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معاون وزیر راه و شهرسازی:
طرح مسکن کارگران به زودی 

رونمایی می شود
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هر زمان 
اینترنت در تمام نقاط کشور متصل شود، ثبت نام 
مسکن ملی در سه استان یزد، همدان و چهارمحال و 
بختیاری را شروع می کنیم، گفت: طرح ملی مسکن 
برای کارگران در دست تهیه اســت که به زودی با 

وزارت کار در این زمینه تفاهم نامه امضا می کنیم.
محمود محمودزاده در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: بخشــی از طرح اقدام ملی مربــوط به تامین 
مسکن اقشار است. مســکن معلمان روز شنبه به 
امضای مقامــات دو وزارتخانه راه و شهرســازی و 
آموزش و پرورش رسید. مسکن وزارت دفاع نیز در 
هفته های قبل انجام شد. به زودی نیز برای مسکن 
کارگران با وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، 

تفاهم نامه  امضا می کنیم.
وی افزود: برای مسکن محرومین که دهک های 
یک تا سه را شامل می شــوند صحبت های جدی 
با نهادهای حمایتــی مثل کمیته امــداد، بنیاد 
مستصعفان و ســتاد اجرایی صورت گرفته که در 

آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
با بیان این که مهم ترین مســاله در طرح اقدام ملی 
به مشارکت دســتگاه ها و منابع مالی آنها مربوط 
می شــود، گفت: عنوان این طرح، اقدام ملی است 
یعنی همه باید کمک کنند تا بخش بیشــتری از 
متقاضیان و واجدین شرایط بتوانند صاحبخانه شوند. 
بعضی دستگاه ها می توانند تسهیالت به پرسنل خود 
بدهند. محمودزاده درباره مسکن کارکنان دولت 
که مدتی قبل مطرح شد، اظهار کرد: تامین مسکن 
جمله کارکنان دولت، پیش نیــازی دارد که باید 
دستگاه های مربوطه اراضی در اختیار خود را به این 
طرح اختصاص دهد و ما آمادگی داریم برای پرسنل 
آنها وارد اقدام شویم ولی تاکنون هیچ دستگاهی به 

ما زمین معرفی نکرده است.
    

 مدفون شدن ۵ کارگر 
بر اثر ریزش آوار

صبــح دیروز، حادثــه فروریختــن یک واحد 
مسکونی در حال ســاخت در محله سرخاب تبریز 
باعث مدفون شدن ۵ کارگر شد. تا عصر روز گذشته 
)دوشنبه( دو کارگر از زیر آوار بیرون کشیده شده اند 

که یکی از آنها به بیمارستان منتقل شده است.
براساس گفته های »محمد قلی زاده« مدیرعامل 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تبریز، ماموران ایستگاه مرکزی آتش نشانی تبریز 
بالفاصله پس از اعالم خبر ریزش ساختمان به محل 
اعزام شده و برای بیرون آوردن کارگران از زیر آوار 
تالش کردند. طبق گزارش وی، دو کارگر از زیر آوار 
بیرون کشیده شدند که یکی جان باخته و دیگری 
به دلیلی مصدومیت بالفاصله توســط اورژانس به 
مراکز درمانی تبریز منتقل شــد. قلی زاده اضافه 
کرد: تالش ها برای یافتن سایر نفرات و کارگران که 

احتماال زیر آوار مدفون هستند، ادامه دارد.
    

 پرداخت دو ماه حقوق 
کارگران قند فسا

دو ماه از معوقــات مزدی کارگران قند فســا 
پرداخت شد. این در حالی ست که کمبود چغندر 

