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 کشته و زخمی شدن دو کولبر 
در مرز پاوه

در روزهای گذشته دو کولبر در مناطق مرزی پاوه 
به دلیل حوادث غیرطبیعی، کشته و زخمی شدند. به 
گزارش ایلنا، در روزهای گذشته دو کولبر در مناطق 
مرزی شهرســتان پاوه بر اثر حوادث غیرطبیعی 
دچار حادثه می شــوند و یکی از این دو کولبر روز 
یکشنبه بعد از گذشت ۵ روز تحمل درد جان خود 
را از دست داد. هویت این کولبران که برادر هستند 
»بصیر احمدزاده« و »بشیر احمدزاده« اعالم شده 
است. این دو اهل روستای دشه در شهرستان پاوه 
استان کرمانشاه ایران هستند. این چندمین مورد 
حادثه منجر به فوت کارگران کولبــر در ماه های 

گذشته است.
    

 تبعیض در قراردادهای شغلی 
باید پایان یابد

یک مقــام کارگری، اصــالح قراردادهای کار را 
از اولویت های دولت رئیســی در حــوزه روابط کار 
برشمرد و بر ضرورت برقراری امنیت شغلی کارگران 
و رفع هرگونه تبعیض در قراردادهای کار تاکید کرد. 
فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، تاکید کرد: معتقدم 
یک جرأت و جسارت، غیرت و شهامت نیاز داریم که 
دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری حذف شــود تا در 
کارهایی که ماهیتشان مستمر است دیگر قرارداد 
کوتاه مدت با کارگر منعقد نشود. وی گفت: تکلیف 
تبصره یک ماده ۷ قانون کار مدت ها است که روشن 
شده و در این تبصره سقف ۴ سال برای کارهای موقت 
مشخص شده لذا انتظار داریم هرچه سریع تر ابالغ 
شــود. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی 
ادامه داد: اگر دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری لغو و 
به قراردادها توجه شود، در آن صورت امنیت شغلی 
حکم فرما و روابط کار اصالح می شود و کارگر دل به 
کار می دهد. به گفته بیــات با لغو دادنامه، نظام های 
متفاوت پرداختی از بین می رود و دیگر شاهد نخواهیم 
بود که در کارهای مشابه یک نیروی کار قراردادی، یک 
نیرو پیمانی، یک نیرو استخدام یا غیررسمی باشد. وی 
تاکید کرد: اگر قرار به تفاوت در پرداختی ها باشد باید 
تابع موضوع طبقه بندی مشــاغل و سابقه و سنوات 
باشــد و غیر از این در جایی که کارگران کار مشابه و 
مستمر انجام  می دهند، تفاوت قراردادها معنا ندارد. 
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر نیروهای کاری هستند که در جایی ۲۰ سال 
است مشغول کارند ولی هنوز تحت قانون طبقه بندی 
مشاغل قرار نگرفته اند یا فردی دارای مدرک تحصیلی 
فوق لیسانس است ولی مثل یک نیروی تازه جذب 
شده حقوق می گیرد. شش ماه به شش ماه و سال به 
سال با کارگر و نیروی کار تسویه می شود و کارگر بعد 
از ۲۰ سال که بازنشسته می شود یک ریال پس انداز 
ندارد لذا معتقدم آشفتگی که در بازار کار کشور است 
باید سامان داده شــود و اصالح قراردادهای کار در 

دستور کار قرار گیرد.
    

