
 »کارت می کشید؟« این را فروشنده ای می گوید که برای 
پس دادن بقیه پول مشتری، سکه و اسکناسی در دخل 
خود ندارد؛ کارت مشتری را می گیرد و می گوید »دوره 

پول نقد به سر آمده«.
این داستان هر روز تکرار می شود؛ فرقی ندارد شهر باشد یا 
روستا همه فروشنده ها چند تایی کارتخوان در فروشگاه دپو کرده 
اند و با یک خط تلفن به همه بانک های کشور وصل می شوند؛ 
البته بسیاری هم مدرن تر شده و کارتخوان های بی سیم آورده 
اند و یا برای اینکه مشتری خیالش بابت هک نشدن رمز کارتش 
راحت باشد، صفحه کلید رمز جداگانه روی پیشخوان گذاشته اند.

توسعه بانکداری الکترونیک در ایران بسیار سریعتر از آنچه که 
تصور می شد اتفاق افتاد و از نیمه نخست دهه هشتاد به سرعت 
رشد کرد و شکلی که اکنون به ازای هر ایرانی حداقل پنج کارت 
بانکی وجود دارد؛ حاال همه داستان ها به کارتخوان فروشگاه ها 
ختم نمی شود؛ اینترنت و ابزارهای موبایلی هم آمده اند اما هنوز 
سهم اصلی را در تراکنش های بانکی، کارتخوان ها در اختیار دارند.
پیشرفت ها طوری بوده فقط در آذرماه امسال بیش از یک 
میلیارد و 855 میلیون تراکنش در شبکه شاپرک روی داده که 
ارزش ریالی آن افزون بر 2 هزار میلیارد تومان است و نکته مهمتر 
اینکه کارتخوان ها سهمی بیش از 88 درصد در این مبادالت 

دارند.
اما داستان به همین جا ختم نمی شود؛ درست است که با 
همین تراکنش های رایگان و پرداخت های آنالین بسیاری از 
دغدغه های تامین اسکناس و سکه برای مردم کم شده و دیگر 
فروشنده بخاطر نبود پول ُخرد غرولند نصیب مشتری نمی کند 
اما در پس همین پیشرفت ها، آمارهای دیگری از تحمیل هزینه 
های گزاف این پرداخت های آسان بر نظام پولی کشور حکایت 
دارد؛ رویه ای که در نهایت هزینه تمام شده پول را در شبکه 

بانکی باال می برد.
آنگونه که آمارهای شرکت الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( 
می گوید؛ در همین آذرماه گذشته 26.81 درصد از تراکنش هایی 
که از طریق کارتخوان ها انجام شده، زیر 5 هزار تومان بوده و بانک 
ها بابت هر یک از این تراکنش ها که تعداد آن به 440 میلیون 

و 572 هزار و 553 فقره بوده 70 تومان کارمزد به پرداخته اند.
این میزان برای تراکنش های بین 5 هزار تا 25 هزار تومان به 
38.42 درصد از کل تراکنش ها می رسد یعنی 631 میلیون و 
418 هزار و 226 فقره تراکنش در آذرماه؛ با این اوصاف بیش 
از یک میلیارد تراکنش در شبکه شاپرک به صورت آنالین رد 
و بدل می شود در حالی که ارزش این تراکنش ها کمتر از 25 

هزار تومان است.
 هزینه 10 هزار میلیارد تومانی تراکنش ها برای بانکها

داستان آنجا غم انگیزتر می شود که بدانیم بیش از 90 درصد 
تراکنش هایی که از طریق کارتخوان ها انجام می شود کمتر از 

500 هزار تومان ارزش دارد.
بر این اساس بانک های پذیرنده و صادرکننده کارت در حالی 
سالی نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان بابت کامزد تراکنش ها 
هزینه می کنند که به عقیده کارشناسان به همین میزان نیز صرف 

پایداری شبکه و آنالین بودن پرداخت ها می شود.
این در حالی است که در سایر کشورها، این مشکل با طراحی 
کیف پول الکترونیکی حل شده که به شکل آفالین پرداخت ها را 

انجام می دهد، تا هزینه پایداری شبکه کمتر شود.

