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راه و مسکن

گزارش

معاون سازمان هواپیمایی :با دامپینگ برخورد میکنیم

معاون هوانوردی و امور بینالملل ســازمان هواپیمایی کشــوری با بیان این که بلیت پروازهای داخلی کف قیمتی ندارد گفت :با دامپینگ در حملونقــل هوایی برخورد میکنیم .به گزارش
اقتصادسرامد ،ابوالقاسم جاللی درباره مســائل پیشآمده طی روزهای اخیر برای قیمت بلیت پروازهای داخلی ،اظهار کرد :یکی از رسالتهای اصلی سازمان هواپیمایی کشوری مراقبت در
راستای حفظ منافع مردم است ،ضمن اینکه باید در رابطه با حفظ ناوگان موجود و ارتقای آن اقدامات الزم را انجام دهد.وی با یادآوری افزایش  10درصدی قیمت پروازهای داخلی در آبانماه
سال گذشته ،افزود :بر این اساس برای پروازهای داخلی سقف قیمت در نظر گرفته شد و کف قیمتی مطرح نشد و بنابراین شرکتهای هواپیمایی میتوانند با هر قیمتی پروازهای خود را بهفروش
برسانند.وی ادامه داد :بهعنوان مثال در پروازهای پرتقاضا مانند مشهد یا مقاصد گردشگری که یک مسیر آن مسافر دارد ،شرکتهای هواپیمایی برای جلوگیری از انجام پرواز خالی باید بتوانند
با قیمتهای پایین بلیت پروازها را عرضه کنند.معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر اینکه به همین دلیل پروازهای داخلی کف قیمت ندارد ،تصریح کرد :در
عین حال سازمان هواپیمایی کشوری با رقابت مضر در صنعت حملونقل هوایی مسافری کشور برخورد میکند ،چراکه این نوع رقابت به صنعت ضربه میزند و ما جلوی آنرا خواهیم گرفت.
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خبر

بررسی« اقتصاد سرآمد» از ریزش و رویش معنادار سرمایهگذاریهای ساختمانی دهه گذشته

معمایتقابلقیمتملکدرشمالوتهران

جیب های بازنشستگان هواپیمایی ایران خالی است

تاخیر پرداخت حقوق بازنشستگان هما،
معضلیتکراری

یک بازنشســته که بنا بر اعتماد مخاطبان به این رسانه
نام ایشــان محفوظ می مانــد؛ به نمایندگــی از برخی
همکاران بازنشســته هواپیمایی ایران در گفت و گو با
خبرنگار روزنامه اقتصاد ســرآمد عنوان کرد :متاسفانه
مدیریت هواپیمایی ایران ار دیر زمانی است که حقوق
بازنشســتگان خود را به بدترین شــکل ممکن یعنی با
تاخیرات فراوان و به صورت گوشت قربانی پرداخت
نموده و با عنایت به تورم افسار گسیخته و تازنده موجب
اضطراب مضاعف بازنسشتگان پیر و ناتوان شده و دمار
از روزگار ما بازنشســته ها را دراورده است.به گزارش
خبرنگار اقتصاد سرآمد ،این باز نشسته هما در ادامه می
گوید :همچنین تغییر  4مدیرعامل در طول ســه ســال
گذشته کامال بی ثمر بوده و هیچ دستگاهی پاسخگوی
مشکالت ما نیست.همچنین در ادامه به اقتصاد سرآمد
می گوید :امروز که  21دی ماه  1400هست هنوز حقوق
آذر ماه بازنشســتگان هما را پرداخت نکرده اند.جیب
های خالی بازنشســتگان اندک حرمت و کرامت آن ها
را در نزد خانواده و خویشان و دوســتان زایل نموده و
مرض روحی و روانی را به امر اض جسمی آن ها اضافه
نموده است.
دوران عمر خود را صرف خدمت کرده؛ محتاج نان
شب خود هستند
این بازنشسته هما در پایان اظهارداشت :ضمن استمداد از
مدیریت روزنامه اقتصاد سرآمد ،استدعا دارم مشکالت
ما بازنشستگان هما را در روزنامه خود منعکس نمایند
 .بازنشستگانی که بهترین دوران عمر خود را بر حسب
وظیفه و در کمال صداقت و در نهایت سعی و کوشش
صرف خدمت به زنده و مرده و کبیر و صغیر این میهن
عزیز نمودند و اکنون محتاج نان شب خود هستند.