قند همچنان مشکل ساز است.
کارگران قند فسا در استان فارس در گفت وگو 
با ایلنا گفتند: دو ماه حقــوق و یک ماه اضافه کاری 
کارگران پرداخت شده اســت. این کارگران با بیان 
اینکه حقوق تیر و مرداد پرداخت شده است، گفتند: 
تولید در قند فسا که از ۲۸ آبان ماه دوباره شروع به 
کار کرده، باز هم با مشــکل مواجه شده است. روز 
یکشنبه کمبود چغندر، چرخ های کارخانه را متوقف 
کرد. کارگران قند فسا می گویند: قرار شده کارگران 
سر کار بروند و حقوق ثابت بگیرند تا تعیین تکلیف 
شود. مشکل کارخانه، نقدینگی است که باید حل 
شود. امسال محصول چغندر قند به نسبت کمتر 
است ولی پول نیست که به کشــاورزان بدهند. به 
گفته کارگران، قند فسا بعد از خصوصی سازی در 
سال ۹۵ کارخانه در سراشــیب افتاد. دو سال اول 
بعد از خصوصی سازی، چراغ کارخانه روشن بود و 
سالی 10 ماه کار می کرد اما بعد از آن، مشکل کمبود 
بودجه و نقدینگی و همچنین معضــل تاخیر در 
پرداخت حقوق کارگران آغاز شد و این معضالت تا 

امروز تداوم داشته است.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

تورم، از مهم ترین شاخصه های 
تعیین دستمزد است. در شرایطی 
که در کشور با حرکت سینوسی 
تورم روبه رو هستیم، هم از سطح 
اطمینان در ارتباط با تورم انتظاری 
سال آینده کاسته می شود و هم 
محاسبه ســبد معاش حداقلی 
خانوار )موضوع بنــد دوم ماده 
۴۱ قانون کار( با دشــواری مواجه 

می شود.
در شرایط کنونی، افزایش قیمت 
کاالها و خدمات همچنان تداوم 
دارد. برای نمونه اگــر آبان ماه را 
در نظر بگیریم، براساس آخرین 
اطالعات مرکز آمــار ایران، تورم 
نقطه ای در این ماه، نشان دهنده 
افزایش ۲۷درصدی هزینه های 
خانوار اســت. منظور از نرخ تورم 
نقطه ای هم درصــد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه 
سال قبل اســت. وقتی نرخ تورم 
نقطه ای در آبان ماه ۱٣٩٨ به عدد 
۲۷درصد رسیده، یعنی خانوارهای 
کشور به طور میانگین ۲۷درصد 
بیشــتر از آبان ۱٣٩۷ برای خرید 
یک »مجموعــه کاالها و خدمات 

یکسان« هزینه کرده اند.

»احسان سلطانی« پژوهشگر 
اقتصاد در گفت وگوی پیش رو بر 
این واقعیت تاکید دارد که اگر بازه 
زمانی نیمه دوم ٩۶ تا پایان سال 
جاری را در نظر بگیریم، هزینه های 
خانوار در همه اقالم و شاخص های 
سبد، بین دو تا چهار برابر افزایش 

داشته است.
    

   در ماه های پایانی ســال، 
محاسبات سبد معاش کارگران 
براساس اعداد و ارقام تورم موجود 
و با نگاه به تورم انتظاری سال بعد 
انجام شده و دستمزد بر این اساس 
تعیین می شود. پیش بینی شما در 
مورد تورم سال آینده چیست و آیا 
وعده ای که در ارتبــاط با ثبات 
قیمت ها داده شــده، توان عملی 

شدن دارد؟
تجارب تاریخــی نشــان داده که 
وعده هــا در ارتباط با ثبــات قیمت ها 
محقق نمی شــود. اگر همین االن هم 
بررســی کنید به تبع افزایش قیمت 
بنزین، برخی کاالهــا و خدمات گران 
شده و این روند افزایشی همچنان ادامه 
دارد. برای نمونه در همین روزها، میوه ها 
و سبزیجات گران شده اند چرا که بخش 
مهمــی از حمل و نقل داخل شــهرها 
بنزین سوز است. مساله دیگر این است 