 

کارتخوان اجاره ای، کاغذهای رایگان
طبق آمارهای شاپرک، در پایان آذرماه امسال تعداد کارتخوان 
های فعال در کشور به بیش از هفت میلیون دستگاه رسیده است 
که استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و مازندران 
بیشترین تعداد را در اختیار دارند اما مشکل اینجاست که تعداد 
واحدهای صنفی سراسر کشور حدود سه میلیون واحد برآورد می 

شود.
شاید این ارقام در ظاهر مشکلی نداشته باشد اما اگر بدانیم بانک 
ها بابت اجاره هر دستگاه مبلغی را به شرکت های پرداخت می 
پردازند و کاغذ مورد استفاده در آنها - که وارداتی است - رایگان 
در اختیار فروشندگان قرار می گیرد، مشکل خود به خود آشکار 

می شود.
)عرضه  پذیرندگان  براساس روش معمول در سایر کشورها، 
کنندگان کاال و خدمات( برای استفاده از ابزار کارتخوان فروشگاهی 
نه تنها ناچار به خرید یا اجاره دستگاه کارتخوان هستند بلکه 
موظفند هزینه های نصب و نگهداری و نیز بهای کاغذ رول مورد 
استفاده در آن را از جیب خود بپردازند؛ در نتیجه در این کشورها 

توجه به بهره وری در به کارگیری این ابزار بسیار بیشتر است.
نه فقط  امر  این  بانک ها در  به واسطه مداخله  ایران  اما در 
کارتخوان به صورت رایگان در اختیار پذیرندگان قرار می گیرد، 
بلکه همه هزینه های مربوطه حتی رول کاغذ رسید نیز به رایگان 
در اختیار پذیرندگان قرار می گیرد. به دنبال این رویکرد شاهد 
تعدد دستگاه های کارتخوان در فروشگاه ها و در نتیجه افزایش 
دستگاه های کم تراکنش و فاقد تراکنشیم که خود هزینه های 

جانبی را بر شبکه بانکی کشور تحمیل می کند.
متاسفانه بی تفاوتی فروشنده و یا حتی استقبال از افزایش 

کارتخوان های فروشگاهی به دلیل ارزش نمایشی آن از یک سو 
و الزام شرکت پرداخت )PSP( به نصب کارتخوان بدون توجه به 

کارایی آن، ناشی از قراردادهای این شرکت ها با بانکهاست.
در مجموع این رویکرد سبب شده تا پدیده هایی همچون تعدد 
کارتخوان نصب شده در هر فروشگاه و وجود کارتخوان های کم 
تراکنش و فاقد تراکنش تشدید شود در حالی که اجاره ماهانه این 

دستگاه ها به طور متناوب از سوی بانک پرداخت می شود.
 ابزارهای سنتی پرداخت تضعیف شده اند

»محمدرضا جمالی« تحلیلگر سیستم های پرداخت و بانکی 
در این باره به ایرنا می گوید: یکی از اشکاالتی که سبب شده 
مردم عادی برای پرداخت های بسیار ُخرد به انجام تراکنش 
های رایگان روی آورند، این است که بانک مرکزی وظیفه ذاتی 
خود یعنی ضرب سکه و نشر اسکناس )پول خرد( را به درستی 
انجام نداده و حتی می توان گفت که این ابزار سنتی را تضعیف 

کرده است.
وی در بیان مضرات فراگیرشدن استفاده از تراکنش ها برای هر 
نوع نقل و انتقال پول مثال زد: فرض کنید یک اسکناس پنج هزار 
تومانی داشته باشیم که حداقل در 300 معامله استفاده می شود 
در نتیجه یک میلیون و 500 هزار تومان از تولید ناخالص داخلی 
با آن انجام می شود؛ هزینه چاپ یک اسکناس برای بانک مرکزی 
80 تومان است پس هزینه هر معامله برای بانک مرکزی 2.5 ریال 
می شود اما اگر این اسکناس نباشد و بخواهیم 300 تراکنش 
بانکی انجام دهیم با در نظر گرفتن کارمزد تراکنش بانکی به میزان 
70 تومان در مجموع 21 هزار تومان کارمزد از طرف شرکت های 

پرداخت، شتاب و شاپرک به بانک ها تحمیل می شود.
وی با بیان اینکه شتاب و شاپرک سالی 2 هزار میلیارد تومان 
بابت تراکنش ها درآمد دارند، اظهار داشت: همین میزان پول، به 

میزان 200 هزار میلیارد تومان از قدرت اعتباردهی بانک ها با 
فرض آستانه سود یک درصد، از تسهیالت دهی بانک ها می کاهد.

