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اخبار کارگری

مســکن یک حق اجتماعی و هم 
ردیف نیازهای اولیه ای چون آموزش و 
بهداشت است. تأمین این حق اجتماعی 
و این نیــاز اساســی از وظایف اصلی 
دولت هاســت. اصل ۳۱ قانون اساسی 
داشتن مسکن متناســب با نیاز را حق 
هر فرد و خانواده ایرانی می داند و دولت 
را موظف می دارد تا مقدمات اجرای این 
اصل را با رعایت اولویــت برای آنها که 
نیازمندترند به خصوص روستانشینان 
و کارگران فراهم کند، اما آیا دولت های 
جمهوری اسالمی توانســته اند به این 
وظیفه مهــم خود در طول ۴۳ ســال 

گذشته عمل کنند؟
دولت های مختلف با گرایش های 
متفاوت در دوره هــای مختلف بعد از 
انقالب، سیاست هایی در زمینه مسکن 
اجرا کرده اند که به گفته کارشناسان، 
جز معدودی از این سیاست های اعمال 
شده در سال های اولیه انقالب، هیچ کدام 
نتوانسته نیاز مسکن دهک های پایین 
جامعه را حل کند. بــه عبارتی دیگر، 
برخالف آنچه در قانون اساســی آمده 
است اولویت اجرای طرح های اجتماعی 
مسکن دولت در ایران، نیازمندان یعنی 
آن طور کــه قانون اساســی می گوید 
روستانشــینان و کارگران، نبوده و این 
بخش از جامعه توان شرکت در این قبیل 
طرح ها و برنامه ها را نداشته اند. بنابراین 
دولت در عمل نتوانسته به وظیفه خود 
در قبال مســکن فرودستان عمل کند 
و امروز بخــش زیــادی از هزینه های 
خانوارهــا صرف اجاره بهای مســکن 
می شود. طبق آمار، سهم هزینه مسکن 
در سبد خانوار شهری ساکن کالنشهرها 
بین ۶۰ تا ۷۰درصد اســت. این یعنی 

خانواده ها برای برآمدن از پس هزینه  های 
کمرشکن اجاره بها باید از سایر هزینه ها و 
نیازهای اساسی چون بهداشت و آموزش 
و خوراک و... صرف نظــر کنند. الزم به 
گفتن نیست در شرایطی که خانواده های 
کارگری و دهک هــای پایین جامعه از 
پس هزینه اجاره مســکن به سختی 
 برمی آیند، خرید مســکن بــرای آنها 

رویایی بیش نیست.

گونه های مسکن در ایران
 متنوع نیستند

 » ُشــهلی بُر ب  هــا لو ا عبد «
جامعه شناس و پژوهشــگر توسعه در 
خصوص بحران مســکن و علت  عدم 
موفقیت طرح های اجتماعی مسکن در 
ایران می گوید: مهم ترین معضل در حوزه 
مسکن، نبود تنوع در گونه های مسکن 
است، به این معنا که تمام سیاست های 
توسعه مســکن در کشــور مبتنی بر 
مسکن ملکی هســتند که این باعث 
شده به رغم برنامه ها و حمایت هایی که 
صورت می گیرد، در عمل برنامه مسکن 
اجتماعی نتواند کاری برای اقشار ضعیف 

جامعه انجام دهد.
این پژوهشــگر توســعه بــه رواج 
سیاست های خصوصی ســازی اشاره 
می کند و می گوید: بعد از جنگ گفتمان 
خصوصی ســازی که به طور مشخص 
تحت عنــوان سیاســت های تعدیل 
ســاختاری مبنای برنامه ریزی ها قرار 
گرفت، باعث شد اندک ذخیره مسکن 
اجتماعی هم از بین بــرود. ما در ایران 
سیاست اجتماعی مسکن به معنای عام 
داشتیم اما این سیاست ها خیلی محدود 
و صرفا برای گروه های خاصی بود، مثل 

خانه های سازمانی که زمانی دولت در 
اختیار کارکنان خود قــرار می داد اما 
همان طور که گفتم همین سیاست ها 
هم با رواج گفتمان خصوصی ســازی 

محدود شد.

