
در شرایط رکود:
برپایی نمایشگاههای تخصصی منجر 

به رونق کسب و کار می شود
نایب رئی��س انجمن تولید کنن��دگان در و پنجره 
ایران گفت: یکی از موثرترین راههای توسعه تولید 
و پیش��رفت در ام��ر تولید، برپایی نمایش��گاههای 
تخصصی حتی در ش��رایط رکود است که می تواند 

موجب رونق فضای کسب و کار شود
وحید جاللی پور در گفتگو با سیاس��ت روز با بیان 
اینک��ه حدود ۴۰۰۰ واحد تولیدی  کوچک و بزرگ 
در صنعت در و پنجره کش��ور مش��غول به فعالیت 
هستند، گفت: عدم ثبات قیمت مواد اولیه، سیاست 
ها و دستور العمل های  مربوط به صادرات و واردات، 
عمال امکان برنامه ریزی  جهت یک صادرات پایدار 

را از تولید کننده ایرانی، سلب کرده است.
وی اف��زود:  تولی��د کنندگان داخل��ی در و پنجره 
برای ص��ادرات نیاز جدی به حمای��ت ارگان های 
دولتی  نظیر وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت 

و شرکت سهامی نمایشگاهها دارند.
جاللی پور با اش��اره به  تنوع سالیق تصمیم گیری 
درمیان متولیان تولید کشور، اظهار داشت: متاسفانه 
این س��لیقه ها بدون در نظ��ر گرفتن نظرات و دید 
گاههای تش��کلهای صنفی از جمله  انجمن  تولید 
کنندگان در و پنجره ایران که متشکل از افراد اهل 
فن و متخصص  در این صنعت اس��ت، اعمال و اجرا 
می شود. وی ادامه داد:  به طور قطع بهترین راهکار 
ب��رای توس��عه  تولید و صادرات در کش��ور، تدوین 
و اجرای سیاس��ت ه��ای حمایتی متاث��راز  نظرات 

مشورتی تشکل های صنفی همان صنعت است. 
جاللی پور در خصوص  کیفیت و اس��تاندارد، در و 
پنج��ره های تولیدی ایران گفت:  تمامی واحدهای 
تولی��دی که زیر نظ��ر انجمن تولی��د کنندگان در 
و پنجره فعالیت می کنند تولیداتش��ان  براس��اس  

استانداردهای  ملی و جهانی  انجام می شود. 
وی اف��زود: از آنجایی که  تولیدات در و پنجره ایران 
براس��اس آخرین دانش فنی روز س��اخته می شوند 
بنابراین قابل رقابت  با انواع  مشابه خارجی  و حتی 
اروپایی می باشند.  به گفته جاللی پورتولید کنندگان 
در و پنجره کش��ور،  تاکنون محص��والت خود را به 
کشورهای ونزوئال، آفریقای جنوبی،  الجزایر، بلژیک، 
انگلیس، استرالیا، عمان، امارات، عراق، افغانستان و 

کشورهای، سی آی اس صادر کرده اند. 
وی  ادام��ه داد: البت��ه ب��ه دلیل عملک��رد ضعیف 
متولیان تولید در کش��ور، هیچ روند سیستماتیکی 
برای حمایت و حفظ صادرات محصوالت صنعتی و 
تولیدی وجود ندارد. به طور مثال روند صادرات در 
ایران به هیچ وجه با کشورهای پیشرفته و یا حتی 
کشورهای همسایه شباهتی ندارد. چرا که  در این 
کشورها در قالب یک  روند سیستماتیک، دولت ها 
به ش��کلی پایدار از ص��ادرات حمایت می کنند در 
نتیجه  آهنگ توس��عه تولید و صادرات هیچ گاه به 
دلیل سیاس��ت های لحظه ای و موقتی دولت ها و 