 سالی 10 هزار میلیارد تومان هزینه نگهداری از 
زیرساختها

این کارشناس صنعت پرداخت ادامه داد:  براساس آمار و ارقام 
کارمزد  تومانی  میلیارد  سال گذشته، در کنار هزینه 10 هزار 
تراکنش های بانکی، هر سال به همین میزان نیز هزینه صرف 
نگهداری و ارتقای زیرساخت های سامانه متمرکز و سوییچ های 
بانکداری الکترونیک بانک ها می شود که ساالنه حدود 30 تا 50 

درصد رشد تراکنش ها را پوشش دهد.
وی تاکید کرد: وقتی قرار باشد برای هر میزان تراکنشی یعنی 
از 100 تومان تا 50 میلیون تومان همه استانداردهای امنیتی 
مبادالت بانکی رعایت شود، هم کار سخت تر می شود و هم هزینه 
ها باال می رود که نتیجه مستقیم آن باال رفتن هزینه تمام شدن 
پول در کشور و در نتیجه افزایش نرخ سود تسهیالت بانکی و سود 
پرداختی و در نهایت افزایش نقدینگی است که به تبع آن تورم 

ایجاد می شود.
جمالی گفت: در نظام کنونی پرداخت در ایران، وقتی بابت یک 
خرید، کارت بانکی در پایانه فروشگاهی کشیده می شود، بخشی از 
کارمزد را باید بانک صادرکننده کارت بدهد تا با آن هزینه شتاب 
و شاپرک را بپردازد و بقیه پول از بانک پذیرنده حسابی که پایانه 
فروشگاهی به آن وصل است، پرداخت می شود؛ این در حالی 
است که در مدل ویزاکارت و مسترکارت، کارمزد بین شرکت 
پرداخت )پی اس پی( و بانک صادرکننده کارت تقسیم می شود 
و از ذینفع یعنی فروشنده، دریافت می شود و فروشنده و خریدار 
مجبور نیستند از کارت استفاده کرده و می توانند از پول نقد 

استفاده کنند. 

اقتصادی 5

  گمرک:صدور مجوز ورود کاالهای گروه 4
به مناطق آزاد ممنوع است

 گمرک ایران در بخشنامه ای اعالم کرد: گمرکات اجرایی کشور از صدور 
هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کاالهای گروه 4 به مناطق آزاد تجاری صنعتی 

و ویژۀ اقتصادی فعال خودداری کنند.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا،گروه چهارم کاالیی شامل کاالهایی است که در 

داخل کشور تولید می شود و نیازی به واردات آنها از خارج از کشور نیست.
بخشنامه ی گمرگ امروز به نهادهای ذیربط از جمله گمرکات اجرایی مستقر 
در مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی ، ارس و ماکو و مناطق ویژۀ 

اقتصادی ابالغ شد.
در این بخشنامه آمده است: گمرک پس از استقرار کامل در مبادی ورودی 
مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی، نسبت به صدور مجوز ترانزیت و ورود کاالهای گروه 
4 به مناطق آزاد تجاری  صنعتی و ویژۀ اقتصادی با رعایت تشریفات گمرکی 

اقدام می کند.
در این بخشنامه یادآور شده است: استقرار کامل گمرک جمهوری اسالمی ایران 
در مبادی ورودی مناطق آزاد تجاری  صنعتی و ویژۀ اقتصادی به اذعان گمرکات 
اجرایی مستقر در این مناطق به صورت کامل در برخی موارد محقق نشده است.