که تورم کاالیی یعنی تــورم در بخش 
کاالها و دارایی ها، مثل ارز و طال و مسکن 
و سهام رشد چندانی در ماه های پایانی 
امسال و سال آینده نخواهد داشت اما در 
همین زمان، شاخصه کلی تورم در حال 
افزایش اســت. میانگین تورم ساالنه، 
حدود ۴0درصد است و این روند ادامه 
خواهد داشت. مساله مهم تر این است که 
تورم از بخش کاالها به بخش خدمات، 
تغییر مسیر خواهد داد. بعد از افزایش 
قیمت خدمات، دوباره این افزایش روی 
نرخ کاالها تاثیر خواهد گذاشــت. باید 
دقت داشته باشیم که در این یک سال 
و نیم گذشته که کل دارایی ها ازجمله 
طال و ارز و مسکن تا مرز سه برابر افزایش 
قیمت داشته )مشابه سال های ۹1 و ۹۲ 
و در ســال های ۷۳ و ۷۴(، این سه برابر 
شدن بخشــی از قیمت ها، به تدریج به 
همه قیمت ها تسری می یابد. اول قیمت 
ارز باال می رود، بعد به فاصله کوتاهی طال 
گران می شود، بعد از آن مسکن و سهام 
و مواد خوراکی به ترتیب گران می شود 
و بعد از آن هم بنزین گران می شــود و 
همین طور این چرخه افزایش قیمت 
ادامه می یابد. بنابراین در یک بازه زمانی 
دو ساله یا دو سال و نیمه، از اواخر سال ۹۶ 
تا آخر سال ۹۹ و ابتدای سال 1۴00، ما 
تداوم تورم را تا سه برابر شدن همه اقالم 

تجربه خواهیم کرد.

   پس می توانیم بگوییم تخمین 
افزایش هزینه های ســال بعد که 
بخواهد مبنای تعیین دستمزد قرار 
بگیرد، چندان کار ساده ای نیست.

نه، خیلی کار ســخت و دشــواری 
نیست. سال آینده باز تورم ۴0درصدی 
خواهیــم داشــت. چیزی کــه دقت 
نمی کنیم این است که مبدا قیمت ها 
را باید سال ۹۶ قرار دهیم. االن در سال 
۹۸ هستیم و نسبت به سال ۹۶، قیمت 
زمین، مسکن، طال، ارز، سهام شرکت ها و 
در کل همه دارایی ها، بسته به نوع دارایی 
و قرار گرفتن در نقاط مختلف کشــور، 
بین دو و نیم تا ســه و نیم برابر افزایش 
قیمت داشته اســت. میانگین افزایش 
قیمت دارایی ها ۳ است اما در این مدت، 
حداقل دستمزد، بین ۶0 تا ۷0 درصد 
افزایش یافته و این حداقل دســتمزد 

اســت. اگر میانگین دستمزدها را نگاه 
کنیم، حــدود ۴0درصد افزایش یافته 
است، یعنی میانگین درآمد خانوارهای 
کشور حدود ۴0درصد باال رفته است. 
بنابرایــن تا همین االن هم دســتمزد 

خیلی از تورم عقب است.
   پیش بینی شــما برای سال 
آینده چیست؛ آیا فاصله دستمزد و 

تورم تجمیعی، ترمیم خواهد شد؟
اتفاقی که در سال آینده خواهد افتاد 
و دولت حتما آن را انجــام خواهد داد، 
تداوم »سرکوب دستمزدها« است. سال 
آینده به رغم اینکه نسبت به سال ۹۶ همه 
چیز سه برابر شده )آن چیزهایی هم که 
تا امروز افزایش قابل توجهی نداشته اند، 
از این پس گران خواهند شد( دستمزدها 
به اندازه کافی باال نخواهد رفت. در نهایت 
در یک بازه زمانی سه ســاله بین ۹۶ تا 
۹۹، همه چیز ســه برابر می شــود اما 
میانگین دستمزدها ۷0درصد افزایش 
خواهد یافت. به این ترتیب، شکاف بین 
دستمزدها و هزینه ها خیلی باال می رود. 
این اتفاق، قطعی ست. باید گفت برنامه 
دولت، اخذ مالیات تورمی از مردم است. 
در واقع با افزایش قیمت ها، ســرکوب 