گروه راه و ســاختمان  -بازار امالک
«شمال» کشورشاید تنها نقطهای از ایران
باشد که «رونق ممتد دستکم ۲ /۵ساله»
را تجربه میکند .جنس این رونق اما «اصل» نیست،
بلکه به جای تقاضای مصرفــی ،جریان «مالکی»
با خریدهای تند ویال و زمیــن ،نبض معامالت و
قیمت امالک روستاها و شهرهای خاص این پهنه
را به «نقطه جوش» رسانده است .یک دهه پیش ،با
فروش آپارتمان کلیدنخــورده متعارف در منطقه
متوســط تهران ،امکان خرید حداقــل دو ویالی
متعارف نوساز در پهنههای توریستی و برند «شمال»
وجود داشت.
به گزارش اقتصادسرآمد ،اما امروز آن نسبت بههم
خورده (برابری تقریبــی) بهطوریکه «فقط امکان
تهاتر» برای چنین انتخابی وجود دارد« .شــمال» با
تهران ،روی «زمین» کورس گذاشته و سرعت رشد
قیمت «زمین» در مازندران از سال  ۹۳تاکنون ،تقریبا
برابر با تهران بوده است .ارقام توصیفکننده شدت
رکود و رونق مسکن در تهران و «شمال» طی همین
مدت بیانگر مهاجرت ســرمایههای ساختمانی به
مازندران و گیالن بعد از مهاجرت خریداران ملک
به این استانها است .مهاجرتها با  ۷محرک رقم
خورده است.
رابطــه متعارف و قدیمــی ،بین قیمــت ملک در
کشور و «شــمال» ،در حال حاضر به خاطر «رونق
سرمایهگذاری ملکی» در استان شمالی بههم خورده
است .حتی پایتخت هم طی نیمه اول امسال در رکود
سنگین معامالت ملکی قرار داشت ولی در «شمال»،
اوضاع متفاوت است.ماشین تورم ملکی «شمال» را
سیاستگذار با «ســیگنالهای غلط مالیاتی» روشن
کرد .در کنار این محرک اصلی «انحراف سرمایهها»
چهار محرک مکمل نیز سبب این «هیجان ملکی»
شده و پهنه سبز ایران را دارد به «جنگل ساختمانی»
تبدیل میکند .توزیع جغرافیایی سرمایهگذاریهای
ساختمانی در کشور طی دهه گذشته ،یک ریزش و
رویش معنادار را نشان میدهد .روند صدور پروانه

ساختمانی در فاصله  ۹۱تاکنون مشخص میکند،
سهم دو استان شمالی از ساختوســاز تقریبا دو
برابر شده؛ درحالیکه وزن تهران در تیراژ کشوری
ساختمانسازیها تقریبا نصف شده است.
معمای تقابل قیمت ملک در شمال و تهران
حسین صادقی کارشناس ارشد ملک و مسکن در
اینباره به روزنامه اقصادسرآمد ،گفت :معمایی شبیه
وقایع چند سال اخیر بازار مســکن تهران ،حوزه
معامالت امالک «شمال» را هم تحت تاثیر قرار داد
و سناریوی تقابل ملک در شمال و تهران را رقم زد.
رکود سنگین تقاضای خرید زمین و ویال
وی ادامه داد :بازار امالک شهرهای شمالی از یک
طرف با رکود سنگین تقاضا برای خرید زمین و ویال
دست به گریبان است ،اما از طرف دیگر ،قیمتها
طی ماههای گذشته با شیب نسبتا تند رو به افزایش

بوده اســت .این وضعیت -رشــد قیمت در نبود
خریدار -نشــان میدهد مجموعهای از نیروهای
اثرگذار بر روند قیمت و معامالت ملک در «شمال»
فرمان بازار را از مسیر اصلی خارج کرده است.
پهنه شمالی کشور و تاثیرآن از نوسانات فراوان
اقتصادی
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بازار زمین
و ویال در شــمال کشــور ،در وضعیت ابررکودی
معامالت ،به یک اهرم قیمتی مجهز شد ،افزود :در
ماههای گذشته و با نوسانات فراوان نرخ ارز و قیمت
سکه و طال و همچننین تاثیر شیوع کرونا بر اقتصاد و
ریزشهای مکرر بورس ،بسیاری از مردم تصمیم به
سرمایهگذاری در شمال کشور گرفتند که این مساله
سبب افزایش چشمگیر قیمت زمین و ملک در این
پهنه از کشور شده است.