افراد کند یا متوقف نمی شود.
دبی��ر انجم��ن تولید کنن��دگان در و پنج��ره،  در 
خصوص  میزان تولید در و پنجره نیز گفت: ۸تا۱۰ 
ه��زار یونیت درو پنجره و شیش��ه دوجداره در روز 
توس��ط واحد های تولیدی عضو انجمن تولید می 
ش��ود، که این ظرفیت در ص��ورت باال رفتن تقاضا، 

قابل افزایش است.
وی تع��داد ش��اغلین  در ای��ن ح��وزه را به صورت 
مس��تقیم ۳۰ هزار و غیر مستقیم ۶۰ هزار تن بیان 
کرد و گف��ت: رکود صنعت س��اختمان وهمچنین 
تورم ، طی دو س��ال گذشته لطمه شدیدی به این 
صنعت وارد کرده است. جاللی پور در پاسخ به این 
پرس��ش که  برگزاری نمایشگاههای تخصصی چه 
تاثیری م��ی تواند بر تولید و ص��ادرات محصوالت 
به ویژه در زمان رکود داش��ته باشد، گفت: یکی از 
بهترین و موثرترین راههای توس��عه  وپیشرفت در 
امر تولید ، برپایی نمایشگاههای تخصصی حتی در 
ش��رایط رکود  اقتصادی اس��ت  که میتواند موجب 

رونق فضای کسب و کار باشد.

اخبار گزارش

ارزانی مسکن این روزها با فرمولهای مختلف بررسی میشود 
اما در این بین طرحی که برای نوس��ازی بافت فرس��وده و 

ارائه مسکن جدید کلید خورده بود فراموش شده است.
بافت فرس��ودهبه گزارش خبرنگار مس��کن گروه اقتصادی 
باش��گاه خبرن��گاران جوان، موض��وع بافت های فرس��وده 
هم��واره به عن��وان یکی از مهم ترین معضالت ش��هری به 
ش��مار می رود معضالتی که در طول چند س��ال گذش��ته 
مورد بی توجهی شدید قرار گرفته و این خود باعث افزایش 
باف��ت های ناکارآمد در محالت مختلف و همچنین کمبود 

مسکن شده است.
طب��ق آمار و مطالع��ات صورت گرفته بی��ش از ۱۷ درصد 
جمعیت کالنش��هر تهران در بافت فرسوده زندگی میکنند. 
س��طح مسکونی بافت فرس��وده بیش از ۱۱ درصد است و 
البته بخشی از آن تجاری و صنعتی است. ۵ درصد کالنشهر 

تهران از نظر مساحت کل در بافت فرسوده قرار دارد. 
مناطقی که بیش��ترین بافت فرسوده را دارند به دلیل معابر 
تنگ و باریک و عدم نوس��ازی در صورت بروز سیل و زلزله 
آسیبهای جدی میبینند و همچنین میزان کشتههای آنها 

بسیار باالست.

ص���دور بیش از ۲ هزار و ۱۷۶ پروانه س���اختمانی در 
بافت های فرسوده

۲ هزار و ۱۷۶ پروانه در بافت فرس��وده در ۲ سال گذشته 
صادر شده است. شهرداری تهران تنها متولی نوسازی بافت 
فرس��وده نیس��ت و باید دولت در این زمینه ورود کند. در 
صورتی که دولت به این معضل کلیدی پایتخت توجه کند 

میزان نوسازی باالتر میرود.
در س��ال ۱۳۹۶ نوس��ازی متفاوت بافت فرس��وده در قالب 
برنامه ملی بازآفرینی ش��هری آغاز ش��د و قرار شد این کار 
طی ۵ سال انجام ش��ود.تاکنون در کالن شهر تهران اقدام 
کلیدی در خصوص نوس��ازی بافت فرس��وده انجام نشده و 

هنوز شرایط در بسیاری از مناطق خوب نیست.
بر اس��اس این گزارش ارائه تسهیالت به سازندگان مسکن 
در مناطق بافت های فرس��وده و همچنین ارائه بسته های 
تش��ویقی خ��ود از جمله راهکارهای دولت برای توس��عه و 
نوسازی بافت های فرسوده به شمار می رود اما به نظر می 
رسد که این راه حل ها و برنامه ها تاکنون نتوانسته بخشی 