دستمزدها رخ داده است. 
این مساله از نظر علم اقتصاد بسیار 
ســاده اســت و نیاز به توجیه و تفسیر 
چندانی ندارد. دولت در همین حال، از 
خصولتی ها و صاحبان رانت و سرمایه 
هیچ مالیاتی نمی گیرد. کسی که پولش 
را در بانک گذاشــته با اینکه می گویند 
ما تورم دارایی نداریــم، دارد بهره ۲0 یا 
۳0درصدی می گیرد. کسی که به منابع 
رانتی دسترســی دارد، کاالهایش را به 
قیمت دالر آزاد می فروشد. ۴0درصد 
مــردم ایران خانــه دار نیســتند ولی 
صاحبان امالک و مســتغالت، مالیات 
نمی پردازنــد. ۴0درصــد صاحبخانه 
نیستند اما 10درصد جمعیت حداقل ۳ 
تا خانه دارند و از آنها مالیات نمی گیرند. از 
کسانی که مازراتی، پورشه و خودروهای 
لوکس ســوارند، مالیات نمی گیرند و 
در عوض این مالیات ها، بنزین را گران 
می کنند. چوب افزایش قیمت بنزین بر 
سر مردمی می خورد که ساکن مناطق 
محروم و حاشیه ای هســتند. نیمی از 
محرومان به وسیله نقلیه اصالً دسترسی 

ندارند اما افزایش قیمت بنزین به معنای 
مالیات ستانی از همین گروه های محروم 
است. بدیهی ست که پولدارها هم پول 
بیشــتر بابت بنزین می پردازند منتها 
دهک های باال متوســط درآمدشــان 
۲0تا ۲۵ میلیون تومان در ماه است. این 
افراد حاال که بنزین گران شــده، ماهی 
۵00هزار تومان پول بنزین می دهند 
ولی ۵00هزار تومان در برابر ۲0میلیون 

تومان اصالً معنادار نیست. 
دهک پایین کــه دو میلیون تومان 
درآمد دارد، ماهــی ۲00 یا ۳00هزار 
تومان پای بنزین و حمل و نقل می دهد. 
عدد ۲00 یا ۳00هزار تومــان برای او 
خیلی معنادار است. شما هزینه بنزین، 
بیمه و جریمــه را حســاب کنید، آن 
وقت فــردی که در شهرســتان معلم 
یا کارگر اســت و ماهــی دو میلیون و 
خرده ای می گیرد، حداقل ماهی ۴00 
تا ۵00هزار تومان بابت هزینه های حمل 
و نقل با خودروی شــخصی می پردازد. 
در کشورهای توســعه یافته اروپایی یا 
آمریکا، هزینه حمل و نقل، شامل سفر 
هوایی و خودرو و ریلی، 10 تا 1۵درصد 
درآمد خانوار است اما در ایران، ۹0درصد 
مردم ۲0تا ۳0درصد درآمد خود را پای 
حمل و نقل می پردازند. همه اینها مالیات 
تورمی ست که از مردم اخذ می شود. اینها 
مسائل پیچیده ای نیســتند که نتوان 
معادالت آن را حل کرد و خیلی ســاده 
است. برنامه این است که مردم تا جایی 

که می شود مالیات تورمی بپردازند.

سرکوب دستمزدها در سال آینده، همچنان ادامه خواهد داشت

برنامه؛ اخذ مالیات تورمی از دهک های پایین است

خبر

هجوم برندهای پوشاک و فروشندگان لباس و کفش الکچری 
به سواحل شمال کشور، نیروی کار جدیدی به وجود آورده که 
به رغم روزی بیش از 10ساعت سر پا ایستادن، از حق و حقوق 
قانونی محروم اســت. به گزارش ایلنا، از محمودآباد تا نوشهر، 
شهرهای ساحلی مملو از فروشگاه های برند پوشاک و کفش است. 
مسافران ثروتمند تعطیالت، همان طور که گذری از این شهرها 
عبور می کنند، لباس و کفش الکچری خریداری می کنند اما 
کارگران این فروشگاه ها عموماً از شرایط شغلی خود، از بیمه گرفته 
تا میزان دستمزد و شرایط کار، ناراضی هستند. »محمد: که دو 
فرزند و خواهرش در فروشگاه های معروف شهرستان نور مازندران 
کار می کنند، در این ارتباط می گوید: قانون کار به هیچ وجه رعایت 

