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 زمانــی که صحبت از ســبد 
معیشت می شــود، عده ای فکر 
می کنند که این عدد صرفا نشان 
دادن سهم دستمزد از هزینه های 
زندگی اســت چرا که هیچ گاه از 
لحاظ کمی ارتباط معناداری میان 
نرخ دستمزد با سبد معیشت دیده 
نشده است. برای دستمزد سال 
آینده، نرخ سبد معیشت ۸میلیون 
و ۹۷۹هزار تومان تعیین شده است. 
محاسبات امسال سبد معیشت 

گویای چه واقعیت هایی است؟
سبد معیشــت، معیاری است برای 
تعیین دســتمزد چراکه براساس ماده 
۴۱ قانون کار، دســتمزد براســاس دو 
معیار تورم )بند ۱( و هزینه های زندگی 
خانوار )بند ۲( تعیین می شود. آنچه به 
اسم تورم می شناســیم، در هزینه های 
زندگی که با نام سبد یا همان هزینه های 
تامین حداقل معیشت می شناسیم، نمود 
پیدا می کند. این تورم برای ما که سبد را 
تعیین می کنیم، قابل سنجش و سبک 
و سنگین است؛ حاال چه این تورم روی 
کاالهای خوارکــی و غیرخوراکی قرار 
گرفته باشــد و چه روی خدماتی مانند 
حمل و نقل و ارتباطات که به مثابه یک 
کاال خرید و فروش می شوند و قیمت های 
آنها با تورم باال می روند. بنابراین ســبد 
معیشت، سنجه ای است که جابه جایی 
مرزهای تورم را برای ما ملموس می کند. 
از این طریق می توان رابطه دســتمزد 
با تورم را سنجید و نســبت به هر سال 
مقایسه کرد. از این طریق درمی یابیم که 
سفره های خانوارهای وابسته به دستمزد، 
متناسب با تورم و تغییرات ماهیانه آن، 
چه میزان کوچک شده است. بر همین 
اساس، سبد معیشت را در سال های 97 
تا ۱۴00 سنجیدیم. برای سبد معیشت 
ســال ۱۳97 که نرخ آن در اسفند ماه 
سال 9۶ اعالم شد، قیمت خوراکی ها، 
رقمی حدود ۶۴0هزار تومان بود و کل 
قیمت سبد ۲میلیون و ۶۴۵هزار تومان 
محاسبه شــده بود. در سال 97، قیمت 
خوراکی های سبد معیشت سال 9۸ برابر 
99۲هزار و ۴00تومان محاسبه شد اما 
قیمت کل سبد، ۳میلیون و 7۵9هزار 
تومان استخراج شــد که حاکی از رشد 
۵۵درصدی نرخ خوراکی ها در ســال 
9۸ نسبت به سال 97 است. در سال 9۸ 
فارغ از نرخ تورم، همان سبد خوراکی و 
آشامیدنی که مبنای تعیین دستمزد 
قرار گرفته بود را به بازار بردیم و به قیمت 
یک میلیون و ۵۲۸هزار تومان رسیدیم. 
وقتی بررســی کردیم کــه ببینیم چه 
اندازه تغییرات قیمت داشتیم از حاصل 
تقسیم یک میلیون و ۵۲۸هزار تومان بر 
هزینه های خوراکی سبد ابتدای سال 
که 99۲هزار و ۴00 تومان محاســبه 
شــده بود، متوجه افزایش ۵۴درصدی 
قیمت خوراکی ها شدیم. البته مرکز آمار 
در همان ســال اعالم کرده بود که تورم 
خوراکی ها و آشامیدنی ها ۵۵.7درصد 

است.
 امسال و برخالف روال معمول 
که محاسبات سبد معیشت برعهده 
گروه کارگری بود، وزارت اقتصاد 
متولی این کار شــد. این تغییر 
چه اندازه باعث تفاوت نرخ سبد 
معیشت نسبت به سال های پیش 

