نرســیده 
اســت، می گوید: میزان حق مسکن 
کارگران با رشد سرسام آور اجاره بها 
صرفاً کمک هزینه ای بیش نیســت. 
امســال جهش بســیاری در بحث 
مسکن در شهرهای بزرگ داشته ایم.

محمدرضا تاجیک در گفت وگو با 
خبرگزاری تسنیم می گوید: قیمت 
مســکن در سراسر کشــور افزایش 
افسارگســیخته داشته است. امسال 
جهش بسیار باالیی در بحث مسکن 
بــه خصــوص در شــهرهای بزرگ 
داشــته ایم. در شــهرهای بــزرگ 
قیمت ها بسیار افزایش یافت. افزایش 
۲۰۰هزار تومانی حق مســکن صرفا 
 کمکی به کارگران بود وگرنه دردی در 

زمینه مسکن دوا نمی کند.
تاجیــک می افزاید: چنــد ماه از 
سال جدید گذشته است و هنوز حق 

مسکن ۲۰۰هزار تومانی کارگران که 
شورای عالی کار یک ماه پیش آن را 
مصوب کــرده بود، پرداخت نشــده 
اســت. مقرر بود این حق مســکن از 
ابتدای تیرماه پرداخت شــود و این 
درحالی اســت که در چند ماه اخیر 
قیمت مسکن و اجاره مسکن وضعیت 

سرسام آوری پیدا کرده است.
عضو شــورای عالی کار می گوید: 
بــا پیگیری هایی کــه از وزارت کار 
داشــتیم اعام کردند که حتما قبل 
از مرداد ماه 99، وضعیت حق مسکن 
به نتیجه برســد اما هنــوز خبری از 
تصویب مصوبه افزایش حق مسکن 

نیست.
نماینده کارگری در شورای عالی 
کار ادامه می دهد: هر زمانی که حق 
مســکن کارگران تصویب و اجرایی 
شود، معوقات آن از اول تیر ماه به آنها 
پرداخت می شود. مصوبه افزایش حق 
مسکن صورتجلسه شورای عالی کار 
است که به امضای وزیر صنعت و وزیر 
کار رسیده است و باید هر چه سریعتر 
تصویب شود. وزیر کار به ما قول داده 
بودند که ایــن مصوبه در کوتاهترین 
زمــان عملیاتی شــود. کارگران در 

خصــوص ایــن موضــوع بســیار 
شــاکی هســتند و دائماً از ما سوال 
 می کنند تا مطالباتشــان را پیگیری 

و بررسی کنیم.
احداث سه شهرک  مسکونی 
کارگری برای تنها دو هزار نفر

یکی دیگر از طرح های دولت برای 
خانه دار کردن اقشار ضعیف کشور، 
ایجاد مسکن ارزان قیمت برای اقشار 
مختلف بــود که در همیــن زمینه، 
تفاهم نامه ای هم بیــن وزارت کار و 

وزارت راه به امضا رسید. 
»پروانه اصانی« مدیرکل اقتصاد 
مســکن وزارت راه و شهرســازی 
همزمان با امضای ایــن تفاهم نامه 
گفــت: قــرار اســت تعاونی هــای 
ســاخت مســکن کارگری در اتاق 
تعاون تشکیل و متقاضیانی که عضو 
ایــن تعاونی ها می شــوند باید توان 
پرداخت ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان به 
عنوان آورده را داشته باشند. به گفته 
وی، براســاس تفاهم نامه قرار است 
مدل های تأمین منابع مالی و تجهیز 
منابع وزارت راه و شهرسازی و منابعی 
که وزارت کار و سازمان های ذیل آن 
وزارتخانه می آورنــد به کمک آورده 
متقاضیان مســکن کارگری بیاید و 
بازنشستگان هم می توانند متقاضی 

مسکن کارگری باشند.
پس از آن اعام شد که سه شهرک 
مســکونی کارگری قرار اســت در 
ایوانکــی در جنوب شــرق تهران، 
شهرک مهرگان در قزوین و اشتهارد 

کرج احداث شود.
در همین زمینه معــاون تعاون 
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
با بیان اینکه مقدمات احداث ســه 
شهرک مســکونی کارگری فراهم 
شده است، گفت: تاکنون تعاونی های 
 منتخــب توانســته اند بیــش از 

دو هزار عضو بگیرند.