همچنان در حال 
آزمون و خطا هستیم

شهلی بر با اشاره به طرح مسکن مهر 
می گوید: در ابتدا قرار بود زمین مسکن 
مهر ۹۹ساله باشد. این یعنی قانون گذار به 
این نتیجه رسیده بود که از طریق مسکن 
ملکی نمی تواند مسأله مسکن را حل کند 
و این از جنبه های قابل دفاع طرح مسکن 
مهر بود اما متاسفانه مجوز صدور زمین 
صادر شد. به هر حال فروش عرصه برای 
دولت درآمد ایجاد می کرد و این باعث 
شد قانونگذار سیاست اولیه خود را کنار 
بگذارد. مسأله این است که وقتی اجازه 
فروش زمین صادر شد، قیمت مسکن 
هم باال رفت. اگر قانونگذار به آنچه از ابتدا 
تعیین کرده بود، پایبند می ماند و عرصه 
این خانه ها فروخته نمی شــد، حداقل 
خانه های مسکن مهر وارد فرآیندهای 

سوداگرانه نمی شدند. این جامعه شناس 
می گوید: فکر می کنم هنوز تکلیف ما 
با سیاســت اجتماعی مسکن و خاصه 
مسکن اجتماعی مشــخص نیست و 
به رغم آزمون و خطاهای متعدد، هنوز 
برنامه مســکن فرودســتان روی میز 

برنامه ریزی توسعه مسکن قرار ندارد.

مشکل اصلی
 در توزیع مسکن است نه تولید

با این اوصاف نمی توان به طرح جامع 
تولید مسکن که در این دوره پیگیری 
می شود، خوشــبین بود؟ شهلی بر در 
پاسخ به این سوال می گوید: این طرح ها 
همه روی تولید مســکن تأکید دارند. 
ببینید قاعدتا براساس سیستم بازار با 
باال رفتن عرضه، قیمت باید پایین بیاید و 
خب بر این اساس چنانچه تولید مسکن 
بیشتر شود عرضه بیشــتر می شود و 
قیمت باید کاهش یابد اما یکی دیگر از 
مشکالتی که در بخش مسکن وجود 
دارد، توزیع اســت. ما در کشور تعداد 
بســیاری خانه خالی و خانه دوم داریم 
و به رغم اینکه قانون گرفتن مالیات از 
خانه های خالی مصوب شده اما چون 
بانک اطالعاتی مناسبی در این خصوص 
نداریم و مالیات پایین اســت، خیلی از 
افراد انگیزه ای بــرای وارد کردن خانه 

خود به بازار اجاره ندارند.
شــهلی بر ادامه می دهد: بنابراین 
سیاستگذاران ما باید با این پیش فرض 
جلو بروند که سیاست ساخت مسکن 
نمی تواند مشکل را حل کند. این تولیدات 
یا خارج از محدوده شــهری هستند یا 
نمی توانند مشکل طبقات کارگری و 
الیه های پایین جامعه را حل کنند یا متراژ 

آنها به قدری باالست که انطباق چندانی 
با نیاز مسکن ندارد. دولت چه برنامه ای 
باید پیش بگیرد که مخاطب آن طبقات 
پایین جامعه باشند؟ این جامعه شناس 
می گوید: تصور من این است که در ابتدا 
دولت باید از سیاست های تولید مسکن 
ملکی فاصله بگیرد و مدل های مختلف 
طرح های اجتماعی مســکن را پیاده 
کند. یک تقاضایی که امروز در مسکن 
وجود دارد، مســکن برای افراد مجرد 
است. خب در اینجا سیاست کشورهای 
دیگر کوچک سازی متراژ مسکن است. 
خیلی از کشورها به سمت و سوی تولید 
خانه های عمومی رفته اند؛ خانه هایی 
که هم فضای خصوصی متراژ پایین به 
فرد بدهد و هم فضــای عمومی. از این 
طریق می توان مشکل مسکن افرادی 
که نمی توانند خانه مستقل اجاره کنند 

را حل کرد.