به  ورود کاالهای گروه 4  و  ترانزیت  به ممنوعیت  توجه  با  است  قرار شده 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژۀ اقتصادی و سرزمین اصلی مطابق بند 5 این 
صورتجلسه، وزارت صنعت، سیاست خود را در مورد توقف ثبت سفارش کاالهای 

گروه 4 در این مناطق تعیین کند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع، 

برعهدۀ باالترین مقام گمرکات است.
در این بخشنامه از گمرک های مناطق آزاد خواسته شده است با نظارت دقیق 
و کنترل های الزم ترتیبی اتخاذ کنند تا مفاد این بخشنامه بصورت کامل و دقیق 
اجراء و در صورت وجود هرنوع مشکل، مراتب را به قید فوریت به دفاتر ستادی 

گمرک جمهوری اسالمی ایران منعکس کنند.

ابزارسازی برای صندوق های خالی و سرمایه های خیالی!
در حالی که سرمایه گذاران ریسک پذیر اعتماد خود را برای سرمایه گذاری 
در استارتاپ ها از دست داده اند و نیاز به ترمیم اعتماد از دست رفته حس 
سرمایه های  برای  ابزارسازی  حال  در  سرمایه  بازار  مسئوالن  می شود، 
ناموجود هستند؛ ابزارهای مالی که یکی پس از دیگری مجوز تاسیس 

می گیرند اما خالی می مانند.
به گزارش ایسنا، چند سال است که در فرابورس ایران صندوق هایی با نام صندوق 
سرمایه گذاری خطرپذیر )VC( تاسیس شده است تا منابع مالی که در آن جمع 
می شود در بنگاه های نوپا با ریسک های باال سرمایه گذاری شوند. اما این صندوق ها 
به دالیل مختلف در این مدت نتوانستند سرمایه گذاران را به خود جذب کنند و در 

نهایت بخش عمده آن ها خالی ماندند.
با توجه صورت های مالی حسابررسی شده VC ها که در کدال منتشر شده است 
مشخص شده که حتی اندک سرمایه گذاران ریسک پذیری که راضی شده اند سرمایه 
خود را در این صندوق ها بگذارند در نهایت منابع جمع شده را در دو سال اخیر یا در 
بانک سپرده گذاری کرده اند یا در اوراق با درآمد ثابت گذاشته اند و سود حاصل نیز به 

حساب هیات مدیره و مدیر صندوق رفته است.
در حالی که این ابزار جدید به این علت به بازار سرمایه آمد تا از طریق آن ها 
در شرکت های نوپا با ریسک باال سرمایه گذاری شود و اگر قرار بود که منابع این 

صندوق ها در بانک سپرده گذاری شود که دیگر نیازی به این ابزار جدید مالی نبود.
یکی از عوامل مهم که همین اندک سرمایه گذاران حرفه ای از این صندوق ها 
استقبال نمی کنند این است که استارتاپی را نمی توانند پیدا کنند که ایده ای برای 
رشد داشته باشد در نتیجه این سرمایه گذاران، ریسک سرمایه گذاری در این پروژه ها 
را یک ریسک غیر منطقی می دانند. مهم تر اینکه در عین حال برخی از استارتاپ ها 
که خود را به اصطالح تک شاخ می دانند سبب شدند که با ارزش گذاری های غیر 
واقعی، حتی سرمایه گذاران ریسک پذیر ارزش گذاری استارتاپ ها را زیر سوال ببرند و 

منابع خود را در این بخش سرمایه گذاری نکنند.
ریسک  که  سرمایه گذارانی  از  دسته  آن  حتی  که  شده  باعث  موضوع  این 
سرمایه گذاری در VC ها را به جان خریدند در نهایت به استارتاپ ها اعتماد نکنند 

سرمایه خود را در بانک ها سپرده بگذارند.
در نتیجه این صندوق های خطرپذیر عمال کارایی خود را از دست داده اند و به 
جای اینکه به عمق بازار سرمایه کمک کنند سرمایه های موجود را به جای بنگاه ها به 
سمت بانک ها سرازیر می کنند. این موضوع حتی با نفس فرهنگ سازی بازار سرمایه 

در تضاد است.
مسئوالن بازار سرمایه از طرفی مبالغ کالنی صرف فرهنگ سازی سرمایه گذاری در 
بازار سرمایه می کنند اما از طرف دیگر  ابزار مالی  در دل بازار سرمایه پیدا شده که 