ریزش نیروی کار بخش خدمات 
در سال ۹۹ رکورد زد

بررسی وضعیت بازار کار ســال ۹۹ بیانگر آن 
است که با ریزش ۷۴۳هزار نفری نیروی کار بخش 
خدمات، ۱۷هزار نفری بخش صنعت و ۲۵۰هزار 
نفری بخش کشــاورزی، حوزه خدمات رکوردار 
ریزش نیرو بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، با 
توجه به محدودیت هایی که ناشی از شیوع ویروس 
کرونا در سال ۹۹ برقرار و بعضاً منجر به تعطیلی یا 
تعدیل نیــرو در محیط های مختلف کاری شــد، 
شــاخص های بازار کار به شــدت تحت تأثیر قرار 
گرفتند طوری که طبق آمار رسمی کشور در مجموع 
۴ فصل سال ۹۹ بیش از یک میلیون و ۱۰هزار نفر 
از گروه شــاغالن خارج شــدند. بررسی وضعیت 
بخش های مختلف اقتصاد کشور در سال ۹۹ بیانگر 
آن اســت که اگرچه در بخش کشاورزی و صنعت 
نیز ریزش نیروی کار را شــاهد بودیم اما بیشترین 
ریزش نیروی کار در بخش خدمات بوده است. در 
بخش کشــاورزی حدود ۲۵۰هزار نفر در سال ۹۹ 
به نسبت سال ۹۸ بیکار شدند. در بخش صنعت نیز 
شاهد ریزش ۱۷هزار و ۵۰۰ نفر از شاغالن بودیم. 
بیشترین ریزش نیروی کار نیز در بخش خدمات رقم 
خورد به گونه ای که حدود ۷۴۰هزار نفر فعاالن حوزه 
خدمات در سال ۹۹ بیکار شدند. همچنین طی سال 
گذشته بیش از ۲ میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و 
در زمره جمعیت غیرفعال قرار گرفتند که سهم زنان 

بیشتر از مردان بوده است.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

»وقتی خانه نداشته باشی هر جای 
ایران که باشی باز هم فرقی ندارد، هیچ 
زمان روی خوش از روزگار نمی بینی«. 
کارگر شهرداری مریوان که معتقد است 
هرگز دیگر نمی تواند خانه دار شــود، 
بی توجهی به مســاله مسکن و سرپناه 
طبقه کارگر را بزرگترین نارســایی و 
کاســتی ســال های اخیر می داند و 
می گوید: هیچ زمــان توجه نکردند که 
ما کارگران چگونه قرار است در مقابل 
سودجویی صاحب خانه ها و پایین بودن 

سطح دستمزدمان تاب بیاوریم!
طرح های تامین مســکن و سرپناه 
برای فرودستان، تا امروز همگی ناکام 
بوده اند، نــه تطابقی بــا الزامات اصل 
۳۱ قانون اساســی و ماده ۱۴۹ قانون 
کار داشته اند )این ماده قانونی به دلیل 
بی ثبات کاری گســترده اساساً ساقط 
شده و دیگر هیچ کارگری امید به آینده 
ندارد و همچنین پول کافی ندارد تا در 
تعاونی های مسکن ثبت نام کند و هیچ 
کارفرمایی ملزم نمی شود برای کارگران 
قرارداد موقت و حداقل بگیر خود خانه 

سازمانی مهیا کند( و نه هیچ شباهتی به 
طرح های تامین مسکن در دولت های 
موفق رفاه و نمونه های کارآمد جهانی 
دارند. اینکه طرح موفقی که کارگران 
و بازنشســتگان »تمایــل« و »توان« 
مشارکت در آن را داشته باشند، آیا اساساً 
در اقتصاد ایران فراهم اســت یا امکان 
فراهم شدن دارد، سوالی است که پاسخ 
آن به زعم بیشتر کارگران و مزدبگیران 

ایران، کامالً منفی است.
طرح های تامین سرپناه، همگی 

ناکارآمد بوده اند
برای دستیابی به پاسخ به این سوال، 
به ســراغ حدود ده کارگر و بازنشسته 
عادی و حداقل بگیر و البته مســتاجر و 
فاقد خانه شخصی در مناطق مختلف 
جغرافیایی کشور رفتیم، با این پرسش 
که در چه نــوع طرح تامین ســرپناه، 
تمایل و توان مشارکت دارید: اجاره به 
شرط تملیک در یک بازه طوالنی )مدل 
موفــق دولت های رفاه و کشــورهای 
اسکاندیناوی مانند سوئد( یا طرح هایی 
مانند مســکن مهر یا مســکن امید یا 
دریافت وام ودیعه مسکن )وامی که از 
چند روز پیش از این، ثبت نام آن برای 