شده است؟
دی ماه سال 99 ســبد خوراکی ها 

را دوباره اندازه گیــری کردیم و به عدد 
۲میلیون و ۵۲۵هزار تومان رســیدیم 
که نسبت به ســال 9۸، رشد نزدیک به 
۵۶درصدی را نشان می داد. مرکز آمار در 
همان سال ۱۳99، رشد سبد خوارکی ها 
را حدود ۵۶درصد اعالم کرده بود. حاال 
به سال ۱۴00 می رسیم. اگر اثر ۵۶درصد 
رشد قیمت خوراکی ها و آشامیدنی  ها را 
بر ۲میلیون و ۵۲۵هزار تومان هزینه های 
این بخش قرار دهیم، یعنــی با همان 
محاسبات گذشته، قیمتی که برای سبد 
خوراکی ها به دست می آید، ۳میلیون و 
9۴0هزار تومان اســت، در صورتی که 

سبد معیشتی که دولت  آن را محاسبه 
کرده، در بخــش خوراکی هــا حدود 
۳میلیون و ۲۸0هزار تومان قیمت دارد؛ 
یعنی تفاوتی حدود 700هزار تومان!این 
ارقام حکایت از رشد حدود ۳0درصدی 
نسبت به ســال 99 دارند در حالی که 
طبق اعالم مرکز آمار در دی ماه ســال 
۱۴00، افزایش تورم قیمت خوراکی ها 
و آشامیدنی ها رقمی حدود ۵۶درصد 
است. یعنی اینها هیچ تناسبی نسبت به 
سال گذشته ندارند، ضمن اینکه سهم 
خوارکی ها و آشــامیدنی ها در سبدی 
که دولتی ها سنجیده  اند، در هزینه کل 
ســبد که ۸ میلیون و 979هزار تومان 
اعالم شــده، ۳۶.۶درصد اســت. با این 
حســاب، کارگران را بــه دهک چهارم 
هزینه و درآمد برده اند، آن هم با یک سال 
تاخیر. حاال فرض کنیم که دهک چهارم 
را درســت در نظر گرفته اند و نســبت 
۳۶درصدی هم درست است اما اگر این 
۳۶درصد را به ماخذ سبد خوراکی ها و 
آشامیدنی یعنی ۳ میلیون و ۲00هزار 
تومان در نظر بگیریــم با نرخ ۸ میلیون 
و 979هزار تومان برای کل سبد مواجه 

می شویم اما اگر ۳۶درصد را به ماخذ ۳ 
میلیون و 9۴0هزار تومان در نظر بگیریم 
به نرخ ۱0میلیون و ۸۸۳هزار تومان برای 
کل سبد می رسیم؛ یعنی »سبد واقعی« 

رقمی حدود ۱۱میلیون تومان است.
 پس به نظر می رســد که در 
همین محاسبات دولتی شکاف 
و دســت کاری در اعداد مستتر 
است که ارتباطی با نحوه تعیین 
سبد معیشت در سال های گذشته 

ندارد.
بله، اگر این ۸ میلیــون و 900هزار 
تومــان را برای تعیین مــزد )ماده ۴۱ 
قانون کار( مالک قرار دهیم با اینکه سبد 
۱۱میلیون تومانی را مالک قرار دهیم، 
به طــور طبیعی در مــورد عدد نهایی 
دســتمزد کارگران به نتایج متفاوتی 
می رسیم. سال گذشــته که سبد را ۶ 
میلیون و ۸۵0هزار تومان اســتخراج 
شد، به کارگر مجرد ۳میلیون و 700هزار 
تومــان و به کارگر متاهل بــا ۲ فرزند، 
۴میلیون و ۲00 تــا ۳00هزار تومان 
دستمزد دادند. اگر دســتمزد کارگر 
متاهل با ۲ فرزند را در نظر بگیریم و آن 
را تقسیم بر ۶ میلیون و ۸۵0هزار تومان 
کنیم، متوجه می شــویم که در سال 
۱۴00 برابر ۶۱درصد سبد معیشت به 
عنوان دســتمزد به کارگران پرداخت 
شد. اگر این نســبت را براساس سبد 
۱۱میلیون تومانی در نظر بگیریم، یعنی 
اگر سبد واقعی سال آینده ۱۱ میلیون 
تومان باشد، تفاصل این میزان از سبد 
معیشت سال گذشــته به ۶ میلیون 

