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هویت قربانیان حادثه معدن 
هواربزه مشخص شد

هویت هفت کارگر معدن قیرطبیعی »هواربزه« 
در گیالن غرب که در جریان گازگرفتگی روز جمعه 
)سیزدهم تیر ماه( کشته و زخمی شدند، مشخص 
شد. به گزارش ایلنا، براســاس اطالعات کارگران 
معدن قیرطبیعی هواربزه، کارگر فوت شده »جواد 
ثابتی« نام داشت و »کیومرث نجفی«، »محمدرضا 
شــاکری«، »محمد ملکی«، »عباس شاه ولیان«، 
»مسلم مرادی« و »اکبر منفرد« از مجروحان این 
حادثه هستند که در مراکز بیمارستانی گیالن غرب 
و قصرشــیرین تحت درمان هستند. کارگران این 
واحد معدنی تصریح کردند: در ابتدا همه مصدومان 
به بیمارستان های گیالن غرب و قصرشیرین اعزام 
شدند که در نهایت با وخامت حال دو نفر از مصدومان، 
آنها با اســتفاده از بالگرد ارتــش و هالل احمر به 
بیمارستان امام رضا)ع( و بیمارستان ۵۲۰ کرمانشاه 
اعزام شــدند. به گفته این کارگــران و طبق نظر 
کارشناسان، دلیل اصلی این حادثه، نقص فنی در 
جت فن تولید اکســیژن تونل بوده که باعث تراکم 
گاز شده است. در جریان حادثه گازگرفتگی تونل 
معدن قیرطبیعی »هواربــزه« در گیالن غرب که 
حوالی ساعت ساعت ۱۲:۴۵ دقیقه روز جمعه رخ 
داد، یک کارگر کشته و ۶ کارگر دیگر مجروح شدند.

    
جریمه ۵ میلیون تومانی برای 

۴کارگر دیگر در آق دره
 کارگران آق دره از صــدور جریمه ۵ میلیونی و 
اجرایی شدن آن برای چهار نفر دیگر خبر دادند. به 
گزارش ایلنا، پیش از این، حکم سه نفر دیگر از مردم 
آق دره به مرحله اجرا رسیده بود که با کمک خیرین، 
۱۵ میلیون تومان جریمه آن سه نفر پرداخت شد. 
حاال آق دره ای ها می گویند: این ۴ نفر نیز مانند همان 
سه نفر قبلی بیکارند و آه در بساط ندارند؛ اداره کار 
وعده داده بود که مشــکل  آنها را حل کند اما از قرار 
معلوم، برای این جریمه های ۵ میلیون تومانی هیچ 
کاری نتوانسته اند صورت دهند و اعالم کرده اند بعد 
از پرداخت جریمه، در بازگشت به کار این کارگران 
کمک می کنند. ظاهراً باز هم خیرین و فعاالن دست 
به کار شده اند و قرار است جریمه این ۴ نفر را بپردازند؛ 
کارگران آق دره می گوینــد: از آنجا که کارفرمای 
معدن دیگر از متهمان پرونده شاکی نیست و این 
جریمه ها بابت شــکایت مدعی العموم صادر شده 
است، باتوجه به فقر و محرومیت مردم این منطقه، 
بهتر بود مدعی العموم از شــکایت خود صرفنظر 
می کرد. قرار است تا فردا این جریمه ها برای چهار 
متهم پرونده واریز شود؛ این افراد امیدوارند الاقل در 
مراحل بعدی اداره کار کمک کند که بتوانند به کار 
بازگردند. پرونده کارگــران و مردم آق دره، مربوط 
به تجمعات سال ۹۶ در معدن آق دره است؛ در حال 
حاضر هفت نفری که متهم شده و مکلف به پرداخت 
جریمه شده اند، بیکارند و هیچ منبع درآمدی ندارند.