نمی شود. معموالً پرداخت حقوق عقب می افتد و گاهی حقوق را 
هر سه ماه یک بار می دهند. بیمه هم بعضی مواقع رد می شود و 
بعضی مواقع فراموش می شود در نتیجه سوابق کار کم می شود 
و کارگر بعد از مدتی می فهمد که در سابقه بیمه اش وقفه افتاده 
است. وی با بیان اینکه چندین فروشگاه  معروف در نور مازندران و 
ایزدشهر نور وجود دارد که از کارگران بومی و اغلب زنان استفاده 
می کنند، ادامه می دهد: کارگران این فروشگاه ها از ترس بیکاری 
به اداره کار شکایت نمی کنند و غالباً با کارفرما بر سر مزد و ساعات 
کار توافق می کنند در حالی که این توافق، خالف قانون اســت. 
قانون کار شرایط ساعت کار و دستمزد را به صراحت بیان کرده 
است. محمد می گوید: ساعت کار از ۹ صبح تا ساعت ۲ بعدازظهر 

است. بعد کارگران یک ساعت استراحت دارند و دوباره تا 1۲شب 
کار می کنند. در واقع روزی بیشتر از 10ساعت کار می کنند. برای 
این ساعات کار طوالنی باید اضافه کاری بدهند که نمی دهند، 

ضمن اینکه اضافه کاری اجباری، خودش خالف قانون است.
او ادامه می دهد: این کارگران برای بیش از 10 ساعت کار، یک 
میلیون و ۳00هزار تومان حقوق می گیرند یا نهایتاً یک میلیون 
و ۴00هزار تومان. به گفته وی، فروشگاه های برند مازندران از 
حق و حقوق قانونی کارگرانی می زنند که ساعت های مدام، سر 
پا می ایستند و اغلب واریس می گیرند. محمد در پایان می گوید: 
سودجویی برندها، حقوق کارگران را زیر سوال می برد. چند صد 
کارگر در فروشگاه های برند شمال ایران کار می کنند. مالکان این 

فروشگاه های الکچری غالباً از زیر پرداخت مالیات هم در می روند. 
گفتنی است دو ســال قبل از این، کارگران فروشگاه های برند 
مازندران در نامه ای خطاب به مسئوالن، خواهان بهبود اوضاع 
شغلی خود شدند اما به نظر می رسد تا به امروز چیزی عوض نشده 

و مشکالت همچنان برقرار است و اوضاع تغییری نکرده است.
»علی« یکی از کارگران فروشگاه های برند که چند ماهی ست 
کار را رها کرده و حاال مسافرکشی می کند، می گوید: نه غذای گرم 
به ما می دادند نه هزینه رفت و برگشت. حقوق مان بسیار پایین تر از 
حداقل دستمزد بود و همان اول کار از ما کاغذ می گرفتند که همه 
حقوق مان را گرفته ایم. خیلی ها که از کمبود فرصت های شغلی به 
ستوه آمده اند چاره ای جز پذیرش کار در چنین شرایطی را ندارند. 
کارفرمایان نیز از این اوضاع تا جایی که می توانند سوءاستفاده 
می کنند. او معتقد است: مسافرکشی با همه مصائبش بهتر از 
کار کردن در فروشگاه لوکسی ست که هیچ حق و حقوقی برای 

کارگر قائل نیست.