پیشبینی ادامه افزایش قیمت ملک
در شمال کشور
صادقی اظهار کرد :اگر وضعیــت فعلی اقتصادی
ادامهدار باشد ،میتوان پیش بینی کرد که در ماههای
آینده ،قیمتها افزایش یابــد و در نتیجه خرید و
فروشها نیز ادامهدار باشد .چراکه به نظر میرسد
اگر اقدام اساســی برای رونق اقتصادی و تقویت
تولید صورت نگیرد در ماههای آینده بیش از پیش
شاهد هجوم مردم برای خرید ویال و زمین به منظور
حفظ سرمایههای اندک و کالن خود درشمال کشور
خواهیم بود.
سال های زیادی ،بازار مســکن در شمال کشور با
رکود ســنگینی مواجه بود اما ایــن موضوع باعث
نشد که بازار خرید ویال در شمال و سرمایه گذاری
در شهرهای شمالی از رونق خودش بیفتد ،چرا که
در این مناطق از همه جای کشــور و یا حتی برخی
موارد خارج کشور برای سرمایه گذاری در شمال
عالقمند وجود دارد .اما موضوعی که وجود دارد به
دلیل شرایط اقتصادی حاکم در کشورمان ،سرمایه
گذران در شمال همیشه از این بابت نگران هستند که
سرمایه خود را از دست ندهند و دچار ضرر وزیان
زیــاد نگردند.بحثها و گفتگوهــا درباره قیمت
خرید ویال در شمال یا قیمت زمینهای شمال در
سال  ۱۴۰۰زیاد است .منابع متعدد درباره تغییرات
و نوســانات قیمت امالک شمال صحبت میکنند.
هر کدام ،یک سری تحلیلها برای بازار مسکن ،به
ویژه امالک شمال دارند که نظر فعاالن این حوزه را
به خود جلب نموده است .مسائل زیادی در قیمت
خرید و فروش ویالی شــمال یا قیمت زمین های
شمال تاثیر دارد .این مســائل ،به خصوص با تغییر
دولت دوازدهم به دولت سیزدهم ،حساستر می
شود.بسیاری بر این تصور هســتند که با روی کار
آمدن دولت سیزدهم و وزرای جدید ،ممکن است
قیمت ها درصد قابل توجهی کاهش را داشته باشد؛
اما تا به امروز که این اتفاق حادث نشــده است و
آینده آن نیز در ابهام است.
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برگزیده

شناسه آگهی1259569 :

یک مقام مسئول راه و شهرسازی مطرح کرد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۴۰۰۰۶۰۳۱۰۰۰۶۰۰۷۸۶۹مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
هیات اول موضوع قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی بنام آقای/خانم شیده نوری
اسفندیاری ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۱۹۳.۲۰متر مربع به پالک  ۱۰۹فرعی از  ۲۷اصلی واقع کلین خونی مازندران بخش  ۱۱ثبت نور محرز گردیده .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی میگردد .در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ :تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۱/۰۹ :
علی سعادتی -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهی مزایده نوبت اول

مورد مزایده ۶۳ :قلم اموال منقول
در پرونده کالسه  ۰۰۰۰۸۴۳اجرایی طی رای صادره از شعبه  ۱۰محاکم حقوقی دادگستری همدان – شعبه ۵اجرای احکام مدنی
محکوم له :هومان افروغ
محکوم علیه :کسری – عادل هردوافروغ و بتول الطافی
لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است  .این اجرا به درخواست خواهان اقدام به فروش  ۶۳قلم اموال منقول متعلق به مرحوم افروغ نموده است،که به شرح
ذیل دردوبرگ که به پیوست می باشند .ودرتاریخ کارشناسی  ۱۴۰۰/۹/۲۰به مبلغ  ۱/۵۲۱/۹۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی گردیده است .
لیست اموال مرحوم افروغ (صفحه اول)
1/000/000

ردیف

نام کاال

قیمت (ریال)

1

فرش دستباف  13متری
زمینه قرمز

70/000/000

2

فرش دستباف  6متری زمینه
سورمه ای

90/000/000

3

 2تخته فرش ماشینی  6متری
زمینه قرمز

30/000/000

4

تلویزیون  29اینچ گروند یک

2/000/000

5

ویدئو سونی بتا ماکس

1/000/000

20

میز غذا خوری بیضی چوبی

1/500/000

42

21

 3عدد تابلو فرش دستباف (قل
هوا70*90)...