مشموالن در سراسر کشور آغاز شده و 
در این وام، ۷۰ میلیون تومان در تهران 
و ۴۰ میلیون تومان در کالن شهرها به 
مســتاجران وام می دهند تا بتوانند آن 
را به جای ودیعه مسکن یا همان رهن 

خانه بپردازند(.
تقریباً تمــام پرسش شــوندگان 
پاســخ دادند که نه توان مشارکت در 
طرح های دولتی مسکن مانند مسکن 
مهر یا مسکن امید را دارند چرا که نیاز 
به آورده ریالی دارد که حداقل بگیران 
فاقد آن هســتند و بنابراین نمی توانند 
مشــتریان بالقوه این خانه های دولتی 
باشند و نه »توان« و »تمایل« ثبت نام 
برای وام ودیعه مســکن ۱۴۰۰ را دارا 

هســتند چراکه توان پرداخت ســود 
۱۳درصدی این وام ها را ندارند و وقتی 
قرار است صاحب خانه آخر سال، مبلغ وام 
را کامل به بانک بازگرداند، گرفتن وام چه 
فایده ای برای یک خانواده کارگری دارد 

و آیا تامین کننده آینده است؟
یک کارگر شهرداری در این رابطه، 
با بیان اینکه با حقوق ۴ میلیون تومانی 
نمی توان هم کرایه خانه پرداخت و هم 
سود ۱۳درصدی وام ودیعه را، می گوید: 
حتی اگر بازپرداخت وام برای مستاجر، 
کمتر از ماهی یک میلیون تومان باشد، 
باز هم توان پرداخت نداریم. این را در نظر 
بگیرید که با این ودیعه، کار اجاره خانه 
تمام نمی شود. باید عالوه بر آن، ماهی 
حداقل یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان 
اجاره ماهانه بــه صاحب خانه بدهیم 
بنابراین در بهترین حالت، بیش از نصف 
دستمزد ماهانه ما فقط پای هزینه های 
مســکن می رود. حال چطور با کمتر از 
دو میلیون تومان که برایمان می ماند، 

زندگی کنیم؟
این در حالی ست که بازپرداخت وام 
ودیعه مسکن، چندان ارزان و کم بها هم 
نیست. قسط وام ۷۰ میلیونی تهرانی ها 
حدود ۷۶۰هزار تومان، قســط وام ۴۰ 
میلیونی کالن شهر ها حدود ۴۳۰هزار 
تومان و قســط وام ۲۵ میلیونی دیگر 
شهر ها حدود ۳۲۵هزار تومان خواهد 

بود.
یک بازنشسســته کارگری نیز که 
ساکن تهران است، در ارتباط با طرح های 
دولتی مسکن که تا امروز کلید خورده اند، 
می گوید: سال هاســت که بازنشست 
شده ام اما همیشه حداقل بگیر بوده ام، 
بنابراین هیچ زمان انباشته و پس اندازی 
نداشته ام که جرات کنم پا پیش بگذارم 
و برای مسکن مهر یا مســکن امید یا 
هر مدل دیگری از طرح های مســکن، 

ثبت نام کنم.
در ایــن شــرایط، همــه ایــن 
مصاحبه شــوندگان موافق بودند که 
اگر دولت وظیفه خانه سازی را به انجام 
برساند و به آنها آپارتمان های اجاره به 
شرط تملیک را در یک بازه طوالنی و با 
نرخ اجاره ارزان بدهد، حتما از این طرح 