    
۲.۴میلیون نفر در سال 98 

اشتغال ناقص داشتند
مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، در سال ۹۸ 
حدود ۲ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۳۴۶ نفر اشــتغال 
ناقص داشتند،  به عبارتی با توجه به اینکه کمتر 
از میزان ساعت کاری قانون کار فعالیت کرده اند 
از مزایای کامل مــزدی و قانونی محروم بوده اند. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم، در شرایطی که 
وضعیت واحدهای تولیدی مناســب نیست و به 
گفته کارشناسان اقتصادی، بیشــتر واحدها با 
ظرفیت نیمــه کار می کننــد، کارفرمایان برای 
مقرون به صرفه بودن رونــد تولید خود اقدام به 
جذب نیرو به صورت پاره وقت و کمتر از ۴۴ساعت 
در هفته می کنند. از ســوی دیگر در شــرایطی 
که افزایش هزینه های زندگی و پیشــی گرفتن 
هزینه ها از درآمد در جامعه مشــاهده می شود، 
بخشی از کارگران به کار کردن در شغل های دوم 
و سوم تمایل پیدا کرده اند. به همین دلیل تعداد 
شــاغالن ناقص در جامعه مشهود است. اشتغال 
ناقص یکی از شــاخص های مهم بازار کار است. 
مطابق بررسی ها در سال ۹۸، افراد دارای اشتغال 
ناقص تمام شاغالنی را شامل می شود که در هفته 
مرجع، حاضر در سرکار یا غایب موقت از محل کار 
بوده و به دلیل اقتصــادی نظیر رکود کاری، پیدا 
نکردن کار با ساعت کار بیشــتر، قرار داشتن در 
فصل غیرکاری و... کمتر از ۴۴ساعت کار کرده، 
 خواهان و آماده برای انجــام کار اضافی در هفته 

مرجع بوده اند. 
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

سبد معیشت خانوار در اسفندماه 
سال گذشــته، ۴ میلیون و ۹۴۰هزار 
تومان تعیین شد و سه گروه حاضر در 
شورای عالی کار ازجمله نمایندگان 
دولت و کارفرمایان اذعان داشتند که 
در نیمه اسفندماه براساس داده های 
تورمی دی ماه و بهمن ماه ۹۸، حداقل 
هزینه های زندگــی حدود ۵ میلیون 
تومان اســت اما امروز که یک فصل 
کامل از سال ۹۹ گذشــته، انباشت 
تورم های ماهانــه و تاثیرگذاری آن 
روی ســبد هزینه های خانــوار، نرخ 
سبد معیشت را حداقل یک میلیون 
و ۵۰۰هزار تومان گران کرده اســت. 
دولتمــردان البته ابتــدا ادعا کردند 
که تورم در ســال جــاری بین ۲۰ تا 
۲۴درصد خواهــد بود و ســپس با 
رسانه ای کردن اعداد معقول تورمی، 
قصد اثبات این نکته را داشتند که نرخ 
تورم در ســال ۹۹، کاهشی است و در 
حال نزدیک شدن به تورم هدف است 
اما داده های میدانــی و واقعیت های 
عینی زندگی مردم به خوبی نشــان 
می دهد کــه نرخ تــورم تاثیرگذار بر 
ســبد )یعنی تورم خوراکی ها و سایر 
اقالم موثر بر زندگی کارگران ازجمله 
مسکن، بهداشــت و درمان و حمل و 
نقل( باالی ۴۰درصد اســت و تورم 

اعالمی که با لحاظ سیصد و چند قلم 
کاال محاسبه می شــود، چندان با آب 
رفتن سفره ها و معیشت طبقه کارگر 

همخوانی ندارد.
 خبری از ترمیم 

قدرت خرید نیست
در این میان، هــر چند آب رفتن و 
تقلیل سبد خرید خانوارهای کارگری 
با سرعت بسیار در حال اتفاق افتادن 
است، خبری از ترمیم قدرت خرید در 
کار نیست و آنچه به عنوان مذاکرات 
مزدی قرار است کارگران را از سقوط 
به ورطه فقر مطلق نجات دهد، کارایی 
چندانی ندارد، چنانچه در فروردین 
ماه بعد از ۴۰ ســاعت مذاکره مزدی، 
دســتمزد فقط ۲۱درصد زیاد شد و 
در هفدهم خرداد ماه بعــد از حدود 
۱۰ســاعت چانه زنی مجــدد، فقط 
۵درصد به پایه دستمزد آن  هم از محل 
کاستن از مبلغ حق سنوات کارگری 
افزوده شــد و حاال هم که غول تورم، 
خشمگین تر از همیشه به سفره های 
طبقه کارگر هجوم آورده، مسئوالن 
ســازمان بازرسی کشــور صحبت از 
ترمیم دســتمزد در نیمه دوم ســال 

می کنند!
بحث اینجاســت که ایــن ترمیم 
وعده داده شــده حتی اگر محقق هم 
بشود نهایتاً به دو یا سه ماه آخر سال 