منابع را مستقیما به سمت بانک ها هدایت می کند.
یک نتیجه منطقی و ساده که می شود از این اتفاق ها گرفت این است که علت 
خالی ماندن VC ها نبود ابزار مالی نیست، بلکه علت اصلی از بین رفتن اعتماد 
سرمایه گذاران است، چراکه با وجود این ابزار )صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر( 
این سرمایه گذاران ریسک استارتاپ ها را نپذیرفتند. پس طبیعی است که نباید در 
این مورد خاص به دنبال ابزاری جدید بود چون سرمایه هر چند اندک، اما جذب این 
ابزارهای موجود شده اما در نهایت خود سرمایه گذاران از این سرمایه گذاری پشیمان 
شده اند و دو سال است که ترجیح دادند که منابع این صندوق ها در اوراق با درآمد 

ثابت یا بانک باشد.
در نتیجه علیرغم وجود سرمایه، سرمایه گذاران پروژه های موجود را غیر منطقی 
برآورد کردند. برای اینکه این سرمایه گذاران تصمیم به تامین مالی استارتاپ ها بگیرند 
باید اعتماد از دست رفته سرمایه گذاران بازگردد و این اعتماد بازنمی گردد، مگر اینکه 
ارزش گذاری ها منطقی صورت گیرد و استارتاپ ها برای رشد، ایده داشته باشند. آن 
هم نه ایده ای کپی از نمونه های خارجی بلکه ایده ای که قابلیت خلق کسب و کاری 

جدید داشته باشند.
بر این اساس است که امروز بسیاری از فعاالن اکوسیستم استارتاپی به نهادهای 
ناظر گله دارند که چرا با ارزش گذاری های غیر واقعی و معامالت صوری در حوزه 
استارتاپی برخوردی قانونی و جدی صورت نمی گیرد تا اعتماد از بین رفته در فضای 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه بازگردد؛ هر چند که سازمان بورس اعالم کرده که این 
ارزش گذاری ها را قبول ندارد ولی نبود برخورد قاطع با چنین رفتارهای سوداگرانه ای 

سبب شده که اعتماد سرمایه گذران ترمیم نشود.
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احتمال افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۹ تقریبا صفر است
ارزیابی بازار پول نشان می دهد نه تنها امسال بلکه تا اواسط سال آینده میالدی نیز احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا نزدیک صفر است. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، بانک مرکزی اروپا ماه گذشته اعالم کرد به سیاست های 
محرک مالی خود خاتمه می دهد اما به منظور حمایت از اقتصاد منطقه یورو و افزایش نرخ بهره، تا تابستان در خصوص افزایش نرخ بهره تصمیم گیری نخواهد کرد. با این حال با توجه به چشم انداز نامناسب اقتصادی منطقه یورو، سرمایه گذاران 

معتقدند نرخ بهره منفی 0.4 درصدی فعلی بیش از آن چه که پیشتر تصور می شد حفظ خواهد شد.

 گزارشی از پیامدهای نبود »کیف پول الکترونیکی«

کارت بانکی یا پول نقد؟
اخبار

 وزیر راه:

 700 کیلومتر به ظرفیت بزرگراهی کشور افزوده می شود
وزیر راه و شهرسازی گفت: تا اواسط بهار سال 98 و یا در نهایت پایان این 

فصل 700 کیلومتر به ظرفیت بزرگراهی کشور افزوده می شود.
به گزارش ایرنا، محمد اسالمی پنجشنبه شب در آیین آغاز عملیات قطعه 10 
پروژه راه آهن بوشهر- شیراز در شهرستان تنگستان افزود: در چهلمین سال پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی ایران این ظرفیت بزرگراهی خدمتی بزرگ برای مردم 

خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی یادآورشد: اتصاالت ریلی در مسیر برون مرزی و 2 استان کشور 
در چهلمین سال پیروی انقالب نیز در زمره پروژه های تاثیرگذار برای ترانزیت کاال و 