و 700 تــا ۸00هــزار تومان 
می رســد یعنی باید برای 
سال ۱۴0۱، رقمی حدود 
۶ میلیون و ۸00هزار تومان 
روی دستمزد کارگر متاهل 

بگذاریم تا قدرت 
ش  ید خر
در سطح 

ل  سا

۱۴0۱ و سبد معیشت واقعی حدود ۱۱ 
میلیون تومانی برســد.حاال اگر همان 
۶۱درصد سبد معیشت که به کارگر در 
سال جاری پرداخت می شود را در نظر 
بگیریم و در سبد ۸ میلیون و 900هزار 
تومانی محاســبه شــده بــر مبنای 
محاسبات دولت در ســبد غذایی قرار 
دهیم، متوجه می شویم که ۵ میلیون 
و ۴۲9هزار تومان باید در دستمزد قرار 
گیرد تا شکاف هزینه های سال جاری با 
سبد سال آینده جبران شود. این رقم 
با شکافی که در تفاضل سبد امسال با 
سبد ۱۱میلیون تومان سال آینده دارد 
و رقم آن ۶میلیــون و ۸00هزار تومان 
اعالم شد، یک میلیون و ۳7۱هزار تومان 
فاصله دارد. این یعنی بین محاسبه   ای 
که بر مبنای نرخ سنجش شده توسط 
دولت ارائه شــده با نرخ واقعی، حدود 
یک میلیــون و ۳۸0هزار تومان فاصله 

وجود دارد.
 ورود دولــت به محاســبات 
مزدی، از ابتدا طــرف نقد منفی 
مخالفان قرار گرفت چرا که دولت 
خود کارفرمای حداقل یک تا دو 
میلیون کارگر پیمانکاری است. 
دولت در رابطــه با میزان افزایش 
دستمزد کارگران پیمانکاری در 
الیحه بودجه پیشنهاد می دهد و 
در الیحه بودجه ۱۴۰۱ هم پیشنهاد 
افزایش ۱۰درصدی دســتمزد 
کارگران شاغل در دستگاه های 
دولتی را داده است. آثار مداخله 

دولت در این حوزه چیست؟
اینجا مشخص می شود که 
وقتی سبد را برای ما محاسبه 
می کنند و در واقع ســبد را 
دولت برای کارگر و کارفرما 
می آورد، چه دلیلی دارد! اگر 
نســبت نرخ کل ســبد 
ل  مســا ا
سبد  به 
ســال 

گذشــته یعنی نســبت ۸ میلیون و 
900هزار تومان به ۶ میلیون و ۸۵0هزار 
تومان را بسنجیم، متوجه می شویم که 
سبد معیار محاسبه دستمزد سال آینده، 
نسبت به ســبد معیار تعیین دستمزد 
۱۴00 تنها ۳0درصد رشد داشته، در 
حالی که متوسط نرخ تورم در فاصله یک 
ســاله میان تعیین این دو سبد، بیشتر 
از ۴0درصــد و حــدود ۴۲درصد بوده 
است. تفاوت این ۴۲درصد با ۳0درصد، 
حاکــی از در نظر نگرفتــن یک تورم 
۱۲درصدی است.این ۳0درصد حتی 
با نرخ تورم خوراکی هــا و غیرخوراکی 
در دی ماه ۱۴00 هماهنگی ندارد. در 
شرایطی که تورم خوراکی ها ۵۶درصد 

و غیرخوراکی ها ۳۵.9درصد بوده، تنها 
۳0درصد افزایش قیمت را در کل سبد 
در بازه یک ساله در نظر گرفته اند! این 
در حالی است که تورم سبد خوراکی ها 
و آشامیدنی ها تا دو برابر میانگین تورم 
کشور است؛ آن هم برای کاالهایی که 
به خاطر مصرف گسترده آنها از سوی 
قشــر بزرگی از جامعه، تقاضای باالیی 
وجود دارد و معموال تورمشان باالتر از 
متوسط تورم اعالمی از سوی مرکز آمار 
است. بر همین اساس، محاسبات سبد 
ســال آینده در نوع خود یک تردستی 
و از عجایب تاریخ بــه لحاظ اقتصادی 
محسوب می شــوند؛ یعنی به گونه ای 
محاسبه کرده اند که نرخ تورم کاالهای 
اساسی و پرتقاضا از متوسط نرخ تورم 