150/000/000

43

رختخواب

22

آینه شمعدان فلزی

1/500/000

44

جالباسی فلزی قدیمی

1/500/000

23

صندلی فلزی غذا خوری قرمز
 10عدد

5/000/000

45

 2عدد چمدان

300/000

24

لباسشویی آ ا گ قدیمی

12/000/000

46

آباژور

1/200/000

25

فریزکوچک آریستون قدیمی

4/500/000

47

فریزر صندوقی  2درب

12/000/000

26

ماشین ظرفشویی آدمیرال
قدیمی

4/500/000

48

یخچال ایران پویا

6/500/000

49

میز تحریر فلزی

1/000/000

27

گاز فر ایمن گاز

6/000/000

50

کابینت چوبی

1/000/000

28

تعداد زیادی ظروف آشپزخانه
چینی وغیره

12/000/000

51

رادیو قدیمی

3/500/000

29

اجاق گاز زمینی

5/000/000

52

فرش  15متری زمینه سورمه
ای دستباف

150/000/000

6

ویدئو سی دی سانی

500/000

7

تلویزیون  21اینچ گروند یک

8

کنسول و آینه چوبی

1/500/000

9

پاتختی وزیر تلویزیونی چوبی

1/000/000

30

10

آینه وچند عدد قاب عکس

سماور برقی  2عدد

3/000/000

1/000/000

31

سرخ کن کنوود

6/000/000

11

تنبک

2/000/000

32

پلوپز کنوود

5/500/000

12

مجموعه کتابهای داخل کمد

5/500/000

33

بخاری برقی  4شعله

1/500/000

13

 3عدد ساعت دیواری داخل
خواب

9/000/000

34

کرسی برقی

14

فرش دستباف  12متری زمینه
سورمه ای

400/000/000

35

میز غذا خوری چوبی

1/000/000

36

15

مبلمان  8نفره کرم وجلو مبلی

15/000/000

فرش ماشینی  12متری
مستهلک

1/000/000

37

فرش ماشینی  9متری
زمینه قرمز

25/000/000

38

قالیچه دستباف قرمز 90*70

12/000/000

39

یخچال جنرال استیل

7/000/000

40

صندوقچه فلزی  2عدد

4/000/000

41

کمد چوبی بزرگ

1/000/000

16

تخت بیمار

5/000/000

17

قالیچه دستباف زمینه قرمز
100*145

18

قالیچه دستباف زمینه قرمز
190*60

12/000/000

19

قالیچه دستباف زمینه
قرمز300*110

15/000/000

تشک تخت  1نفره

4/500/000
2/000/000

1/500/000

45/000/000

تکلیف مسکن کارگران روشن می شود؟

2/000/000

53

فرش  12متری زمینه سورمه
ای دستباف

54

فرش  12متری زمینه قرمز
دستباف

80/000/000
60/000/000

55

فرش  12متری زمینه قرمز
دستباف

60/000/000

56

 2عدد لوستر

2/000/000

57

 2عدد کمد چوبی

2/000/000

58

تابلونقاشی

1/500/000

59

پرده

1/000/000

60

یخچال ایستاده داخل مغازه

120/000/000

61

ویترین شیشه ای داخل مغازه

20/000/000

62

لوازم التحریر داخل مغازه

20/000/000

63

قالیچه دستباف طوسی 70*50

2/000/000

جمع کل

1/521/900/000

لذا این اجرا به تاریخ  ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ساعت  ۹الی  ۹/۳۰صبح درمحل باالتر ازآرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده
می نماید .مورد مزایده  ۵روزقبل از تاریخ مذکوربا هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه و۱۰
درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس والباقی را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید .متقاضیان جهت جلوگیری ازاطاله دادرسی برای
شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی ویک فقره چک تضمین شده(چک سبز) بانک ملی با یک فقره چک بانکی (سایر بانکها )دروجه دادگستری همدان با
شناسه ۱۴۰۰۲۵۹۳۷۲۰یا وجه نقد که مبلغ آن می بایست  ۱۰درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود
داشته باشند ودرساعت مزایده تحویل دفترمزایده نمایند که درصورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان -مزجات