از این معضالت را در حوزه بافت های فرسوده رفع کند.
در همین رابطه عبد الرضا گلپایگانی معاون شهرس��ازی و 
معماری ش��هرداری تهران با بیان اینکه موضوع باز آفرینی 
ش��هری یک موضوع پیچیده ای است گفت: در شهر تهران 
برنامه پنج س��اله ای برای نوس��ازی بافت های فرس��وده و 
بازآفرینی ش��هری طراحی شده و حدود ۱۸۰ دفتر توسعه 
محله ای در شهر تهران مستقر شده و فعالیت های مربوط 

به توسعه و نوسازی را انجام می دهند.
او ادامه داد: در یک س��ال گذشته اقدامات بسیار گسترده 
ای در حوزه روشنایی، نظافت در محالت قدیمی و فرسوده 
ته��ران از جمل��ه بازار ته��ران با همکاری خ��ود بازاریان و 
ساکنان محالت صورت گرفته و به گفته بسیاری از ساکنان 
وضعیت این محله در مقایس��ه با گذش��ته بس��یار متفاوت 

شده است.
گلپایگانی بیان کرد: در اجرای این طرح ها دس��تگاه های 
از جمله آتش نش��انی همچنین وزارت راه و شهرسازی در 

تهیه نقشه از زمین همکاری های الزم را داشته اند.
معاون معماری و شهرس��ازی ش��هرداری تهران بیان کرد: 
امیدواری��م امس��ال بتوانیم ای��ن اقدام��ات را ادامه دهیم و 
تاکنون برنامههایی هم در راس��تای نوسازی کلید خورده و 
محالتی از جمله سیروس، عودالجان، فرحزاد، بازار تهران و 

محله هرندی نوسازی شان در دستور کار قرار گرفته است.
گلپایگانی با اش��اره به اینکه برای توس��عه شهری در پروژه 
های کوچک مقیاس تعریف شده است، گفت: تمامی پروژه 
ها با مشارکت خود مردم و همکاری آنها تعریف شده است. 
او تصری��ح کرد: طراحی و اج��رای این پروژه به این صورت 

نبود که ما به عنوان یک مدیر بخواهیم 
برای طراحی پروژه ها تصمیم  بگیریم 
بلکه نظارت و مشارکت و ارائه طرح ها 
توس��ط مردم در اج��رای این پروژه ها 
بس��یار مهم بوده است. معاون معماری 

و شهرس��ازی ش��هرداری تهران تصریح کرد: بس��ته هایی 
برای نوس��ازی بافت فرسوده شورای شهر مطابق با شرایط 

کرونایی طراحی شده و به مرحله اجرایی خواهد رسید.

۴ علت اساسی گرانی مسکن 
گلپایگانی به محله سیروس که چند سال پیش با همکاری 
وزارت راه و شهرس��ازی بانک مس��کن و شرکت بازآفرینی 
ش��هری در قالب نوسازی بافت فرسوده اجرا می شد اشاره 
کرد و گفت: کارهای مقدماتی و اجرای این پروژه در وهله 
اول انجام شده اما شرکت سازنده به دالیلی فعاًل قصد ادامه 

این پروژه را ندارد.
اوگف��ت: اطالعات و مکان های عموم��ی و اجرایی در این 
پروژه توس��ط شهرداری منطقه ۱۲ در حال انجام است اما 
هم اکنون این پروژه فعاًل متوقف شده است ساخت و سازها 
و نوس��ازی محالت درمنطقه ۱۲ در حال اجرا است اما در 
طرح محله سیروس با تغییر وزیر راه و شهرسازی رویکردها 
تغییر کرد اما هم اکنون شهرداری در حال مطالعه و جمع 
آوری اطالع��ات اجتماعی برای نوس��ازی برخی از محالت 
اس��ت. او توضیح داد: نوس��ازی تنها به معنای س��اختمان 
سازی و یا تزریق پول نیست بلکه برخی از محالت همانند 
محله س��یروس بیش از ۳۰ نس��ل زندگی کردند بنابراین 
تخریب این واحدها و ساخت مجدد آن ها به راحتی امکان 
پذیر نیست باید محله س��ازی متناسب با رویکرد و هویت 