تمامی کاالها و خدمات پایین تر است.
 رعیتی فرد، معاون روابط کار 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و دبیر جلسات شورای عالی کار با 
اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۱ در 
پایان سال گفته که شورای عالی کار 
براساس تکلیف ماهیانه و جلسات 
منظم و راس موعد خود دستمزد 

سال آینده را تعیین می کند. طبق 
عرف، جلسات مزدی پایان سال 
همیشه از روال عادی مندرج در 
ماده ۱۶۸ قانون کار، خارج می شوند 
و به حالت فوق العاده درمی آیند. 
با توجه به اهمیــت موضوع برای 
کارگران، چرا عرف ســال های 

گذشته را کنار گذاشته اند؟
به نظر می رســد که فرصتی برای 
مذاکره و چانه زنی قائل نشــده اند. در 
سال های گذشــته وقتی به پایان سال 
می رسیدیم، جلسات شورای عالی کار به 
صورت فوق العاده و شبانه روزی برگزار 
می شــدند اما برای امسال وقت تعیین 
می کنند و فوریت جلســات و اهمیت 
موضــوع را برای بیــش از ۱0 میلیون 
کارگر بیمه شده تامین اجتماعی، کنار 
می زنند. این نتیجه محاسباتی است که 
باید به تهیه کنندگانش »جایزه نوبل« 
داد! اساسا یک چنین اعدادی »به طور 

طبیعی« قابل استخراج نیستند.
در قاعده تورم، همیشــه می گویند 
که کاالهای اساسی و مورد نیاز خانوار 
و طبقات و دهک های پایین بیشترین 
تورم و بیشــترین ســهم را در افزایش 
شــاخص کل دارنــد. مثــال در مرداد 
ماه ســال جاری شــیر ۶۸درصد، کره 
۱۲۱درصد و دوغ ۵9درصد نسبت به 
سال پیش آن گران تر شــده اند. گروه 
لبنیات بیشترین رشد قیمت ها را دارد. 
در کنار آن حبوبات و میوه و سبزیجات 

هم رشد چشمگیری دارند.
 معموال در پایان سال نمایندگان 
هم ارقامی را برای تعیین دستمزد 
سال بعد ارائه می کنند. امسال چه 

ارقامی مطرح شده است؟
در کمیســیون اجتماعی مجلس 
در مــورد افزایش دســتمزد کارگران 
بحث شده و »ولی اسماعیلی« رئیس 
این کمیســیون، پیشــنهاد افزایش 
۳۵درصدی دســتمزد را مطرح کرده 
است. اگر این ۳۵درصد را روی سرجمع 
درآمد کارگران بگذاریــم حدود یک 
میلیون و ۴70هزار تومان افزایش برای 
سال آینده را شامل می شود که اگر آن 
را روی ۴ میلیــون و ۲00هــزار تومان 
دستمزد سال جاری بگذاریم، به عدد 
۵ میلیون و ۶70هزار تومان می رسیم. 
اگر همین میزان را روی سبد ۸ میلیون 
و 979هــزار تومانی، انطبــاق دهیم، 
متوجه می شویم که در صورت افزایش 
۳۵درصدی دستمزد سال آینده، تنها 
چیزی حدود ۶۳درصد سبد معیشت 
اعالم شده به واسطه دستمزد پوشش 
داده می شود یعنی همچنان ۳7درصد 
هزینه های زندگی در دســتمزد سال 
آینده قرار نمی گیرند. ۳۵درصدی که 
رئیس کمیسیون اجتماعی پیشنهاد 
می دهد موید مصوبه کمیسیون تلفیق 
بودجه برای افزایــش حقوق کارکنان 
دولت در ســال آینده اســت که مقدار 
آن را ۵ میلیون و ۶00هزار تومان اعالم 
کرده اند. به این معنا قــدرت خرید به 
مراتب در سال آینده وضعیتی بدتر پیدا 
می کند و چون دستمزد کارگران به ماده 
۱۱۱ قانون تامین اجتماعی با موضوع 
تعیین افزایش مستمری بازنشستگان 
حداقلی بگیر تامین اجتماعی تسری 
می یابد، یعنی هم تعداد کارگران فقیر 
و هم تعداد بازنشستگان فقیر را افزایش 

داده  ایم.