باید از تجربیات کشورهایی
 مثل آلمان درس گرفت

این پژوهشگر توســعه به سیاست 
اجاره داری حرفه ای اشــاره می کند و 
می گوید: از طرفی دولت می تواند زمین 
را به صورت رایگان در اختیار شرکت ها 
قرار دهد و این شرکت ها به صورت انبوه 
خانه بسازند و موظف شوند در یک بازه 
مثال ۲۰ - ۲۵ساله این خانه ها را اجاره 
دهند و بعد از این مــدت اجازه خرید و 

فروش بدهند.
وی ادامه داد: نکته دیگر این اســت 
که هیچ جا فضای مسکن مثل ایران در 
اختیار موجرها نیست. مستأجر هم باید 
حقی داشته باشــد. مثال مدت قرارداد 
خانه ها از یک ســال می تواند به ۵ سال 

تبدیل شود یا از همان ابتدا درصدی برای 
افزایش قیمت اجاره بها تعیین شود.

شهلی بر می گوید: یکی از کشورهای 
موفق در زمینه مسکن آلمان است که 
در این کشور ۵۰درصد از مردم مستأجر 
هستند اما چون مستأجر در این کشورها 
حمایت قانونی می شوند، مشکلی ندارند. 
در نظام اجتماعی آنها چنین چیزی جا 
افتاده و انواع و اقسام حمایت ها از مردم 
می شــود و هیچ گونه خللی به منزلت 
اجتماعی مستاجر وارد نمی شود. این 
جامعه شــناس می گوید: باید به این 
سمت و سو برویم. خوب است که افراد 
از خود خانه داشــته باشند اما واقعیت 
این است که اجرای سیاست های ملکی 
نتوانسته مشکل مســکن را حل کند 
و االن ما بــه جایی رســیدیم که افراد 
۸۰درصد از حقوق خود را پای اجاره بها 
می گذارند و چیزی از حقوقشان باقی 
نمی ماند. این وضعیت به تدریج ایمنی 
اجتماعی را دچار مخاطره می کند که 
االن همین اتفاق هم افتاده و معلوم نیست 
در آینده ایــن وضعیت چه پیامدهایی 
داشته باشد و چه ســویه هایی از خود 

نشان دهد.

ایران به بهشت سوداگری 
در مسکن بدل شده است

به گفته این پژوهشــگر توســعه، 
مسکن کاالی اجتماعی است و دولت 
مطابق با الزامات قانون اساسی موظف 
اســت مســکن آبرومندی برای افراد 
جامعه فراهم کند. در دنیــا، حتی در 
لیبرال ترین کشــورها، به اندازه ایران 
بخــش مســکن را بــه مکانیزم های 
سوداگرانه و بازار نســپرده اند. در ایران 
بخش مســکن مثل ســایر کاالهای 
اجتماعی نظیر آموزش و بهداشــت به 
بازار سپرده شده است. در مورد کاالهای 
اجتماعی دولت وظایف اصلی را برعهده 
دارد. اگر این بهشت سوداگرانه در حوزه 
مسکن نبود خیلی از سرمایه ها به بخش 
صنعت می رفتنــد و در آنجا بهره وری 
داشــتند اما االن فعالیت های بخش 
صنعت و تولید تحت تاثیر شرایط کلی 
اقتصاد و تحریم ها ضعیف شده است و در 
مقابل سود حاصل از مستقالت افزایش 

پیدا کرده است.
وی گفت: وقتی گرایش سوداگرانه 
بر بازار حاکم باشد مسکن برای تامین 
نیاز اجتماعی مردم و داشــتن سرپناه 
ساخته نمی شود بلکه برای سفته بازی 
ساخته می شود. برای همین می بینیم 
خانه ها کیفیت ندارند و عمر آنها نهایتا 
۲۵ تا ۳۰ سال است. شهلی بر تاکید کرد: 
طرفداران بازار آزاد این کلیشــه را رواج 
دادند که اگر ما مسکن را به بازار بسپاریم 
هم مسکن با کیفیت ساخته می شود و 
هم مشکل بخش مسکن حل می شود 
و ارزان تر در خدمت مردم قرار می گیرد 
اما با وضعیتی که االن در آن قرار داریم و 
شکست پروژه ها ما دیگر نمی توانیم از 

این نگاه حمایت کنیم.