محمدجعفر کبیری در گفت وگو 
با خبرگزاری مهر دربــاره جزئیات 
این طرح و پیشرفت آن اظهار داشت: 
تاکنون تعاونی های منتخب بیش از 
دو هزار عضــو گرفته اند و اتاق تعاون 

ایران، محور کار است.
وی افزود: متناسب با جغرافیای 
مناطق منتخب، کارگرانی که امکان 
و درخواست اسکان در این شهرک ها 
را داشتند، عضو این تعاونی ها شدند 
تا پس از راه اندازی شهرک ها، در آنها 

اسکان یابند.
کبیری با بیان اینکه با کمک دولت 
و وزارت راه و شهرســازی کار را جلو 
خواهیم بــرد، ادامــه داد: فعًا برای 
دو هزار نفر ظرفیــت وجود دارد و در 
صورت اختصاص زمیــن جدید، ما 
این آمادگی را داریــم که ظرفیت را 

افزایش دهیم.
معاون تعــاون وزیر تعــاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفــت: این ۳ طرح 
شهرک مسکونی کارگری به صورت 
پایلوت اجــرا خواهد شــد و پس از 
آسیب شناســی و رفــع نیازها، این 
طرح را در اقصی نقاط کشور توسعه 

خواهیم داد.
کبیری افــزود: در حــال حاضر 
مقدمات کار فراهم شده و االن باید به 

مساله ساخت و مدیریت وارد شوند.
وی یادآور شد: مسکن کارگری در 
مناطقی احداث خواهد شد که ضمن 
داشتن امکانات زیربنایی و روبنایی، 
کمتریــن فاصله را با شــهرک های 

صنعتی داشته باشد.

طرحی برای خانه دار کردن فقط دو هزار کارگر

تدابیرکاغذیدولت،مشکلمسکنراحلنمیکند

خبر

نتایج پایش ملی محیط کســب وکار از ســوی مرکز آمار و 
اطاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران برای فصل بهار امســال 

منتشر شد.
به گزارش ایلنا، نتایج این پایش در بهار ۱۳99 از رسیدن عدد 
این شاخص به ۶.۰۱ )نمره ۱۰ بدترین ارزیابی است( حکایت دارد 
که نشان از بهبود وضعیت این شاخص در ارزیابی با فصل گذشته 

)زمستان 98 با میانگین ۶.۰۵( دارد.
این ارزیابی بیانگر آن اســت که از نظر فعــاالن اقتصادی 
مشــارکت کننده در این پایش، وضعیت برخــی مؤلفه های 
مؤثر بر محیط کســب وکار ایران در بهــار ۱۳99 تا حدودی 
مساعد شــده اســت. عدد شــاخص در بهار ۱۳99 نسبت به 

 فصل مشــابه ســال قبل ۲.۵9درصد مساعدتر شــده است. 
در بهار ۱۳99، فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، 
به ترتیب سه مؤلفه »غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت 
مواد اولیه و محصوالت«، »دشــواری تأمین مالی از بانک ها« و 
»بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر 
کسب وکار« را نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور 

نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند.
براســاس یافته های این طرح در بهار ۱۳99، اســتان های 
سیستان و بلوچستان، تهران و کرمان به ترتیب دارای بدترین 
وضعیت محیط کسب وکار و استان های آذربایجان غربی، زنجان 
و مرکزی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کســب وکار 

نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند.
همچنین بررسی ها نشان می دهد میانگین ظرفیت تولیدی 
)واقعی( بنگاه های اقتصادی شــرکت کننده در طرح در فصل 
بهار معادل ۳۵.۵7درصد بوده که نســبت به همین میزان در 
زمستان گذشته )۴۰.۳۴درصد(، با کاهش تقریبی ۵ واحدی 