مردمان خود محله انجام شود.
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برخالف مصوبه ستاد تنظیم بازار؛
تخم مرغ دوباره دو نرخی شد

 ستاد تنظیم بازار اخیرا در جلسه اخیر خود 
قیم��ت مصوب هرش��انه تخم م��رغ را ۹۰۰ 
توم��ان افزای��ش داده و از ۱۸ ه��زار و ۹۰۰ 
توم��ان به ۱۹ هزار ۸۰۰ توم��ان تغییر داده 
اما واقعیت ف��روش این محصول در بازار امر 

دیگری است.
قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر افزایش قابل 
توجهی داشته است  به طوری که قیمت آن 
از ۲۰ ت��ا ۲۲ ه��زار تومان در هر ش��انه ۳۰ 
عددی س��اده از ۱۹ تا ۲۲ هزار تومان به ۲۵ 

تا ۳۰ هزار تومان افزایش یافته است.

س��تاد تنظیم بازار اخیرا در جلسه اخیر خود 
قیمت مصوب هرشانه تخم مرغ را ۹۰۰ تومان 
افزای��ش داده و از ۱۸ ه��زار و ۹۰۰ تومان به 
۱۹ هزار ۸۰۰ توم��ان تغییر داده اما واقعیت 
فروش این محصول در بازار امر دیگری است. 
تنظیم بازار همچنین نرخ هر شانه تخم مرغ 
درب مرغ��داری ۹۵۰۰ توم��ان و قیمت هر 
شانه تخم مرغ یک کیلو و ۸۰۰ گرمی را  ۱۹ 

هزار و ۸۰۰تومان تعیین کرده است.
عمیق شدن فاصله قیمت تخم مرغ در میدان 
میوه و تره بار با بازار باعث روانه ش��دن تقاضا 
به این مراکز ش��ده است اما حجم عرضه آنها 
پاسخگو نیس��ت. قیمت تخم مرغ در روزهای 
اخیر بیش از ۱۰ هزار تومان در هر شانه افزایش 
یافته این درحالی اس��ت ک��ه این محصول به 
عنوان ارزان ترین محصول پروتیئی سبد اقشار 
ضعیف جامعه به حساب میآید.  گفتنی است 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی از الزامات تولید 
مانن��د واکس��ن ، دارو و مکمل ه��ای طیور و 
همچنین افزایش دستمزدها و تورم جامعه در 
س��ال جاری در قیمت تمام شده گوشت مرغ 
نیز تأثیر گذاش��ته است اما نبایدچشم بر روی 

گران فروشی ها نیز بست.  تسنیم  

بررسی ها نشان داد؛
عرضه سنگین ۷۱ میلیون دالری 

در بازار 
 درحالی بازارس��از دیروز عرضه سنگین ۷۱ 
میلی��ون دالری در ب��ازار با ن��رخ ۱۸ هزار و 
۴۵۰ تومان داشت که فقط ۱.۵ میلیون دالر 

آن معامله شد.
  عالوه بر عرضه ارز در صرافی های منتخب 
امروز نیز بازار ساز عرضه سنگین حدود ۷۱ 
میلیون دالری با نرخ ۱۸ هزار و ۴۵۰ تومان 
داشت که تاکنون حدود ۵/۱میلیون دالر آن 
معامله شده اس��ت. اطالعات دریافتی بیانگر 
آن اس��ت که ع��الوه بر عرض��ه ۷۱ میلیون 