حقوق کاله زردهای خوزستان 
همچنان برابر سال قبل است

اپراتورهای پســت های فشــار قوی برق خوزستان 
خواســتار افزایش قانونی حقوق خود شدند. به گزارش 
ایلنا، این عده که کاله زردها خوانده می شوند، می گویند: 
میزان افزایش حقوق ســالیانه کارگران تابع قانون کار 
توسط شــورای عالی کار از اسفند ماه سال گذشته ابالغ 
شــده اما هنوز احکام کارگزینی کارگران تابع قانون کار 
شرکت های برق منطقه ای کشور صادر نشده است. با توجه 
به فشارهای اقتصادی و تورم حاکم بر کشور، فشار زیادی 
به کارگران آمده است. به گفته آنها، تعلل و تاخیر در صدور 
احکام کارگران قابل پذیرش نیست. چهارشنبه به برق 
منطقه ای مراجعه کردیم اما پاسخی نگرفتیم. کاله زردها 
ادامه دادند: انتظار می رود وزارت نیرو و شــرکت توانیر با 
توجه به مشکالت اقتصادی کارگران هرچه سریعتر احکام 
کارگزینی کارگران دولت را صادر کنند. ما در این شرایط 
تورمی نمی توانیم با حقوق سال قبل زندگی کنیم و این 

موضوع عادالنه نیست.
    

معاون وزیر تعاون:
بازرسان کار به رعایت آیین نامه 

جدید ایمنی ملزم باشند
معاون روابط کار وزارت تعاون از بازرسان کار خواست تا 
در بازرسی از کارگاه ها، از مفاد آیین نامه جدید برای نظارت 
بر ایمنی کار و پیشگیری از حوادث در فضای بسته استفاده 
کنند. به گزارش ایسنا، علی حسین رعیتی فرد با اشاره 
به نقش مهم شورای عالی حفاظت فنی در تهیه و تدوین 
مقررات حوزه ایمنی و حفاظت فنی در سطح کارگاه های 
کشــور می گوید: انتظار داریم که تدوین آیین نامه های 
حوزه ایمنی کار در کاهش حوادث شغلی موثر واقع شود 
و کارفرمایان، مســئوالن کلیه واحدهای موضوع ماده 
۸۵ قانون کار و پیمانکاران با رعایت مفاد این آیین نامه، 
شرایط محیط کار در فضای بسته را ایمن کنند تا کارگران 
پرتالش کشور در شرایط مناسب و ایمن مشغول به کار 
شوند و با پیشگیری از حوادث شغلی، صیانت از نیروی کار 
را شاهد باشیم. وی اهمیت تدوین آیین نامه ایمنی کار در 
فضای بسته و خطرات عمده کار در این محیط های کاری 
را مورد اشاره قرار داده و می گوید: با تصویب این آیین نامه، 
کارفرمایان، پیمانکاران و مسئوالن واحدهای مربوطه 
دارای یک نقشــه راه ایمن بوده و مطابق مفاد آیین نامه، 
ملزم به ارتقای ایمنی در کارگاه های تحت مســئولیت 
خود خواهند بود. به گفته رعیتی فرد، عالوه بر بهره مندی 
بازرســان کار از مفاد آیین نامه مذکور در بازرسی های 
مربوطه، اجرای آیین نامه در پیشگیری از حوادث ناشی از 

کار نقش موثری دارد.
    