استقبال خواهند کرد.
نکته اینجاســت که این نوع تامین 
مسکن، همان نوع تاییدشده و پذیرفته 
دولت هــای موفق رفاه اســت؛ همان 
کشورهایی که مردم به محض استقالل 
از خانواده و سر کار رفتن، با پرداخت ۱۰ 
یا نهایت ۲۰درصد از دســتمزد ماهانه 

خود می توانند چنین خانه هایی داشته 
باشند و با خیال راحت مادام العمر در آنها 

سکونت کنند.
آمار دقیقی از مستاجران نداریم

»مسکن« مهم ترین دغدغه طبقه 
کارگر اســت در حالی که هیچ کدام از 
طرح های تامین سرپناه تا امروز نتوانسته 
رضایت نسبی جامعه هدف را جلب کند 
و همه اینهــا در حالی ســت که حتی 
آمار دقیق و به روزی از نحوه ســکونت 
خانوارها و درصد مستاجران شهری در 

دست نداریم.
آخرین سرشماری مسکن، متعلق 
به ســال ۹۵ است. براســاس آخرین 
آمار نفوس و مسکن ســال ۹۵ حدود 
۱۸میلیون و ۱۰۰هزار خانوار در کشور 
وجود دارد کــه از این تعــداد حدود ۶ 
میلیــون و ۶۰۰هزار خانــوار، معادل 
۳۰.۷درصد مســتاجر هســتند. در 
۷ اســتان ازجمله تهران، کهگیلویه و 
بویراحمد، کرمانشاه، قم و لرستان نرخ 
اجاره نشــینی بیش از ۴۰درصد است 
و در ۶ اســتان ازجمله یــزد، مازندران 
و گلســتان، نرخ اجاره نشینی کمتر از 
۳۰درصد و در بقیه استان های کشور، 
آمار اجاره نشینی بین ۳۰ تا ۴۰درصد 

است.
مقایسه بین دو سرشماری سال های 
۹۰ با ۹۵ نشان می دهد که خانوارهای 
اجاره نشین از ۲۶.۷درصد در کل کشور 
در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۷درصد در سال 
۱۳۹۵ افزایش یافته اســت. مســلماً 
اگر سرشماری دقیقی در سال ۱۴۰۰ 
انجام شود، باز هم شــاهد رشد بیشتر 
خانوارهای اجاره نشین خواهیم بود. به 
دلیل تورم سرسام آور و بیشتر بازه ۹۵ 
تا ۱۴۰۰ به نســبت بازه ۹۰ تا ۹۵، نرخ 
رشد مســتاجران در ۱۴۰۰ از ۴ درصد 
رشد بازه قبلی، قطع یقین بیشتر خواهد 
بود و احتمال بسیار دارد که این نرخ رشد 
به ۱۰درصد هم رسیده باشد یعنی در 
ســال ۱۴۰۰ حداقل ۴۰ یا ۴۱درصد 
خانوارهای شهری مستاجر باشند. در 
این صعود نرخ مســتاجران باید خیل 
عظیم نیروهای جوان جویــای کار را 
نیز در نظر بگیریم که دیگر به هیچ وجه 
استطاعت خانه دار شــدن ندارند و به 

جمعیت مستاجران افزوده می شوند.
این آمارها یقیناً برای طبقه کارگر به 
دلیل استطاعت پایین تر، باالتر است. 
طبق اظهــارات مدیــران کانون های 
بازنشستگی تامین اجتماعی، چیزی 
حدود ۳۰ تا ۵۰درصد بازنشستگان و 

مستمری بگیران این سازمان، مستاجر 
هستند. در ارتباط با کارگران شاغل، به 
دلیل سقوط هرچه بیشتر دستمزد زمان 
اشتغال در دهه های اخیر، این نرخ حتماً 