حمل و نقل است که امسال به بهره برداری می رسند.
اسالمی ادامه داد: اتصال عسلویه و بوشهر به خط ریلی به عنوان 2 مرکز برای 
جابجایی بار و مسافر شهرهای در مسیر حائز اهمیت است که امید است با استفاده از 
ظرفیت فاینانس 450 کیلومتر شبکه ریلی براساس زمانبندی تمامی قطعات به بهره 

برداری برسند و بار روی کریدور ریلی شمال و جنوب کشور قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز با شروع این پروژه امید مردم استان بوشهر برای 
تحقق یکی از آرزوهای دیرینه زنده می شود که امید است که با همت مسوالن و 

پیمانکاران روند اجرا پروژه با قدرت ادامه یابد.
وی افزود: با توجه به اینکه جاده ها از آبادی و شهرها می گذرند و باعث ترافیک می 
شوند باید از ظرفیت ریلی با هدف کاهش ازدحام جاده ها حداکثر استفاده انجام شود.

اسالمی گفت: حمل و نقل ریلی از لحاظ اقتصادی نیز می تواند صاحبان بار را در 
هزینه حمل و نقل از قدرت رقابت پذیری بیشتری برخوردار کند.

وی بیان کرد: منابع اقتصادی کشور محدود است ولی با وجود همه این محدودیت 
ها در دولت های یازدهم و دوازدهم اقدام های مهمی در زمینه خدمت رسانی به مردم 
انجام شده است. اسالمی یادآورشد: مسوالن شانی جز خدمتگزاری به مردم ندارند و 

مردم هم استحقاق برخورداری از بهترین ها را دارند.
وی گفت: ما مسئوالن باید همواره خودمان را مکلف به ارائه خدمت بی منت بدانیم.

اسالمی اظهارداشت: نسل جدید باید بتواند در توسعه و شکوفایی اقتصادی و آن 
هم در شرایطی که در مقابل جنگ اقتصادی به شیوه تروریستی قرار داریم نقش 

آفرینی کند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: امید است با توسعه فعالیت های اقتصادی و توسعه کیفی 

بخش اقتصادی شاهد رونق اشتغال، تولید و معیشت مردم باشیم. 

با وجود اختالف نظر گروه کارفرمایی و کارگری، دویست و 
هفتاد و نهمین نشست شورای عالی کار دوشنبه هفته آینده 
با موضوع افزایش حق مسکن کارگران در دستور کار قرار 

خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، پیش از این نیز نمایندگان کارگری و کارفرمایی 
در جلسه روز یکشنبه 23 دی ماه با حضور وزیر کار به بررسی موضوع 
افزایش حق مسکن پرداختند ولی پیشنهاداتی که مطرح شد مورد 

توافق قرار نگرفت و جلسه بی نتیجه پایان یافت.
آنطور که یکی از نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه می گوید 
به دلیل مقاومت گروه کارفرمایی جلسه به نتیجه نرسید و پیشنهاداتی 
هم که مطرح می شد بیش تر روی درصد بود که وقتی محاسبه می شد 
حق مسکن 60 هزار تومان و 70 هزار تومان می شد در حالی که این 
ارقام مبالغی نیست که روی آن بحث کرد و اسمش را کمک هزینه 

مسکن گذاشت.
به گفته وی حقوقی که کارگران دریافت می کنند تنها 25 درصد 
مایحتاج آنها را تامین می کند در صورتی که کارفرمایان از گرانی ارز و 
ضرر و زیانی که متحمل شده اند سخن می گفتند ولی اگر واقعا ضرر 
می کردند امروز نباید افزایش چند برابری اقالم و کاالها را شاهد بودیم.
در جلسه گذشته شورای عالی کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گروههای  تعامل  و  کار  عالی  شورای  جانبه  سه  نشست  برگزاری 
کارگری و کارفرمایی را برای اتخاذ تصمیمات الزم در این خصوص 
مهم خواند و با تاکید بر اصل افزایش کمک هزینه مسکن کارگران، 