متولیبهینهسازیمصرفانرژیدربخش
ساختمانمشخصنیست
رئیس بخش انرژی و نور مرکز تحقیقات راه و شهرســازی گفت :متولی اصلی
بهینه ســازی مصرف انرژی در بخش ســاختمان مشخص نیســت.به گزارش
اقتصادسرآمد ،الزامات بهینه ســازی مصرف انرژی ساختمان در طرحهای ملی
مسکن» با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعاالن این حوزه در مرکز همکاریهای
تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برگزار شد .این نشست ،ششمین پیش نشست تخصصی
از هشتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ  ۱اسفند سال جاری با موضوع
«مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد .در این نشست ابعاد ،الزامات و مهمترین مسائل
مربوط به ساخت مسکن باهدف کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی مورد بررسی قرار
گرفت.بهروز محمدکاری رئیس بخش انرژی و نور مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
در این نشســت با بیان اینکه متولی اصلی بهینه ســازی مصرف انرژی در بخش ساختمان
مشخص نیســت ،گفت :نهادهای مختلفی همچون وزارت راه ،وزارت نیرو ،شورای عالی
انرژی و ســازمانهای متعدد دیگری دخیل در بخش انرژی هســتند ولی هیچکدام متولی
اصلی بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان نیســت .تا زمانی که این مسئولیت به
طور مشخص و واحد به یک وزارتخانه محول نشــود ،مدیریت آن انجام نخواهد شد.وی
افزود :همچنین متولی اجرای اقدامات در زمینه پایداری ساختمانها ،مباحث زیست محیطی
ساختمانها ،تضمین کیفیت ســاختمان و موارد مشابه در کشور نیز متولی مشخصی وجود
ندارد .به طور خاص سازمان محیط زیست تنها به دنبال جریمه خاطیان است و از این محل
درآمد خود را افزایش میدهد و عم ً
ال گامی در راستای متولی گری در این زمینه برنمیدارد.
نتیجه این رویه این شده است که خانههای ساخته شده برای اقشار با درآمد پایین ،از همان
ابتدا برای ساکنین آن هزینه میتراشد و کیفیت زندگی آنها را پایین میآورد.

رونوشتآگهیحصرروراثت

آقای حسن محمدی توتونچی دارای شناسنامه شماره  ۶۱۰بشرح دادخواست
به کالســه ۰۰۰۱۳۸۸ش /۵ح از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان پیروز منصورپور بشناسنامه شماره
۲۳۱مراغه در تاریخ  ۱۴۰۰/۹/۲اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه
آن مرحوم منحصر است به پنج پسر ودو دختر
-۱محمد محمدی توتونچی فرزندیحیي و پیروز ش.ش ۳۴۰پسر متوفی
_۲حسن محمدی توتونچی فرزند یحیي و پیروز ش.ش  ۶۱۰پسرمتوفی
_۳عبدالوهاب محمدی توتونچی فرزند یحیي و پیروز ش.ش ۲۲۴پسر متوفی
_۴جلیل درویش زاده فرزند ابراهیم وپیروز ش.ش ۲۰۱پسرمتوفی
-۵ابوبکر محمدی توتونچی فرزند یحیي و پیروز ش.ش ۷۸۱پسرمتوفی
-۶خدیجه محمدی توتونچی فرزندیحیی وپیروز ش.ش ۴۰۴دخترمتوفی
_۷عایشه محمدی توتونچی فرزند یحیی وپیروز ش ش ۲۶۸۱۳دخترمتوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد.
لقمان ایوب  -رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد

ســند مالکیــت ,ســند کمپانی/خــودرو ,بــرگ ســبز خــودرو ،
خلف امین پور فارســانی با کد ملی  4679371382شــماره شناســنامه  167فرزند
مســیب خودرو ســمند رنگ نقره ای متالیک مدل  1386شماره پالک 62د 816ایران
 13شــماره شاسی 70701873شــماره موتور12486029793به نام خلف امین پور
فارسانی در تاریخ  1400/01/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