مواجه شده است.
از آنجایی که شــیوع ویروس کرونا، تمامــی فعالیت های 

اقتصادی در این فصل را تحت تأثیر قرار داده بود، در این دوره، 
فعاالن اقتصادی با امتیاز میانگین 7.۱ میزان تأثیر این ویروس بر 
کسب وکار خود را ارزیابی کردند. الزم به ذکر است که شاخص کل 
کشور، شاخص استانی و سایر شاخص ها نیز در این فصل با در نظر 

گرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده اند.
همچنیــن در فصل بهــار ۱۳99، میزان آســیب وارده بر 
کسب وکارها از شــیوع ویروس کرونا در اســتان های اردبیل 
)8.۵۵(، هرمزگان )8.۴۴(، خوزستان )8.۱۵( و خراسان شمالی 
)8(، بیشترین مقدار و در استان های سمنان )۵.7۶(، قم )۵.8۵(، 
زنجان )۵.9۳( و مرکزی )۵.98(، کمترین مقدار نسبت به سایر 

استان ها توسط فعاالن اقتصادی ارزیابی شده اند.
با توجه به تقسیم رشــته فعالیت ها در ســه بخش عمده 
کشــاورزی، صنعت و خدمات، فعاالن اقتصادی سراسر کشور 
در بهار ۱۳99، وضعیت محیط کسب وکار بخش صنعت و بخش 
کشاورزی را به ترتیب، مســاعدترین و نامساعدترین محیط 

کسب وکار ارزیابی کرده اند.
براســاس نتایج این پایــش در بهــار ۱۳99، وضعیت 
محیط کسب وکار در بخش کشــاورزی )۶.۰9( در مقایسه 

با بخش های خدمات )۶.۰8( و صنعت )۵.87( نامناسب تر 
ارزیابی شده اســت. همچنین در بین رشــته فعالیت های 
اقتصادی، رشته فعالیت های »ســامت انسان و مددکاری 
اجتماعی«، »فعالیت حرفه ای، علمی و فنی« و »حمل ونقل 
و انبــارداری« دارای بدترین وضعیت محیط کســب وکار و 
رشــته فعالیت های »هنر، ســرگرمی و تفریح«، »اداری و 
خدمات پشتیبانی« و »مالی و بیمه« بهترین وضعیت محیط 
کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت های اقتصادی 

در کشور داشته اند.
وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب تعداد کارکنان 
شــاغل در بنگاه های بر اساس نتایج به دســت آمده به صورت 
بنگاه های با ۶ تا ۱۰ نفر کارکن )۶.۱8( دارای بدترین وضعیت 
و بنگاه های با ۵۰ تا ۱۰۰ کارکن )۵.8۳( دارای بهترین وضعیت 

محیط کسب وکار نسبت به سایر بنگاه ها ارزیابی شده اند.
وضعیت محیط کسب وکار کشــور برحسب سال تأسیس 
بنگاه اقتصادی در کارگاه های ۶ تا ۱۰ سال دارای بدترین وضعیت 
)۶.۰8( و در کارگاه های کمتر از ۲ سال دارای بهترین وضعیت 

)۵.78( ارزیابی شده اند.

اتاق بازرگانی ایران:

بنگاه های دارای ۶ تا ۱۰ کارگر، بدترین وضعیت کسب و کار را تجربه می کنند

قیمت مسکن در 
سراسر کشور افزایش 
افسارگسیخته داشته 

است و جهش بسیار 
باالیی در بحث مسکن 

به خصوص در شهرهای 
بزرگ داشته ایم. افزایش 

200هزار تومانی حق مسکن 
صرفا  کمکی به کارگران 

بود وگرنه دردی در زمینه 
مسکن دوا نمی کند

یکی از شروط دریافت وام، 
داشتن کار و درآمد ثابت 

است. در شرایطی که اکثر 
کارگران قراردادهای موقت 

و حتی دو و سه ماهه دارند 
و از ارائه دادن مدارک الزم 
برای داشتن شغل و درآمد 
ثابت ناتوان هستند، چطور 

می توان انتظار داشت که 
آنها مشمول این وام شوند
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