مسئوالن به مشکالت کارگران 
شهرداری رودبار توجه کنند

کارگران شهرداری رودبار که ۵ تا ۶ ماه مطالبات معوقه 
مزدی دارند، بعد از مراجعات پی درپی به مقامات شهری، 
موفق به دریافت مطالبات خود نشدند، از این رو در انتظار 

کمک مسئوالن استانی هستند.
به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران با بیان این موضوع 
گفت: یکی از ۷۰ کارگر شهرداری رودبار هستم که با حدود 
۸ تا ۱۲ ساعت کار مداوم بعد از ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار، 
توانایی تامین هزینه ای زندگی خانواده ام را ندارم. اگر حقوق 
بگیریم بخش زیادی از آن خرج اجاره مســکن، اقساط 
ماهیانه وام های بانکی، آب، برق و گاز، می شود تا جایی که 

برای خرید نان هم پولی برایم باقی نمی ماند.
او افزود: مطالبات مزدی ما بسیار است. پنج ماه از سال 
گذشته و دو ماه مابه التفاوت حقوق )فرودین و اردیبهشت( 
برای امسال طلبکاریم. برای خرداد ماه نیز نفری ۲ میلیون 
و ۵۰۰هزارتومان به عنوان علی الحساب به حساب مان 
ریخته شد. نمی دانیم با این همه گرانی و تورم چه زمانی 

قرار است باقی مطالبات مزدی ما را بپردازند.
این کارگر با بیان اینکه بارها به مقامات شهری مراجعه 
کردیم اما آنها می گویند که مطالباتمان مربوط به شهردار 
و اعضای سابق شورای شهر است و ما مسئولیتی در قبال 
کارگران پیمانکاری نداریم، گفت: در عین حال پیمانکار 
مربوطه هیچ مسئولیتی در قبال کارگران برعهده نمی گیرد 
و در واقع ما بی صاحب و بالتکلیف هستیم. یک کارگر دیگر 
شهرداری رودبار گفت: ماه هاست با نسیه زندگی مان را 
می گردانیم. بارها مشــکالت مان را بیان کردیم اما گویا 
اراده ای برای توجه به دغدغه های کارگران وجود ندارد. 
شهردار و مقامات شــهری اطالعی از زندگی کارگران 
زحمتکش شهرداری ندارند و نمی دانند که با چه مشکالتی 
روبه رو هستیم. این کارگر در پایان گفت: مسئوالنی که 
حقوقشان کامل و چندبرابر بیشتر از دریافتی کارگران 
به حسابشان واریز می شود، چگونه می توانند شناخت 

درستی از وضعیت زندگی و معاش ما داشته باشند.

وقتی گرایش سوداگرانه 
بر بازار حاکم باشد مسکن 
برای تامین نیاز اجتماعی 

مردم و داشتن سرپناه 
ساخته نمی شود بلکه برای 
سفته بازی ساخته می شود. 
برای همین می بینیم خانه ها 

کیفیت ندارند و عمر آنها 
نهایتا ۲۵ تا ۳۰ سال است

شکست دولت های پس از انقالب در تامین مسکن نیازمندان

کاالیی اجتماعی که به بازار سوداگری سپرده شد

روز گذشته )۲۵ تیر( بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در برخی شهرهای کشور 
مانند رشت، شوش، بابل، دزفول و خرم آباد، نسبت به عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار 

از سوی دولت اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، بازنشستگان رشــت در این رابطه می گویند: ما خواستار مستمری 
قانونی هستیم. زمان پرداخت مستمری های این ماه فرارسیده اما هنوز دولت مصوبه 
خود را اصالح نکرده است. به گفته آنها، بازنشســتگان نمی توانند با ۱۰درصد افزایش 

حقوق زندگی کنند.
این بازنشستگان می گویند: انتظار داشتیم تا قبل از زمان پرداخت مستمری تیر ماه، 
اصالحات در مصوبه دولت انجام شود. در همین زمینه عضو هیأت رئیسه مجلس بر لزوم 