کارشناسان و فعاالن حوزه کار معتقدند که در ماده  ۱۴۹قانون کار برای تامین
مســکن کارگران تکالیفی بر عهده کارفرمایان گذاشته شده که می توان از
ظرفیت این ماده قانونی برای ساخت مسکن کارگری استفاده و با ابالغ آیین
نامه مذکور ،تکلیف مسکن کارگران را روشن کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،فصل هشتم قانون کار به مبحث خدمات رفاهی
کارگران می پردازد.در این فصل بهره مندی کارگران از خدمات بهداشتی و
درمانی و ورزشی و اختصاص وعده غذای مناسب و ارزان قیمت و فراهم
کردن محل مناسب برای ادای فریضه نماز پیش بینی شده است.
یکی از مسایل رفاهی کارگران ،موضوع تامین مسکن است و در ماده ۱۴۹
قانون کار صراحتا اعالم شــده کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و
در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت
تامین خانه های شخصی مناسب همکاری الزم را داشته باشند.
همچنین احداث خانههای ســازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناســب
دیگر از دیگر مواردی است که کارفرمایان کارگاههای بزرگ به آن مکلف
شــدهاند.بر اســاس تبصره  ۱این ماده ،دولت موظف شــده با استفاده از
تسهیالت بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی ،شهرداریها و سایر
دستگاههای ذیربط در این خصوص همکاری کنند.
در تبصره  ۲ماده  ۱۴۹قانون کار نیز تاکید شــده اســت که نحوه و میزان
همکاری و مشارکت کارگران  ،کارفرمایان و دســتگاههای دولتی و نوع
کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامهای خواهد بود که توسط
وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی تهیه و توسط هیات وزیران تصویب
می شود.در سیصد و یکمین نشست شورای عالی کار که با حضور وزیران
کار و صمت و شــرکای اجتماعی برگزار شــد ،آیین نامــه تبصره  ۲ماده
 ۱۴۹قانون کار به عنوان یکی از محورهای جلســه مورد بررسی و بازبینی
قرار گرفت.همچنین مقرر شــد موارد  ۱۵گانه این آییننامه به درخواست
نمایندگان تشکلها طی دو جلســه با حضور معاونین روابط کار و تعاون و
شرکای اجتماعی بازبینی شود و در نهایت با رأی موافق اعضا تایید شد که
این آیین نامه جهت بررسی و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شود.
ناصر چمنی فعال کارگری ـ در گفت وگو با ایسنا درباره ضرورت اصالح
آیین نامه مذکور می گویــد :در تفاهم نامه هایی کــه در دولتها به منظور
ساخت مسکن برای کارگران و بازنشســتگان و مستمری بگیران به امضا
رسیده ،برخی مسایل و موضوعات ابهام داشت و مشخص نبود که واحدها
به چه کســانی تعلق می گیرد و جزییات شرایط واگذاری هم شفاف نبود؛
لذا اعضای شــورا اصالح و بازبینی این آیین نامه و مــاده  ۱۴۹قانون کار
را خواســتار شــدند.وی می افزاید :در ماده  ۱۴۹قانون کار ابالغ شد که
کارفرمایان باید برای کارگران خود مسکن تهیه کنند و دولت نیز مکلف شد
تا از قشر کارگر در این زمینه حمایت کند ولی طی این سالها آییننامه دچار
مشــکالت و نقص هایی بود و امکان بهره مندی کارگران از مسکن ارزان
فراهم نشــد.با ابالغ آیین نامه ماده  ۱۴۹قانون کار از سوی هیات وزیران و
اجرای آن ،زمینه تامین مسکن ارزان برای کارگران محقق می شود
این فعال کارگری متذکر شــد :در آییننامهای کــه در دهه  ۷۰به تصویب
رسید ،محدوده مشارکت و اختیارات دولت و کارفرمایان برای تهیه مسکن
کارگری به طور کامل مشــخص نشده بود و شــبهاتی داشت لذا اعضای
شورای عالی کار تالش کردند تا با بازبینی این ماده برخی نقایص را اصالح
کنند.چمنی ابراز امیدواری کرد :با ابالغ آیین نامه از ســوی هیات دولت
و اجرایی شدن آن ،زمینه تامین مسکن ارزان برای کارگران محقق شود.
آئین نامه اجرائی ماده  ۱۴۹قانون کار که در جلســه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۰
هیأت وزیران به تصویب رسید ،مشــتمل بر  ۱۰ماده است.در مواد ده گانه
این آیین نامه ،کارفرمایان کارگاههای بزرگ که سود ابرازی دارند مکلف
شــدهاند حداقل برای  ۳۰درصد کارگران شــاغل فاقد مسکن خود خانه
ســازمانی احداث کنند.اختصاص زمینهای مــازاد کارفرمایان از دیگر
موارد پیش بینی شــده اســت و کارفرمایان مجاز به اســتفاده از آن برای
کاربری مسکونی و احداث مســکن ملکی کارگران با رعایت اولویت و
متراژ شــده اند.همچنین کارفرمایانی که دارای امکانات فنی ،ماشین آالت
و تجهیزات هستند ،می توانند این ظرفیت را جهت آمادهسازی زمینهای
مورد نیاز احداث مسکن کارگری اختصاص دهند.به موجب این آیین نامه،
وزارتخانههای صمت و راه و شهرسازی به تامین زمین و مصالح مورد نیاز و
شهرداری ها به تسریع در صدور مجوز احداث واحدهای مسکونی مکلف
شدهاند .سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران نیز موظف شدهاند در
برنامه و بودجهبندی ساالنه خود جهت هزینه ساخت واحدهای مسکونی
ارزان قیمت پیش بینیهای الزم را داشته باشــند.مهر ماه امسال ،معاونت
فرهنگی اجتماعی وزارت کار با هدف ساخت  ۴۰۰هزار واحد مسکونی
برای کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی،
تفاهمنامهای را با وزارت راه و شهرســازی به امضا رساند.به موجب این
تفاهمنامه در مرحله نخست شناسایی ،پاالیش و اولویت بندی متقاضیان
مسکن واجد شرایط اعم از کارگران و بازنشستگان و دیگر مخاطبین برای
اعمال تدابیر حمایتی متناسب با گروههای هدف انجام گرفته است.در حال
حاضر ظرفیتهای قانونی بسیاری برای تأمین مسکن کارگران وجود دارد
و کارشناســان و فعاالن حوزه کار معتقدند که در ماده  ۱۴۹قانون کار برای
تامین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده جامعه کارفرمایی گذاشته شده که
می توان با اســتناد به این ماده قانونی ،از ظرفیت شهرکهای صنعتی برای
ساخت مسکن اســتفاده کرد و کارفرمایان را برای اســتفاده از زمین های
تحت اختیار خود برای تامین زمین مورد نیاز مسکن کارگری مشارکت داد.
به گزارش ایسنا ،آییننامه تبصره  ۲ماده  ۱۴۹قانون کار به موضوع مسکن
کارگری اختصــاص دارد و انتظار می رود با توجه به ارســال آن به هیات
وزیران ،هر چه ســریعتر جهت اجرا ابالغ و به این ترتیب تکلیف مسکن
کارگران مشخص شود .ایسنا