دالری روز جاری، بازار س��از از روز سهشنبه 
تا ظهر پنجشنبه هفته گذشته بیش از ۱۸۰ 

میلیون دالر در بازار عرضه داشته است.
بعد از ثبت رکوردهای باال در بازار ارز و عبور 
دالر از کان��ال ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان با ورود 
بازارس��از به بازار قیمتها تغییر جهت داد و با 
سیر نزولی همراه شد. حضور پرقدرت بازارساز 
و با عرضه سنگین ارز موجب سقوط نرخ ارز 
ظرف ۳ روز در بازار و بازگش��ت دالر از کانال 

۲۰ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان شود.
صرافیه��ا و فع��االن بازار پیش��بینی میکنند 
عرضههای ارز از س��وی بازارساز در روزهای 
آین��ده نیز ادامه داش��ته باش��د و همین امر 

سبب کاهش بیشتر قیمتها خواهد شد.
نکته مهم در بازار ارز این است که در روزهای 
اخیر خریداری در بازار وجود نداشته و تعداد 
فروشنده ها بسیار بیشتر از خریداران است؛ 
تش��دید نوس��انات و ورود بازارس��از به بازار 

موجب شده تا فروشنده ها بیشتر شوند.
گفتنی اس��ت، قیمت دالر ب��رای فروش هم 
اکنون در بازار متشکل ارزی ۱۸ هزار و ۴۵۰ 
توم��ان و صرافی های بانکی ۱۸ هزار و ۸۵۰ 

تومان اعالم شده است.  تسنیم 

معاون بازار بورس اعالم کرد؛
  زمان معامله دارایکم و نحوه 

اضافه کردن این نماد به پرتفوی
معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران با بیان 
اینکه دارایک��م از امروز قابل معامله اس��ت، 
نحوه اضافه ش��دن دارایکم به سبد متقاضی 
را تش��ریح کرد. محمود گ��ودرزی ، با تاکید 
بر اینکه دارایکم از امروز قابل معامله اس��ت، 
اظهار کرد: افرادی که دارایکم در سبدش��ان 
ننشسته اس��ت، باید کارگزار ناظر را انتخاب 
کنند. درواقع از آنجایی که برخی دارایکم را 
از طریق شبکه بانکی خریداری کردهاند باید 

گزینه کارگزار ناظر خود را تغییر دهند.

بر این اساس چنانچه نماد دارایکم به پرتفوی 
اضافه نشده است، سهامدار باید پس از ورود به 
پنل کارب��ری، روی گزینه تغییر کارگزار ناظر 
کلیک کرده و نماد دارایکم را جس��توجو کند.   
پس از ان درخواس��ت خود را ثبت کند. البته 
ممکن اس��ت دارایکم حداکثر ۲۴ ساعت بعد 
در پرتفوی ش��خص قرار بگیرد. بر اساس این 
گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی چندی 
پیش طی اطالعیهای فراخوان واگذاری )شماره 
۱( پذیره نویس��ی واحدهای س��رمایهگذاری 
 )ETF( صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله
»واسطهگری مالی یکم” را منتشر کرد. در این 
اطالعیه آمده بود ک��ه وزارت امور اقتصادی و 
دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از 
دولت جمهوری اسالمی ایران، باقیمانده سهام 
خود در بانکهای ملت، تجارت و صادرات ایران 
و بیمههای البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد 
کرد. به طور کلی قرار اس��ت ۲۳ هزار و ۸۰۰ 
میلیارد تومان باقیمانده س��هام دولت در سه 
بانک و دو شرکت بیمهای مذکور در قالب یک 
صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در بورس 
)ETF( ب��ا عنوان »واس��طه گری مالی یکم« 

عرضه شود. سنا 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

ارزانی مسکن با اجرای طرحی فراموش شده؛

تب تند ملک 
مرکز پژوهشهای مجلس:

اجاره بها، کالن شهری ها را حاشیه نشین کرد
مرکز پژوهشهای مجلس اعالم کرد: ۳۴ درصد واحدهای مسکونی کشور و ۴۲ درصد خانوارهای تهرانی اجارهنشین 
هستند. مرکز پژوهشهای مجلس در پژوهشی در خصوص وضعیت اجاره نشینی در کشور در دوره پساکرونا با 
اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعالم کرد: شویع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از 
مشاغل و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری از دولتها اقدامات حمایتی در برابر کرونا 
وضع کنند. این برنامهها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در 
نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداختهای معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید 
قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش 
نقل و انتقاالت در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولتها برای جبران بخشی از خسارتهای مالی و اقتصادی 

خانوارها بستههای حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بالعوض یا وام در نظر گرفتهاند.
آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴  بر اساس  ایران  این گزارش آمده است که در  در 
درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، ۴۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری و ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی 
روستایی دارای تصرف استیجاری بودهاند. همچنین طبق آمار منابع ذی ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی و 
شهرداری تهران برآورد سهم اجاره نشینی در سال ۱۳۹۸ در کالنشهر تهران بالغ بر ۴۲ درصد از کل خانوارها 
بوده است. مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به پیشنهاد تمدید خودکار ۶ ماهه اجارهنامه مستأجران از سوی 

دلیل  به  پیشنهاد  این  میافزاید:   ۱۳۹۹ ماه  اردیبهشت   ۶ در  دولت  به  شهرسازی  و  راه  وزارت 
کاهش منابع درآمدی اکثر مردم، محدودیت بازدید از واحدهای مسکونی و نگرانی مردم از نقل و 
انتقال به واحدهای مسکونی جدید به دلیل شیوع ویروس که به خصوص در کالنشهرها مشکالت 

زیادی برای شهروندان ایجاد کرده، مطرح شد.
اجاره بها، مستأجران را به حاشیه شهرها راند

میدهد  نشان  کالنشهرها  در  خصوص  به  کشور  در  اخیر  سال  چند  در  مسکن  وضعیت  به  نگاهی 
با افزایش نرخ اجاره بها هزینه تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال دور شدن از استطاعت 
و  شهرها  حاشیه  سمت  به  درآمد  کم  و  متوسط  اقشار  شدن  رانده  سبب  و  بوده  خانوارها  مالی 
سکونتگاههای اقماری شده است. همچنین در ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی 
اعالم کرد که با تصویب ستاد ملّی مبارزه با کرونا، مدت زمان بسته بودن بنگاههای مشاور امالک که 
حدوداً دو ماه است به قراردادهای اسفند و فروردین واحدهای مسکونی اضافه میشود. بر اساس 
این مصوبه، قراردادهایی که اتمام آنها اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ بوده است دو ماه با 
شرایط قبل بدون افزایش اجاره بها تمدید میشوند و مالکان مجاز به اخراج مستأجر نبوده و قوه 
قضائیه نیز حکم تخلیه صادر نخواهد کرد. این مصوبه نیز همانند سایر مصوبات ستاد ملی مبارزه 

با کرونا یک الزام قانونی و الزماالجرا اعالم شده است.
مصوبه مذکور مشکل زمان جابهجایی را به صورت کوتاه مدت حل کرده ولی مشکل افزایش اجاره 
بها در ماههای آینده را در نظر نگرفته است؛ در حالی که به نظر میرسد این شرایط ویژه طی ماههای 
آینده ادامه دار و آثار ناشی از آسیب شغلی افراد بر کاهش منابع درآمدی خانوارها طوالنی مدت 
خواهد بود. عدم اقبال و موفقیت اجرای اینگونه اقدامات در حوزه مسکن در کشور نیاز به بررسی 

عوامل ریشهای دارد.
از موانع اجرای بهینه اینگونه احکام و مصوبات اجرایی میتوان به نبود زیرساختهای الزم به عنوان 
ابزار کنترلی و نظارتی دولت ازجمله نظام اجاره داری، ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن از جمله 
مالیات بر امالک خالی و مالیات بر عایدی فروش و اجاره مسکن، سیستم یکپارچه ثبت قراردادها و 
معامالت نقل و انتقال و اجاره مسکن، توجه ناکافی به مسکن اقشار ضعیف و محرومان و مواردی از 