شرایط شغلی کارگران مال های سواحل شمالی نامناسب است

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان 
اینکه برای گذر موقت، در کشــور تصمیم 
می گیریم، گفت: تصمیمات احساسی به درد 
مردم نمی خورد و باید تصمیم علمی، عملی و 

تاثیرگذار گرفته شود.
علیرضا محجوب در نشست علنی دیروز 
)دوشنبه، ۴ آذرماه( مجلس با اشاره به موضوع 
طرح مدیریت مصرف سوخت گفت: با تشکر 
از کسانی که در این ایام متحمل مشکالتی 
شدند، فشــار بســیار زیادی بر جامعه وارد 

شده است.
وی ادامه داد: دستمزد کارگران در سال 
گذشــته افزایش یافت اما ارزش واقعی آن 

۶درصد کاهش پیدا کرده است. با این تصمیم 
جدید باید بگوییــم چقدر این دســتمزد 
حقیقی کاهش پیدا خواهد کرد و کارگران 
باید چه کنند بــا این حقوقی کــه دریافت 

می کنند؟
نماینده تهــران در مجلــس ادامه داد: 
تصمیمــات ما فقــط ماخذ قانونــی دارد و 
ماخذ علمی ندارد. علــم می گوید نمی توان 
قیمت کاالیــی را اضافه کرد کــه تاثیری بر 
قیمت باقی کاالها نداشــته باشــد، آن هم 
کاالیی که قیمت آن جهانــی و بین المللی 
 اســت و قیمت طبیعی دارد. قیمت طبیعی 

را نمی شود عوض کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان 
اینکه برای گذر موقت یک تصمیمی در کشور 
می گیریم، گفت: نباید قانون مخالف علم به 
نمایش گذاشته شود. آیا حق داریم این قانون 
را روی مردم آزمایش کنیم؟ این آزمایش۴0 
سال پیش اجرا شده و نتیجه اجتماعی، عقلی 
و علمی آن روشن اســت. آزموده را آزمودن 
خطاســت. وی افزود: می گوینــد با نظارت 
یک ســری افراد محدود، میلیون ها کانون 
توزیع را کنترل می کنیم. چگونه ممکن است 

و با چه مکانیزمی انجام می شود؟
محجوب تاکید کرد: وقتی می دانیم تاثیر 
افزایش قیمت بنزین بیشتر از تاثیر ارز روی 

قیمت هاست و تاثیر فوری دارد، کدام اقدامات 
می تواند پاسخگو باشد؟ باید راه های علمی، 
عملی و تاثیرگذار در این قضیه دیده شود و 
نگاه عمیق به موضوع شود نه نگاه احساسی 

و فوری.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: وقتی 
راننده روی قیمت کرایه اش گذاشــته است 
شــما چه چیزی را می خواهید مهار کنید. 

باید اتحادیه ها را دعوت می کردید و برای آنها 
توضیح می دادید و می گفتید تاثیر افزایش 
قیمت چقدر است و با نظر آنها قیمتی را اعالم 

می کردید.
محجــوب تاکید کــرد: از همــه مردم 
نجیب ایران و مردم تهران تشــکر می کنم 
که با وجود افزایش قیمت هــا، به خیابان ها 
می آیند و از اخاللگران تبری جســتند. این 
مــردم نجیب آیــا ارزش ایــن را ندارند که 
در مورد اجــرای این طــرح توضیحاتی را 
بشــنوند. تصمیمات احساسی به درد مردم 
نمی خورد. باید مســئوالن به مردم بگویند 
بررســی آمارها و قیمت ها چه شاخصی را 
به ما می دهد. مرکز آمــار باید توضیح دهد 
 و بایــد تاثیر این شــاخص ها را بــر زندگی 

مردم ببینیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس:

دستمزد کارگران در سال 98 حدود ۶ درصدکاسته شده است

برنامه دولت، اخذ مالیات 
تورمی از مردم است. در 
واقع با افزایش قیمت ها، 
سرکوب دستمزدها رخ 

داده است. این مساله از نظر 
علم اقتصاد بسیار ساده 

است و نیاز به توجیه و 
تفسیر چندانی ندارد

در یک بازه زمانی سه 
ساله بین ٩۶ تا ٩٩، همه 

چیز سه برابر می شود 
اما میانگین دستمزدها 

۷۰درصد افزایش خواهد 
یافت. به این ترتیب، شکاف 

بین دستمزدها و هزینه ها 
خیلی باال می رود
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