با وجود اومیکرون بخش سفرهای هوایی
به زودی بهبود مییابد

مدیرعامل خطوط هوایی ایرآسیا پیش بینی کرد که علیرغم رکود سفرهای
هوایی بین المللی با شیوع گسترده کرونای اومیکرون در جهان ،احتماالً این
بخش به زودی شاهد بهبود خواهد بود.ه گزارش اقتصادسرآمد ،به نقل از
راشاتودی ،تونی فرناندز ،مدیرعامل ایرآسیا ،پیش بینی کرد که علیرغم رکود
سفرهای هوایی بین المللی با شیوع گسترده کرونای اومیکرون در جهان،
احتماالً این بخش به زودی شاهد بهبودی خواهد بود.فرناندز گفت :چیزی
که خوب است این است که ما سال گذشته در همین زمان هیچ هواپیمایی
نداشتیم .اما اکنون بخش بزرگی از ناوگان خود را داریم که پروازهای داخلی
مالزی ،تایلند و اندونزی را انجام می دهند.مدیرعامل ایرآسیا همچنین معتقد
است که ســفرهای هوایی بین المللی حدود  6ماه پس از بازگشایی مرزها
به سطح قبل از شیوع کرونا باز می گردد .وی همچنین ابراز امیدواری کرد
که مرزها دوباره در ماه مارس سال جاری میالدی باز خواهند شد.به گفته
فرناندز ،تردید زیادی در مورد بازگشایی مرزهای چین وجود دارد چرا که
این کشور همچنان سیاســت به صفر رساندن کووید را دنبال می کند.سال
گذشته ،برخی از کشورهای آسیایی پس از ماهها بستن مرزهای خود ،آنها
را به روی سفرهای بدون قرنطینه بازگشایی کردند.