این قبیل اشاره کرد که سبب خروج بازار از کنترل دولت میشود. باشگاه خبرنگاران جوان 

نمای نزدیک

 رئیس کمیته دستمزد کانون 
شوراهای کار؛

    ۷۰۰میلیارد تومان در ماه 
از جیب کارگران میرود

 رئیس کمیته دس��تمزد کانون ش��وراهای اسالمی کار از 
نامه وزیر کار به جهانگیری در ارتباط با اجرای حق مسکن 
۳۰۰هزارتومانی از تیرماه انتقاد کرد و گفت: با یک حساب 
سرانگش��تی ماهیانه ۷۰۰میلیارد تومان از سفره کارگران 

بااجرای افزایش حق مسکن از تیرماه برداشته میشود.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانونعالی شوراهای 
اس��المی کار کش��ور  ، درباره اجرای حق مسکن از ابتدای 
تیر ماه گفت: این کار یک برداش��ت بزرگ دولت از جیب 

کارگران است که بهکمک وزیر کار اجرایی شده است.
وی با اش��اره به اینکه ش��ورایعالی برای بند ۷ و ۸ مصوبه 
دس��تمزد سال ۹۹ تشکیل جلس��ه داد افزود: در اصل این 
جلس��ه بهمنظور بررسی افزایش حق مس��کن و آیتمهای 
تأثیرگذار بر دس��تمزد بود. بعد از تش��کیل این جلسه حق 
مس��کن به ۳۰۰ ه��زار تومان افزایش یاف��ت, زمانی که از 
افزایش حق مس��کن صحبت میکنیم زم��ان اجرای آن به 
اول همان س��ال برمیگردد. اینکه وزیر کار نامهای خطاب 

ب��ه جهانگیری منتش��ر میکن��د و در آن ضمن اش��اره به 
تصویب حق مس��کن ۳۰۰هزارتومانی در ش��ورایعالی کار 
از دول��ت درخواس��ت اجرای ای��ن مصوبه از تیرماه س��ال 
ج��اری را میکن��د، مغایرت با روح قان��ون دارد، مغایرت با 
مقاولهنامهه��ای ILO دارد، چ��را که در چنین ش��رایطی 
کارگر س��ه ماه از گرفتن حق مس��کن معاف میشود. قرار 
بوده اس��ت که در بازه زمانی ۱۲ماه��ه )هر ماه ۲۰۰ هزار 
تومان( به حقوق کارگر افزوده ش��ود که مجموعاً ۲میلیون 
و ۴۰۰ هزار تومان میشود؛ زمانی که سه ماه آن کسر شود، 
یکمیلیون و ۸۰۰ هزار تومان میش��ود؛ تقس��یم بر ۱۲ ماه 
میش��ود ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان، بهعبارتی دولت ماهیانه 

۵۰ هزار تومان از سفره هر کارگر برداشته است.

توفیق��ی گف��ت: اگر بخواهیم یک محاس��به سرانگش��تی 
کنی��م، تعداد کارگران بیمهش��ده تأمین اجتماعی نزدیک 
به ۱۴میلیون نفر اس��ت که ماهیانه ۵۰ هزار تومان از آنها 
کسر میشود، این مبلغ ماهیانه ۷۰۰میلیارد تومان میشود. 
زمانی که درباره دس��تمزد یک س��ال صحبت میکنیم، آیا 

میتوان سه ماه آن را حذف کرد؟
وی بیان ک��رد: اجرای مصوبه افزایش دس��تمزد از تیرماه 
چگونه بدون رعایت س��هجانبهگرایی صورت گرفته است؟ 
کارفرمایان که با دولت همراه هستند، بهتر بود برای زمان 
اجرای ای��ن مصوبه نی��ز رأیگیری میکردن��د، وعده واهی 
دادن به کارگران درس��ت نیس��ت. هزینه زندگی کارگران 

سرسامآور افزایش یافته است. تسنیم  