بیشتر است.
هزینه مسکن، نفس مردم را به 

شماره انداخته است
فقدان داده های دقیــق و قابل اتکا 
کار ارزیابی را با دشواری مواجه می کند. 
امروز دقیقاً نمی دانیم چند درصد مردم 
واقعاً با مشکل سرپناه دست و پنجه نرم 
می کنند اما یک چیز مسلم است؛ همه 
گروه هایی که خانه ندارند و هر ماه بخش 
عظیمی از درآمد ماهانه خــود را پای 
اجاره خانه می پردازنــد، از طرح های 
متداول تامین سرپناه ناراضی هستند. 
نه طرح های دولتی و عموماً بی کیفیت 
و گران به نســبت درآمد ماهانه قاطبه 
خانوارهای ایرانی و نه وام های مقطعی 
و بدون آینــده برای ودیعه مســکن، 
هیچ کدام نمی تواند برای کارگری که 
عالوه بر کرایه خانه سنگین باید به فکر 
هزینه های آمــوزش فرزندان محصل 
و تامیــن پروتئین هــای گرانقیمت و 
الکچری شده سفره هم باشد، آسایش به 
همراه بیاورد و او را از نگرانی و استیصال 

نجات دهد.
اما مشکل مســکن باید یک روز 
برای همیشــه حل شــود. اگر واقعاً 
قصد دارند به الزامات اصل ۳۱ قانون 
اساسی عمل کنند، خانه بسازند و به 
مردم بدهند تا در قالب اجاره به شرط 
تملیک، در آنها سکونت کنند و دیگر 
هرگز دغدغه سرپناه نداشته باشند؛ 
مردمی که بسیاری از آنها مانند همان 
کارگر شهرداری مریوان معتقدند، 
هیچ زمان آسوده نیستند چون فکر 
اجاره خانه و تمدید قــرارداد خانه، 
راه نفس کشیدن شــان را مســدود 
کرده و بر رنج هایشــان تا بینهایت 

افزوده است!

الگوبرداری از کشورهای موفق و دولت های رفاه ضروری است؛

شکست طرح های بومی خانه دار کردن مردم در ایران

خبر

نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس بــا بیان اینکه 
ســاماندهی وضعیت صندوق های بازنشســتگی باید یکی از 
اولویت های دولت آینده باشد، تاکید کرد که اگر نسبت به این 
موضوع بی تفاوت باشیم در آینده به یک چالش جدی برای کشور 

تبدیل خواهد شد.
عباس گودرزی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، در بیان 
موضوعات مهم حوزه اجتماعی که باید دولت آینده توجه به آنها 
را در اولویت دستورکار خود قرار دهد، گفت: یکی از اولویت های 
دولت آینده باید ساماندهی وضعیت صندوق های بازنشستگی 
باشد و این موضوعی است که اگر نسبت به آن بی تفاوت باشیم و 
از کنار آن کم توجه یا بی توجه عبور کنیم در آینده به یک چالش 

جدی برای کشور تبدیل خواهد شد.

نماینده بروجرد در مجلس ادامه داد: امروز اغلب صندوق های 
بازنشستگی وابسته به بودجه و منابع عمومی دولت هستند در 
حالی که آنها باید به نحوی اداره شــوند که توان پاسخگویی به 
خانواده تحت پوشش خود یعنی جامعه بازنشستگان را داشته 

باشند.
وی تصریح کرد: تعدد این صندوق ها و ناهماهنگی بین آنها 
زمینه را برای ایجاد چالش فراهم خواهد کرد، بنابراین مقتضی 
است که هم قوانین این حوزه دستخوش تغییر و تحول شوند و 
هم دولت باید در یک اقدام جامع برای مدیریت این صندوق ها 
تدبیر کند که البته بخشی از این راه طی شده است، کما اینکه در 
دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار داشته و مجلس نیز 