می رســد و در ضمن به نظر نمی رسد 
مقصود ســازمان بازرســی از ترمیم 
دستمزد، رساندن دریافتی کارگران 
به ســبد معیشتی باشــد که هر روز 
نرخ آن در حال افزایش یافتن اســت. 
از آن گذشــته، با وضعیتی که امروز 
اقتصاد ایران در پیش گرفته و صعود 
بی امان نرخ کاالهای سرمایه ای مانند 
زمین، ارز و طال، تا نیمه دوم سال دیگر 
اثری از افزایش دســتمزد در زندگی 
و معیشــت کارگران باقی نمی ماند و 
این ۲۶درصد که همــان ابتدای کار 
نیز موثر و ارزشمند نبود تا نیمه دوم 
سال ۹۹، کاماًل بالاثر خواهد شد. این 
در حالی ست که مستمری کارگران 
بازنشســته با ۲۶درصــد افزایش به 
۲ میلیون و ۸۰هزار تومان رســیده و 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نه 
با افزایش مزایای مزدی بازنشستگان 
موافقت کــرده و نه اقــدام به اجرای 

همسان سازی حقوق کرده است.
در این شرایط، می خواهیم بدانیم 
نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری 
با همان متر و معیارهای حداقلی که 
در جلسات رسمی شــورای عالی کار 
بــه کار می رود، امروز بــه چه عددی 

رسیده است.
»فرامــرز توفیقی« رئیس کمیته 
دســتمزد کانون عالی شــوراها در 

این رابطــه می گوید: آمار متوســط 
هزینه های خانوارهای کشــوری که 
منظور فقط خانوارهای شهری است، 
به ســه بازه تقسیم می شــود؛ قبل 
از کرونــا، بعــد از کرونا و ســه ماهه 
بهار ۹۹. هزینه خانوارهای کارگری 
قبــل از کرونــا حــدود ۵ میلیون و 
۱۹۰هــزار تومان بــرای خانوار ۳.۳ 
نفره بوده اســت. بعــد از کرونا، یک 
جهش ۳۰درصدی در مصرف اقالم 
بهداشتی و شوینده ها اتفاق افتاد و در 
نتیجه، هزینه سبد خانوار به ۶ میلیون 
و ۵۰هزار تومان رسید. در سال ۹۹، 
جهش قیمتی در همه مولفه های سبد 
خانوارهای کارگری ازجمله حمل و 
نقل، مسکن، خوراکی ها و بهداشت 
اتفاق افتــاد و به تبع ایــن افزایش 

سرسام آور هزینه های خانوار، امروز 
سبد معیشت خانوار در حداقلی ترین 
شــرایط به ۶ میلیــون و ۴۹۰هزار 
 تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰هزار تومان 

رسیده است.
به گفته وی، سیاســت های کهنه 
شــده برای جمــع آوری نقدینگی و 
درآمدزایی، ازجمله بازی کردن با نرخ 
ارز و مسکوکات یا ثبت نام های پیش 
از موعد خودرو، بیشتر بازی کردن با 
معیشت طبقه کارگر است و اقتصاد را 
به هیچ وجه از بحران نجات نمی دهد.
سیاست هایی از نوع دست کاری

توفیقی می گوید: دولت با دو برابر 
کردن نرخ ارز، سیاست کاهش دیون 
خود را در پیش گرفته اســت. برای 
مثال اگر با دالر ۱۰هزار تومانی، بدهی 
دولت به تامین اجتماعی A دالر بود، 
حاال با دالر ۲۰هزار تومانی، این بدهی 
نصف شده اســت اما معیشت مردم با 
گران شدن نرخ ارز به مخاطره جدی 
می افتد. کاســتن از ارزش دستمزد 
ناچیز کارگران، آنها را به زیر خط فقر 
مطلق ســوق می دهد و دیگر جبران 

این سقوط ممکن نخواهد بود.
وی دســت کاری نرخ تورم را نیز 
ازجمله سیاســت های عددســازی 
می داند و معتقد اســت کاهش نرخ 
تورم ادعایی دولت بــه هیچ وجه در 
زندگی طبقه کارگر ملموس نیست، 
بلکه روزبه روز هزینه هــای زندگی 

افزایش می یابد.
با این حساب، شکاف میان درآمد 
کارگران و بازنشستگان با هزینه های 
حداقلــی زندگی به شــدت افزایش 
یافته است. این شکاف بسیار عمیق، 
به گفته رئیــس کمیته دســتمزد 
کانون عالی شوراها، پدیده ای کاماًل 

بی سابقه است.
 دستمزد کارگران ۴۰درصد

 سبد معاش است
در ایــن شــرایط که نرخ ســبد 
معیشــت کارگــران بــه ۶ میلیون 
و ۴۹۰هزار تومــان تــا ۶ میلیون و 
۸۰۰هزار تومان رسیده است )البته 
سبد حداقلی و رسمی و بدون تردید 
نرخ سبد واقعی بســیار باالتر از این 
رقم هاســت( دســتمزد کارگران و 
بازنشســتگان تامین اجتماعی حتی 
نصف هزینه های زندگی را پوشــش 
نمی دهد. دستمزد کارگر حداقل بگیر 
که ۲ میلیــون و ۶۱۱هــزار تومان 