رسیدگی سریع دولت به خواسته های منطقی بازنشستگان تأکید کرد.
علی کریمی فیروزجائی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: دولت باید به مر 
قانون در زمینه مطالبات بازنشستگان عمل کند. نماینده بابل با اشاره به خواسته های 

منطقی بازنشستگان افزود: مطالبات بازنشستگان منطبق بر مصوبات قانونی مجلس 
است.  عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم ادامه داد: دولت باید در اجرای قانون نسبت به 

تأمین نظر بازنشستگان قدرشناس کشور اقدام کند.
دبیرکل جامعه اسالمی فرهنگیان کشور، بازنشستگان را ســرمایه های با ارزش و 
قابل احترام دانست و افزود: تأمین حداقل های زندگی و معیشت آبرومند بازنشستگان 
جزو حقوق مسلم و قطعی آنان است.  وی با تأکید بر عزم نمایندگان مجلس در حمایت 
از بازنشستگان افزود: از طریق کمیســیون اجتماعی مجلس و سازمان برنامه و بودجه 
مطالبات بازنشستگان پیگیری خواهد شد.  عضو مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به 
مشکالت معیشتی بازنشستگان افزود: دولت و مجلس باید هرچه زودتر به نگرانی این 

عزیزان پایان دهند.
 کریمی فیروزجایی مجلس را مأمن و پناهگاه مطمئن اقشار مختلف مردم دانست و 
افزود: مجلس به عنوان تریبون رسمی مردم از حقوق قطعی اقشار مختلف جامعه قاطعانه 

دفاع خواهد کرد.  نماینده بابل در مجلس تصریح کرد: دولت باید اجرای تکالیف قانونی خود 
در زمینه افزایش حقوق  بازنشستگان را به اطالع مجلس برساند. سازمان هایی مانند تأمین 

اجتماعی در تحقق سیاست های محوری دولت نقش به سزایی دارند.
وی با ابراز اطمینان در مورد پیگیری خواسته های منطقی بازنشستگان و دیگر اقشار 
جامعه گفت: خواسته های به حق و صنفی همه اقشــار باید از مجاری رسمی و قانونی 

پیگیری شود تا از بروز هر گونه آسیب  به پیکره قانون جلوگیری شود.

ادامه اعتراضات مستمری بگیران تامین اجتماعی در نقاط مختلف کشور

کریمی: مجلس از حقوق بازنشستگان حمایت می کند

گزارش

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر 
حدود ۷۰درصد جامعه تحت پوشــش بیمه های اجتماعی 

هستند.  به گزارش ایلنا، میرهاشــم موسوی با حضور در یک 
برنامه تلویزیونی، با تأکید بر نیاز به تحول در مدیریت صندوق 

تأمین اجتماعی هم در بخش درآمدی و هم در بخش کنترل 
هزینه ها و مدیریت مصارف و هم در بخش توسعه خدمات، ابالغ 
سیاست های کالن تأمین اجتماعی را فرصت مناسبی برای 
حل چالش ها و مشکالت و تقویت کارآمدی، جامعیت و کفایت 
خدمات تأمین اجتماعی و همچنین گسترش پوشش بیمه های 

اجتماعی در کشور دانست.
وی در پاسخ به پرسشی در زمینه ورشکسته بودن تأمین 

اجتماعی گفت: درست است که تأمین اجتماعی چالش هایی 
در بحث منابع و در زمینه نقدینگی دارد اما به این معنی نیست 
که بگوییم صندوق تأمین اجتماعی یک صندوق ورشکسته 
است. در همین شرایط هم ما به لحاط بودجه تعهدی مشکلی 
نداریم و اگر کارفرمایان ما تعهدات خودشان را به موقع انجام 
دهند و تعهداتشــان را بپردازند ما به لحاظ منابع، مشــکلی 

نخواهیم داشت.

موسوی:

تامین اجتماعی ورشکسته نشده است

خبر