در رابطه با این موضوع اهتمام الزم را دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اشتغال در کشور یکی دیگر از 
مسائل مهمی بوده که درست است وابسته به سیاست های اتخاذ 
شده توسط سازمان اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی هم است اما باید به این نکته توجه شود که تعدد و تنوع 
قراردادهای استخدامی از عوامل تضییع حقوق کارکنان دولت 
است که می طلبد حتما به سمت یک نظام هماهنگی حرکت 
کنیم تا هم تشتت، پراکندگی و نابسامانی در قراردادها از بین برود 
و هم این تبعیضی که در امر استخدام و به کارگیری نیرو در کشور 
وجود دارد و بستر آن پارتی بازی و رابطه بازی است که بر ضوابط 
چیره شده و هم کیفیت قرارداد نیروها که مورد ظلم و بی عدالتی 

قرار گرفته و بعضا حتی به بیگاری گرفته می شوند، از بین برود.
نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس یادآور شد: این 

مسائل بخشی از مشــکالت حوزه اجتماعی است که در دولت 
آینده باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

ساماندهی وضعیت صندوق های بازنشستگی از اولویت های دولت آینده باشد

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در 
شورای عالی کار با اشــاره به اینکه شرکت های 
پیمانکاری تامین نیروی انسانی به کارگران ظلم 

می کنند، گفت: یکی از موضوعاتی که نیاز است 
در دولت آینده اصالح شــود بحث تبصره ۲ ماده 
۷ قانون کار است. محمدرضا تاجیک در گفت وگو 
با خبرگزاری تســنیم، گفت: یکــی از مطالبات 
کارگران که با تمام توان در عرصه انتخابات فعالیت 
کردند اجرای قانون اساســی است. برای جامعه 
اجرای اصل ۴۳ قانون اساســی بزرگترین آرزو 

است. وی ادامه داد: تامین مسکن و آموزش رایگان 
نیز برای جامعه کارگری مهم است. زمانی که قانون 
اساسی به درستی اجرا شود وضعیت زندگی و رفاه 
کارگران هم بهبود می یابد. وی گفت: تورمی برای 
کارگران مالک است که آن را لمس کنند. امنیت 
شــغلی کارگران هم باید با اصالح تبصره ۲ ماده 
۷ تامین شود. متاســفانه در حال حاضر بیش از 

۹۵درصد قراردادهای کار موقت است که با اصالح 
تبصره ۲ ماده ۷ می تواند درست شود. این فعال 
کارگری گفت: یکی از ظلم هایی که به کارگران 
می شود مرتبط با شرکت های پیمانکاری است. 
در این شرکت ها زحمت را کارگران می کشد ولی 
کارفرمایان از سود آن استفاده می کنند. تبصره 
دو ماده ۷ قانون کار نیازمند اصالح است. در کار 

موقت برای نهایت مدت کار کارگران ۴ ســال در 
نظر گرفته شده است یعنی اگر کارگری در کاری 
که ماهیت موقت دارد حدود ۴ سال فعالیت کند، 
قراردادش دائمی اســت اما درباره کار دائم این 
موضوع لحاظ نشده است. هستند کارگرانی که 
در کارهایی با ماهیت دائم فعالیت می کنند اما با 
وجود آنکه به طور مثال ۱۵سال است که در یک 
مجموعه هستند اما قراردادکاری آنها ۶ ماه به ۶ 
ماه تمدید می شود. این موضوع باعث عدم امنیت 
شغلی برای کارگران اســت. به همین دلیل نیاز 

است که این مسأله اصالح شود.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار:

شرکت های پیمانکار در حق کارگران ظلم می کنند

طرح های تامین مسکن و 
سرپناه برای فرودستان تا 

امروز همگی ناکام بوده اند، 
نه تطابقی با الزامات اصل ۳۱ 

قانون اساسی داشتند و نه 
شباهتی به طرح های تامین 
مسکن در دولت های موفق 

رفاه و نمونه های کارآمد 
جهانی دارند

مقایسه بین دو سرشماری 
سال های ۹۰ با ۹۵ نشان 
می دهد که خانوارهای 

اجاره نشین از ۲۶.۷درصد 
در کل کشور در سال ۱۳۹۰ 

به ۳۰.۷درصد در سال 
۱۳۹۵ افزایش یافته است
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