است )اگر نرخ ســبد را برای سادگی 
۶ میلیــون و ۵۰۰هــزار تومــان در 
نظر بگیریــم( فقــط ۴۰درصد نرخ 
ســبد اســت، یعنی فقط ۴۰درصد 
هزینه های بسیار حداقلی زندگی را 
پوشش می دهد و مســتمری کارگر 
بازنشســته حداقل بگیر کــه فقط ۲ 
میلیون و ۸۰هزار تومان اســت، فقط 
۳۲درصد نرخ سبد است، یعنی یک 
کارگر بازنشســته بعد از ۳۰ ســال 
خدمت و ایستادن پای خطوط تولید 
این کشور، با مســتمری ماهانه خود 
قادر است تنها ۳۲درصد هزینه های 
ماهانه خانوار را تامیــن کند. الزم به 
توضیح نیســت که اگر نــرخ واقعی 
سبد معیشــت که حدود ۹ میلیون 
تومان اســت را در نظــر بگیریم، این 
درصدهای پوشــش )درصد پوشش 
سبد معیشت توســط حداقل مزد و 
حداقل مستمری( به زیر ۲۰ یا حتی 

۱۰درصد می رسد!
در این شــرایط چه باید کرد؟ اگر 
قرار است مزد را ترمیم کنند، باید قبل 
از اینکه دیر شود در همین تیر ماه، مزد 
را به صورت واقعــی و اصولی یعنی به 
اندازه نرخ سبد ترمیم کنند و اگر دولت 
واقعا به معیشت کارگران بازنشسته 
می اندیشــد باید همین امروز بدهی 
خود به ســازمان تامین اجتماعی را 
بپردازد و با صدور بخشنامه های سفت 
و سخت، مدیرعامل سازمان را مجبور 
کند که هم مزایای مزدی بازنشستگان 
را افزایش دهد و هم همسان سازی را 
به شــیوه اصولی و کارآمد کلید بزند. 
در غیــر این صورت، ســال ۹۹ برای 
کارگران شــاغل و بازنشسته، سالی 
خواهد بود دشــوارتر از همیشه! در 
چنین شرایطی است که »معیشت« 

باید جدی گرفته شود.

99؛ سالی سخت برای امرار معاش مزدبگیران

دست و پای بسته درآمدهای ثابت در مقابل غول تورم

خبر

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره 
به اینکه کمتر واحدی را دیده ام که از تسهیالت 
حمایتی کرونا استفاده کرده باشد، گفت: براساس 
پیگیری هایی که تاکنون داشته ایم، هنوز بودجه 

برای تمام استان ها تخصیص داده نشده است.
علی اصغر آهنی ها در گفت وگو با خبرگزاری 
تســنیم گفت: تا جایــی که اطــالع دارم کمتر 

کارفرمایی از تسهیالت دولت برای مقابله با کرونا 
استفاده کرده است. ثبت نام هایی انجام شده اما 

تسهیالتی تعلق نگرفته است.
وی ادامه داد: با مراجعاتی که داشتیم،  می گویند 
باید بودجه اختصاص یابد و تاکنون پرداختی از 
سوی دولت نبوده است. در بحث کرونا واحدهای 
بسیاری آســیب دیده اند. رفته رفته با باز شدن 
مرزها و رونق گرفتن صادرات امکان به راه افتادن 
واحدهای تولیدی وجود دارد. آهنی ها با بیان اینکه  
اوضاع اقتصادی در داخل کشور جان دار نیست، 

گفت: ایجاد شغل در کشور با توجه به اینکه شرایط 
خاصی در حوزه اقتصاد بین الملل و وابستگی به 
درآمد نفتی دارد، مشکل اســت. در حال حاضر 
واحدهای صنعتی با نیمی از ظرفیت، فعالیت خود 
را آغاز کرده اند. بعضی از صنایع شرایط مطلوب 
و برخی دیگر نامطلوب دارند. در برخی از صنایع 
هنوز کشش بازار مناسب نشــده است. وی بیان 
کرد: اگر چند سال از تولید کشور حمایت کنیم 
می توانیم تأمیــن ارز کنیم. قبــاًل چون اقتصاد 
دالل پرور بود و متکی به نفت بود، زمینه جهش 

تولید فراهم نبود اما در شرایط فعلی زمینه جهش 
تولید فراهم است. 