تردستی دولت، شمار کارگران و بازنشستگان فقیر را  افزایش می دهد

شکاف۶میلیونیسبدمعیشتواقعیودولتساز

در سال های گذشته، 
جلسات شورای عالی کار 
برای تعیین مزد به صورت 

فوق العاده و شبانه روزی 
برگزار می شدند؛ اما برای 

امسال وقت تعیین می کنند 
و فوریت جلسات و اهمیت 

موضوع را کنار می زنند

محاسبات سبد معیشت 
سال آینده در نوع خود یک 
تردستی و از عجایب تاریخ 

به لحاظ اقتصادی است 
یعنی به گونه ای محاسبه 

کرده اند که نرخ تورم 
کاالهای اساسی و پرتقاضا 
از متوسط نرخ تورم تمامی 

کاالها و خدمات پایین تر 
است!
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واریز عیدی مستمری بگیران 
تامین اجتماعی تا 25 اسفند ماه

عیدی پایان ســال ۱۴00 بازنشستگان تامین 
اجتماعی تا ۲۵ اسفند ماه و در یک فرصت چند روزه 

واریز می شود.
به گزارش ایلنا، نحوه واریز عیدی بازنشستگان 
برخالف مستمری انجام می شود و بنابراین ارتباطی 
میان زمان واریز مستمری ها با جدول زمان بندی 
حروف الفبا که مبنای پرداخت مستمری ماهیانه 
قرار می گیرد، وجود ندارد. این در حالی اســت که 
شایعه ای در فضای مجازی در مورد پرداخت عیدی 

۱۴0۱ براساس حروف الفبا منتشر شده است.
طبق این گزارشر، مبلغ عیدی پایان سال ۱۴00 
بازنشستگان یک میلیون و ۶00هزار تومان است که 
به این میزان ۴00هزار تومان حق همسر و از بابت هر 

فرزند تحت تکفل ۱۵0هزار تومان اضافه می شود.
    

 رقم سبد معیشت کارگران، 
هزینه اجاره یک خانه است

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه دستمزد ۱0 تا 
۱۲درصد قیمت تمام شده کاال و خدمات را شامل 
می شود، می گوید: رقم ســبد معیشت کارگران، 
حداقل های هزینه زندگی در حاشیه شهر است و با 

آن در برخی نقاط باید یک خانه اجاره کرد.
عبداهلل مختاری در گفت وگو با ایسنا گفت: عدد 
هشت میلیون و 979هزار تومانی که به عنوان رقم 
سبد معیشت خانوار کارگری تصویب شده در واقع 
حداقل هزینه زندگی در مناطق متوسط یا حاشیه 
کالن شهرهایی مثل تهران است و همین حاال با این 
مبلغ باید در برخی از نقاط شهر یک واحد اجاره کرد.

وی با بیان اینکه هزینه های ســبد معیشــت 
کارگران بیش از این رقم اســت، ادامه داد: معتقدم 
در بحث دستمزد باید واقع گرا باشیم چون در مورد 
هزینه خوراکی ها هم اگر یک وعده غذای متوسط 
زندگی را حساب کنیم یا قیمت اقالمی مثل برنج را 
در نظر بگیریم، طبعا هزینه خوراکی ها بیش از رقم 
سه میلیون و ۲۸۶هزار تومان می شود لذا رقمی که 
به عنوان هزینه سبد معیشت تعیین شده میانگین 