ابراز امیدواری کرد: با توافق میان کارگران و کارفرمایان رقم کمک 
هزینه مسکن افزایش یابد؛ این در حالی بود که نمایندگان کارگری 
معتقد بودند قبل از هر چیز معیشت کارگران باید به طور ویژه و جدی 
مورد توجه قرار گیرد و چنانچه موضوع افزایش حق مسکن از تصویب 
شورای عالی کار بگذرد نیاز به تایید هیات وزیران دارد؛ چرا که اساسا 
حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که باید به تصویب 

هیات وزیران برسد.
اما نمایندگان کارفرمایی معتقد بودند که بهتر است موضوع به زمان 
دیگری موکول شود هر چند که افزایش آن را به شرط توافق دولت و 
کارگران پذیرفتند و اعالم کردند که اگر قرار است حق مسکن تغییر 
کند، در قالب یک بسته دیده شود تا مدل قوی تری به دست آید با 
این حال خروجی آن جلسه علیرغم طرح پیشنهادات متعدد، به عدد 
و رقم قابل توجهی در بحث کمک هزینه مسکن کارگران منجر نشد و 
مقرر شد تا موضوع در نشستی محدودتر با حضور نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی بررسی و سپس در جلسه بعدی شورای عالی کار به 
بحث گذاشته شود.ناگفته نماند که آن جلسه محدود نیز فردای روز 
یکشنبه برگزار شد اما اخباری از آن به بیرون درز نکرد اما طبق گفته 
نمایندگان کارگری دعوتنامه ها برای حضور در جلسه دوشنبه هفته 
آینده به دستشان رسیده و درباره افزایش حق مسکن کارگران در این 

نشست مذاکره و رایزنی خواهند کرد.
موضوع بررسی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار به دنبال 
اظهارات معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی که از 

افزایش کمک هزینه مسکن کارگران خبر داده بود، مطرح شد و 
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بر این باور بود که این 
موضوع صرفا یک پیشنهاد از سوی دولت است و وزارت کار می خواهد 

در جلسه آینده شورای عالی کار مطرح کند.
به گفته وی درحالی که جلسه ای برای بررسی و ترمیم دستمزد 
کارگران و تبادل نظر شرکای اجتماعی برگزار نشده نمی توان یکطرفه 

از افزایش حق مسکن سخن گفت.
طبق مصوبه شورای عالی کار در سال 1393 حق مسکن کارگران 
از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان افزایش یافت اما این مصوبه به 
دلیل آن که به تصویب هیات وزیران نرسید هرگز عملی نشد تا این 
که در سال 1395 میزان کمک هزینه مسکن تمام کارگران مشمول 
قانون کار با تصویب هیات دولت به 40 هزار تومان افزایش پیدا کرد 
و پس از آن ابالغ و در سراسر کشور اجرا شد.در حال حاضر کمک 

هزینه مسکن کارگران در فیش های حقوقی آنها مبلغ 40 هزار تومان 
است.

تصویب حق مسکن 40 هزار تومانی کارگران در حالی است که 
بسیاری از کارشناسان این رقم را برای اجاره حتی یک اتاق کافی 
نمی دانند و معتقدند در شرایطی که بسیاری از کارگران حداقل بگیرند 
و بخش اعظمی از دستمزد آنها صرف هزینه های مسکن و اجاره بها 
می شود، کمک هزینه 40 هزار تومانی مسکن دردی از خانوارهای 

کارگری دوا نمی کند.
به گفته آنها دولت باید بر اساس اصل 31 قانون اساسی، تامین 
مسکن اقشار کم درآمد و کارگران را برای جبران قسمتی از هزینه های 

زندگی برعهده گیرد.
پیش از این یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرده بود که اگر عزم 
جدی برای افزاش حق مسکن کارگران وجود دارد، میزان اجاره بها 
در کالن  شهرهایی مثل تهران محاسبه و 50 درصد آن به عنوان حق 

مسکن کارگران درنظر گرفته شود.
به گزارش ایسنا، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و 
خانواده ایرانی در اصل 31 قانون اساسی است و دولت موظف است 
با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و 
کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. همچنین بر اساس ماده 
73 منشور حقوق شهروندی،حق شهروندان است که از مسکن ایمن 
و متناسب با نیاز خود و خانواده شان بهره مند شوند و دولت بر اساس 
نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند.

حق مسکن کارگران چقدر می شود؟