در شرایط فعلی اولین گام این است که بحران 
ویروس کرونا را با سیاست های درست کنترل و 
اشتغال موجود را حفظ کنیم. اینکه در حال حاضر 
وابستگی اقتصاد به نفت به طور کامل نابود شده 
یکی از بهترین اتفاق ها در مســیر اقتصاد کشور 
است.آهنی ها اظهار داشت: یکی از بهترین راه ها 
برای رشد آینده کشور، تکیه بر اقتصاد تولیدمحور 
است. باید جهش تولید را به صورت جدی دنبال 

کنیم تا بتوانیم به رشد اقتصادی مطلوب دست 
یابیم. تکیه به اقتصاد و کاالی غیرنفتی زمینه رشد 

را فراهم می کند.
وی در پاسخ به اینکه برخی گزارش ها حکایت 
از این دارد که واحدهای تولیدی در دوران کرونا 
کارگر خود را اخراج نکرده اند امــا حقوق آنها را 
پرداخت نکرده انــد، گفت: ممکن تعــدادی از 
کارفرمایان این کار را کرده باشند اما من گزارشی در 
این باره ندارم. فقط در رسانه ها شنیده ام و در استان 

خودمان چنین چیزی ندیده ام.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار:

بنگاه های اقتصادی موفق به دریافت تسهیالت حمایتی کرونا نشده اند

در شرایطی که کارگران حداقل دستمزدی معادل دو 
میلیون و ۸۰۰هزار تومان دریافت می کنند، برای خرید 
یک خانه ۶۰متری در تهران، با پس انداز یک سوم حقوق 
خود باید بیش از ۹۰ ســال صبر کنند تا بتوانند یک خانه 

خریداری کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس آمار منتشرشده 
وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن در مهر ماه سال ۹7، 
متوســط قیمت هر مترمربع واحد مســکونی در تهران 
۸ میلیــون و ۶۳۳هزار تومــان بود. این در حالی اســت 

که مطابق جدیدتریــن آمار وزارت راه و شهرســازی در 
خرداد ماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان 
به ۱۹میلیون و 7۱هزار تومان افزایش یافته اســت. این 
قیمت در مقایسه با متوســط قیمت مهرماه ۹7 حکایت 
از افزایش ۱۲۰.۹درصدی دارد. بیشترین متوسط قیمت 
مسکن نیز همچنان متعلق به منطقه یک است. در آخرین 
ماه بهار امسال، متوسط قیمت مسکن )هر مترمربع( در 
این منطقه ۴۲میلیون و ۴۹۹هزار تومان بود. متوســط 
قیمت مسکن در تهران در معامالت اردیبهشت ماه ۹۹ به 

۱7میلیون تومان در هر مترمربع رسید. در نقطه مقابل 
و براساس مصوبه دستمزد سال ۹۹، حقوق یک کارگر با 
یک فرزند حدود دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان خواهد بود. 
با این شرایط بازار و قیمت های مسکن، حاال برای خرید 
یک واحد مسکونی ۶۰متری در اغلب مناطق شهر تهران، 
حداقل یک  میلیارد تومان بودجه نیاز اســت، رقمی که 
معادل ۳۰ سال پس انداز کل درآمد یک خانوار کارگری 

و کارمندی است.
البته با توجه به اینکه حدود ۳۵درصد از هزینه ســبد 
معیشت خانوارها در اســتان های مختلف کشور صرف 

تأمین مسکن و بقیه درآمد باید صرف مخارج دیگر 
شود، با درآمد ماهانه ۲.۸میلیون 
تومانی اغلب کارگران و برخی 

کارمندان، بیش از ۹۰ سال زمان نیاز است که یک خانوار 
با پس انداز یک سوم درآمد ساالنه خود بتواند یک خانه در 

مناطق جنوبی شهر تهران خریداری کند.

تناسب بین مزد و قیمت مسکن در تهران از بین رفته است

90 سال صبوری برای خرید یک خانه مسکونی

دستمزد کارگر حداقل بگیر 
فقط ۴۰درصد نرخ 

سبد معاش 6 میلیون و 
۵۰۰هزار تومانی است و 

مستمری کارگر بازنشسته 
حداقل بگیر که فقط ۲ 

میلیون و 8۰هزار تومان 
است، فقط ۳۲درصد از 

سبد معاش ماهانه را تامین 
می کند

سیاست های نخ نمای دولت 
برای جمع آوری نقدینگی 

و درآمدزایی، ازجمله بازی 
کردن با نرخ ارز و مسکوکات 
یا ثبت نام های پیش از موعد 
خودرو، بیشتر بازی کردن با 

معیشت طبقه کارگر است 
و اقتصاد را به هیچ وجه از 

بحران نجات نمی دهد
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