حداقل های زندگی است.
مختاری با بیان اینکه دستمزد به ابزاری برای 
کارفرمایان در قبال کارگران تبدیل شــده، اظهار 
کرد: در حال حاضر برخی از کارگاه ها مشکل دارند 
ولی همه بنگاه ها که دارای مشکل نیستند. در طول 
سال تمام کاالها مشمول تغییر قیمت می شوند ولی 
آیا کارگران کارگاه ها و بنگاه ها از محل افزایش و تغییر 
قیمت کاالهای کارفرمایان سود می برند؟ متاسفانه 
وقتی صحبت از معیشت کارگران می شود، بالفاصله 

اعالم بحران می کنیم.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: وقتی نرخ دالر 
پایین می آید، بنگاه ها اعالم می کنند مواد اولیه و 
جنس را گران خریدند ولی وقتی دالر باال می رود، 
نمی گویند که مواد اولیــه را ارزان تهیه کرده اند 
که کاالهایشــان را ارزان بفروشــند و این مساله 
سواستفاده از بازار نامنظم اقتصادی است که باعث 
شده معیشت کارگران و طبقات فرودست دچار 

مشکل شود.
    

 اعتراض کارکنان وزارت کار 
به وضعیت حقوق

جمعی از کارکنــان وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در اعتراض به وضعیت حقوق و دستمزد 
خود صبح دیروز )۳0 بهمن( مقابل ساختمان وزارت 

کار تجمع کردند.
به گزارش ایلنا و به گفته تجمع کنندگان که از 
اســتان های مختلف مقابل وزارت کار جمع شده 
بودند، نیروهای وزارت کار پایین ترین دستمزد را 

بین وزارتخانه های دیگر دریافت می کنند.
این عده می گویند: از هیچ گونه مزایای رفاهی 
برخوردار نیستیم و بین ما و نیروهای تهران تفاوت 
بسیاری وجود دارد و حتی بابت اضافه کار خود نیز 
حقوقی دریافت نمی کنند.طبق این گزارش، این 
نیروها خواهان برقراری عدالت مزدی و همچنین 

برقراری فوق العاده ویژه هم هستند.

اخبار کارگری

کاهش مداوم ارزش پول ملی و عقب افتادن دستمزد کارگران 
از هزینه های زندگی، تعیین دستمزد این قشر را به یک 
»مسأله   ملی« بدل کرده است. در بیشتر کشورها، تعیین 
دستمزد به صورت عادی و به دور از مصاحبه ها و جنجال های 
پیرامون آن انجام می شود در حالی که در ایران، کارگران به 
سبب فاصله زیاد قیمت کاالها و خدمات در انتهای سال با 
ابتدای سال بعد، از ابتدای سال، منتظر تعیین دستمزد خود یا 
شنیدن خبرهای خوش در مورد آن هستند. در  این میان گاه 

نمایندگان مجلس و سایر افراد هم در ارتباط با آن اظهارنظر 
می کنند. این شرایط، موجب شده که حواشی دستمزد، مهمتر 
از نقش آن در شرایط تورمی باشد طوری که دستمزد از مولفه  
اقتصادی - اجتماعی به مولفه ای سیاسی تبدیل شده است.

امسال هم چنین  انتهای  تعیین دستمزد ۱۴۰۱، در  برای 
نمایندگان  طرف  یک  از  است.  خورده  رقم  شرایطی 
برای  دستمزد  ۳5درصدی  افزایش  پیشنهاد  مجلس، 
منطبق کردن آن با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ 

میلیون  و حوش 5  تعیین حداقل حقوق حول  برای 
و ۶۰۰هزار تومان را می دهند و از طرفی دیگر، دولت با 
اثرگذاری بر سازوکار تعیین نرخ سبد معیشت، در جهت 
فروکاستن از سطح دستمزد، وارد میدان شده است. در 
تامین  و  رفاه  کارشناس  حیدری«  »علیرضا  با  گفت وگو 
اجتماعی که سابقه حضور در جلسات شورای عالی کار 
بررسی سناریوهای  به  دارد،  کارگران  از  نمایندگی  به  را 
آینده پرداختیم. تعیین دستمزد سال  برای  چیده شده 


